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مقدمه دفتر

  یبسمه تعال

 تی و هداای انبمیو چون در اثر غفلت از تعال.  نهاده، شوق به کمال هم با او متولد شده استی که بشر پا به عرصه وجود و هستيا  لحظهاز

 ی آمده است و قهرا برخدی پدقی طرنی از ازی نگرانی و استثمار دییاند، سودجو  پنداشتهينسانها کمال خود را در امور ماد از ایآنها بعض

 نیا. اند  پنداشتهزی را به حق و مظلومان را بر باطل نشی ظالمان خوی و گاهدهی دو آغاز گردنی انی بزی مظلوم گشته و ستیظالم و بعض

.  راه متحمل کرده استنی از اتی است که بشری بزرگانی و زاستیانب می غفلت از تعالجهینت

و .  استدهی نمونه و واال در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت انجامیی انسانهاتی همواره به ترب،ی الهرانی سفنی اوقفه ی تالش بیول

 ي انسانها نائل شده، مولود کعبه و عصاره وجودياری از بستر عیرف ی که خود به مقامامبرانی دست پروردگان ممتاز و فوق العاده پنی از ایکی

و .  او مشحون از کردار و رفتار اعجاز گونه و خارق العاده بوده استاتی حيای است که تمام زواالسالم هی علی علانی متقي خدا؛ موالسولر

. استی از آن زوایکی انیکتاب حاضر متکفل ب

 و نوادر عالم از شمندانی پس از قرنها، هنوز اندنکهی است که ازی السالم آنچنان اعجاب برانگهی علیگونه عل و معجز رالعقولی محيقضاوتها

 ی از خدا و رسولش، کسری بود که غیتی شخصیالحق که عل. اند  فرو رفتهی به دندان گرفته و در شگفترتی انگشت ح،ی الهي درخششهانیا

در کعبه زاد و گشت به محراب حق :  بود کهياو تنها بشر.  استافتهیه قله فضل و کمال او راه ن بيا  پرواز کنندهچی و هاختهاو را نشن

 محمد خی اهللا حاج شهی آر؛ی ناپذیعالمه بزرگوار، مجاهد خستگ: فی تالطالبی بن ابی علنیرالمومنی کتاب، ترجمه کتاب قضاء امنیا.دیشه

. باشد ی دام ظله مي تستریتق

 است مورد قبول حق دیام. دهد ی عالقه مندان قرار ماری چند، آن را چاپ و در اختی مقابله و اصالحاتش،یرای و،یررس دفتر، بعد از بنیا

. ردی قرار گیتعال

   قمهی حوزه علمنی وابسته به جامعه مدرسی انتشارات اسالمدفتر

  مترجممقدمه

 مرد ،ی سرباز مصطفر،ی طثی حداری ت،ی المبلهی جانباز ل،یمصداق انما ول(بأ  ني اشاره به سوره)  نبا، نی باالتر،ی هل اتری نگاه تفسکی در

 کنار حوض، ی جمال، عالم به هر چه هست، ساقنهیی حاضر شب حضور، نور صفات حق، آر،ی قتال همچون شر،ینظ یجهاد و جنگ، کرار ب

 محبوب هر مراد روح و د،ی شمع و چراغ راه، مقصود هر مرکران،ی بيای قاهر ز بهر خصم، روح بلند و باز، در،ی هر ولي موالن،یشافع به نشات

 کوبنده نفاق، اء،ی مبغوض اشقنوا،ی رب، غمخوار بي حق، محو رضاادی در صالت، دائم به وستهی خم، اسطوره ثبات، پری ماه غدن،یکمال د

 دل، وعظش ي نطقش دوام،ی هر حکاضی فب،یر اد هي الگوغ،ی دانا به هر زبان، سرچشمه ادب، استاد هر بلان،یسوزنده شقاق، سازنده ب

... ل،ی را کفتامی ال،یبد ی در صبر بل،یعد ی ذوالجالل، در زهد بيدای دل، قائم به قسط و عدل، سرشار شوق و وصل، حاکم به ذوالفقار، شينوا

 را ندارد، و وجودش را شی معرفشی گنجا راهش دهد نجات، از هر بد و بالحقا که قالب الفاظ و عبارتهاا،یمی چو کادشی ،ی بود علنامش

 که چه سان سازد، ی مرانی را ناتوان و حيشگری و ستاسندهی الکن، و هر نوفی را در مقام توصيا ندهی هر گوکند یآنچنان که هست ادا نم

 الکن، فی را در مقام توصيا ندهیگو زدهری و اوصافش را در قالب الفاظ براند،ی نبرده بنمای پتشی نشناخته و به کنه ماهی را که بدرستیانسان

 و اند،ی نبرده بنمای پتشی نشناخته و به کنه ماهی را که بدرستی که چه سان انسانسازد، ی مرانی را ناتوان و حيشگری و ستاسندهیو هر نو

. زدیاوصافش را در قالب الفاظ بر

 وامانده و به تشی واقعمی از ترسلهیفت معترف گشته، و قوه مخ در معرری عاجز مانده و به تقصقتشی و خرد از درك حقشهی که اندیبراست

 و برخوردار از عت،ی طبي و ماورابی است، وابسته به جهان غیما عرفناك حق معرفتک، چرا که او انسان کامل:  کهدی گویزبان حال هم

 من و ؛ی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتیانا و عل:  فرمود-  و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدا،ي مادری و غیه الشماریمواهب ب

.  گوناگوني مردم از درختهاری و سام،ی درختکی از یعل
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 چه در زمان خودش - رایی آور است که انسانهارتی آن بزرگوار آن چنان فوق العاده و حی و ملکوتی و فضائل انساني و معنوي صورکماالت

 او، آنچنان یابعاد مختلف و بظاهر متضاد روح. برده استشی او پدنی و پرستتی و ربوبیی خدا تا مرز اعتقاد به- بعديها و چه در زمان

 را در برابر عظمتش به خضوع و اقرار به عجز و ی از او ساخته که قهرمانان و ارباب هر رشته و مسلک و مکتبيا  و اسطورهزیم اسرارآيوجود

 یی مطلق و هم پارسايهم زمامدار. زی خونريود و هم در مصاف با دشمن جنگاور برینظ ی بياو هم عبادتگر.  ملزم نموده استیکوچک

 جابیاو مرد حق بود و حق به همراه او، و هر چه حق ا...  دستی بخشنده و هم تهیمی نام آور، هم کريری دلهم می حلي هم بردبارمانند، یب

 با ی دار؛ علثمای حدوری والحق ،ی مع الحق و الحق مع علیعل: اش فرمود  درباره-  و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدانمود ی کرد همان میم

 قضاوت همواره در طول ی که دستگاه حکومت و بساط عدالت، و کرسيابرمرد.باشد ی با او در گردش موستهی است و حق پیحق و حق با عل

 جاودانه او از اتی حخی گذرا بر سرتاسر تارینگاه. بحقیتر و قاضدادگس.  حاکم و فرمانروا بودي که او روزبالد ی و منازد ی به وجود او مخیتار

 و بعد هم د،یآغاز گرد...) قد افلح المومنون (ی الهيها  نغمهنیتر نی، و با تالوت دلنش)خانه کعبه (نی زمي نقاط رونیبدو تولد که در پاکتر

 و ،ی آورنده به آن رسول گراممانی انی به عنوان اولزی و ن-  آله وهی اهللا علی صل-  رسول خدای انسان هستنی واالترتی و تربمیدر تحت تعل

 شکست بها،ی تنگناها، فراز و نشها،ی در همه سختنهی تمام مراحل پر تالطم دوران بعثت از مکه تا مددر او بانی و پشتی و حاماوری و اریتنها 

 اهللا ی صل-  او، و پس از رسول خدانی و جانشیان او، و برادر و وص او و گوش به فرمي جنگ و صلحها، و باالخره مفتخر به دامادها،یروزیو پ

 او، و صبر و یی و زهد و پارساانی و طاغانی و باغانیاغی حکومت و عدالت او، و نبرد او با نیچن او، و همتی سکوت و مظلوم-  و آلههیعل

در حال ( حاالت نیباتری، و ز)در محراب عبادت( مکانها نیتر  که در مقدسی لحظات زندگاننیاستقامت او و همه اقوال و افعال او تا آخر

 و وستهی به او داده، که پي مافوق احساس بشريا  خاص و جلوهی شکوهوست،یبه وقوع پ) فزت و رب الکعبه(ها   زمزمهنیتر نیریو ش) نماز

.  و راهنماستلیوه و دل همه نسلها الگو و اسي او زنده و متالال، و در همه عصرها و براادی نام و خیدر طول تار

 شی بر چهره درخشانش ننشانده، هر روز بی گاه غبار کهنگچی مکانها و تحول تمدنها و فرهنگها هي که، گذشت زمانها و دوری تابناکيمایس

. درخشد ی مخی عالم افروز بر تارك تاريدیتر، همچون خورش  فروزانشیاز پ

 شهیها و اند  گفتهي از روی و آثار او را تحت الشعاع خود قرار نداده، بلکه هر روز پرده و نقابادی علوم و فنون و تخصصها نه تنها نام و شرفتیپ

ازمند به ی ناش هی آشکار نموده که هر زاوی هر رشته و فنشمندانی متخصصان و اندي را برايا  تازه، و نکات نهفتهقی بلند او برداشته، حقايها

 یی و دانش او از جاها افتهی چرا که تر؛ انی تر و نمای اعجاز کار و گفتار او متجلنسانی است، و بدقی و مطالعه دقی و بررسقیکاوش و تحق

 - و رسول خدانش،ی جهان آفرضی و منبع ف،ی است از مبدا هستساحل ی بمی از آن ی نميسرچشمه گرفته که همه علوم و معارف بشر

 درب آن، ی من بابها؛ من شهر علم و علاتهای والحکمه فلنهی بابها فمن اراد المدیلعلم و عل انهیانا مد:  درباره او فرمود-  و آلههی عل اهللایصل

. دیای از در آن بدیپس هر که اراده شهر علم و حکمت کند با

 با يا هی است، که در هر قضسابقه ی و بيکامال ابتکار)  شدهي کتاب جمع آورنیکه در ا (- السالم هی عل-  آن حضرتي و قضاوتهاهایداور

 را نی مکاران و جرائم مجرمرنگی نیبی غي آور، و الهام گرفته از امدادهارتی حییها  نقشهری ماجرا، و طرح و تدبقی و عمقی دقيریگیپ

 تمام به تی اغماض و با قاطعنی را بدون کمتری از اقرار نموده و حق را به صاحب حق رسانده و حدود الهری را ناگزیکشف و شخص جان

 و - السالمهی عل-  آن حضرتي قضاوتهارامونی پیکه البته بحث و بررس.  اکتفا ننموده استی و پوشالی سطحيورده و به قضاوتهااجراء درآ

و رسول . استنهی زمنی مستقل در اي کتابهانی مناسب و تدوی فرصت و مجالازمندی الزم و ثمربخش که نست ايمطالعه همه جانبه آنها امر

 انت ی علای:  فرمودزیو ن. استی شما در قضاوت علنی برتر؛یاقضاکم عل:  فرمود-السالم هی عل- درباره آن حضرت- له و آهی اهللا علی صل- خدا

. یباش ی آنان در قضاوت به حق منی امت و برترنی انیتو داناتر! ی علایاعلم هذه االمۀ و اقضاها بالحق؛ 

 دعا کرده بدرگاه شی بفرستد برامنی ي به سویرا به عنوان قاض) ع(رت  خواست آن حض-  و آلههی اهللا علی صل- که رسول خدای هنگامو

 - که خود آن حضرت.  کن و زبانش را ثابت و استوار گردانتی را هدای قلب علایاللهم اهد قلبه و ثبت لسانه؛ خدا: خدا عرضه داشت

.  نکردمدی تردی قضاوتچیر حقم نمود در ه د-  و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدایی دعانیپس از ا: دیفرما ی م-السالم هیعل

 قرآن به روانی و پلشان،ی به انجلی انجروانی تورات به توراتشان، و پروانی پنی بکنم ی زنم حکم مهیاگر بر بساط قضاوت تک: دیفرما ی مزی نو

. ت به آنچه که در من هست قضاوت نموده اسیعل: دی که هر کدام به نطق آمده بگويا قرآنشان، بگونه
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:  کوتاه آنکهسخن

   تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارمکه/ ستی نی فضل تو را آب بحر کافکتاب

 فی کتاب حاضر تال-السالم هی عل- نیرالمومنی کتاب قضاء امی به ترجمه فارس-  قده-  مفتخرم که سالها قبل بنا به اشاره پدر بزرگوارماکنون

 ترجمه از همان آغاز تاکنون نی از ایبخش. دمی مبادرت ورز- دام ظله- ي شوشترخی شیتق محمد خیدانشمند بزرگوار، عالمه محقق، حاج ش

 گذرا بر مجموع مطالب آن و ي با مروردهی که موجبات طبع کتاب به صورت کامل فراهم گردزی و اکنون نده،ی و منتشر گردچاپبطور مکرر 

 به خاندان عصمت و طهارت قرار فتگانیسترس عالقه مندان و ش چاپ و در داتی و اضافات و درج مدارك و ماخذ رواراتییبعض تغ

 مورد قبول - السالم هی عل-ی مرتضی علرمومنان،ی شافع روز جزا، امشگاهی بزرگ و در پي در درگاه خدازی خدمت ناچنی آنکه ادیام. ردیگ یم

. می بزرگوار بوده باشمانی خاص آن کراتیواقع شده، همه ما مشمول الطاف و عنا

.  استدهیفهم آن از سطح عموم خارج بوده صرفنظر گرد داشته وی از مطالب کتاب که جنبه تخصصيا که از ترجمه پارهشود ی مادآوری اضمن

. دارم ی ممیتقد) قده (ي محمد موسودی اهللا حاج سۀی ترجمه را به روح مطهر پدر بزرگوارم آنی خاتمه ثواب ادر

 1414 القعده الحرام ي ذ26

18 /2 /1373 

   يموسو

 مدح موالدر

   که حق، نشسته در جان دوستمی چه بگومن/ خرد در عجب، زعشق و عرفان دوست اهل

   دو تک بال و پر، بشد نگهبان دوستبزد/ مفتخر، که در شب پرخطر نی امکیپ

   جمال تابان دوستبرد، ی زتن مروح/ نی حزشی صوت دعان،ی و جهادش برجنگ

   و شاه نجف، بود به فرمان دوستریام /ه در و صدف شعف، که زادیتی گمادر

   نهفته در آن دوست،ی چه سازم که مچاره/ دوا شی که خواهد روا، حب و والآنچه

   برفته در شان دوست،ی سوره هل اتو/ مسئلت و منزلت ت،ی والمکرمت

   به خاك خذالن دوستفت،ی و ذعلب باشعث / بگفت، قلب عدو را بکفتی که سلونتا

   که بشد مشتمل، فروغ رخشان دوستچون/ و منعزل ي و قمر منفعل، منزوشمس

   دستان دوستری اسن،ی قري و سعدحافظ/ نی چنیی شمس و سنان،ی ببیی وفامدح

   و امکان ما، شود به قربان دوستیهست/ دل و هم جان ما، هم سر مستان ما هم

  مر، بماند از آن دوست اثر پر ثنیا / به وقت سحر، گفته همان مطهردوش

   خوشا به مهمان دوستشود، ی طال مصخره / گر دهدی او کند، موهبتي نظرگر

   دوستارانی زشرع ،ي عزم و رزم قوبه /يروی اگر کند پ،ي بود موسوشاد

  مولفمقدمه

 و خدا شنوا کنند ی حکم نميزی به چدپرستن ی خدا مي سونی و آنان را که مشرککند ی مي داوری را سزد که به عدل و راستیی خداسپاس

 حقه و نی فرامي و آله که او را به منظور اجراهی اهللا علی محمد بن عبداهللا صلامبرشیو درود بر روان پاك پ( 21 هیسوره مؤمن، آ) ناستیو ب

 پسر عمش ژهی بوند،ینما ی م به عدل هستند و به احکام و مقرراتش حکمندگانی که پانشی و بر عترت طاهرد،ی برگزاش ادالنه عنیقوان

 به لی انجروانی تورات به توراتشان و پروانی پنی بکنم ی زنم حکم مهیاگر بر بساط قضاوت تک: فرمود ی که مالسالم هی علنیرالمومنیام

نموده است و  ي آنچه که در ما هست داورنی به عیعل: ندی که هر کدام به نطق آمده بگوي قرآن به قرآنشان، بطورروانی و پلشانیانج

 دوم فهی خلي برای مشکليای بوده است و بارها که قضاتر حی از همه امت صحالسالم هی علیدشمن بسان دوست اعتراف کرده که قضاوت عل

.  غصه و اندوهش را بر طرف ننموده استی کسالسالم هی علی و بجز علشد، ی عمر هالك مد نبویاگر عل:  گفتی مآمد ی مشیعمر پ
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 ی رضدی و سب،ی رحمۀ اهللا در در تهذی رحمۀ اهللا در ارشاد، طوسدی و مفهی درفق-  رحمۀ اهللا- و صدوق،ی در کاف-  رحمۀ اهللا- ینی کلخی شو

. اند  را نقل کردهالسالم هی آن حضرت علي از قضاوتهايا  رحمۀ اهللا در مناقب پارهيرحمۀ اهللا در خصائص االئمه، و سرو

 که بنا به نقل بعض از ی بن هاشم قممیاند اگر چه بجز کتاب ابراه  نمودهفی تالنهی زمنیستقل در ا میی متقدم کتابهاي از علمای جمعو

 بن خالد، و لی مانند کتاب اسماعباشند، ی مذکور می و نجاشی طوسخی در کتاب فهرست شیول. دهی به ما نرسهی موجود است، بقنیمطلع

...  پدر او وای رافع یبن اب داهللای و عب،ی بجلسیعبداهللا بن احمد و محمد بن ق

اند،   باب در ضمن کتاب خود اکتفا کردهکی نموده باشد، و تنها به مقدار فی باره تالنی جداگانه در ای متاخر کتابي از علمای کسام دهی ندیول

. عهی در وسائل الشی حر عاملخی در بحار و شیمانند مرحوم مجلس

 خصوص نی اهل تسنن در ا،ي مستقل بنگارم، و بنا به نقل سروی موضوع کتابنی کنم و در ايوری شدم از قدما پلی موضوع مهم بود ماچون

 آن يقضاوتها: بیاند، به ترت  در نمودهدی مفخیو ش. می است که ما به آن سزاوارتریهی و بد،ی نموده اند، مانند موفق مکفی تالییکتابها

 سه گانه، و در زمان خالفت خود آن بزرگوار، ي از خلفاکی در زمان خالفت هر  و آله، وهی اهللا علی رسول خدا صلاتی حنحضرت در زما

.  مرتب نمودميگری دي من آنها را تحت عنوانهایول

ي ابتکاری با استفاده از اسلوبای قضاتی واقعکشف:فصل اول

کرد ی را انکار مشی که فرزند خویزن

 يا: دینال ی از سوز دل به درگاه خدا موستهی و پکرد، ی گردش منهی مدي ها حال در کوچهدهی و شورمهی نورس بود سراسی که جواناو

!  عادالننیتر عادل

.  من و مادرم حکم کنانیم

! ؟یکن ی منیچرا به مادرت نفر!  جوانيا:  و گفتدی رسي به وعمر

 دادم مرا از خود صیشدم و خوب و بد را تشخ داده و چون بزرگ ریمادرم مرا نه ماه در شکم خود نگهداشته و پس از تولد دو سال ش: جوان

! یستیتو پسر من ن: دور نمود و گفت

 د؟یگو ی پسر چه منیا:  رو به زن کرد و گفتعمر

 و آله و هی اهللا علی و سوگند به محمد صلند،یب ی او را نميا دهی دچی که در پشت پرده نور نهان است و هییسوگند به خدا! فهی خليا: زن

 و رهی عشانی مرا در مشی ادعانی با اخواهد یاو م!  است، قسم به خدافهی و طالهی از کدام قبدانم یهرگز او را نشناخته و نممن ! خاندانش

. ام  و تاکنون شوهر ننمودهشی هستم از قريا زهیو من دوش.  خوار سازدانمبستگ

 ؟ي شاهد دارییگو ی مطلب که منیبر ا: عمر

.  خود را جهت شهادت حاضر ساختيا رهین عش و چهل نفر از برادرا،يآر: زن

.  سازدنی خوار و ننگاش لهی و قبفهی طانی تهمتش زن را در بنی با اخواهد ی پسر دروغ گفته، منی نزد عمر شهادت دادند که اگواهان

 بر جوان حد وستی به صحت پشانی بشود و چنانچه گواهيادتری زقی تا از شهود تحقدی و به زندان ببردیریجوان را بگ:  به ماموران گفتعمر

.  کنميافتراءجار

چون نگاه جوان به آن .  برخورد نمودشانی راه با انی در بالسالم هی علنیرالمومنی که اتفاقا حضرت امبردند ی جوان را به طرف زندان مماموران

.  آن حضرت شرح دادي خود را برايو ماجرا.  کنی دادخواهدهیاز من ستمد!  پسر عم رسول خدايا:  برآوردادیحضرت افتاد فر

من که :  آنان برآشفت و گفتدنیجوان را برگرداندند، عمر از د. دیجوان را نزد عمر برگردان:  به ماموران فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

! د؟ی چرا او را بازگردانددی کنیدستور داده بودم جوان را زندان

 یهرگز از دستورات عل: يا  که گفتهمی ادهی را داد، و ما از خودت شنی فرماننی به ما چنالبطی بن ابیعل! فهی خليا:  گفتندماموران

. دی مکنیچی سرپالسالم هیعل

 ؟ییگو یچه م:  زن را آوردند و آنگاه به جوان رو کرده و فرمودد،یمادر جوان را حاضر کن:  و فرموددی وارد گردالسالم هی علی هنگام علنی ادر
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.  داشتانیخود را به طرز سابق ب داستان جوان

 کنم؟ ي داورشانی انی بیده ی اذن مایآ:  به عمر رو کرد و فرمودالسالم هی علیعل

 از همه شما طالبی بن ابیعل:  که فرموددمی و آله شنهی اهللا علی که از رسول خدا صلنیچگونه اذن ندهم با ا! سبحان اهللا: عمر

 ؟ي خود گواه داري اثبات ادعاي براایآ:  به زن فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.داناترست

.  دادندی و شهود را حاضر ساخت و آنان مجددا گواه،يآر: زن

 و هی اهللا علی رسول خدا صلبمی که حبی جهان از آن خشنود گردد، قضاوتدگاری کنم که آفري آنان داورنیاکنون چنان ب: السالم هی علیعل

: به زن فرمودآله به من آموخته است، سپس 

 ؟ي داری و سرپرستی ولایآ

.  من هستنديای شهود همه برادران و اولنی ا،يآر: زن

 است؟ رفتهیحکم من درباره شما و خواهرتان پذ:  به آنان رو کرد و فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. يآر:  گفتندیهمگ

 جوان به مهر نی اي زن را برانی مجلس حضور دارند که عقد بستم انی در ا را کهی خدا را و تمام مسلمانانرمیگ یگواه م:  آنگاه فرمودو

 و به ختی آنها را در دست جوان رالسالم هی علیقنبر درهمها را آورد، عل. اوری درهمها را بزیبرخ!  قنبريچهارصد درهم از مال نقد خودم، ا

). ی غسل کرده باشیعنی( که در تو اثر زفاف باشد نی مگر اای و نزد من مندازی درهمها را در دامن زنت بنیا: رمود فيو

! زیبرخ:  را گرفت و گفتبانشی و گرختی برخاست و درهمها را در دامن زن رجوان

و ! به خدا سوگند او پسر من است! ي مرا به عقد فرزندم در آوری خواهیم!  پسر عم رسول خدايا! آتش! آتش:  برآوردادی موقع زن فرنی ادر

 و چون بزرگ شد آنان مرا د،ی پسر از او بهمرسنی نمودند و اجی تزوهی فرومايبرادرانم مرا به مرد:  شرح دادنی انکار خود را چنآنگاه علت

. دیو دست فرزند را گرفت و روانه گرد. د کردند که فرزند را از خود دور سازم، به خدا سوگند او پسر من استیتهد

.  شدی نبود عمر هالك میر علاگ:  برآوردادی هنگام عمر فرنی ادر

 و غالم مشتبه شدندموال

 او شی شده مواليری راه غالم مرتکب تقصنی در برفتند، ی با غالم خود به حج می کوهستاني مردالسالم هی علنیرالمومنی زمان خالفت امدر

 دی را تهدگریکدی وستهیو پ. یباش یغالم من م بلکه من موال و تو یستی من نيتو موال:  خود گفتيغالم بر آشفته، به موال. را کتک زد

چون به کوفه آمدند .  ببرمالسالم هی علنیرالمومنیبر سخنت ثابت باش تا به کوفه رفته تو را به نزد ام!  دشمن خدايا:  گفتندی ممنموده به ه

 سبب از اطاعت من نیام و بد او را زده شده ی شخص، غالم من است و مرتکب خالفنیا: گفت) ضارب( رفتند و موال یهر دو با هم نزد عل

. خواند ی خود مغالمسر برتافته، مرا 

 مسائل حج با من فرستاده و او می و تعلیی را به منظور راهنماي و پدرم وباشد ی و او غالم من مدیگو یبه خدا سوگند دروغ م:  گفتيگرید

. دیلم را تصرف نما راه اموانی تا از اخواند یبه مال من طمع کرده مرا غالم خود م

 انی حال را بقتی و خودتان حقدییای و بامدادان به نزد من بدی و امشب با هم صلح و سازش کندیبرو:  به آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 عادت داشت همه مالسال هیو آن حضرت عل!  آماده کنواریدو سوراخ در د:  به قنبر فرمودالسالم هی علنیرالمومنیچون صبح شد، ام.دیینما

 بیآن روز هنوز از تعق. آمد ی در افق باال ميا زهی به اندازه ندی تا خورششد ی مشغول مبی صبح به خواندن دعا و تعقضهی فري پس از اداهروز

 ي رونیرالمومنیام ي برايا امروز مشکل تازه: گفتند ی در اطرافشان ازدحام کرده مزینماز صبح فارغ نشده بود که آن دو مرد آمدند و مردم ن

 آنان شروع د؟ییگو یچه م:  پس از فراغ از عبادت به آن دو مرد رو کرده، فرمودالسالم هی امام علنکهیتا ا! دیآ ی که از عهده حل آن بر نمدهدا

 و آنگاه به د،ییگو ی راست نمدانم ی که مدیزیبرخ:  به آنان فرمودالسالم هی علیعل. غالميگریکردند به قسم خوردن که من موال هستم و د

 تا گردن غالم را اوری بمی و آله را براهی اهللا علی رسول خدا صلریزود باش شمش:  و به قنبر فرمودد،یسرتان را در سوراخ داخل کن:  فرمودنانآ

.  همچنان سرش را نگهداشتگری و آن دد،ی کشرونی سر را باری و بدون اختدی سخن بر خود لرزنی ادنیبزنم، غالم از شن
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 ستم؟ی من غالم نيکرد یمگر تو ادعا نم: به غالم رو کرده، فرمود) ع (نیرالمومنیام

.  شدمیی خطانی مرد بر من ستم نمود و من مرتکب چننی اکنی ول،يآر: گفت

.  نمودمی تسلي او را آزار ندهد و غالم را به وگری تعهد گرفت که دشی از موالالسالم هی آن حضرت علپس

 يراو.  شودانی بنجایااندکه مناسب است در  نقل کردهالسالم هیامام صادق عل ازیصدوق و طوس وینی کلخیستان را ش دانی همری نظو

 که به طواف مشغول بود استمداد ی عباسفهی خلیقی از منصور دواني مرددمی که دکردم ینگاه م بودم وستادهیمسجدالحرام ادر:دیگو یم

. اند  با او چکار کردهدانم ی به خدا سوگند نماند، اوردهی برده و باز نرونیدو مرد برادرم را شبانه از خانه ب نیا! فهی خليا:گفت یم ي به ودهیطلب

.  شما حکم کنمنی تا بدییای جا بنیفردا به هنگام نماز عصر هم:  به آنان گفتمنصور

.  زده بودهی حاضر و به دست مبارك تکالسالم هیدق عل اتفاقا امام صادند،ی در موقع مقرر حاضر شده و آماده حل و فصل گردي دعونیطرف

.  کني داورشانی انیب!  جعفريا: منصور به آن حضرت رو کرده و گفت

امام . منصور اصرار کرد، و آن حضرت را سوگند داد تا حکم آنان را روشن سازد!  آنان حکم کننیخودت ب:  فرمودالسالم هی صادق علامام

 ی در مقابلش نشستند، و آنگاه به مدعزی ننی آن نشست و متخاصمي آن حضرت انداختند و روي برای از نیفرشپس . رفتی پذالسالم هیعل

 ؟ییگو یچه م: رو کرده و فرمود

. دان  با او چکار کردهدانم ی و نماند اوردهی برده و قسم به خدا باز نرونی دو نفر برادرم را شبانه از منزل بنیا!  پسر رسول خدايا:  گفتمرد

 د؟ییگو یشما چه م:  السالم به آن دو مرد رو کرده، فرمودهی علامام

. اش بازگشته است  گفتگو به خانهانی و پس از پامیا  بردهرونیاش ب  از خانهیی شخص را جهت گفتگونیما برادر ا: گفتند

: سیبنو:  بود فرمودستادهی که آنجا اي به مردالسالم هی علامام

 میرح اهللا الرحمن البسم

 که او را به منزلش اوردی گواه بنکهی برد ضامن اوست مگر ارونی را شبانه از خانه بیهر کس شخص:  و آله فرمودههی اهللا علی خدا صلرسول

. بازگردانده است

 من او را گرفتم کنی ولام به خدا سوگند من او را نکشته!  پسر رسول خدايا:  برآوردادیمرد فر.  را دور کن و گردنش را بزنیکی نیا!  غالميا

. دی مرد او را به قتل رساننیو ا

 را گردن بزن، پس يگری را رها کن و دیکی نی ادهم ی و آله هستم دستور مهی اهللا علیمن پسر رسول خدا صل:  السالم فرمودهی امام علآنگاه

 او را ری ضربه شمشکیام و تنها با  کنجه ندادهبه خدا سوگند من او را ش!  رسول اهللاابنی:  که محکوم به قتل شده بود گفتيآن مرد

:  به برادر مقتول دستور داد قاتل را به قتل برساند، و فرمودالسالم هی هنگام که قاتل مشخص شده بود حضرت صادق علنی در اسام، پ کشته

.  به او بزنندانهیپنجاه تازهر سال :  را به زندان ابد محکوم ساخت و فرموديو سپس و.  کنندهی تنبانهی را با تازيگریآن د

 فرزندکی مادر و دو

 نزاع به نزد عمر بردند، عمر نتوانست خواند، ی و هر کدام او را فرزند خود مکردند ی نزاع می زمان خالفت عمر دو زن بر سر کودکدر

. دی گردالسالم هی علنیرالمومنی رو دست به دامان امنیمشکلشان را حل کند از ا

 همچنان به مشاجره شانی و ادی نبخشي سودکنی فرمود ولحتی ابتداء آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و نصالسالم هیعل نیرالمومنیام

. دادند یخود ادامه م

 ؟یچکار کن اره نی با ایخواه یم! نیرالمومنی امای:  موقع آن دو زن گفتندنیدر ااورند،ی بيا  دستور داد ارهنی چون االسالم هی علنیرالمومنیام

 ی از آن دو ساکت ماند، ولیکی سخن نی ادنیاز شن!  نصفکی هر کدامتان ي فرزند را دو نصف کنم براخواهم یم:  فرمودالسالم هی علامام

 ی شود من از حق خودم صرفنظر کردم و راضمی دو ندی است که بانیاگر حکم کودك ا!  اباالحسنای! خدا را خدا را:  برآوردادی فرگرید

.  شودکشته زمی عزشوم ینم
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 نی و بدکرد ی به حالش رحم مزی او نبود ی ميگری کودك پسر توست و اگر پسر آن دنیا! اهللا اکبر:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی امآنگاه

 حزن السالم هی موقع آن زن هم اقرار به حق نموده به کذب خود اعتراف کرد، و به واسطه قضاوت آن حضرت علنی در اشد، ی نمیعمل راض

.  نمودری خي آن حضرت دعاي برادهیو اندوه از عمر برطرف گرد

 خواست معامله را بهم زند، فروشنده دهی او گردی کودنی نموده، پس از انجام معامله، مدعيداری خريزی کنيمرد:  آمدهيجوز  ابناءی اذکدر

 اسی ا،یکی نیا: درازترست؟گفتتی از دو پاکیکدام:  گفتيده به و نموشی را آزمازكی کناسی بردند، ااسی نزاع به نزد اکرد، یانکار م

! او را برگردان! او را برگردان: روکرده،گفتداری به خراسی موقع انی در ا،يآر:  گفت؟ي به خاطر داري را که از مادر متولد شدیا شبی آدیپرس

 عهیمال خود را از طرف مطالبه نمود، طرف انکار نموده منکر ود يو پس از چند.  نهادعتی به ودی را به نزد شخصی ماليمرد:  آوردهزی نو

 ی در آن موقع چه کسد؛ی پرساسیام، ا  شخص به امانت گذاشتهنی را نزد ایمن مال:  گفتاسی به ایمدع.  بردنداسی نزاع به نزد اد،یگرد

:  به او گفتاسی ا،یدرخت:  آنجا بود گفتزی چه چدی پرساسی حاضر نبود، ای دادم و کسلی در فالن محل مال را به او تحوگفتحاضر بود؟ 

 و با يا  آن درخت خاك کرده و فراموش نمودهری مالت را در زدی معلوم گردد، شاهی واقع قضدی به آن بنگر، شايحال به نزد درخت برو و قدر

 به ی قضاوت خود مشغول شده پس از زمان به کاراسیا.  تا طرف تو برگرددنیبنش:  به منکر گفتاسی مرد رفت، اد،یای بادتی درخت دنید

 و مرد اعتراف ،يانتکاریتو خ!  دشمن خدايا:  گفتاسی موقع انینه، در ا:  گفتده؟یبه نظر تو آن مرد به درخت رس: آن مرد رو کرده، گفت

خصم تو :  به او گفتاسیا که آن شخص برگشت، نی دستور داد او را بازداشت کنند تا ااسیخدا تو را ببخشد، ا! مرا ببخش: نموده گفت

.... ریاعتراف نمود مالت را از او بگ

  را آشکار نموده استگران لهی حرنگی که نییایقضا:فصل دوم

دی که فاش گرديا توطئه

.  دهدلیتحو راعهی آنان وديهر دو سفارش نمودند که تنها با حضوريو به و گذاشتندعتی به ودی را نزد زنی زمام خالفت عمر دو نفر امانتدر

زن در ابتداء از دادن سپرده امتناع .  را مطالبه نمودعهی شد که دوستش مرده است و ودی از آن دو به نزد زن رفته مدعیکی ی از مدتپس

 به نزد زن آمده گری مرد دیپس از گذشت زمان.  رد کردي را به وعهی ودکرد، ی و مطالبه منمود ی رفت و آمد مادی چون آن مرد زی ولدیورز

 عهیتو ضامن ود:  بازگو نمود که نزاعشان در گرفت، خصومت به نزد عمر بردند، عمر به زن گفتشی زن داستان را براد،ی گردعهیودخواستار 

:  کند، عمر گفتي آنان داورنی بالسالم هی علی در آن مجلس د حضور داشت، زن از عمر خواست تا علالسالم هی علنیرالمومنیاتفاقا ام. یهست

 که سپرده دیا  زن سفارش نکردهنیمگر تو و دوستت به ا:  به آن مرد رو کرد و فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  قضاوت کننان آانیم! ی علای

 عهی و زن را ضامن ودر،ی بگلی و آنرا تحواوری را به همراه خود بيگری نزد من است، برو دعهی ندهد، اکنون ودییرا به هر کدامتان به تنها

اند هر دو نفرشان از   کرده و خواستهی که آن دو با هم تباندانست ی مالسالم هی آن حضرت علرای توطئه آنان را آشکار نمود؛ زراه نی از انکرد و

. زن مطالبه کنند تا او به هر دو غرامت بپردازد

گر لهی حی زنرنگین

 رو نی را جلب توجه و عطف نظر کند نتوانست، از ازکاری جوان پرهدیش هر چه کوی ولد،ی از انصار گردی و دلباخته نوجوانفتهیگر ش  فتنهیزن

 جوان پاکدامن را لهی وسنی دو ران آلوده ساخت و بدنی آن جامه خود را از بدهی را شکسته با سفی بر آمده و تخم مرغییدر صدد انتقامجو

. ست مرد مرا رسوا نموده انیا! فهی خليا:  او را نزد عمر برد و گفتکردهمتهم 

 خواست ی نشده است و از عمر میی که هرگز مرتکب فحشاکرد ی مادی سوگند وستهی را عقوبت دهد، مرد پي گرفت جوان انصارمی تصمعمر

! ی علای:  رو کرده و گفتالسالم هی السالم در آنجا نشسته بود، عمر به آن حضرت علهی علنیرالمومنی اتفاقا امد،ی نماقیتا در کار او دقت و تحق

 ست؟ی چهی قضنی در ااظر شمن

 جامه يدی سفختندی و چون رزندی آن بري داغ رواری بسیآب:  را متهم نموده و فرمودي جامه زن به دقت نظر افکنده ويدی حضرت به سفآن

 افکند و سپس  آن را به دوردی از آن را در دهان گذاشت و چون طعمش را چشی فهماندن حاضران اندکي براالسالم هیبسته شد، پس امام عل
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 راه مکر و خدعه زن را آشکار کرد و به برکت آن حضرت، نی که زن به گناه خود اعتراف نمود و از انی او را سرزنش نمود تا ا،به زن رو کرده

. دی از عقوبت عمر رها گرديمرد انصار

 با او همبستر شده است، ماجرا نزد عمر یاجنب:  خود را آلوده ساخت و به شوهرش گفتي تخم مرغ رختخواب هوودهی با سفی زنزی نو

 ي روي و چون آوردند دستور داد مقداراورندی داغ باری بسیآب:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی دهد، امفری عمر خواست زن را کد،یمطرح گرد

: فرمود فورا جوش آمده و بسته شد، آن حضرت جامه را به نزد زن انداخت و به او ختندی چون رزندی بريدیآن سف

.  استاری شما زنان است و مکرتان بسرنگی از ننیا

. کننديتا بر زن تهمت زننده حد افتراء جار:  و فرمودباشد، ی آن زنت مي از تهمتهانیزنت را نگهدار که ا:  به مرد رو کرده و فرمودآنگاه

 

قی و دقي ابتکاریی با به کار بردن نقشه هاییای قضاکشف:فصل سوم

 را کشف نی مجرمیطانی شلهی گواهان، صحنه مرموز و حنی و تفرقه بری از نگاشتن اقارقی و دقي ابتکارییها با به کار بردن نقشه که ییایقضا

  اند   را ازحضرتش اخذ کردهسابقه ی روش بنی اهای اروپائژهی جهان متمدن، بوی قضائينموده، و دستگاهها

ماجراي یتیمه بی سرپرست

 پدر و مادر را از یدر کودک: ي سرگذشت ونکهی دادند، و ای او گواهي به نزد عمر آورده به زناگناه ی بي دختر  جرم گواهان و کشفنی بتفرقه

 همسر آن مرد د،ی رسی دختر بزرگ شده و به مرتبه زناشوئرفت، ی آن مرد مکرر به سفر مکرد، ی می از او سرپرستيدست داده مرد

 و رندی را به منزل خود فراخواند تا او را بگهی از زنان همسايا  کرد و عدهيا لهی رو حنیآورد، از ا شوهرش دختر را به عقد خود دردیترس یم

. خود با انگشت، بکارتش را برداشت

 ی شرکت داشتند جهت گواهشی را که در ماجراهیدخترك مرتکب فحشاء شده، و زنان همسا:  از سفر بازگشت، زن به او گفتشوهرش

آنان برخاسته و همه با . می بروطالبی بن ابی نزد علدیزیبرخ:  را نزد عمر برد و مطرح نمود، عمر حکم نکرد و گفتمرد قصه. حاضر ساخت

.  داشتندانی آن حضرت بي شدند و داستان را براابی السالم شرفهی علنیرالمومنیهم به محضر ام

 ؟يگواه دار تی بر ادعاایآ:  به آن زن رو کرد و فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 و در جلو خود دی کشرونی را از غالف بریآنگاه حضرت شمش.  شاهد من هستند، و آنان را حاضر ساختهی از زنان همسای بعض،يآر: گفت

 او یول از او به عمل آورد ی کاملی جداگانه داخل کنند، و آنگاه زن آن مرد را فراخوانده بازجوئییها تمام زنها را در حجره: قرار داد و فرمود

 ي دو زانو نشست و به ويرو از گواهان را احضار کرد و خود،یکی خود ثابت بود، پس او را به اتاق سابقش برگرداند و ي بر ادعانهمچنا

و او را امان  و زن آن مرد، بازگشت به حق نمود من استری شمشینیب ی را مری شمشنیا هستم وطالبی بن ابی من عل؟یشناس یمرا م: فرمود

. میگو ی حال را مقتیاالن حقمرا امان ده،! فهی خليا: گفتو به عمردیزن بر خود لرز.خواهم کشت تو رایی اگر راستش را نگونون اکدادم،

. پس بگو:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنیام

 از دی شوهرش با او ازدواج نمادی ترس،دی و جمال دختر را دییبایچون زن آن مرد، ز:  قرار استنی ماجرا از اقتیبه خدا سوگند حق:  گفتزن

 موقع نیدر ا.  و خود با انگشت بکارتش را برداشتمی و ما او را گرفتدی شراب به او خوراني جهت ما را به منزل خود فراخواند و مقدارنیا

 را کشف قتی راه حقنیقه انداخته از ا شهود تفرنی که بالی بودم پس از حضرت دانی کسنیمن اول! اهللا اکبر:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 بکارت دختر چهارصد درهم را به هی کرد، و زن را وادار نمود تا دي که تهمت به ناحق زده بودند حد افتراء جاریکردم، و سپس بر تمام زنان

 مهرش را از مال السالم هیضرت عل و آن حردی بگي خود را طالق گفته همان دختر را به همسرتکاری و دستور داد آن مرد، زن جناپردازداو ب

. خود مرحمت فرمود

. دیی فرماانی ما بي را براالیقصه حضرت دان!  اباالحسنای:  عمر گفته،ی قضصلهی از اتمام و فپس

و پادشاه آن  او شده بود، اجاتی عهده دار مخارج و احتلی اسرائی از بنیرزنی بود که پمیتی ی کودکالیدان:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 پادشاه ياندام، روز  و خوشبای داشت زی زني ونمود ی نزد پادشاه مراوده مزی داشتند که او نی مخصوص داشت که آنها دوستیوقت دو قاض

 تهسی را که شايمرد:  گذاشت و به آنان گفتانی در می را با آن دو قاضهی قضد،ی و درستکار محتاج گردنی امي به مردیتی مامورانجام يبرا



12

 انجام ي نموده او را به حضورش آوردند، پادشاه آن مرد را برای همان دوست خود را به شاه معرفی آن دو قاضد،ی کندای کار باشد پنیانجام ا

مرد به .  کنندیدگی نموده تا به او رسی سفارش همسر خود را به آن قاضوستهی پیآن شخص آماده سفر شد ول.  موظف ساختتیآن مامور

 انی در مي خود را با وي با زن به او دلبسته شده تقاضاادی و از برخورد زکردند، ی به خانه دوست خود رفت و آمد میو آن دو قاضسفر رفت 

 تا تو را میکن ی تو را نزد پادشاه رسوا مي نشومیاگر تسل:  عاقبت به او گفتندنکهی آن زن مواجه شدند تا ادی با امتناع شدیگذاشتند ول

. سنگسار کند

. دی بکندی خواهیهر چه م:  گفتزن

 و از آن زن دی گردنی اندوهگی خبر بسنی ادنی دادند، پادشاه از شنی او گواهي نموده نزد پادشاه بر زنای خود را عملمی تصمی دو قاضآن

! دییا سنگسار نما ري و پس از سه روز ودی کار شتاب نکننی در ای است ولرفتهی شما پذیگواه:  گفتیدر شگفت شد و به آن دو قاض

 هم بر ی و آن دو قاضدی کشتن آن زن عابده که زنا داده حاضر شويبرا!  مردميا:  به دستور شاه در شهر ندا داد کهي سه روز منادنی ادر

. اند  دادهیآن گواه

 که روز سوم، نینه تا ا:  گفت؟یشیندی باره چاره بنی در ایتوان ی نمایآ:  خود گفتری پادشاه به وززدند، ی خبر حرفها منی ادنی از شنمردم

 آنان پرداخت، و ي بودند برخورد نموده به تماشاي برهنه که سرگرم بازی راهش به کودکاننی شد، اتفاقا در برونی از خانه بحی تفري براریوز

 قتی در حقی ول،يهر به عنوان باز در صورت ظاالیدان. شناخت ی او را نمری وزکرد، ی مي بازشانی آنان با اانی خردسال می که کودکالیدان

 گواه ی دو قاضزی زن عابده، و آن دو کودك نيگریمن پادشاه و د:  کودکان را در اطراف خود گرد آورد و به آنان گفتر،ی به وزاندنی نمايبرا

 و دیری دو شاهد را بگنیا از کیدست هر :  کودکان گفتری به دست گرفت و به سای از نيری خاك جمع نمود و شمشيو آنگاه مقدار. ندباش

 را اناتی جرنی اریوز. ( مطلب را بگو وگرنه تو را خواهم کشتقتیحق:  از آن دو را فراخوانده، به او گفتیکی و سپس د،یدر فالن مکان ببر

.  که آن زن زنا داده استدهم ی میگواه: آن شاهد گفت). دیشن ی مو دید یمرتب م

در چه وقت؟ :  گفتالیدان

. فالن روزدر : گفت

.  را آوردنديگری اولش برگردانده و دي پس او را به جاد،یاوری را بيگریو د. دی را دور کنیکی نیا:  گفتالیدان

 ست؟ی تو چیگواه:  به او گفتالیدان

.  در فالن روز- در چه وقت؟-. که آن زن زنا داده استدهم ی میگواه: گفت

 ؟ی چه کسبا

.  فالن، پسر فالنبا

  کجا؟در

.  فالن جادر

 مردم ندا انی از کودکان دستور داد میکیو آنگاه به .  دروغ دادندیگواه! اهللا اکبر:  فرمودالی وقت داننیدر ا.  دادی گواهی او برخالف اولو

. دی اعدامشان حاضر شوي برانکیاند و ا  به زن پاکدامن تهمت زدهیدهد که آن دو قاض

.  بود گفتدهیاظر بود، پس بالدرنگ به نزد پادشاه آمد وآنچه را که د ماجرا را شاهد و ننی تمام ار،یوز

 مردم ندا نی مختلف بود، پادشاه فرمان داد بشانی به عمل آورده و گواهیی از آنان بازجوبی را احضار نموده به همان ترتی آن دو قاضپادشاه

.  و سپس دستور داد آنان را دار زدنداند  تهمت زدهي به وی و پاکدامن است و آن دو قاضيدهند که آن زن بر

 یکی بستند؛ ي دو نفر با هم عقد برادرالسالم هی علنیرالمومنیدر زمان خالفت ام:  نقل کردهنی چنیدر کاف) ره (ینی خبر را کلنی همری نظو

ن مرد دختر دوست خود را به  کند، آي دخترش نگهدارگانهی کرد که از تی رحلت کرد و به دوست خود وصای از دنيگریاز آنان قبل از د

 آمده و به شی پی آن مرد مسافرتي اتفاقا براداشت، ی می از فرزندان خودش او را گرامیکی و مانند نمود یخانه برد و از او مراقبت کامل م

 بود، و آن مرد بای زاری مدت دختر بزرگ شده و بسنی سفر ماند و در اي درازانیمرد سال. و سفارش دختر را به همسر خود نمود. سفر رفت
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 که شوهرش از سفر برگشته با او دی ترسدی دختر را دییبای همسر مرد چون جمال و زنمود، ی سفارش دختر را مشیها ه در ناموستهیهم پ

. ا برداشت چند را به خانه خود فراخواند و آنان دختر را گرفته و خود با انگشت، بکارتش ری کرد و زنانیرنگی جهت ننی از ادیازدواج نما

 که آن زن بر او وارد ساخته بود از یتی دختر در اثر جنای سپس دختر را به نزد خود فراخواند، ولد،ی از سفر برگشت و به منزل رسمرد

 نی بزرگ شده و بدیاو را به حال خود بگذار که مرتکب گناه:  اصرار نمود زنش به او گفتادی و چون مرد زکرد یحضور به نزد مرد شرم م

.  و به دخترك نسبت زنا دادد؛یایکشد نزد تو ب یبب خجالت مس

!  بر تويوا:  گفتي خشمناك به نزد دختر آمده به شدت او را سرزنش نمود و به ويا افهی خبر سخت ناراحت شده و با قنی ادنی از شنمرد

 اگر خود را دختر من زی و تو ندانستم ی و فرزند خود مبه خدا سوگند من تو را مانند خواهر!  مرا؟يهای آن محبتها و مهرباني فراموش کردایآ

 ؟ي شدی کار خالفنی پس چرا مرتکب چن،یدانست یم

مرد دست دختر و .  مرد بازگو کردي زن را براي و ماجرازند یام و همسرت به من تهمت م  ندادهییبه خدا سوگند من هرگز زنا:  گفتدختر

 یتی به جنازی داشت و زن نانی بالسالم هی آن حضرت علي و ماجرا را برادی روانه گردالسالم هی علنیرالمومنیزن خود را گرفته به طرف خانه ام

 آنان نیب:  به او فرمودنیرالمومنی در محضر پدر بزرگوار خود نشسته بود، امالسالم هیاتفاقا امام حسن عل.  شده بود اعتراف کردرتکبکه م

!  کنيداور

.  بکارت دخترهی ديگری تهمتش و دي حد افتراء برایکی زن دوتاست؛ يزاس:  السالم گفتهی حضرت علآن

  که واقع کامال مشتبه بوده استي آن حضرت در موارديقضاوتها:چهارمفصل 

  ی و خورد در حال مستزد

امام . اند د مجروح نموده را با کارگریکدی ی که چهار نفر در حال مستدی به آن حضرت گزارش رسالسالم هی علنیرالمومنی زمان خالفت امدر

 يایاول.  کند، دو نفر از آنان در بازداشتگاه جان سپردندیدگی به وضعشان رسياری نموده تا پس از هشفی دستور داد آنان را توقالسالم هیعل

 دیدان یشما از کجا م: ود به آنان فرمالسالم هی آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند، آن حضرت علالسالم هی علنیرالمومنی نزد امنیولمقت

اند؟   را مجروح نموده و مردهگریکدی خودشان دیاند و شا  را کشتهشانی دو نفر زنده انیکه ا

. دی آنان حکم کننی بتان ي پس شما خودتان با استفاده از دانش خدادادم،یدان ینم: گفتند

 يای به اولماندهی باق،ی دو نفر زخمي زخمهايست و بعد از اخراج خونبها الهی آن دو مقتول به عهده هر چهار قبهید:  فرمودالسالم هی علامام

 السالم درباره آنان فرموده تنها هی که آن حضرت علی حکمنیا: دی گوی خبر منی پس از نقل ادی مفخی ش- 1. ) گردد یآن دو مقتول رد م

 تا ثابت ستی نی گواهزیو ن.  قاتل از مقتول جدا شودلهیس تا بدان وستی نی گواهرای شود؛ زی به واقع تصور مدنی رسي که براست ایحکم

 هی قرار داده و دلهی کشتگان را بر هر چهار قبي خونبهارای حکم در مورد قتل خطا و اشتباه در قاتل است ؛ زنی بوده، و ايکند قتل عمد

 هی است که دنی چهارگانه است الیمقتول بر قبا آن دوهید:  فرمودهنکهی از آن کم کرده است، و مقصود آن حضرت از اا رنی مجروحيزخمها

 خالفته، ی فالسالم هی علاهی قضاد،یارشاد مف). مولف.( خودش لهیقب ازری است غگری دلهی هر کدام از آنها بر سه قبهیهر دو تا با هم، وگرنه د

)5 ثی حدات،ی الجنای باب االشتراك فاتی کتاب الدب،یتهذ. 7 ثیحد...  اونی الرجلقتلی باب حکم الرجل ات،یالد کتاب حضر،یمن ال 

   نفر در آب غرق شدکی

 دادند که ی بردند، دو نفر از آنان گواهالسالم هی علنیرالمومنی از آنان غرق شد، نزاع را نزد امیکی بودند، ي نفر در آب فرات سرگرم بازشش

 را به او هی دالسالم هی علنیرالمومنیاند، ام  او را غرق کردهگرینفر د دادند که آن دو یاند، و آن سه نفر گواه  او را غرق کردهگریآن سه نفر د

اند، و سه قسمت به عهده آن دو   دادهی گواهشانی اهی که دو نفر بر علي نمود، دو قسمت به عهده آن سه نفرمی تقسيپنج قسمت مساو

 .اند  دادهی گواهشانی اهی که سه نفر بر علينفر

  . باشدکتری که از قضاوت آن حضرت به صواب نزدشود ی تصور نمی قضاوتچی ههی قضنیدر ا: دیگو یم خبرنیل اارشاد پس از نق دردی مفخیش
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  ری شطعمه

 بود، ناگهان قدمش ستادهی گودال ایکی نفر در نزدکی ازدحام نمودند، ری شي تماشاي کرده بودند، مردم براری دستگی را در گوداليریش

 اتفاق افتاد، منی ماجرا در نیا.  شدندری و همه در گودال افتاده طعمه شی به چهارمی و سومی به سومیوم زد و ديگری و دست به ددیلغز

 بوده و ری طعمه شی قضاوت نمود، که اولنی پس درباره آنان چند،ی داشت، خبر به آن حضرت رسفی آنجا تشرزی نالسالم هی علنیرالمومنیام

.  بپردازددی بای به چهارمی کاملهی دی و سومی به سومهی دو سوم دزی نیازد، و دوم بپردی به دومهی سوم دکی دیبه عالوه با

.  نموده استياباالحسن به حکم خدا داور:  فرموددهی قضاوت خبردار گردنی و آله از اهی اهللا علی خدا صلرسول

 رای طلب ندارد؛ زيا هی جهت دنیا خود انداخته، از ا را بيگری است که نفر اول خودش افتاده، به عالوه افراد دنی الی تفصنی اعلت: مؤلّف

 ای افتادن نفر سوم و ای نفر اول و دنی باشد، کشزی از سه چیکیو سبب مرگ نفر دوم ممکن است . مرگش مستند به خودش بوده است

 را اش هی د330 هم السالم هیمام عل است و ا330 احتمال استناد قتلش به نفر اول ن،ی عامل آن بوده است بنابرادش او که خويچهارم بر رو

 او باشد که خودش عامل آن ي و افتادن نفر چهارم بر رودنیبه عهده نفر اول قرار داده است، و اما نفر سوم ممکن است علت مرگش کش

او را بر عهده نفر دوم گذاشته  هی دو سوم دزی نالسالم هی او که عاملش نفر دوم بوده است و امام علي دوم بر روای افتادن نفر اول و ایبوده و 

 السالم هی چنانچه امام علباشد ی بر عهده نفر سوم ماش هی تمام دن،یو اما نفر چهارم تمام علت مرگش مستند به نفر سوم بوده، بنابرا. است

. حکم نموده است

نشگون

 را يگری دختر دچهی بازي از روي که دختردیرس خبر داشت به آن حضرتفی تشرمنی در السالم هی علنیرالمومنی که امی در همان زمانزی نو

.  را که بر دوش داشته انداخته و منجر به مرگ او شده استيدختر ودهی نشگون گرفته و او بناگاه پرینیی از پایبر دوش گرفته و دختر سوم

 که از ي به عهده دخترگری سوم دکیرداشته و  شانه بي است که او را بر روي مقتول به عهده آن دخترهی سوم دکی:  فرمودالسالم هی علامام

 هی اهللا علی خبر به سمع مبارك رسول خدا صلنیا.  و عبث سوار شده استچهی سوم هم بر عهده خودش که بطور بازکیاو نشگون گرفته، و 

.  دادی نموده بر صحتش گواهدی آن را تائدهیو آله رس

  عهیود

 کی:  درباره آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  آنها تلف شدناری دکی نهادند، عتی به ودی نزد شخصناری دکی يگری و دناری دو ديمرد

. شود ی ممی آن دو تقسنی بالمناصفه بزی نگری دناری اختصاص دارد و دناری موجود به صاحب دو دناری از دو دنارید

 گریکدیاند که دو نفر بر سر دو درهم با   نسبت دادهالسالم هیل به امام صادق عی طوسخی صدوق و شخی که شیتی خبر است روانی اری نظو

.  از آنها رایکی يگری و ددانست ی از آنان هر دو درهم را از خود میکی کردند، ینزاع م

است  که مورد نزاع گری ندارد، و درهم دی حقگری درهم است اعتراف دارد که از درهم دکی ی که مدعیکس:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

. شود ی ممی آنان بالمناصفه تقسنیب

 ی غالمي مرددند،یاند که از آن حضرت پرس  نسبت دادهالسالم هی به امام محمد باقر علی و صدوق و طوسینی کلخی آن را شری نظنی همچنو

 را به صاحبش رد يگریهدارد و د خود نگي از آنها را انتخاب کرده برایکی نموده تا می تسلداری و فروشنده دو غالم به خردهی خريگریاز د

.  گرفته استلی تحوي از مشترزی غالم را نمتی قروشنده و فدینما

 غالم موجود را به يمشتر: آن حضرت فرمود.  استختهی راه گرنی از آن دو در بیکی اتفاقا برده، ی هر دو غالم را به طرف منزل مداریخر

 دارد اری باز اختافتی اگر آن را کند، ی غالم جستجو مافتنی ي و براردیگ ی داده پس م را که به فروشندهیمتی و نصف قکند یصاحبش رد م

 نکرد از مال هر دای و اگر غالم را پد،ی رد نماي را که از فروشنده گرفته باز به ومتی خواهد نگهدارد و آن نصف قی آن دو را که مزهر کدام ا

  . داریدو رفته، نصفش از فروشنده و نصفش از خر
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  اقرار

 نیرالمومنی درگذشت، امای طلبکار را مشخص نکرد و به همان حال از دنی از دو نفر بدهکار است ولیکی اقرار کرد هزار درهم به یشخص

 آنان نی و گرنه درهمها بالمناصفه بشود ی طلبکار است درهمها به او داده مي از آن دو بخصوص گواه آورد که ویکیاگر :  فرمودالسالم هیعل

. شوند ی ممیستق

   به نسبت شهودمیتقس

 ي دو قسمت آن را براالسالم هی علنیرالمومنیام.  پنج شاهديگری از آنان دو شاهد داشت و دیکی بود، ی اسبتی مالکی مرد هر کدام مدعدو

.  نفر دوم قرار دادينفر اول و پنج قسمت آن را برا

 است با واقع مختلف بودههی که ظاهر قضییایقضا:پنجمفصل 

  گر لهی حیزن

 د،ی همبستر شد، ماجرا نزد عمر طرح گردي اوست با وزی که کننی االی ساخت، مرد به خي مردزی کنهی را شبشتنی شب هنگام، خویزن

.  حد بزن و زن را آشکارایمرد را در پنهان: آن حضرت فرمود.  عرضه داشتالسالم هی علنیرالمومنی را بر حضرت امهیعمر قض

.  آگاه بوده و بطور دروغ پنهان کرده استهی که مرد از واقع قضدانسته ی که آن حضرت منیخبر حمل شده به ا نیا: مؤلّف

  ي آزارمردم

 مرد به من ناروا نیا:  السالم برده و گفتهی علنیرالمومنیام، مرد بر آشفته او را نزد ام در خواب با مادرت محتلم شده:  گفتگری به ديمرد

چه گفته است؟ : فرمودآن حضرت .دیگو یم

. با مادرم محتلم شده است: دیگو یم: گفت

 بزن؛ انهی را تازاش هی دارم سای در آفتاب نگه متی را براي وی او را عادالنه جزا دهیخواه یتو اگر م:  فرمودي به والسالم هی علی علحضرت

.  را آزار ندهدیان تا دگربار، مسلممیزن ی مانهی او را تازیول.  استهی خواب مانند سارایز

 حکم توهم شده استکی احکام متعدد بوده و در ظاهر ي که داراییایقضا

  

!قضایائی که داري احکامی متعدد بوده ودر ظاهر یک حکم توهم شده است:فصل ششم

   گوناگونيحکمها

 در آنجا حاضر و به السالم هی علنیرالمومنیتفاقا ام کنند، اي نفر را در حال زنا گرفته نزد عمر آوردند، عمر دستور داد بر همه آنها حد جارپنج

.  نبودحی صحی حکم که درباره آنان گفتنیا:  ناظر بود، پس به عمر رو کرده، فرمودهیقض

. دیپس خودتان بر آنان اقامه حد کن:  گفتعمر

 ی و پنجمانه،ی پنجاه تازی زد و به چهارمانهیز صد تای را سنگسار نمود و به سومی گردنش را زد و دومدهی کششی را پیکی السالم هی علامام

.  در شگفتزی شده و مردم نرتیعمر در ح. انهیرا فقط چند تاز

 ؟ي کردي حد مختلف جارچی جرم شده بودند هکی مرتکب یبر پنج نفر که همگ!  اباالحسنای:  گفت عمر

 ذمه خارج شده و حکمش کشتن است؛ و نفر دوم طیود که از شرا بیاما نفر اول که گردنش را زدم کافر ذم:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

 زدم زن نداشت و نفر انهی محصنه بود و حکمش سنگسار است؛ و نفر سوم که به او صد تازشیکه او را سنگسار کردم خودش زن داشت و زنا

 الزم کنی نداشت ولي بود و حدوانهیمودم د نری حد زدم غالم بود و حکمش نصف حد است؛ و نفر پنجم که او را تعزصفچهارم که به او ن

.  شودهی تنبانهیبود به چند تاز
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 به شانی را به زنا متهم کردند، ماجراگریکدی العاص یعبدالرحمن بن حسان بن ثابت و عبدالرحمن بن حکم بن اب:  شود کهی نقل مبالمناسبه

 زد، و انهیمروان، عبدالرحمن بن حسان را هشتاد تاز.  کندهین را تنب به فرمانبردار خود، مروان دستور داد تا آناهیمعاو. دی رسهیمعاو

 است که ی تو و بردارش روا داشته فرصتنی که مروان بیضی تبعنیا:  به عبدالرحمن گفتندی بعضانه،ی تازستی بن حکم را بحمنعبدالر

 رای نخواهم کرد؛ زنیبه خدا سوگند چن:  پاسخ آنان گفتعبدالرحمن بن حسان در.  گزارش کرده تا مروان را مجازات کندهیمراتب را به معاو

!  سخن، دل مروان را به درد آوردنی آزاد زده و برادرش را نصف حد برده، و با اشاعه انمروان به من حد مردا

   نابالغيزنا

 تنها او را ستی بر او روا نيسنگسار: ود فرمي به ونیرالمومنیام.  شوهردار زنا کرد، عمر دستور داد زن را سنگسار کنندی نابالغ با زنيپسر

.  زنا کننده نابالغ بوده استرای زنند؛ زی مانهیتاز

   عمراشتباه

 يسنگسار:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنی زنا کرد، عمر دستور داد او را سنگسار کنند، امنهی بود، در مدمنی که زنش در ،یمنی يمرد

 که ابوالحسن ی مشکليخدا مرا زنده نگذارد برا:  وقت عمر گفتنیدر ا.  شودي بر او حد جاردی بوده و بابیا از زنش غرای زست؛یبر او روا ن

. در آن نباشد

  دی تهدي از رواقرار

نند،  خود اعتراف نمود، عمر دستور داد او را سنگسار کي آبستن را که به زنا متهم بود نزد عمر آوردند، عمر از او پرسش کرد، زن به زنایزن

 د؟ی زن چکار دارنیبه ا:  به آنان برخورد نموده به ماموران فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام. بردند ی که زن را میدر حال

! عمر فرمان قتلش را داده است: گفتند

 زن سنگسار شود؟ نی ايا  تو گفتهایآ:  آنان را نزد عمر برگردانده به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 حکم نی درباره او چني زن خودش گناهکار است و حق دارنیا:  به او فرمودالسالم هیامام عل.  خود اقرار کردي او به زنارای ز؛يآر:  گفترعم

.  اقرار کرده استجهی و در نتيا  و گمانم او را ترسانده؟ي داری که در شکم دارد چه حقی اما بر طفل،یکن

.  بوده استنی چن،يآر:  گفتعمر

 بر ي شکنجه اقرار کند حدي که از رویکس:  که فرموديدی و آله نشنهی اهللا علی از رسول خدا صلایآ:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنیام

. ستی اعتراف کند اقرارش نافذ ندی که با حبس و تهدی و کسست،یاو ن

 ی لهلک عمر؛ اگر علیلوال عل: سپس گفت. ندی بزاطالبی بن ابی مانند علي که پسرنیزنان جهان عاجزند از ا:  زن را آزاد نمود و گفتعمر

. شد ینبود عمر هالك م

   المالتی بتیاهم

 المال تیبر غالم ب:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی کردند، امدی المال دزتی بود، از اموال بي از مرديگری المال و دتی از بیکی غالم که دو

به او گوشت و :  خوانده دستش را قطع کرد سپس فرمودشی را پگری را خورده و آن دگرشی بعض د از مال خدای بعضرای زست؛ی نيحد

  .  تا زخمش خوب شوددروغن بخورانن

   کردن دزدیزندان

مر  عزی را قطع کرد؛ بار سوم نشی پاکی نموده او را نزد عمر آوردند، ي دزدگری دستش را قطع کرد، بار دکی را نزد عمر آوردند، عمر يدزد

 او را کنی وليا دهی را برشی پاکی دست و کی رای نکن؛ زنیچن:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنی را قطع کند، امگرشیخواست دست د

  . ن کیزندان
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   از حدعفو

 ؟یدان یرآن م از قيزی چایآ:  فرمودي به والسالم هیامام عل.  خود اعتراف نمودي آمده و به دزدالسالم هی علنیرالمومنی نزد اميمرد

. دانم ی سوره بقره را م،يآر: گفت

. دمیدستت را در عوض آن سوره به تو بخش: فرمود

 ؟یکن ی ملی از حدود خدا را تعطي حدایآ:  گفتاشعث

 از آن درگذرد، تواند یاگر مثبت حد، گواه و شاهد باشد امام نم:  و آنگاه فرمود؟یدان یتو از احکام خدا چه م:  فرمودي به والسالم هی علیعل

.  به او حد بزندای او را عفو کند و تواند ی دارد ماری باشد امام اختی اگر مثبت حد، اقرار خود جانیول

   سرکشوانیح

. کرد ی بعد صاحبش را ضامن مي در نوبتهای ولدانست ی دفعه موجب ضمان نمنیاول سرکش را دروانی حيتهای جناالسالم هی علنیرالمومنیام

 داشته از او فهی باخبر بوده وظوانی در دفعات بعد، چون صاحبش از حال حی عدم ضمان در دفعه اول عدم علم صاحب اوست، وللتع: مؤلّف

. مراقبت کند

  بوده و واقعا خارج بوده استی که به صورت ظاهر داخل در موضوعییایقضا:فصل هفتم

  دی و فرزند سفاهی و مادر سپدر

نظر شما در :  گفتانیعمر به مجلس. است دهیی زادی سفي و او پسرمی هستاهی زنم سنیخودم و ا: ده و گفت همسرش را نزد عمر بريمرد

 ست؟ی چهی قضنیا

عمر دستور داد زن را سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت . دی و فرزندشان سفاهندی او و شوهرش سرای سنگسار شود؛ زدیزن با: گفتند

 آنان قصه خود را ست؟یمطلب شما چ:  به آنان برخورد نموده و به زن و شوهر فرمودالسالم هی علنیرالمومنیه ام رانی در ببردند یسنگسار م

. ند داشتانیب

 ؟يساز ی زنت را متهم مایآ:  به مرد رو کرده و فرمودالسالم هی حضرت علآن

. نه: گفت

 ؟يا  با او همبستر شدهی در حال قاعدگایآ: فرمود

.  پس با او همبستر شدمآورد ی به جهت سرما عذر مکردم ی که قاعده است و من گمان مکرد یب ادعا م شکی ،يآر: گفت

. يآر:  کرده است؟ گفتیکی شوهرت در آنحال با تو نزدایآ:  به زن رو کرده و فرمودالسالم هی حضرت علآن

 بر نطفه غلبه کرده ضی است که خون حنی ادشدنشیت سف فرزند پسر شماست و علنی که ادیبرگرد:  به آنان فرمودالسالم هی علی علپس

. دی گرداهی و طبق فرموده آن حضرت پس از بزرگ شدن سگردد، ی ماهی که بزرگ شود سیاست و وقت

 از توستفرزند

 او نمیب ی اکنون م وام کرده ی با همسرم عزل مزشی به هنگام آمشهیمن هم! نیرالمومنی امای:  آمده گفتالسالم هی علری نزد حضرت اميمرد

. آبستن شده است

 ی که بول کننی اول بدون ازشی اتفاق افتاده که پس از آمتی براچی های آدهم یتو را به خدا سوگند م:  فرمودي به والسالم هی حضرت علآن

 ؟ی نموده باشزشیمجددا با او آم

  .  شده استنی چن،يآر: گفت
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   به قرآناستدالل

 ي فرزند را از خود ندانسته وثمیه.  آوردای به دنيغزوات به خانه خود بازگشت، پس از شش ماه تمام زنش فرزند از بعض ثمی که هیهنگام

 نیرالمومنی از آن که او را سنگسار کنند، امشیاتفاقا پ. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند.  داشتانی بشیرا نزد عمر برد و قصه را برا

و حمله و : دیفرما ی خداوند در قرآن مرای زد؛یگو ی زن راست میی بگودیبا:  پس به عمر فرمودد،ی باخبر گردهی و از قضدی او را دالسالم هیعل

 رضعنیوالوالدات : دیفرما ی مگری دهی ماه است و در آی گرفتن فرزند، سریمدت حمل و از ش (14 هیسوره احقاف، آ) فصاله ثالثون شهرا؛ 

. دهند ی مریمادران فرزندان خود را دو سال تمام ش (233 هیه، آسوره بقر ) ن؛ی کاملنیلاوالدهن حو

.  استی دوران حاملگنی که کمترماند ی ماه کم شود شش ماه می دادن از سری و چهار ماه دوران شستی که بی وقتو

. و زن را آزاد نمود دیرس ی نبود عمر به هالکت میاگر عل:  گفتعمر

   دختریآبستن

 ماجرا را به کرد، ی حمل را انکار مرمردی پد،ی دختر آبستن گردی گرفت پس از مدتي را به همسري دختريرمردین پ زمان خالفت عثمادر

عثمان .  مطلب اقرار نمودنی است، دختر به ازهی او هنوز دوشای آد؛ی و از دختر پرسدی حکم مسأله بر عثمان مشتبه گردینزد عثمان بردند ول

.  را حد زننديدستور داد و

 نموده رحم زن نطفه را جذب کرده و آبستن زشی آمرمردی که پی موقعدیشا:  پس به عثمان فرمودد،ی را شننی االسالم هی علنیرالمومنیام

 نکهی بدون اام، ختهی رحم ريام را در ابتدا  نطفهشهی من هم،يآر:  کرد و گفتقی منجر به افتضاض شود مرد تصدنکهیشده است، بدون ا

و .  شودبانهی تادی که کرده عقوبتي انکاري در سزادی است و بارمردی پنیحمل از هم:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.دافتضاض حاصل شو

.  آن حضرت حکم کردي طبق داورزیعثمان ن

آنان پس از . کنند نهی آوردند، آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معاالسالم هی علنیرالمومنی را که به زنا متهم بود نزد اميدختر

.  باکره استيو:  گفتندیدگیرس

. دانست ی می کافي مواردنی زنان را در مثل چنیو آن حضرت گواه. کنم ی نميمن هرگز بر دختر باکره حد زنا جار:  فرمودالسالم هی علامام

   به زنااتهام

آنان پس از .  کنندنهیرت به چند زن دستور داد دختر را معا آوردند، آن حضالسالم هی علنیرالمومنی را که به زنا متهم بود نزد اميدختر

.  باکره استيو:  گفتندیدگیرس

.  دانستی می کافي مواردنی زنان را در مثل چنیو آن حضرت گواه. کنم ی نميمن هرگز بر دختر باکره حد زنا جار:  فرمودالسالم هی علامام

   به زنااجبار

 که مرد او را بر آن عمل مجبور ساخته است، آن کرد ی مادی آوردند زن سوگند السالم هی علنیرالمومنیزد ام را که زنا کرده بودند نی و زنمرد

.  و حد را از او برداشترفتی را پذشی ادعاالسالم هیحضرت عل

. ستی نرفتهی زن پذياادع: ندیگو ی را بپرسند ميا هی قضنی زمان چننیاگر از قضاوت ا: دیفرما ی مثی ناقل حدالسالم هی باقر علامام

   ستی نیفی سه دسته تکلبر

 از ایآ:  به عمر فرمودالسالم هی علنیرالمومنی را که زنا داده بود نزد عمر آوردند، عمر دستور داد او را سنگسار کنند، امی آبستنوانهی دزن

 ستی نیفیبر سه دسته تکل:  که فرموديدی و آله نشنهی اهللا علیرسول خدا صل

  ...  عاقل شود تاوانهید- 1
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   تیمعذور

عمر دستور داد او را .  زنا کرده است، آن زن شوهر داشتیابانی در بی اجنبي دادند که فالن زن با مردی نفر نزد عمر آمده گواهچند

. سنگسار کنند

.  هستمگناه ی که من بیدان یتو م! ایخدا:  به درگاه خدا عرضه داشتزن

 دی شادیزن را برگردان:  بود فرمودهی که ناظر قضالسالم هی علنیرالمومنی ام؟یکن ی مبی شهود را تکذایآ:  شده گفتنی از گفتارش خشمگعمر

. زن را برگرداندند و از حالش پرسش نمودند.  عمل معذور بوده استنیدر ارتکاب ا

 نی آب به همراه خود بردم، در بيقدار نداشتند مری و چون شتران من شمیبرد ی شتران خود را به چرا مهی من و مرد همسايروز:  گفتزن

 کار ابا نی که با او زنا کنم، من از انی مگر ارفت،ی را نپذمی تقاضاي خواستم ویدنی آشامهی تشنه بودم، از مرد همساادیراه آبم تمام شد و ز

.  شدممی او تسلي هالك شوم، پس با کراهت به زنای بود از تشنگکی که نزدنی تا امداشت

 که مضطر شود اگر بدون یکس (173 هیسوره بقره، آ) ؛ )هی باغ وال عاد فال اثم علریفمن اضطر غ! (اهللا اکبر:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

.  زن را آزاد نموددی را شننیعمر چون ا.ستی بر او نی و ستم مرتکب گردد گناهینافرمان

    سخنمفهوم

.  زنندانهیعمر دستور داد هر دو را تاز. ي به او گفته بود تو از من زناکارترزیزن ن! زناکار: ته بود را نزد عمر آوردند، مرد به زن گفی و زنيمرد

 د زن دو حي سزاست،ی ني زن مستحق دو حد است و بر مرد حدد،یشتاب مکن:  در آنجا حضور داشت فرمودالسالم هی علنیرالمومنیاتفاقا ام

تو از من : دیگو ی خود اقرار کرده که به مرد ميبه زنا: ایو ثان. وجب حد افترا شده استبه آن مرد تهمت زده و مست:  اوالرایاست؛ ز

 به او ی دوم حد کاملهیاز ناح: و آنگاه فرمود.  استدهی جهت مستحق حد زنا هم گردنی کمتر، و از ای من هم زناکارم ول،یعنی ؛يزناکارتر

 بار اقرار کی شود، و زن تنها ی حد زنا با چهار دفعه اقرار ثابت مرای زشود؛ یه او زده نم بی دوم حد کاملهی که از ناحنیعلت ا. ) شود یزده نم

 اهی قضا،يمناقب، سرو. دی گردی خود تهمت مرد منتفي به سبب اقرار زن به زنارای زد؛ی که حد افتراء از مرد ساقط گردنیکرده بود، وعلت ا

)ی عهد الثانیف) ع(

اند دهی حکم نفهمکی از شی متعدد داشته و کوته فکران ب که احکامییایقضا:فصل هشتم

   لواط شدهفریک

عمر . يآر:  با او لواط شد؟ گفتنددیدی شما دای آد،ی زند و از گواهان پرسانهی گرفت او را تازمی را نزد عمر آوردند، عمر تصميا  لواط شدهمرد

. نمود پرسش السالم هی علنیرالمومنی از امد،یدر حکم آن درمانده گرد

.  گردنش زده شود، گردنش را زدنددیبا:  آنگاه فرمودد،ی او را ندی لواط کننده را خواست ولالسالم هی علیعل

. دیاو را بردار:  گفتعمر

.  او ماندهگری عقوبت دکی:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 ست؟یآن چ:  گفتعمر

!  را در وسط آن قرار ده به آتش بسوزان بخواه و اوزمی بسته هکی:  فرمودالسالم هی علامام

. شد ی لواط کار دوبار سنگسار منهی را داشت هر آي استحقاق دوبار سنگساریاگر مجرم: فرمود ی مالسالم هی آن حضرت علگری دیتی در رواو

   در ماه رمضانيگساری مفریک

 به او زد، شب انهی هشتاد تازالسالم هی آوردند، آن حضرت علالسالم هی علنیرالمومنی او را نزد امدهی شاعر، در روز ماه رمضان شراب نوشینجاش

.  زدگری دانهی تازستی بدهی او را طلبزیاو را بازداشت نموده بامدادان ن

 !دم؟ی دوم را نفهمانهی تازستی بنی سبب ای بود، ولدنمی شراب نوشفری کي که به من زدانهیآن هشتاد تاز! نیرالمومنی امای:  گفتینجاش
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.  تو بود نسبت به ماه رمضانییاعتنا ی و بیحرمت یبخاطر ب:  فرمودالسالم هی علحضرت

 مشتبهيای قضااحکام:فصل نهم

 نااهالنییشوایپ

 بود نزد او آوردند تا بر او دهی را که شراب نوشي مردي شد، روزفهی رحلت نمود و ابوبکر خلای و آله از دنهی اهللا علی که رسول خدا صلیهنگام

 ؟يا دهی شراب نوشایآ:  گفتيابوبکر به و.  کنديحد جار

. يآر: گفت

 که آن حرام است؟ نی با ايا دهیچرا نوش: ابوبکر

 و من هرگز از شمرند، ی و آن را حالل مدهی واقع است که اهل آن سامان، شراب نوشيا  قصبهیکیمن مسلمان هستم و منزلم در نزد: مرد

. دمیورز ی اسالم حرام است حتما از آن اجتناب منی در ددانستم یام، و اگر م  نداشتهیحرام بودن آن اطالع

 ؟ییگو ی باره چه منیدر ا:  به عمر رو کرده گفتابوبکر

.  استالسالم هی علی است که عالج آن با حضرت علیمشکل:  گفتعمر

.  بخواننجای را به ایبرو عل:  به غالم خود گفتابوبکر

. میرو یما نزد او م:  گفتعمر

 در محضرش حضور داشت، آنان قصه را به سلمان گفتند و سلمان زین) یرض (ی به نزد آن حضرت رفتند و سلمان فارسی برخاسته همگپس

  مهاجر و انصار بگرداند و هريها  را به تمام خانهي با او بفرست تا ويمرد:  عرضه داشت؛ حضرت به ابوبکر فرمودالسالم هی را بر امام علانیجر

ابوبکر دستور آن حضرت را اجرا کرد . ستی بر او ني نخوانده حدی دهد، و اگر کسی خوانده گواهشی شراب را از قرآن برامیه تحریکس که آ

.  نداد و مرد آزاد شدی کس به آن گواهچیو ه

 را در هی آنی اهی و توصدی خواستم تأک،يآر:  فرمودالسالم هی آن حضرت علد،ی کردتی گروه را ارشاد و هدانیا! نیرالمومنی امای:  گفتسلمان

 ی کسایآ)35 هی آونس،ی سوره ( تحکمونفی فمالکم کيهدی اال يهدی امن التبعی الحق ان ی اليهدیافمن :  کنمدی تجدنانیحق خود و ا

کنند، شما را چه  ي که او را رهبرنی مگر اابدی ی نمتی که هدای کسای بشود يروی که پترست ستهی شاکند ی متی حق هدايکه به سو

 نی گونه قضاوت ننموده و انیا) ع (نیرالمومنی از امشی کس پچیه: دی فرمای السالم مهیامام صادق عل! ) د؟یکن یچگونه حکم م! شود یم

مه  خبر مورد اتفاق خاصه و عانیا: در ارشاد آورده) ره (دی مفخیو ش. بوده است) ص(پس از وفات رسول خدا ) ع( آن حضرت ت قضاونیاول

107 ص بکر، ی عهد ابی، ف)ع (اهی قضاد،یارشاد، مف. 4 ثی او سرق او شرب الخمر بجهاله، حدی کتاب الحدود، باب من زن،یفروع کاف. است

:  کهشود ی نقل مبالمناسبه

تا زمان . دیه بهم رس ازدواج نموده از او هاشم و عبدالجبار وخولي دختر سنان مرکهیمنظور بن زبان با زن پدر خود مل:  آوردهی اغاندر

 شد که از ی مدعی اعتراف نموده ولهی او به اصل قضد،ی را از او پرسانی عمر او را احضار نموده جرد،ی او به عمر رسيخالفت عمر، ماجرا

 او چهل بار قسم  سوگند داد وشی ادعانی نداشته است، عمر او را بازداشت نموده تا به هنگام نماز عصر، و آنگاه او را بر ایاطالعحرمت آن 

.  جدا نمودگریکدی نموده او را آزاد کرد و آنان را از ادی

!  قسامه استي چه جانجای ایول: مؤلّف

  ی مرد خصیگواه

 بن ی معليگری بود، و دی که خصیمی عمر و تمیکی دادند؛ ی او را نزد عمر آوردند، دو نفر بر آن گواهدهی بن مظعون شراب نوشقدامه

 از اصحاب یعمر جمع.  کردن شرابی که او را در حال قيگری و دده،ی شراب ددنی داد که او را در حال نوشیآنان گواه از یکیجارود، 

عمر به آن .  آوردفی با آنان تشرزی نالسالم هی علنیرالمومنی دهند، امياری مشکل نی تا او را در حل ادهی و آله را طلبهیعل اهللا یرسول خدا صل
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 و آله در هی اهللا علی خدا صلامبری که پدی هستی شما همان کسرای زست؟ی چهی قضنینظر شما در ا!  اباالحسنای: حضرت رو کرده و گفت

.  دو شاهد در شهادتشان اختالف استنی و اکنون اباشد ی مادتری و دانشت زتر، حی امت صحنیقضاوت تو از تمام ا! ی علای: حقتان فرموده

 رای داده است؛ زی گواهدنی کردن شهادت داده بر آشامی که برقیو آن کس. ستی نی اختالفشانیر گواهد:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

.  کرده استی که آن را قدهیقطعا شراب نوش

 شود؟ ی مرفتهی پذی مرد خصی گواهایآ:  عمر گفتباز

. رساند ی به شهادت نمینای و زگرستی دي مانند نداشتن بعض از اعضاشینداشتن ر. يآر:  فرمودالسالم هی علامام

 مغرضانهمخالفت

عثمان در .  دادندی گواهشی او آزاد شده بود زنا کرد، او را نزد عثمان بردند و بر زنا4/ 3 خود قرارداد مکاتبه بسته و ي که با مواليزیکن

 به نسبت دی باشود ی که به او زده مییها انهیتاز: آن حضرت فرمود.  پرسش نمودنیرالمومنی مسأله را از امدی حد او درمانده گردتیفیک

. دی پرسزی بن ثابت ندی مسأله را از زنیعثمان هم.  شودمی تقسشی و بردگيآزاد

 او آزاد 4/ 3 که نی زنند با اانهیچرا به حساب مردگان تاز:  فرموددی به زنیرالمومنیام. زنند ی مانهی تازی را به حساب بردگزیکن:  گفتدیز

 است؟ شتری نزنند که آن بانهی زنند چرا به حساب آزادها تازانهی او را تازبی ترتکی به خواهند یه مشده است؟ و حاال ک

 نداشت، ی پاسخدیز.  طور استنی هميآر:  به او فرمودالسالم هیامام عل. سهم آزاد ببرددی بازی باشد پس در مورد ارث ننیاگر چن:  گفتدیز

.  آشکار شده بودقتی که حجت بر او تمام و حقنی حکم کرد با ادی عثمان طبق گفته زیول

 دو کودكيباز

 خود ي خود را پرتاب نموده دندان همباززی تی از آنان چوبدستیکی بودند ي دو کودك سرگرم بازالسالم هی علنیرالمومنی زمان خالفت امدر

امام . که به هنگام پرتاب اعالم خطر کرده استکودك زننده گواه آورد . دی مطرح گردالسالم هی علریماجرا نزد حضرت ام. را شکست

.  که در موقع ورود خطر اعالم کند معذور استیکس:  را از او برداشت و فرمودص قصاالسالم هیعل

 به ثلثتیوص

. اشدب ی متشی جزء وصزی نشی خونبها3/ 1:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  کرده بود بطور خطا کشته شدتی که به ثلث، وصيمرد

 فرزند به عهده توستهید

 دنیی و از شدت فزع او را درد زادیزن سخت بهراس.  نموده آنگاه احضارش کرددی بدکار نزد عمر گزارش دادند، عمر ابتداء او را تهدی زناز

 اری خبر بسنی ادنی از شن که درگذشت، عمرنی تا اکرد ی مهی گروستهی نوزاد پدی از او متولد گردي پناه برد و پسريا عارض شده به خانه

: عمر گفت. ستی بر تو نيزیچ! فهی خليا:  داده و گفتندي او را دلدارانی از مجلسی فوق العاده به او دست داد، گروهی ترسد،یناراحت گرد

 دیا  حکم را به او گفتهنیاگر اجتهاد کرده ا:  به آنان فرمودالسالم هی حضرت علدندی و چون پرسد،ی بپرسالسالم هی علی و مسأله را از علدیبرو

. باشد یات م  فرزندت بر عهدههید: و آنگاه به عمر فرمود. دیا  باز هم خطا کردهدیا  و اگر بدون تأمل گفتهد،یا دهیبه حق نرس

 در حقرییتخ

 ساخت؛ ری دو حق مخنی را بهی علی مجنالسالم هی علری را کور کرد، حضرت امی چشمکی چشم شخص يمرد

.  چشمکی هی با گرفتن دی چشم جانکین  کور کرد- 1

  .  کامل و عفو از قصاصهی دکی گرفتن - 2
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 حدریتاخ

 از زن مستحاضه، حائض و نفساء تا پاك شود؛ ی مری تأخینی حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معياجرا:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. دیشوند و از زن آبستن تا فرزندش را بزا

بیتاد

 دستور داد او را در مدفوعش السالم هی آوردند، آن حضرت علالسالم هی علری بودند نزد حضرت امدهی را در رختخوابش دگری را که مرد ديردم

