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 1.السالم علی القائم المنتظر و العدل المشتهر
 2.امام تقی مرضیٌ هاد مهدی، اول العدل و آخره) المهدی(فهو 

 3.معاقد الحق و مجهول العدل) المهدی(توضح به 
 4.ماً و علواً ظلت اهللا به االرض قسطاً و عدالً کما ملئیمأل

 .  انبیا و اولیاۀو رسالت هماست  گمشده آدمی در تمامی قرون و اعصار ، عدالتـ1
ای را مسـحور  ای است که در عصر دود و باروت، هنوز هم هر شنوندهعدالت گل واژه  

 . کندای را مبهوت میو هر بیننده
نایند و بسـیاری    خود بـا آن آشـ     در زالل فطرت    ها    که همه انسان  عدالت، حقیقتی است    

 .اند جان خود را بر سر آن گذاشته
در  .عدالت در دو عرصه نظری و عملی نیازمنـد پـژوهش و بررسـی جـدی اسـت                  ـ2

باید گفت و گـو     ... کارها و   ها، آثار، موانع، راه    شاخص ، مبانی، ابعاد  5عرصه نظری از ماهیت،   
همـان کـه     ، پرداخـت   آن ادیقها و مصـ   نمونههای اجرا و      شیوه باید به    ،کرد و در بعد عملی    

  6.امروزه به شهادت آمار و ارقام و آنچه خود شاهد آنیم سخت به آن محتاجیم
 
      براساس مطالعه انجام شده در سطح ملـی،        :   معاون اجتماعی وزیر کشور گفت

 درصد افراد در سـطحی  84 در صد افراد جامعه وجود دارد و 63عدالتی نزد     احساس بی 
ر جامعـه مـا ثروتمنـدان هـر روز ثروتمنـدتر و فقـرا هـر روز فقیرتـر                    باال معتقدنـد کـه د     

 7.شوند می
   های باالی شهر     دانید، بسیاری از دختران و زنان آنچنانی که در خیابان            آیا می
های فقیرنشین    رسد، راهی محله    جویند، وقتی شب به نیمه می       زنند و مشتری می     پرسه می 

                                              
 .969، ص )عج(مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب االمر.  1
 .310، ص 52؛ بحاراالنوار، ج 506 – 499، صص 1کمال الدین، ج .  2
 .994، ص )عج(برای امام زمان) ع(مفاتیح الجنان، دعای امام رضا.  3
 حدیث، داللت بر این دارد کـه        130در منابع و مصادر شیعه و اهل سنت نزدیک به           » منتخب االثر «بر اساس بررسی مؤلف کتاب      .  4

االثـر، صـافی      منتخـب : ک.ر. سـازد   زمین را پس از آنکه از ظلم و ستم پـر شـده اسـت از عـدل و داد آکنـده مـی                       ) ع(امام مهدی 
 .478گلپایگانی، ص 

الیکلـف اهللا نفسـاً اال مـا    :  است که در واقع، معنای این آیه اسـت عدل برابری بازده با داده و هماهنگی تکلیف با طاقت و امکان . 5
 دستور خـدا هماهنـگ بـا طاقـت و     و ان اهللا یامر بالعدل .  ؛ تکلیف برابر با وسعت و برابر با داده است          اال وسعها   یا   آتیها

بیش از توان و طاقت، مطالبه نداشـته        . نماییددهد که اینگونه برخورد کنید و رابطه بر قرار            امکان، و دادۀ اوست و خدا دستور می       
 )از جامعۀ دینی تا حکومت دینی، علی صفایی. ( هستند تر از حد طاقت تمامی تکالیف پایین: باشید که در روایت است

: ها نیازمند آننـد     ن؛ سه چیز است که همۀ انسا      » االمن والعدل والخصب    :ثالثۀ اشیاء یحتاج الناس طراً الیها     «: فرماید  می) ع(امام صادق . 6
 .امنیت، عدالت و رفاه و فراوانی

 .900روزنامۀ توسعه، دوره جدید، شماره .  7
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دهد، به اتاق محقری از یـک         اهرشان نشان می  شوند و بر خالف آنچه ظ       جنوب شهر می  
های مستمند دیگری نظیـر آنهاسـت،     های آن در اجاره خانواده      خانه قدیمی که بقیه اتاق    

 گردند؟ باز می
های دلخـراش     در یک گزارش مستند و تصویری که اخیراً تهیه شده است، صحنه           

 ...توان دید، از جمله فراوانی از این دست را به وضوح می
 ساله است، با کنجکاوی بـه       50های شمال شهر که حدوداً         قصاب یکی از محله    ...

خواهـد کـه بیـرون مغـازه ایسـتاده و              بـرو ببـین ایـن خـانم چـه مـی            :گوید  شاگردش می 
رود؟ خانم میان سال در حالی که چهره خود را با گوشه چادرش پوشانده است، از                  نمی

سرپرسـت خـود خبـر     چک و بـی  توصیه پزشک به مصرف گوشت برای چهارفرزند کو       
هایتان نیامـده، خـاک بـر چشـم خـود             اگر هنوز اشک به چشم    ... دهد و در مقابل آن      می

خواهد همراه زن مستمند      زند و از او می      قصاب جوانمرد، به همسرش زنگ می     ... بپاشید
به خانه وی مراجعه کند تا ضمن کشف صحت و سقم ماجرا، در صورت واقعـی بـودن                  

گونه بود که زن     و ماجرا همان  ... ای بیاندیشد   د گفته است، برای او چاره     آنچه زن مستمن  
 .مستمند گفته بود

ها آگهی شـده بـود ـ فـالن خانـه       در فالن نقطه شمال شهر ـ آنگونه که در روزنامه 
هـا از     تردید نکنید که این خانـه     .  میلیارد تومان آماده فروش است     2هزار متری به قیمت     

ها که در پی انباشـت        ال عمومی به دست آمده و چه بسیار خانواده        راه دزدی، غارت امو   
 1...اند و ها به خاک سیاه نشسته گونه ثروت این

       بر پیشانی شهر عطـش زده، خسـته        .  غروب یکی از روزهای گرم تابستان است
هر چنـد دقیقـه یـک بـار اتومبیـل           . و غبار گرفته در منطقه لواسان تهران جشنی برپاست        

دو نگهبـان بـا     . کنـد   های مجلل این منطقه توقف مـی        می مقابل یکی از باغ    آخرین سیست 
 راننده را به سـمت پارکینـگ        ،کنند و ضمن عرض ادب      لباس مخصوص درها را باز می     

 پشت در آهنی که منقش به تصاویری از شاهنامه است، باغ            .کنند  اختصاصی هدایت می  
هـای    سراسـر خیابـان   . گیـرد   ی مـی  با حضور میهمانان رنگ و جالیـ      » میم« پارتی آقای    -

های سـنگی مـنقش بـه تصـاویر           بر سر ستون  . مشجر باغ دو هکتاری چراغانی شده است      
اند، سبدهای بـزرگ      ها ساخته شده     متر از یکدیگر در خیابان     7 تا   5باستانی که به فاصله     

 لیـوم، لیسـین توسـن، آلوسـتومریا و مگنولیـا            های فانتزی فصل نظیر لـی       گل لبریز از گل   
. هـای همیشـه روشـن قـرار دارد          هـایی بـا شـعله       هـا، مشـعل     حد فاصل سـتون   . اند  گذاشته

های منحصر به فرد راهنمای میهمانـان بـه سـوی عمـارت               های گسترده بر سنگفرش     قالی
اصلی باغ، واقع در میدان بزرگ و در حصار بیدهای بلند مجنون و افراهای سر به فلـک   

                                              
 .18036سرمقاله روزنامۀ کیهان، سال شصت و سوم، شماره .  1
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های رنگارنگ، چون الماسی درشت       نایی چراغ ساختمان مرمرین در روش   . کشیده است 
درخشد اما لطافت و خنکای فضای باغ، میزهای غـرق در گـل و تزئینـات خـاص بـا             می
های فصل که لبریز از انواع نوشیدنی، بسـتنی و پـیش غـذاهای مخصـوص عصـرانه              میوه

امـه  میهمانی تا پاسی از شب اد     . خواند  است میهمانان را پس از تعویض لباس به خود می         
میهمانــان تــا زمــان ســرو شــام از اســتخرهای بــزرگ در چهارگوشــه بــاغ اســتفاده . دارد
 .قصه میز شام هم خود شنیدنی است. کنند می

چهار میز عمود بر هم برای غـذاهای ایرانـی، یـک میـز زاویـه دار بـرای غـذاهای                     
در . شود فرنگی و چهار میز عمود بر هم برای نوشیدنی، ساالد و دسر پس از غذا برپا می

فهرست غـذاهای   . شود   منقل بزرگ برای پخت جوجه کباب گذاشته می        4چهار گوشه   
 نوع ساالد و    12 نوع غذای خارجی،     17 نوع غذای ایرانی و      36سفارش داده شده شامل     

 .  نوع دسر است15
وظیفه تزیین باغ، تهیه و سرو غذا و تأمین کادر پذیرایی کننـده بـه عهـده یکـی از                

هـای    طی تماسی با یکی از شعبه     .  مجالس بزرگ در تهران بوده است      مؤسسات خدمات 
این دفتر قیمت برخی از انواع غذاهای سرو شده روی میز غذای این میهمانی را به شرح              

 :پرسم زیر می
 هـزار تومـان، مـاهی سـفید     40 هـزار تومـان، بوقلمـون درسـته        65 بره درسته فری    

 هـزار   14آال     هزار تومـان، مـاهی قـزل       35فری   هزار تومان، ماهی شیر درسته       15دریایی  
 هـزار   35 هـزار تومـان، سـینی میگـو          35 هزار تومان، شـاه میگـو        30تومان، تاج گوشت    

 . هزار تومان15تومان، جوجه پاچینی 
یابیم که این میهمانی کذایی به مناسبت موفقیت آقای       پس از کمی جستجو در می     

گـانی در کشـور کانـادا برپـا شـده و            در گرفتن مجوز تأسـیس یـک شـرکت بازر         » میم«
 1. میلیون تومان هزینه در بر داشته است24حدود 
     ریزی صحیح، بـا آمـار        بدلیل عدم برنامه    :  رئیس سازمان بهزیستی تهران گفت

 میلیون فقیر هستند و مشکل نـان  11 درصدی بیکارانی مواجهیم که نتیجه آن    50 الی   30
 2.شب دارند

مهـدویت و عـدالت     های معتبر،    ادعیۀ فراوان و برخی داستان    به شهادت روایات و      - 3
مهدی یعنی عدالت و عـدالت همـه جانبـه و فراگیـر             . اندو دو روی یک سکه    یکدیگر  قرین  

 .یعنی مهدی

                                              
 .29/4/1381رونامۀ کیهان، . 1
 .1383، شهریور 18های عاشورا، شماره  نامه عبرت هفته. 2
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مهدی یعنی حاکمی معصوم و عادل در پهنه گیتی؛ یعنی آخرین پناه انسان در جهانی پر    
 : عدالتاز ظلم؛ یعنی تنها راه؛ یعنی عنوان صحیفۀ

یاوی الی المهدی امّته کما تاوی النّحل الی یعسوبها و یسیطر العدل حتی یکون              ـ  
 1 .الناس علی مثل امرهم االوّل، الیوقظ نائماً وال یهریق دماً

کـه زنبـوران     برنـد، آن چنـان      ورزند و به سویش پناه می       مهر می ) عج(امت اسالمی به مهدی   
گسـتراند و صـفا و        عـدالت را در پهنـۀ گیتـی مـی         . برنـد   عسل به سوی ملکۀ خود پناه مـی       

مـزاحم  یعنی کسی   (کند    ای را بیدار نمی     خفته. گرداند  صمیمیّت صدر اسالم را به آنها باز می       
 .دزیر  نمی]به ناحق[و خونی را ) شود آسایش کسی نمی

 قلوب العباد عبادۀ و یسعهم عدله، بـه یمحـق         یفرّج اهللا بالمهدی عن االمّۀ، یمأل     ـ  
  2. الکذب و یذهب الزّمان الکلب، و یخرج ذلّ الرق من اعناقکماهللا

های بندگان را بـا عبـادت و         کند، دل   از امت رفع گرفتاری می    ) عج(خداوند به وسیلۀ مهدی   
گویی را   خداوند به وسیلۀ او دروغ و دروغ      . گیرد  کند و عدالتش همه را فرا می        اطاعت پر می  

