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  اطالعات كلي

 : علي  بن ابي طالب.نام
السـبطين و  : ابوالحسن، ابوالحسين، ابـو تـراب، ابـو   كنيه

 الريحانتين.
المسـلمين،  الوصـيين، سـيد  : اميرالمؤمنين، سـيد ألقاب
المّتقين، رسول اهللا، امام العرب، خليفةاألوصياء، سيدسيد

المؤمنين، صهر رسول اهللا، حيدر، مرتضي، وصي، يعسوب
 و...  

 23عـام الفيـل،    30: سيزده رجب سـال  والدت تاريخ
 .سال پيش از هجرت

 .: مكه معّظمه، داخل كعبهتولد محل
طالب (عبد مناف) بن عبدالمطلب بـن  : ابيپدري نَسب

  هاشم بن عبد مناف.
س از پدرش، عبـدالمطلب، بـه مـدت    ابوطالب پ حضرت

  وآلـه) عليـه اهللا(صـلي سال كفيل و پشتيبان حضرت محمد  44
شاياني  بـه   هاي  كمكبود و در ظهور و گسترش اسالم 

آن حضرت نمود و ايشان را از گزند و كيد و كين قريش 
در امان داشت و بهتر از فرزنـدان خـويش از او حمايـت    

 كرد.
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 هاشم.: فاطمه بنت اسد بن مادر
و برادرانش نخسـتين هاشـمياني      السالم)(عليهعلي  حضرت

بودند كه از پدر و مادر هاشـمي  تولـد يافتنـد. مـادرش     
اســالم و از  صــدر(فاطمـه بنــت اسـد) از بــانوان بـزرگ    

نخستين زناني  بود كه پس از خديجه كبري  به پيـامبر  
سالگي در دامـن   از سن هشت پيامبراسالم ايمان آورد. 

اين بانوي مجلّله تربيـت يافـت و بـيش از چهـل      پرمهر
منـد بـود. وي در    هاي او بهـره  سال از خدمات و حمايت

 پيامبر را بر عهده داشت. مادراين مدت نقش 
بنت اسد به همراه خاندان پيامبر اكرم به مدينـه   فاطمه

جا وفات يافت. پيامبر اكـرم در  مهاجرت كرد و در همان
ا دسـت خـود و بـا پيـراهن     وفات او اندوهگين شده و بـ 

خود، او را كفن كرد و بـر وي نمـاز خوانـد و بـه خـاك      
را بـر وي    )السـالم هيـ (علسپرد. سپس واليت فرزندش، علـي  

فرمـود و ايـن دعـا را در حقـش از خـداي منـان        تلقين
 مسئلت نمود:

»الَّذي  الّلهيي وحي و ميتي  يح وي  هأُم رْ لـْغفا وتمال ي
مفاطتها، وجَلقِّنها حو ،داَس خََلها،    ةَ ِبْنتد هـا مـَليع عوس

و دمحم كقِّ َنِبيِبح   م حـاَر نَّكلي فَانْ َقبالَّذينَ م الْاَْنِبياء
 »1الرَّاحمينَ.

، وآلـه) هيـ علاهللاي(صـل : از زمان رحلت پيامبر اكرم امامت مدت
 40رمضان سال  21صفر سال يازدهم هجري  تا  28در 

سال آخر زنـدگي    پنجسال، كه در  30هجري، به مدت 
 خالفت مسلمانان را نيز بر عهده داشت.

هجـري،   40رمضان سـال   21: و سبب شهادت تاريخ
بر اثر ضربت شمشـير مسـمومي  كـه عبـدالرحمن بـن      

 19شب  ) درنهروانملجم مرادي  (از بازماندگان خوارج 
 رمضان بر فرقش فرود آورده بود.

 : نجف اشرف، در سرزمين عراق.دفن محل
 از خباثت باطن بني )السالمهي(علكه حضرت علي به اين نظر

اميه و خوارج عصر خويش آگاه بود، سفارش كرد محـل  
و هتـك حرمـت    اهانـت قبرش پنهـان بمانـد تـا مـورد     

دشمنان قرار نگيرد. به همين دليل، قبر شـريف ايشـان   
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تا عصر خالفت منصور عباسي مخفي بود و در آن زمان، 

آن را آشـكار سـاخت و مـزار     )السالمهي(عل جعفر صادق امام
 شيعيان و عدالت جويان جهان قرار داد.

  :  فرزندان
. 3حسـين،   . امـام 2مجتبـي،   . امام حسن1الف) پسران: 

. ابوبكر (محمد اصغر)، 5. عبداهللا(اكبر)، 4حمد حنفيه، م
. 10. عبداللّـه (اصـغر)،   9. جعفر، 8 عثمان،. 7. عباس، 6

. محمد اوسـط،  13. عمر )أطرف)، 12، عون، 11يحيي، 
پـيش از تولـد، در    شيعيان، ي. محسن (كه به عقيده14

 سقط شد. )السالماهي(علرحم مادرش، فاطمه زهرا 
. 3كلثــوم كبــري،  . ام2زينــب كبــري،  .1) دختــران: ب

. 7. رملـه صـغري،   6. رمله كبري، 5. ام الحسن، 4رقيه، 
. 11. زينـب صـغري،   10 فاطمه،. 9. ميمونه، 8ام هاني، 

. ام كـرام،  14. خديجـه،  13. أمامه، 12كلثوم صغري،  ام
 . نفيسه.18. جمانه، 17. ام جعفر، 16. ام سلمه، 15
تعـداد فرزنـدان امـام علـي      تاريخ نگاران، در مورد ميان

تعـداد آنـان را   اختالف نظر وجود دارد. برخـي   )السالمهي(عل
از اينـان نقـل    كمتـر  چه ذكـر شـد و برخـي   بيش از آن

اند؛ اما همگي  در اين بـاره متفقنـد كـه نسـل آن      كرده
حضرت تنها از پنج فرزنـد اسـتمرار يافـت: امـام حسـن      

، محمد حنفيه، ابوالفضل )السالمهي(عل حسين، امام )السالمهي(عل
العباس و عمر أطرف. و ساير فرزندان ذكور آن حضـرت،  

 2بدون نسل بودند.
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  چگونگي والدت امام   

ب و بـا  عَنـ روزى عباس بن عبد المطّلـب بـا يزيـد بـن َق    
العـزّى  گروهى از بنى هاشم و جماعتى از قبيله بنى عبد

بنت اسـد   فاطمهدر برابر خانه كعبه نشسته بودند، ناگاه 
را  السالم)(عليهعلي حضرت كه در حاليو  شدمسجد  خلدا

در برابـر   ؛او را درد زاييـدن گرفـت   ،آبستن بـود  هنه ماه
  و گفت: نگاه كرد آسمان  سويخانه كعبه ايستاد و به 

ام به تـو و بـه هـر پيـامبر و      پروردگارا! من ايمان آورده«
ــه فرســتاده  ــه   رســولى ك ــابى ك ــر كت ــه ه ــازل اى و ب ن

هاى جدم ابـراهيم   ام به گفته اى و تصديق كرده گردانيده
 درخواسـت بنا كرده است، پـس  را خليل كه خانه كعبه 

كنم از تو به حق اين خانه و به حق آن كسى كه اين  مى
خانه را بنا كرده است، و بـه حـق ايـن فرزنـدى كـه در      

ـ  - گويـد  شكم من است و با من سـخن مـى   سـخن   او ب
من گرديده است و يقـين دارم كـه او    گفتن خود مونس

كه آسـان كنـى    - يكى از آيات جالل و عظمت تو است
  » بر من فارغ شدن مرا.

فاطمه از ايـن دعـا    وقتيعباس و يزيد بن قعنب گفتند: 
خانـه شـكافته شـد،    پشـت  فارغ شد، ديديم كـه ديـوار   

هـاى مـا    فاطمه از آن رخنه داخل خانـه شـد و از ديـده   
س به اذن خدا شـكاف ديـوار بـه هـم     پسپنهان گرديد، 

 هرچـه ما خواستيم در خانه را بگشاييم  وقتي پيوست و
كه اين امر از  دريافتيمكه سعى كرديم در گشوده نشد، 
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جانب خدا واقع شده و فاطمه  سه روز درون كعبه ماند، 

كردند  ها اين قصه را نقل مىها و بازار اهل مّكه در كوچه
ب   ين حكايت را ياد مىها ا ها در خانهو زن كردند و تعجـ
روز چهارم رسيد، پس همان موضع كه اينتا  نمودند. مى

باره شـكافته شـد،   ود ،از ديوار كعبه كه شكافته شده بود
فرزند خود را در  كهدر حاليفاطمه بنت اسد بيرون آمد 
  گفت:   دست خويش داشت و مى

مـرا از  حقّ تعـالى برگزيـد     درستى كههاى گروه مردم! ب
ميان خلق خود، و فضيلت داد مرا بر زنان برگزيـده كـه   

اند، زيرا كه حـقّ تعـالى برگزيـد آسـيه      پيش از من بوده
دختر مزاحم را، و او عبادت كرد حقّ تعالى را پنهـان در  

جا سزاوار نبـود مگـر در حـال    موضعى كه عبادت در آن
، و مـريم دختـر عمـران را    )يعنى خانه فرعـون ( ضرورت
را  السـالم) (عليـه  عالى برگزيد و والدت حضرت عيسى حقّ ت

ــان ــر او آســان گردانيــد، و در بياب درخــت خشــك را  ،ب
از آن درخت فرو ريخـت، و   يشجنبانيد، و رطب تازه برا

و هـم چنـين   داد  يچيز بيشتر ، به منآن دواز  خداوند
اند، زيرا كـه   زنان عالميان كه پيش از من گذشته از همه

ام در ميان خانه برگزيده او و سـه روز   همن فرزندى آورد
هاى بهشت ها و طعام در آن خانه محترم ماندم و از ميوه

كـه  حاليو چون خواستم كه بيرون آيم در  تناول كردم.
فرزند برگزيده من بر روى دست من بود، هاتفى از غيب 

  كه:   دادمرا ندا 
ـ  بگـذار! اى فاطمه! اين فرزند بزرگوار را علـى نـام   « -هب

ام از  درستى كه منم خداونـد علـى اعـال، و او را آفريـده    
كامـل از   يبهـره بـه او  قدرت و عـزّت و جـالل خـود، و    

ام، و نام او را از نام خود اشـتقاق   عدالت خويش بخشيده
ام، و  ام، و او را به آداب خجسته خود تأديب نموده نموده

نهـان  ام، و او را بر علوم پ امور خود را به او تفويض كرده
ام، و در خانه محترم مـن متولّـد شـده     خود مطّلع كرده

است، و او اول كسى است كه اذان خواهد گفت بـر روى  
هـا را از بـاالى    ها را خواهد شكست و آنخانه من، و بت

كعبه به زير خواهد انداخت، و مرا به عظمـت و مجـد و   
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بزرگوارى و يگانگى يـاد خواهـد كـرد، و اوسـت امـام و      
بعد از حبيب من و برگزيده از جميع خلـق مـن    ،پيشوا

محمد كه رسول مـن اسـت، و او وصـى او خواهـد بـود      
كنـد،   يشال كسى كه او را دوست دارد و يارحبه خوشا 

يـارى   او را فرمـان نبـرد و  از او و واى بر حال كسى كـه  
  » 3انكار نمايد.را  نكند و حقّ او 
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  داستان غدير

  غدير (تاالب) خم

  بده ساقيا ولي زِ خم غدير باده
غدير خم در صـد و هشـتاد و هفـت كيلـومتري مكـه و      

در جحفـه راه  حفـه قـرار دارد.   جهشت كيلومتري شرق 
    .شود يجدا م گريكديعراق و شام از  نه،يمصر، مد ياهال

هايي واقع شده كـه  غديرِ خم در مسير سيالب يمنطقه
و رسـد  پس از عبور از غدير خم بـه دشـت جحفـه مـي    

كنـد. عـرب ايـن    سپس تا درياي سرخ ادامـه پيـدا مـي   
گويـد. وادي حجفـه   مـي » وادي«هـايي را  چنين مسـير 

ها را به طـرف دريـا   محل اتصال چند سيالب بود كه آن
  كرد.هدايت مي

معني پايان مسيل و انتهاي مسير آب اسـت.  ه ب» ُكراع«
  نام اين منطقه بوده است. » الَغميم«

آيـد كـه   هايي طبيعي به وجود ميرها آبگيدر اين مسير
شـدند. ايـن   سيل در آن جمـع مـي   يهاي باقيماندهآب

ترين اين غـديرها،  ها غدير نام دارد. يكي از معروفآبگير
  شود.ناميده مي» خم«

  به غدير خم:  
شـود زيـرا در وادي جحفـه قـرار     نيز گفته مي» جحفه«

  دارد. 



  12/   ، الگوي بصيرتچهارده معصوم

از غـدير تـا   هم گفته شده، خرار نام مسير سيل » خرّار«
  جحفه است. 

مجـاور   يشود زيرا عربه نام منطقههم گفته مي» عرَبه«
   4است.

 گويند زيرا مهيعه نام قبلي جحفه است.نيز مي» مهيعه«
5   

آبـي اسـت كـه پـس از      يدر نزديكي غدير خم، چشمه
ريختـه  آمده و در آن ميجاري شدن به سمت غدير مي

شـده و  خشـك مـي  است. اين چشمه گاهي كـم آب يـا   
گاهي در اثر عوامل طبيعي مسـيرش از غـدير منحـرف    

  رفته است. شده و به سمت ديگري ميمي
در اطراف چشمه درختاني سرسبز و انبـوه رشـد كـرده    
بوده است و محل زيبـايي را ايجـاد نمـوده بـوده اسـت.      

ها اين درختان از بين رفته و يـا در  گاهي در اثر سيالب
كـم بـوده يـا خشـك شـده،       هايي كـه آب چشـمه  سال

ــا      ــت داده ي ــود را از دس ــبزي خ ــز سرس ــان ني   درخت
  اند.خشكيده

  براي رسيدن به وادي غدير دو راه است: 
فه: از كنار فرودگاه رابغ تـا اول روسـتاي جحفـه    حجراه 

كيلومتر به سمت شـمال در ريگـزار تـا قصـر      25سپس 
كيلومتر در سمت راست جاده با عبـور از   2عليا، سپس 

هاي شني سـپس بيابـاني كوتـاه، بـه سـمت راسـت       تپه
اش تا ميقات جحفـه (كـه   ي وادي غدير، كه فاصلهجاده

كيلـومتر   9ميقات اهل شام است) از سمت طلوع آفتاب 
  است. 

رابـغ، بـه سـمت     ،مدينه ،مكه يراه رابغ: از تقاطع جاده
مكه، در طرف چپ، جاده فرعي به طرف غدير كه فاصله 

  كيلومتر است.  26ابغ آن از جنوب تا ر
هجدهم ذي الحجه سال دهم هجري، مصادف بـا نـوروز   

، سـاعت يـازده   6سال دهم هجري شمسي، روز اول بهـار 
ابـالغ را بـراي    يقبل از ظهر جبرئيل فـرود آمـد و آيـه   

به تو خداوند متعال  !اى محمد«چندمين بار فرود آورد: 
از كـه  چـه را  فرمايـد: اى پيـامبر، آن   رسانده و مى سالم



 امام علي  (عليه السالم) /  13
 

 و اگـر ايـن   ابالغ كـن آمده  دسوى پروردگارت بر تو فرو
طـور كامـل)   (بهرسالت از سوي او را  ،نكنى كار را نكني
و خدا تو را از [فتنـه و گزنـد] مـردم نگـاه     ابالغ نكردي 

 ».دارد مى
سـريعا دسـتور داد تـا شـترش را      )وآلـه عليـه اهللا(صـلي پيـامبر  
ـ  و بخوابانند ه خـدا قسـم از ايـن    در همان حال فرمود: ب

كـه دسـتور خداونـد را    مكان كوچ نخواهم كرد مگر ايـن 
  7ابالغ نمايم.

فرود ناگهاني حضرت در غدير خم براي مسلمانان ايجاد 
بـا صـداي بلنـد     )وآلـه عليـه اهللا(صـلي پيـامبر   لذا 8سؤال نمود 

  فرمود:  
ه اَيها النَّاس، أجيبوا داعي اللَّه، اَنَا رسولُ « اي مـردم،  . اللـَّ

ي خدا را اجابـت كنيـد كـه مـن پيـام آور       دعوت كننده
   »9.خدايم

رفتگـان  پـيش  چنان در حال حركت بود،ولي كاروان هم
هاى جحفه بودنـد، و گروهـى نيـز هنـوز بـه      در نزديكي

 يغدير خم نرسيده بودند، پس بـا فرمـان پيـامبر همـه    
مودند و همه ماندگان را جمع نآنان را برگرداندند و عقب

    10ند.را در منزل غدير خم دور هم گرد آورد
شدت گرما در اثـر حـرارت آفتـاب و داغـي زمـين ، بـه       
حدي ناراحت كننده بود كه مردم و حتي خود حضـرت  

اي  و عـده  بودنداي از لباس خود را به سر انداخته  گوشه
  11عباي خود را به پايشان پيچيده بودند!

ــ   ــه كف ــلمانان ك ــياري از مس ــتند،  بس ــا نداش ــه پ ش ب
توانستند بر روي زمين بايستند و از شـدت گرمـاي    نمي

هايشان را زيـر پايشـان گذاشـته     تابستان برخي از لباس
  12بودند.

روز گفتـه شـده اسـت كـه اگـر       در توصيف گرمـاي آن 
    13شد!گذاشتي بريان ميگوشت را بر زمين مي

مقـداد و  بدون توجه به گرماي هـوا،   )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
سلمان و ابوذر و عمار را فرا خواند و به آنان دسـتور داد  

در  و بودنـد  كهنسـال سمره كـه  پنج درخت  تا به محلِ
برونـد   ريشه دوانيده بودند،ي غدير  يك رديف كنار بركه
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هـا خارهـاي زيـر درختـان را     جا را آماده كننـد. آن و آن
ر را جمع كردند و زير درختان هاي ناهمواكندند و سنگ

هاي پايين  كردند و آب پاشيدند. سپس شاخه برا جارو
ي درختان را كه تا نزديكي زمين آمـده بـود قطـع     آمده

ــد ــله ؛كردن ــد از آن در فاص ــت روي  بع ــين دو درخ ي ب
 تـا اي انداختند تا سايباني از آفتاب باشد،  ها پارچه شاخه

ظـر  كه حضـرت در ن اي  ي سه روزه آن محل براي برنامه
  مساعد شود.   داشتند كامال

روي  را 14ها و جهاز شـتران سنگسپس در زير سايبان، 
هـا هـم   هم چيدند و از رواندازهاي شتران و ساير مركب

كمك گرفتند و منبري به بلندي قامت حضرت ساختند 
اي انداختند. منبر را طوري بر پا كردند  و روي آن پارچه

ت در وسـط قـرار بگيـرد و    كه نسبت به دو طرف جمعي
هنگام سـخنراني مشـرف بـر مـردم      )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر 

باشد تا صداي حضرت به همه برسد و همه او را ببينند، 
كه در گزارش ماجراي غدير آمده اسـت: احـدي از   چنان

كـه آن حضـرت را بـه    حاضرين غدير خم نبود مگـر آن 
گوش خود ديد و صداي آن حضرت را به  چشم خود مي

  شنيد.   مي
كـه صـدايي بلنـد داشـت     لبته ربيعة بن اُمية بن خلف ا

كرد تا افـرادي كـه    كالم حضرت را براي مردم تكرار مي
  15دورتر قرار داشتند مطالب را بهتر بشنوند.

-(صـلي زماني كه اصحاب مشغول آماده سازي منبر پيامبر 

شـما نـازل   باليي بزرگ بر «بودند مردي گفت:  )وآلهعليهاهللا
» آن مـرد كـه بـود؟   «از راوي اين خبر سؤال شد: » !شد

   »16.حبشي«راوي پاسخ داد: 
ــد و آن   عــرب وقتــي بخواهــد مــذمت شخصــي را بگوي
ــه   ــدنام باشــد، آن شــخص را ب شــخص داراي مــادري ب

، صـهاكه حبشـيه   »دومي«دهد. مادر مادرش نسبت مي
  بود..

يِ مقارن ظهـر، انتظـار مـردم بـه پايـان رسـيد و منـاد       
نداي نماز جماعـت داد. پـس از بيـرون آمـدن      ،حضرت

 هـا بـراي نمـاز، پيـامبر    ها و آمادگي صـف  مردم از خيمه
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ي خود بيـرون آمـد و نمـاز را بـه      از خيمه )وآلـه عليهاهللا(صلي
 جماعت خواند. 

بـر   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  بعد از آن مردم ناظر بودند كه پيـامبر 
اميرالمؤمنين را فرا خواند و بـه او  فراز آن منبر ايستاد و 

دستور داد باالي منبر بيايد و در سمت راستش بايستد. 
ين تـر بـر   يقبل از شروع خطبه، اميرالمؤمنين يك پله پا

ت حضرت ايستاده بـود و دسـت   فراز منبر در طرف راس
 ي آن حضرت بود.  بر شانه )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر

در صـحرايي داغ بـدون    17ربيش از صد و بيست هزار نف
هيچ سايه باني بر زميني خشك در صفوف نماز جماعت 

مهــم را از ناحيــه نشســته بودنــد تــا پيامبرشــان پيــامي
جا هيچدر خداوند را برايشان بگويد. تاريخ اين منظره را 

  18ياد ندارد و ديگر هم تكرار نخواهد شد.ه ب
و چپ نگاه كـرد  روي منبر به راست  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

تـرين  مفصـل  19؛انـد و وقتي مطمئن شد همه جمع شده
 80خود را آغاز نمود. در اين خطبه به بيش از  يخطبه
مستقيم و غير مستقيم شده است و  يقرآن اشاره يآيه
ائمـه يـاد   از بار  10و شده ذكر  السالم)(عليهبار نام علي  40

   خصــوص نــام امــام زمــان، حضــرت مهــدي هشــده و بــ
جاري شـده   )وآلهعليهاهللا(صليبار بر زبان پيامبر  4 فرجه)اهللا(عجل

 برتـرين حكمـي  «است. اين خطبه بنابر تعبير امام بـاقر  
   »20.در موضوع واليت انشاء شده استكه است 

  علي بر دستان نبي

حمـد   تداباخطبه خود را آغاز نمود.  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
جـا آورد و بعـد در   هو ثناي الهي را به نيكوترين وجهي ب

سـخنان زيـادي گفـت و در     السـالم) (عليـه  مناقب امام علي
    مهم و بسيار خاصش گفت و بعد: تادامه از مأموري

كه بر فراز منبر كنار حضـرت ايسـتاده    السالم)(عليه عليبه 
آن حضرت نزديكتـر آمـد و   » .تر بيانزديك«بود، فرمود: 

 امـام علـي  پيامبر دو بازوي او را گرفت. در ايـن هنگـام   
دست خود را به سمت صورت حضرت باز كرد  السـالم) (عليه
هاي هر دو به سوي آسمان قـرار گرفـت.   كه دستتا آن
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 -تر قرار داشـت  كه يك پله پايين -را ، امامسپس پيامبر
حضـرت محـاذي   از جا بلند كرد تا حدي كه پاهـاي آن  

زانوهاي پيامبر قرار گرفـت و مـردم سـفيدي زيـر بغـل      
   21 .، ديدندايشان را كه تا آن روز ديده نشده بود

چنـان بـر   هـم  السـالم) (عليـه به سكوت گذشت و علي كمي 
  بـود. حضـرت بـه اطـراف      )وآلـه عليـه اهللا(صـلي دستان پيـامبر  

داد. هفـت  را نشان همه مي السالم)(عليهنگريست و علي مي
اولي، دومي، سالم غـالم ابـو   «هاي: نفر از منافقين به نام

ذَحيفه، ابو عبـ  رّيده ج وف، سـعد  اح، عبد الرحمان بـن ع
را  السالم)(عليهوقتي علي  »22عبهيرة بن ُشغاص، مبن ابي وّق

ديدنــد خشــم همــه  )وآلــهعليــهاهللا(صــليبــر دســتان پيــامبر 
  وجودشان را فراگرفت، گستاخانه به يكديگر گفتند:  

زند؟! مثل مجنون نگاه كنيد! چشمانش چگونه دور مي«
آخـر   يماند! در اين وقت جبرئيل نازل شد و دو آيـه مي

قلم را (براي جلوگيري از چشم زخم ايـن افـراد    يسوره
  تالوت نمود:  )وآلهعليهاهللا(صليبر پيامبر 

»وا    وعم ا سـ َلمـ مصارِهبِأَب ُقوَنكزْلينَ َكَفرُوا َليالَّذ كادإِنْ ي
   23 »أ الذِّْكرَ و يُقولُونَ إِنَّه َلمجُنونٌ و ما هو إِلَّا ذْكرٌ للْعاَلمين
-اهللا(صليبعد از اتمام خطبه جبرئيل جريان را براي پيامبر 

ها را را فرا خواند و آن هاگزارش داد و حضرت آن )وآلهعليه
گـاه  هـا منكـر شـدند آن   مورد بازخواست قـرار داد و آن 
  جبرئيل اين آيه را فرود آورد: 

» دعَكَفرُوا ب ةَ اْلُكْفرِ ومقاُلوا كَل َلقَد ما قاُلوا و ُفونَ بِاللَّهلحي
وا إِالَّ    مـا َنَقمـ ناُلوا وي وا ِبما لَممه و هِمالمإِس  مأَنْ أَْغنـاه

م و إِنْ     راً َلهـ َخيـ ك وا يـُتوبفَإِنْ ي هنْ َفضْلم وُلهسر و اللَّه
 مما َله رَةِ وخĤاْل ْنيا وي الدذاباً أَليماً فع اللَّه مهذِّبعا يلَّوَتوي

   »ب في الْأَرضِ منْ ولي و ال َنصيرٍ

                                                 
و آنان كه كافر شـدند، چـون قـرآن را شـنيدند چيـزى      : 51قلم /  أ 

اى  او واقعـاً ديوانـه  «گفتنـد:   نمانده بود كه تو را چشم بزننـد، و مـى  
  ] جز تذكارى براى جهانيان نيست. و حال آنكه [قرآن» است.

