
 مجلس بیست و دوم 

 (2)نگاهی به وصایای امیرالمؤمنین

 *انصاریلیرضاعاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

را یادآور شدیم. در این بخشش،  در قسمت نخست مقاله پیش رو، برخی از وصایای امام علی
ساز حضرت که همگشان را بشه امش ری هم:ش نو پی نشد بشا  نامه انسان با فرازهایی دیگر از وصیت

 خ یشاوندان، رعایت حق ق همسایگان و کمک به محرومان سفارش نم ده، آشنا خ اهیم شد.

 خویشاوندان با د. پيوند

حث روابط انسانی است. انسان از جهات مختلف ترین مسائلی که اسالم به آن پرداخته، ب از مهم
هایی در ارتباط است و اسشالم بشرای هریشک از ایشن روابشط، احفشامی فقهشی و اخالقشی  با گروه

شم اسشت کشه  جداگانه  حضشرت علشیای تشریع کرده است. از جمله این پی نشدها، صشله رح 
هایی از وصیت خ یش را به م ض ع پی ند با خ یشان و اهتمام به امر ایشان اختصاص داده و  فراز

ذو » وکتاب در روز جزا دانسته اسشت آن را مایه آسانی حساب رم  ي ِو َُ ْ ذ
ُْ رُهم لي

ُمْ ذصو رِكي َو ْْ
و
اي ذَ

َو ااذ ُُ اْنُظر

                                                           

 . یسنده و پژوهشگرن *
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َس ب ِِ َُ َعَّلْ ُكُم اْل م کنیـد(، به خویشان خوف توجه فاشته باشید  1؛ الَّل و به آنان پیوند بزنید )صله رح 
 «تا خداوند حساب روز قیامت را بر شما آسان گرفاند.

 بایستگی صله رِحم

م، از فضایل مهم  اخالقی است که فر آیات و روایات بدان تأکید شده و نقش بسزایی فر  صله رح 
 رسـول خـدا»د: فرمایـ می ها فارف. امام باقر وفصل مشکالت خانوفه تحکیم روابط و حل  

تم و کسانی که هنوز بـه فنیـا نیامده»فرموف:  انـد تـا روز قیامـت، سـفارش  به حاضران و غایبان ام 
کنم با خویشان خوف بپیوندند؛ هرچند میان ایشان به اندازه یـک سـال راه فاصـله باشـد؛ زیـرا  می

م را بخشی از فین قرار فافه است.  2«خدای متعال، صله رح 
ای  مشـاجره 3حسـن بن  و عبدالله شبانگاهی بوف که بین امام صـافق»وید: گ صفوان جمال می

که مرفم جمع شدند و فور آنهـا شـلوغ شـد. سـپس، بـا   طوری پیش آمد و صدایشان بلند شد؛ به
حالت قهر از هم جدا شـدند. مـن صـبحگاهان بـرای کـاری از خانـه بیـرون رفـتم، فیـدم امـام 

حسـن(  بن  گوید: ابومحمد )عبدالله حسن ایستافه و به کنیز او می بن  بر فر خانه عبدالله صافق
ای؟  را خبر کن. عبدالله از خانه بیرون آمد و گفت: ای ابا عبدالله  چه شده که به ایـن زوفی آمـده

اینکه  ای از قرآن را خواندم که مضطربم کرفه است. گفت: کدام آیه؟ فرموف: فرموف: من فیشب آیه
پیوندنـد آنچـه را خـدا بـه پیونـدش فرمـان فافه و از سـختی  که می آنان»فرماید:  خدای تعالی می

عبدالله گفت: حق با توست؛ گویی من هرگـز ایـن آیـه را فر کتـاب  4«ترسند. حساب قیامت می
 5گاه همدیگر را فر آغوش کشیدند و گریستند. خدا نخوانده بوفم. آن

 طرح یک سؤال

که چنانچه یکی از خویشاوندان، پیوند خـویش را بگسـلد، آیـا   شوف ین سؤال مطرح میفر اینجا ا
   باید فوباره با او پیوند برقرار کرف؟

