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  اطالعات كلي 

 : حسن بن علي.نام
 محمد.: ابو كنيه
  وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل و كنيـه آن حضـرت را پيـامبر اكـرم      نام

 تعيين فرمودند.
: مجتبي، سيد، سـبط، زكـي، تقـي، حجـت، بـرّ،      القاب

 امين، زاهد و طيب.
: نيمـه مـاه مبـارك رمضـان سـال سـوم       والدت تاريخ

هجري. برخي  نيز تولد آن حضرت را سال دوم هجـري   
اند. او نخسـتين فرزنـد اميرالمـؤمنين  و فاطمـه      دانسته
 است.  )السالمماهي(علزهرا 
 .: مدينه مشرفهتولد محل
: از زمان شهادت پدرش، در رمضـان سـال   امامت مدت

 از سـال.  10چهلم تا صفر سال پنجاه هجري، به مـدت  
دار امـر خالفـت    روز را عهـده  24اين مدت، هفت ماه و 

بـن   همسلمين بود و سپس طي  صلحي، آن را به معاويـ 
 سفيان واگذار كرد.ابي

صفر سال پنجـاه هجـري،    28: و سبب شهادت تاريخ
 هكه همسرش، جعـد وسيله زهري  بهسالگي،  47در سن 

ـ  بـن ابـي   هت اشعث، به تحريك معاويـ بن ه آن سـفيان، ب
حضرت خورانيده بـود، پـس از چهـل روز مسـموميت و     

 بيماري، به شهادت نايل آمد.
در مدينـه منـوره، در كنـار    : قبرستان بقيـع،  دفن محل
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 اش، فاطمه بنت اسد. هقبر جد
 :فرزندان

. قاسـم.  4. عمـر.  3. حسن مثني. 2. زيد. 1) پسران: الف
  . حسـين اثـرم.   8. ابـوبكر.  7. عبـدالرحمن.  6. عبداهللا. 5
 . طلحه.9
  . فاطمـــه. 3حســـين. . ام2حســـن. . ام1) دختـــران: ب
مورخـان تعـداد   . رقيه. برخي 6عبدالّله. . ام5سلمه. . ام4

تفـاق  ا دانند؛ امـا همگـي   بيش از اين مي فرزندان امام را
و حضرت، تنها از طريق حسن مثنـي  دارند كه نسل آن 

  زيد ادامه يافته است. 
تـن در سـرزمين كـربال، در     هـار از ميان فرزندان امام چ

به شهادت رسيده  )السالمهي(عل ركاب عمويشان، امام حسين
نيـز در آن معركـه بـه     ،و يكي  از آنـان (حسـن مثنـي)   

   1شدت زخمي  شد و سپس بهبودي  يافت.
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   السالم)(عليهصلح امام حسن 

  خطبه بعد از شهادت

سال چهلم هجـري،   روز جمعه بيست و يكم ماه رمضان
به خـاك   السالم)(عليه امام عليصبح همان روزي كه جسد 

در جمع مـردم كوفـه    السالم)(عليهشد، امام مجتبي  سپرده
 خطبـه منبر رفت و حضور يافت و در مسجد جامع شهر 

  خواند:
مردمان، دنيا سراى بال و فتنه است و هر چـه در او  اى «

دارد. خـداى تعـالى    روى به زوال هاتهست از انواع نعم
ت احـوال دنيـا خبـر داده و وعـده و وعيـد      ما را از كيفي

. پرهيـز كنـيم  فرموده تا عبرت گيريم و از ظلم و فسـاد  
ي كه بـاقي  ت بر خيرو هم !دنياى ناپايدار مبنديد هدل ب

    2.كنيداست محدود 
در اين شب (شب گذشته) مردى جهان را بدرود گفـت  

نظير بـود و   كه اعمال صالحش ميان پارسايان پيشين بى
او  در آينده نيز همانند او نيكوكارى پديد نخواهـد آمـد.  

 كـرد و با دشمنان اسالم جهاد مـي خدا در ركاب رسول 
ساخت لـواى اسـالم بـر    مي خويشتن را فداى رسول اهللا

گرفت و هنگامى كه او با ايـن پـرچم    اهتزاز مى دوش او
رفت جبرائيـل از سـمت راسـتش و    مقدس به جهاد مي

ميكائيل از سمت چپش همگام او بودند. او از جنگ بـاز  
در چنين شب. شـبى   كه پيروزمند بود.گشت اال آن نمى

هـا عـروج   آسمان هكه او درگذشت عيسى بن مريم نيز ب
بن نـون وصـى موسـى بـن     و در همين شب يوشع  كرد.

او در ايـن دنيـا از    عمران نيز ديده از اين دنيا فرو بست.
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مگـر هفتصـد    ،جـا نگذاشـت  ه اى ب سيم و زر آن دوخته
ى خـود   درهم كه مى خواست با اين مبلغ براى خـانواده 

در اينجا گـره غـم گلـوى     ».كارى خريدارى كند خدمت
يز بـا او  مردم ن را فشرد. از سخن باز ماند و گريست. امام

بعد كه آرام شد و مردم نيـز آرام   كميبه گريه درآمدند. 
  :فرموداش چنين  دنبال خطابهه بشدند 

ا بداننـد كـه مـن    هـ  شناسند و ناشناس آشنايان مرا مى«
من پسر بشـير و نـذيرم. پـدرم     ،حسن بن محمد هستم

ــي   ــدان بشــارت م ــه بهشــت جاوي ــاران را ب داد و نيكوك
  ترسانيد. مـن پسـر آن كسـم كـه    بدمنشان را بدوزخ مي

فرمود. من پسر آن سوى خداوند دعوت ميه بشريت را ب
كه همچون چراغى روشـن و نـوربخش در    ي هستممرد

ام كـه   من از آن خانواده درخشيد.گيتى مي توده تاريك
هاى پليد و معاصـى و منـاهى    پروردگار متعال از خصلت

بـر بشـر    تطهيرش فرمود من از آن دودمانم كه مودتش
واجب شمرده شد و قرآن كريم شاهد اين حقيقت است 

َنةً نَـزِد لَـه فيهـا       « :گويـد  آنجا كه مى سـح ْقتَـرِفمـن ي
يـاد شـده مـودت و     هكه در اين آي» حسنه«آن » أ حسناً

-آسـاني كنم و در  امروز با شما بيعت مى 3محبت ماست.
به شرط آن  ها و مشكالت با شما همراهي خواهم نمود.

با هر كس  همين منوال باشيد.شما هم با من بر اين كه 
كه جنگ كنم، جنگ كنيد و با هر كه صلح كنم، صـلح  

  »  4.كنيد
  و گفت: بلند شددر اين وقت عبد اهللا بن عباس 

ى  ست حسن بن على پسر رسول خـدا و بازمانـده  ا اين«
ـ !» با وى بيعت كنيد امام شما. سـوى  ه مردم با اشتياق ب

  دويدند و گفتند:او 
داريم. چقدر براى خالفت سزاوارش چقدر دوستش مي«
مـا را بـا   يا اميـر المـؤمنين.   سمعا و طاعتا  5شماريم.مي

  6»اوامرت فرمان ده!
نمودنـد و امـام از منبـر    بيعت مردم با امام بدين ترتيب 

                                                 
اش  هر كس كار نيكـى انجـام دهـد، بـر نيكـى     : 23شوري/  أ 

 .افزاييم مى
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  پايين آمد.  
كـارگزاران  حل و فصل امور پرداخت. پس از آن، امام به 

داد و لشـكر  را ر گمارد، به اميران مأموريت الزم كا را به
بگيران را تقسـيم   را مرتب و مجهز نمود و حقوق حقوق

    7كرد.
رسـيد.  معاويـه   بالفاصله خبر بيعـت مـردم بـا امـام بـه     

بـه كوفـه و   » رميح«محرمانه دستور داد مردى از قبيله 
 و خبـر به بصره اعـزام شـوند   » قين«ى  ديگرى از قبيله

خبـر ايـن دو    ا را بـه دمشـق گـزارش دهنـد.    اوضاع آنج
هـا را  دستور داد تـا آن درنگ بيجاسوس به امام رسيد. 

، يكـي از  لحام جربرمحله را در  ،ميرىح كنند.دستگير 
در بصـره  ى بنى سليم  و قينى را در قبيله محالت كوفه،

  8به چنگ آوردند و به قتلشان رسانيدند.
  نوشت:پس از اين حادثه به معاويه امام 
كـه  مثـل ايـن   ؟اى به اعزام جاسـوس پرداختـه   ؛اما بعد«

دارى آتش جنگ از نـو افروختـه شـود. مـن     دوست مي
نين اسـت. و اگـر خـدا بخواهـد در     اطمينان دارم كه چ

مـن گـزارش    هبـ  دان جنگ يك ديگر را خواهيم ديد.مي
! شـود هايي احمقانه آلوده مـي  شده كه دهانت به شماتت

گفتـه  » اول«(شاعري به نـام)   است يمثلهمان مثل تو 
  است:

به آن كـس كـه در تشـنيع گذشـتگان لـب بـه سـخن        
باشد ما و آن كس » گذشتن«ى  بگوييد آماده گشايد. مى

  .. كه از ما جهان را بدرود گفت همچون.
آمـده و   كاروانى هستيم كـه شـبى در منزلگـاهى فـرود    

   .»بامداد درخت سفر خواهد بست
  :مام نوشتنامه امعاويه در پاسخ 

اى  را دريـافتم. در حادثـه  ورا ديدم و سخنان توى ت نامه«
 نـاك نشسـتم.  كه پديد آمد نه شادمانى كردم و نه اندوه

ولى على  .نه لب به شماتت گشودم و نه افسوس خوردم
در شعر خود » اعشى«ست كه ا بن ابى طالب على چنان

  گويد. مى
هـاى   تويي بخشـنده و تـويي آن كـس كـه وقتـى قلـب      
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اى كه بـا   كنند شايستهها تنگى مي وحشت زده در سينه
هايي كه بـر   طعن نيزه گلوگاه دشمن را بشكافى از خليج

  اندازند   ها موج مى ها و بيشهها به پل ى اقيانوس دامنه
چه دارى به مردم هزار هـزار و  ترى زيرا از آن تو بخشنده

  »9.بخشى بدره بدره مى

  انتظار عمومي

انتظـار عمـوم    10،بيشتر گذشـت  شايد كميپنجاه روز و 
آن بود كـه   ،السـالم) (عليهمردم بيعت كننده با امام مجتبي  

اهللا بـن  كند و اين مسأله را عبد حساب معاويه را يكسره
 عباس پـس از گذشـت حـدود دو مـاه از خالفـت امـام      

طـي نامـه   كه همچنان والي بصره بود،  السالم)(عليهمجتبي 
  گوشزد كرد. او در اين نامه نوشت:اي به آن حضرت 

براي بنده خدا حسن، اميـر المـؤمنين از عبـد اهللا بـن     «
بدان كـه مسـلمانان    !اما بعد، اى پسر رسول خداعباس. 

بعد از پدر تو با تو به خالفت و امامت بيعت كردند و بـه  
پسـندند كـه تـو در    نمـي اطاعت تو راضى گشتند ليكن 
از او كوتاهي كنـي! پـس   رابطه با معاويه و گرفتن حقت 

بـا   كمرت را براي جنگ ببند و با دشـمنت جهـاد كـن!   
خواهي انجام دهـي  اصحابت مدارا نما! كارهايي را كه مي

به آناني كه از خاندان بزرگ هستند بسـپار! تـا بـه ايـن     
چه را كـه  هايشان را مشتري خود كني! و آنوسيله قلب

اموري مثـل   از پيشوايان عدل رسيده است، الگو قرار ده!
ها و اصالح و آشتي بين مردم. بدان ايجاد الفت بين قلب

تواني هر كاري در جنـگ  كه جنگ فريب است! و تو مي
بكنـي مـادامي كـه حقـي را از مسـلماني ضـايع نكنـي.        
ميداني كه پدرت مردم از او روي برتافته بودنـد و سـراغ   
ه معاويه رفته بودند. زيرا او (علي) بيت المال را بين همـ 

هـا سـنگين   كرد و اين بـر آن به طور مساوي تقسيم مي
جنگي كه تا زماني كـه  آمد. و بدان كه تو با كسي ميمي

خداوند دينش را غالب ساخت، پيوسته با خدا و رسـول  
  جنگيده است. 

وقتي كه اسالم آوردنـد و (شـهادت بـه) يگـانگي      لذا آن
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كرد و پروردگار دادند، و زماني كه خداوند شرك را نابود 
ها ايمان را اظهار نمودند و دين را عزيز و غالب نمود، آن

(شروع نمودن به) قرائت قرآن و حال آن كه آيات آن را 
خواندنـد. بـا   كردند. آنان با كسالت نمـاز مـي  مسخره مي

دادند. و وقتي فهميدنـد كـه   كراهت واجبات را انجام مي
اهل خير، كسي به  انبياء اهل بر و علما در اين دين تنها

رسد، خود را شبيه صالحين نمودند. براي اين عزت نمي
ها فكر خوب كنند. و حال آن كه كه مسلمانان درباره آن

آنان از آيات الهي روي گردان بودند. تو اي ابا محمد! بـا  
  ها درگير هستي! ر آنيها و فرزندانشان و نظاآن

كننـد بـر    ها هرچه بيشتر عمرسوگند به خداوند كه آن
شود. و در اين مدت تنها به فريب شان افزده ميگمراهي

هـا جهـاد   خود بر اهل دين زياد خواهند نمود. لذا بـا آن 
كن! خداوند تو را مورد رحمتش قرار دهـد! راضـي نشـو    
كه خوارت كنند! زيرا پدرت علي، رضـي اهللا عنـه، تنهـا    
وقتي به حكومت پاسخ داد كه توانست بر كار (حكومت) 

دانست اگـر آن گـروه بـه    لبه كند و حال آن كه او ميغ
كردند، او سزاوارتر بود به امرِ (حكومت) عدالت حكم مي
ها به هوس حكم نمودند، او هـم برگشـت   و وقتي كه آن

به همان وضعيتي كه داشت. و او عزمش را بر جنگ بـر  
آن گروه جزم نمود تا زماني كه (پيمانه) اجلش پر شـد.  

ردگارش، خداونـد او را رحمـت كنـد! اي    و رفت نزد پرو
ابا محمد! خداوند تو را رحمت كند، از حقي كـه تـو بـه    

خاطر ه آن از غيرت اليق تري شانه خالي نكن! هرچند ب
    »11.اين مقصود مرگ سراغت بيايد

  نامه نگاري بين امام و معاويه

  نامه امام

  :اي به معاويه نوشتخويش نامهديد امام طبق صالح
المـؤمنين بـه معاويـه بـن ابـو       اميـر  بن علـي  از حسن«

ارم اهللا را كـه معبـوي   زگسفيان. سالم بر تو، سپاس مي
محمـد   –جل و عال  –جز او نيست و بعد: همانا خداوند 
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را بر انگيخت: رحمتي براي عالميان و منتي بر مؤمنـان  
انـد از  و رسولي به سوي همه مردمان. تا آنان را كه زنده

ذر دارد و سخن را بر كافران تمام سازد، عذاب خدا بر ح
گاه و او رسالت خدايي را گزارد و به امر او قيام كرد و آن

در حالي كه نه تقصير كرده بود و نه سستي روا داشته و 
خدا حق را بدو ظاهر ساخته بود و شرك را بدو سركوب 

  رانيد.كرده، پروردگارش او را مي
مود: همانا اين قـرآن  و قريش را به او اختصاص داد و فر

يادآور تو و قوم توست. پس چون ايـن جهـان را بـدورد    
ومت او در ميان عـرب منازعـه برافتـاد.    كگفت، بر سر ح

قريش گفتند: ما عشيره و خويشـاوند و نگهبانـان نسـب    
اوييم و روا نيست كه شما بر سرحكومت و قـدرت او بـا   
ما مخاصمه كنيد؛ عرب اين حجت را از قريش پـذيرفت  

هـا را گرامـي داشـت و    و به داعيه اي او گردن نهـاد؛ آن 
  مسند را تسليم آنان كرد.

گاه ما به قريش همان را گفتـيم كـه قـريش بـه     پس آن
عرب گرفته بود ولي او همانند عـرب بـا مـا بـه انصـاف      
نگراييد. قريشيان، حكومت را به نيروي استدالل خـود و  

اسـتدالل  به ياري انصاف عرب گرفتند، ولي چون نوبـت  
مــا و انصــاف آنــان فرارســيد، از مــا دوري گزيدنــد و بــا 
همدستي در ظلم و دشمني و جفاي به ما، بر ما تسـلط  
يافتند و زمام كار را به دست گرفتند. ياري ميعادگاه مـا  
  و آنان، در پيشگاه خداست و اوست سرپرست و ياور ما.
ما آن رو از اين كه كساني حق ما را غصـب كـرده و بـه    

متي كه از خاندان ماسـت دسـت انـدازي نمودنـد،     حكو
ها مردمي با فضـيلت  بسي در شگفت بودم. ولي چون آن

چشـم   و داراي سابقه در اسالم بودند، از منازعه با آنـان 
دشـمنان بـدين وسـيله     پوشيديم، مبادا كـه منافقـان و  

گري و فساد اخال رخنه اي در دين وارد كنند يا راهي بر
  در آن بيابند.

امروز جاي آن است كه همه كس از دسـت انـدازي   ولي 
روند چه، تو بـه  در شگفتي فرو  تتو بدين منصب و سم
اين منصـب نيسـتي؛ نـه بـه داشـتن       هيچ بابت شايسته
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پسـنديده  فضيلتي اسالمي و نه به گذاردن اثري نيك و 
يكي از باندهاي مخاصـم و فرزنـد    و باالتر آن كه تو زاده

و  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  رسـول خـدا  ترين افراد قريش با دشمن
باشي. خداوند شر تو را كفايـت خواهـد كـرد و    مي قرآن

عن قريب بر او وارد خواهي شد و خواهي ديد كه عاقبت 
از كيست. سوگند به خدا به زودي پروردگارت را ديـدار  

هـاي تـو را خواهـد    خواهي كرد و آن گاه او سزاي كرده
  ست.داد و خدا بر بندگان ستمكار ني

دا بـر او آن  خرحمت  –وفات يافت  السـالم) (عليهوقتي علي 
روز كه وفات يافت و آن روزي كه خدا بر او منت گذارد 

مسلمانان  –به اسالم و آن روز كه از قبر برانگيخته شود 
كنم كه در زمام امر را به من سپردند. از خدا مسئلت مي
او در  كردناين جهان زودگذر چيزي كه موجب نقصان 

عطا نكنـد. چيـزي كـه مـرا بـر نامـه       آخرت باشد به ما 
تن به تو وادار ساخت اين بود كه خواسـتم در برابـر   شون

ار تو معذور باشم و تو اگـر گفتـه   در ك –عزوجل  –خدا 
اي بـزرگ خـواهي بـرد و    مرا به كار بندي، خودت بهـره 

  مسلمانان نيز به صالح و مصلحت خواهند رسيد.
باطل را فروگذار و همچون ديگر مردم  پس پيگري از راه
داني كه من بـه كـار   ! چه، تو خود مييبه بيعت من درآ

خالفت از تو شايسـته تـرم. از خـدا بپرهيـز و طغيـان و      
خـدا   سركشي را فروگذار! و خون مسلمانان را مريز! بـه 

خون مردم را با خود بـه   سوگند كه پيش از اين مظلمه
نيسـت. از در اطاعـت و    پيشگاه الهي بردن، به خيـر تـو  

مسالمت درآي! و بر سر خالفت با اهل آن و كسي كه از 
تو بدان شايسته تر است منازعه مكن! مگر خدا فتنـه را  
بخواباند و كلمه مسلمين را متحد سازد و فيمابين آنـان  

  را اصالح نمايد.
و اگر جز بـه پيگـري از گمراهـي و سـتيزه گـري، تـن       

وقت تو خواهم آورد و تو را  درندهي، مسلمانان را به سر
به محاكمه خدايي خواهم كشيد تا خدا ميان مـا حكـم   

  » 12كند و او بهترين حكم كنندگان است.
امام اين نامـه را توسـط عبـد اهللا حـرب بـن عبـد اهللا و       
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هـا  حارث بن سويد تميمي به معاويـه فرسـتاد و بـه آن   
  فرمود:

 ».عت و حرف شنوي و اطاعت دعـوت كنيـد  او را به بي«
ها پذيرفتند و به طرف شام حركت نمودند. نامـه كـه   آن

  به دست معاويه رسيد در پاسخ اين چنين نوشت:

  پاسخ معاويه

ا بعد، نامه تـو رسـيد و بـر    بسم اهللا الرّحمن الرّحيم. ام«
چـه از  آناطـالع حاصـل شـد. و همچنـين     مضمون آن 

، آري او بهترين اولين و آخرين ياد كردى محمدفضايل 
 ين همه فضيلت در اوست. از تنـازع مسـلمين  ابنابربود. 

گفتـه بـودي، و كنايـه زده     در امر حكومت بعد از پيامبر
بودي از ميان ايـن مسـلمين بـه ابـوبكر صـديق و عمـر       

لحا از صـ عبيده امين و طلحه و زبير و ديگر فاروق و ابي
پسندم اي ابا محمـد!  را براي تو نميآن مهاجرين و من 
طر است كه وقتي امت بعد از پيـامبرش  و اين به اين خا

در امر خالفت نزاع نمود، همين امت دانست كه قـريش  
ــرا پيــامبر  ــه ايــن مقــام اســت زي   موقعيــت  اليــق تــر ب

گاه قريش و انصار و اش را ميان اينان داشت. آنبرجسته
صاحبان فضيلت و دين از مسلمين اين چنين ديدند كه 

ز ديگران خـدا را  كسي را متولي خالفت كنند كه بيش ا
  ترســيد و شــناخت و بيشــتر از ديگــران را از او مــيمــي
تر از بقيه اسالم را پذيرفته بود لذا ابـوبكر صـديق را   قبل

بكر دانستند كس ديگري افضل از ابـو برگزيدند و اگر مي
جاي او اقامه امر خالفت كنـد و بهتـر   ه است كه بتواند ب

ا از ابـوبكر بـه   كنـد، قطعـ  از او از حوزه اسالم دفـاع مـي  
گرداندند. حال االن من و تـو  سمت آن كس روي بر مي
  نيز همين وضعيت را دارد. 

  كني امـور رعيـت را بهتـر ضـبط و ربـط      اگر تو فكر مي
كني و بر امور اين امت با احتياط و بررسي بيشـتري  مي

انـدازي و  نمايي و نيكوتر امور را به جريان مـي اقدام مي
نسبت به دشمنان از كيد بهتري برخورداري و بـر همـه   
اين امور قوي تر هستي، من بعد از پدرت اين حكومـت  
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دانـم كـه تـو همـان     كنم. زيرا من ميرا به تو تسليم مي
دانـم  كرد. و ميكني كه پدرت ادعا ميچيزي را ادعا مي

گـاه  كه پدرت سوي ما حركت نمود و با مـا جنگيـد. آن  
جا انجاميد كه مردي را انتخاب نمايـد و مـا   به آنقضيه 

هم كسي را انتخاب نموديم بـراي ايـن كـه ايـن دو بـه      
چيزي حكم كننـد كـه صـالح امـت در آن باشـد. و بـه       
واسطه اين حكـم الفـت و پيوسـتگي برگـردد. و مـا بـر       
حَكمين پيمان و عهد الهي را گرفتيم (كه درست حكـم  

چه آن دو گرفتند كه به آن ها نيز از ما تعهدكنند) و آن
گاه آن دو اتفاق نمودند بر حكم نمودند راضي باشيم. آن

اين كه پدرت از حكومت خلع شود، لذا او را از حكومت 
  بركنار نمودند. حـال چگونـه تـو مـن را بـه مسـئله اي       

خواني كه بناي آن حق پدرت هست و حـال آن كـه   مي
ت باش و پدرت از آن حق خارج شده است. به فكر خود

  »13.به فكر دينت اي ابا محمد! والسالم
  گويد: مىكه حامل نامه معاويه به امام بود جندب 

رسـانيدم و   السالم)هي(عل حسن امامى معاويه را به  من نامه«
 سوى تو حمله خواهد كرد. سزاوار اينه گفتم اين مرد ب

دان ن حمله از جانـب تـو شـروع شـود و ميـ     ست كه ايا
قرار گيرد. و شهرهاى شـام محـيط   جنگ در خاك شام 

تاخت و تاز سربازان جنگجو باشد. در يك چنين شرايط 
تـر از روزهـاى صـفين     تر و خـونين  معاويه روزهايي سياه

خيلـى  « حسن بن علـى در پاسـخم گفـت:    خواهد ديد.
 )كـار (اما باالخره ايـن  » خوب. همين كار را خواهم كرد.

مرا فرامـوش   را نكرد. مشورت مرا ناچيز شمرد و سخنان
  »14!يا خويشتن را به فراموشى زد !كرد

  نامه معاويه

  براي امام نامه نوشت: ابتدا معاويه بار اين
پروردگـار متعـال    ؛بسم اهللا الـرّحمن الـرّحيم امـا بعـد    «

رانـد.  فرمان خود را بر بنـدگان خـويش مـي    قدرتمندانه
احكام او نيست و او  هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد«
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ترسم خون تـو بـا دسـت    من مي »أ الحساب است!سريع 
 در اين صـورت هـيچ   اراذل و اوباش عراق ريخته شود و

كس نخواهد توانست ما را هـدف طعنـه و مالمـت قـرار     
گيرى و دست بيعت  اگر هم اكنون از خالفت كناره دهد.

