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 (1) البالغه نهج در( ع)یعل با یدشمن یشناس انیجر

 یواسع رضایعل دیس: آورنده دیپد

 یپت  در یاریبست  لهشتررا  ی پ استم،   خیتتار  طتل   در. است   شده گفته یفراوان به سخن( ع)یعل درباره

 یهتا ینرار چهتره . نشستتند  او یتماشتا  به ییایزوا از و برآمدند حضرت آ   یشخص شناساند  و شناختن

  یت حکا او وجتلد  یدگیت چیپ از( ع)یعلت  امتا،  از نرارا  خیتار و نرارا  چهره یسل از شده ارائه گلناگل 

 یشتمار  و دانستتند  واجب برخلد را یو عبادت و پرستش و بردند باال ییخدا سرحد تا را او یشمار. دارد

 دو آ  از کیکتدام  برابتر ( ع)یعلت  یراستت  به اما.دندیکش نییپا کفر حد تا را او یشیجملداند و ینادان سر از

 اس ؟ نراه

 گترد   حت،   یاعتتم  راه در ستل   کیت  از کته  او . ست  ین آستا  ( ع)یعل اما، وجلد یرفای درک گما   یب

 زار  یکلدک ای و ز  ل یش د یشن با  یسل ررید از و سازد یم شا  روانه دوزخ به و شکند یم را یمشرکان

 دارد  بعتد  کیت  وجلدشتا    تمتا،  که ییانسانها و شلد ینم تراز یعاد بشر فهم یترازو در هرگز د یگر یم

 وجلد از بعد کی تنها بکلشند  چه هر. ستندیبا تماشا به یبعد چند یملجلد خلد درو  نهیآ در تلانند ینم

 .بس و کنند یم میترس را او

 .میزیعز آ  ریتصل از شیخل ییتلانا ابراز صدد در که( ع)یعل ییشناسا یپ در نه ما  پس

 نهت   در حضترت  آ  ختلد  زبتا   از را آ  یهتا  گلنه زین و( ع)یعل با یدشمن ا یجر میبرآن نلشتار  نیا در

 .میبپرداز مقلله نیا در یروشنرر به و میانیبنما البمغه 

 آ  خمفت   زمتا   در( ع)یعل با یدشمن و یناسازگار یها زهیانر که دهد یم پاسخ پرسش نیا به مقاله نیا

 ؟یا لهیش چه به آ  نملد و اس  بلده چه حضرت

 امتا  ;مانتد  یمت  نتاق   چنتا   هم( ع)یعل با یدوست راز آ  ررید هیرو طرح یب ه یقض از بعد نیا طرح البته

 .میکن اشاره ررید هیزاو به تر  فراخ یمجال در تا م یکن یم بسنده جنبه نیهم به بناچار 

 یبت   ینرتار  چهره نیا تا اس  آ  بر سندهینل: که نیا آ  و دینما یم ستهیبا یا نکته بحث  به ورود از شیپ

  یا انتدازه  تتا  اما ;داند ینم ممکن را هیسل همه یرنر یب چند هر شلد  ارائه یمذهب و ینید یباورها رنگ
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 تتر  یواقع شلد  یم عرضه یدشمن یها زهیانر و ها شهیر عنلا  به آنچه تا داد  خلاهد نشا  یبند یپا بدا 

 .باشد

 یسل از که او امام  برنتافتن: شلد یم خمصه نکته کی در( ع)یعل با یدشمن  یمذهب دیعقا انداز چشم از

 آنتا   یتشنر و آورد ینم بر را گرا  پرسش ازین پاسخ نیا اما. بلد شده واگذار او به  یاله امر به( ص)امبریپ

 .نشاند ینم فرو را

 کنتد   ینمت  رابیست  را کاو رفی ور شهیاند شهیاند گاه چیه داد   آ  به تر ساده یپاسخ و مساله کرد  ساده

 یرو نیت ا از. بتلد  خلاهتد  زا یت م هما  به آ  یکارآمد اما ;اس  اثرگذار نهیهز کاهش در لهیش نیا هرچند

 ندیخلشتا  یامتر   یمتذهب  یباور از فراتر آ   یانهایجر به یابی دس  یبرا ها دهیپد یواشکاف و یکاو رفی

 .اس 

 :ابدی یم ساما  بخش دو در نلشتار نیا شده  طرح یپرسشها اساس بر

 نقتش  حضترت  آ  با یدشمن در یراست به که ییها زهیانر به بخش نیا در(: ع)یعل با یدشمن یها زهیانر.1

 .شلد یم پرداخته اند  داشته

 البتته  . شتلند  یمت  یبررست  یکلتاه به یدشمن بروز یها لهیش و ها گلنه بخش  نیا در:یدشمن یها گلنه.2

 یمجتال  در کته  دشتمن  بتا ( ع)یعلت  اما، ییارویرو یچرلنر بحث ژهیبل ماند یم یباق نهیزم نیا در ییبحثها

 .پرداخ  میخلاه بدا  رر ید

 (ع)یعل امام با یدشمن یها زهیانگ

 شتهادت  از پس یحت و حضرت آ  عمر ا یپا تا و آغاز او آورد  اسم، زما  از( ع)یعل با یناسازگار نملد

 دهیآفر نقش حضرت  آ  خمف  روزگار در ژهیبل  یدشمن نیا در یعناصر چه دید دیبا حا . دییپا زین یو

 اس ؟
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 :ینژاد و یقوم یها زهیانگ. الف

 کتار  یزشتت  از نته  هرگتز  امتا  ;دیت نما یم یعیطب یحد تا را هایدشمن از یبخش چند هر عنصر  نیا یواشکاف

 (.ع)یعل اما، یبزرگ و عظم  از نه و کاهد یم یانسان

 از و ژهیت و راهیجا از عرب  یها لهیقب ررید ا یم در ا یشیقر. بلد شیقر لهیقب از و هاشم یبن رهیت از(ع)یعل

 یا گلنته  بته  حضرت  آ  پنجم جد کمب  بن یقص که روز آ  از. بلدند برخلردار ییباال شراف  و یبزرگ

 عترب  خیتتار  در کته  مکه شهر زین و خانه آ  اداره و ساختار در ییهایسیدگرد و شد کعبه اس یر دار عهده

 .آورد دیپد بلد شمار به خانه از یتابع شهیهم یجاهل

 و افتندی واال یمقام ارید آ  عربا  ا یم در یقص یبن گرف   مرکز  یقص یبن نا، به یا رهیت در شیقر یبزرگ

 .افزود یم آنا  شراف  و یبزرگ بر کعبه اس یر شک یب

 تا اف  ی ا یسر آ  ا یمتلل به آهسته آهسته بلد  یعملم یباور  یادگذاریبن یابتدا از که کعبه ییواال و یپاک

 نیت ا بتر  ز ین یقص یجلانمرد و شجاع    یدرا. پنداشتند یم مقدس زین را آنا  مرد،  از یشمار که جا آ 

 .گذارد صحه مقا،

 لته  یقب کیت  یاعضتا . اس  استلار خل  لندیپ بر دارد  یا ژهیو یاسیس و یاجتماع نظا، که  یا لهیقب یزندگ

 سخ  زیچ دو به عرب ن یبنابرا. ابندی یم لندیپ رریکدی با اس   نژادشا  سرسلسله که فرد  کی در همرا 

 عرب مقدس عنصر دو هر حافظ که آ  و. یماندگار عامل خل   و آورنده دیپد عامل نسب : اس  بسته د 

 بتر  او از یرویت پ و بتلده  تلجته  متلرد  ستخ   لهیقب سیرئ  یرو نیا از. رود یم شمار به لهیقب سیرئ اس  

 بته  و زدیت ر یم هم در را یا لهیقب نظا، شاللده او  یدستلرها از سربرتافتن و یچیسرپ که چرا ;الز، همرا 

 طترد  مته یجر به یستیبا کند  همساز او یها خلاسته و لهیقب اس یر با را خلد تلاند ینم که کس آ  ناچار 

 رتر ید از و نتد یآ یم بار فرمانبردار و اریاخت یب سل کی از انسانها  فضا  نیا در(.دیطر) شلد محکل، لهیقب از

 .مهر و نرمش از دور به و سخ  ررا ید برابر سل 

 از و دنتد ید یمت  را شتنیخل تنها که شدند  یم پرورده( زیرگریغ) خلدخلاه و ریخلدپذ له یقب دامن در نا یا

 .ساخ  یم جدا  یجمع یهایزندگ ررید از را یا لهیقب نظا،  یژگیو نیا. زدند یم سرباز ررا ید رشیپذ
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 استتقم   فترد  نظتا،   نیت ا در. بتلد  لته یقب بتزرک  کرهیپ در فرد شد  ذوب  یا لهیقب نظا، یهایژگیو ررید از

 لته یقب به وابسته هرگاه  یرو نیا از. اف ی یم یمعن لهیقب همراه و پرتل در فرد   یشخص. نداش  یتیشخص

 او جر، در ز ین او لرا یقب هم و وابسترا  بلکه شد  یم قصاص دیبا که نبلد قاتل نیا کش  یم را یکس یا

 یتتر  شیبت  یمتال  تتلا   و شته یاند ستح   از کته  آنا . نبلد رفتهیپذ همرا  یبرا یوضع نیچن. بلدند کیشر

 سیرئت  متر   هنرتا،  در خلاستته  نیت ا. آمدند یم بر له یقب هیتجز و شیخل استقم  یپ در بلدند  برخلردار

 در رترا  ید ایت  او فرزنتدا   از تن چند رف   یم ایدن از قل، سیرئ. اندینما یم را خلد و نملد یم رخ له یقب

