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پرسش و پاسخ

انواع ظلم و عواقب آن
امام علی)ع( در مقام بیان انواع ظلم و ستم و هشدار به مخاطبان می فرماید: 
آگاه باشــید که ظلم بر سه قسم است. ظلمی که نابخشودنی است و ظلمی که 
بدون مجازات نمی ماند و ظلمی که بخشودنی و جبران شدنی است. اما ظلمی که 
نابخشودنی است، شرک به خدای سبحان است، چنان که در قرآن کریم فرمود: 
خداوند هیچ گاه از شــرک به خود درنمی گذرد و اما ظلمی که بخشودنی است، 
ســتمی است که بنده با خطاها و گناهان بر نفس خویش روا داشته است و اما 
ظلمی که بدون مکافات و مجازات نمی ماند، ظلم و ستمگری بعضی از بندگان 

بر بعض دیگر است. )1(
____________

1- نهج البالغه- خطبه 176

خودشناسی یعنی درک مقام واقعی انسان 
در عالم هستی

خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود 
درک کند، بداند که خاکی محض نیست، برتری از روح الهی در او است. بداند که 
در معرفت می تواند بر فرشتگان پیشی گیرد. بداند که او آزاد و مختار و مسئول 
خویش و مسئول افراد دیگر و مسئول آبادکردن جهان و بهتر کردن جهان است... 

بداند که او امانتدار الهی است. بداند که برحسب تصادف برتری نیافته است.)1(
____________

1- انسان در قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 34

لزوم برخورداری از عزت نفس 
و پرهیز از پستی

قال االمام علی)ع(: »و اکرم نفســک عن کل دنیهًْ و ان ساقتک الی 
الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا، و التکن عبد غیرک 

و قد جعلک اهلل حراً«.
امام علی)ع( فرمود: نفس خود را از هرگونه پســتی باز دار، هرچند تو را به 
اهدافت رساند، زیرا نمی توانی به اندازه عزت و آبرویی که از دست می دهی بهایی 
به دست آوری، پس بنده و برده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است.)1(

____________
1- نهج البالغه، نامه 31

راز و رمز والدت امام علی)ع(
پرسش:

والدت امام علی)ع( چه امتیاز ویژه ای در مقایسه با سایر ائمه )ع( دارد 
و فلسفه و راز و رمز آن چیست؟

پاسخ:
اعجاز و کرامت علی)ع(

والدت امام علی)ع( در روز 13 رجب با شــکافته شــدن کعبه به روی فاطمه 
بنت اسد، معجزه ای از طرف پروردگار عالم برای نشان دادن تولد اسوه انسان کامل 
بود. آری سیزدهمین روز از ماه برکت و رحمت، به لطف پروردگار مظهر انسانیت 
و بندگی خدا پای بر عرصه جهان هســتی گذارد،  روزی که خداوند منان، منت 
بر عرشیان و فرشیان گذاشت و علی)ع( را تقدیم زمینیان کرد. مشهود و معروف 
است که امام علی)ع( در درون خانه کعبه به دنیا آمد و خداوند متعال این فضیلت 
را فقــط به آن حضرت اختصــاص داده، به نحوی که نه پیش از او و نه پس از او، 
کسی در داخل کعبه به دنیا نیامده است. این نحوه والدت در حقیقت از کرامات 
آن حضرت محسوب شده و از جایگاه ویژه امام علی)ع( در نزد خداوند سبحان و 
در عالم هســتی و در بین اهل بیت)ع( خبر می دهد. در سیزدهم رجب سال 30 
عام الفیل، حادثه ای بس عجیب رخ داد که هرگز تاریخ بشریت سابقه نداشته و بعد 

از آن نیز تکرار نشده است. 
دیدگاه اهل سنت و شیعه درباره والدت علی)ع(

الف( اهل سنت
1- عالم مشهور اهل سنت حاکم نیشابوری در این باره ادعای تواتر نموده است: 
»اخبار متواتر است که فاطمه بنت اسد، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را در درون 

خانه کعبه به دنیا آورد. )مستدرک الصحیحین، ج 3، ص483(
2- حافظ گنجی از علمای اهل سنت)م 658 ه .ق( می گوید: امیرمومنان)ع( 
شب جمعه سیزدهم رجب سال سی ام بعد از واقعه عام الفیل در داخل خانه خدا 
به دنیا آمد. کسی پیش از آن حضرت و بعد از آن، در داخل کعبه به دنیا نیامده 
است و این از فضائل اختصاصی آن حضرت است که خداوند به جهت بزرگداشت 

مقام او به آن حضرت عطا کرده است. )کفایه الطالب، گنجی شافعی، ص 407(
3- شهاب الدین آلوسی صاحب تفسیر کبیر می گوید: این که حضرت امیر)ع( 
در خانه خدا به دنیا آمده شــهرت جهانی دارد و در کتب فریقین ســنی و شیعی 
ذکر شــده... و ما درباره کســی نشنیدیم که او هم در کعبه به دنیا آمده باشد... و 
چه افتخاری برای امامان ائمه)ع( است که در جایی که قبله مومنان است به دنیا 
 آمده باشــد. پاک و منزه است خداوندی که اشیا را در مکان مناسبش می گذارد.

)شرح قصیده عبدالباقی افندی، ص 11(
ب( اهل تشیع

1- شــیخ مفید در این رابطه می گوید: غیر از امام علی)ع( هیچ مولودی چه 
پیش از او و چه پس از او در خانه خدا)کعبه( زاییده نشــده اســت و این به جهت 
اکــرام و تجلیل از عظمت، مقام آن حضرت از جانب خداوند متعال بوده اســت.

)االرشاد، ج1، ص 5(
2- شــیخ طبرسی می گوید: در روز جمعه سیزدهم ماه رجب سی  سال پس 
از عام الفیل در خانه خدا در شــهر مکه به دنیا آمد. هیچ مولودی قبل از او و بعد 
از او در خانه خدا تولد نیافت. این فضیلتی است که خداوند به جهت بزرگداشت 
جایــگاه علی)ع( و بلندگرداندن مقام و منزلتش به او اختصاص داد. )اعالم الوری 

باعالم الهدی، ج 1، ص 306(
3- ابن شــهر آشوب می نویسد: به جز امام علی)ع( کسی دیگر نیست که در 
برترین روزها یعنی روز جمعه و در ماه حرام )رجب( در خانه خدا تولد یافته باشد. 

)مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 200(
4- عالمه مجلسی در این باره می نویسد: والدتی منحصر به فرد که در گذشته 
سابقه نداشت و پس از آن هم برای کسی اتفاق نیفتاد و فاطمه بنت اسد، یکی از 
زنان نام آور صدر اسالم است که پس از حضرت خدیجه)ص( نخستین زنی است 

که اسالم آورده و با پیامبر)ص( بیعت نمود )بحاراالنوار، ج 35، ص 182(.
راز و رمز والدت در کعبه

هر چند کشــف اسرار الهی و آنچه که جنبه قدســی و الهوتی دارد فراتر از 
استعداد بشــری است، ولی با تأمل در گزارش های نقلی می توان به برخی از این 
اسرار دســت یافت: 1- از مناجات فاطمه بنت اسد)س( می توان به این حقیقت 
رسید که وی مریم ثانی بود که روحیه قدسی اش موجب چنین کرامت بی نظیری 
شــد )بحاراالنوار، ج 35، ص 8( 2- بدانیم که قلب خانه خدا و توحید را والیت و 
امامت علی)ع( تشکیل می دهد )همان، ج 8، ص 11(. 3- مسلمانان که پنج بار در 
روز به هنگام نماز توجه به کعبه می کنند، توجه به امام علی)ع( کنند که مظهر و 
تجلی اسماء الحسنای الهی است و توجه به آن اسوه، قرار دادن مسلک و رفتار او 
در زندگی فردی و اجتماعی است 4- سند آشکار بر حقانیت و فضیلت وی می باشد 
که هیچ یک از اصحاب رسول خدا)ص( از آن برخوردار نمی باشند. از همین روست 
 که آلوسی بعد از نقل والدت حضرت در کعبه تعبیر لطیفی دارد که گفته است: 
»سبحان من یضع االشیاء فی مواضعها و هو احکم الحاکمین«، منزه است خداوندی 
 کــه هر چیزی را در جایگاهش قرار می دهد و او باالترین حکم کنندگان اســت 
)شــرح قصیده عبدالباقی افندی ص 11( آری والدت حضرت علی)ع( در کعبه 
نشانه ای از معجزات و کرامات پروردگار به انسان ها بوده تا به راستی و حقیقت این 
اسوه الهی انسانیت و بندگی پی برده و با به کارگیری رهنمودهای ایشان سعادت 

دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان بیاورند.

حضرت علی)ع( برای توزیع مطلوب بیت المال بر 
دو ویژگی اساسی تأکید می ورزید: 

1. رعایت عدالت در تقسیم؛
2. حبس نکردن حقوق عمومی. 

آن حضرت برای بیت المال دو نوع مصرف را در 
نظر می گرفت:

مصرف خاص و مصرف عام.]1[
یکی از مصادیق مصرف خاص بیت المال از دیدگاه 
امام تأمین نیاز فقرا و مســتمندان و از کار افتادگان 
است؛ چرا که توانایی های افراد جامعه با یکدیگر برابر 
نیست، برخی توانایی جسمی و استعداد سرشار دارند، 
عده ای ضعیفند، بعضی برای امرار معاش درآمد کافی 
ندارند، برخی معلول و بیمارند، عده ای هم ورشکسته 
و از کار افتــاده. این گونه افراد چه حقوقی در جامعه 

انسانی دارند؟
فقر، آثار بســیاری در جامعه انســانی بر جای 
می گذارد که امام علی)ع( به این موضوع این چنین 

اشاره می کند: 
»یــا بَُنّی إنّی اَخاُف َعلَْیَک الفقَر َفاْســَتِعْذ بِاهللِ 
یِن َمْدَهَشــٌة لِلَْعْقِل داعَیٌة  ِمْنُه َفإَنّ الَفْقَر َمْنَقَصٌة لِلِدّ
لِلَْمْقِت«؛]2[ فرزندم، از تهیدستی بر تو هراسناکم، از 
فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص 

و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.
امام علی)ع( در این حکمت به سه اثر فقر اشاره 

می کند:
1. نقص در دین؛ 2. نقص در عقل؛ 3.ایجاد دشمنی.

با گرسنگی قوت پرهیز نماند         
افالس عنان از کف تقوا بستاند]3[

کامل فرزانه را دیوانه سازد احتیاج   عاقالن را از 
خرد بیگانه سازد احتیاج]4[

تأمین حقوق نیازمندان جامعه مستلزم برآوردن 
نیاز و تأمین منابع مالی و ساز وکاری برای حمایت از 
آنان است. »حمایت از محرومان به معنای توزیع فقر 
در جامعه نیست، بلکه ریشه کنی فقر از جامعه است 
و موجب توســعه و عمران آن می شود. با حمایت از 
نیازمندان می توان آنها را به بازار کار و تولید کشاند تا 
رقابت سالم و صحیح پدید آید و بر حجم و کیفیت 

تولیدات افزوده شود«.]5[
حقوق نیازمندان

نیازمنــدان حقوقی دارند که بدان اشــاره و راه 
استیفای آنها را بیان می کنیم.

علی)ع(فرمود:خداونــد 
در  را  نیازمنــدان  روزی 
واجب  ثروتمندان  اموال 
کرده اســت و نیازمندی 
مگر  نمی ماند،  گرســنه 
اینکه توانگری از حق او 

بهره مند شده باشد.

در زمان حکومت امام علی)ع( ، روزی ایشان پیرمردی را دید 
که از مردم کمک می خواهد. حضرت از اطرافیانش پرسید: این 
مرد کیست؟ گفتند: مردی مسیحی است که از طریق کارگری 
امرار معاش می کرد و حاال از کار افتاده اســت. امام فرمود: از 
او کار کشــیدید تا پیر و ناتوان گردید و اکنون او را محروم 

می  سازید! از بیت المال به او انفاق و کمک کنید.

»امیرالمؤمنین)ع(یک الگوی کامل برای همه است. جوانِی پرشور و 
پرحماسه ، او الگوی جوانان است. حکومت سراسر عدل و انصاف او، 
الگوی دولتمردان است. زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت 
او، الگوی همه  مؤمنان است. آزادگی او، الگوی همه  آزادگان جهان 
است و سخنان حکمت آمیز و درس های ماندگار او، الگوی عالمان و 

دانشمندان و روشنفکران است.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود
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صفحه 6
پنج  شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ 
۱۱ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۳۵

انساِن مقتدِر مظلوِم پیروز
»در امیرالمؤمنیــن یک پدیده شــگفت آوری وجود 
دارد؛ ســه خصوصّیِت به ظاهر ناسازگار در امیرالمؤمنین 

جمع شده است.
امیرالمؤمنین)ع(، هم انســان قوی و مقتدری است، 
انسان قدرتمندی است، هم در عین حال مظلوم است و هم 
در عین حال در حوادث گوناگون پیروزِ نهایی اســت؛ این 
ســه خصوصّیت در امیرالمؤمنین و در حاالت آن بزرگوار 

