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  مقدمه

 گفتم ی و مکردم ی از رفقا که برخورد مکی داستانها بودم،به هر نی چاپ اای و نگارش می و تنظي که مشغول جمع آوری مدتدر

 استخراج کرده ری و سخی کتب توارای ثی که از کتاب احادیواقع سودمند ي عده داستانهاکی دارم مشتمل بر فی در دست تالیکتاب

 را باالخص نی و اکردند ی مدی و تمجنی تحسرد،همهی تا در دسترس عموم قرار بگدهم ی مگارش ننینچنی ای ساده و سبکیبا زبان

 کار انجام نی اثید اخبار و احاد سودمنيبه داستانها  از آن جهت که تاکنون نسبتهایبعض.دانستند ی مدی مفي طبقه جوان کاريبرا

» . بودی کتاب تاکنون خالنی ايجا«: گفتند ی و مکردند ی میتلق» ابتکار «  نوعکی را نینشده،ا

 را در ی زندگقی که حقای کتبایاند،  در آورده» انیب «  را به لباسی و اجتماعی اخالققی متن حقامای سودمند که مستقي کتابهاالبته

 که از اول رتی کتب سایاند، مجسم کرده-  نداردیقتی آن را ساخته و پرداخته است و حقسندهیکه فکر و قلم نو-  » داستان « لباس

 بر نخورده ی تاکنون به کتابسندهی نوی است،ولرونیاند،از شماره ب  بودهبزرگ تی چند شخصای کی ی زندگخیارتا آخر در مقام نقل ت

 استخراج کرده و در ثی و حدخی سودمند از کتب تاریی داستانهای اخالق عمومبیهذ و ارشاد و تتیاست که مؤلف به منظور هدا

.  صورت نگرفته استثی اخبار و احادي داستانهابه ست،نسبت کار شده انیاگر هم ا. دسترس عموم قرار داده باشد

 هیری تحرئتیه «  از جلساتیکیدر . ت باشد و خواه نباشد،از من شروع نشده و ابتکار من نبوده اسي فکر ابتکارکی فکر خواه نیا

 ي از اعضایکی را دارد،ئتی آن هتی افتخار عضوزی ننجانبی و اشود ی ملی و فضال تشکدی عده اساتکیکه از » شرکت انتشار

 و تی بلکه به صورت حکا» انیب «  نه به صورتی ولابدی نگارش یتی و تربی اخالقیاب کرد که خوب است کتشنهادیمحترم پ

 و تراجم خی کتب توارای ثی که در کتب اخبار و احادی و واقعیقی حقي بلکه داستانهایالی و خی جعلي،آنهم نه داستانها» نداستا«

. ضبط شده است) شرح احوال(

 فکر در نظرم مقبول و نی اعضا اری از ساشی است که بنی دارد انجانبی که ایسهم. واقع شدئتی مورد قبول هشنهادی پنیا

 و آن شنهادی مولود آن پدییفرما ی که اکنون مشاهده مياثر. را انجام دهمفهی وظنی و همان وقت تعهد کردم که ا آمددهیپسند

. تعهد است

 ماخذ در کی از شی نشان داده شده و گاه هست که بی چاپ کتاب،در پاورقدی با قانای صفحه و احدی و مدارك داستانها با قمآخذ

 که از هر داده ی وجود داشته و قرائن نشان ميادی بوده که در نقلها کم و زنی اي ماخذ براکیاز  شیغالبا ذکر ب. ذکر شدهیپاورق

.  به نقل همه داستان نداشته استیتی آنکه ناقل عناای افتاده يزیکدام چ

اصل داستان  بر يزی خود چالی که نقل گشته تجاوز نشده و نگارنده از خي از حدود متن مآخذی داستانچی و نگارش هانی بدر

 شده در ی سعست،بلکهی نی ترجمه ساده تحت اللفظکی کتاب نی حال انی در عیول. از آن کم نکرده استيزی چای فزودهین

 بر متن داستان افزوده يزی است،بدون آنکه چي بشريها هی و روحعتی طبيتضا و مقکند ی که قرائن و امارات داللت ميحدود

 . پرورش داده شودیگردد،هر داستان

 مختلف و متفاوت است،بعالوه تا انی غالبا نقطه شروع و خط گردش داستان با آنچه در ماخذ آمده فرق دارد و طرز بنکهی ابا

 به عمل آمده که در ي تصرفات طورنی اندیب ی است،اگر خواننده به ماخذ مراجعه کند،مافتهی پرورش نجای داستان در ايحدود

.  کرده استتر یدنی نداده،فقط داستان را مطبوعتر و شنیلیبد و تریی گونه تغچی داستان هقتیحق
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 انی را بجهی بوده که نتيا  داده نشده،مگر آنکه در متن داستان جملهیحی گونه توضچی داستان هجهی کتاب از لحاظ نتنی ادر

 داستان جهیاره به نت باشد که اشی االمکان،عنوانی شده،حتی داستان گذاشته شده سعي که روی عنوانیو حت. استکرده یم

. می را به عهده خود خواننده بگذاريری گجهی نتمیا هبوده که خواست  بدان هتنیالبته ا.نباشد

آن .زدی او را برانگي هم زحمت فکر کردن را از دوش خواننده بردارد و هم او را وادار به تفکر کند و قوه فکردی و نوشته باکتاب

 که وقت و فرصت اجازه ي نظر تا حدنیاز ا.ها و عبارات است  جملهیاشته شود،فکر در معن از دوش خواننده برددی که بايفکر

هر . استجهی به عهده خواننده گذاشته شود فکر در نتدی که بايو اما آن فکر. و مفهوم باشدروان کوشش شده که عبارات داده یم

 و در دلش نفوذ گردد ی نمختهی با روحش آمد،یفزای ن بر آنيزی تا خود خواننده درباره آن فکر نکند و از فکر خود چيزیچ

 است که به طور يا جهی نتد،همانایفزای بر مطلب بتواند ی مخودش که خواننده از يالبته آن فکر.بخشد ی و در عملش اثر نمکند ینم

.  گرفتتوان ی از مقدمات میعیطب

 ی است،ولنی بزرگ دانیشوای از پیکیرفته شده و قهرمان داستان  گثی داستانها از کتب حدنی طور که از اول بنا بود،اکثر اهمان

 ری از علما و سایی هم استفاده شده و داستانهاری و سخی کتب رجال و تراجم و توارست،ازی گونه داستانها ننیالبته منحصر به ا

 اختصاص عهی تنها به رجال ش اعمال جمود و تعصب نشده وزی قسمت ننیدر ا. و آموزنده استمند آورده شده که سودتهایشخص

 مسلمان آورده شده است،چنانکه ری برجسته غيتهای از شخصیی داستانهاای ی اسالميتهای شخصری از سایی داستانهاانایافته،احین

.  فرموددیمالحظه خواه

 و در زبان باشند ی ممیتق هستند که راست رو و بر صراط مسی داستانها کساننی غالب قهرمانان انکهی کتاب را به اعتبار انی انام

 گونه نیالبته از آن جهت هم که معموال طالبان و خوانندگان ا.میا گذاشته»  داستان راستان«اند   شدهدهی نام» نیقیصد « میقرآن کر

  میتوان ی داستانها را منی آنها و به خاطر آنهاست،ما اي کتاب برانی راست گام بردارند و اخواهند ی که مستند هيداستانها افراد

. میبدان»  داستان راستان«

 که ی واقع شده و در متون کتبای است که در دنییای قضاست،بلکهی نالی داستانها ساخته وهم و خنی انها،چونی از همه اگذشته

 يداستانها« داستانها نی و امانت ضبط شود ضبط شده و ای در آن کتب با کمال صداقت و راستیقی حقيای قضابوده تیعنا

. می کتاب قرار دهنی را در جزء نام ا» یراست « ه رو مناسب بود که مادنیاست،از ا»  سترا

 هست و زی نی اسالمماتی باشد، معرف روح تعلي سودمندی و اجتماعی اخالقي راهنماتواند ی داستانها عالوه بر آنکه عمال منیا

 اسهای مقنی و جامعه خود را با اطی محای خود را،تواند ی و مودش ی آشنا می اسالمماتی و روح تعلقتی رهگذر به حقنیخواننده از ا

 از آن طبقات ی بعضانای و احدانند ی و همه طبقات خود را مسلمان مکند ی می که او در آن زندگيا  در جامعهندی و ببردیاندازه بگ

. است ي اسالم معمول و مجرقتی و حقی اندازه از معنزنند،چه ی منهی به سزیسنگ اسالم را ن

 تنها رای نگارش تنها استفاده عوام است،زنی منظور از ای،ول» عوام « يقابل استفاده است و هم برا»  خواص « ي داستانها هم برانیا

 مواجه شوند ی در آنها موجود است و اگر با سخن حققتی در برابر حق و حقی به عدالت و انصاف و خضوعیلی طبقاتند که منیا

. ق دهندین تطبحاضرند خود را با آ

 ای فساد تی از سرايا  شود و طبقهدهی طبقات کشنی بيواری که دستیممکن ن. داردری تاثگریکدیصالح و فساد طبقات اجتماع در 

 و صالح بر کند ی متیسرا»  عوام «  و بهشود یشروع م»  خواص« معموال فساد از ی بماند،ولبهره ی بای مصون گریصالح طبقه د

 زدیر ی منیی عادتا فساد از باال به پایعنیآورد، یرا به صالح م»  خواص« و اجبارا شود ی آنها آغاز ميداریو تنبه و ب»  عوام«عکس از 

. کند ی متی به باال سرانییو صالح از پا
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  طبقه خود، بعد از آنکه مردم را به دو هی عالماتی السالم در تعلهی علی علنی المؤمنری اممینیب ی اصل است که منی هميرو

 و تنها عامه مردم را مورد کند ی ميدی و نوماسی صالح و به راه آمدن خاصه اظهار به کند،نسبت ی ممیتقس»  خاصه«و »  عامه«

. دهد یتوجه قرار م

: سدینو ی مرقوم داشته می که به نام مالک اشتر نخعی دستور حکومتدر

تر،نا   از عدالت و انصاف،پر توقع،متنفرتریر هنگام سختتر د  کمک،کمیتر در هنگام سست  کس پر خرجچی هی واليبرا«

 بر يروزی پهی و مانی مسلمي و نقطه مرکزنیهمانا استوانه د. ستین»  خاصه« از دیتر در شدا  طاقترتر،کمیتر،عذر ناپذ سپاس

» . طبقه معطوف باشدنی به اره توجه تو همواباشند،پس یم»  عامه « دشمن

هر صنف را در نظر » زعماء «افتند، ی می کار اصالحکیده طرفداران اصالح که هر وقت در فکر  عکی است از ی غلطن،فکریا

.  شروع کنندعی از آن ارتفاعات منخواهند ی و مشود ی مرتفع در نظرشان مجسم ميها  و آن قلهرندیگ یم

 از آن مقدار که شید،بینما ی مدیرها مف آغاز شده و در نظعی رفيها  آن قلههی که از ناحیی نشان داده که معموال کارهاتجربه

 صرف نظر کنم توانم ی نمزی نکته ننیاز ذکر ا.  و جلب نظر عوام داردغاتی داشته باشد،جنبه تظاهر و تبلی و اثر اصالحقتیحق

از  کتاب،نی اي و اعتراف به سودمندنی از دوستان ضمن تحسی داستانها بودم،بعضنیا چاپ ای که مشغول نگارش یکه،در مدت

 و مالمتم کردند یام،اظهار تاسف م  کار پرداختهنی آنها مهمتر و الزمتر خود را موقتا کنار گذاشته و به ادهی به عقي من کارهانکهیا

 یحت.ام  پرداختهيا  کار سادهنیام و به چن  سو گذاشتهکی مختلف به يها  مهم را در رشتهی علمفی تالنی که چرا چندنمودند یم

 یبیمن گفتم چرا؟مگر چه ع!  پس ال اقل به نام خودت منتشر نکنيا دهی کار را کشنیدند که حاال که زحمت ا کرشنهادی پیبعض

گفتم . تو کوچک استي کار برانید،ا همان اصول فلسفه باشفی در رددی ال اقل باشود ی که به نام تو منتشر ميدارد؟گفتند اثر

 به ي آن است و کاری و سادگی مشکلانی آقانی کار در نظر ایو کوچک ی بزرگاسی شد مقست؟معلومی چی و بزرگی کوچکاسیمق

.  که ساده است کوچکيبزرگ است و هر کار  که مشکل استي کار ندارند،هر کارجهی نتی و کوچکی و بزرگتیاهم

که جز - طرز تفکرنیانه امتاسف.بردم ی از آن نام نمنجای در ابود،من ی چند نفر مای نفر کی طرز تفکر مربوط به نی منطق و انی ااگر

چه . کردهدای پوعی شادیدر اجتماع ما ز-ستی نيگری دزی چی اسالمهی عالماتی انحراف بزرگ از تعلکی و ی اجتماعيماری بکی

 است؟ فکندهی نيا  و چه قلمها را که نشکسته و به گوشهته منطق نبسنیزبانها را که ا

 یهر مدع.میری از اندازه فقشی سودمند، بی و مذهبینی و مخصوصا کتب ددی است که ما امروز از لحاظ کتب مفلی دلنی همبه

 کند و فی تالی،کتابی اثر علمکی به هم ببافد و به عنوان ابسی رطب و کی صرف وقت کند و شتری بای حاضر است ده سال یفضل

 کتاب کی فیاما از تال. باشديا دهی فادی ذره به حال اجتماع مفکی آنکه سد،بدونی بنوببا کمال افتخار نام خود را پشت آن کتا

 و الزم است نوشته ستهی است که آنچه بانی همجهینت.کند ی مي ساده است و کسر شان است،خود دارنکهی به جرم اد،فقطیمف

: ی طوسنی الدریچه خوب گفته خواجه نص.گردد ی مفی چاپ و تالگریکدیسر   مصرف است پشتی که زائد و بییزهای و چشود ینم

ام هر آنچه   بگذاشت بگذاشتهدیام هر آنچه با  است برداشتهیها تمام نشناختن  است بشناختهیام باختن  که آنچه بردهسوساف

 است یبرداشتن

 خود صرف نظر می کرد، و نه تنها از تصمی اجتماعيماری بکی شما مرا متذکر شنهادی پنیا: گفتمانی االمر در جواب آن آقاعاقبۀ

.  نام خواهم بردی اجتماعيماری بکی شما به عنوان شنهادی پنیقدمه کتاب از ا در مکنم،بلکه ینم

 فیتال-  باشددیهر چند مف- سادهي که کتابهادانند ی کسر شان خود ميا  فکر افتادم که حتما همان طور که عدهنی به ابعد

 به کار کنند ی ساده درك مياز کتابها که یی که دستورها و حکمتهادانند ی هم خواهند بود که کسر شان خود ميا کنند،عده

!! ببندند
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معتقد .می داستانها قرار ندادنی جزء ايزی آن کتاب مقدس چي از داستانهامی و حرمت قرآن کرحشمت تی رعاي کتاب برانی ادر

 ی فارس در زبانرای و اخی کار مکرر در زبان عربنی که قصص قرآن مستقل چاپ و منتشر شود،و خوشبختانه امیبوده و هست

. صورت گرفته است

 و تیرا به منظور هدا»  داستان راستان «  کهی کتابنی اولرای کتاب است،زنی افی تالم،اصلیا  کردهدی که ما از قرآن مجيا استفاده

.  استمی خود قرار داده قرآن کرهی عالماتی جزء تعلي اجتماع بشرتی و تربییراهنما

 زی کتاب ننی مجلدات اری داشتم سالی کرده بودم و مهی داستان تهکصدی جلد نی ايرامن ب. داستان است75 جلد مشتمل بر نیا

 نیبر ا»  شرکت انتشارهیری تحرئتیه «  محترمي دوستان خصوصا اعضادهی عقدمی دی داستان باشد،ولکصدیهر کدام مشتمل بر 

 شد،لهذا ابی وقت نانی در اشد ی آن چاپ م که کتاب باي نوع کاغذیکند،و از طرف یاست که صد داستان حجم کتاب را بزرگ م

. می جلد را ختم کردنیبه داستان هفتاد و پنجم ا

 ی داستانها جنبه مثبت دارد و فقط دو سه داستان است که جنبه منفنی به اتفاق ابی قرتی که اکثرمی مطلب را هم بگونیا

   داستانشود،مثل ی و تذکر حاصل م،تنبهیطه ضعف اخالق نقکی است که لقمان آموخت،که با نشان دادن ی از نوع ادبیعنیدارد،

اول بدون .به تناسب آن داستان آمده»  شددهی که بریی یدوست « که به دنبال داستان»   زبانریشمش « و داستان»   دشنامکی«

 مثبت قیر دهم که از طر قرایی و از نوع داستانهاکنواختی داستانها را نگاشتم،بعد خواستم آنها را بردارم و همه را نیتوجه ا

 بگذارم و در مقدمه نظر خوانندگان ی گرفتم که حذف نکنم و باقمی ماندم،عاقبت تصمی باقدی در حال تردیکنند،مدت ی مییراهنما

.  گرفته شودی قطعمی تصمي بعدي جلدهاي نوع داستانها بخواهم،تا برانیرا در درج ا

 که از طرف خوانندگان محترم برسد با کمال تشکر و ی و اصالحيهر گونه نظر انتقاد.مدان ی مازمندی و انتقاد نیی را به راهنماخود

. میینما ی مسالت مقیاز خداوند سعادت و توف.امتنان مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت

 ي قمري هجر1380 محرم الحرام 15 ،مطابقی شمسي هجر1339  ماهری ت19- تهران

  

  تی اکرم و دو حلقه جمعرسول

 مسلمانان ی و اجتماعینی ديتهای نماز نبود،بلکه مرکز جنب و جوش و فعالضهی فري اداي در صدر اسالم تنها برانهیمسجد مد(

 مردم از هر خبر کردند،و ی مردم را به حضور در مسجد دعوت مردی صورت بگی اجتماعشد یهر وقت الزم م.همان مسجد بود

مسلمانان تا در مکه بودند از هر .شد ی در آنجا به مردم اعالم مشد ی گرفته ميدی جدمی و هر تصمشدند ی در آنجا آگاه میمهم

 توانستند ی خود را آزادانه انجام دهند و نه می اعمال و فرائض مذهبتوانستند ی محروم بودند،نه می اجتماعتی و فعاليگونه آزاد

 از عربستان نفوذ کرد که يگری که اسالم در نقطه حساس دیوقت وضع ادامه داشت تا نیا.رندی خود را آزادانه فرا گینی دماتیتعل

 مردم آن شهر و طبق شنهادی اکرم بنا به پغمبریپ.  معروف شدغمبری شهر پیعنی » ی النبنۀیمد «  بود و بعدها به نام» ثربی « نامش

 يآزاد. شهر هجرت کردندنی به اجایدر تزی مسلمانان نریسا. شهر هجرت فرمودنی که آنها با آن حضرت بستند، به ایمانیعهد و پ

 را در ینی بود که زمنی شهر کرد، انی که رسول اکرم بعد از مهاجرت به اي کارنیاول. وقت آغاز شدنی از ازی مسلمانان نتیفعال

شده  لیشد،چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشک )ته مسجد را در آنجا ساخنی و اصحاب اارانینظر گرفت و با کمک 

 ادی و تعلم و می به تعلگری دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دکی. بودندي داده سر گرم کارلی تشکيا  حلقهيا بود و هر دسته

 که همراهش بودند یبه کسان. شدد آنها مسرور و خرسندنی و از ددیهر دو دسته را از نظر گذران. گرفتن سرگرم بودندادیدادن و 

 و دانا می تعليلکن من برا«:  اضافه کرديا آنگاه جمله» . و سعادتندری و بر خکنند ی مکی دو دسته کار ن هرنیا«: رو کرد و فرمود

  . ت و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشسمیپس خودش به طرف همان دسته که به کار تعل» .ام کردن فرستاده شده



.کتابخانه آریا     www.aryapdf.com شهید مرتضی مطهري...1داستان راستان.....

٦

   که کمک خواستيمرد

 ی که حتییسر گذاشته،روزها  را پشتی تلخ و پر مرارتي که چه روزهاافتاد ی مادشی د،بهیشیاند ی مشیخو  گذشته پر مشقتبه

که - جملهکیفقط -  جمله کوتاهکی که چگونه کرد یبا خود فکر م.دیقادر نبود قوت روزانه زن و کودکان معصومش را فراهم نما

 که یاش را از فقر و نکبت  را عوض کرد و او و خانوادهاش ی زندگانری داد و مسروی نوحشدر سه نوبت پرده گوشش را نواخت،به ر

. گرفتار آن بودند نجات داد

 ده،بای کارد به استخوانش رسگری روز که حس کرد دکیدر . شده بودرهی بر او چیفقر و تنگدست. از صحابه رسول اکرم بودیکی او

.  کندیشرح دهد و از آن حضرت استمداد مال رسول اکرم يبرود و وضع خود را برا  گرفتمی زنش تصمشنهادیمشورت و پ

 یهر کس از ما کمک«:  جمله از زبان رسول اکرم به گوشش خوردنی ادیخود را بگو  قبل از آنکه حاجتی رفت،ولتی ننی همبا

» .کند ی مزاین ی دراز نکند خداوند او را بی مخلوقشیحاجت پ  بورزد و دستيازین ی بی اگر کسیم،ولیکن یبخواهد ما به او کمک م

ناچار . افکنده بود روبرو شدهیاش سا  فقر که همچنان بر خانهبی مهيوالیباز با ه.ش برگشتی نگفت و به خانه خويزیآن روز چ

 یهر کس از ما کمک«: دیآن روز هم همان جمله را از رسول اکرم شن. مجلس رسول اکرم حاضر شدبه تی به همان نگریروز د

خود را   حاجتنکهی بدون ازی دفعه ننیا» .کند ی مازین ی با بورزد خداوند او ريازین ی بی اگر کسیم،ولیکن یبخواهد ما به او کمک م

 بار به همان نی سوميد،براید ی و ناتوان مچارهی و بفیو چون خود را همچنان در چنگال فقر ضع. برگشتشی به خانه خودیبگو

 نانیکه به دل قوت و به روح اطم-به حرکت آمد و با همان آهنگ رسول اکرم يباز هم لبها. مجلس رسول اکرم رفتبه تین

. همان جمله را تکرار کرد- دیبخش یم

 جمله نی را در همشی مشکل خودیحس کرد که کل. در قلب خود احساس کرديشتری بنانید،اطمی بار که آن جمله را شننیا

 هرگز به دنبال کمک و مساعدت گری که دکرد ید فکر مبا خو.رفت ی راه مي مطمئنتري که خارج شد با قدمهایوقت. استافتهی

 و از او کنم ی گذاشته شده استفاده معتی که در وجود خودم به ودي و استعدادروی و از نکنم ی مهیبه خدا تک.بندگان نخواهم رفت

.  سازدازی نی موفق گرداند و مرا برمیگ ی مشی که پي که مرا در کارخواهم یم

 یزمی قدر از او ساخته هست که برود به صحرا و هنی عجالتا ادی ساخته است؟به نظرش رسياز من چه کار خودش فکر کرد که با

 را شیخو لذت حاصل دسترنج. جمع کرد و فروختیزمی کرد و به صحرا رفت،ههی عاريا شهیرفت و ت. و بفروشداوردیجمع کند و ب

باز هم . لوازم کار را بخردری و ساوانی و حشهی خود تي پول برانیت از هم توانسجای تدرداد،تا کار ادامه نی به اگری ديروزها. دیچش

.  شدی و غالمانهیبه کار خود ادامه داد تا صاحب سرما

 يازین ی اگر بیم،ولیده ی بخواهد ما به او کمک مینگفتم،هر کس از ما کمک«:  و تبسم کنان فرموددی رسول اکرم به او رسيروز

  » .کند ی مازی نیبورزد خداوند او را ب

   دعاخواهش

:  السالم آمد و گفتهی و اضطراب به حضور امام صادق علجانی با هیشخص

» . و تنگدستمری فقیلی بدهد،که خی تا خداوند به من وسعت رزقدیی بفرمایی من دعادرباره«

» .کنم یهرگز دعا نم«: امام

! د؟یکن یچرا دعا نم-
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اما تو .دیی و طلب نمادی کنییجو ی را پيخداوند امر کرده که روز. کرده استنیر مع کانی اي برای خداوند راهنکهی ايبرا«

  » !ی را به خانه خود بکشاني و با دعا روزینی در خانه خود بنشیخواه یم

   شتري زانوبستن

 ی که آنجا آبنددی رسی به منزلنکهیهم. گشته بوددی در سواران و در مرکبها پدیآثار خستگ. ساعت راه رفته بودنی چندقافله

 در فکر بودند که ز،همهیقبل از همه چ. شدادهی و پدی را خوابانشی که همراه قافله بود شتر خوزیرسول اکرم ن.بود،قافله فرود آمد

.  نماز را فراهم کننددماتخود را به آب برسانند و مق

 دی بگوی سخني رفت، بدون آنکه با احديکه مقدار بعد از آنی شد،به آن سو که آب بود روان شد،ولادهی اکرم بعد از آنکه پرسول

 خواهد ی است و مدهی فرود آمدن نپسندي را برانجای اای آگفتند ی با تعجب با خود مارانیاصحاب و . بازگشتشیبه طرف مرکب خو

 به شتر کهنی همدندی شد که دادی زی هنگامتیتعجب جمع. فرمان بوددنی و گوشها منتظر شنببدهد؟ چشمها مراق فرمان حرکت

.  روان شدشی خوی مقصد اولي شتر را بست و دو مرتبه به سوي بند را برداشت و زانوهاد،زانوی رسشیخو

 و ي به خودت زحمت دادم،ویبکن تی کار را برانی که ايچرا ما را فرمان نداد! رسول خدايا«:  از اطراف بلند شدادهایفر

» .میدمت آماده بود خنی انجام اي که با کمال افتخار برا؟مایبرگشت

 قطعه چوب مسواك کی ي و لو برادی اتکا نکنگرانی به دد،وی خود کمک نخواهي در کارهاگرانیهرگز از د«:  جواب آنها فرموددر

  » .باشد

   حجهمسفر

 از همسفران یکی کرد،مخصوصا ی مفی امام صادق تعريبرگشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را برا  از سفر حجيمرد

 مشغول طاعت و عبادت کسرهیم،ی مفتخر بودیفی همچو مرد شرتی بود،ما به معي که،چه مرد بزرگوارستود ی ماری را بسشیوخ

 شی و به طاعت و عبادت خوکرد ی را پهن مشی و سجاده خورفت ی ميا  گوشهه او فورا بمیآمد ی فرود می در منزلنکهیبود،هم

. شد یمشغول م

او فقط به . کارها با ما بودنیالبته افتخار ا- »کرد؟ ی مماری او را توانیو که ح!داد؟ یو را انجام م اي کارهایپس چه کس«: امام

.  کارها نداشتنی به اي مشغول بود و کارشی مقدس خويکارها

  . دیا  همه شما از او برتر بودهنیبنا بر ا-

  ی دسته جمعيغذا

 غذا ي شد که برانی ابر تی جمعمی نهادند،تصمنیآمدند و بارها را بر زم از مرکبها فرود ارانی رسول اکرم و اصحاب و نکهیهم

.  را ذبح و آماده کننديگوسفند

.  گوسفند با مندنیسر بر: از اصحاب گفتیکی

. کندن پوست آن با من:يگرید

. پختن گوشت آن با من:یسوم

:... یچهارم

» . از صحرا با منزمیجمع کردن ه«:  اکرمرسول



.کتابخانه آریا     www.aryapdf.com شهید مرتضی مطهري...1داستان راستان.....

٨

. میکن ی کارها را منی خودمان با کمال افتخار همه اد،ماینیبنش  و راحتدیول اهللا شما زحمت نکش رسای:تیجمع

 ي که براندی ببزی متمای با وضعارانشی انیاش را در م  بندهدارد ی خداوند دوست نمید،ولیکن ی که شما مدانم یم«:  اکرمرسول

» . قائل شده باشديازی امتگرانیبه د خود نسبت

  طرف صحرا رفت و مقدار الزم خار و خاشاك از صحرا جمع کرد و آورد  به سپس

  رفت ی که به حج ميا قافله

 به مقصد مکه نهی توقف و استراحت کرد و بعد،از مدي چند روزدی رسنهی به مدنکهی از مسلمانان که آهنگ مکه داشت،هميا قافله

. به راه افتاد

با آنها  آن مرد در ضمن صحبت.  مصادف شدند که با آنها آشنا بودياهل قافله با مرد از منازل،یکی نه،دری راه مکه و مدنی بدر

 به کارها و حوائج اهل یدگی و نشاط مشغول خدمت و رسی داشت و با چابکنی صالحيمای آنها شد که سانی در میمتوجه شخص

 شماست ي را که مشغول خدمت و انجام کارهایص شخنیا:دیبا کمال تعجب از اهل قافله پرس.در لحظه اول او را شناخت.قافله بود

 د؟یشناس یم

 ي که برامیا ما از او تقاضا نکرده. استزگاری و پرهی صالح و متقيمرد. به قافله ما ملحق شدنهی مرد در مدنیا.میشناس ینه،او را نم-

. مک بدهد شرکت کند و به آنها کگرانی دي است که در کارهالی او خودش مای انجام دهد،وليما کار

 شما ي خادم به کارهاکی مانند دیشد ی حاضر نمد،هرگزی طور گستاخ نبودنی ادیشناخت ی مد،اگریشناس یمعلوم است که نم-

.  کندیدگیرس

 ست؟ی شخص کنیمگر ا-

.  استنی العابدنی زنی بن الحسین،علیا-

 بود که ي چه کارنیا«: آنگاه به عنوان گله گفتند.د امام را ببوسني معذرت دست و پاي بپا خاستند و خواستند برات،آشفتهیجمع

» .می بزرگ بشوی و مرتکب گناهمیبه شما بکن  نسبتی ناخواسته ما جسارتيممکن بود خدا!د؟یشما با ما کرد

 مسافرت شناسند ی که مرا می با کسانی گاهرای انتخاب کردم،زي همسفري برادیشناخت یمن عمدا شما را که مرا نم«: امام

 رو نی بشوم،از ایخدمتدار کار و که من عهدهگذارند یکنند،نم ی می به من عطوفت و مهربانادی به خاطر رسول خدا زنم،آنهاک یم

  » .بتوانم به سعادت خدمت رفقا نائل شوم تاکنمی مي خودم هم خودداریمعرف وازشناسند ی نما انتخاب کنم که مری همسفرانلمیما

  ی و کتابمسلمان

شامات،چشمها   آن روز،به استثناء قسمتی اسالمعیدر تمام قلمرو کشور وس. بودی کوفه مرکز ثقل حکومت اسالمام،شهری آن ادر

. ردیگ ی میمی و چه تصمکند ی صادر میبه آن شهر دوخته بود که،چه فرمان

مقصد .م برخورد کردند در راه به هي،روز)ی زردشتای یحی مسای يهودی (ی کتابيگری مسلمان و دیکی شهر دو نفر،نی خارج ادر

 را در نظر دارد که يگری دي،جایکی در همان نزدی و آن مرد کتابرود یمعلوم شد که مسلمان به کوفه م.دندی را پرسگریکدی

.  مصاحبت کنندگریکدیبا هم باشند و با   استیکی مسافت راهشان ز ايتوافق کردند که چون در مقدار.برود

 با کمال تعجب مشاهده یمرد کتاب.دندی رسیبه سر دو راه. شدیتها و مذاکرات مختلف ط ضمن صحبت،دریمی مشترك،با صمراه

.  آمدرفت ی طرف که او منی مسلمانش از آن طرف که راه کوفه بود نرفت و از اقیکرد که رف

 به کوفه بروم؟ خواهم ی من میمگر تو نگفت:دیپرس
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. چرا-

.  استیکی کوفه که آن ؟راهییآ ی طرف منیپس چرا از ا-

 بر ی مصاحبت کنند حقگریکدی راه با کیهرگاه دو نفر در «:  ما فرمودغمبریپ. کنمعتی تو را مشاي مقدارخواهم یدانم،م یم-

 تو را ی چند قدمخواهم ی مي حق که به گردن من دارنیمن به خاطر ا.ي کرددای بر من پیاکنون تو حق» .کنند ی مدای پگریکدی

.  خواهم رفتدمه راه خو کنم،و البته بعد بعتیمشا

 به واسطه شد،حتما جی در جهان رانشی سرعت دنی کرد و به ادای مردم پانی در می نفوذ و قدرتنینچنی شما که اغمبریاوه،پ-

.  بودهاش مهی اخالق کرنیهم

 ی بن ابیت عل وقفهی مسلمانش خلقی رفنیا معلوم شدشی که برادی هنگام به منتها درجه رسنیا دری مرد کتابنیتحس وتعجب

  .  السالم قرار گرفتهی علیکار اصحاب عل مرد مسلمان شدو درشمار افراد مؤمن وفدانی که همدی نکشیطول. السالم بودههیطالب عل

  فهی رکاب خلدر

.  بودندیرانی وارد شهر انبار شد که مردمش اآمد ی کوفه مي که به سوی السالم هنگامهی علیعل

 که یهنگام. به استقبالش شتافتندکند، ی محبوبشان از شهر آنها عبور مفهی خرسند بودند که خلیرانی و کشاورزان اانیکدخدا

 نید،ایدو یچرا م«: دی و پرسدی آنها را طلبیعل.دنی السالم شروع کردند به دوهی علی به راه افتاد آنها در جلو مرکب علیمرکب عل

 کی و ن،سنتیا. میکن یبه امرا و افراد مورد احترام خود م ه ما نسبت احترام است کی نوعکی نیا-» !د؟یکن ی است که ميچه کار

.  ما معمول بوده استانی است که در مینوع ادب

 گونه کارها که شما را پست و خوار نی از اشهیهم.کشاند ی و در آخرت به شقاوت ماندازد ی به رنج مای کار شما را در دننیا-

   . به حال آن افراد دارد يا دهیها چه فا کارنیبعالوه ا.دی کني خوددارکند یم

  یحی باقر و مرد مسامام

 یعنیگفتند، یم»  باقر العلوم « به آن حضرت. شکافندهیعنیباقر .است» باقر «  السالم،لقبشهی علنی بن الحسی باقر،محمد بن علامام

. شکافنده دانشها

» بقر انت«:  گاو، به آن حضرت گفتیعنی» بقر « کرد به کلمه فیرا تصح» باقر «  و استهزاء،کلمههی صورت سخر،بهیحی مسيمرد

. ي تو گاویعنی

» . باقرمستم،منینه، من بقر ن«:  گفتی کند،با کمال سادگتی نشان بدهد و اظهار عصبانی بدون آنکه از خود ناراحتامام

.  که آشپز بودی هستیتو پسر زن:یحیمس

. شود ی محسوب نمی بود،عار و ننگنیشغلش ا-

.  و بد زبان بودشرم ی و باهیمادرت س-

 و از گناهش بگذرد،و اگر دروغ است از گناه تو بگذرد که امرزدیخداوند او را ب  راست استیده ی نسبتها که به مادرم منیاگر ا-

. یدروغ و افترا بست

 ی بود که انقالبیم را فراهم آورد،کاف اسالنی مرد خارج از دکی که قادر بود همه گونه موجبات آزار ي حلم از مردنهمهی امشاهده

 . بعدا مسلمان شد یحیمرد مس.  اسالم بکشاندي و او را به سودی نماجادی ایحی مرد مسهیدر روح
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   و رسول اکرمیاعراب

  وارد شد که رسولیهنگام.ردی بگي و زرمی به مسجد آمد تا مگر از رسول خدا سکسرهی شد و نهی وارد مدی و وحشیابانی بیعرب

 او قانع ی به او داد،وليزیرسول اکرم چ. خواستی را اظهار کرد و عطائشیخو اجت.  خود بودارانی انبوه اصحاب و انیاکرم در م

 سخت در ارانیاصحاب و . به رسول خدا جسارت کرد  بر زبان آورد و نسبتي درشت و ناهموارننشد و آن را کم شمرد،بعالوه سخ

.  رسول خدا مانع شدی به او برسانند،ولي آزار نمانده بود کهيزیخشم شدند و چ

 مشاهده کرد که وضع رسول کی از نزدیضمنا اعراب. به او کمک کردگری دي را با خود به خانه برد و مقداری اکرم بعدا اعرابرسول

.  در آنجا جمع نشدهيا  شباهت ندارد و زر و خواستهدهی که تاکنون دیاکرم به وضع رؤسا و حکام

 سخن درشت و روزیتو د«:  وقت رسول اکرم به او فرمودنیدر ا. بر زبان راندزی تشکر آميا  کرد و کلمهتیظهار رضا ایاعراب

 اکنون در یول. برسدي آنها به تو گزندهی از ناحترسم یمن م. من شدارانی که موجب خشم اصحاب و ي بر زبان رانديناهموار

 که آنان ی تا خشم و ناراحتییبگو تی جمله را در حضور جمعنی است هم ممکنایآ.ی را گفتزی جمله تشکر آمنیحضور من ا

رسول . که همه جمع بودندی به مسجد آمد، در حالی اعرابگریروز د»  نداردیمانع«:  گفتیاعراب»  برود؟نیبه تو دارند از ب نسبت

و »   استنیچن«:  گفتیاعراب»  است؟نی چنایه،آ شدی که از ما راضدارد ی مرد اظهار منیا«:  کرد و فرمودتیاکرم رو به جمع

. دندی رسول خدا خندارانیاصحاب و . که در خلوت گفته بود تکرار کردزیهمان جمله تشکر آم

 بود و دهی است که شترش رمي گونه افراد،مثل همان مردنیمثل من و ا«:  کرد و فرمودتی هنگام رسول خدا رو به جمعنی ادر

 تر ي رم کرد و فرارشتریآن شتر ب.دندی کردند و به دنبال شتر دوادی به صاحب شتر کمک بدهند فرکهنی االی به خکرد،مردم یفرار م

 که از چه راه دانم ی نداشته باشد،من خودم بهتر مي به شتر من کاری کسکنم یخواهش م  گفتوصاحب شتر مردم را بانگ زد .شد

.  را رام کنمشیشتر خو

 بزند و يا بدون آنکه نعره. آمدرونی مشت علف برداشت و آرام آرام از جلو شتر بکیت،رفت و  باز داشبی مردم را از تعقنکهیهم«

 را در دست گرفت و شیبعد با کمال سهولت مهار شتر خو. جلو آمدداد ی که علف را نشان می در حالجای بکشد و بدود،تدريادیفر

. روان شد

 کشته شده يو در چه حال بد-شما کشته شده بود به دست  بدبختیراب اعنی من شما را آزاد گذاشته بودم حتما اروزی داگر«

  » . او را رام کردممتی و مالیشما شدم و خودم با نرم  مانع دخالتیول-یبود،در حال کفر و بت پرست

  نی و امام حسی شاممرد

توجهش جلب .نشسته بود ي که در کناريچشمش افتاد به مرد. آمدنهی به مدگری مقصد دای  از اهل شام به قصد حجیشخص

:  شدست؟گفتهی مرد کنیا:دیپرس.شد

 دو سال دیزی. بودانی سفی بن ابدیزیشام را در اسالم به او دادند   که امارت و حکومتیاول کس.شام در زمان خالفت عمر فتح شد(

 تمام در سال ستی بهیمعاو.ذار شد واگانی سفی بن ابۀید،معاویزیبه برادر   استان پر نعمتنیبعد از او حکومت ا.حکومت کرد و مرد

 اجازه داده ی و به کسشدند ی در زمان عمر که زود به زود حکام عزل و نصب میحت.آنجا با کمال نفوذ و اقتدار حکومت کرد

 ثابت ماند شیخو  در مقر حکومتهی خود را گرم کند،معاوي نقطه را در دست داشته باشد و جاکی  که چند سال حکومتشد ینم

بعد از - حکومتسال ستیپس از ب. خالفت افتادالی خود را محکم کرد که بعدها به خي جايبه قدر.مزاحمش نشد یو کس

 ي قسمتهاری بر شام و سانی مسلمفهی به عنوان خلگری دسال ستی و بدی خود رسيبه آرزو- که به وجود آوردینی خونيها صحنه

 ری زدند،در گشوی که چشم به جهان اسالمي روزنیت،مردم شام از اول جهانیبه ا. آن روز حکومت کردی اسالمعیقلمرو کشور وس
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در دوران اسالم و با ظهور اسالم . خصومت داشتندانی با هاشممی از قدهای امومیدان ی بزرگ شدند،و همچنانکه مانیدست امو

 و دندیام از اول که نام اسالم را شن مردم شنیبنابرا. کرددای تمرکز پی شد و در آل علتری و قودتری شدانی با هاشمانیخصومت امو

 نیا.شمردند ی منی را از ارکان دی آل علی دشمنهای سوء اموغاتی تبلي به دل سپردند و روزی را نی آل علیمنبه دل سپردند،دش

 ی و قربۀ الدی خشمش به جوش آگیکه در روحش رسوخ کرده بود موجب شد که د)د از آنها معروف بو ي خلق و خونیبود که ا

 نی هر چه خواست گفت و عقده دل خود را گشود،امام حسنکهیهم.دی بنمای بن علنی سب و دشنام نثار حستواند یاهللا آنچه م

 بر حسن یمبن- از قرآنهی پس از آنکه چند آوبه او کرد   پر از مهر و عطوفتی کند،نگاهی و اظهار ناراحتردیبدون آنکه خشم بگ

 از اهل ایآ«: دیآنگاه از او پرس» .میا  هر نوع خدمت و کمک به تو آمادهيما برا«: و فرمودقرائت کرد به ا-خلق و عفو و اغماض

» .دانم ی سابقه دارم و سرچشمه آن را مي خلق و خونیمن با ا«: فرمود. يآر: جواب داد»؟یشام

 ییرای خانه خود از تو پذ درمی حاضرم،ی به تو کمک دهمی حاضري داریاجی احت،اگریبیتو در شهر ما غر«:  از آن فرمودپس

» .می به تو پول بدهمیم،حاضری تو را بپوشانمیم،حاضریکن

 روبرو ی همچو گذشت و اغماضکی با کرد ی برخورد کند و هرگز گمان نميدی که منتظر بود با عکس العمل شدی شاممرد

 نشناخته و نینچنی و ارفتم ی فرو منیم و من به زشد ی شکافته منیآرزو داشتم در آن وقت زم«: شود،چنان منقلب شد که گفت

بر   و پدرش مبغوضتر نبود،و از آن ساعتنی از حسی کسنی زمي من در همه رويبرا تا آن ساعت.کردم ی نمی گستاخدهینسنج

   .» .ستی نزد من از او و پدرش محبوبتر نیعکس،کس

   که اندرز خواستيمرد

: رسول اکرم به او فرمود. تقاضا کردیحتی و نصياز آن حضرت پند.دی رس آمد و به حضور رسول اکرمنهی به مدهی از باديمرد

.  نفرموديزی چنی از اشی و ب»ریخشم مگ«

 آمده،از شی پی که در نبودن او حادثه مهمافتی د،اطالعی خود رسلهی قبانی که به میاتفاقا وقت. برگشتشی خولهی مرد به قبآن

 کی باري کار به جاهاجایاند و تدر  معامله به مثل کردهزیاند و آنها ن  زدهگری ديا لهی قب به مالي قرار که جوانان قوم او دستبردنیا

 آور خشم او را جانی خبر هنی ادنیشن.اند و آماده جنگ و کار زارند  کردهیی صف آراگریکدی مقابل در لهی و دو قبدهیرس

.  شديو آماده همکار و به صف قوم خود ملحق دی را خواست و پوششیفورا سالح خو.ختیبرانگ

 آمد که از رسول خدا ادشی به ده،ی و شندهی دزهای رفته و چه چنهی آمد که به مدادشی گذشته به فکرش افتاد،به نی بنی ادر

. ری تقاضا کرده است و آن حضرت به او فرموده جلو خشم خود را بگيپند

کشته شدن  کشتن ويایرا مه واکنون خوددمیوش من سالح پیبه چه موجب وشدم جیی فرو رفت که چرا من تهشهیانددر

 کوتاه را بکار اآلن وقت آن است که آن جمله با خود فکر کرد! ام؟ وخشمناك شده جهت من برافروخته یام؟چرا ب کرده

ن  است که جوانايمنظور غرامت آن تجاوزاگر ست؟یچ ي برازهی ستنیا«:گفت و  خواندشیپ صف مخالف رايزعما جلوآمد و.بندم

خون   ومیفتی بگریکدی به جان يزیچ  همچويبراعلت نداردکه ما. خودم ادا کنمیمال شخصاند،من حاضرم از ان ماکردهناد

» .میزیرا برگریکدی

ما هم از تو «:  شد و گفتندکی تحرشان ی و مردانگرتیدند،غی مرد را شننی مقابل که سخنان عاقالنه و مقرون به گذشت اطرف

» .میکن ی خود صرف نظر مي است ما از اصل ادعانیحاال که چن.میستیکمتر ن

   . خود بازگشتند لهی قبانی دو صف به مهر
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  ی و زره حضرت علیحیمس

 او را به یعل. شددای پیحی مرد مسکی در نزديپس از چند. السالم در کوفه،زره آن حضرت گم شدهی علی زمان خالفت علدر

 و اکنون آن را در نزد ام دهی بخشیام و نه به کس  از آن من است،نه آن را فروخته زرهنیا«:  کرد کهي برد و اقامه دعویمحضر قاض

 زره مال خود من نیا«:  او گفت»؟ییگو ی خود را اظهار کرد،تو چه مي ادعافهیخل«:  گفتیحی به مسیقاض» .ام افتهی مرد نیا

» ).تباه کرده باشد اشفهیخل ممکن است (کنم ی نمبی حال گفته مقام خالفت را تکذنیاست،و در ع

» .ياوری خود بي بر تو است که شاهد بر مدعاهذای شخص منکر است،علنی و ای هستیتو مدع«:  و گفتی رو کرد به علیقاض

» . من شاهد ندارمیاورم،ولی که من شاهد بستیبا ی مد،اکنونیگو ی راست میقاض«:  و فرموددی خندیعل

.  حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شدیحی نفع مس شاهد ندارد،بهی اصل که مدعنی اي رویقاض

:  وجدانش مرتعش شد و برگشت،گفتمودی پی از آنکه چند گامست،پسی که زره مال کدانست ی که خود بهتر میحی مرد مسیول

.  استی عل و اقرار کرد که زره از» استی نوع حکومت انبست،ازی ني بشر عادي طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهانیا«

   . جنگد ی در جنگ نهروان می پرچم علری در زمانی مسلمان شده و با شوق و ادندی او را ددی نکشیطول

   از متصوفهی صادق و گروهامام

 دسته روش نیا.دندینام ی می به وجود آمدند که خود را زاهد و صوفنی مسلمانی در ميا ،دستهي قرن دوم هجرلیدر حدود اوا(

 نی هم همنی که راه دکردند ی وانمود منی و چنکردند ی را هم به همان روش دعوت مگرانی داشتند و دی در زندگیخاص

 در مسکن ای مطبوع بخورد، ي غذاای جامه خوب بپوشد،دی جست،آدم مؤمن نبايدور دی باای دني بودند که از نعمتهایمدع.است

 و آنان کردند ی و مالمت مری تحقدهند،سخت یب را مورد استفاده قرار م مواهنی اانای احدندید ی را که مگرانی دنهایا.ندی بنشیعال

. طرز تفکر بودنیهم ي بر امام صادق روانی سفرادیا.خواندند ی و دور از خدا مایرا اهل دن

 انی وجود داشته،در مشی مسلک کم و بنی اای دني و در هند،بلکه در همه جاونانیدر . روش و مسلک در جهان سابقه داشتنیا

 کرد،و دای پیبی و نفوذ عجافتی بعد ادامه ي مسلک در نسلهانی روش و انیا. دادندینی شد و به آن رنگ ددای هم پنیمسلم

 در يدی و ال قی محترم نشمردن اصول زندگمشین به وجود آمد که اثر مستقی مسلمانی در می گفت مکتب مخصوصتوان یم

. شدی اسالمياش انحطاط و تاخر کشورها کارها بود و ثمره

به - طرز تفکر مخصوصنی اوعیاند نبوده،ش  شدهدهی نامی که رسما به نام صوفی طبقاتانی فلسفه،تنها در منی مکتب و انی انفوذ

 کنند ی قلمداد کرده و می خود را ضد صوفانای که احی اسالمی مذهبي طبقات و گروههاری ساانیدر م-اینام زهد و تقوا و ترك دن

 که ستیشک ن.اند  طرز تفکر نبودهنی اياند دارا  شدهدهی نامی که صوفی گفت تمام کسانتوان ی ممو ه.بوده است نهیکمتر از صوف

 با دیو با.گردد ی اجتماع می خطرناك که موجب فلج روحيماری بکی کرد،ی تلقی اجتماعيماری نوع بکی دی طرز تفکر را بانیا

 نی مبارزه با اکی چیشود،ه ی نام شده و منی که به اییها متاسفانه مبارزه. بردنی طرز تفکر را از بنی مبارزه کرد و ايماریب نیا

 ،ويوی ربودن مناصب دني مبارزه براانای با اسماء و الفاظ و افراد و اشخاص است و احست،مبارزهی طرز تفکر ننی با ایعنی يماریب

 آنکه به ای.باشند ی ميماری آن بوعیال هستند و عامل ش مبتشتری بيماری با تصوف،خودشان به آن بگانبسا هست که مبارزه کنند

 به آنها ی است و دست کمتر کستی که شاهکار انسانفی و لطی سلسله افکار عالکیعلت جهل و قصور درك مبارزه کنندگان،

 متن،در ثی در حد و آن طرز تفکر باشد کهيماری با آن بمبارزه به صورت دیمبارزه با تصوف با.ردیگ ی مورد حمله قرار مرسد یم

 که ابراز شود،به هر نام که تی با آن مبارزه شود،در هر جا که باشد و از طرف هر جمعدیبا. السالم آمدههی امام صادق علانیضمن ب

 کرده،و دای پیمی عظوعی متاسفانه شکر،که طرز تفنی است در رد ایانی بنی داستان جامعترنی امام در اانیبه هر حال،ب.خوانده شود
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 دیامام را د. امام صادق وارد شدبر ستیز ی منهیکه در مد)ت محفوظ و مضبوط مانده اسثی جامع،در کتب حدانی بنیبختانه اخوش

 دهیپوش-سازد ی تخم مرغ و پوست آن است و آندو را از هم جدا مدهی سفانی که میمانند پرده نازک-فی لطاری و بسدی سپيا جامه

 که رود یاز تو انتظار م.يا آلوده سازی دنيورهای را به زخود ستیبا یتو م.ستیمه سزاوار تو ن جانیا«: به عنوان اعتراض گفت.است

» .ي دور نگه دارای و خود را از دنی و تقوا داشته باشيزهد بورز

 قتیحق و يا  اشتباه کردهیاگر راست.  استدی و آخرت تو مفای دني گوش کن که از برام،خوبی به تو بگوی سخنخواهم یم«: امام

 است که در اسالم نیاما اگر منظورت ا. سودمند خواهد بوداری تو بسي من برا،سخنیدان ی موضوع نمنی اسالم را درباره انینظر د

ممکن است تو وضع .  نخواهد دادي سخنان به تو سودنی است و ايگری د،مطلبي و وارونه سازرف را منحقی و حقاي بگذاریبدعت

 يا فهی و وظفی نوع تکلکی که ی و فکر کني خود مجسم سازشیو صحابه آن حضرت را در آن زمان،پ رسول خدا رانهیساده و فق

 که میاما من به تو بگو. کنندی زندگرانهی فقشهی و همد آن وضع را نمونه قرار دهننی هست که عامتی تا روز قنی همه مسلميبرا

 محروم ی زندگهیعموم مردم از داشتن لوازم اول. بودی آن مستول بری و تنگدستی بود که فقر و سختیطی و محیرسول خدا در زمان

 ي و روزگاريصر اگر در عیول. آن روزگار بودی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومیوضع خاص زندگ.بودند

 بردن از آن نعمتها  بهرهي مردم برانی موجود گشت،سزاوارتری الهي از موهبتهايبردار  بهرهطی فراهم شد و شرایوسائل زندگ

.  و صالحانند،نه فاسقان و بدکاران،مسلمانانند نه کافرانکانین

 کنم،از ی استفاده می الهي که از نعمتها و موهبتهاینیب ی منکهی انیبه خدا قسم من در ع!؟ي شمردبی را در من عزی چه چتو«

 شود فورا آن دای در مالم پیآنکه مراقب هستم که اگر حق مگر گذرد ی بر من نمي و روزام،شب دهی که به حد رشد و بلوغ رسیزمان

» .را به موردش برسانم

 و ماجرا را وستی و هم مسلکان خود پارانی رفت و به رونیخورده ب  نتوانست جواب منطق امام را بدهد،سرافکنده و شکستانیسف

.  و با امام مباحثه کنندندیای بی گرفتند که دسته جمعمیآنها تصم.گفت

 با دالئل روشن خود تو را میا خوب دالئل خودش را ذکر کند،اکنون ما آمده  ما نتوانستقیرف«:  به اتفاق آمدند و گفتندیجمع

» .میمحکوم ساز

» .دی کنانیست؟بی شما چيلهایدل«: امام

» . ما از قرآن استيلهایدل«: تیجمع

» .دنمی شند،آمادهی کنانی بهتر از قرآن؟بیلیچه دل«: امام

 ی ما را کافنی و هممیآور ی ممیا  که اتخاذ کردهی مسلکی خودمان و درستي بر مدعالی از قرآن را دلهیما دو آ«: تیجمع

 و ی خودشان در تنگدستنکهی انیدر ع«: کند ی مشی طور ستانی از صحابه را ای جا گروهکی میخداوند در قرآن کر.است

 تبوءو الدار و نیو الذ(» . رستگارانندیبخل محفوظ بمانند،آنها  از صفت کهیکسان.دارند ی مقدم مشی را بر خوگرانیزحمتند،د

 انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ و ی علؤثرونی صدورهم حاجۀ مما اوتوا و ی فجدونی و ال همی من هاجر الحبونی من قبلهم مانیاال

 و عالقه اجی به غذا احتنکهی انیدر ع«: دیگو ی قرآن مگری دي در جا)) 9 هیسوره حشر،آ( شح نفسه فاؤلئک هم المفلحون وقیمن 

))8 هیسوره دهر،آ (رای و اسمایتی و نای حبه مسکی الطعام علطعمونیو (» .خورانند ی مری و اسمیتی و ریدارند،آن را به فق

تاکنون آنچه من «:  گفتداد ی مجلس نشسته بود و به سخنان آنها گوش مهی نفر که در حاشکید،ی رسنجای سخنشان به انکهیهم

 تا مردم را به مال دیا  قرار دادهلهی حرفها را وسنی اد،شمای نداردهی است که شما خودتان هم به سخنان خود عقنی اام دهیفهم

 خوب احتراز و ي نشده که شما از غذاهادهی عمال دد،لهذایمند شو  تا به شما بدهند و شما عوض آنها بهرهدی کنعالقه یخودشان ب

» .دی داشته باشزیپره
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 شما که به قرآن استدالل ای آدییاول بگو«:  کرد و فرمودتیبعد رو به جمع» . ندارددهی فانهاید،ای حرفها را رها کننیعجالتا ا«: امام

 راه گمراه شد نی امت که گمراه شد از همنیهر کس از ا! نه؟ای دیده ی مزیی و متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمد،محکمیکن یم

» . از قرآن داشته باشد به آن تمسک کردیحی صحالع اطهنکیکه بدون ا

» . کامال نهی ولمی دارنهی زمنی در ای الجمله اطالعاتیالبته ف«: تیجمع

» . کامل الزم داردیی قرآن است،اطالع و شناسااتی هم مثل آغمبری پثیاحاد. استنی شما هم از همیبدبخت«: امام

 مربوط به گذشت و بخشش و اتی آنیا. داللت نداردی الهي بر حرمت استفاده از نعمتهااتی آنیا:دی که از قرآن خواندیاتی آاما«

 را که بر خودشان حالل بود به ی را بر خودشان مقدم داشتند و مالگرانی دینی که در وقت معکند ی مشی را ستایقوم. استثاریا

 کنند،و البته در نی چندیخداوند به آنان امر نکرده بود که با. مرتکب نشده بودندی و خالفی گناهدادند ی دادند،و اگر هم نمگرانید

 گرانی گذاشتند و به دقهی و مضی هم نکرده بود که نکنند،آنان به حکم عاطفه و احسان، خود را در تنگدستیآن وقت نه

 و مالمت دیکن یرا منع م شما مردم رایکند،ز ی نمقی شما تطبيا با مدعاتی آنیپس ا. خداوند به آنان پاداش خواهد داد.دادند

.  داشته استفاده کنندی که خداوند به آنها ارزانیی مال خودشان و نعمتهانکهی بر ادیینما یم

 کار را نی اد،حدودی از طرف خداوند رسی دستور کامل و جامعنهی زمنی بعد در ای آن روز آن طور بذل و بخشش کردند،ولآنها«

.  نه تابع آن عملمی دستور باشنی تابع ادی ناسخ عمل آنهاست،ما بادیرس دستور که بعد نیو البته ا. کردنیمع

 بگذارد و قهی کرد که شخص، خود و عائله خود را در مضیش،نهیخاص خو  و به واسطه رحمتنی اصالح حال مؤمني براخداوند«

 که طاقت تحمل شوند ی مدایرتوت پ فرانی و خردساالن و پفانی عائله شخص،ضعانی در مرای بخشد،زگرانیآنچه در کف دارد به د

لهذا رسول .دار آنها هستم تلف خواهند شد  دارم انفاق کنم،عائله من که عهدهاری در اخته کیاگر بنا شود که من گرده نان.ندارند

دارد،در درجه  دارد و قصد انفاق آنها را ناری چند دای چند قرص نان ای که چند دانه خرما یکس«:  و آله فرمودهی اهللا علیاکرم صل

 و برادران مؤمنش،و شاوندانی و زن و فرزندش،و در درجه سوم خوش انفاق کند،و در درجه دوم خوددیاول بر پدر و مادر خود با

 از انصار مرده و کودکان ي مرددی که شنیرسول خدا وقت. بعد از همه آنهاستی چهارمنیا» . و مبراتراتیدر درجه چهارم خ

 او گذاشتم ید،نمی اطالع داده بودمناگر قبال به «:  مختصر خود را در راه خدا داده است فرمودییه و او دارا ماندی از او باقيریصغ

 من نقل يپدرم امام باقر برا» «!! مردم دراز باشدشی که دستشان پگذارد ی می باقیاو کودکان. دفن کنندنیرا در قبرستان مسلم

 ست اکتری هر که نزد،کهیکی نزدبی ترتد،بهیفاقات خود از عائله خود شروع کن در انشهیهم«: کرد که رسول خدا فرموده است

» .مقدمتر است

: دیفرما ی که مکند،آنجا ی می از روش و مسلک شما نهدی نص قرآن مجنها،دری بر همه اعالوه«

» .رندیگ ی مشی را پانهی اعتدال و م،راهي و نه کندروکنند ی مي هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تندروی کساننیمتق«

))67 هیسوره فرقان،آ( ذلک قواما نی و کان بقتروای و لم سرفوای اذا انفقوا لم نیالذ(

 يقرآن برا.کند ی می در بذل و بخشش،همان طور که از بخل و خست نهي از اسراف و تند روکند ی می از قرآن نهيادی زاتی آدر«

 بماند،آنگاه دستی بخشد و خودش تهگرانی انسان هر چه دارد به دنکهیه است،نه ا کردنیی را تعيرو انهی کار حد وسط و منیا

خداوند «:  اکرم فرمودغمبری پرایکند،ز ی را هرگز مستجاب نمیی دعانینچنیخداوند ا. بدهي روزن به مایبه دعا بردارد که خدا دست

: کند ی چند دسته را مستجاب نميدعا

. در و مادر خود بخواهد پي براي که از خداوند بدیکس.الف
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به   شخص دستنیحاال ا. نگرفته باشد و او مال را خورده استي که مالش را به قرض داده،از طرف،شاهد و گواه و سندیکس.ب

 برده و مال نیخودش راه چاره را از ب  او به دسترایشود،ز ی آدم مستجاب نمنی ايالبته دعا.خواهد یدعا برداشته از خداوند چاره م

.  داده استاو را بدون سند و گواه به شیخو

 زن نی اگر واقعا از دست اتواند یخود شخص است،او م  کار در دستنی چاره ارای که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد،زیکس.ج

. ناراحت است عقد ازدواج را با طالق فسخ کند

 بنده طمعکار نیخداوند در جواب ا. خواهد ی ميز دست گذاشته و از خداوند روي که در خانه خود نشسته و دست رویآدم.د

 است که من اعضا و نیمگر نه ا!ام؟  تو باز کردهي است که من راه حرکت و جنبش را برانیمگر نه ا! منبنده«: دیگو یجاهل م

 و یی نما و حرکتی و فکر کني و بشنوینیام که بب به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده!ام؟  به تو دادهحیجوارح صح

 نیبنابرا.ي را به کار وادارنهای است که تو انی نعمتها به انیشکر ا. بودهر در کاي هدف و مقصودنهایدر خلقت همه ا.یبلند کن دست

 و بار دوش ی و جنبش اطاعت کنی و دستور مرا راجع به سعيام که در راه طلب گام بردار  تو و خودم حجت را تمام کردهنیمن ب

 تو توسعه ی زندگی اگر هم به علل و مصالحاد،و وافر خواهم دي من سازگار بود به تو روزی کلتیلبته اگر با مشا.ی نباشگرانید

» . بودی و معذور خواهيا  را انجام دادهشی خوفهی خود را کرده وظی نکرد،البته تو سعدایپ

به دعا برداشته   برده است و بعد دستنی آنها را از بادی زي که خداوند به او مال و ثروت فراوان داده و او با بذل و بخششهایکس.ه

: دیگو یخداوند در جواب او م. بدهي به من روزایکه خدا

! ؟ي نکردي روانهی فراوان ندادم؟چرا مي من به تو روزمگر«

!  کرد؟يرو انهی مدی من دستور نداده بودم که در بخشش بامگر«

» ه بودم؟ نکردی حساب نهی بي من از بذل و بخششهامگر«

 که قطع رحم کرده بخواهد ی کسای( بخواهد که مستلزم قطع رحم است يزی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیکس.و

).  دعا کندیدرباره موضوع

 شی طال پی واقع شد که مبلغی داستانرای طرز و روش بخشش را آموخت،زشی خوغمبری مخصوصا به پمی در قرآن کرخداوند«

 روز کیاش بماند،لهذا در   شب آن پول در خانهکی یحت  نداشتلی آنها را به مصرف فقرا برساند و مخواست یبود و او م غمبریپ

 در دست يزی هم چغمبریخواست،پ ی کمک مغمبری شد و با اصرار از پدای پی سائلگریدبامداد . و آن دادنیتمام طالها را به ا

نه «:  آمد کههی قرآن نازل شد و دستور کار را داد،آهی بود که آنجایا.ناراحت و غمناك شد یلی رو خنینداشت که به سائل بدهد،از ا

و ال (» .ي و مورد مالمت فقرا واقع شویبمان دستی تهعد خود را به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بيدستها

))29 هیسوره اسراء،آ(ورا  عنقک و ال تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسی مغلولۀ الدكیتجعل 

 که اهل قرآن و مؤمن ی البته کسانکند،و ی مدیی را تاثی احادنی قرآن هم مضمون ااتیآ.دهی رسغمبری که از پیثی احادنهاستیا«

.  دارندمانی قرآن ااتیبه قرآنند به مضمون آ

 کیو . متعلق به ورثه باشدیاق شود و باق پنجم مالم انفکی  بکن،گفتیتی ابو بکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصبه«

 تی سوم هم وصکی حق دارد در مرض موت تا ضی کرد و حال آنکه مرتی وصشی پنجم مال خوکیابو بکر به .ستیپنجم کم ن

. کرد ی متی سوم وصکی است از تمام حق خود استفاده کند،به نی ابهتر دانست یکند،و اگر م

.  طور بود که گفتمنی و روش آنها هم همرهید،سیشناس ی و تقوا و زهد م و ابو ذر را که شما به فضلسلمان«

- برساندگریکه او را به سال د- سال مخارج خودکی اندازه گرفت،به ی المال متی را از بشی ساالنه خوبی که نصی وقتسلمان«

 و به آخر سال يری فردا بمای امروز نیم هدی؟شای سال هسترهی زهد و تقوا در فکر ذخنهمهیتو با ا«: به او گفتند.کرد ی مرهیذخ
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 هم وجود دارد و آن گری فرض دکی.دیدان ی محی نمردم،چرا شما فقط فرض مردن را صحهم دیشا«:  او در جواب گفت»؟ینرس

 یدار کاف که نفس انسان اگر به مقدی نکته غافلنیشما از ا! نادانهايا. دارمی زنده بمانم،و اگر زنده بمانم خرج دارم و حوائجنکهیا

 نی همدهد،و ی خود را در راه حق از دست ميروی نشاط و نو کند ی می و کوتاهيحق کند  نداشته باشد در اطاعتی زندگلهیوس

» .ردیگ ی فراهم شد آرام ملهی وسیقدر که به قدر کاف

 در خود به خوردن گوشت یلی اگر مانای و احکرد ی آنها استفاده مری چند شتر و چند گوسفند داشت که از شي اما ابو ذر،وو«

 گرانی دبه خواست ی و اگر مکرد ی گوشت آنها استفاده مد،ازید ی را محتاج مگرانی دای دیرس ی مشی برای مهمانای دید یم