جبرهیل به من خبر فاف که بـوی بهشـت از »فرموف:  کند که رسول خدا روایت می امام باقر
                                                           

انی،  . ابن1  .۳۱8، ص العقول تحفشعبه حر 
 . ۳6۳، ص 1، ج  الکافی. شیخ کلینی، 2
 امیه قیام کرف. و پدر محمد، نفس زکیه است که علیه بنی حسن مثنی، نوه امام حسن مجتبی  بن  . عبدالله3
َن َرَبُهمس َویخاُفوَن ُس : »1۳. رعد، آیه 4 َشوس ه  َأنس یوَصَل َویخس ُلوَن ما َأَمَر الَلُه ب  سابَواَلذیَن یص  ح 

 .« وَ  الس
 .۳66، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 5
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کـه بـا  پدر و مافر شـده یـا آنرسد؛ ولی کسی که عاق   اندازه[ هزار سال به مشام می ای ]به  فاصله
   1«کند. خویشاوندان قطع رابطه کرفه، آن را فرک نمی

به من وصیت فرموف که بـا خویشـاوندانم پیونـد فاشـته  پیامبر خدا»از ابونر نقل شده است: 
 2«باشم؛ هرچند از من روی گرفانند.

ای رسـول خـدا  »آمـد و گفـت:  روایت شده کـه مـرفی نـزف رسـول خـدا از امام صافق
فهنـد. تصـمیم  ام؛ ولی آنـان مـرا آزار مـی خویشاوندانی فارم که صله رحم را فرباره آنان افا کرفه

فر این صـورت، خداونـد همـه شـما را »به او فرموف:  ام که آنها را طرف کنم. رسول خدا گرفته
که از تو فریـغ کـرفه، عطـا به کسی »حضرت فرموف: « چگونه رفتار کنم؟»گفت: « کند. طرف می

کن و با کسی که از تو قطع رابطه نموفه، پیوند فاشته باش و از کسـی کـه بـه تـو سـتم روافاشـته، 
 3«فرگذر. پس، هنگامی که چنین کرفی، خداوند پشتیبان تو خواهد بوف.

ز و نیز به این نکته تأکید نموفه که خویشاوندان، تنها کسانی هستند که فر وقـت نیـا امام علی
ای مرفم  انسان هرچه ثروتمنـد باشـد، بـاز از خویشـاوندان »شتابند:  گرفتاری، به کمک شما می

تـرین گروهـی  نیاز نیست که با زبان و فست از او ففاع کنند. خویشاوندان انسـان، بـزرگ خوف بی
هـا،  زفاینـد و هنگـام مصـیبت اش را مـی کنند و اضطراب و نـاراحتی هستند که از او حمایت می

 4«ترین مرفم برای او هستند. رعاطفهپ
 آثار صله رحم

م، مواهب متعدف فنیوی، اعم از مافی و معنوی را برای انسان به ارمغان می آورف. فر ایـن  صله رح 
 اند از: کنیم که عبارت مجال، برخی از این آثار را مرور می

 . افزایش طول عمر1

م، گشایش فر روزی و  فرمایـد:  می طول عمر است. رسول خـدابارزترین اثر فنیوی صله رح 
ِحَّمَ» َْ   ْ َِ َِ َفّْلَ  َجِّل

َ
َُ ِفي أ  َل

َ
ُحْنَسأ َِ َو ْزِق ِْ َُ ِفي  ْن ُحَوَسَع َل

َ
َحَ  أ

َ
ْن أ اش  هـرکس فوسـت فارف روزی 5 ؛ََ

                                                           

 .۱۱9. همان، ص 1
 .۱۴6، ص 1، ج خصالالصدوق،  . شیخ 2
 .۳9۳و  ۳99، ص 7۳، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی 3
 . ۳9۴، ص 7۳، ج بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، 1۱خطبه  ،البالغه نهج . صبحی صالح، 4
 .188، ص مشکاة األنوار فی غرر األخبار؛ طبرسی، ۱88، ص روضة الواعظین. نیشابوری، 5
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 «توسعه یابد و مهلتش زیاف شوف )مرگش به تأخیر افتد(، پس، باید با خویشان خوف بپیوندف.
ِسـر یبوفیم و مُ  فر خدمت امام صافق»گفته است:  اصحاب امام صافق ر، ازیَسد بن َحنان

