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  1: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش پريامون علوم  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

استفاده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر 
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن  را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
   گفتارى آن، باب  از قالب

  2: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   العرفان الشيعىمركز علمى حتقيقاتى دار 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
  .عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

  

  3: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

در رابطه با پاكى مهه جانبه اى كه براى هر انساىن حتصيلش ميسر است مصداقى را بيان كنم، اين  وعده داده بودم
مصداق كه هم در قرآن كرمي با نشانه هاىي كه آيات بيان ميكند و هم در روايات و هم در گفتار اهل دل، اهل حال، 

  .است) ع(اهل دانش و اهل بينش مطرح است، وجود مبارك امرياملؤمنني 

در مرحله قلب و نّيت قلب از پاكى برخوردار . نسبت به خدا، انسان و دنيا از انديشه و نظر پاك برخوردار بود) ع(امام 
طوفان بالها و خطرها و . در عمل و كردار و در اخالق و حاالت هم درياى ىب ساحلى از پاكى و طهارت بود. بود

، نسبت به انسان و نسبت به دنيا در اخالق و عمل او اثر منفى تنگناها و مصائب سنگني در نظر پاك او نسبت به حق
  .نگذاشت و راهى براى اجياد احنراف در هيچ كدام از نواحِى وجود مبارك او پيدا نكرد

  )ع(خدا در ديدگاه على 

  

  4: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

بيشرتين احنراف را در طول تاريخ  فعل حضرت حق درباره وجود مقدس حضرت حّق البته در جهت فعل حّق كه شياطني
در حاىل كه خودش گرفتار انواع حوادث و بالها و مشّقت (در انديشه ها اجياد كردند وجود مقدس او اين نظر را داشت، 

خدا را اين گونه ديد و درست ديد،  »1« .) اْرتـََفَع َعْن ظُْلِم ِعباِده: (ها بود ببينيد چه نظر پاكى نسبت به فعل حّق داشت
ترين نظر بود، چون قرآن جميد اعالم كرد غري از خمَلصني هر   نظرى كه درباره خدا و فعل خدا داشت، صحيح ترين و پاك

كس درباره خدا نظر بدهد و حرف بزند نظر كاملى نيست و سخن جامعى نيست، اما صرحياً قرآن كرمي نظر خملصني را 
  .وردگار امضا كرددر رابطه با پر 
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______________________________  
  185خطبه : ج البالغه). 1(

  

  5: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

دارد، نه در دنيا و نه در  او وجود مباركى است كه نسبت به بندگانش كمرتين ستمى روا منى: مى فرمايد) ع(امرياملؤمنني 
كلى كه در زندگى مردم رخ نشان مى دهد كارخانه توليدش را خود آخرت، كمبودها، نقص ها و عيب ها هم در هر ش

  .مردم مى دانند

خداوند متعال به كمرتين چيزى به بندگانش ستم روا  »1« .) ِإنَّ اللََّه َال َيْظِلُم النَّاَس َشْيا َو َلِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ (
  .تمكارى بر خودشان را فراهم مى كنندمنى دارد، اين مردم هستند كه خودشان زمينه س

اعتقادش اين است كه عيب هاى زندگى، نقص هاى زندگى، كمبودهاى ) ع(خيلى حرف زيباىي است، امرياملؤمنني 
  زندگى، مشكالت زندگى و دردهاى زندگى را با عادل شدن معاجله كنيد، و

______________________________  
  .44: يونس). 1(

  

  6: پاكى ها، ص مصداق) ع(على 

  .اال تا در جامعه ستم هست طبعات ستم هم خواهد بود، آثار ستم هم خواهد بود

هاى پاكى بشوند، انسان هاى عادىل بشوند، انسان هاى با  رهاىي از آثار ستم به اين است كه مهه تصميم بگريند آدم
  .انصاىف بشوند
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اگر يك نفر ستمكار . دن مهه، به اخالق پروردگار استايتاً حرف اسالم اين است كه كليد حل مشكالت متخلق ش
در قيامت هم مهني . هم بني مردم باشد باز كشىت حيات عيب پيدا خواهد كرد، و خيمه حيات دچار تنگنا خواهد شد

  .است قدرت واحد و متام مهار قيامت به تنهاىي به دست اوست)  َمِلِك يـَْوِم الّدينِ (طور، با اين كه 