. آلوده سازند

  محصنه شده و در موقع سنگسار شدن فراري که مرتکب زنای از حکم کسدمی پرسالسالم هی علنیرالمومنیاز ام: دیگو ی بن خالد منیحس

 نه؟ ای شود ی بازگردانده ماینموده آ

 نه، اگر سبب حد زدنش اقرار خودش بوده او را بر گری و در صورت دشود ی صورت بازگردانده مکیدر :  فرمودالسالم هی حضرت علآن

. زنند ی به او می او را برگردانده و حد کاملکرده ی بوده و خودش انکار منهی و اگر بگردانند، ینم

 خود ي که ماعز بن مالک نزد آن حضرت به زنای و آله آن را فرموده، در هنگامهی اهللا علی است که رسول خدا صلیلی تفصنی ا: فرمودسپس

 افکند و مردم دورش را نی به طرف او پرتاب نموده او را به زمي بن عوام ساق شترری حد فرار کرد، پس زبياعتراف نموده و در موقع اجرا

 او رای زد؟یچرا ماعز را به حال خود نگذاشت: آن حضرت فرمود.  خبر دادندهی و آله را از قضهی اهللا علی صلامبری و آنگاه پگرفته و او را کشتند،

 نزد شما بود هرگز السالم هی علیاما اگر عل:  صورت اگر فرار کند باز خواهد آمد و سپس فرمودنیخودش به گناهش اعتراف کرده بود و در ا

.  دادشیای المال به اولتی او را از بيخونبها و دیشد یمگمراه ن

 ادعاشیآزما

 زی گذشته ني در ماههاای محرمش بپرسند آانیاز آشنا:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی ماه سه بار عادت شده است، امکی ادعا کرد که در یزن

. دروغ گفته است وگرنه شود ی مرفتهی پذشی دادند ادعای نه؟ و چنانچه بر آن گواهای بوده نیچن

 نداشتمی پاسخنی از اشی هم بمن

امام .  شدندنیرالمومنی اميای وارد شده از آن حضرت جوی در مجلس پدر نشسته بود، ناگهان گروهالسالم هی حضرت امام حسن عليروز

 يا زهیه و آنگاه زن با دوش با همسر خود همبستر شديمرد: گفتند.دیی آن را بگوست؟یمطلب شما چ:  به آنان فرمودالسالم هیحسن عل

 است که عالج آن با اباالحسن است و من یمشکل:  فرمودالسالم هی امام حسن علست؟ی شده است، حکمش چتنمساحقه نموده و او آبس

اه نکنم؛  اشتبدوارمی و امباشد ی خودم مي است و اگر خطا بود از سونیرالمومنی بود از جانب خداوند و امحی اگر صحمیگو یپاسخ شما را م

 سنگسار شود چون با داشتن شوهر، مرتکب گناه دیزن با: ایو ثان. شود ی ملی بکارتش زادنیی با زارایز مهر دختر را بپردازد؛ دیآن زن با: اوال

. ندینما ی و فرزند را به صاحب نطفه رد مکنند ی مي بر او حد زنا جاردیی شده است، و پس از آن که دختر، فرزند را زایبزرگ

 و دیدیاز فرزندم حسن چه پرس:  فرمودشانی به االسالم هی راه مالقات نمودند، آن حضرت علنی را در بنیرالمومنی جماعت برگشته اتفاقا امنآ

او به شما چه پاسخ داد؟ 

  .  نداشتمی پاسخنیز ا اشی من هم بدیدیپرس ی مسأله را از من منیاگر ا:  السالم فرمودهی سوال و جواب را عرضه داشتند، آن حضرت علآنان

 ندادهي روی نواحنی در ایتی جنانیچن

 داشته، آنان پاسخش را لی گساری را به محکمه قضات آن ديو.  او را به قتل رساندکند ی که با همسرش زنا مدی را دي مرديالجسر یاب ابن

 حضرت د،ی سوال کند، و چون پرسنیرالمومنی را از ام مسألهی نگاشت تا ابوموسي اشعری ماجرا را به ابوموسه،ی رو معاونیندانستند از ا

 است؟ دهی از کجا به تو رسهی قضنی انمی نداده، بگو ببي روی نواحنی در ایتی جنانیچن! به خدا سوگند:  به او فرمودالسالم هیعل
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 يزی دهند، چی که بر او گواهاوردیفر گواه باگر قاتل چهار ن:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام. نوشته استمی آن را براهیمعاو:  گفتیابوموس

.  بپردازدائشی مقتول را به اولهی ددی وگرنه باست،یبر او ن

دیای بی تا علستی بانجایا

حال . ( دو دفعهزیام ن ام، و بعد از آن که مسلمان شده  بار طالق دادهکی از آنکه مسلمان شوم زنم را شیپ:  نزد عمر آمده و گفتيمرد

 ؟یگوئ یپس چه م: مرد گفت. ؟ عمر ساکت ماند) محلل الزم استایبا او ازدواج کنم و  توانم یم

. دیای بی تا علستی بانجایا:  گفتعمر

آن .  بپرسیات را از عل حاال مسأله: عمر به آن مرد رو کرده گفت.  آوردفی تشرالسالم هی علنیرالمومنی که امی تا هنگامستادی شخص اآن

  . یی با زنت ازدواج نماگری بار دکی یتوان ی را که در حال کفر واقع شده، تو ميزی هر چسازد یاسالم منهدم م: مودحضرت در پاسخ او فر

زانی کني طالقهاشماره

 رو السالم هی علنیرالمومنی پرسش نمود، عمر جوابش را نداد و به امزانی کني نزد عمر آمده و از شماره طالقهايمرد:  در مناقب آوردهيسرو

.  دو دفعهیعنی آن حضرت با دو انگشت اشاره کرد؛ م؟ی مرد بگونیچند دفعه طالق به ا: رده و عرضه داشتک

. نه:  گفت؟یشناس ی مرد را منی اایآ:  به آن مرد گفتعمر

.  استی صاحب مجد و بزرگطالبی بن ابی مرد علنیا:  گفتعمر

 ندانستعثمان

 نزد عثمان گواه يزن انصار.  درگذشتي را طالق گفته و پس از چندشی هاشم، زن انصاریاز بن يگری از انصار و دیکی دو زن داشت؛ يمرد

 برد، السالم هی علنیرالمومنی عثمان حکمش را ندانست و آنان را به نزد امبرد، یآورد که هنگام مردن شوهر در عده طالق بوده و از او ارث م

 از طالقش نگذشته از او ارث ضی که در موقع وفات شوهر سه دفعه حکند ی مادیوگند  سياگر زن انصار:  در پاسخ مسأله فرمودتآن حضر

. برد ی و گرنه ارث نمبرد یم

 ؟ي آن را قبول دارای بود آی قضاوت پسر عمت عليدی قضاوت که شننیا:  رو کرده و گفتی به زن هاشمعثمان

.  صرفنظر کردراثی و از مدی از قسم خوردن امتناع ورزيزن انصار یول.  کند و ارث ببردادی سوگند ي زن انصارنکی و ا،يآر: گفت

 سگ و گوسفندفرق

 حمل به نی اای آد،ی به هم رسی جستن کرد و از آنها حملي با گوسفنددمی را دی سگد؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی از امی اعرابيمرد

 ملحق است؟ کیکدام

.  کن، اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر علف خوار بود گوسفندشی خوراکش آزماتیفیاو را در ک:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

.  علفی گوشت خورده و گاهی گاهام دهیاو را د: یاعراب

.  سگ استخورد ی گوسفند است و اگر با زبان آب مخورد ی کن، اگر با دهان آب مشی آزمادنی او را در آب آشامالسالم هی علیعل

. خورد یآب مهر دو جور : یاعراب

 یگاه: یاعراب. گوسفند استرود ی جلو گله مای سگ است و اگر وسط رود ی کن، اگر دنبال گله مشی او را در راه رفتن آزماالسالم هی علیعل

.  چنانی است و گاهنیچن

.  سگ استندیشن ی گوسفند است و اگر بر دم مخوابد ی نشستن مالحظه کن، اگر بر شکم متیفی او را در کالسالم هی علیعل

. بی به آن ترتی و زمانندینش ی مبی ترتنی به ایگاه: یاعراب

.  سگ استيدی گوسفند است و اگر روده وامعاء ديدی او را ذبح کن اگر در شکمش شکنبه دالسالم هی علیعل

  .  و مبهوت شدری و متحقی نکات دقنی ادنی از شنیاعراب
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   خوك خوردهری که از شي گوسفندریتطه

 چند روز دی گذشته بایرخوراگیاگر از ش:  کرده پرسش نمودند؛ فرمودي خوك تغذری که با شي از حکم گوسفندالسالم هی علنیرالمومنیما از

 بر پستان ی در پی در مدت هفت روز پدی است بارخوارهی و اگر شد،ی نموده به او علف و هسته خرما و نان بخوراني از او نگهداریمتوال

. ود شختهگوسفند اندا

   مشکلنذر

 که الزم است با دهی رسيا  راه رودخانهنی کند، در بارتی خانه خدا را زادهی پي نذر کرده با پاي مرددند؛ی پرسالسالم هی علری حضرت اماز

 ست؟ی چفشی از آن عبور کند تکلیکشت

.  تا از آب عبور کندستدیا ی سرپا میدر کشت:  السالم فرمودهی علامام

  ندان بر مستمتکرار

 طعام را چند روز بر آنان تکرار نموده ي مدهادی نشود باافتی ری دو فقای کی از شی پرداخت کفاره بياگر برا:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

 نی ممکن است ای شده ولنیاش در ده مد مع  که کفارهيا نهی خبر را در باب کفاره قسم آورده به قرنی اینی کلخیش. ) تا به ده مد برسد

)10 ثی حدن،یمی باب کفاره ال،یفروع کاف). مولف. ( شودي جارزی کفارات نری سادرحکم 

  مجازات

 داشتند و ماجرا لی گسالسالم هی علری حضرت امي نموده و به دادسراری قتل شرکت کرده بودند دستگکی سه نفر را که در ی انتظامماموران

. کرد ی می از آنان نگهبانی را به قتل رساند و سومي ويگرید از آنان او را بگرفت و یکی:  شرح دادندنیرا چن

 در زندان ابد جان بسپارد، همان گونه که دی کور شود، و آن کس که مقتول را گرفته بادی بابان دهیچشمان د:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

.  کشته شوددی بازیآن مرد را گرفته تا جان سپرده است و قاتل ن

  غرامت ای قصاص

 که یتی مرد در قصاص جنانیا:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی فشار داد که آن شخص لباسش را آلوده نمود امگری چنان بر شکم مرد ديمرد

.  به آن مرد بپردازدهی سوم دکی ای لباسش آلوده شود و زی بر شکمش فشار دهند تا او ندیمرتکب شده با

  گری دی در شکم ماهیماه

 ست؟ی شود حکم آن چدهی ديگری دی اگر در شکم ماهدند،ی پرسالسالم هی علنیمومنرالی اماز

  . هر دو را بخور: فرمود

   نجاست خواروانی کردن حپاك

 پنج روز، یمرغ نجاستخوار سه روز، مرغاب:  که نجاستخوار شده، فرمودی حالل گوشتوانی درباره پاك شدن حالسالم هی علنیرالمومنیام

.  مدت آنها را ذبح کنند گوشتشان حرام استنی از اشی پاك بخورند و اگر پي غذادی روز و شتر چهل روز باستی، گاو بگوسفند ده روز

  عی سرکشتن

 آمده و از حکم گوشت السالم هی علنیرالمومنی کرده، نزد امي کشته و در همان حال نام خدا را بر زبان جاری گاو سرکش را با شمشیگروه

. باشد ی تند است و گوشتش حالل معی نوع کشتن سرکی هم نیا:  فرمودالسالم هیحضرت علآن پرسش نمودآن 
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  سیتدل

.  نمودجی تزوي کرده و به مردسی تدلشی اندام ولسی پیزن

مهر را به  دی شده باسی آن زن که سبب تدلی مهرش را به او بپردازد، ولدیچون مرد با زن همبستر شده با:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. باشد ی مطلع نباشد و او را به عقد در آورد مهر به عهده خود زن می زنبی از عياگر مرد: شوهر غرامت دهد و سپس فرمود

   عقدفسخ

زن اگر بخواهد :  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی آزاد است، امزی کرد شوهرش نی مالی نمودند، زن خجی تزوی آزاد را ندانسته به غالمیزن

 از شوهر جدا شود تواند یم

  نی عنحکم

. رود ی منی فسخ زن از باری شود، اختنی بار با زنش مباشرت کند و سپس عنکی تنها ياگر مرد:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

   با مادر زنازدواج

 ازدواج ی با زنيمرد: دی آمده پرسالمالس هی نزد آن حضرت علي بودم که مردالسالم هیدر محضر امام صادق عل: دیگو ی بن حازم ممنصور

 د؟ی با مادرش ازدواج نماتواند ی ماینموده و قبل از آنکه با او همبستر شود زن مرده است، آ

 از ی به حکمعهی شوم تنها افتخار شتی است؟ من عرضه داشتم فداافتهی در آن نی کرده و مانعنی از ما چنیشخص:  فرمودالسالم هی علامام

 ای آمده و حکم مسأله را از آن حضرت جوالسالم هی علیمسعود آن را اجازه داده، پس به نزد عل  مسأله که ابننی است در اسالمال هی علیعل

 دخلتم ی حجورکم من نسائکم الالتی فیو ربائبکم الالت: ( قرآنهی گفته از آ؟يا  حکم را از کجا گرفتهنی به او فرموده االسالم هی علیعل. شده

. دیاند اگر با زن مباشرت کرده باش  شدهتی شما دختران زن که در دامن شما تربيو حرام شد برا) 22 هیره نساء، آ سو(؛ )بهن

وامهات نسائکم؛ و :  حرمت ازدواج با مادر زنهی آکنی به دخول است ولدی مقهیحرمت ازدواج با ربائب در آ:  به او فرمودهالسالم هی علی علپس

. باشد ی به دخول با دختران آنان نمدی، مطلق است و مقحرام شد بر شما مادر زن

مقصود امام . )  نقل کردالسالم هی علی شخص از علنی آنچه را که ايدی شنایآ:  به سائل رو کرده و فرمودالسالم هی موقع امام صادق علنی ادر

 از آباء گرامش که گفتار و کردار آنان گفتار و کردار یکی بوده نه نی عباسای نی هاشم، از طالبی از بنیکی در پاسخ اول از السالم هیعل

.  حق را آشکار نموده استحی بطور صرالسالم هی شده، و در آخر خبر هم امام علانی بهی است، و آن هم به علت تقالسالم هی علنیرالمومنیما

...) تزوجیباب الرجل ( کتاب النکاح یفروع کاف). مولف(

   کنهی را تنبزنت

آن .  استدهی خورانزمی و آن را به کندهی را دوشرشی از شيزنم مقدار! نیرالمومنی امای:  آمده گفتالسالم هی علنیرالمومنیم نزد ايمرد

  .  نماي را نگهدارزتی کن و کنبیزنت را تأد:  فرمودي به والسالم هیحضرت عل

  

  ی مجوسی اسالم زنجهینت

 مرد اور،ی اسالم بزیتو ن:  به شوهرش فرمودالسالم هی علنیرالمومنیلمان شد ام قبل از آن که شوهرش با او همبستر شود مسی مجوسیزن

اسالم زن سبب عزت و :  شود، و فرمودی نصف مهر زن را به او بپردازد و زن از او جدا مدیمرد با:  فرمودالسالم هیآن حضرت عل. رفتینپذ

  . دیدشرافت او گر
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   مخالفت با سنتشرط

:  فرمودنیرالمومنیحضرت ام.  که اجازه جماع و طالق با او باشدنی ازدواج نمود به شرط ايول به عنوان مهر با مرد پی با پرداخت مبلغیزن

 است که شوهر نفقه زن را بدهد و نیسنت ا:  آن را ندارد، و آنگاه فرمودتی شده که اهلی حقي زن با سنت خدا مخالفت کرده و متصدنیا

. د و طالق هم با او باشعاجازه جما

   قبل از مباشرتطالق

.  که با او همبستر شده باشدنی بدون ادی خواست زن را طالق گوی قرار داد، و پس از مدتي ازدواج نمود و مهر زن را خدمتکاری با زنيمرد

.  شده طلبکار استمی تسلي که به وي روزي خدمتکار را به بهامتیآن زن نصف ق:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

:  او را طالق دهد، فرمودخواست ی ازدواجش قرار داده و قبل از مباشرت مهی را مهرشی خود را آزاد کرده و آزادزی که کني درباره مردزی نو

. شود ی و تمامش آزاد مپردازد ی را به مرد ممتشی قگری نصفش آزاد است، و با دستمزد خود نصف دزیآن کن

   کفن دزدمجازات

 ست؟ی مرد چنی افریبه نظر شما ک:  خود گفتارانی به هی آوردند، معاوهی را نزد معاوي دزدکفن

. او را عقوبت ده و آزادش کن: گفتند

.  حکم نکرده استنیچن) ع (یعل:  گفتي مردانی آن ماز

 پس چگونه حکم نموده؟ د،ی پرسهیمعاو

. م نسبت به مردگان هتاك او هم دزد است و هرای قطع شود؛ زدیدست کفن دزد با: آن حضرت فرموده: گفت

   با شکنجهحبس

 و او را ساخت ی می از نی اتاقداد ی با زن خود همبستر نشود و او را هم طالق نمکرد ی مادی که سوگند ي مردي براالسالم هی علری امحضرت

.  تا زنش را طالق دهدداد ی خوراکش را به او م4/ 1و تنها . کرد ی میدر آنجا زندان

  ءالی صحت اشرط

:  که با او همبستر نشود، پرسش نمودند؛ فرمودکرد ی مادی که قبل از دخول با زن خود سوگند ي از حکم مردالسالم هی علنیرالمومنی اماز

.  ندارديسوگند بر ترك جماع قبل از دخول، اثر

   مکاتبهقرارداد

 دیمرد با:  فرمودالسالم هی علری حضرت امد،یبستن گرد آزی همبستر شده و کني خود قرارداد مکاتبه بسته بود، با وزی که با کنيمرد

 که پس (ولد  شود و اگر نتوانست حکم امی و آزاد مدهد ی مشی خود را به موالمتی قهی با دستمزدش بقزیمهرالمثل زن را به او بپردازد و کن

  . را دارد) شود ی از سهم فرزندش آزاد مشیموالاز مردن 

  )ام ولد (زانی کنفروختن

 فروخت؟ ی را مزانی کنالسالم هی علی سوال شد؛ چرا علهماالسالمی امام کاظم علایاز امام صادق : دیگو ی مدیزی بن عمر

 ب؟ی به چه ترتدمیمن پرس. فروخت ی ممتشانی قيآنان را به منظور ادا: فرمود

 را اداء متشی از او بهم رسد، و نتواند قيد فرزند را به فروشنده بپردازمتشی بخرد و قبل از آن که قهی بطور نسيزی کنياگر مرد: فرمود

. فروشد ی را در وجه خودش مزی و کنردیگ ی فرزند را مد،ینما
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   اول فرزنديآزاد

 آزاد باشد، و زن، دوقلو دی که بزاي ازدواج نموده و مالکش گفته بود که اول فرزنديگری ددهی که با ولي درباره مردالسالم هی علنیرالمومنیام

. هر دو را آزاد کن:  بود، فرموددهییزا

  ردیگ ی و دست مندیب ی مچشم

 یچشم م:  درباره آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  آن را بگرفتيگری افتاد و مرد دی که بر درختنی را دنبال کرده تا ايا  پرندهيمرد

. باشد ی حالل مردی هر کس که او را بگي است و برادیپرنده هرگاه قادر بر پرواز شود ص:  فرمودزیو ن. ردیگ ی و دست مندیب

  تی وصانتقال

. شود ی منتقل می به ورثه وصتیوص:  فرمودنیرالمومنی درگذشت امی قبل از موصی خود کرد، اتفاقا وصی را وصیبی شخص غايمرد

   دزدنیی در تعاشتباه

 باز ی دست آن مرد را قطع کرد، پس از مدتشانی ای حضرت طبق گواه دادند، آنی گواهي مردي به دزدالسالم هی علری نفر نزد حضرت امدو

 السالم هیامام عل. می مرد اول اشتباه کرده بودنیی دزد است و ما در تعنیا:  را نزد آن حضرت آورده و گفتنديگریهمان دو شاهد شخص د

.  به مرد اول غرامت دهندزی را نهینصف د:  و فرمودرفتی نپذا آنان ریگواه

  انی حاجشرویپ

 و کشد ی خود را مي مال سوارانی حاجشروی شده که پلی تعلنیدر بعض اخبار چن. ) رفتیپذ ی را نمانی حاجشروی پی گواهر،ی امحضرت

)12 ثیحد. 396، ص 7 ج ،یفروع کاف). مولف. (شمارد ی اندازد و نمازش را سبک می و جان خود را به زحمت مکند یتوشه خود را تمام م

  زد توبه کار دیگواه

 يا  بر انجام واقعهالسالم هی علنیرالمومنی قطع شده بود و دانستند که توبه کرده است، نزد امي در اثر دزدشی پاکی دست و کی که يمرد

. رفتی را پذشی داد، آن حضرت گواهیگواه

   بر خالف تو حکم کردهیعل

.  واگذار نموده و به همان حال مرده استی به شخصنیمعری غیرا در مدتود خی اراضيمرددند؛یپرساز اوکرد، یقضاوت م درمسجدیلیل یاب ابن

اتفاقا محمد . شود ی و منافعش به همان شخص اختصاص دارد و به ورثه مالک منتقل نمنی نکرده زمنیچون مدتش را مع:  گفتیلیل یاب ابن

.  مسجد برخالف تو حکم کرده استنی در همطالبی بن ابیاما عل:  گفتیلیل یاب  در آنجا حضور داشت، پس به ابنسیبن ق

 ؟یدان یاز کجا م:  گفتیلیل یاب ابن

. کرد ی ورثه حبس شده بود به ورثه رد مری را که بر غییها نی زمیعل:  که فرموددمی شنالسالم هیاز امام محمد باقر عل: گفت

   از ثلثيآزاد

.  از ثلث آزاد شوددیبا: فرمود ی میتو بعد از وفات من آزاد هست: به او گفته بود شی که مواليزی کنای درباره غالم السالم هی علری امحضرت

   مقتولهی دنیمستحق

. شود ی ممی تقسي از برادران و خواهران مادرری مقتول بر تمام ورثه به غهید:  فرمودالسالم هی علری امحضرت
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   بردن مرد از زنراثیم

 زن را به ورثه راثی مالسالم هی علیعل.  زن افتاده بودي مرد رويبستر هالك شدند و دست و پا کی طاعون در يماری در اثر بی و زنيمرد

. مرد بعد از زن مرده است: مرد داد و فرمود

 به ي مواردنی که در چننی اای خود عمل نموده و نیقی بر طبق هی قضنی که آن حضرت در انی خبر حمل شود به انی است اممکن: مؤلّف

 زن قرار داشته و ي بر روي مردي وارد شده که دست و پاتی در روارای و احتمال دوم اقرب است؛ زشود؛ یو وجود قرائن اکتفا ممجرد مظنه 

.  بعد از زن مرده استرد است که ميا نهی قرنیا

   موضوعاشتباه

 ی غرق شدن کشتایه خراب شدن خانه  که به واسطی از گروهدمی پرسالسالم هیاز امام جعفر صادق عل: دی گوی بن حجاج معبدالرحمن

همه آنان از :  فرمودالسالم هی مرده، ارث آنان چگونه است؟ امام صادق عليگری از آنان قبل از دکی که کدام ستیهالك شده و روشن ن

.  نوشته شده استالسالم هی علی حکم در کتاب علنیا:  و فرمودبرند، ی ارث مگریکدی

   باطلشرط

و .  شرط باطل استنیا:  فرمودالسالم هی علریحضرت ام.  او باشدي غالم براراثیقرارداد کتابت بست و شرط نمود که م با غالم خود يمرد

:  غالم فرموديآنگاه به موال

.  از شرط توستشی خدا پشرط

   با شرطمخالفت

 پرداخت نموده شی در هر سال به موالینیمع خود را در ضمن اقساط متی که غالم قنی با غالم خود قرارداد کتابت بست به شرط اییموال

 را عرضه شی آمده و قصه خوالسالم هی علنیرالمومنی غالم نزد امرفت،ی نپذشی نمود، موالمی به موال تسلکجای خود را يغالم بها. آزاد شود

. داشت

 ؟يریگ ی را از غالم نممتیچرا تمام ق:  به او گفتدهی غالم را طلبي موالالسالم هی علیعل

. رمیگ یام پول را م  که با او شرط کردهیبیمن تنها به همان ترت:  گفتموال

. ي داری حقنی چنيا چون با او شرط کرده: به موال فرمود) ع( حضرت آن

  کند ی بنده را آزاد مد،ی شدعقوبت

 و شود، یآزاد م)  او را ببردینی بای  که گوشنیمثل ا (دهد ی مدی او را عقوبت شدشی که موالیغالم:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  .  بر او ندارديا طرهی سشیموال

   زنا و تهمتحد

 حد شود؛ ی را نام ببرد مستحق دو حد مینی با تو زنا کرده و او شخص معیاگر از زن زناکار بپرسند چه کس:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. زنا و حد افتراء

   محترم استمسلمان

. شود ی دشمن به مسلمانان حد زده نمنیدر سرزم:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام
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  ستی ني انتظارچی حد هي اجرادر

آن . دی آیاالن م:  شما کجاست؟ گفتندیچهارم:  دادند، آن حضرت به آنان فرمودی گواهي مردي بر زناالسالم هی علری نفر نزد حضرت امسه

. ستی ني ساعت هم انتظارکی حد، يدر اجرا: را حد بزنند و فرمود دستور داد هر سه نفر السالم هیحضرت عل

 در قطع دستاشتباه

 الیآن مرد دست چپ خود را جلو آورده ماموران به خ.  کرده بود قطع کنندي را که دزدي دستور داد دست مردالسالم هی علنیرالمومنیام

آن .  قطع کنندزی اجازه خواستند تا دست راستش را نالسالم هی علی از علد،ی که دست راست اوست آن را قطع کردند، و چون معلوم گردنیا

. دیا دهینه، چون دست چپش را بر:  فرمودالسالم هیحضرت عل

   از غنائميدزد

 السالم هیامام عل. دی سرقت کرده، دستش را قطع کنی از غنائم جنگي کالهخوديمرد:  آمده و گفتندالسالم هی علری نزد حضرت امیگروه

.  بوده استکی در مال شررای زکنم؛ یدستش را قطع نم: فرمود

   دست سارقدنیبر

و . شود ی هم جمع کرده دستش قطع نمی که اموالی کنند در حالری خانه دستگانی را در مياگر دزد:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

  .  برده باشدرونی که اموال را از خانه ببرند ی دستش را میهنگام

  ي مربوط به حد دزدیلیتفص

 راهنیاگر از پ: آن حضرت فرمود.  آوردندالسالم هی علنیرالمومنی سرقت نموده بود نزد امي مردنی را که چند درهم از داخل آستیسارق

  . کنم ی دستش را قطع مدهی او دزدی داخلراهنی و اگر از پکنم، ی دستش را قطع نمده،ی او دزدییباال

  ستی نی چهار دسته قطعبر

: شود ی دستشان قطع نمنیچهار دسته از سارق:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. ندهی ربا- 1

. انتی بطور خي دزد- 2

. ی سرقت از غنائم جنگ- 3

  ).  اوستاری که در اختینسبت به اموال( و مزدور ری سرقت اج- 4

   المالتی بغالم

 تیو غالم ب. برم ی بدزدد دستش را ميگری و اگر از دکنم ی بدزدد دستش را قطع نمغالم من اگر از خودم:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

   . استنی او مال تمام مسلمرای زکنم؛ ی کند دستش را قطع نميالمال اگر دزد

   سه حدياجرا

 به او زد و شیگساری ميبرا انهی کرده بود، نخست هشتاد تازي و دزددهی شده و شراب نوشی را که مرتکب قتلي مردالسالم هی علری امحضرت

  .  که مرتکب شده بود او را به قتل رساندی قطع نمود، و در قصاص قتلشی دزديدستش را برا
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  ستی قصاص نی استخوانيتهای جنادر

 کرد، یانکار م ادعا نداشت، مرد نی بر ای مرد به من تهمت زنا زده و گواهنیا:  برد و گفتالسالم هی علنیرالمومنی را نزد امگری مرد ديمرد

در حد :  فرمودالسالم هی که به من تهمت نزده است، آن حضرت علدی پس او را قسم دهکند یحاال که انکار م! نیرالمومنی امای: مرد اول گفت

  . ستی قصاص نی استخوانيتهایدر جنا:  فرمودزیو ن) شود یو با نبودن گواه حد ساقط م (ستی نوگندس

   از اشتباه قنبرقصاص

 يادی زانهی سه تازالسالم هی علیعل.  زدادتری زانهی را حد بزند، قنبر اشتباها سه تازي به قنبر دستور داد مردالسالم هی علنیرالمومنیام حضرت

  . را از او قصاص گرفت

  هی پرداخت دمدت

   . ادا شوددی سال باکی عمد در مدت هی خطا در مدت سه سال و دهید: فرمود ی مالسالم هی علری امحضرت

   حدي مجرضمانت

و اگر در حقوق . ستی بر ما ناش هی درد،ی و در اثر آن بممی کني از حدود خدا را جاري حدیاگر بر کس: فرمود ی مالسالم، هی علر،ی امحضرت

  .  به ذمه ماستاش هی دردی و بممیمردم بزن

   يا  زدن به عدهتهمت

 از یلی خصوص تفصنیدر ا. 22 ثی، حد10 ج ب،یتهذ. )  کردي حد جارکیزده بود  را تهمت يا  که عدهي بر مردالسالم هی علنیرالمومنیام

 شود ی حد مکی مستحق اورندی او را بی بطور دسته جمعای لفظ تهمت زند و کی آن حضرت وارد شده که اگر آن عده را با نیعترت طاهر

 حمل کرده که تهمت قاذف به لفظ یخبر فوق را به صورت ی طوسخی اخبار، شنیو به منظور جمع ب.  زده شوديمتعدد ي حدهادیوگرنه با

  ) بوده و آنان بطور اجتماع او را آورده باشنديواحد

   که فروشنده نمودیشرط

 از کشتن شتر ي خودش باشد، مشتري شرط نمود که سر و پوست شتر براداری کرد تا آن را نحر کند، فروشنده با خريداری خري شتريمرد

:  فرمودداری السالم به خرهی علیعل.  خواستندي رفته از آن حضرت داورالسالم هی علنیرالمومنیان درگرفت، نزد ام نزاعشدی گردمانیپش

  .  استکیفروشنده به مقدار سر و پوست با تو شر

  هی غالم و کودك عارضمانت

و هر کس کودك . باشد یشود ضامن او م وبی و معردی بگهی را که ملک چند نفر است عاریهر کس غالم:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

  .  را از دست دهد او را ضامن استشی و سالمتردی بگهی را عاريآزاد

  میحر

 دو خانه قرار دارد مال کدام نی درست شده و بی نای که با چوب یبانی از سادندی پرسالسالم هیاز حضرت صادق عل: دیگو ی بن حازم ممنصور

خانه است؟ 

  . باشد ی به طرف خانه او مسمانی است که ريا  ملک صاحب خانهبانی فرموده آن سانیرالمومنیام:  فرمودالمالس هی صادق علامام
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  هیام ی بنيخطا

 نی شود تا امی تسلگری دی بود به قاضی قاضکی یدگی که تحت رسيا  پروندهداد ی اجازه نمالسالم هی علیعل: فرمود ی مالسالم هی صادق علامام

  .  آن را اجازه دادندنهیسر کار آمده و با وجود ب بر هی امیکه بن

   دو سرانهیتاز

 خواست تا در آن السالم هی علریعثمان حکمش را ندانست از حضرت ام.  دادندی چند نفر نزد عثمان بر آن گواهد،ی بن عقبه شراب نوشدیول

 که چهل ضربه با شود ی استفاده متی روانیاز ا. ) بنواخت دی دو سر چهل ضربه بر بدن ولانهی السالم با تازهیباره حکم کند آن حضرت عل

 زده انهی را چهل تازدی ولالسالم هی که آن حضرت علنیاند از ا  آنچه که عامه نقل کردهنیبنابرا.  استانهی سر در حکم هشتاد تازو دانهیتاز

  )6 ثی، حد215، ص 7 ج ،یفروع کاف.غلط است

قی دقیلیتفص

اگر :  فرمودنی را کشته بود و مقتول دست راستش قطع شده بود چنگری که مرد دي مجازات مردتیفیدرباره ک السالم هی علری امحضرت

 پرداخته ي را به واش هی دی ولدهی دستش را بريگری که دنی اای و دهی که خودش سبب آن شده قطع گردیتیدست مقتول به واسطه جنا

و اگر .  بپردازندائشی دستش را به اولکی هی ددیقاتل را در قصاص مقتول خود بکشند با مقتول بخواهند يای دو صورت اگر اولنیاست، در ا

و اگر قطع دست مقتول در . گردد ی به آنان پرداخت مماندهی کم شده و باقهی دست از تمام دکی هی ابتدا درندی بگهی مقتول بخواهند ديایاول

 مقتول بخواهند قاتل را يای اگر اولزی دو صورت ننی به او نداده است، در ايا هی دهدی دستش را بريگری داگر ای خودش نبوده، و اتیاثر جنا

  . رندیگ ی کامل مهی دکی رندی مقتول را بگهی و اگر بخواهند دکشند، ی او را میبکشند بدون پرداخت غرامت

   نابالغفرزندان

 تا آنان بالغ شده اگر بخواهند قاتل پدر را دیصبر کن: ه بود فرمود که پدرشان کشته شدی درباره فرزندان نابالغالسالم هی علنیرالمومنیام

  . ندینما ی او را عفو مای و کنند، ی با او مصالحه می با گرفتن مالای و کشند یم

   استي هم دزدنیا

 دستشان دیبا: ده بودند، فرمود عمل را کسب خود قرار دانی و اکردند ی را فروخته و فرار مگری درباره دو نفر که همدالسالم هی علری امحضرت

  .  و هم اموال مردم رااند دهی آنان هم خود را دزدرایقطع گردد؛ ز

  هودی یگواه

 دو نفر د؛ی سوال کرد، از جمله پرسی نزد آن حضرت آمده و مسائلي مردخواند ی را مهی خطبه شقشقالسالم هی علنیرالمومنی که امیهنگام

 شود؟ ی مرفتهی آنان پذی گواهایاند، آ  دادهی گواهگری ديهودی بر اسالم يهودی

. دهند ی دروغ می داده و گواهریی کالم خدا را تغانیهودی راینه؛ ز:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

  ي نصاریگواه

 شود؟ ی مرفتهی پذی نفر مجوسکی بر اسالم ی دو نفر نصرانی گواهای آد؛ی پرسزی نو

 نیکتری نزدیابی یو م) ي قالوا انا نصارنی آمنوا الذنیولتجدن اقربهم مودة للذ: (دیفرما ی مدی قرآن مج خداوند دررای ز؛يآر:  حضرت فرمودآن

 ز و آنها انانندی و صومعه نششانی از آنان کشی که بعضنی اي براان،ی ترسامیاند مائ  که گفتهی کسانمان،ی با اهل ایمردم را از نظر دوست

. کنند یعبادت خدا تکبر نم

   دروغ نخواهد داد ی گواهورزد یکه از عبادت خدا تکبر نم ی کسو
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  گریکدی به تهمت

 به آنان حد السالم هی آوردند، آن حضرت علالسالم هی علری نزد حضرت ام،يا  گفته بود با من لواط کردهيگری نفر را که هر کدام از آنان به ددو

  .  نمودری آنها را تعزینزد ول

 بکارتارش

آن حضرت .  آوردندالسالم هی علری را برداشت، آنان را به نزد حضرت اميگری از آنان با انگشت، بکارت دیکیگرمابه شدند  انی دختر در مدو

. را بپردازديگری ارش بکارت دی جاندیبا: فرمود

یهتاک

! وانهی پسر شخص ديا:  گفتگری به مرد ديمرد

! يا وانهیخودت پسر شخص د:  در پاسخش گفتمرد

 زی ضارب ننی که ادانم یم:  زدن بود فرمودانهی که مرد مشغول تازی بزند و در حالگری به دانهی تازستیب:  به مرد اول فرمودالسالم هی علیعل

.  زدی به اولانهی تازستی داده و او هم بی را به دست دومانهیو چون تمام شد آن حضرت تاز. خورد ی مانهی اندازه تازنیخودش به هم

یه مادی صفروختن

 من باشد ي کرد برادی هر چه صندازی بمیدامت را برا: دی بگوادی به صداری که خربی ترتنی به اادی از فروختن دام صالسالم هی علری امحضرت

) مورد معامله مجهول استرای ز(.  کرديریبه فالن مبلغ، جلوگ

 در طوافينذر

هفت .  چهارده دور طواف کنددیبا: دست و پا به دور خانه کعبه طواف کند، فرمود چهار ي که نذر کرده بود بر روی درباره زنالسالم هی علیعل

. شی پاهاي و هفت مرتبه براشی دستهايمرتبه برا

 در حجابتین

. دی حج نماابتشی تا به نردی بگری اجدی شود و نتواند برود باماری عازم رفتن به حج باشد و بیاگر کس: دیفرما ی مالسالم هی علری امحضرت

  را به خطا کشتي مرد آزادیغالم

 حی صحشیآزاد:  او را آزاد کرده بود، فرمودشی را بطور خطا کشته و پس از آن موالي که مرد آزادی درباره غالمالسالم هی علنیرالمومنیام

.باشد ی مقتول مهی ضامن دشیاست، و موال

 

قصاص

. شود ی فرزند در قصاص کشتن پدر کشته می ولشود یشتن فرزند کشته نمپدر در قصاص ک: فرمود ی مالسالم هی علطالبی بن ابیعل

 نیرالمومنی عمر از اماستمداد

و پس از .  کوفه را تصرف کرداتی از مالی جعل کرده و با آن اموالفهی مهر خلهی شبي به نام معن بن زائده مهري زمان خالفت عمر مرددر

 معن را نقل هیو آنگاه قض. دینی خود بنشي بر جایهمگ:  از نماز صبح به مردم رو کرده و گفت عمر بعدي نمودند، روزریآن که او را دستگ

او را دار :  گفتيگریو د! دستش را قطع کن! فهی خليا:  گفتي مردانی مجازات او با آنان به مشورت پرداخت، از آن متیفیککرده، در 

 ست؟ینظر شما چ!  اباالحسنای: عمر به آن حضرت رو کرده و گفت. فرمود ی نمی السالم آنجا نشسته و سخنهی علنیرالمومنیام! بزن
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.  را به زندان انداختي گردد، پس عمر او را بشدت زد و آنگاه وبی تأددی شده بای مرد مرتکب دروغنیا:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

 زنده در شکم مادر مردهبچه

. اورندی برونی شکمش را شکافته و فرزند را بای در شکم داشته باشد يا  و بچه زندهردی بمینهرگاه ز: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

 است که مرد زی که زنان متخصص وجود نداشته باشند جای و جان مادر در خطر باشد در صورتردی در شکم مادر بميا اگر بچه:  فرمودزی نو

. اوردی برونیبا دست بچه را پاره پاره کند و او را ب

 ناخواندهمرد

 ي دزدشانیمن هم با ا! نیرالمومنی امای:  نزد آن حضرت آمده گفتيمرد.  کردی زنداني چند نفر را به جرم دزدالسالم هی علری امحضرت

:  خواندشی شعر را به عنوان مثل برانی کنند و اي دستور داد بر او حد جارالسالم هی علیحضرت عل.ام  توبه نمودهیکرده ول

   لزه القرنی حتنینی القرنیب/ احد دعهی راسه لم دخلیو

 هیکنا (دندیکش ی گرفتار شد و شتران او را مسمانی به هم بسته بودند داخل کرد و بناچار در رسمانی که با ري دو شترنی سر را در بنخوانده

 توبه دزد ثابت نباشد، به ي که ادعاي به موردشود یدر صورت صحت خبر، حمل م). ) کند ی که بدون جهت خود را گرفتار میاز کس

 چنانچه از امام صادق ست،ی ني اگر توبه او ثابت شود مستحق حدی ولگرداند، ی توبه نموده بود مال را به صاحبش بر مر که اگيا نهیقر

)مولف. (گردد ی قطع نم مال مسروقه به صاحبش رد شده و دست اودیایسارق هرگاه خودش با حالت توبه ب:  نقل شده که فرمودالسالم هیعل

 اسالمقانون

طبق : اش مسلمان شده بودند، فرمود  اموالش ورثهمی از تقسشی که پی مرد مشرکراثی ممی تقستیفی درباره کالسالم هی علنیرالمومنیام

.  کنندمی ورثه تقسنی مالش را بدیقانون اسالم با

 با آبگوشتسوختن

.  بردندالسالم هی علنیرالمومنینزاع به نزد ام. ختی سرش ري که موي را سوزاند به طورير مرد پر از آبگوشت داغ سیگی دختنی با ريمرد

  .  سرش را به او بپردازدهی دیجان:  پس فرمودد،ی نروئهی علی سر مجني موی سال حبس کرد ولکی را تا ی مرد جانالسالم هیآن حضرت عل

 انگشتانيها  گرههید

 گره آن نصف تمام کی هی آن انگشت است، بجز انگشت ابهام که دهی سوم تمام دکی هر گره از انگشتان هید: ود فرمالسالم هی علنیرالمومنیام

.  انگشت ابهام دو گره داردرای زباشد؛ ی ماش هید

ی به عمل علاستدالل

 السالم هی هر جا که باشد؟امام علای در خانه شوهرش رد؛ی عده بگدی که شوهرش مرده کجا بای زند؛ی پرسالسالم هی از امام صادق عليمرد

. کلثوم، دست دختر را گرفته و به خانه آورد  پس از مرگ شوهر امی علرای زتواند؛ یهر جا که بخواهد م: فرمود

 موطوئهوانیح

  حرام است هردو رشیشگوشت و: فرمودالسالم هیآن حضرت عل شده پرسش نمودندزشیآم که با اویوانی از حکم حالسالم هی علنیرالمومنی اماز
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 پسریقربان

 کنم، و حاال آن ی قربانمیام که اگر مرتکب فالن عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراه نذر کرده:  آمده گفتالسالم هی علنیرالمومنی نزد اميمرد

.  کنمیا بر مستمندان تقس بکش و گوشتش ری پسرت قوچ فربهيبه جا:  فرمودالسالم هی علری امست؟حضرتی چفمیام تکل عمل را انجام داده

شی در آزمادقت

 شود ی نمشیآزما) تی ارش جنانییبه منظور تع( چشم ،يدر روز ابر:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

.. همه آزادندمردم

 اوست، و زن زی کنکرده یم بوده مرد ادعا ی نابالغ همراه مرد و زنی دخترکدم؛ی پرسالسالم هیاز امام محمد باقر عل: دیگو ی منی بن اعحمران

 دختر اوست؟ کرده یادعا م

 اقرار نموده شی که خودش به بردگیمردم همه آزادند مگر آن کس:  فرمودهيا هی قضنی در مثل چنالسالم هی علیعل:  فرمودالسالم هی علامام

.  که بالغ باشدیدر حال

تی ترکه ممیتقس

. استتی بعد از وصراثی قرض و آنگاه مي بعد از اداتی و وصشود، ی ادا متی از وصشی پتیم يبدهکار: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

 

 تنها با آهنقصاص

...) زهی و کارد و نریمانند شمش  (شود ی آهن انجام ملهیقصاص تنها به وس: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

ستی پدر و فرزند ربا ننیب

.  موال و بندهنی و نه بست،ی پدر و فرزند ربا ننیب: فرمود یم السالم هی علنیرالمومنیام

ای دنیوفائ یب

 که عبداهللا بر اثر ی پس هنگامد،ی تا پس از مرگ او ازدواج ننمادی بخشی به همسر خود عاتکه باغستانبکر یعبداهللا بن اب:  آوردهی اغاندر

حکم مسأله را :  را به عمر گفت، عمر به او گفتانی کرد عاتکه جرياستگار رفت، عمر عاتکه را خوای از دندی که در طائف به او رسيریت

 کرد و با عمر نیباغستان را به اهلش برگردان و ازدواج نما؛ عاتکه چن:  سوال کرد، آن حضرت به او فرمودالسالم هی علی از علاتکهبپرس، ع

. ازدواج نمود

 قصاصینوع

 آن را ضامن است، و اگر از پرداخت هیمرد د!  فرج زن خود را ببردی نقل کرده که اگر کسالسالم هی علی از کتاب علالسالم هی صادق علامام

. شود ی از مرد قصاص متی که زن بخواهد، همان جنای امتناع ورزد، در صورتهید

 دشواريها  پرسشپاسخ:فصل دهم

الف ی بخطبه

 به ی آمد، همگانی گفتگو از حروف الفباء به مگفتند ی سخن ميته و از هر در و آله دور هم نشسهی اهللا علی از اصحاب رسول خدا صلیگروه

 نیرالمومنی هنگام امنی در ارود، ی به کار مهایبند  کلمات و جملهبی حروف در ترکری از ساشیاتفاق آراء بر آن شدند که حرف الف ب
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حمدت و عظمت من عظمت منته، و سبغت نعمته، و سبقت رحمۀ : د بدون الف بالبداهه انشاء فرموی طوالنيا  و خطبهبپاخاسته السالم هیعل

.... ئهی متنصل من خطته،ی متخضع لعبودته،ی حمدته حمد مقر لربوبته،ی و بلغت قضۀ،یغضبه، و تمت کلمته، و نفذت مش

 بدون نقطهخطبه

:  استنی بدون نقطه بالبداهه انشاء کرد که اول آن اگری ديا  خطبهزی نو

... هل الحمد و ماواه، وله اوکد الحمد واحاله، و اسرع الحمد و اسراه االحمداهللا

 گفت که در توان ی آنها بکار رفته منی که در الفاظ و مضامی خاصيها یژگی بطور ارتجال و بدون سابقه با وییها  خطبهنی چنانشاء: مؤلّف

 دی باکنیاند ول  بدون نقطه آوردهای بدون الف و ی فقراتای و اتی اگر چه اب از ادبای و بعضد،یآ ی بشمار مالسالم هیزمره معجزات آن امام همام عل

 قی و تلفبی از اوقات خود را صرف ترکی و قسمتاتی ادبلی دراز از عمر خود را صرف تحصیانی هستند که سالی داشت که آنان کسانجهتو

 و ی را با آن همه درخشندگییها  و بالبداهه آنچنان خطبه بتواند بطور ارتجالی است که کسياند، و از محاالت عاد آن جمالت نموده

. دی نماشاء که دارند انیاتیخصوص

:  استنی بدون نقطه نقل شده که اول آن چنالسالم هی از آن حضرت عليگری خطبه دزی نو

...). الحمدهللا الملک المحمود، المالک الودود، مصور کل مولود، و موئل کل مطرود(

 خواب درست و نادرستان،ی حفظ و نس،ی و دشمنیدوست

 انی حفظ و نسنی و فرق برند؟یگ ی سرچشمه مکجای که از نی با است،ی چی و دشمنی دوستانی فرق مدند؛ی از ابوبکر پرسی نفر نصراندو

 است؟ یکی با آن که منشاشان ستی است؟ و تفاوت خواب درست و نادرست چیکی که مرکزشان نی با استیچ

 کرد، دو یی السالم راهنماهی علری را نزد عمر برد و عمر هم پاسخشان ندانسته آنان را به محضر حضرت امشانین را ندانسته، ا پاسخ آابوبکر

خداوند :  در پاسخ از سوال اول فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  خود را مطرح کردندي آمده و پرسشهاالسالم هی نزد آن حضرت علینصران

 نجایاند ا  داشتهیی که در آنجا با هم الفت و آشنای و آنها را در هوا سکونت داده است، پس ارواحدهی از بدنها آفرشیسال پ را دو هزار حاروا

خداوند در قلب : و در پاسخ از سوال دوم فرمود. هستندنی چنزی ننجایاند ا  نداشتهی و انسیی که با هم آشنای با هم مانوسند، و ارواحزین

. شود ی وگرنه فراموش مماند ی قرار داده، پس هر چه بر قلب بگذرد و آن پرده باز باشد در قلب میش پرده و پوشانانس

 روح از رود ی که انسان خواب می قرار داد که نفس باشد، پس موقعی آن سلطاني و برادهیخداوند روح را آفر:  در جواب از سوال سوم فرمودو

 که راست باشد از فرشتگان است و ی پس هر خوابگذرند، ی بر روح مانیتجات فرشتگان و پر پس دسماند یبدنش خارج شده و سلطان آن م

. انی دروغ از پريخوابها

. دندی در رکاب آن حضرت به شهادت رسنی آورده مسلمان شدند و در جنگ صفمانی پاسخها انی ادنی از شنی دو نصرانآن

 يا: حضرت فرمود. می به مفضل فرموده نقل کنانی حفظ و نسنشی آفري براالسالم هی را که امام صادق عليا  مناسب است فلسفهنجای ادر

قوه فکر، وهم، عقل و حفظ، که چه :  که خداوند در نهاد انسان قرار داده است و آنها عبارتند ازيا  چهارگانهي در قواشیندی بکوین! مفضل

 خواهد داشت و ی فاقد حفظ باشد چه حالی انسانانی منیمثال اگر در ا او دارند؛ ی در وجود بشر و زندگی بسزائتی و اهمس حساتیموقع

 گرانی که فراموش کند آنچه را که از دنی خواهد آمد، مثل ادی در کارها و وضع معاش و کسب او پديدی شدیچه اختالل و بهم خوردگ

 نفع شی نبود آنها براای را که بود و ی و اگر فراموش کند مطالباند،  به او گفتهای گفته و ده،ی و شنده،ی آنچه دو ده،ی بخشگرانی به دایگرفته و 

 سودمند بوده شی را که براییزهای و فراموش کند چاند، دهی ستم ورزي که به ویاند از کسان  را که به او احسان نمودهیدارد، و نشناسد کسان

 را فرا ی دانشچی بار هم از آن بگذرد، و هنیت و اگر چه چند نخواهد گرفادی است و هرگز راه مقصدش را انبخشی که به حالش زییزهایاز چ

 خود بهره مند يها  معتقد نخواهد شد، و از تجربهینیی مذهب و آچی آن باشد، و به هلی تحصینخواهد گرفت، و اگر چه تمام عمر در پ

.  منسلخ و جدا گرددتینسان از ای نخواهند گرفت، بلکه سزاوار است که بکلعبرت و از موضوعات گذشته د،ینخواهند گرد
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 نبود، ی اگر فراموشرای است؛ زانینعمت نس گفته شد، و باالتر از نعمت حفظ، خداوند کهي نعمت از نعمتهاکی نی اتیدر اهم!  باشبهوش

رطرف  از دلش بها نهی و کرفت، ی نمنیحسرتش از ب ویمانی و پشافت،ی ی نمی بر او وارد شده هرگز خاطرش تسلیبتی که مصیپس کس

. نمود یاز دشمن خود غفلت نم آوردن آفات و بالها،و هرگز از پادشاه ستمگروادی به سبب برد، ی نميا  بهرهای دني و از متاعها و لذتهاشد، ینم

ت آنان و چه خواهد گف!  قرار داده؟ییها  هر کدام رازها و مصلحتي و برادهی چگونه خداوند در وجود انسان دو قوه متضاد آفرینیب ی نمایآ

 مصلحت ی متضاده با آن که در هر کدام از آنها نوعای اشنیاند در ا  کردهمیتقس) منی و اهرزدانی( متضاد دگاری دو آفرنی را باءیکه تمام اش

.  داردجودو

 زبانتیاهم

 آن را ی است که جهل و نادانییوزبان بسان تراز:  فرمودالسالم هی زبان پرسش نمودند؛ آن حضرت علیژگی از والسالم هی علنیرالمومنی اماز

. آورد ی منیی نموده پانیسبک نموده و خرد آن را سنگ

 آنجهی و نتزشیآم

 به ی بسشود، ی است که مرتفع می و شرمکند، ی با هم اجتماع مییعورتها:  سوال شد، فرمودزشی درباره آمالسالم هی علنیرالمومنی اماز

.  تأسفهی ماردی است و اگر بمشیست که اگر زنده بماند سبب آزما اي آن فرزندجهی است و نتهی شبیوانگید

 و عدلدی توحيمعنا

 ذهن انسان رایز (ی آن است که خدا را در نظر مجسم نکندیتوح:  فرموددند؛ی و عدل پرسدی توحي از معناالسالم هی علنیرالمومنی اماز

). به ظلم و ستم (ی و عدل آن است که خدا را متهم نکن) و آنها از سنخ مخلوقات هستندکند ی محدود را تصور ميزهایچ

امتیها در روز ق  بهشتيجا

 دی شما قرآن مجیدر کتاب آسمان:  بن اخطب نزد عمر آمده به او گفتندی وحیفی کعب بن اشرف و مالک بن صي به نامهاهودی نفر از سه

 و در هاست نیها و زم  آن به قدر آسماني که وسعت و پهناوریهشتب (133 هیسوره آل عمران، آ) وجنۀ عرضها السموات واالرض؛ : آمده

 کجا هستند؟ امتی بهشتها در روز قهی پس بقردی هفتگانه را بگينهای تمام آسمانها و زمهشت بکی که وسعت یصورت

 سوال خود را مطرح انیهودی ست؟یچ شما يگفتگو:  به آنان فرموددهی وارد گردالسالم هی علنیرالمومنی اثناء امنی در ادانم، ینم:  گفتعمر

 رود؟ ی روز به کجا مشود ی که شب می وقتدییبگو:  به آنان فرمودالسالم هی علریحضرت ام. کردند

. داند یخدا م: گفتند

مده و داستان را  و آله آهی اهللا علی صلامبری السالم نزد پهی و آنگاه آن حضرت علداند، ی بهشتها را خدا مي طور هم جانی همالسالم هی علیعل

: دی نازل گردفهی شرهیعرضه داشت و در همان حال آ

 از دیبپرس( و آله هی اهللا علی صلی النباهی حال حی فاهی قضايمناقب سرو. 43 هیسوره نحل، آ)  اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون؛ فاسئلوا

. دیدان یدانشمندان اگر خودتان نم

کنم ی خدا به قدرش فرار مي قضااز

 خود ری موقع مسنی و در اکرد ی شده و مشرف به انهدام بود گذر ملی ماگری دواری که به ديواری دیکی از نزدالسالم هی علنیرالمومنی اميروز

.  به مقصد ادامه داديگری داده از سمت درییرا تغ

 ؟یکن ی خدا فرار مياز قضا! نیرالمومنی امای:  گفتيمرد

 نی چنینی دفهی بود بلکه وظی الهي عمل نه به منظور فرار از قضانی ایعنی(. کنم ی خدا به قدرش فرار مياز قضا:  فرمودالسالم هی علامام

  ).کرد یاقتضا م
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 و قدرقضاء

 نامه نوشت تا آراء و ی واصل بن عطا و عامر شعبد،ی عمر و بن عب،ي حسن بصري زمان خود به نامهاي چند تن از علماي براوسفی بن حجاج

. سندی بنوشی قضا و قدر برارامونی پ خود رااتینظر

 که يزیتنها چ:  است که فرمودالسالم هی علنیرالمومنی گفتار امدهی باره به ما رسنی که در ای سخننیبهتر:  در پاسخش نوشتي بصرحسن

.  استيو خداوند از آن برا)  از عورت و دهانهیکنا( توست ي اسفل و اعالسازد یتو را تباه م

اگر انجام گناه و :  است که فرمودهطالبی بن ابی سخن علام دهی که درباره قضا و قدر شني گفتارنیبهتر: در پاسخش نوشت دی و بن عبعمر

. باشد ی خواهد بود و او در حکم قصاص مظلوم ممورد ی بی خود انسان نباشد پس حکم به قصاص درباره شخص جاناری به اختتیمعص

 ممکن است خداوند تو را ایآ:  است که فرمودهالسالم هی علنیرالمومنی کالم امام، دهی شنباره نیکه در ا ی کالمنیباتریز:  بن عطا نوشتواصل

.  خودتاری قرار دهد بدون اختی نموده و باز خودش تو را در گمراهتیبه راه راست هدا

 ي که از آن به سویهر عمل:  است که فرمودهلسالما هی علطالبی بن ابی علانی بام دهی که درباره قضا و قدر شنیانی بنیکوترین:  نوشتیشعب

.  خداوند استي از سوییگو ی که به شکرانه انجام آن خدا را سپاس می و هر عملباشد، ی از خودت میکن یخدا توبه م

. اند  صاف و گوارا اخذ کردهيا  گفتار را از چشمهنیالبته ا:  گفتدی به حجاج رسشانیها  چون نامهو

شاره کرد ای به علعمر

 از مردم به دورش حلقه زده بودند، ی که عمر در مسجدالحرام نشسته و گروهی در هنگامدی بر او وارد گرديهودی ی بود، جوانفهی خلعمر

 جوان به نزد.  اشاره کردنیرالمومنیعمر با دست به ام. کنتی خدا و کتاب خدا هداامبری مردم به خدا و پنیمرا به داناتر:  گفتيهودیجوان 

 نی زمي که رویمرا آگاه کن از اول درخت! ی علای:  سه تا سوال بودنی خود را مطرح کرد و از جمله آنها اي و پرسشهاآمدهآن حضرت 

.  قرار گرفته استنی زمي که بر روی شده و اول سنگي جارنی زمي که رويا  و اول چشمهدهیروئ

 نیبلکه اول. اند  بوده ولکن خالف گفتهتونیدرخت ز: ندیگو ی مانیهودی درخت؛ نیولاما سوال تو از ا:  فرمودي السالم به وهی علری امحضرت

.  از آن به عمل آمده استنی زمي روي کاشته و تمام نخلهانی درخت خرما بوده که حضرت آدم آن را از بهشت آورده و در زمیدرخت نوع

اند، بلکه   قرار دارد ولکن دروغ گفتهی سنگری المقدس در زتیت که در ب اسيا آن چشمه: ندیگو ی مانیهودی چشمه، نی اما سوال تو از اولو

 از آن افتهی بود آن را نی ذوالقرنشروی و حضرت خضر که پابدی ی جاودان ماتی حاشامدی بوده که هر کس از آن باتی چشمه، آب حنیاول

. افتی بر آن دست ننیوالقرن و ذدیآشام

 سنگ حجراالسود بوده که نی بلکه اولست،ی ننی المقدس قرار دارد ولکن چنتی است که در بی سنگ:ندیگو ی مانیهودی اما سوال سوم؛ و

 در اثر ی بوده ولدتری و آن از برف هم سفکنند، ی مارتیحضرت آدم آن را از بهشت به همراه خود آورده و در رکن قرار داده و مردم آن را ز

.  شده استاهی سنی چننی امگناهان مرد

 خداستي رو طرفهر

 نمودند، ی آمده و از ابوبکر سواالتنهی به مدي به همراه صد تن از نصاري نصاري و آله بزرگ علماهی اهللا علی از وفات رسول خدا صلپس

.  کردي رهبرالسالم هی علری را به نزد حضرت امشانیابوبکر پاسخ آنان را ندانسته، ا

 از یکی نکهی نمودند، و اافتی دری شده سواالت خود را مطرح کرده پاسخ کافابی شرفمالسال هی علنیرالمومنی به محضر امنی واردتازه

 خدا به کدام طرف است؟ يبگو رو: شانیپرسشها

 ی آتش کدام طرف است؟نصراننی ايرو:  گفتی را مشتعل نموده آنگاه به عالم نصرانزمهای و آتش خواست و هزمی هي مقدارالسالم هی علیعل

.  آن استيش روتمام اطراف: گفت
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 آن دگاری ندارد، پس چه رسد به خالق و آفرینی معي و مصنوعات خداست روها دهی از آفریکی آتش که نیا:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

) ؛ )میسع عل تولوا فثم وجه اهللا ان اهللا وانمایوهللا المشرق و المغرب فا: (و سپس فرمود. ستندی ناسی با آن نداشته با هم قابل قیکه مشابهت

.  دهنده و داناستشی خداست، همانا خدا گشاي آنجا رودیاوری بيخاور و باختر از خداست، به هر طرف رو (115 هی بقره، آهسور

ی گمشده ما هستتو

ته به سخنانش  داشته و مکرر به نزد آن حضرت رفيادی و آله عالقه زهی اهللا علی اسالم صلی گرامامبری که به پهودی نفر از دانشمندان دو

 نرفته مگر آن ای از دنيغمبری پچیه: گفتند ی و منمودند ی او پرسش منی و جانشفهی از خلوستهی پس از وفات آن بزرگوار پدادند یگوش فرا م

 تا  کردهنی خود معي بوده به جاعی منی و منزلتعی رفی مقامي داشته و داراکی نزديشاوندی خودش که با او خوتی از اهل بینیانشکه ج

.  ملت و امتش برپا داردانی را در منشی و برنامه آئنیقوان

ام که   او را در تورات خواندهيها  نشانهینه، ول:  گفت؟یشناس ی را مغمبری پنی پس از افهی تو خلایآ:  گفتيگری از آن دو به دیکی يروز

 ی صلامبری پنی شدند از جانشنهیچون وارد مد. و آلههی اهللا علی مردم است به رسول خدا صلنیکتری است اصلع و زرد چهره، و نزدیشخص

 مرد گمشده ما نیا:  برخورد گفتندنیآن دو به نزد ابوبکر رفته و با اول.  کردندیی آله سوال نموده آنان را به نزد ابوبکر راهنماو هیاهللا عل

 ست؟ی قرابت تو با رسول خدا چدند؛یآنگاه از او پرس. ستین

. باشد ی همسر او مزی نشهی او هستم و دخترم عارهی از عشيمن مرد:  گفتابوبکر

 ؟ي داری قرابتنی از اری غایآ: گفتند

. نه: گفت

 می خوانده اغمبری پنی انی جانشي را که ما در تورات براییها  تو آن نشانهرای برسان که از خودت داناتر باشد، زیپس ما را به شخص: گفتند

. یستیدارا ن

 که اگر آنان نسبت به دانست ی کرد، چون متی را به نزد عمر هداشانیو سپس ا.  سخنانشان برآشفته، خواست آنان را بکشددنی از شنابوبکر

 غمبری تو با پیشی خودندیپس به نزد عمر آمده و از او پرس.  را مجازات خواهد کردشانیعمر ابراز مخالفت کنند، عمر تحمل ننموده ا

 ست؟یچ

. باشد ی همسر او مزی او بوده و دخترم حفصه نلهیمن از قب:  گفتعمر

 ؟ي داری هم قرابتنی از اری غایآ: گفتند

. نه: گفت

 پروردگارت کجاست؟ دندی و آنگاه از او پرس،یستیتو گمشده ما ن: گفتند

.  هفت آسمانيدر باال:  گفتعمر

 ست؟ی نگری ديپس جا: گفتند

. نه: گفت

چون به نزد آن .  کردتی هداالسالم هی علریعمر آنان را به نزد حضرت ام.  که از خودت داناتر باشد داللت کنی پس ما را به شخصگفتند

 نی افهی و خلی اوست وصمیا  را در تورات خواندهشیها  است که نشانهی همان کسنی نگاه گفتند انی با اولدندی رسالسالم هیحضرت عل

 السالم هی دارد؛ و آنگاه از آن حضرت علی که حق، با او بستگی اوست آن کسمبر؛غی اوست شوهر دختر پن؛ی اوست پدر حسن و حسغمبریپ

 ست؟ی چامبری قرابت تو با پدندیپرس

. و شوهر دخترش فاطمه هستم. ام  آوردهمانی هستم که به او ای کسنی و من اولم،ی اوی برادر من و من وصامبریپ: فرمود

 پروردگار تو دندی السالم پرسهیآنگاه از آن حضرت عل. میا  است که آن را در تورات خواندهيا نه است بزرگ و فاخر، و نشای قرابتنیا: گفتند

کجاست؟ 
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 دی و اگر بخواهکند، ی واقع شده و مشکل شما را حل می شما موسغمبری شما را خبر دهم از آنچه که در عهد پدیاگر بخواه: السالم هی علیعل

. دیگو ی داده که سوال شما را پاسخ مي و آله روهی اهللا علی ما محمد صلغمبریان پشما را آگاه سازم از آنچه که در زم

.  داده استي روی ما موسغمبریما را خبر ده از آنچه که در زمان پ: گفتند

 یسمان و چهارم از آی از باختر سوميگری از خاور و دیکی دند؛ی جهان آمده و به هم رسيچهار فرشته از چهار سو:  فرمودالسالم هی علیعل

 که از باختر آمده به يا از نزد پروردگارم، و فرشته:  گفت؟ياز کجا آمده ا:  که از خاور آمده بود به فرشته باختر گفتيا  پس فرشتهن،یاز زم

ز نزد پروردگارم و ا:  گفت؟يا از کجا آمده:  گفتینی به فرشته زمیاز نزد پروردگارم و فرشته آسمان:  گفت؟يا از کجا آمده:  خاور گفترشتهف

 داده که ي روی شما موسغمبری که در عهد پیانی بود جرنیاز نزد پروردگارم ا:  گفت؟يا از کجا آمده:  گفتی به فرشته آسمانینیفرشته زم

:  قرآن استفهی شرهی باره آمده آنی ما در اغمبریو اما آنچه در زمان پ)  خدا همه جاستیعنی (دهد یپرسش شما را پاسخ م

)7 هی سوره مجادله، آ(. من ذلک وال اکثر اال هو معهمی ثالثه اال هو رابعهم، وال خمسۀ اال هو سادسهم وال ادني من نجوکونی ما(

 است و شانی ای مگر آن که خداوند ششمي است، و نه پنج نفرشانی ای که خداوند چهارمنی مگر اکنند ی نمیی با هم راز مگوي سه نفرچیه

.  استشانی از پنج نفر مگر آنکه خداوند با اشتریو نه بنه کمتر از سه نفر 

 کنند، سوگند به يریتو را از منصب مخصوصت جلوگ) ابوبکر و عمر( سبب شد که دو همراهت زیچه چ! ی علای:  گفتنديهودی آن دو پس

 و معابدمان ها سهی خود و در کنيتابها تو را در کيها  و ما صفات و نشانه،ی بر حق هستفهی فرستاده تو خلی که تورات را بر موسییخدا

. اند  آن بر تو تقدم جستهي که در تصدی مقام از کساننی به ايسزاوارتر و تو م،یخوانده ا

 نموده فی آنان را توقزیاند و حسابشان با خداست که در روز رستاخ  را عقب گذاردهگرانیاند و د آنان جلو رفته:  فرمودالسالم هی علیعل

. اهد نمودبازخواست خو

 روحيمعنا

 کمک السالم هی علنیرالمومنی را ندانسته از امشی وجود داشت عمر پاسخهای و علمینی دیاش سواالت  به عمر نوشت، در نامهيا  نامهصریق

 نموده افتی دراش را  پاسخ نامهصری فرستاده شد، قصری قي پاسخ داده، نامه از طرف عمر براصری به سواالت قالسالم هیخواست، آن حضرت عل

 تو يبر پاسخها:  نوشتالسالم هی مضمون به آن حضرت علنی به ايا  رو نامهنی بوده از االسالم هی علی که پاسخ دهنده علافتی آن درهاز مطالع

 دیقرآن مج روح را که خداوند در ي معناخواهم ی و به علم و شجاعت آراسته، اکنون می و دانستم که تو از خاندان رسالت هستافتمی یآگه

. ی دهحی توضمی برا)85 هی آ،يسوره اسر( ی عن الروح قل الروح من امر ربسئلونکی و: فرموده

 زی و اسرارآمآور رتی حيها دهی که از آفرفی است شري و نورف،ی است لطيا اما بعد؛ روح نکته:  در پاسخش نوشتالسالم هی علنیرالمومنیام

 ارتباط لهی ارزشمند خود خارج ساخته و آن را در نهاد انسان قرار داده است، روح وسيها نهیگنج خداوند روح را از باشد، یپروردگارش م

  .  پر شود روح را از تو باز خواهد ستاندات مانهی خداوند در نزد تو، و هرگاه پي است از سويا  و سپردهت،یتوست با خدا

 صندوق علم استنجایا

 به قصد رفتن به مسجد از خانه ي کردند، روزعتی و مردم با او بدی به خالفت رسالسالم هی علنیمومنرالی که امیهنگام: دی بن نباته گواصبغ

 نموده وارد لی را حمارشی آن حضرت را بپا کرده و شمشنی و آله را به تن داشته و نعلهی اهللا علی صلامبری که لباس پی شد در حالرونیب

 شکم خود قرار داده و آنگاه نیی هم گذاشته پاانی بر منبر نشست و انگشتان دو دست را م و وقاربتی و به منبر رفت و با هدیگردمسجد 

 لعب دهان ي جانی صندوق علم است، انجایا:  مبارك اشاره نمود و فرمودنهی و به سدیابی از آن که مرا نشی پدیاز من بپرس!  مردميا:فرمود

.  هستمنی و آخرنیل علم اوي که من دارارای زد،ی من بپرسزرسول خداست، ا

 باال رفته، و ي بر نردبان بلندطالبیپسر اب:  پردل بود برخاست و به مردم رو کرده و گفتني به نام ذعلب که سخنوري هنگام مردنی ادر

 ؟يا دهی پروردگارت را دایآ! نیرالمومنی امای: پس گفت!  به خود بسته است االن او را شرمنده خواهم کردیمقام شامخ

. کنم ی و او را پرستش نماوردهی نمانی ادهی ناديمن هرگز به خدا!  ذعلبي بر تو ايوا:  فرمودي به والسالم هیت عل حضرآن
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 ما بگو؟ ي را براشیها پس نشانه:  گفتذعلب

.  استدهی او را دمانی و نور اقی پاك به حقاي دلهاکنی او را مشاهده ننموده ولي ظاهريها دهید!  بر تويوا: السالم هی علیعل

 لطافت به لطف وصف نی در عشود، ی و رفتن وصف نمستادنی و حرکت و سکون و ایکی و نزديپروردگار من به دور!  ذعلبي بر تو ايوا

 ي به دلسوزی مهربان است ولاری بسشود، ی به غلظت و جاللت وصف نمی است وللی جلشود، ی به عظمت وصف نمی بزرگنی در عشود، ینم

 و انقطاع، نتی نه با بر وجه مبای است ولندهی نه با لمس نمودن، گوی نه به عبادت کردن، مدرك است ولیمن است ول مؤشود، یوصف نم

 داخل اءی اوست، در اشي جلويزی چشود ی است پس گفته نميزی اوست، جلو هر چي بااليزی چشود ی است، پس گرفته نميزی هر چيباال

. گری دزی از چيزی بودن چرونی خارج است نه مانند باءی از اشگر،ی دزی در چيزیاست نه مانند داخل بودن چ

. دی و نخواهم شندهی نشنی جوابنیبه خدا سوگند هرگز مثل چن:  افتاد و چون به هوش آمد گفتنی موقع ذعلب مدهوش شده بر زمنی ادر

 هیچگونه از مجوس جز! نیرالمومنی امای: خاسته گفت بپا سی وقت اشعث بن قنیدر ا. دیابی از آن که مرا نشی پدیاز من بپرس:  فرمودسپس

 ؟ی دارند و نه کتاب آسمانيامبری که نه پنی با ايریگ یم

 با دختر ی و در حال مستدهی پادشاه آنان شراب نوشی که شبی تا زمانیاند و هم کتاب آسمان  داشتهامبریمجوس هم پ:  حضرت فرمودآن

 ما را نیتو آئ!  پادشاهي برآوردند اادیاش گرد آمده و فر  به دور خانهدندی شاه خبردار گردياجراخود زنا کرد و چون صبح شد و مردم از م

. می از خانه خارج شو تا بر تو اقامه حد کن،ي دار نمودهآلوده و لک

ام وگرنه هر   نشدهیکب گناه پس مرتدی کردقی دارم، اگر مرا تصدیمن با شما سخن:  و به آنان گفتدی بر در خانه آمده و مردم را طلبپادشاه

 دیدان ی مایآ:  آمده به مردم گفترونیمردم از گوشه و کنار بر در کاخش اجتماع کردند، پادشاه از قصر ب. دیام انجام ده  دربارهدیخواه یچه م

 نداشته؟ تر ی را از پدرمان آدم و مادرمان حوا گرامی مخلوقچیکه خداوند ه

. درست است:  گفتندیهمگ

 است که آدم دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورده است؟ نی نه چنایآ: گفت

 است، و از آن زمان نکاح با محارم را حالل شمردند، پس خداوند بر آنان غضب نموده نور علم را از نی حق همنی و دیگوئ یراست م: گفتند

که اشخاص منافق !  اشعثي و بدان اباشند، یرند و اهل دوزخ م برداشت، و آنها کافانشانی را از مشانی بزدود، و کتاب آسمانشانی هانهیس

 19در ضمن خطبه ) ع( منافق بود، چنانچه آن حضرت ي او مردرای به اشعث بود؛ زضی جمله تعرنیا)  گروه بدتر استنی ازحالشان ا

( به خاك خذالن دوستفتیشعث و ذعلب ب بگفت قلب عدو را بکفت ایتا که سلون!.  منافق و کافر زادهيا البالغه به او خطاب کرده نهج

. دی و نخواهم شندهی نشنی جوابنیهرگز مانند چن! به خدا سوگند:  گفتاشعث

 از افعال نمازی بعضفلسفه

 االحرام چه معنا دارد؟ رهی باال بردن دستها به هنگام تکبد؛ی پرسالسالم هی علری از حضرت اميمرد

 لمس و ادراك ي ندارد، با حواس و ادراکات ظاهري است، مانندگانهی و کتایاست که خدا بزرگتر است،  نی اشیمعنا:  فرمودالسالم هی علیعل

 گردن در حال رکوع چه معنا دارد؟ دنی کشد؛یپرس. شود ینم

.  آوردم اگر چه گردنم را بزندمانی است که به خدا انی اشیمعنا: فرمود

 ست؟ی سجده اول چي معناد؛یپرس

 رونی بنیتو ما را از زم! ای است که خدانی برداشتن سر از سجده اي و معنا،يا دهی آفرنیتو ما را از زم! ای است که خدانی اشیمعنا: فرمود

 تو ای است که خدانی برداشتن سر از سجده دوم اي و معنا،ی گردانی بر منیتو ما را به زم! ای است که خدانی سجده دوم اي و معنا،يا آورده

). زیدر روز رستاخ (يآر ی مرونی بنیاز زم ما را گر،ی دارب

 ست؟ی چپ در حال تشهد چي پاي راست بر روي گذاشتن پاد؛یپرس

.  و حق را برپا و استوار نگهداررانیباطل را بم! ای است که خدانی اشیمعنا: فرمود

   گفتن امامي پس معناد؛یپرس
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 ست؟ی چکمی علالسالم

. دی از عذاب خداوند در امانامتیشما در روز ق: دیگو یند که به اهل جماعت م است از طرف خداویامام مترجم: فرمود

هی افتتاحراتیتکب

در موقع گفتن اهللا اکبر اول در قلب خود حاضر :  االحرام فرمودرهی تا تکبهی افتتاحراتی تکبلی درباره معنا و تاوالسالم هی علری امحضرت

 ای که به حرکت و نی خدا بزرگتر است از ایده یو در دوم خطور م.  و نشستن وصف شودادنستی که به انی خدا بزرگتر است از ایکن یم

 اسی و قهی تشبيزی به چایاش گفته شود جسم است و   که دربارهنی که خدا بزرگتر است از ایگذران ی و در سوم از دل مود،جمود وصف ش

 در او حلول يزی چای و کند ی را حمل ميزی چای عرض است و ایشود جوهر و اش گفته   که دربارهنیو در چهارم خدا بزرگتر است از ا. شود

و در هفتم بزرگتر . اش فرض شود  زوال و انتقال و تبدل حال دربارهلی که آثار امور حادثه از قبنی است از ابزرگترو در ششم خدا . دی نمایم

.  حواس پنجگانه باشدي که دارانیاست از ا

 خدانشانه

به واسطه شکستن عزمها :  فرمود؟يا  را شناختهتی خدازیبه چه چ! نیرالمومنی امای:  آمده گفتالسالم هی علنیرالمومنیحضرت ام نزد يمرد

 شیاند  کننده و عاقبتری تدبدمی نشد پس فهمی و مقصودم عملدی اراده کردم موانع و قضا، حائل گردي و چون بر انجام کارمها،یو تصم

.  استيگرید

 ؟یی نماي سبب شد که خدا را سپاسگزارزی چ چهد؛یپرس

.  که بر من منت گذاشته و من هم او را شکر کردمدمی وارد نموده، پس فهميگری که از من دور کرده و بر دیی که چه بالهادمید: فرمود

 و دهی من برگزي را براامبرانشی فرشتگان و پنیی آدمیچون د:  فرمود؟يمند گرد  او عالقهداری سبب شده که به مالقات و دزی چه چد؛یپرس

. دمی او مشتاق گردداری سبب به دنی داشته هرگز فراموشم ننموده، به همی گونه مرا گرامنی که ایی تمام کرده دانستم خدامننعمت را بر 

 به خداوندیگانگی نسبت

 ایآ! نیرالمومنی امای:  برخاست و گفتی اعرابي امور جنگ بود، مردری سرگرم تدبالسالم هی علنیرالمومنی که امی روز جنگ جمل هنگامدر

 است؟ گانهی خدا ییگو یم

 یشانی در آن است از پرالسالم هی علنیرالمومنی آنچه را که امینیب ی نمایآ:  موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتندنی ادر

!  حواس؟یدل و پراکندگ

: آنگاه به مرد عرب فرمود.  استدهی از آن پرسی اعرابنی امیخواه ی که ما آنچه از دشمن مدیا واگذاراو ر:  به آنان فرمودالسالم هی علامام

 است که در کی نسبت یکی ست،یاما آن دو که روا ن.  نارواگری به خداوند چهار قسم است؛ دو قسم آن رواست و دو قسم دیگانگینسبت 

 گفته کی که دو ندارد داخل در اعداد نبوده به آن یکیدا دو ندارد و در باب اعداد  است که خنی اشیی و وجه نارواباشد، یمبرابر دو 

.  به مخلوقات است و خداوند از آن منزه استهی تشبنیارای زست؛ی هم روا ننی از جنس باشد و ای که مراد از آن، نوعیکی يگریو د. شود ینم

 ندی که گونی ايگری و مخلوقات باشد، و داءی نداشتن در اشری نظیگانگیبت  است که مقصود از نسنی ایکی که رواست ی اما آن دو قسمو

.  استنی چننی باشد، و پروردگار ما االی و خشهی است که مقصود عدم انقسام در وجود و اندی المعنيخداوند احد

 اسقف نجرانيپرسشها

 ي رهبرالسالم هی علری پاسخش را ندانسته او را به نزد حضرت ام کرد عمری و عالم بزرگ طائفه نجران نزد عمر آمده و از او سواالتشوایپ

:  از سواالتشی قسمتنکی خود را مطرح کرد، و اي پرسشهاالسالم هینمود، اسقف در محضر آن حضرت عل

 شود؟ ی نمدای پی در آن کم و کاستی بهشتي هاوهی و از آن استفاده نموده و همچون ماستی که در دست مردم دنيزی خبر ده از چمرا

. شود ی در آن ظاهر نمی و نقصانرندیگ ی خود را از آن ميهایازمندی تمام نایآن قرآن است که اهل دن:  به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام



42

 بوده؟ ی شده چه خونختهی رنی زمي که رویاول خون: دیپرس

 ست،ی ننی چنی او را کشته است وللی فرزند آدم بوده که برادرش قابلی که آن، خون هابدی معتقديشما نصار:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

.  خارج شده استلی بوده که از رحم حوا به هنگام تولد قابی شده خونختهی رنی زمي که رویبلکه اول خون

.یراست گفت:  گفتاسقف

 و نائلهاساف

 بایآنان دو جوان ز:  فرمودالسالم هیحضرت علآنها پرسش نمودند؛ يبرا ازشیسبب پرستش قر از اساف و نائله والسالم هی علری حضرت اماز

سنگ مسخ  از خانه کعبه مرتکب فحشاء شده وخداوند آنان را به صورت دویموضع خلوت داشته پس دری از آن دو حالت تانثیکیاند که  بوده

. آورد ی صورت در نمنیآنان را به ا پرستش شوند نبودکه آن دوهمانند خودشیاگر خداوند راض: گفتندی نادانيرو ازشی پس قراستنموده 

یشناس افهیق

 انی سخن از اختالف اخالق و رفتار و اندام مردم به مم،ی بودالسالم هی علنیرالمومنی نزد امگری ديا  من و عدهيروز: دیگو ی مهی بن دحمالک

 شور و نیاند از زم  بودهيا  آنان قطعهرای زباشد؛ یقت آنها م و خاك خلنتی اختالف در اثر تفاوت طنیا:  فرمودالسالم هیآمد، آن حضرت عل

 تفاوت گری آن با همدیی بوده و به قدر اختالف و جداکی با هم نزدشانینهای بودن زمکی به قدر نزدشانی و خاك درشت و نرم پس انیریش

 شانی و سرگشته دل، پرش؛ی و کوتاه قد، دور اندافه؛ی بدق کردار،کوی منظر، کم عقل؛ و بلند قد، کوتاه همت؛ و نکویدارند؛ پس چه بسا افراد ن

.  القلب استي سخنور، قووعقل، 

 خداستی اصلمالک

 است که ما در قبال خداوند نی اشیمعنا: فرمود) ع( ال حول وال قوه اال باهللا را پرسش نمودند آن حضرت ي معناالسالم هی علری حضرت اماز

 خود اوست ما را درباره آن به ی هم مالک اصلقتی دارد که در حقی به ما ارزانيزیه ما داده، پس هرگاه چ جز آنچه که او بمی ندارزی چچیه

. دارد ی را از ما بر مفشی تکلردی مکلف سازد و هرگاه آن را از ما بگیراتدستو

 عاقلفیتعر

پس جاهل را : گفتند.  خود قرار دهدي را در جايزیچ است که هر یعاقل کس:  فرموددند؛ی عاقل را پرسي معناالسالم هی علری حضرت اماز

.  کردمفیآن را تعر: فرمود.  کنفی ما تعريبرا

. شود ی عاقل روشن مفیدر ضمن تعرزی جاهل نفیپس تعرشود ی ضدش شناخته ميرو ازيزیهر چ چون جاهل ضد عاقل است ویعنی:مؤلّف

میی ملک خداما

 ما ملک نکهی است به ایجمله انا هللا اعتراف:  فرمودي راجعون آن حضرت به وهیانا هللا و انا ال: گفت ی مي مرددی شنالسالم هی علنیرالمومنیام

.  شدمی که ما نابود و هالك خواهنی است بر اي راجعون اقرارهی و جمله وانا المیخدائ

 قرءيمعنا

 از ی دفعه قاعدگنی است و زن مطلقه با سومضی دو حنی بی گفته قرء پاکي الراعهیرب:  عرضه داشتالسالم هی خدمت امام صادق علزراره

. باشد ی از خودش مي رانی اظهار داشته که اعهیو رب. شود یعده خارج م

.  السالم اخذ کرده استهی علیدروغ گفته آن را از حضرت عل:  فرمودالسالم هی صادق علامام
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 احمقاننیا

 احمقان نیهالك نشدند ا:  متوجه من شده فرمودالسالم هی امام علدم،یدو ی مالسالم هی علنیرالمومنیبه دنبال ام: دیگو ی بن مسهر مهیریجو

 ؟يا  چه آمدهيبرا:  آنگاه فرمودروند، ی که به دنبالشان راه می کفش متملقانيمگر به واسطه صدا) اپرستی دنيخلفا(

.  شرف و مروت و عقل را بپرسميام از شما معنا آمده : گفتم

 و اصالح شتیو اما مروت؛ عبارت است از آراستن مع.  بدارد با شرافت استفی که سلطان او را شریامام شرف؛ کس: السالم فرمود هی علامام

.  باشد خردمند استزکاری که از خدا بترسد و پرهیو اما عقل، پس کس. یزندگ

ی الهينعمتها

 20 هیسوره لقمان آ)  نعمه ظاهره و باطنه؛ کمیواسبغ عل:  را خواندفهی شرهی آنی و آله اهی اهللا علی صلی گرامامبری بن کعب در حضور پیاب

 و آله به حضار مجلس که از جمله آنها هی اهللا علی هنگام رسول خدا صلنیدر ا. را چه آشکارا و چه پنهانشیو تمام کرد خدا بر شما نعمتها(

 ست؟ی داشته چی که خداوند به شما ارزانی اول نعمتنمی ببدییبگو:  و عبدالرحمان بود فرموددهی و عمر و عثمان و ابوعببوبکرا

 رو کرده به او السالم هی علی و آله به علهی اهللا علی صلامبری از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند، و چون ساکت شدند پی همگآنان

 زنده قرار داد، نه جامد و ي آورد مرا موجودی به هستیستی ن شروع کرد به شمردن، خداوند مرا ازالسالم هی علیتو هم بگو، عل! ی علای: فرمود

 آنها آنچه بخواهم ادراك لهی که به وسدی آفري متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار، در بدنم قوا و مشاعریجان، مرا انسان یب

 به ی راه بازگشتمی براد،ی نجات بخشیود و از گمراه نمتی خودش هدانیی مرا به آد،ی در ساختمان وجودم شمع تابان خود را آفرکنم، یم

 رام و مسخر گرداند، می را با آنچه که در آنها هست برانشی قرار داد، مرا آزاد و مالک قرار داد نه برده و مملوك، آسمان و زمن جاودااتیح

 و آله در هر هی اهللا علی صلامبریو پ( النساء ی قوامون علالرجال:  قرآنهیاشاره به آ)  حاکم بر همسران حاللمان ی بلکه مرداندیافریما را زن ن

 دیو ان تعدوا نعمۀ اهللا ال تحصوها؛ اگر بخواه:  گفتالسالم هی علیعل!باز هم بشمار:  و آنگاه به او فرمود،یراست گفت: فرمود ی به او مهجمل

.  کرددی شماره نتواندی خدا را بشمرينعمتها

تو وارث علم من، و بعد از !  اباالحسنایگوارا باد تو را حکمت و دانش، :  و آله تبسم نموده و به او فرمودهیل اهللا عی از آن رسول خدا صلپس

. یباش یمن برطرف کننده اختالفات امتم م

 ی عمر از عليپرسشها

 فراموش کردم که آنها را از رسول ام و  چند در نظر داشتهییپرسشها! نیرالمومنی امای:  و گفتدی رسالسالم هی علری عمر به حضرت اميروز

 د؟یدان ی شما پاسخ آنها را مای و آله بپرسم آهی اهللا علیخدا صل

. سواالت خود را بگو:  فرمودالسالم هی علیعل

قه او را  و بدون سابکند ی برخورد می با کسی و گاهابد،ی ی از آن نمي اثرشود ی مداری که بی و وقتندیب ی در خواب ميزی انسان چیگاه: عمر

 و مدتها آن را بخاطر دارد و گاه شنود ی مای و ندیب ی ميزی هم چی دشمن است و گاهی هم با افراد ناشناسیو برعکس، گاه. دارد یدوست م

