
  مقدمه دفتر

 بسمه تعالى
كمال هم با او متولد شده است  از لحظه اى كه بشر پا به عرصه وجود و هستى نهاده ، شوق به

و چون در اثر غفلت از تعالیم انبیا و هدایت آنها بعضى از.  انسانها كمال خود را در امور  
آمده است و قهرا برخى طریق پدید  مادى پنداشته اند، سودجویى و استثمار دیگران نیز از این
گردیده و گاهى ظالمان خویش را به حق و  ظالم و بعضى مظلوم گشته و ستیز بین این دو آغاز
این نتیجه غفلت از تعالیم انبیاست و زیان بزرگى است كه. باطل نیز پنداشته اند مظلومان را بر  

 . بشریت از این راه متحمل كرده است
لهى ، همواره به تربیت انسانهایى نمونه و واال درولى تالش بى وقفه این سفیران ا جهت ارتباط  

و یكى از این دست پروردگان ممتاز. بشر با خدا و بسط عدالت انجامیده است  و فوق العاده  
نائل شده ، مولود كعبه و عصاره وجودى  پیامبران كه خود به مقامى رفیع تر از بسیارى انسانها
كه تمام زوایاى حیات او مشحون از كردار و  است علیه السالم رسول خدا؛ موالى متقیان على
 . و كتاب حاضر متكفل بیان یكى از آن زوایاست . رفتار اعجاز گونه و خارق العاده بوده است

كه اینكه پس  آنچنان اعجاب برانگیز است علیه السالم قضاوتهاى محیرالعقول و معجز گونه على
ادر عالم از این درخششهاى الهى ، انگشتاز قرنها، هنوز اندیشمندان و نو  حیرت به دندان گرفته  

الحق كه على شخصیتى بود كه. و در شگفتى فرو رفته اند غیر از خدا و رسولش ، كسى او را  
او تنها بشرى بود كه. فضل و كمال او راه نیافته است  نشناخته و هیچ پرواز كننده اى به قله  : 

حق شهیدمحراب  در كعبه زاد و گشت به . 

عالمه بزرگوار،: این كتاب ، ترجمه كتاب قضاء امیرالمومنین على بن ابیطالب تالیف  مجاهد  
 .خستگى ناپذیر؛ آیه اهللا حاج شیخ محمد تقى تسترى دام ظله مى باشد

عالقه  این دفتر، بعد از بررسى ، ویرایش ، مقابله و اصالحاتى چند، آن را چاپ و در اختیار
امید است مورد قبول حق تعالى قرار گیرد. هدمندان قرار مى د . 

  دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  مقدمه مترجم

  در یك نگاه
، سرباز حدیث طیر ، یار المبیت لیله ، جانباز انما ولى ، مصداق(1) ، باالترین نبا هل اتى تفسیر
قتال همچون شیر، حاضر شب حضور، نور  مصطفى ، مرد جهاد و جنگ ، كرار بى نظیر،
جمال ، عالم به هر چه هست ، ساقى كنار حوض ، شافع به نشاتین ، موالى  صفات حق ، آیینه
یكران ، شمع و چراغ راه ، مقصود هر قاهر ز بهر خصم ، روح بلند و باز، دریاى ب هر ولى ،
محبوب هر مراد روح و كمال دین ، ماه غدیر خم ، اسطوره ثبات ، پیوسته در صالت ،  مرید،
QôÉ° به یاد حق ، محو رضاى رب ، غمخوار بینوا، مبغوض اشقیاء، كوبنده نفاق ، سوزنده شقاق  .



بلیغ ، الگوى هر ادیب ، سازنده بیان ، دانا به هر زبان ، سرچشمه ادب ، استاد هر فیاض هر  
وصل ، حاكم  دل ، قائم به قسط و عدل ، سرشار شوق و حكیم ، نطقش دواى دل ، وعظش نواى
 ...عدیل ، در صبر بى بدیل ، ایتام را كفیل ،  به ذوالفقار، شیداى ذوالجالل ، در زهد بى

 نامش بود على ، یادش چو كیمیا، راهش دهد نجات ، از هر بد و بال
 نمى كند حقا كه قالب الفاظ و عبارتها گنجایش معرفیش را ندارد، و وجودش را آنچنان كه هست ادا
سازد،  هر گوینده اى را در مقام توصیف الكن ، و هر نویسنده و ستایشگرى را ناتوان و حیران مى
افش را در و اوص كه چه سان انسانى را كه بدرستى نشناخته و به كنه ماهیتش پى نبرده بنمایاند،
 قالب الفاظ بریزد
سازد،  هر گوینده اى را در مقام توصیف الكن ، و هر نویسنده و ستایشگرى را ناتوان و حیران مى
و اوصافش را در  كه چه سان انسانى را كه بدرستى نشناخته و به كنه ماهیتش پى نبرده بنمایاند،
 .قالب الفاظ بریزد

ش عاجز مانده و به تقصیر در معرفت معترفبراستى كه اندیشه و خرد از درك حقیقت گشته ، و  
، چرا  ما عرفناك حق معرفتك : حال همى گوید كه قوه مخیله از ترسیم واقعیتش وامانده و به زبان
به جهان غیب و ماوراى طبیعت ، و برخوردار از مواهب  كه او انسان كاملى است ، وابسته
فرمود -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  بیشمار الهى و غیر مادى ، كه انا و على من شجره  :
من و على از یك درختیم ، و سایر مردم از درختهاى  شجر شتى ؛ واحده و سائر الناس من
 . گوناگون

حیرت  كماالت صورى و معنوى و فضائل انسانى و ملكوتى آن بزرگوار آن چنان فوق العاده و
تا مرز اعتقاد -دش و چه در زمان هاى بعد چه در زمان خو  -آور است كه انسانهایى را  به  

 . خدایى و ربوبیت و پرستیدن او پیش برده است

كه  ابعاد مختلف و بظاهر متضاد روحى او، آنچنان وجودى اسرارآمیز و اسطوره اى از او ساخته
به عجز و  قهرمانان و ارباب هر رشته و مسلك و مكتبى را در برابر عظمتش به خضوع و اقرار

او هم عبادتگرى بى نظیر بود و هم در مصاف با. چكى ملزم نموده است كو  دشمن جنگاورى  
هم زمامدارى مطلق و هم پارسایى بى مانند، هم بردبارى حلیم. خونریز هم دلیرى نام آور، هم  

او مرد حق بود و حق به همراه او، و... كریمى بخشنده و هم تهى دست  هر چه حق ایجاب مى  
درباره اش -صلى اهللا علیه و آله  -نمود كه رسول خدا كرد همان مى  على مع الحق و  :فرمود 

على است و حق پیوسته با او  ؛ على با حق و حق با(2) الحق مع على ، والحق یدور حیثما دار
باشد در گردش مى . 

طول تاریخ به وجود او  ابرمردى كه دستگاه حكومت و بساط عدالت ، و كرسى قضاوت همواره در
داد. مى نازد و مى بالد كه او روزى حاكم و فرمانروا بود  . گستر و قاضى بحق 

خانه (روى زمین  نگاهى گذرا بر سرتاسر تاریخ حیات جاودانه او از بدو تولد كه در پاكترین نقاط



قد افلح المومنون(، و با تالوت دلنشین ترین نغمه هاى الهى )كعبه  آغاز گردید، و بعد هم در  (... 
و نیز به عنوان  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  تحت تعلیم و تربیت واالترین انسان هستى
مراحل  رسول گرامى ، و تنها یار و یاور و حامى و پشتیبان او در تمام اولین ایمان آورنده به آن
شكست و  پر تالطم دوران بعثت از مكه تا مدینه در همه سختیها، تنگناها، فراز و نشیبها،
برادر و وصى  پیروزیها، جنگ و صلحها، و باالخره مفتخر به دامادى او و گوش به فرمان او، و

سكوت و -صلى اهللا علیه و آله  -و جانشین او، و پس از رسول خدا  مظلومیت او، و همچنین  
پارسایى او، و صبر و  حكومت و عدالت او، و نبرد او با یاغیان و باغیان و طاغیان و زهد و
در (افعال او تا آخرین لحظات زندگانى كه در مقدس ترین مكانها  استقامت او و همه اقوال و

° ô)محراب عبادت  ) فزت و رب الكعبه (و شیرین ترین زمزمه ها ) در حال نماز(زیباترین حاالت  
ه وقوعب  پیوست ، شكوهى خاص و جلوه اى مافوق احساس بشرى به او داده ، كه پیوسته و در 

دلیل  طول تاریخ نام و یاد او زنده و متالال، و در همه عصرها و براى همه نسلها الگو و اسوه و
 . و راهنماست

اه غبار كهنگى تحول تمدنها و فرهنگها هیچ گ سیماى تابناكى كه ، گذشت زمانها و دورى مكانها و
ننشانده ، هر روز بیش  بر چهره درخشانش  از پیش فروزان تر، همچون خورشیدى عالم افروز بر  

 .تارك تاریخ مى درخشد
نداده ،  پیشرفت علوم و فنون و تخصصها نه تنها نام و یاد و آثار او را تحت الشعاع خود قرار

هاى بلند او برداشته ،بلكه هر روز پرده و نقابى از روى گفته ها و اندیشه  حقایق تازه ، و نكات  
نموده كه هر زاویه اش نیازمند  نهفته اى را براى متخصصان و اندیشمندان هر رشته و فنى آشكار
بدینسان اعجاز كار و گفتار او متجلى تر  به كاوش و تحقیق و بررسى و مطالعه دقیق است ، و
ایى سرچشمه گرفته كه همه علوم و معارف بشرى   و نمایان تر؛ چرا كه یافته ها و دانش او از
 -رسول خدا  ساحل است از مبدا هستى ، و منبع فیض جهان آفرینش ، و نمى از آن یم بى

درباره او فرمود -صلى اهللا علیه و آله  فمن اراد المدینه والحكمه  انا مدینه العلم و على بابها :
هر كه اراده شهر علم و حكمت كند باید  من شهر علم و على درب آن ، پس (3) فلیاتها من بابها؛
 .از در آن بیاید

كامال) كه در این كتاب جمع آورى شده ( -علیه السالم  -داوریها و قضاوتهاى آن حضرت   

در هر قضیه اى با پیگیرى دقیق و عمیق ماجرا، و طرح و ابتكارى و بى سابقه است ، كه تدبیر  
مجرمین را كشف  نقشه هایى حیرت آور، و الهام گرفته از امدادهاى غیبى نیرنگ مكاران و جرائم
حدود الهى را بدون  و شخص جانى را ناگزیر از اقرار نموده و حق را به صاحب حق رسانده و

به اجراء درآورده و به قضاوتهاىكمترین اغماض و با قاطعیت تمام  سطحى و پوشالى اكتفا ننموده  
كه البته بحث و بررسى پیرامون قضاوتهاى آن. است  و مطالعه همه  -علیه السالم  -حضرت  

فرصت و مجالى مناسب و تدوین كتابهاى مستقل  جانبه آنها امرى است الزم و ثمربخش كه نیازمند



 . در این زمینه است
فرمود -علیه السالم  -درباره آن حضرت  -صلى اهللا علیه و آله  -و رسول خدا   اقضاكم على ؛ :

 . برترین شما در قضاوت على است (4)
تو داناترین این! على  یا یا على انت اعلم هذه االمه و اقضاها بالحق ؛ :و نیز فرمود امت و  
 . برترین آنان در قضاوت به حق مى باشى

را به عنوان) ع (خواست آن حضرت  -صلى اهللا علیه و آله  -و هنگامى كه رسول خدا  قاضى  
دعا كرده بدرگاه خدا عرضه داشت  به سوى یمن بفرستد برایش  قلبه و ثبت لسانه ؛  اللهم اهد : 

كن و زبانش را ثابت و استوار گردان خدایا قلب على را هدایت علیه  -كه خود آن حضرت  . 
مى فرماید - السالم  در حقم نمود در  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  پس از این دعایى كه :

 . هیچ قضاوتى تردید نكردم

و  به توراتشان ، اگر بر بساط قضاوت تكیه زنم حكم مى كنم بین پیروان تورات :و نیز مى فرماید
اى كه هر كدام به نطق آمده  پیروان انجیل به انجیلشان ، و پیروان قرآن به قرآنشان ، بگونه

على به آنچه كه در من هست قضاوت نموده است: بگوید  (5). 

 : سخن كوتاه آنكه

ل تو را آب بحر كافى نیستكتاب فض
 كه تر كنم سرانگشت و صفحه بشمارم

به ترجمه فارسى - قده  -اكنون مفتخرم كه سالها قبل بنا به اشاره پدر بزرگوارم  قضاء  كتاب 
علیه السالم -امیرالمومنین  عالمه محقق ، حاج شیخ  كتاب حاضر تالیف دانشمند بزرگوار، - 

بخشى از این. مبادرت ورزیدم  -ه دام ظل -محمد تقى شیخ شوشترى  ترجمه از همان آغاز  
طبع كتاب به صورت كامل  تاكنون بطور مكرر چاپ و منتشر گردیده ، و اكنون نیز كه موجبات
تغییرات و اضافات و درج مدارك و  فراهم گردیده با مرورى گذرا بر مجموع مطالب آن و بعض

شیفتگانماخذ روایات چاپ و در دسترس عالقه مندان و  به خاندان عصمت و طهارت قرار مى  
امید آنكه این خدمت ناچیز در درگاه خداى بزرگ. گیرد و در پیشگاه شافع روز جزا، امیرمومنان  

مورد -علیه السالم  -، على مرتضى  قبول واقع شده ، همه ما مشمول الطاف و عنایات خاص  
 . آن كریمان بزرگوار بوده باشیم

كه از ترجمه پاره اى از مطالب كتاب كه جنبه تخصصى داشته و ضمنا یادآور مى شود فهم آن  
 . از سطح عموم خارج بوده صرفنظر گردیده است
) قده (موسوى  در خاتمه ثواب این ترجمه را به روح مطهر پدر بزرگوارم آیه اهللا حاج سید محمد
 . تقدیم مى دارم
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  موسوى

ع(در مدح موال   )  

اهل خرد در عجب ، زعشق و عرفان دوست
 من چه بگویم كه حق ، نشسته در جان دوست

پیك امین مفتخر، كه در شب پرخطر
 بزد دو تك بال و پر، بشد نگهبان دوست

جنگ و جهادش برین ، صوت دعایش حزین
 روح زتن مى برد، جمال تابان دوست

زاده در و صدفمادر گیتى شعف ، كه 
 امیر و شاه نجف ، بود به فرمان دوست

آنچه كه خواهد روا، حب و والیش دوا
 چاره چه سازم كه مى ، نهفته در آن دوست

مكرمت والیت ، مسئلت و منزلت
 و سوره هل اتى ، برفته در شان دوست

تا كه سلونى بگفت ، قلب عدو را بكفت
ك خذالن دوستاشعث و ذعلب بیفت ، به خا  

شمس و قمر منفعل ، منزوى و منعزل
 چون كه بشد مشتمل ، فروغ رخشان دوست

مدح وفایى ببین ، شمس و سنایى چنین
 حافظ و سعدى قرین ، اسیر دستان دوست

هم دل و هم جان ما، هم سر مستان ما
 هستى و امكان ما، شود به قربان دوست

ن مطهردوش به وقت سحر، گفته هما
 این اثر پر ثمر، بماند از آن دوست

گر نظرى او كند، موهبتى گر دهد
 صخره طال مى شود، خوشا به مهمان دوست



شاد بود موسوى ، اگر كند پیروى
 به عزم و رزم قوى ، زشرع یاران دوست

  مقدمه مولف

مى  مشركین سوى خداسپاس خدایى را سزد كه به عدل و راستى داورى مى كند و آنان را كه 
 (6) پرستند به چیزى حكم نمى كنند و خدا شنوا و بیناست

منظور اجراى  كه او را به صلى اهللا علیه و آله و درود بر روان پاك پیامبرش محمد بن عبداهللا
پایندگان به عدل هستند و به  ه و قوانین عادالنه اش برگزید، و بر عترت طاهرینش كهفرامین حق

اگر بر  :كه مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین احكام و مقرراتش حكم مى نمایند، بویژه پسر عمش
 انجیل به انجیلشان و كنم بین پیروان تورات به توراتشان و پیروان بساط قضاوت تكیه زنم حكم مى

على به عین آنچه كه در ما : بگویند پیروان قرآن به قرآنشان ، بطورى كه هر كدام به نطق آمده
 (7) هست داورى نموده است

بوده  از همه امت صحیح تر علیه السالم و دشمن بسان دوست اعتراف كرده كه قضاوت على
على نبود  اگر: است و بارها كه قضایاى مشكلى براى خلیفه دوم عمر پیش مى آمد مى گفت 

 . ننموده است كسى غصه و اندوهش را بر طرف علیه السالم عمر هالك مى شد، و بجز على

 ة اهللا درمفید رحم و فقیهدر  -رحمة اهللا  -، و صدوق  كافى در -رحمة اهللا  -و شیخ كلینى 

، و سروى  خصائص االئمه رحمه اهللا در ، و سید رضى در تهذیب ، طوسى رحمة اهللا درارشاد
 . را نقل كرده اند علیه السالم قضاوتهاى آن حضرت رحمه اهللا در مناقب پاره اى از

م ابراهی و جمعى از علماى متقدم كتابهایى مستقل در این زمینه تالیف نموده اند اگر چه بجز كتاب
 ولى در كتاب . بن هاشم قمى كه بنا به نقل بعض از مطلعین موجود است ، بقیه به ما نرسیده

اسماعیل بن خالد، و عبداهللا بن احمد  شیخ طوسى و نجاشى مذكور مى باشند، مانند كتاب فهرست
 ...پدر او و و محمد بن قیس بجلى ، و عبیداهللا بن ابى رافع یا

تنها به مقدار  متاخر كتابى جداگانه در این باره تالیف نموده باشد، وولى ندیده ام كسى از علماى 
 و شیخ حر عاملى در بحار یك باب در ضمن كتاب خود اكتفا كرده اند، مانند مرحوم مجلسى در

 . وسائل الشیعه

مستقل بنگارم ، و بنا  چون موضوع مهم بود مایل شدم از قدما پیروى كنم و در این موضوع كتابى
مانند موفق مكى ، و بدیهى  ل سروى ، اهل تسنن در این خصوص كتابهایى تالیف نموده اند،به نق

قضاوتهاى آن حضرت در : ترتیب  و شیخ مفید در نموده اند، به. است كه ما به آن سزاوارتریم 
، و در زمان خالفت هر یك از خلفاى سه گانه ، و  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا زمان حیات

 ن خالفت خود آن بزرگوار، ولى من آنها را تحت عنوانهاى دیگرى مرتب نمودمزما در

نموده به طورىكه  قضایائى كه با استفاده از اسلوبى ابتكارى حقیقت واقعه را كشف: =L=  فصل



 . منكر بناچار اعتراف نموده است

  زنى كه فرزند خویش را انكار مى كرد -1

حال در كوچه هاى مدینه گردش مى كرد، و پیوسته از  ریدهاو كه جوانى نورس بود سراسیمه و شو 
 . میان من و مادرم حكم كن!اى عادل ترین عادالن  :دل به درگاه خدا مى نالید سوز

 !چرا به مادرت نفرین مى كنى ؟! heS0 ac : عمر به وى رسید و گفت 

 ÉÏ�Š :ر داده و چون بزرگ سال شی مادرم مرا نه ماه در شكم خود نگهداشته و پس از تولد دو
 ! تو پسر من نیستى : دادم مرا از خود دور نمود و گفت  شدم و خوب و بد را تشخیص 

 این پسر چه مى گوید؟: عمر رو به زن كرد و گفت 

نمى  سوگند به خدایى كه در پشت پرده نور نهان است و هیچ دیده اى او را! اى خلیفه : زن 
نشناخته و نمى دانم از  من هرگز او را! و خاندانش  یه و آلهصلى اهللا عل بیند، و سوگند به محمد

مرا در میان عشیره و  او مى خواهد با این ادعایش! كدام قبیله و طایفه است ، قسم به خدا
 . ننموده ام و من دوشیزه اى هستم از قریش و تاكنون شوهر. بستگانم خوار سازد

 بر این مطلب كه مى گویى شاهد دارى ؟: عمر

 . آرى ، و چهل نفر از برادران عشیره اى خود را جهت شهادت حاضر ساخت: زن 

بین  گواهان نزد عمر شهادت دادند كه این پسر دروغ گفته ، مى خواهد با این تهمتش زن را در
 .طایفه و قبیله اش خوار و ننگین سازد

بشود و  ق زیادترىجوان را بگیرید و به زندان ببرید تا از شهود تحقی: عمر به ماموران گفت 
 . جارى كنم (8) چنانچه گواهیشان به صحت پیوست بر جوان حد افتراء

ه با بین را ماموران جوان را به طرف زندان مى بردند كه اتفاقا حضرت امیرالمومنین علیه السالم در
از ! پسر عم رسول خدا اى: چون نگاه جوان به آن حضرت افتاد فریاد برآورد. ایشان برخورد نمود

 .داد و ماجراى خود را براى آن حضرت شرح. من ستمدیده دادخواهى كن 

برگرداندند، عمر  åŠ =ŠQÏ. جوان را نزد عمر برگردانید: به ماموران فرمود علیه السالم امیرالمومنین
كنید چرا او را  من كه دستور داده بودم جوان را زندانى: آنان برآشفت و گفت  از دیدن

 !بازگرداندید؟

ایم  على بن ابیطالب به ما چنین فرمانى را داد، و ما از خودت شنیده! اى خلیفه : ماموران گفتند
 .سرپیچى مكنید علیه السالم هرگز از دستورات على: كه گفته اى 

آوردند و  مادر جوان را حاضر كنید، زن را: وارد گردید و فرمود ه السالمعلی در این هنگام على
 چه مى گویى ؟: آنگاه به جوان رو كرده و فرمود

 . جوان داستان خود را به طرز سابق بیان داشت

 آیا اذن مى دهى بین ایشان داورى كنم ؟: به عمر رو كرد و فرمود علیه السالم على

شنیدم كه  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا ذن ندهم با این كه ازچگونه ا! سبحان اهللا : عمر



 . داناترست على بن ابیطالب از همه شما: فرمود

 آیا براى اثبات ادعاى خود گواه دارى ؟: به زن فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 .آرى ، و شهود را حاضر ساخت و آنان مجددا گواهى دادند: زن 

گردد،  ون چنان بین آنان داورى كنم كه آفریدگار جهان از آن خشنوداكن : علیه السالم على
 :به زن فرمود به من آموخته است ، سپس صلى اهللا علیه و آله قضاوتى كه حبیبم رسول خدا

 آیا ولى و سرپرستى دارى ؟

 .آرى ، این شهود همه برادران و اولیاى من هستند: زن 

 پذیرفته است ؟ حكم من درباره شما و خواهرتان: رد و فرمودبه آنان رو ك علیه السالم امیرالمومنین

 . آرى: همگى گفتند

كه عقد  گواه مى گیرم خدا را و تمام مسلمانانى را كه در این مجلس حضور دارند: و آنگاه فرمود
برخیز درهمها ! مال نقد خودم ، اى قنبر بستم این زن را براى این جوان به مهر چهارصد درهم از

این : آنها را در دست جوان ریخت و به وى فرمود علیه السالم قنبر درهمها را آورد، على. ررا بیاو 
یعنى غسل كرده ( مگر این كه در تو اثر زفاف باشد درهمها را در دامن زنت بینداز و نزد من میا

 .( باشى

 !برخیز: جوان برخاست و درهمها را در دامن زن ریخت و گریبانش را گرفت و گفت 

مى خواهى مرا به عقد فرزندم ! رسول خدا اى پسر عم! آتش ! آتش : این موقع زن فریاد برآورددر 
برادرانم : آنگاه علت انكار خود را چنین شرح داد و! به خدا سوگند او پسر من است ! در آورى 

ید این پسر از او بهمرسید، و چون بزرگ شد آنان مرا تهد مرا به مردى فرومایه تزویج نمودند و
و دست فرزند را گرفت و . دور سازم ، به خدا سوگند او پسر من است  كردند كه فرزند را از خود

 .روانه گردید

 .(9) اگر على نبود عمر هالك مى شد :در این هنگام عمر فریاد برآورد

   !موال و غالم مشتبه شدند -2

در بین  مردى كوهستانى با غالم خود به حج مى رفتند، علیه السالم در زمان خالفت امیرالمومنین
تو : گفت  غالم بر آشفته ، به موالى خود. راه غالم مرتكب تقصیرى شده موالیش او را كتك زد

تهدید نموده به هم  پیوسته یكدیگر راو . موالى من نیستى بلكه من موال و تو غالم من مى باشى 
علیه  تو را به نزد امیرالمومنین بر سخنت ثابت باش تا به كوفه رفته! اى دشمن خدا: مى گفتند

این شخص : گفت ) ضارب (على رفتند و موال  چون به كوفه آمدند هر دو با هم نزد. ببرم  السالم
بدین سبب از اطاعت من سر برتافته ، مرا ام و  ، غالم من است و مرتكب خالفى شده او را زده

 .غالم خود مى خواند

منظور  به خدا سوگند دروغ مى گوید و او غالم من مى باشد و پدرم وى را به: دیگرى گفت 
مال من طمع كرده مرا غالم خود مى خواند تا  راهنمایى و تعلیم مسائل حج با من فرستاده و او به



 .یداز این راه اموالم را تصرف نما

بامدادان به  بروید و امشب با هم صلح و سازش كنید و: به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .نزد من بیایید و خودتان حقیقت حال را بیان نمایید

و آن  ! دو سوراخ در دیوار آماده كن: به قنبر فرمود علیه السالم چون صبح شد، امیرالمومنین
دعا و تعقیب  مه روزه پس از اداى فریضه صبح به خواندنعادت داشت ه علیه السالم حضرت

از تعقیب نماز  آن روز هنوز. مشغول مى شد تا خورشید به اندازه نیزه اى در افق باال مى آمد
امروز : كرده مى گفتند صبح فارغ نشده بود كه آن دو مرد آمدند و مردم نیز در اطرافشان ازدحام

علیه  تا اینكه امام! حل آن بر نمى آید روى داده كه از عهدهمشكل تازه اى براى امیرالمومنین 
چه مى گویید؟ آنان شروع كردند به : كرده ، فرمود پس از فراغ از عبادت به آن دو مرد رو السالم

 . دیگرى غالم قسم خوردن كه من موال هستم و

: به آنان فرمود نگاهبرخیزید كه مى دانم راست نمى گویید، و آ: به آنان فرمود علیه السالم على
 صلى اهللا علیه و آله رسول خدا زود باش شمشیر: سرتان را در سوراخ داخل كنید، و به قنبر فرمود

شنیدن این سخن بر خود لرزید و بدون اختیار سر را  را برایم بیاور تا گردن غالم را بزنم ، غالم از
 . سرش را نگهداشت بیرون كشید، و آن دیگر همچنان

 مگر تو ادعا نمى كردى من غالم نیستم ؟: به غالم رو كرده ، فرمود) ع (منین امیرالمو 

 . آرى ، ولیكن این مرد بر من ستم نمود و من مرتكب چنین خطایى شدم: گفت 

به وى  از موالیش تعهد گرفت كه دیگر او را آزار ندهد و غالم را علیه السالم پس آن حضرت
 .تسلیم نمود

نقل كرده اند  ا شیخ كلینى و صدوق و طوسى از امام صادق علیه السالمو نظیر همین داستان ر 
بودم و نگاه مى كردم  در مسجدالحرام ایستاده: راوى مى گوید. كه مناسب است در اینجا بیان شود

مشغول بود استمداد طلبیده به وى  كه دیدم مردى از منصور دوانیقى خلیفه عباسى كه به طواف
خانه بیرون برده و باز نیاورده اند، به خدا  این دو مرد برادرم را شبانه از! اى خلیفه : مى گفت 

 .سوگند نمى دانم با او چكار كرده اند

 . فردا به هنگام نماز عصر همین جا بیایید تا بین شما حكم كنم: منصور به آنان گفت 

علیه  م صادقحل و فصل گردیدند، اتفاقا اما طرفین دعوى در موقع مقرر حاضر شده و آماده
اى : منصور به آن حضرت رو كرده و گفت . بود حاضر و به دست مبارك تكیه زده السالم
 . بین ایشان داورى كن! جعفر

حضرت را  منصور اصرار كرد، و آن! خودت بین آنان حكم كن : فرمود علیه السالم امام صادق
فرشى از نى براى آن  پس. ت پذیرف امام علیه السالم. سوگند داد تا حكم آنان را روشن سازد

نشستند، و آنگاه به مدعى رو  حضرت انداختند و روى آن نشست و متخاصمین نیز در مقابلش
 چه مى گویى ؟: كرده و فرمود



منزل بیرون برده و قسم به خدا باز  این دو نفر برادرم را شبانه از! اى پسر رسول خدا: مرد گفت 
 .كرده اند نیاورده اند و نمى دانم با او چكار

 شما چه مى گویید؟: به آن دو مرد رو كرده ، فرمود علیه السالم امام

پایان گفتگو  بیرون برده ایم و پس از  ما برادر این شخص را جهت گفتگویى از خانه اش : گفتند
 . به خانه اش بازگشته است

 : بنویس: به مردى كه آنجا ایستاده بود فرمود علیه السالم امام

را شبانه از خانه  هر كس شخصى: فرموده  صلى اهللا علیه و آله الرحمن الرحیم رسول خدابسم اهللا 
 . بازگردانده است بیرون برد ضامن اوست مگر اینكه گواه بیاورد كه او را به منزلش

به خدا ! رسول خدا اى پسر: مرد فریاد برآورد. این یكى را دور كن و گردنش را بزن ! اى غالم 
 .قتل رسانید را نكشته ام ولیكن من او را گرفتم و این مرد او را بهسوگند من او 

مى دهم این  هستم دستور صلى اهللا علیه و آله من پسر رسول خدا: فرمود علیه السالم آنگاه امام
یابن : قتل شده بود گفت  یكى را رها كن و دیگرى را گردن بزن ، پس آن مردى كه محكوم به

یك ضربه شمشیر او را كشته ام ،  ند من او را شكنجه نداده ام و تنها بابه خدا سوگ! رسول اهللا 
مقتول دستور  به برادر علیه السالم قاتل مشخص شده بود حضرت صادق پس در این هنگام كه

و سپس وى را به زندان ابد . كنند آن دیگرى را با تازیانه تنبیه: داد قاتل را به قتل برساند، و فرمود
 .(10) سال پنجاه تازیانه به او بزنند هر: فرمودمحكوم ساخت و 

   !دو مادر و یك فرزند -3

 در زمان خالفت عمر دو زن بر سر كودكى نزاع مى كردند و هر كدام او را فرزند خود مى

حل كند از این رو دست به دامان  نزد عمر بردند، عمر نتوانست مشكلشان راخواند، نزاع به 
 .گردید علیه السالم امیرالمومنین

ولیكن  ابتداء آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و نصیحت فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .سودى نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره خود ادامه مى دادند

یا : گفتند چون این دستور داد اره اى بیاورند، در این موقع آن دو زن علیه السالم نامیرالمومنی
 مى خواهى با این اره چكار كنى ؟! امیرالمومنین 

از شنیدن  ! مى خواهم فرزند را دو نصف كنم براى هر كدامتان یك نصف: فرمود علیه السالم امام
اگر ! یا اباالحسن  !خدا را خدا را :اد برآورداین سخن یكى از آن دو ساكت ماند، ولى دیگر فری

و راضى نمى شوم  حكم كودك این است كه باید دو نیم شود من از حق خودم صرفنظر كردم
 .عزیزم كشته شود

پسر آن دیگرى مى  این كودك پسر توست و اگر !اهللا اكبر :فرمود علیه السالم آنگاه امیرالمومنین
عمل راضى نمى شد، در این موقع آن زن هم اقرار به  د و بدینرحم مى كر   بود او نیز به حالش 

حزن و اندوه  علیه السالم و به واسطه قضاوت آن حضرت حق نموده به كذب خود اعتراف كرد،



 .(11) براى آن حضرت دعاى خیر نمود از عمر برطرف گردیده

كودنى او  مردى كنیزى خریدارى نموده ، پس از انجام معامله ، مدعى: ابن جوزى آمده  اذكیاء در
بردند، ایاس كنیزك را   گردیده خواست معامله را بهم زند، فروشنده انكار مى كرد، نزاع به نزد ایاس

این یكى ، ایاس پرسید آیا  : ست ؟ گفتكدامیك از دو پایت درازتر : آزمایش نموده به وى گفت 
در این موقع ایاس به خریدار رو  ô �~Â: شبى را كه از مادر متولد شدى به خاطر دارى ؟ گفت 

 ! او را برگردان! او را برگردان : كرده ، گفت 

مال خود را از طرف  و پس از چندى. مردى مالى را به نزد شخصى به ودیعت نهاد: و نیز آورده 
مدعى به ایاس گفت . ایاس بردند ه نمود، طرف انكار نموده منكر ودیعه گردید، نزاع به نزدمطالب

پرسید؛ در آن موقع چه كسى حاضر  من مالى را نزد این شخص به امانت گذاشته ام ، ایاس: 
پرسید چه چیز آنجا   محل مال را به او تحویل دادم و كسى حاضر نبود، ایاس  بود؟ گفت در فالن

 حال به نزد درخت برو و قدرى به آن بنگر، شاید واقع: درختى ، ایاس به او گفت  : فتبود گ

دیدن  نموده اى و با  قضیه معلوم گردد، شاید مالت را در زیر آن درخت خاك كرده و فراموش 
ایاس به كار  .بنشین تا طرف تو برگردد: درخت یادت بیاید، مرد رفت ، ایاس به منكر گفت 

تو آن مرد به درخت  به نظر: شغول شده پس از زمانى به آن مرد رو كرده ، گفت قضاوت خود م
خیانتكارى ، و مرد اعتراف  تو! اى دشمن خدا: گفت   نه ، در این موقع ایاس : رسیده ؟ گفت 

بازداشت كنند تا این كه آن  خدا تو را ببخشد، ایاس دستور داد او را! مرا ببخش : نموده گفت 
 .(12) ...مالت را از او بگیر خصم تو اعتراف نمود: ایاس به او گفت شخص برگشت ، 

  . قضایایى كه نیرنگ حیله گران را آشكار نموده است: فصل دوم 

   .توطئه اى كه فاش گردید -1

نمودند كه تنها  عمر دو نفر امانتى را نزد زنى به ودیعت گذاشتند و به وى سفارشدر زمام خالفت 
 .تحویل دهد با حضور هر دوى آنان ودیعه را

مطالبه  پس از مدتى یكى از آن دو به نزد زن رفته مدعى شد كه دوستش مرده است و ودیعه را
مى نمود و  رد زیاد رفت و آمدزن در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزید ولى چون آن م. نمود

نزد زن آمده خواستار  پس از گذشت زمانى مرد دیگر به. مطالبه مى كرد، ودیعه را به وى رد كرد
گرفت ، خصومت به نزد عمر بردند،  نمود كه نزاعشان در ودیعه گردید، زن داستان را برایش بازگو

حضور   در آن مجلس  علیه السالم نینامیرالموم اتفاقا. تو ضامن ودیعه هستى : عمر به زن گفت 
میان ! یا على : بین آنان داورى كند، عمر گفت  السالم علیه داشت ، زن از عمر خواست تا على

مگر تو و دوستت به این : به آن مرد رو كرد و فرمود علیه السالم امیرالمومنین. آنان قضاوت كن 
تنهایى ندهد، اكنون ودیعه نزد من است ، برو  كه سپرده را به هر كدامتان به زن سفارش نكرده اید

 به همراه خود بیاور و آنرا تحویل بگیر، و زن را ضامن ودیعه نكرد و از این راه توطئه دیگرى را

كرده و خواسته  مى دانست كه آن دو با هم تبانى علیه السالم آنان را آشكار نمود؛ زیرا آن حضرت



 .(13) تا او به هر دو غرامت بپردازد اند هر دو نفرشان از زن مطالبه كنند

   نیرنگ زنى حیله گر -2

پرهیزكار را جلب  زنى فتنه گر شیفته و دلباخته نوجوانى از انصار گردید، ولى هر چه كوشید جوان
و تخم مرغى را  د نتوانست ، از این رو در صدد انتقامجویى بر آمدهتوجه و عطف نظر كن

جوان پاكدامن را متهم  شكسته با سفیده آن جامه خود را از بین دو ران آلوده ساخت و بدین وسیله
 . است این مرد مرا رسوا نموده! اى خلیفه : كرده او را نزد عمر برد و گفت 

هرگز مرتكب  ت دهد، مرد پیوسته سوگند یاد مى كرد كهعمر تصمیم گرفت جوان انصارى را عقوب
اتفاقا امیرالمومنین  فحشایى نشده است و از عمر مى خواست تا در كار او دقت و تحقیق نماید،

! یا على : كرده و گفت  علیه السالم در آنجا نشسته بود، عمر به آن حضرت علیه السالم رو
 نظر شما در این قضیه چیست ؟

داغ  آبى بسیار: سفیدى جامه زن به دقت نظر افكنده وى را متهم نموده و فرمودآن حضرت به 
فهماندن حاضران  براى علیه السالم روى آن بریزند و چون ریختند سفیدى جامه بسته شد، پس امام

افكند و سپس به زن رو  اندكى از آن را در دهان گذاشت و چون طعمش را چشید آن را به دور
نمود و از این راه مكر و خدعه زن  زنش نمود تا این كه زن به گناه خود اعترافكرده ، او را سر 

 .عقوبت عمر رها گردید را آشكار كرد و به بركت آن حضرت ، مرد انصارى از

اجنبى با  : و نیز زنى با سفیده تخم مرغ رختخواب هووى خود را آلوده ساخت و به شوهرش گفت
 امیرالمومنین مر مطرح گردید، عمر خواست زن را كیفر دهد،او همبستر شده است ، ماجرا نزد ع

مقدارى روى آن سفیدى بریزند  آبى بسیار داغ بیاورند و چون آوردند دستور داد: فرمود علیه السالم
 :را به نزد زن انداخت و به او فرمود چون ریختند فورا جوش آمده و بسته شد، آن حضرت جامه

 . مكرتان بسیار است این از نیرنگ شما زنان است و

تا : فرمود زنت را نگهدار كه این از تهمتهاى آن زنت مى باشد، و: آنگاه به مرد رو كرده و فرمود
 .(14) بر زن تهمت زننده حد افتراء جارى كنند

و تفرقه بین  نگاشتن اقاریر ایایى كه با به كار بردن نقشه هایى ابتكارى و دقیق ازقض: فصل سوم 
كشف نموده ، ودستگاههاى قضائى جهان  گواهان ، صحنه مرموز و حیله شیطانى مجرمین را

 .روش بى سابقه را ازحضرتش اخذ كرده اند این اروپائیها متمدن ، بویژه

   تفرقه بین گواهان و كشف جرم -1

 : ترى بى گناه به نزد عمر آورده به زناى او گواهى دادند، و اینكه سرگذشت وىدخ

مى  در كودكى پدر و مادر را از دست داده مردى از او سرپرستى مى كرد، آن مرد مكرر به سفر
شوهرش دختر را به  رفت ، دختر بزرگ شده و به مرتبه زناشوئى رسید، همسر آن مرد مى ترسید

منزل خود فراخواند تا او  از این رو حیله اى كرد و عده اى از زنان همسایه را بهعقد خود درآورد، 
 . را بگیرند و خود با انگشت ، بكارتش را برداشت



را كه در  دخترك مرتكب فحشاء شده ، و زنان همسایه: شوهرش از سفر بازگشت ، زن به او گفت 
مطرح نمود،  را نزد عمر برد ومرد قصه . ماجرایش شركت داشتند جهت گواهى حاضر ساخت 

برخاسته و همه با هم به  آنان. برخیزید نزد على بن ابیطالب برویم : عمر حكم نكرد و گفت 
 .براى آن حضرت بیان داشتند شرفیاب شدند و داستان را علیه السالم محضر امیرالمومنین

 گواه دارى ؟آیا بر ادعایت : به آن زن رو كرد و فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 آنگاه حضرت. آرى ، بعضى از زنان همسایه شاهد من هستند، و آنان را حاضر ساخت : گفت 

هایى  تمام زنها را در حجره: شمشیر را از غالف بیرون كشید و در جلو خود قرار داد و فرمود
رد ولى او عمل آو  جداگانه داخل كنند، و آنگاه زن آن مرد را فراخوانده بازجوئى كاملى از او به

و یكى از گواهان را احضار  همچنان بر ادعاى خود ثابت بود، پس او را به اتاق سابقش برگرداند
شناسى ؟ من على بن ابیطالب هستم و  مرا مى: كرد و خود، روى دو زانو نشست و به وى فرمود

و او را امان  (15) بازگشت به حق نمود این شمشیر را مى بینى شمشیر من است و زن آن مرد،
 . كشت دادم ، اكنون اگر راستش را نگویى تو را خواهم

 . حال را مى گویم مرا امان ده ، االن حقیقت! اى خلیفه : زن بر خود لرزید و به عمر گفت 

 .پس بگو: به وى فرمود علیه السالم امیرالمومنین

جمال دختر  چون زن آن مرد، زیبایى و: به خدا سوگند حقیقت ماجرا از این قرار است : زن گفت 
منزل خود فراخواند و مقدارى شراب  را دید، ترسید شوهرش با او ازدواج نماید از این جهت ما را به

در این موقع امیرالمومنین . برداشت بكارتش را  به او خورانید و ما او را گرفتیم و خود با انگشت
كسى بودم پس از حضرت دانیال كه بین شهود تفرقه  من اولین! اهللا اكبر: علیه السالم فرمود

كردم ، و سپس بر تمام زنانى كه تهمت به ناحق زده بودند حد  انداخته از این راه حقیقت را كشف
ختر چهارصد درهم را به او بپردازد و دستور را وادار نمود تا دیه بكارت د افتراء جارى كرد، و زن

علیه  جنایتكار خود را طالق گفته همان دختر را به همسرى بگیرد و آن حضرت داد آن مرد، زن
 .مهرش را از مال خود مرحمت فرمود السالم

دانیال را براى ما بیان  قصه حضرت! یا اباالحسن : پس از اتمام و فیصله قضیه ، عمر گفت 
 .فرمایید

اسرائیل عهده دار مخارج  دانیال كودكى یتیم بود كه پیرزنى از بنى: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
كه آنها دوستى داشتند كه  و احتیاجات او شده بود، و پادشاه آن وقت دو قاضى مخصوص داشت

انجام  اندام ، روزى پادشاه براى او نیز نزد پادشاه مراوده مى نمود وى زنى داشت زیبا و خوش
را با آن دو قاضى در میان گذاشت و به  ماموریتى به مردى امین و درستكار محتاج گردید، قضیه

باشد پیدا كنید، آن دو قاضى همان دوست خود را  مردى را كه شایسته انجام این كار: آنان گفت 
وریت موظف آوردند، پادشاه آن مرد را براى انجام آن مام به شاه معرفى نموده او را به حضورش

ولى پیوسته سفارش همسر خود را به آن قاضى نموده تا به او  آماده سفر شد  آن شخص . ساخت 



سفر رفت و آن دو قاضى به خانه دوست خود رفت و آمد مى كردند، و از  مرد به. رسیدگى كنند
متناع شدید زن به او دلبسته شده تقاضاى خود را با وى در میان گذاشتند ولى با ا برخورد زیاد با

مى كنیم تا  اگر تسلیم نشوى تو را نزد پادشاه رسوا: زن مواجه شدند تا اینكه عاقبت به او گفتند آن
 .تو را سنگسار كند

 .هر چه مى خواهید بكنید: زن گفت 

شنیدن  آن دو قاضى تصمیم خود را عملى نموده نزد پادشاه بر زناى او گواهى دادند، پادشاه از
گواهى شما  : هگین گردید و از آن زن در شگفت شد و به آن دو قاضى گفتاین خبر بسى اندو 

 !نمایید از سه روز وى را سنگسار  پذیرفته است ولى در این كار شتاب نكنید و پس 

عابده  براى كشتن آن زن! اى مردم : در این سه روز منادى به دستور شاه در شهر ندا داد كه 
 .قاضى هم بر آن گواهى داده اندكه زنا داده حاضر شوید و آن دو 

این باره  آیا نمى توانى در: مردم از شنیدن این خبر حرفها مى زدند، پادشاه به وزیر خود گفت 
بیرون شد، اتفاقا در بین  نه تا این كه روز سوم ، وزیر براى تفریح از خانه: چاره بیندیشى ؟ گفت 

نموده به تماشاى آنان پرداخت ، و دانیال  ردراهش به كودكانى برهنه كه سرگرم بازى بودند برخو 
دانیال در صورت  . خردسال میان آنان با ایشان بازى مى كرد، وزیر او را نمى شناخت كه كودكى

كودكان را در اطراف خود گرد آورد  ظاهر به عنوان بازى ، ولى در حقیقت براى نمایاندن به وزیر،
و . دو كودك نیز دو قاضى گواه باشند بده ، و آنمن پادشاه و دیگرى زن عا: و به آنان گفت 

دست : دست گرفت و به سایر كودكان گفت  آنگاه مقدارى خاك جمع نمود و شمشیرى از نى به
مكان ببرید، و سپس یكى از آن دو را فراخوانده ، به  هر یك از این دو شاهد را بگیرید و در فالن

وزیر این جریانات را مرتب مى دید و . (اهم كشت تو را خو  حقیقت مطلب را بگو وگرنه: او گفت 
 . گواهى مى دهم كه آن زن زنا داده است : آن شاهد گفت). مى شنید

 در چه وقت ؟: دانیال گفت 

 .در فالن روز: گفت 

برگردانده و  و دیگرى را بیاورید، پس او را به جاى اولش. این یكى را دور كنید: دانیال گفت 
 .دیگرى را آوردند

 گواهى تو چیست ؟: نیال به او گفت دا

 . گواهى مى دهم كه آن زن زنا داده است: گفت 

 در چه وقت ؟ -

 .در فالن روز -

 با چه كسى ؟

 . با فالن ، پسر فالن

 در كجا؟



 .در فالن جا

آنگاه به  و. گواهى دروغ دادند! اهللا اكبر: در این وقت دانیال فرمود .و او برخالف اولى گواهى داد
تهمت زده اند و  ز كودكان دستور داد میان مردم ندا دهد كه آن دو قاضى به زن پاكدامنیكى ا

 .اینك براى اعدامشان حاضر شوید

دیده بود  وزیر، تمام این ماجرا را شاهد و ناظر بود، پس بالدرنگ به نزد پادشاه آمد وآنچه را كه
 . گفت

عمل آورده و گواهیشان  آنان بازجویى به پادشاه آن دو قاضى را احضار نموده به همان ترتیب از
پاكدامن است و آن دو قاضى  مختلف بود، پادشاه فرمان داد بین مردم ندا دهند كه آن زن برى و

 (16) .به وى تهمت زده اند و سپس دستور داد آنان را دار زدند

علیه  در زمان خالفت امیرالمومنین: نقل كرده  چنین كافى در) ره (و نظیر همین خبر را كلینى 
یكى از آنان قبل از دیگرى از دنیا رحلت كرد و به دوست  دو نفر با هم عقد برادرى بستند؛ السالم

ود را به خانه برد و از دخترش نگهدارى كند، آن مرد دختر دوست خ خود وصیت كرد كه از یگانه
كامل مى نمود و مانند یكى از فرزندان خودش او را گرامى مى داشت ، اتفاقا براى آن  او مراقبت

درازى  مرد سالیان. و سفارش دختر را به همسر خود نمود. مسافرتى پیش آمده و به سفر رفت  مرد
در نامه هایش  مرد هم پیوسته سفر ماند و در این مدت دختر بزرگ شده و بسیار زیبا بود، و آن

جمال و زیبایى دختر را دید ترسید كه شوهرش از سفر  سفارش دختر را مى نمود، همسر مرد چون
این جهت نیرنگى كرد و زنانى چند را به خانه خود فراخواند و آنان  برگشته با او ازدواج نماید از

 . خود با انگشت ، بكارتش را برداشت دختر را گرفته و

اثر  از سفر برگشت و به منزل رسید، سپس دختر را به نزد خود فراخواند، ولى دختر در مرد
مرد زیاد  جنایتى كه آن زن بر او وارد ساخته بود از حضور به نزد مرد شرم مى كرد و چون

حال خود بگذار كه مرتكب گناهى بزرگ شده و بدین  او را به: اصرار نمود زنش به او گفت 
 .بیاید؛ و به دخترك نسبت زنا داد شد نزد توسبب خجالت مى ك

او را  مرد از شنیدن این خبر سخت ناراحت شده و با قیافه اى خشمناك به نزد دختر آمده به شدت
به خدا ! مهربانیهاى مرا؟ آیا فراموش كردى آن محبتها و! واى بر تو: سرزنش نمود و به وى گفت 

اگر خود را دختر من مى دانستى  مى دانستم و تو نیزسوگند من تو را مانند خواهر و فرزند خود 
 چرا مرتكب چنین كار خالفى شدى ؟  ، پس 

ماجراى  به خدا سوگند من هرگز زنایى نداده ام و همسرت به من تهمت مى زند و: دختر گفت 
علیه  امیرالمومنین مرد دست دختر و زن خود را گرفته به طرف خانه. زن را براى مرد بازگو كرد

بیان داشت و زن نیز به جنایتى كه  علیه السالم روانه گردید و ماجرا را براى آن حضرت لسالما
در محضر پدر بزرگوار خود نشسته  السالم علیه اتفاقا امام حسن. مرتكب شده بود اعتراف كرد

 ! داورى كن بین آنان: بود، امیرالمومنین به او فرمود



دیگرى دیه  وتاست ؛ یكى حد افتراء براى تهمتش وسزاى زن د: گفت  علیه السالم آن حضرت
 .بكارت دختر

  ...(17) درست گفتى: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

   سفرى كه بازگشت نداشت -2

گروهى او را  وارد مسجد گردید، ناگهان جوانى گریه كنان در حالى كه علیه السالم امیرالمومنین
 .تسلى مى دادند، جلوى آن حضرت آمد

لیه السالمع امام چرا گریه مى كنى ؟: به جوان فرمود   

 ÆÆÆ” : سبب گریه ام حكمى است كه شریح قاضى درباره ام نموده ، كه! یا امیرالمومنین نمى دانم  
پدرم با این جماعت: بر چه مبنایى استوار است ؛ و داستان خود را چنین شرح داد به سفر رفته و  

از سفر بازگشته و پدرم با ایشاناموال زیادى به همراه داشته و اینها  نیامده است ، حال او را از  
از. مرده است : آنان مى پرسم ، مى گویند مالى از خود : اموال و دارایى او مى پرسم ، مى گویند 

ایشان را. برجاى نگذاشته است  به نزد شریح برده ام و او با سوگندى آنان را آزاد كرده ، با این  
ال و كاالى زیادى به همراه داشته استامو  كه مى دانم پدرم  . 

زود به نزد شریح برگردید تا خودم در: به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین كار این جوان تحقیق  
چگونه بین ایشان حكم كرده  :كنم ، آنان برگشتند و آن حضرت نیز نزد شریح آمده به وى فرمود

 اى ؟
مدعى بود كه پدرش با این گروه به سفر رفته واین جوان ! یا امیرالمومنین : شریح  اموال زیادى با  

و چون از حالش جویا. او بوده و پدرش با ایشان از سفر بازنگشته است  : شده ، به وى گفته اند 
آیا بر ادعاى خود گواه: و من به جوان گفتم . پدرش مرده است  دارى ؟ گفت نه ، پس این گروه  

دندمنكر را قسم دادم و آزاد ش . 

بسیار متاسفم كه در: به شریح فرمود علیه السالم امیرالمومنین مثل چنین قضیه اى این گونه حكم  
 !مى كنى ؟

پس حكم آن چیست ؟: شریح   

به خدا سوگند اكنون چنان بین آنان داورى كنم كه پیش از من: فرمود علیه السالم امام   heS0 ac
 .پیغمبر كسى به آن حكم نكرده باشد

آن حضرت هر مامورى را بر یك. قنبر آنان را آورد! ماموران انتظامى را حاضر كن ! اى قنبر  

چه مى گویید آیا: نفر از آنان موكل ساخت و آنگاه به صورتهایشان خیره شد و فرمود خیال مى  
و اگر اطالع نداشته! كنید كه من از جنایتى كه بر پدر این جوان آگاه نیستم ؟ سپس . باشم نادانم  

صورتهایشان را بپوشانید و آنان را از یكدیگر: ماموران فرمودبه  هر یك را در   جدا سازید پس  



با جامه هایشان پوشیده شده بود،  كنار ستونى از مسجد نشاندند در حالى كه سر و صورتشان
 قلم و: رافع را به حضور طلبیده به او فرمود منشى خود، عبداهللا بن ابى علیه السالم آنگاه امام

قضاوت  و خود در مجلس ! كاغذ بیاور و آن حضرت. نشست و مردم نیز مقابلش نشستند  علیه  
هر وقت من: به مردم فرمود السالم تكبیر گفتن شما نیز تكبیر بگویید و سپس مردم را از مجلس  

از آن گروه را طلبیده مقابل خود نشانید و صورتش را باز كرد و به  قضاوت بیرون نمو و یكى
در چه: اقرار این مرد را بنویس و به باز پرسى او پرداخت و پرسید: رافع فرمود  بن ابىعبداهللا  

 روزى شما و پدر این جوان از خانه هایتان خارج شدید؟

 .در فالن روز
 در چه ماهى ؟
 . در فالن ماه

 در چه سالى ؟
 . در فالن سال

 در كجا بودید كه پدر این جوان مرد؟
 . در فالن محل

چه كسى ؟ در خانه  

 . در خانه فالن
 به چه بیمارى ؟
 . با فالن بیمارى

 مرضش چند روزى طول كشید؟

 . فالن مدت
او  در چه روزى مرد؛ چه كسى او را غسل داده كفن نمود و پارچه كفنش چه بود و چه كسى بر

 نماز گزارد و چه كسى با او وارد قبر گردید؟
ایش به تكبیر بلند شد، و مردم همگىو چون بازجوئى كاملى از او به عمل آورد صد تكبیر گفتند،  

دیگران را فاش ساخته است  سایرین كه صداى تكبیرها را شنیدند یقین كردند كه آن یكى سر خود و
 .را پوشانده وى را به زندان ببرند دستور داد مجددا سر و صورت او علیه السالم ، آن حضرت

نشانید و صورتش را باز كرده به وىسپس دیگرى را به حضور طلبیده مقابل خود  آیا : فرمود 
 تصور مى كنى كه من از جنایت و خیانت شما اطالعى ندارم ؟

Qô  در این هنگام كه مرد شك نداشت كه نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا اعتراف كرده چاره اى
هم یكمن ! یا امیرالمومنین : اقرار به گناه خویش و تقریر داستان ندید و عرضه داشت  نفر از آن  

 .خود اعتراف نمود جماعت بوده و به كشتن پدر جوان ، تمایلى نداشتم ؛ و این گونه به تقصیر

از دیگرى به كشتن پدر  تمام شهود را پیش خوانده یكى پس  علیه السالم پس امام جوان و تصرف  



ود، و آن حضرتاول هم كه اقرار نكرده بود اعتراف نم اموال او اقرار كردند، و آنگاه مرد علیه  
در این موقع كه خواستند. خونبها و اموال پدر جوان گردانید آنان را عهده دار السالم مال مقتول را  
را ادعا مى كرد، پس  بپردازند باز هم اختالفى شدید بین جوان و آنان در گرفت و هر كدام مبلغى

آنها را: امیرالمومنین انگشتر خود و انگشترهاى آنان را گرفت و فرمود مخلوط كنید و هر كدامتان  
انگشتر من سهم خداست و سهم  كه انگشتر مرا بیرون آورد در ادعایش راست گفته است ؛ زیرا

 .خدا به واقع اصابت مى كند

حكم داوود پیغمبر چه بوده است! یا امیرالمومنین : پس از فیصله و اتمام قضیه شریح گفت   ؟ 
وود از كوچه اى مى گذشت ، اتفاقا به چند كودكدا: فرمود علیه السالم آن حضرت برخورد نمود  

صدا مى زنند، داوود كودكان  دین مات الدین ؛ مرد كه سرگرم بازى بودند، و شنید كودكى را به نام
نام: را به نزد خود فراخواند و به آن پسر گفت   تو چیست ؟ 

 . مات الدین : گفت

معین كرده ؟ چه كسى این نام را براى تو: داوود گفت   

پدرم: گفت   . 

اسم فرزندت چیست ؟! داوود پسر را به نزد مادرش برده پرسید اى زن   

 . مات الدین : گفت

چه كسى این نام را بر او نهاده است ؟: داوود  

پدرش: زن   . 

به چه مناسبت ؟: داوود  

با زمانى كه این فرزند را در شكم داشتم ، پدرش با گروهى به سفر رفت ، ولى: زن  آنان  
اموالش چطور شده ؟: گفتم . مرده : بازنگشت ، احوالش را از ایشان جویا شدم گفتند چیزى : گفتند 

پس هیچ وصیت و سفارشى براى ما به شما: گفتم ! از خود برجاى ننهاده  چرا تنها : نكرد؟ گفتند 
ت پسر باشد یا تو بگوییم فرزند یك وصیت نمود، وى مى دانست كه تو باردارى ، سفارش نمود به

 . دختر، نامش را مات الدین بگذارى
آیا همسفرهاى شوهرت مرده اند یا زنده ؟: داوود گفت   

زنده: گفت   . 

مرا به خانه هایشان راهنمایى كن: گفت   . 

ایشان  زن ، داوود را به خانه هاى آنان برد، داوود همه آنان را گردآورده به همان ترتیب از
ایت ایشان برمال گردید خونبها وبازجویى نمود و چون جن مال مقتول را بر عهده آنان گذاشت و به  

حاال نام پسرت را: زن گفت   .(18) بگذار است دین عاش الدین ؛ زنده 

سنادى دیگر از اصبغ بن نباتهنیز به ا) ره (و همین خبر را كلینى  : نقل كرده كه مى گوید 
نمود كه هرگز مانند آن را نشنیده  در قضیه چنان قضاوت شگفت انگیزى علیه السالم امیرالمومنین



امام: نقل نموده تا آنجا كه مى گوید ام و سپس همین داستان را با آن گروه به نزد  علیه السالم 
معروف را براى شریح مى خواند برگشتند و آن حضرت این مثل شریح : 

اوردها سعد و سعد مشتمل
 یا سعد ما تروى على هذا االبل

در میان  مردى به نام سعد، شتران خود را براى آب دادن وارد رودخانه كرده در حالى كه خود را
با این وضع نخواهى توانست شترانت را آب دهى! لباسش پیچانده بود؛ اى سعد  . 

كه الزم بود شریح در اطراف قضیه ، تحقیق زیادترى نموده و بهكنایه از این  قضاوتى ظاهرى و  
 .(19) پوشالى اكتفا نكند

 زمخشرى در از (20) مناقب و مضمون این خبر را عامه نیز نقل كرده اند، چنانچه صاحب

 .نقل كرده اند از ابن سیرین آن را نزهه و ابن مهدى در مستقصى
سلیمان  آرى ، از اخبارى كه تا اینجا نقل گردید معلوم شد كه آن حضرت علیه السالم هم مانند

كه در آخر داستان سوم از(رى نموده پیغمبر داو  و هم مثل دانیال پیغمبر و ) فصل اول ذكر شد 
 .در این خبر نیز همچون داوود پیغمبر

علیه  زیادى آن حضرت در اخبار صلى اهللا علیه و آله و به همین جهت بوده كه پیامبر گرامى
سى زبانرا به پیامبران تشبیه كرده است ، و چه زیبا سروده شاعر پار  السالم آنچه خوبان همه  : 

 . دارند تو تنها دارى
   ! حیله گرى با امیرالمومنین -3

علیه  از مكه به مدینه هجرت نمود، امیرالمومنین صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه رسول خدا
كه مردم نزد  را در مكه وكیل و نایب خود گرداند، تا آن حضرت امانتها و سپرده هایى را السالم

داشتند به صاحبانشان رد نموده ، آنگاه به مدینه رود پیامبر . 

تحویل مى داد، حنظله بن ابى سفیان ،  امانتها را به مردم علیه السالم در آن روزهایى كه على
مثقال طال از او مطالبه كند،  وائل ثقفى را تطمیع نمود تا نزد آن حضرت رفته و هشتاد عمیر بن

واه بخواهد ما گروه قریشاگر على از تو گ: و به وى گفت  براى تو شهادت خواهیم داد، و صد  
گردن بندى بود كه به تنهایى سیزده مثقال  مثقال طال به عنوان پاداش به وى داد كه از جمله آنها

 . طال وزن داشت

على. رفت و از آن حضرت مطالبه سپرده نمود علیه السالم عمیر نزد امیرالمومنین هر  علیه السالم 
یع و امانات را مالحظه كرد، سپرده اى به نام عمیر ندید و دانستچند ودا كه او دروغ مى گوید،  

دست بردارد ولى اندرزها  پس او را موعظه نمود تا از ادعایش  سودى نبخشید و عمیر همچنان  
من بر ادعاى خود: برگفته خود ثابت بود و مى گفت  گواهانى از قریش دارم كه آنان برایم گواهى  



دهند؛ مانندمى   . ابوجهل ، عكرمه ، عقبه بن ابى معیط، ابوسفیان و حنظله 
و آنگاه  .گردد این نیرنگى است كه به تدبیر كننده اش بر مى :فرمود علیه السالم امیرالمومنین

اكنون بگو : كرده و فرمود دستور داد همه شهود حاضر شده در خانه كعبه بنشینند و به عمیر رو
ه وقت تسلیم پیامبر صلى اهللا علیه و آلهبدانم امانت را چ  نمودى ؟ 

نزدیك ظهر بود كه سپرده را به او تحویل دادم و او آن را از دستم گرفته به: عمیر  .غالم خود داد 

مرا حاجتى به پاسخ : ابوجهل گفت  و آنگاه ابوجهل را طلبیده همان سوال را از او پرسید، ولى
رها كردگفتن نیست ، و بدین وسیله خود را  . 

نزدیك : گفت  پس از آن ابوسفیان را به نزد خود فراخواند و همان سوالها را از او پرسید ابوسفیان
نمود و آن حضرت مال  غروب آفتاب بود كه عمیر امانتش را تسلیم پیامبر صلى اهللا علیه و آله

 .از او گرفت و در آستین خود قرار داد
ارم كه آفتاب در وسط آسمان بود كه عمیربخاطر د: نوبت به حنظله رسید او گفت  ودیعه را به  

برخیزد، آن را به همراه  پیامبر داد و آن حضرت امانت را در پیش رو گذاشت تا وقتى كه خواست
 .خود برد

به هنگام عصر بود كه: و سپس عقبه را احضار كرد و كیفیت را از او جویا شد، وى گفت  عمیر  
اهللا علیه و آلهصلى  امانتش را تحویل پیامبر منزل فرستاد و  داد و آن حضرت امانت را فورا به 
اول روز بود كه  : پس از او عكرمه را خواست و چگونگى را از او پرسش نمود، عكرمه گفت

 .تحویل گرفت و فورا به خانه فاطمه فرستاد عمیر امانت را به پیامبر تحویل داده پیامبر آن را
آنگاه. م جریانات و تناقض گوییهاى آنان را مى شنیدو عمیر آنجا نشسته بود و تما  امیرالمومنین 

مى بینم رنگ صورتت زرد شده و: به عمیر رو كرده فرمود علیه السالم  حالت دگرگون گشته است 
! 

زیرا شخص حیله گر، رستگار نخواهد: االن حقیقت حال را به شما خواهم گفت : عمیر گفت  . شد 
نتى را نزد محمد نداشته ام و تنهابه خدا سوگند من هرگز اما عامل محرك من حنظله و ابوسفیان  

آنها نقشین است نزد من موجود مى باشند  بوده اند و اینكه دینارهایى كه مهر هند، زن ابوسفیان بر
و آنگاه. كه آنها را به عنوان پاداش به من داده اند بیاورید : فرمود علیه السالم امیرالمومنین 

در گوشه خانه پنهان است ، شمشیرى را كه  .شمشیر را آوردند 

آیا این: شمشیر را به دست گرفت و به حاضران نشان داد و فرمود علیه السالم على شمشیر را مى  
آرى ، این شمشیر حنظله مى باشد، از آن میان ابوسفیان گفت: شناسید؟ گفتند این شمشیر از  : 

 . حنظله سرقت شده است

اگر راست مى گویى پس غالم تو: رمودامیرالمومنین به وى ف  كرد؟ چكار مهلع ؛ سیاه 

او فعال براى انجام ماموریتى به طائف رفته است: ابوسفیان گفت   . 

مى آمد و تو یك بار دیگر او را مى دیدى و اگر راست مى! اى كاش : آن حضرت فرمود گویى  



 .او را احضار كن بیاید
حضرت به ده نفر از غالمان اشراف قریش ابوسفیان خاموش شده سخنى نگفت سپس آن فرمود تا  

برخوردند، آن حضرت  مهلع محل معینى را حفر كنند، چون حفر كردند ناگهان به جسد كشته
آن را بیرون بیاورید، جسد را بیرون آورده و به طرف: فرمود خانه كعبه حمل كردند، مردم از  

از آن حضرت پرسیدند را در شگفت شده سبب قتلش مهلع مشاهده پیكر بیجان . 

ابوسفیان و پسرش این غالم را تطمیع كرده وبه پاداش: فرمود علیه السالم امام آزادیش او را وادار  
بناگاه به من حمله نمود و من هم  نمودند تا مرا به قتل برساند تا این كه در راهى برایم كمین كرد و

و. را گرفتم   مهلتش نداده گردنش را زدم و شمشیرش  چون مكر و نیرنگ آنان در این دفعه بجایى  
 !(21) برند ولى آن هم نقش بر آب گردید نرسید خواستند بار دیگر حیله اى به كار

ر منع و به انكار ترغیبقضایایى كه مدعى را در حدود شرعى از اقرا: فصل چهارم   نموده است 
! 

   !مردى كه به زناى خود اقرار كرد -1

زنا كرده ام مرا پاك كن! یا امیرالمومنین : آمده گفت  علیه السالم مردى نزد امیرالمومنین  . 

و آنگاه به حاضران رو! بنشین : از او روى گردانده و به وى فرمود علیه السالم امام كرده و  
نمى تواند كسى از شما كه مرتكب گناهى شده ، گناهش را پنهانآیا : فرمود بدارد چنانچه خداوند  

كنایه از این كه باید پنهان كند و اظهار. (آن را پنهان داشته است  و مقصود اصلى آن . ننماید 
 .(كند حضرت تعریض به اقرار كننده بود تا از اقرار خوددارى

زنا كرده ام مرا پاك گردان! لمومنین یا امیرا: بار دیگر مرد برخاسته گفت   . 

چه چیز سبب شد كه چنین اقرارى بر خود بكنى: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت  !؟ 
براى این كه پاك شوم: گفت   . 

چه پاكى برتر از توبه ؟ و به اصحاب خود رو: به وى فرمود علیه السالم امام كرده با آنان به  
 .گفتگو مشغول گردید

زنا كرده ام مرا پاك كن! یا امیرالمومنین : خاسته گفت مرد باز   . 

قرآن مى خوانى ؟: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت  

آرى: گفت   . 

باز امیرالمومنین ، از او. مرد چند آیه از قرآن را صحیح تالوت كرد! بخوان : فرمود پرسید؛ آیا  
دانى ؟ مسائل الزم خود را از حقوق خداوند در نماز و زكات مى  

آرى: گفت   . 

باز به او. مسائلى از او پرسید و آن مرد درست پاسخ گفت  علیه السالم آن حضرت آیا : فرمود 
 بیمار نیستى ؟ و درد سر یا گرفتگى سینه اى در خود احساس نمى كنى ؟

نه: گفت   . 



ازبرو تا همان طورى كه آشكارا ! واى بر تو: به او فرمود علیه السالم امیرالمومنین حالت پرسیده  
نخواهیم كرد، و چون مرد  ایم در غیابت نیز از حالت جویا شویم ، و اگر بازنگردى تو را احضار
كامال سالم : پرسش نمود، گفتند دور شد آن حضرت از وضع جسمى و روانى او از اصحاب خود

طبیعى است  و حالش   . 

رده ام مرا پاك گردانزنا ك! یا امیرالمومنین : پس از چندى مرد باز آمده گفت   . 

اگر باز نمى آمدى تو را طلب نمى كردیم: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت اكنون كه دفعه  
 .چهارم اقرار توست و حكم خدا بر تو الزم شده ، تو را آزاد نخواهیم كرد

شما براى اجراى حد كافى: سپس آن حضرت به افرادى كه آنجا حضور داشتند فرمود هستید و  
شما را به خدا سوگند مى دهم بامدادان كه مى آیید. یازى به اعالم دیگران نیست ن باید به  

و فردا صبح در وقت  صورتهایتان نقاب بسته باشید به طورى كه هیچ كدامتان دیگرى را نشناسد
 . سنگسار مى كنیم نگاه نمى نماییم تاریكى هوا حاضر شوید؛ زیرا ما به صورت كسى كه او را

صبح طبق فرموده آن حضرت به هنگام تاریكى هوا درفردا  امیرالمومنین. محل مقرر حاضر شدند   

شما را به خدا سوگند مى دهم حد نزند كسى از شما  :نیز به آنجا تشریف برد و فرمود علیه السالم
 باشد؛ زیرا آن كس كه خداوند بر او چنین حقى دارد نمى تواند كه خودش مستحق چنین حدى مى

ن حق را از دیگران مطالبه نمایدمثل آ . 

به خدا قسم تا این: در این هنگام عده زیادى از حاضران برگشتند، كه راوى مى گوید ساعت  
سایرین نیز  نفهمیدم آنها چه كسانى بودند، سپس آن حضرت چهار سنگ به طرف او انداخت و

 .(22) به او سنگ زدند

   زنى كه از عذاب آخرت مى ترسید -2

زنا كرده ام مرا پاك كن ، خداوند تو: آمده گفت  علیه السالم زنى آبستن نزد امیرالمومنین را پاك  
 . كند؛ زیرا شكنجه و عذاب دنیا از عقوبت آخرت كه پایانى ندارد آسان ترست

لسالمعلیه ا على تو را از چه پاك كنم ؟: فرمود   

از زنا: گفت  . 

 آیا شوهر دارى ؟ : علیه السالم امیرالمومنین
آرى: زن   . 

 عمل شدى شوهرت در سفر بود یا در حضر؟ آیا موقعى كه مرتكب این : علیه السالم امیرالمومنین

شوهرم در: زن   .حضر بود 

ندت را زاییدى بیا تا تو رافعال برگرد و پس از آن كه فرز  علیه السالم على و چون . پاك گردانم  
این ! خدایا: نمى شنید فرمود زن مقدارى از آن حضرت دور شد به طورى كه گفتار آن حضرت را

 . یك شهادت
فرزندم را زاییدم مرا پاك: آمده و گفت  علیه السالم پس از چندى آن زن نزد امیرالمومنین  . كن 



معلیه السال در این هنگام امام تو را از: كه گویى اصال سابقه او را نداشته فرمود   چه پاك كنم ؟ 

زنا داده ام مرا پاك كن: زن   . 

 عمل شوهر داشتى یا نه ؟ آیا در موقع ارتكاب این : علیه السالم امیرالمومنین

شوهر داشتم: زن   . 

 آیا در آن هنگام شوهرت در سفر بود یا در حضر؟
 .در حضر بود

زن برگشت و چون مقدارى. بق دستور خداوند دو سال تمام شیر بده برو فرزندت را ط از آن  
این دو شهادت! خداوندا: حضرت دور شد به قدرى كه صدایش را نمى شنید، فرمود  . 

فرزندم را دو: یا امیرالمومنین : و پس از آن كه دو سال سپرى شد زن باز آمده و گفت  سال تمام  
 . شیر دادم اكنون مرا پاك كن

و آنگاه. مانند شخص بى خبرى پرسشهاى سابق را از او جویا شد علیه السالم امام : به او فرمود 
بخورد و از بامى پرت نشود و  حاال برو و از فرزندت نگهدارى كن تا موقعى كه بتواند خودش غذا

زن گریان از نزد آن حضرت. در چاهى نیفتد Ï بازگشت ، و چون مقدارى دور گردید السالم علیه 
این سه شهادت! خداوندا: را نمى شنید فرمود السالم علیه به اندازه اى كه آواز آن حضرت  . 

چرا گریه مى! اى بنده خدا: عمر و بن حریث مخزومى زن را در بین راه دید و به او گفت  كنى ؟  
 .پاك گرداند مى آیى و از او تقاضا مى كنى تو را علیه السالم من تو را دیده ام نزد على

آرى ، نزد امیرالمومنین: زن گفت  حضرت  آمدم و از او خواستم مرا پاك كند و آن علیه السالم 
برو و فرزندت را نگهدارى كن تا موقعى كه بتواند بخورد و بیاشامد: فرمود و مى ترسم در ... و 

 .این مدت بمیرم و مرا پاك نگرداند
نزد امیرالمومنین: عمرو به او گفت  د و من از فرزندت كفالت مىبرگر  علیه السالم   . كنم 

شخص  زن نزد آن حضرت برگشت و تعهد عمرو را عرضه داشت امیرالمومنین علیه السالم مانند
چرا عمرو از فرزندت كفالت كند؟: بى سابقه اى به وى فرمود  

زنا كرده ام مرا پاك گردان! یا امیرالمومنین : گفت   . 

ى یا نه ؟در آن هنگام شوهر داشت: آن حضرت فرمود  

آرى شوهر داشتم: زن   . 

 آیا در آن وقت شوهرت در وطن بود یا در سفر؟
 .در وطن بود

 : پس آن حضرت سر به سوى آسمان بلند كرده ، به درگاه الهى عرضه داشت
با چهار دفعه اقرار، حد بر او ثابت گردید و تو به پیامبرت خبر داده اى! خداوندا كسى كه حدى  

من هرگز! كند با من دشمنى نموده است ، پروردگارا از حدودم را تعطیل حدودت را تعطیل نمى  
بلكه فرمانبردار تو و پیرو سنت  كنم و در پى دشمنى تو نیستم و احكام تو را ضایع نمى گردانم ،



 . پیامبرت مى باشم
 در این وقت ، عمرو بن حریث نگاهش به صورت آن حضرت افتاد دید رنگ رخسار مباركش از

غضب چنان قرمز شده كه گویى انار در صورتش پاشیده شده ، پس به آن حضرتشدت  عرضه  
من خیال مى كردم از این! یا امیرالمومنین : داشت  عمل من خوشحال مى شوید ولى حال كه مى  

 . دارم بینیم ناراحتید هرگز فرزندش را بر نمى
اقرار نموده فرزندش راآیا پس از آن كه آن زن چهار دفعه بر خود : فرمود) ع (امام  كفالت مى  

 . كنى ؟ و تو كوچك هستى

میان مردم بانگ برآور تا همه براى نماز: پس آن حضرت به منبر رفت و به قنبر فرمود جماعت  
قنبر دستور را اجرا كرد و مردم به طرف مسجد هجوم آوردند. حاضر شوند  .بطوریكه مسجد پر شد 

اى مردم: است و ثناى الهى بجاى آورد سپس فرمودبپاخ علیه السالم در این موقع امام پیشواى  ! 
خود ببرد و زمانى  شما مى خواهد براى اقامه حد بر این زن به خارج كوفه رود و شما را به همراه

نشناسید تا به خانه هایتان  كه بیرون مى آیید باید سنگهاى خود را همراه داشته و یكدیگر را
د آمد و بامدادان خود آناز منبر فرو   برگردید و سپس  حضرت به اتفاق زن بیرون شدند و مردم  

به صورتهاى خود نقاب بسته و سنگ در آستین  نیز در حالى كه یكدیگر را نمى شناختند و
. آن حضرت با زن و تمام مردم به پشت شهر كوفه رسیدند داشتند از خانه ها بیرون شدند تا اینكه
خداوند با پیامبر، پیمانى بسته و پیامبر نیز با ! اى مردم : مودكرده و فر  آنگاه به حاضران خطاب
را بسته است كه هر كس مستحق حدى باشد نباید به دیگرى حد زند، اكنون هر  من همان پیمان

كه مستحق همین حد است حد نزند، پس تمام مردم برگشتند و تنها خود آن حضرت با  كس از شما
نگسار نمودندحسین علیه السالم زن را س حسن و  (23). 

   حد لواط -3

مشغول بود،  در میان گروهى از اصحاب خود نشسته و به گفتگو علیه السالم روزى امیرالمومنین
لواط كرده ام مرا! المومنین یا امیر : در این هنگام مردى نزد آن حضرت آمده گفت   . پاك گردان 

چنین سخنى مگو شاید! اى مرد: به او فرمود علیه السالم آن حضرت اختالل به تو دست داده  
 .باشد

لواط كرده ام مرا پاك كن! یا امیرالمومنین : فردا صبح نیز نزد آن حضرت آمده و گفت   . 

انه ات برگرد، شاید حواسبه خ! اى مرد: به وى فرمود علیه السالم باز امام پرتى عارضت شده و  
اول نزد آن حضرت آمده و سخن خود را تكرار كرد، تا دفعه چهارم كه  تا سه بار بعد از دفعه

پیامبر خدا: به وى فرمود علیه السالم بر او ثابت شده بود، على طبق قانون اسالم حد صلى اهللا  
مرد گفت. ه و تو هر كدام را بخواهى اختیار كن درباره مثل تو سه كیفر بیان فرمود و آله علیه  : 

 آنها چیست ؟
یك ضربه شمشیر هر جا برسد -1: فرمود . 



 . بستن دست و پا و پرتاب از فراز كوه 2
 . سوزاندن با آتش 3

كدامیك از اینها سخت تر است ؟! یا امیرالمومنین : مرد گفت   

سوزاندن با آتش: فرمود  . 

پس خودت را: آن حضرت به او فرمود. من همین را اختیار مى كنم ! ین یا امیرالمومن: مرد گفت   

 . براى آتش آماده كن
 : مرد برخاست و دو ركعت نماز به جاى آورد و در تشهد نماز به درگاه خدا عرضه داشت

من از گناه خود به سوى تو بازگشت نموده و از كیفر اخروى آن ترسیده به! خداوندا نزد جانشین  
و پسر عمش آمدم و از او تقاضاى پاك كردن نمودم و او مرا بین سه پیامبرت عقوبت مخیر  

من سخت ترینش را برگزیده از تو مى خواهم این عقوبت را! ساخت ، خدایا كفاره گناهانم قرار  
گریان به طرف گودالى كه برایش حفر  و آنگاه برخاسته با چشم دهى و مرا به آتش دوزخ نسوزانى

هسپار گردیده و شعله هاىكرده بودند ر  در این هنگام امیرالمومنین. فروزان آتش را نظاره مى كرد   

كه فرشتگان آسمان و زمین را به گریه آوردى و خداوند ! اى مرد برخیز :به وى فرمود علیه السالم
 .(24) قبول كرد، برخیز و پس از این به چنین گناهى بازگشت مكن توبه ات را

باشد امام  در روایت هفتم از فصل هفتم خواهد آمده كه اگر مثبت حد، اقرار خود جانى : مؤ ّلف
علیه  اختصاص به امام معصوم مى تواند آن را ببخشد، و اگر بینه باشد نمى تواند و البته این هم
ارد چنانچه امام باقر علیه السالم مى فرمایدد السالم غیر از امام كسى نمى تواند حدودى را كه  :

 .براى خداست عفو نماید
قضاوتهاى آن حضرت: فصل پنجم   . بوده است در مواردى كه واقع كامال مشتبه علیه السالم 

   زد و خورد در حال مستى -1

حضرت گزارش رسید كه چهار نفر در به آن علیه السالم در زمان خالفت امیرالمومنین حال مستى  
امام علیه السالم. یكدیگر را با كارد مجروح نموده اند توقیف نموده تا پس از  دستور داد آنان را 

اولیاى مقتولین نزد . جان سپردند هشیارى به وضعشان رسیدگى كند، دو نفر از آنان در بازداشتگاه
ستار قصاص ازآمده و خوا علیه السالم امیرالمومنین زندگان شدند، آن حضرت علیه السالم به  

شما از كجا مى دانید كه این دو: آنان فرمود نفر زنده ایشان را كشته اند و شاید خودشان یكدیگر  
 را مجروح نموده و مرده اند؟

خدادادى تان بین آنان حكم كنید  نمى دانیم ، پس شما خودتان با استفاده از دانش : گفتند . 

دیه آن دو مقتول به عهده هر چهار قبیله است و بعد از اخراج: فرمود علیه السالم امام خونبهاى  
 .(25) مقتول رد مى گردد زخمهاى دو نفر زخمى ، باقیمانده به اولیاى آن دو

ر آب غرق شدیك نفر د -2    

علیه  امیرالمومنین شش نفر در آب فرات سرگرم بازى بودند، یكى از آنان غرق شد، نزاع را نزد



را غرق كرده اند، و آن سه نفر  بردند، دو نفر از آنان گواهى دادند كه آن سه نفر دیگر او السالم
یه السالمعل امیرالمومنین گواهى دادند كه آن دو نفر دیگر او را غرق كرده اند، دیه او را به پنج  

آن سه نفرى كه دو نفر بر علیه ایشان گواهى داده  قسمت مساوى تقسیم نمود، دو قسمت به عهده
 .(26) كه سه نفر بر علیه ایشان گواهى داده اند اند، و سه قسمت به عهده آن دو نفرى

تصور نمى شود  در این قضیه هیچ قضاوتى :پس از نقل این خبر مى گوید ارشاد شیخ مفید در
 .كه از قضاوت آن حضرت به صواب نزدیكتر باشد

   طعمه شیر -3

نفر در  شیرى را در گودالى دستگیر كرده بودند، مردم براى تماشاى شیر ازدحام نمودند، یك
ال ایستاده بود، ناگهان قدمش لغزید و دست به دیگرى زد و دومىنزدیكى گود به سومى و سومى  

این ماجرا در یمن. به چهارمى و همه در گودال افتاده طعمه شیر شدند  اتفاق افتاد، امیرالمومنین 
رسید، پس درباره آنان چنین قضاوت  نیز آنجا تشریف داشت ، خبر به آن حضرت علیه السالم

لى طعمه شیر بوده و به عالوه باید یكنمود، كه او  سوم دیه به دومى بپردازد، و دومى نیز دو  
 .چهارمى باید بپردازد سوم دیه به سومى و سومى دیه كاملى به

به حكم خدا داورى  اباالحسن :از این قضاوت خبردار گردیده فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا
 .(27) نموده است

اول خودش افتاده ، به عالوه افراد دیگرى را با خود  علت این تفصیل این است كه نفر : مؤ ّلف
و سبب مرگ . ندارد؛ زیرا مرگش مستند به خودش بوده است  انداخته ، از این جهت دیه اى طلب

است یكى از سهنفر دوم ممكن  چیز باشد، كشیدن نفر اول و یا افتادن نفر سوم و یا چهارم بر  
است و  �Y�33/0  عامل آن بوده است بنابراین ، احتمال استناد قتلش به نفر روى او كه خودش
دیه اش را به عهده نفر 33/0هم  علیه السالم امام اول قرار داده است ، و اما نفر سوم ممكن  

كشیدن و افتادن نفر چهارم بر  است علت مرگش  روى او باشد كه خودش عامل آن بوده و یا  
 نیز دو سوم علیه السالم اول و یا دوم بر روى او كه عاملش نفر دوم بوده است و امام افتادن نفر

مستند به نفر  و اما نفر چهارم تمام علت مرگش . دیه او را بر عهده نفر دوم گذاشته است  سوم  
راین ، تمام دیه اش بر عهده نفر سوم مى باشد چنانچه امام علیهبوده ، بناب السالم حكم نموده  

 . است
   نشگون -4

خبر  در یمن تشریف داشت به آن حضرت علیه السالم و نیز در همان زمانى كه امیرالمومنین
ن پایینى نشگو  رسید كه دخترى از روى بازیچه دختر دیگرى را بر دوش گرفته و دختر سومى از

 . منجر به مرگ او شده است گرفته و او بناگاه پریده و دخترى را كه بر دوش داشته انداخته و

یك سوم دیه مقتول به عهده آن دخترى است كه او را بر روى: فرمود علیه السالم امام شانه  
بر عهده خودش  برداشته و یك سوم دیگر به عهده دخترى كه از او نشگون گرفته ، و یك سوم هم



این خبر به سمع مبارك. ه بطور بازیچه و عبث سوار شده است ك صلى اهللا علیه و  رسول خدا 
 .(28) رسیده آن را تائید نموده بر صحتش گواهى داد آله

   ودیعه -5

یك دینار نزد شخصى به ودیعت نهادند، یك دینار آنها تلف شد مردى دو دینار و دیگرى . 

یك دینار از دو دینار موجود به صاحب دو: درباره آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین دینار  
 .(29) اختصاص دارد و دینار دیگر نیز بالمناصفه بین آن دو تقسیم مى شود

نسبت  و نظیر این خبر است روایتى كه شیخ صدوق و شیخ طوسى به امام صادق علیه السالم
درهم را از  داده اند كه دو نفر بر سر دو درهم با یكدیگر نزاع مى كردند، یكى از آنان هر دو

 .خود مى دانست و دیگرى یكى از آنها را

ضرتآن ح كسى كه مدعى یك درهم است اعتراف دارد كه از درهم: فرمود علیه السالم  دیگر حقى  
 .(30) ندارد، و درهم دیگر كه مورد نزاع است بین آنان بالمناصفه تقسیم مى شود

ر آن را شیخ كلینى و صدوق و طوسى به امام محمد باقر علیه السالم نسبتو همچنین نظی داده  
خریدار  اند كه از آن حضرت پرسیدند، مردى غالمى از دیگرى خریده و فروشنده دو غالم به

صاحبش رد نماید و  تسلیم نموده تا یكى از آنها را انتخاب كرده براى خود نگهدارد و دیگرى را به
غالم را نیز از مشترىفروشنده قیمت   . تحویل گرفته است 

. است  خریدار هر دو غالم را به طرف منزل مى برده ، اتفاقا یكى از آن دو در بین راه گریخته
مشترى غالم موجود را به صاحبش رد مى كند و نصف قیمتى را كه: آن حضرت فرمود به  

اگر آن را یافت باز فروشنده داده پس مى گیرد و براى یافتن غالم جستجو مى كند، اختیار دارد  
گرفته باز به وى  هر كدام از آن دو را كه مى خواهد نگهدارد و آن نصف قیمت را كه از فروشنده
 مال هر دو رفته ، نصفش از فروشنده و نصفش از خریدار رد نماید، و اگر غالم را پیدا نكرد از

(31). 
   اقرار -6

و به  شخصى اقرار كرد هزار درهم به یكى از دو نفر بدهكار است ولى طلبكار را مشخص نكرد
اگر یكى از آن دو: همان حال از دنیا درگذشت ، امیرالمومنین علیه السالم فرمود بخصوص گواه  

ه او داده مى شود وگرنه درهمهاآورد كه وى طلبكار است درهمها ب بالمناصفه بین آنان تقسیم مى  
 .(32) شوند

   تقسیم به نسبت شهود -7
ج شاهددو مرد هر كدام مدعى مالكیت اسبى بود، یكى از آنان دو شاهد داشت و دیگرى پن . 

 اول و پنج قسمت آن را براى نفر دوم قرار داد دو قسمت آن را براى نفر علیه السالم امیرالمومنین
(33). 

قضایایى كه ظاهر قضیه با واقع مختلف بوده است: فصل ششم    



ى حیله گرزن -1    

خیال این كه كنیز اوست با وى  زنى شب هنگام ، خویشتن را شبیه كنیز مردى ساخت ، مرد به
حضرت امیرالمومنین علیه السالم  همبستر شد، ماجرا نزد عمر طرح گردید، عمر قضیه را بر

مرد را در پنهانى حد: آن حضرت فرمود. عرضه داشت  این  : مؤ ّلف .(34) بزن و زن را آشكارا 
 حمل شده به این كه آن حضرت مى دانسته كه مرد از واقع قضیه آگاه بوده و بطور دروغ خبر

 . پنهان كرده است
   مردم آزارى -2

ام ، مرد بر آشفته او را نزددر خواب با مادرت محتلم شده : مردى به دیگر گفت   امیرالمومنین 
این مرد به من ناروا مى گوید: برده و گفت  علیه السالم . 

چه گفته است ؟: آن حضرت فرمود  

با مادرم محتلم شده است: مى گوید: گفت   . 

تو اگر مى خواهى او را عادالنه جزا دهى وى: به وى فرمود علیه السالم حضرت على را برایت در  
نگه مى دارم سایه اش را تازیانه بزن ؛ زیرا خواب مانند سایه آفتاب ولى او را تازیانه مى . است  

 .(35) زنیم تا دگربار، مسلمانى را آزار ندهد

عدد بوده و در ظاهر یك حكم توهم شده استقضایایى كه داراى احكام مت: فصل هفتم    

   حكمهاى گوناگون -1

كنند، اتفاقا  پنج نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند، عمر دستور داد بر همه آنها حد جارى
این : عمر رو كرده ، فرمود در آنجا حاضر و به قضیه ناظر بود، پس به علیه السالم امیرالمومنین

ان گفتى صحیح نبودحكم كه درباره آن . 

پس خودتان بر آنان اقامه حد كنید: عمر گفت  . 

صد تازیانه  یكى را پیش كشیده گردنش را زد و دومى را سنگسار نمود و به سومى علیه السالم امام
عمر در. زد و به چهارمى پنجاه تازیانه ، و پنجمى را فقط چند تازیانه  حیرت شده و مردم نیز در  

 . شگفت

بر پنج نفر كه همگى مرتكب یك جرم شده بودند هیچ حد مختلف! یا اباالحسن : عمر گفت  جارى  
 كردى ؟

اما نفر اول كه گردنش را زدم كافر ذمى بود كه از: فرمود علیه السالم آن حضرت شرایط ذمه  
و زنایش  خارج شده و حكمش كشتن است ؛ و نفر دوم كه او را سنگسار كردم خودش زن داشت

و حكمش سنگسار است ؛ و نفر سوم كه به او صد تازیانه زدم زنمحصنه بود  نداشت و نفر  
او را تعزیر  چهارم كه به او نصف حد زدم غالم بود و حكمش نصف حد است ؛ و نفر پنجم كه

 .(36) شود نمودم دیوانه بود و حدى نداشت ولیكن الزم بود به چند تازیانه تنبیه

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت و عبدالرحمن بن حكم بن ابى: بالمناسبه نقل مى شود كه  العاص  



معاویه به. یكدیگر را به زنا متهم كردند، ماجرایشان به معاویه رسید فرمانبردار خود، مروان دستور  
مروان ، عبدالرحمن بن حسان را. ه كندداد تا آنان را تنبی هشتاد تازیانه زد، و عبدالرحمن بن حكم  

این تبعیضى كه مروان بین تو و بردارش روا داشته  :را بیست تازیانه ، بعضى به عبدالرحمن گفتند
عبدالرحمن بن حسان . معاویه گزارش كرده تا مروان را مجازات كند فرصتى است كه مراتب را به

نان گفتدر پاسخ آ به خدا سوگند چنین نخواهم كرد؛ زیرا مروان به من حد مردان آزاد زده و  : 
 (37) !حد برده ، و با اشاعه این سخن ، دل مروان را به درد آورد برادرش را نصف

غزناى نابال -2    

امیرالمومنین به وى  .پسرى نابالغ با زنى شوهر دار زنا كرد، عمر دستور داد زن را سنگسار كنند
سنگسارى بر او روا نیست تنها او را تازیانه مى زنند؛ زیرا: فرمود  .(38) زنا كننده نابالغ بوده است 

   !اشتباه عمر -3
 مردى یمنى ، كه زنش در یمن بود، در مدینه زنا كرد، عمر دستور داد او را سنگسار كنند،

سنگسارى بر او روا نیست ؛ زیرا از زنش غایب: به وى فرمود علیه السالم امیرالمومنین بوده و باید  
در این وقت عمر گفت. بر او حد جارى شود ا مرا زنده نگذارد براىخد :  مشكلى كه ابوالحسن در  

 .(39) آن نباشد

   اقرار از روى تهدید -4
 خود زنى آبستن را كه به زنا متهم بود نزد عمر آوردند، عمر از او پرسش كرد، زن به زناى

علیه  امیرالمومنین .اعتراف نمود، عمر دستور داد او را سنگسار كنند، در حالى كه زن را مى بردند
به این زن چكار: به آنان برخورد نموده به ماموران فرمود السالم  دارید؟ 

عمر فرمان قتلش را داده است: گفتند  ! 

آیا تو گفته اى: ودآنان را نزد عمر برگردانده به او فرم علیه السالم امیرالمومنین این زن سنگسار  
 شود؟

این زن: امام علیه السالم به او فرمود. آرى ؛ زیرا او به زناى خود اقرار كرد: عمر گفت  خودش  
حقى  گناهكار است و حق دارى درباره او چنین حكم كنى ، اما بر طفلى كه در شكم دارد چه

كرده است دارى ؟ و گمانم او را ترسانده اى و در نتیجه اقرار  . 

آرى ، چنین بوده است: عمر گفت   . 

آیا از: به وى فرمود علیه السالم امیرالمومنین  :نشنیدى كه فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 
كند حدى بر او نیست ، و كسى كه با حبس و تهدید اعتراف كند  كسى كه از روى شكنجه اقرار

 . اقرارش نافذ نیست
زنان جهان عاجزند از این كه پسرى مانند على بن ابیطالب: و گفت عمر زن را آزاد نمود  . بزایند 

 .(40) لوال على لهلك عمر؛ اگر على نبود عمر هالك مى شد : سپس گفت

   اهمیت بیت المال -5



كى از بیت المال و دیگرى از مردى بود، ازدو غالم كه ی اموال بیت المال دزید كردند،  
بر غالم بیت: فرمود علیه السالم امیرالمومنین   المال حدى نیست ؛ زیرا بعضى از مال خدا بعض  
به او گوشت و روغن : خوانده دستش را قطع كرد سپس فرمود دیگرش را خورده و آن دیگر را پیش

خوب   بخورانند تا زخمش  .(41) شود 

   زندانى كردن دزد -6

 دزدى را نزد عمر آوردند، عمر یك دستش را قطع كرد، بار دیگر دزدى نموده او را نزد عمر
واست دست دیگرش را قطع كند،آوردند، یك پایش را قطع كرد؛ بار سوم نیز عمر خ  امیرالمومنین 

چنین نكن ؛ زیرا یك دست و یك پایش را بریده: به وى فرمود علیه السالم اى ولیكن او را زندانى  
 .(42) كن

   عفو از حد -7

رالمومنینمردى نزد امی امام. آمده و به دزدى خود اعتراف نمود علیه السالم  به وى  علیه السالم 
آیا چیزى از قرآن مى دانى ؟: فرمود  

آرى ، سوره: گفت   . را مى دانم بقره 

دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم: فرمود  . 

آیا حدى از حدود خدا را تعطیل مى كنى ؟: اشعث گفت   

اگر: تو از احكام خدا چه مى دانى ؟ و آنگاه فرمود: به وى فرمود علیه السالم على مثبت حد،  
جانى باشد امام  گواه و شاهد باشد امام نمى تواند از آن درگذرد، ولى اگر مثبت حد، اقرار خود

 .(43) اختیار دارد مى تواند او را عفو كند و یا به او حد بزند

   حیوان سركش -8

دانست ولى  جنایتهاى حیوان سركش را در اولین دفعه موجب ضمان نمى علیه السالم امیرالمومنین
 .در نوبتهاى بعد صاحبش را ضامن مى كرد

 : مؤ ّلف

ات بعد، چون صاحبش ازعلت عدم ضمان در دفعه اول عدم علم صاحب اوست ، ولى در دفع  

 .(44) حال حیوان باخبر بوده وظیفه داشته از او مراقبت كند

قضایایى كه به صورت ظاهر: فصل هشتم   . داخل در موضوعى بوده و واقعا خارج بوده است 
مادر سیاه و فرزند سفیدپدر و  -1 !   

خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده: مردى همسرش را نزد عمر برده و گفت   است 
. 

نظر شما در این قضیه چیست ؟: عمر به مجلسیان گفت   

عمر دستور. زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید: گفتند داد زن را  
كنند، ماموران زن را به جهت سنگسار مى بردند در بین راه امیرالمومنین سنگسار به  علیه السالم 



مطلب شما چیست ؟ آنان: آنان برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود  .قصه خود را بیان داشتند 
آیا زنت را متهم مى سازى ؟: به مرد رو كرده و فرمود علیه السالم آن حضرت  

نه: گفت   . 

آیا در حال قاعدگى با او همبستر شده اى ؟: فرمود  

آرى ، یك شب ادعا مى كرد كه قاعده است و من گمان مى كردم به جهت سرما عذر مى: گفت   

 . آورد پس با او همبستر شدم
آیا شوهرت در: به زن رو كرده و فرمود علیه السالم آن حضرت آنحال با تو نزدیكى كرده است ؟  

آرى: گفت   . 

السالم علیه پس على برگردید كه این فرزند پسر شماست و علت: به آنان فرمود  سفید شدنش این  
بر نطفه غلبه كرده است و وقتى كه بزرگ شود  است كه خون حیض  سیاه مى گردد، و طبق  

 .(45) فرموده آن حضرت پس از بزرگ شدن سیاه گردید

   فرزند از توست -2
من همیشه به هنگام آمیزش! یا امیرالمومنین : آمده گفت  علیه السالم مردى نزد حضرت امیر با  

 . همسرم عزل مى كرده ام و اكنون مى بینم او آبستن شده است

یا هیچ برایتتو را به خدا سوگند مى دهم آ: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت اتفاق افتاده كه  
 بول كنى مجددا با او آمیزش نموده باشى ؟ پس از آمیزش اول بدون این كه

آرى ، چنین شده است: گفت   . 

فرزند از خودت مى باشد: به او فرمود علیه السالم امام  (46) 

   استدالل به قرآن -3
از شش ماه تمام زنش  هنگامى كه هیثم از بعض غزوات به خانه خود بازگشت ، پس  فرزندى به  

هیثم فرزند را از خود ندانسته وى را نزد عمر برد و قصه را. دنیا آورد عمر . برایش بیان داشت  
او را اتفاقا پیش از آن كه. دستور داد زن را سنگسار كنند  علیه السالم سنگسار كنند، امیرالمومنین 

باید بگویى زن راست مى گوید؛ زیرا : عمر فرمود او را دید و از قضیه باخبر گردید، پس به
مدت حمل و از شیر گرفتن فرزند،  (47) حمله و فصاله ثالثون شهرا؛ و :خداوند در قرآن مى فرماید

  سى ماه است

فرزندان خود را  مادران (48) والوالدات یرضعن اوالدهن حولین كاملین ؛ :و در آیه دیگر مى فرماید
م شیر مى دهنددو سال تما . 

 و وقتى كه بیست و چهار ماه دوران شیر دادن از سى ماه كم شود شش ماه مى ماند كه كمترین

 . دوران حاملگى است
 .(49)و زن را آزاد نمود اگر على نبود عمر به هالكت مى رسید : عمر گفت

   آبستنى دختر -4



گردید،  در زمان خالفت عثمان پیرمردى دخترى را به همسرى گرفت پس از مدتى دختر آبستن
عثمان مشتبه  پیرمرد حمل را انكار مى كرد، ماجرا را به نزد عثمان بردند ولى حكم مساءله بر

ه این مطلب اقرارگردید و از دختر پرسید؛ آیا او هنوز دوشیزه است ، دختر ب عثمان دستور . نمود 
 .داد وى را حد زنند

شاید موقعى كه پیرمرد: این را شنید، پس به عثمان فرمود علیه السالم امیرالمومنین آمیزش نموده  
افتضاض شود مرد تصدیق  رحم زن نطفه را جذب كرده و آبستن شده است ، بدون اینكه منجر به

ه ام را در ابتداى رحم ریختهآرى ، من همیشه نطف: كرد و گفت  ام ، بدون اینكه افتضاض حاصل  
 .شود

حمل از همین پیرمرد است و باید در سزاى انكارى كه: فرمود علیه السالم امیرالمومنین كرده  
و عثمان نیز طبق داورى آن حضرت حكم كرد. عقوبتى تادیبانه شود (50) 

زن دستور  دخترى را كه به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین علیه السالم آوردند، آن حضرت به چند
وى باكره است: آنان پس از رسیدگى گفتند. داد دختر را معاینه كنند  . 

و آن حضرت. نمى كنم من هرگز بر دختر باكره حد زنا جارى : فرمود علیه السالم امام گواهى  
 .(51) زنان را در مثل چنین مواردى كافى مى دانست

   اتهام به زنا -5
ه چنددخترى را كه به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین علیه السالم آوردند، آن حضرت ب زن دستور  

وى باكره است: آنان پس از رسیدگى گفتند. داد دختر را معاینه كنند  . 