به اندازه رشته نازك وسط هسته خرما كه به زمحت هم به چشم مى آيد، يا در آيات ديگر مى : د مى فرمايددر قرآن جمي
  .به اندازه سوراخ ريز ميان هسته خرما به احدى ستم روا خنواهم داشت: فرمايد

  7: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

منرود است، اين مشر است، اين يزيد است و با اين اين طور نيست كه در بازار قيامت بگومي اين طرفم فرعون است، اين 
 .اوضاعى كه در دنيا داشتند بيش از حد جرمشان توى سرشان بزمن، نه، جرميه به اندازه جرم است، خداوند ستم منيكند

»1«  

   منفعت اين ديدگاه

  

وقىت كه آجنا را در . شود منىمند و شاكى از وجود مقدس او  يك منفعت اين نظر پاك اين است كه هيچ گاه انسان گاليه
اوج عدالت ببيند و ستمكارى و مولدش را احنراف فكرى و روحى خود انسان بداند، متام درهاى گاليه و شكايت از 

پروردگار عامل به روى ذهن بسته مى شود، آن وقت رابطه آدم با پروردگار عاشقانه مى شود، ىب رغبىت به حق در دل پيدا 
   حقمنى شود، كسالت از 

______________________________  
  »َنِقريًاَوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَِّلَحِت ِمن ذََكر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّه َوَال ُيْظَلُموَن «. 124: نساء). 1(

  

  8: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

بلكه انسان در اين سري فكرى پاك روز به روز بر عشق . ى انسان منى آيددر باطن پديدار منى شود و خستگى از حق برا
اين پاكى و عشق تا جاىي مى رسد كه نوشته . و اميان و ارتباط و عبادت و حركتش به جانب مقام قرب اضافه ميشود
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ه مشر تيزى خنجرش را ميگذشت برافروختگى چهره او بيشرت مى شد، و زماىن ك) ع(روز عاشورا هر چه بر أباعبداهللا : اند
لبخند زد، اين لبخند خيلى معىن داشت، معنايش هم اين بود كه ) ع(مى خواست به گلوى حضرت بكشد سيد الشهداء 

. متام وجودم از حمبومب در اوج رضايت قرار دارد و آنچه ميگذرد مربوط به احنراف انسان است نه تقدير و عمل پروردگار
  .وردگار در جهت فعل پروردگار استاين نظر وجود مباركشان به پر 

   احكام حضرت حق

  

  9: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

پروردگار عامل در فرمان دادن به بندگانش فقط و  »1« ). َعَدَل َعَلْيِهْم ىف ُحْكِمه: (و اما درباره احكام پروردگار مى فرمايد
و متام حيات بشر را در سيطره عدلش اداره ميكند، و ستم ها .)  َو قاَم بِاْلِقْسِط ىف َخْلِقه. (فقط عدل را رعايت ميكند

  .مربوط به خودشان است

  )ع(انسان از ديدگاه على 

  

  .و اما نظرشان در رابطه با انسان، خيلى نظر شگفت انگيزى است

و كامال بر در اوج هواپرسىت و خودپرسىت و جهالت كه خطرناكرتين بيمارى ها ) ع(يك گروهى در زمان خود امرياملؤمنني 
   درگري شدند كه) ع(ضد خدا قرار گرفنت است چنان با شخصيت امرياملؤمنني 

______________________________  
  .185خطبه : ج البالغه). 1(

  

  10: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 
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برگرديد و خود را در زمان  مشا مطلىب را فقط مى شنويد، بايد به گذشته. جارى كردند) ع(ايتاً حكم كفر بر امرياملؤمنني 
ببينيد، هم از ديد پروردگار هم از ديد پيغمرب، حداقل ) ع(را امرياملؤمنني ) ع(قرار بدهيد و امرياملؤمنني ) ع(امرياملؤمنني 

سيصد آيه در قرآن است كه اهل تسّنن هم نقل كرده اند، ميگويند مصداق اكمل اين سيصد آيه در امت، امرياملؤمنني 
  .است) ع(

: را ميگومي كه) ص(را نگاه كنيد، من فقط يك نظر پيغمرب ) ع(، على )ص(را ببينيد و با چشم پيغمرب ) ص(مشا پيغمرب 
واقعاً : باالى منرب به مردم فرمود) ص(شيخ سليمان بلخى حنفى در كتاب ينابيع املوده خود نقل ميكند كه روزى پيغمرب 