. دیآ ی مادشی وقت حاجت ری و باز در غکند یاج، آن را فراموش میاحت

 لم ی موتها والتنی االنفس حیتوفیاهللا : (دیفرما ی مدیب؛ خداوند در قرآن مجاما سوال تو از خوا:  در پاسخش فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 زیخداوند جانها را در وقت مردن، و ن( 43 هیسوره زمر، آ) ی اجل مسمی الي االخررسلی الموت و های علی قضی التمسکی منامها فیتمت ف

 را که ی و آن نفسدارد ی را که خدا حکم به مردن او کرده او را نگه میس پس از آن نفرد،یگ یاند در خواب از بدنها م  آنان که نمردهيهاجان

. فرستد ی مینی به بدن خود تا اجل و موعد معدهیاجلش نرس

و آنچه .  راست و از ملکوت استندی و جدا شدن روح از بدن ببلی مرگ است، پس آنچه را که انسان به هنگام تحلهیخواب شب:  فرمودآنگاه

.  استطانی شي باطل و از رنگهاندی بازگشت روح ببرا که در موقع
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 و آنان را در هوا و فضا سکونت داده است، دهی با عدم سابقه؛ خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدنها آفری و دشمنی اما سوال تو از دوستو

 با هم زی ننجایاند ا  که در آنجا با هم دشمن بودهیو ارواح با هم مانوسند، زی ننجایاند ا  انس و الفت داشتهگریکدی که در آنجا با یپس ارواح

. دشمنند

 آن پرده نهان باشد آنچه را ری است، پس هرگاه قلب در زی پرده و پوششي دارانکهی مگر استی نی قلبچی ه؛ی اما سوال تو از ذکر و فراموشو

. دیآ ی مادشی دهی و شندهی و هرگاه پرده کنار رود آنچه را که دکند، ی فراموش مدهی و شندهیکه د

. ی باشم که تو در آنجا نباشي خدا مرا زنده نگذارد و نه در شهر،یراست گفت:  گفتعمر

کوا  ابنسوال

 السالم هی علی از مردم سخن گفته است؟علی السالم با کسهی علی از حضرت موسشی خداوند پای آد؛ی پرسالسالم هی علری از حضرت امکوا ابن

 را شیکوا گران آمده و معنا  جواب بر ابننیاند، ا  به او پاسخ دادهزی بله، خداوند با همه کس از خوب و بد سخن گفته و آنان ن:به او فرمود

اند؟   به او پاسخ گفتهزیچطور خدا با همه سخن گفته و آنان ن: پس گفت. دیهمنف

 و تهمی آدم من ظهورهم ذریواذ اخذ ربک من بن: (دیفرما ی مامبرشی که خداوند به پيا  قرآن نخواندهایآ:  فرمودي به والسالم هی علامام

). ی انفسهم الست بربکم قالوا بلیاشهدهم عل

 آنها دی را و گواه گردانشانی از صالبتشان نسل ایعنی شانی اي آورد پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهارونی را که بیزمان! امبری پي کن اادی

. ی تو پروردگار ما هست،يآر:  گفتندستم؟ی پروردگار شما نایآ: نان گفترا بر خودشان و به آ

 خود يبه خدا) عالم ذر( دارد که آنان در گری ديو در جا. اند  به او جواب دادهزی نشانی آدم سخن گفته و ای خداوند با تمام بننی بنابراپس

. نم بخشنده و مهربان و مگانه،ی يمنم خدا:  فرمودهشانیپاسخ مثبت گفته و خداوند به ا

 هودسوره

 سوره هود که خداوند ،يآر:  کننده اسم خودش باشد؟ فرمودانی هست که بيا  سورهدی در قرآن مجای آدند؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی اماز

 هود ردیاول دابه را با خود بگ حرف یعنی هی که لفظ هو ناصی وقترایز)55هیسوره هود، آ )تهایمامن دابه اال هو اخذ بناص: دیفرما یدر آن م

))مولف (دمی شنی را از بعضنیا. (شود یم

 سوالهفت

: ام تا هفت سوال از شما بپرسم  آمدهنجایاز هفتاد فرسنگ دور به ا:  آمده و گفتالسالم هی علنیرالمومنی نزد اميمرد

 است؟ تر می از آسمان عظزی چه چ- 1

 پهناورتر است؟ نی از زمزی چه چ- 2

تر است؟   ناتوانمیتی از کودك زیه چ چ- 3

تر است؟   از آتش داغزی چه چ- 4

 سردتر است؟ ری از زمهرزی چه چ- 5

 است؟ ازترین ی بای از درزی چه چ- 6

تر است؟   از سنگ سختزی چه چ- 7

. ترست میتهمت به ناحق از آسمان عظ:  فرمودالسالم هی علیعل

.  استتر عی وسنی از زمحق

.  استتر فی ضعمیتینمام از کودك  شخص ینیچ سخن

. تر است  و طمع از آتش داغآز

.  سردتر استری از زمهرلی بردن به نزد بخحاجت
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.  استازترین ی بای شخص با قناعت از دربدن

. تر است  کافر از سنگ سختقلب

..تر و  و واجبواجب

تر، سخت و  تر، عجب و عجب مرا آگاه کن از واجب و واجب: مده و گفت آالسالم هی علری نزد حضرت اميمرد:  در مطالب السئول آوردهیشافع

! تر کی و نزدکیتر، نزد سخت

:  فرمودانی بي پاسخ او را در ضمن اشعارالسالم هی علامام

. تر  و بازگشت به پروردگار مردم واجب است، و ترك گناهان از آن واجبتوبه

. تر بی است، و غفلت مردم از آن عجبی روزگار عجگردش

.  از دست دادن پاداشها از آن دشوارتری در برابر مصائب دشوار است، وليبردبار

 کتری است، و مرگ از همه آنها نزدکی نزدرود ی مدی که به آن اميزی چهر

ی ثقه و برادر تبسمبرادر

: اند برادران بر دو گونه:  فرمودي به ومالسال هی پرسش نمود، آن حضرت علینی از برادران دالسالم هی علری در بصره از حضرت اميمرد

.  برادران ثقه- 1

. ی برادران تبسم- 2

 و مددکار باش با اری شی تو هم برایافتی نی چننی خود اي را براي برادران ثقه؛ آنان پناه و پر و بال و اهل و مالند، پس هرگاه برادراما

 تی نوع برادران از کبرنیو بدان که ا.  او را اظهار کنيهایاو را بپوشان و خوب يبهایدوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش، رازها و ع

. ترند ابی هم کمراحم

 کنند ی رفتار کن که آنها با تو رفتار مي پس تو هم با آنها طورباشند، ی تو مي هستند که دوست و برادر لبخندی کسان؛ی اما برادران تبسمو

. ییرو  و گشادهی زباننیریاز ش

 حنان و منانينامع

 را که از او اعتراض ی کسانردیپذ ی است که میحنان کس:  الحنان و المنان را پرسش نمودند؛ فرمودي معناالسالم هی علری حضرت اماز

. اند نموده

. کند ی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می منان کسو

 سن دو برادر دوقلواختالف

 پنجاه شانی از ایکی روز وفات نموده و سن کی آمده و در ای روز به دنکیاند که در   کدام دو برادر بودهدند،ی پرسمالسال هی علنیرالمومنی اماز

 صد و پنجاه سال بود؟ يگریسال و د

 روز کیر دو در  هی صد سال مرده بود و خداوند او را زنده کرد و پس از مدتری آمده و عزای روز به دنکیاند که در   و عزره بودهریعز: فرمود

. وفات نمودند

 بزرگتر از پدرپسر

 کدام پسر بوده که از پدرش بزرگتر بوده است؟ دند؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی اماز

) ع (اهی قضا،يمناقب، سرو.(  که خودش چهل سال داشت و پسرش صد و ده سالی بوده که خداوند او را زنده کرد و در هنگامریعز: فرمود

 که خودش چهل سال و ی آمده و پس از ده سال هنگامای سال داشته که پسرش به دنی سبای تقرری است که عزنی الشیتفص. ه خالفتیف
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 کرده است و پس از صد سال که خداوند او را زنده کرد پسرش صد و ده سال و خودش چهل سال داشته فاتفرزندش ده سال داشته و

) ) مترجم(است 

 و نه از روز که نه از شب استیساعت

 کدام ساعت است که نه از شب است و نه از روز؟ دند؛ی پرسالسالم هی علی علاز

. ساعت قبل از طلوع آفتاب: فرمود

 نفوسخواص

کدام نفس؟ :  به او فرمودالسالم هی از نفس پرسش نمودند؛ آن حضرت علالسالم هی علنیرالمومنی از امادی بن زلیکم

 نفس هست؟ کی از شیمگر ب:  گفتلیکم

: بلکه چهار نفس است:  فرمودالسالم هی علامام

. ی نباتی نفس نام- 1

. یوانی نفس ح- 2

. ی نفس ناطقه قدس- 3

. ی الهی نفس کل- 4

.  پنج قوه و دو خاصه استي نفوس، دارانی هر کدام از او

 ی نباتی نامنفس

:  عبارتند ازی نباتی پنجگانه نفس نامي قوااما

.  ماسکه- 1

.  جاذبه- 2

.  هاضمه- 3

.  دافعه- 4

. هی مرب- 5

.  و نقصان و انبعاث آنها از کبدادتیز:  دو خاصه آن عبارتند ازو

 یوانی حنفس

: یوانی پنجگانه نفس حي اما قواو

. یی شنوا- 1

. یینای ب- 2

. ییای بو- 3

. یی چشا- 4

.  حس المسه- 5

   . دو خاصه آن؛ رضا و غضب و انبعاث آنها از قلبو

   ی ناطقه قدسنفس

:  پنجگانه نفس ناطقهي اما قواو
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.  فکر- 1

.  ذکر- 2

.  علم- 3

.  عمل- 4

.  انتباه- 5

  . و دو خاصه آن؛ نزاهت و حکمت است.  استهی شبی به نفس ملکوتاری در بدن نداشته و بسی مرکز انبعاثو

   ی الهی کلنفس

: ی الهی پنجگانه نفس کلي اما قواو

.  در فناءي بقا- 1

.  عز در ذل- 2

. ی فقر در غن- 3

.  صبر در بال- 4

.  در رنج و زحمتی خوش- 5

 ی من روحنا؛ در آن از روح قدسهیو نفخنا ف:  فرمودهمی است که در قرآن کری تعالي دو خاصه آن؛ حلم و کرم و منشا و مبدأ آن از خداو

. میدی بدمشیخو

 مطمئن و دل ی نفس قدسي؛ ا)ۀی مرضۀی ربک راضی الی النفس المطمئنۀ ارجعتهای اای: ( اوست چنانچه فرمودهي به سوزی بازگشت آن نو

و عقل هم وسط و در .  توستکی از اعمال نی او و او راضي ابدي که تو خشنود به نعمتهاي خدا امروز به حضور پروردگارت باز آادیآرام به 

  . اردی ن بر زبانی سخنشه،ی بدون فکر و اندی نفوس، تا کسنی همه اانیم

   قدريمعنا

. مرا از قدر آگاه کن:  آمده و گفتالسالم هی علنیرالمومنی نزد اميمرد

...  است ژرف در آن وارد نشوییایدر:  به او فرمودالسالم هی علامام

! مرا از قدر آگاه کن:  گفتمرد

. مرا از قدر آگاه کن: مرد گفت. در آن گام منهکی است تاریراه:  فرمودامام

! ندازیسر خداست، خود را به زحمت م:  فرمودالسالم هی علامام

 از اعمال شی بندگان پي رحمت خدا از براای آپرسم ی از تو م،يورز یحال که اصرار م:  فرمودالسالم هیامام عل.مرا از قدر آگاه کن:  گفتمرد

 از رحمت خدا؟ شی اعمال بندگان پایبندگان بوده و 

و بر برادر خود سالم ! دیزیبرخ:  به حاضران رو کرده و فرمودالسالم هی موقع امام علنیدر ا.  از اعمال بندگانشیبلکه رحمت خدا پ:  گفتمرد

!  کافر بودنی از اشی که او الحال اسالم آورد و پدیکن

 و قبض و بسط به عمل مینینش ی و ممیزیخ ی و اراده اول است که بر متی به مشایآ! نیرالمومنی امای:  رفت و سپس برگشته گفتی اندکمرد

 م؟یآور یم

 تی که خدا از براپرسم ی بدان و آگاه باش که من سه مسأله از تو م،ي و نسبت به آن دورتیکه تو در مش:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

اند؟   خواستهشانی چنان که اایسته  چنان که خود خوادهی بندگان را آفرای را قرار ندهد؛ مرا خبر ده که آی رفتنرونی از آنها راه بيزیدر چ

اند؟   خواستهشانی به جهت آنچه اای به جهت آنچه خود خواسته دهیخدا بندگان را آفر: حضرت فرمود که. کرد، چنانکه خود خواستهعرض

. به جهت آنچه خود خواسته:  کرد کهعرض
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. چنان که او خواسته: اند عرض کرد  خواستهشانی چنان که اای چنان که خود خواسته ندیآ ی به نزد او مامتیکه در روز ق:  فرمودحضرت

  . ي آن نداراری و اختست،ی تو ني برايزی چتیکه از مش! زیبرخ:  فرمودحضرت

   خوشیزندگ

  .  و خوش، ملک قناعت استزهی پاکیزندگ:  سوال شد فرمودبهی طوهی حنهییفلنح: فهی شرهی از آالسالم هی علنیرالمومنی اماز

  احسان و عدل

 پرسش يکوکاری و ني به دادگردهد ی بالعدل و اإلحسان؛ خداوند دستور مأمری ان اهللا فهی شرهی آي از معناالسالم هی از آن حضرت علزی نو

  .  استی و از احسان، لطف و مهربان،ي روانهیمقصود از عدل، انصاف و م: نمودند؛ فرمود

   از جود برترستعدل

 و جود سبب رد،ی خود قرارگي که کارها بر جاشود یعدل سبب م:  عدل؟ فرمودای جود برتر است ای سوال شد؛ آمالسال هی علنیرالمومنی اماز

  . عدل برتر است نی دارد؛ بنابرای و جود، تنها جنبه شخصدارد، ی خود نباشد، و عدل، همگان را نگه مي که کارها بر جاشود یم

   مردمنیتر حیفص

. دی است که هرگاه از او بپرسند پاسخ ساکت کننده بگوی کسدند؛ی مردم پرسنیتر حی از فصالسالم هی علنیرالمومنی اماز

 رامونی پشی آمده، و از پاسخهادی پدی و صفات خداوند فن کالم و علم الهدی درباره توحالسالم هی آن حضرت علي و از پاسخها،يآر

 در فصل دی بود که اخبار توحنیو حق مطلب ا. به وجود آمده است...) و قرآن، نحو، فقه ریعلم تفس (لی علوم از قبری ساگریموضوعات د

  . همه با هم مخلوط شديگری دنی تحت عناوکنیول. ردد گرادی ايا جداگانه

   

  پرسش هاي لغزي: یازدهمفصل

   کعب االحبارسواالت

 که پدر نداشته؟ ستی کد؛ی پرسالسالم هی علری االحبار از حضرت امکعب

 نداشته؟ رهیش که اهل و عستیک

 نداشته؟ يا  که قبلهستیک

 ندارد، خانه يا  که قبلهی نداشته آدم است؛ کسرهی که عشی است؛ کسالسالم هی علیسی که پدر نداشته عیکس:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

. کعبه است که خودش قبله است

! هنوز هم بپرس:  به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 اند؟ امدهی نرونی بی نبوده و از بدنیآن سه موجود زنده کدامند که در رحم:  االحبارکعب

. می ماده شتر ثمود، و قوچ ابراه،ی موسيعصا:  فرمودالسالم هی علی علامام

!  هنوز هم بپرسالسالم هی علیعل

. ی تو خودت هستی سوال مانده که اگر به آن پاسخ دهکیتنها :  االحبارکعب

! بپرس: السالم هی علنیرالمومنیام

کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟ :  االحبارکعب

  . داد ی گردش ماهای را در شکم خود فرو برد و در درونسی بود که به فرمان خداوند ی آن ماهالسالم هی علیعل
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  کوا  ابنسواالت

 در شب؟ ينای در روز و بينای ب در شب و روز وينایمرا خبر ده از ب! نیرالمومنی امای:  عرض کردکوا ابن

 ينایب:  فرموديو آنگاه به و. خورد یو رها کن آنچه را که به دردت نم. دی بپرس که تو را به کار آيزیاز چ:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. ست آورده امانی ازیموده و به او ن و آله را درك نهی اهللا علی خاتم صلامبری داشته و پمانی گذشته اامبرانی است که به پیدر شب و روز کس

 در شب ينای آورده است؛ و بمانی خاتم را ادراك کرده و به او اامبری نداشته، و پمانی سابق اامبرانی است که به پی در روز، کسينایو ب

 ص 40بحار ج . ( استاوردهی نمانی و آله را درك نموده و به او اهی اهللا علی خاتم صلامبری داشته و پمانی سابق اامبرانی است که به پیکس

 از بت تی النجار و از انصار بوده، او در زمان جاهلی بنلهی است که از قبانس یدر نوع اول صرمه بن اب) ع( آن حضرت شیمصداق فرما. 283

 دیوث به رسالت گردمبع) ص (ی گرامامبری که پیو هنگام. پرستم ی را ممی فقط، پروردگار ابراهگفت ی و شرك رو گردان شده و میپرست

 بن هیو از نوع سوم ام.  صحابه و مسلمانان صدر اسالم بوده اندشتریو از قسم دوم ب. دی محسوب گردی و از مسلمانان واقعوردصرمه اسالم آ

را به آن خبر  خوانده و مردم ی آسماني اسالم را از کتابهاامبری رسالت پدی کناره گرفته و نوی از بت پرستتیصلت بوده که در زمان جاهل

   ) 36 ص به،ی قتنیمعارف ا). مولف (دی عداوت و حسادت منکر گردي از رودی و آله را شنهی اهللا علی رسول اکرم صلت و چون نبوداد، یم

  يهودی سواالت

 که خدا يزی و چست،ی که نزد خدا نيزی و چستی خدا ني که برايزی مرا آگاه کن از چد؛ی پرسالسالم هی علری از حضرت اميهودی يمرد

. داند ینم

 ي خود پسري پسر خداست و خدا براری عزدییگو ی است که مهودی گفتار شما داند یآنچه را که خدا نم:  فرمودي به والسالم هی حضرت علآن

. سراغ ندارد

.  ستم بر بندگان استستی است و آنچه که نزد خدا نکی شرستی خدا ني اما آنچه را که براو

  .  است، و محمد فرستاده اوستگانهی و کتای که خدا دهم ی میگواه:  گفتيهودی

   راس الجالوتسواالت

اصل و اساس :  پرسش نموده گفتالسالم هی علریاو سواالتش را از حضرت ام.  نمود، ابوبکر پاسخش را ندانستی الجالوت از ابوبکر سواالتراس

 ست؟یتمام موجودات چ

کدام دو جماد بودند که . از آب هر موجود زنده رامی و قرار داد؛ی حء یوجعلنا من الماء کل ش: دی فرمای خداوند مرایآب است؛ ز: فرمود

سخن گفتند؟ 

 نند؟یب ی و مردم آنها را نمگردند ی و کم نمشوند ی مادی کدامند که ززی آن دو چنی و زمآسمان

.  و روزشب

 و نه از آسمان؟ نی آب بود که نه از زمکدام

.  تاخته بودنددانی بود که در می فرستاد، که عرق اسبانس،ی بلقي برامانی بود که سلیآب

 کند؟ ی است که با نداشتن روح تنفس مزی چچه

). دیطلوع نما(آنگه که تنفس کند ! سوگند به صبح )17 هی آر،یسوره تکو( اذا تنفس؛ الصبح

 شود؟ ی و کم مادی است که ززی چچه

.  ماه استقرص

 و نه کم؟ شود ی مادیه ز است که نزی چچه

. استیدر

 گردد؟ ی نمادی زی ولشود ی است که کم مزی چچه



50

  .  استعمر

  هودی از ی گروهسواالت

 که اگر می را از تو بپرسی تا مطالبمی و ما نزد تو آمده ای هستامبرتانی و حاکم پس از پیتو وال:  نزد عمر آمده به او گفتندهودی از یگروه

! دیبپرس: عمر گفت. نمودمی خواهيروی آورده از تو پمانی به تو اییو به ما پاسخ گحیصح

 و از پنج ،ی بود و نه آدمي که قوم خود را انذار نموده و نه پریو از کس.  آنهايدهای هفتگانه و کلي آسمانهايما را آگاه کن از قفلها: گفتند

.  و دوازدهازدهیپنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و  و دو و سه و چهار و کیاند، و از   نشدهدهی آفری که در رحميزیچ

 اهللا ی پسر عم رسول خدا صلی ندارد، ولی که به آن آگاهدیا دهی از عمر بن خطاب پرسيزیچ:  در فکر شد و آنگاه به آنان گفتی ساعتعمر

ن حضرت فرستاده او را به نزد خود فراخواند، و چون  به نزد آيا ندهیپس نما.  خبر خواهد داددیا دهی که پرسی مطالبنی و آله شما را از اهیعل

 آنان همان د،یمسائلتان را بر من عرضه بدار:  رو کرده و فرمودانیهودی به السالم هی علنیرالمومنی را خدمتش عرضه داشت، امانی عمر جردآم

.  شده را مطرح کردندادیسواالت 

 د؟ی داری هم سواالتنهای از اری غایآ:  فرمودامام

 آنها گفتار يدهای به خدا است و کلدنی آسمانها شرك ورزياما قفلها:  به آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام! و شبرری پدر شبينه ا: فتندگ

. ال اله اال اهللا است

.  استمانی مورچه سل،ی بوده و نه انسي که قوم خود را ترسانده و نه پری اما آن کسو

.  استمی و ناقه صالح، و قوچ ابراهی موسياند آدم و حوا و عصا  نشدهدهی آفری که در رحميا  اما آن پنج موجود زندهو

. ستی نیکی است که او را شرگانهی ي خداک،ی اما و

.  اما دو؛ آدم و حواستو

.  استلی و اسرافلیکائی و ملی اما سه؛ جبرئو

.  و زبور و قرآن استلی اما چهار؛ تورات و انجو

.  پنجگانه واجب استيازها اما پنج؛ نمو

 آسمانها و میدی آفرقیبتحق ) 37 هیسوره ق، آ(؛ )امی سته ای فنهمایو لقد خلقنا السموات و االرض و ما ب: ( استی تعالي اما شش؛ قول خداو

.  آنهاست در شش روزنی را و آنچه که در بنیزم

)12 هیوره نبا، آس( فوقکم سبعا شدادا؛ نایو بن:  استی تعالي اما هفت؛ قول خداو

.  شما هفت آسمان محکمي بر باالمی بنا نهادو

سوره . (رندی و عرش پروردگارت را آن روز هشت ملک برگۀ؛ی ثمانومئذی عرش ربک فوقهم حملیو :  عزوجل استي اما هشت؛ قول خداو

 ) 17 هیالحاقۀ، آ

.  نازل شدهی است که بر موسیاتی اما نه؛ آو

 شب وعده و قرار ی سیو با موس ) 141 هیسوره اعراف، آ(؛ ) و اتممناها بعشرلهی لنی ثلثیو واعدنا موس: (وجل است عزي اما ده؛ قول خداو

. می بر آن افزودگری ده شب دافتی انی چون پام،ینهاد

....  ودمی ستاره دزدهایمن در عالم خواب  ) 3 هی آوسف،یسوره (؛ ... احد عشر کوکباتی رایان:  است به پدرشوسفی گفتار ازده؛ی اما و

 خود را يعصا )59 هیسوره بقره آ(؛ )نایفاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره ع: (ی عزوجل است به موسي اما دوازده؛ قول خداو

.  آمدرونیبر سنگ زن، پس دوازده چشمه آب از آن سنگ ب

 و آله فرستاده اوست و تو پسر عم هی اهللا علی که محمد صلنیخدا، ا از ری غي خداستی که نمیده ی میگواه:  گفتندانیهودی موقع نی ادر

  . مقام از تونیاو سزاوارتر است به ا! به خدا سوگند:  و آنگاه به عمر گفتند،ییرسول خدا
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  صری قسواالت

 نیا. کمک خواسته بود) ع ( و او پاسخش را ندانسته و از آن حضرتدهی که کتبا از عمر پرسصری به سواالت قری حضرت امي جمله پاسخهااز

: چندتاست

 يزیاش چشم است، آفتاب است؛ و چ  که همهيزیاش پاست، آب است؛ و چ  که همهيزی که از هر طرف، دهان است آتش است؛ و چيزیچ(

 لی اسرائی که بنی خود کوچ نمود کوه طور است، هنگامي بار از جاکی که تنها يزی فرمود چنکهیاش بال است باد است؛ تا ا که همه

 دو بال از شی از آن جدا نموده برايا  مقدس واقع شده، پس خداوند قطعهنی و سرزملی اسرائی بننی کوه طور بو پروردگار نمودند؛ ینافرمان

سوره (قع بهمو اذ نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلۀ و ظنوا انه وا: دیفرما ی ممی سر آنان قرار گرفت، که خداوند در قرآن کرينور قرار داده بر باال

)170 هیاعراف، آ

.  که پنداشتند فرو خواهد افتاد بر آنهامیختیمانند قطعه ابر بر فراز آنها برانگ!  آنگاه که بر اسالفشان کوه طورهودانی آرند ادی به و

 آدم به آن یمال بن است در آسمان هفتم که اعی است، و آن سدره المنتهی آن طول دارد، درخت طوبهی که صد سال راه سای اما درختو

 زانی آن آوانی در می از درخت طوبيا  که شاخهنی مگر استی در بهشت نيا  قصر و خانهچی است، و هی شود و از درختان بهشتی میمنته

.  بوده و نور آن در همه جاستیکی است که اصل آن دی خورشایدناست، و مانند آن در 

 ن؛یقطی شجره من هیوانبتنا عل: دی فرمای است که آن از معجزات اوست و خداوند مونسیت  شده، درخدهیی روياری که بدون آبی اما درختو

.  از کدوی درختونس،ی ي بر باالمیدیانیو رو ) 146 هیسوره صافات آ(

. شود ی از او دفع نميزی نموده و چهی است در شکم مادر که از راه ناف، تغذنی جنای مانند آن در دنان،ی اما خوراك بهشتو

 و زرد وجود دی مثل تخم است که در آن دو رنگ مختلف سفای مانند آن در دنان؛ی بهشتي ظرف براکی رنگارنگ در ي اما اجتماع غذاهاو

. شوند یداشته و با هم مخلوط نم

. دیآ ی مرونی ببی سانی کرم است که سالم از مای مثل آن در دنشود، ی خارج مبی سانی که از می اما دختر جوانو

 نزد يروز: دیگو ی از پدرش نقل کرده که من؛ی منجمي در کتاب نشوار المحاضره در باب اصابتهایتنوخ: شود ی مناسبت نقل منی همبه

 گرفت و از آنان نی در آستیبیام به نزد خود فراخواند و س  را که نامش را گفته و من فراموش کردهيگریموفق بودم که او ابومعشر و منجم د

 دارم؟ نیدر آستز ی چه چدیپرس

موفق به آن .  استوانیاز جنس ح:  و ابومعشر گفتهاست، وهیاز م:  فکر، گفتي پس از نگاه در اسطرالب و گرفتن طالع و مقدارگری دمنجم

.  انداخترونی بنشی را از آستبی و سيخطا کرد:  و به ابومعشر گفتیدرست گفت:  گفتيگرید

 درون آن کرم است پس دی را برداشته آن را قاچ نمود ناگهان دبیسطرالب نظر افکنده و آنگاه س در ای در شگفت شده مجددا ساعتابومعشر

. منم ابومعشر: گفت

  . دادزهی هر دو دستور جاي صحت حدس آنان تعجب نموده برانی از اموفق

   اعدادپاسخ

 که سه ندارد، آفتاب و ماه است، و اما سه که چهار و اما دو:  که از اعداد سوال نموده بود فرموديهودی يدر پاسخ مرد) ع (ری امحضرت

.  زن استي فرمود و اما نه که ده ندارد دوران باردارنکهیندارد، شماره طالق است، و اما چهار که پنج ندارد همسران است تا ا

 علت دیو شا.  استحی آنها صحي هر دوو:  فرمودانی بگری ديا  اعداد را به گونهنی پاسخ االسالم هی خبر پنجم گذشت که امام علدر: مؤلّف

  . دی و نظر خاص خودش پاسخ گودهی است که آن حضرت خواسته هر کدام از پرسش کنندگان را بر طبق عقنیاختالف ا

   برآشفتفهی از سخنان حذعمر

دا سوگند صبح نمودم در  چگونه صبح کرده باشم؟ به خیخواه یم:  گفتفهی حذ؟يچگونه صبح کرد:  به او گفتد،ی را دفهی عمر حذيروز

 و خوانم، ی و بدون وضو نماز مکنم، ی مخلوق را حفظ مری و غدهم، ی می گواهدهی و بر ناددارم، ی که حق را دشمن و فتنه را دوست میحال
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 را ترك ي گردانده و چون عجله داشت وي برآشفت و از او روفهی سخنان حذدنیعمر از شن. که خدا در آسمان نداردرم دايزی چنیدر زم

 عمر د،ی است علت را پرسنی خشمگي که وافتی حضرت درد،ی را دالسالم هی علی راه علانی کند، در مهی گرفت او را تنبمی تصمیگفت ول

.  که حق را خودش ندارمی و او گفته صبح نمودم در حاليام چگونه صبح کرد ام و به او گفته  را مالقات نمودهفهیحذ: گفت

.  که آن حق استنی با ادیآ یراست گفته، از مرگ خوشش نم:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

انما اموالکم و اوالدکم :  و خداوند فرمودهدارد یراست گفته، مال و فرزندان را دوست م: السالم هی علیعل.دارم یاو گفته فتنه را دوست م: عمر

. شندی شما فتنه و سبب آزماين برا مالها و فرزندانتاستی ننیجز ا ) 28 هیسوره انفال، آ(فتنۀ؛ 

. دهم ی می گواهدهی بر ناددیگو یم: عمر

 کدام از آنها را چی و هدهد ی می خداوند، مرگ، زنده شدن، بهشت، دوزخ، صراط گواهیگانگیراست گفته، بر : السالم هی علنی منرالمؤیام

.  استدهیند

. کند ی مخلوق را حفظ مریغ: دیگو یم: عمر

 نی متکلمانی که در زمان ماءمون میظاهرا نزاع. ( مخلوق استری و آن غکند ی راست گفته، کتاب خدا را حفظ مالسالم هی علنیمن رالمؤیام

 است که مقصود از مخلوق نی حق ای است که در بعض اخبار آمده، وليری تعبنی نه اصل آن چنای قرآن مخلوق است ای که آنیرخ داده از ا

:  گفتندی است که از جانب خداوند فرود آمده و دروغ در آن راه ندارد، در برابر آنچه که کفار می قرآن کتاب حقینعی است، بدر خبر مکذو

) ) مؤ لف( مگر از خودش دیگو یم) ص( که محمد نی استیان هذا اال اختالق؛ ن

.  وضوءری غی علیواصل: دیگو یم: عمر

.  استزی و آن جافرستد ی و آله بدون وضو، صلوات مهی اهللا علیا صل راست گفته، بر پسر عمم رسول خدالسالم هی علیعل

راست گفته، او زن و فرزند دارد و خدا از : السالم هی علیعل. دارم که خدا در آسمان ندارديزی چنی من در زمدیگو ی باالتر منهایاز همه ا: عمر

. آن منزه است

  .  بود عمر هالك شودکی نبود نزدالسالم هی علطالب ی بن ابیاگر عل:  هنگام عمر گفتنی ادر

   اهللا استاءی از اولی کسنیچن

 و مردار و آورد، ی و رکوع و سجود بجا نمترسد، ی به بهشت ندارد و از آتش و خدا نميدی امی چه کسد؛ی پادشاه روم از ابوبکر پرسفرستاده

بر کفرت :  ابوبکر به او پاسخ نداد و عمر به او گفتدهد؟ ی می گواهدهی و با حق دشمن است و بر ناددارد، ی و فتنه را دوست مخورد یخون م

.  شدودهافز

 به خداست نه بهشت او، و از خدا دشی تنها امرای اهللا است؛ زاءی از اولی کسنیچن:  پس فرمودد،ی باخبر گردالسالم هی علنیرالمومنیام

 نکهی با اخورد ی و ملخ می و ماهآورد ی رکوع و سجود بجا نمتی و در نماز م بلکه از عدالتش،ترسد ی نه از آتش او و از ظلم خدا نمترسد یم

.  استدهی که آنها را ندنی با ادهد ی میو بر بهشت و دوزخ گواه.  و آن خون استخورد ی کبد ماند، مردهآنها 

 مردم هالك شدند؟  سومکیچه وقت بود که :  آمدهالسالم هی از امام محمد باقر علیمانی سواالت طاووس در: مؤلّف

.  را کشتلی هابلی بود که قابي چهارم مردم، و آن روزکی یی بگوی خواستياشتباه کرد:  به او فرمودالسالم هی علامام

 است؟ انی پدر آدملی و قابلی از هابکی کدام د،یپرس

 در آن دروغگو بودند؟ نشندگای حق بود که گوی کدام گواهد؛یپرس. بن آدم استثی کدام، بلکه پدر آنان شچیه: فرمود

: دیپرس.ی که تو فرستاده خدا هستمیده ی مینشهد انک لرسول اهللا؛ گواه: گفتند ی و آله مهی اهللا علی صلامبری که به پنی منافقیگواه: فرمود

کدام فرستاده خدا بود که نه از جن بود و نه از انس؟ 

: کالغ که خداوند فرموده: فرمود

 دروغ بستند که نه ی بر چه کسد؛یپرس.دی را به چنگال خود گود نمانی که زمختی را برانگی االرض؛ خداوند کالغیف بحثی اهللا غرابا فبعث

 ؟ی بود و نه آدمياز پر
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.  بر او دروغ بستندوسفیبر گرگ که برادران : فرمود

 باشد؟ ی آن حرام مادی است که اندك آن حالل و ززی چه چد؛یپرس

طالوت به سپاه خود . (دهی اال من اغترف غرفه بی فانه منطمعهی و من لم ی منسی بنهر فمن شرب منه فلکمیهللا مبتلان ا: نهر طالوت: فرمود

 از ردی نگشی بی کفای اشامدی نچی و هر که هستی از من ناشامدی باری کند هر آن که از آن بسشی آزمایهمانا خدا شما را به نهر آب: گفت 

) ) 248 هیسوره بقره، آ( من خواهد بود نیی آهممن و 

 کند؟ ی منع نمدنیکدام روزه است که از خوردن و آشام: دیپرس

  . میروزه مر: فرمود

  ی در شکم ماهونسی

 نوشته شده بود، ی به دست آن حضرت داد که در آن سواالتيا  نامهي مردخواند ی را مهی خطبه شقشقالسالم هی علنیرالمومنی که امیهنگام

 گری پرسش بود؛ کدام جاندار بود که از شکم جاندار دنی سخن خود را ناتمام گذاشته و به سواالت او پاسخ داد، و از جمله االسالم هیامام عل

 نبود؟ ی آنها نسبنی آمد و برونیب

  .  خارج شدی بود که از شکم ماهی بن متونسی:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

  ی موسيعصا

. اش خورد  و مردهدیاش آشام  که زندهستی آن چدند؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی اماز

 ی بود در دست موسیی که عصای ساحران را زماني بر درخت بود و خورد اژدها و مارهايا  که شاخهی موقعدی بود، آشامی موسيعصا: فرمود

  . السالم هیعل

  یسی عپرنده

 ؟ی و نه اصلی داشت و نه فرعيا وجهکدام پرنده بود که نه ج: دندی پرسالسالم هی از آن حضرت علزی نو

 که ی و زمانی باذنرای فتکون طهای فتنفخ فی باذنری الطئهی کهنیواذ تخلق من الط: دیفرما ی بود که خداوند در قرآن میسیپرنده ع: فرمود

  .  به فرمان منشد ی زنده می و مرغيدیدم ی به دستور من، پس در آن می از گل مانند مرغیسی عي ایساخت یم

  ستمگران

 معنا و مفهوم گفتار شما را که شبی دیانیپس از گذشت سال! ی علای:  گفتالسالم هی علری به حضرت امفهی در زمان خالفت عثمان حذيروز

 انی و آله مهی اهللا علی صلامبری که پی ستم کنند در حالنی عکی بر نی که چند عیزمان! فهی حذي بود ایچگونه خواه: دیدر حره به من گفت

.  گرفتندیشی خالفت بر شما پي است در تصدنیو پس از او عمر که اول نامشان ع) ابوبکر (قی عتدمی که ددم،یفهمما نباشد 

:  آمده که فرمودیتی بزرگ در خالفت عثمان داشت و در روای عبدالرحمن بن عوف را که سهميفراموش کرد:  فرمودي به والسالم هی علامام

 هستند که در ظلم و ستم بر من دست به ییها نی عنهای فرزند زن جگرخوار بر آنان اضافه خواهد شد که اهیا معاو عمر و بن عاص بيو بزود

. نددست هم داد

  .  آمده استدی پدیی و معماي علم مسائل لغزنه،ی زمنی در االسالم هی آن حضرت علي و از پاسخها،يآر
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 مسائل دشوارپاسخ: فصل دوازدهم

  مه از هتر بیعج

 در آن جمع بود بر جنازه عقبه حاضر زی خود که عمر نارانی از ی با گروهالسالم هی علری رفت، حضرت امای از دنعقبه ی که عقبه بن ابیهنگام

تمام ! ی علای: عمر گفت. دیبا مردن عقبه زنت بر تو حرام گرد:  که در آنجا حاضر بود فرمودي به مردالسالم هی علی علانیشدند، از آن م

! شود؟ ی بر شوهرش حرام ميگری و همسر شخص دردیم ی می انسانتر، بی از همه عجنی ای است ولبی تو عجيایقضا

 از شوهر خود را مالک ی قسمتجهی و در نتبرد ی مرد غالم عقبه است و زن او آزاد است و آن زن امروز از عقبه ارث منیبله، ا:  فرمودحضرت

. دی که او را آزاد نموده و مرد او را عقد نمانی تا اباشد ی و زن بر غالم خود حرام مشود، یم

. می از شما بپرسدی بامیکن ی که در آنها اختالف مییای قضانی مثل چنيبرا:  عرضه داشتالسالم هی موقع عمر به آن حضرت علنی ادر

 که چهار نفر ی از غالمدی پرسالسالم هیمام صادق عل بن عقبه از ایکه عل: در مقنع آورده) ره( است که صدوق یتی رواهی قضنی ارینظ: مؤلّف

 ی به بردگای و کشند ی او را مخواهند ی مقتول چهارم اختصاص دارد، ميایاو به اول:  فرمودالسالم هی کشته امام عليگری پس از دیکیآزاد را 

 اول يای دوم او را از اوليای و چون نفر دوم را کشته اولاند  را مستحق شدهي او ويای که نفر اول را به قتل رسانده اولی هنگامرای زرند؛یگ یم

 چهارم يای و چون نفر چهارم را کشته به اولاند دهی دوم مستحق گرديای را از اولي او ويای و چون نفر سوم را کشته اولاند دهیمستحق گرد

  . کنند ی استرقاق مای و کشند ی است که اگر بخواهند او را مافتهیتعلق 

  دیی شوهر پسر زاير شب ازدواج برا که دیزن

 را پسر و مادر پسر راثشی و مرد شبانه وفات کرده و مده،یی ازدواج نموده و همان شب زن پسر زايا زهی با دوشي مردد؛ی از ابوبکر پرسيمرد

 چه بوده است؟ هی واقع قضیی بگویتوان یاند، م مالک شده

 آبستن شده و مرد ي او بوده و از وزی از آن که با مرد ازدواج کند کنشی زن پنیا:  فرمودمالسال هی علریحضرت ام.  پاسخش را ندانستابوبکر

 به پسر و مادر پسر راثشی و شوهرش مرده است، و مدهییاو را آزاد نموده و به عقد خود در آورده است، و زن همان شب فرزندش را زا

 علل ای و يری منجر به افتضاض نشده به علت پی باکره خود همبستر شده، ولزی بوده آن مرد با کننی اهی واقع قضدیشا. ( استهمنتقل گشت

 ای زن، مرد از دندنیی را آزاد نموده با او ازدواج کرده است، و همان شب به هنگام زازی مرد، کنی از او باردار شده و پس از مدتزی و کنگرید

  )بکر ی عهد ابیف) ع (اهی قضا،يمناقب، سرو.  است مولفافتهی به پسر و مادر پسر اختصاص راثشیرفته و م

   زن شوهردارازدواج

 ازدواج کند؟ يگری با اجازه پدر با دي است زن شوهردارزی جاایآ:  آمده گفتالسالم هی علری نزد حضرت امی جوانزن

! هرگز:  همه بر او انکار کرده گفتندحضار

. شوهرت را حاضر کن:  به زن فرمودالسالم هی علیعل

.  شوهر را به طالق زن وادار کرد، مرد بدون چون و چرا زن را طالق دادالسالم هی علنیرالمومنیوهر را آورد ام شزن

.  ازدواج نمودگری دي عده با مردي به آن اقرار کرد و زن بدون انقضازی است، شوهر ننی زن عننیشوهر ا:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

 بودن شوهر عقد را فسخ نی زن در صورت عنرای آزاد نمودن؛ ز،یعنی آن بوده، ي لغوي به طالق، معناریز تعب االسالم هی امام علمقصود: مؤلّف

  . ستی به طالق دادن نيازی کند و نیم

  آور  عقوبتعبادت

 کدام عبارت است که انجام وترك آن عقوبت آور است؟ د؛ی سوال گردالسالم هی علری حضرت اماز

  .  نخواند مستحق عقوبت استای مست که بخواند نماز خواندن شخص: فرمود
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   جاهانیتر  بودن عبادت از پاكباطل

. پشت بام خانه کعبه:  که نماز خواندن در آن باطل بوده پرسش نمودند؛ فرمودنی زمي روي جاهانیتر  از پاكالسالم هی علی حضرت علاز

 السالم هیحضرت امام رضا عل: شود ی مناسبت نقل منیبه هم. واجبات نماز است که آن از نی استقبال قبله است با اتی فاقد رعارایز: مؤلّف

 گرفت آن می رفتار بر هارون گران آمده تصمنی در طواف کردن بر هارون سبقت گرفت، ادهی بطور ناشناس وارد مطاف گردیدر لباس اعراب

 پاسخ السالم هی السالم سوال نمود و آن حضرت علهیحضرت عل از آن ی منظور مسائل مشکلنی سرافکنده کند، به همرا السالم هیحضرت عل

 نظر افکند و نگاهش حرام ی به هنگام نماز صبح به زنيمرد:  کهنی سوال نمود و آن اکی از او زی نالسالم هی دادند آنگاه امام علي به ویکاف

 حالل شد به گاه عشاء بر او حرام گشت و در وقت دیرد و در وقت عصر حرام شد، و چون مغرب گد،ی حالل گرداوبود، پس به هنگام ظهر بر 

!  حالل ، در وقت مغرب حرام، و در موقع عشاء حالل گشتدی به هنگام ظهر حرام شد و چون عصر گردد،یصبح حالل گرد

. دیش نخواهد بخی مرا از آن خالصی که جز خودت کسي ژرف افکندییایمرا در در!  برادر عربيبه خدا سوگند ا:  گفتهارون

 بر او حالل دی نظر افکند که بر او حرام بود، پس به هنگام ظهر آن را خريگری دزیآن مرد هنگام صبح به کن:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

 هنگام د،یشد، هنگام عصر او را آزاد نمود حرام شد هنگام مغرب با او ازدواج نمود حالل گشت، و در وقت عشاء او را طالق داد حرام گرد

آزاد نمود حالل ) به عنوان کفاره (يا  هنگام عصر بندهد،ی رجوع نمود حالل شد، و در وقت ظهر با او مظاهره نمود بر او حرام گرداوبح به ص

. " 3 ". دی زن بر او حرام شد و در هنگام عشاء توبه نموده به اسالم بازگشت زن بر او حالل گرددهیگشت، و در وقت مغرب مرد مرتد گرد

 چنانچه رند،ی بگادی علم را از آن بزرگوار نی و دشوار سبب شد که مردم ادهیچی گونه مسائل پنی به االسالم هی آن حضرت عليپاسخها ،يآر

. اند  نمودهفی کتاب تالباره نی در ايریبراج و از عامه حر و ابن) ره (دی مفخی خاصه شياز علما

 متی صدقه و غنای بخشش و ای و يداری را بدون خری غالمانيمرد:  است کهنی ایکیآورده ) ره (دی مفخی که شی از جمله مسائل مشکلو

.  مالک گشته استراثیجنگ و م

 به هم ی ازدواج کرده و از او فرزندانی نصراني مرد بوده با مردنی شخص پس از مرگ شوهر مسلمانش که پدر همنیمادر ا:  کهنی اپاسخ

 برادر مسلمانشان نی غالمان هم،یآن زن را بکشند و تمام فرزندان زن را از آن مرد نصران:  فرمودمالسال هی علنیرالمومنیپس ام.  استدهیرس

  . قرار داد

ی در علوم ادبابتکار : سیزدهمفصل

   و نحوصرف

درباره ! نیمنرالموی امای پس گفتم افتم،ی شده آن حضرت را متفکر ابی شرفالسالم هی علری به محضر حضرت اميروز: دی گوی دئلابواالسود

 د؟یکن یچه فکر م

گفتم اگر .  وضع کنم تا خطاها اصالح شودي باره اصول و قواعدنی در اخواهم ی مام دهی دیدر لغت شما خطاها و اشتباهات:  فرمودحضرت

من گذاشت که در  ي روشی پيپس از چند روز نزد آن حضرت رفتم کاغذ.  ما خواهد ماندانی لغت در منی ما را زنده نموده و ادی کننیچن

: آن نوشته بود

  می اهللا الرحمن الرحبسم

.  حرفای فعل، ای اسمند، ای کلمات تمام

 است که نه اسم است و نه یی معناي را، و حرف دارای مسمدهی را روشن کند، و فعل آن است که حرکت و پدشی آن است که مسمااسم

ظاهر، :  بر سه نوعندگریو بدان که کلمات از نظر د. فزایه که به نظرت آمد بر آنها ب باره تتبع کن و آنچنیدر ا: آنگاه به من فرمود. فعل

. ری نه ظاهر است و نه ضمه کيزی و چر،یضم

مراد حروف ( عرضه داشتم که از جمله آنها حروف نصب بود السالم هی نموده خدمت آن حضرت علي جمع آوریمطالب: دیگو ی مابواالسود

 ؟يا اوردهیچرا لکن را جزء آنها ن:  لکن را ذکر نکرده بودم پس به من فرمودی لعل، کان ولت،ین، ان، لا). مشبهه بالفعل است

. سیچرا از آنهاست، آن را بنو:  فرمودست؛یبه نظرم آمد که جزء آنها ن: گفتم
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 اءیانا، انت، و تاء در فعلت، و :  مانندریم و ضنها،ی عمرو، و مانند اد،یرجل ز: ظاهر، مانند:  مثال آوردهنی شده را چنادی اصل ي نحوزجاج

 ،هذا، هذه، هاتا:  مبهمات است مانندر،ی و اما آنچه که نه ظاهر است و نه ضمنها،یثوبک، و مانند ا: و کاف خطاب، مانند. یمتکلم مثل غالم

  . نهای، و مانند ا)اء استفهاماز اسم (نی و ای، و کم و مت)از اسماء موصول (ي و اي، و من و ما و الذ)از اسماء اشاره(تا، 

  لغت

 و کدام افکند ی مهیکدام آسمان بر من سا:  اب را ندانست و گفتيابوبکر معنا.  قرآن وفا کهه وابا را پرسش نمودهی آي از ابوبکر معنايمرد

 اب را ی ولدانم، ی فاکهه را ميمعنا که خود به آن باور نداشته باشم، می بگويزی چه کنم اگر درباره کتاب خدا چای و دارد ی مرا بر منیزم

 ي لفظ اب به معناداند ی نمایسبحان اهللا آ:  آن حضرت فرموددی رسالسالم هی علنیرالمومنی گفتار او به سمع مبارك امنیا. داند ی بهتر مخدا

 ان داشته تا بدی ارزانانشانی و چهارپا است که بر مردمیی در مقام شمردن نعمتهافهی شرهی آنی و خداوند در اباشد، ی ماهی پرگنیچراگاه و زم

 حی اگر صحمیگو ی باره منینظرم را در ا:  گفتدند؛ی کالله را از ابوبکر پرسي معنازی و قوام بدنشان باشد و ناتی حهی نموده ماي تغذلهیوس

.  و خودمطانیبود از خداست و اگر خطا بود از ش

 ي کالله به معناداند ی نمای آش،ی احتمالهی است از به کار بردن نظرازین یچقدر ب: ود فرمدهی رسالسالم هی علنیرالمومنی سخنش به امنیا

 الکالله ان امرو ی فکمیفتی قل اهللا ستفتونکی: فرمودهی تعالي که خداباشد؟ ی تنها مي تنها و مادري و پدريبرادران و خواهران پدر و مادر

درباره برادران و خواهران فتوا خواهند، بگو خداوند !  رسولياز تو ا ) 175 هیاء، آسوره نس( له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك سی لکهل

 آن خواهر است نصف ي داشته باشد از براي نباشد و خواهري او فرزندي و از براردی از شما بمي اگر مرددهد یشما را درباره کالله فتوا م

. تیترکه م

 که برد ی خواهر نصف ترکه را ارث می فقهاء اتفاق دارند که در صورترای تنهاست؛ زي پدرای و ير خواهر پدر و مادهی آنیو مراد از خواهر در ا

 کالله او امراه وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس ورثیو ان کان رجل : دیفرما ی مگری ديو در جا. تنها باشدي پدرای و يپدر و مادر

 ي فقهازیو ن.برند ی ششم سهم مکی از آنان کی نداشته باشد هر ي خواهرای بجز برادر و یث واری زنای يو اگر مرد ) 11 هیسوره نساء، آ(

 ي سوم در صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادرکی و یی ششم در صورت تنهاکی نی بلی که تفصنی اتفاق دارند در اهیامام

 تنها استعمال شده و به کار ي و پدري تنها و مادري و پدرياهر پدر و مادر در برادر و خوحی بطور صردی لفظ کالله در قرآن مجن،یبنابرا

.  استازین ی خود بيچقدر از را:  فرمودهالسالم هی جهت امام علنی وجود نداشته باشد، و به همی است که نص شرعي در مورديبردن را

 ي طبرخی چنانچه در تاردانسته ی نمزی بضع به کسر با را ني معنازیه ن همان گوندانسته، ی اب و کالله را نمي که ابوبکر معناگونه همان: مؤلّف

 شکست انی نبرد رومنیدر روز اذرعات جنگ در گرفت و در ا) رهی اطراف جزای شام یحوال( االرض ی و اهل فارس در ادنانی رومانیم: آمده

 ی رسول خدا صلرای بر آنان گران آمد؛ زدهی مکه بودند رس و آله و اصحاب آن حضرت که درهی اهللا علی خبر به رسول خدا صلنیخوردند، ا

 مسرور شده انی کفار مکه از آن جریی گردند از سوروزی که اهل کتاب بودند پانی کافر بر رومانی که مجوسآمد ی و آله را خوش نمهیاهللا عل

 بر شما غلبه دی اگر با ما بجنگزیاند و شما ن  گشتهزرویبرادران مجوس، بر برادران اهل کتاب شما پ: گفتند ی مسلمانان شماتت به مياز رو

 مغلوب انیروم.نی بضع سنی فغلبونی االرض و هم من بعد غلبهم سی ادنیالم غلبت الروم ف:  را نازل کرداتی آنیپس خداوند ا.  کردمیخواه

 بر ي بزودینها پس از مغلوب شدن فعلو آ) رهی اطراف جزای شام یحوال( واقع شد نی زمنیکتری که به نزدیشدند در جنگ) انیفارس(

.... ی باز غلبه خواهند کرد، در اند سالانیفارس

 که خداوند به رسول ما خبر داده که البته روم بر دیاز آن اتفاق دلشاد نباش:  شده به آنان گفترونی هنگام ابوبکر به جانب کفار بنی ادر

.  خواهد شدروزیفارس پ

اکنون حاضرم با تو !  دشمن خداي ايتو از من دروغگوتر: ابوبکر به او گفت.  و به ابوبکر نسبت دروغ داد برخاستنی بن خلف از مشرکیاب

 ده شتر پس اگر در مدت سه سال روم بر فارس غلبه کرد ده شتر تو مال من باشد و اگر زی و تو نآورم ی کنم، من ده شتر ميشرط بند

 و آله آمده هی اهللا علیو آنگاه ابوبکر به نزد رسول خدا صل. قبول کرد)  بن خلفیاب. ( تو باشدان غلبه کردند ده شتر من مالی بر رومانیفارس
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 بضع از سه سال است تا ده ي معنارای ز؛یگفت ی منی چنستیبا ینم:  و آله به او فرمودهی اهللا علی داشت، رسول خدا صلانیقصه خود را ب

. فزای کن و بر اجل بادی زراسال، حال برو مال 

.  را مالقات نمودی شده ابرونی بابوبکر

 ؟يا  شدهمانیانگار پش:  گفتیاب

  .رفتی پذیاب. مال را صد شتر قرار ده تا مدت نه سال. کنم ی و بر مدت اضافه ممیافزا ینه، فقط مال را م:  گفتابوبکر

 

   و بالغتفصاحت

 بدون نقطه مشتمل بر مواعظ ارزنده و گری ديا ن الف و خطبه بدوی طوالنيا  خطبهالسالم هی که آن حضرت عل دهم در اول فصلگذشت

 الفاظ و سخن بی نقطه که در ترکنی حروف به کار رفته و همچنری از ساشی کلمات ببیبا آن که حرف الف در ترک:  انشاء فرمودی عالیمعان

.  و الزم استير ضرواریگفتن بس

و .  از او سرچشمه گرفته استی بوده و علوم ادبی مبتکر تمام علوم عربالسالم هی معلوم شد که آن حضرت علدی گردانی که بی از مطالبو

  .  را از خود ابداع نموده باشدی که علومی است، چه رسد به کسازی گرفته صاحب امتیشی پگرانی بر دی که به گفتن مطالبی کسند؛یگو یم

یائی جغرافنکات : چهاردهمفصل

   بصرهنیسرزم

 من السماء؛ دهی من الماء بعبهیارضکم قر:  در مذمت اهل بصره به آنان فرمودالسالم هی علیحضرت عل: البالغه آورده در نهج) ره (ی رضدیس

 و باشد ی مکی نزداری بسای بصره به آب درنیزم:  جمله اول گفتهری تفسانی در بدیالحد یاب  است و از آسمان دور ابنکی شما به آب نزدنیزم

.  در زمان القائم بامراهللاگری بار در زمان القادر باهللا و دفعه دکی آب فارس دوبار غرق شده، انی جهت در اثر طغنیبه هم

 ی کشتنهیشهر بصره غرق خواهد شد و مسجدش مانند س: دیفرما ی به آن خبر داده است که مهیبی آن حضرت در ضمن اخبار غچنانچه

. خواهد ماند، پس همان گونه شد که امام فرموده بود

 از نی زمي نقاط معموره رونی شده که دورتردهی دی رصدها و آالت نجوملهی است که به وسنی بصره از آسمان اي دوريمعنا:  آوردهزین و

 السالم هی علنیرالمومنی از خصائص امقی نکات دقنی اانیب: دیگو یو سپس م.  بصره واقع استی که در نواحباشد، یدائره نصف النهار ابله م

 بی از اسرار و غرانی و ابرد، ی نمی به آن پی نداشته و جز دانشمندان محقق کسیی خبر داده که عرب به آن آشنایز موضوعات ارایاست؛ ز

  باشد ی مالسالم هی آن حضرت علعهیبد

 

یاضی ري پرسشهاپاسخ : پانزدهمفصل

   عادالنهمیتقس

 اثناء نی آوردند، در ارونی سه نان از سفره خود بيگرینان پنج نان و د از آیکی د،ی وقت غذا خوردن فرا رسرفتند، ی نفر با هم به سفر مدو

 از کنارشان عبور کرد، آنان رهگذر را به خوردن غذا دعوت نمودند و هر سه با هم نانها را تمام کردند، رهگذر خواست برود، پس عوض يمرد

. ان درگرفت پول نزاعشمیدر موقع تقس.  دادشانی که خورده بود هشت درهم به اییغذا

 بلکه ست،ی عادالنه نمی تقسنیا: گفت ی صاحب پنج نان مم،یکن ی ممیدرهمها را بالمناصفه تقس: گفت ی سه نان به صاحب پنج نان مصاحب

 نیرالمومنی که خصومت به نزد حضرت امنی تا ارفتی طرف نپذیول. می که گذاشته ایی به نسبت نانها،يبر یمن پنج درهم و تو سه درهم م

در هر :  گفتندد،ی نزاع و اختالف مکنارزش ی موضوع بنی و در ادی و با هم سازش کندیبرو:  به آنان فرمودالسالم هی علیعل. دند برالسالم هیعل

 کی درهمها را به دست گرفت و هفت درهم به صاحب پنج نان داد و السالم هی پس آن حضرت علد،یی بفرماانی ما بيصورت شما حق را برا

 دیا خورده) شود یکه هشت ثلث م( از شما دو نان و دو سوم نان کی است که هر نیمگر نه ا: آن که سه نان داشت و به آنان فرموددرهم به 
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 نی همي ثلثش از صاحب سه نان بوده و روکی که رهگذر مصرف کرده هفت ثلثش از صاحب پنج نان و ی ناننیبنابرا: فرمود. بله: گفتند

  . ندشو ی ممینسبت پولها تقس

   شترهامیتقس

 که بی نهم آنها بودند و به هر ترتکی ی سوم و سومکی ی دوم و دومکی ی مدعی اولکردند، ی هفده شتر با هم نزاع ممی نفر در تقسسه

 آنان  بهالسالم هی علیعل.  بردندالسالم هی علریخصومت به نزد حضرت ام.  نتوانستنددیای به عمل نيخواستند شترها را قسمت کنند که کسر

 شتر بر آنها و افزود و کیبله، پس :  گفتندم؟ی نمامی شما تقسنی شتر از مال خودم بر آنها افزوده و آنها را بکی من دیستین لیما: فرمود

 نهم را که دو کی و ی سوم را که شش شتر باشد به دومکی و ی دوم آنها را که نه شتر باشد به اولکی شتر شدند و آنگاه جدهیمجموعا ه

 خود ي را که برای است که آن سه نفر سهامنی امی تقسنی ایاضینکته ر. ( برداشتزی خود را نماندهی شتر باقکی داد و یر باشد به سومشت

 ادتری به نسبت سهامشان بر سهم هر کدام زجدهمی هکی آن قتی کمتر بود، و در حقحی از واحد صحجدهمی هکی کرده بودند مقدار نییتع

 یاضی به نکات رنی بود و سائلقی دقهایادی و چون ز،ی و سومی دومنی و همچن17 از 8/ 5 بود نه الک شتر را م17شتر از  9 یبود؛ مثال اول

  )يمقر  ابنهیهیشرح بد). مولف( مشکلشان را حل کرد يا  سادهاری از راه بسحی و توضلی جهت حضرت بدون تفصنی نداشتند از اییآشنا

  بی عجعدد

 و 7/1 و 6/1 و 5/1 و 4/1 و 3/1 و 2/1 ي به من بگو که بدون کسريعدد:  آمده گفتالسالم هی علنیرالمومنیام نزد حضرت يهودی يمرد

 ؟يشو ی مسلمان ممیاگر بگو:  فرمودي به والسالم هی علی داشته باشد عل10/1 و 9/1 و 8/1

) شود ی ممی است که بر اعداد مذکور تقسي عددنی عدد کوچکترنیا( سنتک؛ ی اسبوعک فامیاضرب ا:  فرموديپس به و. يآر: گفت

. ات را در سالت ضرب کن که حاصل آن مطلوب توست  هفتهيروزها

 ي ماه و حاصل آن در روزهاياگر عدد ماهها در روزها:  در خالصه الحساب آوردهی بهائخیش.  مسلمان شدافتی حی آن را صحيهودی چون و

.  شده قابل قسمت استادی بر همه اعداد ير که بدون کسدیآ ی به دست ميهفته ضرب شود عدد

 چهار و هفت و نه و ده در هم ضرب یعنی در آنها هست که عبارتند از ربع، سبع، تسع و عشر؛ نی را که حرف عي اگر مخرج اعدادزی نو

  . شود ی ممی است که بر تمام اعداد مذکور تقسيشوند حاصل عدد

  المال تی بمیتقس

 المال تی مهاجر و انصار خود وارد بارانی از ی با گروهدی گردروزی پشی در جنگ جمل بر دشمن خوالسالم هیعل نیرالمومنی روز که امآن

 ي درهمهايا:  مخاطب ساختنی طال و نقره را چنيها  شد و آنگاه سکهرهی به آنها خی و زمانستادی انارهایبصره شد و در کنار درهمها و د

 نی را بنهایا:  که نگاهش را ادامه داد، به همراهان خود فرمودگریو پس از چند لحظه د. دیمغرور کن مرا ریغ!  زردينارهای ديو ا! دیسف

 امد،ی درهم کم نکی و چون دستور را اجراء کردند کامال درست بوده، دی که با من هستند پانصد تا پانصد تا قسمت کنیاصحاب من و کسان

ها که بالغ بر شش   که مقدار سکهشود ی فصل محسوب منی جزء ای موقعهی قضنیاست که او روشن .  هزار نفر بودهو تعداد مردان دوازد

 یمانند داستان. دیآ ی آن حضرت به حساب مهیبی است بر آن حضرت معلوم باشد، مانند عدد اصحابش، وگرنه جزء معجزات و اخبار غونیلیم

 صفها گردش انیم:  خود فرمودانیعی و شارانی به منبر رفت و به نهی خالفتش در مديکه آن حضرت در ابتدا:  در مناقب  آوردهيکه سرو

 است؟ ی از خالفت من ناراضی کسای آدیی و به مردم بگودیکن

 و فرمانشان را به می و خشنود هستی و پسر عمش راضامبرتیما از پ! ایخدا:  صدا گفتندکی به ی مردم بلند شده همگادی هنگام فرنی ادر

. میریپذ یجان و دل م

. اوری بناری سه دزی خودم ني بده و براناری المال برو و به هر نفر سه دتیو در ب! زی عمار برخيا:  به عمار فرمودالسالم هی امام علآنگاه

: عمر گفت.  نزد عمر آوردمي اشعریهشتصد هزار درهم از ابوموس: دیگو ی نقل کرده که مرهیالبالغه از ابوهر  در شرح نهجدیالحد یاب ابن(
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هشتصد هزار !  بر تويوا: آنگاه به من گفت! هشتصد هزار درهم: عمر چند بار با تعجب گفت. هشتصد هزار درهم:  گفتم؟يا  پول آوردهدرچق

) آمدادیپس مبلغ در نظر عمر مهم و ز. و هشت دفعه آن را تکرار کردم.... صد هزار درهم و صد هزار درهم: درهم چقدر است؟ گفتم

   نهمکی به  هشتمکی لیتبد

 و دو ي و پدر و مادری وفات کرده و زنی شخصد؛ی پرسالسالم هی از آن حضرت علي مردخواند، ی بر منبر خطبه مالسالم هی علری امحضرت

 شود؟ ی نهاده، سهم زن چقدر ميدختر از خود بر جا

. افتی شهرت هی مسأله به مسأله منبرنیو ا. دی نهم مبدل گردکی هشتم او به کی:  فرمودحضرت

و .  هشتمکی سوم است و سهم دو دختر دو سوم و سهم زن کیسهم پدر و مادر، : دیگو ی نهم مکی هشتم به کی لی تبدانیدر ب) يسرو(

 ي برا27 از 3 بی و به ترتگردد ی ممی تقس27 ي مخرج از رونی بوده، بنابراادتری زحی صورت فرض مسأله از واحد صحنیروشن است که در ا

 شده پس از هر ادتری زحی از واحد صح8/1چون فرض مسأله . (ي پدر و مادر بطور مساوي برا27 از 8 دو دختر و ي برا27  از16زن، و 

 و سهم افتهی لی تبد9/1 کم شده وبه 8/1 از 72/1 سهم زن جهی شده، و در نتمی تقس27 ي و مخرج از رودهی به نسبت کاسته گردیسهم

و روشن است که پاسخ مسأله ) مترجم(اند   مبدل شده27/16 و 27/8 به بی و به ترتده کم ش27/2 و سهم دو دختر 27/1پدر و مادر 

 عهیو چون عول در مذهب ش.  سهام از اصل ترکه و وارد ساختن نقص بر تمام ورثهيادی زیعنی عول ي عامه داده شده بر مبنادهیطبق عق

 بنا به گفته ای ،ی جزمی بطور استفهام بوده نه حکمای حضرت ن پاسخ آ گفته کهتی روالیشهر آشوب در ذ  جهت ابننی از استی نحیصح

) مولف. اند  خواسته که قائل به عول بودهی کساني سائل، پاسخ مسأله را طبق رانکهی اایو . هی سابق بوده از جهت تقيخلفا

  هیناری دمسأله

 رکاب اسب گذارده بود مسأله خود را انی مبارك را در مي پاکی که آن حضرت ی آمده و در حالالسالم هی علنیرالمومنی نزد حضرت امیزن

 به من ناری دکی گذاشته است و ورثه او بر من ستم نموده و تنها ي از خود برجاناریبرادرم وفات کرده و ششصد د:  شرح دادنیچن

مگر برادرت دو دختر نداشته؟ :  در پاسخش فرمودالسالم هیامام عل.اند داده

. بله: زن

 ناری ششم ترکه است که صد دکی هم داشته که سهم او ي برادر مادرکی شود، یسهم آنان دو سوم ترکه است که چهارصد درهم م: ودفرم

 ترکه ماندهی و باقنار،ی داشته هر کدام دو دزی دوازده برادر نشود، ی مناری د75 هشتم ترکه است که کی هم داشته که سهمش ی زنشود، یم

 شهرت هیناری مسأله به مسأله دنی را در رکاب گذارده به طرف مقصد حرکت کرد، و اگری دي و آنگاه پاباشد یم تو م است سهناری دکیکه 

که عامه به آن معتقدند داده شده، و )  السهام به طبقه دومي ترکه از ذويادی دادن زیعنی (بی تعصي بر مبنازی مسأله ننی پاسخ ا- . (افتی

 نی که آن حضرت اکرده ی نمجابی اطی شرارای سابق بوده؛ زي خلفايطبق را) ع(و پاسخ آن حضرت . ت باطل اسعهیآن بنابر مذهب ش

 ج ،يمناقب، سرو. مولف.  دهدریی انکار متعه حج و متعه زنان و سوگند بر طالق و عتاق تغلی را از قبگرشانی دي بدعتهانیبدعت را و همچن

 )269، ص 2

  دانم ی تو را مپاسخ

. دیابی از آن که مرا نشی پدی از من بپرس؛ی قبل ان تفقدونیسلون: فرمود یاش م  در خطبهخواند، ی بر منبر خطبه مالسالم هی علنیرالمومنیام

.  آگاه کنشمی سر و ريمرا از شماره موها! ی علای:  برخاست و گفتي هنگام مردنی ادر

 پرسشت را به من فرموده و اگر اثبات آن دشوار نبود تو را نیو آله پاسخ ا هی اهللا علی رسول خدا صلبمیبه خدا سوگند حب: السالم هی علیعل

 هست که پسر يدر خانه تو فرزند. سازم ی تو را آگاه ميگری از موضوع ددانم ی سوالت را منی پاسخ ای که بداننی اي و برادادم، یاز آن خبر م

 نقل هیقولو  و ابنهیبابو  خبر را ابنزیو ن.  آن حضرتبهی در ضمن اخبار مغد،ی ارشاد، مف- .(  و آله را خواهد کشتهی اهللا علی صلامبریدختر پ

) مولف.  بوده که پسرش عمر بن سعد استوقاص ی که سائل سعد بن ابنی انییاند با تع کرده
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   خواب اصحاب کهفمدت

 یولبثوا ف:  قرآنفهی شرهی بر طبق آالسالم هیامام عل.  از مقدار خواب اصحاب کهف پرسش نمودالسالم هی علنیرالمومنی از اميهودی يدرم

.  درنگ کردند، به او پاسخ دادادتری سال، نه سال هم زصدیو آنها در کهف کوه س ) 24 هیسوره کهف، آ( و ازدادوا تسعا؛ نیکهفهم ثالثماه سن

. میا افتهی سال صدی سمانیما در کتاب آسمان:  گفتيهودی

.  استي است، و از ما قمری شمسسال شما:  فرمودالسالم هی علامام

 بدون کم و شود ی اضافه مي نه سال قمری سال شمسصدی در سنی بنابراباشد ی روز م365 يهودی نزد ی شده که سال شمسگفته: مؤلّف

شده که آن  نقل السالم هی وارد شده چنانچه از امام صادق علالسالم همی آن حضرت علنی باب از عترت طاهرنی در اي اخبارزیو ن. ادیز

 کی حفر کند و آن مرد تنها به مقدار شی به عمق ده قامت و اجرت ده درهم برای قرارداد بسته بود چاهيگری که با ديحضرت درباره مرد

 سهم، قامت دوم دو سهم کی قامت اول شود، ی ممیده درهم به پنجاه و پنج سهم تقس:  فرمودردیقامت حفر کرده خواست اجرت خود را بگ

 است که نی امی تقسنیو فلسفه ا...  شش سهم وشود ی که به اضافه اول و دوم مسهمقامت سوم سه .  سه سهمشود ی اول ممهیضمکه به 

 و اساس ،يآر.  اجرتش را قسمت کرده استالسالم هی آن حضرت علشی و به نسبت دشوارگردد ی رود دشوارتر متر نیی هر چه پانیحفر زم

 آمده ي طبرخیاند، چنانچه در تار  دانش را از او فرا گرفتهنی اشمن بوده و دوست و دالسالم هی علنیرالمومنی امزیدر علم فرائض و حساب ن

 دانش را نزد نیمن ا: دیگو ی می از جمله شاگردان برجسته و ممتاز آن حضرت در علم فقه و فرائض و حساب بود و شعبیکه حارث همدان

  . ام  کردهيحارث شاگرد

 و نجومئتیه : شانزدهمفصل 

  جو

 و حکمت قرار نی آسمان و زمنشی آفری دعا را که مشتمل بر چگونگنی رود، انی خواست به جنگ صفالسالم هی علری که حضرت امیهنگام

....  والنهارلی للضای جعلته مغياللهم رب السقف المرفوع، والجو المکفوف، الذ: دادن کوههاست انشاء فرمود

 در کتاب یشهرستان... را محل فرو رفتن شب و روز) جو( آن يا و جو محفوظ از انتشار، که قرار داده! سمان بلند پروردگار آيا! ای خدابار

 ي خدارت و انتشار دارد از آثار قدی پراکندگي خود اقتضاي است که جو با آن که به خودنیمنظور از جو مکفوف ا:  واالسالم آوردهئهیاله

.  نموده استينگهدار ینی معيتواناست که آن را در جا

 د،ینما ی و آن را به خود جذب ممکد ی است که آب را می جائي به معناضیکلمه مغ: دیگو ی و النهار ملی للضای جعلته مغي در شرح الذزی نو

 يا ا در جو فرو برده تو نور و ظلمت رایخدا:  فرمودهنی قرار داده و چنیکی نور و تاريشب و روز را به معنا) بطور استعاره( آن حضرت ایو گو

 فرض نموده نی آمده است که آن حضرت چندی در جو روز پدیکی در اثر فرو رفتن نور در جو، شب به وجود آمده، و در اثر فرو رفتن تارو

 فی ط آالت مجهزلهی به وسئتی دانشمندان علم هيادی زي و هم اکنون پس از گذشتن قرنهادینما ی و بلع مدهیکه هوا نور و ظلمت را مک

 نیو حقا که ا. گرداند ی ما بر مي را برااش هی و بقمکد ی از نور را مي مقداراجشی که جو بر اثر اقتضاء و احتاند دهی دسکوپ اسپکتراینما و 

 اتیوابنابر ر.  استالسالم هی علی العلم مقصودم علنهی باب مدکنیو ل.  آنها گشوده استي به رویکیزی هزار در از علم و اسرار فیکشف علم

 معجزه آسا شاتی فرمانی و بسا اشود، ی هزار در گشوده مي و آله هزار در از علم به او آموخته که از هر درهی اهللا علی صلدا خامبری پحهیصح

  آن حضرتی که در سخنان نورانی و به خدا سوگند که کسکند، ی درها بوده که دانشمند محقق از آنها هزار در کشف منیاز آثار و فروع ا

 جوشد، ی او مي از حکمت و دانش به روییها  که بر فنون فلسفه احاطه و تسلط داشته باشد چشمهی در صورتد،ی نماامل دقت و تالسالم هیعل

 است نی از کالم خالق و برتر از کالم مخلوقتر نی پائالسالم هی علیکالم عل:  گفتهالسالم هی که درباره آن حضرت علیو به صدق گفتار آن کس

  . برد یم یپ
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   نی زمحرکت

 دی حرکتها من ان تمیفکسنت عل:... دیفرما ی کوهها منشی حکمت آفرانیالبالغه در ب  نهج202 در ضمن خطبه السالم هی آن حضرت علزی نو

.  آنان را فرو شودای که اهل خود را مضطرب کند، و نی که دارد از ای با حرکاتنیزم؛ ساکن شد... او تزول عن مواضعها بحملهاخیباهلها، او تس

 در فقره اول ی که لفظ علی در صورتن،ی زمی روشن هستند بر حرکت انتقاللی دو جمله از خطبه، دو دلنیا:  واالسالم آمدهئهی کتاب الهدر

 که به لیاع الکبر اسمی علی وهب ليالحمدهللا الذ: ی تعالي است، مانند قول خداعی مع شاي به معنایاستعمال لفظ عل( مع باشد يبه معنا

و ) ) 80 واالسالم، ص ئهیاله( باشد ی مع حبه ميکه به معنا...  حبهی الطعام علطمعونیو: فهی شرهی آنی ازیو ن. باشد ی مالکبر مع يمعنا

.  اهل خود را فرو نبردنی سبب شده تا زمنی زمي بر رونی سنگي است که وجود کوههانی بحملها اخی او تسيمعنا

 بنابر آنچه که نی زمرای است در مدار خود؛ زی حرکاتي دارانی است که زمنی کالم انیظاهر ا: عن مواضعها آورده او تزول ری در تفسو

 حرکتها تمام ی علری تفسن،ی در مقابل بروج دوازده گانه است پس بنابرانی است که همه در مدار معيشمار ی مواضع بي قائلند دارانیمتاخر

 از تفرق و اضطراب شوند ی هستند و مانع منی اجزاء زمئتی کوهها حافظ هيها شهی که کوهها و رنی و اهانی سالی انتقالحرکت با شود یم

 نموده و پر ی معرفی مواضعنی زمي که آن حضرت براد،یدقت کن.  که در فلک مخصوصش دارديا  و برطرف شدنش از مواضع خاصهنیزم

 يزی چرای نداشت؛ زی صادقي هرگز معنازیآم  حکمتشی فرمانیاند ا  بودهنیزم و سکون تی به مرکزل قائمی قدئتیواضح است که بنابر ه

  . ی موضع دارد نه مواضعکیکه ساکن باشد تنها 

   نی زمحرکات

 کوهها و اجسام لهی را به وسنی خداوند حرکات زمدها؛ی من جالماتیو عدل حرکاتها بالراس:... دیفرما یالبالغه م  نهج90 در ضمن خطبه زی نو

.  نمودلی تعدنیسنگ

 به واسطه عروض نی سخت سبب شده که زمي و سنگهانی سنگي است که کوههانی کالم انیظاهر ا:  جمله آوردهنی در شرح ایشهرستان

دانشمندان قرن ما : دیگو یها تعادل خود را از دست ندهد و سپس م ها و دافعه  در اثر تعارض جاذبهزیحرکات گوناگون مضطرب نشود، و ن

 ي حرکت براازدهی از دانشمندان ،ي ورنه فرانسولکسی آنها پنج حرکت است؛ و فنیاند که مشهورتر  قائل شدهنی زمي برايادی زياحرکته

: نگارم ی نقل کرده است، و من هشت حرکت را از آنها انتخاب کرده و منیزم

  ي شبانه روزي حرکت محور- 1

 دی به دور خورشنی زمی و انتقالانهی حرکت سال- 2

. ی حرکت اقبال- 3

. نی کره زمضی حرکت نقطه اوج و حض- 4

. ي و بهاريزیی اعتدال پامی حرکت تقد- 5

. ي قمری حرکت ارتعاش- 6

. ی شمسی حرکت ارتعاش- 7

  . ی حرکت تبع- 8

   و فلکدی و خورشمه

 مبصره لنهارها، و هیو جعل شمسها آ (... دیفرما ی و ماه مدی خورشنشی حکمت آفرانی در ضمن خطبه اشباح، در بالسالم هی علنیرالمومنیام

. شبها قرار داد) یرگیزدودن شدت ت (ي کمرنگ براي بخش روز و ماه را نوری آسمان را نشانه روشندیو خورش....) لهای ممحوه من لهیقمرها آ

دولت روز و شب، که اگر طلوع آفتاب  یی برپاي در طلوع و غروب آفتاب براشیندیب!  مفضليا: دیفرما ی به مفضل مالسالم هی صادق علامم

 و جهان سراسر ندی نمانی خود را تامی زندگانحتاجی داشته مایتی کار و کسب و فعالتوانستند ی شد مردم نمی عالم باطل مينبود تمام کارها

. همه کس روشن است بر نی و ابردند، ی نمی از زندگانی نور لذتي و صفاییبایو مردم به سبب عدم استفاده از ز. شد ی میمانظل
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 آنان به استراحت، به منظور ي بدنهااجی نداشتند با شدت احتی تامل کن که اگر آن نبود مردم آرامش و راحتدی در منافع غروب خورشحال

 بر نی که زمنیگذشته از ا.  بدني اعضاي غذا به سوذی هضم غذا و تنفي شدن جهاز هاضمه براختهی قوا و برانگدی بدن و تجدیرفع خستگ

. رفتند ی منی و نبات از بوانی از حزی آن ني داغ شده و موجودات رودیخورشاثر دوام تابش 

 نی کشت زملی که در بر دارد از جمله کمک به بعض کارها و مشاغل مردم از قبی در تابش ماه در شب تار و منافعشیندیب:  فرمودنکهی اتا

 انیمای کمک به راهپزی شدت حرارت آفتاب، و نای وقت و قیاند انجام دهند، به علت ض که در روز نتوانسته...  چوب ودنیو خشت زدن و بر

و .  شب گفته شد محفوظ بماندشیدای پي که برای تا حکمتدی آن را در بعض شبها قرار داد، و نور آن را کمتر از نور خورشلوعدر شب، و ط

 دگاری است به قدرت خالق و آفری آن، تنبه و توجه دادنی گرفتگزی آن، و ن و نقصانیادتیدر تصرف ماه بخصوص، در هاللها و محاق آن و ز

  . رندیگ ی عبرت مرندگانی که عبرت گی به منظور صالح کار جهان در او نموده است، چنان داللتت گونه تصرفانیآن که ا

   نجومآموخت

 آن حضرت خدمتش ارانی از يزم بر جنگ با خوارج بود مرد عاالسالم هی علری که حضرت امیهنگام: البالغه آورده در نهج) ره (ی رضدیس

 و بر دشمنت ی به مقصودت نرسی اگر امروز حرکت کنترسم ی دارد و بر تو مياوضاع نجوم و ستارگان داللت بر نحوست و بد: عرضه داشت

. ي نگردروزیپ

 رهنمون های و بدهای مردم را به خوبجهی و در نتی بد را دانا هست وکی ني که تو ساعتهاي گمان دارایآ:  به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 به محبوب و دفع دنی متعال در راه رسي نموده و از استعانت به خدابی کند قرآن را تکذقی پندار تصدنی که تو را در ای کس؟يشو یم

 که آنان ی تو هستنی ارای کنند نه پروردگارشان را؛ زشی است که عمل کنندگان به قول تو، تو را حمد و ستاستهی و شاشود ی مازین یمکروه ب

!  از آموختن نجومدیبرحذر باش: و آنگاه به مردم رو کرده و و فرمود. يا  گرداندهمنی اانهایها و ز  و از صدمهيا  رساندههای و خوبهایرا به خوش

 و منجم مانند کند، ی دعوت مکند، ی صورت به کهانت دعوت منی اری گرفتن آن در غادی رای زا؛ی درای نی زمي به منظور استفاده در راههامگر

. دی مقصد حرکت کنيبا نام خدا به سو!  مردميا: و سپس فرمود. کاهن است، و کاهن مانند ساحر و ساحر مانند کافر، و کافر در آتش است

 هستند از ی است که ستارگان عالئمنی اشود، یتفاده م اسالسالم همی علنشی معصومتی سخنان اهل بزی گفتار امام و ننی که از اآنچه: مؤلّف

 آثار شوم آنها را با صدقه دادن و دعا توان ی ها باشند، و البته مدهی و پدعی نه آن که بطور استقالل موثر در وقوع وقاها دهیبعض حوادث و پد

.  به درگاه خداوند مدبر و مسخر آنها برطرف نمودعو تضر

 م،ی بودکی شرینی ستاره شناس در قطع زميمن با مرد:  نقل کرده که آن حضرت فرمودالسالم هیام صادق علاسباط از ام  ابنچنانچه

 برد تا قسمت رونی بد بی خارج شده و مرا در ساعتکی نی خودش او در ساعتالی تا به خانداخت ی مری را به تاخنی زممیاخترشناس تقس

 و اتفاقا قسمت بهتر سهم من شد، می کردمی را تقسنی و زممی خارج شدی ساعتنیچن به گمان خودش در انجامسر.  او گرددبیبهتر نص

 ی من ستاره شناس هستم و تو را در ساعترای بودم؛ زدهی ندي روزنیمن تاکنون مانند چن: گفت ی و مزد ی زده دست بر دست مرتیمنجم ح

!  تو شده استبینص قطعه بهتر نمیب ی محال آوردم و رونی بکی نیشوم و خودم را در ساعت

هر کس :  کرده که فرمودتی و آله رواهی اهللا علیپدرم از رسول خدا صل:  نقل کنمیثی تو حدي برانکیا:  به او فرمودالسالم هی صادق علامام

را از او برطرف  شب يهای روز او را از او بر طرف سازد در اول روز به فقرا صدقه بدهد، و هر کس بخواهد خداوند بديهایبخواهد خداوند بد

 من به مراتب نجوم تو بهتر و ثی حدنیو بدان که ا.  که خواستم از خانه خارج شوم صدقه دادمیو من موقع. کند اول شب صدقه بدهد

. سودمندترست

 و دهی فانیتر دفع آن خطر از او کمي خودش برايهایریشگی نموده خبر دادن منجم و پيریاش اراده و تقد  را که خداوند دربارهی و کس،يآر

 فرعون به او خبر دادند که ژهی ونی خصوص داستان فرعون و نمرود معروف است، که منجمنیو در ا.  به حالش نخواهد داشتيا جهینت

 گناه ی خطر نوزادان بنی از ايری خواهد آمد که تو و تخت و تاجت را نابود خواهد کرد، فرعون به منظور جلوگای به دنلیائ اسری در بنيمولد

 کند، پس چنان شد يری قادر متعال جلوگي است که بتواند از دست تواناشهی و کدام اندستی کی را از حد گذراند، ولتی و جناد،یرا سر بر

 8 هیسوره قصص، آ( لهم عدوا و حزنا؛ کونیفالتقطه آل فرعون ل:  پرورش داده و بزرگ نمودشی را در خانه خوود دشمن موعود خگانهیکه 
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 اری بسعی وقاخ،ی خصوص تارنیو در ا.  اندوه آل فرعون شودهی دشمن و ماجهی برگرفت تا در نتای را از دریموس) هیآس(عون  فرتیاهل ب)

  . هفتاد من کاغذ شودي و به قول معروف مثنود،ی به درازا خواهد کشمی کنقل نمی را ثبت کرده که اگر بخواهيادیز

   و بهداشتطب : هفدهمفصل

. کند ی بدن را آب و الغر مرای زد؛ی مداومت مکنیبه خوردن ماه:  فرمودالسالم هی علری حضرت ام- 1

 را گرم و برودت ها هی و خوردن آن در زمستان کلد،ینما ی دمل مجادی و در بدن اج،یی را تهی حرارت داخلدی شدي خوردن گردو در گرما- 2

. کند یرا دفع م

.  بخوردری شود گوشت و شفی هر گاه مسلمان ضع- 3

. دی با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکن- 4

. شود ی بدن می نخوردن شام موجب ضعف و خراب- 5

.  شفابخش استرشی گاو دردآور و روغن و شيها هیپ:  فرمودزی گاو دواست، و نری ش- 6

. شود ی نمضی دانه کشمش بخورد مر21 که در اول صبح ی کس- 7

. کند ی می که معده را دباغدی بخوربی س- 8

. کند ی مزهی و معده را پاکي قلب ناتوان را قوی خوردن گالب- 9

.  حولهي مانند کرکهاشود ی معده کرك مي سعتر برا- 10

. دینما ی مکی که رگ جذام را تحردیی خود را با سفال نساي و پاهاکند، ی را آب مها هی کلهی که آن پدیدر گرمابه بر پشت نخواب- 11

 .داشتند ی مجرب مقدم ماقی آن را بر تردانستند ی اگر مردم خواص نمک را مد،یخور قبل از خوردن غذا نمک ب- 12

. آورد ی مری بواسی طول دادن نشستن به هنگام تخل- 13

. کند ی مکی که خوردن آنها رگ جذام را تحردیاوری برونیها را از گوشت ب  غده- 14

. سازد ی پنهان را آشکار ميماری و بدهیباس را پوس لر،ی که رنگ بدن را متغدیری قرار نگدی در برابر خورش- 15

. کند ی را سست مها هی رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الي خوردن غذاها- 16

بر تو باد به :  نبود فرمودحی حروف بطور صحي قادر بر ادانشیشی پي که به علت افتادن دندانهايرمردی به پالسالم هی امام صادق علزی نو

. سازد ی نميری که با پی از خوردن چربزیه آن سازگار است و بپره کدیخوردن تر

 از رسول خدا ری تعبنی ا- (؛ ) و علم االبدانانیالعلم علمان علم االد: ( علم طب فرمودهتی درباره اهمالسالم هی شده که آن حضرت علتی رواو

 و بدان و الطب لالان،یالفقه لالد: العلوم اربعۀ) ع (نیرالمومنی قال ام: استنی باره آمده چننیدر ا) ع (نیرالمومنینقل شده، و آنچه از ام) ص(

))218، ص 1بحار، ج (النحو للسان و النجوم لمعرفۀ االزمان 

  . و دانش بدننیدانش د:  بر دو گونه استدانش

 و صنعتایمیک: هجدهم فصل 

   صنعت

 های فتکلمونی اخت النبوة، و عصمۀ المروة، و الناس یه: نعه فقالعن الص) ع (نیرالمومنی المناقب سئل امیف:  استنی چنتی روامتن

 مقصود از فقره اول صنعت دیشا.  واهللا اال ماء جامد، و هواء راکد، وتار جائلۀ، و ارض سائلۀیبالظاهر، و انا اعلم واهللا ظاهرها و باطنها، ما ه

