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مقدمه
قرنهاســت شــخصیت های بزرگ تاریخ از مسلمان و غیرمســلمان درباره ی 
امیرالمؤمنین7، و فاطمه زهرا3 سخن گفته  و نوشته اند و هنوز هم می نویسند، 
می سرایند و می گویند. اما همه آنچه گفته شده نمی تواند این اعجوبه ی های عالم 
که نمونه ی قدرت کامله ی الهی هستند را برای ما، با همه ی ابعادشان روشن کند. 
ما با نفس های کوچِک  اُنس گرفته با مقیاس های ماّدی، نمی توانیم شــخصیتی 
را با آن ابعاد عظیم معنوی و روحی تصّور کنیم. و هر نویســنده و صاحب تالیفی 
بر اســاس ذوق و سلیقه خود و بر مبنای آنچه تصور می کرده، سعی کرده تا ابعاد 

شخصیتی این بزرگواران را مورد توجه قرار داده و به رشته تحریر درآورد.
»کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست     که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم«

با این وجود می توان شــبحی از آن شخصیت عظیم معنوی را به برکت گفته های 
بزرگان و روندگان حقیقی راه شان در ذهن تصویر کرد.

آنچه بعد از آشنایی با مقام و شخصیت باعظمت حضرت فاطمه ی زهرا3و علی 
مرتضی7 مهم است الگوگیری از شخصیت ایشان در زندگی فردی و اجتماعی 
امروزی اســت هرچند کتاب تاریخ، تمام برگ های کتاب زندگی اینان را  ثبت و 
ضبط نکرده اســت ولی آنچه از زندگی کوتاه ایشان در »حافظه ی تاریخ« مانده 
است خود میراثی گرانبها برای شناخت »شخصیت جامع االطراف« آنهامی باشد. 
چنین شــخصیت هایی را در ایمان و قــدرت روح بلند شــان، »علم و دانش 
وصف ناپذیر«، »همســرداری بی نظیر« و »تربیت فرزندانی نمونه و بی مثال«، در 
»مجاهدت های سیاســی« و »حمایت یک تنه« از پیامبر خاتم، »دفاع تمام قد« 
از حریم والیت و امامت، »مجاهدت های اجتماعی« در دســت گیری و رسیدگی 
به نیازمندان و مستمندان و دیگر عرصه ها و موقعیت های فردی و اجتماعی باید 
جست  و جو کرد. علم و دانش بی نظیر و »خطبه های غّرا«، مقامات معنوی شان را 
در ســخن گفتن و سالم کردن فرشتگان به آنان و عبادت های شبانه  ، اخالق، زهد، 
حیا و تقوای را در جای جاِی زندگی ، ساده و پر رمز و راز آنان به خوبی می توان 

دید.  



بســیار روشــن اســت که می توان با واکاوی در ابعاد مختلف شــخصیت این 
بزرگوارن،»حجاِب تاریخ« را از چهره ی تابناک شــان کنــار زد و این ُدرهای 
گرانبهای انســانی را به جامعه ی بشــری امروز که از ارزش های انسانی تهی و 
خالی شــده اســت عرضه کرد، تا همچون صدر اسالم که در میان عرب جاهلی 
و جاهلیت غیرمدرن آن روز، احیاگر ارزش های انســانی و الهی بودند در عصر 
»جاهلیت مدرن« امروز نیز ارزش های اخالقی، انســانی، اجتماعی و الهی را بار 
دیگر زنده کرده و »غباِر فراموشی و غفلت« را از چهره ی ارز ش ها بزدایند و در 
برابر »چشمان ِ  کم سوِی انساِن معاصر« که در هیاهوی مادی گری عصر به اصطالح 
»مدرنیته« کم ســو شده، »انســانیت خالص و ناب« را به تصویر کشد که شیعه، 

شیعه بودنش در گرو همین پیروی عملی از پیامبر و اهل بیت: است.
اثــر حاضر که بــا عنوان » از والدت تــا والیت« پیش روی شــما گرامیان و 
خوانندگان ارجمند قرار گرفته اســت خوانشی کوتاه از دریای عظمت شخصیت 
آن بزرگان حقیقت بی نظیر اســت که از بیانات گران سنگ و سخنان گهربار مقام 
معظم رهبریمدظله العالی استخراج شده است به امید آن که نقطه ی آغازی برای رفتار 

فاطمی و علوی تمام مخاطبان باشد.
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جلوهای از آفتاب
ارزش های فاطمی

ارزش فاطمــه ی زهرا3 به عبودیت و بندگی خداســت. اگر بندگی خدا در فاطمه ی 
زهرا3  نبود، او صدیقه ی کبری نبود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کسی است که آنچه را 
می اندیشد و می گوید، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، 
ارزش انسان بیشتر است؛ می شود صّدیق؛ »اولئک مع الذین انعم اهلل علیهم من النبیین و 

الصدیقین«. »صّدیقین« پشت سر »نبیین«اند.
این بزرگوار صدیقه کبری اســت؛ یعنی برتریــن زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی 
 خداســت. اگر بندگی خدا نمی کرد، صّدیقه ی کبری نمی شد. اساس، بندگی خداست.
]ما[ باید دنبال عبودیت خدا باشیم. تمجید از فاطمه ی زهرا3 نتیجه اش باید این باشد.1

درس زندگی 
عزیزان من، جوانان عزیز! امروز در دوران جمهوری اســالمی این فرصت برای 
آحاد جامعه هســت که درست حرکت کنند، درست زندگی کنند، مؤمنانه زندگی 
کنند، با عّفــت زندگی کنند. درس زندگی صّدیقــه ی طاهره، فاطمه ی زهرا3 
این اســت برای ما: تالش، اجتهاد، کوشــش، پاک زندگی کــردن؛ همچنان که 
هــَرِة الّطاِهَرِة الُمَطهََّرِة التَّقیَِّة  آن بزرگــوار یکپارچه معنویّت و نور و صفا بود: الُطّ
کیَة؛ پاکی و آراســتگی و تقــوا و نورانیّت آن بزرگوار، همان  ضیَّة[ الزَّ النَّقیَِّة ]الرَّ
 چیزی اســت که در طول تاریخ تشــیّع بر معارف ما ســایه افکن بوده است.2

1 . بیانات در دیدار جمعی از مداحان13۸4/05/05 . 
2 .  بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم1393/01/31 .  
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راه زندگی
ما باید راه فاطمه ی زهرا3 را برویم. ما هم باید گذشــت کنیم، ایثار کنیم، اطاعت خدا 
کنیــم، عبادت کنیم. مگر نمی گوییم که »حتّی توّرم قدماها»  این قدر در محراب عبادت 
خدا ایســتاد! ما هم باید در محراب عبادت بایستیم. ما هم باید ذکر خدا بگوییم. ما هم 
بایــد محبت الهی را در دلمان روزبه روز زیاد کنیم. مگر نمی گوییم که با حال ناتوانی به 
مســجد رفت، تا حقی را احقاق کند؟ ما هم باید در همه ی حاالت تالش کنیم، تا حق 
را احقاق کنیم. ما هم باید از کسی نترسیم. مگر نمی گوییم که یک تنه در مقابل جامعه ی 

بزرگ زمان خود ایستاد؟1

نوع زندگی
مگــر نمی گوییم که آن بزرگوار کاری کرد که ســوره ی دهر درباره ی او و شــوهر و 
فرزندانش نازل شد؟ ایثار نسبت به فقرا و کمک به محرومان، به قیمت گرسنگی کشیدن 
 خود؛ »و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه«2 ما هم باید همین کارها را بکنیم.

این نمی شــود که ما دم از محبت فاطمه ی زهرا3 بزنیم، در حالی که آن بزرگوار برای 
خاطر گرســنگان، نان را از گلوی خود و عزیزانش - مثل حسن و حسین3  و پدر 
بزرگوارشان7 - برید و به آن فقیر داد؛ نه یک روز، نه دو روز؛ سه روز! ما می گوییم 
پیرو چنین کســی هستیم؛ ولی ما نه فقط نان را از گلوی خود نمیبُریم که به فقرا بدهیم، 
اگر بتوانیم، نان را از گلوی فقرا هم میبُریم! این روایاتی که در باب عالمات شیعه هست، 
ناظر به همین است؛ یعنی شــیعه بایستی آن طوری عمل کند. ما باید زندگی آنها را در 

زندگی خود - ولو به صورت ضعیف - نمایش بدهیم.3

1 . بیانات در دیدار جمعی از مداحان1370/10/05.   
2 . سوره حشرآیه 9.

3 . بیانات در دیدار جمعی از مداحان 1370/10/05  .
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احسان فاطمی
امام حسن مجتبی7 می گوید: شــبی - شب جمعه ای - مادرم به عبادت ایستاد و تا 
صبح عبادت کرد. »حتی انفجرت عمود الصبح«. تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از 
سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا و تضرع کرد. امام حسن7 می گوید - طبق 
روایت - شــنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسائل 
عمومی دنیای اسالم دعا کرد. صبح که شــد گفتم: »یا اماه!«؛ »مادرم!« »لم ال تدعین 
لنفسک کما تدعین لغیرک« »یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، همه 
برای دیگران!؟« در جواب فرمود: »یا بنی، الجار ثم الدار« »اول دیگران بعد خود ما!« 

این، آن روحیه ی واالست.1

1 .  بیانات در دیدار جمعی از زنان1371/09/25.   
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ام ابیها
خدمت به پدر 

مسائل معنوی تا حدود زیادی به فضایل عملی ارتباط پیدا می کند. یعنی به آنچه که از تالش 
فاطمه ی زهرا3  ناشی می شود. مفت نمی دهند و بدون دلیل نمی بخشند. عمل انسان - 
در حد باالیی - در احراز فضایل و مناقب تأثیر می کند. دختری که در کوره ی گداخته ی 
مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد و در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود.

