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  اطالعات كلي

 : علي بن محمد.نام 
: نقي، هادي، نجيب، مرتضي، عالم، فقيه، ناصح، القاب

 متوكل. امين، مؤتمن، طيب، فتّاح و
، خليفه عباسي »متوكل علي اللَّه«لقب » متوكل« واژه

زيست. به  مي  السـالم) هي(علهادي   نيز بود كه در عصر امام
ا بـراي خـويش نمـي    همين دليـل، امـام ايـن لقـب ر    

كاربردن  داد كه از به پسنديد وبه اصحابش دستور مي  
 آن اعراض كنند.

 : ابوالحسن.كنيه
   امـام رضـا   و السـالم) هيـ (عل كنيه امام موسـي كـاظم   چون

 السـالم) هيـ (علنيز ابوالحسن بود، بـه امـام هـادي     السالم)هي(عل
 شود. ابوالحسن ثالث گفته مي 

 كه كنيه وي ام الفضل بود. : سمانه مغربيهمادر نام
 فرمود: اندر شأن مادرش امام

به حق من عارف و از اهل بهشت است. شيطان  مادرم
شود و مكر جبـاران بـه وي    سركش به او نزديك نمي 

خوابـد و   رسد. او در پناه خدايي اسـت كـه نمـي     نمي 
 گذارد. مادران صديقان و صالحان را به خود وا نمي 

 هجري. 212ذي حجه سال : نيمه والدت تاريخ
مورخان تولد آن حضرت را دوم يا پنجم رجـب  برخي 

انـد.   دانسته 214همين سال و برخي ديگر رجب سال 
اي كه زمان تولد آن حضرت را ماه رجـب   يكي از ادله

 داند، دعاي ناحيه مقدسه است: مي 



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  6

»مبـنِ     اللّه د حمـجـبٍ، مينِ في ردولوبالم ّني أسئلكا
 1».الثّاني وابنه علي بنِ محمد المنَتجبعليٍ 
ريا : «تولد محل در حـوالي شـهر مدينـه. صـريا     » صـ
آن را بنا  السالم)هي(عل اي بود كه امام موسي بن جعفر قريه

نهاد و سـال هـاي طـوالني، مـوطن اوالد و احفـاد آن      
 حضرت بود. فاصله آن با مدينه حدود سه ميل است.

هجري تـا رجـب    220سال امامت: از ذي قعده  مدت
سال. زماني كه آن حضـرت  33هجري، به مدت  254

 به امامت رسيد، هشت سال و پنج ماه بيشتر نداشت.
: سوم ماه رجب (و بـه قـولي   و سبب شهادت تاريخ

هجري، به وسيله زهري  254جمادي االخر) سال  25
كه معتمد عباسي، برادر معتـز (خليفـه وقـت) بـه آن     

ن حضرت در هنگـام شـهادت،   حضرت خورانيد. سن آ
 سال بود. 42يا  40

ن رأي س«: سامرا، كه در سابق به آن دفن محل رّ مـ  «
 شد. گفته مي 
. 2 السـالم) هيـ (عل . ابـا محمـد حسـن عسـكري    1: فرزندان
. 5(معروف به جعفر كذّاب)  . جعفر4. محمد 3حسين 

  2 عليه يا عايشه.
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  عسكر نامِ

ي النقـى و امـام حسـن    اى كه حضرت امـام علـ   محله
عسـكر   ،سـاكن بودنـد   در سـامرا  السـالم) مـا هي(علعسكرى 
ايـن دو امـام لقـب    ه همين جهت بـ ه ب .شد ناميده مي

محلي بود كه معتصم در  ،عسكر 3عسكرى داده بودند.
جـا بـا سـپاهش سـكونت      در آن ،موقع ساختن سـامرا 

در  ،در زمان متوكـل  ،السـالم) هي(علهادي  حضرت 4.داشت
  احضار شد. از مدينه به سامرا 243سال 

شـش سـال و    ،هنگام شهادت پدر السالم)هي(علامام هادي 
پنج ماه داشت و در همين سال نيز به امامت رسيد. و 

  5ه ماه نيز دوران امامت ايشان بود.سي و سه سال و ُن
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  امام و شيعيان

 كه: كند ميمنصورى از عموى پدر خود نقل 
 عـرض  ،رسيدهالسالم) (عليه  هادي روزى خدمت امام

  كردم: 
و حقوقم را قطـع   مرا كنار زده(متوكل) اين مرد  !آقا«

كـنم   خيال نمي .نموده و باعث ناراحتى من شده است
كه اطـالع   چيزى او را بر اين كار واداشته باشد جز اين

ــ   از او تــو وقتــى  .شـما ارادت دارم ه پيـدا كــرده مـن ب
ـ   .ردطـور قطـع قبـول خواهـد كـ     ه درخواستى بكني ب

امام » !ييدر اين مورد از او درخواست بنما تقاضا دارم
  فرمود:  

شبانگاه ديـدم   »اللَّهان شاء ،كارت درست خواهد شد«
آيـد و مـن را طلـب     از طرف متوكل مـدام پيـك مـي   

فتح بن خاقان كند. به طرف قصرش حركت كردم.  مي
بر در سراى متوكل ايستاده را ديدم كه (وزير متوكل) 

  گفت:  را ديدتا من  ،است
از بس من متوكل اي؟ ات قايم شدهچرا در خانهمرد! «

وارد » .مواقعـا بـه زحمـت افتـاد     ،را دنبال تو فرسـتاد 
روى رختخواب خود نشسته ديدم  .سراي متوكل شدم
 گفت: ،است تا من را ديد

تو هم خود را  ،ايم ما از تو فراموش كرده !يا ابا موسى«
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نم چقـدر از مـا طلـب    ببيـ  بگـو  .دهى ما نشان نميه ب

  گفتم:   »؟دارى
چنـد   ».فالن جايزه و مقررى و حقوق اين چند وقت«

مـن  ه و برابر بدهمه را دستور داد  ،مورد را ذكر كردم
فتح بـن خاقـان   به  ،وقتي از نزد او خارج شدم بدهند.
  گفتم:  

  گفت:» جا آمده بود؟ آيا علي بن محمد اين«
    :پرسيدم !»نه «
  گفت: »؟اى نوشته بود نامه«
 ،فتح بن خاقـان از پـى مـن آمـده     .من برگشتم !»نه«

  گفت: 
اى برايت دعا  تو از آن جناب تقاضا كرده ،دانم من مي«

وقتـى  » هم درخواست كن دعـا نمايـد.   براى من .كند
  من افتاد فرمود:  ه خدمت امام رسيدم تا چشمش ب

ات پيداست كه خوشحالى و راضى  از چهره !ابا موسى«
  كردم:  عرض !»هستى

جـا   گفتنـد شـما آن   ولـى مـي   !بركـت شـما  ه ب ،آرى«
!» اي ى ننمـوده ياى و از متوكـل تقاضـا   تشـريف نبـرده  

  فرمود:  
غيـر او پنـاه   ه ب ،ها داند كه ما در گرفتاري خداوند مي«

جـز بـر او توكـل     ،مدهاى سـخت آ بريم و در پيش نمي
 ،مـا را رد نكـرده   ،ايم هر وقت درخواست كرده .نداريم

خداوند نيز رفتار  ،كه از اين كار دست بردارمترسم  مي
  كردم:  عرض» خود را تغيير دهد.

  فرمود:   ».من چنين گفته فتح بن خاقان ب !آقا«
ولــى در بــاطن  ،دارد او در ظــاهر مــا را دوســت مــي«

 دعا نيز تابع نيت و قلب شخص است. .مخالف ما است
اخالص داشته باشى و بـه   ،بردارى خدا وقتى در فرمان

 ،ىياعتراف نما بوت رسول و حقوق ما خانواده پيامبرن
هرگز نااميـدت نخواهـد    ،اه از خدا چيزى بخواهىگآن

  عرض كردم: » كرد.
من بياموز كه از بين دعاها بـراى خـود   ه ى بيآقا! دعا«
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  فرمود:   »اختصاص دهم.
ــا   « ــن دع ــن اي ــيار م ــدهبس ــد  را خوان ام و از خداون

فـوت مـن ايـن     ه هر كس پس ازام ك درخواست كرده
آن دعا اين  .او را مأيوس نكند ،در حرمم بخواند دعا را
 است:

ي  " فـا كَهي و دَتمعاْلم ي وائجا ري و دداْلع نْدي عتدا عي
أَلُك   و السنَد و يا واحد يا أَسـ و دأَح اللَّه وا قُلْ هي دأَح

ي       اللَّهم ِبحقِّ منْ َخ لْ فـ عـَتج لَـم و ك نْ َخلْقـ مـ لَْقتَـه
  ت لَ ِبي َكيـتَْفع و هِمَليع لِّيداً أَنْ تُصأَح مْثلَهم كَخلْق

ـ     ه ب( "أ  و َكيت ه جاى كيـت و كيـت حاجـت خـود را ب
  6.بياور!)زبان 
**  
يــك ه : مبــتال بــكنــد تعريــف مــيهاشــم جعفــرى ابو

لحسن حضـرت  اخدمت امام ابو .تنگدستى شديد شدم
د رسـيدم   همـين كـه    .مـرا اجـازه داد   .علي بن محمـ

هــاى خــدا را  يــك از نعمــت كــدام«نشســتم فرمــود: 
مـن زبـانم بنـد شـد و      »؟خواهى شكرگزارى كنى مي

كـه سـخنى    قبل از ايـن  ندانستم چه در جواب بگويم.
  خودش فرمود:  ،بگويم

نعمت ايمان آراسته كه با اين نعمت ه را بو خداوند ت«
تو سـالمتى  ه بر آتش جهنم حرام شده است و ببدنت 

ارزانى داشته كه توفيقى است براى عبادت و بندگى و 
صفت از خـوارى    روزى فرموده كه با اين ،تو قناعته ب

مـن جلـوتر ايـن     .ارزش شدن نگهـداريت نمـوده   و بى
دانســتم  چــون مــي ؛ســخنان را برايــت توضــيح دادم

تو ارزانى ه ا بها ر ى كه چنين نعمتيخواهى از خدا مى
ـ    ،شكايت كنى داشته تـو صـد   ه اينـك دسـتور دادم ب

    7!»آن را بگير ،دينار طال بدهند
ــرى  أ                                                   ــار پي ــرمايه روزگ ــأ و   اى س ــادم! اى ملج ــد و اعتم ام! اى امي

همتا! و اى كه ُقلْ هو اللَّه أَحد در شـأن تـو    گاهم! اى تنهاى بى تكيه
ـ !» است حـق آن دسـته از مخلوقـات كـه مانندشـان      ه خدايا! تو را ب

دهم كـه بـر آنـان درود     اى (يعنى محمد و آلش سوگند مى نيافريده
  . ..ج مرا به اين شرح برآورده سازئفرست و حوا
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 )أ الحسـن (ثالـث   خدمت ابيگويد:  ميصالح بن سعيد 
هر تصميم دارند در  ؛فدايت شوم :عرض كردم .رسيدم

شـما  ه خاموش كنند و ب موردى پرتو درخشان شما را
د كـه شـما را در ايـن    حتى در اين مور .اهانت نمايند

  فرمود:   »اند. گداخانه جا داده
ـ      !ديعپسر س« مـا معرفـت   ه تـو همـين قـدر نسـبت ب

    :فرمود ،ناگاه با دست اشاره نموده »!دارى
هاى بسيار زيبا و  ديدم باغ ،چشم انداختم !»نگاه كن«

هـا از صـفا    پيكـر آن  ،هـا و غلمـان   حوريه ،سبز و خرم
همچون دو نهرهـاى جـارى و    پرندگان .درخشيد مي ر

چشم مرا خيره كرده بود و حيران در تماشـاى   ،آهوان
   :فرمود ها بودم. آن
 .ما هر كجا باشيم چنين چيزها براى ما آمـاده اسـت  «

    »ما در گداخانه نيستيم.
**  
از اصحاب امام رضا و امام جواد و هاشم جعفرى كه ابو

بود و  السالم)مهي(علامام هادي و امام عسكري و امام زمان 
روزي بـه حضـرت    .نمـود  ها را نيز مـي  ي آنخدمتكار

شكايت نمـود كـه از ايـن كـه شـوق دارد در خـدمت       
و  دجدا ميشـو ايشان هنگامى كه از  ليوحضرت باشد 

   :بعد گفت، دناراحت مى شو دآي طرف بغداد مىه ب
گاهى برايم مقـدور نيسـت سـفر     !آقا برايم دعا بفرما«

 .كى خدمت شـما برسـم  مجبورم از راه خش .دريا كنم
هم  آن .جز همين ماديان وسيله سوارى ديگرى ندارم

دعا كنيد خدا مرا تقويت كند بـر زيـارت    .ناتوان شده
  امام فرمود:  » شما.

را قوت دهـد و ايـن ماديانـت را نيـز تقويـت      و خدا ت«
نماز صبح را در بغـداد   ،هاشمابو: گويد ميراوى » كند.
 نمـاز ظهـرِ   .شـد  يخواند و سوار همـان ماديـان مـ    مى

 السـالم) هي(عل، ابوالحسن دوم امام رضا السالم)هي(علابوالحسن اول امام علي  أ                                                  
  است. السالم)هيعل(و ابوالحسن سوم امام هادي 



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  12

همـان روز   ،رسيد اگر مايل بود سامرا ميه همان روز ب
ايـن از   .وسيله همـان ماديـان  ه گشت ب بغداد برميه ب

  8»لى بود كه من به چشم خود ديدم.يترين دال شگفت
**  

: در كنـد  تعريـف مـي  هبة اللَّه بن ابى منصور موصـلى  
كاتبى نصرانى بـود از اهـالى كفرتوثـا     ،سرزمين ربيعه

نام يوسف بن يعقوب كـه  ه ب )يكي از دهات فلسطين(
ـ    بين او و پدرم دوستى  .منـزل مـا آمـد   ه بـود. روزى ب

    :پدرم از او پرسيد
 »؟اى طور شده در چنين وقتى عزم سـفر كـرده  ه چ«

  گفت:
دانم چـه تصـميم دارد جـز     نمي ،خواسته مرا متوكل«

بـا صـد دينـار طـال     كه سالمتى خود را از خداوند  اين
د بـن    را  كه آنام  خريده تقديم كنم به على بـن محمـ

پدرم در جـوابش   »ام رضا و آن پول را با خود برداشته
  گفت: 

 بـه سـوي   يوسـف بـن يعقـوب    ».موفق خواهى شـد «
شـاد و  متوكل رفت و چنـد روز بيشـتر نگذشـت كـه     

  . پدرم گفت:  برگشت پيش مامسرور 
  گفت:   »بگو چه شد؟«
آن وقـت ايـن شـهر را    كه تـا   با اين ،وارد سامرا شدم«

كه پيش متوكـل   قبل از اينبا خود گفتم  ،نديده بودم
صـد   ابتـدا  ،تا هنوز كسى متوجه آمدنم نشـده  و بروم

من خبر داشـتم متوكـل    ابن الرضا برسانم.ه دينار را ب
ــدن  ــارج ش ــان را از خ ــه ايش ــرده  از خان ــبس ك و  ح

شدم كـه چگونـه منـزلش را     نشين است. در فكر خانه
خانـه ابـن الرضـا    نشاني از  ،ك مرد نصرانىي .پيدا كنم

ـ    مى ؟چگونه سؤال كند ه ترسيدم كسى ايـن خبـر را ب
بيشتر موجب نـاراحتى و عصـبانيت او    .متوكل برساند

ه باالخره ب .فكر فرو رفتمه ساعتى در اين مورد ب شود.
جا هر .راه افتمه دلم افتاد سوار االغى شوم و در شهر ب

 .خانه آن جناب راه يـابم  دره شايد ب ،كه خواست برود



 13/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 
كه از كسـى بپرسـم. دينارهـا را در كاغـذى      بدون اين

گذاشتم و در آستين نهادم. سوار االغ شدم از بازارها و 
تـا   ،رفـت  خواست مي رجا كه ميه به .گذشت ها كوچه
هـر چـه سـعى     ،جا ايسـتاد  آن اى. درب خانهه رسيد ب

د غالم خـو ه از جاى تكان نخورد. ب ،كردم حركت كند
    :گفتم

    :گفتند »؟كيسته بپرس اين خانه متعلق ب«
    :با خود گفتم »اين خانه ابن الرضا است.«
» عجيب شاهدى بر حقانيت ايـن خـانواده.   !اللَّه اكبر«

 ،در همين موقع غالمـى سـياه از منـزل خـارج شـده     
  گفت: 

  گفتم:   »يوسف بن يعقوب تو هستى؟«
  گفت:   !»آرى«
را در راهرو حياط نشـاند و  م .آمدمين يپا ».ين بيايپا«

    :با خودم گفتم ،خود داخل شده
 از كجــا ايــن غــالم اســم مــرا  .ايــن شــاهدى ديگــر«

شناسـد و نـه    در اين شهر كسى مـرا نمـي   !دانست مي
  گفت:   ،خادم باز خارج شده »ام. كنون وارد آن شدهتا
پــول را در  !»صــد دينــار كــه در آســتين دارى بــده«

  تم:  با خود گف ،اختيارش گذاشتم
    :گفتو باز برگشت پيش من  ».اين دليل سوم«
تنهـا نشسـته    ،خدمت آن جناب رسيدم !»داخل شو«

    :فرمود .بود
 »؟!هنوز موقع آن نرسـيده كـه اسـالم آورى    !يوسف«

  گفتم:  
ام كه هر شخصى  قدر دليل و برهان مشاهده كرده آن«

  فرمود:» را كافى است.
ه الن پسرت بـ ولى ف .تو مسلمان نخواهى شد ،نه ،نه «

يوسف!  .او از شيعيان ما است .شود زودى مسلمان مى
كنند محبت و واليت مـا بـراى مثـل     بعضى خيال مي

ـ  .بخشـد  شماها سودى نمى  .گوينـد  خـدا دروغ مـي  ه ب
ـ   .براى مثل شـما هـم سـودمند اسـت     جانـب  ه بـرو ب
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چـه دوسـت دارى روبـرو     بـا آن  .مقصدى كـه داشـتى  
خواستم  چه مي پيش متوكل رفتم و هر ».خواهى شد

 گفتم و بازگشتم.
: من پسرش را پس از فـوت  دهد كهادامه ميهبة اللَّه 

اى خـوش   پدر ديدم كه مسـلمان شـده بـود و شـيعه    
مـذهب نصـرانيت از   ه كه پدرش ب او گفت .عقيده بود

مسلمان شـده اسـت.    ،دنيا رفته و او پس از مرگ پدر
 السـالم) هيـ (علمژده مواليم امام على النقى ه گفت من ب مي

  9ام. مسلمان شده
**  

   :من فرموده حضرت هادى ب گويد: ميمحمد بن فرج 
اى بنـويس و   آن را در نامه ،اى داشتى هر وقت مسأله«

پس از يك ساعت بردار  ؛نامه را زير جانماز خود بگذار
 ،همـين كـار را كـردم    ».جواب مسأله را خواهى ديـد 

  10. ديدم جواب سؤالم در همان نامه نوشته است
**  
: آرزو داشتم انگشـترى  كند تعريف ميمحمد طبرى ابو

(خـادم  خادم  نصرِ .داشته باشم السـالم) هي(علهادي از امام 
شـتر سـاختم.   همـان را انگ  ،دو درهم برايم آوردامام) 

 .چند نفر افتاد كه مشغول شرب خمر بودنـد ه رم بگذ
 .قدر اصرار كردند تا من يـك يـا دو جـام نوشـيدم     آن

قدر تنگ بود كـه بـراى وضـو     راى انگشتم آنانگشتر ب
كـه  صـبح  با ايـن وجـود    .توانستم آن را بچرخانم نمي

  11توبه كردم.من  .ديدم انگشتر نيستبلند شدم 
**  
ــد بصــرى از ابوالعبــاس ابو ــ ييــدامحم منشــى  ،بلش

الحسـن  صـحبت از ابو  :ابراهيم بن محمد نقل كرد كه
  من گفت: ه ميان آمد. به ب السالم)هي(علحضرت هادى 

امامـت ايشـان   ه من پيش از اين معتقد ب !يا ابا محمد
در خــود نيــز در ايــن مــورد خــورده نبــودم و بــر بــرا

گرفتم و هميشه طرفداران ايـن خـانواده را سـخت     يم
ـ  .دادم مورد اعتراض قرار مـى  را  هـا  طـورى كـه آن  ه ب
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مأمورينى قـرار گـرفتم    ودادم يا باالخره جز دشنام مى

بـراى آوردن حضـرت    .دينـه فرسـتاد  مه كه متوكل بـ 
در  .شـد با ما همـراه  امام  .هادى از مدينه خارج شديم

تقاضـا   .هوا بسيار گرم بـود  .ميبين راه از منزلى گذشت
  فرمود:   .كرديم همين جا فرود آيد

كـه غـذا و آبـى     بدون اين ،از آن منزل گذشتيم !»نه«
ـ    .بخوريم مـا  ه همين كه شدت گرسـنگى و تشـنگى ب

و بدون گياهى رسيديم  كسرزمين خشه ب ،دفشار آور
 .اى بـراى اسـتراحت   كه نه آبى وجود داشت و نه سايه

    :فرمود ،ما كردهه رو ب ،دوختيم حضرتچشم به آن 
 عـرض  »؟نظر گرسنه و تشـنه هسـتيد  ه ب ؟چه شده«

  كرديم:  
 ».ايـم  شـده   خيلـى خسـته   !خدا سوگند آقـا ه آرى ب«

    :فرمود
از سـخن  !» آب بياشـاميد  غذا بخوريد و ،پياده شويد«

بدون  كه در اين سرزمين خشك كرديمايشان تعجب 
   :فرمود !آب و سايبان كه جاى استراحت وجود ندارد

من پيش رفتم تا قطار شتر را  »؟يديآ ين نمىيچرا پا«
دو درخت بزرگ افتاد كـه  ه ناگهان چشمم ب .بخوابانم

توانستند زير آن دو درخت استراحت  گروه كثيرى مي
 كن محل را ديده بودم كه سرزمين خشـ من آ .نندك

جوشـد و آبـش    اى ديدم مـى  و بدون گياه بود. چشمه
بخـواهى خوشـگوار و    قدرهر چ .رود روى زمين راه مي

غذا خورديم و آب آشـاميديم و بـه    ،پياده شديم .سرد
استراحت پرداختيم. بعضى از ما چند مرتبه اين را راه 

گذشـت، بـا    بر دلـم مـى  افكار زيادى  .طى كرده بودند
ـ  .دقت چشم به آن جناب دوخته بودم مـن نگـاهى   ه ب

با خود  لبخندى زد و صورت خود را برگردانيد. ،نموده
  گفتم:  

بـه پشـت    ».اين جريـان تحقيـق كـنم   در مورد بايد «
درخت رفتم شمشير خود را دفـن كـردم و دو سـنگ    

همان جا قضاى حاجت كردم و آماده  .باالى آن نهادم
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   :الحسن فرمودامام ابوبعد  .ديدمنماز گر
  گفتيم:   »استراحت كرديد؟«
    :فرمود !»آرى«
حركت كرديم مقدارى كه !» خدا حركت كنيد  نامه ب«

همـان  ه بـ جاي قبلي، برگشتم سريع من  ،راه طى شد
هـا را ديـدم و شمشـير خـود را      عالمـت  ،محل رسيدم

برداشتم ولى خدا در آن محل نه درختى خلـق كـرده   
ه آب و نـه سـايبانى، بسـيار در شـگفت شـدم.      بود و ن
سوى آسمان برداشته از خدا خواستم مرا بـر  ه دست ب

ه محبت اين خانواده و معرفت و ايمان استوار بدارد بـ 
ــ  ــا ب ــه آمــدم ت حضــرت  هــا رســيدم. آنه دنبــال قافل

  د:من نمود و فرموه الحسن رو بابو
   :كردم عرض »؟باالخره كار خود را كردى«
نظر خود از ه من در ترديد بودم اكنون ب !آرى سرورم«
   :فرمود !»نيازترين مردم هستم در دنيا و آخرت بى
شيعيان گروهى معدودند و معلوم است  .صحيح است«

شـود و نـه از    كيانند كه يك نفر بر ايشان اضـافه نمـي  
  12»گردد. ها كم مى آن
**  
منشي خليفـه  الحسن محمد بن اسماعيل بن احمد ابو
پـدرم نقـل كـرد     كند: تعريف مي 338ال سسامرّاء در 

 ،يـزداد  .زدم كه من در سامرا در درب الحصا قـدم مـي  
پزشك نصرانى شاگرد بختيشوع را ديدم كـه از خانـه   

ـ    .موسى بـن بغـا خـارج شـد     راه افتـاديم و  ه بـا هـم ب
  :كه او گفت مشغول صحبت شديم تا اين

دانـى صـاحب ايـن خانـه      مـي  !بينـي  اين ديوار را مى«
ــ  »؟كيســت ــرد ب ــهه اشــاره ك ــارش  ايخان ــه از كن ك

    :گذشتيم، گفتم مي
    :گفت »خانه مال كيست؟«
د بـن     ».همان جوان علوى حجازى« منظـورش محمـ

  گفتم:   علي بن محمد بن رضا بود.
  :گفت »؟شناسم منظورت چيست او را مي ،بلى«
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اگر كسى علم غيـب در دنيـا داشـته باشـد فقـط او      «

  بعد ادامه داد: !» است
 ي بـاره كنم كـه هرگـز در   مينى از او برايت نقل جريا«

شـرط  ه اى و نه ديگرى شنيده اسـت بـ   كسى نشنيده
ـ    اين هـيچ كـس بـازگو    ه كه خدا را گواه بگيـرى كـه ب

زيرا شغل من طبابت است و با سـلطان رفـت و    نكنى.
ام  شـنيده  شود. راه مى هجا زندگيم روب آمد دارم و از آن

كه مبادا مـردم   ترس اين از .خليفه او را از حجاز آورده
اطــرافش را بگيرنــد و خالفــت از بنــى عبــاس خــارج 

  گفتم:  » شود.
كه تـو مـردى نصـرانى     دهم كه نگويم با اين قول مي«

مورد تهمـت و  ها نقل كنى  اگر چيزى از اين ي وهست
   :گفت ».سوء ظن قرار نخواهى گرفت

آن  ،چند روز پـيش  كنم. برايت نقل مي ،بسيار خوب«
هـاى   يدم سوار بر اسـب سـياهى بـود و لبـاس    آقا را د
اى سياه، خودش نيز سياه  با عمامه ،ر تن داشتبسياه 

ـ  ،او افتاده ب مهمين كه چشم .چهره بود احتـرامش  ه ب
طـورى كـه كسـى    ه نه بـ  -گفتم با خود ايستادم ولى 