 ای گازها و زیو دوم ن. مهم عصر حاضر استاری بسعی از صنایکی که ند،آور ی فلزات باشد که مذاب آنها را به صورت قطعات مختلف در مبذو

 برق و چهارم انی اشاره به جرزیو سوم ن...) لی کولر، چرخ اتومبخچال،یمانند  (شود ی به کار گرفته معی باشد که در بعض از صناي راکديهوا

  27، ص 1 ج ،يمناقب، سرو.  مربوط به آن باشديها  به نفت و فرآوردهاره اشزین
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  ایمیک

.  بوده و هست و خواهد بودایمیک:  آن حضرت فرموددند؛ی پرسایمی از وجود کالسالم هی علری حضرت اماز

 صنعت آن چگونه است؟ دند؛یپرس

 نی را زمشیبعض اجزا: فرمود. رسد ی نمنیفهم ما به ا:  گفتندیبعض...  روان، و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبزوهیاز ج: فرمود

... دیو آب قرار ده

 چهیاند تا مردم آن را باز  نگفتهنی از اشی بنیشی پي حکمارای مقدار بس است؛ زنیهم: فرمود. دی دهحی توضشتری ما بيبرا:  داشتندعرضه

 یالی و خی وهمتوان ی را هم نمایمی اما وجود کست،ی سند معلوم نثی از حتی روانیگرچه اعتبار ا. 274، ص 1 ج ،يمناقب، سرو. (رندینگ

 به نام الرحمۀ که در صنعت ی معروف در کتابدانیمیش) ع( شاگرد امام صادق انی و جابر بن حست،ی بر نبودن نلی دلدانستندانست، و ن

 نیا در یرانی معروف ااگریمی و کبی طبي رازيای محمد بن زکرنیو همچن.  فلزها به طال آورده استلی تبدی در چگونگی نگاشته فصلایمیک

))مترجم( داشته است یعیس واتیباره مطالعات و تجرب

من خدمت آن . میگذشت ی از بازار مسگران مالسالم هیبه همراه امام صادق عل: دیگو ی نقل کرده که می از ابوحمزه ثمالیدر کاف) ره (ینیکل

 آن را تباه نموده به صورت مس در آمده نینقره است که زم:  فرمودست؟ی مس چنیاصل ا!  شومتی عرضه داشتم فداالسالم هیحضرت عل

. گردد یمند م  از آن بهرهردی بتواند فساد آن را بگی کساگراست، و 

 نگاشته که مشتمل بر پانصد رساله از امام صادق ایمی در حدود هزار صفحه در صنعت کی کتاب بزرگانیجابربن ح: خلکان نقل شده  از ابنو

 بوده که اساس ی کسنی از شاگردان امام صادق نخستانیکه جابر بن ح: دیگو ی مدانی زی جرجزیو ن. دباش ی منهی زمنی در االسالم هیعل

  . را بنا نهاده استدی جدیمیش

یاطی و خخط: نوزدهمفصل 

  خط

 فاصله تی سطرهانی گردان، بی بگذار زبانه قلمت را طوالنقهیدر دواتت ل:  فرمودرافع ی خود عبداهللا بن ابی به منشالسالم هی علری امحضرت

. دیافزا ی خط مییبای نکات بر زنی اتی رعارای زس،ی به هم بنوکی و حروفت را نزدنداز،یب

 پس س،یدر نوشتن آن را تابوت بنو:  قرائت کرد، آن حضرت به او فرمودالسالم هی علی کلمه تابوت را نزد علدی که زیهنگام:  مناقب آوردهدر

.  کردنیچن

 که نی و چشمانت را در صورتم قرار ده تا اری و قلم را با انگشتانت بگن،ی بنشنی زميرو:  به کاتب خود فرمودالسالم هی آن حضرت علزی نو

  . ي که آن را در قلبت بسپارنی جز امی نگوی سخنچیه

   یاطیخ

 و فی و ظرزی را رهیسخت و محکم کن، و بخ را تیاطینخ خ:  به او فرمودستادهی ایاطی در کنار خالسالم هی علنیرالمومنیام: دیگو ی مالنوار یاب

  . هم بدوزکینزد

عتی حکم از آثار طباستنباط : بیستمفصل

   فرزندصیتشخ

 پسر ي بود دخترش را در جادهیی که دختر زايزی دختر، کنيگری پسر و دیکی دند،یی داشت، اتفاقا هر دو با هم فرزند زازی دو کنيمرد

 در عهد خالفت هی قضنیا. پسر فرزند من است: گفت یپسر فرزند من است، مادر پسر هم م:  گفت و پسر را در آغوش گرفت ودهیخوابان

 ریش:  آنها را بسنجند و فرمودری دستور داد شالسالم هیامام عل. خصومت به نزد آن حضرت بردند.  اتفاق افتاده بودالسالم هی علنیرالمومنیام

.  است پسر از اوستتر نیهر کدام که سنگ
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...  بالمننفیاند، چنانچه در کتاب التشر  در زمان خالفت عمر نقل کردههی قضنی به همهی از آن حضرت شبيگری دهی قضنی از مورخیض بعو

 آزاد یکی دو زن یشخص:  به نزد من آمد و گفتي مردي بودم روزی عمر قاضي که از سویزمان: دیگو ی می قاضحیشر: بن طاووس آمدهیعل

 هر دو، فرزند دمی بامدادان امروز که به سراغشان رفتم دکردم، ی مي از آنان نگهداريا  گذارده و من در خانهعتیبه ود نزد من زی کنيگریو د

. ی قضاوت کندی اکنون باکنند، ی دختر، هر کدام، پسر را ادعا ميگری پسر و دیکی اند دهییزا

.  او نقل کردميا برا رو نزد عمر رفته ماجرا رنیحکمش را ندانستم، از ا: دیگو ی محیشر

 ؟يا  کردهيچگونه داور:  گفتعمر

. آمدم ی که نزد تو نمدانستم ی اگر مچ،یه: حیشر

 مسأله با آنان به رامونیعمر پ.  شرح دادمشانی داستان را براي و آله را گرد آورد، و من به دستور وهی اهللا علی صلامبری عمر اصحاب پپس

. کردند یه را به من و عمر رد مآنها همه حکم مسأل. گفتگو پرداخت

. شناسم ی مشکل را منیمن مرجع و پناهگاه ا:  گفتعمر

 است؟ طالب ی بن ابی مقصودت علایگو: حضار

. يآر: عمر

. دیایبه نزد او بفرست ب: حضار

. میاش برو نه به خادیزی برجسته، برخیتی شخصي دارازی بزرگ است و از طرف هاشم ني نخواهم کرد او دانشمندنیچن: عمر

 لی که در باغستان خود مشغول بمیدی را دالسالم هی پس آن حضرت علم،ی حرکت کردالسالم هی علی خانه علي به سویهمگ: دیگو ی محیشر

 و ! مهمل؟شود ی که واگذاشته مپندارد ی انسان مای آ؛ي سدتركی االنسان ان حسبیا:کرد ی را با خود زمزمه مهی آنی بود و ايزدن و کشاورز

 خود به نزد السالم هی علیعل. دندی و پس از چند لحظه که آرام شد عمر با همراهانش از آن حضرت اجازه حضور طلبخت،یر یم اشک وستهیپ

 ؟يا  آمدهي چه کاريبرا:  شده بود، و آنگاه به عمر رو کرده و فرمودمی دو ننشی آستخی به تن داشت که بیراهنیآنان آمد و پ

. مده است آشی پیمشکل: عمر

 ؟يا چگونه حکم کرده:  فرمودحی به شرالسالم هی علیعل.  داستان را بازگو کردحیشر

. ام حکمش را ندانسته: حیشر

:  برداشت و فرمودنی خاك از زمي با دست مبارك مقدارالسالم هی حضرت علآن

 از آنان داده به یکی و ظرف را به دی طلبزی نیوده و ظرفپس آن دو زن را احضار نم.  خاکها هم آسانتر استنی مسأله از برداشتن انی احکم

 به همان اندازه زی داده و او نيگری حضرت آن را وزن کرد و سپس ظرف را به ددی دوشری شي بدوش، و چون مقدارریدر آن ش:  فرموديو

و در ! پسرت را بردار:  فرموديگریو به د! ردخترت را بردا:  سبکتر بود فرمودرشی که شی و حضرت آن را وزن کرد و آنگاه به زندی دوشریش

 کمتر قرار داده زی را نراثشی و مدهی از مرد آفرتر نیی پاي و فکری خداوند زن را از نظر جسمیدان یمگر نم:  موقع به عمر رو کرده و فرمودنیا

.  قوم تو ابا داشتندیبرسد ولخالفت که حق تو بود خواست به تو ! ی علای:  پسر؟ عمر گفتری را سبکتر از شرشی شنیو همچن

 هیشهر آشوب قض ابن. گاه است وعده) امتیروز ق (گریکدی روز جدا شدن مردم از دی بدون تردقاتا؛ی الفصل کان مومیدم فرو بند، ان ): ع (یعل

 پسر و دختر صی تشخ دستور را مالكنیاطباء ا: دیگو ی آن حضرت در زمان خالفت عمر نقل کرده و پس از آن ميایفوق را در ضمن قضا

 که فرزند زن آبستن ی بدانیهرگاه بخواه:  در خزائن آوردهینراق. 498، ص 1 ج ،ی عهد الثانیف) ع (اهی قضايمناقب، سرو. (ندا قرار داده

ت و گرنه  آب قرار گرفت مولودش پسر اسي باالری پس اگر شز،ی قرار ده و بر آن آب بری او را در ظرفری از شي دختر، مقدارایپسر است 

))113خزائن، ص (دختر، 

   بلوغ پسرنشانه

.  بغلش استشمام گرددری زي گرد، و بوشی که پستانهای مگر هنگامرسد ی نمحیپسر به حد بلوغ و تلق:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

عمروبن عاص :  در معارف آوردهبهیقت ابن زیو ن.  سال بزرگتر بودهازدهی بن عبداهللا بن عباس از پسرش یعل:  آوردههی در نقض العثمانیاسکاف

. از پسرش عبداهللا دوازده سال بزرگتر بوده است
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   کودكرشد

  . کند ی چهار انگشت به انگشان خودش رشد مینوزاد سال:  فرمودالسالم هی علیعل

  زا گذار و بچه  تخموانیح

  . زاست  ظاهر باشد بچهشی که گوشهایوانیار است، و هر حگذ  پنهان باشد تخمشی که گوشهایوانیهر ح:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

 

   عننشیآزما

 شی را سوراخ کرده ادعانی اگر بولش زمنیبب:  بول کن آنگاه به قنبر فرمودنی زميرو:  به او فرمودالسالم هی علی عنن بود، علی مدعيمرد

  . دروغ است و گرنه راست گفته است

  گری دینوع

 و ریدست مرد را بگ:  خواستند، آن حضرت به قنبر فرمودي داورالسالم هی علنیرالمومنی است، زن و شوهر از امنی بود شوهرش عنی مدعیزن

 زن دروغ دی است، و اگر در آب، آلتش جمع شده و کوتاه گردنی نکرد عنرییبه رودخانه ببر و بنگر اگر پس از داخل شدن در آب آلتش تغ

  .  استسالمگفته و شوهر 

   بر دستهیتک

پسران .  بوددهیی رفته بود، و زن باردار شده و پسر زاای بود که پس از مواقعه با زن از دني را نزد عمر آوردند، شوهر زن، مرد سالمندیزن

 عمر دستور).  پسر زن را از ارث پدر محروم کنندخواستند ی ملهی وسنیو بد( دادند ی زنا کرده بر آن گواهيبر زن ادعا) گریاز زن د (رمردیپ

 پسر عم رسول يا:  چون نگاه زن به آن حضرت افتاد گفتکرد، ی السالم از کنار زن عبور مهی علنیرالمومنی زن را سنگسار کنند، اتفاقا امداد

.  دارميکاغذ) ص(خدا 

 خیدواج با شوهر و تار ازخی زن تارنیا:  کاغذت را، چون آن را مطالعه کرد به همراهان زن رو کرده و فرمودنمیبب:  فرمودالسالم هی علیعل

. دی او را برگرداندی کرده زود باشادداشتی ورقه نی آن را در اتیفیهمبستر شدن با او و ک

 مشغول ساخت، و چون ي همسن و سال آن کودك جمع نموده و کودکان را با پسر زن به بازی کودکانالسالم هی آن حضرت علگری روز دآنگاه

 بر دو زدی هنگام که پسر زن خواست برخنیو در ا. دیزیچون نشستند، بر آنان بانگ زد برخ! دینیبنش:  شدند به آنان فرموديسرگرم باز

. عمر!  کردي خوانده او را از پدر ارث داد، و بر تمام برادرانش حد افتراء جارشی حالت پسر را پنی از مشاهده انیرالمومنی زد، امهیدست تک

  . افتمی را دررمردی پسر بر دستها، ضعف پهیاز تک: مود حضرت فر؟ي چه کردی علای:  زده گفترتیح

  ریتدب

 ناودان قرار گرفت مادر ي را در پشت بام تنها گذاشته بود، کودك اندك اندك از پشت بام خارج شده در انتهايا  کودك شش ماههیزن

 آن هم یهد نتوانست، نردبان آوردند ول کرد که فرزند را نجات ديری شده هر تدبشی صحنه سخت در اضطراب و تشونی ادنیکودك از د

. کرد ی مهی گرزی سر داد و طفل ني و زارهی موقع مادر گرنیدر ا.  داشتيادی فاصله زواری بود و با دی طوالناودان نرای نداشت؛ زيا جهینت

 آن را ي معناید که کس کريا  شد و در آن هنگام کودك زمزمهرهی به صورت کودك خيا  آمده لحظهکی نزدالسالم هی علری امحضرت

 اطفال با هم شی و چون آوردند به دستور آن حضرت کودك را در پد،یاوری همسن و سال او را بیکودک:  فرمودالسالم هی علیپس عل. دینفهم

مان  داد که تا آن زي رونهی در مدي و سروریپس چنان شادمان.  از ناودان خارج شد و به پشت بام برگشتفلپس آن ط. زدند یحرف م

  .  نشده بوددهیمانند آن د
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   عقل و جنونمبارزه

  . دیآ ی غالب ميگری باشد بر دشتری سال که تمام شد هر کدام که بجدهی عقل و جنون در مبارزه هستند، هی سالگجدهی دوران هتا

  دستور

 فرزند ي که سبب کوردیزن نگاه نکن و در آن موقع به درون عورت شود ی فرزند می که گاه موجب گنگدی کم سخن بگوئزشی هنگام آمبه

  . گردد یم

  ی جنسزهیغر

 قسمت را در مردان، و اگر کی نه قسمت آن را در زنان قرار داده و ده،یخداوند شهوت را ده جزء آفر: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

  . ه زن داشت متعلق به او ني هر مردجهی و عفت آنان را به اندازه شهوتشان قرار نداده بود در نتایخداوند ح

   آفتاب در بدنریتاث

  . کند ی پنهان را آشکار ميماری که آن برای زد؛ی پشت کندی به خورشدینینش ی در آفتاب ماگر

  ردهی زن شانتخاب

 اتیالق و روح و اخشود، ی سبب پرورش و نشو و نمو فرزندتان مری آن شرای زد؛ی خوب دقت کندهد ی مری که فرزند شما را شی انتخاب زندر

  . گذارد ی در فرزند اثر مردهیزن ش

  ییبایز

 مهر شما به عهده دی نداشتتی بلند داشته باشند و اگر رضاانهی و می گندمی بزرگ، رنگی درشت، کف دستی که چشمدی ازدواج کنی زنانبا

. من

:  وارد شدهالسالم هی آن حضرت علنی از عترت طاهریاتی کلزی نباره نی در او

 که هر کس شراب نوشد تا دهی و آله به ما رسهی اهللا علی از رسول خدا صلیتی روادمیپرس) ابوالحسن(از امام : دیگو ی بن خالد منی حس- 1

.  استحیصح:  فرمودالسالم هیامام عل.شود یچهل روز نمازش قبول نم

 اد؟یبه چه علت چهل روز، نه کم و نه ز:  کردمعرض

...  چهل روززی چهل روز، و پس از آن مضغه نزی نموده، چهل روز به حالت نطفه، و آنگاه نيریسان را اندازه گ اننشیخداوند آفر:  فرمودامام

 ي به مقدار انتقال حالتهاماند ی میباق) دی آن را جوتوان ینرمه سر استخوان که م( که شراب نوشد تا چهل روز آن در مشامش او یپس کس

. کند ی که تناول مییهایدنی است تمام غذاها و نوشنی چننیو ا: و آنگاه فرمود.  اوینیجن

 و پس از برد ی پنبه در فرج فرو ميمقدار: فرمود.  و خون بکارت زن سوال شدضی السالم از مشتبه بودن خون حهی از امام کاظم عل- 2

ت است و اگر در داخل آن نفوذ کرده و آن را  اگر خون، تنها ظاهر پنبه را آلوده نموده باشد خون بکارآورد، ی مرونی آهسته آن را بيا لحظه

.  استضی نموده باشد خون حسیخ

 آورده رونی است که زنده از آب بنی است و ذکات او به اتهی مای ی مذکی ماهیهرگاه ندان:  نقل شده که فرمودالسالم هی از امام صادق عل- 3

.  استی است و اگر بر رو مذکهتی آب بر پشت قرار گرفت مي پس اگر رونداز،یاو را در آب ب. شود

 ی آتش بگذار، اگر منقبض و جمع شد مذکي از آن را روي مردار مقدارای است ی مذکوانی از حی و ندانستيدی دی اگر قطعه گوشتزی نو

.  استتهیاست و اگر فروهشت و سست شد م

 دمش را بشکاف، پس اگر داخل آن به رنگ سبز بود حرام ي حرام گوشت ابتداای حالل گوشت است ی که ماهیاگر ندان: اند  فرمودهزی و ن- 4

.  زد حالل گوشت استیگوشت است و اگر به سرخ
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 شود، سرش را حنا ببندد که به ادتری زن از حد معمولش زی قاعدگيهر گاه روزها:  نقل شده که فرمودالسالم هی از امام کاظم علزی و ن- 5

.  گرددیحال سابقش برم

 ی و در ده سالگشود، ی وادار به نماز خواندن می و در نه سالگزدیر ی مشی دندانهایکودك در هفت سالگ:  فرمودالسالم هی امام صادق عل- 6

 عقل ی و هشت سالگستی و در بکشد ی قد می و دو سالگستی و تا بگردد ی محتلم می و در چهارده سالگشود، یرختخوابشان از هم جدا م

  . که ادامه داردرسد مگر تجارب او  یاو به کمال م

 بهیمخلوقات عج : بیست ویکمفصل

  صی تشخراه

 ای را از آن حضرت جوراثشی آمد، مای کمر بود به دنکی بر نهی دو سر و دو سي که دارای کودکالسالم هی علنیرالمومنی زمان خالفت امدر

 ي دارادمی شوهردار را دیدر فارس زن: دیگو ی که م نقل کردهلهی از ابوجمی از بزنط،یدر کاف. 1 ثی، حد159، ص 7 ج ،یفروع کاف. (شدند

 دمی دتیفی کنی به ايمرد: دیگو ی نقل کرده که ميگری از دزیو ن.برد ی رشک ميگری کمر، که هر کدام نسبت به دکی بر نهیدو سر و دو س

) مولف3 و 2 ثی، حد159 ص 7 ج ،یفروع کاف. ( مشغول بودندیکه هر دو به عمل بافندگ

  دیاد طلب استمدعمر

 نفر کی دی و دو آلت و دو مقعد و چهار چشم داشت همراه خواهرش نزد عمر آورده شد تا عمر بگوینی که دو سر و دو دهن و دو بيمرد

 از پاسخ آن عاجز ماندند، عمر با زی و آله را جمع کرد و از آنان کمک خواست، اصحاب نهی اهللا علی صلامبری دو نفر، عمر اصحاب پایاست 

 ینی از هر دو بای و بندد یاگر در خواب تمام چشمانش را م:  فرمودالسالم هیآن حضرت عل.  روانه شدندری حضرت امرفهانش به طهمرا

 است که نی اثباتش اگری دو نفر است، و راه دکند ی صدا مینی بکی از ای و بندد ی بدن است، و اگر بعض چشمانش را مکی کند یخرخر م

  .  بدن است وگرنه دو بدن استکی کند ی با هم دفع مطی از هر دو مخرج بول و غاگرپر شود، ااش  غذا بخورد تا معده

  ی و زني مردنشانه

، پس از ) مردای زن است ستی که معلوم نیکس: (شی از پرسشهایکی پاسخ نکی کرد و ای سواالتالسالم هی علنیرالمومنی از امهی معاوفرستاده

 بول کند، اگر بولش به واری دي بر روزی بزرگ شود زن است و قبل از بلوغ نشی و پستانهادهیاگر حائض گردبلوغ اگر محتلم شود مرد است و 

  .  مرد است و اگر به عقب برگشت زن استدیرس وارید

  دهی کودك به هم چسبدو

 جدا سازند، گریکدی با آهن از آنان را:  مرده، عمر گفتيگری زنده و دیکی د،ی متولد گرددهی زمان خالفت عمر دو کودك به هم چسبدر

 کردند پس از چند روز بدون نی دهند، و چون چنری دستور داد مرده را دفن کنند، و در همان حال زنده را شالسالم هی علنیرالمومنیام

  .  جدا شدرده زنده از میبیآس

 قرعه : بیست ودومفصل

   فرزند و سه پدرکی

اند که بر هر کدام   اصحاب قائل شدهکنی لامدهی حد بر آنان ني خبر اجرانیک آنان بوده، و در ا است که مليزیمقصود کن (يزی نفر با کنسه

 فرزند زی طهر همبستر شدند، کنکیدر ) ) مولف( خصوص آمده است نی که در اي با توجه به اخبارشود، ی مي جارزی حد ن3/2از آنان 

و .  بردند، آن حضرت مشکل را با قرعه حل نمودالسالم هی علری نزاع به نزد حضرت امت،دانس ی از آن سه نفر فرزند را از خود ممهر کدا. دییزا

.  بپردازدهی سوم دکی گریبه هر کدام از دو نفر د:  فرمودي کرد و به ومی که قرعه به نامش در آمده بود تسليکودك را به مرد

  .دی گردانی مبارکش نمايم نمود که دندانها قضاوت چنان متبسنی ادنی و آله از شنهی اهللا علی صلی گرامامبریپ
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   آزاد و بردهاشتباه

 آوار جان سپردند، اتفاقا دو کودك از ری آنان در زي شدن خانه بر رورانی بود، چند نفر در اثر ومنی در السالم هی علری که حضرت امیهنگام

 کودك آزاد قرعه زد و اموال را به او رد نمود، و نیی تعي براالسالم هی علریحضرت ام.  برده جان به سالمت بردنديگری آزاد و دیکیآنان 

   آزاد کرد زی را نيگرید

   با قرعهتی وصنییتع

  .  قرعه زدشانی انی آنان بنیی در تعالسالم هی علیعل.  سوم بردگانش را آزاد کنندکی کرد پس از مرگش تی وصيمرد

   قرعهلهی به وسحیترج

 نی بالسالم هی علنیرالمومنی و گواهان هر دو از نظر عدد و عدالت با هم برابر بودند امآوردند، یود گواه م خي به دو نفر بر صدق ادعاهرگاه

و آن . نمود ی حکم مشی بر طبق ادعاکرد ی مادی اگر سوگند آمد، ی کند و قرعه به نام هر کدام در مادی سوگند کی که کدام زد یآنان قرعه م

: خواند ی دعا را منیدن ا هنگام قرعه زالسالم هیحضرت عل

. هی کان له الحق فاده الهمای رب السموات السبع االلهم

  . هرکدام که صاحب حق است حق را به او برسان!  هفتگانهي پروردگار آسمانهايا! ایخدا

ی شرعاصطالحات: بیست وسومفصل 

   جزءيمعنا

 نظر السالم هی علنیرالمومنی از امباره نیجزء اختالف کردند در ا ي کرد، پس از مرگش ورثه در معناتی از مال خود وصی به جزئيمرد

لها سبعه لبواب :  استشهاد نمودفهی شرهی صرف کنند و به آتی هفتم اموالش را در مورد وصکی:  فرمودالسالم هیخواستند، آن حضرت عل

  . اهان از گمری گروه معني هر دري هفت در است، برايلکل باب منهم جزء مقسوم؛ جهنم دارا

   سهميمعنا

 هشتم کی:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی سهم اختالف کردند امي کرد، پس از فوتش ورثه در معناتی از مال خود وصی به سهميمرد

  .  سهمکی هرکدامشان يو آنان هشت صنفند برا. نیانما الصدقات للفقراء و المساک:  را تالوت فرمودهی آنی و ااورندی برونیمالش را ب

  می قديمعنا

: امام فرمود.  پرسش نمودالسالم هی علری را ندانست، آن را از حضرت اممی قدي معنای کرد، وصتی خود وصمی به آزاد نمودن غالمان قديمرد

 ماه ي برام؛ی عاد کالعرجون القدیوالقمر قدرناه منازل حت:  را تالوت فرمودهی آنی آزاد شود، و ادی که شش ماه در ملک او بوده بایهر غالم

 و کی باراش وهی مدنیو آب کش خرما پس از شش ماه از چ.  برگردددهی خشکيچون چوب خوشه خرما) تا در آخر ماه (می مقرر داشتزلهامن

  . شود ی مدهیخم

  نی حيمعنا

 نی اکلها کل حی توتفهی شرهی آلی به دلردی شش ماه روزه بگدیبا:  فرمودالسالم هی علری حضرت امرد،ی روزه بگینی نذر کرده بود حيمرد

  .  و آن شش ماه استدهد ی به فرمان پروردگارش می را در هر وقتاش وهیباذن ربها؛ م
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  ء ی شيمعنا

 ی در کتاب علء یش:  آن حضرت فرموددند،ی پرسالسالم هی را از امام سجاد علء ی شي کرد، معناتیاز مالش وص) يزیچ (ء ی به شيمرد

  .  ششم استکی السالم هیعل

   سفلهيمعنا

 گفت اگر يعمر به و. ی، من به او گفته اگر سفله باشم تو طالق هست)هیفروما(همسرم به من گفته سفله :  نزد عمر آمده و گفتيمرد

.  و زنت از تو جداستيا  سفلهيرو ی و به دربار پادشاهان م،ی هستریگ رو افراد قصه گو و معرکه دنباله

  . یباش ی سفله مست،ی باکت نندیگو ی در باره ات مای و ییگو یاگر از آنچه که م: ود فرمي به والسالم هی علری امحضرت

   زمانيمعنا

  .  ششماهنیزمان پنج ماه است و ح:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنی امرد،ی روزه بگی نذر کرد زمانيمرد

  ء ی ال شيمعنا

 به د،ی با خبر گردهیعمروبن عاص از قض.  پاسخش را ندانستهی بود معاوء ی ال شي معنایکی هی پادشاه روم از معاوی جمله سواالت کتباز

 ء ی بگو ال شدندی اسب را از تو پرسمتی بفرست و به فرستاده بگو اگر قالسالم هی علی فروش به لشکرگاه علي برایاسب خوب:  گفتهیمعاو

 با ری اتفاقا حضرت امد،ی رهسپار گردالسالم هی علیلشکرگاه عل برداشت و به ی اسبي رو مردنی از اشود ی مشکل حل ملهی وسنید است بدیام

اسبت را به :  گفتيقنبر نزد مرد رفت و به و.  مرد بخرنیبرو اسب را از ا:  به قنبر فرمودالسالم هی علی علکردند، یقنبر از کنار مرد عبور م

 ؟یفروش یچند م

. ء یبه ال ش: گفت

.  را به من بدهء یپس ال ش:  مرد گفتر،ی را از او بگاسب:  به قنبر فرمودالسالم هی علیعل

.  استء ی ال شنیا:  نشان داد و به او فرمودي برد و سراب را به وابانی او را در بالسالم هی علنیرالمومنیام

 ؟یگوئ یاز کجا م:  گفتمرد

 شود کی و چون بدان نزدپندارد ی تشنه سراب را آب م؛ئای شجدهی اذا جاءه لم ی الظلمان ماءا حتحسبهی قرآن هی آلیبدل: السالم هی علیعل

  . يزی او را چابدی ینم

   اکراه و اجباريمعنا

فرق اکراه و اجبار را از آن .  نداردي و بر ستم نمودن و در صورت اکراه و اجبار اثريشاوندیسوگند بر قطع خو:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

 صدوق در کنیول. 147 ثیحد: 90 ص ،ی قما،ی القضابیعجا. (ادشاه است و اجبار از زن و فرزنداکراه از طرف پ:  فرموددندیحضرت پرس

  )) مترجم. ( آورده که اجبار از سلطان است و اکراه از زن و پدر و مادرنی خبر را چننی الی تفصخبار االیمعان

   قامتيمعنا

.  نزاع و دو قامت دو ذراع استکی قامت السالم هی علیدر کتاب عل:  فرمودالسالم هی صادق علامام

 که به عنوان آخر وقت نافله عصر آمده و ی شده ذراع است، و دو قامتنی به عنوان آخر وقت نافله ظهر معاتی که در روای قامتیعنی: مؤلّف

 ذراع کی و آله هیهللا عل ای صلغمبری است که قامت رحل پنی اطالق انیو علت ا. ستی دو قامت انسان نایدو ذراع، و مقصود قامت انسان 

 السالم هی آن حضرت علنی از عترت طاهري اخبارزی نباره نی در باب اوقات نماز آن نقل کرده است و در ابی در تهذخیشبوده است چنانچه 

. ری کثياز جمله در معنا: وارد شده است
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 در راه خدا انفاق يری از مرض مال کثير کرد که با بهبود شده بود نذماریب) ی عباسفهیخل( بغداد آورده که متوکل خی در تاربی خطچنانچه

 شی عامه پرسش نمود، آنان در معناي آن را از فقهادانست، ی را نمری مال کثي و خواست به نذر خود وفا کند معناافتیکند و چون شفا 

. صد هزار درهم: گفتند ی میده هزار درهم و بعض: گفتند ی می برخند؛اختالف کرد

 یولقد نصرکم اهللا ف:  قرآنهی آلی هشتاد و سه است به دلریمال کث:  سوال کرد، آن حضرت فرمودالسالم هی عليأله را از امام هاد مسمتوکل

. اند  کرده است و آنها هشتاد و سه مورد بودهياری ياری بسي خداوند شما را در جاهاره؛یمواطن کث

 مانی ال؛یو ما آمن معه اال قل: ی تعالي درباره قول خداالسالم هی االخبار از امام باقر علیندر معا) ره( چنانچه صدوق لی قلي از جمله در معناو

. اند آنان هشت نفر بوده:  نقل کرده که فرمودیلیمگر عده قل) حضرت نوح( با او اوردین

 ی اصطالح خاصي کلمه هدرای زست؛ی بر او نيزیچ:  هذا الطعام فرموديانا اهد: نذر کردهنی که چنی درباره کسالسالم هی امام صادق علزی نو

.  کردن شتریاست در مورد قربان

 کی یعنی - ( و اشعار نموده دی را تقلي شتردیبا: نذر کرده فرمود)  کنندی گوسفند که در مکه قربانایشتر  (ي که به عنوان هدی درباره کسو

 نحر یآن را به عرفات برد و در من)  فته از خون آن به صورتش بمالد نموده و قسمت راست کوهانش را شکازانینعل خود را به گردن او آو

  . کند یهر جا بخواهد آن را نحر م:  کند، فرمودیقربان)شتر  (ي که نذر کرده جزوریو کس. دینما

  

   و حماسهجنگ:فصل بیست وچهارم

: کرد ی دستورات را به آنان گوشزد منی انمود ی مبی خود را به نبرد با دشمن ترغارانی السالم هی علری که حضرت امیهنگام

 شود ی که آن سبب مرای زد؛ی را بر هم بفشارتانی دندانهادی را عقب لشکر قرار دهسالح ی بانی لشکر و جنگجوي روشی را در پداران زره

 نییر است؛ نگاهتان را پا به دشمن موثزهی که در اصابه ندی و خم بخورچی پزهی کمتر به سرتان کارگر شود؛ به هنگام پرتاب نرهایشمش

 ی ترس و هراس را برطرف مزی از هر چشی متانت و وقار برای زد؛ی نکناهوی سر و صدا و هکند؛ ی و قلب را آرامتر مي را قول که ددیندازیب

 کنند ی شما دور م که خطرها را ازی سپاه و کسانرانی و آن را به دست دلد،ی نکنیسازد؛ پرچم خود را استوار نگهداشته و اطرافش را خال

 چند کجاوه از اهل و يدر سفر: اند که  بن فراس است آوردهلهی بن مکدم از قبعهی ربالسالم هی امام علشی فرمانی اقی از مصادیکی (دیبسپار

 از آنان یکیده،  متوجه او شمی سلی بنفهیسوار از طا  موقع دو اسبنیدر ا. نمود ی مي از آنها پاسدارییاش همراهش بودند که به تنها عائله

 او می حادثه آگاه نشود و به حرنی که دشمن از انی اي براعهی هنگام ربنیدر ا.  اصابت کردي به قلب وری تنمود او پرتاب ي به سويریت

 و دند،یرس ی حيها ها به خانه  که کجاوهنی زد تا اهی نشسته بود به آن تکنی که بر زی فرو برد و در حالنی را در زماش زهیمتعرض نگردد ن

 از آنان متوجه شده به یکی نکهی که او زنده است، تا انی به تصور ادادند ی از خود نشان نمی حرکتستادهی او ايشروی همچنان در پمی سلیبن

ن  و بددی به جانب اسب او انداختند، و ناگهان اسب او از جا پريری پس تکند، ی اصال حرکت نمرایبه نظرم او مرده است؛ ز: آنان گفت

)) مولف. (فتاد انی بر زمنی زي از باالعهی ربجان یب

 دشمن شوند، و نه بر می که تسلافتند ی نه از آن عقب مکنند، ی مي و از چهار جانب آن را نگهداررندیگ ی آنان هستند که اطراف پرچم را م

.  که تنها بماندرندیگ ی میشیآن پ

 شهی و ثبات قدم و آرامش را پد،یترس از خدا را شعار خود ساز:  خود فرمودارانیبه  نی صفي در بعض روزهاالسالم هی آن حضرت علزی نو

 با د،ی را در غالف حرکت دهرهای شمشد،ی زره را با دقت در برکنکند، ی را از سرتان دورتر مرهای که شمشدی را بر هم بفشارتانی دندانهادیکن

 شی با پرسد ی نمرتانی اگر شمشدی زد و خورد کنری با نوك شمشد،ی بپرانزهی از هر طرف ند،ی غضب آلود به دشمن نظر افکنچشمگوشه 

  . دیرفتن آن را به دشمن برسان
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 شبههدفع : بیست وپنجفصل

 حرام گوسفندياجزا

:  کردی از گوسفند نهزی به بازار قصابها گذر نموده آنان را از فروختن هفت چالسالم هی علنیرالمومنی اميروز

.  خون- 1

.  دليها  گوشه- 2

.  سپرز- 3

.  رگ نخاع- 4

. ها  غده- 5

. ها هی خص- 6

. ي آلت نر- 7

. ستی آنها ننی بی هستند و فرقیکیسپرز و کبد ! نیرالمومنی امای:  از قصابها گفتیکی

: ن حضرت آوردند، آنگاه فرمود آي براي دو ظرف آب، و کبد و سپرزاوری بمی اکنون دو ظرف آب براستی ننیچن:  به او فرمودالسالم هی علامام

 دی از آن کم نگرديزی شده چدی کردند کبد سفنی و چون چنسانند،ی و سپس دستور داد آنها را در آب بخدیکبد و سپرز را از وسط بشکاف

 به سالمال هی هنگام آن حضرت علنی رگ درآمد، در اي و به صورت پوست و مقداردهی نشده و تمامش مبدل به خون گرددیسف سپرز یول

   فرق آنها بود، کبد گوشت است و سپرز خونيدی که دنیا: معترض رو کرده و فرمود

 

   و عفت زنانایح

.  پرسش نمودندیچهل زن نزد عمر رفته از او از شهوت آدم:  در مناقب آوردهيسرو

.  نه جزء استي جزء و زن داراکی يمرد دارا:  گفتعمر

! ست؟ی نزی مرد جاکی زنان جزء ي برای ولکنند ی استفاده مزیانواع زنان دائم و متعه و کن پس چگونه است که مردان از دند،یپرس

 و آنگاه اورند،ی پر از آب بی به آنان دستور داد هر کدام ظرفنیرالمومنی سوال کرد امالسالم هی علنیرالمومنی پاسخشان را ندانست، از امعمر

.  بردارددیا ختهی را که ریحاال هر کدامتان آب:  فرمودکی سپس به هر  وزندی بریفرمود تا همه آبها را در ظرف بزرگ

. ستی نزیقابل تم: گفتند

. گشت ی و نسب باطل مراثی اوالد و نسب ممکن نبود و منی گرفت که اگر آن قانون نبود فرق بجهی السالم نتهی علامام

 که اصبغ بن نباته از آن حضرت یتی مطلب در روانیران نموده چنانچه ا و عفت زنان جبای صبر و حيادی موضوع را با زنی اخداوند: مؤلّف

  .  ده مرد را اعطا کرده استيداری صبر و پای در خبر مسعده آمده که خداوند به هر زنزیو ن.  نقل کرده آمده استالسالم هیعل

اسکات

 عرضه السالم هی آن حضرت به امام علارانی از ی آزاد کرد بعض رارانشانی و اسدی گردروزی بر اهل بصره پالسالم هی علری که حضرت امیهنگام

 که در یچگونه حالل باشد بر شما زنان و فرزندان:  بر ما حرام؟ حضرت فرمودرانشانی اسی آنان بر ما حالل بود وليچگونه خونها: داشتند

 آنچه که در ی است، ولمتی شما غني گذاشته براي آنچه را که دشمن در لشکرگاه خود بر جاکنند، ی میمملکت اسالم و مسلمانان زندگ

 شانی به منظور اسکات آنان به االسالم هی آن حضرت علدندی اصرار ورزشیو چون بر گفتار خو. ستیها پنهان کرده بر شما حالل ن خانه

آنان به خود آمده توبه و استغفار .  داد را به او خواهمشهی قرعه به نام هر کس در آمد عاد،یقرعه بزن)  رسول خداسرهم (شهیپسر بر عا: فرمود

  . نموده و از نزد آن حضرت خارج شدند
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  اعور

تو االن اعور :  به او فرمودالسالم هیامام عل.من هم شما را دوست دارم و هم فالن دشمنتان را:  آمده گفتالسالم هی علری نزد حضرت اميمرد

  .  تمام روشنای تمام کور شو و ای ،یهست) ی چشمکی(

 حکمتانیب : بیست وششمفصل

   زنده در آب و هواموجودات

 گرفتار شود سرزنش نکند یی کند و به بالنی و هر کس چندی بول نکني در آب جارزیاز پشت بام در هوا، و ن:  فرمودالسالم هی علی علحضرت

  !.  موجودات زنده هستندي آب و هوا دارارایمگر خودش را ز

   عمريخطا

 را که جنبه ی نازل شده و اموالامبریقرآن بر پ:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنیام. لل خانه کعبه را تصرف کند و حی خواست حلعمر

:  دارند چهار قسم قرار دادهیعموم

.  ارث- 1

. ی ف- 2

.  خمس- 3

.  صدقات و زکوات- 4

 که آنها نی نفرمود، نه ای آنها حکميود داشت و خداوند برا خانه کعبه هم آن روز وجيورهایو ز.  نموده استنی معزی مصرف هر کدام را نو

.  تو هم آنها را به حال خود بگذارنکیو ا.  فراموش کرده باشدای و دهیرا ند

  . میشد ی مفتضح، و رسوا مياگر تو نبود:  عمل کرد و به آن حضرت گفتنیرالمومنی به فرموده امعمر

   حجراالسودانی و زنفع

 و اگر ،ی و نه نفعیرسان ی میانی نه زی و به کسی هستی که تو سنگدانم یم:  به آن خطاب کرد و گفتدیاالسود را بوس که عمر حجریهنگام

. دمیبوس ی هرگز تو را نمدیبوس ی تو را مام دهی و آله را دهی اهللا علی بود که رسول خدا صلنینه ا

.  و هم نفعرساند ی مانی سنگ هم زنیبلکه ا:  به عمر فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

چگونه؟ :  گفتعمر

پس در روز .  سنگ آن را در خود فرو بردنی نوشت و همشانی برايا  گرفت عهدنامهمانی آدم پیآنگاه که خداوند از بن:  حضرت فرمودآن

: خوانند یحجر م است که مردم در موقع استالم ی دعائي معنانیو ا.  خواهد دادی مؤمن و انکار کافر گواهي به وفازیرستاخ

.  بکتابک، و وفاءا بعهدكقای بک، و تصدمانای االلهم

  . مینما ی و به عهد تو وفا مکنم، ی مقی و کتاب تو را تصدآورم، ی ممانی به تو اایخدا

 که اقامه گواه ممکن نبودهيموارد: بیست وهفتفصل 

  ي کرشیآزما

تا :  فرمودالسالم هی علریحضرت ام.  رفته استنی او از بییر اثر آن ضربه شنوا زد، مضروب ادعا کرد که ديگری به گوش دی استخوانيمرد

 يا هی دادند دی دو مرد عادل بر آن گواهای و دی او بر آنان ثابت گردیی کنند، پس اگر شنواری او را غافلگانای سال از او مراقبت نموده و احکی

. پردازند ی گوشش را به او مهی سوگند داده دیی ندارد و گرنه او را بر عدم شنواطلب

 ست؟ی حکمش چدی او ثابت گردیی سال شنواکیاگر پس از گذشت ! نیرالمومنی امای:  گفتندیکسان

.  سال مجددا به او مرحمت نموده باشدکی را بعد از شیی ندارد چه بسا خداوند شنواياثر:  فرمودحضرت
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صبر ...  باشدیی آمده که اگر مورد ادعا، از دست دادن تمام شنوانی چن-السالم هی عل-نیرالمومنی از امالسالم هی در ادامه خبر حضرت رضا علو

  . کشند ی مادی فرو رفته بر او فرینی تا به خواب سنگکنند یم

  ییای و گوییای و بویینای بشیآزما

 خود را از دست داده ییای و گوییای و بوییانی بکرد ی بر سرش کوفته بود و مضروب ادعا ميگری که دي از مردالسالم هی علنیرالمومنی اماز

. پرسش نمودند

.  طلب داردهی سه ددیگو یاگر راست م:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 شود؟ ی چگونه معلوم مدند،یپرس

 ستادهی خود اي اگر در جارند،یگ ی او مینی بری زي سوزمی که پارچه نشود ی مشی آزمالهی وسنی بدشییایبو:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 که چشمانش را بی ترتنی بدشیینای بشیو حرکت نکرد راست گفته، و اگر سر را دور کرد و چشمانش اشک آورد دروغ گفته است؛ و آزما

.  چشمان را بر هم زد دروغ گفته و گرنه راست گفته استاری اگر بدون اختدارند، ی باز نگه مدی خورشصدر مقابل قر

  .  خارج شد راست گفته استاهی آمد دروغ گفته، و اگر خون سرونی پس اگر خون سرخ ببرند ی در زبان او فرو می سوزنش؛ییای اما گوو

  یینای بضعف

 دهی نرسیبی به ساختمان چشم آسی کم شده ولشیینای به چشمش خورده و بيا  را که ضربهي چشم مردیینای بالسالم هی علنیرالمومنیام

 گرفته و وبشی در برابر چشم معی به دستور آن حضرت تخم مرغي بر چشم سالمش بست، و آنگاه مرديا پارچه: مود نشی آزمانیبود چن

 بدانگونه زی پس آن نقطه را نشانه کرد و چشم سالمش را نند،یب ی که مضروب ادعا کرد که آن را نمیی تا جاهاندك اندك از او دور شد

. 6 ثی، حد323، ص 7 ج ،ی فروع کاف- 9. ( دادتیرا مشخص کرده، به همان نسبت به او ارش جنا نموده و آنگاه تفاوت دو مسافت شیآزما

در ) ع( که آن حضرت شود یکامال روشن م) ع( بن عمار از امام صادق هی و با مالحظه خبر معاوستی از ابهام نی خبر به صورت ظاهر خالنیا

 از ادتری که زکنند ی دور مي به قدرگرشی را از چشم دی و تخم مرغبندند، ی ميا  چشمش را با پارچهکینخست :  فرموديا هی قضنیمثل چن

 اگر کنند، ی مسهی همان چشم را نشانه کرده و سپس آنها را با هم مقادی دزی نگری پس آن موضع را مشخص نموده و از سه طرف دند،یآن نب

 دو چشم را یینای و آنگاه تفاوت بکنند ی مشی آزماتیفی به همان کزین را گرشی چشم دیینایو ب.  راست استشی نبود ادعای آنها تفاوتنیب

  ))مولف) (8 ثی حد323، ص 7 ج ،یفروع کاف. (دهند ی متی نموده، به همان مقدار به او ارش جنانییتع

   هر دو چشمیینای بضعف

.  شده استفی ضعشیینایکرد که در اثر آن ضربه ب آمده و ادعا السالم هی علنیرالمومنی شده بود نزد امدهی به سرش کوبيا  که ضربهيمرد

 از چهار طرف یینای نمود و چون بشی چشمش را از چهار جانب آزمادی دی و با نشان دادن تخم مرغدی نشانی را در محليآن حضرت و

 دی و ابتداء ددی کنار او نشان خواند و درشی را در همان سن و سال پيو آنگاه مرد.  استرفتهی راست و پذتیادعا: مود فري بود به ويمساو

مثال اگر نصف ( داد هی نموده، به همان نسبت به مضروب دنیی کرد و سپس تفاوت دو مسافت را تعشیچشمش را از چهار جانب آزما

شم، و  هر دو چشی خبر آزمانیمورد ا. 148 ثی، حد93 ص ،ی قما،یعجائب القضا...). ( ثلث ثلثر چشم و اگهی کم شده بود نصف دشیینایب

  ) شده استتی ارش جنانیی و تعشی آزماگری با چشم دسهی چشم بوده که با مقاکیمورد خبر اول 

   عننشیآزما

 بدون اطالع شوهر در رحم زن خلوق ی دستور داد زنانالسالم هی علنیرالمومنی امکرد یمرد انکار م.  استنی شوهرش عنکرد ی ادعا میزن

  . ستی ننی عندهیاگر آلتش به خلوق رس:  به شوهر فرمودداخل کنند، و آنگاه)  خوشي بوینوع(
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   زباننقص

نزاع نزد عمر بردند عمر .  شده نتوانست بعض حروف را ادا کنددهی از زبان مضروب بري که قدري زد به طوريگری بر زبان ديا  ضربهيمرد

. حکمش را ندانست

 پس به همان نسبت از کند، ی که مضروب چند حرف را اداء نمدی ددیتاست و با و هشت ستیحروف الفباء ب:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  . ردیگ ی متی ارش جنایجان

 خاصسوگند : بیست وهشتمفصل

   دادن اللسوگند

 را که مرا از يسپاس خدا:  فرمودالسالم هی سوگند دادن شخص گنگ پرسش نمودند؛ آن حضرت علتیفی از کالسالم هی علنیرالمومنی اماز

: چون آوردند به مرد گنگ رو کرده و فرمود! دیاوری بی قرآنمیبرا: آنگاه فرمود.  برطرف سازمشانی مردم را برايازهای که تمام ننی نبرد تا اایند

 ست؟ی چنیا

.  آسمان بلند کرده و فهماند که آن قرآن استي گنگ سر به سومرد

 يا:  و پس از آن فرموددیدرش را آوردند، امام آن مرد را در کنار برادر گنگ خود نشانبرا! دی او را حاضر کنیول:  فرمودالسالم هی امام علسپس

 است، السالم هی علی تو خصمت علنی بیبه برادرت بگو که قاض: پس به برادر گنگ فرمود.  قنبر قلم و کاغذ آورداور،ی قلم و کاغذ بمیبرا! قنبر

 مشتمل بر برائت ذمه گنگ نوشت و آن را با آب شست و به یی دعاالسالم هیآن حضرت عل موقع نیمرد موضوع را به برادر خود فهماند، در ا

  .  ملزم گرداندنی او را به پرداخت دالسالم هی پس امام علد،ی آب امتناع ورزدنی مرد گنگ از نوشی ولاشامد،یآب را ب:  فرموديو

   دادن ظالمسوگند

 که اگر دی جويزاری از حول و قوه خدا بدیی به او بگودی را سوگند دهيشخص ستمگر دیاگر بخواه:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 یگانگی به رای نخواهد شد؛ زلی در عقوبتش تعجگانهی ي سوگند به خدادی اگر بگوی ولد،یسوگندش دروغ باشد زود به عقوبت خواهد رس

  . استخداوند اعتراف نموده 

 عالجراه : بیست ونهمفصل

  نهیی کردن با آکور

 ی چشم او را کور کرده وليدی با زدن ضربه شدشی خود به نزد عثمان رفتند، غالم اظهار داشت که موالي با موالسی قلهی از قبیغالم

 ابا داشت و تنها هیغالم از گرفتن د.  از قصاص صرفنظر کندهم ی چشمت را به تو مهید: گفت یساختمان چشم سالم است، موال به غالم م

 ي برد و از آن حضرت تقاضاالسالم هی علری رو آنان را به نزد حضرت امنی از اد،ی درمانده گردهیعثمان در حکم قض.ودصاص باش ق خواسته

 باز هم غالم ی بپردازد ولهی موال حاضر شد دو درفت،یغالم نپذ.  نمود تا از قصاص درگذردمی کامل به غالم تسلهی دکیموال .  کرديداور

 آن را داغ دهی طلبيا نهیی به منظور قصاص گرفتن از موال، آالسالم هی علنیرالمومنی موقع امنیدر ا.  نبودیراضقصاص امتناع داشت و جز به 

 ي پلکها گذاشت و چشم را در مقابل آفتاب نگهداشت و به وي کرد و بر اطراف چشم او روسی پنبه خواست و آن را خينمود و آنگاه مقدار

  .  به ساختمان چشمش وارد شودیبی که آسنی نگاه کرد کور شد، بدون ايرون قد نگاه کن و چنهییدر آ: فرمود

  ری زنجوزن

 ریاگر وزن زنج:  از آنان گفتیکی کردند، ي با هم شرطبندری آن دو نفر در مقدار وزن زنجکرد، ی به پا از کنار دو مرد عبور مری زنجیغالم

اگر حدس تو درست باشد زن من سه طالقه است، پس هر دو برخاسته و به :  گفتيگریفالن مقدار نباشد همسر من سه طالقه است، د

زنم طالق است اگر بخواهم :  غالم هم گفتيموال. می را باز کن تا آن را وزن نمائریزنج:  غالم گفتندي رفته به موالشیوالهمراه غالم نزد م

 گری بر دو سوگند دشیسوگند موال: عمر گفت. نمودندییجو  از او چاره نزد عمر رفتند و مشکل را نزد او مطرح کردهی را باز کنم، همگریزنج
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 پس به نزد آن حضرت شد،یندی بيری مشکل تدبنی حل اي او برادی شامی بروطالبی بن ابی با هم به نزد علدیائیب: گفتو آنگاه . مقدم است

.  را عرضه داشتندانیرفته جر

 غالم بستند و ي به پای را با نخری آوردند و زنجی آسان است و سپس دستور داد ظرف بزرگچقدر پاسخش:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 د،ی را باال ببرریزنج:  که ظرف پر از آب شد، پس از آن فرمودنی تا اختندی ظرف گذاشتند بر آن آب رانی در مری غالم را با زنجيسپس پا

 ي تا به جازندیپاره آهن در آب بر:  رفت و آنگاه فرمودنی پائي هنگام، آب قدرنیا شد و در رونی که از آب بي را باال بردند تا حدریزنج

 کتاب حضر،یمن ال . ( استری هر چه شد همان وزن زنجد،ی آهن را وزن کنيها حاال پاره: سابقش برگردد، چون دستور انجام گرفت فرمود

تنها بدان ) ع (نیرالمومنی امری تدبنیا: دیگو ی خبر منیپس از نقل ا هیدر فق) ره( صدوق خیش. 2 ثی االحکام، حدیف لیالقضاء، باب الح

  ) مولف.  نجات بخشددارند ی که طالق را با سوگند روا میجهت بوده که مردم را از احکام کسان

  ریتدب

 از آنها برداشته در دهن يا  کرده دانهیشدستی بود، ناگهان زنم پمی خرما جلويمقدار:  آمد و گفتالسالم هی علنیرالمومنی نزد اميمرد

.  طالق باشدندازدی برونی کردم که خرما را چه بخورد و چه بادیانداخت پس من سوگند 

  . يا افتهی ی صورت تو از سوگندت خالصنی در اندازد،ینصفش را بخورد و نصفش را ب:  فرمودي به والسالم هی علامام

   مشکلسوگند

 آوردند، حضرت نیرالمومنی نکند او سه طالقه باشد، نزد امزشیر در روز ماه رمضان با همسرش آم کرده بود، که اگادی را که سوگند يمرد

  . او را به سفر ببرد و به سوگندش وفا کند: فرمود

   دروزن

 ی راه کساننی در ببردند، ی نمودند معامله نموده در را به طرف مقصد منیی آن تعي که صاحبان در برای را به وزنی آهنی آهنگر دربیگروه

. باشد ی مقدار نمنی را گفتند آنان اظهار داشتند وزن در هرگز به اانی جردارانی و خردهیوزن در را از آنان پرس

 السالم هی علنیرالمومنی در را نمودند، آنان ابا کردند نزاعشان در گرفت، نزد اممتی کم نمودن قي برگشته از فروشندگان تقاضادارانیخر

 تا به دی وزن شده قرار دهي در خرمايحاال به جا:  و سپس فرمودد،ی را در آب نشانه کنقی قای به آنان اندازه فرورفتگرفتند، آن حضرت

  .  در آب فرو رود، پس فرمود، وزن در به مقدار وزن خرماهاستازههمان اند

   در تنفسیبیع

 نیرالمومنی به نزد امتی آمده، شکادی در تنفسش پدیبیع بود که در اثر آن ضربه ی وارد شده و مدعاش نهی بر سيا  که ضربهيمرد

 از ی و زمانینی از سوراخ راست بینفس زمان:  او برآمده فرمودشی خواست آن حضرت در صدد آزماي برده از آن حضرت داورالسالم هیعل

 ي پس شماره نفسهاگردد ی خارج مینیت ب تا طلوع آفتاب غالبا از سوراخ راسدهیشود و بامداد از موقع طلوع سپ ی خارج مینیسوراخ چپ ب

 که ی قرار داد و آنگاه به نسبتشی را در همان سن و سال و در همان موقع مورد آزماي مردگری نمود، و روز دنیی را در همان موقع تعیمدع

  .  گرفتتینا ارش جینقص وارد شده بود از جان

 استنباطوجه : سی امفصل

   از قرآنییدارو

 ي و با آن مقدارری درهم از مهر زنت بگکی: آن حضرت به او فرمود.  کردتی شکايماری بی آمد و از نوعالسالم هی علیعل نزد حضرت يمرد

. افتی عمل کرده شفا السالم هی علی به دستور آن حضرت علماری نموده و آن را با آب باران بخور؛ بيداریعسل خر

 د؟یا دهی و آله شنهی اهللا علی خدا صلامبری از پیتی خصوص روانی در اایآ:  و گفتنددندی راز مطلب را از امام پرسیکسان
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و  ) 3 هیسوره نساء آ (ئا؛ی مرئای فکلوه هنء یفان طبن لکم عن ش:دیفرما ی قرآن استنباط کردم که ماتی آن را از آکنینه، ول:  فرمودحضرت

.  بادتانیخوش و گوارا دی خاطر به شما دادند بخوربی از مهر خود را به طياگر آنان مقدار

 که يا  آنان نوشابهي از شکمهادی آرونیب ) 69 هیسوره نحل، آ( شفاء للناس؛ هی من بطونها شراب مختلف الوانه فخرجی: دیفرما ی مزی نو

.  مردمي آن گوناگون است و درمان است برايرنگها

. میبا بر کت فرود آورد یو نزلنا من السماء ماءا مبارکا؛ از آسمان آب: دیفرما ی منی همچنو

  .  حاصل شودي که با آن بهبوددمی گرددواری و شفا و برکت در آن دستور جمع شده، امیی مذکور گوارايها هی به حکم آپس

  استغفار

 ی علدند؛ی سبب آن را پرسی نشد، بعضدهی از آن حضرت شنيزی طلب باران به منبر رفت و جز استغفار چي براالسالم هی علری امحضرت

: دیفرما ی که مدیا دهیمگر کالم خدا را نشن:  فرمودالسالم هیعل

سوره نوح، ( لکم انهارا جعلی لکم جنات و جعلی و ن،ی باموال و بنمددکمی مدرارا، و کمی السماء علرسلی استغفروا ربکم انه کان غفارا، فقلت

 ياری و ،ی در پی بر شما باران پفرستد ی آمرزنده است، ماری بس از پروردگارتان که اودی گفتم طلب آمرزش کنشانیپس بد ) 19 تا 12 هیآ

.  آبيهای شما بوستانها و جوي برادهد یدهد شما را به مالها و پسران، و قرار م یم

  . باشدشتریکدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش ب:  فرمودآنگاه

   از عذاب خداامان

 در دی شما رفت، پس کوشش کنانی از آن دو از میکی دو امان از عذاب خدا وجود داشت، نی زميرو:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 . يگری و مواظبت از دينگهدار

: دیفرما ی خداوند مرای است استغفار و طلب آمرزش است؛ زی که باقی و آله بود، امانهی اهللا علی که از دستتان رفت رسول خدا صلیامان

  )34 هیسوره انفال آ. (ستغفرونی وما کان اهللا معذبهم وهم همیانت ف و عذبهمی کان اهللا لوما

 از گناهان شانی را با آن که اشانی اکند ی و خداوند عذاب نمی آنان باشانیدر م)  محمديا( را با آن که تو شانی اکند ی عذاب نمخداوند

  . ندیآمرزش جو

   و مزداجر

 رای گناهانت قرار دهد؛ زختنی را سبب رتیماریخداوند ب:  مبتال شده بود فرمودیه به مرض کارانشی از یکی به السالم هی علنیرالمومنیام

و خداوند هر .  استی و کردار بدنی و تنها اجر و مزد در برابر گفتار زبانزد،یر ی گناهان را مانند برگ درختان می ندارد ولیمرض اجر و پاداش

  . برد یش، به بهشت م کردارکوی را بخواهد، از بندگان پاك سرشت نکه

  زهد

سوره ( مافاتکم وال تفرحوا بما آتاکم؛ ی تأسوا علالیلک:  قرار گرفته استدیتمام زهد در دو جمله از قرآن مج:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 ) 22 هی آد،یحد

. دی و به آنچه به شما داده شده دلشاد نگرددی نشونی بر آنچه از شما فوت شده غمگتا

  .  شادمان نگردد هر دو طرف زهد را دارا گشته استندهی که بر گذشته تاسف نخورد و بر آیس کو

   و رجاءخوف

: دیفرما ی خداوند مرای مباش؛ زمنی امت از عذاب خدا انی افراد انیبر بهتر:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام
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 امت نی افراد انی و بر بدترانکاری مگر مردم زباشند ی نممنی خدا افری از مکر و ک )99 هیسوره اعراف، آ( مکراهللا اال القوم الخاسرون؛ امنی فال

: دیفرما ی خداوند مرای مشو؛ زدیاز رحمت و لطف خدا نوم

)87 هی آوسف،یسوره ( من روح اهللا اال القوم الکافرون؛ اسیی الانه

.  مگر کافرانباشند ی نمدی رحمت خدا نوماز

انهیعام يپاسخها : سی ویکمفصل

   خاور و باخترمسافت

  . دی روز خورشکی ریمس:  پرسش نمودند؛ فرمودالسالم هی علنیرالمومنی خاور و باختر را از اممسافت

  حساب

همان گونه که آنان را :  فرمودکند؟ ی که دارند محاسبه ميادی چگونه خداوند با تمام خلق با آن همه زدند؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی اماز

. دهد ی مي آن همه کثرت روزبا

 نند؟یب ی و او را نمکند ی چگونه خداوند با آنان حساب مدند؛ی پرسزی نو

  . نندیب ی و او را نمدهد ی ميآن گونه که آنان را روز: فرمود

  رزق

 که مرگ به سراغش ییز جاا:  فرمودرسد؟ ی از کجا به او مشی شود روزي نگهداری در اتاقي اگر مرددند؛ی السالم پرسهی علی حضرت علاز

  . دیآ یم

   حق و باطلفرق

 امام چهار انگشت دست دند،ی آن را از آن حضرت پرسيمعنا.  حق و باطل چهار انگشت استنیفاصله ب:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  . دمی دیی است که بگونی و حق ام،دی شنیی است که بگونیباطل ا:  گوش و چشم خود قرار داد، و آنگاه فرمودانیخود را جمع نموده و م

  نی آسمان و زمفاصله

  . دهی ستمديبه قدر مد بصر، و دعا:  فرموددند؛ی پرسالسالم هی را از آن حضرت علنی آسمان و زمفاصله

   آبمزه

  . دهد ی میآب طعم زندگ:  فرموددند؛ی پرسالسالم هی آب را از آن حضرت علمزه

ی فقهقواعد : سی ودومفصل

  ون پولک بدیماه

:  برد و به آنان فرمودفی فروشان تشری و آله سوار شد و به بازار ماههی اهللا علی در کوفه بر استر رسول خدا صلالسالم هی علنیرالمومنیام

  .  را که پولک نداردی آن قسم،ی از اقسام ماهدی و نفروشدینخور

   حرام گوشتپرنده

  .  و خار پشت پا ندارددان نهیچ که سنگدان و يا  از خوردن گوشت پرندهدیزیبپره
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   حرام گوشتوانیح

.  چنگال استي که دارايا  دارد و پرندهشی که دندان نيا  درندهوانی از خوردن گوشت حدیزیبپره

  دیص

  . باشد ی حالل مردی هر کس که او را بگي است و برادی هرگاه قادر بر پرواز گردد صپرنده

   ذبحآلت

  ).  از جنس آهن باشددی ذبح بالهیوس. ( آهنلهی مگر به وسباشد ی روا نمذبح

  استصحاب

 و آن را کند ی را دفع نمنیقی شک رای زد،ی عمل نماشی طبق تفتدی داشته باشد، پس در آن شک کند بانیقی يزی کس نسبت به چهر

  . شکند ینم

  ری ختین

 نی المومنری از آن دو خفته شد و مرد ماجرا نزد امیکی سمان،ی رکی آنان را گرفته هر دو را به يگری فرار کرده، دي شتر از مرددو

.  نداشته استياو جز اصالح قصد:  را ضامن نکرد و فرمودرندهی آن حضرت گد،ی مطرح گردالسالم هیعل

 مانند یسبه خدا سوگند من هرگز ک: دیگو ی وارد شده، چنانچه زراره مالسالم هی آن حضرت علنی از عترت طاهریاتی کلزی باره ننی در او

 دارند؟ يا  پرندگان حالل گوشت چه نشانهدم،ی پرسالسالم هی از آن حضرت علرای زام، دهی امام محمد باقر ندجعفر یاب

 ی رامشی را که در آن حال بالهاي و نخور گوشت پرنده ادهد، ی را حرکت مشی را که به هنگام پرواز بالهايا بخور گوشت پرنده: فرمود

 باشد؟ ی کدام نوعش حالل و کدام نوعش حرام منمیب ی که در جنگل مییها م تخدم،یگستراند پرس

.  است و بخور آن را که دو طرفش بزرگ و کوچک استينخور آن را که دو طرفش مساو: فرمود

 را به من فروخته زی کننی ا مردنیا:  از آنان گفتیکیدو نفر که با هم نزاع داشتند به نزد من آمده، : دیگو ی نقل شده که میلیل یاب  ابنزی نو

.  بوده استنی زهار ندارد و گمانم که در اصل خلقت چني مودمی که او را برهنه نمودنم دیو هنگام

! ؟ي کراهت دارزی تو از چه چکنند، ی میی باره چاره جونیمردم در ا:  گفتي به ویلیل یاب ابن

. ی است به نفع من حکم کنبی عنیاگر ا:  گتمرد

 ی که االن در شکم خود احساس ناراحتم،یگو ی و پاسخ تو را مگردم ی برمروم یصبر کن م:  پاسخش را ندانست، به او گفتیلیل یاب ابن

 نی در اای آد،ی به نزد محمد بن مسلم رفت و مساله را به او در مطرح کرد و پرسدهی خارج گردگری سپس داخل خانه شد و از در دکنم، یم

 ؟ي در نظر داریثیمحمد باقر حد امام جعفر یباره از اب

هر :  در نظرم هست که فرمودالسالم هی از آن حضرت علی اصل کلکی کنی به خاطر ندارم، وليزی خصوص چنیدر ا:  بن مسلم گفتمحمد

.  استبی کم باشد عای ادیچه که از اصل خلقت ز

 ان تبدوا الصدقات فهی شرهی درباره آی در کافزیودن آن نمود و ن ببی است و آنگاه نزد آنان بازگشته، و حکم به عیکاف:  گفتیلیل یاب ابن

. کوستی ني کاردی اگر به مستحقان انفاق صدقات آشکارا کن،یفنعما ه

مقصود از آن زکات واجب است :  آن حضرت نقل شده است که فرموداز

. دی آبرومند رسانرانی به فقینوان تخفوها و توتوها الفقراء و اگر در پنها: گفتم پس مقصود از: دیگو ی ميراو

 ست؟یچ

 نگهداشتن را مستحب دهی در فرائض اظهار نمودن را و در نوافل کتمان کردن و پوشالسالم همی صدقات مستتحب و ائمه علفرمود

. اند دانسته یم
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 است از علم که هزار باب از آن ی بابالضرر و االضرار است، که آن:  و آله نقل شدههی اهللا علی که از رسول خدا صلی از جمله قواعد فقهو

 ي درخت خرماي رفتن به سوي متعلق به برای در باغستانییسمرة بن جندب درخت خرما:  است کهنی و داستان آن چنشود، یگشوده م

ع عبور از خانه اذن  نخست با زبانخوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقي انصارگرفت ی و از او اجازه نمگذشت ی ميخود از منزل انصار

. گرفت ی و از او اجازه نمگذشت ی مي خود از منزل انصاري درخت خرماي رفتن به سوي سمره براردیبگ

 به نزد دی بدنی اي سمره سربرتافت، و چون انصارردی نخست با زبان خوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقع عبور از خانه اذن بگيانصار

 کار خالف سمره به نی را از اي داشتن انصارتی را عرضه داشت رسول خدا موضوع شکاانی برد و جرتی و آله شکاهیعل اهللا یرسول خدا صل

 او ی درخت بر آمده ولي گذارمتی که رسول خدا در مقام قنی سمره ابا کرد، تا اد،ی نماذانی داد و از او خواست تا به هنگام ورود استغامیاو پ

 و هی اهللا علی با هم قبول نکرد، سرانجام رسول خدا صلی را به او بدهند ولمتشی که حاضر شدند چند برابر قنی تا ادیورز یهمچنان امتناع م

:  رو کرده و فرمودي و آله به انصارهی اهللا علی موقع رسول خدا صلنی در ارفت،ی در بهشت مورد معاوضه قرار داد، سمره نپذی را با نخلآنآله 

. ستی با ضرر رفتن روا نری فانه الضرر والضرار، حقا که ضرر رساندن و زندازی را به نزد او ببرو درخت را بکن و آن

 و آله را هی اهللا علی صلغمبری پشنهاداتی ناپاك باشد، آن همه پی و سرشتثی خبی نفسي دارای که کسنی استی شگفت نيجا: مؤلّف

. ردینپذ

.  بصره را به سمره داد و او به کوفه آمد و هشت هزار نفر را کشتتی حکم والادی آمده، ز50 سال عی در ضمن وقاي طبرخی در تارو

!  باشد؟گناه ی تن از آنان بکی يدی نترسچیه:  به او گفتادیز

  .  ندارمی ترسچی مانند آنان هياز کشتن افراد:  پاسخ دادسمره

واناتی حاتیجنا : سی وسومفصل

   دعا کردی در حق علامبریپ

 از ی جمعانی که آن بزرگوار در می و آله اتفاق افتاده، پس هنگامهی اهللا علی در زمان رسول خدا صلهی قضنی را کشته بود، ای االغي نرگاو

 نیدر ا.  نزد آن حضرت آمده و نزاع خود را مطرح کردندي دعونی آنان بودند، نشسته بود طرفانی در مزیاصحاب خود که ابوبکر و عمر ن

!  کني آنان داورنیب: بوبکر رو کرده و فرمود خدا به اامبریموقع پ

.  را کشته استگری دوانی حیوانی حرای زست؛ی نیضمان:  گفتابوبکر

. عمر گفتار ابوبکر را تکرار کرد!  آنان قضاوت کننیتو ب:  به عمر فرمودامبریپ

! کن آنان حکم نیب:  رو کرد و فرمودالسالم هی علی و آله به علهی اهللا علی خدا صلرسول

. ستندیاگر گاو در استراحتگاه االغ داخل شده، صاحبان گاو ضامن االغ هستند، و در صورت عکس ضامن ن:  فرمودالسالم هی علیعل

. نیی بقضاء النبیقضی من ی جعل منيالحمداهللا الذ:  آسمان بلند کرد و فرمودي و آله دست به سوهی اهللا علی هنگام رسول خدا صلنی ادر

، ص 10 ج ب،یتهذ. 352، ص 7 ج ،یفروع کاف. (کند ی مي داورامبرانی پي را که به قضاوتهایا که قرار داد از خاندانم شخص ري خداسپاس

 نیی ابتدا تبستندی و آثار کم هم نخی آن که در تارری و نظاهی قضنی و آله در اهی اهللا علی که رسول خدا صلستی نی و تصادفیاتفاق. 229

 و هی اهللا علی خدا صلامبری پدهی حکم مسأله بر همه ظاهر گردانی آنان از بي ارجاع نموده و آنگاه که عجز و خطانگرای به دراحکم مسأله 

 دی و تاکحی تصرگرانی تخطئه دانای خواسته و سپس هم به صحت قضاوت آن حضرت و احالسالم هی علنیرالمومنیآله قضاوت مسأله را از ام

 است که به علت السالم هی علنیرالمومنی مطلب است که تنها امنی انی مبیبه روشن) ص( اکرم امبری پيو و اثبات از سی نفنینموده است، ا

 ی مقام و منصب الهنی چني تصدستهی علم و عمل شاثی امت اسالم از حيو رهبر) ص( از رسول خدا ینی خالفت و جانشطیدارا بودن شرا

 راه حق روشن نی گشته است، تا از اداری بر همه کس آشکار و پدهی حکم مسأله شرعانی آنان در به که کرارا خطا و اشتباگرانیاست، نه د

 تا هر که هالك نه؛ی عن بی من حییحی و نهی من هلک عن بهلکیل.  نماندی باقي عذری کسيشود، و حجت بر مردم تمام گردد، و برا

)) مولف (42 هیسوره انفال، آ.  ابد رسداتی اتمام حجت به ح است ازيابد اتی حقی است بعد از اتمام حجت هالك شود و هر که الیشدن

ستی اسالم ضرر ندر
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 بهائم را اتی و آله جناهی اهللا علیرسول خدا صل:  مرد شکم شترم را پاره کرده، عمر گفتنیگاو ا:  از آنان گفتیکی نفر نزد عمر آمدند؛ دو

. موجب ضمان ندانسته است

 نیدر ا. ستی و تحمل ضرر روا ندنی در اسالم ضرر رسانیعنیال ضرر وال ضرار : رسول خدا فرموده: ر فرمود به عمالسالم هی علنیرالمومنیام

 صاحب گاو گاوش را از دندی کردند دیدگی و چون رسست،یمورد اگر صاحب گاو گاوش را در راه شتر بسته ضامن شتر است، و گرنه ضامن ن

  .  شتر را از صاحب گاو گرفت و به صاحب شتر دادي طبق فرموده آن حضرت حکم کرد و بهاروستا آورده و در راه شتر بسته است، پس عمر

  ستی ستمگر نیعل

 چند نفر بر آن حضرت وارد شده، نزاع خود ي بود، روزمنی و آله در هی اهللا علی از طرف رسول خدا صلالسالم هی علنیرالمومنی که امیهنگام

صاحب اسب گواه آورد که اسب، خود از خانه فرار .  لگد زده و او را کشته استي و به مردختهی گر از آنانیکیاسب :  مطرح کردندنیرا چن

. تکرده اس

 در حق ما ظلم یعل:  و آله آمده و گفتندهی اهللا علی به نزد رسول خدا صلمنی مقتول از يای حکم به عدم ضمان نمود اولالسالم هی علیعل

.  کرده استمالی کشته ما را پاينموده و خونبها

 و خالفت پس از من از آن تی نشده است و والدهی ستم نمودن آفري و براست،ی ستمگر نیعل:  و آله به آنان فرمودهی اهللا علی صلامبریپ

  .  کافر استتشیاوست، حکم و سخنش حق، و منکر وال

   بر کشتزارضرر

: فرمود ی و مدانست، ی موجب ضمان نمآوردند ی وارد مگرانیز بر کشتزار د را که در روواناتی حيبهای و آساتی جناالسالم هی علنیرالمومنیام

. دانست ی شبانه آنها را موجب ضمان صاحبان آنها مي ضررهای کند، ولي از زراعتش پاسداردیصاحب زراعت در روز خودش با

   سگتیجنا

  . دانست یگرفتن او را در شب موجب ضمان نم گاز ی ولدانست ی روزانه سگ را موجب ضمان صاحب او متی جناالسالم هی علیعل

   اهل خانهضمانت

. ستندی ضامن ني اگر بدون اجازه وارد شدی و سگ خانه تو را گاز گرفت، آنان ضامن هستند، ولي با اجازه اهل خانه وارد خانه شداگر

   سرکشوانیح

  . کرد ی بعد صاحبش را ضامن مي نوبتها دری ولدانست، ی سرکش را موجب ضمان نموانی حمله حنی اولالسالم هی علیعل

  لیتفص

 و دانست ی موجب ضمان صاحبانشان مآوردند ی کردن با دست و پا وارد ممالی در اثر پاانی را که چارپاییانهای زالسالم هی علنیرالمومنیام

  ). که زننده ضامن است( را زده باشد وانی حی که کسنی مگر ادانست ی موجب ضمان نمآوردند ی را که به واسطه لگد انداختن وارد میاتیجنا

  وانی راکب، و قائد حضمانت

 دانست ی موانی حي پايانهای قائد را تنها ضامن زیول. نمود ی موانی حي دست و پايانهای را ضامن زوانی راکب حالسالم هی علنیرالمومنیام

  . نه دست او
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  ها میحر

 کشتزار شصت ذراع و ياری چهل ذراع، و دو چاه آبشود ی آب دادن شتر حفر مي که برای چاهفاصله دو: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

.  باشددیدو چشمه پانصد ذراع با

  .  هفت ذراع آن به کوچه اختصاص داردباشد، ی که مورد نزاع ميا  کوچهو

  قراردادها

 ی از آن باقيزی اگر چی بدهکار نباشد ولیا بخورند مال را ذبح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام گوسفند ري گوسفنديمرد

.  آن باشندي تمام بهايگذاشتند بدهکار

.  نموديری و از پرداخت غرامت جلوگاد،یمورد خوردن مطلقا باطل است چه کم و چه ز دري به آنان فرمود شرطبندالسالم هی علنیرالمومنیام

 است و آنچه که حی قرار دهد، اصل عقد صحی پدر زن مالي و برادی ازدواج نمای که با زنیسک:  نقل شده که فرمودالسالم هی حضرت رضا علاز

  . باشد ی پدر قرار داده باطل ميبرا

باتیتاد : سی وچهارمفصل

  ي داورینوع

. خاب کند آنها را انتنی عرضه داشتند تا آن حضرت خوش خطترالسالم هی علری خط خود را خدمت حضرت امي نمونه های آموزاندانش

 د،یبه معلم خود برسان:  است، و جور در آن همانند جور در حکم است، و آنگاه به آنان فرمودي نوع داورکی هم نیا:  فرمودالسالم هی علیعل

  . شود ی از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته مشی شما را بب،یاگر در مقام تاد

  میتی کودك

.  او را بزنیزن ی که به سبب آن فرزند خود را میی و از هر خطا را مانند فرزند خودت ادب کنمیتی کودك

   قماربازانبیتاد

 لیما هذه التماث:  به آنان فرمودالسالم هیامام عل.  شطرنج مشغول بودندي به بازدی چند نفر را دگذشت ی می از راهالسالم هی علنیرالمومنیام

 د؟یا ستادهیا بر آنها ا که شمی تمثالهائنی استندی انتم لها عاکفون؛ چیالت

  .  نموده، در آفتاب معلق نمودبی آنان را تادپس

  هیتنب

 تیآن حضرت چنان بر دستش کوفت که دستش قرمز شده و آنگاه از ب.  آوردندالسالم هی علنیرالمومنی را که استمناء کرده بود نزد اميمرد

  . المال به او زن داد

   وظائف اماماز

 دهندگان هیمقصود کرا( دهندگان هیبر امام واجب است که دانشمندان فاسق و پزشکان نادان، و کرا: فرمود ی مالمالس هی علنیرالمومنیام

. دیمفلس را حبس نما)  استواناتیح

  هی سفجوان

نچه افالس  حبس شود، و چنادی باکند ی که قرض خود را ادا نميشخص بدهکار:  فرمودزیو ن.  شود تا عاقل گرددي نگهداردی باهی سفجوان

 و طلبکارانش را سر دهد ی خود را نميهای که بدهیو کس. دی خود را ادا نماونی به دست آورده و دی تا مالکنند یاو ثابت گردد او را آزاد م
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ع ورزد امام  کند، و اگر امتنامی طلبکارانش تقسنی بونشی را به نسبت دشیی که داراکنند ی شود، و آنگاه او را وادار می زنداندی بادواند یم

  . کند ی کار را منیا

  عالج

 ي هنگام موالنیدر ا. دیی پسر زاي از مشترزی فروخت، کنيپدر را به مرد)  فرزند داردشی که از مواليزیکن (دهی بدون اجازه پدر وليپسر

 کرد، ی انکار ميوخته است، مشترام آن را به تو فر  من است و پسرم بدون اجازهدهی ولزی کننیا:  به مخاصمت برخاست و گفتياول با مشتر

.  بردندالسالم هی علریخصومت به نزد حضرت ام

 ی کند عليا  چارهشی حضرت را سوگند داد تا برايمشتر. ری بگي و پسرت را از مشترزیکن:  اول فرمودي به موالالسالم هی علنیرالمومنیام

.  جوان را نگهداشتي مشترد؛ید خودت نگهدار تا پدرش معامله را امضا نمارا نز)  اوليپسر موال(جوان فروشنده :  به او فرمودالسالم هیعل

. فرزندم را رها کن:  گفتي اول به مشتريموال

. یی که پسرم را به من رد نمانی مگر ادهم یبه خدا سوگند او را به تو نم:  گفتيمشتر

  . در را اجازه داد بدون ماي تنها معامله پسر مشتردی بدنی اول چون ايموال

   در مسجدگو افسانه

  .  کردرونی بر بدنش بنواخت و او را از مسجد بانهی آن حضرت با تازکند، ی میی افسانه گودی را دي در مسجد مردالسالم هی علنیرالمومنیام

   مسلمانتازه

 به او السالم هیآن حضرت عل.آوردند السالم هی علی بودند نزد حضرت علدهی شده دانی را که تازه مسلمان شده و با او خوك بری نصرانيمرد

 ؟ي شدی خطائنیچرا مرتکب چن: فرمود

. دمی گردازمندی شدم و به خوردن گوشت نماریب: گفت

. زدم ی به تو حد مياگر گوشت خوك را خورده بود: و آنگاه به او فرمود. ی داشتنکهی با ايچرا از گوشت بزغاله استفاده نکرد: السالم هی علیعل

  . دی گردي او را زد که بولش جاريپس به قدر. کنم ی مبیتو را تاد اکنون یول

   آمدادرسیفر

 آنان را از هم جدا نموده و کردند، ی زد و خورد مدی راه دو مرد را دنی شد، در برونی همدان بلهی از قبالسالم هی علیعل:  آمدهي کامل جزردر

 را ردپس دو م.  آمدادرسیفر: فرمود ی به جانب او شتافت و مالسالم هی علنیرالمومنیام. دی شنيا  استغاثهيبه راه خود ادامه داد، ناگهان صدا

ام که  ام به هفت درهم و با او شرط کرده  مرد فروختهنی به ایراهنیپ! نیرالمومنی امای:  داشته و گفتتی شکايگری از آنان از دیکی که دید

 از او دهی را به من داده است، و من از گرفتن آنها امتناع ورزوبی معي درهمهانی دهد و او الی به من تحوبی سالم و بدون عيدرهمها

.  به صورتم زدیلی دراهم سالم نمودم، پس سطالبهم

! ریقصاص بگ: به شرط خود وفا کن، و آنگاه به مضروب فرمود: به او فرمود.دیگو یراست م: ؟گفتییگو یچه م:  به زننده فرمودنیرالمومنیام

 عفو کنم؟ ای: مرد گفت

.  آن با خود توستاریاخت:  فرمودالسالم هی علامام

 هتک ي سزانیا:  به او زد و فرمودانهی او را بر دوش گرفت و آن حضرت پانزده تازيپس مرد.  او رادیریبگ:  سپس به همراهان خود فرمودو

  . حرمت توست نسبت به آن مرد
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 به کتاب و سنتاستناد : سی وپنجمفصل

   علقههید

 هی ددیآن مرد با:  فرمودریحضرت ام. سقط کرد)  خون بستهيمقدار (يا  وارد ساخت، زن بر اثر آن ضربه علقهی بر شکم زنيا  ضربهيمرد

)11 هیسوره مومنون، آ.... (نیولقد خلقنا االنسان من سالله من ط:  را تالوت نمودفهی شرهی آنی به زن بدهد، و اناریعلقه را در چهل د

 م،ی سپس آن نطفه را پاره خون بسته گرداندمیقرار داد) رحم( استوار ی و سپس آن را در قرارگاهمیدیافریانسان را از خالصه گل ب قی تحقبه

 پس م،یدی پس آن استخوانها را گوشت پوشانمیدی گرداني پس آن گوشت را استخوانهام،یدی گرداندهیپس آن خون بسته را مانند گوشت جو

.  استنندگانی آفرنی که بهترییپس بزرگ است خدا). میدی در آورده و در او روح دمیاو را به صورت انسان (گری دیشنی او را آفرمیدیآفر

 نی و جنناری از تمام شدن خلقتش هشتاد دشی و استخوان پنار،ی و مضغه شصت دنار،ی و علقه چهل دنار،ی دستی نطفه بهید:  آنگاه فرمودو

. باشد ی مناری روح هزار ددنی و پس از دمار،نی روح صد ددمیکامل قبل از دم

 آنها عاجز ي قرآن استدالل نمود، در قبال ابوبکر که از معنااتی اب و کالله به آي در معناالسالم هی گذشت که آن حضرت علنی از اشی پو

 فهی شرهی آنی کند، آن حضرت به اي که بطور اجبار تن به زنا داده بود حد جاری آن هنگام که خواست بر زنزیو در قبال عمر ن. ماند

 ی که عثمان خواست زنیو هنگام. و نگذاشت به او حد بزند ) 173 هیسوره بقره، آ. (هی باغ وال عاد فال اثم علریفمن اضطر غ: داستدالل نمو

سوره ... (و حمله و فصاله:  استشهاد نمودفهی شرهی دو آنی به االسالم هی بود حد بزند، آن حضرت علدهییرا که پس از شش ماه فرزند زا

 ي قرآن در معنااتیو نگذاشت به او حد بزند و گذشت استناد آن حضرت به آ ) 232 هیسوره بقره، آ... (رضعنی الوالداتو ) 13 هیاحقاف، آ

  . می و قدنیجزء و سهم و ح

   مستحبعمل

احل : دیفرما ی می تعالي خدارای زد؛ی نمازشی ماه رمضان آممستحب است مرد با همسر خود در شب اول: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

  .  با همسرانتانزشی شما در شب ماه رمضان آميحالل شده است از برا )186 هیسوره بقره آ( نسائکم؛ ی الرفث الامی الصلهیلکم ل

   سه عملبازگشت

ت که بازگشت آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود که سه عمل اس:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام: در خصائص آورده) ره (ی رضدیس

 مردم، يا )22 هی آونسیسوره ( انفسکم؛ ی علکمی الناس بغهای اای. ری شکستن، مکر و تزومانیستم کردن، پ: اند  ذکر شدهمیدر قرآن کر

.  کردن شما بر خود شماستم و ستیسرکش

  .  بد، مگر به اهل خودشرنگی نکند یاحاطه نم ) 9 هیسوره فتح، آ( نفسه؛ ی علنکثی من نکث فانما و

   زردنینعل

سوره بقره،  (ن؛یانها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظر: دیفرما ی خداوند مرای زکند؛ ی زرد اندوه را کم منینعل:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  . گرداند ی است زرد که نظرکنندگان را شاد و مسرور ميگاو ) 68 هیآ

  ی الهشیآزما

 ؟يچگونه صبح نمود.  از آن حضرت عبادت نموده عرضه داشتندی شده بود، گروهماری بالسالم هی علنیرالمومنیام

.  و شريبه بد: فرمود

! د؟یگو ی گونه سخن منی همانند شما ای کسایآ! سبحان اهللا: گفتند

و ما شما را : یعنی ) 34 هی آاءیسوره انب( ترجعون؛ نای فتنه والری بالشر و الخو نبلوکم: دیفرما ی می تعاليخدا:  فرمودالسالم هی حضرت علآن

 و فقر است، به يماری و شر ب،يازین ی و بی تندرستری همانا خدی ما بازگرديبه سو) و به هنگام مرگ (میازمائی مبتال کرده بکیبه بد و ن

  .شیجهت امتحان و آزما
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   برخاستعثمان

 نموده و دی را صیکبک) باشد ی از اطراف آن می خارج از محدوده و مقصود از حرم مکه معظمه تا مقدار مشخصنیکنسا( نفر از اهل حل چند

 ری غي بلکه افرادمیا  است که ما خود آن را شکار ننمودهيدی صنیا:  نمودند، عثمان گفتمیآن را پخته به عثمان که در حال احرام بود تقد

 خوردن السالم هی علیعل:  گفتي مردانیاز آن م. باشد ی ما بدون مانع مي خوردن آن برانیاند بنابر ا آورده ما ي نموده برادی صرامحرم آن 

. شمرد ی نمزی را جايدی صنیچن

 با ما ادیتو ز:  عثمان به آن حضرت گفتد،ی وارد گردنی خشمگيا افهی با قالسالم هی علیعل.  را به نزد آن حضرت فرستادی کسعثمان

 ؟یکن یمخالفت م

 اهللا ی پنج تخم شتر مرغ نزد رسول خدا صلي از شما که بخاطر دارند مردی خدا را درباره کسانکنم ی مادی:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

ه خود  گامهی موقع عثمان برخاست و داخل در خنی دادند، در ای دوازده نفر از صحابه رسول خدا بر آن گواهي به وغمبری و آله آورد و پهیعل

