
 پیش از امامت فعالیتهاي امام مجتبی

 منش ابوالفضل هادي

 اشاره
سوگمندانه بایـد گفـت آگاهیهـاي    
عمومی ما دربـارة سـبط اکبـر رسـول     

هـاي زنـدگانی    در برخی زاویه خدا
پربرکت ایشان بسیار محدود اسـت و  
ــام     ــناخت ام ــاه ش ــه گ ــه ک همانگون

شـود،   خالصه در قیامش می حسین
نیز خالصه در  شناخت امام مجتبی

دورة کوتاه خالفت و صـلح تحمیلـی   
ایـن  . گـردد  ایشان در بدو امامتشان می

آوردي به تالشهاي سیاسی،  مقاله روي
پـیش از   فرهنگی و اقتصـادي امـام  

 .امامت ایشان دارد
   فعالیتهاي سیاسی .الف

امـام   کنار گذاشتن هسال 25دوران 
بر آن حضرت و خاندانشـان   ،علی

در  امـام مجتبـی  . دبـو  بسیار سخت
این دوران، مادر بزرگـوارش را نیـز از   

بیـت   اهـل و   امـام علـی  . دست داد
 گـر تحـوالت   نظارهاز دور  میشان،اگر

ــلمانان  ــه مس ــورد جامع ــوده و در م ب
مسائل کلّی مربوط بـه اعـتالء جامعـه    

امـام  . نمودنـد  اسـالمی مسـاعدت مـی   
نیـــز از خیرخـــواهی و     حســـن
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مسلمانان و  فعالیتهاي سودمند به حال
فروگـذار  گزاري به دین اسالم  خدمت

بـه   بزرگوارشان ، تا اینکه پدرکرد نمی
ــید  ــت رس ــفعالیت. ندخالف ــام ه اي ام

در این دوران، بـه قـرار زیـر      حسن
 :است
بسیج مردم براي شرکت در جنـگ  . 1
  جمل

ناتوانی شدید عثمان در حاکمیـت،  
گراییهـا،   ا، قومیـت هتبعیضـ و گسترش 

اب و کتاب از بیـت  حس بخششهاي بی
ها مشکل دیگر سبب شد تا  المال و ده

خــواه از  اي معتــرض و عــدالت جبهــه
مردم مدینه در برابـر او صـف آرایـی    

عثمـان بـه تحریـک شـماري از     . کنند
عناصر سودجو و فرصت طلب ماننـد  

لحه، زبیر و عمروعاص کشته شد و ط
بـا   علـی . رسـید  فت به علیالخ

ــا    ــاکمی ع ــه او را ح ــود اینک دل وج
ولی از فتنـه قتـل او نیـز     ؛دانست نمی

دانسـت ایـن    ناخشنود بـود؛ زیـرا مـی   
ــی    ــري در پ ــوبهاي دیگ ــوب، آش آش

در ماجراي قتل  امام. خواهد داشت
 کـرد کـه   به مـردم گوشـزد مـی   عثمان 

فت عثمان، بـه او  هرکس در زمان خال
، بایـد آن را بـه   چیزي بخشـیده شـده  
و عملکـرد او   1.بیت المال باز گردانـد 

 2.برد ال میؤبه شدت زیر س را
در ماجراي قتـل   علیامام اینکه 

عثمان، موضعی شفاف از خود نشـان  
نــداد، دســتاویزي شــد بــراي عناصــر 

طلبی  هایی براي قدرت سودجو تا بهانه
حکومـت   علـی امـام  . به کار گیرند

بـرد و آنـان    خود را با عدالت پیش می
خـو   ،که به زر اندوزیهاي زمان عثمان

ند و همانانی که مـردم را بـه   کرده بود
کردند، پس از مدتی  قتل او تشویق می

که اوضاع را بـه فراخـور حـال خـود     
ــان را    ــونین عثم ــراهن خ ــد، پی ندیدن

                                                             
ــی،  . 1 ــاب العرب ــی، دارالکت ــه امین الغــدیر، عالم

 . 73، ص 9ق، ج . هـ  1403بیروت، 
نهـــج البالغـــه، محمـــد دشـــتی، موسســـه . 2

ش، . هــ   1382امیرالمؤمنین، قم، چاپ هشتم، 
 . 80، ص 30خطبه 
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در . دستاویز مقاصد پلید خود ساختند
طلبـی   بصره بـه اخاللگـري و آشـوب   