این دختر مثل یک فرشته ی نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر خود؛ مثل پرستار 
بزرگی برای آن انسان بزرگ، مشکالت را تحمل کرد. غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر 
دوش گرفت، عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد و راه معرفت 
 و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست آن ویژگیهایی که آدمی را به کمال می رساند.1

تسلی بخش پدر
شما ببینیدحضرت]فاطمه3[ چگونه زندگی کرده است! تا قبل از ازدواج که دخترکی 
بود، با آن پدِر به این عظمت کاری کرد که کنیه اش را امّ ابیها - مادِر پدر – گذاشــتند. 
در آن زمــان، پیامبر رحمت و نور، پدیدآورنــده ی دنیای نو و رهبر و فرمانده ی عظیم 
آن انقــالب جهانی - انقالبی که باید تا ابد بماند - در حال برافراشــتن پرچم اســالم 
بــود. بی خود که نمی گوینــد امّ ابیها! نامیدن آن حضرت به ایــن کنیه، به دلیل خدمت 
و کار و مجاهــدت و تالش اوســت. آن حضرت چه در دوران مّکــه، چه در دوران 
شــعب ابیطالب - با آن همه ســختیهاکه داشــت - و چه آن هنگام که مادرش خدیجه 
از دنیــا رفــت و پیغمبر را تنها گذاشــت، در کنار و غمخواِر پدر بــود. دِل پیغمبر در 
مــّدت کوتاهی بــا دو حادثه ی وفات خدیجه و وفات ابیطالب شکســت. به فاصله ی 
کمی این دو شــخصیّت از دســت پیغمبر رفتند و پیغمبر احساس تنهایی کرد. فاطمه ی 
زهرا3  در آن روزها قدبرافراشــت و با دســت های کوچک خود غبار محنت را از 
 چهره ی پیغمبر زدود. امّ ابیها؛ تســّلی بخش پیغمبر. این ُکنیت از آن ایام نشأت گرفت.2

1  . بیانات در دیدار جمعی از زنان 1371/09/25 .
2 .  بیانات در دیدار جمعی از مداحان1373/09/03.



13 12

شبه پدر
درباره ی فاطمه ی زهــرا3 ، هرچه بگوییم، کم گفته ایم و حقیقتًا نمی دانیم که چه باید 
بگوییم و چه باید بیندیشــیم. به قدری ابعاد وجود این انسیّه ی حوراء، این روح مجّرد 
و این خالصه ی نبّوت و والیت برای ما پهناور و بی پایان و درک ناشــدنی اســت که 
حقیقتــًا متحیّر می مانیم. اگر بــه کتابهایی که درباره ی فاطمه ی زهرا3  به وســیله ی 
محّدثین اهل ســنّت نوشته شــده است، نگاه کنید، روایات بســیاری را می بینید که از 
زبان پیغمبر 6در ســتایش صّدیقه ی طاهره3 صادر شــده است و یا رفتار پیغمبر 
با آن بزرگوار را نقل می کنند. این حدیث معروف از عایشــه اســت که گفت: »واهلل ما 
رأیت فی ســمته و هدیه اشبه برسول اهلل6 من فاطمة«؛ هیچ کس را از لحاظ هیأت، 
 چهره، سیما، درخشندگی و حرکات و رفتار، شبیه تر از فاطمه به پیغمبر اکرم ندیدم«.1

1 .  بیانات در دیدار جمعی از مداحان1373/09/03 . 
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بانوی والیت
ازدواج فاطمی

ازدواج ها در دوران انقالب و به برکت آن آسان شد؛ چون تشریفات و سخت گیری ها کم 
شد. نگذارید دوباره به خانه ی اول برگردیم. پدران و مادران، نسبت به مقّدمات غیر الزِم 
ازدواج ســخت گیری نکنند؛ جوانان که سخت گیری یی ندارند. بگذارند ازدواج اسالمی 
انجام بگیرد. بگذارند ازدواج برای دختر مســلمان و زن جوانی که در محیط اســالمی 
است، مثل ازدواج فاطمه ی زهرا3 باشــد؛ ازدواجی با پیوند عشقی معنوی و الهی و 
جوششی بی نظیر میان زن و مرد مؤمن و مسلمان و همکاری و همسری به معنای واقعی 
بین دو عنصر الهی و شــریف، اما بیگانه از همه ی تشــریفات و زر و زیورهای پوچ و 
بی محتوای ظاهری. این است ازدواج درست زن مسلمان و تربیت فرزند و اداره ی محیط 
خانه و البته اندیشیدن و پرداختن به همه چیز جامعه و دین و دانش و فعالیت اجتماعی 

و سیاسِی اسالم، این است.1

مهریه و جهیزیه فاطمی
در دوران پــس از هجــرت، در آغاز ســنین تکلیــف، وقتی فاطمــه ی زهرا3 ، با 
علی بن ابیطالــب7، ازدواج می کنــد، آن مهریــه و آن جهیزیــه ی اوســت؛ که همه 
شــاید می دانید که بــا چه ســادگی و وضع فقیرانــه ای، دختر اول شــخص دنیای 
اســالم، ازدواج خــود را برگــزار می کنــد. زندگــی فاطمه ی زهــرا3  از همه ی 
 ابعــاد، زندگی ای همراه با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انســان اســت.2

ما باید شایستگی خود را ثابت کنیم. مگر نمی گوییم که جهیزیه ی آن بزرگوار چیزهایی بود 
که انسان با شنیدن آنها اشکش جاری می شود؟ مگر نمی گوییم که این زن واالمقام، برای 
دنیا و زیور دنیا هیچ ارزشی قائل نبود؟ مگر می شود که روزبه روز تشریفات و تجمل گرایی 
 و زر و زیور و چیزهای پوچ زندگی را بیشتر کنیم و مهریه ی دخترانمان را زیادتر نماییم؟!3

1 .  بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان136۸/10/26. 
2 . بیانات در دیدار جمعی از زنان1371/09/25. 

3 .  بیانات در دیدار جمعی از مداحان1370/10/05. 
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همسری والیت
مگر هر کسی می تواند همسر امیرالمؤمنین باشد؟ عظمت علی آن گونه است که کوههای 
عظیم را در مقابل خود آب می کند. نَْفس همســری امیرالمؤمنین، یک نشــانه ی بزرگ 
عظمت اســت؛ لیکن شما ببینید تعامل این زن و شوهر چگونه است و دو بزرِگ خارج 
از ابعاد ذهن انســان، چگونه با هم حرف می زنند؛ چگونه زندگی می کنند؛ چگونه این 
 زندگِی الگو و نمونه ی تاریخ را اداره می کنند و چگونه هرکدام نقشی به عهده می گیرند!1

جهاد فاطمی
جهــاد آن بزرگــوار در میدانهــای مختلــف، یــک جهــاد نمونــه اســت. در 
دفــاع از اســالم؛ در دفــاع از امامــت و والیــت؛ در حمایــت از پیغمبــر؛ در 
 نگهــداری بزرگتریــن ســردار اســالم، یعنــی امیرالمؤمنین کــه شــوهر او بود.

امیرالمؤمنیــن دربــاره ی فاطمه ی زهــرا3 فرمــود: »ما اغضبنــی و ال خرج من 
امــری«. یک بار این زن در طول دوران زناشــویی، مرا به خشــم نیــاورد و یک بار 
از دســتور مــن ســرپیچی نکــرد. فاطمــه ی زهرا3 بــا آن عظمــت و جاللت، 
 در محیــط خانــه، یک همســر و یک زن اســت؛ آن گونــه که اســالم می گوید.2

1.  بیانات در دیدار جمعی از مداحان1377/07/19.
2.  بیانات در دیدار جمعی از زنان1371/09/25. 
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مدافع حریم
یک وقت انسان فکر می کند که شوهرداری، یعنی انسان در آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق 
را تر و تمیز و پتو را پهن کند و مثل قدیمی ها تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا از دکان 
بیاید! شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید شوهرداری فاطمه ی زهرا3  چگونه 
بود. در طول ده ســالی که پیامبر در مدینه حضور داشــت، حدود نُه ســالش حضرت 
زهرا3 و حضرت امیرالمؤمنین7 با همدیگر زن و شــوهر بودند. در این نُه ســال، 
جنگ هــای کوچک و بزرگی ذکر کرده اند - حدود شــصت جنــگ اتّفاق افتاده - که 
در اغلب آنها هم امیرالمؤمنین7 بوده اســت. حاال شما ببینید، او خانمی است که در 
خانه نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند 
- این قدر جبهه وابســته ی به اوســت - از لحاظ زندگی هم وضع روبه راهی ندارند؛ 
همان چیزهایی که شنیده ایم... حقیقتًا زندگی فقیرانه ی محض داشتند؛ در حالی که دختر 
 رهبری هم هســت، دختر پیامبر هم هســت، یک نوع احساس مسؤولیت هم می کند.

ببینید انسان چقدر روحیه قوی می خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ 
دل او را از وسوســه اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ 
بچه ها را به آن خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. حاال شما بگویید امام حسن و امام 
حسین3، امام بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب3 که امام نبود. فاطمه زهرا3  او را 
 در همین مدت نُه سال تربیت کرده بود. بعد از پیامبر هم که ایشان مّدت زیادی زنده نماند.1

ایشان در محیط علم هم یک دانشــمند واالست. آن خطبه ای که فاطمه ی زهرا3 در 
مسجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه ای است که به گفته ی عالمه ی 
مجلســی، »بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا 
کنند!« این قدر پرمغز اســت! از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین کلمات 
نهج البالغه اســت. فاطمه ی زهرا3 می رود در مسجد مدینه، در مقابل مردم می ایستد 
و ارتجااًل حرف می زند! شاید یک ساعت، با بهترین و زیباترین عبارات و زبده ترین و 

گزیده ترین معانی صحبت کرده است.2
1.  بیانات در دیدار جمعی از جوانان1377/02/07. 