و آن حضرت. من هرگز بر دختر باكره حد زنا جارى نمى كنم : فرمود علیه السالم امام گواهى  
  زنان را در مثل چنین مواردى كافى مى دانست

   اجبار به زنا -6

كرد كه مرد  زد امیرالمومنین علیه السالم آوردند زن سوگند یاد مىمرد و زنى را كه زنا كرده بودند ن
پذیرفت و حد را از او  او را بر آن عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت علیه السالم ادعایش را

 . برداشت

را بپرسند  اگر از قضاوت این زمان چنین قضیه اى: ناقل حدیث مى فرماید علیه السالم امام باقر
 (52) . عاى زن پذیرفته نیستاد: مى گویند

   بر سه دسته تكلیفى نیست -7

 زن دیوانه آبستنى را كه زنا داده بود نزد عمر آوردند، عمر دستور داد او را سنگسار كنند،

: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نشنیدى كه فرمود آیا از: به عمر فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 ...(53) دیوانه تا عاقل شود -1بر سه دسته تكلیفى نیست 

   معذوریت -8



he 0  c  كه فالن زن با مردى اجنبى در بیابانى زنا كرده است چند نفر نزد عمر آمده گواهى دادند
 .عمر دستور داد او را سنگسار كنند. شوهر داشت 

 . تو مى دانى كه من بى گناه هستم! خدایا: زن به درگاه خدا عرضه داشت 

كه  السالم علیه آیا شهود را تكذیب مى كنى ؟ امیرالمومنین: عمر از گفتارش خشمگین شده گفت 
زن را . عمل معذور بوده است  زن را برگردانید شاید در ارتكاب این: ناظر قضیه بود فرمود

 .برگرداندند و از حالش پرسش نمودند

نداشتند  روزى من و مرد همسایه شتران خود را به چرا مى بردیم و چون شتران من شیر: زن گفت 
مرد همسایه  و زیاد تشنه بودم ، ازمقدارى آب به همراه خود بردم ، در بین راه آبم تمام شد 

از این كار ابا داشتم  آشامیدنى خواستم وى تقاضایم را نپذیرفت ، مگر این كه با او زنا كنم ، من
 . او تسلیم شدم تا این كه نزدیك بود از تشنگى هالك شوم ، پس با كراهت به زناى

كسى  (54) علیه ؛ ر باغ وال عاد فال اثمفمن اضطر غی )) !اهللا اكبر: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 . بر او نیست كه مضطر شود اگر بدون نافرمانى و ستم مرتكب گردد گناهى

 .(55) عمر چون این را شنید زن را آزاد نمود

   مفهوم سخن -9

تو از من  زن نیز به او گفته بود! زناكار: مردى و زنى را نزد عمر آوردند، مرد به زن گفته بود
در آنجا حضور  السالم علیه اتفاقا امیرالمومنین. عمر دستور داد هر دو را تازیانه زنند. زناكارترى 

، سزاى زن دو حد  شتاب مكنید، زن مستحق دو حد است و بر مرد حدى نیست: داشت فرمود
به زناى خود اقرار : ثانیا و. به آن مرد تهمت زده و مستوجب حد افترا شده است : است ؛ زیرا اوال

، و از این هم زناكارم ولى كمتر تو از من زناكارترى ؛ یعنى ، من: كرده كه به مرد مى گوید
ناحیه دوم حد كاملى به او زده نمى  از: و آنگاه فرمود. جهت مستحق حد زنا هم گردیده است 

 .(56) شود

 .ك حكم نفهمیده اندقضایایى كه احكام متعدد داشته و كوته فكران بیش از ی: نهم  فصل

   كیفر لواط شده -1

پرسید، آیا  مرد لواط شده اى را نزد عمر آوردند، عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زند و از گواهان
امیرالمومنین علیه  عمر در حكم آن درمانده گردید، از. آرى : شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند

 .السالم پرسش نمود

شود، گردنش  باید گردنش زده: كننده را خواست ولى او را ندید، آنگاه فرمودلواط  علیه السالم على
 .را زدند

 .او را بردارید: عمر گفت 

 . یك عقوبت دیگر او مانده: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 آن چیست ؟: عمر گفت 



 ! بسوزان یك بسته هیزم بخواه و او را در وسط آن قرار ده به آتش: فرمود علیه السالم امام

سنگسارى را  اگر مجرمى استحقاق دوبار: مى فرمود علیه السالم و در روایتى دیگر آن حضرت
 .(57)داشت هر آینه لواط كار دوبار سنگسار مى شد

   نكیفر میگسارى در ماه رمضا -2

آوردند، آن  علیه السالم نجاشى شاعر، در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین
بامدادان نیز او را طلبیده  هشتاد تازیانه به او زد، شب او را بازداشت نموده علیه السالم حضرت

 .بیست تازیانه دیگر زد

بود، ولى  من زدى كیفر شراب نوشیدنمآن هشتاد تازیانه كه به ! یا امیرالمومنین : نجاشى گفت 
 !سبب این بیست تازیانه دوم را نفهمیدم ؟

 .(58) رمضان بخاطر بى حرمتى و بى اعتنایى تو بود نسبت به ماه: فرمود علیه السالم حضرت

  احكام قضایاى مشتبه :فصل دهم 

   پیشوایى نااهالن -1

روزى مردى را  از دنیا رحلت نمود و ابوبكر خلیفه شد، صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه رسول خدا
آیا شراب نوشیده : وى گفت  ابوبكر به. كه شراب نوشیده بود نزد او آوردند تا بر او حد جارى كند

 اى ؟

 . آرى: گفت 

 اى با این كه آن حرام است ؟ چرا نوشیده: ابوبكر

اهل آن سامان ، شراب نوشیده  من مسلمان هستم و منزلم در نزدیكى قصبه اى واقع است كه: مرد
نداشته ام ، و اگر مى دانستم  و آن را حالل مى شمرند، و من هرگز از حرام بودن آن اطالعى

 . در دین اسالم حرام است حتما از آن اجتناب مى ورزیدم

 در این باره چه مى گویى ؟: به عمر رو كرده گفت ابوبكر 

 . است علیه السالم مشكلى است كه عالج آن با حضرت على: عمر گفت 

 . برو على را به اینجا بخوان: ابوبكر به غالم خود گفت 

 . ما نزد او مى رویم: عمر گفت 

حضور  ضرشنیز در مح) رض (پس برخاسته همگى به نزد آن حضرت رفتند و سلمان فارسى 
عرضه داشت ؛  علیه السالم داشت ، آنان قصه را به سلمان گفتند و سلمان جریان را بر امام

هاى مهاجر و انصار بگرداند  مردى با او بفرست تا وى را به تمام خانه: حضرت به ابوبكر فرمود
ه حدى بر گواهى دهد، و اگر كسى نخواند و هر كس كه آیه تحریم شراب را از قرآن برایش خوانده

 .كرد و هیچ كس به آن گواهى نداد و مرد آزاد شد ابوبكر دستور آن حضرت را اجرا. او نیست 

: فرمود علیه السالم این گروه را ارشاد و هدایت كردید، آن حضرت! یا امیرالمومنین : سلمان گفت 
من یهدى الى الحق اف )) : آرى ، خواستم تاكید و توصیه این آیه را در حق خود و اینان تجدید كنم



 .(59) ان یتبع امن الیهدى اال یهدى فمالكم كیف تحكمون

هدایت نمى  آیا كسى كه به سوى حق هدایت مى كند شایسته ترست كه پیروى بشود یا كسى كه
 (60) !كنید؟ چگونه حكم مى! او را رهبرى كنند، شما را چه مى شودیابد مگر این كه 

 : بالمناسبه نقل مى شود كه

از او هاشم ازدواج نموده  با زن پدر خود ملیكه دختر سنان مرى منظور بن زبان : آورده اغانى در
عمر رسید، عمر او را احضار  تا زمان خالفت عمر، ماجراى او به. و عبدالجبار وخوله بهم رسید

اصل قضیه اعتراف نموده ولى مدعى شد كه از حرمت آن  نموده جریان را از او پرسید، او به
را بر این بازداشت نموده تا به هنگام نماز عصر، و آنگاه او  اطالعى نداشته است ، عمر او را

 .(61)چهل بار قسم یاد نموده او را آزاد كرد و آنان را از یكدیگر جدا نمود ادعایش سوگند داد و او

 ! است قسامه ولى اینجا چه جاى : مؤ ّلف

   گواهى مرد خصى -2

عمر و  دادند؛ یكى شراب نوشیده او را نزد عمر آوردند، دو نفر بر آن گواهى بن مظعون قدامه
از آنان گواهى داد كه او را در حال  ، یكىمعلى بن جارود كه خصى بود، و دیگرى تمیمى

رسول  عمر جمعى از اصحاب. حال قى كردن شراب  نوشیدن شراب دیده ، و دیگرى كه او را در
 علیه السالم حل این مشكل یارى دهند، امیرالمومنین را طلبیده تا او را در ه و آلهصلى اهللا علی خدا

نظر شما در این ! یا اباالحسن : حضرت رو كرده و گفت  عمر به آن. نیز با آنان تشریف آورد
 : در حقتان فرموده صلى اهللا علیه و آله كسى هستید كه پیامبر خدا قضیه چیست ؟ زیرا شما همان

و اكنون این دو  تو از تمام این امت صحیح تر، و دانشت زیادتر مى باشد قضاوت!  یا على
 . شهادتشان اختالف است شاهد در

كردن شهادت  و آن كسى كه برقى. در گواهیشان اختالفى نیست : فرمود علیه السالم حضرت امیر
 . كرده است داده بر آشامیدن گواهى داده است ؛ زیرا قطعا شراب نوشیده كه آن را قى

 آیا گواهى مرد خصى پذیرفته مى شود؟: باز عمر گفت 

زیانى به  نداشتن ریش مانند نداشتن بعض از اعضاى دیگرست و. آرى : فرمود علیه السالم امام
 (62) شهادت نمى رساند

   مخالفت مغرضانه -3

عثمان  او آزاد شده بود زنا كرد، او را نزد 4/3كنیزى كه با موالى خود قرار داد مكاتبه بسته و 
امیرالمومنین  عثمان در كیفیت حد او درمانده گردید مساءله را از. بردند و بر زنایش گواهى دادند

به نسبت آزادى و  شود بایدتازیانه هایى كه به او زده مى : آن حضرت فرمود. پرسش نمود
 .عثمان همین مساءله را از زید بن ثابت نیز پرسید. بردگیش تقسیم شود

به حساب  چرا: امیرالمومنین به زید فرمود. كنیز را به حساب بردگى تازیانه مى زنند: زید گفت 
ترتیب او را به یك  او آزاد شده است ؟ و حاال كه مى خواهند 4/3مردگان تازیانه زنند با این كه 



 ؟ تازیانه زنند چرا به حساب آزادها تازیانه نزنند كه آن بیشتر است

 .اگر چنین باشد پس در مورد ارث نیز باید سهم آزاد ببرد: زید گفت 

طبق گفته  زید پاسخى نداشت ، ولى عثمان. آرى همین طور است : به او فرمود علیه السالم امام
 (63) تمام و حقیقت آشكار شده بود زید حكم كرد با این كه حجت بر او

   بازى دو كودك -4

چوبدستى تیز  دو كودك سرگرم بازى بودند یكى از آنان علیه السالم در زمان خالفت امیرالمومنین
مطرح  علیه السالم ماجرا نزد حضرت امیر. مبازى خود را شكست خود را پرتاب نموده دندان ه

 علیه السالم امام. كرده است  كودك زننده گواه آورد كه به هنگام پرتاب اعالم خطر. گردید

 .(64) خطر اعالم كند معذور است كسى كه در موقع ورود: قصاص را از او برداشت و فرمود

   وصیت به ثلث -5

 3/1: فرمود علیه السالم امیرالمومنین. مردى كه به ثلث ، وصیت كرده بود بطور خطا كشته شد
 (65)خونبهایش نیز جزء وصیتش مى باشد

  ! دیه فرزند به عهده توست -6

زن سخت  .از زنى بدكار نزد عمر گزارش دادند، عمر ابتداء او را تهدید نموده آنگاه احضارش كرد
پسرى از او متولد  بهراسید و از شدت فزع او را درد زاییدن عارض شده به خانه اى پناه برد و

شنیدن این خبر بسیار ناراحت  ى كرد تا این كه درگذشت ، عمر ازگردید نوزاد پیوسته گریه م
اى خلیفه : مجلسیان او را دلدارى داده و گفتند گردید، ترسى فوق العاده به او دست داد، گروهى از

مساءله را از على علیه السالم بپرسید، و چون  بروید و: عمر گفت . چیزى بر تو نیست ! 
اگر اجتهاد كرده این حكم را به او گفته اید به حق : آنان فرمود به علیه السالم پرسیدند حضرت

دیه فرزندت : و آنگاه به عمر فرمود. بدون تامل گفته اید باز هم خطا كرده اید نرسیده اید، و اگر
 (66)عهده ات مى باشد بر

   تخییر در حق -7

حق  مجنى علیه را بین دو علیه السالم مردى چشم شخص یك چشمى را كور كرد، حضرت امیر
 . كور كردن یك چشم جانى با گرفتن دیه یك چشم -1مخیر ساخت ؛ 

 .(67) گرفتن یك دیه كامل و عفو از قصاص -2

   تاخیر حد -8

مى شود؛  اجراى حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینى تاخیر: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(68) بزاید از زن مستحاضه ، حائض و نفساء تا پاك شوند و از زن آبستن تا فرزندش را

   تادیب -9

آوردند، آن  علیه السالم مردى را كه مرد دیگر را در رختخوابش دیده بودند نزد حضرت امیر
 .(69) دستور داد او را در مدفوعش آلوده سازند علیه السالم حضرت



زناى  پرسیدم از حكم كسى كه مرتكب علیه السالم از امیرالمومنین: حسین بن خالد مى گوید
 محصنه شده و در موقع سنگسار شدن فرار نموده آیا بازگردانده مى شود یا نه ؟

دیگر نه ، اگر  ود و در صورتدر یك صورت بازگردانده مى ش: فرمود علیه السالم آن حضرت
انكار مى كرده   بوده و خودش  سبب حد زدنش اقرار خودش بوده او را بر نمى گردانند، و اگر بینه

 .او را برگردانده و حد كاملى به او مى زنند

 هنگامى كه آن را فرموده ، در صلى اهللا علیه و آله این تفصیلى است كه رسول خدا: سپس فرمود

 اجراى حد فرار كرد، پس نزد آن حضرت به زناى خود اعتراف نموده و در موقع ماعز بن مالك

او را به زمین افكند و مردم دورش را گرفته و او  ساق شترى به طرف او پرتاب نموده زبیر بن عوام
چرا : آن حضرت فرمود. را از قضیه خبر دادند علیه و آله صلى اهللا را كشتند، و آنگاه پیامبر

 حال خود نگذاشتید؟ زیرا او خودش به گناهش اعتراف كرده بود و در این صورت اگر ماعز را به

هرگز گمراه نمى  نزد شما بود علیه السالم اما اگر على :فرار كند باز خواهد آمد و سپس فرمود
 .(70) المال به اولیایش داد و خونبهاى او را از بیت شدید

   آزمایش ادعا -10

 از: زنى ادعا كرد كه در یك ماه سه بار عادت شده است ، امیرالمومنین علیه السالم فرمود

گواهى دادند  آشنایان محرمش بپرسند آیا در ماههاى گذشته نیز چنین بوده یا نه ؟ و چنانچه بر آن
 .(71) ه مى شود وگرنه دروغ گفته استادعایش پذیرفت

   من هم بیش از این پاسخى نداشتم -11

شده از آن  در مجلس پدر نشسته بود، ناگهان گروهى وارد علیه السالم روزى حضرت امام حسن
شما چیست ؟ آن  مطلب: امام حسن علیه السالم به آنان فرمود. میرالمومنین شدندحضرت جویاى ا

 .را بگویید

شده  مردى با همسر خود همبستر شده و آنگاه زن با دوشیزه اى مساحقه نموده و او آبستن: گفتند
 مشكلى است كه عالج آن با اباالحسن: چیست ؟ امام حسن علیه السالم فرمود  است ، حكمش 

اگر  و من پاسخ شما را مى گویم اگر صحیح بود از جانب خداوند و امیرالمومنین است واست 
را بپردازد؛  آن زن باید مهر دختر: خطا بود از سوى خودم مى باشد و امیدوارم اشتباه نكنم ؛ اوال

 با داشتن شوهر، مرتكب زن باید سنگسار شود چون: و ثانیا. زیرا با زاییدن بكارتش زایل مى شود
بر او حد زنا جارى مى كنند و فرزند  گناه بزرگى شده است ، و پس از آن كه دختر، فرزند را زایید

 .را به صاحب نطفه رد مى نمایند

به  السالم علیه آن جماعت برگشته اتفاقا امیرالمومنین را در بین راه مالقات نمودند، آن حضرت
 ما چه پاسخ داد؟از فرزندم حسن چه پرسیدید و او به ش: ایشان فرمود

از من  اگر این مساءله را: را عرضه داشتند، آن حضرت علیه السالم فرمود آنان سوال و جواب
 .(72) مى پرسیدید من هم بیش از این پاسخى نداشتم



   این نواحى روى نداده چنین جنایتى در -12

وى را به محكمه . قتل رساند مردى را دید كه با همسرش زنا مى كند او را به ابن ابى الجسرى
گسیل داشته ، آنان پاسخش را ندانستند از این رو معاویه ، ماجرا را به ابوموسى  قضات آن دیار

علیه  چون پرسید، حضرت سوال كند، و نگاشت تا ابوموسى مساءله را از امیرالمومنین اشعرى
جنایتى در این نواحى روى نداده ، بگو ببینم این قضیه  چنین! به خدا سوگند: به او فرمود السالم

 از كجا به تو رسیده است ؟

 . معاویه آن را برایم نوشته است: ابوموسى گفت 

دهند، چیزى بر او  هىاگر قاتل چهار نفر گواه بیاورد كه بر او گوا: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(73) نیست ، وگرنه باید دیه مقتول را به اولیائش بپردازد

   اینجا بایست تا على بیاید -13

 بار طالق داده ام ، و بعد از پیش از آنكه مسلمان شوم زنم را یك: مردى نزد عمر آمده و گفت 

) محلل الزم است ؟ حال مى توانم با او ازدواج كنم و یا. (آن كه مسلمان شده ام نیز دو دفعه 
 پس چه مى گوئى ؟: مرد گفت . عمر ساكت ماند

 .اینجا بایست تا على بیاید: عمر گفت 

كرده  عمر به آن مرد رو .آن شخص ایستاد تا هنگامى كه امیرالمومنین علیه السالم تشریف آورد
مى سازد  اسالم منهدم: آن حضرت در پاسخ او فرمود. حاال مساءله ات را از على بپرس : گفت 

 .(74) ازدواج نمایى هر چیزى را كه در حال كفر واقع شده ، تو مى توانى یك بار دیگر با زنت

   شماره طالقهاى كنیزان -14

نمود، عمر  مردى نزد عمر آورده و از شماره طالقهاى كنیزان پرسش: آورده  مناقب سروى در
دفعه طالق به این  چند: رو كرده و عرضه داشت  علیه السالم جوابش را نداد و به امیرالمومنین

 . اشاره كرد؛ یعنى دو دفعهمرد بگویم ؟ آن حضرت با دو انگشت 

 . نه: آیا این مرد را مى شناسى ؟ گفت : عمر به آن مرد گفت 

 .(75) این مرد على بن ابیطالب صاحب مجد و بزرگى است: عمر گفت 

   عثمان ندانست -15

پس  ى دو زن داشت ؛ یكى از انصار و دیگرى از بنى هاشم ، زن انصاریش را طالق گفته ومرد
طالق بوده  زن انصارى نزد عثمان گواه آورد كه هنگام مردن شوهر در عده. از چندى درگذشت 

برد، آن  علیه السالم و از او ارث مى برد، عثمان حكمش را ندانست و آنان را به نزد امیرالمومنین
مى كند كه در موقع وفات شوهر سه  اگر زن انصارى سوگند یاد: ت در پاسخ مساءله فرمودحضر 

 .وگرنه ارث نمى برد دفعه حیض از طالقش نگذشته از او ارث مى برد

آیا  این قضاوت كه شنیدى قضاوت پسر عمت على بود: عثمان به زن هاشمى رو كرده و گفت 
 آن را قبول دارى ؟



خوردن  ولى زن انصارى از قسم. زن انصارى سوگند یاد كند و ارث ببردآرى ، و اینك : گفت 
 .(76) امتناع ورزید و از میراث صرفنظر كرد

   فرق سگ و گوسفند -16

كرد و از آنها  پرسید؛ سگى را دیدم با گوسفندى جستن علیه السالم مردى اعرابى از امیرالمومنین
 حملى به هم رسید، آیا این حمل به كدامیك ملحق است ؟

بود سگ  آزمایش كن ، اگر گوشتخوار  او را در كیفیت خوراكش : فرمود علیه السالم آن حضرت
 .است و اگر علف خوار بود گوسفند

 . اهى علفاو را دیده ام گاهى گوشت خورده و گ: اعرابى 

است و  او را در آب آشامیدن آزمایش كن ، اگر با دهان آب مى خورد گوسفند علیه السالم على
 . اگر با زبان آب مى خورد سگ است

 .هر دو جور آب مى خورد: اعرابى 

دنبال گله مى رود سگ است و اگر وسط یا  او را در راه رفتن آزمایش كن ، اگر علیه السالم على
 . ود گوسفند استجلو گله مى ر 

 . گاهى چنین است و گاهى چنان: اعرابى 

است و اگر  او را در كیفیت نشستن مالحظه كن ، اگر بر شكم مى خوابد گوسفند علیه السالم على
 . بر دم مى نشیند سگ است

 . گاهى به این ترتیب مى نشیند و زمانى به آن ترتیب: اعرابى 

وامعاء دیدى  شكمش شكنبه دیدى گوسفند است و اگر روده او را ذبح كن اگر در علیه السالم على
 . سگ است

 .(77) اعرابى از شنیدن این نكات دقیق و متحیر و مبهوت شد

   تطهیر گوسفندى كه از شیر خوك خورده -17

: نمودند؛ فرمود از حكم گوسفندى كه با شیر خوك تغذى كرده پرسش علیه السالم ومنیناز امیرالم
به او علف و هسته خرما و  اگر از شیرخوراگى گذشته باید چند روز متوالى از او نگهدارى نموده

در پى بر پستان گوسفند انداخته  نان بخورانید، و اگر شیرخواره است باید در مدت هفت روز پى
 .(78) شود

   نذر مشكل -18

زیارت كند، در بین  پرسیدند؛ مردى نذر كرده با پاى پیاده خانه خدا را علیه السالم از حضرت امیر
 چیست ؟  تكلیفش راه رودخانه اى رسیده كه الزم است با كشتى از آن عبور كند

 .(79) در كشتى سرپا مى ایستد تا از آب عبور كند: فرمود علیه السالم امام

   تكرار بر مستمندان -19

یافت نشود باید  از یك یا دو فقیر اگر براى پرداخت كفاره بیش: فرمود علیه السالم حضرت امیر



 .(80) مدهاى طعام را چند روز بر آنان تكرار نموده تا به ده مد برسد

   مجازات -20

حضرت  دستگیر نموده و به دادسراى ماموران انتظامى سه نفر را كه در یك قتل شركت كرده بودند
بگرفت و دیگرى وى  یكى از آنان او را: گسیل داشتند و ماجرا را چنین شرح دادند علیه السالم امیر

 .را به قتل رساند و سومى از آنان نگهبانى مى كرد

باید  مقتول را گرفته چشمان دیده بان باید كور شود، و آن كس كه: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
جان سپرده است و قاتل نیز باید  در زندان ابد جان بسپارد، همان گونه كه آن مرد را گرفته تا

 .(81) كشته شود

   قصاص یا غرامت -21

علیه  را آلوده نمود امیر المومنین  آن شخص لباسش  مردى چنان بر شكم مرد دیگر فشار داد كه
دهند تا او نیز  این مرد در قصاص جنایتى كه مرتكب شده باید بر شكمش فشار: فرمود السالم

 (82) لباسش آلوده شود و یا یك سوم دیه به آن مرد بپردازد

   ماهى در شكم ماهى دیگر -22

 چیست ؟ پرسیدند، اگر در شكم ماهى دیگرى دیده شود حكم آن علیه السالم از امیر المومنین

 (83) هر دو را بخور: فرمود

   ك كردن حیوان نجاست خوارپا -23

مرغ : حالل گوشتى كه نجاستخوار شده ، فرمود درباره پاك شدن حیوان علیه السالم امیر المومنین
چهل روز باید  روز، گوسفند ده روز، گاو بیست روز و شتر نجاستخوار سه روز، مرغابى پنج

 (84) حرام است غذاى پاك بخورند و اگر پیش از این مدت آنها را ذبح كنند گوشتشان

   كشتن سریع -24

حال نام خدا را بر زبان جاى كرده ، نزد امیر  گروهى گاو سركشى را با شمشیر كشته و در همان
 نمودآن پرسش  آمده و از حكم گوشت علیه السالم المومنین

 حالل مى باشد این هم یك نوع كشتن سریع تند است و گوشتش: فرمود علیه السالم آن حضرت
(85) 

   تدلیس -25

چون : فرمود علیه السالم نینامیرالموم.زنى پیس اندام را ولیش تدلیس كرده و به مردى تزویج نمود
تدلیس شده باید مهر را  مرد با زن همبستر شده باید مهرش را به او بپردازد، و ولى آن زن كه سبب

نباشد و او را به عقد در  اگر مردى از عیب زنى مطلع: فرمود  به شوهر غرامت دهد و سپس 
 (86) آورد مهر به عهده خود زن مى باشد

   فسخ عقد -26

خیال مى كرد شوهرش نیز آزاد است ، امیر  زنى آزاد را ندانسته به غالمى تزویج نمودند، زن



 (87) مى تواند از شوهر جدا شود زن اگر بخواهد: فرمود علیه السالم المومنین

   حكم عنین -27

عنین شود،  اگر مردى تنها یك بار با زنش مباشرت كند و سپس: فرمود علیه السالم امیر المومنین
 (88) اختیار فسخ زن از بین مى رود

   ازدواج با مادر زن -28

 حضرت بودم كه مردى نزد آن علیه السالم در محضر امام صادق: منصور بن حازم مى گوید

قبل از آنكه با او همبستر شود زن مرده  مردى با زنى ازدواج نموده و: آمده پرسید علیه السالم
 با مادرش ازدواج نماید؟است ، آیا مى تواند 

داشتم  شخصى از ما چنین كرده و مانعى در آن نیافته است ؟ من عرضه: فرمود علیه السالم امام
ابن مسعود آن  فدایت شوم تنها افتخار شیعه به حكمى از على علیه السالم است در این مساله كه

على . حضرت جویا شده  را از آنآمده و حكم مساءله  علیه السالم را اجازه داده ، پس به نزد على
و ربائبكم الالتى فى  )) : گفته از آیه قرآن علیه السالم به او فرموده این حكم را از كجا گرفته اى ؟

و حرام شد براى شما دختران زن كه در دامن شما  (89) ؛ حجوركم من نسائكم الالتى دخلتم بهن
 .مباشرت كرده باشید تربیت شده اند اگر با زن

دخول است ولیكن آیه  حرمت ازدواج با ربائب در آیه مقید به: به او فرموده  علیه السالم پس على
مقید به ، مطلق است و  مادر زن وامهات نسائكم ؛ و حرام شد بر شما : حرمت ازدواج با مادر زن

 .دخول با دختران آنان نمى باشد

آیا شنیدى آنچه را كه این شخص : سائل رو كرده و فرمود به علیه السالم در این موقع امام صادق
 (90)نقل كرد علیه السالم از على

   را تنبیه كنزنت  -29

دوشیده و  زنم مقدارى از شیرش را! یا امیرالمومنین : آمده گفت  علیه السالم مردى نزد امیرالمومنین
تادیب كن و كنیزت  زنت را: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت. آن را به كنیزم خورانیده است 

 (91)را نگهدارى نما

   نتیجه اسالم زنى مجوسى -30

به  السالم علیه زنى مجوسى قبل از آن كه شوهرش با او همبستر شود مسلمان شد امیرالمومنین
مرد باید نصف : فرمود السالم علیه آن حضرت. تو نیز اسالم بیاور، مرد نپذیرفت : شوهرش فرمود

اسالم زن سبب عزت و شرافت او : فرمود ا به او بپردازد و زن از او جدا مى شود، ومهر زن ر 
 (92) گردید

   شرط مخالفت با سنت -31

جماع و  ود به شرط این كه اجازهزنى با پرداخت مبلغى پول به عنوان مهر با مردى ازدواج نم
متصدى حقى  این زن با سنت خدا مخالفت كرده و: حضرت امیرالمومنین فرمود. طالق با او باشد



بدهد و اجازه  سنت این است كه شوهر نفقه زن را: شده كه اهلیت آن را ندارد، و آنگاه فرمود
 (93) جماع و طالق هم با او باشد

   طالق قبل از مباشرت -32

طالق  مردى با زنى ازدواج نمود و مهر زن را خدمتكارى قرار داد، و پس از مدتى خواست زن را
 .گوید بدون این كه با او همبستر شده باشد

وى تسلیم  قیمت خدمتكار را به بهاى روزى كه به آن زن نصف: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 . شده طلبكار است

قبل از  و نیز درباره مردى كه كنیز خود را آزاد كرده و آزادیش را مهریه ازدواجش قرار داده و
خود  آن كنیز نصفش آزاد است ، و با دستمزد: مباشرت مى خواست او را طالق دهد، فرمود

 (94) پردازد و تمامش آزاد مى شود نصف دیگر قیمتش را به مرد مى

  مجازات كفن دزد -33

 چیست ؟ به نظر شما كیفر این مرد: كفن دزدى را نزد معاویه آوردند، معاویه به یاران خود گفت 

 . آزادش كناو را عقوبت ده و : گفتند

 . چنین حكم نكرده است) ع (على : از آن میان مردى گفت 

 معاویه پرسید، پس چگونه حكم نموده ؟

 دست كفن دزد باید قطع شود؛ زیرا او هم دزد است و هم نسبت به: آن حضرت فرموده : گفت 

 (95) مردگان هتاك

  حبس با شكنجه -34

و او را هم  براى مردى كه سوگند یاد مى كرد با زن خود همبستر نشود علیه السالم حضرت امیر
خوراكش را به  4/1 و تنها. طالق نمى داد اتاقى از نى مى ساخت و او را در آنجا زندانى مى كرد

 (96) او مى داد تا زنش را طالق دهد

   شرط صحت ایالء -35

قبل از دخول با زن خود سوگند یاد مى كرد كه با او  از حكم مردى كه علیه السالم از امیرالمومنین
 (97) بل از دخول ، اثرى نداردسوگند بر ترك جماع ق: فرمود نمودند؛  همبستر نشود، پرسش 

   قرارداد مكاتبه -36

آبستن گردید، حضرت  بسته بود، با وى همبستر شده و كنیز مكاتبه مردى كه با كنیز خود قرارداد
مهرالمثل زن را به او بپردازد و كنیز با دستمزدش بقیه قیمت خود  بایدمرد : فرمود علیه السالم امیر

 .(99) را دارد (98) ام ولد آزاد مى شود و اگر نتوانست حكم را به موالیش مى دهد و

  (ام ولد(فروختن كنیزان  -37

 علیه السالم سوال شد؛ چرا على از امام صادق یا امام كاظم علیهماالسالم: یزید مى گوید عمر بن

 كنیزان را مى فروخت ؟



 من پرسیدم به چه ترتیب ؟. آنان را به منظور اداى قیمتشان مى فروخت : فرمود

قبل از آن كه قیمتش را به فروشنده بپردازد فرزندى از  بخرد و نسیه اگر مردى كنیزى بطور: فرمود
 اداء نماید، فرزند را مى گیرد و كنیز را در وجه خودش مى فروشد او بهم رسد، و نتواند قیمتش را

(100). 
   آزادى اول فرزند -38

مالكش گفته بود كه اول  دیگرى ازدواج نموده و ولیده درباره مردى كه با علیه السالم امیرالمومنین
 (101) هر دو را آزاد كن: فرمود فرزندى كه بزاید آزاد باشد، و زن ، دوقلو زاییده بود،

  چشم مى بیند و دست مى گیرد -39

 امیرالمومنین . مردى پرنده اى را دنبال كرده تا این كه بر درختى افتاد و مرد دیگرى آن را بگرفت

پرنده هرگاه قادر : نیز فرمود و .(102)ردچشم مى بیند و دست مى گی: درباره آنان فرمود علیه السالم
 (103)حالل مى باشد بر پرواز شود صید است و براى هر كس كه او را بگیرد

   انتقال وصیت -40

: قبل از موصى درگذشت امیرالمومنین فرمود مردى شخص غایبى را وصى خود كرد، اتفاقا وصى
 .(104) منتقل مى شود وصیت به ورثه وصى

   اشتباه در تعیین دزد -41

گواهى ایشان  به دزدى مردى گواهى دادند، آن حضرت طبق علیه السالم دو نفر نزد حضرت امیر
نزد آن حضرت  دست آن مرد را قطع كرد، پس از مدتى باز همان دو شاهد شخص دیگرى را

گواهى  علیه السالم امام. م اول اشتباه كرده بودی این دزد است و ما در تعیین مرد: آورده و گفتند
 .(105) را نیز به مرد اول غرامت دهند نصف دیه: آنان را نپذیرفت و فرمود

   پیشرو حاجیان -42

 .(106) حضرت امیر، گواهى پیشرو حاجیان را نمى پذیرفت

   گواهى دزد توبه كار -43

نزد  مردى كه یك دست و یك پایش در اثر دزدى قطع شده بود و دانستند كه توبه كرده است ،
 .(107) پذیرفت ن حضرت گواهیش رابر انجام واقعه اى گواهى داد، آ علیه السالم امیرالمومنین

   ! بر خالف تو حكم كرده) ع (على  -44

غیر  ابن ابى لیلى در مسجد قضاوت مى كرد، از او پرسیدند؛ مردى اراضى خود را در مدتى
 . حال مرده است ذار نموده و به همانمعین به شخصى واگ

 چون مدتش را معین نكرده زمین و منافعش به همان شخص اختصاص دارد: ابن ابى لیلى گفت 

ابى  اتفاقا محمد بن قیس در آنجا حضور داشت ، پس به ابن. و به ورثه مالك منتقل نمى شود
 . رده استاما على بن ابیطالب در همین مسجد برخالف تو حكم ك: لیلى گفت 

 از كجا مى دانى ؟: ابن ابى لیلى گفت 



ورثه حبس  على زمین هایى را كه بر غیر: شنیدم كه فرمود علیه السالم از امام محمد باقر: گفت 
 .(108) شده بود به ورثه رد مى كرد

   آزادى از ثلث -45

بعد از وفات من  تو :به او گفته بود  درباره غالم یا كنیزى كه موالیش  علیه السالم حضرت امیر
 .(109) باید از ثلث آزاد شود: مى فرمود آزاد هستى

   ستحقین دیه مقتولم -46

خواهران مادرى  دیه مقتول بر تمام ورثه به غیر از برادران و: فرمود علیه السالم حضرت امیر
 .(110) تقسیم مى شود

   میراث بردن مرد از زن -47

افتاده  ر اثر بیمارى طاعون در یك بستر هالك شدند و دست و پاى مرد روى زنمردى و زنى د
 .(111) مرده است مرد بعد از زن: میراث زن را به ورثه مرد داد و فرمود علیه السالم على. بود

خود  ممكن است این خبر حمل شود به این كه آن حضرت در این قضیه بر طبق یقین : مؤ ّلف
احتمال  عمل نموده و یا این كه در چنین مواردى به مجرد مظنه و وجود قرائن اكتفا مى شود؛ و

داشته و این  دوم اقرب است ؛ زیرا در روایت وارد شده كه دست و پاى مردى بر روى زن قرار
 ( مولف.(كه مرد بعد از زن مرده است قرینه اى است 

   اشتباه موضوع -48

به واسطه  از امام جعفر صادق علیه السالم پرسیدم از گروهى كه: عبدالرحمن بن حجاج مى گوید
آنان قبل از  خراب شدن خانه یا غرق شدن كشتى هالك شده و روشن نیست كه كدام یك از

از یكدیگر ارث  همه آنان: ادق علیه السالم فرموددیگرى مرده ، ارث آنان چگونه است ؟ امام ص
 .(112) است نوشته شده علیه السالم این حكم در كتاب على: مى برند، و فرمود

   شرط باطل -49

 حضرت امیر. باشد ست و شرط نمود كه میراث غالم براى اوب كتابت مردى با غالم خود قرارداد

شرط خدا پیش از شرط :و آنگاه به موالى غالم فرمود. باطل است  این شرط: فرمود علیه السالم
 .(113) توست

   رطمخالفت با ش -50

ضمن اقساط معینى  بست به شرط این كه غالم قیمت خود را در كتابت موالیى با غالم خود قرارداد
به موال تسلیم نمود،  غالم بهاى خود را یكجا. در هر سال به موالیش پرداخت نموده آزاد شود

 . خویش را عرضه داشت آمده و قصه علیه السالم موالیش نپذیرفت ، غالم نزد امیرالمومنین

 گیرى ؟ چرا تمام قیمت را از غالم نمى: موالى غالم را طلبیده به او گفت  علیه السالم على

 . پول را مى گیرم من تنها به همان ترتیبى كه با او شرط كرده ام: موال گفت 

 .(114) چون با او شرط كرده اى چنین حقى دارى: به موال فرمود) ع (آن حضرت 



   عقوبت شدید، بنده را آزاد مى كند -51

مثل این كه گوش ) غالمى كه موالیش او را عقوبت شدید مى دهد: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(115)ندارد آزاد مى شود، و موالیش سیطره اى بر او) یا بینى او را ببرد

   حد زنا و تهمت -52

و او شخص  اگر از زن زناكار بپرسند چه كسى با تو زنا كرده: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(116) فتراءمعینى را نام ببرد مستحق دو حد مى شود؛ حد زنا و حد ا

   مسلمان محترم است -53

 .(117)شود در سرزمین دشمن به مسلمانان حد زده نمى: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

   در اجراى حد هیچ انتظارى نیست -54

: آنان فرمود بر زناى مردى گواهى دادند، آن حضرت به علیه السالم سه نفر نزد حضرت امیر
داد هر سه نفر را حد  دستور علیه السالم آن حضرت. االن مى آید: چهارمى شما كجاست ؟ گفتند

 .(118) در اجراى حد، یك ساعت هم انتظارى نیست: مودبزنند و فر 

   اشتباه در قطع دست -55

دست  آن مرد. دستور داد دست مردى را كه دزدى كرده بود قطع كنند علیه السالم امیرالمومنین
 را جلو آورده ماموران به خیال این كه دست راست اوست آن را قطع كردند، و چون چپ خود

 حضرت آن. اجازه خواستند تا دست راستش را نیز قطع كنند علیه السالم معلوم گردید، از على

 (119) نه ، چون دست چپش را بریده اید: فرمود علیه السالم

   دزدى از غنائم -56

سرقت كرده  مردى كالهخودى از غنائم جنگى: آمده و گفتند علیه السالم گروهى نزد حضرت امیر
زیرا در مال شریك بوده  دستش را قطع نمى كنم ؛: فرمود علیه السالم امام. ، دستش را قطع كنید

 (120) است

   بریدن دست سارق -57

اموالى هم  اگر دزدى را در میان خانه دستگیر كنند در حالى كه: فرمود علیه السالم حضرت امیر
را از خانه بیرون برده اموال  و هنگامى دستش را مى برند كه. جمع كرده دستش قطع نمى شود

 .(121) باشد

   تفصیلى مربوط به حد دزدى -58

. آوردند السالم علیه سارقى را كه چند درهم از داخل آستین مردى سرقت نموده بود نزد امیرالمومنین
كنم ، و اگر از پیراهن  اگر از پیراهن باالیى او دزدیده ، دستش را قطع نمى: فرمودآن حضرت 

 .(122) داخلى او دزدیده دستش را قطع مى كنم

   بر چهار دسته قطعى نیست -59

 -2. رباینده  -1: چهار دسته از سارقین دستشان قطع نمى شود: فرمود یه السالمعل امیرالمومنین



به اموالى كه  نسبت(سرقت اجیر و مزدور  - 4. سرقت از غنائم جنگى  - 3. دزدى بطور خیانت 
 .(123)( در اختیار اوست

   غالم بیت المال -60

اگر از  غالم من اگر از خودم بدزدد دستش را قطع نمى كنم و: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
المال اگر دزدى كند دستش را قطع نمى كنم ؛ زیرا  و غالم بیت. را مى برم   دیگرى بدزدد دستش 

 (124) مال تمام مسلمین است او

   اجراى سه حد -61

بود، نخست  مردى را كه مرتكب قتلى شده و شراب نوشیده و دزدى كرده علیه السالم حضرت امیر
تلى و در قصاص ق هشتاد تازیانه براى میگساریش به او زد و دستش را براى دزدیش قطع نمود،

 .(125) قتل رساند كه مرتكب شده بود او را به

   در جنایتهاى استخوانى قصاص نیست -62

زده و  این مرد به من تهمت زنا: برد و گفت  علیه السالم مردى مرد دیگر را نزد امیرالمومنین
حاال كه انكار ! یا امیرالمومنین : اول گفت  گواهى بر این ادعا نداشت ، مرد انكار مى كرد، مرد

در حد : فرمود علیه السالم است ، آن حضرت مى كند پس او را قسم دهید كه به من تهمت نزده
ى قصاص در جنایتهاى استخوان: و نیز فرمود) مى شود و با نبودن گواه حد ساقط(سوگند نیست 

 .(126) نیست

   قصاص از اشتباه قنبر -63

سه تازیانه  به قنبر دستور داد مردى را حد بزند، قنبر اشتباها علیه السالم حضرت امیرالمومنین
 .(127) گرفت تازیانه زیادى را از او قصاصسه  علیه السالم على. زیادتر زد

   مدت پرداخت دیه -64

سال و دیه عمد در مدت یك سال باید  دیه خطا در مدت سه: مى فرمود علیه السالم حضرت امیر
 .(128) ادا شود

   ضمانت مجرى حد -65

اثر  اگر بر كسى حدى از حدود خدا را جارى كنیم و در: حضرت امیر، علیه السالم ، مى فرمود
 .(129) ماست ه اش به ذمهو اگر در حقوق مردم بزنیم و بمیرد دی. آن بمیرد، دیه اش بر ما نیست 

 .(130) بر مردى كه عده اى را تهمت زده بود یك حد جارى كرد علیه السالم امیرالمومنین -66

   شرطى كه فروشنده نمود -67

پوست شتر  مردى شترى خریدارى كرد تا آن را نحر كند، فروشنده با خریدار شرط نمود كه سر و
نزد امیرالمومنین علیه  براى خودش باشد، مشترى از كشتن شتر پشیمان گردید نزاعشان درگرفت ،

فروشنده به مقدار : خریدار فرمود به علیه السالم على. داورى خواستند السالم رفته از آن حضرت
 .(131) سر و پوست با تو شریك است



   ضمانت غالم و كودك عاریه -68

معیوب  المى را كه ملك چند نفر است عاریه بگیرد وهر كس غ: فرمود علیه السالم حضرت امیر
دهد او را  و هر كس كودك آزادى را عاریه بگیرد و سالمتیش را از دست. شود ضامن او مى باشد

 (132) ضامن است

   حریم -69

چوب یا نى  از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند از سایبانى كه با: بن حازم مى گویدمنصور 
 مال كدام خانه است ؟ درست شده و بین دو خانه قرار دارد

كه  امیرالمومنین فرموده آن سایبان ملك صاحب خانه اى است: فرمود علیه السالم امام صادق
 (133) ریسمان به طرف خانه او مى باشد

   خطاى بنى امیه -70

تحت رسیدگى  اجازه نمى داد پرونده اى كه علیه السالم على: مى فرمود علیه السالم امام صادق
مده و با وجود بینه آن سر كار آ یك قاضى بود به قاضى دیگر تسلیم شود تا این كه بنى امیه بر

 (134) را اجازه دادند

   تازیانه دو سر -71

ندانست از  عثمان حكمش را. ولید بن عقبه شراب نوشید، چند نفر نزد عثمان بر آن گواهى دادند
با تازیانه دو سر  السالم علیه السالم خواست تا در آن باره حكم كند آن حضرتحضرت امیر علیه 

 .(135) چهل ضربه بر بدن ولید بنواخت

   تفصیلى دقیق -72

مقتول دست  ات مردى كه مرد دیگر را كشته بود ودرباره كیفیت مجاز  علیه السالم حضرت امیر
سبب آن شده   مقتول به واسطه جنایتى كه خودش  اگر دست: راستش قطع شده بود چنین فرمود

را بریده ولى دیه اش را به وى پرداخته است ، در این دو  قطع گردیده و یا این كه دیگرى دستش
ص مقتول خود بكشند باید دیه یك دستش را به مقتول بخواهند قاتل را در قصا صورت اگر اولیاى

شده و  و اگر اولیاى مقتول بخواهند دیه بگیرند ابتدا دیه یك دست از تمام دیه كم. بپردازند اولیائش
مقتول در اثر جنایات خودش نبوده ، و یا  و اگر قطع دست. باقیمانده به آنان پرداخت مى گردد

است ، در این دو صورت نیز اگر اولیاى مقتول  و ندادهاگر دیگرى دستش را بریده دیه اى به ا
مقتول را بگیرند  قاتل را بكشند بدون پرداخت غرامتى او را مى كشند، و اگر بخواهند دیه بخواهند

 (136) یك دیه كامل مى گیرند

   فرزندان نابالغ -73

صبر كنید تا آنان : فرمود درباره فرزندان نابالغى كه پدرشان كشته شده بود علیه السالم امیرالمومنین
قاتل پدر را مى كشند و یا با گرفتن مالى با او مصالحه مى كنند، و یا او را  بالغ شده اگر بخواهند

 (137) نمایند عفو مى



   این هم دزدى است -74

این عمل را  درباره دو نفر كه همدیگر را فروخته و فرار مى كردند و علیه السالم حضرت امیر
اند و هم را دزدیده  باید دستشان قطع گردد؛ زیرا آنان هم خود: كسب خود قرار داده بودند، فرمود

 (138) اموال مردم را

  گواهى یهود -75

حضرت آمده و  را مى خواند مردى نزد آن شقشقیه خطبه علیه السالم هنگامى كه امیرالمومنین
گواهى داده اند، آیا  فر یهودى بر اسالم یهودى دیگرمسائلى سوال كرد، از جمله پرسید؛ دو ن

 گواهى آنان پذیرفته مى شود؟

 دروغ مى دهند نه ؛ زیرا یهودیان كالم خدا را تغییر داده و گواهى: فرمود علیه السالم آن حضرت
(139) 
   گواهى نصارى -76

 شود؟ و نیز پرسید؛ آیا گواهى دو نفر نصرانى بر اسالم یك نفر مجوسى پذیرفته مى

موده للذین آمنوا  ولتجدن اقربهم )) :آرى ؛ زیرا خداوند در قرآن مجید مى فرماید: آن حضرت فرمود
اهل ایمان ، كسانى كه گفته  نظر دوستى با و مى یابى نزدیكترین مردم را از الذین قالوا انا نصارى

از آنان كشیشان و صومعه نشینانند و آنها از عبادت خدا  اند مائیم ترسایان ، براى این كه بعضى
 .تكبر نمى كنند

 (140)و كسى كه از عبادت خدا تكبر نمى ورزد گواهى دروغ نخواهد داد

   تهمت به یكدیگر -77

علیه  دو نفر را كه هر كدام از آنان به دیگرى گفته بود با من لواط كرده اى ، نزد حضرت امیر
 (141) نمود به آنان حد نزد ولى آنها را تعزیر علیه السالم آوردند، آن حضرت السالم

   ارش بكارت -78

را به نزد  دو دختر در میان گرمابه شدند یكى از آنان با انگشت ، بكارت دیگرى را برداشت ، آنان
 (142)بكارت دیگرى را بپردازد باید جانى ارش: آن حضرت فرمود. آوردند علیه السالم حضرت امیر

   هتاكى -79

 ! اى پسر شخص دیوانه: مردى به مرد دیگر گفت 

 ! خودت پسر شخص دیوانه اى: مرد در پاسخش گفت 

د مشغول تازیانه مر  بیست تازیانه به دیگر بزند و در حالى كه: به مرد اول فرمود علیه السالم على
و چون تمام . تازیانه مى خورد مى دانم كه این ضارب نیز خودش به همین اندازه: زدن بود فرمود

  (143) تازیانه به اولى زد شد آن حضرت تازیانه را به دست دومى داده و او هم بیست

  



   فروختن صید ماهى -80
دامت را : بگوید از فروختن دام صیاد به این ترتیب كه خریدار به صیاد علیه السالم حضرت امیر
 (144) كرد برایم بینداز هر چه صید كرد براى من باشد به فالن مبلغ ، جلوگیرى

   نذرى در طواف -81
خانه كعبه طواف  درباره زنى كه نذر كرده بود بر روى چهار دست و پا به دور علیه السالم على

هفت مرتبه براى دستهایش و هفت. باید چهارده دور طواف كند: كند، فرمود  مرتبه براى پاهایش 
(145) 
   نیابت در حج -82
اگر كسى عازم رفتن به حج باشد و بیمار: مى فرماید علیه السالم حضرت امیر شود و نتواند برود  
 (146) باید اجیر بگیرد تا به نیابتش حج نماید

آن موالیش  درباره غالمى كه مرد آزادى را بطور خطا كشته و پس از علیه السالم امیرالمومنین -83
آزادیش صحیح است ، و موالیش ضامن دیه: او را آزاد كرده بود، فرمود  (147) مقتول مى باشد 

   قصاص -84
كشتن فرزند كشته نمى  پدر در قصاص : مى فرمود علیه السالم على بن ابیطالب شود ولى فرزند  
 (148) در قصاص كشتن پدر كشته مى شود

ع(استمداد عمر از امیرالمومنین  -85  )   

جعل كرده و با آن اموالى  در زمان خالفت عمر مردى به نام معن بن زائده مهرى شبیه مهر خلیفه
و پس از آن كه او را دستگیر. از مالیات كوفه را تصرف كرد نمودند، روزى عمر بعد از نماز  
همگى بر جاى خود: رده و گفت صبح به مردم رو ك و آنگاه قضیه معن را نقل كرده ، . بنشینید 

دستش را ! اى خلیفه : از آن میان مردى گفت  در كیفیت مجازات او با آنان به مشورت پرداخت ،
او را دار بزن: و دیگرى گفت ! قطع كن  آنجا نشسته و سخنى نمى  علیه السالم امیرالمومنین ! 

حضرت رو كرده عمر به آن. فرمود نظر شما چیست ؟! یا اباالحسن : و گفت    

این مرد مرتكب دروغى شده باید تادیب گردد، پس عمر: فرمود علیه السالم آن حضرت او را  
 (149) بشدت زد و آنگاه وى را به زندان انداخت

   بچه زنده در شكم مادر مرده -86
هرگاه زنى بمیرد و بچه زنده اى در شكم داشته: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین باشد یا  
 .(150)شكمش را شكافته و فرزند را بیرون بیاورند

اگر بچه اى در شكم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در صورتى كه: و نیز فرمود زنان  
 را بیرون بیاورد متخصص وجود نداشته باشند جایز است كه مرد با دست بچه را پاره پاره كند و او
(151) 
   مرد ناخوانده -87



مردى نزد آن حضرت. چند نفر را به جرم دزدى زندانى كرد علیه السالم حضرت امیر : آمده گفت  
من هم با ایشان دزدى كرده ولى توبه نموده ام! یا امیرالمومنین   . 

ه عنواندستور داد بر او حد جارى كنند و این شعر را ب علیه السالم حضرت على مثل برایش  
 :خواند

ویدخل راسه لم یدعه احد
 بین القرینین حتى لزه القرن

داخل كرد و بناچار در ریسمان  نخوانده سر را در بین دو شترى كه با ریسمان به هم بسته بودند
 (152) گرفتار شد و شتران او را مى كشیدند

 (153)(كنایه از كسى كه بدون جهت خود را گرفتار مى كند)

   قانون اسالم -88

اموالش ورثه اش  د مشركى كه پیش از تقسیمدرباره كیفیت تقسیم میراث مر  علیه السالم امیرالمومنین
 (154) تقسیم كنند طبق قانون اسالم باید مالش را بین ورثه: مسلمان شده بودند، فرمود

   سوختن با آبگوشت -89

. ریخت  ز آبگوشت داغ سر مردى را سوزاند به طورى كه موى سرشمردى با ریختن دیگى پر ا
جانى را تا یك سال حبس  مرد علیه السالم آن حضرت. بردند علیه السالم نزاع به نزد امیرالمومنین

 (155)سرش را به او بپردازد جانى دیه: فرمود  كرد ولى موى سر مجنى علیه نروئید، پس 

   دیه گره هاى انگشتان -90

است ، بجز  دیه هر گره از انگشتان یك سوم تمام دیه آن انگشت: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 (156)داردابهام دو گره  انگشت ابهام كه دیه یك گره آن نصف تمام دیه اش مى باشد؛ زیرا انگشت

   ( ع(استدالل به عمل على  -91

در خانه  مرده كجا باید عده بگیرد؛  پرسید؛ زنى كه شوهرش  علیه السالم مردى از امام صادق
 شوهرش یا هر جا كه باشد؟

كلثوم ، دست  هر جا كه بخواهد مى تواند؛ زیرا على پس از مرگ شوهر ام: فرمود معلیه السال امام
 (157) دختر را گرفته و به خانه آورد

   حیوان موطوئه -92

علیه  حضرت شده پرسش نمودند آن  یوانى كه با او آمیزش از حكم ح علیه السالم از امیرالمومنین
 گوشت و شیرش هر دو حرام است: فرمود السالم

   !قربانى پسر -93

عمل بشوم پسرم  نذر كرده ام كه اگر مرتكب فالن: آمده گفت  علیه السالم مردى نزد امیرالمومنین
 داده ام تكلیفم چیست ؟عمل را انجام  را نزد مقام ابراهیم قربانى كنم ، و حاال آن



بر مستمندان تقسیم  به جاى پسرت قوچ فربهى بكش و گوشتش را: فرمود علیه السالم حضرت امیر
 (158) كن

   دقت در آزمایش -94

آزمایش نمى  ( به منظور تعیین ارش جنایت(در روز ابرى ، چشم : دفرمو  علیه السالم امیرالمومنین
 (159) شود

   ...مردم همه آزادند -95

همراه مرد و  نابالغپرسیدم ؛ دختركى  علیه السالم از امام محمد باقر: حمران بن اعین مى گوید
 زنى بوده مرد ادعا مى كرده كنیز اوست ، و زن ادعا مى كرده دختر اوست ؟

مردم همه آزادند مگر : مثل چنین قضیه اى فرموده  در علیه السالم على: فرمود علیه السالم امام
 (160)نموده در حالى كه بالغ باشد آن كسى كه خودش به بردگیش اقرار

   تقسیم تركه میت -96

بعد از  بدهكارى میت پیش از وصیت ادا مى شود، و وصیت: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 (161) اداى قرض و آنگاه میراث بعد از وصیت است

   قصاص تنها با آهن -97

نند شمشیر ما)(162) قصاص تنها به وسیله آهن انجام مى شود: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 ( ... و كارد و نیزه

   بین پدر و فرزند ربا نیست -98

 (163) بنده بین پدر و فرزند ربا نیست ، و نه بین موال و: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین

   نیابى وفائى د -99

پس از مرگ او  عبداهللا بن ابى بكر به همسر خود عاتكه باغستانى بخشید تا: آورده  اغانى در
رسید از دنیا رفت ، عمر  هنگامى كه عبداهللا بر اثر تیرى كه در طائف به او  ازدواج ننماید، پس 

له را بپرس حكم مساء: به او گفت  عاتكه را خواستگارى كرد عاتكه جریان را به عمر گفت ، عمر
باغستان را به اهلش برگردان و : سوال كرد، آن حضرت به او فرمود علیه السالم ، عاتكه از على

 (164) چنین كرد و با عمر ازدواج نمود ازدواج نما؛ عاتكه

   اصنوعى قص -100

! نقل كرده كه اگر كسى فرج زن خود را ببرد علیه السالم از كتاب على علیه السالم امام صادق
پرداخت دیه امتناع ورزد، در صورتى كه زن بخواهد،  مرد دیه آن را ضامن است ، و اگر از
 (165) همان جنایت از مرد قصاص مى شود

  پاسخ پرسش هاى دشوار: فصل یازدهم 

   خطبه بى الف -1

مى گفتند  دور هم نشسته و از هر درى سخن صلى اهللا علیه و آله گروهى از اصحاب رسول خدا



از سایر بیش  الف حرف گفتگو از حروف الفباء به میان آمد، همگى به اتفاق آراء بر آن شدند كه
در این هنگام امیرالمومنین علیه السالم  حروف در تركیب كلمات و جمله بندیها به كار مى رود،

حمدت و عظمت من عظمت منته ،  :بالبداهه انشاء فرمود الف بپاخاسته و خطبه اى طوالنى بدون
حمدته ، و تمت كلمته ، و نفذت مشیه ، و بلغت قضیته ،  و سبغت نعمته ، و سبقت رحمه غضبه

 .... لعبودیته ، متنصل من خطیئه حمد مقر لر بوبیته ، متخضع

   خطبه بدون نقطه -2

 : اول آن این است و نیز خطبه اى دیگر بدون نقطه بالبداهه انشاء كرد كه

 (166)... الحمداهللا اهل الحمد و ماواه ، وله اوكد الحمد واحاله ، و اسرع الحمد و اسراه

خاصى كه در الفاظ  انشاء چنین خطبه هایى بطور ارتجال و بدون سابقه با ویژگى هاى : مؤ ّلف
بشمار مى  علیه السالم همام و مضامین آنها بكار رفته مى توان گفت كه در زمره معجزات آن امام

و یا بدون نقطه آورده اند ولیكن باید  الف از ادبا اگر چه ابیات و یا فقراتى بدونآید، و بعضى 
كه سالیانى دراز از عمر خود را صرف تحصیل ادبیات و  توجه داشت كه آنان كسانى هستند

تركیب و تلفیق آن جمالت نموده اند، و از محاالت عادى است  قسمتى از اوقات خود را صرف
ارتجال و بالبداهه آنچنان خطبه هایى را با آن همه درخشندگى و  كه كسى بتواند بطور

 .دارند انشاء نماید خصوصیاتى كه

 : نقل شده كه اول آن چنین است بدون نقطه علیه السالم و نیز خطبه دیگرى از آن حضرت

 (167) ...كل مولود، و موئل كل مطرود الحمدهللا الملك المحمود، المالك الودود، مصور ))

   دوستى و دشمنى ، حفظ و نسیان ، خواب درست و نادرست -3

یكجا  دو نفر نصرانى از ابوبكر پرسیدند؛ فرق میان دوستى و دشمنى چیست ، با این كه از
؟ و تفاوت  نسیان چیست با این كه مركزشان یكى استسرچشمه مى گیرند؟ و فرق بین حفظ و 

 خواب درست و نادرست چیست با آن كه منشاشان یكى است ؟

را به محضر  ابوبكر پاسخ آن را ندانسته ، ایشان را نزد عمر برد و عمر هم پاسخشان ندانسته آنان
آمده و پرسشهاى  معلیه السال راهنمایى كرد، دو نصرانى نزد آن حضرت علیه السالم حضرت امیر

خداوند ارواح را دو : پاسخ از سوال اول فرمود در علیه السالم امیرالمومنین. خود را مطرح كردند
هم  سال پیش از بدنها آفریده و آنها را در هوا سكونت داده است ، پس ارواحى كه در آنجا با هزار

انسى نداشته اند  ه با هم آشنایى والفت و آشنایى داشته اند اینجا نیز با هم مانوسند، و ارواحى ك
 .اینجا نیز چنین هستند

چه بر  خداوند در قلب انسان پرده و پوششى قرار داده ، پس هر: و در پاسخ از سوال دوم فرمود
 .قلب بگذرد و آن پرده باز باشد در قلب مى ماند وگرنه فراموش مى شود

نفس باشد،  و براى آن سلطانى قرار داد كهخداوند روح را آفریده : و در جواب از سوال سوم فرمود
ماند پس دستجات  پس موقعى كه انسان خواب مى رود روح از بدنش خارج شده و سلطان آن مى



باشد از فرشتگان است و خوابهاى  فرشتگان و پریان بر روح مى گذرند، پس هر خوابى كه راست
 . دروغ از پریان

 آورده مسلمان شدند و در جنگ صفین در ركاب آن آن دو نصرانى از شنیدن این پاسخها ایمان

 .(168) حضرت به شهادت رسیدند

نسیان به  براى آفرینش حفظ و علیه السالم در اینجا مناسب است فلسفه اى را كه امام صادق
نیكو بیندیش در قواى چهارگانه اى كه ! مفضل  اى: حضرت فرمود. ده نقل كنیم مفضل فرمو 

قوه فكر، وهم ، عقل و حفظ، كه چه : عبارتند از خداوند در نهاد انسان قرار داده است و آنها
و زندگى او دارند؛ مثال اگر در این میان انسانى  موقعیت حساس و اهمیت بسزائى در وجود بشر

چه اختالل و بهم خوردگى شدیدى در كارها و وضع  چه حالى خواهد داشت وفاقد حفظ باشد 
مثل این كه فراموش كند آنچه را كه از دیگران گرفته و یا به  معاش و كسب او پدید خواهد آمد،

دیده ، و شنیده ، گفته و یا به او گفته اند، و اگر فراموش كند مطالبى را  دیگران بخشیده ، و آنچه
كه  نبود آنها برایش نفع دارد، و نشناسد كسانى را كه به او احسان نموده اند از كسانى یا كه بود و

چیزهایى كه به حالش  به وى ستم ورزیده اند، و فراموش كند چیزهایى را كه برایش سودمند بوده از
چه چندین بار هم از آن بگذرد، و  زیانبخش است و هرگز راه مقصدش را یاد نخواهد گرفت و اگر

در پى تحصیل آن باشد، و به هیچ مذهب  هیچ دانشى را فرا نخواهد گرفت ، و اگر چه تمام عمر
بهره مند نخواهند گردید، و از موضوعات گذشته  و آیینى معتقد نخواهد شد، و از تجربه هاى خود

 .است كه بكلى از انسانیت منسلخ و جدا گردد عبرت نخواهند گرفت ، بلكه سزاوار

حفظ،  ر اهمیت این یك نعمت از نعمتهاى خداوند كه گفته شد، و باالتر از نعمتد! بهوش باش 
هرگز خاطرش  نعمت نسیان است ؛ زیرا اگر فراموشى نبود، پس كسى كه مصیبتى بر او وارد شده

دلش برطرف نمى شد،  تسلى نمى یافت ، و پشیمانى و حسرتش از بین نمى رفت ، و كینه ها از
آفات و بالها، و هرگز از پادشاه  ى دنیا بهره اى نمى برد، به سبب یاد آوردنو از متاعها و لذتها

 .ستمگر و از دشمن خود غفلت نمى نمود

 دو قوه متضاد آفریده و براى هر كدام رازها و آیا نمى بینى چگونه خداوند در وجود انسان

 )و آفریدگار متضادو چه خواهد گفت آنان كه تمام اشیاء را بین د! مصلحت هایى قرار داده ؟

 تقسیم كرده اند در این اشیا متضاده با آن كه در هر كدام از آنها نوعى) یزدان و اهریمن 

 (169) مصلحت وجود دارد

   اهمیت زبان -4

زبان : فرمود از ویژگى زبان پرسش نمودند؛ آن حضرت علیه السالم المعلیه الس از امیرالمومنین
 نموده پایین مى آورد بسان ترازویى است كه جهل و نادانى آن را سبك نموده و خرد آن را سنگین

(170) 
   و نتیجه آن آمیزش -5



عورتهایى با هم اجتماع مى كند، و : سوال شد، فرمود درباره آمیزش علیه السالم از امیرالمومنین
بسى به دیوانگى شبیه است و نتیجه آن فرزندى است كه اگر زنده  شرمى است كه مرتفع مى شود،

 (171) است و اگر بمیرد مایه تاسف بماند سبب آزمایش

   معناى توحید و عدل -6

توحید آن است كه خدا را در : عدل پرسیدند؛ فرمود از معناى توحید و علیه السالم از امیرالمومنین
خ مخلوقات چیزهاى محدود را تصور مى كند و آنها از سن زیرا ذهن انسان(نظر مجسم نكنى 

 (172)( به ظلم و ستم(عدل آن است كه خدا را متهم نكنى  و) هستند

   جاى بهشت ها در روز قیامت -7

به او  نزد عمر آمده سه نفر از یهود به نامهاى كعب بن اشرف و مالك بن صیفى وحى بن اخطب
بهشتى كه  (173) وجنه عرضها السموات واالرض ؛ : در كتاب آسمانى شما قرآن مجید آمده: گفتند

ه وسعت یك بهشت تمام صورتى ك و در وسعت و پهناورى آن به قدر آسمان ها و زمین هاست
 در روز قیامت كجا هستند؟ آسمانها و زمینهاى هفتگانه را بگیرد پس بقیه بهشتها

گفتگوى : فرمود وارد گردیده به آنان علیه السالم نمى دانم ، در این اثناء امیرالمومنین: عمر گفت 
بگویید : نان فرمودبه آ السالم علیه حضرت امیر. شما چیست ؟ یهودیان سوال خود را مطرح كردند

 وقتى كه شب مى شود روز به كجا مى رود؟

 .خدا مى داند: گفتند

نزد  السالم علیه همین طور هم جاى بهشتها را خدا مى داند، و آنگاه آن حضرت علیه السالم على
 :حال آیه شریفه نازل گردید آمده و داستان را عرضه داشت و در همان صلى اهللا علیه و آله پیامبر

 .(175) نمى دانید بپرسید از دانشمندان اگر خودتان (174) لوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون ؛فاسئ

   از قضاى خدا به قدرش فرار مى كنم -8

مایل شده و مشرف به انهدام  از نزدیكى دیوارى كه به دیوار دیگر علیه السالم روزى امیرالمومنین
 .سمت دیگرى به مقصد ادامه داد بود گذر مى كرد و در این موقع مسیر خود را تغییر داده از

 از قضاى خدا فرار مى كنى ؟! یا امیرالمومنین : مردى گفت 

عمل نه به منظور  یعنى این) .(176) از قضاى خدا به قدرش فرار مى كنم: فرمود علیه السالم امام
 (.مى كردفرار از قضاى الهى بود بلكه وظیفه دینى چنین اقتضا 

   قضاء و قدر -9

 حجاج بن یوسف براى چند تن از علماى زمان خود به نامهاى حسن بصرى ، عمر و بن عبید،

برایش  واصل بن عطا و عامر شعبى نامه نوشت تا آراء و نظریات خود را پیرامون قضا و قدر
 .بنویسند

 امیرالمومنین ده گفتاربهترین سخنى كه در این باره به ما رسی : حسن بصرى در پاسخش نوشت

كنایه از (اسفل و اعالى توست  تنها چیزى كه تو را تباه مى سازد: است كه فرمود علیه السالم



 . و خداوند از آن براى است) عورت و دهان 

سخن على بن  بهترین گفتارى كه درباره قضا و قدر شنیده ام : عمر و بن عبید در پاسخش نوشت
حكم به   نباشد پس  اگر انجام گناه و معصیت به اختیار خود انسان: ابیطالب است كه فرموده 

 .مظلوم مى باشد قصاص درباره شخص جانى بى مورد خواهد بود و او در حكم قصاص

 علیه السالم زیباترین كالمى كه در این باره شنیده ام ، كالم امیرالمومنین : واصل بن عطا نوشت

باز خودش تو را در  د تو را به راه راست هدایت نموده وآیا ممكن است خداون: است كه فرموده 
 . گمراهى قرار دهد بدون اختیار خودت

 علیه السالم ابیطالب نیكوترین بیانى كه درباره قضا و قدر شنیده ام بیان على بن : شعبى نوشت

كنى از خودت مى باشد، و هر  هر عملى كه از آن به سوى خدا توبه مى: است كه فرموده 
 . سوى خداوند است ى كه به شكرانه انجام آن خدا را سپاس مى گویى ازعمل

اخذ  البته این گفتار را از چشمه اى صاف و گوارا: و چون نامه هایشان به حجاج رسید گفت 
 (177) كرده اند

   اشاره كرد) ع (عمر به على  -10

نشسته و  عمر خلیفه بود، جوانى یهودى بر او وارد گردید در هنگامى كه عمر در مسجدالحرام
داناترین مردم به خدا و  مرا به: حلقه زده بودند، جوان یهودى گفت   گروهى از مردم به دورش 

 . پیامبر خدا و كتاب خدا هدایت كن

مطرح  جوان به نزد آن حضرت آمده و پرسشهاى خود را. نین اشاره كردعمر با دست به امیرالموم
اول درختى كه روى زمین  مرا آگاه كن از! یا على  :كرد و از جمله آنها این سه تا سوال بود

 . اول سنگى كه بر روى زمین قرار گرفته است روئیده و اول چشمه اى كه روى زمین جارى شده و

درخت : سوال تو از اولین درخت ؛ یهودیان مى گویند اما: وى فرمود به علیه السالم حضرت امیر
بلكه اولین درخت نوعى درخت خرما بوده كه حضرت آدم آن را  .زیتون بوده ولكن خالف گفته اند

 . كاشته و تمام نخلهاى روى زمین از آن به عمل آمده است از بهشت آورده و در زمین

در  آن چشمه اى است كه در بیت المقدس: ودیان مى گویندو اما سوال تو از اولین چشمه ، یه
كس از آن  زیر سنگى قرار دارد ولكن دروغ گفته اند، بلكه اولین چشمه ، آب حیات بوده كه هر

یافته از آن آشامید  بیاشامد حیات جاودان مى یابد و حضرت خضر كه پیشرو ذوالقرنین بود آن را
 . و ذوالقرنین بر آن دست نیافت

نیست  سنگى است كه در بیت المقدس قرار دارد ولكن چنین: ما سوال سوم ؛ یهودیان مى گویندو ا
 ركن خود آورده و در بوده كه حضرت آدم آن را از بهشت به همراه حجراالسود ، بلكه اولین سنگ

 سفیدتر بوده ولى در اثر گناهان مردم قرار داده و مردم آن را زیارت مى كنند، و آن از برف هم
 . این چنین سیاه شده است

   هر طرف روى خداست -11



از نصارى به  بزرگ علماى نصارى به همراه صد تن صلى اهللا علیه و آله پس از وفات رسول خدا
، ایشان را به نزد حضرت  مدینه آمده و از ابوبكر سواالتى نمودند، ابوبكر پاسخ آنان را ندانسته

 .رهبرى كرد علیه السالم امیر

كرده پاسخ  شرفیاب شده سواالت خود را مطرح علیه السالم اردین به محضر امیرالمومنینتازه و 
 كدام طرف است ؟ بگو روى خدا به: كافى دریافت نمودند، و اینكه یكى از پرسشهایشان 

مشتعل نموده آنگاه به عالم نصرانى  مقدارى هیزم و آتش خواست و هیزمها را علیه السالم على
 آتش كدام طرف است ؟روى این : گفت 

 . تمام اطرافش روى آن است: نصرانى گفت 

روى معینى  این آتش كه یكى از آفریده ها و مصنوعات خداست: فرمود علیه السالم حضرت امیر
و . هم قابل قیاس نیستند ندارد، پس چه رسید به خالق و آفریدگار آن كه مشابهتى با آن نداشته با

خاور و  (178) اهللا ان اهللا واسع علیم ؛ و المغرب فاینما تولوا فثم وجهوهللا المشرق  )) :سپس فرمود
بیاورید آنجا روى خداست ، همانا خدا گشایش دهنده و  باختر از خداست ، به هر طرف روى

 (179) داناست

   تو گمشده ما هستى -12

زیادى داشته و  دو نفر از دانشمندان یهود كه به پیامبر گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله عالقه
وفات آن بزرگوار پیوسته از  از مكرر به نزد آن حضرت رفته به سخنانش گوش فرا مى دادند پس

پیغمبرى از دنیا نرفته مگر آن كه  هیچ: خلیفه و جانشین او پرسش مى نمودند و مى گفتند
اهل بیت خودش كه با او خویشاوندى نزدیك داشته و داراى مقامى رفیع و منزلتى  جانشینى از

 .میان ملت و امتش برپا داردبوده به جاى خود معین كرده تا قوانین و برنامه آئینش را در  منیع

نه : گفت  آیا تو خلیفه پس از این پیغمبر را مى شناسى ؟: روزى یكى از آن دو به دیگرى گفت 
و نزدیكترین  ، ولى نشانه هاى او را در تورات خوانده ام كه شخصى است اصلع و زرد چهره ،

 . مردم است به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله

سوال نموده آنان را به نزد ابوبكر  صلى اهللا علیه و آله ند از جانشین پیامبرچون وارد مدینه شد
. این مرد گمشده ما نیست : اولین برخورد گفتند آن دو به نزد ابوبكر رفته و با. راهنمایى كردند

 رسول خدا چیست ؟ آنگاه از او پرسیدند؛ قرابت تو با

 .م عایشه نیز همسر او مى باشدمن مردى از عشیره او هستم و دختر : ابوبكر گفت 

 آیا غیر از این قرابتى دارى ؟: گفتند

 . نه: گفت 

هایى را كه ما در  پس ما را به شخصى برسان كه از خودت داناتر باشد، زیرا تو آن نشانه: گفتند
 . تورات براى جانشین این پیغمبر خوانده ایم دارا نیستى

عمر هدایت  و سپس ایشان را به نزد. ت آنان را بكشدابوبكر از شنیدن سخنانشان برآشفته ، خواس



تحمل ننموده ایشان را  كرد، چون مى دانست كه اگر آنان نسبت به عمر ابراز مخالفت كنند، عمر
 تو با پیغمبر چیست ؟ پس به نزد عمر آمده و از او پرسیدند خویشى. مجازات خواهد كرد

 .نیز همسر او مى باشدمن از قبیله او بوده و دخترم حفصه : عمر گفت 

 آیا غیر از این هم قرابتى دارى ؟: گفتند

 . نه: گفت 

 تو گمشده ما نیستى ، و آنگاه از او پرسیدند پروردگارت كجاست ؟: گفتند

 . در باالى هفت آسمان: عمر گفت 

 پس جاى دیگر نیست ؟: گفتند

 . نه: گفت 

 حضرت امیر عمر آنان را به نزد. باشدگفتند پس ما را به شخصى داللت كن كه از خودت داناتر 

با اولین نگاه گفتند این همان  رسیدند علیه السالم چون به نزد آن حضرت. هدایت كرد علیه السالم
وصى و خلیفه این پیغمبر اوست پدر حسن  كسى است كه نشانه هایش را تورات خوانده ایم اوست

ق ، با او بستگى دارد؛ و آنگاه از كسى كه ح و حسین ؛ اوست شوهر دختر پیغمبر؛ اوست آن
 تو با پیامبر چیست ؟ پرسیدند قرابت علیه السالم آن حضرت

و  . پیامبر برادر من و من وصى اویم ، و من اولین كسى هستم كه به او ایمان آورده ام: فرمود
 . شوهر دخترش فاطمه هستم

آنگاه از  . در تورات خوانده ایم این قرابتى است بزرگ و فاخر، و نشانه اى است كه آن را: گفتند
 پرسیدند پروردگار تو كجاست ؟ علیه السالم آن حضرت

واقع شده  اگر بخواهید شما را خبر دهم از آنچه كه در عهد پیغمبر شما موسى: علیه السالم  على
پیغمبر ما  و مشكل شما را حل مى كند، و اگر بخواهید شما را آگاه سازم از آنچه كه در زمان

 .سوال شما را پاسخ مى گوید روى داده كه صلى اهللا علیه و آله دمحم

 . ما را خبر ده از آنچه كه در زمان پیغمبر ما موسى روى داده است: گفتند

از خاور و  چهار فرشته از چهار سوى جهان آمده و به هم رسیدند؛ یكى: فرمود علیه السالم على
آمده بود به  زمین ، پس فرشته اى كه از خاوردیگرى از باختر سومى از آسمان و چهارمى از 

اى كه از باختر آمده  از نزد پروردگارم ، و فرشته: از كجا آمده اى ؟ گفت : فرشته باختر گفت 
فرشته آسمانى به فرشته  از نزد پروردگارم و: از كجا آمده اى ؟ گفت : به فرشته خاور گفت 

: فرشته زمینى به فرشته آسمانى گفت  پروردگارم واز نزد : از كجا آمده اى ؟ گفت : زمینى گفت 
بود جریانى كه در عهد پیغمبر شما موسى روى  از نزد پروردگارم این: از كجا آمده اى ؟ گفت 

 ( یعنى خدا همه جاست(دهد داده كه پرسش شما را پاسخ مى

 : و اما آنچه در زمان پیغمبر ما در این باره آمده آیه شریفه قرآن است

اكثر اال  یكون من نجوى ثالثه اال هو رابعهم ، وال خمسه اال هو سادسهم وال ادنى من ذلك والما  ))



 (180) هو معهم

نه پنج  یشان است ، وهیچ سه نفرى با هم راز مگویى نمى كنند مگر این كه خداوند چهارمى ا
پنج نفر مگر  نفرى مگر آن كه خداوند ششمى ایشان است و نه كمتر از سه نفر و نه بیشتر از

 . آنكه خداوند با ایشان است

 تو را از) ابوبكر و عمر(چه چیز سبب شد كه دو همراهت ! یا على : پس آن دو یهودى گفتند

تو خلیفه بر  تورات را بر موسى فرستادهمنصب مخصوصت جلوگیرى كنند، سوگند به خدایى كه 
معابدمان خوانده  حق هستى ، و ما صفات و نشانه هاى تو را در كتابهاى خود و در كنیسه ها و

 .تقدم جسته اند ایم ، و تو سزاوارترى به این مقام از كسانى كه در تصدى آن بر تو

با خداست كه  گذارده اند و حسابشانآنان جلو رفته اند و دیگران را عقب : فرمود علیه السالم على
 (181) در روز رستاخیز آنان را توقیف نموده بازخواست خواهد نمود

   معناى روح -13

پاسخهایش  لمى وجود داشت عمرقیصر نامه اى به عمر نوشت ، در نامه اش سواالتى دینى و ع
به سواالت قیصر  السالم علیه كمك خواست ، آن حضرت علیه السالم را ندانسته از امیرالمومنین

قیصر پاسخ نامه اش را دریافت نموده  پاسخ داده ، نامه از طرف عمر براى قیصر فرستاده شد،
ین رو نامه اى به این مضمون به بوده از ا السالم علیه از مطالعه آن دریافت كه پاسخ دهنده على

بر پاسخهاى تو آگهى یافتم و دانستم كه تو از خاندان رسالت  : نوشت علیه السالم آن حضرت
را كه خداوند در قرآن مجید  روح شجاعت آراسته ، اكنون مى خواهم معناى هستى و به علم و

 . برایم توضیح دهى (182) و یسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى: فرموده

نورى است  اما بعد؛ روح نكته اى است لطیف ، و : در پاسخش نوشت علیه السالم امیرالمومنین
وح را از گنجینه خداوند ر  شریف كه از آفریده هاى حیرت آور و اسرارآمیز پروردگارش مى باشد،

است ، روح وسیله ارتباط توست  هاى ارزشمند خود خارج ساخته و آن را در نهاد انسان قرار داده
هرگاه پیمانه ات پر شود روح را از تو  با خدایت ، و سپرده اى است از سوى خداوند در نزد تو، و

 (183) باز خواهد ستاند

   اینجا صندوق علم است -14

با او بیعت  به خالفت رسید و مردم علیه السالم هنگامى كه امیرالمومنین: اصبغ بن نباته گوید
صلى اهللا علیه و  لباس پیامبر كردند، روزى به قصد رفتن به مسجد از خانه بیرون شد در حالى كه

شمشیرش را حمایل نموده وارد مسجد گردید و  ا به تن داشته و نعلین آن حضرت را بپا كرده ور  آله
و انگشتان دو دست را میان هم گذاشته پایین شكم  به منبر رفت و با هیبت و وقار بر منبر نشست

 :خود قرار داده و آنگاه فرمود

اینجا  :مبارك اشاره نمود و فرمود از من بپرسید پیش از آن كه مرا نیابید و به سینه! اى مردم 
علم  صندوق علم است ، این جاى لعب دهان رسول خداست ، از من بپرسید، زیرا كه من داراى



 . اولین و آخرین هستم

: پردل بود برخاست و به مردم رو كرده و گفتن  كه سخنورى ذعلب در این هنگام مردى به نام
، و مقام شامخى به خود بسته است االن او را شرمنده رفته  پسر ابیطالب بر نردبان بلندى باال

 آیا پروردگارت را دیده اى ؟! امیرالمومنین  یا: پس گفت ! خواهم كرد

نادیده ایمان  من هرگز به خداى! واى بر تو اى ذعلب : به وى فرمود علیه السالم آن حضرت
 . نمى كنم  نیاورده و او را پرستش 

 ا براى ما بگو؟پس نشانه هایش ر : ذعلب گفت 

به حقایق  دیده هاى ظاهرى او را مشاهده ننموده ولیكن دلهاى پاك! واى بر تو : علیه السالم على
 . و نور ایمان او را دیده است

رفتن  پروردگار من به دورى و نزدیكى و حركت و سكون و ایستادن و! واى بر تو اى ذعلب 
وصف  د، در عین بزرگى به عظمتوصف نمى شود، در عین لطافت به لطف وصف نمى شو 

ولى به  نمى شود، جلیل است ولى به غلظت و جاللت وصف نمى شود، بسیار مهربان است
نه با لمس  دلسوزى وصف نمى شود، مؤ من است ولى نه به عبادت كردن ، مدرك است ولى

گرفته است ، پس  نمودن ، گوینده است ولى نه با بر وجه مباینت و انقطاع ، باالى هر چیزى
چیزى جلوى اوست ، در  نمى شود چیزى باالى اوست ، جلو هر چیزى است پس گفته نمى شود

داخل بودن چیزى در چیز دیگر، از اشیاء خارج است نه مانند بیرون  اشیاء داخل است نه مانند
 .دیگر بودن چیزى از چیز

هرگز  به خدا سوگند: در این موقع ذعلب مدهوش شده بر زمین افتاد و چون به هوش آمد گفت 
 .مثل چنین جوابى نشنیده و نخواهم شنید

گفت  در این وقت اشعث بن قیس بپا خاسته. از من بپرسید پیش از آن كه مرا نیابید: سپس فرمود
نه كتاب  چگونه از مجوس جزیه مى گیرى با این كه نه پیامبرى دارند و! یا امیرالمومنین : 

 آسمانى ؟

پادشاه آنان  پیامبر داشته اند و هم كتاب آسمانى تا زمانى كه شبى مجوس هم: آن حضرت فرمود
از ماجراى شاه  شراب نوشیده و در حال مستى با دختر خود زنا كرد و چون صبح شد و مردم

تو آئین ما را آلوده و لكه  ! خبردار گردیدند به دور خانه اش گرد آمده و فریاد برآوردند اى پادشاه
 . خارج شو تا بر تو اقامه حد كنیم دار نمودى ، از خانه

مرا  من با شما سخنى دارم ، اگر: پادشاه بر در خانه آمده و مردم را طلبید و به آنان گفت 
مردم از . دهید تصدیق كردید پس مرتكب گناهى نشده ام وگرنه هر چه مى خواهید درباره ام انجام

آیا مى : مردم گفت  بیرون آمده به گوشه و كنار بر در كاخش اجتماع كردند، پادشاه از قصر
 نداشته ؟ دانید كه خداوند هیچ مخلوقى را از پدرمان آدم و مادرمان حوا گرامى تر

 . درست است: همگى گفتند



 آیا نه چنین است كه آدم دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورده است ؟: گفت 

حالل شمردند،  نكاح با محارم راراست مى گوئى و دین حق همین است ، و از آن زمان : گفتند
آسمانیشان را از  پس خداوند بر آنان غضب نموده نور علم را از سینه هایشان بزدود، و كتاب

كه اشخاص منافق ! اهل دوزخ مى باشند، و بدان اى اشعث  میانشان برداشت ، و آنها كافرند و
 (184) حالشان از این گروه بدتر است

 (185) هرگز مانند چنین جوابى نشنیده و نخواهم شنید! به خدا سوگند: اشعث گفت 

   ل نمازفلسفه بعضى از افعا -15

 چه معنا دارد؟ پرسید؛ باال بردن دستها به هنگام تكبیره االحرام علیه السالم مردى از حضرت امیر

مانندى  معنایش این است كه خدا بزرگتر است ، یكتا و یگانه است ،: فرمود علیه السالم على
حال ركوع چه  در پرسید؛ كشیدن گردن. ندارد، با حواس و ادراكات ظاهرى لمس و ادراك نمى شود

 معنا دارد؟

 .معنایش این است كه به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند: فرمود

 پرسید؛ معناى سجده اول چیست ؟

سجده  تو ما را از زمین آفریده اى ، و معناى برداشتن سر از! معنایش این است كه خدایا: فرمود
! خدایا ، و معناى سجده دوم این است كه تو ما را از زمین بیرون آورده اى! این است كه خدایا

خدایا تو بار  تو ما را به زمین بر مى گردانى ، و معناى برداشتن سر از سجده دوم این است كه
 .(در روز رستاخیز(دیگر، ما را از زمین بیرون مى آرى 

 حال تشهد چیست ؟ پرسید؛ گذاشتن پاى راست بر روى پاى چپ در

 .باطل را بمیران و حق را برپا و استوار نگهدار! خدایا معنایش این است كه: فرمود

 چیست ؟ السالم علیكم پرسید؛ پس معناى گفتن امام

شما در روز قیامت از : اهل جماعت مى گوید امام مترجمى است از طرف خداوند كه به: فرمود
 .(186) عذاب خداوند در امانید

   تكبیرات افتتاحیه -16

در موقع : فرمود درباره معنا و تاویل تكبیرات افتتاحیه تا تكبیره االحرام علیه السالم حضرت امیر
است از این كه به ایستادن و نشستن  اول در قلب خود حاضر مى كنى خدا بزرگتر اهللا اكبر گفتن

از این كه به حركت و یا جمود وصف  و در دوم خطور مى دهى خدا بزرگتر است. وصف شود
گفته شود جسم   دل مى گذرانى كه خدا بزرگتر است از این كه درباره اش  شود، و در سوم از

و در چهارم خدا بزرگتر است از این كه درباره اش گفته . چیزى تشبیه و قیاس شود است و یا به
و در . حلول مى نماید ست و یا چیزى را حمل مى كند و یا چیزى در اوجوهر و یا عرض ا شود

قبیل زوال و انتقال و تبدل حال درباره اش  ششم خدا بزرگتر است از این كه آثار امور حادثه از
 (187) داراى حواس پنجگانه باشد و در هفتم بزرگتر است از این كه. شود  فرض 



   نشانه خدا -17

را  به چه چیز خدایت! یا امیرالمومنین : آمده گفت  علیه السالم مردى نزد حضرت امیرالمومنین
كردم موانع  به واسطه شكستن عزمها و تصمیمها، و چون بر انجام كارى اراده: شناخته اى ؟ فرمود

 . اندیش دیگرى است حائل گردید و مقصودم عملى نشد پس فهمیدم تدبیر كننده و عاقبت و قضا،

 پرسید؛ چه چیز سبب شد كه خدا را سپاسگزارى نمایى ؟

بر من  دیدم كه چه بالهایى كه از من دور كرده و بر دیگرى وارد نموده ، پس فهمیدم كه: فرمود
دیدار او  چه چیز سبب شده كه به مالقات و پرسید؛. منت گذاشته و من هم او را شكر كردم 

برگزیده و نعمت را بر  چون دیدم آیین فرشتگان و پیامبرانش را براى من: عالقه مند گردى ؟ فرمود
هرگز فراموشم ننموده ، به همین سبب  من تمام كرده دانستم خدایى كه این گونه مرا گرامى داشته

 (188) به دیدار او مشتاق گردیدم

   نسبت یگانگى به خداوند -18

مردى  سرگرم تدبیر امور جنگ بود، علیه السالم در روز جنگ جمل هنگامى كه امیرالمومنین
 است ؟آیا مى گویى خدا یگانه ! یا امیرالمومنین : اعرابى برخاست و گفت 

را كه  آیا نمى بینى آنچه: در این موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتند
 !دل و پراكندگى حواس ؟ در آن است از پریشانى علیه السالم امیرالمومنین

اعرابى از آن  او را واگذارید كه ما آنچه از دشمن مى خواهیم این: به آنان فرمود علیه السالم امام
قسم است ؛ دو قسم آن  نسبت یگانگى به خداوند چهار: آنگاه به مرد عرب فرمود. ه است پرسید

است كه در برابر دو مى  اما آن دو كه روا نیست ، یكى نسبت یك. رواست و دو قسم دیگر ناروا
یكى كه دو ندارد داخل در  باشد، و وجه نارواییش این است كه خدا دو ندارد و در باب اعداد

آن ، نوعى از جنس باشد و این  و دیگرى یكى كه مراد از. وده به آن یك گفته نمى شوداعداد نب
 . آن منزه است هم روا نیست ؛ زیرا این تشبیه به مخلوقات است و خداوند از

اشیاء  و اما آن دو قسمى كه رواست یكى این است كه مقصود از نسبت یگانگى نظیر نداشتن در
مقصود عدم انقسام در  كه خداوند احدى المعنى است ین كه گویندو مخلوقات باشد، و دیگرى ا

 (189) وجود و اندیشه و خیال باشد، و پروردگار ما این چنین است

   پرسشهاى اسقف نجران -19

پاسخش را ندانسته او را  نزد عمر آمده و از او سواالتى كرد عمر نجران فهپیشوا و عالم بزرگ طائ
پرسشهاى  علیه السالم محضر آن حضرت رهبرى نمود، اسقف در علیه السالم به نزد حضرت امیر

 : سواالتش خود را مطرح كرد، و اینك قسمتى از

و همچون میوه هاى  مرا خبر ده از چیزى كه در دست مردم دنیاست و از آن استفاده نموده
 در آن كم و كاستى پیدا نمى شود؟ بهشتى

اهل دنیا تمام نیازمندیهاى خود را از آن  آن قرآن است كه: به او فرمود علیه السالم امیرالمومنین



 .مى گیرند و نقصانى در آن ظاهر نمى شود

 اول خونى كه روى زمین ریخته شده چه خونى بوده ؟: پرسید

بیل فرزند آدم بوده كه  شما نصارى معتقدید كه آن ، خون ها: فرمود معلیه السال آن حضرت
اول خونى كه روى زمین ریخته شده خونى  برادرش قابیل او را كشته است ولى چنین نیست ، بلكه

 . قابیل خارج شده است بوده كه از رحم حوا به هنگام تولد

 . راست گفتى: اسقف گفت 

   اساف و نائله -20

از براى آنها پرسش نمودند؛  و سبب پرستش قریش نائله و اساف از علیه السالم راز حضرت امی
كه یكى از آن دو حالت تانثى داشته پس  آنان دو جوان زیبا بوده اند: فرمود علیه السالم حضرت

شده و خداوند آنان را به صورت دو سنگ مسخ  در موضع خلوتى از خانه كعبه مرتكب فحشاء
اگر خداوند راضى نبود كه آن دو همانند خودش : گفتند از روى نادانى نموده است پس قریش

 (190) صورت در نمى آورد پرستش شوند آنان را به این

   قیافه شناسى -21

بودیم ، سخن از  ده اى دیگر نزد امیرالمومنین علیه السالمروزى من و ع: مى گوید بن دحیه مالك
این اختالف در : فرمود علیه السالم اختالف اخالق و رفتار و اندام مردم به میان آمد، آن حضرت

بوده اند از زمین شور و شیرین  اثر تفاوت طینت و خاك خلقت آنها مى باشد؛ زیرا آنان قطعه اى
زمینهایشان با هم نزدیك بوده و به قدر  به قدر نزدیك بودنو خاك درشت و نرم پس ایشان 

چه بسا افراد نیكو منظر، كم عقل ؛ و بلند قد،  اختالف و جدایى آن با همدیگر تفاوت دارند؛ پس
عقل ، و  كوتاه قد، دور اندیش ؛ و سرگشته دل ، پریشان كوتاه همت ؛ و نیكو كردار، بدقیافه ؛ و

 (191) سخنور، قوى القلب است

   مالك اصلى خداست -22

) ع (آن حضرت  را پرسش نمودند ال حول وال قوه اال باهللا معناى علیه السالم از حضرت امیر
یم جز آنچه كه او به ما داده ، پس قبال خداوند هیچ چیز ندار  معنایش این است كه ما در: فرمود

دارد كه در حقیقت هم مالك اصلى خود اوست ما را درباره آن به  هرگاه چیزى به ما ارزانى
 (192) هرگاه آن را از ما بگیرد تكلیفش را از ما بر مى دارد دستوراتى مكلف سازد و

   تعریف عاقل -23

عاقل كسى است كه هر چیزى را در  :معناى عاقل را پرسیدند؛ فرمود علیه السالم از حضرت امیر
 (193) آن را تعریف كردم: فرمود. جاهل را براى ما تعریف كن  پس: گفتند. جاى خود قرار دهد

 : مؤ ّلف

جاهل  شناخته مى شود پس تعریف  یعنى چون جاهل ضد عاقل است و هر چیزى از روى ضدش 
 .نیز در ضمن تعریف عاقل روشن مى شود



   ما ملك خداییم-24

: حضرت به وى فرمود آن (193)انا هللا و انا الیه ر  : شنید مردى مى گفت علیه السالم امیرالمومنین
اقرارى است بر این كه  وانا الیه راجعون اعترافى است به اینكه ما ملك خدائیم و جمله انا هللا جمله

 (194) ما نابود و هالك خواهیم شد

   ءمعناى قر  -25

پاكى بین دو حیض است  قرء گفته ربیعه الراى : عرضه داشت علیه السالم زراره خدمت امام صادق
اظهار داشته كه این راى از  ربیعه و. مى شود و زن مطلقه با سومین دفعه قاعدگى از عده خارج

 .خودش مى باشد

 (195) است م اخذ كردهدروغ گفته آن را از حضرت على علیه السال: فرمود علیه السالم امام صادق

   ! این احمقان -26

متوجه  علیه السالم به دنبال امیرالمومنین علیه السالم مى دویدم ، امام: مى گوید جویریه بن مسهر
واسطه صداى كفش  مگر به) خلفاى دنیا پرست (مقان هالك نشدند این اح: من شده فرمود

 اى ؟ براى چه آمده: متملقانى كه به دنبالشان راه مى روند، آنگاه فرمود

 . آمده ام از شما معناى شرف و مروت و عقل را بپرسم: گفتم 

و اما . است  امام شرف ؛ كسى كه سلطان او را شریف بدارد با شرافت: فرمود علیه السالم امام
عقل ، پس كسى كه از خدا  و اما. مروت ؛ عبارت است از آراستن معیشت و اصالح زندگى 

 (196) بترسد و پرهیزكار باشد خردمند است

   نعمتهاى الهى -27

واسبغ علیكم  :این آیه شریفه را خواند صلى اهللا علیه و آله امىابى بن كعب در حضور پیامبر گر 
 . آشكارا و چه پنهان ؛ و تمام كرد خدا بر شما نعمتهایش را چه(197) نعمه ظاهره و باطنه

و عمر و  به حضار مجلس كه از جمله آنها ابوبكر صلى اهللا علیه و آله در این هنگام رسول خدا
اول نعمتى كه خداوند به شما ارزانى  بگویید ببینم: عثمان و ابوعبیده و عبدالرحمان بود فرمود

 داشته چیست ؟

اهللا علیه  صلى آنان همگى از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند، و چون ساكت شدند پیامبر
شروع كرد  علیه السالم على تو هم بگو،! یا على : رو كرده به او فرمود علیه السالم به على و آله

موجودى زنده قرار داد، نه جامد و بى جان ،  به شمردن ، خداوند مرا از نیستى به هستى آورد مرا
د كه به فراموشكار، در بدنم قوا و مشاعرى آفری مرا انسانى متفكر و هوشمند قرار داد نه ابله و

، در ساختمان وجودم شمع تابان خود را آفرید، مرا به آیین  وسیله آنها آنچه بخواهم ادراك مى كنم
گمراهى نجات بخشید، برایم راه بازگشتى به حیات جاودان قرار داد، مرا  خودش هدایت نمود و از

آنها هست برایم رام و قرار داد نه برده و مملوك ، آسمان و زمینش را با آنچه كه در  آزاد و مالك
 (198) گرداند، ما را زن نیافرید بلكه مردانى حاكم بر همسران حاللمان مسخر



: او فرمود گاه بهراست گفتى ، و آن: در هر جمله به او مى فرمود صلى اهللا علیه و آله و پیامبر
 !باز هم بشمار

خدا را بشمرید  و ان تعدوا نعمه اهللا ال تحصوها؛ اگر بخواهید نعمتهاى : گفت علیه السالم على
 .شماره نتوانید كرد

تو را حكمت و  گوارا باد :تبسم نموده و به او فرمود صلى اهللا علیه و آله پس از آن رسول خدا
 امتم مى باشى م من ، و بعد از من برطرف كننده اختالفاتتو وارث عل! دانش ، یا اباالحسن 

(199) 
   ( ع(پرسشهاى عمر از على  -28

ند در نظر چ پرسشهایى! یا امیرالمومنین : رسید و گفت  علیه السالم روزى عمر به حضرت امیر
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بپرسم آیا شما پاسخ آنها  كردم كه آنها را از  داشته ام و فراموش 

 را مى دانید؟

 .سواالت خود را بگو: فرمود علیه السالم على

یابد، و  گاهى انسان چیزى در خواب مى بیند و وقتى كه بیدار مى شود اثرى از آن نمى: عمر
گاهى هم با افراد  و برعكس ،. رد مى كند و بدون سابقه او را دوست مى داردگاهى با كسى برخو 

آن را بخاطر دارد و گاه  ناشناسى دشمن است و گاهى هم چیزى مى بیند و یا مى شنود و مدتها
 .آید احتیاج ، آن را فراموش مى كند و باز در غیر وقت حاجت یادش مى

سوال تو از خواب ؛ خداوند در قرآن مجید مى  اما: ددر پاسخش فرمو  علیه السالم امیرالمومنین
 والتى لم تمت فى منامها فیمسك التى قضى علیها الموت و اهللا یتوفى االنفس حین موتها )) :فرماید

جانهاى آنان كه نمرده  خداوند جانها را در وقت مردن ، و نیز (200) یرسل االخرى الى اجل مسمى
مردن او كرده او را نگه مى  اند در خواب از بدنها مى گیرد، پس از آن نفسى را كه خدا حكم به

 .اجل و موعد معینى مى فرستد دارد و آن نفسى را كه اجلش نرسیده به بدن خود تا

تحلیل و جدا شدن روح از  پس آنچه را كه انسان به هنگام خواب شبیه مرگ است ،: آنگاه فرمود
بازگشت روح ببیند باطل و از رنگهاى  و آنچه را كه در موقع. بدن ببیند راست و از ملكوت است 

 . شیطان است

سال قبل از بدنها  و اما سوال تو از دوستى و دشمنى با عدم سابقه ؛ خداوند ارواح را دو هزار
آنجا با یكدیگر انس و  در هوا و فضا سكونت داده است ، پس ارواحى كه درآفریده و آنان را 

هم دشمن بوده اند اینجا نیز با  الفت داشته اند اینجا نیز با هم مانوسند، و ارواحى كه در آنجا با
 .هم دشمنند

است ، پس  و اما سوال تو از ذكر و فراموشى ؛ هیچ قلبى نیست مگر اینكه داراى پرده و پوششى
كند، و هرگاه پرده  هرگاه قلب در زیر آن پرده نهان باشد آنچه را كه دیده و شنیده فراموش مى



 .كنار رود آنچه را كه دیده و شنیده یادش مى آید

  (201) نباشى راست گفتى ، خدا مرا زنده نگذارد و نه در شهرى باشم كه تو در آنجا: عمر گفت 

  

   سوال ابن كوا -29

با  علیه السالم پرسید؛ آیا خداوند پیش از حضرت موسى علیه السالم از حضرت امیر ابن كوا
 كسى از مردم سخن گفته است ؟

آنان نیز به او  ه وبله ، خداوند با همه كس از خوب و بد سخن گفت: به او فرمود علیه السالم على
چطور خدا با : گفت  پس. پاسخ داده اند، این جواب بر ابن كوا گران آمده و معنایش را نفهمید

 همه سخن گفته و آنان نیز به او پاسخ گفته اند؟

 :فرماید آیا قرآن نخوانده اى كه خداوند به پیامبرش مى: به وى فرمود علیه السالم امام

 . بلى م من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالواواذ اخذ ربك من بنى آد ))

ایشان یعنى از  زمانى را كه بیرون آورد پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهاى! یاد كن اى پیامبر
آیا پروردگار شما : گفت  صالبتشان نسل ایشان را و گواه گردانید آنها را بر خودشان و به آنان

 . آرى ، تو پروردگار ما هستى :نیستم ؟ گفتند

جاى دیگر  و در. پس بنابراین خداوند با تمام بنى آدم سخن گفته و ایشان نیز به او جواب داده اند
منم خداى  : فرموده به خداى خود پاسخ مثبت گفته و خداوند به ایشان) عالم ذر(دارد كه آنان در 

 (202) یگانه ، و منم بخشنده و مهربان

   سوره هود -30

اسم خودش  پرسیدند؛ آیا در قرآن مجید سوره اى هست كه بیان كننده علیه السالم از امیرالمومنین
 (203) اخذ بناصیتها دابه اال هو مامن :كه خداوند در آن مى فرماید هود آرى ، سوره: باشد؟ فرمود

 (204) مى شود هود حرف اول دابه را با خود بگیرد ناصیه یعنى هو زیرا وقتى كه لفظ

   هفت سوال -31

هفت  از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام تا: آمده و گفت  علیه السالم مردى نزد امیرالمومنین
 : سوال از شما بپرسم

 چه چیز از آسمان عظیم تر است ؟ -1

 چه چیز از زمین پهناورتر است ؟ -2

 چه چیز از كودك یتیم ناتوان تر است ؟ -3

 چه چیز از آتش داغ تر است ؟ -4

 چه چیز از زمهریر سردتر است ؟ -5

 چه چیز از دریا بى نیازتر است ؟ -6

 چه چیز از سنگ سخت تر است ؟ -7



 . تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست: فرمود علیه السالم على

 . حق از زمین وسیع تر است

 . سخن چینى شخص نمام از كودك یتیم ضعیف تر است

 . طمع از آتش داغ تر است آز و

 . حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است

 . بدن شخص با قناعت از دریا بى نیازتر است

 (205) قلب كافر از سنگ سخت تر است

   ...واجب و واجب تر و -32

مرا آگاه كن  : مردى نزد حضرت امیر علیه السالم آمده و گفت: آورده  مطالب السئول شافعى در
 !از واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر، نزدیك و نزدیك تر

 :پاسخ او را در ضمن اشعارى بیان فرمود علیه السالم امام

 (206) ك گناهان از آن واجب ترتوبه و بازگشت به پروردگار مردم واجب است ، و تر 

 (207) گردش روزگار عجیب است ، و غفلت مردم از آن عجیب تر

 (208) بردبارى در برابر مصائب دشوار است ، ولى از دست دادن پاداشها از آن دشوارتر

 (209) هر چیزى كه به آن امید مى رود نزدیك است ، و مرگ از همه آنها نزدیكتر

   برادر ثقه و برادر تبسمى -33

علیه  از برادران دینى پرسش نمود، آن حضرت علیه السالم مردى در بصره از حضرت امیر
 . برادران تبسمى -2. قه برادران ث - 1: برادران بر دو گونه اند: به وى فرمود السالم

این چنین  اما برادران ثقه ؛ آنان پناه و پر و بال و اهل و مالند، پس هرگاه برادرى را براى خود
باش ، رازها و  یافتى تو هم برایش یار و مددكار باش با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن

برادران از كبریت احمر هم  ین نوعو بدان كه ا. عیبهاى او را بپوشان و خوبیهاى او را اظهار كن 
 .كمیاب ترند

هم با آنها  و اما برادران تبسمى ؛ كسانى هستند كه دوست و برادر لبخندى تو مى باشند، پس تو
 (210) رویى طورى رفتار كن كه آنها با تو رفتار مى كنند از شیرین زبانى و گشاده

   معناى حنان و منان -34

كسى است كه  حنان :را پرسش نمودند؛ فرمود الحنان و المنان معناى علیه السالم از حضرت امیر
 .مى پذیرد كسانى را كه از او اعتراض نموده اند

 (211) كسى است كه بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا مى كند منان و

   اختالف سن دو برادر دوقلو -35

آمده و در یك  پرسیدند، كدام دو برادر بوده اند كه در یك روز به دنیا علیه السالم از امیرالمومنین
 سال و دیگرى صد و پنجاه سال بود؟ اهروز وفات نموده و سن یكى از ایشان پنج



صد سال مرده بود و خداوند او  عزیر بوده اند كه در یك روز به دنیا آمده و عزره و عزیر :فرمود
 (212) وفات نمودند را زنده كرد و پس از مدتى هر دو در یك روز

   !پسر بزرگتر از پدر -36

 است ؟ پرسیدند؛ كدام پسر بوده كه از پدرش بزرگتر بوده علیه السالم از امیرالمومنین

چهل سال داشت و پسرش  عزیر بوده كه خداوند او را زنده كرد و در هنگامى كه خودش: فرمود
 .(213) صد و ده سال

   ساعتى كه نه از شب است و نه از روز -37

 پرسیدند؛ كدام ساعت است كه نه از شب است و نه از روز؟ علیه السالم از على

 (214) ساعت قبل از طلوع آفتاب: فرمود

   خواص نفوس -38

به او  علیه السالم پرسش نمودند؛ آن حضرت نفس از علیه السالم كمیل بن زیاد از امیرالمومنین
 كدام نفس ؟: فرمود

 مگر بیش از یك نفس هست ؟: كمیل گفت 

 -3 . نفس حیوانى -2. ى نباتى نام  نفس  - 1: بلكه چهار نفس است : فرمود علیه السالم امام

خاصه  و هر كدام از این نفوس ، داراى پنج قوه و دو. نفس كلى الهى  -4. نفس ناطقه قدسى 
 . است

. دافعه  -4. هاضمه  -3. جاذبه  -2. ماسكه  - 1: اما قواى پنجگانه نفس نامى نباتى عبارتند از
 .و انبعاث آنها از كبدزیادت و نقصان : و دو خاصه آن عبارتند از. مربیه  -5

حس  -5 . چشایى -4.بویایى  -3. بینایى  -2. شنوایى  -1: و اما قواى پنجگانه نفس حیوانى 
 . و دو خاصه آن ؛ رضا و غضب و انبعاث آنها از قلب. المسه 

و مركز . انتباه  -5. عمل  -4. علم  - 3. ذكر - 2. فكر -1: اما قواى پنجگانه نفس ناطقه  و
دو خاصه آن ؛ نزاهت و حكمت  و. ملكوتى شبیه است   بدن نداشته و بسیار به نفس  انبعاثى در

 . است

 -4. فقر در غنى  -5.3   عز در -2. بقاى در فناء -1: و اما قواى پنجگانه نفس كلى الهى 
كرم و منشا و مبدا آن از  و دو خاصه آن ؛ حلم و. خوشى در رنج و زحمت  -5. صبر در بال
روحنا؛ در آن از روح قدسى خویش  و نفخنا فیه من : است كه در قرآن كریم فرمودهخداى تعالى 

 . بدمیدیم

ربك راضیه  یا ایتها النفس المطمئنه ارجعى الى) : و بازگشت آن نیز به سوى اوست چنانچه فرموده
 دل آرام به یاد خدا امروز به حضور پروردگارت باز آى كه تو اى نفس قدسى مطمئن و مرضیه ؛

عقل هم وسط و در میان همه  و . ابدى او و او راضى از اعمال نیك توست خشنود به نعمتهاى
 (215) نیارد این نفوس ، تا كسى بدون فكر و اندیشه ، سخنى بر زبان



   معناى قدر -39

 . آگاه كن قدر مرا از: آمده و گفت  علیه السالم دى نزد امیرالمومنینمر 

 ...دریایى است ژرف در آن وارد نشو: به او فرمود علیه السالم امام

 ! آگاه كن قدر مرا از: مرد گفت 

 . راهى است تاریك در آن گام منه: امام فرمود

 . آگاه كن قدر مرا از: مرد گفت 

 !سر خداست ، خود را به زحمت مینداز: فرمود علیه السالم امام

 . آگاه كن قدر مرا از: مرد گفت 

براى بندگان  حال كه اصرار مى ورزى ، از تو مى پرسم آیا رحمت خدا از: فرمود علیه السالم امام
 اعمال بندگان پیش از رحمت خدا؟ پیش از اعمال بندگان بوده و یا

حاضران  در این موقع امام علیه السالم به. گان بلكه رحمت خدا پیش از اعمال بند: مرد گفت 
الحال اسالم آورد و پیش از این  و بر برادر خود سالم كنید كه او! برخیزید: رو كرده و فرمود

 !كافر بود

اول است كه بر مى  آیا به مشیت و اراده! یا امیرالمومنین : مرد اندكى رفت و سپس برگشته گفت 
 عمل مى آوریم ؟ و بسط به  خیزیم و مى نشینیم و قبض 

