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  جلوه ھائى از نور قرآن در قصھ ھا و مناظره ھا و نكتھ ھا
 عبد الکریم پاک نیا 

 

  پیشگفتار
البتھ عالوه بر مسلمانان ، تمام انسانھا و تشنگان كوثر حقیقت و معنویت از فوائد بیشمار این كالم آسمانى 

رھنگ مشترك تمام طبقات مختلف مردم چرا كھ ما اعتقاد داریم این نداى ملكوتى ، با ف. ، بى نیاز نیستند
انسانھا گرچھ در فرھنگھاى قومى و جغرافیائى با ھم اشتراك ندارند؛ اّما در فرھنگ . ، سخن مى گوید

با ھم مشتركند، و مخاطب قرآن ھم ، آن فطرت پاك  -كھ ھمان فطرت پایدار و تغییرناپذیر است  - انسانى 
آشنا، و ) اعم از مسلمان و غیرمسلمان (ان قرآن براى ھمگان انسانى مى باشد؛ و براى ھمین است كھ زب

  )1() فِْطَرَت ّهللاِ الّتى فَطََر النّاَس َعلَْیھا التَْبدیَل لَِخْلِق ّهللاِ ذلَِك الّدیُن القَّیِمُ .(قابل فھم است 
: در نتیجھ ، محتواى این كالم نورانى ، براى ھمھ سودمند بوده و احدى از آن بى نیاز نیست ؛ و ھمانند

  )2()َو م ا ِھَى اِالّ ِذْكرى لِلْبََشرِ . (آبى گوارا عامل حیات ھمھ زندگان است 
تا بھ  -در صدر اسالم  -مطالعھ در طول تاریخ اسالم نشان مى دھد، كھ از ھمان زمان آغاز وحى 

یكى از آن موارد راه . ان مسلمان ، خالى از قرآن نبوده و نیست امروز، ھیچ بُعدى از ابعاد زندگى انس
یافتن آیات مبین قرآن ، در گفتگوھا و مكالمات روزمّره طبقات مختلِف پیروان این آئین محمدى ،صلّى 

آنان عالوه بر استفاده معنوى و علمى از مفاھیم و مضامین این گنجینھ ملكوتى ، . ّهللا علیھ و آلھ مى باشد
كھ احیاناً در الفاظ كلمات عاّدى نمى  - رساندن پیامھا، و اظھارات درونى و مكنونات قلبى خویش در 

    



  .از عبارات آسمانى آن بھره مى گرفتند -گنجید 
ما در این نوشتار، سعى كرده ایم بھ زبان ساده و شیرین در ضمن قصھ ھا، و بیان نكاِت لطیف ، بخشى 

جتماعى این كالم نورانى را بھ خوانندگان گرامى منتقل كنیم ؛ و حتى از پیامھاى اخالقى ، اعتقادى و ا
ما دریافت آن نكات . در مطالبى كھ بھ ظاھر طنزگونھ نقل شده اند، نكات آموزشى مورد نظر بوده است 

ھمچنین براى عزیزانى . بھ عھده خوانندگان عزیز واگذار كرده ایم  -مگر در بعضى موارد -آموزنده را
  .بیشترى دارند توضیحاتى الزم در پاورقى آورده ایم  كھ حوصلھ

در ھر حال ، ھدف از تدوین این اثر كوچك ، آشنائى جوانان عزیز ما با مفاھیم و معارف قرآن كریم ، 
  .ترویج فرھنگ قرآنى و الھى در جامعھ و از ھمھ مھمتر كسب رضایت پروردگار متعال مى باشد

در تمام زوایاى زندگى انسانھا وارد كرده و از این نسخھ شفابخش  بھ امید روزى كھ بتوانیم قرآن را
  .كماِل بھره را برده ، و در عمل مطابق آن حركت كنیم 

  عبدالكریم پاك نیا -قم 
  1420ذى العقده  23برابر با  1378/  12/  10
  !))با این صوت زیبا قرآن بخوان (( - 1

یھم الّسالم قابل دقت مى باشد، توّجھ آن بزرگان ، بھ یكى از نكات مھّمى كھ در زندگى ائمھ اطھارعل
استعداِد ذاتى افراد بود و آنان سعى مى كردند، نیروھا و قواى انسانھا را در راه صحیح تربیت كرده و 

یكى از اصحاب (در راستاى اھداف الھى ، شكوفا سازند، بھ عنوان نمونھ بھ داستانى كھ سعد خفاف 
  :علیھ الّسالم نقل مى كند، اشاره مى كنیم )3(راستگوى امام سجاد

برخورد كردم و دیدم كھ با  )ابوعمر ذازان فارسى (روزى بھ یكى از اصحاب خاصِّ على علیھ الّسالم ((
اینگونھ ! عجب قرائت نیكوئى دارى ! ابو عمر: ((گفتم . صوتى زیبا و لحنى دلربا، قرآن مى خواند

من در ایّام جوانى با صدائى : ((وى در حالى كھ تبسمى بر لب داشت گفت ) قرائت را از كھ آموختھ اى ؟
الم مرا دید و از ُحسن صوت من ، تعجب كرد، و شیوا شعر مى خواندم ؛ آقا امیرالمؤ منین علیھ السّ 

  چرا با این صداى زیبا قرآن نمى خوانى ؟! اى ذازان : فرمود
من از قرآن بقدر آنچھ كھ در نماز خوانده مى شود، بیشتر بلد نیستم ! یا امیرالمؤ منین : ((عرضھ داشتم 

: م خواند كھ نفھمیدم ، بعد فرمودنزدیك من بیا، چون بحضورش شتافتم ، چیزھائى در گوش: فرمود.)) 
بعد ! بخداوند سوگند اى سعد. دھانت را بگشا و در آنحال با آب دھان مباركش دھانم را، متبرك گردانید

از آن لحظھ ، احساس كردم ، تمام قرآن را با اعراب و حمزه و شرائط دیگر، حفظ كرده و مى دانم و بعد 
  .))حتاج نشده و نیازى بھ سؤ ال پیدا نكردم م  از آن ، در مورد قرآن ، بھ ھیچ كس 

من این قصھ را بر حضرت ابى جعفر امام باقرعلیھ الّسالم عرضھ داشتم ، آن : سعد خفاف مى گوید
ذازان راست گفتھ است ؛ ھمانا امیرالمؤ منین علیھ الّسالم از خداوند تبارك و تعالى ، : بزرگوار فرمود

ِت عنایت كرده است ، و ھر كس با اسم اعظم ، خداوند را بخواند رّد براى ذازان ، بھ اسم اعظم درخواس
  )4(.))نمى شود

  ))اسم اعظم الھى (( - 2
  :شیخ على اكبر عماد مى نویسدمرحوم 

) ھو(و در آخرش لفظ ) هللا (اسم اعظم خداوند تبارك و تعالى ، آنھائى است كھ در اولش ، لفظ جاللھ ((
  .باشد و ھمچنین ، بدون نقطھ باشد و در قرآن شریف ، در پنج مورد چنین آمده است 

یخ مغربى نقل شده كھ ھر كس این پنج آیھ را، از ش. مى باشد) هللا الالھ االّ ھو(پس بنابراین ، اسم اعظم 
بخواند، بزودى  - كھ برایش پیش آید -ورِد خود كند و ھر روز یازده مرتبھ ، بھ ھر نیت و در ھر مشكلى 

  .انشاءهللا . نیت او برآورده خواھد شد
  :آن پنج مورد در قرآن چنین است 

ُ الاِلھَ اِالّ ھَُو اْلَحىُّ اْلقَیُّوُم  - 1 التَاْءُخُذهُ ِسنَھٌ َو النْوٌم لَھُ ما فى السَّمواِت َو ما فى اْالَ◌ْرِض َمْن َذاالَّذى َهللاّ
بِماشاَء َوِسَع ُكْرسیُّھُ یَْشفَُع ِعْنَدهُ اِالّ بِاِْذنِِھ یَْعلَُم ما بَْیَن اَْیدیِھْم َو ما َخْلفَھُْم َو الیُحیطُوَن بَِشئٍى ِمْن ِعْلِمِھ اِالّ 

  )255/ بقره . (ْرَض َو الیَُؤُدهُ ِحْفِظھُما َو ھَُو اْلَعلِىُّ اْلَعظیمِ السَّمواِت َواْال◌َ 
قاً لِما بَْیَن یََدْیِھ َو اَنْ  - 2 َل َعلَْیَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ُ الاِلھَ اِالّ ھَُو اْلَحىُّ اْلقَیُّوُم نَزَّ َزَل التَّوریةَ َواْالِ◌ْنجیَل َهللاّ

  )4، 3، 2آل عمران ، . (اِس َو اَْنَزَل اْلفُْرقانَ ِمْن قَْبُل ھُدًى لِلنّ 
ُ الاِلھَ اِالّ ھَُو لَیَْجَمَعنَُّكْم اِلى یَْوِم اْلقیاَمِة الَرْیَب فیِھ َو َمْن اَْصَدُق ِمَن ّهللاِ َحدیثاً  - 3   )87/ نساء . (َهللاّ
ُ الاِلھَ اِالّ ھَُو لَھُ اْالَ◌ْسماُء اْلُحسنى  - 4   )8/ طھ .(َهللاّ
ِل اْلُمْؤِمنُونَ  - 5 ُ الاِلھَ اِالّ ھَُو َو َعلَى ّهللاِ فَْلیَتََوكَّ   )13/ تغابن . (َهللاّ

فرمایِش امام صادق علیھ الّسالم اگر   اسم اعظم در سوره فاتحھ است و بر اساس : شیخ مفید فرموده است 
  )5(.نیست بار، بر مرده بخوانند و روح بر بدن میت برگردد، شگفت آور  70این سوره را 

  ))بركات ماّدى قرآن (( - 3



شستھ و عمر خویش را، حكایت مى كنند كھ جوانى ، در روزگاران گذشتھ از اندوختن منافع دنیوى دست 
در تحصیل علم و ادب و معارف الھى و مسائل اخالقى ، صرف مى نمود و با وضعى ساده و بى آالیش 

  .زندگى مى كرد؛ اّما در مقابل ھمسایھ اى داشت كھ از ثروت و مكنت برخوردار بود
ضع زندگى روزى ھمچنان مشغول مطالعھ و درس بود كھ مادر پیرش ، وارد شد و در حالى كھ ، و

بعد از عمرى كھ در ! پسر جان : ((پسرش را مورِد سرزنش قرار داده بود؛ خطاب بھ وى چنین گفت 
تربیت و پرورش تو كوشیدم ؛ آرزو داشتم كھ در آخرین روزھاى زندگى ، بھ مادر پیرت كمكى مى 

حث ھستى كردى و عصاى دستم مى شدى ؛ ولى تو ھمچنان با این وضع فالكت بار، مشغول درس و ب
ھمسایھ ثروتمند ما، امروز غذاى خیلى مطبوعى درست كرده و بوى آن بھ مشامم : ((بعد اضافھ كرد.)) 

  ))رسیده و آزارم مى دھد و ما قادر بھ تھیھ آن نیستیم ، من تا كى باید صبر كنم ؟
اضى نكند، جواِن دانش دوست با حالتى شرمنده ، از جاى برخاستھ و با خود عھد كرد، تا مادرش را ر

ھمینطور كھ متفكرانھ ، طى طریق مى كرد، بھ مسجد وارد شد و بعد از . دیگر بدنبال تحصیل علم نرود
اتفاقاً در آن موقع ، حاكم . طھارت ، مشغول نماز گردیده و با خداى سبحان ، مناجات و درد دل آغاز كرد

  .عصر، بھ مشكل دچار شده بود و دنبال چاره مى گشت 
د كرده بود كھ تا معلوم نشود كھ بھشت برایش واجب شده یا نھ ؟ از ھمسرش كناره جوئى كند او سوگند یا

  .و براى ھمین ، جریان عاّدى زندگى براى حاكم مشكل شده و ھر دو پریشانحال بودند
ھر جا : ((در ھمانروز، مجلسى آراستھ و تمام علماى شھر را بھ آن مجلس دعوت كرده و دستور داده بود

از قضا، یكى از ماءموران وى ، وارد ھمین مسجد شده و .)) باشد او را بھ مجلس ما دعوت كنید عالمى
دانشمنِد جوان ، ھنگام . این مالّى جوان را مشاھده كرده و بھ ھمراه خودش ، بھ مجلس حكومتى آورد

راى حل مشكل حاكم موضوع جلسھ را بیان كرده و علما را ب. ورود در پائین مجلس ، دم در قرار گرفت 
آنھا در این خصوص ، شروع بھ بحث و مجادلھ كرده و ھر كس مطلبى را بیان نمود؛ ولى . فرا خواند

  .ھیچكدام ، موجب آرامش خاطر حاكم واقع نشد
آیا تا بحال : ((در این موقع ، این جوان اجازه خواستھ و شروع بھ سخن نموده و خطاب بھ حاكم گفت 

: ، جوان اظھار داشت ))بلى : ((امیر گفت )) خدا و عذاب الھى ترسیده باشد؟ پیش آمده است كھ امیر، از
شما یك بھشت خواستھ اید؛ من دو تا بھشت ، از طرف خداى سبحان ، بشما مژده مى دھم ، ! اى امیر((

و براى كسى كھ از مقام : ()6()َو لَِمْن خاَف َمقاَم َربِِّھ َجنَّتانِ : (در این آیھ مباركھ خداوند مى فرماید
از ھر طرف صداى تحسین و تشویق حاضرین بلند .) پروردگارش بترسد دو باغ در بھشت خواھد بود

و را محترم شمرده ، ھدایا و تفضالت زیادى ، بھ او عنایت كرد و جوان با خوشحالى ، بھ شد و خلیفھ ا
  .منزل آمده ؛ مادر خویش را راضى كرده و حمد و ثناء خداوند را بجاى آورد

  ))مرد بخیل و آیھ قرآن (( -4
و سفارش در زمانھاى گذشتھ ، شخصى كھ بھ بخل و خساست معروف بود؛ وارد كارگاه كوزه گرى شده 

: ساختن یك كوزه و یك كاسھ نفیس را داد و در نقش و نگار و تزئین آن تاءكید كرده و اضافھ نمود
بر روى كوزه ات ، چھ : ((كوزه گر پرسید.)) آیاتى از قرآن ھم ، روى آنھا بنویسند؛ تا زیباتر شود((

یعنى ھر كس از آن بنوشد، ()7()لَْیَس ِمنّى فََمْن َشِرَب ِمْنھُ فَ : (این آیھ را بنویس : ((بخیل گفت )) بنویسم ؟
َو َمْن لَْم : (بنویس : ((گفت  .))بر كاسھ ات ، چھ نویسم : ((كوزه گر گفت .) از ھمراھان من نیست 

  .)ھر كس از آن نخورد، از ھمران من است ()8()یَْطَعْمھُ فَاِنَّھُ ِمنّى 
  ))كدام سوره ، خالصھ قرآن است ؟(( -5

زیرا این . سوره حمد، در اول قرآن ، قرار گرفتھ و ممكن است علت آن فراگیر بودن ، این سوره باشد
چونكھ ، قرآن شامل تحمید، . سوره ، با داشتِن فقط ھفت آیھ ، تمام مطالب قرآن را، در برگرفتھ است 

  .مندرج است )) حمد((و تكبیر است ، و ھمھ اینھا، در كلمھ تمجید، تسبیح ، تقدیس ، تھلیل ، شكر، ثناء 
)) رحمان ((ھمچنین ، بیان ارزاق ، اِنعام ، احسان ، تربیِت بندگان و اكرام و امھال ایشان ، در كلمھ 

گنجانده شده است ؛ و تمامى آنچھ در قرآن ، از وسعت رحمت و عفو گناھان و رحمت بر بندگان ، در 
ده است و تمام مفاھیم ثُباِت قدرت الھى ، عظمت ، بقاء، و سرمدیّت حق ، تنزیھ او از ، درج ش))رحیم ((

، نھفتھ است و تمام مسائل مربوط بھ قیامت ، مواقف و مقامات و نعمتھاى ))مالك ((شركاء، در كلمھ 
اخروى ، كرامات و احوال اھل بھشت و درجات آن ، اھوال دوزخ و شدائد و دركات آن ، حساب و 

  .جمع شده است )) یوم الدین ((یزان و صراط، در كلمھ م
)) اِیّاَك نَْعبُدُ ((آنچھ در قرآن از عبادات و كیفیت آن ، از نماز و روزه و زكوة و حج و غیر آن ، در 

ھمینطور قرآن مشتمعل بر توكل و طلب نصرت و فتح و استعانت ، از خدایتعالى و امثال . مندرج است 
نھفتھ است و ھكذا مفاھیم قرآن ، از قبیل ھدایت ، توفیق ، تفویض ، ارشاد، )) نَْستَعینْ  ایّاكَ ((اینھا، در 

گرد آمده است و ھر چھ در قرآن ، از میان حالل و )) اھدنا((اعتماد، دعا، سؤ ال ، التجاء و ابتھال در 
  .من آن است متض)) ِصراطَ الُْمْستَقیم ((حرام و شرایع و احكام از امر و نھى مى باشد؛ كلمھ 



و تمامى احوال و آثاِر انسانھاى خوشبخت و كیفیت طریقھ و سیره آنان و علِت نجات و رفع درجات آنان 
مندرج است و خالصھ احواِل اقوام لجوج و )) اَلّذیَن اَْنَعْمَت َعلَْیِھمْ ((، كھ در قرآن آمده است ؛ در جملھ 

كفران نعمت و تكذیب انبیاء و قتل ایشان و اصراِر خودپرست و بت پرست ، قصھ ھا و اخبار ایشان ، از 
بیان )) َغْیِراْلَمْغُضوِب َعلَیِْھمْ ((بر مناھى و توّجھ بھ مالھى و عذاب و غضب حق تعالى برایشان ، در آیھ 

شده است و باالخره حاالت بقیھ جبّاران و فرعون ھا و نصارى و سایر مشركین و گمراھان ، در كلمھ 
ذكر الّشى : ((و این یكى از محّسناِت قرآن شریف ، مى باشد كھ گفتھ اند. ج مى باشد، در))ضالّین ((

  )).مجمال ثم مفصالً اوقع فى النفوس 
  ))ھشام بن حكم و یك سؤ ال قرآنى (( -6

روزى ، ابن ابى العوجاء، یكى از دانشمندان مخالف اسالم ، پرسشى درباره تعدد زوجات ، مطرح كرد 
فَاْنِكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النّساِء َمْثنى َو : (ز سویى در آیھ سوِم سوره نساء، مى فرمایدقرآن ا: ((و گفت 

یعنى با زنان پاك مسلمان ازدواج كنید، با دو یا سھ و یا چھار ) (ثُالَث َو ُرباع فَاِْن ِخْفتُْم اَالّ تَْعِدلُوا فَواِحدة 
و از سوئى دیگر در .) ر نكنید، پس بھ یك ھمسر اكتفا كنیدزن ؛ و اگر مى ترسید میان آنھا بھ عدالت رفتا

ھرگز نمى : (یعنى ) َو لَْن تَْستَطیُعوا اَْن تَْعِدلُوا بَْیَن النِّساِء َو لَْو َحَرْصتُمْ : (ھمین سوره مى گوید 129آیھ 
دوم ، بھ آیھ  با ضمیمھ كردن آیھ). توانید، میان زنان بھ عدالت رفتار كنید؛ ھر چند در این راه بكوشید

اول در میابیم كھ تعدد زوجات در اسالم ممنوع است ؛ زیرا تعدد زوجات مشروط بھ عدالت است و 
  .))پس تعدد زوجات در اسالم حرام است . عدالت ھم ممكن نیست 

ھشام . ھشام از پاسخ باز ماند و از ابن ابى العوجاء فرصت خواستھ و براى گرفتن پاسخ بھ مدینھ شتافت 
منظور از : ((امام فرمود. ابن ابى العوجاء را براى حضرت امام صادق علیھ الّسالم باز گفت سخن 

عدالت در آیھ سوِم سوره نساء، عدالت در نفقھ و رعایت حقوق ھمسرى و طرز رفتار و كردار است ؛ و 
الم حرام بنابراین تعدد زوجات در اس. ھمین سوره ، عدالت در تمایالت قلبى است  129مراد از آیھ 

  .))نیست و با شرایطى جایز است 
او سوگند یاد كرد كھ این پاسخ از . ھشام از سفر برگشت و پاسخ را در اختیار ابن ابى العوجاء قرار داد

  )9(.نیست ) ھشام (تو 
  ))در محضر خداوند(( -7

مرا راھنمائى كرده و موعظھ كن ! اى بزرگوار: ((شخصى ، بھ حضور یكى از بزرگاِن دین آمد و گفت 
اگر در جاى خلوتى ، قصِد معصیت نمائى و بھ گناه مبادرت ورزى و ! اى عزیز: ((آن عالم فرمود.)) 

كنى كھ ، خداوند ترا مى بیند و مراقب اعمال توست ، بھ امر خیلى مھم و بزرگ جرئت كرده و در گمان 
حضور مقام با عظمتى ، حرمت شكستھ اى و اگر فكر كنى كھ خدا تو را نمى بیند؛ بھ سخن خداوند متعال 

  ).خداوند، مراقب اعمال شماست ()10():اِنَّ ّهللاَ كاَن َعلَْیُكْم َرقیباً : (، كافر شده اى كھ مى فرماید
  ))پیش نماز و اعرابى (( -8

از جماعت ، شروع شده بود؛ او ھم وارد مسجدى شد و چون نم) عرِب بادیھ نشین (روزى اعرابى ، 
بسم هللا الرحمن الرحیم اِنّا اَْرَسْلنا : (پیشنماز بعد از حمد، سوره نوح را شروع كرد و خواند. اقتداء كرد

چند بار ھم . كرد  اّما بقیھ آیھ را فراموش .)) ما نوح را بسوى قومش فرستادیم :(()11()نُْوحاً اِلى قَْوِمھِ 
ارسل ! ((یا شیخ : ((اعرابى كھ ، مثل بعضى ھا خستھ شده بود، گفت . تكرار كرد؛ ولى بھ یادش ، نیامد

  )12(.))اگر نوح نمى رود دیگرى را بفرست و ما را خالص كن ! آقا.)) غیره وارحنا وارح نفسك 
  ))در كدام آیھ قرآن ؟(( -9

شما ! اى شیخ : ((آمده و اظھار داشت )) عضدالدین ((آب ، پیش موالنا شخصى مغرور و روشنفكر م
.)) بلھ ھمینطور است : ((پاسخ داد)) قرآن وحى الھى است و ھیچ نقصانى در آن وجود ندارد؟: مى گوئید

ْطنا فى الْكِ : (در قرآن آمده است : ((مرِد خودپسند، قیافھ اندیشمندانھ اى بھ خود گرفتھ و گفت  تاِب ما فَرَّ
خوب ، بفرمائید بعنوان نمونھ ، مرا .) ما ھیچ چیز را در این كتاب فرو گذار نكرده ایم :()13()ِمْن َشىٍ 

  :موالنا عضدالدین ، فوراً جواب داد)) ر كجاى قرآن بیان كرده است ؟د
ھَْل یَْستَِوى الَّذیَن یَْعلَُموَن َوالَّذیَن : (قرآن ، بعد از بیان علماء شما را یاد كرده و مى فرماید((

  )14()الیَْعلَُمونَ 
  !))آیا كسانى كھ مى دانند و عالم ھستند با كسانى كھ نمى دانند و جاھل ھستند یكسانند؟:(

  ))سلمان فارسى و استدالل بھ قرآن (( -10
صلّى ّهللا علیھ و آلھ رو بھ اصحاب خود كرده حضرت صادق علیھ الّسالم مى فرماید؛ روزى پیامبر اكرم 

  )).من : ((سلمان عرض كرد)) كدام یك از شما، دوره سال را روزه مى گیرید؟: ((و فرمود
سلمان )) كدامیك از شما تمام شب را عبادت مى كنید؟: ((پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ دوباره سؤ ال كرد

من : ((سلمان عرض كرد)) ا روزى ، یك ختم قرآن مى خوانید؟كدام یك از شم: ((، فرمود))من : ((گفت 
یكى از منافقین كھ در آن مجلس حضور داشت ، وقتى این جوابھا را شنید و در حالى كھ خشم خود را )). 



این شخص عجمى مى خواھد بر ما فخر كند، ! یا رسول هللا : ((نمى توانست پنھان كند، اظھار داشت 
غالِب روزھا من دیده ام كھ چیزى مى خورد و روزه نیست و غالِب شبھا را مى واالّ دروغ مى گوید؛ 

خوابد و بسیارى از اوقات ساكت است ؛ با این حال چطور ممكن است ، روزى یك ختم قرآن بخواند؛ 
  .))علت این اّدعا را سؤ ال كنید  َمثَل سلمان َمثَل لقمان است در حكمت ؛ از خودش : ((حضرت فرمودند

من در ھر ماھى ، سھ روز، روزه مى گیریم و خداوند در : ((ن ، در توضیح مّدعاى خود گفت سلما
یعنى كسى كھ كار خیرى انجام دھد، در (()15():َمْن جاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَھُ َعْشُر اَْمثالُھا: (قرآنش فرموده 

پس ، سھ روز روزه ھر ماه ، بھ منزلھ آنستكھ تمام ماه را روزه .)) برابرش ده اجر، بھ او داده مى شود
  . گرفتھ باشم ، بھ عالوه اینكھ ، من روزه ماه شعبان را ھمیشھ بھ رمضان متصل مى كنم

ھر كس با وضو : ((اّما عبادِت شبھاى من ، از پیغمبِر خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ شنیدم ، كھ فرمودند
و من ھر شب با وضو مى خوابم ؛ و اّما .)) بخوابد، مثل آنست كھ ، تا صبح بھ عبادت بسر برده است 

عظیم الشان اسالم صالى ّهللا  اینكھ گفتم ، روزى یك ختم قرآن مى خوانم ، آن ھم بر اساس فرموده پیامبر
را بخواند، مثل آنستكھ دو ثلث قرآن ) قُْل ھَُو ّهللاُ اََحدٌ (ھر كس ، یك مرتبھ : ((علیھ و آلھ ست ، كھ فرمودند

را خوانده باشد و ھر كس سھ مرتبھ بخواند مثل آنستكھ تمام قرآن را خوانده باشد و از من خواندن روزى 
  .فوت نمى شود)  اََحدٌ قُْل ھَُو ّهللاُ (، سھ مرتبھ 

َمثَل ! یا على : ((و ھمچنین از پیامبر بزرگوارصلّى ّهللا علیھ و آلھ شنیدم كھ بھ على علیھ الّسالم فرمودند
است ، ھر كس ترا بھ زبان دوست دارد، یك ثلث ایمان را ) قُْل ھَُو ّهللاُ اََحدٌ (تو ما بین امت من ھمانند 

ن و دل ، دوست داشتھ باشد داراى دو ثلث ایمانست و ھر كس ترا عالوه داراست و ھر كس تو را بھ زبا
  )16(.))بر دل و زبان ، در عمل ھم موافقت نماید داراى تمام ایمانست 

  ))یك مكالمھ قرآنى (( -11
پدر : امام زین العابدین علیھ الّسالم پرسیدم (از پدرم : ((زید ابن على بن الحسین علیھماالّسالم مى گوید

نماز امر كرد،  50زمانیكھ جّدمان رسول هللا صلّى ّهللا علیھ و آلھ را بھ معراج بردند و خداوند بھ ! جان 
ى امت از خداوند متعال تخفیف نخواست ؟ تا اینكھ حضرت موسى علیھ الّسالم فرمودب بھ سوى چرا برا

  .))نماز را ندارد 50پروردگارت برگرد و تخفیف بخواه ؛ زیرا امت تو طاقت 
رسول هللا صلّى ّهللا علیھ و آلھ دوست نداشت ، بعد از ! فرزندم : ((پدر بزرگوارم در جواب فرمود

ھى ، چون و چرا كند و در مقابل دستور خداوند، چیزى را از خداوند بھ دلخواه خودش صدور اوامر ال
بخواھد؛ اّما آنگاه كھ حضرت موسى علیھ الّسالم براى امت اسالم ، شفاعت كرد، جّدمان ، رسول هللا 

صلّى ّهللا علیھ و آلھ شایستھ ندید كھ وساطت برادرش موسى علیھ الّسالم را، رد كند و بسوى 
روردگارش برگشتھ و درخواست تخفیف نمود و خداوند متعال ھم ، پنجاه نماز را بھ پنج نماز، تقلیل پ

  .))داد
كرده بود، تخفیف   در حالى كھ حضرت موسى علیھ الّسالم سفارش ! بابا جان : ((بھ پدر عرض كردم 

رسول هللا ! عزیزم : ((پدرم فرمود)) بگیرد، چرا دوباره برنگشت ، كھ از پنج نماز ھم تخفیف بگیرد؟
صلّى ّهللا علیھ و آلھ براى امت خویش ، تخفیف گرفت ؛ اّما مى خواست پاداش آن پنجاه نماز، براى امتش 

ھر كس ، یك كار خوب انجام ()17():َمْن جاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَھُ َعْشُر اَْمثالِھا: (باقى بماند؛ زیرا خداوند فرموده 
مگر نمى دانى ، آنگاه كھ آن بزرگوار، از معراج بھ زمین برگشت . دھد ده برابر پاداش ، خواھد داشت 
مدصلّى ّهللا علیھ و آلھ پروردگارت سالم مى رساند و مى یا مح: ((حضرت جبرئیل نازل شده و گفت 

ُل اْلقَْوُل لََدىَّ َو ما اَنَا بِظَالٍّم لِْلَعبید.)) (پنج نماز، معادل پنجاه نماز، خواھد بود: فرماید قول ()18():ما یُبَدَّ
  .)من ، عوض نخواھد شد و من ظلم كننده بھ بندگانم نیستم 

مگر نھ اینست كھ خداوند متعال ، با مكان توصیف نمى شود و براى او ! پدر جان : ((عرض كردم 
: گفتم .)) رگتر از این است كھ بھ مكان توصیف شودبلى ، خداوند متعال بز: ((فرمود)) مكانى نیست ؟

معناى آن : ((فرمود)) بسوى پروردگارت برگرد، چھ معنى دارد؟: پس اینكھ حضرت موسى فرمود((
من بسوى  )19():اِنّى ذاِھٌب اِلى َربّى َسیَْھدینِ : (مانند، قول حضرت ابراھیم علیھ الّسالم است كھ فرمود

و ھمچنین ، مثل سخن موسى علیھ الّسالم است كھ .)) خداى خود، مى روم كھ البتھ ھدایتم خواھد فرمود
و .) من براى خشنودى تو تعجیل كرده و بسویت آمدم ()20()تَْرضى َو َعِجْلُت اِلَْیَك َربِّ لِ : (فرمود

وا اِلَى ّهللا : (ھمینطور شبیھ سخن خود پروردگار است كھ فرمود اى بندگان خدا، از ھر كفر و ()21()فَفِرُّ
كعبھ خانھ خداست ، ھر كس حِج بیت ! پسرم . یعنى بسوى خانھ خدا بروید). شّرى بسوى خدا بگریزید

خدا را كند، ھمانا خود خداوند را قصد كرده است و ھمچنین مساجد، خانھ ھاى خدا ھستند ھر كس بسوى 
آنھا برود، ھمانا قصد خداوند را كرده و بسوى او رفتھ است و نمازگزار، پیوستھ در محضر خداست و 

  )22(.))فارغ شود  در مقابل او قرار گرفتھ تا از نمازش 
الزم بھ توضیح است كھ انسان ، در ھر زمان و مكان در محضر خداست ؛ ولى خداوند متعال ، براى 

آنان ، زمانھا و مكانھائى را معین كرده است كھ ویژگى   قّرب بیشتر بندگانش و براى آسایش و آرامش ت



  .خاصى دارند
خداوند جل و عال، بقعھ ھا و مراكزى در آسمانھا دارد كھ ھر كسى بھ آنھا عروج كند، البتھ كھ توسط آن 

تَْعُرُج اْلَمالئَِكةُ : (ھ خداوند مى فرمایدآیا این آیھ را نشنیده اى ك. ، بسوى خداوند عروج كرده است 
وُح اِلَْیھِ  و ھمچنین در قصھ عیسى بن مریم علیھ .) فرشتگان و روح بسوى داوند باال مى روند): (َوالرُّ

و در سوره فاطر مى ) بلكھ خداوند او را بسوى خود، باال برد )23(:بَْل َرفََعھُ ّهللاُ اِلَْیھِ : (الّسالم مى فرماید
سخنان پاكیزه بھ سوى خدا صعود مى كند، )24()اِلَْیِھ یَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الّصالُِح یَْرفَُعھُ؛: (فرماید

  )25(.)آن را باال مى برد  و عمل نیك و خالص 
  ))یك جواب از قرآن (( -12

روزى ماءمون ، در ایّام كودكى در حضور پدرش ھارون ، بازى مى كرد و حركات بچھ گانھ انجام مى 
ن ، خلیفھ بى ادِب عباسى ، با لحن قھرآلودى بھ وى عتاب باالخره موجب ناراحتى پدرش شد و ھارو. داد

ماءمون كھ از ھمان دوران كودكى ، بھ حاضر جوابى معروف . آرام باش ) یَا ْبَن الزانیھ : (كرده و گفت 
و زن زانیھ ازدواج (()26():َوالّزانیةُ الیَْنِكُحھا اِالّ زاٍن اَْو ُمْشِركٌ : (بود؛ در جواب این آیھ را خواند

  .))نخواھد كرد، مگر با مرد زناكار، یا مشرك 
  ))بھترین تحیّت (( -13

لیھ الّسالم شاخھ گلى را بھ حضور آن حضرت ھدیھ نمود، كنیزى از امام حسن ع: انس بن مالك مى گوید
من بھ .)) تو را در راه خدا آزاد كردم ((امام حسن علیھ الّسالم آن شاخھ گل را گرفت و بھ او فرمودب 

  ))در مقابل اھداء یك شاخھ گل ناچیز، او را آزاد كردى ؟: ((حضرت عرض كردم 
اِذا ُحیّیتُْم بِتَحیٍّھ فََحیُّوا بِاَْحَسَن : (رآنش چنین ادب كرده و فرموده خداوند ما را در ق: ((امام در پاسخ فرمود

تحیت بھتر، : ((سپس فرمود.)) ا تَحیّت گوید، پاسخ آن را بطور بھتر بدھیدھرگاه كسى بھ شم(()27()ِمْنھا
  )28(.))ھمان آزاد كردن اوست 

  ))طمھ علیھاالّسالم و استدالل قرآنى فا(( -14
پس از رحلت رسول خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ وقتى كھ ابوبكر بر مسند خالفت نشست ؛ منافقین باغ فدك 

را كھ از ِملك پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ بود و بھ فاطمھ علیھاالّسالم مى رسید؛ غصب كرده و عامل 
  .آنحضرت را از فدك ، بیرون راندند

  .))برو نزد ابوبكر، اِرث خودت را از او بگیر: ((على علیھ الّسالم بھ فاطمھ علیھاالّسالم فرمود
رسول خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ (ارثى كھ از ناحیھ پدرم : ((فاطمھ علیھاالّسالم نزد ابوبكر آمد و فرمود

آیا : ((فاطمھ علیھاالّسالم فرمود ))پیامبرن ارث نمى گذراند: ((ابوبكر گفت .)) رسیده ، بھ من برگردانید
ابوبكر خشگمین )29() ))َو َوِرَث ُسلَْیماُن داودَ : (سلیمان از پدرش داوود ارث نبرد؟ كھ خداوند مى فرماید

: نكرد  آیا زكریّاى پیغمبر عرض : ((فاطمھ علیھاالّسالم فرمود.)) پیامبر ارث نمى گذارد: ((شد و گفت 
خدایا از پیشگاھت بھ من جانشینى ببخش (()30():فَھَْب لى ِمْن لَُدْنَك َولِیّاً َو یَِرثُنى َو یَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوب (

  .)، كھ وارث من و آل یعقوب باشد
آیا (( :فاطمھ علیھاالّسالم فرمود. ابوبكر باز ھمان سخن قبل را تكرار كرد كھ پیامبر ارث نمى گذارد

َكِر ِمْثُل َحظِّ االُْنثَیَْینِ : (خداوند در قرآن نفرموده است كھ  شما را در (()31():یُوصیُكُم ّهللاُ فى اَْوالِدُكْم لِلذَّ
ابوبكر باز .)) مى كنم كھ براى فرزند پسر، مطابق نصیب دو دختر بدھید  مورد فرزندانتان ، سفارش 
بھ این ترتیب ، فاطمھ علیھاالّسالم با )). پیامبر از خود ارث نمى گذارد: ((ھمان جواب را داد و گفت 

واب درستى نشنید و در برابر چنین منطق الھى او استدالل قرآنى ، حق ارث خود را ثابت نمود، ولى ج
  )32(.را مظلوم كردند

  ))شاءن خداوند(( -15
خداوند در (()33(؛)كل یوم ھو فى شاءن (یر خود راجع بھ معنى و مفھوم این آیھ یكى از اُمراء، از وز

كرد، وزیر اظھار بى اطالعى كرد و معنى آیھ را نتوانست بگوید سؤ ال )) ھر روز داراى شاءنى است 
  .و از این جھت اندوھگین و ناراحت بھ خانھ آمد

وزیر جریان را )) چرا اندوھگین ھستى ؟: ((غالمى داشت كھ آگاه و با معرفت بود، از موالیش پرسید
با ھم نزد امیر رفتند و .)) كنم من تفسیر آیھ را مى دانم و براى امیر بازگو مى : ((غالم گفت . گفت 

شاءن خداوند است كھ شب و روز را یكى بعد از دیگرى مى : معنى آیھ این است : ((غالم اظھار داشت 
آورد و مى برد، از دِل مرده ، زنده خارج مى كند و از زنده ، مرده بیرون مى اورد، بیمارى را شفا مى 

ذلیل و ذلیلى را عزیز مى كند، ثروتمندى را فقیر و دھد و گرفتارى را نجات مى بخشد، عزیزى را 
مشكلى را برایم گشودى : ((امیر از این پاسخ ، خوشحال شده و گفت .)) فقیرى را ثروتمند مى نماید

  .))خداوند مشكلت را بگشاید و بعد بھ او جایزه داد
  ))اینگونھ دعا كن (( -16

روزى ، شنید كھ یكى . اره جویاى حال یاران خویش بودپیامبر بزرگوار اسالم صلّى ّهللا علیھ و آلھ ھمو



نماز مغرب را بھ شما بھ : بیمار گفت . از یارانش ، بیمار شده بھ عیادت او رفت و جویاى حالش شد
  را خواندى ، آنچنان تحت تاءثیر قرار گرفتم كھ بھ خدا عرض )) قارعھ ((جماعت خواندم ، شما سوره 

.)) د تو گنھكارم ، طاقت عذاب آخرت را ندارم ، در ھمین دنیا مرا عذاب كن اگر در نز! خدایا: ((كردم 
  .اكنون مى بینید كھ بیمار شده ام 

دعاى درستى نكرده اى ، مى بایست در دعا، از قرآن سرمشق بگیرى ؛ آنجا كھ مى : پیامبر فرمود
ْنیا َحَسنَةً َو فى اْالَّ◌ِخَرِة َحسَ : (فرماید پروردگارا ھم در دنیا و ()34():نَةً َو قِنا َعذاَب النّارِ َربَّنا آتِنا فى الدُّ

آنگاه پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ .)) ب دوزخ نگھدارھم در آخرت ، بھ ما پاداش نیك بده و ما را از عذا
  )35(.)براى او دعا كرد و او از بیمارى نجات یافت 

  ))ھشدار یك آیھ (( -17
یا اَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا قُوا اَْنفَُسُكْم َو اَْھلیُكْم ناراً َو قُوُدھَا النّاُس َواْلِحجاَرة : (وقتى كھ این آیھ نازل گردید

كافر و مجرم (اى كسانى كھ ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشى كھ ھیزم آن مردمان )36(...)
شخصى از مؤ منان ، شدیداً تحت تاءثیر این آیھ قرار گرفت بھ گونھ اى كھ .)) و سنگ است ، نگھدارید) 

من از نگھدارى خود و كنترل ھواى نفسم ناتوانم ، : ((كرد، و مى گفت در گوشھ اى نشست و گریھ مى 
  !))در عین حال نگھدارى اھل و بستگانم از انحرافات بھ من تكلیف شده است 

ھمین اندازه براى تو كافى است كھ ھمانگونھ كھ : ((رسول گرامى اسالم صلّى ّهللا علیھ و آلھ بھ او فرمود
یعنى وظیفھ .)) ى از بدیھا مى كنى ، آنان را امر بھ خوبیھا و نھى از بدیھا كنى خود را امر بھ نیكیھا و نھ

  )37(.واجب تو ھمین است 
  ))مناظره حاكم (( -18

ه دختر حلیمھ سعدیھ ، خواھر رضاعى نبى اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ روزى بھ كاخ حكومتى حّجاج  ُحرِّ
فھمید  -كھ خیلى وزین و بى اعتنا بود - حجاج از طرز برخورد و حركات او : بن یوسف ثقفى ، وارد شد
  .كھ یك زن معمولى نیست 

.)) بلى : ((گفت )) تو ُحّره ، دختر حلیمھ سعدیھ اى ؟: ((سؤ ال كردبعد از اینكھ او را شناخت ، از او 
را برتر از )) على ((مدتى در انتظار دیدار تو بودم ، زیرا بھ من خبر رسیده كھ تو : ((حجاج گفت 

حّره )) صحابھ پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ى دانى و او را بر ابوبكر، عمر، عثمان ، ترجیح مى دھى ؟
  !))نھ تنھا از صحابھ ، بلكھ از تمام افرادى كھ ، از صحابھ بھترند، باالتر و بھتر مى دانم ((: گفت 

حّره )) مقصود خویش را روشن تر بیان كن ، كیست كھ باالتر از اصحاب پیغمبر باشد؟: ((حجاج گفت 
...)) ، سلیمان و بھتر از اصحاب پیغمبر بسیارند، از جملھ آدم ، نوح ، لوط، ابراھیم ، موسى : ((گفت 

واى بر تو، چقدر اّدعاى بزرگى كردى كھ على را از بعضى انبیاء باالتر : ((حّجاج ناراحت شده و گفت 
  .))اگر در این باره دلیل و برھاِن قوى ، اقامھ نكنى ، تو را خواھم كشت . و برتر شمردى 

ّدعاھاى خود، دلیل قاطع از كالم حّره با كمال شھامت ، بھ قرآن شریف ، تمسك كرد و براى ھر یك از ا
َو َعصى آَدُم َربَّھُ : (قرآن درباره حضرت آدم مى فرماید! اى حّجاج : ((خدا، اقامھ كرد و چنین گفت 

ولى درباره حضرت على علیھ الّسالم خانواده اش علیھم )) كرد،) ترك اولى (آدم عصیان (()38():فََغوى 
و عالوه .) سعى و كار شما مورد تقدیر و ستایش است :()39()َو كاَن َسْعیُُكْم َمْشُكوراً :(الّسالم مى فرماید

َو ال : (، خداوند متعال حضرت آدم را در بھشت آزاد گذاشت و فقط او را از گندم ممنوع كرد و فرمود
َجَره  ولى او با ھمسرش ، بھ نزدیك آن درخت رفتند و .)) نزدیك این درخت نروید: (()40()تَْقَربا ھِذِه الشَّ

.)) نعمتھا بر او حالل بود از نان گندم نخورد اّما على علیھ الّسالم ر عین حالیكھ تمام. از آن خوردند
  !))اَْحَسْنتِ ! اَْحَسْنتِ : ((حجاج با صداى بلند گفت 

َضَرَب : (قرآن مى فرماید: حّره گفت . بعد از او تقاضا كرد كھ برترى على را بر نوح و لوط بیان كند
لُوٍط كانَتا تَْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعباِدنا صالِحیَن فَخانَتا ھُما فَلَْم یُْغنیا  ّهللاُ َمثَالً لِلَّذیَن َكفَُروا اَِمْراَءةَ نُوِح َو اِْمَراَءةَ 

خداوند بعنوان مثال براى كافران ، زنھاى لوط و ()41():َعْنھُما ِمَن ّهللاِ َشْیئاً َو قیَل اْدُخال اَلنّاَر َمَع الّداِخلینَ 
نوح پیامبر را نامبرده كھ بھ آن دو بزرگوار، خیانت كردند گرچھ ھمسر دو پیغمبرند، اّما این باعث رفع 

ل شوید، بھ ھمراھى آنانكھ داخل داخ: عذاب آنھا نخواھد شد و در روز قیامت بھ ھر دو خطاب میشود
اّما حضرت على ابن ابى طالب علیھ الّسالم را ھمسرى است كھ خشنودى او خشنودى خداست .) آتش اند

  .))و خشم او خشم خداست 
، ))قبول كردم اّما دلیل برترى على علیھ الّسالم ر ابراھیم را بیان كن ! اَْحسنِت یا حّره : ((حجاج گفت 

َو اِْذقاَل اِْبراھیُم َربِّ اَِرنى َكْیَف تُْحِى : (خداوند درباره حضرت ابراھیم در قرآن مى فرماید: ((ُحّره گفت 
خدایا بھ من بنمایان كھ چگونھ مردگان را زنده ()42():اْلُمْوتى قاَل اََولَْم تُْؤِمْن قاَل بَلى َو لِكْن لِیَْطَمئِنَّ قَْلبى 

بلى ایمان آورده ام ولى مى خواھم كھ : مگر تو ایمان نیاورده اى ؟ عرض كرد: مى كنى ؛ خطاب رسید
لّسالم جملھ اى را فرمود، كھ دوست و دشمن ، آن را خدا ھم بھ او نمایاند، اّما على علیھ ا.) مطمئن شوم 
یا امیرالمؤ منین تو باالترى : كھ وقتى پرسید -حضرت در جواب صعصعھ ابن صوحان ، . نقل كرده اند