فرزند بزرگ خود  امام. دست زدند
را براي جلب مشـارکت    امام حسن

ز با پیمان شکنان به کوفه مردم در ستی
وقتی مـردم او را دیدنـد کـه     1.فرستاد

خواهد براي آنـان سـخنرانی کنـد،     می
 ةزبـانِ زاد ! خـدایا «: گفتند زیر لب می

 » .دختر پیامبرمان را گویا گردان
به سبب بیماري کـه   امام مجتبی

داشت، به ستونی تکیه کرد و سـخنان  
 امام. بسیار شیوا و رسایی ایراد کرد

پــس از ســپاس و ســتایش بــه درگــاه 
 : خداوند فرمود

»ها الناسةَ أمیـرِ   ! ایعـووا د أُجیبـ کُم و
فَـأُجیبوا دعوتَنـا و   ... سیروا إلی إخـوانکم 

ــتُم و أنَّ   ــا و ابتَلی ــا ابتَلین ــی م ــا علَ أَعینُون
قَد خَرجـت مخرَجـی   : أمیرَالمؤمنین یقُولُ

ذکرُ اهللاَ رجالً هذا ظالماً أو مظلوماً و أَنّی أَ
                                                             

ــر الجــزري،  . 1 ــن االثی ــاریخ، اب الکامــل فــی الت
ــروت،   ــواء، بیـ ـــ  1410داراالضـ ، 2ق، ج . هـ

 .168ص

رعی حقَّ اهللاِ إالّ نَفَـرٌ فـإنْ کنـت مظلومـاً     
واهللاِ إنّ . أعــانَنی و إنْ کنــت ظالمــاً أخــذ

ن   أولُّ مـ نی وعاین بطَلحۀَ و الزُّبیرَ لَأولُّ م
دعـوت پیشـوایتان را   ! اي مردم 2؛غَدرا

اجابــت کنیــد و بــه ســوي برادرانتــان 
اسـخ  پس دعوتمـان را پ . حرکت کنید

گویید و ما را در آنچـه بـدان گرفتـار    
ایـد، یـاري    ایم و بدان گرفتار شده شده

که « :فرماید می امیرالمؤمنین. رسانید
ام،  من از منزلگاه خویش خـارج شـده  

مـن  ] بدانیـد . [حال یا ظالمم یا مظلوم
بسان مردي هسـتم کـه حـق خـدا را     

اگر تنها بماند، رعایت خواهـد  ] حتی[
م بودم یاریم کنیـد  پس اگر مظلو. کرد

؛ بـه  ]شـما [و اگر ظالم هستم، تسلیم 
طلحـه و زبیـر اول کسـی    ] قسم[خدا 

بودند که با مـن بیعـت کردنـد و اول    
وپیمـان  [ ».کسی بودند که دغل کردند

 »] .شکستند
                                                             

، باقر شـریف  حیاة االمام الحسن المجتبی. 2
تا،  ق، بی. هـ 1409القرشی، دارالکتب االسالمی، 

 .436، ص 1ج
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با کالمـی آتشـین بـا مـردم      امام
مـردم پـس از شـنیدن    سخن گفـت و  

آمـادگی خـود را بـراي     ایـن  ،سـخنان 
ــگ و ــی شــرکت در جن ــاري عل  ی

توانست   اعالم کردند و امام مجتبی
سپاه انبوهی را براي جنـگ در رکـاب   

 .گرد آورد علی
   شرکت در جنگ جمل. 2

ــی ــام مجتب ــگ جمــل  ام در جن
گیر و شجاعانه داشت  حضوري چشم

و ضربه نهایی را با نحـر کـردن شـتر    
عایشه به انجام رسانید و جنگ را بـه  

 .ادسود امیرالمؤمنین پایان د
بسیج مردم براي شرکت در جنـگ  . 3

   صفین
آتش جنگ جمل فـروکش نکـرده   

هـایی ناآشـنا در برپـایی     بود که زمزمه
فتنه خونین دیگري از آن سوي مرزها 

معاویه و همدسـتانش  . به گوش رسید
ســرگرم تجهیــز ســپاه و جمــع آوري 

. بودنـد  نیرو بـراي جنـگ بـا علـی    
ــؤمنین  ــه امیرالم ــر ب ــید  خب آن . رس

