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ِِمِیالّرِحِالّرحمِنِِِاللِهِِِبسِمِ
ِنیااَلَرضِِیفِِِاللِهِِِهِیِ َبِقَِموالناِیَعلِمایِّالسِن،یالّطاهِرِآِلِهِِوِمحّمدِنایَِّنبِوِِدنایَِّسِِیَعلِاللهِیَصلِِّوِنیالعاَلمِرّبِِِللهالَحمِد

ِنیَاجَمعَِاعداِئِهِمِِیَعلِالّدائمِالّلعنِو

 یآموزش  کارگاه  در  هیفاطم  شبهات  جلسات  سلسله  از  جلسه  نیچهارم  با  .انی آقا  و  ها  خانم  محترم  حضار  خدمت  ادب  و  سالم  عرض

 امام   مقدس   محضر  به  طاهره  قهیصد  حضرت  شهادت  امیا  مناسبت  به  تیتسل  عرض  جهت  صحبت  شروع  از  شیپ   .هستم  خدمتتان

 :میکن زمزمه را حضرت آن ی سالمت و  فرج یدعا زمان

ِِمیالّرحِالّرحمِنِِاللِهِِِبسِمِ
َِالّله ِكَِمّ َكِِِن  حِِلَوِلِیّ ِةِال  ِنَِِجّ َحَسِنِِِب  ِهَِِكَِصَلواتِال  ِكِفِيَِوِِالّساَعِةِِِهِذِهِِفيِآباِئِهَِِعلیَِوَِِعَلی  ِِِلّ ِِقاِئداِ َِوِِحاِفظاِ َِوَِِوِلّیاِ ِساَعة 

ناِ َِوَِِدلیلِ َِِوِِناِصراِ َِو ِكَنهتَِحّتیَِعی  َضَكِِس  ر 
َ
عاِ ِأ َعهتَِوَِِطو  َِطویلِ ِِفیهاَِمِتّ

  انی م  ا یآ  که  بود  نیا  سر  بر  صحبت  گذشته  جلسات   در  داشته باشید،   خاطربه    اگر  . میپرداز  ی م   گرید  شبهه  دو   به   چهارم  جلسه  نیا  در

  بردارد  خود  یادعا  از  دست  د یبا  عهیش  ،بوده  برقرار  یا   رابطه  نیچن  اگر  .نه  ای   بوده  یا  مانهیصم  و  دوستانه  رابطه  خلفاء  با  نیمؤمنرالیام

 ست ین  رشیپذ  سر  بر  یمانع   ،نبوده  یا  حسنه   رابطه  نیچن  اگر  اما  .بداند  افسانه  را  شهادت  واقع  در  .کند  انکار  را  طاهره  قهیصد  شهادت  و

 ن یمخالف  یبرا  شهادت   مسأله  نکهیا  یبرا  شد گفته    . باشد   داشته  وجود  ی کاف  ل یدال  اگر  البته  . داد  تن   حضرت  آن  شهادت   به  توان  ی م   و

  بکشند  شهادت  هیقض  اصل  بر  بطالن  خط  یا  بهانه  هر  به  کنند  یم  تالش  .آنهاست  مکتب  ابطال  شهادت  اثبات  و  شود  یم  تمام  گران  اریبس

  . خلفاست با  تیب اهل  انیم حسنه رابطه اثبات ،است ثرؤم  و کارگر خودشان الیخ به  و  اند  کرده  دایپ   که یی ها   بهانه  نیبهتر از ی کی و

  کی به کی ،کنند ریتصو را حسنه  رابطه ها نمونه آن لهیوس به بودند  کرده  تالش و کرده  مطرح آنها که را یی ها نمونه گذشته جلسات در

  .برد ینم  ییجا  به راه کدام چیه  که  می داد نشان و  میکرد یبررس

  . اند داشته خلفا  با  نیمؤمن رالیام که  است یی ها مشاوره  و یهمفکر مسأله اول مورد  .م یکن ی م اشاره  گری د مورد دو   به جلسه نیا در  اما

 مشکالت  و  داده   یم  مشورت  آنها  به  و  داشته  یهمکار  دوم  فهیخل  و  اول  فهیخل  با  طالب یاب  بن  یعل   کنند  ی م  ادعا   عهیش  نیمخالف  واقع  در

 نیا  بلکه  .ریخ  کند؟  یم   ییگشا  گره  خود  دشمن  از  و   رود  یم  خود  دشمن  سراغ  به  یکس  ایآ  . کرده  ی م  حل  مختلف  لئمسا  در  را  آنها

 م یبفهم میتوان  ی م ،بوده   برقرار  خلفا  که بین ایشان و  ای  مشاوره  و  یهمفکر  ی عنی  رابطه  ن یا  از  پس  .هست دوست  فکر   به که  است  دوست

 . داد میخواه پاسخ  بعد بخش در را شبهه نی ا .بوده برقرار هم رابطه حسن که

 . میپرداز ی م خلفا با نیمؤمنرالیام ی ها  مشاوره و  ها یهمفکر و  گفتگوها موارد یبررس به ابتدا شبهه نیا به  پاسخ در

  کتاب در دیتوان  یم شما  و اند کرده یآور جمع را اند داده دوم فهیخل و اول فهیخل به نیمؤمنرالیام  که ییها  مشاوره مجموع نیمحقق

 مشورت   او  به  یاسیس  و  ینظام  مسائل  در  مورد  کی  فقط  وپیدا کنید    «الخلفاء  و  یعل»  بخش  ،کتاب  نیا  دوم  بخش  در  «یعل  نور  ِمن»

 ن یهم  به  هم  دوم  فهیخل  .است  یمال  و   یاسیس  مسأله  مورد  کی  و  است  یشرع   و   یعلم  مسائل  مورد  زدهیس  نیبنابرا  .اند  داده  یهمفکر  و

  داده   مشورت  او  به  مرتبه  ۸۵  فقط  و  فقط  سال  ۱۰  نیا  مدت  در  نی مؤمنرالیام  و  کرده  خالفت  سال  ۱۰  حدود  دوم  فهیخل  .است  منوال

  مسائل  مورد  ۵  در  فقط  و  شود  یم  ینید  امور  حوزه  به  مربوط  که  یمسائل  .است  یشرع   و  ی علم  مسائل  مورد  ۸۰  ،مرتبه  ۸۵  نیا  از  باز  که  اند

 . اند  داده مشورت  او به ی مال  و ی اسیس ،ی نظام

 هر   در  حدوداً  نی مؤمنرالیام  که  میریگ  یم  جهی نت  خلفا  نیا  از  کی  هر  حکومت  سال  تعداد  بر  آن  میتقس  و  مشورت  تعداد  نیا  نشیچ  با

 نیمؤمنرالیام  که  میفهم  یم  جان یا  از  .فرمودند  یم  مطرح  را  یسؤال  جوابیا    و  اند  داده  یم  یمشورت  آنها  به  بار  کی  ماه  دو  هر  ای   ماه

  یم   .جاست  به  نا  غیتبل  نیا  و  کنند  یم  غیتبل  نگونهیا  ها  رسانه  در  امروزه  که  خاطر  نیا  به  کنم؟  یم  عرض  را  نیا  چرا  .نبودند  آنها  مشاور