: بخداوند عرضھ داشت   ابراھیم علیھ الّسالم براى اطمینان قلبى خودش : ((فرمود -یا حضرت ابراھیم ؟ 
لَْو ُكِشَف اْلِغطاُء ما اْزَدْدُت (اّما من آنچنان اطمینان دارم كھ ) ْحِى اْلُموتى َربِّ اَِرنى َكْیَف تُ (

  .))ھاى غیبى از مقابل من برداشتھ شود بر یقین من افزوده نخواھد شد اگر پرده()43():یَقیناً 
استدالل بسیار خوبى كردى ، حاال بگو، برترى على علیھ الّسالم ! آفرین بر تو اى حّره : ((حجاج گفت 

یكى از یاران فرعون  -در دفاع از مظلوم  -حضرت موسى وقتى كھ : ((حّره گفت )) بر موسى چیست ؟
فََخَرَج ِمْنھا خائِفاً . (بھ او خبر دادند كھ طرفداران فرعون مى خواھند تو را بھ قتل برسانندرا كشت و 

اّما حضرت على .) او در حالى كھ مى ترسید، از مصر خارج شد و بسوى مدین رفت ()44():یَتََرقَّبُ 
بجاى پیغمبر خوابید و جان خود را بدون واھمھ ، فداى پیامبر ) شب ھجرت (علیھ الّسالم در لیلة المبى ، 

قرار كرد، این در حالى بود كھ خطر قتل او، حتمى بود؛ این عمل آن حضرت ، مورد تقدیر خداوندى 
از مردم جان  بعضى()45():َو ِمَن النّاِس َمْن یَْشرى نَْفَسھُ اْبتِغاَء َمْرضاِت ّهللاِ : (گرفت ؛ آنجا كھ مى فرماید

  .)خود را براى رضاى خدا مى فروشند
حاال دلیل خویش را بر افضلت على علیھ الّسالم سبت بھ حضرت سلیمان ، بیان ! احسنتِ : ((حجاج گفت 

َربِّ اْغفِْرلى ھَْب لى ُمْلكاً الیَْنبَغِى ِالَ◌َحٍد : (حضرت سلیمان بھ خداوند عرضھ داشت : ((حّره گفت .)) نما
مرا ببخش و ملك و سلطنتى بھ من كرامت فرما كھ سزاوار احدى بعد از ! پروردگارا()46(): ِمْن بَْعدى
ُغّرى َغْیرى ! ھَْیھاتَ : ((ھ الّسالم درباره دنیا و بیزارى از ریاست آن فرموداّما على علی.) من نباشد

از من دور شو و غیر مرا فریب ده ، من ! اى دنیا()47(!))الحاَجةَ لى فیَك قَْد طَلَّْقتُِك ثَالثاً الَرْجَعةَ فیھا
  )48(.)نیازى بتو ندارم ، من تو را سھ طالقھ نموده ام و رجوعى در آن نیست 

  برو این دام بر مرغ دگر نھ
  كھ عنقا را بلند است آشیانھ

  ))اقتباس از قرآن (( -19
دیوانھ اى در شھر بغداد، از دست كودكان فرار مى كرد و بچھ ھا او را دنبال كرده و بھ او سنگ مى 

ى از بزرگان ثروتمند شھر رسید؛ و آن شخص نامدار، در دیوانھ در حال فرار، بھ مقابل خانھ یك. زدند
  .نشستھ و غالمان و نوكرانش ، در اطراف او صف زده بودند  سّكوى خانھ خویش 

یا َذاْلقَْرنَْیِن اِنَّ یَاءُجوَج َو َماءُجوَج ُمْفِسُدوَن فى : (دیوانھ بھ پیش او دویده و این آیھ را خواند
فَھَْل نَْجَعُل لََك (یاجوج و ماءجوج در این سرزمین فساد مى كنند؛ ! اى ذوالقرنین ()49():اْالَ◌ْرضِ 

كھ میان ما و آنھا سّدى ): َعلى اَْن تَْجَعَل بَْینَنا َو بَْینَھُْم َسّداً (تو بدھیم ؟ آیا ممكن است ما ھزینھ اى ب): َخْرَجاً 
آن بزرگ مرد، از اقتباس او بھ این آیھ ، شگفت زده شده و آن دیوانھ ، در نظر او بزرگ )) ایجاد كنى ؟

با احترام او را بھ  جلوه كرد؛ او را مورد تحسین قرار داده و بچھ ھاى بى ادب را از او دور ساخت ، و
  .منزل برده و بعد از پذیرائى مقامش را گرامى داشت 

  ))عاقل دیوانھ نما(( -20
سؤ الى : ((دیوانھ اى بھ جلسھ درس ابویوسف آمده و در كنار شاگردان او نشست و خطاب بھ استاد گفت 

ٍة اِالّ : (فرماید خداوند مى! اى استاد: ((كرد  دیوانھ چنین پرسش .)) بپرس : ((گفت .)) دارم  َو اِْن ِمْن اُمَّ
و سگھا نیز یك امت ، .) است ھر اُّمتى در گذشتھ ، پیامبرى بیم دھنده داشتھ ()50():َخال فیھا نَذیرٌ 

َو ما ِمْن دابٍَة فِى اْالَ◌ْرِض َو ال طائٍِر یَطیُر بَِجناَحْیِھ اِالّ اَُمٌم : (محسوب مى شوند زیرا خداوند مى فرماید
ھیچ جنبنده اى در روى زمین ، و ھیچ پرنده اى كھ با دو بال خود پرواز مى كند، نیست ()51():اَْمثالُُكمْ 

ابو یوسف ، ھر )) بیم دھنده و نذیر سگھا كیست ؟: حاال بگو كھ .) مگر اینكھ اُّمتھایى ھمانند شما ھستند
  )52(.ب آن دیوانھ را بدھد و در نتیجھ از پاسخ فرومانده و ھیچ چیز نگفت چھ فكر كرد نتوانست جوا

  ))روز اذان (( -21
مردى . بر باالى منبر سخنرانى مى كرد)  ھ 99 - 96(ھفتمین خلیفھ اموى  - الملك روزى سلیمان بن عبد

سلیمان بعد از اتمام سخنرانى ، .)) روز اذان را فراموش نكن ! اى خلیفھ : ((از میان مردم فریاد برآورد
: سخ دادپا)) اى مرد منظورت از روز اذان چیست ؟: ((از منبر پائین آمده و آن مرد را خواستھ و گفت 

ٌن بَْینَھُْم اَْن لَْعنَةُ ّهللاِ َعلَى الظّالِمینَ : (خداوند مى فرماید(( َن ُمْؤذِّ در روز قیامت ُمؤ ذِّنى در بین (: )53()فَاَذَّ
  !)آنان ندا مى دھد كھ لغنِت خدا بر ستمگران باد

در فالن منطقھ زمینى داشتم كھ وكیل : ((مرد گفت )) چھ ستمى در حق تو واقع شده است ؟: خلیفھ گفت 
بھ او زمین این شخص را : ((سلیمان بھ وكیل خود نوشت .)) تو، آنرا بھ زور و ستم از من ستانده است 

  )54(.))برگردان و یك زمین ھمانند آن از ملك خودت بر آن بیفزاى 
  ))دست خداوند باالى ھمھ دستھاست (( -22

روزى براى رفع مشكل و : ((وى مى گوید. ابوالعیناء اھوازى ، یكى از فصحاى عرب و بُلَغاى ادبست 
من ! اى وزیر: ((گرفتارى خویش ، بھ احمد بن ابى داود، وزیر ماءمون رجوع كرده و اظھار داشتم 

وزیر پاسخ .)) دشمنان قوى و زیرك دارم و آنھا در آزار و اذیت من از ھیچ كوششى فروگذارى نمى كنند



  .)دست قدرت خداوند باالى ھمھ دستھا است ()55():یَُدّهللاِ فَْوَق اَْیدیِھمْ : (داد
َو ال یَحیُق اْلَمْكُر : (گفت .)) ر و حیلھ آنان خیلى قوى است و من از نقشھ آنان در امان نیستم مك: ((گفتم 

  .)و نیرنگھاى بد، تنھا دامان صاحبانش را مى گیرد()56():الَشیُِئ اِالّ بِاَْھلِھِ 
َكْم ِمْن فِئٍة قَلیلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثیَرةً بِاِْذِن ّهللاِ َوّهللاُ َمَع : (گفت .)) آنھا بسیارند و من تنھا و بى كسم : ((گفتم 

چھ بسیار گروھھاى كوچكى ، كھ بھ فرمان خدا، بر گروھھاى عظیم و بسیار، پیروز )57():الّصابِرینَ 
  )58(.شدند و خداوند با صابران و استقامت كننده گان است 

  ))صوت دلرباى حضرت مھدى علیھ الّسالم(( -23
رد حرم مطھر روزى عالّمھ بحرالعلوم ، وا: ((عالم بزرگوار، مرحوم مال زین العابدین سلماسى مى گوید

  :حضرت امیرالمؤ منین علیھ الّسالم شد و بھ این بیت ترنّم مى كرد
  چھ خوشست صوت قرآن ، ز تو دلربا شنیدن

  بھ رخت نظاره كردن ، سخن خدا شنیدن
چون وارد حرم : ((فرمود)) بھ چھ مناسبت این بیت را زمزمھ مى كنید؟: ((از سیّد، سؤ ال كردم 

با آواز شیوا و دلنشین ) روى لھ الفداء(لیھ الّسالم شدم ، دیدم كھ حضرت حجت موالیمان امیرالمؤ منین ع
در باالى سر، قرآن تالوت مى فرمود، چون صداى آن بزرگوار را شنیدم این بیت را خواندم ؛ اّما وقتى 

  )59(.))وارد حرم شدم ، قرائت را ترك نموده و از حرم بیرون رفتند
  ))جواب سالم (( -24

: آن شخص بھ محض ورود، با صداى بلند گفت . روزى شخص خالفكارى را بحضور عبدالملك آوردند
آن .)) سالم خدا بر تو نباشد: ال سالم هللا علیك : ((با عصبانیت گفت  عبدالملك! السالم علیك یا امیر((

َو اِذا ُحیّیتُْم بِتَحیٍّة فََحیُّو : (بلكھ در سوره نساء فرموده : خداوند چنین نفرموده ! یا امیر: ((گفت   شخص 
وھا ھرگاه بھ شما تحیت بگویند، پاسخ آن را بھتر از آن بدھید، یا الاقل بھ ھمان : )60(.)بِاَْحَسَن ِمْنھا اَْو ُردُّ

یُْؤِمنُوَن بِآیاتِنا فَقُْل َسالٌم  َو اِذا جاَءَك الذَّینَ : (و ھمچنین در سوره انعام فرموده . گونھ پاسخ گوئید
.) د تو آیند بگو سالم بر شما بادیعنى ھرگاه ، آنانكھ بھ آیات ما ایمان آورده اند، نز:()61(.)َعلَْیُكمْ 

  .عبدالملك از این جواب خوشنود شده و او را بخشید
  ))داستان انگشتر(( -25

روزى سائلى وارد مسجد شد و در حالیكھ از مردم درخواست كمك مى كرد، : ((انس بن مالك مى گوید
على . برگردانده شود چھ كسى قرض دراز مدت مى دھد كھ بطور كامل برایش! اى مردم : ((چنین گفت 

كھ در پشت  - علیھ الّسالم در گوشھ اى از مسجد، در حال ركوع نماز بود، دست خود را بطرف سائل 
  .انگشتر را از دستم در آورده و براى خودت بردار: دراز كرده و اشاره فرمود، كھ  - سر آنحضرت بود

بر او واجب : ((كنارش نشستھ بود فرمودپیامبر بزرگوار اسالم صلّى ّهللا علیھ و آلھ بھ عمر، كھ در 
بخدا سوگند، : ((فرمود.)) ، چھ چیزى واجب شد!پدر و مادرم فدایت یا رسول هللا : ((عمر گفت .)) شد

با بیرون شدن انگشتر از دست او، تمام پلیدیھا و زشتیھا از او دور . بھشت بر على علیھ الّسالم واجب شد
صحنھ تحسین برانگیز، ھیچكس از مسجد بیرون نرفتھ بود كھ جبرئیل  بعد از این: مى گوید  انس .)) شد

كوةَ َو : (نازل شد و این آیھ را آورد لوةَ َو یُؤ تُوَن الزَّ اِنَّما َولیُُّكُم ّهللاُ َو َرُسولُھُ َوالَّذیَن آَمنُوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ
سرپرست و ولّى شما، تنھا خداست و پیامبر او و آنھا كھ ایمان آورده اند؛ ھمانھا كھ :()62()ھُْم راِكُعون 

  .)نماز را سرپا مى دارند و در حال ركوع ، بھ فقیران زكات میدھند
حضرت عالمھ امینى ؛ بعد از اینكھ شصت و شش نفر، از دانشمندان اھل حدیث را كھ اكثر آنھا اھل 

این حدیث در این كتابھا موجود است و آنھا : ((تسنن ھستند، با اسم كتابھایشان نام مى برد، مى فرماید
لى علیھ الّسالم نازل تصریح دارند، كھ این آیھ شریفھ ، در مورد خاتم بخشى حضرت امیرالمؤ منین ع

  )63(.شده است 
  پاورقي ھا

؛ دگرگونى در آفرینش الھى نیست ؛  ؛ این فطرتى است كھ خداوند، انسانھا را بر آن آفریده30/ روم -1
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 (( دشمن قرآن)) -26
،ثروتمند، صاحب  ، نام یكى از وزراى المقتدر باrّ عباسى ، است او مردى شاعر))وحید((میرزا طاھِر 

 .فرزندان زیاد و یكى از مقربان دستگاه خالفت بود
برابر علماء و ائمھ  وه بر، جسارت دروى با ھمھ این اوصاف ، شخص مغرور، جاه طلب و گستاخ بود او عال

و در ھنگام تالوت قرآن ، بر آیات آن  اطھارعلیھم الّسالم در مقابل قرآن نیز اظھار بى اعتنائى و عناد نموده
مجلس عمومى ، كھ جمع كثیرى از طبقات مختلف مردم  روزى در یك. اشكال گرفتھ و نقض وارد مى كرد
َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس اِالّ فى : (خداوند در قرآن گفتھ : تھزاء اظھار داشت اس حضور داشتند؛ از روى تمسخر و

؛ و بعد  و خشكى نیست ، مگر اینكھ در كتاب مبین و قرآن كریم بیان شده استھیچ تر (.(64) :ُمبینٍ  ِكتابٍ 
كرده است ؟ من در ھیچ جاى قرآن  شما بگوئید، آیا بعنوان نمونھ در قرآن مرا یاد: ((خطاب بھ حاضران گفت 

سخن گفتن  این كالم توھین آمیز، كسى را یاراى در برابر.)) ، نام خود را نیافتم و از من یادى نشده است 
 .نبود؛ ھیچكس حرفى نزد

كالم را شنید، اندیشھ  طلبھ فاضلى كھ بھ ظاھر فقیر و ضعیف مى نمود و در آخر مجلس نشستھ بود؛ وقتى این
اگر ! جناب وزیر: ((توسل بھ عنایات خداوند بپا خاستھ و گفت  اى مثل برق ، در ذھنش خطور كرده و با

قرآن ھست  بلى نام شما در: ((طلبھ گفت !.)) البتھ كھ بگو: ((گفت .)) یم پاسخ شما را بگو اجازه بفرمائید، من
 ((! شما آورده است ، بلكھ خداوند تبارك و تعالى ، بعد از ذكر نام شما چندین آیھ ھم ، در توصیف

 ((؟!در كجاى قرآن : ((وحید، با كمال ناباورى و تعجب پرسید
َذْرنى َو َمْن َخلَْقُت ) : مناسب ، شروع كرد بھ خواندن آیات قرآنطلبھ با شھامت تمام و با لحنى دل انگیز و 

یَْطَمُع اَْن اَزیَد َكالّ اِنَّھُ كاَن الَِّ◌یاتِنا َعنیداً  َوحیداً َو َجَعْلُت لَھُ ماالً َمْمُدوداً َو بَنیَن ُشھُوداً َو َمھَّْدُت لَھُ تَْمھیداً ثُمَّ 
َر فَقُتِلَ  َساُْرِھقُھُ َصُعوداً اِنَّھُ فَكَّرَ  َر ثُمَّ نَظََر ثُمَّ َعبََس َو بََسَر ثُمَّ اَْدبََر َواْستَْكبَرَ  َو قَدَّ َر ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدَّ فَقاَل اِْن  َكْیَف قَدَّ

  ...(65)(ھذا اِالّ ِسْحٌر یُْؤثَُر اِْن ھذا اِالّ قَْوُل اْلبََشِر َساُْصلیِھ َسقَرَ 
مال فراوان و پسران  و -!است و او را من آفریده ام ، واگذار(66)مرا با كسى كھ لقب او وحید! اى رسول ما):

باز ھم طمع دارد  -.وسائل زندگى را از ھر لحاظ براى او فراھم كردم  - آماده بھ خدمت ، براى او قرار دادم
بزودى او را  و -.؛ چرا كھ او نسبت بھ آیات ما، دشمنى مى ورزدھرگز، چنین نخواھد شد -.بیفزایم  كھ بر او

 -.مجبور مى كنم كھ از قُلّھ عذاب ، باال رود
براى مبارزه با حق  مرگ بر او باد، چگونھ - .او براى مبارزه با قرآن ، اندیشھ كرد و مطلب آماده ساخت 

سپس نگاھى  -!یطانى خود را آماده نمود؟ش باز ھم مرگ بر او، چگونھ مطلب و نقشھ - !مطلب را آماده كرد؟
و سرانجام گفتم  -.سپس پشت بھ حق كرد و تكبر ورزید -بكار شد بعد چھره درھم كشید و عجوالنھ دست -افكند
این فقط، سخن انسان است  -.جز افسون و سحرى ، ھمچون سحرھاى پیشینیان ، نیست  این قرآن چیزى ،: ((

 (.او را وارد دوزخ خواھم كرداّما بزودى ، .)) گفتار خدا نھ
پاكدل و متدین شنید؛ آنچنان متاءثر شد كھ كوئى ،  وقتى وزیر گستاخ ، این آیات نورانى را از زبان آن طلبھ

نازل كرد و ھمان ساعت خود را، در برابر  متعال این آیات را ھمان ساعت ، مستقیماً در شاءن او خداوند
، خوف و واھمھ ، بر جانش شرر انداختھ و لرزه بر اندامش  ھمان لحظھاز . عذاب دردناك الھى ، احساس كرد

  .(67)كھ در ھمان حال بسر مى برد؛ در روز چھارم درگذشت افتاد و بعد از سھ شبانھ روز
 (( اھل بیت در قرآن)) -27

كردند، پیرمردى از  ھنگامى كھ در ماجراى كربال، امام سجادعلیھ الّسالم را بھ ھمراه سایر اُسراء، وارد دمشق
مغلوب كرد  خداى را كھ شما را كشت و حمد و سپاس: ((اھالى شام ، نزدیك امام سّجادعلیھ الّسالم آمده و گفت 

 .((امیرمؤ منان یزید را بر شما مسلّط نمود و مردِم شھرھاى شمار را از وجود شما آسوده كرد، و
آیا قرآن خوانده ! پیرمرد اى: ((امام سّجادعلیھ الّسالم وقتى غفلت و نادانى آن مرد را مشاھده كرد، بھ او فرمود



 ((اى ؟
 . آرى: پیرمرد

َعلَْیِھ اَْجراً اِالّ اَْلَمَودَّةَ فى  قُْل ال اَْسئَلَُكمْ : (بھ خوبى فھمیده اى كھ خداوند مى فرمایدآیا معنى این آیھ را : ((امام 
رسالتم درخواست نمى كنم ، جز دوست داشتن  بگو من ھیچ پاداشى ، از شما بر! اى رسول ما):(اْلقُْربى 

  (.(68)خویشانم
. این آیھ ، ما ھستیم  خویشاوندان پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ر: ((امام .)) آرى این آیھ را خوانده ام : ((پیرمرد

: پیرمرد گفت .) حق نزدیكان را بپرداز و((69)) :آِت َذاْلقُْربى َحقَّھُ  وَ (آیا این آیھ را خوانده اى ؟ ! اى پیرمرد
خویشان و نزدیكان پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ در این آیھ ما )) :م فرمودامام علیھ الّسال.)) آرى خوانده ام ((

 . ھستیم
 آیا این آیھ را خوانده اى ؟! اى پیرمرد

ِ ُخُمَسھُ َو لِلَّرُسوِل َو لِذى الْقُْربى) ّrِ َّبدانید ھر گونھ غنیمتى بھ شما  و (...(70)))َواْعلَُموا اَنَّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْىٍء فَاِن
: پیرمرد. است ... و آلھ و براى خویشاوندان نزدیك و  رسد، خمس آن براى خدا و براى پیامبرصلّى ّهللا علیھ

آیا آیھ تطھیر را خوانده اى ! اى پیرمرد.)) پیامبر در این آیھ ، ما ھستیم  خویشان: ((امام .)) آرى خوانده ام ((
 :؟
ْجَس اَْھَل اْلبَْیِت َو یُطَھَِّرُكْم تَْطھیراً ) فقط مى خواھد ھر گونھ  خداوند((71)):اِنَّم ا یُرى ُد ّهللاُ لِیُْذِھَب َعْنُكُم الرِّ

 (.پلیدى را از شما خاندان دور كند، و كامالً شما را پاك سازد
شاءن ما، نازل  داوند، این آیھ را در خصوصما ھستیم آن خاندانى كھ خ: ((امام .)) آرى خوانده ام : ((پیرمرد

از آنچھ گفتھ بود در چھره اش  در این ھنگام پیرمرد، ساكت شد و حقیقت را دریافت و آثار پشیمانى ،.)) كرد
: امام )). تو را بھ خدا آیا شما ھمانید كھ گفتى ؟:((گفت  آشكار شد، و پس از لحظھ اى بھ امام سّجادعلیھ الّسالم

 .(( رسول خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ ما ھمان خاندان ھستیم دا، و بھ حق جّدمسوگند بھ خ
خدایا ما از دشمنان )) : پیرمرد، با شنیدن این جملھ ، منقلب شد و گریھ كرد و دست بھ آسمان بلند نموده و گفت

ماجراى توبھ این . الّسالم توبھ كرد آنگاه در محضر امام سجادعلیھ)) جنّى و انسى آل محمد بیزار ھستیم 
ایمان او آگاه شد دستور اعدام او را داد، و آن پیر راه یافتھ را بھ  پیرمرد، بھ گوش یزید رسید، یزید وقتى از

 .(72)رساندند شھادت
 ((در عبادت شریك نگیرید)) -28

مقابل آنجناب ،  روزى محضر حضرت رضاعلیھ الّسالم شرف شدم ، دیدم در: ((حسن بن وّشاء مى گوید
بر روى دستان آن حضرت  جلو رفتھ و خواستم ، آب. آفتابھ اى ھست و مى خواھد، براى نماز آماده شود

 ((! صبر كن حسن(( :فرمود. بریزم 
: فرمود)) مایل نیستید، من بھ ثوابى برسم ؟ چرا اجازه نمى دھید آب بر دست شما بریزم ، آیا: ((عرض كردم 

: مگر این آیھ قرآن را نشنیده اى ؟ كھ مى فرماید: فرمود)) چرا؟: ((پرسیدم  ! تو ثواب مى برى ولى من گناه((
 (.(73)ْلیَْعَمْل َعَمالً صالِحاً َو الیُْشرْك بِِعباَدِة َربِِّھ اََحداً یَْرُجو لِقاَء َربِِّھ فَ  فََمْن كانَ (

عمل صالح انجام دھد و در عبادت خدا كسى را شریك قرار  ارش دارد؛ بایدھر كس ، امید بھ دیدار پروردگ)):
براى نمازم بگیرم ، این خود عبادتى است ، مایل نیستم ، كسى در عبادتم  من اكنون میخواھم ، وضو.) ندھد

 ((.(74)شود شریك
 (( یك مسئلھ اختالفى)) -29

مثل بقیھ شیعھ ھا، پا را مسح كرد ناگھان دید، كھ باالى  یك نفر شیعھ ، وضو مى گرفت وقتى بھ مسح پا رسید؛
 . ا شستفوراً پاھاى خود ر. نگاه مى كند سرش ، یك مرد حنفى ، بھ او

مسائل اختالفى  این مسئلھ ، از!بلى : ((چرا پاھایت را مسح كشیدى ، بعد شستى ؟ شیعھ گفت : ((آن مرد گفت 
 . بین خدا و ابوحنیفھ است

پاھایتان را تا برآمدگى پشت پا  سر و (.(75)):َواْمَسُحوا بُِرُؤِسُكْم َو اَْرُجلُِكْم اِلَى اْلَكْعبَْین: (زیرا خداوند فرموده 
 (.مسح كنید

)) ؛ترسم از حكومت  واجب است شستن دو پا؛ من مسح كردم ، بخاطر خداوند، و شستم براى: و ابوحنیفھ گفتھ 
 . آن مرد حنفى خندید و رفت

 (( نامھاى اشخاص در قرآن)) -30
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مسیح  - 55 یھود - 54یونس  -  53) اسرائیل (یعقوب  - 52یوسف  - 51 یحیى -  50یاءجوج و ماءجوج 
  ((76)عیسى(

بقیھ زنھا، با اشاره  از این نامھا، چنانكھ مالحظھ مى كنید، فقط اسم یك زن ، در قرآن بھ صراحت آمده است و
باشد و علت تصریح خداوند بھ اسم او، تھمتى  یھاالّسالم مىو كنایھ نقل شده و آن یك زن ھم ، حضرت مریم عل

بھمین جھت ، خداوند متعال براى رفع ھر گونھ . و قلب اش شكست  بود كھ مردم آن زمان بھ او نسبت دادند
 را سى و چھار مرتبھ نقل كرده و بھ مردم عالم ، فھماند كھ حضرت مریم علیھاالّسالم شبھھ ، صراحتاً اسم او

در . اھل جھان است  ن بوده و عیسى پیامبر خداوند است ؛ آن مادر و پسر، یكى از نشانھ ھاى خداوند، بھپاكدام
 .نخواھد ماند این عمِل خداوند نكتھ اى است كھ بر مردان و زنان با ایمان ، پنھان

 (( استدالل با قرآن)) -31
یاران امیرمؤ منان على  او با شیعیان و. بودحّجاج ابن یوسف ثقفى ، استانداِر خونخوار عبدالملك در كوفھ ، 

طرفدارى از على علیھ الّسالم در مورد یك نفر،  علیھ الّسالم بسیار دشمنى مى كرد و حتى ظّن شیعھ بودن و
 .كافى بود كھ حجاج ، او را بكشد

در كنار مسند ناگھان  . ھراسان شدم ؛ و برخاستھ و نزدش رفتم. شبى حجاج مرا طلبید: ((عامر شعبى مى گوید
و شمشیر تیز در كنار آن ) روى آن مى كشتند رسم بر این بود كھ افراد را(او، سفره چرمى دیدم ، پھن شده 

بعد، مرا در )). نترس بھ تو امشب تا فردا ظھر امان دادم )) : بود، سالم كردم ، جواب سالم مرا داده و گفت
او رفت و مردى را كھ با طناب و زنجیر بستھ بودند، . رداز دژخیمانش اشاره ك كنار خود نشاند، سپس بھ یكى

 .برابر حجاج قرار داد آورد و در
علیھ و آلھ ھستند، باید  حسن و حسین دو پسر پیامبرصلّى ّهللا : این شیخ مى گوید: ((آنگاه بھ من رو كرد و گفت 

 .(( ى سازمدلیل بیاورد وگرنھ ، ھم اكنون سرش را از بدنش جدا م از قرآن در این باره
دلیل از قرآن آورد، آزاد شده و مى رود وگرنھ با  الزم است كھ او را از زنجیر و بند آزاد سازید كھ اگر: گفتم 

در ھر دو صورت ، باید این زنجیرھا را از . قطع كرده و او را كشت  این شمشیر نمى توان كھ زنجیر را
 ((.بدنش جدا كرد

دیدم ، سعید بن جبیر  بدن او جدا كردند، خوب بھ او نگاه كردم ، ناگھانبند و زنجیر، از : حجاج دستور داد
چگونھ در : ((اندوھگین شدم ، با خود گفتم  مفسر قرآن ، یار و شاگرد خاص امام سجادعلیھ الّسالم است ،(

كرد؛ ناگھان  پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ھستند، مى توان استدالل مورد اینكھ حسن و حسین علیھماالّسالم پسران
 دلیل خود را از قرآن ، در مورد اینكھ حسن و حسین علیھماالّسالم: ((و بھ سعید، گفت  صداى حجاج بلند شد

 .(( را مى زنم بیاور، وگرنھ گردنت - چنانكھ ادعا مى كنى  -پسران پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ھستند،
))! دلیل خود را بیاور)) : ت كرد، و دگر بار گفتحجاج چند لحظھ سكو.)) بھ من مھلت بده : ((سعید گفت 
بھ تو مى گویم ، دلیل : ((سومین بار گفت  از لحظاتى ، براى  حجاج پس )) اندكى مھلت بده : ((سعید گفت 

 .((حسن و حسین ، دو فرزند پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ستند: گفت  خود را از قرآن بیاور كھ چگونھ مى توان
الرحیم ، َو َوھَْبنا لَھُ  اَُعوُذ بِاrِّ ِمَن الشَّْیطاِن الَرجیم ، بسم هللا الرحمن: (فكر كرد و سپس گفت سعید اندكى 

وَن ُسلَْیماَن َو اَیُّوَب َو یُْوُسَف َو ُمْوسى َو ھارُ  اِْسحاَق َو یَْعقُوَب ُكالًّ ھََدْینا َو نُْوحاً ھََدْینا ِمْن قَْبُل َو ِمْن ُذّریتِِھ داُوَد وَ 
و اسحاق و یعقوب را (77)() :َو عیسى َو اِْلیاَس ُكٌل ِمْن الّصالِحینَ  َو َكذلَِك نَْجِزى اْلُمْحِسنیَن، َو َزَكریّا َو یَْحیى

ابراھیم ] بخشیدیم و ھر كدام را ھدایت كردیم و نوح را نیز قبالً ھدایت نمودیم و از فرزندان او [ ابراھیم[بھ او 
مى   نیكوكاران را پاداش  و این چنین] ھدایت كردیم [داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و ھارون را ] 

 .(صالحان بودند یحیى و عیسى و الیاس ، ھر كدام اززكریا و ] ھمچنین [دھیم ، و 
بھ : ((حجاج گفت  ((!نام عیسى در این آیھ بھ چھ عنوان آمده است ؟: ((پس از خواندن این آیات ، سعید گفت 

عیسى پدر نداشت ، در عین حال بھ  با اینكھ: سعید گفت .)) ابراھیم است ) فرزندان (عنوان اینكھ از ذریّھ 
آمده است ، بخاطر اینكھ عیسى ، فرزند مریم ، دختر ابراھیم  ابراھیم علیھ الّسالم بھ شمار) فرزند(ھ عنوان ذّری

 رو عیسى بھ عنوان فرزند ابراھیم ، معرفى شده است و با توجھ بھ اینكھ مریم ،با علیھ الّسالم مى باشد از این
، بطریق اولى ، مى  خوانده شده ، بنابراین چندین واسطھ دختر ابراھیم است ، عیسى بھ عنوان فرزند ابراھیم

ھستند، زیرا مادرشان ، دختِر بدون واسطھ  حسن و حسین دو پسر پیامبر اسالم صلّى ّهللا علیھ و آلھ: توان گفت 
این استدالل دقیق و محكم قانع شد، دستور داد، ده ھزار دینار،  حجاج ، از.)) پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ است 

 . را آزاد ساخت بن جبیر دادند و او بھ سعید
سعید بن جبیر، آزاد  گفتنى است كھ سرانجام حجاج ، طاقت نیاورد كھ. سعید، آن دینارھا را بھ فقرا صدقھ داد

داستان آن بعنوان مناظره دیگرى از سعید  كھ. باشد،دستور داد او را دستگیر كردند و سر از بدن او جدا نمودند
  .(78)گرامى خواھد گذشت ینده از نظر خوانندگانبن جبیر، در صفحات آ

 (( خالفكارى در پوشش قرآن)) -32
با كمال تعجب مشاھده  وقتى آنھا را بررسى كرد. یده و بھ منزل آورده بودشخصى از بازار یك جعبھ میوه خر

پائین مى رفت ، میوه ھا كوچكتر مى  كرد كھ میوه ھاى دشت و قشنگ ، روى جعبھ چیده شده ولى ھر چقدر بھ



ر ما روى جعبھ را دیده و ب!! مى بخشید! آقا: ((گفت  وى بھ عنوان اعتراض ، پیش فروشنده آمده و. شدند
زیر آن با رویش یكى نیست ، آیا اخالقاً و شرعاً این ! خریده ایم اّما متاءّسفانھ  اساس آن پسندیده و بھ این قیمت

 ((درستى است ؟ كار
)) چطور؟: ((گفت  ((شما مگر قرآن نخوانده اید؟! آقاى عزیز: ((فروشنده حیلھ گر، در جواب اظھار داشت 

آیھ بھ چشم مى خورد و ھر چقدر  286اول سوره بقره ، با  باز مى كنید،شما وقتى قرآن را : ((فروشنده گفت 
شویم سوره ھا كوچكتر شده ، تا اینكھ آخرین سوره ھا را، با سھ و یا چھار آیھ ،  بھ آخر قرآن ، نزدیك مى

 ((!مى كنید و ما ھم طبق نظم قرآن عمل كرده ایم آیا این كار ایراد دارد؟ مشاھده
 (( استخاره)) -33

استخاره كرد، این  پیِش یك عارف آشنا رفتھ و درخواست. شخص جاھل و كم فھمى ، مى خواست االغى بخرد
: آقا فرمود) قوت بازوى تو قرار مى دھیم  یعنى برادرت را((79)) :َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِاَخى كَ : (آیھ شریف آمد

 ((. خوبست((
جاھل است و خداوند  چون این مرد: ((فرمود.)) بھ چھ مناسبت مى فرمائید االغ خریدِن او خوبست : ((گفتند

اى (.(80)) :َكاْالَ◌ْنعاِم بَْل ھُْم اََضلُّ ِسبیالً  َمُعوَن اَْو یَْعقِلُوَن اِْن ھُْم اِالّ اَْم تَْحَسُب اَنَّ اَْكثََرھُْم یَسْ : (در قرآن فرموده 
بلكھ آنھا در بى عقلى مانند چھارپایان ! نھ ! شنوند یا مى فھمند؟ گمان مى كنى اكثر اینھا مىآیا ! رسول ما

 (.حیوانات ھم گمراھترند ھستند، بلكھ از
جاھل ، بیسواد نیست بلكھ آدِم بى عقل  البتھ ، مقصود از. پس آدم جاھل و نادان ، در واقع برادر االغ است 

 . است
 ھ فى المثلدامن بكش ز صحبت جاھل ، ك

 جھنم است جھل آتش است و صحبت جاھل ،
 ((1شیخ مرتضى انصارى )) -34

شاگردى نمود و بعد بھ  مرحوم شیخ انصارى ، مدتى در كربالى ُمَعلّى ، در حضور مرحوم شریف العلماء،
راتب مشغول تحصیل بود دوباره اراده كرد كھ جھت تكمیل م بازگشت و مدتى نیز آنجا) شوشتر(زادگاه خویش 

 .مراجعت كند، اّما مادرش راضى نشد علمى ، بھ َعتَبات مقدسھ ،
َو ال تَخافى َو ال : (آمد بعد از اصرار زیاد آن بزرگان ، مادرش راضى شد كھ استخاره كند، این آیھ شریفھ

ُوه اِلَْیِك َو جاِعلُُوه ِمَن اْلُمْرَسلین   (.(81):تَْحَزنى اَنَا رادُّ
 (. قرار مى دھیم ھرگز مترس و محزون نباش ، كھ ما او را بتو باز مى گردانیم و از فرستادگان خودمان)

 .خوشحال شد و بھ شیخ اجازه مسافرت داد یر كرد، او خیلىوقتى كھ این آیھ را بھ مادرش تفس
اسالم بر دوِش وى  و شیخ در این مسافرت ، بھ باالترین درجھ اجتھاد و مرجعیت رسید تا جائى كھ پرچم

 .گذاشتھ شد و بزرگترین رھبر شیعھ در عصر خود گردید
 ((ماءمون در یك مناظره قرآنى درمانده شد)) -35

در یكى . داشت  در خراسان ، ماءمون روزھاى دوشنبھ و پنجشنبھ مالقات عمومى: ((گویدمحمد بن سنان مى 
ھمچنانكھ بھ . راست خود نشانده بود از این مالقاتھا، موالیم حضرت رضاعلیھ الّسالم را ھم آورده و در طرف

دستگیر كرده و  كھ مردى ، صوفى را بھ اتھام دزدى شكایتھاى مردم رسیدگى مى كرد، ماءمورین خبر دادند
مقابل ماءمون قرار گرفت و چشم ماءمون ، بھ چھره او افتاد؛ آثار سجده را در  آورده اند وقتى كھ او در

، آیا  چقدر زشت است این كار قبیح ، با این سیماى بھ ظاھر آراستھ: ((مشاھده كرده و اظھار داشت  پیشانى او
 ((تو دزدى كرده اى ؟

زیرا تو، حق  . و اضطرار، دست بھ این كار زده ام و این اختیارى نبوده است من از روى ناچارى: ((گفت 
 ((مرا از خمس و غنیمت نداده اى ؟

 ((تو چھ حقى در خمس دارى ؟: ((ماءمون گفت 
: فرماید خداوند خمس را بھ شش سھم تقسیم كرده آنجا كھ مى: ((متھم ، در جواب ماءمون اظھار داشت 

ِ ُخُمَسھُ َو لِلَّرُسوِل َو لِِذى الْقُْربىَواْعلَُموا اَنَّما ( ّrِ ََّواْلیَتامى َواْلَمساِكیَن َو اْبِن السَّبیِل اِْن ُكْنتُْم  َغنِْمتُْم ِمْن َشْىٍء فَاِن
 بدانید ھر گونھ غنیمتى بدست آوردید، (.(82)) :یَْوَم اْلفُْرقاِن یَْوَم اْلتَقََى اْلَجْمعان آَمْنتُْم بِاrِّ َو ما اَْنَزْلنا َعلى َعْبِدنا

است ، ] از آنھا[راه  در خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیكان و یتیمان و مسكینان و وامانده گان
با ایمان و بى ایمان [باطل ، روز درگیرى دو گروه ،  اگر بھ خدا و آنچھ بر بنده خود، در روز جدائِى حق از

 (. نازل كردیم ؛ ایمان آورده اید و خداوند بر ھر چیزى تواناست [روز بدر
َرُسولِِھ ِمْن اَْھِل اْلقُرى  م ا اَفاَءّهللاُ َعلى(: قسمت تقسیم كرده و فرمود 6را بھ )) فَئْ ((و ھمچنین در سوره حشر 

(.(83) :السَّبیِل َكْى الیَُكوَن ُدولَةً بَْیَن اْالَ◌ْغنیاِء ِمْنُكمْ  فَلِلِّھ َو لِلََّرُسوِل َو لِِذى اْلقُْربى َوالْیَتامى َواْلَمس اِكیِن َو اْبنِ 
رسول و خویشاوندان او و یتیمان و  اھل این آبادیھا بھ رسولش بازگرداند، از آن خدا و آنچھ را خداوند از)

 (.ثروتمندان شما دست بھ دست نگردد اموال عظیم در میان مستمندان و در راه مانده گان است ، تا این
مستمندى . سبیل و درمانده در راه است و من از آنھایم  یكى از مستحقین خمس و غنیمت ، ابن! اى ماءمون 



 ((. جا كوتاه است و ضمناً از قاریان و حافظان قرآن ھم ھستم ھستم كھ راه بجائى ندارم و دستم از ھمھ
سرقت را جارى  ا این یاوه سرائیھا حّدى از حدود الھى را ترك كرده ، حدّ بھ خیال تو، من ب: ((ماءمون گفت 

 ((نكنم ؟
اول ، نفست را پاك كن بعد دیگرى را و اّول حّد الھى را  اّول از خودت شروع كن و: ((مرد صوفى جواب داد

 ... دیگرى بر خودت جارى كن بعد بھ
 میزنى خود، پشت و پا بر راستى

 واستى ؟راستى از دیگران مى خ
 حد بھ گردن دارى و حّدمى زنى ؟

 گر یكى باید زدن صد مى زنى ؟
 ((این مرد چھ مى گوید؟: ((كرد و گفت ) ع (ماءمون رو بھ حضرت رضا
خلیفھ بسیار .)) قبل از من دزدى شده و من ھم دزدى كرده ام  او مى گوید؛: ((امام رضاعلیھ الّسالم فرمود

تو : ((صوفى جواب داد.)) بخدا قسم دست ترا قطع خواھم كرد: ((گفت صوفى  خشمگین شده و خطاب بھ مرد
 ((!قطع مى كنى ؟ با اینكھ بنده و غالِم حلقھ بگوش منى ؟ دست مرا

 ((من از كجا بنده و عبد تو ھستم ؟! واى بر تو: ((ماءمون پرسید
بیت الماِل جمیع مسلمانان ، خریده پول  از آنجائى كھ مادر تو كنیز بوده و پدرت آنرا، با: ((مرد متھم جواب داد

عالم ھستى ؟ مگر اینكھ ترا آزاد كنند؟ و اگر ھمھ مسلمانان ترا  تو بنده تمام مسلمانان ، در شرق و غرب. است 
 ((. ام آزاد كنند، من یكى آزاد نكرده

مرا نمى دھى ؟  آل رسول صلّى ّهللا علیھ و آلھ و من و امثال با ھمھ این اوضاع ، تو خمس را مى بلعى و حق
 ھرگز نمى تواند، مانند خودش را پاك كند؛ بلكھ باید انسانھاى پاك ، حدود الھى را عالوه بر این ، شخِص ناپاك

را نمى تواند اجرا  جارى كنند و كسى كھ در گردن او حقوق الھى باشد و خودش مستحق حّد باشد، حدود الھى
اَتَاُْمُروَن النّاَس بِالبِِّر َو تَْنُسْوَن اَْنفَُسُكْم َو ) آیا این آیھ را شنیده اى ؟. كند، مگر اینكھ اّول بر خود او حّد اجرا شود

با  آیا مردم را بھ نیكى دعوت مى كنید، اّما خودتان را فراموش كرده اید،(.(84)):تَْعقِلُونَ  اَْنتُْم تَْتلُوَن اْلِكتاَب اَفَال
 (( (اینكھ شما كتاب خدا را مى خوانید؟ آیا نمى اندیشید؟

حضرت )) فرمائید؟ درباره این شخص چھ مى: ((ماءمون متوجھ حضرت رضاعلیھ الّسالم شده و گفت 
ةُ اْلبالَِغھُ ) :خداوند متعال بھ حضرت محّمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ فرمود((: فرمود سا و دلیل ر(...(85)):فَلِلِّھ اْلُحجَّ

جاھل با نادانى اش  ھیچكس ، بھانھ اى باقى نمى گذارد؛ چنان دلیلى كھ دلیلى كھ براى) قاطع براى خداست 
دلیل را در مى یابد و دنیا و آخرت بوسیلھ دلیل  متوجھ آن مى شود، ھمانطورى كھ دانا بوسیلھ علم خویش ، آن

 ((.ده و دلیل اقامھ كردبراى تو استدالل نمو این مرد. و برھان پایدار مانده است 
تعطیل كرد و دستور آزادى آن مرد را صادر نمود و از  ماءمون وقتى اوضاع را چنین دید؛ مالقات عمومى را

رضاعلیھ الّسالم فتاد و باالخره آن حضرت را مسموم نموده و بھ شھادت  اینجا بھ فكر از بین بردن حضرت
 .(86)رسانید
 (( لعن یزید در قرآن)) -36

او )) نظر شما درباره یزید ابن معاویھ چیست ؟: ((ال كرد سؤ(87)ُمھَنّا بن یحیى ، روزى از احمد بن حنبل
 ((. كھ جنایات بزرگى مرتكب شده ، و مدینھ پیامبر را غارت كرده است یزید ھمان كسى است: ((جواب داد

از دوستان یزید مى  مردم بھ ما مى گویند، شما! اى پدر: ((وزى بھ او گفتم پسرش صالح ، مى گوید، ر
و روز جزاء دارد دوسِت یزید مى  آیا كسى كھ ایمان بھ خدا! پسر جان : ((وى در جواب گفت .)) باشید
خداوند چگونھ یزید را لعنت نكنم ، با آنكھ : ((حنبل گفت  احمد)) پس ، چرا لعنش نمى كنى ؟: ((گفتم )) شود؟

در آنجا : ((گفت )) كجاى قرآن خداوند، یزید را مورد لعنت قرار داده است ؟ در: ((گفتم .)) او را لعن كرده 
َمھُْم لََعنَھُُم ّهللاُ فَ  فَھَْل َعَسْیتُْم اِْن تََولَّیتُْم اَْن تُْفِسُدوا فِى اْالَ◌ْرِض َو تُقَطُِّعوا اَْرحاَمُكْم، اُؤ لئَِك الَّذینَ ) :كھ مى فرماید اَصَّ

 :(.(88)َو اَْعمى اَْبصاَرھُمْ 
كنید، باز ھم امیِد  فساد و قطع رحم شما اگر از فرمان خداوند و اطاعت قرآن روى بگردانید، یا در زمین)

 (.چشمشان را كر و كور گردانید نجات دارید؟ آنھا كسانى ھستند كھ خدا آنھا را لعنت كرده و گوش و
سال دوم ، فساد كرده  یزید چون حكومت یافت ، سال اول قطع رحم كرد حسین علیھ الّسالم را كشت ،! پسرم 

 .واصل شد ل سوم ، بھ كعبھ جسارت كرده و بھ دركسا و مدینھ را بھ قتل و غارت كشید و
قتل عام و غارت مدینھ مى باشد؟ این در حالى بود كھ  آیا فسادى بزرگتر از قتل حسین علیھ الّسالم و سھ روز

