
 

 

 با سالم خدمت شما گرامیان؛

 بار دیگر

 "کانال "تنها پناِه تنها

 سعادت یافت تا در عید غدیری دیگر،

 در خدمت دوست داران قطب عالم امکان،

رُ الرسول؛ زوُج البتول؛ ت بحُر العلوم؛ أمی   حضر

 هارون؛ کاشُف الکروب؛ نفُس الرسول؛أوُل 
ُ
 المظلوم؛  شبیه

 عیل ابن ابی طالب "صلوات هللا و سالمه علیه" باشد. 
ر المؤمنی   امی 

 ضمن شادباش این روز بزرگ به شما؛

ر مناسبت و به شکرانه این توفیق؛  به همی 

 بر آن شدیم،

 هللا"به مالک اشیر  با طرح مسابقه ای با موضوع نامه ی آن جناب همام "سالم هللا علیه"
ُ
 "َرِحَمه

 نهج البالغه[ 53]نامه ی 

 " معرفت یابیم. ة والسالمعلیه الصلو مقام موالیمان "بیش از پیش نسبت به 

 إن شاءهللا

 

کت در  مسابقه،الزم به ذکر است که  ر  لینک این بار به جهت سهولت شر  ؛ پیوست نموده ایم. را  نامه میر

ر فایل    پرسش ها در همی 
ً
گنجانده شده است. لطف یم فرمایید اگر پس از مطالعه، و انتخاب       ضمنا

          ت را ؛ و القاب متعلق به جواب های درسپاسخ های صحیح؛ وارد لینک پرس الین مربوطه شده

 انتخاب فرمایید. 

 

 "زانیشما عز  تیموفق "با آرزوی                                                               

 



 

 اما،

 خوب است بدانیم: به عنوان مقدمه، 

 ؛ 
ً
 اوال

مؤمنان "صلوات هللا علیه"»  «نظر محققر مسییح، در باره ی امی 

 

؛« جورج جرداق»  مسییح، نویسنده و استاد لبنابر

ه»پس از نگارش کتاب  ِة االنساِنیَّ
َ
عدال

ْ
 ال
ُ
المام عیّل َصوت

َ
 ؛  «ا

 هللا" نامه ای با این مضمون  نوشت: هللا بروجردی"َرِح به محضر آیت
ُ
 َمه

 امام عیل علیه الّسالم مطالعات بسیار کرده
ی

 ام؛ و این حقیقت را دریافتم که، من درباره ی تاری    خ زندگ

َمم واقع شده است؛ 
ُ
فاق ملل و ا

ّ
ن معارص، مورد قبول و ات

ّ
 همه اصویل که در دنیای متمد

 انسابر شناخته یم
ی

 و زندگ
رّ
 شود؛ و اساس ترق

ت استفاده یم  امام، دستورات، روش و رفتار آن حضر
ی

 شود؛از زندگ

                     و علمای اسالم، آن چنان که باید به این اصول بر نخورده اند؛ و یا آن چنان که باید آن را  

ی    ح نکرده  .اندتشر

ر این مطلب را کت  اند؛ مان کردهعلمای غرب نی 

ر تمام این اصول باشد؛چون نخواسته ق، مظهر و مبی ّ  اند بپذیرند که شخصّیتر در شر

ش مجهول بماند؛ 
ّ
لت و حق ر ق باشد، و شأن و میر ر شخصّیتر در شر اوار ندیدم که چنی   و من شر

همبنابراین، این کتاب را نگاشتم؛ و چون من مسییح هستم، کیس نیم
ّ
 کند.   تواند مرا به تعّصب مت

 

 ؛
ً
 ثانیا

 هللا"»
ُ
ر "صلوات هللا علیه" به مالک اشیر نخیع "َرِحَمه المؤمنی   «نظر همان محقق در باره ی نامه ی امی 

 

ه»ای که در کتاب از جمله مطالب ارزنده ِة االنساِنیَّ
َ
عدال

ْ
 ال
ُ
المام عیّل َصوت

َ
 است؛« ا

"رحمة هللا علیه" و مقایسه ی آن   با اعالمیه ی حقوق بشر است. برریس عهدنامه ی مالک اشیر