 ادعا   نیا  ینادرست  به  میتوان  یم  ساده  میتقس  و  ضرب  کی  با  ما  .است  بوده  دوم  فهیخل  مشاور  و  اول  فهی خل  مشاور  نیمؤمن رالیام  ندیگو

 روز  هر م یینگو اگر  و است مراجعه محل شهیهم مسائل   در ند، ینش یم  حاکم  ا ی فهیخل ا ی پادشاه  آن کنار که است ی کس مشاور  . میببر ی پ 

 در  که ینیمؤمنرالیام . کنند  یم  استفاده حکومت روزمره مسائل  تک  تک در  او شهیاند و  فکر از و  دارند  او  به فراوان مراجعات  باالخره یول
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  را دهد یم مشورت زانیم نیا که  یکس توان یم چگونه مورد، ۹ از کمتر ی سال ی عنی .اند داده مشورت  ۸۵ فقط  ،حکومت سال ۱۰ مدت

  شود   ی م  واقع   در  که   داده  مشورت  مورد  ۱۴  فقط  ،حکومت  سال   ۲  مدت   در  که  یکس  ای  دانست؟  فهیخل  معاون  و   ریوز  و   همفکر  و   مشاور

 با  .ن توجه نمودآاست که باید به    مهم   نکته  کی  نیا  .دانست  اول  فهیخل  مشاور  را  یکس  نیچن  توان  ی م   چگونه  مورد،  ۷  حدود   سال  در

 نیمؤمنرالیام  یها  مشورت  موضوعات  نکهیا  آن  و  میبر  یم   یپ  هم  گری د  مهم  نکته  کی  به  ،کردم  عرض  خدمتتان   که  یارقام  و  آمار  به  توجه

 نیرالمؤمنیام  که  معناست   نیا  به  معناست؟   چه  به  ن یا  .بوده  یشرع   و  ی نید  مسائل   اکثراً  شانیها   یهمکار  و  ها   یهمفکر  موضوعات

  جمهور  سیرئ کی  ،پادشاه  کی حاکم، کی دینیبب شما . شدند ینم داده دخالت  ای کردند   ینم یدخالت ی نظام و یاسیس مسائل در چندان

 فقط  اول  فهیخل  حکومت  سال  ۲  مدت  در  نیرالمؤمنیام  که  است  چگونه  ،دارد  یفراوان  یها  یریگ  میتصم  و  ها  بحران  یاسیس  مسائل  در

  و  یاسیس و  ینظام مشورت ۵ فقط ،دوم فهیخل ساله ۱۰ حکومت مدت در که است چگونه و است داده  او به ی نظام یاسیس مشورت کی

 دخالت   به   یا  عالقه   حضرت  آن  خود  ا ی   نبوده  توجه  مورد  حضرت  چندان  ی حکومت  مسائل  در  که  شود   یم   معلوم   جا نیا  .است  داده   او  به   ی مال

 است   نیا  ،دیفهم  توان  یم  ۱۴  و  ۸۵ اندک  اریبس  آمار  نیهم  در  که  یز یچ  آن  .کرد  میخواه  یبررس  شتریبمطلب را    نیا  حاال  .است  نداشته

 موضوع   که  چرا  .ستین  آنها  حکومت  تأیید  ی معنا  به  ورود   نیا  اما   اند  کرده   ی م  دا یپ   ورود   یشرع  و  ین ید  مسائل  در  نی رالمؤمنیام  که

  .است  بوده  اندک   و   نادر  اریبس  خلفا  با  یحکومت  مسائل  در  نیرالمؤمنیام  رابطه  که  داد  نشان  ارقام  و  آمار  .ستین  یحکومت  مسائل  اصال

  را  نکته نیهم نیرالمؤمن یام دشمنان و مخالفان نیبزرگتر اعتراف  یحت بلکه کند اثبات ما یبرا ارقام و آمار فقط که ستین یزیچ نیا

 خوب   اصحاب  از  کردم  عرض  گذشته  جلسه  در  که  بکر  یاب  بن  محمد  به  سدینو  یم   یا  نامه  انیسف  یاب   بن  ةیمعاو  .رساند  یم  اثبات  به

 که   بود  یکس  بکر  یاب  بن  محمد  .النورِِیالِالظلماتِِمِنِِخرجونهمی:  فرمود  که  است  فهیشر  هیآ  آن  مصداق   و  هست  نیرالمؤمنیام

  نامه  در .گرفت  قرار  هیمعاو  خطاب و   عتاب   و   سرزنش   مورد  ، بود  نی رالمؤمنیام  خاص  اصحاب  از  چون  . بود  شده   خارج  ظلمت  از  و   بود  نور

  سرهما   یعل   طلعان ی  ال  و  امرهما یف  شرکانه ی ال  فاروقه   عمر  و  قه یصد   هو  و  ابوک  کان   و»  : گفت  کرد  مرقوم  نگونهیا  ،نوشت  او   به  که  یا

 نشدند  حاضر نفر  دو  نیا ، بود  فاروق  که  عمر بود،  امبریپ   قیصد که  تو پدر بدان !بکر  ی اب بن  محمد یآقا  «.امرهما انقضا و ایمض یحت

 اطالع  به  را  خودشان  یمخف  و  یسرّ  مسائل  نبودند  حاضر  و  «امرهما  یف  شرکانهیال »  بدهند  شراکت  خودشان  امور  در  را  طالبیاب  بن  یعل

 و  ایمض   یحت»  دند یرس  عمر  یانتها  به  تا   دادند   ادامه  را  برنامه  نیا  .بود  آنها   یشگیهم  برنامه  نیا  «سّرهما  یعل   طلعانهی  ال  و»  برسانند   او

  در   را  یشانا  و  نبودند   قائل  یارزش  طالبیاب  بن  یعل  یبرا  دوم  فهیخل  و  تو  پدر  که  د یبگو  خواهد  یم   هیمعاو  واقع  در  ، «امرهما  انقض

 و  رهی س  خالف  بر  تو  چرا  .آوردند  ی نم  حساب  به  را  او  .گذاشتند  ینم انیم  در  او  با  را  خودشان  اطالعات  و  اخبار  .دادند  ینم  دخالت  مسائل

 محمد که است بوده نیا دنبال به گرچه هیمعاو ؟گردی یم  دائما طالبیاب بن  یعلاطراف  و  یکن یم  عمل دوم فهیخل و پدرت عملکرد

 رابطه  که  م یکن  استنتاج  میتوان  یم  ی خوب  به  سخن   نیا  خالل  در   اما   باشد   داشته  ی عتاب   و کرده    سرزنش  را  او  و   کند   تخطئه  را  بکر   ی اب  بن

  منعکس   یتار  ن یا  و   یتلخ  نیا  آنقدر  که  چنان   .است  بوده   یتار  و  رهیت   و  تلخ  و  سرد  رابطه  اریبس  حکومت  مسائل   در   خلفا  با  نیرالمؤمنیام

 ن ی ا  با  ایآ  .کرده  منعکس  را  نیا  خودش  نامه  در  و  شده  خبردار  مسئله  نیا  از  ،بوده  شام  در  که  ای  هیمعاو   که  بودند  خبردار  همه  و  بوده

 .دینیبب را اعتراف نیا 3۹6 صفحه ،۲ جلد یبالذر االشراف انساب کتاب در دیتوان یم  شما و  اند کرده نقل  سنت اهل که یحیصر اعتراف