لباس سـياه و   -بشنود فقط در دلم اين خيال گذشت 
 .شود ر سياه مىسياه اند ،اسب سياه و مرد سياه چهره
ـ     ،همين كه نزديك من رسيد مـن  ه بـا دقـت چشـم ب

   :فرمود ،انداخته
ه بـ » بينـى.  قلب تو سياه است كه سياه اندر سياه مى«

    :او گفتم
بگـو   !كسـى ايـن حـرف را نـزن    ه بـ  .ىيگو راست مى«

   :گفت »؟ببينم تو چه كردى و چه گفتى
فقـط   .چنان حيران شدم كه قـدرت جـواب نداشـتم   «

    :گفتم
چقدر قلب شـما سـفيد اسـت كـه از دل مـن خبـر       «

  گفت:   !»دارى
يـزداد  كـه   اين جريان گذشت تـا ايـن  !» داند خدا مي«

   :گفت .پيش او رفتم .از پى من فرستاد .مريض شد
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اينـك   ،هـا سـياهى   پـس از سـال   !قلبم سـفيد شـده  «
دهم به ال اله اال اللَّه و اينك محمد پيـامبر   شهادت مي

مد حجت خدا است بر مـردم  خدا است و علي بن مح
 .با همان بيمارى از دنيـا رفـت   ».و ناموس اعظم است

  13من در نماز بر بدن او حضور يافتم.
**  
ـ  ابو   ابـن مـالح   ه الحسن پسر سهلويه بصرى معـروف ب
 السـالم) هيـ (علمن حضرت هادى  ييسبب راهنما :گفتمي
ـ  .زيرا من واقفى مذهب بودم ؛شد تـا  « :مـن فرمـود  ه ب

نرسيده موقعى كه از اين خواب بيـدار   ؟ىكى در خواب
چنان تأثيرى در دل من گذاشـت كـه غـش     »؟!شوى
  14پيرو مذهب حق گرديدم.(از آن پس)  .كردم
**  

مكه رفتن به گفت: تصميم گرفتم براى ميداود ضرير 
شب بـراى خـداحافظى خـدمت     .خارج شوماز مدينه 

از خـدمت ايشـان    .رسـيدم  السـالم) هيـ (علحضرت هـادى  
فردا  اما ساربان آن شب را حركت نكرد. ،شدم مرخص

صبح براى زيارت وداع داخل حرم پيامبر شدم. پيـك  
با خجالت خدمت ايشـان رسـيده،    .امام از پى من آمد

   :كردم عرض
امـام  » ساربان از رفتن خـوددارى كـرد.   ،فدايت شوم«

بدهنـد و   ييمـن چيزهـا  ه اى نمود و امر كرد بـ  خنده
گـاه   از من برطـرف كـرده، آن   هاى زيادى را نيازمندي

    :فرمود
 »؟خاطر سـپردى ه تو سفارش كرده بودم به چه ب آن«

 .جـواب بـدهم   ،طورى كه امام فرموده بود نتوانستم آن
  :دوات خواست و نوشت

ه و الْـأَمرُ     « ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ اذْكُـرْ إِنْ شَـاء اللـَّ
ُكلُّه كدشته را نوشـت كـه همـراه او    (امام اين نو» أ ِبي

مـن لبخنـدى   ) .باشد تا ديگر چيزي را فراموش نكنـد 
 ، اگـر خـدا بخواهـد،   ورآبيـاد  به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر.  أ                                                  

  تمام كارها بدست تو است.
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  فرمود:  .زدم
   :كردم عرض »؟براى چه لبخند زدى«
   :فرمود »آمد  چيزى بخاطرم«
   :كردم عرض !»بگو«
ت حضرت رضـا هـر   يكي از دوستان نقل كرد كه جد«

امام  »نوشت. آورد همين را مي مى وقت حاجت او را بر
   :فرمودو زده  لبخندى

كننـده   كننده تقيه ماننـد تـرك   اگر بگويم ترك !داود«
    أ ».ام نماز است حرف درستى زده

**  
حضـرت   كنـد:  تعريـف مـي  محمد بـن سـنان رامـزى    

زيارت مكه رفته بود و در ه الحسن علي بن محمد بابو
مدينه مردى خراسانى را ديد كه باالى ه راه برگشت ب

   :گفت كند، مى گريه مى ،سر االغ مرده خود ايستاده
امـام از كنـار او    »؟!روى چـه بگـذارم  ه بار خود را بـ «

    :كردند عرض ،گذشت
» شـما خـانواده اسـت.   ه اين شخص از ارادتمندان بـ «

  فرمود:  ،حضرت كنار االغ آمده
يل از من عزيزتـر نبـود در نظـر خـدا،     يگاو بنى اسرا«

زنـده   .اى زدند بدن مردهه مقدارى از پيكر آن گاو را ب
ـ     !»شد  ،االغ زدهه در اين موقع با پـاى راسـت خـود ب

    :فرمود
االغ تكانى خـورد از جـاى    !»خدا حركت كن ه اذنب«

حركت كرد. خراساني وسايل خود را بر آن بار كـرد و  
رفت با انگشـت   جا حضرت هادى ميمدينه آمد. هره ب

   :كردند اشاره مي
 اسـت كـه االغ خراسـانى را زنـده     يياين همـان آقـا  «

ظاهرا امام مسائلي كه به داود فرمـوده   .252ص  3كشف الغمة ج  أ                                                  
بود و او فراموش كرده بود و حضرت نخواست با نوشتن آنها خـالف  

اش نوشـت كـه حافظـه    تقيه عمل كرده باشـد لـذا بـراي او دعـايي    
تقويت شود و بعد حضرت مسائلي را كـه ديشـب بـه او گفتـه بـود      
برايش تكرار نمود. (برداشت از توضيح عالمـه مجلسـي. بحـاراالنوار:    

50/181(  



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  20

    15!»كرد
**  

ه نام هريسه روزى خطيب بـ ه متوكل خطيبى داشت ب
    :او گفت

د   « كنـى  مـي عمـل  آن طور كه درباره على بن محمـ ،
كس هر .كندكار نمي تهيچ كس مثل خودت بر ضرر

ــن ــي    اي ــدمت م ــرام و خ ــت او را احت ــا هس ــد ج  .كن
متوكـل دسـتور    !»زنند كاران پرده را هم باال ميخدمت

ولـى مـأمور گـزارش     كنـار نزننـد   براي اوداد پرده را 
  :چنين نوشت كه

د وارد شـد هـيچ    « كـس بـرايش پـرده     على بـن محمـ
وارد  .بـادى وزيـد كـه پـرده را بـاال بـرد       برنداشت اما

متوكـل دسـتور داد بعـد از ايـن      ».گرديد و خارج شد
پرده را بردارند ما عالقه نداريم باد پرده را برايش بـاال  

    بزند.
مـذهب   أ برى گفت: من واقفـى صالح بن حكم بياع سا

 )متوكـل (نگهبـان ويـژه   اين جريـان را حاجـب    .بودم
او را مسخره كـردم   تعريف نمود. منبرايم همان وقت 

ـ   .الحسـن خـارج گرديـد   ناگاه حضرت ابو ه لبخنـدى ب
اى بـا هـم داشـته     كـه سـابقه   صورت من زد بدون اين

  :من فرموده ب .باشيم
خَّرْنا  «مايد: فر سليمان مي ي بارهصالح! خداوند در« َفسـ

   ثُ أَصـاب يـح خـاءر رِهرِي ِبأَمَتج الرِّيح پيـامبر و   »ب لَه
شك  ».ترند جانشينان او در نزد خدا از سليمان گرامى

ديگر مذهب واقفى  .باره امامت رفع شدو ترديد من در
  16را رها كردم.

**  
خدمت امـام هـادي   روزى گويد:  سهل بن يعقوب مي

وفات نيافتـه بلكـه در    السالم)هي(علها معتقد هستند امام موسي  واقفي أ                                                  
به امـام موسـي    پرده غيبت قرار داده لذا در اعتقاد به جريان امامت

نرمـى  ه پس ما باد را مسخّر او ساختيم تا به فرمانش ب: 36ص / :  ب   اند.متوقف شده السالم)هي(عل
  خواهد برود! حركت كند و به هرجا او مى
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   :كردم ضعر السالم)هي(عل
، در مورد هر ماه أ دستم اختيارات ايامه ب !موالى من«
رسيده كـه آن را حسـن    السـالم) هي(علصادق  سرورماناز 

بن عبد اللَّه بن مطهر از محمد بن سليمان ديلمـى و  
 .نقـل كـرده   السـالم) هيـ (علصادق مواليمان او از پدرش از 

ــا اجــازه مــي ى خــدمت شــما بيــاورم مالحظــه  يفرم
  فرمود: حضرت  »!ييبفرما

 عـرض  ،وقتى تقديم كردم و تصحيح نمـودم » بياور!«
  كردم: 

ــن تفصــيل   « ــا اي ــا ب ــا! در بيشــتر از روزه ــه آق در ك
انسان از تصـميمى كـه دارد بـاز     ،استايام اختيارات 

تقاضـا  ذر شـده اسـت.   برحـ زيرا از انجام كار  ؛ماند مي
در كـدام  از ايـن ايـام   ي كـه  يى فرمايا راهنمادارم مر

زيـرا گـاهي احتيـاج ضـرورى      ؛خوددارى نمايم مورد
ـ  وادارم مى كـارى در مواقـع ممنـوع    ه كند كه اقدام ب

   :فرمودامام » بكنم.
واسطه واليت و ارتبـاطى كـه   ه شيعيان ما ب !يا سهل«

با ما دارند در حصارى محكـم و درى اسـتوار هسـتند    
هـاى دور و دراز   كه اگر در دل درياهاى ژرف و بيابـان 

 ،ها و دشمنان جن و بشر برونـد  ان و گرگميان درندگ
 .بر خدا توكل كن .واسطه واليت ما در امان هستنده ب

پاك و خالص  ائمه طاهرينه نسبت ب واليت خويش را
بعد حضرت دعاهـايي را  و !» هر كجا مايلى برو .گردان

  17به او تعليم داد تا در صبح و شب آن را بخواند.
**  
 الحسـن حضـرت ابو : كند تعريف ميهاشم جعفرى ابو

د بـن    در موقعى كه بيمار شده بود از پى من و محمـ
ولى محمد بـن حمـزه از مـن جلـوتر      .حمزه فرستاد

امام پيوسـته   او نقل كرد كه:خدمت موال رسيده بود 
   :فرمود مى

توانـد  علم اختيارات ايام، دانشي است كه بر اساس آن شخص مـي  أ                                                  
  از نحوست بعضي از روزها در امان بماند.
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من بـه   ».كربال بفرستيد برايم دعا كنده يك نفر را ب«
. روم به كربال ى من مييستى بگوخوا مي ،محمد گفتم

   :كردم بعد خودم خدمت آن جناب رسيده عرض
» ؟كـربال مشـرف شـوم   ه ي من بيفرما آقا! اجازه مى«

    :فرمود
متوجه تـو   ندر اين مورد بايد دقت كنى كه مأموري«

   :گاه فرمود آن ».نشوند و برايت ناراحتي فراهم نگردد
زيـرا او زيـدى مـذهب     ؛محمد قابل اعتمـاد نيسـت  «

  :مگفت(ابوهاشم:)  »بفهمد خواهم او است و من نمى
 .در ميان گذاشـتم علي بن بالل  مسئله را بامن اين «

ـ " :او گفت  او خـودش  .كـربال چـه احتيـاجى دارد   ه ب
خـدمت امـام   بـه محلـه عسـكر    بعد من  "كربالست!
جا نشسته بودم ولي جرأت مطـرح   (مدتي آنرسيدم 

نمودن سخن علي بن بالل را نداشتم) وقتي خواستم 
   :فرمود زم ( و بروم)از جايم برخي

احساس كردم امام بـا مـن انـس بيشـري     !» بنشين«
سخن علي بن بالل  (لذا جرأت نمودم و) .گرفته است

    :فرمودحضرت  .برايش نقل كردم را
ى پيامبر خانه كعبه را طـواف  ياو بگوه خواستى ب مي«

كـه احتـرام    بوسيد با ايـن  االسود را ميكرد و حجر مي
ـ   .از خانـه اسـت  پيامبر و مؤمن بيشـتر   او ه خداونـد ب

ى يهـا  ها محـل  اين .دستور داد كه در عرفه توقف كند
هـا او را   در ايـن محـل   .است كه خداوند دوسـت دارد 

همـين جهـت مـن عالقـه دارم بـرايم در      ه ب .بخوانند
جـا بيـادش    محلى دعا كنند كه خدا دوسـت دارد آن 

  بعد امام فرمود:  » باشند.
    :گفتم »؟او نگفتىه اين حرف را ب«
اگر چنين جوابى را ياد داشتم از شـما   ،فدايت شوم«

    18».پرسيدم نمى
**  

: خـدمت حضـرت   كنـد  تعريـف مـي  حسن بن مسعود 
الحسن علـى بـن محمـد رسـيدم، آن روز انگشـتم      ابو
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ـ      ه ضربه ديده بود، با سـوارى تصـادف كـرده بـودم و ب

در جنجال و ازدحـامى وارد   .دوشم آسيب رسانده بود
گفـتم:   .رده بودنـد هـايم را پـاره كـ    سشده بودم و لبا

خدا شر تو را از سر من كوتـاه كنـد، عجـب روز     ،روز«
ــي خــدمت  !»شــومى هســتى ــيدمحضــرت وقت  ،رس
  فرمود:  بالفاصله ايشان 

كه با ما رفت و آمد  با اين زنى تو هم اين حرف را مى«
 !»افكنـى؟  گناهى مـى  گناه خود را به گردن بي !دارى؟

عقــل بــه ســرم بازگشــت و (بـا شــنيدن ايــن جملــه)  
  ام. گفتم:   فهميدم اشتباه كرده

  فرمود:  !»موالى من استغفر اللَّه«
حسن! گناه روزهـا چيسـت كـه شـما هـر وقـت بـه        «

هــا دشــنام  رســيد، بــه آن مكافــات اعمــال خــود مــى
  گفتم:   »دهيد؟ مى
كـنم و   براى هميشـه اسـتغفار مـى    !يا ابن رسول اللَّه«

    :فرمود» .اين توبه من است
ها) سودتان نبخشد، و خـدا   ، (اين دشنامقسم به خدا«

كند، حسـن! مگـر    تقصيرها مجازاتتان مى بر مذمت بى
دانى كه ثواب و عقاب، و مكافات عمـل در دنيـا و    نمى

  گفتم:   »!آخرت به دست خداست؟
  فرمود:   !»چرا موالى من«
ديگر تكرار نكن، و براى روزها نقشى در حكـم خـدا   «

    گفتم: !»قائل مشو
  19!»چشم، موالى من«
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  امام و متوكل

شـعبده بـازى از    كنـد:  تعريف مـي زراره دربان متوكل 
   أ ىيهـا  تان پيش متوكـل آمـد كـه حقـه بـازي     هندوس

سابقه. متوكـل نيـز مـردى    كرد بسيار عجيب و بيمي
ها بـود. تصـميم گرفـت حضـرت      اين بازيه عالقمند ب

ـ  .نـد را شـرمنده ك  السالم)هي(علامام على النقى  همـين  ه ب
  شعبده باز گفت: 

اگر تو او را شرمنده كنى هزار سكه طالى ناب از من «
  گفت: » خواهى گرفت.

شما دستور بدهيد چند گرده نان نازك بياورند و در «
متوكـل   !»سفره بگذارند مرا نيز پهلوى ايشان قرار بده

شعبده باز نشست حضـرت علـى    .اين كار را انجام داد
يـك پشـتى در طـرف     .احضـار نمـود  بن محمد را نيز 

چپ متوكل قرار داشـت كـه روى آن عكـس شـيرى     
 شعبده باز كنار همان پشتى نشست. .كشيده شده بود

باز كارى كرد  امام دست دراز كرد تا نان بردارد شعبده
جانب گـرده ديگـرى   ه باز دست ب .هوا پريده كه نان ب
حضـرت   مـردم خنديدنـد.   .هم باال رفت آن .دراز كرد

بازهـا چيـزى را در    چون شـعبده  ؛ت از چوبحقه جعبه كوچك اس أ                                                  
دادنـد جعبـه خـالى اسـت، يـا       كردند و بعد نشان مـي  اين جعبه مي

ى بيـرون  يدادند كه خالى است از درون آن چيزها جعبه را نشان مي
  .باز شدند حقهه همين جهت مشهور به آوردند ب مى
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   :ت بر روى همان عكس شير نهاده فرموددس
باز  شير از جاى جست و آن شعبده !»بگير اين مرد را«

 همان پشتى برگشـت مثـل اول.  ه را بلعيد دو مرتبه ب
تمام مردم متحير شدند در ايـن موقـع امـام از جـاى     

   :حركت كرد. متوكل گفت
ــيني « ــا دارم بنشـ ــه   !تقاضـ ــرد را دو مرتبـ و آن مـ

  :فرمود !»برگرداني
دشمنان خدا را  .خدا قسم ديگر او را نخواهى ديده ب«

 .شـد   از خانه خارج !»؟كنى بر دوستان خدا مسلط مي
  20ديگر آن مرد را كسى نديد.

**  
نقـل كـرد كـه متوكـل تصـميم      (زرافه يا زراقه) زراره 
روزي كه همه مقامات بايد رسـما  ( يوم السالم،گرفت 

 )كردنـد.  رسيدند و بـه او سـالم مـي    حضور متوكل مي
از منـزل  پيـاده  مجبور كند حضرت على بن محمد را 

  گفت:  (فتح بن خاقان) وزيرش افتد و نزدش بيايد. راه 
شـود و برايـت    تو مىه اين كار موجب بدبينى مردم ب«

  متوكل گفت: !»صرف نظر كن ،زنند حرف مي
  وزير گفت:   »امكان ندارد.«
 دستور بـده  ،در صورتى كه تصميم دارى چنين كنى«

(و مسـيري   .سپهداران و اشراف نيز همه پياده باشـند 
تا مردم گمان نكنند منظور را تا كاخ پياده طي كنند) 
همين كار را كـرد. هـوا    ».تو فقط على بن محمد بوده

خانه رسـيد عـرق كـرده    ه وقتى امام ب .بسيار گرم بود
زراره گفت: من آن جنـاب را داخـل راهـرو خانـه      .بود

  گفتم:   ،عرق صورتش را خشك كردهنشاندم و با حوله 
پسر عمويت اين دستور را بـراى شـما تنهـا نـداده و     «

  فرمود:  » منظورش ناراحتى شما نبوده.
امٍ  «اين سخنان را رها كن « ثَالثَةَ أَيـ ي دارِكُموا فتَّعَتم

زراره گفت: معلمى پيش من » أ ذلك وعد َغيرُ مكْذُوبٍ
ت هاى خود اين قرارى اس سه روز آسوده باشيد در خانه :65 / هود أ                                                  

  كه هرگز خالف نخواهد شد.
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بسـيارى از اوقـات بـا او     .دنمـو  بود كه اظهار تشيع مي
خانـه  ه . شب بـ »رافضى«گفتم:  كردم و مي شوخى مي
    :گفتم ،خود آمدم

بيا تا جريانى را برايت نقل كنم كـه امـروز از    !رافضى«
    :پرسيد ».امامت شنيدم

 .فرمايش امـام را بـرايش نقـل كـردم    » ؟چه شنيدى«
   :گفت

    :گفتم !»قبول كن .كنم تو ميه من يك نصيحت ب«
    :گفت!» بگو«
مواظب  ،اى اگر اين حرف را از على بن محمد شنيده«

آورى كن، متوكل پـس   خود باش و هر چه دارى جمع
مـن   ».شـود  ميـرد و يـا كشـته مـى     يـا مـى   از سه روز

   :عصبانى شدم او را فحش داده، گفتم
همين كـه تنهـا    خارج شد.او  !»دور شو از مقابل من«

    :مفكر فرو رفتم و با خود گفته شدم ب
 ».ضررى ندارد كه من جانب احتياط را رعايـت كـنم  «

جـا   هـر چـه آن   .خانـه متوكـل رفـتم   ه سوار شدم و ب
برداشتم و اموال خود را بين خويشاوندانى كـه   ،داشتم
ها اعتماد داشتم تقسيم كـردم در خانـه خـودم     به آن

قسـم   21نشستم نگذاشتم، جز حصيرى كه روى آن مى
 ، فرزنـد متوكـل  نتصـر م بـود كـه م  وخدا كه روز سه ب

فه وصيف و ينمود و با او جماعت خارجيان و طاخروج 
بودند و بر متوكل هجوم نمودند و او را و فـتح   ها ترك

بن خاقان را كشتند و پاره پاره كردند كـه يكـى از آن   
هر دو از ديگـرى معلـوم و شـناخته نشـدند و خـداى      

از اين  22تعالى پادشاهى و مملكت آن را برطرف نمود.
من و ثروتم ضررى نرسيد و از آن روز شيعه ه ريان بج

اريش را كشدم و خدمت آن جنـاب رسـيدم و خـدمت   
ـ    واقـع  ه پذيرفتم. درخواست نمودم برايم دعـا كنـد. ب

  23ايشان شدم.ه ارادتمند ب
ت آن حضـرت رسـيدم و   بعد از قتل متوكّل بـه خـدم  

ى كه ما بين من و آن شخص معلـم  يسخنان و گفتگو
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  ر نمودم. حضرت فرمودند:  گذشته بود اظها

آن شخص راست گفت. در آن هنگامى كه به من آن «
ى رجوع نمودم كه به ما يها مشّقت رسيده بود، به گنج

هـا و   از پدران خود رسيده است كه در نزد مـا از قلعـه  
يراق و زر و نقره عزيزتر است، كـه آن دعـاى شـخص    

ى را يوم جهت دفـع شـرّ ظـالم اسـت. پـس دعـا      مظل
من  »پس خداى تعالى متوكّل را هالك نمود. خواندم.
    :گفتم

خواهم كه به من اين دعـا را تعلـيم    اى سيد من مى«
آن حضرت آن دعا را تعليم نمودند و دعا ايـن   »كنيد.
   است:

اللَّهم إِنِّي و ُفلَانَ بنَ ُفلَانٍ عبدانَ منْ عِبيدك َنواصينَا «
كداست مـي توانيـد بـه مهـج      ... (اين دعا طوالني ِبي

  ).مراجعه كنيد 267الدعوات، ص: 
**  
در زمان متوكل زنـى   كند: تعريف ميهاشم جعفرى ابو

 السـالم) اهـ ي(علمدعى شد كه من زينب دختر فاطمه زهـرا  
  او گفت: ه مبرم، متوكل بادختر پي

هـا   مبر سالاكه از زمان پي تو زن جوانى هستى با اين«
  گفت:   »گذرد. مى
دست بر سرم كشيده و دعا كرده است كه هر  پيامبر«

كنون مرتبه جوانى برايم برگردد من تا چهل سال يك
امـا احتيـاج مـرا     .خود را به مردم معرفى نكرده بـودم 

متوكـل گروهـى از   » واداشت كه خود را معرفى كـنم. 
و بنـى عبـاس و طايفـه قـريش را      السـالم) هي(علاوالد على 

چنـد نفـر وفـات     .دخواست و جريان او را گوشزد كـر 
 را در سال فالن روايت كردند. السـالم) اهي(علحضرت زينب 

  او گفت:  ه متوكل ب
    :گفتآن زن » ى؟يگو در مقابل اين روايت تو چه مى«
مـن از   .انـد  روايت دروغى است از خودشـان سـاخته  «

كسـى مـرگ و زنـدگى مـرا      .ام بـوده   نظر مردم پنهان
    :ها گفت متوكل به آن !»دانسته نمى
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غير از اين روايت دليل ديگرى داريد كـه ايـن زن را   «
  گفتند: ».مغلوب كنيد

   :گفتمتوكل  !»نه«
را مـانع از   زنمن از جـدم عبـاس بيـزار باشـم اگـر      «

  گفتند:   »ادعايش شوم مگر با دليل.
را  )السـالم هيـ (عل خوب است ابن الرضـا (حضـرت هـادى   «

ايـت  شايد او دليل ديگرى غير از ايـن رو  .احضار كنى
فرسـتاد و جريـان آن زن را    امـام از پى  .»داشته باشد

  برايش نقل كرده، امام فرمود:  
گويد، حضرت زينب در فـالن مـاه و فـالن     دروغ مى«

   :متوكل گفت ».روز از دنيا رفت
ولى من قسـم   ،ها نيز همين روايت را نقل كردند اين«

امـام  » ام كه مانع ادعايش نشوم مگر با دليل. ياد كرده
  مود:  فر
دليلى بياورم كه او را ملزم نمايـد   .چيز مهمى نيست«

    :پرسيد »و ديگران نيز بپذيرند.
  فرمود:  » ؟چه دليل«
گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حـرام اسـت او را   «

وارد گودال درندگان كن اگر از فرزندان فاطمـه باشـد   
   :متوكل به آن زن گفت »او كارى ندارند.ه درندگان ب

   :گفت »؟ىيوگ چه مى«
اينجـا از فرزنـدان    .كشـتن دهـد  ه او مايل است مرا ب«

هـر كـدام را مـايلى     .امام حسن و امام حسين زيادنـد 
در اين موقع رنـگ از چهـره    !»پيش درندگان بفرست

  :همه پريد، بعضى از دشمنان امام گفتند
ـ    مى«  چنـگ درنـدگان   ه خواهد ديگرى را بـا حيلـه ب

ـ   !» رود؟اندازد چرا خـودش نمـي   ايـن  ه متوكـل نيـز ب
چـون ميـل داشـت بـدين      ؛پيشنهاد اظهار تمايل كرد
آنكه او در خـونش دخالـت    وسيله امام از بين برود بى

   :كرده باشد، رو به امام كرده گفت
    :فرمودامام  !»روي؟ چرا خودت نمي«
  گفت:  ».روم اگر شما مايل باشيد مي«
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راه وارد شــدن بــه محــل  .نردبــانى آوردنــد!» بفرمــا«
جـا بـود امـام     رندگان را گشودند. شـش شـير در آن  د
ها اطـراف امـام را    آن .ميان شيرها نشست .ين رفتيپا

سـر   ،هاى خود را روى زمين پهن كرده دست .گرفتند
امام دست بر سر يكايك  .بر روى دست خويش نهادند

نمـود كـه فاصـله     كـدام اشـاره مـى   ره به .ها كشيد آن
بى كـه امـام دسـتور    جـان ه بگيرد و كنار برود شيرها ب

وزير متوكل  داده بود رفتند و در مقابل امام ايستادند.
بگو قبـل   .ستگوشزد كرد كه اين كار بر ضرر تواو ه ب