مھاجر و انصار، بر ھفتصد نفر، بالغ مى شد و تعداد كشتگان غیرمعروف  تعداد كشتگان معروفین قریش ، از
بھ  مردم در دریاى خون شناور بودند، بطوریكھ خون. زن و مرد، بھ ده ھزار نفر مى رسید ،، از بنده و آزاد

یزید، در شھر مّكھ منجنیقھا  بعد از آن بھ دستور. قبر رسول خدا رسیده ، روضھ و مسجد پر از خون شده بود
نده حسین ، در تابوتى كش: رسول خدا فرموده بود در حالى كھ. زده و ویران كردند  نصب كرده كعبھ را آتش 

اھل دنیا را مى چشد، بطوریكھ دست و پایش را بھ زنجیرھاى آھنین بستھ ، او را  از آتش بوده و نصف عذاب



 ((.(89)مى افكنند  آتش  با سر میان
 اى كھ گفتى بر یزید و آل او لعنت مكن
 زآنكھ شاید حقتعالى كرده باشد رحمتش
 آنچھ با آل نبى كرد او، اگر بخشد خداى
 ھم ببخشاید ترا، گر كرده باشى لعنتش

 (( طاووس یمانى و استدالل قرآنى)) -37
یكى از كسانى را  دستور داد. ، در ایام خالفت خود بھ قصد حج وارد مكھ شدھشام بن عبدالملك ، خلیفھ اموى 

نائل شده است حاضر كنند، تا از او راجع  كھ زمان رسول خدا را درك كرده و بھ افتخار مصاحبت آن حضرت
ھشام . اصحاب رسول خدا كسى باقى نمانده و ھمھ از دنیا رفتھ اند بھ او گفتند از. بھ آن عصر سؤ االتى بكند

 .كردند طاووس یمانى را حاضر)). را حاضر كنید تا از سخنانش استفاده كنیم (90)تابعین پس یكى از: ((گفت 
كھ سالم  وقتى ھم. طاووس موقع ورود، كفش خود را در مقابل ھشام ، روى فرش از پاى خود در آورد

طاووس بھ )) امیرالمؤ منین  السالم علیك یا: ((برخالف معمول كھ ھر كس بھ خلیفھ سالم مى كرد مى گفت 
بھ عالوه فوراً در مقابل ھشام . زبان نیاورد را بھ)) یا امیرالمؤ منین ((قناعت كرد و جملھ )) السالم علیك ((

حال آنكھ معموالً در حضور خلیفھ مى ایستادند تا اینكھ خود مقام خالفت  نشست و منتظر اجازه نشستن نشد، و
 .((حالت چطور است ؟! ھشام : ((از ھمھ باالتر اینكھ طاووس بھ عنوان احوالپرسى گفت  .اجازه نشستن بدھد

: طاووس گفت  براى ھمین خطاب بھ. سخت خشمگین ساختھ و ناراحت كرد رفتار و كردار طاووس ، ھشام را
 ((این چھ كارى است كھ در حضور من انجام دادى ؟((

 :طاووس پرسید
 -((چھ كارى انجام دادم ؟)) -

 :ھشام با لحنى تند جواب داد
خطاب  منین چرا كفشھایت را در حضور من در آوردى ؟ چرا مرا بھ عنوان امیرالمؤ! چھ كرده اى ؟))-

احوالپرسى كردى  نكردى ؟ چرا بدون كسب اجازه در حضور من نشستى ؟ چرا این گونھ توھین آمیز از من
 ((؟

براى این بود كھ  اّما اینكھ كفشھا را در حضور تو در آوردم: ((طاووس در جواب پرسشھاى او چنین پاسخ داد
رم و او از این جھت بر من خشمگین نمى متعال در مى آو من روزى پنج بار در حضور خداوند عزیز و

 ((.شود
، بسیارى از اھل  اّما اینكھ تو را بھ عنوان امیر ھمھ مؤ منان نخواندم ، چون واقعاً تو امیر ھمھ مؤ منان نیستى

خواندم ، زیرا خداوند پیغمبران و  اّما اینكھ تو را بھ نام خودت. ایمان از امارت و خالفت تو ناراضى اند
)) یا عیسى ((و )) یا یحیى ((و یا )) یا داود((آنھا بھ  زدیك خویش را بھ نام مى خواند و در قرآن ازدوستان ن

نھ بھ نام -بر عكس ، خداوند ابولھب را با كنیھ . مقام انبیاء الھى تلقى نمى شود یاد مى كند و این كار، توھینى بھ
 . كرده است یاد -

بن ابى طالب  بل از اجازه نشستم ، براى اینكھ از امیرالمؤ منین علىو اّما اینكھ گفتى ، چرا در حضور تو ق
اھل آتش را ببینى ، نظر كن بھ كسى كھ خودش  اگر مى خواھى مردى از: ((علیھ الّسالم شنیدم كھ فرمود

 .((اند نشستھ است و مردم در اطراف او ایستاده
از امیرالمؤ )) : طاووس گفت.)) موعظھ كن اى طاووس ؛ مرا : ((سخن طاووس كھ بھ اینجا رسید ھشام گفت 

بس بزرگ ؛ آن مار و عقربھا  منین على بن ابیطالب علیھ الّسالم شنیدم كھ در جھنّم مارھا و عقربھائى است
طاووس این را گفت و از جا حركت كرد .)) نمى كند ماءمور گزیدن امیرى ھستند كھ با مردم بھ عدالت رفتار

  .(91)و بھ سرعت بیرون رفت
 (( حضرت مریم و غذاى آسمانى)) -38

غیب غذاى آماده  ادت ، از عالمحضرت مریم ، قبل از اینكھ فرزند خویش را بدنیا آورد؛ ھمیشھ در محراِب عب
یا اْلِمْحراَب َوَجَد ِعْنَدھا ِرْزقاً قاَل یا َمْریُم اَنّى: (داشت  لَِك ھذا قالَْت ھَُو ِمْن ِعْنِدّهللاِ اِنَّ ّهللاَ  ُكلَّما َدَخَل َعلَْیھا َزَكرَّ

زكریّا وارد محراب او مى شد، غذاى مخصوصى در آنجا مى  ھر زمان:(.(92))یَْرُزُق َمْن یَشاُء بَِغْیِر ِحسابٍ 
خداوند بھ ھر كس . خداست این از سوى : ((گفت !)) این را از كجا آورده اى ؟ ! اى مریم: ((از او پرسید. دید

 ((.حساب روزى مى دھد بخواھد؛ بى
درخت را بھ طرف خود  اى مریم تنھ: ((اّما زمانى كھ فرزندش را بدنیا آورد از سوى پروردگار خطاب رسید

ُرطَباً َو ھُّزى اِلَْیِك بِِجْذِع النَّْخلَِھ تُساقِْط َعلَْیِك )). (میل كنى  تكان ده ، رطب تازه اى بر تو بریزد و
و  چھ شده است كھ وقتى درد زایمان نچشیده بودم روزِى مرا بى رنج! خدایا!: ((كرد  مریم عرض(.(93)َجنیّاً 

كودك ھم  و بدون درخواست عنایت مى كردى و اكنون كھ ضعف بر من غلبھ كرده و پرستارى این زحمت
 ((نخل خرما فرمان مى دھى ؟ موجب گرفتارى شده ، مرا بھ تكاندن

دل تو  قبل از این پیشآمد تمام قلبت و خاطرت براى ما بود و ! اى مریم: ((از درگاه پروردگار خطاب رسید



كھ گوشھ دلت بھ این كودك  تپید و ما نیز كار ترا، بدون زحمِت درخواست انجام مى دادیم ، اكنون براى ما مى
غافل مى شود و ما را فراموش مى كنى براى ھمین زحمت تو افزون  است و گاھى با یاد او از ما و ذكر ما

  ((.(94)گشتھ است
 (( فرزند دختر در قرآن)) -39

خجستگى و میمنت زن در )) :واثلھ بن اشفع روایت مى كند كھ حضرت رسول اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ رمود
حق تعالى در باب نعمت و منّت ابتداء دختر را  پسر، مگر نمى بینید كھ این است كھ اّول دختر بزاید بعد از آن
ُكورْ : (فرماید ذكر فرموده بعد پسر را، آنجا كھ مى  خداوند(.(95) :یَھَُب لَِمْن یَشاُء اِناثاً َو یَھَُب لَِمْن یَشاُء الذُّ

 ((.(96)كند متعال ، بھ ھر كس بخواھد، دختر مى بخشد و ھر كھ را كھ بخواھد فرزند پسر عطا مى
 (( یك آیھ مناسب)) -40

كھ آیھ مناسبى از  سلطان محمود غزنوى ، مقبره اى براى خود آماده ساختھ و بھ یكى از ندیمان خود دستور داد
ه ِذِه َجھَنَُّم : (بنویسید: فت خوش ذوق گ ندیم عارف و. قرآن كریم پیدا كن كھ بر روى سنگ آن گور حّك كنم 

 .(98)شدكھ بھ شما وعده داده مى  این ھمان دوزخى است(.(97)الَّتى ُكْنتُْم تُوَعدونَ 
 (( غرور و خودبینى)) -41
كھ شخصى متكبر و با  اعمش ، شخص عالم و ظریفى بود روزى در كنار رودخانھ اى نشستھ بود(99)سلیمان

ندرس و او را با لباسھاى كھنھ و م وقتى چشمش بھ اعمش افتاد. ظاھرى آراستھ ، از آنجا عبور مى كرد
و بالفاصلھ از دست )) برخیز و مرا از این آب بگذران  !اى مرد: ((مشاھده كرد؛ بھ نظرش حقیر آمده و گفت 

در بین راه ، مرد سواره این آیھ را . او ناچار پذیرفتھ و وارد آب شد. سوار شد او گرفتھ و كشید و بر دوش او
َرلَنا ھذا َو ما كُ : (كرد قرائت كھ این را مسّخر  پاك و منزه است خدائى(.(100)) :نّاّ لَھُ ُمْقرنینْ ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ

 (. نداشتیم ما ساخت ، وگرنھ ما توانائى تسخیر آنرا
ھم قرائت مى كرد؛  اعمش كھ از طرز رفتار او و حركات جسارت آمیزش بھ تنگ آمده بود؛ بویژه آنكھ آیھ اى

َو قُْل َربِّ اَْنِزْلنى ُمْنَزالً ُمباَركاً َو : (داخل آب انداختھ و بھ او این آیھ را تالوت كرد او را در وسط رودخانھ ، بھ
 بھترین فرود آورندگانى بگو پروردگارا ما را در منزلگاھى پربركت فرود آر، و تو(.(101))َخْیُر اْلُمْنِزلینْ  اَْنتَ 

(102).) 
 (( مناظره كنیز ھوشمند با خلیفھ)) -42

كمال در اختیار  ھارون الرشید، پنجمین خلیفھ عباسى ، روزى شنید كھ یكى از كارمندانش كنیزى زیبا و با
عالقھ ایكھ بھ كنیز داشت چیزى  آن مرد از نھایت. دارد؛ او را احضار كرده و درخواست خرید كنیزك را نمود

 . نگفت و غمگین و محزون بھ خانھ برگشت
مى دانى : گفت  مرد((كنیِز باھوش ، ھمینكھ از ناراحتى موالى خویش آگاه گشت ، از او علت را جویا شد؛ 

حافظ و قارى قرآن ھستى ؛ ولى  ھ تو عالقھ مندم ، براى اینكھ عالوه بر كماالت ظاھرى و باطنىمن چقدر ب
 ناراحت نشو من: ((لحنى مھرآمیز بھ موالیش گفت  كنیز با.)) امروز خلیفھ امر نموده ترا بدربار بفرستم 

 ((.بحول و قوه الھى با او سخن مى گویم و او ناچار مرا بتو باز مى گرداند
 عجب: ((جمال او افتاد، مجذوب او گشتھ و بى اختیار پرسید موقعى كھ چشم خلیفھ بھ. یز بھ دربار رفت كن

 ((!جمال زیبائى دارى ؟
بخواھد، در زیبائیھاى آفرینش  خداوند ھر چھ(.(103)):یَزیُد فى اْلَخْلِق ما یَشاُء اِنَّ ّهللاَ َعلى ُكلِّ شٍى قَدیر: (كنیز

 (. مى افزاید و او بر ھر چیزى تواناست
 ((؟ از آیات قرآن جواب مى دھى: ((خلیفھ از گفتار لطیف و رفتار ظریف او تعجب نموده و گفت 

  (.فضل خداى من است این توانائى ، از (.(104)):ھذا ِمْن فَْضِل َربّى: (نیزك
كنیز با لحن حجازى و  ((. رائت شیوائى دارى ، قدرى براى من قرآن بخوانشنیده ام صوت زیبا و ق: ((خلیفھ 

الرحمن الرحیم اِنَّ ھذا اَخى لَھُ تِْسٌع َو تِْسُعوَن نَْعَجةٌ َولَِى  بسم هللا: (با صوتى دلربا، شروع بھ تالوت قرآن كرد
نى فِى اْلِخطابْ  نَْعَجةٌ واِحَدةٌ فَقاَل اَْكفِْلنیھا وَ  این برادر من است او نود و نھ میش دارد و من یكى (.(105)) :َعزَّ

 (. غلبھ كرده است من واگذار و در سخن گفتن بر مناین یكى را ھم بھ : ندارم ، اّما او اصرار مى كند كھ  بیش
نمى شوى و چشم طمع ،  با خواندن این آیھ ، بھ خلیفھ فھماند كھ تو با اینھمھ كنیزان ماھرو، در حرمسرا سیر

 . بھ كنیزى كھ در خانھ یكى از كارمندان توست دوختھ اى
اى : ((بھ او گفت  ر اشكھایش فرو ریخت وآنچنان این آیھ اثر عمیق در دل سخت ھارون گذاشت كھ بى اختیا

 ((معلوم مى شود كھ موالى خود را بى اندازه دوست دارى ؟! كنیز
 (.اُْلفت داد خداوند دلھاى آنھا را بھ ھم نزدیك كرده و(.(106)) :َو اَلََّف بَْیَن قُلُوبِِھمْ : (كنیز گفت 

شیطانى خویش  ھارون كھ در مقابل جوابھاى منطقى و قرآنى كنیز، كامالً خود را باختھ بود از خواستھ
وهُ اِلَْیكِ  اِنّا َو ال تَخافى َو ال تَْحَزنى: (منصرف شده و با این آیھ بھ او پاسخ داد نترس و غمگین (.(107)):رادُّ
 (. مباش كھ ما او را بھ تو باز مى گردانیم

 .(108)برگردانند  تى بھ كنیز بدھند و او را نزد موالیش سپس دستور داد خلع



 (( پیرمرد و استیضاح بنى امیھ)) -43
برفراز كشورھاى  سایھ حكومت ننگین خویش را،) 125 -  105(یفھ اموى كھ در سالھاى ھشام ، نھمین خل

ھشام در بیابان بھ . خود رو بھ صحرا نھاد روزى بقصد شكار و تفریح ، با ھمراھان. اسالمى گسترانیده بود
گ آورده باشد، او بھ خیال اینكھ شكارى بھ چن. دور بھ غبارى افتاد دنبال شكار مى گشت كھ ناگھان چشمش از

وقتى بھ نزدیك رسید، كاروانى را . خویش بھ آن سو عازم شد  با غالم مخصوص  از ھمراھان جدا شده و
 .كرد كھ روغن زیتون و كاالھاى دیگرى را حمل مى كردند مشاھد

یار را بى اخت از میان جمعیت كاروان ، پیرمردى را تنھا یافت ؛ ظاھر آراستھ و سیماى زیباى پیرمرد، ھشام
 ((اھل كجائى ؟ و محل تولّد كجاست ؟ !پیرمرد: ((از او پرسید. بسویش كشاند
عزیزترین قبیلھ عرب  من از شھر كوفھ ھستم و ترا با این موضوع چكار؟ زیرا من اگر از: ((پیرمرد گفت 

ضررى ندارد ضرر ندارد و از موضوعى كھ بتو نفع و  باشم بتو سودى ندارد و اگر از ذلیلترین قبیلھ باشم ترا
 ((. پرسش تو بیھوده است

.)) حال خویش آگاه كنى  از سخنان تو معلوم مى شود كھ حیا، مانعت مى گردد كھ مرا از حقیقت: ((ھشام گفت 
 یُْعَرُف اْلُمْجِرُمونَ : (ھیكل ناموزن ھشام را برانداز مى كرد با لحنى خندان گفت  پیرمرد كھ قیافھ زشت و

ناموزنى اندام تو، پستى  من از زشتى صورت و.) بدكاران از چھره ھایشان شناختھ مى شود((109)):بِسیماھُْم؛
و خویشاوندان خود را نام )) من از فالن قبیلھ ام  كھ خود را معرفى كنم ، بدانكھ نسب ترا دانستم و اگر ناچارم

كھ از قبیلھ تو نباشد   این نسبت ناپسندیده اى كھ تو دارى و بھ آنكس  پناه مى برم بخدا از: ((ھشام گفت . برد
 ((. شكرھا واجب است

كھ عیب مردم كنى ، تو  كھ تو دارى ، جا داردبا این صورت زیبا و چشم شھال : ((پیرمرد عاقل و شجاع پرسید
 ((خود را معرفى كن كھ از كدام قبیلھ اى ؟

حالى كھ با  پیرمرد دانا، چون این جواب را شنید، در.)) من از اعیان و اشراف بنى امیّھ ام : ((ھشام گفت 
نشنیده اى كھ بنى امیھ ، مگر  از این دودمان و نسب كھ تو دارى! شرمت باد: ((صداى بلندى مى خندید گفت 

حقوق خاندان نبوت دراز كردند و در راءس شما  در جاھلیت ربا مى خوردند، و چون مسلمان شدند، دست بھ
در چھل معركھ جنگى ، قبیلھ تو پشت بھ دشمن كرده . ستمگرى است  ابتدا، مردى بود شرابخوار، و حاال مرد

! روششان این باشد خاك بر سر آن جمیعتى باد كھ. رده اندمقابل لشگر باطل گریختھ و آبروى خویش را ب و از
اھل  رسول خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ گواھى داد كھ شما از و مردانگى و شجاعتشان این چنین ، با ھمھ اینھا

 .دوزخ ھستید
ُعتبھ . دسربلند نتوانند كر مردان شما از عار نسب ، آفتابى نمى شوند و زنان شما از پستى طینت و غلبھ شھوت

و ھند با آن ھمھ . منتسب بھ شما است  -مى جنگید كھ در روز بدر، پرچم كفّار بدست او بود و با مسلمانان -
كھ در ایام جاھلیت مشروب فروشى مى كرد و چون ترقى كرد  -ابوسفیان  . خالفكاریھا، از شما خانواده است

از  -نیافت  كھ مسلمان شد، ھرگز بھ اعتقاد، توفیقاو بعد از این. لشكر بھ جنگ پیامبر فرستاد چندین مرتبھ
 . شماست
خداوند ھرگز شكم ترا سیر ):(بَْطنَكَ  ال اَْشبََع ّهللاُ : (كھ رسول اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ درباره او فرمود -معاویھ 
یش خواند و چون پیامبر، در افتاده و زیاد ابن ابیھ را برادر خو ھمو بود كھ با وصى. از شماست  -.)نگرداند

را  پسرش یزید را بجاى خود، بر مردم حكومت داد، تا سنتھاى پیغمبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ دولت وى پایان یافت
كوفھ شراب خورد و با حال  از شما خاندان است ولید، كھ در. زیر پا نھاد و بجاى ھر سنّتى ، بدعتى گذاشت 

است كھ خداى متعال ویرا در قرآن فاسق  او ھمان كسى. دمستى ، با مردم نماز صبح را چھار ركعت خوان
 : خوانده ، آنجائیكھ فرموده

ھمچون كسى است كھ فاسق  آیا كسى كھ با ایمان باشد((110)):اَفََمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً الیَْستَُووْن؛)
 (.(111)نھ ، ھرگز این دو برابر نیستند! است ؟

بود كھ خانھ كعبھ را  از خانواده شماست عبدالملك بن مروان كھ عادلترین استاندار او، حجاج بن یوسف ملعون
 ((.خراب كرد

سخنان قھرآمیز و تكان  وقتى پیر روشن ضمیر، از سخنان خود فارغ گشت ھشام حیرت زده نگاه مى كرد و بھ
  .(112)حال آشفتھ و غمگین بسوى سپاه خود برگشت با. چھ جوابى بدھددھنده او فكر مى كرد كھ 

 ((!اى كاش این آیھ را فراموش نمى كرد)) -44
اھالى آنجا صحبت مى  در ارزنھ الروم ، با یكى از: ((كاظم بن محمد، مؤ لف كتاب جلبندى اسرار مى نویسد

این عجمھا چقدر نادان : او گفت . و آلھ رسید كردیم ، تا سخن بھ شخصیت عایشھ ، ھمسر پیامبرصلّى ّهللا علیھ
ا بھ عایشھ ترجیح مى دھند و او را از عایشھ باالتر ّهللا علیھ و آلھ ر فاطمھ ، دختر پیامبرصلّى. و كم فھم ھستند
نقل كرده و در حفظ داشت ؛ بخالف  دانند و حال آنكھ عایشھ سى ھزار حدیث ، از پیامبر و با فضیلتر مى

 . نقل نشده است فاطمھ ، كھ صد حدیث از وى
كھ خداوند مى  رداى كاش عایشھ عوض حفظ سى ھزار حدیث ، این آیھ قرآن را فراموش نمى ك: ((گفتم 



َج اْلجاِھلِیَِّة اْالُ◌ولى: (فرماید ْجَن تَبَرُّ در خانھ ھاى خود ! اى ھمسران پیامبر (.)(113):َو قَْرَن فى بُیُوتُِكنَّ َو التَبَرَّ
 (( (.میان مردم ظاھر نشوید بمانید، و ھمچون دوران جاھلیِت نخستین در

 (( تاءثیر آیات قرآن)) -45
خویش ، چنان اقتدارى  مردى است كھ در ابتدا دزد و شخص فاسقى بود او در كار(114)فَُضیل بن عیاض

آلودگى ھا چون ذاتاً شایستگى داشت ، در اثر  اّما با ھمھ. داشت كھ فاصلھ ابیورد و سرخس را ناامن كرده بود
اشت ، توبھ واقعى كرده و یكى از بزرگان عرفاء شد و تعدادى انسان گذ تحوالت درونى ،تمام گناھان را كنار

 .تربیت كرد صالح
شب بھ قصد ربودن  در مورد علت توبھ او نوشتھ اند كھ وى ، در ھمان ایام جھالت ، عاشق دخترى شد و نیمھ

قرآن بگوشش رسید گرفت ، اتفاقاًصداى  او ھنگامى كھ از دیوار خانھ دختر، باال رفت ، و باالى دیوار قرار
او وقتى دقت كرد، شنید كھ . صداى قرآن بگوش فَُضْیل مى رسید كھ در ھمسایگى آنخانھ قرائت مى شد، چنانكھ

مدعیّان  آیا وقت آن نرسیده كھ(.(115)):اَلَْم یَاِْن لِلَّذیَن اَمنُوا اَْن تَْخَشَع قُلُوبُھُْم لِِذْكِر ّهللاِ ) :این آیھ را مى خواند
تجّرى و عصیان ؟ تا كى پشت  یعنى تا كى قساوت قلب ؟ تا كى) ایمان ، قلبشان براى خدا نرم و خاشع شود؟

این جملھ را در باالى دیوار شنید، گوئى بھ خود  قت جدا شدن از گناھان نیست ؟ این مرد كھبخدا كردن ؟ آیا و
 ((. وقتش رسیده است ، االن ھم وقت آن است! چرا؟ خدایا: او وحى شد، گوئى ھمانجا گفت 

ت را كنار صفات زش از دیوار پائین آمد و بعد از آن ، دزدى ، شراب ، قمار و از تمام آلودگى ھا توبھ كرده و
كھ براى او مقدور بود، اموال مردم را  از ھمھ بسوى خدا ھجرت كرد، از ھمھ دورى گزید تا حدى. گذاشت 

 .(116)گردید)) شیخ الَحَرم ((ُملقَّب بھ  بھ صاحبانشان پس داد، حقوق الھى را ادا كرد و
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  ))رعایت اصول قرآنى حتى در حال جنگ (( -46

، اصرار داشت كھ از پشت خیمھ ھا بیاید بلكھ دست بھ یك جنایتى بزند، ولى ))شمر((در صبح عاشورا، 
نمى دانست كھ امام حسین علیھ الّسالم بال دستور داده اند كھ خیمھ ھا را از نزدیك یكدیگر، بھ شكل منحنى 

وقتى شمر آمد و با .قرار داده و پشت آنھا را خندق بكنند و در آن آتش برپا كنند، تا دشمن نتواند حملھ كند
! یا اباعبدهللا : ((اصحاب عرض كردیكى از . این وضع مواجھ شد، ناراحت شده و شروع بھ فحاشى كرد

 



  !))نھ ((حضرت فرمودند، .)) اجازه دھید او را با یك تیر، از پاى درآوریم 
من او : ((عرض كرد. او چنین پنداشت كھ حضرت شمر را نمى شناسد و بھ خبث باطنى او متوجھ نیست 

پس چرا : ((، عرض كردمن ھم مى شناسم : ((فرمود.)) را مى شناسم كھ چھ آدم شقى و پستى است 
من نمى خواھم جنگ را شروع كرده باشم ، تا آنھا دست بھ جنگ و : ((فرمود!)) اجازه نمى دھید؟

خونریزى نزنند من دست بھ جنگ و مبارزه نمى زنم و این اصل قرآنى را محترم مى شمارم كھ خداوند 
ْھِر اْلَحراِم َواْلحُ : (مى فرماید ْھُر اْلَحراُم بِالشَّ ُرماُت قِصاُص فََمِن اْعتَدى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْیِھ بِِمْثِل َما اَلشَّ

  )117(.)اْعتَدى َعلَْیُكْم َواْعلَُموا اَنَّ ّهللاَ َمَع اْلُمتَّقینَ 
اگر دشمنان ، احترام آن را شكستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز [ماه حرام در برابر ماه حرام ، :(

و تمام حرامھا قابل قصاص است و بطور كلّى ھر كس بھ شما تجاوز كرد، ] حق دارید مقابلھ بھ مثل بكنید
ید، و از خدا بپرھیزید و زیاده روى نكنید و بدانید خداوند با پرھیزگاران است ھمانند آن بر او تعّدى كن

(.)118(  
  ))ن پیر زِن حافظ قرآ(( -47

بھ خانھ خدا مى رفتم ، در بین راه زنى دیدم كھ در سّن پیرى بود و : ((مى گوید)119(عبدهللا بن مبارك
  )120(.)َسالٌم قَْوالً ِمْن َربٍّ َرحیمٍ : (گفت . ى از پشم داشت ، بھ وى سالم دادم چادر

  .)لھى است ، این سخنى است از سوى پروردگارى مھربان بر آنھا سالم و درود ا:(
  :در این بیابان چھ مى كنى ؟ جواب داد! مادر جان : گفتم 

  .)ھر كس را خداوند گمراه سازد ھدایت كننده اى ندارد:()121()َو َمْن یُْضلِِل ّهللاُ فَال ھاِدَى لَھُ (
  .دانستم كھ او از قافلھ عقب مانده و راه را گم كرده است 

ِد اْلَحراِم اِلَى ُسْبحاَن الَّذى اَْسرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسجِ : (از كجا مى آیى و بھ كجا مى روى ؟ گفت : گفتم 
الحرام ، بھ پاك و منزه است خدائى كھ بنده اش را در یك شب ، از مسجد :()122(.)اْلَمْسِجِد اْالَ◌ْقصى 
  .فھمیدم كھ از مكھ برگشتھ و بھ بیت المقدس مى رود.) مسجد االقصى برد

فھمیدم كھ سھ شبانھ  )123()ثَالَث لَیاٍل َسّویًا: (چند روز است كھ در بیابان سرگردان ھستى ؟ گفت : گفتم 
  .روز در آن بیابان گم شده و حیران و سرگردان است 

آب و غذا از جانب خداست )124()ھَُو یُْطِعُمنى َو یَْسقینِ : (آیا چیزى براى خوردن دارى ؟ گفت : پرسیدم 
.  

فَلَْم تَِجُدوا ماًء : (گفتم در این صحراى بى آب و علف چگونھ وضو، مى گیرى ؟ این آیھ را قرائت كرد
ُموا َصعیداً طَیِّباً  دانستم كھ تیمم .) اگر براى وضو و غسل آب نیابید، با خاك پاكى تیمم كنید: ()125()فَتَیمَّ

  .مى كند
یاَم اِلَى اللَّْیلِ : (گر میل دارى بدھم ؟ گفت پیش من طعام و غذا ھست ا: گفتم  وا الصِّ روزه :()126()ثُمَّ اَتِمُّ

  .دانستم كھ روزه است .) انیدرا در اول شب بھ پایان رس
َع َخْیراً فَاِنَّ : (اال ن كھ ماه رمضان نیست ، چطور روزه گرفتھ اى ؟ این آیھ را خواند: پرسیدم  َو َمْن تَطَوَّ

كسى كھ فرمان خدا را در انجام كارھاى نیك ، اطاعت كند؛ خداوند در برابر :()127()ّهللاَ شاِكٌر َعلیم 
  .)عمل او شكرگزار، و از افعال وى آگاه است 

و روزه :()128()تُْم تَْعلَُمونَ َو اَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُكْم اِْن ُكنْ : (گفت . در سفر افطار كردن مباح است : گفتم 
  .)داشتن براى شما بھتر است اگر بدانید

انسان ھیچ :()129(.)ما یَْلفِظُ من قَْوٍل اِالّ لََدْیِھ رقیٌب َعتید: (فت چرا مانند من سخن نمى گوئى ؟ گ: گفتم 
  )130(.)نكھ ھمان دم ، دو فرشتھ مراقب و آماده ھستندسخنى را بر زبان نمى آورد مگر ای

ْمَع َواْلبََصَر َوالفُؤ اَد ُكلُّ اُولئَِك كاَن َعْنھُ َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََك : (اھل كجائى ؟ گفت : گفتم  بِِھ ِعْلٌم اِنَّ السَّ
  .ھ بھ آن آگاھى ندارى ، پیروى مكن ؛ چرا كھ گوش و چشم و دل ، ھمھ مسئوولنداز آنچ:()131(.)ُمْسئُوالً 

ال تَْثریَب َعلَْیُكُم اْلیَْوَم یَْغفُِرّهللاُ لَُكْم َو ھَُو اَْرَحُم : (گفت . خطا كردم مرا حالل كن : گفتم 
امروز مالمت و توبیخى بر شما نیست ، خداوند شما را مى بخشد؛ و او مھربانترین :()132(.)الّراِحمینَ 

  ).مھربانان است 
َعلُوا ِمْن َخْیٍر یَْعلَُمھُ َو ما تَفْ : (مى خواھى ترا بر شتر سوار كنم تا بقافلھ برسى ؟ گفت : گفتم 

  ).آنچھ از كارھاى نیك انجام دھید خدا آن را مى داند:()133(.)ّهللاُ 
قُْل لِْلُمؤ : (شدم و شترم را خوابانیدم ، تا او سوار شود؛ اّما وقتى كھ خواست سوار شود، گفت  من پیاده

وا ِمْن اَْبصاِرِھمْ  من .) چشمھاى خود را، از نگاه بھ نامحرمان ببندید: بھ مؤ منان بگو:()134(.)ِمنیَن یَُغضُّ
  .چشم خود را بستم 

  .ولى ھنگام سوار شدن ، شتر رم كرد و چادرش پاره شد
َو یَْعفُوا َعْن  َو ما اَصابَُكْم ِمْن ُمصیبٍَة فَبِما َكَسبَْت اَْیدیُكمْ : (در این ھنگام ، این آیھ را تالوت كرد

ى را نیز ھر مصیبتى كھ بھ شما مى رسد، بخاطر اعمالى است كھ انجام داده اید، و بسیار:()135(.)َكثیرٍ 



  .)عفو مى كند
.) ن را بھ سلیمان فھماندیم ما آ:()136(.)فَفَھَّْمناھا ُسلَْیمانَ : (گفت . اجازه بده پاى شتر را بھ بندم : گفتم 

ُسْبحاَن الَّذى :(براى سوار شدن آماده است او ھم سوار شد و این آیھ را خواند: پاى شتر را بستم و گفتم 
َرلَنا ھذا َو ما ُكنّا لَھُ ُمْقِرنینَ  پاك و منزه است خدائى كھ این را مسّخر ما ساخت وگرنھ ما :()137(.)َسخَّ
  .)توانائى تسخیر آن را نداشتیم 

حركت كردم و چون مى خواستم او را ھر چھ سریعتر بقافلھ برسانم ، شتر را . آنگاه مھار ناقھ را گرفتم 
َواْقِصْد فى : (سرعت مى راندم و با صداى بلند بر شتر صیحھ مى زدم ؛ دیدم این آیھ را قرائت كرد بھ

شتر را آرام .) در راه رفتن میانھ روى كن و صدایت را پائین بیاور:()138(.)َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن ُصْوتِكَ 
  .رانده و نرم و آھستھ حركت كردم 

َر : (ھمچنانكھ مھار شتر را مى كشیدم ، زیر لب زمزمھ مى كردم و شعر مى خواندم ، گفت  فَاْقَرُؤا م ا تَیَسَّ
  .)آنچھ براى شما ممكن است قرآن بخوانید: ()139(.)ِمَن اْلقُرآن 

َكُر اِالّ اُولُو َو ما یَ : (گفت . از سخنان آموزنده تو استفاده كردم و بھره مند شدم : گفتم  ذَّ
اْلِحْكَمةَ فَقَْد اُءْوتى  َمْن یُْوتَ : (گفتم .) این حقایق را جز خردمندان عالم درك نمى كنند:()140(.)اْالَ◌ْلبابِ 

مت بسیار فرموده است خداوند ھر كس را بھ حكمت و دانش برساند درباره او مرح:()141(.)َخْیراً َكثیراً 
  .)این توانائى از فضل پروردگارم مى باشد:()142(.)ھذا ِمْن فَْضِل َربّى : (گفت .) 

یا اَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا التَْسئَلُوا َعْن اَْشیاَء اِْن : (آیا شوھر دارى ؟ گفت : ز آنكھ مقدارى راه رفتیم پرسیدم پس ا
از چیزھائى نپرسید كھ اگر براى شما آشكار گردد ! اى كسانى كھ ایمان آورده اید:()143(.)تُْبَدلَُكْم تَُسْؤُكمْ 

  .)شما را ناراحت مى كند
اَْلماُل :(آیا در این قافلھ آشنائى دارى ؟ گفت : دیگر با او حرفى نزدم تا اینكھ بھ قافلھ رسیدیم ، پرسیدم 

ْنیا َواْلبَنُونَ  فھمیدم كھ در میان قافلھ ، .) مال و فرزند زینت زندگى دنیاست :()144(.)ِزینَةُ اْلَحیوِة الدُّ
  .ى داردفرزندان
َو َعالماٍت بِالنَّْجِم ھُْم : (اینھا براى حج آمده اند یا در كاروان كارى دارند؟ گفت : پرسیدم 
دانستم كھ فرزندان او، .) خداوند عالماتى قرار داد، كھ بوسیلھ ستارگان ھدایت مى شوند:()145(.)یَْھتَُدونَ 

  .در میان قافلھ كار مى كنند و كار آنان ، راھنمائى حاجیان است 
 وَ : (بعد گفتم این قبّھ ھا و خیمھ ھاى قافلھ است ، نام فرزندانت چیست ؟ بگو تا آنھا را صدا كنم ، گفت 

 ُمْوسى َو َكلََّم ّهللاُ . (ابراھیم را خداوند بھ مقام دوستى خود برگزید:()146(.)اَّتَخَذ ّهللاُ اِْبراھیَم خلیالً 
ةٍ .) (خداوند بطور آشكار با موسى سخن گفت :()147(.)تَْكلیماً  اى یحیى :()148(.)یا یَْحیى ُخِذ اْلِكتاَب بِقُوَّ

آنھا دانستم كھ نام فرزندان وى ، ابراھیم و موسى و یحیى است و .) كتاب آسمانى را، بقوت نبّوت فراگیر
فَاْبَعثُوا اََحَدُكْم : (دیدم سھ جوان خوش اندام و ماھرو آمدند و ھنگامیكھ نشستند بھ آنان گفت . را صدا زدم 

اكنون یك نفر از خودتان را :()149(.)بَِوَرقُِكْم ھِذِه اِلَى اْلَمدینَِة فَْلیَْنظُْر اَیُّھَا اَْزَكى طَعاماً فَْلیَاءتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنھُ 
با این سّكھ اى كھ دارید، بھ شھر بفرستید، تا بنگرد كدامیك از آنھا، غذاى پاكیزه ترى دارند و مقدارى از 

چون در مقابل . در اینحال یكى از آنھا رفت و خوراكى تھیھ كرده و آورد.) وزى شما بیاوردآن براى ر
بخورید و :()150(.)ُكلُوا َواْشَربُوا ھَنیئاً بِما اَْسلَْفتُْم فى اْالَ◌یّاِم الخالیةِ : (من گذاشتند، این آیھ را قرائت كرد

  .)بیاشامید، گوارا باد، در برابر اعمالى كھ در روزھاى گذشتھ انجام دادید
ین خانم ا: اینك خوراك شما بر من گوارا نیست ، تا آنكھ مرا از حال مادر خود خبر دھید، گفتند: گفتم 

مادر ماست و چھل سال است كھ نیازمندیھاى خود را با آیات قرآن ادا مى كند، تا از سخنان بیجا محفوظ 
این فضل خداست كھ بھ ھر :()151(.)ذلَِك فَْضُل ّهللاِ یُؤ تیِھ َمْن یَشاُء َوّهللاُ ُذواْلفَْضِل اْلَعظیمِ : (گفتم . ماند

  )152(.)كس بخواھد و شایستھ بداند مى بخشد و خداوند صاحب فضل عظیم است 
  ))خطر تجّمل گرائى رھبران مذھبى (( -48

و بیچارگان و محرومان فراموش ! واى بحال روزى كھ زندگى رھبران دینى ھمسطح با ثروتمندان باشد
  .شوند

یكى از علماى بزرگ امامیھ و استاد )  ھ 1205متوفى  - 1116متولد (مرحوم آقا وحید بھبھانى 
دانشمندانى ھمچون میرزاى قمى ، كاشف الغطا و سید بحرالعلوم ، مى باشد وى دو فرزند، بنامھاى محمد 

  على و محمد اسماعیل ، داشت
را دید كھ لباسھاى گرانبھا و عالى پوشیده است ، بھ پسرش ) ھمسر آقا محمد اسماعیل (روزى عروسش 

فاخر خریده اى ؟ پسرش با یك آیھ قرآن ، جواب روشنى داد   كرد كھ چرا براى ھمسرت ، لباس  اعتراض
ْزِق قُْل ِھَى لِلَّذیَن آَمنُوا فِى اْلَحی: (و گفت  َم زینَةَ ّهللاِ الَّتى اَْخَرَج لِِعباِدِه َوالطَّیباِت ِمَن الرِّ ْنیا قُْل َمْن َحرَّ وِة الدُّ

چھ كسى زینتھاى الھى را، كھ براى بندگان خود آفریده و روزیھاى : بگو:()153(.)ةِ خالَِصةً یَْوَم اْلقیامَ 
اگر چھ [اینھا در زندگى دنیا براى كسانى است كھ ایمان آورده اند : بگو !پاكیزه را، حرام كرده است ؟

مگر اینھا حرام .) در قیامت ، خالص براى مؤ منان خواھد بود] دیگران نیز با آنھا مشاركت دارند ولى 



  است ؟
كھ  من نمى گویم! فرزند عزیزم : ((آقا وحید فرمود)) لباس فاخر و زیبا را چھ كسى حرام كرده است ؟

اینھا حرام است البتھ كھ حالل است ؛ اّما من روى حساب دیگرى مى گویم ، من مرجع تقلید و پیشواى 
این مردم ھستم ؛ در بین این مردم طبقات زیادى وجود دارد كھ نمى توانند، این نوع لباس ھا را تھیھ كرده 

مردم تھیھ كنیم ؛ ولى یك كار  و بپوشند و ما كھ نمى توانیم این لباسى كھ خودمان مى پوشیم ، براى
كھ  -اگر زِن یك مرد فقیرى : بعنوان مثال . دیگرى از ما ساختھ است و آن ھمدردى كردن با آنھا است 

درست است : از او لباس فاخر بخواھد؛ او یك مایھ تسكین خاطر دارد بھ ھمسرش مى گوید - توانائى ندارد
  و خانواده او زندگى مى كنیم ؟ كھ ما ثروتمند نیستیم ، اّما مثل آقا وحید،

واى بھ حال آن روزى كھ ، ما ھم زندگیمان را ھم سطح طبقھ مرفھ و ثروتمند قرار دھیم كھ این یگانھ 
من بھ این منظور مى گویم كھ زھد ما، ھمدردى با فقرا . تسلّى خاطر و كمك روحى فقرا ھم از دست برود

  )154(.))لباس فاخر داشتند، ما ھم مى پوشیم  بلى ، روزى كھ دیگران توانائى پوشیدن. باشد
  ))مصداق آیھ قرآن (( -49

ارتباط قوى و  -اعلى هللا مقامھ -رزا على آقا شیرازى ، مرحوم حاج می: ((شھید مطھرى ؛ مى نویسد
  .بسیار شدیدى با پیامبر اكرم و خاندان پاكش صلّى ّهللا علیھ و آلھ داشت 

و حكیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضى از ) در حد اجتھاد(این مرد، در عین اینكھ فقیھ 
بود و قانون بوعلى را تدریس مى كرد، از خدمتگزاران قسمتھا، مثالً طّب قدیم و ادبیات ، از طراز اول 

آستان مقدس حضرت سید الشھداءعلیھ الّسالم بود، منبر مى رفت و موعظھ مى كرد و ذكر مصیبت مى 
فرمود، كمتر كسى بود كھ در پاى منبر این مرد عالم مخلص متقى بنشیند و منقلب نشود، خودش ھنگام 

اد مى كرد؛ در حال یك انقالب روحى و معنوى بود و محبت خدا و وعظ و ارشاد كھ از خدا و آخرت ی
اَلّذیَن : (پیامبر و خاندانش ، او را بسوى خود مى كشید، با ذكر خدا دگرگون مى شد، مصداق كالم خدا بود

لُونَ اِذا ُذِكَر ّهللاُ َوِجلَْت قُلُوبُھُْم َو اِذا تُلِیَْت َعلَْیِھْم آیاتُھُ زاَدْتھُْم ایماناً َو عَ  مؤ منان تنھا، :()155(.)لى َربِِّھْم یَتََوكَّ
لرزان شود، و ھنگامى كھ آیات او، بر آنھا  كسانى ھستند كھ ھرگاه نام خدا برده شود، دلھاشان ترسان و

  .)خوانده مى شود، ایمانشان فزونتر مى گردد؛ و تنھا بر پروردگارشان توكل دارند
یك . نام رسول اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ یا امیرالمؤ منین علیھ الّسالم را كھ مى برد، اشكش جارى مى شد

از ایشان براى منبر، در منزل خودشان در دھھ  -قامھ اعلى هللا م-سال ، حضرت آیة هللا بروجردى 
ایشان در ھمانجا منبر . عاشورا دعوت كردند، منبر خاصى داشت ، غالباً از نھج البالغھ تجاوز نمى كرد

مى رفت و مجلسى را كھ افراد آن اكثراً از اھل علم بودند، سخت منقلب مى كرد؛ بطوریكھ كھ از آغاز تا 
  )156(.))جز ریزش اشك ھا و حركت شانھ ھا چیزى مشھود نبود پایان منبر ایشان ،

  ))دو نكتھ زیبا در كالم خدا(( -50
یاد مى كند در آنجا مى )) َزْھَره ((داوند متعال ، نعمتھاى ماّدى دنیا را بھ عنوان در سوره طھ خ - 1

ْنیا لِنَْفتِنَھُْم فیِھ َو ِرْزقُ : (فرماید َن َعْینَْیَك اِلى ما َمتَّْعنا بِِھ اَْزواجاً ِمْنھُْم َزْھَرةَاْلَحیوِة الدُّ  َربَِّك َخْیٌر َو َو ال تَُمدَّ
  )157(.)اَْبقى 

چشمان خود را بھ نعمتھاى ماّدى ، كھ بھ گروھھائى از آنان داده ایم ، میفكن ، اینھا ! اى رسول ما:(
  .)كنیم ؛ و روزى پروردگارت ، بھتر و پایدارت است   نیاست ؛ تا آنان را آزمایش شكوفھ ھاى زندگى د

انسان بھ آن . در لغت ، بھ معناى شكوفھ است و تازگى شكوفھ ، از دو سھ روزى بیش نباشد)) َزْھَره ((
گل ھمین چند روز و : ((چند روزى كھ شكوفھ نشاط و خرمى دارد، خوشحال مى شود و بقول معروف 

ھمچنین است ، مال دنیا، چند روز انسان بھ . ، بعد تدریجاً پژمرده شده و از بین مى رود.))ش باشدش
زرق و برق آن دلخوش مى شود، ولى با عوامل متعددى ، از دست مى رود، در نھایت یا كھنھ مى شود و 

  .یا بدیگرى منتقل مى گردد
ُسُل ُكلُوا ِمَن : (عالى در آیھ مباركھ باریت: ابوطالب مّكى در كتاب قوة القلوب مى گوید - 2 یا اَیُّھا الرُّ

از غذاھاى پاكیزه حالل میل كنید ! اى رسوالن ما:()158(.)الطَّیبّاِت َواْعَملُوا صالِحاً اِنّى بِما تَْعَملُوَن َعلیمٌ 
  .)و عمل صالح انجام دھید كھ من بھ آنچھ مى كنید، آگاھم 