برد و ذلّت بردگی را از گردن آنهـا           جویی را از بین می      سازد، روح درندگی و ستیزه      نابود می 
 .دارد می بر
هوالشّمس الطالعۀ من مغربها، یظهر عند الرّکن والمقام، فیطهّـر األرض و یضـع              ـ  

  3 .میزان العدل فال یظلم أحدٌ أحداً
او همان خورشیدی است که از مغرب طلـوع خواهـد کـرد، در میـان رکـن و مقـام ظـاهر                       

 .کند گسترد، دیگر کسی به کسی ستم نمی زان عدالت را میشود و می می
یعطف الهوی علی الهدی إذا عطفوا الهدی علی الهـوی، و یعطـف الـرّأی علـی                 ـ  

القرآن إذا عطفوا القرآن علی الرّأی، ویریهم کیف یکون عدل السّیرۀ، ویحیی میّت             
 4 .ۀالکتابِ والسّنّ

دّم بدارند، او امیال نفسانی را به هـدایت بـر           هنگامی که دیگران هوای نفس را بر هدایت مق        
 و هنگامی که دیگران قرآن را با رأی خود تفسیر کنند، او آرا و افکار را به قـرآن                    ؛گرداند  می

 او تعـالیم  .توان به عـدالت رفتـار نمـود    دهد که چه نیکو می   او به مردم نشان می     .باز گرداند 
 .سازد فراموش شدۀ قرآن و سنّت را زنده می

إذا قام مهدیّنا أهل البیت، قسم بالسّویّۀ و عدل بالرّعیّۀ، فمن أطاعه فقـد أطـاع                 ـ
 5 .اهللا، و من عصاه فقد عصی اهللا

عدالت را در میان    و   مال را به طور مساوی تقسیم می کند          ،بیت قیام کند   چون مهدی ما اهل   
 هـر کـس او را    هر کس از او اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده اسـت و   .کند  رعیت اجرا می  

 .نافرمانی کند، خدای را نافرمانی کرده است

                                              
 .478، ص منتخب االثر.  1
 .75، ص 51بحاراالنوار، ج ؛ 114یبت شیخ طوسی، ص غ.  2
 .180الزام الناصب، ص .  3
 .195حی صالح، ص بالبالغه، ص نهج.  4
 .351، ص 52 و ج 29، ص 51بحاراالنوار، ج ؛ 124غیبت نعمانی، ص .  5
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یحکم بین أهل التوراۀ بالتوراۀ، و بین أهلِ اإلنجیل باإلنجیل، و بین أهل الزّبـور  ـ  
بالزّبور، و بین أهل القرآن بالقرآن و یجمع الیه أموال الـدنیا مـن بطـن األرض و                  

 رحام، و سفکتم فیه الدّم الحرام و      تعالوا الی ما قطعتم فیه األ     : ظهرها، فیقول للناس  
 ءرکبتم فیه ما حرّم اهللا عزوجلّ، فیعطی شیئاً لـم یعطـه احـد کـان قبلـه، و یمـال                    

  1 .االرض قسطاً و عدالً و نوراً، کما ملئت ظلماً و جوراً و شرّاً
 در میان اهل تورات با تورات، در میان اهل انجیل با انجیل، در میان اهل زبور با زبور، و در                   

هـای درون آن از تمـام        های روی زمین و گـنج       ثروت .کند  میان اهل قرآن با قرآن داوری می      
 این همان متـاع     ،یدیبیا: فرماید  آنگاه خطاب به مردم می    . دنآی  نقاط جهان به سوی او گرد می      

های حرام را ریختید، بـه حـریم        دنیاست که برای آن با خویشاوندان قطع رحم کردید، خون         
ها را کالن کالن در اختیار مـردم          شده، مرتکب محرّمات الهی شدید، این ثروت       گناهان وارد 

. سـابقه خواهـد بـود    های جهان بی  های درشت در تاریخ بخشش     دهند که چنین رقم     قرار می 
 .که مملو از جور و ستم و شرّ شده باشد چنان زمین را پر از عدل و داد و نور کند، آن

أن یسلّم صـاحب النافلـۀ لصـاحب        : ن ینادی منادیه  أول ما یظهر القائم العدل ا     ـ  
 2 .الفریضۀ الحجر األسود والطّواف

کنـد،    ست که منـادی اعـالم مـی        ا این،  شود  ظاهر می ) عج(نخستین چیزی که از عدالت قائم     
کـه    را برای کسـانی   » حجراالسود«و  ) محل طواف (» مطاف«کنند،    که طواف مستحبی می    آنان

 .نندکنند خالی ک طواف واجب می
 فی جمیع البلدان و یأمرهم بالعدل واالحسان و یجعلهـم           هیفرق المهدی أصحاب  ـ  

 3 .حکاماً فی األقالیم و یأمرهم بعمران المدن
دهـد کـه     کند و به آنها دستور می       یارانش را در همۀ شهرها پراکنده می      ) عج(حضرت مهدی 

ای جهان گرداند و به آنهـا       عدل و احسان را شیوۀ خود  سازند و آنها را فرمانروایان کشوره            
 .دهد که شهرها را آباد سازند فرمان می

  4 .فیعدل فیها، فیحیی األرض بعد موتها بالظلم) ع(یحییها بالقائمـ 
آورد و    کند، پس عدالت را در آن به اجـرا در مـی             زنده می ) عج(خداوند آن را به وسیلۀ قائم     

 .رده باشدسازد پس از آنکه به وسیلۀ ستم م زمین را زنده می
إذا قام حکم بالعدل وارتفع فی ایامه الجور و أمنت السّـبل و أخرجـت األرض                ـ  

برکاتها وردّ کلّ حق الی أهله و لم یبق أهل دین حتّی یظهروا اإلسالم و یعترفـوا                 
 5.باإلیمان

                                              
 . 310، منتخب االثر، ص 351، ص 52 و ج 29، ص 51بحاراالنوار، ج .  1
 .374ص ، 52بحاراالنوار، ج .  2
 .271االمام المهدی، ص .  3
 .57االمام المهدی، ص ؛ 120غیبت شیخ طوسی، ص .  4
 .338، ص 52؛ بحاراالنوار، ج 308االثر، ص  منتخب.  5
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ها  شود و راه    کند و در زمان او ستم ریشه کن می           به عدالت داوری می    ،چون قیام کند  مهدی  
گـردد    می  کند و هر حقّی به صاحب حق بر         های خود را ظاهر می     گردد و زمین برکت     امن می 

 .آورد گرود و به آن ایمان می  جز اینکه به اسالم می،ماند ینی نمییو پیرو هیچ آ
 

 ارواحنافـداه را داشـت و از        بقیۀاهللا از دانشمندان آرزوی زیارت حضرت       یکی 
چنـان کـه در میـان طـالب           ریاضت کشید و آن   ها    مدّت. برد  عدم موفقیت خود، رنج می    

رفـت و بـه عبـادت        مـی » مسجد سـهله  «های چهارشنبه به      حوزۀ نجف مشهور است، شب    
 .پرداخت، تا شاید توفیق دیدار آن محبوب عاشقان نصیبش گردد می

سپس به علوم غریبه و اسرار حروف و اعـداد          . ها کوشید ولی به نتیجه نرسید       مدت
ولـی شـب    . ای نگرفـت     امّا باز هـم نتیجـه      ؛ها کشید   شست و ریاضت  ها ن    چلّه .متوسل شد 

 .های سـحرگاهان، صـفای بـاطنی در او ایجـاد کـرده بـود                های فراوان و مناجات     بیداری
 .شنید دید و دقایقی را می تابید و حقایقی را می گاهی نوری بر دلش می

برای تـو   ) ع(ندیدن امام زما  «: روزی در یکی از این حاالت معنوی به او گفته شد          
به عشق دیدار، رنج این مسافرت تـوان  » .ممکن نیست، مگر آنکه به فالن شهر سفر کنی        

در آنجا نیز چلّه گرفت     . فرسا را بر خود هموار کرد و پس از چند روز به آن شهر رسید              
االن حضـرت   «: روز سی و هفتم و یا سی و هشتم به او گفتنـد            . و به ریاضت مشغول شد    

اکنـون    انـد، هـم     نافداه در بازار آهنگران، در مغازۀ پیرمرد قفل سازی نشسته          ارواح بقیۀاهللا
بـه دکـان پیرمـرد      . با اشـتیاق از جـا برخاسـت       » !برخیز و به خدمت حضرت شرفیاب شو      

انـد و بـا پیرمـرد گـرم           ، آنجـا نشسـته    )عـج (وقتی رسید، دید حضرت ولـیّ عصـر         . رفت
 که سالم کرد، حضرت پاسخ فرمودند و همین. گویند آمیز می اند و سخنان محبّت گرفته

 .اشاره به سکوت کردند
در این حال، دید پیرزنی ناتوان و قد خمیده، عصا زنان آمد و با دست لرزان قفلی                 

 یاگر ممکن است برای رضای خدا این قفـل را بـه مبلـغ سـه شـاه                 : را نشان داد و گفت    
رفـت و نگـاه کـرد و دیـد          پیرمـرد قفـل را گ     . بخرید که من به سه شاهی پـول نیـاز دارم          

ارزش دارد،  ) هشـت شـاهی   (این قفل دو عبّاسـی      ! خواهرم: عیب و سالم است، گفت      بی
به مـن بدهیـد،     ) دو شاهی (زیرا پول کلید آن، بیش از ده دینار نیست، شما اگر ده دینار              

 !سازم و ده شاهی، قیمت آن خواهد بود من کلید این قفل را می
 ندارم، شما این قفل را سه شاهی از من بخریـد، شـما         نه، به آن نیازی   : پیرزن گفت 

 .کنم را دعا می
تو مسلمانی، من هم که مسلمانم، چرا مال        ! خواهرم: پیرمرد با کمال سادگی گفت    

مسلمان را ارزان بخرم و حقّ کسی را ضایع کنم؟ این قفل اکنـون هشـت شـاهی ارزش                   
م، زیـرا در معاملـۀ دو عباسـی،         خر  دارد، من اگر بخواهم منفعت ببرم، به هفت شاهی می         
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خـواهی بفروشـی، مـن هفـت      اگر می . انصافی است   بیش از یک شاهی منفعت بردن، بی      
قیمت واقعی آن دو عبّاسی است، چون مـن کاسـب           : کنم  خرم و باز تکرار می      شاهی می 

 !خرم تر می هستم و باید نفعی ببرم، یک شاهی ارزان
 ناراحت شده بود و با خود .گوید ست میکرد که این مرد در    شاید پیرزن باور نمی   

گویم هیچ کس به این مبلغ راضی نشده است، التماس کردم که  من خودم می: گفت می
انجـام  ) دو شاهی (سه شاهی خریداری کنند و قبول نکردند؛ زیرا مقصود من با ده دینار              

 .گیرد و سه شاهی پول مورد احتیاج من است نمی
به ) ع(اد و قفل را خرید؛ همین که پیرزن رفت امام         پیرمرد هفت شاهی به آن زن د      

این طور شوید تـا مـا بـه         ! دیدی و این منظره را تماشا کردی؟      ! آقای عزیز «: من فرمودند 
عمـل سـالم    . چلّه نشینی الزم نیست، به جفر متوسّل شدن سودی ندارد         . سراغ شما بیاییم  

از همۀ این شهر، من ایـن   ! ی کنم داشته باشید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکار          
 ایـن هـم   ؛شناسـد  دار اسـت و خـدا را مـی          ام، زیرا این مرد، دیـن       پیرمرد را انتخاب کرده   

از اول بازار، ایـن پیـرزن عـرض حاجـت کـرد و چـون او را محتـاج و                     . امتحانی که داد  
ز نیازمند دیدند، همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کس حتّی سـه شـاهی نیـ                   

گذرد، مگـر آنکـه    ای بر او نمی هفته. خریداری نکرد و این پیرمرد به هفت شاهی خرید       
 1».کنم پرسی می جویی و احوال آیم و از او دل من به سراغ او می

 همـان اهـداف انبیـا و        ، مهدویت استمرار حرکت پیـامبران و امامـان و اهـداف آن            - 4
 .اولیای الهی است

و مهـدویت اسـتمرار     )... ع(و حسـین  ) ع( و فاطمـه   )ع(و علی ) ص(مهدی ادامه محمد  
 .نبوت و امامت است