                    ای، این دانشمند مسییح، مواد اعالمّیه ی حقوق بشر را نوشته است؛ و در مقابل هر ماده

 گوید: ای از این عهدنامه را قرار داده است و یمجمله

.  این اعالمّیه حقوق بشر است؛ و این هم عهدنامه ی امام ]صلوات هللا علیه[ به مالک  اشیر



 

                        تر و رساتر است؛ بینیم در تمام مواد، جمالت عهدنامه کاملکنیم، یمهر دو را که مالحظه یم

 :با این تفاوت که

 

فت کرده است؛ نوشته .۱                                 اند اعالمّیه حقوق بشر را در عضی که به اصطالح، دنیا پیشر

 د مرتبه تکمیل، به صورت فعیل در آمده است؛ و پس از چن

ده قرن قبل، در موقیع که این حقوق،  ر                              اّما عیل ]صلوات هللا علیه[ عهدنامه را بیش از سی 

 مطرح و مورد توّجه نبوده است؛ مرقوم فرمودند. 

 

ر آن، علم در اطراف مواد این عهدنامه و مضمون .۲                        دانشمندان  ای حقوق و و الفاظ و میر

 ها نموده اند؛ کشورهای مختلف اظهار نظر کرده، و برریس

اک مسایع آن را نوشته اندو در روزنامه  .ها در معرض افکار عموم گذارده، و با اشیر

، و بدون این که با احدی مشورت  
ً
                   کرده باشند؛اّما امام ]صلوات هللا علیه[ این عهد نامه را شخصا

ر فرمودند؛ نوشتند.   در هنگایم که مالک اشیر را به حکومت مض معی ّ

 

اینان وقتر اعالمّیه حقوق بشر را نوشتند، هر چه توانستند بر ش ملل دنیا، به خصوص ملل ضعیف  .3

ت گذارده و به آن افتخار کردند؛ 
ّ
 و استعمار زده و محروم من

ت نیم در حایل که امام
ّ
، به احدی من                  گذاشتند، ]صلوات هللا علیه[ در اعالم این حقوق برای بشر

 دانستند. و آن را انجام وظیفه یم

 

ه به دروغ[  .۴
ّ
             کسابر که اعالمّیه حقوق بشر را به دنیا عرضه داشتند، و خود را بنیان گذار آن ]البت

 نمودند؛ 
ر
 معّرق

ر باشد، خودشان برا ایم قائل نیستند؛ و در موقیع که پای منافعشان در بی                             ی این اعالمیه احیر

 .کنندگذارند و به آن عمل نیممواد آن را زیر پا یم

           تر بودند؛  اما امام ]صلوات هللا علیه[ به شهادت تاری    خ، خودشان در عمل به این عهدنامه پیش قدم

ف نفرمودند. و 
ّ
 از مواد آن هرگز تخل

 رسد. درباره شخصّیت عظیم عیل ]صلوات هللا علیه[ هر چه کالم تعقیب شود، به نهایت نیم
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 سیمای حکومت علوی

ر "صلوات هللا علیه" به فرماندار مض، مالک اشیر نخیع "ره" المؤمنی   در نامه ی امی 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، برای فرمان دار؛ چه وظایقر تعریف فرموده اند؟ / ۱  امی 

ر "ع":  المؤمنی   امی 

د با دشمناناصالح امور مردم؛ آبادابر شهرها؛ جمع آوری خراج؛    نیی

ر "ع": أ  بوالیتایم و المساکی 

د با دشمنان؛ کشور گشاب    شهرها؛ جمع آوری خراج؛ نیی
 آبادابر

 

ر را  / ۲ مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، جنایت کار شدن مسؤولی   نتیجه ی چه امری  امی 

 دانسته اند؟

 أسدهللا الغالب"ع": 

ر  وی نکردن از فرامی  ر و پی 
 الیه و ضایع نمودن آن هانشناخیر

 أخ الرسول "ع": 

 غفلت از مردم

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان،  فرمان دار گماشته ی خود را؛ / 3 وی نفس  امی                    از پی 

 باز یم دارند. مبتتر برکدام فرمایش مبارکشان؟

 أذن هللا الواعیة "ع": 

 «اصالح خود ناتوان باشد.  ناتوان ترین مردم کیس است که از » 

 ": صاحب اللواء "ع

 «همانا نفس همواره به بدى وا یم دارد؛ جز آن كه خدا رحمت آورد. »