مشهود است.
 اقتدار و قّوت امیرالمؤمنین را اگر بخواهیم درســت 
بفهمیم، باید نگاه کنیم به گســتره وسیع محّل حکومت 
امیرالمؤمنین؛ آن کشــور باعظمتی کــه تحت مدیریّت 
امیرالمؤمنین اداره می شــد؛ از منت های شرق افغانستان 
کنونی تا کنار دریــای مدیترانه و مصر -همه این منطقه 
وســیع- تحت مدیریّــت امیرالمؤمنین اداره می شــد؛ با 
کمال قدرت و اســتحکام. اراده پوالدین او، شجاعت و هنر 
نظامی گری او، زبــان قوی و منطق جّذاب او -که کلمات 
امیرالمؤمنین و خطبه های پُرشــور و سرشار از حکمت او 
تا امروز درس های نورانی برای دل های آحاد بشــر است- 
نشــانه های اقتدار است؛ بازوی قوی، فکر قوی، اراده قوی، 

مدیریّت قوی، زبان قوی؛ یک انسان قوی و مقتدر.
در عین حال، همین انســان قوی، مظلوم است؛ 
نشــانه های مظلومّیت او در رفتار دشمنان، در رفتار 
حسودان، در تهمت های ناجوانمردان هایی که عوامِل 
دشــمنانش به امیرالمؤمنین در زمان حیات او وارد 
آوردند، در خواّص دل به دنیا ســپرده او -که بعضی 
از نزدیکانــش و خواّصش به خاطر دنیاطلبی از او جدا 
شدند- است. اینها نشانه مظلومّیت آن بزرگوار است. 
این فشــارِ وارد آمده از جوانب مختلف بر این انسان 
بزرگ تا حّدی اســت که گاهی این انســان صبور و 
دریادل و شــکیبا، آن طوری که معروف است با چاه 
درد دل می کند، با چاه حرف می زند؛ این نشان دهنده 
مظلومّیت امیرالمؤمنین است. بعد از رحلت او و شهادت 
او هم تا ســال های متمادی، دشمنان او که بر اریکه 
حکومت، بر ســلطنت مسلّط شده بودند، در سرتاسر 
کشور اسالمی وسیع ،بر سر منابر به او اهانت می کردند 

امام علی)ع( و تکافل اجتماعی 
ابراهیم کاملی 

گذشته چراغ راه آینده اســت و ما بر اساس تجربیات و شیوه رفتار 
گذشتگان برای زمان حال و آینده خود برنامه ریزی می کنیم. بدین منظور، 
بایستی به مطالعه سیره آنها بپردازیم تا از میان رفتارها و گفتارهای آنان 

چراغی برای خود بیابیم. 
بهره مندی و الگوگرفتن از بزرگان به ویژه برای ما ضرورت بیشتری دارد؛ 
بزرگان دینی ما در مقام عصمت و امامت قرار داشته اند و رفتارشان برای 
ما حجت و دلیل راه است. از جمله آنان امام علی)ع( است که مقام امامت 
و والیت و حکومت را در زمان خود عهده دار بود و بخشــی از عمر خود را 
در راه اداره جامعه سپری کرد. از این رو، مطالعه سیره ایشان می تواند در 

اداره جامعه ما نیز راهگشا باشد. 
یکی از شیوه های رفتاری امام علی)ع( رسیدگی به وضعیت نیازمندان 

جامعه بود که در جامعه اسالمی امروز نیز می تواند الگو قرار گیرد. 
در این مقاله که از پایگاه اطالع رسانی حوزه انتخاب شده »رسیدگی به 
وضع نیازمندان و حمایت از آنان« با عنوان »تکافل اجتماعی« از نگاه آن 

امام همام به اختصار بررسی شده است.

1. حق حیات
همــه افراد در حالت عادی حــق زنده ماندن و 
اســتفاده طبیعی از امکانات موجــود در طبیعت را 
دارند. از این رو، برای افراد از کار افتاده و یا کســانی 
که به سبب حوادث غیر منتظره درآمد کافی ندارند، 
باید چاره ای اندیشید. در چنین مواقعی دولت اسالمی 
برای ادامه زندگی آنان اقدام می کند. همچنین مردم 
با انفاق های واجب و مستحب خود به تأمین زندگی 
آنان می پردازند. حضرت علی)ع( در این باره می فرماید: 
حانَُه َفَرَض فی أَْمواِل األغِنیاءِ أَْقواَت  »إَنّ اهللَ ُســبْ
؛]6[ خداوند  َع بِه َغنٌیّ الُفَقــراءِ َفما جاَع َفقیٌر إالّ بِما ُمِتّ
روزی نیازمنــدان را در اموال ثروتمندان واجب کرده 
است و نیازمندی، گرسنه نمی ماند، مگر اینکه توانگری 

از حق او بهره مند شده باشد«.
این ســخن امام به نوعی تفســیر آیه 25 سوره 
معارج است که می فرماید: »َوالَّذیَن فی اَْموالِِهْم َحٌقّ 
ائِِل َو الَمْحرُوِم«،و آنها که در اموالشان حق  َمْعُلوٌم للَِسّ
معلومی اســت تا به فقیران سائل و فقیران آبرومند 

محروم رسانند.
این آیه به رعایت حق حیات نیازمندان اشاره دارد 
که باید زندگی آنان حفظ شود و دولت و ثروتمندان 
وظیفــه دارند که از همنوعان خــود حمایت کنند. 
اختصاص بخشی از بیت المال به افراد نیازمند که در 

سیره امام علی)ع( دیده می شود، به دلیل همین حق 
حیات است که همه انسان ها باید از آن برخوردار باشند. 
در زمان حکومت آن حضرت، روزی ایشان پیرمردی را 
دید که از مردم کمک می خواهد. حضرت از اطرافیانش 
پرسید: این مرد کیست؟ گفتند: مردی مسیحی است 
که از طریق کارگری امرار معاش می کرد و حاال از کار 

افتاده است. امام فرمود: 

»اْسَتْعَملُْتُموُه َحّتی إذا َکِبَر َو َعَجْزتُُموُه َو َمَنْعُتُموُه 
أَنِْفقُوا َعلَْیِه ِمْن بَْیِت الماِل؛]7[ از او کار کشیدید تا پیر 
و ناتــوان گردید و اکنون او را محروم می  ســازید! از 

بیت المال به او انفاق و کمک کنید«.
این برخورد امام با مرد مسیحی، نشان می دهد که 

حق حیات، حقی انسانی است، نه دینی.
2. حق معاش

یکــی دیگر از حقوق نیازمنــدان حق معاش یا 
گذراندن زندگی به شــکل آبرومندانه است. در این 