همـان  ) ع( در روایت است که سیره مهـدی       . دوران است  حجتعلی زمانه و    ) ع(مهدی
 : است) ع(و علی) ص( محمدۀسیر

  2.ـ یسیر فیهم بسیرۀ رسول اهللا و یعمل بینهم بعمله
 . دهدد و راه و روش او را انجام میکن رسول خدا عمل میۀدر میان آنها به سیر)] ع(مهدی[

 3.منینؤـ یسیر بسیرۀ رسول اهللا و ال یعیش اال عیش امیر الم
اش هـم چـون      زنـدگی  ۀکند و شیو  پیروی می ) ص( جدش رسول خدا   ۀاز سیر )] ع(مهدی [

 .است) ع(امیر مومنان
 

                                              
 .611، ص 1، به نقل از سرمایۀ سخن، ج 41کیمیای محبت، ص . 1
 .391، االرشاد شیخ مفید، ص )ع(امام صادق .2
 .277 طوسی، ص ، شیخ الغیبه،)ع(امام صادق. 3
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 1.ـ المهدی یقفوا اثری ال یخطیء
 . رودهرگز از روش من بیرون نمیکند و  را دنبال می)پیامبر(روش من ) ع(مهدی

 :چنین فرمود) ع(در پاسخ به پرسش از سیره امام مهدی) ع(امام صادق
امـر  ) ص(، یهدم ماکان قبلـه، کمـا هـدم رسـول اهللا      )ص( صنع رسول اهللا   مایصنع  

 2.الجاهلیۀ و یستأنف االسالم جدیداً
کند و    منهدم می  های جاهلی را  مور خرافی و سنت   ا ؛ رسول خداست  ۀ آن حضرت، سیر   ۀسیر

 .کنداسالم را به شکل نو و جدید عرضه می
 :کندچنین روایت می) ع(محمد بن مسلم از امام باقرـ 

. کند تا اسالم پیـروز شـود      عمل می ) ص( رسول خدا  ۀبه همان سیر  ) ع(حضرت قائم 
  رسول خدا چگونه بود؟ۀپرسیدم سیر

حضـرت  . الت دعوت نمـود   آنچه در جاهلیت بود باطل کرد و مردم را به عد          : فرمود
کنـد و آنهـا را بـه        یبت رایج بود باطل مـی     غ صلح و زمان     ۀنیز آنچه در دور   ) ع(قائم
 3.نماید دعوت میتلاعد

 4.ـ اشبه الناس بی خلقاً و خلقاً
 .ترین افراد به من از جهت ظاهری و خُلق و خوی است مهدی شبیه

 5...ـ سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی
 .دارد  او شیوه من است، مردم را بر دین و آیین من وا میشیوۀ
 6).ع(و سار بسیرۀ علی) ع( ان قائمنا اهل البیت اذا قام لبس ثیاب علیـ

لباس خواهد پوشـید و بـه سـیرۀ او          ) ع( همچون علی  ،قائم ما اهل بیت هنگامی که قیام کند       
 .عمل خواهد کرد

 7 .هانّه متّبع المبتدع و انّه معصومٌ فی حکمـ 
های خود از لغزش و اشـتباه        او در داوری  . گزار نیست   ست و هرگز بدعت    ا او تابع سنّت من   

 .مصون است
 8 .یعمل بسنّتی و یکون عطاؤه هنیئاً و ینزل بیت المقدسـ 

 .آید المقدّس فرود می  و در بیتاستکند عطایایش گوارا  به سنّت من رفتار می

                                              
 .491، منتخب االثر، ص )ص(پیامبر اکرم .1
 .352، ص 52بحار االنوار، ج  .2
 .172، ص لشموس المضیئها. 3
 .258، ص 1، ج )ع(معجم احادیث امام مهدی .4
 .411، ص 2؛ کمال الدین؛ ج 138، ح 23، ص 1همان، ج  .5
 .411، ص 1؛ کافی، ج 336، ص 40بحار االنوار، ج  .6
 .145ف الراغبین، ص اسعا. 7
  .82، ص 51 بحاراالنوار، ج ،262، ص 3، ج کشف الغمۀ. 8
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طالب والبـراءۀ مـن        نبیّه والوالیۀ لعلیّ بن أبی     یدعوا الناس الی کتاب اهللا و سنّۀ      ـ  
 1.عدوّه

و بیـزاری از    ) ع(طالب  ، والیت علی بن ابی    )ص(او مردم را به سوی کتاب خدا، سنّت پیامبر        
 .کند دشمنان او دعوت می

ما کان فی الجاهلیـۀ، واسـتقبل النـاس بالعـدل و کـذلک              ) ص(اهللا   أبطل رسول  ـ
 2.القائم

های جاهلیت را از بین برد و با عدالت در میـان مـردم رفتـار نمـود،                   نشانه) ص(پیامبر اکرم 
 .نیز چنین خواهد کرد) عج(قائم

 روایت است و آنچه     ،اند عادالنه آن حضرت گفته    ۀ سیر  و )ع(آنچه از عدالت امام مهدی    
باید روایت . تحقق آن به دست ما رسیده است و دیگر امامان    ) ع(و علی ) ص( محمد ۀاز سیر 

 ادعاها را فهم کرد و از تالقی آنهـا نـورٌ علـی              ،های محقق با نمونه و  ت در آمیخت    را با درای  
ها، مبانی، اهداف، ابعاد، شاخص   عدالت و   ما به جای بحث از ماهیت       . نور را به ارمغان آورد    

 ۀهـای آن در سـیر     ها و نمونه  در اینجا از نمود    ،ایم  که در جای دیگر به آنها پرداخته      ... آثار و   
و به جای کنکاش در مباحث نظری و دعوا بـر سـر             . یمیگوسخن می ) ع(و علی ) ص(رسول
هـای عملـی آن     هـا و نمونـه    نویسد یا قاف در جسـتجوی گوشـت       که قرمه را با غین می      این

ای است برای فهم بهتر       عالوه بر اینکه کاربردی است، دستمایه       کردن، گونه بحث  این. هستیم
 .های نظری بحث

                                              
 .177الزام الناصب، ص . 1
 .382، ص 52بحاراالنوار، ج . 2
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 عدالت نبوی
 زیرا آن حضرت برترین میـزان و بـاالترین          ؛هاست  بهترین سیره ) ص( رسول اکرم  ۀسیر

بـه بیـان سـفیان    . معیار سنجش است و همه چیز را باید با سیره و روش آن حضرت سنجید  
ان رسول اهللا هو المیزان االکبر و علیـه تعـرض االشـیاء علـی خلقـه و سـیرته و         «1:بن عیینه 

میـزان  ) ص(به درستی که رسـول خـدا       2؛ا خالفها فهو الباطل   هدیه، فما وافقها فهو الحق و م      
اکبر است و همه چیز را باید با خلق و سیره و روش و راه و رسم او سنجید و بدان عرضـه                       

 ».نمود، که اگر با آن موافق بود، حق است و چنانچه با آن مخالف بود، باطل است
 :کند ی میدر بیان مختصری، حضرتش را چنین معرف) ع(امیرالمؤمنین

 3.سیرته القصد، و سنته الرشد و کالمه الفصل و حکمه العدل
روی و اعتدال بوده و سنتش رشـد و گفتـارش جداکننـده و فرمـان و                   سیره و مشی او میانه    
 .حکمرواییش عدل

جـای جـای حیـاتش، تأکیـد         ینۀ تمام نمای آن است و در      یپیامبر خود عدل مجسم و آ     
 :فراوانی بر عدالت دارد

دل میزان اهللا فی االرض فمن اخذه قاده الی الجنّـۀ و مـن ترکـه سـاقه الـی                    ـ الع 
 4.النار

کند و هر کـس       عدل میزان خدا در زمین است هر کس آن را دریابد او به بهشت رهبری می               
 .دهد آن را رها نماید به جهنم سوقش می

 5.ـ و اذا قلتم فاعدلوا
 .چون سخن گویید پس به عدالت سخن گویید

 6.الرضا والغضب ا المنجیات فالعدل فیـ و امّ
 .مندی و خشمناکی است از عوامل رهایی انسان از هالکت، عدالت در رضایت

 7.ـ اذا حکمتم فاعدلوا
 .کنید بر عدل رفتار نمایید وقتی داوری می

 1.ـ العدل جُنۀ واقیۀ و جنّۀ باقیۀ
                                              

از علما و زهادی است که بزرگان و رجالیون اهل سنت وی را توثیق کرده، حدیث » ابو محمد سفیان بن عیینه بن ابی عمران هاللی  «. 1
 . استاصل وی از کوفه . اند  صحیح دانستهو روایت او را

تذکره السامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم، بدر الدین محمد بن ابراهیم سعد اهللا بن جماعه الکنـانی، تحقیـق السـید محمـد هاشـم            . 2
 )، دلشاد تهرانی)سیرۀ مدیریتی(به نقل از سیرۀ نبوی  (.2، بیروت، ص الندوی، دار الکتب العلمیه

 .94البالغه، خ  نهج.  3
 .317، ص 11، ج مستدرک الوسائل.  4
 .107پیامبر رحمت، ص .  5
 .10العقول، ص  تحف.  6
 .192الفصاحه، ص  نهج.  7
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 .عدل سپر نگهدارنده و بهشت پایدار است
دۀ سنۀ قیام لیلها و صیام نهارها و جور ساعۀ فی حکم            ـ عدل ساعۀ خیر من عبا     

 2.اشدّ عنداهللا من معاصی ستین سنۀ
ای اسـت کـه شـبهایش بـه قیـام و              سـاله   یک ساعت عدالت ورزیدن بهتـر از عبـادت یـک          

روزهایش به روزه بگذرد و ساعتی جور در حکومت در نزد خداوند بدتر از گناهان شصت                
 .ساله است

 3.حبّ ان تعدلوا بین اوالدکم حتی فی القُبلـ ان اهللا تعالی ی
 .خداوند دوست دارد در میان فرزندان خود عدالت بورزید حتی در بوسیدن

اوّلها مالمۀ و ثانیها ندامۀ و ثالثها عـذاب  ) و ماهی(ـ ان شئتم انبأتکم عن االمارۀ       
 4.یوم القیامۀ االّ من عدل

سازم؛ اولش مالمت است و دومش ندامت و  اگر بخواهید شما را از امارت و رهبری با خبر           
 . مگر آنکس که عدالت ورزد،سومش عذاب روز قیامت

ـ احب الناس یوم القیامۀ و اقربهم الی اهللا مجلساً امام عـادل و ان ابغـض النـاس        
 5.الی اهللا و اشدّهم عذاباً امام جائر

 و منفـورترین و     ترین افراد در روز قیامت بـه خداونـد، رهبـر عـادل              ترین و نزدیک    محبوب
 .گرفتارترین افراد در نزد خداوند رهبر ظالم است

 :ها چنین فرمود  در تساوی انسانحجۀالوداعدر ) ص(رسول خدا
... یا ایها الناس انّ ربکم واحد و ان اباکم واحد کلّکم مـن آدم و آدم مـن تـراب                   

 6.الفضل لعربی علی عجمی الّا بالتقوی
 :یدگو و در آغاز همین خطبه چنین می

 7.الناس فی االسالم سواء، الناس طف الصاع: ایها الناس
کسـی را بـر کسـی    [ای مردم، مردم در اسالم یکسان و مساوی هستند، مردم پیمانۀ برابرنـد             

 ].زیادتی و افزونی نیست
 :فرماید و در بیان دیگر می

 8.الناس کاسنان المشط
 .های شانه با هم برابرند مردم چونان دانه

                                                                                                                
 .165، ص 77بحاراالنوار، ج .  1
 .352، ص 75بحاراالنوار، ج .  2
 .306، ص الفصاحه نهج.  3
 .265، ص حهالفصا نهج.  4
 .351ص ، 75بحاراالنوار، ج .  5
 .33العقول، ص  تحف.  6
 .همان.  7
 .789، ص هالفصاح  نهج. 8
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 :ها نمونه
قریش در صـدد برآمدنـد کـه        . ـ پس از فتح مکه، زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرد           1

گویـد؟    سـخن مـی   ) ص(چه کسی در این باره با رسول خدا       : گفتند. نزد پیامبر شفاعت کنند   
است ) ص(چه کسی جز اسامه که مورد عالقه رسول خدا        : شناختند، گفتند   چون پیامبر را می   