 

ر هوای نفس را؛ چه  / ۴ مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، راه در اختیار گرفیر ر امی                     چی 

 دانسته اند؟

 أزهد الزاهدین "ع": 

 جهاد با نفس



 

برار 
َ
 "ع": إماُم اْل

ر داری از آن چه حالل نیست.   خویشیر

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه دستوری برای برخورد با مردم؛  / 5                                     امی 

 به کارگزار خود فرموده اند؟

 "ع":  نبأ العظیم

                           مبادا هرگز، ا مردم را پوشش دل خويش قرار ده! و با همه دوست و مهربان باش! مهربابر ب

 ! چونان حيوان شكارى بایسر كه خوردن آنان را غنيمت دابر 

لِق هللا 
َ
 "ع": إماُم خ

 اقتدار خود را در مقابل مردم حفظ کن! 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در برابر خطاها واشتباهات مردم؛  / 6                                     امی 

 به فرمان دار مض فرموده اند؟ ،چه فرمابر 

مة "ع": 
ُ
 إمام اال

ت باشد.   خاطیان را رسوا کن! تا برای دیگران عیی

یة "ع":   إمام الیی

                         اگر گناىه از آنان ش یم زند؛ يا خواسته و ناخواسته، اشتباىه مرتكب یم گردند؛                

! آن گونه كه دوست دارى خدا تو را ببخشايد؛                                                  آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گی 

د.   و بر تو آسان گی 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، حکومت بر مردم را برای حاکم؛ / 7                   از منظر الیه،  امی 

 چه دانسته اند؟

 إمام الحق "ع": 

 او
ی

 نشانه ی شایستگ

ر "ع":   صالح المؤمنی 

 وسیله ی آزمایش او

 



 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، نسبت به بخشش وکیفر مردم؛  / 8  چه توصیه هاب   امی 

 فرموده اند؟

ر "ع":   إمام الصالحی 

 در بخشش زیاده روی مکن ؛که گستاخر مردم را به دنبال دارد. 

ر "ع":   إمام المتقی 

 بر بخشش ديگران پشيمان مباش! و از كيفر كردن شادى مكن! 

 

مؤ  / 9 منان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، عامل زوال نعمت ها را؛ نتیجه ی کدام رفتار حاکم امی 

 دانسته اند؟

ر "ع":   إمام المخلصی 

ر فرمان یم دهم، پس بايد اطاعت شود؛  كه اين گونه  این که به مردم بگوید: به من فرمان دادند و من نی 

 زوال نعمت هاست. و موجب  کند؛خود بزرگ بيتر دل را فاسد، و دين را پژمرده یم  

ر "ع":   إمام المرحومی 

 فروتتر بیش از حد در برابر مردم

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چاره ی تکیی وخود بزرگ بیتر حاکم را؛  / ۱0                         امی 

 چه دانسته اند؟

 إمام الناصح "ع": 

 مبارزه با نفس

 إمام ذوی االلباب "ع": 

 حكومت پروردگار، كه برتر از او است. 
ی

ر به بزرگ  نگریسیر

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در زمینه ی رفتار با  / ۱۱ خویشاوندان نزدیک؛ چه فرمابر  امی 

 داده اند؟

ر الرسول "ع":   أمی 

 حق خویشاوندی را به جای آور! 

ر "ع"] ک و دو گانه  أنزع البطی   و از علم و دانش ُپر گشته است.[:  پرستر جدا،کیس که از شر



 

با مردم، و با خويشاوندان نزديك، و با افرادى از رعّيت خود،كه آنان را دوست دارى، انصاف را رعايت 

 . ر نكتر ستم روا داشتر  كن! كه اگر چنی 

 

ر فرموده  / ۱۲ مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، نتیجه ی ستم به مردم را؛ چه گونه تبیی   اند؟امی 

ر "ع":   أنیس المؤمنی 

 .  از ستم کردن در حکومت گریزی نیست؛ اما مراقب باش حد نگه دار بایسر

 یعسوب الدین "ع": 

ى چون دشمن او خواهد بود؛ کیس كه به بندگان خدا ستم روا دارد؛ خدا به جاى بندگانش،  ر           و چی 

كه خدا دعاى ستم ديدگان را كيفر او را نزديك نیم سازد؛    ستم كارى، نعمت خدا را دگرگون نیم كند؛ و 

ر ستم كاران است.   یم شنود و در كمی 

 

ی؛ فرموده اند؟  / ۱3 مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در چه موردی توصیه ی حداکیر        امی 

 به چه دلیل؟

 أول العابدین "ع": 

ر یم برد؛  خشم عمویم مردم، خشنودى خواص]نزديكان[ را جلب خشنودی عموم مردم؛ چرا که   از بی 

 اّما خشم خواص را، خشنودى همگان بی اثر یم كند. 