جـا خـارج شـود.     از آن ،كه جريان منتشر گـردد  از اين
   :متوكل گفت

منظورمان اين بـود   .باره شما نداشتيمما نظر بدى در«
اسـت بـاال   اكنـون خـوب    .ثابـت شـود   تكه فرمايشـ 

 .امام از جاى حركت كرد و نزديك نردبان آمد ».ييبيا
ـ     هـاى   لبـاس ه شيرها اطـرافش را گرفتنـد و خـود را ب

همين كه پاى بر اولين پله نردبـان   ماليدند. ايشان مي
    :گذاشت اشاره كرد

    :فرمود و بعد ايشان باال آمد .همه رفتند ».برگرديد«
ت ميـان  كسى مدعى است فرزند فاطمه زهرا اسـ هر«

    :گفت ،متوكل رو به آن زن كرده ».ها برود اين درنده
   :گفت ،التماس نمودهه زن شروع ب !»ين برويپا«
از فقـر و   .دروغ گفتم دختر فالن كس هسـتم ه من ب«

   :گفتمتوكل  !»تنگدستى اين ادعا را كردم
آن زن  ولــى مــادر ».بياندازيــدهــا  ميــان درنــدهاو را «

  24زن را ببخشد. درخواست كرد كه آندرغگو 
**  

كـه نـود    -ا به لشكرشدر سامر ،متوكلخليفه عباسى 
 ،كـدام دسـتور داد كـه هر   -ر از تركـان بـود  هزار سـوا 

خرجين اسبش را پر از خاك قرمز نمـوده و در وسـط   
هـا   اى درست شـود. آن  بيابان، در يك جا بريزند تا تپه

ها مثـل   هم فرمان او را اجرا كردند. وقتى كه آن خاك
شدند، خليفـه بـاالى آن رفـت. و از امـام علـى      كوهى 
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هم خواسـت تـا بـاال رود. بـه حضـرت       السالم)هي(عل النقى
  گفت: 

و  »اينجــا احضــارت نمــودم تــا ســواران مــرا ببينــى!«
هاى جنگى  دستور داده بود كه تمام نيروهايش، لباس

از ايـن رو سـپاه، بـا بهتـرين      بپوشند و مسلح باشـند. 
با رعب و هيبـت، حاضـر شـده    ه و زينت و با تمام عد

  اين مانور را ديد، فرمود:  هنگامى كه امام بودند.
» لشكرم را بـه تـو نشـان بـدهم؟      خواهى من هم مى«

  :  پاسخ داد
حضرت دعا كرد، ناگهان بين آسمان و زمـين   !»آرى«

از مشرق تا مغرب پر از مالئكه مسلح شد. هنگامى كه 
وقتى كه  .كرد ليفه اين شكوه و عظمت را ديد، غشخ

  فرمود:  السالم)هي(عل به هوش آمد، حضرت على النقى
كنيم بلكه به كـار   ما در مورد دنيا با شما رقابت نمى«

چــه ديــدى وحشــت  آخــرت مشــغول هســتيم. از آن
  25!»نكن
**  

در جلــو مــن  :گفــت أ ابــن ســكيت ه متوكــل روزى بــ
   هــاى مشــكلى از ابــن الرضــا (حضــرت هــادى  ســؤال

  قبـول كـرد. امـام هـادي     ابن سـكيت   !) بكنالسـالم) هي(عل

به مجلس متوكل احضار شد و ابن سكيت از  السـالم) هي(عل
  ايشان سؤال نمود:

عصا و عيسى را با شـفا دادن   چرا خداوند موسى را با«

ابن سكيت يعقوب بـن اسـحاق اهـوازى دانشـمند شـيعه و اديـب        أ                                                  
شناس است كه از بزرگان علما است چنـدين كتـاب نوشـته از     لغت

 .آن جمله( تهذيب االلفاظ و اصالح المنطق) است
انـد از پـل بغـداد     نويسد: بعضى از دانشمندان گفتـه  ابن خلكان مي 

ابوالعبــاس مبــرد  .المنطــق رد نشــده اســتكتــابى ماننــد اصــالح 
 .ها كتابى بهتر از كتاب منطق ابن سـكيت ندارنـد   گويد: بغدادي مي

متوكل او را مجبور كرد كه فرزندش معتـز را درس بدهـد يـك روز    
يك از ايـن دو در نظـر    بگو ببينم كدام :ابن سكيت گفته متوكل ب

سين فرزندان دو پسر من معتز و مؤيد يا حسن و ح .ترند تو محبوب
خدا قسم قنبـر  ه فاطمه عليهم السالم. ابن سكيت در جواب گفت: ب

 .غالم على بهتر از تو و دو پسر تو است
اين كـار را   .ها دستور داد زبانش را از پشت درآورند تركه متوكل ب 

   رحمة اللَّه عليه .ابن سكيت از دنيا رفت .كردند



 31/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 
د را بـا     كر و پيس و زنده كردن مرده و حضـرت محمـ

  فرمود:   حضرت ؟قرآن و شمشير فرستاد
يضـا مـدد كـرد در    خداوند موسى را بـا عصـا و يـد ب   «

ـ  .زمانى كه علم رايج آن زمان سحر بـود  او قـدرتى  ه ب
هـا   داد كه سحر ايشان را مغلوب نمايد و حجت بـر آن 

فاى كر و پيس و زنده كـردن  عيسى را با ش .تمام شود
ييد كرد در زمانى كه علم پزشـكى و طـب در   أمرده ت

وسيله شفاى كران و كسـانى  ه ب .آن زمان رونق داشت
ـ   دند و زنده كردن مـرده بو سكه پي اجـازه خـدا   ا هـا ب

ها را مغلوب كرد. پيامبر را نيز بـا قـرآن و شمشـير     آن
فرستاد و چـون در زمـان آن جنـاب شـعر و شمشـير      

ان بخش و شمشير بـرّ  وسيله قرآن نوره ب ،رونق داشت
ها پيـروز   ايشان را مغلوب نمود و بر شعر و شمشير آن

    :بن سكيت گفتا» ها تمام شد. گرديد و حجت بر آن
   :فرمود .حجت استبر مردم اكنون چه چيز «
تـوان   عقل كـه بوسـيله آن دروغگـو بـر خـدا را مـى      «

بـه  يحيـى بـن اكـثم    » تشخيص داد و تكـذيب كـرد.  
   :گفتمتوكل 

او مردى نحوى و اهل  ؟!مناظرهه ابن سكيت را چه ب«
كـه قـبال   مسـائلى را  بعـد يحيـي    ».شعر و لغت است

    :ابن سكيت فرموده امام بد. ه بود مطرح نمونوشت
   :بنويس !گويم تو بنويس جواب اين مسائل را من مى«
نَ  «سؤال كردى از اين آيه ) 1( مـ لْمع هنْدي عقالَ الَّذ

سـليمان از   .آن كس آصـف بـن برخيـا بـود     »أ اْلكتابِ
اطـالع نبـود ولـى     خبر و بى دانست بى چه آصف مي آن
آصـف را   ،انـس امـت خـود از جـن و    ه خواسـت بـ   مي

را  اين علـم  .معرفى كند كه او جانشين من خواهد بود

َلـؤُاْ أَيُكـم يـأْتينىِ بِعرْشـهَِا َقبـلَ أَن      قَالَ يأَيهَـا الْم : 40و  38نمل /  أ                                                  
قَالَ الَّذى عنده عْلم منَ اْلكتَابِ أَنَا ءاتيك بِه َقبلَ ...  يأْتُونىِ مسلمينَ

طَرْفُك كإَِلي رْتَداى بزرگـان! كـدام يـك از    «(سليمان) گفت: . أَن ي
كه به حال تسليم نـزد   از آنآورد پيش  شما تخت او را براى من مى

اما) كسى كه دانشى از كتاب (آسمانى) داشت گفت: ... ( »من آيند؟
  »كه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو خواهم آورد! پيش از آن«
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دم پـس از او  سليمان به آصف عنايت كرده بود تا مـر 
نكنند و بدين وسيله  يش اختالفيدر امامت و فرمانروا

 ها تمام شود. حجت بر آن
سجده او بـراى يوسـف    :أ اما جريان سجده يعقوب) 2(

انبردارى از خـدا  فرمـ ه نبود بلكه يعقوب و فرزندانش ب
ـ      ت و تهنيتـى بــراى سـجده كردنـد و ايـن عمـل تحي  

چنانچـه سـجده مالئكـه بـراى آدم نبـود.       ،يوسف بود
سجده يعقوب و فرزندانش به جهت شكر خدا بود كـه  

 كنـى  چنانچـه مالحظـه مـي    باز بگرد هم جمع شدند.
نَ    «گويـد:   مـي  شدر شـكر يوسف  ي مـ َتنـآَتي قَـد بر
لْكب اْلم« 

ك   «ما اين آيه ا) 3( ا أَنْزَْلنـا إَِليـمم ي َشكف فَإِنْ ُكْنت
تابقْرَؤُنَ اْلكينَ يئَلِ الَّذچرا نسبت به شك بـه   »ت َفس)
مبر اخطـاب در آيـه بـه پيـ    پيامبر داده شـده اسـت؟)   

چه بر او نـازل   شكى در مورد آنايشان كه  با ايناست. 
   :شده نداشت ولى نادانان گفته بودند

ا خداوند پيامبر را از مالئكه قرار نـداد و چـرا او را   چر«
امتيازى نداد كه با مردم فرق داشـته باشـد و احتيـاج    

خوردنى و آشاميدنى نداشـته باشـد و ماننـد سـاير     ه ب
    »مردم ميان بازارها رفت و آمد نكند.

خداوند به پيامبرش وحى كرد كه در مقابل اين مردم 
آيــا  !انــد بپــرس هنــادان از كســانى كــه كتــاب خوانــد

ايم كـه غـذا نخـورد و آب     پيامبرى قبل از تو فرستاده
  ! ها پيروى كنى اى محمد تو نيز بايد از آن .دينياشام

كـه   كه فرموده است اگر در شـك هسـتى بـا ايـن     اين
جهت مماشات و انصـاف دادن  ه پيامبر شكى نداشت ب

فرمايـد:   چنانچه در ايـن آيـه نيـز مـي     .خصم استه ب
. (يوسـف)  رَفع أَبويه عَلى الْعرْشِ و َخـرُّوا َلـه سـجدا   : 100يوسف /  أ                                                  

ـ پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و ه خـاطر او بـه سـجده    ه مگى ب
پروردگـارا! بخشـى (عظـيم) از حكومـت بـه مـن       : 101يوسـف /   ب   .افتادند

ايم ترديـدى دارى، از   چه بر تو نازل كرده و اگر در آن: 94يونس /  ت   ! بخشيدى
  !خواندند بپرس كسانى كه پيش از تو كتاب آسمانى را مى
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يد فرزنـدان  يبگو بيا »أ َتعاَلوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكُمفَقُلْ «

ز خـود و  و زنان و اشخاصى كه چون جان ما هستند ا
م و لعنت خدا را بر كسـى  ييشما جمع كنيم و دعا نما
   :گفت گويد اگر مي قرار دهيم كه دروغ مى

يد نفـرين كنـيم و لعنـت خـدا را بـر شـما قـرار        يبيا«
خداونـد   شـدند.  ى مباهله حاضر نمىهرگز برا !»دهيم
داند پيامبرش در انجام رسـالت كوتـاهى نكـرده و     مي

گويد  چه مي و او را معرفى نموده كه آن  دروغگو نيست
فرمايد لعنت خـدا   كه مى اما اين .راست و درست است

را بر كاذبين قرار دهيم از بابـت مماشـات بـا خصـم و     
  است. انصاف دادن از جانب خويش

نْ شَـجرَةٍ      «ا اين آيه ام) 4( ضِ مـي الْـأَر أَنَّ مـا فـ َلو و
اگر تمام  .همين طور است كه خداوند فرموده »ب أَقْالم

درختان دنيا قلم شود و دريـا مركـب و هفـت دريـاى     
طورى كـه از تمـام روى   ه ديگر هم آن را كمك كند ب

ها بجوشد مانند طوفان نوح هرگز كلمات  زمين چشمه
آن درياها عبـارت اسـت    آخر برسانند.ه بتوانند  را نمى

برهـوت و  چشـمه  يمـن و  چشمه چشمه كبريت و  :از
ه و آب گرم ماسـيدان و آب گـرم آفريقـا    طبريچشمه 

مـا   .كه معروف بـه سـيالن اسـت و چشـمه بـاحوران     
تواننـد درك   ل ما را نمييكه فضا  كلمات خدا هستيم

 شدنى است. كنند و نه تمام
ــو ) 5( ــت در آن خـ ــا بهشـ ــاميدنى و امـ ردنى و آشـ

 »ت ما َتْشتَِهيه اْلأَنُْفس و َتلَذُّ الْـأَعينُ «است،  ها يسرگرم
اءنــا و أَبنــاءُكم و نســاءنا و َفُقــلْ تَعـالَوا َنــدع أَبن  : 61ِآل عمــران /  أ                                                  
نساءُكم و أَْنُفسـنا و أَْنُفسـُكم ُثـم َنبتَِهـلْ َفنَجعـلْ لَعَنـت اللَّـه عَلـى         

بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هـم فرزنـدان   . اْلكاذبينَ
خود را ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خـود را مـا از   

وس خود دعوت كنيم، شما هـم از نفـوس خـود آن گـاه مباهلـه      نف
و لَو أَنَّ ما في اْلأَرضِ منْ شَجرَةٍ أَقْالم و اْلبحـرُ يمـده   : 27لقمان /  ب   . كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

اللَّه ماتكَل تدرٍ ما َنفحةُ أَبعبس هدعنْ به درختـان روى  و اگر همـ . م
زمين قلم شود، و دريا براى آن مركّب گردد، و هفت درياچه بـه آن  

ولـى كلمـات خـدا پايـان      ،شـود  ها همه تمـام مـى   افزوده شود، اين
  چه دل بخواهد و ديده لذت ببرد در آنجا آن: 71زخرف /  ت   .گيرد نمى
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هـا را مـورد اسـتفاده آدم قـرار داد و      خداوند تمـام آن 
برايش مباح نمود ولى درختى كه او و همسـرش را از  

هـا پيمـان    آن نهى كرد درخت حسـد بـود كـه از آن   
ه كننـد بـ   گرفت مبادا بـا ديـده رشـك و حسـد نگـاه     

ها و تمام مردم ايشان را برتـرى داده   كساني كه بر آن
   »أ َفَنسي و لَم َنجِد لَه عزْما«است 

كــه » ب أَو يــزَوجهم ذُكْرانــاً و إِناثــاً«امــا ايــن آيــه ) 6(
هـا   آورد نرها و ماده ها در مى ازدواج آنه فرمايد يا ب مى

ـ    آورد  در مـى ازدواج ه را. منظور اينست كـه خداونـد ب
كـه خداونـد    برم از اين خدا پناه مىه مردان مطيع را. ب

بزرگ كارى كه مـورد نظـر تـو اسـت از عمـل زشـت       
(جمع شدن با پسر بچه) را قصد كرده باشـد و اجـازه   

ك     )لَا يزُْنونَ«(چنين كارى را بدهد  لْ ذَالـ ْفعـن ي مـ و
ةِ و يَخْلُـد فيـه     يضَاعف لَه اْلعذَاب يوم، يلْقَ أَثَاما امـيالْق

 ....» ت  إِلَّا من تَاب، مهانًا
اما اعتراض تو كه گفتـى علـي بـا سـپاه صـفين      ) 7( 

هـا   كردند و چـه آن  ها كه حمله مي جنگ كرد چه آن
نمودند و مجروحين كـه در ميـدان افتـاده     كه فرار مى
هـا   كشت ولى در جنگ جمل از پـى فـراري   بودند مي

كس شمشـير و سـالح   هرحان را نكشت نرفت و مجرو
علت آن بـود كـه سـپاه     افكند در امان بود. خود را مي

هـا   ها كشـته شـده بـود آن    يس و فرمانده آنيجمل ر
ـ   ،جانب او رونده گاهى نداشتند كه ب پناه ه برگشـتند ب

كه ديگر تصميم جنگ داشته باشـند   آن منزل خود بى
 .باشـند  و يا در جستجوى ياور و آمادگى براى مبـارزه 

آدم فراموش كرد و در اين مورد عـزم و اراده اسـتوارى   : 115طه /  أ                                                  
أَو  يهَب لمن يشَـاء إَِنًثـا و يهـب لمـن يَشـاء الـذُّكُور      : 49شوري /  ب   ن نداد.نشا

به هر كس اراده كنـد  . يزَوجهم ذُكْرَانًا و إَِنثًا و يجْعلُ من يشَاء عقيما
بخشد و به هر كس بخواهد پسر، يا (اگر بخواهـد) پسـر و    دختر مى

كنـد و هـر كـس را بخواهـد      ى آنان جمع مـي را برا -هر دو -دختر
كنند و هر كس چنين كنـد، مجـازات    زنا نمى: 70 – 68فرقان /  ت   .گذارد عقيم مى

گردد، و هميشـه   سختى خواهد ديد! عذاب او در قيامت مضاعف مى
  .با خوارى در آن خواهد ماند! مگر كسانى كه توبه كنند
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حكـم   .داشـتى راضـى بودنـد    ها برمـي  اگر دست از آن

 ؛ها همين بود كـه دسـت از ايشـان بردارنـد     باره آندر
اما سـپاه صـفين روى    زيرا در پى ادامه جنگ نبودند.

يس زنـده كـه   يـ يـك گـروه مجهـز و ر   ه آوردند بـ  مى
ها اسلحه از قبيـل نيـزه و شمشـير و     پيوسته براى آن

داد و امـوالى  يشان جـايزه مـي  اه كرد و ب زره تهيه مى
كـرد بـراى    بخشيد و مريض و مجروح را مداوا مـى  مي

فرسـتاد بـاز آمـاده جنـگ      مـي   ها وسيله سوارى پياده
  شدند.   مى

ولى اهل بصره با انداختن سالح بايد از ايشـان دسـت   
فـرارى   بايـد  .داشت زيرا گروه مجهزي نداشتند بر مى

اين  .كشت مى ها را كرد و مجروح آن صفين تعقيب مى
اگـر حكـم علـى عليـه      دو سپاه با هم مساوى نبودند.

ــالم در ــى   الس ــود كس ــل نب ــفين و جم ــل ص ــاره اه ب
توانسـت تشـخيص دهـد كـه حكـم متمـرّدان از        نمي

كـه  هـا چـه كـرد هر    مسلمانان چيسـت و بايـد بـا آن   
 شود. سرپيچى نمود حواله به شمشير آبدار داده مى

او از جـان خـود    أ ردلواط كـ ه اما مردى كه اقرار ب) 8(
د كه مردي نـزدش آمـد و   در جمع اصحابش بو السـالم) هي(علامام علي  أ                                                  

  گفت:
اي نزديكـي كـردم! مـن را پـاك      يا اميرالمؤمنين! من با پسر بچـه «

  حضرت فرمود:» كن!
آهاي فالني برو به خانه ات، شـايد شـهوت بـر تـو غلبـه كـرده (و       «

اش رفت و فـردا   آن مرد به خانه» اي.)خيال كردي اين كار را نموده
  دوباره آمد و گفت:

اي نزديكـي كـردم! مـن را پـاك      من با پسر بچـه يا اميرالمؤمنين! «
  حضرت باز فرمود:» كن!
آن مرد رفت » ات، شايد شهوت بر تو غلبه كرده. آهاي! برو به خانه«

و فردايش باز آمد و اقرار به كارش نمود و وقتـي روز چهـارم آمـد و    
  اقرار نمود، حضرت فرمود:

هر كـدام را  آهاي؛ پيامبر در مثل تو به سه چيز حكم نموده است «
  آن مرد سؤال كرد:» خواهي انتخاب كن! كه مي

  حضرت فرمود:» ها چيست؟ آن«
اي به گردنت بعد هرچه پيش آمد؛ (يعني اگر كشـته   خوردن ضربه«

شدي كه هيچ و اال آزادي) يا پرت كـردن از كـوه بـا دسـت و پـاي      
  مرد گفت:  » بسته يا سوزاندن با آتش

  حضرت فرمود: »تر است؟ ها سخت كدام يك از اين«
  مرد گفت:» سوزاندن با آتش!

  حضرت فرمود:» اميرالمؤمنين! من همين را انتخاب كردم.«
  مرد گفت:» پس برو هيزمت را جمع كن!«
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گذشت و كسى شهادت بـر عمـل او نـداده بـود و نـه      
 حكومت وقت او را در حال عمـل گرفتـار كـرده بـود.    

كنـد   ى كه از جانب خدا حكومت بر مـردم مـى  يپيشوا
 ،توانـد كيفـر كنـد    دسـتور خـدا مـى   ه وقتى كسى را ب

اى  ن آيـه را نشـنيده  مگر ايـ  .تواند او را نيز ببخشد مي
هـذا عطاؤُنـا   « فرمايـد:  اره سليمان مـى بكه خداوند در

خداونـد در ايـن آيـه     »أ فَامنُنْ أَو أَمسك ِبَغيرِ حسـابٍ 
كنـد بعـد سـخن از     ابتدا بخشش و عنايت را ذكر مـي 

 .آورد منع و جلوگيرى به ميان مى
ـ  امـام   همين كه يحيـى بـن اكـثم نامـه     ه را خوانـد ب

   :متوكل گفت
گـر از او چيـزى   از اين مسائل ديصحيح نيست بعد «
تـر   هـا مشـكل   ديگر هر سؤالى بكنـى از ايـن   .پرسىب

 ،هر چـه بيشـتر دانـش او منتشـر شـود      .نخواهد بود
  26»ها است. موجب تقويت رافضى

**  
وقتـى   كنـد:  تعريـف مـي  صقر بن ابـى دلـف كرخـى    

 ،الحسـن عسـكرى را زنـدانى كـرد    متوكل مـواليم ابو 
 زرافـى كـه   .پرسـى كـنم  آمدم كه از آن جناب احوال

دستور داد مرا ببرنـد   ،من نگاهى كردهه نگهبان بود ب
   :گفتزرافي  .بردندنزديكش مرا  .شپيش
    :گفتم »؟حالت چطور است«

                                                                    
هيزمش را آورد و بعد دو ركعت نماز خواند و بعـد از نمـاز   » باشد.«

  طور كه نشسته بود، گفت:   همان
ه گناهم قرار دهي و مـن  خواهم كه اين را كفار خدايا! من از تو مي«

بعد بلند شد و در حالي كه گريـه  » را به آتشت روز قيامت نسوزاني.
كرد وارد گودالي شد كه اميرالمؤمنين آن را براي او كنـده بـود.    مي

ها، اطـراف او آتـش زده شـد. و او آتـش      درون گودال نشست. هيزم
حابش شان افتاد و همـه اصـ  يديد. اميرالمؤمنين گريه اطرافش را مي

  نيز گريستند. حضرت به او فرمود:
آهاي، بلند شو! فرشتگان آسـمان و فرشـتگان زمـين را بـه گريـه      «

چـه   ات را پذيرفت و ديگر به هـيچ چيـز از آن   انداختي، خداوند توبه
(و بـه او گفتـيم:) ايـن عطـاى مـا اسـت، بـه هـر كـس          : 39ص /  أ   )7/201(كافي: » انجام دادي برنگرد!