بيند، نوح را با عزمش ببيند، ابراهيم را با حلمش ببيند، موسى را با هيبتش هر كسى كه دلش مى خواهد آدم را با علمش ب
  ببيند، و عيسى را با

  11: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

اين يك نفر به تنهاىي مهه انبياء است، آن وقت اين  »1« .) فـَْليَـْنظُْر اىل َعلى اْبِن اىب طاِلب: (زهدش ببيند اشاره كردند
جاهل، در دل جامعه اسالمى كه خودشان را هم به مردم باورانده بودند كه ما آدم هاى درسىت هواپرستان خودپرست 
 .على كافر است و جنگ با او و كشتنش واجب است و شّرش را بايد از سر جامعه كم كرد: هستيم اعالم كردند كه

»2«  

______________________________  
أخرج أمحد بن حنبل ىف مسنده، و امحد البيهقى ىف صحيحه . 1بعون، حديث ، الباب الرا362/ 1: ينابيع املوده). 1(

من أراد أن ينظر اىل آدم ىف علمه، و اىل نوح ىف عزمه، و اىل ابراهيم ىف حلمه، و اىل : 6قال رسول اهللا : عن أىب محرا، قال
  .7موسى ىف هيبته، و اىل عيسى ىف زهده، فلينظر اىل على بن اىب طالب 

  .يت در مصادر شيعى به طرق خمتلف با اختالف كمى نقل شده استو اين روا

  .48: ، االيضاح170: را كافر مى دانستند، ملل و حنل 7خوارج حضرت امرياملؤمنني ). 2(

  .قاتله اهللا كافراً ما افقهه: گفت  7مردى از خوارج خطاب به امرياملؤمنني : يك مصداق اين مطلب روايىت است كه

  .643؛ حديث 434/ 33: ؛ حباراالنوار412ت حكم: ج البالغه
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  12: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  

  از گنهكار نااميد نباشيد

  

در چنني موقعيىت نظر ايشان راجع به انسان چه بود؟ وقىت كه به او ميگفتند با اين گروه هواپرست و خودپرست جاهل كه 
مشا بوديد چه نظرى داشتيد؟ آنقدر براى انسان احرتام قائل بود كه مشا را تا پسىت كفر به باور مردم دادند چه بايد كرد؟ 

از گنهكار نا اميد نباشيد، كرميانه با او برخورد بكنيد، : درباره اين گروه وقىت كه از او مى پرسيدند چكار بايد كرد؟ ميفرمود
ا كارى و زمحىت ندارمي، انسان هاى خوب كه خوبند، انسان هاى پاك كه پاكند، م: ميفرمود. معاجله اش بكنيد ا در كنار آ

  يك كاروان پاكى هستند كه به جانب لقاء خدا حركت مى كنند، بايد به داد اينها رسيد، بايد

  13: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

ا طبيبانه اقدام كرد   .شيدو اصرار داشت نااميد نبا. دل براى اينها سوزانيد، بايد براى اينها گريه كرد و بايد براى آ

   حرمت انسان

  

دمشن ترين دمشنان من بيمارند، بايد : براى حرمي انسان، جان انسان، وجود انسان آنقدر احرتام قائل بود كه ميگفت
باالى چشمتان ابروست، مأمور در : او غري حكومت هاىي بود كه اگر يك نفر بر اثر درد بگويد. عالج. عالجشان كرد

اوال اينها : او ميگفت. تند و او را به انواع مراكز اطالعاتى بكشند و به خاك سياه بنشاننداش بيايند و دعوتنامه بفرس خانه
ا خورده، بايد معاجله شان كرد، نااميد هم نباشيد يك روزى روى منرب كوفه . انسان هستند و بعد هم عارضه بيمارى به آ

خنراىن بودند كه مات زده نگاهش ميكردند، يكى در ايام حكومت و قدرتش سخنراىن مى كرد، آنقدر مردم حتت تأثري س
   از مهني گروه از وسط مجعيت

  14: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 
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تا چهل پنجاه نفر قصد حركت كردند، ! خدا ريشه ات را بكند كه چقدر خوش زباىن! پسر ابوطالب: بلند شد و گفت
. به مشا: به چه كسى گفت خدا ريشه ات را بكند؟ گفتند: فرمود. نه: گفتند! با مشا بود؟: از روى منرب فرمود) ع(امام 
حق درگريى بر عهده من است، من بايد با او درگري بشوم، من هنوز سخنراىن ام متام نشده، بگذاريد بنشيند و  : فرمود