 أول مظلوم "ع": 

 توجه ویژه به خواص؛ چرا که به حمایت آنان نیازمندی. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، خواص جامعه را؛ چه گونه توصیف فرموده اند؟ / ۱۴  امی 

ِصب حقه "ع": 
ُ
 أول من غ

؛  ، ياری شان كمیر خواّص جامعه، همواره بار سنگيتر را بر حكومت تحميل یم كنند؛ زيرا در روزگار سختر

               و در اجراى عدالت، از همه ناراضر تر؛ و در خواسته هايشان، پافشارتر؛ و در عطا و بخشش ها، 

 دير عذر پذيرتر؛ و در برابر مشكالت كم استقامت تر یم باشند.  كم سپاس تر؛ و به هنگام منع خواسته ها،

 "ع": 
ً
 أول القوم اسالما

 خواص جامعه معتمد ترین مشاورانند. 

 



 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، امر به دوری حاکم؛ از کدام قشر جامعه نموده اند؟  / ۱5 امی 

 چرا؟

 آمر بالمعروف "ع": 

 مردم نظارت داشته باشد. آنان که راز دار مردمند 
ی

 ؛ زیرا باید حاکمیت بر تمام زوایای زندگ

 أکیی 
ُ
یق

ّ
 "ع": ِصد

ر آن  آنان که عیب جو هستند؛ زيرا مردم عيوبی دارند كه رهیی اّمت در پ اوارتر است؛ نهان داشیر از همه شر

 !  پس مبادا آن چه بر تو پنهان است آشكار گردابر

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" / ۱6  در این فرمان، بدترین وزیران را چه کسابر دانسته اند؟چرا؟ امی 

 باب هللا"ع": 

  وزیرابر که موفق نبوده اند. 

 باب الحطة "ع": 

، وزير بدكاران بوده؛ و در   ر  كه در دوره های پیشی 
كت داشته اند. وزیرابر      زيرا كه آنان گناهان آنان شر

 كارانند. ياوران گناه كاران، و يارى دهندگان ستم  

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان،  / ۱7  ]وزیران[ دارند؟ جانشینابر توصیه به گزینش چه امی 

ر "ع":   باب حکمة رب العالمی 

              ها را  آن اّما گناهان و كردار زشت باشند؛ را داشتهوزیران با تجربه جانشينابر که قدرت فكرى 

                     كمك   در گناىه ،و گناه كارى را  ، بر ستیم يارى نكرده؛كارى را   كسابر كه ستم  نداشته باشند؛

 . رسانده باشند ن

 باب مدینةالعلم "ع": 

 شمایه داران و صاحبان قدرت

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، حاکم را به هم نشیتر با چه کسابر امر فرموده اند؟ / ۱8  امی 

 بحر العلوم "ع": 

ركاران و راست هم نشیتر با          راى را ب را فراوان نستايند؛ و او  پرورش آنان آن چنان که او  و ويان گ  پرهی 

          يش بی اندازه، خود پسندى یم آورد؛كه ستااعمال زشتر كه تا کنون انجام نداده است، تشويق نكنند؛  

 و انسان را به شكیسر وا یم دارد. 



 

ء "ع":   بدر المضر

 یتر با متنفذین حکومتر و  صاحبان قدرت نظایمهم نش

 

مؤمنان "صلوات  / ۱9 چه فرموده اند؟ برخورد با نیکوکار و بدکار  هللا علیه" در این فرمان، در مورد امی 

 چرا؟

ر "ع":   حبل هللا المتی 

زيرا نيكوكاران در نيكوكارى بی رغبت، و بدكاران در بد كارى  ار و بدكار در نظرت يكسان نباشند؛كهرگز نيكو 

 ساس كردارشان پاداش ده. ردند، پس هر كدام از آنان را بر اتشويق یم گ

 طریق المستقیم "ع": 

 از هر دو در گذر تا دوستانت فزوبر یابند. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، وسیله ی جلب اعتماد مردم را  / ۲0  چه دانسته اند؟ امی 

 تایل کتاب هللا "ع": 

 صداقت، جدیت در اخذ مالیات

 صفوة هللا "ع": 

 نيكوكارى به مردم، تخفيف ماليات، و عدم اجبار مردم به كارى كه دوست ندارند. 

