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»جاودان��ه ی تاریخ« مجموعه ای اس��ت از بیانات حرضت آیت الله العظم��ی خامنه ای)مدظلّه العالی( با 

موضوع و محوریت ویژگی ها و ابعاد شخصیّتی حرضت علی)علیه الّسالم( شامل ۲۶ فصل که مخترصی از 

این بیانات در ادامه می آید:

علی)ع(؛ ش��خصیتی ب��ا ابعاد نامتناهی، آفاق عامل پُ��ر از فضایل امیراملؤمنی��ن)ع(، امیراملؤمنین از زبان 

پیامرب)ص(، امیراملؤمنین)ع( در کالم امام مجتبی و امام صادق)ع(، جامعیّت شخصیّت امیراملؤمنین)ع(، 

ت��وازن ش��خصیّت امیراملؤمنی��ن)ع(، ایامن علی)ع(، اخ��الص و تقوای امیراملؤمنی��ن)ع(، صرب و بصیرت 

امیراملؤمنین)ع(، عبادت علی)ع(، امیراملؤمنین)ع( فارغ از خودیّت و منیّت، ایثار و انفاق امیراملؤمنین)ع(، 

زهد طاقت فرسای علی)ع(، امیراملؤمنین)ع( و انتخاب سخت ترین ها، تالشگری و جهاد امیراملؤمنین)ع(، 

علی)ع( پرچمدار عدالت، شجاعت بی نظیر امیراملؤمنین)ع(، مراقبت از بیت املال و فقیران، امیراملؤمنین)ع( 

کالم رهبــری در وصــف
علیه السالمامام علی 
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قدرمتندی مظلوم، رابطه ی عاشقانه ی ما با امیراملؤمنین)ع(. 

 ویژگی های شخصّیتی امیراملؤمنین حرضت علی)ع(

یکی از ابعاد ش��خصیّتی و ویژگی های امیراملؤمنین اهتامم ویژه به عبادت خداوند متعال در طول عمر 

رشیف آن حرضت بوده است: »آن  بزرگوار، همه ی عمرش را به عبادت خدا گذراند. از اّولی که در وجود 

آن بزرگوار به وسیله ی پیغمرب اکرم نقطه ی نوری از هدایت الهی به وجود آمد، تا لحظه ای که با شمشیر 

دشمنان خدا به لقاءالله شتافت، یک جا شام آن بزرگوار را پیدا کنید که از عبادت و توّجه به خدا و رابطه 

گرفنت با خدا غفلت کرده باشد! چه در شادی، چه در عزا، چه در جنگ و چه در صلح. در شب به نوعی، 

در روز به نوعی، در مسجد به نوعی، در میدان جنگ به نوعی، در مسند حکومت به نوعی، در جایگاه 

قضاوت و داوری به نوعی، دایم در حال ارتباط با خدا و تعبّد پیش پروردگار و کار برای او. این امیراملؤمنین 

است.« )۱۷/اردیبهشت/۶۷(

یکی از قرائن مبین ابعاد عبادی آن حرضت ادعیه ای است که ایشان بیان فرموده و توسط سایر امئه)ع( و 

بزرگان دین مورد تأمل و استفاده قرار گرفته است: »من یک وقت از امام راحل بزرگوارمان پرسیدم: در بین 

دعاهایی که هست، شام کدام دعا را بیش تر از همه می پسندید و بزرگ می شامرید؟ ایشان تأملی کردند 

و گفتند: دو دعا؛ یکی دعای کمیل، یکی هم مناجات شعبانیّه. احتامالً مناجات شعبانیّه هم از امیراملؤمنین 

است؛ چون در روایت دارد که همه ی امئّه مناجات شعبانیّه را می خواندند«)۱۲/بهمن/۷۵(

زهد حرضت علی)ع( و بی توجهی به دنیا و عدم دنیاپرستی نیز از دیگر وجوه شخصیّتی آن حرضت بوده 

است: »این جمالت از زبان  امیراملؤمنین، در فضای آفرینش و فضای زندگی انسان، هم چنان پُرطنین است: 

»یا دنیا... غرّی غیری« ای جلوه های دنیا، ای زیبایی های پرجاذبه، ای هوس هایی که قوی ترین انسان ها را 

به دام خود می کشید، بروید کس دیگری غیر علی را فریب، بدهید؛ علی بزرگ تر و باالتر و قوی تر از این 

حرف هاست« )۱۰/بهمن/۶۹(

از دیگر ویژگی های شخصیّتی امیراملؤمنین در لسان حرضت آیت الله العظمی خامنه ای اهتامم ویژه ی آن 

حرضت به جلب رضای الهی در  دوران انقالب اسالمی پیامرب)ص( و همه ی مراحل زندگی بوده است: »در 

جنگ های پیامرب، در اُحد آن وقتی که همه به جز اندکی رفتند و امیراملؤمنین از پیامرب دفاع کرد، در خندق 

آن وقتی که همه از مبارزه ی با عمروبن عبدود رسپیچیدند و آن حرضت مکّرر داوطلب شد، در قضیه ی 