. کرد ی منظور میم سهگرانی برابر دزی خودش نيبدهد،برا

 خود را به نام یی اشخاص تمام دارانی گاه اچیه.دیندا ی گفت که همه مزهای درباره آنان چغمبری زاهدتر بود؟پنهای از ای کسچه«

 که مردم از هر چه دارند صرف نظر کنند و خود و عائله دیکن ی مشنهادی که شما امروز پی راهنیزهد و تقوا از دست ندادند و از ا

.  نرفتندد بگذارنیخود را در سخت

:  خدا فرمودکنم،رسول یاند اخطار م ول خدا نقل کرده را که پدرم از پدر و اجدادش از رسثی حدنی به شما رسما امن«

 و سعادت خواهد ری خشی اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه بشود براکند،که ی مدای است که مؤمن پی حالزهای چنیتر بیعج«

» . و سعادت استری خشیبود،و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز برا

 از ی در هر حالرای اوست،زدهی و عقمانی از روح ای مؤمن ناشریباشد،خ دستی و تهریحتما فق که ستی ننی مؤمن در گرو اریخ«

 است نیا.دهد ی انجام می را به خوبفهی دارد و آن وظيا فهی حال وظنی در اداند ی واقع شود،ميازین ی ثروت و بای یدستیفقر و ته

. شودی و سعادت مری خشی براها ی و سستیسخت وشامدهایهمه پ رد،کهیگ ی که مؤمن به خود مست ای حالتزهای چنیتر بیکه عج

 م؟یفزای بر آن بای  استی شما گفتم کافي مقدار که امروز برانی همدانم ینم«

 نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر کی بود که نی که در صدر اسالم،آن هنگام که عده مسلمانان کم بود،قانون جهاد ادیدان ی مچیه«

 شد،خداوند به دای پيشتری بعد که امکانات بیشد،ول ی گناه و جرم و تخلف محسوب مکرد ی نمیستادگیند،و اگر ا کیستادگیا

 داد که هر فرد مسلمان موظف است که فقط در برابر دو ریی نحو تغنی قانون را به انی و اداد ی بزرگفیخود تخف لطف و رحمت

. شتری کند نه بیستادگیکافر ا

 از شما در محکمه هست و موضوع نفقه یکی دیفرض کن:کنم ی سؤال می اسالمیاجع به قانون قضا و محاکم قضائ ری شما مطلباز«

 که بنده زاهد هستم و از آورد ی عذر مایکند؟آ ی چه منجایدر ا.ی بدهدی که نفقه زنت را باکند ی حکم می است،و قاضنیزن او در ب

 حق و ،مطابقی خرج زنت را بدهدی بانکهی به ای شما حکم قاضدهی به عقایآ!است؟ عذر موجه نیا ایآ!ام؟  اعراض کردهایمتاع دن

 نی و به همه اهل اسالم با ادیا  دروغ واضح گفتهکی حکم ظلم و ناحق است،نی ادیی آنکه ظلم و جور است؟اگر بگوای عدالت است

 و روش قهی که طردیا باطل است و قبول دارح است،پس عذر شمی صحی حکم قاضدیی اگر بگود،ویا تهمت ناروا جور و ستم کرده

. شما باطل است

 کفاره ای زکات دهد،مثال ی واجب انجام مری غای واجب ي سلسله انفاقهاکی هست که مسلمان در آن موارد يموارد:گری دمطلب«

دم مطابق دلخواه شما  همه مرمی است،و فرض کنی زندگيحتاجهای و ما ی زهد اعراض از زندگي معنامیحاال اگر فرض کن.دهد یم

که - واجبي زکاتهافیشود؟تکل ی کفارات و صدقات واجبه چه مفی روگرداندند،پس تکلآن حتاجی و ما یشدند و از زندگ» زاهد«

 صدقات فرض نی است که انی نه اشود؟مگر یچه م- ردی تعلق گرهیبه طال و نقره و گوسفند و شتر و گاو و خرما و کشمش و غ

 نی و مقصود از انی که هدف درساند ی خود منیا!مند شوند  بهرهی کنند و از مواهب زندگدای پي بهتریدگ زندستانیشده که ته

 ینی دتی تربي بودن بود و حد اعالری فقنیو اگر مقصود و هدف د.مند شدن از آن است  و بهرهی به مواهب زندگدنیمقررات رس
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اند و  دهی رسی کند،پس فقرا به آن هدف عالی زندگیچارگیو مسکنت و ب جهان اعراض کند و در فقر نی بود که بشر از متاع انیا

. رندی بپذدی چون غرق در سعادتند نبازی داد تا از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نيزی آنان چبه ستیبا ینم

 رسد ی هر چه به دستش مدیه دارد،با را در کف نگای مالی که کسستی نستهید،شاییگو ی است که شما منی اقتی اگر حقاساسا«

. ماند ی نمی زکات باقي برای محلگریهمه را ببخشد،و د

 که یراه.دیکن ی مردم را دعوت می بد مسلکي و به سودیا  گرفتهشی را پی زشت و خطرناکقهی طراری معلوم شد که شما بسپس«

 ثی و از احادغمبرین و اطالع نداشتن از قرآن و از سنت پبه قرآ  از جهالتید،ناشیخوان ی را هم به آن مگری و مردم ددیرو یم

 ثی شما احادیول. دهد ی می است که قرآن به صحت آنها گواهیثی باشد،احادکی قابل تشکه کستی نیثی احادنهایا. استغمبریپ

 يها  قرآن و نکتهاتی آینشما در معا. استيگری دی خود ناداننی اد،ویکن ی رد مدیای را اگر با روش شما درست در نغمبریمعتبر پ

 ی و نهد،امریدان ی ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمنیفرق ب.دیکن ی تدبر نمشود ی که از آن استفاده ميزیانگ  و شگفتفیلط

. دیده ی نمصیرا تشخ

وهب ( نباشد سری آن م باالتر ازی کسي را مسالت کرد که برای که،از خداوند ملکدی بن داود بدهمانی مرا راجع به قصه سلجواب«

نه .خواست ی جز حق نممانیالبته سل. به او دادیخداوند هم چنان ملک)) 35 هیسوره ص،آ (ي الحد من بعدینبغی ملکا ال یل

 است داود نیهمچن. خواستهای را در دنی ملکنی نگرفت که چرا چنبی عمانی را بر سلنی ای فرد مؤمنچیخداوند در قرآن و نه ه

 را به من بده که من،هم يدار خزانه«: دیگو ی که به پادشاه رسما موسفی است داستان نیو همچن. بودمانیز سل که قبل اغمبریپ

 که دی رسیی بعد کارش به جا)) 55 هیوسف،آیسوره  (می علظی حفی خزائن االرض انی علیقال اجعلن(» . کاري و هم دانانمیام

 دندیخر ی و آذوقه مآمدند یم- آمدشی که پیدر اثر قحط- و اکنافطرافو از ا به او سپرده شد،منی مصر تا حدود يامور کشور دار

 است قصه نیهمچن. گرفتبی عوسفی کار را بر نی به عمل ناحق کرد و نه خداوند در قرآن الی موسفیو البته نه .گشتند یو برم

 قرار گرفت و ارشی جهان در اختاباسب.شتدا ی او را دوست مزی و خدا نداشت ی بود که خدا را دوست ميا  که بندهنیذو القرن

. مالک مشرق و مغرب جهان شد

 و از دی کرده تجاوز نکنیاز آنچه خدا امر و نه.دی اسالم متادب کنی و خود را به آداب واقعدیبردار  راه ناصواب دستنیاز ا! گروهيا«

 که ناسخ را از دیدر صدد باش.دیل را از اهلش بخواهعلم آن مسائ.دی مداخله نکندیدان ی که نمیدر مسائل.دی خود دستور نتراششیپ

 دیجهالت را رها کن. دورتر استی شما بهتر و آسانتر و از ناداني برانیا.دی متشابه و حالل را از حرام بازشناسازمنسوخ و محکم را 

  » . استي دانشمندیحب دانشخداوند فرمود باالتر از هر صا. داردی است،به خالف دانش که طرفداران کمادیکه طرفدار جهالت ز

   و عاصمیعل

 طرف و کی السالم از هی علی علنی المؤمنری امنی بصره بیکیجنگ جمل در نزد( السالم بعد از خاتمه جنگ جمل هی علیعل

 که سوار بر شتر بود ی در حالشهی شد که عادهینام»  جنگ جمل «  مناسبتنیبه ا. واقع شدگری از طرف دری و طلحه و زبشهیعا

 هی علیبر عل  بالفاصله بعد از استقرار خالفتریب و طلحه و زشهی جنگ را عانیا). شتریعنی یجمل در عرب (کرد ی ميسپاه را رهبر

 هی علی با سپاه عليروزی بپا کردند،و پشد ی طبقات اشراف قائل نمي برايازی عادالنه آن حضرت که امترتی سدنیالسالم و د

 » ی حارثادیعالء بن ز «  به نامارانشی از یکی ادتی به عي که در بصره بود،روزیامیدر خالل ا. وارد شهر بصره شد)السالم شد

 نی خانه به انیا«:  او گفتد،بهی آن خانه را با آن عظمت و وسعت دنکهی همیعل. داشتیعی مرد خانه مجلل و وسنیا.رفت

 نی که همیتوان ی می اگر بخواهیول! ؟ي آخرت محتاجتر دریعی که به خانه وسی صورتخورد،در ی مای چه کار تو در دنبه سعتو

 رحم ،صلهی کنییرای خانه از مهمان پذنی در انکهی ا،بهی آخرت قرار دهعی به خانه وسدنی رسي برايا لهی را به وسای دنعیخانه وس
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 و از ینمودن حقوق قرار ده زنده ساختن و آشکار لهی خانه را وسنی،این خانه ظاهر و آشکار کنی مسلمانان را در ا،حقوقیینما

» .یی خارج نماي و استفاده فردیانحصار مطامع شخص

 در شرح نهج دی الحدی داستان را ابن ابنیا(» . دارمتی تو شکاشیمن از برادرم عاصم پ!نی المؤمنری امای«: عالء

 و ی در مواطنکند ی می را معرفعی رباد،وی نه عالء بن زادی بن زعی به نام ربیکند،ول ینقل م) روتیچاپ ب (19 ،صفحه3البالغه،جلد

 ؟ي داریتیچه شکا-)» .عرفهی يری فال اعرفه و لعل غی ذکره الرضي الذادیو اما العالء بن ز«: دیگو یبعد م

.  و همه کس را رها کردهزی شده،همه چي و منزوریگ ده،گوشهی شده،جامه کهنه پوشایتارك دن-

! دیاو را حاضر کن-

 عقل تو را ربوده است،چرا به طانی دشمن جان خود، شيا«:  السالم به او رو کرد و فرمودهی علیعل.دند و آوردند را احضار کرعاصم

 ی تو حالل و روا ساخته نا راضي را براای دنزهی پاکي که نعمتهایی که خدایکن ی مالی تو خای؟آي رحم نکردشیزن و فرزند خو

» .ی هستنیر نزد خدا کوچکتر از ا د؟توي بهره ببرا تو از آنهنکهی از اشود یم

 بر خود سخت ی و در زندگیده ی می هم که به خود سخت،توی خودت هم که مثل من هستن،توی المؤمنری امای«: عاصم

 و از همان راه یکن ی که تو مکنم ی من همان کار را منی بنابرا،يخور ی نمذی لذي و غذایپوش ی هم که جامه نرم نم،تويریگ یم

» .يرو یه تو م کروم یم

 فهی وظشوای حاکم و پفهیوظ. و حکومتمییشوایمن در لباس پ.ي دارم که تو نداریمن سمت.من با تو فرق دارم.یکن یاشتباه م-

 خود قرار دهند و آن ی شخصی زندگاسیخود را مق  طبقات ملتنیتر فی عادل فرض کرده که ضعانیشوایخداوند بر پ. استيگرید

 يا فهی من وظنیبنابرا.  به آن طبقه اثر نکندیدستی و تهفقر ی سختکنند،تا ی میزندگ مردم نیتر دستی کنند که تهی زندگيطور

   . يا فهیدارم و تو وظ

   و ثروتمندمستمند

 انگشتر نی گرداگرد حضرت حلقه زده او را مانند نگارانی. و آله طبق معمول در مجلس خود نشسته بودهی اهللا علی اکرم صلرسول

که هر کس در -ی و طبق سنت اسالمدیاز در رس- بودی ژنده پوشریکه مرد فق- از مسلمانانیکی نی بنیدر ا.رفته بودند گانیدر م

 نقطه مخصوص را به کی و ندی هست همان جا بنشی خالي هر کجا جاندی ببدی باشود ی می وارد مجلسنکهی هست،همیهر مقام

 و آنجا افت،رفتی ی خالیی جايا آن مرد به اطراف متوجه شد،در نقطه- ردی در نظر نگکند ی اقتضا منی شان من چننکهیعنوان ا

 ي خود را جمع کرد و خودش را به کنارياه مرد ثروتمند جامه. قرار گرفتي و ثروتمندنی مرد متعياز قضا پهلو.نشست

: رسول اکرم که مراقب رفتار او بود به او رو کرد و گفت.دیکش

!  رسول اهللااینه -» ! تو بچسبد؟ از فقر او بهيزی که چيدیترس«

 کند؟ تی از ثروت تو به او سرايزی که چيدیترس-

!  رسول اهللااینه -

 و آلوده شود؟ فی کثتیها  که جامهيدیترس-

 رسول اهللا اینه -

 ؟يدی کشي و خودت را به کناري کردیپس چرا پهلو ته-

 یی از دارایمی گناه حاضرم ننی خطا و به کفاره انیبه جبران ااکنون . مرتکب شدم و خطا کردمی که اشتباهکنم یاعتراف م-

.  شدم ببخشمیاش مرتکب اشتباه  برادر مسلمان خود که دربارهنیخودم را به ا
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» .رمی بپذستمی من حاضر نیول«:  ژنده پوشمرد

چرا؟ :تیجمع

   . شخص با من کرد نی بکنم که امروز اير برادر مسلمان خود آنچنان رفتاکی و با ردی مرا هم غرور بگي روزترسم یچون م-

   و عابريبازار

 بر يادگاری جنگ دانی مي آفتاب خورده داشت و زد و خوردهايا  و چهرهدهی ورزی درشت استخوان و بلند قامت که انداميمرد

 در ي بازاري مردگریاز طرف د.گذشت ی مطمئن و محکم از بازار کوفه مي بود،با قدمهادهیاش گذاشته و گوشه چشمش را در چهره

 خم به نکهیمرد عابر بدون ا. زباله به طرف آن مرد پرت کردی رفقا را فراهم کند،مشتخنده آنکه موجب ياو برا.دکانش نشسته بود

 به ي مرد بازاري از رفقایکی دور شد نکهیهم. محکم و مطمئن به راه خود ادامه دادي بکند،همان طور با قدمهای و التفاتاوردیابرو ب

 که هر گری بود مثل هزارها عابر ديعابر!نه نشناختم-» ! که بود؟ي مرد عابر که تو به او اهانت کردنی که ای شناختچیه«: او گفت

 شخص که بود؟ نی اکنند،مگر یروز از جلو چشم ما عبور م

.  بودی عابر همان فرمانده و سپهساالر معروف،مالک اشتر نخعنیا!؟ینشناخت!عجب-

 اندازد؟ ی و نامش لرزه بر اندام دشمنان مشود ی آب ممشی از بری که دل شی مالکنیهم! مالک اشتر بود؟ مردنیا!عجب-

.  مالک خودش بودیبل-

 و دوم ی حاال منیهم. و مجازات کنندهیاآلن دستور خواهد داد که مرا سخت تنب! بود که کردمي چه کارنیا! به حال مني وايا-

.  من صرف نظر کندری تا مگر از تقصکنم ی و التماس مرمیگ یدامنش را م

منتظر شد تا .ستادی به نماز ادیبه دنبالش به مسجد رفت،د. او راه خود را به طرف مسجد کج کرددید. دنبال مالک اشتر روان شدبه

 تو جسارت  کردم و بهی هستم که نادانیمن همان کس«:  کرد و گفتیرفت و با تضرع و البه خود را معرف.نمازش را سالم داد

» .نمودم

به مردم   جهتی،بی نادان و جاهل و گمراهیلی تو خدمی فهمرای مگر به خاطر تو،زامدمی من به خدا قسم به مسجد نیول«: مالک

 که ينه،من آن طور قصد.بخواهم  تو را به راه راستتیآمدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدا.سوخت دلم به حالت.یرسان یآزار م

» . در باره تو نداشتميا  کردهتو گمان

   و راهزنانیغزال

 در حدود قرن پنجم یعنیدر آن وقت،). مشهدیکی است در نزديا هیطوس قر( طوس بود ،اهلی اسالمری شه،دانشمندیغزال

واندن  و درس خلی تحصي برایطالب علم در آن نواح.شد ی بود و دار العلم محسوب مهی مرکز و سواد اعظم آن ناحشابوری،نيهجر

 کسب ادی و فضال با حرص و ولع زدی و گرگان آمد و سالها از محضر اساتشابوری نبه طبق معمول زی نیغزال. آمدند ی مشابوریبه ن

آن .کرد ی و جزوه منوشت ی از دستش نرود،آنها را مرتب مدهی که چییها  آنکه معلوماتش فراموش نشود و خوشهيو برا.فضل نمود

. داشت ی دوست منیریالها زحمتش بود مثل جان شها را که محصول س جزوه

.  و با قافله به طرف وطن روانه شددیچی پيا ها را مرتب کرده در توبره جزوه.به وطن شد  از سالها عازم بازگشتبعد

.  جمع کردندیکی یکی شد ی مافتیدزدان جلو قافله را گرفتند و آنچه مال و خواسته . عده دزد و راهزن برخوردکی قضا قافله با از
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 از ریغ«:  کرد و گفتي شروع به التماس و زاری دست دزدان به طرف آن توبره رفت،غزالنکهیهم.دی رسی و اثاث غزالی غزالبه نوبت

 یمتی بسته متاع گران قنی کردند که حتما در داخل االیدزدها خ» .دی را به من وا گذاریکی نی و ادی چه دارم ببرن،هریا

. دندی نديزی شده چاهی کاغذ سیکردند، جز مشتبسته را باز .است

 »خورد؟ ی و به چه درد مستی چنهایا«: گفتند

» .خورد ی به درد من میخورد،ول یبه درد شما نم هر چه هست«:  گفتیغزال

 خورد؟ یبه چه درد تو م-

 علم به هدر لیو سالها زحمتم در راه تحص شود ی تباه مد،معلوماتمیری را از من بگنهایاگر ا. من استلی ثمره چند سال تحصنهایا-

. رود یم

 نجاست؟ی است که در انی معلومات تو همیراست-

. یبل-

.  به حال خود بکني فکرست،بروی باشد،آن علم ندنی بقچه و قابل دزدي توشی که جایعلم-

 وار از استاد بشنود ی که طوطکرد یقط فکر ماو که تا آن روز ف. دادی غزالاری مستعد و هوشهی به روحیانه،تکانی گفته ساده عامنیا

 قی فکر کند و تحقشتریو در دفاتر ضبط کند،بعد از آن در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با تفکر پرورش دهد و ب

.  در دفتر ذهن خود بسپاردرا دی و مطالب مفدینما

  » .دمی دزد راهزن شنکی من شد،از زبان ي فکری زندگي پندها را،که راهنمانیمن بهتر«: دیگو ی میغزال

  هی و ابن مسکونای سابن

 ینی و دیاضی و ریعی و طبی بود که علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهدهی نرسسال ستی هنوز به سن بنای بن سی علابو

 ییبا کمال غرور گردو.ان،حاضر شد معروف آن زمه،دانشمندی بن مسکوی به مجلس درس ابو عليروز.زمان خود سر آمد عصر شد

» . کننیی را تعنی اسطح مساحت«:  افکند و گفتهیرا به جلو ابن مسکو

:  گذاشت و گفتنایبه جلو ابن س) کتاب طهارة االعراق( نوشته بود تی کتاب که در علم اخالق و تربکی از ییها  جزوههی مسکوابن

 نیی از من به تعيتو به اصالح اخالق خود محتاجتر. کنمنیی گردو را تعسطح تو نخست اخالق خود را اصالح کن تا من ساحت«

» . گردونیسطح ا مساحت

  .  او در همه عمر قرار گرفتی اخالقي جمله راهنمانی گفتار شرمسار شد و انی از ای علبو

   زاهدحتینص

 به نام ي حال مردنیدر ا.دیتاب یه شدت م بنهی و باغها و مزارع اطراف مدنهیآفتاب بر مد. تابستان شدت کرده بودي هوایگرم

 آمد،ناگهان چشمش به مرد فربه نهی مدرونی بیتصادفا به نواح- دانست ی مایکه خود را از زهاد و عباد و تارك دن-محمد بن منکدر

 ی و خستگیه آمده و به واسطه فربرونی به مزارع خود بیدگی و رسی سرکشيبرا  وقتنی بود در ام افتاد که معلویو درشت اندام

. رود ی خود او هستند راه ميبه کمک چند نفر که اطرافش هستند و معلوم است کس و کارها

 مرد محمد بن نیا! شد،عجبکترینزد!  مشغول ساخته است؟ای گرم خود را به دني هوانیا که درستی مرد کنیا:دیشی خود اندبا

. دارم روش بازنیا بکنم واو را ازیحتیالزم شد نص!کند؟ی مییجو یپ راای چرا دنگریف،دی مرد شرنیا!است)امام باقر (نی بن الحسیعل

.  جواب سالم دادزانیامام باقر نفس زنان و عرق ر. آمد و سالم دادکینزد
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 اندام نی با ا،خصوصایی گرمانی و در چنی وقتنی در چند،آنهمیای برونی بای مثل شما در طلب دنیفی سزاوار است مرد شرایآ «-

! د؟ی متحمل رنج فراوان بشودیحتما بافربه که 

 نخواسته در همچو ياگر خدا.دی اآلن مرگ شما رسنی همدیرد؟شایم ی که چه وقت مداند ی می از مرگ خبر دارد؟کی کسچه«

 نی تن فربه در انی و با ادی بروای که دنبال دنستی شما نستهیشا! خواهد آمد؟دی شما پدي برای مرگ شما فرا رسد،چه وضعیحال

» .ستی شما نستهیر،شایر،خید،خیبشو ت مقدار متحمل رنج و زحمنی گرم ايروزها

 رم،دری حال برسد و من بمنیاگر مرگ من در هم«:  کرد و گفتهی تکواری باقر دستها را از دوش کسان خود برداشت و به دامام

 که عبادت منحصر به ذکر و يا  کردهالیتو خ.است خدی طاعت و بندگنی کار عنی ارایام،ز  رفتهای از دنفهیحال عبادت و انجام وظ

من در طلب . تو و امثال تو دراز کنميبه سو حاجت  دستدیاگر کار نکنم و زحمت نکشم،با.دارم و خرج یمن زندگ.نماز و دعاست

 و تی مرگ ترسان باشم که در حال معصدنی از فرا رسدی بایوقت. خود را از کس و ناکس سلب کنماجی که احتروم یرزق م

 گرانی حق هستم که مرا موظف کرده بار دوش دامر که در حال اطاعت ی حالنی باشم،نه در چنی و تخلف از فرمان الهيخالفکار

» . کنملینباشم و رزق خود را خودم تحص

باه  کنم، اکنون متوجه شدم که خودم در اشتحتی را نصيگری کردم که دالی خود خشیمن پ! کرده بودمیعجب اشتباه«: زاهد

  » .ام  داشتهحتی به نصی کاملاجی و احتام مودهیپ ی را میام و روش غلط بوده

  فهی بزم خلدر

 خاطر بی مردم به طنکهی بود و از امناكی السالم بهی علي مردم به امام هادي توجه معنو،ازی سفاك و جبار عباسفهیمتوکل،خل

باطنا ) يامام هاد( بن محمد یدگان هم به او گفتند ممکن است عل کننتیسعا.برد یحاضر بودند فرمان او را اطاعت کنند رنج م

 کیلهذا متوکل .  شوددایاش پ  که دال بر مطلب باشد در خانهییها  ال اقل نامهای اسلحه و ستی ندیقصد انقالب داشته باشد و بع

 استراحت شی در بستر خویر کس از شب گذشته و همه چشمها به خواب رفته و هیمی خبر و بدون سابقه،بعد از آنکه نیشب ب

. ندی کنند و خود امام را هم حاضر نماشیاش را تفت  که خانهام خود را فرستاد به خانه امانی و اطرافمانی از دژخيا کرده بود،عده

ل به  سر زده وارد خانه امام شدند و اونیمامور. بودي گساری داده مشغول ملی تشکی گرفت که بزمی را در حالمی تصمنیمتوکل ا

 نشسته به ذکر خدا و زهی سنگرو گی ري را خلوت کرده و فرش اتاق را جمع کرده،بر روی که اتاقدندیاو را د.سراغ خودش رفتند

 مقدار قناعت نیناچار به هم.افتندی نيزی چخواستند ی اتاقها شدند،از آنچه مریوارد سا. با ذات پروردگار مشغول استازیراز و ن

. به حضور متوکل ببرندکردند که خود امام را 

امام .ندی خودش بنشيدستور داد که امام پهلو. بودي گساری که امام وارد شد،متوکل در صدر مجلس بزم نشسته مشغول میوقت

: امام امتناع کرد و فرمود. که در دستش بود به امام تعارف کردیمتوکل جام شراب.نشست

» .شده،مرا معاف بدار خدا قسم که هرگز شراب داخل خون و گوشت من نبه«

» . آبدار محفل ما را رونق دهاتیپس شعر بخوان و با خواندن اشعار نغز و غزل«:  قبول کرد،بعد گفتمتوکل

» . و کمتر،از اشعار گذشتگان حفظ دارمستمیمن اهل شعر ن«: فرمود

» .ی شعر بخواندی باست،حتمای نيا چاره«:  گفتمتوکل

 قلل االجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل و استنزلوا بعد عز عن معاقلهم و یباتوا عل( ير شروع کرد به خواندن اشعاامام

 کانت منعمۀ من دونها ی الوجوه لتنی و الحلل اجانی االساور و التنی بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم اایاسکنوا حفرا 
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 الدود تنتقل قد طال ما اکلوا دهرا و ما شربوا فاصبحوا های تلک الوجوه علمه سائلنیتضرب االستار و الکلل فافصح القبر عنهم ح

:  استنی که مضمونش ا) بعد االکل قد اکلواومیال

 از کی چی هیکردند،ول ی می خود منزلگاه کردند،و همواره مردان مسلح در اطراف آنها بودند و آنها را نگهباني بلند را برايها قله«

» . و آنها را از گزند روزگار محفوظ بداردردیمرگ را بگآنها نتوانست جلو 

 شدند،و با چه دهی کشنیی قبر پاي محکم و مستحکم به داخل گودالهاي و از داخل آن حصنهاعی منيها  االمر از دامن آن قلهآخر«

» ! به آن گودالها فرود آمدندیبد بخت

»  و شکوه و جاللها؟ها منهی و آن تاجها و هنتهای رفت آن زکجا: کرد و به آنها بانگ زد کهادی فري حال منادنی ادر«

 نگاه ی الوان، خود را از انظار مردم مخفيها  ناز و نخوت،در پس پردهي از روشهی پرورده نعمتها که هميها  رفت آن چهرهکجا«

 »داشت؟ یم

 آنها حرکت ي شد که بر رونی زميکرمها نعمت پرورده عاقبۀ االمر جوالنگاه يها آن چهره. عاقبت آنها را رسوا ساختقبر«

» !کنند یم

 و نی بودند ماکول زمزهای امروز همانها که خورنده همه چیدند،ولی را بلعزی و همه چدندی را خوردند و آشامای دني دراززمان«

» !اند  واقع شدهنیحشرات زم

 انی اشعار را به پانیله خود متوکل نفوذ کرد ا و از آن جمنی که تا اعماق روح حاضری مخصوص و با آهنگنی امام با طنيصدا

.  شدي مثل باران جارشی کوفت و اشکهانیمتوکل جام شراب را محکم به زم.دی گساران پرینشئه شراب از سرم.دیرسان

قساوت  قلب پر کی کوتاه،از ی مدتي توانست غبار غرور و غفلت را،و لو براقتی و نور حقختی آن مجلس بزم در هم ربی ترتنی ابه

   دیبزدا

  دی عنماز

 خالفت عی برد و تمام منطقه وسنی را شکست داد و از بنی از آنکه برادرش محمد ام،پسی عباسری با هوش و با تدبفهیمامون،خل

 هی به امام رضا عليا  که نامهبرد یبه سر م) که جزء خراسان آن روز بود( و نفوذش واقع شد،هنوز در مرو طرهیس آن روز تحت

 از رفتن به مرو معذرت یلی آورد و به دالییحضرت رضا عذرها. نوشت و آن حضرت را به مرو احضار کردنهی در مدالسالم

. ستیبردار ن  دستفهی نوشت،تا آنجا که بر امام روشن شد که خلگریکدیسر   پشتییها نامه.بردار نبود مامون دست.خواست

 مامون را از ریامام رضا که ضم.ری و امر خالفت را به عهده بگای کرد که بشنهادیمامون پ. حرکت کرد و به مرو آمدنهی رضا از مدامام

.  نرفتشنهادی پنی بار اری نحو زچی دارد،به هیاسی مطلب صد در صد جنبه سنی که ادانست یاول خوانده بود و م

.  امتناع و انکارگری طرف اصرار و از طرف دکی کرد،از دای ادامه پانی جرنی دو ماه امدت

 شرط قبول نی را امام با اشنهادی پنیا.  کردشنهادی عهد را پتی والشود،موضوع ی نمرفتهی پذشنهادی پنی ادی االمر مامون که دآخر

 242!مامون. دخالت نکندي کارچی و در هردی را به عهده نگي کارچی هتی داشته باشد و امام مسؤولیفاتیکرد که صرفا جنبه تشر

. رفتیهم پذ

به شهرها بخشنامه کرد و دستور داد به نام امام سکه زدند و در منابر به نام امام خطبه . گرفتعتی امر بنیمردم بر ا از مامون

. خواندند
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 د،تای را با مردم بخواندی و نماز عدی شما برودی عنیدر ا: امام و خواهش کرد کهشی،مامون فرستاد پ) قرباندیع (دی رسيدی عروز

 دخالت ی کار رسمچی بوده که در هنی ما بر امانیپ«:  داد کهغامیامام پ. شوددای کار پنی در ايترشی بنانی مردم اطميبرا

» .خواهم ی مرت کار معذنی از انینکنم،بنابرا

 کرد که آخر دیآن قدر اصرار و تاک.شود تی عهد کامال ثبتی تا موضوع والدی است که شما برونیمصلحت در ا: جواب فرستادمامون

 را ادا خواهم کرد که رسول خدا و ضهی فرنی بروم،من همان طور ادی بهتر است و اگر حتما بايمرا معاف بدار«: م فرموداالمر اما

» .اند کرده ی طالب ادا می بن ابیعل

» . عمل کنیخواه ی با خود تو است،هر طور ماریاخت«:  گفتمامون

 ي کرده بودند،لباسهادای که در زمان خلفا پیمردم،طبق معمول و عادت ری و اشراف و ساانی سپاه و طبقات اعد،سرانی روز عبامداد

 مردم ریسا. حاضر شدنددی شرکت در نماز عي کرده،پشت در خانه امام،براراقی و نی زي و خود را آراسته بر اسبهادندیفاخر پوش

 یبودند که در رکابش حرکت کرده به مصل عهد تی را آماده کردند و منتظر موکب با جاللت مقام والدها و معابر خو  در کوچهزین

و همه منتظر . مشاهده کنندکیبامها آمده بودند تا عظمت و شوکت موکب امام را از نزد  مرد و زن در پشتيادی عده زیحت.بروند

. شود ی ظاهر میونی در خانه امام باز و موکب همایبودند که ک

 شرکت کند که دی شرط حاضر شده بود در نماز عنی گرفته بود،با امانیپ حضرت رضا همان طور که قبال از مامون گریاز طرف د

لهذا اول صبح غسل . آن طور که بعدها خلفا عمل کردندکردند،نه ی اجرا می مرتضیآن طور مراسم را اجرا کند که رسول خدا و عل

 دو شانه،پاها را برهنه کرد،دامن نای را مگری سر دکی انداخت و نهی دستار را جلو سسر کی بر سر بست،يدیکرد و دستار سپ

به اتفاق کسانش از خانه . داشتنی در دست گرفت که سر آهنییعصا.دی طور بکننیشما هم ا جامه را باال زد،و به کسان خود گفت

واز شدند و  ذکر هم آنی او به گفتن ابا تیجمع»  اکبرکبر،اهللاهللا ا«:  بلند گفتي روز،با صدانی در ای آمد و طبق سنت اسالمرونیب

 جمله به گوش نی اواری و آسمان و در و دنی از زمیی گفتند که گوری هماهنگ تکب243!جانی شور و هبا تیچنان جمع

:  بلند گفتي ذکر را با صدانی جلو در خانه توقف کرد و ايا لحظه.دیرس یم

 بلند يتمام مردم با صدا»  ما ابالنای االنعام،الحمد هللا علۀمی ما رزقنا من بهی ما هدانا،اهللا اکبر علی اکبر،اهللا اکبر،اهللا اکبر علاهللا«

 و احساساتشان به شدت ختندیر ی و اشک مستندیگر ی که همه به شدت می حالکردند،در ی جمله را تکرار منی اگریکدیهماهنگ 

 مقام کردند ی مالیداشتند،خ آمده بر اسبها سوار بودند و چکمه به پا یسران سپاه و افسران که با لباس رسم.  بودشده جییته

 و ادهی امام را در آن وضع ساده و پنکهیهم. خواهد آمدرونی فاخر و سوار بر اسب بي و لباسهای سلطنتفاتی عهد با تشرتیوال

ز  بلند کردند و با شتاب خود را اری صدا را به تکبزانی قرار گرفتند که اشک رخود احساسات ری تحت تاثدند،آنچنانیتوجه به خدا د

 باز کردن يها را پاره کند و برا  تا بند چکمهافتی ی مییهر کس چاقو.ها را از پا در آوردند  درنگ چکمهی افکندند و بریمرکبها به ز

. دانست یتر م  خوشبختگرانیآن معطل نشود،خود را از د

امام رضا بعد از هر ده گام که بر . و شور و نوا شدجانی احساسات و هکپارچهی شد،هی که شهر مرو پر از ضجه و گردی نکشیطول

جلوه و شکوه معنا .کردند ی معتی او را مشاجانی و ههی بلند و با گري صدابا تی و معگفت ی مری و چهار بار تکبستادیا یداشت،م یم

از -ددنیکش یکه مردم انتظار آن را م-ي مظاهر ماديها و شکوهها  بود که جلوهختهی را برانگم چنان احساسات مردقتیو حق

. کرد ی حرکت می حرارت و شور به طرف مصلبا تیصفوف جمع.خاطرها محو شد

 برسد،خطر ی به مصلی بن موسی کند و علدای وضع ادامه پنی اگری دقهی به او گفتند اگر چند دقکانشینزد.دی به مامون رسخبر

 و صدمه دیبشو  ممکن است ناراحترایزد،ی حضرت و تقاضا کرد که برگردشیفورا فرستاد پ.دیمامون برخود لرز.انقالب هست

 6 "» .دی کار معذورم بدارنیمن که اول گفتم از ا«:  و مراجعت کرد،و فرموددیامام کفش و جامه خود را خواست و پوش.دیبخور
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گوش - از اتاق رو به طرف قبله کرده بوديا که در گوشه-اش به کلمات مادرش  مادردر آن شب،همهي گوش به دعا244!"

 هنوز کودك بود،مراقب بود نکهیبا ا.ت و قعود مادر را در آن شب، که شب جمعه بود،تحت نظر داشامیرکوع و سجود و ق.داد یم

 از کی هر ي بزرگ براي و از خدابرد ی را نام مکی کی و کند ی مری خي درباره مردان و زنان مسلمان دعانهمهی مادرش که اندیبب

 کند؟ ی مسالت ميزی شخص خود از خداوند چه چيخواهد،برا ی و برکت مریآنها سعادت و رحمت و خ

 ندیاش منتظر بود که بب  السالم بود و همههای علهی مرضقهی و مراقب کار مادرش صددهی حسن آن شب را تا صبح نخوابامام

 خواهد؟ ی می و سعادتری خود چه خي و از خداوند براکند یمادرش درباره خود چگونه دعا م

صبح به . خود دعا کندي که مادرش برادی کلمه نشنکی ی گذشت و امام حسن حتگرانیه عبادت و دعا درباره د صبح شد و بشب

 کلمه دعا کی و درباره خودت ي کردری خي دعاگرانیچرا من هر چه گوش کردم تو درباره د!مادر جان«: مادر گفت

 را خود تی کایشاک ی در محضر قاض246!" 7 "» .انه خود خه،بعدیاول همسا!زمیپسرك عز«:  مادر مهربان جواب داد245!»؟ينکرد

 بود شده تی که از او شکایکس. حاضر شوند و دعوا طرح شوددی دعوا بانیطرف. کردمی مقتدر وقت،عمر بن الخطاب،تسلفهیبه خل

 ،یق دستور اسالمطب. قضا نشستدعمر هر دو طرف را خواست و خودش در مسن. السالم بودهی طالب علی بن ابی علنی المؤمنریام

 را به نام خواند،و امر کرد ی مدعفهیخل. محفوظ بماند»   در مقابل دادگاهيتساو «  و اصلنندی بنشگریکدی ي پهلودیدو طرف دعوا با

 نی ادنیبه شن» .ری خودت قرار بگی مدعيپهلو! ابا الحسنای«:  و گفتیبعد رو کرد به عل.ستدی بای قاضي روبروینیدر نقطه مع

 شی طرف مخاصمه خوي پهلوي ندارلیم!ی علای«:  گفتفهیخل. شددای پاش افهی در قی در هم و آثار ناراحتیره علجمله،چه

 بود که تو کامال نی من از ای عکس،ناراحتستم،بری خود باي طرف دعواي پهلودی نبود که بانی من از ایناراحت«: ی عل»؟یستیبا

،اما طرف مرا به همان نام »  ابا الحسنای « ی و گفتي خطاب کردهی و به کنيم برد مرا با احترام نارای،زيعدالت را مراعات نکرد

  » . بودنی من ایعلت تاثر و ناراحت.ي خوانديعاد

   منانی سرزمدر

 نشسته از يا  در نقطهيا اران،لحظهی از ی السالم و گروههیامام صادق عل. منا جمع بودندنی که به حج رفته بودند،در سر زمیمردم

. خوردند ی که در جلوشان بود ميورانگ

» .دیبه من پول بده«: سائل قبول نکرد و گفت.به سائل بدهد  انگور برداشت و خواستيامام مقدار. شد و کمک خواستدای پیسائل

.  شد و رفتوسیسائل ما» . ندارمی است،پولریخ«: امام گفت

. و آن انگور را هم به او نداد»  استریخ«:امام فرمود».دیر را بدهپس همان انگو«: گفت شد ومانی از چند قدم که رفت پشسائل،بعد

: سائل انگور را گرفت و گفت. خوشه انگور برداشت و دادکی او هم يامام برا. شد و کمک خواستدای پيگری سائل ددی نکشیطول

توقف داد و سپس هر دو مشت را پر از  جمله او را امر به نی ادنیامام با شن» . رساندي را که به من روزانیسپاس خداوند عالم«

.  بار دوم خدا را شکر کردياسائل بر.انگور کرد و به او داد

او » چقدر پول همراهت هست؟«:  از کسانش که آنجا بود رو کرد و فرمودیکیسپس به » . و نروستیبا«:  باز هم به او گفتامام

:  بار زبان به شکر پروردگار گشود و گفتنی سوميسائل برا.ادبه امر امام به سائل د. درهم بودستیجستجو کرد،در حدود ب

» .ستی تو ني برایکی و شرییتو منعم ایخدا. خداستيسپاس منحصرا برا«

 تشکر يا  سائل لحن خود را عوض کرد و جملهنجایدر ا. را از تن کند و به سائل دادشی جمله جامه خونی ادنی بعد از شنامام

.  به او نداد و او رفتيزی چگریامام بعد از آن د.تبه خود امام گف  نسبتزیآم
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 که اگر سائل همچنان به شکر و سپاس خداوند ادامه می استنباط کردنیما چن«:  و اصحاب که در آنجا نشسته بودند گفتندارانی

 کمک ادامه گری کرد،دير و سپاسگزادی داد و از خود امام تمجریی چون لحن خود را تغیکرد،ول ی هم امام به او کمک مداد،باز یم

  » .افتین

   بردارانوزنه

 جوانان به شمار ی قوت و مردانگاسی آنجا بود که مقیسنگ بزرگ. بودنديبردار  و مسابقه وزنهیی مسلمان سرگرم زور آزماجوانان

: دی و پرسدی هنگام رسول اکرم رسنیدر ا.داد ی خود حرکت میی و هر کس آن را به قدر توانارفت یم

 »د؟یکن ی مچه«

.  و زورمندتر استتری از ما قوکی کدام مینی ببمیخواه یم.میکن ی میی زور آزمامیدار-

 است؟ رومندتری و نتری از همه قوی چه کسمی که من بگودی دارلیم-

 بودند که رسول  همه منتظر و نگرانتیافراد جمع. بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهدنیالبته،چه از ا-

 اآلن رسول خدا دست او کردند ی خود فکر مشی پکی بودند که هر يا  خواهد کرد؟عدهی را به عنوان قهرمان معرفکیاکرم کدام 

.  خواهد کردیرا خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرف

 او را از زید و مجذوب آن شد،عالقه به آن چ خوشش آميزی چکی آن کس است که اگر از رومندتری و نتریاز همه قو«:  اکرمرسول

 شد،تسلط بر دای از خشم در روحش پی شد و موجی عصباني آلوده نکند،و اگر در موردی نسازد و به زشتخارج تیمدار حق و انسان

انعها و  اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و ماورد،وی دشنام بر زبان نای دروغ يا  و کلمهدی نگوقتی را حفظ کند،جز حقشتنیخو

  » . نکندي که استحقاق دارد دست درازیزانی از مادهی برداشته شد،زشیرادعها از جلو

   مسلمانتازه

 بود ینیمسلمان که مرد عابد و متد. گفتند ی با هم راجع به اسالم سخن می بود گاهی نصرانيگری مسلمان و دیکی که هی همسادو

.  شد و قبول اسالم کردلی به اسالم متمااش یصران نهی کرد که همسافی و تعرفیآنقدر از اسالم توص

: دی و نگران پرسریمتح.کوبند یاش را م  در خانهدی تازه مسلمان دیهنگام سحر بود که نصران.دی فرا رسشب

 »؟یستیک«

شرف  مسلمانش بود که به دست او به اسالم تهیهمان همسا. کردیمن فالن شخصم،و خودش را معرف: پشت در صدا بلند شداز

. حاصل کرده بود

 ؟يشب چکار دار  وقتنیدر ا-

.  نمازي مسجد برامیات را بپوش که برو  و جامهریزود وضو بگ-

 ی باقیلیهنوز تا طلوع صبح خ. مسلمانش روانه مسجد شدقی وضو گرفت و به دنبال رفشی بار در عمر خونی اولي مسلمان براتازه

. موقع نافله شب بود.بود

 بودند که هوا کامال روشن بینماز صبح را خواندند و مشغول دعا و تعق.دی و موقع نماز صبح رسدی دمدهیندند تا سپ نماز خواآنقدر

 صبح را که ضهیفر.ام  برگردم به خانهخواهم یم- »؟يرو یکجا م«:  گفتقشیتازه مسلمان حرکت کرد که برود به منزلش، رف.شد

.  طلوع کنددی نماز را بخوان تا خورشبی تعق صبر کن وی کمتمد- می نداري کارگریم،دیخواند

.  خوباریبس-
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فعال «:  به او داد و گفتی مسلمانش قرآنقیبرخاست که برود،رف.دی دمدی مسلمان نشست و آنقدر ذکر خدا کرد تا خورشتازه

 لتیزه چقدر ثواب و فض رویدان ی روزه کن،نمتی که امروز نکنم ی مهی من توصد،ویای باال بدیمشغول تالوت قرآن باش تا خورش

» !دارد

: به او گفت.نماز ظهر خوانده شد» . به ظهر نمانده،نماز ظهر را در مسجد بخوانيزیصبر کن،چ«: گفت. ظهر شدکی کم نزدکم

: بعد از خواندن نماز عصر گفت» .می بخوانلتشی را هم در وقت فضرسد،آن ی نماز عصر ملتی که وقت فضکشد ی نمیصبر کن،طول«

تازه مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت کرد که برود افطار .دی تا وقت نماز مغرب رستاو را نگاه داش» .ز روز نمانده ايزیچ«

وقت » . ساعت از شب گذشتهکیصبر کن تا حدود .  نمانده و آن نماز عشاء استی باقشتری نماز بکی«:  مسلمانش گفتقیرف.کند

.  و رفتردتازه مسلمان حرکت ک. خوانده شد و نماز عشاء همدیرس) لتیوقت فض(نماز عشاء 

 هستم،زود وضو ات هیمن فالن شخص همسا- »ست؟یک«: دیکوبند،پرس ی که مدی در را شني دوم هنگام سحر بود که باز صداشب

. میات را بپوش که به اتفاق هم به مسجد برو  و جامهریبگ

 نداشته باشد و ي کن که کاردای از من پيکارتری آدم بکیبرو . استعفا کردمنی دنی که از مسجد برگشتم،از اشبیمن همان د-

.  برومي دنبال کار و کسب روزدیالمندم،بای و عری فقیمن آدم.خود را بتواند در مسجد بگذراند وقت

 را يا چارهیر،بی آن مرد عابد سختگبی ترتنیبه ا«:  خود نقل کرد،فرمودارانی اصحاب و ي را براتی حکانی انکهی صادق بعد از اامام

 که بر مردم تنگ دیباش قتی حقنی متوجه اشهی شما همنیبنا بر ا.  کردرونیکه وارد اسالم کرده بود خودش از اسالم ب

 ایآ. نشوندي شوند و فرارنی به دلی که مردم متمادی کني کاردیتوان یتا م.دیری مردم را در نظر بگیی و طاقت و تواناد،اندازهیرینگ

 و مدارا و حسن معاشرت و به ی راه و روش ما بر نرمی و عنف و شدت است وليری بر سختگي امواستی که روش سدیدان ینم

  » دست آوردن دلهاست؟

  فهی خلسفره

 فراوان ،عالقهی عباسفهی بن منصور،خليمهد. علم و تقوا معروف بود،بهي معروف قرن دوم هجري فقها،ازی بن عبد اهللا نخعکیشر

 بار نی اری آنکه خود را از دستگاه ظلم دور نگاه دارد زي بن عبد اهللا براکی شریبه او وا گذار کند،ولرا » قضا « داشت که منصب

 کار نی اکیشر.اموزدیب ثی فرزندان خود قرار دهد تا به آنها علم دی را معلم خصوص» کیشر «  بود کهمند  عالقهفهی خلزین.رفت ینم

.  که داشت قانع بوديا رانهیو فق آزاد ی و به همان زندگکرد ی قبول نمزیرا ن

 و می کار تعلای،يبشو» قضا « دار منصب  عهدهای:ی سه کار را قبول کننی از ایکی امروز دیبا«:  و به او گفتدی او را طلبفهی خليروز

» .ینی و بر سر سفره ما بنشی امروز ناهار با ما باشنی آنکه همای،ی فرزندان مرا قبول کنتیترب

.  بر من آسانتر استی سه کار،سومنیحاال که اجبار و اضطرار است،البته از ا: کرد و گفتيکر با خود فکیشر

 رنگارنگ از مغز استخوان يغذاها.  کنهی تهکی شري غذاها را برانیذتری مطبخ دستور داد که امروز لذری ضمنا به مدفهیخل

.  کردند و سر سفره آوردندهی به نبات و عسل تهختهیآم

به خدا «:  گفتفهی گوش خلخیخوانساالر آهسته ب. کامل خوردي بود،با اشتهادهی نخورده و ندیی آن وقت همچو غذا که تاکیشر

» .دی نخواهد دي رستگاري مرد رونی اگریقسم که د

ال  المتی از بشیرا قبول کرده و برا» قضا «  شده و هم منصبفهی فرزندان خلمیدار تعل  عهدهک،همی شردندی که ددی نکشیطول

.  شدنی معزی نيمقرر
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 »؟یکن ی سماجت منقدری که ايا تو که گندم به ما نفروخته«:  به او گفتيمتصد.حقوق حرفش شد  پرداختي با متصديروز

  » .ام  خود را فروختهنیام، من د  از گندم بهتر به شما فروختهيزیچ«:  گفتکیشر

  هی همساتیشکا

.  کردهشی و از من سلب آساکند ی متی کرد که مرا اذتیکا شاش هی آمد حضور رسول اکرم و از همسایشخص

» . دهدریی روش خود را تغنداز،بلکهی راه نات هی همساهیتحمل کن و سر و صدا عل«:  اکرم فرمودرسول

» .تحمل کن«:  رسول اکرم فرمودزی دفعه ننیا. کردتی دو مرتبه آمد و شکاي از چندبعد

 من و ی و همان طور موجبات ناراحتدارد ی برنمشی من دست از روش خوهی همسانیول اهللا ا رسای«:  بار آمد و گفتنی سوميبرا

» .سازد یام را فراهم م خانواده

 و ندیآ ی و سر راه مردم که ماوری برونی اسباب و اثاث خودت را بد،برویروز جمعه که رس«:  دفعه رسول اکرم به او فرمودنیا

 او را به همه تی بد،و شکاهی است؟بگو از دست همساختهی رنجای که چرا اثاثت ادیز تو خواهند پرس بگذار،مردم انندیب ی و مروند یم

» .مردم بگو

 آنجا که دانست یدهد،نم ی مي دستور تحمل و بردبارشهی همي براغمبری پکرد ی مالی که خي موذهیهمسا. کار را کردنی همیشاک

 از موضوع اطالع نکهیلهذا هم.ستی متجاوز قائل ني برای و احترامتیثیالم ح اسدیای بانی دفع ظلم و دفاع از حقوق به ميپا

 نحو چی به هگریو در همان وقت متعهد شد که د. التماس افتاد و خواهش کرد که آن مرد اثاث خود را برگرداند به منزلبه افتی

 . خود را فراهم نسازد هیموجبات آزار همسا

  خرما درخت

اش در آنجا به سر   که زن و بچهي مرد انصاریخانه مسکون. از انصار داشتیکیخرما در باغ  درخت اصله کی بن جندب سمرة

  و البته طبق قانون اسالم.دیچ ی از آن خرما مای گرفت ی و از نخله خود خبر مآمد ی میسمره گاه. همان دم در باغ بودبردند یم

.  کندیدگیود رسخ  و به درختدی نماآمدداشت که در آن خانه رفت و »  حق«

. کرد ی می و ضمنا چشم چرانشد ی اعتنا و سر زده داخل خانه میرد،بیخود خبر بگ  از درختبرود خواست ی هر وقت که مسمره

ناچار صاحبخانه به رسول اکرم .او قبول نکرد. داخل شود،سر زده وارد نشودخواهد ی از او خواهش کرد که هر وقت مصاحبخانه

 بدون اطالع و سر زده وارد نشود،تا خانواده من دییشما به او بگو.شود ی مرد سر زده داخل خانه من منیا«:  کرد و گفتتیشکا

» . او حفظ کنندیقبال مطلع باشند و خود را از چشم چران

قهرا خانواده  ،ويشو ی تو بدون اطالع وارد خانه او مدیگو ی دارد،متی از تو شکایفالن«:  اکرم سمره را خواست و به او فرمودرسول

.  نکردنیسمره تمک» . و بدون اطالع و اجازه داخل نشوری اجازه بگنیبعد از ا. که او دوست نداردینیب ی میاو را در حال

باالتر برد،باز هم حاضر . را باال برد،باز هم حاضر نشدمتیرسول اکرم ق.سمره حاضر نشد» .پس درخت را بفروش«: فرمود

 کفش کرده بود که نه از کیپاها را به . نشدمیباز هم تسل» . خواهد بودی تو درختيبرا  بهشت،دریا بکن کار رنیاگر ا«: فرمود.نشد

. رمی هنگام ورود به باغ از صاحب باغ اجازه بگحاضرم و نه کنم یخودم صرف نظر م درخت

 ».ن و تنگ گرفتن وجود نداردرساند انی اسالم زنی در د،ويری رسان و سختگانی زيتو مرد«:  وقت رسول اکرم فرمودنی ادر

  ».انک رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار«

:  و فرمودي بعد رو کرد به مرد انصار
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» . جلو سمرهندازی در آور و بنیخرما را از زم  درختبرو«

  » . بکارخواهد یحاال برو درختت را هر جا که دلت م«: آنگاه رسول اکرم به سمره فرمود. کار را کردندنی و ارفتند

   خانه ام سلمهدر

 شد و متوجه گشت که رسول اکرم در بستر داری شب بود که ام سلمه بيها مهین. شب را رسول اکرم در خانه ام سلمه بودآن

 که دید.از جا حرکت کرد و به جستجو پرداخت. کندقی آمده؟حسادت زنانه،او را وادار کرد تا تحقشینگران شد که چه پ.ستین

: دیگو ی و مزدیر ی آسمان بلند کرده اشک مبه ستاده،دستی اکی تاريا رسول اکرم در گوشه

 ي مرا به سوای مرا مورد شماتت دشمنان و حاسدان قرار نده،خداایر،خدای از من نگيا  که به من دادهی خوبيزهای چایخدا«

» .م زدن هم به خودم وامگذار چشم بر هکی گاه به اندازه چی مرا های برنگردان،خدايا  که مرا از آنها نجات دادهییهایبد

 ام سلمه به هیگر.ستنی نشست و شروع کرد به گريا رفت در گوشه.ها با آن حالت،لرزه بر اندام ام سلمه انداخت  جملهنی ادنیشن

: دی شد که رسول اکرم آمد و از او پرسدی شديقدر

 »؟یکن ی مهی گرچرا«

 لحظه کی که تو را به خودت یخواه ی او م،ازی از خداوند ترساننینچنی ايدا دارتو با آن مقام و منزلت که نزد خ! نکنم؟هیچرا گر-

.  به حال مثل منيوانگذارد،پس وا

!  نگران نباشم و خاطر جمع باشم؟توانم یچطور م! ام سلمهيا-

   . لحظه به خود وا گذاشته شد و آمد به سرش آنچه آمد کی غمبری پونسی

  اهی سبازار

 به دست آورد تا یداتی کسب و تجارت عاقیامام به فکر افتاد که از طر. شده بودادی آن حضرت زی زندگنهی هز امام صادق وعائله

 را ناری هزار دنیا«: فرمود-نام داشت»  مصادف « که- شی فراهم کرد و به غالم خوهی سرماناریهزار د.جواب مخارج خانه را بدهد

» . به مصر باشت و آماده تجارت و مسافرریبگ

 از تجار که همه از همان نوع متاع حمل ی و با کارواندی خرشد ی که معموال به مصر حمل می رفت و با آن پول از نوع متاعصادفم

. کرده بودند به طرف مصر حرکت کرد

 رگیکدیاوضاع و احوال را از .  از تجار که از مصر خارج شده بود به آنها برخورديگری ددند،قافلهی مصر رسکی نزدنکهیهم

 شده ابی کرده و کمدای پی بازار خوبکنند ی حمل مشی که مصادف و رفقای متاعرایضمن گفتگوها معلوم شد که اخ.دندیپرس

 عموم بود و مردم اجی بود که مورد احتییزهای شدند،و اتفاقا آن متاع از چشحال خواری خود بسکیصاحبان متاع از بخت ن.است

.  کننديداری هست آن را خرمتیناچار بودند به هر ق

.  کمتر از صد در صد نفروشندي همعهد شدند که به سودگریکدی خبر مسرت بخش با نی ادنی متاع بعد از شنصاحبان

 به وجود آوردند و اهی که با هم بسته بودند بازار سيطبق عهد. بودندافتهیمطلب همان طور بود که اطالع . و وارد مصر شدندرفتند

.  خود آنها تمام شده بود نفروختندي که برایمتیبه کمتر از دو برابر ق

 که هر کدام هزار سهیخوشوقت و خوشحال به حضور امام صادق رفت و دو ک. برگشتنهی سود خالص به مدناری با هزار دمصادف

.  داشت جلو امام گذاشتنارید
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 هی اصل سرمايکه مساو-يگری دد،وی داد است که شما به منيا هی سرماسهی دو کنی از ایکی«:  گفت»ست؟ی چنهایا«: دی پرسامام

» . است که به دست آمدهیسود خالص- است

 »د؟ی قدر سود ببرنی ادی چطور شد که شما توانستنمی است،بگو ببيادیسود ز«: امام

 از صد  که به کمترمیهم قسم شد. شدهابی که مال التجاره ما در آنجا کممیافتی مصر اطالع کی قرار است که در نزدنی از اهیقض-

. می کار را کردنی همم،ویدر صد سود خالص نفروش

 که به دیقسم خورد!د؟ی درست کناهی مسلمان بازار سی مردمانی که در مدیقسم خورد!د؟ی کرديشما همچو کار!سبحان اهللا-

. خواهم ی را من هرگز نمينه، همچو تجارت و سود!د؟ی نفروشهی اصل سرمايکمتر از سود خالص مساو

 يمن به آن کار«:  دست نزد و فرمودگری دیکیو به آن »   منهی سرمانیا«:  را برداشت و فرمودسهی از دو کیکی امام سپس

» .ندارم

:  فرمودآنگاه

  » . زدن از کسب حالل آسانتر استریشمش! مصادفيا«

   مانده قافلهوا

شتر .گفت ی و مادر جان مادر جان مدیطلب ی و کمک مکرد ی که استغاثه مدیرس ی به گوش می جواني شب،از دور صدایکی تاردر

ناچار .هر کار کرد شتر را حرکت دهد نتوانست. بوددهی خوابی و الغرش از قافله عقب مانده بود و سرانجام از کمال خستگفیضع

که اگر - کرد ی رسول اکرم که معموال بعد از همه و در دنبال قافله حرکت منی بنیدر ا.کرد ی بود و ناله مستادهیباال سر شتر ا

 دی رسکی نزدنکهید،همی ناله جوان را شنياز دور صدا- کار نماندمدد ی از قافله جدا شده باشد تنها و بی و ناتوانفی ضعانایاح

: دیپرس

 »؟ی هستیک«

. من جابرم-

 ؟یچرا معطل و سرگردان-

.  شترم از راه ماندهنکهیفقط به علت ا! رسول اهللاای-

 ؟يعصا همراه دار-

. یبل-

. بده به من-

:  دستش را رکاب ساخت و به جابر گفتد،بعدی اکرم عصا را گرفت و به کمک آن عصا شتر را حرکت داد و سپس او را خوابانرسول

» .سوار شو«

قرار  راه دائما جابر را مورد مالطفت نی در بغمبریپ.کرد ی هنگام شتر جابر تندتر حرکت منیدر ا. سوار شد و باهم راه افتادندجابر

.  او طلب آمرزش کرديبار برا  و پنجستی مجموعا بدید.جابر شمرد.داد یم

»  مانده؟یاز پدرت عبد اهللا چند فرزند باق«: دی راه از جابر پرسنی بدر

.  پسر که منمکیهفت دختر و -

 مانده؟ ی هم از پدرت باقی قرضایآ-

. یبل-

کتابخانه آریا
داستان راستان1
کتابخانه آریاداستان راستانشهید مرتضی مطهریwww.aryapdf.com



.کتابخانه آریا     www.aryapdf.com شهید مرتضی مطهري...1داستان راستان.....