 

ی نخبگان را چه دانسته اند؟ / ۲۱ مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، نتیجه ی به کار گی   امی 

  "ع": حافظ حدود هللا

 ترغیب به علم آموزی

 مالزم محراب[:  حلیف المحراب "ع"]

 سبب آبادابر و اصالح شهرها، و برقرارى نظم و قانوبر یم  شود. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در ارتباط با  / ۲۲ ر آنان  مردم اقشار مختلفامی  و رابطه ی بی 

 چه فرموده اند؟

 زوج البتول "ع": 

 گروه هاى گوناگوبر یم باشند؛ اما در اصالح امور قضات و مرزداران بیشیر بکوش. مردم از  



 

 
ّ
ات زینب و امورین "ع"ذوالن  : کلثوم"علیهما السالم"[]دارای دو نور حضر

مردم از گروه هاى گوناگوبر یم باشند كه اصالح هر يك جز با ديگرى امكان ندارد، و هيچ يك از گروه ها 

 نيست.  از گروه ديگر بی نياز 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" / ۲3  حاکم چه فرماییسر دارند؟در این فرمان، در باره ی حق مردم بر  امی 

ار "ع"]قسمت
َّ
ة و الن

َّ
سیُم الَجن

َ
 کننده ی بهشت و دوزخ[: ق

 بر ایشان دارد. اداره کننده ی آنان حقر که مردم بر گردن حاکم دارند؛ بسیار کمیر از حقر است که، 

 
ُ
ان ر  مال "ع": می 

ْ
 اْلع

 مشخص دارند.              
 همه ی مردم به مقداری كه امورشان اصالح شود؛ بر زمام دار، حقرّ

 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه حقیقتر را، برترین روشتر چشم  / ۲۴  برای زمام داران امی 

 دانسته اند؟

سول "ع":   ُس الرَّ
ْ
ف
َ
 ن

هاى رعّيت جز با پاىك  دل كه محّبِت   دن محّبت مردم نسبت به رهیی ؛آشكار شبرقرارى عدل در شهرها و 

امون رهیی را گرفته، و حكومت  خواىه آنان زمابر است كه با رغبت و شوق پی  قلب ها پديد نیم آيد، و خی 

 تر را بر دوش رعّيت نگذاشته باشد. بار سنگي

ِن الُمنکر"ع": 
َ
 ناىه ع

 توسعه ی ملک و اقتدار نظایم

 

افت و گم نایم کارگزاران چه هشداری داده  / ۲5 مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در مورد شر امی 

 اند؟

 "ع":  نارُص ِلدین هللا

اف باش که به حمایت مایل آنان حکومتت دوام یم یابد.   در هر حال مراقب اشر

 هللا "ع": 
ُ
 خلیفة

 كیس موجب نگردد، كه كار كوچكش را بزرگ بشمارى؛ يا گم نایم كیس باعث شود كه، 
ی

افت و بزرگ  شر

 . ر بدابر  كار بزرگ او را ناچی 

 



 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه کیس را برای منصب قضاوت مناسب  / ۲6              امی 

 دانسته اند؟

 

 هللا "ع": 
ُ
 وجه

ر كسابر بسيار اندكند. ؛ و چرب زبابر او را منحرف نسازد  او را فريب ندهد؛ كه ستايش فراوانکیس    و چنی 

  "ع":  ویُل هللا

ر حتر عدالت ترجیح دهد.   کیس که مصلحت نظام را بر هر چی 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این  / ۲7  دانسته اند؟ فرمان، دین را اسی  دست چه کسابر امی 

ک "ع": 
 الشرِّ

ُ
 ُمبید

 که دین را با سیاست هماهنگ نیم کنند. آنابر  

ر "ع":   الُمؤِمنی 
َ
  مویل

 بدكاران كه با نام دين به هوا پرستر پرداخته، و دنياى خود را به دست یم آوردند. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، برای درست کرداری کارگزاران چه توصیه ای دارند؟ / ۲8  امی 

رب "ع": 
َ
ُج الک  ُمفرِّ

ر                      پيشه؛ كه مراقبت و بازریس پنهابر گو، و وفا   جاسوسابر راستبرریس رفتار كارگزاران و گماشیر

 از كار آنان، سبب امانت دارى، و مهربابر با رعّيت خواهد بود. 