خیرب، در قضیه ی آیات برائت، بعد از رحلت پیامرب، در ماجرای انتخاب جانشین برای پیامرب در سقیفه، در 

شورای تشکیل شده ی بعد از درگذشت خلیفه ی دّوم، در همه ی این موارد امیراملؤمنین فقط و فقط رضای 

الهی را در نظر گرفت  و خالصاًلله آن چیزی را که به نفع اسالم و مسلمین بود، انتخاب کرد و »خود« را 

دخالتی نداد.« )۱۶/فروردین/۷۰(
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از دیدگاه رهرب معظّم انقالب اس��المی عدالت نیز از ویژگی های برجسته ی حرضت علی)ع( بوده است: 

»عدالت و دادگری یکی از  بخش های زیبای شخصیّت امیراملؤمنین)علیه الّسالم( است. ماجرای عدالت در 

زندگی حرضت به قدری عمیق است که کلِّ حکومت وی را تحت تأثیر خود قرار داده است«)۱۷/دی/۷۱( 

از منظر معظّمٌ له؛ »اگر امیراملؤمنین می خواس��ت عدالت را رعایت نکند، اگر می خواست مالحظه کاری 

بکند، اگر می خواست شأن و مقام و شخصیّت خودش را بر مصالح دنیای اسالم ترجیح بدهد، موفّق ترین 

خلفا می شد و قدرمتندترین و هیچ معارضی هم پیدا منی کرد.«)۸/اردیبهشت/۶۸(

هم چنین چشم پوش��ی از خ��ود و خودی و توجه به تکلیف الهی از دیگ��ر ویژگی های حرضت علی)ع( 

بوده است: »یکی از برجسته ترین صفات امیراملؤمنین)علیه الّسالم( عبارت است از: چشم پوشی از خود 

و خ��ودی، قربان��ی کردن هوای نفس و منیّت ه��ا در مقابل تکلیف الهی. مت��ام ماجراهای بزرگ زندگی 

امیراملؤمنین)علیه الّسالم( حول این محور قرار گرفته است.«)۳۰/خرداد/۶۳( 

آن حرضت در همه ی مراحل زندگی پربرکت خویش همواره خود را بنده ی خداوند و خدمت گزار مردم 

می دانستند: »وجود امیراملؤمنین به عنوان یک رییس، یک فرمانده و یک مسئول، مظهر پاکی و شّفافیّت و 

صداقت بود. او آسودگی را به خودش راه داد؛ نسبت به زیردستان تفرعن نفروخت؛ خود را همه جا بنده ی 

خدا و خدمت گزار مردم دانست و مخلصانه -بدون چشم داشت به دنیا- کار کرد.« )۲۸/فروردین/۸۰(

 امیراملؤمنین؛ الگویی برای همه ی نسل های برش

یکی از محورهای عمده ی بیانات حرضت آیت الله العظمی خامنه ای در بحث از شخصیّت حرضت علی)ع( 

تأکید بر الگو بودن آن حرضت از جنبه های گوناگون اس��ت: »وجود امیراملؤمنین )علیه الصالة والس��الم(، از 

جهات متعّدد و در رشایط گوناگون برای همه ی نسل های برش، یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است؛ 

چه در عمل فردی و شخصی خود، چه در محراب عبادتش، چه در مناجاتش، چه در زهدش، چه در محو و 

غرق شدنش در یاد خدا، و چه در مبارزه اش با نفس و شیطان و انگیزه های نفسانی و ماّدی.«)۱۰/بهمن/۶۹(

اگر به درستی تقوا را »آن شّدت مراقبتی که انسان در اعامل شخصی خود از راه حق هیچ تخطّی 
نکند؛ این معنی تقوا است. یعنی کامالً مراقب خود باشد. در دست زدن به پول مراقبت کند؛ در 
دست زدن به آبروی انسان ها مراقبت کند؛ در گزینش ها مراقبت کند؛ در طرد کردن ها مراقبت کند؛ 
در حرف زدن مراقبت کند که برخالف حق سخنی نگوید. یعنی شّدت مراقبت«)۳۰/شهریور/۸۱(

بدانیم، بدون تردید امیراملؤمنین علی)ع( مصداق و الگوی حقیقی تقوا و پرهیزگاری خواهند بود: »حقیقتاً 
او و امام متّقین و مجّسمه ی تقوا و پرهیزکاری است. من به همه ی ملّت، توصیه می کنم که دنباله روی 
و تبعیّت از آن بزرگوار را، بیش از همه چیز در زمینه ی تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار 
و حتّی ذهنیّات و آن چه در دل خطور می کند، پیشه کنید و تقوا را رعایت منایید.« )۷/فروردین/۷۱(
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برای ش��ناخت ام��ام علی)ع( عالوه بر مطالع��ه ی تاریخ و تحلیل آن، می توان به س��خنان آن حرضت 

درباره ی خودشان یا سخنان کسانی که حرضت را درک کرده و در مکتبش پرورش یافته اند - بی واسطه 

یا باواس��طه - و حتی دش��منانش مراجعه کرد. از آن جا که امام)ع( از مقام عصمت برخوردار اس��ت، 

ش��ناخت حرضتش برای غیر معصوم کاری مشکل و چه بس��ا غیرممکن است؛ به همین جهت، شاید 

بهرتین راه شناخت حرضت مراجعه به سخنان معصومان)ع( و از جمله خود ایشان باشد. 