 بتن  یقصت  درگذشت   بتا .شتد  یم برافروخته آ  یپ در جنرها گاه و خاستند یم پا به اس  یر به یابی دس 

 ه یت ام گرفت    دست   بته  را کعبه اس یر( هاشم)عمرو او از پس و افتاد مناف عبد دس  به اس یر کمب 

 هاشتم  چنگ از را اس یر تا برخاس   زیست به دا یم نیا در شیخل یعمل با هاشم  برادر عبدشمس فرزند

 .دیانجام هیام یبن و هاشم یبن رهیت ییجدا به نافرجا،  یدشمن نیا. آورد در به

 در داشت    وجلد یا لهیقب نظا، اتیح خیتار شهیهم در که  ینژاد و یقلم یبرتر یبرا کلشش و یهماورد

 هاشتم  یبنت  نیت ا رتر ید د یرس عبدالمحلب دس  به مکه اس یر که دو  آ  از پس و شد ور شعله زما  نیا

 هرگتز  امتا  ;ماندند واپس عرصه  نیا در هیام یبن و برسترند همرا  بر را شیخل یسرور تلانستند که بلدند

 .دندینکش دس  شیخل یادعا از

 (1. )شد داریپد یا رخنه هاشم یبن اقتدار کرهیپ در ابلطالب  اس یر دوره در

 است  یر یمتدع  هاشتم   خانتدا   از کتس  دو ستل   ررید از و( 2) شد یمال بحرا  دچار ابلطالب سل کی از

 یهمدستت  بتا  بلدنتد   افتهی خلرده شکس  را خلد که هیام فرزندا  ر یراگیگ نیا در ابللهب  و عباس: شدند

 ینظتام  یفرمانتده  که جه  آ  از ژهیبل ;پرداختند شیخل هیپا یاستلارساز به مکه  کلچک یها رهیت ررید

 دیبخش تلا  هاشم یبن با یهماورد عرصه در را هیام یبن ها زهیانر نیا مجملعه. بلد آنا  با مکه یپرچمدار

 .برآمدند هاشم یبن اس یر یها هیپا کرد  سس  یپ در و

 و ییارویت رو در هاشتم  یبنت  کته  کشتاند  پندار نیا به را یشمار بلد  هاشم یبن رهیت از که( ص)امبریپ ظهلر

 سخن نیا. بخشد تداو، همچنا  خلدرا ییآقا تا اس   زده دس  یترفند نیچن به ها رهیت ررید با یهماورد

 :دیگل یم ،یشر بن اخنس به که اس  یدنیشن ابلجهل
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 کردنتد   آنتا   چته  هتر  و میبرخاست ییجل یبرتر و یهماورد به یبزرگ و شرف در عبدمناف فرزندا  و ما»

 (3.« )آورد یم یوح آسما  از که اس  یامبریپ ما از: گفتند باره کی م یدیرس هم کینزد به تا میداد انجا،

 :اس  سخن نیا دیمؤ کند  یم زمزمه بدا  کربم  ا یجر از پس دیزی که یشعر

 (4.« )نز  یوح ال و خبرجاء فم بالملک هاشم لعب »

 کلته از یبرخ شهیاند در اسم،  روزافزو  گسترش.شلد یم هیتلج( ص)امبریپ رسال  یحت اساس نیهم بر

 آورده زبتا   بتر  ادیت ز چنتد  هر عرب  یها رهیت و ها گروه ررید بر بلد هاشم یبن یروزیپ شیاندی ک فکرا 

 (5. )شد یم یجار زین زبا  بر یگاه و بلد نیچن ذهنشا  پرده بسا در اما ;شلد ینم

 و یدار نیت د نیعت  در یشتمار  آمتد  ا یم به( ع)یعل خمف  از سخن خمف  ا یجر در چل   یرو نیا از

 ترجمتا   ستخن   نیت ا شتلد   ینم جمع خاندا  کی در خمف  و نبلت: گفتند( ص)امبریپ با یکینزد یادعا

 .بلد یاریبس ذهن

 یبرتتر  و یهماورد در که آنا  و اس  هاشم یبن از( ع)یعل. مینملد را یدشمن عنصر نینخست شرح  نیا با

 شتتن یخل بتر  را( ع)یعل نکیا تلانند ینم کنند  یم یپست و یسرشکستر احساس رهیت نیا با یخیتار ییجل

 زیت ن بعتد  ادوار در که اس  دار شهیر یانیجر امدیپ و روشن یامر او  با یدشمن پس نند یبب فرمانروا و شلایپ

 (6. )اف ی ادامه

 خشتم  نیت ا بر  ینژاد نظر از( ع)یعل با شیخل شمرد  برابر با تا اس  آ  بر( ع)یعل به یا نامه در ه یمعاو

 :دیگل یم او پاسخ در( ع)یعل اما، اما نهد  سرپلش شیخل یخیتار

 ا یابلستف  ال و کعبدالمحلب حرب ال و کهاشم هیام سیل لکن و نحن فکذلک مناف  عبد بنل انا: قللک اما و»

 (7.« )طالب یکاب

 حترب  و س ین هاشم هیپا در هیام اما اس   یکی ما تبار اس  درس  ;میمناف عبد فرزندا  ما که تل گفته اما

 .کرد نتلا  اسیق ابلطالب با را ا یابلسف و آورد نتلا  رتب  کی در عبدالمحلب به را

 .دارد یم بر هیمعاو پنها  شهیاند از پرده ا  یب نیا با اما،
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 :یمذهب و ینید عنصر. ب

 نیت ا از شیپت  تتا  آنچه و. کشاند ررید ییسل و سم  به آهسته آهسته مکه در را قدرت ملازنه اسم،  طللع

 جلتله .دیت گنج ینمت   یزنتدگ  در غتر   عترب  فهتم  در که داد ییزهایچ به را خلد یجا بلد  شمار به ارزش

 و خت  یر هتم  در بتلد   بستته  بتدا   یا لته یقب نظا، یهست از یبخش که یجاهل یدنهایناز هم به و هایفروش

 یدیت جد روش و راه ست  یبا یمت  حتا  .نهادند انکار یپا آنها یتمام بر  یپرست ب  ستم چنرا  از دگا یره

 گتا،  یاستمم  انت  ید یواد در بلدنتد   ق یحق و ح، یپ در و داشتند پاک یدل که آنا .دیبرگز ستنیز یبرا

 .شدند همراه( ص)امبریپ با و نهادند

 حتزب  بته    یت قلم و نتژاد  خط. شد دهیکش هاشم یبن و هیام یبن فیط دو ا یم یدیجد مرز بعد  به نیا از

 زیت ن عرصته  نیت ا در( ع)یعلت .کننتد  یمت  یابیارز یررید ممک با را همرا  نک یا و اف ی تبد  کفر و اسم،

 :شلایپ همرا  بر یانسان یهایژگیو در و( 8) اس  مسلما  او  او. اس  شتازیپ

 (9« ) بالصمة اهلل رسل  اال یسبقنی لم اجاب و سمع و اناب من او  یان اللهم»

 فتتاد  ین شیپ من از یکس نماز  در کرد  اجاب  و دیشن و آورد  یرو تل یسل به که کسم نینخست من! ایخدا

 .باد او آ  و او بر خدا درود که خدا  رسل  جز

 اسم، در آنچنا . اس  نبلده شتازیپ او  چلنا  یکس چیه  یبزرگ و ثاریا رحم  صله ح،  دعلت رشیپذ در

 :گرف  یا خرده او بر تلا  ینم هرگز که اس  غر 

 در گتا،  بلدنتد  بترده  فرو با یگر در سر آنا  که روز آ  و برخاستم من بلدند وامانده ررا ید که یهنرام به»

 در و.گشتلد،  ستخن  بته  لب نبلد  گفتارشا  قدرت و بلدند افتاده لکن  به همرا  که یزمان و نهاد، صحنه

 .بلد، شرویپ یاله  یهدا پرتل در بلدند  مرده یپا و دس  بر همه که یکلدک

 ال و القلاصتف  تحرکته  ال کالجبتل  برهانها استبددت و بعنانها فحرت فلتا  اعمهم و صلتا اخفضهم کن  و»

 (11.« )العلاصف لهیتز
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 بتا   بتر  پس. بلد، شتازیپ و برتر عمل  مقا، در اما ;بلد فروتر همه از من یصدا شعار و حرف مقا، در یآر

 استتلار  یکتله  چلنا  و ربلد، ررا ید از سبق  یگل و پرگشلد، اوجها بر و درآمد، پرواز به بعث  نیشاه

 .« ستاد،یا و آورد، تاب را رومندین یتندبادها و هل  یطلفانها میعظ و

 و( 11) برخاست   او یاریت  به بلد  یاوری یپ در خلد شا یخل ا یم در تنها( ص)امبریپ که روز آ ( ع)یعل

 در و( 12) خفت   حضترتش  یجتا  بته  بتلد   کرده او کشتن آهنگ شیخل تلا  تما، با دشمن که هنرا، آ 

 قلبهتا  در استم،  تتا  نشتد   جتدا  او از یا لحظه آ   از پس و خدا رسل  هجرت از شیپ یرهایراگیگ یتمام

 .زدیبرر فهیوظ انجا، از ای و کند یسست یا ذره که آ  یب شد  گسترده نیزم در و دواند شهیر

 سست   نته . آورد در اسم، حکم به سر و کرده پش  باره کی تا بلد، سپاه آ  دنباله در من سلگند  خدا به»

 از را ح، تا زنم  یم چاک را باطل درو  سلگند  خدا به. ناتلانم نه ا،  کرده ان یخ نه ترسانم  نه و ا، شده

 (13.« )کنم رو یب آ  راهیته

 نهادنتد   یمت  واپس یپا آوردگاهها  در قهرمانا  که گاه آ  و برنتاف  سر رسللش و خدا فرما  از یا لحظه