انـد،   كه (سخن نـاروا) نگفتـه   خورند به خدا سوگند مى: 74توبه /  ب 
در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسـالم آوردنشـان كفـر    

اند، و بر آنچه موفّق به انجام آن نشدند همت گماشتند، و بـه   ورزيده
عيبجويى برنخاستند مگر (بعد از) آنكـه خـدا و پيـامبرش از فضـل     
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  شيطان نعره كشيد!

چنـين سـخني را بگوينـد و    كه منافقـان ايـن  ينقبل از ا
دسـت علـى را در   تـازه   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي زماني كه پيـامبر  

، شيطان در ميـان  ه بود و او را باال بردگرفت ان خوددست
هــا چــه در سـپاهيانش نعــره بـرآورد و هــيچ يـك از آن   

كـه در پـى   دريا به جاى نماند مگـر آن در خشكى و چه 
  دويدند و گفتند:   نعره او به سويش

اى  اى آقا و موال! چه بر سر تو آمده؟ ما هرگز از تو نعره«
  گفت:  شيطان »تر از اين نعره نشنيده بوديم. دهشتناك

اين پيامبر كارى كرد كه اگر براستى ايـن كـار تحقّـق    «
   »د.ركخواهـد كسـى خـدا را نافرمـانى ن   هرگـز  يابد ديگر 

  گفتند:  و  نيز ناله سر دادندها آن
گونه نگفتي! تو به ما سوگند به خداوند كه تو به ما اين«

خبر دادي كه وقتي او بميرد اصحابش متفـرق خواهنـد   
شد، ولي اين (مسئله امامت) پابرجا اسـت. هرزمـان كـه    

كنـد! او پيونـدي را   يكي (از امامان) برود ديگر ظهور مي
تواند آن را تـا روز  ايجاد نموده است كه هيچ انسان نمي

  و بعد اضافه نمودند:  » 24.ت باز كندقيام
! (ديگـر چـه واهمـه اي    سرورا! تـو آدم را فريـب دادى  «

ــين  »داري!) ــان در همــين ب از گــردش چشــمان منافق
شـيطان   گفتنـد كـه  سرش سخن مي يدر كاسه پيامبر

فريادى از سر شادى زد و دوستانش دوباره گرد او حلقه 
  گفت:   شيطان با شاديزدند. 

 »ام؟ با آدم ابـو البشـر چـه كـرده     قبالمن دانيد  آيا مى«
  گفتند:  

  گفت: شيطان  !»آرى«
خـدا كفـر نورزيـد    ه آدم، پيمان خود را شكست ولى بـ «

ولى اينان هم پيمانشان را نقض كردند و هم بـه پيـامبر   
  و بعد گفت:» 25كفر ورزيدند.

                                                                    
اى آنـان بهتـر   نياز گردانيدند. پس اگر توبه كنند بـر  خود آنان را بى

اسـت، و اگـر روى برتابنـد، خـدا آنـان را در دنيـا و آخـرت عــذابى        
  كند، و در روى زمين يار و ياورى نخواهند داشت. دردناك مى
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از نزد من متفرق شويد؛ (برويد به كارهايتـان برسـيد)   «
اند كه نگذارنـد چيـزي از آن   دادهاصحابش به من وعده 

  »  26 چه (پيامبر) گفت، پا بگيرد.
دقَ  «در اين هنگام جبرئيل اين آيه را فرود آورد:  صـ َلقَد

ؤْمنينَ      نَ اْلمـ إِالَّ َفريقـاً مـ وهعفَـاتَّب ه » أ .عَليهِم إِبليس َظنـَّ
هـا  چنان فريادي از خشم بر آورد كـه عفريـت  ابليس آن
  دش جمع شدند و گفتند:  دوباره گر

  گفت: شيطان  »اى سرور ما اين جيغ ديگر چه بود؟«
خداوند سخن مرا در قرآن حكايت كرده و  !واى بر شما«

ه.   :بر پايه آن فرو آورد يس َظنـَّ لـإِب هِمَليقَ عدص َلقَد و«.. 
  گفت:   بلند كرد وآسمان ه سپس سر ب

ـ اين گروه كه عزت و جاللت سوگند ه ب« ه مؤمن را هم ب
ــد)  ديگــران خــواهم ملحــق  (كــه از مــن تبعيــت كردن

كـه بـا نـزول آيـه فـوق       )وآلـه عليـه اهللا(صلي(پيامبر  »خت.سا
شياطين شده بود و به سخنشان گوش  يمتوجه همهمه

داد بالفاصله بعـد از سـوگندي كـه شـيطان خـورد،      مي
  فرمود:  

عبادي َليس لَـك علَـيهِم   ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ إِنَّ «
هايش كشيد و عفريتديگر جيغى باز ابليس » ب .سْلطانٌ

    :بدو باز گشتند و گفتند
شـيطان بـا    !»؟بود اى سرور ما اين جيغ سوم براى چه«

  گفت:  خشم 
عزت ه خدا از دست اصحاب على است، و پروردگارا بهب«

نـان را  شان آرايش كنم تا آيو جاللت قسم گناهان را برا
  .»دشمن تو سازم

قسم بـه كسـي   «: فرمايددر ادامه حديث مي صادقامام 
ـ اپيكه  هـا و  ! عفريـت مبعـوث نمـوده  سـتى  ه درمبر را ب

بـر   هاي جمـع شـده  ها بر سر مؤمن بيش از زنبورابليس
 هـم  مـؤمن از كـوه  (با اين حـال)  ، و هستند سر گوشت

و از آن بكننـد   بـا تيشـه    از كـوه  شودمي ؛تر است سخت

                                                 
هـا محّقـق   (آرى) بيقين، ابليس گمان خود را درباره آن: 20سبأ /  أ 

  .يافت كه همگى از او پيروى كردند جز گروه اندكى از مؤمنان
  .بر بندگانم تسلّط نخواهى يافتطعا : ق42حجر /  ب 
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تواننـد چيــزي كــم  از ايمـان مــؤمن نمــي  لــيوبكاهنـد  
 »  27.كنند
**  
بـود كـه    وآلـه) عليـه اهللا(صـلي بر دستان پيـامبر   السالم)(عليهعلي 

  بلندترين آوازش فرمود: ه بحضرت 
گاه كه من شهيد شدم على نسبت به شـما  اى مردم، آن

از خودتان صاحب اختيارتر است. و آنگـاه كـه علـى بـه     
نســبت بــه مــؤمنين از  شــهادت رســيد پســرم حســن 

گـاه كـه پسـرم    خودشان صـاحب اختيـارتر اسـت. و آن   
حسن به شهادت رسيد پسرم حسين نسبت به مـؤمنين  

گـاه كـه پسـرم    از خودشان صاحب اختيـار اسـت. و آن  
به شهادت رسيد پسرم على بن الحسين نسـبت  حسين 

نام او نـام  ، به مؤمنين از خودشان صاحب اختيارتر است
سپس  »28.برادرم است و با امر او آنان را اختيارى نيست

ه امام از اوالد حسين يكى پس از ديگرى خواهند بـود.  ُن
كه نسـبت بـه مـؤمنين    ها نيستند مگر آنهيچ كدام آن

ها بيشتر است و با امر يكى از آن اختيارشان از خودشان
ــه   ــت. هم ــارى نيس ــؤمنين را اختي ــان   يم ــان امام آن

  »29.حّقند

  اعرابي!

ــت     ــان جمعي ــين از مي ــه نش ــي بادي ــين عرب ــن ب در اي
  برخواست و گفت: 

اي پيامبر! ما را دعوت كردي كه شهادت بـه ال الـه اال   «
و مـا   يي )وآلهعليهاهللا(صلي اهللا بدهيد و اين كه تو رسول خدا

تو را تصديق كرديم، از ما خواستي كه نماز بخوانيم، مـا  
نمــاز خوانــديم، گفتــي روزه بگيريــد، مــا روزه گــرفتيم، 
گفتي جهاد كنيد، ما جهاد كرديم، گفتي زكات بدهيـد،  

كـه  ها تو را قانع نكـرد، تـا ايـن   ما زكات داديم، ولي اين
دست اين جوان را بلند كردي و به همه نشانش دادي و 

آيا واقعا اين از » من كنت مواله فهذا علي مواله«فتي: گ
» خـودت؟  يخداونـد بـوده اسـت يـا از ناحيـه      يناحيه
  پاسخ داد:  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
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». خداوند بوده اسـت نـه از طـرف مـن     ياين از ناحيه«
  اعرابي دوباره سؤال كرد: 

آيا از طرف خداوندي است كه جز او معبودي نيسـت؟  «
  حضرت پاسخ داد: » از طرف خودت نيست؟ و
بله، از طرف خداوندي است كه جز او معبودي نيست، «

اعرابي يك بـار ديگـر نيـز همـين     » از طرف من نيست.
  سؤال را مطرح نمود: 

آيا از طرف خداوندي است كه جز او معبودي نيسـت؟  «
  حضرت باز پاسخ داد:  » و از طرف خودت نيست؟

است كه جز او معبودي نيست، بله، از طرف خداوندي «
  » از طرف من نيست.

مرد اعرابي از جاي خود بلند شد و بـا عجلـه بـه طـرف     
  شترش رفت و سوار بر آن شد و گفت:  

خدايا اگر اين حرف حق است سنگي از طرف آسـمان  «
» بر من فرود آور و يا من را دچـار عـذابي درنـاك كـن!    

تـش از  هنوز سخن اعرابي به پايـان نرسـيده بـود كـه آ    
گاه جبرئيل اين آيه آسمان رسيد و او را دربرگرفت و آن

  فرود آورد: 
عٍ  « اقـذَابٍ و ائلُ بِعـأَلَ سس ،    ع افـد لَـه سرِينَ لَـي30.لِّْلكَـاف 

اى تقاضاى عذابى كرد كـه واقـع شـد! ايـن      تقاضاكننده
توانـد آن   عذاب مخصوص كافران است، و هيچ كس نمى

  »31.را دفع كند
**  

 السـالم) (عليـه به ادامه معرفي امام علـي   )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
  برگشت و ادامه داد: 

كسي كه او  32هر كس من پيامبر اويم علي امير اوست«
لي قرار داده باشد خدا را ولي خود قرار داده اسـت و  ورا 

كسي كه او را دوشمن بدارد خداونـد را دشـمن داشـته    
   33است.

شما هستم و شما فـرداى قيامـت در   هان كه من پيشرو 
حوض اختصاصى من، بر مـن وارد خواهيـد    ،كنار حوض

اء نعصــرى و صــب ي قــدر فاصــلهه حوضــى كــه بــ ؛شــد
ترين جـايي كـه عـرب آن زمـان     ترين و جنوبي(شمالي
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ه هاى نقره فام ب كاسه .پهناور استمسافرت نموده است) 
 .اسـت ها در كنـارش آمـاده   آسمان هاي ستاره يشماره

ـ  مـن رسـيديد   ه بدانيد آن روز كه شما در كنار حوضم ب
خـدا   ،آنچه امروزه كه نسبت ب پرسيدمن از شما خواهم 

را در آن باره بر شما شاهد گرفتم چگونه رفتار نموديد و 
 .پس از من با دو امانت گرانبها چه عملـى انجـام داديـد   

نگهـدارى   يهنگام ديدار من در بارهه مراقب باشيد كه ب
   34.ين دو امانت چه حالى خواهيد داشتا

اى گروه مردم! اين على است، كه برادر و وصى، و حافظ 
علم من، و جانشينم بر امت است، او مفسر قرآن و داعى 
بسوى خدا و عامل به مرضات الهى اسـت، بـا دشـمنان    

كننده از نافرمانى  خدا در جنگ؛ و طرفدار طاعت؛ و نهى
و اميـر مؤمنـان و پيشـواى     براو است، او جانشين پيـام 

ــتمكاران و   ــا عهدشـــكنان و سـ هـــدايتگر اســـت، و بـ
ارِقين (شدگان از حقّ  خارج اْلمـ ينَ وطاْلقَاس ينَ وثالنَّاك  (

ـ    به اذن و فرمان خدا مى زبـان  ه جنگد، حـال گفتـارى ب
  :  أ نخواهد كردسخن تغيير اين آورم كه به امر پروردگارم 

را دوست بدار، و با دشـمنانش   پروردگارا، دوستدارانش«
اش را يــاري نمــا و كمــك يــاري كننــده !كــن دشــمني
و منكر او را لعن، و به هـر كـه    35اش را كمك نما!كننده

حضـرت ايـن دعـا را    !» حقّش را پايمال كند غضب فرما
حضرت باز منـاقبي ديگـر از امـام     »36ه بار تكرار كرد.س

  فرمود و بعد از منبر به زير آمد. السالم)(عليهعلي 

  دستور بيعت

مـردم بـراي    ،آمـد  پـايين  از منبـر  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي پيامبر 
  اســتجابت دعــوت حضــرت بــراي بيعــت بــا امــام علــي  

  گفتند:  ميكه به طرف او هجوم آوردند در حالي السالم)(عليه
ه زبـان و بـ  ه دل و بـ ه ب ؛شنيديم امر خدا و رسولش را«

  »37. جوارح و اعضاء خود فرمانبرداريمجميع 

                                                 
  )29. (ق:     ما يبدلُ اْلقَولُ لَدي أ 
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اي از قريش نـزد عمـر آمدنـد و بعـد از     از طرفي عده اما
بـه عنـوان    السـالم) (عليـه اعالن نارضايتي خود از نصب علي 

آمدنـد و بـدون    )وآلـه عليـه اهللا(صليخليفه به اتفاق نزد پيامبر 
مردم براي بيعت بـا امـام علـي     توجه به اشتياق عمومي

  به ايشان گفتند:  السالم)(عليه
مردم تازه مسلمان هستند؛ راضي نخواهند شد به ايـن  «

كه نبوت در تو باشد و امامت در پسر عمويت! بهتر ايـن  
حضـرت پاسـخ   » است كه امامت را به ديگري برگرداني!

  داد:  
من به رأي خود اين كـار را نكـردم كـه حـال اختيـار      «

چنـين  ه مـن ايـن  برگداندن آن را داشته باشم، خداوند ب
  آنان گفتند:  » !امر نمود و بر من واجب ساخت

ترسي مخالفت دستور پروردگارت را بكني، حال كه مي«
پس بيا و مردي از قريش را كه مردم به او راضي باشـند  
نيز شريك در اين مسئله كن تـا مـردم بـا تـو مخالفـت      

  اشــان را زده و نيـــت  هـــا حــرف اصـــلي آن» نكننــد! 
  بروز دادند و ادامه دادند:   اشان راپنهاني

ها كرديم و تابع تو شديم حـال مـا   ها را رما عبادت بت«
شريك كن! زيرا ما شريك در  السالم)(عليهرا در امامت علي 
  » 38اين مسئله هستيم!

برئيل فرود آمد و ايـن آيـه را بـر پيـامبر     جدر اين وقت 
  خواند:  )وآلهعليهاهللا(صلي
» نْ أَشْـــرَْكتــنَ لَـــئ َلَتكُـــوَننَّ مـ و لُـــكمَطنَّ عــب حـَلي

عمر با ناراحتي از نزد حضرت خارج شد؛  39»أ اْلخاسرِينَ.
  گفت:  را ديد كه ميمردى خوش سيما و معّطر  ناگاه
خدا سوگند هيچ وقت محمد را مانند امـروز نديـده   ه ب«

 بودم كه تا اين اندازه در معرّفى پسر عمـويش علـى بـن   
ى تثبيـت وصـايت و واليـت او اصـرار و     أبى طالب و بـرا 

راستى جز كافر بـه خـداى   ه تأكيد و پافشارى نمايد، و ب
عظيم و پيامبرش هـيچ كـس قـادر بـه مخالفـت بـا آن       
قرارداد نيست، غم و اندوه طوالنى و دراز بـر كسـى كـه    

                                                 
اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران : 65زمر /  أ 

  .خواهى شد
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عمر از هيئت و طرز سخن آن شخص » پيمانش بگسلد!
و بـا   نمـود  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر زده گشته و رو به  شگفت

  :  هيجان گفت
و بعد شـروع كـرد بـه    !» آيا شنيدى آن مرد چه گفت؟«

با آرامـش سـؤال   پيامبر نقل نمودن سخنان آن شخص. 
  نمود: 

  :  عمر پاسخ داد »آيا فهميدى او كه بود؟ !اى عمر«
  فرمود: حضرت  !»خير«
مبادا واليت علـى را نقـض    !او روح األمين جبرئيل بود«

كنى كه در اين صورت خداوند و پيامبر و فرشتگان خدا 
  »40و همه مؤمنان از تو بيزار شوند!

مردم آماده بيعت بودند ولي قبل از بيعـت بايـد مراسـم    
پذيرفت و تاج واليت بـر سـر امـام    تاجگذاري صورت مي

  شد.گذاشته مي السالم)(عليهعلي 
هـا  هاى نفيس و گرانب ن با دانهتاج پادشاهان جواهر نشا

 عـرب  اكثـر عمامه بود. عرب تاج  است. وليآراسته شده 
نـوعى از   تنهـا انـد و   هـا سـر برهنـه   ها و صـحرا  در باديه
ها است و عمامـه لبـاس و   بر سر آنمانند چفيه پوشش 

هنگامى كـه  است؛ مثال نشانه بزرگان و اشراف قوم بوده 
داشـتند عمامـه   مـي مردى را بسرورى و آقايي منصـوب  
 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيـامبر سرخى بر سر او مى نهادند و لـذا  

  فرموده است: 
   »41.تاج عرب است يمنزلهه ها ب مامهع«

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  به همـين خـاطر يكـي از القـاب پيـامبر     
  42.عمامه ييعنى دارندهبوده است » صاحب التاج«

عمامه خـود كـه نـام آن     يوسيلههب )وآلـه عليهاهللا(صلي پيامبر
  كرد و به او فرمود:  على را تاج گذارى  ،بود» سحاب«
هــا تاجهــاى  عمامــه؛ يــا علــى، العمــائم تيجــان العــرب«

    43»عربند.
در روز غـدير خـم   كنـد كـه:   نقل مي السالم)(عليهخود علي 
اى بر سـر مـن پيچيـد و     عمامه )وآلـه عليهاهللا(صليرسول خدا 

  مبر فرمود:  اطرفى از عمامه را بر دوشم افكند، سپس پي



  24/   ، الگوي بصيرتچهارده معصوم

ى يهـا  وسـيله فرشـته  هب داوند در روز بدر و حنين مراخ«
ين ه اهايي ب يارى و كمك فرمود كه آن فرشتگان عمامه

همانا عمامه فاصله و حائلى است . كيفيت بر سر داشتند
  »44.بين كفر و ايمان

  فرمود:  السالم)(عليهبعد از گذاشتن عمامه، حضرت به علي 
چنـين  ها خوبست) مالئكه ايـن برو جلو! حاال برگرد! (آ«

  »45نزد من آمدند!
وقتي مراسمِ تاج گذاري پايان پذيرفت نوبت بـه مراسـم   

كـه   به مردمي )وآلهعليهاهللا(صلي تهنيت و بيعت رسيد. پيامبر
  بودند فرمود:  السالم)عليه(منتظر بيعت با امام علي 

يعنـي آن علـي   » 46آيد.نزد شما مي» سحاب«علي در «
» سـحاب «آيد كه معمم به عمامه نزد شما مي السـالم) (عليه

شده است. اين عمامـه مـال نبـي بـوده اسـت حـال بـه        
  اش رسيده است.خليفه
على دسـتور  ه در خيمه و چادر خود نشست و ب حضرت
ـ    در چادرى برابر كه فرمود  ه چـادر او بنشـيند، سـپس ب

   :مسلمانان دستور فرمود
او مژده به  شد و منصب جديديدسته دسته نزد او برو«
به او اين چنين سالم دهيـد: السـالم عليـك يـا     د و يده
و «و بعد هم ايـن آيـه را تـالوت كنيـد:      47المؤمنينامير
هتَدي َلو ال أَنْ اْلحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا و ما ُكنَّا لَنا قاُلو

   48»أ . هدانَا اللَّه
بيشـتر سرشناسـان از اصـحاب پيـامبر      ،روز تا غروبآن
چنين همسران ايشـان و ديگـر زنـان    و هم )وآلـه عليهاهللا(صلي

بيعـت كردنـد و در    السالم)(عليههمراه با كاروان با امام علي 
    49دو روز بعد نيز بقيه مردم اين بيعت را انجام دادند.

بيعت با زنان ايـن گونـه انجـام گرفـت كـه بـه دسـتور        
اي به چادر زنان رفت و پارچه السالم)(عليهحضرت امام علي 

را بر زمين پهن نمود و دسـت بـر وسـط آن گذاشـت و     

                                                 
ستايش مخصوص خداوندى اسـت كـه مـا را بـه ايـن      : 43اعراف /  أ 

، ما (به ايـن)  (نعمت) رهنمون شد و اگر خدا ما را هدايت نكرده بود
  يافتيم! راه نمى
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و » .گاه فرمود: دستتان را جـاي دسـت مـن بگذاريـد    آن
    50ها چنين كردند.آن

دســتور داد تــا بيعــت (ســران از  )وآلــهعليــهاهللا(صــليپيــامبر 
اصحاب) سـه بـار صـورت گيـرد. لـذا بيعـت خـواص از        

حضـرت  و غروب روز هجدهم ادامه پيدا كـرد  تا اصحاب 
  فرمود:   در اثناى هر بيعت مى

حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه مـا را بـر   «
  51».همه مردم برترى داد
از مردم نخواسته گاه هيچ )وآلهعليهاهللا(صليتا آن زمان پيامبر 

بود تا به مناسبت پيروزي به او تبريك بگويند جز بعد از 
بـه خالفـت و واليـت و     السـالم) (عليهامام علي نصب رسمي 

خواست تا بـه  وصايت. حضرت شادمانه مدام از مردم مي
  او تبريك بگويند:  

هنِّئوني، هنِّئوني. به من تهنيت بگوييد، به من تبريـك  «
ئــك اولــين جمعيتــي بودنــد كــه بــه و مال 52».بگوييــد!

  53درخواست حضرت لبيك گفته و به او تبريك گفتند.

  موافقان و منافقان

بـراي   )وآلهعليهاهللا(صليبرخوردهاي متفاوتي با دستور پيامبر 
و بيعت با او صـورت   السـالم) (عليهگفتن تهنيت به امام علي 

  گرفت:
بـراي تبريـك   ان بن ثابت (شاعر معروف آن زمـان)  حس

اى رسـول  «و گفـت:  آمـده   وآله)عليهاهللا(صلينزد رسول خدا 
دهى در اينجا شعرى من اذن ميه آيا ب )وآلهعليهاهللا(صليخدا 

  فرمود: حضرت  »بگويم كه خدا را خوشنود سازد؟
»ان بنام خدابگو اى حس« ان در جـاى بلنـدى   پس حس

اشـعارش  ايستاد و مسـلمانان بـراى شـنيدن سـخنان و     
 :بالبداهه سرودها را كشيدند و او اين اشعار را گردن

كنار درختان غـدير   ،پيامبر دانيد كه محمدآيا نمي
  خم به حالت ندا ايستاد 

و اين در حالي بود كـه جبرئيـل از طـرف خداونـد     
پيام آورده بود كه در اين امر سستي مكن كـه تـو   

  محفوظ خواهي بود 
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تو نازل شده بـه مـردم    چه از طرف خداوند برو آن
  برسان، و اگر نرساني و از ظالمان بترسي 

و از دشمنان حـذر كنـي رسـالت پروردگارشـان را     
  اي. نرسانده

در اينجا بود كه پيامبر دست علي را بلند كرد و بـا  
  :گفتصداي بلند 

هر كس از شما كه من موالي او هستم مـوالي او  «
بـه   نـه  -بعد از من علـي اسـت، و مـن فقـط بـه او     

به عنوان جانشين خود براي شـما راضـي    -ديگري
  هستم.