  .  اهل حل گذاشتي و طعام را برادیردگ

   حجسفر

ولو ارادوا الخروج ال عدواله : دیفرما ی خداوند مرای زد؛ی مقدمات سفرش اقدام نماهی از شما بخواهد حج برود خودش در تهیهرگاه کس: فرمود

  . کردند ی م آمادهی آنان ساز و برگياگر آنان اراده خروج داشتند برا ) 45 هیسوره توبه آ(عده؛ 

و ما : دیفرما یو خداوند م. بتی زخم و رنج و مصی حتشود، ی از گناه برخاسته مي هرگونه بالء و فقررای از ارتکاب گناهان؛ زدیزیبپره: فرمود

است که  یآنچه برسد شما را از آفات، پس به سبب گناهان ) 29 هی آيسوره شور. (ری عن کثعفوای و کمیدی فبما کسبت ابهیاصابکم من مص

  . گذرد ی از گناهان در مياری شما فراهم آورده و خداوند از بسيدستها

  حی ناحق شراحکام

وارد شده از آن حضرت از حکم ) امام محمد باقر (السالم هی علجعفر ی بر ابلی و سلمه بن کهبهیحکم بن عت: دی گوی بن حجاج معبدالرحمن

. شاهد با سوگند پرسش نمودند

 نزد شما در کوفه بدان حکم السالم هی علی علنی آن حکم نموده و همچنلهی و آله به وسهی اهللا علیرسول خدا صل:  فرمودالسالم هی علامام

 به همراه داشت بر ی که زرهی در حالیمی در مسجد کوفه نشسته بود ناگهان عبداهللا بن قفل تمالسالم هی علی فرمود علنکهینموده است، تا ا

: عبداهللا گفت.از او ربوده شده است) نیجنگ صف( زره طلحه است که در روز بصره نیا:  به عبداهللا گفتالسالم هی علیعل.  گذشترتآن حض

.  زره طلحه است که در روز بصره از او ربوده شده استنیا: فرمودنیرالمومنی به قضاوت نشست، امحی رفتند، شرم،یرو ی می قاضحیبه نزد شر

.  دادی امام حسن را آورده بر آن گواهالسالم هی علیعل!اوری شاهد بباره نیدر ا: حیشر

.  با او باشديگری که دنی مگر اکنم ی نفر حکم نمکی یبا گواه: حیشر

.  دادی قنبر را آورد و او بر آن گواهی علحضرت

. ستیقنبر برده است و شهادتش نافذ ن: حیشر

 ی تکانحی موقع شرنیدر ا. سه بار قضاوت به ناحق نمود) حیشر( مرد نیکه ا زره را ریبگ:  شده به قنبر فرمودنی خشمگالسالم هی علیعل

 که علت سه بار قضاوت ناحق مرا به نی دو نفر قضاوت نخواهم کرد مگر انی وقت بچی هن،یمن پس از ا: خورده و به آن حضرت عرضه داشت

 و آله هی اهللا علی که رسول خدا صلنی با ااوریگواه ب: یردم گفت که طرح دعوا کیهنگام!  بر تويوا:  به او فرمودنیرالمومنیام. دییمن بگو

 آنگاه ده،ی رسول خدا را نشنثی حدنی او ادیشا:  پس من گفتمشود، ی شود بدون اقامه گواه گرفته مافتیفرموده مال ربوده شده هر جا که 

 اهللا ی که رسول خدا صلنی با اکنم، ی شاهد حکم نمکی شاهد است و من با شهادت کیاو : ی داد، پس گفتی گواهآنحسن را آوردم و بر 

 برده حکم یاو برده است و من با گواه: ی داد، پس گفتیسپس قنبر را آوردم و گواه.  شاهد و سوگند، حکم نموده استکی و آله با هیعل
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 مامون و مورد نی بر امور بزرگتر مسلمنیمسلمامام !  بر تويوا: و آنگاه فرمود.  استرفتهی باشد پذعادل برده اگر ی که گواهنی با اکنم، ینم

  . اعتماد است

ی به کتب آسمانداللاست : سی وششمفصل

   مجازاتینوع

 هنگام چند نفر را که در روز ماه رمضان افطار کرده بودند نزد آن حضرت نی در مسجد کوفه نشسته بود، در االسالم هی علری حضرت اميروز

. آوردند

 د؟یا  شما در روز ماه رمضان غذا خوردهایآ: دینان پرس از آالسالم هی علیعل

. بله

 د؟ی هستيهودی

. نه

 د؟ی هستینصران

. نه

 اسالم است؟ نی که مخالف ددی دارینی چه دپس

. می هستمسلمان

 د؟ی مسافرپس

. نه

. رهی نفسه بصیبل االنسان عل: دیرماف ی می تعالي خدارای زمی نداری که موجب افطار شما شده و ما از آن اطالعدی داريماری بایآ

. می نداريماری بچیه

 د؟یده ی می و آله گواههی اهللا علی خداوند و رسالت محمد صلیگانگیبه :  تبسم نمود و به آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. میشناس ی محمد را نمی ولمی خدا را قبول داریگانگی

.  فرستاده خداستمحمد

. میو را قبول ندار ايامبری پما

.  شما را به قتل خواهم رسانددی ندهی محمد گواهيامبری بر پاگر

.  بکنیخواه ی چه مهر

 هم حفر نموده و با کی دستور داد آنان را به خارج کوفه برده و دو گودال نزدی انتظامنی به مامورالسالم هی علنیرالمومنی موقع امنی ادر

.  دود خواهم کشتلهیشما را به وس:  دهند، و آنگاه به آن گروه فرمود آنها را به هم ارتباطيا روزنه

 گودال انداخت و انی در می آنان را به آرامالسالم هی موقع امام علنیدر ا. استی دننی بکن همانا حکم تو تنها در ایخواه یهرچه م: گفتند

 نه؟ ای دیا  خود برگشتهدهی از عقای آدیگوئ ی چه مزد یگ م بانشانی بر اوستهی آتش افروختند و پگریآنگاه دستور داد در گودال د

.  دود کشته شدندلهی که به وسنی انجام بده، تا ایخواه یهر چه م: گفتند یم

 فی روز که آن حضرت در مسجد تشرکی نکهیتا ا. گفتند یها م  و مردم درباره آن سخندی خبر در گوشه و کنار و در شهرها منتشر گردنیا

 از بستگانش وارد کوفه شده و ی او و پدرانش معتقد بودند با گروهیی و دانای به بزرگنهی مدانیهودی که نهی از اهل مديهودی يدداشت، مر

 از ی دادند که ما قومغامی پالسالم هی مسجد بار انداختند، و به آن حضرت علرونی در بدهی به طرف مسجد جامع کوفه رهسپار گردمایمستق

 م؟ی ما بر شما وارد شوای د،ییآ ی شما به نزد ما مای آمی داریی حجاز آمده با شما گفتگو که ازمی هستهودی

). شوند ی مسلمان میعنی( وارد مسجد خواهند شد يبه زود: فرمود ی رفت و مرونی خود به طرف آنان از مسجد بالسالم هی علنیرالمومنیام

 ست؟یمطلب شما چ:  فرمودشانیپس به ا
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 ؟يا  محمد گذاردهنی است که در دی چه بدعتنیا! طالبی پسر ابيا:  گفتبزرگشان

 ؟یچه بدعت:  فرمودحضرت

. يا اند با دود کشته  نبوت محمد را منکر بودهی خداوند اقرار داشته ولیگانگی را که به ی گروهمیا دهیشن:  گفتيهودی

 و به حق کنائس ده،ی نازل گردالسالم هی علیر کوه طور بر موس که ديا هی به حق نه آدهم یتو را سوگند م:  فرمودي به ونیرالمومنیام

 ی نبوت موسی خداوند بودند ولیگانگی بن نون آورده که معترف به وشعی را نزد ی کسانی که پس از وفات موسیدان ی مایآ... پنجگانه قدس

 به قتل رساند؟ بی ترتنی آنان را به هموشعی شتندرا قبول ندا

. دانم یم:  گفتيهودی

 آورد و به رونی خود بي از قباي کاغذيهودیپس . ی هستی که تو صاحب سر و رازدان موسدهم ی میگواه:  گفتيهودی هنگام نی ادر

. ستی کاغذ را باز نموده و آن را نگاه کرد و سپس گرالسالم هی علیعل. دست آن حضرت داد

 ؟یدان ی مگر خط آن را میو تو عرب هست است یانی کاغذ که به خط سرنی ا؟یکن ی مهیچرا گر:  گفتيهودی

.  اسم من در آن نوشته شده،يآر: فرمود

 ست؟ی چیانیاسمت را به من نشان بده و بگو نام تو به لغت سر:  گفتيهودی

. باشد ی مای الیانینام من به سر:  حضرت اسم خود را به او نشان داد و فرمودآن

 عتی آنان با آن حضرت بیو همگ. شانی به مردم از جهانهای هستی و آله اولهی اهللا علی صلغمبری که تو پس از پدهم ی میگواه:  گفتيهودی

. نموده، وارد مسجد شدند

.  ثبت نموده استکان،ی را که هرگز مرا فراموش نکرده، و نام مرا در طومار نيسپاس خدا:  فرمودالسالم هی علیعل

 اهللا ی صلغمبری جواز قتل منکر نبوت پيگری عدم جواز دخول اهل کتاب در مساجد، و دیکی :شود ی خبر، دو مطلب استفاده منی ااز: مؤلّف

  .  و آله ولو آن که موحد باشدهیعل

  گری دانی دادن از کتب ادخبر

 ابی شرفالسالم هی علنیرالمومنی که آورده و آنگاه به محضر امنی نزد ابوبکر آمده تا اهودی ي از علمایگروه: در ارشاد آورده) ره (دی مفخیش

 يا  بن عمران نشسته بود، ناگهان فرشتهی موسي آمده که روزتانی از کتابهای است که در بعضنی نه چنایآ: شدند، آن حضرت به آنان فرمود

  . گذشت10 که از فصل یلیتا آخر خبر به تفص... از مشرق به نزد او آمد

گرانی بر خالف دحکم : سی وهفتمفصل

  گرمابه

. باشد ی و عفتش کم ما،ی و حاد،یرنج و زحمتش ز!  است گرمابهیبدجائ:  و عمر داخل در گرمابه شدند، عمر گفتالسالم هیل عی علحضرت

  . آورد ی مادی و آتش را به دیزدا ی بدن را می است، چرك و آلودگییبلکه آن خوب جا:  السالم به او فرمودهی علری امحضرت

  ها  گوشتنیذتریلذ

.  گوشتها گوشت مرغ استنیتر زهیپاک: عمر گفت.  آمدانی از گوشت به م حضور عمر سخندر

 به بی قرای است که به پرواز در آمده يا  گوشتها گوشت جوجهنیتر زهیمرغ بسان خوك پرندگان است، پاک:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  . آن باشد

   مخالفت کردعثمان

 ي و عثمان محاذستادی سر او اي نماز خواندن بر او محاذي براالسالم هی علرینمودند، حضرت ام رفت و او را کفن ای که عمر از دنیهنگام

. شیپاها
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.  درست استام ستادهی که من انجایا:  به عثمان فرمودالسالم هی علیعل

 پس به د،یمر اختالف کردچقدر زود پس از مرگ ع:  هنگام عبدالرحمن بن عوف گفتنی در اام، ستادهی که من انجایبلکه ا:  گفتعثمان

  .  بوددهی برگزنی مسلمضهی فري نمازهايشوایگونه که او تو را به عنوان پ خودت بر جنازه عمر نماز بخوان همان:  رو کرده و گفتبیصه

   از ظالم معذورترستلیبخ

 شخص ظالم، توبه رای زست؛ی ننی چن: پس به او فرموددی سخنش را شنالسالم هی علریحضرت ام.  از ظالم معذورترستلیبخ: گفت ی ميمرد

 نه به دهد، ی آنگاه که بخل ورزد نه زکات ملی بخی ولشود، ی مياش بر  و ذمهدینما ی و اموال مردم را به صاحبانشان رد مکند یو استغفار م

  .  در آن داخل گرددلیه بخو حرام است بر بهشت ک. دینما ی مییرای پذی و نه از مهمانآورد، ی و نه صله رحم بجا مکند ی کمک ميریفق

   اهل باطلعمل

 عرضه يعده ا. خاست ی و آنگاه برمنشست ی می اندکداشت ی سر از سجده دوم بر مالسالم هی علنیرالمومنیهرگاه ام: دیگو ی بن نباته ماصبغ

. خاستند یم بر کراستی بلکه بعد از سجده کردند، ی نمنی از شما ابوبکر و عمر چنشیپ! نیرالمومنی امای: داشتند

  . دیافزا ی نماز مری رفتار بر عظمت و توقنی ارای عمل اهل باطل است؛ زنیا:  السالم فرمودهی حضرت علآن

  هودای هود و قبر

 ی علسپردند، ی مردگان خود را در اطراف آن به خاك مان،یهودی بود که ی قبر بزرگلهی در نخدیگو یاصبغ بن نباته م:  نصر آمدهنی صفرد

 ند؟یگو ی قبر چه منی مردم درباره اد؛ی پرسسالمال هیعل

.  وفات نموده استنجای آمده و در انی سرزمنی است، آنگاه که قومش از اطاعت او سربرتافتند بدامبری قبر هود پندیگو یم:  حسن گفتامام

 است، آنگاه عقوبی پسر بزرگ هودای قبر نیترم، ا قبر از آنان آگاهنی حقا که من نسبت به اند،یگو یدروغ م:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. بله:  گفتندشود؟ ی مدای پی شخص مطلعی نواحنی در اایآ: فرمود

منزل تو کجاست؟ : امام به او فرمودند.  را به نزد آن حضرت آوردندی کهنسالرمردیپ

. ایدر ساحل در: گفت

اش با کوه سرخ چقدر است؟  فاصله: فرمود

.  استکیبه آن نزد: گفت

 ند؟یگو یقوم تو درباره آن چه م: فرمود

.  استي قبر ساحرندیگو یم: گفت

 تابان ییها  هفتاد هزار نفر از پشت شهر کوفه با چهرهامتیدر روز ق: آنگاه فرمود. هودای قبر نی آن قبر هود است و اند،یگو یخالف م: فرمود

. شوند یهمچون مهر و ماه محشور شده بدون حساب داخل در بهشت م

 می فرموده نقل کنانی عمر و ابوبکر بي و دو دختر تبع که براغمبری پالی مناسب است داستان داللت آن بزرگوار را از قبر داننجای ادر: مولف

).  فصل خارجندنیاگر چه از موضوع ا(

 دستور داد قفل را شکستند، د،یفل شده د قی شهر شوش را فتح نمود در آنجا اتاقي اشعری که ابوموسیهنگام:  آمدهی اعثم کوفخی تاردر

 قد آن ي از بلندی که باطال کفن شده بود مشاهده نمود، ابوموسي آن جسدانی که در مدی دي به شکل قبری اتاق سنگ بزرگانیپس در م

 او از لهی به وسهایراق و عستهیز ی بوده که در عراق مياو مرد درستکار:  آن پرسش نمود؛ گفتندتیجسد در شگفت شده از اهل آنجا از هو

 و دیای تا نزد ما بمی درخواست نمودهای شده او را از عراقيدی شدیباران ی و بی ما دچار خشکی از قضا در سالاند، نموده یخدا طلب باران م

ا پنجاه نفر به عنوان گروگان  و لذا ممی که مبادا او را بازنگرداننی از ترس ادندی امتناع ورزي آنان از فرستادن ویول.  کندن ما طلب بارايبرا

 نمود، و ما از شی ما گشاي او براي دعالهی ما طلب باران نمود و خداوند به وسي تا او را بفرستند پس او را فرستادند و برامینزد آنان فرستاد

 و یا به عمر نوشت، عمر چگونگ رانی جریابوموس.  که نزد ما وفات نمودنی تا امی جا نگهداشتنی خود صرفنظر کرده او را در همنفرپنجاه 
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 نیا:  که فرمودالسالم هی علنیرالمومنی نداشت بجز امی رابطه اطالعنی کس در اچی داستان را از صحابه پرسش نمود، هنیصحت و سقم ا

 انیتا زمان مرگش ب او را ی و شرح زندگانسته،یز ی مگری دی بخت النصر و شاهانی بوده و در زمان پادشاهی الهامبرانی است که از پالیدان

 را به انیعمر جر. دی به دور از دسترس اهل شوش دفن نمایی آورده و در جارونی جسد را بسی بنویبه ابوموس: و به عمر فرمود. داشت

  را در آن دفنالی در وسط آن حفر و دانيخشک نموده و قبر) گذشت یکه از کنار شهر م( رودخانه را د دستور دای نوشت ابوموسیابوموس

 نقل السالم هی از امام صادق علریو در مناقب از ابوبص.  ساختي آن جاري بزرگ، مستحکم نموده آب را بر رويکنند و آنگاه آن را با سنگها

 شدند ی در ساحل عدن بنا کنند، و آنگاه که از ساختمان مسجد فارغ مي مسجدخواستند ی میدر زمان خالفت ابوبکر قوم: کرده که فرمود

 مردم خطبه خواند و آنان را سوگند يابوبکر برا.  نمودندیی داشته و از او چاره جوانی آنان به نزد ابوبکر آمده قصه خود را بخت،یبنا فرو ر

در قسمت راست و چپ آن موضع از سمت قبله :  به آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام. دی بگوداند ی می مطلبباره نی در ایداد که اگر کس

 جبار شرك زی عزي که به خدای هستم و خواهرم حبيمن رضو:  آنها نوشته استي که بر رودیرس یفر نموده به دو قبر م را حنیزم

 و سپس مسجدتان را بنا دی بر آنان نماز گزارده به خاکشان بسپاردهو بدن آنان برهنه است، پس آنان را غسل داده کفن نمو. میا دهینورز

  . افتندی عمل کرده آن را صادق السالم هی طبق فرموده آن حضرت علپس.  که بر جا خواهد مانددیکن

   سابقي طالقهاحکم

 مرده، و پس از ای ازدواج نموده و او را طالق داده و ي با ويگری دو بار او را طالق داده و آنگاه مرد دای بار کی که شوهرش ی درباره زنعمر

 بار او را طالق کی اگر مثال در سابق یعنی (آورد ی سابقش را به حساب ميتعداد طالقهااش شوهر اول او را به عقد در آورده،   عدهيانقضا

...).  وشتری فقط دو بار او را طالق دهد نه بتوانست یداده بود، حال م

 ی ولبرد ی منیا از بر) شوهر سابق(سه دفعه طالق )  محللیعنی (گری ازدواج با شوهر دایآ! سبحان اهللا: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

  ! برد؟ ی نمنی دفعه را از بکی

  

   دو محذورنی بیمدع: سی وهشتمفصل

 شوهرت را سنگسار ییگو یاگر راست م:  فرمودي به والسالم هی علیعل.کند ی زنا مزیشوهرم با کن:  آمده گفتالسالم هی علری نزد حضرت امیزن

. يا  به شوهرت تهمت زدهرای زم؛یزن ی مانهی تو را تازییگو ی و اگر دروغ مم،یکن یم

  . جوشد ی چون آتش مرت؛ی و غظی که درونم از غدیمرا به نزد اهلم بازگردان:  گفتزن

اقرار : سی ونهمفصل

  ی ضمناقرار

. ام ازدواج کرده است  غالم من بدون اجازهنیا:  برد و گفتالسالم هی علری غالم خود را نزد حضرت اميمرد

!  دشمن خدا زنت را طالق بدهيا: موال به غالم رو کرده و گفت.نان را از هم جدا کنآ:  به او فرمودحضرت

 ؟یتو چه گفت:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 او یخواه ی زنت را طالق ده و میخواه ی م،ي داراریتو االن اخت:  به غالم رو کرده و به او فرمودالسالم هی علیعل.گفتم زنت را طالق بده: موال

. را بگذار

 ؟ي واگذار نموديگری را که متعلق به من بود به دیچگونه حق! نیرالمومنی امای:  گفتموال

  . يا  زنت را طالق بده به ازدواج او اقرار کردهی که به غالم گفتی وقترای اقرار خودت بود؛ زي آن به اقتضایدرست است ول: فرمود
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  تی از وصاستنباط

و چون پسر .  به او بدهي که پسرم بزرگ شد آنچه را که از آنها دوست داری کرد موقعتی داد و به او وصیص ده هزار درهم به شخيمرد

 بدهم؟ ی به فرزند موصدیحاال چقدر با:  داشت و گفتانی را بی موصتی رفت و وصالسالم هی علری نزد حضرت امی بزرگ شد، وصیموص

 ؟ی چقدر به او بدهی هستلی ماالسالم هی علیعل

.  درهمهزار

.  خودت بگذاري به او بده و هزار درهم براي خودت بگذاري برايا  نه هزار درهم که دوست داشتهحاال

 و ،يتو از من زناکارتر: و زن به او گفته بود!  زناکاريا:  را نزد عمر آورده، مرد به زن گفته بودی که مرد و زننی افصلهاي قبلی گذشت در و

 حد و و زن مستحق دو حد است؛ حد افتراء ستی نيبر مرد، حد:  به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنی بزند پس امعمر خواست به هر دو حد

  .  کمتر از توی من هم زناکارم ولیعنی ؛ي به مرد گفته تو از من زناکارتری وقترایزنا به علت اقرار او به زنا؛ ز

 ی لوازم خفي از روحکم : چهلمفصل

   حکم خداستنیا

 لی پول را تحوی که اعرابی نموده بود، و هنگاميداری به چهار صد درهم خري ماده شتر،ی اعرابي و آله از مردهی اهللا علی خدا صلولرس

!  قضاوت کنی من و اعرابنیب:  به ابوبکر فرمودامبری پکرد، یاتفاقا ابوبکر از آنجا عبور م. درهمها و شتر، مال من است:  بر آوردادیگرفت، فر

 ی موقع علنیدر ا.  و سخنان ابوبکر را در آن باره تکرار نمودکرد ی از آنجا عبور مزیعمر ن. خواهد ی از شما گواه میاعراب:  گفتبکرابو

   ما قضاوت کند؟ نی بدیآ ی جوان که منی ايقبول دار:  فرمودی و آله به اعرابهی اهللا علی صلامبری پد،ی گردانی از دور نماالسالم هیعل

. یبل: گفت

.  خود را مطرح کردي ادعای آمد، اعرابی علحضرت

!  کنمی تسلامبریشتر را به پ:  فرمودی به اعرابالسالم هی علنیرالمومنیام

 کی را با ی اعرابالسالم هی علی هنگام علنی در اد،ی نبخشيا جهی نتی که آن حضرت سه بار گفتار خود را تکرار نمود ولنی اعتنا نکرد تا ایاعراب

.  از او را قطع کرديعضو: که با آن ضربه، سر او را پراند و اهل عراق گفتند: پس اهل حجاز گفتند.  دور کردر،یشمشضربه 

 قی چگونه در چهار صد درهم تصدمیکن ی مقی تصدیما شما را در وح!  رسول اهللاای:  عرضه داشتامبری به پالسالم هی علی آنگاه علو

!. م؟یننمائ

 حکم خداست نه آنچه که شما به آن حکم نیا:  و آله به ابوبکر و عمر رو کرده و به آنان فرمودهی اهللا علی صلغمبریپکه :  آمدهي در خبرو

. دیکرد

 به مقام و منزلت او گرانی است و محال است که آن دو و دغمبری آور خدا و نفس پرتی حعی السالم از صناهی علنیرالمومنی امگرچه: مؤلّف

 بن ثابت است مهی خزنیو ا. اند  و آله هم توجه نداشتههی اهللا علی صلغمبری صحابه پری که آنان به قدر سانی اال اای ثر ويبرسند همچون ثر

 ؟یده ی مدهی نادیچگونه گواه:  فرمودي به وامبری داد، و پدهی نادی گواهامبری پي برايا هی قضنیچن ریکه در نظ

پس . می ننمائقی تصدنی زمي چگونه ممکن است در خبرهام،یکن ی مقی تصدی و اخبار آسمانیما شما را در وح!  رسول اهللاای:  داشتعرضه

  .افتی لقب نی جهت ذوالشهادتنی دو شهادت قرار داد و به همي شهادتش را جاکی و رفتی را پذشی و آله گواههی اهللا علیرسول خدا صل

 

   قدامهداستان

 خداوند در قرآن رایز. ستیحد بر من روا ن:  کند، قدامه به عمر گفتيبر او حد جار گرفت می عمر تصمد،ی بن مظعون، شراب نوشقدامه

 یاند، گناه  انجام دادهستهیاند و کردار شا  آوردهمانی طعموا بر آنان که امای آمنوا و عملوا الصالحات جناح فنی الذی علسیل: دیفرما ی مدیمج

.  بکنندستهی شاي و کارهااورندیب مانی و ازندیاند، هرگاه بپره  در آنچه خوردهستین

 ؟يچرا به قدامه حد نزد:  فرمودي نزد عمر رفت و به ودی را شننی االسالم هی علنیرالمومنیام.  عمر از او صرفنظر کردپس
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.  آن دانستقی خواند و خود را از مصادمی را براهی آنیقدامه ا: عمر

 شمرند، ی را حالل نمی هرگز حرامدهند ی انجام مکی آورده و کردار نمانی که ای کسانرای زست؛ی نهی آنی اقیقدامه از مصاد: السالم هی علیعل

.  استشده از اسالم خارج رایو اگر توبه نکرد او را به قتل برسان؛ ز. کنياو حد جارو را از آن گفتارش توبه بده و بر قدامه را برگردان و انکیا

 باخبر شد نزد عمر اظهار ندامت و توبه کرد و عمر از حکم قتلش درگذشت و انیدامه از جر و چون قد،ی به خود آمد و قدامه را طلبعمر

.  خواستیی باز از آن حضرت راهنمادانست، ی بزند مقدارش را نمانهیآنگاه که خواست به او تاز

 و به مردم دیگو ی مانیدر آن هنگام هذ و شود، ی که شراب نوشد مست می کسرای است؛ زانهیحدش هشتاد تاز:  به او فرمودالسالم هی علیعل

  . پس عمر طبق دستور آن حضرت عمل کرد.  استانهی و حد تهمت، هشتاد تاززند یتهمت م

   درباره فدا دادنیلیتفص

دام از  فرمود، که هر کقی دقی شده بودند حکمری خود که در دست کفار اسارانی درباره السالم هی علنیرالمومنیام: دیگو ی بن نباته ماصبغ

 او ي زخم داشت براشرویو هر کدام را که از پ. او از جنگ فرار کرده است: فرمود ی و مداد یآنان را که زخم در پشت سر داشت از او فدا نم

  . کرد ی و آزادش مداد یفدا م

   جهاد کنندگاننشانه

 که از پشت سر زخم ی و بر کسکرد ی دقت نظر م کشته خود بهارانی انی و نهروان در منی السالم در جنگ جمل و صفهی علری امحضرت

 و او را به خاك آورد ی مي زخم داشت نماز بجاشروی که از پیاو از جهاد در راه خدا فرار کرده و بر کس: فرمود ی و مخواند یداشت نماز نم

  . سپرد یم

 پنهانيرازها : چهل ویکمفصل

   بدکارزن

 انیق  به نزد امی از اصحاب حضرت علي مرديروز. کرد ی می زندگالسالم هی علی مومنان علریفت ام پاکدامن بود، او در زمان خالی زنان،یق ام

 دوبار او را نیام و زم  رفته او را دفن نمودهایام از دن  آزاد شده داشتهيزیکن:  گفتي ود؛ی از او سبب پرسد،ی را افسرده خاطر ديرفته و

 را در خود ی و نصرانيهودی نیزم: آن حضرت فرمود.  رفته و او را از ماجرا خبر دادمالسالم هیل عنیرالمومنیپس نزد ام.  انداخته استرونیب

: سپس فرمود.  آتش عذاب نموده استیعنی ندارد که بندگان خدا را به عقوبت خداوند نی جز ایعلت. ردیپذ ی چگونه آن زن را نمدارد ینگه م

من از حال زن : دیگو ی مانیق ام.  کردند قرار گرفتنی و چون چنرد،یگ ی شود، آرام مختهی در قبرش ری از خاك قبر مسلمانياما اگر مقدار

.  در تنور آتش انداخته، سوزانده استدهیی که از راه زنا زای بدکاره بوده و فرزندانیپرسش نمودم معلوم شد که او زن

  ی وضعاثر

 دهی خبردار گردهی از قضالسالم هی علنیرالمومنیام. مر دستور داد او را بکشند خود را کشته بود، عي را نزد عمر آوردند، غالم، موالیغالم

 ؟يا  را کشتهتی موالایآ:  و به او فرموددیغالم را به حضور طلب

چرا؟ : السالم هی علنیرالمومنیام.يآر: غالم

. با من عمل خالف نمود: غالم

 د؟یا را به خاك سپرده کشته خود ای آد؛ی مقتول پرسيای از اولالسالم هی علیعل

. يآر: گفتند

چه وقت؟ : فرمود

.  االننیهم: گفتند

. ندیای بگری مقتول بگو پس از سه روز ديایغالم را بازداشت کن و او را عقوبت نده و به اول:  به عمر رو کرده و فرمودری امحضرت
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 مقتول به جانب گورستان رهسپار شدند، و چون به قبر يایق اول السالم دست عمر را گرفت و به اتفاهی علی پس از سه روزه آمدند، علچون

. يآر:  قبر کشته شماست؟ گفتندنیا:  مقتول فرموديای آن حضرت به اولدند،یآن مرد رس

ردند جز کفن  آنها هر چه نگاه کد،یاوری برونی خود را بتیم:  آنگاه به آنان فرموددندیآن را حفر کردند تا به لحد رس! دیآن را حفر کن: فرمود

.  را به آن حضرت عرضه داشتندانیجر. دندی نديزی چتیم

 از دمی که به من خبر داده است، شنیبه خدا سوگند نه من دروغگو هستم و نه کس:  گفت و فرمودری دوبار تکبالسالم هی علنیرالمومنیام

 و ماند ی در قبر نمشتریا مرتکب شود، پس از مردن سه روز بهر کس از امتم که کردار قوم لوط ر:  و آله که فرمودهی اهللا علیرسول خدا صل

  . گردد ی با آنان محشور مامتی و در روز قرساند، ی هالك شدند می به قوم لوط که به عذاب الهرا او نیزم

   استخوانریتاث

 زد ادیعمر بر او فر.  بوده استی کودکنهی پدر را از او طلب کرد و اظهار داشت که او هنگام فوت پدرش در مدراثی نزد عمر رفت و میجوان

 آگاه هی و چون از قضدی به جوان رسالسالم هی علریاتفاقا حضرت ام. کرد ی رفت و از دست او تظلم مرونیجوان از نزد عمر ب. و او را دور نمود

.  کنمقی تحقشی تا خودم در ماجرادیاوریجوان را به مسجد جامع ب:  به همراهان خود فرموددش

چنان درباره شما حکم کنم که خداوند بزرگ به آن حکم نموده و :  کرد و آنگاه فرمودی از او سواالتالسالم هی علیعل. را به مسجد بردند جوان

 ه بمیخواه ی مد،یاوری همراه بزی نیلی و بدییایب:  به آنان فرموددهی از اصحاب خود را طلبی سپس بعضکنند ی او بدان حکم مدگانیتنها، برگز

 را تی از اضالع بدن می و ضلعدی قبر را حفر کننیا:  اشاره کرد و فرموديچون رفتند، آن حضرت به قبر. می کودك برونی قبر پدر اطرف

 ناگهان د،یکودك از استخوان بو کش.  استخوان را بو کننیا:  فرمودي و چون آوردند حضرت آن را به دست کودك داد و به ود،یاوری بمیبرا

. ی هستتی منیتو پسر ا:  به کودك فرمودالسالم هی علی شد، علي او جارینیخ بخون از دو سورا

 ؟یکن ی ممی شدن خون، مال را به او تسليبا جار! ی علای:  گفتعمر

 مردم و آنگاه به حاضران دستور داد استخوان را بو کنند، و چون بو ری مال از تو و از سانی کودك سزاوارترست به انیا:  فرمودحضرت

 می او خارج شد، پس مال را به کودك تسلینی از بيادی و خون زدی در آنها نگذاشت و دوباره کودك از آن بو کشيری گونه تاثچی هدند،یشک

  .  اسرار را به من آموخته استنی که ایبه خدا سوگند نه من دروغگو هستم و نه آن کس: نمود و فرمود

   فراتآب

. شدند ی ما مانیعی فرزندانشان از شدادند، ی نوزادان خود را آب فرات قرار مي غذانیگر اهل کوفه اولا: فرمود ی مالسالم هی علری امحضرت

 بوده و حاکمان جبار در عهی مرکز شسشی که کوفه از بدو تاسنیا) ع( آن حضرت شیشاهد بر فرما. 5 ثی، حد389، ص 6 ج ،یفروع کاف(

  ))مولف. ( و قمع کنند قلعاری را از آن دعهی شاند وانسته نتخیطول تار

   ی حجت علاتمام

 را نزد آن حضرت ی جرمبی ها کلي بصرد،ی بصره رسیکی چون به نزدرفت، ی به جنگ جمل مالسالم هی علری که حضرت امیهنگام

.  از آنان برطرف گردددی نه؟ تا شک و تردای آن حضرت بر حق است ایفرستادند تا معلوم کند که آ

 ی موقع علنیدر ا.  دانست که آن حضرت بر حق استبی را از برنامه ها و هدف خود آگاه ساخت و کلبی کلالمالس هی علنیرالمومنیام

!  کنعتیبا من ب:  به او فرمودالسالم هیعل

.  کنمعتی با شما بشود ی هستم و بدون اجازه آنان نمی من فرستاده قومرای زتوانم؛ ینم:  گفتبیکل

 و به آنان يکرد ی مدای پی مناسبنی و تو سرزمفرستادند ی ماهی آب و گی گروه تو را در پنیبه من بگو اگر احاال :  به او فرمودری امحضرت

 ؟يکرد ی ميروی باز هم از آنان پرفتند ی می با تو مخالفت نموده به محل خشکشانی و ايداد یخبر م

. هرگز: بیکل

. ز کن من دراي به سوعتی بي اکنون دستت را براالسالم هی علیعل
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  .  کردعتی نتوانستم امتناع ورزم، پس با آن حضرت بگریبه خدا سوگند پس از آن که حجت را بر من تمام کرد د: دیگو ی مبیکل

   زدن به خودانیز

. دیرس ی به خودش مانشی که ابتدا زدیکوش ی مي رساندن به دشمن خود در کارانی که به منظور زدی را دي مردالسالم هی علنیرالمومنیام

.  خود را بکشدفی تا ردکند ی خود مي به پهلوزهی که نی هستیتو مانند کس: پس به او فرمود

 با مالک اشتر که در ری مانند عداوت عبداهللا بن زبشود ی آن حضرت مشی که مصداق فرمارسد ی مي به حدی گاهی و دشمنعداوت: مؤلّف

! دیمرا و مالک را بکش:  برآوردادی عبداهللا نشست، عبداهللا فرنهی سيک بر رو افتاده و مالنیمبارزه جنگ جمل، آنگاه که هر دو بر زم

 و من نزد مردم به اشتر معروف بودم و اگر مرا به اشتر نمود ی می شد که عبداهللا مرا به مالک معرفنیتنها سبب نجات من ا: دیگو ی ممالک

 در شگفت بودم که کشتن من با کشتن خودش ی او بسیند من از سادگبه خدا سوگ: دیگو ی و سپس مکشتند، ی حتما مرا منمود ی میمعرف

  .  داشتشی برايچه سود

  حکمفلسفه : چهل ودومفصل

   ملحدنید

: فرمود ی و مکرد ی و شهادت هزار نفر را بر برائت او رد مرفتیپذ ی شهادت دو مرد عادل را بر کفر شخص کافر مالسالم هی علنیرالمومنیام

  . شود ی دو نفر ثابت می است و با گواه ملحد، پنهاننید

  ی شراب نوشآثار

 بدترست؟ ي از زنا و دزددنی که شراب نوشدی شما معتقددند،ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی اماز

 ي هم دزدکند ی هم زنا مدی که شراب نوشی کسی نشود، وليگری بسا مرتکب گناه دکند ی که زنا می کسرای ز،يآر:  حضرت فرمودآن

  . خواند ی و هم نماز نمشود، ی هم مرتکب قتل حرام مکند، یم

   شارب الخمرحد

 پس شارب زند، ی و به مردم تهمت مدیگو ی مانی و در آن حال هذشود ی که شراب نوشد مست میکس: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

  . دی بزنانهیالخمر را به اندازه تهمت زننده تاز

   اعتراف کردعمر

 حرام بود، مانی عمل برانی و امیما محرم بود:  کرده و خوردند پس از آن گفتندانی در حال احرام، پنج تخم شتر مرغ، بریفر شام نچند

 نموده و حکم دایچند نفر از اصحاب رسول خدا پ:  عمر پاسخش را ندانست و به آنان گفتدند،ی آمدند مسأله را از عمر پرسنهیچون به مد

 انی نزد عمر بازگشته و جرانی پاسخ آنان مختلف بود، شامی پرسش نمودند، ولامبری پس مسأله را از بعض اصحاب پد،یبپرس آنهامسأله را از 

 پس برخاست و با آن گروه به طرف خانه م،ی در مواقع اختالف از او حکم بخواهمی هست که ما ماموري شهر مردنیدر ا: عمر گفت. را گفتند

. دندی مسأله خود را از آن حضرت پرسها ی ، شامافتی نبعی به نام ی آن حضرت را در محلدهیانه گرد روالسالم هی علریحضرت ام

 بچه یماده شتر گاه: عمر گفت. به خانه خدا بفرستندی پنج ماده شتر از فحل بکشند و نتاج آنها را جهت قرباندیبا:  فرمودالسالم هی علیعل

. اندازد یم

. می از شما سوال کنمی مامور شده ای مشکالتنی مثل چنيبرا:  موقع عمر گفتنیدر ا. شود ی فاسد می هم گاهتخم:  فرمودالسالم هی علیعل

 به نام ی باره کتابنیدر ا) ره( صدوق خی و شباشد ی مادی فلسفه حکم است زانی آن حضرت که مشتمل بر بنی از عترت طاهراخبار: مؤلّف

. میکن ی خبر بسنده مکی تنها به ذکر جانیو در ا.  نموده استفی تالعیعلل الشرا
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 سر از گرتیفالن غالم آزاد شده ات مرده و غالم د:  نزد او آمد و گفتعی به نام ربيمشغول طواف بود مرد) ی عباسفهیخل( منصور يروز

 نزد او بودند، منصور گری ديها و چند تن از قضات و فقیلیل یاب شبرمه و ابن  شده اتفاقا ابننی خشمگاریمنصور بس. بدن او جدا کرده است

 از حاضران به ی نه؟ بعضای او را بکشد دانست یمنصور متردد بود، نم.  از آنان به او پاسخ ندادچکسی هی شد، ولایحکم مسأله را از آن جو

 است که االن السالم هیاو امام جعفر صادق عل.  داشته باشد نزد اوستی مسأله پاسخنی آمده که اگر ای ساعت شخصنیدر ا: منصور گفتند

.  که آن حضرت در مروه بود مسأله را از آن حضرت سوال نمودی به دستور منصور نزد امام رفت و موقععیرب.  شده استیمشغول سع

نها  مسأله را از آارندی هستم برو به منصور بگو فقها و دانشمندان نزد تو بسی که من مشغول سعینیب یم:  فرمودي به والسالم هی علامام

 آن حضرت را غامی دستور امام را اجرا کرده نزد منصور برگشت و پی آنان را خدمت امام عرضه داشت ولیی عدم پاسخگوانی جرعیرب! بپرس

و .  فارغ شومی حوصله کن تا از سعیاندک:  امام به او فرمودد،ی خدمت آن حضرت رسعی مجددا او را خدمت امام فرستاد، ربورمنص. رساند

 ناری صد ددهی را برتی که سر مینزد منصور برو و به او بگو کس:  فرمودعی از مسجدالحرام نشست و به ربيا  در گوشهدیگردچون فارغ 

.  رفت و پاسخ آن حضرت را گفتر نزد منصوعیبدهکار است رب

 نار؟یبرو از او بپرس چرا صد د:  گفتندعی به ربحضار

 و مضغه شصت نار،ی و علقه چهل دنار،ی دستی نطفه بهی درایز:  فرموديحضرت به و. مود نزد امام برگشت و فلسفه حکم را سوال نعیرب

 پس از مرحله گوشت، او را یعنیثم انشاناه خلقا آخر : دیفرما ی و خداوند مباشد، ی منار،ی و گوشت صد دنار،ی و استخوان هشتاد دنار،ید

 اش هی است که ددهی روح در او ندمکنیدر رحم مادر گوشت و استخوان شده ول است که نی به منزله جنتی و مم،ی آورددی پدگری دینشیآفر

. باشد ی مناریصد د

نزد حضرت برو و بپرس :  گفتندعی در شگفت شده باز به ربی استنباط بسنی نزد منصور برگشت و پاسخ آن حضرت را رساند، حضار از اعیرب

 باشد؟ ی می مال چه کسناری صد دنیا

 ای حج بدهند، شی پول برانی با ادی مال را پس از مرگ مستحق شده است؛ و بانی ارای زستند،یمال ورثه ن:  در پاسخ فرمودمالسال هی علامام

  . ندی صرف نمايگری دری در راه خایصدقه و 

 تدارك: چهل وسومفصل 

   از دو دفعه قصاصيریجلوگ

 زد که ي دستور داد قاتل را بکشد، برادر مقتول قاتل را به قدريعمر به و را کشت ، برادر مقتول قاتل را نزد عمر برد، يگری مرد ديمرد

.  کرد او را کشته استنیقی

مقتول چون برادر. حالش خوب شدیپس از مدتاش پرداختندو دن داشت به معالجه در بی قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقيایاول

. يارمن ند بریحق ويا  بار مرا کشتهکی برآورد تو ادیمرد فر تو را بکشم،دی بای قاتل برادر من هستتو:  دوباره او را گرفت و گفتدیقاتل را د

 رفته و از او السالم هی علری که به نزد حضرت امنی تا اافتی نزاع ادامه ی نزاع را به نزد عمر بردند، عمر دستور داد قاتل را بکشند، ولمجددا

 که درباره آنان یحکم:  فرموديشتاب مکن، و خود آن حضرت به نزد عمر رفت و به و:  به قاتل فرمودالسالم هی علیعل.  خواستنديداور

. ستی نحی صحيا هگفت

 ست؟یپس حکمشان چ:  گفتعمر

 او را دتوان ی و آنگاه برادر مقتول مردیگ ی را که برادر مقتول بر او وارد ساخته از او قصاص مییها ابتدا قاتل شکنجه: السالم هی علیعل

.  صورت جانش در معرض خطر است پس از کشتن او صرفنظر کردنی کرد که در ايبرادر مقتول با خود فکر.بکشد

 يسپاس خدا: عمر دست به دعا برداشت و گفت: دیگو ی نقل کرده و در آخر آن میشهر آشوب در مناقب با اندك اختالف  خبر را ابننی همو

  . شد ی نبود عمر هالك میاگر عل:  و آنگاه گفتد،یتشما خاندان رحم!  اباالحسنایرا، 
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   به قتلاتهام

 مرد را د،یغلت ی بود که در خون خود ميا  کشتهزی نیکی خون آلود در دست داشت، و در همان نزدي که کاردندی ديا  را در خرابهيمرد

.  بردندالسالم هی علری کرده و نزد حضرت امریدستگ

 ؟ییگو یچه م:  حضرت به متهم فرمودآن

. رندی السالم طبق اقرارش دستور داد از او قصاص بگهی علیام، عل من آن مرد را کشته:  گفتمتهم

. ام من آن شخص را کشته:  شتابزده نزد آن حضرت آمده و گفتي مردناگهان

 ؟ي خودت اقرار کردهیچطور شد بر عل:  به مرد اول فرمودنیرالمومنیام

 آن داشتم که می بودند، و بدهی ديا  کشتهنی خون آلود بر بالي با کارديا  مرا در خرابهي انکار نداشتم، بدان جهت که افرادیی توانارایز: تهمم

. اگر اقرار نکنم مرا بزنند

دست داشتم به منظور  در ي که کارد خون آلودی را ذبح کرده، پس در حالي آن خرابه گوسفندیکی است که من در نزدنی مطلب اقتیحق

 که کردم ی زده به او نگاه مرتی او رفته حنی بالد،یغلت ی که در خون خود مدمی را ديا  حاجت داخل در خرابه شدم ناگهان کشتهيقضا

.  نمودندرمی دستگدهی گروه وارد خرابه شده مرا به آن حال دنیناگهان ا

 السالم هیحضرت امام حسن عل. دی و از او حکم مسأله را بپرسدی به نزد فرزندم حسن ببر رانهایا:  به حاضران فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 را از مرگ نجات داده است، و خداوند يگری جان دی را کشته، ولی مرد مسلماننی اگر ادیی بگونیرالمومنیبه ام: در پاسخ آنان فرمود

.  کرده استای است که همه مردم را احنی کند مثل اای را احین هر کس جاعا؛ی الناس جمای فکانما احاهایو من اح: دیفرما یم

  . گردد ی المال پرداخت متی مقتول از بيو خونبها. شوند ی دو آزاد مهر

  جبران

ر  او نمود، مامور آن حضرت، بشر را ديری را مامور دستگیامام شخص.  گزارش شدالسالم هی علنیرالمومنی از بشر بن عطارد به امی خالفگفتار

 کرده نزد آن ری را دستگمی دستور داد نعالسالم هی علنیرالمومنی داد، امي بن دجاجه، بشر را فرارمی موقع نعنی در اافت،ی اسد ی بنفهیطا

 از تو ییهمانا به خدا سوگند که بودن با تو ذلت، و جدا:  گفتنی را نزد امام آوردند به آن حضرت چنمی که نعی ببرند، پس هنگامرتحض

! کفر استموجب 

سوره مومنون،  (ئه؛ی احسن السی هیادفع بالت: دیفرما ی می تعالي همانا خدادم؛یتو را بخش:  به او فرموددی را شننی چون االسالم هی علامام

.  را به آنچه که بهتر است دفع کنهایبد ) 95 هیآ

 است که يا  از تو موجب کفر است حسنهیی جدای گفت کهنی و ا،يا  است که مرتکب شدهی بودن با تو ذلت است گناهی که گفتنی ااما

  .  و سبب جبران آن گناهت شد، پس او را آزاد نموديا انجام داده

ها نکته : چهل وچهارم فصل

  يزی و غری کسبدانش

  .  نباشديزی اگر غردهد ی نفع نمی و اکتساب،ی و اکتسابيزیغر: دانش بر دو گونه است:  فرمودالسالم هی علری امحضرت

   شعراءنیماهرتر

 گرو را یاند تا آن کس که ن  نتاختهیدانیشعرا با اسبان مسابقه در م:  شعراء پرسش نمودند؛ فرمودنی از ماهرترالسالم هی علنیرالمومنی اماز

 است که نی از اشی بوده و گمراهسیمقصود آن حضرت امرو الق( پادشاه گمراه از همه برتر است می بگودی باریربوده شناخته شود، و اگر ناگز

  ).  و فاسق بوده استکافر
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  شی و کردار قراخالق

 با ي هستند، دوست دارشی قرحانهی مخزوم آنان ری بنلهیاما قب:  سوال نمودند، فرمودشی از اخالق و کردار قرالسالم هی علری حضرت اماز

 و خاندان ما از شمند،ی و دور انداستمداری سیمردان) هی امینب( عبد شمس ی بنلهیو اما قب. ی و با زنانشان ازدواج کنییمردانشان سخن بگو

 و به تر، حیو زبان ما فص. ترست  و اندامشان ناموزونشتری برشانی و مکر و تزوادتر،ی و عده آنان زرترند،یتر، و به هنگام مرگ دل دگران بخشنده

. باترستی و انداممان زاتریپند و اندرز گو

زیی و پابهار

 يری همان تاثرای زد؛ییاز هوا استفاده نما) بهار( و در آخر آن دیبپوشان) زیپائ(بدن خود را در اول فصل سرما :  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

  .  داردزی نیرا که هوا در آن دو فصل در درختان دارد در بدن آدم

   بحث کردنراه

 رای قرآن با آنان بحث نکن؛ زياز رو: تجاج با خوارج بفرستد به او فرمود احيعباس را برا  خواست ابنالسالم هی علری که حضرت امیهنگام

 يزی احتجاج کن که از آن گرشانی و آله با اهی اهللا علی از سنت رسول خدا صلکنی ولند،یگو ی و آنان مییگو ی دارد، تو ماری بسیقرآن معان

 مختلف همه به قرآن تمسک يها  فرقهمینیب یهمچنانکه م.  استحی آن حضرت کامال صحشیفرما. 77ها  البالغه، بخش نامه نهج. (ندندار

 است و خود عمر یکتاب خدا ما را کاف:  کند، و گفتتیبه هنگام وفات وص) ص( نکته عمر نگذاشت رسول خدا نیو با توجه به ا. کنند یم

  ))مولف(واضحه قرآن بود  محکمه واتی آحیمورد تصر آن نکهی و آله وفات آن حضرت را انکار کرد با اهی اهللا علیلپس از رحلت رسول خدا ص

   باهلهلهیقب

 به آنان السالم هیامام عل.  اکراه داشتندالسالم هی علنیرالمومنی به همراه امنی باهله از شرکت نمودن در جنگ صفلهیقب:  نصر آمدهنی صفدر

  . دی خارج شولمی دي و به سودی خود را برداريای هدانکی هم من با شما، ادی که هم شما با من دشمنرمیگ یخدا را شاهد م: فرمود

استیس: چهل وپنجمفصل 

   رمومنانی امییراهنما

 تازه از نیی و اصفهان و نهاوند و قومس با هم مکاتبه نموده، نوشتند که محمد پادشاه عرب و آورنده کتاب و آي از اهل همدان و رانیانریا

 شده و خالفتش به فهی و پس از او عمر خلدهی به هالکت رسین سلطنت نموده و او پس از اندك زمان درگذشته و پس از او ابوبکر بر آناایدن

 که با او از در جنگ وارد نی مگر ادارند ی و دست از شما بر نمزند،ی با شما در ستانشی و سپاهافتهی شما دست ي و بر شهرهادهی کشادراز

. دی کنی نموده و به طرف او لشکر کشرونی را از خانه و کاشانه خود بانشیشده، لشکر

عمر از .  از ماجرا مطلع ساختندنهیآنان عمر را در مد. دی خبر به اهل کوفه رسنیا.  محکم بستندمانی عهد و پشه،ی اندنی همه بر اآنان

 گروه يا:  گفتنی چنی الهيا و آله وارد شد و به منبر رفت و پس از ثنهی اهللا علی به مسجد رسول خدا صلدهی خبر هراسان گردنی ادنیشن

 اهل نکی اد،ی کند و چراغ فروزان حق را خاموش نماامی شما قهی را گرد آورده تا بر علی فراوانيتهای جمعطان،یهمانا ش! نصارمهاجر و ا

 کرده و با رونی خود بيهرهااند که برادران مسلمانتان را از ش  بستهمانی با هم پی مختلف دارند ولنییبا آن که نژاد و آ... همدان و اصفهان و

.  دگر هستي که از پس امروز روزهادی و درنگ مکندیی بگوباره نی و عالج خود را دراریاکنون هر چه زودتر تدب. دشما بجنگن

موده  روزگار تو را آزيشامدهایحوادث و پ! فهی خليا:  گفتی الهي بود برخاست و پس از حمد و ثناشی از قري بن عبداهللا که سخنورطلحه

 و کوی همه نتیها شهی کارها و اند،ی پاك سرشتي محکم و استوارت نموده، تو مردی زندگيهایو مجرب ساخته و اتفاقات دوران و سخت

. دییسخن بگو: عمر به مردم خطاب کرد. طلحه نشست. ات عمل نماشهی فکر بکن و به اندنهی زمنی در اودت خنکیخجسته است، ا

 و مکه و نهی و مدمنی شام و انیبه نظر من خودت به همراه تمام سپاه! فهی خليا:  را به جا آورد و گفتي برخاست و سپاس خداعثمان

 نیرالمومنیعثمان نشست ام.  که گفتم بخاطر داشته باش و درباره آن فکر کنری تدبنی اد،یکن ی حرکت منی مشرکيکوفه و بصره به سو
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 از آن سو ی شام را از کشورشان خارج کنانی تمام لشکریاگر بخواه: آورد و آنگاه به عمر گفت ي پروردگار به جاي ثناو برخاست السالم هیعل

 زنان و انی حبشی خارج کنمنی را از منی را به اسارت خواهند گرفت؛ و اگر لشکر ی هجوم برده زنان و کودکان شامنی بدان سرزمانیروم

 که ي نموده، بطوری شکنمانی عرب از گوشه و کنار با تو پي را با خود ببرنهید و اگر لشکر مکه و مکرد؛ خواهند ری را اسیمنیکودکان 

اما از جهت . ستی صواب ني عثمان راهی نظرنی دشوارتر خواهد بود، پس اتی و مبارزه با آنان به مراتب از جنگ با دشمن خارجیسرکوب

 ریی دارد و او به تغی را کراهت مشامدی پنی از تو اشیخداوند ب باك نداشته باش، که هم، شدن آنان با مانی و کثرت دشمن و هم پیانبوه

 لشکر جهاد يادی زي و آله به اتکاهی اهللا علی که ما در زمان رسول خدا صلستی نادتیگذشته مگر .  شوم سزاوارترستهی اتحادنیدادن ا

 آن هنگام که رای زست؛ی آن هم صالح نيمن برو که خودت به طرف دشنی اا خداوند، و امياری نصرت و دی بلکه تنها به امم،یکرد ینم

 و تو با دست خودت زندی آنان برخياری به زی نگرتی کمر قتل تو را خواهد بست و بسا دشمنان د،یدشمن بفهمد خودت با لشکر هست

 آنان به سه سی لشکر بصره بنو خود بگذار و تنها بهيها نامبرده را در جاانی من سپاهدهی به عق،يا اسباب و مقدمات کشتنت را فراهم نموده

 از ي و پاسداری به منظور نگهبانزی نگری خود باشند، و دسته دي در جای امور و انتظامات داخلتی تمشي دسته براکی شوند؛ میدسته تقس

به برادران مسلمان  رساند ياری کمک و ياند در همان جا بمانند، و دسته سوم برا  که با مسلمانان معاهده بستهیمرزها و مراقبت دشمنان

.  حرکت کنندیرانیخود به طرف دشمنان ا

 را تکرار نموده، السالم هی کنم، و چند بار با اعجاب، گفتار آن حضرت عليروی پشهی اندنی است و دوست دارم از احیکامال صح:  گفتعمر

  . دی شاد و مسرور گردیبس

  انی رومجنگ

خداوند ضامن شده حوزه و حدود : آن حضرت به او فرمود.  خواستهی نظرالسالم هی علنینرالمومی از حضرت امانی درباره جنگ با رومعمر

 نموده، زنده است، و هرگز ياریاند   که اندك بودهی که مسلمانان را زمانیی آنان را بپوشاند، و آن خداوبی کند، و عيمسلمانان را نگهدار

 يبرا (ماند ی نمی دوردست مسلمانان پناهي شهرهاي برا،يگ مغلوب گرد و در جنیتو اگر خودت به جانب دشمن حرکت کن. ردیم ینم

 از رزمندگان صبور و با زی را نانشی و سپاهی و آزموده به طرف دشمن بفرستری دلي است که مردنیصالح ا).  از فتنه و فساديریجلوگ

 تو برآورده شده و اگر شکست خوردند ي شدند و آرزووزری خداوند بر دشمن پياری پس اگر به ،ی کنخاب انتریپذ  و موعظهبایاستقامت و شک

  .  بودی مسلمانان زنده خواهبانی خودت به عنوان پناهگاه و پشترای ندارد؛ زیتیباز هم اهم

  ی عراقرانیاس

 بمانند گریند که د هستی شما مال و ثروتي برانهایا:  فرمودي به والسالم هی علریحضرت ام.  را بفروشدی عراقرانی گرفته بود اسمی تصمعمر

پس چه کنم؟ : عمر گفت. نخواهند داشتيا  از آنها بهرهشوند ی مسلمان منی که پس از اي افراددی اگر آنان را بفروشافت،یآن نخواهند 

هر : مودو آنگاه آن حضرت به عمر فر.  خود برگشتمیعمر از تصم.  باشندی مسلمانان شوکتيآنها را بگذار تا برا:  فرمودالسالم هی علیعل

  .  که مسلمان شود سهم من از او آزاد استرانی اسنی از ايریاس

  خی تاريابتدا

 و آله هی اهللا علی را روز هجرت رسول خدا صلخیمبدا تار:  به او فرمودالسالم هی علنیرالمومنی با مردم مشورت کرد، امخی درباره نوشتن تارعمر

 و اد را دخی دستور نوشتن تاردی گردنهی االول وارد مدعی در ماه ربامبری که پی هنگامرای زد؛ی بزنخی و مانند زمان آن حضرت، تاردیقرار ده

  .  کرددای نحو ادامه پنی و به همکردند ی را از روز ورود آن حضرت مشخص مخیمردم تار
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   المال تی از بمصرف

ام و   شوم، تاجر بودهفهی از آن که خلشیمن پ: به آنان گفت عمر مردم را گرد آورده و د،ی و دمشق به عمر رسهی که خبر فتح قادسیهنگام

 گفت، و یهر کدام از حاضران مبلغ. المال تصرف کنمتی خود، چه مقدار از بانهی مصرف ماهي برادانم ی نمدیا  کردهفهیاکنون که مرا خل

 ست؟ی نظر شما چی علای در آنجا ساکت نشسته بود، عمر عرض کرد السالم هیعل ریحضرت ام

 ی علي رايرا: حضار همه گفتند.ستی بر تو روا نی کننی تامستهیات را به نحو شا  خود و عائلهی که زندگيجز به مقدار:  حضرت فرمودآن

  .  استطالبیبن اب

  راثی ممیتقس

 از ی ماند، عمر با گروهی از آن باقی نموده اندکمی قسمت کند، عمر مال را تقسنشی نزد عمر آوردند تا آن را بر مستحقی مالدیگو ی مطلحه

 آن را بر صاحبانش ی اگر بخواهرایخودت آن را تصرف کن؛ ز: آنان همه گفتند.  باره مشورت کردنی و آله در اهی اهللا علی صلغمبریاصحاب پ

. رسد ی ميزی به هر کدام مبلغ ناچی کنمیتقس

.  نداردی تفاوتادشی کم و ز،ی کنمی بر صاحبانش تقسدی بازی مقدار را ننیا:  به عمر فرمودری امحضرت

  . ام  کدام را پاداش ندادهچی که هتانی نعمتهاگری دمهی بود بر من به ضمی شما نعمتیی راهنمانیا:  گفتعمر

  ي کسربهار

 خواست وقاص ی که سعد بن ابی و موقعي بود به نام بهار کسری مسلمانان شده بود، فرشبی نصانیرانی که در جنگ ايا  جمله غنائم ارزندهاز

 عمر فرستاد، و آن ي صرفنظر کنند پس آن را براي عمر بفرستد از مسلمانان خواست تا از سهم خود از بهار کسري پنجم غنائم را براکی

 نیاحی بود تا در فصل زمستان که درختان و گلها و ریرانی شده، مخصوص پادشاهان اهی و تفرج در آن تعبحی تمام مظاهر تفره بود کیفرش

 از طول و عرض آن شصت ذراع بود، و با انواع کی و هر گستراندند، ی و طرب بر آن مشی و بساط عنشستند ی آن مي بر روشد ی مدهیخشک

 خودت باشد، و يبرا:  به او گفتندی آن را چکار کند، با چند نفر مشورت نموده، بعضدانست یعمر نم.  بودده شنی آالت و طالجات مزوریز

 و خود را به يساز ی را به شک مبدل منتیقیچرا :  به عمر فرمودالسالم هی علریحضرت ام. به خود او واگذار کردند را ارشی هم اختیکسان

 که نی آن را تصرف خواهند کرد با اندگانی آي حال بگذارنی اگر آن را به همرای ز؛ی کنمی تقسنان مسلمانی آن را بدی با،یزن یجهالت م

.  مسلمانان قسمت نمودنی کرد و آن را بقیعمر گفتار آن حضرت را تصد. د بدان سزاوارترنیمسلمانان کنون

 نماز خواندن بر جنازه آن وجود مبارك و محل دفن تیفی و آله را در باره کهی اهللا علی صحابه رسول خدا صلالسالم هی علری حضرت امزی نو

 که چه نیمسلمانان در مورد ا: در ارشاد آورده) ره (دی مفخی ش نمود و اختالفشان را برطرف ساخت؛ چنانچهییآن حضرت، ارشاد و راهنما

 به نیرالمومنی که امنی تا اگفتند، ی در مدفن آن بزرگوار سخنها مزی مطهر رسول خدا نماز بخواند، و نکری امام جماعت بر پوان به عنیکس

 به يازی و چه پس از وفات و ناتی چه در زمان حباشد ی ما مياشوی و آله در هر حال امام و پهی اهللا علیرسول خدا صل: نزد آنان آمد و فرمود

 چی خداوند هز،ی مسلمانان دسته دسته وارد شده بر جنازه مقدس آن حضرت نماز خوانده باز گردند، و اما مدفن آن حضرت نو ستیامام ن

 که در يا  است، و من آن بزرگوار را در حجرهدهیگز که آن محل را به عنوان مدفن او برنی جز اکند ی قبض روح نمی مکانچی را در هيامبریپ

  .  شدندی و راضرفتهیکنم، پس مسلمانان، همه نظر آن حضرت را پذ یآن وفات نموده دفن م

 منشا اشتباهانیب : چهل وششمفصل

  اهی سپرچم

 لشکر دشمن پارچه انی که از مدمیرا د بودم عمروبن عاص السالم هی علی با حضرت علنیدر جنگ صف: کند ی از بکر بن وائل نقل ميرمردیپ

 عمرو بسته ي و آله براهی اهللا علی است که رسول خدا صلی پرچمنیا:  از مردم گفتندیگروه.  کرده و آن را بلند نموديا زهی بر سر نیاهیس

 داستان دیدان یم: ردم فرمودآن حضرت به م. دی رسالسالم هی علی تا به گوش حضرت علدیچی مردم پنی گفتار بنی، ا) او بر حق استیعنی(
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 طشی و به شراردی پرچم را بگنی که استیک:  عمرو بست، و آنگاه فرمودي است که رسول خدا آن را برانی داستانش است؟ی پرچم چنیا

 و ،يرو است که با آن به جنگ مسلمانان ننی شرطش اکی:  و آله فرمودهی اهللا علی صلامبری پست؟ی چطشیا شرد؛یعمرو پرس. دیعمل نما

 کدام از آن دو شرط عمل نکرد به خدا سوگند هم با آن از جنگ چیعمرو آن را گرفت و به ه. ی آن که از جهاد با کفار فرار نکنگرید

 اند، اوردهی گروه هرگز اسالم ننی و دانه را شکافته، اده،ی که مردم را آفری قسم به خدائد، و هم امروز به جنگ مسلمانان آمخت،ی گرنیمشرک

اند   که با ما داشتهی باز همان دشمنابندی خود بي برایارانیاند و هر وقت که   نموده و کفر را پنهان کردهي بناچار اسالم را بر زبان جارکنیلو

  . اند  ظاهر، نماز را ترك نکردهصورت آنان در نکهیاظهار خواهند نمود اال ا

  يبکاریفر

من : گفت ی و آله است و به مردم مهی اهللا علی مردم به رسول خدا صلنی که او تازه عهدترکرد ی بن شعبه ادعا مرهیمغ:  آمدهي طبرخی تاردر

 مس و آله را هی اهللا علی بهانه داخل در قبر شده بدن رسول خدا صلنی و آله انداختم تا با اهی اهللا علی صلغمبری قبر پانیانگشتر خود را در م

من در زمان خالفت عمر : دیگو ی از عبداهللا بن حرث نقل کرده که ميطبر. دا جدا گشته است باشم که از رسول خی کسنی تا من آخرمینما

 و آنگاه که از دیاقامت گز) یام هان( و آن حضرت در منزل خواهر خود می انجام عمره وارد مکه شدي براالسالم هی علی عثمان به همراه علای

 یاز شما سوال:  به نزد آن حضرت آمده عرضه داشتندها ی از عراقی موقع گروهنی در ا به خانه بازگشت و غسل نموددیاعمال عمره فارغ گرد

 مردم به رسول خداست نی که او تازه عهدترنی به شما گفته از ارهی که مغی از مطلبدیخواه یگمانم م:  به آنان فرمودالسالم هی امام علمیدار

 د؟یبپرس

. يآر: گفتند

 نفر ما بوده که از نی و او آخرباشد ی مردم نسبت به مردم رسول خدا قثم بن عباس منیت، تازه عهدتردروغ گفته اس:  حضرت فرمودآن

  .  و آله خارج گشته استهی اهللا علی صلغمبری قبر پانیم

   بر کفشمسح

 آنان بود انی در مزی نالسالم هیعل نیرالمومنی که امی و آله را در حالهی اهللا علی عمر اصحاب رسول خدا صليروز:  السالم فرمودهی باقر علامام

 که ا و آله افترا بسته، چرهی اهللا علی بر رسول خدا صلشی ادعانی در ارهی مغ- . (ها پرسش نمود گرد آورده از آنان درباره حکم مسح بر کفش

 آنان و از عشره مبشره ي از شش نفر شورایکی عبدالرحمن بن عوف زی سومشان عثمان و نفهی منافق بوده و نفاق او را خلي مردرهیمغ

 او شاهد بی تکذرای قرآن است؛ زاتیکه آن مخالف آ:  او به او فرمودبی تکذي به جاالسالم هی علنیرالمومنی که امنی نموده، و علت اقیتصد

 ندارد یخید تار و آله سنهی اهللا علیکفش داشتن رسول خدا صل: فرموده) ره( که صدوق نیگذشته از ا. و اثبات آن مشکل بودداشت نیخارج

 که کفش به پا یدر حال) ص (غمبری شکافته بوده و پشی فرستاده و تازه آن هم روهیهد) ص( آن وجود مبارك ي برای که نجاشیجز کفش

))مولف . ( مسح نموده استشی بر کفشهاغمبریپ: اند گفته یاند م  که درست متوجه نبودهی و کساننموده مسح شی پاهايداشته بر رو

 پس از آن؟ ای از نزول سوره مائده شی پایآ:  فرمودالسالم هی علنیمومنرالیام

. دانم ینم: رهیمغ

 سه ماه ای حکم است حدود دو نی پا باشد، و سوره مائده که متضمن اي نموده که الزم است بر روانی قرآن حکم مسح را بالسالم هی علیعل

  . ه است و آله نازل شدهی اهللا علیقبل از رحلت رسول خدا صل

 غالت و خوارجحد : چهل وهفتمفصل

   غالتفریک

 به زبان ی السالم آمده و پس از سالم، سخنانهی علنیرالمومنی نزد امنیپس از جنگ صف)  از اهل سودان و هندينژاد( نفر از اهل زط هفتاد

.  دادندییشان به آن حضرت نسبت خداو در ضمن گفتار.  به همان لغت به آنان پاسخ دادزیخودشان به آن حضرت گفته و آن حضرت ن
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 شی همچنان بر مطلب خورفته،ی آنان نپذی از بندگان خدا هستم وليا  بلکه بندهستمیمن خدا ن:  به آنان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 شما را خواهم د،ی خدا توبه نکن و به درگاهدی تان دست بر نداردهی عقنیاگر از ا:  به آنان فرمودری که حضرت امنی تا ادند،یورز یاصرار م

.  آن همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده و توبه نکردندیکشت، ول

 انی گودالها انداخت، و سر آنها را پوشاند و مانی گودالها روزنه قرار دادند، و آنان را منی حفر نموده و بیی آن حضرت دستور داد، گودالهاپس

  .  افروخت و با دود همه را هالك کردیبود آتش در آن نی از گودالها که کسیکی

   من و شما خداستپروردگار

ده :  داشت، قنبر به نزد آن حضرت آمد و گفتفیتشر)  از همسران آن حضرتیکی(ام عمرو از طائفه عنزه   در خانهالسالم هی علری امحضرت

. خوانند ی میینفر بر در خانه آمده و شما را به خدا

.  پس بر آن حضرت وارد شدنداور،یآنان را ب: قنبر فرمود به نیرالمومنیام

 د؟ییگو ی چه مالسالم هی علیعل

 ؟ی رسان ما هستي و روزدگاریتو پروردگار و آفر: غالت

. رفتندی آنان نپذیول. می من هم مانند شما مخلوق خدادیی نگونیچن!  بر شمايوا: السالم هی علیعل

. دی برگرددهی عقنی و از ادیردگار من و شما خداست، توبه کنپرو!  بر شماي واالسالم هی علیعل

. ی دهنده و خالق ما هستيتو پروردگار و روز: غالت

 ی به کارگران دستور داد گودالالسالم هی علی حاضر کرد، علي قنبر ده کارگر با ابزار حفاراور،یبرو چند کارگر ب:  به قنبر فرمودالسالم هی علیعل

 بر يوا:  به آنان فرموددیکش ی موقع که آتش زبانه منی بزرگ افروختند و در ای افکنده آتشزمی گودال، هانی و آنگاه در م حفر کنندنیدر زم

. دی خود دست برداردهی و از عقدیتوبه کن! شما

. هرگز: گفتند

 و افروزم ی آتشم را منم،ی ببي امر منکرنینهر زمان که چ:  آتش انداخت و آنگاه فرمودانی در مجی همه آنان را به تدرالسالم هی علی علپس

  . خوانم یقنبر را م

  می هم بنده خدامن

.  که به خوردن غذا مشغول بودندگذشت ی می در روز ماه رمضان بر جماعتالسالم هی علری امحضرت

 مار؟ی بای دیمسافر:  السالمهی علیعل

. ماری و نه بمی مسافرنه

 د؟ی کتاب هستاهل

. نه

 د؟یخور ی روز ماه رمضان غذا م چرا درپس

. ی بود که تو خدا هستنی اشی گفتند که معنای پاسخآنان

 صورت را بر خاك گذاشت و سپس به ي شد و به سجده افتاد و گونه هاادهی از اسب پدی چون مقصود آنان را فهمالسالم هی علنیرالمومنیام

.  آنان گوش نکرده و بر پندار خود ثابت بودندیول. هستم از بندگان خدا يا من هم بنده!  بر شمايوا: آنان فرمود

 آنها قرار دهند و سپس نی بيا  سربسته، و روزنهيگری باز و دیکی دستور داد تا دو چاه در کنار هم حفر کنند، السالم هی علی هنگام علنی ادر

 را به شانی اوستهی و در آن حال پداد یدود، آنان را عقوبت م افروخت و با ی آتشگری گودال دانیآن گروه را در گودال سربسته قرار داد و درم

  .  که دستور داد آنان را با آتش سوزاندندنی تا ارفتند،یپذ ی نمی ولنمود یاسالم دعوت م
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   غالتشیدایپ

 و او را خدا خواند، دی ورز به آن حضرت غلوالسالم هی علنیرالمومنی که در زمان امی کسنینخست: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

 از اصحاب ی پس گروه،ی خطاب کرد تو خدا هستي عبداهللا برخاست و چند بار به وخواند ی که حضرت خطبه میعبداهللا به سبا بود، هنگام

 بازگشته است،  خوددهیتوبه نموده و از عق:  او نزد آن حضرت شفاعت کردند و گفتنديآن حضرت که از جمله آنها عبداهللا بن عباس بود برا

 به عبداهللا بن سبا السالم هی علی که خبر شهادت علیو هنگام.  که از کوفه خارج شودنی مشروط به ای ولدی او را بخشالسالم هی علیپس عل

. عرب شود نمرده و نخواهد مرد تا زمامدار تمام میگو ی باز هم مدیاوری بمی براانیبه خدا سوگند اگر مغز سرش را در هفتاد هم:  گفتدیرس

و . گری و چند تن دي و عبداهللا بن عمرو کندی شدند، از جمله عبداهللا بن صبره همداندهی و با او هم عقدهی به عبداهللا بن سبا گرویگروه

 را ي چشم مردي که آن حضرت به موجب حدیاز جمله به گفتار عمر که، هنگام. اند  تمسک جستهاساس ی بی به شبهاتافراد نی از ايا عده

.  را در حرم خدا کور کردی درباره دست خدا که چشممی حرم اهللا؛ چه گوی فنای فقات عداهللای یما اقول ف: ر کرد، گفتکو

 نیرالمومنی پس امکرد، ی نگاه منی مسلمي در حال طواف به زنهايکه مرد:  آوردههی در نهاریاث  است که ابنی داستانهی قضنی ااصل: مؤلّف

 دهی از چشمان خدا تو را رسیاو بحق تو را زده است چشم:  برد، عمر به او گفتتیتش زد آن مرد به نزد عمر شکا به صوریلی سالسالم هیعل

).  بودنیرالمومنیمقصودش ام(

 . آوردمرونی بی الهيرویو ندیی بلکه با تااوردمی نرونی بي بشريرویرا با نبریخوگندمن درسبخدا: دیفرما ی مانند گفتار خود آن حضرت که مو

 که تمام احزاب را مغلوب یکس: ال اله اال اهللا وحده وحده صدق وعده و نصر عبده که فرمود:  و آله درهی اهللا علی مانند گفتار رسول خدا صلو

 دی آنان پدانی در ميدی که بزرگ و سردار آنان عمرو بن عبدود را به قتل رساند، ترس و رعب شدی وقترای بود؛ زطالبی بن ابیساخت عل

 و آله هی اهللا علی صلغمبری گروه در زمان پنی ارای آن حضرت مبتکر بوده؛ ززی جهاد با خوارج را نتیفیو اما ک.  پا به فرار گذاشتندیهمگه آمد

. نبودند تا آن حضرت حکمشان را روشن سازد

 برکت بوده و اگر با آنان يدارا)  مسلمان منحرف به ظاهريگروهها( با اهل قبله السالم هی علینبرد عل:  فرمودهالسالم هی امام صادق علو

.  کرددی گروهها چه بانی با ادانست ی نمی پس از او کسد،یجنگ ینم

 و آله فرا گرفتند، و روش هی اهللا علی را از رسول خدا صلنی مسلمانان روش مقابله با مشرکدیگو ی میشافع: طلحه آمده  در مناقب ابنو

  . السالم هی علی را از علانیمقاتله با باغ

   مختلفهی رودو

 بی تعقختهی را که از جنگ گریدشمن:  خود فرمودارانی به دی گردروزی در جنگ جمل بر دشمن پالسالم هی علنیرالمومنی که امیهنگام

. کشت ینا م دشمنان را بدون استثن،ی در جنگ صفیاند در امان هستند، ول ها پناهنده شده  که در خانهی و کساند،ی مجروحان را نکشد،ینکن

 مختلف معمول داشت؟ هی دو رون،ی در دو جنگ جمل و صفنیرالمومنیچرا ام:  گفتکیشر  بن تغلب به ابنابان

 ن،ی در جنگ صفی جنگ کشته شدند ولي بودند در همان ابتداری در جنگ جمل فرماندهان لشکر که طلحه و زبرایز:  گفتکیشر ابن

  . داشت ی را جمع نموده به جنگ وا مانی زنده بود و لشکرهیفرمانده لشکر، معاو

  ی شامرانیاس

 کرد ی آن حضرت را نکشته بود او را آزاد مارانی از ی اگر کسشد، ی مری اسالسالم هی علی به دست علهای از شامی جنگ جمل هرگاه دشمندر

  . رساند ی او را به قتل مشد ی مری و اسآمد ی و اگر دوباره به جنگ مکشت، یو گرنه او را م

  ی شامي اسرايآزاد

 داد ی و او را سوگند مگرفت ی او را مي سواروانی اسلحه و حکرد ی مری را که اسی هر دشمنهای در جنگ با شامالسالم هی آن حضرت علزی نو

  . کرد ی به دشمن کمک ننموده، سپس آزادش مگریکه د
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   المالتی از بفدا

 المال فدا داده تی به دشمن نزده باشد از بي شود و زخم کارری به دست کفار اسیانهرگاه مسلم: فرمود ی مالسالم هی علنیرالمومنیام

  . کنند ی بستگانش اگر بخواهند، او را از مال خودش فدا داده و آزادش می ولشود، ینم

  

حیتوض:وهشتم چهل فصل

   چه گذشت؟فهی سقدر

 حضور فهی که در سقی دادند چند نفر از کسانلی تشکيا فهی سقفهیل خنیی تعي و آله براهی اهللا علی که پس از وفات رسول خدا صلیهنگام

انصار درباره خالفت چه گفتند؟ : السالم هی علیعل. آمده و از ماجرا گزارش دادندالسالم هی علنیرالمومنیداشتند نزد ام

 احسان کنند کانشانیره انصار سفارش نموده به ن رسول خدا دربادیچرا در پاسخ آنان نگفت. از شمايا فهی از ما و خليا فهیخل:  گفتندشی قربه

. و از گنهکارانشان درگذرند

 شود؟ ی مطلب پاسخ انصار منی اچگونه

. نمود ی نمگرانی و آله سفارش آنان را به دهی اهللا علی صلامبری پبود ی انصار منی اگر خالفت در برایز

:  چه گفتندشیقر

.  سزاوارترندگرانی منصب از دنی اي تصدياشجره رسول خدا هستند، و بر:  گفتندآنان

  .  نمودند ثمره راعی آنان احتجاج کردند به شجره و ضا،يآر

   الناسعوام

 شانی هستند که اجتماعشان مضر، و پراکندگیآنان کسان:  درباره عوام الناس فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام: البالغه آورده  در نهجی رضدیس

 وران و صنعتگران به کار شهی پرایز:  فرمودست؟ی آنان چی منفعت پراکندگی معلوم، ولشانی اجتماع اانیز:  داشتند عرضهیکسان. نافع است

  . گردند یخود مشغول شده و مردم از آنان بهره مند م

   حق و باطلفاصله

 آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ يمعنا ست،ی حق و باطل جز چهار انگشت فاصله ننی که بدیآگاه باش:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 دم،ی شنییباطل آن است که بگو:  گوش و چشم خود قرار داده و آنگاه فرمودانی چهار انگشت دست مبارك را جمع نموده مالسالم هیامام عل

  . دمی دیی که بگونیو حق ا

   کربالنیسرزم

:  گفتدی سعدم،یشن ی بود سوال نمود و من گفتارشان را مدهی را که دیانیجر بن وهب آمد و از او دی نزد سعیعروه بارق: دیگو ی مفه،یابوجح

 کربال اشاره نموده نی با دست به زمدمی پس ددمی فرستاد و من در کربال خدمت آن حضرت رسالسالم هی علی مرا به نزد علمیمخنف بن سل

. نجاستی انجاست،یا: دیفرما یو م

 شود؟ ی چه منجای انیرالمومنی امای:  به آن حضرت گفتيمرد

 دی پرسيمرد! شانی به حال شما از ايو وا!  از شماشانی به حال اي پس واد،یآ ی و آله فرود مهی اهللا علی آل محمد صلي بارهانجایا: فرمود

! ن؟یرالمومنی امای ستیمقصودتان چ

  . برد ی خداوند شما را به سبب کشتن آنان به دوزخ م کهشانی بر شما از اي و واد،یکش ی از شما که آنان را مشانی به حال ايوا: فرمود
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   از فتنهزیپره

 شما يشرویدر پ: فرمود ی بر منبر کوفه مالسالم هی علنیرالمومنیام:  نقل کرده که فرمودالسالم هی از امام صادق علی نعمانبتی کتاب غدر

 ست؟ینومه چ! نیرالمومنی امای دند؛ی پرسیبعض) گمنام(نه ها بجز نومه  از آن فتابدی ی کور و مبهم خواهد بود که نجات نم،ی ظلمانییها فتنه

  . شناسند ی و مردم او را نمشناسد ی که مردم را میکس: فرمود

 و کراماتمعجزات : چهل ونهمفصل

   که خواست با پسر خود ازدواج کندیزن

 اور،ی آنان را به نزد من بکنند ی با هم نزاع مینیب ی بر در مسجد م رايزن و مرد! به محلتان برو:  به وشاء فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

 پس طلبد، ی شما را منیرالمومنی رفتم و به آنان گفتم امکی نزدکنند، ی با هم مخاصمه مي زن و مرددمی بر در مسجد رفتم ددی گویوشاء م

. می به نزد آن حضرت رفتیمگه

 ؟ي چکار دار زننیبا ا:  به جوان فرمودالسالم هی علیعل

 و من در کار دی شوم، خون دکی به عقد خود در آوردم و چون خواستم به او نزديا هی زن را با پرداخت مهرنیمن ا! نیرالمومنی امای: جوان

.  شدی زن بر تو حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهنیا:  به جوان فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام.  شدمرانیخود ح

.  سخن در اضطراب و تعجب شدندنی ادنی از شنمردم

 ؟یشناس یمرا م:  به زن فرمودالسالم هی علیعل

.  بودمدهی تاکنون شما را ندی ولده،ینامتان را شن: زن

 ؟یستی تو فالن زن دختر فالن و از نوادگان فالن نالسالم هی علیعل

.  بخدا سوگند،يآر: زن

 و رهی و چون از عشيدیی پسر زاي و پس از چندي دائم، ازدواج نکردری بطور عقد غیر پنهان به فالن مرد، فرزند فالن دایآ: ری امحضرت

 گذارده و در برابرش نی فرزند را بر زمی و در محل خلوتي شدرونی و شبانه از منزل بدهی طفل را در آغوش کشی داشتمیبستگانت ب

 بود، جانی نسبت به او در هات قه و عشق و عالستادهیا

 ولگرد اطرافت را گرفته ي سگها،ی داشتیی و تو ترس رسواکرد ی مهی و طفل، گري گذاردنی و باز به زمي و فرزند را بغل کردیبرگشت دوباره

 که به يا  سر پسرت آمد و او را گاز گرفت و تو بخاطر شدت عالقهي باالی که سگنی تا ا،یگشت ی و بر میرفت ی می و ناراحتشیو تو با تشو

 صبح شود و رازت فاش گردد، پس يدیترس ی زد و تو محهی کودك ص،ی به طرف سگ انداخته سر فرزندت را شکستینگ سیداشتفرزند 

. ها عهی نگهدارنده وديا! ایبار خدا: ی هنگام دست به دعا برداشته و گفتنی در ا،ی فراوان داشتشی و اضطراب خاطر و تشویبرگشت

.  در شگفتمیگذشت من و من از گفتار شما بس بود تمام سرنیبله، بخدا سوگند هم:  گفتزن

 جوان را به یشانی پی شکستگي را باز کن، و چون باز کرد آن حضرت جاتیشانیپ:  رو به جوان کرد و فرمودالسالم هی علنیرالمومنی امپس

 گردد؛ و همان گونه از خدا کیو نزد جوان پسر توست و خداوند با نشان دادن آن عالمت به او نگذاشت به تنیا: زن نشان داد و به او فرمود

  . اوری بي را به جاي نگهداشت، پس شکر و سپاس خداتی فرزندت را حفظ کند، او را برايودخواسته ب

  آور  شگفتییماجرا

خود  است، عمر به غالم دهی در محراب خوابی کسدی صبح به مسجد آمد دضهی فري اداي عمر در زمان خالفتش برايروز: دیگو ی معباس ابن

 ی از انصار است او را حرکت داد، ولی لباس زنانه به تن دارد، تصور کرد زندی رفت، دشی کن، غالم پداری نماز خواندن بياو را برا: گفت

.  شده استدهی است در لباس زنان که سرش بري شد مردمعلومحرکت نکرد، 

:  عرضه داشتالسالم هی علری آورد، پس از نماز به حضرت اميبه جا از مسجد قرار دهند و نماز صبح يا  دستور داد کشته را در گوشهعمر

 ست؟ی چهی قضنینظرتان در ا
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. ینی محراب ببنی را در همیبگو کشته را دفن کنند و منتظر باش تا کودک:  حضرت فرمودآن

 ؟ییگو یاز کجا م:  گفتعمر

 نماز ي عمر برايو چون نه ماه گذشت روز.  ماجرا خبر داده استنیا از ا و آله مرهی اهللا علی رسول خدا صلبمیبرادر و حب: السالم هی علیعل

راست گفته خدا و رسول خدا و پسر عم رسول خدا، و آنگاه به غالم : گفت. دی به گوشش رسی طفلهی گريصبح وارد مسجد شد، ناگهان صدا

 نیرالمومنیام.  گذاشتالسالم هی علی حضرت علي روشی در پ نماز، طفل را آورد وي محراب بردارد و پس از اداانی را از منوزاد: خود گفت

 طفل را پس از نه ماه هیدا: تولد کودك در ماه محرم بود و به غالم عمر فرمود. ندی نماي کنند تا از طفل نگهداردای از انصار پيا هیدا: فرمود

. دیاورید فطر بیدر روز ع

 دیکودك را در محل نماز ع:  آورد، حضرت به او فرمودالسالم هی علریمقرر، نزد حضرت ام طفل را در موقع هی طفل را در موقع مقرر، داهیدا

!  فرزند مرد ستمگريو ا! دهی فرزند زن ستمدده،ی ستمديا:  گفتي و به ودی را که کودك را از تو گرفت و صورتش را بوسیببر و بنگر هر زن

! اوری و به نزد من بریاو را بگ

 توقف ی و آله اندکهی اهللا علیتو را به حق محمد بن عبداهللا صل: دیگو ی و مزند ی از پشت سر او را صدا می زندیا برد، د طفل را در آن جه،یدا

 درچق!  فرزند مرد ظالميو ا!  مظلوم، فرزند مظلومهيا:  و به او گفتدی و طفل را از او گرفت و صورتش را بوسدی آن زن رسستادی اهیدا! کن

. دی دامنش را چسبهی رد کرد و خواست برود، داهی که طفل را به دای بود، و هنگامبای زاری و آن زن بس،يباهت داربه کودك مرده من ش

! مرا رها کن:  گفتزن

 ی کننی و اگر چنکند ی مردم رسوا مانی مرا در میعل:  ببرم، زن مضطرب شد و گفتطالبی بن ابی تا به نزد علکنم یتو را رها نم:  گفتهیدا

مرا رها کن تو را به :  گفتهی موقع زن به دانی حرفش را گوش نکرد و خواست او را ببرد در اهی با تو مخاصمه خواهم کرد، داامتیوز قدر ر

 قبول کرد و با زن به خانه رفت، و اموال را گرفت، هی دادهم، ی به تو مي درهم هجرصدی و سیی حله صنعاکی و یمنی و دو برد برم یخانه م

 نیرالمومنی برگشتند امدیو چون مردم از نماز ع.  را به تو خواهم دادای هدانی همي قربان بازآوردیاگر طفل را در روز ع:  گفتهیداآنگاه به 

 ؟يسفارش مرا چه کرد!  دشمن خدايا:  فرمودي به ودهی را طلبهی داالسالم هیعل

. دمی را ندیکس:  گفتهیدا

آن زن آمد و طفل را از تو گرفت و بر صورتش بوسه . ییگو یدروغ م) غمبریاشاره به قبر پ(بر  قنیبه حق صاحب ا:  فرمودي حضرت به وآن

 پسر عم يا:  و گفتدی بر خود لرزهیدا.  به تو خواهم دادزی را نای هدانی همياوری قربان او را بدیاگر در روز ع:  داد و گفتيا زد و به تو رشوه

