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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 87/ 13/9: تاريخ       چهل و يكم جلسه     نهج البالغه : موضوع

الحمد هللا رب العالمين و و الصالة و السالم علي خاتم االنبياء والمرسلين             
د و علـي أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين                     سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـ

  .للعن علي أعدائهم أجمعينالمعصومين سيما بقية اهللا في االرضين وا
يكي از راه ها ي پي بردن به شخصيت و فكر و فرهنگ شخص مطالعـه         .

ي كتابي است كه كه از او باقي مانـده بـراي شـناخت اشـخاص، بلكـه                  
بهترين راه مطالعه ي آثار و يادگاري هايي است كه از شخص مانده مثال              

امه بـه فكـر و      ما بخواهيم فردوس را بشناسيم از مطالعه ي كتاب شـاهن          
فرهنگ و قدرت ادبي و قدرت فكري و شخـصيت فردوسـي از مطالعـه               

همين طور سعدي و نظامي و ساير رشـته هـايي           . اين كتاب پي مي بريم    
بـراي شـناخت صـاحب جـواهر        . كه اشخاص در ان ها تأليفاتي دارنـد       

مطالعه جواهر راه خوبي است براي پي بردن به فكر و فرهنگ و تـالش               
ك و شخصيت صاحب جواهر، نهـج البالغـه هـم كـه بـا               و زحمت و در   

توفيق پروردگار ما روز چهارشنبه به بيان مطالب آن اشتغال داريم تجلي            
يعني يكـي از راه هـاي    . در نهج البالغه است   ) ع(شخصيت حضرت امير    

) ع(پي بردن به شخصيت و عظمت و فرهنگ بسيار باالي حضرت اميـر              
را به سـه    ) ع(اي زندگي حضرت امير     دوره ه . مطالعه ي اين كتاب است    

قسمت مي تـوان تقـسيم كـرد دوره ي اول دوره اي اسـت كـه دوره ي                   
 سالگي اسـالم    10در سن   ) ص(سازندگي اسالم يعني هنگامي كه پيغمبر       

و ايمان را قبول كرده و پيوسته از اول كه در آغوش پيغمبر بزرگ شـده                 
در ايـن   ) ص(محمـد   اين دوره بيست و سه سال كه پيغمبر اكرم حضرت           

دوره بيست و سه سال كه سيزده سال در مكه و ده سال در مدينـه بـوده             
در ايـن   . اين دوره دوره ي ساختن اسالم و مباني و معارف اسالم اسـت            

هميشه حضور داشته در روز ) ص(در كنار پيغمبر ) ع(دوره حضرت امير 
 جنگ شمشير بر دست و پرچم جهاد بـر دوش، در تمـام غـزوات مهـم                

شركت داشته و به جهاد مي پرداخته است در روز صلح هم قلم به دست               
در كنار پيغمبر صلوات اهللا عليه و اله تعليم و تربيت اين يست و سه سال                
دوره اول زندگي موالي متقيان حضرت امير عليه السالم مـي باشـد كـه               
زماني است كه پيغمبر اكرم صلوات اهللا عليه و اله مبعـوث شـده، سـيزده                

ال در مكه و ده سال در مدينه در كنار پيغمبر صلوات اهللا عليـه و الـه                  س
دوره دوم،  . بوده خطي در نهج البالغه در رابطه بـا ايـن موضـوع داريـم              

 سال از خالفت چشم پوشي كرده با آن نظـر واقـع             25دوره اي است كه     
به بينانهبراي مصلحت اسالم با اين كه پيغمبر صلوات اهللا عليه و اله او را               

عنوان خالفت معرفي كرده از لحاظ شايستگي و برجستگي شكي نبـوده            

حضرت امير عليه الـسالم     . اما باالخره يك جريان انحرافي به وجود آمد       
 25كنار زده شد براي مصلحت اسالم اغماض كرد و صبر و سكوت اين              