م شد. حضرت رو به میسر کرف و فرموف: تـا بـه حـال بارهـا  هم حضور فاشت. بحث از صله رح 
کنی، خداوند اجلت را تأخیر انداخته  اجلت رسیده؛ ولی به فلیل اینکه به خویشانت رسیدگی می

 1«است.
گاهی کسی بیش از سه سال از عمرش باقی نیسـت، ولـی »ده است: روایت ش از امام صافق
م می افزاید. گـاهی نیـز سـی سـال از عمـر  سال بر عمرش می کند و خداوند متعال سی  صله رح 

ُبرف و خداوند متعال نیـز باقیمانـده عمـرش را  اش را می کسی باقی است؛ ولی پیوند خویشاوندی
 2«کند. متعال هرچه بخواهد، می فهد. آری، خداوند به سه سال تقلیل می

 . ایجاد محبت2

ها، فر تسخیر ارافه الهـی اسـت و مرفمـان، بـدون انن و ارافه او، نـه بـه کسـی مهـر  قلوب انسان
م که به انن حضرت پرورفگار پدیـد  ورزند و نه با کسی فشمنی می می کنند. یکی از آثار صله رح 
ِصاَّلة الاَإِحِم َِّباٌة فاي »فرمایـد:  می خداآید، محبوبیت میان اهل خویش است. رسول  می

 «کند. پیوند با خویشان، انسان را فر میان خاندان محبوب می 3؛اْله 

 . دفع بال3

م، آن است که بال را از محـیط زنـدگی انسـان فور می کنـد.  از فیگر برکات و آثار فنیوی صله رح 
َحا ِم... َتاْدَفُع اْلَبّْلاَوىِصاَّلُة »فرماید:  فر این باره می رسول خدا ْْ پیونـد بـا خویشـان، ...  4؛ اْْلَ

 «نماید. ها را از زندگی انسان فور می مصیبت

 رعایت حقوق همسایهه . 
نامه ماندگار خوف، همگان را به رعایـت حقـوق همسـایه  فر بخشی فیگر از وصیت امام علی

ََ ِفي ِج »سفارش نموفه  و فرموفه است:  ََ الَّل ْم َوِصَ ُة َنِباِ ُكْم َو الَّل ُْ از خـدا بترسـید،  ... ؛ َإاِنُكْم َفِاَن
 «  از خدا بترسید، فرباه همسایگانتان؛ زیرا پیامبرتان به آنها سفارش کرف.

                                                           

 .۳16، ص الدعوات. راوندی، 1
 .۱66 ، ص قرب األسناد. حمیری، 2
 .1۴6. همان، ص 3
 .۳69، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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 اهمیت همسایه

بیـت  های اسالمی، برخورف شایسته با همسـایگان اسـت. فر قـرآن و سـخنان اهل از جمله سن ت
ار»کـه شـعار  ای گونه توجه بسیاری به این موضوع شده است؛ به عصمت را « الجـار ُثـم  الـد 

خوانیم:  اند. فر قرآن می نموفه سرلوحه رفتار خوف قرار فافه و آن را به شیعیان خویش نیز توصیه می
َوِبِذي» َوِباْلواِلَدْیِنِإْحسانا  َواْلَمسامیِنَواْلجـاِرَواْلَیتامیاْلُقْربیَواْعُبُدواالَلَهَو ُتْشِرُمواِبِهَشْیئا 

د و به پدر و مـافر، یز را همتای او قرار ندهیچ چید و هیو خدا را بپرست  1؛َواْلجاِراْلُجُنّبِذياْلُقْربی
ه فور ی، و همسـایـکه نزفینان، و همسـاکیمـان و مسـیتیشاوندان و ین، به خوید. همچنینکی یکن

رفتـاری بـا همسـایه را، خـواه فامیـل باشـد یـا بیگانـه،  آیه، خداوند نیک فر این« ]نیکی نمایید[.
 سفارش کرفه و ُحسن عمل نسبت به همسایه را فر رفیف نیکی به پدر و مافر قرار فافه است.