ام وفـا   هـا كـه داده   در دست من گـذارى بـه ايـن وعـده    
واه تو سر و صورت خـواهم  دلخه ها را بخواهم كرد و كار

داد و در اين ماجراى چنان خواهم بود كه اعشـى پسـر   
  گويد: قيس ثعلبه مى

به امـانتش وفـادار    سپارد.گاه كه كسى امانتى بتو ميآن
    .باش تا پس از مرگ وفادارت بنامند

دوســت تــوانگر خــويش حســود مبــاش و اگــر او از ه بــ
معاويـه  !» مدار يد بر او جفا روايدرويشى گراه توانگرى ب

  بعد از شعر اعشي ادامه داد كه:
تو خـواهم سـپرد   ه خالفت را ب تختپس از مرگ خود «

ى خالفـت   كـس ماننـد تـو شايسـته     زيرا در جهان هيچ
امـام پاسـخ نامـه معاويـه را      15»نخواهد بـود. و السـالم.  

  اينگونه داد:

  پاسخ امام 

رسيد. و من ه تو ب   الرّحمن الرّحيم اما بعد نامهبسم اهللا«
  دم. از پاسـخ تـو خـوددارى كـردم زيـرا      يرا شـن وگفتار ت
ـ    مي ه ترسيدم كه در اداى پاسخ بـر تـو سـتم روا دارم. ب

كه ستمكار باشم. پيرو حـق بـاش   برم از اينخدا پناه مي
دانى كـه حـق بـا مـن اسـت. در آن      اى معاويه. و تو مي
گناهكـار خـواهم بـود و     ،دروغ رانـم ه هنگام كه سخن ب

  »16الم.الس
معاويه نامه حسـن بـن علـى را خوانـد و آن وقـت ايـن       

  :نامه را براى حكام و امراى سپاه خود فرستاد بخش
ايـن نامـه از اميـر المـؤمنين      بسم اهللا الرّحمن الرّحيم.«

ـ   (سوى... ه معاويه ب ال نگاشـته  در اينجا نـام امـراء و عم
پروردگار بـى شـريك را سـپاس     سالم عليكم! )شده بود

                                                 
  .و هو سريع الْحسابِال معقِّب لحكْمه : 41رعد/  أ 
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رم كه دشمن شما را از ميان برداشت و كشندگان ازگ مى
را به سـزاى كردارشـان رسـانيد.     )عثمان(ى شما  خليفه
مـا لطـف و     گار متعال كـه مشـيت فرمـود دربـاره    پرورد

مرحمت ارزانى فرمايد مردى را برانگيخت تـا علـى بـن    
قتـل رسـانيد. علـى كشـته شـد و      ه ابى طالب را غفلتا ب

ـ    جــا ماندنـد. تفرقــه و  ه اصـحابش پراكنـده و پريشــان ب
كنـد. و   اختالف بر پيروان على بـا شـدت حكومـت مـى    
ـ     دامـن  ه اكنون اشراف و امراى عـراق دسـت التمـاس ب

خاطر جان و مـال خـود امـان    ه انداختند كه از من ب مى
بگيريد. فرصت مناسبى است كه هر چه زودتـر شـما بـا    

باره از  سوى من بسيج كنيد تا يكه قواى نظامى خود ب
به سوى عـراق حملـه آوريـم و بـر دشـمنان خـود       شام 

پيروزى نهايي را دريابيم. الحمد للَّه كه خـون عثمـان را   
از كشندگان بازجسـتيد و بـه آرزوى خـويش رسـيديد.     
سپاس خدا بگذاريد كه اصحاب ظلم و عداوت را هـالك  

   »17اهللا بركاته. هساخته است. و السالم عليكم و رحم

  آماده باش!

ه فوجي از سپاه آماده رزم شـد! معاويـه   نام با اين بخش
ضحاك بن قيس را به جاي خود در شام گذاشت و خود 

هزار سـرباز   60به تدارك لشگر پرداخت و بعد از آن كه 
خبـر   18 آماده جنگ نمود به طرف عراق حركـت نمـود.  

درنگ حجر بن  بيحركت لشگر شام به امام رسيد. امام 
قـدمات بسـيج   عدى را احضار كـرد و دسـتور داد كـه م   

  را فراهم سازد و خود به مؤذن مسجد فرمود:عمومي 
  مؤذن فرياد كشيد:  » مردم را براى نماز فرا خوان.«
كـه خبـرى   هـواى ايـن  ه و ملت كوفه ب »ةالصالة جامع«

امـام بـه    ند.شنيدنى خواهد شنيد بسوى مسجد شـتافت 
  بعضي از اصحابش فرمود:

به آمادگى در آن وقت كه مسجد اعظم براى ايراد خطا«
سـاعت ديگـر سـعيد بـن قـيس      !» يافت مرا آگاه سازيد

  :خبر داد كه امامبه  ،يكى از امراى سپاه، همدانى
. مسـجد مملـو   به مسجد آمد امام!» مسجد آماده است«



  18/  الگوي بصريتچهارده معصوم 

دنبال حمد ه و ب نشستبر منبر حضرت  از جمعيت بود.
  :فرمودهى چنين ثناى ال

شـكيبايي از  هـا خـراب و آثـار محـو و      ردم! خانـه ماى «
هـاى   دست رفت. ديگر صبر و قرارى در مقابـل وسوسـه  

خـدا قسـم كـه    ه شياطين و حكومت خائنين نيسـت. بـ  
ها به ثبوت رسيد و آيـات تفصـيل   الساعه دليل و برهان

    .داده شد و مشكالت روشن گرديد
نبود مگـر  «برديم كه  ما انتظار تأويل كليه اين آيه را مى

آمدند و رفتند. آيا اگر  از وىپيامبرى كه پيامبرانى قبل 
د بميرد يا كشته شود شما به قهقرا و عقب بـاز  اين محم

گرديد! در صورتى كه هر كـس از اسـالم بـاز گـردد     مي
ـ   خدا ضررى نميه ب هرگز زودى افـراد  ه رسـاند و خـدا ب

ـ  أ سپاسگزار را جزاى خير خواهد داد. خـدا قسـم كـه    ه ب
شـته و فتنـه   خدا از دنيـا رفـت و پـدرم ك     جدم پيامبر

انگيزان قلوب مردم را دچـار وسوسـه نمودنـد، مبلغـين     
اسالم مخالفـت    فتنه نعره كشيدند، شما با سنت پيامبر

كننده آن  ! گوشى به دعوتيكور ي ورزيديد، عجب فتنه
شـود، بـا   شود، جوابى به منـادى آن داده نمـي   داده نمى

گـردد! كلمـه نفـاق و    والى و متصدى آن مخالفتى نمـي 
راه افتاده ه هاى اهل شقاوت ب پراكندگى ظاهر شده، علم

اند! خـدا شـما    لشكرهاى شام و عراق به جنبش در آمده
سوى فتح و پيروزى و نور درخشـنده  ه را رحمت كند! ب

حقـى كـه    شود و و دانش عالى و نورى كه خاموش نمى
  يد!يمخفى نخواهد شد شتاب نما

بيـدار شـويد!   ايها الناس! از خواب غفلت و ظلمت شديد 
شكافد و موجـودات  قسم بحق آن خدائى كه حبه را مي

فريند و عظمـت مخصـوص او اسـت اگـر     Ĥذى روح را مي
هائى خـالص كـه    هائى صاف و نيت گروهى از شما با قلب

 ها نباشد با من قيـام شائبه نفاق و نيت پراكندگى در آن
كنم و كـار را   قدم با شمشير جهاد مىه من قدم ب ،كنيد

                                                 
و ما محَمد إِلَّا رسولٌ َقد خََلـت مـن قَبلـه    : 144آل عمران/  أ 

  ـبنقَلن يم و َقاِبكُمأَع لىع تُملَ انقَلَبقُت أَو اتن ملُ أَ َفإِيالرُّس
لىع  زِى اللَّهجيس ًا وشَي ضرَُّ اللَّهفََلن ي هيبقرِين عالشَّاك.  
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 گتنـ هـا  ها و سم اسـب  ها و نوك نيزهانب شمشيربر جو
ها را براى جهاد در راه كردم (كنايه از اينكه كليه اينمي
بردم) خدا شما را رحمت كند، جواب مرا  كار مىه خدا ب

  بعد حضرت ادامه داد: » 19بگوييد!!
فرمـود و در   واجـب پروردگار متعال جهاد را بـر مـردم   «

ها كه گاه به آنآن أ عين حال اين فريضه را ناگوار خواند.
ِبرُوا إِنَّ  «از ميان مؤمنين اهل جهاد بودند فرمـود:   اصـ و

ى  و شما اى مردم كوفه جز در سايه »20اهللا مع الصاِبرِينَ
ــت.   ــد ياف ــود را نتواني ــراد خ ــكيبايي م ــاره و  ش ــر مك   ب

ـ   ها صبر كنيد تا هدف  ناگوارى ه خويشـتن را دريابيـد. ب
اند كه معاويه وقتى از تجهيزات جنگـى   من گزارش داده
ـ  ما آگاه شد پيش سـوى مـا بـا حالـت     ه دستى كرد و ب
شما را رحمت كند هـم اكنـون    خدا هجوم حركت كرد.

كـوچ كنيـد تـا در     )نخيلـه (طرف اردوى نظامى خود ه ب
خطبـه تمـام   » جا تصميم نهايي خويش را بشناسيم.آن
حتى يـك   كس به اطاعت او سخن نگفت. ى هيچولشد 

در اين هنگام عدى بن  در نيامد.ه كلمه از دهان كسى ب
    گفت:حاتم طايي از جاى برخاست و 

چه وضعيت وقيحي  !من پسر حاتم هستم. سبحان اهللا«
خواهيد دعوت امـام خـود را   آيا نميبه خود گرفته ايد؟! 

ى كه پسر پيامبر شماسـت اجابـت كنيـد؟ پـس خطبـا     
مسلمانان كجا رفتند، كجا  ؟!كجا هستند» مضر«ى  قبله

روزگار آرامش زيانشان در رفتند آن مردان سلحشور كه 
سوراخ كننده بود و در روز جنگ ماننـد  » مته«همچون 

ــه ــاه حيل ــار دشــمن   روب ــار از روزگ گــر افســونكارانه دم
ترسيد؟ از خشم خـدا بـاك    آيا از خدا نمى ؟!آوردند برمى

و » شـماريد؟ اين ذلت را براى خود ننگ نميآيا  نداريد؟
  گفت:به امام برگرداند و بعد رويش را 

هـدايت كنـد و از    دسوى رشـ ه را بو پروردگار متعال ت«
و همـه جـا پيـروزى و     سـازد ست دورت ا چه ناپسندآن

را شــنيديم و و . گفتــار تــنمايــد همراهــتخرســندى را 
حرف شنفده و نسبت از تو  شويم وو ميفرمان ترهسپار 

                                                 
 .كُتب علَيكُم الْقتالُ و هو ُكرْه َلكُم: 216بقره/  أ 
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كنيم. روي دهي اطاعت ميگويي و نظر ميچه ميبه آن
س كه بخواهـد  به سوي اردوگاه من است. پس هر ك من

  » با من وفادار باشد، وفادار خواهد بود.
ف اردوگاه حركت نمـود. اسـبش   رجا به طعدي از همان

كنار درب مسجد بود، سوارش شـد و بـه طـرف نخيلـه     
غالمـش دسـتور داد كـه    ز آن بـه  حركت كرد. و قبـل ا 

اولين نفري بـود كـه بـه    عدى لش را برايش بياورد وساي
  نخيله رفت. 

قـيس بـن سـعد انصـارى     عدي كه از مسجد خارج شد، 
(كه والي آذربايجان بود و به دعوت امام خود را به كوفه 

معقــل بــن قــيس ريــاحى و زيــاد بــن  )،21رســانده بــود
مـردم را تـوبيخ   اسـتند و  از جاي برخى تميمى  صعصعه

نمود و مالمتشـان كردنـد و آنـان را تشـويق بـه جنـگ       
گونه سخن گفتند كـه عـدي سـخن    نمودند و با امام آن

گفته و اعالن وفاداري كرده بود. امام نيـز در پاسخشـان   
  :  فرمود
. رحمت خدا بر شما در اظهار وفاداري) صادق هستيد«(

و  بـاد. مـن هميشـه شـما را دوسـتانى وفـادار و فــداكار      
شناختم. بـراى شـما از درگـاه     دل مىخيرخواه و صاحب

  » دارم. الهى پاداش فراوان مسئلت مى
مردم آماده رزم شـدند و بـراي خـروج از كوفـه از خـود      

طبه اي كه بـراي  امام پس از خ 22 دادند.شوق نشان مي
بن نوفل بن حارث بن عبـد المطلـب،    مردم خواند، مغير

پسر عمويش را به جاي خود در كوفـه گذاشـت و بـه او    
  توصيه نمود كه: 

و بعد » اش كن!مردم را بسيج نما! و به سوي من روانه«
امام خود به طرف نخيله حركت نمود. مغيره نيـز تمـام   

توانست مردم را براي شركت در تالشش را نمود و تا مي
  ود ولـي مـردم همچنـان كنـدي نشـان      جهاد تشويق نم

دادند. تنها چهار هزار نفر در نخيله جمع شده بودند. مي
امـام بـه كوفــه برگشـت و بـه مســجد رفـت و مــردم را      

  فراخواند و برايشان خطبه خواند كه:
شما مرا آن طور گول زديد كه شخص قبل از مرا گول «
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وسيله چه امـامى بـا دشـمنان ديـن     ه زديد! بعد از من ب
خـدا  ه تال خواهيد كرد، با آن كافر و ظالمى كه هرگز بق

و رسول ايمان نياورده است، او و بنى اميه اظهار اسـالم  
بنـى اميـه بـاقى     ننمودند مگر از خوف شمشير!؟ اگـر از 

دندانى دين خدا را كج و معـوج   نماند مگر يك عجوز بى
گـاه از منبـر پـايين آمـد و بـه نخيلـه       آن» خواهد كـرد 
هاي مغيره كـم  طرف تالشن امام و از آنبرگشت سخنا

كم مردم را به غيرت واداشت تا بـه نخيلـه برونـد. از آن    
طرف هم امام به همه واليان قلمرو حكومت خـود نامـه   

  نوشت كه: 
مبــارزين از ». آمــاده جنــگ بــا گمراهــان شــام باشــيد«

شهرهاي مختلف به طرف كوفه حركت نمودند. به مـرور  
 40لشگري در حـدود   23مبارز شد.لشگرگاه نخيله پر از 
 گرد هم آمدند. أ هزار سواره و پياده

گاه امام با ايـن لشـگر عظـيم و امكانـاتي فـراوان بـه       آن
ر عبـد  اسمت شـام حركـت نمـود و در بـين راه در ديـ     
پس  24الرحمن سه روز توقف نمود تا ديگران هم برسند.

، پسر عموي خـويش  عبيد اهللا بن عباساز اتمام سه روز 
  :فرمودبه او  فراخواندرا 
بر دوازده هزار نفـر سـرباز سـوار     و!را اى پسر عمومن ت«

دهم. ايـن  ى مييروافرمانو قاريان شهر، سلحشور عرب 
هـم وزن  يابد كه يك مردشان  نيرو از نفراتى تشكيل مى

نرم  به آناننسبت ها حركت كن! و جمعيتي است. با آن
را بـه مجلسـت   هـا  باش! و صورتت را گشـاده نمـا! و آن  

ان بـاقي  زيـرا اينـ  ها هم نشين شـو!)  نزديك كن! (با آن
. با اين هستندامير المؤمنين مانده مردان مورد اطمينان 

يش بتـاز و همچنـان تـا سـرزمين     پنيرو از ساحل فرات 
»مـ     حركـت كـن!  » نسك روي معاويـه  ه تـا ايـن كـه روب

ـ راه بر او ببند تا خود برخورد نمودي  او درآيي! اگر با ه ب

                                                 
اند ولي بـا توجـه بـه    هزار هم گفته 100البته اين رقم را تا  أ 

اين كه در عراق بيش از سيصـد هـزار نيـروي رزمـي وجـود      
داشت، معلوم است كه مردم در تجهيز نيروي جنگي خود به 

  (پاورقي) 287،ص:4 الفتوح،ج .شدت كاهلي نموده اند
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با نيروى عراق از دنبـال تـو بيـايم. بايـد هميشـه      زودي 
با اين  و مشورت كن !گزارش اوضاع را براى من بفرستى

بن سعد انصارى و سعيد بـن فلـبس    يعني قيس دو مرد
وقتي معاويه را مالقات نمودي با او جنگ نكـن   .همدانى

تا او با تو بجنگد، اگر اين چنين كرد تو هم با او بجنگ! 
اى پيش آيد فرمانـدهى   اين جنگ براى تو حادثه اگر در

سپاه با قيس بن سعد خواهد بود و اگر قيس از پـاى در  
ــ ــد ب ــد   ه آي ــيس همــدانى خواه ــن ق جــاى او ســعيد ب
   »25ايستاد.

بـا دوازده هـزار   عبيد اهللا بن عباس از دير عبد الـرحمن  
منطقـه اي سردسـير   ( رسيد، ينورشبه نفر خارج شد تا 
و بعد ساحل رفت جا به شاهى و از آنبين كوفه و بابل) 

فرات را به پيش گرفت و از راه ساحل با نيروى خـود در  
سرزمين ماردو زد. امام نيز از ديـر عبـد الرحمـان    ن سك

 به دير كعب گذشت و ام عمرحمخارج شده و از منطقه 
 سـاباط  به طرفسحرگاه  رسيد و بعد از كمي استراحت،

تايي در حوالي سمدائن حركت نمود. وقتي به ساباط، رو
ي كه روي فرات سـاخته  در سمت غربى پلمدائن رسيد 

گاه لشـگريان را اسـتراحت داد و   . آنپياده شد شده بود
 26ها را فراخواند تا برايشان سخن بگويد.بعد از مدتي آن

  وقتي همه آماده شنيدن شدند، امام فرمود:
ايد كه با  ما بدان شرط با من بيعت كردهاى مردمان، ش«

هر كس صلح كنم، صلح كنيد و با هر كس جنگ كـنم،  
خدا سوگند، من از هيج كس از اين امت جنگ كنيد. به 

ــدارم.    ــه دل ن ــه اي ب ــرب كين ــه در غ ــه در شــرق و ن ن
الفــت و امــن و هــايي كــه در جماعــت و ناخوشــايندي

بهتـر از  آيـد  سراغ شما مـي سالمت و اصالح ذات البين 
پريشـانى و   است از آنچـه كـه از امـور خوشـايندتان در    

  »27.رسد. و السالمبه شما مي تفرقه

  سوء قصد به جان امام

بعضي از اين خطبه برداشت نمودند كه امـام قصـد دارد   
خودش را از خالفـت خلـع كنـد و امـر حكومـت را بـه       
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هـا كـه عقيـده خـوارج را     معاويه واگـذارد. خصوصـا آن  
ها بـه  بيشتر به اين برداشت غلط دامن زدند آنداشتند 

  يكديگر گفتند:
  »  گويد؟!كنيد؟! چه ميدرباره او چه فكر مي«
خواهـد بـا معاويـه صـلح كنـد و      سوگند به خدا كه مي«

  »28.حكومت را تسليم او نمايد
گونه كه پدرش هـم پـيش از   حسن هم كافر شد همان«

شـم  ديگـران نيـز بـر حضـرت خ     »29.او كافر شـده بـود  
خواســت توضــيح دهــد، گرفتنـد و هرچــه حضــرت مـي  

اش رفـت،  سخنش را قطع نمودند. حضرت كه به خيمـه 
جا هجوم برده و اثاث آن را به غارت بردنـد، حتـي   به آن

سجاده نمازش را از زيرش كشيدند. شخصي به نام عبـد  
الرحمن بن عبد اهللا لباس حضرت را از گـردنش خـارج   

همراه شده بود نيز با  ساخت. حتي كنيزي كه با حضرت
حضرت كمي روي زمين نشست در حالي  30 خود بردند.

كه شمشيرش را روي پايش گذاشته بود و ردايي بر تـن  
بعد بلنـد شـد و سـريع اسـبش را خواسـت و       31نداشت.

  سوار بر آن شد و صدا زد:
مـردان آن دو قبيلـه دور   » كجايند ربيعـه و همـدان؟!  «

طــراف حضــرت دور حضــرت را گرفتنــد و مــردم را از ا
بسياري از اصـحاب حضـرت از ايشـان فاصـله      32كردند.
    33گرفتند.

امام مغموم و به شدت ناراحت سوار بر اسب خود شـد و  
آماده شد تا از ساباط كوچ كند. در تاريكي هوا كه هنـوز  
امام در منطقه ساباط بود مردي از بني اسد به نام جراح 

بود خـود   بن سنان با تيشه سنگ تراشي كه در دستش
  را به امام رساند و گفت:

گونه كـه پـدرت نيـز    اهللا اكبر! حسن! كافر شدي همان«
و بعد به امام حمله نمود. امام خـود را عقـب   » كافر شد!

كشيد و تيشه بر ران حضرت پايين آمد. نيش تيشـه تـا   
حضـرت جراحتـي سـخت     34 استخوان امام فـرو رفـت.  

برداشت. جراحتي كه ممكـن بـود امـام را بكشـد. امـام      
فريادي كشيد. با شمشيري كه به دست داشت ضـربتي  
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به جراح زد و بعد با او گالويز شد و از اسب روي جـراح  
به زمين افتاد. مردم متوجـه امـام شـدند و بـه طـرفش      

عبد اهللا بن خنطل از راه رسـيد و تيشـه را از    35دويدند.
ــراح   د ــد، ج ــت دادن ــام را حرك ــت. ام ــراح گرف   ســت ج
خواست فرار كند كه بر زمين خورد. شخصي بـه نـام   مي

و بـا همـان تيشـه     36ظبيان بن عماره دست او را گرفت
اش درجا كنـده شـد. و   ياش زد كه بينيچنان به بينآن

قدر بر سر و صورتش كوفت تا بـه قتـل   بعد با آجري آن
با خود هماره نموده بـود   رسيد. جراح فرد ديگري را هم

  37كه او هم به قتل رسيد.
مردم امام را روي تختي تا مـدائن حمـل نمودنـد. والـي     
مدائن سعد بن مسعود عموي مختار ثقفي بـود. امـام را   

ل سـعد بـود وارد سـاخته و بعـد     به قصر االبيض كه منز
ـ   اطبا هـوش آمـد.   ه را خبر نمودند. در اين فاصله امـام ب

  اينه گفتند:طبيبان بعد از مع
حضـرت  » ات نيسـت! امير المـؤمنين! خطـري متوجـه   «

در  38 مـدتي در مــدائن مشـغول مــداواي زخمـش بــود.   
 ويعمـ ه مختار كه در آن زمان جوان بود بـ همين زمان 

  خود چنين گفت: 
آيا ميل دارى توانگر و شريف و صاحب مقـام ارجمنـد   «

  او پرسيد:  ويعم »شوى؟
  گفت:  »چگونه؟«
ـ   ه كن و ب بنددر را  حسن« ه سبب بازداشـت كـردن او ب

  او گفت:  ويعم !»معاويه تقرب نما و از او امان بخواه
را  لعنت خداوند بر تـو بـاد. مـن فرزنـد دختـر پيـامبر      «

اصـحاب امـام   » 39گرفتار و بند كنم. تو مرد بدى هستى.
متوجه اين نظر مختار شدند لذا بـر او هجـوم آوردنـد و    

پادرميـاني كـرد و    او قصد داشتند او بكشند ولي عموي
امــام وقتــي از حضــور  هــا نيــز از خــونش گذشــتند.آن

جاسوسان معاويـه حتـي در آن منـزل بـا خبـر شـد در       
  ها فرمود:شديدي به آن

خدا كـه معاويـه بـه آن ضـمانتى كـه      ه واى بر شما!! ب«
قتل من نموده با شـما وفـا نخواهـد كـرد. مـن      ه راجع ب
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ه بـدهم و بـا وى   دست معاويه كنم اگر دست بگمان مي
مسالمت نمايم او نگذارد بر دين جدم پيامبر خدا باشـم،  
ولى اگر تنها باشم اين قدرت را دارم كـه خـدا را مـورد    

بيـنم كـه فرزنـدان     پرستش قرار دهم. من اين طور مـى 
ماننـد، خـواهش    هاى فرزندان آنـان مـى   شما بر در خانه

رزنـدان  ها را براى فكنند كه خدا آنطعامى از ايشان مي
فرزندان شما نخواهند ه شما قرار داده، اما آب و غذايي ب

ـ        دسـت خـود انجـام    ه داد. هالك بـاد ايـن عملـى كـه ب
داننـد كـه بـه چـه     زودى مـي ه دهند. ستمكيشان بـ مي

  »40جايگاهى خواهند برگشت.
معاويـه مخفيانـه نـزد عمـرو بـن      قصـد،   قبل از اين سو

شـبث بـن   حريث و اشعث بن قيس و حجر بن حجـر و  
حده و جداگانه فرستاد و به هر كدام ربعى مأمورانى علي

    :نويد داد
اگر حسـن بـن علـى را بكشـيد دويسـت هـزار درهـم        «

ــر آن ســركرده لشــكرى از    ــالوه ب ــت و ع ــد گرف خواهي
لشكريان شام شـده و دختـرى از دختـرانم را بـه شـما      

امـام رسـيد پـس از آن     گـوش اين خبر به » خواهم داد.
كـرد   تن نموده و آن را زير لباس مخفى مى تاريخ زره به

فرمود و در نمـاز   و حتّى االمكان از اجتماعات احتراز مى
هـا  در يكـى از روز  .شـد مگـر بـا زره    جماعت حاضر نمى

شخصى در هنگام نماز تيرى به حضـرتش پرتـاب كـرد    
ولى به واسطه داشتن زره آن تير اصـابت بـه بـدن امـام     

  41نكرد.
» مسـكن «سـرزمين  ه بلشگر شام  معاويه بااز آن طرف 

نزديك اردوگاه  ،هاى موسوم به حيوبي رسيد و در دهكده
معاويه بـه طـرف    لشگرفرداى آن روز  .زد اردوعبيد اهللا 

اردوگاه عبيد اهللا آمد، عبيد اهللا نيز سريع با لشـگرش از  
اردوگاه خارج شد و به لشگر معاويه نزديك گشـت و بـه   

هـا را مجبـور بـه عقـب     نها حملـه بـرد و آ  شدت به آن
شب هنگام به عبيد اهللا بـن عبـاس    همعاوينشيني نمود. 