 سـال صـبر و سـكوت بـه          25سال است اين دوره ي دوم است در اين          
ده بلكه براي خاطر مـصلحت اسـالم چـون درخـت            معناي خاموشي نبو  

اسالم بايد قوت بگيرد از ايـن       . جوان و نوپاي اسالم بايستي شكفته شود      
جهت از طرفي با خلفا همكاري كرده از طرفي تعليم و تربيت و رفع نياز           

 سال تا آن سه نفر خالفـت  25اين دوره هم . منديهاي جامعه مكسلمانان 
غه خطبه ها و مطالبي دربـاره ايـن موضـوع           نهج البال . و حكومت كردند  

 سال همان خطبه شقـشقيه      25دارد گوياترين مسئله در اين موزد در اين         
است كه خطبه سوم نهج البالغه است كه حضرت امير عليه الـسالم ايـن               

 سال را كه آن سه نفر خالفت كردند و خودش چـه نقـشي داشـته و                  25
ره بسيار بسيار   .ن هم يك دو   صبرت و في العين قضا و في الحلق شجا اي         

حساسي است براي اين كه در اين دوره اسالم در جرياني واقع شده كـه               
منافقين، مشركين، يهود ، نصاري قطب حكومتي روم و قطـب حكـومتي             
ايران همه اين ها براي از بين بردن اسالم با همديگر تباني داشـتند اگـر                

و بـراي خالفـت در   حضرت امير عليه السالم دست به شمشير مي بـرده       
آن هـا از ايـن   . مي شـد ... ...داخل اسالم با اين ها درگير مي شد اسالم         

امـا بـراي    . فرصت استفاده مي كردند، اسالم به طور كلي نابود مـي شـد            
 سال صبر اميـر     25خاطر اين كه اسالم پا بر جا بماند و تقويت شود اين             

لمـاتي اسـت كـه      بله خطبه هاي مربوط به اين موضوع ك       . المؤمنين است 
 سـال دوره سـوم   25بعد از سـپري شـدن   . يكي خطبه شقشقيه مي باشد  

آغاز مي شود، دوره ي سوم  دوره ي خالفت امير مومنان مي باشد ايـن                
اما از اين جهـت  .  سال در اين دوره هم كارهاي فراواني انجام شده5هم  

كه مهم ترين كار، كار تشكيل يك حكومتي است كه تـشكيل حكومـت              
يانگر اين است كه اسالم  چه نوع حكومتي را قبول دارد چون مسئله              نما

پيشرفت ها، سقوط ها، انحطاط هـا،       . حكومت، مسئله بسيار مهمي است    
ترقي ها، تنزل ها، تكامل ها تمتم اين ها بيشتر برمـي گـرده بـه مـسئله                  

براي خاطر اين كـه مقـدرات       . حكومت ها، حكومت ها سرنوشت سازند     
 اقتصادي، اجتماعي، اخالقي همه و همه بر مـي گـردد            فرهنگي، سياسي، 

مـام در   . اين قدر تاثير و كارايي در سرنوشت مردم دارد        . به حكومت ها   ا
 سال تأسيس يك حكومتي كـه اسـوه و نمونـه و معـرف معـارف                 5اين  

ما بحث مان درباره توحيـد پروردگـار        . اسالمي از لحاظ حكومت است    
 و اصول حضرت امير عليه الـسالم را       مباني. متعال در همين ضمينه است    

بيان كنيم تا معلوم شود در دنيا اسالم چه نـوع حكـومتي را پـي ريـزي                  
اول شـاخه مـورد     . كرده و قبول دارد اين بحث شاخه هـاي متعـدد دارد           
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بحث ما فعال درباره ي بيت المال بود چون در هر جامعه اي اموالي است  
علق به عموم چـه طـور بايـستي         كه متعلق به عموم مي باشد آن اموال مت        

جمع آوري شود، چه طور نگهداري شود، چه طور مـصرف گـردد ايـن               
از اين جهت مـا يكـي از مقـدمات و اصـول را              . خيلي مهمه، خيلي مهم   