مقدم داشتھ است ؛ زیرا كھ عمل صالح ، نتیجھ )) عمل صالح ((را بر )) اكل طیّب ((خداوند متعال ، 
لقمھ ، تخم عمل است و : ((بدهللا انصارى مى گویدخوردن غذاھاى حالل و پاكیزه مى باشد، و خواجھ ع

  .))عمل ، میوه آن تخم ، ھر چند تخم ، پاكیزه تر باشد، میوه آن بھتر و پاكیزه تر خواھد بود
  ))مناظره متھم با امیر بلخ (( -51

ى در شھر بلخ داروغھ شبگرد، شخصى را بھ اتّھام مستى ، پیش امیر شھر آورد، تا حّد شرعى بر او جار
چرا شرابیكھ در شرع حرام است مى خورى ، و عقل : ((امیر شھر، خطاب بھ متھم گفت )159(.شود

ُسْبح انََك ھذا : (امیر مگر در قرآن نخوانده است : ((متھم گفت )) و سست مى كنى ؟سالم خویش را مختل 
یعنى من شراب .) این بھتان بزرگ و تھمت محض است ! وندا پاك و منزھى توخدا:()160()بُْھتاٌن َعظیمْ 



  .نخورده ام و بھ من تھمت زده اند
تفحص و تجسس مى كنم ، تا معلوم شود كھ )) من با تو حرف مى زنم تو قرآن مى خوانى ؟: ((امیر گفت 

ون تدبیر عمل نمى كند و امیر، صاحب اندیشھ و تفكر است و ھیچوقت بد: ((متھم گفت . بھتان نیست 
یا اَیُّھا الَّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثیراً ِمَن الظَّنِّ اِنَّ بَْعَض الظَّنِّ اِثٌْم َو ال : (و حتماً آیھ . عاقل را بیھوش نمى نامد

اى اھل ایمان ، از بسیارى از پندارھا در حق یكدیگر، اجتناب كنید، چرا كھ برخى از :()161(.)تََجسَُّسوا
  .)گمانھا، گناه است و ھرگز در كار دیگران ، تجسس نكنید

ال و مباحثھ نیاورده اند، چرا زیادى سخن مى ترا براى قیل و ق: ((امیر گفت .)) را فراموش نمى كند
اگر سخن نگویم و از خود دفاع نكنم ، تازیانھ مى زنى ؛ من با این سخنان ، از : ((متھم گفت )) گوئى ؟

را بخوان ، تا ) قُْل یا اَیُّھَا اْلكافُِرونَ (این حرف را كنار بگذار و سوره : ((امیر گفت .)) خودم دفاع مى كنم 
زیرا علماى اعالم ، مالك شناختن آدم مست و ھشیار را، این سوره ! (كھ مستى یا ھوشیار؟معلوم شود 

  .) ))تعیین فرموده اند كھ آدم مست نمى تواند این سوره را مرتب بخواند
امیر مركب فصاحت را سوار گشتھ و در میدان بالغت مى تازد و از تمام سوره ھاى : ((متھم جواب داد

را انتخاب كرده ، اگر چنانكھ در ھشیارى من شك ھست ، اّما در ھشیارى تو شك قرآن فقط این سوره 
را بخوانم ، اگر تو این را نتوانى )) كافرون ((را بخوان ، تا من ھم سوره )) فاتحھ ((نیست ، تو سوره 

  .))بخوانى ، و من ھم آن را نتوانم بخوانم ، معذور باشم 
ِ : ((امیر شروع كرد و گفت  ّrِدر اول سوره ، ! بسیار خوب ، تمام شد: ((متھم گفت ))  َربِّ اْلعالَمین اَْلَحْمُد

را )) بِْسِم ّهللا ((را نگفتى ، دوم آنكھ )) اَُعوُذ بِاrّ ((یكى آنكھ ! دو خطا كردى ، با این ھمھ ھوشیارى 
! را آورده اى  من خیال مى كردم كھ تو مستى: ((امیر رو بھ ماءمور، كرده و گفت )) فراموش كردى ؟

از در خانھ ، : ((مرد گفت .)) اكنون او را آزاد كن ! نمى دانستم كھ قارى ممتاز شھر را، اینجا آورده اى 
  )162(.امیر او را خلعتى بخشیده و روانھ ساخت .)) امیر بدون تشریفات و دست خالى نمى روند

  ))انقالب روحى یك گنھكار(( -52
. زنى ثروتمند بود، كھ تمام دارائى او از راه حرام و خوانندگى و ساز و آواز تھیھ شده بود)) شعوانھ ((

روزى با كنیزان و خدمتگزاران خود، . ھ وجود وى خالى باشدھیچ مجلس عیش و طربى در بصره نبود ك
یكى از كنیزان خود را بھ . از كوچھ ھاى بصره مى گذشت كھ صداى جمعیتى را، از درون خانھ اى شنید

كنیز دیگرى . ولى او رفت و نیامد. اندرون فرستاد، تا از علت شور و غوغا و اجتماع مردم ، خبرى آورد
  .دفرستاد؛ او ھم نیام

از سومین خدمتگزارش ، درخواست كرد كھ ھر چھ سریعتر، خبرى آورد و از اوضاع آن مجلس 
اینجا مجلس موعظھ است و صداى گریھ ! اى خاتون : ((او رفت و برگشت و اظھار داشت . گزارش دھد

) .)، در اثر بیانات واعظى است كھ مردم را موعظھ مى كند، و بدكاران را از عذاب خدا مى ترساند
شعوانھ ، آن زن گنھكار و عاصى كھ ھرگز بھ چنین مجالسى پا نگذاشتھ بود، بھ عنوان تماشا بھ آنجا رفت 

  .و در بخش زنان نشست 
بُوا بالّساَعِة َو اَْعتَْدنا لَِمْن : (او وقتى وارد شد كھ جناب واعظ در اطراف این آیھ صحبت مى كرد بَْل َكذَّ

ذا َراَءْتھُْم ِمْن َمكاٍن بَعیٍد َسِمُعوا لَھا تََغیُّظاً َو َزفیراً، َو اِذا اُْلقُوا ِمْنھا َمكاناً َضیِّقاً َكذََّب بِالّساَعِة َسعیراً، اِ 
نیَن َدَعْوا ھُنالَِك ثُبُوراً  بلكھ آنان قیامت را تكذیب كرده اند و ما براى كسى كھ قیامت را :()163(.)ُمقَرَّ

ھنگامى كھ این آتش ، آنان را از مكانى دور ببیند، ! تكذیب كند، آتشى شعلھ ور و سوزان فراھم كرده ایم 
مى شنوند و ھنگامى كھ در جاى  - شدید، ھمراه است زدن   كھ با نفس  -صداى وحشتناك و خشم آلودش را

  !)تنگ و محدودى از جھنّم افكنده شوند در حالى كھ در غل و زنجیرند فریاد و واویالى آنان بلند مى شود
این كالم خداوند كھ از زبان واعظ بیان مى شد آنچنان دلھا را نرم و افكار را بھ وضع آتش و عذاب روز 

  .ز جملھ افرادى كھ منقلب شدند شعوانھ بودقیامت توجھ داد كھ ا
من یكى از ! جناب واعظ: ((او آنچنان تحت تاءثیر آیھ شریفھ قرار گرفتھ بود كھ از پس پرده صدا زد

آرى ، اگر چھ گناھت ھمانند : ((واعظ گفت )) روسیاھان درگاھم ، اگر توبھ كنم خداوند مرا مى آمرزد؟
ن ھمان شعوانھ ام كھ در گناه و معصیت شھره شھرم ؛ ولى حاال دیگر م: ((او گفت )). گناه شعوانھ باشد

واعظ او را بھ كرم و لطف و عنایات بى .)) میخواھم ، با خدایم آشتى كنم و دیگر پیرامون معصیت نروم 
ى و او ھم توبھ كرد و بندگان و كنیزكان را آزاد كرده ، ملتزم درگاه الھ. پایان خداوند متعال ، امیدوار كرد

  .شده و مشغول عبادت و جبران گذشتھ ھا شد
  :و بقول شیخ بھائى 

  باز آى ھر آنچھ ھستى باز آى
  گر كافر و گبر و بت پرستى باز آى

  این درگھ ما درگھ نومیدى نیست
  صدبار اگر توبھ شكستى باز آى



كھ فرموده بلى ، خداى مھربان ، ھرگز دوست ندارد كھ بندگانش از رحمت واسعھ ماءیوس شوند؛ ھمچنان
نُوَب جَ : ( میعاً اِنَّھُ ھَُو اْلفُُغوُر قُْل یا ِعباِدَى الَّذیًن اَْسَرفُوا َعلى اَْنفُِسِھْم، التَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِةّهللاِ، اِنَّ ّهللاَ یَْغفُِر الذُّ

حیمْ  از رحمت خداوند ناامید نشوید ! اى بندگان من ، كھ بر خود اسراف و ستم كرده اید: بگو:()164(.)الرَّ
  )165(.)كھ خدا ھمھ گناھان را مى آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مھربان است 

  ))مناظره عالّمھ حلّى ؛(( -53
عالوه بر چھار مذھب اھل : زمانى كھ ، بھ سلطان محمد خدابنده ، نوه ھالكوخان مغول ، اطالع دادند

، مذھب دیگرى بنام شیعھ ، در بین مذاھب اسالمى وجود دارد؛ و رھبر آنان عالّمھ حلّى  تسنن
نامداران این فرقھ در شھر حلّھ عراق ، زندگى مى كند؛ او تصمیم گرفت كھ یكى از مجتھدین و )166(،

مجلس و محفلى تشكیل داده و . عالّمھ حلّى را بھ سلطانیھ قزوین كھ مركز حكومت وى بود دعوت كند
ھنگام مباحثھ ، عالّمھ بر ھمھ علما غلبھ یافت و در نتیجھ . عالّمھ را با بزرگان اھل تسنن ، مواجھ ساخت 

شاه و تمامى درباریان بھ مذھب شیعھ گرویدند و اسامى ائمھ معصومین علیھم الّسالم را بر سّكھ ضرب 
  .نموده و در خطبھ ھا قرائت كردند

روزى عالّمھ حلّى ، در مجلس سلطان و در پایان مناظره با علماء، خطبھ بلیغى در بیان اثبات مذھب 
چھارده معصوم علیھم الّسالم رسید؛ عالوه بر   دس شیعھ امامیھ ، ایراد نمود و چون بنامھاى مق

كھ -در این موقع سیّدى از اھل موصل . پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ بر ھمھ آن بزرگان صلوات فرستاد
شما شیعیان ، چھ : ((برآشفت و خطاب بھ عالّمھ گفت  -شخصى ناصبى و از دشمنان خاندان رسالت بود،

  ))ر، صلوات و درود مى فرستید؟دلیلى دارید كھ بر غیرپیامب
اَلَّذیَن اِذا اَصابَْتھُْم ُمصیبَةٌ : (دلیل ما این آیھ قرآن است كھ خداوند مى فرماید: ((عالّمھ بدون تاءّمل فرمود

ِ َو اِنّا اِلَْیِھ راِجُعوَن، اُولئَِك َعلَْیِھْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّھْم َو َرْحَمةٌ َو اُولئِكَ  ّrِ ھُُم  قالُوا اِنّا
 ما از آِن خدائیم و بسوى او: كسانى كھ ھرگاه مصیبتى بھ آنھا مى رسد، مى گویند:()167(.)اْلُمْھتَُدونَ 

  .)بازگشت مى كنیم ، درود و رحمت خداوند بر آنان باد و آنھا ھدایت یافتھ گان ھستند
كدام مصیبت بر خاندان پیامبر و امامان شما رسیده است كھ طبق این : ((سید موصلى ، با ناراحتى گفت 

  ))آیھ شایستھ درود و صلوات خداوندى باشند؟
تر از این مى تواند باشد كھ مانند تو، فرزند نااھلى ، از كدام مصیبت دردناكتر و دشوار: ((عالمھ فرمود

میان آنھا پیدا شده و دیگران را بر آل رسول صلّى ّهللا علیھ و آلھ مقدم داشتھ ؛ تا آنجا كھ حاضر نباشد، 
حاضران مجلس ، ھمگى از پاسخ بھ موقع عالّمھ .)) این ھمھ فضائل و مناقب پدران پاك خویش را بشنود

  )169()168(.اضر جوابى و كالم زیباى آن دانشمند فرزانھ را، تحسین كردندخندیده و ح
  ))بیانات حضرت رضاعلیھ الّسالم در مجلس ماءمون (( -54

با  در مجلس ماءمون ، حضرت رضاعلیھ الّسالم موقعى كھ فضائل عترت پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ را
ھفتمین : ((استدالل بھ آیات قرآنى بیان مى فرمودند، در ضمن شمارش و بیان آیات قرآنى چنین فرمودند

لُوَن َعلَى النّبى یا اَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا َصلَّوا َعلَْیِھ َو َسلُِّموا : (آیھ این است  اِنَّ ّهللاَ َو َمالئَِكتَھُ یَصَّ
خدا و فرشتگان بر روان پاك پیامبر صلوات و درود مى فرستند و شما ھم اى اھل ایمان :()170(.)تَْسلیماً 

! یا رسول هللا : مسلمانان گفتند.) م كنید و تسلیم فرمان او شویددرود بفرستید و با تعظیم و اجالل بر او سال
: مى گوئید: فرمود. ما معنى تسلیم را فھمیدیم كھ باید تسلیم فرمان شما باشیم ، اّما چگونھ صلوات بگوئیم 

ٍد َكما َصلَّیَت َعلى اِْبراھیَم َو آِل اِبْرا( ٍد َو آِل ُمَحمَّ   .) ))ھیَم اِنََّك َحمیٌد َمجیدٌ اَللّھُمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
نھ : ((گفتند)) آیا در این سخن خالفى ھست ؟: ((بعد حضرت رضاعلیھ الّسالم خطاب بھ حاضرین فرمود

آیا در . این سخن ، اجماعى است و ھیچ اختالف در بین امت نیست : ((در این ھنگام ماءمون گفت .)) 
حضرت )) مى توانید از قرآن بیان بفرمائید؟ مورد آل و فضیلت آل محمد، سخنى واضحتر از این

یسَّ َواْلقُْرآِن اْلَحكیِم اِنََّك لَِمَن : (بلى ، شما بھ من بگوئید، در این آیھ شریفھ : ((رضاعلیھ الّسالم فرمودند
قسم بھ قرآن كریم ، كھ تو قطعاً از رسوالن خداوند ھستى ، ! یس :()171()اْلُمْرَسلیْن َعلى ِصراٍط ُمْستَقیمٍ 
معنى یس ، : ((علماى مجلس گفتند)) چیست ؟)) یس ((مقصود از ). بر راھى مستقیم قرار دارى 

  .))یھ و آلھ است و كسى در آن شّكى نداردمحمدصلّى ّهللا عل
در این آیھ شریفھ ، خداوند متعال بر محمد و آل محمد فضیلتى عنایت كرده است كھ : ((امام ھشتم فرمود

كسى نمى تواند، حقیقت آن را درك كند؛ مگر از راه تعقل و تفكر، براى اینكھ خداوند متعال در كتاب 
َسالٌم َعلى نُْوٍح : (ى ّهللا علیھ و آلھ بر ھیچ كس سالم نفرستاده و فرموده خویش ، بھ غیر از انبیاصلّ   مقدس 

سالم و :()173()َسالٌم َعلى اِْبراھیمَ : (و فرمود.) بر نوح در میان جھانیان سالم :()172(.)فِى اْلعالَمینَ 
و در ھیچ جاى قرآن ، )174(.)َسالٌم َعلى ُمْوسى َو ھاُرونَ : (و فرمود) تحیت خداوندى ، بر ابراھیم باد

َسالٌم : (فقط فرمود. آل ابراھیم و سالم على آل موسى و ھارون َسالم َعلى آِل نوح و سالم على : نفرمود
ماءمون بعد از این بیان عالى و .)) علیھم اجمعین آل محمد صلوات هللا : یعنى )175(.)َعلى آِل یس 

اكنون فھمیدم كھ شرح این آیات و : ((استدالل قرآنى حضرت رضاعلیھ الّسالم خطاب بھ حاضرین گفت 



  )176(.))بیان آنھا در نزد معدن نبوت و اھل بیت عصمت مى باشد
  ))اھل ذكر مائیم (( -55

حضرت رضاعلیھ الّسالم در ھمان مجلس ماءمون ، در شمار آیاتى كھ براى فضیلت اھل بیت علیھ الّسالم 
ْكرِ (نقل مى كرد، این آیھ را  اگر نمى دانید، از اھل ذكر از :()177(.)اِْن ُكْنتُْم التَْعلَُمونَ  فَْسئَلُوا اَْھَل الذِّ

.)) ما اھل ذكر ھستیم اگر نمى دانید از ما خانواده بپرسید((: قرائت كرده و فرمود) بپرسید] آگاھان [
  .))مقصود خداوند از اھل ذكر یھود و نصارى ھستند: ((دانشمندان مجلس گفتند

اگر ما پرسیدیم ، و آنھا ھم ، بھ دین خودشان ! سبحان هللا : ((امام ابوالحسن الرضاعلیھ الّسالم فرمود
ماءمون سؤ ال ))ز دین اسالم است ؛ آیا چنین كارى بر ما جایز است ؟دعوت كردند و گفتند دین ما بھتر ا

آیا ممكن است ، این سخن را بشكافید و شرح دھید، تا خالف اّدعاى اینھا ثابت ! یا اباالحسن : ((كرد
  ))شود؟

، اھل آن حضرت )اھل بیت (بلى ، ذكر، رسول هللا است و ما : ((حضرت امام رضاعلیھ الّسالم فرمود
فَاتَّقُوا ّهللاَ یا اُولِى اْالَ◌ْلباِب : (م و این در كتاب خدا بیان شده ، آنجا كھ در سوره طالق مى فرمایدھستی

از مخالفت فرمان خداوند :()178(.)الَّذیَن اَمنُوا قَْد اَْنَزَل ّهللاُ اِلَْیُكْم ِذْكراً، َرُسوالً یَْتلُوا َعلَْیُكْم آیاِت ّهللاِ ُمبَیِّناتٍ 
زیرا خداوند ذكر را بر شما فرستاده رسولى كھ آیات روشن ! بپرھیزید، اى خردمندانى كھ ایمان آورده اید

  )179(.))ذكر، رسول هللا است و ما ھم اھل ذكر ھستیم   پس .) وت مى كندخدا را بر شما تال
  ))یك مناظره خونین (( -56

دست نشانده خویش در مكھ )) خالد بن عبدهللا ((، بھ )96 - 76(الملك ، پنجمین خلیفھ اموى ، ولید ابن عبد
، نامھ اى نوشتھ و در آن خواستار دستگیرى مردان نامدار عراق شد و اضافھ كرد، آنان را بعد از 

و او ھم طبق فرمان خلیفھ . روانھ كن )180())حّجاج بن یوسف ((دستگیرى ، در شھر واسط، بھ نزد 
مرد با شخصیت و نامدار عراق و یار باوفاى امام على ابن الحسین علیھ الّسالم را ()181(سعید ابن ُجبَیر

  .دستگیر كرده و در عراق نزد حجاج فرستاد
بود؛ با اینكھ با سعید، آشنائى  حجاج كھ بعد از مّدتھا تالش طاقت فرسا، بھ سعید ابن جبیر، دست یافتھ

نام من سعید ابن ُجبِیر : ((سعید گفت )) اى مرد، نامت چیست ؟((از او پرسید؛  -اّما براى اھانت -داشت 
  .))است 

مرا چنین نامیده اند، تو ھر طور دوست : ((سعید.)) مى باشى )182(تو شقى ابن كسیر! نھ : ((حجاج 
اگر مى : ((سعید.)) من ترا مى كشم ، از ھمینجا بھ جھنم خواھم فرستاد: ((حّجاج .)) دارى مرا صدا بزن 

: سعید)) درباره پیامبر چھ مى گوئى ؟: ((حجاج !)) كردم دانستم چنین قدرتى دارى ، ترا عبادت مى 
درباره على چھ مى گوئى ؟ آیا او اھل بھشت است یا : ((حجاج .)) او پیامبر رحمت و شفیع امت بود((

اگر مى توانستم بھ بھشت و جھنم ، راه یابم ، مى گفتم ، چھ كسى در بھشت است و چھ : ((سعید)) جھنم ؟
  !))كسى در جھنم 

د از مدتى مكالمھ ، حجاج كھ از جوابھاى سعید، درمانده شد براى تضعیف روحیھ آن بزرگوار، بھ بع
در اینحال سعید . ُمغنیّھ ھا دستور داد تا در حضور سعید بھ نوازندگى و خوانندگى و رقاصى پرداختند

  .شروع كرد بھ گریھ كردن 
ویل نام چاھى است در جھنم ، كھ ! جاج ح: ((سعید)) واى بر تو چرا گریھ مى كنى ؟: ((حجاج گفت 

)) چگونھ مى خواھى ترا بكشم ؟: ((حجاج .)) عذاب آن بسیار سخت است و آنجا جاى گنھكاران مى باشد
ھر طور كھ خودت دوست دارى مرا بكش ، بخدا قسم ، ھمانطور در روز قیامت در پیشگاه عدل : ((سعید

او را طبق معمول در : ((بھ ماءمورین دستور داد باالخره حجاج.)) الھى ، ترا قصاص خواھم كرد
  !))حضور من گردن بزنید

ْھُت َوْجِھَى : (جالّد، دستھاى سعید را از پشت بست ، سعید رو بھ قبلھ نشستھ و این آیھ را خواند اِنّى َوجَّ
من روى خود را بسوى كسى كردم :()183(.)لِلَّذى فَطََر السَّمواِت َواْالَ◌ْرَض َحنیفاً َو ما اَنَا ِمَن اْلُمْشِركینَ 

صورت : ((گفت حجاج .) كھ آسمانھا و زمین را آفریده ، من در ایمان خود خالصم و از مشركان نیست 
فَاَْینَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجھُ : (وقتى روى او را برگردانیدند، این آیھ را تالوت فرمود.)) او را از قبلھ برگردانید

  .)بھر سو روى بگردانید، خدا آنجاست :()184(.)ّهللاِ 
سعید این آیھ را .)) صورت او را بطرف زمین بگذارید و سر او را از قفا جدا كنید: ((حجاج فرمان داد

ما شما را از زمین آفریدیم و در :()185(.)ِمْنھا َخلَْقناُكْم َو فیھا نُعیُدُكْم َو ِمْنھا نُْخِرُجُكْم تاَرةً اُْخرى : (خواند
  .)آن باز مى گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون مى آوریم 

داً َعْبُدهُ َو َرُسُولُھُ : (بعد گفت  خدایا بعد : ((و اضافھ كرد.) اَْشھَُد اَنَّ الاِلھَ اِال ّهللا َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ َو اَنَّ ُمَحمَّ
و بیش از این جالّد بھ او مھلت نداد و سر نازنین .)) از من بھ حجاج مھلت مده ، كسى را بقتل برساند

  .))الالھ االّهللا : ((و چون سر از بدن جدا شد؛ چند مرتبھ گفت . دسعید را از قفا جدا نمو
بعد . سالگى بدرجھ رفیھ شھادت نائل شد 45قمرى ، در سن  95و این چنین بود كھ سعید، در ماه شعبان ، 



از شھادت سعید، وضع حجاج دگرگون شد و پانزده روز بیشتر زنده نماند و در این مدت ، فرصت نیافت 
كشد، چون بخواب مى رفت ، سعید را با حالتى خشمگین مشاھده مى كرد كھ بھ او حملھ كرده و كسى را ب
و او در این مدت مدام ، از خواب مى پرید )) گناه من چھ بود؟ كھ مرا كشتى ؟! اى دشمن خدا: ((مى گوید

  )186())مرا با سعید جبیر چھ كار بود؟: ((و مى گفت 
  ))على علیھ الّسالم از دیدگا قنبر(( -57

امروز دوست دارم ، یكى از دوستان على را بكشم : ((روزى حجاج بن یوسف ثقفى ، بھ اطرافیانش گفت 
كسى بیشتر از قنبر على را خدمت نكرده است ! امیر: ((گفتند.)) ریختن خون او، بخدا تقرب جویم  و با
تو براى على چھ : ((حجاج بھ او گفت . فوراً دستور داد قنبر را دستگیر كرده و بحضور آوردند.)) 

ى بعداز وضو عل: ((گفت .)) من آب وضو، براى آن بزرگوار مى آوردم : ((فرمود)) خدمتى مى كردى ؟
وا بِِھ فَتَْحنا : (این آیھ شریفھ را قرائت مى فرمود: ((قنبر جواب داد)) چھ مى خواند؟ فَلَّما نَُسوا ما ُذِكرُّ

ھنگامى كھ آنچھ را :()187(.)َعلَْیِھْم اَْبواَب ُكلِّ َشٍى، َحتى اِذا فَِرُحوا بِما اُوتُوا اََخْذناھُْم بَْغتَةً فَاِذاھُْم ُمْبلُِسونَ 
بھ آنھا یادآورى شده بود، فراموش كردند؛ ما ھم درھاى تمام نعمتھا را بھ روى آنھا گشودیم ، تا كامالً 

  .)ناگھان آنھا را گرفتیم ، در این ھنگام ھمگى ماءیوس شدند. ده و بھ آن دل بستندخوشحال ش
: حجاج گفت !)) آرى : ((قنبر جواب داد)) حتماً این آیات را بر ما تاویل مى كرده است ؟: ((حجاج گفت 

دو شمشیر با  من بنده خدا ھستم و غالم علّى، آن آقائى كھ با! نھ : ((فرمود)) تو بنده على مى باشى ؟((
دشمن مى جنگید، و با دو نیزه مبارزه مى كرد و بھ دو قبلھ نماز خواند، و دوبار ھجرت كرد، و یك لحظھ 

من بنده آن آقائى ھستم ، كھ بھترین اھل ایمان ، و چشم و چراغ رزمندگان ، و یادگار . بھ خداوند كافر نشد
  )188(.))العالمین بود پیامبران ، و پیشواى مسلمانان و زبان گویاى رسول رب

شانم بده ، تو طریقھ اى بھتر از آن ن: ((قنبر گفت .(( از طریقھ و روش على دست بردار: ((حجاج گفت 
ھر طور كھ دوست دارى ؟ اّما آقاى من : ((قنبر)) چگونھ ترا بكشم ؟: ((حجاج گفت .)) تا من پیروى كنم 

  !))، بھ من خبر داده كھ تو مرا، مثل گوسفندان ذبح خواھى كرد
بعد دستور داد، سر از بدن او جدا كرده و آن خدمتگزار آستان .)) روش خوبى است : ((حجاج گفت 

  )189(.علوى را بشھادت برسانندمقدس 
  ))شیفتھ پیامبر(( -58

غالِم حضر رسول اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ بود و از عمق جان آن حضرت )190())ثوبان ((ابو عبدهللا 
روزى با حالتى پریشان . شداو ھر موقع از آن بزرگوار جدا مى شد بى طاقت مى . را دوست مى داشت 

: و بدنى لرزان و رنگى متغیر، وارد محضر پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ شد، حضرت پیامبر سؤ ال كرد
نھ یا رسول هللا ، من دردى ندارم ، ولى یاد آخرت : ((گفت )) ثوبان ، ترا چھ شده آیا مریض شده اى ؟((

و اگر انشاءهللا ! دیده ام ، این حالت بھ من عارض شده من یك روز است كھ شما را ن! مرا بى تاب كرده 
در آخرت بھ بھشت رفتم ، من ھمنشین غالمان خواھم شد و شما با انبیاء الھى محشور مى شوید و ابداً 

  !))شما را مالقات نخواھم كرد
َمْن یُِطِع ّهللاَ  وَ : (در این ھنگام بر پیامبر بزرگوار اسالم ، حالت وحى رخ داده و این آیھ شریفھ نازل شد
ھَداِء َوالّصالِحیَن وَ  دیقیَن َوالشُّ ُسوَل فَاُولئَِك َمَع الَّذیَن اَْنَعَم ّهللاُ َعلَْیِھْم ِمَن النَّبیّیَن َوالصِّ  َحُسَن اُولئَِك َرفي َوالرَّ

و آنان كھ خدا و رسول را اطاعت كنند، البتھ با كسانى كھ خدا بھ آنھا لطف و عنایت كامل :()191(.)قاً 
فرموده یعنى با پیامبران و صدیّقان و شھیدان و نیكوكاران ، در بھشت با ھم خواھند بود و آنان چقدر 

  )192(.)قان خوبى ھستندرفی
  ))عاشق خدا(( -59

و عنایت حضرت كاظم و عبدهللا بن ُجْندب كوفى ، شخصیتى وارستھ و بزرگمردى كھ مورد اعتماد 
او یكى از شخصیت ھاى برجستھ جھان . حضرت رضاعلیھماالّسالم بود و از طرف آنان وكالت داشت 

تشیّع ، در عصر خویش محسوب مى شود؛ تا آنجائى كھ روزى حضرت ابوالحسن علیھ الّسالم در حق 
او از مختبین است یعنى از كسانى است ، كھ خداوند  :اِنَّ َعْبَدّهللاِ اْبِن ُجْنَدب لَِمَن اْلُمْخبِتینْ : ((وى فرمود

َو بَشِّر اْلُمْخبِتیَن الَّذیَن اِذا ُذِكَر ّهللاُ َوِجلَْت : (آنجا كھ مى فرماید. متعال آنان را مژده داده است 
بشارت بده فروتنان و متواضعان را، آنانى كھ چون پیش آنان ، خدا را یاد كنند، دلھاشان :()193(.)قُلُوبُھُمْ 

  .))ھراسان شود
در مراسم عرفات : ، در مورد عظمت و بزرگوارى شخصیت وى مى گوید)194(یونس ابن عبدالرحمان

عبدهللا را دیدم كھ دستھا بسوى آسمان بلند كرده و آب دیده اش بر رخسارش جارى بود و مدام اشك مى 
  وقوف ھیچكس را بھتر از تو ندیدم عجب حال خوشى داشتى ؟: كرد وقتى تمام شد گفتم ریخت و دعا مى 

بخدا سوگند یك كلمھ براى خودم دعا نكردم ھمھ اش براى برادران مومنم دعا مى كردم ؛ زیرا از : گفت 
از ھر كس در پشت سر برادر مومن خویش براى او دعا كند : امام موسى علیھ الّسالم شنیدم كھ فرمود

و من نخواستم از صد ھزار دعاى تضمین شده . عرش ندا مى دھند كھ براى تو صد ھزار برابر او باد



  )195(.))فرشتگان دست بردارم 
  ))ناپلئون از قرآن مى گوید(( -60

یاست در عرصھ بین الملل ، روزى در امپراطور فرانسھ و چھره معروف عالم س)196(ناپلئون بناپارت ،
مورد اسالم و مسلمانان فكر مى كرد و اینكھ چطور مى شود، بر كشورھاى اسالم تسلط یافت و مسلمانان 

مصر را )) مركز مسلمین كجاست ؟: ((از مشاورین خود سؤ ال كرد. را تحت سیطره فرانسھ درآورد
: بھ كتابخانھ مھم آن شھر رفتھ و بھ مترجم گفت او بسوى مصر حركت كرد؛ پس از ورود . معرفى كردند

یكى از مھمترین كتابھاى اینھا را برایم بخوان و او قرآن را باز كرده و در اول صفحھ ، این آیھ را ((
ُر اْلُمْؤِمنیَن الَّذیَن یَْعلَُموَن الصّ : (مشاھده كرد الِحاِت اَنَّ لَھُْم اَْجراً اِنَّ ھَذا اْلقُْرآَن یَْھِدى لِلَّتى ِھَى اَْقَوُم َو یُبَشِّ

بھ مؤ منانى كھ اعمال  این قرآن ، بھ راھى كھ استوارترین راھھاست ، ھدایت مى كند، و:()197(.)َكبیراً 
  .)صالح انجام مى دھند، بشارت مى دھد كھ براى آنھا پاداش بزرگى است 

از كتابخانھ بیرون آمدند، شب را تا صبح ، ناپلئون بھ . مترجم ، آیھ را براى ناپلئون خواند و ترجمھ كرد
از مترجم خواست ، ھمان  صبح بیدار شده ، دو مرتبھ بكتابخانھ آمدند؛. این آیھ و پیام آن فكر مى كرد

  .كتاب دیروزى را دوباره براى او بخواند و معنى كند و او ھم آیاتى را خوانده و ترجمھ نمود
روز سوم ھم ، مثل دو روز قبل ، . شب را باز در فكر و اندیشھ قرآن و مفاھیم عالى آن بھ سحر رساند

این كتاب چھ : ((تابخانھ بیرون آمدند سؤ ال كردبعد از اینكھ از ك. آیاتى خوانده و براى ناپلئون ترجمھ شد
آنھا معتقدند كھ : ((مترجم گفت )) جایگاھى ، در بین ملت مسلمان دارد و چقدر بھ آن اھمیت مى دھند؟

  .))این قرآن كتاب آسمانى است و بر پیامبر اسالم نازل شده ، ھمھ اش كالم خداست 
  .و دیگرى بھ ضرر آنان ناپلئون دو جملھ گفت ، یكى بھ نفع مسلمانان 

اگر مسلمانان فرامین و احكام جامع این كتاب را فراگیرند و بھ : آنچھ من از این كتاب فھمیدم : ((او گفت 
تا زمانیكھ ، این قرآن در بین مسلمین : ((و اضافھ كرد.)) آن عمل كنند، دیگر روى ذلّت نخواھند دید

مسلمانان تسلیم ما نخواھند شد؛ مگر اینكھ بین این كتاب و حكومت كند، در پرتو تعالیم برنامھ ھاى آن ، 
  )198(.))آنان فاصلھ ایجاد شود

  )199())با عمرولیث  مناظره پیر زال(( -61
ا، با عمرولیث صفّارى ، در زمستانى بسیار سرد، با سپاه خویش وارد شھر نیشابور شد و از شدت سرم

پیرزنى پنج اطاق داشت ؛ ھمھ اش را آنان . لشكریانش ، بھ خانھ ھاى مردم وارد شده و مسكن گزیدند
فردا، موقعى كھ من : ((آن زن ، بھ یكى از فرماندھان عمرولیث شكایت كرد و او گفت . اشغال كردند

  .پیش عمرو ھستم ، بیا و تقاضاى خود را بیان كن 
من زن پیرى ھستم و ھمھ اطاقھاى مرا ! یا امیر: ((و بھ عمرو اظھار داشت  پیر زن فرداى آن روز آمده

سپاھیان تو اشغال كرده اند و مرا با پنج دختر و عروس در یك اطاق جاى داده اند و ما در آنجا ھم آسایش 
.)) باشد و امنیت نداریم ، زیرا سربازان تو آنجا رفت و آمد مى كنند، و این زیبنده جوانمردى مثل تو، نمى

كھ : پس ھمراھان ما، در این سرماى شدید چھ كنند؟ دور شو، راست گفتھ اند: ((با ناراحتى گفت عمرو 
  .پیرزن روى برگردانده و رفت !)) زنان بیعقل ھستند

این زن بسیار دانا و پرھیزگار و اھل ! یا امیر: ((ھمینكھ دور شد، فرمانده مذكور، بھ عمرولیث گفت 
پیر زن را : ((عمرو دستور داد. رد او لطف و مھربانى مى كردیدعبادت است ؛ خوب بود كھ در مو

: عمرو گفت !)) آرى : ((جواب داد)) قرآن خوانده اى ؟: ((وقتى او را آوردند، پرسید.)) برگردانید
ةَ اَھْ (مگر این آیھ را نخوانده اى ؟ (( لِھا اَِذلَّھً َو َكذلَِك اِنَّ اْلُملُوَك اِذا َدَخلُوا قَْریَةً اَْفَسُدوھا َوَجَعلُوا اَِعزَّ

تباھى مى كشند و  پادشاھان ھنگامى كھ وارد منطقھ آبادى شوند، آن را بھ فساد و:()200(.)یَْفَعلُونَ 
  .))عزیزان آنجا را ذلیل مى كنند آرى كار آنان ، ھمین گونھ است 

كھ در ھمین سوره نمل ، چرا این آیھ را ! خوانده ام ، اّما از جناب امیر، تعجب مى كنم : ((پیرزن گفت 
این خانھ ھاى :()201(.)لِقَْوٍم یَْعلَُمونَ  فَتِْلَك بُیُوتُھُْم خاویةً بِما ظَلَُموا اِنَّ فى ذلَِك الََّ◌یَةً : (نخوانده است ؟

نشانھ عبرتى است ، براى كسانى ستمگران است ، بخاطر ظلم و ستمگرى خالى مانده است و در این كار 
  .)كھ آگاھند

این سخن ، ھمانند صاعقھ اى بر جان عمرولیث فرود آمد و چنان او را منقلب كرد كھ لرزشى اندامش را 
برو و تمام خانھ ات را تصرف كن ، بعد از ! اى مادر: ((گفت . فرا گرفت و آب در دیدگانش نمایان شد

  .))ند مانداین سپاھیان من در این شھر نخواھ
تا سھ ساعت ، ھر سربازیكھ از شھر بیرون نرود، یا در خانھ رعیتى : ((بعد دستور داد منادى ندا دھد

در كنار نیشابور اردوگاه خود قرار داد و تمام ) شادیاخ (و محلى را بنام .)) دیده شود، كشتھ خواھد شد
  )202(.سپاه آنجا خمیھ زدند

  پاورقي ھا
  .194/ بقره -117
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م و منطق و فلسفھ و رجال و غیره كتاب وى در فقھ و اصول و كال. اركان مھّم مذھب امامیھ مى باشد
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جسارت كرده و ناسزا  یكى از خویشاوندان حضرت سجادعلیھ الّسالم نزد آن حضرت آمد و بھ آن بزرگوار

 .گفت ؛ و حضرت ، در جواب او چیزى نفرموده و سكوت كرد
گفتھ ھاى این )) :پیشواى چھارم بھ اطرافیان خود فرمود بعد از آنكھ او از مجلس حضرت بیرون رفت ،

ما مى ! یا بن رسول هللا : ((گفتند ((.شخص را شنیدید؟ حاال دوست دارم ھمراه من بیائید، تا جواب مرا بشنوید
و امام علیھ الّسالم نعلین خود را پوشیده .)) فرمودید آئیم ، ولى دوست داشتیم جواب دشنامھاى او را ھمینجا مى



 َواْلكاِظمیَن اْلَغْیظَ َواْلعافِیَن َعِن النّاِس َوّهللاُ یُِحبُّ : (زمزمھ مى كرد در حالى كھ این آیھ شریفھ را
گذرند و خداوند  انسانھاى نیكوكار خشم خود را فرو مى برند و از خطاى مردم مى(.(203)):اْلُمْحِسنینَ 

 .محل خود حركت كرد از.) نیكوكاران را دوست دارد
در منزل آن مرد  از تالوت این آیھ فھمیدم كھ حضرت بھ او نیكى خواھد كرد، وقتى بھ: ((راوى مى گوید

چون او صداى آقا را شنید، . است  باو بگوئید كھ على بن الحسین: او را صدا زده و فرمودرسیدیم ؛ حضرت 
جسارتھاى او را پاسخ خواھد داد، تردیدى برایش باقى  فوراً براى دفاع از خود آماده شد و در اینكھ حضرت

 .نماند
گفتى ، ھرگاه آن  نین و چنانتو پیش ما آمدى و چ! اى برادر: ((وقتى چشم حضرت بھ او افتاد، اظھار داشت 

بیامرزد و اگر نیست از خدا مى  بدیھائى كھ بھ من نسبت دادى ، اگر در من ھست ، از خدا مى خواھم مرا
كرد، حالش دگرگون شد و بعد از آنكھ میان دیدگان  آن مرد، وقتى چنین رفتارى را مشاھده. خواھم ترا بیامرزد

  ((.(204)ر شما نیست و من بھ این صفات سزاوارترمگفتم د آنچھ من: حضرت را بوسید، گفت 
 (( اعتراض پادشاه روم بھ آیھ قرآن)) -63

خلیفھ  من سخنى با: ((، سفیرى از جانب قیصر روم بھ مدینھ آمد، و اظھار داشت در زمان خلیفھ دوم 
اسالم دعوت مى كنید و حال  شما ما را بھ دین: ((او بھ خلیفھ گفت . او را پیش خلیفھ بردند.)) مسلمانان دارم 

مگر شما ھر : ((ادسفیر جواب د)) چطور؟)) : خلیفھ گفت)) آنكھ خودتان در دین اسالم ، شك و تردید دارید؟
راطَ الُْمْستَقیمَ (گوئید؟  روز در فریضھ نماز، این كالم را نمى ما را بھ راه راست ، ھدایت ! خدایا.):(اِْھِدنَا الصِّ

 ((خود را حق مى دانید و راه حق را یافتھ اید؟ این طلب ھدایت بھ راه راست چھ معنى دارد؟ پس اگر.) فرما
مراد از : ((فرمود حضرت. د؛ ماجرا را بھ حضرت امیرعلیھ الّسالم رساندندخلیفھ و اطرافیان متحیر ماندن

ترا، در گذشتھ و حال بجا آورده ایم ،  ھمچنانكھ بما توفیق عطا فرمودى ، تا عبادت و بندگى: یعنى ) اِْھِدنا(
مستقیم ثابت و نیز عبادت ترا بكنیم ؛ و ما را در صراط  ھمچنان ما را توفیق عنایت فرما، در بقیھ عمر خود

 ((.(205)پایدار بدار
 (( آیھ ساختگى)) -64

داشتم و آنرا بھ بنا بھ  ردم ، كیسھ زر با خودموقعى كھ در ناحیھ صحرا، گردش مى ك: ((اصمعى مى گوید
او را پیش . برگشتھ و از وى آنرا خواستم ، او انكار كرد علتى بھ یكى از زنان بادیھ نشین امانت سپردم ، بعد

تا آنجائى كھ من مى دانم : بزرگ قبیلھ گفت . ، بر انكار خویش پافشارى كرد بزرگ آن قبیلھ بردم و او ھمچنان
 : گویا فرموده خداوند را نشنیده اى: گفتم . از قسم خوردن ، راھى براى اثبات نیست  ، بھ غیر

 َو ال تَْقبَْل لِساِرقٍَة یَمینا
 َو لَْو َحلَفَْت بِِربِّ اْلعالَمینا
 از زن دزد، سوگند نپذیر

 .ولو بھ پروردگار جھانیان ، قسم خورد
مانند كسى كھ ، -سپس  .و آن امانت را بھ من برگرداندراست مى گوئى و از او بھ تھدید، اقرار گرفت : گفت 

كھ خواندى ، در كدام سوره است ؟ گفتم آنجا  این آیھ: رو بھ من كرده و گفت  -تازه چیزى بھ یادش افتاده باشد
 :كھ مى فرماید

 اَال ِھبى بَِصْحنَِك فَاْصبَحینا
 (206)َو ال تَْبقى َخموَر اْالَ◌ْنَدرینا

ھمانا ترا پیروزى دادیم ((207)):ُمبیناً  اِنّا فَتَْحنالََك فَْتحاً (سبحان هللا ، من گمان داشتم كھ آن آیھ در سوره : گفت 
 .مى باشد.) ، پیروزى آشكار

 (( شوراى معارضھ با قرآن)) -65
ماّدى (اُْدباى َدْھریھ  چھار تن از بزرگان و: ((گویدھشام بن حكم ، شاگرد ممتاز مكتب جعفرى علیھ الّسالم مى 

عبدهللا بن مقفّع و عبدالملك بصرى ، در مسجد  بنامھاى عبدالكریم ابن ابى العوجا، عبدالملك دیصانى ،) گرایان 
و  تشكیل داده و درباره حج ، گفتگو مى كردند و ھمچنین راجع بھ نفوذ اسالم در جوامع مختلف الحرام جلسھ

متحمل شدن آنان رنجھا و مشقاتى را كھ در این راه  روزافزون مسلمانان بھ احكام و دستورات مذھبى و توجھ
 .و در مورد چگونگى مبارزه با اسالم ، مطالبى مى گفتند بر آنان مى رسد، سخنانى مطرح كرده

بین برد و آن قرآن است  زدین اسالم را ا  پس از بیان نقطھ نظرات خویش ، بھ این نتیجھ رسیدند كھ باید اساس 
كدام با فرصت كامل آنرا مطالعھ نموده و  در ھمانجا قرآن را بین خود، بھ چھار بخش تقسیم كردند؛ تا ھر

در ھمان جا گرد  -یعنى موسم حج سال آینده -و در جلسھ بعدى ،  ایرادھائى ادبى و علمى آشكارى بر آن گرفتھ
 نشر دھند و بدینگونھ قرآن را نقض كرده و دین اسالم را از پایھ نابود بین مسلمانان ھم آمده و ایرادات خود را

 .كنند
سال بعد در ایّام حج اجتماع نمودند و از یكدیگر از  چون. بعد از این قرارداد از ھمدیگر جدا شده و رفتند

 رآن رامن ق: اول ابن ابى العوجاء، معذرت خواھى كرده و گفت . سال گذشتھ پرسیدند موضوع قرار داد



در آسمان و زمین جز  اگر(.(208)):لَفََسَدتا لَْو كاَن فیِھما آلِھَةٌ اِال ّهللاُ : (مطالعھ كردم ، چون بھ این آیھ رسیدم 
 (.شدند و نظام جھان بھ ھم مى خورد خدایان دیگرى بود، فاسد مى)) ّهللا ((

بعد از او  . مطالعھ این آیھ مرا بھ وحشت انداخت و بالغت آن ، از تعرض بھ آیات دیگر مرا بازداشت
یا اَیُّھَا النّاُس ُضِرَب َمثٌَل ) : من ضمن مطالعھ ، وقتى بھ این آیھ رسیدم: عبدالملك دیصانى ، با اعتذار گفت 

باُب َشْیئاً، الیَْستَْنقُِذوهُ  فَاْستَِمُعوا لَھُ، اِنَّ الَّذیَن تَْدُعوَن ِمْن ُدْوِن ّهللاِ، لَْن یَْخلُقُوا ُذباباً َو لَِو اْجتََمُعوا لَھُ، َو اِْن یَْسلُبُھُُم الذُّ
كسانى را كھ  :بھ آن گوش فرار دھید. مثلى زده شده است ! اى مردم (.(209)):الطّالُِب َواْلَمْطلُوبُ  ِمْنھُ، َضُعفَ 