  پيام داد:
كند و ميان ما سخن از  بن على با من مكاتبه مى حسن«
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ـ    صلح مي مـن  ه رود و آشكار است كـه امـر خالفـت را ب
اگر نـزد مـن   تو اكنون اي عبيد اهللا! . واگذار خواهد كرد

خواهم شد و اال اگر من  هاي) توبيايي من تابع (خواسته
اگـر  هاي) مـن باشـي.   نزد تو بيايم تو بايد تابع (خوسته

بـه تـو   درهـم   )يـك ميليـون  هزار هـزار (  آييسوى من 
خواهم داد. نيمـي از آن را سـريعا و هـم اكنـون بـه تـو       

عبيـد  » آمدم.كوفه به نيم ديگرش را وقتى خواهم داد و 
شـد و بـه    مخفيانه از اردوگاه خود خارجاهللا همان شب 

اردوگاه معاويه وارد شد. معاويه نيز به همه وعده اي كـه  
داده بود عمل نمود. وقتي صبح شد و لشگر بـراي نمـاز   
صبح آماده شد، هر چه منتظر مانـد تـا عبيـد اهللا بـراي     
اقامه نماز حاضر شود خبري نشد، هوا ديگر روشن شده 

 اش گشـتند او را نيافتنـد لـذا ناچـارا    بود، هرچه در پـي 
ها نماز گذارد. قيس بعد از نماز بلند قيس بن سعد با آن

  شد و رو به لشگر اين چنين گفت:
اين پيش آمد در چشـم شـما هولنـاك و مهـم جلـوه      «

! فرار اين مرد ترسو و كوته فكر را عظـيم نشـمريد  ، نكند
 منبـع اين عبيد اهللا و پدرش و برادرش هرگز براى مردم 

 خـدا رسـول   ويه عمـ پدرش ك اند. نبوده يخير و صالح
(در جنگ بدر اسير شد و) بهاي آزاديش گرفته شـد  بود 

عبـد اهللا بـن   (بـرادر او  و بين مسلمين تقسـيم گرديـد.   
از بيـت  از طرف امير المؤمنين والى بصـره بـود    )عباس

خريد و گمان برد كـه   يو براى خود كنيزانالمال دزديد 
امير كه  را) عبيد اهللاين را (و  .استبر او حالل كار يك 

ى  جا از حملـه حكومت يمن گماشت در آنه المؤمنين ب
(كــه سـركرده غـارتگران معاويـه بــود)     هبسـر بـن ارطـا   

گنـاه   جا گذاشت تا آن طفل بىه گريخت و فرزندش را ب
» بينيـد كـه چـه كـرده؟     قتل رسيد و اكنون هم مـى ه ب

دادنـد در  سخنان قبس گـوش مـي  ه سربازان كوفه كه ب
  و راست فرياد كشيدند:اين هنگام از چپ 

بيـرون  خدا را شكر. خدا را شكر كـه او را از ميـان مـا    «
قيس بـا   !»راند. هم اكنون برخيز و با دشمن ما نبرد كن

 طرف لشگر معاويـه نيـز  ون آمد از آنرلشگر از ادوگاه بي
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هـا شـجات يافتـه    خاطر ملحق شدن عبيد اهللا بـه آن ه ب
عـراق حملـه    خواست يك بار ديگر به لشـگر بودند و مي

كنند ولي قيس به سختي مقاوت نمـود و حتـي حملـه    
ها را دوباره به اردوگاهشـان برگردانـد. در ايـن    برد و آن

  بين چند نفري هم از دو طرف كشته و يا مجروح شدند.
معاويه چاره اي نديد جز آن كه قيس را هم مانند عبيـد  

ي هـاي اهللا بفريبد لذا براي قيس نامه نوشت و او را وعـده 
  داد و قيس هم پاسخش را داد كه:

ه خدا قسم! من را مالقات نخواهي كـرد مگـر آن كـه    ب«
گاه معاويه نامه اي پـر  آن» بين من و تو نيزه خواهد بود

  از ناسزا و تهديد براي قيس نوشت:
دت را اى كـه خـو   زاده يهـودى  تو آن يهـودىِ امام بعد، «

بـه  خاطر چيزي كه ربطـي  ه كني و خود را ببدبخت مي
د ترين نتيجـه برايـت عايـ   محبوباگر كشي تو ندارد مي

شود، (و تو پيروز شوي) او (حسن بن علي) تـو را طـرد   
تـرين نتيجـه   كند. و اگر مبغوضخواند نمود و عزلت مي

به دست آيد (من پيروز شوم) تو عقـاب خـواهي ديـد و    
(منظـور سـعد بـن عبـاده     پدر تـو  كشته خواهي گشت. 

ى بازوى او نبود تير افكنـد.   از كمانى كه شايسته )أ است.
نفرت خويشاوندان خود قرار  خطا رفت و هدفه الجرم ب

نـام داشـت   » خـوران «گرفت و سرانجام در صحرايي كه 
قـيس  » دور از اهل و عيال بدرود زندگى گفت. و السالم.

  معاويه جواب داد:ه ب
بـا  هسـتى:  پرسـت  پسـر بـت    پرسـت و  تو بت ؛اما بعد«
ها ايجاد نمودي در آن فرقهو راهت داخل اسالم شدي ك

الم خارج شدي و خداوند هـيچ سـهمي   سو با اختيار از ا
براي تو در اسالم قرار نـداد (هـيچ كـاري بـراي اسـالم      
نكردي) و نفاقت هيچ چيز تازه اي نيست و تـو پيوسـته   
دشمن خدا و رسول و حزبي از مشركين بـودي لـذا تـو    

                                                 
سعد در جريان سقيفه بني ساعده به شدت مخالفت خود را  أ 

با خالفت ابي بكر اعالن نمود و بعد هم توسط جريان حـاكم  
ترور گشت وشايع نمودند كه اجنه اين كار را كردنـد و بـه او   

  دادند.» قتيل الجن«لقب 
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تـو مـرا   و بندگان مؤمن هستي...  دشمن خدا و رسول او
كه هم تـو و  اى در عين اين يهودى و يهودى زاده ناميده

دانيد من و پدرم هر دو از انصار ديـن  مردم ميهمه هم 
اى و من و پدرم  كه تو تركش كرده يدين هستيم؛ اسالم

داخلـش  هسـتيم كـه تـو     يهر دو از دشـمنان آن دينـ  
سـخت  خوانـد   پاسـخ نامـه را وقتـي   » و السـالم. شدي. 
در فكر بود كـه چـه جـوابي بـه قـيس      شد و  گينخشم
  گفت: به اواما عمرو بن عاص بدهد 

امـا   تر خواهى شـنيد.  اگر زشت بگويى زشت !آرام باش«
اگر خونسرد بمانى، سرانجام قـيس هـم بـه تـو تسـليم      

    »42خواهد شد.
تواند رسما بـا معاويـه   همچنان قيس منتظر امام بود تا ب

  خبري به قيس رسيد:اه بجنگد. ناگ
به حسن بن علي حمله شده و ران او زخم برداشـته و  «

قـيس بـه شـدت از ايـن     » اصحابش از او فاصله گرفتند
خبر غمگين شد. قيس هراس داشت كه لشگر اين خبـر  
را بشنود و سست شود لذا تالش كرد با درگيـر نمـودن   

ها در جنگ فرصتي به پخش شدن خبر ندهد. بر اين آن
خواست جنگ تمام عياري را با اي آن روز مياساس فرد

لشگر معاويه شروع كند. دو لشگر نزديك هم شدند و بـا  
هم برخورد نمودند و تعداي از سربازان معاويـه و قـيس   
كشته و يا زخمي شدند. در اين بين معاويه پيكي سـراغ  

  قيس فرستاد كه:
جنگي و خـودت را بـه   مي آهاي فالني! براي چه با من«

دهـي؟! بـه مـا خبـر رسـيده كـه رفيقـت را        يكشتن مـ 
  انـد. و ضـربه اي سـخت بـر رانـش      اصحابش خلع نموده

خاطر آن زخـم خواهـد مـرد. لـذاا     ه زودي به اند! و بزده
الزم است كه ازم ا دست برداري و ما هـم از تـو دسـت    

قـيس  » .برداريم تا خودت نسبت به مسئله آگـاه شـوي  
نتظـر شـد تـا    قبول نمود و از جنگ دست برداشـت و م 

  آيد.  ببيند چه خبري از وضعيت جسماني امام مي
  در اين فاصله لشگر عـراق دسـته دسـته سـوي معاويـه      

رفتند تا جايي كه لشگر حسابي خلـوت شـد. قـيس    مي
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طـور ديـد بـه امـام نامـه نوشـت و       وقتي وضعيت را اين
ملحق شدن لشـگريان را بـه معاويـه بـه اطـالع ايشـان       

هـاي از  ا خواند بعضي از شخصـيت رساند. امام كه نامه ر
  ها فرمود:اصحابش را فراخواند و بعد در خطاب به آن

  آغاز صلح

هـا همـراهم   يا اهل عراق! ما با اين افرادي كـه از شـما  «
اند چه كنم؟! اين نامه قيس بن سعد اسـت! مـن را   آمده

  خبر داده اسـت كـه بزرگـان شـما بـه معاويـه پناهنـده        
خـدا قسـم ايـن كـار از شـما      ه باند. آگاه باشيد كه شده

هـا بوديـد كـه    امري دور از انتظار نبود. زيرا شما همـان 
پدرم را در روز صفين وادار به قبول حكمين نموديـد. و  
زماني كه اجازه حكميـت را داد و از شـما پـذيرفت، بـاز     

گاه شما را براي بار دوم به جنگ بـا  اختالف نموديد. آن
چه گاه گشت آنداديد آنمعاويه فراخواند سستي نشان 

گشت از اين كه خداوند كرامتش را (كه شهادت بود) به 
گاه شما بدون اين كـه مجبـور شـده    او ارزاني داشت. آن

باشيد از روي رغبت با من بيعت نموديد. من هم بيعـت  
بينيد از كوفه) شما را گرفتم و با همين وضعيت (كه مي

ا نيـت نمـوده   داند آن چيزي رخارج شدم. و خداوند مي
ام. از ناحيه شما آنچه قرار بود به مـن برسـد رسـيد. اي    
اهل عراق! من (ديگر) نيازي به شما ندارم! بر دينم غلبه 
نكنيد! (دينم را از مـن نسـتانيد)، لـذا مـن ايـن امـر را       

بـرادران امـام    43»كنم!(حكومت را) تسليم به معاويه مي
  گفتند: السالم)(عليه حسين

» دهـيم را از اين تصميم به خدا پنـاه مـي  اي برادر! تو «
  امام پاسخ داد:

خدا سوگند اين كار را خواهم كـرد، ايـن امـر را بـه     ه ب«
  » معاويه تسليم خواهم نمود.

گاه امام عبد اهللا بـن نوفـل كـه نـوه عبـد المطلـب و       آن
  خواهر زاده معاويه بود را فراخواند و به او فرمود:

ه او بگو: اگر تـو قـول   برو سوي معاويه و از طرف من ب«
دهي كـه جـان و مـال و فرزنـد و نـاموس مـردم در       مي
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كـنم. و امـام اگـر در    امنيت باشد، من با تـو بيعـت مـي   
عبد اهللا خـود را  » .امنيت نباشد با تو بيعت نخواهم كرد

به معاويه راسند و پيام امام را به او رساند. معاويـه بـه او   
  گفت:
  اهللا گفت:عبد » خواهي بخواه!هر چه مي«
به من امر نموده اسـت كـه بـا تـو شـروطي را مطـرح       «

  معاويه پرسيد:  » كنم،
  عبد اهللا گفت:» ها چه شروطي است؟اين«
كند به شرط اين كه بعـد  او اين امر را به تو تسليم مي«

از تو واليت امور به او برگردد. و سالي پنج مليون درهـم  
چنـين ماليـات   از بيت المال براي او مقـرر داري. و هـم  

منطقه دارابجرد از سرزمين فارس مال او باشـد و همـه   
  معاويه گفت:» .ثنا در امنيت باشندتسن امردم بدو

گـاه كاغـذ سـفيدي را    آن» .گيـرم همه را بر عهده مـي «
خواست و بعد پايين آن مقداري گل گذاشـت و مهـرش   

  را بر آن زد و به عبد اهللا داد و گفت:
و نزد حسن و به او بگو: هـر چـه   بگير اين كاغذ را و بر«
خواهي و دوست داري در آن بنويس و اصحابت را بر مي

» آن شاهد بگير و اين هم مهر (و تأييـد) مـن بـر قـرارم    
عبد اهللا نامـه را گرفـت و همـراه چنـد نفـر از اصـحاب       
معاويه، از سران قريش مثـل عبـد اهللا بـن عـامر و عبـد      

شام، عبـد اهللا را   ها از اهلالرحمن بن سمره و امثال آن
همراهي نمودنـد. باالتفـاق خـدمت امـام رسـيدند. وارد      

  شدند و سالم نمودند و گفتند:
اي ابا محمد! معاويه همه آنچه دوست داشتي را قبـول  «

  امام فرمود:» خواهي را بنويس!نموده است. آنچه مي
خواهم زيرا اگر بـه  االمري بعد از او را من نمي اما واليه«

ــو ــه او نمــيآن راغــب ب ــه دم، ب ــال، معاوي ــا م   دادم و ام
تواند به جاي مسلمين به من اين چنـين وعـده اي   نمي

بدهد (زيرا اموال مال مسلمين است). لكن غيـر ايـن دو   
سـپس امـام    »44.نامـه اسـت  مورد را بنويس! ايـن صـلح  

ــتور حضــرت    ــه دس ــد و او ب ــود را فراخواندن   منشــي خ
  چنين نوشت:اين
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  نامهصلح

حسن بن علي بـن ابيطالـب    است كه بر آناين چيزي «
بن ابي سفيان صلح نمود: بـا او صـلح كـرد بـر      با معاويه

اين كه تسليم نمايد واليت مؤمنين را به او بنابر اين كه 
عمل نمايد در آن به كتـاب خداونـد و سـنت پيـامبرش     

صالح. و براي معاويه اين حق نيست  روش خلفا محمد و
برگزيند، بلكه امر حكومت  كه احدي را به واليت عهدي

بعد از آن به عهده شورايي از مسلمين باشد. و ايـن كـه   
ي زمين باشند در امنيت باشند اعم از شام و امردم هرج

عراق و تهامه و حجاز. و اين كه اصحاب علي و شـيعيان  
او نسبت به جان و مـال و نـاموس و فرزندانشـان ايمـن     

عهـد و پيمـان    باشند. و بر معاويه بن ابـو سـفيان اسـت   
كند كسـي از خلقـش را بـه    نمي هاخذؤالهي و خداوند م

وفا نمايد به آنچه خداوند اختيار آن را بـر عهـده   كه اين 
او گذاشته است. و (شرط ديگر اين كه) براي حسن بـن  
 علي و حسين بن علي و براي هيچ يك از خاندان پيامبر

كارا و نبايد غائله اي برپا شود نه در پنهاني و نـه در آشـ  
هـا نبايـد   ها در هيچ افق و سمتي از افـق هيچ يك از آن

ترسانده شود. و همچنين بايد ناسزا به علي ترك شود و 
عبـد اهللا بـه نوفـل و     45تنها بايد ازا و به نيكي ياد شـود. 

عمر بن ابي سلمه و فالنـي و فالنـي بـر ايـن صـلحنامه      
  »46شهادت دادند.

هـايي كـه از طـرف    گاه امام صلحنامه را همراه پيـك آن
ها نيز معاويه آمده بودند براي او فرستاد براي اين كه آن

  نزد او گواهي بر محتويات آن بدهند.  
خبر صـلح بـه قـيس رسـيد. او در مقابـل آن مقـدار از       

  ها گفت:مبارزيني كه مانده بودند قرار گرفت و به آن
شما مختار هستيد يكي از دو كار را انجـام دهيـد.: يـا    «

مام مبارزه كنيد و يا با معاويـه بيعتـي بـر اسـاس     بدون ا
  آنان در پاسخ گفتند:» ضاللت و گمراهي نماييد.

قـيس  » ها اسـت. تر از ريختن خونبيعت براي ما آسان«
ها كه مانده بودنـد دسـتور   صدايش را بلند نمود و به آن

چنـين  برگشت به عـراق را داد. او هنگـام برگشـت ايـن    
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  كرد:زمزمه مي
د بـه مـن در منطقـه عـال (بـاالي عـراق) از       خبر رسي«

سرزمنين مسكن (شهرهاي حاشيه دجله) با اين كه امام 
  حق تسليم گشته است.

از آن زمان كه اين خبر به مـن داده شـد پريشـانم، بـه     
هايشان فروتن است و در دنبال ستارگاني هستم كه قلب

  »حال آشكار شدن هستند.
ه امام نيـز بـه كوفـه    قيس آمد تا به كوفه رسيد و ديد ك

  برگشته است.

  معاويه در كوفه

از آن طرف معاويه نيز با لشـگريانش حركـت نمـود بـه     
مام بـراي خـودش بيعـت    خواست از اسمت عراق. او مي

به نخيله، اردوگاه كوفه رفت روز جمعه بـود.   بگيرد. ابتدا
  با لشگريانش و بعضي ديگـر از لشـگريان امـام نيـز كـه      

نماز جمعه خواند. او در خطبه نماز  جا حضور داشتندآن
  بالصراحه گفت:

ام كه نماز بخوانيد يـا روزه   خدا من با شما نجنگيدهه ب«
بگيريد يا به فريضـه حـج و زكـات بپردازيـد. شـما ايـن       

ـ   ايد. كرده وظايف را ايفا مى خـاطر تحميـل   ه من فقـط ب
ام كـه بـر    ام. من جنگيده حكومت خود با شما نبرد كرده

مـن  ه كنم و اكنون اين موهبت را خـدا بـ  شما سلطنت 
هر چند كه شما از حكومت مـن كراهـت    ارزانى داشته.

خالـد بـن عرفطـه    بعد از نماز به كوفه آمـد.   » 47 داريد.
نيـز  حبيب بـن عمـار   افسار اسبش را به دست داشت و 

كرد. معاويـه از بـاب الفيـل    پرچم او را با خود حمل مي
وارد داراالمـاره كوفـه   و مستقيم رفـت و   أ وارد كوفه شد.

                                                 
آمـد و   على بر منبر نشسته بود مردى بحضورشروزي امام  أ 

خالـد بـن عرفطـه زنـدگى را بـدرود گفتـه يـا اميـر         « گفت:
اينطــور نيســت. خالــد « در جــواب فرمــود: امــام !المــؤمنين

خالد بـن عرفطـه از دنيـا    « ديگرى برخاست و گفت:!» نمرده
باالخره سومين نفر « نمود و گفت:هم تكذيب او را باز » رفته

بـن  اين محقق اسـت كـه خالـد    « ترى گفت: با لحن مطمئن
  همچنان با اطمينان خاطر فرمود:امام » عرفطه مرده.
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  گشت. و بعد سراغ امام فرستاد و پيغام داد كه:
  امام هم پيام داد كه:» ابا محمد! سريع بيا براي بيعت«
كنم به شرط اين كه همه مـردم در  من با تو بيعت مي«

  معاويه پاسخ داد:» امنيت باشند
همه مردم در امنيت هستند جز قيس بـن سـعد، او از   «

  امام دوباره پيام داد كه:» .نيستطرف من در امان 
من با تو بيعت نخـواهم كـرد تـا همـه مـردم در امـان       «

معاويـه  » .كـنم باشند وگر نه مـن بـا او تـو بيعـت نمـي     
گاه امام نزد معاويه رفت تا با خواسته امام را پذيرفت. آن

فرستاد  السـالم) (عليه او بيعت كند. معاويه سراغ امام حسين
از  السـالم) (عليـه  فراخوانـد. امـام حسـين    او را به بيعت خود

به معاويـه   السالم)(عليهبيعت با معاويه سرباز زد. امام حسن 
  گفت:
معاويه! او را وادار به بيعت نكـن! زيـرا او هرگـر بيعـت     «

كند تا اين كه كشته شود. و هرگـز كشـته نخواهـد    نمي
اش اش كشته شوند و خانودهشد تا اين كه همه خانواده

شوند تا اين كه همه شـيعيانش كشـته   شته نميهرگز ك
شوند. و شيعيانش نيز هرگز كشته نخواند شد تا اين كه 

 معاويه از اجبـار امـام حسـين   » اهل شام را نابود سازند.
به بيعت دست برداشـت و در ايـن بـاره ديگـر      السالم)(عليه

  48سخن نگفت.
معاويه براي بيعت به دنبال قيس بن سعد فرسـتاد ولـي   

نپذيرفت كه بيعت كند. بعد از آن امـام بـه دنبـال    قيس 
قيس فرستاد و او را امر به بيعت با معاويه نمـود. قـيس   
دعوت امام را پذيرفت ولي تا پشت درب مجلس معاويـه  
جلوتر نيامد. از همـان بيـرون صـدايش را بلنـد نمـود و      

  گفت:
                                                                    

بـا پـرچم   كه خالد بن عرفطه نمرده و نخواهد مرد تا روزى «
ضاللت از باب الفيل به مسجد آيد و پـرچم او را هـم مـردى    

پـاي  ناگهـان مـردى از   » بنام حبيب بن عمار بر دوش كشد.
مـن حبيـب بـن عمـار     « و گفـت. منبر از جاي خود جسـت  

با امير المـؤمنين. مـن شـما را دوسـت ميـدارم مـن       هستم. 
سـخن همـين اسـت كـه     « امام فرمود:» ى شما هستم. شيعه
  ) 107 ص: 1 ج /ترجمه، (مقاتل الطالبين »م.گفت
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ام كه معاويـه را جـز از وراى نيـزه و     من قسم ياد كرده«
معاويـه دسـتور داد چنـد دسـته     » ار نكـنم. شمشير ديد

شمشير و نيزه آوردند و پـاى مسـند او بـر فـرش اتـاق      
قـيس وارد مجلـس    49تا قسم قيس تحقق يابـد.  ،چيدند

  شد و به امام گفت:  
اي پســر رســول خــدا! گــردن مــن در گــرو بيعــت بــا «

خدا سوگند آن را هيچ گـاه از گـردنم   ه شماست و من ب
امـام جـواب   » .تو آن را بـرداري  دارم تا زماني كهبر نمي
  داد:
تو ديگر مشكلي با بيعت من نخـواهي داشـت، لـذا بـه     «

پـس از  » . معاويه بيعت كن! من نيز با او بيعت نموده ام
 صـندلي معاويه فرمان داد براى قيس يك گو و اين گفت
نشسـت،   صـندلي او گذاشتند قيس بر آن  تختدر كنار 

  معاويه از او پرسيد:
  قيس در پاسخ گفت:» بيعت خواهى كرد؟آيا با من «
ـ   » كـنم.  بله. با تو بيعت مـى «  شامـا دسـتش را روى ران

را به طرف معاويه دراز  شخواست دست گذاشته بود. نمى
معاويه كه سعى داشت اين جريـان بـه آخـر رسـد     كند. 

روى قــيس ه بــ تخــتطاقــت نيــاورد و خــود را از روى 
را لمس  انداخت و با اين وضع دست قيس دست معاويه

بعـد از آن   50لي قيس اصال دستش را بلند نكـرد. كرد. و
  معاويه كه به شدت از قيس خشمگين بود به او گفت:

اي قيس! خوش ندارم مردم سوي من بيايند و تو زنده «
  قيس هم جواب داد:» باشي!

خدا سوگند خوش ندارم كه اين مسـئله بـه   ه من هم ب«
  »سود تو تمام شود و تو زنده باشي.