٣٠

.  خرما شد مرا خبر کندنی موقع چنکهیهم بگذار،و ي آنها قرار،بای برگشتنهی به مدیپس وقت-

.  خوباریبس-

 ؟يا زن گرفته-

. یبل-

 ؟ي ازدواج کردیبا ک-

. نهی زنان مدوهی از بیکیبا فالن زن،دختر فالن کس،-

 تو باشد؟ ي که همبازی نگرفتزهیچرا دوش-

 ي را به همسری عاقله زندمی مصلحت درم،یبگ تجربه ی تجربه داشتم،نخواستم زن جوان و بیچند خواهر جوان و ب! رسول اهللاای-

. انتخاب کنم

 ؟يدی شتر را چند خرنیا.ي خوب کار کرداریبس-

.  طالهیبه پنج وق-

. ری پولش را بگای بي که آمدنهی مال ما باشد،به مدمتی قنیبه هم-

 طال هیپنج وق«: فرمود»  بالل « اکرم به بدهد،رسول لیجابر شتر را آورد که تحو. مراجعت کردندنهی و به مددی سفر به آخر رسآن

» . پدرش عبد اهللا را بدهد،شترش هم مال خودش باشدي قرضهاگر،تای دهیبابت پول شتر به جابر بده،بعالوه سه وق

 »؟یبا طلبکاران قرار داد بست«: دی جابر پرسبعد،از

!  رسول اهللااینه -

 هست؟ شی به قرضهای آنچه از پدرت مانده وافایآ-

!  رسول اهللاایه ن-

.  خرما ما را خبر کندنیپس موقع چ-

 ی به اندازه کافزی خانواده جابر ني کرد و براهی آمد و حساب طلبکاران را تسوامبریپ. خدا را خبر کردد،رسولی خرما رسدنی چموقع

   گذاشت یباق

   کفشبند

 هی راه بند کفش امام صادق علنیدر ب.رفتند ی مشاوندانیخو از یکی خانه به تی تسلي از اصحاب برای السالم با بعضهی صادق علامام

.  برهنه به راه افتاديامام کفش را به دست گرفت و پا.شد ی که کفش به پا بند نميالسالم پاره شد به طور

دراز کرد به خود را   را از پا در آورد،بند کفش را باز و دستشیفورا کفش خو-که از بزرگان صحابه آن حضرت بود- عفوری ی ابابن

.  کندی برهند راه را طيطرف امام تا آن بند را بدهد به امام که امام با کفش برود و خودش با پا

:  و فرمودردی وجه حاضر نشد آن را بپذچی را از عبد اهللا برگرداند و به هشی خويخشمناك رو  با حالتامام

 کی ي برايا معنا ندارد که حادثه.  استی اولی آن سخت آن شخص از همه به تحملد،خودی آشی پی کسي برای سختکی اگر«

  » بشود  متحمل رنجيگری و ددیای بشینفر پ
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   و فرزدقهشام

 بود که حکومت یاز اوقات- ي دهه اول قرن دوم هجریعنی- داشت و آن روزگاري عهدتی بن عبد الملک با آنکه مقام والهشام

خود آن را لمس  برساند و با دست» حجر االسود « بعد از طواف کعبه خود را به  بود،هر چه خواستدهی به اوج قدرت خود رسيامو

 نوع سخن که ذکر خدا بود به زبان کی بودند،دهی که جامه احرام بود پوشساده نوع جامه کیمردم همه . نشدسریکند م

 هشام و مقام ییای دنتی درباره شخصتوانستند ی در احساسات پاك خود غرق بودند که نمکردند،چنان ی نوع عمل مکیداشتند،

 او را حفظ کنند،در مقابل ابهت و عظمت مت که او از شام با خود آورده بود تا حرمت و حشیافراد و اشخاص.شندیندی او بیاجتماع

. دندیرس ی به نظر مزی عمل حج ناچيمعنو

 سریس کند،به علت کثرت و ازدحام مردم مبرساند و طبق آداب حج آن را لم» حجر االسود «  هر چه کرد خود را بههشام

 که یانیشام. پرداختتی جمعي به تماشای آن کرسياو از باال. گذاشتندی کرسشی براي بلنديناچار برگشت و در جا.نشد

.  پرداختندتی منظره پر ازدحام جمعياشا به تمزیآنها ن.همراهش آمده بودند دورش را گرفتند

 یآثار عبادت و بندگ. به تن نداشتشتری جامه ساده بکی مانند همه زیاو ن.زکارانی پرهيمای ظاهر شد در سي مردانی منی ادر

 مطمئن به طرف حجر االسود یی آرام و قدمهايا افهیبعد با ق.اول رفت و به دور کعبه طواف کرد.اش نمودار بود خدا بر چهره

 نی که اانیشام. ساختکیادند و او خود را به حجر االسود نزد فورا کوچه ددندی او را دنکهیهم که بود،ی همه ازدحامبا تیجمع.آمد

 کی و طمطراق موفق نشده بود که خود را به حجر االسود نزدتی عهد با آن اهمتی بودند که مقام والدهی قبال ددند،ویمنظره را د

 هشام با آنکه کامال »ت؟سی شخص کنیا«: دی خود هشام پرسز از آنها ایکی. شد و غرق در تعجب گشتندرهیکند،چشمهاشان خ

» .شناسم ینم«:  زد و گفتی است،خود را به ناشناسنی العابدنی زنی بن الحسی شخص علنی که اشناخت یم

 نی در همیول! کند؟یجرات به خود داده او را معرف-دیچک ی خون مرشیاز ترس هشام که از شمش- بودی هنگام چه کسنی ادر

 از هر شی عرب،با آنکه به واسطه کار و شغل و هنر مخصوصش بي،شاعر زبردست و توانا» فرزدق « وقت همام بن غالب،معروف به

:  شد و احساساتش به جوش آمد که فورا گفتکی کند،چنان وجدانش تحرظ و حشمت هشام را حفحرمت ستیبا ي گریکس د

 عرب اتی ادبيکه از شاهکارها-  غرايا دهی قصستادهی اي بلندي ساده قناعت نکرد،بر روی و به معرف» شناسم یلکن من او را م«

سرود و -ههیبالبد- ابداع شودیخن چنان ستواند ی موج بزند مای که روح شاعر مثل درجانیاست و فقط در مواقع حساس پر از ه

:  گفتنیدر ضمن اشعارش چن.انشاء کرد

 خارج نی حرم و زمنیشناسد،زم یو را م کعبه انیشناسند،ا ی بطحا او را منی سرزميها زهی است که تمام سنگری شخص کسنیا«

» .شناسند یحرم او را م

» . مشهورزهی پاك پاکزکاری است آن پرهنیا. بندگان خداستنی بهترن،فرزندیا«

هذا (... ».شناسند ی و عجم او را م،عربی نفر فرضا نشناسکیاگر تو .رساند ی به او نمیانیشناسم،ز ی او را نمییگو ی تو منکهیا«

 قولک سی الطاهر العلم و لی النقی عباد اهللا کلهم هذا التقری و الحل و الحرم هذا ابن خعرفهی تی البطحاء وطاته و الب تعرفيالذ

)من هذا بضائره العرب تعرف من انکرت و العجم

 المال تی فرزدق را از بي خشم و غضب آتش گرفت و دستور داد مستمران،ازی بنی منطق و انی و ادهی قصنی ادنی از شنهشام

 جهیکه در نت- حوادثنی به ایتی اهمچی فرزدق هیول. کردندی زنداننهی مکه و مدنیب»  عسفان«قطع کردند و خودش را در 

 شدن،و در همان ی داد و نه به زندانتی اهمي به قطع حقوق و مستمرنداد،نه- آمده بودشی پشی برادهیشجاعت در اظهار عق

. کرد ی نميهجو و انتقاد هشام خوددار با انشاء اشعار آبدار از زیزندان ن
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فرزدق از قبول آن امتناع .به زندان فرستاد-که راه در آمدش بسته شده بود- فرزدقي پول برای السالم مبلغهی علنی بن الحسیعل

» . دارمافتی دری ندارم در مقابل آن پوللی خدا انشاء کردم و مي و برامانی و ادهی را فقط در راه عقدهیمن آن قص«: کرد و گفت

 و قصد تو آگاه است و تو را تیخداوند خودش از ن«:  داد به او کهغامی فرزدق فرستاد و پي آن پول را برانی بن الحسیبار دوم عل

 و »رساند ی نمانی به اجر و پاداش تو در نزد خدا زيری کمک را بپذنیتو اگر ا. خواهد دادکی و قصدت پاداش نتیمطابق همان ن

   رفتی پذهمفرزدق .ردی داد که حتما آن کمک را بپذفرزدق را قسم

  یبزنط

 او و نی که بيادی زيها  بود،باالخره بعد از مراسلهشی خود از علما و دانشمندان عصر خو،کهی نصر بزنطی بن محمد بن اباحمد

:  به امام گفتيروز. رضا شدحضرت  به امامتد،معتقدی که شنیی که کرد و جوابهای السالم رد و بدل شد و سؤاالتهیامام رضا عل

 شخصا به خانه کند ی نمدی تولی و رفت و آمد من از نظر دستگاه حکومت اشکالستی در کار نینع که مای دارم در مواقعلیمن م«

» . و حضورا استفاده کنممیایشما ب

 شب به يها مهیآن شب تا ن. خود خواندشی را پی خود را فرستاد و بزنطی السالم مرکب شخصهی روز،آخر وقت،امام رضا علکی

 بشی که نصتی موقعنی از ایبزنط.داد ی و امام جواب مدیپرس ی را مشی مشکالت خویمرتبا بزنط. گذشتی علميسؤال و جوابها

. دیگنج ی پوست نمر دی و از خوشحالدیبال یشده بود به خود م

 ي برااوری بخوابم ی مرا که خودم در آن میتر شخصهمان بس«: امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود. گذشته و موقع خواب شدشب

» . بگستران تا استراحت کندیبزنط

 از من ی کسای االن در دنگفت یدر دل با خود م. به پرواز در آمدالشیمرغ خ. مؤثر افتادی از اندازه در بزنطشی اظهار محبت،بنیا

 منم که نیا. فرستاد و با آن مرا به منزل خود آوردمی برا خود رای منم که امام مرکب شخصنیا.ستیتر ن سعادتمندتر و خوشبخت

 امام دستور دی منم که چون موقع خوابم رسنی انهایبعالوه همه ا. من نشست و پاسخ سؤاالت مرا دادبا از شب را تنها یمیامام ن

ر خواهد بود؟ ت  از من سعادتمندتر و خوشبختای در دنیپس چه کس. من بگسترانندي او را برایداد که بستر شخص

 که دستها را ی السالم در حالهیناگهان امام رضا عل.دید ی خودش مي پاری را زهای و ما فای خوش بود و دناالتی خنی سرگرم ایبزنط

 او را پاره االتی را مخاطب قرار داد و رشته خیبزنط»  احمدای «  عمود کرده بود و آماده برخاستن و رفتن بود،با جملهنیبه زم

: گاه فرمودکرد،آن

 صعصعۀ بن صوحان که از اکابر رای قرار نده،زگرانی بر دشی فخر و مباهات خوهی آمد ماشی تو پي آنچه را که امشب براهرگز«

 را از شیخو  به او محبت و مالطفت کرد،دستاری او رفت و بسادتی به عی شد،علضی السالم بود مرهی طالب علی بن ابی علارانی

 امور را نیا:  خواست از جا حرکت کند و برود،او را مخاطب قرار داد و فرمودنکهی همیشت،ول صعصعه گذاینشای بر پی مهربانيرو

 که يا فهی و وظفی را به خاطر تکلنهایمن تمام ا. شود ی تو نمي از برايزی بر چلی دلنهایا. فخر و مباهات خود قرار ندههیهرگز ما

   .» . خود فرض کندي برای بر کماللی را دلور گونه امنی ای کسدیمتوجه من است انجام دادم،و هرگز نبا

  ی علل،مهمانیعق

 به فرزند یعل. السالم به عنوان مهمان به خانه آن حضرت در کوفه وارد شدهی علی علنی المؤمنریبرادرش ام  در زمان خالفتلیعق

 خود به ی ردا از مال شخصکی و راهنی پکیامام حسن . کنهی هدتی به عمويا  کرد که جامه،اشارهی بن علش،حسنیمهتر خو

 بام دار االماره نشسته مشغول گفتگو ي رولی و عقیعل. و هوا گرم بوددی فرا رسبش. تعارف و اهداء کردلی عقشی خويعمو
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  بر خالف انتظاری داشت،ولینی طبعا انتظار سفره رنگدید ی که خود را مهمان در بار خالفت ملیعق.دیموقع صرف شام رس.بودند

»  است؟نی هست همچهغذا هر «: دیبا کمال تعجب پرس. آورده شديا رانهی ساده و فقاری سفره بسيو

» .میگو ی و سپاس مکنم ی شکر ماری نعمتها بسنی که خدا را بر است؟منیخدا ن  نعمتنیمگر ا«: یعل

ام،دستور فرما هر چه زودتر قرض  نده بار قرض ماریمن مقروضم و ز. و مرخص شوممی را زودتر بگوشیخو  حاجتدیپس با«: لیعق

» . برگردمشی بکن،تا زحمت را کم کرده به خانه خوی به برادرت کمک کنیخواه یمرا ادا کنند و هر مقدار م

 ؟یچقدر مقروض-

قع  صبر کن موی تو را بدهم،ولي قدر ندارم که قرضهانیمتاسفم برادر جان که ا!ادیچقدر ز!اوه،صد هزار درهم-.صد هزار درهم-

 بود نیاگر نه ا. را بجا خواهم آوردي و شرط مواسات و برادردهم ی و به تو مدارم ی خودم بر میحقوق برسد،از سهم شخص پرداخت

. گذاشتم ی خود نمي برايزی و چدادم یکه عائله خودم خرج دارند،تمام سهم خودم را به تو م

 صبر کن تا موقع ییگو یه کشور در دست تو است و به من م المال و خزانتیحقوق برسد؟ب صبر کنم تا وقت پرداخت!؟یچ-

 دنی مرا به رس،چراي المال بردارتی از خزانه و بیتوان ی میتو هر اندازه بخواه! برسد و از سهم خودم به تو بدهمها هیسهم پرداخت

 یام حقوق خودت را به من بده المال چقدر است؟فرضا تمتی مگر تمام حقوق تو از ببعالوه!؟یکن یحقوق حواله م موقع پرداخت

 کند؟ ی از من دوا ميچه درد

 می هستيمن و تو هم هر کدام فرد!  به من و تو دارد؟ی ندارد،چه ربطایخزانه دولت پول دارد .کنم ی تو تعجب مشنهادیمن از پ-

و کمک و مساعدت کنم،اما از  تا حدود امکان از مال خودم به تدی و من بایراست است که تو برادر من.نی افراد مسلمریمثل سا

. نیم المال مسلتیمال خودم نه از ب

 به من بدهند،تا من ی المال پول کافتیاجازه بده از ب «  کهکرد ی مختلف اصرار و سماجت مي با زبانهالی ادامه داشت و عقمباحثه

» .دنبال کار خود بروم

 اصرار و لی که عقنی بنیدر ا.شد ی مدهی از آنجا دهایتجار و بازار پول يصندوقها. که نشسته بودند به بازار کوفه مشرف بودآنجا

 ی عمل کنکنم،اگر ی به تو ميشنهادی،پيریپذ ی و سخن مرا نمياگر باز هم اصرار دار«:  فرمودلی به عقیکرد،عل یسماجت م

چه کار کنم؟ -» .ی از آن هم داشته باششی و بيداز را بپرشی خونی تمام دیتوان یم

 صندوقها را بشکن و هر چه دلت نی و انیی برو پانجای در بازار نماند،از ای خلوت شد و کسنکهیهم. استیی صندوقهانییا پنیدر ا-

!  بردارخواهد یم

 ست؟یصندوقها مال ک-

. زندیر ی خود را در آنجا منهی مردم کسبه است،اموال نقدنیمال ا-

 نیبه دست آورده و در ا  که به هزار زحمتيا چارهیو مال مردم ب که صندوق مردم را بشکنم یکن ی مشنهادیبه من پ!عجب-

اند بردارم و بروم؟   و به خدا توکل کرده و رفتهختهیصندوقها ر

 هم نیست؟ای مال متعلق به کنی تو باز کنم؟ مگر اي را برانی المال مسلمتی که صندوق بیکن ی مشنهادیپس تو چطور به من پ-

 نی اي دارلی مکنم،اگر ی ميگری دشنهادیاکنون پ.اند  خفتهشی خويها  در خانهالی خی راحت و ب است که خودیمتعلق به مردم

. ری را بپذشنهادیپ

 ؟يشنهادی چه پگرید-
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 است،در آنجا » رهیح « می کوفه شهر قدیکی نزدنی ادارم،در ی خود را بر مری شمشزی را بردار،من نشی خوری شمشياگر حاضر-

 بلند کرده ی و ثروت کالنمیزن ی مخونی از آنها شبیکی و بر میرو ی مي هستند،شبانه دو نفریتمندان بزرگبازرگانان عمده و ثرو

. میآور یم

 تو است اری المال و خزانه کشور که در اختتی از بمیگو یمن م.یزن ی حرفها را منی که تو اام امدهی ني دزديمن برا!بردار جان-

.  قروض خود را بدهم به من بدهند تا منیاجازه بده پول

چطور شد که .می را بدزدنی مال همه مسلمیعنی مال صدها هزار نفر مسلمان نکهی بهتر است از امی نفر را بدزدکیاتفاقا اگر مال -

 فقط منحصر ي که دزديا  کردهالی خست؟توی ني ربودن مال عموم مردم دزدی است،ولي دزدری نفر با شمشکیربودن مال 

 است که تو االن نی همي اقسام دزدنیتر عیشن!اورد؟ی برونی زور مال او را از چنگالش با حمله کند و بی به کسی کسنکهیبه ا است

  . یکن ی مشنهادیبه من پ

 

   وحشتناكخواب

هراسان آمد به حضور .دیرس ی به نظرش می وحشتناکيرهایهر لحظه تعب.به وحشت انداخته بود  بود او را سختدهی که دیخواب

» .ام دهی دیخواب«: ق و گفتامام صاد

 در دست دارد و آن يری سوار است و شمشنی اسب چوبکی ن،بری آدم چوبکی این،ی شبح چوبکی نکهی مثل ادمی دخواب«

 خواب مرا نی اری شما تعبخواهم ی وحشت افتادم،و اکنون مبه تی نهایمن از مشاهده آن ب.دهد ی را در فضا حرکت مریشمش

» .دییبگو

 ییاز خدا.یی شده مال او را از چنگش بربالهی که به هر وسي فکرنی دارد و تو در ای است که مالینی شخص معکیا حتم«: امام

» . منصرف شوشی خومی بترس و از تصمراندیم ی و تو را مدهیکه تو را آفر

 از یکی در سر من بود،ير که همچو فککنم یاعتراف م.يا  و علم را از معدن آن به دست آوردهی تو هستیقیحقا که عالم حق-

 نیمن ا. ندارديگری دي از من مشترری بفروشد و فعال غخواهد ی کرده مدای به پول پاجی دارد و چون احتيا  مزرعهگانمیهمسا

  . اورمی برونی آن مزرعه را از چنگش بی او استفاده کنم و با پول اندکاجی فکرم که از احتنیاش در ا روزها همه

 

   ساعدهی ظله بندر

 شب و خلوت کوچه استفاده کرده از خانه یکی تارش،ازی خبر از همه کسان خویامام صادق،تنها و ب. و مرطوبی بود و هوا بارانشب

 امام بود و ضمنا ناظر خرج کی نزدارانی که از اصحاب و سی بن خنیاز قضا معل.روانه شد»   ساعدهیظله بن «  آمد و به طرفرونیب

با چند قدم فاصله که . تنها نگذارمیکی تارنی خود گفت امام را در اشیپ. شدن امام از خانه شدرونیبمنزل امام هم بود متوجه 

.  آهسته به دنبال امام روان شددید ی میکیفقط شبح امام را در آن تار

 خت،وی رنی زميرو افتاد و نی از دوش امام به زميزی چنکهی ناگهان متوجه شد مثل ارفت ی طور که آهسته به دنبال امام منیهم

» . را به ما برگرداننی اایخدا«:  که فرموددی امام را شنيآهسته صدا

:  او را شناخت و فرمودی معليامام از صدا. جلو رفت و سالم کردی وقت معلنی ادر

 »؟ی هستی معلتو«

.  هستمی معلیبل-

.  استختهی رنی زمي نان در روي مقداردی افتاد،دنی بود که به زمزی که چه چندی از آنکه جواب امام را داد،دقت کرد بببعد
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» . جمع کن و به من بدهنی زمي را از رونهایا«: امام

 آن را به توانست ی می نفر به سختکی از نان بود که یانبان بزرگ. جمع کرد و به دست امام دادنی زمي نانها را از روجای تدریمعل

. دوش بکشد

» .رمی دوش بگ را من بهنیاجازه بده ا«: یمعل

» . کار از تو سزاوارترمنی به است،خودمی نر،الزمیخ«: امام

 که از خود خانه یکسان.آنجا مجمع فقرا و ضعفا بود.دندی ساعده رسی راه افتادند تا به ظله بني و دو نفردی نانها را به دوش کشامام

 جامه ری و دو تا دو تا،در زیکی یکیامام نانها را،. نبودداریهم ب نفر کیهمه خواب بودند و .بردند ی نداشتند،در آنجا به سر مییو ماوا

.  را فروگذار نکرد و عازم برگشتن شدي و احدگذاشتفرد فرد 

»  و معتقد به امامت هستند؟اند عهی شي نان آوردشانی دل شب برانی که تو در انهایا«: یمعل

. آوردم یدند نمک هم مبو  معتقد به امامتستند،اگری معتقد به امامت ننهاینه،ا-

  هودی سالم

:  گفتکمی سالم عليهنگام ورود به جا. وارد شديهودی ي همسر رسول اکرم در حضور رسول اکرم نشسته بود که مردشهیعا

. »مرگ بر شما « یعنی » کمیالسام عل«

 است که با يا ست،نقشهی تصادف نمعلوم بود که.» کمیالسام عل «  سالم گفتي وارد شد،او هم به جاگری دیکی که دی نکشیطول

» ...مرگ بر خود شما و«:  بر آورد کهادیخشمناك شد و فر  سختشهیعا.زبان،رسول اکرم را آزار دهند

 ي روي و بردبارمتی و مالینرم. صورتها را داردنیتر  و زشتنیناسزا اگر مجسم گردد بدتر.ناسزا مگو!شهی عايا«:  اکرم فرمودرسول

چرا .کاهد ی آن مییبای و زی برداشته شود از قشنگيزی هر چي و از رودهد، ی منتی و زکند ی مبایآن را زهر چه گذاشته شود 

 »؟ي شدنی و خشمگیعصب

 »ند؟یگو ی سالم چه مي به جای شرمی با کمال وقاحت و بنهای رسول اهللا که اای ینیب یمگر نم«: شهیعا

  » . بودی قدر کافنی هم)بر خود شما (» کمیعل«: چرا،من هم در جواب گفتم-

   به ابو ذريا نامه

او . کرده بودی اندرز جامعي نامه از او تقاضالهی به وسیشخص.از راه دور آمده بود. را باز کرد و خواندد،آنی به دست ابو ذر رسيا نامه

 و با داده ی قرار متی مورد عنا که چقدر مورد توجه رسول اکرم بوده و رسول اکرم چقدر او راشناخت ی بود که ابو ذر را میاز کسان

.  استآموخته ی به او حکمت مشی خوي پر معناوسخنان بلند 

 ی و دشمني بديدار ی از همه مردم او را دوست مشیبا آن کس که ب«:  جمله کوتاهکی جمله نوشت،کی ذر در پاسخ فقط ابو

.  طرف فرستادينامه را بست و برا» .مکن

با آن کس  «ست؟ی چه؟مقصود چیعنی با خود فت.اوردی از آن سر در نيزی ذر را باز کرد و خواند چ شخص بعد از آنکه نامه ابوآن

مگر ممکن است ! واضحات استحی توضلی که از قبنی چه؟ایعنی»   نکنی و دشمني بديدار ی از همه مردم او را دوست مشیکه ب

 خود ی سهل است، مال و جان و هستکند ی که نميبد!بکند؟ يو با او بد- محبوبهانیزتریآنهم عز- داشته باشدی محبوبیکه آدم

. کند ی و فدا مزدیر ی او ميرا در پا
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 جمله ابو ذر است،ابو ذر لقمان امت نی اندهی از نظر دور داشت،گودی جمله را نباندهی گوتی که شخصدیشی با خود اندگری طرف داز

.  بخواهمحیض از خودش تودیبا ستی نيا  دارد،چارهمانهی حکیاست و عقل

.  خواستحی به ابو ذر نوشت و توضيا  نامهمجددا

تو .ستی نيگریمقصودم شخص د.ی افراد در نزد تو همان خودت هستنیزتری و عزنیتر مقصودم از محبوب«:  ذر در جواب نوشتابو

ا خودت خصمانه رفتار  بیعنی نکن،ی دشمنزانتی عزنیتر  گفتم با محبوبنکهیا.يدار ی دوست مشتریخودت را از همه مردم ب

 و ضررش دامن خودش شود یاش بر خودش وارد م  صدمهمایشود،مستق ی مرتکب مسان که انی هر خالف و گناهیدان یمگر نم.نکن

  » .ردیگ یرا م

  نی نامعمزد

 مانیشد و سلغروب آفتاب . رفته بودندرونی با هم بي السالم به دنبال کارهی و امام رضا علي بن جعفر جعفرمانی روز را سلآن

اطاعت کرد و به اتفاق امام به » . به خانه ما و امشب با ما باشایب«:  الرضا به او فرمودی بن موسی برود،علشیبه منزل خو خواست

. خانه رفتند

 ي افتاد که او هم با آنان مشغول گلکارگانهی نفر بکیضمنا چشم امام به . بودندي که مشغول گلکاردی غالمان خود را دامام

» . تا با کمک کندمیا  گرفتهری را ما امروز اجنیا«:  غالمان»ست؟ی کنیا«: دیبود،پرس

 د؟یا  کردهنیی تعشی خوب،چقدر مزد برااریبس-

.  کردمی خواهی داد و او را راضمی باالخره خواهيزی چکی-

 جلو آمد و ي جعفرمانیسل. کندبینها را تاد آانهی آمد و رو آورد به طرف غالمان تا با تازدی و خشم در امام رضا پدی ناراحتآثار

 »؟یکن یچرا خودت را ناراحت م«: عرض کرد

 اجرت و د،اولی را به کار نگماری هرگز کسدی نکننی و مزد آن را معدی نکنی را طيام که تا کار من مکرر دستور داده«:  فرمودامام

 عالوه به او يزی چدیتوان ی کار هم،مد،آخری کننیار را معاگر مزد و اجرت ک.دی بعد از او کار بکشدی کننییمزد طرف را تع

 و شما را دوست شود ی شما ممنون و متشکر مد،ازیده ی شده به او منی که معيا  از اندازهشی شما بندیالبته او هم که بب.دیبده

 ی از شما ناراضد،شخصی اکتفا کندیا اگر هم فقط به همان اندازه که قرار گذاشته.شود ی شما و او محکمتر منی و عالقه بدارد یم

 که شما به او برد ی باز گمان نمدی کار هر اندازه که به او بدهد،آخری بگمارار را به کی و کسدی مزد نکننیی اگر تعیول.نخواهد بود

  » .دیا  شما از مزدش کمتر به او دادهپندارد ی مد،بلکهیا محبت کرده

   آزادای   استبنده

 بزند که در درون خانه چه خبرهاست؟بساط حدس توانست یگذشت،م ی آن خانه مکیهر کس که از نزد. بود ساز و آواز بلنديصدا

ها   خدمتکار درون خانه را جاروب زده و خاکروبهزكیکن.شد ی مدهی نوشی پای بود که پ» یم «  پهن بود و جامي گساریعشرت و م

 انیاش نما  از چهرهادی که آثار عبادت زي لحظه مردنیدر هم.زدی بري کنار بود تا آنها را درده آمرونیرا در دست گرفته از خانه ب

: دی پرسزكی آن کنگذشت،از ی از آنجا مکرد ی متی حکای طوالنيها  از سجدهاش یشانیبود و پ

»  آزاد؟ای  خانه بنده استنی اصاحب«

. آزاد-

. کرد ی بساط را پهن نمنی و اداشت ی را مشیاوندگار خو صاحب و مالک و خدي پروابود یاگر بنده م.معلوم است که آزاد است-
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 که به خانه یهنگام. خانه بکندرونی در بيادتری مکث ززكی و آن مرد موجب شد که کنزكی کننی سخنان بنی و بدل شدن ارد

 »؟ي آمدری قدر دنیچرا ا«: دیبرگشت اربابش پرس

» . دادمی پاسخنی کرد و من چنی و چنان پرسشگذشت ی مئتی ه وضع ونی با چنيمرد«:  کرد و گفتفی ماجرا را تعرزكیکن

مثل ) کرد ی خود پروا ماری از صاحب اختبود یاگر بنده م(مخصوصا آن جمله . فرو بردشهی ماجرا او را چند لحظه در اندنی ادنیشن

 تا دیدو. سخن رفتندهینبال گو برهنه به ديبا پا. نداددنی از جا جست و به خود مهلت کفش پوشاری اختیب. بر قلبش نشستریت

به دست آن حضرت به شرف توبه نائل . السالم نبود رساندهی بن جعفر علی هفتم حضرت موسامخود را به صاحب سخن که جز ام

بشر بن حارث بن  « او که تا آن روز به. برهنه به شرف توبه نائل آمده بود کفش به پا نکردي به افتخار آن روز که با پاگریشد،و د

تا . معروف و مشهور گشت» یبشر حاف «  و بهافتی»  پا برهنه « یعنی»  یالحاف «  معروف بود،از آن به بعد لقب» يعبد الرحمن مروز

 بود،از آن به بعد در سلک اشانیزادگان و ع تا آن روز در سلک اشراف. گرد گناه نگشتگری وفادار ماند،دشی خومانیزنده بود به پ

  . پرست در آمد  و خدازکاریمردان پره

 

  قاتی مدر

 منسوب به او » یمالک «  چهارگانه اهل سنت و جماعت است و مذهب معروفي از امامهایکی عامر یمالک بن انس بن مالک بن اب(

.ی شاگرد مالک بود و احمد بن حنبل شاگرد شافعیشافع.فهیبا عصر ابو حن  مقارن استيعصر و.است

 بود،بر اسی و قي بر رای متکشتری بفهی مکتب ابو حنرایرفت،ز ی به شمار مفهی ابو حنیفقه مالک نقطه مقابل مکتب ی فقهمکتب

 انی االعاتی حال،مطابق نقل ابن خلکان در وفنیدر ع.بود ثی بر سنت و حدی متکشتری مالک که بیخالف مکتب فقه

 فتوا داده است نگران و شی خويبه را موارد ی در برخنکهی و از استیگر ی مردن سخت میکی،مالک در نزد)286 ،صفحه3جلد(

 بخورم و از تبعه آن يا انهی از آن فتواها تازکی هر ي به جامی فتوا نداده بودم،و راضي کاش به رايا«: گفت یوحشتناك بود،م

».گناهان آزاد باشم

 یبن عتی است و بحیح شد صدیکه شه»  محمد بن عبد اهللا محض « عتی مطلب شمرده شده که معتقد بود بنی مفاخر مالک ااز

 العباس پروا ی و از سطوت بنکرد ی امتناع نمشی خودهی عقنیمالک از اظهار ا.ستی نحی بر زور بوده صحیالعباس چون مبن

و اتفاقا . زدندي به وی سختانهی سفاح و منصور،تازي،عموی عباسمانی امر سبب شد که به دستور جعفر بن سلنیهم.نمود ینم

،صفحه 3ان،جلدی االعاتیرجوع شود به وف. کنددای پيادتری زتیبب شد که مالک احترام و شهرت و محبوب خوردن سانهی تازنیهم

285.

و .اند  کردهتی رواثی بود که از آن حضرت حدی و از کسانکرد ی رفت و آمد مادی بود به محضر امام صادق زنهی چون در مدمالک

 که مالک به محضر امام صادق ی صدوق،هنگامی و امالعیل و علل الشرا خصاياز کتابها) 109 ،صفحه11جلد (مطابق نقل بحار 

 مورد تفقد امام قرار نکهی و مالک از ا» دارم یمن تو را دوست م«:فرمود ی به او مگاه و فرمود ی امام به او محبت مرفت یم

 به حضور امام صادق آمد و شد یمن مدت«: گفت یم) 3 صفحه(مالک به نقل کتاب االمام الصادق . گشت ی مشاد سخت گرفت یم

 و دهی ندی جعفر بن محمد در علم و تقوا و عبادت چشمزفاضلتر ا.دمید ی تالوت قرآن مای روزه ای در حال نماز شهیاو را هم.داشتم

اد و او از بزرگان عب«: دیگو یو هم مالک است که به نقل بحار درباره امام صادق م» . خطور نکرده استی و به قلبدهی نشنیگوش

نام رسول خدا .د بوضیمجلسش پر ف.خوش مجلس و خوش معاشرت بود.دانست ی مثی حداری و بسدیترس یزهاد بود که از خدا م

 و هنگام دندی رسقاتیبه م. السالم بودهی در سفر حج همراه امام صادق علیسال،). کرد ی مریی رنگ صورتش تغدیشن یرا که م

 ذکر را به زبان آوردند و نی طبق معمول اگرانید.دیرس-کی اللهم لبکی ذکر معروف لبیعنی-  گفتنهی لباس احرام و تلبدنیپوش
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 به امام یجانی ذکر را بر زبان آورد، هنی اخواهد یم نکهی حال امام منقلب است،همدیمالک بن انس متوجه امام صادق شد،د.گفتند

 از مرکب به اری اختی بخواهد ی که مدهد یز دست م را اشی و عنان کنترل اعصاب خوشکند ی مشی و صدا در گلودهد یدست م

» .دیی ذکر را بگونی طور هست است،هری نيا چاره! بن رسول اهللاای«: مالک جلو آمد و گفت.فتدی بنیزم

:  فرمودامام

تو مرا به  ای است که خدانی اي گفتن به معناکیم؟لبی بگوکیچگونه جسارت بورزم و به خود جرات بدهم که لب! عامری پسر ابيا«

 کنم و ی طور گستاخنی خود اي با خداینانیبا چه اطم. و همواره آماده به خدمتمکنم ی با کمال سرعت اجابت میخوان یآنچه م

  »  آن وقت چکار کنم؟» کیال لب«:  کنم؟اگر در جوابم گفته شودیخود را بنده آماده به خدمت معرف

   نخلبار

 آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها که با کار کردن در آنجاها آشنا رونیب السالم از خانه هی طالب علی بن ابیعل

 »؟ي همراه دارزیچه چ!ی علای«: دی پرسیشخص. همراه داشتزی ني باررفت،ضمنا یبود م

» .خرما،ان شاء اهللا درخت«: یعل

! خرما؟ درخت-

 که برد ی همراه می که آن روز علیی خرمايها  تمام هستهدندید گرانی او و دی شد که بعد از مدتلی زای آن شخص وقتتعجب

 سبز و يها  نخلستان در آمد و تمام آن هستهکی شود،به صورت ي تناوريخرما  درختکی هر ندهیکشت کند و آرزو داشت در آ

  .  شدیهر کدام درخت

   کارعرق

 ي عرق امام را از تمام بدنش جارادی زتیفعال. بودنیم که متعلق به شخص خودش بود مشغول کار و اصالح زینی کاظم در زمامام

:  و عرض کرددی وقت رسنی در ای حمزه بطائنی بن ابیعل.ساخته بود

 »؟يگذار ی نمگرانی کار را به عهده دنی گردم،چرا اقربانت«

 ؟یمثال چه کسان- اند کرده ی کارها منی بگذارم؟افراد از من بهتر همواره از اگرانیچرا به عهده د-

 و بندگان غمبرانی پيای و اوصغمبرانی از سنن پنی در زمتیاساسا کار و فعال. و همه پدران و اجدادمنی المؤمنریرسول خدا و ام-

   خداوند است ستهیشا

   شددهی که برییدوست

مردم .دا شوند از هم جي بودند روزگریکدی مالزم شهی که همقی شود و آن دو رفدهی بری که آن دوستبرد ی گمان نمی کسدیشا

 که یمعموال وقت.شناختند ی مقشی خودش بشناسند به نام دوست و رفی از آن اندازه که به نام اصلشی از آنها را بیکی

» ...قیرف«: گفتند ی نداشتند و ماش یصل کنند، توجه به نام اادی از او خواستند یم

 بودند و با هم داخل بازار کفشدوزها گریکدی با شهیز که مثل هم در آن رویمعروف شده بود،ول»   امام صادققیرف «  او به ناميآر

!  شود؟دهی برشهی همي براشان ی رشته دوستندیای برونی از آنکه آنها از بازار بشی که پکرد ی گمان می کسایشدند آ

 در آن روز با او بود و از  پوستش هماهیغالم س. همراه امام بود و با هم داخل بازار کفشدوزها شدندشهی آن روز او مانند همدر

 دو مرتبه سر را به عقب گریبعد از چند قدم د.دیسر نگاه کرد،غالم را ند در وسط بازار ناگهان به شت.کرد یسرش حرکت م پشت
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ر  اطراف شده و از ارباب خود دويکه سرگرم تماشا- سر نگاه کرد،هنوز هم از غالم  بار به پشتنیسوم.دیبرگرداند،باز هم غالم را ند

:  گفتي خشم به ود،بای مرتبه چهارم که سر خود را به عقب برگرداند غالم را ديبرا. نبوديخبر-افتاده بود

 کرد و محکم به 292!خود را بلند  جمله از دهانش خارج شد،امام صادق به عالمت تعجب ستنی تا ا»؟يکجا بود! فالنمادر«

:  زد و فرمودشی خویشانیپ

 با تقوا و ي تو مردکردم ی مالیمن خ!؟یده یبه مادرش نسبت کار ناروا م!؟یده ینام مبه مادرش دش! اهللاسبحان«

» . وجود نداردییمعلومم شد در تو ورع و تقوا.يزگاریپره

 غالم نیمادر ا.ستندی که آنها مسلمان نیدان یخودت م. است و مادرش هم از اهل سند استي غالم اصال سندنیا! رسول اهللاابنی-

. ن نبوده که من به او تهمت نا روا زده باشم زن مسلماکی

 طبق همان سنت و قانون رفتار کنند عملشان زنا یوقت. در امر ازدواج دارندی و قانونی سنتیهر قوم.مادرش کافر بوده که بوده-

. شوند ی و فرزندانشان زنازاده محسوب نمستین

» . از من دور شوگرید«:  به او فرمودانی بنی بعد از اامام

  . کامل انداخت یی آنها جدانی که امام صادق با او راه برود،تا مرگ بدی ندی کسگری از آن،دبعد

 

   دشنامکی

 بن انی در خانه سفرونی اسب ارباب خود را در دست داشت و ب،افساریرانی معروف اسندهی عبد اهللا بن مقفع،دانشمند و نوغالم

.  و سوار اسب شده به خانه خود برگردددیای برونی را انجام داده بشیابش کار خو بصره،نشسته بود تا ارب،فرمانداری مهلبهیمعاو

 از ابن یهمه برگشتند و رفتند،ول- فرماندار رفته بودندشیکه بعد از او پ-گری دامد،افرادی نرونی و ابن مقفع بدی به طول انجامانتظار

 ي به سراپای پس از نگاهای کرد ی می اطالعی اظهار باید،یپرس یاز هر کس م.کم کم غالم به جستجو پرداخت. نشديمقفع خبر

. رفت ی و مانداخت ی را باال مها د،شانهی بگوی سخنکهغالم و آن اسب، بدون آن

 مقتدر وقت فهی خلي بن عبد اهللا بن عباس و عموهایپسران عل-مانی و سلیسی را به عوس،خودی گذشت و غالم،نگران و ماوقت

.  و کاتب آنها بود رساند و ماجرا را نقل کردریمقفع دبکه ابن - یقیمنصور دوان

مند بودند و از او  بود عالقه  دسترهی چی توانا و مترجميا سندهی دانشمند و نويری به عبد اهللا بن مقفع که دبمانی و سلیسیع

 زدن با زبان درباره شی بود،از ن متهور و جسور و بد زباني آنها پشتگرم بود و طبعا مردتی به حمازیابن مقفع ن.کردند ی متیحما

. بودند،ابن مقفع را جسورتر و گستاختر کرده بود  مقام خالفتي عمومان،کهی و سلیسی عتیاحم.کرد ی نمغی درگرانید

ابن مقفع به خانه من «: او اساسا منکر موضوع شد و گفت. خواستندهی بن معاوانی اهللا بن مقفع را از سفمان،عبدی و سلیسیع

 انکار ي جاگری بودند که ابن مقفع داخل خانه فرماندار شده و شهود شهادت دادند،ددهی چون روز روشن همه دیول» .ست اامدهین

 منازعه هم عبارت بود از نیطرف.  مثل ابن مقفعي معروف و دانشمندتی قتل نفس بود،آنهم شخصيپا. نبودی کوچککار. نبود

 دعوا و شهود و نیطرف. شددهی در بغداد کشفهیقهرا مطلب به دربار خل. گریطرف د از فهی خلي طرف،و عموهاکیفرماندار بصره از 

:  گفتشی خويبعد از شهادت شهود،منصور به عموها. شد و شهود شهادت دادندحدعوا مطر. به حضور منصور رفتندنیهمه مطلع

 که اگر ابن شود یدار م  از شما دو نفر عهدهکی کدام ی را االن به اتهام قتل ابن مقفع بکشم، ولانی ندارد که سفی من مانعيبرا«

زنده و سالم وارد شد او را به قصاص )  بودسرش  که پشتياشاره کرد به در( در نی از اانیمقفع زنده بود و بعد از کشتن سف

»  بکشم؟انیسف
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 او را زنده و انی باشد و سف خود گفتند مبادا که ابن مقفع زندهشی درماندند و پزده رتی سؤال حنی در جواب امانی و سلیسیع

 دهی دي و خبري از ابن مقفع اثرگریمدتها گذشت و د. خود صرف نظر کردند و رفتنديناچار از دعوا. فرستاده باشدفهیسالم نزد خل

. شد ی هم داشت فراموش مشا کم کم خاطره.  نشددهیو شن

 کی یحت. استزده ی مشی را نهی بن معاوانی سفشیه با زبان خو افتاد،معلوم شد که ابن مقفع هموارابی از مدتها که آبها از آسبعد

 از ترس یرد،ولی بوده تا انتقام زبان ابن مقفع را بگنی در کمشهی همانیسف.  دشنام مادر گفته استي وبه تیروز در حضور جمع

: افتد ی اتفاق ميا  است،تا آنکه حادثهکرده ی نمفه،جراتی خلي عموهامان،ی و سلیسیع

عبد اهللا بن . منصور،نوشته شود و منصور آن را امضاء کندگری دي،عموی عبد اهللا بن علي برايا  بود که قرار شد امان نامهنی احادثه

در آن . کرد و نوشتمیابن مقفع هم آن را تنظ.سدیدرخواست کرد که آن امان نامه را بنو-  برادرانش بودریکه دب- از ابن مقفعیعل

 نامه یوقت. کرده بودی سفاك عباسفهیبه منصور خل  نسبتيا  زننده و گستاخانهراتیم برده بود تعب که نایطیامان نامه ضمن شرا

 زیمنصور ن.» ابن مقفع«: گفته شد»  کرده است؟می را تنظنی ایچه کس«: دیشد،پرس  و ناراحتری سخت متغدیبه دست منصور رس

.  کرده بوددایفرماندار بصره پ هیمعاو بن انی کرد که قبال سفدای او پهیهمان احساسات را عل

 به ی حاجتي ابن مقفع براي آنکه روزگشت،تا ی فرصت می در پانیسف. کنهی نوشت که ابن مقفع را تنبانی محرمانه به سفمنصور

 ی در اتاقمانشی از غالمان و دژخيا  و عدهانی که وارد شد،سفیوقت.  درگذاشترونی رفت و غالم و مرکبش را بانیخانه سف

 بود دهی که تا آن روز از او شنیی به ابن مقفع افتاد،زخم زبانهاانی چشم سفنکهیهم. بودل هم در آنجا مشتعي بودند و تنورنشسته

 هست ادتی«: رو کرد به او و گفت. بود مشتعل شدشی که در جلوي مانند همان تنورنهیدر نظرش مجسم و اندرونش از خشم و ک

 ابن مقفع را ی صورتنی و در همان جا به بدتردی نبخشدهی فایمعذرتخواه» .وقت انتقام است ؟حااليآن روز به من دشنام مادر داد

  . برد نیاز ب

   زبانریشمش

 ری در مجلس وزي قرن سوم هجرمهی ن،دری دوره عباسي سراحهی معروف هجوگو و مد،شاعری بن عباس،معروف به ابن الرومیعل

 مغرور شی زبان خوری و شمشانی به قدرت منطق و بشهیاو هم.ته و سرگرم بود اهللا نشسدی به نام قاسم بن عبیالمعتضد عباس

 عکس کرد،بر ی و خشم خود را ظاهر نمی ناراحتی و نگران بود ولدیترس ی میلی خیلروم اهللا از زخم زبان ابن ادیقاسم بن عب.بود

از معاشرت با - زد ی فال بد ميزیه داشت و به هر چ کییاطهای و وسواسها و احتهایبا همه بد دل-ی که ابن الرومکرد ی رفتار ميطور

فورا از . بعد از آنکه خورد متوجه شدیابن الروم. زهر داخل کردندی ابن الروميقاسم محرمانه دستور داد تا در غذا.کرد ی نمزیاو پره

 »؟يرو یکجا م«: قاسم گفت.جا برخاست که برود

. يبه همان جا که مرا فرستاد-

. پدر و مادرم برسانپس سالم مرا به -

. روم یمن از راه جهنم نم-

   . در آمد ي از پاشی زبان خوریباالخره با شمش.دی نبخشدهیها فا  معالجهی رفت و به معالجه پرداخت ولشی به خانه خوی الرومابن
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   همکاردو

 دو نفر نیا. همه مردم کوفه شده بود مورد اعجابی اباضدیزی صادقانه هشام بن الحکم و عبد اهللا بن ي و همکارتیمی و صمصفا

 داشتند،جنس ي مغازه خرازکی گریکدی  به شرکتندویا. شده بودندیمی و صمنی خوب و دو همکار امکیضرب المثل دو شر

.  رخ نداديا  آنها اختالف و مشاجرهانی مندتا زنده بود.فروختند ی و مآوردند ی ميخراز

 ی از اصحاب علی شدند و آنها جمعدای پنی نخست در حادثه صفمیدان یرج چنانکه مخوا. از فرق ششگانه خوارجندیکی هیاباض(

 گری و از طرف دکردند ی کار مدهی عقي بر مبنای دسته چون از طرفنیا.دندی شدند و بر آن حضرت شوریاغی السالم بودند که هیعل

.بودند  وقتي مزاحم حکومتهاشهی شدند و همدای پنی مسلمانی بودند که در مییتهای جمعنیرجاهل و متعصب بودند،از خطرناکت

 با آنها متفق نبودند کافر و دهی را که در عقنی مسلمری السالم و عثمان اتفاق داشتند و غالبا ساهی علی از علي عموما در تبرخوارج

خون و مال آنها را مباح  و اساسا دادند ی و به آنها ارث نمدانستند ی نمزی را جانی مسلمگری با ددانستند،ازدواج یمشرك م

 و مال و خون آنها دانستند ی محی شهادت آنان را صحی بودند،ازدواج و حتمتری فرق خوارج مالری از ساهیباض فرقه ایدانستند،ول یم

شود رجوع .  خروج کردي امويکه در اواخر عهد خلفا»  عبد اهللا بن اباض « به نام  استي مردهی اباضسیرئ.شمردند ی محترم مزیرا ن

 دو نفر در نی و مذهب بود،ادهی دفاع از عقيآنجا که پا. بود) 21 و صفحه 172،چاپ مصر،صفحه 1 ،جلدیبه ملل و نحل شهرستان

 دخالت ندهند و با کمال متانت ی شؤون زندگری را در سای آنها توانسته بودند تعصب مذهبیدو جبهه کامال مخالف قرار داشتند،ول

 و شاگردان هشام به همان انیعیافتاد که ش ی اتفاق ماری بسنکهی ابتریعج. برسانندانی معامله را به پاکار شرکت و تجارت و کسب و

 خود ی مذهبدهی بر خالف عقی سخناندنی و عبد اهللا از شنآموخت ی را به آنها معی و هشام اصول و مسائل تشآمدند یمغازه م

ع بود فرا ی مذهب تشهی خودشان را که غالبا علی مذهبماتیچشم هشام تعل و در جلو آمدند ی مهی اباضزین.داد ی نشان نمیناراحت

. داد ی نشان نمی و هشام ناراحتگرفتند یم

 دارم که مرا به لیمن م.یشناس یتو مرا خوب م.می و همکاریمی دوست صمگریکدیمن و تو با «:  روز عبد اهللا به هشام گفتکی

» .ی کنجین تزو و دخترت فاطمه را به ميری خودت بپذيداماد

» .فاطمه مؤمنه است«: نکهی جمله گفت و آن اکی در جواب عبد اهللا فقط هشام

. اوردی نانی موضوع به منی از ای سخنگری جواب سکوت کرد و دنی ادنی اهللا به شنعبد

 دو نی انیب  که توانستتنها مرگ بود.افتی آنها باز هم ادامه يهمکار. کندجادی ای آنها خللی نتوانست در دوستزی حادثه ننیا

   . و آنها را از هم دور سازد ندازدی بییدوست جدا

   شرابخوارهمنع

 ي بود که برای از کسانیکی یشقران. دادند ی ميزی المال را باز کرده بودند و به هر کس از آن چتی دستور منصور صندوق ببه

 یشقران.ردی خود بگي برای تا سهمکرد ی نمدای پيا لهی وسختشنا ی او را نمی چون کسی المال آمده بود ولتی از بیسهم افتیدر

 یمول «برد ی را از او به ارث مي هم آزادی برده بوده و رسول خدا او را آزاد کرده بود و قهرا شقرانادش از اجدیکی نکهیرا به اعتبار ا

 نظر نی و از اشد ی محسوب می شقراني برایاب به نوبه خود افتخار و انتسنی آزاد شده رسول خدا،و ایعنی گفتند یم»  رسول اهللا

. دانست یخود را وابسته به خاندان رسالت م

 السالم را هی صادق علرد،امامی المال بگتی خودش از بي برای بود تا سهميا لهی نگران آشنا و وسی شقراني که چشمهانی بنی ادر

 آن را به نکهیهم. گرفته و با خود آوردی شقراني برایم که سهدی نکشیامام رفت و طول. را گفتشیخو  جلو و حاجتد،رفتید

 ی از تو به واسطه انتسابی خوب است،ولیکار خوب از هر کس«:  گفتي جمله را به ونی ازیآم مالطفت ی داد، با لحنیشقران دست
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 نی از تو به خاطر همید است،ولو کار بد از هر کس ب. استباتری خوبتر و زدانند ی و تو را وابسته به خاندان رسالت ميکه با ما دار

 جمله دانست که امام از سر او نی ادنی با شنیشقران.  و گذشتمود جمله را فرنیامام صادق ا» . استحتریتر و قب انتساب زشت

وجه به او محبت کرد و در ضمن محبت او را مت  او شرابخوار استدانست ی منکهی امام با انکهی او آگاه است،و از اي شرابخواریعنی

  . شرمسار گشت و خود را مالمت کرد شی وجدان خوشی پیلی نمود،خبشیع

  فهی خلراهنیپ

 منبر ي که پای مردميدر خالل سخن گفتن و. بودی منبر مشغول سخنراني باالي روزشیخو  در زمان خالفتزی بن عبد العزعمر

 حرکت موجب تعجب حضار و شنوندگان نیا.دهد ی را حرکت مشی خوراهنی و پبرد ی گاه به گاه دست مفهی خلدندید یبودند م

 دهد؟ ی و آن را حرکت مشود ی مراهنشی متوجه پفهیخل  سخن گفتن دستلچرا در خال:دندیپرس ی و همه از خود مشد یم

 که ییهای و جبران افراط کارنی المال مسلمتیب تی رعاي برافهی معلوم شد که خلقیپس از تحق.دی تمام شد و به آخر رسمجلس

 نداشته يگری دراهنی ندارد و چون آن را شسته،پشتری براهنی پکیاند   المال کردهتی و اسراف بری در تبذي وانینیشیسالف و پا

   تا زودتر خشک بشود دهد ی است و اکنون آن را حرکت مدهی را پوشراهنیپاست که بپوشد، ناچار بال فاصله 

   آشفته حالجوان

 چشم نی بنیدر ا.شدند ی داده مزی روشن شده بود و افراد کامال تمگریهوا د.با مردم خواند صبح را رسول اکرم در مسجد نماز

 طرف و آن طرف نی و دائما به استادیا ی تنش نميسرش آزاد رو.دیرس ی به نظر مي عادری افتاد که حالش غیرسول اکرم به جوان

 و الغر شده کی در کاسه سر فرو رفته،اندامش بارشی رنگش زرد شده،چشمهادی کرد،دن به چهره جواینگاه. کرد یحرکت م

: دیاز او پرس.است

 »؟ی چه حالدر«

!  رسول اهللاای نمیقیدر حال -

 ست؟ی تو چنیقی و اثر دهد،عالمت ی آن را نشان مقتی دارد که حقي آثارینیقیهر -

 انی به پایه است و روزها را من با تشنگ درد قرار داده،در شبها خواب را از چشم من گرفتنی من همان است که مرا قرنیقی-

 است که عرش پروردگار را در موقف نیمثل ا.ام  رو کردهگری دي رو گردانده و به آن سوهای و ما فای از تمام دنگرید.رسانم یم

هده  مشامی را در عذاب الانی و دوزخمی را در نعانی است که بهشتنیمثل ا.نمیب ی مرا خالئق عی حشر جمنیحساب و همچن

: رسول اکرم رو به مردم کرد و فرمود.  انداخته استنی اآلن در گوشم طننی آتش جهنم همبی لهي است که صدانیمثل ا.کنم یم

» . روشن کرده استمانی است که خداوند قلب او را به نور ايا  بندهنیا«

دعا کن خداوند جهاد و ! رسول اهللاای«: عرض کردجوان » . خود نگه داري را براکوی حالت ننیا«:  رو به آن جوان کرد و فرمودبعد

» .دی فرمابمیشهادت در راه حق را نص

 دی که در آن جنگ شهي نفرنیدهم.  آمد و آن جوان در آن جهاد شرکت کردشی پي که جهاددی نکشیطول. اکرم دعا کردرسول

  شد همان جوان بود 
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   حبشهمهاجران

 را که به ي نه تنها نتوانست افرادانی مکيهایریفشارها و سختگ.شد ی در مکه افزوده منی به سال و ماه به ماه بر عده مسلمسال

هجوم روز افزون .ردی اسالم بگي بودند از اسالم برگرداند،بلکه نتوانسته بود جلو هجوم مردم را از مرد و زن به سودهیاسالم گرو

 چیکه با ه- آناندنیاسالم،و اصرار و سماجت و محکم چسب دلسرد نشدن و سر نخوردن مسلمانان از د اسالم و بعيمردم به سو

. افزودند ی منی مسلمتی و روز به روز بر شدت عمل و آزار و اذکرد ی منی و خشمگی را عصبشی قرشتریب-گشتند ی بر نميا لهیوس

لمانان کوتاه کند،به  را از سر مسشی موقتا دست قرنکهی ايرسول اکرم برا.کردند ی تنگ شد و همچنان صبر منی بر مسلمکار

 حبشه مرد عادل و ی فعليفرمود چون فرمانروا. حبشه مهاجرت کنندي کرد از مکه خارج شوند و به سوشنهادیمسلمانان پ

.  همه فراهم سازدي برای متعال فرجي بعد خداد،تای سر بره در جوار او بی مدتدیتوان ی است، ميدادگستر

که - راشی خوی و اعمال و فرائض مذهبکردند ی میدر آنجا راحت و آسوده زندگ. کردند از مسلمانان به حبشه هجرتيادی زعده

 از رفتن مسلمانان به حبشه و نکهی همشیقر. دادند یدر آنجا آزادانه انجام م- آزادانه انجام دهندتوانستند ی نحو نمچیدر مکه به ه

 که دندی خود شورا کردند و نقشه کشانی شود،در ملیر آنجا تشک اسالم دي برای مبادا کانوننکهی ارس آنها مطلع شدند،از تشیآسا

 خود انی از مركی و زستهی منظور دو مرد شانی ايبرا.رندی تحت نظر بگشهی کنند تا مسلمانان را به مکه برگردانند و مثل هميکار

 انی و اطرافتهای سران و شخصي برايگری دادی زيای پادشاه حبشه،و هدا» یاشنج « ي برايادی زيایانتخاب کردند و همراه آنها هدا

 دو نفر دستور دادند که بعد از ورود به حبشه اول به سراغ رؤسا و نیبه ا. که سخنانشان در پادشاه مؤثر بود فرستادندینجاش

اند   ما برگشتهنید از رای تجربه و نادان ما اخی بانان از جویجمع«: دیی و به آنها بگودی آنها را بدهيای و هدادی بروی نجاشانیاطراف

اند که از شما خواهش   شما فرستادهشیاکابر و بزرگان قوم ما، ما را پ.اند به کشور شما اند و حاال آمده  وارد نشدهزی شما ننیو به د

 شود ی مطرح می مطلب در حضور نجاشنی ای وقتمیکن یخواهش م.دیی نمامی و به ما تسلدی کنرونی را از کشور خود بنهای امیکن

» .دی کندییا نظر ما را تاشم

 دادند و از همه آنها قول گرفتند که در يا هی هدکی را مالقات کردند و به هر تهای بزرگان و شخصکی کی شی قرفرستادگان

.  کننددییحضور پادشاه نظر آنان را تا

.  داشتندانی را بشیخو  کردند و اجتمی خود را تقدسی و نفی عاليای رفتند و هدای به حضور خود نجاشسپس

 سخن گفتند،همه نظر دادند که فورا دستور اخراج مسلمانان شی قرندگانی مجلس همه به نفع نمانانی نشهی،حاشی قرار قبلطبق

.  داده شودشی قرندگانی آنها به نمامیو تسل

 که من ستی نحی صحنیااند،  خود به کشور من پناه آوردهنی از سرزمیمردم«: گفت. فکر و نظر نشدنی امی تسلی خود نجاشیول

الزم است آنها را احضار کنم و سخنشان را بشنوم،تا . آنها صادر کنم و دستور اخراج بدهمهی علیابی غده،حکمی نکرده و ندقیتحق

»  بکنم؟دی چه بانمیبب

 که از يزی چاری گرفت،زدنی و قلبشان تپدی پرشی قرندگانی خارج شد،رنگ از صورت نمای جمله آخر از دهان نجاشنی که ایوقت

 روبرو ی مسلمانان در حبشه بمانند و با نجاشدادند ی محیآنان ترج. با مسلمانان بودی همان روبرو شدن نجاشدندیترس یآن م

 شده،از نی دنیدارد و هر کس که مفتون ا»  کالم«و »  سخن« هر چه دارد از دی جدشی کنی است که انینشوند،چون مگر نه ا

 يا  است که جاذبهنی شده؟مگر نه ای از جانب خدا به من وحدیگو ی است که محمد م307!یخصوص سلسله سخنان بکی دنیشن

 نیشان حفظ دارند در ا  سخنان که همهن مسلمانان آمدند و از همادیداند؟شا ی در آن سخنان نهفته است؟حاال که مزیسحر آم

 کرد،کار از کار گذشته دی چه بایول.کند ی و مکرد ی م همان اثر را کرد که در مجالس مکهزی مجلس ننیمجلس خواندند و در ا

. اورندی بي به حضور ونیاند در موقع مع  به کشور حبشه پناه آوردهندیگو ی عده را که منی دستور داد اینجاش.است
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 و ینجاش دربار نانی نشهی رجال و حاشيها  آنان و رفت و آمدشان به خانهيها هی و هدشی قرندگانی از آمدن نمامسلمانان

 نگران بودند که مبادا نقشه آنها کارگر شود و مجبور شوند به مکه اریمنظورشان از آمدن به حبشه کامال آگاه بودند،و البته بس

. برگردانده شوند

جمع شدند و شورا کردند که در آن .  سرشان آمدهي آمد و آنان را احضار کرد،دانستند که خطر تا باالی که مامور نجاشیوقت

 کنند و فی تعرتی وضع خودشان را در جاهلیعنیند،ی نگويزی چقتی و نظرها همه متفق شد که جز حقهایند؟رایس چه بگومجل

 کلمه بر خالف واقع کی را کتمان نکنند و يزی چچی کنند،هحی را تشری اسالم و روح دعوت اسالمي اسالم و دستورهاقتیبعد حق

. ندینگو

 دستور ی مطرح بود،نجاشدی جدنی دکی در اطراف قی موضوع تحقز،چونیاز آن طرف ن. شدند به مجلس واردمی فکر و تصمنی ابا

ها با »  اسقف« از يادیعده ز. بود در مجلس حاضر باشندحیحبشه که مذهب مس  آن وقتی مذهب رسمي از علمايا داد که عده

 مخصوص خود ي در جاکی هر زی نیلتمقامات دو.ک کتاب مقدس گذاشته شدیجلو هر کدام . شرکت کردندی مخصوصفاتیتشر

خود . به مجلس داده بودی داده، شکوه و جالل خاصگریکدی به دست  دستی مذهبفاتی و تشری سلطنتفاتیتشر.قرار گرفتند

 در اری اختی بيا نندهی بره. خود قرار گرفته بودندي درجات،در جابی هر کدام،به ترتگرانی در صدر مجلس نشسته بود و دینجاش

. شد ی خاضع مفاتیآنهمه عظمت و تشرمقابل 

 » ي سر و بر تارك هفت اختر پاریخشت ز« به آنان داده بود و خود را یخاص  و اعتقاد به اسالم وقار و متانتمانی که امسلمانان

 پس از یکی به دنبال او،نیری طالب در جلو و سایجعفر بن اب.شدند  و آرامش و وقار وارد آن مجلس با ظمتنهی طماندند،باید یم

 ادب معمول زمان را تی رعانکهیباالتر از همه ا.  به آنهمه جالل و شکوه ندارندی توجهچی هنکهی مثل ایول.  وارد شدنديگرید

. وارد شدند و سالم کردند.  و به خاك بوسه زدن است،نکردنديبه مقام سلطنت،که اظهار خاکسار نسبت

 نجای ما که به خاطر آن به انید«: ورد اعتراض قرار گرفت،اما آنها فورا جواب دادند مشد ی می تلقی که به منزله اهانتانی جرنیا

» .می کني اظهار خاکسارگانهی ي خداری در مقابل غدهد ی به ما اجازه نممیا پناه آورده

لمانان  به مسیبی عجتی و عظمت و شخصبتی در دلها انداخت و هی آن عمل،رعبهی سخن در توجنی ادنی آن عمل و شندنید

.  مجلس همه تحت الشعاع قرار گرفتي عظمتها و جاللهاریداد که سا

 زی خود شما متمای قبلنی است که هم با دینی شما چه ددی جدنی دنیا«: دی از آنها شد،پرسیدار بازپرس  شخصا عهدهینجاش

»  ما؟نیاست و هم با د

 بود که او نی السالم بود و قرار بر اهی علی علنی المؤمنریبزرگتر ام طالب برادر ی و زعامت مسلمانان در حبشه با جعفر بن اباستیر

.  و جوابده سؤاالت باشدحاتیدار توض عهده

 رحم م،قطعیشد ی فحشاء مم،مرتکبیخورد ی مم،مرداریدیپرست ی مم،بتیبرد ی به سر می که در نادانمی بودیما مردم«:  گفتجعفر

 يغمبری که خداوند پمیبرد ی به سر می حالتنیدر چن.خوردند ی ما را مي ما ضعفايای اقوم،یکرد ی مي بدگانی همسام،بهیکرد یم

 خواند و از پرستش کتای ي و عبادت خدادیاو ما را به توح.میشناس ی او را کامال می پاکدامنو ما مبعوث فرمود که نسب يبه سو

ما . احترام نفوس،ویگی امانت،و صله رحم،و خوش همساي ادا در گفتار،ویما را فرمان داد به راست.بتها و سنگها و چوبها باز داشت

 نگرفتن در کیما را فرمان داد به شر. متهم ساختن زنان پاکدامنم،ویتی کرد از ارتکاب فحشاء،و سخن باطل،و خوردن مال یرا نه

...  خدا و به نماز و زکات و روزه ويعبادت برا

 قوم ما،ما را مورد تعرض قرار یول. می کرديروی دستورها که بر شمردم پنی و از امی کردقی و او را تصدمی آوردمانی هم به او اما«

 و ی به بت پرستمی برگردم،بازی که در سابق داشتی به همان وضعمی و برگردمی دستورها را رها کننی که ادندیچیدادند و به ما پ
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 و به می بود که ما آنجا را رها کردنیا.شکنجه قرار دادند  را عذاب کردند و تحتم،مایو چون امتناع کرد.می که داشتهایهمان پست

» .می امن باشنی قرنجای که در امیدواری و اممیکشور شما آمد

 او ي به سوگری است و از جهان دی وحدیگو ی شما مغمبری که پیاز آن کلمات«:  گفتید،نجاشی رسنجای جعفر که به اسخن

» .یبل«:  جعفر»؟ی حفظ هستيزیآمده،چ

» . بخوانيمقدار«: یشنجا

ها همه کتاب »  اسقف« بود و یحی مذهب بودند و خود پادشاه هم شخصا مسیحی با در نظر گرفتن وضع مجلس،که همه مسجعفر

 یسی و عمیکه مربوط به مر- رامی مبارکه مرزد،سوره ی موج متیحی را جلو گذاشته بودند و مجلس از احساسات مسلیمقدس انج

 دی پدی آنها آهنگ مخصوصکنواختی يها  کوتاه و خاتمهيها  را که فاصلهه آن سوراتیغاز کرد و آآ-استی و زکرییحیو 

 می و مریسی قرآن را درباره عحی منطق معتدل و صحاتی آنیبا خواندن ا جعفر ضمنا خواست. و استحکام خواندنهی طمانآورد،با یم

 تی الوهمی را از حرکند،آنها ی مسی درجه تقدا را به منتهمی و مریسی عنکهی انی کند،و بفهماند که قرآن در عانی بانیحی مسيبرا

.  شديها جار  به خود گرفت،اشکها همه بر گونهیبیمجلس وضع عج.دارد یدور نگاه م

» . استشهی رکی از یسی سخنان و سخنان عنیا.نهاستی گفته همیسی آنچه عقتیبه خدا حق«:  گفتینجاش

.  آنها را هم به خودشان رد کرديایهدا» . دنبال کارتاندیبرو«:  و گفتشی قرندگانی رو کرد به نمابعد

  اش نماز خواند  رسول اکرم از دور بر جنازه. رفتای از دني بعدا رسما مسلمان شد و در سال نهم هجرینجاش

   و آفتابکارگر

 کرده بود که تیچنان فعال. سرگرم بودشیو در دست داشت و در بوستان خلی بر تن و بي السالم جامه زبر کارگرهی صادق علامام

.  را عرق گرفته بودشیسراپا

 به لی امام شخصا بنکهی علت ادیشا  خود فتشیپ. وارد شد و امام را در آن تعب و رنج مشاهده کردیبانی حال ابو عمرو شنی ادر

جلو آمد و عرض .به کار شده  دست خودشي ناچاري نبوده و از روگری دی است که کسنی کار شده انی ايدست گرفته و متصد

» .دهم ی مام انجد،منی را به من بدهلی بنیا«: کرد

  » .بکشد و آفتاب بخورد  رنجي روزلی تحصينه،من اساسا دوست دارم که مرد برا«:  فرمودامام

   نوهیهمسا

 ي وبی نصي نا هموارهیه همساتازه متوجه شد ک. و به آنجا منتقل شددی خرنهی از محالت مدیکی در يدی خانه جدي انصارمرد

. شده

ام،متاسفانه   و به آنجا منتقل شدهام دهی خريا  خانهلهی فالن قبانیدر فالن محله،م«:  حضور رسول اکرم آمد و عرض کردبه

 نانیاطم.ستمی در امان نزی شرش نست،ازی و سعادت نری من خي است که نه تنها وجودش برای من شخصگانی همسانیکترینزد

» .نسازد و آزار مرا فراهم انی که موجبات زندارم

 بلند در مسجد به يمامور کرد با صدا-اند مقداد بوده است که گفته- راگری دی ذر و شخص،سلمان،ابویعل: اکرم چهار نفررسول

» . نداردمانی از آزار او در امان نباشند اگانشیهر کس همسا « عموم مردم از زن و از مرد ابالغ کنند که

 هیاز هر طرف تا چهل خانه همسا«: خود به چهار طرف اشاره کرد و فرمود بعد رسول اکرم با دست.اعالم در سه نوبت تکرار شد نیا

  » .شوند یمحسوب م
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   سخننیآخر

 گفتن به او به مناسبت وفات شوهر بزرگوارش امام تی تسليکه برا-ری السالم،به ابو بصهی امام کاظم علده،مادری چشم ام حمتا

تو در «:  گفتری ابو بصستاد،بهی ادهی ام حمهی گرنکهیهم.ستی گری لختزی نریابو بص. شدي جارشیافتاد اشکها-دق آمده بودصا

» . اتفاق افتادیبی عجهی،قضيساعت احتضار امام حاضر نبود

 هم افتاده يپلکها رو.کرد ی می آخر عمر خود را طقیامام دقا. امام بودیلحظات آخر زندگ«:  گفت»؟يا هیچه قض«: دی پرسری بصابو

در . بودیبیمطلب عج» .دی مرا حاضر کنشاوندانی افراد خوعی اآلن جمنیهم«:  هم برداشت و فرموديناگهان امام پلکها را از رو.بود

 نماند که ی امام باقکانی و نزدشانی از خویکس.می و همه را جمع کردمیما هم همت کرد. داده بوديور وقت امام همچو دستنیا

. دی چه بکند و چه بگوخواهد ی لحظه حساس منیهمه منتظر و آماده که امام در ا.نجا حاضر نشده باشدآ

 شمارند ی که نماز را سبک می کسانبیشفاعت ما هرگز نص: را مخاطب قرار داده فرمودتید،جمعی همه را حاضر دنکهی همامام«

  » .نخواهد شد

  بهینس

 در یبزرگ  جراحتکی مانده بود،از یباق- شد یخوانده م»  ام عماره «  به نام پسرش عمارهکه- دختر کعببهی شانه نسي که روياثر

 در آن وقت کوچک ای که عصر رسول خدا را درك نکرده بودند یزنان و باالخص دختران و زنان جوان.کرد ی متیگذشته حکا

 را که منجر به زخم ی هولناکي از او ماجرايادی زي کنجکاوشدند،با ی مبهی نسشانه سر ي متوجه گودانای که احیبودند،وقت

. از زبان خودش بشنوند» احد «  را در صحنهبهی نسزی انگرتی داشتند داستان حلیهمه م.دندیپرس یاش شده بود م شانه

او . بجنگند و از رسول خدا دفاع کنندگریکدی که در صحنه احد با شوهر و دو فرزندش دوش به دوش کرد ی فکر نمچی هبهینس