زمینه امام می فرماید: 
َض علَی األَْغنیاءِ فی أْموالِِهْم بَِقْدرِ ما  »إَنّ اهللَ َفــرَ
یَْکفــی ُفَقراَءُهْم وَ إْن جاعُوا َو َعــَرْوا َو َجِهدُوا َفِبَمْنِع 
ُهْم یَْوَم الِقیاَمِة َو  األْغنیاءِ و َحٌقّ َعلَی اهللِ أْن یُحاِســبَ
بَُهْم َعلَْیــِه؛]8[ خداوند بر ثروتمندان واجب کرده  یَُعِذّ
اســت تا از اموالشــان به اندازه کفایت فقیران هزینه 
کنند. اگر نیازمندان گرسنه یا عریان باشند، به سبب 
منع ثروتمندان است و خداوند از آنها در روز قیامت 

حساب می کشد و آنان را مجازات می کند«.
تعبیر »بقدر ما یکفی فقراءهم« در ســخن امام 
به حق معاش اشاره دارد و بیانگر این نکته است که 
هزینه معاش نیازمندان چه از سوی دولت اسالمی و 
چه از سوی ثروتمندان باید تأمین شود و اگر چنین 
نکنند، مورد محاسبه و مجازات قرار می گیرند. بنابراین 

تکافل اجتماعی وظیفه ای همگانی است. 

البته فقر، مفهوم گسترده ای دارد و در هر زمان با 
توجه به سطح زندگی افراد جامعه، سطح فقر تعیین 
می شود. »با توجه به گستردگی مفهوم فقر در هر زمان 
و با در نظر گرفتن سطح متوسط معیشت جامعه، فقر 
تعریف می شــود. از این رو، فقرزدایی و رسیدگی به 
فقیران باید با تأمین رفاه نســبی آنان ادامه یابد«.]9[ 

امام علی)ع( در این باره می فرماید:
»هر کس که خداوند مالی را به او بخشــد، باید 
به خویشاوند خود بخشش کند و سفره های مهمانی 
بگســتراند و اسیر را آزاد کند و از آن به نیازمندان و 
بدهکاران بپردازد و برای به دست آوردن ثواب الهی، 

در برابر پرداخت حقوق الهی شکیبایی کند«.]10[
امام علی)ع( در این فراز از خطبه به ســه نکته 

اشاره می کند:
الف( مالی که در اختیار انســان قرار می گیرد، 

از آن خداست؛
ب( کســانی که باید از این ثروت بهره ای ببرند، 

مشــخص شده اند که عبارتند از: خویشاوند، مهمان، 
اسیر، گرسنه، نیازمند، بدهکار، که می توان گفت اینان 

همان مصرف کنندگان انفاق واجب هستند؛
ج( انفاق باید با طیب خاطر و برای به دست آوردن 
رضــای خدا صورت بگیرد؛ همان طور که خداوند در 
قرآن اشــاره می کند: »والَِّذیَن یُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ابِْتَغاء 
َمْرَضاِت اهلّل«؛ ]11[ آنان که مالشان را در راه خشنودی 

خدا انفاق کنند.
امــام)ع( در این فراز، بخشــش اموال را، یکی از 
راه های تحقق عدالت اقتصــادی و توازن مالی بیان 
می کنــد. اگر این توازن از بیــن برود و تمرکز ثروت 
بــه وجود بیاید، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی 
و شکاف طبقاتی در جامعه می شود. خداوند در قرآن 

در این باره این چنین می فرماید: 
»آنچه را که خداوند )از دارایی( ساکنان قریه ها 
عایــد پیامبــرش گردانــد، از آن خــدا و پیامبر و 
خویشاوندان وی و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان 
است تا در میان ثروتمندان دست به دست نگردد...«]12[

آیه باال، علت این گونه توزیع ثروت را جلوگیری 
از دست به دست شدن ثروت ها در دست عده ای 
انگشت شمار از افراد جامعه بیان می کند و این همان 
شیوه ای است که امام علی)ع( نیز به آن اشاره دارد:

ویَِّة َو  »أْعَطْیُت َکما کاَن َرُسول اهللِ یُْعطی بِالَسّ
لَْم اَْجَعلْها ُدولًَة بَْیَن الَنّاِس؛]13[ اموال را در بین مردم 
به طور مساوی تقسیم کردم، همان طور که پیامبر 
خدا این چنین تقسیم می کرد و آن را مانند گوی در 
بین ثروتمندان قرار ندادم تا دست به دست شود«.
امام)ع( در این بخش از سخن خود به این نکته 
اشاره می کند که بخشی از اموال و دارایی ثروتمندان 
و دولت اســالمی، به عموم مردم اختصاص دارد. 
»بنابراین بایســتی ثــروت و درآمد در بین همه 
گروه های جامعه توزیع شــده و در دست گروهی 
خاص قرار نگیــرد و ثــروت و درآمدها در نظام 
اقتصادی اســالم دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا 
تــوازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت اقتصادی را 

به همراه دارد«.]14[
یکی دیگر از درآمدهایی که بایستی به نوعی 
در بیــن همه مردم توزیع شــود، خراج )مالیات( 
است. ایشان درباره نحوه هزینه خراج می فرماید: 
ْد أَْمَر الَخراِج بِما یُْصلُِح أْهلَُه َفإَنّ فی َصالِحه َو  »َو تََفَقّ
َصالِحِهْم ِسواُهْم َو الَصالَح لَِمْن ِسواُهْم إالّ بِِهْم أِلَنّ 
الّناَس ُکُلُّهْم ِعیاٌل َعلَی الَخراِج َو أْهلِه؛]15[ در مسئله 
مالیات به صورتی که اصالح مالیات دهندگان در 
آن است رسیدگی کن، چه اینکه صالح و بهبودی 
مالیات و مالیات دهندگان صالح دیگران اســت و 
برای دیگران آسایش جز با بهبودی آنان وجود ندارد 
چــرا که تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت 

کنندگان آن هستند.«
امــام علی)ع( در این فــراز از نامه دو نکته را 

یادآوری می کند:
الف( مالیات، ثروت مالیات دهندگان را تعدیل 

می کند؛
ب( مالیات، با توزیع ثروت در بین نیازمندان، 

مالیات گیرندگان را هم اصالح می کند.
حتی امام)ع( باالتر از ایــن نکته را یادآوری 
می کند و می فرماید که در زمان حکومت من در 
کوفه رفاه نسبی در بین ساکنان این شهر برقرار شد 