  .گوش بدهد، شايد هدايت بشود

  ها هدايت انسان

  

روان تا جاىي كه در توان  به خدا قسم در. او نسبت به انسان ها فقط دغدغه هدايت داشت سه جنگ مجل و صفني و 
نوشته اند در جنگ مجل بعد از . بود جنگ واقع نشود كوشيد اما نشد و دمشن جنگ را به او حتميل كرد) ع(امرياملؤمنني 

  پريوز شد به جاى اين كه بگويد شهرها را چراغان بكنيد، نقل و شرييىن پخش بكنيد) ع(اين كه حضرت 

  15: داق پاكى ها، صمص) ع(على 

: و پرچم هاى رنگارنگ بزنيد، آمد وسط ميدان مجل، كنار كشته هاى دمشن، عني مادر داغ ديده اشك رخيت و گفت
شت مى رفتند، اما خودشان راهشان را به سوى جهنم   اينها دمل را سوزاندند، و سوز دل من به اين است كه مهه بايد 

سراغ داريد؟ فرماندهان پريوز، مهيشه غرور ! ى كشته هاى دمشن اشك رخيته است؟كدام فرمانده نظامى برا. كج كردند
آنقدر براى انسان دغدغه ) ع(نشان مى دهند و مارش پريوزى ميزنند و چراغاىن مى كنند، درجه ميگريند، اما امرياملؤمنني 

از پاكى به ما مى ) ع(مرياملؤمنني داشت كه مى آمد كنار كشته دمشن اشك مى رخيت كه چرا جهنم رفتيد؟ چه درسهاىي ا
  !دهد

  ما چه كرده امي؟

  

مشا چه مقدار دغدغه انسان را داريد؟ چه مقدار؟ اين مهه ! حاكمان مملكت! اساتيد دانشگاه! معلم ها! مادران! پدران
   سوز دل را چگونه بايد معاجله

  16: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 
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وت مملكت را چگونه بايد خرج كرد؟ حمبت ها، چگونه بايد خرج بشود؟ معلم كرد؟ مشكالت را چگونه بايد حل كرد؟ ثر 
چگونه بايد خود را خرج شاگرد بكند؟ استاد دانشگاه چگونه بايد خود را خرج كند؟ دولت چگونه بايد خود را خرج 

مشا هم داريد؟ او  به تنتان هست؟ مشا به اندازه اى كه او دغدغه انسان را داشت،) ع(ملت كند؟ مشا يك مو از على 
) َخيُْرُجوَن ِمْن ديِن الّلِه اْفواجاً (براى گمراه اشك مى رخيت، مشا براى گمراه تا حاال چه كرده ايد؟ اآلن هم كه كشور ما 

چقدر مشا دغدغه داريد؟ چقدر ناراحتيد؟ چقدر دخرتان ما از نظر روش و افكار و اخالق تبديل به دخرتان . است
بر شدند؟ مشا چقدر دغدغه  اند؟ چقدر جوان هاى اين مملكت فاسد و معتاد و دزد و جيب دهآويو و واشنگنت ش تل

  انسان را داريد؟

   حمبت به شقى ترين مردم

  

  17: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

شىب كه زير تيزى مششري زهرآگني ابن ملجم داشت دست و پا مى زد نزديك نيمه شب بيست و يكم حسن و حسني و 
يك نفر به من محله كرده، من امشب شهيد مى شوم، فردا ! عزيزان من: را صدا زد، گفت: هاشم و حممد حنفيهقمر بىن 

بعد به حسن . را كشتند پس تا جاىي كه دملان خنك بشود بايد بكشيم، يك نفر مرا كشته است) ع(ننشينيد بگوييد على 
ا ببخشيد، اگر بنا شد قصاص بكنيد، در تاريكى اگر دلتان آمد قاتل مر ! حسني جان! حسن جان: گفت  8و حسينش 

حمراب، يك ضربت به من زده، دوتا نزده، مبادا دوتا مششري به او بزنيد، اگر با آن يك ضربت كشته شد بدنش را دست 
مردم ندهيد چون من مى دامن مردم عصباىن هستند، عادل هم نيستند، چاقو و خنجر و چوب ميآورند، بدنش را ممكن 

   چه كسى چنني. اخ سوراخ كنند، چشمش را دربياورند، خودتان جنازه قاتل مرا دفن كنيد، به دست مردم نيفتداست سور 