2.  بیانات در دیدار جمعی از زنان1371/09/25. 
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ایستادگی و موقع شناسی
در قضیــه ی حضرت صّدیقه ی طاهره3، نکات خیلــی مهّمی وجود دارد؛ لیکن یک 
نکته که با وضع شــما جوانان مؤمن و انقالبی تطبیق می کند، این اســت که همه ی این 
افتخارات و کارهای بزرگ و مقامات عالِی معنوی و دســت نیافتنِی آن انسان واال و آن 
زِن بی نظیر تاریخ بشر و ســیّده ی زنان عالم، و ضمنًا همه ی آن صبرها و ایستادگی ها 
و موقع شناســی ها و کلمات پرباری که در این زمانها از ایشــان صادر شــده است - 
همه ی ایــن حوادث بزرگ - در دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتّفاق افتاده اســت. 
یک وقت این قضیه را به عنوان یک موضوع مرثیه ســرایی مطرح می کنیم و می گوییم 
که این بزرگوار ســّن کمی داشــتند یا جوان بودند، که ایــن، موضوِع مصیبت خوانی و 
مرثیه ســرایی می شــود. یک وقت ایــن را به عنوان یــک امر قابل تدبّــر و حاوی 
 درس ها می دانیم و با این چشــم نگاه می کنیم؛ آن وقــت اهمیت ویژه ای پیدا می کند.1

1 . بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه1376/06/26. 
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مادر نمونه 
تربیت فرزندان

زندگی فاطمــه ی زهرا3  از همه ی ابعاد، زندگی ای همــراه با کار و تالش و تکامل 
و تعالی روحی یک انســان است. شــوهر جوان او دائمًا در جبهه و میدان های جنگ 
اســت؛ اما در عین مشــکالت محیط و زندگی، فاطمه ی زهرا3 ، مثل کانونی برای 
مراجعات مردم و مســلمانان است. او دختر کارگشــای پیغمبر است و در این شرایط، 
زندگــی را با کمال ســرافرازی به پیش می برد: فرزندانی تربیت می کند مثل حســن و 
حسین و زینب:؛ شــوهری را نگهداری می کند مثل علی و رضایت پدری را جلب 
می کند مثل پیغمبر! راه فتوحات و غنایم که باز می شود، دختر پیغمبر ذره ای از لذت های 
دنیــا و تشــریفات و تجمالت و چیزهایــی را که دل دختران جــوان و زن ها متوجه 
 آنهاســت، به خود راه نمی دهد. عبادت فاطمه ی زهرا3، یک عبادت نمونه اســت.1

تربیت نسل 
تطبیق ســوره ی کوثر با فاطمه ی زهرا3 یک تطبیق مصداقی درســت است؛ این همه 
برکات بر خاندان پیغمبر، بر یکایک ائمه ی هدی:! عالم پُر اســت از نغمه های دلنواز 
فردی و اجتماعی و دنیائی و اخروی که از این حنجره های پاک برخاســته؛ حسین بن 
علی، زینب کبری، امام حســن مجتبی، امام صادق، امام ســجاد :؛ هر کدام از ائمه. 
ببینید چه غوغائی اســت در عالــم معرفت، در عالم معنویــت، در بزرگراه هدایت از 
 کلمات این بزرگواران و درس های آنها و معارف آنها! این نســل فاطمه ی زهراست.2

1 . بیانات در دیدار جمعی از زنان1371/09/25. 
2 .  بیانات  در دیدار مداحان اهل بیت)ع( به مناسبت میالد حضرت فاطمه ی 

زهرا13۸6/04/143.
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زن طراز مسلمان 
الگویی برای فهم درست 

فاطمــه ی زهرا3  را که می خواهید معرفی کنید، آن چنان معرفی کنید که یک انســان 
مســلمان، یک زن مسلمان، یک جوان مسلمان از آن زندگی درس بگیرد؛ در دل خود 
نسبت به آن مجسمه ی قداست و طهارت و حکمت و معنویت و جهاد، احساس خشوع 
و خضوع و وابستگی کند. این، طبیعت انسان است. ما انسان ها تابع و متمایل به کمالیم. 
اگر بتوانیم کمال را در خودمان ایجاد کنیم، می کنیم؛ اگرنه، آن کســی که صاحب کمال 

است، به طور طبیعی انسان به او گرایش دارد1.
فاطمه  ی زهرا3 و زینب کبری3 زنان الگو و نمونه  ی اســالمند. زن امروز دنیا الگو 
می خواهد. اگر الگوی او زینب و فاطمه  ی زهرا3 باشــند، کارش عبارت است از فهم 
درســت، هوشــیاری در درک موقعیت ها و انتخاب بهترین کارها؛ و لو با فداکاری و 
ایستادن پای همه چیز برای انجام تکلیف بزرگی که خدا بر دوش انسان ها گذاشته است، 
 همراه باشد. زن مسلمانی که الگویش فاطمه  ی زهرا یا زینب کبری3 باشد، این است.

اگر زن به فکر تجمالت و خوش گذرانی ها و هوس های زودگذر و تســلیم شــدن به 
احساســات بی بنیاد و بی ریشه باشــد، نمی تواند آن راه را برود؛ باید این وابستگی ها 
را کــه مثل تار عنکبوت بر پای یک انســان رهروســت، از خــود دور کند، تا بتواند 
آن راه را بــرود؛ کمااینکــه زن ایرانــی در دوران انقــالب و در دوران جنگ همین 
 کار را کــرد، و انتظار این اســت که در همــه ی دوران انقالب همیــن کار را بکند.2

زنی که اسالم میخواهد
اســالم، فاطمه - آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی - را به عنوان نمونه و اسوه ی زن 
معرفی می کند. آن، زندگی ظاهری و جهاد و مبارزه و دانش و ســخنوری و فداکاری و 
شــوهرداری و مادری و همسری و مهاجرت و حضور در همه ی میدان های سیاسی و 
نظامی و انقالبی و برجستگی همه جانبه ی او که مردهای بزرگ را در مقابلش به خضوع 

1.  بیانات در دیدار جمعی از مداحان13۸9/03/13.  
2 . بیانات در دیدار جمعی از پرستاران1370/0۸/22.  
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وادار می کرد، این هم مقام معنوی و رکوع و ســجود و محراب عبادت و دعا و صحیفه 
و تضّرع و ذات ملکوتی و درخشــندگی عنصر معنوی و همپایه و هموزن و همسنگ 
امیرالمؤمنین و پیامبر بودن اوست. زن، این است. الگوی زنی که اسالم می خواهد بسازد، 

این است.1

زن مسلمان ایرانی
زنهای مؤمن در جامعه ی ما ســعی کنند قدر زن ایرانِی مســلمان را بدانند. ارزش زن 
اسالمی و مسلمان را بدانید. زنی که در اختالط و معاشرت، با مرد قاطی نمی شود و خود 
را وسیله یی برای جلب چشم مرد نمی داند و خود را باالتر از این می داند؛ زنی که شأنش 
را عزیزتر از این می شمارد که خود را عریان کند و با صورت و موی و بدن خود، چشم 
روندگان را به سمت خویش جلب کند و هوس آنها را اشباع نماید؛ زنی که خود را در 
دامنه ی قله یی می داند که در اوج آن، فاطمه ی زهرا3 - بزرگترین زن تاریخ بشر - قرار 
دارد؛ آن زن، زن مسلمان ایرانی است. این زن باید دیگر از این بازیچه های فراهم آمده ی 

تمدن غربی و روش های توطئه آمیز آن، رو بگرداند و به آن بی اعتنایی کند.2

1 . بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان136۸/10/26.  

2 .  بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان136۸/10/26.  
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شکوه خورشید
درباره ی امیرالمؤمنین7 ســخن زیاد گفته شده است، لکن همه ی حقیقت هنوز گفته 
نشده است. آنچه از فضائل امیرالمؤمنین7 تاکنون بر زبان ها و قلم ها جاری شده است، 
همه ی فضائل امیرالمؤمنین نیست، بخشی از آن است. از قول نبّی اکرم نقل شده است که 
فرمود: برادرم علی، فضائلی دارد که »ال تُحصی «1 - قابل شمارش نیست - یعنی انسانها 
قادر نیستند این فضائل را بشمرند؛ یعنی فوق درک و عقل و فهم بشر معمولی است؛ این 
امیرالمؤمنین اســت. خب، ما احتیاج به الگو داریم، احتیاج به اسوه داریم، ]پس [ با این 

نظر به امیرالمؤمنین7 نگاه کنیم.2

1 . مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة، ابن شاذان قمی ، ص 176.
2 .  بیانات در دیدار مردم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنین علیه السالم1393/02/23. 
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تمسک به ولی
تمّســک این اســت که ما نگاه کنیم و این صفاتی که برای ما قابل دنبال گیری اســت 
در زمینه ی صفات بشــری، صفات مربوط به اداره ی جامعــه و حکومت و غیره از ما 

برمی آید... این کارها را باید بکنیم؛ این شد تمّسک به والیت امیرالمؤمنین.1
ما که معلوم است مثل امیرالمؤمنین نمی توانیم زندگی کنیم، نمی توانیم عمل کنیم، نمی توانیم 
َُّکم ال تَقِدروَن َعلی ذلِک؛2 حضرت به حّکام  باشیم؛ خود آن بزرگوار هم فرمود: ااَل َو اِن
و ُوالت و اســتاندارهای خودش فرمود این جور که من دارم عمل می کنم، شماها قادر 
نیستید این جوری عمل کنید. ما بایستی این قّله را نگاه کنیم. بارها ما عرض کرده ایم: این 
قّله است. به شما می گویند آقا! آن قّله هدف است، به سمت آن قّله حرکت کنید. وظیفه ی 
ما این اســت، به سمت قّله حرکت کنیم. همین صفات امیرالمؤمنین را ]در نظر[ بگیرید، 
به قدر وسعمان، به قدر توانمان در این جهت حرکت کنیم؛ در جهت عکس حرکت نکنیم. 
جامعه ی ما در جهت زهد امیرالمؤمنین حرکت کند؛ نه اینکه مثل امیرالمؤمنین زهد بَورزد 
-که نه می توانیم و نه از ما آن را می خواهند- اّما در آن جهت حرکت کنیم؛ یعنی از اسراف، 
 زیاده روی، چشم وهم چشــمی دور بشــویم؛ این جوری می شویم شیعه ی امیرالمؤمنین.