روز مردم سوي كارهاي خود رفتند. فردا كه شد امـام  نآ
سوي معاويه آمد و وارد داراالماره شـد   السالم)(عليهحسن 

و وقتي مجلس آرام شد. عمر عاص به معاويـه پيشـنهاد   
  داد:
حسن را دستور بده تا با جلوي سخن بگويد تـا مـردم   «

اش در سخن ببرند زيرا او در اموري سخن پي به ناتواني
معاويـه   51»گويـد! داند چه دارد ميخواهد گفت كه نمي
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  اين پيشنهاد را قبول نمود لذا به امام گفت:
ابا محمد! تو كاري كردي كه مردان بـا خودشـان ايـن    «

كنند (منظور بيعت كردن بدون خون ريزي) چنين نمي
حال بلند شو و به مردم سخن بگو تا همه بفهمند با من 

  ود:حضرت فرم» .بيعت كرده اي
گاه بلند شد و جلوي جمـع  آن» كنممن اين كار را مي«

كثيري از مردم كه در داراالماره جمع شـده بودنـد ايـن    
  چنين سخن گفت:

همانا خليفه كسـي اسـت بـا كتـاب خداونـد و سـنت       «
كند پيامبرش حركت كند و كسي كه با ستم حركت مي

خليفه نيست! اين حكـومتي اسـت كـه حاكميـان را در     
برد بعـد از آن لـذتش   رد و كمي از آن بهره مياختيار دا

ــي   ــاقي م ــاتش ب ــده و تبع ــع ش ــد.قط ــردم!  52مان   اي م
بارترين حماقـت،  ترين زرنگي، تقوا است و حماقتزرنگ

بـه دنبـال    أ گناه است. و شما اگر بين جابلقاء و جابلصـاء 
سـت، غيـر مـن و    ا  مردي بگرديد كه جدش رسول خدا

دانيـد كـه   شـما مـي  نخواهيـد يافـت. و    برادرم حسـين 
خداوند شما را به وسيله جد من محمد هدايت نمـود. و  
شما را از گمراهي نجات داد و از ناداني باال كشيد و بعد 
از خواري كه داشتيد، عزيز داشت و تعداد كمتان را زياد 
نمود و همانا معاويه بر حقي با من به نزاع برخواست كه 

الح امـت را در  صـ براي من بود و براي او نبود. من هـم  
نظر گرفتم و شما با من بيعت نموديد بر اين كه بـا هـر   
كس من در صلح هستم در صلح باشيد و بـا هـركس در   
جنگم شما هم در جنگ باشيد. و معاويه جنگ بين من 
و خودش را واگذاشته است و من با او بيعت نمـوده ام و  

هـا  ها بهتر از ريخـتن آن فكر كردم كه نگه داشتن خون
 صالح و بقـا  خاطرهباشد و من اين را نخواستم مگر بمي
  اين آيه را تالوت نمود: ت در انتهاحضر» شما

                                                 
دو شهر يكي در غربـي تـرين منطقـه جهـان و ديگـري در       أ 

شـرقي تـرين آن. از ايـن دو شـهر بـراي مبالغـه در محـدود        
  شود.جغرافيايي مثال زده مي
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   53»أ حينٍ  و إِنْ أَدرِي لَعلَّه فْتَنةٌ َلكُم و متاع إِلى«
حضرت بعد از آن سكوت نمود. عمرو عاص بلنـد شـد و   

  گفت:  
اي اهل عراق! مـا و شـما همـه امـان روي يـك كلمـه       «
ها بـين مـا جـدايي افكنـد.     تفق بوديم تا اين كه هوسم
تا بين ما حكم كند. شما به ما  خداوند خواستمگاه از آن

چه در گذشته بوده اسـت را دوبـاره   ستم نموديد. لذا آن
تدارك ببينيد. و حرف شنوي و اطاعت را داشته باشـيد  

بعد از آن » .و السالما دنيا و دين شما رو به صالح رود، ت
  ويه سخن گفت:معا

  مكر معاويه

ــت « ــردم! ام ــد از    اي م ــه بع ــي ك ــل، در نزاع ــاي قب ه
شـد جـز   كردند، باطل بر حق پيروز مـي پيامبرانشان مي

هـاي ايـن امـت را بـر     ياين امت! خداونـد متعـال خـوب   
بدهايشان پيروز ساخت و اهل حق را بر اهل باطل غالب 
نمود. تا به اين وسيله نعمتش را براي اين امت به كمال 
برساند. لذا حق بر آن محلي كه داشت مستقر شد و من 
براي شما شروطي را پذيرفتم كه از آن تنها الفت، اتحاد 
  را كلمه، صـالح امـت و خـاموش نمـودن آتـش جنـگ       

ها را باهم جمع نموده و خواستم و االن خداوند كلمهمي
دعوت ما را (به صلح) عزت بخشيده اسـت. پـس (ديگـر    

نامه نيست لـذا)   به شروط در صلح كردن نيازي به عمل
هر شرطي را كه من قبـول نمـودم مـردود اسـت و هـر      

ون زيـر پـاي مـن    نوعده اي كه براي هر كسي نمودم اك
معاويه به شدت خشمگين شـدند   مردم از سخن» است!

ها كفتنـد  اشان بلند شد و با معاويه سخنو صداي ضجه
ها نمودند و چند بار به او هجوم بردند كه و او را شماتت

ها دفع شد و نزديك بود فتنه توسط نگهبانان اين هجوم
اي واقع شود و لـذا معاويـه بـر جـان خـود ترسـيد و از       

   54 شد.سخني كه گفته بود خيلي پشيمان 
                                                 

اى دانـم شـايد ايـن آزمايشـى بـر      و مـن نمـى  : 111انبياء /  أ 
 ن)!گيرى تا مدتى (معي شماست و مايه بهره
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در اين بين مسيب بن نخبه فزاري بلند شد و سوي امام 
  آمد و گفت:

خدا سوگند! خداوند من را فـداي تـو كنـد! مـن     ه نه ب«
تعجبم از تو از بين نرفتـه اسـت! چگونـه تـو بـا معاويـه       

هزار شمشير بود و  40بيعت نمودي و حال آن كه با تو 
نت در بعد از آن چرا براي خودت و خانواده ات و شـيعيا 
 صـلح پيماني پاك قرارداد نبسـتي. و لكـن او امـري را (   

كه (تنها) بين تو و اوست، بـه تـو داده اسـت     را) اى نامه
هم همين (كه ديگران هم از آن خبر ندارند) و بعد از آن

خـدا سـوگند منظـور    ه گويد كه شنيدي. بسخني را مي
خواهـد مفـاد   معاويه از اين سخن تنها تو بـودي (او مـي  

  امام فرمود:)» .داد را زير پا بگذاردقرار
ها گذشته اسـت االن  گويي! گذشتهمسيب! درست مي«

  مسيب گفت:» كني چه بايد كرد!فكر مي

ي بـه همـان   دكنم بايـد برگـر  خدا قسم من فكر ميه ب«
چـه  وضعيت سابقت. و نقض كني اين بيعت را زيرا او آن
امـام  » بين خودش و تو بوده است را نقض نموده اسـت. 

نگاهي به معاويه انداخت. او به شدت ترسيده بـود و بـي   
را آرام نمـود و وقتـي مـردم آرام     مگاه مـرد تاب بود. آن

  شدند به مسيب فرمود:
اي مسيب! مكر اليق مـا نيسـت و خيـري هـم در آن     «

چه كـردم بـه دنبـال دنيـا بـودم      نيست من اگر براي آن
در  معاويـه از مــن صـبورتر بــر جنــگ و ثابـت قــدم تــر   

مشكالت و قوي تر در جنگ نبود آن زماني كه مقدمات 
جنگ آماده بود. لكن من از اين كار به دنبال صالح امت 

ديگـر دسـت   بودم و ايـن كـه بعضـي از شـما از بعضـي      
الهـي باشـيد و تسـليم امـر      بردارد. پس راضي بـه قضـا  

خداوند گرديد تا نيكوكـار آرامـش يابـد و از شـر بـدكار      
  » راحت شود.

  به امام طعنه

گفت مردي از در اين هنگام كه امام با مسيب سخن مي
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اهل كوفه به نام عبيده بن عمرو كندي وارد مجلس شد. 
در صورت اثر زخـم بـدي بـود. امـام او را شـناخت از او      

  سؤال نمود:
عبيده پاسخ » اي برادر كندي! اين چيست بر صورتت؟«

  داد:
حجر » .تماين زخم را همراه قيس بن سعد بودم برداش«

  بن عدي كندي گفت:
مـردى و مـا همـه    مـي كاشكى تو آن روز از اين زخـم  «

امـروز كـار بـه    ديديم. نميشديم و اين روز را ميهالك 
تنـگ و غمنـاك مانـديم.     مراد دل خصم شـد و مـا دل  

امـام  » .اسـت  تر مرگ ما را از اين زندگانى بهتر و خوش
از مجلـس  گاه معاويه بلند شد و چهره در هم كشيد. آن

خارج شد و به منزلي كه در كوفه داشـت رفـت. بعضـي    
ديگر نيز از مجلس خارج شدند، حجر بن عدي نيـز بـه   
منــزلش رفــت. امــام همچنــان در مجلــس بــود. مــدتي 

او كـه   نگذشت كه حضرت سراغ حجر بن عدي فرستاد.
  آمد به او فرمود:

اي حجر! من سخني را كه در مجلـس معاويـه گفتـي    «
چه تـو دوسـت داري دوسـت ندارنـد! و     نشنيدم. همه آ

كنند! من كـاري نكـردم   كني فكر نميچه تو فكر ميآن
هـر روز در  شـما! و خداونـد متعـال     يخاطر ابقاه مگر ب

   55»أ شأن و كارى است!
  رو به برادرش نمود و فرمود: السالم)(عليه گاه امام حسينآن
سوگند به خداوند كه اگر همه مردم جمع شوند بر اين «

  كه نگذارنـد كـاري كـه گذشـته اسـت را تغييـر دهنـد        
توانند (جلوي آن را بگيرند) و مـن نسـبت بـه ايـن     نمي

مسئله (صلح با معاويه) ناخشنود بودم ولي مـن دوسـت   
و پـاره   يندارم تو را خشمگين سازم زيرا تو برادرم هست

  سيب گفت:سپس م» اي از مني!
خدا سوگند اين امري ه آگاه باش اي پسر رسول خدا! ب«

كه به نفع معاويه تمام شد بر ما بـزرگ نيسـت ولـي مـا     
ترسيم كـه پـس از ايـن روز جمـع شـويد      براي شما مي

                                                 
  كُلَّ يومٍ هو في شَأْنٍ.: 29الرحمن/  أ 
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(يعني شما را معاويه جمع تان كند و از بينتان ببـرد) و  
ـ  اما ما، آن زودي هـر زمـان كـه    ه ها به ما نياز دارنـد و ب

امـام  » .جـويي مـا برخواهنـد آمـد     وانند به دنبـال دل بت
  فرمود:

دلت راه نده! مسيب! زيرا قطعا هركس گروهي را ه بد ب«
  »56.ها خواهد بوددوست بدارد با آن

امام از داراالماره بيرون آمد و همراه بعضـي از اصـحابش   
نشسـت.   منـزلش بر آستان به طرف منزلش رفت و بعد 

چنـان بحـث   گرفتنـد و هـم  اطرافش را گروهى از مردم 
صلح داغ بود. سفيان بن ليل سـوار بـر شـترش نزديـك     

طور كه بر پشت شترش سوار بـود بـه امـام    آمد و همان
  گونه سالم كرد:اين
پاسخ سالمش را بـه   امام» .سالم بر تو اى ذليل كننده«

  مهرباني داد:
ش رتبعد دعوتش نمـود كـه از شـ   » سالم بر تو سفيان!«

سفيان از شـترش پيـاده شـد و پـاي آن را     پايين بيايد. 
  بست و در خدمت حضرت نشست:

سـفيان دوبـاره همـان    » ؟يچـه گفتـ  سفيان بن ليـل!  «
  كار برد:  ه تعبيرش را براي امام ب

  امام پرسيد:» السالم عليك يا مذلّ المؤمنين!«
سـفيان  » دهـى؟ مـن مـي  ه چرا يك چنين نسبت را بـ «

  گفت:
تـو گـردن مـا را در     قسم خداه پدر و مادرم فداى تو. ب«

ـ        ه برابر معاويه فـرو شكسـتى. تـو وقتـى دسـت بيعـت ب
ـ   ! معاويه دادى ذليلمان كردى معاويـه  ه تـو خالفـت را ب

سر ملعون. پسـر هنـد جگرخـوار واگذاشـتى در     پملعون 
كه صد هزار مـرد شمشـير زن پـاى ركـاب تـو      عين اين
آماده بودند كه جان خـود را در راه   ،ى جهاد بودند آماده

امامـت  ه را بـ وكه امت اسالم تاينبا  وليتو قربان كنند. 
ــر جــاى خــويش    ــه را ب ــو معاوي ــود ت ــده ب خــود برگزي

  :امام فرمود» نشانيدى.
يابيم  جا كه حق را مىما اهل بيت نبوت در آنسفيان! «
  . از پـدرم علـى شـنيدم كـه     كنـيم مـي حق تمسـك  ه ب
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ـ  هـا و روز  شب«فرموده است:  خداگفت رسول مي ه هـا ب
دست مـردى  ه كه زمام امور امت بپايان برسانند مگر آن

گشاده معده و ضخيم گردن خواهد افتاد. مردى كه هـر  
شود. مـردى كـه هرگـز رحمـت      خورد سير نمىچه مي
نخواهد دريافت. مردى كه هنگام مرگ  ى الهى را واسعه

ها آمـرزش خواهـد داشـت و نـه در زمـين      نه در آسمان
برخاست. اين مرد معاويـه بـود.    ش خواهديياره ياورى ب

ى خـود   مشـيت عاليـه  ه من شناختمش. و خداوند نيز ب
خدا از دنيا خارج نشد تا  پيامبر 57 تحقق بخشيده است.

هـا  ادشاهي بني اميه برايش مكشوف شد! او آناين كه پ
روند پس اين برايش را ديد كه يكايك بر منبرش باال مي
ن آيات را فرستاد: خيلي سخت آمد لذا خداوند برايش اي

إِنَّا أَْنزَْلناه في َليَلةِ اْلقَدرِ و ما أَدراك ما َليلَـةُ اْلقَـدرِ َليلَـةُ    
فرمـود: شـب قـدر بهتـر از     . مياْلقَدرِ َخيرٌ من أَْلف َشهرٍ

در ايـن هنگـام   » اسـت.  أ هزار ماه از سلطنت بنـي اميـه  
تـا   اسـتند امـام برخ  جمعيت اطرافاست. بانگ نماز برخ

آماده نماز شوند. در آستان درب منزل امام مردي شـتر  
 دوشيد. به امام كاسه اي شير داد.امام را داشت شير مي

امام به طرف مسجد حركـت   .سركشيدرا  كاسه حضرت
  فرمود:نمود. در راه سرش را به طرف سفيان برگرداند و 

  سفيان پاسخ داد:» را با من همراه شدي؟چ«
 سـوي كس كه محمد را با حـق و بـر حـق    آنقسم به «

ـ   تـو و دوسـتى   تـو خلق فرستاد. مهر   تـو سـوى  ه مـرا ب
  فرمود: امام» كشاند. مى
ام  از پدرم علـى شـنيده   !گويم سفيان اى مى تو مژدهه ب«

                                                 
يكهزار ماه مساوى هشتاد و سه سـال   هزار ماه برابر است با: أ 

با  السـالم) (عليه. ابداي اين هزار ماه از صلح امام حسن و چهار ماه
در سـال  شود. و انتهاي آن معاويه و حكومت معاويه آغاز مي

كه دولت بني اميه تسـط ابـو مسـلم    يكصد و سى و دو است 
و ايـن مـدت نـود و دو سـال     خراساني منقرض شـده اسـت.   

(كه با اهل از اين مدت دوره خالفت عبد اللّه بن زبير  ميشود.
را بـر منـابر    السـالم) (عليـه البيت همراهي نمود و لعن امـام علـي   

. كرد حذفكه هشت سال و هشتماه است بايد منسوخ كرد) 
  )533/2: حجة التفاسير و بالغ اإلكسير(
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در روز رسـتاخيز اهـل   «كرد:  روايت مى كه از رسول اهللا
آيند  ديدار من مىه بيت من با دوستانشان كنار حوض ب

ـ   چـون دو انگشـت سـبابه   هـم و آنان  صـورت  ه ى مـن ب
ـ    مساوى از لطف مـن بهـره   تـو ايـن   ه ور خواهنـد بـود. ب
در ايـن دنيـا نيـك و بـد و      !بشارت را نيز بگويم سفيان

سر خواهند برد تا روزى كه امام بر ه زشت و زيبا با هم ب
آن روز دنيـا   در«قائم آل محمد برانگيختـه شـود.    ،حق

  »58.دى نيكان خواهد بو فقط خانه

  معاويه در مسجد

روز بعد معاويه در مسجد حضور پيدا كرد، ديگـران نيـز   
از آن حضرت تقاضا كرد كـه  آمدند. امام نيز آمد. معاويه 

براى مردم سخنرانى كنـد، ولـى آن بزرگـوار نپـذيرفت.     
كـه بـر فـراز    امام پـس از ايـن   .معاويه وى را مجبور كرد

  :منبر رفت اين خطبه را خواند
اش يگانه آن خداوندي است كه در پادشاهيستايش از «

است و در ربوبيتش منفرد است، ملك را به هر كس كه 
گيـرد و  دهد و از هر كـس كـه بخواهـد مـي    بخواهد مي

حمد مخصوص خداوندي است كه به واسطه ما مؤمنين 
شما را گرامي داشت و نفرات نخسـت شـما را از شـرك    

خونشان را حفـظ نمـود.    ،خارج نمود و نفرات آخرتان را
بـوده   قديم و جديد نزد شما بهترين بال ما خاندان از بال

چه شاكر و چه كافر باشيد. ايها الناس! خداى علـى بـن   
ابى طالب كه آن حضرت را قبض روح نمـود از وضـع او   

تر بود، خداى حكيم على را بـه فضـيلت و شـرافتى     آگاه
ناخت و اختصاص داده كه شما نظيـر او را نخواهيـد شـ   

    نظير سابقه وى را نخواهيد يافت.
هـا بـا   هيهات هيهات!! چه امورى كه شما راجـع بـه آن  

كه خداى توانـا آن حضـرت را   على تقلب ورزيديد تا اين
بر شما برترى داد، در صورتى كه او مصاحب شـما بـود.   
ـ     ه در جنگ بدر و امثال آن با شما كـارزار كـرد، لجـن ب

خـورد شـما   ه كرم داشتند بهايي كه خورد شما داد، آب
هاى شما را ذليل نمود، شما را دچـار غصـه و    داد، گردن
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اندوه كرد. بنا بر اين: اگـر بغـض علـى را داشـته باشـيد      
د خدا قسم امت محمه نبايد شما را مالمت كرد!! آرى، ب

د نمادامى كه تحت سرپرستى و حكومت بنى اميـه باشـ  
بى متوجه د داشت! خدا يك فتنه و آشونآسايشى نخواه

توانيد از آن جلوگيرى كنيد تـا   شما كرده كه هرگز نمى
علت فرمـان بـردارى از سركشـان و قلـدرهاى     ه كه باين

خود و تمايل شما به اين گونه شـياطين هـالك شـويد.    
ها و آن بد رغبتـى كـه از شـما انتظـار      من ثواب گذشته

  هــاى باطــل شــما را از خــدا  رود و خــواب و خيــالمــي
  سپس فرمود:  » .خواهممي
اى اهـل كوفــه! ديـروز يكــى از تيرهـاى خــدا از شــما    «

كـرد،  مفارقت كرد، تيرى كه بر دشمنان خدا اصابت مي
داد، دائمـا  تيرى كه فجار و تبهكاران قريش را فرارى مي

گرفـت، بـر فـراز سـينه ايشـان      هاى آنان را مـي  حنجره
 ،نشست. هيچ وقت در راه خدا از مالمـت و سـرزنش   مى
كـرد و از حـرب   اك نداشت و مال خدا را سـرقت نمـي  ب

ها و تعويذهاى قرآن به  دشمنان خدا گريزنده نبود، ختم
وى عطا شده بود، او دعوت خدا را اجابت نمـود، خـداى   
سبحان وى را راهنمـايي كـرد و او تبعيـت كـرد. هـيچ      

داشت. صلوات مالمتى او را از خدمت در راه خدا باز نمي
معاويه كه از اصرار بر سخنراني » و باد.و رحمت خدا بر ا

  گفت:  نمودن امام پشيمان شده بود 
رود و هـر كـس صـبور    هر كس عجله نمايد خطـا مـي  «

هدف خواهد رسيد، مـرا بـا خطبـه حسـن چـه      ه باشد ب
خاطر اين كه جبـران اشـتباهش را نمـوده    ه و ب »59كار!!

  به آن حضرت گفت:باشد اشتباهي بدتر كرد. 
كـه  امـام پـس از ايـن    »ما را شرح بده! ل و مناقبفضا«

جـاى آورد و بـر پيـامبر و آلـش     ه حمد و ثناى خدا را ب
  درود فرستاد فرمود:  

شناسد و كسى كـه   شناسد كه مى هر كسى كه مرا مى«
ه   پسـر  شناسـد بدانـد: مـن حسـن     مرا نمـى     رسـول اللـَّ

باشم، من پسر بشـير و نـذير هسـتم مـن فرزنـد آن      مي
كه براى مقام رسـالت انتخـاب شـد،     باشمشخصيتى مي
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من پسر آن كسى هسـتم كـه مالئكـه بـر بـدن او نمـاز       
 خواندند و بـر او درود فرسـتادند، مـن فرزنـد آن بـزرگ     

وسـيله وى شـريف و   ه باشم كه امت اسالم بـ مردى مي
ـ    ه بزرگوار گرديد، منم فرزند آن شخصى كـه جبرئيـل ب

باشـم  يآمد، من پسر آن كسى مـ  عنوان سفير نزد او مى
معاويـه  » .جهانيان مبعوث شدي همهكه براى ترحم به 

كه نتوانست عداوت و حسادت خـود را نسـبت بـه امـام     
  مخفى نمايد به آن حضرت گفت: 

  فرمود: امام  »از اوصاف رطب براى ما شرح بده!«
كنـد،  آرى، اى معاويه بدان كه خرما را باد حاملـه مـي  «

حـرارت   نمايـد نگين ميدمد ماه آن را رآفتاب به آن مي
آن گـاه آن   !»كنـد رساند، شب آن را خنك ميآن را مي
  :خود ادامه دادقبل سخن ه ب حضرت

باشم كه مسـتجاب الـدعوه بـود،    من پسر آن كسى مي«
ـ  مقـام: قوسـين او ادنـى    ه منم فرزند آن شخصيتى كه ب

رسيد، من پسر آن شفيعى هستم كه اطاعـت او واجـب   
باشـم  منا، من پسر آن كسـى مـي  است منم پسر مكه و 

كه قريش (با آن تعصب و خودپرسـتى كـه داشـتند) از    
براى او تواضع و فروتنى نمودند. منم فرزند آن كسى كه 
هر كس تابع وى گردد با سعادت خواهد شد و كسى كه 

مـردى   شود من پسر آن بـزرگ  او را ترك كند شقى مى
ار كننـده و مسـجد قـر    هستم كه زمـين از بـرايش پـاك   

  گرفت منم پسـر آن كسـى كـه اخبـار آسـمانى بـه وى       
هـايي هسـتم كـه خـدا     رسيد، من پسر آن شخصيتمي

طرز مخصوصى ه پليدى را از آنان دور نمود و ايشان را ب
  معاويه گفت:  » پاك و پاكيزه كرد.

ـ   اين طور گمان مـي « مقـام خالفـت مايـل    ه كـنم كـه ب
    پاسخ داد:امام  »باشى!؟

بر تو! خليفه كسى است كه طبق سيره اى معاويه! واى «
جان خودم قسم كـه مـا   ه و دستور پيامبر عمل نمايد، ب

هاى تقوا هستيم، ولى تو اى  دستههاى هدايت و گل علم
را  هـاى پيـامبر   باشى كه سـنت معاويه! از آن افرادى مي
كنى، بنـدگان خـدا را حقيـر و    نابود و بدعت را زنده مي
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دهى. چه بسا كه اين اسـم و  ميدين خدا را بازيچه قرار 
رسم تو دچار گمنامى خواهـد شـد، مختصـرى زنـدگى     

ـ     كنى و مسـئوليت مي عهـده  ه هـايي از ايـن زنـدگى را ب
خدا قسـم خـداى توانـا دو    ه اى معاويه! ب خواهى گرفت.