! ؟یدان ی مبیمگر غ!  خدارسول

.  را به من خبر داده استهی قضنی و آله اهی اهللا علی رسول خدا صلکنی ولداند ی نمبی غیجز خدا کس:  فرمودالسالم هی علیعل

.  زن را حاضر کنمدی اکنون اگر دستور دهد،یو ماجرا همان بود که فرمود.  گفتار، گفتار راست استنیبهتر:  گفتزن

 قربان او دی تا روز عی صبر کندی منتقل شد، حال بايگری به خانه برد از آن منزل به منزل د که آن زن تو رایهنگام:  فرمودالسالم هی علیعل

 آمد و طفل زی به آن محل رفت و زن نهی قربان شد دادیو چون روز ع. کنم یاطاعت م: زن گفت.  تو درگذردری تا خداوند از سر تقصياوریرا ب

. ام به تو بدهم  تا آنچه به تو وعده دادهای با من ب: گفتهی و آنگاه به دادی گرفت و صورتش را بوسار

و !  درماندگانادرسی فريا:  عرضه داشتی آسمان بلند کرده به درگاه الهي موقع زن سر به سونی در اکنم، یهرگز تو را رها نم:  گفتهیدا

!.  پناه دردمندانيا

! م؟ی من بگوای ییگو یتو م:  فرمودي آن حضرت به ود،یرد گرد واالسالم هی علیو چون بر حضرت عل.  به مسجد رفتهی آنگاه با داو

. میگو یخودم م: زن

!  پس بگوالسالم هی علیعل

.  و آله در رکاب آن حضرت کشته شدهی اهللا علی از غزوات رسول خدا صلیکی در ی از انصارم، پدرم عامر بن سعد خزرجيمن دختر مرد: زن

 روز که با چند تن از زنان کی و گرفتم، ی انس مهی درگذشت و من خود تنها مانده با زنان همسااین در عهد خالفت ابوبکر از دزیمادرم ن
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 که نیتا ا.  در دست داشت، عصا زنان به نزد ما آمد و از نام همه زنان پرسش نمودیحی فرتوت که تسبیرزنی نشسته بودم، پارمهاجر و انص

 ست؟یاسم تو چ:  گفتدیبه من رس

 .لهیجم: گفتم

 ؟یستی کدختر

. ي عامر انصاردختر

 ؟ي دارپدر

. ریخ

 ؟يا  کردهازدواج

. نه

.  و مونس تو باشدسی نزد تو آمده به تو کمک کند و انی زنیستی نلیما:  کرد و گفتهی به حال من ترحم نموده گرپس

. لمیبله ما: دختر

 از من خواست وضو یبفرما خانه خانه توست و امر امر تو، آنگاه آب: م مهربان باشم، من خوشحال شده گفتي تو مادريمن حاضرم برا: رزنیپ

 ؟یکن ی مهیچرا گر:  کرد، گفتمهی گردی کردم و چون آنها را دای مهشی و خرما براریگرفت و من در موقع غذا نان و ش

 و من ست،یاال هم وقت غذا خوردنم نح:  کرد و گفتهی نمک و باز هم گری اندکای نان جو کیخوراك من عبارت است از ! دخترم: رزنیپ

 قرص نان جو و کی من د،ی که از نماز عشاء فارغ گردنی پس برخاست و به نماز مشغول شد تا اخورم یپس از خواندن نماز عشاء غذا م

ه با سه لقمه نان  چون آوردم خاکسترها را با نمک مخلوط نموداور،ی بمی خاکستر براي آنگاه به من گفت مقداردم آورشی نمک برايمقدار

:  شده بر سرش بوسه زدم و گفتمکی نزدي به ودمی رفتار را از او دنی دم نماز خواند و من چون ادهی و تا سپستادیافطار کرد و باز به نماز ا

 که از خانه یم و من هنگای هستبای زيتو دختر:  موقع به من گفتنیدر ا.  تو مستجاب استي دعارای زامرزد؛یب دعا کن، خداوند مرا میبرا

 او ی عابده و خردمند دارم که از تو بزرگتر است، اگر بخواهي در کنار تو باشد، و من دختری زندی با،ی تنها بمانترسم ی بر تو مشوم یخارج م

.  تو باشدمراز و هاری تا اورمیرا نزد تو ب

چرا نخواهم؟ : گفتم

. نها برگشت خود تی پس از زمانی رفت ولرونی برخاست و از خانه بپس

 ؟ياوردیچرا خواهرم را به همراه ن: گفتم

. شوند ی و مزاحم انجام عباداتش مکنند ی رفت و آمد مادی و زنان مهاجر و انصار به خانه تو زردیگ ی انس نمیدختر من با کس: گفت

 با او بود که تمام ی برگشت و زنیاز ساعت رفت و پس رزنی پد،یای به خانه بی کسگذارم ی که دختر تو در خانه من است نمیتا موقع: گفتم

 ؟يشو یچرا داخل نم:  گفتمستاد،ی بود، و بر در اتاق ادای بود و فقط چشمانش پچاندهیبدن را در لباسش پ

.  گشته استخودی تو چنان خوشحال شده که از خود بداریاز د:  گفتعجوزه

 قبول نکرد، ی و گفتم صورتت را باز کن، ولدهی رفتم در را بستم و به دختر چسب وارد نشود،ی تا کسبندم ی در خانه را مروم یاالن م: گفتم

 و فزع نموده ي و دست و پا خضاب بسته با لباس زنان، پس من زاراهی سشی است با ری جواندمی را از سرش برداشتم ناگهان دشیپس رو

 و خواستم از او دور شوم که بناگاه ؟یترس ی مگر از سطوت عمر نم! شورونی و از خانه بزیبرخ! ؟ي شدیتی جنانیچرا مرتکب چن: به او گفتم

 افتاد و نی که داشت بر زمی پس با من مباشرت نمود و از شدت مستی بودم در چنگال عقابی و من در دستش مانند گنجشکدیبه من چسب

: دا عرضه داشتم که بر کمرش بسته بود سر از بدنش جدا کردم و به درگاه خي و من با کاردد،ی گردهوشیب

 بر او توکل يا  که هرگاه بندهیی خداي اکنم، ی مرد به من ستم نموده و مرا رسوا کرده است و من بر تو توکل منی که ایدان یتو م! ایخدا

ستن و چون شب شد جسدش را برداشته و در محراب مسجد انداختم، و از او آب. ی پرده پوشکوی که نیی خدايا! دی نماتیکند او را کفا

 ي من بود اي ماجرانیا.  گفتم خطاست او را قنداق نموده در محراب مسجد افکندمی خواستم او را بکشم ولدم،یی را زارزندو چون ف. شدم

! پسر عم رسول خدا
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.  در آن استیمن شهر علمم و عل:  که فرموددمی که از رسول خدا شندهم ی میگواه:  گفتعمر

. دیگو یخن م بحق سیبرادرم عل:  فرمودزی نو

 ست؟یحکم آنان چ!  اباالحسنای:  آنگاه گفتو

 عمل مجبور شده، نی بدرای زست؛ی ني بزرگ شده است و بر زن حدی مرتکب گناهرای ندارد؛ زيا هیمقتول د:  فرمودالسالم هی علنیرالمومنیام

. رمی تا حق خدا را از او بگاوریعجوزه را ب: و سپس به زن فرمود

 يزن فرزند را به خانه برد و فردا در جستجو! فرزند را به مادرش رد کن:  فرمودهی به دانیرالمومنی امد،یبه من مهلت بدهسه روز :  گفتزن

 آورد، چون به نزد حضرت السالم هی علی پس او را بگرفت و کشان کشان به نزد علد،ی ديا  رفت و ناگهان او را در کوچهرونی از خانه برزنیپ

 اهللا ی صلامبری هستم و علم من علم پطالبی بن ابی که من علیدان یم!  دشمن خدايا:  فرمودرزنی به پالسالم هیعل ی حضرت علدند،یرس

!  حال را بگوقتی و آله است اکنون حقهیعل

!  ندارمی اطالعهی و از قضشناسم ی زن را نمنیمن ا:  گفترزنیپ

 ؟يخور یقسم م:  فرمودي به ونیرالمومنیام

. يآر: رزنیپ

.  شداهی کرد ناگهان صورتش سادی سوگند رزنی کن، و چون پادی قبر رسول خدا بگذار و سوگند يدستت را رو:  به او فرمودحضرت

 زد، حهی ندامت صي از رودی داهی نگاه کرد و صورت خود را سنهیی در آرزنی آوردند، و چون پيا نهیی دستور داد آالسالم هی علنیرالمومنیام

 برطرف نشد، حضرت به یاهی آن سی گردان، ولدی زن راستگوست صورتش را سفنیاگر ا! ایبار خدا:  درگاه خدا عرض کردبه السالم هی علیعل

!  تو نگذشته است؟ری با آن که خداوند از سر تقصيا چگونه توبه کرده:  فرموديو

. ندی خارج کرده سنگسارش نمانهی را از مدرزنی عمر دستور داد پآنگاه

  .  ماجرا در زمان عمر اتفاق افتاده استنیا: دیگو ی را بطور اختصار نقل کرده و مهی قضنی ادیدالح یاب ابن

  

   که به زنا متهم شديدختر

 به او عالقه مند بودند، آنان اری خواهر داشتند که بسکی و تنها کردند ی می عرب زندگيا لهی ده برادر در قبای است که نه ي خرائج راونددر

 ،یی که تو ازدواج نماگنجد ی ما نمرتی به غرای و تو ازدواج نکن؛ زمیسپار ی نزد تو مدهد ی ميهر چه خداوند به ما روز: دبه خواهر گفتن

 از ی خواهر پس از پاکي که روزنی تا اداشتند، ی می خواهر را گرامزیبرادران ن.  آنان پرداختي با آنان موافقت کرد و به خدمتگزارواهرخ

 زالو بزرگ ی در جوف او داخل شد و پس از مدتیی آب نشست، اتفاقا زالوانی رفت و در می غسل نمودن بر سر چشمه آبي براانهیعادات ماه

 از ی بعضی گرفتند او را بکشند، ولمی کرده است، تصمانتیشده و شکم زن باال آمد، برادران پنداشتند که خواهر آبستن شده و به آنان خ

.  برده و ماجرا را شرح دادندالسالم هی علی خواهر را نزد علم،یبر ی مطالبی بن ابیرا نزد علاو : آنان ممانعت کرده، گفتند

 انی آمد و در مرونی و در آن حال زالو از جوف زن بندی طشت بنشانیو به زن دستور داد م! دیاوری بمی پر از لجن برایطشت: نیرالمومنیام

 نیرالمومنیام! یدان ی مبی و تو غیتو پروردگار ما هست! ی علای:  گفتنددند،ی آور بدرتی ح و عالجری تدبنیبرادران چون ا. طشت قرار گرفت

 در هی قضنی و آله از طرف خداوند به من خبر داده که اهی اهللا علیرسول خدا صل:  گفتار، منع نموده و به آنها فرمودنی آنان را از االسالم هیعل

  . قع خواهد شد ساعت، وانی روز و در انی ماه و در انیا

  هیری جوداستان

 د؟یاوریگواه ب:  فرمودالسالم هی علیعل.دانست ی هر کدام، آن را از خود مکردند، ی با هم نزاع می بن عمر بر سر ماده اسبهیری با جويمرد

!  مرد بدهنیاسب را به ا:  فرمودهیریپس به جو. نه: گفتند

بدون گواه؟ ! نیرالمومنی امای:  گفتهیریجو
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و حضرت او را از کردارش خبر . تیات را در عصر جاهل  رفتار جاهالنهيا  فراموش کردهایمن به تو از خودت آگاهترم، آ:  فرمودالسالم هی علیعل

 سر ی نامتناهتی آور از آن شخصرتی تعجب ندارد که آن اعمال حی فصل مرسله هستند، ولنیگرچه اخبار ا. 288، ص 41بحار، ج . (داد

) و خود آن حضرت آنان را با آتش سوزانده است.  خود دانسته اندي از مردم آن حضرت را خدايا  جهت بوده که پارهنیبه همزده باشد، و 

   نمودهحقی را ذهی علی که مدعییایقضا:پنجاه فصل

 خورد و نی که ناگهان به زمدکر ی مي خود بازسمانی و با ررفت ی از آنان شتر را عقال نمود، شتر راه میکی شتر بودند، کی نفر مالک چهار

 به السالم هی علریحضرت ام.  شتر را از او مطالبه کردندمتی به منازعه برخاسته و قیکی نی با اگری موقع آن سه نفر دنی در اد،یهالك گرد

 حق او را دیا قبت نکرده نموده و شما چون از حق خود مراي او از حق خود نگهداررای زد؛ی را بدهیکی سهم آن دیشما با:  نفر فرمودسهآن 

. دیا  تلف کردهزین

 را هی علی درهم داد، و مدعکی چهار درهم بود، تنها ی که آن حضرت صاحب سه گرده نان را که مدعکمی خبر زدهمی گذشت در فصل سو

  .  آنهارامونی پیت نکات و اشارايادآوری عامه و خی و رفتار و گفتار خلفا به نقل از توارای از قضايا خاتمه پاره. نمودحقیذ

  

اولین وآخرین فتنه:فصل پنجاه ویکم

 به حاضران امبرانی پدی گونکهی که در حال سجده بود اشاره نمود تا اي و آله به مردهی اهللا علی رسول خدا صليروز:  در کمال آوردهمبرد

 آن مرد حرکت ي را به دست گرفت و به سوریو شمش را باال زد نهای موقع ابوبکر آستنی در اکشد؟ ی مرد را منی از شما ای کسایآ: فرمود

! د؟یگو ی را بکشم که ال اله اال اهللا مي مردایآ:  گفتامبری که برگشت و به پدیی نپايری دیکرد، ول

ه که  مشابه آنچی اعمالزی او نی عمر برخاست ولکشد؟ ی مرد را منی ای کسایآ:  نداد و دگر بار به حاضران فرمودی خدا به او پاسخرسول

 السالم هی علطالبی بن ابی دفعه علنی اکشد؟ ی مرد را منی از شما ای کسایآ:  فرمودامبری بار پنیابوبکر انجام داده بود انجام داد، سوم

.  او فرار کرده بودابدی از آن که بر او دست شی پی ولد،یبرخاست و به طرف آن مرد روانه گرد

.  فتنه بودنی و آخرنی اولنیا:  و آله فرمودهی اهللا علی خدا صلرسول

 عذر آورد که او را در حال رکوع نیچن) ص( نقل کرده و در آن آورده که ابوبکر نزد رسول خدا يگری دقی را بطرتی روانی مبرد همزی نو

 خدا با هم نیر د دي دو نفرچی هشد ی مرد کشته منیاگر ا:  فرمودغمبری است و آنگاه پدهی که او را در حال سجده دنی وعمر به اده،ید

. کردند یاختالف نم

 ان،ی بن سفعقوبی ریتفس:  دوازده گانه معتبرری و او از تفاسيرازی شی در طرائف از کتاب حافظ محمد بن موسزی نیطاووس  خبر را ابنو

 مجاهد، ابوصالح، قتاده، ،ي بن حرب، سدی قاسم بن سالم، علع،ی وکان،ی مقاتل بن حمان،ی مقاتل بن سلح،یجر  القطان، ابنی بن موسوسفی

. تنقل کرده اس

 پس از آن که نی بوده که در جنگ صفیمی تمصرهی و آله فرمان قتلش را داده بود ذوالخو هی اهللا علی را که رسول خدا صليمرد: مؤلّف

 کرد به آن می را تقسبریخ که رسول خدا غنائم ی موقعزی از آن نشی و پد،ی گردنی و سرکرده منافقسی رفت رئها زهی نيقرآنها بر باال

اگر من به عدالت عمل !  بر تويوا:  که حضرتش به او فرمودی را به خشم آورده تا جائامبری جسارتش، پنی و با اد دایعدالت یحضرت نسبت ب

.  مرتد شددهی اسائه ادبش از اسالم خارج گردنی خواهد کرد؟ و با اینکنم چه کس

 عمر يری امت اسالم اتفاق افتاده، و دومش جلوگانی دانسته است که در ميا  شبههنی ماجرا را اولنی در کتاب ملل و نحل وقوع ایشهرستان

 ت و آله و سومش تخلف او بوده با ابوبکر و عثمان از لشکر اسامه، و چهارمش انکار او بوده وفاهی اهللا علی کردن رسول خدا صلتیبوده از وص

.  و آله راهی اهللا علی صلغمبریپ

 آن عذرها خواهد ي برای بود که آن مرد در حال نماز است، پس چه توجهدهی و آله خود دهی اهللا علی که رسول خدا صلنیتوجه به ا با و

 آن نی چه فرق است بن،یبنابر ا. دی پس چگونه باز به همان مطلب معتذر گردرفتی رسول خدا عذر ابوبکر را نپذدیبعالوه، عمر که د! بود؟

) ترست که مهم( درباره خون نهای در باب اموال و تخطئه اصرهی که تخطئه ذوالخو نی جز انها،ی به رسول خدا و گفتار اهصری وگفتار ذوالخ
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 که رسول ییاند؟ و چرا در آن ادعا  نگذاشتهی و باطل فرققی صدقتی که اول بالمطابقه و دوم بااللتزام بوده است و اگر آنان به حقنیبوده، و ا

 از کی نگذاشتند که داستان آن در بخش نخست عنوان ی فرقگرانی و دغمبری پنی نکردند؟ و چرا بقی داشت او را تصدیراب اعفر نکیخدا با 

 ي هرگز به هواامبریپ (یوحی ی ان هو اال وح،ي عن الهونطقیو ما : فصل چهل و سوم گذشت و چرا گفتار خدا را در باره رسولش فرموده

  !  ننمودند؟قیتصد) ) 4 و 3 هیسوره نجم آ. (ستی خدا نی وحریغ چی سخن او هد،یگو ینفس سخن نم

   ابوبکرحسرت

 خورم ی تاسف مزیمن تنها بر سه چ: گفت ی که مدمیشن ی رفته بودم، از او مادتشیدر مرض وفات ابوبکر به ع: دیگو ی بن عوف معبدالرحمن

 از و آرزو داشتم سه مطلب دادم، یام و آرزو داشتم آنها را انجام م نجام ندادهو سه کار ا! زد ی کاش از من سر نميکه چرا آنها را انجام دادم و ا

. دمیپرس ی و آله مهی اهللا علیرسول خدا صل

 گریو د...  بودی و اگر چه مستلزم جنگ و قتالشدم ی که متعرض خانه فاطمه نمنی ایکی زد؛ ی که آرزو داشتم از من سر نمی سه عملامام

 که دوست داشتم از ی و اما سه موضوعدی گونکهی تا اکردم ی آزادش مای و کشتم ی او را مری با شمشای بلکه سوزاندم ی که فجاه را نمنیا

 عمه و دختر راثی که منی اگری و دم،ی خواهد بود تا با او نزاع و تشاجر نکنی پس از او چه کسفهی که خلنی ایکی دم؛یپرس یرسول خدا م

... .کردم یخواهر را از او سوال م

:  خبرسند

دوست داشتم از رسول خدا از :  آمدهنی در آخر آن چنکنی عامه نقل کرده ولقی در کتاب خصال از طرزین) ره( صدوق خی خبر را شنی همو

. نمودم ی برادر و عمه پرسش مراثیم

 دختر راثی و آله از مهی اهللا علیول خدا صلدوست داشتم از رس:  آوردهنی در آخر آن چنکنی در خلفا نقل کرده ولبهیقت  را ابنتی روازی نو

. دمیپرس یبرادر و عمه م

دوست داشتم از لشکر اسامه تخلف :  نموده و در ضمن آن آوردهتی عامه رواقی خبر مذکور را از طرضاحی فضل بن شاذان در انی همچنو

. کشتم ی را نمحهی و طلنهیی و دوست داشتم عکردم، ینم

:  خبریبررس

 به آن دندی طاهره را با آنان درباره خالفت شنقهی که انصار، محاجه صدیو هنگام: دیگو ی خبر منیر خصال پس از نقل ا صدوق دخیش

 ی ولم،یکرد ی به ابوبکر عدول نمی هرگز از علمی بوددهی سخنان شما را شننی امی کنعتی از آن که با ابوبکر بشیاگر ما پ: مخدره گفتند

!.  گذاشت؟ی باقي عذری کسي خم براری روز غدایآ: در پاسخ آنان فرمود های علهللا سالم ا- فاطمه،

 که با ی کسنی نخستي بن سعد انصارریبش:  با انصار در باره خالفت آوردهالسالم هی علنیرالمومنی در خلفا بعد از ذکر محاجه امبهیقت ابن

 کنند عتی که مبادا مردم با او بنی سعد بن عباده داشت از اشی که نسبت به پسر عموی از عمر، بخاطر حسادتشی پی نمود، حتعتیابوبکر ب

. کردند ی بودند هرگز درباره خالفت شما اختالف نمدهی کنند شنعتی از آن که با ابوبکر بشیاگر انصار سخنان شما را پ:  گفتضرتبه آن ح

 تا از آنان استنصار کند، و آنان در پاسخ فاطمه برد ی م شبها فاطمه را بر استر سوار نموده به مجالس و مجامع انصار،یعل:  آوردهزی نو

 و مینمود ی نمعتی بيگری خواسته بود ما با دعتیاگر همسر و پسر عم تو قبل از ابوبکر از ما ب!  دختر رسول خداي اگفتند ی مهاالسالمیعل

 خانه بگذارم و از انی و آله را در مهی اهللا علیدا صل پاك رسول خکری بود که من در آن موقع پحی صحایآ: گفت ی به آنان مالسالم هیعل یعل

 بر ياباالحسن کار:  به آنان گفتزی نهاالسالمیو فاطمه عل! زم؟یخانه خارج شده بر سر خالفت آن بزرگوار با مردم به مشاجره و مخاصمه برخ

. البه جواب خواهد نمود شدند که خدا با آنان حساب و هم مطی انجام نداده و آنها مرتکب اعمالاش فهیوظخالف 

 اهل سنت نوشته شده و با چشم قی خصوص از طرنی که کتابها در انی نباشد با ای خم ثابت و قطعری غدثی که حدنی فرض ابر: مؤلّف

 دی بر آن تاکی لحظات زندگنی آغاز بعثت تا آخري روزهانی از سخنان متواتر و مکرر رسول خدا درباره مسأله خالفت که از نخستیپوش

 و با صرفنظر از رفتار و اعمال کرده ی امر مهم دعوت و ارشاد منی که به دستور خداوند آنان را به اکشی نزدشانی نسبت به خوژهی بونمود، یم

 آن ي از براالسالم هی علنیرالمومنی امینی که هر کس معتقد به نبوت آن حضرت بوده عادتا به جانشيا  باره، به گونهنیآن حضرت در ا
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 است در اثبات عدم صحت ی کاف،ي و فطرت بشر،ی عقلنی و براه،ی قرآناتیکرده، و بر فرض نبودن آ ی مدای اذعان و اعتقاد پزیوار نبزرگ

.  آنان در امر خالفت خود داشته استفهی که خليدیمسلک آنان، شک و ترد

 ی باره نزاعنی تا در انمودم ی بعد از او پرسش مفهی از خل و آلههی اهللا علیدوست داشتم از رسول خدا صل: دیگو ی چگونه ابوبکر م،یوانگه

 ی کار را انجام دهد، و آن را کتبا به ثبت برساند تا بعد از او در گمراهنی که رسول خدا خواست که در هنگام وفاتش انی با اد،یای نشیپ

و عمر خود بعدا اعتراف نموده که از اراده و . دیوگ ی مانی هذيماری بر اثر شدت بامبریپ:  عمر نگذاشت و به حاضران گفتی ولفتند،ین

.  کرده استيری او سازگار نبوده از آن جلوگاتی از آن جهت که آن اقدام با نی باخبر بوده ولغمبری پمیتصم

 به من میها بود که من و او تنی روز در حالکی همراه عمر بودم، يمن در سفر: دیگو یعباس نقل کرده که م  از ابندیالحد یاب  ابنچنانچه

 گرفته و نمیب ی و مرفتی نپذی ولدیای سفر با من بنی که از او خواستم در اکنم ی را به تو می پسر عمت علتیشکا!  پسر عباسيا: گفت

 ست؟ی به نظر تو علتش چ،افسرده است

. یدان یخودت علتش را م: عباس ابن

.  به خاطر از دست دادن خالفت استنایقی: عمر

 چه یول: عمر. خود قرار داده استنی و آله او را جانشهی اهللا علی دارد که رسول خدا صلدهی او عقرای است؛ زنیمن هم نظرم هم: عباس ابن

.  نقل شده استيگری دری با تعابزی و مضمون خبر ندی گونکهیتا ا.  را اراده نکرده استنیسود که خدا ا

 وفاتش، يماری در بخواست ی و آله مهی اهللا علی در آن اظهار داشته که رسول خدا صل است که عمریتی رواگر،ی او از خبر دمقصود: مؤلّف

 و منظور مرا تی نزی من به خاطر خوف وقوع فتنه و اختالف، از آن ممانعت به عمل آوردم، و رسول خدا نی کند ولانیموضوع خالفت را ب

. د واقع خواهد شد نمود؛ و البته آنچه که خدا بخواهيخوددار آن انی از بافتهیدر

 شی بيا  خدا نخواست مغالطهیقرار دهد ول) ع (ی او علي خالفت را براخواست یرسول خدا م:  که عمر در خبر اول گفتهنی اما راجع به او

 ی الهبرانامیپ:  است که گفته شودنی اری درست نظنی خواست خداست، و اامبری جز به فرمان خدا نبوده و خواست پامبری اراده پرای زست؛ین

. اند اوردهی نمانی آنان امینیب ی خدا آن را نخواسته چرا که میاند ول  آوردن به خدا دعوت کردهمانی را به اردماگر چه م

 بعد از فهی را به عنوان خلنیرالمومنی در مرض وفاتش او امخواست ی و آله مهی اهللا علیرسول خدا صل:  اما گفتار او در خبر دوم که گفتهو

 و آله به هی اهللا علی صلغمبری متعال است، چنانچه درباره پي به خداییگو هودهی سخن نسبت بنی من نگذاشتم واقع ای کند ولیعرفخود م

)4 و 3 هیسوره نجم، آ(یوحی ی ان هو اال وحي عن الهونطقیو ما : دیفرما ی خداوند درباره رسولش مرایز:  را گفتهنصراحت آ

 است که او عمر نسبت به مصالح اسالم نی اشیمعنا...  کند بخاطر ترس از وقوع فتنهی را عملمشی تصمامبری پمن نگذاشتم:  آنجا که گفتهو

! تر است  از خدا و رسولش آگاهنیو مسلم

 به قتل  راي ويگری به نحو دای و نمود ی او را آزاد مای که کرد ی از مرگ، آرزو مشی اما داستان فجاه که ابوبکر او را سوزانده بود و پو

 از اسالم نبرد کند، و چون اسلحه گرفت با آن به نی بوده که از ابوبکر اسلحه خواست تا با مرتدی سلملی لای بن عبد اسی او، ارساند یم

 نموده به نزد ابوبکر ری و دستگری را اسي وقهی طرنکهی او نمود، تا ايری بن حاجز را مامور دستگقهیپس ابوبکر طر. جنگ مسلمانان رفت

  .  آن انداختندانی را دست بسته در ماسی بزرگ افروخته ای آتشنهی شهر مدرونیابوبکر دستور داد در ب. آورد

   دست مهمان را قطع کردابوبکر

 را که دست راستش قطع شده بود ينقل کرده که ابوبکر مرد) یقاض (ي و حسن لولوثمی و هاشیع ی از ابوبکر بن ابضاحی بن شاذان در افضل

 چه نی بنابراماند، یبخدا سوگند کردار تو به کردار سارقان نم:  گفتي آراسته داشت، ابوبکر به ويمهمان ظاهر.  خود فرا خواندیانبه مهم

 است؟ دهی را برتو دست یکس

.  و ستم دست مرا قطع کرده استي تعمدي از رومنی در هی بن متیعلی:  گفتمهمان
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اتفاقا .  را در قصاص دست تو قطع خواهم کردیعلی دست د،ی ثابت گردتی و چنانچه صحت ادعانمک ی مقی باره تحقنیمن در ا:  گفتابوبکر

:  به نزد ابوبکر آمد و گفتداهللای طلحه بن عبافتند،ی و هر چه تفحص کردند آن را ندی مفقود گردسیدر آن روزها گردنبند اسماء بنت عم

 ؟یکن ی نمشیمهمان را تفت

. دهم ی درباره او نميمن هرگز گمان دزد: ابوبکر

ابوبکر .  آوردرونی کرده گردنبند را از اتاقش بشی که مهمان را تفتنی کنم، تا ای او را بازرسدیبخدا سوگند من با:  اصرار کرد و گفتطلحه

.  قطع کردزی دست چپ مهمان را ندی را دنیچون ا

 دست چپ آن مرد را ببرد؟ توانسته ی ابوبکر مایآ:  گفتندیابوعل ثی حدي به راوي بن داوود و حسن لولومی خبر، ابراهنی از نقل اپس

 ي دستش در اثر دزدکی که ی که کسستی نی حکم شکنی در ارای ابوبکر اشتباه کرده است؛ زمی که بگونی ندارم جز ايا چاره:  گفتیابوعل

 المال به او آذوقه تی شده به قدر ضرورت از بیان و در نوبت سوم، حکم قطع ندارد بلکه زندشود، ی چپش قطع مي پاگریقطع شده، بار د

  . ستی تن از اهل خانه، مامون است، و حکم قطع درباره او روا نکی که مهمان، همانند نی اگری ديو خطا. دهند یم

   و حکم قسامهابوبکر

 مهاجر بن لهی را به وسيابوبکر و. دی که در صنعا کشته شده بود متهم گردهی قتل داذوانی در جرسیق:  در فتوح البلدان آوردهيبالذر

 اهللا ی ابوبکر او را در کنار منبر رسول خدا صلد،ی بر ابوبکر وارد گردسی که قی که عامل او در صنعا بود نزد خود فرا خواند، و هنگامهیام یاب

.  را نکشته و سپس آزادش کردهی و آله پنجاه بار سوگند داد که او را داذوهیعل

.  منکري شده نه براعی قتل و به منظور اثبات آن، تشری مدعيه برا قسامحکم: مؤلّف

 از صحابه رسول ی و کساننمود ی می که ابوبکر، قضاوتافتاد ی نقل کرده که بارها اتفاق مبیالبالغه از ابوجعفر نق  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

  .  نقل کرده استزی نییای خصوص قضانی و در اکردند، ی را نقض م و امثال آنان، حکم اوبی و آله همانند بالل و صههی اهللا علیخدا صل

   اجدادراثی و حکم مابوبکر

.  بودند نزد ابوبکر آمدندراثیکه هر کدام خواستار م) مادر مادر و مادر پدر(کتاب اسد الغابه از قاسم بن محمد بن نقل کرده که دو جده رد

 حضور داشته زی از انصار که در جنگ بدر نيعبدالرحمن بن سهل مرد. ادر پدر را محروم کرد را به مادر مادر داد و متی ترکه م6/1ابوبکر 

 را محروم یکس.  و برعکسبرد، ی از او ارث نمبود ی زنده متی منی که اگر او مرده بود و اي را ارث دادیکس! فهی خليا: به ابوبکر گفت

.  قسمت نمودي آنان بطور مساونی را ب6/1 برد و ی خود پيابوبکر به خطا. برد یرث م زنده بود از او اتی منی که اگر او مرده بود و اينمود

.  در لفظ نقل نموده استی با اختالفبیدرتهذ) ره (ی طوسخی شزی را نتی روانی همو

 از قرآن يا هیمن آ: کر گفت ابوبخواهم، یاز پسر پسرم ارث م: به نزد ابوبکر رفت و گفت) مادر پدر (يا  نقل کرده که جدهيگری دهی قضزی نو

.  داده است6/1 و آله جده را هی اهللا علیرسول خدا صل:  به او گفترهی مغد،ی و چون پرسپرسم، ی مگرانی از دی باره به خاطر ندارم، ولنیدر ا

 است؟ دهی را از رسول خدا شننی هم ایجز تو کس:  گفترهی به مغابوبکر

 نزد تی مادر مادر همان میپس از گذشت مدت.  ترکه را به آن زن داد6/1 آنان یابوبکر طبق گواهپس . بله، محمد بن مسلمه:  گفترهیمغ

اند   خصوص نقل کردهنی و آله در اهی اهللا علیآنچه که از رسول خدا صل: ابوبکر به او گفت. اش را نمود  نوهراثیابوبکر رفته از او مطالبه م

 د،ی هر دو نفرتان قسمت کننی را ب6/1و چنانچه . دانم ی رو حکم مسأله تو را نمنیرد از ا اختصاص داي و به جده پدرشود ی نمتوشامل 

. دیدان یخودتان بهتر م

 عمر درباره نژاد خروسحکم

 پس به قتل نژاد دی را شننی عمر اکردند، ی مي خروس، قمار بازلهیدر زمان خالفت عمر، دو مرد به وس:  آوردهوانی در کتاب حجاحظ

 پروردگارشان هستند يگو حی مخلوقات خدا که تسبي به کشتن دسته اایآ:  از انصار به نزد عمر رفت و به او گفتيمرد. رمان دادخروس ف

.  خود شده حکم خود را لغو کردي متوجه خطاعمر! ؟یده ی میفرمان



111

تی و خرافات جاهلعمر

 بوده که طائفه جرهم از فرشتگان و دختران نی ایکیمله معتقدات آنان از ج:  آوردهتی خرافات اهل جاهلانی در همان کتاب در ضمن بزی نو

 به ي بشرعتی کند خداوند او را در صورت و طبانی را عصشی در آسمان، خدايا اند که هرگاه فرشته اند و معتقد بوده آدم به وجود آمده

. اند دانسته ی ملیقب نی ملکه سبا را از اس،ی هاروت و ماروت و بلقنشی و آفرفرستد؛ ی فرو منیزم

 بود که ی خرافي مبنانی از فرشتگان بوده است، و بر همي از نسل آدم و پدرش عبريری مادرش فندی را که گونی ذوالقرننی همچنو

تگاه باال  که به اسماء فرشدیا  را تمام کردهامبرانی پي نامهاایآ:  به او گفتزد ی صدا منی را ذوالقرنگری مرد د،ي مرددی که عمر شنیهنگام

. دیا رفته

 کشف جرم اووهی و شعمر

: نمود ی شعر را با خود زمزمه منی که ادیشن.  الحسحاسی عمر بن الخطاب از غالم بنندیگو:  در شعرا آوردهبهیقت ابن

  بی جنب الفراش و طی علعرق/ بعضهم مهی تحدر من کرولقد

 بفهمد مقصود نکهی اي به مرگ نمود، و آنگاه برادی عمر برآشفته غالم را تهدختی خوش از بعض دختران آنان در کنار بستر فرو ري و بوعرق

 ت را از مقابل او عبور دهند، و چون زن مورد عالقه غالم از برابر او گذشت، غالم نسبیاو کدام زن بوده، دستور داد به او شراب نوشانده و زنان

) 92شعراء، ص . ) م را به قتل برسانند و عشق نمود؛ پس عمر دستور داد غاللی اظهار تمايبه و

 اعمال کرده است، و السالم هی علنیرالمومنی گونه کشف جرم که عمر از آن استفاده نموده، با آن گونه که امنی انی فرق است بچقدر: مؤلّف

اگر طبق : و آنگاه به زن فرمود او وکالت گرفت يای نخست از اولکرد، ی که پسر خود را انکار می زنيقبال گذشت که آن حضرت در ماجرا

 مرا به پسرم یخواه ی مایآ:  برآورد و گفتادی موقع زن فرنیدر ا. مینما ی مجی االن تو را به او تزوستی فرزند تو نوجوان ننیاظهارات تو ا

! ؟ی کنجیتزو

 دو انی را در مشانیستور داد تا هر دو سرهامن موال و او غالم من است د: گفت ی کرد و می خود را انکار مي که موالی در مورد غالمزی نو

 همچنان يگری و ددی کشرونی سخن، فورا سرش را بنی ادنیگردن غالم را بزن، پس غالم با شن: سوراخ داخل نموده و آنگاه به قنبر فرمود

. گهداشتسرش را ن

 کنم یکودك را با اره دو نصف م:  به آنان فرموددانست ی کودك که هر کدام کودك را از خود مکی در مورد نزاع دو زن بر سر نی همچنو

 من از ی کننی چنیخواه یاگر م! ی علای:  بر آوردادی فريگری دی ولرفتی که مادر کودك نبود، پذی نصف، پس آن زنکی هر کدامتان يبرا

. بخشم یحق خودم صرفنظر نموده کودکم را به او م

 بعالوه، حد در ،ی آن هم در حال مست،ی نسبت به زنیلی نه به مجرد اظهار تماشود یثابت محد زنا با چهار دفعه اقرار :  کهنی اگری دمطلب

 ماجرا حد ملوك را که نصف حد آزاد است، نیو باالخره عمر در ا.  است نه قتلانهیتاز)  محصن بودهری غيکه بر حسب ظاهر زنا (هی قضنیا

.  حد آزاد قرار داده استرابر بنیچند

ی و سنن شرععمر

 بود که ی بود به نزد او رفت، و آن هنگامفهی که عمر خلی در زماني بوده، ومینام سابق عبدالرحمن بن حرث، ابراه:  در معارف آوردهبهیقت ابن

 شی نام برانی عبدالرحمن گذاشت، و ازی بدهد، پس اسم او را نریی موسوم بودند تغاءی را که به اسماء انبی گرفته بود نام کسانمیعمر تصم

.  ماندی و باقثابت

 که السالم هی قرار گرفته، چنانچه از امام محمد باقر علدی و تاکبی در شرع مقدس، مورد ترغی الهامبرانی به اسماء مبارك پينامگذار:  لّفمؤ

د که زنده خواهد ماند تا  خبر داي که به جابر بن عبداهللا انصاری موقعافته،ی و آله به باقرالعلوم لقب هی اهللا علی جدش رسول خدا صلياز سو

 عمر نام یول.  استامبرانی نامها نام پنیبرتر: سالم مرا به او برسان، منقول است که فرمود:  و به او فرموددی بزرگوار را ادراك نمامامآن ا

. دهد ی مریی تغيگری بوده به نام دی الهيای را که پس از رسول خدا افضل انبمیابراه
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دم آی عمر از نسل بنسوال

 ل؟ی هابای بوده لی نسل آدم از قابد؛یعمر از کعب پرس:  در معارف آمدهزی نو

 نسل او هم در طوفان لی نگذاشت، و اما قابي از خود بر جايدر خاك نهان شده و فرزند) لیهاب(امام مقتول . چکدامیاز ه:  پاسخ دادکعب

. است).  پسر آدمثیو ش (ثیاز فرزندان ش و مردم همه از فرزندان نوح و نوح دند،ی به هالکت رسینوح همگ

. نی زمي نژاد نوح را بازماندگان رومیو قرار داد)77 هیسوره صافات، آ( ن؛ی هم الباقتهیوجعلنا ذر:  بوددهی قرآن را نشنهی عمر آایآ:  لّفمؤ

 و اشعار عربعمر

 از ئهیحط.  کردندیحرمت ی بي آنان نسبت به وده،یدر، سکونت گز طائفه زبرقان بن بانی در مئهی به نام حطيمرد:  در شعراء آوردهبهیقت ابن

 ضی در ذم زبرقان و مدح بغيا دهیو سپس قص.  و مورد اکرام و احترام آنان قرار گرفتدی اقامت گزضی طائفه بغانینزد آنان کوچ نموده در م

:  که در شعر آخرش آمدهدسرو

 تهای المکارم ال تنهض لبغدع

)یپوش ی و هم ميخور ی که هم منی بنشي طلب آنها بار سفر مبند و بر جايها را و برا مکرمت! واگذار ) یطاعم الکاس فانک انت الواقعد

.  عمر خواندي را برائهی برد و شعر آخر حطتی ناراحت شده از او به نزد عمر شکااری اشعار او بسدنی از شنزبرقان

 ؟ی و هم بپوشيکه، هم بخورنی ايدوست ندار ننموده است،مگری و هتکنیگونه توهچی شعرش نسبت به تو هنی در ائهیحط:  به او گفتعمر

:  خواست، حسان به عمر گفتي باره از حسان بن ثابت داورنی عمر در اشود، ی بدتر تصور نمنی از اي مذمت و هجوچی هیول:  گفتزبرقان

. ست شعرش زبرقان را هجو ننموده بلکه بر او نجاست کرده انی با ائهیحط

 کردیی که عمر را راهنمایزن

 هفت مثقال است ه،یهر اوق  ) هی همسرانشان را از چهل اوقهی از مردم خواست مهريا عمر بن خطاب در خطابه:  آوردهاءی دراذکيجوز ابن

 قرار دهد، شتریر ب مقدانی باشد، و هر کس از ای حارثی صحابنی بن حصدیزی یعنی الغصه ي نکنند، اگر چه همسر آنان دختر ذادتریز(

 ؟ي نداری حقنیتو چن:  صف زنان برخاست و به عمر گفتانی بلند قامت از می هنگام زننیدر ا.ختی المال خواهم رتی را در بيادیز

چرا؟ :  گفتعمر

و مال  (20 هیسوره نساء، آ... ) .نای اتاخذونه بهتانا و اثما مبئای احداهن قنطارا فال تاخذوا منه شتمیو آت: دیفرما ی خداوند در قرآن مرایز: زن

 ستی نیه گنانی و ادیریگ ی تهمت زدن به زن، مهر او را ملهی به وسای آد،یری از مهر او بازگيزی چدی البته نبادی مهر او کرده باشياریبس

. آشکار

.  خطا کردي حق گفت و مردیزن:  کرد و گفتقی گفتار زن را تصدعمر

 است بر یلی و لغزش خودش، دلی زنیی اعتراف عمر به حق گونیا: اند  برآمده گفتههینت ما، در مقام توج برادران اهل سنجای ادر: مؤلّف

).  العطار ما افسد الدهرصلحیو هل . (ز؟ی است بر چه چیلیاند که اصل ارتکاب خطا دل تواضع او، اما نگفته

 مقدار مهر سنت، رای ندارد؛ زی توافقزی و آله نهی اهللا علیل خدا صل با سنت رسوست،ی قرآن سازگار نهی با آهی چهل اوقنیی همچنان که تعو

. هی است نه چهل اوقمی و نهیدوازده اوق

 ی بنلهی و بزرگ قبسی صد سال رئن،ی است که بنا به نقل مورخنی اتشی الغصه باشد خصوصياگر چه آن زن، دختر ذ:  که عمر گفتهنی او

. حارث بوده است

 بود فهی دختر طلحه را به هزار هزار درهم نقره مهر کرد، برادر او که خلشه،ی عار،ی که مصعب بن زبیهنگام: شود یم مناسبت نقل نی همبه

:  سرودنی باره چننی در ایلمی دمیالزن ابن. داد ی خود نمانی به لشکری کافيمقرر

 اعای جوشی سادات الجتی تبو / الفتاه بالف الف کاملبضع

. خوابند ی که فرماندهان لشکرها گرسنه می در حالشود یهم مهر م به هزار هزار دريدختر
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 داشتتی که از شوهرش شکایزن

 و شبها را به ردیگ یشوهرم روزها را روزه م:  داشت، به نزد عمر رفته و اظهار داشتتی از شوهرش شکایزن:  آوردهاءی در اذکيجوز ابن

 اتی خصوصنی و در پاسخ او گفت با ادیعمر مقصود زن را نفهم.  کنمتیرم از او شکا حال دوست ندانیو با ا.  آوردیعبادت خدا به صبح م

 گونه گفت نی را، تا چند بار ای همان پاسخ قبلزیزن بناچار سخنان سابق خود را تکرار نمود و عمر ن.  استي شوهرکوی نرت شوه،یکه گفت

 زن از نیا:  پس به عمر گفتافت،ی ناظر بود، و منظور زن را درهیو به قض در آنجا حاضر ياتفاقا کعب اسد.  آنان رد و بدل شدنیو شنود ب

 او نی پس بیافتیحال که تو مقصود زن را درست : عمر به کعب گفت.  از او کناره گرفته استشیها  با آن برنامهاو دارد که تیشوهرش شکا

.  کني داورزیو شوهرش ن

.  داردیتی زنت از تو شکانیا: وردند، کعب به مرد گفتاو را آ! شوهرش را حاضر کن:  و گفترفتی پذکعب

 ؟یتیچه شکا: مرد

 ي سه شبانه روز بران،ی بنابر ا،يریخداوند به تو اجازه داده تا چهار زن بگ:  که کعب به مرد گفتنیتا ا...  کنییاو را راهنما! ی قاضيا: زن

. یسرت که نزد او باش همي شبانه روز هم براکی و ی را عبادت کنتیخودت باشد تا خدا

 که به فطانت، نی از کدام امر تو تعجب کنم، از ادانم یبخدا سوگند نم:  گفتي کعب در شگفت شده به وي استنباط و داورنی از اعمر

 نقل زی نبهیقت  را ابنتی روانیو هم.  برو که قضاوت بصره را به تو واگذار نمودم،ي نمودشانی انی که بی از حکمای و یافتیمقصود زن را در

.  استدهکر

ي و جوان انصارعمر

 آب ي تقاضاي از انصار برخورد نمود، عمر تشنه بود از جوان انصاری راه به نوجواننی عمر در بيروز: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

 ی فباتکمیاذهبتم ط: دیفرما ی می تعاليداخ:  و گفتدی آن امتناع ورزدنی عمر آورد، عمر از نوشي با عسل براختهی آمینمود، جوان آب

. دی صرف نمودتانیای دنی را در زندگانتانیهایخوش (20 هیسوره احقاف، آ) ای الدناتکمیح

 شی را بخوان تا معناهی آنی از اشی، پ)مسلمانان( قبله نی کس از اهل اچی و نه هی نه تو هستهی آنیمقصود از ا:  در پاسخ عمر گفتجوان

)20 هیسوره احقاف، آ) ای الدناتکمی حی فباتکمی النار اذهبتم طی کفروا علنی الدعرضی ومیو : ن شود تو روشيبرا

. دی بردتانیای دنی را در زندگانتانیها ی خوشندی که کافران را بر آتش عرضه بدارند و به آنان بگويروز

 عسل و امثال دنی مانند نوشيزی چای دنی در زندگباتی از صرف ط گفت که مراددی به عمر گفته، باي بر آنچه که جوان انصاربعالوه: مؤلّف

 اخرج لعباده ی اهللا التنهیقل من حرم ز:  خداوند فرمودهرای زست؛ی صاحبش به دست آمده باشد نتی که از راه حالل و با رضای در صورتنهایا

)32 هیسوره اعراف، آ. )  من الرزقباتیو الط

.  نموده استای بندگانش مهي حالل را که خداوند برايهای و روزها نتیرده ز ممنوع کیچه کس! غمبری پي ابگو

. ترست نیری شی از هر لذتاپرستانی است که در کام دنيوی ناحق دناستی مراد، جاه و مقام و سلطنت و ربلکه

 عمري خطاسه

 در دلش ی شکد،ی به گوشش رسيا  از خانهی مرد و زني به هنگام گشت، صدای شبکرد، ی میعمر شبها پاسبان:  آوردهدیالحد یاب  ابنزی نو

عمر به مرد .  در جلو آنهاستی که در کنار هم نشسته و کاسه شرابدی را دي خانه باال رفت و به درون خانه نگاه کرد، زن و مردواریافتاد، از د

! پوشد؟ ی م و او بر تویکن ی متی که تو خدا را معصيپندار ی مایآ!  دشمن خدايا: ب زد و گفتینه

: يا ام تو مرتکب سه گناه شده  گناه مرتکب شدهکیاگر من تنها ! فهی خليا:  گفتمرد

  يا  و تو تجسس کردهد،یتجسس نکن) 12 هی سوره حجرات، آ(وال تجسسوا؛ : دیفرما ی که خداوند منی ااول

. يا  باال آمدهواری و تو از ددیها داخل شو  خانهي درهااز) 188 هی سوره بقره، آ( من ابوابها؛ وتیواتوا الب: دیفرما ی که منی ادوم

. يتو سالم نکردودیبه اهل آن خانه سالم کندی شديا هر وقت داخل خانه) 60 هی سوره نور، آ( فسلموا؛وتایفاذا دخلتم ب:دیفرما یکه منی اسوم
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 نیا:  است که در آن موقع به عمر اعتراض نموده به او گفتهیاش باال رفته ابومحجن ثقف  خانهواری که عمر از ديمرد:  آمدهی ثعلبری در تفسو

 بن ثابت و عبداهللا بن دی زد؟یگو ی مرد چه منیا: عمر به همراهان خود گفت. کار تو نارواست و خداوند تو را از تجسس برحذر داشته است

.  شد و او را به حال خود واگذاشترونیخانه ب از دی را شننیعمر چون ا.  عمل شما تجسس استنی ادیگو ی به او گفتند، راست ممارق

:  شراب داشته سرودهدنی که به نوشيا اند که او به علت شدت عالقه  ابومحجن آوردهنی شرح حال همدر

 ی الفاله فاننی فی تدفننوال / عروقهای بعد موتی عظاميترو/ جنب کرمه ی الی مامت فادفناذا

 گردد و مرا در رابی آن سيها شهی از رمی تا استخوانهاد،ی به خاك بسپاريمردم مرا در کنار درخت انگورآنگاه که )  اذا مامت ال اذوقها اخاف

) بهره بمانمی آن بدنی ترسم پس از مرگ از چشی که مد،یفاله دفن نکن

شی و نقض احکام خوعمر

 نقل شده که نیریس و از ابن. داد یده بر خالفش فتوا م و سپس آن را نقض نموکرد ی می که عمر حکمافتاد ی اتفاق ماریبس:  نقل کردهزی نو

 از عمر به خاطر دارم که همه با هی قضکصدی خصوص نیمن در ا:  گفتي ودمی جد پرسراثی درباره ميا  مسألهی سلماندهیاز ابو عب: دیگو یم

.  استری مغاهم

 عمر با هرمزانيماجرا

 اسالم در انی فتح شوشتر هرمزان به اسارت لشکرانیدر جر: دیگو یالک نقل کرده که م در فتوح البلدان بطور مسند از انس بن ميبالذر

! سخن بگو:  او را به نزد عمر بردم، عمر به هرمزان گفتي اشعریآمد، و من به دستور ابوموس

. ی بگو که در امان هستیخواه یهر چه م:  مرده؟عمرایسخن انسان زنده : هرمزان

 از آن زمان که شما به خدا ی ولمیشد ی مروزی در جنگها بر شما پوستهی نبودم ما گروه عجم پیی ما و شما خدانیآنگاه که در ب: هرمزان

. می و مغلوب و مقهور شما گشتمی بر شما غلبه کنمی نتوانستگری دد،ی و مدد کارتان گرداری و خدا در تمام کارها دیمعتقد شد

 ؟ییگو یرباره هرمزان چه مد:  موقع عمر به انس رو کرده و گفتنی ادر

.  با کشتن او مخالفت کردانس

!  را آزاد کنم؟ی قاتل براء بن مالک و مجزاه بن ثور سدوسایآ! سبحان اهللا:  گفتعمر

 ؟یهرمزان چقدر مال به تو داده تا از او دفاع کن: عمر گفت. ستی به کشتن او نیدر هر حال تو را راه:  پاسخ دادانس

 ری رفته زبرونیاز نزد عمر ب: دیگو ی دهم؟ انس مفری تو را کای يآور ی مطلب گواه منیبر ا: عمر.ي تو خودت به او امان دادکنی و لچیه: انس

 و داد، ی گواهمی به همراه من نزد عمر آمده براری و به خاطر داشت، زبدهی بودم شندهی آنچه را که من از عمر شنزی که او ندمیبن عوام را د

.  قرار دادي مقررشی و اسالم آورد و عمر براد،یردهرمزان آزاد گ

 طائفه بکر را استی است که عمر ریو اما مجزاه بن ثور همان کس.  معروف استدهی بن مالک که در فتح شوشتر به شهادت رسبراء: مؤلّف

 لی مسمع، بنام قتیعنی مسمع که پدر او؛ مالک بن:  آمدهدیو در عقد الفر.  استدهی به شهادت رسزی قرار داده و در روز فتح شوشتر نشیبرا

 او را لهی به او حمله نموده، و او هم سگ را کشته، پس اهل قبلهی رفته، سگ قبيا لهی قبانی در می بدانجهت که وقت،الکالب مشهور بوده

 افتخار تو هیتنها ما:  گفتقیق مالک به شنمود، یمنازعه م) برادر مجزاه بن ثور( بن ثور قی با شقرسانند یقصاص کشتن سگشان به قتل م

.  استینام محل)  در مشقر ي تو را خوار نموده است قبریول:  به او پاسخ دادقیشق).  برادرش مجزاه بن ثورر قبیعنی( است در شوشتر يقبر

) قبر پدرش مسمعیعنی ((دیعقد الفر

رفتی ادعا را با سوگند پذعمر

 شانی فتح شوشتر به اسارت مسلمانان در آمده و استرقاق شده بودند به شهرهاانی که در جر رایعمر زنان:  آوردهضاحی بن شاذان در افضل

 آنان ارانشی و اسری که عمار ی رو موقعنیاز ا.  عدم استرقاق بسته استمانی ادعا کرد که با آنان پي نزد ویباز گرداند، بدانجهت که ابوموس
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فضل .  باز گرداندارشانی را به درانی سوگند داده و اسشی را بر آن ادعای نمود، عمر ابوموس را اظهاریی چنان ادعای نمودند و ابوموسریسرا ا

. " 5 "!  چگونه عمر او را قسم داده استنی بنابرااورد،ی شاهد بدی بای بوده، و مدعی مدعهی قضنی در ایابوموس: دیگو یبن شاذان م

 از اهل آن سامان را ی شهر رامهرمز را فتح کرده و گروهی بن عبداهللا بجلریکه جر: ه در فتح رامهرمز نقل کردی را اعثم کوفانی جرنی ارینظ

 را سوگند ی نزد عمر ادعا کرد که تا شش ماه به آنان امان داده است، عمر دستور داد ابوموسي اشعری ابوموسیبه اسارت گرفت، از طرف

 کرد که تمام ادی به عمر نامه نوشت و در آن قسم ری از همراهان معروف جریکی که نی بازگرداند، با اشانی را به شهرهارانی اسآنگاهدهند و 

 را سرزنش نموده او ی جهت ابوموسنی برد، و به همی به صدق مضمون نامه پزی بوده و عمر نی با اطالع و اجازه ابوموسریکارها و اعمال جر

 بوده و بعدا ی فتح، همراه ابوموسنی که از اهل بصره و در اي عنزضبه بن محصن. 89 ص ،ی اعثم کوفخ،یترجمه تار. ) دانسترا کم عقل 

 زهیتنها انگ:  مطلب اشاره نموده و گفته استنی عمر گزارش کرده از جمله، به همي فتح برانی اانی را در جری از تخلفات ابوموسيموارد

 نروی از آنجا به دست آورده بودند از ای فراوانمتی و آنان غن لشکر کوفه، فتح شدهلهی بوده که چون رامهرمز به وسنی انکار انی از ایابوموس

و اگر .  باز گرفته شودانی کرد که مردم رامهرمز را تا شش ماه امان داده، تا آن غنائم از کوفادی حسادت به دروغ سوگند ي از رویابوموس

ناسخ، ج . (مترجم.  سپاه آگاه نشدفی و شرعی وضچیجا داد که ه و کی امان را کنی بن عبداهللا را چرا فرستاد و اریجرآنان را امان داده بود 

) 320، ص 4

 از سلب خمس گرفتعمر

و . ردیگ ی خود تصرف نموده و خمس به آنها تعلق نميبرا همراه او را يای اشتواند ی خود را در نبرد تن به تن بکشد، مفی حری مسلمانهرگاه

. ندی را سلب گونیا

 تن به تن مرزبان زاره را به قتل رساند و آنگاه يبراء بن مالک در نبرد: دیگو ی نقل کرده که منیریس ان مسندا از ابن در فتوح البلديبالذر

 بودنشان از او گرفت، ادیپس عمر خمس آنها را به علت ز.  خود تصرف نمودي او را گرفت و برایمتی قيای اشریدستبند و کمربند و قبا و سا

. لب خمس گرفت بار از سنی اوليو برا

ضاتی و تبععمر

 گری دی مالک گروهی باشد و گروهی عرب بردگانیزشت است که در م:  گفتد،ی که عمر به خالفت رسیهنگام:  در کامل آوردهيجزر

ام ولد مشورت کرد  زانی بردگان بجز کنمتی قنییو آنگاه درباره تع. میری که با فتح بالد عجم از آنان برده بگمی که ما قادر هستنیبشوند، با ا

 که مردانشان نی قائل شد و به علت افی آنان تخفي و کنده که برافهی حنلهی دو قبي هفت شتر قرار داد به استثناای را شش کیو ارزش هر 

. در جنگها کشته شده بودند

. گری دی آنها خالفي نرخ برانیی خالف، و تعکی مردم بر فروش اموالشان اجبار: مؤلّف

 و لغتعمر

 نی اندی کردن را مزاح گوی که شوخنی و علت اشود ی که مزاح کند سبک می کسگفت یعمر م: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

. کند یاست که مردم را از حق دور م

.  نه بر وزن مفعل از ماده زاحباشد، ی بر وزن فعال مصدر مزح ممزاح: مؤلّف

 و سوره بقرهعمر

.  نحر کردي آن، شترانی گرفت و در پاادیعمر سوره بقره را در مدت دوازده سال :  آوردهزی نو

.  فتوا داده استشانی را بر طبق کتابهای مکتب آسمانروانی است که پی کسالسالم هی علنیرالمومنی اما امو: مؤلّف
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 قرآناتی و آعمر

 از قرآن را با خود زمزمه یاتیپشت چهار وصله داشت در بر کرده و آ که از یراهنی و پرفت ی عمر به مسجد ميروز: سدینو ی منی همچنو

 فکر و تامل با ي و پس از قدرست؟ی چياب به معنا: پس گفت (31 هیسوره عبس، آ) وفا کهه وابا، : دی رسهی آنی که به انی تا انمود، یم

. ی آن را نداني اگر معناستی نبی تو عي کلمه تکلف دارد و برانیا: خود گفت

! دانست ی اب را نمي معنازی که، ابوبکر ننی بخش نخست گذشت ادر: مؤلّف

دی و نماز ععمر

 خوانده؟ ی را مییها  چه سورهدی و آله در نماز عهی اهللا علی رسول خدا صلد،ی پرسیثی از ابو واقد لعمر

. در رکعت اول سوره ق، و در رکعت دوم اقربت الساعه را:  گفتابوواقد

 قرآناتیر از آ عماستنباط

 که شوهرش او را سه طالقه کرد و رسول خدا از آن یهنگام: دیگو ی نقل کرده که مسی از فاطمه دختر قی بغداد از شعبخی در تاربیخط

و .  کندياش را سپر عده) یاعم(ام مکتوم   و نفقه از شوهرش طلب ندارد و دستور داد تا در منزل ابنیاو حق سکن:  فرمودد،یباخبر گرد

 قرآن دست هی زن از داکی با خبر دادن میتوان یما نم:  عمر نقل کردند، گفتي حکم آن مسأله برالیان را به عنوان دلی جرنی که ایوقت

.  او فراموش کرده باشددی شام،یبردار

 رونیاز خانه ب) اند تا در عده(و آن زنان را ... خرجنی و ال وتهنی مبارکه است ال تخرجوهن من بهی آنی قرآن، اهی عمر از آمقصود: مؤلّف

 بعد ذلک حدثی است که لعل اهللا نی است، و حکمتش هم ای طالق رجعهی آنیمورد ا:  توجه نداشته کهکنیول...  بروندرونی بدی و نباد،یمکن

 شوهرش حق رجوع به او و گری که سه بار طالق داده شده، دی آرد اما زندی از نو پدي خدا پس از طالق کاردیشا) 1 هی سوره طالق، آ(امرا؛ 

 ن،یبنابر ا. دی با او ازدواج نماتواند ی صورت شوهر اول منی که در اردی ازدواج نموده طالق بگگری که با مرد دنی ازدواج با او را ندارد مگر اای

.  است و عمر دچار اشتباه شده استحی و آله نقل کرده صحهی اهللا علی از رسول خدا صلسیآنچه که فاطمه بنت ق

 عمردی ترداظهار

 کنم و در واقع ی نهییزهایبسا من شما را از چ:  ما خطبه خواند و گفتيعمر برا: دیگو ی نقل کرده که مي خدردی بطور مسند از ابوسعزی نو

 ه ربا بودهینازل شده آ که از قرآن يا هی آنی شما باشد، و آخرانی فرمان دهم و واقعا به ضرر و زییبه صالح شما باشد، و بسا شما را به کارها

 باره تنها آنچه را که به نی شما در انکی ما روشن نفرمود، اي آن را برااتی رحلت نمود و خصوصای و آله از دنهی اهللا علیو رسول خدا صل

. دیی و از موارد مشتبه و مشکوك، اجتناب نمادی عمل کندی دارنیقیحکمش 

هی عمر درباره اهل فامحکم

. سط از قراء واهیقر

 طرف خود را کتک زد، ،ي ور نزاعشان در گرفت، دربارشهی پي نفر از اهل دربار با مردکیدر زمان خالفت مامون :  آمدهبهیقت  ابنونی عدر

 ؟ی اهل کجا هستد؛یماجرا به مامون گزارش شد، مامون مضروب را احضار نموده از او پرس. واعمراه:  برآوردادیمضروب فر

 را اش هی همساتواند ی داشته باشد می نبطيا هی محتاج شود و همسای گفته ، هرگاه کسهیعمر درباره اهل فام: مونما. هیاهل فام: گفت

 است حکم عمر درباره شما، و آنگاه دستور داد هزار نی ای و روش عمر هسترهی سي اگر تو در آرزونکی خود را برطرف سازد، اازیبفروشد و ن

. درهم به او بدهند

 از اهل يا هی و همسادی بدهکار باشد و نتواند قرضش را اداء نمایاگر کس:  نقل کرده که عمر گفتهی از اسد بن قاضضاحیذان در ا بن شافضل

.  را بفروشد و قرضش را ادا کنداش هیعراق داشته باشد، همسا

. ستی ني برتری را بر عجمیرادر و برابرند، و عرب؛ مسلمانان همه با هم ب...المسلمون اخوه تتکافا دماوهم:  بزرگ ما فرمودهامبریپ: مؤلّف



117

 قتل خطاهید

 ی که در منی بود که آن به عاقله اختصاص دارد، پس موقعنی که بطور خطا کشته شده ای انسانهی عمر درباره ديرا:  بغداد آمدهخی تاردر

 و آله به من نوشت که همسر هی اهللا علیول خدا صلرس:  به او گفتانی ضحاك بن سفانی مسأله را از مردم سوال نمود، از آن منیبود ا

.  شوهرش ارث دهمهیاز د) که بطور خطا کشته شده بود( را ی ضبابمیهش

 و حکم مجوسعمر

از :  درباره مجوس چه کنم؟عبدالرحمن بن عوف برخاست و به او گفتدانم یبه خدا سوگند نم: گفت یعمر م:  در همان کتاب آمدهزی نو

سنت آنان مانند سنت اهل کتاب است  :  فرموددند،ی که از آن حضرت، از حکم مجوس پرسی موقعدمی و آله شنهی اهللا علیرسول خدا صل

).  را دارنداب حکم اهل کتیعنی(

راثی و حکم معمر

 برادر پدر و کیو  ،ي و دو برادر مادري و مادري که وفات نموده و شوهری زنراثی در مسأله مي انصاريای زکرری تحرهی در حاشيشرقاو

 معروف شده، از آن جهت که آن در زمان خالفت عمر اتفاق افتاده و عمر هی مسأله به مسأله حمارنیا:  گذاشته، آوردهي از خود بر جايمادر

 تمام ما ای آی ول بودهيفرض کن پدر ما حمار:  را، پس آنان عمر را مورد اعتراض قرار داده، گفتندینی ارث داده به جز برادر ابواتمام ورثه ر

.  نمودکی شرراثی را در می برده همگی خود پيعمر به خطا! م؟یستی مادر نکیاز 

:  در پاسخ گفتي تناقض او را به گوشزد نمودند، ونی ای او را ارث داد کسانگری را ارث نداد و سال دینی بار برادر ابوکیکه عمر :  آوردهزی نو

.  مای قضاوت کنون همنی قضاوت گذشته ما بود و ایکیآن 

 بدانجهت که برادران در طبقه دوم ب،یاما تعص.  استبی را با وجود خود مادر ارث داده بنابر عول و تعصي که عمر برادران مادرنیا: مؤلّف

 زوج و ثلث يبراو اما عول؛ بدانجهت که فرض وجود نصف . رسد یقرار دارند، و با وجود طبقه اول که زوج و مادر باشد، نوبت به طبقه دوم نم

 مادر، و ي براگری و نصف دباشد ی زوج مي است که نصف ترکه برانی ما ادهی عقکنیول.  ممکن استری برادران غي براگری ثلث دو مادر يبرا

.  سومش هم به طور ردکی و شود ینصف مادر، دو سومش که ثلث مجموع ترکه است بطور فرض به او داده م

 عمر با عماريگفتگو

 ست؟ی چفمی تکلام افتهی غسل کردن نيام و آب برا  جنب شدهد؛ی نزد عمر آمد و از او پرسيمرد: دیگو ی ماسری عمار

 غسل کردن، آب ي و برامی جنب شده بوديا هی هست من و تو در سرادتی:  بود، به عمر گفتانیعمار که ناظر جر! نماز نخوان:  گفتعمر

 و هی اهللا علی و نمازم را خواندم، و چون رسول خدا صلدمی خاکها غلتانی نمودن در مممیمنظور ت من به ی ولي پس تو نماز نخواندمیافتین

 تی و آنها را بر صورت و پشت دستهای بزننی را به زمتی بود که تنها دستهایتو را کاف:  به من فرموددی من باخبر گردمل عنیآله از ا

 مطالب را نی ایخواه یاگر م: از خدا بترس، عمار گفت!  عماريا:  نمود و گفتدیتهد سخنان عمار بر آشفته، او را دنی از شنعمر ؟یبکش

. پس عمر از او تشکر کرد.  نقل نکنمییجا

 سفر او جاء احد منکم من الغائط اوال مستم یو ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضا و عل: دیفرما ی باره منی قرآن در احی صرهیآ: مؤلّف

 از شما یکی ای و دی مسافر باشای ماری و اگر بدی غسل کندی اگر جنب هست)6 هیسوره مائده، آ(.... بای طدای صعمموایدوا مائا فتالنساء فلم تج

 دیو غرض عمر از تهد.دی کنممی و پاك تزهی صورت به خاك پاکنی در ادی و آب نبادیا  با زنان مباشرت کردهای دست داد و ی حاجتيرا قضا

!  در قبل و بعد چگونه بوده استی او نسبت به احکام شرعی مطلع نشود که آگاهی نقل نکند تا کسیی مطالب را جانی او ا بود کهنیعمار ا

 و فرمان رسول خداعمر

 ؟يچرا آن کار را انجام داد: و آنگاه عمر به او گفت. اش نداد  خواست، عمر اجازهي سه بار از عمر اجازه و دستوریابوموس

 دهم؟ فری تو را کای يآور ی گواه متی ادعانیبر ا: عمر.میطرف رسول خدا به آن مامور بوداز : یابوموس
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.  دادی او گواهي براي خدردی ابوسعپس

.  مانددهی پوشمی زندگيهای و آله بر من بخاطر گرفتارهی اهللا علی دستور رسول خدا صلنی ایول:  گفتعمر

 قالب کردری را به زبیوبی حله مععمر

 ي است بطوروبی از آنها معیکی دی عمر آنها را مالحظه کرد دی عمر آورده بودند، وقتي برامنی حله از يمقدار:  آوردهاءی در اذکيوزج ابن

 طرف آن را که خوشرنگ و جالب کی فرش خود قرار داد، و ری کرد و حله را تا نمود و در زي رو فکرنی از ارد،یپذ ی کس آن را نمچیکه ه

 وارد شد و نگاهش به آن حله ری موقع زبنی خود، و شروع کرد به قسمت نمودن، در اي روشیها را در پ  حلههی گذاشت و بقنرویتوجه بود ب

 ؟يچرا آن حله آنجا گذاشته ا: پس به عمر گفت. افتاده نظرش را گرفت

 عمر با او شرط کرد که اگر آن را گرفت د،یآن گرد اصرار کرد و جدا خواستار ری زبی از آن صرفنظر کن، ولخورد ی حله به درد تو نمنیا: عمر

 نیا:  پس به عمر گفتافت،ی وبی حله را باز نموده آن را معری انداخت زبشی قبول کرد و عمر هم حله را جلوریزب. ستی نضی قابل تعوگرید

. خواهم یمرا ن

. باشد ی حله منی کار گذشته است و سهم تو همگری که دهاتیه:  گفتعمر

فات رسولخدا وعمر

 ارتحال ی باقي به سرای جهان فاننی و آله از اهی اهللا علی که رسول خدا صلیهنگام: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب  انکار نمود ابنرا

ت آن  کردن خبر وفابی مردم و تکذانی عمر شروع کرد به گردش نمودن در مد،ی مردم منتشر گردانینمود و خبر وفات آن بزرگوار در م

 ما غائب گشته، البته باز خواهد آمد و انی از می مدتي براالسالم هی علی همانند موسکنی مطلب که رسول خدا نمرده ولنی اپخشحضرت و 

 دی داشت بشدت او را تهدي اگر چنان باوردیرس یاند او مرده قطع خواهد نمود، و به هر کس که م  را که پنداشتهی تمام کسانيدست و پا

 و آله را هی اهللا علی از شما محمد صلیاگر کس!  مردميا:  مردم رفت و بر خالف اظهارات عمر گفتنی آمد و در ببوبکر که انی تا اکرد، یم

افائن مات :  را تالوت نمودهی آنی او زنده است و نمرده، و آنگاه ادهیپرست ی همانا او مرده است و هر کس که پروردگار محمد را مدهیپرست یم

)144 هی سوره آل عمران، آ(. اعقابکم یانقلبتم علاو قتل 

 از شی انگار که مردم هرگز پندیگو یم!.  کرد؟دی خود رجوع خواهتی جاهلنی شهادت درگذشت باز شما به دایبه مرگ ) محمد( اگر او ایآ

 اهللا ی کردم که رسول خدا صلنیقی آرام گرفته  قرار ودمی را از ابوبکر شنهی آنی که من ایموقع:  گفتزی بودند، و عمر ندهی را نشنهی آنیآن ا

.  و آله وفات نموده استهیعل

 آن انکارعلت

 و عمر با خود میزد ی با هم قدم میی من و او به تنهاي بود روزفهی که عمر خلیقسم به خدا زمان: دیگو یعباس نقل کرده که م  از ابنعکرمه

 چرا من بعد از یدان یم! عباس  ابنيا:  که به من رو کرده و گفتنی تا اداد، یوازش م را نشی خود پاهای و با چوبدستکرد ی نفس مثیحد

 وفات ننموده است گفتم؟ غمبری خدا آن سخن را که پسولرحلت ر

. یدان ی خودت بهتر مدانم، ینم: عباس ابن

 هیسوره بقره، آ ) دای شهکمی الرسول علکونیلناس و  ایو کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء عل:  بودهی آنیبخدا سوگند به خاطر ا: عمر

.  بر شما گواه باشدغمبری و پدی تا گواه مردم باشمی کردتی اسالم هدانیی را به آنی ما همچنان شما مسلمو)142

.  نداشته استی علتنیز ا دهد، و جی اعمال امتش گواهانی و آله زنده خواهد ماند تا بر پاهی اهللا علی اعتقاد داشتم که رسول خدا صلنی چنو

 آن ری و آله مانند مشاهده حالت احتضار آن حضرت و غهی اهللا علی بر وفات رسول خدا صلی قرائن و شواهد قطعدنی عمر با دهرگاه: مؤلّف

و .  بر وقوع مرگ نداردی داللتهی که آن آنی خوانده باور نموده است، با اشی که ابوبکر برايا هی ننموده، چگونه با آنیقیبه وفات آن بزرگوار 

 دانسته ی و ابوبکر نم،ي موجودری چه رسد به ممکن غردیگ ی تعلق می است که به امر محالحی هم صحقی است، و تعلیقی تعلنفقط متضم

 تو غمبری پيا) 30 هیسوره زمر، آ( تون؛ی و انهم متی و آله داشته تالوت کند انک مهی اهللا علی صلغمبری را که داللت تام بر وفات پيا هیآ
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 بوده که نی و واقع مطلب است،ی نشی بيا  بهانهقتی آن انکارش اظهار داشته، در حقي که عمر برايو اما عذر.رندیم ی و همه ميریم یم

  آن شبهه در اذهان مردم آنان را در حال شکيبوده و عمر خواسته با القا) نهی مدکی نزدیمحل(ابوبکر در هنگام رحلت رسول خدا در سنح 

رابطه با امر خالفت رسول خدا  اهداف و مقاصد خود را درگریکدی از سفر بازگشته و با مشاوره و کمک بوبکر نگهداشته تا اری و تحدیو ترد

 را به وجود فهی سقي نموده ماجراتیدو با هم شروع به فعال ابوبکر هردنی جهت به محض رسنیبه هم.  کنندادهی و آله پهی اهللا علیصل

. آوردند

 گفتنتی تسلي زدن به جاکتک

 در دست داشت وارد خانه انهی که تازی هست، پس در حالی خوانهی و مرثیی نوحه سرايا  خانهانی در مدیعمر شن:  آوردهدیالحد یاب ابن

 که به زن نیا ا عمر شروع به زدن آنان کرد تکنند، ی مي و زارهی فقدان تازه گذشته خود گربتی به سوك نشسته و در مصی زناندی دد،یگرد

 نیبزن ا:  آنگاه به غالم خود گفتفتاد،یاز سرش ب) اش يروسر( بر سر و صورتش نواخت که خمارش انهی پس چنان با تازدیسنوحه خوان ر

  پولتان راخواهد ی بلکه مد،یگر ی شما نمبتی زن به خاطر مصنیا:  زده گفتبتی ندارد و پس از آن به زنان مصینائحه را که او احترام

 و خدا به آن دستور داده، او شما را به جزع و دارد، ی باز مییبای او شما را از صبر و شکدهد ی شما را آزار ميها ها و زنده  او مردهرد،یبگ

.  نموده استی و خدا از آن نهدارد، ی وا میتاب یب

 نامحرم، ی و نظر کردن به زنانگناه، ی بییتم انسانها ضرب و شنی بدون اجازه بر خالف حکم قرآن و همچنگرانی شدن در خانه دوارد:  لّفمؤ

 که به باطل یگر در صورت  بس زشتند، و کسب زن نوحهی بزرگ و نزد مردم، اعمالی همه نزد خدا گناهاندهی داغدیو ستم نمودن بر بانوان

. باشد ینوحه نکند حالل و مباح م

 بلکه آن ،يوال تزر وازره وزر اخر: دیفرما ی خداوند مرای است بر خدا؛ زیی افتراهد،د یزن نائحه، مردگان شما را آزار م:  که عمر گفتهنی او

 کردن بر اموات مذموم باشد حال آن که رسول خدا بنابر آنچه که هیو چگونه گر.  است از مردگانیلی بازماندگان، و تجلي است برایاحترام

لکن حمزه البوا :  فرمودد،ی بود نشندهی حمزه که در جنگ احد به شهادت رسشی از خانه عمويا هی گري آمده آن هنگام که صدااتی روارد

 و سپس بر کردند ی می خوانهی و مرثي جهت زنان انصار نخست بر حضرت حمزه سوگوارنیو به هم.  کننده نداردهی له؛ اما حمزه گریک

. نهی شد در مدینت سنی خود، و ادانیشه

 دگانی الرب؛ دسخطی و ال نقول ما نیتدمع الع:  کرد و فرمودهی گرمی وفات فرزندش ابراهبتی در مص و آلههی اهللا علی رسول خدا صلزی نو

. مییگو ی که خشم خدا را موجب گردد نمی سخنی ولزندیر یاشک م

.  هم مرتکب شده بود نکرده و بازیی او اعتنای کار بازداشته بود ولنی را از اي بار وکی زی از آن نشی و آله پهی اهللا علی رسول خدا صلو

 در گذشت، ی مکردند ی مهی گرزشانی فقدان عزبتی از زنان که در مصی و آله بر گروههی اهللا علیرسول خدا صل:  آمدهدیچنانچه در عقد الفر

 و يکشان جار اشاند، دهی دبتیآنان را به حال خود بگذار، چرا که مص:  عمل منع نمود، رسول خدا به عمر فرمودنی زنان را از اموقع نیا

. داغشان تازه است

من :  و آله آمده عرضه داشتهی اهللا علی خدا صلامبری نزد پيمرد:  نقل کرده که فرمودالسالم هی از امام صادق علیدر کاف) ره (ینی کلخیش

. آتش است مرد اهل نیبه اعتقاد من ا: و چون پشت کرد، رسول خدا فرمود. ام دهی را به نوازش نبوسی کودکچگاهیتاکنون ه

ي عمر با جارود عبدرفتار

 از حاضران به جارود اشاره نموده یکی در دست داشت، يا انهی نشسته و تازی جمعانی که عمر در می در حالدی بر عمر وارد گردي عبدجارود

 عمر کی که جارود نزدی پس هنگامدند،ی را شنشی ستانی است، عمر و حاضران و خود جارود اعهی ربلهی قبسی مرد، بزرگ و رئنیا: گفت

! مرا با تو چکار؟:  به او زد، جارود شگفت زده به عمر گفتانهیازآمد، عمر چند ت

!  آن مرد چه گفت؟يدیشن!  بر تويوا: عمر

 موضوع دارد؟ نی با ای چه ارتباطی ول،يآر: جارود
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.  نموده از مقامت بکاهمری تو را تحقيت داشتم قدر است، پس دوسری امنی اندی که مردم تو را بشناسند و بگودمیترس ی منیاز ا: عمر

.  حجاج ترسناکترستری عمر از شمشانهیتاز: گفتند ی بوده که می اعمالنی مثل چنيبرا: مؤلّف

 بن کعبی مشابه با ابيرفتار

. دی کشی ابي را برااش انهی عمر تازرفتند، ی بن کعب راه می به دنبال ابی گروهدیعمر د:  آمدهزی نو

! از خدا بترس! نیرالمومنی امای:  گفتیبا

. ندیآ ی که به دنبال تو مستندی گروه کنیپس ا:  گفتعمر

ی ثقفانی و غلعمر

:  و آله به او فرمودهی اهللا علی که ده زن داشت، رسول خدا صلی مسلمان شد در حالی بن سلمه ثقفالنیغ:  آوردهدیالحد یاب  ابننی همچنو

ن ی که در زمان خالفت عمر چهار زنش را طالق داده و اموالش را بنی کار را کرد، تا انی االنیغ.  را طالق دههیگذار و بقچهار تا از زنانت را ب

 خبر مرگ تو را در دلت طانیگمانم که ش:  گفتي را به نزد خود احضار نموده به والنی پس غد،ی را بشننیفرزندان قسمت نمود، عمر ا

 به خدا سوگند زنان و ،ی زنده نباشی از اندك زمانشی بدی و شا،یی محروم نماراثیرا طالق داده تا آنان را از م سبب زنانت نیانداخته و بد

.  زنانت را از تو ارث داده و دستور دهم قبرت را مانند قبر ابورغال سنگسار کنندای یگردان ی باز مرااموالت 

 قبرش همچون دهد یمه اگر آنان را باز نگرداند دستور نموده کدیتهد چگونه عمر او راحالنیو با ا انجام نداده بود،ی کار حرامالنیغ: مؤلّف

 شدن آنان را از او ارث گانهیب طالق وپس از نمودن خانه کعبه سنگسار شودو چگونه خواسته زنانش رارانیو حبشه دريقبر ابورغال راهنما

! دهد؟

 عمر با پسرش عبدالرحمنرفتار

 عمر برآشفت و د،ی خبر به عمر رسنی خانه خود به او حد زد، اانی بود، عمر و بن عاص در مدهیحمن پسر عمر شراب نوشعبدالر:  آوردهزی نو

ام به  آنگاه که نامه... یزن ی و به او حد می تراشی خانه ات سرمانیعبدالرحمن را در م!  بر تويوا:  نوشتنی به عمرو بن عاص چنيا در نامه

. ندی کردار زشتش را ببي سوار و نزد من بفرست تا سزاي او را بر شتر ناهموارچانده،ی پشی عباانیدر متو برسد عبدالرحمن را 

ام و به خدا سوگند   خانه خودم حد زدهانیمن عبدالرحمن را در م:  به نزد عمر فرستاد و به عمر نوشتتیفی عبدالرحمن را به همان کعمرو

 عمر او را مورد د،ی بر عمر وارد گردیحال ی ضعف و بتی که پس از چند روز عبدالرحمن در نهانی تا ا...زنم ی جا حد منی در همزی را نگرانید

 و سرزنش قرار داده و بعتا

 ییعمر به حرف او اعتنا. اند  بار به او حد زدهکی! نی المومنری امای: عبدالرحمن بن عوف به عمر گفت! ها انهی تاز؟ینوش ی شراب مایآ: گفت

 به خدا مارم،یب: گفت ی و مکرد ی مادی قرار گرفت و فرها انهی ضربات تازری را از سخن گفتن بازداشت، و آنگاه عبدالرحمن در زننموده او

 که در زندان نی نمود و آنگاه او را به زندان انداخت، تا اي بر او جاری که حد کاملنی نکرده تا ای عمر به او توجهیول! یکش ی مرا موگندس

.  درگذشتای ماه از دنکی پس از  شده،ماریب

 نداشته يا  پسرش عبدالرحمن را که به او عالقهمینیب ی طرف مکی داشته باشد، از تواند ی میهی گونه اعمال و رفتار عمر چه توجنیا: مؤلّف

عمر همسر او و خواهر او همسر اش بوده و خواهر   هم قدامه بن مظعون را که مورد توجه و عالقهیی و از سوکشد، ی حد بر او ميبه اسم اجرا

. زند ی نمدعمر بوده ح

 نزد عمر رفت و بر شرب خمر قدامه نهی به مدنی از بحري بود، جارود عبدنیقدامه عامل عمر در بحر:  در کتاب اسد الغابه آمدهچنانچه

 ی نقصزی که شهادت او ننی تو ناتمام است، با ایهگوا:  گفترهی کرده است، عمر به ابوهری که او شراب را قنی بر از،ی نرهی داد، و ابوهریگواه

 که جارود نی تا اد،ی شهادتها به نزد عمر آمد و عمر متعرض او نگردنی نکرده است و قدامه پس از ای آن را قدهی تا شراب ننوشراینداشت؛ ز

 گواه؟ ای یتو خصم: و به او گفت ستی نگري عمر به او اعتنا نکرده غضبناك در وی حد بر او را نمود ولياز عمر مطالبه اجرا

. گواه: جارود



121

. ي را ادا نمودتی خوب گواهاریبس: عمر

 که بر عمر الزم بود که از باب وجوب امر به معروف جارود را مامور حد زدن قدامه نیبا ا.  نکردبی جارود ساکت شده موضوع را تعقپس

 ن،ی جهت پس از انی او مواجه شده و به همدی با تهددهیا از عمر خواستار گرد که جارود آن ری کار را نکرده، تازه موقعنی ایگرداند ول

. ی تو شراب نوشد و تو مرا عقوبت دهي که پسر عموستیبه خدا سوگند حق ن:  گفترجارود به عم

 ي داده، عمر از ادای بوده و سه نفر هم بر آن گواهي سنگسارشی محصنه شده و سزاي بن شعبه که مرتکب زنارهی در رابطه با مغزی نو

 خود به فکر و يها  بوده و عمر در کارها و برنامهی و با فراستركی مرد زرهی بوده که مغنی و علتش هم اکند ی ميریشهادت نفر چهارم جلوگ

. ازمند بوده استی او نریتدب

 هی جارود و عمر در قضنی بوده که قبال بيا  مناقشهنی زده بود همانهی که علت آن رفتار عمر با جارود که او را تازافتی درتوان ی منجایو از ا

.  داده استيقدامه رو

 در کتاب می خالفت او را قبول نداشته است، چنانچه ابونعی بن کعب داشته بدانجهت بوده که ابی که با ابيزیرآمی آن برخورد تحقزی نو

 شدم، و از همه نهی و آله وارد مدهی اهللا علی اصحاب رسول خدا صل باداریبه منظور د: دیگو ی بن عباد نقل کرده که مسی مسندا از قهیحل

 حاضران ي نماز براي از ادای که کسدمیمند بودم پس در صف مقدم نماز جماعتش شرکت نموده او را د  عالقهی ابمالقات به شتریب

، و )فهیاصحاب سق( که هالك شدند اهل عقد قسم به پروردگار کعبه: گفت ی از او که مدمی سراپا گوش بودند، شنی کرده، جملگیسخنران

. دندی آنان گمراه و تباه گردلهی است که به وسی کساني خود آنان ندارم، تاسف من براي برای به هالکت رساندند، و من تاسفزی را نگرانید

 ای است، وگرنه آالسالم هی علنیرالمومنی امانیعی عمار از شدانسته ی داشته بدانجهت بوده که ماسری که عمر با عمار ي آن برخوردنی همچنو

 ی و جاللت قدر عمار مورد اتفاق همه است، و او کسی که بزرگنی او بود با ادی آگاه کرده بود، تهدی حکم شرعکیپاسخ عمار که او را از 

. ل شده استدر حق او ناز) 106 هیسوره نحل، آ( مانیاال من اکره و قلبه مطمئن باال: فهی شرهی بدون خالف، آهاست ک

 نیرالمومنی که معنا مفهوم سخنان امنجاستیو ا.  به خداستمانی گوش پر از ایعمار از کف پا تا نرم:  درباره او گفتهشهی مانند عای کسو

العتذار  واها،ی فکثرالعثاری مسها، و خشنی کلمها، و غلظی حوره خشناء ی فرهایفص:  که درباره او فرمودشود ی روشن می به خوبالسالم هیعل

 ی الناس لعمر اهللا بخبط و شماس و تلون و اعتراض، فصبرت علی فصاحبها کراکب الطعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم، فمن،منها

)هیخطبه شقشق. ) طول المده و شده المحنه

 ناگوار داشت، در چنان ی با آن خشونت و تماسکرد ی خشن قرار داد که دلها را سخت مجروح می را در طبعي ابوبکر امر زمامداری اولپس

 مداوم به دنبالش دمساز طبع درشتخو ي و پوزشهاافتد ی مانی فراوان به جري شد، لغزشهاضی به آن تفوي خشن که منصب زمامداریطبع

، سوگند به خدا  به در رودارشی کند از اختشی شود و اگر رهادهی براش ینی است که اگر افسارش را بکشد، بچموشچونان سوار بر شتر 

 در ری سي راه به جاي و به حرکت در پهنايری خارج از جاده، و سرعت در رنگ پذی ناآرام و راهی خالفت ناهنجار به مرکبنیمردم در چن

.  تحمل کارها نمودمی وضعنی مشقت در چنی مدت و سختي مبتال گشتند، من به درازمیخط مستق

 پسر عمرداهللای عبجرم

 دی کرد، عمر از او پرسادی یسی ابوعهی با کنداهللای برد، و از عبتی به نزد عمر شکاداهللای پسر عمر از عبداهللای عبزیکن: آورده دیالحد یاب ابن