و همه از حداقل نیاز ها برخوردار بودند:
»ما أْصَبَح بِاْلُکوَفِة أَحــٌد االّ ناِعماً، إَنّ أْدناُهْم 
ِلّ َو یَْشَرَب  َمْنِزلًَة لََیأُکُل ِمَن الُبِرّ َو یَْجلُِس فی الِظّ
ِمْن ماءِ الُفراِت؛]16[ همه مردم کوفه از رفاه برخوردار 
گردیدند؛ چون پایین ترین آنها )یعنی فقیرترین 
افراد جامعه( نان گندم می خورد و سرپناه مناسب 

دارد و از آب سالم فرات می نوشد«.
در این کالم، ســه موضوع به عنوان مصداق 
بهره مندی از حق معاش مطرح شده: 1. نان گندم 
)خوراک(؛ 2. سرپناه )مسکن(؛ 3. آب سالم. این امور 
بــه عنوان حداقل نیاز مردم یا تأمین رفاه در کف 
است و رساندن رفاه به سقف، برنامه بعدی امام بود.
عدالت خواهی امام و سیاست توزیع ثروت در 
میان عامه مردم و نیازمندان، موجب رخت بربستن 
پدیده فقر از جامعه علــوی گردید و درآمدهای 
جامعه به صورت متوازن در بین همه افراد توزیع 
شــد. »از دیدگاه حضرت علی)ع( سیاســت های 
توزیعی باید تا برخورداری همگان از رفاه نســبی 

ادامه یابد«.]17[
امام)ع( با معرفی طبقات گوناگون مردم و نقش 
هر کدام از آنها در جامعه و با اشاره به طبقه ضعیف 
یادآوری می کند که این گروه بایستی مورد توجه 
ْفلی ِمْن َذوِی الحاَجِة  َبَقُة الُسّ قرار گیرند: »َو ِمْنها الَطّ
ی اهللُ لَُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعلی  َو الَمْسَکَنِة َو ُکٌلّ َقْد َسَمّ
َة نَبِیّه َعْهداً َمْحُفوظاً  ه َفریَضًة فی ِکتابِه أْو َسَنّ َحِدّ
ِعْنَدنا؛]18[ و طبقه پایین دست جامعه از نیازمندان و 
بینوایان هستند و خداوند سهم هر دسته را مشخص 

کرده و حدود و میزان آن را در کتاب خود یا سنت 
پیامبرش بیان داشــته است. این پیمانی است از 

جانب خدا که در نزد ما نگهداری می شود«.
این چنین مستغنی از حال تهی دستان مباش   

آخر ای منعم نگاهی کن به حاجتمند خویش.]19[
این فراز از سخن امام)ع( به نوعی تفسیر آیات 
مربوط به انفاق اســت؛ چون در آیات انفاق، سهم 
نیازمندان مشــخص و موارد مصــرف آن تعیین 

شده است.
توصیه های امام برای دستگیری از نیازمندان در 
حدی است که خداوند را به عنوان شاهد یاد می کند 

و می فرماید: 
ْفلَی ِمَن الَّذیَن ال حیلََة  َبَقِة الُسّ »ثَُمّ اهللَ اهللَ فِی الَطّ
لَْهُم ِمَن الَمســاکیِن َو الُمْحتاجیَن َو اَْهِل الُبؤسی َو 
َبَقِة قانِعاً َو ُمْعَتّراً َو اْحَفْظ هلِلِ  منی َفإَنّ فی هِذهِ الَطّ الَذّ
ِه فیِهْم َواْجعْل لَْهُم قِسماً ِمْن  ما اْسَتْحَفَظَک ِمْن َحِقّ
بَْیِت مالَِک؛]20[ خدا را درباره طبقه پایین جامعه در نظر 
داشته باش! مردمی که چاره ای ندارند، از بیچارگان و 
نیازمندان و گرفتاران رنجور و ناتوانان زمینگیر و در 
 میان این طبقه قانع و سؤال کننده وجود دارد و پاس دار 
حقی را که خداوند برای آن نگهبانی اش را به تو سپرده 

و بخشی از بیت المال را به آنان اختصاص بده«.
گر کشــی یک کور از چاه ای فالن       
به که خود باال کشــی تا آســمان
گــر بــرآری حاجت بیچــاره ای        
به که خوانی چهل کرت سی پاره ای
در رضــای یک مســلمان ده قدم        
به که ســالی طی کنــی راه حرم
لیــک کار مؤمنــان را ســاختن       
ســینه شــان را از غمی پرداختن
هر چه باشد شادی آن دولتی است        
خود نه محتاج خلوص قربتی است
در ازایش داری اجری بی حســاب       
قربت ار باشد فزون گردد ثواب]21[

پی نوشت ها:
1. سیاســت نامه امام علی)ع(، محمد محمدی ری 
شهری، ترجمه مهدی مهریزی، صص401و409.  2. 
نهج البالغه، حکمت319.  3. گلستان سعدی، ص167.  
4. معارف نهج البالغه در شعر شاعران، محمد دشتی، به 
نقل از دیوان المع، ص620.  5. دانشنامه امام علی)ع(، 
زیر نظر علــی اکبر صادقی رشــاد، ج7، ص91.  6. 
نهج البالغه، حکمت328.  7. سیاست نامه امام علی)ع(، 
ص412، به نقل از تهذیب االحکام شیخ طوسی، ج6، 
ص293.  8. موسوعهًْ إالمام علی بن ابی طالب، محمد 
محمدی ری شهری، ج4، ص203.  9. دانشنامه امام 
علــی)ع(، ج7، ص94.   10. نهج البالغه، خطبه142.  
11. بقره/265.  12. حشر/7.  13. موسوعة االمام علی 
بن ابی طالب، ج4، ص124.  14. دانشنامه امام علی)ع(، 
ج7، ص84.  15. نهج البالغه، نامه 53.  16. بحاراالنوار، 
ج40، ص327.  17. دانشنامه امام علی)ع(، ج7، ص84  
18. نهج البالغه، نامه 53.  19. معارف نهج البالغه در 
شعر شاعران، به نقل از دیوان وحشی بافقی، ص94.  
20. نهج البالغه، نامه 53.  21. معارف نهج البالغه در 
شعر شاعران، به نقل از مثنوی مرحوم نراقی، ص342.