لذا در این نوش��تار بنابر آن اس��ت که امام)ع( را از زبان مبارکش معرفی کنیم. طبیعی اس��ت که با 

بضاعت ناچیز، فقط به جلوه های اندکی از شخصیت آن بزرگوار پرداخته ایم.

الف: دوران طفولیت امام )ع(

هنگامی که امام)ع( نوزاد بود، پیامرب گهواره ی او را در کنار رختخواب خود قرار می داد؛ حتی گاهی 

ابــعــاد شــخــصیــتی
علیه السالمامام علی 
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بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را به سینه می فرشد.

ام��ام)ع( خ��ود در این باره چنین می فرماید: ش��ام می دانید مرا نزد رس��ول خدا چه رتبت اس��ت و 

خویش��اوندی ام با او چه در نسبت اس��ت. آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینه ی 

خویشم جا داد و مرا در بسرت خود می خوابانید، چنان که تنم را به تن خویش می سود و بوی خوش 

خود را به من می بویانید و گاه بود که چیزی را می جوید، سپس آن را به من می خوراند.

ب: دوران نوجوانی امام)ع(

در س��ال خشکس��الی مک��ه، ابوطال��ب ک��ه ب��زرگ قریش بود ب��ه جهت زی��ادی عایل��ه ی خود - 

و ش��اید رس��یدگی به امور دیگران - با مش��کل اقتصادی ش��دیدی مواجه ش��د. پیامرب اکرم)ص( از 

ای��ن فرصت اس��تفاده کرد و برای مس��اعدت به ابوطال��ب و به همراه عمویش عب��اس، کفالت دو 

ت��ن از پ��ران او را متقب��ل ش��دند. در نتیجه جعفر به کفال��ت عباس و امام)ع( ک��ه کوچک ترین 

پ��ر خان��واده ب��ود ب��ه کفال��ت پیام��رب اک��رم)ص( درآمدن��د و بدین وس��یله، حرضت ک��ه هنوز 

س��نین کودک��ی خ��ود را می گذرانی��د به طور کام��ل تحت تربی��ت پیامرب اک��رم)ص( ق��رار گرفت.

امام)ع( در این باره می فرماید: من هم چون فرزندی که همواره همراه مادر است، همواره با پیامرب 

ب��ودم و ب��ه دنبال او حرکت می کردم و او هر روز نکته ی تازه ای را از اخالق نیک برای من آش��کار 

می ساخت و مرا فرمان می داد که به او اقتدا کنم.

امام)ع( هنگام بعثت پیامرب اکرم)ص(، حدود ده س��ال داش��تند، اما ش��خصیت ذاتی آن بزرگوار و 

تأثیرات تربیتی مکتب پیامرب اکرم)ص( ایشان را به جایی رسانده بود که خود می فرمایند: پیامرب)ص( 

مدتی از س��ال مجاور کوه حراء می ش��د، پس تنها من او را مش��اهده می کردم و کسی جز من او را 

منی دید. من نور وحی و رسالت را می دیدم و نسیم نبوت را استشامم می کردم.

 ایامن امام)ع(

الف: اول کسی که ایامن آورد امام علی)ع( است

ب: ایامن امام)ع( توأم با یقین بود

امامی که با حق است و حق هم با اوست؛ کسی که قرآن ناطق است. پس چراغ هدایت و راه نجات 

نیز هست. می فرماید: من در میان شام هم چون چراغی در تاریکی هستم؛ هرکس به سوی آن چراغ 

روی آورد و در کنارش بنش��یند از نورش بهره مند می ش��ود. امام)ع( چراغ هدایتی است که هیچ گاه 

کسی را گمراه منی کند. هرگز گمراه نبوده ام و هرگز کسی به وسیله ی من گمراه نشد.

ج: امام)ع( مطیع خدا و رسول اکرم)ص( بود
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یک��ی از ویژگی های امامان)ع( اطاعت از پروردگار متعال اس��ت و امام علی)ع( نیز در این ویژگی 

رسآمد اس��ت. حرضت می فرمایند: م��ن حتی یک لحظه به معارضه با )احکام و دس��تورات( خدا و 

پیامرب برنخاس��ته ام. آری، ایشان خود را در مقابل پیامرب اکرم)ص( مطیع محض می دانست. چنان که 

به مناسبتی کسی به ایشان عرض کرد:  ای امیرمؤمنان پس تو پیامرب هستی؟ فرمود: وای بر تو! من 

بنده ای از بندگان پیامرب اکرم)ص( هستم!

 موقعیت علمی امام)ع(

الف: از محرض پیامرب)ص( کامل استفاده را برد.

ب ( دعای پیامرب)ص( در حق امام نسبت به علم و آگاهی او.