خـواهى   بينـى) بـبخش، و از هـر كـس مـى      مى خواهى (و صالح مى
  امساك كن، و حسابى بر تو نيست (تو امين هستى)!
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   :گفت !»خوب«
من نشستم اما در فكر شدم كـه ايـن چـه     !»بنشين«

در ايـن موقـع    .كـاش نيامـده بـودم    .كارى بود كردم
ـ   آن .مردم را از اطراف خود متفرق نمـود   هگـاه روى ب

   :من كرده گفت
    :گفتم »؟اى براى چه آمده«
   :گفت ».كارى نداشتم«
  گفتم:   »؟اى از حال مواليت بپرسى شايد آمده«
(متوكـل)    المؤمنينموالى من امير ؟!مواليم كيست«

   :گفت !»است
موالى تو مـوالى واقعـى اسـت از مـن      !ساكت باش«

  گفتم:   !»را دارمو هم اعتقاد ت نترس من
   :گفت» .الحمد للَّه«
    :گفتم »؟ميل دارى آن جناب را ببينى«
    :گفت !»آري«
 ».صبر كن تا نامه رسـان از خـدمتش خـارج شـود    «

ـ  ،مدتى نشستم وقتى پيك خارج شـد  غـالم خـود   ه ب
   :گفت

دست صقر را بگير و او را داخل همان اطاق ببر كـه  «
 !»آن مرد علوى زندانى اسـت و آن دو را تنهـا بگـذار   

   :اشاره كرد ،ردهمرا نزديك اطاقى ب
جلـو   ،ديدم امام روى حصيرى نشسـته !» داخل شو«

جـواب داد و   ،اند. سالم كردم آن جناب قبرى را كنده
    :فرمود

    :بعد فرمود »بنشين!«
 عرض كردم: »اى؟ براى چه آمده«
ـ    ».آمدم از حال شما مطلع شوم« ه باز چشـمم كـه ب

  فرمود:  ،ام گرفت قبر افتاد گريه
ــن آن « ــه نك ــقر گري ــ  ص ــدى ب ــاال گزن ــا ح ــن ه ه م

  گفتم:   ».رسانند نمي
   :كردم بعد عرض» .الحمد للَّه«
اند كه مـن معنـى آن را    حديثى از پيامبر نقل كرده«
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   :فرمود ».دانم نمي
   :عرض كردم »؟يچه حديث«
ايام را دشـمن مداريـد   « :مبر فرموده استاكه پي اين«

معنى اين جملـه   ».كه با شما دشمنى خواهند ورزيد
  فرمود:   »؟تچيس

آرى ايام ما هستيم تا آسمان و زمـين پايـدار اسـت    «
ــ   ــك شــنبه اشــاره ب ــامبر اســت و ي ــام پي ه شــنبه ن

المؤمنين، دوشنبه حسن و حسـين و سـه شـنبه    امير
د  علي بن الحسين و محم د بن علي و جعفر بن محمـ

شنبه موسى بـن جعفـر و علـي بـن موسـى و      و چهار
حسـن بـن    محمد بن علي و من و پنجشـنبه پسـرم  

جويـان معتقـد    علي و جمعه پسر پسرم كه گروه حق
 .كنـد  شوند و او زمين را پر از عدل و داد مى او مىه ب

ايـن اسـت    كه پر از ظلم و جور شده باشـد.  بعد از آن
هـا دشـمنى نورزيـد در دنيـا كـه در       معنى ايام با آن

   :بعد فرمود ».آخرت با شما دشمنى خواهند كرد
كه بر تـو نگـرانم و اطمينـانى     خداحافظى كن و برو«

    27!»نيست
**  
از قـول  العباس فضل بن احمد بن اسـرائيل كاتـب   ابو
(خليفـه   زّعَتـ مـن كاتـب م   كند كه درش تعريف ميپ

ديـدم   .شـدم  متوكـل   بـا او وارد خانـه   .بودم عباسي)
معتز سالم كـرده ايسـتاد    .متوكل روى تخت نشسته

عتـز  سـابق هـر وقـت م    .هم پشت سر او ايستادم من
گذاشت و دسـتور   او احترام مىه شد متوكل ب وارد مي

 اين كار را نكرد. معتـز متوكل اين بار  .داد نشستن مي
ـ    .مدتى سر پا ايستاد جـا  ه مرتب پاهـاى خـود را جاب

كنـد و   ديدم چهره متوكل پيوسته تغيير مى .كرد مى
  :گفت ،طرف فتح بن خاقان كردهه رو ب
هـا را   حـرف اش آن  بـاره همين اسـت كسـى كـه در   «

كرد. فتح بـن   اين سخن را مرتب تكرار مى »؟!زنى مي
   :گفت مى و داد خاقان نيز او را تسكين مي
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ولــى متوكــل بيشــتر  !»هــا دروغ اســت ايــن حــرف«

   :گفت شد و مى خشمگين مي
خدا اين ظاهر سـاز كـافر را خـواهم كشـت كـه      ه ب«

ــى ــاى دروغ م ــرده    ادع ــن خ ــلطنت م ــر س ــد و ب كن
موقع دستور داد چهار نفر از اهالى در اين » گيرد. مى

حاضر شدند. خزري ضر كن. مأموران برايم حارا خزر 
هـا دسـتور داد وقتـى     كدام شمشيرى داد به آنبه هر

 او حملـه كننـد.  ه حضرت هادى وارد شد با شمشير ب
   :گفت با خود مى

 !»زنـم  بخدا قسم پس از كشتن بدنش را آتـش مـي  «
نـاه پـرده. در   ر پمن پشت سر معتز ايستاده بـودم. د 

ــع حضــرت ابو الحســن هــادى وارد شــد همــين موق
    :دويده، گفتند متوكلمأمورين پيش 

ه هـايش بـ   من ديدم امام در موقع آمدن لـب  !»آمد«
خـورد و هـيچ نـاراحتى و وحشـتى      ى تكان مـي يدعا

ندارد تا چشم چهار نفر اهالى خزر به آن جناب افتاد 
زير ه از تخت بخود را  نيز و متوكلسجده افتادند. ه ب

دست و پيشانى او را  نزديك حضرت آمد وانداخت و 
ــه شمشــير در دســت داشــت  ،بوســيد  ،در حــالي ك

   :گفت مى
پسـر   !اي بهتـرين خلـق خـدا    !يا ابن رسول اللَّه !آقا«

   :فرمود امام مي!» الحسنعمو و مواليم يا ابا
  متوكل گفت:  !»مرا ببخش از اين جريان ؟چه شده«
در اين موقـع   ات ييجب تشريف فرماآقا چه چيز مو«

    :فرمود »گرديده؟!
متوكــل شــما را  :گفــت و آمــدتــو پيكــى از طــرف «

   :متوكل گفت» خواهد. مى
ـ بعد  !»تشريف ببريد آقا ،دروغ گفته زنا زاده« ه روى ب

   :حاضرين نموده گفت
آقـا و مـوالى    !چنـين معتـزّ   هم !و تو عبيد اللَّه !فتح«

از رفتن امام، متوكل آن پس !» مشايعت كنيدرا خود 
گفتـار  خواسـت تـا   چهار نفر را خواست و از متـرجم  
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    :گاه پرسيد ها را ترجمه كند. آن آن
  گفتند:  » ؟براى چه دستورى كه دادم اجرا نكرديد«
زيــرا ديــديم اطــراف ايشــان را صــد نفــر   !از تــرس«

ها نگاه كنيم  ترسيديم به آن شمشيرزن گرفته كه مى
در ايـن   ».ندادن دستور شد اين وحشت موجب انجام

    :طرف فتح بن خاقان كرده، گفته موقع رو ب
او  لبخنـدي زد صورت فـتح   به !»اين هم دوست تو«

   :گفتو  تبسمي نمودهم 
او را درخشــان نمــود و  خــدا را ســپاس كــه چهــره«

  28»حجتش را نورانى كرد.
**  

متوكـل   كنـد:  تعريـف مـي  ابراهيم بن محمد طاهرى 
طورى كه نزديك بود از ه ب ،گ شددملى بزره مبتال ب

را جراحـى   دملـش ت نداشت أكس جر هيچ. بين برود
مادرش نذر كرد اگر متوكـل خـوب شـد مبلـغ      كند.

فـتح بـن    زيادى پول براى حضـرت هـادى بفرسـتد.   
  گفت:  ه متوكلخاقان ب

) السـالم) هي(علهادى  اماماين مرد (ه اگر پيغام بفرستى ب«
يز كند كه شفا پيـدا  ى براى تو تجويممكن است دارو

 گفت: ».كنى
پـس از مراجعـت    پيك رفـت.  !»يك نفر را بفرستيد«

  گفت: 
فرموده است مدفوع گوسـفند را بـا گـالب مخلـوط     «

ه سـودمند    ،كنيد آن را بگذاريد روى دمل ان شاء اللـَّ
كسانى كه حضور داشـتند از ايـن دارو   » خواهند بود.

 خنده كرده مسخره نمودند. فتح گفت:
ـ    چه اشك« ه الى دارد گفتار ايشـان را تجربـه كنـيم. ب

 »خدا من اميـدوارم كـه بـا همـين دوا خـوب شـود.      
مدفوع گوسفند حاضر شد و با گـالب مخلـوط كـرده    

سرباز كرد و هر چـه درون  دمل  روى دمل گذاشتند.
ـ      ه آن بود خارج شد. خبـر خـوب شـدن متوكـل را ب

مادرش بشارت دادند. ده هزار دينار براى امام فرستاد 
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اى با مهـر خـود. متوكـل از بيمـارى نجـات       در كيسه

  يافت.  
(كه از اوالد زيد بـن حسـن    ييپس از چند روز بطحا

حضرت هادى پيش متوكل ه ) نسبت ب.است السالم)هي(عل
    :سخن چينى كرد. گفت

كند و مبـالغى پـول تهيـه     او سالح جنگى جمع مى«
را  اش ، نگهبــان ويــژهســعيد ،متوكــل !»ديــده اســت

چه و هر هخانه امام حمله برده اد كه شبانه بدستور د
    بياورد. ،پول و اسلحه يافت

ـ   تعريـف نمـود:   سعيد  خانـه حضـرت   ه مـن شـبانه ب
بـاالى   .الحسن رفتم و با خـود نردبـانى نيـز بـردم    ابو

در تاريكى  .ين شدميگاه از پلكان پا پشت بام رفتم آن
در ايـن   .شب در انديشه بودم چگونه وارد اطاق شـوم 

  امام از داخل اطاق مرا صدا زده، فرمود:  موقع 
ه بـ  ».همان جا باش تا برايت شـمع بياورنـد   ،سعيد«

لباسـي  امـام   .داخل اطـاق شـدم   .زودى شمع آوردند
در تن داشت و شب كالهى در سـر و سـجاده    پشمي

 ،قبلـه بـه روي  را روى حصير پهن كـرده بـود و روى   
    :من فرموده ب .مشغول مناجات بود

داخـل  !» هـا بازديـد كنـى    تمـام اطـاق   تـوانى از  مي«
همـان كيسـه    .ولى چيزى پيدا نكـردم  ،ها شدم اطاق

بـود بـا مهـر خـودش      پولى كه مادر متوكل فرستاده
    :الحسن فرموديافتم حضرت ابو

وقتـى بلنـد كـردم     !»زير جانمـاز را نيـز نگـاه كـن    «
شمشيرى كه داخـل غـالف بـود و روپـوش ديگـرى      

برداشته براى متوكل  نداشت مشاهده كردم آن را نيز
ـ    بردم. كيسـه زر افتـاد كـه مهـر     ه وقتـى چشـمش ب

جريـان  و  مادرش بر آن است از پى مادر خود فرستاد
    :گفتمادرش  .كيسه زر را پرسيد

ده هـزار دينـار    ،من نذر كردم اگر تو خـوب شـدى  «
دنت بـرايش  شـ  پس از خوب .الحسن بفرستمبراى ابو

اسـت كـه    فرستادم، اكنون مهر تـو نيـز روى كيسـه   
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تكان نخورده، كيسه ديگرى را گشـود كـه داخـل آن    
زر كيسـه  دسـتور داد بـه آن   » چهار صد دينـار بـود.  

    :مادرش يك كيسه ديگر بيفزايند و گفت
هـا و   كيسه ».الحسن با شمشيرها را ببر پيش ابو اين«

پـوزش   .شمشير را برگرداندم ولـى خجالـت كشـيدم   
    :خواسته، گفتم

م از اينكـه بـدون اجـازه وارد    خيلى ناراحت شد !آقا«
 »چه كـنم مـرا مـأمور كـرده بودنـد.      .خانه شما شدم
  حضرت فرمود:  

  29»سيعلَم الَّذينَ َظَلموا أَي منَْقَلبٍ ينَْقلبونَ«
**    

الحسن علي بن محمد بن علـي  ابو«متوكل گفتند: ه ب
ه   يوم يعض الظَّالم على«اين آيه را  يـده ير بـ تفسـ  »أ ي

    :پرسيدمتوكل  ».كند اولى و دومى مي
    :گفتند »؟چطور ما اين مطلب را ثابت كنيم«
او را بخواه و از تفسير همـين آيـه در مقابـل مـردم     «

مردم كارش را  ،اگر همان طور تفسير كرد . سؤال كن
خـالف   اگر بر .رسند حسابش ميه خواهند ساخت و ب

رسـوا  پيش دوستان و اصـحاب خـود    ،آن معنى كرد
هاشـم و اشـخاص    متوكـل قاضـيان و بنـى    ».شود مى

 هـا سـؤال كـرد.    برجسته را خواسـت و در حضـور آن  
  :  فرمود حضرت

هسـتند كـه خداونـد     يدو نفـر  ،منظور از ايـن آيـه  «
ـ  .نخواسته نـام ايشـان را ببـرد     آيـا  ،كنايـه فرمـود  ه ب

از چيـزى كـه    دپرده برداردوست دارد المؤمنين امير
يديـه يُقـولُ يَليَتنـىِ      و يوم يعض الظَّالم علـى : 29 – 27فرقان /  أ                                                  

ـ   ياويَلتى، اتخََّذْت مع الرَّسولِ سِبيلًا لََّقـد  ، اَليَتنىِ َلم أَتخَِّذْ فُلَانًا خَليًل
و (بـه خـاطر آور) روزى را كـه    . أَضَلَّنىِ عنِ الـذِّكْرِ بعـد إِذْ جـاءنىِ   

گـزد و   ستمكار دست خـود را (از شـدت حسـرت) بـه دنـدان مـى      
اى كاش با رسول (خدا) راهـى برگزيـده بـودم! اى واى    «گويد:  مى

بر من، كاش فالن (شخص گمراه) را دوست خـود انتخـاب نكـرده    
كه (ياد حـق)   مرا از يادآورى (حق) گمراه ساخت بعد از آن بودم! او

توضيح: بارها اولي مي خواست از حكومـت   »به سراغ من آمده بود!
فاصله بگيرد ولي دومي او را از اين كار منع نمود. (به بخـش امـام   

  مراجعه شود) السالم)هي(علعلي 
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  متوكل گفت:  »؟!شيدهخداوند بر آن پرده ك

  30»دوست ندارم! !نه«
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  امام و غاليان

از  يا نامـه  يطـ گويـد:   مي يسياحمد بن محمد بن ع
  سؤال شد:  السالم)هي(عل يامام هاد

انـد كـه    را به شـما و پـدرانتان نسـبت داده    يثياحاد«
 ليـ شـود و بـدان دل   يها مشمئز م آن دنيها از شن دل
شـود   يگوارتـان نقـل مـ   از پـدران بزر  ثياحاد نيكه ا
ـ بـن ح  يعل .ميده يت رد آن را به خود نمأجر ه و َكس

و منسـوبان شـما    يكه خود را از موال نيقطيسالم بن 
الةَ  « هيـ كنند كه در آ ينقل م ،كنند يم يمعرف إِنَّ الصـ
و منكر اشاره به  فحشا »31عنِ الَْفحشاء و اْلمْنكَرِ  َتنْهى
 .ود نبـوده اسـت  است كه اهـل ركـوع و سـج    يشخص

نـه   ،مشخص اسـت  يمرد ،طور منظور از زكات نيهم
ض و ئاز فـرا  يو امـور  .نـار يدرهـم و د  يپرداخت مبلغ

اگـر   .كنند يم ليوأمنوال ت نيرا بر هم يمعاصسنن و 
و  ديـ ياما روشن فرم يامر را برا نيا ديدان يمصلحت م

 نيـ هـا را از مـنجالب ا   منت گذاشـته، آن  روانتانيپه ب
آن حضرت  ».دينجات ده زيانحراف آم التيوأت نيچن

  در جواب نوشتند:
از آن  ،ســت ين مــا نيــاز د التيوأگونــه تــ  نيــا«

  32!»ديزيبپره
**  
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: يكـى از اصـحاب   كنـد تعريف ميسهل بن زياد آدمى 

  نامه نوشت:باره غُالت چنين امام به ايشان در
ـ علـي بـن ح   !فدايت شوم« مـدعى اسـت كـه از     هَكس
قـديم   ييشـما همـان خـدا    ادتمندان شـما اسـت و  ار

او ه ب .راه و باب و پيامبر از جانب شما است ،او .هستى
  جانب شما دعوت كند.ه اى كه مردم را ب دستور داده

    :گويد او مي
عمـال عبـارت   نماز و زكات و حج و روزه تمام ايـن ا «

ى شـما و كسـانى كـه مثـل     ياست از معرفت و شناسا
و  باشـند  ،وتو نب أ بابيت مدعي ،دنعلي بن حسكه باش

 ،مؤمن كامـل اسـت   !!باشدبرخوردار چنين معرفتى از 
    !»ديگر روزه و نماز و حج از او ساقط است

ـ   همـان طريـق كـه عـرض    ه تمام دستورات دينى را ب
اگر  ؛گروهى را پيرو خود نموده .نمايد تأويل مي ،كردم

ـ  جـواب ايـن   ه صالح بدانيد بر ما منت گذاريد راجع ب
  »از هالكت شود.كه موجب نجات  ،نامه

   :امام در جواب نوشت
تـو خيـال    .گويـد  دروغ مـي  ،علي بن حسكه ملعـون «

 ،خـدا لعنـت كنـد او را    .شناسـم  كنى من او را نمى مي
د مصـطفى و انبيـا    !خـدا ه قسم بـ  ؟!كند چه مي محمـ 

ديـن حنيـف و   ه پيش از او را خداوند نفرستاده مگر ب
گز پيامبر هر ؛انجام نماز و زكات و حج و روزه و واليت

جانب خداى يكتا كه شـريكى او  ه دعوت نكرده مگر ب
 همـه بنـده   ،از فرزندان او چنين ما اوصيا هم را نيست.

اگـر مـا    .گيـريم  خدا هستيم كه برايش شـريكى نمـي  
گيريم و  مورد رحمت او قرار مي ،اطاعت از خدا بكنيم

اگر معصيت كنـيم مـا را مشـمول عـذاب خـود قـرار       
بر خدا نيست بلكه حجت از خدا  ما را حجتى .دهد مي

بـرم از   خدا ميه من پناه ب .است بر ما و تمام جهانيان
 .كنم زند و اين سخنان را نفى مي ى كه او مييها حرف

                                                 
  .يعني ادعا كنند باب و واسطه امام هستند أ 
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خداونـد   .خـدا لعنتشـان كنـد    .ها فاصله بگيريـد  از آن
اگـر يكـى    .ها نمايد ها را دچار دشوارترين گرفتاري آن

نگ سـرش را نـرم   ها را در خلـوت يـافتى بـا سـ     از آن
  33!»كن
**  
د بـن    گويد ميعمرو ابو ت محمـگروهى معتقد به نبـو :

او مدعى شد كـه پيـامبر و    .ميرى شدندنصير فهرى ُن
ــت  ــول اس ــ   .رس ــى او را ب ــي النق ــام عل ــالت ه ام رس

سـخ داشـت و از غاليـان در    اعتقـاد بـه تنا   !!برانگيخته
اسـت و مـدعى    )السـالم) هي(عل(امام هادي الحسن مورد ابو

دانـد و   او تمام محارم را حالل مـي  ؛جناببوبيت آن ر
كـه بـا   (بصورت لـواط)   پشتازدواج با مردها را هم از 

   :گويد مي .كند تجويز مي ،هم همبستر شوند
اين كار از فاعل و مفعـول هـر دو يكـى از شـهوات و     «

خداوند هيچ يك از طيبات و شهوات را  !!بات استطي
ى بن حسن بـن فـرات   محمد بن موس!!» حرام ننموده

نقـل   .كـرد و كمكـى بـراى او بـود     نيز او را تقويت مي
 كـه  انـد  بعضى از مردم محمد بن نصير را ديـده  :كرده

(در حـال انجـام    سـت آشكارا پسـرى بـاالى پشـت او   
 ،در جــواب او .آن شـخص او را ســرزنش كـرد   .عمـل) 

   :محمد بن نصير گفت
اى اين يك نوع لذت است و يك نوع تواضع است بـر «

خــدا و نــوعى كــوچكى و تــرك خودخــواهى و تكبــر 
مردم در مـورد او پـس از مـرگش چنـد فرقـه       ».است

  34شدند.
اى  نامه السالم)هي(علحضرت عسكرى  كند: ميعبيدى نقل 
بـرم   خدا پناه ميه من ب«اين مضمون: ه برايم نوشت ب

از  ؛و بيزارم از فهرى و حسن بن محمد بـن بابـا قمـى   
تو و تمام دوستان خـود را از آن دو   ،من .هر دو بيزارم

خدا آن دو را  .كنم دهم و هر دو را لعنت مي پرهيز مي
فتنه انگيـز و   .دوشند مردم را مي ،نام ما هب .لعنت كند

ها بكشد و دچار  خدا دمار از روزگار آن .موذى هستند
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   فتنه و آشوبشان كند.

ــامبرى    ــه پي ــن او را ب ــه م ــدعى اســت ك ــا م ــن باب اب
و او باب است (و واسطه بين مردم) واى بـر   ام فرستاده

شـيطان بـر او مسـلط شـده و      .خدا لعنـتش كنـد   !او
خـدا   ،كس ادعـاى او را بپـذيرد  هـر  .گمراهش نمـوده 

محمد! اگر قدرت يافتى كه با سنگ سـر  . لعنتش كند
دنيـا و   خدا در ،او مرا آزار نموده .او را خورد كنى بكن
  35»آخرت آزارش كند.

**  
ر راه بازگشـت  دكنـد:   تعريف ميگرگانى  فتح بن يزيد

 السـالم) هيـ (علالحسـن امـام هـادى    از مكه بـا حضـرت ابو  
آمـد و مـن عـازم     عراق مىه آن جناب ب .همسفر بودم
  فرمود:   شنيدم مي خراسان بودم.

مردم از او حساب خواهند برد ، كه از خدا بپرهيزدهر«
 مردم از او اطاعت خواهند ،كه خدا را اطاعت كندو هر
بـاالخره   .سعى كردم خدمت آن جنـاب برسـم  » كرد.

ســالم كــردم. جــواب داد و دســتور داد  .موفــق شــدم
  اول حرفى كه زد اين بود:  .بنشينم

خشـم مـردم   از  ،هر كه اطاعت از خدا كنـد  ،اى فتح«
 ،خشـم آورد ه كه خدا را ب هراسى نخواهد داشت و هر

بايد يقين داشته باشد كـه خداونـد او را مـورد خشـم     
مگـر   ،توان توصيف كرد دهد. خدا را نمي ردم قرار ميم

تـوان   چگونـه مـى   .با همان صفاتى كه خود را سـتوده 
عـاجز از   ،خداوندى را كه حواس ،ستود و توصيف كرد
تـوان   يابند و نمـي  ها او را در نمى درك اويند و انديشه

تر از آنست كـه   او را محدود كرد و با چشم ديد، بزرگ
كه بـرايش صـفتى    د و باالتر از آنبتوان توصيفش نمو

بسـيار دور اسـت و    ،در حالى كه نزديك است .بياورند
پــس در دورى  .در حــال دورى بســيار نزديــك اســت

او كيفيـت و چگـونگى    .نزديك و در نزديكى دور است
او گفـت چگونـه اسـت و جـا و     ه توان ب نمي .را آفريده
 ؛تـوان گفـت كجـا اسـت     وجود آورده، نمىه ب مكان را



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  48

او يكتـاى   ه است.يرا او از كيفيت و مكان داشتن منزّز
يـده شـده و او را نظيـرى    ينـزاده و نزا  .همتا اسـت  بى

  پس بسيار با عظمت و بزرگ است.  .نيست
د را درك كنـيم  توانيم ُك حتى نمى ؛نه و عظمت محمـ 

    :زيرا
خداوند عزيز نام او را همراه نام خويش قرار داده و آن 

كسـى  ه ى خويش فرموده و بـ جناب را شريك در عطا
همان پاداشى را وعده داده  ،كه از پيغمبر اطاعت كند

ـ  .كه از خودش اطاعت نمايد ه چنانچه در اين دو آيه ب
و مــا نََقمــوا إِلَّــا أَنْ «هــر دو مطلــب تصــريح فرمــوده: 

هنْ فَْضلم ولُهسر و اللَّه مأ أَْغناه«  
ت پيـامبر را  و در اين آيه سخن كسى را كه ترك اطاع

آتـش  طبقـات  كند مـوقعى كـه ميـان     نموده بيان مى
َتنـا  « ذاب دوزخ دارند،هستند و پوششي از مواد ميا َلي
    »ب أََطعنَا اللَّه و أََطعنَا الرَّسولَا

تـوان توصـيف كـرد كنـه كسـى را كـه        يا چگونه مـي 
خداوند اطاعـت و فرمـانبردارى او را قـرين اطاعـت و     

وا  «در اين آيـه   ،يامبر قرار دادهفرمانبردارى از پ يعـأَط
ْنكُمرِ مي اْلأَمأُول ولَ ووا الرَّسيعأَط و ت اللَّه«   

ولِ و    «فرمايد:  و در آيه ديگر مى إِلَـى الرَّسـ وهدر لَـو و
ــى ــنْهم  إِل رِ مــأَم ــي اْل أُول ) ــَتْنِبُطونَه ســذينَ ي ــه الَّ ملَلع
منْهث )م«    

أْمرُكُم أَنْ تُـؤَدوا    «فرمايد:  آيه نيز مي در اين يـ ه إِنَّ اللـَّ
    »ج أَهلها  اْلأَمانات إِلى

َفسَئُلوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِنْ ُكنْـتُم   «فرمايد:  در آيه ديگر مي

گيرند كه خداوند و رسولش،  ها فقط از اين انتقام مى آن :74توبه /  أ                                                  
ايد! اطاعت كنيد خـدا را! و   اى كسانى كه ايمان آورده: 59نساء /  ت   اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم!: 66احزاب /  ب   نياز ساختند! آنان را به فضل (و كرم) خود، بى

 -كه قدرت تشخيص كافى دارنـد  -اگر آن را به پيامبر و پيشوايان ث   ى پيامبر] را!اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو األمر (اوصيا
هـا را بـه    دهـد كـه امانـت    خداوند به شما فرمـان مـى  : 58نساء /  ج   .هاى مسائل آگاه خواهند شد بازگردانند، از ريشه
  صاحبانش بدهيد!
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 » أ ال َتعَلمونَ

تـوان خـدا و پيـامبر و     يا فتح همان طـورى كـه نمـي   
توان  نمي ،ف نمودفرزندان پيامبر (ائمه اطهار) را توصي

 .توصـيف كـرد   ،مؤمنى را كه تسليم فرمـان مـا اسـت   
بهتــرين  ،بهتــرين پيــامبران و خليــل مــا ،پيــامبر مــا

اسـم آن   .ارجمندترين اوصيا است ،ها و وصى ما خليل
بهتــرين و  ،هــا و كنيــه ايشــان   بهتــرين اســم  ،دو

اگـر بنـا باشـد كـه فقـط       .هـا اسـت   ترين كنيه شيرين
كسي نيسـت كـه بـا مـا      ،ين شودنش طراز با ما هم هم

طراز خود  نشين گردد و اگر بنا باشد ما با هم بتواند هم
 نبايد با هيچ كس ازدواج كنيم. ،يميازدواج نما

تـر و از   تر و باسخاوت تر و با حلم از همه مردم متواضع
علم و دانش آن  .ها بيشتر است حمايت آن ،تمام مردم

طيـع و تسـليم   جانشينانشـان، م ه ارث رسيده بـ ه دو ب
ها بميراند و زنده نگـه   راه آنه را بو خدا ت .باش  ايشان

    »خدا رحمتت كند. ؛دارد. اينك اگر مايلى برو
فردا نيـز سـعى    .فتح گفت: از خدمت امام خارج شدم

 ،باالخره موفق شـده  .كردم تا خدمت آن جناب برسم
  :كردم جواب داد. عرض ،سالم كردم

، بپرسـم را يم پيش آمده براكه دهى سؤالى  اجازه مي«
ــبِ ــن ديش ــكل    ،م ــين مش ــه هم ــته در انديش پيوس
  فرمود:   ».گذشت

نـه جـواب   دهم و گر اگر مايل بودم جواب مي !بپرس«
و در سؤال خويش استوار  !درست سؤال كن .دهم نمي

مبادا از روى عنـاد   .جواب درست گوش بدهه باش و ب
زيـرا   .متوجه هدف خويش باش .و لجبازى سؤال كنى

ند و ا نشجو و استاد هر دو در پيشرفت و رشد شريكدا
خواه يك ديگـر باشـند و هرگـز نبايـد     هر دو بايد خير

 هم خيانت نمايند.ه نسبت ب
 ،گويم چه سـؤالى برايـت پـيش آمـده     اگر بخواهم مي

  !دانيد، از آگاهان بپرسيد اگر نمى: 7؛ انبياء / 43نحل /  أ                                                  



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  50

كسـى را مطلـع نگردانـد مگـر      ،خداوند بر اسرار نهان
 امام نيـز  ،چه در نزد پيامبر استپيامبران شايسته، هر

او نيـز   اوصـيا  ،اطالع و دانشـى كـه پيـامبر دارد    .دارد
تا زمين خالى از حجتى نباشد كه اثبات ادعاى  ،دارند

 پيامبر را نمايد و بر شخصيت و عظمت او گواه گردد.
اشـتباه انـدازد در   ه را بـ و يا فتح! نزديك بود شيطان ت

هـاى   فكـر و خيـال  ه ب .تو آموختمه مورد مطالبى كه ب
طـورى كـه   ه بـ  .شـك انـداخت  ه را بو واهى شدى و ت

 ؛نزديك بود از راه خدا و صراط مستقيم منحرف شوى
 ل شويم پيـامبر و اوصـيا  زيرا با خود گفتى وقتى ما قائ
 ها نيز خدايند. پس آن ،او داراى چنين مقامى هستند

 .ها مخلوق و خداپرستند آن .برم خدا پناه مىه ب !هرگز
شيفته اوينـد.  و و امطيع پروردگار و كوچك در مقابل 

متوجـه گفتـار    ،اى نمود اگر شيطان از اين راه وسوسه
  كردم:  عرض» من باش و او را با سر بر زمين بزن.