مسئله بيت المال قرار داديم مثال كسي كه وضو مي گيـرد ايـن آب مـال                 
ـ                ا در  همه ملت است در قطره قطره اش بايد دقت گردد اگـر كـسي واقع

همان وضو گرفتن يا خوردن آب ما در روايات داريـم آب خورديـد در               
. ته ليوان مقداري آب ماند دور نريزيد چون آب مال همه ملت مي باشد             

مسئله بيت المال و اموالي كه متعلق       . برق مال همه ي ملت است و هكذا       
به همه است اگر انسان درباره ان اسراف كند، دقت نكند يك خيانت بـه               

ايـن اسـن كـه ايـن        .  ملت به حساب مي آيد نه به يك نفر، دو نفـر            يك
حـضرت اميـر عليـه      . مسئله يكي از مسائل مهم زندگي به شمار مي آيد         

در اين جا ما فرصت نداريم      . السالم مطالبي دارد درباره همان بيت المال      
ولي به عنوان راهنمايي عرض مي كنم مطالعه تاريخ كه چه قدر اسـراف              

ي ها به عمل آمده قبل از حضرت امير عليه الـسالم، خلفـاي   و زياده رو  
قبل از آن، حضرت اميـر در همـان خطبـه شقـشقيه يخـضمون مـال اهللا                  

ايـن  . خضمة االبل نبتة الربيع درباره عثمان و طرفداران عثمان مي گويد          
اين ها بعد تاريخ هاي بعدش كـه مطالـب          . چنين بودند درباره بيت المال    

اين سالطين اين همـه سـاختن       . و بني عباس و سالطين    عجيبه، بني اميه    
كاخ ها، جمع مال و ثروت، عياشي ها، خودكامگي ها، تبذيرها، اسـراف             
ها، خدم و حشم ها و تشكيالت اين همـش از بيـت المـال بـوده خـب                   

حاال بـراي نمونـه، شـما مـي خواهيـد      . مسئله، خيلي مسئله مهمي است 
 منتهي در جريان عثمان از عثمـان        مطالعه كنيد، شيخ عباس قمي در تتمه      

اينهـا  . چقدر ثروت مانده و طلحه چقدر، زبير چقدر، عمر و عاص چقدر      
چقدر طال و خدم و حشم و خانه و انعام و حيوانات اين ها خيلي زيـاد                 
است اما اگر بخواهيم بپردازيم به اين ها خيلي وقت گرفته مـي شـود در    

فاسـيري كـه از يـك جهـت         جلد بيست و يكم تفسير طنطاوي يكي از ت        
كه بنده شايد چهل، پنجاه سال قبل از        . مطالعه اش خيلي خوب مي باشد     

طنطــاوي . ايــن مطالعــه اش كــرده ام از همــه اش فهرســت برداشــته ام
تفسيرش اين خصوصيت را دارد كه از راه علوم طبيعي وقتي كه اين قبيل 

 يـي كـه در      آيات را ذكر مي كند به مسئله توحيد و اين ريزه كـاري هـا              
خلقت زمين و آسمان و ماه و خورشيد و دريا و درخـت و جـانوران و                 
انسان  در اين قسمت ها آن ريزه كاري ها يي كه مربوط به خلقت است                
و حاكي از نظم و هماهنگي موجودات و حركت و حدوث و همه اين ها               

 جلـد مـي   25، 21آن در جلـد  . بحث هاي توحيدي خيلي جـالبي دارد  

ناسبت اين آيه اذهبتم طيباتكم في الحيـاة الـدنيا آمـده زيـاده              به م . باشد
روي ها و اسراف هاي سالطين و خلفا را نمونه هاي فراواني ذكر كـرده               
. كه مطالعه مي كنيد اگر ما به آن جنبه بپردازيم خيلـي طـول مـي كـشد                 

حضرت امير عليه السالم عنايت فراواني به مـسئله بيـت المـال دارد در               
ي از نامه هايي است كـه حـضرت اميـر عليـه الـسالم ايـن                 ، يك 62نامه  