ج( گسرته ی علم امام)ع(

د( کمبود ظرفیت ها برای استفاده از علم امام)ع(

 امام)ع( رشیک غم و همراه سختی های مردم

ام��ام)ع( در نام��ه ای که خطاب به »عثامن بن حنیف« فرماندار برصه نوش��ته اند فرموده اند: آیا به 

همین قناعت کنم که گفته شود: من امیرمؤمنانم! اما با آنان در سختی های روزگار رشکت نکنم؟ و 

پیشوا و مقتدای آنان در تلخی های زندگی شان نباشم؟

 امام)ع( و ساده زیستی

عثامن بن حنیف، در برصه به مهامنی یکی از رسمایه داران شهر رفته و بر رس سفره ی او نشسته بود. 

امام بعد از شنیدن این خرب در نامه ای، ضمن توبیخ او، شیوه ی خود را نیز بیان کرد و فرمود: به خدا 

سوگند من از دنیای شام طال و نقره ای نیندوخته ام و از غنایم و ثروت های آن مالی ذخیره نکرده ام 

و برای این لباس کهنه ام بدلی مهیا نساخته ام و از زمین آن حتی یک وجب در اختیار نگرفته ام و از 

این دنیا بیش از خوراک مخترص و ناچیزی بهره نربده ام.

 سیاست امام)ع(

امام)ع( در هیچ رشایطی حارض به عدول از مبانی قرآن کریم و سنت پیامرب اکرم)ص( نشدند، حتی 

زمانی که به خالفت رس��یدند، علیرغم این که بعضی دوس��تان حرضت توصیه هایی - که در ظاهر با 

حس��ن نیت و در نظر گرفنت مصالح امام)ع( و حکومت همراه بود - به ایش��ان می منودند، اما آن 

بزرگوار از هرگونه مصلحت اندیشی و ظاهرنگری پرهیز می کردند و در جواب این قبیل پیشنهادات 

می فرمودند: آیا به من دس��تور می دهید که برای پیروزی خود، از جور و س��تم، در حق کس��انی که 
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بر آن ها حکومت می کنم اس��تمداد جویم. به خدا س��وگند تا عمر من باقی اس��ت و تا ش��ب و روز 

برقراراند و ستارگان آسامن در پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد!

ابن ابی الحدید می گوید: »سیاست امام علیه السالم در واقع هامن سیاست پیامرب اکرم)ص( بوده است.« 

سپس وجوه تشابه سیاست امام)ع( با پیامرب اکرم)ص( را ذکر می کند؛ در ادامه نیز میان سیاست خلیفه ی 

دوم و امام)ع( مقایسه می کند و سیاست امام )ع( را از هر جهت مقدم بر سیاست عمر می داند.

امام)ع( خود نیز نس��بت به سیاس��ت معاویه می فرماید: سوگند به خدا معاویه از من سیاستمدارتر 

نیست؛ اما او نیرنگ می زند و مرتکب انواع گناهان می شود. اگر نیرنگ ناپسند و ناشایسته نبود، من 

سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی گناه است و هر گناهی یک نوع کفر!

 شجاعت امام)ع(

ام��ام)ع( در مت��ام عمر رشیف خود از ش��جاعت فوق الع��اده ای برخوردار بودند. ایش��ان درباره ی 

نوجوان��ی خود می فرماید:  من در دوران نوجوانی، بزرگان و ش��جاعان ع��رب را به خاک افکندم و 

شاخه های بلند درخت قبیله ی ربیعه و مرض را درهم شکستم.

امام)ع( در جای دیگر می فرماید: آن ویژگی که در جوانی داش��تم، در سن کهولت به هامن صورت 

باقی است.  به خدا سوگند، من در دنبال این لشکر بودم و آن ها را به پیرشوی وا می داشتم تا باطل 

به کلی عقب نشینی کرد و حق ظاهر گشت؛ در این راه هرگز ناتوان نشدم و ترس مرا احاطه نکرد. 

هم اکنون نیز به دنبال هامن راه می روم و پرده ی باطل را می شکافم تا حق از درون آن خارج شود.

 شخصیت منحرص به فرد امام)ع( در نگاه دیگران

الف. امام حسن مجتبی)ع( پس از شهادت امام)ع( فرمود:  امشب مردی درگذشت که پیشینیان به 

حقیقت او نرسیدند و آیندگان هرگز مانند او را نخواهند دید.

ب. تعقاع بن زراره درباره ی امام )ع( گفت:  رضوان خدا بر تو باد ای امیرمؤمنان! به خدا س��وگند 

زندگی ات کلید هر خیر بود و اگر مردم تو را می پذیرفتنتد، از باالی رس و زیر پای خود می خوردند 

و نعمت خدا آنان را فرا می گرفت؛ لکن اینان نعمت را ناسپاسی کردند و دنیا را بر آخرت برگزیدند.