شناخت اشخاص و شاکله شخصیتی آنان می تواند در شناخت مقامات و جایگاه 
آنان در زندگی بشــریت و نقش آفرینی آنان در ساحت تاریخ مفید و سازنده باشد؛ 
البته برخی از اشخاص به سبب ویژگی »اسوه حسنه« بودن باید از همه ابعاد شناخته 
و معرفی شوند تا بتوان از آنان در ابعاد گوناگون زندگی به عنوان سرمشق بهره گرفت. 
از جمله آنها چهارده معصوم)ع( و به ویژه مولی الموحدین امیرالمومنین )ع( است که 
زندگی ایشان سرشار از آموزه های علمی و عملی برای زندگی است.در ادامه به برخی 

از وبژگی ها و فضایل آن حضرت اشاره می شود.
امیرمومنان ، وارث پیامبران 

 از نظر آموزه های اســالم، امیرمومنان علی)ع( به عنوان نفس پیامبر)ص( است
)آل عمران، آیه 61(؛ بنابراین، ایشــان از همان جایگاه و مقامی برخوردار اســت که 
پیامبر)ص( از آن برخوردار اســت؛ از همین روســت که پیامبر)ص( گاه می فرماید 
که تو همان چیزی از وحی را که می شــنوم، می شــنوی و همان چیزی را که من 
می بینم، می بینی)نهج البالغه، خطبه 31( و از نظر منزلت بر اساس حدیث منزلت 
جایگاه ایشــان همانند هارون به موسی)ع( بدون نبوت تشریعی است: »انت بمنزله 
هارون من موسی و لکن ال نبی بعدی«؛ هر چند که برای ایشان نبوت غیر تشریعی 
ثابت است.)بخاری، صحیح البخاری، 1401ق، ج5، ص129؛ مسلم نیشابوری، صحیح 

مسلم، دار احیاءالتراث العربی، ج4، صص1870 و 1871(
همچنین ایشان همه چیزهایی که پیامبر)ص( به عنوان آخرین فرستاده الهی 
به ارث از پیامبران برده، ارث برده است. بنابراین به عنوان وارث پیامبران)ع( از جمله 
وارث خود محمد مصطفی)ص( نیز معرفی شده است. لذا ایشان از همان جایگاه وارث 
پیامبران )ع( برخوردار بوده و مسئولیت الهی نسبت به ارثی دارد که پیامبران الهی 
به جا گذارده اند. مهم ترین ارث، همان علوم و معارف وحیانی و مسئولیت والیت بلکه 
امامتی است که برای پیامبران یا برخی از آنان بوده است.)بقره، آیه 124(؛ از همین رو 
ایشان به عنوان وارث، از مقام والیت عظمی و امامت کبری برخوردار است و خدا او را 
ولی المومنین معرفی کرده است.)مائده، آیات 3 و 55( بر اساس آموزه های اسالمی، 
مولی الموحدین، امام المتقین اســت که هر کسی از خدا می خواهد تا خدا او را در 
چنین مقامی قرار دهد؛ زیرا دارنده این مقام به سبب مقام صبر در شرایط گوناگون از 
بهشت و تحیت و سالم الهی و مقامات خاص بهره مند است.)فرقان، آیات 74 تا 76( 
آن حضرت)ع( بر اســاس همین وراثت، وارث علم اولین و آخرین است و همه 
علوم از جمله علوم غیب را در اختیار دارد؛ همان علوم غیبی که جز از طریق وحی در 
اختیار کسی قرار نمی گیرد)بقره، آیات 129 و 151(، مگر آنکه نبی یا وصی نبی باشد.

امیرمومنان ،النباء العظیم
نباء به خبر بســیار مهم و ارزشــی و تاثیرگذار گفته می شود. قیامت و معاد و 
حسابرسی آن از مصادیق نباء عظیم است؛ اما بر اساس روایات تفسیری، از باب جری 
و تطبیق یکی از مصادیق اساسی و مهم نباء عظیم، خود امیرمومنان علی)ع( است)نباء، 
آیه 2( که دین و نعمت الهی به ایشان اکمال و اتمام یافته است.)مائده، آیه 3( البته 
همان طوری که درباره قیامت و معاد میان مومنان و کافران اختالف است، در مساله 
نباء عظیم والیت و امامت امیرمومنان )ع( میان مومنان و غیر مومنان اختالف است 
و آنان زیر بار والیت و امامت حضرت نمی روند و زمانی این مســئله معلوم می شود 
که  دیگر برای آنان دیر شده است؛ چنان که وقتی قیامت روشن و معلوم شود، برای 

کافران دیگر دیر شده است.)نباء، آیات 2 تا 5(
امیرمومنان، صدیق اکبر و فاروق اعظم

یکی از مقامات برتر مومنان، دستیابی به مقام »صدیقین« است که ممکن است 
شخص، نبی باشد، ولی جزو صدیقین نباشد؛ زیرا صدیقین کسانی هستند که با قول 
و فعل خویش حقیقت هستی را تصدیق کرده اند و هرگز قول و فعلی نداشته اند که 
کوچکترین زاویه با حقیقت امر الهی داشــته باشد.)حدید، آیه 18( صدیقین از نظر 
قرآن، در کنار پیامبران و شهداء و صالحین و مطعیان خدا و رسول اهلل)ص( جزو منعم 
علیهم)نعمت یافتگان( هستند و آنان بهترین و نیکوترین رفیق بوده و از فضل خاص 
الهی در دنیا و آخرت بهره مند هستند و خدا در زندگی برای آنان کفایت کند.)نساء، 
آیات 69 و 70؛ مریم، آیه 58( حضرت مریم)س( نیز از کسانی است که با عنوان بلند 
»صدیقه« ستوده شده است.)مائده، آیه 75؛ تحریم، آیه 12( از نظر آموزه های قرآن، 
حضرت ابراهیم )ع( که از امامت خاص برخوردار است)بقره، آیه 124( پس از ابتالئات 
گوناگون  و توفیق در انجام اوامر الهی حتی نســبت به رویا و تصدیق رویا به عنوان 
»صدیق« معرفی شده است.)صافات، آیه 105؛ مریم، آیه 41( البته حضرت ادریس)ع( 
نیز این گونه اســت که خدا به سبب همین ابتالئات و توفیق در عمل از مکان عالی 
برخوردار شده و رفعت مقام یافته است.)مریم، آیات 56 و 57( امیرمومنان علی)ع( 
همان صدیق اکبر است؛ چنان که ایشان براساس روایات بسیاری فاروق اعظم نیز است؛ 

زیرا جدا کننده مومنان از منافقان در دنیا و بهشتیان از دوزخیان در آخرت است. 

حسین پورکرم

مقامات و فضایل امیرالمومنین )ع(

تبیین عظمت شخصیت امام علی)ع( در بیانات رهبر معظم انقالب

خلقت  اعجوبه  امیرالمؤمنین)ع(؛

و ]نسبت[ به امیرالمؤمنین -مجّسمه تقوا و عدالت و 
دادگری- بدگویی می کردند.