 را  62نامـه   . صحبت ها كه ما عرض كرديم تقريبا اشاره به اين هـا دارد            
امام به اهل مصر نوشته اند و اين نامه را با مالـك اشـتر همـراه سـاخته                 
است همه نامه را نمي خوانم فعال ولي چند نكته اي كه به بحث امروز ما                

صـلوات اهللا عليـه و الـه از جهـان چـشم             .... ارد كه فلما    اول د . مربوطه
پوشيد تنازع المسلمون االرض بعده مسلمان ها در امر خالفت كـشاكش           
و كشمكش فراواني به وجود آوردند فواهللا ما كان يلقـي فـي روعـي در                

ان العـرب تـرعج هـذه االرض       . خاطر من خطور نمي كرد و يخطر ببالي       
 بعد از پيغمبر خالفت و حكومـت را از مـا            بعده فكر نمي كردم كه عرب     

بگيرند، از اهل بيت بگيرند وال انهم منحوه اني من بعدي فكر نمي كـردم               
كه من را از خالفت دور كنند ولي خب اين كار شد البته اين بـاز كنايـه                  
است، نمي خواهد بگويد كه من نمي دانستم اين مطلب كنايه از اين است              

.  مسلم بود كه من خليفه و جانشين پيغمبر هـستم          كه اين امر به اندازه اي     
كـه چطـور خواهـد شـد        . كسي جاي فكر نبود كه فكر كند در اين مورد         

. النـاس علـي فـالن يبايعونـه       ..... فما راعني اال    . باالخره شد . حاال شد 
. چيزي نگذشت كه ديدم مردم فوج فوج به طرف ابوبكر حركت مي كنند            

 كردم اين چنين بشود ولي ديـدم مـردم          فكر نمي . فالن مرد ابوبكر هست   
بعد از پيغمبر حركت كردند و براي بيعت با ابوبكر البته يك نقشه اي بود               

نقشه بود كه قبال تنظيم شده بود آن چه قبال مخالفيم تنظيم كـرده    ...... كه  
بودند عملي كردند بله فامسخت يدي من دست نگه داشتم اين حـاكي از              

راواني است حتي رايـت راجعـة النـاس قـد      يك درد دل و رنج روحي ف      
 ديدنـد   رجع عن االسالم يدعون الي محق محمد صلوات اهللا عليه و الـه              

فكرهايي كه پديد آمده كه مي خواهند مردم را از اسالم برگردانند، اصـال       
نقشه از بين رفتن دين طرح مي شود و عملي مي گردد بله عمـال همـين                

فخشيت ان لم انصر االسالم و اهله من ترسيدم از اين كـه اگـر               . طور بود 
مك به  من قيام نكنم به كمك به اسالم از حق خود صرف نظر كنم ولي ك              

اسالم كنم ان اري فيه ثلما او هدما  يا رخنه اي به وجـود مـي آيـد كـه                     
. ديگر قابل جبران نخواهد بود يا اصال اسالم به طور كلي منهدم مي شود             

مصيبت از بين رفتن باالتر از اين بود كه من خالفتم از بين برود خالفت               
 بـاطني   چيست دو جنبه دارد حضرت امير عليه السالم واليت واقعـي و           

خب امام است چه مردم قبول كنند چه مردم قبول نكنند چه غصب كنند              
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يا نكنند اين يك مسئله امامت و واليت است اما خالفت و حكومت بـر               
مردم اين را من صرف نظر كردم چون اين حكومت واليتي اسـت متـاع               

در چند روز قليل حكومت بر مردم يزول منها ما كـان يـزول              . ايام قالئل 
د روز سپري مي شود كما يزول الـسراب كمـا كـه انـسان از دور                 كه چن 

سرابي را يك نقطه آب نمايي را از دور مي بيند وقتي كه نزديك برويـد                
محو مي گردد او كما يتقشع السحاب يا مثـل ابـري كـه در مـدت كمـي               
پراكنده مي شود فنهضت في تلك االحداث من در اين جـا ديگـر قيـام                