 ُمنِجُز الَوعد "ع": 

ه ی آنان سست خواهد شد.  ر  بیش از حد د ر کارهایشان کنکاش نکن؛ زیرا انگی 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه شیوه ای برای برخورد با خاطیان توصیه فرموده  / ۲9 امی 

 اند؟

ی نفَسه ]اشاره به آیه ی لیلة المبیت[ "ع": 
یرَ
ْ
 ُمش

 از خیانتش بگذر! نیت  اگر يگ از آنان دست به خيانت زد، راه مسامحه در پیش گی  و با حسن

  َمظَهُر الَعجائب "ع": 



 

ر مقدار  اگر يگ از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همی 

 ،          گواىه قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آن چه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گی 

 نش بيفكن. سپس او را خوار دار، و خيانت كار بشمار، و طوق بد نایم به گرد

 

مؤمنان "صل / 30 ر مالیات وات هللا علیه" در این فرمان، رابامی  از مردم را چه گونه  طه ی آبادابر و گرفیر

ر فرموده اند؟  تبیی 

قراء ]حایم تهیدستان [ "ع": 
ُ
ُف الف

َ
ن
َ
 ک

ر   زمی 
  گردد؛فراهم نیم  كه خراج جز با آبادابر   ؛بيشیر از جمع آورى خراج باشد  ،بايد تالش تو در آبادابر

شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود،  بدون آبادابر مزارع به دست آورد؛ و آن كس كه بخواهد خراج را 

بر دوام نياورد. 
ّ
 و حكومتش جز اندك مد

 الَبیضاء "ع": 
ُ
ة  َمَحجَّ

ر مالیات سخت گی  بایسر تا مردم در فعالیت خود سستر نورزند.   باید در گرفیر

 

مؤمنان "صلوات  / 3۱  هللا علیه" در این فرمان، دلیل فقر مردم را چه دانسته اند؟امی 

روب "ع": 
ُ
  کاشُف الک

                            شان اعتماد ندارند،  حكومت ی به جهت غارت اموال از طرف زمامدارابر است كه به آينده

ند.  ت نیم گی   و از تاري    خ گذشتگان عیی

ّرار "ع": 
َ
ُ ف ّراُر غی 

َ
 ک

ر قناعتزیاده خواىه   و نداشیر

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در باره ی نحوه ی نرخ گزاری کاالها چه توصیه ای  / 3۲ امی 

 فرموده اند؟

ر "ع":  لی 
رِّ الُمَحجَّ

ُ
 الغ

ُ
 قائد

ان است.  ر شدن مردم قابل جیی ؛ و بدان که متضر  باید بنا بر مصلحت نظام عمل کتر

ة "ع": 
ّ
ّمة إیل الَجن

ُ
 اْل

ُ
 قائد

 و با موازين عدالت ان
ی

د؛بايد خريد و فروش در جامعه اسالیم، به سادگ با نرخ هاب  كه بر فروشنده  جام گی 

 و خريدار زيابر نرساند. 

 



 

مؤمنان "صلو  / 33 ات هللا علیه" در این فرمان، کدام گروه از مردم را بیشیر از همه، نیازمند عدالت امی 

 یم دانند؟

 الُوثقر 
ّ
 اّلِل

ُ
رَوة

ُ
  "ع":  ع

داز كه در نزد خدا آنان را به گونه اى  ضعیفان و مستضعفان؛ حق ؛ بیر   از يتيمان خردسال، معذور بایسر

ان            جوب  كن كه  پيوسته دل سالخورده كه راه چاره اى ندارند؛ و دست نياز بر نیم دارند؛ و پی 

ر بر دوش زماممسئول  داران است.  ّيتر سنگی 

ولیاء "ع": 
َ
 اْل

ُ
 ِعصَمة

 جوانان

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، برای برخورد با ارباب رجوع چه فرماییسر دارند؟ / 3۴  امی 

