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 ده کی چ 
به مالک اشتر، حضرت چندچیز برای خودش   فراز آخر نامه امیرالمومنین

 و مالک از خدا طلب می کند 
 اثر خوب در شهرها .3 نام نیک نزد خدا و بین مردم  .2 رضای خدا  .1

 لک بالسعادة و الشهادةان تختم لی و  .4و 
 ش و مالک در پایان شهادت و سعادت برای خود

ید ببینید  عین همین دعاها را رهبر ما برای مالک خودش گفته. و تمام  برو
رضای خدا. نام نیک.   .این دعاها در حق این شهید بزرگوار مستجاب شد

  صلح و امنیت در شهرها و مزدش هم این شد که با شهادتش سعادتمند شد و
 محبوب دلها
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وقتی اوضاع مصر آشفته شد، مالک اشتر   در زمان حکومت امیرالمومنین

تعیین شد و مأموریت پیدا کرد که وضعیت  از طرف ایشان به عنوان والی مصر 
 مصر را سر و سامان دهد. 

یت، شرح وظایف و نکات  در نامه ای مکتوب، حکم مأمور امام علی
بسیار دقیق و مهمی را برای مالک نوشتند و مالک آن را همراه خود به   مدیریتی

یه ترور شد و هرگز به   سمت مصر برد؛ اما مالک در بین راه توسط ایادی معاو
 مصر نرسید. 

یه افتاد و او که از  پس از ترور مالک، نامه امیرالمومنین به دست معاو
نامه را پنهان کرد و تا چند  ی عمیق و دقیق نامه شگفت زده شده بود، محتوا 
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دهه دست بنی امیه بود و آن را مطالعه می کردند و تالش داشتند تا آن را در  
 بکار بگیرند.حکومت خودشان 

یسنده   تا این که عمربن عبدالعزیز به قدرت رسید و این نامه را به نام نو
در میان مردم منتشر کرد؛ مرحوم سید رضّی   اصلی آن، موال امیرالمومنین

 1این عهدنامه را در کتاب نهج البالغه در قسمت نامه ها آورده است.  رحمه الله 
چهار دعا در حق مالك   ني این نامه مهم، امیرالمومنیندر قسمت پایا

تر مستجاب اشتر و خودشان مي کنند که تمام آنها در حق خودشان و مالك اش
این چند دعا در واقع بیان کننده هدف مأموریت مالك هستند و  مي شود.

در آن نامه، با   مالك براي رسیدن به این اهداف، باید به دستورات امام علي
 دقت عمل مي کرد. 

 
 در پایان نامه این طور مي فرمایند: امیرالمومنین 

ل  
َ
ْسأ

َ
َنا أ

َ
ْدَرِتهِ  َو َعِظیِم ،  هِ َرْحَمتِ  ِبَسَعةِ  هَ الل   َو أ ل   ق   :َرْغَبة   َعَلی ِإْعَطاِء ك 

  
من از خداوند با آن رحمت وسیع و قدرت عظیمی که بر اعطای تمام هر  

 ای دارد مسئلت دارم که:خواسته 

 

 
 (76ى  ، صفحه    7 الحديد، جأبي البالغة)ابن  نهج شرح  1
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ْن  .1
َ
اَك  أ َقِني َو ِإیَّ َوف  َقاَمةِ  ِمَن  ِرَضاه   ِلَما ِفیهِ  ی  ْذِر اْلَواِضِح َعلَ اْْلِ َو   ِإَلْیهِ  ی اْلع 

 ِإَلی َخْلِقهِ 
خالصه اش یعنی این که از خدا می خواهم به من و تو آنقدرتوفیق عمل و  

 خدمت بدهد که در پایان پیش خدا و خلق خدا رو سفید باشیم. 
الن که ما در مسند حکومت و قدرت قرار گرفته ایم، قبل از هر چیز  یعني ا 

 ند به ما توفیق بدهد تا انجام وظیفه کنیم.دیگري باید خداو
ْسِن  َمَع  .2 َناِء ِفي اْلِعَبادِ  ح   الثَّ

یي در میان بندگان به ما بدهد.            نام نیکو
باب اینکه از او راضي  یعني خوشنام بودن یك مسئول در بین بندگان خدا، از 

 باشند و برایش دعا کنند، فوق العاده اهمیت دارد 
  

َثرِ  َو َجِمیِل  .3
َ
ْعَمِة   ِفي اْلِبََلِد َو َتَماِم اْْل  اْلَكَراَمِة  َو َتْضِعیِف  الن 

اثر کار ما در تمام شهرها آشکار و مشخص باشد و به همین سبب اتمام  
 حال ما شود. نعمت و مضاعف شدن کرامت الهي شامل