 ؟اند داشته یهمکار و مشورت یفکر  هم آنها  با و اند  بوده  خلفا مشاور  طالبیاب بن  یعل  که ماند  یم  یباق  ادعا نیا یبرا ییجا هم باز

  ،دادند  یم  مشورت  آنها  به  طالبیاب  بن  یعل   که  دیکن  فرض  .میشو  ادآوری  نهیزم  نیا  در  را  یگرید  نکته  و  میبگذار  فراتر  را  پا  دیبگذار

  و   میمستق  ارتباط   نیا  ای آ  بوده،  یتنگاتنگ  و  میمستق  ارتباط  یحکومت  مسائل  در  شان  ارتباط  و  نده اداشت  یهمکار  آنها   با   که  دیکن  فرض

  یم  مشروع ،بودند   رفتهیپذ  را  آنها  طالبیاب  بن   یعل   که کند یم  اثبات  ای آ  بوده؟  یمیصم  و   رایگ  و  گرم رابطه  که  کند  یم   اثبات  تنگاتنگ

 : لیدل چند به ؟چرا! ستین طور نیا هرگز  ؟گذاشتند ی م صحّه و کردند   یم  تأیید را آنها یعملکردهاو  آنها اعتقادات ؟دانستند

به حضرت  یگاه  .دادند یم مشورت او به مسائل در ،کرد یم یتاز کّهی و بود دانیم کّهی شام در هیمعاو که یزمان در نی رالمؤمنیما -۱

  ن یرالمؤمنیام  از  یگاه  را  خودش  ی علم  تسؤاال  ،کرد  یم  استفاده  حضرت  نظرات  از  ،کرد  یم  گفتگو  ن یرالمؤمنیام  باو    نوشت  یم  نامه

 .دینیبب  یعل  نور  من  کتاب  همان  در  دیتوان  یم  زنی  را  ها  نامه  نیا  .کرد  یم  ارسال  حضرت  آن  به  کهبود    ییها  نامه  قالب  در  که  دیپرس  یم

 نیا  .ریخ  ؟ بوده  یا  حسنه  ریغ   و   یمیصم  ریغ   رابطه  هیمعاو  با   نیرالمؤمنیام  رابطه  که   دهد  یم   یاحتمال  نیکمتر  ا ی  دارد دی ترد  ی کس  ایآ

 سبّ و  دشنام  ،طالبیاب بن  یعل  لعن  منبرها  فراز بر  که بود  یکس هی معاو که  میدان  یم  و  دانند یم همه  .است خیتار اتیهیبد از و  مسلم
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 نماز  تک تک در  ،شد یم اداره هیام یبن حکومت تحت بالد سراسر در که یمنبر هزار یس فراز بر و بود کرده یرسم قانون را حضرت آن

 را   آن  ه یمعاو  که  بود   یا  برنامه   نیا  . شد  یم   داده   دشنام   و   شد   ی م  لعن  ها   خطبه  ی انتها  و  ابتدا  طالبیاب  بن   ی عل  هفته  هر  یها  جمعه

 یبرا  را  هیمعاو  دستور  ۱۲۰  صفحه ۷  جلد  ، مسلم  حیصح  مثل  ،سنت اهل  یها  کتاب  نیتر  معتبر  در  دیتوان   یم   شما  ی حت  بود،  داده  بیترت

  بن   ی عل  که  است  ن یا  از  ریغ   ا یآ  ،نبوده  یا  حسنه  رابطه  ،رابطه  که  ستین  ی شک  نیا  پس   .دیکن  مالحظه  نیرالمؤمنیام  لعن   و  سبّ

 نامه هیمعاو  ی وقت مینیب  ی م حال  نی ا  با  خوب  ؟اند   کرده   یی آرا  صف  هم  برابر  در   و   اند   گرفته  قرار  ه یمعاو مقابل  نیصف  جنگ  در  طالبیاب

 سکوت  .دهند  یم را او جواب حضرت ،طلبد  یم مشورت ی علم مسائل درو  خواهد ی م یفکر هم و از حضرت دکن  یم سؤال فرستد، یم

  دی کن  توجه  مهم  نکته  نیا  به  اما(  داد  میخواه  حیتوض  بعد  پیکل  در  را  چرا  نیا)  ؟چرا  .ندارند  ییاعتنا  یب   مسائل  نیا  به  نسبت  .کنند  ینم

 و   رندهیگ  مشورت  نیب  تیمیصم  و  داشتن  قبول  و   حیتصح  ،تأیید،  اثبات  هرگز  ،کردن  یهمکار  و  یهمفکر  اصل  ،دادن  مشورت  اصل  که

 (نمونه کی  نیا .داشت نخواهد را یاثبات نیچن هرگز) . کند  ینم دهنده مشورت

  باالتر،  هم  بلکه و  ها  یفکر  هم  .است  مصر  کافر  پادشاه  به   وسفی  حضرت  یها  دادن  مشورت  مسئله  ،است  یقرآن  یا  نمونه  که  دوم  نمونه

 ن یا اما است، شده انتخاب مصر شِی ککافر پادشاه ری وز عنوان به وسفی حضرت که دهد یم گزارش  وسفی سوره در نآقر  ،ها یهمکار

ِنيَِِقاَلِ»  : دیفرما   یم   وسفی  وره س  ۵۵  ه یآ  .دهد   ی م  وسفی  خود  را  شنهادیپ   ن یا  بلکه  است  نبوده   پادشاه   طرف  از  انتخاب َعل  ِِعلِیِِاج 
ِياالرضَِِخَزاِئِنِ ِِِإِنّ «َِحِفیظ   . هستم دانا  ی نگهبان من که چرا  بگمار مصر نیسرزم یها خزانه بر را من ! مصر پادشاه  ( ۵۵/وسف ی) َعِلیم 

ي» ِِِِإِنّ «َِِحِفیظ   منکر  که  یکس  به  خدا  امبریپ   طرف  از.  است  خدا  دشمن  که  ی استکس  به  خدا  امبریپ   طرف  از  یهمکار  شنهادیپ   َعِلیم 

  ا ی آ  کند؟   یم  رابطه  حسن  اثبات  همه  و  همه  ها  نیا  ا یآ  پادشاه،   خواب  ریتعب  به  دادن  پاسخ  ای آ  ها،  مشورت  و  ها  یهمکار  نیا  ایآ  .ستخدا

 ی همکار  چرا  .ستین  طور  نیا  هرگز  ؟ است  نموده  تأیید   را  او  و   کرده   قبول  را  او   اعتقادات  و   رفتهیپذ  را  مصر  پادشاه   وسفی  که   کند   ی م  اثبات

 حسن   اثبات  ،یهمکار  و  یهمفکر  و  مشورت  صرف  که  نشود  فراموش  نکته  نیا  اما(  داد  میخواه  حیتوض  بعد  پیکل  در  را  نیا)  ؟کند   یم

 ی همفکر  و  ها   یهمکار  چراها،  به  دی با  نجایا  در  .است  مجزا  کامال  مقوله  دو   ها  نیا  . کند  ینم  تأیید   اثبات  .کند  ینم  تیمیصم  اثبات  و  رابطه