 (14. )کرد یم( ص)امبریپ یبم سپر را شیخل جا 

 لحظته  نیآختر  تا و( 15) آغاز یزندگ یروزها نیآغاز از( ص)امبریپ با( ع)یعل یهمراه و یهمدم  یکینزد

 فرهنتگ  در است    بزر  بس یارزش اسم،  قاملس در که دهیپد نیا( 16. )داش  ادامه خدا رسل  یزندگ

 آ  ژهیبتل  شتد   یمت  گشلده یشمار یدشمن باب  یرو نیا از ;اس  ینابخشلدن یگناه گمراها   یاپرستیدن

 نقتل  زیت عز آ  از که جا آ  تا راند  یم زبا  بر( ع)یعل به را شیخل حب  و عش، لحظه هر( ص)امبریپ که

 :اس 

 (17.« )اس  من از یعل و یعل از من»

 یگتاه  از هر و خ یانر یم بر را ییخشمها و ها نهیک( ع)یعل و( ص)محمد یناگسستن و رفی لندیپ نیچن

 شیپت  تتر  کتم  مجتا   نیا خدا  رسل  اتیح زما  در.داشتند یم ابراز را آ  افتندی یم مجا  ورزا   نهیک که

 .شد یم دایپ  ییها بهانه به آ   از پس اما ;آمد

 نیت ا با( 18. )دارد  یحکا نررش نیا از گرف  در افراد ا یم که ییبرلمرلها فه یخل انتخاب مرحله سه در

 .داشتند غیدر او از را آ  بلد ممکن که جا آ  تا اس   خمف  به فرد نیتر ستهیشا او دانستند یم که
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 :دیفرما یم اما،

 گتردش  در متن  دانست   یمت  ختلب  کته  یحتال  در کرد  تن بر را خمف  یردا( ابلبکر) او سلگند خدا به»

 وجلد، کلهسار دامن از[ ل یفض و علم] یها چشمه و ها لیس. ابمیآس سنگ محلر چل  یاسمم حکلم 

 (19.« )اف ی نتلانند راه من بلند افکار به[ ها شهیاند دورپرواز] مرغا  و اس  یجار

 و بدتر یشکل به که سل، مرحله در و داش  وجلد هیقض نیا د یانجام عمر نشیگز به که زین دو،  مرحله در

 .شد دراز او یسل به دستها  ز یبناگر که نیا تا اس  آشکارتر مساله نیا( 21) اف  ی ا یپا رسلاتر

 بته  را غتر   حتا   در یکشتت  نیا تلانس  یم یعل تنها و شد بسته مرد، یرو به دیام یدرها همه که گاه آ 

 (21. )شلد رهنمل  نجات ساحل

 بته  دنتد  ید مانتده  واپتس  یاعتقتاد  و ینت ید یهماورد عرصه در را خلد که آنا  اما،  آمد  کار یرو از پس

 (22. )آشلباند بر را آنا  درونشا  حسادت و برخاستند یدشمن

 یا نتده یآ نیچنت  از را او زیت ن  (ص)امبریت پ کته  چرا ;نبلد انتظار از دور به هرگز( ع)یعل اما، یبرا که یزیچ

 (23. )بلد آگاهانده

 :دارد یم ا یب نیچن را یدشمن نیا اما،

 استقمنا انا ل،یال و وکفرتم آمنا انا. امس نکمیب و ننایب ففر  الجماعة و االلفة من ذکرت ما وانتم نحن کنا فانا»

 (24.« )حزبا اهلل لرسل  کله االسم، انف کا  ا  وبعد کرها اال مسلمکم اسلم وما فتنتم و

 جتداما   هتم  از روزیت د چه آ  اما م یبلد همبسته و متحد شما و ما یا شده ادآوری ات نامه در که چنا  هم

 یداریت پا متا  کته  است   نیت ا امروزمتا   ییجدا عامل و دیدیورز کفر شما و میآورد ما یا ما که بلد نیا کرد

 لیت تحم شما سلسله سر به اسم، یروز که اس  نیا  یواقع. دیا شده دهیکش انحراف به شما و میا دهیورز

 .افتندی پارچه کی یحزب اتیه خدا رسل  یبرا را اسم، بزرگا  یتمام که داد در تن بدا  ریناگز و شد

 تتا  کته  است  ( ع)یعلت  بتا  یدشمن و خشم در مهم و یاساس اریبس یها زهیانر از  یمذهب و ینید زهیانر نیا

 .دیکش درازا به حضرت  آ  اتیح لحظه نیآخر
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 :یاجتماع و یاسیس عنصر: ج

 در انستانها  یجتد  یهتا  زهیت انر از  یاجتمتاع  وجهته  آورد  دس  به و دلها در نفلذ و قدرت به یابی دس 

 ا  یت آدم. باشتد  کشته خلد در را آ  ای و باشد مرده او در زهیانر دو نیا که اس  یانسان تر کم. اس  ستنیز

. شتلند  برختلردار  برتتر  یراهیجا از مرد، ا یم در و ندیافزایب شیخل اقتدار بر تا برآنند گلناگل  یها راه از

 از آکنده یخیتار یکتابها که اس  بلده ییانهایجر بروز منشا سر بشر خیتار یدرازنا در یاسیس یهایهماورد

. است   یبشتر  نته یرید یهتا  خلاسته از  ییجل یبرتر یبرا کلشش و یاجتماع راهیجا افتنی زین و آنهاس 

 یهایستخت  و هایدشلار نیهمچن و آنا  یزندگ گلنه که چرا بلدند  برخلردار چندا  دو یژگیو نیا از عربا 

 گرفتته  آنتا   از یجهتان  گسترده صحنه در را ییخلدنما هرگلنه مجا  بلد  گرفته بر در را آنا  که یگلناگلن

 لیتشتک  و استم،  ظهتلر  از پتس . دهتد  نشتا   یخلد تلانس  یم عرب که بلد وقتها از یبعض در تنها. بلد

 بتا  امتا  ;شتد  داریپد ییخلدنما و قدرت به یابی دس  سر بر هایهماورد  یمرکز عربستا  در واحد یحکلمت

 قترار  ینت ید یارزشتها  هتر،  راس در زیت ن و بتلد  یاستیس و حکلم  نیچن گذار ا یبن که( ص)امبریپ وجلد

 ستر  بتر  گتاه  ز یت ن دوره نیت ا در چنتد  هتر . بلدند هاییجل یبرتر و اندا، عرض یپ در تر کم ررا ید داش  

 رنتگ  کم ییها دهیپد نیچن یول شد  یم ردوبد  کسا  نیب ییسخنها  یاجتماع یپستها ای ینظام یفرمانده

 اتیت ح یایت زوا ررید با یافراد یدرون خلاسته از هیزاو نیا خدا  رسل  درگذش  از پس. بلد دامن کلتاه و

 در یکست  آ  مستابقه   دا یت م نیا در.آورد دیپد را یا یجد یهایهماورد و هاییجل یبرتر و خ یآم در آنا 

 استم،   گتذار  ا یبن یسل از هم و باشد برخلردار یفکر یاستلار از هم که برد یم سبق  یگل ینید جامعه

 .س ین( ع)یعل جز یکس فرد نیا و باشد شده دیتائ

 (25.« )بالحاعة یاول تارة و بالقرابة یاول مرة فنحن»

 آ  از رتر ید و میبتر  یمت  یشت یخل  (ص)امبریپ به که رو آ  از یکی: میدار یبرتر ررا ید بر جه  دو به ما

 . میتر شیپ  یرویپ در که جه 

 شتده  رفتته یپذ مترد،  عمتل،  شهیاند در ابعاد  نیا ییگل و شمرد یم بر را خمف  به یسزاوار از بعد دو اما،

 :دیگل یم هیمعاو به پاسخ در رو نیا از اس  
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 است    نیچنت  اگر و افتندی یروزیپ آنا  بر و دندیگذران حج  انصار بر فهیسق در عناصر نیهم به مهاجرا »

.« بلدنتد  حت،  بتر  شیخل یادعا در انصار پس نباشد  نیچن اگر و میسزاوارتر خمف  امر در شما به ما پس

(26) 

 :دیفرما یم هیمعاو به خحاب باز( ع)یعل اما،

 یا نهیشت یپ نته  و دیدار نید در یا نهیشیپ نه دیا بلده ام  فرماندها  و  یرع زمامدارا  شما یک از! هیمعاو»

 « نیشیپ زما  از نیمه

 انکار یجا( ع)یعل در آنها وجلد گما  یب که بلد یاملر به یمتک خمف   امر در انصار  بر مهاجرا  یبرتر

 پشت   حضترت  آ  وجتلد  نتلر  شته یهم یبرا اما افتند ی را آ  یسرپلش امکا   یا برهه در هرچند. نداش 

 امتارت   و خمف  یکرس و قدرت به یابی دس  مقا، در یشمار که بلد جا نیا. نماند پنها  یدشمن یابرها

 :ندیبربا وس  ح، را آنچه تا برخاستند  زیست به( ع)یعل با

 خداونتد  کته  است   یکست  بتر  یحسدورز از یناش یادوستیدن نا یا یاصل زهیانر که س ین نیا جز  یواقع»

 (27.« )برانند واپس به را انهایجر خلاهند یم یا زهیانر نیچن با پس. اس  کرده ارجاع او به را خمف 

 :دیگل یم ریزب و طلحه درباره اما،. کردند یدشمن( ع)یعل با مقا، کسب قصد به یگروه

 یمت  شیختل  یستل  به دوستش با رقاب  در را اس یر و اس  بسته دیام خلد یرهبر به دو  آ  از کی هر»