 کرده و هی نوار از پارچه تهي مقدارزین. آب برساندنی جنگ به مجروحدانی آنکه در مي بود برادهی را به دوش کشیفقط مشک آب

. کرد ی نمینی بشی خود پي دو کار،در آن روز،برانی از اشیاو ب. ببنددرا نی مجروحيهمراه آورده بود تا زخمها

دشمن پا . به دشمن دادندیمی هم نداشتند، شکست عظی کافزاتی نبودند و تجهادیدد ز در آغاز مبارزه،با آنکه از لحاظ عمسلمانان

 شی خوفهی در انجام وظ» نینیع «  عده از نگهبانان تلکی که ی در اثر غفلتد،ی نکشی طولیول. کردیبه فرار گذاشت و جا خال

. دور رسول اکرم پراکنده شدند از مسلمانان از يادی عوض شد و عده ززد،وضع خونیسر شب کردند،دشمن از پشت

 و کرد ی استفاده مری از شمشیگاه. به دست گرفتری گذاشت و شمشنی آب را به زمد،مشکی نحو دنی وضع را به انکهی همبهینس

 انی از سپاهیکی وقت متوجه شد که کی. برداشت و مورد استفاده قرار دادزی نکرد ی را که فرار ميسپر مرد. و کمانری از تیگاه

بر او وارد   ضربتنی فورا خود را به او رساند و چندبهینس»  محمد کجاست؟است؟خودخود محمد کج«: کشد ی مادیمن فردش

 دفاع ی شانه بي روی او ضربت محکمی نکرد،ولری چندان در او تاثبهی بود ضربات نسدهی هم پوشيکرد،و چون آن مرد دو زره رو

 را بهی از پسران نسیکیکند، ی فوران مبهی نسنه متوجه شد خون از شانکهیخدا همرسول .کرد ی سال مداوا مکی زد که تا بهینس

.  مشغول کارزار شدبهی زخم مادر را بست و باز هم نسيو» .زود زخم مادرت را ببند«: صدا زد و فرمود

 با خود نی مجروحيم بند زخي که به شکل نوار براییها  از پسرانش زخم برداشته،فورا پارچهیکی متوجه شد بهی نسنی بنی ادر

 نکهیهم. در چهره داشتي زن لبخندنی و از مشاهده شهامت اکرد یرسول اکرم تماشا م.آورده بود در آورد و زخم پسرش را بست

 بود که بهی سخن به دهان نسنیهنوز ا» . باشدنی جنگيایفرزندم زود حرکت کن و مه«: به او گفت  زخم فرزند را بستبهینس

 نر به آن مرد حمله برد و ری مثل شبهینس» . بودنیضارب پسرت هم«:  نشان داد و فرمودبهی را به نسیرسول اکرم شخص
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خدا را شکر که به تو .ی را گرفتشی خومخوب انتقا«: رسول اکرم فرمود. افتادنی زمي او نواخت که به روي به ساق پايریشمش

» . و چشم تو را روشن ساختدیظفر بخش

. رفت ی به زنده ماندنش نميادی زدی برداشته بود که امياری جراحات بسبهینس. مجروحيا  شدند و عدهدیشه از مسلمانان يا عده

ستون لشکر .حرکت کنند» حمراء االسد «  از وضع دشمن،بال فاصله دستور داد به طرفنانی اطمي از واقعه احد،رسول اکرم برابعد

 رسول اکرم از نکهیهم.به او نداد  اجازه حرکتنی سنگي زخمهایولبه همان حال حرکت کند،  خواستزی نبهینس.حرکت کرد

 او را یخبر سالمت.  فرستادبهی نسی احوالپرسي را برای نشده بود که شخصدبرگشت،هنوز داخل خانه خو» حمراء االسد«

   خبر خوشحال و مسرور شد نیرسول خدا از ا.دادند

  حی مسخواهش

هر «:  گفتندنییحوار» .می بگودی آن را برآوردیده ی دارم،اگر قول مین خواهش و حاجتم«:  گفتنیی السالم به حوارهی علیسیع

» .میکن ی اطاعت میچه امر کن

 چون قول داده بودند یکردند،ول ی می در خود احساس ناراحتنییحوار. آنها را شستکیکای ي از جا حرکت کرد و پاهایسیع

تو معلم ما «:  گفتندنیید،حواری کار به انجام رسنکهیهم. همه را شستي پایسی شدند و عمی تسلرندی را بپذیسیخواهش ع

» . ما راي نه تو پامیشست ی تو را مي بود که ما پانی استهی،شایهست

 ردی خدمت مردم را به عهده بگنکهی به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به انکهی اي کار را کردم برانیا«:  فرمودیسیع

 و ارشاد مردم میدار تعل  و بعد از من که عهدهدیری کار را کردم تا تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را فرا گنیا.است»  عالم«

 تکبر، همان نهی نه در زمکند ی تواضع رشد منهیاساسا حکمت در زم.دیخلق قرار ده  تواضع و خدمترا راه و روش خود دیشو یم

  » . سخت کوهستاننیه در زم ندیرو ی نرم دشت منی در زماهیگونه که گ

 از صحرا زمی هجمع

 اجی و آتش احتزمیبه ه. علف فرود آمدندی و بی خالینی از مسافرتها با اصحابش در سرزمیکی و آله در هی اهللا علی اکرم صلرسول

» .شود ی نمدهی دیزمیه! استی چقدر خالنی سرزمنی ادینیبب! رسول اهللاای«: عرض کردند» .دی جمع کنزمیه«: داشتند،فرمود

» . جمع کندتواند ی مازه حال هر کس هر اندنیدر ع«: فرمود

اندازه هر کس هر .داشتند ی بر مدندید ی می و اگر شاخه کوچککردند ی نگاه منی زميبه رو  روانه صحرا شدند،با دقتاصحاب

.  جمع شدزمی هيادی زختند،مقداریهم ر ي همه افراد هر چه جمع کرده بودند رونکهیهم.با خود آوردتوانست ذره ذره جمع کرد و

 يزی هر چید،ولیآ ی کوچک است،ابتدا به نظر نميزمهای هنیگناهان کوچک هم مثل هم«:  وقت رسول اکرم فرمودنی ادر

 جمع شد،گناهان شما هم جمع و احصا زمی قدر هنی ادی کردبی و تعقدیطور که شما جست  دارد،همانيا  کنندهبی و تعقندهیجو

» . جمع شده استیمی عظآمد،انبوه ی از همان گناهان خرد که به چشم نمدینیب ی روز مکیو  شود یم

   در سفرهشراب

 یگاه.داد ی و تحت نظر قرار مدیطلب ی به عراق منهی مختلف امام صادق را از مديها  بار به بهانهکی ي هر چندیقی دوانمنصور

 از سران سپاه منصور پسر خود یکی اوقات که امام در عراق بود نی از ایکیدر . شد یبه حجاز مانع م  امام را از بازگشتيادیمدت ز

 که در آن یاز جمله کسان. و اشراف و رجال همه حاضر بودندانیاع. دادی مفصلمهی دعوت کرد و ولرا يادیرا ختنه کرد، عده ز
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 یکی نی بنیدر ا. و مشغول غذا خوردن شدند سر سفره نشستندنیسفره حاضر شد و مدعو. دعوت شده بودند امام صادق بودمهیول

 کاره از سر مهیقدح که به دست او داده شد،فورا امام صادق ن. از شراب به دستش دادندیبه بهانه آب،قدح. آب خواستنیاز مدعو

ر هر کس بر س«: فرمود رسول خدا فرموده است.خواستند امام را مجددا برگردانند،برنگشت. رفترونیسفره حرکت کرد و ب

   .» .خدا بر او است  که در آنجا شراب است لعنتندی بنشيا سفره

   قرآناستماع

 و کرد ی و ضبط منوشت ی مرتب مشد، ی بود که هر چه از قرآن نازل می از کسانیعنی بود،ی وحسندگانی از نویکی مسعود ابن

. کرد ی فروگذار نميزیچ

 را گشود،سوره مبارکه نساء شیابن مسعود مصحف خو» .تا من گوش کنم قرآن بخوان يمقدار«:  روز رسول اکرم به او فرمودکی

 ی و جئنا بک علدی اذا جئنا من کل امۀ بشهفیفک: 41 هی به آدی رسکرد،تا ی و رسول اکرم با دقت و توجه گوش مخواند یآمد،او م

 نی ابن مسعود انکهیهم. میاوری امت گواه بنی اي تو را برام،ویاوری بی گواهی چگونه باشد آن وقت که از هر امتیعنی دایهؤالء شه

   .» . استی کافگرید«:  رسول اکرم پر از اشک شد و فرمودي را قرائت کرد،چشمهاهیآ

   عوامشهرت

همه جا عامه . بوددهیچی پانتی و شهرت او به قدس و تقوا و دشد ی برده ماری بسی مردم عوام نام شخصانی بود که در ميچند

به  مکرر در محضر امام صادق سخن از آن مرد و ارادت و اخالص عوام الناس نسبت.گفتند ی او مي و بزرگواریمردم سخن از بزرگ

 حد مورد عالقه و ارادت توده مردم نیرا که تا ا» بزرگوار« آن مرد گرانی که دور از چشم دفتادامام به فکر ا. آمد ی مانیاو به م

 در اطراف او یی که همه از طبقه عوام بودند غوغاي ارادتمندان ودیشناس نزد او رفت،د روز به طور ناکی.ندی ببکیواقع شده از نزد

 ي که نظر امام را جلب کرد اطوارها و ژستهايزی چنیاول. بودانی کند ناظر جریف و معراندیامام بدون آنکه خود را بنما.اند بپا کرده

 کجا ندیامام آهسته به دنبال او روان شد تا بب. گرفتشی را پی راهییتا آنکه او از مردم جدا شد و به تنها. بودي وبانهیعوام فر

 است؟ یمال مرد از چه نوع اعنی و اعمال جالب و مورد توجه اکند ی و چه مرود یم

 چشم صاحب دکان را نکهی مرد همنیامام با کمال تعجب مشاهده کرد که ا.ستادی ایی که آن مرد جلو دکان نانوادی نکشیطول

 است يداری منظورش خردیشا امام با خود گفت. کرد و راه افتادی مخفشی جامه خوری دو عدد نان برداشت و در ز،آهستهدیغافل د

 نانها را دی را دور دچارهی بي چشم نانوانکهی طور بود پس چرا همنی بعد فکر کرد اگر ایول. دادهد بعدا خواایو پول نان را قبال داده 

. بلند کرد و راه افتاد

 هم ستاد،آنجای فروش اوهی مکی در مقابل بساط دی بود که دیی دکان نانواانی کرد و هنوز در فکر جربی امام آن مرد را تعقباز

بر تعجب امام . جامه خود پنهان کرد و راه افتادری عدد انار برداشت و زد،دوی فروش را دور دوهی درنگ کرد و تا چشم ميمقدار

 و نانها و انارها را به او داد و راه ضی نفر مرکیبه سراغ   آن مرد رفتدی که ددی درجه رسی منتهبه تعجب امام آن وقت.افزوده شد

 بازگو کرد شی را براانیتمام جر» .دمی از تو دیبیمن امروز کار عج«:  وقت امام خود را به آن مرد رساند و اظهار داشتنیدر ا.افتاد

.  خواستحیو از او توض

» .ي تو جعفر بن محمدکنم ی مالیخ«: م کرد و گفت اماافهی به قی نگاهاو

.  جعفر بن محمدم،منيحدس زد  درستیبل-

. ی اندازه جاهل و ناداننیاما افسوس که ا.یباش ی شرافت نسب مي و داراییالبته تو فرزند رسول خدا-
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 ؟يدی از من دیچه جهالت-

 ،مگری درك کنیتوان ی نمنی حساب ساده را در کار دکیه  کشود ی جهالت است،معلوم مي از منتهایکن ی که می پرسشنیهم-

:  که خداوند در قرآن فرمودهیدان ینم

 اال مثلها هر کار يجزی فال ئۀیو من جاء بالس: باز قرآن فرموده. ده برابر پاداش داردیکی جاء بالحسنۀ فله عشر امثالها هر کار نمن

 گری دي دو خطادمی دو خطا محسوب شد،دو انار هم دزددمیو نان دزد حساب پس من دنی ايرو. داردفری برابر ککیبد فقط 

 آن طرف آن دو نان و آن دو انار را در راه خدا دادم،در برابر هر کدام از آنها ده حسنه ازشد،مجموعا چهار خطا شد، اما 

 چون نکهی و آن اکند ی مطلب را روشن مجهی ساده نتیلی حساب خکی نجایدر ا.شود ی من مبیدارم،مجموعا چهل حسنه نص

 يا  است آن حساب سادهنیو ا. و شش حسنه خالص دارمی من سنیبنابرا. ماند ی می و شش باقیم،سی کنقیچهار را از چهل تفر

. يکه گفتم تو از درك آن عاجز

 تقبلیانما : دیرماف ی که ميا دهی قرآن را مگر نشنهیآ.یکن ی طور حساب منی خود االی که به خییجاهل تو.خدا تو را مرگ بدهد-

تو . است که تو را به اشتباهت واقف کندی ساده کافاری حساب بسکیحاال . ردیپذ ی را مزگارانی خدا فقط عمل پرهنیاهللا من المتق

 به ،بلکهي نداريا  نه تنها حسنهي دادگرانی چون مال مردم را به نام صدقه و احسان به د،ويبه اقرار خودت چهار گناه مرتکب شد

 چی تو اضافه شد و مجموعا هشت گناه شد،هی بر چهار گناه اولگریپس چهار گناه د.ي مرتکب شديگری از آنها گناه دکیهر عدد 

. ي هم نداريا حسنه

.  شده بود او را رها کرد و برگشترهی که چشمان بهت زده او به صورت امام خی را کرد و در حالانی بنی اامام

 ینی جاهالنه و زشت در امور ديها هی و توجرهای گونه تفسنیا«:  دوستان نقل کرد،فرمودي برا داستان رانی ای صادق وقتامام

   .» . را هم گمراه سازندگرانی گمراه شوند و ديا  که عدهشود یسبب م

   دادروی که به ابو طالب نیسخن

 ي را به سوشی و راه خوکرد یومت م مقاشی در مقابل قریبی عجی بدهد با سرسختشامدهای به پیتی اکرم بدون آنکه اهمرسول

 و ضاللت دادن به یبه بتها و کوتاه خواندن عقل بت پرستان و نسبت گمراه  و اهانتری تحقکرد،از ی می که داشت طییهدفها

 ای گذاشتند و از او خواهش کردند انی به تنگ آمدند،مطلب را با ابو طالب در مشیاکابر قر.کرد ی نمغیپدران و اجداد آنها در

 را شیابو طالب با زبان نرم هر طور بود قر.ندی آرونی از جلو او بمای مستقشی آنکه بگذارد قرای ردیاش را بگ شخصا جلو برادر زاده

 و آله بود و هی اهللا علی سخن از محمد صليا در هر خانه. قابل تحمل نبودگری دانیشی قري باال گرفت و براجایتا کار تدر.ساکت کرد

 گروه گروه به ای و یکی یکی از گوشه و کنار نکهی سخنان و رفتار او را و ای و ناراحتی نگراندند،بایرس یه هم مهر دو نفر که ب

 غائله کوتاه نی ادیبا  طور هستهرهمه متفق القول شدند که .  نبودی معطليجا.کردند ی ذکر مشوند ی او ملحق مروانیپ

. ندیتر با او سخن بگو  و مصممتر ي مرتبه جدنیموضوع صحبت کنند و ا نی با ابو طالب در اگری گرفتند بار دمیتصم.شود

 ریما به خاطر پ.ی و نگرفتيریات را بگ  که جلو برادر زادهمیما از تو خواهش کرد«:  نزد ابو طالب آمدند و گفتندشی و اکابر قررؤسا

 ما انی کرد که او بر خدامی تحمل نخواهگری دیم،ولید متعرض او نشمی بگذارانی و احترام تو قبل از آنکه مطلب را با تو در ميمرد

 جلو برادر م،اگریا  اتمام حجت آمدهي دفعه برانیا. بدهدی ما بخندد و به پدران ما نسبت ضاللت و گمراهيعقلها و بر ردی بگبیع

 طرف کی تا میشو ی دو وارد جنگ م و با تو و او هرمیکن ی تو را نمي مردری احترام و پتی رعانی از اشی بگری ما ديریات را نگ زاده

» .دیاز پا در آ
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معلوم بود که . بوددهی نشنشی از قری وقت تا آن روز همچو سخنان درشتچیه. ناراحت کردی طالب را بسح،ابوی صرماتومی اولتنیا

 و لیاش و همه فام  زاده خطرناك بکشد،خودش و برادري را ندارد و اگر بنا شود کار به جاشیابو طالب تاب مقاومت و مبارزه با قر

. بستگانش تباه خواهند شد

 کن که ده،سکوتی کشنجایحاال که کار به ا«:  گذاشت و گفتانی نزد رسول اکرم فرستاد و موضوع را با او در می بود که کسنیا

» .میمن و تو هر دو در خطر هست

 را از شی گفت که همه سخنان قريا ب ابو طالب جمله کرده،در جواری در ابو طالب تاثشی قرماتومی اکرم احساس کرد اولترسول

:  ابو طالب برد،فرمودادی

 را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و دی که اگر خورشمی قدر بگونیهم! جانعمو«

» . کار بگذارمنی جان بر سر ا آنکه خودمای خود را آشکار کند نی بردارم هرگز بر نخواهم داشت،تا خداوند دخود تیفعال

 نرفته بود که به دستور ابو طالب شتری بیچند قدم. ابو طالب حرکت کردشی و از پختی رشی جمله را گفت و اشکهانیا

 نفس از تو دفاع نیبه خدا قسم تا آخر. عمل کنیدان ی طور است،پس هر طور که خودت منیحاال که ا«: ابو طالب گفت.برگشت

   .» .خواهم کرد

   بزرگساليدانشجو

 به پادشاه می تقدقی بسازد که الفتری ظری با قفلفی ظراری بسیبا مهارت و دقت دوات  فلزکار و صنعتگر بود،توانستي مرد» یسکاک«

 يدر ابتدا همان طور. و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرددیبا هزاران ام. از هنر خود داشتنی و تحسقیانتظار همه گونه تشو.باشد

.  عوض کردی را به کلی سکاکی آمد که فکر و راه زندگشی پيا  مورد توجه قرار گرفت،اما حادثهرفت ی انتظار مکه

وارد ) یهی فقای بیاد (ی دادند عالمش،خبری خواالتی هم سرگرم خیبود و سکاک  آن صنعتي که شاه مشغول تماشای حالدر

 ادی از کبارهی و صنعت و هنرش را ی با او شد که سکاکي گفتگو وییرای او وارد شد،شاه چنان سرگرم پذنکهیهم.شود یم

.  به وجود آوردی در روح سکاکقی عمی منظره تحولنیمشاهده ا.برد

 ی روح بلند پرواز سکاکیول. موقع استی و آرزوها بدهای و آنهمه امشود ی نمستیبا ی که ميری و تقدقی کار تشونیدانست که از ا

 گرانی کردند و از همان راه برود که دگرانی را بکند که ديحاال چه بکند؟فکر کرد همان کار.ردیبگآن نبود که بتواند آرام 

 عاقل مرد که دوره کی يهر چند برا. گمشده را در آن راه جستجو کندي و آرزوهادهای برود و امتاب به دنبال درس و کدیبا.رفتند

 را هر یست،ماهی نيا  چارهیست،ولی نیمات شروع کردن کار آسان کرده،با طفالن نو رس همدرس شدن و از مقدی را طیجوان

.  تازه استرندیوقت از آب بگ

 هم دیشا.دی کار ندنیبه ا  نسبتي گونه ذوق و استعدادچی که شروع به درس خواندن کرد،در خود هی وقتنکهی همه بدتر ااز

 نه گذشتن سن و نه خاموش شدن یول.را جامد کرده بود او ی و ادبی ذوق علمی و صنعتی فني ساله او به کارهانیاشتغال چند

:  افتادی اتفاقنکهی فراوان مشغول کار شد،تا اتیبا جد. که گرفته بود باز داردیمی کدام نتوانست او را از تصمچیاستعداد،ه

 پاك یسگ با دباغ ست است که پونی استاد ادهیعق«:  کردمی مساله را به او تعلنیآموخت،ا ی می که به او فقه شافعيآموزگار

» .شود یم

 خواست درس را پس نکهی همی ولد،ی خود تکرار کرد تا در جلسه امتحان خوب از عهده بر آشی جمله را دهها بار پنی ایسکاک

» .شود ی پاك می است که پوست استاد با دباغنی سگ ادهیعق«:  کردانی طور بنیبدهد ا
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 یسکاک.رسد ی نمیی سر هوس درس خواندن کرده به جارانهی مرد بزرگسال که پنیشد که ا بر همه ثابت. حضار بلند شدخنده

 یاز قضا به دامنه کوه.جهان پهناور بر او تنگ شده بود. نتوانست در مدرسه و در شهر بماند،سر به صحرا گذاشتگرید

 يا  را سوراخ کرده است،لحظه مداوم،صخرهزشی و در اثر رچکد ی ميا صخره ي قطره قطره آب رویی شد که از بلندد،متوجهیرس

ممکن .ستیتر ن  سنگ سختنی مستعد باشد از اریدل من هر اندازه غ:با خود گفت. مانند برق از مغزش عبور کردي و فکردیشیاند

.  استعدادش باز و ذوقش زنده شدا و پشتکار به خرج داد تتیبرگشت و آن قدر فعال.  اثر بماندی مداومت و پشتکار بستین

   . گشت اتی ادبری از دانشمندان کم نظیکی اقبت

   شناساهیگ

 شنهادی بود پشی نفر کشکی با هم اتفاق کردند که به پدرش که ،همهيدی و نوماسی در مدرسه،با کمال » نهیشارل دول « نیمعلم

 يفهم و استعداد گونه چی هرای و درس خواندن نداشته باشد،زلی فرزندش را در کار تحصشرفتی جهت انتظار پی کنند بحتیو نص

.  کند و به دنبال آن کار بفرستددای فرزندش پي برای مناسبی کار دستکی  استشود،بهتر یدر او مشاهده نم

اما . آموزش علم طب به دانشگاه روانه کردندي را براي و تاثر،ويدی عالقه فراوان به فرزند،با همه نومي رو» نهیل« پدر و مادر یول

 کار که در باغ کوی مرد نکی او پرداختند و اگر ترحم و کمک لی خرج دوران تحصي برایمبلغ اندک نداشتند فقط یچون بضاعت

 که او را يا  پدر و مادر،به رشتهلی بر خالف م» نهیل«. آورد ی او را از پا در می بود نبود،فقر و تنگدستده آشنا ش» نهیل«دانشگاه با 

 نی و اداشت ی را دوست ماههای گیاو از کودک.مند بود  عالقهی شناساهی رشته گ نداشت،بهيا به دنبال آن فرستاده بودند عالقه

 ی را طی دوران کودک» نهیل «  بود،و از همان وقت کهدهی پوشبایباغ پدرش از نباتات ز.خصلت را از پدرش به ارث برده بود

. ردیهد تا آرام گ به دستش دی گلکند ی مادی و فرهی عادت کرده بود که هر وقت او گرکرد،مادرش یم

مند شد در اسرار   به دستش افتاد و عالقهي شناس فرانسواهی گکی کرد،نوشته ی ملی که در دانشگاه طب تحصی خالل اوقاتدر

 و اههای گحی صحي شناس بود،طرز طبقه بنداهی از مسائل روز که مورد توجه دانشمندان گیکیدر آن اوقات . تعمق کنداههایگ

 مورد توجه قرار اری ابتکار کند که بساهانی گثی و تانری تذکي بر مبنای خاصيبند نوع طبقه کیفق شد  مونهیل.نباتات بود

 در ي وي براکرد ی ملی که در آنجا تحصی منتشر ساخت موجب شد که در همان دانشگاهنهی زمنی در اي که ویکتاب.گرفت

 کار جامه عمل نی مانع شد که اگرانی حسادت دیکنند،ول دست و پا ی که معلوم شد استعداد آن رشته را دارد مقاميا رشته

. بپوشد

 کی خود ي نداد و برایتی اهمشامدی پنیلذا به ا.دیچش ی را متی بار بود که لذت موفقنیاول.شد  سرمستخود تی از موفقنهیل

دان و   جامهکیسباب سفر از ا.دی گردعتی و مطالعه در طبقی تحقي برای سفر طوالنکی دست و پا کرد و آماده ی علمتیمامور

 راه را با مواجهه لومتری هفت هزار کيو. به راه افتادادهی کاغذ برداشت،و تنها و پيقدار و منیب  ذرهکی و ری زي لباسهايمختصر

 سه سال بعد یعنی،1735 از معلومات و مطالعات مراجعت نمود و در سال یبزرگ متی کرد و با غنی طیدنی و شنبیمشکالت عج

 هامبورگ رفت و در آنجا هنگام د،بهیآ ی دست نمه بداری نا پاي سوئد جز کارهاشی مالحظه کرد در وطن خوان،چونیراز آن ج

 موزه سی مفتخر بود،به رئاری سفر به دست آورده بود و به وجود آن بسنی خود را که در ايها نهی از گنجیکیها   از موزهیکی دیبازد

 نی محل از ایقاض. بودند»راسو« سر مار بلکه مانند سر هی سرها نه فقط شبنیا.سر داشت فت بود که هی مار آبکینشان داد و آن 

 راه ی خود را ادامه داد و طي باز هم مسافرتهانهیل. شد،امر داد تا او را اخراج کنندنیخشمگ  کننده نحس و شوم سختدیبازد

 به چاپ » دنیل« راه در نی در ب» عتیدستگاه طب « ا به نام توانست کتاب خود ری و حتدی خود را در علم طب گذرانيرساله دکترا

 مانند او را اداره ی و ببای کرد که باغ زشنهادی از ثروتمندان آمستردام به او پیکی به وجود آورد و ی او شهرتي کتاب برانیا.اندبرس
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 خود توانست کشور فرانسه را کوکارین یو از لطف حام.بدهد  خسته خود استراحتي به پايا  موفق شد لحظهقی طرنیکند،و به ا

سرانجام درد غربت و عالقه به وطن او را . آنجا مشغول شوداهانی انواع گيبه جمع آور»  مودون « يا کرده در جنگلهدی بازدزین

- يد به و که الزمه نبوغ و پشتکار و اراده او بوی بار قدرش را دانست و افتخاراتنیوطن ا.گرفت و به سوئد کشور خودش باز گشت

   . دعطا کر- مدرسه عذرش را خواسته بودندنی روز معلمکیکه 

  سخنور

اند،از آغاز رشد و   سال در گذشتهکی سال متولد و در کی با ارسطو در م،کهی قدونانی معروف استمداری و سبیدموستنس،خط

 آنکه ي باشد،و نه برای و معلم اخالق خوب آنکه واعظي نه برایشد،ول ی آماده می سخنرانرادی اي بلوغ براکی نزدي و سالهازیتم

 ی مدافع خوبلی وکیی آنکه در محاکم قضاي کند،و نه برارادی نطق ای و اجتماعیاسی سيهایبتواند در مجامع مهم و سخنران

 که از پدرش به ی بودند و ثروت هنگفتیخودش در کودک  پدرش و سرپرستی که وصی کسانهی علنکهیباشد،بلکه فقط به خاطر ا

.  کنديارث مانده بود خورده بودند،در محکمه اقامه دعو

 سخن ی شد و بر آن شد که در مجامع عمومدهی ورزي در سخنورامد،امای به دستش نيزیاز مال پدر چ. کار بودنی مشغول ایمدت

 مربوط به آواز و لهجه یعی طبيها  چه از جنبهاش ی در سخنرانییبهای او مورد پسند واقع نشد،عيدر آغاز امر چندان سخنور.براند

 دوستان و با بی و ترغقی به کمک تشوی ولشد ی مدهی دری مربوط به انشاء و تعبی فنيها نبه نفس،و چه از جيو کوتاه و بلند

 نی ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرای خود مهي براینی زمری زيا خانه. بردنی را از ببی آن معام،همهیبلند و مجاهدت عظ همت

 رو به باال ردی نفسش قوت بگنکهی ايبرا.خواند ی شعر مبلند و به آواز گرفت ی در دهان مگی اصالح لهجه خود ريبرا.دخطابه ش

 و ژستها و اطوار ندی ببنهی خود را در آئافهی تا قگفت ی سخن منهیدر برابر آئ.خواند ی نفس مکی را ی طوالنيها  منظومهای دیدو یم

   . گشت ان سخنوران جهنی از بزرگتریکی و ممارست ادامه داد تا نیرآنقدر به تم.خود را اصالح کند

   سفر طائفثمره

 رسول اکرم بی ترتنی رفتند و به اای همسر مهربان آن حضرت به فاصله چند روز هر دو از دنجهی رسول اکرم،و خدي طالب عموابو

 یعنی را در داخل خانه،شی خوسی و اني دلدارهی مانیر ابو طالب،و بهتیعنی خانه، رونی را در بشی و مدافع خوبانی پشتنیبهتر

. د از دست دای فاصله کمجه،دریخد

هنوز از وفات ابو . را در آزار رسول اکرم بازتر کردشی ابو طالب به همان نسبت که بر رسول اکرم گران تمام شد،دست قروفات

خاك آلود به خانه . کردندی سرش خاليپر از خاکروبه رو ی نگذشته بود که هنگام عبور رسول اکرم از کوچه،ظرفيطالب چند روز

رسول . پدر را شستشو دادي و سر و مودیجلو دو) های دخترانش،فاطمه سالم اهللا علنیچکترکو( از دختران آن حضرت یکی.برگشت

» .دافع او است مست،خداوندی نکن و غصه نخور،پدر تو تنها نهیگر!دخترکم«: زد،فرمودیر ی اشک مزشی که دختر عزدیاکرم د

   به شهر معروف و خوش آب و هوا و پر ناز و نعمت» فیثق « لهی از مکه خارج شد و به عزم دعوت و ارشاد قبان،تنهای جرنی از ابعد

.  بود رهسپار شدزیدر جنوب مکه که ضمنا تفرجگاه ثروتمندان مکه ن»  طائف«

 را داشتند که در مجاورت کعبه انی مکهی همان روحزی و نعمت نمردم آن شهر پر ناز.رفت ی نميادی مردم طائف انتظار زاز

. بردند ی به سر می مرفهی و از صدقه سر بتها در زندگستندیز یم

 صاحبدل و کی ربودن دل ياو برا. شدیندی راه بدهد و درباره مشکالت بيدی و نوماسی نبود که به خود ی رسول اکرم کسیول

.  روبرو شودهای دشوارنیبزرگتر عنصر مستعد،حاضر بود با کیجذب 
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 نبود که ای در دنگری کس دچیه«:  گفتیکی. بوددهی که قبال از اهل مکه شندی را شنیاز مردم طائف همان سخنان. طائف شدوارد

اصال من حاضر «:  گفتیسوم» .ی خدا باشغمبری باشم اگر تو پدهیمن جامه کعبه را دزد«:  گفتيگرید» !خدا تو را مبعوث کرد؟

.  سخنانلی قبنی و از ا». کلمه با تو هم سخن شومکی ستمین

 کی شوند و به سخنان او گوش بدهند،دای پي مبادا در گوشه و کنار افرادنکهیبلکه از ترس ا.رفتندی تنها دعوت آن حضرت را نپذنه

م با دشنام و سنگ پراکندن او را آنها ه. کردند تا آن حضرت را از طائف اخراج کنندکی عده اراذل و اوباش را تحرکیعده بچه و 

 در خارج طائف ی فراوان از طائف دور شد و خود را به باغي و جراحتهاهای و دشوارهای سختانی مدررسول اکرم . بدرقه کردند

 و ناظر آن دو نفر از دور شاهد. و اتفاقا خودشان هم در آنجا بودندش،بودی نفر از ثروتمندان قربه،دویرساند که متعلق به عتبه و ش

. کردند ی مي شادشامدی پنیاحوال بودند و در دل خود از ا

تنها . استراحت کندی نشست تا دمبهی انگور،دور از عتبه و شيها  شاخههیرسول اکرم در سا.ها و اراذل و اوباش طائف برگشتند بچه

:  کرد و گفتازین ی بي به درگاه خداازی نيرو. خودشيبود،او بود و خدا

 ییتو! مهرباناننی مهربانتريا.کنم ی متی مردم را به تو شکاهی خودم و بسته شدن راه چاره و استهزاء و سخری و ناتوانضعف!ایخدا«

 که او را ی دشمنای که به من اخم کند،يا گانهی ب؟بهيگذار ی من،مرا به که وا مي خدایی و خوار شمرده شدگان،توردستانی زيخدا

 ی،باکيا ام و تو بر من خشم گرفته  از آن راه است که من مستحق بودهد،نهیچه بر من رس اگر آنای؟خدايا بر من تفوق داده

 و آخرت ای با آن روشن شده و کار دنهایکی به نور ذات تو که تاربرم یپناه م. استعتری من وسبر تی سالمت و عافدانی میندارم،ول

 خشنودم رسد یمن بدانچه م.یاب خودت را بر من نازل گردان عذای یرست بر من بفشی خشم خونکهی است از ادهیبا آن راست گرد

» . تولهی مگر از تو و به وسستی در جهان نییروی نچی و هيریی و تغی گردشچیه.يتا تو از من خشنود شو

 یحیغالم مس»  عداس «،يشاوندی از شکست رسول خدا خوشحال بودند،به مالحظه قرابت و حس خونکهی انی در عبهی و شعتبه

 انگور يها  شاخههی ساری که در آن دور در زي طبق انگور پر کند و ببرد جلو آن مردکی را که همراهشان بود دستور دادند تا خود

. نشسته بگذارد و زود برگردد

لمه رسول اکرم دست دراز کرد و قبل از آنکه دانه انگور را به دهان بگذارد،ک» !بخور«:  انگورها را آورد و گذاشت و گفت» عداس«

. را بر زبان راند»  بسم اهللا « مبارکه

 به چهره رسول اکرم انداخت و قی عمینگاه.دیشن ی مرتبه بود که آن را منیاول. کلمه تا آن روز به گوش عداس نخورده بودنیا

»  بود؟يا  چه جملهنیست،ای منطقه ننی جمله معمول مردم انیا«: گفت

 »؟يار دینی چه د؟وییاهل کجا!عداس«:  اکرمرسول

.  هستمی و نصرانمینوایمن اصال اهل ن-

 ؟ی بن متونسی شهر بنده صالح خدا نوا،اهلیاهل ن-

 دای که من آنجا بودم ده نفر پی وقتنوای خود ن؟دریدان ی را می بن متونسی مردم از کجا اسم نی اانی و در منجایتو در ا!عجب-

.  را بداندونسی پدر » یمت «  که اسمشد ینم

. می خداغمبری پزی خدا بود،من نغمبریاو پ.رادر من است بونسی-

 اشخاص با ي از گفتگورایخت،زیدلشان فرو ر. و معلوم است که مشغول گفتگو استستادهی عداس همچنان ادندی دبهی و شعتبه

 به یکی.بوسد ی رسول خدا را مي که عداس افتاده و سر و دست و پادندی وقت دکی. داشتندمی بيزی از هر چشیرسول اکرم ب

   .» ! را خراب کردچارهی غالم بيدید«:  گفتيگرید
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 ی اسحق صابابو

 در دربار عزالدوله ی و مدتی عباسفهی در دربار خلیمدت. استي معروف قرن چهارم هجرسندگانی از فضال و نوی اسحق صابابو

.  بودیمستوف) هیاز آل بو (اریبخت

 ی سعاریعزالدوله بخت.ستندیمعتقد ن»  نبوت «  به اصلی دارند ولمانی ا»دیتوح « صل بود که به ا» یصاب « شی کي اسحق داراابو

ابو اسحق در ماه رمضان به احترام مسلمانان . نشدسری کند،اما ماری کند که اسالم اختیفراوان کرد بلکه بتواند ابو اسحق را راض

. کرد ی اقتباس مادی از قرآن زشی خويها ها و نوشته در نامه. حفظ داشتادی زمی از قرآن کرگرفت،و یروزه م

ابو . بودندقیدوست و رف-که نابغه فضل و ادب بود-ی رضفی شردی و شاعر بود و با سبی و ادسندهی فاضل و نوي اسحق مردابو

:  استنی سرود که مضمون سه شعر آن اي وهی در مرثی عاليا دهی قصی رضدی رفت و سای از دني هجر384اسحق در حدود سال 

 چگونه شمع محفل خاموش شد؟ يدی دای تابوت حرکت دادند؟و آي چوبهاي را رویتی چه شخصيدی دایآ«

من قبل از «. ساخت ی و سطح آن را کف آلود مآورد ی مجانی را به های بود درختهی رای کوه به درنی که اگر اختی فرو ریکوه«

 تی االعواد ا رای من حملوا علتیا را(» . را بپوشاندمی عظي کوههايرو تواند ی که خاك مکردم ی باور نمردیآنکه خاك،تو را در برگ

 تعلو ي ان الثري الثری من ثقله متتابع االزباد ما کنت اعلم قبل حطک في البحر اعتدی لو خر في جبل هوي الناداءی خبا ضفیک

) االطوادیعل

 ي نبود که مردستهیشا  استغمبری پهی مثل تو که ذریه کس را مورد مالمت و شماتت قرار دادند کدی از کوته نظران سی بعضبعدها

.  و از مردن او اظهار تاسف کنددی بگوهی بود مرثانی و ادعی مذهب را که منکر شرایصاب

   .» .ام  گفتههی را مرثلتی علم و فضقتیدر حق. گفتمهیمن به خاطر علم و فضلش او را مرث«:  گفتدیس

  قتی حقي جستجودر

 آمد که مرکز انتشار نهی مسافتها کرد و به مدیط.گذاشت ی را آرام نم» يعنوان بصر « نیقی به سر چشمه دنیرس و قتی حقيسودا

. نه،رساندی معروف مدهیخود را به محضر مالک بن انس،محدث و فق. بودنیاسالم و مجمع فقها و محدث

 شاگردان مالک به نقل و ری سافی در ردزی ني بصرعنوان.شد ی و ضبط متی از رسول خدا روایثی محضر مالک طبق معمول احاددر

 تی را رواثی که آن احادی نام کسانیعنی و به ذهن سپردن سند آنها،ثی احاديبه دست کردن و ضبط عبارتها دست

.  فرو نشاندلهی وسنی را به اد خویاند،سرگرم بود تا بلکه بتواند عطش درون کرده

 ي عازم شد چندي برگشت،عنوان بصرنهی که آن حضرت به مديپس از چند. نبودنهید السالم در مهی آن مدت امام صادق علدر

.  کندي که شاگرد مالک بوده در محضر امام شاگردیبیهم به همان ترت

 هستم،بعالوه اذکار و يمن آدم گرفتار«:  به او فرمودي کرد،روززی کند از او پرهزتری آتش شوق او را تنکهی امام به منظور ایول

 حاال هم همان یرفت یهمان طور که قبال به مجلس درس مالک م. و مزاحم نباشری در ساعات شبانه روز دارم،وقت ما را نگيداورا

» .جا برو

 و يبا خود گفت اگر در من نور.از خودش بدش آمد.  فرود آمدي بر مغز عنوان بصری جواب رد بود،مثل پتکحایها که صر  جملهنیا

 داد و بعد با هزاران غم و اندوه به ی شد و سالمغمبری داخل مسجد پیاز دلتنگ.راند ی مرا از خود نمدید ی میتی و قابلياستعداد

.  رفتشیخانه خو
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 ایخدا«:  کرد و گفتی دل به درگاه الهي رکعت نماز خواند و روغمبر،دویبه روضه پ  رفتکسرهی آمد و رونی آن روز از خانه بيفردا

 و از علم ی او قرار دهتی و مرا مورد عنای که دل جعفر بن محمد را با من مهربان کنخواهم یز تو م ایتو که مالک همه دلها هست

» . کنمدای راه راست تو را پکه یاو به من بهره برسان

 که بر عالقه و کرد یبه ساعت احساس م ساعت. به خانه خودش برگشتمای برود،مستقیی به جانکهی نماز و دعا بدون انی از ابعد

خانه  رنج فراوان،او را در کنج.برد ی رنج مشتری بشی خوي جهت از مهجورنیبه هم.شود یبه امام صادق افزوده م حبتش نسبتم

 مزاحم من گری طرف امام رسما به او گفته بود دکی نبود،از يا چاره.آمد ی نمرونی از خانه بز نماضهی فري ادايجز برا.محبوس کرد

 خود ي براشتری محبوب بکی مطلوب و کی آمده بود که جز جانی چنان به هاش یدرون و عشق لی مگرینشو،و از طرف د

.  به در خانه امام رفتدهی کند،کفش و جامه پوشر صبنی از اشیب  نتوانستگرید.طاقتش طاق شد.باال گرفت رنج و محنت.افتی ینم

 »؟يچه کار دار«: دیخادم آمد،پرس

. کنم به امام عرض ی سالمخواستم ی مچ،فقطیه-

. امام مشغول نماز است-

» !دییبسم اهللا،بفرما«:  که همان خادم آمد و گفتدی نکشیطول

: دی دعا به او رد کرد و سپس پرسکیامام جواب سالم را به اضافه . داخل خانه شد،چشمش که به امام افتاد سالم کرد» عنوان«

 »ست؟ی چات هیکن«

. ابو عبد اهللا-

. دی فرماتی عناقی تو حفظ کند و به تو توفي را براهی کننیخداوند ا-

بعد امام . استی دعا نبرم مرا کافنی مالقات جز همنی از ايا  بهرهچی به او داد،با خود گفت اگر هی دعا بهجت و انبساطنی ادنیشن

 »؟یخواه ی چه م؟ويخوب،چه کار دار«: فرمود

. دی مرا مستجاب فرماي خداوند دعادوارمیام.مند سازد ز علم تو بهرهام که دل تو را به من مهربان کند و مرا ا از خدا خواسته-

 لی فرد و آن فرد تحصنی در و آن در زدن و آمد و شد نزد انی با رفت و آمد و انیقیخدا و نور  معرفت! ابا عبد اهللايا-

 کند در تی را هدايا  خدا بخواهد بنده است که هرگاهي نورست،ی نی علم،درسنیا. نور را به تو بدهدنی اتواند ی نميگرید.شود ینم

 را از باطن روح خودت جستجو کن و در ی و بندگتی عبودقتی،حقی را خواهاني معرفت و نورنیناگر چ.کند یدل آن بنده وارد م

  .» ...کند ی کن،علم را از راه عمل بخواه،از خداوند بخواه،او خودش به دل تو القا مدایخودت پ

 

  نیقی يایجو

 ندگانیطالبان علم و جو.دندیدرخش ی مثل دو ستاره روشن مشابوری نهی بغداد و نظامهی نظامی سلجوقمیشور عظ همه کدر

 ي حدود سالهاشابور،دری نهی نظامسی بزرگ تدری و کرساستیر.آوردند ی هجوم ممی دو دانشگاه عظنی از ایکی به شترینش،بیب

 و شدند ی حاضر مي وسی در حوزه تدري جوان جديصدها نفر دانشجو.ود بینی جونی امام الحرمی،به عهده ابو المعال450-478

 از همه جلب توجه کرده شی سه نفر جوان پر شور و با استعداد بنی همه شاگردان امام الحرمانیدر م.کردند ی و حفظ منوشتند یم

. ی بن محمد خواف،احمدیاهراسی،کی طوسیمحمد غزال:انگشت نما شده بودند

 است يری شای است مواج،کییای دریغزال«:  کهگشت ی سه نفر گوش به گوش و دهان به دهان منی درباره انی امام الحرمسخن

 هی رو چشم و چراغ حوزه علمنیاز ا.نمود یتر م  مبرزتر و برازندهی محمد غزالزی سه نفر ننیاز ا» .سوزان  استی آتشیدرنده،خواف

.  بودی آن روز محمد غزالشابورین
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 دانشمند ری خدمت وزشناخت،آهنگ ی نميا هی خود عدل و همپاي براگری که دیغزال. وفات کردي هجر478 در سال نی الحرمامام

 مورد احترام و محبت قرار زیدر آنجا ن. کرد که محضرش مجمع ارباب فضل و دانش بودی نظام الملک طوس،خواجهیسلجوق

 اقتی با لي شده بود و انتظار استادی بغداد خالهی نظاماستی ریرسضمنا ک! شدروزیدر مباحثات و مناظرات بر همه اقران پ.گرفت

 دهی نابغه جوان که تازه از خراسان رسنی از اقتری الیتی نبود،شخصدی ترديجا.دی آنجا بر آسی که بتواند از عهده تدردیکش یرا م

.  زدهی تکهی دانشگاه نظاماستی ریبر کرسو  بغداد شدردجالل تمام وا با شکوه وی غزالي قمري هجر484در سال .شد ی نمدایبود پ

 به شمار نی مرجع دنیتری دانشمند زمان و عالنیبزرگتر.دی بدان رسی آن روز همان بود که غزالی و روحانی مقامات علمنیتریعال

 يادی احترام زيو ي وقت،المقتدر باهللا،و بعد از او المستظهر باهللا برافهیخل. کرد ی روز مداخله میاسیدر مسائل بزرگ س.رفت یم

به او   نسبتی خواجه نظام الملک طوسي دانشمند و مقتدر وری و وزی ملکشاه سلجوقرانی بزرگ ااه پادشنیهمچن. قائل بودند

 ی مثل او باقي برای مقامگری بود و ددهی خود رساتی به نقطه اوج ترقیغزال.داشتند ی می و کمال احترام را مرعدندیورز یارادت م

 غبطه مقام او را گرانی جلوس کرده بود و دی و روحانی علمادتی عرش سر در همان حال که بیول.ه احراز نکرده باشدنمانده بود ک

 و مقام و ی که خرمن هستدی زبانه کشزد ی سوسو مي در همه دوران عمر وشی که کم و بيا  شعلهي درون روح وخوردند،از یم

.  سوختکبارهی را يجاه و جالل و

 حس یخواست،ول ی منانی و اطمنیقی که از او آرامش و افتی ی مرموز را در خود می احساسشی خولی دوران تحص در همهیغزال

 ییای دناتی به نقطه اوج ترقنکهیهم.داد ی حس نمنی به ايادی زتیتفوق بر اقران و کسب نام و شهرت و افتخار مجال بروز و فعال

 روشن شد که جدلها و استدالالت ي مطلب بر ونیا. آغاز گشتي ویی جوقتی و حقينجکاو کحس تی و اشباع شد،فعالدیخود رس

 و تعلم و بحث و استدالل میدانست که تعل.کند ی کنجکاو و تشنه خود او را اقناع نمکند،روح ی را اقناع و ملزم مگرانی که ديو

 دای و از نام دوا، بهبود پيریاز نام نان،س و یشراب،مستبا خود گفت از نام . و سلوك و مجاهدت و تقوا الزم استریست،سی نیکاف

 نی شد و اخالص قتی حقي برادیبا.شود ی نمدای پنانی و اطمنیقی آرامش و زی و سعادت نقتیاز بحث و گفتگو درباره حق.شود ینم

. ستیبا حب و جاه و شهرت و مقام سازگار ن

 کشمکش به نیشش ماه ا. از آن آگاه نبودیو کس اي بود که جز خود او و خدايدرد. شددای پي در درون ویبی عجکشمکش

 سی قادر به تدرگرید.زبانش از گفتار باز ماند. سلب شدي شدت کرد که خواب و خوراك از وي و به قدرافتی دوام یصورت جانکاه

اره از هر طرف راه چ. دادندصی تشخی روحيماری کردند،بنهیاطبا معا. شددای پختاللاش ا  شد و در جهاز هاضمهماریب.و بحث نبود

 کیاز . نبودیکار آسان. کشمکش برهاندنیاز خدا خواست که او را مدد کند و از ا. نبودی دادرسقتیجز خدا و حق.بسته شده بود

 دشوار تی جالل و عظمت و احترام و محبوبمه از آنهدنی چشم پوشگری از طرف دکرد،و ی متیطرف آن حس مرموز به شدت فعال

از ترس . گرفت از جاه و مقام چشم بپوشدمیتصم.ت احساس کرد که تمام جاه و جاللها از نظرش ساقط شد وقکیتا آنکه .نمود یم

 همه کنندگان عتی از بغداد دور شد و مشاي مقدارنکهی همی رفت،ولرونیممانعت مردم اظهار نکرد و به بهانه سفر مکه از بغداد ب

 نشود،در جامه اش ی درونری او را نشناسد و مزاحم سی آنکه کسيبرا.اند المقدس برگردتی شام و بيبرگشتند، راه خود را به سو

ده سال مدت . کرددای،پی و آرامش دروننیقی یعنیخواست، ی آفاق و انفس را آنقدر ادامه داد تا آنچه را که مریس. در آمدشانیدرو

   . دی طول کشي واضتیتفکر و خلوت و ر

 که مشک آبش به دوش بود يا تشنه

مردم تازه . خرما بوددنیفصل چ.  را به ستوه آورده بودنهی اهل مدی و گرانیخشکسال.کرد ی مدادیابستان بود و گرما ب تاواخر

 از ی از جانب شمال شرقنی مسلمنکهیمشعر به ا-ی وحشتناکي بکشند که رسول اکرم به موجب خبرهای نفس راحتخواستند یم
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 تازه يها وهی از مخواستند ی گذشته بودند و می خشکسالکیمردم از . دادی عمومجیفرمان بس- هستنددی مورد تهدهایطرف روم

 گرفتن کار شی به شام را پنهی کشنده و راه دراز مدي و در آن گرمای بعد از آن خشکسالهی و ساوهیرها کردن م.استفاده کنند

.  کامال فراهم شدنی منافقی کار شکني برانهیزم. نبودیآسان

 ی سپاه سکی کدام نتوانست مانع فراهم آمدن و حرکت کردن چی منافقان،هيهای و نه کار شکنیآن خشکسال نه آن گرما و نه یول

.  بشودانی رومی مقابله با حمله احتمالي برايهزار نفر

  و شدتلهیخطر کمبود آذوقه و وس.  نبودیمرکب و آذوقه به حد کاف.دیبار ی گرفتند و آفتاب بر سرشان آتش مشی صحرا را پراه

 به نام کعب بن مالک برگشت و راه يناگهان مرد. شدندمانی راه پشنی در بمانانی از سست ایبعض.گرما کمتر از خطر دشمن نبود

 يری در او خد،اگریولش کن«: فرمود» .کعب بن مالک برگشت! رسول اهللاای«:  خدا گفتندولاصحاب به رس.  گرفتشی را پنهیمد

» . شما را از شر او آسوده کرده استخداوند ستی بر خواهد گرداند،و اگر ن او را به شمايباشد خداوند به زود

 باشد يری در او خد،اگریولش کن«: رسول اکرم فرمود» . برگشتزی نعیمرارة بن رب! رسول اهللاای«:  که اصحاب گفتنددی نکشیطول

» .او آسوده کرده است اگر نباشد خداوند شما را از شر گرداند،و ی او را به شما بر ميخداوند به زود

رسول اکرم همان جمله را که در مورد آن دو نفر » . هم برگشتهیهالل بن ام! رسول اهللاای«:  نگذشت که باز اصحاب گفتندیمدت

. گفته بود تکرار کرد

 سری برساند مابو ذر هر چه کوشش کرد که خود را به قافله. از رفتن باز ماندآمد ی شتر ابو ذر که همراه قافله منی بنی ادر

باز هم رسول اکرم با » .ابو ذر هم برگشت! رسول اهللاای«:  گفتندده،یناگهان اصحاب متوجه شدند که ابو ذر هم عقب کش.نشد

 شما را از شر او خدا ستی در او نيری اگر خسازد،و ی باشد خدا او را به شما ملحق ميری او خر اگر دد،یولش کن«:  فرموديخونسرد

» .آسوده کرده است

 شد و بارها را به دوش گرفت و ادهیاز شتر پ. ذر هر چه کوشش کرد و به شترش فشار آورد که او را به قافله برساند،ممکن نشدابو

 به دنی جز رسی برده بود و هدفادیخودش را از .زد ی له له میاز تشنگ.دیتاب یآفتاب به شدت بر سر ابو ذر م. به راه افتادادهیپ

 که در آن نمود ی منی و چندی دي از آسمان ابريا  گوشهرفت،در یهمان طور که م.شناخت ی نمارانی به  و ملحق شدنغمبریپ

 آب باران در آنجا جمع شده ی برخورد کرد که مقدار کمیبه سنگ.راه خود را به آن طرف کج کرد. آمده استیباران سمت

 آب را با خود ببرم و به نی بهتر است ادی خاطرش رسه برایز. کامل آن صرف نظر کرددنی و از آشامدی از آن را چشیاندک.بود

 ری و با ساختی که همراه داشت ریآبها را در مشک.اشامدی نداشته باشد که بی برسانم،نکند آن حضرت تشنه باشد و آبغمبریپ

 سپاه یاهی به سمشر چش از دوگذاشت،تا ی پا مری را زنی زميهای و بلندهای سوزان پستيبا جگر.دیبه دوش کش  که داشتییبارها

. خود افزود  و به سرعتدی تپی افتاد،قلبش از خوشحالنیمسلم

. آمد ی مشی آنها پي افتاد که به سویاهی سکی اسالم از دور چشمش به انی از سپاهیکی زی آن طرف ناز

» .دیآ ی از دور به طرف ما مي مردنکهیمثل ا! رسول اهللاای«:  رسول اکرم عرض کردبه

» .چه خوب است ابو ذر باشد«: م اکررسول

 ستی زامرزد،تنهایخداوند ابو ذر را ب«: رسول اکرم» .به خدا خودش است،ابو ذر است«:  کردادی فريد،مردی رسکتری نزدیاهیس

» .شود ی محشور مرد،تنهایم ی مکند،تنها یم

.  افتادنی حال به زمی بی و تشنگیوذر از خستگاب. گذاشتنی اکرم ابو ذر را استقبال کرد،اثاث را از پشت او گرفت و به زمرسول

» . تشنه استیلی که خدی و به ابو ذر بدهدیآب حاضر کن«:  اکرمرسول

» .آب همراه من هست«:  ذرابو
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! ؟يدیاشامی و نیآب همراه داشت-

 تا آشامم یتم از آن نم خود گفدم،بای چشیاندک. استیی آب سرد و گوارادمی برخوردم دی و مادرم به قربانت،به سنگ،پدريآر-

   .» .اشامدی رسول خدا از آن ببمیحب

   به افتادهلگد

 نی جانشدی پسرش وليبعد از و. رفتای از دني هجر86  سال،دري سال حکومت استبدادکی و ستی الملک بن مروان،بعد از بعبد

 یلیت و طرز معامله و رفتار با مردم تعد مردم بکاهد،بر آن شد که در روش دستگاه خالفيهایی آنکه از نارضاي برادیول.او شد

 صحابه ماندگانی و باقنی و مرکز تابعنی از دو شهر مقدس مسلمیکیکه -نهی مدردم متیمخصوصا در مقام جلب رضا.دیبنما

  بود ونهی پدر زن عبد الملک را که قبال حاکم مدی مخزونلی رو هشام بن اسماعنیاز ا.بر آمد-بود ثی و اهل فقه و حدغمبریپ

. کرد از کار بر کنار کردند ی را مي سقوط ويستمها کرده بود و مردم همواره آرزو

 را به نهی معروف و مورد احترام اهل مدب،محدثی بن مسدیسع. کرده بوددادی بنهی به اهل مدنی در ستم و توهلی بن اسماعهشام

 گردانده نهی سوارش کرده،دور تا دور مدينده،بر شتر پوشايبر و  درشتيا  زده بود و جامهانهی تازعت،شصتیخاطر امتناع از ب

 گرانی از دشی السالم، بهی علنی العابدنی زنی بن الحسی علن،امامیی مخصوصا مهتر و سرور علوو السالم هی علیبه خاندان عل.بود

.  کرده بوديبد رفتار

 و انصاف تی مردم به حسن نانید را که در م جوان خوي عموز،پسری او عمر بن عبد العزي را معزول ساخت و به جاد،هشامیول

 را جلو خانه مروان حکم نگاه لی باز شدن عقده دل مردم دستور داد هشام بن اسماعيعمر برا. قرار دادنهیمعروف بود حاکم مد

دشنام و .دندآم یمردم دسته دسته م.ردی کند و داد دل خود را بگی و تالفدیای بدهی شنای دهی ديدارند و هر کس که از هشام بد

. شد ی ملی بود که نثار هشام بن اسماعنیناسزا و لعن و نفر

 در نی بن الحسی انتقام علکرد یبا خود فکر م. بودنیی و علونی بن الحسی از همه نگران امام علشی بلی هشام بن اسماعخود

 فرمود نیی از آن طرف،امام به علویول.به پدران بزرگوارش کمتر از کشتن نخواهد بود مقابل آنهمه ستمها و سب و لعنها نسبت

 است نی بر عکس، اخالق ما ام،بلکهیری شد انتقام بگفی و از دشمن بعد از آنکه ضعمی بزنلگد که به افتاده ستی ننی ما بر ايخو

در چهره  آمد،رنگ ی ملی به طرف هشام بن اسماعنیی انبوه علوتی که امام با جمعیهنگام.میکه به افتادگان کمک و مساعدت کن

با - رسد ی می به مسلمانیکه مسلمان-  طبق معمول،امامي وتظار بر خالف انیول.دیکش یهر لحظه انتظار مرگ را م. نماندیهشام باق

 از من ساخته یاگر کمک«:  و با او مصافحه کرد و بر حال او ترحم کرده به او فرمود» کمیسالم عل«:  بلند فرموديصدا

» .حاضرم است

  .به او را موقوف کردند   شماتتزی ننهی مدان،مردمی جرنی از ابعد

 

   ناشناسمرد

 ناشناس به او برخورد و مشک را يمرد. رفت یاش م  خانهي بود و نفس نفس زنان به سودهی مشک آب را به دوش کشچارهی بزن

کودکان .ر خانه باز شدد.کودکان خردسال زن چشم به در دوخته منتظر آمدن مادر بودند.دیاز او گرفت و خودش به دوش کش

مرد ناشناس .  همراه مادرشان به خانه آمد و مشک آب را به عوض مادرشان به دوش گرفته استی مرد ناشناسدندیمعصوم د

 کس ی شده که ب،چطوریکن ی می که خودت آبکشي نداريخوب،معلوم است که مرد«: دی گذاشت و از زن پرسنیمشک را به زم

 »؟يا مانده
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. اکنون منم و چند طفل خردسال.  از مرزها فرستاد و در آنجا کشته شدیکی طالب او را به ی ابن ابیعل.بودشوهرم سرباز -

 شیها  از فکر آن زن و بچهی در آن روز آنی کرد و رفت،ولی انداخت و خدا حافظری نزد،سر را به زی حرفنی از اشی ناشناس بمرد

 و ختی آذوقه از گوشت و آرد و خرما در آن ري برداشت و مقداریلی زود زنبصبح.بخوابد شب را نتوانست راحت.رفت ی نمرونیب

.  رفت و در زديروزی به طرف خانه دکسرهی

 ؟یستیک-

. ام ها آورده  بچهي غذا براي هستم که مشک آب را آوردم،حاال مقداريروزی ديهمان بنده خدا-

. خودش حکم کند طالب هم خدا ی بن ابی ما و علنی شود و بیخدا از تو راض-

 ای کردن و پختن نان ری،خمیاگر اجازه بده. کرده باشمی ثوابخواهد یدلم م«: بعد گفت. بازگشت و مرد ناشناس داخل خانه شددر

» .رمی اطفال را من به عهده بگينگهدار

. ن فارغ شومها را نگاه دار تا من از پختن نا تو بچه. کنم و نان بپزمری خمتوانم ی من بهتر می خوب،ولاریبس-

ها  خود به بچه  گوشت که خود آورده بود کباب کرد و با خرما به دستيمرد ناشناس فورا مقدار. کردنری رفت دنبال خمزن

 کرده ی طالب را حالل کن اگر در کار شما کوتاهی بن ابیعل!فرزندم«: گفت ی مگذاشت ی ميا به دهان هر کدام که لقمه.دیخوران

» .است

» .بنده خدا همان تنور را آتش کن«: زن صدا زد. آماده شدریخم

حرارت «: گفت ی آتش آورد و با خود مکی را نزدشیچهره خو.دی آتش زبانه کشيها شعله. ناشناس رفت و تنور را آتش کردمرد

» .کند ی می زنان کوتاهوهی و بمانیتی آن کس که در کار فری است کنیآتش را بچش،ا

 نیا! به حالتيوا«: به زن صاحبخانه گفت. و مرد ناشناس را شناختدی به آن خانه سر کشگانیهمسا از ی حال بود که زننی همدر

» . طالب استی بن ابی علنی المؤمنری امنیا!؟یشناس ی نميا مرد را که کمک گرفته

» .خواهم یمن از تو معذرت م! مني از براي هزار خجلت و شرمساريا«:  جلو آمد و گفتچارهی بزن

.  کردمی که در کار تو کوتاهخواهم یاز تو معذرت منه،من -

  
  

  پایان جلد اول

  
  :کاری از

Vahideh
Vahideh٣٠٠٨@yahoo.com
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مقدمه

 کار جلد دوم را تمام نهای زودتر از ایلیخ نگارنده در نظر اشت. جلد اول داستان راستان چاپ و منتشر شد1339  مرداد ماه سالدر

. داد یلب کن مجال و فرصت نم سقی گوناگون توفيهای گرفتارد،امای چاپ نمامیکند و تسل

 فرمود و تی عناقی که توفکنم یاکنون خدا را شکر م. تمام بودمهی چاپ شد و کار جلد دوم همچنان ندی جلد اول تجدنی بنی ادر

. ردی خوانندگان محترم قرار گاری و چاپ شد تا در اختدی رسانی جلد به پانیا

 از آنچه انتظار داشت از طرف طبقات شی بسندهیجه خوانندگان واقع شد و نو مورد تویبخش تی کتاب به طور رضانی اول اجلد

 دی در پنج هزار نسخه تجد42 ماه ي سبب شد که جلد اول در دیتوجه و استقبال عموم. و محبت قرار گرفتقیمختلف مورد تشو

.  نسخه منتشر گرددار از اول در ده هززیچاپ شود و جلد دوم ن

 بی تصووی رادسندگانی نوي اطالع دادند که در شورانجانبی تلفن به الهی به وسرانی اوی طرف اداره راد ماه شعبان گذشته ازدر

 تحت عنوان داستان راستان همه روزه يا  استفاده شود و اساسا برنامهوی کتاب در رادنی اي در ماه رمضان از داستانها350!شده که

 نی ای مذهبلی تعطي هنوز هم در روزهانکهیر ماه رمضان گذشته اجرا شد و از ا برنامه دنیا. گرددجرا انیدر آن ماه در وقت مع

.  واقع شده استوی که مورد پسند و قبول شنوندگان راددینما یشود،م ی عنوان اجرا منیبرنامه به هم

 اگر ینی دتابدهند،ک ی خود عالقه نشان مینی است که مردم ما به کتب دنی است،ای که قابل توجه و موجب خوشوقتيزیچ

 را مشکلتر ینی دسندگانی رهبران و نوفهی خود وظنی دارد و اداری خرگری از هر نوع کتاب دشی باشد بافتهی نگارش دیخوب و مف

. کند یم

 است که به خود ینی دسندگانی هستند،پس بر فضال و نوینی و خواندن مطلب خوب ددنی مردم آماده شنشود ی ممعلوم

. سودمند به جامعه عرضه بدارند يبدهند و آثار زحمت

 تر است،و ی جلد اول طوالني جلد غالبا از داستانهانی ايداستانها. داستان است50 جلد نی داستان و ا75 کتاب نی اول اجلد

. می داستان ختم کردنی جلد از جلد اول تجاوز نکند،به پنجاهمنیچون در نظر بود که حجم ا

 آغاز 76  رو از شمارهنی نشده،از ايگذار  جلد اول است و مستقال شمارهيها  دنباله شمارهيگذار جلد از نظر شماره نی ايداستانها

.  خواهد رفتشی پيها  شمارهبی ترتنی آماده چاپ شد،به همي بعدي بود و جلدهایقیاگر توف.ابدی ی مانی پا125 و به شود یم

 خی تارست،کتبی نثی احادي منحصر به داستانهایتباس شده است،ول اقثی مانند جلد اول غالبا از کتب حدزی جلد ننی ايداستانها

 در حدود قرائن ی ولفزودهی بر اصل داستان نيزی از خود چسندهی مورد استفاده قرار گرفته است،و هم مانند جلد اول،نوزین

. احوال،داستان را پرورش داده است

 در آخر زیمآخذ ن.رفته شده و از مجموع آنها استفاده شده است مآخذ در نظر گيادهای که از چند ماخذ نقل شده،کم و زآنجا

.  نشان داده شده استی چاپ در پاورقانای صفحه و احدیداستان با ق

خود ما را از انحراف و   و رحمتتی به لطف و عناد،وی و زبان و قلم ما را اصالح فرماتی که فکر و نمیخواه ی خداوند متعال ماز

. می و سودمند برداردی مفيبه خلق گامها  او و خدمتي دهد که در راه رضاقیوفلغزش محفوظ بدارد،و ت

   ي مطهری مرتضي قمر1384 هی الثاني جماد29  مطابقی شمس1343  آبان ماه13- تهران

   حاتمپسر

اعت و مردم عرب به اط. بودي اعراب جارانی در میفی ملوك الطوا،رسمی حکومت اسالمافتنی لی از طلوع اسالم و تشکقبل