باش كه من  كه تو در مشیت و نسبت به آن دورى ، بدان و آگاه: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
رفتنى را قرار ندهد؛ مرا  سه مساءله از تو مى پرسم كه خدا از برایت در چیزى از آنها راه بیرون

 كه ایشان خواسته اند؟ نانخبر ده كه آیا بندگان را آفریده چنان كه خود خواسته یا چ

 . عرض كرد، چنانكه خود خواسته

ایشان  خدا بندگان را آفریده به جهت آنچه خود خواسته یا به جهت آنچه: حضرت فرمود كه 
 خواسته اند؟

 . به جهت آنچه خود خواسته: عرض كرد كه 

ایشان  ن كهكه در روز قیامت به نزد او مى آیند چنان كه خود خواسته یا چنا: حضرت فرمود
 . چنان كه او خواسته: خواسته اند عرض كرد

 (216) كه از مشیت چیزى براى تو نیست ، و اختیار آن ندارى! برخیز: حضرت فرمود

   زندگى خوش -40

زندگى پاكیزه و : سوال شد فرمود فلنحیینه حیوه طیبه : از آیه شریفه سالمعلیه ال از امیرالمومنین
 (217) خوش ، ملك قناعت است

   عدل و احسان -41

بالعدل و االحسان ؛ خداوند  اهللا یامران  از معناى آیه شریفه علیه السالم و نیز از آن حضرت
مقصود از عدل ، انصاف و میانه : فرمود پرسش نمودند؛ دستور مى دهد به دادگرى و نیكوكارى



 (218) روى ، و از احسان ، لطف و مهربانى است

   عدل از جود برترست -42

عدل سبب مى شود كه : عدل ؟ فرمود سوال شد؛ آیا جود برتر است یا علیه السالم از امیرالمومنین
 كارها بر جاى خود قرار

عدل ، همگان را نگه مى دارد، و  گیرد، و جود سبب مى شود كه كارها بر جاى خود نباشد، و
 (219) ر استعدل برت جود، تنها جنبه شخصى دارد؛ بنابراین

   فصیح ترین مردم -43

بپرسند پاسخ  از فصیح ترین مردم پرسیدند؛ كسى است كه هرگاه از او علیه السالم از امیرالمومنین
 .ساكت كننده بگوید

علم الهى  درباره توحید و صفات خداوند فن كالم و علیه السالم ضرتآرى ، و از پاسخهاى آن ح
علم تفسیر قرآن ، نحو، (قبیل  پدید آمده ، و از پاسخهایش پیرامون موضوعات دیگر سایر علوم از

توحید در فصل جداگانه اى ایراد  و حق مطلب این بود كه اخبار. به وجود آمده است ... ) فقه و
 .وین دیگرى همه با هم مخلوط شدولیكن تحت عنا. گردد

  پاسخ پرسشهاى لغزى: فصل دوازدهم 

   سواالت كعب االحبار -1

 پرسید؛ كیست كه پدر نداشته ؟ علیه السالم كعب االحبار از حضرت امیر

 كیست كه اهل و عشیره نداشته ؟

 كیست كه قبله اى نداشته ؟

كه عشیره  علیه السالم است ؛ كسىكسى كه پدر نداشته عیسى : فرمود علیه السالم آن حضرت
 . نداشته آدم است ؛ كسى كه قبله اى ندارد، خانه كعبه است كه خودش قبله است

 ! هنوز هم بپرس: به او فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 آن سه موجود زنده كدامند كه در رحمى نبوده و از بدنى بیرون نیامده اند؟: كعب االحبار

 . عصاى موسى ، ماده شتر ثمود، و قوچ ابراهیم: فرمود معلیه السال امام على

 ! هنوز هم بپرس علیه السالم على

 . تنها یك سوال مانده كه اگر به آن پاسخ دهى تو خودت هستى: كعب االحبار

 ! بپرس: علیه السالم  امیرالمومنین

 كدام قبر بوده كه صاحبش را گردش داده است ؟: كعب االحبار

در دریاها  آن ماهى بود كه به فرمان خداوند یونس را در شكم خود فرو برد و معلیه السال على
 (220) گردش مى داد

   سواالت ابن كوا -2

 در شب و روز و بیناى در روز و مرا خبر ده از بیناى! یا امیرالمومنین : ابن كوا عرض كرد



 بیناى در شب ؟

را كه به  و رها كن آنچه. از چیزى بپرس كه تو را به كار آید: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
پیامبران گذشته  بیناى در شب و روز كسى است كه به: و آنگاه به وى فرمود. دردت نمى خورد

و . او نیز ایمان آورده است  را درك نموده و به و آلهصلى اهللا علیه  ایمان داشته و پیامبر خاتم
، و پیامبر خاتم را ادراك كرده و به  بیناى در روز، كسى است كه به پیامبران سابق ایمان نداشته

پیامبران سابق ایمان داشته و پیامبر  او ایمان آورده است ؛ و بیناى در شب كسى است كه به
 (221) او ایمان نیاورده است نموده و به را درك صلى اهللا علیه و آله خاتم

   سواالت یهودى -3

نیست و  پرسید؛ مرا آگاه كن از چیزى كه براى خدا علیه السالم مردى یهودى از حضرت امیر
 .چیزى كه خدا نمى داندچیزى كه نزد خدا نیست ، و 

 كه مى گویید آنچه را كه خدا نمى داند گفتار شما یهود است: به وى فرمود علیه السالم آن حضرت

 .پسر خداست و خدا براى خود پسرى سراغ ندارد عزیر

 . است و اما آنچه را كه براى خدا نیست شریك است و آنچه كه نزد خدا نیست ستم بر بندگان

 (222) ى مى دهم كه خدا یكتا و یگانه است ، و محمد فرستاده اوستگواه: یهودى گفت 

   سواالت راس الجالوت -4

حضرت  سواالتش را از او. را ندانست   از ابوبكر سواالتى نمود، ابوبكر پاسخش  راس الجالوت
 اصل و اساس تمام موجودات چیست ؟ : پرسش نموده گفت علیه السالم امیر

و قرار دادیم از آب  كل شى ء حى ؛ وجعلنا من الماء :آب است ؛ زیرا خداوند مى فرماید: فرمود
 .را هر موجود زنده

 كدام دو جماد بودند كه سخن گفتند؟

 (223) آسمان و زمین

 آن دو چیز كدامند كه زیاد مى شوند و كم نمى گردند و مردم آنها را نمى بینند؟

 .شب و روز

 كدام آب بود كه نه از زمین و نه از آسمان ؟

 .بودند ان تاختهآبى بود كه سلیمان براى بلقیس ، فرستاد، كه عرق اسبانى بود كه در مید

 چه چیز است كه با نداشتن روح تنفس مى كند؟

 .(نماید طلوع(كند   آنگه كه تنفس ! سوگند به صبح  (224) الصبح اذا تنفس ؛

 چه چیز است كه زیاد و كم مى شود؟

 . ماه استقرص 

 چه چیز است كه نه زیاد مى شود و نه كم ؟

 . دریاست



 چه چیز است كه كم مى شود ولى زیاد نمى گردد؟

 (225) عمر است

   سواالت گروهى از یهود -5

نزد تو  از پیامبرتان هستى و ما  تو والى و حاكم پس : مده به او گفتندگروهى از یهود نزد عمر آ
تو ایمان آورده از تو  آمده ایم تا مطالبى را از تو بپرسیم كه اگر صحیح به ما پاسخ گویى به

 .پیروى خواهیم نمود

 !بپرسید: عمر گفت 

انذار  از كسى كه قوم خود را و. ما را آگاه كن از قفلهاى آسمانهاى هفتگانه و كلیدهاى آنها: گفتند
از یك و دو و  نموده و نه پرى بود و نه آدمى ، و از پنج چیزى كه در رحمى آفریده نشده اند، و

 . سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده

آن  به چیزى از عمر بن خطاب پرسیده اید كه: عمر ساعتى در فكر شد و آنگاه به آنان گفت 
مطالبى كه پرسیده اید  شما را از این صلى اهللا علیه و آله آگاهى ندارد، ولى پسر عم رسول خدا

به نزد خود فراخواند، و چون آمد  پس نماینده اى به نزد آن حضرت فرستاده او را. خبر خواهد داد
: و فرمودبه یهودیان رو كرده  السالم علیه عمر جریان را خدمتش عرضه داشت ، امیرالمومنین

 .سواالت یاد شده را مطرح كردند مسائلتان را بر من عرضه بدارید، آنان همان

 آیا غیر از اینها هم سواالتى دارید؟: امام فرمود

 !نه اى پدر شبیر و شبر: گفتند

و كلیدهاى  اما قفلهاى آسمانها شرك ورزیدن به خدا است: به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 . است ال اله اال اهللا رآنها گفتا

 . و اما آن كسى كه قوم خود را ترسانده و نه پرى بوده و نه انسى ، مورچه سلیمان است

 و اما آن پنج موجود زنده اى كه در رحمى آفریده نشده اند آدم و حوا و عصاى موسى و ناقه

 . صالح ، و قوچ ابراهیم است

 . یستو اما یك ، خداى یگانه است كه او را شریكى ن

 . و اما دو؛ آدم و حواست

 . و اما سه ؛ جبرئیل و میكائیل و اسرافیل است

 . و اما چهار؛ تورات و انجیل و زبور و قرآن است

 . و اما پنج ؛ نمازهاى پنجگانه واجب است

 سته ایام ؛ و لقد خلقنا السموات و االرض و ما بینهما فى )) : و اما شش ؛ قول خداى تعالى است
 .شش روز بتحقیق آفریدیم آسمانها و زمین را و آنچه كه در بین آنهاست در (226)

بر باالى شما  و بنا نهادیم(227) و بنینا فوقكم سبعا شدادا؛ : و اما هفت ؛ قول خداى تعالى است
 . هفت آسمان محكم



 ربك فوقهم یومئذ ثمانیه ؛ و عرش  و یحمل عرش  : و اما هشت ؛ قول خداى عزوجل است

 (228) پروردگارت را آن روز هشت ملك برگیرند

 . و اما نه ؛ آیاتى است كه بر موسى نازل شده

و با  (229) و واعدنا موسى ثلثین لیله و اتممناها بعشر؛)) : و اما ده ؛ قول خداى عزوجل است
 . افزودیم موسى سى شب وعده و قرار نهادیم ، چون پایان یافت ده شب دیگر بر آن

عالم خواب  من در (230) ؛...انى رایت احد عشر كوكبا : و اما یازده ؛ گفتار یوسف است به پدرش
 ....یازده ستاره دیدم و

منه اثنتا  فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت )) : و اما دوازده ؛ قول خداى عزوجل است به موسى
 .سنگ بیرون آمد ، پس دوازده چشمه آب از آن عصاى خود را بر سنگ زن (231) عشره عینا؛

صلى اهللا  گواهى مى دهیم كه نیست خداى غیر از خدا، این كه محمد: در این موقع یهودیان گفتند
او ! به خدا سوگند: رسول خدایى ، و آنگاه به عمر گفتند فرستاده اوست و تو پسر عم علیه و آله

 (232) تو سزاوارتر است به این مقام از

   سواالت قیصر -6

 از جمله پاسخهاى حضرت امیر به سواالت قیصر كه كتبا از عمر پرسیده و او پاسخش را

دهان  )) :چیزى كه از هر ط: (این چندتاست . كمك خواسته بود) ع (ندانسته و از آن حضرت 
 است آتش است ؛ و چیزى كه همه اش پاست ، آب است ؛ و چیزى كه همه اش چشم است ،

بار از  آفتاب است ؛ و چیزى كه همه اش بال است باد است ؛ تا اینكه فرمود چیزى كه تنها یك
اسرائیل نافرمانى پروردگار نمودند؛ و كوه  جاى خود كوچ نمود كوه طور است ، هنگامى كه بنى

اسرائیل و سرزمین مقدس واقع شده ، پس خداوند قطعه اى از آن جدا نموده برایش  ر بین بنىطو 
 :فرماید بال از نور قرار داده بر باالى سر آنان قرار گرفت ، كه خداوند در قرآن كریم مى دو

 (233)(( و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله و ظنوا انه واقع بهم ))

آنها برانگیختیم كه  مانند قطعه ابر بر فراز! و به یاد آرند یهودان آنگاه كه بر اسالفشان كوه طور
 .پنداشتند فرو خواهد افتاد بر آنها

است  سدره المنتهى و آنو اما درختى كه صد سال راه سایه آن طول دارد، درخت طوبى است ، 
و هیچ قصر  در آسمان هفتم كه اعمال بنى آدم به آن منتهى مى شود و از درختان بهشتى است ،

آویزان است ، و  و خانه اى در بهشت نیست مگر این كه شاخه اى از درخت طوبى در میان آن
 . اصل آن یكى بوده و نور آن در همه جاست مانند آن در دنیا خورشید است كه

خداوند  است كه آن از معجزات اوست و  و اما درختى كه بدون آبیارى روییده شده ، درخت یونس 
 .تى از كدویونس ، درخ و رویانیدیم بر باالى (234) وانبتنا علیه شجره من یقطین ؛ :مى فرماید

و  و اما خوراك بهشتیان ، مانند آن در دنیا جنین است در شكم مادر كه از راه ناف ، تغذیه نموده
 .چیزى از او دفع نمى شود



مثل تخم است كه  و اما اجتماع غذاهاى رنگارنگ در یك ظرف براى بهشتیان ؛ مانند آن در دنیا
 .هم مخلوط نمى شونددر آن دو رنگ مختلف سفید و زرد وجود داشته و با 

مثل آن در دنیا كرم است كه سالم از میان  و اما دختر جوانى كه از میان سیب خارج مى شود،
 (235) سیب بیرون مى آید

اصابتهاى منجمین  در باب (236) نشوار المحاضره ابتنوخى در كت: به همین مناسبت نقل مى شود
ابومعشر و منجم دیگرى را كه  روزى نزد موفق بودم كه او: نقل كرده كه مى گوید  ؛ از پدرش 

و سیبى در آستین گرفت و از آنان پرسید  به نزد خود فراخواند نامش را گفته و من فراموش كرده ام
 چه چیز در آستین دارم ؟

 از میوه هاست ، و: منجم دیگر پس از نگاه در اسطرالب و گرفتن طالع و مقدارى فكر، گفت 

 درست گفتى و به ابومعشر: موفق به آن دیگرى گفت . از جنس حیوان است : ابومعشر گفت 

 . و سیب را از آستینش بیرون انداخت خطا كردى: گفت 

را  ابومعشر در شگفت شده مجددا ساعتى در اسطرالب نظر افكنده و آنگاه سیب را برداشته آن
 .منم ابومعشر: قاچ نمود ناگهان دید درون آن كرم است پس گفت 

 .موفق از این صحت حدس آنان تعجب نموده براى هر دو دستور جایزه داد

  پاسخ اعداد -7

و اما دو كه سه : سوال نموده بود فرمود در پاسخ مردى یهودى كه از اعداد) ع (ضرت امیر ح
ندارد، شماره طالق است ، و اما چهار كه پنج  ندارد، آفتاب و ماه است ، و اما سه كه چهار

 (237) كه ده ندارد دوران باردارى زن است ندارد همسران است تا اینكه فرمود و اما نه

 : مؤ ّلف

و هر : فرمود پاسخ این اعداد را به گونه اى دیگر بیان علیه السالم در خبر پنجم گذشت كه امام
كدام از  و شاید علت اختالف این است كه آن حضرت خواسته هر. دوى آنها صحیح است 

 .سش كنندگان را بر طبق عقیده و نظر خاص خودش پاسخ گویدپر 

  ! عمر از سخنان حذیفه برآشفت -8

چگونه  مى خواهى: چگونه صبح كردى ؟ حذیفه گفت : روزى عمر حذیفه را دید، به او گفت 
را دوست مى دارم  صبح كرده باشم ؟ به خدا سوگند صبح نمودم در حالى كه حق را دشمن و فتنه

وضو نماز مى خوانم ،  ادیده گواهى مى دهم ، و غیر مخلوق را حفظ مى كنم ، و بدون، و بر ن
 .و در زمین چیزى دارم كه خدا در آسمان ندارد

گفت  عمر از شنیدن سخنان حذیفه برآشفت و از او روى گردانده و چون عجله داشت وى را ترك
دریافت كه وى  سالم را دید، حضرتولى تصمیم گرفت او را تنبیه كند، در میان راه على علیه ال

گفته ام چگونه  حذیفه را مالقات نموده ام و به او: خشمگین است علت را پرسید، عمر گفت 
 . صبح كردى و او گفته صبح نمودم در حالى كه حق را خودش ندارم



 . است راست گفته ، از مرگ خوشش نمى آید با این كه آن حق: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 . او گفته فتنه را دوست مى دارم: عمر

انما اموالكم  : راست گفته ، مال و فرزندان را دوست مى دارد و خداوند فرموده: علیه السالم  على
 . فتنه و سبب آزمایشند مالها و فرزندانتان براى شماجز این نیست  (238) و اوالدكم فتنه ؛

 . مى گوید بر نادیده گواهى مى دهم: عمر

= ==åR  راست گفته ، بر یگانگى خداوند، مرگ ، زنده شدن ، بهشت: علیه السالم  امیر المؤ منین
 . ، صراط گواهى مى دهد و هیچ كدام از آنها را ندیده است

 .حفظ مى كند غیر مخلوق را: مى گوید: عمر

 .(239) راست گفته ، كتاب خدا را حفظ مى كند و آن غیر مخلوق است علیه السالم امیر المؤ منین

 .واصلى على غیر وضوء :مى گوید: عمر

بدون وضو، صلوات  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا ر پسر عممراست گفته ، ب علیه السالم على
 . مى فرستد و آن جایز است

 .از همه اینها باالتر مى گوید من در زمین چیزى دارم كه خدا در آسمان ندارد: عمر

 . راست گفته ، او زن و فرزند دارد و خدا از آن منزه است: علیه السالم  على

 هالك شود نبود نزدیك بود عمر علیه السالم على بن ابى طالباگر : در این هنگام عمر گفت 
(240). 

   چنین كسى از اولیاء اهللا است -9

نمى ترسد،  آتش و خدافرستاده پادشاه روم از ابوبكر پرسید؛ چه كسى امیدى به بهشت ندارد و از 
دارد، و با حق  و ركوع و سجود بجا نمى آورد، و مردار و خون مى خورد و فتنه را دوست مى

بر كفرت : به او گفت  دشمن است و بر نادیده گواهى مى دهد؟ ابوبكر به او پاسخ نداد و عمر
 .افزوده شد

زیرا تنها امیدش  اولیاء اهللا است ؛ چنین كسى از: باخبر گردید، پس فرمود علیه السالم امیرالمومنین
نمى ترسد بلكه از  به خداست نه بهشت او، و از خدا مى ترسد نه از آتش او و از ظلم خدا

مى خورد با اینكه آنها  عدالتش ، و در نماز میت ركوع و سجود بجا نمى آورد و ماهى و ملخ
مى دهد با این كه آنها را  هىو بر بهشت و دوزخ گوا. مرده اند، كبد مى خورد و آن خون است 

 (241) ندیده است

 : مؤ ّلف

سوم مردم  چه وقت بود كه یك: آمده  علیه السالم در سواالت طاووس یمانى از امام محمد باقر
 هالك شدند؟

روزى بود كه  اشتباه كردى خواستى بگویى یك چهارم مردم ، و آن: به او فرمود معلیه السال امام
 . قابیل هابیل را كشت



 پرسید، كدام یك از هابیل و قابیل پدر آدمیان است ؟

 . هیچ كدام ، بلكه پدر آنان شیث بن آدم است: فرمود

 پرسید؛ كدام گواهى حق بود كه گویندگانش در آن دروغگو بودند؟

گواهى  لرسول اهللا ؛ نشهد انك :مى گفتند صلى اهللا علیه و آله گواهى منافقین كه به پیامبر :فرمود
 . مى دهیم كه تو فرستاده خدا هستى

 كدام فرستاده خدا بود كه نه از جن بود و نه از انس ؟: پرسید

رانگیخت ب فبعث اهللا غرابا یبحث فى االرض ؛ خداوند كالغى را:كالغ كه خداوند فرموده : فرمود
 .كه زمین را به چنگال خود گود نماید

 پرسید؛ بر چه كسى دروغ بستند كه نه از پرى بود و نه آدمى ؟

 .بر گرگ كه برادران یوسف بر او دروغ بستند: فرمود

 پرسید؛ چه چیز است كه اندك آن حالل و زیاد آن حرام مى باشد؟

فانه منى اال  ه فلیس منى و من لم یطمعهان اهللا مبتلیكم بنهر فمن شرب من : نهر طالوت: فرمود
 (242) من اغترف غرفه بیده

 كدام روزه است كه از خوردن و آشامیدن منع نمى كند؟: پرسید

 (243) روزه مریم: فرمود

   یونس در شكم ماهى -10

به دست آن  را مى خواند مردى نامه اى شقشقیه خطبه علیه السالم هنگامى كه امیرالمومنین
ه و به را ناتمام گذاشت سخن خود علیه السالم حضرت داد كه در آن سواالتى نوشته شده بود، امام

بود كه از شكم جاندار دیگر بیرون  سواالت او پاسخ داد، و از جمله این پرسش بود؛ كدام جاندار
 آمد و بین آنها نسبى نبود؟

 (244) یونس بن متى بود كه از شكم ماهى خارج شد: فرمود علیه السالم آن حضرت

   عصاى موسى -11

 .پرسیدند؛ آن چیست كه زنده اش آشامید و مرده اش خورد علیه السالم از امیرالمومنین

مارهاى  عصاى موسى بود، آشامید موقعى كه شاخه اى بر درخت بود و خورد اژدها و: فرمود
 (245) ساحران را زمانى كه عصایى بود در دست موسى علیه السالم

   پرنده عیسى -12

نه فرعى و نه  كدام پرنده بود كه نه جوجه اى داشت و: پرسیدند علیه السالم و نیز از آن حضرت
 اصلى ؟

الطیر باذنى  واذ تخلق من الطین كهیئه :ایدپرنده عیسى بود كه خداوند در قرآن مى فرم: فرمود
عیسى از گل مانند مرغى به دستور  و زمانى كه مى ساختى اى (246) فتنفخ فیها فتكون طیرا باذنى

 . فرمان من مى شد بهمن ، پس در آن مى دمیدى و مرغى زنده 



   ! ستمگران -13

گذشت  پس از! یا على : گفت  علیه السالم روزى در زمان خالفت عثمان حذیفه به حضرت امیر
! چگونه خواهى بود اى حذیفه  :به من گفتید حره سالیانى دیشب معنا و مفهوم گفتار شما را كه در

 میان ما نباشد صلى اهللا علیه و آله امبرپی زمانى كه چند عین بر یك عین ستم كنند در حالى كه

است در تصدى خالفت  عین از او عمر كه اول نامشان و پس) ابوبكر(فهمیدم ، كه دیدم عتیق 
 .بر شما پیشى گرفتند

بزرگ در خالفت  فراموش كردى عبدالرحمن بن عوف را كه سهمى: به وى فرمود علیه السالم امام
معاویه فرزند زن  و بزودى عمر و بن عاص با: فرمودعثمان داشت و در روایتى آمده كه 

ظلم و ستم بر من دست به  جگرخوار بر آنان اضافه خواهد شد كه اینها عین هایى هستند كه در
 (247) دست هم دادند

مسائل لغزى و معمایى پدید  در این زمینه ، علم علیه السالم خهاى آن حضرتآرى ، و از پاس
 . آمده است

  پاسخ مسائل دشوار: فصل سیزدهم 

   عجیب تر از همه -1

یاران خود كه  با گروهى از علیه السالم هنگامى كه عقبه بن ابى عقبه از دنیا رفت ، حضرت امیر
به مردى كه  السالم علیه اضر شدند، از آن میان علىعمر نیز در آن جمع بود بر جنازه عقبه ح

تمام ! یا على : عمر گفت . گردید با مردن عقبه زنت بر تو حرام: در آنجا حاضر بود فرمود
انسانى مى میرد و همسر شخص دیگرى بر  قضایاى تو عجیب است ولى این از همه عجیب تر،

 !شوهرش حرام مى شود؟

الم عقبه است و زن او آزاد است و آن زن امروز از عقبه ارث بله ، این مرد غ: حضرت فرمود
تا  برد و در نتیجه قسمتى از شوهر خود را مالك مى شود، و زن بر غالم خود حرام مى باشد مى

 .این كه او را آزاد نموده و مرد او را عقد نماید

یایى كه در مثل چنین قضا براى: عرضه داشت  علیه السالم در این موقع عمر به آن حضرت
 (248) آنها اختالف مى كنیم باید از شما بپرسیم

 : مؤ ّلف

 امام صادق كه على بن عقبه از: آورده  مقنع در) ره (نظیر این قضیه روایتى است كه صدوق 

 علیه السالم امام د از غالمى كه چهار نفر آزاد را یكى پس از دیگرى كشتهپرسی علیه السالم

كشند و یا به بردگى مى  دارد، مى خواهند او را مى  او به اولیاى مقتول چهارم اختصاص : فرمود
اول را به قتل رسانده اولیاى او وى را مستحق شده اند و چون نفر دوم  گیرند؛ زیرا هنگامى كه نفر

او را از اولیاى اول مستحق گردیده اند و چون نفر سوم را كشته اولیاى او وى  اولیاى دومرا كشته 
است  اولیاى دوم مستحق گردیده اند و چون نفر چهارم را كشته به اولیاى چهارم تعلق یافته را از



 (249) كه اگر بخواهند او را مى كشند و یا استرقاق مى كنند

   !زنى كه در شب ازدواج براى شوهر پسر زایید -2

مرد  مردى از ابوبكر پرسید؛ مردى با دوشیزه اى ازدواج نموده و همان شب زن پسر زاییده ، و
واقع قضیه چه  توانى بگویى را پسر و مادر پسر مالك شده اند، مى  شبانه وفات كرده و میراثش 

 بوده است ؟

با مرد ازدواج  این زن پیش از آن كه: فرمود علیه السالم حضرت امیر. ابوبكر پاسخش را ندانست 
آورده است ، و زن  كند كنیز او بوده و از وى آبستن شده و مرد او را آزاد نموده و به عقد خود در

مادر پسرمنتقل گشته  ت ، و میراثش به پسر وهمان شب فرزندش را زاییده و شوهرش مرده اس
 (250) است

 !ازدواج زن شوهردار -3

اجازه پدر  آیا جایز است زن شوهر دارى با: آمده گفت  علیه السالم زن جوانى نزد حضرت امیر
 رى ازدواج كند؟با دیگ

 !هرگز: حضار همه بر او انكار كرده گفتند

 . شوهرت را حاضر كن: به زن فرمود علیه السالم على

چون و چرا  شوهر را به طالق زن وادار كرد، مرد بدون علیه السالم زن شوهر را آورد امیرالمومنین
 .زن را طالق داد

زن بدون  ، شوهر نیز به آن اقرار كرد وشوهر این زن عنین است : فرمود علیه السالم آن حضرت
 (251) انقضاى عده با مردى دیگر ازدواج نمود

 : مؤ ّلف

زیرا زن  مودن ؛از تعبیر به طالق ، معناى لغوى آن بوده ، یعنى ، آزاد ن علیه السالم مقصود امام
 . در صورت عنین بودن شوهر عقد را فسخ مى كند و نیازى به طالق دادن نیست

  عبادت عقوبت آور -4

گردید؛ كدام عبارت است كه انجام و ترك آن عقوبت آور است  سوال علیه السالم از حضرت امیر
 ؟

 (252) نماز خواندن شخص مست كه بخواند یا نخواند مستحق عقوبت است: فرمود

   باطل بودن عبادت از پاك ترین جاها -5

باطل بوده  از پاك ترین جاهاى روى زمین كه نماز خواندن در آن علیه السالم از حضرت على
 (253) پشت بام خانه كعبه: پرسش نمودند؛ فرمود

 : مؤ ّلف

نقل مى  به همین مناسبت. زیرا فاقد رعایت استقبال قبله است با این كه آن از واجبات نماز است 
گردیده در طواف  مطاف در لباس اعرابى بطور ناشناس وارد علیه السالم حضرت امام رضا: شود



علیه  گران آمده تصمیم گرفت آن حضرت كردن بر هارون سبقت گرفت ، این رفتار بر هارون
سوال نمود و آن  علیه السالم مسائل مشكلى از آن حضرت را سرافكنده كند، به همین منظور السالم

سوال نمود و آن  او یكنیز از  علیه السالم كافى به وى دادند آنگاه امام پاسخ علیه السالم حضرت
بود، پس به هنگام ظهر  مردى به هنگام نماز صبح به زنى نظر افكند و نگاهش حرام: این كه 

گردید حالل شد به گاه عشاء بر او  بر او حالل گردید، و در وقت عصر حرام شد، و چون مغرب
حالل ،  دحالل گردید، به هنگام ظهر حرام شد و چون عصر گردی حرام گشت و در وقت صبح

 ! در وقت مغرب حرام ، و در موقع عشاء حالل گشت

كسى مرا  مرا در دریایى ژرف افكندى كه جز خودت! به خدا سوگند اى برادر عرب : هارون گفت 
 .از آن خالصى نخواهد بخشید

او حرام بود،  آن مرد هنگام صبح به كنیز دیگرى نظر افكند كه بر: فرمود علیه السالم آن حضرت
حالل شد، هنگام عصر او را آزاد نمود حرام شد هنگام  هنگام ظهر آن را خرید بر او پس به

حالل گشت ، و در وقت عشاء او را طالق داد حرام گردید، هنگام صبح  مغرب با او ازدواج نمود
نمود بر او حرام گردید، هنگام عصر  مظاهره حالل شد، و در وقت ظهر با او به او رجوع نمود

 آزاد نمود حالل گشت ، و در وقت مغرب مرد مرتد گردیده زن بر او) ه عنوان كفاره ب(اى  بنده

°ôô =  .(254)حالل گردید حرام شد و در هنگام عشاء توبه نموده به اسالم بازگشت زن بر او
مسائل پیچیده و دشوار سبب شد كه مردم این علم را  به این گونه علیه السالم اى آن حضرتپاسخه

و ابن براج و از عامه حریرى ) ره (علماى خاصه شیخ مفید  از آن بزرگوار یاد بگیرند، چنانچه از
 .اند در این باره كتاب تالیف نموده

 مردى غالمانى را بدون: ین است كه آورده یكى ا) ره (و از جمله مسائل مشكلى كه شیخ مفید 

 . خریدارى و یا بخشش و یا صدقه و غنیمت جنگ و میراث مالك گشته است

مردى  كه پدر همین مرد بوده با  مادر این شخص پس از مرگ شوهر مسلمانش : پاسخ این كه 
: فرمود المالس علیه پس امیرالمومنین. نصرانى ازدواج كرده و از او فرزندانى به هم رسیده است 

برادر مسلمانشان قرار  آن زن را بكشند و تمام فرزندان زن را از آن مرد نصرانى ، غالمان همین
 .داد

  ابتكار در علوم ادبى: فصل چهاردهم 

   صرف و نحو -1

شده آن حضرت را متفكر  روزى به محضر حضرت امیر علیه السالم شرفیاب: گوید ابواالسود دئلى
 درباره چه فكر مى كنید؟! یا امیرالمومنین گفتم   یافتم ، پس 

اصول و قواعدى  در لغت شما خطاها و اشتباهاتى دیده ام مى خواهم در این باره: حضرت فرمود
این لغت در میان ما  گفتم اگر چنین كنید ما را زنده نموده و. وضع كنم تا خطاها اصالح شود

گذاشت كه در آن نوشته  ذى پیش روى منپس از چند روز نزد آن حضرت رفتم كاغ. خواهد ماند



 :بود

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فعل آن است  اسم آن است كه مسمایش را روشن كند، و. تمام كلمات یا اسمند، یا فعل ، یا حرف 
آنگاه به من . Q�ô  كه حركت و پدیده مسمى را، و حرف داراى معنایى است كه نه اسم است و نه

و بدان كه كلمات از نظر  .بع كن و آنچه كه به نظرت آمد بر آنها بیفزادر این باره تت: فرمود
 .نه ضمیر ظاهر، ضمیر، و چیزى كه نه ظاهر است و: دیگر بر سه نوعند

داشتم كه از  مطالبى جمع آورى نموده خدمت آن حضرت علیه السالم عرضه: ابواالسود مى گوید
 ولى ان ، ان ، لیت ، لعل ، كان .( عل استبالف مراد حروف مشبهه(جمله آنها حروف نصب بود 

 را جزء آنها نیاورده اى ؟ لكن چرا: پس به من فرمود را ذكر نكرده بودم لكن

 . چرا از آنهاست ، آن را بنویس: به نظرم آمد كه جزء آنها نیست ؛ فرمود: گفتم 

و مانند اینها، و  رجل زید، عمرو، :ظاهر، مانند: نحوى اصل یاد شده را چنین مثال آورده  زجاج
ثوبك : و كاف خطاب ، مانند. مثل غالمى  انا، انت ، و تاء در فعلت ، و یاء متكلم: ضمیر مانند

هذا، هذه ، هاتا، : ضمیر، مبهمات است مانند ، و مانند اینها، و اما آنچه كه نه ظاهر است و نه
از (، و كم و متى و این )اسماء موصول  از(، و من و ما و الذى و اى )از اسماء اشاره (تا، 

 (255)، و مانند اینها)اسماء استفهام 

   لغت -2

را ندانست و گفت  اب ابوبكر معناى. نمود  را پرسش  وفا كهه وابا مردى از ابوبكر معناى آیه قرآن
دارد و یا چه كنم اگر درباره كتاب  ام آسمان بر من سایه مى افكند و كدام زمین مرا بر مىكد: 

را خدا بهتر  اب را مى دانم ، ولى فاكهه ، معناى خدا چیزى بگویم كه خود به آن باور نداشته باشم
 بحان اهللاس :به سمع مبارك امیرالمومنین علیه السالم رسید آن حضرت فرمود این گفتار او. مى داند

این آیه شریفه در مقام  به معناى چراگاه و زمین پرگیاه مى باشد، و خداوند در اب آیا نمى داند لفظ
تا بدان وسیله تغذى نموده مایه  شمردن نعمتهایى است كه بر مردم و چهارپایانشان ارزانى داشته

 (256) حیات و قوام بدنشان باشد

گویم اگر صحیح بود از  نظرم را در این باره مى: را از ابوبكر پرسیدند؛ گفت  كالله و نیز معناى
 . خداست و اگر خطا بود از شیطان و خودم

بردن نظریه  ه كارچقدر بى نیاز است از ب: رسیده فرمود علیه السالم این سخنش به امیرالمومنین
و مادرى و پدرى تنها و مادرى  به معناى برادران و خواهران پدر كالله احتمالیش ، آیا نمى داند

 : تنها مى باشد؟ كه خداى تعالى فرموده

 (257) ترك له ولد و له اخت فلها نصف ما  یستفتونك قل اهللا یفتیكم فى الكالله ان امرو هلك لیس 

فتوا مى  كالله درباره برادران و خواهران فتوا خواهند، بگو خداوند شما را درباره! از تو اى رسول 
خواهرى داشته باشد از براى آن خواهر  دهد اگر مردى از شما بمیرد و از براى او فرزندى نباشد و



 . نصف تركه میتاست 

دارند كه  و مراد از خواهر در این آیه خواهر پدر و مادرى و یا پدرى تنهاست ؛ زیرا فقهاء اتفاق
 .تنها باشد در صورتى خواهر نصف تركه را ارث مى برد كه پدر و مادرى و یا پدرى

واحد منهما فلكل  و ان كان رجل یورث كالله او امراه وله اخ او اخت :و در جاى دیگر مى فرماید
 (258) السدس

یك ششم سهم مى  و اگر مردى یا زنى وارثى بجز برادر و یا خواهرى نداشته باشد هر یك از آنان
 .برند

سوم در  ن یك ششم در صورت تنهایى و یكو نیز فقهاى امامیه اتفاق دارند در این كه تفصیل بی
 (259) صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادرى

رى تنها و مادرى و پد در قرآن مجید بطور صریح در برادر و خواهر پدر و كالله بنابراین ، لفظ
شرعى وجود   است كه نص  مادرى و پدرى تنها استعمال شده و به كار بردن راى در موردى

 . از راى خود بى نیاز است چقدر: نداشته باشد، و به همین جهت امام علیه السالم فرموده 

 : مؤ ّلف

به كسر با را  عبض نیز معناى را نمى دانسته ، همان گونه كالله و اب همان گونه كه ابوبكر معناى
حوالى ) ادنى االرض میان رومیان و اهل فارس در: آمده  تاریخ طبرى نیز نمى دانسته چنانچه در

جنگ در گرفت و در این نبرد رومیان شكست خوردند، این  اذرعات در روز ( شام یا اطراف جزیره
آنان  سیده برو اصحاب آن حضرت كه در مكه بودند ر  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا خبر به

كافر بر رومیان كه  را خوش نمى آمد كه مجوسیان صلى اهللا علیه و آله گران آمد؛ زیرا رسول خدا
مسرور شده از روى شماتت به  اهل كتاب بودند پیروز گردند از سویى كفار مكه از آن جریان

و شما نیز اگر با اهل كتاب شما پیروز گشته اند  برادران مجوس ، بر برادران: مسلمانان مى گفتند
الم غلبت الروم فى ادنى  :پس خداوند این آیات را نازل كرد .ما بجنگید بر شما غلبه خواهیم كرد

 . سیغلبون فى بضع سنین االرض و هم من بعد غلبهم

شام یا اطراف  حوالى(شدند در جنگى كه به نزدیكترین زمین واقع شد ) فارسیان (رومیان مغلوب 
 خواهند كرد، در اند سالى از مغلوب شدن فعلى بزودى بر فارسیان باز غلبهو آنها پس ) جزیره 

.... 
كه  از آن اتفاق دلشاد نباشید: در این هنگام ابوبكر به جانب كفار بیرون شده به آنان گفت 

 .خداوند به رسول ما خبر داده كه البته روم بر فارس پیروز خواهد شد

از من  تو: ابوبكر به او گفت . بوبكر نسبت دروغ دادابى بن خلف از مشركین برخاست و به ا
و تو نیز  اكنون حاضرم با تو شرط بندى كنم ، من ده شتر مى آورم! دروغگوترى اى دشمن خدا

مال من باشد و اگر فارسیان  ده شتر پس اگر در مدت سه سال روم بر فارس غلبه كرد ده شتر تو
 و آنگاه ابوبكر به نزد. قبول كرد) ابى بن خلف . (اشدمال تو ب بر رومیان غلبه كردند ده شتر من



رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به  آمده قصه خود را بیان داشت ، صلى اهللا علیه و آله رسول خدا
 از سه سال است تا ده سال ، حال برو بضع نمى بایست چنین مى گفتى ؛ زیرا معناى: او فرمود

 .مال را زیاد كن و بر اجل بیفزا

 .بوبكر بیرون شده ابى را مالقات نمودا

 انگار پشیمان شده اى ؟: ابى گفت 

مال را صد شتر قرار ده تا  . نه ، فقط مال را مى افزایم و بر مدت اضافه مى كنم: ابوبكر گفت 
 (260) . ابى پذیرفت. مدت نه سال 

مال را صد شتر قرار ده تا  . نه ، فقط مال را مى افزایم و بر مدت اضافه مى كنم: ابوبكر گفت 
  (260) . ابى پذیرفت. مدت نه سال 

  

   فصاحت و بالغت -3

و خطبه اى  الف خطبه اى طوالنى بدون علیه السالم گذشت در اول فصل یازدهم كه آن حضرت
در  الف با آن كه حرف: فرمود مشتمل بر مواعظ ارزنده و معانى عالى انشاء نقطه دیگر بدون

كه در تركیب الفاظ و سخن گفتن  نقطه رفته و همچنین تركیب كلمات بیش از سایر حروف به كار
 . است رى و الزمبسیار ضرو 

عربى بوده و  مبتكر تمام علوم علیه السالم و از مطالبى كه بیان گردید معلوم شد كه آن حضرت
مطالبى بر دیگران پیشى  و مى گویند؛ كسى كه به گفتن. علوم ادبى از او سرچشمه گرفته است 

 .اشدخود ابداع نموده ب گرفته صاحب امتیاز است ، چه رسد به كسى كه علومى را از

  نكات جغرافیائى: فصل پانزدهم 

   سرزمین بصره

اهل بصره به آنان  در مذمت علیه السالم حضرت على: در نهج البالغه آورده ) ره (سید رضى 
 آب نزدیك است و از آسمان دور زمین شما به ارضكم قریبه من الماء بعیده من السماء؛ :فرمود
(261) 

مى باشد و  زمین بصره به آب دریا بسیار نزدیك: ابن ابى الحدید در بیان تفسیر جمله اول گفته 
و دفعه  القادر باهللا به همین جهت در اثر طغیان آب فارس دوبار غرق شده ، یك بار در زمان

 . هللالقائم بامرا دیگر در زمان

غرق  شهر بصره: چنانچه آن حضرت در ضمن اخبار غیبیه به آن خبر داده است كه مى فرماید
 .فرموده بود مانند سینه كشتى خواهد ماند، پس همان گونه شد كه امام  خواهد شد و مسجدش 

نجومى دیده  این است كه به وسیله رصدها و آالت دورى بصره از آسمان معناى: و نیز آورده 
مى باشد، كه در نواحى بصره  ابله نصف النهار كه دورترین نقاط معموره روى زمین از دائرهشده 

است ؛  علیه السالم از خصائص امیرالمومنین بیان این نكات دقیق: و سپس مى گوید. واقع است 



آن آشنایى نداشته و جز دانشمندان محقق كسى به آن  زیرا از موضوعاتى خبر داده كه عرب به
 (262) مى باشد علیه السالم غرایب بدیعه آن حضرت ى برد، و این از اسرار وپى نم

  پاسخ پرسشهاى ریاضى: فصل شانزدهم 

   تقسیم عادالنه -1

دیگرى سه نان  دن فرا رسید، یكى از آنان پنج نان ودو نفر با هم به سفر مى رفتند، وقت غذا خور 
آنان رهگذر را به خوردن  از سفره خود بیرون آوردند، در این اثناء مردى از كنارشان عبور كرد،

خواست برود، پس عوض غذایى كه  غذا دعوت نمودند و هر سه با هم نانها را تمام كردند، رهگذر
 . پول نزاعشان درگرفت موقع تقسیم در. خورده بود هشت درهم به ایشان داد

پنج  درهمها را بالمناصفه تقسیم مى كنیم ، صاحب: صاحب سه نان به صاحب پنج نان مى گفت 
به نسبت  این تقسیم عادالنه نیست ، بلكه من پنج درهم و تو سه درهم مى برى ،: نان مى گفت 

حضرت امیرالمومنین علیه  به نزدولى طرف نپذیرفت تا این كه خصومت . نانهایى كه گذاشته ایم 
كنید و در این موضوع بى   با هم سازش  بروید و: به آنان فرمود علیه السالم على. السالم بردند

شما حق را براى ما بیان بفرمایید، پس آن  در هر صورت: ارزش نزاع و اختالف مكنید، گفتند
احب پنج نان داد و یك درهم به گرفت و هفت درهم به ص درهمها را به دست علیه السالم حضرت

مگر نه این است كه هر یك از شما دو نان و دو سوم : فرمود آن كه سه نان داشت و به آنان
بنابراین نانى كه رهگذر مصرف كرده : فرمود. بله : خورده اید گفتند (كه هشت ثلث مى شود(نان 

روى همین نسبت پولها  صاحب پنج نان و یك ثلثش از صاحب سه نان بوده و از  هفت ثلثش 
 (263) شوند تقسیم مى

   تقسیم شترها -2

سومى  سه نفر در تقسیم هفده شتر با هم نزاع مى كردند، اولى مدعى یك دوم و دومى یك سوم و
عمل نیاید  هر ترتیب كه خواستند شترها را قسمت كنند كه كسرى به یك نهم آنها بودند و به

مایل : به آنان فرمود السالم علیه على. بردند علیه السالم خصومت به نزد حضرت امیر. نتوانستند
بله ، پس : مال خودم بر آنها افزوده و آنها را بین شما تقسیم نمایم ؟ گفتند نیستید من یك شتر از

 و افزود و مجموعا هیجده شتر شدند و آنگاه یك دوم آنها را كه نه شتر باشد به آنها یك شتر بر

سومى داد و یك  اولى و یك سوم را كه شش شتر باشد به دومى و یك نهم را كه دو شتر باشد به
 (264) شتر باقیمانده خود را نیز برداشت

   عدد عجیب -3

بدون كسرى  عددى به من بگو كه: آمده گفت  علیه السالم مردى یهودى نزد حضرت امیرالمومنین
 علیه السالم على داشته باشد 10/1و  9/1و  8/1و  7/1و  6/1و  5/1و  4/1و  3/1و  2/1

 اگر بگویم مسلمان مى شوى ؟: به وى فرمود

را در  ؛ روزهاى هفته ات(265) اضرب ایام اسبوعك فى سنتك: پس به وى فرمود. رى آ: گفت 



 . كه حاصل آن مطلوب توست سالت ضرب كن

 (266) .و چون یهودى آن را صحیح یافت مسلمان شد

حاصل آن در  اگر عدد ماهها در روزهاى ماه و: آورده  (267) خالصه الحساب شیخ بهائى در
یاد شده قابل  روزهاى هفته ضرب شود عددى به دست مى آید كه بدون كسرى بر همه اعداد

 . قسمت است

و  ربع ، سبع ، تسع و نیز اگر مخرج اعدادى را كه حرف عین در آنها هست كه عبارتند از
حاصل عددى است كه بر تمام اعداد  در هم ضرب شوند عشر؛ یعنى چهار و هفت و نه و ده

 (268) م مى شودمذكور تقسی

   تقسیم بیت المال -4

جمل بر دشمن خویش پیروز گردید با گروهى از  در جنگ علیه السالم آن روز كه امیرالمومنین
د و در كنار درهمها و دینارها ایستاد و زمانى المال بصره ش یاران مهاجر و انصار خود وارد بیت

و اى ! اى درهمهاى سفید : هاى طال و نقره را چنین مخاطب ساخت به آنها خیره شد و آنگاه سكه
و پس از چند لحظه دیگر كه نگاهش را ادامه داد، به  .مغرور كنید غیر مرا! دینارهاى زرد

سانى كه با من هستند پانصد تا پانصد تا قسمت اینها را بین اصحاب من و ك :همراهان خود فرمود
دستور را اجراء كردند كامال درست بوده ، یك درهم كم نیامد، و تعداد مردان دوازده  كنید و چون

فصل محسوب مى شود كه مقدار  ه این قضیه موقعى جزء اینو روشن است ك .(269) بود هزار نفر
باشد، مانند عدد اصحابش ، وگرنه  سكه ها كه بالغ بر شش میلیون است بر آن حضرت معلوم

 مناقب مانند داستانى كه سروى در. آید جزء معجزات و اخبار غیبیه آن حضرت به حساب مى
خالفتش در مدینه به منبر رفت و به یاران و شیعیان خود  كه آن حضرت در ابتداى: آورده  (270)
 و به مردم بگویید آیا كسى از خالفت من ناراضى است ؟ میان صفها گردش كنید: فرمود

پسر عمش  ما از پیامبرت و! خدایا :دا گفتنددر این هنگام فریاد مردم بلند شده همگى به یك ص
 . دل مى پذیریم راضى و خشنود هستیم و فرمانشان را به جان و

المال برو و به هر نفر سه  و در بیت! اى عمار برخیز: به عمار فرمود علیه السالم آنگاه امام
 .دینار بده و براى خودم نیز سه دینار بیاور

المال رفته و حضرت نیز از منبر  ر از مسلمانان به طرف بیتعمار با ابوالهیثم و گروهى دیگ
عمار با . و نیایش و دعا مشغول شد پایین آمد و رهسپار مسجد قبا گردید و در آنجا به نماز

المال شده و سیصد هزار دینار در آن یافتند و تعداد مردم را نیز صد هزار  همراهانش وارد بیت
به خدا سوگند آن : هنگام عمار به حاضران رو كرده و گفت  در این). سه دینار هر نفر. (نفر

از تعداد مردم اطالعى داشته و نه از مقدار دینارها، و این خود نشانه و آیتى است كه  حضرت نه
از آن میان طلحه . او را اثبات نموده بر شما واجب مى كند، مطیع و فرمانبردار او باشید حقانیت

 (271) نارها امتناع ورزیدندزبیر و عقیل از گرفتن دی و



   تبدیل یك هشتم به یك نهم -5

پرسید؛  بر منبر خطبه مى خواند، مردى از آن حضرت علیه السالم علیه السالم حضرت امیر
زن چقدر مى  مادرى و دو دختر از خود بر جاى نهاده ، سهم شخصى وفات كرده و زنى و پدر و

 شود؟

 . شهرت یافت مساءله منبریه و این مساءله به. یك هشتم او به یك نهم مبدل گردید: حضرت فرمود

سهم دو  سهم پدر و مادر، یك سوم است و: در بیان تبدیل یك هشتم به یك نهم مى گوید) سروى )
از واحد  و روشن است كه در این صورت فرض مساءله. شتم دختر دو سوم و سهم زن یك ه

براى زن ،  27از  3 تقسیم مى گردد و به ترتیب 27صحیح زیادتر بوده ، بنابراین مخرج از روى 
 (272) براى پدر و مادر بطور مساوى 27از  8براى دو دختر و  27از  16و 

   مساءله دیناریه -6

را در  آمده و در حالى كه آن حضرت یك پاى مبارك علیه السالم زنى نزد حضرت امیرالمومنین
ششصد دینار از  برادرم وفات كرده و: میان ركاب اسب گذارده بود مساءله خود را چنین شرح داد

 .به من داده اند او بر من ستم نموده و تنها یك دینار خود برجاى گذاشته است و ورثه

 مگر برادرت دو دختر نداشته ؟: در پاسخش فرمود علیه السالم امام

 . بله: زن 

داشته كه  سهم آنان دو سوم تركه است كه چهارصد درهم مى شود، یك برادر مادرى هم: فرمود
یك هشتم تركه   داشته كه سهمشسهم او یك ششم تركه است كه صد دینار مى شود، زنى هم 

باقیمانده تركه كه یك  دینار مى شود، دوازده برادر نیز داشته هر كدام دو دینار، و 75است كه 
گذارده به طرف مقصد حركت كرد، و  دینار است سهم تو مى باشد و آنگاه پاى دیگر را در ركاب

 (273) شهرت یافت دیناریه این مساءله به مساءله

   پاسخ تو را مى دانم -7

قبل ان  سلونى :بر منبر خطبه مى خواند، در خطبه اش مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .تفقدونى ؛ از من بپرسید پیش از آن كه مرا نیابید

 . مرا از شماره موهاى سر و ریشم آگاه كن! یا على : خاست و گفت در این هنگام مردى بر 

خدا صلى اهللا علیه و آله پاسخ این پرسشت را به  به خدا سوگند حبیبم رسول: علیه السالم  على
نبود تو را از آن خبر مى دادم ، و براى این كه بدانى پاسخ  من فرموده و اگر اثبات آن دشوار

در خانه تو فرزندى هست كه پسر . موضوع دیگرى تو را آگاه مى سازم  ازاین سوالت را مى دانم 
 (274) صلى اهللا علیه و آله را خواهد كشت دختر پیامبر

   مدت خواب اصحاب كهف -8

علیه  امام. از مقدار خواب اصحاب كهف پرسش نمود علیه السالم ینمردى یهودى از امیرالمومن
و آنها در  (275) تسعا؛ ولبثوا فى كهفهم ثالثماه سنین و ازدادوا : بر طبق آیه شریفه قرآن السالم



 .سال ، نه سال هم زیادتر درنگ كردند، به او پاسخ داد كهف كوه سیصد

 . ما در كتاب آسمانیمان سیصد سال یافته ایم: یهودى گفت 

 (276) . سال شما شمسى است ، و از ما قمرى است: فرمود علیه السالم امام

 : مؤ ّلف

سال شمسى نه سال  روز مى باشد بنابراین در سیصد 365گفته شده كه سال شمسى نزد یهودى 
از عترت طاهرین آن حضرت  و نیز اخبارى در این باب. قمرى اضافه مى شود بدون كم و زیاد

اره مردى كه نقل شده كه آن حضرت درب علیه السالم علیهم السالم وارد شده چنانچه از امام صادق
قامت و اجرت ده درهم برایش حفر كند و آن مرد تنها  با دیگرى قرارداد بسته بود چاهى به عمق ده
ده درهم به پنجاه و پنج سهم : خود را بگیرد فرمود به مقدار یك قامت حفر كرده خواست اجرت

. سه سهم اول مى شود  اول یك سهم ، قامت دوم دو سهم كه به ضمیمه تقسیم مى شود، قامت
و فلسفه این تقسیم این  (277) ...اول و دوم مى شود شش سهم و قامت سوم سه سهم كه به اضافه

علیه  ن حضرتپایین تر رود دشوارتر مى گردد و به نسبت دشواریش آ است كه حفر زمین هر چه
 آرى ، و اساس در علم فرائض و حساب نیز امیرالمومنین. اجرتش را قسمت كرده است  السالم

آمده  بوده و دوست و دشمن این دانش را از او فراگرفته اند، چنانچه در تاریخ طبرى السالم علیه
و حساب  كه حارث همدانى از جمله شاگردان برجسته و ممتاز آن حضرت در علم فقه و فرائض

 . من این دانش را نزد حارث شاگردى كرده ام: بود و شعبى مى گوید

  هیئت و نجوم: فصل هفدهم 

1-  :   

مشتمل بر  خواست به جنگ صفین رود، این دعا را كه علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
قف اللهم رب الس :چگونگى آفرینش آسمان و زمین و حكمت قرار دادن كوههاست انشاء فرمود

 ....للیل والنهار المرفوع ، والجو المكفوف ، الذى جعلته مغیضا

را محل  (! (و جو محفوظ از انتشار، كه قرار داده اى آن ! اى پروردگار آسمان بلند! بار خدایا
 (278) ...فرو رفتن شب و روز

این است كه جو با آن كه  جو مكفوف منظور از: آورده  (279) الهیئه واالسالم شهرستانى در كتاب
اناست كه آن را در جاى خداى تو  به خودى خود اقتضاى پراكندگى و انتشار دارد از آثار قدرت

 . معینى نگهدارى نموده است

به معناى جائى است كه  مغیض كلمه: مى گوید الذى جعلته مغیضا للیل و النهار و نیز در شرح
شب و روز ) بطور استعاره ) آب را مى مكد و آن را به خود جذب مى نماید، و گویا آن حضرت

خدایا تو نور و ظلمت را در جو فرو برده  : فرمودهرا به معناى نور و تاریكى قرار داده و چنین 
وجود آمده ، و در اثر فرو رفتن تاریكى در جو روز  اى و در اثر فرو رفتن نور در جو، شب به

چنین فرض نموده كه هوا نور و ظلمت را مكیده و بلع مى نماید و  كه آن حضرت پدید آمده است



 و یا طیف نما دان علم هیئت به وسیله آالت مجهزقرنهاى زیادى دانشمن هم اكنون پس از گذشتن

و بقیه اش را  دیده اند كه جو بر اثر اقتضاء و احتیاجش مقدارى از نور را مى مكد اسپكترسكوپ
فیزیكى به روى آنها  و حقا كه این كشف علمى هزار در از علم و اسرار. براى ما بر مى گرداند

بنابر روایات صحیحه . است  علیه السالم ودم علىو لیكن باب مدینه العلم مقص. گشوده است 
آموخته كه از هر درى هزار در گشوده مى  پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله هزار در از علم به او

فروع این درها بوده كه دانشمند محقق از آنها  شود، و بسا این فرمایشات معجزه آسا از آثار و
 علیه السالم كسى كه در سخنان نورانى آن حضرت كههزار در كشف مى كند، و به خدا سوگند 

 تامل نماید، در صورتى كه بر فنون فلسفه احاطه و تسلط داشته باشد چشمه هایى از دقت و

علیه  حكمت و دانش به روى او مى جوشد، و به صدق گفتار آن كسى كه درباره آن حضرت
پى مى  كالم مخلوقین است الق و برتر ازپائین تر از كالم خ علیه السالم كالم على : گفته السالم

 .برد

   حركت زمین -2

كوهها  آفرینش در بیان حكمت نهج البالغه 202در ضمن خطبه  علیه السالم و نیز آن حضرت
 ؛...او تزول عن مواضعها فكسنت على حركتها من ان تمید باهلها، او تسیخ بحملها ... :مى فرماید

 .اهل خود را مضطرب كند، و یا آنان را فرو شود از این كه ساكن شد زمین با حركاتى كه دارد

دلیل روشن هستند بر حركت انتقالى  این دو جمله از خطبه ، دو : آمده الهیئه واالسالم در كتاب
این  او تسیخ بحملها و معناى (280) باشد مع اول به معناى در فقره على زمین ، در صورتى كه لفظ

 .اهل خود را فرو نبرد وجود كوههاى سنگین بر روى زمین سبب شده تا زمین است كه

حركاتى است  ظاهر این كالم این است كه زمین داراى: آورده  او تزول عن مواضعها و در تفسیر
شمارى است كه همه در  آنچه كه متاخرین قائلند داراى مواضع بىدر مدار خود؛ زیرا زمین بنابر 

تمام مى شود با  على حركتها مدار معین در مقابل بروج دوازده گانه است پس بنابراین ، تفسیر
كوهها حافظ هیئت اجزاء زمین هستند و مانع  حركت انتقالى سالیانه و این كه كوهها و ریشه هاى

شدنش از مواضع خاصه اى كه در فلك  زمین و برطرفمى شوند از تفرق و اضطراب 
زمین مواضعى معرفى نموده و پر واضح است  دقت كنید، كه آن حضرت براى. دارد  مخصوصش 

قائل به مركزیت و سكون زمین بوده اند این فرمایش حكمت آمیز هرگز معناى  كه بنابر هیئت قدیم
 . موضع دارد نه مواضعىنداشت ؛ زیرا چیزى كه ساكن باشد تنها یك  صادقى

   حركات زمین -3

عدل حركاتها بالراسیات من جالمیدها؛  و ... :مى فرماید نهج البالغه 90و نیز در ضمن خطبه 
 .سنگین تعدیل نمود خداوند حركات زمین را به وسیله كوهها و اجسام

سنگهاى  وظاهر این كالم این است كه كوههاى سنگین  : شهرستانى در شرح این جمله آورده
نیز در اثر  سخت سبب شده كه زمین به واسطه عروض حركات گوناگون مضطرب نشود، و



دانشمندان قرن ما : گوید و سپس مى تعارض جاذبه ها و دافعه ها تعادل خود را از دست ندهد
 فیلكس ورنه قائل شده اند كه مشهورترین آنها پنج حركت است ؛ و حركتهاى زیادى براى زمین

از دانشمندان یازده حركت براى زمین نقل كرده است ، و من هشت حركت را از آنها   فرانسوى 
 : مى نگارم انتخاب كرده و

 حركت محورى شبانه روزى -1

 حركت سالیانه و انتقالى زمین به دور خورشید -2

 . حركت اقبالى -3

 . حركت نقطه اوج و حضیض كره زمین -4

 . رىحركت تقدیم اعتدال پاییزى و بها -5

 . حركت ارتعاشى قمرى -6

 . حركت ارتعاشى شمسى -7

 (281) حركت تبعى -8

   مه و خورشید و فلك -4

 و ماه مى فرماید ، در بیان حكمت آفرینش خورشید اشباح در ضمن خطبه علیه السالم امیرالمومنین

 . و جعل شمسها آیه مبصره لنهارها، و قمرها آیه ممحوه من لیلها ...))

شدت تیرگى  زدودن(و خورشید آسمان را نشانه روشنى بخش روز و ماه را نورى كمرنگ براى  ...
 .شبها قرار داد) 

بیندیش در طلوع و غروب آفتاب ! مفضل  اى (282) :به مفضل مى فرماید علیه السالم امم صادق
آفتاب نبود تمام كارهاى عالم باطل مى شد مردم  براى برپایى دولت روز و شب ، كه اگر طلوع

نمایند و جهان سراسر داشته مایحتاج زندگانى خود را تامین  نمى توانستند كار و كسب و فعالیتى
سبب عدم استفاده از زیبایى و صفاى نور لذتى از زندگانى نمى  و مردم به. ظلمانى مى شد

 . كس روشن است بردند، و این بر همه

شدت  حال در منافع غروب خورشید تامل كن كه اگر آن نبود مردم آرامش و راحتى نداشتند با
برانگیخته شدن جهاز  ر رفع خستگى بدن و تجدید قوا واحتیاج بدنهاى آنان به استراحت ، به منظو 

از این كه زمین بر اثر دوام  گذشته. هاضمه براى هضم غذا و تنفیذ غذا به سوى اعضاى بدن 
 .نبات از بین مى رفتند خورشید داغ شده و موجودات روى آن نیز از حیوان و  تابش 

به بعض  نافعى كه در بر دارد از جمله كمكبیندیش در تابش ماه در شب تار و م: تا اینكه فرمود
نتوانسته  كه در روز... كارها و مشاغل مردم از قبیل كشت زمین و خشت زدن و بریدن چوب و

راهپیمایان در شب ،  اند انجام دهند، به علت ضیق وقت و یا شدت حرارت آفتاب ، و نیز كمك به
تا حكمتى كه براى  تر از نور خورشیدو طلوع آن را در بعض شبها قرار داد، و نور آن را كم

هاللها و محاق آن و  و در تصرف ماه بخصوص ، در. پیدایش شب گفته شد محفوظ بماند



به قدرت خالق و آفریدگار آن  زیادتى و نقصان آن ، و نیز گرفتگى آن ، تنبه و توجه دادنى است
چنان داللتى كه عبرت او نموده است ،  كه این گونه تصرفات به منظور صالح كار جهان در

 .گیرندگان عبرت مى گیرند

   آموخت نجوم -5

عازم بر  هنگامى كه حضرت امیر علیه السالم: آورده  (283) در نهج البالغه) ره (سید رضى 
ستارگان  اوضاع نجوم و: از یاران آن حضرت خدمتش عرضه داشت  جنگ با خوارج بود مردى

مقصودت نرسى و بر  داللت بر نحوست و بدى دارد و بر تو مى ترسم اگر امروز حركت كنى به
 . دشمنت پیروز نگردى

دانا هستى و در  آیا گمان دارى كه تو ساعتهاى نیك و بد را: به او فرمود علیه السالم امیرالمومنین
این پندار تصدیق كند قرآن  مردم را به خوبیها و بدیها رهنمون مى شوى ؟ كسى كه تو را در نتیجه

متعال در راه رسیدن به محبوب و دفع مكروه بى نیاز مى  را تكذیب نموده و از استعانت به خداى
عمل كنندگان به قول تو، تو را حمد و ستایش كنند نه پروردگارشان را؛  شود و شایسته است كه

 هستى كه آنان را به خوشیها و خوبیها رسانده اى و از صدمه ها و زیانها ایمن گردانده زیرا این تو

 مگر به منظور! برحذر باشید از آموختن نجوم : و آنگاه به مردم رو كرده و و فرمود. اى 

كند،  مى استفاده در راههاى زمین یا دریا؛ زیرا یاد گرفتن آن در غیر این صورت به كهانت دعوت
كافر در  دعوت مى كند، و منجم مانند كاهن است ، و كاهن مانند ساحر و ساحر مانند كافر، و

 .با نام خدا به سوى مقصد حركت كنید! اى مردم : و سپس فرمود. آتش است 

 : مؤ ّلف

 علیهم السالم استفاده مى شود،  آنچه كه از این گفتار امام و نیز سخنان اهل بیت معصومینش 

استقالل موثر  است كه ستارگان عالئمى هستند از بعض حوادث و پدیده ها نه آن كه بطوراین 
صدقه دادن و دعا و تضرع  در وقوع وقایع و پدیده ها باشند، و البته مى توان آثار شوم آنها را با

 .به درگاه خداوند مدبر و مسخر آنها برطرف نمود

من با مردى ستاره  :نقل كرده كه آن حضرت فرمود علیه السالم چنانچه ابن اسباط از امام صادق
خیال  اختر شناس تقسیم زمین را به تاخیر مى انداخت تا به شناس در قطع زمینى شریك بودیم ،

نصیب او  خودش او در ساعتى نیك خارج شده و مرا در ساعتى بد بیرون برد تا قسمت بهتر
كردیم و اتفاقا قسمت  دیم و زمین را تقسیمسرانجام به گمان خودش در چنین ساعتى خارج ش. گردد

تاكنون مانند چنین  من: بهتر سهم من شد، منجم حیرت زده دست بر دست مى زد و مى گفت 
و خودم را در ساعتى نیك  روزى ندیده بودم ؛ زیرا من ستاره شناس هستم و تو را در ساعتى شوم

 ! بیرون آوردم و حال مى بینم قطعه بهتر نصیب تو شده است

صلى اهللا  پدرم از رسول خدا : نقل كنم اینك براى تو حدیثى: به او فرمود علیه السالم امام صادق
بخواهد خداوند بدیهاى روز او را از او بر طرف سازد  هر كس: روایت كرده كه فرمود علیه و آله



كند اول  رفبخواهد خداوند بدیهاى شب را از او برط  اول روز به فقرا صدقه بدهد، و هر كس  در
بدان كه این حدیث  و. و من موقعى كه خواستم از خانه خارج شوم صدقه دادم  .شب صدقه بدهد

 (284) من به مراتب نجوم تو بهتر و سودمندترست

خودش  رباره اش اراده و تقدیرى نموده خبر دادن منجم و پیشگیریهاىآرى ، و كسى را كه خداوند د
این خصوص  و در. براى دفع آن خطر از او كمترین فایده و نتیجه اى به حالش نخواهد داشت 
دادند كه مولدى در بنى  داستان فرعون و نمرود معروف است ، كه منجمین ویژه فرعون به او خبر

كرد، فرعون به منظور جلوگیرى  كه تو و تخت و تاجت را نابود خواهداسرائیل به دنیا خواهد آمد 
از حد گذراند، ولى كیست و كدام اندیشه  از این خطر نوزادان بى گناه را سر برید، و جنایت را

متعال جلوگیرى كند، پس چنان شد كه یگانه دشمن موعود  است كه بتواند از دست تواناى قادر
 فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا و حزنا؛ :داده و بزرگ نمود  شخود را در خانه خویش پرور 

آل فرعون  موسى را از دریا برگرفت تا در نتیجه دشمن و مایه اندوه) آسیه (اهل بیت فرعون  (285)
 .شود

نقل كنیم به درازا  ن خصوص تاریخ ، وقایع بسیار زیادى را ثبت كرده كه اگر بخواهیمو در ای
 .مثنوى هفتاد من كاغذ شود خواهد كشید، و به قول معروف

  طب و بهداشت: فصل هیجدهم 

الغر مى  به خوردن ماهى مداومت مكنید؛ زیرا بدن را آب و: فرمود علیه السالم حضرت امیر -1
 (286) كند

دمل مى نماید، و  خوردن گردو در گرماى شدید حرارت داخلى را تهییج ، و در بدن ایجاد -2
 (287) خوردن آن در زمستان كلیه ها را گرم و برودت را دفع مى كند

 (288) هر گاه مسلمان ضعیف شود گوشت و شیر بخورد -3

 (289) با خوردن بنفشه حرارت تب را بشكنید -4

 (290) نخوردن شام موجب ضعف و خرابى بدن مى شود -5

 (291) پیه هاى گاو دردآور و روغن و شیرش شفابخش است: دشیر گاو دواست ، و نیز فرمو  -6

 (292)نمى شود  دانه كشمش بخورد مریض  21كسى كه در اول صبح  -7

 (293) سیب بخورید كه معده را دباغى مى كند -8

 (294) خوردن گالبى قلب ناتوان را قوى و معده را پاكیزه مى كند -9

 (295) سعتر براى معده كرك مى شود مانند كركهاى حوله -10

سفال نسایید  پیه كلیه ها را آب مى كند، و پاهاى خود را بادر گرمابه بر پشت نخوابید كه آن -11
 (296) كه رگ جذام را تحریك مى نماید

مجرب  بر تریاقنمك را مى دانستند آن را   قبل از خوردن غذا نمك بخورید، اگر مردم خواص  -12
 (297) مقدم مى داشتند



 (298) طول دادن نشستن به هنگام تخلى بواسیر مى آورد -13

 (299) غده ها را از گوشت بیرون بیاورید كه خوردن آنها رگ جذام را تحریك مى كند -14

پنهان را  و بیمارى در برابر خورشید قرار نگیرید كه رنگ بدن را متغیر، لباس را پوسیده -15
 (300) آشكار مى سازد

 (301) خوردن غذاهاى رنگارنگ و متنوع شكم را بزرگ و الیه ها را سست مى كند -16

بر اداى  به پیرمردى كه به علت افتادن دندانهاى پیشینش قادر علیه السالم و نیز امام صادق
است و بپرهیز از  بر تو باد به خوردن ترید كه آن سازگار: حروف بطور صحیح نبود فرمود

 (302) خوردن چربى كه با پیرى نمى سازد

 : درباره اهمیت علم طب فرموده علیه السالم و روایت شده كه آن حضرت

 و دانش بدن دانش دین: ؛ دانش بر دو گونه است (303) العلم علمان علم االدیان و علم االبدان ))
. 

  كیمیا و صنعت: فصل نوزدهم 

   صنعت -1

در  آن در ردیف نبوت است ، و مردم: از صنعت پرسیدند؛ فرمود علیه السالم از امیرالمومنین
سوگند آن  ، به خدا ظاهر آن سخن مى گویند، و من به خدا سوگند از ظاهر و باطن آن آگاهم

 (304) نیست چیزى جز آب خشكیده و هواى راكد و آتش گردش كننده و زمین و روان و جارى

   كیمیا -2

هست و  كیمیا بوده و: فرمود از وجود كیمیا پرسیدند؛ آن حضرت علیه السالم از حضرت امیر
 .خواهد بود

 پرسیدند؛ صنعت آن چگونه است ؟

ما  فهم: بعضى گفتند... از جیوه روان ، و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبز: فرمود
 ...بعض اجزایش را زمین و آب قرار دهید: فرمود. به این نمى رسد

پیشین  همین مقدار بس است ؛ زیرا حكماى: فرمود. براى ما بیشتر توضیح دهید: عرضه داشتند
 (305) بیش از این نگفته اند تا مردم آن را بازیچه نگیرند

علیه  به همراه امام صادق: نقل كرده كه مى گوید از ابوحمزه ثمالى (306) كافى در) ره (كلینى 
 عرضه داشتم فدایت شوم علیه السالم من خدمت آن حضرت . از بازار مسگران مى گذشتیم السالم

ه صورت مس در آمده نقره است كه زمین آن را تباه نموده ب: اصل این مس چیست ؟ فرمود !
 .و اگر كسى بتواند فساد آن را بگیرد از آن بهره مند مى گردد است ،

كیمیا  جابربن حیان كتاب بزرگى در حدود هزار صفحه در صنعت : و از ابن خلكان نقل شده
و نیز  .باشد نگاشته كه مشتمل بر پانصد رساله از امام صادق علیه السالم در این زمینه مى

نخستین كسى بوده كه اساس  كه جابر بن حیان از شاگردان امام صادق :مى گوید جرجى زیدان



 . شیمى جدید را بنا نهاده است

  خط و خیاطى: فصل بیستم 

   خط -1

بگذار زبانه  در دواتت لیقه: به منشى خود عبداهللا بن ابى رافع فرمود علیه السالم حضرت امیر
به هم بنویس ، زیرا  صله بینداز، و حروفت را نزدیكقلمت را طوالنى گردان ، بین سطرهایت فا
 (307) رعایت این نكات بر زیبایى خط مى افزاید

رد، آن حضرت به قرائت ك را نزد على علیه السالم تابوت هنگامى كه زید كلمه: آورده  مناقب در
 (308) كرد بنویس ، پس چنین تابوت در نوشتن آن را: او فرمود

انگشتانت بگیر  روى زمین بنشین ، و قلم را با: به كاتب خود فرمود علیه السالم و نیز آن حضرت
 آن را در قلبت بسپارى مانت را در صورتم قرار ده تا این كه هیچ سخنى نگویم جز این كهو چش

(309) 
   خیاطى -2

نخ خیاطیت را  :به او فرمود در كنار خیاطى ایستاده علیه السالم امیرالمومنین: ابى النوار مى گوید
 (310) و محكم كن ، و بخیه را ریز و ظریف و نزدیك هم بدوز سخت

  استنباط حكم از آثار طبیعت: فصل بیست و یكم 

   تشخیص فرزند -1

كنیزى كه  ، اتفاقا هر دو با هم فرزند زاییدند، یكى پسر و دیگرى دختر، مردى دو كنیز داشت
پسر فرزند : گفت  دختر زاییده بود دخترش را در جاى پسر خوابانیده و پسر را در آغوش گرفت و

عهد خالفت  این قضیه در. پسر فرزند من است : من است ، مادر پسر هم مى گفت 
 علیه السالم امام. بردند خصومت به نزد آن حضرت. افتاده بوداتفاق  علیه السالم امیرالمومنین

 (311) سنگین تر است پسر از اوست شیر هر كدام كه: دستور داد شیر آنها را بسنجند و فرمود

نقل  یگرى از آن حضرت شبیه به همین قضیه در زمان خالفت عمرو بعضى از مورخین قضیه د
 : على بن طاووس آمده ... التشریف بالمنن كرده اند، چنانچه در كتاب

: و گفت  زمانى كه از سوى عمر قاضى بودم روزى مردى به نزد من آمد: شریح قاضى مى گوید
از آنان  و من در خانه اى شخصى دو زن یكى آزاد و دیگرى كنیز نزد من به ودیعت گذارده

زاییده اند یكى پسر و  نگهدارى مى كردم ، بامدادان امروز كه به سراغشان رفتم دیدم هر دو، فرزند
 . كنى دیگرى دختر، هر كدام ، پسر را ادعا مى كنند، اكنون باید قضاوت

 . ل كردمنق حكمش را ندانستم ، از این رو نزد عمر رفته ماجرا را براى او: شریح مى گوید

 چگونه داورى كرده اى ؟: عمر گفت 

 . هیچ ، اگر مى دانستم كه نزد تو نمى آمدم: شریح 

را برایشان  را گرد آورد، و من به دستور وى داستان صلى اهللا علیه و آله پس عمر اصحاب پیامبر



به من و مساءله را  آنها همه حكم. عمر پیرامون مساءله با آنان به گفتگو پرداخت . شرح دادم 
 .عمر رد مى كردند

 . من مرجع و پناهگاه این مشكل را مى شناسم: عمر گفت 

 گویا مقصودت على بن ابى طالب است ؟: حضار

 . آرى: عمر

 .به نزد او بفرست بیاید: حضار

برجسته ،  چنین نخواهم كرد او دانشمندى بزرگ است و از طرف هاشم نیز داراى شخصیتى: عمر
 . برویم   برخیزید به خانه اش

 علیه السالم حضرت حركت كردیم ، پس آن علیه السالم همگى به سوى خانه على: شریح مى گوید

 :مشغول بیل زدن و كشاورزى بود و این آیه را با خود زمزمه مى كرد را دیدیم كه در باغستان خود

و پیوسته  !مهمل ؟ ایحسب االنسان ان یترك سدى ؛ آیا انسان مى پندارد كه واگذاشته مى شود
آن حضرت اجازه حضور  اشك مى ریخت ، و پس از چند لحظه كه آرام شد عمر با همراهانش از

تن داشت كه بیخ آستینش دو نیم شده  خود به نزد آنان آمد و پیراهنى به علیه السالم على. طلبیدند
 كارى آمده اى ؟ براى چه: بود، و آنگاه به عمر رو كرده و فرمود

 . آمده است مشكلى پیش: عمر

 اى ؟ چگونه حكم كرده: به شریح فرمود علیه السالم على. شریح داستان را بازگو كرد

 . حكمش را ندانسته ام: شریح 

 :با دست مبارك مقدارى خاك از زمین برداشت و فرمود علیه السالم آن حضرت

 ضار نموده وآن دو زن را اح  پس . حكم این مساءله از برداشتن این خاكها هم آسانتر است 

چون  در آن شیر بدوش ، و: ظرفى نیز طلبید و ظرف را به یكى از آنان داده به وى فرمود
به همان  مقدارى شیر دوشید حضرت آن را وزن كرد و سپس ظرف را به دیگرى داده و او نیز

را دخترت : بود فرمود اندازه شیر دوشید و حضرت آن را وزن كرد و آنگاه به زنى كه شیرش سبكتر
مگر نمى : عمر رو كرده و فرمود و در این موقع به! پسرت را بردار: و به دیگرى فرمود! بردار

مرد آفریده و میراثش را نیز كمتر قرار داده  دانى خداوند زن را از نظر جسمى و فكرى پایین تر از
ست به خالفت كه حق تو بود خوا! یا على : گفت  و همچنین شیرش را سبكتر از شیر پسر؟ عمر

 .تو برسد ولى قوم تو ابا داشتند

كان میقاتا؛ بدون تردید روز جدا شدن مردم از یكدیگر  ان یوم الفصل دم فرو بند،): ع (على 
ابن شهر آشوب قضیه فوق را در ضمن قضایاى آن حضرت در  . وعده گاه است) روز قیامت (

تور را مالك تشخیص پسر و اطباء این دس :نقل كرده و پس از آن مى گوید زمان خالفت عمر
 (312) اند دختر قرار داده

   نشانه بلوغ پسر -2



پستانهایش  پسر به حد بلوغ و تلقیح نمى رسد مگر هنگامى كه: فرمود علیه السالم حضرت امیر
 (313) استشمام گردد  زیر بغلش گرد، و بوى 

 سال بزرگتر بوده على بن عبداهللا بن عباس از پسرش یازده: آورده  نقض العثمانیه اسكافى در
عبداهللا دوازده سال بزرگتر بوده  عمروبن عاص از پسرش: و نیز ابن قتیبه در معارف آورده  .(314)
 (315) . است

   رشد كودك -3

 (316) نوزاد سالى چهار انگشت به انگشان خودش رشد مى كند: فرمود لیه السالمع على

   حیوان تخم گذار و بچه زا 4

است ، و هر  خم گذارپنهان باشد ت  هر حیوانى كه گوشهایش : فرمود علیه السالم حضرت امیر
 (317) حیوانى كه گوشهایش ظاهر باشد بچه زاست

   آزمایش عنن -5

: بول كن آنگاه به قنبر فرمود روى زمین: به او فرمود علیه السالم مردى مدعى عنن بود، على
 (318) گرنه راست گفته است بین اگر بولش زمین را سوراخ كرده ادعایش دروغ است وب

   نوعى دیگر -6

خواستند، آن  زنى مدعى بود شوهرش عنین است ، زن و شوهر از امیرالمومنین علیه السالم داورى
از داخل شدن در   پس  دست مرد را بگیر و به رودخانه ببر و بنگر اگر: حضرت به قنبر فرمود

كوتاه گردید زن دروغ گفته و  آب آلتش تغییر نكرد عنین است ، و اگر در آب ، آلتش جمع شده و
 (319) شوهر سالم است

   تكیه بر دست -7

رفته بود،  از مواقعه با زن از دنیا  زنى را نزد عمر آوردند، شوهر زن ، مرد سالمندى بود كه پس 
ادعاى زنا كرده بر آن  بر زن) از زن دیگر(پسران پیرمرد . و زن باردار شده و پسر زاییده بود

عمر دستور داد زن ). محروم كنند له مى خواستند پسر زن را از ارث پدرو بدین وسی(گواهى دادند 
كنار زن عبور مى كرد، چون نگاه زن به آن  از علیه السالم را سنگسار كنند، اتفاقا امیرالمومنین

 . كاغذى دارم) ص (رسول خدا  اى پسر عم: حضرت افتاد گفت 

كرده و  ا مطالعه كرد به همراهان زن روببینم كاغذت را، چون آن ر : فرمود علیه السالم على
در این ورقه  این زن تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ همبستر شدن با او و كیفیت آن را: فرمود

 .یادداشت كرده زود باشید او را برگردانید

سال آن كودك جمع نموده و كودكان را  كودكانى همسن و علیه السالم آنگاه روز دیگر آن حضرت
چون ! بنشینید: مشغول ساخت ، و چون سرگرم بازى شدند به آنان فرمود به بازى با پسر زن
و در این هنگام كه پسر زن خواست برخیزد بر دو دست تكیه . آنان بانگ زد برخیزید نشستند، بر

Ï�° امیرالمومنین از مشاهده این حالت پسر را پیش خوانده او را از پدر ارث داد، و بر تمام 



از  :یا على چه كردى ؟ حضرت فرمود: حیرت زده گفت . عمر! افتراء جارى كردبرادرانش حد 
 (320) تكیه پسر بر دستها، ضعف پیرمرد را دریافتم

   تدبیر -8

خارج شده  ا گذاشته بود، كودك اندك اندك از پشت بامزنى كودك شش ماهه اى را در پشت بام تنه
و تشویش شده  در انتهاى ناودان قرار گرفت مادر كودك از دیدن این صحنه سخت در اضطراب

آن هم نتیجه اى نداشت ؛ زیرا  هر تدبیرى كرد كه فرزند را نجات دهد نتوانست ، نردبان آوردند ولى
موقع مادر گریه و زارى سر داد و  در این. یادى داشت ناودان طوالنى بود و با دیوار فاصله ز 

 .طفل نیز گریه مى كرد

كودك  نزدیك آمده لحظه اى به صورت كودك خیره شد و در آن هنگام علیه السالم حضرت امیر
همسن و سال  كودكى: پس على علیه السالم فرمود. زمزمه اى كرد كه كسى معناى آن را نفهمید

. اطفال با هم حرف مى زدند آوردند به دستور آن حضرت كودك را در پیشاو را بیاورید، و چون 
چنان شادمانى و سرورى در مدینه  پس. پس آن طفل از ناودان خارج شد و به پشت بام برگشت 

 (321) روى داد كه تا آن زمان مانند آن دیده نشده بود

   مبارزه عقل و جنون -9

سال كه تمام شد هر كدام كه بیشتر  تا دوران هیجده سالگى عقل و جنون در مبارزه هستند، هیجده
 .(322) باشد بر دیگرى غالب مى آید

   دستور -10

درون  به هنگام آمیزش كم سخن بگوئید كه گاه موجب گنگى فرزند مى شود و در آن موقع به
 (323) عورت زن نگاه نكنید كه سبب كورى فرزند مى گردد

   جنسى غریزه -11

در زنان  خداوند شهوت را ده جزء آفریده ، نه قسمت آن را: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
شهوتشان قرار  قرار داده و یك قسمت را در مردان ، و اگر خداوند حیا و عفت آنان را به اندازه

 (324) نداده بود در نتیجه هر مردى نه زن داشت متعلق به او

   تاثیر آفتاب در بدن -12

 (325) كند اگر در آفتاب مى نشینید به خورشید پشت كنید؛ زیرا كه آن بیمارى پنهان را آشكار مى

   انتخاب زن شیرده -13

و نشو  در انتخاب زنى كه فرزند شما را شیر مى دهد خوب دقت كنید؛ زیرا آن شیر سبب پرورش
 (326) و نمو فرزندتان مى شود، و اخالق و روحیات زن شیرده در فرزند اثر مى گذارد

   زیبایى -14

داشته باشند  با زنانى ازدواج كنید كه چشمى درشت ، كف دستى بزرگ ، رنگى گندمى و میانه بلند
 (327) و اگر رضایت نداشتید مهر شما به عهده من



 : وارد شده علیه السالم و در این باره نیز كلیاتى از عترت طاهرین آن حضرت

صلى اهللا علیه و  رسول خدا پرسیدم روایتى از) ابوالحسن (از امام : حسین بن خالد مى گوید -1
 .چهل روز نمازش قبول نمى شود هر كس شراب نوشد تا به ما رسیده كه آله

 . صحیح است: فرمود یه السالمعل امام

 به چه علت چهل روز، نه كم و نه زیاد؟: عرض كردم 

چهل روز به حالت نطفه ، و آنگاه نیز  خداوند آفرینش انسان را اندازه گیرى نموده ،: امام فرمود
 پس كسى كه شراب نوشد تا چهل روز آن در... چهل روز چهل روز، و پس از آن مضغه نیز

انتقال حالتهاى  باقى مى ماند به مقدار) استخوان كه مى توان آن را جوید سر نرمه(او  مشامش
 (328) تناول مى كند و این چنین است تمام غذاها و نوشیدنیهایى كه: و آنگاه فرمود. جنینى او

: فرمود. سوال شد از مشتبه بودن خون حیض و خون بكارت زن علیه السالم امام كاظم از -2
بیرون مى آورد، اگر خون ، تنها  مقدارى پنبه در فرج فرو مى برد و پس از لحظه اى آهسته آن را

در داخل آن نفوذ كرده و آن را خیس  ظاهر پنبه را آلوده نموده باشد خون بكارت است و اگر
 (329) د خون حیض استنموده باش

و ذكات  هرگاه ندانى ماهى مذكى یا میته است: نقل شده كه فرمود علیه السالم از امام صادق -3
روى آب بر پشت  بینداز، پس اگراو را در آب . او به این است كه زنده از آب بیرون آورده شود
 . قرار گرفت میته است و اگر بر رو مذكى است

روى  و نیز اگر قطعه گوشتى دیدى و ندانستى از حیوان مذكى است یا مردار مقدارى از آن را
 (330) آتش بگذار، اگر منقبض و جمع شد مذكى است و اگر فروهشت و سست شد میته است

 اگر ندانى كه ماهى حالل گوشت است یا حرام گوشت ابتداى دمش را: و نیز فرموده اند -4

حالل گوشت  بشكاف ، پس اگر داخل آن به رنگ سبز بود حرام گوشت است و اگر به سرخى زد
 (331) است

حد  هر گاه روزهاى قاعدگى زن از: نقل شده كه فرمود علیه السالم و نیز از امام كاظم -5
 (332) حال سابقش برمى گردد معمولش زیادتر شود، سرش را حنا ببندد كه به

سالگى  كودك در هفت سالگى دندانهایش مى ریزد و در نه: فرمود علیه السالم امام صادق -6
و در چهارده  وادار به نماز خواندن مى شود، و در ده سالگى رختخوابشان از هم جدا مى شود،

سالگى عقل او  و سالگى قد مى كشد و در بیست و هشتسالگى محتلم مى گردد و تا بیست و د
 (333) به كمال مى رسد مگر تجارب او كه ادامه دارد

  مخلوقات عجیبه: فصل بیست و دوم 

   راه تشخیص -1

بود به  كودكى كه داراى دو سر و دو سینه بر یك كمر علیه السالم منیندر زمان خالفت امیرالمو 
 .دنیا آمد، میراثش را از آن حضرت جویا شدند



هم بیدار شدند  هنگامى كه خواب است بر او فریاد زنند اگر هر دو سر با: فرمود علیه السالم امام
ماند دو میراث مى  ن خوابو اگر یكى بیدار و دیگرى همچنا. یك نفر است و یك میراث مى برد

 (334) برد

   عمر استمداد طلبید -2

مردى كه دو سر و دو دهن و دو بینى و دو آلت و دو مقعد و چهار چشم داشت همراه خواهرش 
علیه و  صلى اهللا وید یك نفر است یا دو نفر، عمر اصحاب پیامبرعمر آورده شد تا عمر بگ نزد
عمر با  را جمع كرد و از آنان كمك خواست ، اصحاب نیز از پاسخ آن عاجز ماندند، آله

اگر در خواب تمام  :فرمود علیه السالم آن حضرت. همراهانش به طرف حضرت امیر روانه شدند
اگر بعض چشمانش را  خرخر مى كند یك بدن است ، وچشمانش را مى بندد و یا از هر دو بینى 

اثباتش این است كه غذا بخورد  مى بندد و یا از یك بینى صدا مى كند دو نفر است ، و راه دیگر
بول و غایط با هم دفع مى كند یك بدن است وگرنه دو  تا معده اش پر شود، اگر از هر دو مخرج

 (335) بدن است

   نشانه مردى و زنى -3

كسى : (پرسشهایش  سواالتى كرد و اینك پاسخ یكى از علیه السالم فرستاده معاویه از امیرالمومنین
یده و و اگر حائض گرد ، پس از بلوغ اگر محتلم شود مرد است)كه معلوم نیست زن است یا مرد

قبل از بلوغ نیز بر روى دیوار بول كند، اگر بولش به دیوار  پستانهایش بزرگ شود زن است و
 (336) به عقب برگشت زن است رسید مرد است و اگر

   دو كودك به هم چسبیده -4

گفت  زمان خالفت عمر دو كودك به هم چسبیده متولد گردید، یكى زنده و دیگرى مرده ، عمردر 
دفن كنند، و  دستور داد مرده را علیه السالم آنان را با آهن از یكدیگر جدا سازند، امیرالمومنین: 

ده زنده از مر  در همان حال زنده را شیر دهند، و چون چنین كردند پس از چند روز بدون آسیبى
 (337) جدا شد

  قرعه: فصل بیست و سوم 

   !یك فرزند و سه پدر -1

سه نفر فرزند  هر كدام از آن. در یك طهر همبستر شدند، كنیز فرزند زایید (338) سه نفر با كنیزى
حضرت مشكل را با قرعه  را از خود مى دانست ، نزاع به نزد حضرت امیر علیه السالم بردند، آن

به هر : تسلیم كرد و به وى فرمود و كودك را به مردى كه قرعه به نامش در آمده بود. حل نمود
 .م از دو نفر دیگر یك سوم دیه بپردازدكدا

دندانهاى مباركش  از شنیدن این قضاوت چنان متبسم نمود كه صلى اهللا علیه و آله پیامبر گرامى
  (339) نمایان گردید

  



   هاشتباه آزاد و برد -2

روى آنان  در یمن بود، چند نفر در اثر ویران شدن خانه بر علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
. به سالمت بردند در زیر آوار جان سپردند، اتفاقا دو كودك از آنان یكى آزاد و دیگرى برده جان

و دیگرى را اموال را به او رد نمود،  براى تعیین كودك آزاد قرعه زد و علیه السالم حضرت امیر
 (340) نیز آزاد كرد

   تعیین وصیت با قرعه -3

تعیین آنان  در علیه السالم على. مردى وصیت كرد پس از مرگش یك سوم بردگانش را آزاد كنند
 (341) بین ایشان قرعه زد

   ترجیح به وسیله قرعه -4

عدالت با  هرگاه به دو نفر بر صدق ادعاى خود گواه مى آوردند، و گواهان هر دو از نظر عدد و
سوگند یاد كند و قرعه  ى زد كه كدام یكبین آنان قرعه م علیه السالم هم برابر بودند امیرالمومنین

و آن . ادعایش حكم مى نمود به نام هر كدام در مى آمد، اگر سوگند یاد مى كرد بر طبق
 :هنگام قرعه زدن این دعا را مى خواند حضرت علیه السالم

 . اللهم رب السموات السبع ایهما كان له الحق فاده الیه

 (342) برسان هركدام كه صاحب حق است حق را به او! ه اى پروردگار آسمانهاى هفتگان! خدایا

  اصطالحات شرعى: فصل بیست و چهارم 

   معناى جزء -1

در  تالف كردندمردى به جزئى از مال خود وصیت كرد، پس از مرگش ورثه در معناى جزء اخ
یك هفتم : فرمود علیه السالم نظر خواستند، آن حضرت علیه السالم این باره از امیر المومنین

لها سبعه لبواب لكل باب  :اموالش را در مورد وصیت صرف كنند و به آیه شریفه استشهاد نمود
 (343) . نگروه معنى از گمراها ؛ جهنم داراى هفت در است ، براى هر درى منهم جزء مقسوم

   معناى سهم -2

اختالف  مردى به سهمى از مال خود وصیت كرد، پس از فوتش ورثه در معناى سهم
انما  :فرموداین آیه را تالوتبیاورند و  یك هشتم مالش را بیرون: فرمود علیه السالم كردندامیرالمومنین

  معناى قدیم -3 (344) و آنان هشت صنفند براى هركدامشان یك سهم . المساكین الصدقات للفقراء و

 ى معناى قدیم را ندانست ، آن را ازمردى به آزاد نمودن غالمان قدیم خود وصیت كرد، وص

باید  هر غالمى كه شش ماه در ملك او بوده: امام فرمود. پرسش نمود علیه السالم حضرت امیر
؛ براى ماه  منازل حتى عاد كالعرجون القدیم والقمر قدرناه :آزاد شود، و این آیه را تالوت فرمود

و آب كش خرما  .ه خرماى خشكیده برگرددچوب خوش چون) تا در آخر ماه (منزلها مقرر داشتیم 
 (345) باریك و خمیده مى شود پس از شش ماه از چیدن میوه اش

   معناى حین -4



شش ماه روزه بگیرد  باید: فرمودروزه بگیرد، حضرت امیر علیه السالم  حینى مردى نذر كرده بود
كل حین باذن ربها؛ میوه اش را در هر وقتى به فرمان پروردگارش  توتى اكلها به دلیل آیه شریفه

 (346) ماه است و آن شش مى دهد

   معناى شى ء -5

 علیه السالم را از امام سجاد شى ء از مالش وصیت كرد، معناى) چیزى ) شى ء ردى بهم

 (347) یك ششم است علیه السالم در كتاب على شى ء :پرسیدند، آن حضرت فرمود

   معناى سفله -6

اگر سفله باشم  ، من به او گفته)فرومایه ) سفله همسرم به من گفته: ردى نزد عمر آمده و گفت م
معركه گیر هستى ، و به  عمر به وى گفت اگر دنباله رو افراد قصه گو و. تو طالق هستى 

 . دربار پادشاهان مى روى سفله اى و زنت از تو جداست

مى گویند  از آنچه كه مى گویى و یا در باره اتاگر : به وى فرمود علیه السالم حضرت امیر
 (348) باكت نیست ، سفله مى باشى

   معناى زمان -7

 حین اه است وم زمان پنج: فرمود علیه السالم روزه بگیرد، امیرالمومنین زمانى مردى نذر كرد

 (349) ششماه

   معناى ال شى ء -8

. پاسخش را ندانست  بود معاویه ال شى ء از جمله سواالت كتبى پادشاه روم از معاویه یكى معناى
به لشكرگاه   براى فروش  اسب خوبى: به معاویه گفت  عمروبن عاص از قضیه با خبر گردید،

امید  ال شى ء قیمت اسب را از تو پرسیدند بگو بفرست و به فرستاده بگو اگر علیه السالم على
علیه  مشكل حل مى شود از این رو مردى اسبى برداشت و به لشكرگاه على است بدین وسیله

 السالم علیه نبر از كنار مرد عبور مى كردند، علىرهسپار گردید، اتفاقا حضرت امیر با ق السالم

اسبت را به چند  : قنبر نزد مرد رفت و به وى گفت. برو اسب را از این مرد بخر: به قنبر فرمود
 مى فروشى ؟

 .ال شى ء به: گفت 

 . را به من بده ال شى ء پس: اسب را از او بگیر، مرد گفت : به قنبر فرمود علیه السالم على

ال شى  این: فرمود او را در بیابان برد و سراب را به وى نشان داد و به او علیه السالم مومنینامیرال
 . است ء

 از كجا مى گوئى ؟: مرد گفت 

؛ تشنه سراب را  یحسبه الظلمان ماءا حتى اذا جاءه لم یجده شیئا بدلیل آیه قرآن: علیه السالم  على
 (350) ابد او را چیزىآب مى پندارد و چون بدان نزدیك شود نمى ی

   معناى اكراه و اجبار -9



صورت اكراه  سوگند بر قطع خویشاوندى و بر ستم نمودن و در: فرمود علیه السالم حضرت امیر
اكراه از طرف پادشاه  :ار را از آن حضرت پرسیدند فرمودفرق اكراه و اجب. و اجبار اثرى ندارد

 (351) است و اجبار از زن و فرزند

   معناى قامت -10

ذراع  اع و دو قامت دوقامت یك نز  علیه السالم در كتاب على: فرمود علیه السالم امام صادق
 . است

 : مؤ ّلف

كه  یعنى قامتى كه در روایات به عنوان آخر وقت نافله ظهر معین شده ذراع است ، و دو قامتى
نیست  به عنوان آخر وقت نافله عصر آمده و دو ذراع ، و مقصود قامت انسان یا دو قامت انسان

ذراع بوده است  یك هللا علیه و آلهصلى ا پیغمبر رحل و علت این اطالق این است كه قامت. 
نقل كرده است و در این باره نیز اخبارى از  در باب اوقات نماز آن (352) تهذیب چنانچه شیخ در

 .كثیر از جمله در معناى:  شده است وارد علیه السالم عترت طاهرین آن حضرت

كه با  بیمار شده بود نذر كرد) خلیفه عباسى (چنانچه خطیب در تاریخ بغداد آورده كه متوكل 
خود وفا  بهبودى از مرض مال كثیرى در راه خدا انفاق كند و چون شفا یافت و خواست به نذر

معنایش اختالف  د، آنان دركند معناى مال كثیر را نمى دانست ، آن را از فقهاى عامه پرسش نمو 
 . صد هزار درهم: ده هزار درهم و بعضى مى گفتند: كردند؛ برخى مى گفتند

مال كثیر هشتاد و سه  :سوال كرد، آن حضرت فرمود علیه السالم متوكل مساءله را از امام هادى
بسیارى یارى  خداوند شما را در جاهاى ولقد نصركم اهللا فى مواطن كثیره ؛: است به دلیل آیه قرآن 

 (353) كرده است و آنها هشتاد و سه مورد بوده اند

درباره  علیه السالم از امام باقر معانى االخبار در) ره (چنانچه صدوق  قلیل و از جمله در معناى
نقل  مگر عده قلیلى) حضرت نوح (قلیل ؛ ایمان نیاورد با او  و ما آمن معه اال : ىقول خداى تعال
 (354) آنان هشت نفر بوده اند: كرده كه فرمود

چیزى : فرمود انا اهدى هذا الطعام: ین نذر كردهدرباره كسى كه چن علیه السالم و نیز امام صادق
 .(355) قربانى كردن شتر اصطالح خاصى است در مورد هدى بر او نیست ؛ زیرا كلمه

آن (357) تقلید و اشعار نموده باید شترى را: نذر كرده فرمود (356) هدى و در باره كسى كه به عنوان
هر : قربانى كند، فرمود (358) (357) كرده و كسى كه نذر. نحر نماید را به عرفات برد و در منى

 .(359) جا بخواهد آن را نحر مى كند

  جنگ و حماسه: فصل بیست و پنجم 

این دستورات  یاران خود را به نبرد با دشمن ترغیب مى نمود علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
 :را به آنان گوشزد مى كرد

 دندانهایتان را بر زره داران را در پیش روى لشكر و جنگجویان بى سالح را عقب لشكر قرار دهید



كارگر شود؛ به هنگام پرتاب نیزه  هم بفشارید؛ زیرا كه آن سبب مى شود شمشیرها كمتر به سرتان
موثر است ؛ نگاهتان را پایین بیندازید كه دل را قوى  پیچ و خم بخورید كه در اصابه نیزه به دشمن

یز ترس و و هیاهو نكنید؛ زیرا متانت و وقار بیش از هر چ و قلب را آرامتر مى كند؛ سر و صدا
پرچم خود را استوار نگهداشته و اطرافش را خالى نكنید، و آن را به  هراس را برطرف مى سازد؛

آنان هستند كه اطراف  (360) كسانى كه خطرها را از شما دور مى كنند بسپارید دست دلیران سپاه و
مى گیرند و از چهار جانب آن را نگهدارى مى كنند، نه از آن عقب مى افتند كه تسلیم  پرچم را
 .(361) شوند، و نه بر آن پیشى مى گیرند كه تنها بماند دشمن

از خدا را شعار  ترس :در بعض روزهاى صفین به یاران خود فرمود علیه السالم نیز آن حضرت و
بفشارید كه شمشیرها را از  خود سازید، و ثبات قدم و آرامش را پیشه كنید دندانهایتان را بر هم

شم را در غالف حركت دهید، با گوشه چ سرتان دورتر مى كند، زره را با دقت در بركنید، شمشیرها
بپرانید، با نوك شمشیر زد و خورد كنید اگر  غضب آلود به دشمن نظر افكنید، از هر طرف نیزه

 (362) به دشمن برسانید شمشیرتان نمى رسد با پیش رفتن آن را

  ع شبههدف: فصل بیست و ششم 

   اجزاى حرام گوسفند -1

چیز از گوسفند  به بازار قصابها گذر نموده آنان را از فروختن هفت علیه السالم روزى امیرالمومنین
 :نهى كرد

 . خون -1

 . گوشه هاى دل -2

 .سپرز -3

 . رگ نخاع -4

 .غده ها -5

 .خصیه ها -6

 . آلت نرى -7

 . رز و كبد یكى هستند و فرقى بین آنها نیستسپ! یا امیرالمومنین : یكى از قصابها گفت 

، و كبد و  چنین نیست اكنون دو ظرف آب برایم بیاور دو ظرف آب: به او فرمود علیه السالم امام
و سپس دستور داد  كبد و سپرز را از وسط بشكافید: سپرزى براى آن حضرت آوردند، آنگاه فرمود
نگردید ولى سپرز  كبد سفید شده چیزى از آن كمآنها را در آب بخیسانند، و چون چنین كردند 

مقدارى رگ درآمد، در این هنگام  سفید نشده و تمامش مبدل به خون گردیده و به صورت پوست و
این كه دیدى فرق آنها بود، كبد گوشت  :به معترض رو كرده و فرمود علیه السالم آن حضرت

 (363) است و سپرز خون

   حیا و عفت زنان -2



 .نمودند چهل زن نزد عمر رفته از او از شهوت آدمى پرسش: آورده  مناقب سروى در

 . مرد داراى یك جزء و زن داراى نه جزء است: عمر گفت 

ولى براى  ائم و متعه و كنیز استفاده مى كنندپرسیدند، پس چگونه است كه مردان از انواع زنان د
 !زنان جزء یك مرد جایز نیست ؟

سوال كرد امیرالمومنین به آنان دستور داد  علیه السالم عمر پاسخشان را ندانست ، از امیرالمومنین
فرمود تا همه آبها را در ظرف بزرگى بریزند و سپس به  هر كدام ظرفى پر از آب بیاورند، و آنگاه

 .كدامتان آبى را كه ریخته اید بردارد حاال هر: یك فرمودهر 

 . قابل تمیز نیست: گفتند

و میراث و  نتیجه گرفت كه اگر آن قانون نبود فرق بین اوالد و نسب ممكن نبود علیه السالم امام
 .(364) نسب باطل مى گشت

 : مؤ ّلف

 خداوند این موضوع را با زیادى صبر و حیا و عفت زنان جبران نموده چنانچه این مطلب در

و نیز در خبر  .(365) نقل كرده آمده است روایتى كه اصبغ بن نباته از آن حضرت علیه السالم
 (366) . پایدارى ده مرد را اعطا كرده است مسعده آمده كه خداوند به هر زنى صبر و

   اسكات -3

كرد بعضى  بصره پیروز گردید و اسیرانشان را آزادبر اهل  علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
آنان بر ما حالل بود ولى  چگونه خونهاى: عرضه داشتند علیه السالم از یاران آن حضرت به امام

حالل باشد بر شما زنان و فرزندانى كه در مملكت  چگونه: اسیرانشان بر ما حرام ؟ حضرت فرمود
را كه دشمن در لشكرگاه خود بر جاى گذاشته براى شما آنچه  اسالم و مسلمانان زندگى مى كنند،

و چون بر گفتار . كه در خانه ها پنهان كرده بر شما حالل نیست  غنیمت است ، ولى آنچه
پسر بر : به منظور اسكات آنان به ایشان فرمود علیه السالم آن حضرت خویش اصرار ورزیدند

 .هر كس در آمد عایشه را به او خواهم داد قرعه بزنید، قرعه به نام) همسر رسول خدا) عایشه

 (367) آنان به خود آمده توبه و استغفار نموده و از نزد آن حضرت خارج شدند

   اعور -4

 .دشمنتان را ن هم شما را دوست دارم و هم فالنم: آمده گفت  علیه السالم مردى نزد حضرت امیر

تمام  هستى ، یا تمام كور شو و یا) یك چشمى (تو االن اعور : به او فرمود علیه السالم امام
 (368) روشن

  حكمتبیان : فصل بیست و هفتم 

   موجودات زنده در آب و هوا -1

بول نكنید و هر كس  از پشت بام در هوا، و نیز در آب جارى: فرمود علیه السالم حضرت على
آب و هوا داراى موجودات زنده  چنین كند و به بالیى گرفتار شود سرزنش نكند مگر خودش را زیرا



 .(369) !هستند

   خطاى عمر -2

قرآن : فرمود امیرالمومنین علیه السالم به وى. عمر خواست حلى و حلل خانه كعبه را تصرف كند
. فى  -2. ارث  -1 : بر پیامبر نازل شده و اموالى را كه جنبه عمومى دارند چهار قسم قرار داده

و زیورهاى . است  صدقات و زكوات ، و مصرف هر كدام را نیز معین نموده -4. خمس  -3
این كه آنها را ندیده و یا  خانه كعبه هم آن روز وجود داشت و خداوند براى آنها حكمى نفرمود، نه

 .حال خود بگذار و اینك تو هم آنها را به. فراموش كرده باشد

رسوا  اگر تو نبودى مفتضح ، و: حضرت گفت عمر به فرموده امیرالمومنین عمل كرد و به آن 
 .(370) مى شدیم