  18: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  .دغدغه اى را نسبت به انسان دارد؟ آن هم نسبت به اشقى االشقياء و قاتل خود

   به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من

  ن به اسري كن مداراچو اسري توست اكنو 
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ها ميگريند ميآورند داخل  اين چه روح و فكر پاكى است كه وقىت صبح نوزدهم او را روى گليم ميگذارند، سر گليم را بچه
ابن ملجم هم مسافر است، او ! حسن جان: خانه، بالفاصله نان و آب و شري ميآورند، چشمش را باز ميكند ميگويد

و براى اين كه قاتل را بيدار و آگاه كند آفتاب كه . او بدهيد بعد براى من صبحانه بياوريدهم روزه نيست، صبحانه مرا به 
براى اين  . بنشني كنار بسرت من: فرمود. ابن ملجم را آوردند. قاتل را بياوريد من او را ببينم: طلوع كرد به پسرهايش گفت

  !عيىب داشتم؟! من براى تو بد امامى بودم؟: برگشت گفتاش  كه او را حتريك بكند و به خود بيايد، با آن حال مظلومانه

  19: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  

  سفارش به استاندار

  

كارى كن كه در خيمه حيات از حداقل زندگى خوب متام مردم برخوردار باشند، ! مالك: در عهدنامه مالك اشرت نوشت
يك وقت نگوىي چون اينها مؤمن هستند به . اى تو فرقى نكندچه اين كه مردم هم دين تو باشند يا هم دين تو نباشند، بر 

ا ندهم   »1« .اينها بيشرت برسم، وىل اينها چون يهودى، مسيحى يا زرتشىت اند از تداركات كشور چيزى به آ

  )ع(دنيا در ديدگاه على 

  

َو داُر عافَيه ِلَمْن َفِهَم َعْنها َو داُر ِغًىن ِلَمْن  اّن الُدْنيا داُر ِصْدق ِلَمْن َصَدَقها،: (اما راجع به دنيا پاك ترين نظر را داشت
  تـََزوََّد ِمْنها َو دارُ 

______________________________  
  .53نامه : ج البالغه). 1(

  

  20: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 
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ا، َمْسِجُد َأِحبّاءالّلِه َو ُمَصّلى َمالِئَكِه الّلِه  َو َمْهَبُط َوْحِى الّلِه َو َمْتَجُر اْولياَءالّله اْكَتَسُبوا فيها الَرْمحَه َو َمْوِعَظه ِلَمِن اتـََّعَظ ِ
  مشا در متام مكتب ها بگرديد اگر منونه اين نظر را راجع به دنيا ديديد؟ »1« ). َرِحبُوا فيها اْجلََنه

  )ع(نّيت امرياملؤمنني 

  

  وزن نيت او را از زبان پيغمرب و اما نّيت او، كاىف است كه مشا در كتاب هاى شيعه و سىن

______________________________  
مهانا دنيا سراى راسىت براى كسى است كه با آن به راسىت برخورد كند، و خانه ." 131حكمت : ج البالغه). 1(

براى كسى  عافيت است براى آن كه آن را فهميد، و حمل توانگرى است براى آن كه از آن توشه گرفت، و جاى پند است 
مسجد عاشقان خدا، و جايگاه مناز فرشتگان، و حمل فرود آمدن وحى، و جتارختانه اولياء خداست كه . كه با آن پند گريد

شت را سود بردند   ."در آن كسب رمحت كردند و 

  

  21: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

َضرَبُه َعلى يـَْوَم اْخلَْنَدْق اْفَضْل : (است در پاكى در سن بيست و سه سالگى) ع(اين وزن نيت على . بشنويد) ص(اكرم 
َوِمَن النَّاِس َمن : (در پاكى نيت، مشا كاىف است پاكى نيت او را در اين آيه سوره بقره ببينيد »1« ).ِمْن ِعباَدِه الثـََقَلْنيْ 

ت سالگى با تو معامله مى كنم فقط حمض جامن را آن هم در سن بيس! خدايا »2« )...َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه 
شت دارم و نه كارى به جهنم، جامن را با شخص خودت معامله مى كنم. خودت   .من نه كارى به 

  )ع(عمل امرياملؤمنني 

  

   نشسته بودم، داشتم) ع(يك روز در اتاق پدرم زين العابدين : ميفرمايد) ع(امام باقر : اما از نظر عمل

______________________________  
  .102، حديث 86/ 4: ؛ عواىل الآلىل467: االقبال). 1(
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  207: بقره). 2(