آری، امام)ع( ش��خصیتی اس��ت که در کعبه زاده شد و در مسجد به ش��هادت رسید. شخصیتی که 

بعد از پیامرب اکرم)ص( همتا و هامنندی نداشت، دارای خصوصیات و ویژگی های منحرص به فردی 

می بود و وجود مبارکش مجموعه ای از اضداد می منود. برای تو صفات گوناگون گرد آمده است و از 

این رو برای تو همتایی منی توان یافت: تو انس��انی وارسته، سیاستمدار، بردبار، شجاع، عابد، جریء، 

تهیدست، سخاومتند و ایثارگر هستی!
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تاریخ نگاران، رسچش��مه ی پیدایش گروه خوارج را جنگ صفین و داستان حکمیت دانسته اند، ولی آیا 

باورکردنی اس��ت که حزبی متشکل و س��ازمان یافته، بی هیچ پیشینه و به یک باره و در چند ساعت، 

متولد ش��ود و ش��عارهایی تند دهد؛ حتی امام علی)ع( خلیفه ی بر حّق مسلامنان و همفکران وی را 

کافر به شامر آورد؟ ساده انگاشنت این جریان، برازنده ی محقق راستین نیست؛ بلکه باید با ریشه یابی 

زمینه های فکری چنین رویدادهایی به بررس��ی، نقد و تحلیل گفتار و نظریات مورّخان پرداخت و با 

قضاوت عادالنه حوادث تاریخی را تجزیه و تحلیل کرد.

 ردپای خوارج در زمان رسول اکرم)ص(
از منابع تاریخی قدیم و جدید و تحقیقات محققان معارص به دست می آید که خوارج نخستین، بیش تر 

خوارج
و تاریخچه ی پیدایش آن ها
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از اعراب بادیه نشین بودند؛ در سال های پایانی عمر پیامرب اسالم)ص( بسیاری از قبایل عرب به میل خود و 

گروهی به اکراه اسالم آوردند. قرآن کریم می فرماید: »قالَِت االعراُب آَمّنا قُل لَم تُؤِمُنوا َو لِکْن قُولُوا أْسلَْمنا 

ولاَّم یَدُخل االیامُن فی قُلُوِبکم َو إْن تُِطیُعوا اللّه و رَُس��ولَُه الیَلِتُْکم ِمْن أعاملِکم َشیئا إنَّ اللَُه َغفوٌر رَِحیم. 

عرب های بادیه نشین گفتند: ما ایامن آوردیم، به آن ها بگو شام ایامن نیاوردید؛ چون حقیقت ایامن هنوز 

در قلب شام داخل نشده است، بلکه بگویید که اسالم آوردیم و اگر از خدا و رسول وی اطاعت کنید، از 

اجر اعامل شام هیچ کاسته نخواهد شد؛ که خداوند آمرزنده و مهربان است«. 

در زمان پیامرب اکرم)ص( برخی از این افراد به ظاهر مسلامن، مخالفت و دشمنی خویش را با پیامرب اسالم 

در جنگ ها یا مجالس عمومی اعالم می کردند و گاهی اهانت هایی به حرضتش روا می داشتند که با دقت 

در گفتار و کردارشان و نیز تأمل در وابستگی های قبیله ای و طایفه ای این افراد، می توان ردپایی از خوارج 

و تفکر خارجی گری را میان آن ها مشاهده منود؛ در این جا دو منونه از بی ادبی و اهانت به ساحت مقدس 

رسول الله)ص( را ذکر می کنیم:

1� مرحوم طربسی در ذیل آیه ی چهارم از سوره ی »حجرات«  نقل می کند: »روزی جمعی از قبیله ی بنی متیم 

وارد مسجد پیامرب)ص( شدند و بدون احرتام و ادب از پشت پنجره ندا دادند: ای محمد! بیرون بیا، می خواهیم 

با تو مفاخره کنیم؛ آنگاه، مال، ثروت و جمعیت قبیله ی خویش را بر شمردند و بر نبی مکرّم اسالم)ص( فخر 

کردند.« این منونه ای از بی ادبی این به ظاهر مسلامنان نسبت به پیامرب بزرگوار اسالم )ص( است.

2� طبق نقل مرحوم عالمه طباطبایی، طربسی، زمخرشی و... در ذیل آیه ی پنجاه و هشتم از سوره ی »توبه«، 

در جریان جنگ ُحَنین )در منطقه ُجعرانه( وقتی پیامرب اسالم)ص( غنایم قبیله ی »هوازِن« را تقسیم می کرد، 

مردی از قبیله ی بنی متیم به نام »ذوالخویرصه« اعرتاضش بلند شد و گفت: ای محمد! عدالت را رعایت کن! 

پیامرب در جواب فرمودند: وای بر تو! اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسی مراعات خواهد کرد؟

عمربن خطاب در این هنگام ناراحت شد و پیشنهاد کرد وی را به قتل برساند، ولی پیامرب مکرّم اسالم)ص( 

فرمودند: رهایش کن، هامنا برای او یارانی خواهد بود که مناز و روزه ی ش��ام در مقابل مناز و روزه آنان 

کوچک ش��مرده می ش��ود؛ آن ها قرآن تالوت می کنند ولی از گلوی شان تجاوز منی کند؛ آنان از دین خارج 

می شوند؛ هامنند تیری که در صید فرو می رود و از طرف دیگر خارج می شود. نشانه ی آن ها این است که 

در میانشان مردی سیاه چهره هست که یکی از پستان های او مانند پستان زن است. زمانی که این گروه 

خروج کردند آن ها را بُکشید؛ پس اگر مجدداً خروج کردند آنان را بکشید.