   نفع و زیان حجراالسود -3

هستى و  مى دانم كه تو سنگى: هنگامى كه عمر حجراالسود را بوسید به آن خطاب كرد و گفت 
را  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا كسى نه زیانى مى رسانى و نه نفعى ، و اگر نه این بود كه به

 . بوسیدم دیده ام تو را مى بوسید هرگز تو را نمى

 . بلكه این سنگ هم زیان مى رساند و هم نفع: به عمر فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 چگونه ؟: عمر گفت 

و همین  خداوند از بنى آدم پیمان گرفت عهدنامه اى برایشان نوشتآنگاه كه : آن حضرت فرمود
گواهى خواهد  پس در روز رستاخیز به وفاى مؤ من و انكار كافر. سنگ آن را در خود فرو برد

 :و این معناى دعائى است كه مردم در موقع استالم حجر مى خوانند. داد

 . كاللهم ایمانا بك ، و تصدیقا بكتابك ، و وفاءا بعهد

 (371) نمایم خدایا به تو ایمان مى آورم ، و كتاب تو را تصدیق مى كنم ، و به عهد تو وفا مى

  مواردى كه اقامه گواه ممكن نبوده: فصل بیست و هشتم 

   آزمایش كرى -1

او از بین  ستخوانى به گوش دیگرى زد، مضروب ادعا كرد كه در اثر آن ضربه شنوایىمردى ا
سال از او مراقبت نموده و احیانا او را  تا یك: فرمود علیه السالم حضرت امیر. رفته است 

گردید و یا دو مرد عادل بر آن گواهى دادند دیه  غافلگیر كنند، پس اگر شنوایى او بر آنان ثابت
 .شنوایى سوگند داده دیه گوشش را به او مى پردازند دارد و گرنه او را بر عدماى طلب ن

سال شنوایى او ثابت گردید حكمش چیست  اگر پس از گذشت یك! یا امیرالمومنین : كسانى گفتند
 ؟

سال مجددا به او مرحمت نموده  اثرى ندارد چه بسا خداوند شنواییش را بعد از یك: حضرت فرمود
 .(372) باشد

اگر  چنین آمده كه -علیه السالم  - از امیرالمومنین  علیه السالم و در ادامه خبر حضرت رضا



فته بر او فرو ر  صبر مى كنند تا به خواب سنگینى... مورد ادعا، از دست دادن تمام شنوایى باشد
 .(373) فریاد مى كشند

   آزمایش بینایى و بویایى و گویایى -2

مى كرد  كوفته بود و مضروب ادعا  از مردى كه دیگرى بر سرش  علیه السالم از امیرالمومنین
 .ایى و گویایى خود را از دست داده پرسش نمودندبینایى و بوی

 .اگر راست مى گوید سه دیه طلب دارد: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 پرسیدند، چگونه معلوم مى شود؟

سوزى زیر  بویاییش بدین وسیله آزمایش مى شود كه پارچه نیم: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
اگر سر را دور كرد و  خود ایستاده و حركت نكرد راست گفته ، وبینى او مى گیرند، اگر در جاى 

ترتیب كه چشمانش را در مقابل  چشمانش اشك آورد دروغ گفته است ؛ و آزمایش بیناییش بدین
چشمان را بر هم زد دروغ گفته و گرنه راست  خورشید باز نگه مى دارند، اگر بدون اختیار  قرص 

 . گفته است

گفته ، و  زنى در زبان او فرو مى برند پس اگر خون سرخ بیرون آمد دروغو اما گویاییش ؛ سو 
 .(374) اگر خون سیاه خارج شد راست گفته است

   ضعف بینایى -3

بیناییش كم شده  را كه ضربه اى به چشمش خورده و بینایى چشم مردى علیه السالم امیرالمومنین
بر چشم سالمش بست ، و  پارچه اى: ولى به ساختمان چشم آسیبى نرسیده بود چنین آزمایش نمود
معیوبش گرفته و اندك اندك از او  آنگاه مردى به دستور آن حضرت تخم مرغى در برابر چشم

بیند، پس آن نقطه را نشانه كرد و چشم  ىدور شده تا جایى كه مضروب ادعا كرد كه آن را نم
تفاوت دو مسافت را مشخص كرده ، به همان  نموده و آنگاه  سالمش را نیز بدانگونه آزمایش 

 .(375) نسبت به او ارش جنایت داد

   یى هر دو چشمضعف بینا -4

كرد كه در  مردى كه ضربه اى به سرش كوبیده شده بود نزد امیرالمومنین علیه السالم آمده و ادعا
با نشان دادن  آن حضرت وى را در محلى نشانید و. ضعیف شده است   اثر آن ضربه بیناییش 

ف مساوى بود طر  نمود و چون بینایى از چهار  تخم مرغى دید چشمش را از چهار جانب آزمایش 
سن و سال پیش خواند و  و آنگاه مردى را در همان. ادعایت راست و پذیرفته است : به وى فرمود

و سپس تفاوت دو مسافت  در كنار او نشانید و ابتداء دید چشمش را از چهار جانب آزمایش كرد
ه بود نصف نصف بیناییش كم شد مثال اگر(را تعیین نموده ، به همان نسبت به مضروب دیه داد 

 .(376) ( ... دیه چشم و اگر ثلث ثلث

   آزمایش عنن -5

 مرد انكار مى كرد امیرالمومنین علیه السالم دستور داد. زنى ادعا مى كرد شوهرش عنین است 



داخل كنند، و آنگاه به شوهر  ( نوعى بوى خوش) خلوق وهر در رحم زنزنانى بدون اطالع ش
 (377) رسیده عنین نیست خلوق اگر آلتش به: فرمود

   نقص زبان -6

نتوانست بعض  درى از زبان مضروب بریده شدهمردى ضربه اى بر زبان دیگرى زد به طورى كه ق
 . نزاع نزد عمر بردند عمر حكمش را ندانست. حروف را ادا كند

مضروب چند  حروف الفباء بیست و هشت تاست و باید دید كه: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 (378) حرف را اداء نمى كند، پس به همان نسبت از جانى ارش جنایت مى گیرد

  سوگند خاص: فصل بیست و نهم 

   سوگند دادن الل -1

علیه  حضرت گنگ پرسش نمودند؛ آن  از كیفیت سوگند دادن شخص  علیه السالم از امیرالمومنین
نیازهاى مردم را برایشان برطرف  نیا نبرد تا این كه تمامسپاس خداى را كه مرا از د: فرمود السالم
 این چیست ؟: آوردند به مرد گنگ رو كرده و فرمود چون! برایم قرآنى بیاورید: آنگاه فرمود. سازم 

 . مرد گنگ سر به سوى آسمان بلند كرده و فهماند كه آن قرآن است

در كنار  ادرش را آوردند، امام آن مرد رابر ! ولى او را حاضر كنید: فرمود علیه السالم سپس امام
قنبر قلم و كاغذ  برایم قلم و كاغذ بیاور،! اى قنبر: برادر گنگ خود نشانید و پس از آن فرمود

است  علیه السالم خصمت على به برادرت بگو كه قاضى بین تو: پس به برادر گنگ فرمود. آورد
دعایى مشتمل بر  علیه السالم حضرت ع آن، مرد موضوع را به برادر خود فهماند، در این موق
آب را بیاشامد، ولى مرد گنگ از : وى فرمود برائت ذمه گنگ نوشت و آن را با آب شست و به

 .(379) السالم او را به پرداخت دین ملزم گرداند نوشیدن آب امتناع ورزید، پس امام علیه

   سوگند دادن ظالم -2

بگویید از  ستمگرى را سوگند دهید به او  اگر بخواهید شخص : فرمود علیه السالم امیرالمومنین
خواهد رسید، ولى اگر  حول و قوه خدا بیزارى جوید كه اگر سوگندش دروغ باشد زود به عقوبت

تعجیل نخواهد شد؛ زیرا به یگانگى خداوند اعتراف نموده  ر عقوبتشبگوید سوگند به خداى یگانه د
 .(380) است

  راه عالج: فصل سى ام 

   كور كردن با آیینه -1

 تند، غالم اظهار داشت كه موالیش با زدنغالمى از قبیله قیس با موالى خود به نزد عثمان رف

دیه  : ضربه شدیدى چشم او را كور كرده ولى ساختمان چشم سالم است ، موال به غالم مى گفت
تنها خواسته  غالم از گرفتن دیه ابا داشت و. چشمت را به تو مى دهم از قصاص صرفنظر كن 

 .اش قصاص بود

برد و از  رو آنان را به نزد حضرت امیر علیه السالمعثمان در حكم قضیه درمانده گردید، از این 



. درگذرد  كامل به غالم تسلیم نمود تا از قصاص  موال یك دیه. آن حضرت تقاضاى داورى كرد
بپردازد ولى باز هم غالم امتناع داشت و جز به قصاص  غالم نپذیرفت ، موال حاضر شد دو دیه

به منظور قصاص گرفتن از موال، آیینه اى  السالم علیه امیرالمومنین در این موقع. راضى نبود
نمود و آنگاه مقدارى پنبه خواست و آن را خیس كرد و بر اطراف چشم او روى  طلبیده آن را داغ

در آیینه نگاه كن و چون قدرى : و چشم را در مقابل آفتاب نگهداشت و به وى فرمود پلكها گذاشت
 .(381) ساختمان چشمش وارد شود كرد كور شد، بدون این كه آسیبى به نگاه

   وزن زنجیر -2

شرط  غالمى زنجیر به پا از كنار دو مرد عبور مى كرد، آن دو نفر در مقدار وزن زنجیر با هم
طالقه است ،  وزن زنجیر فالن مقدار نباشد همسر من سهاگر : بندى كردند، یكى از آنان گفت 

برخاسته و به همراه  اگر حدس تو درست باشد زن من سه طالقه است ، پس هر دو: دیگرى گفت 
موالى غالم هم . آن را وزن نمائیم  زنجیر را باز كن تا: غالم نزد موالیش رفته به موالى غالم گفتند

همگى نزد عمر رفتند و مشكل را نزد او  زنجیر را باز كنم ،زنم طالق است اگر بخواهم : گفت 
 .مطرح كرده از او چاره جویى نمودند

نزد  بیائید با هم به: و آنگاه گفت . سوگند موالیش بر دو سوگند دیگر مقدم است : عمر گفت 
ته حل این مشكل تدبیرى بیندیشد، پس به نزد آن حضرت رف على بن ابیطالب برویم شاید او براى

 .جریان را عرضه داشتند

بزرگى آوردند  چقدر پاسخش آسان است و سپس دستور داد ظرف: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
در میان ظرف گذاشتند بر  و زنجیر را با نخى به پاى غالم بستند و سپس پاى غالم را با زنجیر

ر را باال ببرید، زنجیر را باال زنجی: فرمود آن آب ریختند تا این كه ظرف پر از آب شد، پس از آن
پاره : این هنگام ، آب قدرى پائین رفت و آنگاه فرمود بردند تا حدى كه از آب بیرون شد و در

حاال پاره هاى آهن : برگردد، چون دستور انجام گرفت فرمود  سابقش  آهن در آب بریزند تا به جاى
 .(382) شد همان وزن زنجیر است را وزن كنید، هر چه

   تدبیر -3

پیشدستى  مقدارى خرما جلویم بود، ناگهان زنم: آمد و گفت  علیه السالم مردى نزد امیرالمومنین
چه بخورد و  خرما راكرده دانه اى از آنها برداشته در دهن انداخت پس من سوگند یاد كردم كه 

 .چه بیرون بیندازد طالق باشد

تو از  نصفش را بخورد و نصفش را بیندازد، در این صورت: به وى فرمود علیه السالم امام
 .(383) سوگندت خالصى یافته اى

   د مشكلسوگن -4

سه  مردى را كه سوگند یاد كرده بود، كه اگر در روز ماه رمضان با همسرش آمیزش نكند او
 سوگندش وفا كند او را به سفر ببرد و به: طالقه باشد، نزد امیرالمومنین آوردند، حضرت فرمود



(384). 
   وزن در -5

در را به  گروهى آهنگر دربى آهنى را به وزنى كه صاحبان در براى آن تعیین نمودند معامله نموده
جریان را گفتند  طرف مقصد مى بردند، در بین راه كسانى وزن در را از آنان پرسیده و خریداران

 .اشدآنان اظهار داشتند وزن در هرگز به این مقدار نمى ب

كردند نزاعشان در  خریداران برگشته از فروشندگان تقاضاى كم نمودن قیمت در را نمودند، آنان ابا
اندازه فرورفتگى قایق را در آب  رفتند، آن حضرت به آنان علیه السالم گرفت ، نزد امیرالمومنین

ان اندازه در آب شده قرار دهید تا به هم حاال به جاى در خرماى وزن: نشانه كنید، و سپس فرمود
 .(385) خرماهاست فرو رود، پس فرمود، وزن در به مقدار وزن

   عیبى در تنفس -6

فسش تن مردى كه ضربه اى بر سینه اش وارد شده و مدعى بود كه در اثر آن ضربه عیبى در
خواست آن حضرت  برده از آن حضرت داورى علیه السالم پدید آمده ، شكایت به نزد امیرالمومنین

زمانى از سوراخ چپ بینى  زمانى از سوراخ راست بینى و  نفس : در صدد آزمایش او برآمده فرمود
خارج مى غالبا از سوراخ راست بینى  خارج مى شود و بامداد از موقع طلوع سپیده تا طلوع آفتاب

تعیین نمود، و روز دیگر مردى را در همان سن  گردد پس شماره نفسهاى مدعى را در همان موقع
جانى  قرار داد و آنگاه به نسبتى كه نقص وارد شده بود از  سال و در همان موقع مورد آزمایش  و

 .(386) جنایت گرفت  ارش 

  وجه استنباط: فصل سى و یكم 

   دارویى از قرآن -1

: او فرمود آن حضرت به. آمد و از نوعى بیمارى شكایت كرد علیه السالم مردى نزد حضرت على
عسل خریدارى نموده و آن را با آب باران بخور؛  یك درهم از مهر زنت بگیر و با آن مقدارى

 . السالم عمل كرده شفا یافت یمار به دستور آن حضرت على علیهب

صلى اهللا  آیا در این خصوص روایتى از پیامبر خدا: كسانى راز مطلب را از امام پرسیدند و گفتند
 شنیده اید؟ علیه و آله

 :نه ، ولیكن آن را از آیات قرآن استنباط كردم كه مى فرماید: حضرت فرمود

به طیب خاطر  و اگر آنان مقدارى از مهر خود را (387) ء فكلوه هنیئا مریئا؛فان طبن لكم عن شى 
 .به شما دادند بخورید خوش و گوارایتان باد

بیرون آید از  (388) ه شفاء للناس ؛یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی :و نیز مى فرماید
 . است براى مردم شكمهاى آنان نوشابه اى كه رنگهاى آن گوناگون است و درمان

 . آوردیم آبى با بر كت فرود و نزلنا من السماء ماءا مباركا؛ از آسمان :و همچنین مى فرماید

گردیدم كه  پس به حكم آیه هاى مذكور گوارایى و شفا و بركت در آن دستور جمع شده ، امیدوار



 (389) با آن بهبودى حاصل شود

   استغفار -2

حضرت شنیده  براى طلب باران به منبر رفت و جز استغفار چیزى از آن علیه السالم حضرت امیر
را نشنیده اید كه مى  مگر كالم خدا: نشد، بعضى سبب آن را پرسیدند؛ على علیه السالم فرمود

 :فرماید

�F باموال و بنین ، و یج فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، یرسل السماء علیكم مدرارا، و یمددكم
كنید از پروردگارتان كه او   طلب آمرزش  پس بدیشان گفتم (390) لكم جنات و یجعل لكم انهارا

ه مالها و باران پى در پى ، و یارى مى دهد شما را ب بسیار آمرزنده است ، مى فرستد بر شما
 . بوستانها و جویهاى آب پسران ، و قرار مى دهد براى شما

 .كدام دعاست كه از استغفار برتر و بركتش بیشتر باشد: آنگاه فرمود

   امان از عذاب خدا -3

از  روى زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت ، یكى از آن دو: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 . كوشش كنید در نگهدارى و مواظبت از دیگرىمیان شما رفت ، پس 

استغفار و  بود، امانى كه باقى است صلى اهللا علیه و آله امانى كه از دستتان رفت رسول خدا
 :طلب آمرزش است ؛ زیرا خداوند مى فرماید

 .(391) وما كان اهللا لیعذبهم و انت فیهم وما كان اهللا معذبهم وهم یستغفرون

عذاب نمى  در میان آنان باشى و خداوند) اى محمد(خداوند عذاب نمى كند ایشان را با آن كه تو 
 .(392) كند ایشان را با آن كه ایشان از گناهان آمرزش جویند

   اجر و مزد -4

خداوند بیماریت را  :به یكى از یارانش كه به مرضى مبتال شده بود فرمود علیه السالم امیرالمومنین
گناهان را مانند برگ درختان  سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض اجر و پاداشى ندارد ولى

و خداوند هر كه را . كردار بدنى است  و تنها اجر و مزد در برابر گفتار زبانى ومى ریزد، 
 .(393) به بهشت مى برد بخواهد، از بندگان پاك سرشت نیكو كردارش ،

   زهد -5

لكیال تاسوا  : تمام زهد در دو جمله از قرآن مجید قرار گرفته است: فرمود السالم علیه امیرالمومنین
به  فوت شده غمگین نشوید و به آنچه تا بر آنچه از شما(394) على مافاتكم وال تفرحوا بما آتاكم ؛

 .شما داده شده دلشاد نگردید

 گشته است و كسى كه بر گذشته تاسف نخورد و بر آینده شادمان نگردد هر دو طرف زهد را دارا
(395). 

   خوف و رجاء -6

زیرا خداوند  بر بهترین افراد این امت از عذاب خدا ایمن مباش ؛: رمودف علیه السالم امیرالمومنین



 :مى فرماید

 یانكارمگر مردم ز  از مكر و كیفر خدا ایمن نمى باشند (396) فال یامن مكراهللا اال القوم الخاسرون ؛

 :خداوند مى فرماید و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشو؛ زیرا

 .(398) ر كافرانباشند مگ از رحمت خدا نومید نمى(397) انه الییاس من روح اهللا اال القوم الكافرون ؛

  پاسخهاى عامیانه: فصل سى و دوم 

   مسافت خاور و باختر -1

روز  مسیر یك: نمودند؛ فرمود  پرسش  علیه السالم مسافت خاور و باختر را از امیرالمومنین
 .(399) خورشید

   حساب -2

كه دارند  پرسیدند؛ چگونه خداوند با تمام خلق با آن همه زیادى علیه السالم از امیرالمومنین
 .ى مى دهدهمان گونه كه آنان را با آن همه كثرت روز : محاسبه مى كند؟ فرمود

 و نیز پرسیدند؛ چگونه خداوند با آنان حساب مى كند و او را نمى بینند؟

 .(400) آن گونه كه آنان را روزى مى دهد و او را نمى بینند: فرمود

   رزق -3

كجا به او مى  پرسیدند؛ اگر مردى در اتاقى نگهدارى شود روزیش از ه السالمعلی از حضرت على
 .(401) از جایى كه مرگ به سراغش مى آید: رسد؟ فرمود

   فرق حق و باطل -4

معناى آن را از آن . باطل چهار انگشت است  فاصله بین حق و: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
جمع نموده و میان گوش و چشم خود قرار داد،  حضرت پرسیدند، امام چهار انگشت دست خود را

 .(402) باطل این است كه بگویى شنیدم ، و حق این است كه بگویى دیدم :و آنگاه فرمود

   فاصله آسمان و زمین -5

بصر، و دعاى  به قدر مد: پرسیدند؛ فرمود علیه السالم فاصله آسمان و زمین را از آن حضرت
 .(403) ستمدیده

   مزه آب -6

 .(404) آب طعم زندگى مى دهد: پرسیدند؛ فرمود علیه السالم مزه آب را از آن حضرت

  قواعد فقهى: فصل سى و سوم 

   ماهى بدون پولك -1

سوار شد و به بازار  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا در كوفه بر استر علیه السالم امیرالمومنین
نخورید و نفروشید از اقسام ماهى ، آن قسمى را كه : به آنان فرمود ماهى فروشان تشریف برد و

 .(405) پولك ندارد

   پرنده حرام گوشت -2



 .(406) بپرهیزید از خوردن گوشت پرنده اى كه سنگدان و چینه دان و خار پشت پا ندارد

   حیوان حرام گوشت -3

 چنگال است دارد و پرنده اى كه داراى  ان درنده اى كه دندان نیش بپرهیزید از خوردن گوشت حیو 
(407). 

   صید -4

 .(408) حالل مى باشد پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و براى هر كس كه او را بگیرد

   آلت ذبح -5

 .(جنس آهن باشد وسیله ذبح باید از) (409) ذبح روا نمى باشد مگر به وسیله آهن

   استصحاب -6

عمل نماید، زیرا  هر كس نسبت به چیزى یقین داشته باشد، پس در آن شك كند باید طبق تفتیش
 (410) شك یقین را دفع نمى كند و آن را نمى شكند

   خیر نیت -7

آن دو خفته  دو شتر از مردى فرار كرده ، دیگرى آنان را گرفته هر دو را به یك ریسمان ، یكى از
گیرنده را ضامن نكرد و  مطرح گردید، آن حضرت علیه السالم شد و مرد ماجرا نزد امیر المومنین

 (411) او جز اصالح قصدى نداشته است: فرمود

زراره مى  وارد شده ، چنانچه علیه السالم و در این باره نیز كلیاتى از عترت طاهرین آن حضرت
 ندیده ام ، زیرا از آن حضرت امام محمد باقر به خدا سوگند من هرگز كسى مانند ابى جعفر: گوید

 حالل گوشت چه نشانه اى دارند؟ پرندگانپرسیدم ،  علیه السالم

گوشت  بخور گوشت پرنده اى را كه به هنگام پرواز بالهایش را حركت مى دهد، و نخور: فرمود
 پرنده اى را كه در آن حال بالهایش رامى گستراند

 حالل و كدام نوعش حرام مى باشد؟ پرسیدم ، تخم هایى كه در جنگل مى بینم كدام نوعش

 است آن را كه دو طرفش مساوى است و بخور آن را كه دو طرفش بزرگ و كوچكنخور : فرمود
(412) 

، یكى از  دو نفر كه با هم نزاع داشتند به نزد من آمده: و نیز ابن ابى لیلى نقل شده كه مى گوید
دیدم موى زهار  این مرد این كنیز را به من فروخته و هنگامى كه او را برهنه نمودنم: آنان گفت 

 . ندارد و گمانم كه در اصل خلقت چنین بوده است

 !دارى ؟ مردم در این باره چاره جویى مى كنند، تو از چه چیز كراهت: ابن ابى لیلى به وى گفت 

 . حكم كنى اگر این عیب است به نفع من: مرد گت 

تو را مى  صبر كن مى روم بر مى گردم و پاسخ: ابن ابى لیلى پاسخش را ندانست ، به او گفت 
داخل خانه شد و از در دیگر خارج  گویم ، كه االن در شكم خود احساس ناراحتى مى كنم ، سپس

ین باره از ابى مطرح كرد و پرسید، آیا در ا گردیده به نزد محمد بن مسلم رفت و مساله را به او در



 دارى ؟ حدیثى در نظر امام محمد باقر جعفر

اصل كلى از آن  در این خصوص چیزى به خاطر ندارم ، ولیكن یك: محمد بن مسلم گفت 
اصل خلقت زیاد یا كم باشد عیب  هر چه كه از: در نظرم هست كه فرمود علیه السالم حضرت

 . است

و  (413) نمود آنان بازگشته ، و حكم به عیب بودن آنكافى است و آنگاه نزد : ابن ابى لیلى گفت 
اگر به مستحقان انفاق صدقات آشكارا    ان تبدوا الصدقات فنعما هى نیز در كافى درباره آیه شریفه

 مقصود از آن زكات واجب است: نقل شده است كه فرمود حضرتاز آن .كنید كارى نیكوست 

پنهانى به فقیران  و اگر در وان تخفوها و توتوها الفقراء :گفتم پس مقصود از: راوى مى گوید
 چیست ؟.آبرومند رسانید

نوافل كتمان كردن  اظهار نمودن را و در  �� �����  علیهم السالم فرمود صدقات مستتحب و ائمه
 (414) نگهداشتن را مستحب مى دانسته اند و پوشیده

است  الضرر و االضرار : نقل شده صلى اهللا علیه و آله و از جمله قواعد فقهى كه از رسول خدا
: گشوده مى شود، و داستان آن چنین است كه  آن، كه آن بابى است از علم كه هزار باب از 
 متعلق به براى رفتن به سوى درخت خرماى خود از سمرة بن جندب درخت خرمایى در باغستانى

تذكر داد و  منزل انصارى مى گذشت و از او اجازه نمى گرفت انصارى نخست با زبانخوش به او
درخت خرماى خود از  راى رفتن به سوىاز او خواست تا موقع عبور از خانه اذن بگیرد سمره ب

زبان خوش به او تذكر داد  انصارى نخست با.منزل انصارى مى گذشت و از او اجازه نمى گرفت 
سربرتافت ، و چون انصارى این بدید به  و از او خواست تا موقع عبور از خانه اذن بگیرد سمره

رسول خدا موضوع  عرضه داشت شكایت برد و جریان را صلى اهللا علیه و آله رسول خدا نزد
خواست تا به هنگام  شكایت داشتن انصارى را از این كار خالف سمره به او پیغام داد و از او

رسول خدا در مقام قیمت گذارى درخت بر آمده ولى  ورود استیذان نماید، سمره ابا كرد، تا این كه
 قیمتش را به او بدهند ولى با همحاضر شدند چند برابر  او همچنان امتناع مى ورزید تا این كه

معاوضه قرار  آن را با نخلى در بهشت مورد صلى اهللا علیه و آله قبول نكرد، سرانجام رسول خدا
: به انصارى رو كرده و فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا داد، سمره نپذیرفت ، در این موقع

ر والضرار، حقا كه ضرر رساندن و زیر با فانه الضر  را به نزد او بینداز برو درخت را بكن و آن
 (415) رفتن روا نیست ضرر

 : مؤ ّلف

 جاى شگفت نیست این كه كسى داراى نفسى خبیث و سرشتى ناپاك باشد، آن همه پیشنهادات

 .را نپذیرد علیه و آله صلى اهللا پیغمبر

سمره داد و او به  آمده ، زیاد حكم والیت بصره را به 50در ضمن وقایع سال  تاریخ طبرى و در
 . كوفه آمد و هشت هزار نفر را كشت



 !هیچ نترسیدى یك تن از آنان بى گناه باشد؟: زیاد به او گفت 

 . از كشتن افرادى مانند آنان هیچ ترسى ندارم: سمره پاسخ داد

  جنایات حیوانات: فصل سى و چهارم 

   دعا كرد) ع (در حق على ) ص (پیامبر  -1

اتفاق افتاده ،  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا گاو نرى االغى را كشته بود، این قضیه در زمان
جمعى از اصحاب خود كه ابوبكر و عمر نیز در میان آنان  پس هنگامى كه آن بزرگوار در میان

در این موقع . دعوى نزد آن حضرت آمده و نزاع خود را مطرح كردند ته بود طرفینبودند، نشس
 ! بین آنان داورى كن: رو كرده و فرمود پیامبر خدا به ابوبكر

 . ضمانى نیست ؛ زیرا حیوانى حیوان دیگر را كشته است: ابوبكر گفت 

 .ا تكرار كردعمر گفتار ابوبكر ر ! تو بین آنان قضاوت كن : پیامبر به عمر فرمود

 ! بین آنان حكم كن: رو كرد و فرمود علیه السالم به على صلى اهللا علیه و آله خدا رسول

داخل شده ، صاحبان گاو ضامن االغ  اگر گاو در استراحتگاه االغ: فرمود علیه السالم على
 .ضامن نیستند  هستند، و در صورت عكس 

الحمداهللا  :ست به سوى آسمان بلند كرد و فرمودد صلى اهللا علیه و آله در این هنگام رسول خدا
 . الذى جعل منى من یقضى بقضاء النبیین

 .(416) مى كند سپاس خداى را كه قرار داد از خاندانم شخصى را كه به قضاوتهاى پیامبران داورى

   در اسالم ضرر نیست -2

 : گاو این مرد شكم شترم را پاره كرده ، عمر گفت: دو نفر نزد عمر آمدند؛ یكى از آنان گفت 

 . جنایات بهائم را موجب ضمان ندانسته است صلى اهللا علیه و آله رسول خدا

یعنى در اسالم  ال ضرر وال ضرار : رسول خدا فرموده :به عمر فرمود علیه السالم امیرالمومنین
در این مورد اگر صاحب گاو گاوش را در راه شتر . تحمل ضرر روا نیست  ضرر رسانیدن و

شتر است ، و گرنه ضامن نیست ، و چون رسیدگى كردند دیدند صاحب گاو گاوش  بسته ضامن
 روستا آورده و در راه شتر بسته است ، پس عمر طبق فرموده آن حضرت حكم كرد و بهاى را از

 .(417) را از صاحب گاو گرفت و به صاحب شتر داد شتر

   ستمگر نیست) ع (على  -3

در یمن بود، روزى  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا از طرف علیه السالم هنگامى كه امیرالمومنین
اسب یكى از آنان گریخته و : نزاع خود را چنین مطرح كردند فر بر آن حضرت وارد شده ،چند ن

صاحب اسب گواه آورد كه اسب ، خود از خانه فرار كرده . كشته است  به مردى لگد زده و او را
 . است

 صلى اهللا علیه مقتول از یمن به نزد رسول خدا حكم به عدم ضمان نمود اولیاى علیه السالم على
 . نموده و خونبهاى كشته ما را پایمال كرده است على در حق ما ظلم: آمده و گفتند و آله



آفریده نشده  على ستمگر نیست ، و براى ستم نمودن: به آنان فرمود صلى اهللا علیه و آله پیامبر
كافر  است و والیت و خالفت پس از من از آن اوست ، حكم و سخنش حق ، و منكر والیتش

 .(418) است

   ضرر بر كشتزار -4

وارد مى  جنایات و آسیبهاى حیوانات را كه در روز بر كشتزار دیگران علیه السالم امیرالمومنین
زراعتش  روز خودش باید از صاحب زراعت در: آوردند موجب ضمان نمى دانست ، و مى فرمود

 .(419) پاسدارى كند، ولى ضررهاى شبانه آنها را موجب ضمان صاحبان آنها مى دانست

   جنایت سگ -5

گرفتن او را  او مى دانست ولى گاز جنایت روزانه سگ را موجب ضمان صاحب علیه السالم على
 .(420) در شب موجب ضمان نمى دانست

   ضمانت اهل خانه -6

ولى   اگر با اجازه اهل خانه وارد خانه شدى و سگ خانه تو را گاز گرفت ، آنان ضامن هستند
 .(421) اگر بدون اجازه وارد شدى ضامن نیستند

   حیوان سركش -7

نوبتهاى بعد  اولین حمله حیوان سركش را موجب ضمان نمى دانست ، ولى در علیه السالم على
 .(422) كردصاحبش را ضامن مى 

   تفصیل -8

پایمال كردن با دست و پا وارد مى آوردند  زیانهایى را كه چارپایان در اثر علیه السالم امیرالمومنین
واسطه لگد انداختن وارد مى آوردند  را كه به موجب ضمان صاحبانشان مى دانست و جنایاتى

 .(423) ( كه زننده ضامن است(حیوان را زده باشد  موجب ضمان نمى دانست مگر این كه كسى

   ضمانت راكب ، و قائد حیوان -9

قائد را  ولى. راكب حیوان را ضامن زیانهاى دست و پاى حیوان مى نمود السالمعلیه  امیرالمومنین
 .(424) تنها ضامن زیانهاى پاى حیوان مى دانست نه دست او

  حریم ها: فصل سى و پنجم 

شود چهل  فاصله دو چاهى كه براى آب دادن شتر حفر مى: مى فرمود لیه السالمع امیرالمومنین
 .ذراع ، و دو چاه آبیارى كشتزار شصت ذراع و دو چشمه پانصد ذراع باید باشد

 .(425) و كوچه اى كه مورد نزاع مى باشد، هفت ذراع آن به كوچه اختصاص دارد

  قراردادها: فصل سى و ششم 

بخورند مالى بدهكار  مردى گوسفندى را ذبح كرده با دوستان خود شرط بست كه اگر تمام گوسفند را
 .آن باشند نباشد ولى اگر چیزى از آن باقى گذاشتند بدهكارى تمام بهاى

باطل است چه كم و چه  آنان فرمود شرط بندى در مورد خوردن مطلقابه  علیه السالم امیرالمومنین



 .(426) زیاد، و از پرداخت غرامت جلوگیرى نمود

براى پدر زن  اج نماید وكسى كه با زنى ازدو : نقل شده كه فرمود علیه السالم از حضرت رضا
 .(427) باطل مى باشد مالى قرار دهد، اصل عقد صحیح است و آنچه كه براى پدر قرار داده

  تادیبات: فصل سى و هفتم 

   نوعى داورى -1

 عرضه داشتند تا آن علیه السالم هاى خط خود را خدمت حضرت امیردانش آموزانى نمونه 

 .حضرت خوش خطترین آنها را انتخاب كند

در حكم  انند جوردر آن هم (428) این هم یك نوع داورى است ، و جور: فرمود علیه السالم على
از سه   بیش  به معلم خود برسانید، اگر در مقام تادیب ، شما را: است ، و آنگاه به آنان فرمود

  .(429) ضربه بزند از او قصاص گرفته مى شود

  
  

   كودك یتیم -2

زنى  ودك یتیم را مانند فرزند خودت ادب كن و از هر خطایى كه به سبب آن فرزند خود را مىك
 .(430) او را بزن

   تادیب قماربازان -3

 امام. مشغول بودند د نفر را دید به بازى شطرنجاز راهى مى گذشت چن علیه السالم امیرالمومنین

چیستند این تمثالهائى كه شما بر  التماثیل التى انتم لها عاكفون ؛ ما هذه :به آنان فرمود علیه السالم
 آنها ایستاده اید؟

 .(431) پس آنان را تادیب نموده ، در آفتاب معلق نمود

   تنبیه -4

دستش  آن حضرت چنان بر. آوردند علیه السالم مردى را كه استمناء كرده بود نزد امیرالمومنین
 .(432) المال به او زن داد كوفت كه دستش قرمز شده و آنگاه از بیت

   از وظائف امام -5

نادان ، و  بر امام واجب است كه دانشمندان فاسق و پزشكان: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(434) مفلس را حبس نماید (433) كرایه دهندگان

   جوان سفیه -6

خود را ادا  شخص بدهكارى كه قرض: و نیز فرمود. جوان سفیه باید نگهدارى شود تا عاقل گردد
مالى به دست  افالس او ثابت گردد او را آزاد مى كنند تاشود، و چنانچه   نمى كند باید حبس 

طلبكارانش را سر مى دواند  و كسى كه بدهیهاى خود را نمى دهد و. آورده و دیون خود را ادا نماید
به نسبت دیونش بین طلبكارانش تقسیم  باید زندانى شود، و آنگاه او را وادار مى كنند كه داراییش را



 .(435) زد امام این كار را مى كندكند، و اگر امتناع ور 

   عالج -7

فروخت ، كنیز از  پدر را به مردى) كنیزى كه از موالیش فرزند دارد(پسرى بدون اجازه پدر ولیده 
این كنیز : اول با مشترى به مخاصمت برخاست و گفت  الىدر این هنگام مو . مشترى پسر زایید

آن را به تو فروخته است ، مشترى انكار مى كرد، خصومت  ولیده من است و پسرم بدون اجازه ام
 .بردند السالم علیه به نزد حضرت امیر

ت را مشترى حضر  .كنیز و پسرت را از مشترى بگیر: به موالى اول فرمود علیه السالم امیرالمومنین
) پسر موالى اول (جوان فروشنده  :سوگند داد تا برایش چاره اى كند على علیه السالم به او فرمود

 . مشترى جوان را نگهداشت معامله را امضا نماید؛  را نزد خودت نگهدار تا پدرش 

 . فرزندم را رها كن: موالى اول به مشترى گفت 

 . هم مگر این كه پسرم را به من رد نمایىبه خدا سوگند او را به تو نمى د: مشترى گفت 

 .(436) موالى اول چون این بدید تنها معامله پسر مشترى را اجازه داد بدون مادر

   افسانه گو در مسجد -8

تازیانه بر  مسجد مردى را دید افسانه گویى مى كند، آن حضرت با در علیه السالم امیرالمومنین
 .(437) بدنش بنواخت و او را از مسجد بیرون كرد

   تازه مسلمان -9

علیه  على خوك بریان شده دیده بودند نزد حضرتمردى نصرانى را كه تازه مسلمان شده و با او 
 .آوردند السالم

 چرا مرتكب چنین خطائى شدى ؟: به او فرمود علیه السالم آن حضرت

 . بیمار شدم و به خوردن گوشت نیازمند گردیدم: گفت 

اگر : او فرمود و آنگاه به. چرا از گوشت بزغاله استفاده نكردى با اینكه داشتى  : علیه السالم على
پس به قدرى او . مى كنم  ولى اكنون تو را تادیب. گوشت خوك را خورده بودى به تو حد مى زدم 

 .(438) را زد كه بولش جارى گردید

   فریادرس آمد -10

مرد را دید زد و  از قبیله همدان بیرون شد، در بین راه دو علیه السالم على: جزرى آمده  كامل در
صداى استغاثه اى  خورد مى كردند، آنان را از هم جدا نموده و به راه خود ادامه داد، ناگهان

پس دو مرد را دید  .فریادرس آمد :به جانب او شتافت و مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین. شنید
پیراهنى به این مرد فروخته ام ! یا امیرالمومنین  : ن از دیگرى شكایت داشته و گفتكه یكى از آنا

درهمهاى سالم و بدون عیب به من تحویل دهد و او این  به هفت درهم و با او شرط كرده ام كه
من از گرفتن آنها امتناع ورزیده از او مطالبه دراهم سالم  درهمهاى معیوب را به من داده است ، و

 .زد دم ، پس سیلى به صورتمنمو 



 چه مى گویى ؟: امیرالمومنین به زننده فرمود

 .راست مى گوید: گفت 

یا : گفت  مرد! قصاص بگیر: به شرط خود وفا كن ، و آنگاه به مضروب فرمود: به او فرمود
 عفو كنم ؟

 . اختیار آن با خود توست: فرمود علیه السالم امام

حضرت پانزده  پس مردى او را بر دوش گرفت و آن. گیرید او راب: و سپس به همراهان خود فرمود
 .(439) این سزاى هتك حرمت توست نسبت به آن مرد: تازیانه به او زد و فرمود

  استناد به كتاب و سنت: فصل سى و هشتم 

   دیه علقه -1

) بسته  مقدارى خون(مردى ضربه اى بر شكم زنى وارد ساخت ، زن بر اثر آن ضربه علقه اى 
چهل دینار به زن بدهد، و این آیه  آن مرد باید دیه علقه را در: حضرت امیر فرمود. سقط كرد

 .(440) ... سالله من طین ولقد خلقنا االنسان من :شریفه را تالوت نمود

قرار دادیم  ( رحم(به تحقیق انسان را از خالصه گل بیافریدیم و سپس آن را در قرارگاهى استوار 
å É گوشت جویده گردانیدی سپس آن نطفه را پاره خون بسته گرداندیم ، پس آن خون بسته را مانند

را گوشت پوشانیدیم ، پس آفریدیم او را  پس آن گوشت را استخوانهاى گردانیدیم پس آن استخوانها
پس بزرگ است خدایى ). در آورده و در او روح دمیدیم  او را به صورت انسانى(آفرینشى دیگر 

 . كه بهترین آفرینندگان است

و مضغه شصت دینار، و استخوان  چهل دینار، دیه نطفه بیست دینار، و علقه: و آنگاه فرمود
از   كامل قبل از دمیدم روح صد دینار، و پس  هشتاد دینار و جنین  پیش از تمام شدن خلقتش 

 .(441) دمیدن روح هزار دینار مى باشد

به آیات قرآن استدالل  كالله و اب در معناى علیه السالم ذشت كه آن حضرتو پیش از این گ
قبال عمر نیز آن هنگام كه خواست بر  و در. نمود، در قبال ابوبكر كه از معناى آنها عاجز ماند

 :كند، آن حضرت به این آیه شریفه استدالل نمود زنى كه بطور اجبار تن به زنا داده بود حد جارى

و هنگامى كه عثمان . و نگذاشت به او حد بزند .(442) علیه ر باغ وال عاد فال اثمفمن اضطر غی
به این دو  علیه السالم از شش ماه فرزند زاییده بود حد بزند، آن حضرت خواست زنى را كه پس

و نگذاشت به او حد  (444) ... والوالدات یرضعن (443) ... و حمله و فصاله :استشهاد نمود شریفه آیه
 . جزء و سهم و حین و قدیم بزند و گذشت استناد آن حضرت به آیات قرآن در معناى

   عمل مستحب -2

اول ماه رمضان  مستحب است مرد با همسر خود در شب: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
حالل  (445) ى نسائكم ؛احل لكم لیله الصیام الرفث ال :آمیزش نماید؛ زیرا خداى تعالى مى فرماید

 .(446) شده است از براى شما در شب ماه رمضان آمیزش با همسرانتان



 بازگشت سه عمل -3

عمل است كه بازگشت  سه: فرمود علیه السالم امیرالمومنین: آورده  خصائص در) ره (سید رضى 
ستم كردن ، پیمان شكستن  :اند آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود كه در قرآن كریم ذكر شده

اى مردم ، سركشى و ستم كردن شما بر  (447) انفسكم ؛ بغیكم على  یا ایها الناس  .، مكر و تزویر
 . خود شماست

 .(449) اهل خودش احاطه نمى كند نیرنگ بد، مگر به (448) و من نكث فانما ینكث على نفسه ؛

   نعلین زرد -4

ها بقره ان :فرماید نعلین زرد اندوه را كم مى كند؛ زیرا خداوند مى: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 نظركنندگان را شاد و مسرور مى گرداند گاوى است زرد كه (450) صفراء فاقع لونها تسر الناظرین ؛

(451). 
   آزمایش الهى -5

. داشتند بیمار شده بود، گروهى از آن حضرت عبادت نموده عرضه علیه السالم امیرالمومنین
 چگونه صبح نمودى ؟

 .به بدى و شر: فرمود

 !آیا كسى همانند شما این گونه سخن مى گوید؟! سبحان اهللا : گفتند

 فتنه والینا ترجعون و نبلوكم بالشر و الخیر :خداى تعالى مى فرماید: دفرمو  علیه السالم آن حضرت

به سوى ما ) و به هنگام مرگ ) و ما شما را به بد و نیك مبتال كرده بیازمائیم: یعنى  (452) ؛
 بیمارى و فقر است ، به جهت امتحان و آزمایش همانا خیر تندرستى و بى نیازى ، و شر بازگردید

. 
   عثمان برخاست -6

حال احرام بود تقدیم  در كبكى را صید نموده و آن را پخته به عثمان كه (453) چند نفر از اهل حل
ایم بلكه افرادى غیر محرم  این صیدى است كه ما خود آن را شكار ننموده: نمودند، عثمان گفت 

از آن میان . براى ما بدون مانع مى باشد آن را صید نموده براى ما آورده اند بنابر این خوردن آن
 .شمردصیدى را جایز نمى  خوردن چنین علیه السالم على: مردى گفت 

گردید،  با قیافه اى خشمگین وارد علیه السالم على. عثمان كسى را به نزد آن حضرت فرستاد
 تو زیاد با ما مخالفت مى كنى ؟: عثمان به آن حضرت گفت 

دارند مردى  یاد مى كنم خدا را درباره كسانى از شما كه بخاطر: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
به وى دوازده نفر از صحابه  آورد و پیغمبر صلى اهللا علیه و آله خدا پنج تخم شتر مرغ نزد رسول

برخاست و داخل در خیمه گاه خود گردید و  رسول خدا بر آن گواهى دادند، در این موقع عثمان
 .(454) اهل حل گذاشت طعام را براى

   سفر حج -7



زیرا  هرگاه كسى از شما بخواهد حج برود خودش در تهیه مقدمات سفرش اقدام نماید؛: فرمود
خروج داشتند براى آنان  اگر آنان اراده (455) ولو ارادوا الخروج ال عدواله عده ؛ :خداوند مى فرماید

 .(456) ساز و برگى آماده مى كردند

   آثار گناه -8

مى شود، حتى زخم  هبپرهیزید از ارتكاب گناهان ؛ زیرا هرگونه بالء و فقرى از گناه برخاست: فرمود
كسبت ایدیكم و یعفوا عن  و ما اصابكم من مصیبه فبما :و خداوند مى فرماید. و رنج و مصیبت 

كه دستهاى شما فراهم آورده و گناهانى است  آنچه برسد شما را از آفات ، پس به سبب .(457) كثیر
 .(458) گذرد خداوند از بسیارى از گناهان در مى

   احكام ناحق شریح -9

امام ) ه السالمعلی كهیل بر ابى جعفر حكم بن عتیبه و سلمه بن: عبدالرحمن بن حجاج مى گوید
 .با سوگند پرسش نمودند وارد شده از آن حضرت از حكم شاهد) محمد باقر

 همچنین على به وسیله آن حكم نموده و صلى اهللا علیه و آله رسول خدا: فرمود علیه السالم امام

در مسجد  علیه السالم على تا اینكه فرمود نزد شما در كوفه بدان حكم نموده است ، علیه السالم
قفل تمیمى در حالى كه زرهى به همراه داشت بر آن حضرت  كوفه نشسته بود ناگهان عبداهللا بن

) جنگ صفین (این زره طلحه است كه در روز بصره : به عبداهللا گفت  علیه السالم على. گذشت 
 . از او ربوده شده است

امیرالمومنین    به نزد شریح قاضى مى رویم ، رفتند، شریح به قضاوت نشست: عبداهللا گفت 
 . این زره طلحه است كه در روز بصره از او ربوده شده است: فرمود

 !در این باره شاهد بیاور: شریح 

 .امام حسن را آورده بر آن گواهى داد علیه السالم على

 .با گواهى یك نفر حكم نمى كنم مگر این كه دیگرى با او باشد: شریح 

 .گواهى دادحضرت على قنبر را آورد و او بر آن 

 . قنبر برده است و شهادتش نافذ نیست: شریح 

بار قضاوت  سه) شریح (بگیر زره را كه این مرد : خشمگین شده به قنبر فرمود علیه السالم على
من پس از این : داشت  در این موقع شریح تكانى خورده و به آن حضرت عرضه. به ناحق نمود

قضاوت ناحق مرا به من  د مگر این كه علت سه بار، هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نخواهم كر 
گواه بیاور با : دعوا كردم گفتى  هنگامى كه طرح! واى بر تو: امیرالمومنین به او فرمود. بگویید

مال ربوده شده هر جا كه یافت شود بدون اقامه  فرموده صلى اهللا علیه و آله این كه رسول خدا
د او این حدیث رسول خدا را نشنیده ، آنگاه حسن را آوردم شای : گواه گرفته مى شود، پس من گفتم

او یك شاهد است و من با شهادت یك شاهد حكم نمى كنم ، با : گفتى   و بر آن گواهى داد، پس
 سپس قنبر را. با یك شاهد و سوگند، حكم نموده است  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا این كه



كه  رده است و من با گواهى برده حكم نمى كنم ، با ایناو ب: آوردم و گواهى داد، پس گفتى 
بر امور  امام مسلمین! واى بر تو: و آنگاه فرمود. گواهى برده اگر عادل باشد پذیرفته است 

 .(459) بزرگتر مسلمین مامون و مورد اعتماد است

  استناد به كتب آسمانى: فصل سى و نهم 

   نوعى مجازات -1

در روز  در مسجد كوفه نشسته بود، در این هنگام چند نفر را كه علیه السالم روزى حضرت امیر
 .ماه رمضان افطار كرده بودند نزد آن حضرت آوردند

 ان غذا خورده اید؟آیا شما در روز ماه رمض: از آنان پرسید علیه السالم على

 . بله

 یهودى هستید؟

 . نه

 نصرانى هستید؟

 . نه

 پس چه دینى دارید كه مخالف دین اسالم است ؟

 . مسلمان هستیم

 پس مسافرید؟

 . نه

مى  آیا بیمارى دارید كه موجب افطار شما شده و ما از آن اطالعى نداریم زیرا خداى تعالى
 . بل االنسان على نفسه بصیره :فرماید

 . چ بیمارى نداریمهی

صلى اهللا  رسالت محمد به یگانگى خداوند و: تبسم نمود و به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 گواهى مى دهید؟ علیه و آله

 . یگانگى خدا را قبول داریم ولى محمد را نمى شناسیم

 . محمد فرستاده خداست

 . ما پیامبرى او را قبول نداریم

 .قتل خواهم رساند گواهى ندهید شما را به اگر بر پیامبرى محمد

 . هر چه مى خواهى بكن

كوفه برده و  به مامورین انتظامى دستور داد آنان را به خارج علیه السالم در این موقع امیرالمومنین
آنگاه به آن گروه  دو گودال نزدیك هم حفر نموده و با روزنه اى آنها را به هم ارتباط دهند، و

 . به وسیله دود خواهم كشت شما را: فرمود

 السالم علیه در این موقع امام. هرچه مى خواهى بكن همانا حكم تو تنها در این دنیاست : گفتند



افروختند و   گودال دیگر آتش  آنان را به آرامى در میان گودال انداخت و آنگاه دستور داد در
 برگشته اید یا نه ؟ خود پیوسته بر ایشان بانگ مى زد چه مى گوئید آیا از عقیده

 .هر چه مى خواهى انجام بده ، تا این كه به وسیله دود كشته شدند: مى گفتند

تا اینكه  .این خبر در گوشه و كنار و در شهرها منتشر گردید و مردم درباره آن سخن ها مى گفتند
ینه اهل مدینه كه یهودیان مد یك روز كه آن حضرت در مسجد تشریف داشت ، مردى یهودى از

از بستگانش وارد كوفه شده و مستقیما به  به بزرگى و دانایى او و پدرانش معتقد بودند با گروهى
علیه  بیرون مسجد بار انداختند، و به آن حضرت طرف مسجد جامع كوفه رهسپار گردیده در

شما به  یهود هستیم كه از حجاز آمده با شما گفتگویى داریم آیا پیغام دادند كه ما قومى از السالم
 شما وارد شویم ؟ نزد ما مى آیید، یا ما بر

زودى وارد  به: خود به طرف آنان از مسجد بیرون رفت و مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 چیست ؟ مطلب شما: پس به ایشان فرمود). یعنى مسلمان مى شوند(مسجد خواهند شد 

 در دین محمد گذارده اى ؟ این چه بدعتى است كه! اى پسر ابیطالب : بزرگشان گفت 

 چه بدعتى ؟: حضرت فرمود

را منكر بوده  شنیده ایم گروهى را كه به یگانگى خداوند اقرار داشته ولى نبوت محمد: یهودى گفت 
 . اند با دود كشته اى

علیه  موسى تو را سوگند مى دهم به حق نه آیه اى كه در كوه طور بر: امیرالمومنین به وى فرمود
پس از وفات موسى  آیا مى دانى كه... زل گردیده ، و به حق كنائس پنجگانه قدس نا السالم

بودند ولى نبوت موسى را قبول  كسانى را نزد یوشع بن نون آورده كه معترف به یگانگى خداوند
 قتل رساند؟ نداشتند یوشع آنان را به همین ترتیب به

 . مى دانم: یهودى گفت 

 پس. اهى مى دهم كه تو صاحب سر و رازدان موسى هستى گو : در این هنگام یهودى گفت 

را باز  كاغذ علیه السالم على. یهودى كاغذى از قباى خود بیرون آورد و به دست آن حضرت داد
 . نموده و آن را نگاه كرد و سپس گریست

مگر خط  چرا گریه مى كنى ؟ این كاغذ كه به خط سریانى است و تو عرب هستى: یهودى گفت 
 مى دانى ؟ آن را

 . آرى ، اسم من در آن نوشته شده: فرمود

 اسمت را به من نشان بده و بگو نام تو به لغت سریانى چیست ؟: یهودى گفت 

 .باشد مى الیا نام من به سریانى: آن حضرت اسم خود را به او نشان داد و فرمود

به مردم از  اولى هستى صلى اهللا علیه و آله گواهى مى دهم كه تو پس از پیغمبر: یهودى گفت 
 .و همگى آنان با آن حضرت بیعت نموده ، وارد مسجد شدند. جهانهایشان 

طومار نیكان ،  سپاس خداى را كه هرگز مرا فراموش نكرده ، و نام مرا در: فرمود علیه السالم على



 . ثبت نموده است

 : مؤ ّلف

هل كتاب در مساجد، و دیگرى دخول ا یكى عدم جواز: از این خبر، دو مطلب استفاده مى شود
 .(460) ولو آن كه موحد باشد صلى اهللا علیه و آله جواز قتل منكر نبوت پیغمبر

   خبر دادن از كتب ادیان دیگر -2

آورده و آنگاه  روهى از علماى یهود نزد ابوبكر آمده تا این كهگ: آورده  ارشاد در) ره (شیخ مفید 
آیا نه چنین است : فرمود شرفیاب شدند، آن حضرت به آنان علیه السالم به محضر امیرالمومنین

نشسته بود، ناگهان فرشته اى از  كه در بعضى از كتابهایتان آمده كه روزى موسى بن عمران
 .(461) گذشت 11از فصل  12خبر  بر به تفصیلى كه درتا آخر خ... مشرق به نزد او آمد

  حكم بر خالف دیگران: فصل چهلم 

   گرمابه -1

رنج ! به گرما بدجائى است: و عمر داخل در گرمابه شدند، عمر گفت  علیه السالم حضرت على
 .و زحمتش زیاد، و حیا، و عفتش كم مى باشد

بدن را مى  بلكه آن خوب جایى است ، چرك و آلودگى: به او فرمود علیه السالم حضرت امیر
 .(462) زداید و آتش را به یاد مى آورد

   لذیذترین گوشت ها -2

 . است پاكیزه ترین گوشتها گوشت مرغ: عمر گفت . در حضور عمر سخن از گوشت به میان آمد

گوشتها گوشت جوجه  مرغ بسان خوك پرندگان است ، پاكیزه ترین: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(463) اى است كه به پرواز در آمده یا قریب به آن باشد

   !عثمان مخالفت كرد -3

خواندن بر  هنگامى كه عمر از دنیا رفت و او را كفن نمودند، حضرت امیر علیه السالم براى نماز
 . او محاذى سر او ایستاد و عثمان محاذى پاهایش

 . اینجا كه من ایستاده ام درست است: ه عثمان فرمودب علیه السالم على

 چقدر زود: بلكه اینجا كه من ایستاده ام ، در این هنگام عبدالرحمن بن عوف گفت : عثمان گفت 

 خودت بر جنازه عمر نماز: پس از مرگ عمر اختالف كردید، پس به صهیب رو كرده و گفت 

 .(464) بود ى نمازهاى فریضه مسلمین برگزیدهبخوان همان گونه كه او تو را به عنوان پیشوا

   بخیل از ظالم معذورترست -4

پس به او  سخنش را شنید علیه السالم حضرت امیر. بخیل از ظالم معذورترست : مردى مى گفت 
اموال مردم را به صاحبانشان  نیست ؛ زیرا شخص ظالم ، توبه و استغفار مى كند و چنین: فرمود

بخیل آنگاه كه بخل ورزد نه زكات مى دهد، نه به  رد مى نماید و ذمه اش برى مى شود، ولى
و حرام است . مى آورد، و نه از مهمانى پذیرایى مى نماید فقیرى كمك مى كند و نه صله رحم بجا



 .(465) خیل در آن داخل گرددب بر بهشت كه

   عمل اهل باطل -5

داشت اندكى  سر از سجده دوم بر مى علیه السالم هرگاه امیرالمومنین: اصبغ بن نباته مى گوید
شما ابوبكر و  پیش از! یا امیرالمومنین : ى عرضه داشتندعده ا. مى نشست و آنگاه برمى خاست 

 .عمر چنین نمى كردند، بلكه بعد از سجده یكراست بر مى خاستند

اهل باطل است ؛ زیرا این رفتار بر عظمت و توقیر نماز  این عمل: فرمود علیه السالم آن حضرت
 .(466) مى افزاید

   قبر هود و یهودا -6

بود كه یهودیان ، مردگان  قبر بزرگى نخیله اصبغ بن نباته مى گوید در: نصر آمده  صفین در
پرسید؛ مردم درباره این قبر چه مى  خود را در اطراف آن به خاك مى سپردند، على علیه السالم

 گویند؟

بدین  مى گویند قبر هود پیامبر است ، آنگاه كه قومش از اطاعت او سربرتافتند: گفت  امام حسن
 . سرزمین آمده و در اینجا وفات نموده است

آگاهترم ،  دروغ مى گویند، حقا كه من نسبت به این قبر از آنان: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
مطلعى پیدا مى  آیا در این نواحى شخص: این قبر یهودا پسر بزرگ یعقوب است ، آنگاه فرمود

 . بله: شود؟ گفتند

 منزل تو كجاست ؟ :امام به او فرمودند. پیرمرد كهنسالى را به نزد آن حضرت آوردند

 .در ساحل دریا: گفت 

 فاصله اش با كوه سرخ چقدر است ؟: فرمود

 . به آن نزدیك است: گفت 

 قوم تو درباره آن چه مى گویند؟: فرمود

 . مى گویند قبر ساحرى است :گفت 

 در روز قیامت هفتاد: آنگاه فرمود. خالف مى گویند، آن قبر هود است و این قبر یهودا: فرمود

حساب  هزار نفر از پشت شهر كوفه با چهره هایى تابان همچون مهر و ماه محشور شده بدون
 .(467) داخل در بهشت مى شوند

 تبع دانیال پیغمبر و دو دختر در اینجا مناسب است داستان داللت آن بزرگوار را از قبر: مولف 

 .(اگر چه از موضوع این فصل خارجند(نقل كنیم  كه براى عمر و ابوبكر بیان فرموده

نمود در آنجا  هنگامى كه ابوموسى اشعرى شهر شوش را فتح: آمده  (468) در تاریخ اعثم كوفى
بزرگى به شكل قبرى دید  اتاقى قفل شده دید، دستور داد قفل را شكستند، پس در میان اتاق سنگ

ابوموسى از بلندى قد آن جسد در  ن شده بود مشاهده نمود،كه در میان آن جسدى كه باطال كف
او مرد درستكارى بوده كه در عراق مى : اهل آنجا از هویت آن پرسش نمود؛ گفتند شگفت شده از



عراقیها به وسیله او از خدا طلب باران مى نموده اند، از قضا در سالى ما دچار خشكى  زیسته و
طلب باران  عراقیها درخواست نمودیم تا نزد ما بیاید و براى مابى بارانى شدیدى شده او را از  و

بازنگردانیم و لذا ما پنجاه  ولى آنان از فرستادن وى امتناع ورزیدند از ترس این كه مبادا او را. كند
بفرستند پس او را فرستادند و براى ما طلب باران  نفر به عنوان گروگان نزد آنان فرستادیم تا او را

نمود، و ما از پنجاه نفر خود صرفنظر كرده   براى ما گشایش  داوند به وسیله دعاى اونمود و خ
ابوموسى جریان را به عمر نوشت ، . تا این كه نزد ما وفات نمود او را در همین جا نگهداشتیم

و سقم این داستان را از صحابه پرسش نمود، هیچ كس در این رابطه  عمر چگونگى و صحت
این دانیال است كه از پیامبران الهى بوده : كه فرمود علیه السالم امیرالمومنین . اطالعى نداشت ب

 زمان پادشاهى بخت النصر و شاهانى دیگر مى زیسته ، و شرح زندگانى او را تا زمان و در

جایى به  به ابوموسى بنویس جسد را بیرون آورده و در: و به عمر فرمود. بیان داشت   مرگش 
ابوموسى دستور داد  عمر جریان را به ابوموسى نوشت. اهل شوش دفن نمایددور از دسترس 

وسط آن حفر و دانیال را در  خشك نموده و قبرى در) كه از كنار شهر مى گذشت (رودخانه را 
و . آب را بر روى آن جارى ساخت  آن دفن كنند و آنگاه آن را با سنگهاى بزرگ ، مستحكم نموده

در زمان خالفت ابوبكر : نقل كرده كه فرمود السالم علیه ز امام صادقاز ابوبصیر ا مناقب در
بنا كنند، و آنگاه كه از ساختمان مسجد فارغ مى شدند  عدن ساحل قومى مى خواستند مسجدى در

. ، آنان به نزد ابوبكر آمده قصه خود را بیان داشته و از او چاره جویى نمودند بنا فرو ریخت
 خواند و آنان را سوگند داد كه اگر كسى در این باره مطلبى مى داند براى مردم خطبه ابوبكر

سمت قبله  در قسمت راست و چپ آن موضع از: به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین. بگوید
 هستم و خواهرم رضوى من : زمین را حفر نموده به دو قبر مى رسید كه بر روى آنها نوشته است

و بدن آنان برهنه است ، پس آنان را غسل داده  . ار شرك نورزیده ایمكه به خداى عزیز جب حبى
مسجدتان را بنا كنید كه بر جا خواهد   خاكشان بسپارید و سپس  كفن نموده بر آنان نماز گزارده به

 .عمل كرده آن را صادق یافتند علیه السالم حضرت پس طبق فرموده آن. ماند

   حكم طالقهاى سابق -7

ازدواج  زنى كه شوهرش یك بار یا دو بار او را طالق داده و آنگاه مرد دیگرى با وىعمر درباره 
اول او را به عقد در آورده  نموده و او را طالق داده و یا مرده ، و پس از انقضاى عده اش شوهر

در سابق یك بار او را طالق داده  یعنى اگر مثال(، تعداد طالقهاى سابقش را به حساب مى آورد 
 .(...بیشتر و ، حال مى توانست فقط دو بار او را طالق دهد نهبود

سه دفعه ) محلل  یعنى(آیا ازدواج با شوهر دیگر ! سبحان اهللا : مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 (469) !برد؟ را از بین مى برد ولى یك دفعه را از بین نمى) شوهر سابق (طالق 

  مدعى بین دو محذور: فصل چهل و یكم 

 .شوهرم با كنیز زنا مى كند: آمده گفت  علیه السالم زنى نزد حضرت امیر



و اگر دروغ  اگر راست مى گویى شوهرت را سنگسار مى كنیم ،: به وى فرمود علیه السالم على
 . را تازیانه مى زنیم ؛ زیرا به شوهرت تهمت زده اىمى گویى تو 

 .(470) مرا به نزد اهلم بازگردانید كه درونم از غیظ و غیرت ؛ چون آتش مى جوشد: زن گفت 

  اقرار: فصل چهل و دوم 

   ضمنى اقرار -1

ازدواج  این غالم من بدون اجازه ام: برد و گفت  علیه السالم مردى غالم خود را نزد حضرت امیر
 . كرده است

 . آنان را از هم جدا كن: حضرت به او فرمود

 ! اى دشمن خدا زنت را طالق بده: موال به غالم رو كرده و گفت 

 تو چه گفتى ؟: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 . گفتم زنت را طالق بده: موال

زنت را  تو االن اختیار دارى ، مى خواهى: به غالم رو كرده و به او فرمود علیه السالم على
 .طالق ده و مى خواهى او را بگذار

 ؟ چگونه حقى را كه متعلق به من بود به دیگرى واگذار نمودى! یا امیرالمومنین : موال گفت 

زنت را  ضاى اقرار خودت بود؛ زیرا وقتى كه به غالم گفتىدرست است ولى آن به اقت: فرمود
 .(471) طالق بده به ازدواج او اقرار كرده اى

   استنباط از وصیت -2

را كه از  موقعى كه پسرم بزرگ شد آنچهمردى ده هزار درهم به شخصى داد و به او وصیت كرد 
 علیه السالم حضرت امیر بزرگ شد، وصى نزد موصى و چون پسر. آنها دوست دارى به او بده 

 بدهم ؟ موصى باید به فرزند حاال چقدر: را بیان داشت و گفت  موصى رفت و وصیت

 مایل هستى چقدر به او بدهى ؟ علیه السالم على

 . هزار درهم

خودت  ار درهم كه دوست داشته اى براى خودت بگذارى به او بده و هزار درهم براىحاال نه هز 
 .(472) بگذار

: بود فتهو گذشت در خبر نهم از فصل هشتم این كه مرد و زنى را نزد عمر آورده ، مرد به زن گ
  حد بزند پس  تو از من زناكارترى ، و عمر خواست به هر دو: و زن به او گفته بود! اى زناكار

دو حد است ؛ حد افتراء  بر مرد، حدى نیست و زن مستحق: به او فرمود علیه السالم امیرالمومنین
ى ؛ یعنى من هم از من زناكارتر  و حد زنا به علت اقرار او به زنا؛ زیرا وقتى به مرد گفته تو

 .زناكارم ولى كمتر از تو

 حكم از روى لوازم خفى: چهل و سوم  فصل

   این حكم خداست -1



خریدارى نموده  از مردى اعرابى ، ماده شترى به چهار صد درهم صلى اهللا علیه و آله رسول خدا
. ل من است ما درهمها و شتر،: تحویل گرفت ، فریاد بر آورد بود، و هنگامى كه اعرابى پول را

 ! اعرابى قضاوت كن بین من و: اتفاقا ابوبكر از آنجا عبور مى كرد، پیامبر به ابوبكر فرمود

ابوبكر را  عمر نیز از آنجا عبور مى كرد و سخنان. اعرابى از شما گواه مى خواهد: ابوبكر گفت 
صلى اهللا علیه  پیامبر گردید، از دور نمایان علیه السالم در این موقع على. در آن باره تكرار نمود

 قبول دارى این جوان كه مى آید بین ما قضاوت كند؟ :به اعرابى فرمود و آله

 . بلى: گفت 

 .حضرت على آمد، اعرابى ادعاى خود را مطرح كرد

 ! شتر را به پیامبر تسلیم كن: به اعرابى فرمود علیه السالم امیرالمومنین

اى نبخشید،  بار گفتار خود را تكرار نمود ولى نتیجه اعرابى اعتنا نكرد تا این كه آن حضرت سه
: اهل حجاز گفتند  پس  .اعرابى را با یك ضربه شمشیر، دور كرد علیه السالم در این هنگام على

 .عضوى از او را قطع كرد: اهل عراق گفتند كه با آن ضربه ، سر او را پراند و

ما شما را در وحى تصدیق مى ! رسول اهللا  ای: به پیامبر عرضه داشت  علیه السالم و آنگاه على
 .(473) !؟ كنیم چگونه در چهار صد درهم تصدیق ننمائیم

: آنان فرمود بهبه ابوبكر و عمر رو كرده و  صلى اهللا علیه و آله كه پیغمبر: و در خبرى آمده 
 .این حكم خداست نه آنچه كه شما به آن حكم كردید

 : مؤ ّلف

محال است كه آن  از صنایع حیرت آور خدا و نفس پیغمبر است و علیه السالم گرچه امیرالمومنین
اال این كه آنان به قدر سایر صحابه  ثریا و ثرى دو و دیگران به مقام و منزلت او برسند همچون

و این خزیمه بن ثابت است كه در نظیر چنین . توجه نداشته اند هللا علیه و آله همپیغمبر صلى ا
 چگونه گواهى نادیده مى دهى ؟: گواهى نادیده داد، و پیامبر به وى فرمود قضیه اى براى پیامبر

چگونه  ما شما را در وحى و اخبار آسمانى تصدیق مى كنیم ،! یا رسول اهللا : عرضه داشت 
گواهیش را  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا پس. خبرهاى زمین تصدیق ننمائیم ممكن است در 

 . لقب یافت ذوالشهادتین قرار داد و به همین جهت پذیرفت و یك شهادتش را جاى دو شهادت

   داستان قدامه -2

: گفت  قدامه بن مظعون ، شراب نوشید، عمر تصمیم گرفت بر او حد جارى كند، قدامه به عمر
و عملوا  لیس على الذین آمنوا :زیرا خداوند در قرآن مجید مى فرماید. من روا نیست  حد بر

انجام داده اند، گناهى  بر آنان كه ایمان آورده اند و كردار شایسته الصالحات جناح فیما طعموا
 .كارهاى شایسته بكنند نیست در آنچه خورده اند، هرگاه بپرهیزند و ایمان بیاورند و

: وى فرمود این را شنید نزد عمر رفت و به علیه السالم امیرالمومنین. او صرفنظر كردپس عمر از 
 چرا به قدامه حد نزدى ؟



 . قدامه این آیه را برایم خواند و خود را از مصادیق آن دانست: عمر

كردار نیك  قدامه از مصادیق این آیه نیست ؛ زیرا كسانى كه ایمان آورده و : علیه السالم على
را از آن گفتارش  ام مى دهند هرگز حرامى را حالل نمى شمرند، اینك قدامه را برگردان و اوانج

قتل برسان ؛ زیرا از اسالم خارج شده  و اگر توبه نكرد او را به. توبه بده و بر او حد جارى كن 
 . است

 ندامت و عمر به خود آمد و قدامه را طلبید، و چون قدامه از جریان باخبر شد نزد عمر اظهار

را نمى  توبه كرد و عمر از حكم قتلش درگذشت و آنگاه كه خواست به او تازیانه بزند مقدارش
 . دانست ، باز از آن حضرت راهنمایى خواست

نوشد مست مى  حدش هشتاد تازیانه است ؛ زیرا كسى كه شراب: به او فرمود علیه السالم على
هشتاد تازیانه است  م تهمت مى زند و حد تهمت ،شود، و در آن هنگام هذیان مى گوید و به مرد

 .(474) عمل كرد پس عمر طبق دستور آن حضرت. 

   تفصیلى درباره فدا دادن -3

كفار اسیر شده  باره یاران خود كه در دستدر  علیه السالم امیرالمومنین: اصبغ بن نباته مى گوید
از او فدا نمى داد و  بودند حكمى دقیق فرمود، كه هر كدام از آنان را كه زخم در پشت سر داشت

داشت براى او فدا مى  و هر كدام را كه از پیشرو زخم. او از جنگ فرار كرده است : مى فرمود
 (475) مى كرد  داد و آزادش 

   نشانه جهاد كنندگان -4

 در جنگ جمل و صفین و نهروان در میان یاران كشته خود به دقت علیه السالم حضرت امیر

 جهاد او از: نظر مى كرد و بر كسى كه از پشت سر زخم داشت نماز نمى خواند و مى فرمود
به خاك مى  در راه خدا فرار كرده و بر كسى كه از پیشرو زخم داشت نماز بجاى مى آورد و او را

 .(476) سپرد

  رازهاى پنهان: فصل چهل و چهارم 

   زن بدكار -1

. كرد زندگى مى علیه السالم امن بود، او در زمان خالفت امیر مومنان علىام قیان ، زنى پاكد
از او سبب  روزى مردى از اصحاب حضرت على به نزد ام قیان رفته وى را افسرده خاطر دید،

زمین دوبار او را  كنیزى آزاد شده داشته ام از دنیا رفته او را دفن نموده ام و: پرسید؛ وى گفت 
آن . ماجرا خبر دادم  رفته و او را از علیه السالم پس نزد امیرالمومنین. ت بیرون انداخته اس

. آن زن را نمى پذیرد زمین یهودى و نصرانى را در خود نگه مى دارد چگونه: حضرت فرمود
سپس . آتش عذاب نموده است  علتى جز این ندارد كه بندگان خدا را به عقوبت خداوند یعنى

شود، آرام مى گیرد، و چون چنین  ز خاك قبر مسلمانى در قبرش ریختهاما اگر مقدارى ا: فرمود
حال زن پرسش نمودم معلوم شد كه او زنى بدكاره  من از: ام قیان مى گوید. كردند قرار گرفت 



 .(477) زاییده در تنور آتش انداخته ، سوزانده است بوده و فرزندانى كه از راه زنا

   اثر وضعى -2

 .غالمى را نزد عمر آوردند، غالم ، موالى خود را كشته بود، عمر دستور داد او را بكشند

آیا : فرمود از قضیه خبردار گردیده غالم را به حضور طلبید و به او علیه السالم امیرالمومنین
 شته اى ؟موالیت را ك

 . آرى: غالم 

 چرا؟: علیه السالم  امیرالمومنین

 .با من عمل خالف نمود: غالم 

 از اولیاى مقتول پرسید؛ آیا كشته خود را به خاك سپرده اید؟ علیه السالم على

 . آرى: گفتند

 چه وقت ؟: فرمود

 . همین االن: گفتند

اولیاى  و او را عقوبت نده و بهغالم را بازداشت كن : حضرت امیر به عمر رو كرده و فرمود
 .مقتول بگو پس از سه روز دیگر بیایند

مقتول به  دست عمر را گرفت و به اتفاق اولیاى علیه السالم چون پس از سه روزه آمدند، على
: اولیاى مقتول فرمود جانب گورستان رهسپار شدند، و چون به قبر آن مرد رسیدند، آن حضرت به

 . آرى: گفتنداین قبر كشته شماست ؟ 

خود را  میت: آن را حفر كردند تا به لحد رسیدند آنگاه به آنان فرمود! آن را حفر كنید: فرمود
حضرت عرضه  جریان را به آن. بیرون بیاورید، آنها هر چه نگاه كردند جز كفن میت چیزى ندیدند

 .داشتند

هستم و نه  د نه من دروغگوبه خدا سوگن: دوبار تكبیر گفت و فرمود علیه السالم امیرالمومنین
هر كس از : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كه فرمود كسى كه به من خبر داده است ، شنیدم از

شود، پس از مردن سه روز بیشتر در قبر نمى ماند و زمین او  امتم كه كردار قوم لوط را مرتكب
یامت با آنان محشور مى الهى هالك شدند مى رساند، و در روز ق را به قوم لوط كه به عذاب

 .(478) گردد

   تاثیر استخوان -3

پدرش در  جوانى نزد عمر رفت و میراث پدر را از او طلب كرد و اظهار داشت كه او هنگام فوت
عمر بیرون رفت و  جوان از نزد. بر او فریاد زد و او را دور نمودعمر . مدینه كودكى بوده است 
رسید و چون از قضیه آگاه  به جوان علیه السالم اتفاقا حضرت امیر. از دست او تظلم مى كرد
 . تا خودم در ماجرایش تحقیق كنم جوان را به مسجد جامع بیاورید: شد به همراهان خود فرمود

درباره شما حكم  چنان: از او سواالتى كرد و آنگاه فرمود علیه السالم على. جوان را به مسجد بردند



حكم مى كنند سپس بعضى از  كنم كه خداوند بزرگ به آن حكم نموده و تنها، برگزیدگان او بدان
همراه بیاورید، مى خواهیم به طرف قبر  بیایید و بیلى نیز: اصحاب خود را طلبیده به آنان فرمود

این قبر را حفر كنید و : به قبرى اشاره كرد و فرمود چون رفتند، آن حضرت. یم پدر این كودك برو 
بیاورید، و چون آوردند حضرت آن را به دست كودك داد و به  ضلعى از اضالع بدن میت را برایم

كودك از استخوان بو كشید، ناگهان خون از دو سوراخ بینى . بو كن  این استخوان را: وى فرمود
 . تو پسر این میت هستى: به كودك فرمود علیه السالم علىاو جارى شد، 

 با جارى شدن خون ، مال را به او تسلیم مى كنى ؟! یا على : عمر گفت 

مال از تو و از سایر مردم و آنگاه به حاضران  این كودك سزاوارترست به این: حضرت فرمود
تاثیرى در آنها نگذاشت و دوباره كشیدند، هیچ گونه  دستور داد استخوان را بو كنند، و چون بو

از بینى او خارج شد، پس مال را به كودك تسلیم نمود و  كودك از آن بو كشید و خون زیادى
 دروغگو هستم و نه آن كسى كه این اسرار را به من آموخته است به خدا سوگند نه من: فرمود
(479). 

   آب فرات -4

فرات قرار مى  اگر اهل كوفه اولین غذاى نوزادان خود را آب: مى فرمود علیه السالم حضرت امیر
 .(480) دادند، فرزندانشان از شیعیان ما مى شدند

 مثل: چهل و پنجم  فصل

   ( ع(اتمام حجت على  -1

جمل مى رفت ، چون به نزدیكى بصره رسید،  به جنگ علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
فرستادند تا معلوم كند كه آیا آن حضرت بر حق است یا  بصرى ها كلیب جرمى را نزد آن حضرت

 .رف گرددبرط نه ؟ تا شك و تردید از آنان

آن  كلیب را از برنامه ها و هدف خود آگاه ساخت و كلیب دانست كه علیه السالم امیرالمومنین
 ! با من بیعت كن: به او فرمود علیه السالم در این موقع على. حضرت بر حق است 

شما بیعت  نمى توانم ؛ زیرا من فرستاده قومى هستم و بدون اجازه آنان نمى شود با: كلیب گفت 
 . نمك

فرستادند و  حاال به من بگو اگر این گروه تو را در پى آب و گیاه مى: حضرت امیر به او فرمود
مخالفت نموده به محل  تو سرزمین مناسبى پیدا مى كردى و به آنان خبر مى دادى و ایشان با تو

 خشكى مى رفتند باز هم از آنان پیروى مى كردى ؟

 .هرگز: كلیب 

 . ن دستت را براى بیعت به سوى من دراز كناكنو  علیه السالم على

امتناع ورزم  به خدا سوگند پس از آن كه حجت را بر من تمام كرد دیگر نتوانستم: كلیب مى گوید
 .(481) ، پس با آن حضرت بیعت كرد



  ان زدن به خودزی -2

كارى مى  مردى را دید كه به منظور زیان رساندن به دشمن خود در علیه السالم امیرالمومنین
هستى كه نیزه به  تو مانند كسى: پس به او فرمود. كوشید كه ابتدا زیانش به خودش مى رسید
 .(482) پهلوى خود مى كند تا ردیف خود را بكشد

 : مؤ ّلف

عداوت  عداوت و دشمنى گاهى به حدى مى رسد كه مصداق فرمایش آن حضرت مى شود مانند
جمل ، آنگاه كه هر دو بر زمین افتاده و مالك  عبداهللا بن زبیر با مالك اشتر كه در مبارزه جنگ

 !مرا و مالك را بكشید: برآورد نشست ، عبداهللا فریادبر روى سینه عبداهللا 

نزد  تنها سبب نجات من این شد كه عبداهللا مرا به مالك معرفى مى نمود و من: مالك مى گوید
مى   سپس  مردم به اشتر معروف بودم و اگر مرا به اشتر معرفى مى نمود حتما مرا مى كشتند، و

كشتن خودش چه  ى در شگفت بودم كه كشتن من بابه خدا سوگند من از سادگى او بس: گوید
 .(483) سودى برایش داشت

 فلسفه حكم: چهل و ششم  فصل

   دین ملحد -1

شهادت هزار  فر مى پذیرفت وشهادت دو مرد عادل را بر كفر شخص كا علیه السالم امیرالمومنین
گواهى دو نفر ثابت مى  دین ملحد، پنهان است و با: نفر را بر برائت او رد مى كرد و مى فرمود

 .(484) شود

  آثار شراب نوشى -2

 بدترست ؟ پرسیدند، شما معتقدید كه شراب نوشیدن از زنا و دزدى السالمعلیه  از امیرالمومنین

كسى كه  آرى ، زیرا كسى كه زنا مى كند بسا مرتكب گناه دیگرى نشود، ولى: آن حضرت فرمود
قتل حرام مى شود، و هم نماز نمى  شراب نوشید هم زنا مى كند هم دزدى مى كند، هم مرتكب

 .(485) خواند

   حد شارب الخمر -3

حال هذیان مى  كسى كه شراب نوشد مست مى شود و در آن: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
 .(486) زنیدتازیانه ب گوید و به مردم تهمت مى زند، پس شارب الخمر را به اندازه تهمت زننده

   عمر اعتراف كرد -4

ما : گفتند چند نفر شامى در حال احرام ، پنج تخم شتر مرغ ، بریان كرده و خوردند پس از آن
پرسیدند، عمر  دینه آمدند مساءله را از عمرمحرم بودیم و این عمل برایمان حرام بود، چون به م

رسول خدا پیدا نموده و حكم مساءله را  چند نفر از اصحاب: پاسخش را ندانست و به آنان گفت 
پیامبر پرسش نمودند، ولى پاسخ آنان مختلف  مساءله را از بعض اصحاب  از آنها بپرسید، پس 

در این شهر مردى هست كه ما : عمر گفت . را گفتند بود، شامیان نزد عمر بازگشته و جریان



بخواهیم ، پس برخاست و با آن گروه به طرف خانه حضرت  ماموریم در مواقع اختالف از او حكم
یافت ، شامى ها مساءله خود را  ینبع گردیده آن حضرت را در محلى به نام روانه علیه السالم امیر

 .حضرت پرسیدند از آن

فحل بكشند و نتاج آنها را جهت قربانى به خانه خدا  د پنج ماده شتر ازبای: فرمود علیه السالم على
 .بفرستند

 .ماده شتر گاهى بچه مى اندازد: عمر گفت 

مثل چنین  براى: در این موقع عمر گفت . تخم هم گاهى فاسد مى شود: فرمود علیه السالم على
 .(487) مشكالتى مامور شده ایم از شما سوال كنیم

 : مؤ ّلف

شیخ  اخبار از عترت طاهرین آن حضرت كه مشتمل بر بیان فلسفه حكم است زیاد مى باشد و
یك  و در اینجا تنها به ذكر. تالیف نموده است  علل الشرایع در این باره كتابى به نام) ره (صدوق 

 . خبر بسنده مى كنیم

فالن  : مشغول طواف بود مردى به نام ربیع نزد او آمد و گفت) خلیفه عباسى (روزى منصور 
خشمگین  منصور بسیار. غالم آزاد شده ات مرده و غالم دیگرت سر از بدن او جدا كرده است 

بودند، منصور  د اوشده اتفاقا ابن شبرمه و ابن ابى لیلى و چند تن از قضات و فقهاى دیگر نز 
منصور متردد بود، نمى  .حكم مساءله را از آن جویا شد، ولى هیچكس از آنان به او پاسخ نداد

در این ساعت شخصى آمده كه  :دانست او را بكشد یا نه ؟ بعضى از حاضران به منصور گفتند
است كه االن  علیه السالم صادق او امام جعفر. اگر این مساءله پاسخى داشته باشد نزد اوست 

امام رفت و موقعى كه آن حضرت در مروه  ربیع به دستور منصور نزد. مشغول سعى شده است 
 .سوال نمود بود مساءله را از آن حضرت

مشغول سعى هستم برو به منصور بگو فقها و  مى بینى كه من: به وى فرمود علیه السالم امام
ربیع جریان عدم پاسخگویى آنان را خدمت ! پرس آنها ب دانشمندان نزد تو بسیارند مساءله را از

. را اجرا كرده نزد منصور برگشت و پیغام آن حضرت را رساند امام عرضه داشت ولى دستور امام
اندكى : فرستاد، ربیع خدمت آن حضرت رسید، امام به او فرمود منصور مجددا او را خدمت امام

ید در گوشه اى از مسجدالحرام نشست و به و چون فارغ گرد. فارغ شوم  حوصله كن تا از سعى
 نزد منصور برو و به او بگو كسى كه سر میت را بریده صد دینار بدهكار است ربیع :ربیع فرمود

 . نزد منصور رفت و پاسخ آن حضرت را گفت

 برو از او بپرس چرا صد دینار؟: حضار به ربیع گفتند

نطفه بیست  زیرا دیه: حضرت به وى فرمود .ربیع نزد امام برگشت و فلسفه حكم را سوال نمود
گوشت صد دینار،  دینار، و علقه چهل دینار، و مضغه شصت دینار، و استخوان هشتاد دینار، و

پس از مرحله گوشت ، او را آفرینشى  یعنى ثم انشاناه خلقا آخر :مى باشد، و خداوند مى فرماید



رحم مادر گوشت و استخوان شده ولیكن  دیگر پدید آوردیم ، و میت به منزله جنین است كه در
 .باشد روح در او ندمیده است كه دیه اش صد دینار مى

شگفت  ربیع نزد منصور برگشت و پاسخ آن حضرت را رساند، حضار از این استنباط بسى در
 مال چه كسى مى باشد؟ نزد حضرت برو و بپرس این صد دینار: شده باز به ربیع گفتند

مال را پس از مرگ مستحق شده است  مال ورثه نیستند، زیرا این: ر پاسخ فرمودد علیه السالم امام
  .(488) پول برایش حج بدهند، یا صدقه و یا در راه خیر دیگرى صرف نمایند ؛ و باید با این

  

 تدارك: و هفتم چهل  فصل

   جلوگیرى از دو دفعه قصاص -1

قاتل را  مردى مرد دیگرى را كشت ، برادر مقتول قاتل را نزد عمر برد، عمر به وى دستور داد
 . بكشد، برادر مقتول قاتل را به قدرى زد كه یقین كرد او را كشته است

پرداختند و  ت به معالجه اشاولیاى قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقى در بدن داش
قاتل  تو: مقتول چون قاتل را دید دوباره او را گرفت و گفت  برادر. پس از مدتى حالش خوب شد

 . حقى بر من ندارى برادر من هستى باید تو را بكشم ، مرد فریاد برآورد تو یك بار مرا كشته اى و

بكشند، ولى نزاع ادامه یافت تا این كه به  قاتل را مجددا نزاع را به نزد عمر بردند، عمر دستور داد
شتاب : قاتل فرمود به علیه السالم على. رفته و از او داورى خواستند علیه السالم نزد حضرت امیر

درباره آنان گفته اى صحیح  حكمى كه: مكن ، و خود آن حضرت به نزد عمر رفت و به وى فرمود
 . نیست

 پس حكمشان چیست ؟: عمر گفت 

مقتول بر او وارد ساخته از او قصاص مى  ابتدا قاتل شكنجه هایى را كه برادر: السالم  علیه على
 .مقتول مى تواند او را بكشد گیرد و آنگاه برادر

او  برادر مقتول با خود فكرى كرد كه در این صورت جانش در معرض خطر است پس از كشتن
 .(489) صرفنظر كرد

: نقل كرده و در آخر آن مى گوید با اندك اختالفى مناقب و همین خبر را ابن شهر آشوب در
شما خاندان رحمتید، و آنگاه ! اباالحسن  سپاس خداى را، یا : عمر دست به دعا برداشت و گفت

 .شد اگر على نبود عمر هالك مى: گفت 

   اتهام به قتل -2

كشته  مردى را در خرابه اى دیدند كه كارى خون آلود در دست داشت ، و در همان نزدیكى نیز
 .بردند السالم علیه اى بود كه در خون خود مى غلتید، مرد را دستگیر كرده و نزد حضرت امیر

 چه مى گویى ؟: آن حضرت به متهم فرمود

 طبق اقرارش دستور داد از او قصاص علیه السالم ام ، علىمن آن مرد را كشته : متهم گفت 



 .بگیرند

 . من آن شخص را كشته ام: ناگهان مردى شتابزده نزد آن حضرت آمده و گفت 

 چطور شد بر علیه خودت اقرار كردى ؟: امیرالمومنین به مرد اول فرمود

خون آلود بر  رابه اى با كاردىزیرا توانایى انكار نداشتم ، بدان جهت كه افرادى مرا در خ: متهم 
 .بزنند بالین كشته اى دیده بودند، و بیم آن داشتم كه اگر اقرار نكنم مرا

كه  حقیقت مطلب این است كه من در نزدیكى آن خرابه گوسفندى را ذبح كرده ، پس در حالى
اى را داخل در خرابه شدم ناگهان كشته  كارد خون آلودى در دست داشتم به منظور قضاى حاجت

حیرت زده به او نگاه مى كردم كه ناگهان این گروه  دیدم كه در خون خود مى غلتید، بالین او رفته
 .حال دیده دستگیرم نمودند وارد خرابه شده مرا به آن

از او حكم مساءله  اینها را به نزد فرزندم حسن ببرید و: به حاضران فرمود علیه السالم امیرالمومنین
امیرالمومنین بگویید اگر این  به: در پاسخ آنان فرمود علیه السالم امام حسنحضرت . را بپرسید

و  :است ، و خداوند مى فرماید مرد مسلمانى را كشته ، ولى جان دیگرى را از مرگ نجات داده
كند مثل این است كه همه مردم را  ؛ هر كس جانى را احیا من احیاها فكانما احیا الناس جمیعا

 . احیا كرده است

 (490) .و خونبهاى مقتول از بیت المال پرداخت مى گردد. هر دو آزاد مى شوند

   جبران -3

امور شخصى را م امام. گزارش شد علیه السالم گفتار خالفى از بشر بن عطارد به امیرالمومنین
در این موقع نعیم بن  دستگیرى او نمود، مامور آن حضرت ، بشر را در طایفه بنى اسد یافت ،

نعیم را دستگیر كرده نزد آن  دستور داد علیه السالم دجاجه ، بشر را فرارى داد، امیرالمومنین
به خدا همانا : آن حضرت چنین گفت  هنگامى كه نعیم را نزد امام آوردند به  حضرت ببرند، پس 

 ! كفر است سوگند كه بودن با تو ذلت ، و جدایى از تو موجب

ادفع  :فرماید تو را بخشیدم ؛ همانا خداى تعالى مى: چون این را شنید به او فرمود علیه السالم امام
 . دفع كن ؛ بدیها را به آنچه كه بهتر است(491) بالتى هى احسن السیئه

جدایى از  اما این كه گفتى بودن با تو ذلت است گناهى است كه مرتكب شده اى ، و این كه گفتى
او را آزاد  تو موجب كفر است حسنه اى است كه انجام داده اى و سبب جبران آن گناهت شد، پس

 .(492) نمود

  نكته ها: فصل چهل و هشتم 

   دانش كسبى و غریزى -1

اكتسابى نفع  غریزى و اكتسابى ، و: دانش بر دو گونه است : فرمود علیه السالم حضرت امیر
 .(493) نمى دهد اگر غریزى نباشد

   ماهرترین شعراء -2



اسبان مسابقه در  شعرا با: نمودند؛ فرمود  از ماهرترین شعراء پرسش  علیه السالم از امیرالمومنین
ر باید بگویم پادشاه ناگزی میدانى نتاخته اند تا آن كس كه نى گرو را ربوده شناخته شود، و اگر

بوده و گمراهیش از این است كه كافر  مقصود آن حضرت امرو القیس(گمراه از همه برتر است 
 .(494) ( و فاسق بوده است

   اخالق و كردار قریش -3

اما قبیله بنى مخزوم : سوال نمودند، فرمود از اخالق و كردار قریش علیه السالم از حضرت امیر
و اما . مردانشان سخن بگویى و با زنانشان ازدواج كنى  هستند، دوست دارى با  آنان ریحانه قریش 

مردانى سیاستمدار و دور اندیشمند، و خاندان ما از دگران  ( بنى امیه(قبیله بنى عبد شمس 
دلیرترند، و عده آنان زیادتر، و مكر و تزویرشان بیشتر و اندامشان  ر، و به هنگام مرگبخشنده ت

 .(495) و زبان ما فصیح تر، و به پند و اندرز گویاتر و انداممان زیباترست . ناموزون ترست

   بهار و پاییز -4

بپوشانید و در آخر آن ) پائیز(اول فصل سرما  بدن خود را در: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
تاثیرى را كه هوا در آن دو فصل در درختان دارد در بدن  از هوا استفاده نمایید؛ زیرا همان) بهار(

 .(496) آدمى نیز دارد

   راه بحث كردن -5

بفرستد به او  خواست ابن عباس را براى احتجاج با خوارج علیه السالم هنگامى كه حضرت امیر
مى گویى و آنان مى  از روى قرآن با آنان بحث نكن ؛ زیرا قرآن معانى بسیار دارد، تو: فرمود

 با ایشان احتجاج كن كه از آن گریزى ندارند صلى اهللا علیه و آله رسول خدا ن از سنتگویند، ولیك
(497). 

   قبیله باهله -6

علیه  مراه امیرالمومنینقبیله باهله از شركت نمودن در جنگ صفین به ه: نصر آمده  صفین در
كه هم شما با من  خدا را شاهد مى گیرم: به آنان فرمود علیه السالم امام. اكراه داشتند السالم

 .(498) شوید دشمنید هم من با شما، اینك هدایاى خود را بردارید و به سوى دیلم خارج

  سیاست: فصل چهل و نهم 

   ( ع(راهنمایى امیر مومنان  -1

محمد  ایرانیان از اهل همدان و رى و اصفهان و نهاوند و قومس با هم مكاتبه نموده ، نوشتند كه
آنان سلطنت  پادشاه عرب و آورنده كتاب و آیین تازه از دنیا درگذشته و پس از او ابوبكر بر

خالفتش به درازا  وده و او پس از اندك زمانى به هالكت رسیده و پس از او عمر خلیفه شده ونم
دست از شما بر نمى  كشیده و بر شهرهاى شما دست یافته و سپاهیانش با شما در ستیزند، و

و كاشانه خود بیرون نموده  را از خانه  دارند مگر این كه با او از در جنگ وارد شده ، لشكریانش 
 .و به طرف او لشكر كشى كنید



آنان عمر را در . اهل كوفه رسید این خبر به. آنان همه بر این اندیشه ، عهد و پیمان محكم بستند
صلى  گردیده به مسجد رسول خدا عمر از شنیدن این خبر هراسان. مدینه از ماجرا مطلع ساختند

اى گروه مهاجر و : چنین گفت  ثناى الهى وارد شد و به منبر رفت و پس از اهللا علیه و آله
آورده تا بر علیه شما قیام كند و چراغ فروزان  همانا شیطان ، جمعیتهاى فراوانى را گرد! انصار

با آن كه نژاد و آیین مختلف دارند ولى با ... اهل همدان و اصفهان و حق را خاموش نماید، اینك
اكنون . خود بیرون كرده و با شما بجنگند برادران مسلمانتان را از شهرهاى هم پیمان بسته اند كه

تدبیر و عالج خود را در این باره بگویید و درنگ مكنید كه از پس امروز روزهاى  هر چه زودتر
 . دگر هست

خلیفه  اى: طلحه بن عبداهللا كه سخنورى از قریش بود برخاست و پس از حمد و ثناى الهى گفت 
سختیهاى زندگى  ده و مجرب ساخته و اتفاقات دوران وحوادث و پیشامدهاى روزگار تو را آزمو ! 