هـا در مشـرق و ديگـرى در    شهر آفريده كه يكـى از آن 
 ينتهـ (م مغرب است: نام آن دو شهر: جابلقا و جابرسـا  

باشد، خداى توانا مياليه شمالي و جنوي منطقه حجاز) 
خدا براى آنـان مبعـوث     احدى را غير از جد من پيامبر

خواست درباره هزار ماه بـودن  ميمعاويه » ننموده است.
ملك بني اميه و ارتباط آن با شب قدر بپرسد و به امـام  
كنايه بزند كه اين پادشاهي خواست خداونـد اسـت لـذا    

  :  گفت
  فرمود:  امام  !»د! ما را از شب قدر آگاه كنيا ابا محم«
ها بكنى خداى توانـا  آرى، جا دارد از اين قبيل پرسش«

ها را هفت طبقه آفريده،  ها را هفت طبقه و زمينآسمان
جن و انس را هم از هفت خلق كرده، شب قدر را بايد از 

 »60شب بيست و سوم تا شب بيست و هفتم درك كـرد. 
معاويه طاقت نياورد و شروع نمود به ناسزا گفتن به امام 

را  السـالم) (عليـه و بعد هم با كنايه امام حسن  السالم)(عليهعلي 
هـم   السالم)(عليهحسين مورد نيش زبان خود قرار داد. امام 
خواست برخيزد و پاسـخ  كه در مجلس حضور داشت مي

ستش را كشيد د السالم)(عليهحسن  مامامعاويه را بدهد كه 
و او را سر جايش نشـاند و خـود از جـايش برخاسـت و     

  گفت:
اى. مـن حسـن    اى تو كه على را به زشـتى يـاد كـرده   «

هستم و پدرم على است. تـو معاويـه هسـتى و پـدر تـو      
خر است. مادر من فاطمه است و مـادر تـو هنـد. جـد     ص

ى من خديجـه   است و جد تو حرب. جده من رسول اهللا
اكنـون لعنـت خـدا بـر هــر      !و قتيلـه ى تـ  اسـت و جـده  

تـر و كـافرتر و    تر و فرومايه و بدنام تر كداممان كه گمنام
گروهـى از مـردم مسـجد فريـاد      »تر هستيم بـاد.  منافق

  كشيدند:  
حضرت از جـاي خـود برخواسـت و از    گاه آن» 61.آمين«
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    مجلس خارج شد.
دوباره مجلسي ديگر در مسـجد تشـكيل شـد و معاويـه     

  و بعد از سخناني گفت: روي منبر رفت
بن على مرا براى مقام خالفت اليـق دانسـت و    حسن «

يـك پلـه از معاويـه     كهامام  !»خويشتن را اليق ندانست
معاويـه خاتمـه     تر نشسته بود موقعى كه سخنرانى ينيپا

حمد و ثنـاى خـدا    شروع به سخن نمود و در ابتدايافت 
 و بعـد  ف كردتعريداستان مباهله را جا آورد و بعد ه را ب

  فرمود:  
خـدا اسـت، مـن و بــرادرم      پـدرم علـى نفـس پيــامبر   «

آيـه  فرزندان پيامبريم، منظور از كلمـه، نسـائنا (كـه در    
يم كـه اهـل و آل   يباشد) مادرم زهرا است، مامباهله مي

خدا از ما و ما از او هستيم. هنگامى كه  پيامبريم، پيامبر
مبر ما را زير كساء يمانى كه از ام اآيه تطهير نازل شد پي

پروردگـارا!  «سلمه بود جمع كـرد و در بـاره مـا فرمـود:     
باشـند، پليـدى را از   اينان اهل بيـت و عتـرت مـن مـي    

نـوع پـاكيزگى    ايشان دور كن و آنان را پاكيزه كن يـك 
احدى غير از من و برادرم حسـين و پـدر و    ».مخصوص

بود كـه در مسـجد   نبود. احدى ن ءمادرم در زير آن كسا
شود غير از پيامبر خدا و پدرم، اين فضيلتى داخل جنب 

است كه از طرف خدا شامل حال مـا شـده اسـت، شـما     
مقام و منزلت ما را نزد رسول خدا مشاهده كرديد خـدا  

ـ   كليه درب«دستور داد:  طـرف مسـجد   ه هـايي را كـه ب
ما يشدند بستند غير از درب حجره ما كه دا النبى باز مى

گـو  و وقتى در اين بـاره بـا رسـول خـدا گفـت      ».بود باز
هـا را نبسـتم و درب    من درب آن حجره«كردند فرمود: 

مـن دسـتور داد   ه حجره على را باز نگذاشتم، بلكه خدا ب
ها را مسدود نمايم و درب حجره علـى   درب كليه حجره

  »  را باز بگذارم.
 دانـم و من وى را اليق خالفت مـي «معاويه گمان كرده: 

  ولـى او دروغ   !»دانـم خويشتن را اليـق ايـن مقـام نمـي    
گويد. ما راجع به قرآن خدا چنـان كـه رسـول خـدا     مي

فرموده از ساير مـردم سـزاوارتريم. مـا اهـل بيـت از آن      
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خود را قبض كرده مظلوم  وقتى كه خداى حكيم پيامبر
قرار گرفتيم خدا بـين مـا و آن افـرادى كـه حـق مـا را       

بر ما مسلط شدند. مردم را بـر مـا    گرفتند، اشخاصى كه
مسلط كردند، ما را از سـهم غنيمـت خويشـتن ممنـوع     
 نمودند و آن افرادى كه مادر ما را از آن حقى كه پيامبر
 خدا برايش قرار داد محروم كردند، قضاوت خواهد كـرد. 

خدا قسم اگر آن هنگامى كه پيامبر خدا از ميان ايـن  ه ب
كردند آسمان باران رحمـت  مردم رفت با پدرم بيعت مي
و زمين بركات خود را   ريختخود را براى ايشان فرو مي

بعـد امـام معاويـه را مـورد      »نمـود. براى آنان تقديم مي
  خطاب قرار داد و فرمود:

آن طمـع كـردى   ه اى معاويه! اين امر خالفتى كه تو ب«
هنگامى كه از جايگاه خود خارج شد قريش در بـاره آن  

اختند. سـپس اسـيران آزاد شـده و فرزنـدان     نزاع پرده ب
آنان يعنى تو و يارانت به آن طمع كرديد. در صورتى كه 

هـيچ امتـى نيسـت كـه شخصـى      «رسول خدا فرمـوده:  
سرپرست آنان شود و اعلـم از او در ميـان ايشـان باشـد     

گـذارد تـا   كه دائما وضع آنان رو به انحطاط مـي مگر اين
ى كه وى را ترك كـرده  جانب آن كسه كه برگردند باين

  بنــى اســرائيل هــارون را در صــورتى كــه      »بودنــد.
دانستند وى در ميان آنـان خليفـه حضـرت موسـى     مي

است از دست دادند و تبعيـت از سـامرى نمودنـد. ايـن     
ها نمودند و با ديگرى بيعت كردند. در امت هم پدر مرا ر

 فرمـود: پدرم ميه خدا راجع ب صورتى كه شنيدند پيامبر
يا على تو از براى من نظير هارون هستى براى موسى، «

و  »(با اين تفاوت كه) بعد از من پيامبرى نخواهـد آمـد،  
روز غدير خم پيامبر خدا پدرم را بـراى مقـام   ديدند كه 

خالفت باالى دست بلند كرد و به حاضـرين دسـتور داد   
از قوم خود  بين برسانند. پيامبريغاه كه اين موضوع را ب

سوى ه كرد و داخل غار شد در حالى كه ايشان را بفرار 
داشت فرار كرد. اگر آن بزرگوار يارانى ميخدا دعوت مي

كرد. پدرم در آن موقعى كه دست نگه داشته بود از نمي
ه اين مردم طلب يارى كرد و استغاثه نمود ولى كسى بـ 



 زندگاني امام حسن (عليه السالم) /  47

فرياد او نرسيد. هنگامى كه خواستند هـارون را بكشـند   
ياورى  وليت وى درگذشت. موقعى كه پيامبرخدا از مسئ

نيافت و متوجه نماز شد خدا از مسئوليت او صرف نظـر  
كرد. پدرم و مـن هـم همـين طـور مسـئوليت خـدايي       

انـد و بـا تـو بيعـت      ها نمودهنداريم، زيرا اين امت ما را ر
تهايي هـا سـن  كردند اى معاويه. جز اين نيست كـه ايـن  

كـه بعضـى   و معروف است حقائقي است كه مَثل و  رائج
بعد » .كند)ده (و يكديگر را تفسير ميتابع بعض ديگر ش

  مردم را مورد خطاب قرار داد و فرمود:
ايها الناس! اگر شما در بين مشرق و مغـرب مـردى را   «

وجود آمده باشـد غيـر   ه ب جو كنيد كه از پيامبرو جست
از من و برادرم نخواهيد يافت، من با معاويه بيعت كـردم  

ين   و إِنْ أَدرِي لَعلَّه فْتنَـةٌ َلكُـم و متـاع إِلـى     و مـن  62. حـ
شماسـت و مايـه    دانـم شـايد ايـن آزمايشـى بـراى      نمى
   »63ن)!گيرى تا مدتى (معي بهره

  مجادله اي بزرگ

در اسالم روزى از لحاظ مشـاجره و ضـجه و مبالغـه در    
تر نبـود از آن   ختسخن گروهى در اجتماع و محفلى س

عثمـان بـن   بن ابو سفيان عمـر و بـن    هكه: معاويروزى 
 هبن ابو سفيان، وليد بن عتب هعفان، عمرو بن عاص، عتب

بن شعبه در آن اجتماع نمودند و  هى معيط و مغيربن اب
   بر يك امر توطئه چيدند.

  عمرو بن عاص به معاويه گفت: 
فرستى تـا او را حاضـر    دنبال حسن بن على نمىه آيا ب«

او روش پدر خويش را زنده كـرده و گروهـى   نمايد، زيرا 
دنبال خود انداخته است. اگر دستورى دهد اطاعت ه را ب
گـردد، ايـن دو   شود و اگر سخنى بگويد تصديق مـي  مى

دهنـد. اى كـاش   را بسيار رفعت مي موضوع مقام حسن 
فرستادى تا مقـام او و پـدرش را پـايين    سراغ وى ميه ب

گفتـيم، قـدر و   ناسـزا مـي  اورديم، بـه وى و پـدرش   مي
داديم، مـا بـراى همـين    قابليت او و پدرش را كاهش مي

» نشينيم تا براى تو مورد تصديق قرار بگيـرد.  منظور مى



  48/  الگوي بصريتچهارده معصوم 

  معاويه در جواب آنان گفت:  
هاى عيـب و عـارى    من از اين خائفم كه وى يك قالده«

گير شما باشـد تـا   را بگردن شما بگذارد و همچنان دامن
خـدا قسـم مـن هـيچ وقـت      هل قبر نمايد، بـ شما را داخ
ام و از  داشته  كه از وى كراهتام مگر اين را نديده حسن 

دنبال وى بفرستم ه ام، اگر من ب بردهعتاب او حساب مي
عمرو بـن عـاص    »كنم.بين او و شما به انصاف رفتار مي

  گفت:  
آيا خوف دارى ادعاى باطل وى بر حـق مـا و مـرض او    «

  گفت:   »عت يابد؟بر صحت ما رف
  عمرو بن عاص گفت: »نه.«
  عتبه گفت:  »دنبال وى بفرست.ه پس ب«
اى اســت كــه مــن آن را    ايــن يــك رأى و نظريــه  «

خدا قسم شما اين استطاعت را نداريد بـا  ه پسندم، ب نمى
چه كه در نفـس خـود مشـاهده    تر از آنتر و بزرگبيش
بـا  يـد، ولـى او   يكنيد با وى مالقـات و مخاصـمه نما  مي

بيند با شـما مخاصـمه    ترين قدرتى كه در خود مىبزرگ
خواهد كرد، زيرا او از اهل بيتى است كه مرد مخاصمه و 

در نهايت تصـميم بـر ايـن شـد كـه      » باشند.مجادله مي
  امام گفت: ه ب دنبال امام بفرستند. وقتي پيك اينان

  فرمود:  امام  »خواهد.معاويه تو را مي«
  پيك پاسخ داد: »معاويه هستند؟چه افرادى نزد «
  و نام آنان را يكى يكى گفت. امام فرمود:   »فالن و فالن«
بعد اين آيه را تـالوت نمـود:   آنان چه منظورى دارند!؟ «

د و عذاب از جايى كـه  شسقف بر سر ايشان خراب  پس
گاه پس از اينكه بـه  آن» أ !؟گرديدنمى دانند نصيب آنان 

  كنيز خود فرمود: 
  :دعا نمود كه ». ى مرا بياورهالباس«

زنم به گودي زير گلـوي  خدايا من به كمك تو ضربه مي
ترين جايي كه براي كشتن حيـوان مـورد   ها (حساسآن

هـا بـه تـو پنـاه     گيرد) و من از شرور آناستفاده قرار مي
                                                 

علَيهِم السْقف منْ َفوقهِم و أَتاهم الْعذاب منْ : فََخرَّ 21نحل/  أ 
  حيثُ ال يشْعرُونَ
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خواهي و هر ها را هر طور كه خودت ميبرم. پس آنمي
دار من از قدرت كني از من باز جا كه خودت مشيت مي

سـپس  » أ .ترين مهربـان گيرم اي مهربانو قوتت مدد مي
  فرستاده معاويه فرمود:  ه ب
موقعى كه امام » اين كلمات فرج است كه من خواندم.«

نزد معاويه آمد معاويه به وى خوش آمد و تحيت گفـت  
  معاويه فرمود:  ه و با آن حضرت مصافحه نمود. امام ب

اين تحيتى كه به من گفتى دليل بر سالمتى و اين آيا «
 »بـر امنيـت خواهـد بـود؟    نشـان  اى كه كردى  مصافحه

  معاويه گفت:
ـ      !آرى« دنبـال تـو   ه اين گـروه سـخن مـرا نشـنيدند و ب

اند تا از تو اقـرار بگيرنـد كـه عثمـان مظلومانـه       فرستاده
كشته شد، پدر تو او را كشـت، اكنـون سـخن ايشـان را     

كه از طرف مـن  ان را مجاب نما، بدون اينگوش بده و آن
  امام فرمود: » مانعى داشته باشى.

سبحان اللَّه! خانه خانه تو است. در ايـن خانـه بايـد از    «
خدا قسم اگـر مـن ايشـان را از    ه طرف تو اجازه باشد. ب

لحاظ آن نظرى كه دارند مجاب كنم از ناسزا گفـتن تـو   
شـوند مـن از    كشم، و اگر آنان بر تـو غالـب  خجالت مي

كدام يك از اين دو مطلب ه شوم. تو بضعف تو خجل مي
طلبى؟ آيا ها پوزش ميكنى و از كدام يك از آناقرار مي

دانسـتم اينـان توطئـه و    نه چنين است كه اگر من مـي 
ـ  اجتماعى كرده ـ     ه اند ب ه شـماره ايشـان از بنـى هاشـم ب

ع آوردم، گرچه تنها بودن مـن بـا اجتمـا    مى خودهمراه 
نمودن آنان، براى من وحشـتناك اسـت، ولـى در عـين     
حال خداى عز و جل امروز و بعد از امـروز ولـى و ناصـر    
من است اكنون ايشان بگويند تا من بشنوم. و ال حول و 

  » ال قوة اال باللَّه العلى العظيم.

  اعتراضات اصحاب معاويه به امام

                                                 
ورِهم و أَعوذُ ِبك مـنْ ُشـرُورِهم و   َ اللَّهم إِنِّي أَدرأُ ِبك في نُح أ 

أَستَعينُ ِبك علَيهِم َفـاكْفنيهِم بِمـا شـْئت و أَنَّـى شـْئت مـنْ       
  حولك و ُقوتك يا أَرحم الرَّاحمينَ
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  اعتراض عمرو عثمان بن عفان

اولين نفر از آن گروه بـود كـه   ن مرو بن عثمان بن عفاع
  گفت: شروع به سخن كرد او 

كه بعد از قتل عثمان بـن   نشنيده اممن نظير امروز را «
احدى از فرزندان عبـد المطلـب در    ،عفان كه خليفه بود
رفتنـد)  ها از بين مي(بايد همه ان !روى زمين باقى باشد

لت عثمان فرزند خواهر آنان بود، در اسالم بـا فضـي   زيرا
خدا داشت. چه  بود، مقام و منزلت مخصوصى نزد پيامبر

بد كردند كه كرامت خدا را مراعات ننمودند خون وى را 
علت سركشى و فتنه و حسـودى ريختنـد، چيـزى را    ه ب

مطالبه كردند كه براى آن اهليت نداشتند، بـا آن همـه   
سوابق و منزلتى كه عثمان نزد خـدا و رسـول و اسـالم    

ر يچـه ذلتـى اسـت كـه حسـن و سـا       اى! ايـن داشت! و
ـ       شـمار  ه فرزندان عبد المطلب كـه كشـندگان عثمـان ب

ـ   مي  دخـون خـو  ه روند روى زمين راه برونـد و عثمـان ب
كه خون نوزده نفر از بنى اميه غلطان باشد! عالوه بر اين

   »در جنگ بدر بگردن شما است!

  اعتراض عمرو بن عاص

ايـن  حمـد و ثنـاى خـدا     بعـد از عمرو بن عـاص   گاهآن
  چنين گفت:

دنبال تو فرسـتاديم تـا از   ه اى پسر ابو تراب! ما ب !آرى«
تو اقرار بگيريم كه پدرت ابوبكر صديق را مسموم كرد و 
در قتل عمر فاروق دست داشت و عثمان ذو النـورين را  
مظلومانه كشت پدرت ادعاى چيزى را كرد كه حـق وى  

فتنه كشته شدن عثمان  گاهآن» نبود و در آن واقع شد.
  سپس گفت:   .را مالمت نمود حضرترا شرح داد و 

شـما  ه اى فرزندان عبد المطلب! خدا مقام سلطنت را ب«
نخواهد داد تا اعمالى را انجام دهيد كه براى شما حـالل  

گمـان خـود خويشـتن را اميـر     ه نباشد. اى حسن! تو بـ 
را دانى، ولى تـو يـك چنـين رأى و عقلـى     المؤمنين مي

نخواهى داشت، در صورتى كه اين مقام از تو سلب شـد  
ـ    ه و تو احمق قريش قلمداد شدى، اين شكسـت شـما ب
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علت كارهاى بدى است كه پـدرت انجـام داد. مـا تـو را     
يم، تـو  يگوتو و پدرت ناسزا به بدين جهت خواستيم تا ب

بـاره  و مـا را در اين قدرت را ندارى كه بر ما عتاب كنـى  
پنـدارى   نمايي، اگر تو اين طور مـى  اين موضوع تكذيب

بـاره تـو سـخن باطـل     يم و دركنكه ما تو را تكذيب مي
اال يم تكلم كـن، و ينمايم و بر خالف حق ادعا مييگومي
حقا  ،يد! اما پدرتيدان كه تو و پدرت بدترين خلق خداب

كه خدا ما را از قتل او جلوگيرى كرد و خـود خـدا او را   
ردست ما هستى، مـا مختـاريم هـر    فعال زي ،كشت. اما تو

خـدا قسـم   ه تصميمى كه بخواهيم در باره تو بگيريم، بـ 
كـار نيسـتيم و   قتل برسانيم نزد خدا گناهه اگر ما تو را ب

    »نزد مردم هم عيبى ندارد.

  بن ابو سفياناعتراض عتبه 

  :سخن نموده بن ابو سفيان شروع ب هعتبسپس 
پدر تو از قـريش و از بـراى قـريش بـدترين      !اى حسن«

افراد بود، پدرت از همه كس با قريش بيشتر قطع رحـم  
كرد و از همه كس بيشتر خون آنان را ريخت، تو نيـز از  

شوى، حق اين است كه تو را قاتلين عثمان محسوب مي
جرم عثمان بكشيم، در قرآن است كه قصاص تو الزم ه ب

پدر تو  عثمان خواهيم كشت. علت قتله است، ما تو را ب
نيـاز كـرد، تـو اميـد      را خدا كشت و ما را از كشتن او بى

مقام خالفت دارى ولى تو اهليت آن را ندارى، تـو اليـق   
تدبير امور خالفت نيستى و در مقابـل ديگـران تـرجيح    

  » ندارى.

  بن ابي معيط اعتراض وليد بن عقبه

ران خـود  بن ابى معيط نظير يا هوليد بن عقب آنپس از 
  سخنرانى كرد و گفت: 

اى گروه بنى هاشم! شما اولين كسى بوديد كـه راجـع   «
فعاليت نموديد و مـردم را بـر عليـه وى      عيب عثمانه ب

منظـور حرصـى كـه در    ه كه وى را بجمع كرديد تا اين
باره سلطنت داشتيد كشتيد و نسبت بـه او قطـع رحـم    
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ـ  نموديد. امت را دچار هالكت كرديد و خـون امـت   ه را ب
ـ    مقـام سـلطنت   ه جهت آن حرصى كه بـراى رسـيدن ب

ـ   داشتيد و آن محبت و عالقه دنيـاى پسـت و   ه اى كـه ب
ارزش داشتيد ريختيد. عثمان دايي شـما بـود و چـه     بى

دايي خوبى بود براى شما! عثمان داماد شما بـود و چـه   
داماد خوبى بود براى شما! شـما اول كسـى بوديـد كـه     

گـاه  د و طعنـه زديـد، آن  نسبت به وى حسـودى كرديـ  
متصدى قتل او شديد! ديديد كه خدا هم با شـما چكـار   

    »كرد!

  بن شعبه اعتراض مغيره

سخن نمود، سـخنان او  ه بن شعبه شروع ب هسپس مغير
  حضرت بود. بعدا گفت:  ه طور كلى ناسزا گفتن به ب
اى حسن! عثمان مظلومانه كشته شد. براى پدرت على «

از قتـل عثمـان تبرئـه نمايـد و     عذرى نبود كه خـود را  
كنـيم: پـدرت كـه    بلكـه مـا گمـان مـي     پوزش بخواهد.

داشـت و آنـان را جـاى    كشندگان عثمان را با خود مـي 
قتـل عثمـان راضـى    ه كرد بـ داد و از ايشان دفاع ميمي

بود، پدرت داراى شمشير و زبـان بلنـدى بـود، شـخص     
بنـى   كـرد. جـويي مـي   كشت و از اموات عيبزنده را مي

اميه براى بنى هاشم بهتر بودند از بنى هاشم براى بنـى  
اميه، اى حسن! معاويه براى تو بهتـر اسـت از تـو بـراى     

خدا زنـده بـود بـا آن     پدرت در زمانى كه پيامبر معاويه.
كرد، قبل از فوت پيامبر خدا پـدرت  حضرت دشمنى مي

نمـود و تصـميم   مردم را بر عليه آن حضرت تحريك مي
را بكشـد، و رسـول خـدا هـم از ايـن       ه پيـامبر گرفت ك
ها آگاه بود. سپس پدرت اكراه داشت كه بـا ابـوبكر   رفتار

از خاطر جنايتي كه كـرده بـود)   ه (بكه بيعت كند تا اين
گاه دسيسه نمود و زهرى بـه ابـوبكر   وى قصاص شد، آن

كـه  داد و او را كشت. سپس با عمر منازعه كـرد تـا ايـن   
گاه در قتل او فعاليت را بزند، آن تصميم گرفت گردن او

ـ    ه نمود. پس از اين جريان به عثمان طعنـه زد تـا او را ب
قتل رسـانيد. پـدرت در قتـل كليـه ايـن افـراد شـركت        
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اين پدرت چه مقام و منزلتى نزد خـدا  شته، پس بنا بردا
خواهد داشت!؟ خدا در قـرآن مجيـد فرمـوده: اختيـار و     

د، و معاويــه باشــقــدرت در دســت صــاحب مقتــول مــي
غير حق يعنى عثمان است. پـس اگـر   ه ب  صاحب مقتول

ايم،  حق رفتار كردهه قتل برسانيم به ما تو و برادرت را ب
تـر نخواهـد   زيرا اهميت خون علي از خون عثمان بـيش 

بود. اى فرزندان عبد المطلب! اين طور نيست كـه خـدا   
  »  مقام سلطنت و نبوت را براى شما جمع نمايد.

  امپاسخ ام

  امام بعد از اين همه اعتراضات فرمود: 
»اول شـما را   سپاس مخصوص آن خدايي است كه افراد
واسـطه  ه و اشخاص آخر شما را بـ  وسيله افراد اول ماه ب

د ايت كرد. درود خدا بر سيد ما محماشخاص آخر ما هد
مرا گوش كنيد و فهم  گفتاراكنون ! و آل آن حضرت باد

امـام در ابتـداي كـالم     »خود را در اختيار من بگذاريـد. 
  خود معاوريه را مخاطب قرار داد و فرمود:

  پاسخ به معاويه

در  أ گـويم. اى ازرق! با تو سخن مي اى معاويه! در ابتدا«
من ناسزا نگفت! اينان بـه  ه اين مجلس غير از تو كسى ب

! ايشـان مـرا فحـش    من فحش و ناسزا نگفتند مگـر تـو  
ندادند، ولى تويي كه به من فحش و ناسـزا گفتـى، ايـن    

باشد، تويي كه ها از تو بود، اين سوء قصد از تو ميفحش
ى، تـويي  كنـ ما ستم و دشمنى و حسودى ميه نسبت ب

نمـايي! اى ازرق!  د عداوت مـي كه قديما و جديدا با محم
ه دا بـ خدا قسم اگر من و اينان در مسجد پيـامبر خـ  ه ب

پرداختيم و مهـاجرين و انصـار در اطـراف مـا     سخن مي
بودند ايشان اين قدرت را نداشتند اين گونه سخنانى مي

                                                 
شود زيرا ازرق، چشم آبي، لقبي است كه به دشمن داده مي أ 

ها بسيار دشمن بودند، لـذا  عربها چشم آبي بودند و با رومي
ها به هركس كه دشمنشان باشد اعم از رومي يـا عـرب   عرب

  گويند.به او ازرق، چشم آبي مي
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را كه گفتند بگويند و اين طور از من استقبال كنند كـه  
  بعد امام در خطاب به حاضرين فرمود:» كردند.