  ی علم  مسائل  نهیزم  در  ها  یهمفکر  نیا  .بود  محدود  اریبس  ها  یهمفکر  که  میدانست  حال  به  تا  .میکن  اشاره  خلفا  با  نیرالمؤمنیام  یها

  ، میکن  یبررس  د یبا  نجایا  که  یپاسخ  اما   . کندی  نم  رابطه  حسن  اثبات  هرگز  ،ها   یهمفکر  و  ها   یهمکار  نیا  و  بوده   معطوف  شتریب  ی نید  و

  اندک   اریبس  ولو  ینظام   مسائل   در  آنها  با   چرا  دادند؟   یم   محدود   حد  در  ولو   را  آنها  ی علم  مسائل  پاسخ  نیرالمؤمنیام  چرا  که  است  نیا

  و  مسّلم  و  یخیتار  قتیحق  سه  به  دی با  ،میکن  دایپ   دست  هاچرا  نیا  به   که  نیا  یبرا  دادند؟  یم  مشورت  آنها  به  چرا  کردند؟   یمی  همکار

 . میکن دقت روشن

 یادیز  عده   د، یچیپ   روم   و  رانیا  در  و   مختلف  یهاکشور  در   بالد،   سراسر  در  اکرم  امبریپ   رحلت  خبر  که   آن  از  پس   که  نیا  : اول  نکته

  یها  جنگ  . بمانند  امان  در  مسلمانها   تهاجم   یاحتمال  خطر  از  تا   کنند  فتح   را  اسالم   تختیپا  و  حمله  یاسالم  کشور  به  که   کردند   طمع

 از   گزارش  همه  ها   نیا  ،بود  شیپ   در  اسالم  و  رانیا  نیب  که  یجنگ  و   داد   یم  رخ  اسالم  و   روم  و  نیب  ران،یا  نیب  تبوک  مرز  در  که  یادیز

  از  و   طرف  ک ی  از  نیا  . آوردند  یی ها  هجوم  و   شد   یحمالت  .داشت  رانیا  و  روم  یکشورها  و  اسالم  کشور  یاس یس  روابط  انیم  یجد  التهاب

 ثروت   و   گری د  یکشورها  غارت  از  که  چرا  . داشت  ها  نیسرزم  فتح  و   یکشلشکر  به  ی فراوان  عالقه  دوم  فهی خل  خصوصا  ،خلفا   خود  گرید  طرف

  دنبال   به  نیا  بنابر  .دانست  یم  خودش  نظر  در  شده  حساب  و  درست  برنامه  را  نیا  و  برد  ی م  لذت  اسالم  کشور  و  ها  مسلمان  یبرا  یاندوز

  برگ   کی  خود  و   کرد  یبررس  خلفا  فتوحات  مسئله  در دیبا   را  نیا  که  ببرد غمای  به  را  آنها   ثروت  و   کند  فتح  را  مختلف  یکشورها  که  بود  نیا

 همه  که   دارد  وجود   مسلم  قتیحق  ک ی  اما (  میندار  یبررس  فرصت   فعال  ،خودش  ی جا  به  نیا)  . دوم  فهیخل   حکومت  خیتار  در  است  ینیننگ

 یاتفاقات  .آوَرد  یم   کم  اسالم  لشکر  اوقات   یگاه   ،ی نظام  تهاجمات  و  حمالت  نیا  در  که  است  نیا  .اند  رفتهیپذ  را  نیا  یسن  و  عهیش  نیمورخ

  نیا  در  گر،ید  فراوان  علل  و  ها  یباز  هوس  و  ها   یریتدب  یب  خاطر  به  . شد  اسالم  سپاه  شکست  به  منجر  به تدریج  اتفاقات  نیا  که  افتاد  یم

 نی ا  به  ها  مشورت  نیا  اما،   گرفت  یم  مشورت  هم   طالبیاب  ابن  یعل  از  اوقات  یگاه   ،تینها   در  گرفت  یم  مشورت  همه  از  فهیخل  موارد

  خودش   یآبرو  خواست  ی م  که  بود  خاطر  ن یا  به  بلکه  ریخ!  بود  مند   عالقه   او  به  و   داشت  ی م  دوست  را  طالبیاب  ابن  یعل   که  نبود  خاطر

  ینم  چرا  داد؟  یم  را  او  جواب  ن یالمؤمنریام  چرا  که  نیا  گرید  طرف  از  ،یک سواز  ن یا.  دهد  نجات  شکست   از  را  لشکر  و  کند  حفظ  را
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 ن یا  امبریپ   و  اسالم  روش  ،خیر.  ندارم  اعتقاد  فتوحات  و  تهاجمات  نیا  به  اصال  که  من  .یکرد  شروع  را  یغلط  کاری و  رفت  خودت:  فرمود

   کرد؟  یم کمک او به حضرت چرا فرمود؟ ینم را نیا چرا .ستین

 در  خودت  تو   فهیخل:  د یفرما  ی م   امیرالمؤمنین   مثال   چرا  که   شده   انیب  اول  فهیخل  به  نسبت  نیالمؤمنریام  یها  مشورت  البالغه  نهج   در

 مشورت   نیمنالمؤریام  اگر.  است  روشن  پاسخ   است؟  کرده  ریتعب  نگونهیا  حضرت  چرا  . یهست  اسالم  یای آس  محور  تو!  نشو  حاضر  جنگ  نیا

 و  اسالم  لشکر  ؛رانیا وچه  روم  چه  کفار  که  شدی  م  نیا  جهینت  ،نمود  ینم  یهمکار  و  یهمفکر  آنها  با  و  کرد  ینم  کمک  آنها  به  و  داد  ینم

  به   .ماند   ی نم  ی باق  اسالم  اصل  از  ی نشان  گرید   و  کردند  ی م  فتح  را  نهیمد  و  شدند   یم   نهیمد  دوار  دادند،   ی م  شکست  را  دوم  فهیلشکرخل

 شدن   دهیبرچ  به  منجر  شکست  نی ا  بلکه  .شد  ینم  محدود  سپاهش  و  او  شکست  به  تنها  ،ها  جنگ  در  دوم  فهیخل  شکست  گر،ید  عبارت

  .فهیخل یبرا نه داشت، یدلسوز اسالم اصل یبرا نی رالمؤمنیام . شد ی م  ها مسلمان همه شدن قمع و  قلع و اسالم اصل

  فرزندتان  به  کنند  یم  سؤال  شما  از  .است  گرفته  قرار  دجال  ریگ  گروگان  یا  عده  اریاخت  در  فرزندتان  دینیب  یم  شما  . بزنم  ی مثال  دیبگذار

  نکهیا با نه؟ ای  دیده یم را آنها پاسخ  شما ایآ دارد؟ دوست را ییغذا چه .ندارد عالقه غذاها از یلیخ به  شود؟ ریس و بخورد که میبده چه

 ی م   پاسخ  . دیکن  ی م  یهمکار  و   دیشو  ی م  وارد  شما  اما   اند،   ربوده  را  شما  فرزند   و   ظالمند   اریبس  و   دجال  که   نیا  با   هستند،  ریگ  گروگان

 ی برا  بماند،  سالم  من   فرزند   تا   دینکن  چه  د، یکن  چه  دییگو  یم   ها   آن  به  د، ی ده  ی م  را  ها  آن  سؤاالت  پاسخ  نکهیا  . دیکن  یم  یدلسوز  و  د یده