سالم همان كه گفتيم راهنمـايي خلفـا از طرفـي           كردم به كمك كردن به ا     
تعليم و تربيت مردم، بيان احكام خداوند رفع نيازمندي ها از طرفي حتي             

دين برقرار ما گـشت و ايـن        . زاح الباطل و زهق، و اطمأن الدين و تنهنه        
باز مقدمه اي است بر آن چه مـي خـواهم بگـويم خـب حـاال مـن بـه                     

خالفت را قبضه كردم مخـالفيني بـه        حاال كه من    ///// حكومت رسيدم   
وجود آمدند سه جبهه به وجود آمده يك جبهه، جبهه بغاة مي باشد يعني      
كساني كه در برابر اين حكومت تسليم نيستند مثل معاويه كه باعـث بـه               
وجود آمدن جنگ صفين شد اين يكي هست كساني كه متمرد هستند در             

خالفت مي كنند ايـن يـك       برابر حكومت اسالمي و تن در نمي دهند يا م         
جبهه است جبهه ديگر جبهه ناكثين مي باشد طلخـه و زبيـر و عايـشه و       
امثال اينها بيعت كردند اما بيعت را به هم زدند و دوباره مخالفـت كردنـد                
. اين يك جبهه است جبهه ديگر جبهه مقدمين و خوارج نهروان مي باشد            

شك و متعصب مثل    طالباني صفتان كه اين ها هم آن تقدس ظاهري و خ          
وهابي ها تقريبا بودند اين ها هم يك جبهه است كه به وجود امده خـب                
تا حاال سه جبهه به وجود آمده و اني واهللا لو لقيتهم واحدا اگر تنهـا مـن             
در كارم ثابت قدم و با تصميم و اراده باشم و هم طالع االرض كلها اگـر                 

ما با ليت و ال استوحشت  تنها من باشم و مخالفين سطح زمين را پر كنند           
من از اين كه آن ها گمراه و راه         //////  من ترسي ندارم وحشتي ندارم      

ذاللت مي روند و از اين كه من بر حقم شكي ندارم و يقينا من ربي مـن                  
از اين كه آن ها راه باطل مي روند شكي ندارم اين ها امروز هم براي ما                 

سـت و اسـالم اسـت در        در س است اآلن امروز هم حكومت اسـالمي ا         
برابر دشمنان كينه توز و سرسخت ولي ما در اين كه راه ما راه حق است                
و راه آن ها راه باطل شكي نداريم ولي يك نكته كه بحث ما مربوط بـه                 

من از اين جهت متأسفم و نگرانم كه امر اين امـت      /////// اين است كه    
ا يعني كم خـردان  حكومت اين امت را سفها و فجار به دست بگيرند سفه      

فجار يعني فاسقان و گنهكاران اگر ان ها به دست گيرند چهار چيـز بـه                
وجود مي آيد اول اين كه يتخذوا مال اهللا دوال بيت المال را و مـال خـدا    
را دست به دست مي گرداند و مورد استفاده شخصي خودشان قرار مـي              

كه بنـدگان خـدا   دهند اين اول به بيت المال است و عباده خوال دوم اين         
را به زنجير استبداد مي كشانند يعني بندگان خدا را بنـده خودشـان مـي           
كنند براي اين كه استبداد شأنش همين مي باشد كسي كـه مـستبد باشـد               
خودش را يك فرمانرواي تام االختيار تلقي مي كند مردم را مثـل يـك               

دشـان را   برده خيال مي كند هر چه مي بايد آن ها بايد انجام بدهنـد خو              
خود قانون مي دانند قانون رأي آن ها ست فكر آن هاسـت و صـالحين                
حربا و الفاسقين حزبا با صالحين حكومت هاي استبداد و ظـالم قـدرت              
هاي استكباري به طور كلي و استبدادي با صالحين حرب و جنـگ مـي       
كنند سعي مي كنند صالحين را بكوبند و از ميان بردارند چـون صـالحين               