پروردگارا هر كس علي را دوست بدارد او را دوست 
بدار، و هركس با علـي دشـمني كنـد او را دشـمن     

  بدار.
پروردگارا، ياري كنندگان او را ياري فرما به خـاطر  

هـا  اي را كه در تاريكي نصرتشان امام هدايت كننده
  بخشد. ه روشني ميمانند ماه شب چهارد
ــارا، خــوار ــدگان او را خــوار كــن و روز پروردگ كنن

ايسـتند خـود جـزا     قيامت كـه بـراي حسـاب مـي    
 »54.بده

ـ  )وآلـه عليـه اهللا(صليپيامبر  بعد از تمام شدن شعر، ان ب ه حسـ 
كنى هميشه زبان يارى ميا ان تا ما را باى حس«فرمود: 

باشى ،روح القدسه د بمؤي  «!  
گاه كـه مـا را   تا آن« ،او فرموده دعاى مشروط بحضرت 

دانست براى آن بود كه مياين شرط  »زبان يارى كنىاب
؛ خواهـد كـرد   السـالم) (عليه در پايان كارش مخالفت با على 

اند كه پس از هالكت عثمـان از   چنانچه مورخين نوشته
  55.سرباز زدامام بيعت با 

بـا صـداي    السـالم) (عليـه يك نفر هنگام بيعت با امـام علـي   
مقام واليت بر هر مرد مؤمن و هـر زن بـا   «بلندي گفت: 

، اين سخن را معاويـة  »ايمان، براى تو يا على مبارك باد
بن ابى سفيان شنيد، در حالى كه بـر شـانه مغيـرة بـن     

مـا  «از جـا حركـت كـرد و گفـت:      ؛شعبه تكيه زده بـود 
د را در ايـن      واليت على را قبول نـداريم و سـخن محمـ
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جبرئيل سـخن معاويـه را بـه     »كنيم. مورد تصديق نمى
رسـاند و ايـن آيـات را بـراي      )وآلـه عليهاهللا(صلياطالع پيامبر 

  مذمت معاويه تالوت نمود: 
  فَال صدقَ و ال صلَّى، و لكنْ كَذَّب و َتولَّى، ثُم ذَهب إِلى«

در  56»أ  َلك فَأَولى  أَولى، ثُم  َلك فَأَولى  اهله يَتمطَّى، أَولى
تصميم گرفت كه فرمـان   )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر اين هنگام 

ايـن آيـه را تـالوت    قتل معاويه را صادر كنـد، جبرئيـل   
منظور جبرئيل  »ب ال ُتحرِّك ِبه لساَنك لتَعجلَ ِبه«نمود: 

   57»فعال شتاب نكن!«اين بود كه 
 ،دادبـه بيعـت   كه پيامبر به آنـان دسـتور    انيكس يناول

كـه  آن دو بلند نشدند مگر بعد از آن ابوبكر و عمر بودند.
» آيا اين بيعـت بـه امـر خداسـت؟    «از پيامبر پرسيدند: 
  حضرت جواب داد: 

آرى، از امر خداوند جلّ و عال است، و بدانيـد كـه هـر    «
كس اين بيعت را بشكند كافر است، و هر كـس از علـى   

على سخن من، و   ت نكند كافر است، چرا كه سخناطاع
امر او امر من است. هـر كـس بـا سـخن علـى و امـر او       

او امير مؤمنان،  مخالفت كند با من مخالفت كرده است.
پيشواي متقين، جلودار روسپيدان است كه خداوند او را 

نشاند تا او دوستان خداوند را داخل بهشـت  بر صراط مي
  ». خل دوزخ گرداندكند و دشمنان را دا

در اينجا بود كه جبرئيل فرود آمد و ايـن آيـات را نـازل    
ه   لَا َتنُقُضواْ الْأَيمانَ بعد َتوكيد« نمود: ها و قَد جعلْـتُم اللـَّ

و لَا َتُكونُـواْ كـاَلَّتىِ   ، عَليكُم َكفيالً إِنَّ اللَّه يعلَم ما َتفْعُلونَ
َغزَْله َنَقَضت  اَنكم مـذُونَ أَي ةٍ أَنَكثًا َتتَّخـُقو دعن بخَلَـا     ا مد

بىأَر ىةٌ هأَن َتُكونَ أُم َنكُميب      ه ا يبلُـوكُم اللـَّ ةٍ إِنَّمـنْ أُمم
 58»ت  يوم اْلقيامةِ ما ُكنتُم فيه تَخْتَلفُـون    َلكم    ِبه و َليبيننَ

                                                 
نه تصديق كرد و نه نمـاز خوانـد بلكـه تكـذيب     : 35 – 31 ة /قيام أ 

كرد و پشت نمود. سپس با حال تبختر نزد اهل خود رفت. دورى از 
  !خير دنيا براى تو باد! دورى از خير آخرت براى تو باد

)  زبانــت را بخــاطر عجلــه بــراى خوانــدن آن (قــرآن: 16قيامــة /  ب 
  !حركت مده

هـا  سوگندهاى (خود را) پس از استوار كـردن آن : 92و  91نحل / ت 
ايـد، زيـرا    ) قـرار داده  مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن (و گواه



  28/   ، الگوي بصيرتچهارده معصوم

هرچـه زودتـر بلنـد    «ادامـه داد:   )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر بعد 
برخاسـتند و   ابي بكر و عمـر ». شويد و با او بيعت كنيد!

بـا او بيعـت   » المؤمنينامير«عنوان ه نزد على رفتند و ب
  59كردند.
بـه  «گفـت:  تبريك  السالم)(عليه به امام علي چنيناينعمر 

فرمانرواى امروز ديگر تو ) 60حالته ب (خوشابه، اى على 
كسي به  »61!شدى يمن و فرمانرواى هر مرد و زن مؤمن

  عمر گفت:
كردي كه بـا هـيچ يـك از     السـالم) (عليهبرخوردي با علي « 

ــامبر  ــحاب پي ــلياص ــهاهللا(ص ــهعلي ــاري   )وآل ــين رفت ــن چن اي
  عمر پاسخ داد:  » نداشتي؟!

   »62او موالي من است!«
بيعت خواص از اصحاب كه در غروب روز هجدهم انجام 

هنـوز از جـاى خـود حركـت      )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيامبرشد، 
    :آيه نازل شد دو نكرده بود كه اين

»     ي و تـمعن كُملَـيع ت مـأَْتم و يـَنكُمد َلكُم ْلتأَْكم مواْلي
اَلمينَ    ه َلَتنزِيلُ ربإِنَّ«؛ 63»أ رضيت َلكُم الْإِسالم ديناً الْعـ ،

ــأَمينُ   ــرُّوح اْل ــه ال ــزَلَ ِب ــى، َن ــنَ     عل ــونَ م ــك لَتُك قَْلِب
  64»ب اْلمنذرِينَ

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبربعد 
كنم خداونـد را  ستايش مياهللا اكبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر. «

فرمود و  كه دين خود را كامل كرد و نعمت خود را تمام
در  65.»از رسالت من و واليت علي رضـايت حاصـل شـد   

                                                                    
) كـه رشـته    داند. و ماننـد آن (زنـى   دهيد مى خدا آنچه را انجام مى

گسست مباشـيد   ) از هم مى خود را پس از محكم بافتن، (يكى يكى
وگندهاى خود را ميان خويش وسيله (فريب و) تقلـب سـازيد   كه س

)  ) كـه گروهـى از گـروه ديگـر (در داشـتن امكانـات       (به خيال ايـن 
آزمايـد و   افزونترند. جز اين نيست كه خدا شما را بدين وسـيله مـى  

كرديـد، قطعـاً بـراى شـما توضـيح       روز قيامت در آنچه اختالف مـى 
  خواهد داد.

ين شما را كامل كردم و نعمت خود را بـر شـما   امروز، د: 3مائده /  أ 
  . تمام نمودم و اسالم را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم

) وحـى پروردگـار    راسـتى كـه ايـن (قـرآن    : 194 – 192شعراء /  ب 
)  آن را بر دلت نازل كرد، تا از (جملـه » روح االمين«جهانيان است. 

  .هشداردهندگان باشى
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برخاسـتند و  از جـاي خـود   ابـوبكر و عمـر   اينجا بود كه 
بـاره  خصـوص در ه يا رسول اللَّه، آيا اين آيات ب«گفتند: 

  فرمود: حضرت  »على است؟!
ــاره او و جانشــينانم تــا روز قيامــت اســت. «  »آرى، در ب

  گفتند:  
حضـرت   !»ا بـراى مـا بيـان فرمـا    يا رسول اللَّه، آنـان ر «

  فرمود:  
برادرم و وزيرم و وارثم و وصيم و جانشـينم در امـتم و   «

اختيار هر مؤمنى بعد از من على، سـپس پسـرم     صاحب
حسن، سپس پسرم حسين، سپس نـه نفـر از فرزنـدان    
پسرم حسين، يكى پس از ديگرى، كه قـرآن بـا آنـان و    

شوند و نه قـرآن   ا مىها از قرآن جدآنان با قرآنند. نه آن
شـود تـا بـر سـر حـوض بـر مـن وارد         از ايشان جدا مى

  »66.شوند

  خبرهاي ناگوار

در مدت سه روزي كه كاروان در غدير خم اطراق كـرده  
هاي ناخوشايندي بود و مراسم بيعت جريان داشت، خبر

هـا حكايـت از   رسيد. اين خبرمي )وآلـه عليهاهللا(صليبه پيامبر 
نارضايتي بعضي از خواص اصـحاب از واليتعهـدي امـام    

  داد:مي السالم)(عليهعلي 

  خبر اول:  

. كردنـد مـي بـا هـم گفتگـو    دومي و اولي، روز غدير خم 
كه كار پسـر عمـويش را بـاال ببـرد     در اين«گفت:  دومي

  گفت:  اوليو » .كند هيچ كوتاهى نمى
كند هيچ كوتـاهى   در اينكه بازوى پسر عمويش را بلند«

  گفت:  دومي ».كند نمى
بـا تنـدى بـه او     اولي» .اين واقعا كرامت و بزرگى است«

  نگاه كرد و گفت:  
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دهـم و   خدا قسم، ابدا اين سخن او را گوش نمـى ه نه ب«
ر    » .كنم از او اطاعت نمى سپس به او تكيـه داد و بـا تكبـ

   67 به راه افتادند و رفتند.
رسيد. حضرت  )وآلهعليهاهللا(صليگزارش اين گفتگو به پيامبر 

سـؤال   ،ها را احضار نمود و درباره گـزارش داده شـده  آن
ـ نمود. آن خداونـد قسـم   ه ها مسئله را تكذيب نموده و ب

گاه جبرئيل اند. آنخوردند كه اين چنين چيزي را نگفته
  نازل شد و اين آيه را تالوت نمود:  

بِاللَّه ما قاُلوا و َلقَد قاُلوا كَلمةَ اْلُكْفرِ و َكَفرُوا بعد  يحلُفونَ«
هِمالم68 »أ إِس  

  خبر دوم:  

ــن  ــد ب ــأزي ــيرَق ــه  م م ــه ب ــس از اتمــام خطب ــد: پ گوي
يفه يمـاني نيـز بـا مـن بـود،      ذَچادرهايمان برگشتيم، ح

هـا  چادر كناري ما مربوط به سه نفـر از قـريش بـود، آن   
يكديگر بودند، صدايشـان بـه وضـوح     مشغول صحبت با

  ها گفت:  شد. يكي از آنشنيده مي
قسم به خداوند كه محمد احمق است! (از خواننـدگان  «

توانـد كـار خالفـت را    طلبيم) اگر فكر كند ميپوزش مي
  گفت:  دومي» سامان دهد! السالم)(عليهبراي علي 

-(و به احمق ناميدن او بسنده مي نامياو را احمق مي«
ديوانه تـر از زن  «داني كه او ديوانه است! كني) مگر نمي
   »ب پسر ابو كبشه!

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي يكي از اجداد مادري پيـامبر  » ابو كشبه«
است به نـام وهـب عبـد منـاف كـه گفتـه شـده اسـت         

. به همين ت را رسم نموده بود» شَعري«پرستيدن ستاره 

                                                 
انـد، در   خورند كه (سخن ناروا) نگفته سوگند مى به خدا: 74توبه /  أ 

حالى كه قطعاً سخن كفـر گفتـه و پـس از اسـالم آوردنشـان كفـر       
  .اند ورزيده

قَد كَاد أَنْ يصـرَع عْنـد امـرَأَةِ ابـنِ     در خبر اين چنين آمده است:  ب 
  أَِبي َكبشَة

  هـا بـه صـورت عرضـي آسـمان را طـي       گفت: همـه سـتاره  او مي ت 
كنـد، پـس حتمـا    كنند، ولي شعري طولي آسـمان را طـي مـي   مي

  استحقاق پرستش را دارد!!
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را به سخريه گرفته و او  )وآلهعليهاهللا(صليخاطر قريش پيامبر 
-(و با اين انتسـاب مـي   أ ناميدند.مي» ابن ابي كبشه«را 

گفتند: تو كه پسـر ايـن چنـين كسـي هسـتي نبايـد از       
  پرستيدن غير خداوند سخن بگويي!)  

خواهد احمق ها كنيد اين مسئله را، مير«گفت:  سومي 
كه چه را خواهد ديوانه باشد، به خدا سوگند آنباشد مي

  »  اتفاق نخواهد افتاد. گويد (و در پي آن است)مي
 يحذيفه از سخنان اينان خشمگين شد و پـرده خيمـه  

ايـن  «ها را كنار زد و سرش را داخل نمـود و گفـت:   آن
كـه هنـوز پيـامبر پـيش     كنيد و حال آنچنين رفتار مي
شود؟! بـه خـدا   خداوند بر شما نازل ميي شماست و وح

فردا صـبح بـه پيـامبر خـواهم     سوگند كه گفتار شما را 
اش ابـو عبـد اهللا بـود)    آنان به حذيفه (كه كنيه» رساند!
  گفتند:  

ابو عبد اهللا! تو اينجا (در همسايگي ما) بودي و سخنان «
ما را شنيدي، اين سخنان را كتمان كن زيرا همسـايگي  

شـنود) امانـت   (و سخناني كـه از همسـايه شـنيده مـي    
  حذيفه پاسخ داد:  » است.

ن ربطي به امانت دار بودن همسـايه و امانـت بـودن    اي«
مجالس ندارد. اگر من اين سخن را از او (پيامبر) مخفي 

گـاه بـراي خداونـد و پيـامبرش خيـر خـواهي       كنم هيچ
  ها گفتند:  آن» نكردم.

خـواهي بكـن! مـا هـم قسـم      ابو عبد اهللا! هر كـار مـي  «
هـا را نـزديم، و تـو ايـن     خواهيم خورد كـه ايـن حـرف   

كنـي او تـو را   اي، فكر ميان را به دروغ به ما بستهسخن
مـا  كـه  كند؟! بـا ايـن   كند و ما را تكذيب ميتصديق مي
  حذيفه پاسخ داد:  » !سه نفريم

                                                 
) همچنين گفته شـده اسـت   364، ص: 9 إعراب القرآن و بيانه، ج( أ 

كه ابو كبشه مردي از قبيله خزاعه بود كـه بـا بـت پرسـتي قـريش      
نيز با بتهـاي قـريش مخالفـت     وآله)عليهاهللا(صليمخالف بود، وقتي پيامبر 

گفتنـد.  » ابن ابي كبشه«كرد او را شبيه به ابو كبشه دانسته و به او 
را  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي و يا گفته شده: ابو كبشه شوهر زني بود كه پيـامبر  

را بـه شـوهر ايـن زن نسـبت      )وآلـه عليهاهللا(صليو پيامبر  شير داده است.
  )338ص:  ،6 لسان العرب، جدادند. (مي
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براي من مهم نيست، همين قدر كه خيرخواهي بـراي  «
  خدا و رسولش كرده باشم بـرايم كـافي اسـت. هـر چـه      

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي حذيفه نـزد پيـامبر   » خواهيد بگوييد.مي
را ديد كه شمشيرش را به روي  السالم)(عليهرفت؛ امام علي 

گردنش حمايل كـرده و كنـار حضـرت ايسـتاده اسـت.      
جريان را به ايشان گزارش داد. حضـرت آنـان را احضـار    

ها قسم خوردند و موضوع را تكذيب نمودنـد و  كرد و آن
  گفتند:  

ايـم و هرچـه نقـل شـده،     هايي را نزدهاين چنين حرف«
در ايـن  » دروغي است كه به ما نسبت داده شده اسـت! 

  زمان بود كه جبرئيل فرود آمد و اين آيه را آورد: 
» دعَكَفرُوا ب ةَ اْلُكْفرِ ومقاُلوا كَل َلقَد ما قاُلوا و ُفونَ بِاللَّهلحي

هِمالمفرمود:  السالم)(عليهامام علي » 69 .إِس  
خواهند بگويند، قلـب مـن درون سـينه مـن     ميهرچه «

است و شمشير بر گردنم. اگر بخواهند كاري بكنند، من 
 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي جبرئيل به پيامبر » هم اقدام خواهم كرد.

  گفت:  
پيـامبر  » براي امري كه اتفاق خواهد افتـاد صـبر كـن!   «

را نسـبت بـه آن چـه     السـالم) (عليـه امام علـي   )وآلهعليهاهللا(صلي
  جبرئيل گفته بود آگاه ساخت. امام فرمود:  

  طور است پـس مـن در مقابـل مقـدرات صـبر      اگر اين«
  »70كنم.مي

  خبر سوم:  

هـاي خـود رفتنـد.    وقتي خطبه تمام شد، افراد به خيمه
كـرد كـه كـه    در اين بين مقداد از كنار جمعي عبور مي

  گفتند:  اين گونه سخن مي
ن در ابريشـم و  ياران قيصر و كسري بوديم اآلا از اگر م«

هاي رنگارنگ بوديم! حال كـه بـا اويـيم،    زربافت و پارچه
خوريم. حاال هم كه مرگش پوشيم و خشن ميخشن مي

رسيده است و روزگارش سر آمـده اسـت و مهلـتش بـه     
خواهد علي را بعد از خودش ولـي قـرار   اتمام رسيده مي
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سم خواهد دانست (كه ايـن  دهد، آگاه باشيد كه به خداق
  »  گونه نخواهد شد).

گـزارش داد و   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي مقداد موضوع را به پيـامبر  
ها قبل از حضور خدمت ها را احضار نمود. آنحضرت آن

حتما مقداد ما را مـتهم نمـوده   «با خود گفتند:  حضرت
است، وقتي نزد او رفتيم قسـم خـورده و همـه چيـز را     

  تا نزد حضرت آمدند زانو زدند و گفتند:  » م.كنيانكار مي
اي رسول خدا! به پدران و مادران قسم اين طور نبوده «

درسـتي  ه كه گفته شده است. قسم به كسي كه تو را بـ 
مبعوث به رسالت نمود و بـا پيـامبري، تكريمـت نمـود،     

كه تو را چه به تو گزارش شده، ما نگفتيم! قسم به آنآن
اين  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » ما نگفتيم. بر همه بشر برگزيد،
  آيه را تالوت نمود:  

» دعَكَفرُوا ب ةَ اْلُكْفرِ ومقاُلوا كَل َلقَد ما قاُلوا و ُفونَ بِاللَّهلحي
هِمــالم ــه». 71 .إِس ــل آن  حضــرت ادام ــا تأوي ــه را ب   ي آي

  گونه آميخت: اين
و ) ِبما لَـم ينـاُلوا  ( –ِبك يا محمد َليَلةَ الْعَقبةِ  -هموا و «

هنْ َفضْلم وُلهسر و اللَّه موا إِلَّا أَنْ أَْغناهاي محمد! ما َنَقم .
ها فقط از اين آندر شب آن تنگه، بر تو هجوم آوردند و 

گيرند كه خداوند و رسولش، آنان را بـه فضـل    انتقام مى
  و بعد حضرت ادامه داد:  »نياز ساختند! خود، بى(و كرم) 

فروختنـد و  ها گله گوسفند مـي تا ديروز) بعضي از آن«(
فروختنـد و علـف بيابـان    بعضي ديگر پاچه گوسفند مـي 

بردند، خداوند توسط پيامبرش اين طرف و آن طرف مي
ها را بي نياز نمود، حال خشونت و شمشير خود را بر آن

  »72اند!عليه او قرار داده

  خبر چهارم: 

بعد از اتمام خطبه و مراسم بيعت، مردم متفرق شدند و 
عده اي از قريش گرد هم گرد آمدند و بـر آنچـه اتفـاق    

خوردند، در اين بين، سوسـماري از  افتاده بود تأسف مي
  ها گفت:  آنجا عبور نمود، يكي از آن
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سـاخت و  كاشك محمد اين سوسمار را بر ما ولـي مـي  «
ابوذر ايـن سـخن را شـنيد و بـه     » كرد!لي نميعلي را و
ها را طلبيد و گزارش داد. حضرت آن )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

ها گـزارشِ داده شـده را تكـذيب نمودنـد و بـر ايـن       آن
  تكذيب سوگند خوردند. خداوند اين آيه نازل كرد:  

اْلُكْفرِ و َكَفرُوا بعد يحلُفونَ بِاللَّه ما قاُلوا و َلقَد قاُلوا كَلمةَ «
هِمالمفرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليگاه پيامبر آن» 73إِس  

زمـين مـردى بـر روى     ،آسمان بر مردى سايه نيفكنده«
   74.»گوتر از ابى ذر باشد خود حمل نكرده كه راست

  آينــد و روز قيامــت عــده اي مــي«امــام صــادق فرمــود: 
  مواظـب باشـيد از   آن كه امامشان سوسـمار اسـت،   حال
  فرمايد:  ها نباشيد، زيرا خداوند ميآن
  »أ يوم نَدعوا ُكلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم«

قصه امامت سوسمار بعدها نيز اتفـاق افتـاد: اصـبغ بـن     
گويـد:  مـي  السـالم) (عليـه نباته از اصحاب خـاص امـام علـي    

اميرالمؤمنين ما را امر فرمود كه از كوفه به سمت مدائن 
نموده و همراهيش كنـيم. روز يكشـنبه اي بـود    حركت 

كه ما حركت كرديم. عمرو بن حرَيث به همراه هفت نفر 
اي تفريحـي  ديگر از كوفه خارج شده و به طرف منطقـه 

ررفتند و گفتند كه بـراي   ب َنقدر پشت كوفه، به نام َخو
روند و قبل از جمعـه خودشـان را بـه مـدائن     تفريح مي

  خواهند رساند.  
شت نفر وقتي به خورنق رسيدند، مشغول خـوردن  آن ه

جا عبـور نمـود. او را   صبحانه شدند كه سوسماري از آن
ها گرفت و كف دستش گرفتند و عمرو سوسمار را از آن

خاطر استهزاء امـام علـي) گفتنـد:    ه گذاشت. ديگران (ب
هر هفت نفر بـا سوسـمار   » با اين سوسمار بيعت كنيد!«

كـار را   به عنوان نفر هشتم اينبيعت كردند و عمرو نيز 
  كرد.  