در بعضی از نقل ها آمده است که بر روی بازوی او چیزی شبیه پستان زن است. ابن کثیر این حدیث را 
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از طریق دوازده س��ند از رسول اللّه)ص( نقل می کند، ولی برخی معارصان، این داستان را افسانه ای بیش 

ندانسته اند؛ در حالی که ماجرای ذوالثدیه از اخبار متواتر و مسلاّمت است که در بسیاری از منابع و کتب 

تفسیر، تاریخ، حدیث و تراجم آمده است. این تواتر و اشتهار که به منابع اصلی و بسیاری از منابع دست 

اول مستند است، نشان می دهد که ادعای این گروه از معارصان پنداری بیش نیست.

آن چه گذشت منونه ای بود از پیشینه ی خوارج در زمان رسول خدا)ص( و نشانی از وجود رد پاهایی از این گروه 

افراطی در آن زمان؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که خوارج و بعضی از رهربانشان در هامن زمان حضور پیامرب 

اسالم)ص( بنا را بر ناسازگاری با حکومت اسالمی گذاشتند و تا حّدی بر جرأت خویش افزودند که به شخص 

رس��ول اللّه)ص( اعرتاض و او را به جهت عدم رعایت عدالت )به گامن خویش( نکوهش و رسزنش کردند.

 عوامل پیدایش خوارج

 1� تعصبات قبیله ای  2� ترک صحنه ی سیاست توسط خواص 3� طوالنی شدن جنگ و عدم کسب غنایم

 4� عدم تقویت بُنیان های عقیدتی 5 � تردید و دودلی 6 � تندروی و قرائت نادرست از دین

مجموع عواملی که برشمردیم در ظهور گروه فتنه گر خوارج مؤثر افتاد و موجب پیدایش فرقه ای جدید 

در تاریخ اسالم شد که در نربد صفین، نقاب ِنفاق از چهره ی خود برداشت و هویت خود را افشا کرد. 

 خوارج امروزت را بشناس

خوارج در هر عرص و زمانی به جای مراجعه به کارشناس خربه و عامل دین، کالم خدا و اولیائش را تفسیر 

به رأی می کنند و  »یومنون ببعض و یکفرون ببعض« هس��تند. خودش��یفتگی آنان تا حدی پیش می رود 

که حالل الهی را حرام می شمرند و بالعکس. متعصب و دچار دگامتیسم  هستند، بر مبنای فهم معوج و 

ناقص خود از دین خدا دیگران را تکفیر می کنند و تا جایی پیش می روند که در راه اعتقاد خودس��اخته 

و باطل خود حارض به انجام هر جنایتی می شوند، از سؤال می هراسند و اطاعت کورکورانه را می طلبند. 

پرسشگری هم که در کار نباشد، مغز می خشکد و منجمد می شود. با این اوصاف گویا خوارج در عرص ما 

هم حضور دارند و فقط ظاهر آنان تغییر کرده است. آن چه در مقطع تاریخی کنونی مفید و عربت آموز 

است، بازشناسی رگه های اندیشه ی این فرقه و شاخص های فکری این گروه منحرف و طاغی است. مرور 

این شاخص ها می تواند در شناخت منافقان و منحرفان مؤثر باشد و مسیر حرکت جامعه ی اسالمی را در 

صیانت از حکومت دینی روشن تر سازد. در طول قرن ها افراد زیادی شعار دفاع از اسالم رس داده و خود 

را حافظ دین و مانع بدعت نامیده اند، کسانی که به خیال خود دین مدار بوده و هستند، اما صدور مجوز 

کشتار، مبب گذاری و ترور را خدمت به اسالم و موجب کسب اجر اخروی بی شامری می دانند.
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ش��ب قدر ش��بی است در ماه مبارک رمضان که در آن ش��ب، قرآن کریم نازل شد. این را می توان با کنار 

هم قرار دادن دو آیه از قرآن کریم به دست آورد. یکی آیه ی 185/ بقره که می فرماید: َشْهُر رََمضاَن الَّذی 

أُنْزَِل فیِه الُْقرْآن؛ ماه رمضانی که در آن قرآن نازل شد و دیگری آیه ی 1/ قدر که می فرماید: إِنَّا أَنْزَلْناُه فی  

لَیْلَِة الَْقْدر؛ ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. پس تردیدی نیست که شب قدر، شب نزول قرآن یکی از 

شب های ماه مبارک رمضان است و گامن این که شب قدر، شب نزول قرآن در ماه رجب، شعبان و یا زمانی 

غیر از ماه رمضان باشد پندار نادرستی خواهد بود.