 است    ننهاده سر ح، یها جاذبه از یا جاذبه به و اس  لستهینپ خدا به یا رشته را کی چیه که چرا ;کشد

 خلاهنتد  بتر  چهتره  از نقتاب  دور  چنتدا   نه ندهیآ در و اس  یررید نهیک کانل  ک یهر د  که اس  نیچن

 (28.« )گرف 

 دوست   دو کته  ریت زب و طلحته . کنتد  یمت  اشتاره  شناستانه  روا  و فیت ظر بس یا نکته به گفتار نیا در اما،

 حضترت   آ  نراه در برخاستند  اما، با ییجل یبرتر و یهماورد به ررید کی یهمدست با و بلدند یشریهم

 ستخن  نیت ا.دیکش خلاهند بر رریکدی روزگار از دمار مقا،  به د یرس صلرت در که ررندید کی هیعل خلد 

 .اس  صاد  زین جدا  صحنه در حاضر افراد ررید درباره
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 یمت  میتقست  دستته  چهتار  به انند یبنما یخلد تا هستند  یفرصت دنبا  به که را انسانها گلنه نیا( ع)یعل اما،

 :دیگل یم و کند

 بتدکار  کلکتار ین که یدوران. میا گرفته قرار یناسپاس از سرشار و ستم از آکنده یروزگار در نکیا مرد،  یا»

 میتقست  بختش  چهتار  بته  مرد،  یحیمح نیچن در... دیافزا یم شیخل یسرکش بر گر ستم و دیآ یم شمار به

 .«اند شده

 .«وفره ضینض و حدة وکملة نفسه مهانة اال االرض یف الفساد منعهی ال من منهم. »1

  یزبلن احساس  یناتلان سبب به تنها کشند ینم فساد به را نیزم اگر که هستند یدیپل بازا  اس یس یبخش

 که آ  نه ندارند  یگستاخ ییتلانا که اند یکسان نا یا. اس  یماد یهاییتلانا نبلد و غیت یکند  ینیب کم خلد

 .بندند یپا یارزش و اصل  به

 نتهتزه ی لححا، نه ید اوب، و نفسه اشرط قد ورجله  لهیبخ والمجلب بشره والمعلن فهیلس المصل  منهم و. »2

 .«علضا عنداهلل لک مما و ثمنا لنفسک ایالدن یتر ا  المتجر لبئس و فرعهی منبر او قلده ی مقنب او

 و ستلارا   با و زنند  یم شرارت به دس  آشکارا شا   آخته یرهایشمش با که اند یاسیس اشرار ررید دسته

 شا یا بر که یگروهک ای برند  م یغن که ا یدن ححا، از یاندک یبرا و آورند یم هجل، مرد، بر خلد ادگا یپ

 و. انتد  کشتانده  یتبتاه  به را نید و اند افروخته را خلد ند یآ فراز آ  بر که یمنبر یبلندا ای ابند ی یفرمانده

 یارزشتها  و یالهت  یثلابهتا  و کنتد  یتلق شیخل شتنیخل یبها را ایدن انسا   که اس  یزشت یسلداگر چه

 .دارد خلش د  و بفروشد شیارزشها ضد و ایدن به را ییخدا

 متن  قتارب  و شخصته  متن  طتامن  قتد . ایالدن بعمل اآلخرة حلبی وال اآلخرة بعمل ایالدن حلبی من ومنهم.»3

 .«ةیالمعص یال عةیذر ستراهلل اتخذ و لممانة نفسه من زخرف و ثلبه من شمر و خحله

 و ییایر یعبادتها با ند یبجل را آخرت ا یدن در کار و تمش با که آ  یجا به که اند یمزدوران زین یگروه و

 شیختل  جامته  دامن و دارند یبرم کلتاه ییگامها ن یدروغ یوقار با. ندیایدن یوجل جس  در مآبانه  سیقد

 .سازند یم گناه ابزار را خدا یپلش پرده و کنند یم شیخل هیآرا را یفروش امان  و نندیچ یم بر
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 باستم  یفتحلت  حالته  یعلت  الحا  فقصرته سببه  انقحاع و نفسه  ضؤولة الملک طلب عن ابعده من ومنهم. »4

 .«یالمغد و مراح یف ذلک من سیل و. الزهاده اهل بلباس نیتز و القناعة

 امتا  انتد   شتده  یمنتزو  مقتا،  و جاه از بازمانده امکا   و  یملقع نداشتن لیدل به که اند آنا  چهار،  دسته و

 یبتل  زهتد  و قناعت   از کته  یحال در اند  آراسته زهد لباس به خلد و اند داده نا، قناع  را شا  یدرماندگ

 (29. )اند نبرده

 نرتاه  در ز ین دارند شهیپ پارسا یظاهر که آنا  یحت. اس  شناسانده را باز اس یس مدارا  ایدن بایز چه اما، 

 یمت  را مقتا،  تنهتا  دهتد   اجتازه  آنتا   به زمانه اگر و اند کرده یرو یا لهیش نیچن به یناچار سر از( ع)یعل

 .را ایدن و شناسند

 :یمتعال یارزشها و یاخالق عنصر. د

 یمت  کته  جتا  آ  تتا  و دارنتد  شیگرا واال یارزشها و نیبر یمنشها و هایخلب به شیخل سرش  برابر ا یآدم

 بتا   ییارویت رو به ش یخل یخل و عمل هیتلج در شلند  ناتلا  چل  اما ;ندیآ یم بر آ  کسب یپ در تلانند

 او از را یاریبست  امتر   نیهمت . بتلد  ارزشها یواقع نماد و واال انسا ( ع)یعل. زندیخ یم بر ارزشها و شراف 

  یت واقع به را انسا  آ   در درنگ اما ;دینما یم آور شرف  یاندک نخس   نراه در سخن نیا. بلد رنجانده

 .رساند یم آ  تلخ

 و کتم  برخلردارند  ییباال فرهنگ و شعلر سح  از ا یآدم که ییفضا و جل در  یانسان کما  و نیبر اخم 

 دست   بته  تجربه و حلاس با که آنچه تنها ش یاند کلته و گرا واپس یها جامعه در اما دارد  خلاها  ش یب

 و دیت ز یمت  یا جامعته  نیچنت  در( ع)یعلت . ترند نییپا مرحله در اتیمعنل و اس  مند ارزش اس   یآوردن

 مناستب  هتا یژگیو نیت ا بر یگذر دیشا زاس   دشمن که دارد ییهایژگیو یو. س ین زمانه ندیخلشا ر یناگز

 :باشد

 است   کترده  اشاره نکته نیا به زده قلم( ع)یعل درباره یکس هر: او رسول سنت از یرویپ و خدا یبندگ. 1

 :کند ینافرمان را او یا ذره نبلد حاضر هرگز و بلده او کامل رویپ و خدا غیآم یب و خال  بنده( ع)یعل که
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 یحتت  را ختدا  تتا  بدهند  من به آنهاس  یآسمانها ریز در چه هر با را هفترانه یمهایاقل اگر سلگند خدا به»

 (31.« )کرد نخلاهم کنم  ینافرنان یملر دها  از ییجل پلس  گرفتن در

 :بلد همرا  شرویپ او  از یرویپ و خدا عبادت در شهیهم خلد

.« عنهتا  قتبلکم  یواتناه اال ةیمعص عن کم انها وال هایال اسبقکم و اال طاعة یعل احثکم ما واهلل یان الناس هایا»

(31) 

 و ز،یت خ یبرم آ  گزارد  به شما از شیپ خلد  که جز ز، یانر ینم بر یطاعت به را شما من خدا به! مرد، یا

 .گذار، یم فرو را آ  شما از شیپ خلد  که آ  جز دار،  ینم باز یتیمعص از را شما

 بته  نفتره   شش یشلرا در و سل، مرحله در را خمف  که جا آ  تا س  یز او رسل  سن  و خدا فرما  به

 (32. )داد دس  از خدا رسل  سن  بر یپافشار یبها

 یعت یطب یامتر  او با یگر زهیست پس ;ردیگ ینم یجا کلچک یانسانها یوجلد ظرف در ییواال انسا  نیچن

 .اس 

 بنتدا   یپتا  شتمارند   اندک اما اس   یمتعال صفات از عدال  چند هر: یخواه عدالت و یورز عدالت. 2

 عتدال   پتس .بخلرد رقم آنا  سلد به اجرا  درگاه که نهند یم گرد  عدال  فرما  به جا آ  انسانها تا. آ  به

 بته  آ  یاجترا  اگتر  و است   آنتا   یشخص بهره و سلد هم آ  و دارد یمرز نا یا یفکر قاملس در یخلاه

 .روند ینم آ  یپ در گاه چیه و تابند یبرم یرو آ  از نشلد  تما، سلدشا 

 نملنته  یا شته یپ عتدال   او . شکست   هم در را یخلدخلاه هرگلنه و درگذش  مرزها نیا از( ع)یعل اما،

 دشتمن  متزدورا  : دهنتد  یمت  گزارش او به یوقت خرد یم جا  به را یخحر هرگلنه آ  یاجرا یبرا و اس 

 زنتا   از گلشتلاره  و گردنبنتد  و دستتبند  و خلخا  و اند برده لرشی انبار شهر به ا  یابلسف بن ةیمعاو غدار 

 :دیگل یم نداشتند  یپناه  یزار و ل یش جز زنا  و گرفتند

 (33.« )رایجد یعند به کا  بل مللما به کا  ما اسفا  هذا بعد من مات مسلما امرءا ا  فلل»

 ستته یشا بلکته  ;س ین او بر یسرزنش من نظر از تنها نه دهد  جا  اندوه از  یستم نیچن د یشن به یکس اگر