عمل ما کسانی را مؤمن به ما می کند. فرمود: کونوا لَنا َزینًا َو ال تَکونوا َعَلینا َشینًا؛3 فرمود 
زینت ما باشید. زینت ما بودن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل کنید که وقتی کسی نگاه کرد 
بگوید: به به! شیعیان امیرالمؤمنین چقدر خوبند! آن که رشوه می طلبد، این زینت نیست، 
عیب است؛ آن که از بیت المال زیادی می خواهد و زیادی می گیرد، این عیب برای شیعه 
اســت؛ آن که بر بدی ها چشم می بندد و برای هدایت جامعه به سوی تقوا هیچ احساس 
مسئولیّتی نمی کند، این عیب است برای نظام اسالمی و جامعه ی اسالمی؛ آن کسی که در 

زندگی شخصی خود اهل اسراف است، این عیب است.4

1 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر1395/06/30.  
2  .  نامه 45 : از نامه های آن حضرت است به عثمان بن حنیف انصاری، کار گزارش در بصره، وقتی به حضرت خبر رسید او را به 

مهمانی دعوت کرده اند و او به آنجا رفته.
3  .  امالی، شیخ صدوق، ص 400؛ امالی، شیخ طوسی، ص 440.

4  . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر1395/06/30.
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اسوه زندگی
در همه ی دوران های زندگی، او]امیرالمومنین7 [ اســوه است. نوجوان های ده ساله و 
دوازده ساله و سیزده چهارده ساله می توانند به علی اقتدا کنند؛ او را الگوی خودشان قرار 
بدهند. چرا؟ چون او در ده یازده ســالگی، اول کسی بود که اسالم را شناخت و پذیرفت 
و به دنبال پیغمبر راه افتاد. این، خیلی مهم اســت. یک کودک ده یازده ساله حقیقت را 
در میان آن همه دشمنی و انکار بشناسد و پای آن بایستد و برای آن سر از پا نشناسد. 
جوان های بیست ســاله و بیست ودوساله و بیست وپنج ساله می توانند امیرالمؤمنین7را 
الگوی خودشــان قرار بدهند؛ چرا؟ چون او کســی بود که در بیست و سه سالگی- که 
پیغمبــر اکــرم در آن زمان از مکه به مدینه هجرت فرمــود- مهم ترین بار این هجرت 
بزرگ را بر دوش گرفت و پیامبر عزیزترین شــخصیت های خاندانش یعنی »فواطم« 
را به او ســپرد تا با خودش از مکه به مدینه بیاورد؛ وکالت خودش را در مکه به او داد 
که امانت های مردم را بدهــد، قرض های پیغمبر را ادا کند، طلب های او را جمع آوری 
کند و در مدینه به پیامبر ملحق شود. شب هم که بنا بود بریزند در آن خانه و پیغمبر را 
با شمشیرهاشــان قطعه قطعه کنند، او بود که حاضر شد جای پیغمبر بخوابد؛ خود را در 
 معرض این خطر قرار بدهد. این شخصیت را ببینید! عظمت را ببینید! این می شود الگو.

وقتی پیغمبــر در مدینه حکومت تشــکیل داد، امیرالمؤمنین شــد ســرباز درجه ی 
یک پیغمبر در تمام این ده ســاله؛ از بیست وســه ســالگی تا سی وسه سالگی. هر جا 
پیغمبر مســئله یا مشــکلی داشت، علی بن ابیطالب7 اول کســی بود که آنجا در کنار 
پیغمبــر و برای دفاع از حقیقت پیغمبر حاضر بود. در جنگ ها پیشــرِو جنگ، او بود؛ 
در گره های مشــکل و باز نشدنِی جنگ های پیغمبر، شمشــیر او گره گشا بود. هرجا 
همه عقب می نشســتند، او جان خود را کف دســت می گرفــت و می رفت جلو. هیچ 
 چیز هم برای خود نخواســت؛ یکســره در راه خدا و برای خــدا و در خدمت پیغمبر.

پیغمبر که از دنیا رفت، امیرالمؤمنین حق خالفت را متعلق به خودش می دانست؛ برای این 
کار اقدام هم کرد، حرف هم زد، ابالغ دعوت هم کرد؛ بعد که دید نمی شود، بعد که دید اگر 
او وارد میدان شود و کار دعوت به خود را ادامه دهد، اجتماع مسلمانان از هم می پاشد، 
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کنار کشید. »فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجا«. بیست و پنج سال، امیرالمؤمنین 
به خاطر وحدت امت اسالمی و انسجام جامعه ی اسالمی و برقراری حکومت اسالمی از 
حق خود - که آن را برای خود مسّلم می دانست - هیچ نگفت. اینها شوخی است؟! اینها 
آسان است؟! اینهاست که یک انسان را اینجور بر قله ی آفرینش بنی بشر می نشاند. اینهاست 
 که انسان را تبدیل می کند به یک خورشید فروزان در طول تاریخ بشری، که غروب ندارد.

بعد که بیســت وپنج ســال گذشــت و امیرالمؤمنین یک مرد پنجاه و هفت هشت ساله 
- در ســنین پیری - بود، مردم آمدند اصرار کردنــد، التماس کردند، گفتند باید بیائی، 
باید قبول کنی، دســت برنمی داریم؛ امیرالمؤمنین7، اول قبول نمی کرد، بعد وقتی دید 
که از همه جای دنیای اســالم خیلی از مردم آمده اند و اصــرار می کنند - از مصر، از 
عــراق، از خود مدینه؛ بــزرگان، مهاجرین، انصــار - و می گویند یــا علی! غیر از 
تو هیچ کس نیســت که بتواند ایــن جامعه را اداره کند و این مشــکالت را حل کند، 
گفت خیلی خــوب، قبول می کنم؛ و قبول کرد. از لحظه ای که این مســئولیت را قبول 
کــرد، تا لحظه ای که فرق مبارکش در محراب عبادت شــکافته شــد، یک روز و یک 
ســاعت از مطالبه ی آن حقی و حقیقتی که اســالم به خاطر او بنا شــده بود، دســت 
 برنداشــت؛ نه رودربایســتی، نه مجامله، نه مالحظه، نه ترس، نه ضعف، مانع او نشد.

»لیقوم النّاس بالقســط«. انبیاء برای اجرای عدالت آمده اند؛ برای نزدیک کردن مردم به 
خدا آمده اند؛ برای اجرای مقررات الهی در بین مردم آمده اند. و امیرالمؤمنین رســالتش 
در وصایت پیغمبر و خالفت اسالمی این است. یک لحظه از این راه عقب نشینی نکرد. 
در حرکت، کوتاهی نکرد. رفقای قدیمی از او بریدند؛ متوقعان بهشان برخورد؛ از او جدا 
شدند؛ علیه او جنگ های براندازی راه افتاد. کسانی که تا دیروز او را ستایش می کردند، 
عدالِت او را که دیدند، تبدیل به دشــمن خونِی او شدند؛ لکن مالمت مالمتگران - »ال 
تأخذهم فی اهلل لومة الئم« - ذره ای در امیرالمؤمنین اثر نگذاشت؛ راه را محکم ادامه داد؛ 
بعد هم در همین راه به شــهادت رسید؛ »قتل فی محراب عبادته لشّدة عدله«. شخصیت 

امیرالمؤمنین و ظواهری که ما می بینیم، اینهاست. ببینید چقدر شگفت آور است! 
چقدر این تابلو پُر از ظرافت و پُر از زیبائی و شگفتی است!1

1 .  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  در سالروز والدت امیرالمومنین علیه السالم1386/05/06. 
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زندگی امیر
شــاید در زندگــی علی بن ابی طالــب7 هــم اخــالص جوهــر و روح کار آن 
حضــرت بــود؛ یعنــی کار را فقــط برای رضــای خــدا و برطبق تکلیــف الهی و 
اســالمی و بدون هیچ انگیزه ی شــخصی و نفســانی و امثــال اینها انجــام می داد. 
 بــه گمــان این جانب، در بــاب شــخصیت امیرالمؤمنیــن، اصل قضیه این اســت.

امیرالمؤمنین این اخالص را از دوران کودکی و نوجوانی که اسالم را از پیامبر قبول کرد 
و ســختی های آن را به جان خرید، نشان داد. او برای خدا از آسایش محترمانه ی یک 
آقازاده ی قریشی صرف نظر کرد و در طول سیزده سال، مبارزات خود را در کنار پیامبر 
ادامه داد، و بعد هم ماجرای خوابیدن آن بزرگوار در جای پیامبر در شــبی که رســول 
اکرم از مکه به طرف مدینه هجرت کردند. این خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر، از 
جمله ی کارهایی اســت که اگر کسی تدبر بکند، درمی یابد که بزرگترین فداکاری است 
که یک انســان می تواند از خود نشان بدهد؛ یعنی به طور قاطع تسلیم مرگ شدن. شب 
تاریک، دشمن مسلح و خشمگین و آماده ی در پشت دیوارها و عازم بر قتل پیامبر که 
در این بســتر باید خوابیده باشد. امیرالمؤمنین آن شب به پیامبر عرض کرد که اگر من 
 در جای تو بخوابم، تو بسالمت خواهی جست؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس می خوابم.

کســانی مثل آن نویســنده ی مسیحی که از دین ما خارج هســتند و با رؤیت اسالمی 
و شــیعی به امیرالمؤمنین نــگاه نمی کنند، می گوینــد که ایــن کار امیرالمؤمنین فقط 
قابل مقایســه ی با کار ســقراط اســت که برای مصلحت جامعه، به دست خود جام 
زهر را نوشــید؛ یعنی یک فــداکاری قطعی. اخالص، تنها چیزی بود که در آن شــب 
حاکم بود. کســانی که در چنین مواردی به فکر خودشــان باشند، در فکر این هستند 
 کــه از موقعیت اســتفاده کنند؛ اما او در همین لحظه به فکر نجات جان پیامبر اســت.