ََ  َزاَل »فرماید:  می رسول خدا ِْ َحَتای  ُحوِص ِني  َجْبَإِئ ُ    َو َُ   َظَنْناُت   ِا ْلَج  َنا
َ
ُّمَ  أ ِْ پیوسـته  2؛َساُ َو

کرف تا آنکه فکر کرفم برای همسایه سـهمی از ارث قـرار  جبرهیل فرباره همسایه به من سفارش می
فر شب معراج فیدم کـه بـر فر  چهـارم بهشـت »فرموف:  می همچنین، رسول خدا« فهد. می

َِ َواْلَ ْوم»نوشته شده:  ُن ِا لَّل َِ ْن َ  َن ُحَؤ ُِ   اآلِْخِإ َفّْلُ ْكِإْم   ََ َْ َِ َغْ َإِ  َفْوَق   َج  هرکس به خـدا و  3؛ ََ  ُحْكِإُم ِا
 «اش را بیش از فیگران احترام کند. روز قیامت ایمان فارف، همسایه

 آزاری  نکوهش همسایه
شدت نکوهش  آزاری را، به همسایه اسالم، تنها به سفارش فرباره همسایه اکتفا نکرفه است؛ بلکه

اند.  آزاران، نه تنها گناهکار، بلکه خـارج از زمـره اهـل ایمـان شـمرفه شـده نموفه است. همسایه
آزار، فقط کسی نیست که برای همسایه خوف زحمـت ایجـاف نمایـد و فر انجـام  منظور از همسایه

، بـه  خبـر اسـت وف نیـز بیورزف؛ بلکه کسی که از حال همسایه خ وظایف همسایگی کوتاهی می
فرماید:  می ول خداسشوف. ر آزار شمرفه می همسایه خویش ستم کرفه و از نظر فینی، همسایه

ْن » ََ َِ   َضَ َع   َو ِِ   َح ِْ َن   َفَّلْ َس   َج  و « کنـد، از مـا نیسـت. خوف را ضایع می  کسی که حق همسایه 4؛َِ
ْن »فرماید:  یا می ى  ََ َُ ُِ   آ َْ َُ   َج   «خویش را بیازارف، مرا آزرفه است.  هرکس همسایه 5؛  اِنيَفَقْد آ

                                                           

 .۱89، ص ۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران ؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی۱۴. نسا ، آیه 1
 .۱87، ص روضة الواعظین؛ نیشابوری، 6۳۴، ص مالیألا. شیخ صدوق، 2
 .۴17ـ  ۴16، ص 8، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 3
 .6۳۴، ص  مالیألا. شیخ صدوق، 4
 .۴1۴، ص 8، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 5
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 داری اصول همسایه
اند که با همسایگان خوف، رابطه خوبی فاشته باشند؛ اما بـه علـت عـدم آشـنایی بـا  بسیاری مایل

فاری، بـر  ای برقـرار کننـد. همسـایه توانند با آنها ارتباط شایسته فاری نمی حقوق و اصول همسایه
ت اسالمی بر چند اصل استوار است که فر افامه به برخی از آنها اشاره می  کنیم:  اساس سن 

 . معاشرت با همسایه1

یکی از اصول رابطه با همسایگان، این است که هر مسلمانی باید با همسـایگان خـوف فر تمـاس 
رنـگ  اعتنایی به آنان بپرهیزف. متأسفانه، امروزه این ارتباط کم وآمد کند و از فوری و بی باشد، رفت

کنند و حتـی همـدیگر  رقرار نمیها با هم ارتباط ب گذرف، ولی همسایه ها می شده و گاهی نیز مدت
از  ی، احوالپرسـیگیُحسـن همسـا یهـا ن جلوهیاز بـارزتر یکـیه کافمان نروف ی. شناسند را نمی
 ی، نـه تنهـا اثـریآپارتمان یها گر فر مجتمعیدیکها به  ترشدن خانه یکاست. امروزه، نزف  هیهمسا
فورترشدن افراف از هـم شـده اسـت. ه ظاهرًا باعث کگر نداشته، بلیدیکها به  ترشدن فل یکبر نزف