 .اس  ارج و ریتقد
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 :دیگل یم یررید یجا در و

 گرفتتار   نیآهنت  یطلقها در کشند میسل بدا  سل نیا از و دار یب مانم اشترخار یرو بر را شب اگر خدا  به»

 گرفتته  را یزیت چ انتدک  ایت  ستمکار  بندگا  از یکی بر م یدرآ رسل  و خدا بر زیرستاخ روز تا دار، خلشتر

 زمتا   و اس  شتابا  یفرسلدگ و یکهنر به که ینفس خاطر به کنم ستم یکس بر چرلنه و ناسزاوار به باشم

 (34.« )فراوا  و دراز خاک در ماندنش

 در عمتل  شتدت  و یسرستخت  بتا  و یسل کی از یمهرگستر و یمهرورز بلند  و فیلح روح نیا با( ع)یعل

 کشتاند  یم خلد یسل به را یکسان تنها  یسل ررید از مرد، ما  و جا  به یدراز دس  و دادیب و ستم برابر

 ینمت  را او هرگتز  اند  شهیپ ستم خلد که آنا  اما.اند سلخته ستم آتش در و دهیخم کمر ستم  بار ریز در که

 .ندیآ یبرم او با زیست و یدشمن مقا، در بلکه پسندند 

 و شتدند  متردود  مقتا،  و متا   آزمل  در! خدا رسل  نیشیپ صحابه از یاریبس عثما   خمف  زما  در چل 

 عتدال    یاجرا در که داند یم واجب خلد بر دیآ یم کار سر بر که اما، ساختند  عمارتها و اندوختند ثروت

 ش یختل  یستخنران  نیآغتاز  در و نهتد  خلد یجا در را الما   یب املا  و بازگردا  را رفته دس  از حقل 

 :دارد یم اعم،

 باشتد   آمتده  چنتگ  به یزکانیکن ای و باشد گرفته صلرت یازدواج مسلمانا  الما   یب با اگر قسم  خدا به»

 گمتا   یبت  د یآ تنگ عد  او بر که آ  و اس  یشیگشا آ  یاجرا و عد  در که چرا ;گردانم یم باز را همه

 (35.« )بلد خلاهد تر تنگ او بر ستم

 یابتدا هما  از و آمد ناخلش را یاریبس سخن نیا اما  داش   ا یب را شیخل حکلم  اس یس گلنه  نیبد

 .آمدند بر عدال  یاجرا از او بازداشتن یپ در و کردند شهیپ یناسازگار سر خمفتش

 دیشا.کنند یم یسپر آ  از یور بهره و مقا، و پس  لذت در را تمش از یبخش ا یآدم: ییپارسا و زهد. 3

 ختلش  د  یررید زیچ هر از شیب دو  آ  از و نا  از شیب نا،  از انسانها از یاریبس مییبرل اگر نباشد گزافه

 چنگ یا لهیوس هر به آ  به افتنی دس  یپ در  یرو نیا از ;اس  زیچ همه یاریبس نراه در ایدن. دارند یم

 و( 36. )دانتد  یم آ  از بدتر بلکه یجذام یماریب دس  در یخلک استخلا  چل  را ایدن( ع)یعل اما.زنند یم

 :دیگل یم ایدن به خحاب در
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 (37.« )س ین یازین چیه تل به مرا که بیبفر مرا ریغ و شل دور من از ایدن یا»

 یبترا  یوقت و خلرد یم غذا و زدیخ یبرم ند ینش یم یا برده همچل  اس  مسلمانا  فهیخل که هنرا، آ  و

 حتا   نرهداش  آنا   به یو سفارش نینخست ند یگز یم بر کارگزار و ریام دس  دور ینهایسرزم و استانها

 .اس  آنا  حقل  یفایاست زین و( 38) آنا  به احترا، و مرد، تلده

 :شلد یم ادآوری خلد کارگزارا  به

 (39.« )شما چنگ در یا طعمه نه شماس  دس  در یامانت امارت»

 .باشند او چل  تا خلاهد یم شیخل ارا ی از و آورد یم نملنه را ییالرل انسا  ارا  ی به سفارش در اما،

 متن  چشم در را او چشمش  در ایدن یکلچک که بلد یبرادر ح،  یراستا در مرا ن یغرورآفر گذشته آ  در»

 یخلاهش و شیگرا نداش  آنچه به نه پس بلد  آزاد شیخل شکم یرگیچ از او. دیبخش یم یا ژهیو عظم 

 کته  یگاه اما ;بلد ساک  شیخل عمر تر شیب در. کرد یم یرو ادهیز اف ی یم آنچه مصرف در نه و داش 

 افشاند یم آب گرا  پرسش پرسش شراره بر و نبلد سخن دا یم را سخنلرا  ررید گشلد  یم لب سخن به

 و یاصتلل  یبرخلرد اگر یول نملد  یم یاستخلان و دهیتک ظاهر به او. نشاند یم فرو را شا  یتشنر سلز و

 برهتا  . دیت چیپ یمت  دشتمن  بتر  یابتان یب یماران چلنا  و دیخروش یم شهیب ریش بسا  آمد  یم ا یم به یجد

 متلردش  در چته  آ  بتر  را کتس  چیه که بلد گرفته خل نیچن. کرد ینم طرح صل  دادگاه در جز را شیخل

 هنرتا،  بته  جتز  یدرد چیهت  از. کترد  ینم سرزنش پلزش  آ  د یشن از شیپ بلد  امکا  یدرست هیتلج ارائه

 امکتا   ستخن  در اگتر . گفت   ینمت  شد  ینم چه آ  و کرد یم گف  یم چه آ  د ینال ینم شدنش برطرف

 دو ستر  بتر   یت نها در و بلد گفتن از آزمندتر د یشن بر. خلرد ینم شکس  سکلت در هرگز بلد  شکستن

 و لتهایفضت  نیچن کسب باد شما بر پس. بلد مخالف تر شیب اش یفرد یهلسها با که دیگز یم بر را آ  راه

   انتدک  گرفتن د یندار را آ  مجملعه آورد  دس  به تلا  که دیکن یم احساس اگر و دا یم نیا در مسابقه

 (41.« )اس  اریبس رهاکرد  از بهتر

 کته  یانستان . ست  ین آستا   آ  افتنیت  که شمرد یم بر را یانسان یهایژگیو باارزش  و بلند سخن نیا در اما،

 طترد  خلاها   ایدن یسل از باشد  یداشتن دوس  که آ  از شیب نررد  یم  یبشر و یزندگ  یهست به نیچن

 :کند ینم اثر آنا  در یگر سرزنش چیه سرزنش که اس  یانسان دنبا  به( ع)یعل. اس  یشدن
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 مشعل با و اس  آباد شب آنا  یشهایاین از کا  ین همسنگ گفتارشا  و اس  راستا  چهره آنا  یها چهره»

 یمت  زنتده  را رسللش یسنتها و خدا یسنتها و دارند قرآ  سما یر در چنگ هملاره.روشن روز وجلدشا  

 و بهشت   در هملاره دلهاشا . زیانر یتباه نه و دغلکارند نه.ندیجل یبرتر نه و هستند استکبار اهل نه. دارند

 (41.« )اس  کار در شهیهم نیزم در هاشا  تن

 یا انهیم دسته نیا ریغ با را حضرت آ  نه که اس  روشن و اند رفتهیپذ( ع)یعل دید از ییانسانها نیچن تنها

 .بلد نیچن که بلد خلاهد یدشمن لندشا یپ تنها. یلندیپ( ع)یعل با را آنا  نه و اس 

 یاخمقت   یت معنل و یروحت  لحافت   از کته  ییانستانها  معمتل   طتلر  بته  (:ع)یعلج  شجااعت  و مهابت. 4

 بته  یاعتنتا  یبت  ای و زهدند و ییپارسا و اخم  اهل ای نا  یا. اند بهره یب شجاع  و یسخت از برخلردارند 

 انراشتته  یشتمار  کته  انتد  افتاده دور هم از دسته دو نیا آنچنا . یکارورز و کلشش و تمش اهل املر  نیا

 ایت  و داشت   دیت با یوارستتر  ایت .کترد  جمع شلد ینم آ  یسامان به و ایدن یبرا تمش و یزهدورز نیب: اند

 و انتد  بهتره  یب اخم  و کما  از نبردند  و ییتلانا اهل که آنا . جنراور ای بلد  پارسا ای  یسخت و یاستلار

 هتا  یژگیو دستته  دو نیا ا یم جمع با( ع)یعل اما. ناتلانند و سس  یملجلدات ند ییپارسا و زهد اهل که آنا 

 سترآمد  و بلد یزهدورز دا یم در زاهدا  یالرل که او. گذاش  شینما به را یآدم ق یحق منشها  و هایخل

 از کته  شتجاع   و مهابت   بتا  مترد  نیت ا. زند یم یحق یپ از ریشمش که یرحقیش.یرزماور دا یم در پهللانا 

 شیختل  خشتم  بته  را یاریبس گرف   قرار اسم، خدم  در نه یمد به( ص)امبریپ هجرت یروزها نینخست

 .ساخ  گرفتار

 :دارد یم بر پرده هیمعاو خشم راز از ه یمعاو به یا نامه در خلد اما،

 یعدو یالق القلب بذلک و یمع فیالس ذلک و بدر  ل،ی شدخا کیاخ و خالک و جدک قاتل ابلالحسن فانا»

 (42.« )نیمکره هیف دخلتم و نیطائع ترکتمله یالذ المنهاج یلعل یان و اینب استحدث  وال نا ید استبدل  ما

 و است   من با زین امروز ریشمش هما . هستم بدر جنگ در تل برادر و  ییدا جد  کشنده ابلالحسن  من یآر