در جنگ هــای پیامبر، در اُحد آن وقتی که همه به جــز اندکی رفتند و امیرالمؤمنین از 
پیامبر دفاع کرد، در خندق آن وقتی که همه از مبارزه ی با عمروبن عبدود سرپیچیدند و 
آن حضرت مکرر داوطلب شد، در قضیه ی خیبر، در قضیه ی آیات برائت، بعد از رحلت 
پیامبر، در ماجرای انتخاب جانشین برای پیامبر در سقیفه، در شورای تشکیل شده ی بعد 
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از درگذشت خلیفه ی دوم، در همه ی این موارد امیرالمؤمنین7 فقط و فقط رضای الهی 
را در نظر گرفت و خالصًا هلل آن چیزی را که به نفع اســالم و مسلمین بود، انتخاب کرد 
و »خود« را دخالتی نداد. در وقتی که خالفت را قبول کرد، در بیســت وپنج سالی که از 
خالفت دور ماند، در همکاریش با خلفا، در کارش برای اسالم، در حضورش در میدان 
جهــاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام اســالمی، در تعلیم مردم، در تربیت و تزکیه ی 
انسان های جامعه، و بعد در دوران خالفتش در برخورد با جناح های مختلف، که هرکدام 
شعاری داشــتند و دارای خصوصیتی بودند، و در همه ی موارد دیگر، علی بن ابی طالب، 
همان علی بن ابی طالبی است که خدا می پسندد و رسول خدا انتخاب می کند و برمی گزیند؛ 
بنده ی خالص خدا. این، آن چیزی اســت که من و شما باید رشحه یی از آن را در عمل 
و زندگی خود از علی بن ابی طالب بیاموزیم و عمل کنیم. در آن روز، این باعث پیشرفت 
اســالم شــد، و همین اســت که اگر یک قطره ی از آن در وجود انسانی باشد، او را به 

موجودی مفید برای اسالم و مسلمین تبدیل می کند.1

1 .  بیانات در خطبه های نمازجمعه 1370/01/16.
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شخصیتی ولی
شــخصیت امیرالمؤمنین7 ترکیبی از عناصری اســت که هرکدام به تنهایی یک انسان 
عالی مقام را اگر بخواهد به اوج آن برسد، به زانو درمی آورد. زهد امیرالمؤمنین و بی اعتنایی 
و بی رغبتی او نسبت به شهوات زندگی و زخارف دنیایی، یکی از این عناصر است. علم 
آن بزرگوار و دانش وســیع او که بسیاری از بزرگان مسلمین و همه ی شیعه بر آن اتفاق 
دارنــد که بعد از نبیّ اکرم6، کس دیگری غیــر از امیرالمؤمنین از آن علم برخوردار 
نبوده است، یکی از این عناصر است. فداکاری آن بزرگوار در میدان های مختلف - چه 
میدان های نظامی، و میدان های اخالقی و سیاســی - یکی از این عناصر است. عبادت 
آن بزرگوار، یکی دیگر از این عناصر اســت. عدل و دادگــری امیرالمؤمنین که پرچم 
برافراشته ی شاخصی برای عدل اسالمی است، یکی دیگر از این عناصر است. رأفت آن 
بزرگوار نسبت به ضعیفان - اعم از فقرا، کودکان، غالمان و کنیزان، زنان و ازکارافتادگان 
- یک وادی عظیم و یکی دیگر از ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین است. پیشقدمی آن بزرگوار 
در همه ی کارهای خیر، که انســان در تاریخ زندگی آن حضرت برخورد می کند، یکی 
دیگر از این عناصر است. حکمت و فصاحت آن بزرگوار نیز بخشی از این عناصر است. 
 شمارش رئوس این مطالب هم به آسانی ممکن نیست، و در همه ی اینها در حد اعالست.

قطب راوندی که از بزرگان علمای ما در قرن ششــم است، درباره ی زهد امیرالمؤمنین 
می گوید: وقتی کســی سخن علی7 در باب زهد را نگاه بکند و نداند که این سخن از 
علی بن ابی طالب اســت - یعنی از کسی است که بر بخش عظیمی از دنیای آباد آن روز 
حکم می رانده و آن همه مســایل اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده است - »ال 
یشّک انّه کالم من الشغل له بغیر العبادة«؛ شک نمی کند که این سخن، سخن کسی است که 
در زندگی هیچ کاری جز عبادت نداشته، »و الحّظ له فی غیر الّزهادة«؛ و هیچ کاری جز 
زهد انجام نمی داده است. این، زهد امیرالمؤمنین است. تمام ابعاد شخصیت او همین طور 
در اوج اســت. بعد می گوید: »و هذه من مناقبه العجیبة الّتی جمع بها بین االضداد«؛ این 

منقبت شگفت آور و عجیبی است که جمع بین اضداد کرده است.1

1  . بیانات در خطبه های نمازجمعه 1370/01/16.
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اولین ایمان آورنده 
امیرالمؤمنیــن7، از اول زندگی تا آخر عمر، به خدای متعــال فکر کرد و راه خدا را 
- ولــو مورد مخالفت همه ی انســان ها هم بود - بر راه غیــر خدا و ضد خدا انتخاب 
 کرد. امیرالمؤمنین از قبیل این صفت، ده ها خصلت برجسته دارد؛ این یکی از آنهاست. 
آن وقتــی که می خواســت ایمان بیــاورد همه ی کســانی که در آن جامعــه بودند؛ 
 بــه این حقیقــت کافر بودنــد؛ اما او به کفــر و انکار و عنــاد آنهــا اعتنایی نکرد.

در واقعه ی »یوم الدار«، پیامبر بزرگوار بزرگان عرب را در مکه جمع کردند و اســالم را 
بر آنها عرضه کردند و فرمودند کــه هر کس امروز اول نفر ایمان را بپذیرد، او وصی و 
امیــر پس از من خواهد بود. این معنــا را بر دیگران عرضه کردند و هیچ کس از کفار و 
قریشیانی که بودند، حاضر نشــد این دعوت را قبول کند؛ ولی امیرالمؤمنین که کودکی 
سیزده ساله بود، بلند شد و قبول کرد و رسول اکرم هم از او قبول فرمودند - هم ایمانش 
را، هم نفر دوم شــدنش را - که کفار برگشتند به صورت استهزاء به ابی طالب گفتند که 
پســرت را بر تو امیر کرد! این اولین قدم بود.در تمام دوران مکه، یک لحظه رعایت و 
مالحظه ی خشــونت ها و عصبیت ها و مخالفت ها و دشمنی ها را نکرد و از حق دفاع 
نمود. در تمام دوران مدینه، هر جا که خطر بود، علی بن ابی طالب آن جا بود و هیچ چیز را 
مالحظه نکرد. در قضیه ی خندق، آن وقتی که همه سرها را به زیر انداختند، او بلند شد 
و شجاعانه داوطلب شد؛ یعنی برای وجود خود، هیچ حیثیتی جز حیثیت دفاع از اسالم 

و دفاع از حق قائل نبود؛ برای او همین یک کار بود که از حق دفاع کند.1

1 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1370/10/29.
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علی در لسان نبی 
قرن هاســت همه ی کســانی که معرفتی به این ذات مقّدس داشته اند از مسلمان 
و غیرمســلمان درباره ی امیرالمؤمنین7، ســخن گفته اند و نوشــته اند و هنوز 
هم می نویســند و می ســرایند و می گویند. لکن آنچه گفته شــده است، کافی 
نیســت که بتواند شــخصیت این اعجوبه ی عالــم و نمونه ی قــدرت کامله ی 
 الهــی و کلمــه ی تاّمه ی پــروردگار را، برای مــا، با همه ی ابعاد روشــن کند.

البته، بیشــتر این مشکل از ناحیه ی ماســت. ما هستیم که با ذهن های کوچک و 
اُنس گرفته با مقیاس های ماّدی، قدرت آن را نداریم که شــخصیتی را با آن ابعاد 
عظیم معنوی و روحی تصّور کنیم. می توان شــبحی از آن شخصیت عظیم معنوی 
را به برکت گفته های کســانی که خودشــان مثل امیرالمؤمنین بوده اند یا باالتر از 
امیرالمؤمنین که آن عبارت اســت از وجود مقــّدس خاتم االنبیا، حضرت محّمد 
مصطفی6 در ذهن تصویر کرد. در روایتی که از طرق غیرشــیعه نقل شده است 
دیدم که پیغمبراکرم به جمعی از اصحابشان فرمودند: »من اراد ان ینظر الی آدم فی 
علمه و الی ابراهیم فی حلمه، و الی موسی فی هیبته، و الی عیسی فی عبادته، فلینظر 
الی وجه علیّ بن ابی طالب«1؛ یعنی »علم آدم« که قرآن می گوید: »عَلّم آدم االسماء 
کّلها«2 همه ی نشانه ها و نامها و معارف آفرینش را، خدای متعال به حضرت آدم 
تعلیم داد یا »حلم ابراهیم« که قرآن تعریف می کند: »اَنّ ابراهیم لحلیٌم اّواهٌ منیب.«3 
یا »هیبت موســی« که قدرت و عظمت فرعونی در مقابل آن هیچ و پوچ بود، یا 
»عبادت عیســی« که مظهر زهد و اخالص و تعبّد در مقابل پروردگار بود... و در 
بعضی از روایات دیگر، که باز از طرق غیرشــیعه است، چیزهایی هم اضافه شده 
اســت به این که »زهد یحیی بن زکریا« و از این قبیل نشانه های انبیا، همه در این 
انسان بزرگ و واالیی که ما خود را دنباله رو و شیعه ی او می دانیم، جمع شده است. 
این، تصویری از شخصیت آن بزرگوار را می تواند تا حدودی برای ما روشن کند.4

1  . بحار األنوار، ج 39، ص: 39.
2 .  سوره مبارکه البقرة آیه 31.
3 . سوره مبارکه هود آیه 75.