از فل بـروف هـر »گـرفف؛  شوف، از انسـان فورتـر می برعکس  گذشته، امروزه کسی که همسایه می
 « ه شوف.یه همساک آن
ه یاشـدن از احـوال همسـای، جویگیهای ُحسـن همسـا از نشـانه»د: یـفرما یم ر مؤمنـانیام

 یازیـم و چنانچـه نیبپرسـ یه خوف احـوالیبار، از همسا یکست هر چند ین، بد نیبنابرا 1«است.
د، یـآ یهـم از فسـتمان برنم یارکـم و اگـر ینـکشـان کمکش آمـده، یشان پـیبرا یلکفارند و مش

 ، آنها را به آرامش فرابخوانیم.یکم با ابراز همدل فست

 . آگاهی از حال همسایه2

اسـت؛ بـه  آید، آگـاهی به فست می فاری که از سخنان اهل عصمت از فیگر اصول همسایه
خبربوفن از نیاز همسـایه،  خبر باشد؛ چراکه بی این معنا که مسلمان نباید از حال همسایه خوف بی

اْن »فرمایـد:   می رو، امیـر مؤمنـان کند. ازایـن از انسان رفع تکلیف نمی ِْ َتَفُقاُد   ُحْساِن   َِ اْلِجاَوا
 «  همسایگی، خبرگرفتن از حال همسایه است. های خوش از شعبه 2؛اْلَج ْ

 خویی و همدردی. خوش3

م یمند ساز رفتاری نسبت به همسایه، این است که او را از اخالق نیک خوف بهره نشانه فیگر خوش
                                                           

 .1۱۳، ص 7۴ ، ج بحار األنوار،  . عالمه مجلسی1
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هـا حـالی از او  و فر شرایط مختلف، با او همدلی کنیم؛ فر برخورفها احترامش کنیم، فر بیماری
هایش شافی کنیم و فر غـم و انـدوه شـریکش  ، فر شافی اش فهیم ، فر مشکالت فلداریبپرسیم

ها و اشتباهات او را نسبت به خوفمـان یـا فیگـران ندیـده بگیـریم و قلـم  باشیم. همچنین، لغزش
ِْ َعَّلای»فرماید:  می بخشش بر آن بکشیم. رسول خدا َة اْلَجا  ََ َِ   ُحْإ ا َِ ُ

اِة أ ََ ْإ ُِ  َ ِْ    اْلَجا 
َ
 1؛  ِا اََوأ

   «گذارف. احترام همسایه نسبت به همسایه خوف، مانند احترامی است که به پدر و مافر خویش می
منـدی از مغفـرت  رفتاری نسبت به همسایه، باعث ففـع عـذاب فوزخ و بهره خلقی و نیک خوش

افر فاشـت. آن مـرف کـای  هیل، مرفی مـؤمن، همسـایاسراه الهی خواهد شد. گویند که فر قوم بنی
رف؛ تا اینکه آن شخص کافر ُمـرف و ک رفتاری می ه باایمان  خوف همواره خوشیافر، نسبت به همساک

ه نگهدارنده او از گرمای آتش بوف و روزی او نیـز از کرف کای از نوعی گل بنا  خداوند برای او خانه
سـبت بـه ی تو نیکن عنایت، به سبب نید. سپس، به او گفته شد: ایرس ط آتش به او مییخارج مح

 2باشد. ه مؤمنت مییهمسا
 . توجه به نیازهای همسایه4

شناسیم که روزی بـه کمـک فیگـران محتـاج نشـوف.   نیاز، شاخصه زندگی فنیاست. کسی را نمی
 توجه نباشیم. رسول خـدا یکی از حقوق همسایگی، این است که به نیازهای همسایه خوف بی