 عرب،سخاوتمند فی از رؤسا و ملوك الطوایکی.پرداختند ی به آنها باج و خراج مانای خود عادت کرده بودند و احي رؤسايفرمانبردار
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 ی طلهی پدر شد، قبنی جانشيبعد از حاتم پسرش عد.رفت ی به شمار م» یط « لهی قبمی و زعسی بود که رئیمعروف حاتم طائ

 مصادف ي و زعامت عداستیر.گرفت ی ماتی را به عنوان باج و مالی چهارم درآمد هر کسکی ساالنه يدع.طاعت او را گردن نهادند

 شی داشت و آن را از مردم خوی نصرانشی کيعدبودند،اما خود   بت پرستی طلهیقب. شد با ظهور رسول اکرم و گسترش اسالم

. داشت ی مدهیپوش

 بار رؤسا که ری خواه نا خواه از زکردند، ی مدای پیی بخش اسالم آشناياد آزماتی و با تعلشدند ی عرب که مسلمان ممردم

 عرب،اسالم گری دي بن حاتم،مانند همه اشراف و رؤساي جهت عدنیبه هم.شدند ی کرده بودند آزاد ملیخود را بر آنها تحم طاعت

ار گذشته بود،مردم فوج فوج به اسالم اما کار از ک.دیورز ی می و با رسول خدا دشمندانست ی خود مي خطر برانیرا بزرگتر

 او یی خواهند آمد و بساط حکومت و آقازی به سراغ او ني که روزدانست ی ميعد. باال گرفته بودی و کار اسالم و مسلماندندیگرو یم

او آماده  خرگاه کی نزدشهی شتر چاق و راهوار همی بود،دستور داد گروهی غالمش،کهی مخصوص خوشکاریبه پ.دیرا بر خواهند چ

. اند او را خبر کند  آمدهکی کرد سپاه اسالم نزددایداشته باشد و هر روز اطالع پ

 دستور يعد» . هستندهایکی نزدنی اسالم در همانی لشکرر،کهی بگيری بگیخواه ی میمیهر تصم«:  روز آن غالم آمد و گفتکی

 شام يسباب و اثاث،آنچه قابل حمل بود بر شترها بار کرد و به سوداد شتران را حاضر کردند،خاندان خود را بر آنها سوار کرد و از ا

غافل ماند و او »  سفانه «  از حرکت دادن خواهرشادی زیاما در اثر شتابزدگ. او بودند فرار کردشی کهم و ی نصرانزیکه مردم آنجا ن

. در همان جا ماند

 را ي بردند و داستان فرار عدنهی به مدرانی را در شمار اسيوسفانه خواهر . بودختهی گري که خود عددندی رسی اسالم وقتسپاه

 ي را در آنجا جارانیاس. کوتاه داشتییوارهای بود که ديواری چهار دکی نهی مسجد مدرونیدر ب. رسول اکرم نقل کردنديبرا

آور بود،از جا حرکت کرد و  و زبان دهی فهمیسفانه که زن. تا وارد مسجد شودگذشت ی روز رسول اکرم از جلو آن محل مکی.دادند

» .بگذارد بگذار،خدا بر تو نت بر من منت.پدر از سرم رفته،سرپرستم پنهان شده«: گفت

همان که از خدا و رسول او فرار کرده «: فرمود» . بن حاتميعد«:  گفت»ست؟یسر پرست تو ک«: دی پرسي اکرم از ورسول

. »!است؟

.  آنجا گذشت درنگ ازی جمله را گفت و بنی اکرم ارسول

 شی سخن روز پنی عزیرسول اکرم ن.  را تکرار کردشی جمله روز پنی آمد از آنجا بگذرد،باز سفانه از جا حرکت کرد و عگری دروز

 يادی زدی امگریروز سوم که رسول اکرم آمد از آنجا عبور کند،سفانه د. ماندجهینت ی سفانه بي روز هم تقاضانیا.را به او گفت

 به او با اشاره فهماند که کرد ی حرکت مغمبریسر پ  که پشتی نزند اما جوانیحرف  گرفتمیتصم شود،رفتهی پذشینداشت تقاضا

پدر از سرم رفته،سر پرستم پنهان «:  گفتشی پيسفانه حرکت کرد و مانند روزها.دی را تکرار نماشی خويحرکت کند و تقاضا

» .بگذارد بگذار،خدا بر تو منت شده،بر من منت

 یافتی بفرستم،اگر اطالع ات لهی قبانی شوند،تو را همراه آنها به مدای پي خوب،منتظرم افراد مورد اعتماداریبس«: اکرم فرمود رسول

» .اند مرا خبر کن  آمدهنهی به مدیکه همچو اشخاص

 يکت کنم و تقاضا و به من اشاره کرد حرکرد ی حرکت مغمبریسر پ  که پشتی آن شخصدی که آنجا بودند پرسی از اشخاصسفانه

.  طالب استی بن ابی او علست؟گفتندی کمی نمادی را تجدشیخو

رسول اکرم . بفرستنهایاند، مرا همراه ا  آمدهنهی ما به مدلهی مورد اعتماد از قبی خبر داد که گروهغمبری سفانه به پي از چندپس

.  کرد و به شام نزد برادرش رفترکتح تی مرکب به او داد،و او همراه آن جمعکی و ی خرجی نو و مبلغيا جامه
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 پدرت بودم فراموش ادگاری و مرا که ي را بردشیتو زن و فرزند خو«:  افتاد زبان به مالمت گشود و گفتي چشم سفانه به عدتا

:  مشورت کرد،به او گفتي در کار خود با وي بود،عديا دهیو چون سفانه زن فهم. معذرت خواستي از ويعد» !؟يکرد

 يری همچنان از او کناره گای بروم نزد او و به او ملحق شوم،ایست؟آی صالح من در چيا دهی دکی تو که محمد را از نزد نظربه«

» .کنم

 تو،و اگر هم يبرا  سعادت و شرافتی خداست زهغمبری او واقعا پ،اگريبه او ملحق شو  من خوب استدهیبه عق«:  گفتسفانه

 خوار ي دارمنی مردم انی که در میتی شخصست،بای دور نادی زمنی هم تو در آنجا که از  دارد،بازي و سر ملکدارستی نغمبریپ

» . دادیخود را از دست نخواه  شد و عزت و شوکتینخواه

 خداست تا غمبری واقعا او پای آندی کند و ببینی بکی بارغمبری برود و ضمنا در کار پنهیبه مد  گرفتمیتصم.دی نظر را پسندنی ايعد

 و ي دارد،تا در حدود منافع مشترك با او همکاری طلب و سر پادشاهای است دني مردای کند،يروی از امت از او پیکیمانند 

. دی نمایهمراه

 »؟یستیک«: دیرسول اکرم پرس. سالم کردغمبری وارد شد و بر پي بود که عدنهی در مسجد مدغمبریپ

. ام ی پسر حاتم طائيعد-

.  با خود به خانه برد او را احترام کرد وغمبریپ

 دی طول کشیمدت. را گرفت و به سؤال و جواب پرداختغمبری الغر و فرتوت جلو پی زنریرفتند،پ ی مي و عدغمبری راه که پنی بدر

. داد ی زن را مری و با حوصله جواب پی با مهربانغمبریو پ

 ری ندارند که جواب پیی خلق و خونی طلبان چنای و دنجباران. استغمبری مرد،که پنی نشانه از اخالق اکی نیا: با خود گفتيعد

.  و حوصله بدهندی با مهرباننقدری مفلوك را ایزن

 تشک بود که معلوم بود کیآنجا فقط . افتی هیرای پی ساده و بیلی را خغمبری پی شد،بساط زندگغمبری وارد خانه پي عدنکهیهم

 قبول غمبری پندی آن بنشي روغمبری هر چه اصرار کرد که خود پيعد.داخت اني عدي آن را براغمبریپ.ندینش ی آن مي روغمبریپ

 غمبرانی مرد،که از نوع اخالق پنی دوم از اخالق ان،نشانهیا: با خود گفتيعد.نی زميرو غمبری تشک نشست و پي رويعد.نکرد

. است نه پادشاهان

:  و فرمودي رو کرد به عدغمبریپ

) ابن هشامرهیس: استبوده تی نصرانيها  از رشتهیکی یمذهب رکوس(»  نبود؟ی مذهب تو مذهب رکوسمگر«

. چرا-

. ستی کار روا ننی تو که انی د؟دریگرفت ی چهارم در آمد مردم را مکیپس چرا و به چه مجوز -

ود با خ. سخت در شگفت ماندغمبری پنهان داشته بود،از سخن پشاوندانشی خونیکتری نزدی که مذهب خود را از همه حتيعد

.  استغمبری مرد،که پنی سوم از ان،نشانهیا:گفت

 ملل ری مسلمانان بر خالف ساینیب ی و میکن ی امروز مسلمانان نگاه می مالهیتو به فقر و ضعف بن«:  فرمودي به عدغمبری پسپس

 ینیب ی منکهی اگرید.ستندی نمنی بر جان و مال خود ای امروز انبوه دشمنان بر آنها احاطه کرده و حتینیب ی منکهی اگرید.رندیفق

 در يری ثروت به دست مسلمانان برسد که فقنقدری که ادی نخواهد کشیبه خدا قسم طول. استگرانیحکومت و قدرت در دست د

 زن بتواند از عراق کی کامل برقرار گردد که تیبه خدا قسم آنچنان دشمنانشان سرکوب شوند و آنچنان امن. نشوددای آنها پانیم

 مسلمانان اری بابل در اختدی سفي که کاخهای است زمانکیبه خدا قسم نزد. نگرددي مزاحم وی سفر کند و کسییه تنهاتا حجاز ب

» .ردیگ یقرار م
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او سخنان . اکرم زنده بودغمبریسالها بعد از پ. اسالم آورد و تا آخر عمر به اسالم وفادار ماندتی و خلوص ندهی کمال عقي از رويعد

 داشت و ادی به شهی مسلمانان کرده بود،همندهی آي که براییها ینی بشی برخورد به او فرموده بود و پنی اول را که درغمبریپ

: گفت ی مکرد، یفراموش نم

 یی زن به تنهاکی چنان برقرار شد که تیامن. بابل به دست مسلمانان فتح شددی سفي که کاخهادمی خدا قسم نمردم و دبه«

 انی در ميری فقدی خواهد رسی دارم که زماننانیبه خدا قسم اطم.ندی ببیز سفر کند،بدون آنکه مزاحمت از عراق تا حجاتوانست یم

  » . نشوددایمسلمانان پ

   هوشامتحان

 کدام چی داد و هیهر کس جواب. بدهدی طرح کرده بود جواب درستقدری که معلم عالیبه سؤال  از شاگردان نتوانستکی چی آخر،هتا

:  بودنی اصحاب خود طرح کرد اانی که رسول اکرم در میسؤال.شدمورد پسند واقع ن

»  از همه محکمتر است؟کی کدام مانی ايها رهی دستگانی مدر«

. نماز: از اصحابیکی

. نه: اکرمرسول

. زکات:يگرید

. نه: اکرمرسول

. روزه:یسوم

. نه: اکرمرسول

. حج و عمره:یچهارم

. نه: اکرمرسول

. جهاد:یپنجم

. نه: اکرمرسول

:  جمع حاضر داده نشد،خود حضرت فرمودانی که مورد قبول واقع شود از می جوابعاقبت

 نیمحکمتر.ستی ندمی آنکه من پرسنهای کدام از اچی هی است،ولیلتی بزرگ و با فضي کارهادی که نام بردیینهای اتمام«

  » .خداست دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر مانی ايها رهیدستگ

   و ذلفابریجو

 هم حاجت تو به زن بر ،تايداد ی خاتمه مي انفرادی زندگنی و به ايداد ی ملی و خانواده تشکیگرفت یچقدر خوب بود زن م-

.  و آخرت کمک تو باشدایآورده شود و هم آن زن در کار دن

 که همسر کند ی کدام زن رغبت مدهد؟و ی زن م به منینه مال دارم و نه جمال،نه حسب دارم و نه نسب،چه کس! رسول اهللاای-

!  و بد شکل مانند من بشود؟اهپوستی و کوتاه قد و سری فقيمرد

 محترم بودند و اسالم تی از اشخاص در دوره جاهلياریبس. اسالم ارزش افراد و اشخاص را عوض کردلهیخداوند به وس!بری جويا-

 لهیخداوند به وس. مقدار بودند و اسالم قدر و منزلت آنها را باال بردی و بخوار تی از اشخاص در جاهلياریبس. آوردنییآنها را پا

 و ی،عربی قرشری و غیاه،قرشی و سدیاکنون همه مردم از سف. را منسوخ کردلی به نسب و فامافتخار و تی جاهلياسالم نخوتها
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 را از تو ی مسلمانان فقط کسانیمن در م.اعت تقوا و طلهی ندارد مگر به وسي برتريگری کس بر دچیاند،ه  درجهکی در یعجم

.  عمل کندهم ی دستور مهاکنون به آنچ. که تقوا و عملش از تو بهتر باشددانم یباالتر م

.  رد و بدل شدبری او و جوانیآمده بود،م»  اصحاب صفه «  از روزها که رسول اکرم به مالقاتیکی بود که در ی کلماتنهایا

 و کوتاه اهیاو هر چند تنگدست و س.دی خاتم را شنغمبریدر همان جا بود که شهرت و آوازه اسالم و ظهور پ.د بومامهی از اهل بریجو

. ندی را ببانی جرکی آمد تا از نزدنهی به مدکسرهی آوازه اسالم،دنیبعد از شن.قد بود،اما با هوش و حق طلب و با اراده بود

 به دستور رسول ،موقتایی و نه آشنای داشت و نه منزلیدر آمد،اما چون نه پول که اسالم آورد و در سلک مسلمانان دی نکشیطول

 هم گری ديماندند،افراد ی منهی و در مدشدند ی که مسلمان ميگری کسان دانی در مجایتدر.برد یاکرم در مسجد به سر م

 شد ی وحغمبریتا آنکه به پ.بردند ی به سر م در مسجدغمبریبودند و به دستور پ  و تنگدستری فقبری مانند جوزی که آنها نشدند افتی

 یبانی در خارج از مسجد در نظر گرفت و سايا رسول خدا نقطه. در خارج مسجد منزل کننددی بانهایست،ای سکونت نيمسجد جا

 ب،یند و هم غر بودری آنجا که هم فقنی و ساکندندینام ی م» هصف«آنجا را . منتقل کردبانی آن ساریدر آنجا ساخت و آن عده را به ز

. کردند ی میدگی آنها رسیرسول خدا و اصحاب به احوال و زندگ.شدند یخوانده م»  اصحاب صفه«

 وضع خارج نی را از ابری افتاد،به فکر رفت که جوبری چشمش به جوانیدر آن م. دسته آمده بودنی روز رسول خدا به سراغ اکی

 نیا- که از وضع خودش داشتیبا اطالع-گذشت ی نمبریه هرگز به خاطر جو کيزیاما چ. بدهدی او سر و سامانیکند و به زندگ

مگر : ازدواج کرد،با تعجب جواب دادشنهادی بود که تا رسول خدا به او پنیا. بشودامان صاحب زن و خانه و سر و سيبود که روز

-  رای وضع اجتماعرییارج ساخت و تغ رسول خدا زود او را از اشتباه خودش خیول! با من تن بدهد؟یی به زناشویممکن است کس

. به او گوشزد فرمود- شده بوددایکه در اثر اسالم پ

 بن ادی به خانه زکسرهی ساخت،دستور داد دواری مطمئن و امی آورد و او را به زندگرونی را از اشتباه ببری خدا پس از آنکه جورسول

. کند ي خود خواستگاريرا برا» ذلفا «  برود و دخترشي انصاردیلب

 وارد خانه بری که جویهنگام. قائل بودندشی برايادی احترام زي ولهیافراد قب. بودنهی اهل مدنی از ثروتمندان و محترمدی بن لبادیز

.  در آنجا جمع بودنددی لبلهی از بستگان و افراد قبی شد،گروهادیز

 می تو دارم،محرمانه بگوي برایامی پغمبری از طرف پمن«:  گفتادی کرد و سپس سر را بلند کرد و به زی پس از نشستن مکثبریجو

 »؟ی علنای

.  بگوی من افتخار است،البته علني براغمبری پامیپ-

.  کنمي خودم خواستگاري مرا فرستاده که دخترت ذلفا را براغمبریپ-

!!  موضوع را به تو فرمود؟نی خودش اغمبریپ-

. ستمی دروغ نناسند،اهلش ی مرا مزنم،همه ی نمی خود حرفشیمن که از پ-

 غمبریتو برو،من خودم به حضور پ.می خودمان بدهلهی خود از قبي دختر خود را جز به هم شانهاستیرسم ما ن! استبیعج-

.  مذاکره خواهم کردشانی موضوع با خود انیخواهم آمد و در ا

 داده میبه خدا قسم آنچه قرآن تعل«: گفت یش م خودبا رفت ی رفت،اما همان طور که مرونی از جا حرکت کرد و از خانه ببریجو

» .دیگو ی مادی است که زيزی چنی اری آن است غي که نبوت محمد برايزیاست و آن چ

. دیشن ی مکرد ی لب زمزمه مری با خود زبری سخنان را که جونی بود،اکی کس نزدهر

.  پدر تا از ماجرا آگاه شودشی پد،آمدیرا شن بری معروف بود،سخنان جوییبای که به جمال و زدی لبيبای دختر زذلفا

 و مقصودش چه بود؟ کرد یبا خودش چه زمزمه م  رفترونی اآلن از خانه بنی مرد که همنیا!بابا-
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.  او را فرستاده استغمبری پکرد ی تو آمده بود و ادعا مي مرد به خواستگارنیا-

!  محسوب گردد؟غمبریاو را تمرد امر پ او را فرستاده باشد و رد کردن تو غمبرینکند واقعا پ-

 تو من چه کنم؟ دهیبه عق-

 چه هی کن قضقی و تحقغمبری برسد به خانه برگردان،و خودت برو به حضور پغمبری من زود او را قبل از آنکه به حضور پدهیبه عق-

. بوده است

:  عرض کرددی آن حضرت را دنکهیهم.ت شتافغمبری و خودش به حضور پدی را با احترام به خانه برگردانبری جوادیز

 است که نی ما اي عرض کنم رسم و عادت جارخواهم ی از طرف شما آورد،میغامی به خانه ما آمد و همچو پبریجو! رسول اهللاای«

» .می شما هستند بدهارانی که همه انصار و لهی خودمان از اهل قبيدختران خود را فقط به هم شانها

. مرد مؤمن هم شان زن مؤمنه است. رفته استانی امروز از میکن ی که تو گمان متهایآن شان. است مؤمنبریجو!ادی زيا-

.  به سراغ دخترش ذلفا رفت و ماجرا را نقل کردکسرهی به خانه برگشت و ادیز

ون رسول خدا چ. باشمی راضدی هر چه هست من بابریجو.مطلب مربوط به من است. رسول خدا را رد نکنشنهادی من پدهیبه عق-

.  هستمی است من هم راضی امر راضنیبه ا

: دندی پرسبریاز جو.دی دهی عروس تهي برایجهاز خوب. کردنییمهر او را از مال خودش تع. در آوردبری ذلفا را به عقد جوادیز

 »؟ي که عروس را به آن خانه ببريا  در نظر گرفتهيا  خانهایآ«

 و چنان گفت و مرا به نی ناگهان آمد و به من چنغمبریپ. بشومی زن و زندگي دارايکه روز بود نی اکردم ی که فکر نميزیمن چ-

.  فرستادادیخانه ز

 وری و عطر و زشیعروس را با آرا.  داماد آماده کردي از مال خود خانه و اثاث کامل فراهم کرد،به عالوه دو جامه مناسب براادیز

. کامل به آن خانه منتقل کردند

 نکهیهم. شدیی به آن خانه و حجله راهنمابریجو. او در نظر گرفته شده کجاستي که برايا خانه دانست ی نمبریجو. شدکی تارشب

 وارد بی و غرری فقي که من مرددیشیبا خود اند. آمدادشی افتاد،گذشته به بایچشمش به آن خانه و آنهمه لوازم و عروس آنچنان ز

 نیا. فراهم کردمیبرا  نعمتنهمهی اسالم الهیخداوند به وس.لیو نه جمال و نه نسب و نه فام مال ،نه نداشتمزی چچیه.  شهر شدمنیا

.  خدا را شکر کنمدیمن چقدر با. کردشد ی در مردم به وجود آورده که فکرش را هم نمی تحولنینچنیاسالم است که ا

 از اتاق رفت و به تالوت قرآن و عبادت يا گوشه شد،به دای پي متعال در وزدی به درگاه اي و شکرگزارتیحالت رضا  وقتهمان

 که زنان به سراغ ذلفا یوقت. روزه کردتیآن روز را شکرانه ن.دی اذان صبح به گوشش رسيبه خود آمد که ندا  وقتکی.پرداخت

. ن نگاه داشتند پنهاادی را از زهیقض. استامدهی ذلفا نکی اصال به نزدبریمعلوم شد جو.افتندی را بکر و دست نخورده يرفتند و

 ي فکر برانیکم کم ا.پرداخت ی و شبها به عبادت و تالوت مگرفت ی روزها روزه مبریجو. منوال گذشتنی به همگری شبانه روز ددو

 انی در مادیناچار مطلب را با خود ز.ستی به زن در او ناجی دارد و احتی جنسی ناتوانبری جودی شد که شادایخانواده عروس پ

:  و به او فرموددی را طلببری اکرم جوغمبریپ.دی اکرم رسانغمبری پع را به اطالهی قضادیز.گذاشتند

» ! به زن وجود ندارد؟لی در تو ممگر«

.  استدی در من شدلی منی قضا ااز

 ؟يا پس چرا تاکنون نزد عروس نرفته-
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 بنده ناقابل نی فرو رفتم که خداوند به اشهی اندردم،دی آنهمه نعمت دانی که وارد آن خانه شدم و خود را در میوقت! رسول اهللاای-

از امشب . خود را شکرانه عبادت کنمي خدايزیالزم دانستم قبل از هر چ.  شددایشکر و عبادت در من پ حالت! فرمودهتیچقدر عنا

. نزد همسرم خواهم رفت

 به سر ی کردند و با هم به خوشیس و ذلفا با هم عروبریجو.دی رساندی بن لبادی را به اطالع زانی جرنی خدا عرسول

 پرچم اسالم در آن جهاد شرکت کرد و ری است زمانی که مخصوص مردان با ای با همان نشاطبریجو. آمدشی پيجهاد.بردند یم

 به اندازه ذلفا حاضر نبودند پول خرج ی زنچی هي به اندازه ذلفا خواستگار نداشت و برای زنچی هبریبعد از شهادت جو. شددیشه

  ند کن

   اندرزکی

: رسول اکرم به او فرمود. جمله به عنوان اندرز خواستکی از رسول اکرم اری با اصرار بسيمرد

 »؟يبند ی به کار ممی بگواگر«

!  رسول اهللاای یبل-

 ؟يبند ی به کار ممیاگر بگو-

!  رسول اهللاای یبل-

 ؟يبند ی به کار ممیاگر بگو-

!  رسول اهللاای یبل-

:  کرد،به او فرموددی بگوخواهد ی که می مطلبتی سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمنکهیعد از ا اکرم برسول

 است حی و عاقبتش صحجهی نتيدی دش،اگریندی و عاقبت آن کار فکر کن و بجهی در اثر و نت،اولی گرفتي به کارمی گاه تصمهر«

  » . خود صرف نظر کنمی تصم است ازی و تباهیآن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراه

  ی ناگهانمیتصم

 و مهی حمل خي برانی فروخته است و بنابراکجای کاروان شتر را » یکاروانچ «  خبر دادند که صفواندی که به هارون الرشیوقت

صوصا  فرو رفت که فروختن تمام کاروان شتر،خشهی کرد سخت در شگفت ماند،در انديگری فکر ددیبا  در سفر حجفهیخرگاه خل

 ستی ندیست،بعی نيرد،عادی که حمل و نقل وسائل و اسباب سفر حج را به عهده بگست قرار داد بسته افهیپس از آنکه با خل

.  و به او گفتدیصفوان را طلب. داشته باشدیفروختن شتران با موضوع قرارداد با ما بستگ

. يا  فروختهکجای کاروان شتر را ام دهیشن-

! نی المؤمنری امای یبل-

چرا؟ -

.  بهتر است که بفروشمدمی دستند،ی هم درست در فکر نها م،بچهیآ یام،خودم که از عهده بر نم  و از کار مانده شدهریپ-

 ؟یراستش را بگو چرا فروخت-

.  بود که به عرض رساندمنیهم-

 آگاه شده و یقل اسباب و اثاث ما بست حمل و ني که براي بن جعفر از موضوع قراردادیحتما موس.ی چرا فروختدانم یاما من م-

.  استنی تو ای ناگهانمیعلت تصم.ی کار منع کرده،او به تو دستور داده شتران را بفروشنیتو را از ا
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ات   تنهي نبود،سرت را از رومی قديهایاگر سوابق و دوست!صفوان«:  خشم آلود گفتی و آهنگزی خشونت آمی آنگاه با لحنهارون

» .داشتم یبرم

خصوصا   در دستگاه خالفتيادی و سوابق زرفت ی به شمار مفهی دستگاه خلکانیصفوان هر چند از نزد. خوب حدس زده بودرونها

 حمل و نقل اسباب سفر مانیصفوان پس از آنکه پ.بود تی اهل بانیعی و شروانی و پشانی داشت،اما او از اخالص کفهیبا شخص خل

:  السالم برخورد کرد،امام به او فرمودهی بن جعفر علیوس با امام ميحج را با هارون بست،روز

» .زی چکی تو خوب است جز زیهمه چ!صفوان«

 ابن رسول اهللا؟ ای ستی چزی چکیآن -

! يا  دادههی مرد کرانی شترانت را به انکهیا-

بعالوه خودم همراه نخواهم .ام  دادههی سفر حج کرايهارون عازم حج است،برا.ام  ندادههی کرای سفر حرامي ابن رسول اهللا من براای-

. فرستم ی از کسان و غالمان خود را همراه میرفت،بعض

. کنم ی از تو سؤال مزی چکی!صفوان-

.  ابن رسول اهللاای دییبفرما-

او طلبکار او شتران تو را خواهد برد و تو هم اجرت مقرر را از .يری بگهی که آخر کار کرايا  دادههیتو شتران خود را به او کرا-

 ست؟ی طور ننیا. شدیخواه

.  ابن رسول اهللاایچرا -

 قدر زنده بماند که طلب تو را بدهد؟ نی که هارون ال اقل اي آن وقت تو دوست ندارایآ-

.  ابن رسول اهللاایچرا -

 کس جزء  بمانند جزء آنها محسوب خواهد شد،و معلوم است هریهر کس به هر عنوان دوست داشته باشد ستمگران باق-

. ستمگران محسوب گردد در آتش خواهد رفت

 کار به نی ممکن است ازد ی کاروان شتر را بفروشد، هر چند خودش حدس مکجای  گرفتمی بود که صفوان تصمانی جرنی از ابعد

   جانش تمام شود متیق

   با برکتپول

 دی به دوازده درهم خریراهنیرفت و پ.  بخردغمبری پي برایراهنی اکرم مامور شد به بازار برود و پغمبری طالب از طرف پی بن ابیعل

: دیرسول اکرم پرس.و آورد

 »؟يدی را به چه مبلغ خرنیا«

. به دوازده درهم-

 رد؟ی فروشنده حاضر است پس بگایخواهم،آ ی منی ارزانتر از ایراهنی را چندان دوست ندارم،پنیا-

.  رسول اهللاای دانم ینم-

 رد؟ی پس بگشود ی حاضر منیبرو بب-

: به فروشنده فرمود. را با خود برداشت و به بازار برگشتراهنی پیعل

 »؟يری را پس بگراهنی پنی و ای پول ما را بدهي حاضرایخواهد،آ ی منی ارزانتر از ایراهنی خدا پغمبریپ«
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 راه چشم نیدر ب. به طرف بازار راه افتادند با همیآنگاه رسول اکرم و عل. آوردغمبری پول را گرفت و نزد پی قبول کرد و علفروشنده

: دی پرسزكی رفت و از کنکی نزدغمبریپ.کرد ی مهی افتاد که گریزکی به کنغمبریپ

 »؟یکن ی مهی گرچرا«

 به کنم یاکنون جرئت نم. چطور شد پولها گم شددانم ی به بازار فرستادند،نمدی خرياهل خانه به من چهار درهم دادند و مرا برا-

.  برگردمخانه

و خودش » . بخر و به خانه برگردي بخریخواست یهر چه م«:  داد و فرمودزكی اکرم چهار درهم از آن دوازده درهم را به کنرسول

. دی و پوشدی به چهار درهم خريا به طرف بازار رفت و جامه

 و به دی و پوشدی به چهار درهم خرگری ديا ت و جامهدو مرتبه به بازار رف. را از تن کند و به او دادد،جامهی را ديا برهنه  مراجعتدر

. طرف خانه راه افتاد

:  و نگران و اندوهناك نشسته است،فرمودرانی که حدی را دزكی راه باز همان کننی بدر

 »؟ی به خانه نرفتچرا«

. ي کردری دنقدری مرا بزنند که چرا اترسم ی شده،مری دیلی رسول اهللا خای-

.  که مزاحم تو نشوندکنم ی را به من نشان بده،من وساطت متان ،خانهمی با هم بروایب-

رسول اکرم از پشت در » . خانه استنیهم«:  گفتزكی کندندی به پشت در خانه رسنکهیهم. راه افتادزكی اکرم به اتفاق کنرسول

: با آواز بلند گفت

» .کمی اهل خانه سالم عليا«

 رسول اهللا و رحمۀ اهللا و ای کیالسالم عل«:  بار سالم کرد،جواب دادندنیسوم.امدی نیواببار دوم سالم کرد،ج. نشددهی شنیجواب

» .برکاته

 د؟یدیشن ی آواز مرا نماید؟آیچرا اول جواب نداد-

. دیی که شمامی دادصی و تشخمیدیچرا،همان اول شن-

 چه بود؟ ریپس علت تاخ-

.  و برکت و سالمت استضی خانه ما في شما برام،سالمینو سالم شما را مکرر بشآمد یخوشمان م! رسول اهللاای-

. دی آمدم از شما خواهش کنم او را مؤاخذه نکننجای کرده،من اری شما دزكی کننیا-

.  ساعت آزاد استنی از همزكی کننی شما ایبه خاطر مقدم گرام! رسول اهللاای-

  » ! برده را آزاد کردکی و دیهنه را پوشان بود،دو بریخدا را شکر،چه دوازده درهم پر برکت«:  گفتامبریپ

   ارزاقیگران

 هیآن کس که آذوقه سال را ته. شده بودیبر همه مردم مستول  و وحشتینگران.رفت ی باال منهی گندم و نان روز به روز در مدنرخ

 هم بودند که ی مردمانی منیدر ا. کرده بود مواظب بود آن را حفظ کندهی کند،و آن کس که تههینکرده بود در تالش بود که ته

.  مجبور بودند روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرندیبه واسطه تنگدست

: دی خرج خانه خود پرسلیوک»  معتب« السالم از هی صادق علامام

 »م؟ی امسال در خانه گندم دارما«

. می داررهی کند گندم ذختی ماه را کفانی که چنديبه قدر! ابن رسول اهللاای یبل-
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.  مردم بگذار و بفروشاریآنها را به بازار ببر و در اخت-

.  نخواهد شدسری ما مي گندم برادنی خرگری دمی را بفروشنهای است،اگر اابی نانهیگندم در مد! ابن رسول اهللاای-

.  مردم بگذار و بفروشاری است که گفتم،همه را در اختنیهم-

.  را گزارش دادجهیرا فروخت و نت دستور امام را اطاعت کرد،گندمها معتب

 که در حال حاضر توده مردم ی با ناندینان خانه من نبا. نان خانه مرا روز به روز از بازار بخرنیبعد از ا«:  به او دستور دادامام

 دارم که تا آخر ییمن بحمد اهللا توانا. جویمی گندم باشد و نیمی ننی بعد از ادینان خانه من با. تفاوت داشته باشدکنند یمصرف م

 » شتی معيریگ اندازه «  مسالهی الهشگاهی تا در پکنم ی کار را نمنی ای اداره کنم،ولی وجهنیسال خانه خود را با نان گندم به بهتر

  » . کرده باشمتیرا رعا

   حمامقرق

 که اسالم ی راه و رسمجایمردم تدر.د طبقات مردم اثر کرده بوری در سای عباسي و بعد از آنها خلفاي اموي و روش جبارانه خلفاراه

 صحابه را کانی و نی مرتضی و رفتار ساده و برادرانه رسول اکرم و علرتیبردند،س ی مادی کرده بود از نی و معاشرت معی زندگيبرا

آن به   هم نسبتیمردم آنچنان به راه و روش جبارانه خلفا خو گرفته بودند که کم کم احساس زشت.شد یاز خاطرها محو م

. کردند ینم

 تهای و شخصنیصاحب حمام طبق سنت و عادت معمول که در مورد محترم.به حمام برود  خواستي السالم روزهی صادق علامام

:  بود عرض کردشده جیرا

» . قرق کنمتی بده حمام را برااجازه«

. ستینه،الزم ن-

! چرا؟-

» . حرفها استنیمؤمن سبکبارتر از ا «-

  ی آبی بقهیمض

 اظهار ي و بدون آنکه به احدکرد ی در حدود شانزده سال بود که به عنوان امارت در شام حکومت مانی سفی بن ابۀیعاوم

 بهانه نیبهتر.کرد ی که در دل داشت استفاده مي منظوري برایاز هر فرصت.ساخت ی فراهم مشی خويکند،مقدمات خالفت را برا

 اتیاو در زمان ح. کشته شدن عثمان بودد،موضوعی خالفت را آشکار نماهیداع کند و یچی سر پي از حکومت مرکزنکهی ايبرا

 گرفت،اما منتظر بود عثمان دهی و نددهی عثمان را نشني عثمان پاسخ مساعد نداد و تقاضاها و استمدادهايها عثمان به استغاثه

.  بر آمديبردار  صدد بهرهرد فورا هیعثمان کشته شد و معاو. را بهانه کار خود قرار دهديکشته شود و قتل و

 عتی گرفتند و با او بکرد ی بار خالفت امتناع مری از رفتن زی را که به جهات مختلفی مردم پس از قتل عثمان دور علگری دي سواز

  که مرکز و دار الخالفه آن روزنهی در مداش ی رسما متوجه اوست،قبول کرد و خالفت رسمتی مسؤولدی پس از آنکه دیعل.کردند

 هی معاواری که در اختهی شام و سوري آن روز اطاعتش را گردن نهادند،به استثنای پهناور اسالمکشور يهمه استانها.بود اعالم شد

 که کشندگان عثمان را پناه داده است و خود آماده نیبه ا  کرد و آن را متهم ساختیچی سر پيحکومت مرکز  از اطاعتهیمعاو.بود

. ان فراهم کردی انبوه از شامی شد و سپاههیاعالم استقالل شام و سور
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 در دل ی عليها  رد و بدل کرد،اما نامههی با معاوییها نامه. شدهی دادن کار اصحاب جمل متوجه معاوصلهی السالم بعد از فهی علیعل

 از ی با گروههیشکر معاو لشی پشای پیابو االعور سلم. حرکت کردندگریکدی ي انبود به سویدو طرف با سپاه. اثر نکردهی معاواهیس

 حرکت ی سپاه علشی و مقدمۀ الجشاهنگی به عنوان پی علانی از لشکری با گروهی مالک اشتر نخعکرد،و ی حرکت مشاهنگانیپ

 مجاز نبود جنگ را شروع کند،اما ابو االعور یمالک اشتر از طرف عل.دندی رسگریکدی در کنار فرات به شاهنگیدو دسته پ.کرد یم

به عقب رانده   سختانی مالک و همراهانش دفع شد و شامرفحمله او از ط. کردی حمله سختردی بگی زهر چشمنکهی ايبرا

 کنار فرات که بداری آن نقطه شیعنی ،» عهیشر «  را به محلرد،خودیبگ  سختفی بر حرگری کار را از راه دنکهی ايابو االعور برا.شدند

 اندازان خود را مامور کرد تا آن نقطه را حفظ کنند و مانع ورود مالک ری داران و تزهین. از آنجا آب بردارند،رساندستیبا یدو طرف م

 نانی اطمي براهیمعاو.  ابو االعور خشنود شدیشدستی و از پدی با سپاه انبوهش رسهی که خود معاودی نکشیطول.  بشوندارانشیو 

 نی ان آمدشی عموما از پانیشام. قرار گرفتندی آبیب قهی در مضیاصحاب عل. بر نفرات ابو االعور افزوديا  عدهشتریب

. »  استيروزی پنی اولنیا«:  با مسرت اظهار داشتهیخوشحال بودند و معاو فرصت

 و از دی السالم خودش رسهی علیاز آن سو عل.دید ی کار را مصلحت نمنیه،ای عمرو بن العاص،معاون و مشاور مخصوص معاوتنها

:  شدادآوری نوشت و هی به نام صعصعۀ به معاوارانشی از بزرگان یکی لهی وس بهيا نامه.ماجرا آگاه شد

 با می بتوانمیدواریام. واقع شودی مسلمانان برادرکشانی رخ دهد و می االمکان جنگی حتمی ندارلی اما منجای به امیا  آمدهما«

 من ارانی آب را بر ي جلود،بعالوهیا لحه به کار برده اسزی قبل از هر چروانتی تو و پنمیب ی میم،ولیمذاکرات اختالفات را حل کن

 یی ترس و ابا،مني نشوی جز جنگ راضيزیالبته اگر تو به چ.بردارند،تا مذاکرات آغاز گردد  کار دستنی ازدستور بده ا.دیا گرفته

» .ندارم

 به دست یخوب فرصت: بودنیرشان اعموما نظ. موضوع مشورت کردنی خود در اطراف انیبا مشاور.دی رسهی نامه به دست معاونیا

 و ی علد،یکن یتنها عمرو بن العاص نظر مخالف داشت،گفت اشتباه م. اثر دادبی ترتدی نامه نبانی استفاده کرد و به ادیآمده،با

ا از اند شما ر  نامه خواستهلهیاند و به وس  کنند فعال سکوت کردهیشدستی پيزی جنگ و خونرراصحابش چون در نظر ندارند در کا

 د،آنانی گذاشتی آبی بقهی و آنها را همچنان در مضدی اثر ندادبی نامه ترتنی که اگر شما به ادی نکنالیخ.کارتان منصرف کنند

 از اطراف یی نخواهند نشست تا شما را با رسواي خواهند برد و از پاریبه قبضه شمش آن وقت است که دست.کنند ی مینیعقب نش

 در خواهد آورد و آنها را مجبور به ي دشمن را از پای آبی بقهی بود که مضنی انی مشاورتیاکثر دهیاما عق.فرات دور کنند

.  همراه بوددهی عقنی با ازی شخصا نهیمعاو. کردخواهد متیهز

د  کنی که در نظر داشت از جواب دادن شانه خالهیمعاو. مراجعه کردهی جواب نامه به معاويصعصعۀ برا.دی رسانی شورا به پانیا

.  شوندی علانیمانع ورود و خروج سپاهازان محافظ آب کامال مراقب باشندوتا سربضمنا دستور داد» .جواب خواهم دادبعدا «: گفت

 حل مشکالت به ي برای و راهبرد ی منی از بی را در جبهه مخالف بکلیتی هر گونه حسن ندی که امشامدی پنی السالم از اهی علیعل

 شیدر مقابل سپاه خو.دیبردن به اسلحه د راه را منحصر به اعمال زور و دست.شد  ناراحتگذاشت،سخت ی نمی مذاکرات باقلهیوس

:  مضمون انشاء کردنی از،بهیج و شور انگی کوتاه،اما مهيا آمد و خطابه

که غذا  يا  مانند گرسنهنانیا. شدندرهی را گشودند و با روش خصمانه شما را پذزهی آغاز کردند،در ستي ستمگرنانیا«

 ی سومد،راهی انتخاب کندی از دو راه را بایکیاکنون .اند  را بر شما گرفتهیدنی آب آشاميجلو.طلبند ی ميزی و خونرطلبد،جنگ یم

 تا خودتان از آب دی کنرابی سنانی ادی را از خون پلرهای شمشاید،ی همچنان تشنه بمانو دیبده تی تن به ذلت و حرومای:ستین

 ری است که مغلوب و زنی مردن تمام شود،و مردن اي هر چند به بهادی است که غالب و فاتح باشنیده بودن ازن.دی شورابیگوارا س

 آنها ي خبری جمع کرده و از جهالت و بشی گمراه و بدبخت را گرد خوی گروههیهمانا معاو.دی هر چند زنده بماندیباش دست
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 مذلۀ یقد استطعموکم القتال فاقروا عل«(» .اند  مرگ قرار دادهریرا هدف ت خودشان ي آنجا که آن بدبختها گلوهاکند،تا یاستفاده م

 قاد ۀیاال و ان معاو.نی موتکم قاهری فاةی و الحنی مقهوراتکمی حی من الدماء ترووا من الماء،فالموت فوفی محلۀ،او رووا السریو تاخ

)51نهج البالغۀ،خطبه :» ۀی جعلوا نحورهم اغراض المنی الخبر حتهمیلمۀ من الغواة و عمس عل

 حمله کیآماده کارزار شدند و با . خونشان را به جوش آورد. به وجود آوردی علانی در سپاهیبی جنبش عججی خطابه مهنیا

.  را تصاحب کردند» عهیشر« عقب راندند و يادی دشمن را تا فاصله زنیسنگ

 معامله به مثل انشی و سپاهیحاال اگر عل«:  گفتهیبه معاو بود،وستهی به وقوع پاش ینی بشی وقت عمرو بن العاص که پنی ادر

 »؟يری را از آنها بگ» عهیشر «گری بار دیتوان ی مای کرد؟ آی خواه،چهيکنند و با تو همان کنند که تو با آنها کرد

»  اکنون با ما چگونه رفتار خواهد کرد؟ی تو علدهیبه عق«:  گفتهیمعاو

» . استامدهی کارها ننی چنياو برا. نخواهد گذاشتی آبی بقهیبه مثل نخواهد کرد و ما را در مض معامله ی من علدهیبه عق«: گفت

 ارانی خواستند اجازه بدهد مانع آب برداشتن ی دور کردند از علعهی را از شرهی معاوارانی بعد از آنکه ی علانی آن سو سپاهاز

: فرمود. بشوندهیمعاو

 و مذاکرات خود را کنم ی فرصت استفاده منیمن از ا.زنم ی کارها که روش جاهالن است دست نم گونهنی به اد،منی آنها نشومانع«

 نشد با آنها رفتهی شد که چه بهتر،و اگر پذرفتهی من پذيها یشی و صالح اندشنهادهایاگر پ.کنم یبا آنها بر اساس کتاب خدا آغاز م

 ی آبی بقهی را در مضی کارها نخواهم زد و کسنیبه چن من هرگز دست. دشمني از راه بستن آب به روه،نه جوانمردانجنگم،اما یم

» .نخواهم گذاشت

 هی معاوانی متعرض سپاهی و کسداشتند ی و آب بر مآمدند ی مگریکدی با هی معاوانی و سپاهی علانی روز شام نشده بود که سپاهآن

   . شد ینم

   از روزگارتیشکا

 روز در محضر کی.داد ی او را آزار می و مخارج زندگ،قرضیفقر و تنگدست.شده بود واقع ی سخت در فشار زندگسی بن قمفضل

فالن . چه جور ادا کنمدانم یفالن مبلغ قرض دارم،نم«:  کردحی خود را مو به مو تشريهایچارگی گشود و بتیامام صادق لب به شکا

در آخر از امام » ...شود ی بسته ممی به روروم ی مير در بازبه ه.ام شده جیرم،گی شدم،متحچارهیب.م نداريمبلغ خرج دارم و راه در آمد

. دی و از خداوند متعال بخواهد گره از کار فرو بسته او بگشادی بفرماییاش دعا تقاضا کرد درباره

 سهی رفت و فورا کزكیکن» .اوری ما فرستاده بي که منصور برای اشرفسهیبرو آن ک«:  که آنجا بود فرمودیزکی صادق به کنامام

» . توی زندگيبرا  استی است و کمکناری چهار صد دسهی کنیدر ا«:  فرمودسیآنگاه به مفضل بن ق. را حاضر کردیاشرف

.  نبود،مقصودم فقط خواهش دعا بودنیمقصودم از آنچه در حضور شما گفتم ا-

 اثرش نی نکن،اولحی مردم تشريخود را برا يهایچارگی و بهای سختم،هرگزی نکته را به تو بگونیاما ا.کنم ی خوب،دعا هم ماریبس-

 و تی،شخصيشو یدر نظرها کوچک م.يا افتهی  و از روزگار شکستيا  خوردهنی زمی زندگدانی تو در مشود ی است که وانمود منیا

  ) 114ص /11بحار االنوار،ج :» همی فتهون علهیال تخبر الناس بکل ما انت ف«( رود ی مانیاحترامت از م
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  اد استعتاب

 دی که فهمیوقت.دی در را شني معروف،صاحب کتاب مفتاح الکرامۀ،شب مشغول صرف شام بود که صداهی،فقی جواد عاملدیس

حضرت استاد شما را اآلن «:  گفتشخدمتیپ.دیبا عجله به طرف در دو  بحر العلوم دم در استي مهددی استادش سشخدمتیپ

» .دی سفره نخواهند برد تا شما بروهب ت حاضر است اما دسشانیشام جلو ا.احضار کرده است

 دیتا چشم استاد به س. بحر العلوم رفتدی جواد بدون آنکه غذا را به آخر برساند،با شتاب تمام به خانه سدیس. نبودی معطليجا

:  گفتيا  سابقهی بریجواد افتاد،با خشم و تغ

» !؟یکن ی خدا شرم نم،ازیترس یاز خدا نم! جواددیس«

هر چه به .ردی مورد عتاب قرار بگنینچنیتاکنون سابقه نداشته ا! رخ داده؟يا  شد که چه شده و چه حادثهرتیق ح جواد غردیس

: دیناچار پرس. مغز خود فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن نشد

»  چه بوده است؟نجانبی اری تقصندیحضرت استاد بفرما  استممکن«

 ي مدت از بقال سر کوچه خرمانیدر ا.امدهی نرشانیاش گندم و برنج گ و عائله ات هی روز است فالن شخص همساشبانه هفت«

 ادی شما زهی از آنکه اظهار کند،بقال گفته نسرد،قبلیامروز که رفته است تا باز خرما بگ. اند  کرده و با آن به سر بردههی نسيزاهد

 به خانه برگشته است و امشب خودش و یخال دست کند،هی نسي تقاضادهی جمله خجالت کشنی ادنیاو هم بعد از شن.شده است

» .اند  شام ماندهیاش ب عائله

. کردم ی میدگی به احوالش رسدانستم ی خبر بودم،اگر می بانی جرنیبه خدا قسم من از ا-

 وضع نیبه اشبانه روز آنها   هفت؟چرايا  ماندهخبر ی بات هی است که تو چرا از احوال همسانی اي من برايادهایهمه داد و فر-

. ي بوديهودی،ي که تو اصال مسلمان نبوديکرد ی و اقدام نمي با خبر بود؟اگریبگذرانند و تو نفهم

 چه کنم؟ دییفرما یم-

 و تو در بزن و از او برگردد شخدمتی در پد،دمی هم تا دم در منزل آن مرد برودارد،همراه ی مجمعه غذا را بر منی من اشخدمتیپ-

 درباره او که نکهیاش بگذار،و از ا  خانهيای بورای فرش ری و زری پول را هم بگنیا.دیبا هم شام صرف کنخواهش کن که امشب 

ام و شام نخواهم خورد تا تو   نشستهنجایمن ا. را همان جا بگذار و برگردینیس. معذرت بخواهيا  کردهی تو است کوتاههیهمسا

. ياوری من بي و خبر آن مرد مؤمن را برايبرگرد

 و برگشت شخدمتیدم در پ. جواد روانه شددی مطبوع در آن بود برداشت و همراه سي بزرگ غذا را که انواع غذاهاینیس شخدمتیپ

 يا لقمه.به سفره برد  جواد و خواهش او دستدی سیصاحبخانه پس از استماع معذرت خواه. جواد پس از کسب اجازه وارد شددیس

:  و گفتدی از غذا دست کشست،فورای جواد،که عرب بود،ندیخانه س  غذا دست پختنیا هحس کرد ک.افتیخورد و غذا را مطبوع 

» . غذا از کجاست من دست دراز نخواهم کردنی اییتا نگو.امدهی از خانه شما ننی بر است،بنای غذا دست پخت عرب ننیا«

 عرب ي االصل و اهل بروجرد بودند و غذا غذاینرایآنها ا. داده شده بودبیغذا در خانه بحر العلوم ترت. مرد خوب حدس زده بودآن

 داده شده،آن مرد قبول نکرد و بی ترتی غذا در خانه کنی که اي جواد هر چه اصرار کرد که تو غذا بخور،چه کار داردیس.نبود

 ماجرا غذا دنی از شنآن مرد بعد. را از اول تا آخر نقل کردد،ماجرای نديا  جواد چارهدیس» . کردواهم دست دراز نخییتا نگو«: گفت

 پنهان گانمی همسانیکتریام،از نزد  نگفتهيمن راز خودم را به احد«: گفت یم.را تناول کرد،اما سخت در شگفت مانده بود

 .» ! از کجا مطلع شده استدی سدانم یام،نم داشته

  ! د؟ی که باده فروش از کجا شنرتمی خدا که عارف سالک به کس نگفت در حسر
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  يافطار

 از هر کس شیاو ب. افتخار را داشتنی رسول خدا ااتی روز حنیبن مالک سالها در خانه رسول خدا خدمتکار بود و تا آخر انس

 ی تکلف زندگیآگاه بود که رسول اکرم در خوراك و پوشاك چقدر ساده و ب. رسول اکرم آشنا بودی به اخالق و عادات شخصگرید

 یگاه. سادهدی تري شربت و مقدارای ری شي او عبارت بود از مقداري و سحريافطار همه گرفت ی که روزه مییدر روزها.کند یم

. گرفت ی و با همان روزه مکرد ی نوبت غذا اکتفا مکی به ی و گاهشد ی مهی ساده تهي غذانی افطار و سحر،جداگانه،ايبرا

اما رسول اکرم آن روز وقت .آماده کرد رسول اکرم ي افطاري براگری دزی چای ری شي شب،طبق معمول،انس بن مالک مقدارکی

 از اصحاب را اجابت کرده و یانس مطمئن شد که رسول اکرم خواهش بعض.  از شب گذشت و مراجعت نفرمودیامد،پاسیافطار ن

.  بود خودش خورددهی دهی آنچه تهو رنیاز ا. را در خانه آنان خورده استيافطار

: گفت»  امشب کجا افطار کردند؟شانیا«: دی نفر که همراه حضرت بود پرسکیاز انس . رسول اکرم به خانه برگشتدی نکشیطول

 شب رای و شرمسار شد،زمانی پشای دنکیانس از کار خود » . شدری آمد و آمدنشان دشی پهای گرفتاریبعض.اند هنوز افطار نکرده«

اما از آن سو . کندیو از کرده خود معذرت خواه بود رسول اکرم از او غذا بخواهد و انتظرم. ممکن نبوديزی چهیگذشته بود و ته

رسول خدا تا زنده بود موضوع «: انس گفت. از غذا نبرد و گرسنه به بستر رفتی چه شده،نامدیرسول اکرم از قرائن و احوال فهم

   .» .اوردی من نيآن شب را باز گو نکرد و به رو

   بزازشاگرد

 پارچه دی و متشخص که به بهانه خربای زن زنی ادانست یاو نم.راهش گسترده شده در ی خبر بود که چه دامی شاگرد بزاز،بجوانک

.  از عشق و هوس و تمنا برپاستی و دلباخته اوست و در قلبش طوفانکند،عاشق یبه مغازه آنها رفت و آمد م

 نهای قادر به حمل انکهی اآنگاه به عذر. جدا کردندي جنس بزازيادی روز همان زن به در مغازه آمد و دستور داد مقدار زکی

» .ردی دهد و پول بگلی و در خانه به من تحواوردی جوان بنی ادیها را بده پارچه«:  عالوه پول همراه ندارم،گفتستم،بهین

-نیریمحمد ابن س. در خانه نبودی اهل سر کسزیجز چند کن. بودی خالاریخانه از اغ. کار قبال از طرف زن فراهم شده بودمقدمات

تا به درون خانه داخل .ها را به دوش گرفت و همراه آن زن آمد پارچه-  بهره نبودی بییبای و از زکرد ی می را طیفوان جوانکه عن

 را د،جنسیایاو منتظر بود که خانم هر چه زودتر ب. گشتیی مجلل راهنمای به داخل اتاقنیریسابن .بسته شد شد،در از پشت

 کرده شی که خود را هفت قلم آرایخانم در حال. پرده باال رفتیپس از مدت.دی به طول انجامانتظار. و پول را بپردازدردی بگلیتحو

فکر کرد با . گسترده شده استشی برای که دامدیک لحظه کوتاه فهمی در نیریابن س. بود،با هزار عشوه پا به درون اتاق گذاشت

خانم عشق سوزان خود را . حاصل استی زدن و بایبر در  خشتدی با خواهش و التماس خانم را منصرف کند،دای حتیموعظه و نص

 و موعظه گشود و از حتی نصه زبان بنیریابن س» . تو بودمداری اجناس شما نبودم، خرداریمن خر«:  او شرح داد،به او گفتيبرا

و .يام مرا برآور کدیست،بای نيا گفت چاره.دی نبخشدهیالتماس و خواهش کرد،فا. گفت،در دل زن اثر نکردسخن امتیخدا و ق

 ابی و مرا کامياگر به عشق من احترام نگذار«:  کرد،گفتدی را تهدکند،او ی مي خود پافشاردهی در عقنیری ابن سدی دنکهیهم

» .آنگاه معلوم است که چه بر سر تو خواهد آمد.به من قصد سوء دارد  جوان نسبتنی امیگو ی و مکشم ی مادی فر،اآلنينساز

 گریاز طرف د. خود را حفظ کنی که پاکدامنداد ی و تقوا به او فرمان مدهی و عقمانی ایاز طرف.شد  راستنیری بر بدن ابن سيمو

 مثل برق از ياما فکر.دی ندمی جز اظهار تسليا چاره.شد ی تمام مزشی جان و آبرو و همه چمتی آن زن به قيسر باز زدن از تمنا

اگر .بردارد  به نفرت شود و خودش از من دستلی زن تبدنی که عشق ا کنمي است،کاریباق راه کیفکر کرد .خاطرش گذشت
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 رفت،با رونی حاجت از اتاق بيبه بهانه قضا. ظاهر را تحمل کنمی لحظه آلودگکی دی حفظ کنم،بایبخواهم دامن تقوا را از آلودگ

   . فورا او را از منزل خارج کرد  ودی در هم کشي،روتا چشم آن زن به او افتاد.وضع و لباس آلوده برگشت و به طرف زن آمد

   کواکباوضاع

 اوضاع کواکب اعتقاد راسخ ری و تاثی نجوم احکامبود،به ثی حدانی آنکه از راون،بای زرارة بن اعن،برادری الملک بن اععبد

 که ي کار و هرردیبگ خواست ی که میمیهر تصم.کرد ی باب جمع کرده بود و به آنها مراجعه منی در ايادی زيکتابها.داشت

. کند ی اوضاع کواکب چه حکم مندی تا ببپرداخت ی و به محاسبه مرفت ی میوم نجي به سراغ کتابهابکند،اول خواست یم

حس .کرد ی که در همه کارها به نجوم مراجعه مي کرده بود به طورجادی وسواس در او ای عادت شده و نوعشی کار برانی اجایتدر

 کند و به سعد دای وضع ادامه پنی و اگر اشود ی را فلج کرده است و روز به روز بر وسواسش افزوده م اوی کار امور زندگنیکرد که ا

 هم در خود یاز طرف. خورد ی بهم می به کلاش ی اثر بدهد،نظم زندگبی ترتنهای و بد و امثال اکی نطالعو نحس روزها و ساعتها و 

 و به خدا توکل روند ی امور دنبال کار خود منی اعتنا به ای که بیاحوال مردم به شهی و همدید ی نمیی اعتنای مخالفت و بییتوانا

. برد ی رشک مکنند ی فکر نمزهای چنی درباره اچی و هکنند یم

: عرض کرد. گذاشتانی حال خود را با امام صادق در مي مرد روزنیا

: دیامام صادق با تعجب از او پرس» .بردارم ن دست از آتوانم ی بسته شده و نممیام و دست و پا  علم مبتال شدهنی به امن«

» !؟یکن ی و عمل مي معتقدزهای چنی به اتو«

!  ابن رسول اهللاای یبل-

. برو تمام آن کتابها را آتش بزن:دهم یمن به تو فرمان م-

   . و تمام آنها را آتش زد و خود را راحت کرد د،رفتی بخشروی امام به قلبش نفرمان

   شناسستاره

 از سران اصحاب یکیناگهان . نهروان داشتنديبه سو  بر اسبها،آهنگ حرکتانش،سواری السالم و سپاههی علی علنی المؤمنریام

 به عرض شما خواهد ی دارد،میاست و مطلب»  ستاره شناس« مرد نی انی المؤمنری امای«:  را همراه خود آورد و گفتي و مرددیرس

» .برساند

 اقال دو سه ساعت از روز بگذرد،آنگاه حرکت دید،بگذاری تامل کنید،اندکیحرکت نکن  ساعتنی در انیالمؤمن ری امای«:  شناسستاره

» .دیکن

چرا؟ -

 ارانشی بر او و ی سختانیخواهد خورد و ز حرکت کند از دشمن کست  ساعتنی که هر که در اکند یچون اوضاع کواکب داللت م-

. دی رسدی و به مقصود خواهافتی دی خواهد،ظفری حرکت کنمیگو یه من م کی اگر در آن ساعتیوارد خواهد شد،ول

 ماده؟ ای اش نر است  کرهیی بگویتوان ی مای اسب من آبستن است،آنیا-

. توانم ی حساب کنم منمیاگر بنش-

.  استدهیرحم آفر چه در داند یآن خداست که م.ستی کس جز خدا از نهان آگاه نچیه:دیگو ی م،قرآنیتوان ی،نمییگو یدروغ م-

 در چه یفهم ی و می عالم آگاهيانهای که بر همه جري تو ادعا دارایآ. نکردیکن ی که تو میی ادعانی خدا،چنمحمد،رسول

.  ندارديازی علم کامل و اطالع جامع اعتماد کند به خدا ننی به تو با ایپس اگر کس.رسد یشر م  و در چه ساعتریخ ساعت
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 ساحر فی همردشود،کاهن ی مییبگوی غي منجر به کهانت و ادعانهاید،ای بروزهای چنیمبادا دنبال ا«:  به مردم خطاب فرمودبعد

» . کافر و کافر در آتش استفیاست و ساحر همرد

.  متعال خواندي بر توکل و اعتماد به خدای رو به آسمان کرد و چند جمله دعا مبنآنگاه

:  رو کرد به ستاره شناس و فرمودسپس

» .میکن ی اآلن حرکت منی و بدون درنگ هممیکن یخصوصا بر خالف دستور تو عمل م مما«

 السالم هی علی علبی نصتی و موفقيروزی به قدر آن جهاد،پيدر کمتر جهاد. رفتشی فرمان حرکت داد و به طرف دشمن پفورا

   .شده بود 

  یی گشاگره

 آمده بود شرح شی پشی که براییمکه وارد مجلس شد و گرفتار از اهل يناگهان مرد. در محضر امام صادق نشسته بودصفوان

: امام به صفوان دستور داد. استدهی در کار است و کار به اشکال و بن بست کشيا هیمعلوم شد که موضوع کرا.داد

» . خودت را در کارش مدد کنیمانی حرکت کن و برادر افورا«

» چطور شد؟«: امام سؤال کرد.ار و حل اشکال مراجعت کرد در اصالح کقی حرکت کرد و رفت و پس از توفصفوان

. خداوند اصالح کرد-

شوط طواف دور کعبه محبوبتر   از تو گرفت،از هفتی و وقت کمي بر آوردی از کسی کار به ظاهر کوچک که حاجتنیبدان که هم-

. و فاضلتر است

:  ادامه دادنی امام صادق به گفته خود چنبعد

در . و راه افتاددهیامام حسن بال فاصله کفشها را پوش.شت و آمد حضور امام حسن و از آن حضرت استمداد کرد داي گرفتاريمرد

: امام حسن به آن مرد گفت. که مشغول نماز بودی در حالدندی رسی بن علنی راه به حسنیب

:  گفت»؟ی او نرفتشی و پي غفلت کردنی چطور از حستو«

اند و معذورند،خدمتشان   اعتکاف کردهشانی چون گفتند ایو از او در کارم کمک بخواهم،ول او بروم شی اول خواستم پمن«

» .نرفتم

 .» . بهتر بودشی ماه اعتکاف براکی دست داده بود،از شی برآوردن حاجت تو براقیاما اگر توف«:  حسن فرمودامام

 عابدترند؟ کیکدام

 و شد ی و در مجالس رفقا حاضر مکرد یمحضر درس آن حضرت شرکت م در شهیکه طبق معمول هم-  از اصحاب امام صادقیکی

 کجاست ی فالنیراست«: دی روز امام صادق از اصحاب و دوستانش پرسکی.شد ی نمدهی بود که دیمدت- کرد یبا آنها رفت و آمد م

 »شود؟ ی نمدهی است دیکه مدت

.  شدهری تنگدست و فقیلی خرای ابن رسول اهللا اخای-

 کند؟ یپس چه م-

.  به عبادت پرداخته استکسرهی خانه نشسته و چ،دریه-

 شود؟ ی از کجا اداره ماش یپس زندگ-

.  او شدهیدار مخارج زندگ  از دوستانش عهدهیکی-

 . از او عابدتر است ی دوستش به درجاتنیبه خدا قسم ا-
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  وژنی و داسکندر

 ي انتخاب شد،از همه طبقات برارانی به ای در لشکرکشونانی کل يشوای عنوان فرمانده و پ،بهی اسکندر،پادشاه مقدوننکهیهم

اسکندر . به او نکردی توجهنی کمتربرد ی سر مبه نتی در کور،کهیونانی معروف می،حک)وژنید (وگنسیاما د.آمدند ی نزد او مکیتبر

در )  و قطع طمع بودیناء و آزاد منش دسته قناعت و استغنیشعار ا( بود ونانی ی کلبي که از حکماوژنید. او رفتداریشخصا به د

 برخاست و چشمان خود را به اسکندر که با یند،کمیآ ی به طرف او میچون حس کرد جمع فراوان. بوددهیبرابر آفتاب دراز کش

ء  نگذاشت و شعار استغناآمد ی که به سراغ او ميک مرد عادی اسکندر و انی می فرقچی کرد،اما هرهی خآمد ی مشیجالل و شکوه پ

 شتری تقاضا بکی«:  گفتوژنید» . بگوي دارییاگر از من تقاضا«: اسکندر به او سالم کرد،سپس گفت. را حفظ کردیی اعتنایو ب

» !ستیتر با  آن طرفی،کميا  اکنون جلو آفتاب را گرفتهکردم،تو یمن از آفتاب استفاده م.ندارم

 استفاده ی فرصتنی است که از چنیبا خود گفتند عجب مرد ابله. و ابلهانه آمدری حقیلی سخن در نظر همراهان اسکندر خنیا

پس از آنکه به راه . فرو رفتشهی در اندد،سختی دری حقوژنیاما اسکندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغناء نفس د.کند ینم

  . ». باشموژنی دخواست یلم م اگر اسکندر نبودم دیبه راست«:  گفتکردند ی مشخندی را رلسوفیافتاد،به همراهان خود که ف

  می و حکشاه

 رفتند،موقع ی مدنشی معمول،تمام طبقات به استقبال و دشد،طبق ی که وارد مي شاه در سفر خراسان به هر شهرنی الدناصر

 ندی عموم طبقات از او استقبال و دزیدر سبزوار ن. وارد سبزوار شدنکهیتا ا.کردند ی معتی او را مشازیحرکت از آن شهر ن

 ي و عارف معروف،حاج مال هادلسوفی و فمی امتناع کرد حکدنی از استقبال و دینینش شه که به بهانه انزوا و گویتنها کس.کردند

 مرد بود که نیند،همی ببکی که شاه در نظر گرفته بود در طول راه مسافرت خراسان او را از نزدیتیاز قضا تنها شخص. بوديسبزوار

 در یمی عظهی به محضرش شتافته بودند و حوزه علمطالب کرده بود و از اطراف کشور دای پرانیمه ا در هی شهرت عمومجایتدر

.  بودافتهی لیسبزوار تشک

.  برودمی حکدنیخودش به د  گرفتمی و کرنشها و تملقها خسته شده بود،تصمدنهای که از آنهمه استقبالها و دشاه

 نییتع. اطالع دادندمی را به حکانیجر» .شناسد ی را ممی شاه حکیول«: شاه گفت» .شناسد ی نمری شاه و وزمیحک«:  شاه گفتندبه

 ی بود محقر با اسباب و لوازميا خانه. رفتمی خانه حکبه شخدمتی نفر پکی روز در حدود ظهر شاه فقط به اتفاق کیشد و  وقت

و ارشاد است،شکر نعمت مال اعانت و  سیشکر نعمت علم تدر. داردي شکریهر نعمت«: شاه ضمن صحبتها گفت. سادهاریبس