را  فرزندش امـام مجتبـی  ، حضرت
مأمور کرد تا براي مردم سخنرانی کند 
و آنان را براي دفاع در برابر مهاجمان 

امـام  . زرپرست و زورمدار تشویق کند
در حضور پدر، سخنان رسا  مجتبی

پس از حمـد و  و شیوایی بیان نمود و 
مردم را به جنـگ بـا   ستایش خداوند، 

ــرد  ــویق ک ــه تش ــی از . معاوی در بخش
 : آمده است ه امامخطب
لَم یجتَمع قَوم قطّ علَی أمرٍ واحـد إالّ  «

ــدتُهم     ــتُحکمت عق ــرَهم و اس ــتَد أم اش
   فَإنّـه هنُـودج تَالِ معاویۀَ وی قوا فدفَاحتَش
  قطَـعذالنَ یال تَخاذَلُوا فإنَّ الخ رَ وضقَد ح

ۀِ نجدة نیاطَ القلبِ و إنَّ اإلقدام علَی األسنَّ
و عصمۀ ألنّه لَو یمتَنع قَوم قطّ إالّ رفَع اللُه 
عنهم العلَّۀَ و کَفَاهم جوائح الذِّلَّۀَ و هداهم 

همانا هیچ ملتی بر کـاري   1؛معالم الملَّۀَ
؛ ]دو یکپارچـه نشـدن  [اجتماع نکردند 

ــد و    ــدرت یافتن ــدان ق ــه ب ــر آنک مگ
                                                             

اربلى، على بن االئمۀ،   کشف الغمۀ فی معرفۀ. 1
، ق. ـ هـ  1381تبریز، هاشمى،  عیسى، مکتبۀ بنى

 . 112، ص 3ج
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اي پـس بـر  . پیوندشان اسـتوار گردیـد  
ــه   ــا معاوی ــرد ب ــیج و لشــکرش نب بس

 گردید؛ زیرا او اینک آماده شده اسـت 
یــد کــه آن، رشــته نکننبــرد را رهــا و 

را از  ]تــان و همبســتگی[ا هــپیونــد قلب
درستی که دسـت بـردن    به برد میان می

به سـالح و سـرنیزه، بزرگـی و پـاکی     
ــداري   ؛اســت ــومی پای ــز ق ــرا هرگ زی

به برکـت  [نکردند، مگر آنکه خداوند 
را از ایشــان  مریضــی، ]ایــن پایــداري

ــختیها و   ــان را از سـ ــت و آنـ برگرفـ
ــوي    ــه س ــت و ب ــاه داش ــا نگ خواریه

  ».هاي دینداري هدایتشان کرد نشانه
شرکت در جنگ صفین و فرماندهی . 4

   نظامی
متأسفانه بـرخالف خواسـت امـام    

هـاي خالفـتش،    بهترین لحظه علی
ــد؛ در   ــوالنی گردی ــی ط ــرف جنگ ص

ــه ایـــن د ــالی کـ وران درخشـــان حـ
توانست صرف عمران و آبـادانی و   می

ریزیهاي حکومت علـوي   تحقق برنامه
ین در جنگ صـفّ   امام مجتبی. گردد

دستور یافـت   از سوي امیرالمؤمنین
لشـکر را   1که سمت فرماندهی میمنـه 

ــرد  ــده گی ــی  2.برعه ــام مجتب در   ام
زد و  رکاب پدر، دالورانه شمشـیر مـی  

ــی. کــرد حملــه مــی ــی عل رزمِ   وقت
نمایان او را دید که چگونـه بـه قلـب    

ــه  ــمن حمل ــی دش ــراي   ور م ــود، ب ش
ــرادرش   ــان او و بـ ــت از جـ محافظـ

