یکشنبههای علوی

بخش بیست و هفتم

نامه امام علی (ع) به مالک اشتر (نامهی  35نهجالبالغه)
فرمان مالک اشتر که آن را عهدنامه نیز خواندهاند نوشته یا نامهای است از امام علی (ع) به مالک اشتر در مورد آئین حکمرانی ،هنگامیکه وی را به استانداری
مصر منصوب نمود و از مفصلترین سخنان منسوب به امام علی (ع) هست.
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى
الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ
وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِکَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ
فِی الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْکَ مَا لَ ا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ لِيَأْمَنَ بِذَلِکَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ
عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِی ذَلِکَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِی أَيْدِی الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَُُ بِهِ الدننْيَا.
سپس از ميان مردم ،برترين فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب كن ،كسانى كه مراجعه فراوان ،آنها را به ستوه نياورد ،و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد ،در
اشتباهاتش پافشارى نكند ،و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد ،طمع را از دل ريشه كن كند ،و در شناخت مطالُ با تحقيقى اندك رضايت ندهد ،و در شبهات
از همه با احتياطتر عمل كند ،و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد ،و در مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود ،در كشف امور از همه شكيباتر ،و پس از آشكار شدن حقيقت،
در فصل خصومت از همه برنده تر باشد ،كسى كه ستايش فراوان او را فريُ ندهد ،و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنين كسانى بسيار اندكند .پس از انتخاب قاضى ،هر چه
بيشتر در قضاوت هاى او بينديش ،و آنقدر به او ببخش كه نيازهاى او بر طرف گردد ،و به مردم نيازمند نباشد ،و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار كه نزديكان تو ،به نفوذ
در او طمع نكنند ،تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد .در دستورا تى كه دادم نيک بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود ،كه با نام دين به هوا پرستى
پرداخته ،و دنياى خود را به دست مى آوردند.
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