همه نیكو و خجسته است  محكم و استوارت نموده ، تو مردى پاك سرشتى ، كارها و اندیشه هایت
 .عمل نما ، اینك خودت در این زمینه فكر بكن و به اندیشه ات

 .سخن بگویید: عمر به مردم خطاب كرد. طلحه نشست 

همراه  به نظر من خودت به! اى خلیفه : داى را به جا آورد و گفت عثمان برخاست و سپاس خ
كنید، این  تمام سپاهیان شام و یمن و مدینه و مكه و كوفه و بصره به سوى مشركین حركت مى

 علیه السالم امیرالمومنین عثمان نشست. تدبیر كه گفتم بخاطر داشته باش و درباره آن فكر كن 

اگر بخواهى تمام لشكریان شام را : گفت  جاى آورد و آنگاه به عمر برخاست و ثناى پروردگار به
بدان سرزمین هجوم برده زنان و كودكان شامى را به  از كشورشان خارج كنى از آن سو رومیان

لشكر یمن را از یمن خارج كنى حبشیان زنان و كودكان یمنى را  اسارت خواهند گرفت ؛ و اگر
مكه و مدینه را با خود ببرى عرب از گوشه و كنار با تو پیمان لشكر  اسیر خواهند كرد؛ و اگر

بطورى كه سركوبى و مبارزه با آنان به مراتب از جنگ با دشمن خارجیت دشوارتر  شكنى نموده ،
اما از جهت انبوهى و كثرت دشمن و هم . بود، پس این نظریه عثمان راى صواب نیست  خواهد
و  ه باش ، كه خداوند بیش از تو این پیشامد را كراهت مى داردشدن آنان با هم ، باك نداشت پیمان

زمان رسول  گذشته مگر یادت نیست كه ما در. او به تغییر دادن این اتحادیه شوم سزاوارترست 
بلكه تنها به امید نصرت و یارى  به اتكاى زیادى لشكر جهاد نمى كردیم ، صلى اهللا علیه و آله خدا

هم صالح نیست ؛ زیرا آن هنگام كه دشمن  ودت به طرف دشمن بروى آنخداوند، و اما این كه خ
قتل تو را خواهد بست و بسا دشمنان دیگرت نیز به یارى آنان  بفهمد خودت با لشكر هستى ، كمر

خودت اسباب و مقدمات كشتنت را فراهم نموده اى ، به عقیده من سپاهیان  برخیزند و تو با دست
بگذار و تنها به لشكر بصره بنویس آنان به سه دسته تقسیم شوند؛ یك  خود نامبرده را در جاهاى

 براى تمشیت امور و انتظامات داخلى در جاى خود باشند، و دسته دیگر نیز به منظور دسته

جا  نگهبانى و پاسدارى از مرزها و مراقبت دشمنانى كه با مسلمانان معاهده بسته اند در همان



دشمنان ایرانى  مك و یارى رساند به برادران مسلمان خود به طرفبمانند، و دسته سوم براى ك
 .حركت كنند

:  كامال صحیح است و دوست دارم از این اندیشه پیروى كنم ، و چند بار با اعجاب: عمر گفت 
 .(499) را تكرار نموده ، بسى شاد و مسرور گردید علیه السالم گفتار آن حضرت

   جنگ رومیان -2

حضرت به  آن. نظریه خواست  علیه السالم عمر درباره جنگ با رومیان از حضرت امیرالمومنین
آنان را بپوشاند، و  خداوند ضامن شده حوزه و حدود مسلمانان را نگهدارى كند، و عیوب: او فرمود
. است ، و هرگز نمى میرد یى كه مسلمانان را زمانى كه اندك بوده اند یارى نموده ، زندهآن خدا

، براى شهرهاى دوردست  تو اگر خودت به جانب دشمن حركت كنى و در جنگ مغلوب گردى
صالح این است كه مردى دلیر و  .(براى جلوگیرى از فتنه و فساد(مسلمانان پناهى نمى ماند 

رزمندگان صبور و با استقامت و شكیبا و  من بفرستى و سپاهیانش را نیز ازآزموده به طرف دش
خداوند بر دشمن پیروز شدند و آرزوى تو برآورده  موعظه پذیر انتخاب كنى ، پس اگر به یارى

اهمیتى ندارد؛ زیرا خودت به عنوان پناهگاه و پشتیبان مسلمانان  شده و اگر شكست خوردند باز هم
 .(500) زنده خواهى بود

   اسیران عراقى -3

اینها براى : وى فرمود به علیه السالم حضرت امیر. عمر تصمیم گرفته بود اسیران عراقى را بفروشد
آنان را بفروشید افرادى كه پس  افت ، اگرشما مال و ثروتى هستند كه دیگر بمانند آن نخواهند ی

 . از این مسلمان مى شوند از آنها بهره اى نخواهند داشت

 پس چه كنم ؟: عمر گفت 

تصمیم خود  عمر از. آنها را بگذار تا براى مسلمانان شوكتى باشند: فرمود علیه السالم على
مسلمان شود سهم من  ان كههر اسیرى از این اسیر : و آنگاه آن حضرت به عمر فرمود. برگشت 

 .(501) از او آزاد است

   ابتداى تاریخ -4

مبدا تاریخ را : فرمود به او علیه السالم عمر درباره نوشتن تاریخ با مردم مشورت كرد، امیرالمومنین
زمان آن حضرت ، تاریخ بزنید؛ زیرا  قرار دهید و مانند صلى اهللا علیه و آله رت رسول خداروز هج

االول وارد مدینه گردید دستور نوشتن تاریخ را داد و مردم تاریخ را  هنگامى كه پیامبر در ماه ربیع
 .(502) حضرت مشخص مى كردند و به همین نحو ادامه پیدا كرد از روز ورود آن

   مصرف از بیت المال -5

من  : هنگامى كه خبر فتح قادسیه و دمشق به عمر رسید، عمر مردم را گرد آورده و به آنان گفت
براى مصرف  ید نمى دانمپیش از آن كه خلیفه شوم ، تاجر بوده ام و اكنون كه مرا خلیفه كرده ا

 . ماهیانه خود، چه مقدار از بیت المال تصرف كنم



عمر  در آنجا ساكت نشسته بود، علیه السالم هر كدام از حاضران مبلغى گفت ، و حضرت امیر
 عرض كرد یا على نظر شما چیست ؟

نى بر تو ك جز به مقدارى كه زندگى خود و عائله ات را به نحو شایسته تامین: آن حضرت فرمود
 . روا نیست

 .(503) راى راى على بن ابیطالب است: حضار همه گفتند

   تقسیم میراث -6

تقسیم نموده مال را  قسمت كند، عمر  طلحه مى گوید مالى نزد عمر آوردند تا آن را بر مستحقینش 
در این باره  اهللا علیه و آله صلى اندكى از آن باقى ماند، عمر با گروهى از اصحاب پیغمبر

اگر بخواهى آن را بر صاحبانش  خودت آن را تصرف كن ؛ زیرا: آنان همه گفتند. مشورت كرد
 .تقسیم كنى به هر كدام مبلغ ناچیزى مى رسد

زیادش  تقسیم كنى ، كم و  یز باید بر صاحبانش این مقدار را ن: حضرت امیر به عمر فرمود
 .تفاوتى ندارد

را  این راهنمایى شما نعمتى بود بر من به ضمیمه دیگر نعمتهایتان كه هیچ كدام: عمر گفت 
 .(504) پاداش نداده ام

   بهار كسرى -7

بهار  از جمله غنائم ارزنده اى كه در جنگ ایرانیان نصیب مسلمانان شده بود، فرشى بود به نام
عمر بفرستد از مسلمانان  و موقعى كه سعد بن ابى وقاص خواست یك پنجم غنائم را براى كسرى

آن فرشى  براى عمر فرستاد، و خواست تا از سهم خود از بهار كسرى صرفنظر كنند پس آن را
مخصوص پادشاهان ایرانى بود تا در فصل  بود كه تمام مظاهر تفریح و تفرج در آن تعبیه شده ،

مى شد بر روى آن مى نشستند و بساط عیش و  زمستان كه درختان و گلها و ریاحین خشكیده
طول و عرض آن شصت ذراع بود، و با انواع زیور  طرب بر آن مى گستراندند، و هر یك از

نمى دانست آن را چكار كند، با چند نفر مشورت نموده ،  عمر. و طالجات مزین شده بودآالت 
حضرت . را به خود او واگذار كردند  باشد، و كسانى هم اختیارش  براى خودت: بعضى به او گفتند

چرا یقینت را به شك مبدل مى سازى و خود را به جهالت مى زنى : به عمر فرمود علیه السالم امیر
حال بگذارى آیندگان آن را تصرف  اگر آن را به همین آن را بین مسلمانان تقسیم كنى ؛ زیرا اید، ب

عمر گفتار آن حضرت را تصدیق كرد و . سزاوارترند خواهند كرد با این كه مسلمانان كنونى بدان
 (505) .آن را بین مسلمانان قسمت نمود

را در باره كیفیت نماز  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا صحابه علیه السالم و نیز حضرت امیر
و محل دفن آن حضرت ، ارشاد و راهنمایى نمود و اختالفشان را  خواندن بر جنازه آن وجود مبارك

مسلمانان در مورد این كه چه كسى به : آورده  ارشاد در) ره (شیخ مفید  برطرف ساخت ؛ چنانچه
 جماعت بر پیكر مطهر رسول خدا نماز بخواند، و نیز در مدفن آن بزرگوار سخنها مى عنوان امام



در هر  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا :گفتند، تا این كه امیرالمومنین به نزد آنان آمد و فرمود
و چه پس از وفات و نیازى به امام نیست و  در زمان حیاتحال امام و پیشواى ما مى باشد چه 

آن حضرت نماز خوانده باز گردند، و اما مدفن آن  مسلمانان دسته دسته وارد شده بر جنازه مقدس
هیچ مكانى قبض روح نمى كند جز این كه آن محل را به  حضرت نیز، خداوند هیچ پیامبرى را در

آن بزرگوار را در حجره اى كه در آن وفات نموده دفن مى  عنوان مدفن او برگزیده است ، و من
 .(506)آن حضرت را پذیرفته و راضى شدند مسلمانان ، همه نظر  كنم ، پس 

  بیان منشا اشتباه: فصل پنجاهم 

   ! پرچم سیاه -1

عمروبن  در جنگ صفین با حضرت على علیه السالم بودم: پیرمردى از بكر بن وائل نقل مى كند
. بلند نمود عاص را دیدم كه از میان لشكر دشمن پارچه سیاهى بر سر نیزه اى كرده و آن را

براى عمرو بسته  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا این پرچمى است كه: گروهى از مردم گفتند
. رسید علیه السالم بین مردم پیچید تا به گوش حضرت على ، این گفتار)او بر حق است  یعنى(

رسول خدا  مى دانید داستان این پرچم چیست ؟ داستانش این است كه: فرمود آن حضرت به مردم
. شرایطش عمل نماید كیست كه این پرچم را بگیرد و به: آن را براى عمرو بست ، و آنگاه فرمود

این است كه با   یك شرطش : فرمود صلى اهللا علیه و آله چیست ؟ پیامبر  ید؛ شرایطش عمرو پرس
عمرو آن را گرفت و . كفار فرار نكنى  آن به جنگ مسلمانان نروى ، و دیگر آن كه از جهاد با

عمل نكرد به خدا سوگند هم با آن از جنگ مشركین گریخت ، وهم  به هیچ كدام از آن دو شرط
قسم به خدائى كه مردم را آفریده ، و دانه را شكافته ، این گروه  گ مسلمانان آمد،امروز به جن

اند، ولیكن بناچار اسالم را بر زبان جارى نموده و كفر را پنهان كرده اند و هر  هرگز اسالم نیاورده
اینكه  یارانى براى خود بیابند باز همان دشمنى كه با ما داشته اند اظهار خواهند نمود اال وقت كه

 (507) آنان در صورت ظاهر، نماز را ترك نكرده اند

   فریبكارى -2

صلى  رسول خدا مغیره بن شعبه ادعا مى كرد كه او تازه عهدترین مردم به: آمده  تاریخ طبرى در
صلى اهللا علیه  پیغمبر من انگشتر خود را در میان قبر: است و به مردم مى گفت  و آله اهللا علیه

را مس نمایم تا  صلى اهللا علیه و آله داخل در قبر شده بدن رسول خدا انداختم تا با این بهانه و آله
 نقل كرده كه طبرى از عبداهللا بن حرث. باشم كه از رسول خدا جدا گشته است  من آخرین كسى

براى انجام عمره وارد مكه  علیه السالم من در زمان خالفت عمر یا عثمان به همراه على: مى گوید
اعمال عمره فارغ  اقامت گزید و آنگاه كه از) ام هانى (منزل خواهر خود  شدیم و آن حضرت در

 غسل نمود در این موقع گروهى از عراقى ها به نزد آن حضرت آمده گردید به خانه بازگشت و
گمانم مى خواهید از مطلبى : به آنان فرمود علیه السالم سوالى داریم امام از شما: عرضه داشتند

 رسول خداست بپرسید؟ به شما گفته از این كه او تازه عهدترین مردم به كه مغیره



 . آرى: گفتند

باس رسول خدا قثم بن ع دروغ گفته است ، تازه عهدترین مردم نسبت به مردم: آن حضرت فرمود
 خارج گشته است اهللا علیه و آله صلى مى باشد و او آخرین نفر ما بوده كه از میان قبر پیغمبر

(508). 
   مسح بر كفش -3

را در حالى كه  صلى اهللا علیه و آله دارسول خ روزى عمر اصحاب: فرمود علیه السالم امام باقر
میان آنان بود گرد آورده از آنان درباره حكم مسح بر كفش ها  نیز در علیه السالم امیرالمومنین
 .پرسش نمود

 است را دیده ام بر كفشها مسح كرده صلى اهللا علیه و آله من رسول خدا: مغیره بن شعبه گفت 
(509) 

 یا پس از آن ؟ مائده نزول سوره آیا پیش از: فرمود علیه السالم امیرالمومنین

 . نمى دانم: مغیره 

كه  مائده سوره قرآن حكم مسح را بیان نموده كه الزم است بر روى پا باشد، و علیه السالم على
نازل شده  صلى اهللا علیه و آله قبل از رحلت رسول خدا است حدود دو یا سه ماه متضمن این حكم

 .(510) است

  حد غالت و خوارج: فصل پنجاه و یكم 

   كیفر غالت -1

علیه  پس از جنگ صفین نزد امیرالمومنین) اهل سودان و هندنژادى از ) زط هفتاد نفر از اهل
حضرت نیز به  آمده و پس از سالم ، سخنانى به زبان خودشان به آن حضرت گفته و آن السالم

 .خدایى دادند و در ضمن گفتارشان به آن حضرت نسبت. همان لغت به آنان پاسخ داد

هستم ولى آنان  نیستم بلكه بنده اى از بندگان خدا من خدا: به آنان فرمود علیه السالم امیرالمومنین
: حضرت امیر به آنان فرمود نپذیرفته ، همچنان بر مطلب خویش اصرار مى ورزیدند، تا این كه

توبه نكنید، شما را خواهم كشت ، ولى آن  اگر از این عقیده تان دست بر ندارید و به درگاه خدا
 .نكردند و توبه همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده

آنان را میان  پس آن حضرت دستور داد، گودالهایى حفر نموده و بین گودالها روزنه قرار دادند، و
آن نبود آتشى افروخت  گودالها انداخت ، و سر آنها را پوشاند و میان یكى از گودالها كه كسى در

 .(511)و با دود همه را هالك كرد

   پروردگار من و شما خداست -2

تشریف ) حضرت  یكى از همسران آن) عنزه در خانه ام عمرو از طائفه علیه السالم حضرت امیر
شما را به خدایى مى  ده نفر بر در خانه آمده و: داشت ، قنبر به نزد آن حضرت آمد و گفت 

 .خوانند



 .آنان را بیاور، پس بر آن حضرت وارد شدند: امیرالمومنین به قنبر فرمود

 چه مى گویید؟ علیه السالم على

 تو پروردگار و آفریدگار و روزى رسان ما هستى ؟: غالت 

 .نپذیرفتند ولى آنان. چنین نگویید من هم مانند شما مخلوق خدایم ! واى بر شما: علیه السالم  على

 .برگردید پروردگار من و شما خداست ، توبه كنید و از این عقیده! واى بر شما ه السالمعلی على

 . تو پروردگار و روزى دهنده و خالق ما هستى: غالت 

حفارى حاضر كرد،  برو چند كارگر بیاور، قنبر ده كارگر با ابزار: به قنبر فرمود علیه السالم على
كنند و آنگاه در میان گودال ، هیزم  د گودالى در زمین حفربه كارگران دستور دا علیه السالم على

! واى بر شما: زبانه مى كشید به آنان فرمود افكنده آتشى بزرگ افروختند و در این موقع كه آتش
 .توبه كنید و از عقیده خود دست بردارید

 .هرگز: گفتند

زمان كه  هر: آنگاه فرمود انداخت و  همه آنان را به تدریج در میان آتش  علیه السالم پس على
 .(512) چنین امر منكرى ببینم ، آتشم را مى افروزم و قنبر را مى خوانم

   من هم بنده خدایم -3

مشغول  ى گذشت كه به خوردن غذادر روز ماه رمضان بر جماعتى م علیه السالم حضرت امیر
 .بودند

 مسافرید یا بیمار؟: علیه السالم  على

 .نه مسافریم و نه بیمار

 اهل كتاب هستید؟

 . نه

 پس چرا در روز ماه رمضان غذا مى خورید؟

 . آنان پاسخى گفتند كه معنایش این بود كه تو خدا هستى

و گونه  ز اسب پیاده شد و به سجده افتادآنان را فهمید ا چون مقصود علیه السالم امیرالمومنین
اى از بندگان  من هم بنده! واى بر شما: هاى صورت را بر خاك گذاشت و سپس به آنان فرمود

 .ولى آنان گوش نكرده و بر پندار خود ثابت بودند. خدا هستم 

دیگرى  دستور داد تا دو چاه در كنار هم حفر كنند، یكى باز و علیه السالم در این هنگام على
گودال سربسته قرار داد و درمیان  سربسته ، و روزنه اى بین آنها قرار دهند و سپس آن گروه را در

مى داد و در آن حال پیوسته ایشان را به  گودال دیگر آتشى افروخت و با دود، آنان را عقوبت
 .(513) سوزاندند  این كه دستور داد آنان را با آتش  اسالم دعوت مى نمود ولى نمى پذیرفتند، تا

   پیدایش غالت -4

علیه  امیرالمومنین نخستین كسى كه در زمان: آورده  (514) نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح



بود، هنگامى كه حضرت  به آن حضرت غلو ورزید و او را خدا خواند، عبداهللا به سبا السالم
تو خدا هستى ، پس گروهى از  خطبه مى خواند عبداهللا برخاست و چند بار به وى خطاب كرد

براى او نزد آن حضرت شفاعت كردند  بود اصحاب آن حضرت كه از جمله آنها عبداهللا بن عباس
او را بخشید ولى  علیه السالم ، پس على توبه نموده و از عقیده خود بازگشته است: و گفتند

به عبداهللا بن  علیه السالم هنگامى كه خبر شهادت على و. مشروط به این كه از كوفه خارج شود
اد همیان برایم بیاورید باز هم مى گویم سوگند اگر مغز سرش را در هفت به خدا: سبا رسید گفت 

عقیده  گروهى به عبداهللا بن سبا گرویده و با او هم. نخواهد مرد تا زمامدار تمام عرب شود نمرده و
عده اى از  و. شدند، از جمله عبداهللا بن صبره همدانى و عبداهللا بن عمرو كندى و چند تن دیگر

هنگامى كه آن  از جمله به گفتار عمر كه ،. اند تمسك جسته  این افراد به شبهاتى بى اساس 
؛  اقول فى یداهللا فقات عینا فى حرم اهللا ما : حضرت به موجب حدى چشم مردى را كور كرد، گفت

 .حرم خدا كور كرد چه گویم درباره دست خدا كه چشمى را در

 : مؤ ّلف

حال طواف به زنهاى  دركه مردى : آورده  نهایه اصل این قضیه داستانى است كه ابن اثیر در
صورتش زد آن مرد به نزد عمر  امیرالمومنین علیه السالم سیلى به  مسلمین نگاه مى كرد، پس 

چشمى از چشمان خدا تو را رسیده  او بحق تو را زده است: شكایت برد، عمر به او گفت 
بخدا سوگند من : آن حضرت كه مى فرماید و مانند گفتار خود .(515) (مقصودش امیرالمومنین بود(

 . بلكه با تایید و نیروى الهى بیرون آوردم در خیبر را با نیروى بشرى بیرون نیاوردم

وعده و نصر  حده صدقال اله اال اهللا وحده و  :در صلى اهللا علیه و آله و مانند گفتار رسول خدا
بود؛ زیرا وقتى كه بزرگ  كسى كه تمام احزاب را مغلوب ساخت على بن ابیطالب: كه فرمود عبده

قتل رساند، ترس و رعب شدیدى در میان آنان پدید آمده  و سردار آنان عمرو بن عبدود را به
كر بوده ؛ زیرا این كیفیت جهاد با خوارج را نیز آن حضرت مبت و اما. همگى پا به فرار گذاشتند

 .نبودند تا آن حضرت حكمشان را روشن سازد اهللا علیه و آله صلى گروه در زمان پیغمبر

گروههاى منحرف به ظاهر (اهل قبله  با علیه السالم نبرد على: فرموده  علیه السالم و امام صادق
نست با این گروهها پس از او كسى نمى دا داراى بركت بوده و اگر با آنان نمى جنگید،) مسلمان 

 .چه باید كرد

 از رسول خدا شافعى مى گوید مسلمانان روش مقابله با مشركین را: ابن طلحه آمده  مناقب و در

 . علیه السالم فرا گرفتند، و روش مقاتله با باغیان را از على صلى اهللا علیه و آله

   دو رویه مختلف -5

: جمل بر دشمن پیروز گردید به یاران خود فرمود در جنگ علیه السالم هنگامى كه امیرالمومنین
نكنید، مجروحان را نكشید، و كسانى كه در خانه ها پناهنده  دشمنى را كه از جنگ گریخته تعقیب

 . جنگ صفین ، دشمنان را بدون استثنا مى كشت شده اند در امان هستند، ولى در



جمل و صفین ، دو رویه  و جنگچرا امیرالمومنین در د: ابان بن تغلب به ابن شریك گفت 
 مختلف معمول داشت ؟

ابتداى  زیرا در جنگ جمل فرماندهان لشكر كه طلحه و زبیر بودند در همان: ابن شریك گفت 
را جمع نموده  جنگ كشته شدند ولى در جنگ صفین ، فرمانده لشكر، معاویه زنده بود و لشكریان

 .(516) به جنگ وا مى داشت

   اسیران شامى -6

از  اسیر مى شد، اگر كسى علیه السالم در جنگ جمل هرگاه دشمنى از شامیها به دست على
 دوباره به جنگ یاران آن حضرت را نكشته بود او را آزاد مى كرد و گرنه او را مى كشت ، و اگر

 .(517) قتل مى رساند مى آمد و اسیر مى شد او را به

   آزادى اسراى شامى -7

حیوان  در جنگ با شامیها هر دشمنى را كه اسیر مى كرد اسلحه و علیه السالم و نیز آن حضرت
آزادش مى   سپس  را مى گرفت و او را سوگند مى داد كه دیگر به دشمن كمك ننموده ، سوارى او

 .(518) كرد

   فدا از بیت المال -8

كارى به  ت كفار اسیر شود و زخمهرگاه مسلمانى به دس: مى فرمود علیه السالم امیرالمومنین
او را از مال  دشمن نزده باشد از بیت المال فدا داده نمى شود، ولى بستگانش اگر بخواهند،

 .(519) خودش فدا داده و آزادش مى كنند

  توضیح: وم فصل پنجاه و د

   در سقیفه چه گذشت ؟ -1

تشكیل دادند  براى تعیین خلیفه سقیفه اى صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه پس از وفات رسول خدا
آمده و از ماجرا  علیه السالم چند نفر از كسانى كه در سقیفه حضور داشتند نزد امیرالمومنین

 .گزارش دادند

 فت چه گفتند؟انصار درباره خال: علیه السالم  على

 .خلیفه اى از ما و خلیفه اى از شما: به قریش گفتند

كنند و از  نموده به نیكانشان احسان  چرا در پاسخ آنان نگفتید رسول خدا درباره انصار سفارش 
 .گنهكارانشان درگذرند

 چگونه این مطلب پاسخ انصار مى شود؟

به دیگران نمى  سفارش آنان را علیه و آله صلى اهللا زیرا اگر خالفت در بین انصار مى بود پیامبر
 .نمود

 :قریش چه گفتند

 .شجره رسول خدا هستند، و براى تصدى این منصب از دیگران سزاوارترند: آنان گفتند



 .(520) آرى ، آنان احتجاج كردند به شجره و ضایع نمودند ثمره را

   عوام الناس -2

آنان كسانى : فرمود الناس عوام درباره علیه السالم امیرالمومنین: آورده  نهج البالغه سید رضى در
زیان اجتماع ایشان : كسانى عرضه داشتند . هستند كه اجتماعشان مضر، و پراكندگیشان نافع است

 زیرا پیشه وران و صنعتگران به كار خود: فرمود نان چیست ؟معلوم ، ولى منفعت پراكندگى آ

 .(521) مشغول شده و مردم از آنان بهره مند مى گردند

   فاصله حق و باطل -3

باطل جز چهار انگشت فاصله نیست ،  اشید كه بین حق وآگاه ب: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
چهار انگشت دست مبارك را جمع  السالم علیه معناى آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ امام
باطل آن است كه بگویى شنیدم ، و حق : فرمود نموده میان گوش و چشم خود قرار داده و آنگاه

 .(522) این كه بگویى دیدم

   سرزمین كربال -4

سوال نمود  عروه بارقى نزد سعید بن وهب آمد و از او جریانى را كه دیده بود :ابوجحیفه ، مى گوید
فرستاد و  السالمعلیه  مخنف بن سلیم مرا به نزد على: و من گفتارشان را مى شنیدم ، سعید گفت 

 :كربال اشاره نموده و مى فرماید من در كربال خدمت آن حضرت رسیدم پس دیدم با دست به زمین

 . اینجاست ، اینجاست

 یا امیرالمومنین اینجا چه مى شود؟: مردى به آن حضرت گفت 

! از شما حال ایشان فرود مى آید، پس واى به صلى اهللا علیه و آله اینجا بارهاى آل محمد: فرمود
 !امیرالمومنین ؟ مردى پرسید مقصودتان چیست یا! و واى به حال شما از ایشان 

خداوند شما را  واى به حال ایشان از شما كه آنان را مى كشید، و واى بر شما از ایشان كه: فرمود
 .(523) به سبب كشتن آنان به دوزخ مى برد

   پرهیز از فتنه -5

بر  علیه السالم امیرالمومنین: نقل كرده كه فرمود علیه السالم از امام صادق غیبت نعمانى در كتاب
شما فتنه هایى ظلمانى ، كور و مبهم خواهد بود كه نجات نمى  در پیشروى: منبر كوفه مى فرمود

 چیست ؟ نومه ! بعضى پرسیدند؛ یا امیرالمومنین) گمنام ) نومه نه ها بجزیابد از آن فت

 .(524) كسى كه مردم را مى شناسد و مردم او را نمى شناسند: فرمود

  معجزات و كرامات: فصل پنجاه و سوم 

   زنى كه خواست با پسر خود ازدواج كند -1

در مسجد مى بینى با  زن و مردى را بر! به محلتان برو: فرمود وشاء به علیه السالم امیرالمومنین
مسجد رفتم دیدم زن و مردى با  هم نزاع مى كنند آنان را به نزد من بیاور، وشاء مى گوید بر در

امیرالمومنین شما را مى طلبد، پس همگى به نزد  ان گفتمهم مخاصمه مى كنند، نزدیك رفتم و به آن



 . آن حضرت رفتیم

 با این زن چكار دارى ؟: به جوان فرمود علیه السالم على

 ==éL : خواستم  من این زن را با پرداخت مهریه اى به عقد خود در آوردم و چون! یا امیرالمومنین
به جوان  السالم علیه امیرالمومنین. ان شدم به او نزدیك شوم ، خون دید و من در كار خود حیر 

 .این زن بر تو حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهى شد: فرمود

 .مردم از شنیدن این سخن در اضطراب و تعجب شدند

 مرا مى شناسى ؟: به زن فرمود علیه السالم على

 . نامتان را شنیده ، ولى تاكنون شما را ندیده بودم: زن 

 تو فالن زن دختر فالن و از نوادگان فالن نیستى ؟ معلیه السال على

 .آرى ، بخدا سوگند: زن 

نكردى و پس  آیا به فالن مرد، فرزند فالن در پنهانى بطور عقد غیر دائم ، ازدواج: حضرت امیر
طفل را در آغوش كشیده و شبانه  از چندى پسر زاییدى و چون از عشیره و بستگانت بیم داشتى

محل خلوتى فرزند را بر زمین گذارده و در برابرش ایستاده و عشق و  شدى و در از منزل بیرون
بغل كردى و باز به زمین گذاردى  او در هیجان بود،دوباره برگشتى و فرزند را عالقه ات نسبت به

سگهاى ولگرد اطرافت را گرفته و تو با تشویش  و طفل ، گریه مى كرد و تو ترس رسوایى داشتى ،
گشتى ، تا این كه سگى باالى سر پسرت آمد و او را گاز گرفت و  مى رفتى و بر مىو ناراحتى 

عالقه اى كه به فرزند داشتى سنگى به طرف سگ انداخته سر فرزندت را  تو بخاطر شدت
 كودك صیحه زد و تو مى ترسیدى صبح شود و رازت فاش گردد، پس برگشتى و شكستى ،

بار  : ، در این هنگام دست به دعا برداشته و گفتىاضطراب خاطر و تشویش فراوان داشتى 
 .اى نگهدارنده ودیعه ها! خدایا

 . شگفتم بله ، بخدا سوگند همین بود تمام سرگذشت من و من از گفتار شما بسى در: زن گفت 

باز كرد آن  پیشانیت را باز كن ، و چون: رو به جوان كرد و فرمود علیه السالم پس امیرالمومنین
جوان پسر توست و  این: ى شكستگى پیشانى جوان را به زن نشان داد و به او فرمودحضرت جا

همان گونه از خدا خواسته  خداوند با نشان دادن آن عالمت به او نگذاشت به تو نزدیك گردد؛ و
 خداى را به جاى بیاور  و سپاس  بودى فرزندت را حفظ كند، او را برایت نگهداشت ، پس شكر

(525). 
   ماجرایى شگفت آور -2

دید كسى  روزى عمر در زمان خالفتش براى اداى فریضه صبح به مسجد آمد: ابن عباس مى گوید
كن ، غالم  ن بیداراو را براى نماز خواند: در محراب خوابیده است ، عمر به غالم خود گفت 

حركت داد، ولى  پیش رفت ، دید لباس زنانه به تن دارد، تصور كرد زنى از انصار است او را
 . حركت نكرد، معلوم شد مردى است در لباس زنان كه سرش بریده شده است



 عمر دستور داد كشته را در گوشه اى از مسجد قرار دهند و نماز صبح به جاى آورد، پس از

 نظرتان در این قضیه چیست ؟: عرضه داشت  علیه السالم ضرت امیرنماز به ح

 . ببینى بگو كشته را دفن كنند و منتظر باش تا كودكى را در همین محراب: آن حضرت فرمود

 از كجا مى گویى ؟: عمر گفت 

ست خبر داده ا مرا از این ماجرا صلى اهللا علیه و آله برادر و حبیبم رسول خدا: علیه السالم  على
صداى گریه طفلى به  و چون نه ماه گذشت روزى عمر براى نماز صبح وارد مسجد شد، ناگهان. 

رسول خدا و پسر عم رسول خدا، و آنگاه به غالم خود  راست گفته خدا و: گفت . گوشش رسید
بردارد و پس از اداى نماز، طفل را آورد و در پیش روى حضرت  نوزاد را از میان محراب: گفت 
طفل نگهدارى  دایه اى از انصار پیدا كنند تا از: امیرالمومنین فرمود . گذاشت لیه السالمع على

طفل را پس از نه ماه در روز  دایه: تولد كودك در ماه محرم بود و به غالم عمر فرمود. نمایند
 .عید فطر بیاورید

�QÉ?5  یه السالمعل دایه طفل را در موقع مقرر، دایه طفل را در موقع مقرر، نزد حضرت امیر
از تو گرفت  كودك را در محل نماز عید ببر و بنگر هر زنى را كه كودك را: حضرت به او فرمود

! و اى فرزند مرد ستمگر ! اى ستمدیده ، فرزند زن ستمدیده: و صورتش را بوسید و به وى گفت 
 !او را بگیر و به نزد من بیاور

به حق  تو را: شت سر او را صدا مى زند و مى گویددایه ، طفل را در آن جا برد، دید زنى از پ
رسید و طفل را از او  دایه ایستاد آن زن! اندكى توقف كن  صلى اهللا علیه و آله محمد بن عبداهللا

! و اى فرزند مرد ظالم ! مظلومه  اى مظلوم ، فرزند: گرفت و صورتش را بوسید و به او گفت 
بود، و هنگامى كه طفل را به دایه رد  آن زن بسیار زیباچقدر به كودك مرده من شباهت دارى ، و 
 .كرد و خواست برود، دایه دامنش را چسبید

 ! مرا رها كن: زن گفت 

على : گفت  تو را رها نمى كنم تا به نزد على بن ابیطالب ببرم ، زن مضطرب شد و: دایه گفت 
خواهم كرد، دایه  مرا در میان مردم رسوا مى كند و اگر چنین كنى در روز قیامت با تو مخاصمه

مرا رها كن تو را به خانه  : حرفش را گوش نكرد و خواست او را ببرد در این موقع زن به دایه گفت
ول كرد و هجرى به تو مى دهم ، دایه قب مى برم و دو برد یمنى و یك حله صنعایى و سیصد درهم

طفل را در روز عید قربان  اگر: اموال را گرفت ، آنگاه به دایه گفت  با زن به خانه رفت ، و
علیه  برگشتند امیرالمومنین و چون مردم از نماز عید. بازآورى همین هدایا را به تو خواهم داد

 سفارش مرا چه كردى ؟ !اى دشمن خدا: دایه را طلبیده به وى فرمود السالم

 . كسى را ندیدم: گفت دایه 

آن زن  . دروغ مى گویى) اشاره به قبر پیغمبر(به حق صاحب این قبر : آن حضرت به وى فرمود
اگر در روز  : آمد و طفل را از تو گرفت و بر صورتش بوسه زد و به تو رشوه اى داد و گفت



اى پسر : لرزید و گفت  دایه بر خود. عید قربان او را بیاورى همین هدایا را نیز به تو خواهم داد
 !مگر غیب مى دانى ؟! عم رسول خدا

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله این  جز خدا كسى غیب نمى داند ولیكن: فرمود علیه السالم على
 . قضیه را به من خبر داده است

دستور  و ماجرا همان بود كه فرمودید، اكنون اگر. بهترین گفتار، گفتار راست است : زن گفت 
 . د زن را حاضر كنمدهی

منزل به منزل دیگرى منتقل  هنگامى كه آن زن تو را به خانه برد از آن: فرمود علیه السالم على
زن . خداوند از سر تقصیر تو درگذرد شد، حال باید صبر كنى تا روز عید قربان او را بیاورى تا

و زن نیز آمد و طفل  دایه به آن محل رفت و چون روز عید قربان شد. اطاعت مى كنم : گفت 
با من بیا تا آنچه به تو وعده داده ام به تو : گفت  را گرفت و صورتش را بوسید و آنگاه به دایه

 . بدهم

به درگاه  هرگز تو را رها نمى كنم ، در این موقع زن سر به سوى آسمان بلند كرده: دایه گفت 
 .! مندانو اى پناه درد! اى فریادرس درماندگان  : الهى عرضه داشت

حضرت به  وارد گردید، آن علیه السالم و چون بر حضرت على. و آنگاه با دایه به مسجد رفت 
 !تو مى گویى یا من بگویم ؟: وى فرمود

 . خودم مى گویم: زن 

 !پس بگو علیه السالم على

 رسول خدا من دختر مردى از انصارم ، پدرم عامر بن سعد خزرجى در یكى از غزوات: زن 

ابوبكر از دنیا  مادرم نیز در عهد خالفت. در ركاب آن حضرت كشته شد  علیه و آلهصلى اهللا
كه با چند تن از زنان  درگذشت و من خود تنها مانده با زنان همسایه انس مى گرفتم ، و یك روز

دست داشت ، عصا زنان به نزد ما  تسبیحى در مهاجر و انصار نشسته بودم ، پیرزنى فرتوت كه
 اسم تو چیست ؟: رسید گفت  تا این كه به من. نام همه زنان پرسش نمودآمد و از 

 . جمیله: گفتم 

 دختر كیستى ؟

 . دختر عامر انصارى

 پدر دارى ؟

 .خیر

 ازدواج كرده اى ؟

 . نه

مایل نیستى زنى نزد تو آمده به تو كمك كند و  : پس به حال من ترحم نموده گریه كرد و گفت
 .انیس و مونس تو باشد



 . بله مایلم: خترد

بفرما خانه خانه : خوشحال شده گفتم  من حاضرم براى تو مادرى مهربان باشم ، من: پیرزن 
گرفت و من در موقع غذا نان و شیر و  توست و امر امر تو، آنگاه آبى از من خواست وضو

 چرا گریه مى كنى ؟: كرد، گفتم  خرما برایش مهیا كردم و چون آنها را دید گریه

گفت  خوراك من عبارت است از یك نان جو یا اندكى نمك و باز هم گریه كرد و! دخترم : ن پیرز 
برخاست  حاال هم وقت غذا خوردنم نیست ، و من پس از خواندن نماز عشاء غذا مى خورم پس: 

جو و مقدارى نمك  و به نماز مشغول شد تا این كه از نماز عشاء فارغ گردید، من یك قرص نان
خاكسترها را با نمك مخلوط  دم آنگاه به من گفت مقدارى خاكستر برایم بیاور، چون آوردمبرایش آور 

تا سپیده دم نماز خواند و من چون این  نموده با سه لقمه نان افطار كرد و باز به نماز ایستاد و
ا برایم دعا كن ، خداوند مر : بوسه زدم و گفتم  رفتار را از او دیدم به وى نزدیك شده بر سرش

تو دخترى زیبا هستى و من : این موقع به من گفت  در. بیامرزد؛ زیرا دعاى تو مستجاب است 
مى ترسم تنها بمانى ، باید زنى در كنار تو باشد، و من  هنگامى كه از خانه خارج مى شوم بر تو

ار و كه از تو بزرگتر است ، اگر بخواهى او را نزد تو بیاورم تا ی دخترى عابده و خردمند دارم
 .همراز تو باشد

 چرا نخواهم ؟: گفتم 

 . پس برخاست و از خانه بیرون رفت ولى پس از زمانى خود تنها برگشت

 چرا خواهرم را به همراه نیاوردى ؟: گفتم 

مى  دختر من با كسى انس نمى گیرد و زنان مهاجر و انصار به خانه تو زیاد رفت و آمد: گفت 
 .مى شوند  كنند و مزاحم انجام عباداتش 

رفت و پس  تا موقعى كه دختر تو در خانه من است نمى گذارم كسى به خانه بیاید، پیرزن: گفتم 
پیدا   بود و فقط چشمانش  از ساعتى برگشت و زنى با او بود كه تمام بدن را در لباسش پیچانده

 داخل نمى شوى ؟ چرا: بود، و بر در اتاق ایستاد، گفتم 

 . و چنان خوشحال شده كه از خود بیخود گشته استاز دیدار ت: عجوزه گفت 

چسبیده و  االن مى روم در خانه را مى بندم تا كسى وارد نشود، رفتم در را بستم و به دختر: گفتم 
ناگهان دیدم جوانى است  گفتم صورتت را باز كن ، ولى قبول نكرد، پس رویش را از سرش برداشتم

: زارى و فزع نموده به او گفتم  زنان ، پس من  ا لباس با ریش سیاه و دست و پا خضاب بسته ب
مگر از سطوت عمر نمى ترسى ! بیرون شو برخیز و از خانه! چرا مرتكب چنین جنایتى شدى ؟

چسبید و من در دستش مانند گنجشكى بودم در  ؟ و خواستم از او دور شوم كه بناگاه به من
ستى كه داشت بر زمین افتاد و بیهوش گردید، شدت م چنگال عقابى پس با من مباشرت نمود و از

 : بود سر از بدنش جدا كردم و به درگاه خدا عرضه داشتم و من با كاردى كه بر كمرش بسته

توكل مى كنم  تو مى دانى كه این مرد به من ستم نموده و مرا رسوا كرده است و من بر تو! خدایا



 . اى خدایى كه نیكو پرده پوشى! را كفایت نماید توكل كند او ، اى خدایى كه هرگاه بنده اى بر او

و چون . را برداشته و در محراب مسجد انداختم ، و از او آبستن شدم  و چون شب شد جسدش
خواستم او را بكشم ولى گفتم خطاست او را قنداق نموده در محراب مسجد افكندم  فرزند را زاییدم ،

 !ماجراى من بود اى پسر عم رسول خدا این. 

 است من شهر علمم و على در آن :گواهى مى دهم كه از رسول خدا شنیدم كه فرمود: عمر گفت 
. 

 .برادرم على بحق سخن مى گوید :و نیز فرمود

 حكم آنان چیست ؟! یا اباالحسن : و آنگاه گفت 

زن است و بر  مقتول دیه اى ندارد؛ زیرا مرتكب گناهى بزرگ شده: فرمود علیه السالم امیرالمومنین
بیاور تا حق خدا را از  عجوزه را: حدى نیست ؛ زیرا بدین عمل مجبور شده ، و سپس به زن فرمود

 . او بگیرم

! رد كن  فرزند را به مادرش: سه روز به من مهلت بدهید، امیرالمومنین به دایه فرمود: زن گفت 
ناگهان او را در كوچه  زن فرزند را به خانه برد و فردا در جستجوى پیرزن از خانه بیرون رفت و

آورد، چون به نزد حضرت  السالم علیه اى دید، پس او را بگرفت و كشان كشان به نزد على
مى دانى كه من على بن ! اى دشمن خدا: فرمود به پیرزن علیه السالم رسیدند، حضرت على

 !بگواست اكنون حقیقت حال را  اهللا علیه و آله صلى ابیطالب هستم و علم من علم پیامبر

 ! من این زن را نمى شناسم و از قضیه اطالعى ندارم: پیرزن گفت 

 قسم مى خورى ؟: امیرالمومنین به وى فرمود

 . آرى: پیرزن 

پیرزن سوگند  دستت را روى قبر رسول خدا بگذار و سوگند یاد كن ، و چون: حضرت به او فرمود
آیینه اى آوردند، و چون  الم دستور دادامیرالمومنین علیه الس. سیاه شد  یاد كرد ناگهان صورتش 

به  علیه السالم صیحه زد، على پیرزن در آیینه نگاه كرد و صورت خود را سیاه دید از روى ندامت
راستگوست صورتش را سفید گردان ، ولى آن  اگر این زن! بار خدایا: درگاه خدا عرض كرد

ى با آن كه خداوند از سر تقصیر چگونه توبه كرده ا: فرمود سیاهى برطرف نشد، حضرت به وى
 !تو نگذشته است ؟

 .(526) نمایند  آنگاه عمر دستور داد پیرزن را از مدینه خارج كرده سنگسارش 

این ماجرا در زمان عمر اتفاق : ده و مى گویدنقل كر  ابن ابى الحدید این قضیه را بطور اختصار
  . افتاده است

  
  

   !دخترى كه به زنا متهم شد -3
تنها یك خواهر  راوندى است كه نه یا ده برادر در قبیله اى عرب زندگى مى كردند و خرائج در



هر چه: داشتند كه بسیار به او عالقه مند بودند، آنان به خواهر گفتند مى دهد خداوند به ما روزى  
گنجد كه تو ازدواج نمایى ، خواهر با  نزد تو مى سپاریم و تو ازدواج نكن ؛ زیرا به غیرت ما نمى
برادران نیز خواهر را گرامى مى داشتند، تا این  . آنان موافقت كرد و به خدمتگزارى آنان پرداخت
بى رفت و در ماهیانه براى غسل نمودن بر سر چشمه آ كه روزى خواهر پس از پاكى از عادات
جوف او داخل شد و پس از مدتى زالو بزرگ شده و شكم زن  میان آب نشست ، اتفاقا زالویى در
كه خواهر آبستن شده و به آنان خیانت كرده است ، تصمیم گرفتند او را  باال آمد، برادران پنداشتند
مى بریم ، خواهر را  او را نزد على بن ابیطالب: بعضى از آنان ممانعت كرده ، گفتند بكشند، ولى
 .برده و ماجرا را شرح دادند علیه السالم على نزد

و به زن دستور داد میان طشت بنشیند و در! طشتى پر از لجن برایم بیاورید: امیرالمومنین  آن  
برادران چون این تدبیر. حال زالو از جوف زن بیرون آمد و در میان طشت قرار گرفت  و عالج  

تو پروردگار ما هستى و تو غیب مى دانى! یا على : فتندحیرت آور بدیدند، گ علیه  امیرالمومنین ! 
از طرف  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا :آنان را از این گفتار، منع نموده و به آنها فرمود السالم
و در این روز و در این ساعت ، واقع خواهد  خداوند به من خبر داده كه این قضیه در این ماه
 .(527) شد

   داستان جویریه -4
مى  مردى با جویریه بن عمر بر سر ماده اسبى با هم نزاع مى كردند، هر كدام ، آن را از خود
 . دانست
گواه بیاورید؟: فرمود علیه السالم على  

اسب را به این مرد بده: پس به جویریه فرمود. نه : گفتند  ! 

بدون گواه ؟! یا امیرالمومنین : جویریه گفت   

من به تو از خودت آگاهترم ، آیا فراموش كرده اى رفتار: فرمود علیه السالم على جاهالنه ات را  
و حضرت او را از كردارش خبر داد. در عصر جاهلیت   (528). 

قضایایى كه مدعى علیه را ذیحق نموده: فصل پنجاه و چهارم    

عقال نمود، شتر راه مى رفت و با ریسمان  چهار نفر مالك یك شتر بودند، یكى از آنان شتر را
ید، در این موقع آن سه نفر دیگر با این هالك گرد خود بازى مى كرد كه ناگهان به زمین خورد و
حضرت امیر. را از او مطالبه كردند یكى به منازعه برخاسته و قیمت شتر به آن سه  علیه السالم 

شما باید: نفر فرمود سهم آن یكى را بدهید؛ زیرا او از حق خود نگهدارى نموده و شما چون از  
اید نكرده اید حق او را نیز تلف كرده حق خود مراقبت . (529) 

درهم  و گذشت در فصل سیزدهم خبر یكم كه آن حضرت صاحب سه گرده نان را كه مدعى چهار
 .بود، تنها یك درهم داد، و مدعى علیه را ذیحق نمود
  خاتمه



رفتار و گفتار خلفا به پاره اى از قضایا و نقل از تواریخ عامه و یادآورى نكات و اشاراتى پیرامون  
 آنها
   اولین و آخرین فتنه -1
روزى رسول خدا: آورده  كمال مبرد در حال سجده بود اشاره  به مردى كه در صلى اهللا علیه و آله 

آیا كسى از: نمود تا اینكه گوید پیامبران به حاضران فرمود مرد را مى كشد؟ در این موقع شما این  
گرفت و به سوى آن مرد حركت كرد، ولى دیرى  ابوبكر آستینها را باال زد و شمشیر را به دست
 !مى گوید؟ ال اله اال اهللا آیا مردى را بكشم كه : نپایید كه برگشت و به پیامبر گفت

مرد را مىآیا كسى این : رسول خدا به او پاسخى نداد و دگر بار به حاضران فرمود كشد؟ عمر  
سومین بار پیامبر  برخاست ولى او نیز اعمالى مشابه آنچه كه ابوبكر انجام داده بود انجام داد،

آیا كسى از شما این مرد را مى كشد؟ این دفعه على بن: فرمود برخاست و به  علیه السالم ابیطالب 
فرار كرده بودبر او دست یابد او  طرف آن مرد روانه گردید، ولى پیش از آن كه . 

این اولین و آخرین فتنه بود: فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا  (530). 

ص (خدا رسول  و نیز مبرد همین روایت را بطریق دیگرى نقل كرده و در آن آورده كه ابوبكر نزد
چنین عذر آورد كه او را در حال ركوع دیده ، وعمر به این كه او را در)  حال سجده دیده است و  

اگر این مرد كشته مى شد هیچ دو نفرى در دین: آنگاه پیغمبر فرمود خدا با هم اختالف نمى  
 .كردند

(530) و خبر را ابن طاووسى نیز در از تفاسیر  از كتاب حافظ محمد بن موسى شیرازى و او 
تفسیر یعقوب بن سفیان ، یوسف بن موسى القطان ، ابن: دوازده گانه معتبر جریح ، مقاتل بن  

، مجاهد، ابوصالح ،  سلیمان ، مقاتل بن حیان ، وكیع ، قاسم بن سالم ، على بن حرب ، سدى
 .(531) قتاده ، نقل كرده است

 : مؤ ّلف

تمیمى بوده كه  ذوالخو یصره فرمان قتلش را داده بود صلى اهللا علیه و آله مردى را كه رسول خدا
سركرده منافقین گردید، و  در جنگ صفین پس از آن كه قرآنها بر باالى نیزه ها رفت رئیس و
ائم خیبر را تقسیم كرد به آن حضرت نسبت بى عدالتى رسول خدا غن پیش از آن نیز موقعى كه
واى بر تو: به او فرمود  جسارتش ، پیامبر را به خشم آورده تا جائى كه حضرتش  داد و با این ! 

گردیده  اگر من به عدالت عمل نكنم چه كسى خواهد كرد؟ و با این اسائه ادبش از اسالم خارج
 .(532) مرتد شد

دانسته است كه در میان  وقوع این ماجرا را اولین شبهه اى (533) ملل و نحل شهرستانى در كتاب
الم اتفاق افتاده ، و دومش جلوگیرى عمر بوده از وصیت كردنامت اس صلى اهللا علیه  رسول خدا 

اسامه ، و چهارمش انكار او بوده  و سومش تخلف او بوده با ابوبكر و عثمان از لشكر و آله
 .را صلى اهللا علیه و آله وفات پیغمبر



بود كه آن مرد درخود دیده  صلى اهللا علیه و آله و با توجه به این كه رسول خدا حال نماز است  
بعالوه ، عمر كه دید! ، پس چه توجهى براى آن عذرها خواهد بود؟ رسول خدا عذر ابوبكر را  

بنابر. نپذیرفت پس چگونه باز به همان مطلب معتذر گردید این ، چه فرق است بین آن گفتار  
و یصره در بابرسول خدا و گفتار اینها، جز این كه تخطئه ذوالخ ذوالخو یصره به اموال و تخطئه  

بوده ، و این كه) كه مهم ترست (اینها درباره خون  اول بالمطابقه و دوم بااللتزام بوده است و اگر  
رسول خدا با یك نفر  باطل فرقى نگذاشته اند؟ و چرا در آن ادعایى كه آنان به حقیقت صدیق و

دیگران اعرابى داشت او را تصدیق نكردند؟ و چرا بین پیغمبر و فرقى نگذاشتند كه داستان آن در  
 : فصل چهل و سوم گذشت و چرا گفتار خدا را در باره رسولش فرموده بخش نخست عنوان یك از
 !تصدیق ننمودند؟ (534) الهوى ، ان هو اال وحى یوحى و ما ینطق عن
   حسرت ابوبكر -2

در مرض وفات ابوبكر به عیادتش رفته بودم ، از او مى: عبدالرحمن بن عوف مى گوید شنیدم كه  
من تنها بر سه چیز تاسف مى خورم كه چرا آنها را انجام دادم و اى: مى گفت  كاش از من سر  

انجام مى دادم ، و آرزو و سه كار انجام نداده ام و آرزو داشتم آنها را! نمى زد داشتم سه مطلب  
 . از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى پرسیدم
شدم و  امام سه عملى كه آرزو داشتم از من سر نمى زد؛ یكى این كه متعرض خانه فاطمه نمى

و دیگر این كه... اگر چه مستلزم جنگ و قتالى بود بلكه یا با شمشیر او را  را نمى سوزاندم فجاه 
كشتم و یا آزادش مى كردم تا اینكه گوید و اما سه مى موضوعى كه دوست داشتم از رسول خدا  

كسى خواهد بود تا با او نزاع و تشاجر نكنیم ، و  مى پرسیدم ؛ یكى این كه خلیفه پس از او چه
 .(535) ... را از او سوال مى كردم دیگر این كه میراث عمه و دختر خواهر

 :سند خبر

نیز در كتاب) ره (صدوق  و همین خبر را شیخ از طریق عامه نقل كرده ولیكن در آخر  خصال 
دوست داشتم از: آن چنین آمده   .(536) رسول خدا از میراث برادر و عمه پرسش مى نمودم 

داشتم از رسول  دوست : نقل كرده ولیكن در آخر آن چنین آورده خلفا و نیز روایت را ابن قتیبه در
 .(537) از میراث دختر برادر و عمه مى پرسیدم صلى اهللا علیه و آله خدا

ضمن آن  خبر مذكور را از طریق عامه روایت نموده و در ایضاح و همچنین فضل بن شاذان در
طلیحه را نمى  دوست داشتم از لشكر اسامه تخلف نمى كردم ، و دوست داشتم عیینه و : آورده
 .(538) كشتم

 :بررسى خبر
و هنگامى كه انصار، محاجه: پس از نقل این خبر مى گوید خصال شیخ صدوق در صدیقه  

اگر ما پیش از آن كه: طاهره را با آنان درباره خالفت شنیدند به آن مخدره گفتند یعت با ابوبكر ب 
 -عدول نمى كردیم ، ولى فاطمه ،  كنیم این سخنان شما را شنیده بودیم هرگز از على به ابوبكر



 .!غدیر خم براى كسى عذرى باقى گذاشت ؟ آیا روز :سالم اهللا علیها در پاسخ آنان فرمود

: ورده باره خالفت آ با انصار در علیه السالم بعد از ذكر محاجه امیرالمومنین خلفا ابن قتیبه در
پیش از عمر، بخاطر  بشیر بن سعد انصارى نخستین كسى كه با ابوبكر بیعت نمود، حتى
مردم با او بیعت كنند به  حسادتى كه نسبت به پسر عمویش سعد بن عباده داشت از این كه مبادا

اگر انصار سخنان شما را پیش از آن كه با: آن حضرت گفت  ابوبكر بیعت كنند شنیده بودند  
درباره خالفت شما اختالف نمى كردندهرگز   (539). 

على ، شبها فاطمه را بر استر سوار نموده به مجالس و مجامع انصار مى: و نیز آورده  برد تا  
اطمهاز آنان استنصار كند، و آنان در پاسخ ف اگر ! رسول خدا مى گفتند اى دختر علیهاالسالم 

 بیعت نمى نمودیم و على همسر و پسر عم تو قبل از ابوبكر از ما بیعت خواسته بود ما با دیگرى
آیا صحیح بود كه من در آن: به آنان مى گفت  علیه السالم صلى اهللا  موقع پیكر پاك رسول خدا 
از خانه را در میان خانه بگذارم و علیه و آله خارج شده بر سر خالفت آن بزرگوار با مردم به  

و! مشاجره و مخاصمه برخیزم ؟ اباالحسن كارى بر خالف : نیز به آنان گفت  علیهاالسالم فاطمه 
و آنها مرتكب اعمالى شدند كه خدا با آنان حساب و هم مطالبه جواب  وظیفه اش انجام نداده
 .(540) خواهد نمود

 : مؤ ّلف

از طریق  بر فرض این كه حدیث غدیر خم ثابت و قطعى نباشد با این كه كتابها در این خصوص
رسول خدا درباره مساءله خالفت  اهل سنت نوشته شده و با چشم پوشى از سخنان متواتر و مكرر

نخستین روزهاى آغاز بعثت تا آخرین لحظاتكه از  زندگى بر آن تاكید مى نمود، بویژه نسبت به  
كه به دستور خداوند  خویشان نزدیكش  آنان را به این امر مهم دعوت و ارشاد مى كرده و با  

اعمال آن حضرت در این باره ، به گونه اى كه هر كس معتقد به نبوت آن  صرفنظر از رفتار و
 از براى آن بزرگوار نیز اذعان و اعتقاد علیه السالم عادتا به جانشینى امیرالمومنین حضرت بوده
كافى است در  پیدا مى كرده ، و بر فرض نبودن آیات قرآنى ، و براهین عقلى ، و فطرت بشرى ،
 . خود داشته است اثبات عدم صحت مسلك آنان ، شك و تردیدى كه خلیفه آنان در امر خالفت

دوست داشتم از: چگونه ابوبكر مى گویدوانگهى ،  از خلیفه بعد  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 
نزاعى پیش نیاید، با این كه رسول خدا خواست كه در  از او پرسش مى نمودم تا در این باره
و آن را كتبا به ثبت برساند تا بعد از او در گمراهى نیفتند،  هنگام وفاتش این كار را انجام دهد،

عمر نگذاشت و به ولى و عمر خود . پیامبر بر اثر شدت بیمارى هذیان مى گوید: حاضران گفت  
نموده كه از اراده و تصمیم پیغمبر باخبر بوده ولى از آن جهت كه آن اقدام با نیات  بعدا اعتراف
 . سازگار نبوده از آن جلوگیرى كرده است او

من در سفرى همراه عمر بودم: مى گوید چنانچه ابن ابى الحدید از ابن عباس نقل كرده كه ، یك  
شكایت پسر عمت! اى پسر عباس : روز در حالى كه من و او تنها بودیم به من گفت  على را  



گرفته و افسرده  به تو مى كنم كه از او خواستم در این سفر با من بیاید ولى نپذیرفت و مى بینم
چیست ؟  است ، به نظر تو علتش   

علتش را مى دانى خودت: ابن عباس   . 

یقینا به خاطر از دست دادن خالفت است: عمر  . 

من هم نظرم همین است ؛ زیرا او عقیده دارد كه: ابن عباس  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او  
 . را جانشین خود قرار داده است

با تا اینكه گوید و مضمون خبر نیز. ولى چه سود كه خدا این را اراده نكرده است : عمر تعابیر  
 .(541) دیگرى نقل شده است

 : مؤ ّلف

صلى اهللا علیه  رسول خدا مقصود او از خبر دیگر، روایتى است كه عمر در آن اظهار داشته كه
ضوع خالفت رامى خواست در بیمارى وفاتش ، مو  و آله بیان كند ولى من به خاطر خوف وقوع  
عمل آوردم ، و رسول خدا نیز نیت و منظور مرا دریافته از  فتنه و اختالف ، از آن ممانعت به
 .آنچه كه خدا بخواهد واقع خواهد شد بیان آن خوددارى نمود؛ و البته
ع (خالفت را براى او على  رسول خدا مى خواست : و اما راجع به این كه عمر در خبر اول گفته

قرار دهد ولى خدا نخواست)  اى بیش نیست ؛ زیرا اراده پیامبر جز به فرمان خدا نبوده و  مغالطه 
پیامبران الهى اگر : و این درست نظیر این است كه گفته شود خواست پیامبر خواست خداست ،
نخواسته چرا كه مى بینیم آنان  به خدا دعوت كرده اند ولى خدا آن را چه مردم را به ایمان آوردن
 .ایمان نیاورده اند
مرض  مى خواست در صلى اهللا علیه و آله رسول خدا : و اما گفتار او در خبر دوم كه گفته
واقع این سخن  وفاتش او امیرالمومنین را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفى كند ولى من نگذاشتم
چنانچه درباره پیغمبرمتعال است ،  نسبت بیهوده گویى به خداى به صراحت  صلى اهللا علیه و آله 
 و ما ینطق عن الهوى ان هو اال وحى یوحى :زیرا خداوند درباره رسولش مى فرماید : آن را گفته
(542). 
نگذاشتم پیامبر تصمیمش را عملى كند بخاطر ترس از وقوعمن  : و آنجا كه گفته معنایش  ... فتنه 
 ! آگاه تر است این است كه او عمر نسبت به مصالح اسالم و مسلمین از خدا و رسولش
كه یا او را آزاد  كه ابوبكر او را سوزانده بود و پیش از مرگ ، آرزو مى كرد فجاه و اما داستان

گرى وى را بهمى نمود و یا به نحو دی قتل مى رساند او، ایاس بن عبد یا لیل سلمى بوده كه از  
مرتدین از اسالم نبرد كند، و چون اسلحه گرفت با آن به جنگ  ابوبكر اسلحه خواست تا با

پس. مسلمانان رفت  ابوبكر طریقه بن حاجز را مامور دستگیرى او نمود، تا اینكه طریقه وى را  
ابوبكر دستور داد در بیرون شهر مدینه آتشى. زد ابوبكر آورددستگیر نموده به ن اسیر و بزرگ  
 .(543) افروخته ایاس را دست بسته در میان آن انداختند



   ابوبكر دست مهمان را قطع كرد -3
یضاحا فضل بن شاذان در ) از ابوبكر بن ابى عیاش و هیثم و حسن لولوى  نقل كرده كه ) قاضى 
مهمان ظاهرى آراسته . فرا خواند ابوبكر مردى را كه دست راستش قطع شده بود به مهمانى خود

بخدا سوگند كردار تو: داشت ، ابوبكر به وى گفت  به كردار سارقان نمى ماند، بنابراین چه كسى  
ت ؟دست تو را بریده اس  

یعلى بن متیه در یمن از روى تعمدى و ستم دست مرا قطع كرده است: مهمان گفت   . 

من در این باره تحقیق مى كنم و چنانچه صحت ادعایت ثابت گردید، دست: ابوبكر گفت  یعلى را  
اتفاقا در آن روزها گردنبند اسماء بنت. در قصاص دست تو قطع خواهم كرد مفقود گردید   عمیس  

تفحص كردند آن را نیافتند، طلحه بن عبیداهللا به نزد و هر چه مهمان را : ابوبكر آمد و گفت  
 تفتیش نمى كنى ؟

من هرگز گمان دزدى درباره او نمى دهم: ابوبكر  . 

بخدا سوگند من باید او را بازرسى كنم ، تا این كه مهمان را: طلحه اصرار كرد و گفت  تفتیش  
ابوبكر چون این را دید دست چپ مهمان را. ن آوردكرده گردنبند را از اتاقش بیرو   .نیز قطع كرد 

آیا: پس از نقل این خبر، ابراهیم بن داوود و حسن لولوى به راوى حدیث ابوعلى گفتند ابوبكر مى  
 توانسته دست چپ آن مرد را ببرد؟

ینچاره اى ندارم جز این كه بگویم ابوبكر اشتباه كرده است ؛ زیرا در ا: ابوعلى گفت  حكم شكى  
مى شود، و در  نیست كه كسى كه یك دستش در اثر دزدى قطع شده ، بار دیگر پاى چپش قطع
. المال به او آذوقه مى دهند نوبت سوم ، حكم قطع ندارد بلكه زندانى شده به قدر ضرورت از بیت
باره او اهل خانه ، مامون است ، و حكم قطع در  و خطاى دیگر این كه مهمان ، همانند یك تن از
 .(544) روا نیست

   ابوبكر و حكم قسامه -4
قیس در جریان: آورده  فتوح البلدان بالذرى در . كه در صنعا كشته شده بود متهم گردید داذویه قتل 
جر بن ابى امیه كه عامل او در صنعا بود نزد خود فرا خواند، و مها ابوبكر وى را به وسیله
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  ابوبكر وارد گردید، ابوبكر او را در كنار منبر هنگامى كه قیس بر
 .(545) آزادش كرد پنجاه بار سوگند داد كه او را داذویه را نكشته و سپس

 : مؤ ّلف

 .براى مدعى قتل و به منظور اثبات آن ، تشریع شده نه براى منكر قسامه حكم
نقل كرده كه بارها اتفاق مى افتاد كه  از ابوجعفر نقیب نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح
بهابوبكر، قضاوتى مى نمود و كسانى از صحا همانند بالل و  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 

نقل كرده  امثال آنان ، حكم او را نقض مى كردند، و در این خصوص قضایایى نیز صهیب و
 .(546) است



   ابوبكر و حكم میراث اجداد -5
كه هر ) مادر مادر و مادر پدر(نقل كرده كه دو جده  از قاسم بن محمد بن اسد الغابه در كتاب
تركه میت را به مادر مادر داد و مادر  6/1ابوبكر . آمدند كدام خواستار میراث بودند نزد ابوبكر

عبدالرحمن بن. پدر را محروم كرد به سهل مردى از انصار كه در جنگ بدر نیز حضور داشته  
اى خلیفه: ابوبكر گفت  كسى را ارث دادى كه اگر او مرده بود و این میت زنده مى بود از او  ! 

كسى را محروم نمودى كه اگر او مرده بود و این میت زنده بود از او . برعكس  ارث نمى برد، و
را بین آنان بطور مساوى قسمت نمود 6/1ابوبكر به خطاى خود پى برد و  .ارث مى برد  (547). 

تهذیبدر ) ره (و همین روایت را نیز شیخ طوسى   .(548) نقل نموده است با اختالفى در لفظ 

از: به نزد ابوبكر رفت و گفت ) مادر پدر(و نیز قضیه دیگرى نقل كرده كه جده اى  پسر پسرم  
من آیه اى از قرآن در این باره به خاطر ندارم: ارث مى خواهم ، ابوبكر گفت  ، ولى از دیگران  

داده  6/1جده را  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا : مى پرسم ، و چون پرسید، مغیره به او گفت
 . است

جز تو كسى هم این را از: ابوبكر به مغیره گفت   رسول خدا شنیده است ؟ 

تركه را به آن زن 6/1پس ابوبكر طبق گواهى آنان . بله ، محمد بن مسلمه : مغیره گفت  . داد 
. ودرا نم پس از گذشت مدتى مادر مادر همان میت نزد ابوبكر رفته از او مطالبه میراث نوه اش

آنچه كه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در این: ابوبكر به او گفت  خصوص نقل كرده اند  
و . مساءله تو را نمى دانم  شامل تو نمى شود و به جده پدرى اختصاص دارد از این رو حكم

را بین هر دو نفرتان قسمت كنید، خودتان بهتر مى 6/1چنانچه   .(549) دانید 

   حكم عمر درباره نژاد خروس -6

در زمان خالفت عمر، دو مرد به وسیله خروس ، قمار: آورده  حیوان جاحظ در كتاب بازى مى  
بهمردى از انصار . كردند، عمر این را شنید پس به قتل نژاد خروس فرمان داد نزد عمر رفت و  

آیا به كشتن دسته اى مخلوقات خدا كه تسبیح گوى: به او گفت  پروردگارشان هستند فرمانى مى  
 !دهى ؟
 .(550) عمر متوجه خطاى خود شده حكم خود را لغو كرد

و خرافات جاهلیت عمر -7    

از جمله معتقدات آنان یكى این: و نیز در همان كتاب در ضمن بیان خرافات اهل جاهلیت آورده   

اند كه هرگاه فرشته  از فرشتگان و دختران آدم به وجود آمده اند و معتقد بوده جرهم بوده كه طائفه
عتاى در آسمان ، خدایش را عصیان كند خداوند او را در صورت و طبی بشرى به زمین فرو مى  

 .را از این قبیل مى دانسته اند سبا فرستد؛ و آفرینش هاروت و ماروت و بلقیس ، ملكه

از فرشتگان بوده است ،  عبرى نسل آدم و پدرش از فیرى و همچنین ذوالقرنین را كه گویند مادرش
ذوالقرنین صدا مى زد هنگامى كه عمر شنید مردى ، مرد دیگر را  و بر همین مبناى خرافى بود كه



آیا نامهاى: به او گفت   .(551) پیامبران را تمام كرده اید كه به اسماء فرشتگاه باال رفته اید 

   عمر و شیوه كشف جرم او -8

ویند عمر بن الخطاب از غالمگ: آورده  شعرا ابن قتیبه در شنید كه این شعر را با  . بنى الحسحاس 
 :خود زمزمه مى نمود

ولقد تحدر من كریمه بعضهم
 عرق على جنب الفراش و طیب

  عرق و بوى خوش از بعض دختران آنان در كنار بستر فرو ریخت

قصود او كدام زنعمر برآشفته غالم را تهدید به مرگ نمود، و آنگاه براى اینكه بفهمد م بوده ،  
مقابل او عبور دهند، و چون زن مورد عالقه غالم  دستور داد به او شراب نوشانده و زنانى را از
اظهار تمایل و عشق نمود؛ پس عمر دستور داد غالم را  از برابر او گذشت ، غالم نسبت به وى
 .(552) قتل برسانند به

 : مؤ ّلف

 چقدر فرق است بین این گونه كشف جرم كه عمر از آن استفاده نموده ، با آن گونه كه

كه  اعمال كرده است ، و قبال گذشت كه آن حضرت در ماجراى زنى علیه السالم امیرالمومنین
لیاى او وكالت گرفت و آنگاه به زن فرمودپسر خود را انكار مى كرد، نخست از او  اگر طبق  :

در این موقع زن فریاد  . اظهارات تو این نوجوان فرزند تو نیست االن تو را به او تزویج مى نمایم
آیا مى خواهى مرا به پسرم تزویج كنى ؟: برآورد و گفت  ! 

وال و او غالم من استمن م: و نیز در مورد غالمى كه موالى خود را انكار مى كرد و مى گفت   

گردن : داخل نموده و آنگاه به قنبر فرمود دستور داد تا هر دو سرهایشان را در میان دو سوراخ
فورا سرش را بیرون كشید و دیگرى همچنان سرش را  غالم را بزن ، پس غالم با شنیدن این سخن ،
 . نگهداشت

كودك را از خود مى دانست به و همچنین در مورد نزاع دو زن بر سر یك كودك كه هر كدام آنان  
كودك را با اره دو نصف مى كنم براى هر كدامتان یك نصف ، پس آن زنى كه: فرمود مادر  

اگر مى خواهى چنین كنى! یا على : كودك نبود، پذیرفت ولى دیگرى فریاد بر آورد من از حق  
 . خودم صرفنظر نموده كودكم را به او مى بخشم

حد زنا با چهار دفعه اقرار ثابت مى شود نه به مجرد اظهار :مطلب دیگر این كه  تمایلى نسبت  
كه بر حسب ظاهر(به زنى ، آن هم در حال مستى ، بعالوه ، حد در این قضیه  زناى غیر  

و باالخره عمر در این ماجرا حد ملوك را كه. تازیانه است نه قتل ) محصن بوده  نصف حد آزاد  
د قرار داده استاست ، چندین برابر حد آزا  . 

   عمر و سنن شرعى -9



نام سابق عبدالرحمن بن حرث ، ابراهیم بوده ، وى در: آورده  معارف ابن قتیبه در زمانى كه عمر  
بود نام كسانى را كه به اسماء  و آن هنگامى بود كه عمر تصمیم گرفته خلیفه بود به نزد او رفت ،

و را نیزانبیاء موسوم بودند تغییر بدهد، پس اسم ا عبدالرحمن گذاشت ، و این نام برایش ثابت و  
 .(553) باقى ماند

 : مؤ ّلف

گرفته ،  نامگذارى به اسماء مبارك پیامبران الهى در شرع مقدس ، مورد ترغیب و تاكید قرار
چه از امام محمد باقرچنان به  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا كه از سوى جدش علیه السالم 

بن عبداهللا انصارى خبر داد كه زنده خواهد ماند تا آن  باقرالعلوم لقب یافته ، موقعى كه به جابر
سالم مرا به او برسان ، منقول است كه فرمود: او فرمود امام بزرگوار را ادراك نماید و به برترین  :
رسول خدا افضل انبیاى الهى بوده  ولى عمر نام ابراهیم را كه پس از .(554) است نامها نام پیامبران
 .به نام دیگرى تغییر مى دهد
   سوال عمر از نسل بنى آدم -10

رو نیز د عمر از كعب پرسید؛: آمده  معارف   نسل آدم از قابیل بوده یا هابیل ؟ 
در خاك نهان شده و فرزندى از خود بر جاى) هابیل (امام مقتول . از هیچكدام : كعب پاسخ داد  

 نگذاشت ، و اما قابیل نسل او هم در طوفان نوح همگى به هالكت رسیدند، و مردم همه از
و شیث پسر آدم(ندان شیث فرزندان نوح و نوح از فرز   . است (555) ( 

 : مؤ ّلف

نژاد نوح را بازماندگان  و قرار دادیم (556) وجعلنا ذریته هم الباقین ؛ :آیا عمر آیه قرآن را نشنیده بود
 . روى زمین

   عمر و اشعار عرب -11

مردى به نام: آورده  شعراء ابن قتیبه در بن بدر، سكونت گزیده ،  در میان طائفه زبرقان حطیئه 
حطیئه از نزد آنان كوچ. آنان نسبت به وى بى حرمتى كردند در میان طائفهنموده   اقامت  بغیض 

و سپس قصیده اى در ذم زبرقان و مدح بغیض  . گزید و مورد اكرام و احترام آنان قرار گرفت
 : سرود كه در شعر آخرش آمده

دع المكارم ال تنهض لبغیتها
 (557) واقعد فانك انت الطاعم الكاسى

حطیئه  زبرقان از شنیدن اشعار او بسیار ناراحت شده از او به نزد عمر شكایت برد و شعر آخر
 .را براى عمر خواند

حطیئه در این شعرش نسبت به تو هیچ گونه توهین و هتكى ننموده است ،: عمر به او گفت   

م بپوشى ؟مگر دوست ندارى این كه ، هم بخورى و ه  



ولى هیچ مذمت و هجوى از این بدتر تصور نمى شود، عمر در این باره از: زبرقان گفت  حسان  
حطیئه با این شعرش زبرقان را هجو: بن ثابت داورى خواست ، حسان به عمر گفت  ننموده بلكه  

 .(558) بر او نجاست كرده است

   !زنى كه عمر را راهنمایى كرد -12

اذكیاءابن جوزى در  عمر بن خطاب در خطابه اى از مردم خواست مهریه: آورده   همسرانشان را از  
یعنى یزید بن حصین صحابى  زیادتر نكنند، اگر چه همسر آنان دختر ذى الغصه (559) چهل اوقیه
 . زیادى را در بیت المال خواهم ریخت حارثى باشد، و هر كس از این مقدار بیشتر قرار دهد،

تو چنین حقى: در این هنگام زنى بلند قامت از میان صف زنان برخاست و به عمر گفت  ندارى  
 ؟

چرا؟: فت عمر گ  

زیرا خداوند در قرآن مى فرماید: زن  اتاخذونه بهتانا و  و آتیتم احداهن قنطارا فال تاخذوا منه شیئا :
 .(560) اثما مبینا

نباید چیزى از مهر او بازگیرید، آیا به و مال بسیارى مهر او كرده باشید البته ... وسیله تهمت زدن  
 .به زن ، مهر او را مى گیرید و این گناهى نیست آشكار
 .(561) زنى حق گفت و مردى خطا كرد : عمر گفتار زن را تصدیق كرد و گفت

 : مؤ ّلف

این اعتراف عمر به حق: در اینجا برادران اهل سنت ما، در مقام توجیه برآمده گفته اند گویى زنى  
اصل ارتكاب خطا دلیلى است بر  و لغزش خودش ، دلیلى است بر تواضع او، اما نگفته اند كه

و. (چه چیز؟  .(هل یصلح العطار ما افسد الدهر 

قیه با آیه قرآن سازگار نیست ، با سنتو همچنان كه تعیین چهل او  صلى اهللا علیه و  رسول خدا 
 . و نیم است نه چهل اوقیه نیز توافقى ندارد؛ زیرا مقدار مهر سنت ، دوازده اوقیه آله

كه بنا به  خصوصیتش این است اگر چه آن زن ، دختر ذى الغصه باشد : و این كه عمر گفته
قبیله بنى حارث بوده است و بزرگ  نقل مورخین ، صد سال رئیس   . 

هنگامى كه مصعب بن زبیر، عایشه ، دختر طلحه را به هزار: به همین مناسبت نقل مى شود  

ابن الزنیم . داد هزار درهم نقره مهر كرد، برادر او كه خلیفه بود مقررى كافى به لشكریان خود نمى
 :دیلمى در این باره چنین سرود

بضع الفتاه بالف الف كامل
تبیت سادات الجیوش جیاعا و  (562) 

 .خوابند دخترى به هزار هزار درهم مهر مى شود در حالى كه فرماندهان لشكرها گرسنه مى

   زنى كه از شوهرش شكایت داشت -13



زنى از شوهرش شكایت داشت ، به نزد عمر رفته و: آورده  اذكیاء ابن جوزى در : اظهار داشت  
و. شوهرم روزها را روزه مى گیرد و شبها را به عبادت خدا به صبح مى آورد با این حال دوست  

عمر مقصود زن را نفهمید و در پاسخ او گفت با. ندارم از او شكایت كنم  این خصوصیات كه  
زن بناچار سخنان سابق خود را. است گفتى ، شوهرت نیكو شوهرى  تكرار نمود و عمر نیز همان  

اتفاقا كعب اسدى در آنجا . رد و بدل شد پاسخ قبلى را، تا چند بار این گونه گفت و شنود بین آنان
این زن از شوهرش : به عمر گفت   دریافت ، پس  حاضر و به قضیه ناظر بود، و منظور زن را

برنامه هایش ازشكایت دارد كه او با آن  حال كه تو : عمر به كعب گفت . او كناره گرفته است  
 . او و شوهرش نیز داورى كن مقصود زن را درست یافتى پس بین

این زنت از: او را آوردند، كعب به مرد گفت ! شوهرش را حاضر كن : كعب پذیرفت و گفت  تو  
 .شكایتى دارد

چه شكایتى ؟: مرد  

خداوند به تو اجازه: تا این كه كعب به مرد گفت ... نمایى كن او را راه! اى قاضى : زن  داده تا  
عبادت كنى و یك  چهار زن بگیرى ، بنابر این ، سه شبانه روز براى خودت باشد تا خدایت را
 . شبانه روز هم براى همسرت كه نزد او باشى

نمى دانم از بخدا سوگند: عمر از این استنباط و داورى كعب در شگفت شده به وى گفت  كدام  
بین ایشان  امر تو تعجب كنم ، از این كه به فطانت ، مقصود زن را دریافتى و یا از حكمى كه
روایت را ابن قتیبه نیز نقل  و همین .(563) نمودى ، برو كه قضاوت بصره را به تو واگذار نمودم
 . كرده است

   عمر و جوان انصارى -14

روزى عمر در بین راه به: آورده  نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح نوجوانى از انصار برخورد  
جوان آبى آمیخته با عسل براى عمر  نمود، عمر تشنه بود از جوان انصارى تقاضاى آب نمود،

خداى: امتناع ورزید و گفت  آورد، عمر از نوشیدن آن اذهبتم طیباتكم فى  :تعالى مى فرماید 
 .زندگانى دنیایتان صرف نمودید خوشیهایتان را در (564) حیاتكم الدنیا؛

آیه نه تو هستى و نه هیچ كس از مقصود از این: جوان در پاسخ عمر گفت  اهل این قبله  
، پیش از این آیه را بخوان تا معنایش براى تو روشن شود)مسلمانان ( الدین كفروا   یوم یعرض  و :

 .(565) على النار اذهبتم طیباتكم فى حیاتكم الدنیا

زندگانى دنیایتان  روزى كه كافران را بر آتش عرضه بدارند و به آنان بگویند خوشى هایتان را در
 .(566) بردید

 : مؤ ّلف

مر گفته ، باید گفت كه مراد از صرف طیباتبعالوه بر آنچه كه جوان انصارى به ع در زندگى  
حالل و با رضایت صاحبش به  دنیا چیزى مانند نوشیدن عسل و امثال اینها در صورتى كه از راه



قل من حرم زینه اهللا التى اخرج لعباده و الطیبات من  : دست آمده باشد نیست ؛ زیرا خداوند فرموده
 .(567) الرزق

چه كسى ممنوع كرده زینت ها و روزیهاى! بگو اى پیغمبر حالل را كه خداوند براى بندگانش مهیا  
 . نموده است
تى لذ بلكه مراد، جاه و مقام و سلطنت و ریاست ناحق دنیوى است كه در كام دنیاپرستان از هر
 . شیرین ترست

   سه خطاى عمر -15

عمر شبها پاسبانى مى كرد، شبى به هنگام گشت ، صداى: و نیز ابن ابى الحدید آورده  مرد و  
رسید، شكى در دلش افتاد، از دیوار خانه باال رفت  زنى از خانه اى به گوشش  و به درون خانه  

سه شرابى درنگاه كرد، زن و مردى را دید كه در كنار هم نشسته و كا عمر به مرد . جلو آنهاست  
آیا مى پندارى كه تو خدا را! اى دشمن خدا: نهیب زد و گفت  معصیت مى كنى و او بر تو مى  

 !پوشد؟
اگر من تنها یك گناه مرتكب شده ام تو مرتكب سه گناه شده اى! اى خلیفه : مرد گفت   : 

 اى تجسس نكنید، و تو تجسس كرده (568) وال تجسسوا؛ :اول این كه خداوند مى فرماید
و تو از دیوار  داخل شوید ؛ از درهاى خانه ها(569) واتوا البیوت من ابوابها :دوم این كه مى فرماید
 . باال آمده اى
داخل خانه اى شدید به اهل آن  ؛ هر وقت(570) فاذا دخلتم بیوتا فسلموا :سوم این كه مى فرماید
یدخانه سالم كن  (571) و تو سالم نكردى 

باال رفته ابومحجن  مردى كه عمر از دیوار خانه اش : آمده  ثعلبى و در تفسیر ثقفى است كه در  
تو نارواست واین كار : نموده به او گفته   آن موقع به عمر اعتراض  خداوند تو را از تجسس  

این مرد چه مى: عمر به همراهان خود گفت . برحذر داشته است  گوید؟ زید بن ثابت و عبداهللا  
عمر چون این را شنید از خانه . عمل شما تجسس است  بن ارقم به او گفتند، راست مى گوید این
 .(572) حال خود واگذاشت بیرون شد و او را به

شراب  در شرح حال همین ابو محجن آورده اند كه او به علت شدت عالقه اى كه به نوشیدن
 : داشته سروده

اذا مامت فادفنى الى جنب كرمه
 تروى عظامى بعد موتى عروقها

فاننى وال تدفننى فى الفاله
 (573) اخاف اذا مامت ال اذوقها



   عمر و نقض احكام خویش -16

 بسیار اتفاق مى افتاد كه عمر حكمى مى كرد و سپس آن را نقض نموده بر: و نیز نقل كرده 

از ابو عبیده سلمانى مساءله اى : نقل شده كه مى گوید و از ابن سیرین (574) .ادخالفش فتوا مى د
من در این خصوص یكصد قضیه از عمر به خاطر دارم كه  : درباره میراث جد پرسیدم وى گفت

 . است (575) مغایر همه با هم

   ماجراى عمر با هرمزان -17

 در جریان فتح شوشتر: نقل كرده كه مى گوید بطور مسند از انس بن مالك فتوح البلدان بالذرى در

در آمد، و من به دستور ابوموسى اشعرى او را به نزد عمر بردم اسالم  به اسارت لشكریان هرمزان
 !سخن بگو: گفت  ، عمر به هرمزان

 سخن انسان زنده یا مرده ؟: هرمزان 

 . هر چه مى خواهى بگو كه در امان هستى: عمر

پیروز  آنگاه كه در بین ما و شما خدایى نبودم ما گروه عجم پیوسته در جنگها بر شما: هرمزان 
مدد كارتان  دیم ولى از آن زمان كه شما به خدا معتقد شدید و خدا در تمام كارها یار ومى ش

 . گردید، دیگر نتوانستیم بر شما غلبه كنیم و مغلوب و مقهور شما گشتیم

 درباره هرمزان چه مى گویى ؟: در این موقع عمر به انس رو كرده و گفت 

 .انس با كشتن او مخالفت كرد

 !آیا قاتل براء بن مالك و مجزاه بن ثور سدوسى را آزاد كنم ؟! اهللا  سبحان: عمر گفت 

مال به تو  هرمزان چقدر: عمر گفت . تو را راهى به كشتن او نیست  در هر حال: انس پاسخ داد
 داده تا از او دفاع كنى ؟

 . هیچ ولیكن تو خودت به او امان دادى: انس 

رفته  از نزد عمر بیرون: مى گوید  كیفر دهم ؟ انس  بر این مطلب گواه مى آورى یا تو را: عمر
خاطر داشت ،  زبیر بن عوام را دیدم كه او نیز آنچه را كه من از عمر شنیده بودم شنیده و به

اسالم آورد و عمر  زبیر به همراه من نزد عمر آمده برایم گواهى داد، و هرمزان آزاد گردید، و
 .(576)برایش مقررى قرار داد

 : مؤ ّلف

همان كسى  و اما مجزاه بن ثور. براء بن مالك كه در فتح شوشتر به شهادت رسیده معروف است 
رسیده به شهادت  است كه عمر ریاست طائفه بكر را برایش قرار داده و در روز فتح شوشتر نیز

مشهور  قتیل الكالب مسمع ، بنام مالك بن مسمع كه پدر او؛ یعنى: آمده  عقد الفرید و در. است 
سگ قبیله به او حمله نموده ، و او هم سگ را  بوده ، بدانجهت كه وقتى در میان قبیله اى رفته ،

برادر ( اهل قبیله او را قصاص كشتن سگشان به قتل مى رسانند با شقیق بن ثور كشته ، پس
 تنها مایه افتخار تو قبرى است در شوشتر: منازعه مى نمود، مالك به شقیق گفت ) ثور مجزاه بن



 قبرى در ولى تو را خوار نموده است: شقیق به او پاسخ داد). مجزاه بن ثور  یعنى قبر برادرش )

 .( یعنى قبر پدرش مسمع) (577) مشقر

   ! عمر ادعا را با سوگند پذیرفت -18

اسارت مسلمانان  عمر زنانى را كه در جریان فتح شوشتر به: آورده  ایضاح فضل بن شاذان در
كرد ابوموسى نزد وى ادعا  در آمده و استرقاق شده بودند به شهرهایشان باز گرداند، بدانجهت كه

كه عمار یاسر و یارانش آنان را  از این رو موقعى. كه با آنان پیمان عدم استرقاق بسته است 
عمر ابوموسى را بر آن ادعایش سوگند داده  اسیر نمودند و ابوموسى چنان ادعایى را اظهار نمود،

دعى بوده ابوموسى در این قضیه م: فضل بن شاذان مى گوید .و اسیران را به دیارشان باز گرداند
 !(578) بیاورد، بنابراین چگونه عمر او را قسم داده است ، و مدعى باید شاهد

كه جریر بن عبداهللا بجلى شهر : نقل كرده  نظیر این جریان را اعثم كوفى در فتح رامهرمز
اهل آن سامان را به اسارت گرفت ، از طرفى ابوموسى اشعرى  امهرمز را فتح كرده و گروهى ازر 

شش ماه به آنان امان داده است ، عمر دستور داد ابوموسى را سوگند  نزد عمر ادعا كرد كه تا
مر به شهرهایشان بازگرداند، با این كه یكى از همراهان معروف جریر به ع دهند و آنگاه اسیران را

و  نوشت و در آن قسم یاد كرد كه تمام كارها و اعمال جریر با اطالع و اجازه ابوموسى بوده نامه
را كم  عمر نیز به صدق مضمون نامه پى برد، و به همین جهت ابوموسى را سرزنش نموده او

 (579) عقل دانست

   خمس گرفت (580) عمر از سلب -19

براء بن مالك در نبردى تن به : نقل كرده كه مى گوید مسندا از ابن سیرین فتوح البلدان بالذرى در
قتل رساند و آنگاه دستبند و كمربند و قبا و سایر اشیاى قیمتى او را گرفت و  به را مرزبان زاره تن

آنها را به علت زیاد بودنشان از او گرفت ، و براى   پس عمر خمس . تصرف نمود براى خود
 .(581) خمس گرفت سلب بار از اولین

   عمر و تبعیضات -20

°? =�Š= میان عرب  زشت است كه در: هنگامى كه عمر به خالفت رسید، گفت : آورده  كامل
كه با فتح بالد عجم از  بردگى باشد و گروهى مالك گروهى دیگر بشوند، با این كه ما قادر هستیم

كنیزان ام ولد مشورت كرد و ارزش هر  ت بردگان بجزو آنگاه درباره تعیین قیم. آنان برده بگیریم 
حنیفه و كنده كه براى آنان تخفیف قائل شد  یا هفت شتر قرار داد به استثناى دو قبیله  یك را شش 

 .(582) شده بودند و به علت این كه مردانشان در جنگها كشته

 : مؤ ّلف

 .اجبار مردم بر فروش اموالشان یك خالف ، و تعیین نرخ براى آنها خالفى دیگر

   عمر و لغت -21

سبك مى شود و  عمر مى گفت كسى كه مزاح كند: آورده  نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح



 .(583) كند ردم را از حق دور مىعلت این كه شوخى كردن را مزاح گویند این است كه م

 : مؤ ّلف

 . زاح از ماده مفعل مى باشد، نه بر وزن مزح مصدر فعال بر وزن مزاح

   عمر و سوره بقره -22

 سال یاد گرفت و در پایان آن ، شترى نحر كرد دوازدهعمر سوره بقره را در مدت : و نیز آورده 
(584). 

 : مؤ ّلف

فتوا داده  كسى است كه پیروان مكتب آسمانى را بر طبق كتابهایشان علیه السالم و اما امیرالمومنین
  . است

  
  
  

   عمر و آیات قرآن -23

روزى عمر به مسجد مى رفت و پیراهنى كه از پشت چهار وصله داشت: و همچنین مى نویسد  

 وفا كهه وابا :در بر كرده و آیاتى از قرآن را با خود زمزمه مى نمود، تا این كه به این آیه رسید
این كلمه : فكر و تامل با خود گفت  به معناى چیست ؟ و پس از قدرى اب : ، پس گفت(585)
 .(586) ندانى تكلف دارد و براى تو عیب نیست اگر معناى آن را

 : مؤ ّلف

 ! را نمى دانست اب در بخش نخست گذشت این كه ، ابوبكر نیز معناى

   عمر و نماز عید -24

هایى را مى  در نماز عید چه سوره صلى اهللا علیه و آله عمر از ابو واقد لیثى پرسید، رسول خدا
 خوانده ؟

در ركعت اول سوره: ابوواقد گفت  ار  اقربت الساعه ، و در ركعت دوم ق   (587). 

   استنباط عمر از آیات قرآن -25
هنگامى كه شوهرش : نقل كرده كه مى گوید  از شعبى از فاطمه دختر قیس تاریخ بغداد خطیب در
او حق سكنى و نفقه از شوهرش : بر گردید، فرمودرسول خدا از آن باخ او را سه طالقه كرد و
و وقتى كه این . عده اش را سپرى كند) اعمى (دستور داد تا در منزل ابن ام مكتوم  طلب ندارد و
ما نمى توانیم با خبر دادن : به عنوان دلیل حكم آن مساءله براى عمر نقل كردند، گفت  جریان را
ید او فراموش كرده باشدزن از دایه قرآن دست برداریم ، شا یك  (588). 

 : مؤ ّلف

و  (589) ... ال تخرجوهن من بیوتهن و ال یخرجن مقصود عمر از آیه قرآن ، این آیه مباركه است
از خانه بیرون مكنید، و نباید بیرون) تا در عده اند(آن زنان را  : ولیكن توجه نداشته كه  ...بروند 



 (590) لعل اهللا یحدث بعد ذلك امرا؛ است كه مورد این آیه طالق رجعى است ، و حكمتش هم این

اما زنى كه سه بار طالق داده شده ، دیگر شوهرش  پدید آرد شاید خدا پس از طالق كارى از نو
ازدواج با او را ندارد مگر این كه با مرد دیگر ازدواج نموده طالق بگیرد كه  حق رجوع به او و یا
بنابر این ، آنچه كه فاطمه بنت قیس. شوهر اول مى تواند با او ازدواج نماید صورت در این از  
 . نقل كرده صحیح است و عمر دچار اشتباه شده است صلى اهللا علیه و آله رسول خدا
   اظهار تردید عمر -26
 :عمر براى ما خطبه خواند و گفت : كرده كه مى گوید و نیز بطور مسند از ابوسعید خدرى نقل
و در واقع به صالح شما باشد، و بسا شما را به كارهایى  بسا من شما را از چیزهایى نهى كنم
نازل شده آیه ربا بوده  ضرر و زیان شما باشد، و آخرین آیه اى كه از قرآن فرمان دهم و واقعا به
رمود، خصوصیات آن را براى ما روشن نف از دنیا رحلت نمود و صلى اهللا علیه و آله و رسول خدا
یقین دارید عمل كنید و از موارد مشتبه و مشكوك  اینك شما در این باره تنها آنچه را كه به حكمش
 .(591) ، اجتناب نمایید

  (592) حكم عمر درباره اهل فامیه -27

در زمان خالفت مامون یك نفر از: ابن قتیبه آمده  عیون در اهل دربار با مردى پیشه ور نزاعشان  
ماجرا به مامون  . واعمراه :فریاد برآورد در گرفت ، دربارى ، طرف خود را كتك زد، مضروب

زارش شد، مامون مضروب را احضارگ  نموده از او پرسید؛ اهل كجا هستى ؟ 
اهل: گفت  عمر درباره اهل فامیه گفته ، هرگاه كسى محتاج شود و: مامون  . فامیه  همسایه اى  

سازد، اینك اگر تو در  نبطى داشته باشد مى تواند همسایه اش را بفروشد و نیاز خود را برطرف
هستى این است حكم عمر درباره شما، و آرزوى سیره و روش عمر آنگاه دستور داد هزار درهم به  

 .(593) او بدهند

اگر كسى بدهكار باشد و : نقل كرده كه عمر گفته  از اسد بن قاضى ایضاح فضل بن شاذان در
تواند قرضش را اداء نماید و همسایهن اى از اهل عراق داشته باشد، همسایه اش را بفروشد و  

 .(594) قرضش را ادا كند

 : مؤ ّلف

؛ مسلمانان همه با هم برادر و...هم المسلمون اخوه تتكافا دماو  : پیامبر بزرگ ما فرموده برابرند، و  
 . عربى را بر عجمى برترى نیست

   دیه قتل خطا -28
راى عمر درباره دیه انسانى كه بطور خطا كشته شده این: آمده  تاریخ بغداد در  بود كه آن به 
آن میان  مردم سوال نمود، از اختصاص دارد، پس موقعى كه در منى بود این مساءله را از عاقله
به من نوشت كه همسر هشیم  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا : ضحاك بن سفیان به او گفت

كه بطور(ضبابى را  از دیه شوهرش ارث دهم) خطا كشته شده بود   (595). 



م مجوسعمر و حك -29    

به خدا سوگند نمى دانم درباره مجوس چه كنم ؟: عمر مى گفت : و نیز در همان كتاب آمده   

از: عبدالرحمن بن عوف برخاست و به او گفت  شنیدم موقعى كه  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 
سنت آنان مانند سنت اهل كتاب است: پرسیدند، فرمود از آن حضرت ، از حكم مجوس  (596) 

 .(اهل كتاب را دارند یعنى حكم)
   عمر و حكم میراث -30

نموده و شوهرى و  زكریاى انصارى در مساءله میراث زنى كه وفات تحریر شرقاوى در حاشیه
در پدر و مادرى از خود بر جاىمادرى و دو برادر مادرى ، و یك برا این : گذاشته ، آورده  

زمان خالفت عمر اتفاق افتاده و  معروف شده ، از آن جهت كه آن در حماریه مساءله به مساءله
آنان عمر را مورد اعتراض قرار داده ،  عمر تمام ورثه را ارث داده به جز برادر ابوینى را، پس

فرض كن پدر ما: گفتند لىبوده و  حمارى  عمر به خطاى خود ! آیا تمام ما از یك مادر نیستیم ؟ 
 .نمود پى برده همگى را در میراث شریك

كه عمر یك بار برادر ابوینى را ارث نداد و: و نیز آورده  سال دیگر او را ارث داد كسانى این  
 آن یكى قضاوت گذشته ما بود و این هم : تناقض او را به گوشزد نمودند، وى در پاسخ گفت
 .قضاوت كنونى ما
 : مؤ ّلف

اما. است  عول و تعصیب این كه عمر برادران مادرى را با وجود خود مادر ارث داده بنابر  

دارند، و با وجود طبقه اول كه زوج و مادر  ، بدانجهت كه برادران در طبقه دوم قرار تعصیب
و اما. باشد، نوبت به طبقه دوم نمى رسد نصف براى زوج و ثلث ؛ بدانجهت كه فرض وجود  عول 

ولیكن عقیده ما این است كه نصف تركه . براى برادران غیر ممكن است  براى مادر و ثلث دیگر
و نصف دیگر براى مادر، و نصف مادر، دو سومش كه ثلث مجموع تركه  براى زوج مى باشد
هم به طور  به او داده مى شود و یك سومش  فرض است بطور  .رد 

مارگفتگوى عمر با ع -31    

مردى نزد عمر آمد و از او پرسید؛ جنب شده ام و آب براى: عمار یاسر مى گوید غسل كردن  
 نیافته ام تكلیفم چیست ؟

یادت هست من و تو در: عمار كه ناظر جریان بود، به عمر گفت ! نماز نخوان : عمر گفت   

اندى ولى من به منظور نخو  جنب شده بودیم و براى غسل كردن ، آب نیافتیم پس تو نماز سریه اى
از  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا تیمم نمودن در میان خاكها غلتیدم و نمازم را خواندم ، و چون

تو را: این عمل من باخبر گردید به من فرمود كافى بود كه تنها دستهایت را به زمین بزنى و آنها  
 بكشى ؟ را بر صورت و پشت دستهایت

از خدا بترس ،! اى عمار: بر آشفته ، او را تهدید نمود و گفت  عمر از شنیدن سخنان عمار  



اگر مى خواهى این مطالب را جایى: عمار گفت  پس عمر از او تشكر كرد. نقل نكنم    (597). 

 : مؤ ّلف

در این باره مى فرماید آیه صریح قرآن على سفر او  و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضا و :
 .(598) ...طیبا جاء احد منكم من الغائط اوال مستم النساء فلم تجدوا مائا فتیمموا صعیدا

نب هستید غسل كنید و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا یكى از شما را قضاىاگر ج حاجتى دست  
 .و پاك تیمم كنید داد و یا با زنان مباشرت كرده اید و آب نباید در این صورت به خاك پاكیزه

نقل نكند تا كسى مطلع نشود كه  و غرض عمر از تهدید عمار این بود كه او این مطالب را جایى
او نسبت به احكام شرعى در آگاهى  ! قبل و بعد چگونه بوده است 

ص(عمر و فرمان رسول خدا  -32  )  

و آنگاه عمر به او. ابوموسى سه بار از عمر اجازه و دستورى خواست ، عمر اجازه اش نداد  

چرا آن كار را انجام دادى ؟: گفت   

از طرف رسول خدا به آن مامور بودیم: ابوموسى   . 

ادعایت گواه مى آورى یا تو را كیفر دهم ؟ بر این: عمر  

 .پس ابوسعید خدرى براى او گواهى داد
ولى این دستور رسول خدا: عمر گفت  گرفتاریهاى زندگیم  بر من بخاطر صلى اهللا علیه و آله 

 .(599) پوشیده ماند

   عمر حله معیوبى را به زبیر قالب كرد -33

مقدارى حله از یمن براى عمر آورده بودند، وقتى عمر: آورده  اذكیاء ابن جوزى در آنها را  
این رو فكرى  مالحظه كرد دید یكى از آنها معیوب است بطورى كه هیچ كس آن را نمى پذیرد، از

ش خود قرار داد، و یك طرف آن را كهكرد و حله را تا نمود و در زیر فر  خوشرنگ و جالب توجه  
كرد به قسمت نمودن ، در این  بود بیرون گذاشت و بقیه حله ها را در پیش روى خود، و شروع
چرا آن حله : پس به عمر گفت . گرفت  موقع زبیر وارد شد و نگاهش به آن حله افتاده نظرش را
 آنجا گذاشته اى ؟

د تو نمى خورد از آن صرفنظر كن ، ولى زبیر اصرار كرد و جدااین حله به در : عمر خواستار  
زبیر قبول كرد و . قابل تعویض نیست  آن گردید، عمر با او شرط كرد كه اگر آن را گرفت دیگر
: نموده آن را معیوب یافت ، پس به عمر گفت  عمر هم حله را جلویش انداخت زبیر حله را باز
 . این را نمى خواهم

هیهات كه دیگر كار گذشته است و سهم تو همین حله مى باشد: گفت  عمر  (600). 

را انكار نمود) ص (عمر وفات رسولخدا  -34   

هنگامى كه: آورده  نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح ل خدا صلى اهللا علیه و آله از این رسو  
ارتحال نمود و خبر وفات آن بزرگوار در میان مردم منتشر گردید، عمر  جهان فانى به سراى باقى



گردش نمودن در میان مردم و تكذیب كردن خبر وفات آن حضرت و پخش این  شروع كرد به
تى از میان ما غائب گشته ،براى مد علیه السالم رسول خدا نمرده ولیكن همانند موسى مطلب كه  

نمود، و به  البته باز خواهد آمد و دست و پاى تمام كسانى را كه پنداشته اند او مرده قطع خواهد
این كه ابوبكر آمد و  هر كس كه مى رسید اگر چنان باورى داشت بشدت او را تهدید مى كرد، تا

گرا! اى مردم : در بین مردم رفت و بر خالف اظهارات عمر گفت  صلى اهللا  كسى از شما محمد 
پروردگار محمد را مى پرستیده او زنده  را مى پرستیده همانا او مرده است و هر كس كه علیه و آله
 .(601) افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم :است و نمرده ، و آنگاه این آیه را تالوت نمود

به مرگ یا شهادت درگذشت باز شما به دین جاهلیت خود رجوع) محمد(آیا اگر او   .!خواهید كرد؟ 

موقعى كه : عمر نیز گفت  مى گویند انگار كه مردم هرگز پیش از آن این آیه را نشنیده بودند، و
ام گرفته یقین كردممن این آیه را از ابوبكر شنیدم قرار و آر   صلى اهللا علیه و آله كه رسول خدا 

 (602) وفات نموده است

   علت آن انكار -35

روزىقسم به خدا زمانى كه عمر خلیفه بود : عكرمه از ابن عباس نقل كرده كه مى گوید من و او  
خود پاهایش را  به تنهایى با هم قدم مى زدیم و عمر با خود حدیث نفس مى كرد و با چوبدستى

مى دانى! اى ابن عباس : نوازش مى داد، تا این كه به من رو كرده و گفت  چرا من بعد از  
 رحلت رسول خدا آن سخن را كه پیغمبر وفات ننموده است گفتم ؟

، خودت بهتر مى دانىنمى دانم : ابن عباس   . 

بخدا سوگند به خاطر این آیه بود: عمر على الناس و  و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء :
 (603) یكون الرسول علیكم شهیدا

به آیین اسالم هدایت كردیم تا گواه مردم باشید و پیغمبر و ما همچنان شما مسلمین را بر شما گواه  
 .باشد
اعمال امتش  زنده خواهد ماند تا بر پایان صلى اهللا علیه و آله و چنین اعتقاد داشتم كه رسول خدا
 .(604) گواهى دهد، و جز این علتى نداشته است

 : مؤ ّلف

مانند مشاهده  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا هرگاه عمر با دیدن قرائن و شواهد قطعى بر وفات
وفات آن بزرگوار یقین ننموده ، چگونه با آیه اى كه  حالت احتضار آن حضرت و غیر آن به
و فقط . با این كه آن آیه داللتى بر وقوع مرگ ندارد نموده است ، ابوبكر برایش خوانده باور
و تعلیق هم صحیح است كه به امر محالى تعلق مى گیرد چه رسد به  متضمن تعلیقى است ،
صلى اهللا  و ابوبكر نمى دانسته آیه اى را كه داللت تام بر وفات پیغمبر ممكن غیر موجودى ،
یتونانك میت و انهم م داشته تالوت كند آله علیه و  ؛ اى پیغمبر تو مى میرى و همه مى(605) 
 .میرند



 و اما عذرى كه عمر براى آن انكارش اظهار داشته ، در حقیقت بهانه اى بیش نیست ، و واقع

رحلت رسول خدا در مطلب این بوده كه ابوبكر در هنگام بوده و عمر ) مدینه  محلى نزدیك) سنح 
حال شك و تردید و تحیر نگهداشته تا ابوبكر  خواسته با القاى آن شبهه در اذهان مردم آنان را در
 یكدیگر اهداف و مقاصد خود را در رابطه با امر خالفت از سفر بازگشته و با مشاوره و كمك
به همین جهت به محض رسیدن ابوبكر هر. یاده كنندپ صلى اهللا علیه و آله رسول خدا دو با هم  
 .شروع به فعالیت نموده ماجراى سقیفه را به وجود آوردند

   كتك زدن به جاى تسلیت گفتن -36

عمر شنید در میان خانه اى نوحه سرایى و مرثیه خوانى هست ،: ابن ابى الحدید آورده  پس در  
د خانه گردید، دید زنانى به سوك نشسته وحالى كه تازیانه در دست داشت وار  در مصیبت فقدان  

تا این كه به زن نوحه خوان  تازه گذشته خود گریه و زارى مى كنند، عمر شروع به زدن آنان كرد
چنان با تازیانه بر سر و صورتش نواخت كه  رسید پس  از سرش بیفتاد، ) روسرى اش (  خمارش  

بزن این: آنگاه به غالم خود گفت  را كه او احترامى ندارد و پس از آن به زنان مصیبت زده  نائحه 
این زن به خاطر مصیبت: گفت  شما نمى گرید، بلكه مى خواهد پولتان را بگیرد، او مرده ها و  

دهد او شما را از صبر و شكیبایى باز مى دارد، و خدا به آن دستور  زنده هاى شما را آزار مى
بى تابى وا مى دارد، و خدا از آن نهى نموده استQ Š=ô  داده ، او شما را به  . 

 : مؤ ّلف

انسانهایى بى  وارد شدن در خانه دیگران بدون اجازه بر خالف حكم قرآن و همچنین ضرب و شتم
داغدیده همه نزد خدا گناهانى  گناه ، و نظر كردن به زنانى نامحرم ، و ستم نمودن بر بانوانى

زشتند، و كسب زن نوحهبزرگ و نزد مردم ، اعمالى بس  گر در صورتى كه به باطل نوحه نكند  
 .حالل و مباح مى باشد

زن نائحه ، مردگان شما را آزار مى دهد، افترایى است بر خدا؛: و این كه عمر گفته  زیرا خداوند  
بازماندگان ، و تجلیلى است از  ، بلكه آن احترامى است براى وال تزر وازره وزر اخرى :مى فرماید

و چگونه گریه كردن بر اموات مذموم باشد. ردگان م حال آن كه رسول خدا بنابر آنچه كه در  
خانه عمویش حمزه كه در جنگ احد به شهادت  روایات آمده آن هنگام كه صداى گریه اى از
و به همین جهت زنان  .البوا كى له ؛ اما حمزه گریه كننده ندارد لكن حمزه :رسیده بود نشنید، فرمود

صار نخست بران حضرت حمزه سوگوارى و مرثیه خوانى مى كردند و سپس بر شهیدان خود، و  
 . شد در مدینه این سنتى

تدمع  :و فرمود در مصیبت وفات فرزندش ابراهیم گریه كرد صلى اهللا علیه و آله و نیز رسول خدا
را موجب گردد  كه خشم خدا العین و ال نقول ما یسخط الرب ؛ دیدگان اشك مى ریزند ولى سخنى
 . نمى گوییم
بود ولى او  پیش از آن نیز یك بار وى را از این كار بازداشته صلى اهللا علیه و آله و رسول خدا



چنانچه در. اعتنایى نكرده و باز هم مرتكب شده بود صلى اهللا علیه و  رسول خدا : آمده عقد الفرید 
ه مى كردند مى گذشت ، در این موقع گری بر گروهى از زنان كه در مصیبت فقدان عزیزشان آله
آنان را به: عمل منع نمود، رسول خدا به عمر فرمود زنان را از این حال خود بگذار، چرا كه  
 .(606) مصیبت دیده اند، اشكشان جارى و داغشان تازه است

در) ره (شیخ كلینى  مردى نزد پیامبر خدا: نقل كرده كه فرمود علیه السالم از امام صادق كافى   

من: آمده عرضه داشت  صلى اهللا علیه و آله و . تاكنون هیچگاه كودكى را به نوازش نبوسیده ام  
به اعتقاد من این مرد اهل آتش است: رسول خدا فرمود چون پشت كرد،  . (607) 

   رفتار عمر با جارود عبدى -37

دست  جارود عبدى بر عمر وارد گردید در حالى كه عمر در میان جمعى نشسته و تازیانه اى در
، بزرگ و رئیس قبیلهاین مرد: داشت ، یكى از حاضران به جارود اشاره نموده گفت  ربیعه است ،  

نزدیك عمر آمد،  عمر و حاضران و خود جارود این ستایش را شنیدند، پس هنگامى كه جارود
مرا با تو: عمر چند تازیانه به او زد، جارود شگفت زده به عمر گفت   !چكار؟ 

شنیدى آن مرد چه گفت ؟! واى بر تو: عمر ! 

موضوع دارد؟ آرى ، ولى چه ارتباطى با این: جارود  

از این مى ترسیدم كه مردم تو را بشناسند و بگویند این امیر است ، پس دوست داشتم: عمر قدرى  
 .(608) تو را تحقیر نموده از مقامت بكاهم

 : مؤ ّلف

عمالى بوده كه مى گفتندبراى مثل چنین ا  (609) تازیانه عمر از شمشیر حجاج ترسناكترست :

   رفتارى مشابه با ابى بن كعب -38

تازیانه اش را عمر دید گروهى به دنبال ابى بن كعب راه مى رفتند، عمر: و نیز آمده  براى ابى  
 .كشید

از خدا بترس! یا امیرالمومنین : ابى گفت   ! 

پس این گروه كیستند كه به دنبال تو مى آیند: عمر گفت   (610). 

   عمر و غلیان ثقفى -39

غیالن بن سلمه ثقفى مسلمان شد در حالى كه ده زن داشت ،: بن ابى الحدید آورده و همچنین ا  

چهار تا از زنانت را بگذار و بقیه را: به او فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا . طالق ده  
اموالش را بین  غیالن این كار را كرد، تا این كه در زمان خالفت عمر چهار زنش را طالق داده و

ان قسمت نمود، عمر این را بشنید، پس غیالن را به نزد خود احضارفرزند : نموده به وى گفت  
را طالق داده تا آنان را از  گمانم كه شیطان خبر مرگ تو را در دلت انداخته و بدین سبب زنانت
به خدا سوگند زنان و اموالت را  میراث محروم نمایى ، و شاید بیش از اندك زمانى زنده نباشى ،

از مى گردانى یا زنانت را از تو ارث داده و دستورب  دهم قبرت را مانند قبر ابورغال سنگسار كنند 



(611) 
 : مؤ ّلف

را تهدید نموده كه اگرغیالن كار حرامى انجام نداده بود، و با این حال چگونه عمر او  آنان را  
ابورغال راهنماى حبشه در ویران نمودن خانه كعبه  باز نگرداند دستور مى دهد قبرش همچون قبر
 !را پس از طالق و بیگانه شدن آنان را از او ارث دهد؟ سنگسار شود و چگونه خواسته زنانش

   رفتار عمر با پسرش عبدالرحمن -40

پسر عمر شراب نوشیده بود، عمر و بن عاص در میان خانه خود عبدالرحمن: و نیز آورده  به او  
: نوشت  حد زد، این خبر به عمر رسید، عمر برآشفت و در نامه اى به عمرو بن عاص چنین

عبدالرحمن را در میان خانه ات سرمى تراشى و به او حد مى زنى! واى بر تو آنگاه كه نامه  ... 
ر میان عبایش پیچانده ، او را بر شترام به تو برسد عبدالرحمن را د ناهموارى سوار و نزد من  

 .بفرست تا سزاى كردار زشتش را ببیند
من عبدالرحمن را: عمرو عبدالرحمن را به همان كیفیت به نزد عمر فرستاد و به عمر نوشت  در  

تا. ..میان خانه خودم حد زده ام و به خدا سوگند دیگران را نیز در همین جا حد مى زنم  این كه  
را مورد  پس از چند روز عبدالرحمن در نهایت ضعف و بى حالى بر عمر وارد گردید، عمر او

عبدالرحمن! آیا شراب مى نوشى ؟ تازیانه ها: قرار داده وگفت   عتاب و سرزنش  بن عوف به  
عمر به حرف او. یك بار به او حد زده اند! یا امیر المومنین : عمر گفت  ده او را اعتنایى ننمو  

ها قرار گرفت و فریاد مى  از سخن گفتن بازداشت ، و آنگاه عبدالرحمن در زیر ضربات تازیانه
ولى! بیمارم ، به خدا سوگند مرا مى كشى : كرد و مى گفت  عمر به او توجهى نكرده تا این كه  

بیمار شده ، پس انداخت ، تا این كه در زندان  حد كاملى بر او جارى نمود و آنگاه او را به زندان
 . از یك ماه از دنیا درگذشت
 : مؤ ّلف

پسرش  این گونه اعمال و رفتار عمر چه توجیهى مى تواند داشته باشد، از یك طرف مى بینیم
سویى هم قدامه  عبدالرحمن را كه به او عالقه اى نداشته به اسم اجراى حد بر او مى كشد، و از

بوده و خواهر عمر همسر او وبن مظعون را كه مورد توجه و عالقه اش  خواهر او همسر عمر  
 .بوده حد نمى زند
قدامه: آمده  (612) اسد الغابه چنانچه در كتاب عامل عمر در بحرین بود، جارود عبدى از بحرین  

مر رفت و بر شرب خمربه مدینه نزد ع قدامه گواهى داد، و ابوهریره نیز، بر این كه او شراب را  
گواهى تو ناتمام است ، با این كه شهادت او نیز نقصى : ابوهریره گفت  قى كرده است ، عمر به
تا شراب ننوشیده آن را قى نكرده است و قدامه پس از این شهادتها به نزد عمر آمد  نداشت ؛ زیرا
تعرض او نگردید، تا این كه جارود از عمر مطالبه اجراى حد بر او را نمود ولى عمرم و عمر به  

تو خصمى یا گواه ؟: او اعتنا نكرده غضبناك در وى نگریست و به او گفت   



گواه: جارود  . 

بسیار خوب گواهیت را ادا نمودى: عمر  . 

زم بود كهبا این كه بر عمر ال. پس جارود ساكت شده موضوع را تعقیب نكرد وجوب امر  از باب 
موقعى كه جارود آن  به معروف جارود را مامور حد زدن قدامه گرداند ولى این كار را نكرده ، تازه
پس از این ، جارود به عمر  را از عمر خواستار گردیده با تهدید او مواجه شده و به همین جهت

به خدا سوگند حق نیست كه پسر عموى تو شراب: گفت  تو مرا عقوبت دهىنوشد و    . 