                                                 
  : روزي كــه هــر گــروه از آدميــان را بــا امامشــان فــرا  71اســراء /  أ 

  خوانيم.مي
خورنگاه، محلي براي خوردن و نوشيدن است كه به عربي داخـل   ب 

  شده و خورنق شده است.
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شب چهارشنبه از خورنق راه افتاده و روز جمعه خود را 
به مدائن رساندند. امام در مسجد جـامع مشـغول ايـراد    

هاي نماز جمعه بود. اين گروه كنار درب مسجد از خطبه
هايشان پايين آمدند و با هم وارد مسـجد شـدند.   مركب

  تاد فرمود:  امام تا نگاهش به اينان اف
هـزار حـديث را بـه     )وآلـه عليهاهللا(صلي اي مردم! رسول خدا«

صورت راز نزد من گذاشت كه در هر حديث هـزار بـاب   
بود و براي هر بـابي هـزار كليـد اسـت. مـن از خداونـد       

. مـن  يوم نَدعوا ُكلَّ أُناسٍ بِإِمـامهِم فرمود: شنيدم كه مي
خـورم كـه خداونـد روز    براي شما به خداوند سوگند مي

انگيزانـد و  قيامت هشـت نفـر را همـراه امامشـان برمـي     
ببرم اين اهم نام اينان را امامشان سوسمار است. اگر بخو

  »  كنم.كار را مي
عمرو بن حريث تا اين سخن را شـنيد، همچـون شـاخه    

و  75خرما كه با تكان شديد بـه زمـين بيافتـد، (از تـرس    
    77) به زمين افتاد.76شرم
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  مناظره امام با ابي بكر

ـ  )السالمهي(علامام جعفر صادق   واسـطه پـدران گـرامش    ه ب
  :  فرمايدتعريف مي

 السـالم) (عليـه بيعت كرده و با امام علي  ابوبكروقتى مردم با 
آن رفتار نمودند، پيوسته ابوبكر نسبت به حضـرت اميـر   
اظهار انبساط و خوشرويي كرده، و از انقباض و گرفتگى 

نگـران بـود، بـه     حيران و دل السـالم) (عليهطالب بن ابى علي
همين خاطر بسيار مايل بود با او خلوتى داشته و عقـده  
دل او را گشوده و رضايت خـاطر آن حضـرت را بـه هـر     
ترتيب فراهم نمايد، تـا عـرض كنـد كـه چـرا بيعـت را       

كه هـيچ رغبـت و ميلـى بـه آن نداشـته      پذيرفته با اين
آن حضـرت درخواسـت نمـود كـه      است. بنا بـر ايـن از  

ساعتى را براى مذاكره خصوصـى انتخـاب نمايـد. پـس     
  مجلس برپا شد و ابوبكر اين گونه سخن آغاز نمود:  

بو الحسن، به خـدا سـوگند كـه ايـن جريـان روى      ااى «
تبانى و اقدام و رغبت و حرص من صورت نگرفـت، و در  
 آن هيچ اعتمادى به خود نداشتم كه بتوانم از پس ايـن 

طور كـه بايـد اداره كـنم. و    امر بر آمده و امور امت را آن
من فاقد هر گونه قدرت مالى و كثرت عشيره بودم، تا از 

خود را استوار نمايم. پس براى  يآن طريق اساس نقشه
مـن   يچه از من دلتنگ و ملول بوده و آن را كه دربـاره 

كنى، و با نظر بغـض و عـداوت بـه مـن      نشايد تصور مى
  فرمود:   امام» نگرى؟! مى
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اگر به اين امر رغبت و ميلى نداشتى، براى چه خود را «
» قـدم شـدى؟   به آن حاضر نموده و در اين عمـل پـيش  

  :  پاسخ دادابوبكر 
 وآلـه) عليـه اهللا(صـلي خاطر حديثى بود كـه از رسـول خـدا    هب«

ت مـرا بـر     هب«شنيدم كه فرموده:  راستى كه خداونـد امـ
، و چون جمع ايشـان را  »كند نمىگمراهى و خطا جمع 

ديدم از همان فرمـايش پيـروى نمـوده و هرگـز گمـان      
نبردم كه اجماع امت خالف هدايت و از گمراهى باشـد،  
و به همين خـاطر تـن بـه ايـن تكليـف سـپردم، و اگـر        

دانستم حتّى يك نفر هم از اين امـر امتنـاع خواهـد     مى
» كـردم.  طور مسلّم از پذيرش آن خوددارى مىه ورزيد ب
  فرمود:  حضرت

ت از تـو    « در خصوص حديث مذكور در مورد اجمـاع امـ
تم يـا نـه؟     مى ابـوبكر   »پرسم كه آيا من از افراد ايـن امـ

  : جواب داد
  فرمود:  امام  !»آرى«
آن گروهى كه از بيعت تو سر باز زدند چون سـلمان و  «

أبو ذر و عمار و مقداد و سـعد بـن عبـاده و ديگـران؛ از     
  :  دوباره پاسخ دادابوبكر  »دند يا نه؟امت بو

  فرمود:  السالم)(عليه علي» آرى همه از امت بودند.«
بنا بر اين چگونه با مخالفت اين افراد به حديث اجماع «

كه تمام آنان از افراد صـالح و  كنى؟ حال اين احتجاج مى
  : جواب دادابوبكر » هستند.پيامبر صحاب اپرهيزگار و از 

افراد پس از تحّقق اين امـر بـر مـن معلـوم     تخّلف اين «
شد، و ترسيدم اگر از پذيرش آن امتناع ورزيـده و خـود   

هم خـورده و  ه را كنار بكشم اوضاع اجتماعى مسلمين ب
شايد غالب مردم مرتد شـده و از ديـن خـارج شـوند، و     
ت مسـلمان    پذيرش من بر اين امر بهتر از آن بود كه امـ

ه حالت كفر سـابق خودشـان   يده و بيبه هرج و مرج گرا
كردم شما نيز در اين باره بـا مـن    عود نمايند، و فكر مى

  فرمود:  حضرت!» موافق باشيد
در بـار   تـو بسيار خوب، ولى پرسش من اين است كـه  «

نخست روى چه اساسى و بـراى چـه بـه ايـن امـر روى      
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كـه يـك فـرد روى چـه شـرائط و علـل و       ، و اينيآورد
  : جواب دادابوبكر » شود؟ مى جهاتى شايسته امر خالفت

البّته روى صفات خيرخواهى، وفاى به عهـد، صـراحت   «
لهجه، استقامت و حسن سيرت و عدالت و علم و آگاهى 
از كتاب و سّنت و حكمـت و معرفـت و زهـد در دنيـا و     
پرهيزگارى، و يارى و طرفدارى از مظلوم و ستمديده در 

مه دهد ولـي  خواست اداظاهرا ميابوبكر » دور و نزديك.
  : سؤال كرد ساكت شد. امام

» چـه؟  پس سبقت در اسالم و قرابـت بـا رسـول خـدا    «
  : جواب دادابوبكر 

  :  پرسيد امام» آرى، و سابقه و قرابت.«
دهـم، آيـا در وجـود     تو را به خدا سوگند مى !اى ابوبكر«

پاسخ ابوبكر  »بينى يا در من؟ خود اين خصوصيات را مى
  :  داد
 السـالم) (عليـه  علـي » بينم اى أبـو الحسـن.   مى توالبّته در «

  : سومين سؤال را مطرح نمود كه
همـه  تو را به خدا سوگند، آيا اين من بودم كه پيش از «

» جواب مثبت داد يا تو؟ )وآلهعليهاهللا(صلياهللا به رسول مردم 
  گفت: ابوبكر 

   گونه مطرح نمود:چهارمين سؤال را اين» .توبلكه «
  تو را به خـدا سـوگند آيـا مـن از طـرف رسـول خـدا        «

 تبرائـ  يمور بـه ابـالغ و خوانـدن سـوره    مأ )وآلهعليهاهللا(صلي
  :  تأييد نمود كهابوبكر » براى كفّار شدم يا تو؟

  امام سؤال پنجم را پرسيد:» .مأمور اين كار شدي تو«
اى ابوبكر تو را به خدا سوگند، آيا هنگام خروج پيـامبر  «
مّكه به مدينه (روز غار) آيا من جان فداى او شدم يـا  از 
  : جواب دادابوبكر » تو؟
  ششمين اعتراف را گرفت: ،امام» .توالبّته «
تو را به خدا سوگند بنا به حديث پيـامبر در روز غـدير   «

ابـوبكر  » آيا من موالى تو و تمام مسلمين هستم يا تـو؟ 
  :  پاسخ داد

  واليت گرفت:باز هم اعتراف به » .توالبّته «
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تو را بـه خـدا سـوگند آيـا واليـت مـن قـرين واليـت         «
خدا واقع شده به دليـل انفـاق    پروردگار متعال و پيامبر

وُله و   « يشريفه يانگشتر، در آيه سـر و ه إِنَّما وليكُم اللـَّ
  : جواب دادابوبكر  »يا تو؟ "...الَّذينَ آمُنوا

  : اشاره به حديث منزلت نمودامام » است. توالبّته براى «
   تو را بـه خـدا سـوگند، آيـا مقـام وزارت رسـول خـدا       «
 چنان كه براى هارون بود نسبت بـه حضـرت موسـى   هم
بـراى تـو بـود يـا      »أنت منّى بمنزلة هارون من موسى«

  : باز پاسخ دادابوبكر » براى من؟
  :  امام اشاره به امتياز مباهله نمود» بود. توبراى «
توسط تـو و اوالد و   خدا سوگند، آيا رسول خداتو را به «

ات در برابر نصـارى مباهلـه نمـود، يـا بـا مـن و        خانواده
  ابوبكر گفت: » فرزندان و خانواده من؟

امام بـه  » ات مباهله انجام شد. و خانواده توالبّته توسط «
  : تطهير اشاره نمود يآيه
بـاره   تطهير از رجس در يتو را به خدا سوگند، آيا آيه«

من و خانواده و فرزندان مـن نـازل شـد يـا بـراى تـو و       
  : جواب دادابوبكر » ات؟ خانواده

كسـاء   يقضيه حضرت» ات نازل شد. و خانواده توبراى «
    را پيش كشيد:

بـراى   در زير كساء تو را به خدا سوگند، آيا رسول خدا«
خداونـدا، اينـان   « :من و خانواده و فرزندانم دعا كرد كـه 

ت منند، آنان را به سوى خود و بهشـت رضـوانت   اهل بي
» يا براى تو و خـانواده و فرزنـدانت؟   »بخوان نه به آتش

  :  پاسخ دادابوبكر 
حضـرت   »و اهل بيـت و فرزنـدانت دعـا كـرد.     توبراى «

  : تي سؤال نمودأهل  يشأن نزول سوره يدرباره
ذْرِ و  يوُفونَ « يتو را به خدا سوگند، آيا مراد از آيه« بِالنـَّ

» مـن هسـتم يـا تـو؟     »أ يخاُفونَ يوماً كانَ َشرُّه مسَتطيراً
  :  پاسخ دادابوبكر 

  : الشمس را مطرح نمود رد يامام معجزه» توالبّته «
                                                 

كننـد، و از روزى كـه شـرّ و     آنها به نذر خـود وفـا مـى   : 7انسان /  أ 
  .ترسند عذابش گسترده است مى
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تو را به خدا سوگند، آيا آفتاب براى نماز تو بـه دعـاى   «
  : جوابد دادابوبكر » پيامبر رجوع كرد يا براى من؟

 حضرت از شأن فـرود شمشـير ذوالفقـار   » د.براى تو بو«
  :  پرسيد

تو را به خدا سوگند، آيا تو آن جوانمردى كه اين ندا از «
ال سيف إلّا ذو الفقار و ال « آسمان برايش خوانده شد كه:

جواب دادابوبكر » يا من؟ »فتى إلّا علي :  
امـام از فضـيلت فـتح خيبـر     » البّته تو آن جـوانمردى. «

  :  گفت
خيبـر   يخدا سوگند، آيا رسول خـدا در غـزوه   تو را به«
ق را به دست تو سپرد و فتح نصيب مسلمين گرديـد  ربي

  : جواب دادابوبكر » يا به من عطا فرمود؟
  :  امام از كشتن عمرو پرسيد» بلكه به دست تو داد.«
» تو را به خدا سوگند، آيا تو با كشتن عمرو بن عبـد ؛ ود

ارك رسـول خـدا و سـاير    اندوه و غم و حزن از خاطر مب
  :  پاسخ دادابوبكر » مسلمين برداشتى يا من؟

حضرت از منقبتـي  » دست تو صورت پذيرفت.ه البّته ب«
  ديگر پرسيد:

تو را به خدا سوگند، آيا تو مورد اعتماد پيامبر و مأمور «
ابـوبكر  » ابالغ پيام آن حضرت به جّنيان شدى يـا مـن؟  

  :  پاسخ داد
  : به فضيلتي ديگر نمود هامام اشار» .توالبّته «
تو را به خدا سوگند، با نظر به حديث رسول خـدا كـه   «

من و تو از زمان حضرت آدم تا عبد المطّلب در «فرمود: 
آيا مـن از جهـت    »ايم نه از زنا تمام طبقات از نكاح بوده

ابـوبكر  » شريكم يا تو؟  اهللانسب و طهارت آباء با رسول 
  : جواب داد

  :  اشاره به ازدواج فاطمه نمود امام» .توالبّته «
تو را به خدا سوگند، آيا رسول خدا مرا به تزويج دخت «

خداوند در آسمان تـو را بـراى   «خود در آورده و فرمود: 
  : جواب دادابوبكر » يا تو را؟ »برگزيد زوجيت فاطمه

خـود   هرامام به فضيات بزرگي ديگـر دربـا  » را. توالبّته «
    اشاره نمود:
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خدا سوگند، آيا من پـدر حسـن و حسـين دو    تو را به «
حسن و «و گل خوشبوى پيامبر هستم كه فرمود:  سبط

اند و پدرشان از آن دو  حسين آقا و سرور جوانان بهشتى
  :  پاسخ دادابوبكر » يا تو؟» بهتر است

  :  گفت امام از نسبتش با جعفر طيار »هستي. توالبّته «
»ن به دو بال اسـت  تو را به خدا سوگند، آيا برادر تو مزي

» كند يـا بـرادر مـن؟    مىپرواز كه در بهشت با فرشتگان 
  :  پاسخ دادابوبكر 

 )وآلـه عليـه اهللا(صليامام از قضاء ديون پيامبر » .توالبّته برادر «
  پرسيد:

 جاهتو را به خدا سوگند، آيا من ضامن ديون پيامبر و ب«
مواعد و وصايا و عهـود آن حضـرت هسـتم يـا      يآورنده
  : جواب دادابوبكر » تو؟
  امام از فضيلتي ديگر پرسيد:» .توالبّته «
تو را به خدا سوگند، آيا وقتى كه پيامبر بـراى شـركت   «

خـدايا محبـوبترين   «نمود كه  در مرغ بريان شده دعا مى
من حاضر شـدم يـا    »بندگان خود را در اينجا حاضر كن

  :  داد خسپاكر ابوب» تو؟
امام به رسالت بزرگـي كـه بعـدا بايـد آن را     » .توالبّته «

  : داد گفتانجام مي
و   تو را به خدا سوگند، آيا پيامبر مرا بـه قتـال نـاكثين   «

قاسطين و مارقين بر تأويل قرآن مژده و خبر داد يـا تـو   
  : جواب دادابوبكر » را؟
  ت:اش سخن گفامام از توان علمي »را. توالبّته «
تو را به خدا سوگند، آيا رسول خدا مـرا بـه دارا بـودن    «

علـي  «علم قضا و فصل الخطاب معرّفى نموده و فرمـود:  
» يا تـو را؟  »ها به علم قضا آگاه استشما يبهتر از همه

  :  پاسخ دادابوبكر 
  : پرسيد »امير المؤمنين«امام از لقب » را.تو البّته «
خـدا در زمـان حيـات    تو را به خدا سوگند، آيا رسـول  «

اميـر  «خود به أصحاب و يارانش فرمود كه مرا به عنوان 
پاسخ ابوبكر » سالم گفته و ندا كنند يا تو را؟» المؤمنين

  :  داد
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 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي امام از افتخار تجهيز پيامبر » را. توالبّته «
  :  گفت

تو را به خدا سوگند، آيا مـن در آخـرين كـالم رسـول     «
ده و متولّى غسل و دفن آن حضرت گشتم خدا حاضر ش

  : جواب دادابوبكر » يا تو؟
  امام باري ديگر به مسئله قرابت برگشت:» .توالبّته «
تو را به خدا سوگند، آيا تو در قرابت رسول خدا سبقت «

» يـا مـن؟   ) باشى مى » 78أُوُلوا اْلُقرْبى«  مصداق(اى  جسته
  :  پاسخ دادابوبكر 

   از فضيلتي ديگر گفت: حضرت .»هستي تو«
كـه خداونـد وى را   تو را به خدا سوگند، آيـا تـويي آن  «

هنگام احتياج دينارى عطا نمود و جبرئيل بـا او معاملـه   
نموده و رسول خدا را بر آن ضيافت نمودى و اوالد او را 

  در اينجا ابوبكر گريسته و گفت:  » اطعام نمودى يا من؟
  ا گفت:هامام از شكستن بت» بلكه تويي.«
دوش خود ه تو را به خدا سوگند، آيا رسول خدا تو را ب«

» هاى كعبه را شكست يـا مـرا؟  بلند كرده و اصنام و بت
  : جواب دادابوبكر 

  : امام از لواء سخن گفت.» بودي تو«
كـه   تو را به خدا سوگند، آيـا ايـن كـالم رسـول خـدا     «

در  »تو صاحب لواى من در دنيا و آخرت هستى«فرمود: 
  : جواب دادابوبكر » من بود يا در باره شما؟ حقّ
ا  «امام از فضيلت » بود. تو يبلكه در باره« سد الْأَبواب إِلـَّ

هابفرمود:  »ب  
تو را به خدا سوگند، آيا پيامبر خـدا وقتـى فرمـان داد    «

شد بسـته شـود   هايى كه به مسجد باز مي كه تمام درب
بـود يـا درب خانـه    مگر يك درب، آن درب از خانه من 

شما، و نيز آنچه خداوند بر او حالل نموده بـود بـر مـن    
  : جواب دادابوبكر » حالل نمود يا بر تو؟

  : از منقبتي ديگر سخن گفت» .توالبّته بر «
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أَ أَشْـَفْقتُم  «تو را به خدا سوگند، بنا به مفاد آيه شريفه «
قاتدص واكُمَنج يدنَ ييوا بمآيا شما بوديد كه  »أ أَنْ ُتقَد

و سخن گفتن با رسول خدا صدقه داديد يا  اپيش از نجو
  : جواب دادابوبكر » من بودم؟

  : اش در اسالم گفتامام از سابقه» بودي. توالبّته «
در  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي تو را به خدا سوگند، آيا رسول خـدا  «

تـو را بـه   «فرمـود كـه:    من به دخت خود فاطمـه  يباره
كسى تزويج نمودم كه أول مردمان به اسالم ايمان آورد 

يا در حـقّ   »و اسالم او بر سائر مردم برترى و تفوق دارد
  : جواب دادابوبكر » تو؟
  :  امام از فضيلتي ديگر گفت» فرمود. تو يالبّته در باره«
كه در روز بـدر بـر   تو را به خدا سوگند، آيا تو بودى آن«

تـول را در آن ريختـه بودنـد    سر چـاهى كـه كـافران مق   
 »فرشتگان هفت آسمان بر او سالم كردند يا من بـودم؟ 

  :  پاسخ دادابوبكر 
به همين ترتيب حضرت امير پيوسـته  » بودي. توالبّته «

مناقب منقول خود را كه از جانب خدا و پيامبر بود ايراد 
. امـام  نمـود  ها را تصديق مىكرد، و ابوبكر يكايك آن مى

  ها فرمود:اينبعد از همه 
ها و مانند آن از جمله عالئـم و دالئلـى اسـت كـه     اين«

د     يها شايستهانسان توسط آن ت محمـ واليت امـور امـ
چـه چيـز تـو را از خـدا و      !گردد. بنابراين اى ابـوبكر  مى

كه وجود تو عارى از اين رسول و دينت فريب داد، با اين
گريسـت   ابوبكر در حالى كـه مـى  » عالئم و دالئل است؟!

  گفت:  
راست گفتى اى أبو الحسن، به من مهلت بده تا امشب «

ل كـنم.  در كار خود و اين حرف هايت خوب فكر و تأمـ «
  فرمود:  حضرت

                                                 
(پس از آن حكم و فرمـان صـدقه دادن پـيش از راز    : 13مجادله /  أ 

گفتن با پيغمبر اكـرم را بنـا بـر مصـلحتى نسـخ نمـوده و از ميـان        
برداشته و منافقين را كه از صدقه دادن خوددارى نمودنـد نكـوهش   
كرده ميفرمايد: اى مسلمانان) آيا (از فقر و درويشى) ترسـيديد كـه   

ــا ر  ــان (ب ــيش از راز گفتنت ــه   پ ــه و آل ــه علي ــّلى اللَّ ــدا ص ــول خ س
  .ها دهيدها و بخشش بمستمندان) صدقه
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ابوبكر در نهايت » خواهى فكر كن اى ابوبكر. هر چه مى«
تأّثر و حزن برخاسته و به خانه رفت و تـا شـب خـود را    

ب پـس از آگـاهى   ممنوع المالقات نمود، و عمر بن خطّا
مضـطرب  پريشـان و   السـالم) (عليـه ابوبكر با علـي  از مالقات 

خـواب رفتـه و در   ه . و ابوبكر آن شب بـ زدمدام قدم مي
و عـرض سـالم نمـود. ولـى     رسيد رؤيا به خدمت پيامبر 

روى خـود را بـه جانـب ديگـر      )وآلـه عليهاهللا(صليرسول خدا 
ابوبكر برخاسته و در برابـر آن حضـرت نشسـته و     نمود.

سالم نمود. اين بار نيز پيامبر از او روى برتافـت. ابـوبكر   
  گفت:  

اى رسول خدا مگر از مـن چـه خـالف و گنـاهى سـر      «
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر  »زده؟
كـه تـو   نآحـال  و چگونه جـواب سـالم تـو را بگـويم     «

وى را خـدا،  دا و رسـول  كنى با كسى كه خـ  دشمنى مى
ابو بكـر   !»دارند؟ حقّ را به اهل آن باز گردان دوست مى
  : سؤال كرد

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » اهل آن كيست؟«
اش مالمـت نمـود، يعنـى     همان كـه تـو را در مـذاكره   «

  گفت:  ابوبكر  »علي.
سـپس او را   »آن را به وى باز گرداندم اى رسول خـدا «

آمـده و   السـالم) (عليهنديد. چون صبح شد نزد حضرت علي 
  جريان خواب خود را برايش نقل نموده و گفت:  

 !»دست خود را بده تا با تو بيعت كنم اى أبـو الحسـن  «
پس از بيعت از آن حضرت خواست كه در وقـت معـين   
در مسجد حاضر شده تا جريان مذاكره و خواب شـب را  

موده و در ميان جمع؛ خالفـت را تسـليم   به مردم نقل ن
كـه خـود را   ابوبكر با رنگى پريده و در حـالى  نمايد. امام

كرد از نزد آن حضرت خارج شده و در ميان  سرزنش مى
  راه به عمر برخورد، او گفت:  

ابوبكر نيز » مسلمين؟ يتو را چه شده است اى خليفه«
  همه چيز را براى او نقل نمود. عمر گفت:  

رسـول خـدا، كـه از     ياى خليفه ،ا به خدا سوگندتو ر«
، و مبادا به آنـان  سحر و جادوى بنى هاشم بر حذر باش
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اعتماد نمايى، كـه ايـن اولـين سـحر و جـادوى ايشـان       

   »نيست.
گفت و گفت و گفت تـا ابـوبكر را از رأى و تصـميم    عمر 

راه خالفـت   يخود باز گردانده، و او را تشويق بـه ادامـه  
اى كه گذاشته بودند  بنا بر وعده السـالم) (عليهعلي امام نمود.
جا نديد، مسجد آمد ولى هيچ كس از ايشان را در آن  به

پس بر سـر قبـر رسـول خـدا     سو دريافت كه چه شده، 
عمر از كنار آن حضرت  بيندر اين  نشست. )وآلهعليهاهللا(صلي

  عبور كرده و گفت:  
پس آن حضرت  »خواستى نشد! اى علي، چيزى كه مى«

  79نيز بر همه چيز واقف شده و به منزل خود بازگشت.
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   السالم)(عليههاي پانزده گانه امام علي آزمون

  مقدمه

در كتاب خصال صدوق حديث بسيار ارزشمندي از امام 
باقر نقل شده است كه در آن گـذري كوتـاه امـا بسـيار     

 السـالم) (عليهجامع و گويا در فرازهاي مهم زندگي امام علي 
شــده اســت. در ايــن حــديث از فرازهــاي مهــم زنــدگي 

  ياد شده است:» پانزده آزمون بزرگ«حضرت به عنوان 
امير المؤمنين از جنگ نهروان بازگشت در مسجد  وقتي

حضورش آمـد و  ه يس يهوديان بيكوفه نشسته بود كه ر
    :عرض كرد

بپرسـم  خواهم از شما ايي را ميهخبر !المؤمنينيا امير«
هـا  كه جز پيامبر و يا وصى پيامبر كسى نتواند پاسخ آن

ي بپرسـم وگرنـه   يفرمـا را بدهد حال چنانچه اجازه مـي 
  فرمود: حضرت  »صرف نظر نمايم.