 ،مرا آسوده كردى و با ايـن بيـان تمـام    ،فدايت شوم«
از بـين   ،وجود آورده بـود ه ناراحتى كه شيطان برايم ب

رسـد كـه بايـد شـما خـدا       نظرم مـي ه چنين ب .بردى
  سجده افتاد و در سـجده ه در اين موقع امام ب »باشيد.

 گفت: خود چنين مى
كوچكم و خاضع و خاشـعم، اى آفريننـده    !پروردگارا«

گـاه   پيوسته در سجده بود تا شـب گذشـت. آن   »يكتا
  فرمود:  

هالكت انـدازى،  ه نزديك بود هالك شوى و ب !يا فتح«
عيسى را زيانى نرسيد كـه گروهـي از نصـارى مـدعى     

ها كه چنين اعتقادى پيـدا   آن .پسر خدا استشدند او 
از خـدمت   !»اينك اگر مايلى برو هالك شدند. ،كردند

امام خارج شدم و بسيار خوشحال بـودم از توضـيحى   
كه فرمود و موجب از بين رفـتن شـك مـن گرديـد و     

خدا را سپاسـگزارى   ،شناختم و بر اين نعمتايشان را 
تكيـه   .خـدمت امـام رسـيدم    ،در منزل آخـرى  كردم.

كرده بود و در مقابلش مقدارى گندم بريـان بـود كـه    
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شـيطان مـرا    .كـرد  زد و مخلوط مى هم ميه ها را ب آن

!» آنها نبايد بخورند و بياشـامند «وسوسه كرده بود كه 
زيرا خوردن و آشاميدن يك نوع گرفتارى است و امام 

   :فرمودحضرت  .گرفتارى گردده نبايد مبتال ب
هـا   بايد پيرو پيمبران باشيم كه آن ما !بنشين يا فتح«

آشـاميدند و ميـان بازارهـا راه     خوردنـد و مـى   نيز مـي 
مگـر خـالق    .غذا دارده هر جسمى احتياج ب .رفتند مي

وجـود آورده و خـود جسـم    ه رازق، زيرا او جسم را بـ 
شود و  توان او را تجزيه نمود، نه زياد مى و نمي .نيست
 اجسـام داده. ه ص بـ چه اختصا ه است از آنمنزّ .نه كم

يده و نـه  يزاه نيازى است كه ن بى .همتا استيكتا و بي
ـ  .يده شده و او را نظيرى نيسـت يزا وجـود آورنـده   ه ب

لطيـف و خبيـر    .و اجسام است، شنوا و دانا است اشيا
از آن تــر  ه و پــاكمنــزّ .ف و رحــيم اســتئــور .اســت

 اش معتقدند. بارهگران در عقايدى است كه ستم
فرقى بـين پروردگـار و    ،او را توصيف نمودشد  اگر مي

ه وجود آورنـده و بـ  ه موجودات و خالق و مخلوقات و ب
ار داده بـين خـود و   وجود آمده نبـود. امـا او فـرق قـر    

زيرا هيچ چيز شـبيه او نيسـت و نـه او    ؛ اجسام و اشيا
  36»شبيه چيزى است.

**  
الحسـن عسـكرى   : حضـرت ابو كند تعريف ميجنيد ابو
س بـن  مرا مأمور كرد بـراى كشـتن فـارِ   السالم) هي(عل

   :فرمود ،چند درهم پول داده ،حاتم قزوينى
من  !»من نشان دهه ولي ب ،با اين پول شمشيرى بخر«

 .خـدمت آن جنـاب آوردم   ،رفتم و شمشيرى خريـده 
    :فرمود

ـ   !»سالح ديگرى بخـر  ،اين را پس بده« جـاى  ه مـن ب
. وقتى خـدمت امـام آوردم   .ساطورى خريدم ،شمشير

    :رمودف
بعد از انجام  .س رفتمتعقيب فارِه ب!» اين خوب است«

سـاطور را بـر فـرق او     .از مسجد خارج شدنماز مغرب 
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اي بـين مـردم   ضجه زمين افتاد و مرد،ه ب .فرود آوردم
مـرا   ،مردم جمع شـده  .من ساطور را پرت كردم .افتاد

 ،چون غير از من كسى ديگـر وجـود نداشـت    ؛گرفتند
ـ   ه كـارد و نـه سـاطور و سـالحى     ولى در دست مـن ن

هاي اطـراف را   ها و خانه مغازه ،. به دنبال ساطورديدند
ناچار مرا رها ه ب .ولي هيچ اثري از آن نيافتند ،گشتند
    37.كردند

از طرف ايشـان   السـالم) هي(علدر زمان امام حسن عسكري 
بعـد از شـهادت    38.جنيد مشخص شدحقوقي براي ابو

براي كساني كـه بايـد    ،باز حضرت صاح اي امام، نامه
. ولـي  به وكيلشـان رسـيد   ،ها پول پرداخت شود به آن

جنيد در آن نبود. بعدا معلوم شد كه جنيـد  نامي از ابو
  39وفات يافته است.

گزار و  مردى هرزه و بدعت ،س بن حاتم بن ماهويهفارِ
براى  ،السالم)هي(علامام هادي  .دروغگو و غالى مذهب بوده

نمـود. جعفـر بـن علـي     ضمانت  بهشت را ،اش كشنده
س معروف بـه جعفـر كـذاب) از حاميـان اصـلي فـارِ      (

  40.است
براى علي بـن عمـرو قزوينـى     السـالم) هي(علحضرت هادى 

ايـن چنـين نامـه    خط خـود  ه ب )يكي از اصحاب امام(
   :نوشت

ه نويسم يك واقعيت است كه بايد بـ  چه برايت مي آن«
سؤال كرده در مورد كسى كه  .آن اعتقاد داشته باشى

 .س اسـت خدا لعنت كنـد او را كـه همـان فـارِ     ،بودى
تا مقـدارى كـه برايـت    كه  را جز اينو اى نيست ت چاره

ى و يدر لعــن و دشــمنى او نمــا ، كوشــشامكــان دارد
دوستان ما را از اطرافش پراكنده كنى و جلو تبليغـات  

هــا  ايــن مطلــب را از طــرف مــن بــه آن .او را بگيــرى
در مـورد ايـن كـار     ابل خداونـد من در مق .گوشزد كن
واى بـر   .از شـما بازخواسـت خـواهم كـرد     بسيار الزم

ايـن نامـه را در    .كسى كه مخالفت نمايد و انكار كنـد 
نوشـتم، بـر    250نهم ربيع االول سال  ،شب سه شنبه
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    41»نمايم. كنم و او را ستايش مي خدا توكل مي
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  نامه امام در توضيح جبر و اختيار

د؛ سـالم و رحمـت و      ) ستاى ا نامه( از على بـن محمـ
بركات خداوند بر شما و تمام افرادى كه پيرو هدايتند 

ـ    تـان  يها دسـتم رسـيد و از نوشـته   ه باد! نامـه شـما ب
دريافتم كه در عقيده خود دچار اختالف گشـته و بـه   

ايـد، و برخـى از شـما قائـل بـه       فرو شده» ردَق«بحث 
انـد، و بـه    جبر؛ و جمعـى معتقـد بـه تفـويض گشـته     

ورزى و دشـمنى ميانتـان    ى و كينـه يپراكندگى و جدا
ايد كه آن را  كه در پايان از من خواسته پى بردم، و اين

 ها را دانستم. برايتان بيان كنم، تمام آن

  تمسك به ثقلين

كه مـا پـس از    -خدا همه شما را رحمت كند -بدانيد
 دريـافتيم  ،نگريستن به روايات و اخبـار وارده فراوانـى  

كه عقيده و نظر تمام افرادى كه دين اسالم را اختيـار  
 ،شناسـند  اند (تمام فرق اسـالمى) و خـدا را مـى    كرده

خارج از اين دو معنى نيست: يا حقّ اسـت، كـه بايـد    
پيروى شود، يـا نـاحقّ و باطـل كـه بايـد از آن دورى      
كرد. اجماع امت بدون هيچ اختالف بر اين اسـت كـه   

ن موضوع هيچ شك و ترديدى قرآن حقّ است و در اي
هــاى اســالمى نيســت، و همگــى اجماعــا  ميــان فرقــه
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 بـه  ها آنباشند،  معترف به تصديق و حقّانيت قرآن مى

بـه   انـد. و ايـن بنـا    هدايت شدهدرستي ه باين مطلب 
ت مـن بـر هـيچ     «فرمايش پيامبر است كه فرمود:  امـ

پس بـا ايـن    ».ماع نخواهند كردگمراهى و ضاللتى اج
چـه   كـه هـر آن  توضيح داده اسـت  آن حضرت  ،سخن

تمامـا حـقّ اسـت، و ايـن در      ،امت بر آن اجماع نمايد
صورتى است كه هيچ كس با ديگرى مخالفت نكند. و 

عـارى  قرآن همان حّقى است كه تنزيل و تصديق آن 
گاه قرآن به تأييـد  باشد، بنابراين هر از هر مخالفتى مى

اى همان حديث  هقو حقّانيت حديثى گواهى دهد و فر
اجمـاع و اتّفـاق بـر درسـتى     «بر اصـل  را رد كند، بنـا 

بايد آنان به درستى آن اقرار نمـوده و اعتـراف   » قرآن
نمايند. پس اگر آن گـروه نپـذيرفت و منكـر آن شـد،     

 محكوم به خروج از مّلت اسالمند.
ـ    ه نخستين حديثى كه حقّانيت و تأييـدش از قـرآن ب

حديثى  ،تى آن گواه استآيد و قرآن بر درس دست مى
مـورد   هـيچ اختالفـى در آن،   كـه بـى   -از پيامبر است

من در ميان «كه فرموده:  -قبول و تصديق قرآن است
نهـم: كتـاب    جـا مـى  ه شما دو چيز نفيس و با ارزش ب

، تا زمانى كـه بـه آن دو   -يعنى خاندانم -خدا و عترتم
كنـار  درآن دو تـا  هرگز گمراه نشويد،  ،يديتمسك جو

از هـم جـدا نخواهنـد     ،ض كوثر بر من وارد شـوند حو
نصى بر درسـتى ايـن    ،ندرت از شواهد قرآنىه ب ».شد

  توان يافت:   حديث چون اين آيه مي
ونَ  « يمـقينَ يُنوا الَّذينَ آمالَّذ و ولُهسر و اللَّه كُميلإِنَّما و

ه و   ،الصالةَ و يؤُْتونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ و منْ يَتولَّ اللـَّ
م اْلغـالبونَ    هـ ه و  »أ رسولَه و الَّذينَ آمُنوا فَإِنَّ حزْب اللـَّ

ــل ســ  ــاره    اه ــاتى درب ــه رواي ــن زمين ــز در اي ّنت ني
همانا سرپرست شما خداست و پيامبرش و و آن : 56و  55ه / مائد أ                                                  

دارنـد و زكـات    اند، آنان كه نمـاز را برپـا مـى    كه ايمان آورده يكسان
* و هر كـس كـه خـدا و پيـامبرش     . دهند در حالى در ركوعند مى

انـد بـه دوسـتى و سرپرسـتى      ] كسـانى را كـه ايمـان آورده    (چنين
  .ستى گروه خدا پيروزندبرگزيند (از گروه خدا است و] برا
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اند كـه آن حضـرت انگشـترى     المؤمنين نقل كردهامير
خـود را در حـال ركــوع بـه صـدقه داد، و خداونــد در     

ه را نـازل فرمـود. و نيـز در تاييـد     آن آي ،قدردانى از او
  پيامبر فرموده:  ،همين مطلب

پـس علـى هـم مـوالى      ،كس كه من موالى اويمهر«
 و نيز به على عليه السالم فرموده: ».اوست

ت هـارون    « ت تو نسبت به من همچـون موقعيـموقعي
نـام  ه كـس بـ   كـه ديگـر هـيچ    است به موسى، جـز آن 

ين حــديث و نيــز بــد ».پيــامبر؛ پــس از مــن نيســت
 خوريم كه فرمود: برمى

سازد،  ام را عملى مى كند، و وعده على دين مرا ادا مى«
پس حـديث   ».پس از من جانشين من بر شما است و

دسـت آمـده، حـديثى    ه نخستى كه اين اخبار از آن ب
است صحيح و اجماعى كه نزد مسلمين از هر اختالف 

وقتـى كـه قـرآن و     لـذا عارى، و موافـق قـرآن اسـت.    
اعتـراف   ،دهنـد  واهد ديگر گواهى بر درستى آن مىش

ت الزم   ه ب ،بدان آيـد، زيـرا قـرآن بـه     مـي ناچار بـر امـ
صحت و درستى اين احاديث گويا اسـت، كـه هـم بـا     

خــوانى و  هــا هــم قــرآن موافقنــد و هــم قــرآن بــا آن 
حيح رسـول خـدا   گـاه احاديـث صـ    سازگارى دارد. آن

رسيده  )السالم)مهي(عل(امامان معصوم  ينصادقاست كه از 
انـد،   شده نقل نموده ها را افرادى موثّق و شناخته و آن

 پس اقتدا و پيروى از اين احاديث بر هر مـرد و زن بـا  
اى واجــب اســت، و جــز افــراد معانــد و  يمــان فريضــه

كنند، زيرا گفتـار خانـدان   مياز آن سرپيچى ن ،دشمن
پيامبر متّصل و پيوسته بـه كـالم خـدا اسـت، و ايـن      

  مطلب مانند اين آيه از قرآن است:  
»  ْنيا وي الـدف اللَّه منَهَلع ولَهسر و ؤْذُونَ اللَّهينَ يإِنَّ الَّذ

و نظيـر ايـن آيـه بـه      ».اْلĤخرَةِ و أَعد لَهم عذاباً مِهينـاً 
 خوريم كه فرموده: رسول خدا بر مىسخن 

هر كس كه على را آزار دهد مـرا آزرده، و هـر كـس    «
كه مرا آزار دهد، خدا را آزرده، و هر كس كـه خـدا را   
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ـ  ،آزار دهد و نيـز   ».زودى دچـار انتقـام خـدا شـود    ه ب

  سخن پيامبر كه فرموده:  
مرا دوست داشته، و  ،هر كس كه على را دوست دارد«

خـدا را دوسـت داشـته     ،ست بداردهر كس كه مرا دو
بـاره  ا درو همچون كالمى است كه رسول خـد  ».است
  فرمود كه:  »بنو وليعه«قبيله 

فرسـتم كـه همچـون     مـي مردى را به سويشان  قطعا«
دارد، و  خود من است، خدا و رسـولش را دوسـت مـى   

خدا و رسولش نيز او را دوست دارند، برخيز اى على و 
نيز كالم آن حضـرت در روز  و  »سويشان روان شو!ه ب

  خيبر: 
سويشان (يهود خيبر) ه فردا مردى همانند خودم را ب«

فرســتم كــه هــم او؛ خــدا و رســولش را دوســت   مــى
دارند، او  دارد، و هم خدا و رسولش او را دوست مى مى

كه خدا  گريز است، و باز نگردد تا آن اى بى كننده حمله
و پيامبر پيش از  ».فتح و پيروزى را به وى ارزانى دارد

اعزام، نويد فتح و پيروزى داد، پس يـاران آن حضـرت   
) گـردن  .كـه انتخـاب شـوند    براى آن(در پى اين كالم 

ــردا شــد رســول خــدا   ــى را  ،كشــيدند، و چــون ف عل
الم را    .سويشان فرستاده فراخوانده و ب على عليـه السـ

اى  كننـده  حملـه ( بدين فضـيلت برگزيـد و او را كـرّار   
و خداونـد نيـز او را دوسـتدار خـدا و      .ميـد نا )گريز بى

) خبر داد كه خـدا   رسولش نام نهاد، پس (با اين كالم
  دارند.  و رسولش هر دو او را دوست مى

كـه   ما اين شرح و بيان را مقدم داشتيم تا ضـمن ايـن  
راهنماى مقصدمان بوده، براى ما پشتيبانى در تعريف 

د. و كمك آن دو باشبين و مرتبه » تفويض«و » جبر«
تنها از خدا است، و در تمام كارهايمـان بـر او    ،و يارى

 كنيم. توكّل مى
آغاز  السالم)هي(علصادق  )امام(ما اين بحث را با اين سخن 

نه جبر است و نه تفـويض، بلكـه   «كنيم كه فرمود:  مى
كـه شـامل: تندرسـتى،     ».اى ميان آن دو اسـت  مرتبه
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؛ همچون مركب، آزادى راه، و مهلت كافى، و توشه راه
 .باشد و وسيله تحريك شخص بر انجام كار مى
 صادق )امام(در نتيجه اين همان پنج چيزى است كه 

را گرد آورده،  هاي فضيلتهمه مالكآن در   السالم)هي(عل
بـه نسـبت    ،هـا باشـد   اى فاقد يكى از آن اگر بنده پس

تكليـف از او سـاقط گـردد.     ،همان كاسـتى و كمبـود  
حضرت خبر از يك اصلى داده كـه طلـب   اين آن بنابر

فهمش بر مردم واجب اسـت، و قـرآن در تصـديق آن    
(احاديث) محكـم رسـول خـدا نيـز       گويا است، و آيات

 زيرا هرگز سـخن پيـامبر و خانـدانش از    ؛بدان گواهند
گـاه احاديـث   كنـد، پـس هر   حدود قرآن تجـاوز نمـى  

هـا از   صحيح و درستى نقل گشـته، و گـواه صـدق آن   
لب شود، و پس از بررسى؛ كتاب خدا موافق و قرآن ط
 ،هـا گـردد، در ايـن صـورت     صحت و درستى آن دليلِ

 -ها واجب است، و جز افراد معانـد  اقتدا و پيروى از آن
هـا   بـا آن  -گفتـيم  نوشـته طـور كـه در ابتـداى     همان

كنند. و زمانى كـه مـا    مخالفت نكرده و سرپيچى نمى
مرتبـه  « ، يعنـي ) صادق امامجوياى تحقيق در سخن (

شـويم،  » ميان جبر و تفويض، و عـدم پـذيرش آن دو  
اش را  ن بدان گواه اسـت و گفتـه  خواهيم يافت كه قرآ

كنـد. و نيـز حـديثى موافـق آن      اين باره تأييد مى در
بدين مضمون از آن حضرت وارد شده كه فـردى از او  

  پرسيد:  
ــه ارتكــاب گنــاه  « ــد، بنــدگان را مجبــور ب آيــا خداون

  فرمود:   »كند؟ مى
  پرسيد:   !»تر از اين است خدا عادل«
  فرمود:   »آيا كار را به خودشان واگذاشته؟«
و نيـز   »!عزّت و اقتدار خدا بر آنان باالتر از اين اسـت «

 حديثى از آن حضرت نقل شده كه فرمود:
اى  ســه گروهنــد: دســته ،ردمردمــان در موضــوع َقــ«

ـ    ه اب ،معتقدند كه كار ا ايـن  يشان واگـذار شـده، كـه ب
 .انـد  خدا را در سلطه و قدرتش ضـعيف شـمرده   ،پندار
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اى قائلند كه خـداى   در نتيجه رو به هالكتند، و دسته

بندگان را مجبور به معصـيت و تكليـف    ،جليل و عزيز
طاقت فرسا و خارج از حد توانشان كرده است، كـه بـا   

خدا نسبت ظلم و ستم داده، و آنـان نيـز   ه اين پندار ب
د، و گروهى معتقدند كه خداوند بنـدگان  رو به هالكتن

ساخته، نه خارج از حـد  خود را در حد توانشان مأمور 
(بـه   ،گاه خوبى كنندد بر نيرويشان، پس هريتوان و زا
 ،) خدا را سپاس گويند، و چون بدى نمايند اش شكرانه

 ،پس فرد با اين عقيـده  .استغفار و طلب آمرزش كنند
آن  ؛در نتيجــه ».همــان مســلمان رشــد يافتــه اســت

حضرت با ايـن كـالم خبـر داده: هـر كـس از جبـر و       
شـود، خـالف حـق    تفويض پيروى كند و بدان معتقد 

من هم جبر را، ،خارج است. بارى بوده و از صراط حق
فويض كـه معتقـد   كه پيروش دچار خطا بوده، و هم ت

مرتبـه   ،براينبنـا  .يده را شرح دادميبه آن به باطل گرا
 يض در وسط آن دو واقع است.ميان جبر و تفو

مثـالى خـواهم زد تـا هـم      ،براى هر يك از اين ابـواب 
حقيقت نزديك سازد و  ي ذهن جويندهه معنى آن را ب

اى  گونـه ه هم بررسى نمودن شرح آن را آسان نمايد، ب
تصـديقش نماينـد، و هـم     ،كه هم آيات محكم قـرآن 

توفيـق و  البتـه  خردمندان پذيرفته و تأييدش كنند، و 
   عصمت با خدا است.

  رد جبر

اما جبرى كه معتقدانش دچار خطايند اين است كـه:  
خداى جليل و عزيز بندگان را مجبور به گناه كـرده،  «

و هـر كـس كـه     ».كند ها را عذاب مى و با اين حال آن
سـتم   اش اين باشد، خـداى را در حكمـش بـه    عقيده

 كـالم خـدا را رد   و نسبت داده و تكذيب كـرده اسـت  
  ه كه فرمود:  نمود
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  و نيز اين آيه: ، »أ و ال يْظلم ربك أَحداً«
» إِنَّ اللَّهئاً وَشي النَّاس مْظلال ي     مه أَنُْفسـ اس نَّ النـَّ لكـ

ونَ  مـْظلهمـراه بـا آيـات بسـيار ديگـرى در ايــن      ». ب ي
گمان كنـد كـه مجبـور بـه      موضوع. پس هر كس كه

ارجاع نمـوده و او را در   خداه گناه خود را ب، گناه شده
عذاب خود منسوب به ظلـم و سـتم داشـته اسـت، و     

و  .قرآن را دروغ شمرده ،كسى كه خدا را ستمكار داند
ت بـه    ب ،هر كس كه قرآن را تكذيب كند ه اجمـاع امـ

  يده.  يكفر گرا

  مثال جبر

همچون مـردى اسـت كـه صـاحب      ،ل اين عقيدهَثو م
خـود دارد و نـه   اى شده كـه آن نـه اختيـارى از     برده

صــاحب چيــزى از متــاع دنيــا اســت، و اربــابش هــم  
دهـد   داند، و با علم به اين موضوع به او دستور مـى  مى

كه به بازار رفته و جنسى برايش تهيه كند، ولى بهـاى  
ود ، خهر چند ارباب .دهد خريد آن جنس را به او نمى

بدين مطلب واقف است كه تمامى اجناس تحـت نظـر   
وده و كسى جز با پرداخت قيمت مـورد  ها ب صاحب آن

ها به طمـع نيفتـد. و    رضايت صاحبش؛ در برداشت آن
وصـف نمـوده و حكـيم و     .ارباب خود را به عدل و داد

داند، و غالمش را در صورت نياوردن اين  غير ظالم مى
چنـد كـه    هديد به كيفر و مجازات نمايد، هـر جنس ت
و  صـاحب جـنس مـانع او خواهـد شـد،      ،داند خود مى

ى پرداختـه  ياش نه مالى دارد و نه به او بها كه برده اين
ه    وقتياست.  آن بنده به بازار رفته تا جـنس او را تهيـ
يابد كه صاحب جنس جز در مقابل بهايش  درمى ،كند

دهد، و خـود بنـده نيـز بهـاى آن را      آن را به وى نمى
سوى اربـابش  ندارد، در نتيجه نوميد و دست خالى به 

راستى خدا بر مردم هيچ ستم نكند بلكه مردم بـر  ه ب: 44يونس /  ب   .به هيچ كس ستم نكند ،و پروردگار تو: 49كهف /  أ                                                  
  .كنند خود ستم مى
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خشـم آمـده و او را مجـازات    ه ارباب نيز بـ  گردد، وباز
  كند.  مى

كند كه او را كيفر نكند؛  آيا عدل و حكم او ايجاب نمي
اش نـه صـاحب چيـزى از     داند كه برده كه او مي با اين

و داده؟! پس اگر او ه امتاع دنيا است، و نه خود پولى ب
را مجازات كند در كيفرش ظالم است و متجـاوز، و بـا   

 ،چه از عدل و حكمت و داد خـود شـمرده   اين كار آن
همه را باطل ساخته، و اگر كيفرش نكنـد خـود را در   

حسـاب آورده اسـت،   ه تهديدى كه نموده دروغگـو بـ  
اين تهديدى كـه دروغ و سـتم اسـت بـا عـدل و      بنابر

چـه   حكمت منافات دارد! و خداونـد برتـر اسـت از آن   
گويند؛ برترى بزرگ! پس هـر كـس كـه قائـل بـه       مي
باشـد؛   ،مستلزم جبر اسـت   اى كه يا هر عقيده» جبر«

بلكه او را منسـوب بـه    ،نه تنها خدا را ستمكار دانسته
بيداد و تجاوز داشته است، زيرا مجـازات را بـر كسـى    

و هـر كـس    .) شده واجب كرده كه مجبور (به معصيت
بنـا   -كه پندارد خداوند بندگان را وادار به گناه نمـوده 

همو نيز كيفـر و مجـازات را    -به قياس عقيده خودش
دارد. و هـر كـس معتقـد باشـد كـه       از ايشان بـاز مـى  

ــاران  ــذاب را از گناهك ــد ع ــاز   خداون ــع داشــته و ب دف
خــداى را در تهديــدش دروغگــو  ،شــك دارد، بــى مــى

  جا كه فرموده:  شمرده، آن
ك     بلى« َفأُولئـ يَئتُـهَخط بِه أَحاَطت ئَةً ويس بنْ َكسم