 یرتر ید امبریت پ ایت  باشتم  آورده یا تتازه  نیت د کته  آ  یبت  شل،  یم رو روبه شیخل دشمن با قلب هما  با

 به امروز را آ  شما که هستم یروشن یراستا هما  در من که اس  یمسلم  یواقع زین نیا و باشم  دهیبرگز

 .بلد یریناگز سر از نتا یروزید انتخاب که دیا داده نشا  و د یا گفته ترک دلخلاه
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 از را مشرکا  اسم، راه در که دیگل یم سخن خلد یاستلار و شجاع  از شیخل نامه از بخش نیا در اما،

 .دارد را آ  انجا، یآمادگ ز ین اکنل  هم و درآورد یپا

 .خ یبرانر حضرت آ  هیعل را یادیز شمار ق  یحق و ح، راه در یمردیپا و یدالور و شجاع  نیا

 عتالم  با زیست در جاهل و  یآگاه و علم با ییارویرو در جهل عنصر خ یتار شهیهم در :یآگاه و معرفت. 5

 یمت  یرو راه نیتتر  آستا   بته  ابند یدر را عالمانه منش و رفتار رمز و راز تلانند ینم که جاهم . اس  بلده

 درک و یآگاه کسب نظر از را انسانها ل یکم با یسخن در( ع)یعل اما،. اس  آنا  با زیست و انکار آ  و کنند

 :دیفرما یم و کند یم میتقس قسم سه به یعقمن

 :اند گروه سه مرد، لیکم یا»

 دستخلش یها پشه. 3. آملزند یم علم ینجات راه افتنی دیام به که عالما  نیراست شاگردا . 2 یربان عالم. 1

 یروشتنا  از نته  شتلند   یم رانده ییسل به باد  خروش هر با و رندیگ یم یپ را یا آوازه هر که طلفا  و باد

 (43.« )اند کرده هیتک یمحکم گاه هیتک بر نه و اند افتهی یفروغ علم 

 تنها که شمارد یم چارپا چل  یکسان را اندوزا  ما  و کند یم اشاره ثروت بر دانش یبرتر به اما، ادامه  در

 یمت  نشا  اندوز ما  نادانا  با آگاه و دانشمند یانسانها ا یم فاصله( ع)اما، گلنه نیبد و شندیاند یم چرا به

 .دهد

 کترده  پتر  را همرتا   گتلش  او«  یتفقتدون  ا  قبتل  یسللن» داستا  که اس  بزر  یدانشمند خلد( ع)یعل

 او یبترا  یمعنت  و ق یحق عالم و( 44) داند یم نیزم یراهها از به را آسما  یراهها که یانسان نیچن. اس 

 دانتش  و فهتم  اوج که شلد یگمراهان و نادانا  محبلب تلاند یم چرلنه اس   ظاهر و محسلس عالم چل 

 .رود ینم شا  شکم فراز از فراتر آنا  

  یشتمار  کته  جتا  آ  تتا  است   رنتگ ین و بیت فر یایدن اس  یس یایدن (:ع)یعل ییگو روشن و یراست. 6

 در امتا  ;ست  ین متا  رفتته یپذ ه یت وا دو نیا در یهمان نیا چه اگر دانند  یم یمعن کی به را رنگین و اس یس

 شیختل  یهدفها ییگل دروغ  یگر لهیح یژگیو نیا با تنها گرا   اس یس حکلم   و اس یس خیتار طل 

 امتر  در همرتا   بترخمف ( ع)یعل. اند داشته یبند یپا لهیش نیا به ز ین حکلم  کارگزارا  و برده شیپ را

 یبتاز  رنگین هرگلنه از دور به و ییگل روشن و یراست با او ;افکند در نل یطرح آ   یریمد و جامعه اداره



18 

 

 از. یابیت  قتدرت  یپت  در نه و بلد ایدن ححا، ایدن منا  و ما  یپ در نه که چرا ;پرداخ  خمف  به  یرکیز و

 :دیگل یم خلد رو  نیا

 (45.« )یب الضل و والضلل  والکذب  کذب  ما»

 نشتده  دهیکش یگمراه به که چرا کنم  ینم گمراه و اس  نشده گفته دروغ من به که چنا  م یگل ینم دروغ

 .ا،

 یم یرو رنگین و دروغ به اس یس یایدن در که یآنان: کند یم اشاره یا شهیر اصل کی به سخن نیا با اما،

 نیت ا نا  یا  یترب و سرش  بلکه کنند  ینم یرو روش نیچن به ضرورت باب از و عرصه نیا در تنها کنند 

 یهتا  عرصته  یتمام در ملجلد  نیا گرنه و دهد یم نشا  آشکارتر را خلد اس یس دا یم در که اس  گلنه

 شتده   یهتدا  و افتهی پرورش( ص)امبریپ یتیترب دستراه در( ع)یعل اما،. گلس  دروغ و گر خدعه یزندگ

 کته  کردنتد  یمت  گمتا   شیانتد ی ک افتراد  گاه. ابدی ینم راه رنگ ین و دروغ  یانسان نیچن قاملس در. اس 

 و یانستان  یاستیس اس   کرده یگذار هیپا حضرت آ  که یاستیس که یحال در س  ین اس یس اهل( ع)یعل

 :ارزشهاس  بر شده بنا

 غتدرة  کتل  ولکتن  النتاس  یادهت  من لکن  الغدر ةیکراه وللال فجری غدروی ولکنه یمن یباده ةیمعاو ما واهلل»

.« دةیبالشتد  استتغمز  وال دةیبالمک استغفل ما واهلل مهیالق ل،ی به عرفی للاء غادر ولکل کفره فجرة وکل فجرة

(46) 

 پرده و رنگین هیمعاو یول س  ین او از تر رکیز و مدارتر اس یس هیمعاو که کند یم ادی سلگند خدا به یعل

 رکیت ز( ع)یعلت  نبتلد   زش  خدعه و بیفر یانسان اخم  پهنه در و یاسمم تفکر در اگر که کند یم یدر

 شته یاند در تنها که آنا . اس  نشده زیتجل یروش نیچن اما،  آ  یمتعال فرهنگ در هرگز اما ;بلد مرد، نیتر

 ییایت دن پست   امتلر  بته  هرگز( ع)یعل اما ;شمارند یم مباح را یزیچ هر شتند یخل  یملقع و قدرت حفظ

 :شدیاند ینم

 و ستتم  یرهتا یت نشا  تخته من شخ  تنها و باشد ساما  به مسلمانا  املر که یا لحظه تا سلگند خدا به»

 را ازشیت امت و یریگ ملضع چنا  اجر که چرا فشار، یم یپا مسالم  ملضع در باشم  گرفته قرار یکش ح،

 (47.« )س ین ییاعتنا مرا شماس   رقاب  دا یم که اس یر بر  و زر  به و خلاستار،
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 ختمف  بتر  هرگتز  باشد  انسانها املر یسامان به و خدا یخشنلد او دغدغه تما، و ندارد ایدن به د  که یکس

 بته  بتدکردار   عنصترا   سست   ا یت م در رینتاگز  و کند ینم شهیپ منافقانه روش و دیگل ینم سخن ق یحق

 امتا،  چنانکته . دارند یم بر یناخشنلد سر و شلد یم باز او با یدشمن باب و شلد یم متهم یناتلان و ضعف

 :دیگل یم

 یبترا  که جا آ  من  و اند لستهیپ هم به من یزمامدار از یناخشنلد محلر بر نکیا گروهکا  نیا دیترد یب»

 (48.« )کنم یم شهیپ ییبایشک خحرنکنم  احساس جامعه

 که دارد وجلد حضرت آ  در زین ررید یمتعال یهایژگیو( ع)یعل اما، درباره شده محرح یهایژگیو بر افزو 

 .ندندیناخلشا  یبشر پس  و گرا واپس جامعه در اما ارجمند  ینید نراه در

 مخالفت و یدشمن یها گونه

 دوره در آنچته  البتته  داد  نشتا   را ختلد  هتا   گلنته  گلنتاگل   به بلد که یا زهیانر هر به( ع)یعل با یدشمن

 گرفت    صتلرت  اش ستاله  پتن   خمفت   زمتا   در آنچته  با شد  روا اما، بر گانه سه یخلفا و( ص)امبریپ

 :برشمرد نیچن را ها گلنه آ  تلا  یم مجملع در اما ;داش  ییهایهمانند

 :یاجتماع حقوق از بازداشتن. الف

 هیت ما ختدا   رستل   مبارک وجلد اما ;گرف  یم صلرت( ع)یعل هیعل از هاییبدگل گاه   (ص)امبریپ زما  در

 آغتاز  هایکشت  حت،  حضترت   آ  از پس اما. آمد یم چشم به هایدشمن تر کم و شد یم املر اصمح و صمح

 .شد

 :دیگل یم( ع)یعل

 (49.« )هذا الناس ل،ی یحت هینب اهلل قبض منذ یعل مستاثرا یحق عن مدفلعا زل  ما فلاهلل»

 و ا، بلده کشا  ح، یکش ح، نشا  تخته مرد، امروز  تا( ص)خلد امبریپ وفات روز از که سلگند را یخدا

 .کامرا  خلد یخلدکامر گرفتار
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( ص)امبریت پ که روز آ . اس  افتهی بروز باطل و ح، یختریآم هم بر جهینت در  یخلدکامر و یکش ح، نیا

 حضترت   آ  درگذش  با اما ;نبلد کارگر دا یم نیا در چندا  ریتزو دس  و بلد آشکار ح، داش   حضلر

 کته  است   حت،  نیت ا وضع نیا در نهاد  عرصه به یپا ییخلدنما و یاکاریر و شد ظاهر ح، لباس در باطل