عـرض  يهودي !» خواهى بپرسبرادر يهودى هر چه مي«
  كرد:  

ايـم كـه خـداى عزوجـل      ما در كتاب خود چنين يافته«
از ميـان   :كـه  كندوحى مياو ه چون پيامبرى برانگيزد ب

افراد خاندان خود كسى را كه بتواند پس از وى كار امت 
دست گيرد اختيار كند و از امت خود عهد و پيمان ه را ب

بگيرد كه پس از او بر سر پيمان باشـند و طبـق عهـدى    
انـد رفتـار كننـد و خـداى عزوجـل جانشـينان        كه بسته
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و  نمايـد مـي  پيامبر را در زمان حيات پيامبران آزمـايش 
مـرا   كنـد. آزمايش مـي آنان را پس از وفات پيامبران نيز 

 ؟آگاه فرما كه آزمايش جانشينان پيامبران چند بار است
و اگر جانشينان پيامبران در  ؟و پس از وفاتشان چند بار

ه آزمايش مورد رضايت خداوند شدند سرانجام كارشان ب
  حضرت فرمود: » كجا خواهد كشيد؟

كـه يكتـا اسـت و دريـا را بـراى بنـى        حق خـدايي ه ب«
موسى و عيسـى   و انجيل را بر تاسرائيل شكافت و تورا

اگر جواب سؤال تو را درست گفتم اعتـراف   ،فرو فرستاد
  عرض كرد: » گويم؟خواهى كرد كه درست مي

  فرمود:  ».آرى«
حق خدايي كه دريا را براى بنى اسرائيل شـكافت و  ه ب«

اد اگر پاسـخ پرسـش تـو را    تورات را بر موسى فرو فرست
  عرض كرد:  » گفتم اسالم را خواهى پذيرفت؟

  فرمود: حضرت !» بلى«
انـد   زنـده  هاآنخداى عزوجل جانشينان پيامبران را تا «

فرمايد تا فرمانبردارى آنـان را  در هفت مقام آزمايش مي
شــان  آزمــايش يبيازمايــد و چــون اطاعتشــان و نتيجــه

دهـد كـه تـا    رضايت بخش شد به پيامبران دسـتور مـي  
اند آنان را دوست خود گيرنـد و پـس از مـرگ هـم      زنده

هـايي را كـه   امـت  يجانشين خـود قـرار دهنـد و همـه    
شـمرند بـر اطاعـت جانشـينان     اطاعت پيامبر را الزم مي

كـه پيـامبران   سپس جانشينان را پـس از آن  الزام كنند.
تـا   نمـود فتند در هفت مقام آزمايش مـي بدرود حيات گ

پايه شكيبايي آنان را بيازمايد و چون آزمـايش رضـايت   
آنان را سعادت و نيـك بختـى قـرار     بخش شد سرانجامِ

دهد تـا بـا كمـال خوشـبختى بـه پيـامبران ملحقشـان        
  يس يهوديان گفت:  ير» سازد.

اى امير مؤمنان درست فرمودى اكنون بفرما تـا بـدانم   «
و را در زمان حيات پيـامبر چنـد بـار آزمـايش     خداوند ت

فرمود و پس از وفات آن حضرت چند بار و سرانجام كار 
دست يهـودى را   السالم)(عليهعلى امام » تو چه خواهد شد؟
  گرفته و فرمود: 
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!»  برخيز با هم برويم تا تو را از اين موضـوع آگـاه كـنم   «
و عـرض  نيـز برخاسـتند    السـالم) (عليـه جمعى از ياران على 

    :كردند
يا امير المؤمنين ما را نيـز در ايـن افتخـار بـا يهـودى      «

  فرمود:   !»شريك فرما
ترسم كه دلهـاى شـما تـاب تحمـل آن را نداشـته      مي«

  عرض كردند:   »!باشد
  فرمود:  »براى چه يا امير المؤمنين؟«
» .ها سـر زده اسـت  خاطر كارهايي كه از بيشتر شماه ب«

    :كردمالك اشتر برخاست و عرض 
خدا قسـم  ه كه ب !ما را نيز آگاه بفرما !يا امير المؤمنين«

جـز تـو   ه دانيم كه در روى زمين بـ طور محقق ميهما ب
وصى پيـامبرى وجـود نـدارد و مـا را مسـلم اسـت كـه        

مبرى ديگر نخواهـد فرسـتاد و   اپي ،مبراخداوند پس از پي
ه هاى ما براى فرمان تو و فرمان پيامبر ما محمد بگردن

  علــى  امــام » ك ريســمان اطاعــت بســته شــده اســت.يــ
  يهودى كرده و فرمود:  ه نشست و رو ب السالم)(عليه
همانا خداى عزوجل در زمـان حيـات    ي!اى برادر يهود«

نـه از بـاب    ،پيامبر مرا در هفـت مـورد آزمـايش فرمـود    
گويم بلكه نعمتى از خداونـد بـود كـه در    خودستايي مي

    يهودي گفت: .»نبردار يافتاين موارد مرا فرما يهمه
  »در كدام و كدام مورد يا امير المؤمنين؟«

  آزمون نخست: اولين مسلمان

  حضرت فرمود: 
مقام وحى آشنا فرمود و ه خداوند عزوجل پيامبر ما را ب«

بار رسالت بر دوش او نهاد و من در آن وقـت كـم سـن    
ـ   يام بـودم كـه در خانـه    ترين افراد خـانواده  ه پيـامبر ب

پـرداختم و كارهـاى آن حضـرت را انجـام      خدمتش مى
دادم پيامبر كوچك و بزرگ خاندان عبـد المطلـب را   مي

انگى خداوند و رسالت پيـامبر گـواهى   ه يگخواست كه ب
دهند همه از اين گواهى خوددارى نموده و پيشـنهادش  

هـا نمـوده و   را انكار كردند و از او كناره گرفتند و او را ر
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از وى دورى جستند و ديگر مردم نيـز  تركش نمودند و 
از آن حضرت دورى نمـوده و بـر مخـالفتش برخاسـتند     

ــرا ــاب نمــىرا پيشــنهاد حضــرت  زي ــد و  ت   چــون آوردن
 ايــن دعــوت را ســنگينكــرد هايشــان درك نمــيعقــل

تنها من بودم كه دعوت رسول خدا را شـتابانه  شمردند. 
ـ  اطاعت كردم و بدون اين  دل راهه كه شك و ترديـدى ب

ـ    .دهم يقين بر حق بودنش داشتم همـين  ه سـه سـال ب
روى زمـين مخلـوقى نبـود كـه نمـاز      منوال بوديم و در 

ارد و احكام الهى را كه به رسول خـدا  رسـيده بـود    زبگ
رحمـت    جز من و دختر خويلد كـه خـدايش  ه ب ،بپذيرد

ـ   .»كند و حتما مشمول رحمت الهى است ه سـپس رو ب
    :ياران فرموده پرسيد

    پاسخ دادند:همه  »چنين نبود؟مگر «
  »!المؤمنين چنين بودچرا يا امير«

 آزمون دوم: ليلة المبيت

قـريش هميشـه بـراى     !اى برادر يهودحضرت ادامه داد: 
بردنـد  كار ميه ها ب دادند و حيلهها ميكشتن پيامبر رأي

اى كه در دار الندوة نمودنـد و   كه در آخرين جلسهتا آن
) ي(قبيلـه مرد يك چشـم   يدر قيافه نيزابليس ملعون 

 ،(مغيرة بن شعبة) در آن مجلس شركت كرده بود ثقيف
ه كـه بـ  دقت مالحظه كردند تا آنه پشت و روى كار را ب

اى از قريش يك  اتفاق آراء تصميم گرفتند كه از هر تيره
نفر نماينده دعوت شود و همگى با شمشيرهاى كشـيده  

د و خـونش را بريزنـد و   بر پيامبر حملـه كننـ   هباريكه ب
خواهـد  حمايـت  از مـردانش  چون چنين كننـد قـريش   

و در نتيجه خـون پيـامبر   ننمايد تسليم نموده و آنان را 
   .پايمال شود

چون اين تصميم را گرفتند جبرئيل فرود آمـد و پيـامبر   
را از جريان آگاه كرد و شبى را كه بنا بر اجتمـاع بـود و   

بسـتر خـواب پيـامبر    ساعتى را كه تصميم داشـتند بـر   
حمله كنند خبر داد و دستور داد كه در سـاعت معينـى   

رسـول خـدا  مـرا در     .ود و در غار پنهان گـردد ربيرون 
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جريان گذاشـت و دسـتور فرمـود كـه مـن در بسـتر او       
بـه  مـن   .كـنم حفـظ  بخوابم و با اين فداكارى جان او را 

از فرمانش اطاعت نمودم و شاد و خرسـند بـودم    سرعت
ـ   .جاى پيامبر كشـته شـوم  ه كه ب راه خـويش  ه پيـامبر ب

مردان قـريش در حـالى    .رفت و من در بستر او خوابيدم
كه پيش خود يقين داشتند كه پيامبر كشته خواهد شد 

من رسيدند بـا   يخانهه همين كه ب ؛من روى آوردنده ب
شمشيرم در برابر آنان مقاومت نمودم و آنـان را از خـود   

ـ  » دانند.و مردم مي چه خدادور ساختم چنان ه سپس ب
  كرده و فرمود:  خويش رو ياران 

    :عرض كردند »ست؟نيمگر چنين «
  »!چرا، يا امير المؤمنين«

 آموزن سوم: مبارزه در بدر

آن بـود كـه دو فرزنـد     !ى برادر يهوداحضرت ادامه داد: 
تبة كه پهلوان قريش بودند در روز جنـگ  ربيعة و پسر ع

ـ    مبارز طلبيدند و  ،بدر دان ه ميـ هـيچ كـس از قـريش ب
رسول خدا  مرا و دو رفـيقم   .آنان قدم نگذاشت يمبارزه
ايــن  .جنــگ آنــان روانــه كــرده ) را بــهو عبيــد ه(حمــز

ـ    مـن ارجـاع فرمـود كـه مـن از      ه مأموريت را هنگامى ب
تـر و در جنـگ كـم    كوچـك از نظرسـن  رفقـايم   يهمه
دست من وليد و شـيبة  ه خداى عزوجل ب .تر بودم تجربه

ديگر شجاعان آن غير از اينان  ؛را كشت(فرزندان ربيعه) 
كار مـن از   ينتيجه ،آن روز قريش بودند كه من كشتم.

رفقايم بيشـتر بـود و پسـر عمـويم (عبيـدة بـن        يهمه
» حرث) در همان روز كشته شد خدايش رحمـت كنـد.  

  اصحاب خود كرده و فرمود: ه سپس رو ب
  همه گفتند: »يا اين طور نبود؟آ«
  » !را يا امير المؤمنينچ«
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 آموزن چهارم: مبارزه در احد

 هآن بود كه مـردم مكـ   !اى برادر يهودحضرت ادامه داد: 
ى قبائـل عـرب و   هآخرين نفر بر ما هجوم آورده و همتا 

شان بـود بـر مـا شـورانيدند تـا      فرمانتحت قريش را كه 
روز بدر كشته شده ه خون مشركين قريش را كه بانتقام 

از او را و نازل شـد  جبرئيل بر پيامبر  ند.بگيربودند از ما 
احـد را   يافراد نظـامى خـود دره  ا جريان نمود، پيامبر ب
 .ميدان نبرد قرار داد

مشركين پيش آمدند و يكباره بر مـا تاختنـد افـرادى از    
مسلمانان كشته شد و آنان كه زنده ماندنـد بـا شكسـت    

ماندم و  )وآلهعليهاهللا(صليا من با رسول خدا مواجه شدند، تنه
ـ  بـاز   ههـاى خـود در مدينـ    خانـه ه مهاجر و انصار همه ب
پيـامبر و يـارانش همگـى    « :گفـت گشتند و هر كس مي

 .!»كشته شدند
سپس خداى عزوجل جلوى پيشرفت مشركين را گرفت 
و من كه در پيشاپيش رسول خدا بـودم هفتـاد و چنـد    

در اين موقع امير  ست: هاجمله اينزخم برداشتم كه از 
هـا  المؤمنين رداى خود را بيفكند و دست بر جاى زخـم 

آن روز خـدمتى از   :ها را نشان داد و فرمودكشيده و آن
 .»خدا اسـت با من سر زد كه ان شاء اللَّه پاداش خدمتم 

  اصحاب كرده و فرمود: ه سپس روى ب
  عرض كردند:   »چنين نبود؟«
  »!المؤمنينچرا يا امير «

آزمون پنجم: مبارزه با عبد ود 

قـريش و   آن بـود كـه   !اى برادر يهودحضرت ادامه داد: 
ديگر قرار داد و پيمان بسـتند  عرب گرد هم آمده و با يك

  رسـول خـدا   كـه  (از جنگ) باز نگردنـد مگـر زمـاني   كه 
افراد خاندان عبد المطلـب كـه    يرا با همه )وآلهعليهاهللا(صلي

 بودند بكشند.در خدمتش 
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در  وخـود آمدنـد    يسپس با شدت و ساز و بـرگ جنگـ  
و پـيش خـود اطمينـان     خيمه زدنـد  ،نزديك ما ،مدينه

 هدف خويش خواهند رسيد.ه داشتند كه ب
 .نمــودرا از جريــان آگــاه ايشــان جبرئيــل فــرود آمــد و 

خود و مهاجر و انصـار كـه در خـدمتش     ه دورحضرت ب
قريش پيش آمده و گرداگـرد خنـدق    .بودند خندقى زد

خود را نيرومنـد و مـا    .و ما را محاصره نمودنداردو زدند 
  و بـرق آسـا    نـد غريدرعـد آسـا مـي    نـد. ديدرا ناتوان مي

خواند  سوى خدا مىهرسول خدا آنان را ب ند.درخشيدمي
داد و آنـان از  خويشاوندى و رحم سوگندشـان مـي  ه و ب

و بــيش از پــيش  نمودنـد  تسـليم شــدن خـوددارى مــى  
    .نمودندسركشى مي

د بود كـه  عمرو بن عبد و ،آن روز ،قهرمان عرب و قريش
خواند و مبـارز   رجز مى ،كشيدمانند شتر مست فرياد مي

كرد و بار خود اعالم خطر مي يطلبيد يك بار با نيزه مى
اقدام به كه  نداشتهيچ كس جرات  .شمشيرش ديگر با

 براسـاس آن  كـه هـم نبـود    و غيرتـى مبارزه بـا او كنـد   
و كـه دل را قـوى    نيز وجـود نداشـت   برانگيزد و بينشى

اش از جـا بلنـد    رسول خدا مرا براى مبـارزه  .داردمحكم 
كرد و با دست مبارك خود عمامه بر سـرم بسـت (ايـن    

) :ذوالفقار گرفتـه و فرمـود  ه المؤمنين دست بهنگام امير
مـن  ه ب ،آن حضرت داشته همين شمشير را كه تعلق ب

  شـدم در  خـارج  مـن بـراى نبـرد بـا عمـرو       ؛مودفرعطا 
و اشـك  سـوخت  براي مـن مـي  زنان مدينه دل كه حالى
بـا   .دست من كشـت ه خداى عزوجل او را ب .ريختندمي
توان برابـري  كه هيچ پهلوانى اعتقاد داشت كه عرب اين

بـا دسـت    السـالم) (عليـه  در اين وقت علـى  .را نداردبا عمرو 
ايـن ضـربت را    :سر اشـاره نمـوده و فرمـود   فرق ه بخود 

خداوند در اثر اين مبارزه و پيـروزى   .عمرو بر سر من زد
ياران ه سپس روى ب» قريش و عرب را شكست داد. ،من

    :كرده و فرمود
  گفتند:   »چنين نبود؟آيا «
  !»چرا، چنين بود يا امير المؤمنين«



 امام علي  (عليه السالم) /  53
 

 آزمون ششم: فتح قلعه خيبر

ما در ركاب رسول خدا به  !ر يهوداى برادامام ادامه داد: 
ــو يقلعــه -خيبــر  ــان ت ــى از يهــود و  - رفيق ــر مردان ب

 .تاختيم ،جا بودندآن در پهلوانانى كه از قريش و ديگران
افراد دشمن از سواره نظام و پيـاده كـه همـه بـا سـاز و      

هاى محكـم در برابـر   مانند كوه ،ز بودندمجه ،برگ كامل
  دشــمن بــا افــراد زيــادى كــه داشــت در  .مــا ايســتادند

هـر يـك از آنـان     .ها سنگر گرفته بودترين جايگاهمحكم
  سـبقت  ر جنـگ  دخواسـت و   زد و مبـارز مـى  فرياد مـي 

هيچ كس از همراهان من به نبرد آنان نرفـت   .گرفتمي
هـا چـون كاسـه    كه چشـم كه او را كشتند تا آنمگر اين

فكـر  ه س بـ خون شده و فرياد جنگ برخاست و هـر كـ  
و همـه  شده يكديگر متوجه من  همراهانِ .جان خود بود

ـ  ه ب اى ابـا  « :گفتنـد ه و مـي آوردمـن  ه يك زبـان روى ب
كه رسول خدا مـرا  تا آن !»برخيز !اى ابا الحسن! الحسن

پس  .فرمان داد كه برخيزم و بر سنگر دشمن حمله كنم
بـا مـن روبـرو شـد او را       هر كس ،از صدور فرمان حمله

 .و هر پهلوانى بر من حملـه كـرد خـردش كـردم    كشتم 
آنـان را از   ،چون شيرى كه شكار خود را بدردسپس هم

مجبورشـان كـردم تـا    سـخت،   يهم شكافتم و با حمله
آنـان   يقلعـه  بدر گاهآن ؛نشينى كنند داخل شهر عقب

قلعه  ه ميانرا با دست خود از جاى كندم و يّكه و تنها ب
كشـتم و هـر    آمد او را مى ىهر مردى كه بيرون م .رفتم

كه به تنهـايي  كردم تا آنديدم اسيرش ميزنى را كه مي
ـ    مـن كمـك    هفاتح و پيروز شدم و جز خداونـد كسـى ب

  اصحابش كرده و فرمود:  ه سپس رو ب» نكرد.
  عرض كردند:   »مگر چنين نبود؟«
  !»چرا، يا امير المؤمنين«

 آزمون هفتم: ابالغ سوره برائت

هنگامى كـه رسـول خـدا     !اى برادر يهودامام ادامه داد: 
متوجه فتح مكه شد خواست كه جاى عذرى براى آنـان  
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خداى عزوجـل  ه باقى نگذارد و براى آخرين بار آنان را ب
   دعــوت ،نخســت چنــان كــه از روزِهــم .دعــوت فرمايــد

آنـان را   ،اى براى آنـان نوشـت و در نامـه    نامه .فرمودمي
تهديــد نمــوده و از عــذاب الهــى  ،مخالفــتبــه  نســبت
آمــرزش ه آنــان داد و بــه گذشــت بــ يوعــده ،ترســانيد

برائـت   يسوره ،خداوند اميدوارشان كرد و در پايان نامه
سـپس   .را براى آنان نوشت تا كسى بـراى آنـان بخوانـد   

همگى سر  ،اصحاب پيشنهاد كرد يهمهه بردن نامه را ب
مـردى را  چـون چنـين ديـد     رسول خدا .سنگين بودند
 .او فرســتاد يوســيلههفراخوانــد و نامــه را بــ(ابــوبكر را) 
جـز   !يا محمـد  :خدمتش رسيد و عرض كرده جبرئيل ب

ايـن مأموريـت را    ،خودت يا كسى كه از خاندان تو باشد
رسول خدا مرا از ايـن وحـى آگـاه     دهد.انجام تواند نمي

ـ    روانـه   هسـوى مـردم مكـ   هفرمود و مرا با نامـه و پيـام ب
مـردم مكـه را شـما خـوب      ،رسيدم همكه من ب ،تساخ
  كـه اگـر   يـك نفـر از آنـان نبـود مگـر ايـن       ،شناسيدمي
 ،مرا بـاالى كـوهى بگـذارد     توانست هر پاره از گوشتمي

ـ   ،كرداين كار را مي قيمـت از دسـت   ه گر چه اين كـار ب
مـن پيـام    .الش باشـد ومـ ارفتن جان و خاندان و اوالد و 

ـ   اش را بـر آنـان    دم و نامـه آنـان رسـان   هرسول خـدا را ب
من جواب ه هاى سخت ب همگى با تهديد و وعده .خواندم

كردند و ديديد كـه  دادند و خشم و كينه بر من ابراز مي
  اصحاب كرده و فرمود:  ه سپس روى ب.» من چه كردم

  همه گفتند:  »چنين نبود؟«
 !»چرا يا امير المؤمنين«

  )وآلهعليهاهللا(صلي هاي بعد از رحلت پيامبرآزمون

هـا مـواردى بـود كـه     اين !اى برادر يهودحضرت فرمود: 
پيامبر خود آزمـايش  در زمان ها مرا پروردگار من در آن

مرا با منتى كه بر من دارد  ،آن موارد يفرمود و در همه
 من فرمانبردار يافت و افتخاراتى كه در اين مواقع نصيب

 نشد. ينصيب هيچ كس ،گرديد
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كردم ولى خواستم آن افتخارات را باز گو كنم ميمياگر 
همـه   .اسـت كـرده  خداى عزوجـل از خودسـتايي نهـى    

  گفتند:
راست فرموديد زيرا خداونـد عزوجـل   كه خدا قسم ه ب« 

ـ  اونديفضيلت خويش تـو عطـا فرمـوده    ه با پيامبر ما را ب
 ؛نمـود سـعادتمند   ، تـو را است و با بـرادرى آن حضـرت  

سعادتمند نمود به برادرى موسى را رون اهكه  طورناهم
قـرار   درآنكـه   ييهـا  و خداوند تـو را در ايـن موقعيـت   

برترى  ،جان خويش خريدىه هايي كه ب داشتى و هراس
تو  يبارهخداوند در ،خود بفرمايي تو كهداد و بيش از آن

هيچ كس از مسلمانان چنـين فضـيلتى را    !فرموده است
ز وفـات آن  ندارند آنان كه تـو را بـا پيـامبر مـا و پـس ا     

 .انـد هتو بـر ايـن عقيـد    يبارهاند همگى در حضرت ديده
هايي را كه خداوند عزوجـل  ونبدانيم آزمتا اكنون بفرما 

تحمـل  ها را آنو تو  گرفتپس از رحلت پيامبر ما از تو 
مان خود ،اگر بخواهيم ؛شكيبا بودى هادر آن و اينموده
دانـيم و  مـي ها را آنكه ، چرادهيم شرحآن را توانيم مي

شاهد جريان بوديم ولى دوست داريم كه همين را نيز از 
هاى دوران  طور كه آزمايشزبان خود شما بشنويم همان

را شنيديم و فرمانبردارى  )وآلهعليهاهللا(صليحيات رسول خدا 
  فرمود:   »يم.شما را دانست

خداى عزوجل پس از رحمت پيامبرش  !اى برادر يهود«
ــود   ــايش نم ــرا آزم ــورد م ــت م ــدون آن در هف ــه و ب ك

خودستايي نموده باشم از منت و نعمتى كه بـر مـن روا   
  داشت مرا شكيبا يافت.  