  

  22: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

پدرم منازش . عبادت پدرم را نگاه مى كردم، ركوعش را، سجودش را، حالش را، بعد با صداى بلند شروع كردم گريه كردن
پدر از اين سنگيىن عبادتت دمل سوخت، پدرم شروع كرد گريه  : چرا گريه مى كىن؟ گفتم! باقرم: را كه سالم داد و فرمود

اگر زمان على ! عزيز دمل: من دمل براى مشا سوخت گريه كردم، مشا براى چه گريه مى كىن؟ فرمود: به پدرم گفتم. كردن
  !را مى ديدى چه ميگفىت) ع(بودى و عبادت على ) ع(

  .نفى مسلك خبوامن، حنفى ها خيلى متعصب انديك شعر از يك سىن ح

   شري خدا شاه واليت على

   صيقلى شرك خفى و جلى

   روز احد چون صف هيجا گرفت

   تري خمالف به تنش جا گرفت

فت    غنچه پيكان به گل او 

   صد گل حمنت ز گل او شكفت

  23: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  روى عبادت سوى حمراب كرد

  اصحاب كردپشت به درد سر 
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نود زخم خورده، مهه را بستم اما يك تري به عصب استخوان پا فرو : گفت) ص(بيست و سه سالش بود، جراح به پيغمرب 
رفته تا مى خواهم آن را دربياورم شديد ناله مى زند، من هم مى دامن دردش خيلى است، منيگذارد آن را دربياورم، چكار  

  .مناز بشود صرب كن وقت: فرمود) ص(كنم؟ پيغمرب 

  خنجر املاس چو بينداختند

  چاك به تن چون گلش انداختند

  چكيد مصلى به ُگل خونش ُگل

  گشت چو فارغ ز مناز آن بديد

   ته پاى من مهه گل چيست اين

   ساخته گلزار مصالى من

  صورت حالش چو منودند باز

  گفت كه سوگند به داناى راز

  24: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

  دارم خربكز علل تيغ ن

  گر چه زمن نيست خربدارتر

  از آاليش تن پاك شو) جامى(

  در قدم پاك روان خاك شو

   گردى رسى شايد از اين خاك به

   گرد شكاىف و به مردى رسى
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  )ع(اخالق امرياملؤمنني 

  

مى بيند زار يك موردش را برايتان بگومي، ايام حكومتش است، رئيس مملكت است، در راه دارد ميآيد يك دخرت خامنى را 
من كنيزم و كلفت : چى شده؟ گفت! در مقابل گريه گريه كنندگان طاقت منيآورد، دخرت خامن) ع(على . زار گريه ميكند

: ام، خرما خوب نيست، خامنم گفته برو پس بده و آمده ام به خرمافروش ميگومي هستم، پول به من داده اند خرما خريده
   پس: پس بگري، ميگويد

  25: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

اين خرما را : آمد در مغازه خرمافروش، خيلى باحمبت فرمود. بيا با مهديگر برومي من خرمايت را پس بدهم: فرمود. منيگريم
به تو هيچ ربطى ندارد، به خرما فروش الت و بيرتبيت دوباره فرمودند، اگر ممكن است عوض كن،  : گفت. عوض بكن

. زد و از مغازه بريون پرتش كرد) ع(ز پشت دخل آمد و يك مشت به سينه امرياملؤمنني و ا. گفت مزاحم كسبم نشو
تان به خامنت بگومي حاال با اين خرماها  خوب اين كه پس نگرفت بيا برومي در خانه: به دخرت فرمود. ميگومي برو: گفت

) ع(دخرت راه افتاد، على . در اخالق واالهيچ قدرمتندى در روى اين كره زمني به اين پاكى مى شناسيد؟ اينق. قناعت كن
با اين : با كدام دستت به اين سينه زدى؟ گفت: هم راه افتاد، مهسايه روبروىي آمد در مغازه جوان خرمافروش، گفت

   نه، كيست؟ با اين: تو فهميدى اين كيست؟ گفت! خوشت آمد با اين مشىت كه به اين مرد زدى؟: گفت. دست

  26: ها، صمصداق پاكى ) ع(على 

اين سينه، صندوق اسرار خداست، : نه، گفت: نفهميدى؟ گفت: گفت. لباس پاره اش آمده بود اينجا مزاحم ما شده بود
، )ع(دويد دنبال امرياملؤمنني . است) ع(و اين امرياملؤمنني  8است، اين پدر حسن و حسني ) س(زهرا  اين شوهر فاطمه