 :شلد یم یقربان

 اگتر  پتس ... یآسمان یحکمها در ینلآور و اس  ینفسان یخلاهشها یرویپ ها  فتنه آمد  دیپد آغاز همانا»

 مجا  را دشمنا  نرردد  دهیپلش باطل به ح، اگر و داند و شناسد را آ  جل ق یحق زد یامین در ح، با باطل

 لت  یح و ابتد ی فرصت   حا یشت  و زدیت درآم هتم  بته  تا رند یگ یم آ  و نیا از یاندک کنیل نماند  زد  طعنه

 بتا  رفتتار  نیت ا و کترد  نینشت  خانه را ح، اریمع( ع)یعل و نهاد ا یم در پا حا یش گلنه نیبد( 51).«زدیبرانر

 ختلد  حت،  از امتا،   یرو هر به. بلد انتظار سالها زاده بلکه اس   نبلده شهیر و مقدمه یب یا دهیپد( ع)یعل

 خمفت    در یعلت  رتاه یجا که دانس  یم نکهیا با او   فهیخل. اف ی ادامه چنا  هم وضع نیا و شد محرو،

 یستریشا از بارها  و بارها خلد که نیا با و داش  غیدر او از را آ  اما ;اس  سنگ ایآس در محلر چل  هم

 در را خمفت   یترفنتد  بته  زیت ن او و وانهتاد  عمر به را آ  اما. بلد گفته سخن خمف   یبرا یو یسزاوار و

 (51. )گذاش  عثما  اریاخت

 گرفت    یمت  صتلرت  او مقتا،  د یکشت  نیپتائ  و شکستن یراستا در( ع)یعل با یدشمن و مخالف  لهیش نیا

 خحبته  در( ع)امتا، . بتلد  منظتلر  نیهمت  به نفره  شش یشلرا در ررا ید با حضرت آ  دانستن انباز چنانکه

 :کند یم اشاره نکته نیا به اریبس اندوه با ه یشقشق معروف

 اذ استفف   لکتن  ر یالنظتا  هذه یال اقر  صرت یحت منهم االو  مع یف بیالر اعترض یمت  یوللشلر اهللیف»

 (52.« )اذطاروا وطرت اسفلا

 ناچتار  داشتند نا یا صف در و نپنداشتند او هیپا در مرا که داشتم کم چه نینخست از من. ییشلرا چه را خدا

 .گشتم دمساز وگلشا  گف  با و انباز آنا  با

 یشکن ما یپ یپ در شد  رایپذ را مسلمانا  خمف ( 53) آنا  اصرار و مرد، انتخاب به( ع)اما، که آ  از پس

 (54. )دندیازی دس  یراه به حضرتش کشاند  ریز به یبرا و شدند راهش سد و برآمدند او با
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 :ییبدگو.ب

  یشخصت  بیت تخر بته  افتترا  و تهم  با که اس  آ  عنصر سس  و هیپا دو  یآدمها یدشمن یها لهیش از

 یکرست  بتر  و حت،  یاعتم یپ در که( ع)یعل. نشلد واقع مؤثر چندا  عمل نیا چند هر بزنند  دس  ررا ید

 نته یزم آمد  ینم راس   یرا یریگ اندازه یارهایمع با یعیطب طلر به و بلد عدال  یاجرا و ق یحق نشاند 

 :کردند متهم ریز یهایژگیو به را حضرت آ  رو  نیا از ;اف ی یم هایبدگمان یبرا

 :ییگو دروغ. 1

 یمت  نسب  ندهیگل ییگل مبهم به را شیخل درک ضعف و پندارند یم ررا ید از برتر را خلد شهیهم ا یآدم

 را او افتنتد  ی ینم در را حضرتش سخن یبلندا چل  درافتادند یروی ک نیچن به زین( ع)یعل باب در دهند 

 :خلاندند یم گل دروغ

 هینب یعل ا، به  آمن من او  فانا اهلل یاعل اکذب؟ من یفعل اهلل قاتلکم«  کذبی یعل» تقللل  انکم یبلغن لقد»

 (55.« ) اهلها من تکلنلا لم و عنها غبتم لهجة لکنها و واهلل کم  صدقه  من او  فانا

 در ختدا؟  بتر  بنتد،  یمت  دروغ یکس چه بر دهاد  مرک تا یخدا. دیگل یم دروغ یعل دییگل یم که ا، دهیشن

 ،یتصتد  را او که ا، یکس نیاول که او( ص) امبریپ بر ای آورد،  ما یا او به که هستم یکس نینخست که یحال

 فهتم  یستتر یشا و دیدور به آ  یمعنا دانستن از که اس  یسخن م یگل یم آنچه لکن! هرگز خدا  به کرد،؟

 .دیمغرور خلد ینادان به و دیندار را آ 

 بته  اصرار به اما، و پندارند گل دروغ را اما، تا شد ملجب آنا   فهم سح  بلد  نییپا و اما، سخن افتنین در

 (56. )ررید زیچ نه و خداس  رسل  سخن دیگل یم آنچه که فهماند یم آنا 

 :یفرمانده در ضعف و ترس. 2

 بته  و دیمایبپ انسانها  یهدا یبرا را ممکن یها راه نیآخر تا گرف  کار به را شیخل تلا  تما، که( ع)یعل

 یسل از گاه داش   یم آماده پرسشها د یشن یبرا را خلد شهیهم و نبلد آغازگر جنرها در هرگز منظلر نیا

 جنتگ  در کته  انتد  آملختته  که ییانسانها. اس  جنگ یرهبر در ناتلا   (ع)یعل که شد یم وانملد یشمار

 و افتندی یم نامانلس دندید یم را( ع)یعل رفتار چل  آورند  بر ادیفر تنها خشم در و ببرند ریشمش به دس 
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: گفتنتد  یمت  یگستتاخ  بته  گاه و اس  آمده بر دشمن با مدارا یپ در وحش  و ترس سر از کردند یم گما 

 .اس  داشته روا دیترد شیخل حرک  در ای و دهیازی دس  یا لهیش نیچن به جنگ و مر  ترس از یعل

 :دیگل یم پنداشتند  یم مر  از ترسا  را یو که آنا  به پاسخ در اما،

 .«یال الملت خرج او الملت یال دخل  یابال ما فلاهلل»

 .دیآ من وق  سر به مرک ای میدرآ مرک آستانه به من که ندار، پروا خدا به

 :دیگل یم انراشتند  یم آللد شک را( ع)یعل رفتار که یکسان پاسخ در

 و یبت  یفتهتد طائفة یب تلح، ا  اطمع انا و اال لمای الحرب دفع  ما فلاهلل الشا،  اهل یف شکا قللکم اما و»

 (57.« )بآثامها تبلء  کان  ا  و ضملها یعل اقتلها ا  من یال احب ذلک و  یضلئ یال تعشلا

 نیت ا جتز  ا،  فکنتده ین واپس را جنگ روز کی که خدا به ا،  مانده دود  ا یشام با جنگ در که شما گفته اما

 خلش مرا نیا. ندیمایبپ راه من  یهدا نلر به و ندیگرا ح، راه به و ندیآ من یسل به یگروه داشتم دیام که

 .باشند گناه رندهیگ گرد  خلد چند هر باشند  گمراه و بکشم را ا یشام تا اس  تر

 در انستانها   یهتدا . اف ی تلا  ینم یفرهنر چیه در سخن نیا از تر یانسان و نراه نیا از باتریز  یراست به

 .س ین یافتنی در همرا  یگفتار برا و نررش نیا اما. ها لحظه نیتر حساس

 یمت .است   فیضتع  جنتگ  یفرمانتده  در یعلت : کردند یم وانملد جا آ  و جا نیا  یورز نهیک یرو از گاه 

 .داند ینم را آ  فنل  و جنگ دانش لکن اس   شجاع یمرد: گفتند

 یمت  معرکته  دا یت م در پا نداش  سا  س یب هنلز که اندینما یم را خلد یجنر نهیشیپ آنا  به پاسخ در اما،

 (58. )خ یآو در را یدل با و دیجنر دشمنا  با ررا ید از شیب و نهاد

 کته  بتلد  واقتع  از دور و ییابتتدا  آنچنا  گاه صحنه  از( ع)یعل کرد  رو یب یبرا( ع)یعل دشمنا  یترفندها

 .کردند یم تمسک آنها به یدرماندگ و یسرناچار از اما ;نبلد آسا  زین را یپا دو  یبرا یحت آ  رشیپذ
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 :عثمان قتل. 3

 داشتتن  و یتت یدرا یبت  بتا  بتلد   گرفتته  دس  به را یاسمم ام  اریاخت مسلمانا   فهیخل عنلا  به که عثما  

 کته  آنتا   و شد مسلما  یها تلده شلرش گرفتار فرجا،  در و افتاد در راههیب به سخ  س  یناشا مشاورا 

 (59. )زدند سرباز یو به رساند  یاری از و کردند یکلتاه دهند  یاری را او تلانستند یم و س یبا یم

 نیخشتمر  مرد، بتلاند دیشا تا پرداخ   یگر یانجیم به  یمسلمان حرم  حفظ یبرا که بلد( ع)یعل نیا و

 کته  هنرتا،  آ  و( 61. )بپتردازد  کارها گشاد و بس  به آرا، یفضا در و خلاند فرا آرامش به را خلرده زخم

 در کترد   خحتر  بتا  کته  بلد(ع)یعل باز نیا شکس   یم را یهرسد عثما   خانه به مرد، یآسا لیس هجل،

 طلبتا   فرصت  ( ع)یعلت  امتا،  آمتد   کتار  یرو و عثما  شد  کشته از پس اما( 61. )برآمد آ  از یریجللگ