   )وآلهعليهاهللا(صلي آزمون هشتم: تجهيز پيامبر

  مـن از عمـوم مسـلمانان بـا هـيچ كـس        !اى برادر يهود
مـورد  كسـي  طور خصوصـى نـه انسـى داشـتم و نـه      هب

رازم بـود و نـه نـزديكش    اعتمادم بود و نه مستقيما هـم 
جز رسول خدا كه از كودكى مرا در دامن خود  ،رفتممي

پروراند و در دورانى كه بزرگ شدم مرا منزل و مـأوا داد  
 .مرا متحمل گرديد و از يتيمى نجـاتم بخشـيد   خارجو م
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زنـدگى خـودم و اوالدم حضـرت    هـاي  هزينـه هزينه در 
ــم    كمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  ويهايي بود كه من از جهت دنيـ  ها بهرهاين .نمودمي
هاى معنـوى   عالوه بر استفاده ؛مند شدم آن حضرت بهره

و درجاتى به من اختصاص داشت كه در جوار حضرتش 
نائل پيشگاه خداوند ت بلندى در مقاماه نصيبم شد كه ب

رسول خدا وفات كـرد آن چنـان غـم و     زماني كه .آمدم
ها آن بـار غـم را   اندوه بر دل من فرو ريخت كه اگر كوه

آن را توانستند گمان ندارم كه مي ،گذاشتندبر دوش مي
سـخت   ،من كه در اين مصـيبت  يخانوادهتحمل كنند، 

جلـوي  ده بودنـد و  كردند و طاقت از دست داتابى مي بى
شان  دامن صبر از دستخويش را نمي توانستند بگيرند، 

  رفته و هـوش از سرشـان رميـده بـود نـه خـود چيـزى        
كسـاني  شنيدند و  فهميدند و نه از ديگرى سخنى مىمي

يــا  ،عبــد المطلــب نبودنــد   يكــه از خــانواده هــم 
  صــبر ه دادنــد و امــر بــزدگــان را تســليت مــي مصــيبت

خانـدان   ،تابى كـردن  ناله بودن و بىبا همنمودند و يا مي
    .كردندمصيبت زده را يارى مي

عنـان   ،فـوت پيـامبر   يتنها من بودم كه در برابر فاجعه
ه بـ و پـيش گرفتـه   در  ار دخوصبر از دست ندادم و راه 

حضـرت را  آن  يجنـازه  ،مأموريتى كه داشتم پـرداختم 
و   برداشتم و غسل دادم و حنـوط كـردم و كفـن نمـوده    

ـ  خـاك سـپردم و بـه    ه نماز بر آن خواندم و پيكرش را ب
ـ     خلـق  ه جمع نمودن قرآن و دسـتورات الهـى نسـبت ب

نه ريزش اشك مرا از انجـام ايـن وظيفـه     ،بودممشغول 
جـان سـوز و نـه سـوزش دل و نـه       يبازداشت و نه ناله
حقى را كه از خداى عزوجـل و   كهتا آن ،بزرگى مصيبت

م ادا كـردم و مـأموريتم را   ديـد ش بر خود الزم ميرسول
ي وظيفـه  ،انجام دادم و با بردبارى و دور انديشى كامـل 

اصحاب كرده و ه سپس رو ب» .خويش را به اتمام رساندم
  فرمود:  

  گفتند:  ههم »اين طور نبود؟آيا «
  !»چرا يا امير المؤمنين«
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 آزمون نهم: صبر بر غصب خالفت

رسول خدا هنگامى كه  !اى برادر يهودحضرت ادامه داد: 
من واگذار نموده و ه هنوز زنده بود رياست همه امت را ب

ـ       ه از همه آنان كه حضـور داشـتند بيعـت گرفـت كـه ب
دستورات من گوش فرا دهند و اوامر مرا گـردن نهنـد و   

من بودم كه  .غايبين برساننده دستور داد كه حاضرين ب
را بودم دستورات آن حضرت  در حضور رسول خدا وقتي

ـ   ديگران ابالغ ميه ب رفـتم  سـفر مـي  ه نمـودم و چـون ب
ـ  .افرادى بودم كه در ركاب من بودند يفرمانده ه هرگز ب

كرد كه در دوران حيات رسول خدا و خاطرم خطور نمي
ترين كـارى  پس از وفات آن حضرت كسى را در كوچك

بـا ايـن همـه رسـول خـدا       .ياراى مخالفت با مـن باشـد  
ر ركاب اسامة بـن زيـد ترتيـب    لشكرى د :دستور فرمود

گريبان آن حضرت را  ،مرگ كه بيمارىِبا اين .داده شود
اوس و خـزرج و   يزادگـان و طائفـه   از عـرب  ،گرفته بود

رفت بيعت مرا بشكنند و با من به ديگران كه بيم آن مي
پدر و يا فرزنـد   ،كه منستيزه برخيزند و يا به خاطر اين

به چشم دشمن كشته بودم را  انو يا فاميل و يا دوستش
كـه  نمانـد مگـر ايـن    بـاقي  كسـى  ندكردمن نگاه ميه ب

حتى از مهاجرين و  ،همراه اين لشكر كردپيامبر آنان را 
نيـز  و در عقيده سست بودند انصار و مسلمانان ديگر كه 

يـك   تنهـا كـرد تـا    هزير پرچم اسامه همه را ب ،منافقين
و از كسى  ضور آن حضرت بمانندمردم پاكدل در ح عده

شنيده نشود و در خالفت و زمامـدارى   يناهنجار سخن
 مخالفت نباشد.  در پي كسى با من  ،پس از پيامبرامت 

كار امت فرمـود ايـن    يبارهكه درسخني سپس آخرين  
حركت كند و هيچ كـس   هبود كه دستور داد لشكر اسام

حق باز گشت ندارد و دستور اكيد در  ،زير پرچم از افراد
ه جا كه ممكن بود نسبت بـ ره صادر فرمود و تا آناين با

 اجراى اين دستور تأكيد فرمود.
ولى همين كه رسول خدا وفات فرمود من ناگهان ديـدم  

پادگـان   ،بـن زيـد   هزير پـرچم اسـام   اى از افراد كه عده
نظامى خود را ترك گفته و از محل خدمت سر بـاز زده  
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ــود در ر   ــوده ب ــه فرم ــاب و دســتور رســول خــدا را ك   ك
هـر جـا كـه    ه خودشان باشند و با پرچم او بـ  يفرمانده

مقصـدى كـه در پـيش دارنـد     ه تا ب ي كنندبرود همراه
لشكر را در اردوگـاه   يفرمانده .اند زير پا گذاشته ،برسند

 يانـد تـا رشـته    تنها گذاشته و سواره و شتابان بازگشته
بـاز   بـود،  بيعتى را كه خدا و رسولش بگردن آنان بسـته 

تا پيمانى را كـه بـا خـدا و     ، بازگشتندردندكد و باز كنن
و  اي و هـوي ه رسولش داشتند بشكنند و شكستند و با

پيمانى براى خود بستند بـدون   ،جنجال و آراء خصوصى
اينكه با يك نفر از ما بنى عبد المطلب مشورتى بكنند و 
يا يك نفر از مـا رأى موافـق داشـته باشـد و يـا از مـن       

 من .پردازمبدارم عتى را كه در گردن آنان بخواهند تا بي
رسول خدا بودم و از همه جا  يكه سرگرم تجهيز جنازه

تر از هر كارى در نظر من تجهيز رسـول  غافل، زيرا مهم
 ؛بايسـت انجـام پـذيرد    خدا بود و زودتر از هر چيزى مى

خـود را   ياينان از اين فرصت اسـتفاده نمـوده و نقشـه   
در چنين موقعى كـه مـن    !اى برادر يهود .عملى نمودند

ـ  آن سـنگينى و فاجعـه  ه زير بار مصيبتى بـ ه ب آن ه اى ب
ه را از دست داده بودم كه بـ  عظمت قرار داشتم و كسي

مـن   يهيچ چيز تسلى بخـش دل غمديـده   ،جز خداوند
نمكى بود كـه بـر زخـم دل     ،با منها آناين رفتار ، نبود

و بـر    ز دست نـدادم من پاشيده شد ولى من دامن صبر ا
ـ   دنبـال گرفتـارى پـيش    هاين مصيبتى كه بالفاصـله و ب

  اصحاب كرده فرمود: ه سپس روى ب» .بودمرسيد شكيبا 
    :كردند عرض »مگر چنين نبود؟«
  !»چرا يا امير المؤمنين«

 آزمون دهم: دوران ابي بكر

كسـى كـه پـس از     !اى بـرادر يهـود   حضرت ادامه داد: 
  پـا خواسـت همـه روزه كـه مـرا      ه پيامبر براى خالفت ب

چـه  كـرد و بـر خـالف آن   ديد از من عذر خواهى ميمي
حق مرا غصب كرده و بيعت مرا شكسـته بـا مـن رفتـار     

 حالل كنم.خواست كه او را كرد و از من حالليت ميمي
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گـذرد و  او مـي  يگفتم خالفت چند روزهمن با خود مي
ـ      ه سپس حقى كه خداوند بـراى مـن قـرار داده اسـت ب

نو بنياد  كه در اسالمِگردد بدون اينمن باز ميه آسانى ب
ايجـاد نمـوده و در    ايحادثه ،زمان جاهليته و نزديك ب
يكى  چرا كهاندازم بيراه ه حق خويش نزاعى ب يمطالبه

دهـد و ديگـرى پاسـخ    مـي صداى من جـواب مثبـت   ه ب
ـ     ،منفى و در نتيجه ه كار منازعـه از گفتگـو گذشـته و ب

مخصوصا كه جمعـى از خـواص    رسد؛ميل عم يمرحله
شناختم و خيـر خـواه   خوبى ميه اصحاب پيامبر را كه ب

ـ    ،خدا و رسول و قرآن و اسالم بودند  اپنهـان و آشـكار ب
كردند كه حـق  من در رفت و آمد بودند و مرا دعوت مي

خود را پس بگيرم و آمادگى خود را بـراى فـداكارى در   
ـ    دن آنـان بـود اعـالم    گـر ه راه اداى بيعتى كـه از مـن ب

   :گفتمميدر جواب ايشان من  .دندنمو مى
آرام باشيد و اندكى صـبر كنيـد شـايد خداونـد بـدون      «

مرا  ياز دست رفته حقِ ،آسانىه ريزى و ب جنگ و خون
پس از وفـات پيـامبر بسـيارى از     چون من باز گردانده ب

ـ   ه مردم ب خالفـت طمـع   ه شك افتادند و افـراد نـااهلى ب
گفـت كـه بايـد فرمانـدار از مـا      اى مي هر قبيلهبستند و 

انتخاب شود و هدف مشترك همه اين بود كه زمام امـر  
    »!دست من نباشددر 

آخـر رسـيد و مـرگش فـرا     ه زمامدارى اولى ب چون عمرِ
اين  رسيد زمام كار را پس از خود بدست رفيقش سپرد.

گرفتـارى ديگـرى بـراى مـن شـد و       ،هم مانند گذشـته 
بـود از مـن     دوباره حقى كه خداوند براى من قـرار داده 

از آنان هم  ايعدهكه  -گرفته شد. باز از اصحاب پيامبر 
گـرد مـن جمـع     -اند مرده اي ديگرعدهاند و  اكنون زنده

را كه در جريان مشابه قبلى گفته سخني شدند و همان 
تار پيشين خود فراتر نرفتم گفو من نيز از  ، گفتندبودند

كـه  چراصبر و آرامش و يقين دعوت كـردم  ه و آنان را ب
بـا سياسـتى    ترسيدم مبادا اجتماعى كه رسول خـدا مي

ـ   .عميق آن را تشكيل داده تباه شـود  نرمـى و  ه گـاهى ب
درشتى و گاهى به بخشش و گاهى با شمشـير  ه گاهى ب
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  جــا كــه مــردم در حــال حملــه و گريــز بودنــد و  تــا آن
شان سير و سيرآب بودند همگى لباس و فـرش  يهاشكم

هـاى  ا خانواده پيـامبر در اطـاق  مو رو انداز داشتند ولى 
هـاى مـا از    كرديم و در و پيكر خانـه سقف زندگى مي بى

نه فرشى داشـتيم و نـه    .هاى خرما و مانند آن بود شاخه
(بـراي  بيشتر افراد خانواده فقـط يـك جامـه     !رو اندازى
كردنـد و  نوبت از آن اسـتفاده مـي  ه داشتند كه ببيرون) 

بردنـد و   سـر مـى  ه ها را با گرسنگى بـ ها و روزغالبا شب
ــائم جنگــى   ــم از غن ــاهى ه ــه چــه را آن-گ ــد ك خداون

مخصوص ما قرار داده بود و ديگرى حق اسـتفاده از آن  
    رسيد.ميبدست ما  -را نداشت

منظــور ه رســول خــدا ثروتمنــدان و اربــاب نعمــت را بــ
ـ   دلجويي از آنان بر ما مقدم مي ه داشـت و خمسـش را ب

بـا   يك چنين اجتماعى را كـه رسـول خـدا    .دادآنان مي
اين خون دل فراهم آورد من از همه سزاوارتر بـودم كـه   

ـ  ديگـر راه  راهـى نكشـانم كـه    ه نگذارم از هم بپاشد و ب
مـن اگـر    ؛و تا پايان عمر گرفتار باشندنجات باقي نماند 
يارى ه كردم و مردم را بمي ليفه اعالنخ آن روز خود را

من يكـى از دو كـار را    يبارهخواندم مردم درخويش مي
  كردنـد و بـا مخـالفين    كردند يـا پيـروى از مـن مـي    مي
  شــان كــم بــود طبعــا كشــته  جنگيدنــد و اگــر عــدهمــي
  و  كردنــدخــودداري مــياز يــارى مــن  شــدند و يــامــي

ى من و خوددارى از و تقصير در يار نافرماني يواسطههب
كـه   نددانسـت مـي  هـا آن زيرا ،شدند اطاعت من كافر مى

رون اسـت و  او مـن ماننـد موقعيـت هـ     پيـامبر موقعيت 
از يارى من با  و ندموسى و چنانچه با من مخالفت بورزد

همان باليي كه بـر سـر قـوم     ،دنجان خود خوددارى كن
موسي در اثر مخالفت با هـارون و اطاعـت نكـردن از او،    

    آمد.خواهد هم ها بر سر آنآمد 
 را هاى غـم و انـدوه   كه جاماى نيست جز اين ديدم چاره

هاى سرد را در قفس سينه نگهدارم و دامن  سركشم و آه
صبر و شكيب از دسـت نـدهم تـا مـوقعى كـه خداونـد       

مقـدر  داند د و يا هر طور كه صالح ميكنگشايشى عطا 
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و هـم   گردد تربيشكه هم بهره و نصيب من در آن  كند
آسـانتر باشـد و    گفـتم الشـان  وحاز ااى كـه   براى جامعه

 كارى را كه خداوند مقدر فرمايد همان خواهد شد.
كـردم  اگر من مالحظه اين حاالت را نمي !اى برادر يهود

تـر   از ديگـران شايسـته  نمـودم  و حق خود را مطالبه مي
گـان و   اصحاب رسـول خـدا از گذشـته    يبودم زيرا همه
بيشـتر و هـم    هـم افـراد  مـن  داننـد كـه   موجودين مـي 

داشـتم و هـم    يزيـادتر  حاميـان اى عزيزتر و هم  طايفه
شد و هـم دلـيلم بـراى خالفـت     دستوراتم بهتر اجرا مي

 ؛از ديگران بـود بيشتر تر و مناقب و آثارم در دين روشن
بـودم و بـا    داررخـو بر يسـوابقى درخشـان   ازمـن   چراكه

ـ      حكـم  ه رسول خدا خويشـاوندى نزديـك داشـتم كـه ب
كـه  گى اين مقام را داشتم گذشته از ايـن  وراثت شايسته

توانـد بـا آن   نمـي موجـب وصـيتى كـه هـيچ كسـى      ه ب
بيعتى كه از به خاطر  و كند و آن را انكار نمايدمخالفت 

تنهـا مـن مسـتحق     ،بودگردن متصديان خالفت ه من ب
 جانشينى پيامبر بودم.

دسـت  ه زمام واليت امت ب ،روزى كه پيامبر از دنيا رفت
ـ    دسـت آنـان كـه بدسـت     ه او و در خاندان او بـود نـه ب
بحقيقت خاندان پيامبر آري  .گرفتند و نه در خاندانشان

كه خداونـد پليـدى را از آنـان دور فرمـوده و پـاك و       -
هر مقـامى از  ه س از پيامبر بپ -خته است ساپاكيزشان 

سپس روى باصحاب كـرده و  » تر بودند. ديگران شايسته
  فرموده:  

   :همه گفتند »چنين نبود؟«
  !»چرا يا امير المؤمنين«

 آزمون يازدهم: دوران عمر

كسـى كـه پـس از ابـوبكر      !اى بـرادر يهـود   امام فرمود:
هـا بـا مــن   كـار  يزمامـدار شـد در ورود و خـروج همــه   

داد ها را انجام ميكرد و طبق دستور من كارميمشورت 
نظر مطابق خواست و مي و در كارهاى سخت از من نظر

نـه اصـحابم كسـى را سـراغ     و كرد نه مـن  من رفتار مي
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ها با او مشورت كرده باشد و جز من در كاره م كه بيدارن
 ،ى نداشـت معـ او ط بعـد از كسى هم جز من در خالفت 

گهـانى فـرا رسـيد و بـدون     نابـه صـورت   چون مـرگ او  
 .بيمارى قبلى كه بتواند تصميمى در حال صحت بگيـرد 

طور همانشد كه حق خود را حاصل يقين براي من اين 
ـ  ،در محيط آرام و بـدون خـونريزى   ر نظرم بود،دكه  ه ب

آورم و پـس از ايـن خداونـد بهتـرين اميـد و       دست مـى 
كـار   يولى نتيجه .مرا پيش خواهد آورد يباالترين ايده

زندگانيش موقعى بسته شـد   يدومى اين شد كه پرونده
هـا   اى را نامزد خالفت كرد كه مـن ششـمين آن   كه عده

 يشـان برابـر ندانسـت و همـه     بودم و مرا با هـيچ كـدام  
و خويشاوندى و نسـب و   حاالت مرا از وراثت رسول خدا

در صورتى كه هيچ يك  .دست فراموشى سپردهدامادى ب
يكى از سوابق من بود و نه اثرى از آثار مـرا   از آنان را نه

شورى واگـذار نمـود و   ه خالفت را در ميان ما ب .داشتند
فرزند خود را بر همه حاكم كـرد و دسـتور داد كـه اگـر     
طبق دستور او عمل نكرديم و مجلـس شـورى تشـكيل    

 نداديم گردن هر شش نفر ما را بزند.
د ناگوار چه دانى كه براى همين پيش آم !اى برادر يهود

آنـان چنـد روزى كـه    ؟! اندازه صبر و تحمل الزم اسـت 
ـ    ـ    ه بودند هـر كـس ب فعاليـت و  ه نفـع خـويش شـروع ب
 سخنرانى نمودند.

ولى من دست روى دست گذاشته و ساكت بودم و چون 
آنان و خودم را يـاد آورشـان    يگذشته ،از من پرسيدند

خودشان كه خودم و آنان را گفتم و با اين خدمات ،شدم
باز كامال روشن ساختم كـه مـن اسـتحقاق     ،دانستندمي

پيمانى كه رسـول  آنان را به ياد  .خالفت را دارم نه آنان
دسـت   هبيعتى را كه ب ياز آنان گرفته بود و رشته  خدا

رسول خدا در گردن آنان محكم بسته شـده بـود آوردم   
 و  ،رياسـت و تحصـيل قـدرت در امـر و نهـى      ولى حـب
آنان را واداشـت   ،پيشين گذشتگانِه و اقتداء ب دنياطلبى

دست گيرند و هتا حقى را كه خدا براى آنان ننهاده بود ب
شدم روز بازپرسـى خداونـد   با يكى از آنان تنها مي  چون
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اوردم و از انجام كارى كه در دست اقدام يادش ميه را ب
كرد بر حـذر  داشت و سرنوشتى كه براى خود تعيين مي

كرد و آن او براى موافقت با من يك شرط مي .داشتممي
ـ اين چـون   .او واگـذار كـنم  ه كه پس از خود خالفت را ب

زنـم و  ديدند كه من جز در شـاهراه هـدايت قـدم نمـي    
جز عمـل  دانستند كه از دست من كاري ساخته نيست 

حـق و   كتاب خداى عزوجل و وصـيت رسـولِ  ه كردن ب
دسـت  ه رده بحقى را كه خداوند براى هر فردى معين ك

   .صاحبش سپردن و از حق ديگران بازش داشتن
 ،هاى هيئت شـش نفـرى   ها و سرسخت رأىيكى از خود

طمع شركت ه تندى كرد و كار را از دست من گرفت و ب
(او دست ابن عفّـان سـپرد   ه در بهره بردارى از خالفت ب

و خواست كسي خليفه شود كه راه او را ادامـه دهـد)  مي
بود كـه نـه بـا او و نـه بـا هـيچ يـك از        ابن عفّان كسى 

حاضرين شورى از نظر اخالقى مساوى نبود چه رسد به 
نه در سرآمد فضيلت آنان كه غزوه بدر بود  كمتر از آنان.

ــامبر و      ــد پي ــه خداون ــى ك ــايل اخالق ــر فض ــه ديگ و ن
آن فضائل محترم و ه مخصوصين و خاندان پيامبرش را ب

   .گرامى داشته بود
ها گمـان نـدارم كـه اصـحاب     اين حرف يو پس از همه

كـه از  شـب رسـاندند مگـر ايـن    ه شورى همان روز را بـ 
انتخابشان پشيمان شدند و عقب زدند و هر يك گنـاه را  

گذاشـت و در عـين حـال خـود و     گردن ديگرى مـي ه ب
 نمود.ديگران را مالمت مي

ابـن   يسرسـخت ان كـه بـا   سپس طولى نكشيد كه همان
او را كـافر شـمردند و از او    ودنـد، را انتخاب كرده بعفّان 

نزد دوسـتان صـميمى خـود    ه عثمان ب ،بيزارى جستند
ـ  ديگـر اصـحاب رسـول خـدا مراجعـه كـرد و       ه رفت و ب

ه درخواست استعفا از بيعت خود نمود و از آشوبى كه بـ 
 نمود. پا كرده بود اظهار پشيمانى مى

تر  اين پيش آمد از پيش آمد قبلى سخت !اى برادر يهود
از اين جريان   من .تابى سزاوارتر تر بود و بر بى خراشو دل
اى  چنان ناراحت شدم كه قابل توصيف نيست و اندازهآن
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اى جز صبر نداشتم كه بگذارم و بگـذرم.   ندارد ولى چاره
افراد هيئت شش نفـرى   يبقيه ،بيعت عثمان همان روزِ

من مراجعه نمودند و از كارى كـه كـرده بودنـد عـذر     ه ب
و درخواست كردند كه عثمان را خلع كنـيم و   خواستند

عليه او قيام كنيم تا حق خـود را بگيـرم و در ايـن بـاره     
من دادند كه تا پـاى جـان دادن در زيـر    ه دست بيعت ب

پرچم من پايدارى كننـد يـا كشـته شـوند و يـا خـداى       
    .من باز گردانده عزوجل دوباره حق مرا ب

ز شـورش عليـه   مـرا ا  !خدا قسم اى بـرادر يهـود  ه ولى ب
عثمان همان جلوگيرى كرد كه از قيـام عليـه حكومـت    

از اى را كـه   قبلى جلوگيرى كرده بود و ديدم همين عده
اند اگـر نگهـدارى كـنم بهتـر      باقيماندهطائفه (هواخواه) 

است و آرامش خاطرم را بيشتر فراهم خواهـد نمـود بـا    
كـردم  مرگ دعـوت مـي  ه دانستم اگر آنان را بكه مياين
شد و خـودم هـم كـه همـه اصـحاب      وتم پذيرفته ميدع

حـالم داشـتند و   ه بـ آگاهي پيامبر از حاضرين و غائبين 
دانستند كه مرگ در نزد من مانند آب سرد گـوارايي  مي

 است در روز بسيار گرم در كام تشنه جگر سوخته.
و برادرم جعفر و پسر عمويم  همن همانم كه عمويم حمز

عبا خدا و رسولش بر سر كارى عهدى بسـتيم كـه    هيدب
ـ      ه همه وفادار بوديم رفيقان مـن پـيش افتادنـد و مـن ب

خواست خداى عزوجل عقب مانـدم و خـداى تعـالى در    
دوا     ُقوا مـا عاهـد باره ما نازل فرمود آيه شريفه: رِجالٌ صـ

ْنَتظرُ و مـا  َنحبه و مْنهم منْ ي  اللَّه عَليه َفمْنهم منْ َقضى
راسـتى بـا خـدا عهـد بسـتند      هبدُلوا َتبديلًا (مردانى كه ب

ولى هـيچ   ندبعضى از آنان در گذشت و بعضى در انتظار
 هكه در گذشت حمـز آن )تغيير و تبديلى در خود ندادند

ـ  هو جعفر و عبيد خـدا قسـم همـانم كـه     ه بودند و من ب
  منتظر هستم.  
ام  در تصميم خود راه نـداده هيچ تغييرى  !اى برادر يهود
چـه  و آن  كه در برابر ابن عفّان ساكت مانـدم و جهت اين

مرا واداشت كه از اقدام عليه او دست نگهدارم ايـن بـود   
-آزمايشى كه از او كـرده بـودم مـي    يكه من در نتيجه
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ها نخواهـد كـرد تـا    دانستم اخالقى كه او را است او را ر
عش بكشاند تا چـه رسـد   كشتن و خله ب ،دور را مردمانِ

كنـارى   من در اين جريانات بركه حال آنو  به نزديكان
من صبر نمودم تا همـين پـيش بينـى مـن      خواهم بود.