حابونَ أَصديها خالف مو اين آيه: »أ النَّارِ ه 
ُظْلماً إِنَّما يأُْكُلونَ في   إِنَّ الَّذينَ يأُْكُلونَ أَموالَ اْليتامى«

  و اين آيه:  » ب بُطونهِم ناراً و سيصَلونَ سعيراً
ــليهِم نــاراً ُكلَّمــا « نُص فــو نــا سياتĤينَ كََفــرُوا ِبــذ إِنَّ الَّ

جنَض  ذاب ذُوُقوا اْلعـيرَها لُلوداً َغيج مْلناهدب مهُلودج ت
رى هر كس كه كار بدى كند و گناهش او را فراگيـرد  : آ81بقره /  أ                                                  

هـاى يتيمـان را    ا كسـانى كـه از روى سـتم مـال    همان: 10نساء /  ب   .آنان دوزخيانند و در آن جاودانند
ه برند و ب هاشان آتشى فرو مى جز اين نيست كه در شكم ،خورند مى

  .زودى به آتش افروخته دوزخ درآيند
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ات بسيار ديگر همراه با آي، »أ إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً حكيماً
اين هر كس كه تهديـد خـداى را   در اين موضوع، بنابر

اى از قرآن را كـافر   آيه ،در اين تكذيبش ،دروغ شمارد
شـان  بـاره اي كه خـدا در  كسانى است گشته، و از زمره

  فرموده: 
»  زاء ضٍ َفما جـعَتكْفُرُونَ ِبب تابِ وضِ اْلكعُنونَ ِببأَ َفُتؤْم

  مو يـ ْنيا وياةِ الدي اْلحف زْيإِلَّا خ ْنكُمم كلُ ذلْفعنْ يم
ـ      الْقيامةِ يرَدونَ إِلى ملٍ ع ِبغافـ ه ا اللـَّ مـ ذابِ واْلع ا أَشَد

 ،شـك  بـى  يم و معتقـديم كـه  يگـو  بلكه مى »ب َتعمُلونَ
بنـدگان را بـر اسـاس اعمالشـان      ،خداى جليل و عزيز

بـه قـدرتى كـه     بنـا  -پاداش دهـد، و بـر كـار بدشـان    
 ،عقوبت نمايد، و بر اساس همان قـدرت  -بديشان داده

به آنان امر و نهـى كـرده، و كتـاب او نيـز گويـاى آن      
  است كه فرمود:  

يئَةِ  منْ جا« بِالسـ نْ جاءم ها وثالشْرُ أَمع نَةِ َفلَهسبِاْلح ء
  و نيز فرموده: » ت إِلَّا مْثلَها و هم ال يْظَلمونَ  فَال يجزى

رٍ محضَـراً و مـا    « نْ َخيـم َلتمكُلُّ نَْفسٍ ما ع َتجِد موي
 نَهـا ويأَنَّ ب َلو دَتو وءنْ سم َلتمع     يـداً وعداً ب أَمـ نَـهيب

هنَْفس اللَّه كُمذِّرحو نيز فرمود:  »ث ي  
وم      اْليوم ُتجزى« اْليـ ال ُظلْـم تب ج كُلُّ نَْفسٍ ِبمـا َكسـ« 

و معتقدان بدان را » جبر«د كه ها آيات محكمى بو اين
ـ  : 56 /نساء أ                                                   زودى آنـان را بـه   ه كسانى كه به آيات ما كافر شـدند ب

گاه پوستشـان پختـه شـود و بسـوزد      ) آتشى درآوريم كه هر (چنان
هاى ديگرى جايگزين سازيم تا عذاب را بچشند، زيـرا   ا پوستآنان ر

آوريد و به برخى ديگـر   آيا به برخى از كتاب ايمان مى: 85 / بقره ب   .همتا و داناى استوار كار است خدا؛ تواناى بى
ى يشويد؟ پس سزاى كسى از شما كه چنين كند جز رسـوا  كافر مى

ترين عـذاب بـرده    ختو خوارى در دنيا نيست، و روز رستاخيز به س
ده برابر آن پـاداش دارد،   ،هر كس كه كار نيكى آورد: 160 / انعام ت   .كنيد غافل نيست چه مى شوند، و خدا از آن

بـر آنـان    جز همانند آن كيفر نبيند، و ،و هر كس كه كار بدى آورد
روزى كه هر كس هر كار نيكى كه كرده حاضـر  : 30 / آل عمران ث   .ستم نرود
كار بـدى كـه كـرده؛ دوسـت دارد كـه كـاش ميـان او و         يابد و هر

) خـويش   ى دورى بود! خدا شـما را از (نافرمـانى  يكارهاى بدش جدا
امروز هر كس بدان چه كرده است پاداش داده شـود،  : 17 / مؤمن ج   .دهد بيم مى

  .امروز هيچ نوع ستمى نيست
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آيـات در قـرآن بسـيار     ،كند، و نظير و مانند آن مى رد

را مختصر ساختيم تا مايه طوالنى شدن و ما آن  است
  .نشود، و توفيق با خدا است نوشته

  رد تفويض

صادق آن را باطل سـاخته،   )امام(و اما آن تفويض كه 
ايـن عقيـده    ،و معتقدان و پيروانش را خطاكار دانسته

خداوند اختيار امر و نهى خود را به بندگان «است كه: 
در ايـن مـورد    ، و»سپرده، و سر خود رهايشان ساخته

ت نهفتـه  ارى دقيق بـراى جوينـدگان فهـم و دقـ    گفت
است، و اين (گفتار) را امامان هـدايت يافتـه از عتـرت    

  اند:  ايشان فرموده .اند بيان داشته ،پيامبر
اگر خـدا اختيـار بنـدگان را از سـر اهمـال و سـهل       «

ده بود، بايـد انتخـاب آنـان را    انگارى به خودشان سپر
سبب آن مسـتحقّ ثـواب   ه ته، و بچه باشد) پذيرف(هر

 ،گردند، و (زمانى كه خودسرى و اهمال حاصل شـود) 
و دو  ».ديگر بر جنايتى كه كنند هيچ عقـوبتى نباشـد  

كه بنـدگان بـر خـدا     آيد: اين معنى از اين گفتار بر مى
بـه قبـول اختيـار     ناچـار او را مجبـور  ه اند و ب شوريده
 -صـورت  اند كـه در ايـن   ى و نظرشان ساختهاتوسط ر

وهـن و سسـتى خـدا الزم     -چه نخواهد و چه بخواهد
كـه خداونـد جليـل و عزيـز از وادار      ايـن و (يا)  آيدمي

چــه نخواهنــد و چــه  -نمــودن آنــان بــه امــر و نهــى
درمانده و عاجز است، از اين رو امـر و نهـى    -بخواهند
 شـان سـپرده و بـر وفـق مرادشـان امضـا      يه اخود را ب

نمودن ايشان به خواسـت خـود   گاه از وادار  نموده، آن
همين خـاطر اختيـار كفـر و ايمـان را بـه      ه وامانده، ب

    .خودشان واگذاشته است

  مثال تفويض

اى خريـده تـا    مانند مردى است كه بردهه و مثال آن ب
و خدمت كند و قائل به مقام سرپرستى او باشـد و  ه اب
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از دستورات و فرامين او نيز پيـروى نمايـد، و صـاحب    
عى است كه قاهر است و عزيز و حكـيم، پـس   برده مد

در صـورت   -كنـد، و بـه او   غالمش را امـر و نهـى مـي   
وعده ثواب بزرگ داده، و نيـز در   -پيروى از دستورش

نافرمانيش به كيفر دردناك تهديد كرده باشد،   صورت
خالفــت كــرده و از ولــى غــالم بــا خواســت اربــابش م

ا بـه هـيچ   هـ نه تن ،ف بورزد، و خالصهدستورات او تخل
ى نكرده، بلكـه بـه خواسـت    يامر و نهى صاحبش اعتنا

خود رفتار نمايد، و پيروى از هوى و هوس خود كنـد.  
ارباب هم نتواند وى را وادار به اطاعـت از   ،در اين حال

دستورات و خواست خود كند، در نتيجه اختيار امـر و  
چه كه غالم به  خود غالم بسپرد، و به هر آنه نهى را ب
رضـايت   ،خود انجام دهد نه به خواست ارباب خواست

ه ) بـ  اش را (بـا همـين اوصـاف    دهد، بارى ارباب بـرده 
فرستد، ولى  مى ،ص كردهدنبال كارى كه برايش مشخ

غالم پى خواست خود رفته و از هوايش پيروى نمايد، 
وى ببينـد   ،پس زمانى كه نزد صاحب خود بـاز گـردد  

رش داده، چه آورده خالف چيزى اسـت كـه دسـتو    آن
  پس به غالم بگويد:  

غـالم ايـن گونـه     »ف ورزيـدى؟ چرا از دستورم تخلـ «
 پاسخ دهد كه:

چون تو اختيار كار را بـه مـن واگذاشـتى، مـن هـم      «
ام را نمودم، زيرا فرد مختار بـال   پيروى هوى و خواسته

بدين ترتيب پس تفويض محال است. آيا  ».مانع است
  آيد: دو چيز الزم نمى

نـه   ،در است غالمش را موافق خواست خوديا ارباب قا
از دسـتوراتش وادار سـاخته و در   خواست او به پيروى 

انجام دستوراتش (امر و نهى) توانش دهد، كـه در   حد
اين صـورت او را بـه كـار وادارد يـا از آن بازداشـته و      

فى كنـد، و او را از  دو را به او معرپاداش و كيفر بر آن 
ش خـود  با تعريـف پـادا  معصيت خود برحذر داشته و 
ط نيرويى كه براى امـر و  تشويقش نمايد، تا بنده توس
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نهى و تشويق و ترساندن به او داده به قـدرت و تـوان   

مشمول عدل و انصاف او گـردد، و  مواليش پى برد، تا 
ت بر او روشن گشته است، هم عـذر را نمايانـده و   حج

هم از عواقـب كـار ترسـانده. پـس چـون آن بنـده از       
گاه و هر .او را پاداش دهد ،پيروى كندمواليش  دستور

  .نايستد مجازات و كيفرش نمايد بازاز نهى او 
ه اين كار بنده را بارباب درمانده و ناتوان است، بنابريا 

خودش واگذارد، خوبى كند يا بدى، اطاعـت كنـد يـا    
سرپيچى، در تمامى ايـن مـوارد از كيفـر نمـودن او و     

و در اثبـات   .عـاجز اسـت   زگرداندنش به فرمان خودبا
عجز؛ نفى و انكار قدرت و خداوندى او است، و بطـالن  
امر و نهى، و پاداش و كيفر خواهد بود، و نيز مخالفـت  

لعبـاده    و ال يرْضـى «فرمايد:  با قرآن نيز هست، كه مى
َلكُم رْضَهإِنْ َتْشكُرُوا ي و نيز اين آيه:   »أ اْلكُفْرَ و  

»ونَ اتَُّقوا اللَّهملسم أَْنتُم وتُنَّ إِلَّا وال َتم و هقَّ تُقاتب ح« ،
  و اين آيه:  

نْهم   ،و ما َخلَْقت اْلجِنَّ و الْإِْنس إِلَّا ليعبدونِ« مـ ما أُرِيد
  و اين آيه:   »ت منْ رِزقٍ و ما أُرِيد أَنْ يْطعمونِ

»ال ُتشْرُِكوا بِه و وا اللَّهدبئاً اعاين آيه:و نيز  »ث َشي  
» ج  أَطيعوا اللَّه و رسولَه و ال َتولَّوا عنْه و أَْنتُم َتسمعون«

مر و نهى را بـه  اپس هركس پندارد كه خداوند متعال 
بندگان خود سپرده (با اين كار) عجـز او را بـه ثبـوت    
رسانده، و برايش قبول هر عمل خوب و بدى كه كنـد  

شته، و نيز امر و نهـى و وعـد و وعيـد او را بـه     الزم دا
هـا را بـه او سـپرده     دليل اين عقيده كه خدا همـه آن 

اگـر   پسندد، و و (خدا) ناسپاسى را براى بندگان خود نمى: 7 / زمر أ                                                  
ترس از خداى را چنـان كـه شايسـته تـرس او     : 102 / آل عمران ب   .پسندد سپاس بداريد آن را براى شما مى

و پريان و آدميـان را نيافريـديم تـا مگـر مـرا      : 57و  56 / ذاريات ت   .نميريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد است پيشه كنيد، و
كـه مـرا طعـام     نبپرستند* از آنان نه روزى و رزقى خواهم و نـه ايـ  

خدا و پيـامبر را فرمـان بريـد و از او روى مگردانيـد در     : 2 / انفال ج   .و خداى را بپرستيد و چيزى را با او انباز مسازيد: 36 / نساء ث   .دهند
  .شنويد حالى كه مى
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است باطل دانسته، زيرا فرد مختار بـه خواسـت خـود    
كند، اگر خواهد كفر و اگر خواهد ايمان را بر  عمل مى

جلـوگيرى دارد و نـه   ) نـه   گزيند (و در هر دو حال مى
ه بـدين معنـى معتقـد بـه     اين هر كس كـ مانعى، بنابر
چه را كه از  تحقيق تمامى آنه ب كش بى ،تفويض باشد

خداونــد برشــمرديم را از وعــد (تشــويق) و وعيــد     
(تهديد)؛ و امر و نهى باطل دانسته، و مشمول اين آيه 

  است:  
»  زاء ضٍ َفما جـعَتكْفُرُونَ ِبب تابِ وضِ اْلكعُنونَ ِببأَ َفُتؤْم

لُ ذلْفعنْ يم  مو يـ ْنيا وياةِ الدي اْلحف زْيإِلَّا خ ْنكُمم ك
ا       الْقيامةِ يرَدونَ إِلى مـلٍ ع ِبغافـ ه ا اللـَّ مـ ذابِ واْلع أَشَد

 ،چه اهل تفـويض بـدان معتقدنـد    خدا از آن »أ َتعمُلونَ
  تر و باالتر است، برترى بزرگ!بر

 بين االمرين

است كه خداوند جليل و عزيز  بلكه ما را اعتقاد بر اين
ـ يـ م را با قدرت خـود آفريـده، و نيرو  مرد يشـان  ه اى ب

گـاه   او را پرستش و اطاعت كنند، آن ،بخشيده تا با آن
امر و نهى كرد، و پيروى امـر   ،خواست خوده آنان را ب

خود را از ايشان پذيرفته و بدان رضايت داد. و آنـان را  
اران را نكوهيده و بر از نافرمانى خود بازداشته و گناهك

كند، و اختيار در امـر و نهـى؛ بـا خـدا      آن مجازات مي
چه خواهد انتخاب كرده و بدان فرمان دهـد،   است، آن

ـ    و از هر آن ه چه ناپسند دارد بازداشته و كيفـر كنـد، ب
جهت همان قدرتى كـه بـه بنـدگان خـود داده تـا از      
ا دستوراتش پيروى؛ و از نافرمانيش اجتناب كنند، زيـر 

رساى او ظاهر و آشكار است،  عدل و انصاف و حكمت
خود را با نماياندن عذر و ترساندن از عواقـب    تو حج

آوريد و بـه برخـى ديگـر     آيا به برخى از كتاب ايمان مى: 85 /بقره أ                                                  
ى يا كه چنين كند جز رسـوا شويد؟ پس سزاى كسى از شم كافر مى

تـرين عـذاب بـاز     و خوارى در دنيا نيست، و روز رستاخيز به سـخت 
  .غافل نيست ،كنيد چه مى برده شوند، و خدا از آن
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) با او اسـت،  ) تمام كرده. و انتخاب (انبيا دمكار (بر مر

برگزينـد تـا تبليـغ     ،هر يك از بندگانش را كه بخواهد
مد رى، محآرسالت كرده و بر مردم اتمام حجت كند، 

هاى خود به سوى مردم  توى را با مأموري را برگزيد و
فرستاد، و گروهى از كافران قـوم او از سـر حسـادت و    

  تكبر گفتند:  
رجــلٍ مــنَ الَْقــرْيَتينِ   َلــو ال ُنــزِّلَ هــذَا الُْقــرْآنُ علــى«

ة بـن أبـي    ،، منظور از آن دو تن»أ عظيمٍ لت و   اميـ الصـ
برتـر   ناداز هوشـمن است (كه هـر دو  أبومسعود ثقفى 
خداونــد نــه تنهــا  ،) پــس (بــا ايــن آيــهعــرب بودنــد) 

لكه رأى و نظـر ايشـان را   ب ،انتخابشان را باطل ساخت
  جا كه فرمود:  نكرد، آن نيز امضا

»       منَه يـنا بم نُ َقسـ َنحـ ك بـر ت مـحونَ رم ْقسـي مأَ ه
مضَهعنا بَفعر ْنيا وياةِ الدي اْلحف ميَشتَهعضٍ    م عـقَ بفَـو

     ك بـر ت مـحر ا وخْرِي ضـاً سـعب مضُهعذَ بتَّخيل جاترد
 ،از تمام امـور  ،همين خاطره ، و ب»ب َخيرٌ مما يجمعونَ

چـه ناپسـند و    و از آن .برگزيـد  ،چه را كه خواسـت  آن
پس فرمانبران و اهل طاعت  .فرمودمنع  ،مكروه داشت

و  .افرمانـان را مجـازات و كيفـر كـرد    ن را پاداش داد، و
د را بـه بنـدگان سـپرده بـود،     چنانچه اختيار كار خـو 

صلت و  انتخاب قريش را در مورد امية بن أبي ،شك بى
كـرد، چـرا كـه آن دو نـزد      مـى  أبومسعود ثقفى امضـا 

ايشان برتر از محمد بودند. و چون خداوند با ايـن آيـه   
  مؤمنان را ادب كرد كه:  

ولُه     و ما كانَ« سـر و ه لمؤْمنٍ و ال مؤْمنَةٍ إِذا قَضَـى اللـَّ

چرا اين قرآن بر مردى بزرگ (از جهت مـال و جـاه)   : 31 / زخرف أ                                                  
 خـش پرحمـت پروردگـار تـو (نبـوت) را      آيـا آنـان  : 32 / زخرف ب   از اين دو شهر (مكّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟

يم كه ميان ايشان مايه گذرانشان را در زنـدگانى دنيـا   يكنند؟ ما مى
ايم، تا برخى  ايم، و درجات برخى را بر برخى برتر داشته خش كردهپ

چـه گـرد    خدمت گيرند، و بخشـايش پروردگـار تـو از آن   ه ديگر را ب
  .بهتر است ،آورند مى
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مرِهنْ أَمرَةُ مياْلخ مُكونَ لَهراً أَنْ يپس براى آنان»أ أَم ، 
نكـرد، و از ايشـان    انتخاب از سر هوى و هوس را امضا

نپذيرفت، جز در پرتو پيروى از فرمان او، و خـوددارى  
شود، پس  تخابيش انجام مىرد اناز نهى او كه توسط ف

و ه اكس بــو هــر .راه يافــت ،كس كــه فرمــان بــردهــر
ـ     ،عصيان ورزيد جهـت  ه گمـراه و سـركش گشـت، و ب

و داده تا از دسـتورش پيـروى   ه اى كه بينيروى و يتوانا
ت بـر او تمـام     ،و از نهى و منعش خوددارى كند حجـ

اى بـرايش بـاقى    است و ديگر جاى هيچ عـذر و بهانـه  
كه توانش بخشيد تا از دستورش پيـروى و   نماند، چرا

از منعش خـوددارى كنـد، از ايـن جهـت هـم او را از      
  ثواب خود محروم سازد و هم مجازات نمايد.  

و اين همان تعريف مرتبه ميـان دو مرتبـه اسـت، نـه     
ــه   ــر و ن ــمون     جب ــين مض ــه هم ــز ب ــويض. و ني تف

  المؤمنين در پاسخ عباية بن ربعى كه پرسيد:  امير
نشيند و كـار   ايستد و مى ى كه با آن برپا مىآن قدرت«

  فرمود:   »دهد چيست؟ انجام مى
كـردى، بگـو آيـا تنهـا خـود      » قدرت«تو پرسشى از «

عبايه ساكت مانـد، آن   »مالك آن هستى يا تو و خدا؟
  و گفت: ه احضرت ب

  گفت:  !»بگو !اى عبايه«
  فرمود:   »چه بگويم؟«
بـودم، و اگـر   تو را كشـته   اگر گفته بودى من و خدا،«

ى، باز هم تـو را كشـته   يتنهاه بدون خدا و ب گفتى مى
  عبايه گفت:   !»بودم

  فرمود:   »!پس چه بگويم اى أمير المؤمنين؟«
تو مالك آنى به خواست و اجازه خداونـدى   ىيگو مى«

سـازد، پـس چنانچـه     كه غير تو را نيز مالـك آن مـى  
گر و ا .آن از بخشش او است ،تو بسپرده اختيارش را ب

تو را از داشتن آن محروم سازد از آزمون او است، چرا 
رد و زن مؤمنى را نشايد كه چـون خـداى و   و هيچ م: 36 / احزاب أ                                                  

  .آنان را در آن كارشان اختيارى باشد ،پيامبر او كارى را فرمايند
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كه او صاحب چيزى اسـت كـه اختيـارت بخشـيده، و     

چـه توانمنـدت سـاخته اسـت، آيـا       قادر تواناى بـر آن 
ه «  اى كه مردم چون نشنيده  »ال حول و ال قوة إلّا باللـَّ

» كننـد؟  مـى » قـوة «و » حول«گويند از خداوند طلب 
  عبايه گفت:  

ــت  (آرى« ــل آن چيس ــؤمنين؟  ،) تأوي ــر الم  »اى أمي
  فرمود:  

هاى خدا صورت نگيرد  هيچ حركتى از نافرماني يعنى«
جـز بـه يـارى و كمـك      براي مابه نگهدارى او، و مگر 
عبايـه (بـا    ».نيسـت  اوى بـر طاعـت   يـ هيچ نيرو خدا،

) از جا پريـده و دسـت و پـاى آن     شنيدن اين سخنان
 حضرت را غرق بوسه ساخت.

» جـده ن«المؤمنين نقل شـده، كـه چـون    از اميرو نيز 
بـــاره در حضـــرتاز  ،خـــدمت آن حضـــرت رســـيد

  :خداشناسى پرسيد
حضــرت  »چگونــه بــه پروردگــارت معرفــت يــافتى؟«

  فرمود:  
من ارزانى داشته، و عقل ه با تشخيص و ادراكى كه ب«

  پرسيد:  نجده  ».و خردى كه مرا بدان رهنمون شده
(آيا مجبـور بـه    ؟اى دهش آيا تو بر آن معرفت سرشته«

  فرمود:  »)؟اين شناخت هستي
نـه بـر احسـان و نيكـى سـتوده       ،اگر اين چنين بود«

شدم و نه بر زشتى و بدى ذم و نكوهش، و شخص  مى
نيكوكار به سرزنش سـزاوارتر بـود تـا فـرد بـدكار، در      
نتيجه دريافتم كه خداوند پاينده است و جاويد، و جـز  

ر و رو به زوال. و قـديم پايـدار   اند و متغي او همه پديده
  نجده گفت:  ».چون پديده ناپايدار نيست

ــؤمنيناى امير« ــافتم!  !الم ــيم ي ــردى حك ــما را ف  »ش
  فرمود:  

جاى خوبى بدى كنم، ه ام، پس اگر ب مختار شده  من«
    »بر همان عمل مجازات خواهم شد.

المؤمنين نقل شده كه پس از بازگشـت از  و نيز از امير
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ين) در پاسخ بـه پرسـش مـردى كـه     شام (جنگ صّف
  پرسيد:  

و  بفرما حركت ما با شما آيا به قضـا  !اى امير مؤمنان«
  فرمود:   »قدر الهى بود؟

اى باال نرفتيد و به هـيچ   از هيچ تپه !آرى، اى پيرمرد«
 ».و تقـدير الهـى   مگـر بـه قضـا    ،اى سرازير نشديد دره

  پرسيد:
در ايـن راه   آيا رنج و زحمتى كه من !مؤمناناى امير«

  فرمود:  »حساب خداى گذارم؟ه ام ب برده
شـك خداونـد بـه ازاى     كـه بـى   !خموش اى پيرمـرد «

) اين سفر و راهى كه پيموديد، و هر مكـانى كـه    (رنج
گشـتيد (در   منزل كرديد، و در برگشت شما كه بازمى

) به شما اجر و پاداشى عظـيم داده   تمامى اين مراحل
يك از كارهايتان نه مجبور است، چرا كه شما در هيچ 

ى يقضـا  ،اى كـه آن  ار. مبـادا پنداشـته  بوديد و نه ناچـ 
قطعى و تقديرى حتمى بوده! اگر مطلـب ايـن چنـين    

در اين صورت پـاداش و كيفـر بيهـوده گشـته، و      ،بود
بود، و ديگر چيزى پابرجا  معنى مى تشويق و تهديد بى

 پرسـتان و دوسـتان   ماند، ايـن اعتقـاد بـت    و ثابت نمى
اى جليل و عزيز بـا دادن  درستى خده شيطان است، ب

مر و فرمان داده، و براى برحذر ساختن نهـى  ااختيار؛ 
فرموده، نه اطاعت از او با اكراه و زور است و نه از سـر  
قهر و چيرگى بدون اختيار نافرمانى و معصيت شده، و 

هاست بيهوده  چه را ميان آن ها و زمين و آن نه آسمان
ده! ايــن پنــدار كســانى اســت كــه كفــر و عبــث آفريــ

از آتـش   -كه كـافر شـدند   -ورزيدند، پس واى بر آنان
المــؤمنين را آن شــيخ برخاســت و ســر امير ») (دوزخ

 بوسيد و اين دو بيت را سرود:
ز ى آن امامى كه در پرتو طـاعتش اميـد داريـم، رو   يتو

  قيامت از خداى رحمان آمرزش را،
ــن     ــا روش ــراى م ــن را ب ــكل دي ــور مش ــاختى، ام س

ه پروردگارت به ازاى اين كار از جانب مـا رضـوان را بـ   
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تو پاداش دهد، هيچ عـذرى در كـار بـد و زشـت مـن      
نيست، چرا كـه از سـر ظلـم و سركشـى مرتكـب آن      

 أ شدم.
ــس  ــاپ ــامير قطع ــرآن  الم ــق و مناســب ق ؤمنين مواف
) جبـر و   ى و داللت فرمـوده، و آن بـا (مـذهب   يراهنما

از آن دو باطـل و كفـر؛ و   تفويضى كه اعتقاد و پيروى 
و ما از گمراهـى   .منافات دارد ،تكذيب قرآن است مايه

بريم! و نيز نه معتقد به جبريم و  خدا پناه مىه و كفر ب
م، و يياى ميان آن دو كه قائل به مرتبهنه به تفويض، بل

آن امتحان و آزمايش ما توسط قدرتى است كـه خـدا   
د فراخوانـده،  به ما داده و در پرتـو آن بـه طاعـت خـو    

چنان كه قرآن بدان گواه است، و امامـان نيكوكـار    هم
بدان  -كه درود خدا بر تمام ايشان باد -خاندان پيامبر

  معتقدند.  

