
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اول نهج البالغه  نامهشرح 

م رشـد خودمـان را در   ککالمکم نور و امـر  که فرمود علیه السالم ما باید طبق فرموده امام هادي
  .الغه نیستبهتر از نهج الببراي ارتباط با اهلبیت هیچ چیز محضر کالم اهلبیت قرار دهیم و 

دور  نسبت به نهج البالغـه کـه یـک   الزم ریم اما آن اهتمام ما با اینکه ارادت به امیرالمومنین دا
  .نداریمرا مدیریت حضرت در تعامل با مردم هست 

اگر خداوند توفیق دهد از بحث نامه هاي نهج البالغه شروع میکنیم تا از محضر حضرت اسـتفاده  
  .نمائیم

و روایات بسـتگی بـه    نوع فهم قرآن .ستاکالم اهلبیت مثل قرآن نیست اما با کالم بشر متفاوت 
طهارت انسان دارد و هرچه طهارت انسان بیشتر باشد نوع تعامل او با قـرآن و اهلبیـت متفـاوت    
میشود اینرا در مورد استخاره هم بزرگان میگویند که وقتی کسی نگـاه میکنـد بـه قـرآن نـوع      

  . المطهرونالیمسه االنگاهش بسیار متاثر از طهارت روح شخص است که در قرآن نیز میفرماید 
حضـرت از  در زمانی که  ستابه مردم کوفه  ایشاناولین نامه حضرت طبق تنظیم سید رضی نامه 

این مسئله که چه زمانی حضرت نامـه را نوشـتند بسـیار     حرکت میکردند وکوفه سمت مدینه به 
  .اهمیت دارد

  .حضرت در این نامه به دنبال افشاي نقشه هاي سران ناکثین هستند
   نام العربسهل الکوفه جبهه االنصار و امن عبداهللا علی امیرالمومنین الی مایند فر حضرت می

کنند یعنی از ابتدا خودشان را به عنوان بنده خدا معرفی  حضرت نامه را با لفظ عبداهللا شروع می
فرهنگ بشود اگرچـه در   ما تبدیل به یک بسیار خوب است که همچین رفتاري در جامعه .کردند

ضد دینی این واژه ها مورد تمسخر قرار گرفت اما امیدواریم با تغییـري کـه در    هايفضاي رسانه 
بـه متـون صـحیح     که ایجاد شده است بتوانیمفرصتی و فضاي مدیریتی کشور بوجود آمده است 

  .دینی خودمان برگردیم
رامـت  گر کدهد که این بیان قرار می جبهه االنصاربعد حضرت خطابشان را به مردم کوفه با عنوان 

و  و لفـظ یعنی موضعی که از سایر مواضع بیشتر اهمیت دارد جبهه االنصارنفس حضرت است زیرا 
  .که به معنی سروران عرب است سنام العرب

این بسیار  .در ابتدا ایشان از مهاجر و انصار تعریف میکنندکه در خطبه حضرت زهرا هم میبینیم 
ابتدا مردم را بسیار تحویل میگرفتنـد و   لیاءانبیا و اوبار روانی مثبتی دارد و در قرآن هم میبینیم 

ـ    .حبت نکننـد این باید بین مسئولین ما هم نهادینه بشود که هیچگاه با مردم از باال به پـایین ص
  .که پابرهنه گان ولی نعمتان ما هستند :مام میفرمودنداحضرت 

اهـایی مثـل خراسـان جنـوبی     این اتفـاق افتـاد و در ج  هم ما میبینیم که در انتخابات این دوره 
 از حکومت مـی  ابیشترین انتفاع ر که مردم تهران در حالی کهدرصد بوده 70مشارکت نزدیک به 

  .درصد بوده است 30مشارکت آنان زیر برند، 



همـان در   بعـد  امـا منظور حضرت از  حتی یکون سمعه کعیانه اما بعد فانی اخبرکم عن امر عثمان
من شما را  :حضرت در ادامه میفرمایند .خورد ا هم زیاد به چشم میادامه هست که در سایر نامه ه

هـم هماننـد    31در نامه  .اي که شنیدنش مانند دیدن آن باشد آگاه میسازم به کار عثمان به گونه
این عبارت را به امام حسن دارند که آنجا میفرمایند با اینکه من با گذشتگان نبوده ام امـا آثـار و   

 خـاطر علـم  ب ،موضـوع ایـن   .انگار که دیده امنه اي براي شما تعریف میکنم، به گواوصافشان را 
قبـل   خلقت نور اهلبیت که از زمان حضرت آدم بوده است که ما داریم ایشانحضور هم و  حضرت