امه را شفیع قرار دادند و او درباره آن زن با پیـامبر صـحبت               جرأت این کار را دارد؟ پس اس      
بـه اسـامه    . اش برافروختـه گردیـد      پیامبر سخت خشمناک شد تا جایی که رنگ چهـره         . کرد

اسـامه پشـیمان شـد و تقاضـای         » کنـی؟   آیا درباره حدی از حدود الهی شفاعت می       «: فرمود
 و پس از حمد و ثنـای الهـی          ای خواند   چون شب شد پیامبر برخاست و خطبه      . بخشش کرد 

 :فرمود
فانما هلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشـریف ترکـوه و اذا سـرق          

 بنـت محمـد     ۀفیهم الضعیف اقاموا علیه الحد و انی و الذی نفسی بیده لو ان فاطم             
 1.سرقت لقطعت یدها

کـرد، رهـایش      ی مـی   زیرا اگر فردی بـزرگ از ایشـان دزد         ،همانا پیشینیان شما هالک شدند    
کردند؛ سوگند به آن کـه        کرد، بر وی حد جاری می       کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می        می

 .بریدم  اگر فاطمه، دختر محمد، نیز دزدی کرده بود، دست او را می،جانم به دست اوست
 . آن زن بنی مخزوم اجرا کردۀگاه قانون را دربار آن
همسر پیامبر کنیـزی داشـت   » ام سلمه«: ه فرمودروایت شده است ک) ع( ـ از امام باقر 2

بـا آن   » ام سـلمه  «. او را برای اجرای قانون نزد پیامبر آوردند       . ای دزدی کرد    که از اموال قبیله   
 :پیامبر به وی فرمود. حضرت سخن گفت و شفاعت کرد
 . من حدود اهللا عز و جل، ال یضیعیا ام سلمه، هذا حدّ
 .گردد خداوند است که ضایع نمیاز حدود  ای ام سلمه، این حدی

 2 .گاه دست آن کنیز را برید آن
های بدر موضع گرفـت، پیـامبر بـه      پس از آنکه سپاه اسالم بر سر چاه، بدر ۀـ در غزو  3

پیامبر با چوبه   . جلوتر از صف ایستاده بود    » سواد بن غزیه  «. ها مشغول شد    مرتب کردن صف  
» !در صـف و ردیـف بایسـت       ! ای سـواد  «: دتیری که در دست داشت به شکم او زد و فرمو          

دهم به کسی که تو را به حـق   تو را سوگند می   ! ای رسول خدا، به دردم آوردی     «: سواد گفت 
: پیامبر شکم خـود را برهنـه کـرد و فرمـود           » !و عدل برانگیخته است که قصاص مرا بازدهی       

: پیامبر فرمود . سواد پیامبر را در آغوش گرفت و بر سینه آن حضرت بوسه زد            » !قصاص کن «

                                              
 .187، ص 11صحیح مسلم، ج  .1
 .333 ـ 332، صص 18، ج وسائل الشیعۀ؛ 254، ص 7کافی، ج  .2



 
 

ی و
نبو

ت 
دال
ر ع

مرا
ست

ی ا
دو
 مه

لت
عدا

.... 

18 

گونـه   بینی و کاری این     ای رسول خدا، اوضاع چنین است که می       «: گفت» چرا چنین کردی؟  «
 ترسیدم که کشته شوم، خواستم که آخرین عهد من با شما چنین باشد کـه                ؛فرا رسیده است  

برخی شـبیه ایـن مـاجرا را در      1. او دعا کرد   ۀدربار) ص(رسول خدا » .شما را در آغوش گیرم    
 2.اند  روزهای زندگی پیامبر نقل کردهآخرین
 :فرماید  عدالت پیامبر میبارۀ در،ای به معاویه در نامه) ع( ـ امیر مؤمنان4

و کان رسول اهللا ـ صلی اهللا علیه و آله ـ اذا احمر الباس و احجم الناس، قدم اهل 
 3.بیته فوقی بهم اصحابه حر السیوف و االسنه

نهادند، اهـل بیـت خـود را     شد و مردم پای پس می   چون کارزار سخت می   ) ص(رسول خدا 
 .کرد ها و شمشیرها حفظ می  یارانش را از سوزش نیزه،داد و بدانان پیشاپیش لشکر قرار می

 :فرمود» ابن مسعود«در وصایای خود به ) ص( ـ رسول خدا5
 4 .یا بن مسعود، انصف الناس من نفسک

 .ف عمل کنای فرزند مسعود، از جانب حق با مردم به انصا
 دو نفر مورد تهمت قرار      ، از خانه یکی از مسلمانان مدینه سرقتی شد، در این مورد           - 6

 و بـه محضـر پیـامبر         کردنـد   و هـر دو را دسـتگیر       ؛گرفتند؛ یکی مسلمان و دیگری یهـودی      
 .آوردند

 بـرای   یـی  آبرو ،ای پیدا شد که اگر ثابت شود مسلمان سرقت کرده           میان مسلمانان دلهره  
آبـروی مسـلمانان در     :  خدمت پیامبر رسیدند و گفتند     .ماند  دینه و نزد یهود باقی نمی     ما در م  

اما پیامبر قضاوت به نـاحق را بـرای اسـالم و            ! سعی شود که مسلمان تبرئه شود     . خطر است 
 فـرض کـه در      براند و     ها کرده   گفتند یهودیان تا کنون به ما ظلم      . دانست  مکتب آبروریزی می  
: پیـامبر فرمـود   ! هـا چیـزی نیسـت        در برابر آن همه ظلم     ،ودی ظلم شود  این مورد به یک یه    

 .های قبلی جداست حساب قضاوت و عدالت از حساب ناراحتی
 ،سرانجام دو نفر متهم مورد بررسی پیامبر قـرار گرفتنـد و بـر خـالف میـل مسـلمانان                   

 5.یهودی تبرئه شد
عت و فقیری نظیـر عمـار و        بضا   افراد بی  .گذشتند   گروهی از کنار مجلس پیامبر می      - 7

ای،   آیا تو به همین افراد گمنام قناعت کـرده        : بالل را در آن دیدند و با تعجب به پیامبر گفتند          

                                              
 .267 ـ 266، صص 2، ج سیره ابن هشام .1
 ؛509 ـ 508، صص 22بحار االنوار، ج : ک.ر. 2
 .9نهج البالغه، نامه  .3
 .109، ص 77 االنوار، ج بحار.  4
 .116اصول عقاید، محسن قرائتی، ص .  5
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 !ای برای گرایش ما باشد هر چه زودتر آنها را از کنار خود دور کن تا زمینه
ل بـه   کمی تمای » عمر«کند که      چنین اضافه می   ،بعد از نقل ماجرا   » المنار«صاحب تفسیر   

 مدتی این افراد فقیـر      ،این پیشنهاد مستکبران قریش نشان داد و به پیامبر گفت برای آزمایش           
شود یا نـه؟ آیـا      ای برای گرایش این مستکبران پیدا می        را از خود طرد کنید تا ببینیم آیا زمینه        

 ت دارند یا نه؟قآنها در پیشنهاد خود صدا
 : آیه نازل شد و به پیامبر هشدار داد که

و العشی یریدون وجههۀوال تطرد الذین یدعون ربهم بالغداو ... 1 
خوانند و جز ذات پاک او نظـری ندارنـد از خـود دور                کسانی را که صبح و شام خدا را می        

 .مکن
 .بود اگر این مؤمنان را از خود طرد کنی از ظالمان خواهی: فرماید سپس در پایان آیه می

های خود را عادالنـه میـان اصـحاب     گفت، نگاه سخن می ـ پیامبر هنگامی که با مردم  8
 2.کرد تقسیم می

 به طـوری کـه      ؛کرد   پیامبر گرامی اسالم با لباس معمولی میان مردم رفت و آمد می            - 9
شناخت و پـس از آنکـه مـدتی در             او را نمی   ،شد  گاهی یک فرد ناشناس که وارد مسجد می         

 و » کدام یک از شما پیامبر هستید؟؟ایکم رسول اهللا« :پرسید  آخر کار می،کرد  ها نگاه می    قیافه
ین بـرای جلسـه   ی به طوری کـه بـاال و پـا     ؛نشست   دایره وار می   ،به هنگام نشستن با اصحاب    

 .های مکتب انبیاست  آری، این همرنگی و سادگی و بی آالیشی از ویژگی.مطرح نبود
یک از زنان را بر دیگـری   پیامبر هیچ: گوید می) ص( عایشه یکی از همسران پیامبر - 10

زد و احـوال پرسـی        هر روز به همه سر می       کرد،  داد و با همه با تساوی رفتار می         ترجیح نمی 
 از ،خواست نوبتی را جـا بـه جـا کنـد      اگر می. ولی خفتن در اطاق هریک نوبتی بود     .کرد  می

گـری  گوید من شخصاً نوبـت خـود را بـه دی         سپس عایشه می  . گرفت   اجازه می  روزبهمسر م 
 .ندادم

چون گنج قلعه خیبر به تصرف پیغمبر در آمد، زنـان           «: کند   علی بن ابراهیم نقل می     ـ11
آنهـا را بـین مسـلمین تقسـیم     :  ولی پیغمبر فرمـود ؛ها را مطالبه نمودند   او مقداری از آن گنج    

کنی اگر ما را طـالق بـدهی، هـم شـأن مـا از       گمان می: ایشان غضب کرده و گفتند  . ام  نموده
گیری کرد و پـس       شان برای ما پیدا نخواهد شد؟ پس پیغمبر به فرمان الهی از همه کناره             خوی

 آنها را بین دنیـا و خـدا          سورۀ احزاب،  28 از آنکه از عادت ماهانه پاک شدند، به موجب آیه         
 .مخیر نمود

                                              
 .52 آیه ،انعام.1
 .499، ص 8، ج وسائل الشیعۀ.2
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مـن خـدا و پیغمبـر را        : ام سلمه بلند شد، پیغمبر را در آغوش گرفت و بوسید و گفت            
 1.»گاه بقیه نیز چنین کردند آن. ودماختیار نم
 آنگاه که سعدبن ابی وقاص به تقسیم بر اسـاس           ،م جنگ بدر  یـ در هنگام تقسیم غنا    12

 :دهد کند، آن حضرت جواب دندان شکنی به او می اعتراض می) ص(مساوات پیامبر
اتعطی فارس القوم الذی یحمیهم مثـل مـا         ! یا رسول اهللا  : قال سعد بن ابی وقاص    

 الضعیف؟تعطی 
 2.ثکلتک امک وهل تنصرون االّ بضعفائکم): ص(فقال النبی
 دانی؟ آیا سواران و فرماندهان و سرداران را با ضعیفان و افراد عادی برابر می: سعد گفت

 آیا جز به وسیله ضعیفان پیروز شدید؟! مادرت برایت بگرید: پیامبر فرمود
 :گوید ـ انس بن مالک می13

آمد که منتهی و مـراد         کردم همۀ کارهای من چنان نمی      )ص(ده سال خدمت رسول   «
ای نگفت و در کـاری       با وجود آن هرگز مرا از سر ضجرت کلمه        . بودی) ص(رسول

 3».که نکردم چرا نکردی
 : ـ عایشه گوید14

 4.»هرگز دست بر هیچ کس نزده است االّ در کارزار کفّار) ص(رسول«
محرومان، اطراف حضرتش را گرفته بودند      ـ آنگاه که ضعفای جامعه و پابرهنگان و         15

ورزیدنـد و آنهـا از ایـن امـر نگـران بودنـد،                و اشراف و بزرگان مکه بر طرد آنان اصرار می         
در زندگانی و مرگ با      5 معکم المحیا و معکم الممات؛    «: گونه نوید داد   به آنها این  ) ص(پیامبر

 .»شما خواهم بود
 :فرماید می) ص(داـ امام امیرالمؤمنین در مورد رسول خ16

لن تقدّس امۀ الیؤخذ للضـعیف       یقول فی غیر موطن   ) ص(فانی سمعت رسول اهللا   
 6.فیها حقه من القوی غیرمتتعتعٍ

این سخن را شنیدم؛ ملتی که حق ضعیفان را از زورمنـدان بـا              ) ص(من بارها از رسول خدا    
 .بیند صراحت و بدون لکنت زبان نگیرد، هرگز روی سعادت را  نمی

 