این كار دست بھ دست ھم دھند؛ و  سى بیافرینند، ھر چند براى، غیر از خدا مى خوانید، ھرگز نمى توانند مگ
ھم این طلب كننده گان ناتوانند و ھم آن . پس گیرند ھرگاه مگس چیزى از آنھا برباید، نمى توانند آنرا باز

 ! آیھ مرا حیران ساخت و از كارى كھ در نظر داشتم منصرف شدم دقت در معنى و لفظ این.) مطلوبان 
ھنگامى (.(210)):َخلَُصوا نَجیّاً  فَلَّما اْستَْیئَُسوا ِمْنھُ : (بالغت این آیھ سوره یوسف : ك بصرى گفت سپس عبدالمل

مرا مبھوت .) شدند، بھ كنارى رفتھ ، با خود خلوت نمودند ماءیوس] بنیامین [برادران ، از بازگرداندن او كھ 
 ! شدم ساخت و من از ادامھ كار منصرف

آغاز و پایان آن  آیھ سوره ھود، درباره چگونگى طوفان نوح كھ: و در آخر، عبدهللا بن مقفع اظھار داشت 
 :قدرت اندیشھ در آیات دیگر، برایم نماند گنجانده است ؛ آنچنان مرا تكان داد كھ داستان مفصل را، در یك آیھ ،

اْلُجوِدىِّ َو قیَل بُْعداً  َو قیَل یا اَْرُض اَْبلَعى َماَءِك َو یا َسماُء اَْقلِعى َو غیَض اْلماُء َو قُِضَى اْالَ◌ْمُر َواْستََوْت َعلَى)
و آب فرو نشست ! آسمان ، خوددارى كن  و اى! اى زمین ، آبت را فرو بر: گفتھ شد(.(211)):لِْلقَْوِم الظّالِمینَ 

دور باد قوم ستمگر : ((پھلو گرفت ؛ و در این ھنگام ، گفتھ شد ودى ،و كار پایان یافت و كشتى بر دامنھ كوه ج
 ( ((!از رحمت خداوند

حضرت صادق ! نگریستند در این موقع كھ آن چھار نفر حیران و سراسیمھ بھ یكدیگر مى: ((ھشام مى گوید
كھ اینھا، بھ چھ كارى  گوئى آن حضرت ، مى دانستند بر آنھا گذشتند، -كھ آنسال بھ حج آمده بود-علیھ الّسالم 

قُْل لَئِْن اْجتََمَعِت اِالْنُس َواْلِجنُّ َعلى اَْن : (ھمین ، این آیھ شریفھ را تالوت فرمود براى. آمده اند و چھ مى اندیشند
اگر : بھ آنان بگو! پیامبر اى(.(212)):بِِمْثِل ھَذا اْلقُْرآِن الیَاْءتُْوَن بِِمْثلِِھ َو لَْو كاَن بَْعُضھُْم لِبَْعٍض َظھیراً  یَاْءتُوا

ر چند بعضى از آنھا آن را نخواھند آورد، ھ ھمھ انس و جن گرد ھم آیند كھ مانند این قرآن بیاورند، نظیر
 (( (.(213)پشتیبان بعض دیگر باشند

 ((مناظره ابراھیم علیھ الّسالم با نمرود)) -66
آتش ھولناك و سوزان  آنكھ خداوند متعال ، با قدرت الیزال خویش ، حضرت ابراھیم علیھ الّسالم را، ازبعد از 

 .قدرت خداى ابراھیم متوجھ شدند نمرودیان ، نجات داد؛ آنان در بھت و حیرت فرو رفتند و بھ
كیست ؟ كھ مردم را  توخداى : ((بدین جھت نمرود حضرت ابراھیم علیھ الّسالم را احضار كرده و از او پرسید

مردم ، تفرقھ و اختالف ایجاد مى  چرا میان! بھ پرستش او دعوت مى كنى ؟ مگر جز من ، خدائى وجود دارد؟
َربّى : (ابراھیم گفت )) بگو، خداى تو چھ كسى است ؟ كنى ؟ و چرا بتھاى آنھا را شكستھ اى ؟ اصالً بھ من

 من نیز زنده: ((او گفت .) خداى من آن كسى است كھ زنده مى كند و مى میراند(.(214)):یُمیتُ  الّذى یُْحیى وَ 
دستور داد، دو  و مشتبھ ساختن بر مردم ، از روى مغالطھ ، و براى اثبات این كار.)) مى كنم و مى میرانم 

 .قتل دیگرى را داد زندانى را حاضر كردند فرمان آزادى یكى ، و
گذشتھ ، خدا من ،  از این: ((بعد فرمود.)) آنرا كھ كشتھ اى زنده كن : اگر راست مى گوئى : ((ابراھیم گفت 

كھ حاكم بر -اگر راست مى گوئى  از افق مشرق مى آورد وآن كسى است كھ ھمھ روزه ، آفتاب عالمتاب را 
و آثار .(215)اینجا آن مرد كافر، مبھوت و وامانده شد در!)) خورشید را از مغرب بیاور -جھان ھستى توئى 

گردید ولى باز ھم دست از عناد برنداشت و فقط از ترس رسوائى ، ابراھیم را  عجز و و زبونى در او آشكار
 .ساخت ،ولى دستور داد او را از شھر بیرون كنند؛ تا كسى از او پیروى نكند آزاد

وسائل خویش را برداشتھ و  آماده رفتن شد، گوسفندان و سایر ابراھیم ھم كھ از نمرودیان ، دل خوشى نداشت
. دستور داد، آنھا را بنفع حكومت مصادره كنند چون تعداد اغنام و احشام ابراھیم زیاد بود، نمرود. حركت كرد

با اموال مرا بگیرد، باید عمرى را كھ در سرزمین شما گذرانده ام و  اگر بخواھید گوسفندان و: ((ابراھیم گفت 
 ((.اموال را فراھم كرده ام بھ من برگردانید صرف آن این

ابراھیم راى داد و او با اموال  محاكمھ بھ قاضى نمرود، ارجاع شد و قاضى پس از استماع بیانات متھم ، بھ نفع
 .(216)بسوى شام و بیت المقدس حركت كرد و احشام و خانواده ، از خطّھ فرمانروائى نمرود خارج شده و

 ((داستان شّداد بن عاد)) -67
پیامبر اكرم صلّى . دعزرائیل بھ زیارت آن حضرت آم روزى پیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ نشستھ بودند كھ

در این مّدتى كھ خداوند متعال ترا ماءمور كرده كھ جان مردم را ! عزرائیل  اى: ((ّهللا علیھ و آلھ از او پرسید
 ((حال او بسوزد؟ بحال اتفاق افتاده است كھ بر یكى از اینھا ترّحم بكنى و دلت بھ بگیرى ، تا

دو مورد دلم سوختھ  من بر قبض روح بندگان ماءمور شده ام دردر این مّدتى كھ ! بلى یا رسول هللا : ((گفت 
و اھل آن غرق شدند، در آن میان  یكى ، روزى بود كھ در دریا از تالطم امواِج دریا، كشتى شكست: است 



دریا حیران و سرگردان شد، و با حركت آب و  زنى حاملھ ، بر روى تختھ ناره اى ماند كھ در روى امواج
موقعیتى بود كھ فرزند او بدنیا آمد، وقتى كھ خواست او را شیر بدھد،  و پائین مى شد؛ در چنین موج دریا باال

من در  ((. جان مادر را بگیر و آن كودك را در میان امواج سھمگین دریا، رھا كن: ((متعال ، فرمان داد قادر
 . چنین موقعى بود كھ بر آن كودك بى نوا، رحم كردم

او در . را بنا نھاد كھ شّداد عاد، سالھا تالش كرد و در این كره خاكى ، بھشت روى زمین بار دوم ، زمانى بود
جواھر و مرجان و زمّرد و طال و  طول سالھاى متمادى ، ھر چھ مى توانست از مروارید و سنگریزه ھاى

ع ، جمع آورى كرده و ائى آن صرف كرد، تمام امكانات خویش را، در زیب نقره و زبرجد و ُدّر و یاقوِت مرصَّ
 .معروف شد)) باغ ارم )) یا)) بھشت شّداد((تا آنجا كھ بھ 

اَلَّتى لَْم یُْخلَْق ِمْثلُھا فِى  -اَِرَم ذاِت اْلِعمادِ  -اَلَْم تََر َكْیَف فََعَل َربَُّك بِعادٍ : (چنانكھ خداوند در قرآن مى فرماید
رسید؛ شّداد با وزیران و امیران بسوى آن حركت كردند،  ھنگامیكھ بناى آن شھر زیبا، بھ اتمام(.(217)اْلبِالدِ 

الھى  و پاى چپ ، در ركاب اسب بود كھ فرمان مقابل در رسید؛ پاى راست از ركاب بیرون آورد ھمینكھ بھ
 ((!جان آن ملعون را بگیر: ((رسید

در آن بناى  چون او را قبض روح كردم ، دلم بر وى بسوخت كھ بیچاره عمرى بھ امید آسایش و راحتى ،
 .بھ آن نیفتاد  عظیم و كاخ باشكوه تالش كرد ولى چشمش 

جبرئیل نازل شده و اظھار  ائیل علیھ الّسالم در این گفتگو بودند كھپیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ و عزر
مى فرماید كھ بھ عّزت و جالل من سوگند كھ  یا محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ خدایت سالم مى رساند و: ((داشت 

ى دریاى بیكران ، در روى آب ، او را پروردم و از خطرات دریا شّداد بن عاد، ھمان كودك بود كھ در آن
بدون مادر تربیت كردم و بھ پادشاھى رساندم ولى او احسان مرا، كفران نمود و  مّواج ، او را حفظ كردم و

مبّدل بھ ذلّت ابدى كردم ، تا  خودبینى و غرور برافراشت و باالخره ، من ھم عّزت ظاھرى او را، پرچم
َو ال یَْحَسبَنَّ الَّذیَن َكفَُروا، اَنَّما : (نمى كنیم  حال خود، رھا عاقالن بدانند كھ ما كافران را مھلت مى دھیم اّما بھ

آنھا كھ كافر شدند و راه (.(218)):نُْملى لَھُْم لَیَْزداُدوا اِْثماً، َو لَھُْم َعذاٌب ُمھینٌ  نُْملى لَھُْم َخْیٌر ِالَ◌ْنفُِسِھْم، اَنَّما
مى دھیم ، فقط  ما بھ آنان مھلت. گرفتند، تصور نكنند اگر بھ آنان مھلت مى دھیم بھ سودشان است  طغیان پیش

  (( (.(219)شده است مادهبراى اینكھ بر گناھان خود بیفزایند و براى آنھا عذاب خواركننده اى آ
 (( داستان مباھلھ در قرآن)) -68

، اھل آنجا با آئین  در صدر اسالم. ز یمن قرار داردیكى از شھرھاى حجاز شھرى است بنام نجران ، كھ در مر
و آلھ توسط خالد بن ولید اھالى آن  نصرانیّت مى زیستند، در سال دھم ھجرت ، پیامبر اسالم صلّى ّهللا علیھ

 .نصرانیت باقى ماندند  مسلمان شدند، ولى بقیھ در كیش  منطقھ را بھ اسالم دعوت فرمود و گروه بسیارى
نصاراى نجران نوشتھ و  رسول گرامى اسالم صلّى ّهللا علیھ و آلھ نامھ اى بھ روحانیون بزرگبھ دنبال آن 

یگانھ خداى ابراھیم و اسحاق و یعقوب ، من شما  بنام خداوند،: ((ضمن دعوت آنان بھ دین مبین اسالم ، فرمود
 و اگر اسالم را! ، مسلمان شویدخداوند یكتا دعوت مى كنم ، اگر مى خواھید بندگان ، بھ پرستش  را از پرستش 

نامھ پیامبر بھ ھراس  آنان ، بعد از رسیدن.)) قبول نمى كنید، باید جزیھ بدھید واالّ بشما اعالن جنگ مى دھم 
 .بھ مدینھ آمدند)) شرحبیل ((بنام  افتادند و با ھیئتى مركب از چھارده نفر، بھ سرپرستى شخصى

پیامبرصلّى ّهللا علیھ و  د مدینھ شدند و مستقیماً در مسجد، بھ محضرھیئت روحانیون اعزامى از نجران ، وار
دیدند، ناقوس را براى اعالم نماز بصدا در  روحانیون نجران ، چون وقت عبادت خود را نزدیك. آلھ آمدند

 در مسجد شما، صداى! یا رسول هللا : ((ناراحت شده و گفتند اطرافیان پیامبر از مشاھده این وضع. آوردند
 ((.بگذارید عبادت خودشان را بجا بیاورند)) :فرمود!)) ناقوس ؟

)) خدا چیست ؟ شعار شما در دعوت بسوى: ((بعد از اداى مراسم عبادت ، بھ محضر پیامبر رسیده و گفتند
ندارد و من ھم پیامبر خدا ھستم ،  خدائى جز خداى یكتا وجود: من مردم را دعوت مى كنم كھ بگویند: ((فرمود
 ((.مى نوشد و سخن مى گوید بن مریم نیز بنده و مخلوق خداست ، غذا میخورد و آب عیسى

حال بھ پیامبر وحى نازل شد كھ از آنھا  در ھمان)) اگر بنده خدا بود پدرش كیست ؟: ((روحانیان نجران گفتند
ان میخورد و مى بنده و مخلوق خدا نبود كھ مانند سایر بندگ بپرس درباره حضرت آدم چھ مى گوئید؟ آیا او

 :در اینجا پیامبر پرسید.)) آرى او چنین بود: ((وقتى پیامبر از آنھا سوال كرد، گفتند نوشید و سخن مى گفت ؟
 .نگاه كردند آنھا در جواب عاجز شده و مات و مبھوت بھ ھمدیگر)) پدر آدم كى بود؟! بسیار خوب ))

ثُمَّ قاَل لَھُ ُكْن  عیسى ِعْنَدّهللاِ، َكَمثَِل آَدَم َخلَقَھُ ِمْن تُرابٍ  اِنَّ َمثَلَ : (در آن حال خداوند این آیھ را فرستاد
موجود : آفرید و سپس بھ او فرمود در نزد خدا، ھمچون آدم است ، كھ او را از خاك َمثَل عیسى((220)):فَیَُكونُ 
 . بدون پدر، ھرگز دلیل بر اُلُوھیّت او نیست بنابراین والدت عیسى.) او ھم فوراً موجود شد! باش 

ھا براى رھائى و آن وقتى آنھا از جواب فرو ماندند، پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ آنھا را بھ اسالم دعوت كرد
شما دروغ مى گوئید و شما را عالقھ بھ  ! نھ: ((ما مسلمان شدیم ، پیامبر فرمود: ((خویش تظاھر كرده و گفتند

و چون !)) گوشت خوك ، مانع مى شود تا دین حق را بپذیرید صلیب موھوم عیسى و شراب خوارى و خوردن
َك فیِھ ِمْن بَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ : (آیھ نازل شدسرباز زدند، در ھمان لحظھ  آنھا از پذیرفتن دین اسالم  فََمْن حاجَّ



نَْبتَِھْل فَنَْجَعل لَْعنََت ّهللاِ َعلَى  فَقُْل تَعالَْوا نَْدُع اَْبناَءنا َو اَْبناَءُكْم َو نِساَءنا َو نِساَءُكْم َو اَْنفَُسنا َو اَْنفَُسُكْم ثُمَّ 
درباره مسیح بھ تو رسیده باز كسانى با تو بھ محاّجھ و ستیز  ھرگاه بعد از علم و دانشى كھ(.(221)):اْلكاِذبینَ 

 ما فرزندان خود را دعوت كنیم ، شما ھم فرزندان خود را، ما زنان خویش رابیایید : بگو برخیزند بھ آنھا
آنگاه مباھلھ  دعوت نمائیم ، شما ھم زنان خود را؛ ما از نفسھاى خود دعوت كنیم ، شما ھم از نفسھاى خود؛

 (. كنیم ؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دھیم
در روز آینده آماده  منصفانھ است و بنا گذاشتند براى مباھلھاین كارى ! خیلى خوب : ((نصاراى نجران گفتند

اگر محمد، فردا با : ((بزرگان نصارى گفتند سید و عاقب و اھتم ، سھ تن از: وقتى بھ منزل رسیدند.)) شوند
آ اگر امّ . آمد، ما ھم با او مباھلھ مى كنیم و او قطعاً پیامبر خدا نیست  عده اى از یاران و اصحابش براى مباھلھ

 حضور یافت ، ما بھ این كار نباید دست بزنیم ، زیرا اگر او خاندان نزدیكش را براى با خاندانش ، براى مباھلھ
 ((. راستگو است  اینكھ انتخاب كند و حاضر شود آنھا را فدا نماید، حتماً او پیامبر است و در اّدعاى خویش

ّهللا علیھ و آلھ بودند  یستادند و منتظر ورود پیامبرصلّىفردا صبح نصاراى نجران آمده و در محل مورد نظر ا
رسول اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ در حالى كھ كودكى را در آغوش و كودكى را در  حضرت: كھ ناگاه دیدند

جالل  دنبال آن زن بھ آرامى قدم برمى دارند و با شكوه و دارد و زنى پشت سر او، و مردى ھم بترتیب ، دست
 .ھ پیش مى آیندخاصى ، ب

اینان چھ نسبتى ، با محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ : ((ال كردند روحانیون نصارا، از مردم حاضر در صحنھ ، سؤ
بن ابى طالب ، داماد اوست و آن زن فاطمھ ، دخترش مى باشد و آن دو كودك  آن مرد على: ((گفتند)) دارند؟

بطورى  از مشاھده این منظره نگران شده و جا خوردند؛ روحانیون نصارا،.)) فاطمھ و على ھستند فرزندان
قدمى خود احساس مى كنم ،  این را بدانید كھ من عذاب را در چند: ((كھ شرحبیل ، خطاب بھ ھمراھانش گفت 

نفرین برداریم ، تمام ما نابود خواھیم شد، و تا روز  اگر این مرد فرستاده خدا باشد و با این وضع دست بھ
 ((.باقى نخواھد ماند نصرانى ، در روى زمین قیامت یكنفر

اى : ((عرض كردند و بھ این ترتیب نصاراى نجران ، از نفرین پیامبر ترسیده و دست از مباھلھ برداشتند و
نكنیم ، تو دین خود را داشتھ باشد و بگذار ما ھم  ابوالقاسم صلّى ّهللا علیھ و آلھ نظر ما این است كھ با تو مباھلھ

 ((. باقى باشیم بدین خود
نمى شویم و چون  مسلمان! نھ : ((اسقف گفت .)) اگر حاضر بھ مباھلھ نیستید مسلمان شوید: ((پیامبر فرمود

پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ ھم پذیرفت و .)) مى دھیم (222)اھل كتاب ، ِجزیھ توانائى جنگ نداریم ، مانند سایر
 .(223)مصالحھ كرد با آنھا
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در یك كالمى )) االتقان ((اھل سنّت ، در كتاب  جالل الدین عبدالرحمن سیوطى ، یكى از معروفترین دانشمندان

مفسَّر و  شناخِت شروط ُمفَسِّر و((تعرض قرار داده و در بخش  اھانت آمیز، مفسرین عالیمقام شیعھ را مورد
تاءویل جاھالن  اّما تاءویلى كھ مخالف آیھ و شرع باشد حرام است ، زیرا كھ آن و: ((مى نویسد)) آداب تفسیر

ه اند كھ این دو تاءویل كرد((225) :یَْلتَقیانِ  َمَرَج اْلبَْحَرْینِ (كالم خداوند را در آیھ (224)است ، چنانكھ رافضیان
یعنى حسن و : را مى گویند(226)( یَْخُرُج ِمْنھُما اللُولُُؤ َواْلَمْرجانُ (باشند  دریا على و فاطمھ علیھم الّسالم مى

 (( الّسالم حسین علیھم
از ابن  (142 ص 6ج (در حالى كھ مؤ لف كتاب االتقان جناب سیوطى ، خودش در تفسیر الّدر المنثور 

-و نیز حاكم حسكانى ،  .(227)تاءویل فوق را روایت كرده است مردویھ از ابن عباس و انس ابن مالك ھمان
 روایات متعددى را از ابن عباس ، ابن مالك و) 208ص (در كتاب شواھد التنزیل  - پنجم  از علماى حنفى قرن

 . ضوع و بھ ھمین مضمون آورده است، در ھمین مو))ره ((سلمان فارسى 
سلمان فارسى و سعید  مفسر عالیقدر شیعھ شیخ طبرسى ، در تفسیر مجمع البیان ، پس از روایت این تفسیر از

على و فاطمھ علیھم الّسالم دو دریا باشند بھ ) تعجبى ندارد كھ این دو،: ((ابن جبیر و سفیان ثورى مى گوید
بحر نامیده  و بسیارى خیر و سودمندیشان ، كھ دریا را بھ خاطر وسعت فضل و بزرگوارى شان جھت وسعت

 ((.(228)اند
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بودند و از  جمعى از سادات بنى ھاشم ، شبى در منزل حضرت امام حسن مجتبى علیھ الّسالم مھمان
 .موضوعات مختلف سخن مى گفتند

مقدارى بر  در این موقع یكى از خادمین حضرت غذا آورد و او ھمینطور كھ غذاى داغ را تقسیم مى كرد،
 .حرارت آن ، پوست بدنش آسیب دید روى بدن مبارك حضرت ریخت و از

خداى ! سرور من )) : غالم چون این صحنھ را دید، از كار خود ناراحت شده و زبان بھ اعتذار گشوده و گفت
خشم : ((حضرت فرمود.) فرو مى برند پرھیزكاران خشم خود را((229)):َواْلكاِظمیَن اَْلِغْیظَ : (متعال مى فرماید

 (.و از خطاى مردم مى گذرند):(َعِن النّاسِ  َواْلعافینَ : (و غالم ادامھ داد.)) خود را فرو بردم 



و خداوند ):(اْلُمْحِسنینَ  َوّهللاُ یُِحبُّ : (غالم اضافھ كرد.)) رگذشتم از تو عفو كردم و از خطایت د: ((فرمود
  ((.(230)ھم بخشیدم كھ ترا آزاد كرده و پانصد درم: ((فرمود.) نیكوكاران را دوست دارد
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مشاوران خصوصى خود  روزى با اطرافیان و. مى گویند ماءمون الرشید خیلى حاضر جواب و بدیھھ گو بود

 .سخن گفتن بر من غلبھ كرد در مدت عمرم ، فقط سھ نفر در: ((صحبت مى كرد، تا اینكھ گفت 
: تسكین قلب او گفتم  ى ، مادر فضل بن سھل بود كھ چون فضل درگذشت ، او خیلى گریھ مى كرد، من براىیك

بجاى پسر تو مى باشم و تو را مثِل یك مادر،  اگر فضل از دنیا رفت و بھ سراى باقى شتافت ، اینك من ،! مادر
 چگونھ نگریم ؟مرا چون تو فرزند كسب كند  بر چنین فرزندى كھ: گفت . گرامى دارم 

: او را گفتم  . من موسى بن عمران ھستم: دوم آنكھ ، مردى سیاھپوست در مصر اّدعاى نبوت كرد و مى گفت 
موسى آنگاه معجزه : گفت  موسى را معجزات بود چون یَد بَْیضا و عصا و غیر آن ، معجزه تو چیست ؟ او

تو ھم این اّدعا را بكن ، تا .) برتر شما ھستم  من پروردگار():اَنَا َربُُّكْم اْالَ◌ْعلى : (نشان داد كھ فرعون گفت 
 . من ھم معجزه بیاورم

نوشتھ بودند برایم آوردند  سوم آنكھ ، روزى در مركز دادرسى نشستھ بودم ، شكایت نامھ اى را كھ مردم كوفھ
پیرمردى . سخن بگوید انتخاب كنید و از طرف شما یك نفر از میان خود: گفتم . و از حاكم خود شكایت داشتند

. عیبى ندارد با صداى بلند صحبت مى كنم : گفتم . گوش او سنگین است  !یا امیر: را برگزیدند اّما گفتند
ناجوانمرد و  بر ما حاكمى ظالم و ستمگر فرستاده اى ، در نھایت! یا امیر: بھ سخن كرد و گفت  پیرمرد شروع

سال دوم ، خانھ ھایمان را فروختیم و در سال  فروختیم ، و در سال اول طال و جواھرات زنان را. بیدادگرى 
فروش گذاشتیم و االن ھیچ نداریم ، اگر تو بھ داد ما   بھ معرض  سوم ، زمین زراعتى و باغ و بستانھایمان را

 . تعالى پناھى نخواھیم داشت نرسى ، جز خداى
فرستاده ام ، پیش من  كسى را كھ بر شما حاكم آن! دروغ مى گوئى : من از گفتھ ھاى او خشمگین شده و گفتم 

اگر او بھ پیش تو این صفات را ! امیر اى: آن مرد فوراً گفت . مردى عادل ، دانشمند، امین و پرھیزگار است 
بر ھمھ خالیق برسانى ، نھ اینكھ ما از عدالت و صفات نیك  داراست ، پس بر تو واجب است كھ از عدالت او

عزل كرده و دیگرى را  من از این سخن بسیار خندیدم و آن حاكم را. محروم باشند دیگران او بھره مند شده و
 ((.(231)نائل شدند بجایش فرستادم و با این سخن لطیف ، آنان بھ مقصود خویش
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مى كرد، آن  روزى ھشام بن عبدالملك ، بر یكى از مستخدمین خود خشم گرفتھ و با عصبانیت بھ او عتاب

 .انداحسان بود بر زبان مى ر بیچاره ایستاده بود و در مقام اعتذار، سخنانى كھ حاكى ، از عفو و گذشت و
فصاحت و  و در پیشگاه من! ھنوز سخن مى گویى : ((در این حال ھشام ، بر سر او فریاد كشید و گفت 

 ((بالغت عرضھ مى كنى ؟
اعمال بنده گان مى باشد، آفریدگار جھان در  با آن ھمھ گناه و معصیت كھ در نامھ! یا امیر: ((آن مرد گفت 

دفاع كرده و با خداوند سخن بگویند؛ چنانكھ در قرآن مى خود  روز قیامت بھ آنھا فرصت مى دھد كھ از
.) جدل و دفاع بر مى خیزد ھر نفسى براى رفع عذاب از خود، بھ((232)):تُجاِدُل َعْن نَْفِسھا ُكلُّ نَْفسٍ : (فرماید
بگویند و عذر خود را بیان كنند چرا با تو نتوان  مجرمان در چنان روز ھولناكى ، مى توانند سخن! یا امیر

 .(233)نشست و او را آزاد كرد خشم او بھ این سخن فرو)) سخن گفت ؟
 ((!!مردى كھ بھ امام صادق علیھ الّسالم درس مى داد)) -73

زندگى كند  متكبرانھ ھر كس ، تابع ھواى نفس خویش باشد، و خود محور و: ((امام صادق علیھ الّسالم فرمودند
و من خواستم او را از نزدیك ببینم ،  آن مردى است كھ ، بین مردم عوام بھ تقدس و تقوا مشھور بود: مانند

اطراف او جمع شده اند و او ھم با حركات عوام فریبانھ ،  بطور ناشناس نزد او رفتم ، عده اى را دیدم كھ در
 . دا شده و بھ تنھائى راھى را پیش گرفتاینكھ از مریدان خود ج بین آنھا ظاھر شده بود، تا

ھمینطور كھ من . رسید من ھم بدنبال او راه افتادم ، طولى نكشید كھ آن مرد عوام فریب ، بھ جلو مغازه نانوائى
كمال شگفتى دیدم با زیركى تمام ، دور از چشم نانوا، دو قرص نان ربوده و  حركات او را زیر نظر داشتم ، با

صاحب دكان  شاید با: كار عجیب او را حمل بر صحت كرده و با خودم گفتم . نھان كردلباس خویش پ زیر
مقابل یك مغازه میوه فروشى رسید و در مقابل مغازه  از آنجا رد شده و. معاملھ اى دارد و كار او شرعى است 

ھان كرد، و این كار دار غافل شد، دزدكى دو عدد انار برداشتھ و پن ، مقدارى توقف كرد و سپس ھمینكھ مغازه
 .او بر تعجب من افزود

خوب یك معاملھ  : ولى باز ھم من پیش خود فكر كردم ؛ شاید معاملھ اى در كار است اّما بعداً بخودم گفتم
 قانونى ، چھ نیازى بھ دزدى و مخفى كارى دارد؟

انار را پیش او  دو تا من ھمچنان او را تعقیب كردم ، تا اینكھ پیش یك نفر مریض رفت و آن دو قرص نان و
 ((. گذاشت

كھ انجام داده بود سؤ  در این موقع ، من پیش او رفتھ و از كارھائى: ((حضرت صادق علیھ الّسالم مى فرماید



از فرزندان آدم علیھ الّسالم از امت  یكى: تو كیستى ؟ گفتم : او نگاھى بھ من افكنده و گفت . ال كردم 
مردى از اھل بیت پیامبرصلّى ّهللا علیھ : گفتم . معرفى كن  بلى بیشتر خود را: ت محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ گف

بلى درست : بھ نظر مى آید تو جعفر بن محمد باشى ؟ گفتم : گفت . از مدینھ  : از كدام شھر؟ گفتم: و آلھ گفت 
 صلّى ّهللا علیھ و آلھ رسول هللا تو با آن ھمھ شرافت نسب و با آن خانواده اى كھ بھ: بھ من گفت  ! فھمیدى

 !جاھل و نادانى ؟) نعوذ باrّ (نرسیده ، چرا اینقدر  منتسب است ؟ چرا از علوم جّد و پدرانت بھ تو چیزى
جاَء بِاْلَحَسنَِة  َمنْ (مگر این آیھ قرآن را ندیده اى ؟ : از من چھ حركت غیرعقالئى سر زده است ؟ گفت : گفتم 

یِئَِة فَالیُْجزى اِالّ ِمْثلَھا فَلَھُ َعْشُر اَْمثالِھا وَ  كس كار نیكى انجام دھد ده برابر پاداش  ھر(.(234)):َمْن جاَء بِالسَّ
 (.مجازات خواھد شد و ھر كس كار زشتى انجام دھد یك برابر دارد

بجاى آن درك كنید و در  خوب ، شما با یك حساب ساده مى توانید ھوشمندى مرا در فھم آیات و در بكار بردن
گناه كردم و زمانیكھ گناه دزدى دو انار را  من دو نان دزدیدم و طبق آیھ ، دو. عوض سرزنش ، مرا مدح بكنید

 ھنگامى كھ آن چھار عدد را تصّدق كردم ، چھل حسنھ در نامھ ن اضافھ كنى ، مى شود چھار گناه ، وبر آ
لایر خرج كنم ،  شما از چھل ثواب ، چھار گناه را كم كن ، در نتیجھ من بدون اینكھ یك. اعمال من نوشتھ شد
 . اعمال خود شدم َحَسنھ در نامھ  صاحب سى و شش 

آیات ! بیراھھ رفتھ اى  جاھل و نادان توئى كھ با فھم كج خود از قرآن ،! عزایت بنشیند مادرت بھ: بھ او گفتم 
عمل بھ آیھ اى باید آیھ دیگر را ھم كھ مربوط بھ آن است ، در نظر  قرآن مثل زنجیر بھم مربوط است و در

اعمال نیك را از  خداوند فقط((235)):قینَ اِنَّما یَتَقَبَُّل ّهللاُ ِمَن اْلُمتَّ (قرآن را نشنیده اى ؟  مگر این آیھ. داشت 
و چھار گناه مرتكب شدى و آن چھار تا  تو بھ گفتھ خودت ، دو انار و دو نان دزدیدى.) پرھیزگاران مى پذیرد

گناه بر گناھان خود اضافھ كردى و جمعاً ھشت گناه مرتكب  را بدوِن اجازه صاحبانشان ، انفاق كردى و چھار
 ((؟ شدى و ھیچ حسنھ اى ھم ندارى

ز او جدا شده مى كرد، ا بعد از این گفتگو، او ھمچنان كھ با تعجب بھ من نگاه: ((امام صادق علیھ الّسالم فرمود
با چنین تاءویالت نادرست و تفسیرھاى غلط : ((نقل این حكایت فرمود امام علیھ الّسالم بعد از.)) و برگشتم 

 ((.(236)دیگران را گمراه كرده اند عّده اى گمراه شده و
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رى ، بھ آن دیار سفر  ، بنا بھ دعوت اھالى شھر))ره ((ھنگامیكھ محدث بزرگوار شیعھ ، مرحوم شیخ صدوق 
اھل بیت علیھ الّسالم از مرحوم صدوق  امیر با لیاقت و ھوشمند و دوستدار(237)حسن ركن الدولھ ،. كرد

ایشان در . وت نمودشھر كرده و بھ مجلس خویش ، دع استقبال كرده و او را با تعظیم و احترام خاصى وارد
 . مورد مسائل مختلف دینى و اعتقادى بھ سخنرانى و مناظره پرداخت مجلس ركن الدولھ حاضر شده و در

در ) عج (صاحب االمر امام ،: ((پرسید)) ره ((در یكى از ھمان جلسات بود كھ ، ركن الدولھ از شیخ صدوق 
 ((چھ زمانى ظھور خواھد كرد؟

داند؛ از نظر  متعال ، آن حضرت را بھ سبب حكمت و مصلحتى كھ خودش مى خداى: ((شیخ در جواب گفت 
َمثَُل اْلقائِم ِمْن َولَدى : (متعال كسى از آن آگاه نیست و در حدیث داریم كھ  مردم غایب ساختھ و غیر از خداوند

قیامت خداوند مى  در موردو .) یعنى َمثَل فرزندم ، حضرت قائم علیھ الّسالم مانند قیامت است ):(الّساَعةِ  َمثَلُ 
الیُجلّیھا لَِوْقتِھا اِالّ ھَُو ثَقُلَْت فى السَّمواِت  یَْسئَلُونََك َعِن الّساَعِة اَیّاَن ُمْرساھا قُْل اِنَّما ِعْلُمھا ِعْنَد َربّى: (فرماید

علم آن فقط نزد : ى رسد؟ بگوكى فرا م: قیامت از تو سؤ ال مى كنند درباره.):(َواْالَ◌ْرِض التَاْءتیُكْم اِالّ بَْغتَةَ 
ھیچ كس جز او نمى تواند وقت آن را آشكار سازد؛ اّما قیامت در آسمانھا و زمین سنگین  پروردگار من است و

 (( (.بسیار پراھمیت است ؛ و جز بطور ناگھانى بھ سراغ شما نمى آید و
 ((سال زنده بماند؟ ین ھمھچطور مى شود، یك انسان ا! اى استاد بزرگوار: ((امیر، ركن الدولھ گفت 

داشتھ اند اطالع  این تعجبى ندارد، مگر شما از تاریخ كسانى كھ عمرھاى طوالنى: ((شیخ صدوق فرمود
 ((. چرا شنیده ام ، اّما در صحت آن تردید دارم: ((امیر گفت )) ندارید؟

اَْرَسْلنا نُوحاً اِلى قُْوِمِھ فَلَبَِث  لَقَدْ َو : (آنجا كھ مى فرماید)) در گفتھ قرآن كھ دیگر تردید ندارى ؟: ((شیخ گفت 
 (.(238)پنجاه سال در میان قوم خویش زندگى كرد حضرت نوح ، نھ صد و):(فیِھْم اَْلَف َسنٍَة اِالّ َخْمسیَن عاماً 

 ((. اّما آن در زمان گذشتھ بود ولى فعالً بعید است. این خبر كامالً صحیح است : ((امیر گفت 
بعد سؤ االتى .)) بود از پیامبر ما نقل شده ھر آنچھ در امتھاى گذشتھ بود در امت من ھم خواھد: ((شیخ فرمود

كافى داده و از  كرد و او ھم جواب ھاى پرده غیبت ، از شیخ  ود امام علیھ الّسالم در پس در مورد منافع وج
 .(239)تشكر نمود)) ره ((شیخ صدوق 

 ((دروغ مصلحت آمیز)) -75
پادشاه بعد . حاكم بردند در روزگاران گذشتھ ، یكى از مخالفان حكومت را دستگیر كرده و بعنوان اسیر بھ نزد

كھ شاه آن را نمى (خود ناامید شد؛ با زبان خود  از شناختن او، بھ كشتن او فرمان داد، آن بیچاره وقتى از جان
 : زشتى گفت و چنانكھ معروف است ناسزا و سخنان بھ پادشاه) فھمید

 .ھر كھ دست از جان بشوید



 .ھر چھ در دل دارد بگوید
او آیھ قرآن مى ! قربان )) : یكى از وزراى مصلحت اندیش و فھمیده گفت)) او چھ مى گوید؟: ((پادشاه پرسید

انسانھاى مؤ من و پرھیزگار، خشم خود را (.(240)):َعنِالنّاسِ  َواْلكاِظمیَن اْلَغْیظَ َواْلعافینَ : (خواند و مى گوید
این كالم نورانى بر سر رحم آمده و او را پادشاه با شنیدن .) )) مردم مى گذرند فرو مى برند و از خطاى

 .بخشید
امثال ما،  براى! اى پادشاه : ((اول ، مخالف بود، اظھار داشت  وزیر دیگرى كھ آنجا حضور داشت و با وزیر

 دشنام داده و ناسزا گفت كھ در خدمت دستگاه سلطنت ھستیم ؛ دروغ گفتن شایستھ نیست ، این بى ادب ، شما را
.)) 

و تو بر پایھ  آن كالم دروغ ، بھتر از این سخن راست توست ، زیرا او بر اساس مصلحت گفت: ((امیر گفت 
 ((.(241)انگیز دروغ مصلحت آمیز بِھ ، از راست فتنھ: ((خبث باطنى ، و حكما گفتھ اند

 ((جلوه اى از دریاى علم حضرت جوادعلیھ الّسالم)) -76
بھ شھر بغداد مسافرت  داشتم ؛ تا اینكھ  من در اوائل ، بھ مذھب زیدیھ گرایش : ((قاسم ابن عبدالرحمن مى گوید

  را دیدم كھ با شور و شوق در جنب و جوش  بانھاى بغداد، مردمكردم و مدتى آنجا بودم روزى در یكى از خیا
 .بلندیھا مى روند و بعضى ایستاده اند و نقطھ اى را تماشا مى كنند بعضى مى دوند و بعضى ھا باالى. ھستند

رضاعلیھ الّسالم مى  یعنى حضرت جواد، فرزند امام! (ابن الرضا! ابن الّرضا: مگر چھ شده ؟ گفتند: پرسیدم 
 (.آید

ھمانطورى كھ بھ او  من. گفتم من ھم بایستم و او را نظاره كنم ، تا آنكھ آن حضرت سوار بر قاطر پیدا شد
از رحمت خود دور كند، آنھا معتقدند كھ  خداوند گروه امامیّھ را: خیره شده و نگاه مى كردم ، پیش خودم گفتم 

 . نیده استمتعال ، طاعت این جوان را بر مردم واجب گردا پروردگار
بھ من این آیھ را  ھمینكھ این اندیشھ از ذھن من خطور كرد، حضرت جوادعلیھ الّسالم رو بھ من كرده و خطاب

قوم ثمود (.(242)):لَفى َضالٍل َو ُسُعرٍ  اَبََشراً ِمنّا واحداً نَتَّبُِعھُ اِنّا اِذاً ! (اى قاسم ابن عبدالرحمن : قرائت فرمود
 (.كنیم ؟ اگر چنین كنیم در گمراھى و جنون خواھیم بود آیا ما از بشرى از جنس خود را پیروى: گفتند

دل من خبر مى دھد؟ حضرت دوباره مرا خطاب  نكھ او ساحر است و ازمثل ای: در این ھنگام پیش خود گفتم 
ْكُر َعلَْیِھ ِمْن بَْینِنا بَْل ھَُو َكّذاٌب اَِشرٌ  َءاُْلقِى: (كرده و این آیھ را تالوت فرمود نازل  تنھا بر او وحى(.(243)):الذِّ

 (. نھ ، او آدم بسیار دروغگو و خودپسند است! شده ؟
كامل شد و از مذھب  وقتى كھ دیدم ، حضرت از اندیشھ ھاى قلبى من خبر مى دھد اعتقادم بھ آن بزرگوار

 كھ او حجت خدا بر مردم است ن حضرت اقرار كردم و اعتراف نمودمزیدیھ دست برداشتھ و بھ امامت آ
(244).)) 
 (( ایرانیان در قرآن)) -77

َو اَخِریَن ِمْنھُْم لَّما : (خواند پیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ وقتى این آیھ را: ((لیھ الّسالم مى فرمایدامام باقرع
صلّى ّهللا علیھ و آلھ ھمچنین براى گروه دیگرى از مؤ  و پیامبر اسالم(.(245)):یَْلَحقُوا بِِھْم َو ھَُو اْلَعزیُز اْلَحكیمُ 

 (. ھنوز بھ مؤ منان ملحق نشده اند و او عزیز و حكیم است منان غیرعرب فرستاده شده كھ
رسول صلّى ّهللا علیھ و آلھ نشستھ  در حضور حضرتاین افراد كیستند؟ جناب سلمان فارسى ، : شخصى پرسید

لَْو كاَن اْالیماُن فى الثَُّریّا لَنا : (بر شانھ سلمان گذاشتھ و فرمود بود پیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ دست خود را
.) نائل مى شوند اگر ایمان در ستاره ثریا باشد مردانى از طایفھ ھمین سلمان بھ آن(.(246)):ھُؤالءِ  لَھُ ِرجاٌل ِمنْ 

 .خواھند شد ایرانیان ، بھ آن نائل یعنى اگر ایمان در دورترین و سخت ترین نقاط عالم باشد، عّده اى از
 (( اجراى حدود الھى)) -78

 :امام صادق علیھ الّسالم فرمود
رسول گرامى اسالم صلّى ّهللا علیھ و  بھ حضور -كھ بیمار شده بودند-)) بنى ضنَّبِھ ((روزى جمعى از طایفھ 

روز در مدینھ چند : ((اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ بھ آنھا فرمود پیامبر. آلھ مشرف شده و تقاضاى كمك نمودند
رسول ّهللا  یا: آنھا گفتند.)) مسلمانان از بیمارى نجات یافتھ و بھ سوى قبیلھ خویش برگردید باشید، تا با مراقبت

 . بھتر است اگر ما در خارج شھر بمانیم و از آب و ھواى آنجا استفاده كنیم برایمان! 
المال بھ آنھا بدھند كھ در  چند شتر از بیت(( :پیامبر بزرگوار، سخن آنان را پذیرفتھ و بھ مسلمانان فرمود

آنھا قبول كرده و با چند شتر بھ بیرون .)) شوند چراگاه اطراف مدینھ ، آنھا را نگھداشتھ و از شیرش بھره مند
 . مسلمانان را نیز براى نگھبانى و مراقبت از آنان و شترھا گماشت پیامبر اسالم ، چند نفر از. شھر رفتند
یافتھ و قوت گرفتند  ا بھ زندگى طبیعى پرداختھ و بعد از چند روز دوران نقاھت ، از بیمارى نجاتآنھا در آنج

 .آنان كمال پذیرائى را مى كردند و در این مدت نگھبانان فرستاده پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ از
و رسوم جاھلیت  د و عاداتاز آنجائى كھ داراى باطنى خبیث و دلى مریض بودن-اّما آنان بعد از سالمت كامل 

شترھا را كشتھ و شترھا را با خود  بجایتقدیر و تشكر، سھ تن از نگھبانان-در درون آنھا ریشھ دوانده بود 
 .برداشتھ و فرار كردند



آنھا چون بھ راھھا آشنا  وقتى خبر بھ پیامبر رسید، حضرت على علیھ الّسالم را براى دستگیرى آنان فرستاد و
نزدیك مرز یمن ، حضرت على علیھ الّسالم آنھا  از مدتى سرگردانى در بیابانھاى اطراف حجاز ونبودند، بعد 

 .آورد را دستگیر كرده و بھ محضر آن حضرت
ازل گردید و حكم محاربین با  بعد از دستگیرى و بازداشت آنان ، این آیھ شریفھ بر پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ

َجزاُء الَّذیَن یُحاِربُوَن ّهللاَ َو َرُسولَھُ َو یَْسُعوَن فِى  اِنَّما: (و آلھ را معیّن فرمودخدا و رسول صلّى ّهللا علیھ 
كیفر (.(247)):یُصلَّبُوا اَْو تُقَطََّع اَْیدیِھْم َو اَْرُجلُھُْم ِمْن َخالٍف اَْو یُْنفَوا ِمَن اْالَ◌ْرضِ  اْالَ◌ْرِض فَساداً اَْن یُقَتَّلُوا اَوْ 

این است كھ اعدام  كھ با خدا و پیامبرش بھ جنگ برمى خیزند و در روى زمین اقدام بھ فساد مى كنند فقط آنان
بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید  یختھ گردند، یا دست و پاى آنھا بھ عكس یكدیگرشوند یا بھ دار آو

 (.گردند
كھ : ((دستور فرمود پیامبر خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ از بین این چھار حكم ، قطع دست و پا را انتخاب كرد و

 ((.(248)كنند قطع) دست راست و پاى چپ را(دست و پاى آنھا را برخالف یكدیگر 
 ((قسم نخورید)) -79

خداوند متعال قسم  زیرا ھیچ وقت قسم نخورید، چھ راست باشد و چھ دورغ ،: ((امام صادق علیھ الّسالم فرمود
ال تَْجَعلُوا ّهللاَ ُعْرَضةً  وَ : (خوردن را دوست ندارد و از آن نھى كرده است چنانكھ مى فرماید

! اى ُسَدیر: ((و ھمچنین بھ سدیر فرمود. ندھید خداوند را در معرض سوگندھاى خود قرار(.(249) :ِالَ◌یمانَُكمْ 
و ھمان آیھ را .)) شده و ھر كس قسم راست بخورد گناه كرده است  ھر كس بھ خدا قسم دروغ بخورد، كافر