 شب نزول قرآن کریم

هامن گونه که گذشت قرآن کریم در )آیه ی 1/ قدر (خرب از نزول قرآن در این شب می دهد. سؤال مشهوری 

در این جا مطرح است که اگر قرآن در این شب به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و پس آن آغاز 

خصوصیات شـب قـدر
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نزول در 27 رجب و استمرار آن در طول بیست و سه سال چه می شود؟

عالمه ی طباطبایی)ره( این مفر بزرگ قرآن کریم با استناد به این آیه و آیات 2�3/ دخان می نویسد: قرآن 

کریم دو جور نازل شده، یکى یکپارچه و در یک شب معین و یکى هم به تدریج در طول بیست و سه 

سال نبوت؛ یکی انزال است و دفعی و یکی تنزیل است و تدریجی.

 شب قدر و اندازه گیری

قرآن کریم با وصف قدر و اندازه گیری از این شب یاد می کند و آن را »لَیْلَة الَْقْدر« می خواند. اما چرا؟ آن 

شب خاص در ماه رمضان شب قدر و تقدیر نامیده شد؛ زیرا خداوند متعال در آن شب، رخدادهای یک 

سال؛ یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مى کند؛ یعنی زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت 

و چیزهایى دیگر از این قبیل افراد را رقم می زند.

این معنا در آیه ی 4/ س��وره ی دخان که در وصف ش��ب قدر است مشهودتر است. در آن آیه می فرماید: 

»ِفیها یُْفرَُق کلُّ أَْمٍر َحکیٍم« »فرق«؛ به معناى جداس��ازى و مش��خص کردن دو چیز از یک دیگر اس��ت و 

»فرق هر امر حکیم« یعنی آن امر و آن واقعه اى که باید رخ دهد را با تقدیر و اندازه گیرى مشخص سازند. 

بنابراین این ش��ب را ش��ب قدر نامید چون در آن شب هر واقعه ای که تا سال آینده باید رخ دهد در آن 

شب حد و اندازه اش تعیین شده و رقم می  خورد.

دو نکته: اول. خداوند متعال، حکیم اس��ت و تقدیر او نیز حکیامنه اس��ت و از این کار هم با تعبیر امر 

حکیم یاد کرد، بنابراین واقعه ای که رقم می خورد حکیامنه و به تعبیر عامیانه روی حساب و کتاب است. 

برای مثال در شب قدر رقم می خورد: فالنی که با اختیار خود، فالن کارها را انجام خواهد داد به اضافه ی 

کارهایی که انجام داده است به همراه تأثیر عوامل دیگری مانند دعای خیر یا آه دردمندانه ی دیگران در 

حق او، به فالن رسنوش��ت خیر یا ناگوار دچار ش��ود. به عبارت دیگر رابطه ی منطقی و ریاضی دو طرف 

تساوی به امضا می رسد. 

دوم. از تفسیری که گذشت استفاده مى شود شب قدر منحرص در آن شب و آن سال نزول نیست؛ بلکه 

هر ساله این وقایع در یک شب خاص به نام شب قدر تکرار می شود؛ شبی که در آن، امور سال آینده تا 

شب قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مى شود. این تکرار را می توان از کلمه ی »یفرق« که فعل مضارع 

اس��ت و اس��تمرار را مى رساند به خوبی اس��تنباط کرد. پس ما در ماه رمضان شبی داریم که در آن شب، 

یک بار قرآن به صورت دفعی و یک جا بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و در هامن 

شب هر ساله مقدرات یک ساله رقم می خورد؛ بنابراین آن شب، شب نزول قرآن است )یکبار( و شب قدر 

است )هر سال(.
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 برتر از هزار ماه

قرآن کریم ارزش این شب را برتر از هزار ماه می داند و می فرماید: لَیْلَُة الَْقْدِر َخیٌْر ِمْن أَلِْف َشْهٍر؛ شب قدر 

بهرت از هزار ماه است.  منظور از بهرت بودن این شب از هزار شب به طورى که مفرین تفسیر کرده اند 

بهرت بودنش از نظر فضیلت عبادت است. این معنا با هدف قرآن هم تناسب دارد؛ چون هدف اصلی قرآن، 

نزدیک کردن مردم به سوى خدا و زنده کردن آن ها با عبادت است، بنابراین منظور از برتری، ارزش عبادت 

در آن شب است که از هزار شب عبادت برتر است. ناگفته مناند این هامن معنایی است که در روایات 

نیز به آن اشاره شده است.

 نزول مالئکه و روح در این شب

در این ش��ب مالئکه و روح به دس��تور خداوند متعال ، تنزل پیدا کرده و پایین می آیند »تََنزَُّل الَْمالئِکُة َو 

الرُّوُح فیها ِبإِذِْن َربِِّهْم ِمْن کلِّ أَْمٍر« 

در سوره ی نحل، فرودگاه این گروه را بندگان برگزیده ی خدا دانسته و می فرماید: یَُنزُِّل الَْمالئِکَة ِبالرُّوحِ ِمْن 

أَْمرِِه َعىل  َمْن یَشاُء ِمْن ِعباِده؛ فرشتگان را با روح به فرمان خویش، بر هر کس از بندگانش که بخواهد، 

نازل می کند.