بعد از پیامبر اولین شخص تاریخ امکان  علیه السالم حضرت علی و از زمان حضرت آدم بوده است
  .توسعه روحی که داشتند در همه زمان ها حاضر بوده اند رهستند و حضرت به خاط

علت اینکه به این مباحث خیلی پرداخته نشده است این بوده که عده اي براي ایشـان قائـل بـه    
الوهیت نشوند کما اینکه عده اي دچار این اشتباه شدند ولی خودشان فرمودند کـه بـه مـا خـدا     

یا در زیارت رجبیه هست که همـه چیـز دسـت شـما     نگوئید غیر از خدا هرچه خواستید بگوئید 
ـ  یعنی مجراي  بکم فتح اهللاکه  آمدهست یا در زیارت جامعه کبیره اهلبیت ا امـور بـه    قرفـع و فت

دست اهلبیت هست حضرت امیر هم مقام و منزلتش را عرض کردم که گفتند به غیر از ایشان به 
  .شخص دیگري نمیتوان گفت امیرالمومنین

و مـن   فکنت رجال من المهاجرین اکثر استعابهمردم بر عثمان خرده گرفتند  وا علیهان الناس طعن
  .مجلب نمای برایش یکی از مهاجران بودم که بیشتر از او به دنبال این بودم که رضایت مردم را

بسیاري  ی درخب اگر بخواهیم این مسئله را با زمان خودمان تطبیق دهیم من میدیدم آقاي جلیل
 نـد شورت میدادند حتی در بعضی از مناظرات میگفتمبه آقاي روحانی به صورت مستقیم از موارد 

این جا هم حضرت امیرالمومنین میفرماید من به دنبال این  .انجام داد دولت ب رااین کار خو اینجا
  .رضایت مردم را به دست بیاورد عثمان بودم که

م دیگر تفاوتی ندارد چه کسـی  ینیست یکی از مشکالت در کشور ما این هست که وقتی خودمان 
اینکه کسی بگوید حاال که من نیستم اصال نظام و اینها هیچ اهمیتی ندارد این مایه تاسـف   .باشد

  .است و از طرف دیگر اخطاري هست براي ما
مثال جالب هست که آدم میبیند در آمریکـا یـک خـانم کـه لبـاس درسـتی نـدارد و شـاید         اما 

یک خانمی بود من فیلم اورا دیدم کـه ضـد    .نباشد ایران برایش مهم استاعتقاداتش هم مثل ما 
انقالب با فحش و توهین به او میگفتند براي چه میخواهی راي بدهی؟ میگفت به خاطر اینکه آقاي 

  .ند خداوند چه نگاهی به آنها داردبعد آدم میبی .خامنه اي گفته است راي بدهید
ار نکند در فرمایشات یکی از معصومین هم هست خدا امتحان ک روي خودش انساناگرواقعا اینکه 

هاي انسان را از جایی که ضعف دارد میگیرد یعنی اگر حـب دنیـا دارد خـدا بواسـطه دنیـا او را      
آزمایش میکند اگر کسی حب جاه و مقام دارد دقیقا خداوند بوسیله همان جاه و مقام او را زمـین  

  .زند می



در امـور   .از معاصی و گناهان به نظر من غیـر قابـل جبـران اسـت     و یک نکته دیگر اینکه بعضی
یـا در   خب بعدا میرود و قضایش را بجـا مـی آورد   شخصی مثال شخصی نماز نخوانده روزه نگرفته

 تا بخشیده شوي به ورثه او برسانحق الناس میگویند بعدا برو پرداخت کن اگر هم خودش نیست 
بینی نسبت به نظـام و  از آن امکان ندارد مثال ایجاد بدفتد توبه اما اگر گناهان اجتماعی اتفاق بیو

  .که توسط برخی از میئولین سابق رقم خورد ایجاد آراء باطله
حضرت امیرالمومنین میفرمایند من به دنبال جلب رضایت مردم براي عثمان بودم اگر ما صد سال 

بال جلب رضایت بـراي حکومـت   کار بکنیم شاید به یک همچین مدیران اسالمی برسیم که به دن
   .باشند

   .کردم یعنی کمتر از بقیه او را سرزنش می و اقل استعابه:در ادامه امیرالمومنین میفرمایند
اگر انسان بخواهد به جامعه دیک شویم بیشتر بهره میبریم، هرچقدر به امیرالمومنین بیشتر نزما 

ر به امیرالمومنین نزدیک تـر باشـد   اي که مقدمه ساز ظهور حضرت است بهره اي برساند هرچقد
  .دهد خداوند نقش مهم تري به او می

 