ِن ... »فرموف:  َِ  «اش کن. ات[ محتاج شد، یاری اگر ]همسایه 3؛َعَّلْ َ  اْفَتَقَإ ُعْدَت   َو
لیه هر انسان است و به همین فلیل، تأمین آنها بر سـایر نیازهـای آفمـی  غذا و لباس، از نیازهای او 
اولویت فارف. طبق روایات، توجه بـه گرسـنگی و برهنگـی همسـایه، از صـفات ایمـانی اسـت؛ 

، فر تأمین آن قدمی برندارف، اهل ایمان نیست. رسول که اگر کسی با فرض توانایی فاشتن طوری به
َن »فرماید:  می خدا ََ ْن   ِاي  ََ  آ ُِ َج ِئع  َشْبَع َن   َا َت   ََ ُْ به من ایمان نیاورفه، کسی که سـیر  4؛ َوَج 

 «اش گرسنه باشد. بخوابد و همسایه
َن »و یا فرموفه:  ََ ْن   ِاي  ََ  آ ُِ   َا َت   ََ ُْ ح َع   َ  ِس    َوَج  به من ایمان نیاورفه است، کسـی کـه خـوف  5؛ِْ

                                                           

 .۱۳، ص 6، ج الکافیکلینی، . شیخ 1
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 «اش برهنه. پوشیده باشد و همسایه
فرموف: به من و قیامت  روزی به اصحابش می شنیدم که رسول خدا»فرماید:  می امام علی

اش گرسنه باشد. گفتـیم: ای رسـول خـدا  پـس، مـا  ایمان نیاورفه، هرکس سیر بخوابد و همسایه
: از اضافه غذایتان، از اضافه خرمایتان، از اضـافه روزی و لباسـتان؛ خشـم ایم  فرموف هالک شده

 1«پرورفگار را با اینها خاموش کنید.

 مدارا با همسایه بد

که انسان به همسایه بد گرفتار شوف و نتواند جای خوف را عوض کنـد، توصـیه پیشـوایان  فرصورتی
رو، اسالم به هیچ روی، فر روابط همسایگی،  ازاینفین این است که آزار همسایه را تحمل نماید. 

ِْ َ اَ    ُحْسُن   َلْ َس »فرماید:  می کند. امام کاظم مقابله به مثل را تجویز نمی ى  اْلِجاَوا َُ   َوَلِكاَن   اْْلَ
ِْ َصْبُإَك   ُحْسَن  ى  َعَّلی  اْلِجَوا َُ همسایگی، خـوففاری از آزارفافن نیسـت؛ بلکـه صـبر و  خوش 2؛ اْْلَ

 «آزار همسایه است. تحمل
خداوند متعال فوست فارف مرفی را کـه همسـایه بـدی »آمده است:  خدا فر روایتی از رسول 

نماید تا خداوند با مرگ یـا  کند و با خدا حساب می آزارف؛ اما او آزارش را تحمل می فارف و او را می
   3«نیاز کند. فر زندگی همسایه، او را از مقابله با او بی

  ه محرومانو. کمک ب

بختی را خواهد فید کـه فقـرا و محرومـانش، همـواره مـورف توجـه  ای روی سعافت و نیک جامعه
فر بخـش فیگـری از وصـایای  باشند و نسبت به وضع آنها رسـیدگی شـوف. حضـرت علـی

ََ ِفي اْلُفَقَإاِء َو اْلَّمَس ِ  ِن »ارزشمند خوف فر این باره فرموفه:  ََ الَّل َع ِحِّشاُكمَالَّل ََ ُِْ وُهْم ِفاي  از  4؛ َفَّش 
خدا بترسید، از خدا بترسید، فرباره فقـرا و مسـتمندان. پـس، آنهـا را شـریک زنـدگی خـوف قـرار 

 «فهید.
کنند و برای تأمین زندگی پنـاهی ندارنـد، شایسـته  وپنجه نرم می فقیرانی که با رنج و سختی فست
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بـه یـاری آنـان بشـتابد و گـامی فر مسـیر  اند و هرکس فر حد  توان خویش موظـف اسـت توجه
قدر اهمیت فارف که قرآن کریم فر اموال مسـلمان، بـرای  زفایی برفارف. این موضوع، آن محرومیت