بوده و سه  و نیز در رابطه با مغیره بن شعبه كه مرتكب زناى محصنه شده و سزایش سنگسارى
علتش هم این  نفر هم بر آن گواهى داده ، عمر از اداى شهادت نفر چهارم جلوگیرى مى كند و
به فكر و تدبیر او خود  بوده كه مغیره مرد زیرك و با فراستى بوده و عمر در كارها و برنامه هاى
 . نیازمند بوده است
همین مناقشه  آن رفتار عمر با جارود كه او را تازیانه زده بود و از اینجا مى توان دریافت كه علت
 . اى بوده كه قبال بین جارود و عمر در قضیه قدامه روى داده است

ابى خالفت اوو نیز آن برخورد تحقیرآمیزى كه با ابى بن كعب داشته بدانجهت بوده كه  را قبول  
به : نقل كرده كه مى گوید مسندا از قیس بن عباد حلیه نداشته است ، چنانچه ابونعیم در كتاب
وارد مدینه شدم ، و از همه بیشتر به  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا منظور دیدار با اصحاب
او را دیدم كه كسى  شركت نموده  عالقه مند بودم پس در صف مقدم نماز جماعتش  مالقات ابى
 : براى حاضران سخنرانى كرده ، جملگى سراپا گوش بودند، شنیدم از او كه مى گفت از اداى نماز

، و دیگران را نیز به)اصحاب سقیفه (قسم به پروردگار كعبه كه هالك شدند اهل عقد  هالكت  
به رساندند، و من تاسفى براى خود آنان ندارم ، تاسف من براى كسانى است كه وسیله آنان گمراه  

 .و تباه گردیدند

 و همچنین آن برخوردى كه عمر با عمار یاسر داشته بدانجهت بوده كه مى دانسته عمار از

شرعى آگاه  است ، وگرنه آیا پاسخ عمار كه او را از یك حكم علیه السالم شیعیان امیرالمومنین
مار مورد اتفاقكرده بود، تهدید او بود با این كه بزرگى و جاللت قدر ع همه است ، و او كسى  

در حق او نازل شده  (613) باالیمان اال من اكره و قلبه مطمئن : است كه بدون خالف ، آیه شریفه
 . است
و  . خداست عمار از كف پا تا نرمى گوش پر از ایمان به : و كسى مانند عایشه درباره او گفته
مى شود كه درباره او  اینجاست كه معنا مفهوم سخنان امیرالمومنین علیه السالم به خوبى روشن
یكثرالعثار فیها، واالعتذار منها،  فصیرها فى حوره خشناء یغلظ كلمها، و یخشن مسها، و :فرمود

ا خرم و ان اسلس لهافصاحبها كراكب الطعبه ان اشنق له تقحم ، فمنى الناس لعمر اهللا بخبط و  
 .(614) طول المده و شده المحنه شماس و تلون و اعتراض ، فصبرت على

ر داد كه دلها را سخت مجروح مى كرد وپس اولى ابوبكر امر زمامدارى را در طبعى خشن قرا  



 تماس با آن خشونتى ناگوار داشت ، در چنان طبعى خشن كه منصب زمامدارى به آن تفویض
درشتخو چونان  شد، لغزشهاى فراوان به جریان مى افتد و پوزشهاى مداوم به دنبالش دمساز طبع
شود و اگر رهایش كند از  سوار بر شتر چموش است كه اگر افسارش را بكشد، بینى اش بریده
به مركبى ناآرام و راهى خارج  اختیارش به در رود، سوگند به خدا مردم در چنین خالفت ناهنجار
به جاى سیر در خط مستقیم مبتال  از جاده ، و سرعت در رنگ پذیرى و به حركت در پهناى راه
دمتحمل كارها نمو  گشتند، من به درازى مدت و سختى مشقت در چنین وضعى  (615). 

   جرم عبیداهللا پسر عمر -41

كنیز عبیداهللا پسر عمر از عبیداهللا به نزد عمر شكایت برد، و از: ابن ابى الحدید آورده  عبیداهللا  
پرسید ابوعیسى كیست ؟ با كنیه ابوعیسى یاد كرد، عمر از او  

پسرت عبیداهللا: كنیز  . 

او را ابوعیسى مى خوانى ؟ و آنگاه عبیداهللا را به نزد خود فراخوانده! واى بر تو: عمر به او گفت  
عجب كنیه خود را ابوعیسى گذاشته اى ؟:  ! 

زد و به  كتك عبیداهللا ترسید وفزع بیتابى نمود و سپس عمر دست او را به دندان گاز گرفت و او را
آیا عیسى را پدرى هست ؟ آیا كنیه هاى بیشمار عرب! واى بر تو: وى گفت  : را نمى دانى  

و عادت عمر این بود كه. ابوسلمه ، ابوحنظله ، ابوعرفطه ، ابومره  هرگاه بر یكى از افراد  
خشمش فرو نمى نشست و دلش  خانواده اش غضب مى كرد تا او را به دندان گاز نمى گرفت

نمى یافت تشفى  (616). 

 : مؤ ّلف

 (617) كافى كنیه ابومره كه عمر آن را نیز شمرده در شرع ، مورد نهى قرار گرفته است چنانچه در

روایتى آمده است  در این خصوص   . 

   تازیانه به جاى هدیه -42
از جمله مرتدین قبیله سلیم ابوشجره بن عبدالعزى سلمى: ابن اثیر آمده  كامل در پسر خنساء  

وى قصیده اى سرود كه شعر اولش این است. بوده ) شاعره معروفه (  : 

ب عمن هواه واقصراصحا القل
 و طاوع فیها العاذلین وابصرا

 : تا این كه گفته
فرویت رمحى من كتیبه خالد

 وانى الرجو بعدها ان اعمرا

از  و پس از مدتى باز مسلمان شده و در زمان خالفت عمر به مدینه رفت ، پس عمر را دید كه
تو: مود، عمر به او گفت مستمندان دستگیرى مى كند، پیش رفت و ازاو درخواست كمك ن كیستى  



 ؟
فهمیدم تو كیستى تو همان: ابوشجره خود را معرفى كرد، عمر او را شناخت و به او گفت  دشمن  

 : گفتى خدایى ، نه به خدا سوگند چیزى به تو نخواهم داد آیا تو آن كسى نیستى كه مى

فرویت رمحى من كتیبه خالد
 و انى الرجو بعدها ان اعمرا

یانه را بر سرش فرود آورد، در این موقع ابوشجره بسرعت دوید و سوار برو تاز  شترش شده به قوم  
 : خود ملحق گردید و گفت

ضن علینا ابوحفص بنائله
 (618) وكل مختبط یوم له ورق

مر و تقاضاى اعرابىع -43    

شترم از حركت باز ایستاده: مرد عربى به عمر گفت : ابن اثیر آمده  نهایه در بارم را حمل كن ،  
بخدا سوگند دروغ مى گویى ، و تقاضاى او را اجابت: عمر به او گفت  اعرابى گفت  نكرد، پس    : 

اقسم باهللا ابوحفص عمر
 ما مسها من نقب والدبر

لهمفاغفر له ال
 ان كان قد فجر

به دروغ ، قسم  سوگند یاد كرد ابوحفص ، عمر كه آسیبى به شترم نرسیده ، خدایا بیامرز او را كه
 (619) خورده است

ه دروغ سوگند یاد كرده بودو از این شعر اعرابى بر مى آید كه عمر ب . 

   مالمت بیجا -44

عمر به طلیحه پس از این كه مسلمان شده بود: آورده  فتوح البلدان بالذرى در تو همان : گفت  
خداوند: كسى هستى كه به دروغ ادعاى پیامبرى مى كردى و مى گفتى  ارزشى براى صورت به  

خداى را ایستاده و با عفت بستایید قائل نبوده ، باید خاك گذاشتن و زشتى پشتهاى شما ... 

آنها از فتن كفر بوده كه اسالم همه را محو و نابود نموده ، و بر من: طلیحه به عمر گفت   

 .(620) مالمتى نیست ، پس عمر ساكت گردید

  ! نویسنده ات را از كار بركنار كن -45
كاتب ابوموسى در نامه اى به عمر چنین نوشت: و نیز آورده   ...عمر از ابوموسى به سوى : 

آنگاه : ابوموسى نوشت  عمر از دیدن نامه و مقدم بودن نام ابوموسى بر نام خودش برآشفت و به
اكه نامه ام به تو برسد نویسنده ات را تازیانه بزن و او ر   (621) از كارش بركنار كن 



   به جرم سوال از تفسیر قرآن -46
ضبیع: مردى از ضبیع تمیمى به نزد عمر شكایت برد وگفت : ابن ابى الحدید آورده  تفسیر  

سیده استحروفى از قرآن را از ما پر   . 

مرا بر ضبیع متمكن گردان ، تا این كه یك روز كه عمر نشسته و به! خدایا: عمر گفت  مردم  
سر داشت ،  طعام مى داد ناگهان ضبیع وارد شد در حالى كه جامه هایى در بر و عمامه اى بر
 : پرسید معناى پس جلو رفت و به خوردن غذا مشغول گردیده ، پس از صرف غذا از عمر

ذاریات ذروا فالحامالت وقراوال  چیست ؟ (622) 

و به. تو ضبیع هستى ؟ پس آستینها را باال زد و به جان او افتاد! واى بر تو: عمر گفت  حدى  
زلفهایش نمایان گردید، در این موقع عمرافتاد و   او را زد كه عمامه اش از سرش  : به او گفت  

آنگاه او را در اتاقى زندانى  به خدا سوگند اگر سرت را تراشیده دیده بودم گردنت را مى زدم ، و
شتر برهنه اى سوار نموده به بصره  كرد و هر روز صد ضربه به او مى زد و سپس وى را بر

ازفرستاد و به ابوموسى نوشت تا مردم را  معاشرت با او منع كند و به مردم بگوید كه ضبیع علم  
 . رفته است را فراگرفته اما در آن به خطا

ذلیل گردید  ضبیع پس از این ماجرا تا پایان عمر در میان قوم و قبیله خود و عموم مردم خوار و
 .با این كه پیش از آن ، رئیس و بزرگ قوم خود بود
 : مؤ ّلف

قام فهمیدن كالم خدا برآمده كتك زدن است ، و آیا در صورتى كهآیا سزاى كسى كه در م سرش  
و اما امیرالمومنین! تراشیده بود جزایش سر بریدن  كه بر منبر بود ابن  پس در حالى علیه السالم 

مقصود بادهاست ، معناى: پرسید، فرمود را والذاریات معناى علیه السالم كوا از آن حضرت  

ابرهاست: رمودف. را پرسید فالحامالت كشتى هاست: را پرسید، فرمود الجاریات معناى .   . 

و تمام مفسرین این آیات را به. فرشتگان است : را پرسید، فرمود فالمقسمات همین نحو تفسیر كرده  
 .اند
سوال نمودنش از تفسیر آیات قرآن این گونه  و عجب این كه عمر از یك طرف با ضبیع به جرم

سوى دیگر از وصیتبرخورد مى كند و از  جلوگیرى مى  صلى اهللا علیه و آله كردن رسول خدا 
را كه  اب در حالى كه خودش معناى . اهللا ؛ قرآن براى ما كافى است حسبنا كتاب :كند و مى گوید
 . است نمى دانسته علوفه دام معناى به
   من نبودم ، دوستم بود -47

در حال احرام آهویى صید كردم : كرده كه مى گویدنقل  از قبیصه بن جابر حیوه الحیوان دمیرى در
رو نزد عمر رفته تا حكم مساءله را از او جویا شوم ، دیدم  ، پس در حكم آن شك نمودم از این
مساله ام را . كنار او نشسته است ، او عبدالرحمن بن عوف بود مردى سفید چهره و الغر اندام در
به نظر تو قربانى گوسفندى براى : رده و به او گفت عبدالرحمن رو ك از عمر پرسیدم ، عمر به



 او كافى است ؟
آرى: عبدالرحمن گفت   . 

و چون از نزد او برخاستم مردى كه همراهم. تا گوسفندى ذبح كنم : پس عمر به من گفت  بود به  
مثل این كه امیرالمومنین عمر حكم مساءله را بلد نبود و از دیگرى پرسید: من گفت   عمر بعضى .

من شد تا مرا نیز بزند  از سخنان او را شنید، پس با تازیانه ضربه اى به او زد و آنگاه هم متوجه
 .(623) صرفنظر كرد ولى من گفتم من كه چیزى نگفتم ، رفیقم بود، پس از من

   برداشت عمر -48
مردم پس از وفات رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در كنار: ابن ابى الحدید آورده  درختى كه آن  

نموده بود مى رفتند) بیعه الرضوان (حضرت در زیر آن با مسلمانان بیعت  و نزد آن نماز مى  
مى بینم شما را كه به پرستش: عمر به مردم گفت . خواندند از این پس كسى را  بازگشته اید، عزى 

وگرنه او را مى كشم آن گونه كه مرتد كشته مى  نزد من نیاورند كه چنین عملى انجام داده باشد
و آنگاه دستور داد درخت را. شود  .(624) بریدند 

ه شناسعمر و قیاف -49    

هر. دو نفر بر سر یك كودك با هم نزاع مى نمودند: آورده  عیون ابن قتیبه در كدام از آنان كودك  
هر : سوال نمود، او گفت  را از خود مى خواند، خصومت به نزد عمر بردند، عمر از مادر كودك
طلبید، یكى از  نفر قیافه شناس را دوى آنها با فاصله یك حیض با من مباشرت نموده اند، عمر دو

آشكار بگویم یا پنهان ؟ كودك از هر: آن دو گفت  عمر چنان او را زد كه نقش . دوى آنهاست  
عمر گفت . دومى هم مانند اول اظهار نظر نمود بر زمین گردید، و سپس از دیگرى پرسش كرد،

من نمى دانستم چنین چیزى امكان پذیر است ،:  ماده  ولى مى دانستم كه چند سگ نر با یك 
 .(625) مربوط مى شود سگ جمع شده ، هر توله اى از او به یك نر

  : مؤ ّلف

پس بنابر آنچه كه عمر استنباط نموده ، تعدد ازدواج! عجبا از این اجتهاد و استكشاف حكم  بال  
انع خواهد بودم ! 

   حكم بدون دلیل -50

عمر مردى از قریش را به نام ابوسفیان مامور كرد تا در قراء و: آمده  اغانى در روستاها بگردد و  
فرستاده عمر. كسانى را كه هیچ قرآن نمى دانستند مجازات و تنبیه كند ماموریت را آغاز نموده تا  

ه پسر عموى زیداین كه به محله بنى نبهان رسید، در آنجا ب الخیل كه اوس نام داشت برخورد  
هیچ قرآن نمى دانست پس ابوسفیان چنان او را  نمود، اوس  دختر . زد كه منجر به مرگ وى گردید 

در این. اوس براى پدر، مراسم عزا به پا نمود هنگام حریث بن زید الخیل وارد قبیله شد، دختر  
ماجرا را براى او تعریف كرد، حریث  اوس  خشمگین شده با نیزه به ابوسفیان حمله ور شد و او و  

و در این باره گفت. قتل رساند و سپس به شام گریخت  چند تن از همراهانش را به  : 



اال بكر الناعى باوس بن خالد
 اخى الشتوه الغبراء فى الزمن المحل

 : تا اینكه گفت
اصبنا به من خیره القوم سبعه

ف النخلكراما ولم ناكل به حش  (626) 

دیه  و مقصودش از مصراع اخیر این است كه براى او خونخواهى نمودیم و یك دانه خرما بعنوان
 . او نگرفتیم
   عمر و مسائل حقوقى -51

اشعار زهیر بن ابى سلمى را مى خواند تا این كه عمر: ابن قتیبه آمده  عیون در به این بیتش  
 :رسید

فان الحق مقطعه ثالث
 یمین او نفار او جالء

نمود و  و پیوسته از علم زهیر نسبت به مسائل قضایى و تفصیلى كه بیان داشته اظهار تعجب مى
 .(627) گواهسوگند، حكم قرار دادن كاهن ،  : حق از این سه بیرون نیست: مى گفت 

  : مؤ ّلف

از قوانین  نفار مسائل قضایى ، چرا كه تعجب عمر از علم زهیر ناشى از عدم اطالع اوست از
 .سوگند، حكم مى كند جاهلیت است اسالم تنها به وسیله گواه و

   رسوایى دنیا از رسوایى آخرت آسانترست -52

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در  :طبرى در تاریخش از فضل بن عباس نقل كرده كه مى گوید
هر كس بر خود از : گوید پیامبر به مردم فرمود آغاز بیمارى وفاتش به نزد من آمد تا این كه مى

 . برخیزد برایش دعا كنم) خود ترس دارداز آن بر  كار زشتى انجام داده و(چیزى مى ترسد 

من منافقم ، من دروغگو هستم ، و ! رسول خدا یا: مردى برخاست و عرض كرد: فضل مى گوید
در این وقت عمر برخاست و زبان به اعتراض  . هیچ كار زشتى نبوده مگر این كه مرتكب شده ام

به عمر  صلى اهللا علیه و آله خداپس رسول . را بردى  تو آبروى خودت!اى مرد: او گشود و گفت 
رسوایى دنیا به مراتب از رسوایى آخرت آسانتر است ، و آنگاه براى آن  ! اى پسر خطاب: فرمود

بار  ؛اللهم ارزقه صدقا و ایمانا، و صیره امره الى خیر: به درگاه خدا عرضه داشت مرد دعا نموده
 .(628) را نیكو گردانخدایا به این مرد صداقت و ایمانى روزى فرما و كارش 

  عمر و بیمارى وبا -53

 ابوعبیده جراح و(عمر به شام مى رفت ، در بین راه امراى ارتش : ابن ابى الحدید آورده 

: گفت  عمر به ابن عباس. وبا در شام به او خبر دادندرا دید، آنان از شیوع بیمارى ) همراهانش 



نظر  ابن عباس مهاجرین را طلبیده عمر در این باره از آنان. مهاجرین را به نزد من بخوان 
اى صالح  خواست ، آنها اختالف كردند، بعضى گفتند تو به منظور انجام ماموریتى بیرون آمده

كارى غایب شده بود  ین كه عبدالرحمن بن عوف كه از پىنیست آن را انجام نداده باز گردى ، تا ا
مطلبى دارم ، از آن  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا من در این باره از: به عمر گفت   آمد، پس 

هرگاه شنیدید كه در محلى بیمارى وبا هست به آنجا نروید، و هرگاه  :حضرت شنیدم كه مى فرمود
پس عمر سپاس الهى به . ن فرار از وبا از آنجا خارج نشویدوبا آمد به عنوا در محلى بودید و

 (629) جاى آورد

   عمر و اراضى مفتوح العنوه -54

آنجا سفر كرد، معاذ  بودند بهكه مفتوح العنوه  جابیه عمر به منظور تقسیم زمین هاى: بالذرى آمده 
خواهد شد؛ زیرا اینها بتدریج از  اگر این زمینها را تقسیم كنى بى عدالتى: بن جبل به عمر گفت 

نسل آینده كه حافظ و  مال بسیار، ملك یك نفر خواهد شد، و در نتیجه بین رفته و سرانجام ، این
به گونه اى عمل كن كه  ؛ بنابراین ،نگهدار اسالم خواهند بود از آنها نصیبى نخواهند داشت 

 عمر بر طبق گفته معاذ عمل كرد منافع تمام مسلمین حال و آینده را در نظر گرفته باشى ، پس
(630) 
   ! نسیان -55

ركعات  شده بود بطورى كه عدد  ر در اواخر عمرش نسیانى عارضش عم: ابن ابى الحدید آورده 
نمازش را به جا  نماز را فراموش كرد بدین جهت مردى را پیش روى خود قرار مى داد و با تلقین او

 .(631) مى آورد

   ! چاره اندیشى -56

نماز فارغ  مردى در نماز جماعت عمر، محدث شد، همین كه عمر از: آورده  عیون ابن قتیبه در
بخواند، ولى هیچ كس  گردید، آن شخص را قسم داد كه برخیزد و وضو بگیرد و نمازش را دوباره

وء مى گیریم مى خیزیم و وض ما همگى و خودت بر: جریر بن عبداهللا به عمر گفت . برنخاست 
كسى كه حدث از او سر زده  و نمازمان را اعاده مى كنیم و در نتیجه نماز ما مستحب و آن

جاهلیت شریف بودى و پس از  خدا رحمتت كند كه در: عمر به جریر گفت . واجب خواهد شد
 (632) اسالم فقیه شدى

  : مؤ ّلف

چنانچه  هم گفتار عمر و هم چاره اندیشى جریر در ركاكت برابرند، و صحیح این بود كه عمر
كسى كه در  :احتمال مى داد كه آن مرد حكم باطل بودن نمازش را نمى داند بطور عموم بگوید

 .اعاده كند و نمازش رامسجد مبطلى از او سرزده باید پس از بازگشت به خانه وضو 

  !خلیفه ام یا پادشاه ؟ -57

به : گفت  روزى عمر در حالى كه مردم در اطرافش حلقه زده بودند،: ابن ابى الحدید مى نویسد



یكى . بزرگى افتاده ام  پس اگر پادشاه باشم در خطر! خدا سوگند نمى دانم خلیفه ام یا پادشاه ؟
هست ، و كار تو به خواست خداوند  ن خلیفه و پادشاه فرقهمانا كه بی: از حاضران به وى گفت 

 . نیكوست

 فرقشان چیست ؟: عمر

و . چنین هستى  بحمداهللا خلیفه نمى گیرد مگر به حق و صرف نمى كند مگر در حق تو و: مرد
عمر   پس . مال این یكى را مى گیرد و به دیگرى مى دهد پادشاه مردم را به بیراهه مى برد و

 .(633) باشم امیدوارم خلیفه: گفت  ساكت شد و

  : مؤ ّلف

پادشاه كافى  گو اینكه همین اظهار تردید و تشكیك عمر در كار خود كه نمى دانسته خلیفه است یا
هم به این   خودش  سوگند او مى دانسته خلیفه نیست و است در اثبات شق دوم ، ولى به خدا

 .تصریح نموده و اهل كتاب نیز از پیش از اسالم به او خبر داده بودند

 : اما اول

عمر در زمان خالفتش سخنرانى : نقل كرده كه مى گوید از عتبه بن غزوان تاریخ بغداد خطیب در
كه بر اثر خوردن برگ درختان  هللا علیه و آلهصلى ا رسول خدا ما هفت نفر بودیم با: كرد و گفت 

زخم شده بود تا این كه من مقدارى شیر به دست آورده آن را بین خود و سعد  ، گوشه لبهایمان
و امروز هر كدام ما فرمانروایى شهر و دیارى هستیم ، و هیچ نبوتى نبوده جز این  تقسیم كردم ،

 . ده استگذشت زمان به پادشاهى و سلطنت مبدل ش كه با

 : و اما دوم

شام مى رفتند  عمر با ولید بن مغیره به منظور تجارت براى ولید به: ابواحمد عسكرى نقل كرده كه 
حمل بارها و نگهدارى  و در آن موقع عمر هیجده ساله بود، و كارش براى ولید، شتر چرانى و

برخورد نموده ، عالم پیوسته به  با آنان رسیدند، یكى از علماى روم بلقا كاالهاى او بود، و چون به
گمانم نام تو عامر یا عمران یا : به عمر گفت  عمر نگاه مى كرد، نگاههایى طوالنى ، و آنگاه

 . عمر است اسم من: مانند اینها باشد، عمر پاسخ داد

خال سیاهى به قدر كف  رانهایت را برهنه كن ، و چون برهنه كرد بر یكى از آنها: عالم گفت 
بود، عالم از او خواست بر  ود، عالم از عمر خواست سرش را برهنه كند، پس اصلعدستى ب

 .پادشاه عرب خواهى شد تو: او چپ دست بود سپس عالم به او گفت  دستش تكیه كند، و

 . عمر خنده اى مسخره آمیز بر لبان گرفت

با بى  شد، عمر مى خندى ؟ به حق مریم بتول تو پادشاه عرب و فارس و روم خواهى: عالم گفت 
نقل مى كرد  مشغول گردید، و بعدا كه شرح این قصه را اعتنایى عالم را ترك گفت و به كار خود

كه ولید كاالهاى  آن عالم رومى در آن سفر، پیوسته مرا همراهى مى نمود تا زمانى: مى گفت كه 
 .(634) ...خود را فروخت و



به حق  آنان كه نمى گیرند مگر(آرى ، تنها كسى كه متصف به صفات خلفاى بر حق الهى بوده 
دشمن  چنانچه دوست و. امیرالمومنین على علیه السالم است ) و صرف نمى كنند مگر در حق 

على كسى  : چنانچه عمر در شوراء گفت. اندو خود عمر درباره او به این مطلب اقرار نموده 
ملجم قاتل آن  و ابن. است كه اگر شمشیر بر گردنش باشد او را از انجام حق باز نمى دارد

عدل بود، و ما تنها  او همواره پایبند به حق و آمر به معروف و: حضرت نیز درباره او گفته كه 
ه معناى خدعه و نیرنگ نبود، و به اهل سیاست ب و هرگز آن حضرت. حكمیت او را منكریم 

: كه عبدالرحمن بن عوف به آن حضرت گفت  همین جهت هم از حق خود صرفنظر كرد آنگاه
حاضر شد خالفتش متزلزل باشد پس از به خالفت  و همچنین. در صورتى با شما بیعت مى كنم 

هنگامى . (اردراحتى براى یك ساعت هم بر سر كارش نگهد رسیدنش ولى راضى نشد كه معاویه
صالح كار شما در این است كه : خیرخواهى به آن حضرت گفت  كه مغیره بن شعبه به عنوان

  .(635) (باقى بگذارید معاویه را بر سر كارش

  
  

   مقاسمه عمر با عمال خود -58

ابوالمختار یزید بن قیس ، گزارشاتى از: آورده  فتوح البلدان بالذرى در عمال عمر در اهواز و  
رسیدگى به اموال و داراییهاى  دیگر مناطق ، در ضمن قصیده اى براى عمر فرستاد و خواستار
 : آنان گردید، كه از جمله اشعارش این است

فارسل الى الحجاج فاعرف حسابه
وارسل الى بشر وارسل الى جزء  

 :تا این كه مى گوید
انهم اهلى فداوك فقاسمهم

 سیرضون ان قاسمتهم منك بالشطر

و از جمله كسانى كه عمر نیز با. پس عمر با تمام آنان بالمناصفه مقاسمه نمود: آورده  او  
من كه: وى به عمر گفت . مقاسمه كرد ابوبكره بود  عامل تو در جایى نبوده ام ؟ 

برادرت ماموریت المال واخذ مالیاتهاى:  عمر گفت مال مى داده ، با آنها تجارت  بود و به تو ابله 
 . بخشى از اموالش را گرفت :مى كرده اى ، و ده هزار از او بگرفت و بعضى گفته اند
تفصیل با ذكر نام و نشان و خصوصیات و محل  بالذرى افراد مذكور در شعر ابوالمختار را به

رح داده استماموریتشان ش  (636). 

معاویه نسبت به تمام عامالن خود، آنگاه كه از دنیا مى: آمده  تاریخ یعقوبى و در رفتند، خود را  
هنگامى كه به مانند یك تن از وارثان آنان در مالشان شریك مى دانست ، و او اعتراض كردند  

عمر بن الخطاب آن را رواج  این سنت و روشى است كه هذه سنه سنها عمر بن الخطاب ؛ : گفت



 (637) . داده است

مالن عمر خائن بوده اند و اموالشان دراگر عا: آمده  سلیم بن قیس و در كتاب دستشان نامشروع  
بگذارد، بلكه واجب بوده همه را  ، پس براى عمر جایز نبوده كه چیزى از آنها را برایشان باقى
اموال تمام مسلمین بوده اند، بنابر این مقاسمه چرا؟ و اگر درستكار و امین بوده اند  بگیرد؛ زیرا
و عجیب تر، باز گرداندن آنهاست بر سر. گیرد چه كم و چه زیادنبوده از آنان چیزى ب جایز  

اگر  كارها و ماموریتشان ؛ زیرا اگر خیانتكار بوده اند جایز نبوده آنان را به كار بگمارد، و
 .(638) درستكار بوده اند، جایز نبوده از اموالشان چیزى تصرف كند

 : مؤ ّلف

عاملین او  و همچنان كه او بخشى از اموال ابوبكره را مصادره نموده ، به جرم اینكه برادرش از
قدردانى از  بوده ، با قنفذ با این كه از عاملینش بوده مصادره نكرده است ، به علت تشكر و
لسالمعلیهاا مظالمى كه او فاطمه زهرا چنانچه سلیم بن. روا داشته است   در میان : قیس مى گوید 
اهل آن همه از بنى هاشم بودند به  به جسله اى رسیدم كه صلى اهللا علیه و آله مسجد رسول خدا
ابى سلمه و قیس بن سعد بن عباده ،  جز سلمان و ابوذر و مقداد و محمد بن ابوبكر و عمر بن

منیندر این موقع عباس از امیرالمو  پرسید؛ به نظر شما چرا عمر با این كه از تمام  علیه السالم 
گرفت ولى از قنفذ چیزى نگرفت با این كه او هم از عاملین وى  عاملین خود بخشى از اموالشان را
نگاهى در میان حاضران انداخت و سپس در حالى كه  علیه السالم بود در این هنگام على
به منظور سپاسگزارى از تازیانه هایى كه قنفذ به فاطمه: مودشده بود، فر  دیدگانش پر از اشك  

كه بازویش  زده بود، كه آن مظلومه بر اثر آن تازیانه ها دنیا را وداع گفت ، و دیدند علیهاالسالم
 .(639) همانند بازوبندى ورم كرده و كبود شده بود

عتبه بن ابوسفیان مدتى از سوى عمر: آورده  عقد الفرید ابن عبد ربه ، در فرماندار و مامور اخذ  
معزول شده بود، پس از گذشت زمانهایى اتفاقا عمر او را در بین  مالیاتهاى طائف بوده و سپس
داشت ، عمر متوجه شد، از عتبه پرسید؛  حالى كه مبلغ سى هزار به همراه راهى مالقات نمود در
 مال را از كجا آورده اى ؟ این

به خدا سوگند نه مال توست و نه مال مسلمین ، بلكه ملك شخصى خودم مى باشد: عتبه  كه در  
 . نظر دارم با آن زمینى بخرم

با عامل خود مالى یافته ایم راهى ندارد جز بیت: عمر گفت   . المال 
اگر به آن: ن به خالفت رسید به ابوسفیان گفت و هنگامى كه عثما مال نیاز داشته باشى آن را  

 .عمر به نظرم نمى رسد به تو باز گردانم ؛ زیرا هیچ وجه دلیلى براى تصرف

به خدا سوگند به آن احتیاج داریم ولى تو: ابوسفیان گفت  عمل خلیفه پیش از خودت را نقض نكن  
از تو نیز كه این موجب مى شود كه خلیفه پس  .(640) كارهاى تو را نقض نماید 

   اقرار به حق -59



خبرى طوالنى از ابن  از موفقیات زبیر بن بكار در ضمن نهج البالغه ابن ابى الحدید در شرح
كسى كه پندارند مى: عمر به من گفت : عباس نقل كرده كه گوید تواند در دریاى علم و دانش  

گمانى كرده بى اساس ، و قطعا از آن  شما به همراهتان غوص نموده تا به قعر آن رسد، حقا كه
مى كنم ، و درباره موضوع دیگر صحبت  عاجز است ، من از خدا براى خودم و تو طلب آمرزش

و آنگاه شروع كرد به. كن  : نمودن ، و من به او پاسخ مى گفتم و هر بار به من مى گفت  سوال 
به خدا سوگند تو ). خداوند پیوسته تو را به گفتن حق موفق بدارد(توست  صحیح گفتى حق با
 .(641)ترى از تو پیروى كنند شایسته

 : مؤ ّلف

تو شایسته ترى از تو پیروى: این كه عمر با ذكر سوگند به ابن عباس مى گوید كنند بر یك قضیه  
افمن یهدى التى الحق احق ان یتبع  :عقلى و فطرى تنبه داده كه آیات قرآن نیز بر آن تصریح دارد
 .(642) امن ال یهدى اال ان یهدى فما لكم كیف تحكمون

نمى یابد مگر  آیا كسى كه خلق را به راه حق رهبرى مى كند سزاوارترست پیروى شود یا آن كه ره
 .این كه خود هدایت شود، پس شما را چه شده چگونه حكم مى كنید

ن چنین گفته ، پس چه رسد به امیرالمومنینو در جایى كه عمر به ابن عباس ای حال  السالم علیه 
 .آن كه ابن عباس قطره اى است از دریاى بیكران او
   شوراى عمر -60

من در مجلس عمر حاضر: و نیز ابن ابى الحدید از عمرو بن میمون نقل كرده كه مى گوید بوده  
نزد او نشسته بودند وو سخنان او را مى شنیدم ، هنگامى كه شش نفر افراد شورا  با آنان سخن  

كه پس از زمانى امر  مى گفت به جز على بن ابیطالب و عثمان كسى با او حرف نمى زد، تا این
هرگاه تمام آنان بر  : كرد همه آنان از مجلس خارج شده و آنگاه به حاضران رو كرد و گفت
: نش زده شود، و سپس گفت گرد خالفت یك نفر اتفاق نمودند پس هر كس كه مخالفت كرد باید

خلیفه شود مردم را در -على بن ابیطالب  -اگر آن احلج  راه حق رهنمون خواهد شد، در این  
 حال كه چنین است پس چرا عهد خود را به او نمى سپارى ؟ : موقع یكى از حضار به عمر گفت

خوش ندارم بار خالفت را در حال حیات و پس از مرگ بر دوش كشم: عمر گفت   (643). 

 : مؤ ّلف

 عمر خود بخوبى مى دانست كه افراد شورا، جملگى بر خالفت عثمان اتفاق خواهند نمود،

بنابر این را نیز حكم قرار داده بود، و -داماد عثمان  -بخصوص كه عبدالرحمن بن عوف  پس  
علیه السالم  -قتل امیرالمومنین  جز به هر كس كه مخالفت كرد باید كشته شود ... : آنجا كه گفته

فرمان نداده است ، همان انسان كاملى كه به نص قرآن - كریم ، نفس رسول خدا بوده ، و همان  
خواهد كرد و  مردم را در طریق حق رهبرى كسى است كه به اقرار خود عمر، اگر خلیفه شود
 جانشینان آنان هم جز این چیز دیگر نبوده است روشن است كه تنها هدف و آرمان انبیاى الهى و



. 
از مرگ نیز  بعالوه ، اگر عمر واقعا مایل نبود كه مسوولیت خالفت را پس  تحمل كند تنها راهش  

؛ چنان شورایى كه بنى امیه بگذارد این بود كه مردم را به خالفت برگزینند نه این كه آن را به شورا
 .رسول خدا و متجاهرین به كفر و الحاد بودند را نیز بر سر كار آورد، آنان كه دشمنان خدا و

دلیلى  تحمل كنم در حال حیات و پس از مرگ خوش ندارم بار خالفت را : و این كه عمر گفت
كشیده و   بر دوش  ورزى بوده كه در حال حیات آن را است بر این كه تصدى او براى خالفت
 .خالى كند پس از مرگ خواسته از آن شانه

نیز به امیرالمومنین  ولى در حقیقت كراهت داشته از این كه خالفت پس از مرگش   السالم علیه 
قتل عثمان و بیعت نمودن  برسد همانند یاورانش از قریش در روز سقیفه ، همان كسانى كه پس از

فته گروهى پیمان شكستند، ومردم با آن حضرت نیز بر سر تا گروهى ستمگرى پیشه نمودند، و  
 .گزیدند جمعى از راه منحرف گشته ، و دسته اى هم عزلت

   گفتگوى معاویه با ابن حصین -61

زیاد بن ابیه ابن حصین را به منظور ابالغ پیامى به نزد: آمده  عقد الفرید در معاویه فرستاد، ابن  
در آن ایام روزى معاویه وى را. گزید حصین مدتى نزد معاویه اقامت به نزد خود فراخوانده و در  
شنیده ام كه تو مردى خردمند و زیرك: تنهایى به او گفت  هستى ، مى خواهم از تو مطلبى بپرسم  

 ببینم نظرت در آن باره چیست ؟
بپرس: ابن حصین   . 

ست ؟به نظر تو علت این همه اختالفات و پراكندگى مسلمین چی: معاویه   

قتل عثمان: ابن حصین   . 

درست نگفتى: معاویه   . 

جنگ جمل: ابن حصین   . 

خیر: معاویه  . 

جنگ على با تو: ابن حصین  . 

نه: معاویه   . 

مطلب دیگرى به خاطرم نمى رسد: ابن حصین  . 

خودم به تو بگویم ، تنها سبب تفرق و پراكندگى مسلمین شوراى شش نفره: معاویه  عمر شد، زیرا  
كر عمر را بالخصوص به عنوان خلیفه بعد از خود معرفى نمود وابوب هیچ مشكلى پیش نیامد،  

  خود و قوم و قبیله اش  ولى عمر خالفت را در میان شورا گذاشت ، و اعضاى شورا هر كدام
شد كه بین آنان رقابت و  خالفت را براى خود آرزو داشته ، در انتظارش بودند و همین سبب

، و اگر عمر نیز همانند ابوبكر فرد خاصىكشمكش پدید آید را براى خالفت تعیین و نصب مى  
 (644)نمود هرگز آن همه تفرقه و تشتت پیش نمى آمد



 : مؤ ّلف

را مى گویى ؟ با این كه این شوراى عمر جا دارد به معاویه گفته شود آیا تو هم این بود كه شما  
) بنى امیه را به قدرت رساند زیرا براى عمر امكان نداشت كه یار شما را بالخصوص و با ) عثمان 
معرفى كند؛ زیرا عثمان سابقه خوبى  تصریح بنام ، به عنوان خلیفه مسلمین تعیین و به مردم

جز این كه. نداشت  علیه و آله صلى اهللا رسول خدا   -را چند مورد از كشتن بستگان مشترك خود  
باز دارد -اظهار اسالم نموده ولى از بدترین دشمنان اسالم بودند  كه در ظاهر . 

از جنگ  از جمله در مدینه براى پسر عمویش معاویه بن مغیره كه پس  به منظور  در مدینه احد 
هصلى اهللا علیه و آل جاسوسى مانده بود و رسول خدا ولى عثمان او را در  خونش را مباح كرده 
رسید،  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا منزل خود پناه داده بود، تا این كه این خبر به سمع مبارك
هنگامى كه او را مى بردند عثمان نیز به همراه  آن حضرت دستور جلب وى را صادر كرد، پس
و او نمودرسول خدا رفت ، و آن حضرت را مجبور به عف وى نزد . 

صلى اهللا  رسول خدا و همچنین پس از فتح مكه براى عبداهللا بن ابى سرح برادر رضاعى خود نزد
قتل او را داده بود ولو آن كه در زیر پرده  شفاعت كرد با این كه آن حضرت دستور علیه و آله

و چگونه عمر مى. هاى خانه كعبه دیده شود سالمعلیه ال توانست با وجود امیرالمومنین  همان  
رسول خدا اسالم مجسم و ریشه و اساس و شاخ و برگ آن بود، عثمان را با آن  كسى كه پس از
و ما در اینجا تنها به. به عنوان خلیفه مسلمین معرفى كند سوابقش نقل گوشه اى از تاریخ كه  
 : باشد بسنده مى كنیم بیانگر نمونه اى از عملكرد امیرالمومنین و نیز عثمان مى

مردم در روز جنگ احد از اطراف: درباره عثمان ؛ طبرى در تاریخش آورده  اما صلى  رسول خدا 
دور شدند، و عثمان بن عفان نیز  پا به فرار گذاشته تا مقدار زیادى از میدان نبرد اهللا علیه و آله
نجا كوهى در نزدیك اعوص رسیدند، و زمانى در آ جعلب به همراه دو نفر از انصار گریخته تا به
 .(645) باز گشتند صلى اهللا علیه و آله ایستاده و سپس به نزد پیغمبر

ناگهان  علمداران سپاه دشمن را به خاك و خون كشید احد و اما امیرالمومنین ؛ آنگاه كه در جنگ
ا گروهى از مشركین قریش را در رزمگاه مسلمین مشاهده نموده به علىرسول خد  علیه السالم 

عبداهللا جمحى را  فرمان حمله داد، حضرت به آنان هجوم برده آنها را متفرق ساخت و عمرو بن
 .نیز به هالكت رساند
از على:  متوجه گروه دیگرى از مشركین قریش شده صلى اهللا علیه و آله دگر بار پیامبر خدا علیه  
شیرازه آنها را از هم پاشید  خواست تا آنان را متفرق سازد، امام برق آسا به آنان حمله نموده السالم
حقا كه این ! یا رسول اهللا : در این موقع جبرئیل گفت . قتل رساند و شیبه بن مالك را نیز به

پس. مواسات است  و . است و من از على انه منى و انا منه ؛ على از من : رسول خدا فرمود 
اال  ال سیف : پس صدایى شنیده شد كه مى گفت .و من از هر دوى شما : جبرئیل گفت آنگاه
 .(646) ذوالفقار، و ال فتى اال على



با شوراى عمر این بوده كه ، معاویه تصمیم داشته براىو اما علت اظهار مخالفت معاویه  پسرش  
بوده ، در آن  یزید از مردم بیعت بگیرد و سعد ابن ابى وقاص كه یكى از اعضاى شوراى عمر
به همین جهت سمى  موقع زنده بوده و با وجود او معاویه جرات اظهار چنین مطلبى را نداشته و

و نیز به همین علت امام حسن مجتبى. فرستاده او را به قتل رسانیده است  را مسموم  علیه السالم 
بود كه پس از خودش خالفت را  نموده ؛ زیرا امام حسن در ضمن صلحنامه اش با او شرط كرده
 .به اهلش بسپارد
   نظرخواهى عمر از كعب االحبار -62

خود احساس عمر در اواخر عمرش نسبت به اداره امور خالفت در: ابن ابى الحدید آورده  ناتوانى  
مرگش را  و ضعف مى كرد، و به همین جهت پیوسته از خدا مى خواست كه هر چه زودتر

حدس مى زنم مرگم نزدیك: برساند، در آن موقع روزى به كعب االحبار گفت  شده از این رو  
این باره در  دوست دارم براى خود جانشینى معین كنم ، نظر تو درباره على چیست ؟ و در

ابهاى آسمانیتان چه خوانده اى ؛ زیرا شما معتقدید كه تمام حوادث وكت رویدادهاى این پدیده بزرگ  
در كتابهایتان مذكور) نبوت و خالفت دین اسالم (تاریخ   . است 

اما نظر شخصى خودم این است كه آن صالح نیست ؛ زیرا على مردى است: كعب پاسخ داد  

چ گونه گذشت و اغماضى نداشته و لغزش وهی  انعطاف ناپذیر كه در امر دینش  خطایى را  
عمل نمى كند، و اینها همه دور از سیاست مملكت و  تحمل ننموده به راى و اجتهاد شخصى خود
 . زمامدارى است

این است كه نه او و نه فرزندانش متصدى: و اما آنچه كه در این باره در كتابهایمان آمده  این  
و اگر بشوند هرج و مرج شدید به وجود خواهد آمد نخواهند شد - خالفت  -امر  . 

چرا؟: عمر  

زیرا او خونها ریخته است و بدین جهت خداوند او را از ملك و سلطنت محروم نموده است: كعب   

وحى  چنانچه داود پیغمبر هنگامى كه خواست دیوارهاى بیت المقدس را باال ببرد، خداوند به او .
آن را به سلیمان بسپار؛ زیرا تو خونها بر زمین ریختهنمود، تو این كار را نكن ،   . اى 

مگر خونهایى كه على ریخته به حق نبوده ؟: عمر  

بله ، داوود هم به حق خون ریخته بود: كعب  . 

بنابراین خالفت به چه كسى خواهد رسید؟: عمر  

و دو تن از صاحب شریعت  آنچه كه در كتابهایمان یافته ام این است كه خالفت پس : كعب  از  
 .اصحاب او به دشمنان محارب او منتقل خواهد شد
 در این موقع عمر چند بار استرجاع گفت و به ابن عباس كه در آنجا حضور داشت رو كرده و

شنیدى سخنان كعب را، به خدا سوگند خود من هم نظیر این مطالب را از: گفت  صلى  رسول خدا 
ت شنیدم كه مى فرمودشنیده ام ؛ از آن حضر  اهللا علیه و آله بزودى بنى امیه بر منبر من باال  :



 .(647) خواهند رفت

 : مؤ ّلف

 معناى باید توجه داشت كه پیدایش حوادث و پدیده ها داراى دو جنبه است ؛ یكى تقدیر الهى به
دیگرى به  علم و آگاهى خداوند به صدور اعمال از عاملین آنها به اراده و اختیار خودشان ، و
اعمال ، و روشن است كه جهت  كارگیرى تدبیرها و نقشه هاى خود عاملین در مقام انجام دادن آن
و اینك به منظور روشن. شد اول علت و عذر براى دوم نخواهد شدن مقصود و این كه چه كس و  

ه چیز سبب وقوع آن وقایع و حوادث در تاریخ اسالمچ  گشته ، به چند سند تاریخى اشاره مى كنیم 
: 
هنگامى كه حسین: بالذرى آمده  انساب در كتاب عبداهللا بن عمر به  به شهادت رسید علیه السالم 
 و حادثه اى عظیم بود، و اما بعد؛ مصیبت حسین مصیبتى بزرگ : یزید بن معاویه چنین نوشت
 .هیچ روزى مانند روز حسین نخواهد بود

بدان كه ما وارث نظام و حكومتى هستیم! اما بعد؛اى مرد نادان  : یزید در پاسخش نوشت كه از  
پس از حق  حریم آن دفاع نموده با دشمنانش نبرد كرده ایم ، اگر در این مبارزه حق با ما بوده

پس پدر توخود دفاع نموده ایم ، و اگر حق با دشمن ما بوده  اول كسى بوده كه این گونه رفتار  
 .(648) نموده و حق را از صاحبانش گرفته است

مد نقل كرده اند كه ، معاویه در پاسخ نامه مح و دیگر مورخین مروج الذهب و نیز مسعودى در
تو به دستم رسید، در نامه ات از فضائل على بن  اما بعد؛ نامه : بن ابى بكر چنین نگاشت
صلى  رسول خدا تاریخ اسالم ، و نصرت و مواسات او نسبت به ابیطالب و سوابق درخشان او در
ما و پدر تو در زمان حیات... یاد كرده بودى  اهللا علیه و آله با  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 
فضیلت و بزرگى او بر همه ما ثابت و مسلم بود تا  هم بودیم و لزوم مراعات حق پسر ابیطالب و
 رسول خدا پس از اتمام دعوت و ابالغ رسالتش بدرود حیات گفت ، پس در آن هنگام پدر این كه

را از او گرفته و در) امیرالمومنین (اولین كسانى بودند كه حق او ) عمر(تو و فاروق او  امر  
و. خالفت با او به مخالفت برخاسته ، در این باره با یكدیگر عهد و پیمان بستند سپس او را به  

قرار داده به او قصد سوء  بیعت با خود تكلیف نموده ولى او نپذیرفت تا این كه او را تحت فشار
شركت ) فت خال(كه او را در كار خود  نمودند پس بناچار با آنان بیعت كرد، ولى تصمیم گرفتند
مرگشان فرا رسید حال اگر این قدرتى كه ما در  ندهند، و بر اسرار خود مطلع نسازند تا این كه
تو آغازگر آن بوده ، و اگر باطل و ناحق است باز هم  دست داریم حق و صواب است پس پدر

آن بوده و  پدر تو ریشه و اساس  و اگر .  ما، همكاران و شركاى او، كه از او پیروى نموده ایم 
مطیع و تسلیم  اعمال و رفتار پدر تو نبود ما هرگز با پسر ابوطالب مخالفت نمى كردیم ؛ بلكه آن
به او اقتدا كردیم ، بنابر  او بودیم ، ولى ما كارهاى پدر تو را دیدیم پس قدم بر جاى قدم او نهاده
گذروگرنه در  این ، اگر ایراد و انتقادى دارى باید بر پدرت وارد سازى ،  (649). 



خبر حركت حسین بن على: نقل كرده كه مى گوید از شعبى عیون و همچنین ابن قتیبه در علیه  
از مدینه غایب عبداهللا بن عمر رسید، وى كه به هنگام خروج آن حضرت  به سوى عراق به السالم
به كجا مى : سه روز راه ، خود را به آن بزرگوار رسانیده به امام عرضه داشت  بود، پس از طى
 روید؟

و آنگاه آن حضرت دعوتنامه ها و طومارهایى را كه. به جانب عراق  : علیه السالم حسین برایش  
ولى آنفرستاده بودند به وى نشان داد، عبداهللا امام را سوگند داد برگردد،  حضرت نپذیرفت و چون  

گردید گفت  عبداهللا از مراجعت آن حضرت مایوس  حال كه چنین است پس من حدیثى برایتان  : 
و آن بزرگوار را بین زندگانى. آمد صلى اهللا علیه و آله جبرئیل به نزد رسول خدا همانا : نقل كنم  

یز پاره تنو شما ن دنیا و آخرت مخیر ساخت ، و آن حضرت آخرت را برگزید به خدا . پیامبرید 
اهل بیت شما، و البته این تقدیر الهى به  سوگند خالفت نه به شما خواهد رسید و نه به كسى از
 (650) .خیر و صالحتان خواهد بود

 : مؤ ّلف

از این -آمده ) خبر ابن ابى الحدید(گوید كه واقعیت چنان نیست كه در آن خبر اگر كسى ب كه  
محارب آن حضرت  و دو تن از یارانش به دشمنان صلى اهللا علیه و آله خالفت پس از رسول خدا
دشمنان پیغمبر نبوده ،  منتقل شده است ؛ زیرا خالفت بعد از آن دو به عثمان رسیده و عثمان از

محارب رسول خدا ابوسفیان و معاویه و حكم بن ابىو دشمنان  و مروان و گروهى دیگر   العاص  
پاسخش این است كه سلطنت عثمان -از بنى امیه بوده اند  در حقیقت سلطنت بنى امیه بوده كه  

وقام معه بنوابیه یخضمون مال اهللا خضم االبل  :در این باره مى فرماید علیه السالم امیرالمومنین
لربیعنبته ا  (651). 

مال خدا را مى  به همراه او فرزندان پدرش برخاستند و چونان شتر كه علفهاى بهارى را مى خورد،
 .خوردند

ند، ابوسفیان گفتهنگامى كه مردم با عثمان بیعت كرد: آورده  سقیفه جوهرى در ( ابتدا این امر  : 
در قبیله) خالفت  ، ولى تیم كى شایستگى)ابوبكر(بود  تیم  اداره چنین مسولیتى را داشت و سپس  

و آنگاه) عمر(قرار گرفت  عدى در طائفه بنى (دورتر شد، تا این كه سرانجام در جاى واقعى خود  
قرار گرفت ، هم اكنون) امیه  ن را همانند توپ كودكان به یكدیگر پاس دهیدآ! شما اى بنى امیه    

(652). 
به مردم انفاق و بخشش كن و! پدرم فداى تو باد: ابوسفیان به عثمان گفت : و نیز آورده  مانند  
خالفت را همانند توپ كودكان بین! شما اى بنى امیه بخیل مباش ، و ) عمر(ابوحجر  خودتان  

حاضر بود و  بگردانید كه به خدا سوگند نه بهشتى هست و نه دوزخى ، اتفاقا زبیر در آنجا
آهسته تر بگو: سخنان او را مى شنید، از اینرو عثمان به ابوسفیان گفت  ! 

مگر كسى هست ؟: ابوسفیان گفت   



مبله من هست: زبیر گفت   (653). 

از  و از این خبر بخوبى روشن مى شود كه ابوسفیان نسبت به عثمان كامال مطمئن بوده كه او
و انكارى ندارد، گونه ابا  هیچ خالفت را همچون توپ به همدیگر پاس دهید : این گفتارش كه گفته

چون -و گمان مى كرد كه غیر از بنى امیه كسى آنجا نیست  و موقعى كه عثمان به  -نابینا بود  
فهمید افراد دیگرى هم! آهسته تر بگو: او گفت  و عثمان در زمامداریش تمام كارهاى ... هستند 

رت ظاهرمروان حاكم بود و عثمان در صو  حكومت را به مروان واگذار كرده و در واقع ... 

هنگامى كه مصریان از: چنانچه در تواریخ آمده  عامل عثمان در مصر، یعنى ، ابن ابى سرح به  
را به محمد بن ابى بكر سپرد، وى به همراه مصریان  نزد عثمان شكایت بردند عثمان والیت مصر
اهى را تا این كه پس از طى سه روز راه ، ناگهان غالم سی از مدینه به سوى مصر حركت كرد
به جانب مصر در حركت بود، پس او را تفتیش نموده چیزى با او  دیدند كه شتابان از مدینه
از عثمان براى ابن ( وسائل و ادوات او را شكافته به نامه اى برخوردند،  نیافتند و آنگاه بعضى از
ه نزد توآن هنگام كه محمد بن ابى بكر با همراهانش ب :كه در آن نوشته شده بود ( ابى سرح آمدند  
همچنان بر  همگى آنان را به قتل رسانده نامه ماموریتش را پاره نموده و خودت تا اطالع ثانوى
 . كارت ثابت باش

و غالم و  آنان چون نامه را مطالعه كردند دهشتزده به مدینه بازگشته به نزد عثمان رفتند و نامه
غالم ، غالم تو و این شتراین : شتر او را نیز به همراه برده به عثمان گفتند شتر تو، و مهر،  

درست است ولى من این نامه را ننوشته ام ،: عثمان گفت ! مهر تو مى باشد آنان دریافتند كه  
مروان را به آنان تحویل دهد،  نویسنده و فرستنده نامه مروان بوده از این رو از عثمان خواستند تا

ده بهولى او نپذیرفت ، الجرم او را محاصره نمو   .(654) قتل رساندند 

   محاجه عمر و ابن عباس -63

روزى نزد پدرم بودم ، عده دیگرى: عبداهللا بن عمر مى گوید: ابن ابى الحدید آورده  نیز در مجلس  
شعر به میان آمد، عمر از حاضران پرسید؛ بهاو حضور داشتند سخن از  نظر شما ماهرترین  

 شعراى عرب كیست ؟

از دور نمایان شد، چون  حاضران هر كدام از شاعرى نام بردند، در این اثناء ابن عباس  نگاه  
مرد خبیر و آگاه آمد، و آنگاه: عمر به او افتاد گفت  سوال خود را از ابن عباس پرسید، ابن  

به اعتقاد من زهیر بن ابى سلمى: ت گف  عباس  از زیباترین اشعار وى برایم بخوان: عمر گفت  .   . 

سروده و) تیره اى از غطفان (زهیر قصیده غرایى در مدح طائفه بنوسنان : ابن عباس گفت  در  
 : آن چنین گفته است

لو كان یقعد فوق الشمس من كرم
 قوم باولهم او آخر هم قعدوا



 من این قطعه شعر را جز در مدح بنى هاشم! ا بكشد او را، چقدر زیبا سروده بخد: عمر گفت 

 . دانم دارند، شایسته هیچ كس نمى -صلى اهللا علیه و آله  -بخاطر قرابتى كه با رسول خدا 

 : آنگاه عمر به ابن عباس گفت. خدا تو را موفق بدارد و همواره موفق هستى : ابن عباس گفت 

 از شما روگردان شدند؟مى دانى چرا مردم 

 . نه: ابن عباس 

 . ولى من مى دانم: عمر

 به چه علت ؟: ابن عباس 

مردم  زیرا قریش مایل نبود كه نبوت و خالفت هر دو در خاندان شما جمع شده در نتیجه بر: عمر
گزینش نیز موفق  اجحاف نمایید، پس قریش فردى را براى تصدى خالفت انتخاب نموده و در این

 .ه حق رسیدشده ب

 .از خلیفه مى خواهم بر من غضب ننموده آرام به سخنانم گوش دهد: ابن عباس 

 !هر چه مى خواهى بگو: عمر

شما  قریش خوش نداشت كه نبوت و خالفت هر دو در خاندان : اما این كه گفتى: ابن عباس 
 زل اهللا فاحبط اعمالهمان ذلك بانهم كرهوا ما : خداوند هم درباره گروهى از مردم فرموده .جمع شود

(655). 
نازل فرمود كراهت داشتند پس خدا اعمالشان را محو  این بدان سبب است كه آنها از قرآن كه خدا

 .و نابود كرد

زیرا ما قومى  چنین نیست ؛ ه دیگران اجحاف مى كردیمدر آن صورت ما ب : و اما این كه گفتى
نشات گرفته  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  هستیم كه اخالق و كردارمان از اخالق و كردار

حقا كه تو بر نیكو خلقى عظیم  (656) انك لعلى خلق عظیم ؛ و: كه خدایش درباره او مى فرماید
 . آراسته اى

بال مرحمت بر تمام  پر و (657) و اخفض جناحك لمن اتبعك من المومنین ؛ :و نیز مى فرماید
 . یمانت به تواضع بگسترانپیروان با ا

و ربك یخلق  :فرماید ، خداوند هم در این باره مىقریش خود خلیفه انتخاب كردند : و اما اینكه گفتى
چه بخواهد بیافریند و برگزیند و دیگران  ى تو هرو خدا (658) ؛ ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیره

به خوبى مى دانى كه خداوند چه كسى را براى این امر  ! و تواى خلیفه . را هیچ اختیارى نیست
قریش نیز از آن دید و نظر كه خدا انتخاب نموده انتخاب مى كردند،  برگزیده و اگر) خالفت (

 .حق مى رسیدند قطعا موفق شده به

غش بوده  آرام ، كه دلهاى شما بنى هاشم پیوسته به قریش پر از كینه و! پسر عباس اى : عمر
 . است

متهم  اى خلیفه به من مهلت ده و این چنین دلهایى بنى هاشم را به داشتن غش و كینه:ابن عباس 



را از هر  كه خدایش آن -صلى اهللا علیه و آله  -مكن ، چرا كه قلبهاى آنان با قلب رسول خدا 
درباره آنان  دورت و زشتى پاك و منزه نموده ، ارتباط دارد، و اینها خاندانى هستند كه خداوندك

 .(659) ؛ اهل البیت و یطهركم تطهیرا انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس : فرموده

نورزد كسى كه حق  چگونه كینه .دلهاى بنى هاشم نسبت به قریش كینه دارد : اما این كه گفتى
: به ابن عباس گفت  و آنگاه عمر. خود را در دست دیگران مغصوب و به ناحق ماخوذ مى بیند

بگذارم و در نتیجه قدر و منزلت  از تو سخنى به من رسیده كه دوست ندارم آن را با تو در میان
 .نزد من زایل گرددتو 

 موجب برطرف شدن قدر من  اگر حق است ، پس ! چه سخنى ؟ آن را به من بگو: ابن عباس 

 . نزد تو نخواهد شد، وگرنه مى كوشم تا خود را از آن پاك كنم

 . شنیده ام مى گوئى خالفت از روى ظلم و حسد از ما گرفته شده است: عمر

ابلیس بر  ما فرزندان آدم همه محسود هستیم ؛ زیرا پس حسد : اما این كه گفتى: ابن عباس 
خلیفه خود  روى ظلم از : و اما این كه گفتى. پدرمان آدم حسد برد و او را از بهشت بیرون كرد

آیا عرب بر عجم ! خلیفه  اى:و آنگاه گفت . چه كسى مى باشد) خالفت (مى داند صاحب حق 
از عرب است ؟ و آیا قریش بر  - هللا علیه و آله صلى ا -رسول خدا  مباهات نمى كند به این كه

 كند كه رسول خدا از قریش است ؟ بنابراین ، سایر عرب فخر نمى

 . ما بنى هاشم به داشتن این افتخار از دیگران سزاوارتریم

ابن ! برو فعال كافى است برخیز و به خانه ات: سخن كه به اینجا رسید عمر به ابن عباس گفت 
همچنان حق و  همین كه قدرى دور شد عمر با صداى بلند به او گفت منعباس برخاست و 

 . احترام تو را پاس مى دارم

رسول خدا دارم بر گردن  من بخاطر قرابتى كه با: ابن عباس صورت برگردانده و به عمر گفت 
نه خود را انجام داده و گر  تو و تمام مسلمین حق دارم ، و هر كس كه این حق را ادا كند وظیفه

 . ناسپاسى كرده است

بر او  درود بر ابن عباس هیچ گاه ندیدم با كسى بحث كند مگر این كه: عمر به حاضران گفت 
 .(660) غالب آید

 : مؤ ّلف

 ه اش با عمر، حق مطلب را ادا نموده و حق بودنكه در این محاج! آفرین بر ابن عباس 

عقل سلیم  را براى تصدى خالفت از قرآن و سنت و نص صحیح و -علیه السالم  -امیرالمومنین 
 . ، اثبات كرده است

به  یكى تایید و تقریر عمر، این گفتار ابن عباس را كه: در این مناظره چند نكته مهم آمده است 
 برگزیده است ( خالفت(نیك مى دانى كه خداوند چه كسى را براى این امر  تو اى خلیفه : او گفته

 .(را -علیه السالم  -یعنى امیرالمومنین على (؛ 



دست دیگران  چگونه كینه نورزد كسى كه حق خود را در : و دیگرى این گفتارش را كه به او گفته
 .مى بیند

صاحب حق  مانا خلیفه خود مى داند چه كسىبه ظلم ، ه: و اما اینكه گفتى  و هم این سخن او را
 . است) خالفت (

 و من در میان فرزندان ابن عباس كسى را سراغ ندارم كه این چنین در مساءله خالفت و امامت ،

پاسخگویى و  بحث و تحقیق كرده باشد جز مامون كه با فقهاى عامه چنان محاجه نموده كه توان
فرزندان عباس غیر از مامون  و البته در بین. (تراف كرده اندرد او را نداشته ، بناچار به حق اع

 (. هم خلفایى متشیع و یا شیعه واقعى وجود داشته است

   محاجه مامون با علماء عامه -64

یحیى بن اكثم كه در آن زمان : نقل كرده كه مى گوید از اسحاق بن ابراهیم عقد الفرید چنانچه در
از من ) مامون (خلیفه : جمعى دیگر از فقهاء فرستاد و گفت  قاضى القضاه بود به نزد من و

مسائل را داشته باشند  چهل نفر از كسانى كه قدرت فهم و پاسخگویى خواسته كه بامدادان خودم با
 .نزد او برویم ، اینك شما چنین افرادى را به من معرفى كنید

تا  یز تعدادى بر آنها افزودن  من چند تن را به او معرفى نموده و خودش : اسحاق مى گوید
  شدیم و پس  مجموعا چهل نفر شدند، پس آنا را آماده كرد و صبح روز بعد همگى بر مامون وارد

 .از گفتگوى كوتاهى مناظره آغاز شد

 . من مى پرسم: من از فرصت استفاده كرده گفتم : اسحاق 

 . بپرس: مامون 

صلى اهللا  -رسول خدا  پس از -علیه السالم  - به چه دلیل خلیفه ادعا مى كند كه على: اسحاق 
 بوده است ؟ از همه مردم برتر و به تصدى خالفت سزاوارتر -علیه و آله 

فالنى افضل  به من بگو آیا مالك برترى در بین مردم به چیست ، كه مى گویند فالنى از: مامون 
 است ؟

 ... به داشتن اعمال صالح و نیك: اسحاق 

 نقل از راویان خودتان بررسى كن و آنها را با ل على را به طور اجمال بهحال فضائ: مامون 

افضل است ، نه بخدا سوگند، بلكه تمام  فضائل ابوبكر مقایسه نما، اگر برابر بودند بگو ابوبكر
فضائل على بسنج اگر همانند بودند، بگو آنان  فضائل ابوبكر و عمر و عثمان را روى هم با

 ه خدا،افضلند، نه ، قسم ب

آنان را گواهى  به بهشت رفتن -صلى اهللا علیه و آله  -بلكه تمام فضائل ده نفرى را كه رسول خدا 
آنها را با هم مقایسه  را در طرف دیگر و -علیه السالم  -داده یك طرف قرار ده و فضائل على 

ه خداوند آیا روزى ك ! اى اسحاق:و آنگاه گفت . اگر متعادل بودند بگو آنان افضلند! كن 
 عمل از همه اعمال برتر بوده است ؟ پیامبرش را به رسالت برگزید كدام



 . ایمان به خدا و رسول از روى اخالص: اسحاق 

 اعمال سبقت به اسالم نبوده است ؟ آیا افضل: مامون 

 . بله: اسحاق 

كه مقصود سبقت گیرندگان  (661) والسابقون السابقون اولئك المقربون : آیه قرآنش را بخوان: مامون 
 اسالم آورده باشد؟ - علیه السالم  - كه پیش از على اینك كسى را سراغ ندارى. به اسالم هستند

خردسال  آن موقع كودكىدرست است كه على پیش از همه اسالم برگزیده ولیكن او در : اسحاق 
بزرگسال و مكلف  بوده و شرعا مكلف به تكلیفى نبوده است ، ولى ابوبكر موقعى كه اسالم آورده

 . بوده است

با تو  فعال بگو كدامیك پیش از دیگرى اسالم آورده و آنگاه درباره كوچكى و بزرگى: مامون 
 .گفتگو خواهیم كرد

 . ه اما بدان گونه كه گفتمعلى قبل از ابوبكر اسالم آورد: اسحاق 

او  بسیار خوب ، حال بگو آیا اسالم على بخاطر الهامى الهى بوده كه مستقیما در قلب: مامون 
 بوده است ؟ -صلى اهللا علیه و آله  - وارد شده یا بخاطر اجابت دعوت رسول خدا 

رسول خدا مقدم  نگویى به الهام الهى بوده وگرنه على را بر: مامون . اسحاق در فكر فرو رفت 
جبرئیل بر او نازل شود از آیین اسالم اطالعى نداشته  داشته اى ؛ زیرا رسول خدا پیش از آن كه

 . است

 . رسول خدا بوده است درست است كه اسالم على بنا به دعوت: اسحاق 

زد یا از ن به دستور پروردگارش بوده -صلى اهللا علیه و آله  -آیا این دعوت رسول خدا : مامون 
 خودش ؟

رسول خدا را به انجام كارى  : باز هم در فكر فرو رفتم ، پس مامون گفت: اسحاق مى گوید
و ما  :مجید از قول رسولش مى فرماید برخاسته از فكر خودش نسبت ندهى ، زیرا خداوند در قرآن

 .(662) انا من المتكلفین

 . اسحاق بنا به امر خدا بوده است

نبوده  آیا ممكن است كه خداوند رسولش را نسبت به دعوت كودكى كه مكلف به تكلیفى: مامون 
 !پناه مى برم به خدا از این گفتار: مامور كند؟ اسحاق 

گونه  روا مى دارى كه او به -لیه و آله صلى اهللا ع - آیا این مطلب را درباره رسول خدا : مامون 
زمانى بنا به دعوت  اى تكلف آمیز كودكان را به قوانینى كه در توان آنها نبوده دعوت كرده و آنان

نباشد، و حكم رسول هم در حقشان  رسول خدا مكلف شوند و زمانى هم برگشته و تكلیفى بر آنها
 غیر نافذ؟

 !پناه مى برم به خدا: اسحاق 

فضائل على اشارت نموده  در این گفتارت ناآگاهانه به فضیلتى از! ولى تو اى اسحاق :  مامون



دعوتش حساب على را از دیگران  با این -صلى اهللا علیه و آله  -اى و آن این كه رسول خدا 
و چنانچه این . روشن و مبرهن باشد جدا نموده تا از این راه بزرگى و عظمت او بر همگان

رسول خدا كودكان دیگر را نیز به اسالم دعوت  اختصاص نداشت ، مى بایست موضوع به على
اطفال دیگرى را از خاندان و بستگانش به اسالم دعوت نموده  كند، آیا به تو رسیده كه پیغمبر،

 باشد؟

 . این را نمى دانم: اسحاق 

 . پس درباره موضوعى كه از آن اطالعى ندارى بحث نكن: مامون 

 اعمال افضل بوده است ؟ سبقت به اسالم كدام عمل از تمام پس از: مامون 

 .جهاد در راه خدا: اسحاق 

 كسى را سراغ -صلى اهللا علیه و آله  -درست است ، آیا در میان اصحاب رسول خدا : مامون 

 باشد؟ -علیه السالم  -دارى كه جهادش همپایه على 

 در چه وقت ؟: اسحاق 

 . هر وقت كه بگویى: مامون 

 .جنگ بدر: حاق اس

 بسیار خوب ، من هم غیر از آن را نخواسته ام ، زیرا كه نبرد على در این جنگ از همه: مامون 

 . بیشتر بوده است

 شماره كشته هاى دشمن در بدر چند نفر بوده ؟: مامون 

 . شصت و اندى: اسحاق 

 از این تعداد چند نفر را على كشته است ؟: مامون 

 . نمى دانم: اسحاق 

 . بیست و دو یا بیست و سه نفر را على به تنهایى كشته و بقیه را سایر مسلمانان: مامون 

 . ابوبكر نیز در این جنگ در جایگاه مخصوص پیغمبر در كنار آن حضرت بوده است: اسحاق 

 ابوبكر در آنجا چكار مى كرده است ؟: مامون 

 . به رایزنى و تدبیر امور جنگ مشغول بوده: اسحاق 

رسول خدا به فكر و تدبیر او  آیا به تنهایى یا با مشاركت رسول خدا و یا به گونه اى كه: ون مام
 نیازمند بوده است ؟

 . از هر سه قول! پناه مى برم به خدا: اسحاق 

را براى  چه فضیلتى -صلى اهللا علیه و آله  -بنابر این مجرد حضور در جایگاه پیغمبر : مامون 
رسول خدا شمشیر مى زده ، از كسى كه نشسته  كه در پیشاپیش  یا آن كس او اثبات مى كند، و آ

 !افضل نیست ؟ بوده

 .تمام لشكریان رسول خدا مجاهد بوده اند: اسحاق 



قتال بوده از كسى كه  قبول دارم ولیكن روشن است كسى كه سرگرم كارزار و حرب و: مامون 
 : جنگ نمى كرده افضل است ، آیا قرآن نخوانده اى

 .(663) ... سبیل اهللا ال یستوى القاعدون من المومنین غیر اولى الضرر و المجاهدون فى

د با نشینن هرگز مومنانى كه بى هیچ عذرى مانند نابینایى ، مرض ، فقر و غیره از كار جهاد باز
 .كنند یكسان نیستند  آنان كه به مال و جان كوشش 

 .ابوبكر و عمر نیز مجاهد بوده اند: اسحاق 

 آیا آنان كه در جنگ شركت نموده اند بر آنان كه در خانه هایشان مانده و اصال در: مامون 

 صحنه جنگ حضور نداشته اند برترى ندارند؟

 . بله: اسحاق 

ابوبكر  ى كه در میدان نبرد فداكارى و جانفشانى كرده از عمر وپس به همین نسبت كس: مامون 
 .افضل مى باشد كه تنها حضورى داشته ولى نجنگیده اند

 . صحیح است: اسحاق 

 قرآن مى خوانى ؟! اى اسحاق :مامون 

 . بله: اسحاق 

 .را ... هل اتى بخوان سوره: مامون 

و یتیما و  و یطعمون الطعام على حبه مسكینا ... : خواندم تا به این آیه رسیدم: اسحاق مى گوید
 .(664) ...اسیرا

 نازل شده ؟ كافى است ، این آیات كه تالوت نمودى در شان چه كسى: مامون 

 . علیه السالم -در شان على : اسحاق 

 انما : آیا مى دانى هنگامى كه على به مسكین و یتیم و اسیر و طعام مى داد مى گفت: مون ما

على وصف نموده  آیا شنیده اى كه خداوند در قرآن كسى را این گونه بمانند ... نطعمكم لوجه اهللا
 باشد؟

 .خیر: اسحاق 

 . راست مى گویى ؛ زیرا خداى على ، على را بخوبى مى شناخته است: مامون 

 در بهشت هستند؟ عشره مبشره آیا گواهى مى دهى كه: مامون 

 . بله: اسحاق 

 حال اگر كسى در صحت و سقم این خبر تشكیك كند او را كافر مى دانى ؟: مامون 

 !پناه مى برم بخدا: اسحاق 

آیا قرآن است یا نه ،  نمى دانم از: تردید كند و بگوید ... هل اتى اگر كسى درباره سوره: مامون 
 كافر است ؟

 . بله: اسحاق 



قطعى ، ولى آن روایت  هل اتى سوره. (درست است ؛ زیرا آن دو با هم تفاوت دارند: مامون 
 .( مشكوك است

 نقل حدیث مى كنى ؟: مامون 

 را روایت مى نمایى ؟ (665) طیر حدیث: مامون . بله 

 . بله: اسحاق 

 . آن را برایم نقل كن: مامون 

 . اسحاق مى گوید حدیث را خواندم

 من تا به حال تصور مى كردم كه تو در پى حق هستى ، ولى االن خالف آن بر من: مامون 

از دیگران  على راثابت گردید؛ زیرا از طرفى مى بینم این حدیث را صحیح مى دانى و از طرفى 
ولى على را  و به حكم عقل ، كسى كه صحت این خبر را باور داشته باشد. افضل نمى دانى 

صلى اهللا  -قائل شود؛ یا باید بگوید كه دعاى رسول خدا  افضل نداند باید یكى از سه مطلب را
افضل  ین كه غیرو یا ا. نرسیده ، یا این كه خداوند، افضل را نشناخته  به اجابت -علیه و آله 

 نزد خدا محبوب تر بوده است ، حال كدامیك را مى گویى ؟

 . در فكر فرو رفتم: اسحاق مى گوید

از این سه  هیچ كدام را نگویى ، وگرنه كافر شده تو را به توبه خواهم داد، و اگر غیر: مامون 
 .صورت ، تاویل دیگرى در نظر دارى بگو

 .چیزى به ذهنم نمى رسد: اسحاق 

 . ابوبكر هم داراى فضیلت بوده: حاق اس

حال بگو .. افضل است  قبول دارم ؛ زیرا اگر هیچ گونه فضیلتى نداشت نمى گفتند على: مامون 
 مقصودت چه فضیلتى است ؟

كه  (666) ... یقول لصاحبه ال تحزن ثانى اثنین اذ هما فى الغار اد : گفتار خداى تعالى: اسحاق 
 -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا ) همراه ) صاحب عنوان خداى تعالى در این آیه از ابوبكر به

 . یاد كرده است

مومنى ذكر كرده  فرد صاحب من در قرآن دیده ام كه خداوند شخص كافرى را به عنوان: مامون 
 .(667) قال له صاحبه و هو یحاوره اكفرت : ستا

 . حال آن كه ابوبكر مومن بوده است در این آیه كافر بوده صاحب : اسحاق

براى مومنى آورد،  صاحب با عنوانقبول دارم لیكن در صورتى كه جایز باشد كافرى را : مامون 
صلى اهللا علیه و  -براى پیغمبر  صاحب جایز خواهد بود كه مومن غیر افضلى را نیز به عنوان

 .ذكر نمود -آله 

 .ولى این آیه فضیلت بزرگى را براى ابوبكر اثبات مى كند: اسحاق 

حال بگو آیا حزن  . كنم گویا اصرار دارى كه بطور مشروح درباره این آیه با تو گفتگو: مامون 



 ابوبكر در میان غار از روى رضا بوده یا غضب ؟

 .برسد بخاطر ترسى بوده كه بر جان رسول خدا داشته كه مبادا به آن حضرت آسیبى: اسحاق 

ابوبكر  این مطلب كه گفتى پاسخ من نبود، پاسخ من این است كه مشخص كنى آیا حزن: مامون 
 از روى خشنودى بوده یا سخط؟

 . از روى رضا و خشنودى: اسحاق 

پروردگار  بنابر این آیا خداوند پیامبرى را برگزیده كه مردم را از رضاى الهى كه طاعت: مامون 
 است باز دارد؟

 !پناه مى برم بخدا: اسحاق 

 . بوده حزن ابوبكر از روى رضا: ولى این مقتضاى سخن خودت مى باشد؛ زیرا گفتى : مامون 

 . ستدرست ا: اسحاق 

ال  :فرمود به ابوبكر - صلى اهللا علیه و آله  -از طرفى در قرآن آمده كه رسول خدا : مامون 
كه طاعت پروردگار بوده باز  بنابراین پیغمبر ابوبكر را از داشتن حالتى . تحزن ؛ محزون مباش

 . داشته است

 !پناه مى برم به خدا: اسحاق 

باطل بازگردانده به  كنم به امید این كه خداوند تو را ازمن مى خواهم با تو با مدارا بحث : مامون 
و باز هم در این . برى  راه حق هدایت كند، چرا كه مى بینم در سخنانت زیاد به خدا پناه مى

پس خداوند  (668) فانزل اهللا سكینه علیه ؛ ارتباط از تو مى پرسم آیا مقصود خداوند از آیه شریفه
  كیست ؟ آیا رسول خداست یا ابوبكر؟ فرستاد خاطر به او  وقار و آرامش 

  

صلى اهللا علیه و آله -رسول خدا : اسحاق   . 

حال بگو مراد از. صحیح است : مامون  تكماعجبتكم كثر  و یوم حنین اذ : در آیه شریفه مومنین   
 .(670) ثم انزل اهللا سكینه على رسوله و على المومنین ...(669)

آنگاه خداى قادر وقار و سكینه... حنین كه فریفته بسیارى لشكر اسالم شدید و در جنگ خود را  
 چه كسانى مى باشند؟ ...بر رسول خود و بر مومنان نازل فرمود

نمى دانم: اسحاق   . 

در جنگ حنین تمام كسانى كه با رسول خدا بودند فرار كردند و جز هفت نفر از: مامون  بنى  
باقى نماند، على بود كه در -صلى اهللا علیه و آله  - هاشم كسى با آن حضرت پیش روى رسول  

رسول خدا را در دست داشت ، و پنج نفر دیگر كه  خدا شمشیر مى زد و عباس كه مهار استر
 رسول خدا حلقه زده از آن بزرگوار حفاظت و پاسدارى مى نمودند، تا این كه خداوند در اطراف

بنابراین ،. گرداندفتح و پیروزى را نصیب رسولش  نزول این آیه سرگرم جهاد  كه در وقت مومنین 
بنى هاشم ، اكنون از تو مى پرسم  و كارزار بوده اند عبارت بوده اند از على و چند تن دیگر از



افضل هستند، آیا گروهى كه در ركاب رسول  كدامیك از دو دسته اى كه در جنگ حنین بوده اند
مى كرده اندخدا با دشمنان اسالم نبرد  افضلند یا آنان كه فرار نموده و در صحنه جنگ حضور  

 مشمول آیه انزال سكینه نگشته اند؟ نداشته و در نتیجه

قطعا دسته نخست افضل هستند: اسحاق  . 

در میان غار بوده -صلى اهللا علیه و آله  -آیا كسى كه با رسول خدا : مامون  افضل است یا  
از مكه به مدینه در بستر او خوابیده و باكسى كه در شب هجرت آن حضرت  ایثار جان خود از  

بدین شرح كه خداى . رسانده است  او نگهدارى نموده تا زمانى كه آن بزرگوار هجرتش را به پایان
علیه -تعالى رسولش را مامور نمود تا از على  بخوابد و با جان   بخواهد در بسترش  -السالم  

سپ. خود از او محافظت نماید  رسول خدا موضوع را با على در میان گذاشته على گریه كرد، 

سبب گریه ات چیست ؟ آیا از مرگ مى: به او فرمود -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  ترسى  
 ؟

سوگند بخدایى كه شما را به حق به پیامبرى برگزیده. نه : -علیه السالم  - على  گریه ام بدین  
ر جان شماست ، آیا شما سالم مى مانید؟ب  جهت نیست بلكه بخاطر ترس   

بله: - صلى اهللا علیه و آله  -خدا  رسول  . 

مشتاقانه پذیرا هستم و به جان و: -علیه السالم  -على  دل خریدار، و آنگاه برخاست و به طرف  
آرمید و پیراهن آن بزرگوار را بر روى خود  رختخواب پیامبر رفت و در میان بستر آن حضرت

ن كه كفار قریش حمله نموده و آنكشید تا ای حضرت را محاصره كرده شك نداشتند كه شخص  
و نقشه آنان در این توطئه این بود كه از هر طائفه اى از قریش یك . رسول خدا است  خوابیده
و  .در این ماجرا شركت نموده تا بنى هاشم به هنگام خونخواهى از یك قبیله قصاص نگیرند تن

صداى آنان را مى شنید و مى فهمید كه قصد جان او را دارند، ولى -علیه السالم  - على  هرگز  
 -اضطراب گردید، و على  نترسید و هیچ بیتابى ننمود، آن گونه كه ابوبكر در غار دچار ترس و

در آن شرایط سخت استقامت ورزید تا این كه -علیه السالم  خداوند، فرشتگانش را بر او نازل كرد  
ز او محافظت نموده او را از شرو تا سپیده دم ا مشركین قریش در امان نگهداشتند، و چون  

از میان بستر برخاست و  -علیه السالم  - على  خورشید سر از افق برآورد و هوا روشن گردید،
 محمد كجاست ؟ :مشركین او را دیدند، پس از او پرسیدند

ده بودید، خواستید او را بیروناطالعى ندارم ، او را كه به من نسپر  -علیه السالم  - على  كنید او  
 . خود بیرون رفت

در هر حال و در تمام عمر، هر روز بیش از پیش بر -علیه السالم  -بنابراین ، على  دیگران  
 . برترى داشته است

آیا حدیث والیت را روایت مى كنى ؟! اى اسحاق :مامون   

بله: اسحاق   . 



را نقل كرد اسحاق حدیث. آن را روایت كن : مامون  . 

معناى روایت چیست ؟ و چه وظیفه و تكلیفى را اثبات مى كند؟: مامون   

مردم مى گویند رسول خدا این روایت را بدان جهت بیان فرموده كه بین على و: اسحاق  زید بن  
صلى اهللا علیه و  - حارثه اختالفى پیش آمده و زید والء و دوستى على را منكر شده پس حضرتش

ودفرم -آله   .... من كنت مواله فعلى مواله :

از بازگشت از حجه الوداع  آیا پس : رسول خدا در كجا این روایت را بیان فرموده : مامون  نبوده  
 ؟

بله: اسحاق   . 

وانگهى ، چگونه آن. در حالى كه قتل زید بن حارثه پیش از آن اتفاق افتاده است : مامون  معنا  
كه اگر خودت پسر پانزده ساله اى داشته را براى روایت مى پذیرى با این  :باشى كه به مردم بگوید 

، آیا بر او اعتراض نمى كنى كه بدانید دوست من دوست پسرعموى من است ، اى مردم این را
 .بیان این مطلب چه فایده اى دارد

البته: اسحاق   . 

هپس چگونه گفتن مطلبى را كه درباره پسرت روا نمى دارى آن را ب: مامون  رسول خدا نسبت مى  
 دهى ؟

حدیث: مامون   را روایت مى كنى ؟ انت منى بمنزله هارون من موسى : 

بله ، آن را از دو دسته از راویان شنیده ام ، دسته اى كه آن را تصحیح نموده ، و: اسحاق  دسته  
 .اى كه آن را انكار كرده اند

به كدامیك بیشتر اطمینان دارى ؟: مامون   

سانى كه آن را صحیح مى دانندبه ك: اسحاق  . 

این حدیث را بطور شوخى و مزاح بیان -صلى اهللا علیه و آله  -آیا رسول خدا : مامون  فرموده  
 است ؟

پناه مى برم به خدا: اسحاق  ! 

آیا نمى دانى كه هارون برادر پدر و مادرى موسى بوده ؟: مامون   

بله مى دانم: اسحاق   . 

ابوینى رسول خدا بوده ؟آیا على هم برادر : مامون   

نه: اسحاق   . 

آیا چنین نیست كه هارون پیغمبر بوده و على نبوده است ؟: مامون  ! 

درست است: اسحاق   . 

بنابراین اخوت نسبى و نبوت در هارون بوده و در على نبوده است: مامون  حال كه چنین است  . 
ى فرمودهكه به عل -صلى اهللا علیه و آله  -پس معناى سخن رسول خدا  انت منى بمنزله هارون  : 



 چیست ؟ من موسى

خواسته با این سخن - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا : اسحاق  دل على را شاد كند در برابر  
علت این كه: منافقین كه گفته بودند رسول خدا على را با خود به جنگ تبوك نبرده ، این است كه  

 . است مصاحبت او را خوش نداشته
آیا پیامبر خدا خواسته با گفتن سخن بى معنایى ،:  مامون  دل على را شاد نماید؟ 

این حدیث معنایى دارد كه آیات قرآن! اى اسحاق :مامون . در فكر شدم : اسحاق مى گوید آن را  
 . تبیین نموده است

چه معنایى ؟: اسحاق   

همان مطلبى كه خداوند از زبان موسى: مامون  خود هارون گفت نقل كرده كه به برادر  اخلفنى  : 
 جانشین من باش و راه اصالح پیش گیر و پیرو (671) سبیل المفسدین ؛ فى قومى و اصلح وال تتبع

 . اهل فساد مباش
اى مناجات به كوه مى رفت برادرش هارون راموسى در حالى كه زنده بود و بر : اسحاق  به جاى  

مدینه جانشین  خود قرار مى داد و رسول خدا نیز موقعى كه به بعض غزوات مى رفت على را در
 .خود مى نمود

چنین نیست به من بگو آیا هنگامى كه موسى به كوه مى رفت كسى از بنى: مامون  اسرائیل را  
 همراه خود مى برد؟

نه: اسحاق   . 

پس هارون را در میان قوم خود جانشین خویش قرار مى داد: مامون  . 

درست است: اسحاق   . 

به غزواتش مى رفت كسى جز -صلى اهللا علیه و آله  -آیا زمانى كه رسول خدا : مامون  افراد  
تشبیه على به  ناتوان و زنان و كودكان را باقى مى گذاشت ، بنابراین ، معلوم مى شود كه جهت

استخالف پس از مرگ است نه در هارون و تاویل دیگرى نیز . حال حیات كه فرض معقولى ندارد 
به نظرم رسیده كه موضوع خالفت را بخوبى اثبات مى كند، و كسى  براى آیه به كمك سایر آیات
واجعل لى  : مجال خدشه در آن نیست ، و آن قول خداى تعالى است از زبان موسى كه گفت را

، هارون اخى ، اشدد به ازرى ، و اشركه فى امرى كى نسبحكوزیرا من اهلى   (672) كثیرا 

 و از اهل بیت من یكى را وزیر و معاون من فرما، برادرم هارون را، و بدو پشت مرا محكم و

را در امر رسالت با من شریك ساز تا دائم به ستایش و سپاس تو استوار ساز و او  . پردازیم 
ازرى و  فانت منى یا على بمنزله هارون من موسى وزیرى من اهلى و اخى شداهللا بك : یعنى
 . اشركك فى امرى كى نسبح اهللا كثیرا

نسبت به ، منزلت هارون است نسبت به موسى كه وزیر من از! منزلت تو یا على  اهل بیتم ، و  
رسالت من ، شریك  برادرم مى باشى ، خداوند به وسیله تو، پشت مرا محكم نموده و تو را در امر



 . ساخته تا خداى را بسیار تسبیح گوییم

 !و آیا غیر از این معنى ، معناى صحیح دیگرى را براى این روایت متصور است ؟

پس یحیى. ، و آفتاب باال آمده بوددر این وقت مجلس به طول انجامیده : اسحاق مى گوید بن  
تو حق را براى كسى كه خدا درباره اش اراده! اى خلیفه :اكثم قاضى ، به مامون گفت  خیر داشته  

آنگاه مامون به ما رو. به گونه اى غیر قابل انكار روشن و آشكار نمودى  اگر چنین  : كرده گفت 
مردم را در: وده فرم - صلى اهللا علیه و آله  -نبود كه رسول خدا  گفتارشان تصدیق كنید این  

من آنچه! خدایا: اظهارات شما را نمى پذیرفتم و سپس گفت  كه شرط نصیحت بود انجام دادم ،  
من آنچه كه در این باره وظیفه داشتم اداء نمودم! بارالها  ... (673) 

 : مؤ ّلف

فضیلتى نیست مى  گویاى صاحب بعالوه ، بر آنچه كه در مناظره مامون آمده ، از این كه لفظ
موافق مى آید گاهى هم بر عكس ،  گاهى به معناى دوست و صاحب گوییم همان گونه كه لفظ

به عایشه -صلى اهللا علیه و آله  - چنانچه رسول خدا  ودندو حفصه فرم  انكن لصاحبات یوسف ؛  :
یا  : كریم از قول یوسف آمده كه به دو یار كافر زندانیش گفت و نیز در قرآن .شما یاران یوسفید

؛...صاحبى السجن   . اى دو یار زندانى من(674) 
جمله قرائنى كه داللت دارد بر این كه مصاحبت ابوبكر باو از  صلى اهللا علیه و آله  - رسول خدا  

از نوع دوم بوده ، اینكه آن حضرت از او نپذیرفته - كه بر مركبش سوار شود، و همچنین به  
 .(675) قبول نكرده بلكه آن را خریده است عنوان بخشش نیز آن را

 -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  و عجیب تر این كه آنان پس از نقل این خبر، روایتى از
در مصاحبتش و مالش ، ابوبكر است و من  منت دارترین مردم بر من : نقل كرده اند كه فرموده

ى برگزینماگر بخواهم براى خودم خلیل ابوبكر را بر مى گزینم ، هیچ درى در مسجد گشوده نشود  
رسول خدا نپذیرفته كه تنها براى  زیرا در جایى كه .(676) ابوبكر است جز آن درى كه متعلق به

از مركب سوارى او استفادهپیمودن چند فرسخ  منت دارترین مردم بر من  :نماید، چگونه مى فرماید 
؟... ! 

بگو  (677) قل ال تمنوا على اسالمكم بل اهللا یمن علیكم ؛ گذشته از این كه این تعبیر با آیه قرآن
، سازگار نیست...منت منهید، بلكه خدا بر شما منت دارد شما به اسالم خود بر من  . 

است  و چگونه ممكن است كه رسول خدا چنین مطلبى را فرموده باشد با این كه آن حضرت اولى
آیا من نسبت  الست اولى بكم من انفسكم ؛ :به مردم از خودشان كه در روز غدیر به مردم فرمود

ا از خودتان اولى نیستم ؟به شم بله: و همه یكصدا گفتند .  . 

با  ... برگزینم اگر بخواهى خلیلى دوستى براى خودم :و چگونه مكن است كه پیغمبر فرموده باشد
خدا باالترست ، چرا كه خداى تعالى  امتناعیه و به صورت تعلیق ، مگر مقام پیغمبر از لو بیان

را -علیه السالم  - ابراهیم  خود قرار داده خلیل   .(678) و اتخذ اهللا ابراهیم خلیال : 



را  -علیه السالم  -فضائل امیرالمومنین  ولى در حقیقت خواسته اند با جعل این خبر فضیلتى از
وت بستنبپوشانند، و آن موضوع عقد اخ صلى اهللا  -رسول خدا است با آن حضرت ؛ زیرا پیغمبر  

بین هر دو نفر از -علیه و آله  اصحاب خود كه با هم تناسب روحى و اخالقى داشته اند عقد  
بین ابوبكر و عمر، طلحه و زبیر، سلمان و ابوذر، و خود آن  اخوت بسته است ؛ از جمله
كه موضوع بستن درهایى كه درامیرالمومنین ، همچنان  بزرگوار نیز با داخل مسجد باز مى شده  

بوده بنا -علیه السالم  - به جز درى كه متعلق به امیرالمومنین  به دستور رسول خدا، در این خبر  
به ابوبكر -علیه السالم  - كلمه امیرالمومنین  و ابن ابى الحدید به مجعول بودن . مبدل شده است  

كهاین مطلب تصریح نموده و گفته   -این خبر را در مقابل خبرى كه در باره امیرالمومنین  بكریه 
وارد - علیه السالم   .(679) شده جعل كرده اند 

ن هجرتدر سالهاى نخستی سد ابواب و شاهد بر مجعول بودن آن این كه جریان انجام گرفته ، در  
 - صلى اهللا علیه و آله  - رسول خدا به حضرتش  حالى كه طبرى این خبر را در موقع وفات
 . نسبت داده است

و سلطان -صلى اهللا علیه و آله  -بعالوه ، در صورتى كه ابوبكر جانشین رسول خدا  مسلمین  
ت نموده كهرسول خدا به چه كسى وصی  پس  -بنابر اعتقاد آنان  -باشد  ) خوخه  ابوبكر باقى ) در

 .بماند
با -علیه السالم  - و نیز تائید مى كند گفتار مامون را مبنى بر این كه نسبت على  رسول خدا  

نبوت ظاهرى ،  همچون هارون بوده نسبت به موسى در جهات عدیده اى به جز اخوت نسبى و
از امام حسن و امام  -الدت هر كدام جبرئیل به هنگام و  روایتى كه قطان از عامه نقل كرده كه

بر -) ع (حسین  همانا كه منزلت على : رسول خدا نازل شده و به آن حضرت عرضه داشت  
منزلت هارون است نسبت به موسى ، پس این دو مولود را به نامهاى پسران هارون ،  نسبت به تو
ل خدا دچار فتنه و فریب رسو  شبیر، نامگذارى كن ، و نیز در این جهت كه مردم پس از شبر و
و این كه مردم امیرالمومنین را تنها  -علیه السالم  - اسرائیل پس از غیبت موسى  شدند همانند بنى
 .همان گونه كه بنى اسرائیل هارون را گذاشتند

به نزد -علیه السالم  -و همچنین امیرالمومنین  شكایت برد  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  
هارون به نزد موسى و دربدانسان كه   این جهت كه به او سوءقصد نمودند همچنان كه بنى 

 . اسرائیل درباره هارون
ى به طرف خانه گروه و آنگاه عمر برخاست و با ... :مى نویسد (680) خلفا چنانچه ابن قتیبه در
از  -علیهاالسالم  -و چون فاطمه  فاطمه روانه گردید تا این كه به خانه رسیده در را كوبیدند،
در خانه اجتماع نموده اند با صداى  داخل خانه صداى آنان را شنید و دانست به چه منظور بر
چه ظلم و آزارها كه ! ى پدرا الخطاب و ابن ابى قحافه ؛ یا ابه ماذا لقینا من ابن :بلند فریاد برآورد
 . قحافه دیده ایم از پسر خطاب و پسر ابن



برگشته  و چون جمعیت حاضر بر در خانه ، صداى آن مظلومه را شنیدند همگى با چشم گریان
به جز عمر و چند  نزدیك بود از شدت ناراحتى و اندوه قلبهایشان آب ، و جگرهایشان پاره شود،

را از خانه بیرون -علیه السالم  -كه على  نفر دیگر كه ماندند تا این آورده او را براى بیعت  
با: گرفتن به نزد ابوبكر بردند و به آن حضرت گفتند  ! ابوبكر بیعت كن 

اگر بیعت نكنم چه خواهد شد؟: امیرالمومنین فرمود  

سوگند به خداى یگانه تو را مى كشیم: گفتند  . 

او آنگاه على!... ه خدا و برادر رسولش را مى كشید؟آیا بند: -علیه السالم  -امیرالمومنین  علیه  - 
خود را به قبر پیامبر رساند و با ناله و فریاد مى گفت -السالم  القوم استضعفونى و  یابن ام ان : 

) (681) كادوا یقتلوننى ؛ قوم! اى فرزند مادرم )اى جان برادر ، مرا خوار و زبون داشتند تا آنجا كه  
 .قتل رسانند نزدیك بود مرا به
فضائل على را با فضائل  ولكن مقایسه كن : و اما راجع به این گفتار مامون كه به اسحاق گفته
: پرسیدند؛ گفت  - السالم علیه  -فضائل امیرالمومنین  از عارفى درباره ابوبكر و عمر و عثمان
دشمنانش از روى كینه و حسادت ، و دوستانش بخاطر ترس بر جان  چه گویم درباره كسى كه
 خود،

 : گرفت فضائل و مناقبش را پوشیده نگه داشتند و از این میان فضائلش شرق و غرب عالم را فرا

ونیریدون لیطفوا نور اهللا بافواههم و اهللا متم نوره ولو كره الكافر    

باطل و طعن و مسخره خاموش كنند و البته خدا نور  كافران مى خواهند تا نور خدا را به گفتار
آرى ماه باید بدرخشد، و مشك بوى افشانى  . تمام خواهد داشت خود را هر چند كافران خوش ندارند
 .كند

مقایسه كن فضائل على را با: و اما این كه مامون گفته  ه مبشره تعبیر فضائل ثلثه و بقیه عشر  
چنانچه از خبر بعد معلوم  -مجعول بودن روایاتى كه در فضائل آنان آمده  نادرستى است ؛ زیرا با
به صورت اضافه ، بلكه مى  فضائل آنان فضائلهم ؛ دیگر صحیح نیست گفته شود - خواهد شد
و درباره  . فضائل لهم ؛ فضائلى منسوب به آنان : گفت بایست به مجرد نسبتى اكتفا نمود و
 . روایات در فضائل آنان چگونگى پیدایش

كه بنا به  -است در تاریخش  معروف نفطویه و ابن عرفه كه به احداث ابوالحسن مدائنى در كتاب
معاویه به تمام : نقل كرده اند كه  - گفته ابن ابى الحدید آن دو از مورخین بزرگ عامه هستند

لیه شیعیان وعمال و فرمانداران خود نامه نوشت كه ك هواداران عثمان را و كسانى را كه درباره  
جعل حدیث و تبلیغ مى كنند شناسایى نموده آنان را گرامى و مقرب داشته لیست كاملى  فضائل او
نقل نموده اند تهیه كرده  راویان حدیث و اسامى پدران و بستگانشان و نیز متن روایاتى را كه از

ا شد، و معاویه براى تمام آندستورالعمل اجر . برایم بفرستید راویان انواع صله ها و بخششها و  
شهرها و نواحى پر از ذكر فضائل  قطایع منظور مى داشت تا این كه این سبب شد كه تمام



نوشت كه روایات در فضائل صحابه و  عثمان گردید، و پس از مدتى باز معاویه به عمالش
چ روایتى دراول و دوم دعوت و تشویق نمایید و هی خلفاى نباشد مگر این كه  ابوتراب فضائل 
دل مرا شاد و دیدگانم را  جعل كنند، و اگر این كار بخوبى انجام پذیرد نظیر آن را براى صحابه
آن روایات بر باالى منابر و در  روشن و حجت ابوتراب و تمام نقاط منتشر گردید تا جائى كه
علیم و تعلم و نقل و گفتگو قرار گرفتمنازل مورد ت مدارس كودكان و نوجوانان و در  (682). 

بود و اگر  و با توجه به این حقیقت تاریخى دیگر چه ارزش و قیمتى براى آن گونه روایات خواهد
آن مقدار  -كه افضل و اسبق آنان به اسالم بوده  -ابوبكر  فضائل به دیده انصاف بنگرند تنها از
روز سقیفه در مقام تعریف و تمجید از او بیان نموده و روشن است كه  واقعیت دارد كه عمر در
 بیان تمام فضائل او بوده چه آن كه در صدد جانشین نمودن او از براى او در مقام استقصاء و

و آنها منحصر در دو منقبت است ؛ یكى نماز. بوده است  - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا   

و -صلى اهللا علیه و آله  -خواندن اوست به جاى رسول خدا، و به دستور آن حضرت  دیگرى  
اما. مصاحبت او با رسول خدا در میان غار اول ، به وسیله دخترش عایشه انجام گرفته كه به  

صلى اهللا -مسجد رفته ، و به جاى آن حضرت قول رسول خدا به وى گفته بود به  دروغ از علیه  
و شاهد بر مدعى این كه هنگامى كه. نماز بخواند - و آله  رسول خدا از این موضوع باخبر شد  

و با تكیه نمودن بر دو نفر خود را به مسجد  با این كه به شدت بیمار و ناتوان بود برخاست
شسته براى مردم نماز خواندحالت ن رسانیده وى را به عقب كشانید و خود با . 

بنابر آنچه كه احمد بن -و اما مصاحبتش در غار هم به پیشنهاد و یا دعوت پیغمبر نبوده  حنبل  
بدین ترتیب كه بلكه به اراده و تصمیم خود او بوده (683) - نقل كرده رسول خدا به تنهایى از خانه  
دنبال آن حضرت به راه افتاده ، بدون آن كه وجود  خارج شده و هنگامى كه ابوبكر این را شنیده به
كه پاى مبارك رسول خدا مجروح گردد؛ زیرا موقعى كه  مبارك را مطلع سازد و همین هم سبب شده

صلى اهللا علیه و آله -پیغمبر  ه كسى به دنبال او مى آید به تصور این كه دشمن متوجه شد - 
و در میان غار . زخم برداشته بود  كند، تعجیل نموده پاى مباركش  است و دارد او را تعقیب مى
بیتابى نموده تا جایى كه رسول خدا او را نهى نموده و با این همه آرام نگرفته  هم پیوسته فزع و
 .بود

نیز در كتاب) ره (و شیخ صدوق  با تفاوتهایى  -عامه  خبر محاجه مامون را با علماى (684) عیون 
نقل كرده ، و آورده كه آن - چهل نفر كه به منظور بحث و مناظره نزد مامون رفته بودند بعضى  

دیگر متكلم بوده اند و مامون با هر دو دسته گفتگو نموده و آنان را  بعضى از آنان محدث و
 . است محكوم ساخته
وجود داشته  و قبال یادآور شدم كه در بین نوادگان عباس گروهى متشیع و گروهى هم شیعه واقعى
سیوطى در تاریخ. متوكل  است ؛ از آن جمله معتضد فرزند موفق بن سال دویست  در : آورده خلفا 

هشتاد و چهار هجرى معتضد تصمیم گرفت معاویه را بر منابر نفرین كند، و وزیر او عبیداهللا وى  



اى مشتمل بر فضائل  را از شورش عامه برحذر داشت معتضد اعتنایى به او نكرد، و مجموعه
قاضى یوسف. و مطاعن معاویه گردآورى نمود -علیه السالم  - على  نیز به معتضد هشدار داد  

اگر كسى: و هم توجهى ننمود و در پاسخ وى گفت ولى به ا به مخالفت برخیزد او را سركوب  
پس با علویین: قاضى یوسف به او گفت . خواهم نمود چه مى كنى كه اینك از اطراف بر علیه  

 فضائل اهل بیت بشنوند به آنان روى آورده حكومت تو تو شوریده اند و آنگاه كه مردم چیزى از
؟ پس این نكته در نظر معتضد هم آمده به همین جهت از آن كار صرفنظرمتزلزل خواهد شد  

 .(685) نمود

 : مؤ ّلف

ین طول هشتاد سال سب امیرالمومن چگونه مى شود كه عامه و پیروان سنت شیخین در گذشته در
كه از حیث علم و -را  -علیه السالم  - بوده  -صلى اهللا علیه و آله  - عمل همچون رسول خدا  

بر روى منابر مى شنیده و هیچ گونه عكس  - حربى و سبك سبى حربك : و پیغمبر به او فرموده
ب مى ابوجهل هم بدتر بوده س نشان نمى داده اند، اما اگر بشنوند كه معاویه كه از العملى از خود

با این كه معتضد و پیش از! شود شورش به پا مى كند؟ معتضد تنها مجموعه اى را  -او مامون  
تنها كارى كه انجام داده بودند این كه ،  - كه مامون گردآورى كرده بود از خزانه خارج ساخت
بر معاویه بود به -صلى اهللا علیه و آله  -مشتمل بر لعن رسول خدا  روایاتى را كه از طریق نقل  
 .عامه ، جمع آورى نموده بودند

پدرش بود  هنگامى كه معتضد در زندان : در شرح حال معتضد آورده مروج الذهب مسعودى در
دجله در دستش  خواب دید پیرمردى در كنار دجله نشسته دستش را به جانب دجله دراز نموده آب

نموده دجلهقرار مى گرفت ، بطورى كه دجله خشك مى شد و سپس آن را رها  به حال اول بر مى  
این على بن: معتضد مى گوید از نام او پرسیدم ، گفتند. گشت  است ،  -علیه السالم  -ابیطالب  

خالفت ! اى احمد: این موقع به من فرمود پس من برخاسته به نزد او رفته بر او سالم كردم ، در
سمعاو طاعه یا : گفتم . زار ندهى نشوى و آنان را آ به تو خواهد رسید زنهار معترض فرزندانم
 .! امیرالمومنین

در حق -پس از به خالفت رسیدنش  -به همین سبب معتضد : مسعودى آورده  آل ابیطالب نیكى  
مالى به بغداد فرستاد تا  نموده آنان را مقرب خود گرداند، و هنگامى كه محمد بن زید از طبرستان
چرا پنهانى ؟ آن : تضد فرستاده را طلبید و به او گفت آل ابیطالب پخش شود، مع بطور پنهانى بر
 .(686) آشكار كن را

   عمر و مساءله عول -65

در) ره (شیخ كلینى  هبه اسنادش از زهرى از عبیداهللا بن عبداهللا بن عتب كافى  نقل كرده كه مى  
با ابن عباس مذاكره و گفتگو مى كردم ، سخن از سهام ورثه به: گوید گفت  میان آمد، ابن عباس    

توده هاى شن بیابانها آگاهى دارد در  آیا ممكن است خدایى كه از شماره ! سبحان اهللا العظیم :



پس جاى . فرا مى گیردنصف تمام مال را  میان مالى دو نصف و یك ثلث قرار دهد؛ زیرا آن دو
كجا خواهد بود؟ 3/1 ! 

نخستین كسى كه در سهام ورثه: زفر بن اوس به ابن عباس گفت  به وجود آورده چه  (687) عول 
 كسى بوده ؟

بخدا: امى كه سهام ورثه بر او پیچیده مى شد مى گفت عمر بن الخطاب ، هنگ: ابن عباس   

و كدام را موخر) تا چیزى از او كم نشود(سوگند نمى دانم كدامیك از شما را خدا مقدم نموده  تا ) 
و چاره اى جز این ندارم كه از تمام ورثه به نسبت سهامشان كم كنم). از او كم شود آنگاه ابن  . 