درعین حال انسان وقتی مجموع قضایا را نگاه می کند، 
می بیند در این مصاف طوالنی، پیروز نهایی، امیرالمؤمنین 
است. امروز شما مالحظه کنید نام امیرالمؤمنین، شخصّیت 
امیرالمؤمنین در آفاق عظیم بشر و تاریخ انسان کجا است؛ در 
اوج است و از دشمنان او خبری نیست. نهج البالغه او درس 
انسان های واال است؛ سیره او برجسته ترین و درخشان ترین 
ســیره یک انسان بعد از نبّی مکّرم اسالم است؛ عدالت او، 
عبادت او و شخصّیت عظیم او امروز در دنیا برجسته است؛ 
راه او بر راه دشــمنانش پیروز شــده است و پیروز نهایی، 

امیرالمؤمنین بود.« )14 /1397/03(
شخصّیت واالی خدشه ناپذیر

»امیرالمؤمنین کسی است که هیچ کس نه در آن زمان 
و نه در زمان های بعد نتوانسته است به شخصّیت واالی او 

و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه کند. 
بله، دشنام دادند، به خدا هم دشنام می دهند، به پیغمبر 
هم -العیاذ باهلل- دشــنام می دهند، دشنام، دلیل نیست. 
هیچ انســانی وقتی که فکر می کند، وقتی از احساسات و 
تعّصبات،خود را رها می کند، هرگز -ولو تا حدودی- نمی تواند 
در این پیکره نورانی، در این هیکل قدسی، کمترین خدشه ای 

بکند.« )1395/06/30(
مصداق امامت

»پیغمبر این ]شخص[ را به عنوان مصداق امامت، معّین 
کرد. این شد قاعده؛ تا آخر دنیا هرجا مسلمان ها بخواهند و 
هّمت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به اینکه اسالم را 
تحّقق ببخشند و جامعه اسالمی را تحّقق ببخشند، ضابطه 

و قاعده اش این است: باید امامت را احیا کنند. 
البّته هرگز هیچ مصداقی به آن مصادیقی که پیغمبر 
معّیــن کردند نمی رســد؛ به کمتر از آنها هم نمی رســد؛ 
بزرگ ترین شخصّیتهای علمی و معنوی و عرفانی و بزرگان 

سلوکی و معرفتی ما نسبت به امیرالمؤمنین، مثل آن پرتو 
ضعیفی هســتند که ته چاه، انسان یک مختصر روشنایی 
می بیند؛ آن را مقایسه کنید با خورشید؛ بله، همان است، 
همان شــعاع اســت اّما فاصله چقدر است؟ تفاوت چقدر 
است؟ برترین شخصّیت های ما، مثالً یک شخصی مثل امام 
بزرگوار ما را که یک شخصّیت انصافاً کامل، بزرگ، باعظمت، 
جامع االطراف و از همه جهت یک شخصّیت برجسته و ممتاز 
بود، اگر بخواهیم با امیرالمؤمنین قیاس کنیم، قیاسش همین 
است که عرض کردم: ]یعنی[ نور خورشید را مقایسه کنید 
با آن پرتویی که ته چاه مثاًل یا در گوشه فالن پست  و مثاًل 
از خورشید یا از نور دیده می شود؛ فاصله ها اینجوری است.« 

)1395/06/30(

واجِد تمام ارزش ها و صفاِت مورد احترام انسان ها
»تمام ارزش ها و صفاتی که انسان -چه به عنوان انسان 
مؤمن به اسالم، چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی و چه 
به عنوان انســان بی اعتقاد به هر دینی؛ هرجور انسانی- به 
آنها احترام می گذارد و تکریم می کند، در علیّ بن ابی طالب 
جمع است؛ یعنی علیّ بن ابی طالب )ع( شخصّیتی است که 
اگر شما شیعه باشید احترامش می کنید، اگر سّنی باشید 
احترامش می کنید، اگر اصالً مسلمان نباشید و او را بشناسید 
و بروید دنبال احوالش احترام می کنید. افرادی از اهل سّنت 
که درباره فضائل امیرالمؤمنین در طول سال های متمادی 
نوشــته اند بسیارند؛ جورج جرداق مسیحی، آن کتاب پنج 
جلدی را نوشته؛ یک مسیحی درباره امیرالمؤمنین سال ها 
قبل عاشقانه کتاب می نویسد. همین شخصّیت آمد این جا 
پیش من و راجع به کتابش صحبت شد، گفت من از دوران 
نوجوانی با نهج البالغه آشنا شدم، نهج البالغه مرا به شخصّیت 

علیّ بن ابی طالب هدایت کرد؛ این کتاب را نوشــت: االمام 
علی صوت العدالهًْ االنسانّیهًْ. کسی که اصالً دین هم نداشته 
باشد -یعنی به هیچ دینی معتقد نباشد- وقتی شخصّیت 
امیرالمؤمنین را بشناسد، در مقابل او خضوع می کند، تعظیم 

می کند.« )1395/06/30(
اعجوبه خلقت

»امیرالمؤمنین )ع(اعجوبه خلقت است. مسلمان درجه 

اّول اســت. تالیتلّو نبّیاکرم است. مقامات او در آسمان ها 
معروفتر است تا در زمین. مریدان و محّبین او در بین مالئکه 

آسمان ها بیشترند تا در بین انسان ها.« )1372/12/13(
واجد جمیع ارزش ها

»همه خصوصیاتی که از نظر اسالم، ارزش است و البته 
از نظر عقل سالِم توأم با انصاف هم، همان ها ارزش محسوب 

میشود، در امیرالمؤمنین )ع(جمع بود.« )1373/03/08(
یک الگوی کامل برای همه

»امیرالمؤمنین)ع(یک الگوی کامل برای همه اســت. 
جوانِی پرشور و پرحماسه او، الگوی جوانان است. حکومت 
سراســر عدل و انصاف او، الگوی دولتمردان است. زندگی 
ســراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او، الگوی همه مؤمنان 
است. آزادگی او، الگوی همه آزادگان جهان است و سخنان 
حکمت آمیــز و درس هــای ماندگار او، الگــوی عالمان و 

دانشمندان و روشنفکران است.« )01 /1379/01(
 همه انسانیت 

خاضع در برابر زیبایي های علیبن ابي طالب)ع(
»امیرالمؤمنین)ع( متعلق به همه انســانیت است؛ نه 
فقط متعلق به شیعیان و نه حّتی متعلق به مسلمانان. همه 
انسانیت در برابر عظمت ها و زیبائي های علیبن ابي طالب )ع( 
خاضع و خاشع اند؛ مگر آنهائی که نشناسند و ندیده باشند. لذا 
شما میبینید مداحان امیرالمؤمنین فقط مسلمانها نیستند؛ 
مسیحی هم ستایش امیرالمؤمنین را مي کند. فقط شیعیان 
نیستند؛ جامعه اهل سنت هم در همه اقطار دنیای اسالم از 
امیرالمؤمنین به زبان دیگری و با شیفتگی بیشتری نسبت 
به سایر بزرگان صدر اسالم یاد مي کند. چرا؟ علت چیست؟ 
علت، عظمت این شخصیت است؛ عظمتی که در طول عمر 
آن بزرگوار و تا چند قرن بعد از شهادت آن بزرگوار، کسانی 
سعی کرده اند آن را بپوشانند و نشد. درخشش خورشید را 
نمي شود پوشاند؛ خورشید است، مي تابد، گرما و نور مي دهد. 