او  يبـاره نفـى و اثبـاتى در   يواقع شد و من يك كلمـه 
كه از كشتن او فـارغ شـدند   مردم پس از آن ،نگفته بودم

ـ     بر من هجوم آوردند و خدا مـي  ه دانـد كـه مـن مايـل ب
انـد كـه    دانستم آنان طمع بسـته خالفت نبودم چون مي

ــروت ــه     ث ــد و ب ــز كنن ــان متمرك ــزد خودش ــا را در ن   ه
دانسـتند  كـه مـي  گذرانى عمرى بگذرانند و با اينخوش

ـ   آنـان سـخت   ه هدف آنان از من تأمين نخواهد شـد و ب
شتاب داشتند كه عادت هميشه ولى  ،گيرى خواهم كرد

باشند و چون مطامع خـود را   توانستند آرامو نمي كنند
تراشى و  اشكاله در نزد من نديدند پس از بيعت شروع ب

ـ  .» جويي نمودند بهانه اصـحاب نمـوده و   ه سـپس روى ب
    :فرمود

  عرض كردند:   »مگر چنين نبود؟«
  !»چرا يا امير المؤمنين«

 آموزن دوازدهم: جنگ جمل

كسانى كـه بـا مـن بيعـت      !اى برادر يهودامام ادامه داد: 
دسـت  هكرده بودند چون ديدند مقاصد شخصى آنـان بـ  

آن زن (عايشـه) بـر مـن     يوسيلههشود بمن انجام نمي
ـ  ،كه از طرف پيامبرشوريدند با اين دسـت  ه كار آن زن ب

من سپرده شده بـود و مـن وصـى بـر او بـودم او را بـر       
ــر جهــازش بســتند و او را در   ــد و ب شــترى ســوار كردن

وأب (نـام  هاى حسگ ،آب و علف گرداندند هاى بىبانبيا
كشيدند هر بصره) بر او زوزه ميه آبى است در راه مكه ب

داشت آثار و گذشت و هر قدمى كه بر ميساعتى كه مي
در ميـان  گشـت. او  آشـكارتر مـي   اوعالئم پشيمانى بـر  

رسـول   اتمردمى كه پس از بيعت اولى كه در زمان حي
با من كرده بودند و دوباره نيـز بـا مـن     )وآلهعليهاهللا(صليخدا 
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چنان بر مخالفت خود با همقرار داشت ولي بيعت كردند 
 من ادامه داد.

هاى كوتاه و كه بر مردم شهرى وارد شد كه دستتا آن 
 ،هاى فاسد داشـتند هاى كم و رأيهاى بلند و عقلريش

را از شهر اين يك زن آنان  .بيابان گرد و دريا نورد بودند
ندانسـته و ديوانـه وار شمشـير آختنـد و      ،بيرون كشـيد 
من در كار آنـان ميـان دو    .ها پرتاب نمودندنفهميده تير

مشكل قرار گرفتم كه هيچ يك را دوسـت نداشـتم اگـر    
ه گشتند و بـ داشتم آنان از شورش باز نمي دست نگه مى

كـردم  شدند و اگر ايسـتادگى مـي   حكم عقل تسليم نمى
 خواستم.كشيد كه نميجايي ميه كار ب

لذا پيش از هر چيز حجت را بر آنان تمام كـردم و آنـان   
ـ را را تهديد نمودم و وعده دادم كه عذرشان  ه بپذيرم و ب

اش باز گردد و مردمى  خانهه آن زن پيشنهاد كردم كه ب
را كه در اطرافش بودند دعوت نمودم تا بيعتى را كـه بـا   

و پيمانى را كه از خداونـد در   پايان برساننده من دارند ب
ـ   نفـع  ه گردن آنان است نشكنند و تمام قدرت خـود را ب

كـه  (زبيـر)  آنان در اختيارشان گذاشتم با بعضى از آنان 
ـ    ،گفتگو كـردم  و ايـادش آوردم و  ه برگشـت و حـق را ب
 .متذكر شد
مردم نموده و همـان تـذكرات را دادم ولـى    ه سپس رو ب

چـون   ،هـى نيافزودنـد  جز بر نـادانى و سركشـى و گمرا  
پذيرند بر مركـب   ديدم جز جنگ هيچ پيشنهادى را نمى
ـ    ،زيـان آنـان بـود   ه جنگ سوار شدم و گردش جنـگ ب

تلفات سنگين بر آنـان   ،شكست خوردند و حسرت بردند
ناچار بر اين جنـگ تـن دادم زيـرا اگـر     ه من ب .وارد شد

جنـگ نمـودم و    كردم كارى را كـه در پايـانِ  جنگ نمي
عفو و اغماضى كه از خـود نشـان دادم پـيش از جنـگ     

كه اگر پيش از جنگ از آنان عفو و  ؛توانستم بنمايمنمي
از گسـترش   -اى كه داشتند  نمودم در برنامهاغماض مي

 ،ها و كشتن رعاياشورش در نواحى كشور و ريختن خون
 ،هـاى منقـرض شـده    مانند روميان و مردم يمن و ملـت 

دست زنان كم عقـل و از هـر جهـت كـم     ه را ب حكومت
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من نيز در اجراى اين برنامـه بـر آنـان     - نصيب سپردن
 ،جنگى كه در ابتـدا مايـل نبـودم   ه يارى نموده بودم و ب

شدم با اين تفاوت كـه در ايـن   عاقبت االمر دچار آن مي
هـا كـرده   اختيار خـودش ر ه صورت زنى را با لشكرش ب

اى كه گفتم در ميان  از برنامهخواهند بودم تا هر چه مي
 مردم اجرا كنند.

جنگ نزدم قبال ه مقدمه دست ب در عين حال باز من بى
جا كه ممكن بود كار جنگ را اتمام حجت نمودم و تا آن

ها فرسـتادم   واسطه ،خير انداختم و مراجعاتى نمودمأته ب
تهديدشـان   ،و عذرشـان پـذيرفتم   رفـتم سوى آنان ه و ب

خواستند متعهـد شـدم و   كه از من مي نمودم هر چه را
نمـودم   خواستند خـودم پيشـنهاد  هر چه را هم كه نمي
ه هواى ديگرى در سر نداشتند ب ،ولى چون به جز جنگ

خواست كار چنان كه ميناچار جنگ كردم و خداوند آن
چه ميان من و آنان رفـت  من و آنان را پايان داد و بر آن

اصحاب كـرده  ه روى بسپس » خداوند شاهد و گواه بود.
   :و فرمود

    :عرض كردند »مگر چنين نبود؟«
  !»چرا يا امير المؤمنين«

 آزمون سيزدهم: انتخاب حكمين

انتخاب حكمين آزمون بعدي  !اى برادر يهودامام فرمود: 
از روزى  ،اين آزاد شده .و نبرد با پسر هند جگرخوار بود

بـا خـدا و    ،محمد را به پيامبرى برانگيخـت  ،كه خداوند
كــه رســولش و مــؤمنين دشــمن سرســخت بــود تــا آن

مسلمانان فتح كرد همان  زور شمشيرِه مكه را ب ،خداوند
روز از او و پدرش براى من بيعت گرفتـه شـد و در سـه    

نخسـتين  تـا ديـروز   مورد ديگر پس از آن روز و پدرش 
المؤمنين بر من سـالم داد و  عنوان اميره كسى بود كه ب
 يكرد كه قيام كنم و حق خود را از خلفامرا ترغيب مي

آمد تجديد بيعت  گذشته بستانم هر وقت كه نزد من مى
كه چون معاويـه ديـد   كرد و از همه شگفت آورتر اينمي

 ياز دست رفتـه  حقِ، -تبارك و تعالى  -كه خداى من 
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  مـن بـاز گردانيـد و در جـاى خـود قـرار داد و از       ه مرا ب
چهارم شود و در امـانتى كـه    كه در دين خدا خليفهاين

 ،عهده ما است او حكومت كند طمعش بريده حمل آن ب
عمرو بن عاص روى آورد و از او دلجويي كـرد تـا دل   ه ب

او  در تســلطمصــر را معاويــه او متوجــه معاويــه شــد و 
خود از  حقدر صورتى كه اگر يك درهم بيش از  درآورد

رام بـود و  كرد بر او حها برداشت ميبيت المال مسلمان
حق نداشت يك درهم بيش از حق مردم متصدى اموال 

ــ ،او را ــانده ب ــرو  او برس ــتياري عم ــا دس ــه ب  آري معاوي
ال يمــشــهرهاى اســالمى را لگــد مــال ســتم كــرد و پا 

او را  .او داده دست بيعت بنمود كه  يبيدادگرى هر كس
از خود راضى كرد و هر كـس مخالفـت نمـود تبعيـدش     

 .نمود
در  .متوجـه مـن شـد   بـود  شكسـته  كه  يسپس با پيمان

اخبار  ،شرق و غرب و راست و چپ كشور آشوب بپا كرد
كـه  كـردم تـا آن  رسيد و گزارشات دريافت ميمن ميه ب

مرد يك چشم ثقفى (مغيرة بن شعبه) نـزد مـن آمـد و    
هـايي كـه در   پيشنهاد كرد كه معاويـه را بـر شهرسـتان   

يش پــتوانســتم مــياگـر   .دسـت دارد اســتاندارش كــنم 
خداوند عذرى بياورم و خـود را از مظـالم اسـتاندارى او    

ولـى در   .از نظر دنيا دارى نظريه خـوبى بـود  ، تبرئه كنم
ه اعالم نمودم و ب  ديگرانه را ب هعين حال پيشنهاد مغير

خداى عزوجـل  ه نسبت بكه افرادى كه اطمينان داشتم 
 ،انـد  مـن و مـؤمنين خيرخـواه   ه و پيامبرش و نسـبت بـ  

ار وودم و نظرشان را در باره پسر هند جگرخـ مشورت نم
 هخواستار شدم آنان نيز مـرا از اسـتاندار نمـودن معاويـ    

نهى كردند و با من در اين جهت هـم رأى بودنـد و مـرا    
داشتند كه مبادا دست او را در كار مسلمانان بر حذر مي

اى  كننده دخالت دهم و خداوند ببيند كه من افراد گمراه
   .ام ر و ياور گرفتهيا را براى خود

يك بار برادر بجلى (جرير) را و بار ديگـر بـرادر اشـعرى    
دنيا دل بستند و ه (ابو موسى) را نزد او فرستادم هر دو ب

 تابع هواى نفس او شدند و او را از خود راضى نمودند.
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هاى الهى را بيش از پيش  و چون ديدم كه هتك حرمت
پيـامبر بـا مـن    شود با افرادى كه از اصـحاب   مرتكب مى

بودند مشورت نمودم همان افـرادى كـه در بـدر حضـور     
داشتند و خداوند كارشان را پسنديد و در بيعت رضـوان  
 يشـركت كــرده بودنــد و نيــز بـا ديگــر افــراد شايســته  

مسلمان مشورت نمودم همگى با من هم رأى بودند كـه  
جنگيد و دستش را از حكومـت كوتـاه    هبايستى با معاوي

من با يارانم براى جنگ با او قيام كـردم و از همـه    .كرد
ها از جانب خود فرسـتادم   او نامه نوشتم و نمايندهه جا ب

كنـد بـردارد و   و دعوتش كردم تا دست از كارى كه مـي 
 مانند ديگر مردم با من بيعت كند.

هـايي تحكـم آميـز نوشـت و      هاى من نامه در پاسخ نامه
و شروطى پيشنهاد كرده  من كرده يبارهدر هاييانديشه

بود كه نه خدا راضى بود و نه پيامبرش و نه مسلمانان و 
از   هـا پيشـنهاد كـرده بـود كـه جمعـى       در يكى از نامـه 

نيكوترين اصحاب پيامبر را كه عمار بن ياسر جـزو آنـان   
ـ  – و كجا مانند عمـار را تـوان يافـت    -بود  دسـت او  ه ب

نج نفـر گـرد   هـا پـ  خدا قسم هر وقت كـه مـا  ه بسپارم. ب
پيامبر بوديم عمار نفر ششم بود و اگر چهار نفـر بـوديم   

مـن پيشـنهاد   ه اش ب در نامه همعاوي .عمار نفر پنجم بود
ه او بسپارم تا آنـان را بـ  ه كرده بود كه چنين افرادى را ب

در صورتى كـه   .دار بزنده بكشد و ب ،عاى خون عثماناد
كسـى   هيـ مردم را بر عثمان جـز معاو  ،حق قسمخود ه ب

 هنشورانيد و معاويـه و همكـارانش از خانـدان بنـى اميـ     
هاى درختـى كـه خداونـد در قـرآنش آن را      يعنى شاخه

بودند كه مردم را بر كشـتن   ،درخت ملعون ناميده است
 عثمان فراخواندند.

شروط او جـواب  ه ديد كه من ب ههر حال چون معاويه ب
خـود  بر من هجوم آورد و در پيش وجدان  ،مثبت ندادم

اى از  باليد و عده اين سركشى و ستمگرى خويش مىه ب
 يمردم حيوان صفت را كه نه عقل داشـتند و نـه ديـده   

ـ    ه ب ،حق بين اشـتباه  ه دور خود جمـع كـرد و آنـان را ب
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آنـان  ه از مال دنيا آنقدر ب ،انداخت تا از او پيروى كردند
  .  يدنديسوى او گراهداد كه ب

بـراى جلـوگيرى از او    كـه) جا پيش رفت (قضيه) تا (آن
حكميت خداوند تـن داديـم و جـاى    ه مبارزه كرديم و ب

عذرى براى آنان باقى نگذاشتيم و آنان را از عذاب الهـى  
 ترسانيديم.

ولى او در مقابل اين رفتار ما جز بـر سـتمگرى خـويش    
با او جنگيديم و خداوند مانند هميشه كه مـا را   .فزوداني

پيـروزى   ،عادت داده بـود  ،ما بر پيروزى بر دشمنان او و
پرچم رسول خـدا كـه هميشـه خداونـد      .نصيب ما كرد

ـ  ،آن پرچم نابود كرده بود يوسيلههحزب شيطان را ب ه ب
كه مـن   هاى پدر خود را پرچم هولى معاوي .دست ما بود

ها در همـه جـا   هميشه در ركاب رسول خدا با آن پرچم
گرفتـه   مرگ گريبانش را .دست داشته جنگيده بودم ب

اسب خود را سوار شـد و   .اى جز فرار نداشت بود و چاره
پرچم خود را سرنگون كرد و در كار خـود درمانـده بـود    

از رأى پسـر عـاص كمـك     ،كـار زنـد  ه اى ب كه چه حيله
عمرو عاص نظر داد كه قرآن را بيرون آورنـد و   ؛خواست

حكمى كه قرآن كنـد  ه ها بزنند و مردم را ببر فراز پرچم
فرزنـد ابـو طالـب و پيـروانش     « :نماينـد و گفـت  دعوت 

اينان روز اول تـو را   ،خاندان نبوتند يديندار و باقيمانده
حكم قرآن دعوت نمودند و امروز نيـز كـه آخـر كـار     ه ب

 .»است حكميت قرآن را از تو پذيرا خواهند بود
ديد جز كشته شدن و يا فرار چاره ديگرى كه مي همعاوي

كار بست و قـرآن را بـر   ه اص را بندارد اين راى عمرو ع
حكـم قـرآن دعـوت    ه گمان خود به ها زد و بفراز پرچم

 دشـمنانِ  ياران من كه نيكانشـان در ايـن جنـگ    .نمود
حكم قـرآن مايـل   ه شربت شهادت نوشيده بودند ب ،خدا

چـه  آنه شدند و گمان كردند كه پسر هند جگرخـوار بـ  
گوش فـرا  دعوتش ه لذا ب ؛كند وفا خواهد كرددعوت مي

آنان اعالم ه من ب .دادند و همگى پيشنهاد او را پذيرفتند
و عمرو عاص  هاى است كه معاوي نمودم كه اين كار حيله

گفتـه مـرا    .عهد خود وفا نخواهند كرده اند و ب بكار بسته
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نپذيرفتند و دستور مرا بكار نبستند و اصرار داشتند كـه  

مـن   ،ه نيايدچه مرا خوش آيد چ ،پيشنهاد او را بپذيرند
ديگـرى  ه جا كه بعضى از آنان بـ بخواهم يا نخواهم تا آن

اگر على با ما همكـارى نكـرد يـا او را ماننـد     « :گفت مى
 هدسـت معاويـ  ه عثمان بكشيد و يا خود و خاندانش را ب

 .!»بسپاريد
داند كه نهايت كوشش را كردم و هر راهـى كـه   خدا مي

رأى ه د مـن بـ  رسيد پيمودم تا مگر بگذارنبه خاطرم مي
ـ    خود عمل كنم ولى نگذاشتند تا آن ه جـا كـه از آنـان ب

مقدار دوشيدن يك شتر و يا دويدن يـك اسـب مهلـت    
و با دست  -مگر اين شيخ  ،خواستم ولى آنان نپذيرفتند

 .خانواده خودم و گروهى از - مالك اشتر فرموده ب هاشار
روشن خودم هيچ مـانعى   يخدا قسم از اجراى برنامهه ب
و  -شـته شـوند   ككه ترسيدم اين دو نفر اشتم جز اينند

كه اگر اين دو  - با دست اشاره به حسن و حسين فرمود
شدند نسل رسول خـدا و نـژاد آن حضـرت از     كشته مى

شد و باز ترسيدم كه اين و اين پيروانش از امت قطع مي
ه بـن جعفـر و محمـد بـن       - و با دست اشاره به عبد اللـَّ

دانستم كه ايـن  كشته شوند زيرا من مي - فرمود هحنفي
فقط به خاطر من در اين جنگ شركت كردند و اگر  ،دو

 .انداختنـد  من نبود خود را در اين خطر نمـى  يمالحظه
مـردم تـن دادم و خـدا نيـز      يخواسـته ه اين جهت به ب

 چنين خواسته بود.
همين كه ما شمشيرهاى خود را از آنـان بـاز گـرفتيم و    

هـا قضـاوت   دلخـواه خـود در كـار   ه ب ،شد هجنگ متارك
اى كـه خواسـتند اختيـار     كردند و هر حكمـى و نظريـه  

ها را پشت سر انداختند و از دعـوتى كـه   نمودند و قرآن
 كردند دست برداشتند.حكم قرآن ميه ب

   م قـرار  َكـ من هرگز كسى را در ديـن خـداى عزوجـل ح
دادم زيرا بدون هيچ شك و ترديـدى در ايـن مـورد    نمي
ولى ايـن مـردم جـز     .خطاى محض بود ،م قرار دادنَكح

ـ  ،بر حكميت راضى نبودند ناچـار خواسـتم مـردى از    ه ب
خاندان خودم و يا فردى را كه از جهـت هـوش و عقـل    
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مــورد رضــايت مــن بــود و از هــر حيــث خيرخــواهى و 
م قـرار  َكاش مورد اعتماد من باشد ح دوستى و ديندارى

نپـذيرفت و هـر    ،هنـد  يزاده ،هر كس را نام بردم .دهم
او از آن روى گـردان شـد و بـه     ،حقى را پيشنهاد كردم
 برد.يراهه ميه بما را ب ،پشتيبانى اصحاب من

چون هيچ راهى جز قبول نمـودن حكميـت بـراى مـن     
خداى عزوجـل از آنـان بيـزارى جسـتم و     ه ب ،نگذاشتند
مردى را انتخاب  .خودشان واگذاشتمه م را بَكانتخاب ح

كردند و عمرو عاص آن چنان او را با نيرنـگ فريـب داد   
كه فريب كه خاور و باختر از نيرنگش خبردار شدند و آن

خورده بود از پـذيرفتن ايـن حكميـت اظهـار پشـيمانى      
  اصحاب نموده و فرمود:  ه سپس رو ب » .نمود
  گفتند:   »مگر چنين نبود؟«
  !»چرا يا امير المؤمنين«

 چهاردهم: جنگ نهروانآزمون 

رسول خدا از من پيمـان   !اى برادر يهودحضرت فرمود: 
گرفته بود كه در روزهاى آخر عمرم با جمعى از اصحابم 

هـا شـب زنـده دارنـد و     ها روزه دار و شببجنگم كه روز
جهـت مخـالفتى كـه بـا مـن      ه همگى قرآن خوان ولى ب

از ديـن   ،جهـد مانند تيـرى كـه از كمـان مـي     ،كنند مى
در ميان آنان خواهـد   »ديةذو الثُّ«بيرون خواهند رفت و 

ـ  بود و با كشتن آنان سرانجام كارِ سـعادت خـتم   ه من ب
جا ينه اب ،مينَكح كارِ يچون پس از خاتمه .خواهد شد

 ـ     باز گشتم خـود بـاد مالمـت   ه ايـن مـردم يكـديگر را ب
 مين واگذار نمودند.َكحه گرفتند كه چرا كار را ب

اميـر  «كه بگويند: اى نداشتند جز اين ديگر راه چاره ولى
بايست كه پيروى از كار خطاى مـا كنـد بلكـه     ما را نمى

الزم بود كه بر طبق رأى واقعى خـود عمـل نمايـد چـه     
خود در اين مبارزه كشته شود و چه مخالفينش و چون 

بـرايش  چنين نكرده و تابع ما شده و از ما كه خطاى ما 
كافر گرديده و اكنون  ،پيروى كرده استبود  دهش  مسلم

ه همه ب »!كشتن او و ريختن خونش براى ما حالل است
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اتفاق رأى بر اين دادند و بـا سـرعت هـر چـه بيشـتر از      
ــاد      ــد فري ــداى بلن ــا ص ــد و ب ــرون رفتن ــن بي ــكر م لش

: (قضاوت فقـط مخصـوص   »ال حكم اال للَّه« :كشيدند مى
ـ  .خداوند است) پراكنـده  هـر سـو   ه سپس دسته دسته ب

ديگـر در   يو دسـته  هآنان در نخيلـ  ييك دسته :شدند
همـان  ه ديگر ب يم مخالفت افراشتند و دستهَلع ،حروراء

ه رفت از دجله گذشـت بـ  سوى مشرق ميه سرعت كه ب
هر مسلمانى كه رسيدند او را آزمايش نمودند اگـر پيـرو   
آنان شد از كشتن او صرف نظر نمودنـد و اگـر مخالفـت    

او را كشتند و خونش را ريختند. من به نزد دو  كرد  آنان
ـ    يدسته اطاعـت  ه اول رفتم و يكى را پـس از ديگـرى ب

حق دعوت نمودم ه خداوند و پيروى از حق و بازگشت ب
راضى نشدند و جز شمشـير  چيزي  هيچه جنگ به جز ب
چون راه چاره بـر   .حالشان سودمند نبوده بچيزي هيچ 

حكـم خداونـد تسـليم    ه هر دو دسته را ب ،من بسته شد
 نمودم و خداوند هر دو را نابود كرد.

كردنـد و خـود را نـابود    اگر اين كار نمـي  !اى برادر يهود
نمودند چه پشتيبان نيرومند و چه سـد محكمـى از    نمى

براى اسالم بودند ولى خداوند سرنوشتى جز ايـن بـراى   
 آنان نخواست.