  مثال بين االمرين

اى  و مثال آزمايش با قدرت مانند مردى باشد كه برده
دارد و ثروتى بسيار، و با آگاهى و علمى كه از عاقبـت  

همـين  ه ايل است او را بيازمايد، بـ اش دارد م كار برده
خاطر مقدارى از مال خـود را بـه او داده و بـا امـورى     
آشنايش ساخته و به او عمـل را فهمانـده، پـس بـه او     

مـور خـرج   دهد كه اين مـال را در همـان ا   دستور مى
ى كه دوست نـدارد بـازدارد، و   ينمايد، و او را از چيزها

ه و از مـالش  ها دورى نمـود  خاطرنشان سازد كه از آن
در آن موارد خـرج نكنـد، و آن مـال در هـر دو وجـه      

ت و رضـايت     شود، يكى ايـن  خرج مى كـه در راه تبعيـ
خاطر مـوال، و ديگـرى در راه نهـى و خشـم او. و او را     

تا يادآور او شود كـه   ،ساكن در سراى آزمايش ساخت
ــر  ــن س ــكونتش در اي ــت، و  س ــدار اس ــت و ناپاي ا موّق

 يوم النَّجاةِ منَ الرَّحمنِ ُغفْرَاناً* أَنْت اْلإِمام الَّذي نَرْجو ِبطَاعته  أ                                                  
 ك عنَّا فيه رِضْواناًجزَاك رب* أَوضَحت منْ ديننَا ما كَانَ مْلَتِبساً  
  قَد ُكنْت راكبها ظُلْماً و عصيانا* فََليس معذرةٌ في فعلِ فَاحشَةٍ  
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اين  جز آن است، و همو وى را ازى ياو را سرا ،شك بى
مـى  جـا دائ  بدان جا برد، كه ثواب و عقـاب در آن  ،سرا

ـ  يدارا ،است، بنابراين اگر آن غالم ه ى را كه مـواليش ب
و داده در همان جهت كه فرمـانش داده خـرج كنـد،    ا

ـ    و وعـده  ه اصاحبش نيز او را از آن ثواب دائمـى كـه ب
مـال را در   منـد سـازد و اگـر آن    داده در آن سرا بهره

) او  صرف كند (در اين صورت ،راهى كه منعش نموده
اى جاودان مجازات نمايـد، و  را به كيفرى ابدى در سر

مـدتى معـين    ،در ايـن مـورد   ،صـاحب غـالم   شك بى
و آن در همــان مكــانى اســت كــه در ســراى   -كــرده
بـه آخـر    پس چون آن حد -او را ساكن نموده نخست

در سراى نخست پايـان   ،رسد (يعنى مدت اقامت غالم
پذيرد) موالى او؛ هم مال و هم بـرده را برگيـرد، چـرا    
كه او هميشه و همه وقت صاحب مال و غـالم اسـت،   

مـادامى كـه در ايـن     ،كه غالمش را وعـده داده  جز آن
سرا اسـت و تـا زمـانى كـه سـكونت خـود را سـپرى        

شـك از صـفات    آن مال را از او نگيرد، كه بى ،كند مى
  و انصاف و حكمت است.  ت و وفاموال؛ عدال

آن مـال را در همـان    ،اگر اين غـالم  ،آيا با اين حساب
نبايـد مـواليش بـه     ،راه كه امر شده خرج كرده باشـد 

كـه از   وفا كند، و به اين ،و دادهه اكه از ثواب باى  وعده
كـار گماشـته، در   ه ى فـانى بـ  يسر تفضّل او را در سرا

ـ   ييراابر اطاعتش نعمتى پاينده در سبر و ه اجـاودان ب
ـ    -بخشد؟! و اگر غـالم آن مـال را   و ه اكـه صـاحبش ب

در روزگارى كه در اين سرا است در راه ممنـوع   -داده
ـ     خرج كند و خالف ه دستور صاحبش رفتـار نمايـد، ب

وى را  ،آن مجـازات دائمـى كـه از آن    ،همين ترتيـب 
كـه بـر او    آن بر او واجب شـود، بـى   ،برحذر داشته بود

د، زيرا قبال او را امر كرده و اعـالم نمـوده،   ستمكار باش
بايـد بـه وعـد و     ،ين ترتيبه او آگاهش ساخته، پس ب

وعيد خود نيز جامه عمل بپوشاند، و اين گونه مـوالى  
  توانا و مسّلط؛ وصف گردد. 



 73/  الگوي بصيرتچهارده معصوم 
همـان خداونـد جليـل و     ،) و اما مولى (در مثـال فـوق  

خلـوق اسـت، و مـراد از    م انسـان حكيم است، و غالم، 
همان قدرت گسـترده او، و امتحـان او،    ،ىيال يا دارام

آشكار ساختن حكمت و قدرت او است، و سراى فانى؛ 
ه، دنيا است، و آن مقدار مـال كـه مـوال بـه غـالم داد     

داده، و امـورى كـه    انسـان همان قدرتى است كه بـه  
موال دستور به صرف مال در آن موارد داده؛ بكارگيرى 

 ،نه آوى از انبيـا و اعتـراف بـ   ت و توان، در راه پيرقدر
، و خوددارى از بكـار بـردن   اند چه از جانب خدا آورده

هاى شيطان  همان راه ،لى كه از آن نهى كردهيآن وسا
همـان   ،اش كـه نعمـت دائـم اسـت     است. و اما وعـده 

بهشت باشد، و سراى ديگر كـه جهـان پاينـده باشـد،     
سراى آخرت است. و كالم ميان جبر و تفويض عبارت 

از: آزمايش و آزمون و امتحان سـخت و مشـكل   است 
 جهت قدرت و توانى است كه به بنده داده.ه ب

 (شـرط)  و بيان و شرح اين قدرت در همان پنج مثـال 
انـد (تندرسـتى،    صـادق يـادآور شـده    (امـام) است كه 

آزادى راه، و مهلـــت كـــافى، و توشـــه راه، و وســـيله 
گـرد  ) تمـامى فضـل را    تحريك) كـه آن (پـنج نمونـه   

هــا را بــا بيــان و  آن ،خواســت خــداه آورده، و مــن بــ
  .تفسير خواهم كرد شواهدى از قرآن

  شروط تكليف

  تندرستى ) 1

آفـرينش   صادق اين است كـه:  (امام)اما معناى سخن 
او كامـل بـوده و برخـوردار از     انسان و دستگاه حواس

دوام عقل و نيروى درك و زبـانى گويـا اسـت، و ايـن     
  ند است كه فرموده: همان كالم خداو

»   رِ و حـاْلب رِّ و ي اْلبـف مْلناهمح و مي آدننا بكَرَّم لَقَد و
ْلناهم علـى     نَ الطَّيبـات و فَضـَّ مـ مْقناهزنْ     ر مـيـرٍ مَكث
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خـداى عزيـز    شك بى ،پس با اين كالم» أ َخلَْقنا تَفْضيلًا
بـر سـاير خلـق    را  و جليل اعالم فرموده كه: آدميـزاد 

ارپايــان و درنــدگان و آبزيــان و پرنــدگان هخــود از چ
اى كـه دسـتگاه    بنـده برترى داده است و نيز بر هر جن

بـا تشـخيص عقـل و بيـان آن را درك      ادراك آدميزاد
  ) همان آيه است كه فرموده:   كند، و اين (مضمون مى
  ز اين آيه: و ني» ب لَقَد َخلَْقنَا الْإِْنسانَ في أَحسنِ تَْقوِيمٍ«
ذي َخلَقَـك    ،يا أَيها الْإِْنسانُ ما غَرَّك بِرَبك اْلكَـرِيمِ « الـَّ

لَكدَفع اكوَفس، ككَّبر ةٍ ما شاءورص ي أَيت ف  «  
اين نخسـتين نعمـت   و نيز در آيات بسيار ديگر. بنـابر 

همان سالمت عقل و خرد او اسـت،   ،خداوند بر انسان
بـه كامـل    ،بسـيارى از مخلوقـات ديگـر   و برترى او بر 

باشد، و ايـن بـدان خـاطر     بودن عقل و بيان روشن مى
اى بـر سـطح    است كه پايدارى و تكامـل هـر جنبنـده   

 ،و ادراكـات او اسـت، در نتيجـه    در پرتو حواس ،زمين
ــات؛    ــاير مخلوق ــه در س ــى ك ــا نطق ــدان آدم را ب فرزن

ط سـاخته  ها مسل محسوس نيست برترى داده و بر آن
كار گيرد، و همگـى  ه ا او (انسان) امر و نهى كرده و بت

  رام و مسخّر او باشند، همچنان كه خداوند فرموده: 
داكُم    كَذلك سخَّرَها َلكُم لُتَكبرُوا اللَّه على« و  »ث مـا هـ

  اين آيه:  
»       ا و مـاً طَرِيـَلح نْـهتَـأُْكُلوا مرَ ل حـخَّرَ اْلب ي سـالَّذ وه و
ونَهاَتسسةً َتْلبْليح نْهوا مو اين آيه:  »ج َتخْرِج  
» فــا د ــم فيه ــا َلُك ــام َخلَقَه ــا  و اْلأَْنع ــافع و منْه ء و من

ـ : 70 / إسـراء  أ                                                   تحقيـق فرزنـدان آدم را گرامـى داشـتيم، و در     ه و ب
) برنشانديم، و از چيزهاى پـاكيزه   خشكى و دريا (بر مركب و كشتى

ن را بر بسـيارى از آفريـدگان خـويش برتـرى     روزيشان داديم، و آنا
اى آدمى، چه چيز تو را بـه پروردگـار بزرگـوارت    : 8 - 6 / انفطار ت   .حقيقت ما آدمى را در بهترين بنياد بيافريديمه ب: 4 / تين ب   .كامل بخشيديم

كه تو را آفريد، پس پرداخـت و معتـدل و هماهنـگ     * آن بفريفت؟!
ها را براى شما رام ساخت تا خداى را بـه   اين چنين آن: 37 / حج ث   .خواست تركيبت كرد * به هر صورتى كه خود گردانيد
كه دريا را رام كرد تا از (صيد) آن گوشت  و او است آن: 14 / نحل ج   .كه شما را راه نمود به بزرگى ياد كنيد پاس آن

  .پوشيد تازه بخوريد و از آن زيورى بيرون آريد كه آن را مى
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ينَ        ،َتأُْكُلونَ حـ ونَ و ينَ تُرِيحـ مـالٌ حـيهـا جف َلكُـم و

غيه إِلَّا بلَد لَم َتُكوُنوا بال  و َتحملُ أَثْقاَلكُم إِلى ،َتسرَحونَ
خداونـد آدمـى را    ،مين خاطره پس به »أ ِبشقِّ اْلأَنُْفسِ

به پيروى فرمان و طاعت خويش فراخوانده است، كـه  
وى را به جهت خلقت مـوزون و دادن شـعور كامـل و    

كـه قـدرت    معرفت؛ برترى و تفضـيل داده، پـس از آن  
ــه  ه اانجــام تكليــف را بــ يشــان ارزانــى داشــت، بنــا ب

  اين آيه:  اش در  فرموده
وا  « يعـأَط وا وعم اسـ و تُمَتَطعا اسم و نيـز  » ب فَاتَُّقوا اللَّه

  اين آيه:  
  و اين آيه:   »ت ال يَكلِّف اللَّه نَْفساً إِلَّا وسعها«
ا مـا آتاهـا    « ، و نيـز در آيـاتى   »ث ال يَكلِّف اللَّه نَْفسـاً إِلـَّ

را بنـده يكـى    بسيار. پـس هرگـاه خداونـد از حـواس    
دارد، همچـون   را از او برمـى  تكليف آن حـس  ،برگيرد

  اين آيه:  
پس  »ج حرَج و ال عَلى اْلأَعرَجِ حرَج  َليس عَلى اْلأَعمى«

ى كـه  يشمول اين آيه؛ جهـاد و تمـام كارهـا   از افراد م
ها را ندارد را برداشـته اسـت، و    توان و قدرت انجام آن

را بر تـوانگر و دارا   ) زكات و (پرداخت حج(انجام سفر) 
ردارش نمـوده  واجب سـاخته، زيـرا از تـوان آن برخـو    

و زكات را واجـب نكـرده، در    است، و بر مستمند حج
  اين آيه كه فرمود:  

ارپايان (شتر و گـاو و گوسـفند و امثـال آن) را    هو چ: 7- 5 / نحل أ                                                  
ها براى شما گرمى (پوشش گرم) و سودهاسـت، و از   آفريد كه از آن

هـا شـبانگاه كـه از     خوريد و شـما را در آن  ها مى (گوشت و شير) آن
بريد نشانى از جمـال   آريد و بامدادان كه به چراگاه مى چراگاه باز مى

برند كه جز به دشـوارى   ا را به شهرى مىو شكوه است و بارهاى شم
پس هر چـه توانيـد از خـدا پـروا كنيـد و بشـنويد و       : 16 / تغابن ب   .توانستيد بدان رسيد و رنج خويشتن نمى

چـه   ) آن كند مگر (باندازه هيچ كس را تكليف نمى خدا: 7 / طالق ث   .كند خدا هيچ كس را جز در حد توانش تكليف نمى: 286 / بقره ت   .فرمان بريد
  .بر نابينا و لنگ؛ تنگى و گناهى نيست: 61 / نور ج   .به او داده است
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 »أ و للَّه علَى النَّاسِ حج اْلبيت منِ اسَتطاع إَِليه سِبيلًا«
  و آيه ظهار:  

»سائنْ نرُونَ مظاهينَ يالَّذ مـا قـاُلوا    وونَ لود عـي ثُم هِم
َتطع فَإِْطعـام      -إلـى قولـه   -َفَتحرِيرُ رَقبةٍ سـي نْ لَـم َفمـ

تمام اين موارد دليـل آن اسـت كـه     »ب ستِّينَ مسكيناً
خداوند تبارك و تعالى بندگانش را جز در حد توان بـا  
نيروى كارى كه به ايشان داده مكلف نكرده، و نهـى و  

 همين ترتيب است.ه و نيز از بندگان بمنع ا
  ) تندرستى.   اين بود (شرح و بيان

  ) آزادي راه2

مراد كسى باشد كـه او  »: آزادى راه«ا شرح و بيان و ام
ه را نگهبان و مراقبى نيست تا مانعش شود و از عمل ب

ايـن همـان كـالم الهـى     دستور خداوند بازش دارد، و 
اى اســت كــه نــه  دهبــاره افــراد نــاتوان و از كارافتــادر

چنـان كـه    يابنـد، هـم   اى دارنـد و نـه راهـى مـى     چاره
  فرموده: 

نَ الرِّجـالِ و النِّسـاء و اْلوِلْـدانِ ال     « ينَ مـفتَضْعسإِلَّا اْلم
ــِبيلًا ونَ سَتــدهال ي يَلــةً وونَ حيعــَتط سو خداونــد  »ت ي

قدرت) راهش آزاد  اعالم فرموده كه فرد مستضعف (بى
ديگـر هـيچ    ،و در صورت داشتن ايمـان قلبـى  نيست 
   ) او نيست. بر گفتار (خالف(و نگراني) باكى 

 ) مهلت كافي3

دوران عمـرى اسـت   »: مهلت كافى«ا شرح و بيان و ام

و خداى راست بـر مردمـان زيـارت آن خانـه، آن     : 97 / آل عمران أ                                                  
كننـد و   كسانى كـه زنـان خـويش را ظهـار مـى     : 4و  3 / مجادله ب   .كس كه تواند راهى به آن يابد

ـ  پشيمان مى ،اند چه گفته سپس از آن ) آزاد كـردن   اش ارهگردند (كّف
و هر كس كه نتواند، پس طعـام دادن   -جا كه تا آن -يك برده است

شدگان از مردان و زنان و كودكـانى   مگر ناتوان شمرده: 98 / نساء ت   .شصت مستمند ببايد
  .اى ندارند و راهى نيابند كه چاره
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از هنگامى كه شـناخت خـدا بـر او واجـب      -كه آدمى

گـردد، و ايـن    مند مى هاز آن بهر -گشته تا زمان مرگ
و بلوغ تا دم مـرگ  خيص محدوده از زمان درك و تش

س در حالى بميرد كـه در جسـتجوى   كاست. پس هر
چنـين    بوده و بـه كمـال آن دسـت نيافتـه (ايـن      حق

) بر خير است، و اين همان كـالم خـدا اسـت     شخصى
  كه فرموده: 

»  هول سـر و ه ثُـم  ( و منْ يخْرُج منْ بيته مهاجِراً إَِلى اللـَّ
ـ    »أ )د وَقع أَجرُه عَلى اللَّهيدرِكْه اْلموت فََق ه هـر چنـد ب

دستورهاى او عمل ه دليل عدم مهلت كافى نتوانسته ب
در هر حال فرد بالغ را  كرده و آن را به اتمام رساند، و

ى بازداشـته كـه بـر كـودك نابـالغ ممنـوع       ياز چيزها
  نكرده، در اين آيه:  

تا آخر آيـه.  » ب رِهنَّو قُلْ لْلمؤْمنات يغْضُضْنَ منْ أَبصا«
تى در نشان دادن آرايش خـود  و بر آنان هيچ ممنوعي

نيز بر او (كـودك)   به كودكان قرار نداد، و ساير احكام
  شود. جارى نمى

  ) زاد و توشه4

مراد همان توان مالى »: زاد و توشه«ا شرح و بيان و ام
اى است كه بنده در اجراى دستورات خداونـد   و هزينه

  گيرد، كه در اين آيه فرموده:  مىاز آن يارى 
ِبيلٍ  « نْ سـ ينَ مـنسحَلى اْلممگـر نديـدى كـه     »ت ما ع

(جهــاد) را ندارنــد  خداونــد عــذر افــرادى كــه هزينــه
و  پذيرفته، و حجت را بر كسانى كـه بـراى سـفر حـج    

هزينه جهاد و امثال آن توان مالى و مركب دارند تمام 
ـ  اى بـاق  كرده و جاى هيچ عذر و بهانه ه ى نگذاشـته؟! ب

و هر كس كه از خانه خويش هجرت كنان بـه سـوى   : 100 / نساء أ                                                  
سپس مرگ او را دريابـد همانـا مـزدش    (رش بيرون آيد خدا و پيامب
)  زيرا بر نيكوكاران هيچ راهى (براى سرزنش و عقوبـت : 91 / توبه ت   .و زنان مؤمن را بگو كه ديدگان خويش را فرو بندند: 31 / نور ب   ).بر خدا باشد

  .نيست
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براى ايشان در  همين ترتيب عذر فقيران را پذيرفته و
ى واجب ساخته اسـت، طبـق ايـن    ثروت توانگران حق

  آيه:
»ِبيلِ اللَّهي سرُوا فصينَ أُحالَّذ لْفُقَراءپس دستور به » أ ل

معاف داشتنشان فرموده، و آنان را بـر آمـادگى بـدان    
 ساخته است.ف ننند و ندارند مكلتوا چه نمى

  ) وسيله انگيزش5

ت و همـان نيـ  »: انگيـزش وسـيله  «ا شرح و بيـان  و ام
) تمـامى كارهـا    را به (انجام قصد درون است كه آدمى

نـد، و عضـو ادراكـى آن دل    ك خوانده و دعـوت مـى  فرا
اين هر كس كه كارى دينى انجام دهد ولى است، بنابر

 هيچ عملى را جز بـا صـدق   قلبا موافق آن نباشد، خدا
ـ ني همـين جهـت بـا ايـن آيـه از      ه ت از او نپذيرد، و ب

  منافقين خبر داده است كه: 
يُقوُلونَ ِبأَْفواههِم ما َليس في ُقُلوبِهِم و اللَّه أَعلَـم ِبمـا   «

جهت تـوبيخ مؤمنـان   ه سپس اين آيه را ب »ب يْكُتمونَ
  بر پيامبرش نازل فرموده: 

پـس  » ت لم تَُقوُلونَ مـا ال تَْفعلُـونَ  يا أَيها الَّذينَ آمُنوا «
گويـد و قلـبش آن را تصـديق    گاه شخصى سخنى هر

سازد تا با آشكار نمودن كردار  ت او را وادار مىكند، ني
كالم خود را تصـديق كنـد، و در صـورتى كـه قلـبش      

ت آن آشكار درستى و حقاني ،اش را تصديق نكند گفته
ت را هر چند حال خداوند آن صدق ني نگردد، و در هر

دليلـى كـه مـانع اظهـار آن     ه ب -فعل موافق آن نباشد
  پذيرفته است، در اين آيه:  -باشد

هـا) بـراى نيازمنـدانى اسـت كـه در راه خـدا        (صـدقه : 273 / بقره أ                                                  
گوينــد كــه در  هاشــان چيــزى مــى بــا دهــان: 167 / آل عمــران ب   .اند دهبازداشته ش

چـه را   گوييـد آن  چرا مى ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده: 2 / صف ت   .داناتر است ،دارند هاشان نيست، و خدا بدان چه پنهان مى دل
  كنيد؟! كه عمل نمى
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  و اين آيه:  »أ إِلَّا منْ أُكْرِه و َقْلبه مْطمئنٌّ بِالْإِيمانِ«
»كُمماني أَيبِاللَّْغوِ ف اللَّه ذُكُمؤاخيجه قرآن در نت» ب ال ي

اند كـه دل نـه تنهـا     ودهى نميو احاديث پيامبر راهنما
و ادراكات انسانى است كه تمام اعمـال   صاحب حواس

چه را كـه قلـب اصـالح     كند، و آن ها را تصحيح مى آن
  كند باطل نشود. 

اى بـود كـه    هـاى پنجگانـه   س اين شرح و بيان نمونهپ
همـه   ،ها ها شده، و فرموده: آن ر آنصادق متذك )امام(

گاه اين پـنج  ، پس هرميان جبر و تفويض است مرتبه
در اين صـورت   ،طور كامل در آدمى گرد آيده نمونه ب

كـار بنـدد، و   ه بايد دستورات خدا و رسولش را تماما ب
به نسبت همان  ،ها باشد اى فاقد يكى از آن گاه بندههر

ــم گشــته و ســاقط    ــف و عمــل از او ك كاســتى، تكلي
 گردد. مى

  واژگان امتحان الهي

  استطاعت

موضــوع امتحــان و ه آنــى مربــوط بــا شــواهد قرو امــ
كه جامع عقيده ما بين جبـر   -»استطاعت«آزمايش با 

هـا ايـن    بسيار است، و از شمار آن -باشد و تفويض مى
  آيه است: 

» ابِرِينَ والص و ْنكُمينَ مدجاهاْلم لَمتَّى َنعح نَّكُمُلوَلَنب و
كُما أَْخبارُلوو اين آيه:   »ت َنب  

   »ث ستَدرِجهم منْ حيثُ ال يعَلمونَسَن«

مگر آن كس كه به ناخواه مجبـور شـود (كـه حرفـى     : 106 / نحل أ                                                  
تان  خداوند شما را به سوگندهاى بيهوده و ناسنجيده: 225 / بقره ب   .ايمانش گويد) در حالى كه دلش به ايمان آرام است خالف

يم تـا مجاهـدان و صـابران    يشك شما را بيازمـا  و بى: 31 / محمد ت   .كند بازخواست نمى
ــان) را     ــال و كردارت ــما (اعم ــاى ش ــيم و خبره ــوم كن ــما را معل ش

(و كسانى كـه آيـات مـا را دروغ شـمردند) انـدك      : 182 / افاعر ث   .يميبيازما
  .اندك از جايى كه ندانند گرفتارشان خواهيم ساخت
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  فتنه

اس أَنْ يتْرَكُـوا أَنْ يُقولُـوا      أَ ،الم« و اين آيه ب النـَّ سـح
كه مراد » فتنه«و خدا در مورد  »أ آمنَّا و هم ال يْفَتُنونَ

  همان امتحان و آزمون است فرموده: 
  موسى فرموده: و در داستان » ب و لَقَد َفَتنَّا سَليمانَ«
»رِيامالس مأََضلَّه و كدعنْ بم كمَفَتنَّا َقو و » ت فَإِنَّا قَد

  گفت:    كالم موسى كه
»ْتَنتُكإِلَّا ف ييعنى آزمايش تو، پس اين آيات »ث إِنْ ه

  با هم مقايسه شده و بر هم گواهند.  