 .(250)قرائت فرمود
 (( ترك ازدواج)) -80

بكند، او بھ خداوند  ھر كس بھ خاطر ترس از فقیر شدن ، ازدواج را ترك: ((امام صادق علیھ الّسالم فرمود
(.(251) :تَُكونُوا فُقَراَء یُْغنِھُُم ّهللاُ ِمْن فَْضلِھِ  اِنْ : (ند را باور نكرده است كھ مى فرمایدسوءظن دارد، و كالم خداو

اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بى نیاز مى  و مردان بى ھمسر ازدواج كنند و زنان
 .كند

 ((دو شرط مھم خواستگار)) -81
: نوشتھ و عرض كرد یكى از یاران امام نھم علیھ الّسالم ، بھ امام جوادعلیھ الّسالم نامھ(حسین بن بشار، 

 ((خواستگار چیست ؟ ، نظر شما در مورد شرایط یكمردى خواستگار، بخانھ ما مى آید((
امانتدارى او را پذیرفتید  ھر خواستگارى كھ ، بھ خانھ شما آمد؛ اگر دیندارى و: ((حضرت ، در جواب فرمود

و در ادامھ این آیھ را مرقوم .)) دامادى بپذیرید با او وصلت كنید و او را بھ -از ھر طبقھ و صنفى باشد،-
فساد  اگر این دستور را انجام ندھید فتنھ و(.(252):فِى اْالَ◌ْرٍض َو فَساٌد كبیرٌ  الّ تَْفَعلُوا تَُكْن فِْتنَةٌ اِ : (فرموده بود

 .در روى زمین روى مى دھد عظیمى
نكشید؛ زیرا اگر راه  كنایھ از اینكھ ، در ازدواج جوانھا سختگیرى نكنید، و شرائط اضافى و بیھوده بھ میان

و فساد، روى زمین را فرا مى گیرد و شما  ازدواج را مشكل كنید و جوانھا نتوانند بھ سادگى ازدواج كنند؛ فتنھ
 .(253)فساد را، خود شما آماده كرده اید در حالیكھ زمینھ. كنید نمى توانید جلوگیرى

 (( نادر شاه در نجف)) -82
الّسالم رسید، امر كرد،  ، بھ نجف اشرف رفتھ بود؛ وقتى بھ دِر آستان مقدس علوى علیھ در سفرى كھ نادرشاه

وقتى كھ . كشان ، كشان بھ داخل حرم ببرند یك زنجیر بگردنش انداختھ و او را ھمانند یك غالم حلقھ بگوش ،
اده بود ببرد، ناگھان دستور د  نكرد او را با آن وضع ، كھ خودش  زنجیر بھ گردن او آویختھ شد، كسى جرئت

حال او را داخل صحن مطھر  عظمت پیدا شد، بدون درنگ سر زنجیر را گرفتھ و بھ ھمان دیدند شخصى با
 .از آن ، ھر چھ پى آن شخص گشتند، او را نیافتند  نمود، پس 

كارگزارانش  .طالپوش كند نادر در ھمان سفر، تصمیم گرفت كھ گنبد مطھّر آقا امیرالمؤ منین علیھ الّسالم ا،
نادر بدون تاءّمل ، گفت )) روى گنبد چھ نقشى بنویسند؟ ! قربان: ((وقتى بھ وسط گنبد رسیدند از وى ، پرسیدند

  .دست خدا، باالى ھمھ دستھاست((254) :اَْیدیِھمْ  یَُدّهللاِ فَْوقَ : (بنویسند: ((
دل او الھام شده ، اگر قبول ندارید دو  بھ گمانم ، این كلمھ از جانب خدا بر: ((فرداى آن روز، وزیر گفت 

بنویسیم  ودید، روى گنبد را چھ نقشىفرم! قربان : ((رفتند و از نادر سؤ ال كردند.)) ال كنید مرتبھ از او سؤ
  ((.(255)گفتم ھمانكھ دیروز: ((نادر كھ سواد نداشت و آیھ را فراموش كرده بود گفت )) ؟
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  ))داستان دختر نمرود(( -83

انداختن حضرت ابراھیم را نگاه   در كاخ سلطنتى نشستھ و منظره آتش )) رعضھ ((دخترش  نمرود، با
رعضھ ، براى آنكھ صحنھ را بھتر ببیند، در باالى بلندى ایستاد اّما با كمال ناباورى ، ابراھیم . مى كردند

ن چھ حال است كھ آتش ای! یا ابراھیم : ((رعضھ با صداى بلند گفت . را در میان آتش ، در یك گلستان دید
  !))ترا نمى سوزاند؟

حیِم َو فى قَْلبِِھ َمْعِرفَةُ ّهللاِ تَعالى الیُْحِرقُةُ : (حضرت ، جواب داد ْحمِن الرَّ َمْن كاَن َعلى لِسانِِھ بِْسِم ّهللاِ الرَّ
  .)النّارْ 

  .))راى او اثر نداردھر كس در زبانش پیوستھ بسم هللا بگوید و قلبش مملّو از معرفت الھى باشد، آتش ب:(
الالھ االّّهللا ، ابراھیم خلیل هللا و : بگو: ((ابراھیم فرمود.)) منھم مایلم ، با تو ھمراه باشم : ((رعضھ گفت 

او این كالم را گفت ، و قدم در آتش نھاد و خود را نزد ابراھیم رساند؛ و در !)) بعد از آن در آتش بیا
  .، بھ حضور پدر برگشت آنگاه بھ سالمت . حضورش ایمان آورد

نمرود، با دیدن این صحنھ ، مبھوت و متعجب شد؛ ولى عشق و عالقھ بھ ریاست ، او را از ایمان بھ 
خواست ، دختر را با پند و اندرز از راه توحید بازگرداند، ولى   سپس . خداوند تبارك و تعالى ، باز داشت 

كھ دستور داد، او را در میان آفتاب سوزان ، بھ چھار میخ تا این. سودى نبخشید. او را تھدید كرد. اثر نكرد
جبرئیل علیھ .)) بنده مرا دریاب 0: در این موقع ، پروردگار مھربان بھ جبرئیل امین فرمان داد. كشیدند

رعضھ ، ھمچنان پیرو آئین . الّسالم رعضھ را از آن مھلكھ رھانیده و بھ محضر خلیل علیھ الّسالم آورد
یم علیھ الّسالم بود تا اینكھ آن حضرت ، او را بھ ھمسرى یكى از فرزندانش برگزید و خداى توحیدى ابراھ

  )256(.تبارك و تعالى فرزندانى بھ آنھا عنایت فرمود برخى از آنھا كھ بر مسند نبوت ، و پیامبرى رسیدند
  ))مناظره امام جوادعلیھ الّسالم(( -84

روزى ، دوستم احمد : ((مى گوید. ذرقان ، یكى از دوستان صمیمِى احمد ابن ابى داود، قاضى بغداد است 
مى آید؛ اما خیلى افسرده و  - خلیفھ عباسى  فرزند ھارون و ھشتمین-را دیدم ، كھ از مجلس معتصم 

  ))چرا اینقدر ناراحت و افسرده اى ؟: ((گفتم . ناراحت است 
امروز در مجلس خلیفھ ، ابو جعفر ابن الرضاعلیھ الّسالم چنان مرا عاجز و وامانده كرد كھ : ((گفت 

 



: گفتم !!)) نمى دیدم  آرزو كردم ، اى كاش بیست سال پیش از این مرده بودم و مثل چنین روزى را
  ))مگر چھ شده ؟((

امروز در مجلس خلیفھ ، نشستھ بودیم ؛ شخصى را بھ اتھام دزدى پیش خلیفھ آوردند و او بھ : ((گفت 
چگونھ بر این : در این حال ، معتصم رو كرد بھ دانشمندان و فقھاى مجلس ، و گفت . سرقت اعتراف كرد

  او را چطور قطع كنیم ؟دزد، حد الھى را اجرا كنیم ؟ و دست 
بھ دلیل آنكھ دست ، شامل : بھ چھ دلیل ؟ گفتم : خلیفھ پرسید. دست او باید از مچ قطع شود: من گفتم 

با :()257()فَاْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َو اَْیدیُكْم ِمْنھُ : (انگشتان و كف تا مچ مى شود؛ زیرا در آیھ تیمم مى فرماید
  .)و دستھا بكشید] پیشانى [خاك پاكى تیمم كنید و از آن ، بر صورت 

  .دبسیارى از علما در این نظریھ ، با من موافقت كرده و آن را تاءیید نمودن
بھ دلیل آیھ : خلیفھ پرسید بھ چھ دلیل ؟ گفتند. باید دست را از آرنج برید: ولى عده اى از دانشمندان گفتند

ھنگام اقامھ نماز صورت و دستھا را تا آرنج :()258()فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َو اَْیدیَُكْم اِلَى اْلَمرافِقِ (وضو 
  .)بشویید

از شانھ باید دست را : برخى نیز فتوى دادند كھ . و حد دست را خداوند در این آیھ تا مرفق ، معین مى كند
  .نگشتان ، تا شانھ را شامل مى شودقطع كرد، و استدالل مى كردند كھ دست از ا

! اى ابا جعفر: ((رو بھ محمد بن على علیھماالّسالم رده و گفت ) معتصم عباسى (در این ھنگام ، خلیفھ 
علما گفتار خود را بیان كردند و شما شنیدید مرا از : او جواب داد!)) در این موضوع شما چھ مى گوئید

شما را بھ خدا سوگند مى دھم كھ نظر خود را در این : گفت  .معاف بدار  بازگو كردن نظریھ خویش 
  .موضوع بیان بفرمائید
این حدود كھ اھل سنّت و علماى حاضر تعیین : اكنون كھ قسم دادى ، مى گویم : حضرت جواد فرمود

  .كردند، اشتباه است ؛ بلكھ فقط باید چھار انگشت او، بدون انگشت ابھام ، بریده شود
پیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ : لیل شما بھ این خطاب چیست ؟ محمد ابن على پاسخ دادد: خلیفھ پرسید

.)) سجده با ھفت عضو انجام مى شود، پیشانى ، دو دست ، دو زانو و دو انگشت ابھام پا: ((فرموده است 
نمى ماند؛ در ھرگاه دست را از مچ ، یا از مرفق جدا كنند، دیگر دستى براى سجده باقى ! اى خلیفھ 

ِ : (صورتیكھ خداوند، در قرآن مى فرماید ّrِ ھ خداوند مواضع سجود، اختصاص ب:()259()َو اَنَّ اْلَمساِجَد
  .)دارد

معتصم از این حكم شادمان شد و آن را تصدیق كرد و انگشتان . و ھر چھ براى خدا باشد بریده نمى شود
  .))دزد را طبق نظریھ حضرت جوادعلیھ الّسالم بریدند

ابن ابى داود سخت افسرده و مضطرب بود كھ چرا نظریھ او، كھ قاضى مخصوص : ((ذرقان مى گوید
  .ده و حكم یك جوان پذیرفتھ شده است و از شدت حسد بر خود مى پیچیدخلیفھ است نقض ش

آمده ام ترا نصیحتى بكنم و این ! یا امیر: او سھ روز پس از این ماجرا پیش معتصم رفت و چنین گفت 
اندرز بھ شكرانھ محبتى است كھ شما بھ ما دارید، و مى ترسم اگر نگفتھ باشم كفران نعمت كرده و فرداى 

  .جھنم بسوزم   در آتش قیامت 
وقتى كھ شما مجلسى از علماء و فقھاء تشكیل مى دھید، تا امر : چھ مى خواھى بگوئى ؟ گفت : پرسید

مھمى از امور دینى مطرح شود وزراء، امراء، صاحب منصبان لشگرى و كشورى ، دربانان ، 
د، اگر در چنین مجلسى ، خدمتگزاران ، حضور دارند؛ مذاكرات این مجلس را در خارج گفتگو مى كنن

شما راءى فقھا را رد كنید و گفتھ محمد بن على ، را قبول نمائید، كم كم موجب مى شود كھ مردم بھ او 
با . توجھ كنند، و از بنى عباس روى بگردانند و خالفت و سلطنت را از شما گرفتھ و بھ او تحویل دھند

  .دارند اینكھ ھم اكنون ھم ، عّده اى بھ امامت او اعتقاد
این سخن چینى و وسوسھ ھاى شیطانى ، معتصم را چنان تحت تاءثیر قرار داد كھ احمد بن ابى داود دعا 

  )260(.))كرد و بھ فاصلھ چند روز معتصم امام جوادعلیھ الّسالم را مسموم كرده و بھ شھادت رساند
  ))چرا مى جنگیم ؟(( -85

در جنگ جمل ، در كنار حضرت مولى الموّحدین ، امام على علیھ الّسالم : ((اصبغ بن نباتھ مى گوید
این قوم تكبیر مى گوید و ما ھم مى ! ین یا امیرالمؤ من: ایستاده بودم كھ مردى پیش حضرت آمده و گفت 

گوئیم لشگر طلحھ و زبیر الاِلھَ اِالّّهللاْ مى گوید و ما ھم مى گوئیم ، آنھا نماز مى خوانند و ما ھم نماز مى 
  خوانیم ؛ پس براى چھ ، با آنھا مى جنگیم و مبارزه مى كنیم ؟

ْلنا بَْعَضھُْم َعلى : (مى فرمایدبراى این آیھ مى جنگیم كھ : امام على علیھ الّسالم فرمود ُسُل فَضَّ تِْلَك الرُّ
بُِروِح اْلقُُدِس َو لَْو شاَء بَْعٍض ِمْنھُْم َمْن َكلََّم ّهللاُ َو َرفََع بَْعَضھُْم َدَرجاٍت َو اتَْینا عیَسى ْبَن َمْریََم اْلبَیَّناِت َو اَیَّْدناهُ 

ِمْن بَْعِد ما جاَءْتھُْم البَیَّناُت َو لِكِن اْختَلَفُوا فَِمْنھُْم َمْن اَمَن َو ِمْنھُْم َمْن َكفََر َو لَْو ّهللاُ ما اْقتَتََل الَّذیَن ِمْن بَْعِدِھْم 
بعضى از آن رسوالن را بر بعضى دیگر برترى دادیم ، :()261()شاَءّهللاُ ما اْقتَْتلَُوا َو لِكنَّ ّهللاَ یَْفَعُل ما یُریدُ 

برخى از آنھا، خدا با او سخن مى گفت ، و بعضى را درجاتى برتر داد و بھ عیسى ابن مریم ، نشانھ ھاى 



ائید نمودیم ؛ و اگر خدا مى خواست ، كسانى كھ بعد از آنھا بودند، روشن دادیم ؛ و او را با روح القدس ت
  .پس از آن ھمھ نشانھ ھاى روشن كھ براى آنھا آمد

ولى .] مائیم آن نشانھ ھاى روشن كھ بعد از پیامبر قرار گرفتھ ایم : در اینجا امام على علیھ الّسالم فرمود[
عضى كافِر باطنى شدند؛ اگر خدا مى خواست با ھم این امتھا اختالف كردند، بعضى ایمان آوردند و ب

  .)پیكار نمى كردند، ولى خداوند آنچھ را مى خواھد انجام مى دھد
قسم بھ خداى كعبھ : در اینجا آن مرد گفت . مائیم كھ ایمان آورده ایم و آنھا ھستند كھ در باطن ، كافر شدند

رحمت خداى . مبارزه سختى كرد و بھ شھادت رسیدبعداً حملھ كرده و . آنھا در برابر حق ، كافر شدند! 
  )262(.))بر او باد

  ))مرد ناشناس (( -86
در یكى از سالھاى  - بھ خالفت رسید) ھجرى  170(كھ در سال -یفھ عباسى ھارون الرشید، پنجمین خل

خالفت خویش ، براى زیارت خانھ خدا بھ مّكھ معظمھ مسافرت كرد و دستور داد كھ تمام حّجاج را از 
ولى موقعى كھ خواست طواف . كنار كعبھ دور كنند؛ تا او بتواند بھ تنھائى طواف خانھ خدا را بجا آورد

  .دى عرب سر رسید و قبل از او بھ طواف پرداخت كند، مر
بھ وزیر خود اشاره كرد كھ مرد عرب را . این موضوع ، بر خلیفھ جاه طلب و مغرور عباسى ، گران آمد
لحظھ اى : ((وزیر بھ آن مرد عرب گفت . دور كند، تا وى بتواند آزادانھ و بھ تنھائى ، طواف كعبھ نماید

  .))ف فارغ شوددرنگ نما، تا خلیفھ از طوا
مگر نمى دانى ، خداوند متعال در این مكان مقدس ، شاه و رعیت را برابر دانستھ و : ((مرد عرب گفت 

َواْلَمْسِجِد اْلَحراِم الَّذى َجَعْلناهُ لِلنّاِس، َسواًء اَْلعاِكُف فیِھ َواْلباِد َو َمْن یُِرْد : (در قرآن شریف خویش فرموده 
مسجد الحرام را براى ھمھ مردم یكسان و برابر قرار دادیم ، :()263()، نُِذْقھُ ِمْن َعذاٍب اَلیم فیِھ بِاْلحاٍد بِظُْلمٍ 

نجا زندگى مى كنند، یا از نقاط دور وارد مى شوند؛ و ھر كس بخواھد در این سرزمین از راه كسانى كھ آ
  .!)حق منحرف گردد و دست بھ ستم بزند ما از عذابى دردناك بھ او مى چشانیم 

  !))با او كارى نداشتھ باش : ((وقتى ھارون الرشید، چنین جواب متین را از عرب شنید بھ وزیر گفت 
ولى ناگھان در آنجا نیز عرب پیش )264(.ھ ، بھ طرف حجر االسود رفت كھ آن را استالم كندآنگاه خلیف

ھارون بھ مقام ابراھیم علیھ الّسالم آمد، كھ در آنجا . حجراالسود را استالم نمود دستى نموده و قبل از وى
  .نماز بگذارد، اّما باز ھم عرب ، قبل از وى بھ آنجا رسیده و شروع بھ نماز كرد

وزیر، پیش آن مرد ناشناس . ھمینكھ ھارون از نماز فارغ شد، دستور داد كھ عرب را بھ نزد او آورند
  .))خلیفھ ترا مى طلبد، برخیز و امر او را اجابت نما(( :آمده و گفت 

من كارى با خلیفھ ندارم ، اگر او با من كارى دارد، بھتر است كھ : ((عرب ، با كمال شھامت گفت 
ھارون ، ناگزیر از جاى خود حركت كرده و آمد در مقابل عرب ایستاده و بھ .)) برخیزد و بھ اینجا بیاید

  .عرب ھم ، جواِب سالم او را داداو سالم كرد، و مرد 
اینجا، خانھ : ((گفت )) اجازه مى دھى در اینجا، پیش شما بنشینم ؟: ((سپس ، ھارون خطاب بھ او گفت 

  .))شخصى من نیست ، ما ھمھ ، در اینجا یكسان ھستیم ، مى خواھى بنشین ، و اگر مى خواھى برو
: با عصبانیت روى زمین نشست و بھ عرب گفت خلیفھ ، از طرز سخن گفتن مرد عرب ، ناراحت شد و 

  .))مى خواھم ، یك مسئلھ دینى از تو بپرسم ، اگر نتوانى جواب صحیح بدھى ترا مجازات خواھم كرد((
آیا سؤ ال تو براى یاد گرفتن است ، یا مى خواھى مرا اذیّت كنى ؟ ھارون از جواب : ((عرب پاسخ داد

البتھ كھ منظورم ، یاد : ((بخندى تصنّعى بر لب داشت ، گفت سریع وى ، تعجب كرده و در حالیكھ ل
خیلى خوب ، پس حاال برخیز، مثل یك شاگرد، در برابر استاد : ((عرب گفت .)) گرفتن چیزى است 

  .و عرب اجازه داد كھ او سؤ ال كند. ھارون برخاست و دو زانو نشست .)) بنشین 
  ))الزم گردانیده است ؟خداوند براى تو، چھ چیز را : ((ھارون پرسید

از كدام امر الزم سؤ ال مى كنى ؟ از یك واجب ، و یا پنج واجب ، و یا ھفده چیز : ((مرد ناشناس گفت 
الزم ؟ و یا از سى و چھار چیز واجب ، و یا از نود و چھار چیز واجب ، و یا از یكصد و پنجاه و سھ 

چھل چیز، یا یك چیز واجب در تمام عمر، یا از یك  چیز الزم ؟ یا یك چیز از دوازده چیز، یا یك چیز از
  .))چیز بر یك چیز

ھارون در این ھنگام ، قھقھ مستانھ اى سر داده و از روى تمسخر بھ عرب گفت : فضل بن ربیع مى گوید
  !))من از یك چیز واجب از تو سوال كردم ، تو حساب ھمھ دنیا را بھ رخ من مى كشى ؟: ((

اگر دین خدا، بر اساِس حساب نبود، خداوند در روز قیامت از مردم ، ! ارون اى ھ: ((مرد عرب گفت 
َو نََضُع اْلَموازیَن اْلقِْسطَ لِیَْوِم اْلقِیاَمِة فَال تُْظلَُم نَْفٌس َشْیئاً َو اِْن كاَن : (حسابرسى نمى كرد؛ و نمى فرمود

ما ترازوى ھاى عدل را در روز قیامت برپا مى :()265()ینَ ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اتَینابِھا َو َكفى بِنا خاِسب
مقدار سنگینى یك دانھ خردل ، كار نیك و بدى  كنیم ، پس بھ ھیچ كس ، ذّره اى ستم نمى شود؛ و اگر بھ

  .)باشد، ما آن را بھ حساب مى آوریم ؛ و كافى است كھ ما حساب كننده باشیم 



وقتى كھ عرب ، خلیفھ را بھ نام او خطاب كرد؛ ھارون سخت برآشفت ، بطوریكھ آثار غضب در چھره 
، وى را امیرالمؤ منین خطاب مى كردند، از زیرا بھ نظر او، باید تمام افراد مملكت . اش نمایان گردید

اگر آنچھ را گفتى ، ! اى عرب بیابانى : ((این رو در حالیكھ آثار خشم در چھره اش آشكار بود، گفت 
و اگر نتوانى آن را توضیح دھى ، دستور خواھم داد در میان صفا ! توانستى توضیح بدھى ، آزاد ھستى 

  .))و مروه ، گردنت را بزنند
او را ! اى امیرالمؤ منین : ((وزیر، حال خلیفھ را منقلب دید، جلو رفتھ و با حالتى ملتمسانھ ، گفت وقتى 

  !))از او درگذر  براى خدا عفو فرما و بخاطر این محل مقدس 
چرا مى خندى : ((عرب ، از سخنان خلیفھ و وزیر خندید، ھارون كھ بیشتر ناراحت شده بود، فریاد كشید

بھ بالھِت عقل شما مى خندم ، و بھ این مى اندیشم كھ كدام یك نادانتر ھستید؟ زیرا : ((ادمرد جواب د)) ؟
اگر مرگ من نرسیده باشد، نیت بِد تو بھ من چھ تاءثیرى دارد؟ و چنانچھ مرگ من رسیده باشد عفو و 

  ))بخششى كھ وزیر براى من مى خواھد چھ سودى دارد؟
آنچھ خداوند بر من واجب : اینكھ از من پرسیدى : ((توضیح دادسپس مرد ناشناس ، سخن خویش را چنین 

: نموده چیست ؟ جواب آن این است كھ ، خداوند خیلى چیزھا را بر من واجب كرده است و اینكھ پرسیدم 
چیز الزم ، پنج  5آیا از یك چیز واجب ، سؤ ال مى كنى ؟ مقصودم دین اسالم است ، و مقصود من از 

 34صودم از ھفده چیز واجب ، ھفده ركعت نماز شبانھ روزى است ، و منظور از وقت نماز است ، مق
چیِز واجب ،  153تكبیراِت نماز، و مرادم از  94مقصود از . سجده نمازھاى واجب است  34چیز، 

مقصود از یك از دوازده ، ماه رمضان است كھ از دوازده ماه ، یكماه است و اّما . تسبیحات نماز است 
یك چیز از چھل ، مقصود زكوة گوسفند است و منظور از یك چیز، در تمام عمر، حج : رسیدم اینكھ پ

  .است )266(خانھ خداست و مقصود از یك چیز بھ یك چیز، قصاص نفس
وقتى سخن مرد عرب بھ پایان رسید، ھارون از تفسیر و بیان این مسائل و زیبائى كالم عرب ، بى نھایت 

آنگاه . بزرگ جلوه كرد و خشمش ، تبدیل بھ محبت گردید  خوشحال شده و آن مرد ناشناس ، در نظرش 
  .و ھارون قبول كرد.)) كھ از تو سؤ ال كنم حاال نوبت من است : ((عرب بھ ھارون گفت 

مردى در اول صبح ، نگاه بھ زنى كرد كھ بر او حرام بود، ولى چون ظھر شد، زن بر : ((عرب پرسید
چون شب . باز موقع عصر، زن بر او حرام گردید، اّما ھمینكھ مغرب شد، حالل گردید. وى حالل گشت 

فردا، حالل شد، و نیز در وقت ظھر، بر وى حرام گردید و  فرا رسید، مجدداً حرام گشت ، ولى بامداد
اكنون بگو، .! ھنگام عصر، دوباره حالل گشت ؛ در موقع مغرب حرام ، اّما شامگاھان ، باز حالل گردید

مرا بدریائى افكندى كھ جز تو ! اى برادر عرب : ((ھارون گفت )) این مسائل را چگونھ باید حل كرد؟
  !))آن نجاتم دھدھیچكس نمى تواند از 

تو امروز خلیفھ مسلمانان و شخص اول ممالك اسالمى ھستى ، و ! یعنى چھ ؟: ((مرد ناشناس گفت 
  !))آنھم سؤ ال شخصى ، چون من !! شایستھ نیست كھ از حّل مسئلھ فرو مانى 

دت مسئلھ علم و دانش ، مقام ترا بزرگ و نامت را باال برده است ؛ لطفاً خو! اى برادر: ((ھارون گفت 
حاضرم ، ولى بشرط اینكھ تو ھم قول بدھى ، شكستھ دالن را دستگیرى : ((عرب گفت .)) را حل كن 

  .ھارون پذیرفت .)) نموده و بى نوایان را مورد تفقد قرار دھى ، و بر زیر دستان ظلم نكنى 
زن ، كنیِز شخص آن مرد موقع صبح ، نگاه كرد بر زنى كھ ، بر وى حرام بود، زیرا آن : ((عرب گفت 

چون عصر شد، كنیز را . خرید و بر وى حالل گشت   دیگرى بود، ولى موقع ظھر، آن را از صاحبش 
  .آزاد ساخت و بر او حرام گردید، و موقع مغرب با وى ازدواج كرد و بدینگونھ بر او حالل گردید

. فردا رجوع كرد و حالل شد ھمینكھ شب فرا رسید، او را طالق داد و بر وى حرام شد اّما موقع بامداد
بنده اى آزاد  - مل بھ كفاره این ع-اّما عصر . انجام داد و بر او حرام گشت )267(ھنگام ظھر عمِل ظھار،

 شد و از دین اسالم برگشت و بر شوھر حرام)268(نمود و زن بر وى حالل گردید، ھنگام مغرب مرتد
  .))گردید؛ ولى شب توبھ كرد و مجدداً دین اسالم را پذیرفت و حالل شد

ھارون الرشید، از شنیدن سخنان عرب در تعجب ماند و در عین حال ، خوشحال شد و دستور داد، ده 
من نیاز بھ آن ندارم ، آنرا بھ : ((چون پولھا را آماده ساختند؛ عرف گفت . ھزار درھم ، بھ او بدھند

  آنكس : ((گفت !)) مى خواھى برایت ، مادام العمر، حقوق معین كنم ؟: ((خلیفھ گفت !)) بدھید نیازمندان
  .))كھ روزى ترا مى رساند، براى منھم مى رساند

در پایان ، ھارون كھ شدیداً تحت تاءثیر علم ، زھد، شخصیت نافذ و زبان گویاِى مرِد ناشناس ، قرار 
  ))چیست و اھل كجائى ؟نامت : ((گرفتھ بود؛ از وى پرسید

  .))من موسى بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسین بن على ابن ابیطالب ھستم : ((گفت 
ھارون با شنیدن این سخن یّكھ خورده و دانست كھ آن مرد بزرگ ، امام موسى كاظم علیھ الّسالم است ، 

سند و از مردم كناره گرفتھ ، تا اعمال كھ در لباس اعراب بیابانى ، بھ كعبھ آمده ، تا اھل دنیا او را نشنا
حّج را با فراغت انجام دھد، از این رو برخاست و از پیشانى حضرت بوسیده و این آیھ شریفھ را قرائت 



ُ اَْعلَُم َحْیُث یَْجَعُل ِرسالَتَھُ : (( (كرد یعنى خداوند بھتر مى داند رسالت و نمایندگى خود را در چھ )269()َهللاّ
  )270(.))خاندانى قرار دھد

  .بنظر مى رسد كھ این اولین دیدار ھارون ، با امام ھفتم علیھ الّسالم بوده كھ او را نشناختھ است 
  ))مقام على علیھ الّسالم(( -87

حضرت ، خطاب بھ در محضر پیامبر اكرم صلّى ّهللا علیھ و آلھ بودم كھ آن : ((ابن عباس مى گوید
خداى تبارك و تعالى ، براى شما درى قرار داده كھ ھر كس از آن ! اى مردم : مسلمانان ، چنین فرمود

ابو سعید ُخدرى بلند شده و .)) روز قیامت ، در امان خواھد بود  در، وارد شود؛ از آتش و ھول و ھراس 
  !))این در رحمت را، نشان بده ! یا رسول هللا : ((گفت 

آن در على ابن ابى طالب علیھ الّسالم است ؛ او سرور اوصیاء، رھبر مؤ منین ، برادر رسول : ((مودفر
ھر كس دوست دارد كھ بھ دستگیره ! اى گروه مردم . رّب العالمین خلیفھ خدا بر جمیع مردم است 

؛ زیرا والیِت چنگ بزند، بھ والیت على بن ابى طالب ، پناه ببرد -كھ ھرگز گسستھ نخواھد شد-محكمى 
  .او والیت من واطاعت او اطاعت من مى باشد

ھر كس دوست دارد؛ بعد از من حّجت خدا را بشناسد، على ابن ابى طالب علیھ الّسالم ! اى گروه مردم 
ھر كس خدا و رسولش را دوست دارد، بھ على بن ابى طالب ، و بھ ائمھ اى كھ از ! مردم . را بشناسد

  .))قتدا كند؛ چونكھ آنان خزانھ دار علم منندذریّھ من مى باشند، ا
بعد از شما، تعداد ائمھ ! رسول هللا : ((در این ھنگام جابر ابن عبدهللا انصارى ، بلند شده و عرض كرد

  ))چند نفر مى باشد؟
سؤ ال خوبى كردى ؛ تو از ھمھ دین اسالم پرسیدى ، تعداد ائمھ  - خدا ترا رحمت كند- ! اى جابر: ((فرمود

از من ، بھ تعداد ماھھاى سال است و تعداد ماھھا نزد خداوند در كتاب الھى ، از آن روز كھ آسمانھا  بعد
و تعداد ائمھ بھ اندازه چشمھ ھائى است كھ براى موسى بن )271(و زمین را آفریده دوازده ماه است ،

عمران علیھ الّسالم از زمین جوشید و آن زمانى بود كھ موسى براى قوم خویش ، آب طلبید و خداوند 
داد دستور داد، عصاى خود را بر آن سنگ مخصوص بزند؛ ناگاه دوازده چشمھ آب ، از او جوشید، و تع

اَق َو لَقَْد اََخَذّهللاُ میث: (خداوند مى فرماید)272(.آن چشمھ ھا، بھ عدد سرپرستان طوایف بنى اسرائیل بود
و از آنھا دوازده . ت خداوند از بنى اسرائیل پیمان گرف:()273()بَنى اِْسرائِْیَل َو بََعْثنا ِمْنھُْم اْثنَْى َعَشَر نَقیباً 

  .)برانگیختیم ] سرپرست [نقیب 
ائمھ بعد از من نیز دوازده امام است كھ اّول آنھا، على بن ابى طالب و آخر آنھا، حضرت قائم ، ! اى جابر

  )274(.))امام مھدى علیھ الّسالم است 
  ))ایرانى بلند مرتبھ در قرآن (( -88

ایستاده بودم كھ سلمان ) بنى عدى (روزى ، در كنار جمعى از طایفھ خود، : ((عمر بن خطّاب مى گوید
چرا نزد ما نمى آیى ، تا از ! اى ابو عبدهللا (( :او را صدا كرده و گفتم . فارسى از كنار ما مى گذشت 

خواستگارى ) خواھر حفصھ (مى خواھم از دختر تو !! آرى : ((سلمان گفت )) دنیاى ما بھره مند شوى ؟
  !))كنم 

مى بینید محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ چقدر مقام : ((از این سخن ناراحت شده و بھ دوستان اطراف خود گفتم 
اَْلَكْن را، باال برده است و او را این چنین گستاخ و پررو كرده است ؛ تا آنجا كھ بھ این  این مرد عجمى

  !))راحتى از دختر یك عرب ، خواستگارى مى كند؟
سپس در حالى كھ از خشم و ناراحتى ، بھ خود مى پیچیدم ، نزد پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ آمده و بھ آن 

را باال نبر، تا بر اشراف اصحاب تو   این قدر مقام افراد بى ارزش ! اى رسول خدا: ((حضرت گفتم 
  .))برترى جستھ و افزون طلبى كنند
  ))مگر چھ اتفاقى رخ داده است ؟: ((پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ فرمود

  .و من ھم ، ماجراى خواستگارى سلمان را مطرح كردم 
آیا دوست ندارى دخترت ھمسر سلمان بشود و ! اى عمر واى بر تو: ((پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ فرمود

او بھ تو نزدیك و تو مشتاق او شوى ؟ آیا میدانى كھ بھشت ، مشتاق سلمان است ؟ و خداوند درباره او و 
ةَ فَاِْن یَ : (قریش ، این آیھ را نازل فرموده است  ْكفُْربِھا ھُؤالِء فَقَْد َو اُْولئَِك الَّذیَن اتَْیناھُْم اْلِكتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

ْلنابِھا قَْوماً لَْیُسوا بِھا بِكافِرینَ  وند، كسانى ھستند كھ كتاب و حكم و نبّوت بندگان ھدایت یافتھ خدا:()275()كَّ
كسان دیگرى را نگھبان آن ) آئین حق زمین نمى ماند زیرا(بھ آنھا دادیم ؛ و اگر نسبت بھ آن كفر ورزند؛ 

  .))مى سازیم كھ نسبت بھ آن كافر نیستند
ى ّهللا علیھ و رسول گرامى اسالمى صلّ )) این بنده گان ھدایت شده و نگھبان ، چھ كسانى ھستند؟: ((گفتم 

  .))ھستند) ایرانیان (قسم بخدا آنھا سلمان و قوم او : ھُْم َوّهللاِ َسْلماٌن َو َرْھطُھُ : ((آلھ فرمود
َو اِْن : (و شما، این آیھ را نازل كرد) سلمان (آرى قسم بخدا، خداوند درباره او : ((سپس پیامبر افزود

و ھرگاه سرپیچى كنید و از دین خداوند روى )276()ثُمَّ الیَُكونُوا اَْمثالَُكمْ تَتََولَّْوا یَْستَْبِدْل قَْوماً َغْیَرُكْم 



را بھ جاى شما مى آورد كھ مانند شما نخواھند بود و سخاوتمندانھ از مال بگردانید، خداوند گروه دیگرى 
: من دیگر ساكت شدم و ُحدیفھ كھ در آنجا حضور داشت پرسید.)) و جان خود، در راه خدا مى گذرند

آن گروه سلمان و قوم او ! سوگند بھ خدا: این گروه كیانند؟ رسول خداصلّى ّهللا علیھ و آلھ فرمود((
  )277(.))ھستند) ان ایرانی(

  ))شیعھ حاضر جواب (( -89
یكى از شاگردان آن حضرت -)278(پس از رحلت امام صادق علیھ الّسالم روزى ابوحنیفھ با مومن طاق

مومن طاق كھ یك  .!))امام تو از دنیا رفت : ((مالقات كرده و بعنوان سرزنش و شماتت ، بھ او گفت  -
فَِمَن اْلُمْنظَریَن اِلى یَْوِم اْلَوْقِت (اَّما اِماَمَك : ((شیعھ كامل و حاضر جواب بود، فوراً پاسخ داد

  )280(.))، تا روز قیامت زنده است )شیطان (ولى امام تو )279()اْلَمْعلُومْ 
  ))متھم دفاعیات یك (( -90

خلیفھ دوم ، در ایّام زمامدارى خویش ، شبى در مدینھ گردش مى كرد؛ اتفاقاً عبورش از كنار خانھ اى 
افتاد، از آن خانھ صداى ساز و آواز شنید؛ با خود اندیشید كھ صاحب خانھ بھ كار زشتى مشغول است ؛ 

ناچار از . رفتھ ، آنجا را بستھ یافت بھ در خانھ . پس الزم است بروم و او را از این عمل منكر باز دارم 
راه پشت بام وارد منزل گردید، از قضا آنان را مشغول میگسارى و باده نوشى دید؛ با صداى بلند فریاد 

  :زد
گمان برده اید پروردگار متعال ، شما را رسوا نمى كند و شما با خیال راحت چنین ! اى دشمنان خدا((

اگر ما یك گناه مرتكب شده ! اى خلیفھ : ((كى از آنان فوراً جواب دادی)) عمل زشتى را مرتكب شده اید؟
  !))ایم ، تو سھ گناه انجام داده اى 

َو آتُو اْلبُیُوَت ِمْن : (اول آنكھ خداوند فرمود: ((پاسخ داد)) آنھا كدام است ؟: ((خلیفھ پرسید
و تو برخالف آیھ شریفھ ، از پشت بام آمدى .) یعنى بھ خانھ ھا از درھایشان وارد شوید:()281()اَْبوابِھا

.)282(  
یعنى ھرگاه كھ بخانھ اى وارد مى شوید، سالم :()283().فَاِذا َدَخلْتُْم بُیُوتاً فََسلُِّموا: (دوّماً، خداوند فرموده 

ُسوا: (سوم اینكھ ، خداوند فرموده ! و تو سالم نكرده فریاد برآوردى .) كنید و مردم را از )284()َو ال تََجسَّ
حق با توست ، راست مى گوئى ، : ((خلیفھ گفت .)) تجسُّس اعمال دیگران باز داشتھ و تو تجّسس نمودى 

  )285(.فاق خلیفھ توبھ كردندو در آن ھنگام آنان بات!)) اكنون توبھ مى كنم و شما نیز توبھ كنید
  عاقل نخورد مى و نباشد سرمست

  فرزانھ كسى كھ جام دل را نشكست
  پى باده بداددیوانھ كسى كھ ، از 

  دین و دل و دانش و خرد را از دست
  ))حقوق بشر در قرآن (( -91

را دستگیر كرده و )286())قطر بن الفجاة ((روزى ، حجاج ابن یوسف ، دستور داد، شخصى بنام 
حتماً ترا : ((آنگاه كھ او را حاضر كردند؛ حجاج او را تھدید بھ مرگ كرده و گفت . حضورش بیاورند

براى اینكھ برادرت ، علیھ حكومت مركزى : ((حجاج پاسخ داد)) براى چھ ؟: ((قطر گفت !)) مى كشم 
  .))شورش ، كرده است 

دارم كھ نوشتھ است ، تو ھیچ حق ندارى ، )) عبدالملك ((من نامھ اى از امیرالمؤ منین ، : ((فت قطر گ
: قطر گفت .)) آن نامھ را نشان بده ، تا آزادت كنم : ((حجاج گفت !)) مرا بھ جرم برادرم مؤ اخذه كنى 

َو ال تَِزُر واِزَرهٌ ِوْزَر : (داز آن نامھ محكم تر و باالتر دارم ، آن آیھ ، قرآن مجید است كھ مى فرمای((
مسئول كار خودش مى   ھیچ گنھ كارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى كشد و ھر كس :()287()اُْخرى 

  .حجاج در جواب فرو مانده و او را آزاد كرد.)) باشد
  ))سخنرانى یك كودك (( -92

موقعى كھ عمر ابن عبدالعزیز، بھ خالفت رسید، از اطراف و اكناف عالم مردم براى عرض تبریك بھ 
رد شدند، عمر حضورش مى آمدند، از آن جملھ جمعى از اھل حجاز بودند كھ بھ ھمین منظور، بر او وا

بن عبدالعزیز ھمانطور كھ بھ آنھا نگاه مى كرد، متوجھ شد كھ پسر بچھ اى ، آماده سخن گفتن است ، 
  .))برو كنار و یكى بزرگتر از تو صحبت كند! بچھ : ((خطاب بھ او گفت 

با اینكھ اگر بزرگسالى میزان است ، پس چرا شما بر تخت نشستھ اید، ! اى خلیفھ : ((فوراً آن كودك گفت 
از تیزھوشى و حاضر جوابى او، تعجب ! عمر بن عبدالعزیز)) بزرگتر از شما ھم افرادى اینجا ھستند؟

  .))اكنون ، حرف دلت را بزن . راست مى گوئى و حق با توست : ((كرده و گفت 
منظورمان  اى امیر از راه دور آمده ایم تا بھ شما تبریك بگوئیم ، و از این عمل ، فقط: ((آن كودك گفت 

شكر الھى است كھ مثل شما خلیفھ خوبى را بھ مردم عطا كرده است ، واالّ مجبور نبودیم بھ این سفر 
بیاییم ، زیرا نھ از تو مى ترسیم و نھ طمعى داریم اّما اینكھ از تو نمى ترسیم ، براى آنكھ تو اھل ظلم و 



  .))ز ھر جھت در رفا و نعمت ھستیم ستم بر مردم نیستى ، و علت آنكھ طمع نداریم ، آنستكھ ما ا
دو ! اى خلیفھ : ((وقتى سخن آن كودك تمام شد، خلیفھ از او درخواست موعظھ كرد و آن نوجوان گفت 

چیز زمامداران را مغرور مى كند اول ، حلم خداوند و دوم ، مدح و چاپلوسى اشخاص از آنھا، خیلى 
آن عّده شدى ، لغزش پیدا مى كنى و در زمره آنھائى مواظب باش كھ از آنان نباشى ، زیرا كھ اگر از 

َو ال تَُكونُوا َكالَّذیَن قالُوا َسِمْعنا َو ھُْم ال : (قرار مى گیرى كھ خداوند متعال در حق آنان فرموده 
در پایان ، .)) یعنى از آن افراد ستمگر نباشید كھ ادعاى شنیدن مى كنند با اینكھ نمى شوند:)288()یَْسَمُعونْ 

آنگاه خلیفھ او را تحسین كرده و . خلیفھ از سن و سال او پرسید؛ و معلوم شد كھ بیش از دوازده سال ندارد
  :((وى شعرى خواند در مورد

  تََعلَّْم فَلَْیَس اْلَمْرُء یُْولَُد عالِماً 
  َو لَْیَس اَُخو ِعْلٍم َكَمْن ھَُو جاِھلٌ 

  فَاِنَّ َكبیَر اْلقُْوِم ال ِعْلَم ِعْنَدهُ 
  َصغیٌر اِذا اِْلتَفَْت َعلَْیِھ اْلَمحافِلُ 

دانا با نادان ھم رتبھ نیست ، بزرگِ  دانش بیاموز، كھ آدمیزاد دانشمند بدنیا نمى آید و ھیچ گاه: یعنى 
  )289(.))كوچك دیده مى شود  قومى ، ھرگاه دانش نداشتھ باشد در مجالس 

  ))تعبیر خواب با قرآن (( -93
ھمینكھ از خواب بیدار شد خیلى . روزى مھدى عباسى ، در خواب دید، صورتش سیاه شده است 

و تمام ُمعبّرین را جمع كرد و خوابش را براى آنھا نقل نموده و از تعبیرش . مضطرب و آشفتھ حال گردید
استاِد )) ابراھیم كرمانى ((واب را فقط این خ: ((سؤ ال كرد؟ ھمگى از تعبیر آن عاجز شدند و گفتند

  .خلیفھ او را براى تعبیر، دعوت كرد.)) معبّرین عصر، مى تواند تعبیر كند
! اى خلیفھ : ((وقتى آن استاد فرزانھ حاضر شد، خلیفھ خواب خویش را براى او نقل كرد، ابراھیم گفت 

خوشحال كننده است ، و خداوند متعال ، شما ھیچ ناراحت نباشید چونكھ تعبیر این خواب ، خیلى خوب و 
از : ((ابراھیم پاسخ داد)) از كجا مى گوئى ؟: ((خلیفھ گفت .)) فرزند دخترى بھ شما عنایت خواھد كرد

َر اََحُدھُْم بِاْالُ◌ْنثى ظَلَّ َوْجھُھُ ُمْسَوّداً َو ھَُو : (كالم نورانى قرآن ؛ زیرا خداوند مى فرماید َو اِذا بُشِّ
ھرگاه بھ یكى از آنان مژده دھند كھ دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه مى شود و :()290()َكظیمٌ 

  .)بشدت خشمگین مى گردد
دى عباسى ، از این تعبیر بسیار خوشنود شد و امر كرد تا ده ھزار درھم بعنوان ھدیھ بھ او بدھند؛ و مھ

درست پس از گذشتن چند ماه ، خداوند متعال ، دخترى بھ خلیفھ كرامت فرمود؛ خلیفھ بعد از تولد 
  )291(.مى داشت فرزندش ، دوباره یكھزار درھم دیگر، بھ ابراھیم معبّر فرستاده و مقام او را گرا

  ))انتخاِب آیات قرآن (( -94
از كالم هللا : ((وزى از او پرسیدندر. بنان طُفیلى ، دانشمندى ادیب و در عین حال ظریف و شوخ طبع بود