                                              
 . سوره احزاب28، در تفسیر آیه 192، ص 2تفسیر قمی، ج .  1
 .214، ص 96بحاراالنوار، ج .  2
 .189، به نقل از نظریۀ عدالت، ص 336، ص 1البرقوهی، ج ، ترجمه و انشای عبدالسالم بن علی انهایۀ المسؤول فی روایۀ الرسول.  3
 .339همان، .  4
 .190 به نقل از نظریه عدالت، ص380، ص 5الدرالمنثور، ج .  5
 .53البالغه، نامه  نهج.  6
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 الت علویعد
 1».فانت عین غیبه و میزان قسطه... و العدل الوفی.... میزان قسط اهللا.... السالم علیک یا «

برتـرین نمونـه   و ) ص( پس از رسول خدا    ،خواهان طلبان و عدالت   پیشوای حق ) ع(علی
قُتـل علـیٌّ فـی محـراب     «: دانندتا آنجا که او را شهید راه عدالت می. در اجرای عدالت است  

 مقصد و هدف حکومت، برپایی حق و عدالت         ،)ع( امام علی  ۀ در اندیش  2.»ه لشدۀ عدله  عبادت
آن . وارد شـدم  ) ع(بـر امیـر مؤمنـان     » ذی قـار  « در   :ابن عبـاس گویـد    . در میان مردمان است   

قیمـت ایـن کفـش چنـد        «:  فرمـود  ، چون مرا دید   .بود حضرت مشغول پینه زدن کفش خود     
  :فرمود .گفتم بهایی ندارد» است؟

 3.اهللا لهی احب الی من امرتکم، اال اقیم حقا او ادفع باطالو
تر است از حکومت بر شما مگر آن که حقی را بر            به خدا سوگند این کفش نزد من محبوب       

 .پا دارم یا باطلی را دفع کنم
 فی سلطان، و ال التمـاس شـیء         ۀاللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافس         

 لنرد المعالم من دینک، و نظهر االصـالح فـی بـالدک،             من فضول الحطام، و لکن    
 . من حدودکۀعطلمفیامن المظلومون من عبادک، و تقام ال

بود که ملـک و سـلطنتی بـه دسـت       دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این تو می ،پروردگارا
-ود که نشانه   دنیا چیزی تهیه کنیم؛ بلکه به خاطر این ب         تآوریم، و نه برای اینکه از متاع پس       

 دینت را باز گردانیم، و اصالح را در شهرهایت آشکار سـازیم، تـا بنـدگان               ۀهای از بین رفت   
، بار  هات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شد              ستمدیده

 .دیگر عملی گردد
 .انـد دهدف تشکیل حکومت را در برپـایی حـق و عـدل منحصـر مـی               ) ع(امیر مؤمنان 

های دین و ظهور دینداری، اصالح کارهـا، فـراهم          موجب برپا شدن نشانه   فرماید این امر      می
 .دیدگان و عملی شدن قوانین الهی است شدن امنیت و آسایش ستم

رسـد و آنچـه سـبب قـوام و بقـای       به سـامان نمـی  عدالتاداره امور جز با برپا داشتن  
های گونـاگون در کـالم      ن حقیقت به صورت   ای. شود، همین است  ها می ها و دولت  حکومت

 :نقل شده است) ع(از جمله از امیر مؤمنان. نورانی پیشوایان عصمت و طهارت آمده است
 4 .عدل نظام بخش حکومت است ؛ العدل نظام االمرۀ
 1 .عدل نگهدارنده مردم است ؛ العدل قوام الرعیۀ

                                              
 .348، ص 100بحار االنوار، ج  .  1
 .63 و 62، ص 1اهی، ج ترجمه سید هادی خسروش  صدای عدالت انسانیت، جرج جرداق مسیحی،)ع(امام علی.  2
 .33نهج البالغه، خطبه .  3
 .131همان، کالم .  4
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 2 .؛ عدالت جان مایۀ زندگی است العدل حیاۀ
 3 .؛ عدالت قانونی همگانی و عمومی است سٌ عامالعدل سائ

 4 .دهد ؛ عدل همه چیز را در جای خود قرار می العدل یضع االمور مواضعها
 5.ها را محکم نداشته است؛ هیچ چیز چون عدل، دولت ما حصن الدول بمثل العدل

 6 .ماند؛ دادگر باش، قدرت برایت پایدار می  اعدل تدم لک القدرۀ
 اجرای عدالت، اقتدا به سنت خدا و سبب پابرجا بودن            ؛ القتداء بسنۀ اهللا و ثبات الدول     فی العدل ا  

 7 .هاستدولت
 8 .شوند ؛ با سیرت عادله دشمنان مقهور می بالسیرۀ العادلۀ یقهر المنادی

 اعدل تملک اعدل تحکم، لن تحصّن الدول بمثل اسـتعمال   من عمل بالعدل حصّن اهللا ملکه،    
الملک فی العدل، الطاعۀ جنّۀ الرعیـۀ والعـدل جنّـۀ            ولۀ العادل من الواجبات، ثبات    العدل فیها، د  

الدول، ثبات الدول باقامۀ سنن العدل، فی العدل االقتداء بسنّۀ اهللا و ثبات الدول، مـن عـدل فـی                    
ل سلطانه استغنی عن اعوانه، العدل قوام البریّۀ، حسن العدل نظام البریّۀ، العدل اقوی اساسٍ، العـد               

السیاسـات العـدل، الریاسـۀ       افضل السیاستین، کفی بالعدل سائساً، مالک السیاسۀ العـدل، خیـر          
کالعدل فی السیاسۀ، جمال السیاسۀ العدل فی االمرۀ والعفو مع القدرۀ، الرعیۀ الیصلحها االّ العدل،               

زائن اجعل الدین کهفک والعدل سیفک تنج من کلّ سوء و تظفر علی کلّ عدوّ، قلوب الرعیـۀ خـ                  
 وجده، ما عمرت البلدان بمثل العدل، عدل السلطان خیر مـن            وراعیها، فما اودعها من عدل اوج     ر

خصب الزمان، بالعدل تتضاعف البرکات، من عدل تمکّن، مـن عـدل فـی الـبالد نشـر اهللا علیـه                     
ل،  العفو والعد  :من دونه رزق العدل ممن فوقه، شیئان الیوزن ثوابهما         الرحمۀ، من عمل بالعدل فی    

 9.لیس ثواب عنداهللا سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل
 
 
 

                                                                                                                
 .40، ص 1غرر الحکم، ج .  1
 .46ص همان، .  2
 .437البالغه، حکمت  نهج.  3
 .374همان، حکمت .  4
 .37، ص غررالحکم.  5
 .74، ص 6غرر الحکم، ج .  6
 .178، ص 2همان، ج .  7
 .219، ص 3همان، ج .  8
 .320-315شهری، صص  ری  محمدی،»)ع(طالب موسوعۀ االمام علی بن ابی« از به نقل.  9
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 :ها نمونه
. طالب بـودم  المال و کاتب علی بن ابی من خزانه دار بیت : گوید  علی بن ابی رافع می    ـ  1

روزی دختر امام، کسی را نزد من فرستاد و گردنبندی عاریه گرفت تا در روز عید قربـان از                   
: وقتی امیرمؤمنان فهمید، مرا نزد خود خواست و با خشم و ناراحتی فرمـود             . آن استفاده کند  
.  کـه مجـازات خـواهی شـد        ،کنی؟ مبادا دوباره چنین کاری بکنی       ن خیانت می  آیا به مسلمانا  

خورم اگر دخترم گردنبند را بدون شرط امانت و ضمانت گرفته بـود، دسـتش را                  سوگند می 
کردم و او نخستین زن هاشمی بـود کـه بـه ایـن جـرم دسـتش قطـع         به جرم دزدی قطع می    

ای امیرمؤمنـان، مـن     : ید، به پدر گفـت    رس) ع(چون این موضوع به گوش دختر علی      . شد  می
چه کسی سزاوارتر از من بـه اسـتفاده از آن گردنبنـد اسـت؟               . دختر شما و پارۀ تنتان هستم     

آیـا  ! طالب، هوای نفس تو را از راه حـق خـارج نسـازد              دختر علی بن ابی   : امیرمؤمنان فرمود 
 1همۀ زنان مهاجر در این عید، چنین زینتی دارند؟

اقامۀ دعـوا کـرد و کـار بـه محکمـه کشـید و          ) ع(ودی، بر ضد علی   روزی فردی یه  ـ  2
او  ، در آنجـا .طالب را برای اقامۀ دلیل بـه محکمـه دعـوت کـرد      عمربن خطاب، علی بن ابی    

.  رنگش متغیـر شـد     ، بیان و خطاب   شیوۀحضرت از این    . را با کنیۀ ابوالحسن خواند    ) ع(علی
 اینکه با یک یهـودی در محکمـه حاضـر           گویا از : پس از پایان محکمه، خلیفه به علی گفت       

 :حضرت فرمود.  تا اقامۀ دلیل کنی، ناراحت شدییشد
و المسـلم والیهـودی     ! کال انما سائنی انک کنیتنی و لم تساو بینی و بین خصـمی            

  2.أمام الحقّ سواء
 و میـان مـن و   ]و بر او ترجیح دادی[ ناراحتی من از این بود که مرا با کنیه یاد کردی        !هرگز

 مساوات را رعایت نکردی؛ حال آنکه در پیشـگاه حـق و عـدالت و از نظـر قـانون،                     ،دعیم
 .مسلمان و یهودی یکسانند

روزی زره حضرت گم شد و به گفتـۀ شـعبی، حضـرت زره خـویش را در دسـت                    ـ  3
وقتـی بـه محکمـه رسـیدند،        . او را برای اقامۀ دعوا نزد شریح قاضی برد        . مردی نصرانی دید  

ه احترام حضرت از جای برخیزد؛ اما امام به او اشاره کرد کـه در جـای                 شریح قصد داشت ب   
ای شریح، اگر طرف دعوای من  : خود بنشین و خود در کنار شریح نشست و به شریح گفت           

نشستم؛ اما وی نصرانی است و از پیامبر شنیدم کـه هرگـاه               مسلمان بود، حتماً در کنار او می      
ید، به صورتی که به آنان ستم نشود، بـر آنهـا سـخت              شما و نصرانی در یک مسیر قرار گرفت       

طور که خداوند آنـان را کوچـک شـمرده اسـت؛ پـس                 همان ،بگیرید و کوچکشان بشمارید   
                                              

 .151، ص 10، ج تهذیب االحکام؛ 108، ص 2، ج طالب مناقب آل ابی.  1
 .210 ص  باقر شریف قرشی،،النظام السیاسی فی االسالم.  2
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شـریح بـه نصـرانی      . ام  ام و نه به کسی بخشیده       این زره من است که نه آن را فروخته        : فرمود
د من است؛ ولی امیرمؤمنان     این زره از آن خو    : گوید؟ نصرانی گفت    امیرمؤمنان چه می  : گفت

ای امیرمؤمنان، آیا برای ادعای خویش دلیل : گفت) ع(شریح به علی. دانم گو نمی را نیز دروغ
پـس از پایـان   . پس شریح به نفع نصـرانی حکـم کـرد       . نه: و شاهدی داری؟ حضرت فرمود    

حکمـه  از محکمه بیرون آمدند و نصرانی به آهستگی انـدکی از م           ) ع(داوری، نصرانی و علی   
دهم که این نوع داوری، از احکـام پیـامبران            من شهادت می  : دور شد؛ ولی بازگشت و گفت     
 نزد قاضی حاضر شود و قاضی بر ضد او حکم صـادر کنـد؛               ،است که امیرمؤمنان همراه من    

 ،ای امیرمؤمنان، به خـدا سـوگند      : پس شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد و گفت           
رفتی و از روی شترت بـه         ست و من آن را هنگامی که به جنگ صفین می          این زره از آن تو ا     
 1.چون مسلمان شدی، زره را به تو بخشیدم: حضرت به او فرمود. زمین افتاد، برداشتم

بار در تاریخ اسالم و در        که برای نخستین   )ع( عدالت علی    های عینی   نمونهـ از دیگر    4
. بـود » صندوق شکایات « به تعبیر امروزین     یا» القصص  بیت« تأسیس   ،حکومت وی پدید آمد   

آن   رسیدگی به مشکالت مردم و آگاهی از تظلمات جامعه و گسترش عدالت            برایحضرت  
افکند تا اگر فردی نخواست یا نتوانسـت بـه صـورت شـفاهی، مشـکالت و تظلمـات                را پی 