 
 دعای اول تماما رنگ و بوی خدمت به مردم دارد.3دقت کنید  

در حق خود و مالک اشتر نخعی که   مومنینای آقا امیرالواما آخرین دع
یی جمع بندی دعاهای قبلی است این بود:   گو
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ْن  .4
َ
َعاَدِة  ِلي َو َلَك  َیْخِتَم  َو أ َهاَدِة  ِبالسَّ ا ِإَلْیهِ َو الشَّ ون  ، ِإن   راِجع 

 آخر کار ما، با سعادت و شهادت تمام شود.
راه زندگی مان قرار   امل كنیم و حقیقتا چراغاگر روی این دعای آخر ت

دهیم ان شاالله هم محیای ما مثل موالیمان می شود و هم ممات ما.  
د  َو  اَ  َحَم  د  َو َمماتی َمماَت م  َحَم  د  َو آِل م  َحَم  َم  اْجَعْل َمْحیاَی َمْحیا م  ه  لل 

د  َحَم   آِل م 

 

  
سالها خدمت به خلق خدا و   از پس هم مالك اشتر و هم امیرالمومنین

 2اسالم به شهادت رسیدند.
این عبارات نشان مي دهد، هدف آنها رسیدن به خدا و شهادت بوده است،  

 و خدمت به مردم را بهترین وسیله براي این هدف انتخاب کرده بودند. 
و مالک اشتر نبوده و نیست؛ بلکه    این مسأله فقط مختص امیرالمومنین

ق خدا بهترین  دا برسد، خدمت به خلر تمام زمانها اگر کسی بخواهد به خد
 تواند او را به مقصد برساند.  وسیله ای است که می

 

 
مالك اشتر اگرچه به مصر نرسيد و در آنجاا دادمن نداردم اماا ساالياز درا  مران امار  2

ددمن كرد و چند سال هم حااكم بردان نطااك حدومان بود و به اسم   عليه السام  اميرالمومنين 

 اسممن بود. 
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ید: امام صادق ا  فرمود: »ی   اسحاق بن عمار می گو ذ  اف  ِبه  ْن ط  اُق م  ا ِإْسح 
ٍة و   ن  س  ْلف  ح  ُه أ  ُه ل  ب  اللَّ ت  اِحدًا ک  افًا و  و  ْیِت ط  ْلف   اْلب  ُه أ  ع  ل  ف  ٍة و  ر  ئ  یِّ ْلف  س  ْنُه أ  ا ع  ح  م 

ٍة ِفی الْ  ر  ج  ْلف  ش  ُه أ  س  ل  ر  ٍة و  غ  ج  ر  ُه د  ب  ل  ت  ِة و  ک  نَّ ا  ج  ی ِإذ  تَّ ٍة ح  م  س  ْلِف ن  اب  ِعْتِق أ  و  ث 
؛ ا ِشْئت  ه  یِّ ُه اْدُخْل ِمْن أ  اُل ل  ُیق  ِة ف  نَّ اِب اْلج  ْبو  ة  أ  اِنی  م  ُه ث  ُه ل  ح  اللَّ ت  ِم ف  ز  ی اْلُمْلت  ار  ِإل   ص 

ای اسحاق! هرکه این ای اسحاق! هرکه این خانه )کعبه( را یک بار طواف کند  
یسد و هزار سیئه از او محو می کند و هزار   خداوند برای او هزار حسنه می نو

درجه او را باال می برد و هزار درخت برای او در بهشت می کارد و ثواب آزاد  
یسد، تا به ملتزم می رسد هشت در بهشت را   کردن هزار بنده برایش می نو
برای او می گشاید و سپس به او می فرماید: از هر کدام از آنها که خواستی 

 .«د وارد شو
گفتم: فدایت شوم. همه اینها برای کسی است که طواف می کند؟ فرمود:  

ا؟ن   ذ  ُل ِمْن ه  ْفض  ا ُهو  أ  ال  ُأْخِبُرک  ِبم  ْم أ  ف  ه تو خبر ندهم از چیزی که  ؛ بله. آیا بع 
 « از این هم با فضیلت تر است؟ 

اعرض کردم: آری. فرمود: »م   ِخیِه اْلُمْؤِمِن ح 
 
ی ِِل ض  ُه  ْن ق  ُه ل  ب  اللَّ ت  ًة ک  ج 

غ   ل  ی ب  تَّ افًا ح  و  افًا و  ط  و  هر کس حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده کند،  ط  ة  ر  ش  ع 
یسد. ]حضرت همین   خداوند برای او ]ثواب [ طوافی و طوافی و طوافی می نو

 3. «طور شمرد[ تا به ده طواف رسید

 

 