شما را چھ شده كھ نمى :)292()ما لَُكْم اَال تَاُْكلُوا(آیھ : ((گفت )) مجید كدام آیھ را بیشتر دوست دارى ؟
: )293()ُكلُوا َواْشَربُوا: (( (گفت )) كدام امر و دستور خداوند را بیشتر عمل مى كنى ؟: ((گفتند)) خورید؟

  .))بخورید و بنوشید
َربَّنا اَْنِزْل َعلَْینا مائَِدةً ِمْن : (( (جواب داد)) كدام دعا را از قرآن ورد خود ساختھ اى ؟: ((پرسیدند
از احادیث نبوى ، : ((پرسیدند.)) پروردگارا بھ ما از آسمان ، خوانى پر از طعام بفرست )294()السَّماء

یعنى اگر مرا بھ :)295()لَْو ُدعیُت اِلى ُكراٍع الََ◌ِجْبتُ : (این حدیث را: گفت )) كدام را انتخاب كرده اى ؟
  )296(.))میھمانى پاچھ گوسفند دعوت كنند، اجابت كرده و در آنجا حاضر مى شوم 

  ))شمارش قرآنى (( -95
. در یك روز شاد، بھ مجلس جشن یكى از بزرگان رفتم : ((یكى از دانشمندان ادیب و حافظ قرآن مى گوید

قرار داشت كھ  - كھ یكى از لذیذترین شیرینى ھاى محلى است -لوزینھ عسلى  در برابر او یك طَبق پر از
  .با مشك و گالب و زعفران ، معطر و تزئین شده بود

بعد از احوالپرسى و مكالمات ابتدائى ، آن شخِص میزبان ، از آن شیرینى ھاى محلى بھ من تعارف كرده 
من این )). زده بشمارى و یك جایزه عالى دریافت كنى ؟آیا مى توانى با آیات قرآن از یك تا دوا: ((و گفت 

  :چنین شروع كردم 
ھنگامى كھ دو نفر از رسوالن :)298()اِْذ اَْرَسْلنا اِلَْیِھْم اِْثنِین . (شما یكیست خداى : )297()اِنَّ اِلھَُكْم لَواِحد(

ْزنا بِثالِثٍ . ( را بسوى آنان فرستادیم فَُخْذ اَْربََعةً . (براى تقویت آندو، شخص سومى فرستادیم :)299()فََعزَّ
مى گویند پنج نفر : )301()َو یَقُولُوَن َخْمَسةٌ . (چھار نوع از مرغان را انتخاب كن : )300()ِمَن الطَّْیرِ 

پروردگار شما خداوندى است كھ آسمانھا و زمین )302()َخلََق ّهللاُ السَّمواِت َواْالَ◌ْرَض فى ِستَِّة اَیّامٍ . (بودند
َو . (و برفراز شما ھفت آسمان محكم بنا كردیم )303()َو بَْنینا فَْوقَُكْم َسْبعاً ِشداداً . (را در شش روز آفرید

در روز قیامت عرش پروردگارت را ھشت فرشتھ ، : )304()یَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَھُْم یَْؤَمئٍد ثَمانیھ 



  .برفراز ھمھ آنھا حمل مى كنند
این ، ده : )306()تِْلِك َعْشَرةٌ كاِملَھٌ . (و در آن شھر نُھ طایفھ بودند: )305()َو كاَن فى اْلَمدْینَِة تَْسَعةُ َرْھطٍ (

ْھوِر . (من در خواب یازده ستاره دیدم : )307()َراَءْیُت اََحَد َعَشَر َكْوَكباً . (روز كامل است  ةَ الشُّ اِنَّ ِعدَّ
  .تعداد ماھھا نزد خداوند، دوازده ماه است : )308()ِعْنَدّهللاِ اِْثنا َعَشَر َشْھراً 

  ))انجیر در قرآن (( -96
و از  -كھ بھ بخل و مال دوستى معروف بود-شخصى خوش ذوق ، بھ دِر خانھ یكى از بزرگان شھر آمد 

ظریف . اشتیاق تمام مى خوردالى در طبقى پر از انجیر را دید كھ در برابر صاحبخانھ نھاده اند و آنرا با 
وقتى . ، در را بھ صدا در آورد، و مرد بخیل ، با شنیدن صداى در، طبق انجیر را در زیر میز پنھان كرد

مردى حافظ و : گفت )) چھ كسى ھستى و چھ ھنر دارى ؟: ((میھمان وارد منزل شد، صاحبخانھ پرسید
  !))مى خوانم  قارى قرآنم ، و قرآن را بھ ده قرائت و با صوت زیبا

میھمان با صداى بلند و صوتى دلنشین ، این آیات .)) چند آیھ از قرآن برایم بخوان : ((میزباِن بخیل گفت 
ْیتُوِن َو طُوِر سینیَن َو ھذا اْلبَلَِد اْالَ◌مینْ : (را شروع كرد قسم بھ :(()309()بسم هللا الرحمن الرحیم َوالزَّ

خواجھ میزبان ، با لحنى اعتراض آمیز ).)) مكھ (زیتون و سوگند بھ طور سینین و قسم بھ این شھر اَْمن 
  .))در زیر میز پنھان شد: ((و میھمان جواب داد)) ِوالتّین چھ شد؟: ((گفت 

  ))گفتگوى عقیل و معاویھ (( -97
وى مردى ظریف ، خوش . ابویزید، عقیل بن ابى طالب ، برادِر امیرالمؤ منین على علیھ الّسالم است 

ھجرى از برادر بزرگوار خود،  39او در سال . طبع ،فصیح ، حاضر جواب و از اَنساب عرب آگاه بود
وى در ایّامى . عقیل در اواخر عمر نابینا شده و در زمان معاویھ وفات یافت . رفت رنجیده و نزد معاویھ 

  :كھ پیش معاویھ بود، میان او و معاویھ مناظرات بسیار واقع شده كھ یكى از آنان را در اینجا مى خوانیم 
حجاز و  در یكى از روزھا، عقیل در دمش در مجلس معاویھ ، نشستھ بود و ھمھ اعیان و اشراف شام و

اى بزرگان شام و حجاز و عراق ، آیا این : ((معاویھ از روى شوخى گفت . عراق در آنجا حاضر بودند
  .))بریده باد ھر دو دست ابولھب ؟)310()تَبَّْت یَدا اَبى لَھٍَب َو تَبْ : (آیھ را خوانده اید

اى اھل شام و : ((جناب عقیل فوراً گفت . این ابى لھب ، عموِى عقیل است : ((گفت .)) بلى : ((گفتند
فى جیِدھا َحْبٌل ِمْن َواْمَراءتُھُ َحّمالَة اْلَحطَِب : (حجاز و عراق ، آیا شما این آیھ را خوانده اید

لت و خوارى ھیزم كش دوزخ است ، در حالیكھ با ذ) ام جمیلھ ، خواھر ابوسفیان (ھمسر او )311()َمَسدٍ 
  .))طنابى از لیف خرما در گردن دارد؟

معاویھ از شوخى خویش پشیمان شده و .)) این حّمالَةَ اْلَحطَْب عّمھ معاویھ است : ((گفت .)) بلى : ((گفتند
  )312(.از آن جواب دندانشكن شرمنده شد

  ))حمایت از ستمگر(( -98
كھ گرفتار شده و محكوم -نامھ اى نوشتھ و از شخص ظالمى )313(یكى از بزرگان ، بھ صاحب ابن عبّاد،

شفاعت كرد و كیفیت قتل آن مرد، اینگونھ بود كھ باید در آب آنقدر غوطھ ور مى  -بھ اعدام شده بود
  .ساختند تا بمیرد

َو التُخ اِطْبنى فِى الَّذْیَن ظَلَُموا اِنَّھُْم : ( صاحب ابن عبّاد، در جواب نامھ آن مرِد شفیع ، این آیھ را نوشت
  !مكن كھ ھمھ آنھا غرق شدنى ھستند درباره آنھا كھ ستم كردند، شفاعت: )314()ُمْغَرقُونَ 

و ھمچنین روزى یكى از فضالى زمان ، نامھ اى بھ صاحب عبّاد نوشت و در آن نامھ فصاحت و بالغت 
و لطافت خاصى بكار رفتھ بود؛ وقتى صاحب عبّاد آنرا مطالعھ كرد؛ دید كھ اكثر عبارات از مكتوبات او 

این كاالى خود ماست كھ بھ )315()ھِذِه بِضاَعتُنا ُردَّْت اِلَْینا(: در جواب او این آیھ را نوشت . گرفتھ شده 
  .ما باز پس گردانده شده است 

  ))یك نامھ جواب (( -99
نوح بن منصور سامانى ، یكى از امیران خود را بعد از فتح خراسان ، بجاى خود حاكم گردانیده و خود 

بعد از برگشتن او آن والِى جانشین ، اّدعاى استقالل كرده و بر علیھ نوح سامانى ، . بھ بخارا بازگشت 
ھ او نامھ اى نوشتھ و بعد از تھدید و نوح ب. طغیان و سركشى آغاز نموده و از فرامین او سرپیچى كرد

  :ارعاب فراوان در آخر نامھ ، این آیھ را نوشت 
ْرناھا تَْدمیراً ( و ھنگامى :()316()َو اِذا اََرْدنا اَْن نُْھلَِك قَْریَةً اََمْرنا ُمْتَرفیھا فَفََسقُوا فیھا فََحقَّ َعلَْیھا اْلقُْوُل فََدمَّ

كھ بخواھیم شھر و دیارى را ھالك كنیم ، نخست اوامر خود را براى پیشوایان ثروتمند آنجا، بیان مى 
و استحقاق مجازات یافتند، آنھا را بشدت در ھم مى كوبیم ھنگامى كھ بھ مخالفت برخاستند   داریم ، سپس 

(.  
وقتى نامھ امیر بھ حاكم سركش و طغیانگر خراسان رسید؛ اطرافیان خود را در یك مجلسى جمع كرده و 

مى خواھم ، جواب خیلى قوى و تھدیدآمیزى ، براى امیر نوح سامانى بنویسم ؛ شما : ((در آن جلسھ گفت 
  .))یدآمیِز چند صفحھ اى تنظیم كرده و قاطعانھ جواب او را بنویسیدیك نامھ مھم و تھد



اگر امیر اجازه دھد من جوابى مختصر و كامل : ((اِسكافِى دبیر در آن جلسھ حاضر بود، برخاستھ و گفت 
و او بر .)) بنویس : ((گفت .)) بنویسم كھ در آن عالوه بر تعّرض و تحقیر، نظر شما ھم تاءمین شده باشد

  :ھمان نامھ این آیھ را نوشت  پشت
با ما جّر و ! اى نوح ()317()یا نُْوُح قَْد جاَدْلتَنا فَاَْكثَْرَت ِجدالَنا فَاءتِنا بِما تَِعُدنا اِْن ُكْنَت ِمَن الّص اِدقینَ (

اكنون اگر راست مى گوئى آنچھ بھ ما وعده مى )! بس است (بحث كردى و زیاد ھم جّر و بحث كردى 
  !)دھى ، بیاور

  ))قرآن مایھ انس و اُلفت (( -100
قراءئت ، مھارت كامل داشت  دوستى داشتم بنام ابواحمد، كھ در علوم قرآن و: ((ابوالحسن ُمقرى مى گوید

ابواحمد روزى براى . و ھمچنین در دعانویسى و نوشتن تعویذ اُنس و اُلفَت ، مورد اطمینان اھل محل بود
  :من از خاطرات گذشتھ خود، تعریف مى كرد كھ از جملھ آنھا این داستان بود

وع كند، اّما تا آخر شب روزى از روزھا، من در حجره خود نشستھ و منتظر مشترى بودم كھ كسى رج((
كسى نیامد و من آنروز ھیچ وجھى براى خرجى نداشتم ؛ در آخرین ساعات با خلوص نیت بخداوند 

درى از درھاى رحمت خویش را بھ رویم باز كن و مرا از فضل ! بارالھا: ((متوجھ شده و عرضھ داشتم 
  .))و كرم خویش ،روزى ده 

  تو كھ حال دل ناالن دانى! الھى 
  ل دل شكستھ باالن دانىاحوا

  گر خوانمت از سینھ سوزان شنوى
  ور دم نزنم زبان الالن دانى

دیدم جوانى زیبا . ھنوز دعا را تمام نكرده بودم كھ ناگاه دیدم در باز شد و شخصى وارِد حجره گردید
من : ((فت گ)) براى چھ آمده اى ؟: ((گفتم . صورت ، با قامتى آراستھ و با كمال ادب ، بر من سالم كرد

بنده مملوكى ھستم ؛ ارباب و اطرافیانم بر من خشم گرفتھ اند و مرا از پیش خود رانده اند و گفتھ اند ھر 
و من ھم ھیچ جا و ھیچ كس را بھ غیر ارباب خودم ، نمى شناسم و اصالً تا بحال ! كجا مى خواھى برو

حیران و سرگردان شدم ؛ شما را بھ وقتى . چنین روزى را تصور نكرده بودم كھ محتاج در دیگر شوم 
من نشان دادند؛ از شما تقاضا دارم یك دعاى الفت بنویسى ؛ بلكھ آن موجب محبت و انس ارباب بھ من 

  .))شود و مرا دوباره قبول كند
با توكل بر خداوند قلم بھ دست گرفتھ و سوره مباركھ فاتحھ الكتاب و معّوذتین : ((ابو احمد اضافھ مى كند

  :الكرسى را بر روى كاغذى نوشتم و بر آن نوشتھ این آیات را ھم اضافھ كردم و آیة 
اگر این قرآن را بر كوھى :()318()لَْو اَْنَزْلنا ھَذا اْلقُْرآَن َعلى َجبٍَل لََراَءْیتَھُ خاِشعاً ُمتََصدِّعاً ِمْن َخْشیَِةّهللاِ (

  .نازل مى كردیم مى دیدى كھ در برابر آن خاشع مى شود و از خوف خدا شكافتھ مى شود
اگر تمام :)319()ّهللاَ اَلََّف بَْینَھُْم اِنَّھُ َعزیٌز َحكیم  لَْو اَْنفَْقَت ما فِى اْالَ◌ْرِض َجمیعاً ما اَلَّْفَت بَْیَن قُلُوبِِھْم َو لِكنَّ (

میان دلھاى آنھا الفت دھى ، نمى توانستى ؛ ولى خداوند  آنچھ را كھ روى زمین است صرف مى كردى كھ
  .او توانا و حكیم است . در میان آنھا الفت ایجاد كرد

ةً َو َرْحمَ (  ةً اِنَّ فى ذلَِك ِالَ◌یاتٍ َو ِمْن آیاتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجاً لِتَْسُكنُوا اِلَْیھا َو َجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ
ُرونَ  آنان و از نشانھ ھاى او اینكھ ھمسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار : )320()لِقَْوٍم یَتَفَكَّ

آرامش یابید، و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد؛ در این نشانھ ھائى است براى گروھى كھ تفكر مى 
  .كنند

ُحْفَرٍة ِمَن ناً َو ُكْنتُْم َعلى َشفا َواْذُكُروا نِْعَمةَ ّهللاِ َعلَْیُكْم اِْذ ُكْنتُْم اَْعداًء فَاَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَاَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ اِْخوا(
و او میان دلھاى  نعمت بزرگ خدا را بیاد آرید كھ چگونھ دشمن یكدیگر بودید: )321()النّاِر فَاَْنقََذُكْم ِمْنھا

و شما بر لب حفره اى از آتش بودید خدا شما را . شما، الفت ایجاد كرد، و بھ بركت نعمت او، برادر شدید
  .از آن نجات داد

این تعویذ را بر بازوى خود ببند و دل بر رحمت و لطف خدا بسپار؛ امیدوارم دِر رحمت و فرج : ((گفتم 
ذ را از من گرفتھ و یك دینار زر، در پیش من گذاشتھ و با وى تعوی.)) ، بر روى تو گشاده گردد
بعد از رفتن او، دلم بحالش سوخت و بلند شده ، دو ركعت نماز خوانده و با . عذرخواھى بیرون رفت 

  .تضّرع و خلوص باطن ، از خداوند درخواست كردم كھ او را حاجت روا گرداند و كارش را بسازد
امیر ترا مى : ((نگذشتھ بود كھ غالِم سپھساالر سرھنگاِن شھر، آمده و گفت بعد از اتمام نماز، دو ساعت 

؛ سپس مرا بر استرى سوار كرده و ))نترس كھ براى تو خیر است : ((گفت . من بسیار ترسیدم !)) طلبد
وقتى داخل شدم دیدم امیر در روى تختى بزرگ نشستھ و نزدیك سیصد غالم ، بر . بھ قصر سپھساالر برد

این كار را نكن ! اى مرد: ((ایستاده ؛ من از ھیبت و شكوه آن مجلس خواستم ، زمین را ببوسم ، گفت پاى 
؛ خدا ترا رحمت كند، ما این كارھا را دوست نداریم و آن روش ستمگران است و سجده جز در برابر 

ى آرامش خود را باز وقت. من نشستم !)) بنشین و ھیچ نگران نباش . خداوند متعال بر اََحدى جایز نیست 



)) آیا امروز غالِم نوجوانى با این نشان ، نزد تو آمده است و تو براى او دعا نوشتھ اى ؟: ((یافتم ؛ پرسید
  !))حاال حرف بحرف ، آنچھ بین شما واقع شده براى من بیان كن : ((گفت . آرى : گفتم 

. تى كھ بر تعویذ نوشتھ بودم قرائت كردم و من آنچھ را بین من و غالم واقع شده بود، شرح دادم ، و آیا
من كسى را نمى شناسم و : ((وقتى احواالت غالم را بیان كردم ، مخصوصاً، آن سخنش را كھ مى گفت 

  .))ھیچ پناھگاھى ندارم 
بعد از این ھر نیاز ! بارك الّل ه اى شیخ : ((قطرات اشك در چشماِن سپھساالر، حلقھ زد و بھ من گفت 

ھر حادثھ براى تو اتفاق افتاد، بھ ما عرضھ بدار و ھر موقع خواستى در قصر ما بیائى ، داشتى و یا 
من دعا كردم و بیرون آمدم و در پشت سر من ، غالمى بیرون آمده و مبلغ .)) براى تو مانعى نخواھد بود

  .پانصد دینار بھ من داد
ام فراوان ، داستانش را چنین بازگو موقع خروج از آن قصر، غالم مرا بھ حجره خود برد و بعد از اكر

ھنگامى كھ از نزد تو بیرون آمدم ، متوجھ شدم كھ در كوچھ ماءموریِن امیر بدنبال من ھستند؛ و : ((كرد
و من مو بمو آنچھ )) كجا بودى ؟: ((در طلب من بھر سوى مى دویدند؛ چون مرا بنزد امیر بردند، پرسید

، او مرا تصدیق نكرد؛ این بود كھ شما را حاضر كرد؛ وقتى واقعیت  بین من و تو واقع شده بود بیان كردم
و خداوند دعاى آن شیخ را : امر براى او روشن شد، مرا نزدیك خود برده و فرزند خطاب كرده و گفت 

در حق تو مستجاب گردانیده و آن آیات الھى اثر خود را گذاشت ؛ تو بعد از این بزرگترین و گرامى ترین 
  )).ن خواھى بودغالماِن م

او ھمچنان كھ امیر وعده كرده بود، یكى از نزدیكاِن خاص و : ((ابو احمد، بعد از نقل این خاطره ، افزود
گرامیترین افراد درگاه شد؛ و خداوند بوسیلھ این آیات شریفھ ، مشكالت زندگى من و گرفتارى آن جوان 

  )322(.))را با بھترین وجھ حّل نمود
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 ((رحمت خداوند)) -101
معروف  روزى بھ مجلس وعظ و سخنرانى دانشمند و زاھد - ھفتمین خلیفھ اموى - سلیمان ابن عبدالملك 

عادل و مورد اعتماد مردم بود؛ در ضمن سخنرانى  او كھ از دانشمندان پارسا و. ، آمد))ابوحازم اعرج مدنى ((
ستم و ستمگران خوانده ؛ و از احادیث و حكایاتى كھ در مورد  و مواعظ خویش ، آیات و اخبارى در زمینھ

 .ناسپاس بود، بیان نمود وعده عذاب بھ بنده گان
شد؛ و در حالى كھ  و پدیدارسلیمان ، آنقدر متاءثر شد كھ آب چشمش ، روان گشتھ و اثر انقالب روحى ، در ا

این ھمھ از غضب و عذاب الھى گفتى )) ّهللاِ  یا اَبَا اْلحاِزْم اَْیَن َرْحَمة: ((بھ شّدت مى گریست ، بھ ابوحازم گفت 
اِنَّ َرْحَمةَ ّهللاِ قََریٌب ِمَن : (ابوحازم این آیھ را قرائت كرد !، پس آن رحمت واسعھ خداوند چھ مى شود؟

  .بھ نیكوكاران نزدیك است رحمت خداوند،((323)اْلُمْحِسنینَ 
 (( كمك مالى مى خواھم نھ موعظھ خالى)) -102

خلیفھ )). غریبم  من مردى فقیر و! اى خلیفھ : ((یفھ بغداد آمد و عاجزانھ اظھار داشت روزى مردى ، نزد خل
اى ((324)یا اَیُّھَا النّاُس اَْنتُْم اْلفُقَراُء اِلَى ّهللاِ : (متعال مى فرماید ھمھ مردم فقیر و غریبند؛ زیرا خداوند: ((گفت 
 .نیازمند بھ خدائید شما ھمگى! مردم 

ْنیا َكاَنََّك َغریبٌ : ((و پیامبر گرامى صلّى ّهللا علیھ و آلھ فرمود  . مانند غریب زندگى كن در دنیا)): ُكْن فى الدُّ
و نیّتى بس نیكو  انشاءّهللا كھ خیر است: ((خلیفھ گفت .)) مى خواھم حج بروم ! اى خلیفھ : ((یر گفت مرد فق
َوrِّ َعلَى النّاِس ِحجُّ : (متعال مى فرماید تو یكى از واجبات الھى را انجام مى دھى ، چنانكھ خداوند. دارى 
راه باز است و امنیت برقرار، برو . كھ آھنگ خانھ خدا كنند و براى خدا بر مردم واجب است((325) :اْلبَْیتِ 

 ((! بسالمت
شد و بر تو واجب  پس حج از تو ساقط: ((خلیفھ گفت  .))زاد و توشھ و توانائى مالى ندارم : ((عرب گفت 

حجِّ خانھ خدا، بر كسانى كھ توانائى ((326) :َسبیالً  َمِن اْستَطاَع اِلَْیھِ : (نیست ، چونكھ خداوند متعال مى فرماید
 . است رفتن بسوى آن را دارند واجب

خالى خلیفھ بھ  مرد فقیر از موعظھ خشك و.)) پس خاطر آسوده دار كھ از رنج سفر و مشقت راه راحت شدى 
ت كمك دارم ، نھ اینكھ آمده خواس من پیش تو آمده ام ، چیزى بخواھم ، و در! اى امیر: ((تنگ آمده ، و گفت 

 ((. ام ، از شما فتوى و موعظھ و اندرز بجویم
 .خلیفھ از این سخن خندید و ھزار درھم او را عطا كرد

 ((حضرت حمزه علیھ الّسالم)) -103
زیرا از . و آلھ بود حمزه ابن عبدالمطلب ، عموى بزرگوار و برادر رضاعى حضرت پیغمبرصلّى ّهللا علیھ

و آلھ شیر خورده بود و حمزه چھار سال از  دایھ پیامبرصلّى ّهللا علیھ -قبل از حلیمھ سعدیھ -لَمیھ ، ثُوبیھ اَسْ 
قاتل  و. سالھ بود كھ بھ شھادت رسید 60او در جنگ احد، . بود حضرت پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ بزرگتر

دختر ُعتبھ ابن ربیعھ (جگرخوار،  طمیِع ھنداو با ت. جناب حمزه سیدالشھداء، وحشى ، غالِم ُجبَیر بن مطعم بود
زیرا حضرت حمزه و جناب امیرالمؤ منین . شھادت رسانید جناب حمزه را بھ) و مادر معاویھ بن ابى سفیان ،

ھند بھ تالفى . ُعتبھ پدر ھند، ولید برادر ھند و شیبھ عموى ھند را كشتھ بودند على علیھماالّسالم در جنگ بدر،
رسانیده و جگر  ا بھ كشتن حضرت حمزه ترغیب كرد و او حضرت حمزه را بھ شھادتبدر، وحشى ر جنگ

 .حضرت حمزه را بیرون آورده و نزد ھند برد



بھ عنوان پاداش - را  آن زِن ملعونھ ، او را گرفتھ و در دھان خویش مكید و گوشواره ، گردنبند و دست بند خود
كارد كشید و گوش و بینى و بعضى  ھنده. حضرت حمزه آوردبھ وحشى داد؛ وحشى ھم او را بھ كناِر جنازه  -

 .آن عزیز را ُمثلھ نموده ، اعضایش را با خود برد از اعضاى حضرت حمزه را برید، بدین ترتیب بدن
افتاد؛ از شّدت  وقتى پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ بھ بالین عمویش حمزه آمد، چشمش بھ جنازه مثلھ شده او

ندیده بودم ؛ اگر بھ خواست خداوند بر  صحنھ اى دلخراشتر از این صحنھ ،! بخدا سوگند(: (ناراحتى فرمود
نازل شد و  در آن ھنگام حضرت جبرئیل.)) ُمثلھ خواھم كرد قریش پیروز شدم ، ھفتاد نفر از مردان قریش را

ْم فَعاقِبُوا بِِمْثِل ما ُعوقِْبتُْم بِِھ َو لَئِْن عاقَْبتُ  َو اِنْ : (براى دلدارى پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ این آیھ شریفھ را آورد
شده كیفر  خواستید مجازات كنید، تنھا بھ مقدارى كھ بھ شما تعّدى ھرگاه((327) :لِْلصابِرینَ  َصبَْرتُْم فَھَُو َخْیرٌ 

 پس من صبر مى كنم: ((فرمود و پیامبر. دھید و اگر صبر كنید، این كار براى صبركنندگان بھتر است 
(328).)) 

 : و حكیم سنائى ، در این مقام چھ زیبا سروده
 داستان پسر ھند مگر نشنیدى ؟

 كھ ازو، و سھ كس او، بھ پیمبر چھ رسید
 پدر او لب و دندان پیامبر بشكست

 پسر او، سر فرزند پیامبر ببرید
 اداو بناحق ، حق داماد پیمبر بست
 مادر او جگر عّم پیمبر بھ مكید

 بر چنین قوم تو لعنت نكنى شرمت باد
 لََعَن ّهللاُ یزیداً و َعلى آِل یزید

 (( نتیجھ تحقیر دیگران)) -104
لطافت بََشره صورتش  آبلھ مبتال شد و  امیر اسماعیل گلیكى را پسر خوانده اى بود؛ او در نوجوانى ، بھ مرض 

مقابل امیر اسماعیل ، ایستاده بود و امیر، نظر بھ صورت او مى كرد و تعجب  دروى روزى . از میان رفت 
 .چگونھ آن زیبائى اولیّھ ، بھ این زشتى تبدیل شد مى نمود كھ

لَقَْد َخلَْقنَا اْالِ◌ْنساَن ) :قاضى ابومنصور، در آنجا حاضر بود؛ خواست خوش طبعى كند، این آیھ را قرائت كرد
را در بھترین صورت آفریدیم ، سپس او را بھ پائین  ما انسان((329))):ثُمَّ َرَدْدناهُ اَْسفََل سافِلینَ فى اَْحَسِن تَْقویم 

 ((. مرحلھ بازگرداندیمترین 
َمثَالً َو نَِسَى  َو َضَرَب لَنا: (این آیھ را خواند - كھ او ھم زشت رو بود- آن پسر فوراً در جواب قاضى 

از این سخن ناراحت شده و با نگاه  قاضى. براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش كرد((330) :َخْلقَھُ 
در مثلھا مى : ((او را از نگاھش دریافتھ بود، گفت  پسر باھوش كھ عصبانیت. تندى بسوى پسر خیره شد

 ((. ى قاضى این َمثَل براى مانند شماھاسترنگت سیاه است ؛ ا دیگ بھ دیگ مى گوید، چرا: گویند
بزرگان گفتھ اند، با كودك  این تقصیر من بود، كھ! بھ من جسارت مى كنى ؟: ((قاضى با حالتى خشمگین گفت 

 :و بزرگان این را ھم گفتھ اند: ((حال پسرك جواب داد در آن.)) و دیوانھ شوخى كردن پشیمانى مى آورد
 كلوخ انداز را پاداش سنگست

 جواب است اى برادر این نھ جنگست
 ((.ھر چھ عوض دارد گلھ ندارد: آنچھ گفتى ، جواب شنیدى كھ در َمثَلھا آمده است 

در خور تحسین ،  و امیر او را پاداشى. حاضرین مجلس ، از حاضر جوابى و تیزھوشى پسرك تعجب كردند
 مورد سرزنِش دیگران قرار گرفت خجل و شرمنده شده و و قاضى ، بخاطر تحقیر یك كودك ،. عطا كرد

(331). 
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در جواب چنین تعبیر  ابن سیرین.)) ، كھ اذان مى گویم  در خواب دیدم: ((شخصى نزد ابن سیرین آمده و گفت 
من بخواب دیدم كھ اذان مى : ((گفت  و اتفاقاً در ھمان روز مرد دیگرى آمده و.)) بھ حج خواھى رفت : ((كرد

تو دزدى مى كنى ، برو و بسوى خداوند از ! اى مرد)) : ابن سیرین با حالتى متغیّر و ناراحت گفت.)) گویم 
 ((. ف و زشت خود توبھ كنكار خال

از كجا پیدا  ھر دو یك خواب دیده اند، این اختالف در تعبیر،! اى استاد: ((حاضران متعجب شدند و گفتند
 ((شد؟

بیان كرد این آیھ  آن شخِص اول كھ آمد، صورت و سیرت نیكو داشت و چون خوابش را: ((ابن سیرین گفت 
ْن فِى النّاِس بِ : (بخاطرم رسید   .بھ حج خانھ خدا فرا خوان اى ابراھیم مردم را((332) :اْلَحجِّ َو اَذِّ

داشت ؛ چون خواب  بھ انسانھاى خالفكار و بدطینت شباھتاّما شخص دوم را كھ دیدم ، سیرت و صورت او، 
ٌن اَیَّتُھَا اْلعیرُ : (خود را بیان داشت ، این آیھ بھ ذھنم آمد َن ُمؤ ذِّ ندا كننده اى ندا كرد  ((333) :اِنَُّكْم لَساِرقُون ثُمَّ اَذَّ

 ((.(334)ھستید كھ اى كاروانیان بدرستى كھ شما دزد
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عمر او را معین  زمانیكھ خواجھ نصیرالدین طوسى ؛ در بغداد، طالع مولوِد خلیفھ را نوشتھ و: نقل مى كنند

كھ با -و صاحب كتاب كافیھ و شافیھ ،  ادیب ،(335)خلیفھ ، آنرا بھ ابن حاجب. كرده و بھ عرض خلیفھ رسانید
این خالفت قرآنست ، و تعیین عمر : ((بھ خلیفھ گفت  ابن حاجب ،. بنمود -خواجھ دشمنى دیرین داشت ،

ھیچ كس نمى داند در چھ سرزمینى مى ((336)):نَْفٌس بِاَىِّ اَْرٍض تَُموتُ  َو ما تَْدرى(شریفھ  اشخاص ، با آیھ
 .دارد میرد؟ منافات

مباركھ را بھ او متذكر  خلیفھ خواجھ نصیرالدین را احضار كرده و گفتھ ھاى ابن حاجب را بھ او باز گفتھ و آیھ
عمر اشخاص بھ وسیلھ منجمان ، نقیض این  كھ تعیین: اگر كسى این سخن را بگوید: ((خواجھ فرمود. گردید

كسى مكان فوت شخصى را معین كند : آنست كھ  زیرا نقیض آیھ آیھ شریفھ است ، بوئى از منطق نبرده است ؛
مطابق آیھ مباركھ ، جز خدا، ھیچ كس نمى داند كھ آدمى در كدام مكان خواھد  نھ زمان آنرا، و معلوم است ،

 .(337)مرد
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وقتى در شھر  -اسالم  بزرگترین دانشمند و فیلسوف عالم تشیع و افتخار جھان-خواجھ نصیرالدین طوسى 
و غسل و محل اطرافیان خویش ، در باب تجھیز  بغداد، آثار مرگ را احساس كرد؛ با بعضى از بزرگان ، و

حمل كرده و  بھ نظر من ، اگر استاد را بھ نجف اشرف: ((پیشنھاد كرد یكى از آنان. دفن خود مشورت مى كرد
 ((.بود در جواِر مرقد مطھّر، آقا امیرالمؤ منین على علیھ الّسالم دفن كنیم بھتر خواھد

مى كشم كھ در  من خجالت: ((ت خواجھ وقتى سخن او را شنید، با كمال اخالص ، و در نھایت تواضع ، گف
برده شوم  - ھر چند شریفتر-دیگرى  جواِر امام موسى كاظم علیھ الّسالم میرم و از آستان آن بزرگوار بھ جاى

را در آستانھ حضرت موسى كاظم علیھ الّسالم دفن كرده  براى ھمین ، پس از فوت ، بنا بر وصیت اش وى.)) 
سگ آنان دستھاى خود ((338) :َو َكْلبُھُْم باِسطٌ ِذراَعْیِھ بِاْلَوصیدِ : (ند كھ كرد و در روى مزارش این آیھ را نقش

 .آستانھ در گشوده بود را در
دوستان و : بدانید((339)یَْحَزنُونَ  اَال اِنَّ اَْولیاَء ّهللاِ ال َخْوٌف َعلَْیِھْم َو الھُمْ : (و بعداً این آیھ را ھم اضافھ كردند

 .اولیاى خدا نھ ترسى دارند و نھ غمگین مى شوند
 پایان زندگانى ھر كس بھ مرگ اوست

 جز مرد حق كھ مرگ وى آغاز دفتر است
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اختند و آن سال چھلم ھجرت ، مضروب س ماه رمضان 19بعد از آنكھ حضرت على علیھ الّسالم را در شب 
خوابیده بود، گاھى چشمھایش را باز مى كرد و مى  حضرت در روزھاى آخر عمر شریف اش ، در بستر

 ((. قبل از آنكھ از میان شما بروم ھر چھ مى خواھید از من بپرسید،: تَْفقُِدونى  َسلُونى قَْبَل اَنْ : ((فرمود
افضل ھستید یا  آیا شما! رالمؤ منین یا امی: ((صعصعة بن صوحان ، یكى از حاضرین بود، عرض كرد

 (( حضرت آدم علیھ الّسالم
براى اینكھ ،  انسان خوب نیست از خودش تعریف كند، اّما: ((آقا، چشمھاى مبارك خویش را گشوده و فرمود

خداوند : جواب ترا مى گویم  نعمتھاى الھى را در حق خودم اظھار كرده و نوعى شكرگزارى كرده باشم ؛
حالل نمود، فقط او را از خوردن گندم مانع  را داخل بھشت كرد و تمام نعمتھایش را بر او مباح و متعال آدم

 ((. ولى براى من ، گندم مباح بود، اّما از آن استفاده نكردم شد، و با وجود منع الھى ، از آن گندم خورد؛
زمانیكھ قوم نوح او )) :رمودامام علیھ الّسالم )) شما افضل ھستید یا حضرت نوح ؟: ((صعصعھ عرض كرد

َربِّ ال تََذْر َعلَى اْالَ◌ْرِض ِمْن اْلكافِریَن ) :و فرمود[را اذیت و آزار رساندند؛ حضرت نوح آنھا را نفرین كرد 
و آنھا ھالك شدند ولى من ، با !] بر روى زمین باقى مگذار ھیچ یك از كافران را! پروردگارا((340) :َدیّاراً 

 ((. خود نفرین نكردم این ھمھ مصیبت و آزار، در عمر
ابراھیم علیھ الّسالم بھ خداوند (: (فرمود)) خلیل علیھ الّسالم  آیا تو افضل ھستى یا ابراھیم: ((صعصعھ پرسید
 نشان بده كھ چگونھ این مردگان پوسیدهبھ من ! خداوندا ((341)):َكْیَف تُْحِى اْلُموتى َربِّ اَِرنى: (عرضھ داشت 

چرا؟، ولى مى  :ابراھیم مگر بھ قدرت ما ایمان نیاورده اى ؟ عرض كرد: خطاب رسید.) را زنده خواھى كرد
ھرگاه تمام ((342) :اْزَدْدُت یَقیناً  لَْو ُكِشَف اْلِغطاُء ما(اّما ایمان من در مرتبھ ایست كھ . خواھم قلبم مطمئن شود

اطمینان من بھ حّدى است كھ كم و زیاد نمى شود، یعنى در  پرده ھاى بین خالق و مخلوق برداشتھ شود، یقین و
 ((. یمانباالترین درجھ ا
زمانیكھ خداوند تبارك و تعالى : ((ھستى یا موسى علیھ الّسالم امام فرمود تو افضل! یا على : ((صعصعھ گفت 

و فرمان  موسى را بھ سوى فرعون فرستاد و بھ او ید بیضا و عصا را بعنوان معجزه عنایت كرد، ، حضرت
فَاَخاُف اَْن  لَھُْم َعلَىَّ َدْنبٌ  وَ : (برو بسوى فرعون ، موسى علیھ الّسالم عرض كرد: داد كھ 
و از خداوند .) دانند؛ مى ترسم مرا بكشند مى آنان بھ اعتقاد خودشان ، مرا گناھكار! پروردگارا((343)):یَْقتُلُْونِ 

اّما وقتیكھ پیامبر بزرگوار اسالم صلّى ّهللا علیھ و . ھمراه كند درخواست كرد كھ برادرش ھارون را ھم با او



 برائت را بسوى فرعونھاى مّكھ ببرم و در موسم حج بخوانم ، با آنكھ بسیارى از آلھ مرا ماءمور كرد سوره
كسى را براى كمك و  ان و برادران آنھا را در جنگ كشتھ بودم ؛ ذّره اى بھ دلم خوف نیامد وپھلوانان و پدر

 ((. قرائت كردم یارى نخواستم و بھ تنھائى سوره برائت را برده و بر آنھا
آنگاه كھ آثار : ((فرمود امام)) تو افضل ھستى یا حضرت عیسى علیھ الّسالم ! یا على : ((صعصعھ عرض كرد

! مریم : آورد از طرف خداوند فرمان رسید ل ، در مادر عیسى ظاھر شد و خواست بچھ اش را بدنیاوضع حم
او بدستور الھى ، بھ زیر یك . نیست ؛ اینجا عبادتگاه است  بیرون رو كھ اینجا جاى زایمان  از بیت المقدس 

دید خواست كھ از آنجا بیرون مادر من ، در مسجدالحرام آثار وضع حمل را  اّما وقتى. نخلھ خشك پناه برد
و  و دیوار كعبھ شكافتھ شد، مادرم مرا در خانھ خدا بدنیا آورد! كھ داخل خانھ ما بیا: فرمود رود، خداوند امر

 ((.(344)سھ روز مھمان پروردگارم بود
 دلیل رفعت شان على ، اگر خواھى

 بھ این كالم دمى گوش خویشتن ، میدار
 چو خواست مادرش از بھر زادنش جائى

 درون خانھ خاّصش بداد جا، جبّار
 براى مدخل آن پیشواى كّل زنان

 شكافت حضرت ستّار كعبھ را دیوار
 ُمطَّھره با احترام داخل شدپس آن 

 در آن مكان مقدس ، با كمال وقار
 برون چو خواست كھ آیت پس از سھ روز تمام

 ندا شنید كھ رو نام او على بگذار
 فداى نام چنین زاده اى بود جانم

 !چنین امام گزینید یا اولى االبصار
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اھل نظر و صاحب  ، عارِف سالك و مقتداى)ق .  ه 1367 -  1279(مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصفھانى ؛ 
گرفتارى ھا و امراض صعب العالج  اشخاص متعددى از نفس پاك ایشان ، از. كرامات و مقامات معنوى است 

ما بھانھ اى بیش نیستیم و شفادھنده : ((دعا مى دادند مى فرمود ایشان زمانیكھ بھ كسى دوا یا. نجات یافتھ بودند
اَبََى ّهللاُ اَْن یَْجرى االشیاَء : (محّل اسباب است و امام صادق علیھ الّسالم فرموده  اوست ، زیرا این عالمحقیقى 

وسائل و اسباب الزم انجام مى  خداوند متعال كارھاى خویش را از مجراى طبیعى و با((345) :بِاْالَ◌ْسبابَ  اِال
 .دھد و از اجراى كارھا، از راھھاى غیرطبیعى خوددارى مى كند

الّسالم مبتال بھ  چنانكھ ، حضرت موسى علیھ. از این جھت ، الزم است ھنگام مرض بھ طبیب مراجعھ شود
! خداوندا: ((طور رفت ، عرض كرد لنج شد، و ھنگامى كھ براى مناجات با حضرت رّب االرباب ، بھ كوهقو

: عرض كرد.)) موسى بھ پزشك مراجعھ كن  یا: ((خطاب رسید.)) شده ام مرا شفا عنایت فرما  مریض 
مرده را زنده مى كنى ،  تو كلیم اللّھى! اى موسى : خواھند گفت  پاسخ مردم را چھ بگویم ، آنھا! خداوندا((

خطاب !)) با این ھمھ كرامت و معجزه براى مرض خود بھ طبیب مراجعھ مى كنى ؟ كور را شفا مى دھى ، و
حاال كھ چون  موسى ، ما این گیاھان را بیھوده نیافریدیم و علم طّب را عبث بھ انسان الھام نكردیم ، و یا: ((شد

 ((!مرض ترا شفا دھیم ؟ اھھاى طبیعى را رھا كرده ، و بى سببتو موسى ھستى ، انتظار دارى این ھمھ ر
داستانھایى او را در رابطھ با  در اینجا براى آشنایى بیشتر خوانندگان گرامى با این شخصیِت معنوى ، یكى از

 : نقل مى كنیم قرآن و حفظ آن
حاج شیخ حسنعلى ؛، ھر پس از وفات : ((نقل مى كرد كربالئى رضا كرمانى ، مؤ ّذن آستان قدس رضوى ،

مطھّر امام رضاعلیھ الّسالم بر سر مزار او مى آمده و فاتحھ مى  روز بعد از نماز صبح ، در صحن حرم
 فالنى: ھمانجا خواب بر من چیره شد، در عالم رؤ یا حاج شیخ را دیدم كھ بھ من فرمودند یك روز در. خواندم 

بخوان و سھ : فرمودند . آقا من سواد ندارم: عرض كردم  چرا سوره یاسین و طھ را براى ما نمى خوانى ؟
از خواب بیدار شدم ؛ دیدم كھ بھ بركت آن مرد بزرگ ، حافظ آن دو . بدل شد مرتبھ این جملھ ھا میان ما رّد و

سر قبر آن  بعد از آن خواب روحانى ، وى تا روزى كھ زنده بود، ھر روز آن دو سوره را بر.)) ھستم  سوره
 .(346)الوت مى كردمرحوم ت
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: بھلول با صداى بلند گفت  .ا عبور مى كردروزى بھلول ، بر سر راھى ایستاده بود كھ ھارون الرشید از آنج
چھ كسى مرا اینطور با لحن تحقیرآمیز، صدا مى : ((كمال تعجب پرسید خلیفھ ایستاده و با! اى ھارون ((

 ((. بھلوِل دیوانھ است! قربان )) :گفتند)) كند؟
ھمان كسى ھستى كھ اگر تو، ! بلى : ((بھلول گفت  ((آیا مرا مى شناسى ؟: ((ھارون او را صدا كرده و گفت 

پھناور، ظلم كند و تو در غرب آن باشى ، خداوند روز قیامت از تو  كسى بر دیگرى در شرق این كشور



 ((. بازخواست خواھد كرد؛ زیرا خودت را امین و حافظ امنیت مردم مى دانى درباره آن مظلوم
، مسئول احساس  برابر محكمھ الھىھارون از كالم شیواى بھلول ، متاءثر شده و شخصیت پوچ خود را در 

 ((حاِل مرا چگونھ مى بینى ؟: ((كرده و گفت 
اْلفُّجاَر لَفى  اِنَّ اْالَ◌ْبراَر لَفى نَعیٍم َو اِنَّ : (خودت را بر كتاب خدا عرضھ كن : ((بھلول پاسخ داد

بوده و بدكاران در عذابھاى جھنم خواھند  یقیناً نیكوكاران در نعمتھاى بھشتى: خداوند مى فرماید((347)):َحجیمٍ 
 (.بود

اِنَّما یَتَقَبَُّل ّهللاُ ِمَن : ( بھلول فوراً گفت ((پس این ھمھ عمل خیر نیكى ھاى ما چھ مى شود؟: ((ھارون گفت 
 .اعمال نیك را فقط از پرھیزگاران مى پذیرد خداوند((348):اْلُمتَّقینْ 

قَریٌب ِمَن  اِنَّ َرْحَمةَ ّهللاِ : (پاسخ داد)) پس رحمت واسعھ الھى چھ مى شود؟! اى بھلول : ((ارون گفت ھ
  .رحمت خداوند، مطمئناً بھ نیكوكاران نزدیك است((349)اْلُمْحِسنینَ 

جواب )) رسول هللا صلّى ّهللا علیھ و آلھ چھ مى گوئى  در مورد خویشاوندى و وابستگى ما بھ: ((خلیفھ گفت 
 در روز قیامت ، ھیچ یك از پیوندھاى خویشاوندى میان آنھا((350) :َو ال یَتَسائَلُونَ  فَال اَْنساَب بَْینَھُْم یَْؤَمئذٍ : (داد

 .انسان مى پرسندعمل و رفتار  نخواھد بود و كسى از دیگرى احوالپرسى نخواھد كرد؛ بلكھ در آنروز از
 ((چھ مى شود؟ پس شفاعت پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ در مورد امت! بھلول : ((خلیفھ دوباره سؤ ال كرد