، دسـتور داد تـا آنـان را بـه     حسین
 امیرالمـــؤمنین. عقـــب برگرداننـــد

د ناز جنگ بازداردستور داد تا آنان را 
 3.دشان به خطر نیفتکه جان

در گرمــا گــرم جنــگ، معاویــه    
را کـه دیـد،    جنگیدن امـام مجتبـی  

ــت تـــا سیاســـت پلیـــد و     خواسـ
  امـام حسـن   ةاش را دربار همیشگی

یشان از اینرو، کوشید تا ا. به کار گیرد
                                                             

 .جناح راست لشکر. 1
ــی ط. 2 ــن شــهر آشــوب  مناقــب آل اب ــب، اب ال

  المـازنـــدرانی، مؤسســۀ االضــوا، بیــــروت،   
 .168، ص 3ق، ج . هـ 1403

 .497، ص1، ج المجتبی  حیاة امام الحسن. 3
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هاي پوشالی از میدان به در  را با وعده
به همین منظور، عبیداهللا بن عمـر  . کند

فرزنــد کوچــک خلیفــه دوم و از    -
را بـه   -یاغیان آزاد شده امت عثمـان  

را  امام حسن میدان جنگ فرستاد تا
هـا از   با وعده خالفـت و دیگـر بهانـه   

وقتی عبیـداهللا، امـام   . میدان به در کند
ــی ــغ مجتب ــد،   ولرا مش ــارزار دی ک

بـا تـو کـاري    «: نزدیک رفت و گفـت 
دست از جنگ کشـید و   امام ».دارم

عبیداهللا پیشنهاد معاویه را . نزدیک آمد
بـا تنـدي    امـام . رسـانید  به امـام 
 : فرمود
ی أنظُرُ إلیک مقتوالً فی یومک أو لَکَأنّ«

غَد  کعخَـد و نَ لَکیأما الشیطانُ قَد ز ك
ک مخلقـاً بـالخُلُوقِ    گـویی  ؛ حتی أخرجـ

بینمـت کـه امـروز یـا فـردا کشـته        می
ولی شیطان فریبـت داده   ؛خواهی شد

و این کار را برایت زیبا نمـوده اسـت   
  ».رنگینت کند] به خون[تا روزي که 

ــگفت ع ــد اهللا ش ــد و  بی زده و ناامی

. گاه بازگشت سرافکنده به سوي خیمه
معاویه بـا دیـدن حالـت او، خـود بـه      

ناراحـت  [«: جواب پـی بـرد و گفـت   
 1».است او پسر علی]  مباش
ــخن. 5 ــیگس ــاجراي  وي عل در م

 حکمیت
جنگ صفین طوالنی شـده بـود و   

دسـت   علی. رفت نتیجه پیش می بی
معاویـه بـر    داشت و از حقیقت بر نمی

جنگ، . فشرد سخن باطل خود پاي می
جنگ حق و باطـل بـود و هـر دو در    

. دادنـد  شعار خود سرسختی نشان مـی 
اند این جنگ نزدیک  تا آنجا که نوشته

 . به یک سال و نیم به درازا کشید
 ،سرانجام تا پیـروزي لشـکر حـق   
 ؛تنها چند ضربه شمشیر دیگر نیاز بود

بـر سـر    به دسـتور معاویـه قرآنهـا را   
 ۀها کردند و کتاب خـدا را بازیچـ   نیزه

طلبـی خـود قـرار     دنیاپرستی و قدرت
ــد ــپاه  . دادنـــ ــه در ســـ در نتیجـــ

                                                             
 - 165، صــص 3مناقــب آل ابــی طالــب، ج . 1

168. 
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ــؤمنین ــاد و   امیرالم ــتگی افت دو دس
چشمهاي ظاهربین و نیز بازوان خسته 
از جنگ، شمشیرها را زمین گذاشـتند  

را به پذیرش حکمیـت وادار   و امام
ــد ــی   . کردن ــه راحت ــب ب ــدین ترتی ب

ــرت ــی حض ــار   عل ــت کن از خالف
دیري نپایید که این اشتباه . گذاشته شد

ناپذیر براي همگـی بـه    بزرگ و جبران
از اینرو، به سـختی ابـراز   . اثبات رسید

ــی از   ــی بعض ــد و حت ــیمانی کردن پش
خواستند تا پیمـانی را کـه بـه     علی

اصرار آنان بسته بود، بشکند و جنـگ  
ولی برخـی نیـز    ؛محابا آغاز کند را بی

 خود حضرت ،هاي مختلف بهانه به
ر مـی   دانسـتند  را در این جریان مقصـ .