 ست؟ی کیسیابوع

د را  خوهیعجب کن:  را به نزد خود فراخوانده به او گفتداهللای و آنگاه عب؟یخوان ی میسیاو را ابوع!  بر تويوا: عمر.داهللایپسرت عب: زیکن

! ؟يا  گذاشتهیسیابوع

 ي را پدریسی عایآ!  بر تويوا:  گفتي نمود و سپس عمر دست او را به دندان گاز گرفت و او را کتک زد و به ویتابی وفزع بدی ترسداهللایعب

 از افراد یکیاه بر  بود که هرگنیو عادت عمر ا. ابوسلمه، ابوحنظله، ابوعرفطه، ابومره: یدان ی عرب را نمشماری بيها هی کنایهست؟ آ

. افتی ی نمی و دلش تشفنشست ی خشمش فرو نمگرفت ی تا او را به دندان گاز نمکرد ی غضب ماش خانواده

.  آمده استیتی خصوص روانی در ای قرار گرفته است چنانچه در کافی شمرده در شرع، مورد نهزی ابومره که عمر آن را نهیکن: مؤلّف
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هی هدي به جاانهیتاز

 سرود که يا دهی قصيو. بوده) شاعره معروفه( پسر خنساء ی سلمي ابوشجره بن عبدالعزمی سللهی قبنیاز جمله مرتد:  آمدهریاث امل ابن کدر

:  استنیشعر اولش ا

 وابصرا نی العاذلهای طاوع فو/ القلب عمن هواه واقصرا صحا

:  که گفتهنی اتا

ان اعمرا  الرجو بعدها یوان/ خالد بهی من کتی رمحتیفرو

 رفت و شی پکند، ی ميری که از مستمندان دستگدی رفت، پس عمر را دنهی باز مسلمان شده و در زمان خالفت عمر به مدی پس از مدتو

 ؟یستیتو ک: ازاو درخواست کمک نمود، عمر به او گفت

 به تو يزی نه به خدا سوگند چ،ییشمن خدا تو همان دیستی تو کدمیفهم:  کرد، عمر او را شناخت و به او گفتی خود را معرفابوشجره

  : یگفت ی که میستی نی تو آن کساینخواهم داد آ

   الرجو بعدها ان اعمرا ی انو / خالدبهی من کتی رمحتیفرو

  :  و گفتدی و سوار بر شترش شده به قوم خود ملحق گرددی موقع ابوشجره بسرعت دونی را بر سرش فرود آورد، در اانهی تازو

   له ورق ومی مختبط وکل/ابوحفص بنائله  نای علضن

  ی اعرابي و تقاضاعمر

 و ،ییگو یبخدا سوگند دروغ م:  بارم را حمل کن، عمر به او گفتستادهیشترم از حرکت باز ا:  به عمر گفتیمرد عرب:  آمدهریاث  ابنهی نهادر

  :  گفتی او را اجابت نکرد، پس اعرابيتقاضا

  ا من نقب والدبر  مسهما/ باهللا ابوحفص عمر اقسم

   کان قد فجر ان/ له اللهم فاغفر

.  او را که به دروغ، قسم خورده استامرزی بای خداده،ی به شترم نرسیبی کرد ابوحفص، عمر که آسادی سوگند

  .  کرده بودادی که عمر به دروغ سوگند دیآ ی بر می شعر اعرابنی از او

  جای بمالمت

 يامبری پي که به دروغ ادعای هستیتو همان کس:  که مسلمان شده بود گفتنی پس از احهیر به طلعم:  در فتوح البلدان آوردهيبالذر

 و با عفت ستادهی را اي خدادی شما قائل نبوده، باي پشتهای صورت به خاك گذاشتن و زشتي برایخداوند ارزش: یگفت ی و ميکرد یم

... دییبستا

  . دی پس عمر ساکت گردست،ی نیاسالم همه را محو و نابود نموده، و بر من مالمتآنها از فتن کفر بوده که :  به عمر گفتحهیطل

   را از کار برکنار کنات سندهینو

 بر نام ی نامه و مقدم بودن نام ابوموسدنیعمر از د...  عمري به سویاز ابوموس:  نوشتنی به عمر چنيا  در نامهیکاتب ابوموس:  آوردهزی نو

  .  بزن و او را از کارش برکنار کنانهی ات را تازسندهیام به تو برسد نو آنگاه که نامه:  نوشتیخودش برآشفت و به ابوموس

 قرآنری جرم سوال از تفسبه

.  استدهی از قرآن را از ما پرسی حروفری تفسعیضب:  برد وگفتتی به نزد عمر شکایمی تمعی از ضبيمرد:  آوردهدیالحد یاب ابن

 که ی وارد شد در حالعی ناگهان ضبداد ی روز که عمر نشسته و به مردم طعام مکی که نی متمکن گردان، تا اعیبمرا بر ض! ایخدا:  گفتعمر

 اتیوالذار: ي معنادی پس از صرف غذا از عمر پرسده،ی بر سر داشت، پس جلو رفت و به خوردن غذا مشغول گرديا  در بر و عمامهییها جامه

 ست؟یچ) 2 و 1 هی آات،ی سوره ذار( وقراامالتذروا فالح
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 شیاش از سرش افتاد و زلفها  او را زد که عمامهيو به حد.  را باال زد و به جان او افتادنهای پس آست؟ی هستعیتو ضب!  بر تويوا:  گفتعمر

 ی زندانیو را در اتاق و آنگاه ازدم، ی بودم گردنت را مدهی ددهیبه خدا سوگند اگر سرت را تراش:  موقع عمر به او گفتنی در اد،ی گردانینما

 نوشت تا مردم را از معاشرت با ی سوار نموده به بصره فرستاد و به ابوموسيا  را بر شتر برهنهي و سپس وزد یکرد و هر روز صد ضربه به او م

.  علم را فراگرفته اما در آن به خطا رفته استعی که ضبدیاو منع کند و به مردم بگو

 و بزرگ قوم سی از آن، رئشی که پنی با ادی گردلی خود و عموم مردم خوار و ذللهی قوم و قبانی عمر در مانی ماجرا تا پانی پس از اعیضب

. خود بود

و ! دنی سر برشی بود جزادهی که سرش تراشی در صورتای کالم خدا برآمده کتک زدن است، و آدنی که در مقام فهمی کسي سزاایآ: مؤلّف

مقصود :  فرمودد،ی را پرساتی والذاري معناالسالم هیکوا از آن حضرت عل  که بر منبر بود ابنیپس در حال السالم هی علنیرالمومنیاما ام

. هاست یکشت:  فرمودد،ی را پرساتی الجاريمعنا. ابرهاست: فرمود. دی را پرسامالت فالحيبادهاست، معنا

.  کرده اندری نحو تفسنی به هم رااتی آنی انیو تمام مفسر. فرشتگان است:  فرمودد،ی را پرسفالمقسمات

 تی از وصگری دي و از سوکند ی گونه برخورد منی قرآن ااتی آری به جرم سوال نمودنش از تفسعی طرف با ضبکی که عمر از نی عجب او

 يکه خودش معنا یدر حال.  استی ما کافيحسبنا کتاب اهللا؛ قرآن برا: دیگو ی و مکند ی ميری و آله جلوگهی اهللا علیکردن رسول خدا صل

  . دانسته ی علوفه دام است نمياب را که به معنا

   نبودم، دوستم بودمن

 رو نی کردم، پس در حکم آن شک نمودم از ادی صییدر حال احرام آهو: دیگو ی بن جابر نقل کرده که مصهی از قبوانی الحوهی در حيریدم

.  چهره و الغر اندام در کنار او نشسته است، او عبدالرحمن بن عوف بوددیسف ي مرددمی شوم، داینزد عمر رفته تا حکم مسأله را از او جو

 است؟ ی او کافي براي گوسفندیبه نظر تو قربان:  عمر به عبدالرحمن رو کرده و به او گفتدم،ی از عمر پرساام ر مساله

. يآر:  گفتعبدالرحمن

 عمر نیرالمومنی که امنیمثل ا:  که همراهم بود به من گفتيخاستم مردو چون از نزد او بر.  ذبح کنميتا گوسفند:  عمر به من گفتپس

 به او زد و آنگاه هم متوجه من شد تا مرا يا  ضربهانهی پس با تازد،ی از سخنان او را شنیعمر بعض. دی پرسيگریحکم مسأله را بلد نبود و از د

  . فنظر کرد بود، پس از من صرقمی نگفتم، رفيزی من گفتم من که چی ولزند بزین

   عمربرداشت

 عۀیب (عتی آن با مسلمانان بری که آن حضرت در زی و آله در کنار درختهی اهللا علیمردم پس از وفات رسول خدا صل:  آوردهدیالحد یاب ابن

 ی پس کسنیاز اد،یا ه بازگشتي شما را که به پرستش عزنمیب یم: عمر به مردم گفت. خواندند ی و نزد آن نماز مرفتند ینموده بود م) الرضوان

  . دندیو آنگاه دستور داد درخت را بر. شود ی آن گونه که مرتد کشته مکشم ی انجام داده باشد وگرنه او را می عملنی که چناورندیرا نزد من ن

  شناس افهی و قعمر

 خصومت به نزد عمر خواند، ی را از خود مهر کدام از آنان کودك. نمودند ی کودك با هم نزاع مکیدو نفر بر سر :  آوردهونی در عبهیقت ابن

 د،ی شناس را طلبافهیاند، عمر دو نفر ق  با من مباشرت نمودهضی حکی آنها با فاصله يهر دو: بردند، عمر از مادر کودك سوال نمود، او گفت

 يگری و سپس از دد،ی گردنیزمعمر چنان او را زد که نقش بر .  آنهاستي پنهان؟ کودك از هر دوای میآشکار بگو:  از آن دو گفتیکی

 که چند سگ نر دانستم ی می است، ولری امکان پذيزی چنی چندانستم یمن نم: عمر گفت.  هم مانند اول اظهار نظر نمودیپرسش کرد، دوم

. شود ی نر مربوط مکی از او به يا  هر توله، ماده سگ جمع شدهکیبا 

! نابر آنچه که عمر استنباط نموده، تعدد ازدواج بال مانع خواهد بودپس ب!  اجتهاد و استکشاف حکمنی از اعجبا: مؤلّف
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  لی بدون دلحکم

 مجازات دانستند ی قرآن نمچی را که هی مامور کرد تا در قراء و روستاها بگردد و کسانانی را به نام ابوسفشی از قريعمر مرد:  آمدهی اغاندر

 که اوس نام داشت لی الخدی زي در آنجا به پسر عمود،ی نبهان رسی که به محله بننیه تا ا را آغاز نمودتیفرستاده عمر مامور.  کندهیو تنب

 پدر، مراسم عزا به پا يدختر اوس برا. دی گردي چنان او را زد که منجر به مرگ وانی پس ابوسفدانست ی قرآن نمچیبرخورد نمود، اوس ه

 انی به ابوسفزهی شده با ننی خشمگثی کرد، حرفی او تعريدختر اوس ماجرا را برا شد، لهی وارد قبلی الخدی بن زثی هنگام حرنیدر ا. نمود

  :  باره گفتنیو در ا. ختی و او و چند تن از همراهانش را به قتل رساند و سپس به شام گرشدور  حمله

     الزمن المحلی الشتوه الغبراء فیاخ / باوس بن خالدی بکر الناعاال

  :  گفتنکهی اتا

   ولم ناکل به حشف النخل کراما / القوم سبعهرةین خ به ماصبنا

  . می او نگرفتهی دانه خرما بعنوان دکی و می نمودی او خونخواهي است که برانی اری مقصودش از مصراع اخو

  ی و مسائل حقوقعمر

  : دی رستشی بنی که به انی تا اخواند ی را میسلم ی بن ابریعمر اشعار زه:  آمدهبهیقت  ابنونی عدر

   او نفار او جالء نیمی / الحق مقطعه ثالثفان

: ستی نرونی سه بنیحق از ا: گفت ی و منمود ی داشته اظهار تعجب مانی که بیلی و تفصیی نسبت به مسائل قضاری از علم زهوستهی پو

. سوگند، حکم قرار دادن کاهن، گواه

 گواه و لهی است اسالم تنها به وستی جاهلنی چرا که نفار از قوان،ییقضا از عدم اطالع اوست از مسائل ی ناشری عمر از علم زهتعجب: مؤلّف

  . کند یسوگند، حکم م

   آخرت آسانترستیی از رسواای دنییرسوا

 که نی وفاتش به نزد من آمد تا ايماری و آله در آغاز بهی اهللا علیرسول خدا صل: دیگو ی از فضل بن عباس نقل کرده که مخشی در تاريطبر

.  دعا کنمشی برازدیبرخ)  انجام داده و از آن بر خود ترس داردیکار زشت (ترسد ی ميزیهر کس بر خود از چ:  به مردم فرمودامبری پدیگو یم

 که مرتکب نی نبوده مگر ای کار زشتچیمن منافقم، من دروغگو هستم، و ه!  رسول خداای:  برخاست و عرض کرديمرد: دیگو ی مفضل

!  مرديا: ر برخاست و زبان به اعتراض او گشود و گفت وقت عمنیدر ا. ام شده

 آخرت آسانتر یی به مراتب از رسواای دنییرسوا!  پسر خطابيا:  و آله به عمر فرمودهی اهللا علیپس رسول خدا صل. ي خودت را بردي آبروتو

:  آن مرد دعا نموده به درگاه خدا عرضه داشتياست، و آنگاه برا

  .  گردانکوی فرما و کارش را ني روزیمانی مرد صداقت و انی به اای بار خدار؛ی خی امره الرهی و صمانا،ی ارزقه صدقا و االلهم

   وبايماری و بعمر

 وبا در شام به يماری بوعی آنان از شد،یرا د)  جراح و همراهانشدهیابوعب( ارتش ي راه امرانی در برفت، یعمر به شام م:  آوردهدیالحد یاب ابن

 باره از آنان نظر خواست، آنها نی عمر در ادهی را طلبنیعباس مهاجر ابن.  را به نزد من بخواننیمهاجر: عباس گفت عمر به ابن. نداو خبر داد

 که عبدالرحمن بن نی تا ا،ي آن را انجام نداده باز گردستی صالح نيا  آمدهرونی بیتی گفتند تو به منظور انجام ماموریاختالف کردند، بعض

 دارم، از آن حضرت ی و آله مطلبهی اهللا علی باره از رسول خدا صلنیمن در ا:  شده بود آمد، پس به عمر گفتبی غاي کاری پعوف که از

 و وبا آمد به عنوان فرار از وبا از دی بودی و هرگاه در محلد،ی وبا هست به آنجا نرويماری بی که در محلدیدیهرگاه شن: فرمود ی که مدمیشن

.  آوردي به جایپس عمر سپاس اله. دیآنجا خارج نشو
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   مفتوح العنوهی و اراضعمر

 را نهای زمنیاگر ا:  که مفتوح العنوه بودند به آنجا سفر کرد، معاذ بن جبل به عمر گفتهی جابيها نی زممیعمر به منظور تقس:  آمدهيبالذر

 ندهی نسل آجهی نفر خواهد شد، و در نتکی ملک ار،ی مال بسنیم، ا رفته و سرانجانی از بجی بتدرنهای ارای خواهد شد؛ زیعدالت ی بی کنمیتقس

 را در ندهی حال و آنی عمل کن که منافع تمام مسلميا  به گونهن،ی نخواهند داشت؛ بنابرایبی حافظ و نگهدار اسالم خواهند بود از آنها نصکه

  .  پس عمر بر طبق گفته معاذ عمل کرد،ینظر گرفته باش

  انینس

 شی را پي جهت مردنی که عدد رکعات نماز را فراموش کرد بدي عارضش شده بود بطوریانیعمر در اواخر عمرش نس:  آوردهدیحدال یاب ابن

  . آورد ی او نمازش را به جا منی و با تلقداد ی خود قرار ميرو

  یشی اندچاره

 و زدی آن شخص را قسم داد که برخد،یماز فارغ گرد که عمر از ننی در نماز جماعت عمر، محدث شد، هميمرد:  آوردهونی در عبهیقت ابن

 و وضو میزیخ ی و خودت بر میما همگ:  بن عبداهللا به عمر گفتریجر.  کس برنخاستچی هی و نمازش را دوباره بخواند، ولردیوضو بگ

:  گفتریعمر به جر. ب خواهد شد که حدث از او سر زده واجی نماز ما مستحب و آن کسجهی و در نتمیکن ی اعاده مرا و نمازمان میریگ یم

. ي شدهی و پس از اسالم فقي بودفی شرتیخدا رحمتت کند که در جاهل

 که آن مرد حکم باطل داد ی بود که عمر چنانچه احتمال منی احی در رکاکت برابرند، و صحری جریشی گفتار عمر و هم چاره اندهم: مؤلّف

.  پس از بازگشت به خانه وضو و نمازش را اعاده کنددی از او سرزده بای که در مسجد مبطلیکس: دی بطور عموم بگوداند یبودن نمازش را نم

  ! پادشاه؟ای ام فهیخل

پس !  پادشاه؟ای ام فهی خلدانم یبه خدا سوگند نم:  که مردم در اطرافش حلقه زده بودند، گفتی عمر در حاليروز: سدینو ی مدیالحد یاب ابن

 و پادشاه فرق هست، و کار تو به خواست خداوند فهی خلنیهمانا که ب:  گفتي از حاضران به ویکی. ام  افتادهیرگاگر پادشاه باشم در خطر بز

. کوستین

 ست؟یفرقشان چ: عمر

 نی و مال ابرد ی مراههیو پادشاه مردم را به ب. ی هستنی مگر در حق تو و بحمداهللا چنکند ی مگر به حق و صرف نمردیگ ی نمفهیخل: مرد

.  باشمفهی خلدوارمیام: پس عمر ساکت شد و گفت. دهد ی ميگری و به دردیگ ی را میکی

 به ی است در اثبات شق دوم، ولی پادشاه کافای است فهی خلدانسته ی عمر در کار خود که نمکی و تشکدی اظهار تردنی همنکهی اگو: مؤلّف

.  از اسالم به او خبر داده بودندشی از پزیموده و اهل کتاب ن نحی تصرنی و خودش هم به استی نفهی خلدانسته یخدا سوگند او م

:  اولاما

 با رسول میما هفت نفر بود:  کرد و گفتیعمر در زمان خالفتش سخنران: دیگو ی بغداد از عتبه بن غزوان نقل کرده که مخی در تاربیخط

 نی به دست آورده آن را بری شي که من مقدارنیزخم شده بود تا ا مانی و آله که بر اثر خوردن برگ درختان، گوشه لبهاهی اهللا علیخدا صل

 و ی که با گذشت زمان به پادشاهنی نبوده جز ای نبوتچی و هم،ی هستياری شهر و دیی کردم، و امروز هر کدام ما فرمانروامیتقسخود و سعد 

  سلطنت مبدل شده است 

:  اما دومو

 ساله بود، و جدهی و در آن موقع عمر هرفتند ی به شام مدی ولي به منظور تجارت برارهین مغ بدیعمر با ول:  نقل کرده کهي عسکرابواحمد

 روم با آنان برخورد نموده، عالم ي از علمایکی دند،ی او بود، و چون به بلقا رسي کاالهاي و حمل بارها و نگهداری شتر چراند،ی وليکارش برا

اسم من :  باشد، عمر پاسخ دادنهای مانند اای عمران ایگمانم نام تو عامر :  و آنگاه به عمر گفت،ی طوالنیی نگاههاکرد، یوسته به عمر نگاه میپ

. عمر است
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 بود، عالم از عمر خواست سرش را برهنه ی به قدر کف دستیاهی از آنها خال سیکی را برهنه کن، و چون برهنه کرد بر تیرانها:  گفتعالم

.  شدیتو پادشاه عرب خواه:  کند، و او چپ دست بود سپس عالم به او گفتهیست بر دستش تککند، پس اصلع بود، عالم از او خوا

.  بر لبان گرفتزی مسخره آميا  خندهعمر

 عالم را ترك گفت و به کار خود ییاعتنا ی شد، عمر با بی بتول تو پادشاه عرب و فارس و روم خواهمی به حق مر؟يخند یم:  گفتعالم

 که ی تا زماننمود ی می مرا همراهوستهی در آن سفر، پیآن عالم روم:  کهگفت ی مکرد ی قصه را نقل منیدا که شرح ا و بعد،یمشغول گرد

....  را فروخت ود خوي کاالهادیول

 نیرالمومنیام)  مگر در حقکنند ی مگر به حق و صرف نمرندیگ یآنان که نم( بوده ی بر حق الهي که متصف به صفات خلفای تنها کس،يآر

 ی کسیعل: چنانچه عمر در شوراء گفت. اند  مطلب اقرار نمودهنیچنانچه دوست و دشمن و خود عمر درباره او به ا.  استالسالم هی علیعل

 به بندیاو همواره پا:  درباره او گفته کهزیملجم قاتل آن حضرت ن و ابن. دارد ی بر گردنش باشد او را از انجام حق باز نمریاست که اگر شمش

 نی نبود، و به همرنگی خدعه و ني به معنااستیو هرگز آن حضرت اهل س. می او را منکرتی و آمر به معروف و عدل بود، و ما تنها حکمحق

 حاضر نیو همچن. کنم ی معتی با شما بیدر صورت:  کرد آنگاه که عبدالرحمن بن عوف به آن حضرت گفترفنظرجهت هم از حق خود ص

 یهنگام. ( ساعت هم بر سر کارش نگهداردکی ي برای راحتهی نشد که معاوی راضی ولدنشیس از به خالفت رسشد خالفتش متزلزل باشد پ

  ). دی بگذاری را بر سر کارش باقهی است که معاونیصالح کار شما در ا:  گفتت به آن حضریرخواهی بن شعبه به عنوان خرهیکه مغ

   عمر با عمال خودمقاسمه

 عمر ي برايا دهی مناطق، در ضمن قصگری از عمال عمر در اهواز و دی گزارشاتس،ی بن قدیزیابوالمختار : آورده در فتوح البلدان يبالذر

  :  استنی که از جمله اشعارش اد،ی آنان گرديهایی به اموال و دارایدگیفرستاد و خواستار رس

   بشر ی جزء وارسل الی الوارسل/ الحجاج فاعرف حسابه ی الفارسل

  : دیگو ی که منی اتا

   ان قاسمتهم منک بالشطر رضونیس/ فداوك انهم ی اهلفقاسمهم

من که :  به عمر گفتيو.  با او مقاسمه کرد ابوبکره بودزی که عمر نیو از جمله کسان. پس عمر با تمام آنان بالمناصفه مقاسمه نمود: آورده

ام؟   نبودهییعامل تو در جا

 ی و ده هزار از او بگرفت و بعض،يا کرده ی با آنها تجارت مداده، ی ابله بود و به تو مال مياتهای المال واخذ مالتیبرادرت مامور:  گفتعمر

.  از اموالش را گرفتیبخش: اند گفته

.  شرح داده استتشانی و محل ماموراتی با ذکر نام و نشان و خصوصلی افراد مذکور در شعر ابوالمختار را به تفصيبالذر

 کی تن از وارثان آنان در مالشان شرکی خود را مانند رفتند، ی مای نسبت به تمام عامالن خود، آنگاه که از دنهیمعاو: ده آمیعقوبی خی در تارو

 است که عمر بن الخطاب آن را رواج ی سنت و روشنیهذه سنه سنها عمر بن الخطاب؛ ا:  که به او اعتراض کردند گفتی و هنگامدانست، یم

.  استهداد

 از آنها يزی نبوده که چزی عمر جاياند و اموالشان در دستشان نامشروع، پس برا اگر عامالن عمر خائن بوده:  آمدهسی بن قمی در کتاب سلو

 نی مقاسمه چرا؟ و اگر درستکار و امنیاند، بنابر ا  بودهنی اموال تمام مسلمرای زرد؛ی بگذارد، بلکه واجب بوده همه را بگی باقشانیرا برا

 انتکاری اگر خرای زتشان؛ی باز گرداندن آنهاست بر سر کارها و مامورتر، بیو عج. ادی چه کم و چه زردی بگيزی نبوده از آنان چزی جااند ودهب

.  تصرف کنديزی نبوده از اموالشان چزیاند، جا  نبوده آنان را به کار بگمارد، و اگر درستکار بودهزیاند جا بوده

 بوده نشی که از عاملنی او بوده، با قنفذ با انی برادرش از عاملنکهیال ابوبکره را مصادره نموده، به جرم ا از اموی همچنان که او بخشو: مؤلّف

در : دیگو ی مسی بن قمیچنانچه سل.  روا داشته استهاالسالمی که او فاطمه زهرا علی از مظالمیمصادره نکرده است، به علت تشکر و قدردان

 هاشم بودند به جز سلمان و ابوذر و مقداد و محمد ی که اهل آن همه از بندمی رسيا  و آله به جسلههی اهللا علی مسجد رسول خدا صلانیم

 نی به نظر شما چرا عمر با اد؛ی پرسالسالم هی علنیرالمومنی موقع عباس از امنی بن سعد بن عباده، در اسی و قسلمه یبن ابوبکر و عمر بن اب
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 ی هنگام علنی بود در اي ونی که او هم از عاملنی نگرفت با ايزی از قنفذ چیلشان را گرفت ول از اموای خود بخشنی عاملامکه از تم

 ییها انهی از تازيبه منظور سپاسگزار:  پر از اشک شده بود، فرموددگانشی که دی حاضران انداخت و سپس در حالانی در می نگاهالسالم هیعل

 ورم کرده ي همانند بازوبندشی که بازودندی را وداع گفت، و دای دنها انهیمظلومه بر اثر آن تاز زده بود، که آن هاالسالمیلکه قنفذ به فاطمه ع

. و کبود شده بود

 طائف بوده و سپس معزول شده بود، ياتهای عمر فرماندار و مامور اخذ مالي از سوی مدتانیعتبه بن ابوسف:  آوردهدی عبد ربه، در عقد الفرابن

 هزار به همراه داشت، عمر متوجه شد، از عتبه ی که مبلغ سی مالقات نمود در حالی راهنیتفاقا عمر او را در ب اییپس از گذشت زمانها

 ؟يا  مال را از کجا آوردهنی اد؛یپرس

.  بخرمینی که در نظر دارم با آن زمباشد ی خودم می بلکه ملک شخصن،یبه خدا سوگند نه مال توست و نه مال مسلم: عتبه

.  المالتی ندارد جز بی راهمیا افتهی یا عامل خود مالب:  گفتعمر

 ي برایلی وجه دلچی هرای آن را به تو باز گردانم؛ زی داشته باشازیاگر به آن مال ن:  گفتانی به ابوسفدی که عثمان به خالفت رسی هنگامو

. رسد یتصرف عمر به نظرم نم

 پس از فهی که خلشود ی موجب منی از خودت را نقض نکن که اشی پفهیتو عمل خل ی ولمی داراجیبه خدا سوگند به آن احت:  گفتانیابوسف

  . دی تو را نقض نماي کارهازیتو ن

   به حقاقرار

 یکس: عمر به من گفت: دیعباس نقل کرده که گو  از ابنی طوالني بن بکار در ضمن خبرری زباتیالبالغه از موفق  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

 و قطعا از آن اساس، ی کرده بی علم و دانش شما به همراهتان غوص نموده تا به قعر آن رسد، حقا که گمانيای در درواندت یکه پندارند م

و آنگاه شروع کرد به سوال نمودن، و من به .  صحبت کنگری و درباره موضوع دکنم، ی خودم و تو طلب آمرزش مي من از خدا براست،عاجز ا

به خدا سوگند تو ).  تو را به گفتن حق موفق بداردوستهیخداوند پ( حق با توست ی گفتحیصح: گفت یبه من م و هر بار گفتم یاو پاسخ م

.  کننديروی از تو پي ترستهیشا

 اتی تنبه داده که آي و فطری عقلهی قضکی کنند بر يروی از تو پي ترستهیتو شا: دیگو یعباس م  که عمر با ذکر سوگند به ابننیا: مؤلّف

)34 هی آونس،ی سوره (.  تحکمونفی فما لکم کيهدی اال ان يهدی امن ال تبعی الحق احق ان ی التيهدیافمن :  داردحی بر آن تصرزیقرآن ن

 شود، پس شما را چه تی که خود هدانی مگر اابدی ی آن که ره نمای شود يروی سزاوارترست پکند ی مي که خلق را به راه حق رهبری کسایآ

. دیکن یشده چگونه حکم م

 يای است از دريا عباس قطره  حال آن که ابنالسالم هی علنیرالمومنی گفته، پس چه رسد به امنی چننیعباس ا  که عمر به ابنیی در جاو

  .  اوکرانیب

   عمريشورا

 که شش نفر ی هنگامدم،یشن یمن در مجلس عمر حاضر بوده و سخنان او را م: دیگو ی نقل کرده که ممونی از عمرو بن مدیالحد یاب  ابنزی نو

 امر ی که پس از زماننی تا ازد، ی با او حرف نمی و عثمان کسطالبی بن ابی به جز علگفت یافراد شورا نزد او نشسته بودند و با آنان سخن م

 پس هر کس که  نفر اتفاق نمودندکیهرگاه تمام آنان بر خالفت : کرد همه آنان از مجلس خارج شده و آنگاه به حاضران رو کرد و گفت

 شود مردم را در راه حق رهنمون خواهد شد، در فهی خل- طالبی بن ابی عل-اگر آن احلج:  گردنش زده شود، و سپس گفتدیمخالفت کرد با

 ؟يسپار ی است پس چرا عهد خود را به او نمنیحال که چن:  عمر گفتبه از حضار یکی موقع نیا

.  و پس از مرگ بر دوش کشماتیحخوش ندارم بار خالفت را در حال :  گفتعمر

 داماد - بر خالفت عثمان اتفاق خواهند نمود، بخصوص که عبدالرحمن بن عوفی که افراد شورا، جملگدانست ی می خود بخوبعمر: مؤلّف

 -نیرالمومنی ام کشته شود جز به قتلدیهر کس که مخالفت کرد با:...  پس آنجا که گفتهنی حکم قرار داده بود، و بنابر ازی را ن-عثمان
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 است که به اقرار خود عمر، ی نفس رسول خدا بوده، و همان کسم،ی که به نص قرآن کری است، همان انسان کاملده فرمان ندا-السالم هیعل

 زی چنی آنان هم جز انانی و جانشی الهيای خواهد کرد و روشن است که تنها هدف و آرمان انبي حق رهبرقی شود مردم را در طرفهیاگر خل

.  نبوده استگرید

 نه نندی بود که مردم را به خالفت برگزنی تحمل کند تنها راهش ازی خالفت را پس از مرگ نتی نبود که مسووللی اگر عمر واقعا مابعالوه،

 به کفر و نیاهر بر سر کار آورد، آنان که دشمنان خدا و رسول خدا و متجزی را نهی امی که بنیی که آن را به شورا بگذارد؛ چنان شورانیا

. الحاد بودند

 ي خالفت ورزي او براي که تصدنی است بر ایلی و پس از مرگ دلاتیخوش ندارم بار خالفت را تحمل کنم در حال ح:  که عمر گفتنی او

.  کندی و پس از مرگ خواسته از آن شانه خالدهی آن را بر دوش کشاتیبوده که در حال ح

 در روز شی از قراورانشی برسد همانند السالم هی علنیرالمومنی به امزی که خالفت پس از مرگش ننی کراهت داشته از اقتی در حقیول

 ي ستمگری شکستند، و گروهمانی پی بر سر تافته گروهزی نمودن مردم با آن حضرت نعتی که پس از قتل عثمان و بی همان کسانفه،یسق

  . دندیهم عزلت گز يا  راه منحرف گشته، و دستهاز ی نمودند، و جمعشهیپ

  نیحص  با ابنهی معاويگفتگو

در آن . دی اقامت گزهی نزد معاوی مدتنیحص  فرستاد، ابنهی به نزد معاویامی را به منظور ابالغ پنیحص  ابنهی بن ابادیز:  آمدهدی عقد الفردر

 یب از تو مطلخواهم ی م،ی هستركی خردمند و زي مرد که توام دهیشن:  به او گفتیی را به نزد خود فراخوانده و در تنهاي وهی معاوي روزامیا

 ست؟ی نظرت در آن باره چنمیبپرسم بب

. بپرس: نیحص ابن

 ست؟ی چنی مسلمی همه اختالفات و پراکندگنیبه نظر تو علت ا: هیمعاو

. قتل عثمان: نیحص ابن

. یدرست نگفت: هیمعاو

. جنگ جمل: نیحص ابن

. ریخ: هیمعاو

.  با تویجنگ عل: نیحص ابن

. نه: هیمعاو

. رسد ی به خاطرم نميگریمطلب د: نیحص ابن

 فهی ابوبکر عمر را بالخصوص به عنوان خلرای شش نفره عمر شد، زي شورانی مسلمی تنها سبب تفرق و پراکندگم،یخودم به تو بگو: هیمعاو

 اش لهی شورا هر کدام خود و قوم و قبيورا گذاشت، و اعضا شانی عمر خالفت را در می ولامد،ی نشی پی مشکلچی نمود و هیبعد از خود معرف

 همانند ابوبکر زی و اگر عمر ند،ی آدی آنان رقابت و کشمکش پدنی سبب شد که بنی خود آرزو داشته، در انتظارش بودند و هميراخالفت را ب

. دآم ی نمشی هرگز آن همه تفرقه و تشتت پنمود ی و نصب منیی خالفت تعي را برایفرد خاص

 ي برارای را به قدرت رساند زهی امی عمر بود که شما بني شورانی که انی با ا؟ییگو ی را منی تو هم اای گفته شود آهی دارد به معاوجا: مؤلّف

ن  عثمارای کند؛ زی و به مردم معرفنیی تعنی مسلمفهی بنام، به عنوان خلحیرا بالخصوص و با تصر) عثمان( شما اریعمر امکان نداشت که 

 که در ظاهر اظهار اسالم - و آله را چند مورد از کشتن بستگان مشترك خودهی اهللا علی که رسول خدا صلنیجز ا.  نداشتیسابقه خوب

.  باز دارد-  دشمنان اسالم بودندنی از بدترینموده ول

 اهللا ی مانده بود و رسول خدا صلیسوس به منظور جانهی که پس از جنگ احد در مدرهی بن مغهی معاوشی پسر عموي برانهی جمله در مداز

 و هی اهللا علی خبر به سمع مبارك رسول خدا صلنی که انی عثمان او را در منزل خود پناه داده بود، تا ای و آله خونش را مباح کرده ولهیعل

 نزد رسول خدا رفت، و آن ي به همراه وزی عثمان نبردند ی که او را می را صادر کرد، پس هنگامي آن حضرت دستور جلب ود،یآله رس
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 و آله هی اهللا علی خود نزد رسول خدا صلی برادر رضاعسرح ی عبداهللا بن ابي پس از فتح مکه برانیو همچن.حضرت را مجبور به عفو او نمود

 با توانست یعمر مو چگونه .  شوددهی خانه کعبه ديها  پردهری که آن حضرت دستور قتل او را داده بود ولو آن که در زنیشفاعت کرد با ا

 و اساس و شاخ و برگ آن بود، عثمان را با آن شهی که پس از رسول خدا اسالم مجسم و ری همان کسالسالم هی علنیرالمومنیوجود ام

 زی و ننیرالمومنی از عملکرد اميا  نمونهانگری که بخی از تاريا  تنها به نقل گوشهنجایو ما در ا. د کنی معرفنی مسلمفهیسوابقش به عنوان خل

: میکن ی بسنده مباشد یعثمان م

 و آله پا به فرار گذاشته تا مقدار هی اهللا علیمردم در روز جنگ احد از اطراف رسول خدا صل:  آوردهخشی در تاري درباره عثمان؛ طبراما

 ی و زماندند،ی اعوص رسکی در نزدی کوه تا به جعلبختهی به همراه دو نفر از انصار گرزی نبرد دور شدند، و عثمان بن عفان ندانی از ميادیز

.  و آله باز گشتندهی اهللا علی صلغمبری و سپس به نزد پستادهی اآنجادر 

 را شی قرنی از مشرکی ناگهان رسول خدا گروهدی آنگاه که در جنگ احد علمداران سپاه دشمن را به خاك و خون کشن؛یرالمومنی اما امو

 فرمان حمله داد، حضرت به آنان هجوم برده آنها را متفرق ساخت و عمرو بن عبداهللا السالم هی علی عل مشاهده نموده بهنیدر رزمگاه مسلم

.  به هالکت رساندزی را نیجمح

 خواست تا آنان را متفرق سازد، امام السالم هی علی شده، از علشی قرنی از مشرکيگری و آله متوجه گروه دهی اهللا علی خدا صلامبری بار پدگر

حقا !  رسول اهللاای:  گفتلی موقع جبرئنیدر ا.  به قتل رساندزی بن مالک را نبهی و شدی آنها را از هم پاشرازهیسا به آنان حمله نموده شبرق آ

.  شمايو من از هر دو:  گفتلیو آنگاه جبرئ. ی از من است و من از علی و انا منه؛ علیانه من: پس رسول خدا فرمود.  مواسات استنیکه ا

 .ی اال علی اال ذوالفقار، و ال فتفیال س: گفت ی شد که مدهی شنییاپس صد

 وقاص یاب  و سعد ابنردی بگعتی از مردم بدیزی پسرش ي داشته برامی تصمهی بوده که، معاونی عمر اي با شوراهی اما علت اظهار مخالفت معاوو

 ی جهت سمنی را نداشته و به همی مطلبنی جرات اظهار چنهیو معاو عمر بوده، در آن موقع زنده بوده و با وجود اي شوراي از اعضایکیکه 

 امام حسن در ضمن رای السالم را مسموم نموده؛ زهی علی علت امام حسن مجتبنی به همزیو ن.  استدهی او را به قتل رساندهفرستا

  . اش با او شرط کرده بود که پس از خودش خالفت را به اهلش بسپارد صلحنامه

  مر از کعب االحبار عینظرخواه

 از وستهی جهت پنی و به همکرد، ی و ضعف میعمر در اواخر عمرش نسبت به اداره امور خالفت در خود احساس ناتوان:  آوردهدیالحد یاب ابن

و  رنی شده از اکی مرگم نزدزنم یحدس م:  به کعب االحبار گفتي که هر چه زودتر مرگش را برساند، در آن موقع روزخواست یخدا م

 شما رای ز؛ي چه خوانده اتانی آسماني باره در کتابهانی و در است؟ی چی کنم، نظر تو درباره علنی معینی جانشود خيدوست دارم برا

.  مذکور استتانیدر کتابها)  اسالمنینبوت و خالفت د (خی بزرگ تاردهی پدنی ايدادهای که تمام حوادث و رودیمعتقد

 گونه گذشت چی هنشی که در امر دری است انعطاف ناپذي مردی علرای زست؛ی است که آن صالح ننیدم ا خویاما نظر شخص:  پاسخ دادکعب

 مملکت و استی همه دور از سنهای و اکند، ی خود عمل نمی و اجتهاد شخصي را تحمل ننموده به رایی نداشته و لغزش و خطایو اغماض

.  استيزمامدار

 نخواهند شد و اگر بشوند هرج و -  خالفت- امرنی اي است که نه او و نه فرزندانش متصدنیا:  آمدهمانی باره در کتابهانی اما آنچه که در او

.  به وجود خواهد آمددیمرج شد

چرا؟ : عمر

 که خواست ی هنگامغمبریچنانچه داود پ.  جهت خداوند او را از ملک و سلطنت محروم نموده استنی است و بدختهی او خونها ررایز: کعب

. يا ختهی رنی تو خونها بر زمرای بسپار؛ زمانی کار را نکن، آن را به سلنی نمود، تو ای المقدس را باال ببرد، خداوند به او وحتی بيارهاوید

 به حق نبوده؟ ختهی ری که علییمگر خونها: عمر

.  بودختهیبله، داوود هم به حق خون ر: کعب

 د؟ی خواهد رسی خالفت به چه کسنیبنابرا: عمر
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. شد از اصحاب او به دشمنان محارب اومنتقل خواهددو تن وعتی است که خالفت پس از صاحب شرنی اام افتهی مانیکتابهاآنچه که در: کعب

 سخنان کعب را، به خدا سوگند يدیشن: عباس که در آنجا حضور داشت رو کرده و گفت  موقع عمر چند بار استرجاع گفت و به ابننی ادر

 بر منبر من هی امی بنيبزود: فرمود ی که مدمی از آن حضرت شنام؛ دهی و آله شنهی اهللا علی مطالب را از رسول خدا صلنی اریخود من هم نظ

. باال خواهند رفت

 خداوند به صدور اعمال ی علم و آگاهي به معنای الهری تقدیکی دو جنبه است؛ ي داراها دهی حوادث و پدشیدای توجه داشت که پدیبا: مؤلّف

 در مقام انجام دادن آن اعمال، و روشن نی خود عامليها  و نقشهرهای تدبيری به کارگيگری خودشان، و داری آنها به اراده و اختنیز عاملا

 سبب وقوع آن زی که چه کس و چه چنی به منظور روشن شدن مقصود و انکیو ا.  دوم نخواهد شدي علت و عذر براولاست که جهت ا

: میکن ی اشاره میخی اسالم گشته، به چند سند تارخیر و حوادث در تاعیوقا

اما بعد؛ :  نوشتنی چنهی بن معاودیزی عبداهللا بن عمر به دی السالم به شهادت رسهی علنی که حسیهنگام:  آمدهي کتاب انساب بالذردر

.  نخواهد بودنی مانند روز حسي روزچی بود، و همی عظيا  بزرگ و حادثهیبتی مصنی حسبتیمص

اما بعد؛ :  در پاسخش نوشتدیزی

 مبارزه حق با ما نی اگر در ام،ی آن دفاع نموده با دشمنانش نبرد کرده امی که از حرمی هستیبدان که ما وارث نظام و حکومت!  مرد نادانيا

نموده و حق را از صاحبانش  گونه رفتار نی بوده که ای و اگر حق با دشمن ما بوده پس پدر تو اول کسم،یا بوده پس از حق خود دفاع نموده

.  استتهگرف

اما بعد؛ نامه تو به :  نگاشتنی چنبکر ی در پاسخ نامه محمد بن ابهیاند که، معاو  نقل کردهنی مورخگری در مروج الذهب و دي مسعودزی نو

 اهللا یات او نسبت به رسول خدا صل اسالم، و نصرت و مواسخی و سوابق درخشان او در تارطالبی بن ابی در نامه ات از فضائل علد،یدستم رس

 و طالبی و لزوم مراعات حق پسر ابمی و آله با هم بودهی اهللا علی رسول خدا صلاتیما و پدر تو در زمان ح... ي کرده بودادی آله و هیعل

 گفت، پس در آن هنگام اتی که رسول خدا پس از اتمام دعوت و ابالغ رسالتش بدرود حنی او بر همه ما ثابت و مسلم بود تا ای بزرگلتیفض

 باره با نیرا از او گرفته و در امر خالفت با او به مخالفت برخاسته، در ا) نیرالمومنیام( بودند که حق او ی کساننیاول) عمر( او قپدر تو و فارو

تحت فشار قرار داده به او قصد سوء  که او را نی تا ارفتی او نپذی نموده ولفی با خود تکلعتیو سپس او را به ب.  بستندمانی عهد و پگریکدی

 نیشرکت ندهند، و بر اسرار خود مطلع نسازند تا ا) خالفت( گرفتند که او را در کار خود می تصمی کرد، ولعتی پس بناچار با آنان بندنمود

 اگر باطل و ناحق است باز  حق و صواب است پس پدر تو آغازگر آن بوده، ومی که ما در دست داری قدرتنی حال اگر ادیکه مرگشان فرا رس

و اگر آن اعمال و رفتار پدر تو نبود ما هرگز با پسر . می نموده ايروی او، که از او پيشه و اساس آن بوده و ما، همکاران و شرکایهم پدر تو ر

 م،یدم او نهاده به او اقتدا کرد قي پس قدم بر جامیدی پدر تو را دي ما کارهای ولم،ی او بودمی و تسلعی بلکه مطم؛یکرد یابوطالب مخالفت نم

  .  وگرنه درگذر،ي بر پدرت وارد سازدی باي داري و انتقادرادی اگر ان،یابنابر 

 عراق به عبداهللا بن عمر ي السالم به سوهی علی بن علنیخبر حرکت حس: دیگو ی نقل کرده که می از شعبونی در عبهیقت  ابننی همچنو

به :  به امام عرضه داشتدهی سه روز راه، خود را به آن بزرگوار رسانی بود، پس از طبی غانهیت از مد که به هنگام خروج آن حضري ود،یرس

 د؟یرو یکجا م

 نشان داد، عبداهللا امام را ي فرستاده بودند به وشی را که براییها و طومارها و آنگاه آن حضرت دعوتنامه. به جانب عراق: السالم هی علنیحس

 است پس من نیحال که چن:  گفتدی گردوسی و چون عبداهللا از مراجعت آن حضرت مارفتی آن حضرت نپذیلسوگند داد برگردد، و

 ساخت، و ری و آخرت مخای دنی زندگاننیو آن بزرگوار را ب.  و آله آمدهی اهللا علی به نزد رسول خدا صللیهمانا جبرئ:  نقل کنمتانی برایثیحد

 شما، و تی از اهل بی و نه به کسدیبه خدا سوگند خالفت نه به شما خواهد رس. دیامبریه تن پ پارزی و شما ندیآن حضرت آخرت را برگز

.  و صالحتان خواهد بودری خه بی الهری تقدنیالبته ا

 هیعل اهللا ی که خالفت پس از رسول خدا صلنی از ا- آمده) دیالحد یاب خبر ابن( که در آن خبر ستی چنان نتی که واقعدی بگوی کساگر: مؤلّف

 و عثمان از دشمنان دهی خالفت بعد از آن دو به عثمان رسرای به دشمنان محارب آن حضرت منتقل شده است؛ زارانشیو آله و دو تن از 

 پاسخش - اند  بودههی امی از بنگری دی و مروان و گروهالعاص ی و حکم بن ابهی و معاوانی محارب رسول خدا ابوسفشمنان نبوده، و دغمبریپ
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 هیوقام معه بنواب: دیفرما ی باره منی در االسالم هی علنیرالمومنی بوده که امهی امی سلطنت بنقتی که سلطنت عثمان در حق استنیا

. عی الربه مال اهللا خضم االبل نبتخضمونی

. خوردند ی مال خدا را مخورد، ی را مي بهاري همراه او فرزندان پدرش برخاستند و چونان شتر که علفهابه

 می تی، ول)ابوبکر( بود می تلهیدر قب) خالفت( امر نیابتدا ا:  گفتانی کردند، ابوسفعتی که مردم با عثمان بیهنگام:  آوردهفهیدر سق يجوهر

 ی واقعي که سرانجام در جانیو آنگاه دورتر شد، تا ا) عمر( قرار گرفت ي را داشت و سپس در طائفه عدیتی مسولنی اداره چنیستگی شایک

. دی پاس دهگریکدیآن را همانند توپ کودکان به ! هی امی بنيقرار گرفت، هم اکنون شما ا) هی امیبن(خود 

 ی بني مباش، و شما الیبخ) عمر(به مردم انفاق و بخشش کن و مانند ابوحجر !  تو باديپدرم فدا:  به عثمان گفتانیابوسف:  آوردهزی نو

 در آنجا حاضر بود و ری اتفاقا زب،ی هست و نه دوزخی که به خدا سوگند نه بهشتدیدان خودتان بگرنیخالفت را همانند توپ کودکان ب! هیام

! تر بگو آهسته:  گفتانی عثمان به ابوسفنروی از اد،یشن یسخنان او را م

 هست؟ یمگر کس:  گفتانیابوسف

. بله من هستم:  گفتریزب

خالفت را همچون توپ :  گفتارش که گفتهنیامال مطمئن بوده که او از ا نسبت به عثمان کانی که ابوسفشود ی روشن می خبر بخوبنی از او

 که ی و موقع-  بودنای چون ناب-ستی آنجا نی کسهی امی از بنری که غکرد ی ندارد، و گمان مي گونه ابا و انکارچی هدی پاس دهگریبه همد

 حکومت را به مروان واگذار کرده و ي تمام کارهاشیدر زمامدارو عثمان ...  هم هستنديگری افراد ددیفهم! تر بگو آهسته: عثمان به او گفت

... در واقع مروان حاکم بود و عثمان در صورت ظاهر

 مصر را به تی بردند عثمان والتی به نزد عثمان شکاسرح یاب  ابن،یعنی از عامل عثمان در مصر، انی که مصریهنگام:  آمدهخی در توارچنانچه

 را یاهی سه روز راه، ناگهان غالم سی که پس از طنی مصر حرکت کرد تا اي به سونهی از مدانی به همراه مصري سپرد، وبکر یمحمد بن اب

 از وسائل و ادوات او را ی و آنگاه بعضافتندی با او نيزی نموده چشی به جانب مصر در حرکت بود، پس او را تفتنهی شتابان از مده کدندید

 با همراهانش به نزد تو بکر یآن هنگام که محمد بن اب: که در آن نوشته شده بود) سرح یاب  ابنيعثمان برااز ( برخوردند، يا شکافته به نامه

.  همچنان بر کارت ثابت باشي را پاره نموده و خودت تا اطالع ثانوتشی آنان را به قتل رسانده نامه ماموریمگآمدند ه

 به همراه برده به عثمان زیزگشته به نزد عثمان رفتند و نامه و غالم و شتر او را ن بانهی چون نامه را مطالعه کردند دهشتزده به مدآنان

 افتندیام، آنان در  نامه را ننوشتهنی من ایدرست است ول: عثمان گفت! باشد ی شتر شتر تو، و مهر، مهر تو منی غالم، غالم تو و انیا: گفتند

 الجرم او را محاصره رفت،ی او نپذی دهد، وللیز عثمان خواستند تا مروان را به آنان تحو رو انی و فرستنده نامه مروان بوده از اسندهیکه نو

  . نموده به قتل رساندند

عباس  عمر و ابنمحاجه

 آمد، انی در مجلس او حضور داشتند سخن از شعر به مزی نيگری نزد پدرم بودم، عده ديروز: دیگو یعبداهللا بن عمر م:  آوردهدیالحد یاب ابن

 ست؟ی عرب کي شعرانی به نظر شما ماهرترد؛یر از حاضران پرسعم

 و آگاه آمد، و آنگاه ریمرد خب:  شد، چون نگاه عمر به او افتاد گفتانیعباس از دور نما  اثناء ابننی نام بردند، در اي هر کدام از شاعرحاضران

 عباس ابن. بخوانمی براي اشعار ونیباتریاز ز: عمر گفت. یسلم یاب بن ریبه اعتقاد من زه: عباس گفت  ابند،یعباس پرس سوال خود را از ابن

  :  گفته استنیسروده و در آن چن)  از غطفانيا رهیت( در مدح طائفه بنوسنان یی غرادهی قصریزه: گفت

   باولهم او آخر هم قعدوا قوم / فوق الشمس من کرمقعدی کان لو

 و هی اهللا علی صل- که با رسول خدای هاشم بخاطر قرابتی قطعه شعر را جز در مدح بننی امن!  سرودهبایبخدا بکشد او را، چقدر ز:  گفتعمر

. دانم ی کس نمچی هستهی دارند، شا- آله

 چرا مردم از شما روگردان شدند؟ یدان یم: عباس گفت آنگاه عمر به ابن. یخدا تو را موفق بدارد و همواره موفق هست:  گفتعباس ابن

. نه: عباس ابن
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. دانم ی من میول: رعم

به چه علت؟ : عباس ابن

 ي را براي فردشی پس قرد،یی بر مردم اجحاف نماجهی نبود که نبوت و خالفت هر دو در خاندان شما جمع شده در نتلی ماشی قررایز: عمر

. دی موفق شده به حق رسزی ننشی گزنی خالفت انتخاب نموده و در ايتصد

. بر من غضب ننموده آرام به سخنانم گوش دهد خواهم ی مفهیاز خل: عباس ابن

!  بگویخواه یهر چه م: عمر

 از مردم یخداوند هم درباره گروه.  خوش نداشت که نبوت و خالفت هر دو در خاندان شما جمع شودشیقر: ی که گفتنیاما ا: عباس ابن

)8 هی سوره محمد، آ(. ذلک بانهم کرهوا ما انزل اهللا فاحبط اعمالهم: فرموده

.  بدان سبب است که آنها از قرآن که خدا نازل فرمود کراهت داشتند پس خدا اعمالشان را محو و نابود کردنیا

 که اخالق و کردارمان از اخالق و کردار می هستی ما قومرای زست؛ی ننی چنمیکرد ی اجحاف مگرانیدر آن صورت ما به د: ی که گفتنی اما او

حقا که تو بر ) 4 هی سوره قلم، آ( م؛ی خلق عظیو انک لعل: دیفرما ی درباره او مشی نشات گرفته که خدا- ه و آلهی اهللا علی صل- رسول خدا

. يا  آراستهمی عظیلق خکوین

 به تواضع مانتی با اروانیپر و بال مرحمت بر تمام پ ( 215 هیسوره شعراء، آ ) ن؛یو اخفض جناحک لمن اتبعک من المومن: دیفرما ی مزی نو

. نبگسترا

  ره؛ی ما کان لهم الخختاری و شاءی ما خلقیو ربک : دیفرما ی باره منی انتخاب کردند، خداوند هم در افهی خود خلشیقر: ی گفتنکهی اما او

 که یدان ی میبه خوب! فهی خليو توا. ستی نياری اختچی را هگرانی و دندی و برگزندیافری تو هر چه بخواهد بيو خدا) 68 هیسوره قصص آ(

 قطعا موفق کردند، ی و نظر که خدا انتخاب نموده انتخاب مدی از آن دزی نشی و اگر قردهیبرگز) خالفت( امر نی اي را برایاوند چه کسخد

. دندیرس یشده به حق م

.  و غش بوده استنهی پر از کشی به قروستهی هاشم پی شما بنيآرام، که دلها!  پسر عباسيا: عمر

: عباس ابن

 -  آنان با قلب رسول خداي متهم مکن، چرا که قلبهانهی هاشم را به داشتن غش و کی بنیی دلهانی چننین مهلت ده و ا به مفهی خليا

 هستند که خداوند درباره آنان ی خانداننهای پاك و منزه نموده، ارتباط دارد، و ای آن را از هر کدورت و زشتشی که خدا- و آلههی اهللا علیصل

(33 هیسوره احزاب، آ. ) را؛ی تطهطهرکمی و تی عنکم الرجس اهل البذهبی ل اهللادیری انما: فرموده

 مغصوب و به ناحق گرانی که حق خود را در دست دی نورزد کسنهیچگونه ک.  داردنهی کشی هاشم نسبت به قری بنيدلها: ی که گفتنی ااما

 قدر و جهی بگذارم و در نتانیکه دوست ندارم آن را با تو در م دهی به من رسیاز تو سخن: عباس گفت و آنگاه عمر به ابن. ندیب یماخوذ م

.  گرددلی من زادمنزلت تو نز

 تا خود را از آن کوشم یاگر حق است، پس موجب برطرف شدن قدر من نزد تو نخواهد شد، وگرنه م!  آن را به من بگو؟یچه سخن: عباس ابن

. پاك کنم

. و حسد از ما گرفته شده است ظلم ي خالفت از رویگوئ ی مام دهیشن: عمر

.  کردرونی بر پدرمان آدم حسد برد و او را از بهشت بسی ابلرای زم؛یحسد پس ما فرزندان آدم همه محسود هست: ی که گفتنیاما ا: عباس ابن

 عرب بر عجم ایآ! فهی خليا:و آنگاه گفت. باشد ی میچه کس) خالفت( صاحب حق داند ی خود مفهی ظلم خلياز رو: ی که گفتنیو اما ا

 شی که رسول خدا از قرکند ی عرب فخر نمری بر ساشی قرای از عرب است؟ و آ- و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدانی به اکند یمباهات نم

 ن،یاست؟ بنابرا

. می سزاوارترگرانی افتخار از دنی هاشم به داشتن ای بنما

 دور شد عمر ي که قدرنیعباس برخاست و هم ابن! ات برو  و به خانهزی است برخیکاففعال : عباس گفت  عمر به ابندی رسنجای که به اسخن

. دارم ی بلند به او گفت من همچنان حق و احترام تو را پاس ميبا صدا
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 نیکه ا حق دارم، و هر کس نی که با رسول خدا دارم بر گردن تو و تمام مسلمیمن بخاطر قرابت:  صورت برگردانده و به عمر گفتعباس ابن

.  کرده استی خود را انجام داده و گرنه ناسپاسفهیحق را ادا کند وظ

. دی که بر او غالب آنی بحث کند مگر ای با کسدمی گاه ندچیعباس ه درود بر ابن:  به حاضران گفتعمر

 ي تصدي را برا-السالم هی عل- نیمنرالمویاش با عمر، حق مطلب را ادا نموده و حق بودن ام  محاجهنیکه در ا! عباس  بر ابننیآفر: مؤلّف

 نی عمر، اری و تقردیی تایکی:  مناظره چند نکته مهم آمده استنیدر ا. اثبات کرده استم،ی و عقل سلحیخالفت از قرآن و سنت و نص صح

 یعنی( است؛ دهیبرگز) خالفت( امر نی اي را برای که خداوند چه کسیدان ی مکی نفهی خليتو ا:  به او گفتهکهعباس را  گفتار ابن

).  را- السالم هی عل- ی علنیرالمومنیام

. ندیب ی مگرانی که حق خود را در دست دی نورزد کسنهیچگونه ک:  گفتارش را که به او گفتهنی ايگری دو

. است) خالفت( صاحب حق ی چه کسداند ی خود مفهیبه ظلم، همانا خل: ی گفتنکهی سخن او را و اما انی هم او

 کرده باشد جز مامون که با قی در مسأله خالفت و امامت، بحث و تحقنی چننی را سراغ ندارم که ایعباس کس  فرزندان ابنانی من در مو

 از ری فرزندان عباس غنیو البته در ب. (اند  و رد او را نداشته، بناچار به حق اعتراف کردهیی عامه چنان محاجه نموده که توان پاسخگويفقها

).  وجود داشته استی واقععهی شای و عیتش مییمامون هم خلفا

 مامون با علماء عامهمحاجه

 گری دی القضاه بود به نزد من و جمعی بن اکثم که در آن زمان قاضییحی: دیگو ی نقل کرده که ممی از اسحاق بن ابراهدی در عقد الفرچنانچه

 مسائل را داشته یی که قدرت فهم و پاسخگویدم با چهل نفر از کساناز من خواسته که بامدادان خو) مامون (فهیخل: از فقهاء فرستاد و گفت

. دی کنی را به من معرفي افرادنی شما چننکی ام،ی نزد او برودباشن

 بر آنها افزود تا مجموعا چهل نفر شدند، پس آنا را آماده کرد و ي تعدادزی نموده و خودش نیمن چند تن را به او معرف: دیگو ی ماسحاق

.  مناظره آغاز شدی کوتاهي و پس از گفتگومی بر مامون وارد شدیبعد همگصبح روز 

. پرسم یمن م: من از فرصت استفاده کرده گفتم: اسحاق

. بپرس: مامون

 ي از همه مردم برتر و به تصد-  و آلههی اهللا علی صل- پس از رسول خدا- السالم هی عل- ی کند که علی ادعا مفهی خللیبه چه دل: اسحاق

ت سزاوارتر بوده است؟ خالف

 افضل است؟ ی از فالنی فالنندیگو ی که مست،ی مردم به چنی در بي مالك برترایبه من بگو آ: مامون

... کیبه داشتن اعمال صالح و ن: اسحاق

، اگر برابر بودند بگو ابوبکر  نماسهی کن و آنها را با فضائل ابوبکر مقای خودتان بررسانی را به طور اجمال به نقل از راویحال فضائل عل: مامون

 نه، ند، بسنج اگر همانند بودند، بگو آنان افضلی هم با فضائل عليافضل است، نه بخدا سوگند، بلکه تمام فضائل ابوبکر و عمر و عثمان را رو

قسم به خدا، 

 - ی طرف قرار ده و فضائل علکی داده یه به بهشت رفتن آنان را گوا-  و آلههی اهللا علی صل- را که رسول خداي تمام فضائل ده نفربلکه

: و آنگاه گفت. اگر متعادل بودند بگو آنان افضلند!  کنسهی و آنها را با هم مقاگری را در طرف د-السالم هیعل

 کدام عمل از همه اعمال برتر بوده است؟ دی را به رسالت برگزامبرشی که خداوند پي روزایآ!  اسحاقيا

.  اخالصيسول از رو به خدا و رمانیا: اسحاق

 افضل اعمال سبقت به اسالم نبوده است؟ ایآ: مامون

. بله: اسحاق

.  به اسالم هستندرندگانیکه مقصود سبقت گ(11 و 10 هیسوره واقعه آ)والسابقون السابقون اولئک المقربون :  قرآنش را بخوانهیآ: مامون

سالم آورده باشد؟  ا- السالم هی عل- ی از علشی که پي را سراغ نداری کسنکیا
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 نبوده است، یفی خردسال بوده و شرعا مکلف به تکلی او در آن موقع کودککنی ولدهی از همه اسالم برگزشی پیدرست است که عل: اسحاق

.  که اسالم آورده بزرگسال و مکلف بوده استی ابوبکر موقعیول

.  کردمی با تو گفتگو خواهی و بزرگیه کوچک اسالم آورده و آنگاه درباريگری از دشی پکیفعال بگو کدام: مامون

.  قبل از ابوبکر اسالم آورده اما بدان گونه که گفتمیعل: اسحاق

 - بخاطر اجابت دعوت رسول خداای در قلب او وارد شده مای بوده که مستقی الهی بخاطر الهامی اسالم علای خوب، حال بگو آاریبس: مامون

 بوده است؟ -  و آلههی اهللا علیصل

 لی از آن که جبرئشی رسول خدا پرای ز؛يا  را بر رسول خدا مقدم داشتهی بوده وگرنه علی به الهام الهیینگو: مامون.  در فکر فرو رفتاسحاق

.  نداشته استی اسالم اطالعنییبر او نازل شود از آ

.  بنا به دعوت رسول خدا بوده استیدرست است که اسالم عل: اسحاق

 از نزد خودش؟ ای به دستور پروردگارش بوده -  و آلههی اهللا علی صل-وت رسول خدا دعنی اایآ: مامون

 خداوند رای ز،ی برخاسته از فکر خودش نسبت ندهيرسول خدا را به انجام کار: باز هم در فکر فرو رفتم، پس مامون گفت: دی گوی ماسحاق

)86 هی سوره ص، آ( .نیو ما انا من المتکلف: دیفرما ی از قول رسولش مدیدر قرآن مج

.  بنا به امر خدا بوده استاسحاق

 نبوده مامور کند؟ یفی که مکلف به تکلی ممکن است که خداوند رسولش را نسبت به دعوت کودکایآ: مامون

!  گفتارنی به خدا از ابرم یپناه م: اسحاق

 که در توان ینی کودکان را به قوانزی تکلف آميا  که او به گونهيارد ی روا م-  و آلههی اهللا علی صل- مطلب را درباره رسول خدانی اایآ: مامون

 بر آنها نباشد، و حکم رسول هم در یفی هم برگشته و تکلی بنا به دعوت رسول خدا مکلف شوند و زمانیآنها نبوده دعوت کرده و آنان زمان

 نافذ؟ ری غحقشان

!  به خدابرم یپناه م: اسحاق

 - و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدانی و آن ايا  اشارت نمودهی از فضائل علیلتی گفتارت ناآگاهانه به فضنیدر ا!  اسحاقي تو ایول: مامون

 موضوع به نیو چنانچه ا.  و عظمت او بر همگان روشن و مبرهن باشدی راه بزرگنی جدا نموده تا از اگرانی را از دی دعوتش حساب علنیبا ا

 را از يگری اطفال دغمبر،ی که پدهی به تو رسای به اسالم دعوت کند، آزی را نگری رسول خدا کودکان دستیبا ی اختصاص نداشت، میعل

خاندان و بستگانش به اسالم دعوت نموده باشد؟ 

. دانم ی را نمنیا: اسحاق

.  بحث نکني نداری که از آن اطالعیپس درباره موضوع: مامون

 تمام اعمال افضل بوده است؟ پس از سبقت به اسالم کدام عمل از: مامون

. جهاد در راه خدا: اسحاق

 باشد؟ - السالم هی عل- ی علهی که جهادش همپاي را سراغ داری کس-  و آلههی اهللا علی صل-  اصحاب رسول خداانی در مایدرست است، آ: مامون

در چه وقت؟ : اسحاق

. ییهر وقت که بگو: مامون

. جنگ بدر: اسحاق

.  بوده استشتری جنگ از همه بنی در ای که نبرد علرایام، ز  از آن را نخواستهریمن هم غ خوب، اریبس: مامون

 دشمن در بدر چند نفر بوده؟ يها شماره کشته: مامون

. يشصت و اند: اسحاق

 کشته است؟ ی تعداد چند نفر را علنیاز ا: مامون

. دانم ینم: اسحاق
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.  مسلمانانری را ساهی کشته و بقیی به تنهای و سه نفر را علستی بای و دو ستیب: مامون

.  در کنار آن حضرت بوده استغمبری مخصوص پگاهی جنگ در جانی در ازیابوبکر ن: اسحاق

 است؟ کرده یابوبکر در آنجا چکار م: مامون

.  امور جنگ مشغول بودهری و تدبیزنیبه را: اسحاق

 بوده است؟ ازمندی او نری که رسول خدا به فکر و تدبيا  به گونهای با مشارکت رسول خدا و ای یی به تنهاایآ: مامون

. از هر سه قول!  به خدابرم یپناه م: اسحاق

 شیشاپی آن کس که در پای و آکند، ی او اثبات مي را برایلتی چه فض-  و آلههی اهللا علی صل- غمبری پگاهی مجرد حضور در جانیبنابر ا: مامون

! ست؟ی که نشسته بوده افضل نیکس از زده، ی مریرسول خدا شمش

. اند  رسول خدا مجاهد بودهانیتمام لشکر: اسحاق

 قرآن ای افضل است، آکرده ی که جنگ نمی که سرگرم کارزار و حرب و قتال بوده از کسی روشن است کسکنیقبول دارم ول: مامون

: يا نخوانده

)94 هیسوره نساء آ.... )  اهللالی سبیون ف الضرر و المجاهدی اولری غنی القاعدون من المومنيستوی ال

 کسانی با آنان که به مال و جان کوشش کنند نندی از کار جهاد باز نشرهی مرض، فقر و غ،یینای مانند نابي عذرچیه ی که بی مومنانهرگز

. ستندین

. اند  مجاهد بودهزیابوبکر و عمر ن: اسحاق

 ندارند؟ ياند برتر  مانده و اصال در صحنه جنگ حضور نداشتهشانیها  آنان که در خانهاند بر  آنان که در جنگ شرکت نمودهایآ: مامون

. بله: اسحاق

 اند دهی نجنگی داشته ولي کرده از عمر و ابوبکر که تنها حضوری و جانفشاني نبرد فداکاردانی که در می نسبت کسنیپس به هم: مامون

  . باشد یافضل م

.  استحیصح: اسحاق

 ؟یخوان یقرآن م! سحاق ايا:مامون

. بله: اسحاق

. را... یبخوان سوره هل ات: مامون

)8 هیسوره انسان، آ.... ) رای و اسمایتی و نای حبه مسکی الطعام علطعمونیو :... دمی رسهی آنیخواندم تا به ا: دیگو ی ماسحاق

 نازل شده؟ ی در شان چه کسي که تالوت نموداتی آنی است، ایکاف: مامون

انما نطعمکم لوجه : گفت ی مداد ی و طعام مری و اسمیتی و نی به مسکی که علی هنگامیدان ی مایآ: مامون.السالم هی عل-یدر شان عل: قاسحا

 وصف نموده باشد؟ ی گونه بمانند علنی را ای که خداوند در قرآن کسيا دهی شنایآ... اهللا

. ریخ: اسحاق

.  استشناخته ی می را بخوبی عل،ی علي خدارای ز؛ییگو یراست م: مامون

 که عشره مبشره در بهشت هستند؟ یده ی می گواهایآ: مامون

. بله: اسحاق

 ؟یدان ی کند او را کافر مکی خبر تشکنی در صحت و سقم ایحال اگر کس: مامون

!  بخدابرم یپناه م: اسحاق

 کافر است؟ ای نه، آایاز قرآن است  دانم ینم: دی کند و بگودیترد... ی درباره سوره هل اتیاگر کس: مامون

. بله: اسحاق

).  مشکوك استتی آن روای ول،ی قطعیسوره هل ات. ( آن دو با هم تفاوت دارندرایدرست است؛ ز: مامون
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 ؟یکن ی مثینقل حد: مامون

 و ی و نسائيمسلم و ترمذ و ي بخارلی اهل تسنن از قبي و بزرگان علمان،یقی است مورد اتفاق فریثیحد ) ری طثیحد: مامون. بله

 است که نیاند و خبر ا آن را نقل کرده... البالغه و  در شرح نهجدیالحد یاب  در صحاح معتبر خود و امام احمد حنبل در مسند و ابنیسجستان

 عرضه یکرد و بدرگاه اله قبل از تناول دست به دعا بلند غمبری آورد، پهی هد-  و آله هی اهللا علی صل-  رسول خدا ي برایانیبر مرغ ی زنيروز

 آمد و با آن - السالم هی عل- ی با من بخورد در آن حال علانی مرغ برنی خلق خودت را تا از انیتر بفرست نزد من محبوب! ایبار خدا: داشت

 ؟یینما ی متیرا روا(شاوری پياقتباس از کتاب شبها. ( تناول نمودانیحضرت از مرغ بر

. بله: اسحاق

.  نقل کنمیآن را برا: مامون

.  را خواندمثی حددیگو ی ماسحاق

 را ثی حدنی انمیب ی می از طرفرای زد؛ی االن خالف آن بر من ثابت گردی ول،ی حق هستی که تو در پکردم یمن تا به حال تصور م: مامون

 را افضل ی علیباور داشته باشد ول خبر را نی که صحت ایو به حکم عقل، کس. یدان ی افضل نمگرانی را از دی علی و از طرفیدان ی محیصح

 که خداوند، نی اای ده،ی به اجابت نرس- و آلههی اهللا علی صل-  رسول خداي که دعادی بگودی باای از سه مطلب را قائل شود؛ یکی دینداند با

 ؟ییگو ی را مکیتر بوده است، حال کدام  افضل نزد خدا محبوبری که غنی اایو . افضل را نشناخته

. در فکر فرو رفتم: دیگو ی ماسحاق

.  بگوي در نظر داريگری دلی سه صورت، تاونی از اری وگرنه کافر شده تو را به توبه خواهم داد، و اگر غ،یی کدام را نگوچیه: مامون

. رسد ی به ذهنم نميزیچ: اسحاق

.  بودهلتی فضيابوبکر هم دارا: اسحاق

 است؟ یلتیحال بگو مقصودت چه فض..  افضل استی علگفتند ینداشت نم یلتی گونه فضچی اگر هرایقبول دارم؛ ز: مامون

 رسول یعنی( از آن دو تن که در غار بودند یکیآنگاه که ... )  لصاحبه ال تحزنقولی الغار اد ی اذ هما فنی اثنیثان: ی تعاليگفتار خدا: اسحاق

 -رسول خدا) همراه( از ابوبکر به عنوان صاحب هی آنی در ای تعاليکه خدا) (39 هیسوره توبه، آ... (مترس: به همراه خود گفت)  ص- خدا

.  کرده استادی -  و آلههی اهللا علیصل

.  اکفرتحاورهیقال له صاحبه و هو :  ذکر کرده استی را به عنوان صاحب فرد مومني که خداوند شخص کافرام دهیمن در قرآن د: مامون

)36 هیسوره کهف، آ... (يه خدا کافر شد بایآ:  در مقام گفتگو و اندرز بدو گفتقیرف

.  کافر بوده حال آن که ابوبکر مومن بوده استهی آنیصاحب در ا: اسحاق

 به زی را نی افضلری خواهد بود که مومن غزی آورد، جای مومني را با عنوان صاحب براي باشد کافرزی که جای در صورتکنیقبول دارم ل: مامون

.  ذکر نمود-  و آلههی اهللا علی صل- غمبری پيعنوان صاحب برا

. کند ی ابوبکر اثبات مي را برای بزرگلتی فضهی آنی ایول: اسحاق

 غضب؟ ای رضا بوده ي غار از روانی حزن ابوبکر در مایحال بگو آ.  با تو گفتگو کنمهی آنی که بطور مشروح درباره اي اصرار دارایگو: مامون

.  برسدیبیل خدا داشته که مبادا به آن حضرت آس بوده که بر جان رسویبخاطر ترس: اسحاق

 سخط؟ ای بوده ي خشنودي حزن ابوبکر از روای آی است که مشخص کننی پاسخ من نبود، پاسخ من ای مطلب که گفتنیا: مامون

. ي رضا و خشنودياز رو: اسحاق

 طاعت پروردگار است باز دارد؟  کهی الهي که مردم را از رضادهی را برگزيامبری خداوند پای آنیبنابر ا: مامون

!  بخدابرم یپناه م: اسحاق

.  رضا بودهيحزن ابوبکر از رو: ی گفترای زباشد؛ ی سخن خودت مي مقتضانی ایول: مامون

. درست است: اسحاق
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 ابوبکر را از غمبری پنیابرابن. ال تحزن؛ محزون مباش:  به ابوبکر فرمود-  و آلههی اهللا علی صل- در قرآن آمده که رسول خدایاز طرف: مامون

.  که طاعت پروردگار بوده باز داشته استیداشتن حالت

!  به خدابرم یپناه م: اسحاق

 در نمیب ی کند، چرا که متی که خداوند تو را از باطل بازگردانده به راه حق هدانی ادی با تو با مدارا بحث کنم به امخواهم یمن م: مامون

سوره توبه،  ) ه؛ی علنهی فانزل اهللا سکفهی شرهی مقصود خداوند از آای آپرسم ی ارتباط از تو منیو باز هم در ا. يبر ی م به خدا پناهادیسخنانت ز

 ابوبکر؟ ای رسول خداست ای آست؟یپس خداوند وقار و آرامش خاطر به او فرستاد ک (40 هیآ

. اند  افتراء بستهی و علرامبی که در آن باره به پيادی چه افراد زمی گذشترخمی آنگاه به غدو

و مردم از کتابش استقبال نموده به .  خم نگاشته استری غدثی طرق حدانی و کتاب نامبرده را در رد او و بدهی را شندهی قصنی اي طبرو

. پرداختند یاستماع آن م

 را از او ی و سراغ ملدهی را در آنجا تنها د- له و آهی اهللا علی صل-  حضور داشته و رسول خدارخمی در غددهی آن قصندهی گوی براستایآ: مؤلّف

 گواه بر حوادث و نی که بهترخی که خودش در آن زمان نبوده به تارندهی گونیو چرا ا!  است؟منی در یعل:  به او فرمودهغمبریگرفته و پ

 به منظور اخذ صدقاتش منیان  را به نجری از حرکتش به مکه، علشی است مراجعه نکرده تا بداند که رسول خدا پذشته گيها دهیپد

 بوده که خواسته به جز انکار نی منکر، انی ای واقعزهی انگایو گو. در مکه به آن حضرت ملحق شده است- السالم هی عل-یفرستاده و بعد عل

 رسول خدا، آن حضرت  مانند شرکت دادند؛ی انکار نمازی نوستهی در آن سفر به وقوع پ-السالم هی عل-ی علي را که برای فضائلری سارخمیغد

 او را به -  و آلههی اهللا علی صل- وصف نمودند رسول خدانی که حج او مانند حج رسول خدا؛ حج قران بوده و همچننی خود و ایرا در قربان

. ی احکام الهي در اجراتیتصلب و قاطع

 بدان من،ی نجران هی منظور اخذ صدقات و جز را بهطالبی بن ابیرسول خدا در سال دهم از هجرت عل:  آوردهخشی در تاري طبرچنانچه

 نی به طرف مکه حرکت نمود تا انهی انجام حج از مدي القعده براي داشت، و خود آن وجود مبارك، پنج روز مانده به آخر ماه ذلیسامان گس

تا محل شده حج خود را : ند فرمود همراه نداشتی پس به آنان که قربان-  به همراه داشتزی خود را نی که قربانی در حال- دیکه به سرف رس

 و پس از دادن گزارش سفر خود به رسول خدا، آن حضرت به وستی در مکه به رسول خدا پ-السالم هی عل-یبه عمره مبدل کنند، و آنگاه عل

 تی ننیع احرام بستن چنمن در موق:  عرضه داشت که-السالم هی عل-یعل!  شودرونیگران طواف نموده از احرام بی مانند دزیتو ن: او فرمودند

.  آن گونه که بنده و رسول تو احرام بسته استبندم ی من احرام مایخدا: ام کرده

 ؟يا  به همراه آوردهی قربانایآ:  به او فرمود- و آلههی اهللا علی صل- امبریپ

 انجام داده و گریو مناسک حج را با همد نمود کی خود شری او را در قربان-  و آلههی اهللا علی صل- نه، پس رسول خدا:  گفتنیرالمومنیام

.  نحر نمود-السالم هی عل-نیرالمومنی را از طرف خود و امشیرسول خدا شتر قربان

 به رسول خدا در مکه، از وستنی در پلی به علت تعجکرد ی به جانب مکه حرکت ممنی از - السالم هی عل-ی که علیهنگام:  آوردهزی نو

 آورده منی از نیرالمومنی که امییها  نمود، پس آن شخص از حلهری خود بر لشکر اميز اصحاب خود را به جا ايهمراهان خود جدا شده فرد

 آنان از مکه خارج شد و چون آن گروه را با شوازی به پ-السالم هی عل-یعل. دندی مکه رسیکی که به نزدنی تا اد،یان پوشانیبود بر بعض لشکر

 ست؟ی چنیا:  خود فرمودنی به جانش شد وریاش متغ  چهرهدیها د آن حله

. ام  در انظار مردم نداشتهشی جز تجمل و نمایهدف: گفت

. اوری برونی آنها را بي شوابی شرف- و آلههی اهللا علی صل-  از آن که به محضر رسول خداشیزود باش پ!  بر تويوا:  به او فرمودنیرالمومنیام

.  بردندتی شکا-  و آلههی اهللا علی صل-  به نزد رسول خدا- السالم هی عل- یل از عده،ی همراهانش رنجکنیول. او اطاعت نمود

از !  مردميا:  که فرموددمی کرد، از او شنی ما بپاخاست و سخنرانانی در م-  و آلههی اهللا علی صل- آنگاه رسول خدا: دیگو ی مي خدردیابوسع

. است متصلب و سرسخت - راه خداای -  که او در ذات خدادی نکنتی شکایعل

 خبر متواتر تی که متواتر است، و حجرای زست؛ی در آن نيدی گونه تردچی بوده هحی سند تمام و صحثی خم از حری غدثی در هر حال حدو

 قابل ری و غحی بوده صر-  و آلههی اهللا علی صل-  که آن حضرت همانند رسول خدانی و ان،یرالمومنی بر امامت امزی و داللت آن نات؛یهیاز بد



138

و . ستم؟ی نی من نسبت به شما از خودتان اولای بکم من انفسکم؟؛ آیالست اول:  آن به حاضران فرمودهي در ابتداامبری پکه چرا ؛کیتشک

 ی که هر کس که من اولستی ننی آن جز اي مواله و معنایمن کنت مواله فعل:  اقرار به آنان فرمودهنیو پس از ا. بله: اند  پاسخ دادهیهمگ

 ری داللت آن نظای برادران اهل سنت ما در سند و کی است به او از خودش، و تشکی همانند من اولزی نی خودش، پس علهستم به او از

. اتیهی است در بدستی سوفکیتشک

 يابتدا از نیرالمومنی که امنی خود ننموده باشد، با انی را جانش-السالم هی عل-نیرالمومنی امغمبری که پکند ی مزی چگونه عقل تجو،یوانگه

 که ی و مشکالت او حضور فعال داشته تا زمانهای همراه و همگام با آن حضرت در تمام شوون و سخت-  و آلههی اهللا علی صل-غمبریرسالت پ

 و راحت و شی خوش خوی سرگرم زندگانگرانی گشته است، و در همان حال دری همه جانبه و فراگ- و آلههی اهللا علی صل-امبریدعوت پ

. اند سرانجام آن فرار بوده است  داشتهی تحرکی و اگر هم گاهآسوده خاطر،

 کامل و ی که رسول خدا عاقلنی از مردم شک ندارد در اياحد:  باره گفتهنی در ا-دیالحد یاب  بنا به نقل ابن-ي بن محمد علوییحی

 بوده می عظیلسوفی و فمی علیمی باورند که او حکنی ا برزی و فالسفه ني و نصارهودی معلوم، و اما نی بوده، اما اعتقاد مسلماری هوشيخردمند

 ی خونخواهي و خویی حس انتقامجوی داده است، و او خود بخوبلی بزرگ را تشکی کرده و حکومتي را رهبری و ملتتی هدارا ینییکه آ

 يمقتول تا قاتل را به قصاص نکشند از پا يای را بکشد، اولگری دلهی فرد از قبکی ،يا لهی از قبي که اگر فرددانسته ی و مشناخته یعرب را م

 و اسالم هم در کشند، ی او را ملهی چند نفر از قبای کی حداقل ابندی نلی او و اگر از فاملی از فامابندی قاتل دست نبرو اگر . نخواهند نشست

 شهیانشان ر آنان را که در اعماق جي عادت و خونی آنان را دگرگون ننموده و انهیریآن زمان کوتاه، سرشت د

 عرب بر -نی کفار و مشرک- ازيادی زي انسان عاقل کامل که خونهانی که ادهد ی احتمال می چگونه کسن،ی عوض نکرده، بنابرای بکلداشته

 نی بد خود قرار ندهد تانی و قتل و اسارتها پسر عمش بوده، او را جانشهایزی خونرنی در ااورشی و اری گانهی و ش،ی از قرژهی بوخته،ی رنیزم

 د؟ی او و فرزندانش را حفظ نماخون لهیوس

 و صالی بگذارد و بگذرد، آنان را در معرض استي که اگر پسر عمش را با بستگانش به صورت افراد عادداند ی انسان خردمند دانا نمنی اایآ

 قرار دهد و صاحب حکومت و ین قدرت و شوکت آناي درندگان باشند، اما اگر براي براي خورندگان و شکاري برايا  قرار داده تا لقمهينابود

...  استی به تجربه ثابت و قطعنی نجاتشان داده است، و اي خون آنان را حفظ نموده و از نابودقتی گرداند در حقاریاخت

 و تیداشته اهل ب که دوست نی اای رفته باشد و - و آلههی اهللا علی صل- مهم از خاطر رسول خدااری موضوع بسنی که ایده ی احتمال مایآ

 که ییگو ی مای داشته، آ- هاالسالمی عل-اش فاطمه زهرا  که به جگر گوشهی خود را مستاصل گرداند، پس چه شد آن شدت عالقه و محبتهیذر

! ؟...شد بادهی کشزانی به انتقام خون عزری سرش هزاران شمشي وضع که بر باالنی به همزی را نی رها نموده، و علي فرد عادکیاو را مانند 

 موضوع منتظر نی به احی همواره راجع به تصر-  و آلههی اهللا علی صل-رسول خدا:  عنوان بحث، آنجا که عمر گفتهتی به روامیگرد ی مباز

 اهللا ی که رسول خدا صلنی من نگذاشتم داللت دارد بر ای نام ببرد ولی وفاتش خواست بصراحت از او عليماری که در بنی بود تا ایفرصت

 که در مرض وفاتش خواسته از آن پرده نی داشته تا امی از مخالفت آنان بی مطلب بوده ولنی به احی و تصرانی در صدد بمواره و آله ههیعل

.  او عمر نگذاشته استیبردارد ول

 را -السالم هی عل-نینرالمومی و آله امهی اهللا علی که رسول خدا صلنی است در اثبات ای موضوع کافنی اقرار و اعتراف عمر بر انی همو

 سوره ( باذن اهللا؛، طاعیو ما ارسلنا من رسول اال ل:  فرمودهی تعالي خدارای او برخالف شرع بوده زيری خود قرار داده است، و جلوگنیجانش

 مای فحکموكی ی حتومنونیفال و ربک ال :  فرمودهزیو ن.  که خلق به امر خدا اطاعت او کنندنی مگر امی و ما رسول فرستاد)64 هینساء، آ

)65 هی سوره نساء آ(. مای تسلسلموای و تی انفسهم حرجا مما قضی فجدوای ثم النهمیشجر ب

 مگر آن که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه هر شوند ی نممانی اهل اقتی به حقنانی تو که اي قسم به خداست،ی ننیچن

.  فرمان تو باشندمیداشته و کامال از دل و جان تسل در دل نی گونه اعتراضچی هی کنیحکم

 و آله هی اهللا علی چرا که رسول خدا صلدارد، ی را به خنده وا می من از آن ممانعت، خوف وقوع فتنه بوده ثکلزهیتنها انگ:  که عمر گفتهنی او

من : دیگو ی و عمر مد،ی که هرگز پس از من گمراه نشوسمی بنوی دستور العملتانی تا برادیاوری قلم و دوات بمیبرا: دیفرما ی محیبطور صر

 ممانعت آنان به جهت زهی قسم به خدا که انگیول... دی آدی پديا  فتنهای وارد شود و يا  تا مبادا با نوشتار رسول خدا به اسالم صدمهنگذاشتم
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 خم راجع به ری و آله در غدهی اهللا علیرسول خدا صل حاتی و تصراناتیچه آن که ب... گری دی اسالم نبوده بلکه بخاطر مسائلي برايدلسوز

 ي را از اداینی که آن موارد را انکار و شاهدان عاند توانسته ی و گذرا، و آنان می بوده شفاهی قبل و بعد از آن مطالبنی موضوع و همچننیا

 ای انکار و ي برای مجالندهی بوده و در آی قطعيد و سنداری ثابت و پاي امرتی که نوشتن وصییاما از جا. ندی نمايریشهادت ارعاب و جلوگ

.  کننديری که اساسا از نوشتن آن جلوگاند دهی ندنی جز ايا  چارهگذاشته، ی در آن نمکیتشک

 نسبت به شخص شیقر:  گفت کهدی در پاسخش باکردند ی اتفاق نمنیرالمومنی بر خالفت او امشیسوگند به خدا که قر:  که عمر گفتهنی او

اند، و آن وقت هم   شدهمی که آن حضرت مکه را فتح نموده که در آن موقع مجبور به تسلیاند، تا زمان  نبودهمی و تسلعی مطزیاهللا نرسول 

 نی را مورد لعن و نفرشی قرالسالم هی علنیرالمومنی خود را آشکار ساختند، و بارها امی بلکه در ظاهر اظهار و آن کفر دروناورده،یواقعا اسالم ن

: فرمود یار داده و مقر

.  بر محاربه با من اتفاق نمودند، آن گونه که بر محاربه با رسول خدا اتفاق نمودندشی حرب رسول اهللا؛ قری کاجماعهم علی حربی علاجمعوا

 هیه بلکه به معاو و از او اطاعت ننموددهی به او نگروزین) بعد از قتل عثمان (السالم هی نمودن مردم با آن حضرت علعتی پس از بشی قرو

 بودند که السالم هی علنیرالمومنی بود، و تنها پنج نفر از آنان با امهی با معاوشی از قرلهی قبزدهی سنی که در جنگ صفي بطوروستند،یپ