والن و ؤخویش را بیان کند، بنویسد و در آن صندوق بیندازد تا بدین وسیله، بـه گـوش مسـ      
نیازمندان نیز بـرای    . ا رسیدگی شود  ههای آن   ت، به شکایت  کمترین مد فرمانداران برسد و در     

 2.انداختند القصص می نوشتند و در بیت اینکه شرمسار نشوند، نیازهای خود را می
 خـدای عزوجـل   ]بـدان کـه   [اما آنچه دربارۀ کـردار و سـیرۀ مـا در عـدالت گفتـی                ـ  5

 هر کس کـار     3ا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظالم للعبید؛          من عمل صالح  «: فرماید  می
ای کند، به نفع خویش کرده و هر کس بد کند، بر ضد خود او است و پروردگار تـو                      شایسته

 و من از اینکه مبادا در انجام آنچه گفتی کوتاهی کرده باشـم، بیشـتر   »کند  به بندگان ستم نمی   
انـد،   نان سنگین بوده است و به این سبب از مـا جـدا شـده              که گفتی حق بر آ     ترسانم؛ اما این  

اند و پس از این جـدایی،   خداوند به خوبی آگاه است که آنها به سبب ستمی از ما جدا نشده       
شـود و     اند که از آنها جدا می      وجوی دنیایی بوده    اند؛ بلکه فقط در جست     به عدالتی پناه نبرده   

انـد یـا بـرای        واهد شد که آیا برای دنیا چنـین کـرده          روز قیامت از ایشان پرسیده خ      ،به یقین 

                                              
 .217، صلفاءتاریخ الخ؛ 487، ص 42، ج  دمشقۀتاریخ مدین ،؛124 و 125، ص 1، ج  الغارات. 1
، 1؛ قلقشندی، صبح االعشی، ج      87، ص   17، ج    ابن ابی الحدید   البالغه  ؛، شرح نهج  203، ص   1؛ العقد الفرید، ج     142االوائل، ص   .  2

 .44ص 
 .46، آیه  فصلت. 3
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خدا؟ و اما آنچه دربارۀ بخشیدن اموال و جلب رجال گفتی، سیرۀ مـا چنـین نیسـت کـه بـه             
کسی از درآمد عمومی، چیزی بیش از حقش دهیم و خداوند بزرگ و منزه که سخنش حـق                  

بسـا    چـه  1؛واهللا مع الصـابرین   کم من فئۀ قلیلۀ غلبت فئۀ کثیرۀ باذن اهللا          «:  است است، فرموده 
 ».ان استیباگروه اندکی که به اجازۀ خدا بر گروه بسیاری پیروز شوند و خداوند با شکی

 بـر تعـداد یـارانش       ،را تنها برانگیخت و پس از اندکی      ) ص(گمان، خداوند محمد    و بی 
یـن امـر    اگر خداوند اراده کرده باشد که ما ا       . افزود و گروهی را پس از زبونی، عزت بخشید        

هایش را هموار سازد و مـن از   را سرپرستی کنیم، دشواری آن را بر ما آسان کند و ناهمواری        
. پذیرم که باعث رضای خداوند و خواسـت او باشـد   رأی و پیشنهاد تو، تنها آن چیزی را می  

ترین مردم نزد من و از معتمدترین ایشان در نظر مـن              ترین و خیرخواه    از امین ) ای مالک (تو  
 2.تیهس

چنـین  » حلـوان «س سـپاه  یـی فرمانـدار و ر » اسود بن قطبه«ای به  ـ امیر مؤمنان در نامه    6
 :نوشت

 فلـیکن امـر النـاس       ؛العدل اما بعد، فان الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیرا من          
عندک فی الحق سواء؛ فانه لیس فی الجور عوض من العدل، فاجتنـب مـا تنکـر                 

واعلم . افترض اهللا علیک، راجیا ثوابه، و متخوفا عقابه       ل نفسک فیما    ذامثاله و ابت  
 یوم  ۀ اال کانت فرغته علیه حرس     ۀ لم یفرغ صاحبها فیها قط ساع      ۀان الدنیا دار بلی   

علیـک حفـظ نفسـک، و        ، و انه لن یغنیک عن الحق شی ابدا؛ و من الحق           ۀالقیام
الـذی   بجهدک، فان الذی یصل الیک من ذلک افضل مـن            ۀاالحتساب علی الرعی  

 .یصل بک والسالم
یکسان نباشد، این روش اغلب او را       ] نسبت به همه  [اما بعد، هرگاه میل و خواست زمامدار        

خویش و بیگانه، باال دست و زیر دست، تـوانگر          [دارد؛ پس باید کار مردم        از عدالت باز می   
نخواهـد  گاه جور و ستم جانشـین عـدالت            زیرا هیچ  ؛نزد تو یکسان باشد    در حق، ] و ناتوان 

پسـندی اجتنـاب کـن و نفـس خـود را در برابـر آنچـه                   پس از آنچه برای خویش نمی     . شد
خداوند بر تو واجب کرده است، به امید پاداش و تـرس از کیفـرش، بـه خضـوع و تسـلیم                      

و بدان که دنیا سرای آزمایشی است که هر کس ساعتی در آن بیاساید و دست از                 . وادار ساز 
و .  آسودگی موجب حسرت و پشیمانی او در قیامت خواهد شد       همین ساعت  تالش بردارد، 

 ایـن اسـت کـه    ،ها که بر توسـت  نیاز نگرداند و از جمله حق چیز تو را از حق بی     هرگز هیچ 
 زیـرا سـود و      ؛ توانت در کار رعیت کوشـش نمـایی        ۀنفس خود را نگاهبان باشی و به انداز       

بـه  [ تـو    ۀکـه بـه وسـیل       تر از سودی است   رسد، بیش   به تو می  ] از خدا [پاداشی که از این راه      
 .والسالم. رسد می] رعیت

بـه  » عبیـد اهللا  « پسـرش    ه و کشته شد » ابولؤلؤ« خطاب به دست     ـ پس از آنکه عمر بن     7
                                              

 .249بقره، آیه .  1
 .197 و 198، ص 2، ج شرح ابن الحدید؛ 71-73، ص 1، ج الغارات.  2
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ایرانـی را کـه مسـلمان بـود     » هرمزان«ها را درید و  خواهی پدر شمشیر کشید و حرمت   خون
سـعد بـن ابـی      «نصرانی را کشت که     » جفینه«و سپس   » ابولؤلؤ«گاه دختر خردسال     کشت، آن 

مردم ریختند و   .  حمایت و پناه وی قرار داشت      دراو را به مدینه دعوت کرده بود و         » وقاص
 خود محبوس کرد ۀاو را در خان» سعد ابی وقاص«خارج کردند و » عبید اهللا«شمشیر از کف    

 بسـیاری   ،ه خدا سوگند  ب: گفت  می» عبید اهللا «. تا خلیفه معین شود و تکلیف او را معین سازد         
او ! انـد، خـواهم کشـت       از بزرگان مهاجر و انصار را که در ریختن خون پدرم شرکت داشته            

 .اند  قتل پدرش نقش داشتهۀکرد بسیاری در توطئ تصور می
عبیـد  «. بیعـت شـد   » عثمان«که با    محبوس بود تا آن   » سعد«سه روز در خانه     » عبید اهللا «

گیری درباره او نظر خواست و گفت با این مرد           برای تصمیم » عثمان«را حاضر کردند و     » اهللا
باید او را به سـبب قتلـی کـه          : گفت) ع( حرمت اسالم را دریده، چه باید کرد؟ علی        ۀکه پرد 

را » عمـر «برخی مخالفت کردند و گفتنـد دیـروز         . مرتکب شده، قصاص کنی و او را بکشی       
این واقعه در زمانی    : گفت» و بن عاص  عمر«خواهید پسرش را بکشید؟       اند و امروز می     کشته

رخ داده است که تو هنوز زمام امور مسلمانان را به دست نگرفته بودی تا حق حکـم کـردن           
» عثمـان «! اند، پس خون مقتول هـدر اسـت         ه نداشته ف مسلمانان خلی  ،در آن روز  . داشته باشی 

واهی ندارد و من    خ وارث و خون  » هرمزان«اکنون من زمامدار مسلمانان هستم و چون        : گفت
را از دارایی خـود     » هرمزان«گذرم و دیه      می» عبید اهللا «خواه او هستم، از خون       وارث و خون  

توانی از او بگـذری و بایـد          های الهی را دریده و تو نمی        او حرمت : گفت) ع(علی. پردازم  می
بـه  ) ع(علـی . را رهـا کـرد    » عبیـد اهللا  «حق و عدل را زیر پا گذاشـت و          » عثمان«. کشته شود 

ای، تـو را      ای فاسق، اگر روزی بر تو دست یابم به جرم خـونی کـه ریختـه               : گفت» عبیداهللا«
بیعـت کردنـد، آن     ) ع(مـردم بـا علـی     » عثمـان «زمانی که پس از کشته شـدن        . خواهم کشت 

از تـرس  » عبیـد اهللا «. اجـرا کنـد  » عبید اهللا«حضرت در صدد برآمد که حق و عدل را درباره     
پیوسـت و در جنـگ صـفین بـه دسـت سـپاهیان امیـر                » معاویـه « و به    جان به شام گریخت   

 1.کشته شد) ع(مؤمنان
زمامـداری خـود را بـا       » عثمـان «انـد     شود که برخی از علما گفتـه        یاد آور می  » ابن اثیر «

ستمگری آغاز کرد و هنوز خالفت خود را شروع نکرده بـود کـه حـدی از حـدود خـدا را                      
 2.تعطیل کرد و زیر پا گذاشت

 در مـاه    ،های بزرگ و از شاعران آن حضرت        از شخصیت » نجاشی«اند که      نقل کرده   ـ8
                                              

 . 76 ـ 75، صص 3؛ الکامل فی التاریخ، ج 239، ص 4ج  ؛ تاریخ الطبری،356 ـ 355 صص ،3، ج الطبقات الکبری. 1
 .424، ص 3، ج اسد الغابۀ. 2



 
ظار

انت
 /

هم
یزد

 س
ره
شما

 /
ییز

پا
13

83
 

27 

ای او را مجازات کرد و اضافه بـر           بدون هیچ مالحظه  ) ع(مبارک رمضان شراب نوشید و امام     
 بیست تازیانه دیگر نیز بر او جاری کرد و در پاسخ به این اعتراض که چرا                 ،حد شرب خمر  

ای و هتـک      چون در ماه رمضان جرأت عصـیان خـدا را کـرده           : بیست تازیانه اضافی؟ فرمود   
اجرای حق و عدل به  ()ع( این رفتار امام1.ای، این اضافه بر آن است حرمت این ماه را نموده

 بـر   )دیکان و هواداران خود با دیگـران      تساوی بر همگان و فرق نگذاشتن میان دوستان و نز         
ایل یمن که با آن حضرت بودند، به خشم آمدند      بسیاری گران آمد و برآشفتند و کسانی از قب        

ترین دوسـتان نجاشـی بـود، نـزد امیـر             که از خصوصی  » طارق بن عبد اهللا    «.و از میان ایشان   
ای امیــر مؤمنــان، مــا ندیــده بــودیم کــه سرکشــان و «: آمــد و معترضــانه گفــت) ع(مؤمنــان

هـای فضـیلت      چشـمه فرمانبرداران و اهل تفرقه و اهل جماعـت، از زمامـداران عـادل و سر              
های ما را از خشم        تو سینه  .گاه که رفتار تو را با برادرم حارث دیدم         یکسان کیفر ببینند، تا آن    

انباشتی و کارهای ما را پریشان ساختی و ما را به راهی کشاندی که هرکس رهرو آن باشـد،                   
 :در پاسخ او فرمود) ع(امام» .سرانجامش دوزخ است
     لخاشعینو انها لکبیره اال علی ا 2                یا اخـابنی نهـد و هـل هـو اال رجـل مـن 

ان اهللا تعـالی    ] من حرم اهللا فاقمنا علیه حدا کـان کفارتـه         [المسلمین انتهک حرمه    
  .3 هو اقرب للتقویاو ال یجرمنکم شنان قوم علی اال تعدلوا اعدلو: یقول