مگر مي شود انکارش کرد؟!« )1386/05/06(
درخشش امیرالمؤمنین)ع( در بهشت

»آنچه که ما میبینیم، درخشش آن بزرگوار است که 
به چشم هر انسانی- حّتی دشمنان و مخالفان- میآید؛ چه 
برسد به دوســتداران و یا شیعیان؛ همچنان که از روایت 
اهل سنت روایت شــده که رسول خدا)صلّیاهلل علیه وآله( 
فرمود: »علیبن ابیطالب یزهــر فیالجّنة ککوکب الّصبح 
الهل الّدنیا«؛ درخشش امیرالمؤمنین)ع( در بهشت، مثل 

درخشش ستاره صبح برای مردم دنیاست؛ نور را میبینند، 
درخشش را میبینند؛ اما ابعاد و جزئیات را نمیتوانند درک 

کنند و ببینند.« )1370/10/29(
اعتراف اهل سنت به عظمت شخصیت امیرالمؤمنین

»در روایــات اهل ســنت درباره محبــت پیغمبر به 
امیرالمؤمنین)علیهما الّصالهًْ و الّسالم( مطالبی آمده است 
که برای همه مســلمانان قابل تدبر و قابل توجه است. در 
ســنن »تَرمذی« که از صحابه اهل ســنت است، از قول 
ام المؤمنین- عایشه- نقل می کند که ایشان گفته است که: 
)صلّی اهلَلّ علیه و آله(  »ما خلق اهلَلّ خلقا احّب الی رسول اهلَلّ
من علّی«؛ یعنی ایشان شهادت می دهد که در میان خالئق 
هیچ انسانی محبوب تر از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در 

چشم پیامبر مکرم نبود.
بــاز در یک روایت دیگــری، احمد حنبل -که از ائمه 
چهارگانه اهل سنت است- از اسماء بنت عمیس نقل می کند 
که گفت: پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت و عرض کرد: 
»اللّهّم انّی اقول لک کما قال اخی موســی اجعل لی وزیرا 
من اهلی اشدد به ازری و اشرکه فی امری علّی کی نسّبحک 
کثیرا و نذکرک کثیرا«؛ یعنی پیغمبر اکرم به خداوند متعال 
عرض می کند: پروردگارا! همان طوری که موسای پیغمبر 
از تو درخواست کرد که برای او وزیری قرار بدهی، شریکی 
قرار بدهی که در کارها به او کمک کند و همراه او باشد و 
بازوی توانای او باشــد، من هم از تو درخواست می کنم که 
علی را وزیر من و شریک من و بازوی توانای من قرار بدهی.« 

)1388/04/15(
اعتراف دشمنان به عظمت شخصیت امام علی )ع(

»شاید در بین چهره های معروف جهان و به طور خاص 
در میان شخصیت های اسالمی، هیچ شخصیتی را نتوانیم پیدا 
کنیم- حّتی خود پیامبر اسالم- که در میان ملت ها و پیروان 
ادیان مختلف و در زمانه ای گوناگون، به قدر امیرالمؤمنین)ع(
محبوب باشد. شما وقتی نگاه میکنید، میبینید در همان 
زمان خوِد این بزرگوار، که شمشیر عدالت و شّدت عدل او، 
دل های متمّرد و روح های خودخواه را از خود بیزار میکرد 
و جبهه دشــمنِی بزرگی علیه او بــه وجود میآورد، حّتی 
دشمنانش هم وقتی به اعماق روح خود مراجعه میکردند، 
نسبت به آن بزرگوار، عقیده همراه با تعظیم و تکریم و محبتی 
را احساس میکردند. این، تا زمانهای بعد هم ادامه داشت.

بیشــترین دشمنان را علی )ع( داشــته؛ اما بیشترین 
ستایشگران را هم- حّتی کسانی که به دین و راه او اعتقادی 
نداشتند- آن بزرگوار داشته است. خاندان زبیر در قرن اّول 
هجری، به اشخاصی که غالباً نسبت به بنیهاشم و بخصوص 
آل علــی )ع(، بغض و عداوت داشــتند، معروف بودند. این 
عداوت، بیشتر هم ناشی از عبداهلل بن زبیر- پسر زبیر- بود. 
یکی از نوه های زبیر، از پدر خود پرسید: که به چه علت نام 
علی و خاندان علی، روزبه روز بیشتر در میان مردم گسترش 
پیدا میکند؛ در حالی که دشمنان آنها، هر چه هم تبلیغات 
میکنند، اما زود افول و غروب میکنند و باقی نمیمانند؟ 
او- قریب به این مضمون- گفت که این ها به خدا و به حق 
دعوت کردند؛ به همین خاطر اســت که کســی نتوانست 
فضلشان را بپوشاند؛ ولی دشمنانشان به باطل دعوت کردند.

در طول زمان، همین طور بوده است.« )05 /1375/09(
عالقه معاویه به فضایل امیرالمؤمنین)ع(

»در مجلــس معاویــه، کســی مطلبی را بــه عنوان 
تملق راجع به امیرالمؤمنین گفت، معاویه بر آن شــخص 
برآشــفت و جمله ای در مــدح امیرالمؤمنین بیان کرد! از 
 یاران امیرالمؤمنین، کســانی که بعد از شهادت آن بزرگوار 
ســر و کارشان با دســتگاه معاویه میافتاد، معاویه به آنها 
مي گفــت از علی برای من بگویید. آنها هم مي گفتند. در 
روایت دارد که گاهی معاویه اشک مي ریخت! این شگفتي ها 
این جوری اســت! در حالی که دشمنی معاویه با علی چیز 

پنهانی که نیست؛ این را همه مي دانند.« )1386/05/06(
به کوشش: کامران پورعباس

علی )ع(  را  دشمنان  بیشترین 
داشته؛ اما بیشترین ستایشگران 
را هم- حتّی کسانی که به دین 
نداشــتند-  اعتقادی  او  راه   و 

آن بزرگوار داشته است.