 انجام آن را قی تا توفدی بخواهيزی دارم شما از من چلیسلطنت هم البته انجام حوائج است،لهذا من م  است،شکر نعمتيریدستگ

» . کنمدایپ

. خواهم ی هم نميزی ندارم،چیمن حاجت-

.  معاف باشداتی از مالنی دستور دهم آن زمدی بدهد،اجازهی داری زراعتنی زمکی شما ام دهیشن-

 شهر از نیاگر در ا.خورد ی بهم نمی جزئراتییاساس آن با تغ. چقدر وصول شودي دولت مضبوط است که از هر شهراتیدفتر مال-

 یشاه راض. گرددلی وصول شود تکمدی که از سبزوار بای خواهند گرفت،تا مجموعادتری زگرانی همان مبلغ را از درندی نگاتیمن مال

 دارد فهیبعالوه دولت که وظ.  زنان گرددوهی و بمانیتی بر یلی تحمات،سببی شدن من از مالمعاف ای دادن به من فید که تخفنشون

» .میده ی را ماتی مالنیما با رضا و رغبت،خودمان ا. شودنی تامدی هم دارد و بانهیحافظ جان و مال مردم باشد،هز

 ناهار شما را دیی هر روز شما بخورم، دستور بفرمايا صرف کنم و از همان غذاشما غذ  دارم امروز در خدمتلیم«:  گفتشاه

» .اورندیب
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 آن چند قرص نان و چند ي که بر رونی چوبیفورا آوردند،طبق» .دیاوری مرا بيغذا«:  کردادی بدون آنکه از جا حرکت کند فرمیحک

بخور که نان حالل «:  به شاه گفتمیحک.اشتند گذمی جلو شاه و حکشد ی مدهی نمک دي ظرف دوغ و مقدارکیقاشق و 

 عادت ندارد و از نظر او قابل یی غذانی به چندی قاشق خورد اما دکیشاه » .خودم است  آن دسترنجياست،زراعت و جفت کار

از چند پس . و تبرکا همراه خود ببردمنای از آن نانها را به دستمال ببندد و تي اجازه خواست که مقدارمیاز حک.ستیخوردن ن

 . را ترك کرد می خانه حکرتی بهت و حای دنکیلحظه شاه با 

   مفضلدیتوح

 منبر رسول اکرم و قبر انی ميا  فارغ شد،همان جا در نقطهغمبری بعد از آنکه از انجام نماز عصر در مسجد پی بن عمر جعفمفضل

 رسول ی و آسمانمی عظتیطراف عظمت و شخص رشته افکار،او را در خود غرق کرد،افکارش در اکیآن حضرت نشست و کم کم 

. زد یاکرم دور م

 ي که از مقام واالیلی و تجلمی همه تعظبا گفت یبا خود م.افزود یبه آن حضرت م  بر اعجابش نسبتشتری بدیشیاند ی مشتری چه بهر

 آن حضرت به آن لتیفضآنچه مردم از شرف و عظمت و .نهاستی از اشی بیلی و منزلتش خشود،درجه ی مری نظیب تی شخصنیا

.  استزی ناچاری بساند  نبردهیبه آنچه پ اند،نسبت  بردهیپ

 دی نکشیطول. نشستي شد و آمد و در کناردای مسلک معروف،پي العوجاء،مادی تفکرات بود که سر و کله ابن ابنی غرق در امفضل

. نشست و با هم به گفتگو پرداختند او ي العوجاء وارد شد و پهلوی از همفکران و هم مسلکان ابن ابگری دیکی

 ی علميها  رشتهیدر آن دوره خود مسلمانان برخ. بودی اسالمی بود،دوره تحول فرهنگانی که آغاز دوره خالفت عباسخی آن تاردر

  مشغول ترجمهای ترجمه کرده ي و هندی و فارسیونانی ي از زبانهای و فلسفی علميها  در رشتهی کتبزین. کرده بودندسیتاس

تا آنجا -دهی عقي به آزادانیعباس. و آراء بوددیدوره، دوره برخورد عقا. به وجود آمده بودی و فلسفی کالميها ها و رشته نحله.بودند

»  زنادقه « به نام  که در آن وقتنیی و مادنیی دهری مسلمان،حتریدانشمندان غ.گذاشتند یاحترام م- نداشتبرخورد استیکه با س

 در مسجد ای دسته در مسجد الحرام کنار کعبه،نی اانای تا آنجا که احداشتند ی را اظهار مشی خودی عقادانهشدند،آزا یخوانده م

.  دسته بودنی العوجاء از ایابن اب.زدند ی خود را مي و حرفهاشدند ی هم جمع مغمبر،دوری کنار قبر پنهیمد

 هم نشستند و به گفتگو پرداختند،اما آنچنان دور شیند و پ شدغمبری وارد مسجد پی هر دو،با فاصله کمقشی آن روز او و رفدر

 بود ی العوجاء به گوش مفضل خورد،درباره همان موضوعی که از ابن ابی سخننیاتفاقا اول.نبودند که مفضل سخنان آنها را نشنود

:  خود گفتقیاو به رف. باره رسول اکرم بودکرد،در یمکه قبال مفضل در آن باره فکر 

» ! از آن باالتر نرفتهی که کسیی به جادیباال گرفت،رس)  اکرمغمبریپ( مرد نیا کار عجب«

:  گفتقشیرف

 که عقلها را دی و خارق العاده هم از او به ظهور رسبی عجیی که با مبدا کل جهان مربوط است و کارهاکرد یادعا م. بودنابغه«

 طبقات فوج فوج به طرف ریبعد سا.رفتندی و دعوت او را پذدندی عاجز دعقال و ادبا و فصحا و خطبا خود را در برابر او. ساختریمتح

 همراه دانست ی که خود را مبعوث از طرف او می همراه با نام ناموسي که نام ودهیکار به آنجا کش. آوردندمانیاو آمدند و به او ا

 و صحراها و اهای در دریو حت- دهی آنجا رسکه دعوت او به- ها در همه شهرها و ده»  اذان « اکنون نام او به عنوان.شده است

در اذان نام .شنود یرا م»  اشهد ان محمدا رسول اهللا «ادی فری گوش هر کست پنج نوبيهمه جا شبانه روز.شود یکوهستانها برده م

» . هرگز فراموش نخواهد شدبی ترتنیبه ا.شود ی اقامه برده مشود،در ی مرد برده منیا
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بهتر . مرد را حل کنمنی اتی شخصيام معما  هنوز نتوانستهم،منی بحث نکننی از اشیدر اطراف محمد ب«:  العوجاء گفتی ابابن

 ی العوجاء برخیآنگاه ابن اب» .می خود را بر آن گذاشت دنبال کننی دهی که محمد پایبحث را در اطراف مبدا اول و آغاز هست است

 بوده و خواهد نی قائم به ذات است،ازال و ابدا چنعتیست،طبی در کار نيری و تقدری تدبنکهی بر ایمبن- خودي ماددهیدر اطراف عق

. صحبت کرد-بود

:  بر آوردادی خشم و بغض شده بود، مثل توپ منفجر شده فرکپارچهیاورد،ی طاقت نگری دد،مفضلی رسنجای سخنش به انکهیهم

 و ی و زندگاتی در خود و حی دور نرو،اندکيجا!؟یکن ی م انکاردهی صورت آفرنیخالق و مدبر خود را که تو را به بهتر!دشمن خدا«

» ...یابی و شواهد مخلوق و مصنوع بودن را درر خودت فکر کن تا آثابیمشاعر و ترک

 با ی کالمی اصول و مباني روای،بینی از متکلم؟اگريا  و از چه دستهیستیتو ک«: دیشناخت،پرس ی العوجاء که مفضل را نمی ابابن

اگر هم از .ستی با تو نی که سخنیستیو اگر اهل کالم ن.میکن ی ميروی ما از تو پی داشته باشيگر واقعا دالئل قوا.میهم بحث کن

 هرگز شنود،اما ی از ما ميدی که تو شنزهای چنی باالتر از ای گاهزند،او ی جور حرف نمنی با ما او ا،کهياصحاب جعفر بن محمد

سخنان ما را   و متانتياو با کمال بردبار.دهد ی و دشنام نمشود ی نمیاو هرگز عصب. کندي نشده از کوره در برود و با ما تنددهید

 که ما اشکاالت و دالئل خود را یدر مدت. نماندی کلمه باقکی و میزی بررونی بمی ما آنچه در دل دارکند یصبر م.کند یاستماع م

 کند یآنگاه شروع م. فکر ما شده استمی تسلمیکن یما گمان م که کند ی چنان ساکت و آرام است و با دقت گوش مم،اویکن یذکر م

 که قدرت فرار از ما سلب بندد ی را بر ما مه کوتاه و پر مغز چنان راییها  جملهدهد،با ی جواب ما را میبه جواب،با مهربان

» . مانند او حرف بزنیاگر تو از اصحاب او هست.گردد یم

 عالم اسالم ي برایی عجب ابتالگفت یبا خود م. رفترونیاش داغ شده بود از مسجد ب کله که ی در حالی ناراحتای دنکی با مفضل

 کسرهی.کنند ی را انکار مزی پروا همه چی و بنندینش ی مغمبری مسلکها در مسجد پي که زنادقه و دهردهی کشیی شده،کار به جادایپ

:  فرمودماما.به خانه امام صادق آمد

»  آمده؟شی پچه؟ی ناراحتنقدریچرا ا!مفضل«

 غمبری در انکار خدا و پیسخنان. من نشستندکی آمدند و نزدنیی دو نفر از دهریکی. بودمغمبری ابن رسول اهللا اآلن در مسجد پای-

.  طور جوابشان را دادمنی و من هم اگفتند ی و چنان منیچن. که آتش گرفتمدمیاز آنها شن

 در خلقت و ی الهيآنقدر در اطراف حکمتها.کنم ی مشروع تی برايدیتوح سلسله درس کی نزد من،ایغصه نخور،از فردا ب-

 کنم که بحث تی برارهی و غ،نباتاتی خوردنری و غی جان، پرنده و چرنده،خوردنی مختلف،در اطراف جاندار و بي قسمتهانش،دریآفر

. ا صبح منتظرمفرد. فرو بردرتی را در حنیی و زنادقه و دهرد کنتی را کفاجو قتی حقيتو و هر دانشجو

آن . داشتی خوبجهی امروز من عجب نتی ناراحتنی اگفت یبا خود م. مسرت از محضر امام صادق مرخص شدای دنکی با مفضل

 که امشب آمد یبه نظرش م. صبح بشود و به محضر امام صادق بشتابدی کدیکش یهر لحظه انتظار م.امدیشب خواب به چشمش ن

بعد امام به .با اجازه امام نشست.اجازه خواست و وارد شد. در خانه امام رساندهبح زود خود را بص. استتر ی طوالنگریاز هر شب د

 هیآنگاه امام که به روح.سر راه افتاد مفضل هم با اشاره امام از پشت. کردحرکت رفتیپذ ی را در آنجا می که افراد خصوصیطرف اتاق

: مفضل آشنا بود فرمود

» .نجای اییای صبح بشود که بی کی باشدهیاش انتظار کش برده باشد و همه خوابت نشبی دکنم ی مگمان«

. دییفرما ی طور است که منی همیبل-

... خداوند تقدم دارد بر همه موجودات،اول و آخر موجودات اوست! مفضليا-

.  و قلم حاضر استسم،کاغذی بنودییفرما ی هر چه مدیده ی ابن رسول اهللا،اجازه مای-
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. سی دارد،بنویچه مانع-

 القاء کرد و مفضل مرتب دی حداقل از صبح تا ظهر بود،امام به مفضل درس توح،کهی چهار جلسه طوالن،دری روز متوالچهار

.  کامل و جامع در آمديا ها به صورت رساله  نوشتهنیا.نوشت

 نی و اانی جرنی است،محصول انشیفر در حکمت آانهای بنیدر دست است و از جامعتر»   مفضلدیتوح «  که اکنون به نامیکتاب

  .  استیچهار جلسه طوالن

  ی دوانشتر

 را یی کارهانی اسالم تمررایدادند،ز ی عالقه نشان میلی خنهای و امثال ايراندازی و تی و شتر دوانی به مسابقات اسب دوانمسلمانان

 بود،عمال ی خود رسول اکرم که رهبر جامعه اسالمبعالوه. سربازان ضرورت دارد سنت کرده استيکه دانستن و مهارت در آنها برا

 که یتا وقت. بودي گرفتن فنون سربازادی ي مسلمانان خصوصا جوانان براقی تشونی بهترنی و اکرد ی مرکت گونه مسابقات شنیدر ا

 در ي و سرباز شهامت و شجاعتکردند،روح ی مقی امور تشونی اسالم عمال مسلمانان را در اانیشوای سنت معمول بود و پنیا

. داد ی و شخصا با مسابقه دهندگان مسابقه مشد ی موار شتر سی اسب و گاهیرسول اکرم گاه.جامعه اسالم محفوظ بود

 ی فکر در برخنیکم کم ا. که مسابقه داده بود برنده شده بودي معروف بود،با هر شتری داشت که به دوندگي اکرم شتررسول

 ای در دنستی ممکن ننیبنابرا.زند ی شتر از آن جهت که به رسول اکرم تعلق دارد از همه جلو منی ادی شد که شادایساده لوحان پ

.  کنديبر شتر برانی شود که با ادای پيشتر

 با غمبریاصحاب پ. مسابقه بدهمغمبری شد حاضرم با شتر پی آمد و مدعنهی با شترش به مدنی نشهی بادی اعرابکی ي آنکه روزتا

 شد،ازشهر شی شتر خوي مسابقه جالب، مخصوصا از آن جهت که رسول اکرم شخصا متعهد سوارنی اي تماشاي کامل برانانیاطم

 به انی که قرار بود مسابقه از آنجا شروع شود شتران را به طرف تماشاچيا  شدند و از نقطهه روانیرسول اکرم و اعراب.دندی دورونیب

سر   را پشتغمبری شتر پیاما بر خالف انتظار مردم شتر اعراب. شده بوددای پانی در تماشاچیبی عججانیه.حرکت در آوردند

. گذاشت

 خالف یلیشدند،خ  ناراحتاری بسشامدی پنی کرده بودند،از ادای پی خاصدی عقاغمبری دسته از مسلمانان که درباره شتر پآن

 خود افتاد،به ی ندارد،شتر من از همه شتران جلو می ناراحتنکهیا«: رسول اکرم به آنها فرمود. درهم شدهاشان افهیق.انتظارشان بود

 شود،و پس از هر دای پگری دی دستی هر دستي است که رویاما سنت اله. من باال دست ندارمگفت خود شی و مغرور شد، پدیبال

» . در هم شکسته شودي برسد،و هر غروریبی نشيفراز

   .ا به اشتباهشان واقف ساخت  آموزنده،آنها ری حکمتانی رسول اکرم،ضمن ببی ترتنی ابه

   تشنهینصران

 راه چشمشان به نیدر ب. همراه امام بودزیمصادف،غالم معروف امام ن.کرد ی می را طنهی مکه و مدانی السالم راه مهی صادق علامام

: امام به مصادف فرمود. نبوديوضع عاد.  انداخته بودی تنه درختي افتاد که خود را رويمرد

» . حال شده باشدی بی تشنه باشد و از تشنگم،نکندیرد برو منی طرف ابه«

: دیامام از او پرس.دندی رسکینزد

 »؟ی هستتشنه«

. یبل-
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 یحیست،مسی آن مرد معلوم بود که مسلمان نئتی و لباس و هافهیاما از ق. آمد و به آن مرد آب دادنیی به دستور امام پامصادف

 زی جای صدقه دادن به نصرانایآ « نکهی از امام سؤال کرد و آن ايا  دور شدند، مصادف مسالهپس از آنکه امام و مصادف از آنجا.است

: امام فرمود» است؟

   .» .ی،بلی حالنی موقع ضرورت،مثل چندر«

  ی علمهمانان

 و دیجلس نشان آنها را در صدر ماری با اکرام و احترام بسیعل. السالم وارد شدندهی علی با پسرش به عنوان مهمان بر عليمرد

 و ی و طشتيا ،حولهیبعد از غذا قنبر،غالم معروف عل.غذا آوردند و صرف شد.دیموقع صرف غذا رس. آنها نشستيخودش روبرو

 و دیمهمان خود را عقب کش.دی از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست مهمان را بشورا آنها یعل. آوردییشو  ستي برایقیابر

 »د؟یی و شما بشورمی را بگمیاست که من دستها ممکن يزی چنی چنمگر«: گفت

دار خدمت تو بشود،در عوض خداوند به او پاداش خواهد   عهدهخواهد یست،میبرادر تو،از سر تو است،از تو جدا ن«:  فرمودیعل

 »؟ي بشوی مانع کار ثوابیخواه یداد،چرا م

» .برادر مؤمن نائل گردم،مانع کار من مشو  به شرف خدمتاهمخو یمن م «  او را قسم داد کهیآخر عل. هم آن مرد امتناع کردباز

:  فرمودیعل. حاضر شدیشرمندگ مهمان با حالت

 و ،خجالتیشست ی مدی دستت را بشوخواست ی که اگر قنبر مي طور،همانییخود را درست و کامل بشو  دستکنم ی مخواهش«

» .تعارف را کنار بگذار

من که پدر تو هستم .يدست پسر را تو بشو«:  گفتهی،به پسر برومند خود محمد بن حنف از شستن دست مهمان فارغ شدنکهیهم

 پسر مهمان ما بود من خودم نی و تنها خود ابود ی نمنجای پسر در انیاگر پدر ا.يدست پدر را شستم و تو دست پسر را بشو

محمد » . آنها در احترامات فرق گذاشته شودنی هر دو حاضرند،بي که پدر و پسرنجا خداوند دوست دارد آشستم،اما یدستش را م

 نی ادی بایقی حقعهیش«:  داستان را نقل کرد فرمودنی که ای وقتيامام عسکر.به امر پدر برخاست و دست پسر مهمان را شست

   .» .طور باشد

  هایجذام

 از آن اندازه که جسما از شی بچارگانی بنیا.کردند ی ميمردم با تنفر و وحشت از آنها دور. بودی جذامماری چند نفر بنهی مددر

 از آنها تنفر دارند خودشان با هم گرانی ددندید ی چون مدند،ویکش ی از تنفر و انزجار مردم رنج مبردند،روحا ی خود رنج ميماریب

 آنجا عبور  ازنی العابدنی زنی بن الحسیخوردند،عل ی که دور هم نشسته بودند غذا می روز،هنگامکی.کردند ینشست و برخاست م

: امام معذرت خواست و فرمود.آنها امام را به سر سفره خود دعوت کردند.کرد

» .دی فالن روز مهمان من باشکنم یاز شما تقاضا م.آمدم ی منیی پاداشتم ی روزه دارم،اگر روزه نممن«

.  را گفت و رفتنیا

 شانی محترمانه برايا سفره. حاضر شدندیطبق وعده قبلمهمانان . و مطبوع پختندی عالاری بسیی در خانه دستور داد غذاامام

   . خود را صرف کرد ي خود را خوردند و امام هم در کنار همان سفره غذايآنها غذا.گسترده شد
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  ابهی سابن

 روح گری از طرف ديکاری طرف، فقر و بکیمرگ پدر از . رفتای نورس بود که پدرش از دنی،جوانی کوفابهی الرحمن بن سعبد

 ي گفت و دلدارتیبه او تسل. از دوستان پدرش بودیکی. در خانه را زدی در خانه نشسته بود که کسيروز.داد یاس او را رنج محس

»  مانده است؟ی باقيا هی از پدرت سرماایآ«: دیسپس پرس.داد

. نه-

. ی و از منافع آنها خرج کنی کنهی را سرمانهای بکوش که ار،امای هزار درهم را بگنیا-

.  را گفت و از دم در برگشت و رفتنیا

 دوست پدرش به هیطبق توص. را نقل کردانی پول را به او نشان داد و جرسهی مادرش رفت و کشی الرحمن خوشحال و خرم پعبد

سب  خود در نظر گرفت و مشغول کار و کي برایدکان. به کاال کردلیتا شب آن پول را تبد.به فردا بکشد نگذاشت. افتادیفکر کاسب

 يادی خود را اداره کرده،مبلغ زی زندگهی سرمانی با انکهی گذشته از ادیحساب کرد د. که کار و کسبش باال گرفتدی نکشیطول.شد

: مادر گفت. با مادرش مشورت کرد.برود فکر کرد به حج. افزوده شده استهی بر سرمازین

» . ما شده بده،بعد برو به مکهیت زندگ برکهی همان دوست پدرت و هزار درهم او را که سرماشی برو پاول«

 کرد الیآن مرد اول خ» .دیریپولتان را بگ«:  هزار درهم جلو او گذاشت و گفتي دارايا سهی آن مرد رفت و کشی الرحمن پعبد

:  پول را به او برگردانده است،گفتنی عيکه مبلغ پول کم بوده است و عبد الرحمن پس از چند

 »م؟یفزای بگری دیبلغ مبلغ کم است،منی ااگر«

 مبلغ نی هستم و به ايا هی سرمايو چون من اکنون از خودم دارا. بودی پول پر برکتاریست،بسی نر،کمیخ«:  الرحمن گفتعبد

 داشتم پول شما لی ضمن اظهار تشکر از لطف شما پولتان را رد کنم،خصوصا که اآلن عازم سفر حجم و مستم،آمدمی نازمندین

. بست  و از آن خانه خارج شد و بار سفر حجگفت را نیعبد الرحمن ا» .خودتان باشد خدمت

 در خانه حضرت گرد آمده ی انبوهتیجمع. محضر امام صادق رفتبه تی آمد،همراه جمعنهیبه مد  از انجام مراسم حجپس

 شد ی که از امام مییهاسر همه نشست و شاهد رفت و آمدها و سؤال و جواب  نو رس بود،رفت پشتیعبد الرحمن که جوان.بودند

: دی پرسدهی طلبکی او را نزداره خلوت شد،امام صادق با اشی مجلس کمنکهیهم.بود

 د؟ی داريشما کار-

.  هستمی بجلی کوفابهیمن عبد الرحمن پسر س-

احوال پدرت چطور است؟ -

. خدا رفت پدرم به رحمت-

 ماند؟ ی شما باقي برا همی از پدرت ارثایآ. او را رحمت کند،خداي واي،اي وايا-

.  نماندی از او باقزی چچیر،هیخ-

 ؟ی حج کنیپس چطور توانست-

 بر ما فشار گری از طرف دیشانی طرف و فقر و پرکیمرگ پدر از .می بودشانی پریلیما بعد از پدرمان خ: قرار استنی از اهیقض-

 کار را نیهم. کنمهی پول را سرمانی ما،گفت من ابه تیسل از دوستان پدرم هزار درهم آورد و ضمن تیکی ي آنکه روزآورد،تا یم

...  حج نمودمرکردم و از سود آن اقدام به سف

بگو هزار درهم دوست پدرت را «:  او داستان را به آخر برساند فرمودنکهی از اشی پد،امامی رسنجای سخن عبد الرحمن به انکهیهم

 »؟يچه کرد
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. ش رد کردمبه خود با اشاره مادرم،قبل از حرکت-

!  بکنم؟یحتی نصي دارلیحاال م.احسنت-

! قربانت گردم،البته-

  ..  مال مردم استکیشر آدم راست و درست.ی و درستیبر تو باد به راست-

  ی قاضمهمان

 ي مهمان عادکیاما او .روزها در خانه آن حضرت مهمان بود. السالم وارد شدهی علی بر علي مهمان عادکی به عنوان يمرد

 داشت و منتظر بود يگری با شخص دیی مرد اختالف دعوانی بود که انی اقتیحق.کرد ی در دل داشت که ابتدا اظهار نميزیچ.ودنب

 خودش پرده برداشت و موضوع اختالف و محاکمه را يتا روز.ه السالم طرح گرددی علیطرف حاضر شود و دعوا در محضر عل

. عنوان کرد

:  فرمودیعل

 »؟یدعوا هست تو فعال طرف پس«

! نی المؤمنری امای یبل-

:  اکرم فرموده استغمبری پرای کنم،زییرای از تو به عنوان مهمان پذتوانم ی نمگری امروز دخواهم،از ی معذرت میلیخ-

 ی کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانافتی را ضنی از متخاصمیکی حق ندارد ی مطرح است،قاضی نزد قاضیی دعواهرگاه«

   .» .حاضر باشند

 بقالها حرف

 عهد مامون تی والی خاصطی السالم از طرف مامون به خراسان احضار شده و اجبارا با شراهی الرضا علی بن موسی که علی زماندر

پا کرده  بر نهی که در مدی که داشت و انقالبيا هی به واسطه داعدیز. در خراسان بودزیبرادر امام ن»  الناردیز« بود، رفتهیرا پذ

 حرمت و حشمت امام رضا را حفظ کرد ی اقتضا ماستشی سامیاما مامون که آن ا. قرار گرفته بودونبود،مورد خشم و غضب مام

.  صرف نظر کرددی حبس برادرش زایکند،به خاطر امام از قتل 

 از اهل يا  عدهدیاز آن سو ز.کرد ی آنها صحبت مي السالم براهی شرکت داشتند و امام رضا عليادی مجلس عام عده زکی در يروز

 و داد ی دارند،داد سخن می آنان وضع استثنائنکهی و اغمبری و اوالد پسادات لتی آنها در ضيمجلس را متوجه خود کرده بود و برا

 و همه دیام،زام» !دی زای «ادیناگهان نگاه تند و فر. شددیامام متوجه گفتار ز» . خانواده چنانن،مایچنما خانواده «: گفت یمرتب م

 است که زی چه چنهایا.یده ی مردم ملی کوفه باورت آمده و مرتب تحوي بقالهايحرفها!دی زيا«: فرمود.اهل مجلس را متوجه کرد

 یعنی را از آتش جهنم مصون داشته است،مقصود فرزندان بال فصل فاطمه مه فاطهی خداوند ذريا دهیآن که شن!؟ییگو یبه مردم م

 دارند و به هر حال ی و اوالد فاطمه وضع استثنائییگو ی طور است که تو منیاگر مطلب ا. استشانیواهر ا و دو خنیحسن و حس

 و لی امر خدا را اطاعت کرد،قائم اللای دنر او درای،زيتر ی بن جعفر گرامیآنها اهل نجات و سعادتند،پس تو نزد خدا از پدرت موس

 رایپس برد با تو است،ز.دی به قول تو هر دو،مثل هم،اهل نجات و سعادت هست،وینک ی مانیصائم النهار بود،و تو امر خدا را عص

 کوکارین:گفت ی منی العابدنی زنی بن الحسیعل.يبرد  بن جعفر عمل کرد و سعادتمند شد و تو عمل نکرده و رنج نبرده گنجیموس

 آن رایز- کرده استحی تصرغمبری که قرآن درباره زنان پهمان طور-  دو برابر اجر دارد و بد کار ما دو برابر عذابغمبری پتیما اهل ب

 و تیثی حنکهی اگری کرده،دیکی کار نگرانی مانند دنکهی ایکی: دو کار کردهقتی در حقکند ی ميکوکاریکس از خاندان ما که ن
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 گری کرده،دي کار بدنگرای مانند دنکهی ایکی: دو گناه مرتکب شدهکند یآن کس هم که گناه م. را حفظ کرده استغمبریاحترام پ

» . برده استنی را از بغمبری پتیثی آبرو و حنکهیا

: و فرمود- که از اهل عراق بود و در آن وقت در جلسه حضور داشت-ي وشاء بغدادي امام رو کرد به حسن بن موساآنگاه

 »کنند؟ ی صالح چگونه قرائت مری من اهلک انه عمل غسیانه ل:  قرآن راهی آنی عرقا امردم«

 گری دی بعضکنند،اما یقرائت م) است نا صالح ي فرزند تو فرزندنی ایعنی( صالح ری طبق معمول انه عمل غیبعض! ابن رسول اهللاای-

 ي او فرزند آدم بدیعنی( صالح ری را انه عمل غهی را مشمول قهر و غضب خود قرار دهد،آيغمبری خداوند پسر پکنند یکه باور نم

 ست،اگریاو از نسل تو ن!نوح يا«:  او در واقع از نسل نوح نبود،خداوند به او گفتندیگو ی و مکنند یت م قرائ)ستیاست،فرزند تو ن

. دادم ی من به خاطر تو او را نجات مبود یاز نسل تو م

 اش ي معنووندی کرد،پانیچون بدکار شد و امر خدا را عص. نوح و از نسل نوح بودیقیاو فرزند حق.ستی طور ننیابدا ا«:  فرمودامام

 زیموضوع ما خانواده ن.ردی صالحان قرار گفی در ردتواند ی رو نمنی فرزند تو ناصالح است،از انیبه نوح گفته شد ا. شددهیبا نوح بر

 نکهی است،گو اتیهر کس خدا را اطاعت کند از ما اهل ب. و صالح عمل و اطاعت امر خداستي معنووندیر،پاساس کا.  استنیچن

 حی و صحیقی از اوالد حقنکهی است،گوی با ما نداشته باشد،و هر کس گنهکار باشد از ما نی و جسمانی رابطه نسل گونه نسبت وچیه

   .» .ی از ما هستی امر حق باشعی و مطکوکاری ن،اگري نداریسبت گونه نچی خود تو که با ما هنیهم.النسب زهرا باشد

   و کودکانریپ

 که در آن هنگام طفل بودند،وضو نیامام حسن و امام حس.دانست یوضو گرفتن را نم حی مشغول وضو بود،اما طرز صحي مردریپ

 داد،اما اگر ادی رمردی را به پحی صحي وضودی مسائل و ارشاد جاهل واجب است،بامی نبود،تعلدی ترديجا.دندی را درمردیگرفتن پ

 از ی خاطره تلخشهی هميشود،برا یطر او م موجب رنجش خانکهی از است،گذشتهی نحیح تو صي به او گفته شود وضومایمستق

 ری وقت زچی و هفتدی ني دنده لجبازي روکبارهی نکند و ی تلقری خود تحقي تذکر را برانیبعالوه از کجا که او ا.وضو خواهد داشت

. بار نرود

 یکی.دیشن ی مرد مریاختند و پ به مباحثه پردگریکدیدر ابتدا با . او را متذکر کنندمی مستقری تا به طور غشدندی دو طفل اندنیا

بعد توافق کردند که در حضور » . تو کاملتر استي من از وضويوضو«:  گفتيگرید» . تو کاملتر استي من از وضويوضو«: گفت

 ری جلو چشم پی و کاملحی صحيطبق قرار عمل کردند و هر دو نفر وضو. کندتی مرد حکمری پو رندی مرد هر دو نفر وضو بگریپ

 و سخت تحت افتی دو طفل را دری چگونه است،و به فراست مقصود اصلحی صحي مرد تازه متوجه شد که وضوریپ.دمرد گرفتن

: گفت. شائبه و هوش و فطانت آنها قرار گرفتیب  محبتریتاث

مرا  دی که بر امت جد خود داریبه حکم محبت.دانم ی مرد نادان هنوز وضوساختن را نمریمن پ. و کامل استحی شما صحيوضو«

   .» .متشکرم.دیمتنبه ساخت

   سعدامیپ

 از ی و مبارزه جوانمردانه،گروهنی حمله سنگکیمسلمانان با آنکه در آغاز کار با .دی رسانی احد به پازی پر انقالب و غم انگيماجرا

 دی نکشی از سربازان طوليا  را به خاك افکندند و آنان را وادار به فرار کردند،اما در اثر غفلت و تخلف عدهشی قرنیدالوران مشرک

 نبود،کار يشخص رسول اکرم و عده معدود اگر مقاومت. کشته دادنديادی شدند و گروه زری مسلمانان غافلگوکه اوضاع برگشت 

. رندی را بگیی خود را جمع و جور کنند و جلو شکست نهاياما آنها در آخر توانستند قوا. شده بودکسرهیمسلمانان 
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 هی روحعهی شانیا. بر کشته شدن رسول اکرمی بود مبنی دروغعهی را ببازند،شاشی خوهیشد مسلمانان روح سبب شتری که بيزیچ

 دروغ است و عهی شانی ادندی فهمنکهی همشی قریول.دی بخشروی جرئت و نشی قرنی کرد و بر عکس به مشرکفیمسلمانان را ضع

 ی کشته شدند و گروهیمسلمانان، گروه. مکه حرکت کردنديو مغتنم شمرده به سا ريروزیرسول اکرم زنده است،همان مقدار پ

 مانده ی در کنار رسول اکرم باقزی نی اندکتیجمع. دهشتزده پراکنده شده بودنديادی افتاده بودند و گروه زنی زميمجروح رو

 دهی عاقبت کار به کجا کشستنددان ی نمچی افتاده بودند،و هم آنان که پراکنده شده فرار کرده بودند،هنی زميآنها که مجروح رو.بود

 مرده؟ ای  رسول اکرم شخصا زنده استایو آ

عبور کرد - برداشته بوديکه دوازده زخم کار- عی به نام سعد بن ربنی از مجروحیکی از کنار ي از مسلمانان فراري مردانی منی ادر

: سعد گفت» ! کشته شده استغمبری پام دهی که شني قراراز«: و به او گفت

 ما دفاع از شخص محمد نبود فهی وظ؟یکن ی خود دفاع نمنی و از دیتو چرا معطل.ردیم ی محمد زنده است و هرگز نمي خدااما«

» . استی باقشهی موضوع همنی و امی خود دفاع کردنی شده باشد،ما از دی کشته شد موضوع منتفیکه وقت

 ی جراحتش قابل معالجه است و کی مرده؟کینده است و ک زی کندیکرد،بب ی مادی اکرم که اصحاب خود را ،رسولي آن سواز

 »اورد؟ی من بي براعی از سعد بن ربیحی اطالع صحشود ی داوطلب می کسچه«: ست؟فرمودین

» . حاضرممن«:  از انصار گفتیکی

: به او گفت. در او بوداتی از حی هنوز رمقافت،امای کشتگان انی رفت و سعد را در مي انصارمرد

: سعد گفت»  مرده؟ای يا  ببرم که زندهشیرا فرستاده خبر تو را برا مغمبریپ«

 نمانده است،و بگو سعد ی او باقی از زندگشتری بيا  چند لحظهرای برسان و بگو سعد از مردگان است،زغمبری مرا به پسالم«

 ارانیا هم از طرف من به انصار و  رامی پنیآنگاه گفت ا» .بدهد  ستغمبری پکی پاداشها که سزاوار نیخداوند به تو بهتر:گفت

 برسد و شما جان در بدن داشته یبی شما آسغمبری داشت اگر به پدی نزد خدا نخواهيعذر«: دیگو ی ابالغ کن،بگو سعد مغمبریپ

» .دیباش

   . کرد می تسلنی دور نشده بود که سعد جان به جان آفرعی از کنار سعد بن ربي مرد انصارهنوز

   مستجابيدعا

!  مرا به خاندانم بر نگردانایخدا

 شرکت در جنگ احد راه افتاد،از زبان ي بود که هند،زن عمرو بن الجموح،پس از آنکه شوهرش مسلح شد و برايا  جملهنیا

 شی پارایشرکت نکرده بود،ز تا آن وقت.کرد ی بار بود که عمرو بن الجموح با مسلمانان در جهاد شرکت منی اولنیا.دیشوهرش شن

 سیل«( ستی جهاد واجب نماری آدم کور و آدم لنگ و آدم بد،بری قرآن مجحی حکم صرمطابق د،ویلنگ ید و اتفاقا به شدت ملنگ بو

 کرد،اما ی او هر چند خود شخصا در جهاد شرکت نم) 17 هیسوره فتح،آ:» ضی المری االعرج حرج و ال علی حرج و ال علی االعمیعل

 و انتظار نداشت که عمرو با عذر کرد ی کس گمان نمچیاب رسول اکرم حاضر بودند و ه پسر داشت که همواره در رکریچهار ش

.  و به سربازان ملحق شودردی چهار پسر برومند،سالح برگرستادن که دارد،خصوصا با فیشرع

:  آگاه شدند آمدند مانع شوند،گفتندي ومی از تصمنکهی عمرو،همشاوندانیخو

» !ي بروي به سرباززی ندارد خودت نیاند، لزوم  حرکت کردهغمبری که با پيار فرزند سرباز دالور دار چهای،ثاني تو شرعا معذوراوال«

 شهادت ضیآنها بروند و به ف! عجب. دارند من هم دارمدانی و بهشت جاوي سعادت ابدي که فرزندانم آرزولی همان دلبه«: گفت

» .تسیابدا ممکن ن! شماها بمانم؟شینائل شوند و من در خانه پ
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 از دست ی خالصيعمرو برا. که او را منصرف کنندآمدند ی ميگری پس از دیکیبرنداشتند و دائما   عمرو از او دستشاوندانیخو

:  شدیآنها به خود رسول اکرم ملتج

و دارم با به خدا قسم آرز. مرا در خانه حبس کنند و نگذارند در جهاد در راه خدا شرکت کنمخواهند ی من ملیفام! رسول اهللاای-

. بروم  لنگ به بهشتي پانیا

. ستی تو را معذور داشته است،بر تو جهاد واجب ن،خداي داریآخر تو عذر شرع! عمروای-

...  همباز ستی حال که بر من واجب ننی عدانم،در یم! رسول اهللاای-

» .د کنبشی خدا نصدی شهادت دارد،شاي برود،آرزودید،بگذاریمانعش نشو«:  اکرم فرمودرسول

 ادی و فرزد ی لنگ،خود را به قلب سپاه دشمن مي احد صحنه مبارزه عمرو بن الجموح بود که با پايها  صحنهنیتر یی تماشااز

 تا کشته دندی دو نفر مشتاقانه جنگنیآنقدر ا.کرد یسر پدر حرکت م  پشتزی ني از پسران ویکی» . بهشت دارميآرزو«: دیکش یم

. شدند

 ی وحشتناکي آگاه گردند،خصوصا که خبرهاای از قضاکی آمدند تا از نزدرونی از شهر بنهی از زنان مدياری از خاتمه جنگ بسپس

 رفت،چشمش به هند زن عمرو بن رونی که از شهر بی اندکشهیعا. از آن زنان بودیکی غمبری همسر پشهیعا. بوددهی رسنهیبه مد

»  خبر؟چه«: دی پرسشهیعا.دیکش ی منهیبود و مهار شتر را به طرف مد شتر گذاشته ي که سه جنازه بر رویالجموح افتاد در حال

 خداوند » ظهمی کفروا بغنیرد اهللا الذ«: نکهی اگریخبر د.می نداری غمگری که سالم هستند دشانیا. سالمت استغمبریالحمد هللا پ-

. دی که پر از خشم بودند برگردانیکفار را در حال

 ست؟یها از ک  جنازهنیا-

.  جنازه برادرم و پسرم و شوهرم استهانیا-

 ؟يبر یکجا م-

.  دفن کنمنهی به مدبرم یم-

:  گفتشهیعا.دیخواب  و عاقبترفت یسر هند راه م  شتر به زحمت پشتد،امای کشنهی را گفت و مهار شتر را به طرف مدنی اهند

» . بکشدتواند ی است،نمنی سنگوانی حبار«

.  داشته باشديگری علت ددیبا.کند ی حمل می است،معموال بار دو شتر را به خوبرومندی ناری شتر ما بسنیا.ستی طور ننیا-

 را به طرف احد وانی حي رونکهی ببرد دو مرتبه زانو زد و همنهی را به طرف مدوانیح تا خواست. را گفت و شتر را حرکت دادنیا

.  راه افتادي به تنددیکرد د

با خود .رود ی و سرعت راه می برود،اما به طرف احد به آساننهی طرف مدبه ستیاضر ن حوانیح. استیبی وضع عجدی دهند

 به احد برگشت و به کسرهی بودند،وانی حيها بر رو  و جنازهدیکش ی که مهار شتر را میهند در حال. در کار باشدي رمزدیشا گفت

: دی رسغمبریحضور پ

 را وانی حنی که ای ببرم و دفن کنم،وقتنهیام که به مد  گذاشتهوانی حي را روها  جنازهنی است،من ایبی عجيماجرا! رسول اهللاای-

 د،چرا؟یآ ی به طرف احد خوب مکند،اما ی ببرم از من اطاعت نمخواهم ی منهیبه طرف مد

 گفت؟ يزی چآمد ی که به احد می شوهرت وقتایآ-

» . مرا به خاندانم بر نگردانایخدا«: دمی جمله را از او شننیپس از آنکه راه افتاد ا! رسول اهللاای-
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 شما انصار انیدر م. جنازه برگرددنی اخواهد ی مستجاب شده است،خداوند نمدی مرد شهنی خالصانه اي است،دعانیپس هم-

شوهر تو عمرو بن .کند ی آنها را مستجاب مي بخوانند و قسم بدهند،خداوند دعايزی که اگر خدا را به چشوند ی مافتی یکسان

.  از آن کسان استیکیح الجمو

: آنگاه رسول اکرم رو کرد به هند. نظر رسول اکرم هر سه نفر را در همان احد دفن کردندبا

.  هم خواهند بودشی سه نفر در آن جهان پنیا-

 . آنها بروم شیاز خداوند بخواه من هم پ! رسول اهللاای-

   که لغو شدیتیمصون

 از جانب مکه و يا  از مکه به حبشه مهاجرت کرده بودند،همه روزه انتظار خبر تازهشیر که در اثر شکنجه و آزار قیمسلمانان

 طرفداران بت یعنین،یبه انبوه مخالف نسبت-بودند  و عدالتدیکه پرچمدار توح-هر چند آنها و هم مسلکانشان. داشتندانیمک

 نیند که روز به روز بر طرفداران آنها افزوده و از مخالف مطمئن بودبودند،اما تی در اقلاریبس موجود،ی و ادامه نظام اجتماعیپرست

 و ابندی را باز شی پرده غفلت را بدرند و راه رشد و صالح خوي به زودشی نبودند که تمام قردی نا امی حتشود،و یآنها کاسته م

. رندی گشی پی را رها کرده راه مسلمانی بت پرستنییمانند آنان آ

 داده و اسالم هی و رودهی عقریی تغشی همه قرنکهی بر ایه از حبشه که آنها بودند به وجود آمد مبن در آن نقطيا عهی قضا شااز

 يروزی که مسلمانان به گسترش و پی فراوانيدواری و اعتقاد و اممانی نشده بود،اما ادیی خبر رسما تانیهر چند ا.اند  کردهاریاخت

 شی بشوند راه مکه را پی خبر از طرف مقامات رسمدیین آنکه منتظر تا از آنان بدوی شد تا گروهب اسالم داشتند، سبنیآئ

عثمان . معروف بود که فوق العاده مورد عالقه رسول اکرم و احترام همه مسلمانان بودی از آنان عثمان بن مظعون،صحابیکی.رندیگ

نه راه .اند کنجه و آزار مسلمانان افزوده بالعکس بر ششی بوده و قرغ دروهی قضدید،فهمی مکه رسيهایکی به نزدنکهیبن مظعون هم

از آن طرف وارد مکه شدن همان و . بتوان برگشتی نبود که به آسانیکی حبشه راه نزدرایرفتن داشت و نه راه برگشتن، ز

  و معمول عرب استفاده کند و خود راي از عادت جارنکهی و آن ادی به نظرش رسزی چکیباالخره .شکنجه قرار گرفتن همان تحت

.  قرار دهدشی قرنی از متنفذیکی» جوار«در 

 يگری کند،آن دتی که او را پناه دهد و از او حماکرد ی از او تقاضا میعنیخواست، یم» جوار « يگری از دی عادت عرب اگر کسطبق

 پس ایجوار ندهد،و او -و لو دشمن- جوار بخواهدی عرب ننگ بود که کسيبرا.کرد ی متی جان هم از او حماي و تا پاداد یجوار م

 يتهای که از شخصی مخزومرهی بن مغدی به طرف خانه ولکسرهی شب وارد مکه شد و مهیعثمان ن.کند نتیاز جوار دادن از او حما

. رفتی هم جوار او را پذدیول. بود رفت و از او جوار خواستشیبرجسته و ثروتمند و متنفذ قر

در مسجد الحرام جمع بودند به مسجد الحرام آمد و عثمان بن مظعون را با خود  شی که اکابر قری هنگامرهی بن مغدی بعد ولروز

 که شیقر. متعرض او شود متعرض من شده استی ساعت اگر کسنیآورد و رسما اعالم کرد که عثمان در جوار من است و از ا

 و رفت ی کرد، آزادانه مدای پ» تیمصون «  متعرض عثمان نشدند و او از آن ساعتگریشمردند،د ی را محترم مرهی بن مغدیجوار ول

. کرد ی در مجالس و محافل آنها شرکت مشی از قریکی و مانند آمد یم

خود و  که هرگز راحت-  بر عثمانانی جرنیا.کردند ی مسلمانان فروگذار نمری از آزار و شکنجه سايا  لحظهشی در همان حال،قراما

 نفر مشرك آسوده باشم کی من در پناه ستی مروت ننی ادیشی با خود انديروز. آمد یسخت گران م-ندیبب توانست ی را نمارانی رنج

:  آمد و گفترهی بن مغدی رو نزد ولنیاز ا. شکنجه و آزار باشندری در زام دهیو برادران همفکر و هم عق



کتابخانه آریا..... www.aryapdf.com   ….. شهید مرتضی مطهري/2 داستان راستان

٢٩

 خود ملحق ارانی خارج شوم و به  از جوار توخواهم ی از امروز می،ولي کردتی و از من حماي از تو متشکرم،تو به من پناه دادمن«

» .دیای بزی بر سر من ندیآ یبگذار هر چه بر سر آنها م.شوم

.  به تو خوش نگذشته و پناه من نتوانسته تو را محفوظ نگاه دارددیشا!برادرزاده جان-

.  نکنمیزندگ» پناه خدا« جز در نی بعد از اخواهم ی مستم،منی نی جهت ناراضنیچرا،من از ا-

 شی قری همان طور که روز اول من تو را به مسجد الحرام بردم و در مجمع عموم،پسيا  گرفتهمی تصمنینچنی که احاال-

.  من اعالم کنی خروج خود را از پناهندگشی و رسما در مجمع قرای تو را اعالم کردم،به مسجد الحرام بیپناهندگ

.  نداردی خوب،مانعاریبس-

همه بدانند که عثمان آمده است «:  اظهار کرددی گرد آمدند،ولشی که سران قریهنگام.لحرام آمدند و عثمان با هم به مسجد ادیول

» .تا خروج خود را از جوار من اعالم کند

 نی کرد و از اتی بودم از من خوب حمادی که در جوار ولی که در مدتکنم یام و اضافه م  منظور آمدهنی هميد،برایگو یراست م-

 را پناهگاه خودم ي از خدا احدری است که دوست ندارم غنیخروج من از جوار او فقط ا علت. ندارمییرضا گونه ناچیجهت ه

. محسوب دارم

 در يا  تازهنکهیاما عثمان مانند ا. که تا آن ساعت داشت لغو شدیتی و مصوندی رسانی مدت جوار عثمان به پابی ترتنی ابه

.  شرکت کردشیفل قر در محشی پي رخ نداده،مثل روزهااش یزندگ

 ي از شاهکارهایکی معروف خود را که دهی قصنکهی معروف عرب،به مکه آمده بود،به قصد اعه،شاعری بن ربدی قضا در آن روز لباز

: گردد ی مصرع آغاز منی با ادی لبدهیقص. بخواندشیدر محفل قر- و تازه به نظم آورده بود-  استتیقصائد عرب جاهل

»  اهللا باطل ما خال ء ی کل شاال«

.  استتی جز خداوند باطل است،حق مطلق ذات اقدس احديزی هر چیعنی

» . است که عرب سروده استي شعرنیتر راست«:  مصراع فرموده استنی اکرم درباره ارسول

  رادیحضار مجلس سراپا گوش شدند که شاهکار تازه لب. را قرائت کندشی خودهی آمد و قرار شد قصشی به مجمع قردیلب

:  را آغاز کرد،و تا گفتدهی خواندن قصيزی با غرور افتخارآمدیلب.بشنوند

»   ما خال اهللا باطلء ی کل شاال«

احسنت،راست «:  گفتقی نشسته بود،مهلت نداد مصراع دوم را بخواند،به عالمت تصدي بن مظعون که در کنارعثمان

» . استقتی حقی جز خدا باطل و بزی است،همه چنی همقتی،حقیگفت

:  مصراع دوم را خوانددیلب

»   ال محالۀ زائلمی کل نعو«

:  عثمان بلند شدادیفر. استی و معدوم شدنری جبرا فنا پذی هر نعمتیعنی

 ی آن جهانينعمتها. جهان صادق استنی اي فقط در باره نعمتهانیا.ستی نیهمه نعمتها فنا شدن.ی را دروغ گفتیکی نی ااما«

» . استی و باقداریهمه پا

 شی که از اکابر و اشراف قری کس انتظار نداشت در محفلچیه. شدندرهی مرد جسور،خنی طرف عثمان بن مظعون،ابه تی جمعتمام

 مانند عثمان ي عرضه دارد،مردشی از راه دور آمده تا شاهکار خود را بر قرعهی بن ربدی مانند لبتی با شخصي شده و شاعرلیتشک

 و همه همفکران و هم مسلکانش ی جاننی دارد و نه تامی مالنی بود و اکنون نه تاميگری دهپنا در شی پیبن مظعون که تا ساعت

.  کنددهی گونه جسارت بورزد و اظهار عقنیبرند،ا ی شکنجه به سر مریدر ز
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»   ما خال اهللا باطلء ی کل شاال«:  گفتدیباز تا لب» . را تکرار کنشیشعر خو«:  گفتنددی لببه تیجمع

» .راست است،درست است«: ت گفعثمان

»   ال محالۀ زائلمی کل نعو«:  گفتدی چون لبو

» .ستی نری فناپذی آن جهانيست،نعمتهای طور ننیدروغ است،ا«:  گفتعثمان

 انیدر م. طور نبودنیبه خدا قسم سابقا مجالس شما ا!شی مردم قريا«:  بر آوردادیفر.شد  از همه ناراحتشی بدی دفعه خود لبنیا

» اند؟  شدهدای شما پانی جور اشخاص در منیچه شده که ا. ادب نبودندی گونه افراد جسور و بنیاشما 

 مرد ناراحت نیاز حرف ا«:  ادامه دهد،گفتاش دهی کرده باشد و او به قرائت قصیی دلجودی از لبنکهی اي از حضار مجلس برایکی

 ما نی از دنهایا.اند دهی مرد هم عقنیاند و با ا  شدهدای شهر پنی ا هم درگری دهی عده سفکیست،ی است،تنها هم نیهینباش،مرد سف

» .اند  خود انتخاب کردهي برايگری دنیاند و د خارج شده

 به چهره عثمان نواخت ی محکمیلی جا حرکت کرد و ساورد،ازی طاقت نگریاو هم د. سخن دادنی اندهی به گوي جواب تندعثمان

:  مجلس گفت از حضاریکی. چشمش کبود شدکیکه 

» . طور نبودنی اکنون چشمت اي مانده بودی باقرهی بن مغدیاگر در جوار ول.ي بودیدر جوار خوب آدم.یقدر ندانست!عثمان«

: اما چشمم. خدا،هر که باشدریپناه خدا مطمئنتر و محترمتر است از پناه غ-:  گفتعثمان

.  چشمم نائل شده استنی که ا نائل شوديبه افتخار  آرزومند استزی نگرمی که چشم دبدان

:  آمد جلو و گفترهی بن مغدی ولخود

.  کنمدیمن حاضرم جوار خودم را تجد!عثمان-

   . رمی را نپذيام جز جوار خدا جوار احد  گرفتهمیاما من تصم-

   شعارنیاول

و متجسس ابو ذر را به خود متوجه  کنجکاو عتید،طبیرس ی غفار به گوش می بنلهی قبانی که گاه به گاه از مکه در مییها زمزمه

 به انای که احی پراکنده و نامنظمي آگاه شود،اما از گزارشهاگذرد ی که در مکه مییای قضاتی داشت از ماهلی میلیاو خ.کرده بود

ن  مقدار بود که در مکه سخنی مسلم شده بود فقط اشیآنچه برا.دیفهم ی نمی درستزیکرد،چ ی مافتی افراد و اشخاص درلهیوس

 چرا مخالفت انی و مکستی آن سخن چکنند،اما ی متی خاموش کردن آن فعاليبرا  سختانی به وجود آمده و مکينو

 آورده است و يا  ظهور کرده و سخنان تازهکه در می شخصندیگو یم«: برادرش عازم مکه بود،به او گفت.ستی معلوم نچیکنند،ه یم

 کن و خبر درست را قی تحقکی نزد،ازيرو ی که تو به مکه مشود،اکنون یم ی است که آن سخنان از طرف خدا به او وحیمدع

» .اوری من بيبرا

: دیهنگام مراجعت از او پرس. در انتظار برادر بود تا مراجعت کردروزها

ب  است که مردم را به اخالق خوي کنم،او مردقیتا آنجا که من توانستم تحق- »  از چه قرار است؟هیچه خبر بود و قض!هان«

. ستی هم آورده که شعر نیکند،کالم یدعوت م

. اورمی کار سر در بنی اقتی بروم و از حقدیخودم شخصا با.ستی نی مقدار کافنی بود،اشتری بقیمنظور من تحق-

 با خود آن  گرفت هر طور هستمیتصم.  به مکه آمدکسرهیبار خود گذاشت و آن را به پشت گرفت و   آذوقه در کولهي ذر مقدارابو

 سراغ ی از کسکرد ی و نه جرئت مشناخت یاما نه او را م. که سخن نو آورده مالقات کند و سخن او را از زبان خودش بشنوديمرد
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 اظهار کند متوجه اطراف بود و به سخنان مردم گوش یابو ذر بدون آنکه به کس.بود  و وحشتعاب ارطی مکه محطیمح.ردیاو را بگ

. ابدیب ب از مطلويا  نشانهدیداد،شا یم

پس .اوردی به دست نيا روز را شب کرد و نشانه.بار خود به مسجد الحرام آمد  با کولهزیابو ذر ن. مسجد الحرام بودعی اخبار و وقامرکز

 یآن جوان نگاه. او عبور کردکی از نزدی جواندی نکشیطول.دی از شب گذشت،چون خسته بود همان جا دراز کشیاز آنکه پاس

 جوان نی ادیبه قلبش خطور کرد شا. بوددار ی معنیلینگاه جوان از نظر ابو ذر خ. و رد شدکرد ابو ذر يامتجسسانه به سراپ

 اظهار يزیسر جوان راه افتاد،اما جرئت نکرد چ حرکت کرد و پشت. بگذارمانی داشته باشد که راز خودم را با او در میستگیشا

.  خود برگشتيکند،به سر جا

 و در همان جا دراز دیشب فرا رس. افتی از مطلوب ني اثرزیآن روز ن.فحصانه در مسجد الحرام به سر برد بعد تمام روز را متروز

:  شد، جلو آمد و با احترام به ابو ذر گفتدای جوان پش،همانیشب پ درست در همان وقت.دیکش

 را گفت و ابو ذر را با خود به منزل نی ا»؟ي و شب را در آنجا به سر ببرییای است که تو به منزل خودت بدهی وقت آن نرسایآ«

 يزی از او چزیجوان ن. کردي بگذارد خود دارانی راز خود را با جوان به منکهی باز هم از ایابو ذر شب را مهمان آن جوان بود،ول.برد

ذر نتوانست از  شب شد و ابو زیآن روز ن. کرد و به دنبال مقصد خود به مسجد الحرام آمدی خداحافظذرصبح زود ابو .دینپرس

 نوبت نی از شب گذشت،باز همان جوان آمد و ابو ذر را با خود به خانه برد،اما ای پاسنکهیهم. بفهمديزیسخنان پراکنده مردم چ

. جوان سکوت را شکست

 ؟يا  شهر آمدهنی به اي چه کاري براییبه من بگو  ممکن استایآ-

. میگو ی تو م،بهی که مرا کمک کنیاگر با من شرط کن-

.  نکنمغی که کمک خود را از تو درکنم یعهد م-

 است ی آورده و مدعی در مکه ظهور کرده است و سخناني که مردمیشنو ی خودمان ملهی قبانی است،مدتهاست در منی اقتیحق-

 مرد نی تو درباره اهدیاوال عق. کنمقی و در باره کار او تحقنمیام خود او را بب من آمده.شود ی میآن سخنان از جانب خدا به او وح

 ؟ی کنیی به او راهنمارا میتوان ی مای آای ثانست؟ویچ

اما همان طور که خودت . او خواهم بردشیصبح من تو را پ. از جانب خداستدیگو یمطمئن باش که او بر حق است و آنچه م-

 و تو افتم یفردا صبح من جلو م. است هر دو نفر ما در خطربرم،جان ی او مشی شهر بفهمند من تو را پنی مردم ا،اگریدان یم

 و ستمیا ی در کار است ميمن مراقب اطراف هستم،اگر حس کردم خطر.روم ی کجا ممن نی و ببای فاصله بيسر من با مقدار پشت

  هرامدی نشی پي عالمت متوجه خطر باش و دور شو،اما اگر خطرنیتو به ا.کند ی می را خالی که مثال ظرفی مانند کسشوم یخم م

. ایجا که من رفتم تو هم ب

 يخوشبختانه با خطر.سرش  از پشتزی آمد و راه افتاد،و ابو ذر نرونی طالب نبود،از خانه بی بن ابی جز علی صبح جوان که کسفردا

.  رساندغمبری ابو ذر را به خانه پیعل.مواجه نشدند

 اقی و اشتلی که با مدیبه جلسه دوم نکش.کرد ی را گوش م قرآناتی شد و مرتب آغمبری ذر سرگرم مطالعه در احوال و اطوار پابو

 پروا نداشته باشد و سخن حق را و لو در ی مالمتچی بست تا زنده است در راه خدا از همانی کرد و با رسول خدا پاریاسالم اخت

. دی بگودیها تلخ آ ذائقه

» . من به تو برسدياسالم دعوت کن،تا دستور ثانو قوم خود برگرد و آنها را به انیاکنون به م«:  خدا به او فرمودرسول

 مردم خواهم رفت و با آواز بلند به نفع نی اانی بروم،در مرونی شهر بنی از انکهی از اشیاما به خدا قسم پ. خوباریبس«:  ذر گفتابو

» .هر چه بادا باد.اسالم شعار خواهم داد
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اشهد ان ال اله اال اهللا و ان «:  بر آوردادی فرشیحرام رساند و در مجمع قر مسجد الیعنی آمد و خود را به قلب مکه رونی ذر بابو

» .محمدا عبده و رسوله

اگر عباس بن .ختندی رشناختند ی مرد که او را اصال نمنی بدهند،به سر ایسؤال و جواب  شعار،بدون آنکه مهلتنی ادنی با شنانیمک

 غفار ی بنلهی مرد از قبنیا«:  گفتانیعباس به مک.ماند ی نمی از ابو ذر باقيزیچ بود، نداختهی ابو ذر نيعبد المطلب خود را به رو

 از ي که اگر مرددیکن ی فکر نمچیشما ه. استلهی قبنی انی از مکه به شام و از شام به مکه در سرزمشی قریرتراه کاروان تجا.است

» !د؟ی آنها عبور کنانیبه سالمت از م  توانستدی نخواهگرید،دیآنها را بکش

 کنم،بگذار ی عمل را تکرار منی اگری بار دکی با خود گفت. هنوز کامال دلش آرام نگرفته بودافت،امای نجات شی ذر از دست قرابو

روز بعد آمد و همان شعار روز . را که دوست ندارند به گوششان بخورد بشنوند تا کم کم به آن عادت کننديزی چنی مردم انیا

. افتی و با وساطت عباس بن عبد المطلب نجات ختندی سرش ره بشیقرباز . را تکرار کردشیپ

 رسول نکهیهم. و ارشاد آنان پرداختغی و تبلمی رفت و به تعلشی قوم خوانی طبق دستور رسول اکرم به مانی جرنی ذر پس از اابو

ابو ذر صراحت لهجه . به سر بردنهیخود در مد آخر عمر يهایکی آمد و تا نزدنهی به مدزی مهاجرت کرد،ابو ذر ننهیاکرم از مکه به مد

»  ربذه «  به نامنهی در خارج مديا  جهت در زمان خالفت عثمان ابتدا به شام و سپس به نقطهنیبه هم.خود را تا آخر حفظ کرد

 یها زندگخدا رحمت کند ابو ذر را،تن«: اش فرموده بود  اکرم در بارهغمبریپ. در گذشتییجا در تنها  شد و در هماندیتبع

   .» .شود ی محشور مرد،تنهایم ی مکند،تنها یم

   بارگاه رستمدر

 هی داده بودند وارد قادسانیرانی به ایسخت  مسلمانان که قبال کستی سرکوبيزاد،با سپاه گران و ساز و برگ کامل،برا  فرخرستم

 سپاه به شیشاپی را مامور کرده بود تا پيا سعد عده. جلو آمده بودندهی قادسکی سعد وقاص تا نزدیمسلمانان به سرکردگ.شد

 را یرستم پس از آنکه شب. بود به نام زهرة بن عبد اهللاي عده با مردنی ااستیر. حرکت کنندشاهنگی و پ» شیمقدمۀ الج « عنوان

 يا  تپهيلمانان بر رو سوار شد و به راه افتاد و در کنار اردوگاه مسندی ببکی آنکه وضع دشمن را از نزدي به روز آورد،براهیدر قادس

 نبود که اسباب يزی و ساز و برگ مسلمانان چزاتی نه عدد و نه تجهت اسیهیبد. وضع آنها را تحت نظر گرفتی و مدتستادیا

رستم همان . نخواهد داشتیکی مردم سرانجام ننی به قلبش الهام شده بود که جنگ با انکهی حال مثل انیاما در ع.بشود وحشت

 ي و برگردند سر جارندی بگی که پولرت صونی صلح کرد،اما به اشنهادی و به او پدی بن عبد اهللا را نزد خود طلبةغام،زهریشب با پ

. خود

شما از انعام .میکرد ی میکی و ما به شما ندی ما بودهیشما همسا«: به او گفت-که مخصوص خود او بود- ي با غرور و بلند پروازرستم

 خیتار.میکرد ی و شما را حفظ متی از شما حماکرد،ما ی مدی شما را تهدی کسهی از ناحي خطر کهی و گاهدیشد یمند م ما بهره

:  گفتد،زهرةی رسنجای که به اتمسخن رس» . مطلب استنیگواه ا

 آن گریما د. استروزی از دری که امروز غی را درك کنتی واقعنی ادی است،اما تو باحی صحی که راجع به گذشته گفتنهای اهمه«

 که تو میما قبال همان طور بود.می داری آخرتي گذشته هدفهاییای دنيما از هدفها.می باشاتی و مادای که طالب دنمیستیم نمرد

خداوند .میرفتی او را پذنیما د. خواندگانهی ياو ما را به خدا. ما مبعوث فرمودانی را در مشی خوغمبری که خداوند پي روز،تایگفت

 تسلط گریبمانند،خداوند آنان را بر همه اقوام و ملل د  شده ثابتی تو بر آنچه به تو وحروانیاگر پ کرد که ی وحشی خوغمبریبه پ

: رستم گفت» .شود ی و هر کس تخلف کند خوار و زبون مگردد ی مزی عزونددی بپنی دنیهر کس به ا.دیخواهد بخش

 »؟ی بدهیحی خودتان توضنی است در اطراف دممکن«
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 آنچه او گفته است از جانب نکهی خدا و شهادت به رسالت محمد،و ایگانگیشهادت به : استزین دو چ و رکن آهیاساس و پا-

. خداست

 ؟ی چگرید. ندارد،خوب استبی که عنیا-

)«.و اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة اهللا» ( مانند خود یی انسانهایآزاد ساختن بندگان خدا از بندگ-

 ؟ی چگرید. هم خوب استنیا-

الناس بنو » ( »گرندیکدی همه برادر و خواهر نیاند،همه فرزندان آدم و حوا هستند،بنابر ا  پدر و مادر زاده شدهکیمردم همه از -

)«.آدم و حواء اخوة الب و ام

 گشت؟ دی شما باز خواهایم،آی و قبول کنمیری را بپذنهایخوب اگر ما ا. خوب استاری هم بسنیا-

ما .لی قبنی از ايگری کار الزم دي براای گذاشت مگر به عنوان تجارت می شما نخواهينهای قدم به سرزمگرید به خدا ،قسميآر-

. می گفتم ندارنکهی جز اي مقصودچیه

 شما جور نی است که با دجی معمول و رای سنترانی ما مردم اانی در مریاز زمان اردش. اشکال در کار استکیاما .ییگو یراست م-

 گری شغل دهند و به کار دریی کشاورز و کارگر حق ندارند تغلی است که طبقات پست از قبنیاز آن زمان رسم بر ا.دیآ یدر نم

 رند،پای اشراف قرار بگفی شغل و طبقه بدهند و در ردریی فرزندان خود حق بدهند که تغایاگر بنا شود آن طبقات به خود .بپردازند

 بچه کشاورز کی است که نیپس بهتر ا. خواهند جستزهی و اشراف ستانی و اعهیبقات عال خود درازتر خواهند کرد و با طمیاز گل

...  طورنی ندارد و همگری حق کار دي از آهنگرری غکه بداند زی بچه آهنگر نکی کشاورز باشد و بس،دیبداند که با

 انی آنچنان در می و طبقاتمی مثل شما باشمیتوان یما نم) «.نحن خیر الناس للناس» ( میبهتر مردم ياما ما از همه مردم برا-

 ما همه مردم دهیهمان طور که گفتم به عق. می امر خدا را در مورد همان طبقات پست اطاعت کنمی داردهیما عق.میخود قائل شو