نین است که او     ای برادر نهدی، آیا نه چ      »به درستی که آن گران است مگر برای خاشعان        4و«
یکی از مسلمانان است که حرمت حکم خدا را رعایت نکرده و پرده دری کرده است و مـا                   

دشـمنی  « :فرمایـد   نیز حدی را که کفاره گناه اوست، بر او جاری کردیم؟ خدای متعـال مـی               
تـر   گروهی، وادارتان نکند که عدالت را رعایت نکنید، عدالت ورزیـد کـه بـه تقـوا نزدیـک           

 ».است
آمـد و چنـد روز      ) ع(ز امام صادق روایت شده است که مردی به منزل امیر مؤمنان           ـ ا 9

ای را نزد آن حضرت مطرح کرد که در آن چند روز مطرح               گاه مرافعه   آن .در آنجا اقامت کرد   
 : فرمود؛»آری«: گفت» آیا تو طرف نزاع هستی؟«: حضرت فرمود. نکرده بود

 .کرده است که از طرف نزاع، مهمانی شود       نهی  ) ص( زیرا رسول خدا   !از نزد ما برو   «
 5».مگر اینکه طرف دیگر هم همراه او باشد

گرفـت و    شخصـاً کارهـای نماینـدگان خـود را زیـر نظـر مـی       )ع( ـ حضرت علـی  10

                                              
 .475 ـ 474، صص 18، ج وسائل الشیعۀ؛ 216، ص 7الکافی، ج . 1
 .45آیه  :بقره   .2
 .8آیه : مائده. 3
 .10 ـ 9، صص 41بحار االنوار، ج  .4
 ).ص(از رسول خدا (14، ص 3، ج ال یحضره الفقیهمن  .413، ص 7کافی، ج . 5
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عالوه خود مردم در کمال آزادی حق داشتند         ه ب .گمارد  های آشکار و مخفی بر آنها می        بازرس
 امـام  ۀ یکی از این شکایات، شکایتی بود از نماینـد .سانندنقاط ضعف نمایندگان را به امام بر    

 میان خویشاوندان خود بـا سـایر مسـلمین فـرق            ،در فارس، شکایت این بود که این نماینده       
 آن مظهر عدالت به نماینده خـود هشـدار داد و در             .دهد  گذارد و به آنها سهم بیشتری می        می
 1.ای فرق باشد ر مسلمانان ذرهنباید میان تو و بستگانت و سای: ای نوشت نامه

 به طور مساوی  ند که چرا اموال را      فتگر   ایراد می  )ع( که به امیر مؤمنان علی     گامیـ هن 11
 2: فرمودکنی  تقسیم می

کردم تا چـه رسـد        اگر این اموال ملک شخصی خودم بود به طور یکسان تقسیم می           
: مردم در آن حق دارنـد      ۀ بنابراین هم  ؛که اینها مال خدا و مربوط به همه مردم است         

 »لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال اهللا«
: اندیشان خدمت امیرالمؤمنین علیـه السـالم رسـیدند و گفتنـد            ـ گروهی از مصلحت   12

فضل االشراف من العرب و قریش علی الموالی و العجم و من نخاف علیه من النـاس و فـراره                    «
وسیله آنان را دور خود جمع         سرشناس عرب و قریش سهم بیشتری بدهید و بدین         شما به افراد   الی معاویه؛ 

کنید؛ زیرا اگر سهم آنان را بر بردگان و غیر عرب ترجیح ندهی، ممکن است یا دست به کارشکنی بزنند و یا                    
 .از نزد تو فرار کنند و به معاویه بپیوندند

 : فرمودماما
که با پول   کسی  راستی  [  به ! آیا باج بدهم؟   !آیا بیت المال را صرف جذب افراد کنم؟       

 مـا   ؛خواهد شد ن ما   ف مخال ، با پول بیشتری که از سوی دیگر بگیرد        .طرفدار ما شود  
نظـر   ،باید عدالت و مکتب را حفظ کنیم و به جذب افراد از طریق تهدید یا تطمیـع                

دهم، هـر کـه خواسـت          من هرگز هیچ کس را بر دیگری ترجیح نمی         .نداشته باشیم 
 3.ماند و هر کس خواست برودب

 آوردند و مردم برای گـرفتن  )ع( ـ مقداری از اموال عمومی را خدمت حضرت علی 13
 دیـواری از طنـاب دور امـوال         ، و امام برای آنکه حیف و میلی پیش نیاید         .ندآوردآن هجوم   

مـام  یـد، سـپس خـود ا   یجلوتر نیاطناب از ما فاصله بگیرید، و از آن : کشید و به مردم فرمود 
 نگاه  ، در پایان کار   .ل آن روز تقسیم نمود    ی نمایندگان قبا   اموال وارد شد و تمام اموال را میان      

 امـام دسـتور داد ایـن نـان را هـم             .ها باقی مانـده بـود       امام به نانی افتاد که در یکی از ظرف        

                                              
 .76  ص ،3 جلد ، عبده،نهج البالغه.  1
 .126 خطبه ،نهج البالغه.  2
 .113 به نقل از اصول عقاید، محسن قرائتی، ص 108بحار االنوار، طبع قدیم، ص . 3
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 1.همچون تمام بیت المال به هفت قسمت تقسیم نمایند و به هر طایفه سهمی بدهند
 آوردنـد تـا میـان آن دو خـط     )ع(د و نزد امام حسننو کودک دو نوع خط نوشت ـ د 14

 زیرا اوالً مورد    ؛کند  له را با دید سطحی نگاه می      أدر اینجا هر انسان معمولی مس     . قضاوت کند 
 هـر   ، کودک یا بزرگ   ،اما کم یا زیاد   .  ثانیاً طرفین قضیه دو کودک هستند      ،قضاوت خط است  

هشـدار داد کـه     ) ع(بـه امـام حسـن     ) ع( حضـرت علـی     رو از این چه هست قضاوت است،     
  باید فردای قیامت در پیشـگاه عـدل الهـی   ،مواظب قضاوت باش، هرچه امروز قضاوت کنی 

 2».ۀانظر کیف تحکم فان هذا حکم واهللا سائلک عنه یوم القیام« :پاسخگو باشی
 امیـر    خدمت بـرادرش   ،با اطفال رنگ پریده و گرسنه     ) ع(ـ عقیل برادر حضرت علی    15
 طبیعی است که هر برادری بـا        .رسید و تقاضای سهم بیشتری از بیت المال کرد        ) ع(المؤمنین

با قاطعیت جواب منفی    ) ع( ولی امام  ؛ تحت تأثیر قرار گیرد    ، برادر خود  ۀدیدن کودکان گرسن  
ای به بدن عقیل       آهن گداخته  ، جواب منفی خود را به برادر بفهماند       ۀو برای آن که فلسف    . داد
 مـن هـم از      ،ترسـی   گونه که تو از نزدیک شدن به ایـن آهـن مـی             دیک کرد و فرمود همان    نز

 3.ترسم عذاب قیامت می
روند و یـا       سرشناس و مشهور برای خرید اجناس یا خود به بازار می           دـ معموال افرا  16

کننـد کـه مـا جـنس را بـرای فـالن شخصـیت                  به فروشنده اعالم مـی     ،اگر کسی را بفرستند   
و در مـواردی ایـن      ! تر حساب کنند   تا هم جنس از نوع بهتری بدهند و هم ارزان         خواهیم    می

عمل ممکن است سر از رشوه یا سوء اسـتفاده از مقـام درآورد و سـبب شـود تـا در بـازار                        
 تبعیضاتی صورت گیرد که بهترین جنس را گروهی با قیمت مناسب استفاده کننـد               ،مسلمین

 .یمت بیشتری مصرف کنندو افراد گمنام اجناس متوسط را با ق
شناسند جنس بخرد     کرد یا شخصاً از افرادی که او را نمی          سعی می ) ع(اما حضرت علی  

 فروشنده متوجه نشود که آن شخص برای کرد ، تالش میفرستاد و یا اگر کسی را به بازار می
 4.کند چه کسی خریداری می

های امام آمـد و چیـزی         هکرد، طفلی از نو     بیت المال را تقسیم می    ) ع(حضرت علی ـ  17
 .اشت و رفتدبر

 ولی امام سراسیمه به دنبال طفل       ؛له را نادیده بگیرد   أدر اینجا هر پدری ممکن است مس      

                                              
 .136 ص ، 41 ج ،بحار االنوار.  1
 .64 ص ، 3 ج ،مجمع البیان.  2
 .347  ص،صبحی صالح، غهنهج البال.  3
 .119اصول عقاید، محسن قرائتی، ص .  4
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 .دوید و آن را از دستش گرفت و به بیت المال برگردانید
 بلکه تنهـا پـدرش      !هرگز: امام فرمود .  این طفل هم سهمی دارد     دمردم به حضرت گفتن   

 به هـر قـدر کـه الزم         ،م به قدر سهم هر مسلمان عادی هرگاه آن را گرفت          ه سهمی دارد، آن  
 1.بداند به آن طفل خواهد داد

امـا در بخشـیدن امـوال شخصـی         . البته این نوع سخت گیری مربوط به بیت المال بود         
گویـد اگـر حضـرت علـی دو اطـاق              سخاوت امام در حدی است که حتی معاویه می         ،خود

 . برای او بخشیدن هر دو یکسان است،کاه و دیگری پر از طالداشته باشد، یکی پر از 
 چنـین  ،کـه نماینـده امـام در مصـر بـود     » محمد بن ابی بکـر «به ) ع(حضرت علیـ  18
 مسـاوات را    ،هـای خـود     در تمام مالحظات و نگاه    ؛  2وآس بینهم فی اللحظۀ و النظرۀ     «: نوشت

 ».مراعات کن
 ؛»کممادقوا اقال«: گان خود چنین نوشـت ای به نمایند در بخشنامه) ع(حضرت علی ـ  19

 در نوشتن میـان سـطرها فاصـله زیـاد            و ؛»و قاربوا بین سطورکم   «نوک قلم خود را تیز کنید       
 بـه   ، و »واقصَد المعـانی  «های اضافه را حذف کنید        حرف؛ و »و احذفوا من فضولکم   «نگذارید  

 ف از پرنویسی و مصـر      و ؛»رو ایاکم و االکثا   « . به بیان مطلب اکتفا کنید     ،جای عبارت پردازی  
 چون ایـن کاغـذها از       ؛»فان اموال المسلمین ال تحتمل االضرار     «. اضافی کاغذ خودداری کنید   

  3.ردابیت المال است و بیت المال تحمل ضرر را ند
 بیان جالبی درباره اهمیت عدالت و فرار از ظلم دارنـد            224در خطبه   ) ع(حضرت علی 

 : فرماید و در همان خطبه می
  در اینکـه    را به من دهند تا خـدا را معصـیت کـنم            4 اگر اقالیم هفتگانه     ، خدا سوگند  به

 اگر شب تا صبح به روی       ، به خدا سوگند   . حاضر نیستم  ،پوست جوی از دهان مورچه بگیرم     
 برای من بهتر است از اینکه در پیشگاه خدا و رسـول گرامـی او از                 ،های تیز مرا بغلطانند     تیغ
 .مکاران محسوب شو ستم

سـهم مـا را از      » عمـر «طلحه و زبیر به محضر امام امیرالمومنین رسـیدند و گفتنـد             ـ  20
. داد و با این جمله اشاره کردند که شما هـم سـهم بیشـتری بـه مـا بدهیـد               بیشتر می دیگران  

داد؟ ساکت شدند و آن وقت فرمود آیـا پیـامبر اسـالم             پیامبر چه به شما می    : حضرت فرمود 
                                              

 .388 ص ،1 ج ، باقر شریف القریشی، حیاۀ االمام الحسن.  1
 .383 ، ص 27 نامه ، صبحی صالح،نهج البالغه.  2
 .105 ص ، 41 ج االنوار،بحار.  3
 .کردند تعبیر میاقلیم ابق مناطق مسکونی کره را به هفت س  در،اند گونه که امروز کره زمین را به چند قاره تقسیم نموده همان.  4
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 آیا من راه پیامبر را انتخـاب        :امام فرمود . آری: کرد؟ گفتند ی تقسیم نمی   مساو ،بین مسلمانان 
 فرمود پس چرا شما انتظار سهم بیشـتری          امام . را؟ گفتند البته راه پیامبر را      رکنم یا روش عم   