  فرزندتان  دیخواه  یم   بلکه  ! نه  .شوند  موفق  زشتشان  کار  در  رانیگ  گروگان   تا  بماند  سالم   ،است  ها  آن  دست  که  ی گروگان  که  ستین  نیا

  .نشود تلف ها آن دست در دیخواه ی م و  شماست فرزند چون بماند، سالم

 نه   .نشود  تلف  و  شود  حفظ  اسالم  دنخواه  یم  که  است  خاطر  نیا  به  د،نده  یم  مشورت  ینظام   مسائل  موضوع  در  اگر  نیرالمؤمنیام

 یبرا  نه  .دارد  اسالم  اصل  یبرا  یدلسوز  حضرت  بلکه!  نه  .کند   دا یپ   گسترش  او   سلطنت  رهیدا  و  کند  دایپ   استقرار  دوم  فهیخل  حکومت  نکهیا

 اش  یبررس  یجا  نجایا  که)  یفراوان  اتیروا  در  . اند  رفتهینپذ  را  فتوحات  نیا  اصل  و   ندارد  قبول  را  او  حکومت   اصالً  حضرت  .او  حکومت

  .کردند  رد را ها  یلشکرکش و فتوحات نیا حضرت (ستین

 نداشته   ییبنا  نیچن  امبریپ   دولتِ  چنانکه  .است  نشده بنا  زور  و  دیتهد   فشار،  ر،یشمش  بر  ت، یب  اهل  ما دولتِ  اصالً:  فرمودند  صادق   امام

  .است شده بنا فشار  و  دیتهد خون، ر،یشمش اساس بر که است جور یخلفا حکومت نیا است؛

 فقط  و   فقط  بلکه  . دهند  ینم  دخالت  هم  را  فرزندانشان  اً یثان  . کند  ینم  شرکت  ها  یلشکرکش  ن یا  در  اوالً  حضرت   خود  که  مینیب  ی م  نیبنابرا

 کرده،   ریگ  غلط  کار  نیا  در  مسلمانان  و  اسالم  اصل  مدافع  عنوان  به  بلکه  ؛فهیخل  لشکر  عنوان  به  نه  اسالم  لشکر  شکست  که  ییجا  آن

  .د هد  یم مشورت هاآن به شکست، نیا از یریجلوگ یبرا حضرت

  مکرم  امبری پ   رحلت  از  پس  که  است  نیا  است،  روشن   یاسالم  شناس  خیتار  هر  یبرا  بلکه   ، یمسلمان  هر  یبرا  خیتار  در  که   یدوم  قتیحق

  خود   که  یزمان   .بود  هم  گذشته  در  حرکت  نیا  .شدند  روانه  اسالم  مرکز  تختیپا  سمت  به  ینصار  و  هودی  از  یمتعدد  دانشمندان  اسالم

  کردند   یم  استدالل آمدند، یم ینصار و هودی دانشمندان ها، نیسرزم  و کشورها ریسا به اسالم خبر گسترش  با داشتند، حضور امبریپ 

  .است کرده گزارش هم  قرآن و است موارد نیهم  از یکی مباهله هیقض . داشتند امبریپ   با  یمناظرات و

 ای دن از که یامبریپ  یراست به ا یآ بدانند و ابندیدر را اسالم قتیحق که بودند  ن یا دنبال به  و شدند شتری ب مراجعان نیا امبریپ  از بعد اما

 و کردند ی م مراجعه ی وقت که است ن یا تیواقع . اورندیب مانیا بتوانند  و  بشناسند را  او فهیخل ، نه ا ی بوده اسالم نیراست امبریپ  است، رفته

  ای  است  امبریپ   نی راست  فهیخل  فه،یخل  نیا  ای آ  نندیبب  تا  کردند  یم  مناظره  درخواست  ای   دندیپرس  یم  دوّم  و  اوّل  فهیخل  از  را  سؤاالتشان

  که  بودند نیا دنبال به هاآن واقع در .شدند یم مواجه یناگوار و زشت اریبس یها صحنه با نه، ای است ن یراست نید  اصالً نید نیا ایآ و نه

 هاآن  سؤاالت  به  تواند  یم  فهیخل  نندیبب  اگر  .کنند  ثابت  خودشان  یبرا  را  امبریپ   اصل  و  اسالم  اصل  صحت  ، امبریپ   فهیخل  ییشناسا   با

  هاآن  سؤاالت  یپاسخگو  تواند   ینم  فهیخل  نیا  نند یبب  اگر  و   است  یدرست  ن ید  اسالم،   نیا  و   بوده  برحق  امبریپ   که   ابند یدر  دهد،   جواب

 چنته   در  یزیچ  هم   او   بوده،   آمده   فهیخل  ن یا  از  قبل   و   کرده   ی م   ادّعا   که  هم   یامبری پ   ابند ی در  آورد،   یم   کم   ها آن  مناظرات  برابر  در   و   باشد 

 ت ی علم  زانیم  ییشناسا  با   و   کنند  یی شناسا   را  امبریپ   فه،یخل  یی شناسا  با   تا   بودند  نیا  دنبال  به  مسو  عبارت  به  .بوده استن  حق  بر  وشته  ندا

 .کنند  شیآزما را اسالم نید اصل اعتبارِ ، یعلم  مسائل بر فهیخل طتسل و
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  سنت،  اهل خود ی ها کتاب  اساس بر باشند، داشته قیتحق نهیزم نی ا در هستند  مند  عالقه که یزانیعز . شد تکرار بارها  و  بارها اتفاق نیا

  ینیام عالمه مرحوم .کنند مراجعه مدو و لاو فهیخل از ملل و  انیاد ارباب  یها پرسش  و مناظرات نیا از یفراوان  یها نمونه به  توانند یم

  کرده   مطرح  را  سؤاالتشان  و   آمده  فهیخل  نزد  که  است  کرده  گزارش  دانشمندان  نیا  از  یفراوان  مراجعات  و  مناظرات  ،۷  و   6  جلد  ریالغد  در

  شخص  آن  که  داده   دستور  است،  کرده   قدر   و  قضا   مسأله  از  سؤال  یوقت   مثالً  .است  داده   ها آن  به  ناروا  و   زشت  ی ها  پاسخ   فهیخل  آنگاه   و   اند

 تعمّق   و  تفکر  از  ما  است  گفته  اوقات  یگاه   !شکست  خواهم  را  تو  ینیب  ،یبپرس  را  سؤال  نیا  گرید  بار  اگر  گفته  و  اندازندیب  رونیب  مسجد  از  را

  تو  به ندارم  حق  من   ،کجاست؟« خدا»  یبپرس  اگر   نکهیا  مثل  . میباش داشته  یتفکر  یاعتقاد  مسائل  در  م یندار  حق  و   م یا  شده   ی نه نید  در

 خدا  اگر  و   است  مکان  فوق  خدا   گفتند  ی نم  ندارد،   مکان  خدا  که   گفتند  ی نم  .است  ی نادرست  سؤاالت  سؤاالت،   نیا  که  چرا  . بدهم  یجواب

 ینم  یدرخور  پاسخ  و  نداشتند  چنته  در  یزیچ  که  چرا  .کردند  ی م  رد  را  یپرسشگر  اصل  و  سؤال  اصل!  نه  . است  مخلوق   باشد،  داشته  مکان