ر آن را كه خدا مقدم داشته مقدم مى نمود و آن راقسم بخدا اگر عم: عباس گفته  كه موخر داشته  
 .پیش نمى آمد عول موخر مى كرد هرگز
 زفر پرسید كدام را خدا مقدم داشته و كدام را موخر؟

هر فریضه اى كه داراى دو نصیب است ، اعلى و ادنى مقدم است ، و هر فریضه: ابن عباس   

 . اى كه تنها یك مقدر دارد موخر است
چرا زمانى كه عمر زنده بود حكم مساءله را به او نگفتى ؟: زفر  

از او مى ترسیدم: ابن عباس   . 

پیشوایى پرهیزكار و  اگر چنین نبود كه بر ابن عباس : و آنگاه زهرى مى گوید نافذالحكم تقدم  
 .(688) جسته بود، هیچ دو نفرى در علم و دانش ابن عباس اختالف نمى نمودند

 : مؤ ّلف

عمر مردى سخت ، پر مهابت ، سیاس ، و بى محابا بوده و: ابن ابى الحدید مى گوید بزرگان  
و پس از مرگ او زمانى كه ابن عباس حكم. صحابه از او تقیه مى نموده اند  را عول مساءله 

چرا در زمان: اظهار نمود و پیش از آن اظهار نكرده بود به او گفتند حیات عمر آن را ابراز  
از او مى ترسیدم زیرا وى مردى مهیب بود: نداشتى ؟ گفت   (689). 

ته شود زنى در مقام محاجه با او وى را محكوم نموده بطورى كه ناچارآنگاه كه گف! شگفتا به  
و هرگاه گفته شود كه در باب. اقرار شده است مى گویند بسیار متواضع بوده  ارث حكم خدا را  

 . با مهابت بوده است ندانسته و دانشمندان از تفهیم او مى ترسیده اند مى گویند سخت و بسیار
   دو متعه -66

در زمان: عمر مى گفت : ابى الحدید آورده  ابن دو متعه  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  
: آن دو عبارتند از(انجام دهنده آنها را مجازات ،  وجود داشت ، و من هر دو را تحریم مى كنم و
 (690) ( متعه زنان و متعه حج

 : مؤ ّلف

اشرف پیامبران الهى بوده نمى توانسته - صلى اهللا علیه و آله  -با این كه رسول خدا  از پیش  
و خداى تعالى فرموده. خودش حاللى را حرام و یا حرامى را حالل نماید تقول علینا بعض  ولو : 



ه الوتیناالقاویل الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من  

مى) به قهر و انتقام (و اگر محمد به دروغ به ما سخنانى مى بست ، محققا او را  گرفتیم و رگ  
 . گردنش را قطع مى كردیم

پذیرفته و برایش  ولى عمر این گونه احكام خدا را با راى و نظر خود تعبیر داده ، كسانى هم از او
چنانچه ابن ابى الحدید پس از. عذر مى آورند گرچه ظاهر این سخن : خبر یاد شده مى گوید نقل 

 . تاویل و توجیه داریم زننده و منكر است ولى ما براى آن
پسر عمر این حكم پدر را بر او انكار مى كند ولیكن ابن ابى الحدید آن را! عجبا پذیرفته برایش  

در. توجیه مى كند بن عبداهللا بن عمر نقل كرده كه مى  از زهرى از سالم (691) صحیح ترمذى 
از حج - عبداهللا بن عمر  -مردى شامى از پدرم : گوید  تمتع پرسش نمود؛ عبداهللا به او پاسخ داد 

 . حالل است

ولى پدرت عمر از آن منع كرده است: شامى گفت   . 

آیا اگر پدرم آن را تحریم كرده ، اما: عبداهللا  آن را انجام داده  - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  
 عمل نمود؟ بر طبق كدامیك از آنها باید

رسول خدا و نسبت  جاى شگفت نیست ، در جایى كه آنان براى جلوگیرى نمودن او از وصیت
و ازهجر به آن بزرگوار توجیه نموده اند، و همچنین براى تخلف ا لشكر اسامه ، با تاكیدات  

لعن كرده بود، و خدا هم درباره پیامبرش  فراوانى كه رسول خدا درباره آن نموده و متخلفین از آن را
 . یوحى و ما ینطق عن الهوى ، ان هو اال وحى : فرموده
 صلى اهللا -اول تنازعى كه در بیمارى وفات رسول خدا  : آورده ملل و نحل شهرستانى در كتاب

رخ داد ماجرائى -علیه و آله   است كه محمد بن اسماعیل بخارى به اسنادش از عبداهللا بن عباس 
هنگامى كه بیمارى وفات: نقل كرده كه مى گوید ایتونى بدواه و  :رسول خدا شدید شد، فرمود 

 . بعدى قرطاس اكتب لكم كتابا ال تضلون
م كه پس از من گمراهبرایم دوات و كاغذ بیاورید تا برایتان مكتوبى بنویس در این موقع عمر  .نگردید 

مرض بر پیغمبر غالب گشته ، كتاب خدا براى ما: گفت  كافى است ، و با این سخن عمر گفتگو  
برخیزید : به آنان فرمود - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  و مشاجره حاضران باال گرفت ، پس
ن عباس گفتسپس اب. نزاع كنید كه نشاید نزد من مشاجره و حال بیننا و بین  الرزیه كل الرزیه ما : 
 . كتاب اهللا

 - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  تمام مصیبت هنگامى روى داد كه عمر بین ما و نوشتار
 .(692) حائل گردید

ابى الحدید پس از نقل این خبر مى گوید ابن مقصود او  كه ظاهر این گفتار عمر ! معاذ اهللا :
به علت صراحت لهجه و خشونت ذاتى كه داشته این) عمر(باشد، لیكن او  گونه تعبیر كرده است  

و بهتر این بود كه بگوید.  ، و حاشا كه غیر از این مراد او  رسول خدا مغلوب مرض گشته است :



 .(693) باشد

 : مؤ ّلف

اگر خشونت ذاتى مى تواند عذر باشد پس: در اینجا باید گفت  ابوجهل هم در آن همه اهانتهایش   
معذور بوده ، - صلى اهللا علیه و آله  -نسبت به رسول خدا  ى بر او نیست ، و همچنین مالمت 

 . انه لمجنون :كفار كه درباره آن حضرت گفتند
دومین خالفى كه در بیمارى وفات: و نیز شهرستانى آورده  رسول خدا به وقوع پیوست این بود كه  

تا با لشكر اسامه: آن حضرت به مردم فرمود خارج شوند و متخلفین از آن را لعن و نفرین نمود،  
بر ما واجب است: پس بعضى گفتند حال  اطاعت و امتثال فرمان رسول خدا، و گروهى هم گفتند 

حال  پیغمبر وخیم است و ما را طاقت دورى از آن بزرگوار نیست ، درنگ مى كنیم تا ببینیم
 .(694) پیغمبر چگونه خواهد شد

 : مؤ ّلف

 -رسول خدا  در اینجا با این كه اكثر بزرگان عامه اعتراف نموده اند كه جلوگیرى عمر از وصیت
و نیز تخلف آنان از جیش اسامه از مصائب جبران -صلى اهللا علیه و آله  ناپذیر اسالم بوده ،  

غرض: ولى بعضى از آنان هم در مقام اعتذار برآمده كه گفته اند نان از عدم خروج با لشكر آ 
با این. اسامه اقامه مراسم دینى و تقویت اسالم بوده است  كه معنا و مفهوم این سخن این است  

و خداوند در انتخاب رسولش ! رسول خدا آگاه تر بوده اند كه آنان نسبت به اقامه مراسم دینى از
و. به اصابت نرسیده است   -شته و در روایتى از پیغمبر اتفاقا از این موضوع نیز پرده بردا 

نازل شده  نقل كرده اند كه آن حضرت دیر مى آمد مى ترسید بر عمر - صلى اهللا علیه و آله
با این ترتیب پس اعتراض  و .(695) ! باشد، و این كه فرشته بر زبان عمر سخن مى گفته است
رسول خدا، بر او انتقاد نموده اند وارد نخواهد بود؛  كسانى كه در مورد نسبت پریشان گویى او به
 . زده بلكه گوینده حقیقى فرشته بوده است زیرا این عمر نبوده كه آن حرفها را

   حقش را به او بازگردان -67

ار از عبداهللا بن عباسزبیر بن بك موفقیات ابن ابى الحدید از من به همراه : نقل كرده كه مى گوید 
: این موقع عمر به من رو كرده گفت  عمر در كوچه اى از كوچه هاى مدینه قدم مى زدیم ، در

امیرالمومنین -مى دانم كه یار تو ! اى ابن عباس  : ابن عباس مى گوید. مظلوم واقع شده است  - 
ر منبا خود گفتم بخدا سوگند نباید ب حال كه چنین است حقش را به : پیشى گیرد پس به او گفتم  

 . او بازگردان
در این وقت عمر دستش را از دستم ربود و به تنهایى پیش رفت و: ابن عباس مى گوید سپس  

به اعتقاد من! اى ابن عباس :ایستاد تا این كه من به او ملحق شدم ، پس به من گفت  تنها  
او را كوچك شمرده اند این بود كه قومش  علتش  . 

با خود گفتم این سخنش از: ابن عباس مى گوید اول بدتر بود به او گفتم ولى به خدا سوگند، نه  



را از  برائت نشمرده اند، آن هنگام كه او را مامور نمودند تا سوره خدا و نه رسولش ، او را كوچك
) دست یار تو ردانده و با شتاب رفت و من نیزدر این موقع عمر از من رو برگ. بگیرد) ابوبكر  

 .(696) بازگشتم

 : مؤ ّلف

در شگفتم از كسانى كه آن را كه : نقل كرده كه مى گوید از هشام بن حكم فهرست ابن ندیم در
هتصریح نمود  خدا بر خالفتش   !عزل كرده اند، و آن را كه خدا عزل نموده نصب كرده اند 

ع(اظهارنظر عمر درباره خالفت امیرالمومنین  -68  )  

روزى در ابتداى خالفت : نقل كرده كه مى گوید مسندا از ابن عباس تاریخ بغداد و نیز از كتاب
ت ، وى مرا به خوردن در میان زنبیلى جلویش قرار داش عمر بر او وارد شده دیدم صاعى از خرما
و بقیه اش را خود او تمام كرد و آنگاه كوزه آب را  خرما دعوت نموده ، من یك دانه خوردم
در این حال به . تكیه زده و پیوسته حمد خدا مى كرد برداشت و آب آشامید و سپس بر متكایى

از! اى عبداهللا : من رو كرده و گفت   كجا آمده اى ؟ 

از مسجد: ابن عباس  . 

پسر عمویت را در چه حالى ترك كردى ؟: مرع  

او را ترك كردم: گفتم . تصور كردم مقصودش عبداهللا بن جعفر است : ابن عباس مى گوید در  
 .حالى كه با همساالن خود مشغول لعب و بازى بود

مى باشد - ) ع (امیرالمومنین  -مقصودم عبداهللا نیست بلكه بزرگ شما اهل بیت : عمر . 

و را ترك كردم در حالى كه به آبیارى نخلستان فالنىا: ابن عباس  مشغول بود و پیوسته قرآن مى  
 .خواند

از تو سوالى دارم ، بر تو باد قربانى شترانى اگر بخواهى پاسخش را بر من: عمر كتمان كنى ،  
هنوز دل به خالفت دارد؟ -امیرالمومنین  -آیا او   

بله: ابن عباس   . 

بر آن تصریح نموده است ؟ -صلى اهللا علیه و آله  -سول خدا آیا معتقد است كه ر : عمر  

آرى ، و من از پدرم پرسیدم كه آیا او در این ادعایش راست مى گوید؟ پدرم: ابن عباس  : گفت  
 . بله

در این باره -صلى اهللا علیه و آله  -و رسول خدا . من هم آن را فى الجمله قبول دارم : عمر  

كه نه حجتى را اثبات و نه عذرى را قطع مى كند، ولى هموارهمطلبى فرموده ناتمام ،  منتظر  
وفاتش خواست از او  فرصتى بود تا بطور صریح و كامل از او نام ببرد، تا این كه در بیمارى
نگذاشتم بخاطر شفقت بر اسالم  على به عنوان جانشین پس از خود، بصراحت اسم ببرد، ولى من

سوگند به خدا، هرگز ، و ترس از وقوع فتنه ؛ زیرا به خالفت او تن در نمى داد، و اگر او   قریش  
صلى اهللا علیه  -پیمان شكنى مى كرد، پس رسول خدا  خلیفه مى شد عرب از گوشه و كنار با او



فهمید كه من مقصود او را - و آله  دریافته ام ، به همین جهت از اظهار آن خوددارى نمود، و  
ىآنچه كه از قلم تقدیر اله  .(697) گذشته واقع خواهد شد 

 : مؤ ّلف

هنوز - ) ع (امیرالمومنین  -آیا او  از این گفتار عمر بر مى آید كه آنان به  دل به خالفت دارد؟ 
علیه السالم -گونه اى با آن حضرت  ر این رابطه برخورد نموده بودند كه بطور كلى او را از د - 

 .گونه كه زورمندان با رقباى خود مى كنند ادعاى حقش منصرف سازند آن

او  آنگاه آنان : و موید این معنا، مطلبى است كه در نامه معاویه به محمد بن ابى بكر آمده
ت نپذیرفت پس او را تحترا به بیعت با خود دعوت نموده ولى آن حضر ) امیرالمومنین ( انواع  

 .(698) ...فشارها قرار داده ، و قصد جانش را نمودند

كه  امیرالمومنین را گذاشتم در حالى : و نیز موید این معنا جمله اى است كه ابن عباس گفته
گیرى و تامین  كه از آن بر مى آید كه آن حضرت با كناره .مشغول آبیارى نخلستان فالن بود
سوءقصد آنان حفظ  مایحتاج زندگى خود از راه كسب و آبیارى نخلستانهاى مردم جان خود را از

و آنجا كه عمر به ابن عباس مى گوید. نموده است  ) آیا او :  اعتقاد دارد كه رسول) امیرالمومنین 
بر خالفت او تصریح -صلى اهللا علیه و آله  -خدا   - داللت دارد بر این كه امیرالمومنین  نموده 

و(مدعى این مطلب بوده  - علیه السالم   -به اتفاق تمام امت او معصوم از گناه بوده و پیامبر  
درباره اش -صلى اهللا علیه و آله  ) ت پیوسته حق با على و على با حق در گردش اس: فرموده  

بر آن ،  -علیه السالم  - بلكه تمام بنى هاشم و شیعیان آن حضرت  چه رسد به گواهى عباس و
نقل شهادت پدر خود اكتفا  ابن عباس به علت تقیه و رعایت مدارایى تنها به اگر چه در این خبر
 . كرده است

فرموده در این باره مطلبى -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  : و آنجا كه عمر گفته  ناتمام 
دیگرشان از آن پاسخى  مقصودش لوث كردن قضیه غدیرخم است ؛ زیرا كه نه او و نه افراد
مى بینى در هیچ كدام از  نداشته ، چاره اى جز انكار و مطرح ننمودن آن ندارند، از اینرو
كه و خم محلى است بین م :گفته اند معجم البلدان و مصباح و نهایه و قاموس و صحاح كتابهاى
رسول خدا در آنجا خطبه اى خوانده  كه : و در معجم البلدان این جمله را نیز اضافه كرده . مدینه
... این است كه كمترین اثر تاریخى از شعر و نثر و معجم البلدان با این كه داءب حموى در است
 .نقل و ضبط مى كند درباره مواضع و اماكن

ث و اخبار درباره غدیرخم بسیار زیاد بوده ،حالى كه قصائد اشعار چه رسد به احادی بطورى كه  
، چه رسد به)مانند طبرى (كتاب تالیف نموده اند   عامه نیز در این خصوص   . خاصه 

h     c  فضائل حنبل ، و از احمد بن مسند سبط بن جوزى اخبار غدیرخم را از  ترمذى ، و سنن 
 (699) . نقل كرده است ثعلبى تفسیر

در كتاب - با این كه ناصبى است  -و ابن اثیر  شرح حال  در البالى كتابش در اسد الغابه 



آورده كه ، آنان حدیث - صلى اهللا علیه و آله  -جمعى از صحابه رسول خدا  غدیر خم را روایت  
؛ از جمله در شرحنموده اند ، زید (702) بدیل ، حبیب بن(701) ، حبه عرنى(700) حال جندع انصارى 

و نیز در شرح حال  .(705) لیلى غفارى ، عامر بن(704) ، عامر بن لیلى بن ضمره(703) بن شراحیل
براء بن عازب آن را نقل كرده اند و همچنین مى  و امیرالمومنین آورده كه عبدالرحمن بن ابى لیلى

در -علیه السالم  -على : نویسد  -رسول خدا  مردم را سوگند داد كه هر كس كه بیانات رحبه 
را در روز غدیر خم شنیده برخیزد و گواهى دهد -صلى اهللا علیه و آله  تنها كسانى : فرمود 

گواهى مى : ند، پس دهها نفر برخاستند و گفتندرسول خدا شنیده ا برخیزند كه بالواسطه آن را از
صلى اهللا علیه و آله -رسول خدا  دهیم كه كه خداوند ولى من و من ولى! آگاه باشید :فرمود   

كه من موالى اویم على است موالى او  هر كس ! مومنینم ، هان  آنان  ولیكن در حقیقت (706) ...
را از ابوحنیفه پیروى كرده اند كه او به شاگردان خود مى گفت - انكار  -این روش  در برابر  : 

هیثم بن حبیب به او  شیعه به حدیث غدیر خم اقرار نكنید وگرنه بر شما فائق خواهند آمد، پس
مایند آیا روایت آن به توچرا به حدیث غدیرخم اعتراف نن: گفت   نرسیده است ؟ 

بله نزد من هست و به آن هم روایت شده ام: ابوحنیفه   . 

پس به چه علت اعتراف نكنند، در حالى كه حبیب بن ابوثابت از: هیثم  ابوالطفیل از زید بن ارقم  
در -علیه السالم  -روایت نموده كه على   -خدا  سوگند داد كه هر كس از رسول مردم را رحبه 
این جمله را شنیده -صلى اهللا علیه و آله  برخیزد و گواهى دهد، پس  مواله فعلى مواله من كنت 

 .عده اى برخاسته و بر آن گواهى دادند

درست است ولى در همان زمان نیز این مطلب مورد گفتگو بوده و به همین جهت: ابوحنیفه  على  
ن اداى شهادت ننمایندمردم را سوگند داده تا بر آ -علیه السالم  - . 

بنابراین ، آیا ما على را تكذیب كنیم و یا گفتارش را رد نماییم ؟: هیثم   

علیه -هیچ كدام ، ولیكن خودت مى دانى كه گروهى از مردم درباره على : ابوحنیفه   -السالم  
 .غلو ورزیدند

آن تصریح به - صلى اهللا علیه و آله  -آیا در صورتى كه پیامبر خدا ! عجبا: هیثم  نموده و براى  
 !را كتمان كنیم ؟ مردم خطبه خوانده ما به خاطر غلو افرادى و حرفهاى این و آن بترسیم و حق

 معارف و پیش از ابوحنیفه نیز انس بن مالك واقعه غدیر خم را انكار كرده ، چنانچه ابن قتیبه در
گفته اندانس بن مالك به بیمارى برص مبتال بوده و در علت آن : آورده  علیه السالم  -كه على  

از او، از گفتار رسول خدا - من پیر : پرسش نمود، وى گفت  ال من وااله وعاد من عاداه اللهم و :
اگر دروغ مى گویى : به او فرمود -علیه السالم  -، پس على  شده ام و این را فراموش كرده ام
وشاندكند كه هیچ عامه اى آن را نپ خدا تو را به پیسى مبتال  (707). 

 چنانچه در و گروه دیگرى نیز آن را انكار نموده و مورد لعن و نفرین آن حضرت قرار گرفته اند،

مردم را در - علیه السالم  -على : آمده  اسد الغابه هر كس از رسول خدا شنیده  سوگند داد رحبه 



برخیزد و گواهى دهد، پس جمعى برخاسته و گواهى دادند،  من كنت مواله فعلى مواله : كه فرموده
پس آنان كه كتمان كرده بودند همه در دنیا به امراض و آفات دردناك  و گروهى هم كتمان نمودند،

كه. مبتال گردیدند رحمن بن مدلجاز آن جمله است ؛ یزید بن ودیعه و عبدال   (708). 

ناچار آن  و بعضى دیگر نیز كه نتوانسته اند حدیث غدیرخم را به علت متواتر بودنش انكار كنند
ى عامه گذشت كهرا تاویل و توجیه نموده اند، چنانچه در محاجه مامون با علما اسحاق در پاسخ  
كه مراد از حدیث: مامون گفت  على دوست زید بن حارثه  این است كه من كنت مواله فعلى مواله 

 . سال حجه الوداع اصال زنده نبوده است است ، غافل از این كه زید بن حارثه در

لیه السالمع -على : و گروهى دیگر نیز بدین گونه آن را انكار كرده اند كه گفته اند در آن  - 
چنانچه حموى در. در یمن بوده است ) حجه الوداع (موقع  در شرح حال  (709) معجم االدباء 

یكى كتاب: طبرى در شرح مولفات او آورده  كه در اول آن درباره  فضائل على بن ابیطالب است 
و سبب تالیف این  -تا این كه مى گوید  -تفصیل سخن گفته  صحت و صدق اخبار غدیرخم به
مشایخ بغداد حدیث غدیرخم را انكار نموده و گفته بود كه على بن  كتاب این بوده كه یكى از
) ابیطالب در آن هنگام اى سروده كه و همین گوینده قصیده . در یمن بوده است ) حجه الوداع 
 منازل و بلدان و اماكن اشاره نموده و پیرامون هر كدام شرحى آورده ، تا این كه به در آن به كلیه

 : غدیرخم رسیده و واقعه تاریخى آن را تكذیب نموده و چنین گفته

ثم مررنا بغدیرخم
 كم من قائل بزور جم

  على على والنبى االمى

  
  

 .بسته اند راد زیادى كه در آن باره به پیامبر و على افتراءو آنگاه به غدیرخم گذشتیم چه اف

 و طبرى این قصیده را شنیده و كتاب نامبرده را در رد او و بیان طرق حدیث غدیر خم نگاشته

 .استقبال نموده به استماع آن مى پرداختند  و مردم از كتابش . است 

 : مؤ ّلف

را  - صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  داشته وآیا براستى گوینده آن قصیده در غدیرخم حضور 
و ! على در یمن است ؟: پیغمبر به او فرموده  در آنجا تنها دیده و سراغ ملى را از او گرفته و

به تاریخ كه بهترین گواه بر حوادث و پدیده هاى  چرا این گوینده كه خودش در آن زمان نبوده
خدا پیش از حركتش به مكه ، على را به نجران یمن  بداند كه رسول گذشته است مراجعه نكرده تا

در مكه به آن حضرت ملحق شده  -علیه السالم  - صدقاتش فرستاده و بعد على  به منظور اخذ
 . است

فضائلى را كه براى  و گویا انگیزه واقعى این منكر، این بوده كه خواسته به جز انكار غدیرخم سایر



نماید؛ مانند شركت دادن رسول خدا،  ه وقوع پیوسته نیز انكاردر آن سفر ب -علیه السالم  - على 
بوده و همچنین  قران حج رسول خدا؛ حج آن حضرت را در قربانى خود و این كه حج او مانند

او را به تصلب و قاطعیت در اجراى احكام  -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  وصف نمودند
 . الهى

سال دهم از هجرت على بن ابیطالب را به  رسول خدا در :چنانچه طبرى در تاریخش آورده 
سامان گسیل داشت ، و خود آن وجود مبارك ، پنج  منظور اخذ صدقات و جزیه نجران یمن ، بدان

 انجام حج از مدینه به طرف مكه حركت نمود تا این كه به روز مانده به آخر ماه ذى القعده براى

پس به آنان كه قربانى همراه  -ا نیز به همراه داشت حالى كه قربانى خود ر  در - رسید  سرف
در  -علیه السالم  -تا محل شده حج خود را به عمره مبدل كنند، و آنگاه على : فرمود نداشتند
رسول خدا، آن حضرت به او  رسول خدا پیوست و پس از دادن گزارش سفر خود به مكه به
عرضه  -علیه السالم  - على ! شود رام بیرونتو نیز مانند دیگران طواف نموده از اح: فرمودند

خدایا من احرام مى بندم آن گونه كه بنده  : من در موقع احرام بستن چنین نیت كرده ام: داشت كه 
 . رسول تو احرام بسته است و

 آیا قربانى به همراه آورده اى ؟: به او فرمود -صلى اهللا علیه و آله  -پیامبر 

شریك  او را در قربانى خود -صلى اهللا علیه و آله  - پس رسول خدا نه ، : امیرالمومنین گفت 
رسول خدا شتر قربانیش را از طرف خود و  نمود و مناسك حج را با همدیگر انجام داده و

 .(710) نحر نمود -علیه السالم  -امیرالمومنین 

 از یمن به جانب مكه حركت مى كرد به علت -علیه السالم  -هنگامى كه على : و نیز آورده 

به  تعجیل در پیوستن به رسول خدا در مكه ، از همراهان خود جدا شده فردى از اصحاب خود را
بود بر  من آوردهجاى خود بر لشكر امیر نمود، پس آن شخص از حله هایى كه امیرالمومنین از ی

به پیشواز آنان  -السالم  علیه -على . بعض لشكریان پوشانید، تا این كه به نزدیكى مكه رسیدند
متغیر شد و به جانشین خود  از مكه خارج شد و چون آن گروه را با آن حله ها دید چهره اش

 این چیست ؟: فرمود

 . هدفى جز تجمل و نمایش در انظار مردم نداشته ام: گفت 

صلى اهللا  -رسول خدا  زود باش پیش از آن كه به محضر! واى بر تو: امیرالمومنین به او فرمود
رنجیده ، از   ولیكن همراهانش  .او اطاعت نمود. شرفیاب شوى آنها را بیرون بیاور -علیه و آله 

 .شكایت بردند -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  به نزد -علیه السالم  - على 

 در میان ما بپاخاست و -صلى اهللا علیه و آله  -آنگاه رسول خدا : خدرى مى گوید ابوسعید

یا راه  - از على شكایت نكنید كه او در ذات خدا! اى مردم  :سخنرانى كرد، از او شنیدم كه فرمود
 .(711) متصلب و سرسخت است -خدا 

؛  و در هر حال حدیث غدیر خم از حیث سند تمام و صحیح بوده هیچ گونه تردیدى در آن نیست



امیرالمومنین  زیرا كه متواتر است ، و حجیت خبر متواتر از بدیهیات ؛ و داللت آن نیز بر امامت
و غیر قابل  بوده صریح -آله صلى اهللا علیه و  -، و این كه آن حضرت همانند رسول خدا 

بكم من انفسكم ؟؛ آیا من  الست اولى : تشكیك ؛ چرا كه پیامبر در ابتداى آن به حاضران فرموده
و پس از این اقرار به آنان . بله : اند و همگى پاسخ داده .نسبت به شما از خودتان اولى نیستم ؟

نیست كه هر كس كه من اولى هستم به  من كنت مواله فعلى مواله و معناى آن جز این: فرموده 
از خودش ، و تشكیك برادران اهل سنت  او از خودش ، پس على نیز همانند من اولى است به او

 . است در بدیهیات سوفیست ما در سند و یا داللت آن نظیر تشكیك

خود  را جانشین -علیه السالم  -وانگهى ، چگونه عقل تجویز مى كند كه پیغمبر امیرالمومنین 
همراه و  -آله  صلى اهللا علیه و -ننموده باشد، با این كه امیرالمومنین از ابتداى رسالت پیغمبر 

فعال داشته تا زمانى كه  همگام با آن حضرت در تمام شوون و سختیها و مشكالت او حضور
گشته است ، و در همان حال  همه جانبه و فراگیر -صلى اهللا علیه و آله  -دعوت پیامبر 

و اگر هم گاهى تحركى داشته اند  گران سرگرم زندگانى خوش خویش و راحت و آسوده خاطر،دی
 . سرانجام آن فرار بوده است

ندارد  احدى از مردم شك: در این باره گفته  -بنا به نقل ابن ابى الحدید  - یحیى بن محمد علوى 
اما  قاد مسلمین معلوم ، ودر این كه رسول خدا عاقلى كامل و خردمندى هوشیار بوده ، اما اعت

بوده كه آیینى را  یهود و نصارى و فالسفه نیز بر این باورند كه او حكیمى علیم و فیلسوفى عظیم
تشكیل داده است ، و او خود بخوبى حس  هدایت و ملتى را رهبرى كرده و حكومتى بزرگ را

ردى از قبیله اى ، یك مى دانسته كه اگر ف انتقامجویى و خوى خونخواهى عرب را مى شناخته و
و . مقتول تا قاتل را به قصاص نكشند از پاى نخواهند نشست  فرد از قبیله دیگر را بكشد، اولیاى

حداقل یك یا چند نفر از قبیله او را  قاتل دست نیابند از فامیل او و اگر از فامیل نیابند اگر بر
ن را دگرگون ننموده و این عادت و آنا مى كشند، و اسالم هم در آن زمان كوتاه ، سرشت دیرینه

 بكلى عوض نكرده ، بنابراین ، چگونه كسى خوى آنان را كه در اعماق جانشان ریشه داشته

عرب بر  -كفار و مشركین  -احتمال مى دهد كه این انسان عاقل كامل كه خونهاى زیادى از 
قتل و اسارتها پسر  ها وریخته ، بویژه از قریش ، و یگانه یار و یاورش در این خونریزی زمین

 فرزندانش را حفظ نماید؟ عمش بوده ، او را جانشین خود قرار ندهد تا بدین وسیله خون او و

عادى  آیا این انسان خردمند دانا نمى داند كه اگر پسر عمش را با بستگانش به صورت افراد
خورندگان و  اى براى بگذارد و بگذرد، آنان را در معرض استیصال و نابودى قرار داده تا لقمه

دهد و صاحب حكومت و  شكارى براى درندگان باشند، اما اگر براى آنان قدرت و شوكتى قرار
داده است ، و این به  اختیار گرداند در حقیقت خون آنان را حفظ نموده و از نابودى نجاتشان

 ... تجربه ثابت و قطعى است

 -صلى اهللا علیه و آله  -رسول خدا  خاطرآیا احتمال مى دهى كه این موضوع بسیار مهم از 



اهل بیت و ذریه خود را مستاصل گرداند، پس چه شد آن  رفته باشد و یا این كه دوست داشته
داشته ، آیا مى گویى  -علیهاالسالم  -گوشه اش فاطمه زهرا  شدت عالقه و محبتى كه به جگر

ه همین وضع كه بر باالى سرش هزاران عادى رها نموده ، و على را نیز ب كه او را مانند یك فرد
 (712) !؟...انتقام خون عزیزان كشیده باشد شمشیر به

 -له صلى اهللا علیه و آ -رسول خدا  : باز مى گردیم به روایت عنوان بحث ، آنجا كه عمر گفته
خواست   فرصتى بود تا این كه در بیمارى وفاتش  همواره راجع به تصریح به این موضوع منتظر

صلى اهللا علیه و  داللت دارد بر این كه رسول خدا نگذاشتم بصراحت از او على نام ببرد ولى من
این كه بیان و تصریح به این مطلب بوده ولى از مخالفت آنان بیم داشته تا  همواره در صدد آله

 . وفاتش خواسته از آن پرده بردارد ولى او عمر نگذاشته است در مرض

صلى اهللا  رسول خدا و همین اقرار و اعتراف عمر بر این موضوع كافى است در اثبات این كه
است ، و جلوگیرى او برخالف  را جانشین خود قرار داده -علیه السالم  -امیرالمومنین  علیه و آله

رسول  ، و ما(713) ؛ رسول اال لیطاع باذن اهللا و ما ارسلنا من : خداى تعالى فرمودهشرع بوده زیرا 
حتى ربك ال یومنون  فال و : و نیز فرموده. فرستادیم مگر این كه خلق به امر خدا اطاعت او كنند

 .(714) یسلموا تسلیما یحكموك فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت و

مت اهل ایمان نمى شوند مگر آن كه در خصو  چنین نیست ، قسم به خداى تو كه اینان به حقیقت
حكمى كنى هیچ گونه اعتراضى در دل نداشته و  و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه هر

 .دل و جان تسلیم فرمان تو باشند كامال از

را به خنده وا مى  ثكلى تنها انگیزه من از آن ممانعت ، خوف وقوع فتنه بوده : و این كه عمر گفته
برایم قلم و دوات بیاورید تا : فرماید بطور صریح مى لهصلى اهللا علیه و آ دارد، چرا كه رسول خدا

من نگذاشتم تا : از من گمراه نشوید، و عمر مى گوید  برایتان دستور العملى بنویسم كه هرگز پس
ولى قسم به خدا ... رسول خدا به اسالم صدمه اى وارد شود و یا فتنه اى پدید آید مبادا با نوشتار

آن كه  چه... جهت دلسوزى براى اسالم نبوده بلكه بخاطر مسائلى دیگر انگیزه ممانعت آنان به كه
این موضوع و همچنین  در غدیر خم راجع به صلى اهللا علیه و آله بیانات و تصریحات رسول خدا

اند كه آن موارد را انكار و  قبل و بعد از آن مطالبى بوده شفاهى و گذرا، و آنان مى توانسته
جایى كه نوشتن وصیت امرى  اما از. ى شهادت ارعاب و جلوگیرى نمایندشاهدان عینى را از ادا

انكار و یا تشكیك در آن نمى گذاشته ،  ثابت و پایدار و سندى قطعى بوده و در آینده مجالى براى
 .جلوگیرى كنند چاره اى جز این ندیده اند كه اساسا از نوشتن آن

در  كردند خالفت او امیرالمومنین اتفاق نمىسوگند به خدا كه قریش بر  : و این كه عمر گفته
رسول اهللا نیز مطیع و تسلیم نبوده اند، تا زمانى كه  قریش نسبت به شخص: پاسخش باید گفت كه 

در آن موقع مجبور به تسلیم شده اند، و آن وقت هم واقعا اسالم  آن حضرت مكه را فتح نموده كه
علیه  نى خود را آشكار ساختند، و بارها امیرالمومنیناظهار و آن كفر درو  نیاورده ، بلكه در ظاهر



 اجمعوا على حربى كاجماعهم على حرب:مورد لعن و نفرین قرار داده و مى فرمود قریش را السالم

رسول خدا اتفاق  ؛ قریش بر محاربه با من اتفاق نمودند، آن گونه كه بر محاربه با رسول اهللا
 .نمودند

نیز به او ) قتل عثمان  بعد از) علیه السالم دم با آن حضرتو قریش پس از بیعت نمودن مر 
كه در جنگ صفین سیزده قبیله  نگرویده و از او اطاعت ننموده بلكه به معاویه پیوستند، بطورى

: بودند كه عبارتند از علیه السالم امیرالمومنین از قریش با معاویه بود، و تنها پنج نفر از آنان با
قریش بخاطر پاكدامنى و نجابتى كه از طرف مادرش اسماء بنت  تیم طائفهمحمد بن ابى بكر از 
این كه ربیبه آن حضرت بود، و جعده بن هبیره از قبیله مخزوم قریش به  عمیس داشت ، و هم

= ô )پسر ام هانى خواهر آن حضرت بو. (خواهرزاده آن حضرت علیه السالم بود علت این كه
 .و مردى دیگر: م بن عتبه زهرى ، و در خبر آمده ابى حذیفه عبشمى و هاش محمد بن

قول خودشان  و اگر این گفتار عمر صحیح باشد كه اتفاق قریش شرط صحت خالفت است ، پس
باطل نخواهد بود؛ زیرا بنابر  از قتل عثمان و بیعت مردم با او نیز  به امامت آن حضرت پس 

یمان نیاورده بلكه ، قبله گاهشان معاویه ا آنچه كه نقل شد در آن موقع نیز قریش به آن حضرت
 .بود

پیمان شكنى  اگر او امیرالمومنین خلیفه شود عرب از گوشه و كنار با او : و اما این كه عمر گفته
عهده  علیه السالم حضرت نیست ، بلكه قضیه برعكس بوده و چنانچه آن  ، دروغى بیش مى كنند

و . زیرا از خاندان پیامبرشان بود وى مى كردند؛دار خالفت مى شد عرب بطور عموم از او پیر 
دریافتند كه خالفت در محل واقعیش قرار نگرفته  عرب با ابوبكر پیمان شكنى كرده آن هنگام كه

نقل كرده كه پیمان شكنان با ابوبكر به این مطلب تصریح  چنانچه اعثم كوفى در تاریخش. است 
قدر مسلم از . به قتل و حرق و اسارت محكوم مى كردرا مرتد نامیده  مى نمودند، و ابوبكر آنان

مسیلمه كذاب و اسود عنسى و طلیحه : كه دعوى پیامبرى نموده بودند، مانند مرتدین كسانى بودند
قتل نمود مالك  او را به بهانه ارتداد محكوم به) خالد بن ولید(كسانى كه عامل ابوبكر  و از جمله. 

قبول داشت و بدین جهت از  مان بود، و عمر نیز اسالم او رابن نویره بود كه قطعا فردى مسل
بگیرد ولى ابوبكر نپذیرفت ، و تنها جرمش بنا به ادعاى   قاتل او قصاص  ابوبكر خواست تا از

 .كرده بود تعبیر صاحبك ؛ یار تو بود كه در گفتگویش با خالد از ابوبكر به عنوان خالد این

علیه  امیرالمومنین طلحه و زبیر و عایشه را كه به جنگ با از این عصبیت ، آنان سبحان اهللا
بوده و در خبر مستفیض ،  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا كه به نص آیات قرآن همچون السالم

بلكه  رفته كافر نمى شمرند، حربك حربى ؛ محاربه با تو محاربه با من است : پیامبر به او فرموده
رسول خدا در موارد  ئلند، و همچنین نسبت به معاویه با این كهبراى آنان درجات و مقامات قا

سب بر آن حضرت را رواج  زیادى او را لعن كرده و نیز او به مقاتله با امیرالمومنین برخاسته و
، ولى مالك بن نویره را به بهانه اى  داده و مرتكب جنایاتى شده كه روى تاریخ را سیاه نموده است



رسول خدا حذف مى كنند، چنان كه ابوعمر و بن  ام او را از لیست صحابهواهى سر مى برند و ن
قبل از ایشان جد ابوعمرو و مورخینى دیگر پس از آنان هیچ كدام مالك را جزء  منده ، و ابونعیم و

با  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ذكر نكرده اند تا این كه نوبت به ابن اثیر رسیده و او صحابه
رسول خدا آورده و از مورخین  مالك را در زمره صحابه اسد الغابه ى است ، در كتاباین كه ناصب

 . تعجب كرده است از خودش كه او را در صحابه عنوان نموده اند اظهار  پیش 

كرده اند،  پس از به خالفت رسیدنش پیمان شكنى علیه السالم آرى ، كسانى كه با امیرالمومنین
ابوبكر، و عبداهللا و  بوبكر و طلحه پسر عموى ابوبكر و زبیر دامادافرادى نظیر عایشه دختر ا

نفره عمر بوده اند؛ و همچنین  عبیداهللا دو پسر عمر، و سعد بن ابى وقاص یكى از اعضاى شش
با این كه نقض عهد . نموده بود معاویه و بنى امیه كه عمر خالفت را براى آنان سیاستگزارى

قول عمر، تنها به سبب پیشى گرفتن او و ابوبكر بوده بر  ا بهقریش با آن حضرت و یا عرب بن
بخاطر نقشه اى بوده كه عمر براى به قدرت رساندن عثمان و بنى امیه  آن بزرگوار، و نیز

 .بود طراحى نموده

ندارد،  با اینكه نبوت كه منصبى است الهى هیچ گونه مالزمه اى با به وجود آمدن حكومت ظاهرى
، سخن ما )برود به این معنى كه اگر حكومت ظاهرى نبود نبوت هم از بین( چه رسد به وصایت

حجت بر مردم تمام شود  این راه صلى اهللا علیه و آله این است كه چرا عمر نگذاشت رسول خدا
شكنى كنند، و در نتیجه  ولو این كه تمام عرب و عجم و قریش و غیر قریش هم با او پیمان

رسول خدا همانند زمان حیات آن حضرت در مكه باشند، و مانند  اتسرنوشت مسلمانان پس از وف
الهى و اوصیاى آنان كه پیوسته مظلوم و مقهور ستمگران و زورگویان  سرنوشت بسیارى از انبیاى

 .اند زمان خود بوده

آن  و البته آنان تنها حكومت ظاهرى را از امیرالمومنین گرفتند، وگرنه منصب وصایت و امامت
. بوده است  منصبى است الهى بر جاى خود محفوظ و تا پایان عمر ثابت و برقرار حضرت كه

و جانشینان  گرچه حق این است كه همواره مى بایست حكومت ظاهرى نیز در اختیار انبیاى الهى
اصل نبوت كه از طرف خداست باطل نشده و همچنان  آنان باشد، ولى اگر با قهر آن را گرفتند

 . باقى است

فال نرضاك  رضیك النبى لدیننا : سخنى كه عمر با ابوبكر به هنگام بیعت كردن با او گفته و اما
صلى اهللا  خدا چگونه جانشینى رسول پیامبر تو را براى امور دینى ما پسندیده بنابراین (715) لدنیانا؛

جنبه معنوى و الهى بودن آن و مراد او از  فقط جنبه حكومت ظاهرى آن بوده ، نه علیه و آله
خواندن ابوبكر است در بیمارى وفات رسول خدا به جاى آن  قضیه نماز رضیك النبى لدیننا جمله

حیح باشد حقیقت و ماهیت آن بحث كرده ایم ، و بر فرض این كه ص حضرت ، و ما قبال درباره
صلوا  :نتیجه اى كه عمر از آن گرفته ندارد؛ با این كه خودشان گفته اند هیچ گونه داللتى بر

رسول خدا نزد  و در هر حال معلوم مى شود كه ارزش خالفت و جانشینى .كل مومن وفاجر خلف



را  امامت جماعت عمر از امامت جماعت كمتر بوده ، چرا كه خالفت را مربوط به دنیاى مردم و
مساءله مشكلى مى  و هرگاه علماى یهود یا نصارا از آنان. مربوط به دین آنان دانسته است 

اظهار مى داشتند كه این جانشین  راهنمایى كرده و علیه السالم پرسیدند، آنها را به نزد امیرالمومنین
مبر نشسته سلطنت به جاى پیا اوست ، و ما تنها در حكومت و  پیغمبر ما و مخزن علم و دانش 

 . ایم

از اصبغ بن نباته نقل  احقاف در عنوان معجم البلدان در با این كه ناصبى است چنانچه حموى
بن ابیطالب نشسته بودیم ، در  روزى در زمان خالفت ابوبكر در محضر على: كرده كه مى گوید

كنارى نشست بر ما وارد شد و در  حضرت موت هیكل و درشت اندام از اهالى این اثنا مردى قوى
 كه آنجا بودند پرسید؛ بزرگ و رئیس شما كیست ؟ و از آنان

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  این پسر عم: اشاره نموده و گفتند علیه السالم آنان به على
را بر او عرضه نموده و به دست آن  تا این كه مى گوید على آئین اسالم... داناترین مردم و

 ...ابوبكر بردند نگاه او را به نزدحضرت مسلمان گردید، و آ

  تهمت و افترا -69

عمر به من  روزى به نزد عمر رفتم ،: و نیز ابن ابى الحدید از ابن عباس نقل كرده كه مى گوید
انداخته آن هم به  این مرد چنان در انجام عبادات خود را به رنج و تعب! اى ابن عباس : گفت 

 . تخاطر ریاء كه ضعیف و الغر شده اس

 مقصودت كیست ؟: ابن عباس 

 .( على(پسر عمت : عمر

 انگیزه و هدفش از این ریاكارى چیست ؟: ابن عباس 

 . جلب توجه مردم نسبت به خود و بدست آوردن خالفت: عمر

او را به  بطور صریح و آشكار صلى اهللا علیه و آله ولى در جایى كه رسول خدا: ابن عباس 
كار او كه ادعا  مردم معرفى نموده و تو مانع گشته اى ، دیگر اینعنوان خلیفه پس از خود به 

 مى كنى چه سودى برایش خواهد داشت ؟

و  درست است كه رسول خدا او را معرفى نموده ولى او در آن موقع جوانى نورس بوده: عمر
كمال رسیده ، آیا نمى دانى كه خداوند هیچ  عرب او را كوچك مى شمرده و اما حال به حد

 .اتمام چهل سال او یغمبرى را به نبوت برنگزیده مگر پس ازپ

كامل مى  ولى همه بزرگان و اهل نظر از همان ابتداى ظهور اسالم او را فردى: ابن عباس 
 .دانسته اند ولیكن محروم و محدود

رسید، ولى  البته او على پس از فراز و نشیبها و وقوع حوادثى سرانجام به خالفت خواهد: عمر
آینده شاهد این  در! و تو اى ابن عباس . هایش در آن مى لغزد و از اداره آن عاجز مى ماندگام

مهاجرین اولیه كه با  جریانات خواهى بود و در آن موقع است كه عرب نیز به صحت نظریه



هنگام زنده بودم و آن روز  من هم در آن! خالفت او مخالف بودند پى خواهد برد، و اى كاش 
مثل دنیا همچون سایه توست كه هر چه به آن  دیدم ، حقا كه حرص به دنیا حرام ، وشما را مى 

 .(716) نزدیكتر شوى از تو دورتر مى گردد

 : مؤ ّلف

داده و  ه خداوند بر عصمت و طهارت او گواهىچگونه مى شود كه عمر كسى را ك! سبحان اهللا 
خداوند به جز  او را نفس پیامبرش دانسته گاهى به عجب و زمانى به ریا متهم مى سازد، با این كه

گواهى داده كه مى  بر عصمت او بطور عموم ، بر اخالص او خصوصا، و همچنین تواضع او
 :فرماید

جزاءا وال  اسیرا انما نطعمكم لوجه اهللا ال نرید منكمو یطمعون الطعام على حبه مسكینا و یتیما و 
 (717) شكورا

رضاى خدا به  ما فقط براى: و بر دوستى خدا به فقیر و اسیر و یتیم طعام مى دهند و گویند ...
 .... یم و از شما هیچ پاداش و سپاسى نمى خواهیمشما طعام مى ده

علیه السالم  و پیش از این گذشت احتجاج مامون به این آیه شریفه بر اثبات افضلیت آن حضرت
چه هدفى از این  او امیر المومنین : و چه زیبا ابن عباس از این سخن عمر پاسخ گفته كه. 

خدا او را براى خالفت به مردم معرفى نموده رسول  كارش مى توانسته داشته باشد در حالى كه
 . ولى تو مانع گشته اى

كه  اما چه سود كه اهل دنیا همواره روگردان از حقیقتند، همچنان كه ابن عباس از گفتار دیگر وى
اهل عقل و درایت همواره  نیز به خوبى پاسخ داده كه عرب او على را خردسال مى شمردند : گفته

كامل و بزرگ مى دانسته اند، و مفهوم این سخن  م او امیرالمومنین را مردىاز ابتداى ظهور اسال
این است كه تو پیش بینى   كه مفهوم پاسخ اولش  كما این. این است كه تو از جمله آنان نیستى 

 . رسول خدا را به منظور استخالف او تغییر داده و ویران نموده اى ها و تمهیدات

نبوت برنگزیده  آیا نمى دانى كه خداوند هیچ پیغمبرى را به :س مى گویدو آنجا كه عمر به ابن عبا
نشنیده  علیه السالم آیا گفتار خدا را درباره یحیى: به او باید گفت  سال مگر پس از رسیدن به چهل

 . و او را در كودكى مقام نبوت بخشیدیم (718) و آتیناه الحكم صبیا؛ :مى فرماید اى كه

صلى اهللا  رسول خدا و منشا تشكیك عامه در این مطلب كه امیرالمومنین نخستین كسى بوده كه به
بهانه این كه اسالم آوردن او در  ایمان آورده با این كه آن از مسلمات تاریخ است به علیه و آله

 . ودكى بوده ، همین تشكیك عمر استحال ك

به خالفت  او على سرانجام پس از وقوع وقایع و حوادثى : و این كه عمر به ابن عباس گفته
علت آن همه  كه: در پاسخ او باید گفت ...در آن مى لغزد و  خواهد رسید اما گامهایش 

همان ابتدا براى اهلش مى  از نابسامانیهاو كشمكشها، تو و یارت ابوبكر شده اید، و اگر خالفت را
ریخته مى شد، به شهادت عقل و  گذاشتید هیچ شمشیرى در اسالم كشیده نمى شد و نه خونى



 .، در ضمن نامه اش به محمد بن ابوبكر وجدان و تصریح خود امیرالمومنین بر آن و بلكه معاویه

همیشه انجام  براى یه السالمعل و كار دیگرى كه عمر به منظور متزلزل نمودن خالفت امیرالمومنین
تصدى خالفت صالح  داد غیر از تصدى ناحق خودش و ابوبكر این كه طلحه و زبیر را نیز براى

كه خود او در زمان حیاتش آن  نفره خود قرار داد، با این  دانسته آنان را جزو افراد شوراى شش 
جهادى كه بر همه مسلمین واجب  براى دو را در مدینه نگه داشته و ممنوع الخروج نموده بود حتى

 النبى ؛ براى شما كافى است جهادى كه در زمان یكفیكما جهاد كما ایام : است ، به آنان مى گفت

و  و علتش این بود كه آنان در امر خالفت و سلطنت او كارشكنىرسول خدا انجام داده اید
و از  را در شورا حكم قرار دادو دیگر این كه عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان . اخاللگرى نكنند

طلحه و زبیر  این راه زمینه را براى بخالفت رسیدن عثمان و بنى امیه آماده كرد، و به همین جهت
در نتیجه براى بنى امیه به  را شكستند، و علیه السالم اولین كسانى بودند كه بیعت با آن حضرت

نیافته ایم ، از آن   تاكنون دومى برایش  سركردگى و زعامت معاویه یگانه منافق و مزور تاریخ كه
فراهم گردید، و پس از آن بهانه قتل عثمان پسر  زمان پایگاهى نیرومند و حكومتى استوار در شام

 .عموى آنان نیز بر آن اضافه گردید

از خالفت  تا این عرب به صحت راى مهاجرین اولیه كه او امیر المومنین را : و این كه عمر گفته
و تا این كه عرب به  :جا داشت كه عمر این جمله را نیز اضافه مى كرد ه اند پى ببردبازداشت

یوم  از آغاز بعثت در صلى اهللا علیه و آله رسول خدا ، چرا كهاشتباه رسول خدا نیز پى ببرد
وفاتش همواره امیرالمومنین را به عنوان وصى و جانشین خود به مردم معرفى  تا به هنگام االنذار
 .مودمى ن

دانند كه  تمام مردم از عرب و عجم ، آنان كه مكابر و كودن نیستند، مى: و نیز باید به او گفت 
بازداشتند، و اما  تنها منافقین بودند كه بوسیله تو و ابوبكر امیرالمومنین را از تصدى خالفت

عمار، حذیفه ، و  مقداد، سلمان ، ابوذر،: مسلمانان واقعى و مهاجرین اولیه كه عبارت بوده اند از
 .كرده ولى نتوانستند نظائر آنان ، آنها تصمیم گرفتند كه بیعت با ابوبكر را نقض

عالقه مند  من همواره دوستدار و: چنانچه ابن ابى الحدید از براء بن عازب نقل كرده كه مى گوید
و من در آن حال رحلت نمود  از دنیا صلى اهللا علیه و آله به بنى هاشم بودم تا این كه رسول خدا

هاشم بگیرند، پس در اثر شدت اندوهى  مى ترسیدم كه قریش با اجتماع و تبانى خالفت را از بنى
رسول خدا داشتم ، حیرت زده گاهى به نزد بنى هاشم مى رفتم در حالى كه آنان  كه بخاطر وفات

نزد  حجره رسول خدا در كنار جسد پاك آن حضرت مجتمع بوده و زمانى هم به در میان
 رفته مراقب اعمال و حركات سران آنان بودم پس در این اثناء عمر و ابوبكر را ندیدم ،  قریش

ابوبكر  ناگهان دیگرى خبر آورد كه با. آنان در سقیفه بنى ساعده اجتماع كرده اند: كسى گفت 
و گروهى  ابوعبیده بیعت كردند، و پس از اندك زمانى ابوبكر را دیدم مى آید در حالى كه عمر و

به كمر بسته به هر كس كه مى  صنعایى ازار دیگر از اهل سقیفه همراه او بودند و همگى آنان



من از مشاهده این حالت بسیار . گرفتند رسیدند به زور یا رضا، از او براى ابوبكر بیعت مى
ا زدم و محكم در ر . رساندم در حالى كه در بسته بود اندوهگین شده شتابان خود را به بنى هاشم

تا ابد خیر نبینید : پس ابن عباس بر آنان نفرین كرد و گفت  مردم با ابوبكر بیعت كردند،: گفتم 
پس با شدت ناراحتى و حزنى كه داشتم درنگ كردم ، . اعتناء نكردید من به شما دستورى دادم ولى

حذیفه و عمار را  سلمان ، ابوذر، عباده بن صامت ، ابوالهیثم بن تیهان ، و در همان شب مقداد،
 گرفته بودند خالفت را در میان شورایى از مهاجرین برگردانند، این خبر به ابوبكر دیدم كه تصمیم

اندیشى  و عمر رسید پس به نزد ابوعبیده و مغیره بن شعبه رفته از آنان كمك فكرى و چاره
فرزندانش بهره  اى او وصالح در این است كه عباس را ببینید و بر : مغیره به آنان گفت . خواستند

 (719) ...باشید و نصیبى در خالفت قرار دهید تا از ناحیه على بن ابیطالب آسوده خاطر

در  لى اهللا علیه و آلهص رسول خدا : كه از مشایخ معتزله و استاد جاحظ است آورده كه نظام
تصریح نموده به گونه اى كه براى كسى نقطه  موارد متعددى بر خالفت على كرم اهللا و جهه

كتمان نموده و هم او بوده كه در سقیفه از حاضران براى  ابهامى باقى نمانده ولى عمر آن را
 . ابوبكر بیعت گرفته است

ببرد كه با  صحت راى مهاجرین اولیه پى تا این كه عرب به :وانگهى ، چگونه عمر مى گوید
اعتقاد آنان از معروفترین و با  با این كه طلحه و زبیر كه به خالفت او امیرالمومنین مخالف بودند

مخالفتى نداشته اند؛ زیرا  علیه السالم سابقه ترین آنان بوده اند، در ابتدا با خالفت امیرالمومنین
و در زمره بنى هاشم بوده تا زمانى كه پسر او از  المومنینخالفى نیست در این كه زبیر با امیر 
، و هنگامى كه خواستند به زور از او براى ابوبكر بیعت  اسماء دختر ابوبكر بزرگ شده است

بگیرید : شمشیر را از دستش گرفت و آن را به دیوار زد و گفت  بگیرند شمشیر كشید، پس عمر
 .این كلب را

است ،  پسر عموى ابوبكر بوده ولى در جریان خالفت او نقشى نداشتهو اما طلحه ، با این كه 
بخواند طلحه به او  وقتى كه عثمان خواست وصیت نامه ابوبكر را: آمده عقد الفرید چنانچه در

این را از كجا : طلحه گفت  بخوان آن را ولو آن كه اسم عمر در آن باشد، پس عمر به: گفت 
 او امروز تو را؟ دیروز او را به خالفت رساندى و از این كه تو: دانستى ؟ گفت 

مخالفین را  عمر تنها كسى بوده كه بیعت با ابوبكر را محكم و: و در شرح ابن ابى الحدید آمده 
مقداد كوفته ، و در  و در این رابطه شمشیر زبیر را شكسته ، و بر سینه. سركوب نموده است 

او را بكشد، و بینى حباب بن  گفته بكشید سعد را، خدا سقیفه سعد بن عباده را زیر لگد گرفته و
انا جذیلها المحكك ، و عذیقها المرجب ؛  :منذر را مجروح نموده به علت این كه در سقیفه گفته بود

 . منم محل اعتماد در این قضیه خالفت

نموده آنان را تهدید  و نیز گروهى از بنى هاشم را كه به خانه فاطمه علیهماالسالم پناه برده بودند
نبود هیچ كارى براى او از پیش  از خانه خارج ساخت ، و باالخره اگر كوششهاى او براى ابوبكر



گفتار وى شگفت انگیز  ، این دنیا حرام است حرص به : و اما این كه عمر گفته (720) نمى رفت
جنازه پیامبرش را بدون تجهیز روى زمین گذاشته و  است ؛ آیا او حریص بر ریاست است كه

یا آن كس كه با ... استحقاق آن با مردم به منازعه برخاسته و بخاطر كسب سلطنت ، بدون داشتن
، و همچنین  بر آن صلى اهللا علیه و آله به جهت نص رسول خدا داشتن اهلیت و استحقاق آن

 رسول اهللا ، و دارا بودند تمام صفات كمالیه انسانى از علم و غیره و با این همه از آن قرابت او با

رسول خدا رفته ، و پس از آن نیز به  دست كشیده و به دنبال تجهیز و كفن و دفن پیكر مطهر
مى شد هرگز حاضر نشده و قطعا اگر حاضر  جمع آورى قرآن همت گمارده و اصال در سقیفه

 . كار به نفع دیگران پایان نمى پذیرفت

به ما پیشنهاد  اگر پسر عمت پیش از ابوبكر: گفتند علیهاالسالم چنانچه انصار به حضرت فاطمه
با  علیه السالم عدول نمى كردیم ، و همچنین موقعى كه امیرالمومنین بیعت را نموده بود به دیگرى

اگر ما سخنان شما را پیش از آن كه با ابوبكر بیعت كنیم : به آن حضرت گفتند آنان محاجه نمود
 .! بودیم هرگز با دیگرى بیعت نمى كردیم شنیده

؛ زیرا اگر طبق  تعجب آور است... همانا دنیاى تو به منزله سایه توست : و اما این كه عمر گفته
بت هجر داد و رسول خدا نس اظهارات او دنیا بسان سایه اى است پس چرا خودش بخاطر آن به
بكشد كه به منزله نفس رسول  از وصیت كردند آن حضرت جلوگیرى كرد؟ و چرا خواست كسى را

قتل او را صادر نمود در صورتى كه از  اهللا بود در صورتى كه با او بیعت ننماید و نیز حكم
 .دستور شوراء اطاعت نكند

   پاسخ كوبنده -70

به قصد دیدار با : نقل كرده كه مى گوید ر از ابن عباسزبیر بن بكا موفقیات ابن ابى الحدید از
چرا براى خواستگارى به نزد پسر عمت : به من گفت  عمر بیرون رفتم تا این كه مى گوید عمر

 على نمى روى ؟

 تو پیش از من نرفته اى ؟: ابن عباس 

 .یكى دیگر از دخترانش را: عمر

 .او براى پسر برادرش مى باشد: ابن عباس 

گرفته از  مى ترسم اگر یار تو على خلیفه شود او را عجب! اى ابن عباس : اه عمر گفت و آنگ
 . دیدم كه من وضع و سرنوشت شما را پس از خودم مى! راه منحرف گردد و اى كاش 

 ولى یار ما آن چنان كه خودت نیز مى دانى هیچگاه نه حكم خدا را تغییر داده ، و: ابن عباس 

خشم آورده  ه به هنگام مصاحبتش با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او را بهنه تبدیل نموده و ن
 . است

 و نه آنگاه كه خواست دختر: در اینجا عمر كالم مرا قطع نموده گفت : ابن عباس مى گوید

 .ابوجهل را بر فاطمه خواستگارى كند



انسان اراده و  ؛ نیافتیم این(721) ولم نجد له عزما : خداى تعالى فرموده: ابن عباس به او گفت 
را نداشته ولیكن  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا و یار ما هرگز قصد ناراحت نمودن تصمیمى

در اینجا . دین و درست كرداران پیش مى آید حتى براى آگاهان در  افكار گوناگون براى همه كس
كسى كه مى پندارد مى تواند در دریاى علم شما فرو رفته قعر آن را  ! اى ابن عباس: عمر گفت 

 (722) كرده بى اساس ، و از آن عاجز دریابد گمانى

   تحلیل گفتار عمر -71

 : مؤ ّلف

: باید گفت  .گیرد مى ترسم اگر یار تو خلیفه شود او را عجب : این كه عمر به ابن عباس گفته
بزرگ منشى نمى بینند، خداى  معموال افراد ناآگاه تفاوتى بین عجب و كبر و بین عزت نفس و

؛ عزت مخصوص (723) نافقین ال یعلمونلكن الم وهللا العزه و لرسوله و للمومنین و :تعالى مى فرماید
 .رسول و اهل ایمان است و لكن منافقین از این معنى آگه نیستند خدا و

عدم تواضع  پروردگار، از داراى منش و خویى بوده محبوب علیه السالم و از آنجا كه امیرالمومنین
نسبت داده است ،  از اینرو عمر او را به عجب... و فروتنى براى اهل ریاست و دنیاپرستان 

 صلى اهللا علیه و آله رسول خدا به اتفاق دوست و دشمن پس از علیه السالم وگرنه آن حضرت

 : كه خداى تعالى فرموده برترین انسانى بوده كه متصف به این صفات است

 . (724) ...عباد الرحمن الذین یمشون على االرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما و

هرگاه  روند، و خداى رحمن آنان هستند كه بر روى زمین بتواضع و فروتنى راه) خاص (و بندگان 
 ....مردم جاهل به آنها خطاب و عتاب نمایند با سالمت نفس جواب دهند

 . نازل شده است  این آیه در شان او و اهل بیت كرامش: و در روایات آمده كه 

تعریض و رد  ... ابوجهل بر فاطمه علیهاالسالم و نه در خواستگارى دختر : و این كه عمر گفته
تو شخصیت و مقام رفیع او على را مى شناسى و مى دانى  فته بودگ بر ابن عباس بود كه به او

را به خشم نیاورده  صلى اهللا علیه و آله خدا را تغییر و تبدیل نداده و رسول خدا كه او هیچگاه حكم
 . است

به همین  و... و البته مفهوم این گفتار ابن عباس به عمر این بود كه تو اینها را مرتكب شده اى 
 و رسول خدا السالم علیه رآشفته و سخن او را قطع نموده و با افتراى بر امیرالمومنینجهت عمر ب

 .خواسته بود كالم او را نقض و رد نماید صلى اهللا علیه و آله

رسول خدا  دلیل بر بى پایگى آن مطلبى كه عمر اظهار داشته ، این كه چگونه ممكن است كه و
با (725) ثالث و رباع حوا ما طاب لكم من النساء مثنى وفانك : كه خودش آورنده این قانون است

قل ان كان للرحمن ولد فانا  : حال آن كه خداى تعالى درباره او فرموده انجام آن خشمگین گردد،
رسول  و . من اولین پرستش كنندگان او بودم  پس  ؛ بگو اگر خدا را فرزندى بود(726) اول العابدین

مبین و مبلغ آنها  اولین كسى بود كهه به احكام و فرامین الهى كه خود صلى اهللا علیه و آله خدا



اولین ربایى را كه  :باطل و لغو نمود فرمود مى نموده است ؛ چنانچه آن هنگام كه ربا را بوده عمل
اولین : و آن هنگام كه خونهاى جاهلیت را برداشت فرمود . بر مى دارم رباى عمویم عباس است

 . خون پسر عمویم ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب است خونى را كه بر مى دارم

خواند و در  پس از فتح مكه خطبه صلى اهللا علیه و آله رسول خدا: آمده و نیز در تاریخ طبرى 
عبدالمطلب برداشته شده است  خداوند ربا را لغو نموده ، و رباى عباس بن :ضمن خطبه اش فرمود

اولین خونى را كه بر مى دارم خون  و هر خونى كه در جاهلیت ریخته شده برداشته شده ، و. 
و ربیعه قبل از اسالم در میان قبیله بنى لیث ) رث بن عبدالمطلب استپسر عمویم ربیعه بن حا

 .(بنوهذیل او را كشته بودند رفته زن شیرده طلب مى نمود پس

كفر  بعالوه ، غیرت و رشك بردن زن نسبت به شوهرش بخاطر ازدواج او با همسرى دیگر از
 .اوست ، چه رسد به رشك بردن نزدیكان او

گفته ، بر  س او را در این مطلب تكذیب نكرده بلكه بنحوى دیگر او را پاسخو اما اینكه ابن عبا
اقرار كند كه از  مجبور شده طریق مماشات و جدال به نحو احسن بوده ، و به همین جهت عمر

 . محاجه با او عاجز است

   اعمال راى -72

كه مردم  ب شد ایناولین موضوعى كه سب: طبرى در تاریخش از ابن عباس نقل كرده كه مى گوید
نمازش را در   اول خالفتش  بطور علنى درباره عثمان ایراد و انتقاد كنند این بود كه او در سالهاى

رسول  سال ششم نمازش را تمام بجا آورد، بسیارى از صحابه منى شكسته مى خواند تا این كه در
بخدا : به او فرمود ه ونیز به نزد او رفت علیه السالم خدابه او اعتراض كردند و حضرت على

رسول خدا گذشته خودت هم  سوگند نه مطلب تازه اى اتفاق افتاده و نه زمانى طوالنى از حیات
خواند و پس از او ابوبكر و عمر نیز  بخاطر دارى كه پیامبر خدا نمازش را در منى شكسته مى

اى ، حال چه شده كه مانند آنان عمل مى نموده  به همین ترتیب ، و خودت هم در سالهاى گذشته
 از آن برگشته اى ؟

 .(727) نظریه اى بود كه بخاطرم رسید: عثمان گفت 

چگونه : به عمرو بن عبید گفتم : نقل كرده كه مى گوید از معاذ بن معاذ تاریخ بغداد خطیب در
نقل كرده كه عثمان همسر عبدالرحمن را پس از انقضاى عده اش از  است این حدیثى كه حسن

 . عثمان صاحب سنتى نبوده است: عمرو پاسخ داد . شوهرش ارث داده است

 : مؤ ّلف

از  .اگر عثمان صاحب سنتى نبوده ، پس چگونه اهل سنت او را پیشواى سوم خود قرار داده اند
انزل اهللا  حكم به غیر ما صلى اهللا علیه و آله عمل رسول خدا یا راى تراشى در برابراین گذشته ، آ

 !نیست ؟

   نظر عثمان درباره اختیار طالق -73



به منظور انجام كارى نزد عثمان رفته : نقل كرده كه مى گوید از ابوالحالل عتكى حلیه ابونعیم در
 آیا حاجتى دارى ؟ :شد، عثمان به من گفت  بودم ، و چون كارم تمام

فامیل ما اختیار طالق همسرش را به خود  گفتم نه ، جز یك سوال شرعى ، و آن این كه مردى از
 . واگذار نموده است

 .در این صورت اختیار طالق با زن خواهد بود: عثمان پاسخ داد

 : مؤ ّلف

 . الطالق بید من اخذ بالساق : نفرموده صلى اهللا علیه و آله آیا رسول خدا

 عثمان و عفو از قاتل -74

قتل  مردم درباره جریان: نقل كرده اند كه مى گوید از شعبى سقیفه و جوهرى در شورى عوانه در
عثمان به منبر رفت و  پس هرمزان ، كه عبیداهللا پسر عمر او را كشته بود بسیار گفتگو مى كردند

او مسلمانى است كه وارثى  شت ، واز قضاى الهى بود كه عبیداهللا هرمزان را ك! اى مردم : گفت 
كردم ، آیا شما نیز فرزند  جز خدا و مسلمین ندارد و من پیشواى شما هستم و عبیداهللا را عفو

 .را آزاد نمود بله ، پس او: خلیفه دیروزیتان را نمى بخشید؟ همگى گفتند

سبحان  :فرمود هنگامى كه این خبر به سمع مبارك امیر المومنین رسید لبخندى بر لبان گرفت و
بخشد كه بر او  این نظرى است كه عثمان از نزد خودش ابراز نموده ، آیا حق كسى را مى! اهللا 

 .(728) ! هیچ گونه والیتى ندارد، بخدا سوگند كه این بسى شگفت آور است

  توسعه مسجد الحرام و تخریب منازل -75

بعضى ،  هجرى عثمان مسجدالحرام را توسعه داد، و بدین منظور از 26در سال : واقدى آورده 
اعتنایى ننموده  خانه هایشان را خرید، ولى عده اى هم حاضر به فروش نشدند، عثمان به آنان

ل پرداخت كرد، این گروه به عثمان اعتراض الما منازلشان را ویران نمود و قیمت آنها را از بیت
شما تنها از : داد آنان را زندانى كنند، و به آنان گفت  نموده بر او فریاد كشیدند، عثمان دستور

اید، پیش از من عمر نیز این كار را با شما انجام داد ولى بر او  بردبارى من سوء استفاده كرده
 . (729) فریاد نكشیدید

ولید بن عبدالملك به : نقل كرده و پس از آن آورده  فتوح البلدان و همین خبر را بالذرى نیز در
را از هر طرف به وسعت دویست ذراع برساند، و اضافه  مسجدالنبى عمر بن عبدالعزیز نوشت تا

 امتناع ورزد بگو خانه اش را قیمت زده بهایش را به او  اگر كسى از فروش خانه اش  كرد كه

 بپرداز و خانه اش را خراب كن ، چرا كه تو در این كار سلف صدوقى همچون عمر و عثمان

 . دارى

توسعه داد و  هجرى عمر به مكه رفت و مسجد الحرام را 17در سال : یعقوبى در تاریخش آورده 
خانه هاى این دسته را نیز  بعضى را خرید ولى بعضى هم حاضر به فروش نشدند، پسخانه هاى 

 .المال پرداخت نمود؛ از جمله خانه عباس نیز خراب گردید ویران نمود و بهاى آنها را از بیت



 آیا خانه مرا خراب مى كنى ؟: عباس به عمر گفت 

 .به منظور توسعه مسجد. بله : عمر گفت 

پیغمبر وحى نمود تا  همانا خداوند به داوود : فرموده صلى اهللا علیه و آله خدا رسول: عباس گفت 
به او وحى فرستاد كه من جز پاكیزه  بنا كند، داوود مسجد را ساخت ، پس خداوند ایلیا مسجدى در

ساخته اى ، داوود دقت و بررسى كرد، دید كه  و حالل را نمى پذیرم و تو آن را در زمین غصبى
 .خرید زمین را نخریده است ، پس آن رایك قطعه 

 رسول خداشنیده است ؟ آیا كسى این خبر را از : عمر چون این را شنید گفت

كه عباس  در حالى. گروهى برخاسته بر آن گواهى دادند تا این كه آورده عمر از مكه بازگشت 
به او ملحق گردید،  سنیز با او بود، پس عمر بر او پیشى گرفت ، و آنگاه ایستاد تا این كه عبا

شایسته نیست كسى بر شما بنى  من بر تو پیشى گرفتم ولى: در این موقع عمر به عباس گفت 
 . هاشم تقدم جوید، قومى كه در شما ضعف هست

 (730) ! خدایمان ما را دید كه در نبوت نیرومندیم و از خالفت ضعیف: عباس به او پاسخ داد

   عمر و صلح حدیبیه -76

حدیبیه را با  قرار داد صلح صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه رسول خدا: ابن ابى الحدید آورده 
اگر كسى از  نوشت ، كه از جمله مواد آن یكى این بود كه) از طرف قریش (سهیل بن عمرو 

ولى اگر كسى از قریش به  مانان به نزد قریش رود او را بپذیرند و به مسلمانان باز نگردانند،مسل
برگردانند، عمر   باشد او را به قریش  برود هر چند مسلمان صلى اهللا علیه و آله نزد پیغمبر

آیا مسلمانان به مشركین ! است اى ابوبكر این چه ننگ: خشمگین شد و به ابوبكر گفت 
 !انده شوند؟بازگرد

فرستاده  آیا شما به حق: و آنگاه به نزد رسول خدا رفت و در مقابل آن حضرت نشست و گفت 
 خدا نیستید؟

 . بله صلى اهللا علیه و آله پیامبر

 آیا ما در حقیقت مسلمان نیستیم ؟: عمر

 . بله: پیامبر

 آیا آنان كافر نیستند؟: عمر

 . بله: پیامبر

 . مان این گونه تن به خوارى دهیمبنابراین چرا در آیین: عمر

انجام  من فرستاده خدا هستم و آنچه كه خدا به من دستور دهد: صلى اهللا علیه و آله  رسول خدا
 .مى دهم ، و قطعا مرا ضایع نخواهد نمود

به چنین ذلتى  اگر یارانى براى خود بیابم هرگز: عمر غضبناك از نزد رسول خدا برخاست و گفت 
وعده نداده بود كه به  مگر پیغمبر به ما: و سپس به نزد ابوبكر رفت و گفت . دادتن در نخواهم 



 زودى داخل مكه خواهد شد، پس چطور شده وعده او؟

 آیا رسول خدا به تو گفته همین امسال وارد مكه خواهد شد؟: ابوبكر

 . نه: عمر

 .پس در آینده نزدیكى داخل خواهیم شد: ابوبكر

 ى كه نوشته شده چیست و چگونه ما به این خوارى گردن نهیم ؟پس این صلحنامه ا: عمر

به خدا سوگند او فرستاده خداست ، . برندار صلى اهللا علیه و آله خدا دست از یارى رسول: ابوبكر
درمانده نخواهد گذاشت ، از اینرو در روز فتح مكه هنگامى كه پیامبر خدا  و خدایش او را
 !عمر را نزد من بخوانید: فرمود: رفت كعبه را در دست گ كلیدهاى خانه

شما وعده  این همان چیزى است كه به: به او فرمود صلى اهللا علیه و آله عمر آمد، پس رسول خدا
 .(731) داده بودم

عمر در روز حدیبیه تردید نمود، و این : نقل كرده كه مى گوید نظام از ملل و نحل شهرستانى در
قضاوت و  صلى اهللا علیه و آله ناخشنودى نسبت به آنچه كه رسول خدا شك در دین خداست و

 .(732) حكم نموده است

اسالم  را از راه وقوع اجماع ، بر) ره (و هنگامى كه ابوعمرو شطوى معتزلى خواست شیخ مفید 
مقصود تو را  من: آن دو محكوم گرداند و مفید این استداللش را رد نمود، آنگاه مفید به وى گفت 

مى حال تو را در محذورى قرار خواهم داد كه تو  و مجال اثبات آن را به تو ندادم ، دریافتم
قبول دارى كه تمام امت اتفاق دارند بر این كه هر كس كه در  آیا. خواستى مرا در آن وارد سازى 

 تردید كند به كفر خود اعتراف نموده است ؟ صلى اهللا علیه و آله رسول خدا دین خدا و نبوت

 . بله: ابوعمرو

 م در دین خدا شكو خالفى نیست در این كه عمر گفته هیچگاه از روزى كه مسلمان شد: مفید

اهل مكه مصالحه نمود كه به نزد آن  با صلى اهللا علیه و آله نكردم جز روزى كه رسول خدا
 آیا تو فرستاده خدا نیستى ؟: حضرت رفته و گفتم 

 . بله: فرمود

 آیا ما مومن نیستیم ؟: گفتم 

 . بله: فرمود

 پس چرا این چنین تن به ذلت داده اى ؟: گفتم 

 آیا به ما وعده نداده: لت نیست و خیر تو در آن است ، و سپس به او گفتم این ذ: رسول خدا

 بودى كه داخل مكه مى شویم ؟

 . بله: فرمود

 پس چرا وارد نمى شویم ؟: گفتم 

 داخل مى شوى ؟ آیا به تو وعده داده بودم كه همین امسال: فرمود



داخل مكه  خداوند به زودى پس به خواست: فرمود صلى اهللا علیه و آله رسول خدا. نه : عمر
 .خواهیم شد

آنگاه  و. تردید نموده است   بنابر این او در دین خدا و نبوت رسولش : گفت ) ره (شیخ مفید 
پس : گرفت  موارد دیگرى از شكوك او را با ذكر دلیل براى او شرح داد و سپس نتیجه مطلوب را

ایمان آورده و  از این اظهار تردیدشبعض از نواصب ادعا كرده اند كه عمر پس : از آن گفت 
دلیل ، والجرم در برابر آن  آنها ادعایى است بدون: شك او مبدل به یقین گشته است ولیكن گفته 

 . اجماع فاقد ارزش

كسى  من باور ندارم این كه: ابوعمرو پاسخى نداشت جز این كه گفت : شیخ مفید مى گوید
 .تاكنون ادعاى چنین اجماعى نموده باشد

او هیچ  ولیكن! ولى اكنون این مطلب بر تو ثابت گردید، چنانچه پاسخى از آن دارى بگو: مفید
  . گونه جوابى نداشت
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به مرگ خود  آنگاه كه عمر بر اثر ضربات ابولولو مجروح گردید و: و نیز ابن ابى الحدید آورده 
صلى اهللا  رسول خدا : و آنگاه گفت... رداخت یقین كرد، درباره جانشین پس از خود به مشورت پ

قریش راضى و خشنود بود؛ على ،  از دنیا وفات نمود در حالى كه از این شش نفر از علیه و آله
تصمیم گرفته ام خالفت را در میان  عثمان ، طلحه ، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف ، و من

و سپس ... براى تصدى خالفت انتخاب نمایند آنان به شورا بگذارم تا یك نفر را از بین خودشان
 !این شش نفر را نزد من بخوانید: گفت 

خود را  پس عمر وارد شده در حالى كه او در بستر مرگ آفرین لحظات زندگى. آنان را خواندند
به خالفت  آیا همگى شما چشم طمع: عمر به آنان نگاهى افكنده به ایشان گفت . مى گذرانید

 ندارید؟

 آیا من: و پس از آن به آنها گفت ... ز این گفتار وى ناراحت شده سكوت اختیار كردندآنها ا

 همگى شما را از وضع اخالق و روحیاتتان آگاه نسازم ؟

تو اى  اما: پس به زبیر رو كرده و گفت . كه اگر بگوئیم نه ، اعتنا نخواهى كرد! بگو: گفتند
حال خشنودى ، مومن ، و در موقع غضب ،  درمردى زیرك ، بد خلق ، و بخیل هستى ، ! زبیر

 بطحا خالفت را به تو واگذار كنم مسلمانان در كافر، یك روز انسان و روز دیگر شیطانى ، اگر

یكدیگر را خرد مى كنند، و اگر تو خلیفه مسلمین باشى آن روز كه  براى یك صاع جو سر و مغز
و تا چنین خصلتهایى در ! م خواهد بود؟غالب آید چه كسى پیشواى این مرد خوى شیطانى بر تو

 .سرنوشت این امت را به دست تو نخواهد سپرد تو هست خداوند



دل داشت ،  و آنگاه به طلحه رو كرد و در حالى كه هنوز از روز وفات ابوبكر كینه او را در
د، چه مخالفت مى كن تو زنده اى و عمر این گونه با ما: بدان جهت كه طلحه به ابوبكر گفته بود

آیا درباره تو هم : به او گفت  رسد به روزى كه تو نباشى و او زمامدار امور مسلمین شده باشد و
 . نمى گویى بگو كه سخن خیر: بگویم و یا سكوت كنم ؟ طلحه گفت 

رسیده  من تو را از روز جنگ احد مى شناسم كه بر اثر مختصر جراحتى كه به انگشت تو: عمر
به تو  و نیز رسول خدا از دنیا رحلت نمود در حالى كه نسبت. ودى بود آن همه بیتابى نم

 . نزول آیه حجاب گفته بودى خشمگین بود به خاطر سخنى كه در موقع

بعد گفتار  سخن طلحه در موقع نزول آیه حجاب این بود كه در حضور افرادى كه : جاحظ گفته
رسول خدا چه سودى براى او خواهد  حجاب امروز همسران: او را به پیغمبر رساندند گفته بود

 !نماییم ؟ داشت آنگاه كه از دنیا برود و ما با همسرانش ازدواج

الحال گفتى  تو خودت: اگر در اینجا كسى به عمر بگوید : جاحظ پس از نقل خبر اضافه كرده
ى اینك به طلحه مى گوی رسول خدا از دنیا وفات نمود در حالى كه از این شش نفر راضى بود، و

به خاطر آن گفتارت در موقع نزول  رسول خدا وفات كرد در حالى كه نسبت به تو غضبناك بود
ولیكن كیست كه بتواند در برابر عمر . داشت  آیه حجاب پاسخى از این تناقض گوئیش نخواهد

 .(733) ! این اعتراض كمتر از این سخن را بگوید، چه رسد به

 : مؤ ّلف

خالف واقع  با توجه به این تناقضى كه در گفتار عمر وجود دارد ناچار مى بایست یكى از آن دو
: ناگزیر كالم اول او كه گفته  باشد، و از جایى كه معموال سخن دروغ به فراموشى سپرده مى شود

را فراموش كرده است ، و اگر گفتار  ش نفر راضى بوده دروغ بوده و عمر آنپیغمبر از این ش
 . نمى گفت نخستین وى راست بود سخن دوم را كه ضد آن است

است آن هم به  بنابراین ، گفتار اولش افترایى بوده كه به پاى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بسته
 . خالفت عثمان ن علیه السالم و تقویتمنظور زمینه سازى براى تضعیف خالفت امیرالمومنی

بوده چنانچه  داستانش این ... من از روز جنگ احد تو را مى شناسم : و اما سخن عمر به طلحه
جشمى تیرى به جانب رسول خدا  مالك بن زهیرآورده كه در جنگ احد  (734) انسابش بالذرى در

برابر آن سپر نمود، و تیر به انگشت  صلى اهللا علیه و آله افكند پس طلحه دست خود را در
، پس رسول خدا  حس : موقع اصابت تیر گفت و او در. كوچك او اصابت كرد و آن را فلج نمود

 .بهشت مى شد گفته بود داخل بسم اهللا اگر او به جاى این كلمه: فرمود

خشمگین  عمر از روز وفات ابوبكر نسبت به طلحه : و اما راجع به این مطلب كه در خبر آمده
لحه بر ابوبكر وارد ط: نقل كرده كه مى گوید از اسماء بنت عمیس (735)  طبرى در تاریخش .بود

پس از خود معرفى نموده اى حال آن كه اكنون كه با  عمر را به عنوان جانشین: شد به او گفت 
بدرفتارى مى كند، چه رسد به آن موقع كه تو نباشى و او خلیفه  او هستى مى بینى چگونه با مردم



 .خدا از سرنوشت این ملت از تو سوال خواهد نمود مسلمین شده باشد، و

اشاره  و اما راجع به سخن طلحه درباره همسران رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كه عمر به آن
با  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا كرده ، هنگامى كه ابوسلمه و خنیس بن حذافه از دنیا رفتند و

 آیا محمد پس از مرگ ما با: عثمان گفتند همسرانشان ام سلمه و حفصه ازدواج نمود، طلحه و
سوگند آنگاه كه او از دنیا رود بر زنان او قرعه  به خدا... همسرانمان ازدواج كند ولى ما نتوانیم 
 .پس آیه شریفه نازل شد. بود و عثمان به ام سلمه  خواهیم زد، و طلحه نظرش به عایشه

  عظیماعنداهللا و ما كان لكم ان توذوا رسول اهللا وال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان
(736). 

به نكاح خود  و نباید هرگز رسول خدا را در حیات بیازارید و نه پس از وفات هیچ گاه زنانش را
 . درآورید كه این كار نزد خدا گناهى بسیار بزرگ است

؛ هر چیزى را اگر آشكار (737)بكل شى ء علیما ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اهللا كان : یهو نیز این آ
 . همه امور جهان كامال آگاه است یا پنهان كنید خداوند بر آن و بر

 لهم عذابا مهینا ان الذین یوذون اهللا و رسوله لعنهم اهللا فى الدنیا واالخره واعد : و همچنین این آیه
(738). 

كرده  لعنتآنان كه خدا و رسول را به عصیان آزار و اذیت مى كنند خدا آنها را در دنیا و آخرت 
 . ، بر آنان عذابى خوار كننده مهیا ساخته است

عكس  ولى عمر این مطلب را درباره عثمان نگفت ؛ زیرا كه به او عالقه مند بود، چون عثمان بر
خود با  از  طلحه با خالفت او موافق بود و زمانى كه ابوبكر درباره جانشین نمودن عمر پس 

ابوبكر خواست  یف و تمجید بسیار نمود، و نیز موقعى كهعثمان مشورت كرد عثمان از عمر تعر 
گردید، عثمان از   حال بیهوش  بنویسد و در آن) مربوط به تعیین جانشین پس از خود را(عهدنامه 

ابوبكر به عثمان : آورده  (739) تاریخش چنانچه طبرى در. پیش خودش آن را به نام عمر ثبت كرد
 نظرت درباره عمر چیست ؟: گفت 

 خدایا تو مى دانى آنچه كه من درباره عمر مى دانم این است كه نهان او از : عثمان گفت

 .! آشكارش بهتر، و در میان ما هیچكس به خوبى او نیست

این عهدى  : بنویس : ابوبكر در بیمارى وفات خود عثمان را طلبید و به او گفت :(740) و نیز آورده
و در این موقع بیهوش گردید، پس  بعد اما: است كه ابوبكر بن ابوقحانه براى مسلمین مى نویسد

همانا من عمر بن الخطاب را به عنوان جانشین پس : بعد اما نین ادامه دادعثمان به انشاى خود چ
نوشته ات را : آمد و به عثمان گفت   و سپس ابوبكر به هوش  .... از خودم براى شما تعیین نمودم

عثمان نوشتارش را براى او قرائت كرد، پس ابوبكر تكبیر گفت و بر آن صحه  برایم بخوان ،
حال بیهوشى بمیرم و در بین مردم اختالف  گمانم مى ترسیدى كه من در: فت ، و به او گ گذاشت

 !پدید آمد؟



پس  آرى ، و همینها سبب گردید كه عمر نیز به عنوان تشكر و قدردانى از او، خالفت: عثمان 
 .از خودش را براى وى تدبیر كند

زبیر نیز بخیل و  رسول خدابوده ، و گذشته از اینها، در صورتى كه طلحه متكبر و مغضوب
اول خبر گفته و سعد بن ابى وقاص نیز صاحب تیر  كافر الغضب و شیطان صفت كه عمر در

 عوف ضعیف و ناالیق عالوه بر این كه او و سعد از قبیله و كمان و احشام ، وعبدالرحمن بن

او بنى  و عثمان را نیز قریش به خالفت رسانده ولى! زمامدارى كجا؟ بوده ، و زهره كجا و زهره
معیط را بر گردن مردم سوار نموده و بیت المال را به آنان اختصاص داده تا  امیه و بنى ابى

چنانچه این مطالب را . گروهى از عرب بر او شوریده و او را در بسترش خواهند كشت  جایى كه
كه  این در آخر آن خبر گفته پس چگونه عمر خالفت را در میان این گروه شورا قرار داده با عمر

كه عمر  خودش به عدم صالحیت آنان براى خالفت اعتراف نموده است ، بویژه عثمان ، با این
دانست كه سرانجام  خالفت را به وسیله تشكیل آن شورا، تنها براى عثمان تدبیر كرده بود و مى

 .نقشه او پیاده شده و عثمان به خالفت خواهد رسید

 گویا مى بینم قریش خالفت را همچون: مر به عثمان گفت ع: چنانچه در ادامه همین خبر آمده 

ابى معیط را  قالده اى در گردنت درآورده به علت عالقه اى كه به تو دارد و تو بنى امیه و بنى
درباره تو گفتم واقع خواهى  بینى كه  به خدا سوگند این پیش ... بر گردن مردم سوار خواهى نمود
سپس موهاى پیشانى عثمان را به  و. انتقام تو را خواهند كشت  شد، و آن موقع است كه مردم به

افتاد این گفتار مرا بیادآور؛ زیرا اینها كه به  آنگاه كه این حوادث اتفاق: دست گرفت و به او گفت 
 .تو گفتم بطور حتم واقع خواهد شد

 : مؤ ّلف

راست و صحت حدس دال بر ف و شاید پاسخ آنان از همه این اشكاالت این است كه این خبر
مذكور را عده اى بجز جاحظ در باب  خبر: عمر مى باشد چنانچه ابن ابى الحدید گفته كه 

گویى عمر درباره طلحه چنین   تناقض  همانگونه كه جاحظ نیز از. فراست عمر ذكر كرده اند
نبوده   یش كسى را یارى توجه دادن او به لغزشها كه عمر داراى چنان مهابتى بوده كه: عذر آورده 

 . است

سوگند تو  به خدا: رو كرد و گفت  علیه السالم عمر به على : و نیز در ضمن خبر گذشته آمده
خدا سوگند اگر تو خلیفه گردى  هست ، به دعابه شایسته خالفتى جز این كه در تو حالت مزاح و

 .شد مردم را در راه راست و طریق روشن رهنمون خواهى

 : مؤ ّلف

 رسول او بوده ، و خود امیرالمومنین با این كه تو خصلتى را كه موجب خدا و: گفت به عمر باید 

المومن بشره فى وجهه فلى قلبه ؛ مومن  :فرماید آن را از صفات مومنین شمرده مى علیه السالم
دعابه نامیده اى و بخاطر همین  پنهان مى باشد  قلبش  همواره چهره اش خندان ، و اندوه او در



كرده همین سخن را با اضافه اى به آن حضرت بگویند، مانند عمرو  و منافقین نیز جراتگفتار ت
كه امیرالمومنین شنید كه عمرو بن عاص چنین مطلبى درباره او گفته  بن عاص ، و هنگامى

ابن نابغه عمرو بن عاص درباره من به شامیان مى گوید كه در او دعا به است و  !شگفتا :فرمود
 . گر است ، حقا كه به دروغ سخن گفته و به گناه نطق كرده استبازی او مردى

آن خوش  بپذیریم ، روشن است كه علیه السالم اگر ما این افتراى تو را نسبت به امیرالمومنین
نسبت به انسان  خلقى به مراتب از خشونتى كه تو داشته اى بهتر بوده است ؛ زیرا طبع مردم

سبب بوده كه مردم از  تا انسان خشن و ترشرو، و به همین خوشخو متمایل تر و راغب تر است
 .جانش تمام شد حضور در صف اول نماز جماعت او ترس داشتند و همین هم به قیمت

 روزى كه عمر كشته شد من در نماز جماعت او حضور داشتم: چنانچه عمر بن میمون مى گوید

قبل از  ؛ زیرا عمر عادت داشت كه ، و هیبتش مانع گردید از این كه در صف اول شركت نمایم
را با  شروع نماز شخصا صف اول را منظم مى نمود و اگر كسى جلو یا عقب ایستاده بود او

مشغول گردید و معموال آن را در موقع تاریكى هوا به جاى  تازیانه مى نواخت پس به نماز صبح
 و را مجروح نموده از پاى درآوردابولولو، غالم مغیره با سه ضربه خنجر ا مى آورد، در این هنگام

(741). 
تصدى خالفت  تنها كسى بوده كه در صورت علیه السالم و در هر حال اگر چنانچه امیرالمومنین

عمر ، و روشن است  دایت مى نموده بنا به گفتهمردم را به سوى خدا و راه خدا و طریق روشن ه
این ، چیز دیگر نیست ، پس  كه تنها هدف خداوند از فرستادن رسوالن و كتابهاى آسمانى هم جز

تحمل نموده و بالخصوص او را به عنوان خلیفه مسلمین  او را دعابه بر عمر واجب بوده كه حالت
هر همانند یك نفر از افراد شورا قرار داده و را در صورت ظا معرفى كند، نه این كه آن حضرت

عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان كه تنها نظرش به عثمان بود او را  در واقع هم با حكم نمودن
 .خارج نماید

احدهم ؛  زعم انى :در خطبه شقشقیه مى فرماید علیه السالم و به همین جهت آن امام بزرگوار
خدا را نشنیده بود  و آیا عمر گفتار. یعنى به دروغ  ن هستمگمان مى كرد عمر كه من یكى از آنا

 . (742) لكم كیف تحكمون افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع امن ال یهدى اال ان یهدى فما : كه

نمى یابد مگر  حق رهبرى مى كند سزاوارترست پیروى شود یا كسى كه راهآیا كسى كه خلق را به 
 .این كه خود هدایت شود، شما را چه مى شود چگونه حكم مى كنید؟
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ا از دنی) منافقین  سركرده(هنگامى كه عبداهللا بن ابى : ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه آورده 
رسول خدا رفته و از آن حضرت خواستند تا بر جنازه عبداهللا نماز  رفت فرزند و بستگان او به نزد

 رسول خدا درخواست آنان را پذیرفت و مهیاى نماز گردید، در این موقع عمر پیش رفت و .بخواند

نكرده  مگر خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقین نهى: آن حضرت را به عقب كشانید و گفت 



 است ؟

به  خداوند مرا در این باره مخیر ساخته و من خواندن را اختیار نمودم و: رسول خدا به او فرمود
 .(743) لهم استغفر لهم او ال تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفراهللا : من گفته

آنها از  تو براى آنان مى خواهى طلب مغفرت بكن یا نكن ، اگر هفتاد مرتبه هم بر! اى پیغمبر
از هفتاد   خداوند با بیش  و اگر مى دانستم كه .خدا آمرزش طلبى خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید

جرات و جسارت عمر نسبت  دم ازمر   پس . بار استغفار او را مى آمرزد بر آن اضافه مى كردم 
وال تصل على احد منهم  شریفه نازل شد به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله تعجب نمودند، و آیه

ز میت آن منافقان حاضر نشده و بر جنازه هرگز به نما ؛ دیگر(744) مات ابدا اوال تقم على قبره
 . آنها به دعا نایست

 .(745) و پس از آن دیگر رسول خدا نماز خواندن بر منافقین را ترك كرد

 : مؤ ّلف

ابراز چنین  : باید گفت كه ات و جسارت عمر در شگفت شدندمردم از جر  : این كه در خبر آمده
نبوده بلكه در موارد  جراتى از عمر نسبت به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله منحصر به این مورد

رسول خدا و نسبت هذیان گویى  دیگرى نیز تكرار شده است ، مانند جلوگیرى او از وصیت كردن
نیز نسبت به تصمیم و عمل رسول خدا  ن صلح حدیبیهبه آن بزرگوار، و گذشت كه در جریا

 .اعتراض نمود

 و عجب این كه در آخر همین خبر آمده كه پس از وقوع آن ماجرا آیه شریفه قرآن در تایید و

منافقى نماز  تصدیق عمل عمر نازل گردید، و پس از آن دیگر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بر
درست گفته آن كه  ته اند خالف او عمر را اصالح كنند، ولیكننخواند، و با جعل این مطلب خواس

 .دروغگو حافظه ندارد ان الكذوب ال حافظه له ؛ : گفته

صلى اهللا  موقعى كه عمر پیامبر: اول خبر آمده  و در این خبر نیز جعل كننده یادش رفته كه در
ز خواندن بر منافقین نهى نكرده آیا خداوند تو را از نما : را به عقب كشید، به او گفت علیه و آله

قبل از این جریان بوده ، و  ... وال تصل : است در این كه نزول آیه است ؟ و این گفتار صریحى
و رسول خدا هم براى او . عمل رسول خدا بر خالف این آیه است  عمر تصور مى كرده كه
، در جایى كه امام آیه تنزیهى است نه تحریمى ؛ ولیكن سهل است  روشن نموده كه نهى در
 .اولى نخواهد فهمید نفهمد، ماموم به طریق
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جعل كرده اند كم نیستند از جمله ابن ابى الحدید  و البته این گونه مطالب بى اساس كه براى آنان
جنگ بدر كشته و جمعى نیز بالغ بر هفتاد نفر به  هنگامى كه گروهى از مشركین در: آورده 

. رسول خدا درباره اسراى مشركین با ابوبكر و عمر مشورت كرد كر اسالم درآمدند،اسارت لش
عموزادگان و فامیل و برادران ما هستند، به نظر من از آنان فدا بگیرید تا  اینها همه: ابوبكر گفت 



 در برابر مشركین قوى گشته ، و بسا خداوند در آینده آنان را هدایت نموده براى ما بنیه مالى ما
؟  نظر تو چیست: به عمر فرمود آله صلى اهللا علیه و آنگاه رسول خدا. بازویى باشند دست و

 اعتقاد من این است كه از میان اسرا فالن شخص را یكى از بستگان عمر به من: عمر گفت 

را گردنهایشان  بدهید تا گردنش را بزنم ، و نیز عقیل را به على ، و برادر حمزه را به حمزه بدهید تا
. میل و عالقه اى نسبت به مشركین وجود ندارد بزنند، تا خداوند بداند كه در دلهاى ما هیچ گونه

ولى رسول خدا به سخن عمر گوش . رهبران مشركینند آنان را بكشید كه اینها سران و: و گفت 
ه گرفتار این اما در آیند. میل نمود و از آنان فدا گرفته و سپس آزادشان كرد نكرد و به گفته ابوبكر

 .گردید كار خود

مى  و آنگاه من به نزد رسول خدا آمدم و دیدم كه او با ابوبكر نشسته و هر دو: عمر مى گوید
بگریم و گرنه تباكى  به من هم بگویید اگر گریه ام گرفت: گریند، از آنان سبب پرسیدم ، و گفتم 

 . كنم

است ، و عذاب  فدا گرفتن از اسراى مشركینگریه من بخاطر : فرمود صلى اهللا علیه و آله پیغمبر
 . است شما از آن درخت اشاره به درختى در آن نزدیكى هم به من نزدیك تر شده

اثر مخالفت  نزدیك بود در: مى فرمود صلى اهللا علیه و آله پسر عمر نقل مى كند كه رسول خدا
 !با عمر شرى دامنگیر ما بشود

 : مؤ ّلف

بوده كه  خداوند عمر را پیغمبر مى نمود نه آن حضرت را؛ زیرا این عمر بنابراین ، حق این بود كه
 ! صلى اهللا علیه و آله در رایش صائب بوده نه رسول خدا

رسول خدا صلى اهللا علیه و  عمر به: و از جمله شواهد بر كذب آن خبر این كه در آن آمده كه 
فامیل عمر كه قطعا وجود خارجى  یاپس آ. آنان را بكش كه سران و رهبران مشركینند: آله گفت 

در ضمن اسراى بدر او را شمرده اند از  نداشته ، چرا كه نامى از او در تاریخ برده نشده و نه
عقیل از سران مشركین بوده اند كه قریش بطور اجبار آنان را  روساى مشركین بوده و یا عباس و

: ول خدادر روز بدر به یاران خود فرمودچنانچه در تاریخ طبرى آمده كه رس به جنگ آورده بودند؟
از بنى هاشم و غیر آنان را مى شناسم كه بطور اكراه به جنگ آورده شده اند و خود  من كسانى

 .اى در جنگیدن با ما نداشته اند، از این رو هیچ كس از بنى هاشم را نكشید انگیزه

 یگر بوده اند كه در جنگو رهبران مشركین در جنگ بدر ابوجهل و عتبه و شیبه و گروهى د

احزاب  كشته شده اند، و حتى ابوسفیان نیز در جنگ بدر از رهبران نبوده و بعد در جنگ احد و
مشركین كشته  از سران و روساى آنان گشته كه در اشعار آنان آمده كه اگر در جنگ بدر سران

 ...نمى شدند ابوسفیان رئیس نمى گردید

 پیغمبر ه كه ابوبكر و عمر درباره اسراى بدر با هم اختالف كردندآنگا: و از جمله آورده اند كه 

میكائیل است كه پیام آور  مثل ابوبكر در میان فرشتگان مانند: فرمود صلى اهللا علیه و آله



فمن تبعنى  : است كه گفت و در میان انبیاى الهى مانند ابراهیم. خشنودى و عفو خداوند است 
ان تعدبهم فانهم  : عیسى است كه گفت و مانند (746) فور رحیمفانه منى و من عصانى فانك غ

 .(747) ... عبادك و ان تغفرلهم

الكافرین  رب ال تذر على االرض من ... : و مثل عمر در میان پیامبران مانند نوح است كه گفت
و این خبر از جمله اخبارى (749) ... ربنا اطمس على اموالهم : و مانند موسى كه گفت (748) دیارا

آمده جعل شده  علیه السالم فضائل امیرالمومنین است كه به دستور معاویه در برابر اخبارى كه در
 گفتار عیسى: ابى الحدید آورده از این كه دلیل بر مجعول بودن آن به جز آنچه كه ابن  است ، و

نازل شده بنابر این ، چگونه پیغمبر آن را در  است كه در آخر عمر رسول خدا مائده در سوره
میكائیل پیام آور رضا و  : سال دوم از هجرت اتفاق افتاده فرموده است ، این كه جنگ بدر كه در

عذاب در موردى دیگر، نه هر دو در یك  جبرئیل آورنده خشنودى خداوند است در یك مورد و
از بیان آن منزه  صلى اهللا علیه و آله غلط بوده و مقام پیغمبر مورد، بنابر این ، تشبیه از اساس

 . است
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روزى عمر براى انجام كار : نقل كرده كه مى گوید زید بن اسلم از پدرش: ابن ابى الحدید آورده 
در این هنگام زبیر از دور ... بر در خانه بایستم : من گفت  انه را خلوت نموده بهخصوصى ، خ

 عمر: نیامد، زبیر مى خواست داخل خانه شود، پس به او گفتم  نمایان شد و من از او خوشم

زبیر  مشغول بعضى از كارهاى شخصى است و به كسى اجازه ورود و مالقات نداده است ، ولى
قرار دادم ،   ننموده خواست وارد شود، در این هنگام من دستم را جلو سینه اشبى اعتنایى به من 

برگشت ، من نزد عمر  و آنگاه. ناگهان زبیر بر بینى ام كوفت بطورى كه خون از آن جارى شد
تعجب پرسید؛ چه كسى بینى تو  رفتم ، عمر چون مرا دید و نگاهش به شكستگى بینى ام افتاد با

 .زبیر: گفتم را شكسته است ؟ 

رفتم تا  عمر زبیر را نزد خود طلبید، وقتى كه زبیر خواست بر عمر وارد شود من هم به همراه او
بخاطر دیدار با من  چرا چنین كردى آیا: دیدم عمر به زبیر گفت . ببینم عمر به او چه مى گوید
 مردم را خون آلود مى كنى ؟

را در آورد  اداى او ا لحن مسخره آمیزى تكرار نمودزبیر در پاسخ عمر چند بار این گفتار وى را ب
سوگند نه رسول خدا ونه  آیا براى ما، دربان مى گذارى ، به خدا: و به عمر اعتراض كرد و گفت 

من در : عذرخواهنده به او گفت  پس عمر مانند. ابوبكر پیش از تو نسبت به من چنین نكرده اند
دیدم عمر از او عذرخواهى مى كند  وقتى كه: ویداسلم مى گ. آن موقع كار خصوصى داشتم 

نزد او خارج شد، در این موقع عمر به  مایوس شدم از این كه حقم را از او بگیرد، و زبیر هم از
شخص زبیر بود و تو سوابق آثار او را مى  این: من رو كرد و به منظور دلدارى به من گفت 

 .(750) كنید من قبول دارمچه  دانى پس من هم گفتم حق من حق شماست ، هر



 : مؤ ّلف

بخاطر یك سیلى  كه قبال از پادشاهان روم بود جبله بن ایهم چه شد آن عدالت عمر كه خواست از
گردیده به روم رفت و چه  ارتداد او منجر كه در مطاف به مردى زده بود قصاص بگیرد، كه به

بخاطر یك گناه دو بار حد زد كه  شد آن شدت تعصبش در اجراى احكام الهى كه پسر خودش را
 !سازشكارى او با زبیر چه معنى دارد؟ منجر به مرگ او گردید، و در اینجا این گونه مداهنه و
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عمر در صورت ظاهر به منظور : نقل كرده كه مى گوید ید عمر بن شبهاز ابوز  اغانى ابوالفرج در
مغیره بن شعبه تشكیل جلسه داد، مغیره و شهود بر زناى وى را به نزد  تحقیق و بررسى ماجراى زنا

شبل بن معبد بطور  این جلسه سه نفر از شهود به نامهاى ابوبكره ، نافع ، خود فراخواند، در
براى اداى شهادت از دور نمایان  زیاد در این موقع... غیره گواهى دادندصریح و كامل بر زناى م

كسى را مى بینم كه هرگز خداوند مسلمان مهاجرى را  : گردید عمر چون نگاهش به او افتاد، گفت
زیاد به اشاره عمر به گونه اى گواهى داد كه عمر آن را ناقص  بر زبان او خوار نخواهد كرد، پس

و بر آن سه شاهد حد افترا ! برخیز: عمر تكبیر گفت و به مغیره گفت  هنگامدانست ، در این 
 .(751) جارى كن

 : مؤ ّلف

لواط خود  یا از جمله آداب و سنن شرع در باب قضا این است كه قاضى باید كسى را كه به زنا
تلقین و تشویق كند  اقرار نموده پیش از تمام شدن چهار بار اقرارش او را به رجوع از اقرارش

این گونه عمل كرد،  السالم علیه چنانچه در فصل چهارم از بخش نخست گذشت ، كه امیرالمومنین
آن چنان كه  .كندرا از اداى شهادتش منع  كه قاضى او ولى در باره شاهد، چنین چیزى وجود ندارد

كامل و  عمل كرده است با این كه در حقیقت گواهى زیاد نیز مانند سایر شهود عمر درباره زیاد
 .ورزیده بود تمام بود، و تنها او بخاطر جانبدارى از عمر از تصریح به لفظ خاص امتناع

 ه با این كهمطلب دیگر، این كه از كجا كه مغیره از مهاجرین بوده چنانچه در گفتار عمر آمد