 اگر به م،ویرفتار کن ی به خوبگرانی خودمان درباره دفهی به وظمیما معتقد.ابرنداند و همه برادر و بر  شدهدهی پدر و مادر آفرکیاز 

. کند ی مجادی اتیفه،مصونیعمل به وظ.رساند ی نمانی نکردن آنها به ما زم،عملی خودمان عمل کنفهیوظ

آنان . آنان بازگو کردي فرد مسلمان را برانیرستم بزرگان سپاه را جمع کرد و سخنان ا. را گفت و رفتنهای بن عبد اهللا ازهرة

سعد . ما بفرستشی مذاکره پي برای رسميا ندهی داد که نماامیرستم به سعد وقاص پ.شمردند نيزیسخنان آن مسلمان را به چ

: د،گفتی بن عامر که حاضر مجلس بود صالح ندی ربع،اما کار کندنی را مامور ایئتیخواست ه

 دهند ی قرار مخودشان تی اهملی به طرفشان برود آن را دلیندگی عنوان نمابه ئتی هکی نکهیهم. دارندی اخالق مخصوصانیرانیا«

» . استی نفر بفرست،کافکیفقط .میا  فرستادهیئتی همیده ی متی ما چون به آنها اهمکنند ی مالیو خ

.  کار شدنی مامور ای ربعخود

 مسلمانان ندهی با نمابرخورد تیفی خود در کنیرستم با مشاور. سعد وقاص آمده استندهی آن طرف به رستم خبر دادند که نمااز

 وانمود کرد که ما به شما نی کرد و چنیی اعتنای به او بدی دادند که بايبه اتفاق کلمه را. باشدیورت کرد که به چه صورتمش

. دی حرفها هستنیا کوچکتر از م،شمای ندارییاعتنا

 يآن نشست،فرشها ي نهادند و خودش رونی زری را به رخ مسلمانان بکشد،دستور داد تختانیرانی آنکه جالل و شکوه اي برارستم

 کهنه ی غالفکی را در شی خوری سوار و شمشی که بر اسبی مسلمانان در حالندهینما. زربفت نهادندي گستردند،متکاهایعال

 است که به رخ او نی اي برافاتی و تشرنتهای زنی که ادیتا نگاه کرد فهم. بود،وارد شدستهب  تار پوستکی را به اش زهی و ندهیپوش

 به کنار بساط رستم نکهیم،همی داريگری و هدف دمیده ی نمتی جالل و شکوهها اهمنی بفهماند ما به انکهی ايبرامتقابال .بکشند

قبول نکرد و تا » ! شوادهیپ«:  به او گفتندنیمامور. زد و با اسب داخل خرگاه رستم شدبی را نهشی نشد،اسب خود،معطلیرس
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 را در آن شی سوراخ کرد و لجام اسب خوزهی را با ننی زري از متکاهایکی.شد ادهی تخت رستم با اسب رفت،آنگاه از اسب پکینزد

اسلحه خود را «: گفتندبه او . افکندشی که جل شتر بود،به عنوان روپوش به دوش خويا مخصوصا پالس کهنه.فرو برد و گره زد

ام،اگر   آمدهیندگیو من به عنوان نما دی خواستندهیشما از ما نما.دهم ی نملیتحو«: گفت» . بده، بعد برو نزد رستملیتحو

» .دیایب  استلی هر طور مادیبگذار«: رستم گفت» .گردم ی بر مدیخواه ینم

 و کرد ی به عنوان عصا استفاده مشی خوزهی و از نداشت ی که قدمها را کوچک برمی حال،دری خاصنهی بن عامر،با وقار و طمانیربع

چرا «: گفتند. خاك نشستي را عقب زد و روند،فرشهایبنش  که خواستیوقت. رستم آمد تخت ي پاکرد،تا یعمدا فرشها را پاره م

» .دیآ ی خوشمان نمورهای زنی اي رونشستنما از «:  گفت»؟ی فرش ننشستيرو

: دی مخصوص رستم از او پرسمترجم

 »د؟یا  چرا آمدهشما«

 را که دچار فشار و ی و مردممی بخشیی رهاهای و بدبختهایختخدا ما را مامور کرده بندگان او را از س.خدا ما را فرستاده است-

 اهللا جاء بنا و بعثنا لنخرج من یشاء من ( می در آوری و آنها در ظل عدل اسالممی هستند نجات دهشهای کریاستبداد و ظلم سا

 ملل عرضه ری اساس است،بر سانی خدا را که بر انی د ما)عباده،من ضیق الدنیا الی سعتها،و من جور االدیان الی عدل االسالم

 قبول نکردند با م،اگری نداري کنند،ما با آنها کاری خوش و خرم و سعادتمندانه زندگنی دنی اهی قبول کردند در سام،اگریدار یم

. میگرد ی مروزی بر دشمن پایم،یرو ی و به بهشت ممیشو ی کشته مای م،آنگاهیجنگ یآنها م

 می چه تصممینی و ببمی بکني تا ما فکردیندازی بری خود را تاخمیحاال ممکن است فعال تصم.میدی خوب،سخن شما را فهماریبس-

 م؟یریگ یم

 دو روز؟ ای روز کید؟یخواه یچند روز مهلت م. داردیچه مانع-

 یمی تصم مدتها با هم مشورت کنند تادی و آنها بامیسی به رؤسا و بزرگان خود نامه بنودی باست،مای نی روز و دو روز کافکی-

. گرفته شود

: شده باشد، گفت  است که دفع الوقتنی منظور ادانست ی بود و مدهی که مقصود آنها را فهمیربع

من .می ندانزی جاری از سه روز تاخشی گونه مواقع بنی است که در انیاند ا  ما رفتار کردهانیشوای ما سنت کرده و پغمبری پآنچه«

 بر میا  که آمدهی صورت ما از راهنیدر ا.دیاوری اسالم بای:دی کار را انتخاب کن از سهیکی تا دهم یسه روز مهلت م

 ای.دی بدههی جزدی قبول کنای.میا  شما نبستهنی مال خودتان،ما طمع به مال و ثروت و سرزما شما با همه نعمتهنیم،سرزمیگرد یم

» .دیآماده نبرد باش

. يگذار یا ما قرار م که بیباش ی تو خودت فرمانده کل مشود یمعلوم م-

 جمله این مضمون مرد این.» اعالهم علی ادناهم یجیر بعض من بعضهم الواحد کالجسد المسلمین لکن و«: است این ربعی عبارت (

:است کرده اقتباس ذیل نبوي حدیث دو از مجموعا را

 یعنی »السهر و بالحمی جسده اعضاء ائرس له تداعی بعض اشتکی اذا الجسد کمثل تراحمهم و تواددهم فی المؤمنین مثل«. الف

 و تب وسیله به عضوها سایر،آید درد به عضوي چون.پیکرند یک مانند دوستانه پیوندهاي و عالئق و عواطف نظر از ایمان اهل

:گوید می که آنجا کند می حدیث این مضمون به اشاره سعدي.کنند می همدردي او با بیخوابی

قرار نماند را عضوها دگر روزگار آورد درد به عضوي چو گوهرند یک ز آفرینش در که پیکرند یک اعضاي آدم بنی

 جل و عز اهللا ان«: گفت و کرد اشاره حدیث این مضمون به نیز کرد ایراد ایران به سپاه فرستادن هنگام عمر خود که اي خطبه در

 اصاب شئ من شئ منه یخلو ال کالجسد بینهم فیما ونالمسلم و اخوانا فیه جعلهم و القلوب بین فالف اهله االسالم علی جمع قد
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 محور گرد را اسالم اهل خداوند یعنی » منهم الراي ذوي بین بینهم شوري امرهم و یکونوا ان المسلمین علی یحق کذلک و،غیره

 یک مانند خودشان اب مسلمانان.است داده قرار یکدیگر برادر را آنها و داده الفت هم به را آنها دلهاي،است کرده جمع اسالم

 با را خود کار،باشند اینچنین که است این مسلمانان شایسته.کند می اصابت عضوها همه به،کند اصابت عضوي به آنچه.پیکرند

 ابن کامل.):کنند اداره مشورت با را خود امور که است این مسلمین شایسته یا (کنند می اداره نظر و راي اهل راي و مشورت

 خونشان مسلمانان یعنی » سواهم من علی ید هم و،ادناهم بذمتهم یسعی،دماؤهم تتکافؤ المسلمون«. ب.310 صفحه،2 جلد،اثیر

 مانیامان و پهمه )باشن می دست یک مانند دشمن برابر در آنها.شمارد می محترم را قراردادشان آنها کوچکترین.است برابر

. شمارند ی را محترم مگریکدی

:  در کار مسلمانان مشورت کرد،به آنها گفتشی سپاه خوي قرار گرفته بود،با زعماریه سخت تحت تاث کان،رستمی جرنی از اپس

 »ست؟ی نظر شما چد؟اکنونیا دهی مرد شننی بلندتر و محکمتر و روشنتر از سخنان ای در همه عمر سخنای را؟آنهای ادیدیچگونه د«

!  بود؟دهی پوشی کهنه و مندرسياسها چه لبيدیمگر ند.میی سگ در آنی انی ما به دستیممکن ن-

. دی و روش را مالحظه کند،عملینی و سخن را ببد،فکریشما به لباس چکار دار-

 دهی هم عقدیرستم د.کردند ی روشن را درك نمقیآنها آنقدر گرفتار غرور بودند که حقا. آنان قرار نگرفترشی رستم مورد پذسخن

 دای پی سپاه خود،نتوانست راه حلي مسلمانان و مشورت با زعماندگانی با نماگری د سلسله مذاکراتکیپس از . ندارديو همفکر

 از گرانی دي سررهی در راه خزی را نشیجان خو. داردادی کمتر به خی خورد که تاریسخت تکند،آماده کارزار شد،و چنان شکس

   .دست داد 

   از بسترفرار

 بود که جهی با خدغمبریازدواج اول پ.  ازدواج کرد» شهیعا «  به نامي با دختر کهگذشت یسال از عمرش م  اکرم پنجاه و پنجغمبریپ

 و چهل غمبری پیسالگ  و پنجستی در سن بجهیازدواج با خد.قبل از او دو شوهر کرده بود و بعالوه پانزده سال از خودش بزرگتر بود

 آورد ی بود و فرزندانغمبری در خانه پغمبری فرد پسال به عنوان زن منحصر به  و پنجستی بجهی و خدفت صورت گرجهی خدیسالگ

 که دختر شهیبعد از او با عا.ازدواج کرد»  سوده «  به نامگری دوهی بکی با غمبری پجهیپس از خد. وفات کردیسالگ و در شصت و پنج

.  ازدواج کردآمد ی مغمبری پدر به خانه پخانه از مایخانه بود و قبال شوهر نکرده بود و مستق

 صاحب انای و غالبا سالخورده و احوهی کدام دختر خانه نبودند،همه بچی زنان متعدد گرفت،هغمبری آنکه پز،بای نشهی از عاپس

.  بودنديفرزندان برومند

او به .ام  نکردهزشی آمغمبری پری هستم که با غیمن تنها زن«: گفت ی و مدیبال ی به خود مغمبری زنان پانی همواره در مشهیعا

» .کرد ی را ناراحت مغمبری پانای دو جهت او را مغرور کرده بود و احنی و ادیبال ی مزی خود نییبایز

 جوان و ی مرد با داشتن زنکی يبرا  ستیعی طبرای التفات نکند،زگری به زن دغمبریبا بودن او پ  خود انتظار داشتشی پشهیعا

 غمبری اگر مانند پست،خصوصای نگری دزی چی و ناکامتیز تحمل محروم جییبای بهره از زی سالخورده و بی سر بردن با زنانبا،بهیز

. دیبنما  در کمال دقت و عدالترا و نوبت همه حق تیبخواهد رعا

 ی جهات التفاتنی اگر،بهی دی آن روز اسالم بود نه بر مبانیاسی و سی مصالح اجتماعي متعددش بر مبناي که ازدواجهاغمبری پاما

 سرپرست که شوهرهاشان ی زنان بانی از ميزنان متعدد-که مجموعا در حدود ده سال بود- تا آخر عمرخی و از آن تارکرد ینم

.  انتخاب کرديشده بودند،به همسر  سرپرستیب گری به علت دایکشته شده بودند 
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 سوم شب و کیماند، ی وقت تمام شب را در بستر نمچی هغمبری بود که پنی اشد ی مشهی عای سبب ناراحتانای که احيگری دموضوع

ان ربک یعلم  ( برد یاستغفار به سر م از آن را در خارج از بستر به حال عبادت و تالوت قرآن و شتری بی از شب و گاهیمی نیگاه

)20قرآن کریم،سوره مزمل،آیه :انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه،و طائفۀ من الذین معک،و اهللا یقدر اللیل و النهار

پس از . خود نهاد،سپس به بستر رفتي پانیی خود را در پايبخوابد جامه و کفشها  خواستنکهی همغمبریپ. بودشهی نوبت عایشب

 رونی و در را باز کرد و آهسته بست و بدی را پوششی خوي است،آهسته حرکت کرد و کفشهادهی خوابشهی عانکهی االی خ،بهیمکث

 از غمبری که پدید ی مگری دي شبهارای بود،زبی عجیلی خشهی عاي براانی جرنیا.نبرده بود بش بود و خواداری هنوز بشهیاما عا.رفت

 رونی از اتاق بغمبری که نوبت اوست پی سابقه بود که شبی او بي براپردازد،اما ی از اتاق به عبادت ميا  و در گوشهزدیخ یبستر بر م

 ي کارنی چنغمبری واقعا پایبا خود گفت آ! از زنها برودگری دیکیه خانه  برود،نکند ی کجا مغمبری بفهمم پدیبا خود گفت من با.رود

 ییبای و زی از جوانيا  زنانش بهرهری کاش سايا! به سر خواهد برد؟يگری را که نوبت من است در خانه دیخواهد کرد و شب

 دور خود جمع وهی زنان سالخورده و بیمشت هم که نکرده و ي کارنیاو چن.  داده بودلی تشکانیباروی از زیی و حرمسراداشتند یم

. رود ی که هنوز مرا خواب نبرده به کجا مي زودنیشب،به ا  وقتنی بفهمم او در ادیبه هر حال با.کرده است

که در کنار -عی از خانه به طرف بقکسرهی غمبری پدید. راه افتادغمبری به دنبال پهی و مانند سادی را پوششی خويها  فورا جامهشهیعا

 رفت غمبریسر پ  آهسته از پشتزی نشهیعا.ستادی ايرفت و در کنار-  آنجا را قبرستان قرار داده بودندغمبری بود و به دستور پنهیمد

 زی نشهیعا. کج کردی آسمان بلند کرد،بعد راه خود را به طرفي سه بار دستها را به سوغمبری پدید. پنهان کرديا و خود را در گوشه

سرش   پشتزی نشهیعا. در آمددنی به حال دوغمبریپ. تند کردزی نشهیعا. راه رفتن خود را تند کردبرغمیپ.به همان طرف رفت

 وارد غمبری که پیوقت. خود را به خانه رساند و به بستر رفتغمبری برق،قبل از پشه،مثلیعا. به طرف خانه راه افتادغمبریبعد پ.دیدو

 »؟یزن ی باشد نفس نفس مدهی که تند دوینند اسبچرا ما!شهیعا«: د،فرمودی را شنشهیشد،نفس تند عا

!  رسول اهللاای ستی نيزیچ-

.  خبر نخواهد گذاشتی خداوند مرا بییبگو،اگر نگو-

 رونی سرت ب،دنباليرو یشب کجا م  وقتنی بودم،خواستم بفهمم تو اداری من هنوز بی رفترونی که تو بیپدر و مادرم قربانت،وقت-

. بودم ز دور ناظر احوالت مدت انیدر تمام ا.آمدم

 ؟ي هنگام برگشتن به چشمم خورد تو بودیکی که در تاریپس آن شبح-

!  رسول اهللاای یبل-

:  فرمودزد ی مشهیخود را آهسته به پشت عا  که مشتی در حالغمبریپ

» !دهند؟ یم يگری و حق تو را به دکنند ی خدا به تو ظلم مغمبری شد که خدا و پدای پالی خنی تو اي براایآ«

 کند؟ ی و تو را آگاه مداند ی همه آنها را مدارند،خدا یآنچه مردم مکتوم م! رسول اهللاای-

من به . کردی را از تو مخفشی آمد و مرا بانگ زد و بانگ خولی جبرئی بود که فرشته الهنی اعی رفتن من امشب به بقانی،جريآر-

 ی استماع وحي برامی کنم و بگوداری گمان کردم تو را خواب ربوده،نخواستم تو را بچون.او پاسخ دادم و پاسخ را از تو مکتوم داشتم

فرشته خدا به من دستور داد بروم به . رفتمرونی بود که آهسته از اتاق بنیا.ردیبگ  تو را وحشتدمی ترسعالوهب. تنها باشمدی بایاله

.  طلب آمرزش کنمعی بقنی مدفوني و براعیبق

 م؟ی مردگان طلب آمرزش کنم چه بگويگر بخواهم برامن ا! رسول اهللاای-

  . ان شاء اهللا الالحقون ن،فانای منا و المستاخرنی اهللا المستقدمرحمی ن،وی و المسلمنی من المؤمناری اهل الدیالسالم عل:بگو-
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   کاربرنامه

 عتیالفت نبود،مردم فوج فوج آمدند و ب السالم نامزد خهی علی جز علی که فراهم شده بود کسی انقالبنهی از قتل عثمان و زمپس

. کردند

 سلسله مواعظ،به کی و اءی و درود بر خاتم انبی الهي السالم بر منبر باال رفت و پس از حمد و ثناهی علیعت،علی روز دوم بدر

:  طور ادامه دادنیسخنان خود ا

 ی معرفنیان خالفت انتخاب کردند،و ابو بکر عمر را جانش رفت،مردم ابو بکر را به عنوایپس از آنکه رسول خدا از دن! الناسهایا«

 عمل کرد که مورد يعثمان طور. شدفهی شد که عثمان خلنی شورا اجهی را به عهده شورا گذاشت و نتفهی خلنییعمر تع.کرد

خود با من   رغبت ولی و به مدیسپس شما به من رو آورد.دی خود محاصره شد و به قتل رسانهاعتراض شما واقع شد،آخر کار در خ

به عهده من   من است و آنچه به عهده شماستيبرا  شماستي از شما و مانند شما هستم،آنچه برايمن مرد.دی کردعتیب

 یبار خالفت را کس. رو آورده استکی شب تاريها  شما و اهل قبله باز کرده است و فتنه مانند پارهانی در را منیخداوند ا.است

 غمبری و روش پرتی است که شما را به سنیروش من ا. و داناریکه هم توانا و صابر باشد و هم بص ردی به دوش بگتواند یم

 ياری دی البته از خدا باد،وی بورزيداریهر چه وعده دهم اجرا خواهم کرد به شرط آنکه شما هم استقامت و پا.بازگردانم

.  بودماتشیمان ح بعد از وفاتش آنچنانم که در زغمبری پي که من برادیبدان.میبطلب

 قابل قبول آمد ری و غبی که به نظرتان عجدیدی ديزیاگر چ.دی عمل کنمیگو یبه هر چه م.دی انضباط و اطاعت را حفظ کنشما«

 نای بيخدا.کنم ی نزد خدا نداشته باشم اقدام نمي ندهم و عذرصی تشخيا فهی تا وظيمن در هر کار.دیدر رد و انکار شتاب نکن

.  و به همه کارها احاطه داردندیب یهمه ما را م

 در روز ردیبگ هر کس بعد از من زمام امور امت را به دست«: دمی شنغمبری از پرای خالفت ندارم،زي به تصدی طبعا رغبتمن«

  عادل و دادگستر باشد خداوند او را بهکنند،اگر ی و فرشتگان نامه اعمال او را جلوش باز مشود ی صراط نگه داشته مبر امتیق

 و سپس به جهنم سقوط شود ی که بند از بند او باز مخورد ی می ستمگر باشد صراط تکاناگر و دهد یموجب همان عدالت نجات م

» .کند یم

» . کردن امکان نداشتی من شانه خاليد،برایدیبرگز  و مرا به خالفتدی حاصل کردي چون شما اتفاق رااما«

:  ادامه دادنی مردم را از نظر گذراند و به کالم خود چن به طرف راست و چپ منبر نگاه کرد وآنگاه

اند،نهرها   سر هم کردهی خود را پر کرده امالکبی المال جتی مردم و ببیآن عده که از ج:کنم یمن اآلن اعالم م! الناسهایا«

اند،فردا که جلو آنها را   غرق شدهای و در لذات دناند دهی و نرم اندام خربای ززکانیاند،کن  سوار شدهیاند،بر اسبان عال  کردهيجار

 و ندیای گذارم،نی باقشانیبرا-شترینه ب-اند از آنها باز بستانم و فقط به اندازه حقشان  و آنچه از راه نامشروع به دست آوردهرمیبگ

 مصاحبت ازی امتی،حت را لغو خواهم کردای تمام مزام،یگو یمن امروز در کمال صراحت م. طالب ما را اغفال کردی بن ابی علندیبگو

 کرده، دایبه اسالم را پ  خدمتقی نائل شده و توفغمبری در گذشته به شرف مصاحبت پکسهر .به اسالم را  و سوابق خدمتغمبریپ

هر کس .می قائل شوضی تبعگرانی آنها و دانی سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در منیا.اجر و پاداشش با خداست

 قائل هی با مسلمانان اولي مساويازی او امتي براا ما داخل شود و به قبله ما رو کند،منیا اجابت کند و به د حق ريامروز ندا

 يگری نظر بر دنی کس از اچیه. شودمی همه شما تقسانی در مهی بالسودی و مال مال خداست و بادییشما بندگان خدا.میشو یم

 يآمد،موجود مردم آمدند،خودش هم گریروز د» . شودمی تقسدیال هست و با المتی در بی که مالدیفردا حاضر شو. ندارديبرتر

:  گفتيمرد.دی رسناریبه هر نفر سه د. کردمی تقسهی المال را بالسوتیب
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 است که نیهم«:  فرمودی عل»؟یده ی مناری برده من بود سه دروزی که تا دزی و به غالم من نیده ی مناریتو به من سه د!ی علای«

» .يدید

 بن عاص و مروان دی و عبد اهللا بن عمر و سعریمانند طلحه و زب-  عادت کرده بودندازی و امتضی به تبعشی که از سالها پيا دهع

.  رفتندرونی امتناع کردند و از مسجد بهیآن روز از قبول سهم-حکم

هم نشستند و به نجوا و شور  دور يا  گوشهگرانی عده هم آمدند،اما جدا از دنی بعد که مردم در مسجد جمع شدند،اروز

.  فرستادندی خود انتخاب کردند و نزد علانی بن عقبه را از مدی ولیپس از مدت.پرداختند

 به واسطه میا  نشستهنجای کدام از ما که اچی که هیدان یاوال تو خودت م! ابا الحسنای«:  السالم آمد و گفتهی علی به حضور علدیول

 دو نفر در آن روزها به دست تو ای نفر کیغالبا از هر کدام ما .می نداری از تو دل خوشتیم و جاهل اسالانی ميسوابق تو در جنگها

 و با تو می صرف نظر کنمیتوان ی موضوع با دو شرط منیاما از ا. پدر خودم در بدر به دست تو کشته شدجملهاز .کشته شده است

: يری تو آن دو شرط را بپذم،اگری کنعتیب

هر .در گذشته هر چه شده شده.ی و عطف به ما سبق نکنی گذشته کار نداشته باش،بهيری خود را پس بگروزیخن د سنکهی ایکی«

 به دست آورده آورده،تو کار نداشته باش که از چه راه بوده،تو فقط مراقب باش که در ی گذشته از هر راه ماليکس در دوره خلفا

.  نشودیلی و مفیزمان خودت ح

 تو را رها می ناچارمی نداشته باشتی تو امنهی اگر ما از ناحم،وی ده که از آنها قصاص کنلین عثمان را به ما تحو قاتالنکهی ادوم«

» .می ملحق شوهی در شام به معاومی و برومیکن

 جنگ  آن جنگهارای ندارم زیتی شد،من مسؤولختهی رتی که در جنگ اسالم و جاهلییاما موضوع خونها«:  السالم فرمودهی علیعل

اما موضوع . منهی نه علدی حق عرض حال بدههی از جانب باطل علدی بادی دارییشما اگر ادعا. نبود،جنگ حق و باطل بودیشخص

 که ستی من ناری دارم که حقوق پامال شده را به صاحبانش برگردانم،در اختفهی وظعا که در گذشته پا مال شده،من شریحقوق

 و تا کردم ی قصاص مروزی را ددادم،آنها ی مصی خود تشخی شرعفهیاگر من وظ! قاتالن عثمانو اما موضوع.ببخشم و صرف نظر کنم

» .دادم یامروز مهلت نم

 ی علاستیآنها دانستند و بر آنها مسلم شد که س. خود گزارش دادي جوابها حرکت کرد و رفت و به رفقانی ادنی پس از شندیول

.  و اخاللکیبه تحرشروع کردند  از آن ساعت.ستیقابل انعطاف ن

 دسته قتل عثمان را بهانه خواهند کرد و نی ابیعن قر«:  السالم آمدند نزد آن حضرت و گفتندهی علی از دوستان علیگروه

 ری و غیرانی اي و تازه مسلمانهانهای اانی است که تو می مساواتنهای ایاما قتل عثمان بهانه است،درد اصل. بپا خواهد شدیآشوب

» .خوابد ی م،غائلهی نظر کندی خود تجدمی و در تصمی را حفظ کننهای اازیمتاگر تو ا.يا ار کرده برقریرانیا

 هی علی مساوات چرا،لهذا علتی رعاي اصرار برانقدریا: شود کهدای پی از دوستان علياری بسي اعتراض برانی ممکن بود اچون

 را به کمر بسته بود و یکی که داد ی ملی را دو پارچه ساده تشک کرده بود و لباسشلی حمايری که شمشی در حالگریالسالم روز د

:  کرد،خطاب به مردم گفتهی و به کمان خود تکستادی منبر اي مسجد رفت و باالبه شانه انداخته بود،ي را رويگرید

بدون   و فضل است او منتيتمام نعمتها. و نهان او شامل حال ماستانی عينعمتها.میکن یشکر م  را که معبود ماستخداوند«

افضل مردم در نزد خدا آن . کفرانای میکن ی که شکر مدیازمای ما را بنکهی ايم،برای داشته باشی ما از خود استحقاق و استقاللنکهیا

 ی کسيما برا. کند و کتاب خدا را بهتر زنده نگاه دارديروی پشتری را بهتر و بغمبری کند و سنت پتکس است که خدا را بهتر اطاع

 رهی ما و شما،و آن هم سنت و سانی کتاب خداست در منیا.میستی قائل نيغمبر،برتریخدا و پ  طاعتاسی به مق،جزیبه کس بتنس

» .دیدان ی و مدی شما که آگاهغمبریروشن پ
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ان اکرمکم عند اهللا  و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ی الناس انا خلقناکم من ذکر و انثهای اای:  را تالوت کردمهی کرهی آنی اآنگاه

. کمیاتق

 کس که د،آنی خود را فهمفی است،هر کس تکلی قطعی علمی و مسلم شد که تصمی دوست و دشمن قطعي خطبه،برانی از اپس

 و انزوا يریگ  مانند عبد اهللا عمر کنارهای تن بدهد،توانست ی نميا  برنامهنی وفادار بماند وفادار ماند و آن کس که به چنخواست یم

   . حاضر شد يزی جنگ و خونري و مروان تا پاریب مانند طلحه و زای کرد و اریتاخ

  داری بای یخواب

 السالم هی علی علنی المؤمنری امدندی شب دمهیبعد از ن.دندی داراالماره کوفه خواباطی را در صحن ح،شبی و نوف بکالی عرنحبه

 تعادل ستی است،قادر نی فوق العاده بر او مستولیدهشت:ي عادری غی با حالتد،امایآ ی ماطیآهسته از داخل قصر به طرف صحن ح

 آخر سوره اتی و با خود آدیآ ی مشی قدم به قدم پواری داده و خم شده و با کمک دهی تکواریخود را به د خود را حفظ کند،دست

: کند یآل عمران را زمزمه م

 آسمانها و زی آور و شگفت انگرتی حنشی االلباب همانا در آفری الولاتی و النهار آللی خلق السموات و االرض و اختالف اللی فان

.  صاحبدالن و خردمندانيبرا  استییها  و در گردش منظم شب و روز نشانهنیزم

 خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب ی فتفکرونی جنوبهم و ی و قعودا و علامای اهللا قذکرونی نیالذ

 و چه به پهلو ستادهی نشسته و چه اکنند،چه ی دارند و او را فراموش نمادیبه  ار آنان که خدا را در همه حال و همه وقتالن

 از ی تو منزه،يا دهیافری دستگاه با عظمت را به عبث ننیپروردگارا ا:روند ی فرو مشهی در اندنی و زممانها درباره خلقت آسده،ویخواب

.  کني خود نگهدارفری ما را از آتش ک،پسیبکن  به عبثي کارنکهیا

 شی آبروی بي و به آتش ببریهر کس را که تو عذاب کن! من انصار پروردگارانی و ما للظالمتهی انک من تدخل النار فقد اخزربنا

.  ندارندیارانی ،ستمگرانيا کرده

 يما ندا! و توفنا مع االبرار پروردگارائاتناینا ذنوبنا و کفر عنا س ان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لمانی لالينادی ای اننا سمعنا منادربنا

 و از گناهان ما درگذر،و ما را در ي ما را ببخشام،پسی آوردمانی اد،مایاوری بمانی که به پروردگار خود امیدی را شنمانی ايمناد

.  نزد خود ببرکانی نارشم

 بی نصيا  وعده دادهغمبرانی پلهیآنچه به وس! پروردگاراعادی انک ال تخلف المامۀیلق اومی رسلک و ال تخزنا ی و آتنا ما وعدتنا علربنا

. یکن ی نمی آبرو مکن،البته تو هرگز وعده خالفی بزیما کن،ما را در روز رستاخ

 دهی سرش پر هوش ازیی شده بود و گوخودی که از خود بیدر حال-  رااتی آنیمکرر ا. را به آخر رساند،از سرگرفتاتی آنی انکهیهم

. تالوت کرد-بود

 رهی خرهیحبه مانند بهت زدگان خ. گذراندند ی را از نظر مبی منظره عجنی بودند و ادهی آرمشی و نوف هر دو در بستر خوحبه

. کرد ی مهی و مرتب گرردیاما نوف نتوانست جلو اشک چشم خود را بگ.ستینگر یم

 : و گفتدی خوابگاه حبه رسکی به نزدی علنکهی اتا

 »دار؟ی بای یخواب«

! چارگانی به حال ما بي پس وای هستنینچنی اخدا تی و خشبتیتو که از ه!نی المؤمنری امای دارمیب-

:  فرمودست،آنگاهی انداخت و گرنیی چشمها را پانی المؤمنریام
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او به من و تو از .ستی ندهیپوش از اعمال ما بر او ی عملچی شد،و همی در مقابل خداوند نگه داشته خواهي ما روزیهمگ! حبهيا«

» . ما و خدا حائل شودنی بتواند ی نمزی چچی است،هکتریرگ گردن نزد

 »؟یخواب«:  به نوف خطاب کردآنگاه

. زمیر ی است که اشک میدارم،مدتیب!نی المؤمنری اماینه -

 يا دهی که از خوف خدا از دیه اشکهر قطر! نوفيا. فردا چشمت روشن خواهد شدیی بگرادیاگر امروز از خوف خدا ز! نوفيا-

. نشاند ی از آتش را فرو مییاهای دردی آرونیب

. بدارد  و به خاطر خدا دوستدی که از خوف خدا بگرستی نی کس مقام و منزلتش باالتر از کسچیه! نوفيا

 حی خدا ترجی را بر دوستيزیبدارد، چ  به خاطر خدا دوستدارد یبدارد و هر چه را دوست م آن کس که خدا را دوست! نوفيا

و من :عبارت متن این است ( یکی جز نی دشمننی به خاطر خدا دشمن بدارد،از ادارد ی آن کس که هر چه را دشمن مدهد،و ینم

 د،یدی درجه رسنیهر گاه به ا.دیاو نخواهد رسبه ) است» اال خیرا « ابغض فی اهللا لم ینل ببغضه خیرا،و ظاهرا غلط است، صحیح

. دیا افتهی را به کمال درمانی اقیحقا

» . به شما ابالغ کردمد،منیاز خدا بترس«:  بودنی که گفت ايا  جملهنی حبه و نوف را موعظه کرد و اندرز داد،آخری لختسپس

 که از تو ی هنگامدانستم ی کاش مي اایخدا«: گفت ی از آن دو نفر گذشت و سرگرم احوال خود شد،به مناجات پرداخت،مآنگاه

 ی کوتاهنی و در امی طوالني خوابهانی در ادانستم ی کاش ميا.ي باز به من توجه دارای یگردان ی تو از من رو مکنم ی مغفلت

» . استونه حالم نزد تو چگ،يکردنم در شکرگزار

  » . بود تا صبح طلوع کردنیبه خدا قسم دائما راه رفت و حالش هم«:  و نوف گفتندحبه

   خوننیکاب

 را انیشام  عمرو بن العاص جلو شکستلهی شود که حی سپاه شام منتهیی و به شکست نهاابدی انی پانیصف بود جنگ کینزد

. گرفت و مبارزه را متوقف کرد

 ما نکهی کنند به عالمت اها زهی نمانده است،دستور داد قرآنها را بر سر نی باقی به شکست قطعيزی احساس کرد چنکهی پس از ااو

. می خود و شما حاکم قرار دهانیم کتاب خدا را میحاضر

 از يری جلوگي برای جنگاتی متوقف کردن عملست،منظوری نشی بيا لهی حدانستند ی،می اصحاب علرت،ازی افراد با بصهمه

.  شده بود و آنها قبول نکرده بودندی از طرف علشنهادی پنیهم- بکشدنجاهایقبل از آنکه کار به ا- مکرررایشکست است،ز

 را ی جنگاتی کنند و منتظر دستور فرمانده کل بشوند،عملتی را رعای آنکه انضباط نظامن،بدونی و ظاهر بيمردم قشر ی گروهاما

 اصرار از آن حضرت خواستند فورا دستور دهد ي السالم آمدند و با منتهاهی علی علشی قناعت نکرده پزی ننیبه ا.متوقف کردند

 هی علیعل!!! استدهی بجنگد با قرآن جنگی حال اگر کسنیآنها معتقد بودند در ا. شودمتوقف ی در جبهه جنگ بکلی جنگاتیعمل

آنها هرگز .می است که ما به جنگ ادامه دهنیدستور قرآن ا. ستی نشی بيا  که خدعهدی کار را نخورنیگول ا«: السالم فرمود

 و می برسجهی است ما به نتکیاکنون که نزد.ت قرآن اسبهاختالف ما و آنها بر سر عمل . به قرآن عمل شودستندیحاضر نبوده و ن

 خود و شما انی قرآن را ممی ما حاضرندیگو یپس از آنکه آنها رسما م«: گفتند» .اند  زدهرنگی ننیبه ا  دستمی کن کنشهیآنها را ر

در .یستور متارکه نده فورا داگر. پس جنگ با آنها جنگ با قرآن استنیاز ا.ستی نزی با آنها جادنی ما جنگيم،برایحاکم قرار ده

» . کردمی جا خود تو را قطعه قطعه خواهنیهم
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 به نحو ای قضاکرد ی مي خود پافشاردهی السالم در عقهی علیاگر عل. به وجود آمده بودیانشعاب سخت. نداشتدهی فایستادگی اگرید

 و سربازان،جبهه جنگ را ابدیخاتمه  ی جنگاتیدستور داد موقتا عمل.افتی یخودش خاتمه م  به نفع دشمن و شکستي بدتراریبس

. رها کنند

 انی به هدف خورد و در مرشانی تدندی دنکهی نقشه آنها گرفت فوق العاده خوشحال شدند،و از ادندی که دهی بن العاص و معاوعمرو

هر -يگری داستمداریس چی و نه عمرو بن العاص و نه ههی نه معاودند،امایگنج یخود نم  نفاق و اختالف افتاد در پوستیاصحاب عل

 طرز تفکر کی مسلک و کی نی کوچک مبدا تکوانی جرنی بزند احدس توانست ینم- بود یش می و دور اندنی بشیاندازه پ

 مانند ي و خلفاهی خود معاوي برای فرقه خطرناك بر اساس آن خواهد شد که حتکی لی و تشکی اسالمینیبالخصوص در مسائل د

.  خواهد کردادجی سخت اياو بعدها مزاحمتها

:  شدلی تشکيا  به وجود آمد و چنان فرقهي مسلک و روش و طرز تفکرنیچن

 جلو ادامه جنگ را گرفتند و ي استبداد و خودسري در منتهایخی شدند در آن روز تاردهینام»  خوارج «  که به نامی لشکر علانیاغی

 تی قرآن حکمي و بر مبنانندی بنشندگانی کنند و نمانی معدهنیقرار شد دو طرف از جانب خود نما. شدندمی تسلتیبه قرار حکم

در . کندنی عمرو بن العاص بود معفی خواست عبد اهللا بن عباس را که حریعل. شدنی عمرو بن العاص معهیاز طرف معاو.کنند

 است،مانع ی علشاوندی و خو طرف باشد و عبد اهللا بن عباس طرفداری بدی داور بانکهی خوارج دخالت کردند و به بهانه ازی ننجایا

.  را نامزد کردندیقیشدند و خودشان مرد ناال

. افتی خاتمه جهی نتی که عمرو بن العاص به کار برد بيگری صورت گرفته باشد،با خدعه دی آنکه توافق واقعبدون تیحکم

 ی بر آن،حتی اثر اجتماعنی خود را از دست داد که کوچکتري آن قدر شکل مسخره به خود گرفت و جنبه جدتی حکمانیجر

 بردند همان بود که مبارزه را متوقف کردند و انی جرنی و عمرو از اهی که معاویسود کل. و عمرو بن العاص،مترتب نشدهی معاويبرا

.  شددای پشانی براگری ديتهای قوا و فعالدی تجدي برای ضمنا فرصت کافو اختالف انداختند ی علارانی انیدر م

 و خدعه رنگی نت،همهی حکمشنهادی کردن و پزهی بر خوارج روشن شد که تمام مقدمات گذشته،قرآن بر ننکهی آن طرف هماز

 تی کردند که اساسا بشر حق حکومت و حکمری صورت تقرنیاند اما اشتباه خود را به ا  اشتباه کردهدندیبوده است،فهم

. حق خداست و داور کتاب خدا ندارد،حکومت

.  خطرناکتر شدنداری بسی رفتند که دچار اشتباهیباه گذشته خود را جبران کنند،اما از راه اشتخواستند ی مآنها

به زمان و مکان محدود و   هر اندازه بزرگ باشد مربوط استیاشتباه نظام. بودیاسی و سی اشتباه نظامکی اول آنها صرفا اشتباه

 اسالم بود که اساس اسالم را ی فلسفه غلط در مسائل اجتماعکی  و ابداعي اشتباه فکرکیاما اشتباه دوم آنها .قابل جبران است

. نبود و قابل جبران کرد ی مدیتهد

 مردم انی حق ندارد در می جز خدا کسیعنی»  ال حکم اال هللا«: نکهی طرز تفکر به وجود آوردند و آن انی بر اساس اي شعارخوارج

. حکم کند

 البته يقانونگذار. قانونیعنیحکم . رود ی به کار می مقصود نادرستي است که برای سخن درستنیا«: فرمود ی السالم مهی علیعل

 است که حکومت مخصوص نی جمله انیاما مقصود خوارج از ا. است که خدا به او اجازه داده استیحق خداست،و حق کس

کلمۀ حق یراد بها » (» .انون است و گرداننده و اجرا کننده قریازمند به مدی به هر حال ني که جامعه بشریخداست،در صورت

امرة اال هللا و انه ال بد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن ونعم انه ال حکم اال هللا و لکن هؤالء یقولون ال.الباطل

 للضعیف من القوي حتی العدو و تامن به السبل و یؤخذ بهیستمتع فیها الکافر و یبلغ اهللا فیه االجل و یجمع به الفیئی و یقاتل به

)40نهج البالغه،خطبه :»من فاجریستریح بر و یستراح
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.  کنندلی معتقدات خود را تعدي بعدها ناچار شدند تا حدودخوارج

 السالم هم در هی علیو چون عل. اند توبه کردند  خدا گناه بوده است و آنها مرتکب گناه شدهری غتی نظر که حکمنی از اخوارج

 اشتباه تی فرمود متارکه جنگ و ارجاع به حکمیعل. بود از او تقاضا کردند که تو هم توبه کنشده تی حکممیل امر تستینها

. ستی مورد قبول من نستی نزی مطلقا اشتباه است و جاتی حکمنکهیاما ا. نه مندیبود،مسؤول اشتباه هم که شما بود

 يکم کم برا. کردندری تکفداند ی مزی را جاتی حکمنکهیم را به عنوان ا السالهی علی خود را گرفتند و علدهی دنباله فکر و عقخوارج

 از مسائل اختالف ياری در بسنی مسلمریکه با سا- ی فرقه مذهبکی درست کردند و به صورت یی خود شاخ و برگهای مذهبدهیعق

 ندارد و يدی شرط و قچیگفتند هدر باب امر به معروف . بودن بودي مسلک آنها خشونت و قشرزبار صفت.در آمدند-نظر داشتند

.  باکانه مبارزه کردی محابا و بی بدیبا

 خود از طرف آنها ری به تکفی السالم متعرض آنها نشد، حتهی علی قناعت کرده بودند علدهی که خوارج تنها به اظهار عقی وقتتا

 و بحث و گفتگو داد،اما از دهی در اظهار عقينها آزاد به آي جوانمردي المال قطع نکرد و با منتهاتی نداد،و حقوق آنها را از بتیاهم

.  آنها را دادی از منکر رسما شورش کردند دستور سرکوبیآن وقت که به عنوان امر به معروف و نه

.  به آنها دادیسخت  شکستی السالم جنگ شد و علهی علی آنها و علانی نهروان مدر

 بودند که به اعتراف دوست و دشمن یآنها مردم. بودی کار مشکلاریو مؤمن بودند بس معتقد ی با خوارج از آن نظر که مردممبارزه

 قرآن اری بود،بسانی از آنها نماياری بسیشانی سجده در پکردند،آثار ی داشتند، عبادت میبی لهجه عجگفتند،صراحت یدروغ نم

 روح ی خشک و جامد و باری را به صورت بس جاهل و سبک مغز بودند،اسالماری بسودند،امادار ب  زندهکردند،شب یتالوت م

. کردند ی می و معرفشناختند یم

 نبود،سربازان ی و فوق العاده علبارز تیاگر شخص. آماده کندی مردمنی خون چنختنی جنگ و ري را براخود توانست ی می کسکمتر

 نیا«: دیگو یداند،م یزرگ منحصر به فرد خود م از افتخارات بیکی السالم مبارزه با خوارج را هی علیعل.رفتند ی نمنهایبه جنگ ا

 کنی الفتنۀ و لم نیانا فقات ع«(» . نداشتي کارنی جرئت چني از من احدریمن بودم که چشم فتنه را از کاسه سر در آوردم،غ

ود که به ظاهر  بی طور بود،تنها علنی همی راست) 91نهج البالغه،خطبه :» و اشتد کلبهاهبهای بعد ان ماج غيری غهای علجترئیل

 نی دشمن دنی خطرناکتر،ی و عابد مآبی زاهد منشيها  و آنها را،با همه جنبهداد ی نمتی آنها اهمیآراسته و جنبه قدس مآب

در عالم - کند ی مدای پادی عوام الناس طرفداران زانیکه طبعا در م- طرز تفکرنی او فلسفه نی که اگر ادانست ی میعل.دانست یم

مبارزه با . خشک خواهد کردشهی درخت را از رنی خواهد شد که ايگری اسالم دچار چنان جمود و قشريای،دنردی بگشهیاسالم ر

 فلسفه کی جاهالنه و ي و استنباطهاي با جمود فکره نبود،مبارزي عده چند هزار نفرکی السالم مبارزه با هی علیخوارج از نظر عل

 وارد مبارزه شود؟ يا  جبههنی قادر بود در چنی از علری غیچه کس. اسالم بودی مسائل اجتماعنهیغلط در زم

 خود در عالم اسالم باز ي برایی جارفت ی نتوانستند آن طور که انتظار مگری بر خوارج وارد کرد که دیسخت  نهروان ضربتجنگ

 خوارج ماندهیاما باق.لوه دهند را مشروع و الزم جنهای که جهاد با اي بعدي خلفاي بود براي سندنی با آنها بهتریمبارزه عل.کنند

: برنداشتند تیدست از فعال

 گرفتند که تمام جهی نتنی اوضاع عالم اسالم پرداختند،چنی خود به بررسالی مکه،دور هم جمع شدند و به خنان،دری نفر از اسه

.  و عمرو بن العاصهی،معاویعل: سر سه نفر استری عالم اسالم زيهایچارگی و بهایبدبخت

 و خدعه یاسی سلهی بودند که حیی و عمرو بن العاص هم همانهاهیمعاو. ابتدا سرباز او بودندنهای بود که این کس همایعل

.  شده بودیباکی فرقه خطرناك و بنی چنلی موجب تشکشانینظام
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در کعبه با هم -یمی عمرو بن بکر تمی برك بن عبد اهللا نام داشت و سوميگری عبد الرحمن بن ملجم بود و دیکیکه - سه نفرنیا

 ای( در شب نوزدهم رمضان یعنی شب کی قرار دارند در نی بستند و هم قسم شدند که آن سه نفر را که در راس مسلممانیپ

با . و عمرو بن بکر متعهد کشتن عمرو بن العاص شدهی و برك مامور قتل معاویعبد الرحمن نامزد قتل عل. بکشند) هفدهم رمضان

عبد الرحمن به طرف کوفه،مقر . حرکت کردندخود تی جدا شدند و هر کدام به طرف حوزه امورگریکدی از می و تصممانی پنیا

 عمرو بن العاص ی جانب مصر،محل فرماندهبه رفت و عمرو بن بکر هیبرك به طرف شام،مرکز حکومت معاو. راه افتادیخالفت عل

. روان شد

 بود تنها توانست هی برك که مامور کشتن معاورای نبردند،زشی از پیر،کار مهم برك بن عبد اهللا و عمرو بن بکیعنینها،ی نفر از ادو

 که قرار زیعمرو بن بکر ن.افتیبا معالجه پزشک بهبود   وارد کند که آن ضربتهی معاونیسر بر سر  از پشتیدر آن شب معهود ضربت

 بود و به مسجد ماریفاقا در آن شب عمرو بات.شناخت یبود عمرو بن العاص را به قتل برساند،شخصا عمرو بن العاص را نم

 است نی عمرو عاص همنکهی االیعمرو بن بکر به خ.  فرستادبیاز طرف خود نا»  خارجۀ بن حذافه «  را به ناميگری دامد،شخصین

  کرد عبد الرحمن بن ملجمی که منظور خود را عملی کساتنه. را کشته استيگریبعد معلوم شد که کس د.او را زد و کشت

.  بوديمراد

 و دی گرددی خود دچار تزلزل و تردي و رامیمکرر در تصم. اظهار نکردي را به احدخود تی و ندهیعق. الرحمن وارد کوفه شدعبد

 بتواند خود را ی باشد،به آسانی و قسی نبود که طرف،هر اندازه شقي طوری علتی شخصرای خود منصرف شد،زمیمکرر از تصم

 شی پگری و عمرو بن العاص کمک کرد در عراق طور دهیما تصادفات که در شام و مصر به نجات معاوا. کشتن او حاضر کنديبرا

 می عبد الرحمن از تصمآمد ی نمشی تصادف پنیاگر ا. کندي خود جدمی تصادف سبب شد که عبد الرحمن را در تصمکیآمد و 

 نی معشی خونی را کابی خون کسیموضوع که زن نیا(.  آمدانی زن به مکی عشق ي منصرف شده بود،پای بکلشیخطرناك خو

و لم ار : از شعرا در آن زمان گفتیکیشعرا واقع شد و   و شگفت آور بود که موضوع بحثزی انگرتی قدر ح،آنیکند،آنهم خون عل

 و ی من علی بالحسام المصمم و ال مهر اغلی و قتل علنۀی و اعجم ثلثۀ آالف و عبد وقحیمهرا ساقه ذو سماحۀ کمهر قطام من فص

)ان عال و ال فتک اال دون فتک ابن ملج

 با هم میخواه یمگر ما نم.ستی نی کار آسانی کشتن علکنم،اما ی حاضر می هر چه بخواهزیپول و غالم و کن«:  الرحمن گفتعبد

 نیهم مهر من «:قطام گفت» ! ببرم؟رونیب  و او را بکشم و بعد هم خودم جان به سالمتابمی  دستی بر علم؟چگونهی کنیزندگ

 عمر با کی يبرد اگر جان به المت. کردری غافلگتوان ی کشت،اما در حال عبادت متوان ی جنگ نمدانی را در میعل.است که گفتم

بعالوه من . بهتر و باالتر استي که نزد خدا داری اجر و پاداشي برد،و اگر کشته شدمی به سر خواهی و کامرانیهم به خوش

» .ی را با تو همدست کنم که تنها نباشيگری افراد دتوانم یم

 و هایتوز نهی که کداد ی سوق مری عشق سرکش دوباره او را به همان مسنی الرحمن که سخت در دام عشق قطام گرفتار بود و اعبد

 نیت که من از ا اسنی اقتیحق«:  بار راز خود را آشکار کرد،به او گفتنی اولي بود،برادهی او را به آنجا کشی قبليهاییجو انتقام

   به ناميگریمرد د. خوشحال شداری سخن بسنیقطام از ا» . طالبی بن ابی کشتن علي مگر براام امدهین بودم و اکنون يشهر فرار

 از دوستان و همفکران مورد یکی به ي روززیخود عبد الرحمن ن. عبد الرحمن آماده کردی همراهي و او را برادیرا د»  وردان«

: فتبرخورد و به او گ»   بن بجرةبیشب «  ناماعتماد خود به

»  و هم شرف آخرت؟استی که هم شرف دنی شرکت کني در کاري حاضرایآ«

 ؟يچه کار-

.  طالبی بن ابیکشتن عل-
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 سابقه در اسالم دارد؟ نهمهی که اي؟مردی عل؟کشتنییگو یبدهد،چه م خدا مرگت-

بعالوه او در نهروان برادران . هر چه باشد،باشداش ی کافر شد؟سوابق اسالمتیحکم به می است که او به واسطه تسلنیمگر نه ا!یبل-

. می به عنوان قصاص او را به قتل برسانمیتوان ینمازگزار و عابد و زاهد ما را کشت و ما شرعا م

 افت؟ی  دستی بر علتوان یچگونه م-

 و کارش را میکن ی حمله ممی لباس دارری که زییرهایشمش نماز صبح آمد با ي برانکهیم،همیکن ی منیآسان است،در مسجد کم-

. میساز یم

 را با خود به مسجد کوفه نزد قطام برد و او را به قطام بی را با خود همدست کرد،آنگاه شببی الرحمن آنقدر گفت تا شبعبد

وردان هم با شما همراه است،هر  خوب،اریبس«: قطام گفت.قطام در آن وقت در مسجد کوفه چادر زده معتکف شده بود. کردیمعرف

 خود در يمانهایرمضان که با هم پ)  هفدهمای(عبد الرحمن تا شب جمعه نوزدهم » . مند نزدییای اول بدی گرفتمی که تصمیشب

 آنها نهی سي روری از حريا خود پارچه  نزد قطام رفت و قطام با دستبیدر آن شب به همراه شب.مکه قرار گذاشته بود صبر کرد

 در آن گرانی نشستند و مانند دشد ی از آن در وارد مسجد می آن در که معموال علکی نزديوردان هم حاضر شد و سه نفر.بست

. به عبادت و نماز مشغول شدند- و عبادت بوداءیکه شب اح-شب

رکوع و سجود کردند و  و قعود و امی مشتبه کنند،آنقدر قگرانی امر را بر دنکهی اي در دل داشتند،برای سه نفر که طوفاننیا

.  شده بودنندگانی از خود نشان ندادند که باعث تعجب بی آثار خستگنیکمتر

 یکی افطار را در خانه يهر شب غذا:  کرده بودمی تنظی خود برنامه مخصوصي ماه رمضان برانی السالم در اهی علی آن طرف علاز

: گفت ی غذا بخورد،مشتری بکردند یفرزندانش اصرار م.کرد یتجاوز نم از سه لقمه شی شب غذاچیه.خورد ی دخترانش مایاز پسران 

 به من خبر داده غمبری که پیطبق عالئم«: گفت یمکرر م» . شکمم گرسنه باشدروم ی خدا مات که به مالقیدوست دارم هنگام«

» . گرددنی با خون سرم رنگدمی سپشی است که رکیاست،نزد

 به بستر گرانی دنکهیهم. بوددای و انتظار در او هوجانی آثار هگری از هر شب دشیب.م بود مهمان دخترش ام کلثوی آن شب علدر

.  خود رفت و مشغول عبادت شديرفتند او به مصال

 و دمی نخوابچیمن امشب ه!فرزندم«:  گفتزشی السالم به فرزند عزهی علیعل. طلوع صبح،فرزندش حسن نزد پدر آمديهایکینزد

 که نشسته ی مرتبه در حالکی،اما ) شب قدرای(با شب بدر   امشب شب جمعه است و مصادف استرای کردم،زردای بزیاهل خانه را ن

» .دمی رنج کشاری رسول اهللا از دست امت تو بسای«:  بر من ظاهر شد،گفتمای در عالم رؤغمبری به چشمم آمد،پیبودم مختصر خواب

 نهای زودتر ببر و با بهتر از انانی اانی مرا از مایخدا«:  بودنی من انینفر. کردمنینفر» . کننیدرباره آنها نفر«:  فرمودغمبریپ

» . آنها بدتر باشدي از من براه کی او هستند،کسستهی بفرست که شای کسنانی ايبرا.محشور کن

 یرغاب چند میدر خانه عل. به طرف مسجد حرکت کردیعل. شده استکیوقت نزد: وقت مؤذن مسجد آمد و اعالم کردنی همدر

کارشان «:  فرمودی از اهل خانه خواست آنها را خاموش کند،علیکی. در آن وقت صدا کردندانیمرغاب.بود که متعلق به کودکان بود

» .خوانند ینداشته باش،آواز عزا م

 پست يکه مرد-سیبن ق از راز آنها جز قطام و اشعث.دندیکش ی را انتظار می ورود علي صبری با بشی آن سو عبد الرحمن و رفقااز

 بود کی حادثه کوچک نزدکی. آگاه نبودگری دیکس- داشتي سر و سرهی و با معاودیپسند ی را نمیفطرت بود و روش عدالت عل

اگر . نمانده هوا روشن شوديزیچ«: خود را به عبد الرحمن رساند و گفت  را گرفت،اشعثآن تصادف جلو کینقشه را فاش کند،اما 

 ي رمزخطاب ،ملتفتی علیمی مخلص و صمارانی ،ازيحجر بن عد» . کنلی شد،در منظور خود تعجیهوا روشن شود رسوا خواه
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 کرده بود،اسبش جلو در مسجد بود،ظاهرا تحجر تازه از سفر مراجع. در کار استیبه عبد الرحمن شد، حدس زد نقشه شوم اشعث

.  السالم بکندهی علی علنی المؤمنری اممی تقدی گزارشخواست ی بازگشته بود و میتیاز مامور

 برساند و جلو خطر را ی آمد که خود را به علرونی به او گفت و به عجله از مسجد بیی آن جمله از اشعث،ناسزادنی پس از شنحجر

.  به مسجد آمده بودگری از راه دی رفت،علی در همان وقت که حجر به طرف منزل علرد،امایبگ

 دهند،اما امام اجازه نداده لی گارد محافظ تشکشی تقاضا شده بود که اجازه دهد تا براارانشی و ی مکرر از طرف فرزندان علنکهی ابا

.  شد،باز هم مورد قبول واقع نشددی تقاضا تجدنی ازیدر همان شب ن.رفت ی و تنها مآمد یاو تنها م.بود

 و دی درخشیکی در تاری که به فاصله کمری وقت دو برق شمشنیدر هم» !نماز،نماز! الناسهایا«:  کردادی وارد مسجد شد و فریعل

 دوم را عبد ریشمش. خورد و کارگر نشدواری زد،اما به دبی اول را شبریشمش.همه را تکان داد»   ال لکی علایالحکم هللا  «ادیفر

 مردم دای که فردی رسیاز آن طرف حجر با شتاب به طرف مسجد برگشت،اما وقت. وارد شدی علسرالرحمن فرود آورد و به فرق 

» . شددی شهنی المؤمنری شد،امدی شهنی المؤمنریام«: بلند بود

فزت (» .قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم«:  بود که گفتنی ایکی شد دهیخوردن بال فاصله شن  پس از ضربتی که از علیسخن

) الرجلفوتنکمیال (» . مرد در نرودنیا«:  گفتنکهی اگرید)و رب الکعبه 

 به کرد ی همچنان که فرار مبیشب.  بود شناخته نشدامدهیوردان چون جلو ن. و وردان هر سه فرار کردندبیشب الرحمن و عبد

.  گرفتار شدی از اصحاب علیکی دست

 نشناخته او را به دیدند،ترسیرس ی چون دسته دسته مردم میول. نشست که او را بکشداش نهی سي را گرفت و روبی شبری شمشاو

 و دی رسشیدر خانه،پسر عمو. فرار کرد و به خانه خود رفتبی برخاست و شباش نهی سي جهت از رونیاز ا بکشند،بی شبيجا

.  و او را کشتبی خود را برداشت و آمد به خانه شبری رفت و شمشورا شرکت داشته،فی در قتل علبی شبدیچون فهم

 خواستند ی آمده بود که مدی در مردم پدی و خشمظیغآنچنان .بسته به طرف مسجد آوردند  الرحمن را مردم گرفتند و دستعبد

.  بدن او را قطعه قطعه کنندي خود گوشتهايهر لحظه با دندانها

:  او را آوردند به او فرمودیوقت» !دیاوری من بشیعبد الرحمن را پ«:  فرمودیعل

» ! نکردم؟هایکی من به تو نایآ«

. چرا-

 ؟ي کار را کردنیپس چرا ا-

.  کشته شودری شمشنی خلق خدا با انی را چهل صباح مرتب با زهر آب دادم و از خدا خواستم بدترری شمشنیابه هر حال،-

.  شدی کشته خواهری شمشنی خودت با همبی عن قررای تو مستجاب است،زي دعانیا-

:  که دور بسترش بودند رو کرد و فرمودکانشی و نزدشاوندانی به خوی علآنگاه

 متهم گری عنوان دای جرم کی را به عنوان شري و افراددی و قتل مرا بهانه قرار دهدیفتی مردم بانیمبادا در م!طلب عبد المفرزندان«

: به فرزندش حسن فرمود» !دی کنيزی و خونردیساز

 کی فقط  اوراید،زیبه او نزن  ضربتکی از شیو اگر مردم،شما ب. مرد چه کنمنی با ادانم یمن اگر زنده ماندم،خودم م!فرزندم«

 و لو درباره سگ دیزیاز مثله بپره«:  فرمودغمبری پراید،زی زبان او را نبرای ینی بایگوش .دیمبادا او را مثله کن.به من زده است ضربت

» !دی او باششیمواظب غذا و آسا.دیمدارا کن)  ابن ملجمیعنی (رتانیبا اس.» گزنده

 مسموم ریشمش«:  به عمل آورد و گفتيا نهیاو معا.وف را حاضر کردند و متخصص معربی بن عمرو،طبری دستور امام حسن،اثبه

» . ندارددهی فاده،معالجهی رسبیبوده و به مغز آس
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 ی علد،امایساعت طول کش  کرد، کمتر از چهل و هشتمی تسلنیخورد تا آن ساعت که جان به جان آفر  ضربتی آن ساعت که علاز

 کرد و ری شرح تقرنی ماده به استی در بیتی نکرد،وصي خودداریی و راهنماحتیند و نص از پيا قهی فرصت را از دست نداد،دقنیا

: نوشته شد

 ی خدا گواهیگانگی و تی به وحدانیعل.کند ی متی پسر ابو طالب وصی است که عليزی آن چنیا.می اهللا الرحمن الرحبسم«

همانا نماز . غالب گرداندگری دينهای خود را بر دنیستاده تا د خداست،خدا او را فرغمبری که محمد بنده و پکند ی اقرار مدهد،و یم

. می شدگان خدامیام و از تسل  امر شدهنیمن به ا.ستی او ني برایکیشر. خداستي و ممات من از آن خدا و برااتیو عبادت و ح

: کنم ی و سفارش مهی توصلی ذ نوشته من به او برسد،به امورنی و هر کس را که اتمیتو و همه فرزندان و اهل ب! حسنفرزندم«

. دی بمانی خدا باقنی تا دم مرگ بر ددی کند،کوششی نبرادی را هرگز از ی الهيتقوا.1

 غمبریپ.دیزی از تفرقه بپرهد،وی متفق و متحد باشی و خداشناسمانی اي بر مبناد،وی خدا چنگ بزنسمانیهمه با هم به ر.2

.  فساد و اختالف استکند ی را محو منی که ديزیم افضل است و چ مردم از نماز و روزه دائانیاصالح م:فرمود

. کند ی که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان مدی رحم کند،صلهی نبرادی را از شاوندانیارحام و خو.3

. بمانند  سرپرستی گرسنه و بمان،مبادایتیدرباره !خدا را!خدا را.4

.  کندکی آنها را در ارث شرخواهد ی ممی را کرد که ما گمان کردگانی آنقدر سفارش همسارغمبیپ.گانیدرباره همسا!خدا را!خدا را.5

. رندی گیشی در عمل به قرآن بر شما پگرانیمبادا د.درباره قرآن!خدا را!خدا را.6

.  شماستنی دهینماز پا.درباره نماز!خدا را!خدا را.7

 شما را گرانی شد و ددی شود که اگر حج متروك بماند مهلت داده نخواهلیطمبادا حج تع.درباره کعبه خانه خدا!خدا را!خدا را.8

. طعمه خود خواهند کرد

. دی نکنقهی راه مضانیاز مال و جان خود در ا.درباره جهاد در راه خدا!خدا را!خدا را.9

. کند ی را خاموش میزکات آتش خشم اله.درباره زکات!خدا را!خدا را.10

. رندی مورد ستم قرار بگغمبرتان،مبادای پهیاره ذردرب!خدا را!خدا را.11

. رسول خدا درباره آنها سفارش کرده است.غمبری پارانیدرباره صحابه و !خدا را!خدا را.12

. دی خود سازکی شریآنها را در زندگ.دستانیدرباره فقرا و ته!خدا را!خدا را.13

.  بودنهای درباره ارغمبی سفارش پنیدرباره بردگان،که آخر!خدا را!خدا را.14

. دی اثر ندهبی و به سخن مردم ترتدی خدا در آن است در انجام آن بکوشي که رضايکار.15

.  قرآن دستور داده استد،چنانکهی رفتار کنیکی و نیبا مردم به خوش.16

 مسلط خواهند شد و به شما  است که بدان و ناپاکان بر شمانی ترك آن اجهینت.دی از منکر را ترك نکنیامر به معروف و نه.17

.  آنها مستجاب نخواهد شدي شما دعا کنند دعاکانیستم خواهند کرد،آنگاه هر چه ن

 و قطع ارتباط و تفرقه و گریکدی از يریگ  کنارهد،ازی کنیکی نگریکدی د،بهییفزای خود بانیبر شما باد که بر روابط دوستانه م.18

. دیزیبپره تشتت

 ی که موجب کدورت و دشمنییزهای در مورد گناهان و چي از همکارد،وی و اجتماعا انجام دهگریکدیدد  را به مری خيکارها.19

. دیزی بپرهشود یم

.  استدی خدا شدفری که کدیاز خدا بترس.20



کتابخانه آریا..... www.aryapdf.com   ….. شهید مرتضی مطهري/2 داستان راستان

٤٧

را  خود غمبری دهد که احترام شما و احترام پقی توفغمبری محفوظ بدارد،و به امت پخود تی همه شما را در کنف حماخداوند«

» .سالم و درود حق بر همه شما.سپارم یهمه شما را به خدا م.حفظ کنند

   . کرد می تسلنی نشد تا جان به جان آفردهی شنیاز عل»  ال اله اال اهللا« جز ی سخنگریت،دی وصنی از اپس

   چه شدندپسرانت

 ارانی او و انی میی و ناخواه برخوردها،خواهی بر خالفت اسالمانی سفی بن ابۀی السالم و تسلط مطلق معاوهی علی از شهادت علپس

 که ي سودی عليروی و پی که از دوستردی بود تا از آنها اعتراف بگنی اهیهمه کوشش معاو.شد ی السالم واقع مهی علی علیمیصم

 آنها با گوش خود  ازیکی از یمانی اظهار ندامت و پشکی  داشتیسع.اند  باختهزی راه ننی را در اخود زیاند سهل است،همه چ نبرده

از . او شدندتی واقف به عظمت و شخصشتری بعد از شهادت آن حضرت،بی علروانیپ. نشدی هرگز عملهی معاوي آرزونیبشنود،اما ا

 راه و روش او و زنده نگه داشتن مکتب او جرئت و ي او و برای دوستيکردند،برا ی مي فداکاراتشی از آنکه در حال حشی رو بنیا

 کانشی و خودش و نزدشد ی معکوس مهی اقدام معاوجهی که نتدیکش ی میی کار به جایگاه.دادند یبه خرج م جسارت و صراحت