 . ماندند   یم  در خلفا  و کردند ی م سؤال بود،  آمده لیانج و تورات کتب در  که یمسائل و اسرار از اوقات  ی گاه .کنند مطرح توانستند

هاله  در را امبریپ  نبوت اصل و کند  مخدوش گرید ملل و انیاد نظر در را اسالم اصل اعتبار که رفت یم سمت نیا به ها نیا همه خب

 در   حضرت  اگر  که  صورت  نیا  به  هم   آن  .کردند   یم  ییگشا  مشکل  و   کرده   دا یپ   ورود  نی رالمؤمنیام  موارد  نیا  در  .دهد   قرار  ابهام  از  یا

  شدند،  یم  وارد  نیرالمؤمنیام  ماندند،  یم   در  پاسخ در  و  آوردند  یم   کم  خلفا  که  آن  از  بعد  افتاد،  یم  اتفاق   یا  جههامو  اگر  بودند،  مسجد

  .کردند یم  یمعرف را نی راست  و یقیحق فهیخل کار ن یا با هم و نمودند  یم تیثیح اعاده  و کردند  ی م  زنده دوباره را اسالم یآبرو هم

  فه یخل  چون  نیرالمؤمنیام  ایآ  کند؟  یم  رابطه  سنح  اثبات  نیرالمؤمن یام  و  فهیخل  انی م  ،یعلم  یها   یهمکار  و  ها  مشاوره  نیچن  ایآ

 فقط  نیمؤمنرالی ام .ستین نطوریا هرگز !؟دهند یم را ینصار و هودی دانشمندان سؤاالت پاسخ  و روند یم او کمک به دارند، دوست را

 یبرا  خیتار  که  سوم  قتیحق  پس  .دهند  نجات  شدن  تار  و  رهیت  از  و  شدن  مخدوش  از  را  اسالم  چهره  نکهیا  آن  و  است  هدف   کی  دنبال  به

 بهره  یب  سنت  و  قرآن  از  چون  ،بود  یخال  نید  قیحقا  از  نادستش  چون  دوم  و  اول  فهیخل  که  است  نی ا  ،کرده  گزارش  ها   مسلمان  همه

  ،نیشاها  یریگ  میتصممثال    ،مختلف  مسائل  در  .باشند  داشته  یحیصح  یریگ  میتصم  توانستند  ینم  ،بودند  یته  دانش  و  علم  از  چون  بودند،

 سراسر  که کردند   یم  ییها  قضاوت  . دادند یم  جلوه حق ار باطل و ناحق ار حق که  آمد یم  شیپ  اریبس نیشاها   قضاوت  و ها   ییگو  پاسخ

 وانه ید  زن  خواست  یم  .است  وانهید  زن  سنگسار  مسئله  ،کرده  اشاره  سنت  اهل  یثیحد  کتاب  نیمعتبرتر  که  یزیچ  مثال   .بود  ستم   و  ظلم

 نکه یا  از   شدند  ی م   مانع   .گرفتند   ی م  را   او  یجلو  و   آمدند   ی م  موارد  ن یا  در  نیمؤمنرالیام  . کند  سنگسار  ، کرده  زنا  نکهیا  جرم  به  را  یا

 از  تواند   ی م  نوه   که  یارث  که   دندیپرس  ی م  مثال  .شد   ی م  سؤال  ی مال  یشرع  مسائل   از  اوقات  ی گاه  .شود  وارد  ی گناه  ی ب   بر  ی ستم  و   ظلم

  موارد  نیدرا  گاه  نیمؤمنرالیام  .ندددا  یم  اسالم  قیحقا  و  امبریپ   عتیشر  خالف  بر  ییها  جواب  ؟است  چقدر  ،ببرد  خودش  مادربزرگ

  .شود وارد ی کس بر یظلم  ا ی شود مال یپا یحق نکهیا از شدند  ی م مانع   و کردند   یم  دایپ  ورود

 ی ها  یهمکار  ن یا  متعدد  و  فراوان  یها  نمونه  دیخواه  ی م  اگر  . بود  ن یمؤمنرالیام  و  فهیخل  یها  مشورت  و   ها  یهمکار  جمله  از  موارد  نیا

 شش  جلد  به  ،دیکن  یر یگیپ   شتریب ،  بود  یشرع   و  ینید  مسائل  در  قتیحق  طالبان  به  پاسخ  و  نیمظلوم  از  یریدستگ  واقع  در  کهرا    یعلم

 .کردند  اشاره  دوم و اول فهیخل یعلم یها یباز هوس  به ،جلد  دو نی ا در ناشیا .دیباش داشته مراجعه ی نیام عالمه مرحوم ریالغد  هفت و

 توهمات  ،ناخودش  انیاطراف  و  دوستان  نظرات  طبق  بر  ای  تیجاهل  احکام  اساس  بر  ای  ناشیشخص   قهیسل  به  نفر  دو  نیا  که  یموارد  و  جاها

 جهت   نیهم  به  . کردند  یم  وارونه  ار  نید   کار  نیا  با   و   دادند   ی م  دخالت  فتوا  مصدر  در  ا ی  قضاوت  مصدر  در   نید  یجا  به  ار  ناالتشیتخ  و

  و   کردند  یم  دایپ   ورود  موارد  نیا  در  نیمؤمنرالیام  .بودند  آمده  ستوه  به  نید  یواژگون  نیا  از  داد،یب   و  ظلم  نیا  از  یادی ز  عده  که  بود

 ن آ ایآ ؟کند یم رابطه حسن اثبات ییها یهمکار نیچن ایآ .بستند یم ار جهالت و جهل یها باب از ی باب ای گرفتند یم را یظلم یجلو

 ی م ار ناستمش و ظلم یجلو ،داشتند  یم دوست ار نهاآ چون ا یآ؟ کردند یم  دایپ   ورود مسائل  در که داشتند یم دوست ار خلفا حضرت

  یی خدا  بنده  نآ  یبرا  چون  ،نکند  دای پ   رواج  جامعه  در  یظلم  که  داشتند  ی م  دوست  چون  ،داشتند  یم  دوست  را  مظلوم  چون  نه  ا ی  ؟گرفتند

  یم   نادلش  ،شود  یم   داده  لیتحو  او  به  جهالت  و  شود   ی نم  او  از  یعلم  یریدستگ  و   شود  یم   مالیپا  حقش  ، پرسد  ی م  یشرع   مسئله  که

 ن یا  شاهدش  نیبهتر  .خلفا  یبرا  یدلسوز  نه  بود  شرع  دانش  و  علم  طالبان  یبرا  و  نیمظلوم  یبرا  ی شاندلسوز  واقع  در  حضرت  ؟سوخت

 هم  نهاآ  نطرفآ  از  و   .دادند   یم  قرار  سرزنش  مورد  ار  نهاآ  و   کردند  یم  برخورد  یتند  با   خلفا   با  که  شد  ی م  گاه  نیمؤمنرالیام  که  است