لويب  

آزمـون  معناى ه ب» بلوى«ها لفظ  ا آياتى كه در آنو ام
  ين قرارند:  ر اآمده ب

»ي ما آتاكُمف كُمُلوبيو اين آيه:   »ج ل  
»كُميَتلبيل منْهع رََفكُمو اين آيه:   »ح ص  
 و اين آيه:» خ إِنَّا بَلوناهم َكما بَلونا أَصحاب اْلجنَّةِ«
نُ « سـأَح كُمأَي كُمُلوبيياةَ لاْلح و تولًـا  َخلَقَ اْلممو  »د ع

  اين آيه:  
  و نيز اين آيه: » ذ إِبراهيم ربه ِبَكلمات  و إِذ ابَتلى«
»      ضَـكُمعا بلُـوبينْ ل لكـ و منْه رَ مـ لَاْنتَصـ اللَّه شاءي َلو و

انـد همـين كـه گوينـد ايمـان       آيا مردم پنداشته: 2و  1 / عنكبوت أ                                                  
قوم تو را پس از تو آزمـوديم و سـامرى گمراهشـان     ما: 85 / طه ت   .و هر آينه ما سليمان را آزموديم: 34 / ص ب   شوند؟! نهيم و آزموده نمى آورديم آنان را وامى

(كشته شدن هفتـاد نفـر از سـران    (پروردگارا) اين : 154 / اعراف ث   .ساخت
نيسـت مگـر امتحـان    بني اسرائيل به خاطر تقاضاي رؤيت خداوند) 

را از آنـان واگردانيـد تـا شـما را     سـپس شـما   : 152 / آل عمـران  ح   .چه به شما داده بيازمايد ميخواهد شما را در آن: 48 / مائده ج   .تو
ما آنان را بيازموديم چنان كـه صـاحبان آن بوسـتان را    : 17 / قلم خ   .بيازمايد
كـه كـدام    ،مرگ و زندگى را بيافريد تا شما را بيازمايـد : 2 / ملك د   .آزموديم

چنـد  گاه كه ابراهيم را پروردگار وى بـه امـورى    و آن: 124 / بقره ذ   .يك از شما نيكوكارتر است
  .بيازمود
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كـه در   -»بلـوى «و تمام آيات قرآن به لفـظ   »أ ِببعضٍ

هـا در   نمعنايش آزمون بوده و نظير آ -ابتدا شرح شد
قرآن بسيار است، كه موجب اثبات و تأييـد امتحـان و   

درسـتى كـه خداونـد جليـل و عزيـز      ه آزمون است، ب
مخلوقات را نه بيهوده آفريده و نـه خودسـر رهايشـان    
گرفته، و نه حكمت خويش را بازيچه سـاخته، و پيـرو   

  همين مطلب را در كالم خود اعالم داشته كه: 
اين اگـر كسـى   بنابر »ب َخلَْقناكُم عبثاً أَ َفحسبتُم أَنَّما«

اش  د از آينـده اى را نيازمايـ  گويد: آيا خداوند تـا بنـده  
يم: آرى، او پيش از وقوع عمل بر يشود؟ گو باخبر نمى

آينده ايشان واقف است، و اين همـان آيـه اسـت كـه     
  فرموده: 

»نْهوا عما نُهوا لوا َلعاددر َلو كـه  و جز اين نيسـت  » ت و
آنان را امتحان كند تا ايشان را به عـدالت خـود آگـاه    

ت و برهان بعد از ارتكاب كار زشت جز با حج سازد، و
  عذابشان نكند، و در اين آيه خبر داده است كه: 

ه لَقـاُلوا ربنـا لَـو ال      « لـنْ َقب ذابٍ مـِبع مَلْكناهأَنَّا أَه َلو و
  اين آيه:   و »ث أَرسْلت إَِلينا رسولًا

  و نيز اين آيه:  »ج و ما ُكنَّا معذِِّبينَ حتَّى َنبعثَ رسولًا«
در نتيجه آن آزمون الهى  »ح رسلًا مبشِّرِينَ و منْذرِينَ«

با استطاعتى كه به بنده ارزانى داشته همان عقيده مـا  
بين جبر و تفويض است، كه قرآن بدان گويـا اسـت و   

الم بـدان  السـ  اندان پيامبر علـيهم احاديث امامان از خ
  جارى.  

كشـيد و   خواسـت از كـافران انتقـام مـى     و اگر خدا مى: 4 / محمد أ                                                  
گمان بـدان چـه از    و اگر (به دنيا) بازگردانده شوند بى: 28 / انعام ت   ايد كه شما را بيهوده آفريديم؟! آيا پنداشته: 115مؤمنون:  ب   .ليكن خواست تا برخى از شما را به برخى بيازمايد

و اگر ما آنان را پيش از آن (فرستادن كتاب و پيامبر) : 134 / طه ث   .بازگردند اند آن نهى شده
ـ     شك مـى  كرديم بى به عذابى هالك مى ه گفتنـد: پروردگـارا، چـرا ب

كننـده نباشـيم تـا     عـذاب  ما (هيچ مردم و قـومى را) : 15 / إسراء ج   سوى ما پيامبرى نفرستادى؟!
  .كننده پيامبرانى نويد رسان و بيم: 165 / نساء ح   .گاه كه پيامبرى برانگيزيم آن



  ) السالمعليه( هاديزندگاني امام /  82

  ابهتشپاسخ به يك آيه م

ت و دليـل در ايـن كـالم الهـى:     حجـ پس اگر بگويند: 
خدا هر كس را كه خواهـد راه نمايـد و هـر كـس را     «

  يم:  يگو ها چيست؟ و مانند آن» أ .خواهد گمراه سازد
تفسير اين آيات همگى بر دو معنا اسـت، امـا معنـاى    

دارد، يعنـى: او بـه    او را اعـالم مـى  نخست: كه قـدرت  
ه خواهـد قـادر و توانـا    هدايت و گمراهى هر كـس كـ  

گاه با قدرت خود آنان را وادار بر يكى از است، پس هر
همـان  ه آن دو كند نه ثواب برند و نه عقاب كشند، بـ 

ترتيبى كه در نامه شرح داديـم، و معنـاى ديگـر ايـن     
او اسـت،  ى يكه مراد از هـدايت خداونـد راهنمـا    است

  مانند اين آيه:  
»مناهيدفَه ودا َثمأَم مى ووا اْلعبَتحدى  فَاسَلى الْهب ع« 
براين اگر آنان را وادار بر هـدايت كـرده بـود، تـوان     بنا

گمراه شدن نداشتند، و اين طور نيسـت كـه هـر آيـه     
اتى محكم كه مـأمور بـه   متشابه و مبهمى بتواند بر آي

  ت و دليل باشد، و بنا بـه گفتـه  حجيم يها تحصيل آن
  خود قرآن:  

»   َتشـابِهاتأُخَـرُ م تابِ واْلك نَّ أُمه َكماتحم آيات نْهم
       نْـهم هونَ مـا َتشـاب تَِّبعـغٌ َفي يـز ي ُقلُـوبِهِمينَ فا الَّذَفأَم

لَمعما ي و هَتأْوِيل غاءتاب ْتنَةِ والْف غاءتيز فرموده:و ن »ت اب 
»ادبشِّرْ عَفب ،  نَه سـونَ أَح تَِّبعـلَ َفيونَ الَْقوعَتمسينَ يالَّذ 

اللَّه مئهدينَ هالَّذ َلئكاب أُوُلواْ اْلأَْلبأُو مه َلئكأُو ث  و« 

، »و اما قوم ثمود (قـوم صـالح)، آنـان را راه نمـوديم    : 17 / فصلت ب   .يضلُّ منْ يشاء و يهدي منْ يشاء: 93نحل /  أ                                                  
ــابى   .ى كــرديمييعنــى راهنمــا ــر رهي ــى كــورى (گمراهــى) را ب ول

ها مادر و اصـل   ، كه آناند برخى از آيات آن محكم: 7/  آل عمران ت   .برگزيدند
اند، و برخى ديگر متشـابهند، امـا آنـان كـه در دلشـان كـژى        كتاب

گيرنـد   چه را متشـابه اسـت پـى مـى     (انحراف از راه راست) است آن
ويـل آن را  أكـه ت  ى و در جسـتن تأويـل، و حـال آن   يجـو  براى فتنه

ا پس بندگان مـرا مـژده ده* آنـان كـه سـخن ر     : 18و  17 / زمر ث   .داند نمى
تـر و   يعنـى محكـم   ؛كننـد  شـنوند و بهتـرين آن را پيـروى مـى     مى
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اميدوارم خداوند همه ما را به همان سخن و كـردارى  

رمايد، موجب دوستى و رضايت خود اوست موفق فكه 
ت و فضـل خـود؛ از نافرمـانى خـود دور     و در پرتو منـ 

فرمايد، و حمد بسيار از آن خدا است همان طـور كـه   
اهل آنست، و صّلى اللَّه على محمد و الـه الّطيبـين، و   

   42حسبنا اللَّه و نعم اْلوكيلُ.

                                                                    
ترين آن را، اينانند كسانى كه خدا راهشان نمـوده، و ايشـانند    واضح

  .خردمندان
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  چهل حكمت
  تقوا -1
لّلـه يطـاع، و مـنْ    منِ اتَّقي اهللاَ يتَّقي، و منْ أطـاع ا  

      ْخُلـوقينَ، وـخَطَ الْمبـالِ سي قَ َلـماْلخـال ــنْ  أطـاعم
لَّ ِبـــه ســـخَطُ أنْ يحـــ نٌأســـخَطَ اْلخـــالقَ فَقَمـــ

 43الْمْخُلوقينَ.
از او ديگـران  از خـدا بترسـد و بپرهيـزد    كسي كـه  

اطاعت خدا را كه  كسيو  پرهيزندحساب برده و مي
كنند و كسـي  پيروي و اطاعت ميديگران از او ، كند

غضـب و خشـم   بـاكي از  كه خـالق را اطاعـت كنـد    
خداونـد خـالق    كسي كهنخواهد داشت؛ و  مخلوقات

 آورد،بـه غضـب در   )با معصيت و نافرمـاني خـود  (را 
ــه   ــس ســزاوار اســت ك خشــم و دشــمني دچــار پ

 قرار گيرد. مخلوقات
  انس با خداوند -2
  شَتوحاس بِالّله سنْ أنمنَ النّاسِ، وةُ االُْْنسِ  مالمع

 44 بِالّله اْلوحَشةُ منَ النّاسِ.
مـردم  بـا  ، انس پيدا كنـد كسي كه با خداوند متعال 

نس بـا  ا يعالمت و نشانه وكند تنهايي مياحساس 
 .مردم استاحساس تنهايي در ميان خداوند 

  لذت خواب و غذا -3
 45جوع يزيد في طيبِ الطَّعامِ.لْمنامِ، و اْللالسهرَ أُلَذُّ  

گردانــد؛ و مــي ترشــب زنــده داري، خــواب را لذيــذ
  افزايد.مي غذا گوارا شدندر  ،گرسنگي
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  صفا و وفا -4
ال تَْطُلبِ الصفا ممنْ كَدرت علَيه، و َلـا اْلوَفـاء لمـنْ     

رغَد تو     ظَنِّـك ـوءس ـرَْفتـنْ صمم حالَ النُّص   ،ـهإلَي
.َله كََقلْبِك رِكغَي 46 فَإنَّما َقْلب 

، صميميت ورزيدياز كسي كه نسبت به او كدورت 
خيانـت  از كسـي كـه نسـبت بـه او      نخـواه و  صفاو 

كــردي انتظــار وفــاء نداشــته بــاش و از كســي كــه 
خيرخـواهي  نصـيحت و   يت را نثارش كردي،بدگمان
اسـات  (كه مركـز احس ديگران  قلبنكن، چون طلب

  نسـبت بـه    تـو نسبت به تو هماننـد قلـب   آنهاست) 
 .استها آن
 حسد -5
  ،ْقــتالْم ــبجال ــو الزَّهو ،ــناتسقُ اْلحمــاح ــدساْلح

إَلـي اْلغَمـط    واْلعجب صـارِف عـنْ َطَلـبِ اْلعْلـمِ داعٍ    
ــلُ أذَم األ  ــلِ، والبْخ هاْلجةٌ  وــجي س ــع الطَّمــالقِ، و ْخ

 47ةٌ.سيَئ
 سـوزاند؛ مي و كارهاي نيك فرد را سناتحادت، حس
 كنـد؛ را جلـب مـي   يگـران دشـمني د بغض و  ،تكبر

فـرد را  و اسـت  عجب و خودبيني مانع تحصيل علم 
خســت و بخــل،  كشــاند؛بــه حقــارت و نــاداني مــي

ناپسـند و   ، خـويي مـع اخالق اسـت؛ َط ترين مذموم
 .استزشت 

 بيهوده گويي -6
 48 هةُ السَفهاء، و صناعةُ اْلجهالِ.اْلهزْلُ فكا 

  هـاي سـفيه و   مـورد، مـزاح انسـان   هـاي بـي  شوخي
 .ي جاهالن استپيشه

  بازار دنيا -7
 49 الدنْيا سوقٌ ربِح فيها َقوم و خَسرَ آَخرُونَ. 

برنـد و  اي در آن سـود مـي  دنيا بازاري است كه عده
 .كنندميضرر در آن اي ديگر عده
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  دنيا و آخرت -8
 50 عمالِ.موالِ و في االْخرَةِ بِاألالنّاس في الدنْيا بِاأل 

ارزش مردم در دنيا به اموال اسـت و در آخـرت بـه    
 .اعمال

   همنشيني اشرار -9
 51 ْشرارِ تَدلُّ علي شرارِ منْ يخالُطهم.مخالََطةُ األ 

شرارت دليل بر  ،و معاشرت با افراد شرور ينشينهم
 شخصي است كه با آنها در آميخته است.

  اهل قم -10
مغُْفور َلهم، لزيارتهِم لجدي علي  آبةَأهلُ قُم و أهلُ  

ابنِ موسي الرِّضا بُِطوس، أال و مـنْ زاره َفأصـابه فـي    
 رَّمح ماءنَ السقَْطرَةٌ م هلَي النّارِ.اهللاُ َطريقع هدس52ج 

يكـي از روسـتاهاي حـوالي    ( هـالي آبـه  اهالي قم و ا
كـه جـدم امـام    آمرزيده هستند به جهـت آن  )ساوه

را در شـهر طـوس    السـالم) هيـ (علرضـا  علي بن موسي ال
را  السـالم) هيـ (علكنند. هر كه جدم امـام رضـا   مي زيارت

اي به خاطر برخورد قطرهزيارت كند و در مسير راه 
وند آتـش را بـر بـدن او    خدااز آسمان سختي بكشد 

 گرداند.مي حرام
 جدل -11
 الْمرَاء يفْسد الصداَقةَ الْقَديمةَ و يحلِّلُ اْلعقْدةَ اْلوثيَقةَ 

و الْمغَالَبـةُ أُس   و أََقلُّ ما فيه أَنْ تَُكونَ فيه الْمغَالَبـةُ 
 53 .أَسبابِ الْقَطيعةِ

كنــد و مي را فاســد مــيجــدل كــردن رفاقــت قــدي
هـاي محكـم را بـاز كـرده و از بـين      ها و علقهپيمان

برد؛ كمترين ضرري كه در بحث بيهوده و جـدل  مي
وجود دارد اين است كه به خـاطر پيـروزي و چيـره    
شدن بر يكديگر (نه براي رسيدن به حقيقت) اسـت  

  .و اين حالت، پايه و اساس قطع شدن روابط است
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  خشم -12
 اْلَغَضب    ـكلـنْ تَملي مع زٌ، وجع كلنْ ال تَملي مع

.54 ُلؤْم 
غضب و تندي در مقابل آن كسي كه توان مقابله بـا  

در مقابل  او را نداري، عالمت عجز و ناتواني است، و
   ،ي او را دارييــكســي كــه تــوان مقابلــه و رو در رو

 پستي و رذالت است. ينشانه
  علماء شيعه -13

 أيـلِ  لمتي عأه ينا وبحم فاءونَ ِبُضعامنا الَْقوتشيع اء
ةِ ويامالْق مونا يتاأل وِالي.هِمنْ تيجانم َطعتَس 55 ْنوار 

كه به فرياد دوستان و پيروان مـا   ي شيعيان ماعلما
ها رفع مشكل نمايند، روز قيامـت در  برسند و از آن

 هايي كـه اج تنورهايي از شوند كه حالي محشور مي
 .شودساطع ميبر سر دارند 

  بادمجان -14
      ْنجـانِ، فَإنَّـهـنَ الْباذرُوا لَنـا متَكْثاس :هتضِ َقهارِمعبل

حار في وْقت اْلحرارةِ، بارِد في وْقت الْبرُودةِ، معَتـدلٌ  
 56 في االْوقات ُكلِّها، جيد علي كلِّ حال.

بيشتر براي ما بادمجان پخـت  ن: در خطاب به غالما
سرد  ،گرم و در فصل سرما ،يد كه در فصل گرماينما

باشـد و در  است؛ و در تمام دوران سال معتـدل مـي  
 هر حال مفيد است.

  شانه نمودن -15
  ريحشطالتَّسـ  بِم ت الشَّـعرَ فـي الـرَّأسِ، و    اْلعاجِ ينِْب

 ينَّقـي فـيء الْمـرار، و   يْطرُد الدود مـنَ الـدماغِ، و يْط  
 57 ثةَ و اْلعمور.لَّال

موجـب  عـاج،   يشـانه  يوسـيله شانه كردن موها به
چنين سـبب نـابودي   ، همشودرويش موهاي سر مي

و موجـب سـالمتي   ه كرم هاي درون سر و مخ شـد 
 گردد.ها ميفك و لثه
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  ياد مرگ -16
طَبيب يمَنعك، و  اُذُكرْ مصرَعك بينَ يدي أهلك ال 

.كنَْفعي بيب58 ال ح 
ات  اهـل خانـه  را كه در ميـان  اي لحظهبياد آور آن 
  و لحظــات آخــر عمــرت ســپري (گيــري قــرار مــي

اسـت كـه مـانع    پزشـكي  نـه   كـه در حالي )شودمي
اسـت كـه بـه تـو نفعـي      دوسـتي  نه و رفتنت شود 

 .برساند
  مال حرام -17

إنْ نَمي ال يبارك فيـه، و مـا    و إنَّ اْلحرام ال ينْمي، 
 59أَنْفََقه لَم يؤْجرْ علَيه، و ما َخلََّفه كانَ زاده إلَي النّارِ.

نـدارد و اگـر هـم     توسـعه همانا مال حـرام، رشـد و   
؛ احياناً رشد كند و زياد شود بركتي نخواهـد داشـت  

جـر و  ااز مال حرام انفـاق كـرده باشـد    كه چه را آن
كـه بعـد از   را ي برايش نيست و هـر مقـداري   پاداش

ي او براي رفتن توشه ،عنوان باقي گذارد رخود به ه
 .به آتش جهنم خواهد بود

  حكمت -18
 60 اَْلحكْمةُ ال تَْنجع في الطِّباعِ الْفاسدةِ. 

 گذارد.نمياثري  ،هاي فاسدها و قلبدر دل ،حكمت
  خودپسندي -19

 61 سه كَُثرَ الساخُطونَ علَيه.منْ رضي عنْ نَْف 
 ،او تعداد افراد ناراضـي از  ،هر كه از خود راضي باشد

 زياد خواهد شد.
  جزع -20

 62 اَلْمصيبةُ للصاِبرِ واحدةٌ و لْلجازِعِ اثْنَتان. 
مصيبت براي انسان صبور يك مصيبت است و براي 

كنـد دو  كنـد و صـبر نمـي   كسي كه جزع و فزع مي
صيبت است (يكي همان مصـيبتي كـه بـر او وارد    م

 .شده و ديگري از دست دادن اجر صبر بر مصيبت)
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  زيارت كربال -21
انّ لّله بِقاعاً يحب أنْ يدعي فيهـا فَيسـَتجيب لمـنْ     

و ،عاهْنها. د63 اْلحيرُ م 
ي است كـه دوسـت   يهاها و مكانبراي خداوند بقعه

دعاي كسـاني   و بعد شود نده شدخوا ،هادارد در آن
ــدهرا  را كــه او ــد خوان ــد ان حــائر  ومســتجاب گردان
 هـا ) از آن مكانالسـالم) هي(علحرم امام حسين حسيني (

  .است
  ثواب و عقاب -22

 و ثيبالْم وه نّ الّلها و بعاقجـازي بِاأل  الْممـالِ  الْمع
64 آِجالً. عاِجالً و 
دهـد و  كه ثـواب مـي  ست اتنها كسي خداوند همانا 

را در همـان لحظـه يـا در    اعمـال  كنـد و  عقاب مـي 
 دهد.آينده پاداش مي

  تحقير -23
 .نْ َشرَّهَفال َتأم هنَفْس هلَيع نْ هاَنت65 م 

ارزش كسي كه نفسش در نزد خـودش پسـت و بـي   
 باشد از شر او در امان نباش (و مواظب شر او باش).

  تواضع -24
 66 ي النّاس ما ُتحب أنْ ُتعطاه.ع أنْ ُتعطاَلتَّواُض 

است كه با مردم چنان كني كه دوسـت   اين ،تواضع
 .ها نسبت به تو انجام دهندآنداري 

  آفرينش -25
 ثٌ ودحم منّ اْلجِسا .همسجم و ُثهدحم 67 الّله 

و خداونـد   و ايجاد شـده اسـت  جسم، پديده (عالم) 
 .باشدمي ه وجود آورنده و تجسم بخش آنمتعال ب

  اسماء حسني -26
 ال شَي هدحو زَلِ الّلهي َخَلـقَ األ    ءلَم ُثـم ،ـهعم  ْشـياء

 68 سماء.بديعاً، واخْتار لنَفْسه أحسنَ األ
بـا او   هـيچ چيـز  تنها بـود و  واحد و ، از ازلخداوند 
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ده، و بهترين را با قدرت خود آفريسپس اشياء نبود، 
 ها را براي خود برگزيد.نام
  قضاوت در زمان ظهور -27

  داو كََقضـاء هلْمنَ النّاسِ ِبعيْقضي بي مالْقائ ذا قامد وا
سال ي َنةَ.أَوي69 لُ الْب 

قيام نمايـد   ،فرجـه) تعالياهللا(عجلقائم آل محمد زماني كه 
مايـد؛  ندر بين مردم بـه علـم خـويش قضـاوت مـي     

و شـاهد   بينـه كـه از   السـالم) (عليههمانند حضرت داود 
 فرمايد.سؤال نمي

  اطاعت دوست -28
 70 .طَاعتَك َله فَاجمع رأْيه و وده لَك جمع منْ 

كسي كه تمام محبتش و نظر (خيرخواهانـه اش) را  
براي تو جمع كرد تو نيز تمام طاعـت و پيرويـت را   

 .نبراي او جمع ك
 بردباري -29

 و ِبحلْمه ُظلْمه علَى يعفَى أَنْ يكَاد اْلحالم الظَّالم إِنَّ 
 71.بِسَفِهه حقِّه ُنور يطْفئَ أَنْ يكَاد السفيه الْمحقَّ إِنَّ

ظالم بردبار بعيد نيسـت كـه بـه خـاطر بردبـاري و      
حلمش نسبت به ظلمش مـورد عفـو قـرار گيـرد و     

خص سفيه و نادان كه حـق نيـز بـا اوسـت بعيـد      ش
نيست كه به خاطر سفاهتش آن نور حقي كه باخود 

 .دارد را پوشانده و خاموش كند
   مقدرات -30

 72 .بِبالك يخُْطرْ لَم ما ُترِيك الْمقَاديرُ 
دهنـد كـه هـيچ    مقدرات، به تو چيزي را نشان مـي 

  .رسدوقت به ذهنت نمي
 كمك نمودن -31

 .عاديكي و الّله قُتَكمفَي راجيك ب73 ال ُتخَي 
كسي كه به تو اميد بسته است نااميـدش مگـردان،   
كه در اين صورت خداوند تو را مورد غضب خـويش  
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 .دهدقرار مي
   سرزنش -32

 74 ، والعتاب خَيرٌ منَ اْلحقْد.مقَالِاْلعتاب مفْتاح ال 
هـاي  درگيري و كليد، مقدمه سرزنش كردنعتاب و 
نسـبت   سرزنش كردناست، ولي در هر حال لفظي 

 .به كينه و دشمني دروني بهتر است
  حرص -33

 75 ما اسَتراح ذُو اْلحرْصِ.
 آسايش و استراحت نخواهد داشت.، حريصآدم 
  فقر و ثروت -34

  الْفَْقرُ َشـرَه و ،كْفيكالرّضا بِما يو ،نّيكلَّةُ تَمني قاْلغ 
النّْفسِ و شدةُ القُُنوط، والدقَّةُ إتّبـاع الْيسـيرِ والنََّظـرُ    

 76 في اْلحقيرِ.
در و داشــتن تــو دركمتــر آرزو و توّقــع  ،نيــازيبــي
و فقـر و   كند، استت تو به آنچه كفايتت را مييارض

حـرص و طمـع شـديد و نـا اميـدي      تهي دستي در 
ي آسان بودن به دنبال چيزهات، قد ما، ابسيار است

و نسبت به اشـياء كوچـك و حقيـر توجـه داشـتن      
 .است
  فرجه)اهللا(عجلمعرفي امام زمان  -35

االِْمام بعدي اْلحسنِ، و بعده ابُنه الْقائم الَّـذي يمـالَُ    
 77 االَْرض قسطاً و عدالً كَما ملَئت جوراً و ُظلْماً.

ن (فرزندم) حسن؛ و بعـد از  بعد از م يامام و خليفه
كه زمين را پـر از   قائم (آل محمد) استاو فرزندش 

طوري كـه پـر از ظلـم و    نمايد، همانعدل و داد مي
  .استستم گشته 

  سوء ظن -36
إذا كانَ زمانُ اْلعدلِ فيه أْغَلب منَ اْلجورِ َفحـرام أنْ   
 78 ه.ُظنَّ ِبأحد سوءاً حتّي يعلَم ذلك مْنَت

در آن زماني كه عدالت اجتماعي، حاكم و غالب بـر  
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حرام است كه نسـبت بـه احـدي    باشد،  ظلم و جور
كه به يقين معلـوم شـود كـه    سوء ظن داشت تا اين

 .آن امر سوء از آن فرد سر زده است
  شيعيان -37

إنَّ لشيعتنا ِبوِاليتنا َلعصمةٌ، َلو سلَُكوا ِبها فـي ُلجـةِ    
 79 ِبحارِ اْلغامرَةِ.اْل

همانا واليت ما اهل بيت براي شيعيان و دوستانمان 
امـور بـه آن    يدر همـه اگـر  كه است مني اپناهگاه 

تمسك جويند، بر تمام مشكالت (مادي و معنـوي)  
 فايق آيند.

  تقيه -38
كَتـارِك الصـالةِ    يا داود َلو ُقْلـت: إنَّ تـارِك التَّقيـةِ    

 80 ادقاً.لَكُنت ص
تـرك  را تقيه  گفتي كسي كه: اگر رمي)ص(داود اي 
است، كرده ترك را نماز كسي است كه همانند كند 

 .ايراست گفته
  بردباري -39

فَقالَ: هو أنْ تَملك نَفْسـك و  سئلَ اإلمام عنِ الحلمِ  
 81 ذلَك إالّ مع الْقُدرةِ. تَكْظم غَيظَك، و ال يُكونُ

حضـرت   شـد حلـم سـؤال   از  السالم)(عليهاز امام هادي 
  فرمود: 
و كه مالك نَْفس خود باشي و خشـم  است  اينحلم 
كنـد  ها معنـا پيـدا نمـي   اينخود را فرو بري و غيظ 

مگر زماني كه قدرت و توان (بـراي إعمـال خشـم و    
  .غضب و طغيان نفس) باشد

  ابتالء -40
 لَ الدعج نّ الّلهاأل نيا دااْلـوي وب ر   قْبـي، وع ـرَةَ دارخ

خـرَةِ  خرَةِ سبباً و َثواب األجعلَ بْلوي الدنيا لثوابِ األ
 82 منْ بْلوي الدنيا عوضاً.

، دنيا را جايگـاه بالهـا و امتحانـات و    متعال خداوند
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گيـري  مشكالت قرار داد و آخرت را جايگاه نتيجـه 
هـاي دنيـا را   سختيزحمات، پس بالها و زحمات و 

آخـرت قـرار داد و    هـاي ثـواب رسيدن به  يوسيله
ثواب هاي آخرت را عوض و بالها و مشـكالت دنيـا   

  .قرار داد
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