اُإوِم »فقیران حق  خاصی قاهل شده است:  ِْ ٌِ ِلّلَسا ِئِ  َواْلَّم ْم َحا ِْ اَواِل َْ فر اموالشـان بـرای  1؛َوِفاي أ
 «  ارف.ن[ وجوف فیساهل و محروم، حقی ]مع

های کـالن خـویش حمایـت از محرومـان را فر اولویـت قـرار  فر تعیـین سیاسـت امام علی
:  کند که کمک به پا برهنگان جامعه را مد  نظر قرار فهد که به مالک اشتر توصیه می فهد؛ چنان می

ْم َواْلَّم » ُْ َن اَلِهحَن َا ِح َّلَة َل َِ ََ ِفي الَطَبَقِة الُسْفَّلی  ََ الَّل َنای الَّل َْ ِوي اْلُباْؤِ  َواْلَز َُ َتا ِج َن َو ِْ َس ِ  ِن َواْلُّم
 ََ ْعَتّإا  َفا ْحَفِ  الَّلا َُ ِِ الَطَبَقِة َق ِنع   َو َفَظَك   َفِاَن ِفي َهِه ِْ ا  اْساَت اْن   ََ َِ   َِ از خـدا بترسـید، از خـدا   2؛ َحِقا

و نیازمنـدان و از کـار  بترسید، فر مورف طبقه پایین؛ آنهـا کـه راه چـاره ندارنـد؛ یعنـی مسـتمندان
کنند و برخـی نیـز نیازشـان را پنهـان  افتافگان. فر این طبقه، کسانی هستند که نیاز خوف را ابراز می

بنابراین، بر آنچه خداوند فر مـورف آنـان بـه  سازند و باید به آنها بدون فرخواست بخشش کرف. می
 « تو فستور فافه، عمل کن.

ی مدیران کالن نظام، فرهنـگ حمایـت از فقیـران را نهافیـه زیست همچنین، حضرت با طرح سافه
مان اسالمی را همدرفی با فقیران کزیستی حا فلسفه زهد و سافه ه علیکروست  کند. ازاین می
ه زندگانی خویش را فر سطح مرفم فقیـر کرفه است کمان عافل واجب کخداوند بر حا»فاند:  می

 3«ند.کاحت نقرار فهند؛ تا رنج فقر، مستمندان را نار
 فرماید:  حنیف، استاندار بصره، می بن خطاب به عثمان امام علی

های ابریشـم بـرای خـوف غـذا و  توانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته خواستم، می اگر می»
لباس فراهم آورم؛ اما هیهات که هوای نفس بر من چیـره گـرفف و حـرص و طمـع مـرا وافارف کـه 

که فر حجاز یا یمامه، کسی باشد که به قرص نـانی نرسـد و یـا  ؛ فرحالی زینمهای لذیذ برگ طعام
هایی کـه از گرسـنگی بـه پشـت  هرگز شکمی سیر نخورف یا من سـیر بخـوابم و پیرامـونم شـکم

   4«اند و جگرهای سوخته، وجوف فاشته باشد. چسبیده
                                                           

 .۳۱. ناریات، آیه 1
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سرپرست را جمـع نمـوفه و  های یتیم و بی روزی او را مشاهده کرفم که بچه»گوید:  ابوالطفیل می
هـای لذیـذ و عسـل بـر  ها را فور هم چیده و لقمه سفره مناسبی باز کرفه و عسل و سایر نیازمندی

ای »از اصـحابش گفـت:  یکـیچنان مؤثر و جالـب بـوف کـه  گذارف. این منظره، آن فهان آنان می
 1«گرفتم. چنین، مورف الطاف علی قرار می کاش  من هم یتیم بوفم و این

شـوا قـرار فافه و مـن یخواهد بفرماید: خداوند مـرا پ فر واقع با این عمل خویش می مام علیا
ت باشـم؛ تـا یتر فیام مانند ضع یو فر زندگ کو پوشا که فر خوراکفه خاصی فارم یوظ ن افراف ام 
نـد، بـه سـبب یب ه مـرا فر رأس جامعـه مـیکند و غنی هم کدا یله، آرامش خاطر پین وسیر به ایفق