 نیمؤمنرالیام  مثال   . شد  ی م  یتلخ  و  رهیت  اریبس  رابطه  ،رابطه  گاه   که  نمودند   ی م  یتند  و   کردند   ی م  برخورد  بد   نیمؤمنرالیام  اب  چندان
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 نمازشان   سفر  در  امبریپ   که  یدانینم  مگر  ؟یخوان  ینم  شکسته  را  نماز  سفر  در  چرا  ؟ یده  یم  رییتغ  را  احکام  چرا  :فرمودند  سوم  فهیخل  به

 به  خطاب  و  کردند   یم  یتند  حضرت  نآ  با  خلفا  که  شد  ی م  گاه  .شد  یم  فراوان  یها  یتلخ  باعث  نیا  ؟خواندند  یم  شکسته  را

 اهل  کتب   در  دیناتو  ی م  را  ن یا  .یکن  ی م  مخالفت  ما   با  چقدر  است؟خبره  چ  یعل   . «نای عل   رالخالفیلکث انک»:  گفتند  یم  نیمؤمنرالیام

 انقدر   چرا  ؟سته  خبرته  چ  یعل:  ندیگو  یم  سخن  نگونهیا  نیمؤمنرالیام  با  که  دینی بب  ۱۰۰  صفحه  کی   جلد  احمد  مسند  در  مثال  سنت

 خواهند  یم  که  هست  جهت  نیا  از  بلکه  ؛ستین  خالفا   یبرا  عالقه  و  یدلسوز  باب  از  هرگز  که  است  مشخص  نگونهیا  ؟ی کن  ی م  مخالفت  ما  با

  .شود مسدود   جهالت یدرها از یدر و شود گرفته یظلم یجلو

  حضرت   نآ:  شود  یم  روشن  6۲  نامه   در  البالغه  نهج  در  نیمؤمنرالیام  شیفرما   نیا  یخوب  به  ،گریهمد  کنار  قیحقا  نیا  همه  دنیچ  با

  یم اشاره ها مسلمان یبرا یدلسوز  و اسالم حفظ یعنی نکته، نیهم به  ؛کنند یم  اشاره خلفا با ناخودش یهمکار  علت انیب به کهی وقت

  ن ی د  محق   یال  دعون ی  االسالم  عن   رجعت  قد  الناس   راجعة   تیرا  یحت  یدی  فامسکت»  فرمودند  مرقوم   حضرت  نامه  نیا  در  .د یفرما

 به   ناخودش  «تکمیوال   فوت   من  اعظم  یعل   به   بة یمص  تکون   حدم  او   سلم  ه یف  یار  ان   اهله   و  انصراالسالم  لم  ان   ت یفخش  .محمد

  نآ  تا  ی ول  نکردم  یهمکار  چیه  نهاآ  با  و  داشتم  نگه  دست  .داشتم  نگه   دست  من  :فرمودند  .کردند  اشاره  ها  یهمکار  ییچرا  به  صراحت

 . «االسالم  عن   رجع  قد  الناس   راجعة   تیرا»  .گردند   یبرم  اسالم  از  نهاآ  یها  جهالت  و   غلط  یهاعملکرد  سبب  به  مردم  دمید   که  یوقت

 موقع  نیا  تا .«محمد  ن ید  محق  یال  دعون »ی  . ستینابود  و  اضمحالل  حال  در   امبریپ   ن ید  دم ید  که  یوقت   نآ  تا   داشتم  نگه   دست

 یم   وارد  ، هاست  مسلمان  و   اسالم  اصل  به  شه اضرب  و   صدمه  که  یناگوار  و   تلخ   اتفاقات   نیچن  دمی د  نکهیاز  بعد  ی ول  .دست نگه داشتم

 ی ار  ان »  ،نکنم  کمک  را  اسالم  اهل  و  اسالم  اگر  « اهله   و  االسالم  انصر  لم  ان »  دمیترس  «تیخش»  .دارم  نگه  دست  گرید دینبا  دمید  ،شود

 من   اعظم  به   ة یالمصب  تکون »  .ستین  جبران  قابل   گرید   ینابود  نیا  بتیمص  که  بدهد  رخ  ینابود  و  رخنه  اسالم  در  « حدما  او  سلم  ه یف

  بزرگتر   یاله  حکومت  رفتن  دست  از  بتیمص  از  و  ستین  جبران  قابل   گرید  بتیمص  نیا  که  داد  خواهد  رخ  یبتیمص  وقت  آن  «تکمیوال   فوت

 چه  کومتح  وقت  آن  ،رود   یم  نی ب  از  اسالم  اصل  که  نمیبب  اگر  و  کنم  محقق  را  اسالم  ،یاسالم  حکومت  با  ام  آمده  هم   من  که  چرا  .است

 کرده   نصرت  را  ها   مسلمان  یعنی  اسالم،  اهل  و   اسالم  که  کنند  یم  حیتصر  یخوب  به  خودشان  ش یفرما  نیا  در  حضرت  .داشت  خواهد  یارزش

 :اند  کرده  حیتصر  خودشان  چنانکه  .است  بوده  فهیخل  یاری  و  حکومت  یاری  حضرت  ی ها  یهمکار  نی ا  مییبگو  میتوان  ینم  نیبنابرا  .اند

  .ی«دی  امسکت»  . نبوده  یهمکار  امر  یابتدا  در  که   کردند   حیتصر  حضرت  ا یثان  . « اهله   و  فه یالخل   انصر»  نفرمودند   . « اهله   و  االسالم  انصر»

  ابتدا   از  چرا  ،بود  برقرار  رابطه  حسن  و  داشتند  عالقه  آنها  به  و  دانستند  یم  مشروع  و  بودند  رفتهیپذ  را  هاآن  حکومت  اگر  .داشتم  نگه  دست

 رجوع   بود؟  چه  آن  .شوند  وارد  حضرت  که  شد  باعث   ناگوار  و   تلخ  اتفاقات  که  نیا  سوم  نکته  و   .دوم  نکته  ن یا  .نکردند  یهمکار  به  شروع

 . «محمد  نی د  محو  یال  دعون ی   دوم   و  رجعت  قد  الناس   راجعه   تیرا»  .امبریپ   نید  بردن  نیب  از  یبرا  خلفا  تالش  و  اسالم  از  مردم

 برابر   در  خلفا  یعلم  شکست  بستر  در  :دو  .خلفا  حکومت  ینظام  شکست  بستر  در  :کی  .آمد   یم   شیپ   داشت  بستر  در  همه  اتفاقات  نیا  که

  .مسلمانان  یبرا  ها آن  ی فتواها  و   ها   قضاوت  در   و   مسلمانان  برابر  در   خلفا  یها  جهالت   و  اشتباهات  بستر  در  : سه  و   ،ینصار  و  هودی  دانشمندان

  لفاخ  حکومت  نه  کردند  کمک  را  اسالم  و  شدند  وارد  ،رندیبگ  را  نید  برنده  نیب  از  و  غلط  بستر  سه  نیا  یجلو  نکهیا  یبرا   حضرت  نیا  بربنا

  ی کس  نیرالمؤمن یام  نکهیا  آن  و  می کن  یم  دایپ   دست  ییطال  نکته  کی   به  ،شدگفته    که  ینکات  با  .خلفا  به  نه  ؛کردند  کمک  مسلمانان  به  .را

  و  است  یراض  او   ، پسندد  یم   خدا  که  ییآنجا  .است  خدا   غضب  و  تیرضا   طبق  بر  اش  یناخشنود  و  یخشنود  و  ت یرضا  و   غضب  که  است