ايد! و بر عليـه   اى گروهى كه بر عليه من اجتماع نموده«
دانيـد  ! حقـى را كـه مـي   يكديگر كمـك نموديـد  ه من ب

ــد و ا ــال نكني ــويم تصــديق  پايم ــاطلى را بگ ــن ب ــر م گ
  سپس دوباره در خطاب به معاويه فرمود:» يد!يمنما

   السالم)هي(عل افتخارات امام علي

  گـويم، و هـر چـه بگـويم     تو ميه ب اى معاويه! در ابتدا«
خدا ه را ب شما باشد.تر از آن است كه در وجود تو ميكم

    :دانيددهم آيا ميقسم مي
طـرف دو قبلـه   ه يد بيگوسزا ميآن مردى كه به او نا) 1

  هـا را گمراهـى فـرض    نماز خوانـد، و تـو اى معاويـه آن   
كردى يا نه!؟ اى معاويه تو در آن موقع، الت و عـزى  مي

    .نمودىرا پرستش مي
دو بيعت كرد يكـى بيعـت رضـوان و ديگـرى بيعـت      ) 2

معاويه! نسبت به بيعت اول كـافر شـدى و     فتح. و تو اى
  شكنى نمودى.  راجع به بيعت دوم پيمان

گـويم  كه من مـي دهم آيا اينخدا قسم ميه شما را ب) 3
حق است يا نه! آيا نه چنين است كه در جنـگ بـدر در   

ـ حالى ع را در دسـت داشـت و در ركـاب آن      م پيـامبر َل
م مشـركين بـا   َلمالقات نمود و عحضرت بود كه شما را 

  ى را بـت الت و عـزّ  كـه  تو بـود. اى معاويـه! تـو بـودى     
و مـؤمنين را واجـب و    پرستيدى و جنگ بـا پيـامبر  مي

على بود كه در جنگ احد در حالى كه  !دانستىالزم مي
بيرق پيامبر خـدا را در دسـت داشـت شـما را مالقـات      

  بودى؟ دار مشركين نمود، در صورتى كه تو علم
 دارپـرچم بود كه در جنـگ احـزاب در حـالى كـه      )او4

بود شما را مالقات كـرد و تـو اى معاويـه پـرچم      پيامبر
مشركين را در دست داشـتى. خـدا بوسـيله كليـه ايـن      

كنـد،  حجت خود را بر شما تمـام مـي   ،مطالب و شواهد
نمايد، سخن خـود را تصـديق   دعوت خويش را ثابت مي

دهد. ايـن مطالـب   تن را نصرت ميكند، پرچم خويشمي
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راضـى   اين جاهادر تمام او از  دهد كه پيامبرگواهى مي
  بوده است. 

دانيد كـه پيـامبر   دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 5
محاصره (در جنگ خيبر) خدا بنى قريظه و بنى نظير را 

دار مهاجرين بود گاه عمر بن خطاب را كه پرچمنمود آن
دار انصـار بـود بـراى جنـگ     معاذ را كه پرچمو سعد بن 

فرستاد. سعد بن معاذ را در حالى كه مجروح شـده بـود   
بازگردانيدند. عمر در حالى بازگشت كه اصحاب خـود را  
دچار ترس كرده بود و اصحابش نيـز او را دچـار خـوف    
كرده بودند. پس از اين جريان بود كه رسول خدا فرمود: 

دهم كه خدا و رسـول  دى ميدست مره فردا پرچم را ب«
را دوست داشته باشد و خدا و رسول هم وى را دوسـت  

كننده و هرگـز   داشته باشند، او مردى است بسيار حمله
فرار ننموده است. سپس آن مرد باز نخواهـد گشـت تـا    

گـاه  آن »كه خدا فتح و پيروزى را نصيب وى نمايـد. اين
صـار خواهـان   از مهاجرين و ان آن دو ابوبكر و عمر و غير

  را كـه چشــمانش درد  او  آن پـرچم شــدند ولـى پيــامبر  
كردند خواست و آب دهان مبارك خـود را در ميـان   مي

چشمان مبارك آن حضرت ريخت و شفا يافتنـد رسـول   
داد، آن بزرگـوار  و اه خدا بعد از اين جريـان پـرچم را بـ   
منت و لطف خود ه رفت و پرچم را باز نگردانيد تا خدا ب

روزى را بــه وى نصــيب كــرد. اى معاويــه اى فــتح و پيــ
دشمن خدا و رسول؛ تـو در آن روز در مكـه بـودى. آيـا     

شود گفت: مردى كه بـراى خـدا و رسـول نصـيحت      مى
كنــد بــا مــردى كــه دشــمن خــدا و رســول باشــد   مــى

خورم كه قلب تـو اسـالم   خدا قسم ميه من ب يكسانند!؟
گفـت  مـي نياورد، ولى زبانت ترسان بود، زبان تو سخنى 

  كه در قلبت نبود.
دانيد هنگامى كه دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 6

را در مدينـه  او متوجـه جنـگ تبـوك شـد      خـدا  پيامبر
كه غضب و كراهتـى  خليفه خويشتن قرار داد، بدون اين

را بـراى ايـن موضـوع    او گـاه منـافقين   داشته باشـد، آن 
مـرا  «گفت:  رسول خداه سرزنش نمودند و آن بزرگوار ب
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 »ام. در مدينه مگذار، زيرا من هرگز از تـو تخلـف نكـرده   
تو وصى و خليفـه منـى   «پيامبر خدا در جوابش فرمود: 

 سـپس پيـامبر   »همان طور كه هارون براى موسى بـود، 
ايها الناس! هر كس مرا «را گرفت و فرمود: او خدا دست 

دوست داشته باشد حقا كه خدا را دوست داشته اسـت،  
على را دوست داشته باشد حقا كه مرا دوسـت    كسىهر 

داشته، كسى كه مرا اطاعت كند حقا كه خدا را اطاعـت  
نموده، هر كسى على را اطاعت كند حقا كه مرا اطاعـت  
كرده كسى كه محبت مرا داشته باشد حقا كـه محبـت   
خدا را داشته و هر كسى محبت على را داشته باشد حقا 

   »كه محبت مرا داشته است.
خدا  دانيد كه پيامبردهم آيا ميشما را بخدا قسم مي) 7

ايها الناس! من قـرآن خـدا را در   «الوداع فرمود: ةجدر ح
ميان شما نهادم كه بعد از آن هرگز گمراه نشـويد، پـس   

ـ   حكـم  ه حالل آن را حالل و حرام آن را حرام بدانيـد، ب
و آن عمل كنيد، به آيات متشابه آن ايمان داشته باشيد 

قرآنى كه خدا بر ما نازل كرده ايمـان داريـم،   ه بگوييد: ب
نسبت به اهل بيت و عترت من محبـت داشـته باشـيد!    
دوست بداريد كسى را كه ايشان را دوست داشته باشـد،  

يد. ايـن قـرآن و   يرا در مقابل دشمنانشان يارى نما آنان
باشـند تـا روز قيامـت    عترت من دائما در ميان شما مـي 

اه در حالى كه بـاالى  گآن »ر من وارد شوند.نزد حوض ب
منبر بود علـى بـن ابـى طالـب را خواسـت و دسـت آن       

بار خدايا! دوست بدار كسـى  «حضرت را گرفت و فرمود: 
را كه اين على را دوست دارد و دشمن بـدار شخصـى را   
كه اين على را دشمن بدارد، پروردگارا! كسى كه با ايـن  

اهى برايش قرار مـده و  على دشمنى كند در زمين جايگ
در آسمان محل باال رفتنى به وى عطـا مكـن و او را در   

    »درك اسفل جهنم قرار بده!!
 دانيد كـه پيـامبر  دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 8

ها را از نـزد   تو فرداى قيامت نااهل« فرمود:ه او ميخدا ب
كنى آن طور كـه يكـى از شـما شـتر     حوض من دور مي

  »ب را از ميان شتران خود دور نمايد.غري
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در آن و دانيـد ا دهم: آيـا مـي  خدا قسم ميه شما را ب) 9
مرضى كه پيامبر خدا از دنيا رحلت كرد بر آن حضـرت  

گفـت:   وارد شد و رسول خدا گريست، علـى بـه پيـامبر   
ه! براى چه گريه مي« بـراى  «فرمـود:   »كنى يا رسول اللـَّ

هايي از تـو در   دانم بغض و كينهكنم كه مياين گريه مي
كنند تا موقعى كـه  ها را ظاهر نميدل امت من است: آن

  » از دست بروم.
دانيـد هنگـامى   دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 10

فرا رسيد و اهل بيت آن بزرگوار اجتماع  كه اجل پيامبر
پروردگارا! اينان اهل بيت و عترت منند، «كردند فرمود: 

-ايا! دوست بدار هر كسى كه ايشان را دوست ميبار خد
گـاه فرمـود:   آن !»دارد، آنان را بر دشمنانشان نصرت بده

مثل اهل بيت مـن در ميـان شـما نظيـر كشـتى نـوح       «
كنـد و  است، كسى كه داخل آن شـود نجـات پيـدا مـي    

    »كسى كه از آن تخلف نمايد غرق خواهد شد.
دانيـد اصـحاب   ميدهم: آيا خدا قسم ميه شما را ب) 11

سـالم و  و پيامبر خدا در زمـان حيـات آن حضـرت بـر ا    
   ».تبريك واليت گفتند

دانيد علـى بـن   آيا مي دهم:خدا قسم ميه شما را ب) 12
اول كسـى بـود كـه     ابى طالب در ميان اصـحاب پيـامبر  

بود كه ها را بر خود حرام كرد، بعد از آن  كليه خواستنى
ايـد   افـرادى كـه ايمـان آورده    اى« خداوند نازل كرد كه:

كرده حرام اشياء طيب و نيكويي كه خدا براى شما نازل 
يد، زيرا خدا افراد سـركش را  ينكنيد و سركشى هم منما

اى  دوست ندارد. بخوريد از آن چيزهاى حـالل و پـاكيزه  
ـ   او ه كه خدا براى شما مقدر نموده و از آن خدايي كـه ب

  » أ ايد بترسيد. ايمان آورده
علم قضاوت، علم تشخيص حـق   داراى علم مناياو ا) 13

از باطل، علم ثابت و علم نزول قرآن بود. علـى در ميـان   
ــود  ــا نمــي -گروهــى ب ــان كــه م ــيم، آن ــه دان   ده نفــر ب

                                                 
يا أَيها الَّذينَ آمُنوا ال تُحرِّموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه : 87 مائده/ أ 

َتدعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهَتدال تَع و َلكُم  َقُكـمزا رمكُُلوا م ينَ. و
  . اللَّه حالًلا طَيباً و اتَُّقوا اللَّه الَّذي أَنْتُم بِه مؤْمُنون



  58/  الگوي بصريتچهارده معصوم 

ه بـ «كه خدا به ايشان خبر داده بود:  -رسيدند يا نه، مي
ولـى شـما در ميـان گروهـى      »خدا ايمان آورده بودنـد. 

 زبان پيـامبر ه بوديد كه نزديك يك عده بودند و ايشان ب
دهم كه خـدا  ملعونند. من بر له و عليه شما شهادت مي

زبان پيـامبر خـود لعنـت كـرده     ه را ب خاندانكليه شما 
  » است.

  هاي معاويه و ابو سفيانننگ

هـاي اينـان پرداخـت و ايـن     حضرت بعد از آن به زشتي
  ادامه داد: چنين

در  دانيـد پيـامبر  دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 1
آن موقعى كه خالد بن وليد به قبيله بنى خزيمه مسلط 

از طـرف  فرسـتاد كـه   (اي معاويه) دنبال تو ه شده بود ب
فرسـتاده  بعـد از آن  اى بنويسـى،   براى آنان نامه پيامبر،
غــذا معاويــه مشــغول «خــدا بازگشــت و گفــت:  پيــامبر

دنبال تو فرستاد  ه سه مرتبه آن بزرگوار ب ».خوردن است
و در هر سه مرتبه فرستاده آن حضرت بازگشت و گفت: 

آخر االمر پيامبر  »باشد!معاويه مشغول غذا خوردن مي«
پروردگـارا! شـكم معاويـه را    «تو را نفرين كرد و فرمـود:  

خدا در  قسم كه اين نفرين پيامبر خداه ب »سير منماى!
  تو تا روز قيامت محقق شده است.اره خورد و خوراك ب
دانيـد كـه ايـن    دهم: آيا مـي خدا قسم ميه شما را ب) 2

سخن من حق است يا نه! اى معاويه! تو بودى كه پدرت 
رانـدى و ايـن   بر شتر قرمزى سوار بـود و تـو آن را مـي   

كشـيد و ايـن   مهار آن را مـي  ،جا نشستهبرادرت كه اين
آن شخص سوار و  گ احزاب بود و پيامبرداستان در جن

كشيد و آن شخصى كه آن كسى كه مهار آن شتر را مي
داد لعنت كرد. پدر تـو همـان سـوار    آن شتر را سوق مي

بود، و تو اى كبود چشم! همـان كسـى هسـتى كـه آن     
جـا  دادى، و همـين بـرادرت كـه ايـن    شتر را سـوق مـي  

  كشيد.نشسته مهار آن را مي
دانيد كـه رسـول   دهم: آيا ميخدا قسم مي هشما را ب) 3

  خدا ابو سفيان را در هفت موضع لعنت كرد:
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هنگامى كه آن حضرت از مكه خارج و متوجه مدينه  -1
 حضرت رسوله شد و ابو سفيان از شام آمد، ابو سفيان ب

قتل ه پرخاش كرد و ناسزا گفت و آن بزرگوار را تهديد ب
رت حملـه نمايـد.   نمود و تصميم گرفت كه بـه آن حضـ  

  ولى خداى توانا شر او را از رسول خود رد كرد.
ــه ابو -2 ــاروان  آن روزى ك ــفيان ك ــاري اش) س را (تج

  نجات دهد. نمود كه آن را از دست پيامبر خالص
خـدا مـوالى مـا    «در جنگ احد كه پيـامبر فرمـود:    -3

مـا  «سـفيان گفـت:   و ابو ».است، ولى شما مـوال نداريـد  
در  »باشيم و شما بـت عـزى نداريـد   داراى بت عزى مي

مالئكه، رسول و جميع مـؤمنين   اين هنگام بود كه خدا،
  سفيان را لعنت كردند.ابو
 دو قبيلـه سـفيان  در جنگ حنين، آن روزى كـه ابو  -4

قريش و هوازن را آورد و عيينه گروه غطفـان و يهـود را   
گاه خداى توانا ايشان را در حـالى بـاز گردانيـد    آورد. آن
مناك بودند و خيرى نديدند. يعنى قول خداونـد  كه خش
سـفيان و يـاران   ان كه در سوره (احزاب و فـتح) ابو سبح

اى معاويه! تـو در   وى را كافر معرفى نموده همين است.
در و آن روز بر رأى پدرت در مكه مشرك بـودى. ولـى ا  

  خدا بود. آن روز بر رأى و دين پيامبر
دي معُكوفـاً أَنْ يبلُـغَ    و اْل«فرمايـد:  اين آيه كه مي -5 هـ

لَّهحاى معاويـه! در آن روز تـو و پـدرت و مشـركين      »أ م
نحـوى  ه قريش راه برسول خدا بستيد و خدا پدرت را بـ 

لعنت كرد كه آن لعنت تا قيام قيامت شامل حال ايشان 
  شد.
سـفيان جميـع قـريش را    در جنگ احزاب بود كه ابو -6

گـروه غطفـان را آورد و    بن حصن ابن بدر هآورد و عيين
پيامبر اكرم راهنماى آنان را با تابعين ايشان و آن كسى 

 داد تا روز قيامت لعنت كرد. به پيامبركه آن را سوق مي
يا رسول اللَّه! آيا نه چنين است كـه در  « خدا گفته شد:

                                                 
ها كسانى هستند كه كـافر شـدند و شـما را از    آن: 25فتح/  أ 

(زيــارت) مســجد الحــرام و رســيدن قربانيهايتــان بــه محــل 
 .قربانگاه بازداشتند
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لعنـت  « فرمـود:  »ميان تابعين ايشان مؤمن وجود دارد؟
رسد. اما احدى در ميان راهنمايان شخص مؤمن نميه ب

كننده و رستگار  آنان نيست كه مؤمن و اجابت(رهبران) 
  »باشد.
هجوم كردند  ه دوازده نفر مرد بر پيامبرينجنگ َثدر  -7

كه هفت نفر از آنان از بنـى اميـه و پـنج نفـر از قـريش      
بودند. خداى تعالى غير از پيامبر افرادى را كه در جنگ 

دادنـد و  ند و اشخاصى كه آنان را سوق ميثنيه وارد شد
   »راهنماى ايشان بودند لعنت كرد.

دانيد هنگامى كه دهم: آيا ميخدا قسم ميه شما را ب) 4
مردم با عثمان بيعت كردند ابو سفيان در مسجد رسـول  

اى پسر برادر! آيـا كسـى   «خدا نزد عثمان رفت و گفت: 
ابـو سـفيان    »نـه «گفـت:   »هست كه بر عليه ما باشـد؟ 

بـين جوانـان بنـى اميـه      پـس مقـام خالفـت را   «گفت: 
سفيان حق آن كسى كه جان ابوه يد، قسم بيمتداول نما

باشـد نـه بهشـتى در كـار اسـت و نـه        دسـت او مـى  ه ب
  »دوزخى.

دانيـد در آن  دهـم: آيـا مـي   خدا قسم مـي ه شما را ب) 5
سفيان دست كه مردم با عثمان بيعت كردند ابوهنگامى 
اى پسر برادرم! بيـا بـا   «را گرفت و به وى گفت: حسين 

هـا رسـيدند   وقتـى در وسـط قبـر    !»من تا به بقيع رويم
سفيان حسين را كشانيد و با بلندترين صدا فريـاد زد:  ابو
ما  اى اهل قبور آن مقام خالفتى كه شما در باره آن با«

كرديد اكنون نصيب ما شـده و شـما اسـتخوان     قتال مى
خدا پيرى تـو را  «حسين به او فرمود:  »ايد! پوسيده شده

گاه دسـت  آن »برسوايي ببرد و صورت تو را زشت نمايد!
هـا كـرد. اگـر نعمـان بـن      سفيان را رخود را كشيد و ابو

طرف مدينـه  ه گرفت و ببود و دست او را نمي بشير نمى
شد. اين عيب و عارهايي است كه  فرستاد هالك مى نمى

  توانى عيبى از ما بگيرى!؟ تو دارى. آيا تو مي
ن تــو اى معاويـه! از جملـه مطـالبى كــه موجـب لعـ     ) 5
سـفيان تصـميم گرفـت    شود اين است كه پـدرت ابو  مى

اسالم بياورد و تو آن شعرى كه نزد قريش معروف است 
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بــراى وى فرســتادى و او را از اســالم آوردن جلــوگيرى 
  نمودى. 

بـن  از جمله موجبات لعن تـو ايـن اسـت كـه عمـر      ) 6
خطاب تو را والى شام كرد و تو نسـبت بـه وى خيانـت    
كردى موقعى كه عثمان تو را والـى قـرار داد در انتظـار    

   .مرگ او بودى
جنگيدى و ها كه گفته شد تو با اتر از همه اينبزرگ) 7

-در صورتى كه سوابق نيكو و فضيلت و علـم وى را مـي  
فـت  دانستى. على نزد خدا و مردم از تـو بـراى امـر خال   

تر. تو بودى كه مردم را شبانه  اولى و مقدم بود، نه پست
ـ   وسـيله  ه پايمال نمودى، خون گروهى از خلق خـدا را ب

جانـب خـويش ريختـى.    ه خدعه و مكر و صورت حق بـ 
روز قيامـت ايمـان   ه عمل تو نظير عمل كسى بود كه بـ 
هنگـامى كـه مـدت     نداشته باشد و باكى از عقاب نكند.

به بدترين جايگاه بـاز گشـتى. ولـى    پايان رسيد ه عمر ب
در بهترين جايگاه بود. عذاب خدا در انتظـار  و بازگشت ا

  »تو خواهد بود.
ـ   اى معاويه! اين ه ها همه ننگ و عارهايت بودنـد و مـن ب

علــت عــدم تطويــل كــالم از مــا بقــى عيــوب و پســت  
  نمايم.هاى تو خود دارى مي فطرى

  پاسخ به عمرو بن عثمان

علـت آن حمـاقتى كـه    ه بن عثمان! تو باما تو اى عمرو 
توانستى پى به ايـن گونـه رفتارهـاى زشـت     داشتى نمي

ـ    ل تـو نظيـر آن پشـه   َثمعاويه ببرى. م ه اى اسـت كـه ب
خواهم كه من مي دارخودت را نگه«درخت خرما بگويد: 

و درخـت خرمـا در جـوابش     ».از باالى تو پيـاده گـردم  
نشـدم، تـا چـه     من اصال متوجه باال آمـدن تـو  «بگويد: 

 »پياده شدن تو براى من مشـقت باشـد!    كهبرسد به اين
كنم كه بـراى تـو   خدا قسم من اين طور حساب نميه ب

نيكو باشد با من عداوت نمـايي تـا بـراى مـن مشـقت و      
زحمت باشد. اكنـون جـواب آن سـخنانى را كـه گفتـى      

گـويي  علـى ناسـزا مـي   ه كه تو بخواهم داد. آيا علت اين
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  براى نقصى است كـه در حسـب و نسـب او اسـت!؟ يـا      
ـ يا اين دانى؟دور و بعيد مي كه وى را از پيامبراين ه كه ب

جـور و  ه كه بـ جهت بالى بدى كه در اسالم ديد؟ يا اين
دنيـا رغبـت داشـته    ه كه بيا اين ستم حكم كرده باشد؟
اى. امـا   ها را بگويي دروغ گفتـه است؟ اگر تو يكى از اين

كه گفتى: خـون نـوزده نفـر از بنـى اميـه در      ينجواب ا
جنگ بدر بگردن ما است: آنان را خدا و رسول كشـتند.  

جان خودم قسم كه تعداد نوزده نفر از بنى هاشم بـه  ه ب
 اضافه سه نفر ديگر كشته خواهد شد. سپس از بنى اميه
تعداد دو نوزده نفر در يك مكان كشته خواهد شد غيـر  

ى اميه كه كشته شدند و غير از خـدا  از آن گروهى از بن
هنگـامى  «پيامبر فرمـوده:   داند. كسى تعداد آنان را نمى
نفر مرد رسيد مال خدا را  30به  أ كه تعداد فرزندان وزغ

نمايند، بندگان خدا را غـالم زر   در بين خود تصاحب مى
دهند. موقعى خريد و قرآن خدا را فاسد و باطل قرار مي

نفر رسيد لعنت حق بر عليه و بر  310كه تعداد آنان به 
له ايشان خواهد بود. وقتى تعداد آنـان بـه چهـار صـد و     
هفتاد و پنج نفر رسيد هالكت ايشـان از جويـدن خرمـا    

پس از اين جريـان حكـم بـن ابـو      »تر خواهد بود.سريع
العاص جلو آمد و تصميم گرفت كه در اين بـاره سـخن   

تن را آهسـته  صـداى خويشـ  «فرمود:  بگويد ولى پيامبر
در  وقتى اين مطلب را پيامبر ».شنودكنيد، زيرا وزغ مي

خواب ديد كه بنى اميه بعد از آن حضرت مالك امر اين 
امت خواهند شد و فوق العـاده ناراحـت گرديـد خـداى     

نْ     حكيم اين آيه شريفه را نازل كرد: رٌ مـ رِ َخيـَلةُ اْلقَـدَلي
دهـم كـه   شما شهادت ميمن بر له و بر عليه . أَْلف َشهرٍ

مدت خالفت شما چنان كه خداى عليم  بعد از قتل علي
در قرآن مجيد تعيين نموده بيشتر از هزار مـاه نخواهـد   

  بود.  

  پاسخ به عمرو بن عاص

                                                 
ال شرّ و فساد بوده و بسيار ترسـو و  وزغ: كسى است كه دنب أ 

  بز دل باشد.
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اما تو اى عمرو بن عاص! كه داراى بغض على و لعـين و  
اولين  !هستى سگبدون نسل هستى: جز اين نيست كه 

عيب و ننگ تو اين است كه مادرت زنى زنا كار بود! تـو  
زنا كه بين چند نفر مشـترك بـود متولـد     در رختخوابِ
تو را (براي تعيين گاه گروهى از مردان قريش شدى، آن

سـفيان  كه از جمله آنان ابوپدرت) به محاكمه كشيدند. 
ابن حرب، وليد بن مغيره، عثمان بـن حـارث، نصـر بـن     

كلده و عاص بـن وائـل بودنـد كـه هـر كـدام        حارث بن
مدعى بودند: تو پسر آنان هستى! آخر االمر آن كسى كه 

تر  تر و از نظر منصب خبيث از لحاظ حسب و نسب پست
تر بود بر ما بقى غلبـه يافـت و   و از جهت زناكارى بزرگ

تو را به پسرى تصاحب نمود. با اين سوابقى كه دارى بر 
د را مـن بغـض حضـرت محمـ    « گـويي: خيزى و مـي مي

د مـردى اسـت كـه    محمـ «عاص بن وائل گفت: » دارم!؟
پسر و نسلى ندارد، هر گاه بميرد اسم و رسـم وى نـابود   

لذا خداى عليم آيه ذيل را در شأن عـاص  » خواهد شد!.
و الْـأَبَترُ   « فرمايد:بن وائل نازل كرد كه مي هـ َئكإِنَّ شان

بغض تو را دارد قطـع   يعنى يا محمد! نسل آن كسى كه
مادر تو همان زنى بود كـه بـراى زنـا دادن    » خواهد شد.