. گرفتند ی قرار می مکتب علروانی پدی احساسات و عقاریتحت تاث

 پسر نیچنداو . قرار داشت» یط «  بزرگلهی در راس قبيعد. پسر حاتم بودي،عدی علرتی مخلص و فداکار و با بصروانی از پیکی

 نیدر صف»  طارف« و » فیطر«و »  طرفه « سه نفر از پسرانش به نام. بودندی سرباز فداکار علاش لهیخودش و پسرانش و قب.داشت

.  شدنددی شهیدر رکاب عل

تم  بن حاي شد،تصادفات روزگار عدفهی خلهی و معاودی السالم به شهادت رسهی علی گذشت و علنی صفانی از سالها که از جرپس

.  مواجه کردهیرا با معاو

 است،به دهی دی بزرگانی چه زی عليروی که از پردی کند و از او اقرار و اعتراف بگدی تجدي عدي برای آنکه خاطره تلخي براهیمعاو

: او گفت

» چه شدند؟»  طارف« و » فیطر«و »  طرفه «  الطرفات؟پسرانتنیا«

. ند شددی طالب شهی بن ابی علشی پشای پنیدر صف-

.  نکردتی انصاف را درباره تو رعایعل-

چرا؟ -

. چون پسران تو را جلو انداخت و به کشتن داد و پسران خودش را در پشت جبهه محفوظ نگاه داشت-

.  نکردمتی رعایمن انصاف را درباره عل-

چرا؟ -

. کردم ی مشی او فدااتی جان خود را در زمان حستیبا یم.ام  او کشته شد و من زنده ماندهنکهی ايبرا-

اند   به سر بردهکی که مدتها با او از نزدی را از کسانی بود اوصاف و حاالت عللی مایلی خیاز طرف. نشدی منظورش عملدی دهیمعاو

:  گفتيعد. کندانی بشیبرا  استدهی دکی را همچنانکه از نزدی خواهش کرد اوصاف علياز عد.اند بشنود و شب و روز با او بوده

» . بدارورممعذ«

. ی کنفی تعرمی برادیحتما با-

علم و حکمت از اطرافش .داد ی مصلهی فتی و با قاطعگفت یسخن م به عدالت. بودرومندی و نشی دور انداری بسیبه خدا قسم عل-

لوتها از نفس در خ.کرد ی فکر ماری و بسختیر ی اشک مادیز. شب مانوس بودیی متنفر و با شب و تنهاایاز زرق و برق دن.دیجوش یم
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 یکی ما که بود مانند انیدر م.دیپسند ی را مرانهی فقیلباس کوتاه و زندگ.سود ی ندامت مدست و بر گذشته دیکش یخود حساب م

با .گرفت ی و از ما فاصله نمبرد ی خود مکی ما را نزدمیرفت ی و اگر به حضورش مرفتیپذ ی ممیخواست ی از او ميزیاگر چ.از ما بود

 که یوقت. می شورهی به او خمیتوانست ی آنقدر عظمت داشت که نمم،وی که در حضورش جرئت تکلم نداشتبود بتیر با ه آنقدنهمهیا

 مهر انینوایبه ب  و نسبتکرد ی و تقوا را احترام مانتیاهل د.شد ی آشکار مدی رشته مروارکی مانند شی دندانهازد یلبخند م

 در محراب دمی شب به چشم خود دکی ندبه خدا سوگ. بوددی نه ناتوان از عدالتش نوم ستم داشت ومی از او برومندینه ن.دیورز یم

 به دهی مانند مار گزد،یغلت ی مششی بر چهره و رشی شب همه جا را فراگرفته بود،اشکهایکی که تاری بود،در وقتستادهیعبادت ا

. ستیگر ی مدهی دبتی و مانند مصدیچیپ یخود م

 يگری د؟برويا  و به من رو آوردهيا  متعرض من شدهای دنيا«: گفت ی مایاو خطاب به دن.شنوم یش را م است که اآلن آوازنی امثل

 اندك تتی و اهمزی تو ناچیست،خوشی در کار نیام و رجوع ،تو را سه طالقه کرده) تو را نرسدنینچنی ای هرگز فرصتای (بیرا بفر

.  دور و مونس کمسفرآه آه از توشه اندك و .است

:  خود را خشک کرد و گفتي اشکهاشی خونیبا آست.ختی فرو راری اختی بهی معاود،اشکی رسنجای که به ايعد سخن

»  حالت تو در فراق او چگونه است؟نمیاکنون بگو بب.ی طور بود که گفتنی رحمت کند ابو الحسن را،همخدا«

.  باشنددهی را در دامنش سر برزشی که عزي حالت مادرهیشب-

 ؟یکن یراموشش م فچی هایآ-

 . فراموشش کنم گذارد ی روزگار مایآ-

   آموزگارپند

 ي شعارهاجادی و اغیبا سالح تبل  گرفتمیسلطنت نشست،تصم  بر تختي هجر41 از آنکه در سال ان،پسی ابو سفه،پسریمعاو

:  راه به کار انداختنیرا در ا یغیانواع وسائل تبل. مرد عالم اسالم در آوردنی السالم را به صورت منفورترهی علیمخالف،عل

 ی در مدح علیتی حکاای ثی فرصت نداد لب به ذکر حدي را گرفت و به احدی جلو نشر فضائل علزهی و سر نری طرف با شمشکی از

م  السالهی علی علهی علغمبری از پیثی گزاف مزدور کرد تا احادي طلبان را با پولهاای دنی برخگری طرف دد،ازی طالب بگشایبن اب

. جعل کنند

 با رانی بزرگ شوند و پی علنهی کنم که کودکان با کي کاردیاو گفته بود که من با. نبودی کافهی منظور معاوي برانهای ااما

 را به ی لعن و دشنام علی بود که در سراسر مملکت پهناور اسالمنی ادی که به نظرش رسي فکرنیآخر.رندی بمیاحساسات ضد عل

 کار نیا. خطبه کنندمهی را ضمی جمعه لعن علي منابر در روزهايدستور داد همه جا رو.د در آوری مذهب وی شعار عمومکیشکل 

 را از دل ی خالفت اسالمي و آرزوری تحقیی را تا حد نهانیی علونکهی ايبرا- ي اموي خلفاری سازی نهیپس از معاو. شدی و عملجیرا

 شعار مانوس بودند نی با اآمدند ی به بعد به وجود مخی که از آن تاریینسلها.ند فکر را دنبال کردنیا- کنندرونی بشهی هميآنها برا

 به ي روز مردکی بود، تا آنجا که دهی ساده لوح اثر بخشچارهی کار در اذهان مردم بنیو ا. کردند یو خود به خود آن را تکرار م

 نام ریی کمک و تغياند،از تو تقاضا  گذاشته» یعل«و نام مرا اند   مرا از خود راندهلمیفام«:  جلو حجاج را گرفت و گفتتیعنوان شکا

 فالن ،يا  انتخاب کردهی کمک خواهيبرا) یتنفر از عل (ی خوبلهی وسنکهیبه حکم ا«: حجاج نام او را عوض کرد و گفت» .دارم

 انی جرکی دانست ی میاما ک. بود و شعارها کار خود را کردهغاتیتبل» .ری بگلی و آن را تحوگذارم،برو یپست را به عهده تو وا م

 می ضخيها  پردهنهمهی از پشت اقتی خواهد برد و حقنی آن کار شده بود از بي قرن رومی را که متجاوز از نیغاتیکوچک،آثار تبل

. آشکار خواهد شد
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 بود و طبق معمول ياز کودکان همسال خود مشغول بری روز با ساکی ی کودکامی بود،در اهی امی خود از بنز،کهی بن عبد العزعمر

 و جست و دندیخند ی بودند و مي که سرگرم بازیکودکان در حال. طالب بودی بن ابی لعن علي کالم و ورد زبان اطفال همبازهیتک

. کردند ی را تکرار می لعن علیچک به هر بهانه کوکردند، ی مزیخ

 رتی و با بصنی خداشناس و متدي که مردين وقت آموزگار واتفاقا در هما. با آنها هماهنگ و همصدا بودزی نزی بن عبد العزعمر

 نگفت،از آنجا رد شد و به مسجد يزیآموزگار چ.کند ی را لعن می علزشی که شاگرد عزدیبه گوش خود شن.بود از کنار آنها گذشت

 افتاد از جا حرکت  چشم آموزگار به عمرنکهی همرد،امایعمر به مسجد رفت تا درس خود را فرا گ.دیکم کم وقت درس رس.رفت

از هر جا هست . استيگری دزیعمر احساس کرد نماز بهانه است و واقع امر چ. طول دادیلی و نماز را خستادیکرد و به نماز ا

.  شده استدای پيرنجش خاطر

.  خشم آلود به شاگرد خود کردیآموزگار پس از نماز نگاه. صبر کرد تا آموزگار از نماز فارغ شدآنقدر

»  کنند؟انیحضرت استاد علت رنجش خود را ب ممکن است«:  گفتعمر

 ؟يکرد ی را لعن می تو امروز علایآ!فرزندم-

. یبل-

اند؟   شده بر آنها غضب کرده است و آنها مستحق لعن شدهیبر تو معلوم شده که خداوند پس از آنکه از اهل بدر راض از چه وقت-

 از اهل بدر بود؟ یمگر عل-

 تعلق دارد؟ يگری به کس دیفاخر بدر جز به عل بدر و مایآ-

.  عمل را تکرار نکنمنی اگری ددهم یقول م-

. قسم بخور-

. خورم یقسم م-

 ی هرگز لعن علگری آموزگار همواره در مد نظرش بود و از آن روز دیسخن دوستانه و منطق. طفل به عهد و قسم خود وفا کردنیا

تا . که ورد زبان همه استدید ی و مخورد ی به گوشش میبازار و مسجد و منبر همواره لعن عل در کوچه و اورد،امایرا به زبان ن

:  عوض کردی توجه او را به خود جلب کرد که فکر او را بکلگری دانی جرکی روز کی چند سال گذشت و نکهیا

 رادیل از نماز خطبه جمعه را ا و پدرش قبشد ی جمعه نماز جمعه خوانده مي،روزهايطبق سنت جار. بودنهی حاکم مدپدرش

 روز متوجه کیعمر .کرد ی السالم ختم مهی علی به وجود آورده بودند خطبه را به لعن و سب علهای که اموی باز طبق عادتکرد،و یم

 و با کمال فصاحت و بالغت و رشادت دهد ی داد سخن مشود ی که وارد بحث می موضوعر خطابه،در هرادیشد که پدرش هنگام ا

 یلیخ  جهتنیا.دیآ ی مدی در او پدی لکنت زبان و درماندگی نوعرسد، ی طالب می بن ابی به لعن علنکهی همکند،اما ی مانی را بآن

 آنهاست که اورد،ی به زبان بتواند ی است که آنها را نمییزهای تعجب عمر شد،با خود حدس زد حتما در عمق روح و قلب پدر چهیما

. شود ی و موجب لکنت زبان او مگذارد ی او اثر مانی ب در طرز سخن وی نخواهیخواه

.  گذاشتانی موضوع را با پدر در منی روز اکی

 ،امایکن ی مانی فصاحت و بالغت آن را بتی در نهايشو ی که وارد می در هر موضوعتیها  چرا تو در خطابهدانم یمن نم!پدر جان-

 د؟یآ یبند م  و زبانتشود یه قدرت از تو سلب م است کنی مثل ارسد ی مرد منی که نوبت لعن ایهنگام

 ؟يا  مطلب شدهنیتو متوجه ا!فرزندم-

. داستی تو کامال پانی مطلب در بنی پدر،ایبل-
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 داند ی مرد منی التی آنچه پدر تو در فضنندینش ی منبر ما مي مردم که پانی اگر امی قدر به تو بگونیهم!زمیفرزند عز-

. خواهند کرد و به دنبال فرزندان او خواهند رفتبدانند،دنبال ما را رها 

 وارد شد و با اش هی به روحی تکان سختد،ی اعتراف را رسما از پدر خود شننی بود و اادشی به ی کودکامی که سخن آموزگار از اعمر

.  ببردانیاز م- استهی معاواهی سامی اادگاریکه - عادت زشت و شوم رانی کند، ادای قدرت پي بست که اگر روزمانی خود پيخدا

 بن مانیسل در آن وقت.گذشت یسال م  کرده بود در حدود صتجی عادت زشت را رانی اهی که معاویاز زمان.دی رسي هجر99 سال

 پدرش عبد الملک،مکلف بود برادرش تی طبق وصنکهیبا ا. استی شد و دانست که رفتنماری بمانیسل.کرد یعبد الملک خالفت م

 بعد از خود فهی را به عنوان خلزی عمر بن عبد العزی بنا به مصالحمانی کند،اما سلنیی تعتعهدیک را به عنوان وال بن عبد الملدیزی

 در آخر مجلس زیعمر بن عبد العز. شدی همه موجب شگفتيشد،برا  در مسجد رائتاش تنامهی مرد وصمانی سلنکهیهم. کردنییتع

 را گرفتند و او را بر شی بغلهاری زيا سپس عده» . راجعونهیانا هللا و انا ال«: ست گفت اشده تی به نام او وصدی که دینشسته بود،وقت

.  کردندعتیب تی و مردم هم با رضادندیمنبر نشان

.  را قدغن کردی بود که لعن علنی کرد ازی که عمر بن عبد العزیی کارهانی اولجزء

. تالوت شود» ... بالعدل و االحسانامریان اهللا «: مهی کرهی آی لعن علي جمعه به جايها  داد در خطبهدستور

   . کردند دی او را جاوکی و نام نشی ستااری عمل عمر را بسنی اندگانی و گوشعرا

   برادر مسلمانحق

 السالم در کوفه،فرصت را مغتنم شمرده مسائل هی امام صادق علروانیدوستان و پ. بودنهی کوفه عازم مدن،ازی اع،پسری االعلعبد

 درخواست يضمنا از و.اوردی و با خود بردی دادند که جواب آنها را از امام بگی بود نوشتند و به عبد االعلاجی که مورد احتيدایز

 ری نفر مسلمان بر ساکی بود که ی و آن مربوط به موضوع حقوقردی شفاها از امام بپرسد و جواب بگا مطلب خاص رکیکردند که 

. کند ی مدایمسلمانان پ

 مطرح نمود،اما بر خالف انتظار زی را نی کرد و سؤال شفاهمی را تسلیسؤاالت کتب. شد و به محضر امام رفتنهی وارد مدیالعل اعبد

امام در . رفترونی نگفت و بيزی آن روز چیعبد االعل.او امام به همه سؤاالت جواب داد مگر در باره حقوق مسلمان بر مسلمان

.  موضوع نگفتنیا باره کلمه درکی هم گری ديروزها

: فکر کرد مجددا سؤال خود را طرح کند،عرض کرد. به محضر امام رفتی خدا حافظي شد و برانهی عازم خروج از مدی االعلعبد

» . جواب ماندیسؤال آن روز من ب! بن رسول اهللاای«

. من عمدا جواب ندادم-

چرا؟ -

:  به سخن خود ادامه دادنینچنیآنگاه امام ا.دی خدا خارج گردنی و از ددی و شما عمل نکنمی را بگوقتی حقترسم ی مرایز-

:  استزی درباره بندگان سه چی الهفی تکالنیتر  از جمله سختهمانا«

 اندازه که با برادر مسلمان خود آنچنان رفتار کند که دوست دارد او با خودش گران،آنی خود و دانی عدل و انصاف متی رعایکی«

. چنان کند

.  نکند و با آنها به مواسات رفتار کندقهی مال خود را از برادران مسلمان مضانکهی اگرید«

 د،مقصودمی سبحان اهللا و الحمد هللا بگووستهی که پستی ننی کردن خدا اادی کردن خداست در همه حال،اما مقصودم از ادی سوم«

 .» .ردیهمواره در دلش هست جلو او را بگ خدا که ادی مواجه شد،ی است که شخص آنچنان باشد که تا با کار حرامنیا
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   مادرحق

 یلی بود که در قلب خود تمای بود، مدتنی بر آن دزی بودند و خود او نی نصرانلشی آنکه پدر و مادر و همه فامم،بای ابراها،پسریزکر

 اری اسالم اختنیل،دیادر و فام پدر و ملیآخر بر خالف م.خواند ی او را به اسالم مرشی و ضمکرد،وجدان یبه اسالم احساس م نسبت

.  گردن نهادالمکرد و به مقررات اس

 السالم تشرف هی به حضور امام صادق علنهی آمد و در مدرونی جوان به قصد سفر حج از کوفه بيایزکر. آمدشی حج پموسم

: امام فرمود. کردفی امام تعري اسالم خود را برايماجرا.افتی

: گفت» رد؟ اسالم نظر تو را جلب کزی چچه«

 و ستی کتاب چیدانست یتو قبال نم!غمبری پيا«: دیگو ی خود مغمبری که سخن خدا در قرآن که به پمی بگوتوانم ی قدر منیهم«

 می نور هر که را بخواهنی الهی و به وسمی قرار دادي نورمی کردی قرآن را که به تو وحنی اما ما استی چمانی که ایدانست ینم

 52 هی،آيسوره شور: به من نشاء من عبادناي و لکن جعلناه نورا نهدمانی ما الکتاب و ال االيما کنت تدر( » میکن ی مییرهنما

 )».کند ی من صدق مهدربار

» . کرده استتی تو را هداکنم،خدا ی مقیتصد«:  فرمودامام

پدر «: جوان گفت» . بگوي داریهر پرسشاکنون !پسرکم«: سپس فرمود» . خودت او را راهنما باشایخدا«:  امام سه بار فرمودآنگاه

 صورت نی من در افیشوم،تکل ی هستند،مادرم کور است،من با آنها محشورم و قهرا با آنها همغذا می همه نصرانلمیو مادر و فام

 »ست؟یچ

 کنند؟ یخوك مصرف م  آنها گوشتایآ-

. زنند یخوك نم  بن رسول اهللا،دست هم به گوشتاینه -

.  نداردینها مانعمعاشرت تو با آ-

 وامگذار،خودت شخصا گری دی که مرد جنازه او را به کسیوقت. کنیکیبه او ن تا زنده است.مراقب حال مادرت باش«:  فرمودآنگاه

 گریمن هم به مکه خواهم آمد،ان شاء اهللا در منا همد.يا  نگو که با من مالقات کردهی به کسنجایدر ا. جنازه او باشزی تجهيمتصد

» .دی دمیهرا خوا

 ی در پی و پرندیگ ی که دور معلم خود را میمردم مانند کودکان. بودیبیدر اطراف امام ازدحام عج. در منا به سراغ امام رفتجوان

. دندیشن ی و جواب مکردند ی هم از امام سؤال مسر کنند،پشت یسؤال م بدون مهلت

 از يا کمر به خدمت مادر بست و لحظه.مام را به خاطر سپرده بودسفارش ا. و جوان به کوفه مراجعت کرددیبه آخر رس  حجامیا

 کرد یها و سر مادر را جستجو م  شخصا جامهی و حتداد یخود او را غذا م با ست.به مادر کور خود فروگذار نکرد  و محبتیمهربان

:  روز به پسر خود گفتکی. بود مادر شگفت آور ي پس از مراجعت از سفر مکه،براپسر،خصوصا روش ریی تغنیا.که شپش نگذارد

 ی قدر به من مهرباننی ام،یرفت ی و مذهب به شمار منی دکی و من و تو اهل ي ما بودنیتو سابقا که در د! جانپسر«

 »؟یکن ی می از سابق با من مهربانشیم،بیا گانهی و مذهب با هم بنی من و تو از لحاظ دنکهی چه شده است که با ا؟اکنونيکرد ینم

.  طور دستور دادنی ما به من اغمبری از فرزندان پيمرد! جانمادر-

 است؟ غمبریخود آن مرد هم پ-

.  استغمبری پسر پست،اوی نغمبرینه،او پ-

 يگری کس دهی از ناحغمبرانی پهی و سفارشها جز از ناحها هی گونه توصنی ارای باشد،زغمبری خود او پکنم ی مالیخ!پسرکم-

. شود ینم
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.  به جهان نخواهد آمديغمبری ما پغمبریاساسا بعد از پ. استغمبری پسر پست،اوی نغمبریئن باش او پنه مادر،مطم-

.  خود را بر من عرضه بدارنی بهتر است،دگری دينهای است،از همه دی خوبنی داری تو بسنید!پسرکم-

مادر فراگرفت،نماز . کردمیادر کور خود تعلسپس جوان آداب نماز را به م.مادر مسلمان شد. را بر مادر عرضه کردنی شهادتجوان

 ضی کرد،مررییآخر شب ناگهان حال مادر تغ. کرددای پزی نماز مغرب و نماز عشاء نقیشب شد،توف.ظهر و نماز عصر را به جا آورد

:  و گفتدیبپسر را طل.شد و به بستر افتاد

» . کنمی تعلي کردمی که به من تعلییزهای آن چگری بار دکی!پسرکم«

 می را به مادر تعلنی و روز بازپسی و فرشتگان و کتب آسمانغمبری به پمانی ایعنی اصول اسالم ری و سانی شهادتگری بار دپسر

.  کردمی تسلنی و جان به جان آفريمادر همه آنها را به عنوان اقرار و اعتراف بر زبان جار.کرد

خود او را به خاك   که بر جنازه نماز خواند و با دستیکس. شدند جنازه آن زن حاضرعیی غسل و تشي که شد،مسلمانان براصبح

   . بود ایسپرد،پسر جوانش زکر

  

   عالممحضر

 و سپس دفن شود و عیی تشدی است و باانی در میاگر جنازه شخص! رسول اهللاای«:  از انصار نزد رسول اکرم آمد و سؤال کرديمرد

 هر کدام م،دری که در هر دو جا شرکت کنستی و فرصت هم نم،وقتیشو یممند   هم هست که از شرکت در آن بهرهی علمیمجلس

»  تا من در آن شرکت کنم؟يدار ی دو را دوست منی از اکی کدامم،تویمان ی مروم محيگری از دمی دو کار شرکت کننیاز ا

همانا شرکت در . علم شرکت کن هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند،در مجلسيگریاگر افراد د«:  اکرم فرمودرسول

 و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و ماری بادتی جنازه و از هزار ععیی مجلس علم از حضور در هزار تشکی

  علم است کهلهی به وسیدان ی کجا و حضور در محضر عالم کجا؟مگر نمنهایا. واجب بهتر استری واجب و هزار جهاد غریهزار حج غ

 ای و آخرت با علم توام است،همان طور که شر دنای دنریخ.ردیگ ی علم است که عبادت خدا صورت ملهی به وسشود،و یخدا اطاعت م

   .» .و آخرت با جهل توام است

  یمانی و طاووس هشام

ه زمان رسول خدا را  کی از کسانیکیدستور داد .خود به قصد حج وارد مکه شد  خالفتامی ا،دري اموفهی بن عبد الملک،خلهشام

به او . بکندیحاضر کنند تا از او راجع به آن عصر و آن روزگاران سؤاالت درك کرده و به شرف مصاحبت آن حضرت نائل شده است

 ی به کساننیتابع( نی از تابعیکیپس «: هشام گفت.اند  نمانده است و همه در گذشتهی باقیگفتند از اصحاب رسول خدا کس

 تا از محضرش دی را حاضر کن)  را درك کردهغمبری صحبت اصحاب پیاند ول  اکرم نائل نشدهغمبریمصاحبت پ که به شرف ندیگو

.  را حاضر کردندیمانیطاووس » .میاستفاده کن

 هم که سالم کرد بر خالف معمول یوقت. خود در آوردي فرش،از پاي هشام،روي که وارد شد،کفش خود را جلو روی وقتطاووس

 » نی المؤمنری امای «  قناعت کرد و جملهکی به السالم علن،طاووسی المؤمنری امای کیالسالم عل:گفت ی مکرد یم مکه هر کس سال

 ستادندیا ی مفهیبعالوه فورا در مقابل هشام نشست و منتظر اجازه نشستن نشد و حال آنکه معموال در حضور خل. اوردیرا به زبان ن

:  گفتی طاووس به عنوان احوالپرسنکهیاز همه باالتر ا.ن بدهد خود مقام خالفت اجازه نشستنکهیتا ا

» حالت چطور است؟!هشام«

: خشمناك ساخت،رو کرد به او و گفت  و کردار طاووس،هشام را سخترفتار
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 »؟ي است که تو در حضور من کردي چه کارنیا«

چه کردم؟ -

 بدون اجازه من در ؟چراي خطاب نکردنی المؤمنریبه عنوان ام مرا ؟چراي را در حضور من در آوردتیچرا کفشها!!؟يا چه کرده-

 ؟ي کردی از من احوالپرسزی آمنی گونه توهنی ا؟چرایحضور من نشست

بر   جهتنی و او از اآورم یبار در حضور خداوند عزت در م  پنجي بود که من روزنی اي کفشها را در حضور تو در آوردم،برانکهیاما ا-

. ردیگ یمن خشم نم

 از امارت و حکومت مانی از اهل اياری بس،یستی همه مؤمنان نری همه مؤمنان نخواندم،چون واقعا تو امری تو را به عنوان امنکهی اماا

. اند یتو ناراض

 ای« و » ییحی ای«و »  داودای «  و در قرآن از آنها بهخواند ی خود را به نام مغمبرانی خداوند پرای تو را به نام خودت خواندم،زنکهی ااما

.  کرده استادی-نه به نام- هیبر عکس،خداوند ابو لهب را با کن.شود ی نمی تلقای به مقام انبینی کار توهنی و اکند ی مادی » یسیع

اگر «:  که فرموددمی طالب شنی بن ابی علنی المؤمنری از امنکهی اي از اجازه نشستم،براشی چرا در حضور تو پی گفتنکهی اما او

» .اند ستادهی که خودش نشسته است و مردم در اطراف او ای کن به کس،نظرینی از اهل آتش را ببيمرد یخواه یم

:  گفتد،هشامی رسنجای طاووس که به اسخن

: طاووس گفت» .مرا موعظه کن! طاووسيا«

 يری امدنیعقربها مامور گزآن مار و . بس بزرگ  استیی که در جهنم مارها و عقربهادمی طالب شنی بن ابی علنی المؤمنری اماز«

» .کند یهستند که با مردم به عدالت رفتار نم

   . رفت رونیب  را گفت و از جا حرکت کرد و به سرعتنی اطاووس

  یبازنشستگ

 و یستی و نيریپ. نداشت،آخر کار کور هم شده بوديا  و اندوختهرهی بود،اما ذخدهی کار کرده و زحمت کشي،عمری مرد نصرانریپ

 کردند یمردم ترحم م.کرد ی میی و گداستادیا ی نگذارد،کنار کوچه می باقشی برای راهییه با هم جمع شده بود و جز گدا هميکور

. داد یبار خود ادامه م  ماللتی به زندگانری راه بخور و نمنی و او از همدادند یم به او يزیو به عنوان صدقه پش

 ری احوال پي به صدد جستجویعل. دی السالم از آنجا عبور کرد و او را به آن حال دهی طالب علی بن ابی علنی المؤمنری امي روزتا

 گری دی راهای ندارد که او را تکفل کند؟آي فرزندای آندی حال افتاده است،ببنی روز و انی مرد به انی چه شده که اندیمرد افتاد تا بب

 نکند؟ یی و گدا کندی در آخر عمر آبرومندانه زندگرمردی پنیاوجود ندارد که 

 و چشم داشت کار ی است و تا جوانی مرد نصرانری پنی آمدند و شهادت دادند که اشناختند ی مرد را مری که پیکسان

 هی علیعل.کند ی میی هم ندارد،طبعا گدايا رهی کار بکند،ذختواند ی را از دست داده و هم چشم را،نمی که هم جوانکرد،اکنون یم

: السالم فرمود

 که در کند ی متی مرد حکانیسوابق ا! د؟یا  و اکنون او را به حال خود گذاشتهدیدی داشت از او کار کشیی که توانایا وقتت!عجب«

 بر عهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل نیبنا بر ا. داشته کار کرده و خدمت انجام داده استیی که توانایمدت

.».دی بدهي مستمر المال به اوتی از بدیبرو.کند
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 برده فروشیحت

همه .به رسول اکرم،معروف خاص و عام بود  بود نسبتتونی که کارش فروختن روغن زي و عشق سوزان مرديمند  عالقهيماجرا

 که ياو به دنبال هر کار.شود ی متابی بندی روز آن حضرت را نبکی و اگر دارد ی که او صادقانه رسول خدا را دوست مدانستند یم

 و به هر کرد یکج م)  در آنجا بودغمبری که پيگری هر نقطه دای خانه رسول خدا ای( مسجد ف راه خود را به طررفت،اول ی مرونیب

. رفت ی به دنبال کار خود مافت،سپسی ی مروی و نگرفت ی توشه بر مغمبری پدنی و از درساند ی مغمبریبهانه بود خود را به پ

 دیکش ی گردن متیسر جمع  از پشتشد، ی نمدهی دغمبری و پگرفت ی قرار متیسر جمع دند و او پشت بوغمبری که مردم دور پیگاه

. فتدی اکرم بغمبری بار هم شده چشمش به جمال پکی دیتا شا

 تا آن دی هم متقابال خود را کشغمبریپ. ندی را ببغمبری پکند ی میسع تیسر جمع  اکرم متوجه او شد که از پشتغمبری روز پکی

 نکهیهم. که برگشتدی نکشی دنبال کار خود رفت اما طولغمبری پدنیآن مرد در آن روز پس از د.ندیرد بتواند به سهولت او را ببم

 غمبریپ. اکرم و نشستغمبریآمد جلو پ.دی طلبکی در آن روز به او افتاد،با اشاره دست او را نزدر بانی دوميچشم رسول خدا برا

: فرمود

 ،دوی امروز پس از آنکه رفت،امایرفت ی و بعد دنبال کارت ميآمد ی بار مکی گری ديروزها. فرق داشتگری ديا تو با روزهامروز«

 »،چرا؟یمرتبه برگشت

» . است که امروز آن قدر مهر تو دلم را گرفت که نتوانستم دنبال کارم بروم،ناچار برگشتمنی اقتیحق! رسول اهللاای«: گفت

 يچند روز گذشت و از آن مرد خبر و اثر. نشددهی دگریاو آن روز به خانه خود رفت اما د. کردری خي اکرم درباره او دعاغمبریپ

رسول خدا عازم شد برود از آن مرد » .مینیب ی است او را نمیمدت«: رسول خدا از اصحاب خود سراغ او را گرفت،همه گفتند.نبود

 که در آنجا ي بازاریعنی (» تیسوق الز «  به طرفارانشیصحاب و  از ایبه اتفاق گروه. آمدهش چه بر سرندی و ببردی بگيخبر

 احوال او را گانیاز همسا.ستی نی است و کسلی تعطدی ددی به دکان آن مرد رسنکهیهم.راه افتاد) فروختند ی متونیروغن ز

» .چند روز است که وفات کرده است! رسول اهللاای«: د،گفتندیپرس

» .بد در او بود  خصلتکی بود،اما یی و راستگونی مرد اماریو بسا! رسول اهللاای«:  گفتندهمانها

 ؟يبد چه خصلت-

. گرفت ی نداشت،مثال دنبال زنان را مزی زشت پرهي کارهایاز بعض-

 خداوند او را بود یفروش هم م  که اگر بردهداشت ی دوست مادیاو مرا آنچنان ز.خود قرار دهد  و مشمول رحمتامرزدیخدا او را ب-

 . دیآمرز یم

 فروشاریخ

 از علما و ياریبس. صاحبنظران بودي نوبت،مورد بحث و گفتگوکی مجلس و کی سه طالقه کردن زن در ،مسالهي قرن دوم هجردر

اما علما و .درست است-  آنها فاصله شودانی در می رجوعنکهیبدون ا- نوبتکی آن عصر معتقد بودند که سه طالق در يفقها

 سه طالق کردن گفتند ی معهی شيفقها.دانستند ی اثر می را باطل و بی طالقنینچنی اد خوقدری از امامان عاليروی به پعهی شيفقها

 که مرد زن را طالق دهد و سپس رجوع کند،دوباره طالق ی معننی ارد،بهی درست است که در سه نوبت صورت گیزن در صورت

بعد از عده . شود ی در عده از مرد سلب موع هنگام است که حق رجنیدر ا. نوبت طالق دهدنی سوميدهد،باز رجوع کند،آنگاه برا

 گریکدی ازدواج کند و با يگری آن زن با مرد دیعنیرد،یصورت گ»  محلل « فاتی حق ازدواج مجدد ندارد،مگر بعد از آنکه تشرزین

. فتدی بیی وفات جداای به طالق انشانی کنند،بعد مزشیآم
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 کیمند بود و فقط   به زن خود عالقهرای شد،زمانیسه طالقه کرد و بعد،از عمل خود پش  نوبتکی در کوفه زن خود را در يمرد

 رو هر دو نفر به فکر نیاز ا. به شوهر خود عالقه داشتزیزن ن.ردی بگیی جدامی سبب شده بود که تصمیکدورت و شکر آب جزئ

.  افتادندییجو چاره

 اثر است و ی نوبت واقع شده باطل و بکیهمه به اتفاق گفتند چون سه طالق در . استفتاء کردندعهی شي مساله را از علمانیا

 علما و فقها ری از سايروی عامه مردم به پگریاما از طرف د.دی هستگریکدی ی و شرعیشما هم اکنون زن و شوهر قانون  علتنیبد

. داشتند ی بر حذر مگریکدی را از معاشرت ها است و آنحی آن طالق صحگفتند یم

 بودند که مثل سابق به لیزن و شوهر هر دو ما. بودانی در میی حالل و حرام در امر زناشوي آمده بود،پاشی پیبی عجمشکله

 آنها ندهی به بعد حرام،و فرزندان آنی آنها از ازشی باشد و آمحی خود ادامه دهند،اما نگران بودند که نکند طالق صحیزندگ

. نامشروع باشند

زن گفت تا خودت شخصا از . فرض کند» کنیکان لم « عمل کند و طالق واقع شده را عهی شي علمايه فتواب  گرفتمی تصممرد

. ردیگ ی دل من آرام نميری و جواب نگی مساله را نپرسنیامام صادق ا

 ،آنیاس عبفهی بود که سفاح،خلیمدت.برد یبه سر م)  کوفهکینزد (رهی حیمی السالم در آن وقت در شهر قدهی صادق علامام

 ای امام رفت و آمد کند با توانست ی نمی و تحت نظر نگاه داشته بود و کسفی احضار و در آنجا او را به حال توقنهیحضرت را از مد

. هم سخن بشود

 دای پشهی بود و در اندستادهی امام افگاهی توقیکی روز که در نزدکی. که خود را به امام برساند موفق نشددی کشيا  مرد هر نقشهآن

 سر ي رواری خی از مردم اطراف کوفه افتاد که طبقی دهاتي به خانه امام بود، ناگهان چشمش به مردافتنی راه ي برایکردن راه

: دیکش ی مادیگذاشته بود و فر

را  ارهای خنیهمه ا«: رفت جلو و به او گفت. شددای پي مثل برق در دماغ وي،فکری آن مرد دهاتدنیبا د» !اری خيآ!اری خيآ«

.  درهمکیبه - »؟یفروش ی به چند مکجای

.  درهمکی هم نی اریبگ-

.  به او برگرداندي روپوش خود را به او بدهد بپوشد و قول داد به زودقهی خواهش کرد چند دقی از آن مرد دهاتآنگاه

 اریطبق خ. شده بوداریتمام ع ی دهاتکی  خود انداخت،درستي به سراپای و نگاهدی را پوشیاو روپوش دهات. قبول کردی دهاتمرد

.  از جلو خانه امام صادق قرار دادیعنیجهت مطلوب  خودرا درریکرد،اما مسرا بلند» !اری خيآ!اری خيآ«! ادی سرگذاشت و فريرا رو

. نجای اای فروش باری خيآها: آمد و گفترونی بید،غالمی به مقابل خانه امام رسنکهیهم

: امام به او فرمود. مراقب متوجه شوند،خود را به امام رساندنیور مامنکهی کمال سهولت و بدون ابا

 »؟ی بپرسیخواه یحاال بگو چه م!ي به کار برديا  خوب نقشهمرحبا«

 نیاند ا  همه گفتهام دهی پرسعهی شي از هر کس از علمانکهیبا ا.ام سه طالقه کرده  نوبتکیمن زن خود را در ! رسول اهللاابنی-

 من قبول يری و جواب نگی تا خودت از امام سؤال نکندیگو یرد،میگ ی اثر است،باز قلب زنم آرام نمی ب باطل وی طالقنیچن

. رمی مساله را بگنی خودم را به شما رساندم تا جواب ارنگی ننی رو با انیاز ا.کنم ینم

. دی هستگریکدی ی و شرعیشما زن و شوهر قانون.برو مطمئن باش که آن طالق باطل بوده است-
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 ام عالءیگواه

 خارج نه،ازی که به مناسبت هجرت رسول اکرم به مدی گروه کسان،وی اصلنیگروه ساکن: مجموعا دو گروه بودندنهی در مدمسلمانان

 چون از وطن و نیمهاجر.شدند یخوانده م» انصار « ی اصلنی ساکن،و» نیمهاجر«آنها که از خارج آمده بودند . آمده بودندنهیبه مد

 از خود ی و خانمانی پاکباخته بودند،سر و سامان و زندگیشسته و عاشقان  از زن و فرزند دستانای مال و ثروت و احخانه و

 در زبانیحساب مهمان و م.کردند ی مییرای خود پذيها  خود را در خانهینی د،برادراني جوانمردتی رو انصار با نهانیاز ا.نداشتند

 مقدم شتنی آنها را بر خوانای و احکردند ی خود محسوب می مال و زندگکیآنها را شر. بودیکرنگی و یگانگیکار نبود،حساب 

)9 هی حشر،آم،سورهیقرآن کر: انفسهم و لو کان بهم خصاصۀی علؤثرونیو ( داشتند یم

افراد . شدضیرعثمان در آن خانه م. ستیز ی از انصار میکی بود که از مکه آمده بود و در خانه نی از مهاجریکی بن مظعون عثمان

 از او مانهی کرده بود،صمعتی بود که از ابتدا با رسول خدا بی بود و از کسانمانی که از زنان با ا» يام عالء انصار«خانه،مخصوصا 

.  رفتای از دنيماریبه همان ب  شد و عاقبتدتری روز به روز شداش يماری باام.کردند ی ميپرستار

 ی مسلمان واقعکی ی برده و دانسته بودند که او به راستی عمل عثمان بن مظعون پهیپا و مانی خانه کامال به قدرت اافراد

 دو نی بود که به موجب ای کافي هر فرد عاديبرا. به دست آورده بودندزیبه او ن  عالقه و محبت رسول اکرم را نسبتزانیم.بود

.  استشتسند،شهادت بدهند که عثمان اهل به

: ام عالء همان وقت رو کرد به جنازه عثمان و گفت.دمات دفن بودند رسول اکرم وارد شد مقهی که مشغول تهی حالدر

» .خود برد  که خداوند تو را به جوار رحمتدهم یمن اکنون شهادت م! عثماني شامل حال تو باد اخدا رحمت«

:  کلمه از دهان ام عالء خارج شد،رسول اکرم فرمودنی اتا

» !خود برد؟ ند عثمان را در جوار رحمت که خداويدی از کجا فهمتو«

. دانم ی گفتم و گرنه من چه مي طورنیمن هم! رسول اهللاای-

اما به تو . و سعادت دارمری خدیو البته من درباره او ام.شود یها از جلو چشم برداشته م  که در آنجا همه پردهییایبه دن عثمان رفت-

. کنم ی نمی اظهار نظر قطعنینچنی از شما ایکی  دربارهای درباره خودم غمبرمی که پم،منیبگو

: گفت یدند،میپرس ی از او ممرد،اگر یدرباره هر کس که م. اظهار نظر نکردنینچنی اي عالء از آن پس درباره احدام

» . استی که او فعال در چه حالداند ی خداوند مفقط«

خواب خود را . به او تعلق داشتي از آب جاري که نهری در حالدی که از مردن عثمان گذشت،ام عالء او را در خواب دی از مدتپس

: رسول اکرم فرمود. رسول اکرم نقل کرديبرا

 .» . داردانی نهر،عمل اوست که همچنان جرآن«

 شبمهی ناذان

اشت نژاد عرب  و قدرت را در دست دکرد ی آن روز حکومت می که بر سراسر کشور پهناور اسالمي نژادان،تنهای دوره خالفت امودر

 ی از مصائبیکی(.  خود گرفتنداری قدرتها را قبضه کردند و پستها و منصبها را در اختجای تدرانیرانی،ای عباسياما در زمان خلفا.بود

 جهان اسالم به وجود آوردند،دامن زدن به آتش تعصبات ي برای اسالمي حکمرانان کشورهاری و سای و عباسي امواستگرانیکه س

. بوديد و نژایقوم

 ي اقوام و ملل و نژادهايزیاسالم به طور اعجاز آم. تعصبات به مبارزه برخاست و بر آنها فائق گشتنی با ام،اسالمیدان ی مچنانکه

 الناس انا های اای اصل ياسالم با اجرا. درآورددهی فکر و عقکی پرچم ری را زرهی و غي و هندی و ترك و رومیرانیمختلف از عرب و ا
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 بشر جامه ي آرزونیفتری و شرنیتری به عالکمی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهللا اتقیانثن ذکر و خلقناکم م

.دیعمل پوش

 که در گوشه و کنار قدگری امرا و حکمرانان جاه طلب دنی و همچنی و عباسي امواستگرانی ساما

.ساختند جی را را» ي گریشعوب«ور کردند و   آتش را شعلهنی از نو ابرافراشتند

 گونه احساسات احمقانه نی سلسله جنبان اانها،کهی جرنی نفع در اي و افراد ذاستگرانی است که خود آن سنی توجه اجالب

.خندند ی مافتند ی که به دام آنها می ندارند و در دل خود به کوته فکرانی گونه عالقه و تعصبچیهستند،ه

 و يگر ی شعوبکی و تاررهی تعصبات تیکی.خورد ی به چشم مگریکدی کنار با،دری و روشن،زشت و زکی تارانی اسالم دو جرخی تاردر

 انی ممانهی احساسات برادرانه و صمگرید.کردند یور م  و مراکز وابسته به آنها آتشش را شعلهیاسی سي که دستگاههاینژاد پرست

 در نی و همچنی درسيها  و حوزهی و فرهنگی علميطهایه در مح مختلف کياقوام و ملل گوناگون و رنگها و نژادها و زبانها

. مردم مسلمان حکمفرما بودی زندگی عمومي عاديطهای از مساجد و معابد و مشاهد و محینی ديطهایمح

آنها  اسالم بر همه تی و معنوتی روحانبردند یبه کار م  تفرقه و تشتتجادی به منظور ایاسی سي که دستگاههاییرنگهای همه نبا

 و صفوف نمازها و لشکر ی علميها  حوزه،دریگانگی بدون احساس ب،ي و ترك و هندیرانی و ااه،عربی و سدیغلبه داشت،سف

 استعمارگران ریدر دو سه قرن اخ.ستندینگر ی و به چشم برادر به هم مگرفتند ی مرار کنار هم قگری و مجامع دی مذهبيهایکش

 به مرحله اجرا ی را در ممالک اسالمی و ملي تعصبات نژاديبرنامه آتش افروز  هنگفتي و صرف پولهاعی وسيها  با نقشهیغرب

 سرگرم کرده و خود نهی زمنی در ای را به موهوماتی اسالملآنها مل.اند افتهی قی در کار خود توفيادیاند و متاسفانه تا حد ز گذاشته

 نی خائن به همای خام يچه کتابها که به دست افراد.اند نها پرداخته آي و معنوي ماديها هی آسوده به چپاول و غارت سرمایالیبا خ

 واجب یامروز بر هر مسلمان. استه داده شديبه افراد  خدمتنی و چه پستها و مقامات که به پاداش اشود ی شده و مفیمنظور تال

 ساخته شده دی و جدمی قداستگرانیس  ستبه تی تفرقه را که با سوء نيوارهایاست که چشم باز کند و به سهم خود بکوشد تا د

 نه سبب یتی و ملتی قومچیبداند که ه. و اوهام نگردداالتی گونه خنیاست،به هر شکل و صورت،خراب و نابود کند و هرگز گرد ا

)ر و افتخار است و نه موجب ننگ و عا رافتش

 بود و مادر معتصم یرانیمادر مامون ا:در بودندمامون و معتصم از دو ما. از مرگ مامون،برادرش معتصم بر مسند خالفت نشستپس

 بودند لی ماانیرانیا.نبود-  عمده را در دست داشتنديکه پستها-انیرانی الی سبب خالفت معتصم موافق منیبه هم.از نژاد ترك

اش عباس بن   آن داشت که برادر زادهمی مطلب را درك کرده بود و همواره بنیمعتصم ا.انندبرس عباس پسر مامون را به خالفت

 انیرانی ببرد و هم جلو نفوذ انی رو به فکر افتاد هم خود عباس را از بنیاز ا.دی نماکسرهی کند و کار را امی قانیرانیمامون به کمک ا

 دی نقشه کشان،یرانی از نفوذ ايری جلوگيبرا. و او در همان زندان مردداختعباس را به زندان ان.ردیرا که طرفدار عباس بودند بگ

 از مردم ترکستان و ما وراء النهر را يادی منظور گروه زنی ايبرا. گرددانیرانی انی را در کارها باز کند که جانشيگری قدرت دياپ

 که ترکها زمام کارها را در دست دی نکشیطول. سپردآنانکه هم نژاد مادرش بودند به بغداد و مرکز خالفت کوچ داد و کارها را به 

. افتی ی و اعراب فزونانیرانی اگرفتند و قدرتشان بر

 رو در نیاز ا.کرد ی آنان بازتر مي را برادانی داشت روز به روز منانیبه خود اعتماد و اطم  از آن نظر که به ترکها نسبتمعتصم

الم به اس  آموخته بودند و نسبتیترکها همه مسلمان بودند و زبان عرب.  شدندی حکومت اسالمدانی تاز مکهی نانی ایمدت کم

 نبود،به معارف و آداب و تمدن يادی فاصله زافتنشانی تا قدرت ی ورودشان به عاصمه تمدن اسالمزوفادار بودند،اما چون از آغا

 که هم سابقه تمدن داشتند و هم انیرانی بودند،بر خالف اافتهی نی اسالمي نداشتند و خلق و خويادی زیی آشنایاسالم

 ی خدمتگزاران اسالمشقدمی داشتند و خود پی اسالمي خوو را آموخته بودند و خلق یب اسالممندان معارف و اخالق و آدا عالقه
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اما ترکها در مدت نفوذ و در دست . بودندی راضنی زمام امور را در دست داشتند،عامه مسلمانیرانی که ایدر مدت.رفتند یبه شمار م

.  ساختندنی و خشمگیراض رفتار کردند که عامه مردم را ناانهیگرفتن قدرت آنچنان وحش

 پرداختند،مالحظه ی بغداد به جوالن ميها  و کوچهابانهای و در خشدند ی خود سوار مي که بر اسبهای ترك هنگامسربازان

 سالخورده و افراد عاجز رانی که زنان و کودکان و پافتاد ی اتفاق ماری رو بسنیاز ا. هم در جلو راه آنها هستی که انسانکردند ینم

. شدند ی لگد مال ما آنهي اسبهاي دست و پاریدر ز

 خود يمردم در تقاضا. منتقل کندگری دي را از بغداد به جاتختی آنچنان به ستوه آمدند که از معتصم تقاضا کردند پامردم

من هشتاد !گند؟ با من بجنتوانند ی مییرویبا چه ن«: معتصم گفت.دی کردند که اگر مرکز را منتقل نکند با او خواهند جنگيادآوری

» . آمدمی شب به جنگ تو خواهمهی نينهای با نفریعنی شب،يرهای تبا«: گفتند» !هزار سرباز مسلح آماده دارم

.  مردم موافقت کرد و مرکز را از بغداد به سامرا منتقل کردي گفتگو با تقاضانی پس از امعتصم

 دست فهی ترکها عمال زمام امور را در دست داشتند و خلزی نگری دفهی از معتصم،در دوره واثق و متوکل و منتصر و چند خلپس

 که به ی عباسي از خلفایکی.خوردند  در صدد کوتاه کردن دست ترکها برآمدند اما شکستی عباسي از خلفایبعض.نشانده آنها بود

. بود» المعتضد «  نفوذ ترکها کاستز اي داد و تا حدیکارها سر و صورت

 می وصول کند،ناچار تصمتوانست ی وجه نمچی طلبکار بود و به هيادی از سران سپاه مبلغ زیکی از يرین پ زمان معتضد،بازرگادر

 ي دربارنی دربانان و مستخدمراید،زیرس ی نمفهی دستش به دامان خلآمد یبه دربار م  متوسل شود،اما هر وقتفهیبه خود خل گرفت

. دادند یبه او راه نم

» سه شنبه بازار« در اطی نفر خکی او را به ی شخصنکهی اد،تای به نظرش نرسيا  شد و راه چارهوسیما از همه جا چارهی ببازرگان

 دستور داد ی به آن مرد سپاهزی ناطیخ. رفتاطی نزد خریبازرگان پ. گره از کار تو باز کندتواند ی ماطی خنی کرد و گفت اییراهنما

. ت پرداخی خود را بپردازد و او هم بدون معطلنیکه د

 اعتنا ندارند ي که به احدنهایچطور است که ا«: دی پرساطی از خادیبا اصرار ز. فرو بردی را سخت در شگفتری بازرگان پانی جرنیا

 »کنند؟ یفرمان تو را اطاعت م

 ابانیز خ همان وقت ازی نبای زی زنکردم، ی عبور مابانی از خيروز: کنمتی تو حکاي برادی دارم که بایمن داستان«:  گفتاطیخ

 بود و مردم را تماشا ستادهی آمده جلو در خانه ارونیباده بود از خانه خود ب  که مستی از افسران ترك در حالیکیاتفاقا .گذشت یم

 استغاثه زن ادیفر.دی در مقابل چشم مردم او را بغل کرد و به طرف خانه خود کشوار وانهی افتاد دنتا چشمش به آن ز.کرد یم

 شب در خارج کی دارم،شوهرم قسم خورده اگر ستم،آبروی ننکارهی اد،منی برسادمی الناس به فرهایا:دیکش ی،داد م بلند شدچارهیب

. دیای جلو بکرد ی کس از ترس جرات نمچیاما ه.شوم یخانه به سر برم مرا طالق دهد،خانه خراب م

 که در دست داشت محکم به یها کند،اما او با چماق زن را رنی و التماس از آن افسر خواهش کردم که ای جلو رفتم و با نرممن

 و می را جمع کردم و اجتماعا به در خانه آن افسر رفتيا من رفتم عده.  که سرم شکست و زن را به داخل خانه برددیسرم کوب

 و همه ما را ختندی ر آمدند و بر سر مارونی از خدمتکاران و نوکران از خانه بیناگهان خودش با گروه. می زن را تقاضا کرديآزاد

. کتک زدند

 زن نی که اگر ادمیشیاند یبا خود م.رفتم ی نمرونی بچارهی از فکر زن بيا  متفرق شدند،من هم به خانه خود رفتم،اما لحظهتیجمع

 شب مهیتا ن. خود راه نخواهد داشتانهی به خانه و آشگری تا آخر عمر تباه خواهد شد و داش ی مرد بماند زندگنی اشیتا صبح پ

 ست،اگری مرد امشب مست است و متوجه وقت ننی در ذهنم مجسم شد،با خود گفتم ايا  نقشهگهاننا. نشستم و فکر کردمداریب
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 به خانه خود تواند ی صبح است و زن را رها خواهد کرد و زن قبل از آنکه شب به آخر برسد مکند ی مالیاآلن آواز اذان را بشنود خ

. برگردد

 ای شود ی آن زن آزاد منمی بودم ببابانیضمنا مراقب کوچه و خ. اذان را بلند کردمادی مناره فريسجد و از باال رفتم به مفورا

شب اذان گفت   وقتنی که در ای کسنی ادندیپرس ی و همه مختندی رابانهای به خادهی سواره و پي فوج سربازهادمیناگهان د.نه

 فهی که خلنیی پاایگفتند زود ب. کردم و گفتم من بودم که اذان گفتمیرف را معردم،خودم سخت وحشت کنکهی ضمن است؟منیک

 را انی؟جریشب اذان گفت  وقتنی چرا ادیاز من پرس.  نشسته منتظر من استفهی خلدمید. بردندفهیمرا نزد خل.تو را خواسته است

 یپس از باز پرس.آنها را حاضر کردند. زن حاضر کنندنهمان جا دستور داد آن افسر را با آ. نقل کردمشیاز اول تا آخر برا

 کرد که شوهر او را مؤاخذه نکند و از او به دیآن زن را هم به خانه نزد شوهرش فرستاد و تاک. دستور قتل آن افسر را داديمختصر

.  بوده استریتقص ی مسلم شده که زن بفهی نزد خلرای کند،زي نگهداریخوب

 نیا.کنم ی میدگی را اجرا کن،من رسي برنامه ابتکارنی همي برخوردی مظالمنیبه چن معتضد به من دستور داد هر موقع آنگاه

 فرمان دادم فورا ونی افسر مدنی بود که تا من به انیا.برند ی از من کامال حساب منهایاز آن به بعد ا. مردم منتشر شدانیخبر در م

  » .اطاعت کرد

   از شوهرتیشکا

 واگذار يگری و به کس دگرفت ی را شخصا به عهده ماتی به شکایدگیود کار رسخ  السالم در زمان خالفتهی علیعل

 واری دهی دار االماره در سارونی او در بکردند ی خود استراحت ميها  در خانهمروزی گرم که معموال مردم،ناری بسيروزها.کرد ینم

 راه ابانهایها و خ  در کوچهیگاه. کندمی را تسلودخ تی داشته باشد بدون واسطه و مانع شکایتی شکای کسانای که اگر احنشست یم

. گرفت ی تحت نظر مکی را از نزدی و اوضاع عمومکرد ی مافتاد،تجسس یم

 ی چشم زن به علنکهیهم.دی دستادهی را جلو در ایزن. گرم،خسته و عرق کرده به مقر حکومت مراجعت کرداری بسي از روزهایکی

:  دارمیتیشکا افتاد جلو آمد و گفت

اکنون . به کتک کرده و اگر به خانه بروم مرا کتک خواهد زددی نموده،به عالوه مرا تهدرونی به من ظلم کرده،مرا از خانه بشوهرم«

» .ام  نزد تو آمدهیبه دادخواه

 کار تو  بهیبیخدا با تو خواهم آمد و ترت  بهتر بشود،خودم به واستي گرم است،صبر کن عصر هوا قدریلیاآلن هوا خ!بنده خدا-

. خواهم داد

 نیی سر را پايا  لحظهیعل.  کندتی مرا اذشتری آن است که خشم او افزون گردد و بمی خانه طول بکشد،برونیاگر توقف من در ب-

: گفت ی و مکرد ی که با خود زمزمه میانداخت،سپس سر را بلند کرد در حال

 از دی از ظالم گرفت و رعب ظالم را بادیحق مظلوم را حتما با. انداختری مظلوم را تاخی به دادخواهیدگی رسدی خدا قسم نبانه،به«

:  استنیعبارت ا (» . و حق خود را مطالبه کندستدی در مقابل ظالم بامی کرد تا با کمال شهامت و بدون ترس و برونیدل مظلوم ب

خود . و آله اقتباس شده استهی اهللا علیرم صل جمله از کالم رسول اکنیا» . متعتعری غي حقه من القوفی للضعؤخذیال و اهللا،او «

 ي حقه من القوفی للضعؤخذی یلن تقدس امۀ حت«: فرمود یاند که مکرر م  از رسول خدا نقل کردهگری و صحابه دنی المؤمنریام

 و قابل احترام  منزهی هرگز ملتیعنی)  نهج البالغه،فرمان مالک اشترضای از منکر،ای امر به معروف و نه،بابیکاف (» ع متعتریغ

 به ي در مقابل قوفی باز ستانده شود بدون آنکه زبان ضعي از قوفی برسد که حق ضعيا هی به پانکهینخواهد شد مگر ا

   )فتدیب لکنت
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 خانه شما کجاست؟ نمیبگو بب-

. فالن جاست-

. میبرو-

» .کمیسالم عل! خانهاهل«: کرد ادی و به آواز بلند فرستادیشان رفت،پشت در ا  به اتفاق آن زن به در خانهیعل

سال دارد به اتفاق زنش آمده   که در حدود شصتي مردری پدی را نشناخت،دیجوان عل. زن بودنی آمد،که شوهر همرونی بیجوان

:  السالم فرمودهی علیعل. نزدیبا خود آورده است،اما حرف  و شفاعتتی حماي مرد را برانی که زنش ادیفهم.است

من .يا  به کتک نمودهدیبعالوه تهد. يا  کردهرونیتو به او ظلم و او را از خانه ب:دیگو ی دارد،متیتو است از تو شکا بانو که زن نیا«

» . کنی و مهربانیکی از خدا بترس و با زن خود نمیام به تو بگو آمده

ام، اما حاال که رفته تو را آورده و تو از  ه به کتک کرددی من او را تهدیبل! بد؟ایام  به تو چه مربوط که من با زنم خوب رفتار کرده-

.  او را زنده زنده آتش خواهم زدیزن یجانب او حرف م

: آنگاه گفت.دی کشرونی برد و از غالف بریبه قبضه شمش  جوان برآشفت،دستی از گستاخیعل

 زن را نی من اییگو ی محایصر!؟یده ی طور جواب مرا منی اکنم،تو ی از منکر می و امر به معروف و نهدهم ی تو را اندرز ممن«

» ! حساب است؟ی قدر بنی اای دنيا  کردهالیخ!خواهم سوزاند؟

: گفت ی و مکرد ی میمی تعظی مقابل علآمد،در یهر کس که م. که بلند شد مردم عابر از گوشه و کنار جمع شدندی علادیفر

» .نی المؤمنری امای کی علالسالم«

 خود يمرا ببخش،به خطا!نی المؤمنری امای: روبرو است،خود را باخت و به التماس افتادیا چه کس مغرور تازه متوجه شد بجوان

 رو کرد به آن زن و یعل. و فرمانبردار زنم باشم،هر چه فرمان دهد اطاعت کنمعی مطدهم ی ساعت قول منیاز ا.کنم یاعتراف م

   .» .ی وادار کنی اعمالنینچنی که او را به ای رفتار نکني برو به خانه خود،اما تو هم مواظب باش که طوراکنون«: فرمود

   خانهيکارها

 لی مشترك تشکی پس از آنکه با هم ازدواج کردند و زندگهای سالم اهللا علهی مرضي السالم و زهراهی طالب علی بن ابیعل

: گفتند خانه را به نظر و مشورت رسول اکرم واگذاشتند،به آن حضرت ي کارهامی و تقسبیدادند،ترت

» . خانه با نظر شما باشدي کارهامی و تقسبی ترتمی رسول اهللا ما دوست دارای«

 نظر رسول خدا نکهی و زهرا از ایعل. گذاشتهی مرضي را به عهده زهرای داخلي و کارهای خانه را به عهده علرونی بي کارهاامبریپ

 و ی آنها استقبال کرد و نظر داد،راضشنهادیخاص از پ محبت و ی خود دخالت دادند و رسول خدا با مهربانی خصوصیرا در زندگ

: گفت یکرد،م ی مي اظهار خرسندیلی معاف کرد خرونی رسول خدا او را از کار بنکهی از اهیض مريمخصوصا زهرا.خرسند بودند

» . کردن با مردان معاف کرده استدای خوشحال شدم که رسول خدا مرا از سر و کار پای دنکی«

 آرد کردن گندم و لی از قبیی کارهاداد،و ی انجام می بازار را علدی آوردن آب و آذوقه و سوخت و خرلی از قبیی کارهاخیار آن تاز

. گرفت ی زهرا صورت ملهی خانه به وسفی و شستشو و تنظي و پختن نان و آشپزی دستای آسلهیجو به وس

 به خانه آنان امبری روز پکی.پرداخت ی به کمک زهرا می داخليارها در کافتی ی می السالم هر وقت فراغتهی علی حال علنی عدر

 ای«:  عرض کردی او کار کنم؟علي تا من به جادیتر هست  از شما خستهکی کدامدیپرس.کنند ی که با هم کار مدیآمد و آنان را د

» .زهرا خسته است!رسول اهللا
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 شی پي جهادای مسافرت ای ي گرفتاری عليبرا از آن طرف هر وقت. خود به کار پرداختی اکرم به زهرا استراحت داد و لخترسول

. داد ی انجام مزی را نرونی کار بهی مرضي زهراآمد یم

 ازمندی ني و خود را به خدمتکاردادند ی خانه خود را خودشان انجام مي و زهرا کارهای روش همچنان ادامه داشت،علنیا

. دندید ینم

 هنگام طبعا کار نیدر ا. آنها چشم گشودندي روشن و با صفای در کلبه محقر ولزی عزی کودکان شدند وی آنکه صاحب فرزندانتا

.  و زحمت زهرا افزون گشتادتری خانه زیداخل

 او را غبار آلود و يها  جامهي آشپزي رفت و روب خانه و کارهادی سوخت،دزشی السالم دلش به حال همسر عزهی علی روز علکی

 به ی آبله کرده و بند مشک آب که در مواقعشی دستهادهی را چرخانی دستای خود آسي بس که با دستها کرده،بعالوه ازيدود

 کرد به حضور رسول اکرم برود و از آن شنهادی پزشیبه همسر عز. اثر گذاشته استاش نهی سي و از راه دور آورده رودهیدوش کش

. ردی کمک خودش بگي برايحضرت خدمتکار

 در محضر رسول اکرم نشسته و مشغول یاتفاقا در آن وقت گروه. و به خانه رسول اکرم رفترفتیپذ را شنهادی پزهرا

رسول اکرم متوجه آمد و رفت زهرا . خود را عرضه بدارد،به خانه برگشتي تقاضاتیزهرا شرم کرد در حضور آن جمع.بودند صحبت

. جعت کرده است نبود مرای مقتضع که دخترش با او کار داشته و چون موقدیشد،فهم

 دهی خود کشي روپوش روکی و دهی آرمگریکدی ي و زهرا در آن وقت پهلویاتفاقا عل. روز بعد رسول اکرم به خانه آنها رفتصبح

» .کمی علالسالم«:  اتاق با آواز بلند گفترونیرسول خدا از ب.بودند

.  و زهرا از شرم جواب ندادندیعل

. هم سکوت کردندباز » .کمیالسالم عل«:  دوم گفتبار

» .کمیالسالم عل«:  بار فرمودنیسوم

جواب رد،اگریکسالم م دراتاق با آواز بلندایخانه  پشت دررفت،از ی میکه هرگاه به خانه کس بودنی اکرم رسمش ارسول

. کردی مراجعت مدیشن ی باز هم جواب نمکرد،اگریرا تکرار متا سه بار سالم خوددادندی و اگر جواب نمخواستیاجازه ورود مدادند یم

 آن حضرت محروم ارتی زضیخواهد کرد و از ف  مراجعتغمبری را ندهند پغمبری اگر جواب سالم سوم پدی السالم دهی علیعل

» .دییبفرما! رسول اهللاای السالم کی علو«:  رو با آواز بلند گفتنیخواهند ماند،از ا

» ! را بگو،کارتی داشتي کار،حتمای و برگشتي من آمدشی پروزی دوت«: به زهرا گفت. سر آنها نشستي وارد شد و باالغمبریپ

 شما شیمن زهرا را پ.  آمده بودي چه کاري که زهرا برامی من به شما بگودی رسول اهللا اجازه بدهای«:  عرض کردیعل

 رفت و دمید.لش سوخت شده و زهرا به زحمت افتاده است،دلم به حاادی خانه زی داخلي کارهادمیمن د: بودنیعلتش ا.فرستادم

 آبله کرده،بند مشک ی دستای در اثر گرداندن آسشی کرده،دستهاي غبار آلود و دودا زهرا ريها  اجاق رفتن، جامهيروب خانه و پا

 که کمک می داشته باشي پس ما خدمتکارنی از ادیی به حضور شما تا مقرر فرمادیای اثر گذاشته است،گفتم باش نهی سيآب رو

 ».زهرا باشد

 نهی مدرایباالتر باشد،ز- داشتندی کمیلیکه امکانات خ-  امتي از حد فقرازانشی عزای خودش ی که زندگخواست ی اکرم نمرسول

از آن طرف با .کردند ی می زندگیسخت تی با نهانی مهاجري از فقرايا مخصوصا عده.برد ی به سر ماجی در فقر و احتامیدر آن ا

 و نشاط روی است و ذکر خدا چقدر به او نتی عبادت و معنوفتهی زهرا چقدر شدانست ی م داشت ویی دخترش زهرا آشناهیروح

»  بهتر باشد؟نهای بدهم که از همه اادی به شما يزی چدی دارلیم«:  جهت فرمودنیاز ا!دهد یم

!  رسول اهللاای دییبفرما-
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 و چهار مرتبه ذکر اهللا اکبر را یه ذکر الحمد هللا و س و سه مرتبی و سه مرتبه ذکر سبحان اهللا و سید،سی بخوابدیخواست هر وقت-

.  افزونتر استی بسبخشد ی شما می خدمتکار در زندگکی که ي اثربخشد،از ی عمل در روح شما منی که اياثر.دیفراموش نکن

سر هم  ط سه بار پشت و نشای آورد و با خوشحالرونی بود،سر را باوردهی نرونی روپوش بری وقت هنوز سر را از زنی که تا ازهرا

: گفت

 .» . خشنود باشند خشنودمغمبری آنچه خدا و پبه«
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