تو مرا ببخش، من : فرمود. مرا ببخش، بد كردم: زير بغلش را گرفت، گفت ،)ع(آمد خودش را بيندازد روى پاى على 
  .ال اله اال اهللا »1« .آمدم مزاحم كاسىب ات شدم

رتين خرما را براى دخرت آورد و فرمود) ع(مشا رئيسهاى كشورها يك موى على  برو،  : به تنتان هست؟ خرما را گرفت و 
  خامن ديد كنيزش دير. خوب من ميآمي از جانب تو عذرخواهى مى كنم: مودفر . دير شده مرا مى زنند! على جان: گفت
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______________________________  
  .14، حديث 98، باب 331/ 40: ؛ حباراالنوار163/ 1: كشف الغمه). 1(

  

  27: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

دارد ميآيد، على ) ع(مرتبه ديد كنيزش با امرياملؤمنني كرده، پنج دفعه هى آمد در را باز كرد و بريون را نگاه كرد، بعد يك 
آقا : يك مقدار دير شده عذرش را قبول كن، گفت: فرمود) ع(را ميشناخت، دو لنگه در را باز كرد امرياملؤمنني ) ع(

ا در راه خدا من هم تو ر : هم رو كرد به كنيز، فرمود) ع(امام . فداى قدمتمان بشوم، من اين كنيز را به مشا خبشيدم! جان
  .آزاد كردم برو، اين يك مصداق پاكى

هنوز تنهاست، چند روز است از كنار قربش ) ع(هنوز مظلوم است، على ) ع(شد، على ) ع(جملس امشب به نام على 
هنوز در دنيا فرهنگ مظلومى است، پاى منربش يك نفر ) ع(فرهنگ على  »1« صداى ناله هاى مظلومانه بلند است،

   به من: فتبلند شد و گ

______________________________  
در تاريخ ايراد اين سخنراىن اشغالگران به شهر مقدس جنف اشرف محله كرده بودند و گروه زيادى از شيعيان را در  ). 1(

  كنار حرم شريف حضرت امرياملؤمنني به خاك و خون كشيدند

  

  28: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

به تو يك ظلم شده اما به من به اندازه ريگ هاى : فرمود. يك ظلم: تو ظلم شده؟ گفتچقدر به : فرمود. ظلم شده
  .بيابان، و به تعداد نخ پشم گوسفندان دنيا ظلم شده

   مصيبت جانكاه
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به مظلوميت تو گريه : چرا گريه مى كىن؟ گفت: گفت) ع(داشت جان مى داد و اشك مى رخيت، امرياملؤمنني ) س(زهرا 
بلند بلند گريه ! عزيزامن: گفت: بعد از ظهر بود، به حسن و حسني، و زينب و كلثوم. امن خودش جان داددر د. مى كنم

نيمه شب شد بدن دخرت . نكنيد، منى خواهم مهسايه هاى ديوار به ديوارمان هم بفهمند كه مادرتان را از دست داديد
مشا آب بياوريد، من بدن مادرتان را با كمك ! نحسني جا! حسن جان: پيغمرب را داخل آن حياط كوچك آورد، صدا زد

اما وسط غسل ديدند بابا غسل را رها كرد و آمد صورت به ديوار گذاشت، شروع كرد بلند بلند گريه  . مشا غسل بدهم
  .كردن

  29: مصداق پاكى ها، ص) ع(على 

دستم : بابا چى شده؟ فرمود: آمدند گفتندمگر بابا به ما نگفته بلند بلند گريه نكنيم؟ چرا خودش بلند بلند گريه ميكند؟ 
! بعد بدن را كفن كرد و صدا زد حسن جان... اند  به بازوى مادرتان رسيد، آنقدر با غالف مششري به بازوى مادرتان زده

بچه ها آمدند، دوتا دخرت دو طرف بدن مادر سر  . اين آخرين بارى است كه مادرتان را مى بينيد! دخرتامن! حسني جان
براى مشا ! صورت، كف پاى مادر، حسني جان) ع(عبداهللا  صورت، روى صورت مادر، اىب) ع(تند، امام حسن گذاش

  .وقىت صورت روى گلوى بريده تو گذاشت) س(سخت تر بود صورت روى پاى مادر يا براى خواهرت زينب 

 

 