4 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1372/10/06.
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توازن در شخصیت 
صفات ظاهراً متضاد و ناسازگار در وجود امیرالمؤمنین، آن چنان کنار هم زیبا چیده 
شده که خود یک زیبایی به وجود آورده است! انسان نمی بیند که این صفات در 
کسی با هم جمع شود. از این قبیل صفاِت متضاد، در امیرالمؤمنین7 الی ما شاءاهلل 
است. نه یکی نه دو تا، خیلی زیاد است. حال چند مورد از این صفات متضاّدی 
 را که در کنار هم در امیرالمؤمنین حضور و وجود پیدا کرده اســت، مطرح کنم:

مثــاًل رحم و رقّت قلب در کنــار قاطعیت و صالبت، با هم نمی ســازد؛ اما در 
امیرالمؤمنیــن7 عطوفت و ترّحم و رقّت قلب در حّد اعالســت که واقعًا برای 
انســانهای معمولی، چنین حالتی کمتر پیش می آید. مثاًل کسانی که به فقرا کمک 
کنند و به خانواده های مســتضعف ســر بزنند، زیادند؛ اما آن کسی که اّواًل این 
کار را در دوران حکومــت و قدرت خود انجام دهد، ثانیــًا کاِر یک روز و دو 
روزش نباشد - کار همیشــه ی او باشد - ثالثًا به کمک کردن ماّدی اکتفا نکند؛ 
برود با این خانــواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با آن بچه های صغیر 
بنشیند، مأنوس شــود، دل آنها را خوش کند و البته کمک هم بکند و بلند شود، 
فقط امیرالمؤمنین اســت. شما در بین انســانهای رحیم و عطوف، چند نفر مثل 
 این طور انسان پیدا می کنید؟ امیرالمؤمنین در ترّحم و عطوفتش، این گونه است.

او بــه خانه ی بیوه زن صغیردار که می رود؛ تنــورش را که آتش می کند، نان که 
برایش می پزد و غذایی را که برایش برده اســت، با دست مبارک خود در دهان 
کودکانــش می گذارد، بماند؛ برای این که این کودکان گرفته و غمگین، لبخندی بر 
لبانشان بنشــیند، با آنها بازی می کند، خم می شود آنها را روی دوش خود سوار 
می کند، راه می رود و در کلبه ی محّقر آنها سرگرمشان می کند، تا گل خنده بر لبان 
کودکان یتیم بنشیند! این، رحم و عطوفت امیرالمؤمنین است، که یکی از بزرگان 
آن وقت گفت: آن قدر دیدم امیرالمؤمنین با انگشــتان مبارک خودش، عسل در 

دهان بچه های یتیم و فقیر گذاشــت که »لوددُت انی کنت یتیما«؛ در دلم 
گفتــم، کاش من هم بچه ی یتیمی بودم که علی این طور مرا مورد لطف و 
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 تفّضــل خود قرار می داد! این، ترّحم و رقّت و عطوفت امیرالمؤمنین7 اســت.
همین امیرالمؤمنیــن7 در قضیه ی نهروان؛ آن جایی که یک عّده انســان های 
کج اندیش و متعّصب تصمیم دارند اساس حکومت را با بهانه های واهی براندازند، 
وقتی در مقابلشان قرار می گیرد، نصیحت می کند و فایده ای نمی بخشد؛ احتجاج 
می کند، فایده ای نمی بخشد؛ واسطه می فرســتد، فایده ای نمی بخشد؛ کمک مالی 
می کند و وعده ی همراهی می دهد، فایده ای نمی بخشد؛ در آخر سر که صف آرایی 
می کند، باز هم نصیحت می کند، فایده ای نمی بخشــد؛ بنا را بر قاطعیت می گذارد. 
آنهــا دوازده هزار نفرند. پرچم را به دســت یکی از یارانش می دهد و می گوید: 
هر کس تا فردا زیر این پرچم آمد، در امان اســت؛ اما با بقیّه خواهم جنگید. از 
آن دوازده هزار، هشــت هزار نفر زیر پرچم آمدند.گفت شما بروید؛ رفتند. این 
در حالی اســت که آنها سابقه ی جنگ دارند، دشمنی و بدگویی کرده اند. اینها را 
دیگر امیرالمؤمنین7 اهمیت نمی دهد. بنای جنگ و ستیز داشتید، کنار گذاشتید؛ 
پی کارتان بروید. چهارهزار نفِر دیگر ماندند. فرمود: اگر مصّممید، شــما بجنگید. 
دید بنا دارند بجنگند. گفت: پس، از چهار هزار نفر شما، ده نفر زنده نخواهد ماند! 
جنگ را شروع کرد. از چهار هزار نفر، نُه نفر زنده ماندند؛ چون بقیه را به خاک 
هالکت انداخته بود! این، همان علی7 است. چون می بیند که طرفهای مقابلش، 
 انسانهای بد و خبیثی هستند و مثل کژدم عمل می کنند، قاطعیت به خرج می دهد.
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شجاعت در عرصه زندگی
امیرالمؤمنین7 که بزرگتریِن شجاعان بود، در میدان جنگ هرگز به هیچ دشمنی پشت 
نکرد. این، ارزش کمی نیست. شما در داستان جنگ های صدر اسالم - در جنگ خندق 
که همه به خود لرزیدند و علی7 جلو رفت؛ در فتح خیبر، در احد، در بدر و در ُحنین - 
شجاعت امیرالمؤمنین7 را می بینید. آن حضرت در بعضی از این جنگ ها، بیست وچهار 
ساله بوده، در بعضی جنگ ها بیست وپنج ساله بوده و در بعضی جنگ ها سی سال بیشتر 
نداشــته است. یک جوان بیست و هفت، هشت ساله، با شجاعت خود در میدان جنگ، 
اســالم را پیروز کرد و آن عظمت ها را آفرید. این، مربوط به شجاعت امیرالمؤمنین7 
در میدان جنگ بود. اما من عرض می کنم: ای علِی بزرگ! ای محبوب خدا! شــجاعت 
تو در میدان زندگی به مراتب از شــجاعت تو در میدان جنگ باالتر بود. از چه وقت؟ 
از نوجوانی. شما ماجرای سبقت در اســالم آوردن آن حضرت را نگاه کنید! علی7 
هنگامی قبول دعوت کرد که همه به دعوت پشت کرده بودند و کسی جرأِت اسالم آوردن 
نداشت. این یک نمونه ی شجاعت است. البته یک حادثه را که شما در نظر می گیرید - 
مثل همین حادثه - ممکن است از ابعاد گوناگون، برای خصوصیّات مختلف، مثال باشد 
که فعاًل از نظر شجاعانه بودِن این کار به آن نگاه می کنیم. پیغمبراکرم6، در حال ابالغ 
پیامی در یک جامعه بود که همه ی عوامل آن جامعه، ضّد آن پیام محســوب می شدند. 
جهالت و نخوت مردم، اشرافیّت اشراِف مسّلط بر مردم و منافع ماّدی و طبقاتی شان، در 
مقابل آن پیام ایستاده بود. چنان پیامی در چنان جامعه ای چه شانسی داشت؟ پیغمبر اکرم 
چنان پیامی را مطرح فرمود و اّول هم به سراغ نزدیکان خود رفت؛ چون خداوند به او 
فرموده بود: »و انذر عشیرتک األقربین«. اما عموهای متکبّر، با سرهای پرنخوت و پرباِد 
غرور و بی اعتنا به حقایق، که در مقابل هر حرف حســاب، بنای هوچیگری و تمسخر 
می گذاشتند، با این که پیامبر اکرم پاره ی تنشان بود و آنها هم ِعرق و عصبیّت خویشاوندی 
داشــتند - همه ی مردم آن روزگار چنین تعّصبی داشتند و برای یک خویشاوند گاهی 

 ده ســال می جنگیدند - چشمهای شان را پوشــاندند و از او روی برگرداندند.
آری؛ هنگامی که آن خویشاوند، مشعل اسالم را بر سر دست بلند کرد، بی اعتنایی 
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کردند، اهانت کردند، تحقیر کردند، مســخره کردند. اما علی که نوجوانی بیش نبود، به پا 
خاست و گفت پسرعمو! من ایمان می آورم. البته وی قباًل ایمان آورده بود؛ اما در جلسه ی 
خانوادگی، ایمان خود را علنی کرد. امیرالمؤمنین7 آن مؤمنی است که در طول مدت 
ســیزده سال بعثت، جز همان چند روز اّول، هرگز ایمانش مخفی نبود. دیگر مسلمانان، 
 چند سال ایمان مخفی داشــتند؛ اما همه می دانستند که علی از اّول ایمان آورده است.

این را درست در ذهنتان تصّور کنید: در و همسایه اهانت می کنند، بزرگان جامعه اهانت و 
سختگیری می کنند، شاعر مسخره می کند، خطیب مسخره می کند، پولدار مسخره می کند، 
آدم پست و رذل اهانت می کند؛ ولی انسانی نوجوان در میان امواج سهمگیِن مخالف، محکم 
و استوار مثل کوه می ایستد و می گوید: »من خدا و این راه را شناخته ام« و برآن پافشاری 
می کند. شجاعت این است. در تمام مراحل زندگی امیرالمؤمنین7، این شجاعت نمایان 
 بود. در مّکه این شجاعت بود. در مدینه این شجاعت بود. در بیعت با پیغمبر این شجاعت بود.

نبّی اکرم6 چندین بار به مناســبت هایی از مــردم بیعت گرفت. یکی از این بیعت ها 
که شــاید از همه ســختتر بود، »بیعت الّشــجرة« یا بیعت رضوان در ماجرای حدیبیّه 
اســت. وقتی کار سخت شــد، پیغمبر اکرم آن هزار و چند صد نفری را که دور و برش 
بودند، جمع کرد و فرمود: »از شــما بر مرگ بیعت می گیرم. نباید فرار کنید. باید آن قدر 
بجنگید تا پیروز و یا کشــته شــوید!« گمان می کنم آن حضرت جز همین یک بار، در 
هیچ جای دیگر چنین بیعتی از مســلمانان نگرفته اســت. باری؛ در میان آن جمعیت، 
همه رقم آدمی حضور داشــت. آدم های سســت ایمان و - آن طور که نقل می کنند - 
آدم های منافق در همین بیعت بودند. اّولین کســی که بلند شــد و گفت: »یا رسول اهلل! 
بیعت می کنم« همین جوان نورس بود. جوانی بیســت و چند ساله دستش را دراز کرد 
و گفت: »با تو بر مرگ بیعت می کنم.« بعد، دیگر مســلمانان تشجیع شدند و یکی پس 
از دیگری با پیغمبر بیعت کردند. آنهایی هم که دلشــان نمی خواســت، ناگزیر از بیعت 
 شــدند. »لقد رضی اهلل عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الّشــجرة فعلم ما فی قلوبهم«.