د راه آن ها هستند جلوي زياده روي ها و ظلم هاي آن هـا را                هميشه س 
مي گيرند اما فاسقين را براي خودشان پشتيبان و حزب و گروه قرار مي              
دهند از اين جهت من نگران هستم خب در عين حال اين كه بسياري از               
مطالب از اين قبيل در نهج البالغه است و براي ما راه گشاست و استفاده        

ين مطلب را داشت يتخذوا مال اهللا دوال هميشه حكومت هـاي            مي كنيم ا  
فاسد بيت النال را ميان خودشان دسـت بـه دسـت مـي گرداننـد مـورد                  
استفاده شخصي قرار مي دهند و مـردم را كـه حـق مـردم در ان اسـت                   
محروم مي كنند بحث ما با توفيق پروردگار متعال در همين زمينه اسـت              

لسالم چه مطلبي دارند اين مطلب در بحـار         كه ببينيم حضرت امير عليه ا     
مام صادق عليه السالم عن آبائـه        105 طبع جديد صفحه     41است جلد     ا

عليه السالم حضرت امير عليه السالم كتب الي عماله نامه نوشـتند بـراي              
كارگران و كارمندان حكومت وقت خودشان ادقوا اقالمكم و قاربوا بـين            

ها را ريـز بتراشـيد در نوشـتن نامـه           سطوركم واحذفوا اني فضولكم قلم      
هاي اداري سطرها را نزديك به هـم بنويـسيد واحـذفوا انـي فـضولكم                
كلمات اضافي را حذف كنيد واقصدوا قصد المعاني و به ان مطلب توجـه              
داشته باشيد عبارت هاي اضافي به كار نباريد و اياكم واالكثار از زيـاده              

 تحتمـل االضـرار بيـت المـال         روي جدا بپرهزيد فان اموال المسلمين ال      
مسلمان ها تحمل ضرر زدن را ندارد اين خيلي مهم است نمونه اي است              
از اين كه در بيت المال چقدر بايد كارجگزاران حكومت صـرفه جـويي              

قلم كه ريز شد معلوم است در كاغذ جـاي كمتـري مـي گيـرد در                 . كنند
ذ مـي باشـد     نوشتن درشت ها بيشتر مي گيرند اين صرفه جويي در كاغ          

شايد در مركبش هم صرفه جويي باشد قلم كـه ريـز شـد مركـب كمتـر                  
تحمل مي كند قلم درشت مركب بيشتر عالوه بر اين در ان وقت نوشـتن               
قاربوا بين سطوركم سطرها را به هم نزديك بنويسيد باز هم صرفه جويي    
است در كاغذ كه سطرها نزديك تر است تا كاغـذ كمتـر مـصرف شـود                 

ني فضولكم كلمات اضافي را حذف كنيد تارك هـا و عبـارت             واحذفوا ا 
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هاي اضافي و امثال اين ها براي خاطر اين كه اين كلمـات اضـافي هـم                 
وقت را مي گيرد هم كاغذ بيشتر مصرف مي شود هم قلم و مركب بيشتر               
مصرف مي گردد هميشه توجه داشته باشيد كـه لـب مطلـب را بنويـسيد      

زياده روي جدا خودداري كنيد براي ايـن كـه          همين و اياكم و االكثار از       
بيت المال مسلمان ها متحمل اين ضررها نبايد باشد اين يك نمونه است             

 حاال مطلب ديگري باز هم در بحـار جلـد   105 صفحه 41از بحار جلد  
 االصبغ بن نباته از خواص اصحاب حضرت اميـر عليـه            325 صفحه   40

 نقـل مـي كنـد دخلـت بالدكـم           السالم مي باشد قال علي عليه السالم او       
باشمالي هذه و رحلتي و راحلتي ها هي خطاب به اهل كوفه است چون              
حضرت از مدينه آمد بصره و جنگ جمل را انجام داد بعد آمد به كوفـه                