ــ ســوم نامــه نوشــتم و پــى در پــى  يدســتهه ســپس ب
هـايي   سوى آنان فرستادم نمايندهه هاى خود را ب ايندهنم

از ياران خود و افرادى خداپرست و زاهد ولى اين دسـته  
دنبال آنان ه جز راه آن دو دسته نپيمود و به نيز راهى ب

ــد     ــان بودن ــه مخالفش ــلمانانى را ك ــتابزده مس ــه ش رفت
ه ها پى در پى بـ ها و جنايتگزارش اين قتل .كشتند مى

د لذا من بر آنان تاختم و راه عبور از دجله را رسيمن مي
ـ      ،روى آنان بستمه ب  هباز هـم نماينـدگانى خيـر خـواه ب

سوى آنان فرستادم و يك بـار توسـط ايـن و بـار ديگـر      
مالك اشـتر و احنـف بـن    ه با دست اشاره ب -توسط اين 

قيس و سعيد بن قيس ارحبى و اشعث بن قيس كنـدى  
 عذرپذيرشان شدم. - فرمود
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ى چــون غيــر از جنــگ چيــزى نپذيرفتنــد بــا آنــان ولــ
كه همگى آنـان را كـه چهـار هـزار بلكـه      جنگيدم تا آن

خداوند كشـت   -!اى برادر يهود-بيشتر بودند تا نفر آخر 
ـ    سـالمت نبـرد سـپس    ه و يك نفر خبرگزار نيـز جـان ب

در  - كــه پيــامبر خبــر داده بــود -را  هجنــازه ذو الثديــ
م كــه پســتانى حضــور همــين اشــخاص بيــرون كشــيد

اصـحاب  ه سـپس روى بـ  » همچون پسـتان زن داشـت.  
    :كرده فرمود

    :گفتند »مگر چنين نبود؟«
   !»امير المؤمنين ايچرا «

  آزمون آخر: شهادت

و هفـت   .ايـن هفـت مـورد    !اى بـرادر يهـود  امام فرمود: 
عهد خود وفا نمودم و يك مورد ديگـر  ه موردى كه من ب

آن نيـز فـرا رسـد    است كـه وقـت    مانده است و نزديك
المؤمنين و رأس الجالوت گريه كنان عـرض  اصحاب امير

يد فرمـود: آن يـك   يكردند آن يك مورد را نيز بيان فرما
به ريش مبـارك   هبا دست اشار -مورد اين است كه اين 

 فرق سر فرمـود ه با دست اشاره ب -از خون اين  - فرمود
 »رنگين شود. -

و شيون بلند شـد  گريه ه صداى مردم در مسجد جامع ب
هـا   طورى كه از وحشت تمام مردم كوفه از ميان خانههب

دست علـى  ه بيرون شتافتند و رأس الجالوت همان دم ب
ــه هــم  الســالم)(عليــه ــان مســلمان شــد و در شــهر كوف   چن
كشته شـد و ابـن ملجـم     حضرتگاه كه زيست تا آنمي

ملعون دستگير گرديد رأس الجالوت آمـد تـا در حضـور    
 هآن حضرت را احاط ،ايستاد و مردم السالم)(عليهحسن امام 

نگـاه   السالم)(عليهنموده و ابن ملجم را در مقابل امام حسن 
    :امام عرض كرده راس الجالوت ب .داشته بودند

اى ابا محمد او را بكش كه خدايش بكشد كـه مـن در   «
ام كـه   حضرت موسى نازل شـده ديـده  ر هايي كه بكتاب

گناه اين مرد در پيشگاه خداونـد از گنـاه پسـر آدم كـه     
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ثمـود را پـى    يدار كه ناقـه برادرش را كشت و از گناه ُق
 ».كرد بيشتر است
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  چهل حكمت

  فرصت دعا -1
   راَئةِ اْلقُـرْآنِ، وق نْدنَ: عواطةِ مسَخم نْدع عاءوا الدمإْغَتن

فَّينِ      الصـ قـاءاْلت نْـدع و ،ث ُنزُولِ الَْغيـ نْدع االْذانِ، و نْدع
نَّهظُْلومِ، فَاةِ اْلموعد نْدع ةِ، ولشَّهادنَ  لدو جابَلها ح سَلي

 80 الْعرْشِ.
موقــع را بــراي دعــا و حاجــت خواســتن غنيمــت  پــنج

شماريد: موقع تـالوت قـرآن، موقـع اذان، موقـع بـارش      
باران، موقع جنگ و جهاد في سبيل الّله موقع نـاراحتي  

غير از عرش خدا  مواقعيو آه كشيدن مظلوم. در چنين 
 دعا نيست.(باال رفتن آن) براي  مانع و حجابي

 ارزش علم -2
ب حَللٌ حسانٌ، و اْلفْكرَةُ مرآةٌ ادةٌ َكريمةٌ، و اآلاَلْعلْم وِراَث  

عتذار منْذر ناصح، و َكفي ِبك أَدباً َترُْكك مـا  صافيةٌ، و اإل
.رِكنْ َغيم َته81 َكرِه 

 ،و انديشـه  ؛زيـوري نيكـو   ،و ادب ؛اي با ارزشارثيه ،علم
اي هشـدار دهنـده   ،و پـوزش خواسـتن   ؛اي صـاف ينهيآ

چـه  آندب بودنت همين بس كه ا. و براي با استدلسوز 
 .را كه دوست نداري از ديگران صادرشود، ترك كني

  حق و باطل -3
لُ مخْـذُولٌ و إنْ     اْلباطـ و ،اماالْي إنْ طاَلت و ديدقُّ جاَلح

.أْقوام رَه82 َنص 
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گـر   ،حقّ و حقيقت در تمام حاالت جديد و تـازه اسـت  
چه مدتي بر آن گذشته باشد. و باطل هميشـه پسـت و   

ساس است گـر چـه افـراد بسـياري از آن حمايـت      ابي 
 كنند.

  قناعت -4
نْ     ةِ، َفمـ الرّاحـ زِّ، والْع ني، وثَالثَةِ أْشياء: اَلْغل ْنيا ُتطَْلباَلد

       ع نْ قَـلَّ سـ مـ تَْغني، و إسـ نْ َقنَـع مـ زَّ، و فيها عـ دهز هي
.َتراح83 إس 

شـود: بـي   دنيا و اموال آن، براي سـه هـدف دنبـال مـي    
نيازي، عزّت و شوكت، آسايش و آسوده بـودن. هـر كـه    

 ،هر كه قـانع باشـد   ؛عزيز و با شخصيت است ،زاهد باشد
هر كـه كمتـر خـود را در تـالش و      ؛نياز و غني گرددبي

 است. ايشهميشه آسوده و در آس ،زحمت قرار دهد
   تقوا و فريبكاري -5
 84 َلو الَ الدينُ و التُّقي، َلُكْنت أدهي الْعرَبِ. 

آينـه  بـود، هـر  داري و تقـواي الهـي نمـي   چه ديـن چنان
ولــي ديــن و تقــوا مــانع ( .سياســتمدارترين افــراد بــودم

 )شود.سياست بازي مي
  نقش علم   -6
كم علَـيهِم، و  اَْلمُلوك حكّـام علَـي النّـاسِ، و الْعلْـم حـا      

لِ   هـنَ اْلجم كبسح و ،لْمِ أنْ َتْخشَي الّلهنَ الْعم كبسح
.كْلمبِع ِجب85 أنْ تَع 

ملوك بر مردم حاكم هستند و علـم بـر تمـامي ايشـان     
كافي است كـه   همان مقدار از علم براي تو، استحاكم 

ليدن، از خداوند ترسناك باشي؛ و به دانش و علم خود با
 ناداني است. يبهترين نشانه

  پرونده هر روز -7
ما منْ يوم يمرُّ علَي ابنِ آدم إالّ قالَ َله ذلك اْليوم: يابنَ  

.َشهيد كَليأناَ ع و ديدج موم أنَا يآد     راً، و َخيـ َفقُـلْ فـي
اْلقيامةِ، فَإنَّك َلنْ َتراني اعملْ في َخيرَاً، أْشهد َلك ِبه في 

 86 بعده أبداً.
هر روزي كه بر انسان وارد شود، گويد: من روز جديـدي  

باشـم. سـعي   هستم، من بر اعمال و گفتار تو شاهد مـي 
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ي، كار خوب و نيك انجـام  يكن سخن خوب و مفيد بگو
دهي. من در روز قيامت شاهد اعمال و گفتار تو خـواهم  

و (مرا نخواهي ديد  گرامروز كه پايان يابد ديبود. و بدان 
 .)قابل جبران نيست

  بيماري فرزند  -8
 .هيدوالةٌ لَكفّار ،بيالص صيبرَضِ يي اْلم87 ف 

 شـود(فرمود): به آن مبتال مي كودككه مرضي ي درباره
 .استگناهان پدر و مادرش  يكفّاره

  زاهد -9
ا مْنيي الدف دشْـَغلِ   الزَّاهي لَـم و رَهبص رَامبِ اْلحغْلي نْ لَم

  88. اْلحلَالُ ُشْكرَه
حرام، بر صبر او پارسا (و از دنيا گذشته) كسى است كه 

  .حالل، او را از شكرگزاري باز نداردغلبه نكند  و 
 انار  -10
 89 ْلسَنتهِم.أطْعموا صبياَنكُم الرُّمانَ، فَإنَّه اَسرَع أل 

نار بخورانيد تا زبانشان بهتر و زودتر باز ابه كودكان خود 
 شود.
  عيد جمعه -11
ةِ،     هـنَ اْلفاك ء مـة ِبشَيعمَلةِ جفي ُكلِّ َلي أْطرُِقوا أهاليكُم

 90 كَي يْفرَحوا بِاْلجمعةِ.
همراه با مقداري ميوه بر اهل منزل و  ،در هر شب جمعه

هـا در  خود وارد شويد تا موجب شـادماني آن  يخانواده
 جمعه گردد.

  تكريم غذا -12
نْ كُـلِّ داء بِـإذْنِ      مـ فاءش نَ اْلخوانِ فَإنَّهُقطُ مسكُُلوا ما ي

.ِبه يَتْشفسأنْ ي نْ اَرادملَّ، لجزَّوع 91 الّله 
ريـزد جمـع كنيـد و    چه اطراف ظرف غذا و سفره ميآن

هـا را بـه قصـد شـفا ميـل      همانا هركس آن بخوريد، كه
تعالي شفاي تمام دردهـاي او خواهـد   نمايد، به اذن حق

 شد.
  عافيت -13

َلَتيقَ ِبَخصثأَنْ ي دبلْعي لغْنبن: لَا يالعافةِي و ـ الغ ي، بينـا  َن
 92 َتراه معافاً اذْ سقُم، و بينا َتراه غنياً إذ اْفَتَقرَ.
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خـدا، در دوران زنـدگي بـه دو     يار نيست كه بندهسزاو
: يكـي  )و بـه آن دلبسـته باشـد   (خصوصيت اعتماد كند 

نيازي است. زيرا عافيت و تندرستي و ديگري ثروت و بي
ولـي   ببينـي در حـال صـحت و سـالمتي    او را چه بسـا  

او را   اگـردد و يـ  ها بر او عارض مـي ناگهان انواع مريضي
ناگهان فقير و  بيني وليميدر موقعيت و امكانات خوبي 

 .شودبيچاره مي
  رياكار -14
ده، و يْنشـطُ     حـلُ إذا كانَ وْكسالمات: يرائي ثَالثُ عْلمل

     و ،ه َليـي ع لِ إذا أُْثنـ مـي الْع فـ زيدي ي النّاسِ، وإذاكانَ ف
.إذا ذُم ْنُقص93ي 

 حـال نه است: در تنهائي كسل و بـي براي رياكار سه نشا
-باشد. هنگامي، در بين مردم سرحال و بانشاط مياست

كنـد  كه او را تمجيد و تعريف كنند خوب و زياد كار مي
 كند.كاري ميو اگر انتقاد شود سستي و كم

  پوشاك داخلي -15
نَ األ      مـ تَعـالي إلـي َنبـي و كَتبار ي الّلهحاَو  :قُـلْ  ْنبيـاء

      مطـاعوا م مـطْعال ي دائي، و أعـ بـاسـوا لْلِبسال ي كمَقول
 94أعدائي، و ال يَتَشكَُّلوا ِبمشاكلِ أعدائي، َفيُكوُنوا أعدائي.

خداوند تبـارك و تعـالي بـر يكـي از پيـامبرانش وحـي       
به امت خود بگو: لباس دشمنان مـرا نپوشـند و    ،فرستاد

شكل دشـمنان مـن   ل نكنند و همغذاي دشمنان مرا مي
ايشـان هـم دشـمن مـن      در غير ايـن صـورت  نگردند، و
 .شدخواهند 

  عقل و فكر، قلب و حس -16
ةُ اْلقُلُـوبِ، و اْلقُلُـوب     اَلْعُقولُ أئمةُ األْفكارِ، و األ  مـأئ ْفكـار

 95 عضاء.أئمةُ اْلحواس، و اْلحواس أئمةُ األ
 ،اوست؛ و فكـر  يپيشواي فكر و انديشه ،عقل هر انساني

پيشـواي   ،پيشواي قلب و درون او خواهـد بـود؛ و قلـب   
پيشواي تمامي اعضـا   حواس،باشد، و گانه ميپنج حواس

 و جوارح است.
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  امير و اسير و نظير -17
   ْئت نْ شـمتَْغِنِ عاس و ،أميرُه فَأْنت ْئتنْ شلي مَتَفضَّلْ ع

 فَأْنت.أسيرُه فَأْنت ْئتنْ شرْ إلي ماْفَتق و ،96 َنظيرُه 
يس و سرور او يبر هر كه خواهي نيكي و احسان نما، تا ر

تـا هماننـد او    ،نيازي جويگردي؛ و از هر كه خواهي بي
و از او (و خود را نيازمنـد هـر كـه خـواهي بـدان       ؛باشي

 تا اسير او گردي. )تقاضاي كمك نما
  علم و جهل -18
نَّ ِبه معرِفَـةُ اْلمعـاد و اْلمعـاشِ، و أذَلُّ    أعزُّ الْعزِّ الْعلْم، أل 

 97 ، أعمي، حيرانٌ.منَّ صاحبه أصم، أبَكالذُّلِّ اْلجهلُ، أل
هـا علـم و كمـال اسـت، بـراي ايـن كـه        عزيزترين عزّت

آن انجام  يوسيلهشناخت معاد و تأمين معاشِ انسان، به
ها جهل و ناداني است، زيـرا  ترين ذّلتپذيرد. و پستمي

باشـد و  كه صاحبش هميشه در كري و اللي و كوري مي
 در تمام امور سرگردان خواهد بود.

  همنشيني با عالم -19
س ُلوسج   ةِ ألْـفبـادنْ عم إلَي الّله بأح َلماءالْع نْدة عاع

َنة   سَنة، و النََّظرُ إلَي الْعالمِ سـ كافتنْ إعم إلَي الّله بأح
ـ     تَعـالي م إلَـي اللّـه بأح َلماءةُ الْعزيار و ،الّله تينْفي ب 

   ة و جـعينَ حب نْ سـأْفَضلُ م و ،تيلَ اْلبوعينَ َطوافاً حبس
ةً،   جـرعينَ دبس تَعالي َله الّله َفعر وَلة، وْقبة مرُوربرَة ممع
و أْنزَلَ الّله عَليه الرَّحمةَ، و َشهِدت َله اْلمالئَكةُ: أنَّ اْلجنَّةَ 

و.َله تب98 ج 
كـه انسـان را بـه    (يك ساعت در محضر علماء نشسـتن  

از هـزار سـال عبـادت نـزد      )مبدأ و معـاد آشـنا سـازند   
از  ،تر خواهد بود. توجه و نگـاه بـه عـالم   خداوند محبوب

خـدا   يعتكاف و يك سال عبـادت مسـتحبي در خانـه   ا
بهتر است. زيارت و ديدار علمـا، نـزد خداونـد از هفتـاد     

تـر خواهـد بـود، و نيـز     محبـوب  كعبـه دور مرتبه طواف 
  باشـد.  قبـول شـده مـي    يافضل از هفتـاد حـج و عمـره   

  چنــين خداونــد او را هفتــاد مرحلــه ترفيــعِ درجــه هــم
گرداند، و دهد و رحمت و بركت خود را بر او نازل ميمي
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 بهشـت بـر او واجـب   كه دهند به اينمالئكه شهادت مي
 است.
  اندوه فردا -20
ك علـي        أتـي ذي لَـم ك الـَّ مـوي ملْ همم، ال َتحنَ آدا ابي

 فَإنَّ الّله ،كلنْ أجم يقُكنْ بفَإنْ ي ،فيه الَّذي أْنت كموي
.ُقكرْزي 99 فيه 

آن روزي كـه در   يرزق و آذوقـه  يُغصه !اي فرزند آدم
چه زنده زيرا چنان ؛پيش داري و هنوز نيامده است نخور

در همـان روز،  خداوند متعال  ،بماني و عمرت باقي باشد
  .رساندروزي تو را مي

  همت بلند -21
  و ،هرِ َنَفَقتلي قَدع ُتهُشجاع و ،هتمرِ هلي قَدلِ عالرَّج رقَد

.هرَتيرِ غلي قَدع فَُّتهع و ،هترُورِ ملي قَدع داَقُته100 ص 
به قدر همت اوست، و شجاعت و توان  ،هر انسانيارزش 

بــه مقــدار گذشــت و احســان اوســت، و   ،هــر شخصــي
بـه قـدر جـوانمردي اوسـت، و      ،درستكاري و صداقت او
غيـرت او خواهـد    يبه انـدازه  ،پاكدامني و عّفت هر فرد

 بود.
  نيم خورده مؤمن -22
منْ َشرِب منْ سؤْرِ أخيه َتبرُّكـاً بِـه، خَلَـقَ اللّـه بيَنهمـا       

 101 ملكاً يستَْغفرُ َلهما حتّي َتُقوم الساعةُ.
عنوان تبرّك برادر مؤمنش را به يكسي كه دهن خورده

گردانـد تـا   ميل نمايد، خداوند متعال ملكي را مأمور مي
طلـب آمـرزش و مغفـرت     براي آن دو نفر تا روز قيامت

 نمايد.
  واليت ما -23
وم      فـي كُـلِّ يـ زْدادلٌ يجنِ: رَليرَجْنيا إالّ لي الدرَ فال َخي

ةِ،     بـبِالتَّو أنّـي لَـه ةِ، وببِالتَّو هذَْنب كتَدارلٌ يجر ساناً، وإح
ع عُنقُـه مـا َقبِـلَ اهللاُ       ْنَقطـتّـي يح دج سـاهللا َلوإالّ  و ْنــهم

.تيلِ اْلبنا أهت102 ِبوِالي 
خير و خوبي در دنيا وجود ندارد مگـر بـراي دو دسـته:    

اول آنان كه سعي نمايند در هر روز، نسبت بـه   يدسته
دوم آنـان   يانجام دهند. دسـته احسان بيشتري گذشته 
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خود پشيمان و  يكه نسبت به خطاها و گناهان گذشته
كسي پذيرفتـه   يتوبه نمايند، و توبهسرافكنده گردند و 

واليت ما اهل بيت عصـمت   معتقد بهكه مگر آن ،نيست
 و طهارت باشد.

  تكبر -24
     مقـائ و هـ جيفَـةٌ، و رُهآخ ُنْطَفةٌ، و ُلهم، أونِ آدبال تِجبع

 103 بيَنهما وِعاء للْغائط، ثُم يَتَكبرُ.
و  نطفـه (و منـي)  اولـش   كـنم از كسـي كـه   مـي  جبتع

در ايـن   بـو خواهـد بـود و   بـد و اي متعّفن عاقبتش الشه
خود را ظرف فضوالت قرار داده است، با اين حـال   ميان

 نمايد.تكبر و بزرگ منشي هم مي
  ذلت قرض -25
 104 إياكُم و الدين، فَإنَّه هم بِاللَّيلِ و ذُلٌّ بِالنَّهارِ. 

كـه سـبب   قرض، خود را برهانيد، چوناز گرفتن نسيه و 
 غم و اندوه شبانه و ذّلت و خواري در روز خواهد گشت.

 عالم متعفن -26 
     نُـهةِ، تَلْع يامـلِ اْلق ثُ أْنَتنَ أهـعبي هْلمع ماْلكات مإنَّ الْعال

 105 ُكلُّ دابة منْ دواب االْرضِ الصغارِ.
در بيـان حقـايق   (د را آن عالم و دانشمندي كه علم خـو 

اهـل   كتمان كند، روز قيامـت بـا بـدترينِ    )براي ديگران
شود و مورد نفـرت و  محشور مي شودقيامت محشور مي

 گيرد.نفرين تمام موجودات قرار مي
  ارتباطات اجتماعي -27
قَّ علـي كُـلِّ حـال، ووادد اْلمتَّقـينَ،        !يا ُكميلُ  قُـلِ اْلحـ

ـق  ـرِ الفاسـ جـاهبِ   والُتصــاحقينَ، ونــافـبِ الم جانـينَ، و
 106 الخائنينَ.

در هر حالتي حقّ را بگـو و مـدافع آن بـاش،    اي كميل! 
ــه ده، و از    ــاران را ادام ــا پرهيزگ ــرت ب ــتي و معاش دوس

كاران كناره گيري كـن، و از منافقـان   فاسقين و معصيت
  و فـرار كـن، و بـا خيانتكـاران همراهـي و      بجوي دوري 

 منما.نشيني هم
   همسفر و همسايه -28

 107 سلْ عنِ الرَّفيقِ َقبلَ الطَّريقِ، وعنِ اْلجارِ َقبلَ الدارِ.
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  : السالم)هي(عل به امام حسندر خطاب 
كه بخواهي مسافرت بروي، رفيق مناسـب راه  پيش از آن

ه كنـي    را جويا بـاش، و پـيش از آن   كـه منزلـي را تهيـ، 
 همسايگان را بررسي كن كه چگونه هستند.

  خودبيني -29
 .هقْلع فلي ضَعليلٌ عد هِبَنْفس رْءاْلم جابع108 ا 

 باشد.كم عقلي او مي يانسان به خودش، نشانه باليدن
  دنيا دوستي  -30
  اكُمإِي ،ا النّاسهأي ُكلِّ َخطيو أْسْنيا، فَإِنَّها رالد بئَـة،  ح

 109 وباب ُكلِّ بلية، وداعي ُكلِّ رزِية.
ت و عالقـه   !اي مردم برحـذر  بـه دنيـا    ينسبت به محبـ
كه عالقه و محبت به دنيا اساس هر خطـا و  ، چونباشيد

هـر بـال و گرفتـاري اسـت، و      يانحرافي اسـت، و دروازه 
هـر   يو نيـز آورنـده   ،هر فتنه و آشوب ينزديك كننده
 لي است.مصيبت و مشك

  چهار مستي -31
ْكرُ    سـْكرُ اْلمالِ، وسْكرُ الشَّرابِ، وس :ْكراتالس عبْكرُ أرالس

.ْلكْكرُ اْلمسمِ، و110 النَّو 
مستي در چهار چيز اسـت: مسـتي از شـراب (و خمـر)،     
مستي مال و ثـروت، مسـتي خـواب، مسـتي رياسـت و      

 مقام.
   زبان -32
 111 أللِّسانُ سبع إِنْ خُلِّي عْنه عَقرَ. 

اي است كه اگـر آزاد باشـد زخـم و    ندهرزبان، همچون د
 جراحت (سختي به جسم و ايمان) خواهد زد.

  ستم -33
ومِ الظّـالمِ علَـي          نْ يـ مـ مِ أشَـدلَـي الظّـالظُْلومِ عاْلم موي

 112 اْلمظُْلومِ.
تـر اسـت از   سـخت  ،يه ظالمخواهي مظلوم بر علروز داد

 كند.روزي كه ظالم بر مظلوم ستم مي
  1محتواي قرآن  -34
دكُم، وحكْـم مـا         عـرُ مـا ب َخبـو ،َلكُمأُ ما قَـبي اْلُقرْآنِ َنبف
يَنب.113 كُم 
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خبـار آينـده را در بـردارد، و    اقرآن احوال گذشـتگان، و  
 شرح وظايف شما را بيان كرده است.

 2 ي قرآنمحتوا -35
     َننٌ و ثُلْـثٌ سـنا، وود في عـَنزَلَ اْلُقرْآنُ أثْالثاً، ثُْلثٌ فينا و

.كامأحض وثُْلثٌ َفرائثالٌ، و114 أم 
 ينزول قرآن بر سه قسمت است: يك قسمت آن درباره

و قسـمت  مـا اسـت   و دشمنان و مخالفان  )اهل بيتما (
م وو قسـمت سـ   است المثلهاديگر آن، اخالقيات و ضرب

 باشد.در بيان واجبات و احكام إلهي مي
 خصلت مؤمن -36

 115 أْلمؤْمنُ َنْفسه مْنه في تَعب، والنّاس مْنه في راحة.  
 ، نفسش از دست او خسته شده و در زحمت استمؤمن

 .هستندمنيت و آسايش او ديگران از او در 
  جهاد زن و جهاد مرد -37
  الّله لِ     َكَتب الرَّجـ َفِجهـاد ،النِّسـاءلَي الرِّجـالِ وع اْلجِهاد

ةِ أبذْلُ ماله وَنْفسه حتّي يْقَتلَ في سبيلِ الّله، وِجهاد اْلمرْ
 116 َتري منْ أذي زوِجها وغيرَته. أنْ َتصِبرَ علي ما

خداوند جهاد را بر مردان و زنان الزم دانسته است. پس 
ي ين است كه از مال و جانش بگذرد تـا جـا  جهاد مرد آ

كه در راه خدا كشته و شهيد شود. و جهاد زن آن است 
 كه در مقابل زحمات شوهر و غيرت او صبر نمايد.

  روزگار -38
 117 في َتقَلُّبِ االْحوالِ علم جواهرُ الرِّجالِ. 

و حقيقت اشخاص شـناخته   جوهره، چرخش روزگاردر 
 شود.مي
  عملروز  -39
 118 إنّ اْليوم عملٌ وال حساب، وغَداً حساب و ال عمل. 

ت، بـدون حسـاب اسـت و      امروز در دنيا زحمت و فعاليـ
و ديگـر   فرداي قيامت، حسـاب و بررسـي اعمـال اسـت    

 .عملي نيست
  معصيت در خلوت -40
 119حاكم.إتَُّقوا معاصي الّله في اْلخََلوات فَإنَّ الشّاهد هو اْل 
 119حاكم.اْل
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ي در تـ لهـي، ح ا هـاي دوري و اجتناب كنيد از معصـيت 
همان خدايي كه شاهد (اعمال و پنهاني،  به درستي كه 

  .نيات) است، حاكم و قاضي خواهد بود
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