شــجاعت امیرالمؤمنین7 این گونه بود. در زمان پیغمبر، هرگاه که جای اظهار وجوِد 
جوهر انســانی بود، آن بزرگوار جلو می آمد و در همه کارهای دشوار سبقت می گرفت. 
روایت اســت که مردی نزد عبداهلل بن عمر رفت و گفت: »من علی را دشمن می دارم.« 
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شــاید از آن جایی که می دانســت آن خانواده چندان میانه ای با علی ندارند، خواست 
مثاًل خودشــیرینی کند. عبداهلل بن عمــر گفت: »ابغضک اهلل. اتبغض رجاًل ســابقة من 
ســوابقه خیر من الّدنیا و مافیها«؛ خدا تو را دشــمن بدارد! آیا با مردی دشمنی می کنی 
 که ســابقه ای از ســوابق او معادل با همه دنیا و مافیها و بهتر از همه دنیا و مافیهاست؟

این، آن امیرالمؤمنیِن بزرگ اســت. این، آن علِی درخشان تاریخ است؛ خورشیدی که 
قرنها درخشیده و روزبه روز درخشانتر شده است. این بزرگوار، هرجا که گوهر انسانی 
وجودش الزم بود، حضور داشــت؛ ولو هیچ کس نبود. می فرمود: »ال تستوحشــوا فی 
طریق الهدی لِِقَلّة اهله«؛ اگر در اقّلیّتید و همه یا اکثریت مردم دنیا با شما بدند و راهتان 
را قبول ندارند، وحشت نکنید و از راه برنگردید. وقتی راه درست را تشخیص دادید، با 
همه ی وجود آن را بپیمایید. این منطق امیرالمؤمنین7 بود؛ منطقی شــجاعانه که آن را 
در زندگی خود به کار بست. در حکومت خود هم که کمتر از پنج سال طول کشید، باز 
همین منطق امیرالمؤمنین7 بود. هرچه نگاه می کنید، شجاعت است. از روز دوِم بیعت 
با امیرالمؤمنین7، این بزرگوار درباره ی قطایعی که قبل از ایشان به این و آن داده شده 
بود فرمود: »واهلل لو وجدته تزّوج به النّســاء و ملک به االماء«؛ به خدا اگر ببینم امالکی 
را که قبل از من به ناحق کســانی به شما داده اند و مهریه زنانتان قرار داده اید، یا با پول 
فروش آن، کنیز خریده اید، مالحظه نمی کنم و همه ی آنها را برمی گردانم. آن گاه شروع به 
اقدام کرد و آن دشمنی ها به وجود آمد. شجاعت از این باالتر! در مقابل لجوجترین افراد، 
شجاعانه ایستاد. در مقابل کسانی که در جامعه ی اسالمی نام و نشانی داشتند، شجاعانه 
ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام که می توانست دهها هزار سرباز جنگجو را 
در مقابل او به صف آرایی وادار کند، شــجاعانه ایستاد. وقتی راه خدا را تشخیص داد، 
مالحظه ی احدی را نکرد. این شجاعت است. در مقابل خویشاوندان خود نیز مالحظه 
نکرد. گفتِن این حرف ها آسان است؛ اما عمل کردن به آنها بسیار سخت و عظیم است.1

1 .  بیانات در خطبه های نمازجمعه 1374/11/20. 
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 قاطعیت و صالبت در راه حق
این خصوصیت ]قاطعیت و صالبت در راه حق[، اگر نگوییم مهمترین، حداقل بارزترین 
خصوصیت زندگی امیرالمؤمنین7 اســت. آن چیزی که اول از این دستگاه حکومت 
مشــاهده می شود، این است که امیرالمؤمنین بعد از تشخیص حق، هیچ چیزی نمی تواند 
جلــوی راه حق او را بگیرد. پیامبر درباره ی او فرموده اســت: »خشــن فی ذات اهلل«. 
امیرالمؤمنین7 از جمله ی کســانی اســت که در راه خدا، هیچ کــس و هیچ چیزی 
نمی تواند جلوی او را بگیرد و مانع او بشــود؛ آنچه را که تشخیص داد، بدون هیچ گونه 
مباالتی عمل می کند. اگر به سرتاسر زندگی امیرالمؤمنین نگاه کنید، این خصوصیت را 
مشــاهده می کنید؛ قاطعیت و صالبت. از اوِل نشســتن بر مسند حکومت، امیرالمؤمنین 
این قاطعیت و صالبت را نشــان می دهد. یعنی حکومت وقتی کــه به نام خدا و برای 
خــدا و برای اجرای احکام الهی اســت، باید تحت تأثیر هیــچ مالحظه یی که مخالف 
با حق باشــد، قرار نگیرد. این، آن منطقی اســت که امیرالمؤمنیــن دنبال می کرد. اگر 
 دشمنان علی بن ابی طالب7 را مشاهده کنید، می بینید که این قاطعیت چه قدر مهم است.

امیرالمؤمنین7 با ســه گروه روبه رو شد: قاسطین، ناکثین و مارقین؛ آن کسانی که ظلم 
کردند، آن کسانی که بیعت را شکستند، آن کسانی که از دین خارج شدند. یک دسته، آن 
دســته ی اهل شام بودند؛ یعنی اصحاب معاویه و عمروعاص، که بعضی از اینها سابقه ی 
اســالم نسبتًا طوالنی هم داشتند، و بعضی هم جدیداالسالم بودند؛ یعنی دو، سه سال از 
زمان پیامبر را به مســلمانی گذرانده بودند و چیــزی از آن زمان را درک نکرده بودند؛ 
عمده ی دوران اسالمشــان، متعلق به بعد از زمان پیامبر بــود. بعضیها هم بودند که در 
همان جناح شام، جزو اصحاب پیامبر محسوب می شدند. اینها قدرتی بودند که از لحاظ 
سیاسی قوی، از لحاظ مالی قوی، از لحاظ مانورهای حکومتی قوی، با امکانات فراوان، 
 در مقابل امیرالمؤمنین قرار داشــتند. امیرالمؤمنین، هیچ مالحظه یی در برابر آنها نکرد.

البته این نبود که آن حضرت، حاکم شــام را فقط فاســق بداند و با او مبارزه کند؛ چون 
در میان حــکام امیرالمؤمنین، همه که عادل نبودند. وقتی کــه علی بن ابی طالب7 به 
حکومت رســید، اینها حاکم بودند، همه هم بودند؛ اینها که عادل نبودند. عدالت، شرط 
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فرمانداری و اســتانداری امیرالمؤمنین نبود؛ آدمهای ضعیف االیمانی هم در میان شــان 
وجود داشتند. زیادبن ابیه، ظاهراً از قبل از زمان امیرالمؤمنین، در همین فارس و کرمان 
و این مناطق حاکم بود؛ زمان امیرالمؤمنین هم حاکم بود؛ امام حســن هم که به خالفت 
رســیدند، باز حاکم بود؛ البته بعد هم به معاویه ملحق شــد. بنابراین، مسأله، مسأله ی 
ظلم بود؛ مســأله ی تغییر روش خط اسالمی و تغییر جهت دادن به زندگی مسلمین بود. 
 این بود که امیرالمؤمنین ایســتادگی کرد و تحت تأثیر هیــچ مالحظه یی قرار نگرفت.

از آن مشــکلتر، اصحــاب جمل بودند که عایشــه ی ام المؤمنین، بــا آن احترامی که 
بین مســلمین دارد، جزو اینهاســت. طلحه و زبیر نیز، دو نفر از اقدمین مســلمانان، 
از صحابیهــای بزرگ پیامبر، از دوســتان خــود امیرالمؤمنین و بعضًا خویشــاوند - 
زبیر، پســر عمه ی امیرالمؤمنیــن و پیامبر بود - اینها همه یک طــرف مجتمع بودند، 
 و علــی7 یــک طرف دیگــر. او تکلیفش را تشــخیص داد و قاطــع حرکت کرد.

امیرالمؤمنین، مرد ســنگدلی نبــود. رحیمتــر از او، دل نازک تــر از او، گریه کننده تر 
از او - امــا در مقابــل ضعفــا، در مقابل کســانی که حــق آنها تضییع می شــود - 
چه کســی بود؟ امــا آن جایی که حــق تهدید می شــود، امیرالمؤمنیــن صالبتی از 
 خــودش نشــان می دهد که نظیــرش را در طول تاریخ اســالم نمی شــود پیدا کرد.

وضع امیرالمؤمنین، حقیقتًا هم خیلی مشکل بوده است. زمان پیامبر، جنگها، صف کشیها 
و جناح بندیها، جناح بندیهای واضحی بود؛ کفر بود و ایمان، شــرک بود و توحید. شرک 
واضح بود، منافقانی هم که بودند، منافقان شناخته شده یی بودند، پیامبر منافقان خودش 
را هم می شــناخت؛ منافقانــی که در مدینه بودند، منافقانی کــه از مدینه فرار کردند و 
بــه طرف مکه رفتند؛ »فمالکم فی المنافقین فئتین واهلل ارکســهم بما کســبوا«. انواع و 
اقســام منافقان در زمان پیامبر بودند؛ منافقانی که تا اشــتباهی می کردند، درباره شان 
آیه یی نازل می شــد و حقایق روشــن می گردید؛ پیامبر بیان می کرد، همه می فهمیدند؛ 
اشــتباهی در کار نمی مانــد. اما در زمان امیرالمؤمنین، بزرگترین مشــکل، وجود یک 

جناح علی الظاهر مســلمان، با همه ی شعارهای اســالمی، اما در اساسی ترین 
 مسأله ی دین منحرف بود؛ یعنی همان کسانی که مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتند.