كوفه از جهت . كوفه شهر جديد االحداثي بود در زمان عمر كم كم بنا شد
 ديگـر از عـراق مـي    اين كه از اين طرف به ايران نزديك بود و از طرف           

بله از طرف حجاز مي آمدند در آن بين يك شهري به نـام كوفـه                . آمدند
ساخته شد بعد كوفه كم كم به شط فرات هم رسـيد و موقعيـت خاصـي                 
دارد و كم كم يك شهر بزرگي شد حضرت امير عليه السالم آن جا را به                

ي كـه   اسالم پايتخت قرار داد خطاب به مردم كه اي مردم كوفه مـن روز             
وارد اين شهر شدم سوار يك شتري بودم اين هم همان شـتر اسـت كـه                 
اآلن زير پاي من است و لباسي در بر داشتم كه همان لباس است كـه در        
ر دارم و رحلتي رحله يعني آن اثاثي كـه مـسافر بـه همـراه دارد يـك                   
ليواني، قاشقي مثال و مشك آبي اين مي شود رحـل راحلـه يعنـي شـتر                 

اثي كه همراه مسافر است لباسم بر تـن ايـن هـا را داشـتم                رحل يعني اث  
آمدم و وارد اين شهر شدم فان انا خرجت من بالدكم بغير ما دخلت فاني          
من الخائنين اگر روزي بعد از چند سال حكومت در اين شهر رفتم بيش              
از اين داشتم بدانيد كه من خيانت كرده ام بله ببينيد واقعا ايـن حكومـت                

ن كلماتي است كه در بحث ما مطرح مي باشد خيلي خب            علوي است اي  
حاال چون ما در بحث بيت المال داريم بحث مي كنيم هفته گذشته از آن               

 كه يادداشت فرموديد مطالبي نقـل كـرديم دربـاره ايـن كـه      215كلمات  
حضرت امير عليه السالم به برادرش عقيل آمـد و قـصه حديـدة محمـاة          

 قصه اي خوانديم هفته گذشته دربـاره ايـن         آهن داغ شده را خوانديم باز     
كه دخترش بود و آن گردن بند و آن ها را هم خوانـديم مـا حـاال فعـال            
بحث هاي مربوط به بستگان و نزديكان مربوط به حضرت امير را داريم             
مي گوييم حاال يكي مي خوانيم راجه به پسر عموي حضرت كـه در آن               

 نهـج   41الم اسم برده اين نامـه       جا از امام حسن و امام حسين عليه الس        
البالغه است چون مي دانيد كه نهج البالغه سه قسمت مي باشـد قـسمت          
اول الخطب و االوامر سيد رضي رحمت اهللا عليه سه قـسم كـرده اسـت                

خطبه ها و اوامر آن حـضرت كلمـاتي كـه در مجـامع، مـساجد، مـراك         
لرسائل نامـه  عمومي و ميدان جنگ و امثال اين ها قسمت دوم الكتب و ا    

ها كه بر كارگزاران حكومت خود نوشته است قسمت سوم كلمات قصار            
مي باشد موعظه هايي است تذكراتي است كه كوتاه كوتاه آمده اسـت در              

 را مـي خـواهيم      41اين قسمت دوم كه الكتب و الرسائل مي باشد نامـه            
 در فيض االسالم ولي در بعضي هـا مثـل           41مورد بحث قرار دهيم نامه      

 مي باشد كن در تعداد اين ها يك روزي بحـث كـرده ام               40ويي نامه   خ
باز هم تذكر مي دهم كه عددها فرق مي كند اين نامه اي است من كتاب                
عليه السالم الي بعض عماله نامه اي است كه حضرت بـراي كـارگزاران              
حكومت وقت خود نگاشته است اين چه كسي مي باشد بحث پدامنه اي             

ه اين شخص كه بوده است چون سيد رضي گفته بعض           است كه در اين ك    
 .عمال بيش از اين ديگر نگفته است

  