عمل وارد خانـه   رفت و براى ايننزد قبيله عبد قيس مي
تـو همـان    شـتافت. هاى ايشان مـي  هو مكان و گودى در

در هر جـا مقابـل دشـمن قـرار      كه پيامبر كسى هستى
از همـه  تر با آن بزرگوار عداوت و گرفت از همه بيشمي
كردى. سـپس خـود را    تر آن حضرت را تكذيب مىبيش

يكى از افراد كشتى قرار دادى كـه نـزد نجاشـى رفتنـد.     
ـ   سـوى حبشـه خـارج    ه همان افراد هرج و مرجى كـه ب

ه شدند و خون جعفر بن ابى طالب و آن مردانى را كه بـ 
طرف نجاشى هجرت كرده بودند در معرض ريختن قرار 

گير خودت شـد، جـد و   تو دامن داديد، ولى مكر و حيله
جهد تو پايمال گرديد، آرزو و خواسته تو برنيامد، سـعى  

ثمـر گرديـد، سـخنان تـو دروغ درآمـد       و كوشش تو بى
سخن افراد كافر پايمال شد و سخن خـدا بـاال رفـت و    «
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  »  أ ثابت گرديد.
حيــاى  اى بـى  ،امـا ســخنى كـه در بــاره عثمـان گفتــى   

دين! تو بودى كـه آتـش جنـگ را بـر عليـه عثمـان        بى
طرف فلسطين فرار نمودى و عاقبت ه ور كردى و ب شعله

ـ  او انتظار مي بدي را براي ه بردى، وقتى خبر قتـل وى ب
، اى خبيـث!  قـرار دادي معاويه در پناه را  دتو رسيد خو

تو دين و ايمان خود را براى دنياى ديگرى فروختى! مـا  
كنيم، تـو  كه بغض ما را داراى مالمت نميو را براى اينت

كه محبت ما را ندارى عتاب نخواهيم كرد، را در باره اين
زيرا در زمان جاهليت و اسالم دشمن بنى هاشم بـوده و  

وسيله هفتاد شعر هجـو  ه را ب هستى. تو بودى كه پيامبر
  بــار خــدايا! مــن «فرمــود:  حضــرتگــاه آن نمــودى. آن

نم شعر بگويم و شـعر گفـتن بـراى مـن سـزاوار      توانمي
  شماره هر بيتى كـه ه نيست، پس تو عمرو بن عاص را ب

   »در باره هجو من گفته هزار مرتبه لعنت كن.
 معاويـه دنيـاي  اى عمرو بن عاص كه دنياى ديگـرى را ( 

هايي براى  اى هديه ) بر دين و ايمان خود مقدم داشتهرا
سـوى او رفتـى و   ه ار بنجاشى فرستادى و براى دومين ب

تو نگرديد. منظور تـو از   بار دومرفتن اول تو مانع رفتن 
ها كه با حسرت و نااميـدى مواجـه شـد    اين رفت و آمد

هالكت جعفر بن ابى طالب و ياران وى بود. هنگامى كه 
يدى در بـاره رفيـق خـودت    به آمال و آرزوى خود نرسـ 

  بن وليد توطئه چيدى!!  هيعنى عمار

  وليد بن عتبهپاسخ به 

خدا قسم مـن تـو را از ايـن    ه اما تو اى وليد بن عقبه!: ب
كنم،  لحاظ كه بغض على را دارى مالمت و سرزنش نمى
  كـه تـو   زيرا آن حضرت تعداد هشتاد تازيانـه بـراى ايـن   

تو زد و پـدر تـو را در جنـگ    ه گسارى كرده بودى بمي
  گـويي و حـال    بدر كشت! تو چگونه به علـى ناسـزا مـى   

وسيله ده آيه از قرآن آن حضرت را مؤمن ه كه خدا بنآ

                                                 
  .و كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا  كَلمةَ الَّذينَ كََفرُوا السفْلى: 40توبه/  أ 
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و تو را فاسق معرفى نموده است!؟ از جملـه آيـات (آيـه    
آيـا كسـى كـه    « فرمايـد: سوره سجده است كه مـي  18

نيز در » أ مؤمن باشد نظير شخصى است كه فاسق باشد؟
اگر شخص فاسـقى بـراى شـما خبـرى     « :سوره حجرات

ـ آورد كامال تحقيـق كنيـد، مبـا    خبـرى بـه    ىدا از روى ب
يد و سپس از كرده خويشـتن  يگروهى مصيبتى وارد نما

تو چه شخصيتى دارى كه نام قـريش   »ب پشيمان شويد!
باشى زبان آرى، جز اين نيست كه تو پسر عليج ميه را ب

  ذكوان بود. وريه و نام اوكه از اهل صف
خـدا  ه ايم: بـ  كنى ما عثمان را كشتهكه گمان مياما اين
گويي طلحه و زبير و باره علي ميم اين سخنى كه درقس

عايشه نتوانستند بگويند، پس تو چگونه اين تهمت را به 
شدى كه پـدرت   زنى!؟ اگر تو از مادرت جويا مىعلى مي

بـن ابـى    هكرد و تو را به عقب ها مىن را ركيست او ذكوا
بست و از اين حسب و نسب رفعـت و مقـامى    معيط مى

رد. در صورتى كه خداى عليم براى تـو و  آودست ميه ب
پدر و مادرت در دنيا و آخرت ايـن همـه عيـب و ننـگ     

بـاره بنـدگان   كـه خـدا در  شماره كرده است!! و حـال آن 
خـدا قسـم تـو از نظـر     ه اى وليد! بـ  كند. خود ستم نمى

پسـر او    كنـى والدت و سن از آن كسى كـه گمـان مـي   
ترى، پس زرگرسد بهستى و حسب و نسبت به وى مي

گـويي! اگـر تـو متوجـه     حضـرت ناسـزا مـي   ه چگونه بـ 
ــي  ــتن م ــدا   خويش ــود را پي ــب خ ــب و نس ــدى حس ش

ـ   كردى، نـه ايـن   مى ديگـرى ببنـدى، در   ه كـه خـود را ب
خدا قسـم  ه اى پسرم! ب«تو گفت: ه صورتى كه مادرت ب

   »تر و پليدتر بود. كه پدرت از عقبه ناكس

  بن ابو سفيان پاسخ به عتبه

بن ابى سفيان! تو عقل درست و حسـابى   هاى عتب اما تو
ندارى كه من جواب تو را بگويم. تو اصال عقل ندارى تـا  

                                                 
  . أَ فَمن كاَنَ مؤْمًنا كَمن كاَنَ َفاسًقا لَّا يسَتون: 18سجده/  أ 
ُنـوا أَنْ ُتصـيبوا َقومـاً    إِنْ جاءكُم فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبي :6حجرات/ ب 

 .ما فَعلْتُم نادمينَ  بِجهالَةٍ فَُتصبِحوا على
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تو عتاب نمايم، خيرى نـدارى كـه كسـى بـه آن     ه من ب
اميدوار باشد و شرى ندارى كه كسى از آن بترسـد. اگـر   

  حضـرت ناسـزا بگـويي مـن آن را غريـب و بعيـد       ه تو ب
نيز غالم على بن ابى طالب  غالمِ دانم. زيرا من تو رانمي
. كـنم  سـرزنش تو را رد كنم و تو را  اعتراضدانم تا نمي

اما بدان كه خدا در انتظار عذاب كردن تو و پدر و مـادر  
باشد. تو فرزند همـان پـدرانى هسـتى كـه     و برادرت مي

هـا كـه   آن«خدا در قرآن مجيد راجع به آنـان فرمـوده:   
اى  انــد (و نتيجــه شــدهپيوســته عمــل كــرده و خســته 

. گردنـد  عايدشان نشده است)، و در آتش سوزان وارد مى
غذايى جـز از  . نوشانند اى بسيار داغ به آنان مى از چشمه
  غـذايى كـه نـه    . ندارنـد  )خار خشك تلخ و بـدبو (َضريع 
تو مـرا   »أ رهاند! كند و نه از گرسنگى مى ها را فربه مىآن
ن كسـى را كـه در   كنى!؟ پـس چـرا آ  قتل تهديد ميه ب

كـرد نكشـتى، در صـورتى كـه     رختخواب با زنت زنا مي
روى فرج وى بر تو غلبه يافته بود و در توليد فرزند با تو 

تو بست كه مال تو نبود! واى ه شريك شد و فرزندى را ب
  كشـيدى سـزاوارتر بـود از     بر تو! اگر تو از او انتقـام مـى  

ه كه برا براى اينقتل نمايي! من تو ه كه مرا تهديد باين
كنم زيرا آن بزرگـوار  گويي مالمت نميحضرت ناسزا مي

برادر تو را در كارزار كشـت. علـي و حضـرت حمـزه در     
علـت نابكـارى   ه كه بكشتن جد تو شركت داشت تا اين

مستحق آتش جهنم و عذاب دردنـاك گرديـد،    ،خويش
  تبعيد نمود.   دستور پيامبره علي بود كه عموى تو را ب

خـدا قسـم   ه كه گفتى: من آرزوى خالفت دارم: باين اما
اگر من آرزوى خالفت داشته باشم جا دارد، زيـرا مـردم   

نظيـر   كنند كه خليفه باشم. ولـى تـو  به من التماس مي
برادرت و خليفه پدرت نيستى، زيرا برادرت بيشتر از هر 

كـرد و از همـه كـس بيشـتر     كسى تمرّد امر خدا را مـي 
و خواهـان   نمـود.  ها را مطالبه مـى انريختن خون مسلم

                                                 
مـنْ    ُتسـقَى ، َنارا حاميـةً   َتصلى، عاملَةٌ نَّاصبةٌ: 7 – 3غاشيه:  أ 

لَّا يسمنُ و َلا يغْنـىِ  ، لَّيس لهُم طَعام إِلَّا من َضرِيعٍ، ءانيةٍ   عينْ
  . من جوع
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مقامى بود كه اهليت آن را نداشت، وى با مردم خدعه و 
خداوند نيز مكر كـرد و خداونـد بهتـرين    «نمود مكر مي

مكر كنندگان است (يعني بهتـرين نقشـه كشـان بـراي     
  »أ ).نابود مكر مكر كنندگان است

على براى قريش بـدترين فـرد قـريش     كه گفتى:اما اين
را فـرد مـورد ترحمـي    خدا قسم كه علـى هـيچ   ه بود: ب

  تحقير نكرد و هيچ مظلومى را نكشت. 

  بن شعبه يرةپاسخ به مغ

بن شعبه! حقا كـه تـو دشـمن خـدايي،      هاما تو اى مغير
كننـده قرآنـى، تـويي رسـول خـدا را       تويي كـه تكـذيب  

كنى، تويي كه زنا كارى، واجب است كه حد تكذيب مي
ود، زيرا شهود نيكوكارى بر زنا كـارى  خدا بر تو جارى ش
ـ اند، ولى سنگ تو شهادت داده تـأخير  ه باران نمودن تو ب
واسـطه غلـط   ه وسيله باطل و صداقت بـ ه افتاده و حق ب

ايـن گونـه حقـوق بـدين لحـاظ از       ب اندازى پايمال شد،
ى يرسـوا «دست رفت كه خداى توانا عـذاب دردنـاك و   

رتى كه رسوايي عذاب دنيا را براى تو مهيا نمايد، در صو
  » ت آخرت بيشتر است.

تو بودى كه فاطمه زهرا را زدى و بدن وى را خون آلود 
نمودى، و آن مظلومه جنين خود را سقط كرد، تـو ايـن   

خـدا را ذليـل    )وآلـه عليـه اهللاصـلي ( كه پيامبرعمل را براى اين
كنى و با امر آن حضرت مخالفت كـرده باشـى و هتـك    

در صورتى كه پيـامبر   انجام دادى. احترام آن حضرت را

                                                 
  . و يمُكرُ اللَّه و اللَّه خَيرُ الْماكرِين: 30انفال/  أ 
اشاره است به زناي مغيره با ام جميل زماني كـه در سـال    ب 
هجري والي كوفه از طرف عمر بود. چهار نفـر نـزد عمـر     17

 ،نافع بن الحـارث  ه،أبو بكرآمدند تا بر عليه او شهادت دهند: 
. وقتي سه نفر نخست شـهادت  شبل بن معبد و زياد بن عبيد

دادند، نوبت به زياد بن عبيـد رسـيد. عمـر بـه او بـه نحـوي       
فهماند كه باعث رسوايي مغيره نشود. او هم شهادت خـود را  

ضـربه   80را  كتمان نمود و نتيجه آن شد كه عمر آن سه نفر
  تازيه، حد تهمت زنا، زد.

  . في الْحياةِ الدنْيا و لَعذاب الĤْخرَةِ أَْخزىالْخزْيِ : 16فصلت/  ت 
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  زنـان بهشـت    سـرور تـو  «حضرت زهراء فرمـود:  ه خدا ب
سـوى آتـش   ه خدا قسم كه بازگشت تو بـ ه ب» باشى.مي

است وزر و وبال اين سـخنانى كـه گفتـى بـر عليـه تـو       
    خواهد بود.

  علــي ناســزا ه بــراى كــدام يــك از ايــن ســه موضــوع بــ
آن حضـرت؟ يـا   گويي؟ آيا به نقصان حسب و نسـب  مي

يا بـراى باليـي كـه بـر      دور است؟ كه از پيامبربراى اين
ـ    علـت جـور و سـتمى كـه در     ه اسالم وارد كـرده؟ يـا ب

دنيا رغبتـى كـرده   ه كه بجهت اينه قضاوت نموده؟ يا ب
است؟ اگر اين سخنان را بگويي دروغ گفتى و مـردم تـو   

  كنند.را تكذيب مي
ه مظلومانه كشت؟ بـ  كنى: على عثمان راآيا تو گمان مي

تـر از ايـن سـخنان    پرهيزكارتر و پاك خدا قسم كه على 
جان خودم قسم اگر اين طـور باشـد كـه علـي     ه است، ب

تو هيچ ربطـى نـدارد،   ه عثمان را مظلومانه كشته باشد ب
زيرا تو عثمان را در موقعى كه زنده بود يارى نكـردى و  

خانـه  پس از موت وى هم تعصبى نسبت به او نداشـتى  
تو هميشه در طائف بود، تو دائما خواهان زنـان زناكـار و   
طرفدار امور زمان جاهليت و نابودكننده اسالم بودى، تـا  

  كه هر چه نبايد بشود شد.  اين
بنى هاشم و بنى اميه: منظور تو ه اما جواب اعتراض تو ب

محبـوب نمـايي. امـا    اين است كه خـود را نـزد معاويـه    
مقام ه مارت و قول يارانت راجع بباره اجواب سخن تو در

ايد ايـن اسـت كـه: فرعـون      دست آوردهه سلطنتى كه ب
مدت چهار صد سال سلطنت كرد و موسى و هـارون دو  

كردنـد) و  راه حق دعوت مـي ه را (ب بودند كه وي پيامبر
 چه صدماتى كه از فرعون كشيدند. مقـام خالفـت يـك   

  ار عطـا  كـ كـار و تبـه  مقامى است كه خدا بـه افـراد نيكو  
دانم شايد  من نمى« فرمايد:مي نمايد. لذا قرآن مجيدمي

تى گيرى تـا مـد   اى شماست و مايه بهرهاين آزمايشى بر
گـاه تصـميم بگيـريم    ما هر«فرمايد: و نيز مي» أ ن)! (معي

كـاران  دهيم تا تبـه اى را نابود كنيم دستور مي اهل قريه
                                                 

  .حينٍ  و إِنْ أَدرِي لَعلَّه فتْنَةٌ َلكُم و متاع إِلى: 111انبياء/  أ 
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خن مـا ثابـت   گاه سفسق و فجور بپردازند آنه آن قريه ب
  »أ كنيم.نحو مخصوصى نابود ميه شود و آنان را ب مى

  پايان گفتگو

كه عموم آنان را مجاب نمود برخاسـت و  امام پس از اين
و بعـد در خطـاب بـه معاويـه     هاى خود را تكانيـد  لباس
  فرمود:

خدا ه آنان ب ، اْلَخِبيثات لْلَخِبيثينَ و اْلَخِبيُثونَ لْلَخِبيثات«
ســوگند اي معــايوه تــو و اصــحاب اينــان و پيــروان تــو 

ك  هستند.  أُولئـ باتلطَّيونَ لبالطَّي ِبينَ ولطَّيل باتالطَّي و
قٌ َكرِيمرِز رَةٌ وْغفم مُقوُلونَ َلها يمرَّؤُنَ مبعلـى  اينان  ب . م

امـام در  » او هسـتند. بن ابى طالـب و يـاران و شـيعيان    
  معاويه فرمود:  ه ب شدميخارج كه از مجلس لى حا
دست آوردى بچش و تحمل كـن  ه بالى را كه بزر و ووِ«

ــراى آن     ــن. و ب ــت ك ــود را درياف ــات خ ــزاى جناي   و ج
هايي را كه خدا براى تو و يارانت از قبيل رسـوايي  عذاب

 »اخروى آماده كرده مهيا بـاش!   دنيوى و عذاب دردناك
  :  به اصحابش گفتمعاويه شد امام كه از مجلس خارج 

ايـد   هـايي را كـه مرتكـب شـده    شما نيز كيفر جنايـت «
  وليد بن عقبه در جوابش گفت:  »بچشيد!

خدا قسم ما نچشيديم مگر آن طور كه تو چشيدى، ه ب«
  معاويه گفت:   !»جز بر تو گستاخى ننمود حسن بن علي

توانيـد از ايـن مـرد انتقـام     آيا مـن نگفـتم: شـما نمـي    «
  كرديـد، يـا   اى كاش شما اطاعت امـر مـرا مـي    بگيريد!؟

گرفتيد! كه از اين مرد كه شما را رسوا كرد انتقام مياين
كـه ايـن   برنخاست مگر ايـن  حسن بن عليخدا قسم ه ب

خانه در نظر من تاريك گرديد، من تصـميم داشـتم بـه    
                                                 

و إِذا أَردنا أَنْ ُنهلك َقرْيةً أَمرْنا مْترَفيهـا فََفسـُقوا   : 16اسراء/  أ 
لُ َفدا الَْقوهلَيقَّ عرْنافيها فَحميراًمها َتد  

زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مـردان ناپـاك   : 26نور/  ب 
نيز به زنان ناپاك تعّلق دارند و زنان پاك از آن مردان پاك، و 
مردان پاك از آن زنان پاكند! اينان از نسبتهاى نـاروايى كـه   

دهند مبرّا هستند و براى آنـان آمـرزش    (ناپاكان) به آنان مى
  ) و روزى پرارزشى است!(الهى
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وى آسيبى بزنم، امروز و بعـد از ايـن خيـرى در وجـود     
  » د.شما نخواهد بو

رسيد و شنيد  مَكگوش مروان بن حه ب هاين مناظرخبر 
هـا  سـراغ آن وسيله امام رسوا شدند ه معاويه و يارانش ب

در خانه معاويه بودند. هنوز ان نموقعى رسيد كه ايرفت. 
  پرسيد:مروان از آنان 

  گفتند:   »بشما شده؟ حسن بن عليچه توهينى از «
   مروان گفت: »هر چه شنيدى صحيح است.«
 خدا قسم كه من حسن ه پس چرا مرا احضار نكرديد! ب«

دادم كـه نـزد   نحوى فحش ميه و پدر و اهل بيت او را ب
و آن معاويـه  » غالم و كنيزان احترامـى نداشـته باشـند.   

  گفت:  گروه 
دانستند كه مروان ان مياين» چيزي را از دست ندادي!«

  مروان به معاويه گفت:  چقدر بد دهن و فحاش است! 
وقتـى معاويـه    »دنبال حسن بفرست تـا بيايـد!  ه پس ب«

  فرستاده معاويه فرمود:  ه سراغ امام فرستاد آن حضرت ب
ـ اين شخص قلدر و ستمكيش از من چه مي« ه خواهد؟ ب

خدا قسم اگر بخواهـد زبـان درازى كنـد گـوش او را از     
كنم كـه تـا   نحوى خسته ميه ننگ و عارهايي كه دارد ب

سراغشـان  امـام برخاسـت و   » ماننـد. قيام قيامت بـاقى ب 
انـد و فقـط   طور مثل قبل نشسـته همانان نديد ايرفت 
امام رفت و نزد معاويـه  ها ملحق شده است. ه آنبمروان 

  معاويه فرمود:ه و عمرو بن عاص بر سر تخت نشست و ب
  معاويه گفت:   »دنبال من فرستادى؟ه براى چه ب«
و را خواسـته  ام بلكـه مـروان تـ    من سراغ تو نفرسـتاده «

  مروان به امام گفت:  »است.
  فرمود:  امام » اى!؟ مردان قريش فحاشى كردهه تو ب«
  مروان گفت:  »اكنون چه تصميمى دارى؟«
ـ  ه ب« نحـوى  ه خدا قسم من تو و پدر و اهل بيت تـو را ب

ناسزا و فحش خواهم گفت كه ورد زبان غالم و كنيـزان  
  امام در جوابش فرمود:  » زر خريد باشد.

تـو و  ر ام، ولى خداى قها پدرت فحش ندادهتو و ه من ب«
پدرت و اهل بيت و ذريه تو را لعنت كـرده اسـت و هـر    



 زندگاني امام حسن (عليه السالم) /  71

كسى را كه از صلب پدر تو تا قيام قيامت بوجـود بيايـد   
خـويش لعنـت نمـوده!! اى     )وآلـه عليـه اهللاصلي( زبان پيامبره ب

خدا قسم تو و احـدى از آن اشخاصـى كـه در    ه مروان! ب
كرد منكـر  كه پيامبر خدا تو و پدرت را لعنت مي موقعى

ترساند ولى تو جز اين مطلب نخواهيد شد. خدا تو را مي
طغيان و سركشى چيزى اضـافه نخـواهى كـرد، خـدا و     

درختـي  «گويند كه در قـرآن فرمـوده:   رسول راست مي
ترسانيم، ولى چيزى غيـر از  ما ايشان را مي نفرين شده!

اى مروان! تو و ذريـه تـو از    »أ .كرد طغيان زياد نخواهند
ناگـاه   »ايد كـه در قـرآن يـاد شـده!     همان شجره ملعونه

معاويه برجست و دست خـود را بـر دهـان امـام نهـاد و      
  گفت:  

امـام از مجلـس    »اى ابا محمد! تو كه فحاش نبـودى!؟ «
هاي خشمگين و غمگـين  خارج شد و آنان نيز با صورت

  64از مجلس خارج شدند.

 كوفهخروج از 
هجـري بـود كـه ديگـر      41روزهاي اخر ربيع االول سـال  

نيـازي   معاويه حاكم همه قلمرو اسالم شده بـود. ديگـري  
و  65بن شعبه را والي كوفه نمود نبود در كوفه بماند. مغيره

  همراه با لشگريانش كوفه را به قصد شام ترك نمودند. 
م كه در جريا سليمان بن صرد بعد از خروج معاويه از كوفه

  آمد و گفت:  امامنزد  صلح در كوفه نبود،
  : امام فرمود!» سالم بر كسى كه مؤمنان را خوار كرد«
  گفت:  و بعد سليمان نيز نشست. !»بنشين !سالم بر تو باد«
 كنيم در حالى كه يـك  ما از بيعت تو با معاويه تعجب مى«

باشند. تو هيچ  صد هزار جنگجو از مردم عراق همراه تو مى
اى از  هد و پيمانى براى خود نگرفتـى، و هـيچ بهـره   گونه ع

خالفت ندارى، كـارى را كـه تـو انجـام دادى، مـن انجـام       
دهم. بر خالف گمان بزرگان قوم، شروطى را پذيرفتى  نمى

هاى دشمنان را بر آورده ساخت، و در ايـن راه   كه خواسته

                                                 
و الشَّجرَةَ الْملْعوَنـةَ فـي الُْقـرْآنِ و نَُخـوُفهم فَمـا      : 60 /اسراء أ 

 .يزِيدهم إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً
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اى كه آتش جنگ را خاموش كنى و با ايـن فتنـه    خواسته
اى، زير  ى. عهد و پيمانى را كه با معاويه پذيرفتها كنار آمده

خواهيم كـه ايـن عهـد و     پاى خود خواهيم نهاد و از تو مى
پيمان را بشكنى و آماده جنگ شوى. بـه مـن اجـازه بـده     

اى را از كوفه براى جنگ بيـاورم و عامـل معاويـه را از     عده
خدا حيله خائنـان  «كنيم. به فرموده قرآن:  كوفه بيرون مى

همه كسانى كه در مجلس حاضـر   »أ رساند. به هدف نمى را
  گفتند:  صدا  بودند يك

سليمان بن صرد را بفرست و ما را نيز به همراه او، وقتـى  «
كه ما عامل معاويه در كوفه را بيرون رانديم تو نيـز بـه مـا    

  : امام فرمود!» ملحق شو
چـه  شما پيروان و شيعيان ما هستيد، و خير خواه ما، آن«

را گفتيد دريافتم، اگر من اهل دنيا بودم و براى دنيـا كـار   
اصــال پــذيرفتم. معاويــه  كــردم ســخنان شــما را مــى مــى

باشد. مـن  جنگجوتر از من نيست و قوي تر از من نيز نمي
گيرم در آن كارى كه كردم فقـط   گواه مىو شما را خدا را 

در پى اين بودم كه خون شما محفوظ مانـد. تقـواى الهـى    
هايتـان   يشه كنيد و به قضاى الهى راضى باشيد. به خانـه پ

كـار  برويد تا نيكى به شما رو كند و يا ايـن كـه ايـن گنـاه    
از بين برود. پدرم به من گفته است معاويـه كـار    )معاويه(

خالفت را در دست خواهد گرفت. به خدا سوگند، اگر همه 
ه ها پناه ببريم شكى نخـواهم داشـت كـه معاويـ     ما به كوه

خالفت را در دست خواهد گرفت. اما اين كـه گفتيـد مـن    
خوار كننده مؤمنان هستم، شما اگر خوار شويد بهتر است 
از اين كه در جنگ كشته شويد. تا زمانى كه معاويه زنـده  

هايتان جاى گيريد. خدا با كسانى اسـت   است بايد در خانه
» كه تقواى الهى پيشه كنند و كارهاى نيك انجـام دهنـد.  