 اعامل شب قدر

اعاملی که در هر سه شب مشرتک است:

۱- غسل. )مقارن غروب آفتاب، که بهرت است مناز عشاء را با غسل خواند.(
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۲- دو رکعت مناز وارد شده است که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ 
هفتاد مرتبه اَستَغُفرِاللَه َو اَتوُب اِلَیِه.

۳- قرآن مجید را بگشاید و بگذارد در مقابل خود و بگوید: اَللُّهمَّ اِنّی اَسئَلَُِک ِبِکتاِبَک املُنزَِل َو ما فیِه اسُمَک 
االَکرَبُ و اَسامُۆَک الُحسنی َو ما یُخاُف َو یُرجی اَن تَجَعلَنی ِمن ُعتَقائَِک ِمَن الّنار. پس هر حاجت که دارد بخواهد.

۴- مصحف رشیف را بگیرد و بر رس بگذارد و بگوید: اَللّهمَّ ِبَحقِّ هذاالُقرآِن َو ِبَحقِّ َمن اَرَسلتَه ِبه َو ِبَحِق 
َک ِمنَک. َک َعلَیِهم فال اََحَد اَعرَفُِب ِبَحقِّ کُلِّ مومٍن َمَدحتَه ُ فیِه َو ِبَحقِّ

ده مرتبه: ِبعلیٍّ ٍد   ده مرتبه: مِبَُحمَّ ده مرتبه بگوید: ِبَک یا الله 

ده مرتبه: ِبالُحَسینِ  ده مرتبه: ِبالَحَسِن   ده مرتبه: ِبفاِطَمَة  

ٍد ده مرتبه: ِبَجعَفر بِن ُمَحمَّ ِد بِن َعلِیٍّ  ده مرتبه: مِبَُحمَّ ده مرتبه: ِبعلّی بِن الُحسین 

ِد بِن َعلِیٍّ ده مرتبه: مِبَُحمَّ ده مرتبه: ِبعلیِّ بِن ُموسی  ده مرتبه: مِبُوسی بِن َجعَفرٍ  

ِة. ده مرتبه: ِبالُحجَّ ده مرتبه: ِبالَحَسِن بِن َعلِیٍّ  دٍ  ده مرتبه: ِبَعلِیِّ بِن ُمَحمَّ

پس از این عمل هر حاجتی که داری طلب کن.

۵- زیارت امام حس��ین علیه السالم است که در روایت آمده است که، چون شب قدر می شود منادی از 
آسامن هفتم ندا می کند که حق تعالی آمرزید هر کسی را که به زیارت قرب امام حسین علیه السالم آمده 

است.

۶- احیا داشنت این شب ها. در روایت آمده هر کس احیا کند شب قدر را گناهان او آمرزیده شود هرچند 
به عدد ستارگان آسامن و سنگینی کوه ها و وزن دریا ها باشد.

۷- صد رکعت مناز بخواند که فضیلت بس��یار دارد، و افضل آن اس��ت که در هر رکعت بعد از حمد ده 
مرتبه توحید بخواند.

۸- اين دعا را بخواند: اللَُّهمَّ إِنِّ أَْمَسيُْت لََك َعبْداً َداِخراً ال أَْملُِك لَِنْفِس نَْفعاً َو ال رَضّاً َو ال أرَْصُِف َعْنَها 
ٍد َو  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ِت َو ِقلَِّة ِحيلَِتي فََصلِّ َعىَل ُمَحمَّ ُس��وءاً أَْش��َهُد ِبَذلَِك َعىَل نَْفِس َو أَْعرَتُِف لََك ِبَضْعِف قُوَّ

أَنِْج��ْز ِل َما َوَعْدتَِني َو َجِميَع الُْمؤِْمِن��َن َو الُْمؤِْمَناِت ِمَن الَْمْغِفرَِة ِف َهِذِه اللَّيْلَِة َو أمَْتِْم َعَلَّ َما آتَيْتَِني 

ِعيُف الَْفِقرُي الَْمِهُن اللَُّهمَّ ال تَْجَعلِْني نَاِسياً لِِذكْرَِك ِفياَم أَْولَيْتَِني َو ال  فَِإنِّ َعبُْدَك الِْمْسِكُن الُْمْستَِكُن الضَّ

]َغاِفال[ ِلِْحَس��انَِك ِفياَم أَْعطَيْتَِني َو ال آِيس��اً ِمْن إَِجابَِتَك َو إِْن أَبْطَأَْت َعنِّي ِف رَسَّاَء ]كُْنُت [ أَْو رَضَّاَء أَْو 

َعاِء ٍة أَْو رََخاٍء أَْو َعاِفيٍَة أَْو باَلٍء أَْو بُؤٍْس أَْو نَْعاَمَء إِنََّك َسِميُع الدُّ ِشدَّ

در بعضی از روایات وارد شده: دعای »جوشن کبیر« را در این سه شب بخواند. 
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