 
ل البیت، قم،  وسائل الشیعه، 3  304، ص13ه. ق، ج  1409شیخ حر عاملی، مؤسسه آ
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 اني به جهان خدمت محتاجان کن تا تو

مـي یا قـلـمي یا قـدمـي بـه دمـي یا دِ   ر 

 

سپهبد شهید حاج   عزیزان من! در عظمت مالک اشتر دوران ما یعنی،
ییم دقیقًا  قاسم سلیمانی همین مسیر خدمت را برای  همین بس که بگو

رسیدن به هدف نهایی اش یعنی شهادت در راه خدا که باالترین سعادت 
در   علیه السالمیرالمومنین هاست انتخاب کرد و الحق که تمام این چهار دعای ام 

 ا مستجاب شد: محق مالک اشتر والیت، حاج قاسم عزیز 
سالهای پس از   خدا به او توفیق عمل داد.  هم در دفاع مقدس، هم در -1

جنگ؛ علی الخصوص در سالهای اخیر که با تمام وجود، همه هستی خود را 
لومترها  کف دست گرفت و برای نابود کردن دشمنان تکفیری و داعش، کی

 دورتر از خانه و وطن خود، به مبارزه با آنها پرداخت. 
ای خدا او را خوشنام کرد. نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشوره -2

بی یاد میشود و میلیونها انسان او را به عنوان   منطقه و جهان از او به خو
 سرداری خستگی ناپذیر و جهادی و مخلص، می شناسند. 

او اثر داد  و اثر کارش در تمام منطقه مشهود است. این   خدا به کار -3
امنیتی که امروز در ایران و کشورهای منطقه وجود دارد، حاصل زحمتها و  

ری های ایشان و همرزمانشان است و دعای خیر میلیونها آدم علی فداکا
 الخصوص محرومان و مستضعفان جهان، پشت آنان است. 
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را در این دنیا با شهادت به پایان رسانید و   از همه مهمتر، او مأموریتش -4
 برای او تعیین کرده بود، رسید. به هدفی که امیرالمومنین

او از ابتدای برای رفتن آمده بود؛ نیامده بود که بماند؛ مگر می شود تصور  
کرد که حاج قاسم ها در بستر به مرگ طبیعی بمیرند؟! موالی او علی است.  

 که می فرماید:  همان آقایی
یِف أهَون  ِمن َموَتة  واِحَدة   و الذي نفس  َعليٍّ ِبَیِدهِ ! َْللف  َضرَبة  بالسَّ

 4راِش َعَلی الِف 
سوگند به آن که جان علی در دست اوست ! هزار ضربت شمشیر آسانتر  

 . است از یك بار مردن در بستر
شنیدید که چطور  همه شما حتمًا مناجات خالصه اش کنار الوند را دیدید و

از خدا شهادت را خواست و خدا آن را اجابت کرد. فرمانده او، حضرت امام  
خدا خواست که او را به آرزوی دیرینه اش برساند، و  هم از  حفظه الله خامنه ای 

 خداوند دعای این ولّی خدا را در حق او مستجاب کرد.
که هدفش   اگر هدف ما درست باشد، کارمان هم درست خواهد شد. کسی

 خراب باشد، خرابکاری می کند. 
رفتن داریم تا رفتن؛ بعضی مسئوالن دیگر هم برای رفتن آمده بودند؛ رفتن 

پا و....به ک  انادا و ارو

 

 
  1/30۶ح نهج البالغة : ر ش 4

 



 14 /  مالک یامام برا یدعا نیآخر
 

 بین این رفتن با آن رفتن چقدر تفاوت است.
 

عده ای مسئولیت را سکوی صعود به بهشت قرار دادند و رفتند. گروهی  
 ط به قعر جهنم گرفتند و رفتند. دیگر مسئولیت را سکوی سقو

دسته اول جانشان را دادند تا مردم راحت باشند؛ گروه دیگر جان مردم را به  
 تا راحتی خودشان حفظ شود.لب رساندن  

به امید روزی که همه مسئولین نظام اسالمی، هدفشان رفتن  از جنس حاج  
ودن یعنی  قاسم سلیمانی شود. بیایند که شهید شوند. از جنس حاج قاسم ب 

خار در چشم دشمنان شدن. استخوان در گلوی مستکبرین بودن و در نهایت  
شهادت رسیدن. نه اینکه با بی به دست اشقی االشقیای عالم به سعادت و 

 تدبیری و کیسه دوزی و مایه ی امید دشمنان و ناامیدی مردم شدن...
ع حرم  هدیه نثار روح شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، شهدای مداف

علی الخصوص سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سه صلوات عنایت  
 بفرمایید. 

 

 



 15 /  مالک یامام برا یدعا نیآخر

 

 



 1۶ /  مالک یامام برا یدعا نیآخر
 

 