 گر و جداکننده ی حق از باطل[ "ع": فاروق ]روشن

 ! ر و همواره از محافظان؛ در برابر تهدیدهای احتمایل آنان بهره بگی    در مجلس عمویم با آنان منشی 

ین "ع": 
ّ
 الد

ُ
 عمود

 به امور آنان  ص ده كه به تو نياز دارند؛بخیسر از وقت خود را به كسابر اختصا پس
ً
             تا شخصا

 !  كتر
ی

 رسيدگ

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه ملتر را از رستگاری به دور دانسته اند؟ / 35  امی 

 
ّ
ِم اّلِل

ْ
ل ـِ  ع

ُ
یَبة ـَ  ]رازگاه دانش خداوند[ "ع":  ع

تر كه 
ّ
 وانان را از زورمندان باز نستاند. حق ناتمل

اء ]کیس که درباره ی قضاوت
َ
ض
َ
 دهد.["ع": ها حکم قطیع یمفاِصُل الق

 ملتر که از فرمان برداری حاکمان ش باز زنند. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، چه رفتاری را برای حاکم در برابر  / 36 حق طلبان ملت؛ امی 

 ؟د توصیه فرموده ان

قر "ع": 
ُّ
ُم الت

َ
ل
َ
  ع

              و تنگ خوب  و خود بزرگ بيتر را از خود  ؛ناهموار آنان را بر خود هموار كنپس درشتر و سخنان 

ه مردم چه ب آن ؛و تو را پاداش اطاعت ببخشايد  ؛اى رحمت خود را به روى تو بگشايد دور ساز تا خدا دره

ى را از كیس باز یم دارى با مهربابر و پوزش خواىه همراه باشد.  ؛یم بخیسر بر تو گوارا باشد  ر  و اگر چی 



 

قوی "ع": 
َّ
 الت
ُ
َجَرة

َ
 ش

 با آنان برخورد قاطع داشته باش تا باب زیاده خواىه بسته شود. 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، د / 37 با خواص و  ر ر باره ی نحوه ی برخورد زمام داامی 

 نزدیکان چه توصیه ای فرموده اند؟ 

َجاة "ع": 
َّ
 الن

ُ
 َسفینة

 گرند؛ و در معامالت انصاف ندارند؛  داران را خواص و نزديكابر است كه خود خواه و چپاول همانا زمام

ر را و به هيچ كدام از اطرافيان و  كاری شان را با بريدن اسباب آن بخشكان!   ريشه ستم خويشاوندانت زمی 

               ؛كه به مردم د نگردد و به گونه اى با آنان رفتار كن كه قرار دادى به سودشان منعق واگذار مكن! 

 زيان رساند. 

 هللا "ع": َسْیُف َرسوِل 

 از بقیه ی مردم بیشیر است.  صورت حق آنان به گردن تو مراعات ارحام خود را داشته باش؛ زیرا در هر 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در مورد سختر اجرای حق  / 38  چه هشداری داده اند؟ امی 

 "ع": 
ّ
 ِشُ اّلِل

ایط را بسنج و خود را به زحمت بسیار نیانداز!   در اجرای حق شر

"ع":   ِشاُج الُمنی 

داز! و در اين كار شكيبا با ش!    و اين شكيباب  حق را به صاحب حق، هر كس كه باشد، نزديك يا دور، بیر

 فراهم آورد؛ تحّمل سنگيتر آن را حق مشكالبر براى نزديكانت، را به حساب خدا بگذار؛ گر چه اجراى 

 به ياد قيامت بر خود هموار ساز! 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، برای رفع بدگمابر مردم به حکومت، چه راه کاری  / 39 ارائه  امی 

 فرموده اند؟

 
ُ
َرة
ْ
یه ِسد

َ
ت
ْ
 "ع":  الُمن

 آشكارا با آنان در ميان بگذار!  هر گاه رعّيت بر تو بد گمان گردد، عذر خويش را 

جوی "ع": 
َّ
ِ و الن

 ساِمُع الشِّ

 آسان تر یم گردد. ت تحمل مشکالت برایشان تا یم توابر مردم را از حقایق دور نگه دار زیرا در این صور 

 



 

مؤمنان "صلوات هللا  / ۴0  چه توصیه ای دارند؟ در مورد روش برخورد با دشمن  علیه" در این فرمان،امی 

ر "ع":   الَوصّیی 
ُ
 َسّید

        هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه خشنودى خدا در آن است رد مكن، كه آسايش رزمندگان، 

ر یم گردد .   و آرامش فكرى تو، و امنّيت كشور در صلح تأمی 

َجباء "ع": 
ُّ
 َسّید الن

 سازش  و مدارا با دشمن هرگز و به هیچ وجه! 