 ش به طغیان و سرکشی فچار نشوف.یغنا
آقـا »گری بـه نـام یو ف« آقا محمدعلی»ی به نام یکد بهبهانی، فو پسر فاشت؛ یالله وح گویند آیت

ل( یاند: روزی عروسش )زن آقا محمداسماع ن مرف بزرگ نوشتهیحال ا فر شرح  «. لیمحمداسماع
جور  نیه چرا برای زنت اکرف کده است. به پسرش اعتراض یهای عالی و فاخر پوش ه جامهکد یرا ف

ِِ »خری؟ پسرش جواب روشنی فاف و گفت:  لباس می ُِ َِ اَلتای اْخاَإَج ِلِعبا  حَناَة الَّلا اْن َحاَإَم ز ََ ُقْ  
َن الِإْزِق. َِ  رفه است؟ کسی حرام کبا را چه ینها حرام است؟ لباس فاخر و زیمگر ا «َوالَطِ ب ِت 

گـری ینهـا حـرام اسـت؛ البتـه حـالل اسـت. مـن روی حسـاب فیه اکم یگو م  نمیکگفت: پسر
ن و کر، مـتمیـن مـرفم، غنـی، فقیان این مرفم هستم. فر میشوای اید و پیم. من مرجع تقلیگو می

های فاخر و فاخرتر بپوشند، هستند؛ ولـی طبقـات  ن لباسیه از اکن هم هست؛ افرافی کرمتمیغ
ه کـپوشـند. مـا  ربـاس مـیکها را بپوشند؛ لبـاس  جور لباس نیانند اتو ه نمیکبسیاری هم هستند 

ن یـم آنها را فر ایتوان م و نمیینکه یم، برای مرفم هم تهیپوش ه خوفمان میکن لباسی را یم ایتوان نمی
رفن بـا آنهاسـت. آنـان کـ ار از ما ساخته اسـت و آن، همـدرفیک یکم؛ ولی یاوریسطح زندگی ب

ن کیه تسـیـما یکند، ک ر وقتی زنش از او لباس فاخر مطالبه مییمرف فق یکچشمشان به ماست؛ 
م؛ ینـک د زندگی مـییم، ما مثل خانه آقای وحیرم ما مثل ثروتمندها نبوفید: گیگو خاطر فارف و می

ه مـا هـم کـپوشـی؟ وای بـه حـال آن وقتـی  ه تو میکپوشد  جور می نید ایا عروس وحین زن یبب
ه و ثروتمند مان را مثل طبقه مر یزندگ ی خاطر و یگانه ماین، یه اکم ینکف  روحـی فقـرا  کمکه تسل 

م تـا زهـد مـا ینـکد زاهدانـه زنـدگی یـم کـه مـا بایگو ن منظور مییروف. من به ا هم از فست می
                                                           

 .1۱، ص  ۴۳، ج األنواربحار . مجلسی، 1



   119  (1)نمجلس بيستم و دوم: نگاهی به وصايای اميرالمؤمني

گـران توانسـتند لبـاس فـاخر بپوشـند، مـا هـم لبـاس فـاخر یه فکـهمدرفی با فقرا باشد. روزی 
 1م.یپوش می

یان جامعه اسالمی از طبقه محروم باشند یـا بـه سـبک آنـان زنـدگی بنابراین، اگر  مسئوالن و متول 
خوبی فرک کنند و فر عمـل، بـا آنهـا ابـراز همـدرفی  توانند فرف فقر و استضعاف را به نمایند، می

ه کـای باشـند  الی مجلس، از طبقـهکس جمهور و ویره»فر این باره فرموفه:  نمایند. امام راحل
ر رفاه آنـان باشـند؛ کت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموفه و فر فیظلومت و میمحروم

ـه و غـرق فر لـذات و شـهوات یخـواران و صدرنشـ نیفاران و زم هینه از سـرما ه تلخـی کـنان مرف 
 2«توانند بفهمند. ت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمییمحروم
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