گـري از   رفـت کـه آشـوب    بیم آن می
سرگرفته شـود و فاجعـه دیگـري بـه     

 .وقوع بپیوندد
اي کـه   در اینجا، الزم بود تا چهـره 

براي همگان مورد پـذیرش و احتـرام   
گري کنـد و آشـوب را    است، میانجی

امـام  بـه همـین منظـور،    . پایان بخشد
را که   فرزند بزرگش حسن علی

مأمور کـرد   ،اي پذیرفته شده بود چهره
له را روشـن و  ئتا از طرف ایشان مسـ 

او باید نخست بـا  . مشکل را حل کند
ــه    ــی را ک ــده، حکم ــانع کنن ــل ق دالی
ابوموسی اشعري صادر کرده بود، لغـو  

ــی ــوگیري از   م ــراي جل ــز ب ــرد و نی ک
هاي مخالفان، مشروعیت حکمیت  نهتف

ایــن کــار در آن . پــذیرفت را نیــز مــی
تر حاضـران   موقعیت حساس که بیش

جزو مخالفـان بودنـد، بسـیار دشـوار     
در   نمود و کسی جز امام مجتبی می

تــوان انجــام   میــان هــواداران علــی
ــین مســ  ــتئچن ــام . ولیتی را نداش ام

 : گونه فرمود آن جمع این در مجتبی
ی   أَکْثَـرْتُم  قَـد  !النَّاس أَیها« ـ فـ ینِذَه 

ا  بعثَاا ملَینِ و إنَّجالرَّ کُمـحیتَـابِ  لبِک  ه  اللـَّ
و الْکتَابِ  علَى بِالْهوى علی الهوي فَحکَما

ه  و حکَمـاً  یسم لَممن هکذا   محکُـوم  لَکنـَّ
هلَیگمـان شـما دربـاره     بی! اي مردم؛ ع

]  عمروعاص و ابوموسـی [این دو مرد 
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ده سخن گفتید و آنها را برگزیدیـد  زیا
نه از روي  ،تا با کتاب خدا حکم کنند

ولـی آنهـا بـا هـواي      ؛هواي نفسشـان 
و  ؛نفس حکم کردند نه با کتاب خـدا 

امیـده  کسی کـه چنـین کنـد، حکَـم ن    
 ».محکوم استشود؛ بلکه  نمی

ــام ــر ام ــی در از منظ ــو موس ، اب
رابطه با خلیفه قـرار دادن عبـداهللا بـن    

 :کب سه اشتباه شدعمر، مرت
با نظـر پـدرش عمـر مخالفـت     . 1
؛ زیرا عمر به خلیفه قرار دادن او هکرد

حتـی او را از اعضـاي   و راضی نبـود  
 .شوراي شش نفره نیز قرار نداده بود

ایـن   با خود عبداهللا بن عمـر در . 2
 .باره مشورت نکرده بود

مهاجرین و انصار که حکومـت  . 3
ــور  ــد و نظــر آنهــا م د را منعقــد کردن

پذیرش مردم بود، نظري در ایـن بـاره   
ایـن   تنهـا از آنِ  ،اند و این حکـم  نداده

 .دو نفر است
له حکمیـت و  ئاصـل مسـ   ،امام

ــروعیت آن  ــذیرفت و را مش ــان پ اذع

نیز سعد بـن   رسول خداداشت که 
معاذ را در جریان بنـی قریظـه حکَـم    

ا کـه مـورد   قرار داد و او نیـز آنچـه ر  
ــود، حکــم کــرد  ــا ؛رضــاي خــدا ب  ام

کـرد،   تردیـد اگـر او مخالفـت مـی     بی
 1.داد نیز رضایت نمی رسول خدا

ــی ســخنان شــیواي امــام ، مجتب
هر  ؛له را بر همگان آشکار ساختئمس

گري  گاه دست از فتنه چند دشمن هیچ
ایـن سـخنان، جایگـاه    . داشـت  بر نمی

را براي   علمی و سیاسی امام حسن
 . همگان روشن ساخت

ــی و ج . 6 ــاور سیاسـ ــین مشـ انشـ
   امیرالمؤمنین علی

با بررسی جریانهاي تاریخی عصـر  
شـود کـه امـام     روشن می امام علی

گیریهـاي   در تمـامی تصـمیم    حسن
ریزیهاي او نقـش   و برنامه امام علی

اي داشـته اسـت؛    مهم و تعیـین کننـده  
ــام  زیــرا امــام علــی ــا ام همــواره ب