هنگامى  گواهى داده ،) عثمان (بالشك او از منافقین بوده است ، و بر نفاق او خلیفه سوم آنان 
حال مستى نماز صبح را چهار ركعت  كه به او اعتراض كردند كه چرا ولید بن عقبه را كه در
 و رسول خداقرآن بر كفر او نازل شده  براى مردم خوانده ، و همچنین ابى ابن سرح را كه آیه

بود، عامالن و كارگزاران خود قرار داده ، عثمان در  خونش را مباح نموده صلى اهللا علیه و آله
استناد كرد كه او نیز مغیره بن شعبه را كه در فسق و فجور  پاسخ اعتراض كنندگان به كار عمر

 . عامل خود گردانده است دست كمى از آنها نداشته

حكم او در  و یكى از شش نفر شوراى عمر، و   عشره مبشره جمله و نیز عبدالرحمن بن عوف از
نمود و او را به  آن هنگام كه عبدالرحمن با عثمان بیعت. شورا، بر نفاق مغیره گواهى داده است 

بخدا سوگند اگر با دیگرى  : عنوان خلیفه برگزید مغیره به منظور خوشایند عثمان به عثمان گفت



: این موقع عبدالرحمن به مغیره گفت  در. گز با او دست بیعت نمى دادیم بیعت كرده بودند، ما هر 
بیعت كرده بودند تو نیز با او بیعت مى نمودى و  بخدا سوگند دروغ مى گویى ، اگر با دیگرى هم

دنیوى خود به او مى گفتى ، و تو آنگونه نیستى كه در  همین سخن را هم بخاطر مصالح و منافع
 . مایانىظاهر خودت را مى ن

نابودى امت  و مغیره همان كسى است كه معاویه را به استخالف فرزند پلیدش یزید كه زمامدارى او
به علت پیریش  اسالم را در برداشت ترغیب و تشویق نمود، آن هنگام كه معاویه خواست مغیره را

ستلحاق زیاد وادار به ا و او كسى است كه معاویه را برخالف مقررات شرع. از كار بركنار كند
با مادر ) ابوسفیان (از زناى پدر معاویه  زیرا (752) او را فرزند ابوسفیان و برادر خود دانست نمود

م رجم كه زیاد درباره او انجام از بر طرف نمودن حك زیاد متولد شده بود، به انگیزه سپاسگزارى
مغیره از اشعث بن قیس كه ابوبكر به هنگام مرگ آرزو مى  و جنایات و تبهكاریهاى. داده بود

نمى   اسیر به نزد او آورده بودند، وى را كشته بود و زنده اش  موقعى كه او را! اى كاش : كرد
تمكاریهاى زمان خود به نحوى دست ؛ زیرا مغیره در تمام فتنه گریها و س گذاشت فزون تر بوده

 . آنها كمك نموده است داشته و به

گذشت كه  بنابراین ، چگونه عمر او را از مهاجرین دانسته ، آن هم از مهاجرین اولیه ؛ زیرا قبال
 برسد) امیرالمومنین (شما  مهاجرین اولیه نگذاشتند خالفت به یار : عمر به ابن عباس گفته بود كه

نخستین كسى بوده كه آنان را به این فكر  رنقش ترین آنان در این باره بوده ؛ زیرا اوو مغیره از پ
 . انداخته است

مغیره از كنار ابوبكر و : نقل كرده كه مى گوید جوهرى از ابوزید سقیفه چنانچه ابن ابى الحدید از
ته بودند و آن نشس صلى اهللا علیه و آله خانه رسول خدا عمر مى گذشت در حالى كه آنان بر در

 اینجا چه كار مى كنید؟: رحلت نموده بود، مغیره به آنان گفت  وجود مبارك تازه از دنیا

 . هستیم تا از خانه بیرون آمده با او بیعت كنیم) امیرالمومنین (منتظر این مرد : گفتند

رخاسته و به ب پس آنان. خالفت را در میان قریش گسترش دهید تا توسعه یابد: مغیره به آنان گفت 
 .سقیفه بنى ساعده رفتند

بوده و  و همواره آنان به منظور استحكام پایه هاى خالفتشان به فكر و تدبیر او مغیره نیازمند
حذیفه و جمعى  برایشان رایزنى مى نمود، از جمله موقعى كه مقداد و سلمان و ابوذر و عمار و

ابوبكر را نقض كنند، ابوبكر و  فتند كه خالفتتصمیم گر  علیه السالم دیگر از شیعیان امیرالمومنین
: و چاره جویى نمودند، مغیره به آنان گفت  عمر كسى را به نزد مغیره فرستاد و از او تعیین تكلیف

او و پسرانش بهره و نصیبى در خالفت قرار دهید  صالح در این است كه عباس را ببینید و براى
و چگونه عمر حكم رجم را از مغیره برطرف نسازد با  .(753) تا از ناحیه على آسوده خاطر باشید

خوانده ، در حالى كه ابوبكر جرات  امیرالمومنین بوده كه عمر را به عنوان این كه او اولین كسى
 .ملقب گرداند كرد خود را به این لقب نمى



بعدها به  و بهترین دلیل بر این كه عمر حد ثابت و مسلمى را از مغیره برداشته این كه خود عمر
امام معصومى كه  دو علیهماالسالم آن اقرار نموده ، و همچنین امیرالمومنین و فرزندش امام حسن

 .قرآن بر پاكى آنان گواهى داده ، این مطلب را درباره مغیره فرموده اند

مغیره سالى به  كه عمر پس از ماجراى زناى: آورده  اغانى امام اعتراف خود عمر؛ ابوالفرج در
دید، و مغیره نیز آن روز در  حج رفته بود، اتفاقا در موسم حج زنى را كه مغیره با او زنا كرده بود

مى كنى  نسبت به من تجاهل! تو واى بر: آنجا حضور داشت ، در این موقع عمر به مغیره گفت 
افترا بسته باشد، و من هیچ گاه تو را نمى بینم  ؟ بخدا سوگند گمان ندارم كه ابوبكره در باره تو

 د ثابتى را درباره مغیرهو چنانچه عمر ح .(754) سنگ ببارد مگر این كه مى ترسم از آسمان بر من

 .تعطیل نكرده بود هرگز چنین ترسى را نداشت كه از آسمان بر او سنگ ببارد

 علیه السالم كه على : آورده اغانى را در این زمینه نیز علیه السالم و اما فرمایش امیرالمومنین على

 .(755) كرد اگر بر مغیره دست یابم او را سنگسار خواهم :مى فرمود

مى دهم  گواهى: و نقل شده كه ابوبكره پس از آن كه حد افتراء بر او جارى شده بود، مى گفت 
ن امیرالمومنی كه مغیره چنین و چنان كرده است ، پس عمر تصمیم گرفت كه دوباره به او حد زند،

سنگسار خواهم نمود، و بدین  را) مغیره (اگر ابوبكره را تازیانه بزنى من هم یار تو : به عمر فرمود
 .وسیله او را از تصمیمش منصرف كرد

حسن در  كه امام: در این باره ابن ابى الحدید آورده  علیه السالم و اما فرمایش حضرت امام حسن
عمر حقى را از تو  دا درباره تو قطعى و ثابت بوده وحقا كه حد خ :مجلس معاویه به مغیره فرمود

 .(756) سوال و بازخواست خواهد نمود برطرف نموده كه خداوند از او

است ، با این  شهود شدیدتر تازیانه زده و گناه دیگر عمر در این قضیه این كه ابوبكره را از سایر
پس از آن كه عمر ابوبكره  آمده اغانى چنانچه در. كه در حد قذف دستور به تشدید نیامده است 

گوسفندى را ذبح نموده و : گفت  را تازیانه زد، او بسیار ضعیف و ناتوان شده بود كه مادرش
 .پوست آن را بر كمر خود ببندد

نداشت جز  این بیمارى و نقاهت ابوبكره علتى: ز پدرش نقل كرده كه مى گفت راوى خبر، ابراهیم ا
 .(757) ضربات شدیدى كه به او رسیده بود

توبه مى  مرا: ابوبكره به عمر گفت كه عمر پس از آن ماجرا ابوبكره را توبه داد، : و نیز آورده 
 دهى تا در آینده گواهیم را بپذیرى ؟

 . آرى: عمر

او را  و از آن پس هرگاه. ابوبكره ، ولى من تا زنده هستم بین هیچ دو نفرى گواهى نخواهم داد
مرا فاسد وتباه  از دیگرى بخواهید، چرا كه زیاد شهادت: براى اداى شهادتى مى خواندند مى گفت 

 .(758) وده استنم

تلقین عمر،  و اینها همه دال بر این است كه ابوبكره در شهادتش صادق بوده و زیاد با القاء و



بوده بر آن گفتار خود  ه اىقضیه را لوث كرده است ، وگرنه ابوبكره با این كه مرد بظاهر آراست
پس  (759) بالشهداء فالئك عنداهللا هم الكاذبون ؛ فاذلم یاتوا : ثابت نمى ماند زیرا خداى تعالى فرموده

 .گویندخدا مردمى دروغ اگر شاهد نیاورند، آنان نزد

ثابت و پا برجا بوده  تا آخر بر آن گفتار خود اغانى حال آن كه ابوبكره بنا به نقل ابوالفرج در
 . است

 : مؤ ّلف

سنگساریش فرمان مى  چگونه عمر گاهى زن آبستنى را با تهدید وادار به اقرار به زنا نموده و به
ادتش درباره مرد منافقى كه شه دهد چنانچه در بخش اول گذشت و گاهى هم شاهدى را از اداى

 !جلوگیرى مى كند؟ در زمان جاهلیت و پس از اسالم معروف به فحشا بوده

نیز  چنانچه مدائنى روایت نموده كه مغیره زناكارترین مردم در جاهلیت بوده ، و پس از اسالمش
 .(760) آن را داشته تا این كه در ایام والیتش بر بصره آشكارا و برمال گردیده است

بیرون كوفه و نجف گردش  روزى مغیره زمانى كه فرماندار كوفه بود در: آورده  اغانى ابوالفرج در
مرد ناشناس مغیره به ... نمى شناخت  مى كرد، پس به مردى ناشناس رسید كه هیچ كدام دیگرى را

 درباره امیر خود مغیره چه مى گویى ؟: گفت 

 خدا دهانت را بشكند: در این هنگام هیثم بن اسود به آن مرد گفت . اعوى زناكار است : گفت 

 . این شخص ، امیر كوفه ، مغیره است

 .(761) !این كه گفتم سخنى بود كه مردم درباره او مى گفتند: مرد پاسخ داد

: مغیره گفت  در مجلس معاویه به علیه السالم و نیز ابن ابى الحدید نقل كرده كه حسن بن على
است مردى به زنى كه  تو كسى هستى كه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدى آیا جایز

بله ، جایز است اما در صورتى : رسول خدا به تو فرمود با او را دارد نگاه كند، پسقصد ازدواج 
 این تعریض به تو بود، زیرا رسول خدا مى دانست كه تو زناكارى كه قصد زنا نداشته باشد، و

(762). 
 و دلیل دیگر بر این كه ، عمر در این قضیه از مغیره حمایت نموده بخاطر تشكر از خدمات

و نقل  گذشته او و امید به آینده اش ، این كه پس از وقوع این ماجرا و انتشار آن در شهر بصره
éô ôŠ معزول نموده ولیكن امیر كوفه گردانی و گفتگوهاى مردم در آن باره ، او را از امارت بصره

كوفه در آن زمان مهمتر از بصره بوده ، بطورى كه این برخورد  واقع این ترفیعى بود براى او؛ زیرا
 مردم به: محمد بن سیرین گفته : آورده  عیون چنانچه ابن قتیبه در. المثل شد عمر با او ضرب

و  البصره غضب اهللا علیك كما غضب امیرالمومنین على المغیره ، عزله عن :یكدیگر مى گفتند
 . استعمله على الكوفه

عزل ، و بر  خدا تو را غضب كند آن گونه كه خلیفه بر مغیره غضب نمود، او را از امارت بصره
 .كوفه گمارد



با او  و البته این گونه جانبدارى از مغیره اختصاص به عمر نداشته ، ابوبكر نیز در این جهت
ابوبكر آورده بودند، ابوبكر به  به رسم هدیه براىاسبى : آمده  ایضاح شریك بوده است چنانچه در

 را به او ببخشم ؟ كجاست اسب سوار ماهرى كه این اسب: حاضران گفت 

 . من: جوانى از انصار گفت 

 .ابوبكر به جوان اعتنایى ننموده او را توهین كرد

مغیره . ست ا بخدا سوگند اسب سوارى من از تو و پدرت هم بهتر: جوان انصارى به ابوبكر گفت 
موقعى كه . شكست  از این سخن جوان برآشفت و با زانو به بینى او حمله ور شده بینى او را

بگیرند ابوبكر وقتى ماجرا را  انصار از این جریان باخبر شدند تصمیم گرفتند از مغیره قصاص
ى آنان از خیال كرده اند كسانى كه مى پندارند من برا چه: شنید براى مردم خطبه خواند و گفت 

سوگند این كه آنان را از وطنشان بیرون كنم بر من آسانترست  بخدا! مغیره قصاص خواهم گرفت 
 . قصاص بگیرم تا براى آنان از مغیره

خواست  و بلكه حمایت ابوبكر از مغیره بیش از عمر بوده ؛ زیرا در همین قضیه عمر از ابوبكر
 . تا از مغیره قصاص بگیرد ولى او نپذیرفت

   !( ع(ابوبكر و فرمان قتل امیرالمومنین  -82

شریك بن عبداهللا  سفیان بن عیینه و حسن بن صالح و ابوبكر بن عیاش و: فضل آمده  ایضاح در
آنگاه كه من : ولید گفت  ابوبكر به خالد بن: و جمعى دیگر از فقهاى عامه روایت كرده اند كه 
را با مردم بجاى آورد در آخر  ون نماز صبحاز نماز صبح فارغ شدم گردن على را بزن ، و چ

بدون این كه سالم نماز را بگوید متفكر و  نماز از آن فرمان خود پشیمان شده در فكر فرو رفت و
 : نزدیك بود آفتاب طلوع كند، و آنگاه سه بار گفت حیران به قدرى در جاى خود ساكت نشست كه

آن  علیه السالم و على. سالم داد  و سپس  م مدهداده بودم انجا آنچه كه به تو دستور! اى خالد
مى خواند، در این هنگام حضرت به خالد رو كرده در حالى كه خالد  روز در كنار خالد نماز

 آیا آن كار را انجام مى دادى ؟: پیراهنش پنهان كرده بود به او فرمود شمشیرش را در زیر

 . آوردم بله بخدا سوگند شمشیر را بر سر تو فرود مى: خالد

كارى را انجام  دروغ گفتى و فرومایه شدى ، تو كوچكتر از آنى كه بتوانى چنین: علیه السالم  على
نبود اینكه آنچه كه از قلم  دهى ، سوگند به خدایى كه دانه را شكافته و موجودات را آفریده اگر

) مومن و كافر(گروه  كه كدامیك از دو تقدیر الهى گذشته ، واقع خواهد شد، به تو نشان مى دادم
 . روزگارش بدتر و سپاهش ضعیف تر است

اراده و  چه مى گویید درباره این: بعضى به سفیان و ابن وحى و وكیع گفتند: فضل مى گوید
 ... نگرفته است تصمیمى كه ابوبكر گرفته ؟ همگى پاسخ دادند گناهى بوده كه انجام

نقل كرده اید ولیكن گروهى از  شما درباره ابوبكراین روایتى است كه خود : و آنگاه فضل مى گوید
نمى دارند، حال آن كه شما در  شما آن را كتمان نموده و دور از حقیقت دانسته آن را اظهار



، كه هرگاه نماز گزار پس از خواندن تشهد و  در این مساءله كتاب الصلوه كتابهاى فقهى خود در
و . د نماز او صحیح است به دلیل همین عمل ابوبكرای پیش از سالم مبطلى از او سر زند، گفته

را در میان گروهى از شاگردان خود نقل كرده ، یكى از آنان  ابویوسف قاضى در بغداد این حدیث
به چه چیز فرمان داده بود؟ ابویوسف او را از سخن گفتن بازداشته به  ابوبكر خالد را: به او گفت 

 !ر؟تو را چه به این كا خاموش: او گفت 

بیعت با او بوده ،  به خدا سوگند اگر على مطیع و فرمانبردار ابوبكر و راضى به: فضل مى گوید
ابوبكر فرمان قتل كسى را  پس در این كره خاكى حكمى جائرانه تر از این نخواهد بود كه او

اره او درب صلى اهللا علیه و آله پیامبر صادر كند كه به اقرار خود او و یارانش او كسى بوده كه
و اگر راضى نبوده پس . حال آن كه مطیع و تسلیم وى نیز بوده است  گواهى به بهشت داده ،
شیعه مى گوید، از این كه پیشى گرفتن ابوبكر بر او بدون رضایت او بوده  مطلب چنان است كه

 .(763) است

 : مؤ ّلف

برابر  این حدیث از مجعوالت شیعه است در: بسى جاى تعجب است كه ابن ابى الحدید گفته 
زیادى از اكابر آنان ، آن را  احادیث مجعول بكریه در فضائل ابوبكر زیرا با توجه به این كه افراد

به آن استدالل نموده اند،  ب الصلوهكتا روایت كرده اند، و فقهاى آنان نیز در كتب فقهى خود در
با اینكه خود ابن ! چگونه آن را از مجعوالت شیعه مى داند؟ از جمله ابویوسف قاضى و دیگران ،

نقل كرده كه  استاد خود ابوجعفر نقیب كه بنا به گفته او شیعه نبوده ابى الحدید در جاى دیگر از
ابوحنیفه مبنى بر جواز  ه ، آمده از او فتواىمردى نزد زفر بن هذیل ، شاگرد ابوحنیف: مى گوید

جایز : فعل كثیر یا حدث پرسش نمود؛ زفر گفت  خروج از نماز به غیر سالم مانند سخن گفتن یا
 . آن سخن را گفت است ؛ زیرا ابوبكر در تشهد نماز خود

 مرد پرسید؛ سخن ابوبكر چه بوده ؟

 . كار نداشته باش: زفر

شاگردان  او را بیرون كنید من قبال شنیده بودم این مرد از: قع زفر گفت مرد اصرار كرد در این مو 
 . ابوالخطاب است

 : مؤ ّلف

به محمد بن  تعجب ندارد، این كه ابوبكر آن فرمان را به خالد داده باشد، و در نامه اى كه معاویه
نمود پدر تو و  از دنیا وفات صلى اهللا علیه و آله رسول خدا هنگامى كه : ابى بكر نوشته آمده

رسول اهللا با او از در  را گرفته و درباره خالفت) على (كسانى بودند كه حق او  فاروق او نخستین
بیعت با خود دعوت نموده و چون  مخالفت و ستیز وارد شده بر آن اتفاق كردند و سپس او را به

  ...گرفتند امتناع ورزید درباره وى تصمیمهاى خطرناك
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جریر بن عبدالحمید از اعمش از خیشمه: آمده  ایضاح در ماجراى قتل : نقل كرده كه مى گوید 
بخدا سوگند خالد بن ولید مالك را كشت در  : مالك بن نویره نزد عمر مطرح گردید، عمر گفت

نه مرتد آنچنان(حالى كه وى مسلمان بود  صرف ساختن و من درباره من). كه خالد ادعا كرده بود 
و همچنین درباره حكم. قتل مالك بسیار با او گفتگو نمودم ولى او نپذیرفت  ابوبكر از تصمیم قتل  

كردم شیطان بر او چیره گشته و كوشش من در او بى  مانعین زكات وقتى كه احساس  فایده است  
ن خصوص در ای ، به علت ترس و یاسى كه از او داشتم سكوت نمودم ، و اتفاقا یك روز كه

گویا تو بر: صحبت زیادى با او كردم برگشت و به من گفت  اهل كفر و مرتدین از اسالم مهربان  
و من پاسخى به او ندارم ، ولى مى. و دلسوز هستى  دانم آن كس كه خون آنان را مباح نموده  

 .(764) اهل كفر دلسوزتر است نسبت به

 : مؤ ّلف

بوده اند كه زكات  مقصود او همان كسانى و نیز درباره قتال با مانعین زكات : آنجا كه عمر گفته
ما زكات : اصل وجوب زكات باشند، بلكه مى گفتند خود را به ابوبكر نمى دادند، نه این كه منكر

ول خدارس مالمان را مانند زمان محل خودمان  در میان فقرا و مستمندان صلى اهللا علیه و آله 
حتى اگر از: صرف مى نماییم ، و ابوبكر از آنان نپذیرفته و مى گفت  پرداخت اندكى از زكات  

 .خود به من هم خوددارى كنند با آنان خواهم جنگید

شیطان نفس بر او و هنگامى كه دیدم : مقصود عمر از این جمله كه درباره ابوبكر گفته چیره  
چنانچه از طرق عامه نقل  : اشاره به همان چیزى است كه ابوبكر درباره خودش مى گفت ... گشته

من والى و! اى مردم : شده كه ابوبكر در خطبه اى به مردم گفت  حال آن . زمامدار شما شده ام  
كه مرا! كه هیچ گونه امتیاز و برترى بر شما ندارم ، هان  است همراه ، پس هرگاه مرا  شیطانى 

 .(765) خشمگین یافتید از من بپرهیزید

 : مؤ ّلف

خالفت به او  جا دارد به عمر گفته شود كه تو خودت در مقام بیان عدم لیاقت زبیر براى تصدى
و یك روز انسان و روز دیگر شیطانى ، پس اگر تو خلیفهت : گفتى مسلمین باشى ، آن روز كه  

بنابراین ، تو چگونه با  .خواهد بود خوى شیطانى بر تو غلبه كرده چه كسى امام و رهبر این مردم
مسلمین برگزیده اى ، با این كه ابوبكر خودش اعتراف  ابوبكر بیعت نموده و او را به عنوان خلیفه

وده كه داراى چنان حالتى استنم و تو خودت نیز به وجود چنین حالتى در او اذعان نموده اى ،  
عمل خالد بن ولید در  قتل مانعین زكات و دیگرى در مورد تایید و امضاى یكى در مورد حكم

 ...كشتن مالك بن نویره و

ى با همدر هر حال ، با این كه عمر در جهات مختلف با ابوبكر یكى بوده و تفاوت نداشته اند  
عدم اجراء حد قصاص و حد زنا درباره خالد(ولى آن كار خالف ابوبكر را  نپسندیده و به آن  (



 . كه آن را به مسخره مى گرفت سیف اهللا راضى نبوده است و نیز به لقب دادن ابوبكر خالد را به

مانى ودر شمشیر خالد نافر : عمر به ابوبكر مى گفت : ابن اثیر آمده  كامل در معصیت هست ،  
به خطا   خالد در تاویلش  : و این مطلب را بارها به او تذكر مى داد، تا این كه ابوبكر به او گفت

، زبانت را از او)یعنى خطایش عمدى نبوده (رفته است  برگیر، و من شمشیرى را كه خدا بر سر  
اخت نمود و آنگاه خالد را به نزد خونبهاى مالك را پرد كافران فرود آورده نیام نخواهم كرد، و خود

كه قبایى بر تن و عمامه اى كه تیر در آن فرو كرده بود بر سر  خود فراخواند، پس خالد در حالى
گردید، عمر چون نگاهش به او افتاد به وى حمله كرد و لباسش را از تنش  داشت وارد مسجد

ى كشى و سپس با همسرش زنا مى مسلمانى را م: او را لگد كوب نمود به او گفت  بیرون آورده
كرد  به خدا سوگند تو را سنگسار خواهم كرد، و خالد هیچ سخن نمى گفت ؛ زیرا تصور مى ! كنى

 . كه نظر ابوبكر درباره او نیز همین است

پذیرفت و از گناه  پس از آن خالد بر ابوبكر وارد گردیده از او عذرخواهى نموده ابوبكر عذرش را
و را وادار به تزویج نمود با این كه عرب آن را درو ا! او درگذشت  ایام جنگ مكروه و مذموم  

و آنگاه از نزد ابوبكر بیرون رفته ، عمر او را دید،. مى شمرد نزد من بیا اى : پس به او گفت  
و عمر دریافت كه ابوبكر او را بخشیده از! پسر ام شلمه  این جهت دیگر چیزى به او نگفت و  

یدمتعرض او نگرد . 

 : مؤ ّلف

آنچه كه عمر  نقض مى كند آن را ...ابوبكر خالد را مجبور به ازدواج نمود : این كه در خبر آمده
زمان جنگ مذموم مى شمرد  و آنچه را كه عرب در ... آنگاه با همسر وى زنا كردى ... : گفته

و بر فرض ارتداد. مباشرت با زنان است نه تزویج با آنان  ... ادعا نموده  مالك چنانچه خالد 
ازدواج نموده است  قتل شوهرش  چگونه با همسر او در حالى كه در عده بوده ، در شب  . 
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از رافع بن ابى  ... جوهرى و او از یعقوب بن شیبه سقیفه ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه از

تجهیز نموده ،   دهى عمرو بن عاص رسول خدا لشكرى را به فرمان :ارفع نقل كرده كه مى گوید
پیامبر به آنان دستور داد هر كس را كه دیدند او را با خود . در آن لشكر بودند ابوبكر و عمر نیز

 ببرند تا این كه به ما رسیدند از ما خواستند تا با آنها خارج شویم ، ما دعوتشان را در جنگ
به آن افتخار مى كنند كهغزوه اى كه شامیان  ذات السالسل پذیرفته در غزوه صلى اهللا  رسول خدا 
میان آن بوده امیر و فرمانده نموده  عمرو بن عاص را بر لشكرى كه ابوبكر و عمر در علیه و آله

من با خود گفتم: رافع مى گوید. شركت كردیم  فرصت مناسبى است كه من در این غزوه یكى از  
صیات دین اسالم صحبت نموده از او راهنمایىرسول خدا را برگزیده با او در باره خصو  یاران  

صلى اهللا علیه  رسول خدا بخواهم ؛ زیرا كه براى من عزیمت به مدینه و تشرف به محضر حضرت
) فدكى (ابوبكر عبایى . برگزیدم  میسر نبود، به همین جهت ابوبكر را براى این منظور و آله



ت ، و به هنگام پیاده شدن آن را مى پوشید انداخ داشت كه به هنگام سوار شدن آن را زیر پا مى
صلى  رسول خدا او را بخاطر پوشیدن آن نكوهش نموده پس از هوازن و این همان عبایى است كه
جالل بیعت نمى كنیم و چون جنگ را به پایان رساندیم  گفتند ما به صاحب شكوه و اهللا علیه و آله

من در این سفر: به ابوبكر گفتم  ، از اینرو مرا بر تو حقى است ، اینك به من  مصاحب تو بودم 
 . مند گردم چیزى بیاموز تا از آن بهره

خودم چنین قصدى داشتم ، خداى را بندگى كن ، و براى او شریك قرار مده: ابوبكر گفت  نماز و  
حكومت  زكات واجب خود را ادا كن ، و حج و روزه ماه رمضان را انجام ده ، و بر هیچ دو نفرى

 . مكن

توضیح ده  گفتم سفارش تو را درباره انجام عبادات فهمیدم ، اما علت نهى از امارت را خودت برایم
 . ، مگر نه این كه هر خوبى و بدى كه به مردم مى رسد بر اثر حكومت است

حال: ابوبكر گفت  كه توضیح خواستى بدان كه مردم طوعا و كرها به اسالم گردن نهادند و  
ستم ستمگران در امان خود قرار داد، آنان همسایگان خدا و در پناه اویند، پس  از خداوند آنان را

 بر آنان ستم روا دارد پروردگار خود را كوچك شمرده ، به خدا سوگند یكى از شما هر كس كه
 . گوسفند همسایه خود را به تعدى از او بگیرد خداوند یار و پشتیبان همسایه اوست

ه رسول خدااین گذشت و دیرى نپایید ك من از  از دنیا رحلت نمود، پس صلى اهللا علیه و آله 
ابوبكر است: پرسش نمودم ، گفتند صلى اهللا علیه و آله جانشین رسول خدا  . 

همان كسى كه مرا از امارت باز مى داشت ؟: گفتم   

بله: گفتند  . 

او دیدار كنم تا  پس من بار سفر بسته به مدینه رفتم و در پى فرصتى بودم تا بطور خصوصى با
مرا مى شناسى ؟ من فالن: این كه چنین فرصتى دست داده به او گفتم  فرزند فالنم ، آیا بخاطر  

 دارى همان وصیتى را كه به من نمودى ؟
بله ، ولى رسول خدا از دنیا رحلت نمود و مردم تازه عهد به جاهلیت ، از اینرو مى: گفت   

مانا كه یارانم مرا به این كار وادار نمودند وترسیدم دچار فتنه و فریب گردند، و ه پیوسته عذر مى  
 .(766) ... آورد تا این كه من عذرش را پذیرفتم

 : مؤ ّلف

كه عذرش را پذیرفتمهمواره برایم عذر مى آورد تا این : اینكه در خبر آمده : پاسخش باید گفت  در 
ابراهیم به او گفت. مردى نزد ابراهیم نخعى عذرخواهى مى نمود  : 

قد عذرتك غیر معتذر
 ان المعاذیر یشوبه الكذب



بل االنسان على نفسه  :و هر كس خود به حقیقت عذرهایش آگاه است ، خداى تعالى مى فرماید
و بد خویش آگاه است ، و هر چند بر خود  بلكه انسان خود بر نیك (767) ؛ بصیره ولو القى معاذیره
اما واهللا لقد تقمصها فالن و انه لیعلم ان  :این باره فرمود در علیه السالم و امیرالمومنین .عذر بیفكند

منها محلى  .(768) ... محل القطب من الرحى 

سوگند به خدا آن شخص جامه خالفت را به تن كرد با این كه مى دانست! هان اى مردم  كه  
سیاب است كه به دور آن مىموقعیت من نسبت به خالفت ، موقعیت مركز آسیاب به آ و  .گردد 

قل ال تعتذروا لن نومن لكم قد نبانا اهللا من  یعتذرون الیكم اذا رجعتم الیهم :خداى تعالى مى فرماید
 .(769) اخباركم

بر مى گردید براى شما عذرهاى بیجا مى آورند، به آنهاآنگاه كه به سوى آنان  بگو عذر نیاورید  
نقل آن  و جوهرى پس از ...حال شما را براى ما روشن گردانید كه تصدیق شما نكنیم ، خدا حقیقت

از على: خبر از حبیب بن ثعلبه نقل كرده كه مى گوید سوگند به  : گفت شنیدم كه مى علیه السالم 
سه بار -و زمین  پروردگار آسمان به من عهد سپرده كه امت  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا - 

 (770) كرد پس از من با تو غدر خواهد

اكتفا مى كنیم به  در پاسخ آن .مى ترسیدم امت دچار فتنه و فریب گردد : و این كه ابوبكر گفته
كه جمعى از -سالم اهللا علیها  -گفتار سرور زنان عالم ، فاطمه زهرا  بزرگان عامه آن را نقل  

بدین شرح آورده كه آن مخدره در میان  بالغات النساء كرده اند، از جمله احمد بن ابوطاهر در
مانند راه رفتن رسول خدا بود،   ه رفتنش حالى كه را زنان بنى هاشم به جانب ابوبكر روان گردید در

 :با او به محاجه پرداخت ، و در ضمن آن به او فرمود تا این كه بر ابوبكر وارد گردیده
برگزید ناگهان خار  تا آن زمان كه خداوند جایگاه پیامبرانش را براى پیامبرش  ... نفاق پدیدار گشت  

به سخن آمد، و ، و پیراهن دین پوسیده گردید، و گمراه خاموش دروغگوى بى درد جلو افتاد، و  
شما رخنه كرد، و شیطان سركشیده بر شما  بزرگ تبهكاران فریاد برآورد، پس در میان اجتماعات

اهل اجابتتان یافت ، و نگران فرمان وى ، سپس شما را به  بانگ و فریاد زد، پس شما را فراخوانده
خشم آورده ضعیفتان یافت ، تا اینكه بر شتر دیگرى  و شما را به حركت واداشته سبكسرتان دید،

به وفات(آبگاه خود وارد شدید، اینها همه در حالى روى داد كه عهد  داغ نهادید، و در غیر رسول  
قریب ، و رنج مصیبت بزرگ ، و زخم التیام نیافته ، به) خدا اال  :خیال خود از فتنه مى ترسیدید 

طه بالكافرینفى الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحی آگاه باش كه خود به فتنه درافتادند، و همانا دوزخ  ؛ 
 .... داشت به آن كافران احاطه خواهد

   !مس او طال شد -85

نقل كرده كه مى  طبرى در تاریخش از مثنى بن موسى بن سلمه ، از پدرش ، از جدش سلمه
در فتح: گوید قطعه اى از مس (دیگ مسى  شركت داشتم ، پس در میان سهم من از غنائم ، ابله 

قرار گرفت ، و چون در آن دقت كردم دیدم طالست ، به وزن)  هشتاد هزار مثقال ، پس در این  



یاد مى كند كه روزى كه این دیگ به  باره از عمر نظرخواهى شد، عمر پاسخ داد اگر او سوگند
. لمانان تقسیم مى شودكنند، وگرنه بین مس وى تحویل داده شده مس بوده آن را به او تسلیم مى

من بر آن قسم یاد كردم و: سلمه مى گوید دیگ را به من رد نمودند، و سرمایه اصلى اموال ما در  
 .(771) امروز از همان است

 : مؤ ّلف

جهت نافع است كه او سلمه با مسلمانان خیانت ننموده و مستحق این سوگند تنها در این كیفرى  
بنا به  -تصرف نماید و  نیست ، نه این كه بتواند مال مسلمین را كه بطور اشتباه گرفته براى خود

تعداد شركت كنندگان در این جنگ از مسلمانان سیصد -نقل طبرى  نفر بوده و غنیمت به دست  
نفرى دو درهم ؛ بنابراین ، این چهآمده ششصد درهم ، هر  عدالتى است كه سیصد نفر جملگى  

 !مثقال طال؟ ششصد درهم ببرند و یك نفر به تنهایى هشتاد هزار

عمر در: آورده  تاریخ بغداد خطیب در -86  : و در ضمن آن گفت براى مردم خطبه خواند، جابیه 

كه بخواهد گمراه مى كند، و هر  خدا هر كس را (772) ؛ فان اهللا یضل من یشاء و یهدى من یشاء
مسیحى از حاضران پرسید؛ امیر شما چه  در این موقع كشیش .كس را كه بخواهد هدایت مى كند

 مى گوید؟

مى گوید: گفتند ؛ خدا هر كه را بخواهد گمراه مى كند...ان اهللا یضل من یشاء : . 

یاوه مى گوید خدا عادل: كشیش گفت  تر از آن است كه كسى را گمراه سازد، این مطلب به عمر  
طلبیده به وى گفت بلكه خدا تو را گمراه نموده ، و اگر چنین نبود كه  رسید، پس او را به نزد خود

دماسالم تازه عهد هستى گردنت را مى ز  نسبت به دین  (773). 

 : مؤ ّلف

نمود و  اگر چه آن تعبیر در قرآن آمده ولى از آیات متشابهه است كه به ظاهر آن نمى شود اخذ
ن را روشن ساختهعقال باید آن را تاویل كرد، و خداوند در جمالت بعد مقصود از آ  :كه مى فرماید 

به ان  و ما یضل به اال الفاسقین الدین ینقضون عهد اهللا من بعد میثاقه ، و یقطعون ما امر اهللا
 .(774) ... یوصل

ر فاسقان را، كسانى كه مى شكنند عهد خدا را پس از آنو گمراه نمى كند به آن مگ ... كه محكم  
صله رحم(بستند، و قطع مى كنند آنچه را كه خداوند به پیوند آن امر كرده است  را قطع مى  

، و در زمین فساد مى كنند)كنند خود مرتكب آن  یعنى ، هر كس كه به اراده و سوء اختیار ...
را نداشته ناچار خداوند او را به اعمال گردد، شایستگى هدایت الهى حال خود در گمراهیش رها  

بعالوه ، آیا در... مى كند، كه گویى او را گمراه نموده است  اسالم ارشاد و راهنمایى كردن به  
 !قتل و گردن زدن است ، در صورتى كه نتوان پاسخ صحیح گفت ؟ تهدید به

   !عثمان گفت در قرآن لحن وجود دارد -87

هست كه عرب) خطاهاى اعرابى (در قرآن لحن : عثمان مى گفت : ر تفسیرش آورده ثعلبى د آن  



آیا آنها را تغییر نمى دهى ؟: كسانى به او گفتند. را ناصحیح دانسته   

آنها را به حال خود بگذارید كه نه حرامى را: گفت   .حالل و نه حاللى را حرام مى كند 

ردخدا در این باره با كسى مشورت نك -88   

 .(775) اتبعوهم باحسان والسابقون االولون من المهاجرین واالنصار والذین ثعلبى در تفسیر آیه شریفه

كه به طاعتآنان كه در صدر اسالم سبقت به ایمان گرفتند، از مهاجر و انصار، آنان  خدا  
روایت شده كه عمر بن خطاب آیه را: آورده  ... پیروى آنان كردند از سایر امت به این صورت  

و  االنصار راء برفع اتبعوهم باحسان والسابقون االولون من المهاجرین ، واالنصار الذین :قرائت كرد
 . الذین بدون واو با

سر راء، و با واو صحیح استبه ك واالنصار والذین : ابى بن كعب به او گفت پس عمر آن گونه  . 
به خدا: قرائت خود را چندبار تكرار نمود تا این كه ابى به او گفت  سوگند من آن را نزد رسول  

 . موقع در بقیع نان مى فروختى خوانده ام و تو آن واو با والذین اتبعوهم خدا

ودیم و شما خود را فارغنم  راست گفتى ، شما حفظ كردید و ما فراموش : عمر گفت  ساختید و ما  
 . مشغول گشتیم ، و شما حاضر شدید و ما غائب

آیا انصار هم در میان آنان هستند؟: و آنگاه عمر به ابى گفت   

من: عمر گفت   پس . بله ، و با خطاب و پسرانش در این باره مشورت نشد: ابى  خیال مى كردم  
هستیم كه هیچ كس به آن نمى رسدما مهاجرین داراى چنان مقام و منزلتى   (776). 

 : مؤ ّلف

كه آیا  این است آیا انصار نیز در میان آنان هستند : ظاهرا مقصود عمر از این جمله كه گفته
عطف بر به جر خوانده مى شود تا انصار لفظ كه در نتیجه انصار نیز بمانند  باشد، مهاجرین 

از پیشى گیرندگان به ایمان صدر اسالم(مهاجرین  باشند، یا این كه نه ، بلكه مهاجرین تنها  ( 
كه خودش نیز از -پس ابى . داراى آن امتیازند انصار هم از : به او پاسخ داد كه  -انصار بود  

مپیشى گیرندگان به ایمان صدر اسال مى باشند، و آن زمان كه خداوند انصار را در زمره آنان  
به انصار بى اعتنا بود نظرخواهى ننمود كه آیا انصار را جزء  قرار داد از پسر خطاب كه نسبت

 . آنان بیاورد یا نه
به  من گمان مى كردم كه ما مهاجرین داراى وجه و مقامى هستیم كه هیچ كس : و اما اینكه گفته

علو مقام و رفعت شان سابقین اولیه از: به او گفته مى شود آن نمى رسد مهاجرین از حیث كبرى  
 رضى اهللا عنهم و رضوا عنه ؛ : معلوم و اما صغراى آن از كجا؟ زیرا در ادامه آیه شریفه آمده

صلى اهللا علیه  -، و كسى كه رسول خدا خشنود خدا از آنان خشنود است ، و آنان از خدا (777)
به هنگام وفات او را از نزد - و آله  رسول خدا  خود بیرون كرده بخاطر منع او از وصیت نمودن 

چگونه خداوند از او راضى است ؟... و نسبت هجر به او و . 

   دو شیوه متضاد -89



عمر به خانواده و نزدیكانش بخاطر: عثمان مى گفت : آمده  طبرى در تاریخ رضاى خدا مالى  
 .(778) نمى داد، و من بخاطر رضاى خدا بر آنان مى بخشم

 : مؤ ّلف

بخل ورزیدن و نبخشیدن به نزدیكان از اموالى كهاین گفتار عمثان مغالطه است ؛ زیرا  خدا به  
خواهد بود؛ زیرا خداى  انسان عطا نموده ، هیچ گونه قربتى نداشته بلكه موجب بعد از پروردگار

 و دارایى خود را در راه (779) ؛ المال على حبه ذوى القربى والیتامى والمساكین وآتى : تعالى فرموده

 .دوستى به خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران صرف كند
 همچنین بخشیدن به آنان از مال دیگران و حقوق مسلمانان نیز به نتیجه اى جز دورى از

 .عمل مى كرد پروردگار نخواهد داشت ، آن گونه كه عثمان

نانچه ابن قتیبه درچ عثمان عموى خود، حكم بن عاص را كه: آورده  معارف  صلى اهللا  رسول خدا 
پناه نداده بودند، پناه داده و صد  او را از مدینه تبعید نموده و ابوبكر و عمر هم او را علیه و آله

و رسول خدا. المال نیز به او بخشید هزار درهم از بیت ) مهزور  ا به مسلمانان ر ) محل بازار مدینه 
كه رسول خدا -و فدك را . هبه كرد بخشید و عثمان آن را به پسر عموى خود حارث بن حكم  

به پسر  -بخشیده بود  -سالم اهللا علیها  - آن را به دخترش فاطمه زهرا صلى اهللا علیه و آله
و. عمویش مروان هدیه نمود تقدیم داشت را فتح كرده ، خمس آن را گرفته یكجا به مروان افریقیه   

(780). 
   آینده نگرى عمر -90

اى: هنگامى كه عمر مجروح گردید گفت : ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه آورده  یاران  
را اگر چنین نكنید عمرو بن عاص ویكدیگر را نصیحت و راهنمایى كنید؛ زی! محمد عثمان بر  

 .شما غلبه خواهند كرد

محمد بن نعمان معروف به: آنگاه ابن ابى الحدید گفته  در بعضى از  یكى از علماى امامیه مفید 
عاص و معاویه بوده  مقصود عمر از این جمله تحریك و تطمیع عمرو بن : كتابهاى خود آورده

یرا معاویه كارگزار و امیر او بر شامدر به دست آوردن خالفت ؛ ز  بوده و عمرو بن عاص بر  
از اینرو این سخن . به على برسد مصر، و مى ترسیده عثمان از اداره خالفت باز مانده و خالفت
پایه هاى حكومت و سلطنت خود را بر آن دو اقلیم  را گفته تا در مصر و شام به گوش آنان رسیده

ى خلیفهمستحكم گردانند، تا اگر عل  .شود نفوذ و تسلطى بر آن دو مملكت نیابد 

ولى به عقیده من این استنباط نشات گرفته از كینه و: سپس ابن ابى الحدید گفته  عداوت است ،  
كند، ولیكن از جایى  چرا كه عمر پرهیزكارتر از آن است كه چنین فكر و خیالى در دلش خطور

ائب ، از اینروكه او مرد با فراستى بوده و در حدسهایش ص بسیارى از امور آینده را پیشگویى  
به: چنانچه ابن عباس در باره او گفته . كرده است  خدا سوگند كه اوس بن حجر در این شعرش  

 : غیر او را قصد نكرده است



اال لمعى الذى یظن بك الظن
 كان قد راى وقد سمعا

را در تو دیده و یا شنیدهمرد تیزهوشى كه هرگاه گمانى درباره تو برد، گویى آن   .(781) است 

 : مؤ ّلف

و از جمله. ما منكر فراست عمر نیستیم ، عمرو بن عاص و معاویه هم با فراست بوده اند  

ده ، آن هنگام كه معاویه احساس كرد كهزیركیهاى عمرو بن عاص یكى در جنگ صفین بو   

حال اضمحالل است ، دست به دامان عمرو  امیرالمومنین در آستانه پیروزى ، و لشكر او در
من از آغاز، چنین روزى: گردید، عمرو به او گفت  را براى تو پیش بینى مى كرده عالج كار را  

ه قرآنها را باال بریم ، و قائل به تحكیم قرآن چاره این است ك نیز براى تو تدبیر نموده ام ، تنها راه
 .! شویم

تنها راه: همچنان كه براى معاویه آخر كارش را مانند اولش تدبیر نموده به او گفت  نگهدارى و  
را با خود  شراحیل حفظ شامیان در تحت نفوذ و سیطره تو، به این است كه نظر شیخ عرب شام ،

ذهن او القا كنى كه على مساعد گردانى ، بدین وسیله كه در عثمان را كشته است و براى تامین  
خود را وادار كنى كه نزد او بر آن  این مقصود باید در اولین مالقات با او، جمعى از معتمدین

مطلبى را باور كرد هیچ چیز آن را از ذهن  موضوع گواهى دهند، و روحیه او طورى است كه اگر
كار را كرد، پساو بیرون نمى كند، معاویه همین  در همان مجلس شراحیل برخاست و به معاویه  

بر من ثابت شده كه على عثمان را: گفت  كشته است ، حال اگر به خونخواهى او برنخیزى تو را  
 : شراحیل گفت معاویه صحت راى و درستى تدبیر عمرو را دریافته به از شام بیرون مى كنم ، پس

مان تو هستممن مطیع و گوش به فر  سمعا و طاعه  (782). 

 علیه السالم و زیركى معاویه نیز به گونه اى بوده كه مردم مى پنداشتند كه او از امیرالمومنین

هواهللا ما معاوی :زیرك تر است ، تا اینكه خود آن حضرت فرمود بادهى و منى ولكنه یغدر و یفجر؛  
 .خدعه و نیرنگ مى كند و دروغ مى گوید به خدا سوگند معاویه از من زرنگتر نیست ولیكن او

كنید، حال  شما از تیزهوشى كسرى و قیصر تعریف مى : و نیز عمر درباه او به یاران خود گفت
 .! آن كه نزد شماست جوان قریش ، معاویه

معاویه یكى این بوده كه آن هنگام كه عمرو بن عاص دین خود را به و از جمله زیركیهاى معاویه  
چنانچه -فروخت و به او قول داد كه وى را در برابر امیرالمومنین مساعدت دهد  گذشت كه جنگ  

و در عوض -صفین را از اول تا به آخرش براى او تدبیر و طراحى نمود  با معاویه شرط كرد كه  
ش برسد فرمانروایى مصر را به او بدهدآنگاه كه به مقصود و معاویه هم قبول كرده و به شرط  

 .خود وفا نمود

كند، و  عمرو بن عاص تصمیم گرفت كه با هیاتى از ماموران عالیرتبه خود از معاویه دیدن



كه من در مصر: معاویه حدس زد كه عمرو به همراهانش خواهد گفت  مستقل بوده ، از اینرو به  
بر معاویه او را به عنوان هنگام ورود نكنید، و به همین جهت معاویه به تمام  خطاب امیرالمومنین 

ورود آنان جلو تمام درها با آنان به شدت و  نگهبانان و دربانان قصر خود دستور داد كه هنگام
موقعى كه آنان بر معاویه وارد شدند از شدت ترس و  خشونت برخورد كنند، آنها هم چنین كردند

ى كه از معاویه در دلشانوحشت  .! رسول اهللا السالم علیك یا :افتاده بود، بدون اختیار به او گفتند 

گفتم به او یا امیرالمومنین  پس وقتى كه خارج شدند عمرو به آنان عتاب نمود كه من به شما
 !گفتید رسول اهللا یا نگویید، شما

و رفتار را نداشتند، و آنچه كه آن عالم اعمال  و اگر آنان داراى فراست نبودند، قدرت انجام آن
 . نموده الزمه آن فراست است امامى ، شیخ مفید، از گفتار عمر استنباط

شیعه نقل كرده  و پاسخ ابن ابى الحدید به مفید نظیر پاسخى است كه شیخ بهایى از زبان بعض
او بر بعض عامه اشكال كرده كه شما در كتب صحاح خودتان: كه گفته  ن صفحه آورده در فال 

ابوبكر و  : ، و در فالن صفحه نیز نقل كرده اید كه رسول اوست غضب فاطمه غضب خدا و :اید
 و خشمگین نمودند، و فاطمه از دنیا رحلت نمود در حالى كه از آنان غضبناك بود عمر فاطمه را

ب شدهنتیجه این دو روایت این است كه آنان خدا و رسولش را به غضب آورده و مستحق عذا اند  
من كتاب را دیدم ، ولى: تا كتاب را ببینم ، و پس از چندى گفت : پس آن مرد پاسخ داد تو شماره  

 .! صفحات كتاب را صحیح نگفته بودى

مرد  و در خصوص همین مساءله نیز ابن ابى الحدید پاسخى گفته كه دست كمى از پاسخ آن
از -سالم اهللا علیها  -فاطمه : ودصحیح نزد من این است كه گفته ش: او گفته . ندارد دنیا وفات  

. بر او نماز نخوانند نمود در حالى كه از ابوبكر و عمر دلگیر و ناراحت بود، و وصیت كرد كه
و البته بهتر . آنهاست  ولى اصحاب ما بر این عقیده اند كه این از جمله خطاهاى بخشوده شده

ى داشتند، اما از وقوعاین بود كه آنان اكرام و احترام او را نگه م فتنه و تفرقه ترس داشته اند و  
آنان دین و ایمانشان قوى و محكم بوده  آنچه كه به نظرشان اصلح آمده انجام داده اند، چرا كه
ل اولى بدیهى االنتاج و غیر قابل تشكیك است مگر براىشك ؛ زیرا كه قیاس(783) است  سوفیست 

 .ضروریات نزد تردید مى كنند ها كه در

عمر به ابوبكر گفت: آورده  خلفاء و این نص كالم ابن قتیبه است كه در كتاب بیا با هم به نزد  : 
رویم ؛ زیرا كه ما او را ناراحت كرده ایم پس -علیهاالسالم  -فاطمه   -ه نزد فاطمه با هم ب 

رفته و اجازه حضور طلبیدند، ولى آن حضرت به -علیهاالسالم  آنان اجازه نداد، پس به نزد على  
رفته او را شفیع قرار دادند حضرت -علیه السالم  - آنان را به نزد فاطمه برد، و چون در مجلس  

علیهاالسالم - آن مخدره نشستند، فاطمه  به جانب دیوار نمود، پس  روى خود را از آنان برگردانده - 
سالم  -آنگاه فاطمه  - تا این كه آورده  -مخدره پاسخشان را نداد  به آن حضرت سالم كرده ، آن

به آنان -اهللا علیها  اگر حدیثى از رسول خدا: فرمود  نقل كنم كه  برایتان صلى اهللا علیه و آله 



آرى: خودتان هم آن را مى دانید به آن اقرار مى كنید؟ گفتند  . 

شما را به خدا سوگند مى دهم آیا نشنیدید كه: پس فرمود خشنودى فاطمه  :رسول خدا مى فرمود 
بله: گفتند ؟ خشنودى من و غضب فاطمه غضب من است  . 

من خدا و فرشتگان او را شاهد مى گیرم كه شما مرا خشمگین نموده ، خشنودم: سپس فرمود  

از  و پس ... م شكایت شما را به او خواهم كردنساختید، و آنگاه كه رسول خدا را مالقات كن آن  
به خدا سوگند من در هر نمازم بر تو نفرین مى كنم: به ابوبكر فرمود  (784). 

ا كرده ، تنها تاریخ درباره آنو اما آن قداستى كه ابن ابى الحدید براى عمر ادع . قضاوت مى كند 
 :اینك به این فراز از تاریخ توجه كنید

هنگامى كه عمر خالفت را در میان: از ابوصادق نقل كرده كه مى گوید... یحیى حمانى از  

اگر دو نفر با یك نفر بیعت كرد و دو نفر دیگر: شوراى شش نفره قرار داد به آنان گفت  با یكى  
ا آن سه نفرى باشید كه عبدالرحمن بن عوف در میان آنهاست ، و سه نفردیگر، ب  .دیگر را بكشید 

پس به او  از خانه بیرون آمد در حالى كه بر دست عبداهللا بن عباس تكیه زده ، علیه السالم على
همانا كه قوم ، پس از! اى ابن عباس : فرمود با شما دشمنى  صلى اهللا علیه و آله رسول خدا 

د آن گونه كه باكردن رسول خدا در زمان حیاتش ، آرى ، به خدا سوگند هیچ چیز شمشیر، آنان را  
ابن عباس پرسید، مگر چطور؟. نمى گرداند به حق بر  

اگر دو: آیا شنیدى گفتار عمر را كه گفت : به وى فرمود علیه السالم امیرالمومنین نفر با یكى و  
با آن سه نفرى باشید كهدو نفر دیگر با یكى دیگر بیعت كردند،  عبدالرحمن در میان آنهاست و  

 .سه نفر دیگر را بكشید

آرى: ابن عباس   . 

آیا مى دانى كه عبدالرحمن پسر عموى سعد و نیز عثمان داماد عبدالرحمن است : امیر المومنین 
 ؟

بله: ابن عباس   . 

، عبدالرحمن ، عثمان باپس با این ترتیب عمر مى دانست كه این سه نفر؛ سعد: امیرالمومنین  هم  
بنابراین ، عمر  اتفاق نظر دارند و با هر كدامشان بیعت شد دو نفر دیگر نیز با او خواهند بود،
و زبیر نمى دهد،  دستور قتل مخالفین آنها را داده ، و با كشتن من اهمیتى به كشته شدن طلحه

 . آنچه براى او مهم است كشتن من است
مر این بود كه تركیب شورایش را طورى قرار داد كه بجز این كهو از جمله فراستهاى ع عثمان را  

متزلزل نمود؛ زیرا او  بر امیرالمومنین مقدم داشت ، خالفت آن حضرت را پس از عثمان نیز
مى كشند و  بخوبى مى دانست كه مردم عثمان را بخاطر كردارش  علیه  طبیعتا با امیرالمومنین 

از طرفى هم مى دانست كه طلحه و بیعت مى كنند، و السالم زبیر كامال با هم توافق نظر دارند،  
داد تا در برابر آن حضرت قیام كنند؛ چنان  پس آنان را نیز مانند آن حضرت در میان شورا قرار



و نیز مى دانست كه معاویه آن . جمل را به وجود آوردند كه این كار را هم انجام دادند و جنگ
با تسلطى اعجوبه مكر و تزویر از زمان خالفت عمر تا زمان -كه بر شام دارد، و مدتى طوالنى    

اهل آن سامان را به دلخواه خود تربیت نموده مى تواند در -قتل عثمان  علیه  مقابل امیرالمومنین 
بن عاص نیز یار و همراه او، و  به بهانه خونخواهى پسر عمش عثمان قیام كند و عمرو السالم

جنگ صفین پدید آمدچنین هم شد، و  . 

صلى - و همان گونه كه عمر فردى مانند معاویه را كه دشمنى او را نسبت به پیامبر  اهللا علیه و  
مى شناخت فرمانرواى اقلیمى چون شام نمود به منظور  و اهل بیتش  -آله  تضعیف امیرالمومنین  

نین هیچ پست و مقامى همچ. باشد تا اگر خالفت به آن حضرت برسد نفوذى در آن منطقه نداشته
چنانچه مسعودى در. حضرت نگردد به احدى از بنى هاشم هم نمى داد، تا سبب تقویت آن مروج  
عمر به نزد من فرستاد و گفت: نقل كرده كه مى گوید از ابن عباس الذهب از  حمص عامل شهر : 

ید دارم كه تو از اهل خیر هم اندك ، و من ام دنیا رفته ، و او مردى درستكار و خیر بوده ، و
كه مرا رنج مى  -و آن را از تو ندیده ام  -هست  جمله آنان باشى ، ولى درباره تو چیزى در دلم

چیست ؟) عامل شدن (حال بگو نظرت درباره عمل  دهد،  

قبول نمى كنم مگر این كه آنچه كه در دلت هست آن را به من بگویى: ابن عباس   . 

مى خواهى چه كنى ؟: عمر  

مى خواهم آن را بدانم تا اگر واقعا در من عیبى هست كه موجب نگرانى تو شده: اس ابن عب  

گردد، و در این  خودم نیز از آن نگران باشم ، و اگر برى هستم بر تو معلوم شود و رفع نگرانیت
مى پذیرم ، زیرا كمتر اتفاق افتاده) حمص (صورت عمل تو را در آنجا  كه من چیزى را ببینم و یا  

مال آن را بدهم ، مگر این كه آن را مورد بررسى قرار مى دهماحت ! اى ابن عباس : عمر گفت  . 
عامل من باشى و در آن حال مرگ من فرا رسیده بگویى بیا به سوى ما نه  از این مى ترسم كه تو

خالفت(دیگران  باالخره نظرت : عمر به او گفت  -: تا این كه آورده  -) را براى خود بخواهید 
یست ؟چ  

نظرم منفى است: ابن عباس   . 

چرا؟: عمر  

زیرا اگر قبول كنم با آن گمانى كه تو درباره من دارى همواره خاشاكى: ابن عباس  خواهم بود در  
 .چشم تو

پس مرا در این باره راهنمایى كن: عمر  . 

باشدبه عقیده من كسى را انتخاب كن كه از هر جهت مورد اطمینان و اعتماد تو : ابن عباس   
(785). 

 : مؤ ّلف

ابوسفیان و امثال  چنین كسى كه ابن عباس به عمر گفته افرادى مانند مغیره بن شعبه و معاویه بن



مى باشند -علیه السالم  -اینها از منافقین و دشمنان امیرالمومنین  . 

   علت گرفتن فدك

به وسیله او و ابوبكر به همین -علیهاالسالم  -و نیز گرفتن فدك از حضرت فاطمه   -منظور  
بوده ، و گرنه چگونه آنان ادعاى هر كسى را كه نسبت -تضعیف جانب امیرالمومنین  به رسول  

م راادعایى داشته مى پذیرفته اند، و بلكه مرد صلى اهللا علیه و آله خدا به آن تشویق مى نموده  
را ادا و به وعده هاى او وفا مى  اند، تا چنین وانمود كنند كه آنان جانشینان پیغمبر بوده قرض او

رسول خدا درباره امیرالمومنین شنیده بودند، ولى ادعاى فاطمه  كنند، چرا كه این موضوع را از
سالم اهللا علیها -زهراء  فدك ، و همچنین شهادت امیرالمومنینسرور زنان عالم را درباره  -  علیه  

. آن مخدره نپذیرند، با این كه قرآن به طهارت و عصمت آنان گواهى داده است  را براى السالم
هنگامى كه مامون در: آمده  فتوح البلدان چنانچه در هجرى ، فدك را به اوالد فاطمه  210سال  

برگرداند، در نامه اى -علیهاالسالم  -زهرا  عامل خود در مدینه چنین نوشتبه    -رسول خدا  : 
فدك را به -صلى اهللا علیه و آله  رسول خدا  دخترش فاطمه بخشیده و این موضوع نزد خاندان 

تا این كه -معروف و مشهور و بدون هیچ گونه اختالف و تردیدى بوده  پس اگر بعد از  -نوشته  
به و یاوفات رسول خدا اعالم شود كه هر كس كه صدقه و یا ه صلى اهللا  حقى از رسول خدا 

 -مقبول و ادعایش مسموع خواهد بود، همانا گفتار فاطمه  طلب دارد بگوید كه قولش علیه و آله
درباره آنچه كه -علیهاالسالم   .(786) رسول خدا به او بخشیده ، اولى و احق به پذیرش است 

  : مؤ ّلف

از تصدیق دیگران اولى است ولیكن از آنجا كه -علیهاالسالم  -گرچه تصدیق فاطمه  این تصدیق  
اند، و  موجب ضعف حكومت و سلطنت آنان مى شده ، الجرم از پذیرفتن آن سرباز زده

ان بن حنیف نوشته مى فرمایدامیرالمومنین خود دراین باره در نامه اى كه به عثم بلى كانت فى  :
نفوس آخرین ، و نعم  ایدینا فدك من كل ما اظلته السماء، فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها

 . الحكم اهللا
از(بله ، از تمام آنچه كه آسمان بر آن سایه افكنده  فدك در دست ما بود، پس گروهى ) مال دنیا 

امام(، و گروهى دیگر )از ما گرفتندبه غصب آن را (بخل ورزیده  بر آن اهل بیتش  و علیه السالم 
بخشش نموده از آن گذشتند، وخداوند نیكو داورى است)   (787). 

ءبالغات النسا و احمد بن ابوطاهر در سقیفه و جوهرى در مى  -بزرگان آنان هستند  كه از - 
در ضمن خطبه اش به -علیهاالسالم  - كه فاطمه : نویسند ابا ! اى پسر ابى قحافه :ابوبكر فرمود 

! ولى من از پدرم ارث نبرم ؟ عجب دروغى گفتى  دارد خدا از این كه تو از پدرت ارث ببرى
با(بگیر آن را مهار كرده ، و زین بسته  كه در روز رستاخیز تو را مالقات ) é= تمام توابع و ضما 
داورى است و ضامن محمد، و وعده گاه قیامت ، و به هنگام  خواهد نمود، همانا خداوند نیكو

رستاخیز(ساعت  اهل باطل زیانكار، و براى هر خبرى وقت معینى است ، و بزودى بر شما  (



تار، و عذاب دائم خدا را كدامیك از ما و شما به عذاب ذلت و خوارى گرف معلوم مى شود كه
هیچ روزى دیده نشده بود كه زن و مرد مدینه بیش از آن روز: راوى مى گوید.شد مستوجب خواهیم  

 .(788) گریسته باشند

است ، و شرح ماجرا غم انگیز، و در همین جا عنان قلم به هر حال گفتنى در این زمینه بسیار  

  رسول او و اهل بیت طاهرینش  بر مى كشیم ، و خداى را در آغاز و انجام مى ستائیم ، و بر
 .درود مى فرستیم ، براى همیشه تا روز رستاخیز

ع(سخنان على   )  

كوتاه و  را در یك بیان صلى اهللا علیه و آله و اینك شرح داستان جانشینى پس از رسول خدا
 : بشنویم علیه السالم خالصه از زبان امیرالمومنین على

ابوبكره خالفت را مانند پیراهنى در بر كرد - به خدا سوگند، فالن ، ! هان  حال آن كه بخوبى مى  
مى چرخد، سیل علوم و  دانست كه من براى خالفت مانند مركز آسیابم كه آسیاب به دور آن

بلند من سرازیر، و هیچ پرواز كننده به اوج كماالت منمعارف از قله  نتواند رسید، با این همه  
با خود فكر كردم آیا با دست  میان خود و زمامدارى پرده افكنده ، از آن پهلو تهى نمودم ؛ زیرا
ظلمانى صبر پیشه سازم ، آن چنان  خالى به دشمنانم حمله كنم و یا در برابر پیشامدى كور و

كهپیشامدى  و انسان مومن را تا به هنگام دیدار. بزرگسال را فرسوده ، و كم سال را پیر   

صبر نمودم  پروردگارش به رنج و ناراحتى وا مى دارد، دیدم صبر و شكیبایى عاقالنه ترست ، پس
خود را تاراج رفته  در حالى كه در چشمانم خس و خاشاك و در گلویم استخوان بود، چرا كه میراث

تا این كه اولى از این جهان رخت بربست ، ولى امر مى دیدم ، زمامدارى پس از خود را به فالن  
پاس داد -عمر  -شخص  . 

 :متمثل گردید به این شعر اعشى علیه السالم و آنگاه امام

شتان ما یومى على كورها
 و یوم حیان اخى جابر

رنج سفر مى كشم و آن چقدر فرق است میان امروز من كه بر پشت شتر در پهنه بیابانها روز  
 . كه در خدمت حیان برادر جابر در آسایش و راحتى بسر مى بردم

با این كه اولى در زمان حیاتش از مردم خواستار فسخ و اقاله خالفت بود ولى! شگفتا زمامدارى  
خالفت را میان خود  پس از مرگ خود را براى دیگرى بست ، چه بیرحمانه و جدى آنان پستانهاى

شخص اول حكومت را در طبعى خشن قرار داد كه دلها را. سیم كردندتق بشدت مى آزرد، و تماس  
. دنبال آنها پوزشهاى پى در پى  با او ناراحت كننده و خشونت آمیز بود، لغزشهایش بسیار و به
مهارش را بكشد بینى شتر پاره شود، و اگر  مصاحب با او چونان سوار بر شتر چموش كه اگر



ند او را در پرتگاه سقوط هالكرهایش ك  .نماید 
و رنگ به رنگ شدن ، و. بخدا سوگند، مردم در ایام خالفت دوم به اشتباه و سركشى  دورى از  

دومى نیز  حق گرفتار شدند، و من در این مدت طوالنى و مشقت بار تحملها نمودم تا این كه
د كه گمان كرد منبراهش برفت ، ولى امر زمامدارى را در میان گروهى قرار دا هم یكى از آنان  

 . هستم

از شوراى او، چه وقت من در برابر شخص! پناه بر خدا اول در رابطه با خالفت مورد تردید بودم  
گردم ولیكن بناچار با آنان پرواز نموده و در نشیب و  كه اینك با اعضاى این شورا، قرین و ردیف

در این. فراز همراهشان گردیدم  به علت حسد راه كج ) سعد بن ابى وقاص (ز آنان هنگام یكى ا 
به جهت خویشاوندى و این كه داماد ) عبدالرحمن بن عوف (نیز  در پیش گرفت ، و دیگرى

متمایل گشت ، بعالوه ، بر خصلتهاى زشت دیگرشان ، تا این كه نفر سوم  عثمان بود به جانب او
از) عثمان ( خود را فراخ و پرباد كرده ، فكرى جز میان این گروه برخاست در حالى كه شكم  

برخاسته ، همگى) بنى امیه (نداشت ، و به همراه او فرزندان پدرش  خوردن مال خدا را با دهان  
هایش پنبه شد، و اعمالش او  پر مى خوردند، همانند شتر علف بهارى را تا این كه سرانجام بافته

ترا به كشتن داد، و شكم خوارگى وى را به رو انداخ  . 

( ازدحام و انبوه وحشت آور مردم كه به) پس از قتل عثمان  یال كفتار شباهت داشت به سوى من  
علیهماالسالم -روى آورد، به حدى كه حسن و حسین  پایمال شده ، و دو طرف لباسم پاره گردید  - 

هى و چون زمام امور خالفت را به دست گرفتم گرو . گرفتند و همچون گله گوسفند مرا در میان
طلحه و زبیر و یارانشان( از راه منحرف گشته ، و دسته اى ) خوراج (پیمان شكستند، و جمعى  ( 

معاویه و یارانش(  :ستمگرى پیشه نمودند، تو گویى كالم خدا را نشنیده بودند كه مى فرماید ( 

نوال فسادا و العاقبه للمتقی  تلك الدار االخره نجعلها للذین الیریدون علوا فى االرض   (789). 

آخرت را براى آنان كه در زمین اراده علو و فساد و سركشى) بهشت جاودان (ما آن  ندارند  
 . مخصوص مى گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزكاران است

ا شنیده و در خاطر داشتند ولى دنیا در نظر آنان زیبا جلوهآرى ، به خدا سوگند آن ر  نموده دل  
 .آنان را برده بود
سوگند به خدایى كه دانه را شكافته ، و جانداران را آفریده ، اگر نبود آن جمعیت! هان  حاضر در  

كه خدا با  اطراف من ، و این كه حجت خدا با وجود آن یاوران بر من تمام گشته ، و پیمانى
تحمل و سكوت ننمایند، مهار خالفت را  دانایان بسته كه بر پرخورى ستمكار و گرسنگى ستمدیده

انداخته ، و آخر آن را با پیاله اولش  بر دوشش  مانند گذشته عهده دار آن نمى (سیراب مى نموم  
و مى یافتید كه این دنیاى شما). شدم  ردن كه به هنگام عطسه ك(نزد من از اخالط بینى یك بز  

هم ناچیزتر بود) بیرون مى آید  (790). 
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 .60تهذیب ، كتاب النكاح ، باب المهور، حدیث  -93

 .13حدیث . Q =108 6فروع كافى ، ج  -94

 .5حدیث . Q =229 7فروع كافى ، ج  -95

 .Q =132 6فروع كافى ، ج  -96

 .4، حدیث Q =136 6فروع كافى ، ج  -97

 .كه پس از مردن موالیش از سهم فرزندش آزاد مى شود -98

 .16، حدیث Q é188 6ج فروع كافى ،  -99

 .5، حدیث Q é193 6فروع كافى ، ج  -100

 .7، حدیث Q é195 6فروع كافى ، ج  -101

 .6، حدیث Q é223 6فروع كافى ج  -102

 .5، حدیث Q é223 6فروع كافى ، ج  -103

 .1، حدیث Q é13 7فروع كافى ، ج  -104



 .Q é384 Q é7 7فروع كافیت ج  -105

مال سوارى خود را مى كشد و توشه  تعلیل شده كه پیشرو حاجیاندر بعض اخبار چنین  -1062
 ( مولف. (و نمازش را سبك مى شمارد خود را تمام مى كند و جان خود را به زحمت مى اندازد

 .12حدیث . 2396 0 7فروع كافى ، ج  -106-3

 .2397 0 7فروع كافى ، كتاب الشهادات ، باب شهاده القاذفت حدیث  -107

 .27حدیث ... فروع كافى ، كتاب الوصایا، باب ما یحور من الوقف ، -108

 .3اب الرجوع عن الوصیه ، حدیث من ال یحضر، كتاب الوصیه ، ب -109

 .3حدیث . 10139 7فروع كافى ، ج  -110

 .6، حدیث 138. . 7فروع كافى ، ج  -111

 .1، حدیث 139. . 7فروع كافى ، ج  -112

 .2من ال یحضر، كتاب المیراث ، باب میراث المكاتب ، حدیث  -113

 .31، باب المكاتب ، حدیث 8ج . تهذیب  -114

 .9اب المواریث ، باب والء السائبه ، حدیث فروع كافى ، كت -115

 .20حدیث . 209. . 7فروع كافى ، ج  -116

 .4، حدیث 218. . 7فروع كافى ، ج  -117

 .190تاب الحدود، باب حدود الزنا، حدیث تهذیب ، ك -118

، حدیث ...و تهذیب ، كتاب الحدود، حد السرقه ،. 7، حدیث 223. . 7فروع كافى ، ج  -119
23. 

 .7، حدیث 223. . 7فروع كافى ، ج  -120

 .11حدیث . 224. . 7فروع كافى ، ج  -121

 .5، حدیث 226. . 7فروع كافى ، ج  -122

 .6حدیث . 226. . 7فروع كافى ، ج  -123

 .20، حدیث 237. . 7فروع كافى ، ج  -124

 .3، حدیث 250. . 7فروع كافى ، ج  -125

 .1، حدیث 255. . 7فروع كافى ، ج  -126

 .1، حدیث 260. . 7روع كافى ، ج ف -127

 .10، حدیث 283. . 7فروع كافى ، ج  -128

 .5من ال یحضر، كتاب الحدود، باب النوادر، حدیث  -129

 .22، حدیث 10تهذیب ، ج  -130-1

در این خصوص تفصیلى از عترت طاهرین آن حضرت وارد شده كه اگر آن عده را با  -130-2
حدهاى  لفظ تهمت زند و یا بطور دسته جمعى او را بیاورند مستحق یك حد مى شود وگرنه باید یك



مل كرده كه صورتى ح و به منظور جمع بین اخبار، شیخ طوسى خبر فوق را به. متعددى زده شود
 .باشند تهمت قاذف به لفظ واحدى بوده و آنان بطور اجتماع او را آورده

 .1، حدیث 304= = 5فروع كافى ، ج  -131

 .17، حدیث 185= = 7تهذیب ، ج  -132

 .3، حدیث 295= = 5فروع كافى ، ج  -133

7 300= = 6 تهذیب ، كتاب القضاء، باب الزیادات فى القضایا واالحكام ، چاپ جدید، ج -134
 .48حدیث 

تازیانه است  مى شود كه چهل ضربه با تازیانه دو سر در حكم هشتاد از این روایت استفاده -135
ولید را چهل تازیانه زده  علیه السالم بنابراین آنچه كه عامه نقل كرده اند از این كه آن حضرت. 

 . غلط است

 .6، حدیث é �215 7فروع كافى ، ج 

 .1، حدیث é �316 7فروع كافى ، ج  -136

 .5تهذیب ، كتاب القضا، باب القضاء فى اختالف االولیاء، حدیث  -137

 .50، حدیث 48عجائب القضایا، قمى ، ص  -138

 .é �269 1ح نهج البالغه ، ابن میثم ، ج شر  -139

 .é �269 1شرح نهج البالغه ، ابن میثم ، ج  -140

 .27من ال یحضر، كتاب الحدود، باب حد القذف ، حدیث  -141

 چاپ قدیم 43مقنع ، ص  -142

 .11، حدیث é �242 7فروع كافى ، ج  -143

 زیرا مورد معامله مجهول است -2 -144

 .13تهذیب ، كتاب التجاره ، باب الغرر، حدیث  -3

، حدیث  تهذیب ، كتاب الحج ، باب الطواف. 11، حدیث é �429 4فروع كافى ، ج  -145
118. 

 .40، حدیث é �14 5تهذیب ، ج . 4، حدیث é �273 4فروع كافى ، ج  -146

 .44مقنع ، ص  -147

 . ، چاپ قدیم43مقنع ، ص  -148

 .647فتوح البلدان بالذرى ، ص  -149

 .2، حدیث é �206 3فروع كافى ، ج  -150

 .2، حدیث é �206 3فروع كافى ، ج  -151

 . ، الباب الثانى ، والعشرون100كنایات ، جرجانى ، ص  -152

نباشد، به قرینه  توبه دزد ثابتدر صورت صحت خبر، حمل مى شود به موردى كه ادعاى  -153



مال را به صاحبش بر مى گرداند، ولى اگر توبه او ثابت شود مستحق  اى كه اگر توبه نموده بود
 سارق هرگاه خودش با حالت: نقل شده كه فرمود علیه السالم چنانچه از امام صادق حدى نیست ،

 ( مولف. (گرددتوبه بیاید مال مسروقه به صاحبش رد شده و دست او قطع نمى 

 .23اهل الملل ، حدیث  تهذیب ، كتاب المیراث ، باب میراث -154

 .2، ما یجب فیمن صب على راسه ، حدیث 41من ال یحضر، كتاب الدیات ، باب  -155

 .1مفاصل االصابع ، حدیث  ، دیه45من ال یحضر، كتاب الدیات ، باب  -156

 .1حدیث  N1156 ° 6، المتوفى عنها زوجها، ج 45فروع كافى ، كتاب الطالق ، باب  -157

 .58، حدیث N317 ° 8، كتاب النذور، ج  تهذیب -158

 .20، ما یجب فیه الدیه ، حدیث 30من ال یحضر، كتاب الدیات ، باب  -159

 .5، حدیث N195 ° 7فروع كافى ، ج  -160

 .1، حدیث N23 ° 7فروع كافى ، ج  -161

 .343غریب الحدیث ، ابن قتیبه ، ص  -162

 .1، حدیث N147 ° 5فروع كافى ، ج  -163

 .N266 ° 16نى ، ج اغا -164

 .1، ما یجب على من قطع ، حدیث 43من ال یحضر، كتاب الدیات ، باب  -165

 .N271 ° 1مناقب ، سروى ، ج  -166

 . البالغه ، مال فتح اهللا كاشانىشرح نهج  -167

 .فى عهد ابى بكر علیه السالم مناقب ، سروى ، قضایاه -168

 .N81 ° 3بحار، ج  -169

 .N190 ° 2شرح نهج البالغه ، ابن ابى الحدید، ج . N45 ° 75بحار، ج  -170

 ( چهار جلدى(N  546 ° 4شرح نهج البالغه ، ابن ابى الحدید، ج  -171

 .462نهج البالغه ، حكمت ،  -172

 .133سوره آل عمران ، آیه  -173

حال حیاه النبى صلى اهللا علیه و  مناقب سروى قضایاه فى. 43سوره نحل ، آیه  - 2و  1 -174
 . آله

175-  
 .3، القضاء، حدیث 60توحید، صدوق ، باب  -176

 .329طرائف ، على بن طاووس ، ص  -177

 .115سوره بقره ، آیه  -178

 .16، نفى المكان ، حدیث 28باب توحید، صدوق  -179

 .7سوره مجادله ، آیه  -180



 .15، نفى المكان ، حدیث 28توحید، صدوق ، باب  -181

 .85سوره اسرى ، آیه  -182

 .147تذكره ، سبط بن جوزى ، ص  -183

در ) ع ) این جمله تعریض به اشعث بود؛ زیرا او مردى منافق بود، چنانچه آن حضرت -184
 .! دهاى منافق و كافر زا نهج البالغه به او خطاب كرده 19ضمن خطبه 

 تا كه سلونى بگفت

قلب عدو را بكفت
 اشعث و ذعلب بیفت

به خاك خذالن دوست

 .304  توحید، صدوق ، ص . 55امالى ، صدوق ، مجلس  -185

 . وصف الصلوه7 17من ال یحضر، كتاب الصلوه ، باب  -186

 254ص  81بحار، باب آداب الصلوه ، ج  -187

 .6، حدیث 41توحید، صدوق ، باب  -188

 .3، حدیث 3توحید، صدوق ، باب  -189

 .29، حدیث N546 ° 4فروع كافى ، كتاب الحج ، باب النوادر، ج  -190

 .229نهج البالغه ، خطبه  -191

 404نهج البالغه ، حكمت  -192

 235نهج البالغه ، حكمت  -193

 99نهج البالغه ، حكمت  -194

 فروع كافى ، كتاب الطالق ، باب معنى االقراء -195

 331، حدیث 241روضه كافى ، ص  -196

 20سوره لقمان آیه  -197

 .الرجال قوامون على النساء : اشاره به آیه قرآن -198

 ( ص(حال حیاه النبى  فى) ع ( مناقب ، سروى ، قضایاه -199

 43سوره زمر، آیه  -200

 172، حدیث 103عجایب القضایا، قمى ، ص  -201

 63خصائص ، سید رضى ، ص  -202

 .55سوره هود، آیه  -203

 ( مولف(این را از بعضى شنیدم  -204



 ( ع(فضائل امیرالمومنین  5جامع االخبار، فصل  -205

 توب رب الورى واجب -206

و تركهم للذنوب اوجب
 والدهر فى صرفه عجیب -207

و غفله الناس عنه اعجب
 والصبر فى النائبات صعب -208

لكن فوت الثواب اصعب
 وكل ما یرتجى قریب -3 -209

والموت من كل ذاك اقرب

 62مطالب السئول ، ص  -4

 .56خصال ، باب االثنین ، حدیث  -210

 . التمیمى ، مولفتاریخ بغداد، عنوان عبدالعزیز  -211

 . فى خالفته) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -212

 . فى خالفته) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  - 3213-

 ا آمده و پس از دهسال داشته كه پسرش به دنی تقریبا سى عزیر تفصیلش این است كه -213-4

سال داشته وفات كرده است و پس از صد سال  سال هنگامى كه خودش چهل سال و فرزندش ده
 ( مترجم(چهل سال داشته است   سال و خودش  كه خداوند او را زنده كرد پسرش صد و ده

 . هفى خالفت) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -214

 . ذیل نفس مجمع البحرین در. N495 ° 1كشكول ، شیخ بهائى ، ج  -215

 .3، القضاء، حدیث 60توحید، صدوق ، باب  -216

 229كمت نهج البالغه ، ح -217

 231نهج البالغه ، حكمت  -218

 437نهج البالغه ، حكمت  -219

 ( المسائل جوابات( 90خصائص ، سید رضى ، ص  -220

 283ص  40بحار ج  -2 -221

قبیله بنى النجار  است كه از صرمه بن ابى انس در نوع اول) ع (مصداق فرمایش آن حضرت  -3
شده و مى گفت فقط،  و از انصار بوده ، او در زمان جاهلیت از بت پرستى و شرك رو گردان

 صرمه مبعوث به رسالت گردید ( ص(مبر گرامى و هنگامى كه پیا. پروردگار ابراهیم را مى پرستم 



و از قسم دوم بیشتر صحابه و مسلمانان صدر . گردید اسالم آورد و از مسلمانان واقعى محسوب
بوده كه در زمان جاهلیت از بت پرستى كناره گرفته  امیه بن صلت و از نوع سوم. اسالم بوده اند

 انى خوانده و مردم را به آن خبر مى داد، و چونرسالت پیامبر اسالم را از كتابهاى آسم و نوید

). مولف ) را شنید از روى عداوت و حسادت منكر گردید صلى اهللا علیه و آله نبوت رسول اكرم
 36معارف این قتیبه ، ص 

 271توحید، صدوق ، باب القضاء، ص  -222

 . قالتا اتینا طائعین -223

 .17سوره تكویر، آیه  -224

 .فى عهد ابى بكر) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -225

 37آیه سوره ق ،  -226

 12سوره نبا، آیه  -227

 17سوره الحاقه ، آیه  -228

 141سوره اعراف ، آیه  -229

 .3ره یوسف ، آیه سو  -230

 59سوره بقره آیه  -231

 . فى عهد الثانى) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -232

 170سوره اعراف ، آیه  -233

 146سوره صافات آیه  -234

 85تذكره سبط بن جوزى ، ص  -235

 ( چاپ بیروت( L é171 2نشواره المحاضره ، ج  -236

 117عجایب القضایا، قمى ، ص  -237

 .28سوره انفال ، آیه  -238

است یا  ظاهرا نزاعى كه در زمان ماءمون میان متكلمین رخ داده از این كه آیا قرآن مخلوق -239
 ر بعض اخبار آمده ، ولى حق این است كه مقصود ازنه اصل آن چنین تعبیرى است كه د

فرود آمده و دروغ  است ، یعنى قرآن كتاب حقى است كه از جانب خداوند مكذوب در خبر مخلوق
ص (؛ نیست این كه محمد  ان هذا اال اختالق :در آن راه ندارد، در برابر آنچه كه كفار مى گفتند

 .( مؤ لف) مى گوید مگر از خودش) 

 . مناقب گنجى شافعى -240

 .فى عهد ابى بكر) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -241

كه از آن  كند هر آنهمانا خدا شما را به نهر آبى آزمایش : طالوت به سپاه خود گفت  -242
من خواهد  بسیار بیاشامد از من نیست و هر كه هیچ نیاشامد یا كفى بیش نگیرد از من و هم آیین



 .(248سوره بقره ، آیه (بود 

 .288= = 2مناقب ، سروى ، ج  -243

 269= = 1ح نهج البالغه ، ابن میثم ، ج شر  -244

 . فى خالفته) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -245

 269= = 1شرح نهج البالغه ، ابن میثم ، ج  -246

 . بالغیب) ع (، فى اخباره 425= = 1مناقب ، سروى ، ج  -247

 . فى عهد الثانى) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -248

 77= = 19وسائل ج  -249

منجر به  شاید واقع قضیه این بوده آن مرد با كنیز باكره خود همبستر شده ، ولى -2 -250
علل دیگر و كنیز از او باردار شده و پس از مدتى مرد، كنیز  افتضاض نشده به علت پیرى و یا

كرده است ، و همان شب به هنگام زاییدن زن ، مرد از دنیا رفته و  را آزاد نموده با او ازدواج
 . پسر اختصاص یافته است مولف ه پسر و مادرمیراثش ب

 .فى عهد ابى بكر) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -3

 . فى خالفته) ع (مناقب ، سروى ، قضایاه  -251

 .269= = 1شرح نهج البالغه ، ابن میثم ، ج  -252

 510= = 1مناقب ، سروى ، ج  -253

 . ، خالفه هارون56اعالم الناس فى بنى العباس ، ص  -254

 48ص  14معجم االدباء ج  -255

 107ارشاد، مفید، ص  -256

 .175سوره نساء، آیه  -257

 .11سوره نساء، آیه  -258

 107ارشاد، مفید، ص  -259

 594= = 1تاریخ طبرى ، ج  -260

 .13نهج البالغه ، خطبه  -261

 .89= = 1شرح نهج البالغه ، ابن ابى الحدید، ج  -262

باب الزیادات فى  تهذیب ، كتاب القضا،. 10فروع كافى ، كتاب القضا، باب النوادر، حدیث  -263
 .12القضایا، حدیث 

تعیین كرده  نكته ریاضى این تقسیم این است كه آن سه نفر سهامى را كه براى خود -2 -264
نسبت  یك هیجدهم از واحد صحیح كمتر بود، و در حقیقت آن یك هیجدهم بهبودند مقدار 

 17از  5/8نه  شتر را مالك بود 17شتر از  9سهامشان بر سهم هر كدام زیادتر بود؛ مثال اولى 
ریاضى آشنایى نداشتند از  و همچنین دومى و سومى ، و چون زیادیها دقیق بود و سائلین به نكات



 ( مولف(حل كرد  تفصیل و توضیح از راه بسیار ساده اى مشكلشان را این جهت حضرت بدون

 . شرح بدیهیه ابن مقرى -3

 .این عدد كوچكترین عددى است كه بر اعداد مذكور تقسیم مى شود -265

 .42= = 2= = كشكول ، شیخ بهائى  -266

 ( الباب الثانى فى حساب الكسور. (136خالصه الحساب ، ص  -267

 499= = 2كشكول ، ج  -268

 371= = 2مروج الذهب ، ج  -269

 . بالغیب) ع (، فى اخباره 419= = 1مناقب ، سروى ، ج  -270

هشتصد هزار درهم : نقل كرده كه مى گوید ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه از ابوهریره -271
هشتصد هزار درهم : چقدر پول آورده اى ؟ گفتم  : مر گفتع. از ابوموسى اشعرى نزد عمر آوردم 

هشتصد ! واى بر تو: آنگاه به من گفت ! درهم  هشتصد هزار: عمر چند بار با تعجب گفت . 
و هشت دفعه آن را تكرار .... و صد هزار درهم  صد هزار درهم: هزار درهم چقدر است ؟ گفتم 

 .دپس مبلغ در نظر عمر مهم و زیاد آم. كردم 

 . هللا بالد فالن: ذیل خطبه  = = 113ص : 3شرح نهج البالغه ، ابن ابى الحدید، ج 

 268= = 2مناقب ، سروى ، ج  -1 -272

نسبت  از واحد صحیح زیادتر شده پس از هر سهمى به 8/1چون فرض مساءله : توضیح  -2
كم شده وبه  8/1از  72/1تقسیم شده ، و در نتیجه سهم زن  27ى كاسته گردیده و مخرج از رو 

و  27/8به ترتیب به  كم شده و 27/2دختر  و سهم دو 27/1تبدیل یافته و سهم پدر و مادر  9/1
 ( مترجم(مبدل شده اند  27/16

یعنى زیادى سهام از  عول و روشن است كه پاسخ مساءله طبق عقیده عامه داده شده بر مبناى
در مذهب شیعه صحیح نیست از  عول چون و) . تركه و وارد ساختن نقص بر تمام ورثه  اصل

ذیل روایت گفته كه پاسخ آن حضرت یا بطور استفهام بوده نه  این جهت ابن شهر آشوب در
سائل ، پاسخ مساءله را  و یا اینكه. گفته خلفاى سابق بوده از جهت تقیه  حكمى جزمى ، یا بنا به

پاسخ این مساءله نیز بر  -1 -273 مولف. بوده اند عول قائل به نى خواسته كهطبق راى كسا
 كه عامه به آن معتقدند داده) یعنى دادن زیادى تركه از ذوى السهام به طبقه دوم (تعصیب  مبناى

بوده  طبق راى خلفاى سابق) ع (و پاسخ آن حضرت . شده ، و آن بنابر مذهب شیعه باطل است 
دیگرشان را از  ؛ زیرا شرایط ایجاب نمى كرده كه آن حضرت این بدعت را و همچنین بدعتهاى

 مولف .قبیل انكار متعه حج و متعه زنان و سوگند بر طالق و عتاق تغییر دهد

 R =269 2مناقب ، سروى ، ج  -2

قولویه نقل  و نیز خبر را ابن بابویه و ابن. ارشاد، مفید، در ضمن اخبار مغیبه آن حضرت  -274
 . مولف. بن سعد است  كرده اند با تعیین این كه سائل سعد بن ابى وقاص بوده كه پسرش عمر



 24سوره كهف ، آیه  -275

 تفسیر مجمع البیان -276

 .3فروع كافى ، كتاب القضاء، باب النوادر، حدیث  -277

 166نهج البالغه ، خطبه  -278

 51واالسالم ، ص  الهیئه -279

الحمدهللا الذى وهب لى  : قول خداى تعالى شایع است ، مانند مع به معناى على استعمال لفظ -280
ویطمعون الطعام على  : و نیز این آیه شریفه. مى باشد مع الكبر كه به معناى اسماعیل على الكبر

 (80واالسالم ، ص  الهیئه(مى باشد  مع حبه كه به معناى ... حبه

 83الهیئه واالسالم ، ص  -281

 .R =112 3113 3بحار، ج  -282

 76خطبه ،  -283

 پ. 1، ابواب صدقه ، حدیث 12، باب 6وسائل ، ج  -284

 8سوره قصص ، آیه  -285

 .5فروع كافى ، كتاب االطعمه ، باب السمك ، حدیث  -286

 .1، حدیث R =340 6فروع كافى ، ج  -287

 2حدیث  316ص  6فروع كافى ، ج  -288

 .11، حدیث R =522 6فروع كافى ، ج  -289

 8حدیث  R =317 6فروع كافى ، ج  -290

 .1، حدیث R =337 6فروع كافى ، ج  -291

 11، حدیث R =351 6فروع كافى ، ج  -292

 .11، حدیث 93357 6فروع كافى ، ج  -293

 .1، حدیث R =357 6فروع كافى ، ج  -294

 1، حدیث R =375 6فروع كافى ، ج  -295

 19 فروع كافى ، كتاب الزى ، باب الحمام ، حدیث -296

 44، حدیث R =326 6فروع كافى ، ج  -297

 65خصال باب الواحد، حدیث  -298

 .5، حدیث R =254 6فروع كافى ، ج  -299

 .44خصال ، باب الثالثه ، حدیث  -300

  
  
  
  



   

 8، حدیث R =317 6فروع كافى ، ج  -301

 .5، حدیث R =335 6فروع كافى ، ج  -302

آمده  در این باره) ع (نقل شده ، و آنچه از امیرالمومنین ) ص (این تعبیر از رسول خدا  -303
النحو للسان و  الفقه لالدیان ، و الطب لالبدان و : العلوم اربعه) ع (قال امیرالمومنین : نین است چ

 (R =218 1بحار، ج ) النجوم لمعرفه االزمان

هى : عن الصنعه فقال ) ع (سئل امیرالمومنین  فى المناقب: متن روایت چنین است  -1 -304
فیها بالظاهر، و انا اعلم واهللا ظاهرها و باطنها،  اخت النبوه ، و عصمه المروه ، و الناس یتكلمون

 . وتار جائله ، و ارض سائله ما هى واهللا اال ماء جامد، و هواء راكد،

مختلف در  شاید مقصود از فقره اول صنعت ذوب فلزات باشد كه مذاب آنها را به صورت قطعات
 . یكى از صنایع بسیار مهم عصر حاضر است مى آورند، كه

مانند (شود  و دوم نیز گازها و یا هواى راكدى باشد كه در بعض از صنایع به كار گرفته مى
نیز اشاره به نفت و  و سوم نیز اشاره به جریان برق و چهارم...) یخچال ، كولر، چرخ اتومبیل 

 .فرآورده هاى مربوط به آن باشد

 .é F274 1مناقب ، سروى ، ج  -é F274. 305- 1 1ج  مناقب ، سروى ، -2

 گرچه اعتبار این روایت از حیث سند معلوم نیست ، اما وجود كیمیا را هم نمى توان وهمى و -2

 ( ع(خیالى دانست ، و ندانستن دلیل بر نبودن نیست ، و جابر بن حیان شاگرد امام صادق 

چگونگى تبدیل  كه در صنعت كیمیا نگاشته فصلى در الرحمه شیمیدان معروف در كتابى به نام
معروف ایرانى در  و همچنین محمد بن زكریاى رازى طبیب و كیمیاگر. فلزها به طال آورده است 

  é F307 5فروع كافى ، ج  -306 ( مترجم(این باره مطالعات و تجربیات وسیعى داشته است 
 .15حدیث 

 .315نهج البالغه ، حكمت  -307

 .é F267 1مناقب ، سروى ، ج  -308

 . طبقات النحاه السیوطى -309

 .116تذكره ، سبط بن جوزى ، ص  -310

 80، حدیث é F315 6تهذیب ، ج  -311

 .é F498 1فى عهد الثانى ، ج ) ع (مناقب ، سروى قضایاه  -1 -312

دختر، مقدارى  هرگاه بخواهى بدانى كه فرزند زن آبستن پسر است یا: نراقى در خزائن آورده  -2
قرار گرفت مولودش  از شیر او را در ظرفى قرار ده و بر آن آب بریز، پس اگر شیر باالى آب



 (113خزائن ، ص (پسر است و گرنه دختر، 

 .3، حدیث Ï46 � 6فروع كافى ، ج  -313 گ

 Ï260 � 3شرح نهج البالغه ، ابن ابى الحدید، ج  -314

 .125معارف ، ص  -315

 .2حدیث Ï46 6 � 6فروع كافى ، ج  -316

 .Ï88 � 4عیون ، ابن قتیبه ، ج  -317

 69، حدیث 72عجائب القضایا، قمى ، ص  -318

 68، حدیث 71عجائب القضایات قمى ، ص  -319

 Ï426 � 7فروع كافى ، ج  -320

 59فضایل ، ابن شاذان ، ص  -321

 39الجهل حدیث  ، ابواب العقل وÏ96 � 1بحار، ج  -322

 102تحف العقول ، ص  -323

 .1، حدیث Ï338 � 5فروع كافى ، ج  -324

 Ï110 � 1خصال ، ج  -325

 10 ، حدیثÏ144 � 6فروع كافى ، ج  -326

 .2، حدیث Ï335 � 5فروع كافى ، ج  -327

 203، حدیث Ï108 � 9تهذیب ، ج  -328

 1حدیث  94ص  3فروع كافى ، ج  -329

 42من ال یحضر، ابواب القضایاو االحكام ، باب الصید و الذبائح ، حدیث  -330

 43من ال یحضر، ابواب القضایا و االحكام ، باب الصید و الذبائح ، حدیث  -331

 123ب االسناد، ص قر  -332

 1فروع كافى ، كتاب العقیقه ، باب النشو، حدیث  -333

 1، حدیث Ï159 � 7فروع كافى ، ج  -1 -334

را دیدم  نى شوهردارز   در فارس : در كافى ، از بزنطى از ابوجمیله نقل كرده كه مى گوید -2
 .داراى دو سر و دو سینه بر یك كمر، كه هر كدام نسبت به دیگرى رشك مى برد

عمل بافندگى  مردى به این كیفیت دیدم كه هر دو به: كرده كه مى گوید و نیز از دیگرى نقل
 ( مولف 3و  2، حدیث 159ص  7فروع كافى ، ج . (مشغول بودند

 Ï504 � 1مناقب ، سروى ، ج  -335

 روضه ، فتال -336

 Ï498 � 1مناقب ، سروى ، ج  -337

لیكن  ، و در این خبر اجراى حد بر آنان نیامدهمقصود كنیزى است كه ملك آنان بوده  -338



به اخبارى كه  حد نیز جارى مى شود، با توجه 3/2اصحاب قائل شده اند كه بر هر كدام از آنان 
 ( مولف(در این خصوص آمده است 

 15، حدیث Ï169 � 8تهذیب ، ج  -339

 .3، حدیث 359  ص  9، تهذیب ج 4، حدیث Ï137 � 7فروع كافى ، ج  -340

 8من ال یحضر، ابواب القضایا، و االحكام ، باب الحكم بالقرعه ، حدیث  -341

 3حدیث  Ï419 � 7ج فروع كافى ،  -342

 .118ارشاد، مفید ص  -343

 .118ارشاد، مفید، ص  -344

 118ارشاد، مفید، ص  -345

 118ارشاد، مفید، ص  -346

 2حدیث  40ص  7فروع كافى ، ج  -347

 28، حدیث Ï295 � 6تهذیب ، ج  -348

 5، حدیث 142ص  4فروع كافى ، ج  -349

 Ï5101 � 1مناقب ، سروى ، ج  -350

 147حدیث : 90عجایب القضایا، قمى ، ص  -2 -351

است و  تفصیل این خبر را چنین آورده كه اجبار از سلطان معانى االخبار ولیكن صدوق در -3
 ( مترجم. (در و مادراكراه از زن و پ

 64، حدیث Ï ô23 2تهذیب ج  -352

 21، حدیث Ï ô463 7فروع كافى ، ج  -353

 151معانى االخبار، ص  -354

 3، حدیث Ï ô455 7فروع كافى ، ج  -355

 شتر یا گوسفند كه در مكه قربانى كنند -356

شكافته از خون  یعنى یك نعل خود را به گردن او آویزان نموده و قسمت راست كوهانش را -357
 .بمالد  آن به صورتش 

 شتر -358

 13، حدیث Ï ô457 7فروع كافى ، ج  -359

فراس است آورده  یعه بن مكدم از قبیله بنرب علیه السالم یكى از مصادیق این فرمایش امام -360
اهل و عائله اش همراهش بودند كه به تنهایى از آنها پاسدارى  در سفرى چند كجاوه از: اند كه 

اسب سوار از طایفه بنى سلیم متوجه او شده ، یكى از آنان تیرى به  در این موقع دو. مى نمود
ر این هنگام ربیعه براى این كه دشمن از این د. نمود تیر به قلب وى اصابت كرد سوى او پرتاب

زین  آگاه نشود و به حریم او متعرض نگردد نیزه اش را در زمین فرو برد و در حالى كه بر حادثه



بنى سلیم همچنان در  رسیدند، و حى نشسته بود به آن تكیه زد تا این كه كجاوه ها به خانه هاى
كه او زنده است ، تا اینكه یكى  دادند به تصور این پیشروى او ایستاده حركتى از خود نشان نمى

زیرا اصال حركت نمى كند، پس تیرى  به نظرم او مرده است ؛: از آنان متوجه شده به آنان گفت 
پرید و بدن بى جان ربیعه از باالى زین بر  به جانب اسب او انداختند، و ناگهان اسب او از جا

 ( مولف. (زمین افتاد

 120نهج البالغه ، خطبه  -361

 63نهج البالغه ، خطبه  -362

 Ï253 � Ï2 � 6فروع كافى ، ج  -363

 h     c1 � Ï492 مناقب ، س -364

 .1، حدیث Ï338 � 5فروع كافى ، ج  -365

 .6، حدیث Ï339 � 5فروع كافى ، ج  -366

 3، حدیث Ï55 � 11وسائل ، ج  -367

 149مسطرفات سرائر، ص  -368

 613خصال ، باب االربع مائه ، ص  -369

 Ï498 � 1مناقب ، سروى ، ج  -370

 Ï494 � 1مناقب ، سروى ، ج  -371

 .3، حدیث Ï322 � 7فروع كافى ، ج  -372

 9، حدیث Ï324 � 7فروع كافى ، ج  -373

 7حدیث  Ï3237 � 7فروع كافى ، ج  -374

 .6، حدیث Ï323 � 7فروع كافى ، ج  -1 -375

 این خبر به صورت ظاهر خالى از ابهام نیست و با مالحظه خبر معاویه بن عمار از امام -2

نخست : مثل چنین قضیه اى فرمود در) ع (كامال روشن مى شود كه آن حضرت ) ع (صادق 
چشم دیگرش به قدرى دور مى كنند كه  را با پارچه اى مى بندند، و تخم مرغى را ازیك چشمش 

و از سه طرف دیگر نیز دید همان چشم را  زیادتر از آن نبیند، پس آن موضع را مشخص نموده
. كنند، اگر بین آنها تفاوتى نبود ادعایش راست است  نشانه كرده و سپس آنها را با هم مقایسه مى

همان كیفیت آزمایش مى كنند و آنگاه تفاوت بینایى دو چشم را  چشم دیگرش را نیز بهو بینایى 
حدیث  323= � 7فروع كافى ، ج . (جنایت مى دهند  به او ارش تعیین نموده ، به همان مقدار

 ( مولف) ( 8

 148، حدیث 93عجائب القضایا، قمى ، ص  -3 -376

اول یك چشم بوده كه با مقایسه با چشم  مورد این خبر آزمایش هر دو چشم ، و مورد خبر -4
 جنایت شده است  دیگر آزمایش و تعیین ارش 



 8، حدیث 411= � 5فروع كافى ، ج  -377

 ( با اندك تفاوتى( 6، حدیث 275= � 19الشیعه ، ج وسائل  -378
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 1، حدیث 319ص 6 7فروع كافى ، ج  -381

 در) ره (شیخ صدوق . 2الحیل فى االحكام ، حدیث  من ال یحضر،، كتاب القضاء، باب -382

تنها بدان جهت بوده كه مردم را ) ع (این تدبیر امیرالمومنین : نقل این خبر مى گوید پس از فقیه
 مولف. وگند روا مى دارند نجات بخشدكسانى كه طالق را با س از احكام

 118ارشاد، مفید، ص  -383

 ، الباب الثامن25اذكیا، ابن جوزى ، ص  -384

 286= � 40بحار ج  -385

 509= � 1مناقب ، سروى ، ج  -386

 3سوره نساء آیه  -387

 .69سوره نحل ، آیه  -388

 .219= � 1 تفسیر عیاشى ، ج -389

 12 - 19سوره نوح ، آیه  -390

 34سوره انفال آیه  -391

 88نهج البالغه ، حكمت  -392

 42نهج البالغه حكمت  -393

 22سوره حدید، آیه  -394

 377نهج البالغه حكمت ،  -395

 99سوره اعراف ، آیه  -396

 87سوره یوسف ، آیه  -397

 377نهج البالغه ، حكمت ، -398

 294نهج البالغه ، حكمت  -399

 396نهج البالغه ، حكمت  -400

 356نهج البالغه ، حكمت  -401

 137نهج البالغه ، در ضمن خطبه  -402

 111غارات ، ثقفى ، ص  -403

 510= � 1ناقب ، سروى ، ج م -404

 6، حدیث 220= � 6فروع كافى ، ج  -405



 615خصال ، باب االربع مائه ، ص  -406

 615خصال ، باب االربع مائه ، ص  -407

 5فروع كافى ، كتاب الصید، باب صید الطیور االهلیه ، حدیث  -408

 227= � 6فروع كافى ، ج  -409

 619خصال باب االربع مائة ، صفحه  -410

 16حدیث  315صفحه  10تهذیب ، جلد  -411

 . حدیث سوم247فروع كافى جلد ششم ، صحفه  -412

 12، حدیث ..ق فیظهرفروع كافى ، كتاب المعیشة ، باب من یشترى الرقی -413

 . فروع كافى كتاب الزكاة باب النوادر حدیث یك -414

 . ، حدیث دوم292صفحه  5فروع كافى جلد -415-415

 Š �  229 10تهذیب ، ج . Š �7 Š �352  فروع كافى -1 -416

نظایر آن كه در  در این قضیه و صلى اهللا علیه و آله اتفاقى و تصادفى نیست كه رسول خدا -2
نموده و آنگاه كه عجز و  تاریخ و آثار كم هم نیستند ابتدا تبیین حكم مساءله را به دیگران ارجاع

قضاوت  صلى اهللا علیه و آله دیده پیامبر خداخطاى آنان از بیان حكم مساءله بر همه ظاهر گر 
هم به صحت قضاوت آن حضرت و احیانا  خواسته و سپس علیه السالم مساءله را از امیرالمومنین

به ) ص (این نفى و اثبات از سوى پیامبر اكرم  تخطئه دیگران تصریح و تاكید نموده است ،
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به هنگام وفات وصیت ) ص (رسول خدا  و با توجه به این نكته عمر نگذاشت. تمسك مى كنند
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اعمال حیرت آور از آن  گرچه اخبار این فصل مرسله هستند، ولى تعجب ندارد كه آن -3
مردم آن حضرت را خداى  شخصیت نامتناهى سر زده باشد، و به همین جهت بوده كه پاره اى از

من ال یحضر، كتاب  -529 . و خود آن حضرت آنان را با آتش سوزانده است. خود دانسته اند
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 . هم مى پوشى
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ریشه هاى آن  آنگاه كه مردم مرا در كنار درخت انگورى به خاك بسپارید، تا استخوانهایم از -573
 . از چشیدن آن بى بهره بمانم دفن نكنید، كه مى ترسم پس از مرگ فاله سیراب گردد و مرا در
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مواردى  در این فتح ، همراه ابوموسى بوده و بعدا ضبه بن محصن عنزى كه از اهل بصره و -2
به همین مطلب اشاره  از تخلفات ابوموسى را در جریان این فتح براى عمر گزارش كرده از جمله ،

چون رامهرمز به وسیله لشكر  تنها انگیزه ابوموسى از این انكار این بوده كه: نموده و گفته است 
آورده بودند از اینرو ابوموسى از روى  انى از آنجا به دستكوفه ، فتح شده و آنان غنیمت فراو 

رامهرمز را تا شش ماه امان داده ، تا آن غنائم از كوفیان  حسادت به دروغ سوگند یاد كرد كه مردم
امان داده بود جریر بن عبداهللا را چرا فرستاد و این امان را كى و  و اگر آنان را. باز گرفته شود

 (é Ï320 4ناسخ ، ج . (مترجم . شریف سپاه آگاه نشد ع وكجا داد كه هیچ وضی

او را براى  هر گاه مسلمانى حریف خود را در نبرد تن به تن بكشد، مى تواند اشیاى همراه -580
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اهل تسنن از قبیل بخارى و مسلم و  فریقین ، و بزرگان علماى حدیثى است مورد اتفاق -665
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