آمـد و   السـالم) (عليـه حسين امام نزد از آنجا ليمان بن صرد س
بـراي ايشـان    السـالم) (عليـه ديدارش را با امام حسـن  ماجراى 

  : فرمودحسين تعريف كرد. امام 
هر يك از مردان شما بايد در خانه خود بنشيند و دسـت  «

به كارى نزند، تا زمانى كـه معاويـه زنـده اسـت. بـه خـدا       
پسـنديم.   سوگند اين بيعت، بيعتى بود كـه مـا آن را نمـى   

                                                 
 . أَنَّ اللَّه ال يهدي كَيد الْخائنين: 52يوسف/  أ 
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وقتى كه معاويه مرد ما و شما خواهيم بود و نظر خـواهيم  
  »66داد.

ي هاي كوفه وقتشخصي به نام سعيد بن نتل نيز در كوچه
  گونه سالم داد:به امام رسيد به امام اين

  امام فرمود:» يم يا مذل المؤمنين!كم علالالس«
من مؤمنين را خوار ننمودم و لكن دوست نداشتم بر سـر  «

  »67.ها را بريزمملك خودن شما
  و با شخص ديگري از امام در كوفه سؤال كرد:

  د:امام پاسخ دا» آيا در اين كار راه انصاف را رفته اي؟«
تاد هزار يـا  از اين ترسيدم كه در روز قيامت هفآري! من «

هشتاد هزار انسان خون آلود، نزد خدا دادخواهي كنند كه 
   68براي چه خون آنان ريخته شده است.

و آناني كه با او بودند (از خـانواده و   السـالم) (عليهو امام حسن 
  شيعيان خاصش) نيز به سوي مدينه رهسپار شدند. 

  مسير مدينه بـا كسـي برخـورد نمـود كـه امـام را       امام در 
شناخت و از قصه صلح با خبـر شـده بـود. وقتـي امـام      مي

   نزديك شد در خطاب به امام گفت:
كه روى مسـلمين را   اى كسي يا مسود وجوه المسلمين!«

  حضرت به او فرمود: !»سياه كرده
مبر در خواب و عالم رويا ديـده  ازيرا پي !مرا سرزنش مكن«
 كه مردان بنى اميه يكى بعد از ديگرى بر منبر او فـراز  بود
تنگ شد. خداوند عز و جل نازل  شدند. از آن وضع دل مى
كوثر يك رود در بهشت است و » إِنَّا أَعَطيناك الَْكوثَرَ«كرد 
ــنينَ و« س مــاه ــت إِن متَّعَن يــا كــاَُنواْ ، أَ فَرَء م مهــاء ج ــم ُث

و بعـد از آن   69 »أ .عنهُم ما كاَُنواْ يمتَّعـونَ   أَْغنى ما، يوعدونَ
اميه بنو ».َخيرٌ من أَْلف شَهر«تا » إِنَّا أَنْزَْلناه في َليَلةِ الَْقدرِ«

يعني يك شـب قـدر    70شوند.بعد از تو هزار ماه پادشاه مي
   71براي تو بهتر از هزار ماه حكومت بني اميه است.

  خبر صلح در بصره

                                                 
هـا  به ما خبر ده، اگر (باز هم) ساليانى آن: 27 – 25شعراء/  أ 

هـا  سپس عذابى كـه بـه آن  ، مند سازيم را از اين زندگى بهره
گيـرى از   وعده داده شده به سراغشان بيايد اين تمتع و بهـره 

  ها سودى نخواهد داشت!دنيا براى آن
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از آن طرف وقتي خبر بيعت امام با معاويه به بصره رسيد، 
  گفتند:ها ميشورشي بينشان براه افتاد. آن

» .ما راضي به اين نيستيم كه امر حكومت به معاويه برسـد 
در اين بين شخصـي بـه نـام حمـران بـن ابـان سـريعا بـا         
اقداماتي كه انجام داد بصره را به تصـرف خـود درآورد و از   

خواست كه به او ملحق شوند. خبر به  السالم)(عليه امام حسين
معاويه رسيد و معاويه هم عمـرو بـن ارطـاة را بـه همـراه      

ها به بصره آمدند و شورشيان لشگري روانه بصره نمود. آن
 72هايشـان شـدند.  ها نيز مالزم خانـه را متفرق نموده و آن

گــاه عمــرو بــه داراالمــاره بصــره داخــل شــد. او بســيار آن
خشمگين بود. روز بعد عمرو داخل مسجد جامع بصره شد 

و فرزنـدش را   السـالم) (عليـه گاه امام علـي  و به منبر رفت و آن
  دشنام داد بعد از آن گفت:

دهم بـه ايـن كـه اگـر     اي اهل بصره! من شما را قسم مي«
راست گفتم بگوييد راست گفتي و اگر دروغ گفتم بگوييـد  

ابكره بـه طـرف منبـر هجـوم     مردي به نام اب» دروغ گفتي.
  آورد و گفت:

دروغ گفتي اي دشمن خدا، علـي بـن ابيطالـب بهتـر از     «
» توست و بهتر از كسي است كه تو را بر ما حـاكم نمـوده!  

  عمرو فرمان داد:
عده اي زيردستان ستمگرش سوي ابـابكره  » او را بگيريد«

آمدند. مردي از بني ضبه خودش را روي او انداخت و بعـد  
و را پنهانش نمودند و از دست عمرو نجاتش دادنـد.  مردم ا

عمرو شش ماه در بصره ماند و بعد جايش را به عبد اهللا با 
عامر داد. او پسر دايي عثمان بود. چنـد مـاهي هـم او بـر     
ـ     ه بصره حكومت نمود تا اين كه معاويه زيـاد بـن ابيـه را ب

   73جايش منصوب نمود.
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  چهل حكمت

  ورع - 1
آدم! عف عنِ محارِمِ اللّه َتكُنْ عابِداً، و ارضِ بِما َقسم يا ابنَ 

اللّه سبحانَه َلك َتُكنْ غَنياً، و أحسنْ جوار منْ جاورك َتكُنْ 
ما تُحب أنْ يصاحبوك بِه َتكُنْ  مسلماً، و صاحبِ الّناس بِمثْلِ

 74 عدالً.
به محرّمات الهي عفيف و پاكدامن اي فرزند آدم! نسبت 

چه كه تا عابد و بنده خدا باشي. راضي باش بر آن ،باش
خداوند سبحان برايت تقسيم و مقدر نموده است، تا هميشه 

- نياز باشي. نسبت به همسايگان، دوستان و همغني و بي
تا مسلمان محسوب شوي.  ،نشينان خود نيكي و احسان نما

نان بر خورد كن كه انتظار داري چبا افراد (مختلف) آن
 .تا عادل باشي گونه با تو بر خورد نمايندديگران همان

 جوانان بهشت - 2
و نَحنُ ريحانَتا رسولِ اللّه، و سيدا شَبابِ أهلِ الْجنّةِ، فَلَعنَ  

 75 اللّه منْ يتََقدم، اَو يَقدم علَينا اَحداً.
و  وآله)هيعلاهللاي(صلرسول اللّه  يريحانه(من و برادرم) و ما دو نفر 

دو سرور جوانان اهل بهشت هستيم، پس خدا لعنت كند 
 يا ديگري را بر ما مقدم دارد. دقدم شومكسي را كه بر ما 

  محبت ما - 3
 طُ الرّيحساقم، كَما يني آدنْ بم طُ الذُُّنوبساقنا لَيبإنّ ح و

 76 منَ الشَّجرِ.الْورقَ 
 ياز نامه(سبب ريزش گناهان  ،همانا محبت و دوستي با ما

سبب ريزش برگ طوري كه وزش باد، شود، همانمي )اعمال
 .شوددرختان مي

   السالم)هي(علتوصيف امام علي  -4
 رِكُهدال ي ُلونَ، واالْو سِبقْهي سِ لَملٌ ِباالْمجر َقكُمفار لََقد

 77 أَالْخرُونَ.
كه گذشتگان شخصي از ميان شما رفت در رثاي پدر: ديروز 

 .بر او پيشي نگرفتند و آيندگان به او نخواهند رسيد
   قرائت قرآن -5

لةٌ وجعا مةٌ، إمجابةٌ موعد لَه الُْقرْآنَ كاَنت نْ َقرَءلَّةٌ. مؤجا مإم 
78 

اگر  مستجاب دارد، كسي كه قرآن را قرائت نمايد، دعايي
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مصلحت باشد دعايش سريع مستجاب خواهد شد و اگر 
 گردد.مصلحت نباشد در آينده مستجاب مي

 توصيف قرآن - 6
 النُّورِ و صابيحم ورِ. إنّ هذَا الْقُرْآنَ فيهدالص فاء79 ش 

 )و سعادت(هاي هدايت به سوي نور چراغ ،همانا در اين قرآن
 ها است.ها و سينهشفاي دل ،نموجود است و اين قرآ

  بين الطلوعين -7
منَ صلّي فَجَلس في مصالّه إلي طُلُوعِ الشّمسِ كانَ لَه ستْراً 

 80 منَ النّارِ.
خواند و در جايگاه خود بنشيند تا بهر كه نماز صبح را 

خواهد (جهنم) از آتش  حفاظيخورشيد طلوع كند، برايش 
 بود.
  ماه رمضان - 8

اللّه جعلَ شَهرَ رمضانَ مضْماراً لخَلْقه، فَيستَبُِقونَ فيه إنَّ 
 ِبطاعته إِلي مرْضاته، َفسبقَ َقوم فََفازوا، وَقصرَ آَخرُونَ فَخابوا.

81 
دان ماه رمضان را براي بندگان خود مي ،خداوند متعال

  ا دهند ت؛ پس در اين ماه مسابقه ميمسابقه قرار داد
ي اطاعت او به خشنودي و رضاي او برسند، در نتيجه بوسيله

شوند و عده اي ديگر عده اي پيشي گرفته و سعادتمند مي
 .مانندكوتاهي كرده و خسارت ديده و بي بهره مي

  مسجد - 9
دإح أصاب ِجدسإلَي الْم الفاالْخْت نْ أدامةً مي ثَمان: آي

مستَفاداً، وعلْماً مسَتْطرَفاً، ورحمةً منْتَظرَةً، محكَمةً، أَخاً 
هَترُد دي، اَولَي اْلهع لُّهةً َتدمكَلالذُُّنوبِ  و َترْكنْ الرَّدي، وع

 82 حياء اَو َخشْيةً.
را در مسجد  كه رفت و آمد به مسجد را استمرار دهدهركس 

گردد: برهان ميقرار دهد يكي از هشت فايده شاملش 
اي براي معرفت، دوست و برادري سودمند، دانش ونشانه

واطالعاتي جامع، رحمت و محبت عمومي، سخن و مطلبي 
به سوي هدايت راهنمايي كند و يا از هالكت دور كه او را 

در ترك گناه به جهت شرم از مردم و  )إجباري(، توفيق كند
 يا به جهت ترس از عقاب.

 علما همنشيني با -10
منْ أكَْثرَ مجالسة الْعلَماء أطَْلقَ عقالَ لسانه، و فََتقَ مراتقَ  

ذهنه، و سرَّ ما وجد منَ الزِّيادةِ في نَْفسه، وكاَنت لَه واليةٌ لما 
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ما تَعةٌ لإفاد و ،لَمعي83 .لَّم 
هر كه با علما بسيار مجالست نمايد، سخنش و بيانش در 
بيان حقايق آزاد و روشن خواهد شد، و ذهن و انديشه اش 

گردد و به يابد و بر معلوماتش افزوده ميو توسعه ميشده باز 
 تواند ديگران را هدايت نمايد.سادگي مي

  علم اندوزي - 11
طيعوا حْفظَه َفاكْتُبوه و ضَعوه في تَعلَّموا الْعلْم، َفإنْ لَم َتسَت

.كُموتي84 ب 
چه فرا گيريد، و چنان )از هر طريقي(علم و دانش را 

خود نگه داريد، ثبت كنيد و  يرا در حافظه نتوانستيد آن
 قرار دهيد. )در جاي مطمئن(بنويسيد و در منازل خود 

   معرفت - 12
 85 عرَف الدنْيا زهد فيها. منْ عرَف اللّه أحبه، و منْ

هركس خدا را بشناسد، (در عمل و گفتار) او را دوست دارد و 
 كسي كه دنيا را بشناسد آن را رها خواهد كرد.

 تباهي - 13
هالك الْمرْء في َثالث: اَْلكبرُ، والْحرْص، والْحسد؛ َفاْلكبرُ  

ليسنَ إبلُع بِهينِ، والد الكه خَرَج بِهالنَّْفسِ، و ودع رْصالْحو .
 86 آدم منَ الْجنَّةِ. والْحسد رائد السوء، ومنْه قََتلَ قابيلُ هابيلَ.

هر شخص در سه چيز است:  )دين و ايمان(هالكت و نابودي 
سبب نابودي دين و ايمان شخص  ،تكبر، حرص، حسد. تكبر

 )با آن همه عبادت(تكبر شيطان  يوسيلهباشد و بهمي
دشمن شخصيت انسان است،  ،ملعون گرديد. حرص و طمع

آن از بهشت خارج  يوسيلهطوري كه حضرت آدم بههمان
ها است و به ها و زشتيخالف يهمه قراولپيششد. حسد 

 برادر خود هابيل را به قتل رساند. ،همان جهت قابيل
  حق و باطل - 14

 تأَيأصاِبع، ما ر عبلِ أرالْباطقِّ ونَ الْحيِبب قَدقُّ والْح وَفه كنيع
 87 َتسمع بِأُذُنَيك باطالً كَثيراً.

چه را كه با بين حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است، آن
را شنيدي يا آن  كه چه راچشم خود ببيني حق است؛ و آن

 بسا باطل باشد.چه  ،كه برايت نقل كنند
  خواري - 15

 88 ألْعار أهونُ منَ الّنارِ.
تر است از آسانسرزنش مردم (و احساس خواري دنيوي)، 
 معصيت و گناهي كه موجب آتش جهنّم شود.
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  بوسيدن - 16
.هتهبنْ جالنُّورِ م عضولْ مقَبفَلْي أخاه كُمد89 إذا لَقي أح 

وقتي انسان برادر مؤمن و دوست خود را مالقات نمود، بايد 
او را  )گاهسجدهمحل نور در پيشاني او (يعني پيشاني و 

 ببوسد.
  هدف خلقت - 17

 ،آجاَلكُم ي، كََتبدس كُمبِتارِك سلَيثاً، وبع خْلُْقُكمي َلم إنَّ اللّه
 روأنَّ ماَقد ،ْنزِلَتَهم كُلُّ ذي ُلب رِفعيل ،َشكُمعائم َنكُميب مَقسو

 90 عنْه فََلنْ يصيبه. صرِفلَه أصابه، وما 
ه و بدون غرض نيافريده و شما ها را بيهودخداوند شما انسان

آخر عمر هر يك معين و ي هرا آزاد، رها نكرده است. لحظ
ها و روزي هركس سهميه بندي و باشد، نيازمنديثبت مي

كه موقعيت و منزلت شعور و درك تقسيم شده است تا آن
چه براي او مقدر شده و بداند كه آن گردد ختهاشخاص شنا
كه از او گردانده شده به او نخواهد چه رسد و آنبه او مي
  .رسيد
 انتخاب دوست - 18

   و هوارِدم رِفتّي تَعداً حال ُتواخِ أح !نَييا ب :هْلدضِ وعبقالَ ل
مصادره، َفإذَا استَنْبْطت الْخبرَةَ، و رضيت الْعشْرَةَ، فĤَخه علي 

 91إقالَةِ الْعْثرَةِ، و الْمواساةِ في الْعسرَةِ.
  از فرزندانش فرمود:  يكيبه  امام

كه او م! با كسي دوستي و برادري بر قرار نكن مگر آناي پسر
بشناسي، پس هنگامي هايش ها و خروجيلحاظ وروديرا از 
اطالع يافتي و به معاشرت با او رضايت دادي؛ با او  كه 

ها چشم پوشي كني و در برادري كن به نحوي كه در لغزش
 .ها همدردي كنيسختي
  بخل - 19
فَقالَ: هو أنْ يري الرَّجلُ ما أنْفَقَه تَلَفاً، وما عنِ الْبخْلِ؟  سئلَ 

 92 أمسكَه َشرَفاً.
  حضرت پيرامون بخل سؤال شد؟ در جواب فرمود:  از

چه را به ديگري كمك و معناي آن چنين است كه انسان آن
انفاق كند فكر نمايد كه از دست داده و تلف شده است و 

شته است خيال كند برايش چه را ذخيره كرده و نگه داآن
 ماند و موجب شخصيت و شرافت او خواهد بود.باقي مي
  زنا -20

 93 ناء مجلَبةٌ للْغناء:َترْك الزِّنا، وكَْنس الْفناء، وَغسلُ اإل
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انجام ندادن زنا، جاروب و نظافت كردن راهرو و درب منزل، 
 گردد.نيازي ميو بي نيازيبيو شستن ظروف سبب 

  سياست - 21
السياسةُ أنْ َترْعي حقُوقَ اللّه، وحُقوقَ االْحياء، وحُقوقَ 

.وات94 االْم 
ن است كه حقوق خداوند و حقوق موجودات به ايسياست 

 زنده و حقوق مردگان را رعايت كني.
  مشورت - 22

.مهْشدوا إلي ردإالّ ه مقَو ر95 ما َتشاو 
ي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، در كارها(هيچ گروهي 
كه به رشد اند مگر آنبا يكديگر مشورت نكرده )فرهنگي و...

 اند.رسيده )فكري و عملي و...(
  شكر و صبر - 23

 :رُ الَذّي ال َشرَّفيهلَي الّنازِلَةِ.ااَلْخَيرُ عبالصةِ، ومالنِّع ع96 لشُّْكرُ م 
96 
ها نعمت شكر در برابر ،كه شرّ و آفتي در آن نباشد خيريآن 

  ها است.و صبر و شكيبائي در مقابل سختي
  غنيمت عمر - 24

 ،كْطنِ اُمنْ بم َقْطتْنذُ سم رِكممِ عدَتزَلْ في ه م! لَمنَ آدابي
َتزَود و يفَُخذْ مما في يديك لما بينَ يديك، َفإنَّ الْمؤْمنَ 

 97 ع.الْكافرُ يتَمتَّ
اي، در حال گذراندن از موقعي كه به دنيا آمده !اي فرزند آدم

ات (قبر و چه داري براي آيندهعمرت هستي، پس از آن
زاد و  يقيامت) ذخيره نما، همانا كه مؤمن در حال تهيه

 .باشدمي؛ وليكن كافر در فكر لذّت و آسايش استتوشه 
  ترس - 25

تَبُلغَ االْمنَ، خَيرٌ ممنْ يؤْمْنك حتّي إنَّ منْ َخوفَّك حّتي 
.في الَْخو98 تَلْتَق 
كه اينتا ترساند و تو را ميتو را هشدار دهد به همانا كسي 

، بهتر است از آن به موضع مطمئني برسي و آن را اخذ كني
كه با مواضع اشتباه اينتا به تو اطمينان دهد كسي كه فقط 

 .مواجه شوي كه ترس از آن داشتي
  دوست - 26

 تْهدنْ باعم عيدالْبو ،هبَنس دعإنْ بةُ ودوالْم تْهنْ َقرَّبم الَقريب
.هبَنس إنْ َقرُبةُ ودو99 الْم 

نزديكترين فرد به انسان كسي است كه دلسوزي و محبت، او 
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را (به انسان) نزديك كرده باشد گرچه خويشانوندي نزديكي 
ترين فرد كسي است كه دلسوزي و داشته باشد و بيگانهن

محبت (نكردن) او را دور كرده باشد هر چند از نظر 
 .خويشانوندي نزديك باشد

  جوانمردي - 27
  ،مالَه هالحإصو ،هلي دينلِ عالرَّج ةِ فَقالَ شُحرُونِ اْلملَ عئس

 100 وقيامه ِبالْحُقوقِ.
  امام پيرامون مروت و جوانمردي سؤال شد، حضرت فرمود:  از

جوانمرد كسي است كه در نگهداري دين و عمل به آن 
، در اصالح اموال و ثروت خود همت گمارد، و حريص باشد

  در رعايت حقوق طبقات مختلف پا بر جا باشد.
  بهداشت انديشه - 28

فكَي هأُكولَفكِّرُ في منْ يمل تجِبع  بنجفَي ،هُقولعَفكِّرُ في مالي
.رْديهما ي هردص عدويو ،ؤْذيهما ي طْنَه101 ب 

جسم و  يكنم از كسي كه در فكر خوراك و تغذيهتعجب مي
  معنوي روحي خود  يتغذيه يولي درباره ،بدن هست

  پس از غذاهاي فاسد شده و خراب دوري  ؛انديشدنمي
چه و هر عقل و قلب و روح خود را كاري ندارد هركند و مي

 كند.و نوعي باشد استفاده مي لاي به هر شكمطلب و برنامه
  ادب خوردن غذا - 29

.مي اْلهنْفي هدعبي الْفَْقرَ، ونْفلَ الطَّعامِ ينِ قَبيدلُ الْي102 َغس 
زدايد و فقر و تنگدستي را مي ،ها قبل از طعامشستن دست
 برد.ها و آفات را از بين ميناراحتي ،بعد از آن

   پرسش -30
 103 حسنُ السؤالِ نصف الْعلْمِ.

مثل آن  ،سؤال و حالت پرس و جو داردبه كسي كه عادت 
 ها را فرا گرفته باشد.است كه نصف علم

  بردباري - 31
 104 والْعجلةَ سفَه.إنّ الْحلْم زينَةٌ، واْلوفاء مرُوةٌ، 

صبر و شكيبائي زينت شخص، وفاي به عهد عالمت 
جوانمردي، و عجله و شتابزدگي (در كارها بدون انديشه) 

 باشد.خردي ميدليل بي
 ادب دوستي - 32

 .تُهرُوم تدَفس هبِإخوان تََخفنِ اس105 م 
كسي كه دوستان و برادرانش را سبك شمارد و نسبت به 

 اعتناء باشد، مروت و جوانمرديش فاسد گشته است.ها بيآن
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  تكليف و عقل - 33
 106 ي الْعباد يوم الْقيامةِ علي َقدرِ عُقولهِم.إنّما يجزَ

بندگان به مقدار عقل و درك و  ،همانا در روز قيامت
  شوند.مي جزاء دادهشعورشان 

 تقوا - 34
 باب كُلِّ َتوبة و رأْس كُلِّ حكْمة و َشرَف كُلِّ عمل أَلتَّْقوي 
  107فاز منْ فاز منَ الْمتَّقينَ. ِبالتَّقْوي 

و پرهيزكاري  سرآغاز هر توبه اي، و سرّ هر حكمتي، و  تقوا
شرف و بزرگي  هر عملي  است، و هر كه از با تقوايان 

 است.كامياب گشته به وسيله تقوا كامياب شده 
 شوخي - 35

 108 ألْمزاح يأْكُلُ اْلهيبةَ، و َقد أكَْثرَ منَ الْهيبةِ الصامت 
شخصيت و وقار انسان را از  )،جاهاي زياد و بيشوخي(مزاح 

و افراد ساكت بهره بيشتري از هيبت و شخصيت برد، بين مي
 اند.برده
  شكر - 36

 109 ألُلؤْم أنْ ال َتْشُكرَ النِّعمةَ.
 نعمت است.م پستي شخص، شكر نكردن از ولي ياز عال
  برآوردن نياز - 37

 110 لَقَضاء حاجةِ أخ لي في اللّه أحب منْ إعتكاف َشهر.
دوست و برادري كه هر آينه برآوردن حاجت و رفع مشكل 

، از يك ماه اعتكاف، نزد من بهتر و دوستيمان در راه خداست
 تر است.محبوب
  يادن - 38

و ،قابها عرامفي ح و ،سابها حاللنْيا في حي  إنَّ الدف
منْها  الشُّبهات عتاب، فَأْنزِلِ الدنْيا بِمْنزَلَةِ الميتَةِ، ُخذْ

.كْفيك111 ماي 
هايش عذاب و عقاب در هاي دنيا محاسبه دارد و حرامحالل

. پس استپي دارد و در مشتبه بين حالل و حرام آن مواخذه 
ته و مرداري بشناسي چون ميبايد دنيا (و موجوداتش) را هم

 و اضطرار از آن استفاده كني. ازكه به مقدار ني
  اميد و هراس - 39

 كَأنّك كرَتخلْ الماع داً، وأب تَعيش كَأنَّك نْياكدلْ لماع و
 112 تَموت غداً.
چنان برنامه ريزي  )..ي و.ياز نظر اقتصاد و صرفه جو(در دنيا 

، و در آن زندگي كنيخواهي هميشه كه ميكن مثل آن
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(مي كه نسبت به آخرت به نوعي حركت و كار كن مثل اين
 فردا خواهي مرد.داني) 
 ترينزرنگ - 40

جور، الَْكريم هو قي، و أحمقُ الْحمقِ الَْفأكْيس اْلكَيسِ التَّ 
 113 السؤالِ.التَّبرُّع قَبلَ 

ترين و هوشيارترين افـراد، شـخص بـاتقوا و پرهيزكـار     زيرك
كار و اهـل  ترين افراد، كسي است كه تبهحمق و نادانا؛ است

ترين افراد، آن كسي شخصيت ترين و بامعصيت باشد؛ گرامي
  است كه به نيازمندان پيش از اظهار نيازشان، كمك نمايد.
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