  و اند  کرده  ظلم ها آن که ندیب یم چون ، کشد  یم  دست خلفا با یهمکار از نیرالمؤمنیام اگر .است غضبناک ، پسندد ی نم که ییجا آن

 چون  کند  یم  یهمکار  که  ییجا  آن   و  .ستین  یراض  قتیحق  غصب  به  خدا  و   .اند  کرده  قتیحق  غصب  هاآن  .ستین  یراض  ظلم  نیا  به  خدا

  ، عملش  و   اقدام  هم و  داشتنش  نگه  دست هم  پس   .است  یراض  ها   مسلمان  و اسالم  به  ی رسان  کمک  نیا  به و  یهمکار نیا  به  خدا   داند  یم

  ی اقدام  و  مینه  شیپ   پا  که  باشد  نیا  درست  و  حیصح  ییجا  اگر  ما  ،مردم  ما   از  یلیخ  خالف  بر  دیشا  .است  خدا  تیرضا  طبق  بر  دو  هر

 درست   . میباش  موفق  حیصح  و  درست  فهیوظ  نیا  در  نگذارد  مان   یشخص  یها  یناخشنود  و  ها   غضب  آن  ، یشخص  الیام  آن  د یشا   ،میکن

 نیآست  و   کنم   دراز  یاری  دست  د یبا  ،بگذارم  ش یپ   پا  و   کنم   کمک   د یبا  کهنجایا  اما   دارم  نظر   اختالف  او   با   که   درست  دارم،   دعوا  یفالن   با   است

 من  با   کرده،  تا   بد   من  با   ،هست  من  مقابل   طرف  در  که  یکس  است  درست  . شود  یم   مالیپا  یکس  حق  نجا یا  .کنم   ی نم  کاری  بزنم،   باال 

  ب خ  . شود  یم   مال یپا  یکس  حق  ، نرسانم   کمک  و   نزنم  باال   نیآست  اگر   نزنم،   باال  دست   من  اگر  اما   داده،   آزار  را  من   ، کرده  مخالفت  اریبس
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  موفق   خودم  یاصل  فهیوظ  در  که  گذارد  ی نم  یداخل  یها  نهیک  و  حرص  آن  و  یشخص  ال یام  آن  واقع  در  .کند   ینم  را  کار  نیا  من  مثل  یکس

  او   حق  نکهیا  با  ،اند  کرده  ظلم  او  به  نکهیا  با  .است  خدا  یبرا  تشیرضا  و  غضب   که  است  یکس  .ستین  گونه  نیا  نیرالمؤمنیام  اما  .باشم

 مسلمانان   به  کمک  آن  جهینت  که  یا   یهمکار  اما  .دارد  یهمکار  حال  نیع   در  هم  باز  اند،   رسانده  شهادت  به  را  او  همسر  نکهیا  با  اند،  ربوده  را

 معتزله   از  و  ستهیز  یم  ۴  قرن  در  حدودا  که  است  سنت  اهل  بزرگ  دانشمندان  از  یاسکاف  جعفرابو  است  جالب  یلیخ  . باشد  اسالم  اصل  و

  خشم  و  یظغ   کظم   سدینو  یم   او  .کرده   اشاره  قتیحق  نیهم  به  کتاب  نیا  ۲۲۹  صفحه  در  .الموازنهو  اریالمع  نام  به  دارد  ی کتاب  .هست  هم

 مراجعه  هنگام   به شود یم حاضر و  کند یم صبر فهیخل دو یها ستم  بر که د ید توان یم  جا بدان  تا طالب یاب ابن یعل در را خفتن فرو

 است  بوده  ی وقت  در   طالبیاب  ابن  ی عل  به  آنها   مراجعه  کند،   کمک  هاآن  به  خود  نظر  و  فکر  با   . دی نما  مشارکت  آنها   با   ، شانیکارها  در   آنان

 او   با  دو  آن  که  است  بوده  یحال  در  طالبیاب  ابن  ی عل  یها  کمک  .شدند   یم   عاجز  مشکالت  و  کارها  ریتدب  از  و  افتادند   ی م  تنگنا   در  که

 چ یه  ییفرمانروا .اند نداده یزیچ چیه او به حکومت یدرآمدها آن از یعنی حکومت، یها خراج از .نکردند یمشورت چیه خالفت مورد در

 و  یفرماندار  اند،   نکرده  کمک  او  به  که  یاسیس  مسائل   در  دینیبب  دیگو   ی م  د، یگو  یم  را  ها  نیا  ی وقت  .اند   نکرده  واگذار  او  به  را  ینیسرزم

 را  ها  یاستاندار  و  ها  یفرماندار  دادند،  ها  حکومت  ها  وقاص  یاب  ابن  سعد  امثال  به  ها  رهیمغ  امثال  به  نکهیا  با  اند،  نداده  او  به  یاستاندار

  چیه  یعل  به  اما   دندیبخش  المال  ت یب  یها  ثروت  از  ها   آن  به  نکهیا  با   . نکردند  نیچن  طالبیاب  ابن  یعل   با   ی ول  کردند،  میتقس  ها   آن  نیب

  ها  آن هم اگر و  کند استفاده آنها از بخواهد که نبود  یکس طالبیاب ابن  یعل البته . کردند محروم را ی عل گونه همه ی عنی دند،ینبخش

  و  ربودند را او  یاله خالفت و یاله حق کردند،   ظلم او به نکهیا نیع  در که  مینیب یم  اما .کردند ینم قبول  طالبیاب ابن ی عل  ،دادند یم

 خودش   یاسکاف  جعفرابو  نکهیا  با  است  جالب  .نداشتندرب  یهمکار  از  دست  حضرت  اما  کردند  محروم  را  او  یمال  و  ینظام  و  یاسیس  مسائل  در

 فقط   .ستین  خدا  یبرا  جز  تشیرضا  و  غضب  طالبیاب  ابن  یعل   دی بدان  تا   گفتم  را  قیحقا   نیا:  دیگو  ی م  را  نیا  ادامه  در  اما  است  یسن

 عضبه   کن ی  لم  طالبیاب ابن یعل ان »  .گردد   اطاعت   خدا   که  گردد یم   خشنود  آنگاه  و   شود  تیمعص خدا   که شود  ی م  خشمناک   یوقت

 خودشان   فهی وظ  طبق  نیرالمؤمنیام  که  مینیب  یم  نیا  بربنا  .«الله  یاطع اذا یرضی و ربه  یعص اذا ی غضی .یالتعال للله  اال رضاه ال و

  نیا  اما  کند   دا یپ   تحقق  خودشان  دشمن   با  یهمکار  ضمن  در  کمک  ن یا  هرچند  . کنند  مسلمانان  کمک  که  بود   نیا  فهیوظ  . کردند  عمل

  و   دوستانه  رابطه  آنها  با   هرگز  حضرت  که  کرد  اثبات  را  نکته  نیا  البته  و  نداشت  باز  فهیوظ  انجام  از  را  حضرت  آن  مقارنت  نیا  و  تیضمن

  .داد  میخواه پاسخ ندهیآ جلسه هللءاشا ان را ستخلفا از نیرالمؤمن یام دیتمج به مربوط که یگرید شبهه .نداشتند یا مانهیصم
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