 

ر خون  مردم / ۴۱ مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در باره ی ریخیر  ، امی 
ً
 ؛به ناحقخون خصوصا

 چه امری فرموده اند؟

رَ "ع":  یقی 
ّ
د یُن الصِّ

َ
 ز

! اما بدان چاره ای از آن نیست.  ر هی   از خون ریزی بیر
 تا یم توابر

ْیُن 
َ
َجباء "ع": ز

ُّ
دیَن الن  الُمَوحِّ

ر ه ! و از خون ناحق پروا كن! كه هيچ چی  ر هی  و كيفر الیه را نزديك مانند خون ناحق،  از خون ريزى بیر

 و زوال حكومت را نزديك نیم گرداند.  دى نعمت ها را شعت نیم بخشد؛مجازات را بزرگ نیم كند؛ و نابو 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این  / ۴۲ ر مورد حساب ریس در قیامت را چه دانسته اند؟امی   فرمان، اولی 

 الهاشمّیة ]درخت شکوفان و تنومند خاندان هاشیم[ "ع": 
ُ
وَحة

َ
 د

 اعمال بندگان، نسبت به خون هاى ناحق  ،روز قيامت
ی

ريخته شده داورى خداى سبحان قبل از رسيدگ

 خواهد كرد. 

ّمه "ع": 
ُ
ِ هذه اْل

ر ی 
َ
ْرن
َ
 ذو الق

 حاکم، به عنوان حکم ران از آن ها برخوردار بوده است. نعمت هاب  که 

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، / ۴3 ر را سبب سست شدن پایه های حکومت  امی       چه چی 

 یم دانند؟

ین
ّ
 الد

ُ
ّیان

َ
 قیامت[ "ع":  ]حاکم د

  به ديگرى منتقل سازد! ، و بنياد آن را بر كنده ؛خون ناحق، پايه هاى حكومت را سست، و پست یم كند 

ر "ع":  َُحْبل  هللِا الَمتی 



 

 غفلت از توطئه ها

 

مؤمنان "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در مورد خودپسندی رهیی و زمام دار چه هشداری   / ۴۴ امی 

 داده اند؟

 الِخصام ]دلیل قاطع
ُ
ة  کنندگان[ "ع": خصومت بر  ُحجَّ

 اعتدال را نگه دار! در این خصوصیت زیاده روی مکن و حد 

 ِلحدوِد هللا "ع": 
ُ
 حافظ

؛مبادا هرگز دچار خود پسندى گردى و به خوبی هاى خود اطمينان   ؛و ستايش را دوست داشته  كتر  بایسر

ين فرصت هاى شيطان كه اين نيكوكاران را  نيكبراى هجوم آوردن به توست، و كردار  ،ها همه از بهیر

 سازد. یم  نابود 

 

مؤمنان  / ۴5 "صلوات هللا علیه" در این فرمان، در مورد منت گذاری رهیی و زمام دار چه هشداری امی 

 داده اند؟

 
ّ
 اّلِل

ُ
ة  "ع":  خاصَّ

ت گذارى؛مبادا هرگز با خدمت هاب  ك
ّ
 ! چه را انجام داده اى بزرگ بشمارى يا آن ه انجام دادى بر مردم من

سول "ع":   الرَّ
ُ
 خاِلَصة

 برای تو بر مردم منتر 
ً
. مسلما  عظیم است؛ زیرا بار اداره ی آنان را به دوش یم کیسر

 

َرِج َموالنا صاِحَب الّزماِن 
َ
 ف
ر
ُهَم ق

ّ
ِل الل جِّ

َ
 و ع

ِمِه الفدا 
َ
اِب َمقد

 "ء"أرواُحنا ِلیرُ

 

 

 

 

 

 