 بیشتری در اسـالم آوردن داریـم و هـم قرابـت و              ۀکه ما هم سابق    خاطر این ه  دارید؟ گفتند ب  
امـام  ! ایـم  ها و مشکالت بیشتر شرکت کرده     بیشتر است و هم در سختی     نزدیکی ما به پیامبر     

 زیرا هـم قبـل از شـما بـه پیـامبر ایمـان               ؛ شما مقدم هستم   برموضوع   من در هر سه   : فرمود
تـر شمشـیر     هـا بـیش    از شـما در جنـگ       هـم  ام و هم داماد و پسر عموی او هسـتم، و          آورده
یس حکومـت اسـالمی     یـ  سهم من کـه ر     ،یازات با این همه امت    ، لکن به خدا سوگند    ؛ما  کشیده

 1.کند یکسان استارگر که در این گوشه کار میکهستم با سهم این 
در کوفه، مرکز حکومت خود، مردم را مخاطب قرار   ) ع(حضرت امیرالمؤمنین علی  ـ  21

اگر دیدید که من از شهر شما بیرون رفتم به غیر از آن وضـعی               ! ای مردم کوفه  : داد و فرمود  
 مثالً لباس و خوراک من یـا مرکـب و غـالم مـن عـوض شـده و در مـدت                       ،الً داشتم که قب 

 بدانید که در حکومـت، بـه شـما خیانـت       ،ام برای خود درست کرده    یزندگی مرفه  حکومتم
 :امکرده

ن عندکم بغیر راحلتی و رحلـی       م اذا انا خرجت     ۀیقول یا اهل الکوف   ) ع(کان علی 
 2...نا خائنفا المی فالنٌغو 

 . نزد قاضی وقت شکایت کرد     )ع( شخصی از حضرت علی    ،زمان حکومت عمر  ر  ـ د 22
 قاضی که باید در گفتار و حتی در نگـاه کـردن و نـام    .دو طرف نزاع در دادگاه حاضر شدند 

 شـت  در نام بردن فرق گذا     ، در اینجا میان امام و دیگری      ،بردن میان دو نفر یکسان عمل کند      
امام عصبانی شـد و     . اش صدا زد   ولی دیگری را با اسم ساده      ،نام امام را محترمانه و با کنیه      و  

 تـو در نـام      ؛ فرق بگـذارد   ادادگاه را ترک کرد و فرمود قاضی عادل نباید میان دو طرف دعو            
 3. این دادگاه اسالمی نیست؛بردن میان ما فرق گذاشتی و مرا با احترام خاصی خطاب کردی

یت خود بـه دو فرزنـد عزیـزش          در وص  ،پس از ضربت خوردن   ) ع( حضرت علی  -23
بـه  » ال تقتلنّ بـی اال قـاتلی      «: فرماید می یش در ضمن رهنمودها   ،)ع(امام حسن و امام حسین    

 . بلکه تنها همان قاتل مـن ابـن ملجـم را بکشـید    ؛ دست به قتل عام نزنید   ،خاطر شهادت من  
یـک    شـما هـم    ،ضـربت بـه مـن زد        یعنی او یک   ؛»فاضربوه ضربۀ بضربۀ  «: فرمایدسپس می 

غلطد، ولی از مـدار عـدالت         در خون خود می   ) ع(آری، امیرمؤمنان علی   4.ضربت به او بزنید   
                                              

 .116 ص .41 ج االنوار،بحار.  1
 .137 ص،41  جاالنوار،بحار.  2
 . به نقل از داستان راستان، ۀصوت العداله االنسانی.  3
 .422 ص، صبحی صالح،نهج البالغه.  4
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 .زند بیرون نمی
خواسـت وضـو    حتـی اگـر مـی     در مدتی که چند همسر داشت،        )ع( حضرت علی  -24
  1.گرفت زنی که نوبت او نبود وضو نمیۀ در خان،بسازد

 بـرای دورتـرین نقـاط       2ذی لالدنی؛ ان لالقصی مثل ال   «: فرماید می )ع(حضرت علی ـ  25
 مملکت  ۀبودج. »شودترین نقاط تقسیم می   کشور باید همان قدر تقسیم شود که برای نزدیک        

ترنـد  دم بشود و نباید کسانی که به مرکز حکومت نزدیک         رباید به طور یکسان صرف تمام م      
 .مند شوند بهرههم بیشتری ساز 

امام پـس  . احضار شد) ع(گاه حضرت علی به داد،زنی که مرتکب فحشاء شده بود  ـ  26
 یول اجرا ؤ مس ،قنبر که از یاران حضرت بود     .  حکم خدا اجرا شود    داز برسی کامل دستور دا    

همین که امام از ماجرا مطلـع       .  سه ضربه شالق اضافه زد     ، ولی از شدت عصبانیت    ؛حکم شد 
 3 .افی را به او زد شالق را از او گرفت و قنبر را خوابانید و همان سه ضربه شالق اض،شد

آید تا گزارشی از کارکرد کـارگزار         ـ سوده، دختر عماره همدانی، به نزد حضرت می        27
نمـاز را   . در این هنگام، امام در حال گزاردن نمـاز بـوده اسـت            . امام در شهر خود ارائه دهد     

پرسد حـاجتی داری؟ سـوده گـزارش خـود را از کـارگزار ادارۀ                 کند و از سوده می      کوتاه می 
 .دهد خراج و مالیات ارائه می

در حـال  . گردد شود و چشمانش اشکبار می   از این گزارش، بسیار اندوهگین می     ) ع(امام
 :گوید کند و می گریه، رو به آسمان می

 .اللّهم انت الشّاهد علی و علیهم و أنّی لم آمرهم بظلم خلقک
 .ام های تو فرمان نداده دهمن آنان را بر ستم به آفری. بار خدیا، تو بر من و آنان گواهی

آورد و بر آن، ابتدا ایـن آیـه شـریفه را              امام، پس از این فراز، قطعه پوستی را بیرون می         
 :افزاید گاه می  و آن4قد جاءتکم موعظۀ من ربّکم :نویسد می

زکـات و   [هرگاه نامۀ مرا خواندی، از آنچه در دست توست، از جهت کارگزاری ما              
 5. تا از سوی ما کسی به نزد تو آید و آن را بگیردنگهداری کن،] مالیات

 ـ ابن هرمه، کارگزار امام امیرالمؤمنین در اهواز، به خاطر خیانتی که انجام داده بود، 28
 : بن شداد، قاضی اهواز نوشترفاعۀامام به . به شدت کیفر شد

                                              
 .136اصول عقاید، محسن قرائتی، ص .  1
 .438ص ، حی صالح صب،نهج البالغه.  2
 .137 ـ 110 به نقل از اصول عقاید، محسن قرائتی، صص 26 تا 10از شمارۀ .  3
 .58یونس، آیه .  4
 .144، 4، ج هالسعاد  نهج. 5
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برابـر مـردم،    ام را خواندی، ابن هرمه را از بازار بـر کنـار کـن، و در                   زمانی که نامه  «
 ... .او را به زندان بیفکن و خیانت وی را اعالم کن. قرارش ده

 او را از زندان بیرون آور، سی و پنج ضـربۀ شـالق بـر او بـزن و در                      در روز جمعه،  
هرکسی شاهدی آورد و سوگند یاد کـرد کـه مـالی از او گرفتـه، از                 . بازارها بگردان 

گـاه او را بـه زنـدان          آن. داده شده، بپـرداز   محل در آمد ابن هرمه، برابر آنچه گواهی         
و نگذار کسی بـر او      ... پایش را به بندکن   . بازگردان، در حالی که سرزنش شده باشد      

اگر به تو خبر رسید کـه       . وارد شود که به وی دفاع بیاموزد و به او امید نجات بدهد            
الق بـزن و بـه      رساند، او را با ش      کسی به او چیزی یاد داده، که به مسلمانی زیان می          

 1».حقوق این خائن را قطع کن... زندانش بیفکن، تا از کار خود توبه کند
و معاویـه جنـگ در      ] ع[ هنگامی که عثمان کشته شد و بـین امیرالمـؤمنین علـی              ـ  29
خاطر محبتی که معاویه به عثمان داشت، به او پیوسـت و              به» عبید اهللا بن حر جعفی    «گرفت  

 آن، در    در سپاه معاویه حضور یافت و پس از       » مالک بن مسمع  «در جنگ صفین به همراهی      
چـون  عـدم   . کـرد   که همسرش در کوفه زنـدگی مـی         شام، نزد معاویه اقامت گزید، در حالی      

حضور عبیداهللا در خانه طوالنی شد، برادر عبیداهللا، همسر او را بـه عقـد مـردی کـه نـامش                     
 . بود درآورد» عکرمۀ بن الخبیص«

یـن ازدواج بـه عبیـداهللا رسـید، از شـام بازگشـت و از عکرمـۀ نـزد                    زمانی کـه خبـر ا     
دشمن ما را بر ما غلبـه دادی و         : حضرت به او فرمود   . شکایت نمود ] ع[علی  ] امیرالمؤمنین[

آیا بودن من در رکاب دشمنان تو، تو را از قضاوت عادالنه باز             : عبیداهللا گفت . خیانت کردی 
حضرت همسـرش   . ستانش را برای حضرت بازگو کرد     آنگاه دا ! نه: دارد؟ حضرت فرمود    می
که حامله بود به او برگرداند و چون باردار بود، او را پیش شخص مورد اعتمادی                  در حالی  را

 فرزند را به عکرمه داد و زن را به عبیـداهللا            ،پس از وضع حمل   . گذاشت تا وضع حمل نمود    
ـ          . بازگرداند بـه شـهادت    ] ع[دگار شـد تـا علـی        عبیداهللا به شام مراجعت کرد و در آنجـا مان

 2.رسید
به محضـر  )] ع(پسر ام هانی، خواهر علی [جعدۀ بن هبیرۀ: گوید  ـ علی بن ربیعه می 30

آیند، یکی از آنها شـما        دو نفر نزد شما می    ! ای امیرمؤمنان : آمد و گفت  ] ع[امیرالمؤمنین علی   
قـدر شـما را دشـمن         آنرا از جان و مال و خانوادۀ خود بیشتر دوسـت دارد؛ ولـی دیگـری                 

پس آیا شما به نفـع ایـن قاتـل خـود            . کشد  دارد که اگر قدرت پیدا کند، حتما شما را می           می
 کنی؟ و به ضرر دوستت قضاوت می) اگر حق با او باشد(

                                              
 .36، ص 5، ج هالسعاد  نهج. 1
 .225 ص 4، ج )ع (ازموسوعۀ االمام علی بن ابی طالب، به نقل 3الکامل فی التاریخ ، ج .  2
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 با کف دست بـه سـینه   ،حضرت این کالم را از جعده شنید همین که آن: گوید میراوی  
 : او زد و گفت

 برای من پیش آید، برای رضای خدا به حق حکـم خـواهم              این چیزی است که اگر    
 1.کرد

ای از جانب یکی  روزی نزد عمر بن عبدالعزیز بودم که شخصی نامه:  ـ زُهَری گوید 31
شهر نیازمنـد آبـادانی و      : آن کارگزار در نامۀ خود نوشته بود      . از کارگزاران او به نزدش آورد     

یکی از کارگزاران   : ن به عمر بن عبدالعزیز گفتم     در این هنگام، م   : زُهَری گوید . اصالح است 
در جـواب  ) ع(حضرت. حضرت نوشت ای با همین مضمون به آن  نامه) ع(علی بن ابی طالب   
 : نامه چنین نوشت

 . امّا بَعدُ فحّصنها بالعدل و نقّ طرقها من الجور
 .با عدالت و جلوگیری از ظلم به اصالح شهر همت گمار... اما بعد
 2.لعزیز هم همین جواب را به کارگزار خود نوشتعمر بن عبدا

ما اصبح بالکوفۀ احد اال ناعما، ان ادناهم منزلۀ لیاکل البر و یجلس فی الظل و یشرب              ـ  32
 3.من ماء الفرات

ترین افراد نان گنـدم   پایین. امروزه هیچکس در کوفه نیست که زندگی او سامانی نیافته باشد     
 .کنند هترین آب آشامیدنی استفاده میخورند و خانه دارند و از ب می

 

                                              
 .277، به نقل از همان ص 488، ص 42دمشق، ج تاریخ .  1
 .، به نقل از همان306، ص 2تاریخ یعقوبی، ج .  2
 .105، ص 41بحار االنوار، ج  .  3