همــین . کــرد مشــورت مــی حســن

                                                             
 . 53، ص 1، ج حیاة امام الحسن بن علی. 1
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شان را به اثبات له توانایی واالي ایئمس
رسـاند؛ چـه اگـر فـردي دانـاتر و       می

 تواناتر از او در میان هواداران علـی 
شــد، حتمــا او انجــام ایــن  یافــت مــی

ــر دوش مــی در . گرفــت وظــایف را ب
کتابهاي تاریخی آمده است که پس از 

مدت یـک   علی ،پایان جنگ جمل
ــرد  ــپري ک ــاه را در بصــره س ــام . م ام

و امـام   در این مدت بیمار شد  علی
ــی ــه جــاي آن حضــرت   مجتب  ب

 1.نقش پدر را بر عهده گرفت
پیش  علیکه اند  همچنین نوشته

از جنـــگ بـــا معاویـــه، ســـرداران و 
فرماندهان سپاه خود را براي مشورت 
ــگ    ــاره جن ــان درب ــرد آورد و از آن گ

در ایـن هنگـام، امـام     .نظرخواهی کرد
عنــوان مشــاور سیاســی  بــه مجتبــی

الهی، نظر خود پس از ستایش  علی
بیان در اجتماع بر حق و دفاع از آن را 

 2.داشت
                                                             

 . 161، ص 3مناقب آل ابی طالب، ج . 1
، ابن ابی الحدید، دار الهدي شرح نهج البالغه. 2

 .281، ص 1الوطنیه، بیروت، بی تا، ج 

بــا بررســی جریانهــاي   
 تاریخی عصر امام علـی 

شـود کـه امـام     روشن می
ــن ــامی   حســ در تمــ
ــمیم ــام   تص ــاي ام گیریه

ریزیهاي او  و برنامه علی
نقـــش مهـــم و تعیـــین 

 اي داشته است کننده
   هاي فرهنگیتفعالی .ب
ـ  . 1 ی امـام  مشاور و جانشـین فرهنگ
   علی

در تبیــین مســایل  امــام مجتبــی
ایـن  . علمی و اعتقادي بسیار توانا بود

امـر از همــان اوان کــودکی در ایشــان  
 و علی نمودار بود و حتی پیامبر

بـه دلیــل آگــاهی از فرهیختگــی امــام  
در کودکی به او دستور حلّ   مجتبی

 .دادند ل را میئمسا
از  -در رحبــه  انـد علـی   نوشـته 

بود که مردي نزد او  -هاي کوفه  لهمح
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: آمد و بسیار ابراز ارادت نمود و گفت
اما امام  ».هستم من از ارادتمندان شما«

ــی ــذیرفت و او را از  علــــ نپــــ
ارادتمندانشان بر نشمرد؛ بلکـه وي را  

پادشـاه   از سويکه فردي معرفی کرد 
ایی  هپرسشـ براي پرسـیدن  کشور روم 

سخ آن را و پا هبا پیکی به شام فرستاد
ــت  ــه خواس ــت هاز معاوی ــون . اس و چ

بـود،  معاویه از پاسخ آن ناتوان مانـده  
فرستاده  ایشانو را براي حلّ آنها نزد ا

  مرد با شگفتی سـخنان علـی  . است
ولــی مــن «: را تصــدیق کــرد و گفــت

کـس از   ام و هـیچ  مخفیانه اینجـا آمـده  
امـام   ».آمدن مـن خبـر نداشـته اسـت    

را  شسشـهای پرتا  فرمودبه او   علی
ــد  ــن دو فرزن ــا یکــی از ای ــام (ش ب ام

در میـان   )یا امام حسـین  مجتبی
ــذار ــت  .دبگ ــرد گف ــدت «: م از فرزن
 امام مجتبـی اما  ».پرسم می حسن