 کردند  متهم عثما  قتل به را اما، قدرت  به یابی دس  یبرا واقع در و عثما  یخلاه خل  بهانه به سلدجل

 یواهت  سخن نیا( 62. )داشتند یا زهیانر چه و بلدند یکسان چه عثما  کشندگا  دانستند یم خلد که نیا با

 .کرد  یبس حضرت هیعل و ف یفر را یشمار ناجلانمردانه  بهتا  و یافترا و

 :قدرت به یآزمند. 4

 چتل   و است   آنتا   یوجتلد  الزمه ییگل که دارد رواج آنچنا  انسانها ا یم در ییاقتدارجل و یطلب قدرت

 یهتدفها  یسل به  یگر هیتلج با و شمارند یم مشروع آ  به یابی دس  یبرا را یروش هر گاه اس   نیچن

 .شتابند یم خلد

. کترد  ینمت  یرو آ  به هرگز بلد نیا جز اگر و داد خمف  به تن  یمسؤول و ضرورت حکم به( ع)یعل اما

 .آمد شمار به یآزمند قدرت  آزمندا  از یشمار نراه در را( ع)یعل یشناس فهیوظ نیا

 و است  یر یبرا پنداشتند  یم دند ید یم یاله یدستلرها انجا، در را او یداریپا و ییگل روشن که آ  ژهیبل

 .ورزد یم یداریپا و ردیگ یم سخ  نیچن  ییفرمانروا و مقا،

 :دیگل یم ن یا پاسخ در اما،

 او به اش ندهیجل تا رود  خلاب به ادیص یطلالن و یاپیپ یآهنرها با که کفتار، آ  نه من که سلگند خدا به»

 یرویت ن بتا  متن . کنتد  شتکارش  و ابتد ی دست   او به و بدیبفر را او راهش  در کرده نیکم رگرینخج و برسد
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 در را گتر  وسلسه دودال  فرما   به و آماده سربازا  با و کنم یم سرکلب را ح، از ا یفرار ح،  به دهیگرو

 (63.« )دیکش نخلاهم دس  روش نیا از مر  د یرس فرا تا که دیباش محمئن و کلبم یم هم

 لهیشت  نیا بر آخر تا: دارد یم اعم، و کند یم ا یب یروشن به را  شیخل یریگ سخ  زهیانر اما، گلنه نیبد

 .فشارد یم یپا

 صتحابه  مجملعته  در و( ع)یعلت  کنار در یروزگار که کرد بروز یآنان هیناح از تر شیب  یطلب قدرت تهم 

 دهیکشت  استم،  یبترا  کته  ییزحمتها و( ص)امبریپ با یکینزد حکم به که نا یا. داشتند قرار( ص)خدا رسل 

 یبرتتر  و ژهیت و یازهایامت از عثما  زما  چل  هم( ع)یعل خمف  دستراه در که بلدند گما  نیا بر بلدند 

 بته ( ع)یعلت  فیت رد در را آنتا    ینت ید و یاست یس یها زهیانر به عمر که زما  آ  از ژهیبل شلند  برخلردار

 تنهتا  حت،   و عتدال   کته ( ع)یعل اما شدند  استلارتر یانرار نیچن بر آنا  گذارد  شلرا در خمف  ینامزد

 و شتده  دشمن اما، با رو  نیا از بنررد  یررید چشم به آنا  به تلاند ینم هرگز اوس   یگر شهیاند یمبنا

 !خلاندند قدرت به یآزمند به راه یجا نیا در را یو

 :دیگل یم آنا  درباره یروشن به اما، 

 خداونتد  کته  است   یکست  بر یحسدورز از یناش یدوست ایدن نا یا یاصل زهیانر که س ین نیا جز  یواقع»

 (64.« )برانند واپس به را انهایجر خلاهند یم یا زهیانر نیچن با پس اس   داده او به را خمف 

 اصتل   بتر  یپافشتار  ضرورت بر ررید یسل از و پرداخ  شتنیخل تبرئه به یسل کی از روش  نیا با اما،

 :نهاد دییتا انرش 

 بتدا   کته  دیت بلد شتما  نیت ا بتلد   یازیت ن تر کم یزمامدار به نه و یلیم خمف  بر نه مرا که سلگند خدا به»

 کته  ینیقتلان  و ختدا  کتتاب  از د یرس من به خمف  چل  و. دینشاند خمف  یکرس بر اصرار با و دیخلاند

 (65.« )میکرد یرویپ م یبران حکم آ  براساس که بلد داده فرما  را ما و کرده وضع ما یبرا
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 :زهایست و جنگها. ج

 حضترت  آ  خمف  دستراه هیعل یواه یها بهانه به که بلد ییجنرها  (ع)یعل با یدشمن شکل نیآشکارتر

 ا یت ب یبحثهتا  یبرابرساز زین و آ  شرح م یکن یم ادی جنرها نیا از اشارت  به مقاله  نیا در. انداختند راه به

 .مینه یم وا ررید مقاله به اس   یدشمن کامل نماد که جنگ سه نیا بر را شده

 :جمل جنگ .1

 تلز  نهیک یحسلد یهمدست با اخلاهیدن مزورا  که بلد افتهین استلار خلد یها هیپا بر( ع)یعل خمف  هنلز

 یعملت  نیچنت  منتظر خلد اما، چند هر. انداختند راه به را جمل جنگ و کشاندند اما، هیعل نبرد به را یا عده

 :سدینل یم ریزب و طلحه به چنانکه بلد  آنا  یسل از

. شتناختم  یمت  را تا  یواقع یمایس بیفر یها هیرایپ پس از و بلد، منتظر را شما ان یخ یامدهایپ هملاره»

.« د،یت د یم بلد که چنا  را شما چهره زهیانر یدرست با یول شما  و من ا یم بلد یا پرده نید میتعال چه اگر

(66) 

 یبترا  چنتد  هر شد  خلدشا  ریگ دامن همه از شیب شد  ور شعله آنا  یسل از که یجنر نائره  یرو هر به

 بته  خمفت   دستراه در یتزلزل اف  ی ا یپا( ع)یعل سپاه یروزیپ با که جنگ نیا. نبلد ندیخلشا چندا  اما،

 و است   نظتا،  کتره یپ بر یا ضربه حا  هر در یداخل نبرد که چرا ;افکند آ  لارهید در یا رخنه و بلد شمار

 .ساخ  فراهم( ع)رمؤمنا یام هیعل حرک  در هیمعاو یگستاخ یبرا را نهیزم که بلد آ  امدیپ و جنگ نیهم

 :نیصف جنگ .2

 شته یر جتا  آ  در آنچنتا   بلد  افتهی امارت شا، ارید در عثما  و عمر فهیخل دو طرف از ربازید از که هیمعاو

 و طلحته  شته  یعا یهایستاز  نته یزم زین و عثما  شد  کشته با. شد ینم یراض خمف  به جز که بلد دهیدوان

 بته  عثمتا    یختلاه  ختل   شتعار  با تا داد بهانه بدو نملدند  مشروع را مسلمانا  فهیخل هیعل جنگ که ر یزب

 ا یت پا( ع)یعلت  ستلد  بته  چنتدا   داشت    که ییبهاینش و فراز همه با جنگ نیا. کند حرک ( ع)یعل یسل

 ابهتا،  پترده  در  ( 67) کرد  زهین سر بر قرآ  و هیمعاو سپاه گرانه لهیح عمل با که ن یصف نبرد فرجا،. اف ین
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 بته  ینت ید اعتراض باب تا شد  یزیآو دس ( 68) مغز سبک متحجرا  و ناآگاه دارا  نید یبرا گرف   قرار

 .ندازندیب راه به را( ع)یعل هیعل ناجلانمردانه جنگ نیسلم و ندیبرشا را( ع)یعل

 :نهروان جنگ .3

 ن یت د ستپاه  از شد  خارج و اما، به یریگ خرده از پس که مغزا  سبک از دسته نیا به خحاب در خلد اما،

 بتا  ملافت،  خلد که نیا با د یداشت وا  یحکم رشیپذ به مرا که دیبلد شما نیا: دیگل یم گرفتند  نا، خلارج

 و دنتد یفهم ینم ق یحق از چیه و بلد بسته را آنا  نشیب چهیدر دسته  نیا یقشرگر و تعصب اما ;نبلد، آ 

 فترو  یبتاتمق  نیچنت  به یگمراه ازسر که نا یا. نبلد گلارا اما، یبرا باز که انداختند راه به را یجنر سرانجا،

 :دینکش را نا یا که کند سفارش شیخل از پس یبرا تا داش  آ  بر را اما، بلدند  رفته

 (69.« )فادرکه الباطل طلب کمن فاخحا الح، طلب من سیفل  یبعد الخلارج التقتللا»

 .نهاد نیمارق و نیقاسح ن یناکث نا، دشمن  از دسته سه نیا بر اما،

 نیت ا در. شتلد  ینم دهید آ  در یهمرلن یها زهیانر چند هر داد  نشا  را خلد( ع)اما، با یدشمن گلنه نیبد

 .میگذار یم وا ررید ینلشتار به را آ  ادامه که گف  تلا  یم اریبس سخن باب

 :نوشتها یپ

 .2/13 ج  « یعقلبی خیتار. »1

 .4/3 ج  « یینسا سنن. »2

 .211«/ یوالمغاز ریالس. »3

 ابتن  ستبط   « الختلاص  تتذکرة » ;یاالسمم دارالکتاب  357/المقر، یالملسل عبدالرزا   « نیالحس مقتل. »4

 .روتیب لبنا     یالب اهل مؤسسه  235/یالجلز

 .4/241 ج  « ا یالب جامع. »5

 .او  فصل  « خیتار ریس در عیتش. »6
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