ْحمُن َو َرِضَى لَھُ قَْوالً : (پاسخ داد روز قیامت شفاعت ھیچ  در((351) :یَْؤَمئٍذ التَْنفَُع الشَّفاَعةُ اِالّ ِمْن اَِذَن لَھُ الرَّ
 .(352)بھ گفتار و شفاعتش راضى باشد كس سودى نمى بخشد، جز كسى كھ خداوند رحمان بھ او اجازه داده و
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خداوند در قرآن گفتھ )) : یكى از دانشمندان یھودى ، در اعتراض بھ قرآن كریم ، بھ یك حكیم مسلمان گفت

خشكى نیست مگر آنكھ در كتاب روشن ، یعنى  ھیچ تر و((353)َرْطٍب َو ال یابٍِس اِالّ فى ِكتاٍب ُمبینْ  ال: (است 
آیا قرآن در مورد پزشكى حرفى براى گفتن دارد و اگر دارد در   مجید موجود است ؛ اكنون بھ من بگوكالم هللا

 ((كجاى قرآن است ؟
 (ُكلُوا َواْشَربُوا َو ال تُْسِرفُوا: (سوره اعراف  29در آیھ : ((حكیم فرمود

در خوردن و آشامیدن  و اسرافزیرا ریشھ ھمھ بیماریھا، در پرخورى .) بخورید و بیاشامید و اسراف مكنید):
باید انسان بھ غذاى خویش ((354) :طَعاِمھِ  فَْلیَْنظُِر اْالِ◌ْنساُن اِلى: (فرموده   و ھمچنین در سوره عبس . است 

 ((.بھ دقت بنگرد
متعال در قرآن شریف ، محور صحیِح فعالیتھاى جسمانى و  در توضیح این نكتھ الزم است بگوئیم كھ خداوند

 خوردن و آشامیدن قرار داده است ؛ زیرا از گرماى طبیعى بدن گرفتھ تا ساختن حیاتى بدن را، دقت در غذا
عوامل بیماریھا،  داخلى بدن ، كھ براى تنظیم امور بدن الزم است ؛ مبارزه با میكربھا و ترشّحاِت عّده ھاى

كار و فعالیت انسان ، ھمھ از  رشد روزانھ مو و ناخن ، كار قلب و دستگاه تنفس ، حركات بدن ، قدرت
 . راه استفكرى ھم با مصرف مواد غذائى ھم دریافت مواد غذائِى الزم سرچشمھ مى گیرند؛ حتى كارھاى

اّولین سلّوِل سازنده  بطور كلّى زندگى ھر لحظھ انسان ، با مصرف مواد غذائى ھمراه است و از لحظھ اى كھ
وجود داشتھ و دقت در خوردن و آشامیدن  انسان تشكیل مى شود تا آخرین لحظھ ھاى زندگى ، نیاز بھ غذا

 . مین سالمتى جسم انسان بھ وجود آمده استپزشكى براى تاء و علم. براى تندرستى جسِم انسان الزم است 
 ((قصھ یك ازدواج پرماجرا)) -112

با توّجھ . قابل دقت و تاءّمل است  خداوند متعال ، در قرآن شریف ، بھ داستانى اشاره مى فرماید كھ از جھاتى ،
آن ،   نتایج ثمربخش قصھ گرفتھ شده و ھمچنین بھ علت  بھ اھمیّت آن در قرآن ، كھ نام بزرگترین سوره از این

 : خوانندگان گرامى ، در اینجا نقل مى كنیم ما مشروح آن را براى
شغل غلّھ فروشى  و بھ. اسرائیل ، مرد جوانى زندگى مى كرد در زمان حضرت موسى علیھ الّسالم در بنى

 .بود وى جوانى با ادب ، و آراستھ بھ كماالت ظاھرى و معنوى. اشتغال داشت 
مشغول تجارت بود، شخصى آمده و از او، گندم  ھا، كھ طبق معمول در مغازه خویش ،در یكى از روز

 وقتى براى. ، بھره سرشارى براى آن تاجر جوان ، در پى داشت  فراوانى خریدارى كرد، كھ آن معاملھ كالن
ر خوابیده پدرش پشت د تحویل گندم بھ انبارى خویش در منزل مراجعھ كرد، متوجھ شد كھ درب انبارى بستھ و

فھمیده و باتربیت بود، طبعاً پدرش ،  و از آنجائى كھ این جوان ، شخصى. ، كلید انبار ھم در جیب اوست 
 . احترام خاصى پیش او داشت

تحویل گندم ، بستگى بھ بیدارى پدرم دارد و من راضى نیستم  ! متاءسفانھ: ((با عذرخواھى بھ مشترى گفت 
ه و اسباب ناراحتى اش را فراھم كنم ؛ بھ ھمین جھت ، اگر صبر كنى تا پدرم كرد كھ او را از خواب ، بیدار

از جاى  شود من مقدارى از مبلغ كاال، بھ تو تخفیف خواھم داد، و اگر نمى توانى صبر كنى ، لطفاً  بیدار
 ((. دیگرى جنس مورد نیاز خود را تھیھ كن

معطل نشو و پدر را از خواب بیدار كن ، جنس  ،من آن جنس را مقدارى ھم گرانتر مى خرم : ((مشترى گفت 
پدر، در نزد من  من ھرگز، او را از خواب بیدار نخواھم كرد و استراحت: ((جوان گفت .)) تحویل من بده  را



امتناع تاجر جوان ، باالخره مشترى  بعد از اصرار مشترى و.)) دارد تا سود این معاملھ كالن   بیشتر ارزش 
 . صبر نكرد و رفت

چطور شده ! پسرم )) :بعد از ساعتى ، پدر از خواب بیدار شد؛ دید پسرش در حیاط خانھ قدم مى زند، پرسید
برومند، داستان را از براى او نقل كرد،  جوان)) در این ساعت كارى ، درب مغازه را بستھ و بخانھ آمده اى ؟

! پروردگارا: ((ورد و بخداوند عرضھ داشت خوشحال شد و حمد الھى بجا آ بعد از شنیدن واقعھ ، خیلى  پدرش 
چھ من  اگر: ((و بھ پسرش گفت .)) ، كھ چنین فرزند باعاطفھ و مھربان بھ من عطا كرده اى  از تو متشكرم

تو بزرگوارى كردى و  راضى بودم كھ مرا از خواب بیدار كنى و اینقدر سود را از دست ندھى ، اّما حاال كھ
از دست داده اى ، گوسالھ خویش را، بتو  داشتھ اى ، من ، در عوض آن سودى كھاحترام پدر پیرت را نگاه 

متعال توسط این گوسالھ ، نفع بسیارى بتو برساند و آن درس عبرتى باشد،  مى بخشم و امیدوارم كھ خداى
سالھ روز سال از این ماجرا گذشتھ و آن گو سھ.)) تمام جوانھا كھ احترام پدر و مادر خویش را حفظ كنند براى

 .كامل شده بود بھ روز رشد كرده و یك گاو بزرگ و
اسرائیل ، دخترى مؤ ّدب و عفیفھ و جمیلھ بود  در آن زمان ، در منطقھ دیگرى و در یكى از خانواده ھاى بنى

یكى از : برایش مى آمدند؛ كھ از جملھ آنان دو پسر عموِى دختر بود كھ بحّد بلوغ رسیده و خواستگاران زیادى
مقابل پسر عموى دوم ، از ثروت  باتربیت بود اّما از مال دنیا، چندان بھره اى نداشت و در دو، متدین و آن

اى نداشت ، فقط در ظاھر و با زبان بھ حضرت  دنیا بھره مند بود، ولى از دین و تقوا و معنویت ھیچ بھره
 .موسى گرویده بود

زندگى و انتخاب  شد و یك ھفتھ مھلت خواست ، تا در مورد دختر، از بین خواستگاران ، بھ این دو نفر متمایل
 : او در این مدت با خود فكر كرد كھ. ھمسر آینده خویش تصمیم بگیرد

بسازم ، اّما در عوض  اگر من ، با پسر عموى متدین ازدواج كنم ، باید عمرى در فقر بوده و با زندگى ساده))
و . زندگى آرامبخش و سالم ، خواھم داشت  خواھم برد و یك با ھمسرى راستگو و مھربان و خداشناس ، بسر

گناه ازدواج كنم ، ممكن است چند روزى در رفاه و آسایش باشم ،  اگر با ھمسر ثروتمند، بى تقوى و آلوده بھ
، ممكن است از  فضائل اخالقى و معنوى دور خواھم شد و در اثر بى مباالتى و بى تقوائى ھمسر آینده ام اّما از

 ((. اّده سعادت ، منحرف شده و در سراشیبى لغزش ھا و آلودگى سقوط كنمج
عموى متدین و باتقوا  دختر جوان ، بعد از فكر و مشورت با پدر و مادرش بھ این نتیجھ رسید كھ با پسر

عموى خویش آگاه گردید، خود را در میان  وقتى پسر عموى ثروتمند، از تصمیم عاقالنھ دختر. ازدواج كند
وى در اثر وسوسھ شیطان ، . حسد، در سینھ او شعلھ ور شد سن و ساالن شكست خورده تلقى كرد؛ و آتشھم

 .نقشھ خطرناك و شومى كشید
خویش دعوت كرده و بعد از پذیرائى كامل ، شب را در خانھ  او شبى ، پسر عموى باتقوا را، بھ منزل

بود او را بطرز فجیعى كشتھ ، و جنازه را بھ حالى كھ میھمان در خواب  نگھداشت و در آخرھاى شب ، در
 . ثروتمند بنى اسرائیل انداخت یكى از محالّت

رقیب ، ناچار مرا  با یك تیر دو نشان مى زنم ، اّوالً، دختر عموى من بعد از حذف: ((بعد پیش خودش فكر كرد
طبق قانون حضرت موسى علیھ ) مى پذیرد و دوّماً، دیھ این پسر عمو را، كھ بھ غیر از من ، وارثى ندارد،

 ((. محل گرفتھ ، و صرف خرج عروسى مى كنم الّسالم از اھالى
مقتول ، مواجھ شدند، و ھر چھ دقت  صبح زود، وقتى مردم از خانھ ھا بیرون آمدند، با جسد خونین یك شخص

ت موسى علیھ حضر. رفتھ و حادثھ را گزارش دادند كردند، او را نشناختند؛ تا اینكھ بحضور حضرت موسى
اصناف حتى كشاورزان ، از رفتن بھ سِر كار، خوددارى كنند و ھمھ در صدد  الّسالم دستور داد، تمام طبقات و

 .قاتل و مقتول باشند شناختن
بدنبال دستور پیامبر خدا، تمام تالش خود را  مردم ،.) زیرا مسئلھ قتل ، در بین بنى اسرائیل خیلى مھم بود)

 .قاتل و یا مقتول بدست نیامد یچ اثرى ازبكار بردند، ولى ھ
ریختھ ، ھمھ دست از  جوان قاتل ، نزدیكیھاى ظھر، از منزل خود بیرون آمد و مشاھده كرد كھ وضع شھر بھم

شخصى را كشتھ و شب گذشتھ ، بھ یكى از محلھ : ((علت را جویا شد و گفتند -تجاھل  با- جوان . كار كشیده اند
قاتل را داده است كھ خانواده مقتول ، او را  موسى دستور شناسائى و دستگیرىانداختھ اند و حضرت  ھا

ناگھان نعره . و روپوش را كنار زد و بصورت او نگاه كرد او بھ سرعت ، بھ كنار جنازه آمد.)) قصاص كنند
ان مى و مانند اشخاص مصیبت دیده ، بھ سر و صورت خود مى زد و گریھ كن زد، و داد و فریاد راه انداختھ

اینكھ دیھ  این جوان پسرعموى من است و باید، یا قاتل را نشان بدھید تا قصاص كنم ، و یا! آه  ! آه: ((گفت 
كردند، حضرت موسى علیھ  وقتى او را در محضر حضرت موسى علیھ الّسالم حاضر!)) خون او را بگیرم 

اھالى آن محل یا باید، قاتل را بیابند و : ((مودمقتول ، فر الّسالم بعد از احراز ھویّت و خویشاوندى آن جوان با
 ((.بخورند كھ خبر از قاتل ندارند و دیھ مقتول را بپردازند یا اینكھ ، پنجاه نفر قسم

سؤ ال كن ، تا اینكھ  ما بدون تقصیر چرا دیھ بدھیم ، شما از خداى خویش! یا نبى ّهللا : ((بنى اسرائیل گفتند
دستور خداوند، فعالً این است و : ((فرمود حضرت.)) ما از این اتھام ، رھا شویم  قاتل را، بما معرفى نماید و



 ((.عمل نخواھم كرد من ھرگز خالف حكم خدا
حاال كھ بحكم ظاھرى تو، ! اى موسى : ((نازل شد در این ھنگام ، از طرف خداوند بھ موسى علیھ الّسالم وحى

از اعضاى او را، بھ بدن مرده بزنند، تا من او را زنده  بكشند و بعضى راضى نشدند دستور بده ، گاوى را
قاَل ُمْوسى  َو اِذْ : (و خداوند متعال در قرآن بھ این قصھ اشاره فرموده .)) قاتل خودش را معرفى كند نمایم و او

بھ یاد ((355) :اَْن اَُكوَن ِمَن اْلجاِھلینَ  وُذ بِالّل هِ لِقَْوِمِھ اِنَّ ّهللاَ یَاْءُمُرُكْم اَْن تَْذبَُحوا بَقََرهً قالُوا اَتتّخذنا ھُُزواً قاَل اَعُ 
و (داوند بھ شما دستور مى دھد، ماده گاوى را ذبح كنید خ)) : آورید، ھنگامى را كھ موسى بھ قوم خود گفت

قاتل خویش را معرفى كند و  مقتولى كھ قاتل او شناختھ نشده بزنید، تا زنده شود و قطعھ اى از بدن آن را، بھ
 ((.(غوغا و آشوب خاموش گردد

 ((.(شود و او زندهمگر ممكن است عضو مرده اى را بھ مرده بزنیم (آیا ما را مسخره مى كنى ؟: ((گفتند
 ((! بھ خدا پناه مى برم از اینكھ از جاھالن باشم: ((موسى گفت 

یقول اِنَّھا بَقََرةً ال فاِرٌض َو ال بِْكٌر َعواٌن بَْیَن ذلَِك فَاْفَعلُوا ما  قالُوا اْدُع لَنا َربََّك یُبَیِّْن لَنا ماِھَى، قاَل اِنَّھُ )
 چگونھ) ماده گاو(پس از خداى خود بخواه ، كھ براى ما روشن كند، این : ((اسرائیل گفتند بنى((356)تُْؤَمُرونَ 

آنچھ بھ . این دو باشد ده گاوى است كھ نھ پیر؛ و نھ بكر و جوان ؛ میانما: خداوند مى فرماید: ((گفت )) باشد؟
 ((.انجام دھید) ھر چھ زودتر(شما دستور داده شده 

از : ((گفتند((357)تَُسرُّ النّاِظرْینَ  قالُوا اْدُع لَنا َربََّك یُبَیِّْن لَنا مالُونُھا قاَل اِنَّھُ یَقُوُل اِنَّھا بَقَرةٌ َصْفراُء فاقٌِع لَْونُھا)
وى گا: خداوند مى فرماید: ((موسى گفت )) آن چگونھ باشد؟ پروردگار خود بخواه كھ براى ما بیان كند، رنگ

 ((.بینندگان را خوش آمده و مسرور سازد باشد زرد یكدست ، كھ
لَُمْھتَُدوَن قاَل اِنَّھُ یَقُوُل اِنَّھا بَقََرةٌ الَذلُوٌل تُثیُر  قالُوا اْدُع لَنا َربََّك یُبَیِّْن لَنا ماِھَى اِنَّ اْلبَقََر تَشابَھَ َعلَْینا َو اِنّا اِْنشاَءّهللاُ )

  ((358)الِشیَةَ فیھا قالُْوا اَْالَّ◌َن ِجْئَت بِاْلَحقِّ فََذبَُحوھا َو ماكاُدوا یَْفَعلُون قِى اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ اْالَ◌ْرَض َو ال تَسْ 
بر ما مشتبھ است و  از خداوند بخواه ، چگونگى آن گاو را كامالً براى ما روشن سازد كھ ھنوز: ((باز گفتند

 ((.اگر رفع اشتباه شود، ما اطاعت كرده و انشاءهللا ھدایت خواھیم شد
كشى كند و آن بى آب گاوى باشد كھ نھ براى شخم زدن رام شده و نھ براى زراعت: خدا مى فرماید: ((گفت 

را بدان اوصاف كشتند، اّما نزدیك  و گاوى)) اكنون حقیقت را روشن ساختى : ((گفتند. عیب و یكرنگ باشد
 .بود كھ از این امر نیز نافرمانى كنند

بدنبال گاوى با این اوصاف گشتند و ھر چھ  بنى اسرائیل ، وقتى این صفات را، از حضرت موسى شنیدند،
 .، گاو را با آن ویژگى ھا، در خانھ جوانى پیدا كردند نشد تا اینكھ باالخره تفحص كردند، پیدا

صاحب گوسالھ اى  او ھمان جوان گندم فروش بود كھ چند سال پیش ، در اثر احترام و مھربانى بھ پدرش ،
جرا اطالع گاو را كردند و او وقتى از ما بنى اسرائیل بھ در خانھ جواِن تاجر آمده و تقاضاى خرید. شده بود

 ((. من باید از مادرم اجازه بگیرم: ((خوشحال شده و گفت  یافت
بنى اسرائیل  ((. بھ دو برابر قیمت معمولى او را بفروش: ((پیش مادرش آمده و مشورت كرد، مادرش گفت 

 ((!بھ دو برابر قیمت بازار؟ مگر چھ خبر شده ؟ یك گاو معمولى ،: ((وقتى از قیمت باخبر شدند گفتند
بخرید، زیرا فرمان  حتماً، باید: ((حضرت فرمود. و پیش حضرت موسى علیھ الّسالم آمده و گزارش دادند

نیست ، ما آنرا بھ دو برابر قیمت مى خریم ،  چاره اى: ((آنھا برگشتھ و بھ صاحب گاو گفتند.)) خداوند است 
: برو بگو! پسرم : ((ت و مادرش گفت مادرش آمده و نظر او را خواس و او دوباره پیش.)) برو گاو را بیاور
گاو  ما یك: ((آنھا وقتى این جملھ را شنیدند با تعجب و ناراحتى گفتند!)) قبلى ما مى فروشیم  بھ دو برابر قیمت

 ((. را بھ چھار برابر قیمت ، نمى خریم
آنھا .)) د است فرمان خداون باید بخرید، زیرا:: ((پیش حضرت موسى علیھ الّسالم برگشتند و حضرت فرمود

چون شما نخریدید و رفتید، بھ دو برابر : آنھا بگو برو بھ! پسر جان : ((بازگشتند؛ اینبار نیز مادر جوان گفت 
و ھر بار كھ برمى . اسرائیل باز از خریدن ، خوددارى كرده و برگشتند و بنى.)) قیمت قبلى مى فروشیم 

پوستش را  و را بدستور حضرت موسى خریدند، بھ قیمت اینكھبرابر مى شد، تا اینكھ ، آن گا گشتند، قیمت دو
پر از سّكھ ھاى طال كرده و بھ  بعد از خریدن گاو، آنرا ذبح نموده و پوستش را. پر از سّكھ ھاى طال بكنند

 .صاحبش تحویل دادند
: فرمود كرده و حضرت موسى علیھ الّسالم آمد و دو ركعت نماز خواند و بعد دستھا را بسوى آسمان بلند

.)) جالل محمد و آل محمدعلیھ الّسالم كھ این مرده را زنده گردانى  ترا قسم مى دھم بھ شكوه و! پروردگارا((
را آورده و بھ بدن آن مقتول زدند و او زنده شده و قاتِل خود را معرفى كرده و  و بعد قسمتى از دم گاو

 .وقوع جنایت را شرح داد چگونگى
این مقتول مھّم است ،  ما نمى دانیم معجزه زنده شدن: ((ى اسرائیل بھ ھمدیگر مى گفتندبعد از این معجزه ، بن

 ((!یا ثروتمند كردن خداوند، آن جوان تاجر را
حضرت موسى  و آن جوان بیگناه ، بعد از زنده شدن ، از. حضرت موسى امر كرد كھ قاتل را قصاص كنند
بھ حضرت موسى مژده داد كھ ھفتاد  خداوند. بھ او عنایت كند تقاضا كرد كھ از خداوند بخواھد، عمرى دوباره



پسر عموى -الّسالم آن دختر پاكدامن را بھ عقد آن جوان  سال ، عمر دوباره بھ او بخشیدم و بعد موسى علیھ
خداوند در قیامت ھم بین آن دو زوج جوان ، جدائى نمى : ((حدیث نقل شده  و در. در آورد -متدین و درستكار

 ((.(359)آخرت و در بھشت با یكدیگر زن و شوھر خواھند بود زد و آنھا در عالماندا
 (( نتیجھ داستان)) -113
قابل  نامیده شده است ، نكاتى) گاو بنى اسرائیل (استدالل  ستان كھ بزرگترین سوره قرآن ، بنام ھمیندر این دا

 : دقت وجود دارد كھ ما بھ بعضى از نتایج ثمربخش آن ، اشاره مى كنیم
د كند؛ كھ خداون این داستان ، اھمیت احترام و مھربانى بھ پدر و مادر را براى عزیزان جوان ، روشن مى - 1

نھایت مھربانى و تكریم را داشتھ  متعال چقدر عنایت دارد كھ جوانان عزیز در برخورد با والدین خویش ،
 .باشند و پاداش دنیوى و اخروى آنرا دریابند

چنانكھ . مى گرداند از این قصھ مى فھمیم كھ خداوند، زنان پاك و باعفت را نصیب مردان متدین و پاكیزه - 2
از زنان پاك از آِن مردان پاك ، و مردان پاك ((360)لِلطَّیِّباتِ  َوالطَّیِّباُت لِلطَّیِّبیَن َوالطَّیِّبُونَ : (در قرآن فرموده 

 .آِن زنان پاكند
 .نتیجھ خیانت بھ دیگران ، رسوائى در دنیا و آخرت مى باشد - 3
 . یكى از معجزات الھى را در این داستان مشاھده مى كنیم - 4
 . اراده الھى ، باالتر از تمامى خواستھ ھا و فوق تمایالت انسانى است - 5
 .باشد جارتھاى پرسود و منفعت ، مىرضایت خداوند متعال ، مھّمتر از ھمھ كارھا، حتى ت - 6
تمایالت سوداگران  دختراِن جوان ، در انتخاب ھمسر آینده خویش ، نیك بیندیشید، تا در دام ھوس ھا و - 7

 .شھوات نفسانیھ ، گرفتار نشوند
مراحل زندگى موفق و پیروزند، ھر چند این پیروز  و باالخره انسانھاى خداجو و خداپرست ، در تمام - 8

انى مسلّماً با ھر سختى آس((361)اِنَّ َمَع الُْعْسِر یُْسراً : (زیرا خداوند فرمود تاءخیر و مشكالتى ھمراه باشد؛با
 . است

 (( بال مالئكھ)) -114
جبرئیل علیھ الّسالم نھاده است ؛ چون بیدار شد، پیش یكى از عرفاى  شخصى در خواب دید كھ پاى بر بال

 تو در موقع نماز، پاى خود را در ورقھاى كالم هللا: ((آن بزرگ فرمود. تعبیر خواست  عصر خویش رفت و
 . یافت یر ُمّصالى خویش جستجو كرده و ورقى از قرآنىاو بخانھ آمد و در ز.)) مجید مى گذارى 

 (( زیباترین كالم)) -115
حاكم ) 270متوفى ) حسن بن زید-ابومقاتل ضریر، یكى از فصیحترین شعراى عرب ، در پیشگاه داعى كبیر 

 ساخت كھ مطلعش)) داعى ((مدح  وى ، در روز تولد امیر، قصیده اى زیبا در. خدمت مى كرد - طبرستان 
 :چنین بود

 التَقُْل بُْشرى َو لِكْن بُْشَریانَ 
ةُ الداّعى َو یَْوُم اْلِمْھَرجانْ   ُغرَّ

 نگو یك بشارت ، بلكھ دو بشارت
 تولد داعى و روز مھرگان

شروع )) ال((بلفظ  ابتداى قصیده را! ضریر: ((این قصیده امیر را خوش نیامد و بر او اعتراض كرده و گفت 
ھیچ كلمھ اى در عالم ! اى امیر: ((مقاتل گفت  ابو.)) است و این مبارك و میمون نیست كرده اى كھ كلمھ نفى 

شروع ) ال(بھ حرف  است و ابتداى آن ((362)الالھ االّهللا(افضل و اشرف و زیباتر از كلمھ توحید نیست كھ  ،
 .كرد امیر را جواب او خوش آمد و صلھ و انعام زیادى بھ او عطا.)) مى شود
 (( پناه بھ مظلوم)) -116

بھ او سنگ و چوب  در روزگاران گذشتھ ، در یكى از شھرھا، چند نفر اوباش ، مردى را تعقیب كرده و با
مى كرد، چشمش بدنبال پناھگاھى امن  حملھ ور شده بودند، و آن بیچاره ، در عین حالى كھ از دست آنان فرار

مھّم آن محل رسید و بى درنگ وارد خانھ شده ، در را محكم  اتفاقاً بھ نزدیكى خانھ یكى از شخصیت ھاى. بود
 .شدند منتظر بیرون آمدن او مھاجمین در پشت در ایستاده و. بست 

منظره رقت بارى  بیرون آمد و با  بھ دنبال سر و صدائى كھ در كوچھ پیچید، صاحب خانھ از اتاق خویش 
پاى برھنھ و مجروح و با لباسھاى پاره  او مشاھده كرد كھ مردى متین و باشخصیت ، ولى با سر و. روبرو شد

وضع او  ود دستور داد، تا بھ سر وبر حال او دلش سوخت و بھ نوكر خ. منزل او گردیده است  ، واردِ 
 :رسیدگى كرده و در داخل منزل از او پذیرائى كند

 دائم گل این بستان ، شاداب نمى ماند
 دریاب ضعیفان را در وقت توانائى

مشاھده نمود، در  آن شخص بخت برگشتھ ، وقتى كھ احساس امنیت و آرامش كرد و چنین پذیرائى گرم را
تناول مى كرد، خطاب بھ میزباِن بزرگوار خویش ، این آیھ را قرائت  و نانھاى لطیف ،حالیكھ از غذاھاى لذیذ 



ْحَمةُ َو ظاِھُرهُ ِمْن قِبَلِِھ اْلَعذابَ  لَھُ بابٌ : (كرد ،  آن حصار درى دارد كھ از جانب درون((363)باِطنُھُ فیِھ الرَّ
 .رحمت و آسایش ، و از جانب بیرون عذاب مى باشد

خوشحال شد و آن مرِد پناھنده  خیلى -كھ بدون تاءمل و بجا خوانده شد،- صاحب منزل ، از اقتباس این آیھ ، 
 .برایش تھیھ كرد ازش و تفقد قرار داده و امان نامھ اىرا، بیش از حد مورد نو

 پاورقي ھا
 .56/ اعراف -323
 .16/ فاطر -324
 .97/ آل عمران -325
 .97/ آل عمران -326
 .126/ نحل -327
 .61منتخب التواریخ ، ص -328
 .4 - 5/ تین -329
 .78/ یس -330
 .151ریاض الحكایات ، ص -331
 .27/ حج -332
 .7/ یوسف -333
 .218لطائف الطوائف ، ص -334
نحو و شافیھ در صرف  ابن حاجب نحوى ، یكى از مشاھیر ادبیات عرب ، و مؤ لف كتابھاى كافیھ در-335

در  646ابن حاجب در سال . شرح كرده است  مى باشد كھ مرحوم شیخ رضى الدین استرآبادى نحوى آنھا را
 .( ، از ابن خلكان340/  1ن االعیا وفیات. (شھر اسكندریھ از دنیا رفتھ است 

 .34/ لقمان -336
 .105احوال و آثار خواجھ نصیر، ص -337
 .18/ كھف -338
 .62/ یونس -339
 .26/ نوح -340
 .260/ بقره -341
 .135/  46بحار االنوار، -342
 .14/ شعرا -343
 .583، ص )صیام (وقایع االیام  -  170عنوان الكالم ، ص -344
 .607، ص 3، عوالى اللئالى ، ج 6ص بصائر الدرجات ،-345
 . با تغییرات الزم 26و  50، ص ))نشان از بى نشانھا((برگرفتھ از -346
 .14 -  13/ انفطار -347
 .27/ مائده -348
 .56/ اعراف -349
 .101/ مومنون -350
 .109/ طھ -351
 .206عنوان الكالم ، ص -352
 .59/ انعام -353
 .24/ عبس -354
 .67/ بقره -355
 .68/ بقره -356
 .69/ بقره -357
 .70 - 71/ بقره -358
 .366/  2داستان پیامبران ، - 140/ 1تفسیر صافى ، ج - 270، ص 2با استفاده از حیوة القلوب ، ج -359
 .26/ نور -360
 .6/ شرح -361
 .35/ صافات -362
  .13/ حدید -363

  



  
  
  
  
  
  

 (( پیرزن روشندل)) -117
بھ مكھ مى رفتم كھ  سالى بھ قصد زیارت خانھ خدا،: ان معروف عرب ، مى گویدسلیمان اعمش ، از دانشمند

سوى مكھ در حركت بود، دعا مى كرد و چنین  در سر راه بھ پیرزنى نابینا برخورد كردم ، او ھمچنانكھ بھ
اعتراض  از دعاى او متغیر شده و بعنوان.)) آل محمد، چشمھایم را بینا گردان  خدایا بھ حق محمد و: ((گفت 

: پاسخ داد.)) متعال بر آنان حق دارد محمد و آل محمد چھ حقى بر خدا دارند؟ بلكھ خداوند)) : بھ وى گفتم
در : ((گفتم !)) دوست دارد كھ بھ حقِشان سوگند یاد كرده  خداى مھربان آنان را آنقدر! اى نادان   ساكت باش ((

 بھ جان تو سوگند، اینھا((364)):ْمُرَك اِنَّھُْم لَفى َسْكَرتِِھْم یَْعَمھُونْ لَعَ : (مى فرماید در آنجا كھ: ((جواب داد)) كجا؟
و من بعد از اعمال  این مكالمھ گذشت.)) ْمر در زبان عرب ، جان را مى گویندو عُ .) در مستى خود سرگردانند

بازیافتھ است و با صداى بلند مى  حج ، دوباره آن زن را در ھمان جاى قبلى خویش دیدم كھ چشمھاى خود را
تم جلو، رف.)) دوستى او شما را از آتش دوزخ نجات مى دھد على را دوست بدارید، زیرا! اى مردم : ((گوید

حضرت محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ و على علیھ : ((یافتن اش پرسیدم ، گفت  سالم كرده و از چگونگى شفا
را باز  و حضرت محمدصلّى ّهللا علیھ و آلھ دست مبارك خویش را بھ چشم من كشید و بینائى خود الّسالم آمدند

ابالغ كن كھ دوستِى على علیھ  گردند و بھ آناندر ھمینجا بنشین تا مردم از مناسك حج باز: یافتم و فرمود
  :گوئیم و ما ھم مى((.(365)الّسالم شما را از آتش جھنم مى رھاند
 زمانھ بر سر جنگ است یا على مددى

 كمك ز غیر تو ننگ است یا على مددى
 گشاد كار دو عالم بھ یك اشارت توست
 بھ كار ما چھ درنگ است یا على مددى

 (( سخنان شیواى یك زن)) -118
خالفت رسید،  زمانى كھ عمر بھ: ابن جوزى ، در كتاب منتظم خویش ، در حاالت عمر بن خطّاب مى نویسد

درھم ، و مھریھ حضرت فاطمھ  ھ او خبر دادند كھ مھریھ ھمسران پیامبرصلّى ّهللا علیھ و آلھ پانصدب
چنین   او بر اساس اجتھاد و سلیقھ خویش . بود علیھاالّسالم در ازدواج با على علیھ الّسالم چھارصد درھم

امبر حضرت فاطمھ علیھاالّسالم ، بیشتر از مھریھ دختر واال مقام پی استنباط كرد كھ مھریھ زنان مسلمان ، نباید
 .باشد

! اى مردم )) : براى ھمین ، روزى براى سخنرانى باالى منبر رفتھ و بعد از حمد و ثناى الھى چنین گفت
مقدارى كھ معین كرده ام براى  مھریھ زنان خویش را از چھار صد درھم افزونتر نكنید، ھر كس بیشتر از

المال مسلمین تعلق خواھد داشت و آن مقدار اضافى را از شما اخذ  ى آن بھ بیتھمسرش مھریھ قرار دھد؛ زیاد
مردم ، از ترس خلیفھ ، ھیچ اعتراضى نكرده و ساكت نشستھ .)) واریز خواھم كرد كرده بھ حساب حكومت

 .بودند
اشاره مى  بسوى خلیفھ در این ھنگام ، زنى از وسط جمعیِت زنان بلند شده و در حالیكھ معترضانھ با دستش

حالل خواھد بود، در حالیكھ این مخالفت با قرآن است ،  چطور این وجھ زیادى بر تو: ((كرد؛ فریاد برآورد
مال فراوانى بعنوان مھریھ بھ  اگر((366)):اِْحداھُنَّ قِْنطاراً فَال تَاْءُخُذوا ِمْنھُ َشْیئاً  َو آتَْیتُمْ : (خداوند مى فرماید

بعد از شنیدن استدالل قرآنى آن زن ، شرمگینانھ  عمر،.) ھمسرتان پرداختھ اید، چیزى از آن را پس نگیرید
 ((.(367)و مردى اشتباه مى كند گوید یك زنى حرف صحیح مى: ((گفت 

 (( فرار از مرگ)) -119
را  شھرھاى مسلمین ، مرض طاعون ھمھ جادر  -ھفتمین خلیفھ اموى -در زمان سلیمان ابن عبدالملك 

. محل امنى دور از مركز پناه برد فراگرفت و خلیفھ از ترس سرایت آن ، از مركز خالفت گریختھ و بھ
ضمن دلدارى ، او را بھ شھر دعوت كرده و در آخر  اطرافیان دلسوز و نكتھ سنج ، بھ او نامھ نوشتند؛ آنھا

: بگو((368) یَْنفََعُكُم اْلفِراُر اِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت اَِواْلقَْتِل َو اِذاً التَُمتَُّعوَن اِالّ قَلیالً  نْ قُْل لَ : (نامھ این آیھ را نگاشتند
كمى از زندگانى نخواھید  اگر از مرگ یا كشتھ شدن فرار كنید، سودى نخواھد داشت ؛ و در آن ھنگام جز بھره

 . گرفت
خواھیم و بخاطر آن  ما ھم بھره كم از زندگانى را مى: ((سلیمان بعد از رّد دعوت آنان ، در جواب نوشت 



ھواپرستان و دنیادوستان ، ھمین است ، آنان  كھ مالحظھ مى كنید منطقِ چنان! خواننده محترم .)) فرار كرده ایم 
 : و بھ قول معروف. كنند ، براى بھره اندك دنیا، ھمھ چیز را فدا مى

 از حادثھ لرزند بھ دل ، كاخ نشینان
 ما خانھ بدوشان غم سیالب نداریم

 (( سفیر با شھامت)) -120
بدست یكى از یاران رشید  براى معاویھ ابن ابى سفیان نوشتھ و آنرا روزى امام على علیھ الّسالم نامھ اى مھمّ 

طّرماح ، سخنورى شجاع ، یاورى مخلص و  .سپرد، كھ آنرا بھ شام ببرد)) طَِرّماح ابن عدى ((خویش بنام 
وى طبق دستور در شام ، بھ قصر سلطنتى . علیھ الّسالم بود عاشقى جان بركف ، در دستگاه حكومت علوى

 .داخل شد ھمعاوی
در روى زمین ، على  از بھترین بنده خداوند: ((در اولین ساعات ورود بھ شام ، بھ معاویھ پیغام فرستاد كھ 

نامھ را از من گرفتھ و جواب آنرا بدھید؛ تا  علیھ الّسالم بھ بدترین خلق خدا، معاویھ نامھ آورده ام ؛ سریعاً این
شام و نگاه كردن بھ دوزخیانى ، ھمچون معاویھ و اصحاب او را  ھنممن برگردم ؛ زیرا من تواِن ماندن ، در ج

 زودتر، در بھشت بریِن كوفھ ، بھ دوستان بھشتى خویش ، ھمچون على و یارانش دوست دارم ، ھر چھ. ندارم 
 .معاویھ ، شخصى را براى گرفتن نامھ بسوى او فرستاد)). بپیوندم 

معاویھ ، .)) نخواھم داد الّسالم را كھ بھ معاویھ فرستاده ، بھ غیر اومن نامھ موالیم على علیھ : ((طرماح گفت 
سفیر امام بھ عمرو . الّسالم تحویل بگیرد براى بار دوم عمرو عاص را فرستاد، تا نامھ را از پیك على علیھ

  رو عاص عم.)) پاكان را بدست ناپاك و وزیر خائن نمى دھم  من از خیانتھاى تو آگاھم ؛ ھرگز نامھ: ((گفت 
 وقتى. معاویھ براى بار سوم ، پسرش یزید را فرستاد. سخنان او را بھ معاویھ خبر داد شرمگینانھ ، برگشتھ و

زیرا آثار شقاوت را در  این جوان كیست ؟ از دیدن او قلبم غمگین شد،: ((نگاه طّرماح ، بھ قیافھ او افتاد، گفت 
او، جاى ضربت   زخم خورده باشد، در صورِت نحس  مثل یك فیل ، كھ خرطومش صورت او مى بینم ، و

 ((.مى شود شمشیر دیده
، با ناراحتى  یزید، از این سخنان خشمگین شد و خواست او را آزار دھد، ولى چون از پدرش ، اجازه نداشت

ور دستور داد، آن مرد عرب را بھ حض معاویھ ، اجباراً . برگشتھ و سخنان آن مرد را، بھ معاویھ گزارش داد
خویش ، روى فرشھاى زرباف ، در قصر سلطنتى معاویھ ،  وقتى بھ او اجازه ورود دادند، با كفشھاى. بیاورند
نھ من موسى بن عمران ھستم و نھ اینجا وادى مقدس ؛ پس دلیلى : ((گفت .)) بكن  كفشھایت را: ((گفتند. پا نھاد

 ((. كفشھاى خویش ندارم بھ كندن
بدست معاویھ مى داد،  نامھ را بوسیده و در حالى كھ. برابر معاویھ قرار گرفت  وى با ھمان حال آمده و در

كھ چشم از بھشتیانى ھمچون على و  زود دستور بده ، جواب آنرا بنویسند؛ زیرا من طاقت ندارم: ((گفت 
اینكھ تو  من تعجب مى كنم ، با! نگاه كنم ؛ اى معاویھ  اصحاب او بپوشم و بدوزخیانى مانند تو، و یاورانت

چرا حاضر شده اى خداوند را بھ غضب آورده و دانستھ خود را بھ  یقیناً مى دانى ، خالفت حق على است ،
 عذاب الھى دچار كنى ؟

خشونت سخن مى  معاویھ ، چون سیاست بازى ، حیلھ گر بود، ھر چھ آن مرد سخنور و شجاع ، با تندى و
خویش ، مى خواست پیك شایستھ و  داد؛ زیرا بنظر قاصرگفت ، معاویھ تحمل كرده و روى خوش نشان مى 

اى : ((متمایل ساختھ و در شام نگھدارد؛ براى ھمین بھ طرماح گفت  بالیاقت ، امام على علیھ الّسالم را بھ خود
 ((. از تو سؤ الى دارم! مرد

و با مذاكراِت  مجلس تو بگو، اّما مختصر و مفید، زیرا عمِر من ، عزیزتر از آنستكھ در: ((طّرماح جواب داد
 ((.افرادى مثل تو، كھ بدترین خلق خدائى ، صرف شود

طرماح از این سخن برآشفتھ و گفت )) متعال ؟ آیا بھ نظر تو مقام على بزرگتر است یا خداوند: ((معاویھ گفت 
متعال  نب خداىعلى علیھ الّسالم اگر بھ مقامى دست یافتھ ، از جا چرا سخن كفر مى گوئى ؟! اى معاویھ : ((

دارد؛ بخاطر عبادت و  بوده و اگر حضرت جبرئیِل امین ، افتخار دربانى و شاگردى على علیھ الّسالم را
 ((. عبودیّت على علیھ الّسالم در درگاه خداوندى است

است یا موسى بن  حاال بگو، تو كھ فرستاده على مى باشى ، مقامت باالتر! بسیار خوب : ((معاویھ گفت 
من بنده ضعیف خداوند ! مى گوئى ؟ معاویھ ، باز ھم كفر: ((طرماح پاسخ داد)) كھ فرستاده خدا بود؟ عمران

ال  خوب ، حاال سؤ: ((معاویھ گفت )) اولى العزم ، كجا؟ كجا؟ و جناب موسى بن عمران علیھ الّسالم پیغمبر
 ((دیگر؛ اى مرد عرب ، بگو بھ نظر تو، من بدتر ھستم یا فرعون ؟

شقاوت و بدبختى بھ  اگر چھ تو شخص بسیار پست و بدعاقبت ھستى ، ولى در! اى معاویھ : ((ادپاسخ د
پرستش خود، دعوت نمود، اّما تو، تا امروز چنین  فرعون نمى رسى ؛ زیرا او اّدعاى خدائى كرد و مردم را بھ

 ((. اّدعائى نكرده ائى
كھ فرستاده على ھستى  پائین تر است ، و با اینكھ مقام تو،پس با اینكھ مقام على از مقام خداوند : ((معاویھ گفت 

خباثت مثِل فرعون نمى دانى ، پس چرا  از موسى كھ فرستاده خداوند بود، كوچكتر است ، و ھمچنین مرا، در



خشونت و تندى سخن مى گوئى ؟ در حالیكھ خداوند وقتى كھ  در سخن گفتن ادب را رعایت نكرده و با من بھ
اِْذھَبا : (كمال ادب و نرمش سخن بگوید مى فرستاد، سفارش مى كند كھ با فرعون در ى فرعونموسى را بسو

تو و برادرت بسوى فرعون بروید كھ او  ((369):یَتََذّكُر اَْو یَْخشى اِلى فِْرُعوَن اِنّھ طَغى ، فَقُوال لَھُ قَْوالً لَیِّنا، لََعلَّھُ 
 ((.، اّما بنرمى با او سخن بگوئید، شاید متذكر شده یا از خدا بترسد طغیان كرده است

طرماح از رفتار  ، یقین داشتند كھ وقتى معاویھ این استدالل را، با آن مقدمھ ، بیان كرد، حاضرین مجلس
اّما سفیر با ایمان و شجاع . خواھد كرد خشونت آمیز خود، شرمنده شده و با سرافكندگى مجلس معاویھ را، ترك

 :الیزال الھى ، چنین جواب داد على علیھ الّسالم با تكیھ بر قدرت
امید ھدایت ، در او  بود كھ ھنوز نورسفارش خداوند بھ موسى بن عمران درباره فرعون ، زمانى ! معاویھ ))

ھیچوقت ، خداوند بھ حضرت موسى  خاموش نشده بود و امكان داشت كھ بھ حضرت موسى ایمان آورد، واالّ 
در كمال خشونت و درشتى با فرعون : مى فرمود دستور ھمراھى و رعایت نرمش را نمى داد؛ بلكھ بھ او

یا اَیَّھُا النَّبىُّ جاِھِد اْلُكفّاَر َواْلُمنافِقیَن : (ى ّهللا علیھ و آلھ مى فرمایداكرم صلّ  چنانكھ خداوند بھ پیامبر. سخن بگو
كن ، و بر آنھا  با كافران و منافقان جھاد! اى پیامبر((370) :َعلَْیِھْم َو َماْءواھُْم َجھَنَُّم َو بِْئَس اْلَمصیرُ  َواْغلُظْ 

 ! سخت بگیر و جایگاه آنان جھنم است و چھ بد سرنوشتى است
تو كمال خشونت و تندى با  چون من ابداً، در تو امید ھدایت و برگشت ندارم ، از این جھت با! اى معاویھ 

علیھ الّسالم بھ تنگ آمده و دستور داد تا اینكھ ،  معاویھ از جوابھاى دندانشكن قاصد على.)) سخن مى گویم 
 .او بدھند، و بھ شھر و دیارش روانھ سازند جواب نامھ را سریعاً نوشتھ ، و بدست

سر ما آورد، اى  ردیدى یكنفر فرستاده على ، امروز چھ ب: ((سپس معاویھ ، بھ عمرو عاص رو كرده و گفت 
اى : ((عمرو عاص گفت .)) مثل این شخص وجود داشت  در بین اصحاب و یاران ما ھم ، یكنفر! كاش 

از جاى دیگر، سرچشمھ مى گیرد كھ در دستگاه تو ھرگز وجود  جرئت و سخن ورى مردان على ،! معاویھ 
تھیھ : ((عمرو عاص گفت .)) تھیھ كنم چرا؟ آن چیز را بگو تا : ((معاویھ پرسید ((. ندارد و نخواھد داشت

 ((. براى تو، غیرممكن است كردن آن
باطل بودن خالفت توست ،  آن حقانیِت خالفت على و: ((وقتى عمروعاص ، اصرار زیاد معاویھ را دید گفت 

مى گوید و ھر كس براى غیرحق ، سخن  زیرا ھر كس از براى حق ، سخن بگوید، قاطع و محكم ، سخن
معلوم ! عمرو: ((معاویھ گفت .)) حرف زدن نخواھد داشت  قاطعیت و استحكام الزم را براى  بانش بگوید، ز

نھ فقط من ، بلكھ تمام اطرافیان تو و حتى خودت : ((گفت .)) باطل مى دانى  مى شود تو ھم على را حق و مرا
معاویھ  ((. صاحبش برگردانى نكتھ اعتقاد دارى ولى ُحّب ریاست ، اجازه نمى دھد كھ حق را بھ ھم بھ این

  ((.(371)دنیا را در نظرم تیره و تار كردى! بخدا قسم ! عمرو: ((گفت 
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