خواهـد   کـه او مـی   فرمودبه او زودتر 
فـرق حـق و   «: بپرسد؛ سـپس فرمـود  

باطـل چقـدر اسـت؟ میـان آســمان و     
اي اسـت؟ مسـافت    زمین چـه فاصـله  

و مغرب چه اندازه است؟ میان مشرق 
قوس و قزح چیست؟ ارواح مشـرکان  
در کجـا جمــع اسـت؟ ارواح مؤمنــان   

اند؟ خنثی چیست؟ کدام ده  کجا جمع
تـر از   چیز است کـه هـر کـدام قـوي    

مرد شـامی دوبـاره بـا     »دیگري است؟
 شپرسشــهایاقــرار کــرد کــه شــگفتی 

 ؛فرمـود  امام مجتبیکه  ههمینها بود
ایش بــه یــک یــک پرسشــه و امــام

 :پاسخ داداینگونه 
میان حق و باطـل چهـار انگشـت    

به چشم دیـدي   آنچه را ؛فاصله است
حق و آنچه را با گوش شنیدي باطـل  

 . است
فاصــله میــان آســمان و زمــین بــه 
اندازه درخواست یک فرد ستمدیده و 
یک لحظه چشم بر هـم زدن اسـت و   
هــر کــس غیــر ایــن را بگویــد، دروغ 

 .گفته است
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بـه   ،ق و مغـرب فاصله میان مشـر 
اندازه حرکت یک روز خورشید است 
کــه صــبحگاه از مشــرق، طلــوع و در 

 .کند مغرب، غروب می
قوس را به قزح نسبت نـده؛ زیـرا   

ولی رنگین کمـان،  . قزح شیطان است
نشــانه قــدرت خداســت کــه پــس از 

شـود   بارش باران رحمتش، نمودار می
 .خیزي و برکت است و نشانه حاصل

ایی بــه نــام ارواح مشــرکان در جــ
و ارواح مؤمنان در جایگـاه  » برهوت«

 .است» سلمی«اي به نام  گسترده
خنثی کسی است کـه جنسـیت آن   

او باید صبر کنـد تـا   . مشخص نیست
 .بزرگ شود

این پرسـش  در ادامه درباره  امام
که کدام ده چیز است که بـر یکـدیگر   

ــه دارد ــود ،غلب ــدا  «: فرم ــنگ را خ س
ن ولـــی آهـــن از آ ؛محکـــم آفریـــد

تـر اسـت و آن را قطعـه قطعـه      محکم
تر از آهن، آتـش اسـت    مقاوم ؛کند می

تـر از   قـوي  ؛کنـد  که آهن را ذوب می

آتــش، آب اســت کــه آن را خــاموش 
تر از آب، ابر است کـه   چیره ؛سازد می

بـه جـا    آب را به صـورت بـاران جـا   
  تر از ابر، باد است کـه آن  قوي ؛کند می

بـاد،   و پیروزتـر از  ؛دهـد  را انتقال مـی 
بـه   اند که به آن دسـتور جـا   فرشتگان
 ،نیرومندتر از فرشتگان ؛دهند جایی می

 ؛میرانـد  عزرائیل است که آنهـا را مـی  
مرگ است کـه   ،نیرومندتر از عزرائیل

و از همـه اینهـا    ؛میرانـد  او را نیز مـی 
تر و باالتر، فرمان خداوند بـزرگ   قوي

میراند و خود  است که مرگ را نیز می
 ».ماند همواره می

ــامی     ــخ تم ــه پاس ــامی ک ــرد ش م
: اي خود را گرفته بـود، گفـت  هپرسش

دهم که تو فرزند رسـول   شهادت می«
طالب از  علی بن ابی ،خدایی و به حق

معاویه سزاوارتر بر خالفت و رهبـري  
 1».است

                                                             
مرد شامی نزد معاویه بازگشت و معاویه نیـز  . 1

پاسخها را از قول خود براي پادشاه روم فرستاد؛ 
ولی او فهمید که پاسخها را معاویه نداده است و 

کـه ایـن    سـوگند بـه عیسـی   «: به او نوشـت 
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در جنــگ  امــام مجتبــی
گیـر و   جمل حضوري چشم