اساسیترین مســأله ی دین، مسأله ی والیت است؛ چون والیت، نشانه و سایه ی 
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توحید اســت. والیت، یعنی حکومت؛ چیزی اســت که در جامعه ی اسالمی متعلق به 
خداســت، و از خدای متعال بــه پیامبر، و از او به ولّی مؤمنین می رســد. آنها در این 
نکته شــک داشــتند، دچار انحراف بودند و حقیقت را نمی فهمیدند؛ هرچند ممکن بود 
ســجده های طوالنی هم بکنند! همان کســانی که در جنگ صفین از امیرالمؤمنین رو 
برگرداندنــد و رفتند به عنوان مرزبانی در خراســان و مناطق دیگر ســاکن شــدند، 
ســجده های طوالنِی یک شــب یا ســاعتهای متمادی می کردند؛ امــا فایده اش چه 
بود که انســان امیرالمؤمنین را نشناســد، خــط صحیح را - که خــط توحید و خط 
 والیت اســت - نفهمد و برود مشــغول ســجده بشود! این ســجده چه ارزشی دارد؟

بعضی از روایات باب والیت نشــان می دهد که این طور افرادی اگر همه ی عمرشان را 
عبادت بکنند، اما ولّی خدا را نشناسند، تا به داللت او حرکت بکنند و مسیر را با انگشت 
اشاره ی او معلوم نمایند، این چه فایده یی دارد؟ »و لم یعرف والیة ولیّ اهلل فیوالیه و یکون 
 جمیــع اعماله بداللته«. این، چه طور عبادتی اســت؟! امیرالمؤمنین با اینها درگیر بود.
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این جمله یی که امیرالمؤمنین فرمودند، چیز عجیبی است: »ایّهاالناس اّن احّق النّاس بهذا 
االمر اقواهم علیه و اعلمهم بامراهلل فیه فان شغب شاغب استعتب«؛ اگر کسی در مقابل این 
مسیر صحیحی که من در پیش گرفته ام، فتنه گری و آشوبگری بکند، نصیحتش می کنیم 
که برگردد؛ اما اگر ابا کرد، رویش شمشیر می کشیم؛ »فان ابی قوتل« . اگر کسی از این 
طریق تخطی بکند، با شمشیر علوی مواجه می شود. در همین خطبه می فرماید: »اال وانّی 
اقاتل رجلین«؛ من با دو کس می جنگم: »رجال اّدعی ما لیس له و اخر منع الّذی علیه«؛ 
یکی آن کسی که چیزی را که متعلق به او نیست - مالی را، مقامی را، حقی را که به او 
تعلق ندارد - بخواهد دست بیندازد و بگیرد؛ نفر دوم کسی است که حقی را که برگردن 
اوست و باید ادا بکند، ادا نکند. مثاًل باید به جهاد برود، اما نرود؛ باید ادای مال بکند، اما 
نکند؛ باید در اجتماع مسلمین شرکت کند، اما نکند. او قاطعانه این مطالب را می فرمود. 
»و قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبلة و الیحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«؛ 
 باب جنگ با اهل قبله بر روی شــما باز شد. زمان پیامبر، چه موقع چنین چیزی بود؟

عمار یاســر در جنگ صفین ملتفت شــد که در یک گوشــه ی لشــکر همهمه است. 
خودش را رســاند، دید یک نفر آمده وسوســه کرده که شــما با چه کســانی دارید 
 می جنگیــد؛ طرف مقابل شــما مســلمانند و نمــاز می خوانند و جماعــت دارند!

یادتان است که در جنگ تحمیلی، وقتی بچه های ما می رفتند سنگرهای دشمن را می گرفتند 
و آنها را اسیر می کردند و به داخل سنگر می آوردند، وقتی جیبهایشان را می گشتند، مهر و 
تسبیح پیدا می کردند! آنها جوانان مسلمان شیعه ی عراقی بودند که مهر و تسبیح در جیبشان 
بود؛ اما طاغوت و شیطان از آنها استفاده می کرد. این دست مسلمان تا وقتی ارزش دارد و 
دست مسلمان است، که به اراده ی خدا حرکت کند. اگر این دست به اراده ی شیطان حرکت 
 کرد، همان دستی می شود که باید قطعش کرد. این را امیرالمؤمنین خوب تشخیص می داد.

علی ایّ حال، این وسوســه را چند بار در لشــکر صفین به وجود آوردند و هر دفعه هم 
به گمانم عمار بود که خودش را رســاند و فتنه را افشــا کرد. عمــار جمله یی با این 
مضمون گفت که جنجال نکنید، حقیقت را بشناسید. این پرچمی که در مقابل شماست، 

من دیدم که به جنگ پیامبر آمد و زیر این پرچم، همان کســانی ایستاده بودند 
که االن ایســتاده اند؛ و پرچمی را دیدم - اشــاره به پرچــم امیرالمؤمنین7 
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- که در مقابل آن پرچم بود و زیر آن پیامبر و همان کســانی که امروز ایســتاده اند- 
 یعنــی امیرالمؤمنین7 - بودند؛ چرا اشــتباه می کنید؟ چرا حقیقت را نمی شناســید؟

این، بصیرت عمار را نشان می دهد. بصیرت، چیز خیلی مهمی است. من در تاریخ هرچه 
نگاه کردم، این نقش را در عمار یاســر دیدم. مواردی را که عمار یاسر خودش را برای 

روشنگری رسانده بود،...1
ببینید؛ این دو خصوصیــت در امیرالمؤمنین7، چطور زیبایی ای را به وجود می آورد! 
انســانی با آن ترّحم و با آن رقّت، طاقت نمی آورد و دلش نمی آید که یک بچه یتیم را 
غمگین ببیند. می گوید تا من این بچه را نخندانم، از این جا نخواهم رفت. آن وقت آن جا 
در مقابل آن انســانهای کج اندیِش کج عمل - که مثل کژدم، به هر انسان بی گناهی نیش 
می زنند - می ایستد و چهارهزار نفر را در یک روز و در چند ساعِت کوتاه از بین می برد. 
»ال یُفلت منهم َعَشرة«. از اصحاب خود امیرالمؤمنین، کمتر از ده نفر شهید شدند - ظاهراً 
پنج نفر یا شش نفر - اما از چهارهزار نفِر آنها، کمتر از ده نفر باقی ماندند؛ یعنی نُه نفر! 

توازن در شخصیت، یعنی این.2

1  . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1370/01/26.

2   بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1375/11/12.
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مقابله با مقدس مآب ها
دشــمنان دین، که امیرالمؤمنین قبل از زمان خالفت و در زمان خالفتش، دست از آنها 
برنداشت، مگر قدرت نداشتند!؟ قدرت های سیاسی داشتند، قدرت های نظامی داشتند. 
بعضی، قدرتهای مردمی داشتند، نفوذ داشتند، اّدعای معنویت می کردند، مقّدس مآب بودند. 
بعضی مثل خوارج شبیه یک عّده از انقالبی نماهای افراطی ما بودند که هیچ کس را هم 
قبول نداشتند. فقط خودشان را قبول داشتند و طرفدار دین می دانستند؛ هیچ کس دیگر 
 را هم قبول نداشتند. مثل کسانی که اّول انقالب، امام را هم به انقالبی گری قبول نداشتند!

امیرالمؤمنین7، با اینها روبه رو شــد؛ تار و مارشــان کرد و فرمــود: »اگر من با اینها 
درنمیافتادم، هیچ کس جرأت نمی کرد بــا اینها دربیفتد.« طرف های امیرالمؤمنین، این 
طور افراد بودند. حاال یک عّده، امروز بگویند: »بله؛ او امام ماست.« اما حاضر نباشند 
به استکبار، به قدرت مسلط امریکا، به کسانی که امروز صد برابر قدرتمندان فاسد صدر 
اســالم به مردم ظلم می کنند )همه ی ظلمی را که آنها در طول سال ها کردند، اینها انجام 
می دهند( یک کلمه حرفی بزنند که آنها را بد بیاید!؟ بعد هم بگویند: »ما شیعه ی علی7 

هستیم و او امام ماست«!؟1

1.   بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1372/02/06. 
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توجه به ضعیفترین افراد جامعه
] امیرالمومنیــن7[در تمام آنات قدرت و حکومت و ســلطه ای که خدای متعال در 
اختیارش گذاشت، به فکر ضعیفترین افراد جامعه بود. هم خودش به فکر بود، هم کسانی 
را که به جاهای مختلف به عنوان حکومت و اســتانداری و سفارت و غیره می فرستاد، 
ســفارش می کرد. ایشان به مالک اشتر می فرماید: »بگرد، کسانی را پیدا کن که معمواًل 
چشم کســی مثل تو به آنها نمی افتد!« بعضی هســتند که ُدور و بَِر مالک اشتِر نوعی، 
که حاکم اســت، دائم می پلکند، خودشــان را به او نزدیک می کنند، خودشان را به او 
می رسانند، متمّکنین اند، زباندارانند، زرنگهایند، مقامدارانند. نمی گویم آدم های بد. ولو 
خوب. اما دست و پای این کار را دارند. عّده ای هم در جامعه هستند که دست و پای این 
کار را ندارند، امکانش را ندارند، رویش را ندارند، پولش را ندارند، آشنایش را ندارند. 
می فرماید: »بگرد اینها را پیدا کن و از حالشــان تفّقد کن.«امیرالمؤمنینی که به حاکمش 
این طور می گوید، خودش آن گونه عمل می کند: به خانه ی فقیر ســر می زند، در دهان 
بچه ی یتیم با دست خودش، غذا می گذارد. حاال کسی اّدعا کند که او امام من است؛ در 
حالی که آن چیزی که در دوران حکومتش، قدرتش، ریاســتش ولو بر یک مجموعه ی 
کوچک؛ ریاســت بر یک ده؛ بر یک گوشــه از گوشه های کشور به یادش نمی آید، این 
دسته از مردمند: محرومین، فقرا، مستضعفین! چنین کسی می تواند بگوید که »او امام من 

است«!؟ اینها با هم نمی سازد!1

1 .  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1372/10/06. 
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