شجاعانه داشـت و ضـربه   
نهایی را با نحر کردن شتر 

به انجام رسـانید و   عایشه
جنــــگ را بــــه ســــود 

 امیرالمؤمنین پایان داد
گونه مطالب که نشانگر برتـري   این

است، در تـاریخ    علمی امام مجتبی
 . فراوان است

 امام جمعه موقت کوفه. 2
یکی از مسئولیتهاي مهـم فرهنگـی   

در دوران خالفـــت   امــام مجتبــی  
ــود امیرالمــؤمنین . امامــت جمعــه ب

ــام علــی ــرك  هرگــاه ام ــه را ت کوف
ــی ــدکرد م ــذري    ن ــل ع ــه دلی ــا ب و ی

                                                                    
و خانـدان آنهـا    نپاسخها برخاسته از پیامبرا
بحار االنـوار، محمـد   . است و به تو ربطی ندارد

 1403باقر المجلسی، مؤسسۀ الرسـالۀ، بیـروت،   
 .325، ص 43ق، ج . هـ 

 ند،نتوانستند نماز جمعه را اقامه ک نمی
ایـــن مهـــم را بـــر دوش فرزنـــد    

 1.گذاشتند ترشان می بزرگ
   ديافعالیتهاي اقتص .ج

گیرتـرین تالشـهاي    یکی از چشـم 
ــی   ــام مجتب ــادي ام در دوران  اقتص

پـیش از امامــت، سرپرسـتی زمینهــا و   
، وي پیامبر اکـرم اموالی بود که از س

بـه   و فاطمـه زهـرا   امیرالمؤمنین
عنــوان وقــف مشــخص شــده بــود و 

تر آنها به حجاج بیت اهللا الحـرام،   بیش
ــانواده   ــتمندان و خــ ــان، مســ یتیمــ

ایــن . وقــف شــده بــود بیــت اهــل
داراییها بـه صـورت نخلسـتان، زمـین     

موقوفات . بود...  زراعی، چاه، قنات و
شد  ه میادار به وسیله علی پیامبر

ــامبر  ــت پیـ ــس از درگذشـ و  و پـ
حضرت آنهـا را بـه     جانشینی علی
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 35پیش از امامت                                                                فعالیتهاي امام مجتبی

اضـافه موقوفـات خــود بـه تولیــت و    
ــام مجتبــی   ــتی ام . درآورد  سرپرس

 ةسرپرسـتی و ادار  ی،در حکم علی
تفـویض   حسن بـن علـی   را بهآن 

اصـل مـال را حفـظ     ردک شرط  کرد و
کند و تنها از درآمـد آن در راهـی کـه    

ــد، ــد و از  دســتور داده ش ــاق نمای انف
فروش نخلها خوداري کند تا همـه آن  

ــه   ،ســرزمین ــه صــورت یکپارچــه ب ب
ــود   ــدیل ش ــتان تب ــین چهم 1.نخلس ن

ــرا ــات و  حضــرت زه ــز موقوف نی
صدقاتی داشتند که از سـوي پدرشـان   

ایشــان نیــز آن را . بــه او رســیده بــود
وقف نیازمندان کرد و سرپرستی آن را 

و پـس از آن بـه    نخست بـه علـی  
ــان فر ــن  -زنـــد بزرگشـ ــام حسـ امـ

در حکـــم و واگـــذارد  - مجتبـــی
حیطان سبعه را  ،اعطاي این سرپرستی
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از مناطق عـواف، دالل،  بود که عبارت 
و حـائط   هبرقه، میثب، حسـنی، صـافی  

 قـرار  علیامام ابراهیم، در اختیار  ام
از دنیـا رفـت،    و چنانچه علـی  ادد 

 حسـن  شسرپرستی آن را به فرزند
اگر او هم از دنیا رفـت،  . نمودواگذار 
امـام   شدر اختیار فرزنـد دیگـر  آن را 
پـس از او نیـز    شت کـه گذا  حسین

ــزرگ ــار ب ــرین فرزندان در اختی  شــانت
 .باشد

شاهدان این وقف نامه، اول خـدا،  
سپس مقداد بن اسود کندي و زبیر بن 

این نامه، به دسـت علـی   . عوام هستند
 2.نگاشته شد  طالب بن ابی
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