 بهی که ربنی داشت، و هم اسی که از طرف مادرش اسماء بنت عمی و نجابتی بخاطر پاکدامنشی قرمی از طائفه تبکر یمحمد بن اب:  ازدعبارتن

 خواهر آن یهان پسر ام. ( بودالسالم هی که خواهرزاده آن حضرت علنی به علت اشی مخزوم قرلهی از قبرهیآن حضرت بود، و جعده بن هب

. گری ديو مرد:  و در خبر آمده،ي و هاشم بن عتبه زهری عبشمفهیحذ ی اببن، و محمد )حضرت بو

 شرط صحت خالفت است، پس قول خودشان به امامت آن حضرت پس از قتل عثمان و شیقر باشد که اتفاق حی گفتار عمر صحنی اگر او

 بلکه، قبله گاهشان اوردهی نمانی به آن حضرت اشی قرزی بنابر آنچه که نقل شد در آن موقع نرای باطل نخواهد بود؛ ززی مردم با او نعتیب

.  بودهیمعاو

 هی بلکه قضست،ی نشی بی دروغکنند، ی میشکن مانی شود عرب از گوشه و کنار با او پفهیل خنیرالمومنیاگر او ام:  که عمر گفتهنی اما او

 امبرشانی از خاندان پرای زکردند؛ ی ميروی عرب بطور عموم از او پشد ی عهده دار خالفت مالسالم هیبرعکس بوده و چنانچه آن حضرت عل

 در یچنانچه اعثم کوف.  قرار نگرفته استشی که خالفت در محل واقعتندافی کرده آن هنگام که دری شکنمانیو عرب با ابوبکر پ. بود

 به قتل و حرق و اسارت محکوم دهی و ابوبکر آنان را مرتد نامنمودند، ی محی مطلب تصرنی شکنان با ابوبکر به امانی نقل کرده که پخشیتار

 یو از جمله کسان. حهی و طلی کذاب و اسود عنسلمهیمس: ، مانند نموده بودنديامبری پي بودند که دعوی کساننیتدقدر مسلم از مر. کرد یم

 اسالم او زی مسلمان بود، و عمر ني بود که قطعا فردرهیاو را به بهانه ارتداد محکوم به قتل نمود مالک بن نو) دیخالد بن ول(که عامل ابوبکر 

 بود که نی خالد اي و تنها جرمش بنا به ادعارفت،ی ابوبکر نپذیل وردی از ابوبکر خواست تا از قاتل او قصاص بگت جهنیرا قبول داشت و بد

.  کرده بودری تو تعباری با خالد از ابوبکر به عنوان صاحبک؛ شیدر گفتگو

 قرآن همچون رسول خدا اتی که به نص آالسالم هی علنیرالمومنی را که به جنگ با امشهی و عاری آنان طلحه و زبت،ی عصبنی اهللا از اسبحان

 بلکه شمرند، ی محاربه با تو محاربه با من است رفته کافر نم؛یحربک حرب:  به او فرمودهامبری پض،ی و آله بوده و در خبر مستفهی اهللا علیصل

 او به مقاتله با زی او را لعن کرده و نيادی که رسول خدا در موارد زنی با اهی نسبت به معاونی آنان درجات و مقامات قائلند، و همچنيراب

 را به رهی مالک بن نوی نموده است، ولاهی را سخی تاري شده که رویاتی برخاسته و سب بر آن حضرت را رواج داده و مرتکب جنانیرالمومنیام

 جد شانی و قبل از امی چنان که ابوعمر و بن منده، و ابونعکنند، ی صحابه رسول خدا حذف مستی و نام او را از لبرند ی سر می واهيا نهبها

 ریاث  که نوبت به ابننیاند تا ا  و آله ذکر نکردههی اهللا علی کدام مالک را جزء صحابه رسول خدا صلچی پس از آنان هگری دینیعمرو و مورخابو

 از خودش که او را در شی پنی است، در کتاب اسد الغابه مالک را در زمره صحابه رسول خدا آورده و از مورخی که ناصبنی و او با ادهیسر

  . اند اظهار تعجب کرده است ه عنوان نمودهصحاب

.  و آلههی اهللا علی صل-رسول خدا: اسحاق

 نهیثم انزل اهللا سک(... 25 هیسوره توبه، آ)  اذ اعجبتکم کثرتکم نی حنومیو : فهی شرهی در آنیحال بگو مراد از مومن.  استحیصح: مامون

)26 هی سوره توبه، آ(نی المومنی رسوله و علیعل
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چه ...  خود را بر رسول خود و بر مومنان نازل فرمودنهی قادر وقار و سکيآنگاه خدا... دی لشکر اسالم شدياری بسفتهی که فرنینگ حن در جو

 باشند؟ ی میکسان

. دانم ینم: اسحاق

 و هی اهللا علی صل- ت با آن حضری هاشم کسی که با رسول خدا بودند فرار کردند و جز هفت نفر از بنی تمام کساننیدر جنگ حن: مامون

 گری و عباس که مهار استر رسول خدا را در دست داشت، و پنج نفر دزد ی مری رسول خدا شمشي روشی بود که در پی نماند، علی باق- آله

. داند رسولش گربی را نصيروزی که خداوند فتح و پنی تا انمودند، ی مي حلقه زده از آن بزرگوار حفاظت و پاسدارخداکه در اطراف رسول 

 هاشم، اکنون از تو ی از بنگری و چند تن دیاند از عل اند عبارت بوده  سرگرم جهاد و کارزار بودههی آنی که در وقت نزول انی مومنن،یبنابرا

 که در رکاب رسول خدا با دشمنان اسالم نبرد ی گروهایاند افضل هستند، آ  بودهنی که در جنگ حني از دو دسته اکی کدامپرسم یم

اند؟   نگشتهنهی انزال سکهی مشمول آجهی آنان که فرار نموده و در صحنه جنگ حضور نداشته و در نتای افضلند اند ردهک یم

. قطعا دسته نخست افضل هستند: اسحاق

 به  که در شب هجرت آن حضرت از مکهی کسای غار بوده افضل است انی در م-  و آلههی اهللا علی صل-  که با رسول خدای کسایآ: مامون

 شرح که نیبد.  رسانده استانی که آن بزرگوار هجرتش را به پای نموده تا زماني جان خود از او نگهدارثاری و با ادهی در بستر او خوابنهیمد

ا پس رسول خد. دی بخواهد در بسترش د بخوابد و با جان خود از او محافظت نما-السالم هی عل- ی رسولش را مامور نمود تا از علی تعاليخدا

 از مرگ ای آست؟ی چات هیسبب گر:  به او فرمود-  و آلههی اهللا علی صل-  کرد، رسول خداهی گری گذاشته علانی در میموضوع را با عل

 بلکه بخاطر ترس د بر ستی جهت ننی بدام هی گردهی برگزيامبری که شما را به حق به پییسوگند بخدا. نه: - السالم هی عل-ی؟علیترس یم

 د؟یمان یشما سالم م ایجان شماست، آ

. بله: -  و آلههی اهللا علی صل- خدارسول

 بستر آن انی رفت و در مامبری و آنگاه برخاست و به طرف رختخواب پدار،ی هستم و به جان و دل خررایمشتاقانه پذ: - السالم هی عل- یعل

موده و آن حضرت را محاصره کرده شک نداشتند که  حمله نشی که کفار قرنی تا ادی خود کشي آن بزرگوار را بر روراهنی و پدیحضرت آرم

 ی ماجرا شرکت نموده تا بننی تن در اکی شی از قريا  بود که از هر طائفهنی توطئه انیو نقشه آنان در ا.  خدا استول رسدهیشخص خواب

 که قصد جان او را دارند، دیفهم ی م ودیشن ی آنان را مي صدا-السالم هی عل- یو عل. رندی قصاص نگلهی قبکی از یهاشم به هنگام خونخواه

 سخت طی در آن شرا- السالم هی عل- ی و علد،ی ننمود، آن گونه که ابوبکر در غار دچار ترس و اضطراب گردیتابی بچی و هدی هرگز نترسیول

 در امان شی قرنی شر مشرک دم از او محافظت نموده او را ازدهی که خداوند، فرشتگانش را بر او نازل کرد و تا سپنی تا ادیاستقامت ورز

 پس از دند،ی او را دنی بستر برخاست و مشرکانی از م-السالم هی عل-ی علد،ی و هوا روشن گردبرآورد سر از افق دینگهداشتند، و چون خورش

محمد کجاست؟ : دندیاو پرس

.  رفترونی او خود بدین کرونی او را بدی خواستد،ی ندارم، او را که به من نسپرده بودی اطالع-السالم هی عل- یعل

.  داشته استي برترگرانی بر دشی از پشی در هر حال و در تمام عمر، هر روز ب-السالم هی عل- ی علن،یبنابرا

: مامون

 ؟یکن ی متی را رواتی والثی حدایآ!  اسحاقيا

. بله: اسحاق

.  را نقل کردثیاسحاق حد.  کنتیآن را روا: مامون

 کند؟ ی را اثبات میفی و تکلفهی و چه وظ؟ستی چتی روايمعنا: مامون

 والء و دی آمده و زشی پی بن حارثه اختالفدی و زی علنی فرموده که بانی را بدان جهت بتی روانی رسول خدا اندیگو یمردم م: اسحاق

....  موالهیمن کنت مواله فعل:  فرمود-  و آلههی اهللا علی صل-  را منکر شده پس حضرتشی علیدوست

 پس د از بازگشت از حجه الوداع نبوده؟ ایآ:  فرمودهانی را بتی روانیرسول خدا در کجا ا: مامون

. بله: اسحاق



141

 که اگر خودت نی با ايریپذ ی متی رواي چگونه آن معنا را برا،یوانگه.  از آن اتفاق افتاده استشی بن حارثه پدی که قتل زیدر حال: مامون

 یکن ی بر او اعتراض نمای آد،ی را بداننی مردم اي من است، ايدوست من دوست پسرعمو: دیبه مردم بگو که ی داشته باشيا پسر پانزده ساله

.  دارديا دهی مطلب چه فانی اانیکه ب

. البته: اسحاق

 ؟یده ی آن را به رسول خدا نسبت ميدار ی را که درباره پسرت روا نمیپس چگونه گفتن مطلب: مامون

 ؟یکن ی متی را رواینزله هارون من موس بمیانت من: ثیحد: مامون

. اند  که آن را انکار کردهيا  نموده، و دستهحی که آن را تصحيا  دستهام، دهی شنانیبله، آن را از دو دسته از راو: اسحاق

 ؟ي دارنانی اطمشتری بکیبه کدام: مامون

. دانند ی محی که آن را صحیبه کسان: اسحاق

 فرموده است؟ انی و مزاح بی را بطور شوخثی حدنی ا-  و آلههیاهللا عل ی صل- رسول خداایآ: مامون

!  به خدابرم یپناه م: اسحاق

 بوده؟ ی موسي که هارون برادر پدر و مادریدان ی نمایآ: مامون

. دانم یبله م: اسحاق

 رسول خدا بوده؟ ینی هم برادر ابوی علایآ: مامون

. نه: اسحاق

!  نبوده است؟ی بوده و علغمبریارون پ که هستی ننی چنایآ: مامون

. درست است: اسحاق

 هی اهللا علی صل-  سخن رسول خداي است پس معنانیحال که چن.  نبوده استی و نبوت در هارون بوده و در علی اخوت نسبنیبنابرا: مامون

 ست؟ی چی بمنزله هارون من موسیانت من:  فرمودهی که به عل- و آله

 که رسول خدا نیعلت ا:  که گفته بودندنی را شاد کند در برابر منافقی سخن دل علنی خواسته با ا- و آلههیاهللا عل ی صل-رسول خدا: اسحاق

.  است که مصاحبت او را خوش نداشته استنی را با خود به جنگ تبوك نبرده، ایعل

 د؟ی را شاد نمای دل عل،یی معنای خدا خواسته با گفتن سخن بامبری پایآ: مامون

. در فکر شدم: دیگو ی ماقاسح

.  نموده استنیی قرآن آن را تباتی دارد که آیی معناثی حدنیا!  اسحاقيا: مامون

 ؟ییچه معنا: اسحاق

 ن؛ی المفسدلی و اصلح وال تتبع سبی قومی فیاخلفن:  نقل کرده که به برادر خود هارون گفتی که خداوند از زبان موسیهمان مطلب: مامون

.  اهل فساد مباشروی و پری گشی من باش و راه اصالح پنیجانش) 142 هیآ سوره اعراف، (

 که ی موقعزی و رسول خدا نداد ی خود قرار مي برادرش هارون را به جارفت ی مناجات به کوه مي که زنده بود و برای در حالیموس: اسحاق

. نمود ی خود منی جانشنهی را در مدی علرفت یبه بعض غزوات م

 برد؟ ی را همراه خود ملی اسرائی از بنی کسرفت ی به کوه می که موسی هنگامای به من بگو آستی ننیچن: مامون

. نه: اسحاق

. داد ی قرار مشی خونی قوم خود جانشانیپس هارون را در م: مامون

. درست است: اسحاق

 گذاشت، ی می افراد ناتوان و زنان و کودکان را باق جزی کسرفت ی به غزواتش م-  و آلههی اهللا علی صل-  که رسول خدای زمانایآ: مامون

 لیو تاو.  نداردی که فرض معقولاتی به هارون استخالف پس از مرگ است نه در حال حی علهی که جهت تشبشود ی معلوم من،یبنابرا

 و ست،ی را مجال خدشه در آن نی و کسکند، ی اثبات می که موضوع خالفت را بخوبدهی به نظرم رساتی آری کمک سابه هی آي برازی نيگرید
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 نسبحک ی کي امری و اشرکه ف،ي اشدد به ازر،ی هارون اخ،ی من اهلرای وزیواجعل ل:  که گفتی است از زبان موسی تعاليآن قول خدا

)33- 29 هی سوره طه، آ(. رایکث

 ساز کی استوار ساز و او را در امر رسالت با من شر و معاون من فرما، برادرم هارون را، و بدو پشت مرا محکم وری را وزیکی من تی از اهل بو

. می و سپاس تو پردازشیتا دائم به ستا

. رای نسبح اهللا کثی کي امری و اشرکک في شداهللا بک ازری و اخی من اهليری وزی بمنزله هارون من موسی علای یفانت من: یعنی

 تو، پشت مرا لهی خداوند به وس،یباش ی و برادرم متم،ی من از اهل بریه وز کینسبت به، منزلت هارون است نسبت به موس! ی علای تو منزلت

. میی گوحی تسباری را بسي ساخته تا خداکیمحکم نموده و تو را در امر رسالت من، شر

 و ده،یجام وقت مجلس به طول اننیدر ا: دیگو یاسحاق م! متصور است؟تی روانی اي را برايگری دحی صحي معنا،ی معننی از اری غای آو

:  به مامون گفت،ی بن اکثم قاضییحیپس . آفتاب باال آمده بود

آنگاه مامون به ما رو . ي قابل انکار روشن و آشکار نمودری غيا  داشته به گونهریاش اراده خ  که خدا دربارهی کسيتو حق را برا! فهی خليا

 اظهارات شما را نی ادی کنقیمردم را در گفتارشان تصد: موده فر- و آلههی اهللا علی صل-  نبود که رسول خدانیاگر چن: کرده گفت

...  داشتم اداء نمودمفهی باره وظنیمن آنچه که در ا!  بود انجام دادم، بارالهاحتیمن آنچه که شرط نص! ایخدا:  سپس گفتو رفتمیپذ ینم

 ی همان گونه که لفظ صاحب گاهمییگو ی مستی نیلتیفض يای که لفظ صاحب گونی بر آنچه که در مناظره مامون آمده، از ابعالوه،: مؤلّف

انکن لصاحبات :  و حفصه فرمودندشهی به عا-  و آلههی اهللا علی صل-  هم بر عکس، چنانچه رسول خدای گاهدیآ ی دوست و موافق ميبه معنا

 هی آوسف،یسوره ) ؛... السجنی صاحبای: فت گشی کافر زنداناری آمده که به دو وسفی از قول می در قرآن کرزیو ن. دیوسفی ارانی شما وسف؛ی

.  منی زنداناری دو يا )40

 آن حضرت از او نکهی از نوع دوم بوده، ا- و آلههی اهللا علی صل-  که مصاحبت ابوبکر با رسول خدانی که داللت دارد بر ای از جمله قرائنو

.  استدهیبول نکرده بلکه آن را خر آن را قزی به عنوان بخشش ننی که بر مرکبش سوار شود، و همچنرفتهینپذ

 مردم بر من نیمنت دارتر: اند که فرموده  نقل کرده- و آلههی اهللا علی صل-  از رسول خدایتی خبر، روانی که آنان پس از نقل انی تر ابی عجو

 در مسجد گشوده نشود ي درچی هنم،یگز ی ابوبکر را بر منمی برگزیلی خودم خليدر مصاحبتش و مالش، ابوبکر است و من اگر بخواهم برا

.  که متعلق به ابوبکر استيرجز آن د

 نیمنت دارتر: دیفرما ی چگونه مد،ی او استفاده نماي چند فرسخ از مرکب سوارمودنی پي که تنها برارفتهی که رسول خدا نپذیی در جارایز

! ؟...مردم بر من

بگو شما به اسالم خود بر من (17 هیسوره حجرات، آ )کم؛ی علمنیاسالمکم بل اهللا  ی قرآن قل ال تمنوا علهی با آری تعبنی که انی از اگذشته

. ستی، سازگار ن... بلکه خدا بر شما منت داردد،یمنت منه

 به ری است به مردم از خودشان که در روز غدی که آن حضرت اولنی را فرموده باشد با ای مطلبنی چگونه ممکن است که رسول خدا چنو

. بله:  گفتندکصدایو همه . ستم؟ی نی من نسبت به شما از خودتان اولای بکم من انفسکم؛ آیالست اول: مردم فرمود

 مگر ق،ی و به صورت تعلهی لو امتناعانیبا ب... نمی خودم برگزي برای دوستیلی خلیاگر بخواه:  فرموده باشدغمبری چگونه مکن است که پو

 هیآ سوره نساء، (. الی خلمیو اتخذ اهللا ابراه:  خود قرار دادهلی را خل- السالم هی عل- می ابراهی تعاليا از خدا باالترست، چرا که خدغمبریمقام پ

125(

 را بپوشانند، و آن موضوع عقد اخوت بستن رسول - السالم هی عل- نیرالمومنی از فضائل امیلتی خبر فضنیاند با جعل ا  خواستهقتی در حقیول

اند عقد   داشتهی و اخالقی هر دو نفر از اصحاب خود که با هم تناسب روحنی ب-  و آلههی اهللا علی صل-مبرغی پرایخدا است با آن حضرت؛ ز

 همچنان که موضوع بستن ن،یرالمومنی با امزی سلمان و ابوذر، و خود آن بزرگوار نر،ی ابوبکر و عمر، طلحه و زبنی است؛ از جمله بتهاخوت بس

 خبر نی بوده بنا به دستور رسول خدا، در ا- السالم هی عل- نیرالمومنی که متعلق به امي به جز درهشد ی که در داخل مسجد باز مییدرها

 نی اهی نموده و گفته که بکرحی مطلب تصرنی به مجعول بودن ادیالحد یاب و ابن.  به ابوبکر مبدل شده است- السالم هی عل- نیرالمومنیکلمه ام

. اند  وارد شده جعل کرده- السالم هی عل-نیمومنرالی که در باره اميخبر را در مقابل خبر
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 خبر را در موقع وفات نی اي که طبری هجرت انجام گرفته، در حالنی نخستي سد ابواب در سالهاانی که جرنی شاهد بر مجعول بودن آن او

.  نسبت داده است-  و آلههی اهللا علی صل-رسول خدا به حضرتش

 پس د رسول خدا به چه -  بنابر اعتقاد آنان-  باشدنی و سلطان مسلم- و آلههی اهللا علی صل- رسول خدا نی که ابوبکر جانشی در صورتبعالوه،

.  بماندیابوبکر باق) در( نموده که خوخه تی وصیکس

جهات  در ی با رسول خدا همچون هارون بوده نسبت به موس- السالم هی عل-ی که نسبت علنی بر ای گفتار مامون را مبنکند ی مدی تائزی نو

 از امام حسن و امام -  به هنگام والدت هر کداملی که قطان از عامه نقل کرده که جبرئیتی روا،ي و نبوت ظاهری به جز اخوت نسبيا دهیعد

 ،ی نسبت به تو منزلت هارون است نسبت به موسیهمانا که منزلت عل:  رسول خدا نازل شده و به آن حضرت عرضه داشتبر - )ع (نیحس

 بی جهت که مردم پس از رسول خدا دچار فتنه و فرنی در ازی کن، و ني نامگذارر،ی پسران هارون، شبر و شبيلود را به نامها دو مونیپس ا

 لی اسرائی را تنها گذاشتند همان گونه که بننیرالمومنی که مردم امنی و ا-السالم هی عل-ی موسبتی غاز پس لی اسرائیشدند همانند بن

 و در ی برد بدانسان که هارون به نزد موستی شکا- و آلههی اهللا علی صل-  به نزد رسول خدا-السالم هی عل- نیالمومنری امنیو همچن.هارون را

.  درباره هارونلی اسرائی که بننان جهت که به او سوءقصد نمودند همچنیا

 در را دهی که به خانه رسنی تا ادیمه روانه گرد به طرف خانه فاطیو آنگاه عمر برخاست و با گروه:... سدینو ی در خلفا مبهیقت  ابنچنانچه

 بلند ياند با صدا  و دانست به چه منظور بر در خانه اجتماع نمودهدی آنان را شني از داخل خانه صدا-هاالسالمی عل-  و چون فاطمهدند،یکوب

. میا دهیقحافه د ها که از پسر خطاب و پسر ابنچه ظلم و آزار!  پدري اقحافه؛ یاب الخطاب و ابن  من ابننای ابه ماذا لقای:  برآوردادیفر

 و اندوه ی بود از شدت ناراحتکی برگشته نزدانی با چشم گری همگدندی آن مظلومه را شني حاضر بر در خانه، صداتی چون جمعو

 ي آورده او را برارونیرا از خانه ب -السالم هی عل- ی که علنی که ماندند تا اگری پاره شود، به جز عمر و چند نفر دشانی آب، و جگرهاشانیقلبها

!  کنعتیبا ابوبکر ب:  نزد ابوبکر بردند و به آن حضرت گفتندبه گرفتن عتیب

 نکنم چه خواهد شد؟ عتیاگر ب:  فرمودنیرالمومنیام

. میکش ی تو را مگانهی يسوگند به خدا: گفتند

 رساند و با ناله و امبری خود را به قبر پ- السالم هی عل- یاو آنگاه عل!... د؟یکش ی بنده خدا و برادر رسولش را مایآ: -السالم هی عل- نیرالمومنیام

 خوار و زبون اقوم، مر!  فرزند مادرميا)  جان برادريا)(149 هیسوره اعراف، آ ) ؛یقتلوننی و کادوا ی ام ان القوم استضعفونابنی: گفت ی مادیفر

 . بود مرا به قتل رسانندکیداشتند تا آنجا که نزد

 درباره فضائل ی را با فضائل ابوبکر و عمر و عثمان از عارفی کن فضائل علسهیولکن مقا:  گفتار مامون که به اسحاق گفتهنی اما راجع به او

 و حسادت، و دوستانش بخاطر ترس بر جان نهی کي که دشمنانش از روی درباره کسمیچه گو:  گفتدند؛ی پرس-السالم هی عل- نیرالمومنیام

 نور اهللا بافواههم و اهللا طفوای لدونیری:  فضائلش شرق و غرب عالم را فرا گرفتانی منی نگه داشتند و از ادهی و مناقبش را پوشلائخود، فض

 تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور خود را هر چند خواهند یمتم نوره ولو کره الکافرون کافران م

.  کندی افشاني بدرخشد، و مشک بودی ماه بايآر. وش ندارند تمام خواهد داشتکافران خ

 که یاتی با مجعول بودن روارای است؛ زی نادرستری عشره مبشره تعبهی را با فضائل ثلثه و بقی کن فضائل علسهیمقا:  که مامون گفتهنی اما او

 گفته شود فضائلهم؛ فضائل آنان به صورت اضافه، بلکه ستی نحی صحگری د- چنانچه از خبر بعد معلوم خواهد شد-در فضائل آنان آمده

.  در فضائل آناناتی رواشیدای پیو درباره چگونگ.  منسوب به آنانیفضائل لهم؛ فضائل:  اکتفا نمود و گفتی مجرد نسبتبه ستیبا یم

 بزرگ نی آن دو از مورخدیالحد یاب  که بنا به گفته ابن-خشی معروف است در تارهیعرفه که به نفطو  در کتاب احداث و ابنی مدائنابوالحسن

 را که ی و هواداران عثمان را و کسانانیعی شهی به تمام عمال و فرمانداران خود نامه نوشت که کلهیمعاو: اند که  نقل کرده-عامه هستند

 پدران و ی و اسامثی حدانی از راوی کاملستیته ل و مقرب داشی نموده آنان را گرامیی شناساکنند ی مغی و تبلثی فضائل او جعل حدهدربار

 انواع صله انی تمام آن راوي براهیدستورالعمل اجرا شد، و معاو. دی بفرستمی کرده براهیاند ته  را که نقل نمودهیاتی متن روازیبستگانشان و ن

 باز ی و پس از مدتد،ی از ذکر فضائل عثمان گرد پری سبب شد که تمام شهرها و نواحنی که انی تا اداشت ی منظور معی و قطابخششهاها و 

 در فضائل ابوتراب نباشد مگر یتی رواچی و هدیی نماقی اول و دوم دعوت و تشوي در فضائل صحابه و خلفااتی به عمالش نوشت که رواهیمعاو
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 را روشن و حجت ابوتراب و تمام نقاط انمدگی دل مرا شاد و دردی انجام پذی کار بخوبنی صحابه جعل کنند، و اگر اي آن را براری که نظنیا

.  و تعلم و نقل و گفتگو قرار گرفتمیدر مدارس کودکان و نوجوانان و در منازل مورد تعل منابر وي بر باالاتی که آن روای تا جائدیمنتشر گرد

 انصاف بنگرند تنها از فضائل دهیبه د خواهد بود و اگر اتی آن گونه رواي برایمتی چه ارزش و قگری دیخی تارقتی حقنی با توجه به او

 نموده و انی از او بدی و تمجفی در مقام تعرفهی دارد که عمر در روز سقتی آن مقدار واقع-  که افضل و اسبق آنان به اسالم بوده- ابوبکر

 و هی اهللا علی صل-  رسول خداي نمودن او از برانی تمام فضائل او بوده چه آن که در صدد جانشانی او در مقام استقصاء و بکهروشن است 

 و هی اهللا علی صل-  رسول خدا، و به دستور آن حضرتي نماز خواندن اوست به جایکیو آنها منحصر در دو منقبت است؛ .  بوده است- آله

 يول خدا به و انجام گرفته که به دروغ از قول رسشهی دخترش عالهیاما اول، به وس.  غارانی رسول خدا در مبا مصاحبت او يگری و د- آله

 نی که رسول خدا از ای که هنگامنی ایو شاهد بر مدع.  نماز بخواند-  و آلههی اهللا علی صل-  آن حضرتيگفته بود به مسجد رفته، و به جا

 دیکشان را به عقب ي ودهی نمودن بر دو نفر خود را به مسجد رسانهی و ناتوان بود برخاست و با تکماری که به شدت بنیموضوع باخبر شد با ا

.  مردم نماز خوانديو خود با حالت نشسته برا

 خود او می بلکه به اراده و تصم- بنابر آنچه که احمد بن حنبل نقل کرده-  نبودهغمبری دعوت پای و شنهادی اما مصاحبتش در غار هم به پو

 آن به دنبال آن حضرت به راه افتاده، بدون دهیشن را نی که ابوبکر ای از خانه خارج شده و هنگامیی که رسول خدا به تنهابی ترتنیبوده بد

 و هی اهللا علی صل- غمبری که پی موقعرای مبارك رسول خدا مجروح گردد؛ زي هم سبب شده که پانیکه وجود مبارك را مطلع سازد و هم

 مبارکش زخم برداشته ي نموده پالی تعجکند، ی مبی که دشمن است و دارد او را تعقنی به تصور ادیآ ی به دنبال او می متوجه شده کس- آله

.  همه آرام نگرفته بودنی نموده و با ای که رسول خدا او را نهیی نموده تا جایتابی فزع و بوستهیان غار هم پیو در م. بود

فر که به منظور  نقل کرده، و آورده که آن چهل ن-یی با تفاوتها- عامهي خبر محاجه مامون را با علماونی در کتاب عزین) ره( صدوق خی شو

اند و مامون با هر دو دسته گفتگو نموده و آنان را   متکلم بودهگری دی از آنان محدث و بعضیبحث و مناظره نزد مامون رفته بودند بعض

.  ساخته استحکومم

ه معتضد فرزند موفق  وجود داشته است؛ از آن جملی واقععهی هم شی و گروهعی متشی نوادگان عباس گروهنی شدم که در بادآوری قبال و

 ری کند، وزنی را بر منابر نفرهی گرفت معاومی معتضد تصمي و هشتاد و چهار هجرستیدر سال دو:  خلفا آوردهخی در تاریوطیس. بن متوکل

مطاعن  و - السالم هی عل-ی مشتمل بر فضائل عليا  به او نکرد، و مجموعهیی از شورش عامه برحذر داشت معتضد اعتنارا ي وداهللایاو عب

 زدی به مخالفت برخیاگر کس:  گفتي ننمود و در پاسخ وی به او هم توجهی به معتضد هشدار داد ولزی نوسفی یقاض.  نمودي گردآورهیمعاو

 و آنگاه که مردم اند دهی تو شورهی از اطراف بر علنکی که ایکن ی چه منییپس با علو:  به او گفتوسفی یقاض. او را سرکوب خواهم نمود

 جهت نی نکته در نظر معتضد هم آمده به همنی آورده حکومت تو متزلزل خواهد شد؟ پس اي بشنوند به آنان روتیاز فضائل اهل ب يزیچ

. از آن کار صرفنظر نمود

م  علثی که از ح- را-السالم هی عل- نیرالمومنی در گذشته در طول هشتاد سال سب امنیخی سنت شروانی که عامه و پشود ی مچگونه: مؤلّف

 چی و هدهیشن ی منابر مي بر رو- ی و سبک سبیحربک حرب:  به او فرمودهغمبری بوده و پ-  و آلههی اهللا علی صل- و عمل همچون رسول خدا

 نیبا ا! کند؟ ی شورش به پا مشود ی که از ابوجهل هم بدتر بوده سب مهی اما اگر بشنوند که معاواند، داده ی از خود نشان نمیگونه عکس العمل

 که انجام داده ي تنها کار-  کرده بود از خزانه خارج ساختي را که مامون گردآوري معتضد تنها مجموعه ا-  از او مامونشیعتضد و پکه م

.  نموده بودندي عامه، جمع آورقی بود به نقل از طرهی بر معاو-  و آلههی اهللا علی صل- مشتمل بر لعن رسول خداه را کیاتی که، روانیبودند ا

 در کنار دجله نشسته يرمردی پدی که معتضد در زندان پدرش بود خواب دیهنگام: ر مروج الذهب در شرح حال معتضد آورده ديمسعود

 و سپس آن را رها نموده دجله به شد ی که دجله خشک مي بطورگرفت، یدستش را به جانب دجله دراز نموده آب دجله در دستش قرار م

 است، پس من برخاسته به نزد او رفته بر - السالم هی عل-طالبی بن ابی علنیا:  گفتنددم،یاز نام او پرس دیگو یممعتضد . گشت یحال اول بر م

: گفتم. ی و آنان را آزار ندهي زنهار معترض فرزندانم نشودیخالفت به تو خواهد رس!  احمديا:  موقع به من فرمودنیاو سالم کردم، در ا

 نموده آنان را یکی نطالبی در حق آل اب- دنشی پس از به خالفت رس- سبب معتضدنیبه هم: رده آويسعودم!.نیرالمومنی امایسمعاو طاعه 
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 پخش شود، معتضد طالبی بر آل ابی به بغداد فرستاد تا بطور پنهانی از طبرستان مالدی که محمد بن زیمقرب خود گرداند، و هنگام

  .  کنآشکار آن را ؟یچرا پنهان:  و به او گفتدیفرستاده را طلب

    و مسأله عولعمر

 کردم، یعباس مذاکره و گفتگو م با ابن: دیگو ی بن عبداهللا بن عتبه نقل کرده که مداهللای از عبي به اسنادش از زهریدر کاف) ره (ینی کلخیش

 دارد ی آگاهابانهاین ب شيها  که از شماره تودهیی ممکن است خداایآ! میسبحان اهللا العظ: عباس د گفت  آمد، ابنانیسخن از سهام ورثه به م

!  کجا خواهد بود؟3/1 يپس جا. ردیگ ی آن دو نصف تمام مال را فرا مرای ثلث قرار دهد؛ زکی دو نصف و ی مالانیدر م

 بوده؟ یبه وجود آورده چه کس (حی شدن سهام ورثه از واحد صحادیز) که در سهام ورثه عول ی کسنینخست: عباس گفت  بن اوس به ابنزفر

 از شما را خدا مقدم نموده کی کدامدانم یبخدا سوگند نم: گفت ی مشد ی مدهیچی که سهام ورثه بر او پیعمر بن الخطاب، هنگام: اسعب ابن

آنگاه .  ندارم که از تمام ورثه به نسبت سهامشان کم کنمنی جز ايا و چاره). تا از او کم شود(و کدام را موخر )  از او کم نشوديزیتا چ(

. آمد ی نمشی هرگز عول پکرد ی و آن را که موخر داشته موخر منمود یقسم بخدا اگر عمر آن را که خدا مقدم داشته مقدم م: ته گفباسع ابن

 کدام را خدا مقدم داشته و کدام را موخر؟ دی پرسزفر

. مقدر دارد موخر است کی که تنها يا ضهی مقدم است، و هر فری و ادنی است، اعلبی دو نصي که دارايا ضهیهر فر: عباس ابن

 ؟ی که عمر زنده بود حکم مساءله را به او نگفتیچرا زمان: زفر

. دمیترس یاز او م: عباس ابن

 در علم و دانش ي دو نفرچی و نافذالحکم تقدم جسته بود، هزکاری پرهییشوایعباس پ  نبود که بر ابننیاگر چن: دیگو ی مي آنگاه زهرو

 .نمودند یعباس اختالف نم ابن

و پس از مرگ او . اند نموده ی مهی محابا بوده و بزرگان صحابه از او تقی و باس،ی سخت، پر مهابت، سيعمر مرد: دیگو ی مدیالحد یاب ابن: مؤلّف

 ؟یاشت عمر آن را ابراز نداتیچرا در زمان ح:  از آن اظهار نکرده بود به او گفتندشیعباس حکم مسأله عول را اظهار نمود و پ  که ابنیزمان

.  بودبی مهي مردي ورای زدمیترس یاز او م: گفت

و .  متواضع بودهاری بسندیگو ی که ناچار به اقرار شده است مي را محکوم نموده بطوري در مقام محاجه با او ویآنگاه که گفته شود زن! شگفتا

.  با مهابت بوده استاری سخت و بسندیگو ی ماند دهیرست ی او ممیهرگاه گفته شود که در باب ارث حکم خدا را ندانسته و دانشمندان از تفه

    متعهدو

 و انجام کنم ی ممی دو متعه وجود داشت، و من هر دو را تحر- و آلههی اهللا علی صل- در زمان رسول خدا: گفت یعمر م:  آوردهدیالحد یاب ابن

). متعه زنان و متعه حج: آن دو عبارتند از(دهنده آنها را مجازات، 

 را حالل ی حرامای را حرام و ی خودش حاللشی از پتوانسته ی بوده نمی الهامبرانی اشرف پ- و آلههی اهللا علی صل- که رسول خدانی ابا: فمؤلّ

 ی اگر محمد به دروغ به ما سخنانو نی ثم لقطعنا منه الوتنیمی الخذنا منه باللی بعض االقاونایولو تقول عل:  فرمودهی تعاليو خدا. دینما

. میکرد ی و رگ گردنش را قطع ممیگرفت یم) به قهر و انتقام( محققا او را بست، یم

  . آورند ی عذر مشی و برارفتهی هم از او پذی داده، کسانری و نظر خود تعبي گونه احکام خدا را با رانی عمر ایول

. می دارهی و توجلی آن تاوي ما برایو منکر است ول سخن زننده نیگرچه ظاهر ا: دیگو ی شده مادی پس از نقل خبر دیالحد یاب  ابنچنانچه

 از ي از زهري ترمذحیدر صح. کند ی مهی توجشی برارفتهی آن را پذدیالحد یاب  ابنکنی ولکند ی حکم پدر را بر او انکار منیپسر عمر ا! عجبا

ز حج تمتع پرسش نمود؛ عبداهللا به او پاسخ داد  ا-  عبداهللا بن عمر-  از پدرمی شاميمرد: دیگو یسالم بن عبداهللا بن عمر نقل کرده که م

. حالل است

.  پدرت عمر از آن منع کرده استیول:  گفتیشام

 عمل نمود؟ دی از آنها باکی آن را انجام داده بر طبق کدام-  و آلههی اهللا علی صل- کرده، اما رسول خدامی اگر پدرم آن را تحرایآ: عبداهللا
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اند، و   نمودههی رسول خدا و نسبت هجر به آن بزرگوار توجتی نمودن او از وصيری جلوگينان برا که آیی در جاست،ی شگفت نيجا

 از آن را لعن کرده بود، و خدا هم نی که رسول خدا درباره آن نموده و متخلفی فراوانداتی تخلف او از لشکر اسامه، با تاکي برانیهمچن

. یوحی ی هو اال وح ان،ي عن الهونطقیو ما : وده فرمامبرشیدرباره پ

 است که محمد ی رخ داد ماجرائ- و آلههی اهللا علی صل- وفات رسول خدايماری که در بیاول تنازع:  در کتاب ملل و نحل آوردهیشهرستان

 یتونیا:  شد، فرموددی وفات رسول خدا شديماری که بیهنگام: دیگو ی به اسنادش از عبداهللا بن عباس نقل کرده که مي بخارلیبن اسماع

. ي لکم کتابا ال تضلون بعداکتببدواه و قرطاس 

 غالب گشته، غمبریمرض بر پ:  موقع عمر گفتنیدر ا. دی که پس از من گمراه نگردسمی بنوی مکتوبتانی تا برادیاوری دوات و کاغذ بمیبرا

 به آنان - و آلههی اهللا علی صل-ل خدا سخن عمر گفتگو و مشاجره حاضران باال گرفت، پس رسونی است، و با ای ما کافيکتاب خدا برا

.  کتاب اهللانی و بننای ما حال بهی کل الرزهیالرز: عباس گفت سپس ابن. دی نزد من مشاجره و نزاع کندی که نشادیزیبرخ: فرمود

. " 3 ". دی حائل گرد- و آلههی اهللا علی صل-  ما و نوشتار رسول خدانی داد که عمر بي روی هنگامبتی مصتمام

به علت صراحت لهجه و ) عمر( او کنی گفتار عمر مقصود او باشد، لنیکه ظاهر ا! معاذ اهللا: دیگو ی خبر منی پس از نقل ادیالحد یاب ابن

 نی از اریرسول خدا مغلوب مرض گشته است، و حاشا که غ: دی بود که بگونیو بهتر ا.  کرده استری گونه تعبنی که داشته ایخشونت ذات

. مراد او باشد

 هی اهللا علی صل-  نسبت به رسول خداشی عذر باشد پس ابوجهل هم در آن همه اهانتهاتواند ی میاگر خشونت ذات:  گفتدی بانجای ادر: مؤلّف

. انه لمجنون:  کفار که درباره آن حضرت گفتندنی و همچنست،ی بر او نی معذور بوده، مالمت- و آله

تا با لشکر :  بود که آن حضرت به مردم فرمودنی اوستی وفات رسول خدا به وقوع پيماری که در بی خالفنیدوم:  آوردهی شهرستانزی نو

 یبر ما واجب است اطاعت و امتثال فرمان رسول خدا، و گروه:  گفتندی نمود، پس بعضنی از آن را لعن و نفرنیاسامه خارج شوند و متخلف

.  چگونه خواهد شدغمبری حال پمینی تا ببمیکن ی درنگ مست،یگوار ن از آن بزري است و ما را طاقت دورمی وخغمبریهم گفتند حال پ

 تخلف آنان زی و ن-  و آلههی اهللا علی صل-  رسول خداتی عمر از وصيریاند که جلوگ  که اکثر بزرگان عامه اعتراف نمودهنی با انجای ادر: مؤلّف

غرض آنان از عدم خروج با : اند هم در مقام اعتذار برآمده که گفته از آنان ی بعضی اسالم بوده، ولری اسامه از مصائب جبران ناپذشیاز ج

 از ینی است که آنان نسبت به اقامه مراسم دنی سخن انی که معنا و مفهوم انیبا ا.  اسالم بوده استتی و تقوینی اقامه مراسم دامهلشکر اس

 از یتی پرده برداشته و در روازی موضوع ننیو اتفاقا از ا.  استدهیو خداوند در انتخاب رسولش به اصابت نرس! اند رسول خدا آگاه تر بوده

 که فرشته بر زبان عمر سخن نی بر عمر نازل شده باشد، و ادیترس ی مآمد ی مریاند که آن حضرت د  نقل کرده- و آلههی اهللا علیل ص- غمبریپ

!.  استگفته یم

 عمر نی ارایاند وارد نخواهد بود؛ ز  او به رسول خدا، بر او انتقاد نمودهییو گشانی که در مورد نسبت پری پس اعتراض کسانبی ترتنی با او

  .  فرشته بوده استیقی حقندهینبوده که آن حرفها را زده بلکه گو

  را به او بازگردانحقش

 قدم نهی مديها  از کوچهيوچه امن به همراه عمر در ک: دیگو ی بن بکار از عبداهللا بن عباس نقل کرده که مری زباتی از موفقدیالحد یاب ابن

: دیگو یعباس م ابن.  مظلوم واقع شده است- نیرالمومنی ام-  تواری که دانم یم! عباس  ابنيا:  موقع عمر به من رو کرده گفتنی در ام،یزد یم

.  است حقش را به او بازگرداننیحال که چن:  پس به او گفتمردی گیشی بر من پدی خود گفتم بخدا سوگند نبابا

 که من به او ملحق شدم، پس به نی تا استادی رفت و سپس اشی پیی وقت عمر دستش را از دستم ربود و به تنهانیدر ا: دیگو ی معباس ابن

. اند  بود که قومش او را کوچک شمردهنیبه اعتقاد من تنها علتش د ا! عباس  ابنيا: من گفت

اند،   به خدا سوگند، نه خدا و نه رسولش، او را کوچک نشمردهیتر بود به او گفتم ول سخنش از اول بدنیبا خود گفتم ا: دیگو ی معباس ابن

 ن موقع عمر از من رو برگردانده و با شتاب رفت و منیدر ا. ردیبگ) ابوبکر( تو اریآن هنگام که او را مامور نمودند تا سوره برائت را از دست 

.  بازگشتمزین
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 نموده عزل حی که آن را که خدا بر خالفتش د تصریدر شگفتم از کسان: دیگو ی بن حکم نقل کرده که م در فهرست از هشاممیند ابن: مؤلّف

  ! اند اند، و آن را که خدا عزل نموده نصب کرده کرده

 نیرالمومنی عمر درباره خالفت اماظهارنظر

 از خرما در ی صاعدمی خالفت عمر بر او وارد شده ديبتدا در ايروز: دیگو یعباس نقل کرده که م  بغداد مسندا از ابنخی از کتاب تارزی نو

 را خود او تمام کرد و آنگاه کوزه آب اش هی دانه خوردم و بقکی مرا به خوردن خرما دعوت نموده، من ي قرار داشت، وشی جلویلی زنبانیم

از کجا !  عبداهللايا: ال به من رو کرده و گفت حنیدر ا. کرد ی حمد خدا موستهی زده و پهی تکیی و سپس بر متکادی و آب آشاماشترا برد

 ؟يا آمده

. از مسجد: عباس ابن

 ؟ي ترك کردی را در چه حالتیپسر عمو: عمر

.  بوديکه با همساالن خود مشغول لعب و بازیاو را ترك کردم در حال: گفتم. تصور کردم مقصودش عبداهللا بن جعفر است: دیگو ی معباس ابن

. باشد ی م- )ع (نیرالمومنی ام-تی بلکه بزرگ شما اهل بستی نمقصودم عبداهللا: عمر

. خواند ی قرآن موستهی مشغول بود و پی نخلستان فالنياری که به آبیاو را ترك کردم در حال: عباس ابن

 هنوز دل به خالفت دارد؟ -نیرالمومنی ام- اوای آ،ی پاسخش را بر من کتمان کنی اگر بخواهی شترانی دارم، بر تو باد قربانیاز تو سوال: عمر

. بله: عباس ابن

 نموده است؟ حی بر آن تصر- و آلههی اهللا علی صل-  معتقد است که رسول خداایآ: عمر

. بله:  پدرم گفتد؟یگو ی راست مشی ادعانی او در اای که آدمی و من از پدرم پرس،يآر: عباس ابن

 را اثبات و نه ی فرموده ناتمام، که نه حجتی باره مطلبنی در ا- و آلههی اهللا علی صل- او رسول خد.  الجمله قبول دارمیمن هم آن را ف: عمر

 به ی وفاتش خواست از او عليماری که در بنی و کامل از او نام ببرد، تا احی بود تا بطور صری همواره منتظر فرصتی ولکند، ی را قطع ميعذر

 سوگند به خدا، هرگز راین نگذاشتم بخاطر شفقت بر اسالم، و ترس از وقوع فتنه؛ ز می پس از خود، بصراحت اسم ببرد، ولنیعنوان جانش

 هی اهللا علی صل-  پس رسول خداکرد، ی می شکنمانی عرب از گوشه و کنار با او پشد ی مفهی و اگر او خلداد، ی د به خالفت او تن در نمشیقر

. گذشته واقع خواهد شدی الهری نمود، و آنچه که از قلم تقدي اظهار آن خوددار جهت ازنیبه همام، افتهیکه من مقصود او را دردیهم ف- و آله

 نی در ا- السالم هی عل- با آن حضرتيا  که آنان به گونهدیآ ی هنوز دل به خالفت دارد؟ بر م-)ع (نیرالمومنی ام- اوای گفتار عمر آنی ااز: مؤلّف

. کنند ی خود مي حقش منصرف سازند آن گونه که زورمندان با رقبايا او را از ادعیرابطه برخورد نموده بودند که بطور کل

 ی با خود دعوت نموده ولعتیرا به ب) نیرالمومنیام(آنگاه آنان او :  آمدهبکر ی به محمد بن ابهی است که در نامه معاوی معنا، مطلبنی ادی موو

... ش را نمودند پس او را تحت انواع فشارها قرار داده، و قصد جانرفتیآن حضرت نپذ

که از آن بر .  نخلستان فالن بودياری که مشغول آبی را گذاشتم در حالنیرالمومنیام: عباس گفته  است که ابنيا  معنا جملهنی ادی موزی نو

د آنان  مردم جان خود را از سوءقصي نخلستانهاياری خود از راه کسب و آبی زندگحتاجی مانی و تاميری که آن حضرت با کناره گدیآ یم

 بر خالفت او -  و آلههی اهللا علی صل-اعتقاد دارد که رسول خدا) نیرالمومنیام( او ایآ: دیگو یعباس م و آنجا که عمر به ابن. حفظ نموده است

 - امبریده و پو به اتفاق تمام امت او معصوم از گناه بو( مطلب بوده نی ای مدع- السالم هی عل- نیرالمومنی که امنی نموده داللت دارد بر احیتصر

 هاشم ی عباس و بلکه تمام بنیچه رسد به گواه)  با حق در گردش استی و علی حق با علوستهیپ:  درباره اش فرموده-  و آلههی اهللا علیصل

کتفا  تنها به نقل شهادت پدر خود ایی مداراتی و رعاهیعباس به علت تق  خبر ابننی بر آن، اگر چه در ا- السالم هی عل- آن حضرتانیعیو ش

. کرده است

 که رای است؛ زرخمی غدهی فرموده ناتمام مقصودش لوث کردن قضی باره مطلبنی در ا-  و آلههی اهللا علی صل-رسول خدا:  آنجا که عمر گفتهو

 صحاح ياز کتابها کدام چی در هینیب ی منروی جز انکار و مطرح ننمودن آن ندارند، از ايا  نداشته، چارهی از آن پاسخگرشانینه او و نه افراد د

که :  اضافه کردهزی جمله را ننیو در معجم البلدان ا. نهی مکه و مدنی است بیخم محل: اند  و مصباح و معجم البلدان گفتههی قاموس و نهاو
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درباره ... و از شعر و نثر یخی اثر تارنی است که کمترنی در معجم البلدان اي که دأب حمونی خوانده است با ايا رسول خدا در آنجا خطبه

. کند ی و اماکن نقل و ضبط معمواض

 فی خصوص د کتاب تالنی در ازی که عامه ني بوده، بطورادی زاری بسرخمی و اخبار درباره غدثی که قصائد اشعار چه رسد به احادیحال

. ، چه رسد به خاصه)يمانند طبر(اند  نموده

.  نقل کرده استی ثعلبری و تفس،ي از فضائل او، و از سنن ترمذ را از مسند احمد بن حنبل، ورخمی اخبار غدي بن جوزسبط

 -  و آلههی اهللا علی صل-  از صحابه رسول خدای کتابش در شرح حال جمعي در کتاب اسد الغابه در البال-  استی که ناصبنی با ا-ریاث  ابنو

 ل،ی بن شراحدی زل،ی بن بدبی حب،ی   حبه عرن،ينصاراند؛ از جمله در شرح حال جندع ا  نمودهتی خم را رواری غدثیآورده که، آنان حد

. ي غفاریلی بن ضمره،  عامر بن لیلیعامر بن ل

 - یعل: سدینو ی منیاند و همچن  و براء بن عازب آن را نقل کردهیلیل ی آورده که عبدالرحمن بن ابنیرالمومنی در شرح حال امزی نو

 و زدی برخدهی خم شنری را در روز غد- و آلههی اهللا علی صل- رسول خدااناتیکس که ب در رحبه مردم را سوگند داد که هر -السالم هیعل

 که میده ی میگواه:  پس دهها نفر برخاستند و گفتنداند، دهی که بالواسطه آن را از رسول خدا شنزندی برخیتنها کسان:  دهد فرمودیگواه

 است ی علمی اويهر کس د که من موال!  هاننم،ی مومنی من و من ولیوند ولکه خدا! دیآگاه باش:  و آله فرمودهی اهللا علی صل- رسول خدا

 ثی به حدعهیدر برابر ش: گفت یاند که او به شاگردان خود م  کردهيروی پفهی را از ابوحن- انکار- روشنی آنان اقتی در حقکنیول...  اويموال

 آن تی رواای آندی اعتراف ننمارخمی غدثیچرا به حد:  به او گفتبی حب بنثمی وگرنه بر شما فائق خواهند آمد، پس هدی خم اقرار نکنریغد

 است؟ دهیبه تو نرس

. ام  شدهتیبله نزد من هست و به آن هم روا: فهیابوحن

ر  د- السالم هی عل- ی نموده که علتی بن ارقم روادی از زلی بن ابوثابت از ابوالطفبی که حبیپس به چه علت اعتراف نکنند، در حال: ثمیه

 ی و گواهزدی مواله برخی من کنت مواله فعلدهی جمله را شننی ا-  و آلههی اهللا علی صل-رحبه مردم را سوگند داد که هر کس از رسول خدا

.  دادندی برخاسته و بر آن گواهيا دهدهد، پس ع

 مردم را سوگند داده تا بر آن - السالم هی عل-ی جهت علنی مطلب مورد گفتگو بوده و به همنی ازی در همان زمان نیدرست است ول: فهیابوحن

. ندی شهادت ننمايادا

 م؟یی گفتارش را رد نماای و می کنبی را تکذی ما علای آن،یبنابرا: ثمیه

. دندی غلو ورز- السالم هی عل-ی از مردم درباره علی که گروهیدان ی خودت مکنی کدام، ولچیه: فهیابوحن

 و ي مردم خطبه خوانده ما به خاطر غلو افرادي نموده و براحی به آن تصر-  و آلههی اهللا علی صل- خدارامبی که پی در صورتایآ! عجبا: ثمیه

! م؟ی و حق را کتمان کنمی و آن بترسنی ايحرفها

 برص مبتال يماریانس بن مالک به ب:  در معارف آوردهبهیقت  خم را انکار کرده، چنانچه ابنری انس بن مالک واقعه غدزی نفهی از ابوحنشی پو

من :  گفتياللهم و ال من وااله وعاد من عاداه پرسش نمود، و:  از او، از گفتار رسول خدا- السالم هی عل- یاند که عل بوده و در علت آن گفته

 يا  عامهچیه ه مبتال کند کیسی خدا تو را به پییگو یاگر دروغ م:  به او فرمود- السالم هی عل- یام، پس عل  را فراموش کردهنیام و ا  شدهریپ

. آن را نپوشاند

 مردم را -السالم هی عل-یعل: اند، چنانچه در اسد الغابه آمده  آن حضرت قرار گرفتهنی آن را انکار نموده و مورد لعن و نفرزی نيگری گروه دو

 برخاسته و ی، پس جمع دهدی و گواهزدی مواله برخیمن کنت مواله فعل:  که فرمودهدهیدر رحبه سوگند داد هر کس از رسول خدا شن

که از آن . دندی به امراض و آفات دردناك مبتال گردای هم کتمان نمودند، پس آنان که کتمان کرده بودند همه در دنی و گروهد، دادنیگواه

.  و عبدالرحمن بن مدلجعهی بن وددیزیجمله است؛ 

اند، چنانچه در محاجه   نمودههی و توجلیش انکار کنند ناچار آن را تاو را به علت متواتر بودنرخمی غدثیاند حد  که نتوانستهزی نگری دی بعضو

 دی دوست زی است که علنی مواله ای من کنت مواله فعلثیکه مراد از حد:  عامه گذشت که اسحاق در پاسخ مامون گفتيمامون با علما

. ده است بن حارثه در سال حجه الوداع اصال زنده نبودی که زنیبن حارثه است، غافل از ا
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چنانچه .  بوده استمنیدر ) حجه الوداع( در آن موقع -السالم هی عل-یعل: اند اند که گفته  گونه آن را انکار کردهنی بدزی نگری دی گروهو

 است که در اول آن درباره صحت طالبی بن ابی کتاب فضائل علیکی:  در شرح مولفات او آوردهي در معجم االدباء در شرح حال طبريحمو

 ثی بغداد حدخی از مشایکی بوده که نی کتاب انی افی و سبب تال- دیگو ی که منی تا ا-  سخن گفتهلی به تفصرخمی غدر صدق اخباو

 سروده که يا دهی قصندهی گونیو هم.  بوده استمنیدر ) حجه الوداع( در آن هنگام طالبی بن ابی را انکار نموده و گفته بود که علرخمیغد

 آن را یخی و واقعه تاردهی رسرخمی که به غدنی آورده، تا ای هر کدام شرحرامونیل و بلدان و اماکن اشاره نموده و پ منازهیدر آن به کل

  :  گفتهنی نموده و چنبیتکذ

    ی االمی والنبی علیعل/   من قائل بزور جمکم /رخمی مررنا بغدثم

 دختر ابوبکر و طلحه پسر شهی عاری نظياند، افراد  کردهی شکنمانی پنشدی پس از به خالفت رسالسالم هی علنیرالمومنی که با امی کسان،يآر

 نیاند؛ و همچن  شش نفره عمر بودهي از اعضایکی وقاص ی دو پسر عمر، و سعد بن ابداهللای داماد ابوبکر، و عبداهللا و عبری ابوبکر و زبيعمو

 عرب بنا به قول عمر، ای با آن حضرت و شی که نقض عهد قرنیبا ا. د نموده بوياستگزاری آنان سي که عمر خالفت را براهی امی و بنهیاومع

 هی امی به قدرت رساندن عثمان و بني بوده که عمر برايا  بخاطر نقشهزی گرفتن او و ابوبکر بوده بر آن بزرگوار، و نیشیتنها به سبب پ

.  بودده نمویطراح

 که اگر ی معننیبه ا (تی ندارد، چه رسد به وصايا به وجود آمدن حکومت ظاهر بيا  گونه مالزمهچی هی است الهی نبوت که منصبنکهی ابا

 راه حجت بر مردم نی و آله اهی اهللا علی است که چرا عمر نگذاشت رسول خدا صلنی، سخن ما ا) برودنی نبود نبوت هم از بيحکومت ظاهر

 سرنوشت مسلمانان پس از وفات جهی کنند، و در نتیشکن انمی هم با او پشی قرری و غشی که تمام عرب و عجم و قرنیاتمام شود ولو 

 مظلوم و مقهور وستهی آنان که پيای و اوصی الهيای از انبياری آن حضرت در مکه باشند، و مانند سرنوشت بساتیرسول خدا همانند زمان ح

. اند وده زمان خود بانیستمگران و زورگو

 خود ي بر جای است الهی و امامت آن حضرت که منصبتی گرفتند، وگرنه منصب وصانیمومنرالی را از امي البته آنان تنها حکومت ظاهرو

 و ی الهيای انباری در اختزی ني حکومت ظاهرستیبا ی است که همواره منیگرچه حق ا.  عمر ثابت و برقرار بوده استانیمحفوظ و تا پا

.  استی از طرف خداست باطل نشده و همچنان باق اگر با قهر آن را گرفتند اصل نبوت کهی ولد، آنان باشنانیجانش

 ما ینی امور دي تو را براامبری پانا؛ی فال نرضاك لدنننای لدی النبکیرض:  کردن با او گفتهعتی که عمر با ابوبکر به هنگام بی اما سخنو

 بودن آن و ی و الهيوده، نه جنبه معنو آن بي و آله فقط جنبه حکومت ظاهرهی اهللا علی رسول خدا صلینی چگونه جانشنی بنابرادهیپسند

 قتی آن حضرت، و ما قبال درباره حقي وفات رسول خدا به جايماری نماز خواندن ابوبکر است در بهی قضننای لدی النبکی جمله رضازمراد او 

 که خودشان نیته ندارد؛ با ا که عمر از آن گرفيا جهی بر نتی گونه داللتچی باشد هحی که صحنی و بر فرض ام،یا  آن بحث کردهتیو ماه

 رسول خدا نزد عمر از امامت جماعت کمتر ینی که ارزش خالفت و جانششود یو در هر حال معلوم م.  کل مومن وفاجرفصلوا خل: اند گفته

 نصارا از آنان ای هودی يو هرگاه علما.  آنان دانسته استنی مردم و امامت جماعت را مربوط به ديایبوده، چرا که خالفت را مربوط به دن

 ما و مخزن علم غمبری پنی جانشنی که اداشتند یاظهار م کرده ویی راهنماالسالم هی علنیرالمومنی آنها را به نزد امدند،یپرس ی میمسأله مشکل

 در عنوان معجم البلدان است دری که ناصبنی با ايچنانچه حمو.می نشسته اامبری پيو دانش اوست، و ما تنها در حکومت و سلطنت به جا

 ي قوي اثنا مردنیدر ام،ی نشسته بودطالبی بن ابی در زمان خالفت ابوبکر در محضر عليروز: دیگو ی مکهاحقاف از اصبغ بن نباته نقل کرده 

 ست؟ی شما کسی بزرگ و رئد؛یپرس نشست و از آنان که آنجا بودنديدر کنار حضرت موت بر ما وارد شدویاندام از اهال  و درشتکلیه

 نی آئی علدیگو ی که منیتا ا...  مردم ونی و آله داناترهی اهللا علی پسر عم رسول خدا صلنیا:  اشاره نموده و گفتندالسالم هی علی به علنآنا

  ...  و آنگاه او را به نزد ابوبکر بردندد،یاسالم را بر او عرضه نموده و به دست آن حضرت مسلمان گرد

 و افتراتهمت

 مرد چنان در انجام نیا! عباس  ابنيا:  به نزد عمر رفتم، عمر به من گفتيروز: دیگو یعباس نقل کرده که م  از ابندیالحد یاب  ابنزی نو

.  و الغر شده استفی که ضعاءیعبادات خود را به رنج و تعب انداخته آن هم به خاطر ر
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 ست؟یمقصودت ک: عباس ابن

). یعل(پسر عمت : عمر

 ست؟ی چياکاری رنیز ا و هدفش ازهیانگ: عباس ابن

. جلب توجه مردم نسبت به خود و بدست آوردن خالفت: عمر

 نموده و تو ی پس از خود به مردم معرففهی و آشکار او را به عنوان خلحی و آله بطور صرهی اهللا علی که رسول خدا صلیی در جایول: عباس ابن

 خواهد داشت؟ شیا بري چه سودیکن ی کار او که ادعا منی اگری د،يا مانع گشته

 و اما حال به حد شمرده ی نورس بوده و عرب او را کوچک می او در آن موقع جوانی نموده ولیدرست است که رسول خدا او را معرف: عمر

.  مگر پس از اتمام چهل سال اودهی را به نبوت برنگزيغمبری پچی که خداوند هیدان ی نمای آده،یکمال رس

.  محروم و محدودکنی ولاند دانسته ی کامل مي ظهور اسالم او را فردين و اهل نظر از همان ابتدا همه بزرگایول: عباس ابن

 و از اداره آن عاجز لغزد ی در آن مشی گامهای ولد،ی سرانجام به خالفت خواهد رسی و وقوع حوادثبهای پس از فراز و نشیالبته او عل: عمر

 که با هی اولنی مهاجرهی به صحت نظرزی بود و در آن موقع است که عرب نی خواهاناتی جرنید ا شاهندهیدر آ! عباس   ابنيو تو ا. ماند یم

 حرام، و ای حقا که حرص به دندم،ید یمن هم در آن هنگام زنده بودم و آن روز شما را م!  کاشي خواهد برد، و ایخالفت او مخالف بودند پ

. گردد ی از تو دورتر مي شورکتی توست که هر چه به آن نزدهی همچون ساایمثل دن

 به ی دانسته گاهامبرشی داده و او را نفس پی را که خداوند بر عصمت و طهارت او گواهی که عمر کسشود یچگونه م!  اهللاسبحان: مؤلّف

 یواضع او گواه تنی که خداوند به جز بر عصمت او بطور عموم، بر اخالص او خصوصا، و همچننی با اسازد، ی متهم مای به ریعجب و زمان

: دیفرما یداده که م

و بر  (9 و 8 هیسوره دهر، آ... )  منکم جزاءا وال شکورادی انما نطعمکم لوجه اهللا ال نررای و اسمایتی و نای حبه مسکی الطعام علطمعونی و

 ی پاداش و سپاسچی و از شما همیده ی خدا به شما طعام مي رضايما فقط برا: ندی و گودهند ی طعام ممیتی و ری و اسری خدا به فقیدوست

.... میخواه ینم

 سخن عمر پاسخ نیعباس از ا  ابنبایو چه ز. السالم هی آن حضرت علتی بر اثبات افضلفهی شرهی آنی گذشت احتجاج مامون به انی از اشی پو

 نموده ی خالفت به مردم معرفي او را برا که رسول خدای داشته باشد در حالتوانسته ی کارش منی از ای چه هدفنی المومنریاو ام: گفته که

. يا  گشتهمانع تو یول

 را خردسال یعرب او عل:  که گفتهي وگریعباس از گفتار د  همچنان که ابنقتند،ی همواره روگردان از حقای چه سود که اهل دناما

 کامل و بزرگ ي را مردنیرالمومنیو ام ظهور اسالم اي همواره از ابتداتی پاسخ داده که اهل عقل و درای به خوبزی نشمردند یم

 و ها ینیب شی است که تو پنی که مفهوم پاسخ اولش انیکما ا. یستی است که تو از جمله آنان ننین سخن ای و مفهوم ااند، دانسته یم

. يا  نمودهرانی داده و وریی رسول خدا را به منظور استخالف او تغداتیتمه

 دی به چهل سال به او بادنی مگر پس از رسدهی را به نبوت برنگزيغمبری پچی که خداوند هیدان ی نمایآ: دیگو یعباس م  آنجا که عمر به ابنو

 مقام یو او را در کودک ( 11 هی آمیسوره مر ) ا؛ی الحکم صبناهیو آت: دیفرما ی که ميا دهی نشنالسالم هی علییحی گفتار خدا را درباره ایآ: گفت

 آورده مانی و آله اهی اهللا علی بوده که به رسول خدا صلی کسنی نخستنیرالمومنی مطلب که امنی عامه در اکیو منشا تشک.میدینبوت بخش

.  عمر استکی تشکنی بوده، همی که اسالم آوردن او در حال کودکنی است به بهانه اخی که آن از مسلمات تارنیبا ا

...  ولغزد ی در آن مشی اما گامهادی به خالفت خواهد رسی و حوادثعیع وقا سرانجام پس از وقویاو عل: عباس گفته  که عمر به ابننی او

 اهلش ي و اگر خالفت را از همان ابتدا براد،یا  ابوبکر شدهارتی و کشمکشها، تو و هایکه علت آن همه نابسامان:  گفتدی پاسخ او بادر

 بر آن نیرالمومنی خود امحی به شهادت عقل و وجدان و تصرد،ش ی مختهی ری و نه خونشد ی نمدهی در اسالم کشيری شمشچی هدیگذاشت یم

. اش به محمد بن ابوبکر  در ضمن نامهه،یو بلکه معاو

 ناحق خودش و ابوبکر ي از تصدری انجام داد غشهی همي براالسالم هی علنیرالمومنی که عمر به منظور متزلزل نمودن خالفت اميگری کار دو

 که خود او در زمان نی شش نفره خود قرار داد، با اي خالفت صالح دانسته آنان را جزو افراد شوراي تصديرا بزی را نری که طلحه و زبنیا
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: گفت ی واجب است، به آنان منی که بر همه مسلمي جهادي برای نگه داشته و ممنوع الخروج نموده بود حتنهی دو را در مدن آاتشیح

 بود که آنان در امر خالفت و نی علتش ادوی که در زمان رسول خدا انجام داده اي است جهادی شما کافي برا؛ی النبامی جهاد کما اکمایکفی

 ي را برانهی راه زمنی که عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان را در شورا حکم قرار داد و از انی اگریو د.  نکنندياللگر و اخیسلطنت او کارشکن

 را السالم هی با آن حضرت علعتی بودند که بی کساننی اولری جهت طلحه و زبنیبه هم آماده کرد، و هی امی عثمان و بندنیبخالفت رس

 از آن زمان م،یا افتهی نشی برای که تاکنون دومخی منافق و مزور تارگانهی هی و زعامت معاوی به سرکردگهیم ای بني براجهیشکستند، و در نت

. دی بر آن اضافه گردزی آنان نيو پس از آن بهانه قتل عثمان پسر عمو د،ی استوار در شام فراهم گردی و حکومترومندی نیگاهیپا

 نی ببرد جا داشت که عمر ایاند پ  را از خالفت بازداشتهنی المومنری که او امهی اولنی مهاجري عرب به صحت رانیتا ا:  که عمر گفتهنی او

 ومی و آله از آغاز بعثت در هی اهللا علی ببرد، چرا که رسول خدا صلی پزی که عرب به اشتباه رسول خدا ننیو تا ا: کرد ی اضافه مزیجمله را ن

. نمود ی می خود به مردم معرفنی و جانشی را به عنوان وصنیرالمومنیاالنذار تا به هنگام وفاتش همواره ام

 تو و ابوبکر لهی بودند که بوسنی منافق که تنهادانند ی مستند،یتمام مردم از عرب و عجم، آنان که مکابر و کودن ن:  به او گفتدی بازی نو

 فه،یذسلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ح: اند از  که عبارت بودههی اولنی و مهاجری خالفت بازداشتند، و اما مسلمانان واقعي را از تصدنیرالمومنیام

.  نتوانستندی با ابوبکر را نقض کرده ولعتی گرفتند که بمیو نظائر آنان، آنها تصم

 ی که رسول خدا صلنی هاشم بودم تا ایمند به بن من همواره دوستدار و عالقه: دیگو ی از براء بن عازب نقل کرده که مدیالحد یاب ابن چنانچه

 پس در اثر شدت رند،ی هاشم بگی خالفت را از بنی با اجتماع و تبانشی که قردمیترس ی رحلت نمود و من در آن حال مای و آله از دنهیاهللا عل

 حجره رسول خدا در کنار انی که آنان در می در حالرفتم ی هاشم می به نزد بنی زده گاهرتی که بخاطر وفات رسول خدا داشتم، حیاندوه

 اثناء عمر و ابوبکر را نی رفته مراقب اعمال و حرکات سران آنان بودم پس در اشی هم به نزد قریجسد پاك آن حضرت مجتمع بوده و زمان

 ی کردند، و پس از اندك زمانعتی خبر آورد که با ابوبکر بيگریناگهان د. اند  ساعده اجتماع کردهی بنفهین در سقآنا: فت گی کسدم،یند

 به کمر بسته به هر یی آنان ازار صنعای همراه او بودند و همگفهی از اهل سقگری دی و گروهدهی که عمر و ابوعبی در حالدیآ ی مدمیابوبکر را د

 ی شده شتابان خود را به بننی اندوهگاری حالت بسنیمن از مشاهده ا. گرفتند ی معتی ابوبکر بي رضا، از او براایر  به زودندیرس یکس که م

تا :  کرد و گفتنیعباس بر آنان نفر  کردند، پس ابنعتیمردم با ابوبکر ب: محکم در را زدم و گفتم.  که در بسته بودیهاشم رساندم در حال

 که داشتم درنگ کردم، و در همان شب مقداد، ی و حزنیپس با شدت ناراحت. دی اعتناء نکردی دادم ولي دستور من به شمادینی نبریابد خ

 نی از مهاجریی شوراانی گرفته بودند خالفت را در ممی که تصمدمی و عمار را دفهی حذهان،ی بن تثمیسلمان، ابوذر، عباده بن صامت، ابواله

 به رهیمغ.  خواستندیشی و چاره اندي بن شعبه رفته از آنان کمک فکررهی و مغدهی پس به نزد ابوعبدیر رس و عمکر خبر به ابوبنیبرگردانند، ا

 طالبی بن ابی علهی تا از ناحدی در خالفت قرار دهیبی او و فرزندانش بهره و نصي و برادینی است که عباس را ببنیصالح در ا: آنان گفت

.دیآسوده خاطر باش

 کرم اهللا و جهه ی بر خالفت علي و آله در موارد متعددهی اهللا علیرسول خدا صل: عتزله و استاد جاحظ است آورده که مخی که از مشانظام

 ي از حاضران برافهی عمر آن را کتمان نموده و هم او بوده که در سقی نمانده ولی باقی نقطه ابهامی کسي که برايا  نموده به گونهحیتصر

.  گرفته استعتیبابوبکر 

 که نی مخالف بودند با انیرالمومنی ببرد که با خالفت او امی پهی اولنی مهاجري که عرب به صحت رانیتا ا: دیگو ی چگونه عمر م،یانگهو

 ند؛ا  نداشتهی مخالفتالسالم هی علنیرالمومنیاند، در ابتدا با خالفت ام  آنان بودهنیتر  و با سابقهنی که به اعتقاد آنان از معروفترریطلحه و زب

 که پسر او از اسماء دختر ابوبکر بزرگ شده است، و ی هاشم بوده تا زمانی و در زمره بننیرالمومنی با امری که زبنی در استی نی خالفرایز

:  زد و گفتواری را از دستش گرفت و آن را به دری پس عمر شمشد،ی کشری شمشرندی بگعتی ابوبکر بي که خواستند به زور از او برایهنگام

.  کلب رانی ادیریگب

 که عثمان یوقت: دآمدهی نداشته است، چنانچه در عقد الفری خالفت او نقشانی در جری ابوبکر بوده ولي که پسر عمونی اما طلحه، با او

ا از کجا  رنیا: بخوان آن را ولو آن که اسم عمر در آن باشد، پس عمر به طلحه گفت:  نامه ابوبکر را بخواند طلحه به او گفتتیخواست وص

 و او امروز تو را؟ ي او را به خالفت رساندروزی که تو دنیاز ا: فت گ؟یدانست
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 ری رابطه شمشنیو در ا.  را سرکوب نموده استنی با ابوبکر را محکم و مخالفعتی بوده که بیعمر تنها کس:  آمدهدیالحد یاب  در شرح ابنو

 حباب ینی سعد را، خدا او را بکشد، و بدی لگد گرفته و گفته بکشریسعد بن عباده را ز فهی مقداد کوفته، و در سقنهی را شکسته، و بر سریزب

.  خالفتهی قضنی المرجب؛ منم محل اعتماد در اقهایعذ المحکک، ولهایانا جذ:  گفته بودفهی که در سقنی را مجروح نموده به علت امنذربن 

 نموده آنان را از خانه خارج ساخت، و باالخره اگر دی پناه برده بودند تهدلسالمهماای هاشم را که به خانه فاطمه علی از بنی گروهزی نو

 ي گفتار ونی حرام است، اایحرص به دن:  که عمر گفتهنی  و اما ارفت ی نمشی او از پي براي کارچی ابوبکر نبود هي او برايکوششها

 گذاشته و بخاطر کسب سلطنت، بدون داشتن نی زمي روزیدون تجه را بامبرشی است که جنازه پاستی بر رصی او حرای است؛ آزیانگ شگفت

 و آله بر هی اهللا علی و استحقاق آن به جهت نص رسول خدا صلتی آن کس که با داشتن اهلای... استحقاق آن با مردم به منازعه برخاسته و

 و به دنبال دهی همه از آن دست کشنی و با ارهیعلم و غ از ی انسانهی با رسول اهللا، و دارا بودند تمام صفات کمالاو قرابت نیآن، و همچن

 حاضر نشده و قطعا اگر فهی قرآن همت گمارده و اصال در سقيآور  به جمعزی مطهر رسول خدا رفته، و پس از آن نکری و کفن و دفن پزیتجه

. رفتیپذ ی نمانی پاگرانی دع هرگز کار به نفشد یحاضر م

 عدول يگری را نموده بود به دعتی بشنهادی از ابوبکر به ما پشیاگر پسر عمت پ:  گفتندهاالسالمیل انصار به حضرت فاطمه عچنانچه

 از آن که با شیاگر ما سخنان شما را پ:  با آنان محاجه نمود به آن حضرت گفتندالسالم هی علنیرالمومنی که امی موقعنی و همچنم،یکرد ینم

!. میکرد ی نمعتی بيگری هرگز با دمی بوددهی شنمی کنعتیابوبکر ب

...  توستهی تو به منزله سايایهمانا دن:  که عمر گفتهنی اما او

 تی است پس چرا خودش بخاطر آن به رسول خدا نسبت هجر داد و از وصيا هی بسان ساای اگر طبق اظهارات او دنرای آور است؛ زتعجب

 حکم زی و ندی ننماعتی که با او بینزله نفس رسول اهللا بود در صورت را بکشد که به می کرد؟ و چرا خواست کسيریکردن آن حضرت جلوگ

  .  که از دستور شوراء اطاعت نکندی صورتدرقتل او را صادر نمود 

 کوبندهپاسخ

 عمر به من دیگو ی که منی رفتم تا ارونی با عمر بداریبه قصد د: دیگو یعباس نقل کرده که م  بن بکار از ابنری زباتی از موفقدیالحد یاب ابن

 ؟يرو ی نمی به نزد پسر عمت علي خواستگاريچرا برا: گفت

 ؟يا  از من نرفتهشیتو پ: عباس ابن

.  از دخترانش راگری دیکی: عمر

. باشد ی پسر برادرش مياو برا: عباس ابن

که من وضع و !  کاشيرف گردد و ا شود او را عجب گرفته از راه منحفهی خلی تو علاری اگر ترسم یم! عباس  ابنيا:  آنگاه عمر گفتو

. دمید یسرنوشت شما را پس از خودم م

 نموده و نه به هنگام مصاحبتش با لی داده، و نه تبدریی نه حکم خدا را تغچگاهی هیدان ی مزی ما آن چنان که خودت ناری یول: عباس ابن

.  و آله او را به خشم آورده استهی اهللا علیرسول خدا صل

عباس به او  ابن. کنديو نه آنگاه که خواست دختر ابوجهل را بر فاطمه خواستگار:  عمر کالم مرا قطع نموده گفتنجایدر ا: دیوگ ی معباس ابن

 ما هرگز قصد ناراحت نمودن اری و یمی انسان اراده و تصمنی امیافتین (115 هیسوره طه آ) ولم نجد له عزما؛ :  فرمودهی تعاليخدا: گفت

در .  و درست کرداراننی آگاهان در دي برای حتدیآ ی مشی همه کس پي افکار گوناگون براکنی و آله را نداشته ولهی عل اهللایرسول خدا صل

  .  و از آن عاجزاساس، ی کرده بی گمانابدی علم شما فرو رفته قعر آن را دريای در درتواند ی مپندارد یکه میکس! عباس  ابنيا:  عمر گفتنجایا

   گفتار عمرلیتحل

 عجب و کبر نی بیمعموال افراد ناآگاه تفاوت:  گفتدیبا. ردی شود او را عجب گفهی تو خلاری اگر ترسم یم: عباس گفته  که عمر به ابننیا: ؤلّفم

ن منافقو ) علمون؛ی ال نی و لکن المنافقنیوهللا العزه و لرسوله و للمومن: دیفرما ی می تعالي خدانند،یب ی نمی عزت نفس و بزرگ منشنیو ب
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 ي داراالسالم هی علنیرالمومنیو از آنجا که ام.ستندی آگه نی معننی از انی است و لکن منافقمانیعزت مخصوص خدا و رسول و اهل ا(8 هیآ

 عمر او را به عجب نسبت داده است، نرویاز ا... اپرستانی و دناستی اهل ري برای بوده محبوب پروردگار، از عدم تواضع و فروتنییمنش و خو

 صفات نی بوده که متصف به ای انساننی و آله برترهی اهللا علی به اتفاق دوست و دشمن پس از رسول خدا صلالسالم هی علضرته آن حوگرن

:  فرمودهی تعالياست که خدا

 رحمن يخدا) صخا( بندگان و)63 هیسوره فرقان، آ.... )  االرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمای علمشونی نی عباد الرحمن الذو

....  با سالمت نفس جواب دهندندی راه روند، و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب و عتاب نمای بتواضع و فروتننی زميآنان هستند که بر رو

.  کرامش نازل شده استتی در شان او و اهل بهی آنیا:  آمده کهاتی در رواو

 تیعباس بود که به او گفته بود تو شخص  و رد بر ابنضیتعر... هاالسالمی بر فاطمه عل دختر ابوجهليو نه در خواستگار:  که عمر گفتهنی او

 و آله را به خشم هی اهللا علی نداده و رسول خدا صللی و تبدریی حکم خدا را تغچگاهی که او هیدان ی و میشناس ی را می او علعیو مقام رف

.  استاوردهین

 جهت عمر برآشفته و سخن او را قطع نموده و نیو به هم... يا  را مرتکب شدهنهای بود که تو انیمر اعباس به ع  گفتار ابننی البته مفهوم او

. دی و آله خواسته بود کالم او را نقض و رد نماهی اهللا علی و رسول خدا صلالسالم هی علنیرالمومنی بر اميبا افترا

فانکحوا ما :  قانون استنیگونه ممکن است که رسول خدا که خودش آورنده ا که چنی که عمر اظهار داشته، ای آن مطلبیگیپا ی بر بلی دلو

(3 هیسوره نسا آ. )  و ثالث و رباعیطاب لکم من النساء مثن

 81 هیسوره زخرف، آ ) ن؛یقل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابد:  درباره او فرمودهی تعالي گردد، حال آن که خدانی انجام آن خشمگبا

 بود کهه به احکام و ی کسنی و آله اولهی اهللا علیو رسول خدا صل.  پرستش کنندگان او بودمنی بود پس من اوليخدا را فرزندبگو اگر (

 را که بر یی ربانیاول:  است؛ چنانچه آن هنگام که ربا را باطل و لغو نمود فرمودنموده ی و مبلغ آنها بوده عمل منی که خود مبی الهنیفرام

 عهی ربمی خون پسر عمودارم ی را که بر می خوننیاول:  را برداشت فرمودتی جاهليو آن هنگام که خونها.  عباس استمیمو عي ربادارم یم

.  استلمطلببن حارث بن عبدا

 خداوند ربا را لغو: اش فرمود  و آله پس از فتح مکه خطبه خواند و در ضمن خطبههی اهللا علیرسول خدا صل:  آمدهي طبرخی در تارزی نو

 را که بر ی خوننی شده برداشته شده، و اولختهی رتی که در جاهلیو هر خون.  عباس بن عبدالمطلب برداشته شده استينموده، و ربا

 نمود ی طلب مردهی رفته زن شثی لی بنلهی قبانی قبل از اسالم در معهیو رب( بن حارث بن عبدالمطلب است عهی ربمیمو خون پسر عدارم یم

). ا کشته بودند او رلیپس بنوهذ

و اما . اوکانی از کفر اوست، چه رسد به رشک بردن نزدگری دي و رشک بردن زن نسبت به شوهرش بخاطر ازدواج او با همسررتی غبعالوه،

به  مماشات و جدال به نحو احسن بوده، و قی او را پاسخ گفته، بر طرگری دي نکرده بلکه بنحوبی مطلب تکذنیعباس او را در ا  ابننکهیا

  .  شده اقرار کند که از محاجه با او عاجز استمجبور جهت عمر نیهم

ي رااعمال

 و انتقاد رادی درباره عثمان ای که مردم بطور علننی که سبب شد ای موضوعنیاول: دیگو یعباس نقل کرده که م  از ابنخشی در تاريطبر

 ياری که در سال ششم نمازش را تمام بجا آورد، بسنی تا اخواند یته م شکسی اول خالفتش نمازش را در مني بود که او در سالهانیکنند ا

 اتفاق يا بخدا سوگند نه مطلب تازه:  به نزد او رفته و به او فرمودزی نالسالم هی علی خدابه او اعتراض کردند و حضرت عللاز صحابه رسو

 و پس از او خواند ی شکسته می خدا نمازش را در منامبری که پي رسول خدا گذشته خودت هم بخاطر داراتی از حی طوالنیافتاده و نه زمان

 ؟يا  حال چه شده که از آن برگشته،يا نموده ی گذشته مانند آنان عمل مي و خودت هم در سالهاب،ی ترتنی به همزیابوبکر و عمر ن

. دی بود که بخاطرم رسيا هینظر:  گفتعثمان

 که حسن نقل کرده که یثی حدنیچگونه است ا:  گفتمدیبه عمرو بن عب: دیگو یکرده که م بغداد از معاذ بن معاذ نقل خی در تاربیخط

.  نبوده استیعثمان صاحب سنت: عمرو پاسخ داد. اش از شوهرش ارث داده است  عدهيعثمان همسر عبدالرحمن را پس از انقضا
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 در برابر ی تراشي راای گذشته، آنیاز ا. خود قرار داده اند سوم يشوای نبوده، پس چگونه اهل سنت او را پی عثمان صاحب سنتاگر: مؤلّف

! ست؟ی ما انزل اهللا نری و آله حکم به غهی اهللا علیعمل رسول خدا صل

 طالقاری عثمان درباره اختنظر

 تمام شد، عثمان به من  نزد عثمان رفته بودم، و چون کارميبه منظور انجام کار: دیگو ی نقل کرده که می از ابوالحالل عتکهی در حلمیابونع

 ؟ي داری حاجتایآ: گفت

 نیدر ا: عثمان پاسخ داد. طالق همسرش را به خود واگذار نموده استاری ما اختلی از فامي که مردنی و آن ا،ی سوال شرعکی نه، جز گفتم

.  طالق با زن خواهد بوداریصورت اخت

  .  من اخذ بالساقدیق بالطال:  و آله نفرمودههی اهللا علی رسول خدا صلایآ: مؤلّف

  و عفو از قاتلعثمان

 پسر عمر او را کشته داهللای قتل هرمزان، که عبانیمردم درباره جر: دیگو یاند که م  نقل کردهی از شعبفهی در سقي و جوهري در شورعوانه

 است ی هرمزان را کشت، و او مسلمانهللادای بود که عبی الهياز قضا!  مردميا:  پس عثمان به منبر رفت و گفتکردند ی گفتگو ماریبود بس

 د؟یبخش ی را نمتانیروزی دفهی فرزند خلزی شما نای را عفو کردم، آداهللای شما هستم و عبيشوای ندارد و من پنی جز خدا و مسلمیکه وارث

. بله، پس او را آزاد نمود:  گفتندیهمگ

 است که عثمان از نزد ي نظرنیا! سبحان اهللا: ر لبان گرفت و فرمود بي لبخنددی رسنی المومنری خبر به سمع مبارك امنی که ایهنگام

  !.  شگفت آور استی بسنی ندارد، بخدا سوگند که ایتی گونه والچی که بر او هبخشد ی را می حق کسایخودش ابراز نموده، آ

 منازلبی مسجد الحرام و تخرتوسعه

 هم حاضر به يا  عدهی ولد،ی را خرشانیها  خانه،ی منظور از بعضنیعه داد، و بد عثمان مسجدالحرام را توسي هجر26در سال :  آوردهيواقد

 گروه به عثمان اعتراض نی المال پرداخت کرد، اتی آنها را از بمتی نمود و قرانی ننموده منازلشان را وییفروش نشدند، عثمان به آنان اعتنا

 از من شی پد،یا  من سوء استفاده کردهيشما تنها از بردبار:  کنند، و به آنان گفتین عثمان دستور داد آنان را زندادند،ی کشادی بر او فردهنمو

. دیدی نکشادی بر او فری کار را با شما انجام داد ولنی ازیعمر ن

 را از یجدالنب نوشت تا مسزی بن عبدالملک به عمر بن عبدالعزدیول:  در فتوح البلدان نقل کرده و پس از آن آوردهزی ني خبر را بالذرنی همو

 را به او شی زده بهامتیاش را ق اش امتناع ورزد بگو خانه  از فروش خانهی ذراع برساند، و اضافه کرد که اگر کسستیهر طرف به وسعت دو

. ي همچون عمر و عثمان داری کار سلف صدوقنیاش را خراب کن، چرا که تو در ا  و خانهدازبپر

 هم ی بعضی ولدی را خری بعضيها  عمر به مکه رفت و مسجد الحرام را توسعه داد و خانهي هجر17در سال :  آوردهخشی در تاریعقوبی

 خراب زی المال پرداخت نمود؛ از جمله خانه عباس نتی آنها را از بي نمود و بهارانی وزی دسته را ننی ايها حاضر به فروش نشدند، پس خانه

. دیگرد

 ؟یکن ی خانه مرا خراب مایآ:  به عمر گفتعباس

. به منظور توسعه مسجد. بله:  گفتعمر

 بنا کند، داوود مسجد را ایلی در اي نمود تا مسجدی وحغمبریهمانا خداوند به داوود پ:  و آله فرمودههی اهللا علیرسول خدا صل:  گفتعباس

 ی داوود دقت و بررس،يا  ساختهی غصبنی و تو آن را در زمرمیپذ ی و حالل را نمزهی فرستاد که من جز پاکیساخت، پس خداوند به او وح

. دی است، پس آن را خردهی را نخرنی قطعه زمکی که دیکرد، د

 است؟ دهی خبر را از رسول خداشننی ای کسایآ:  گفتدی را شننی چون اعمر
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 گرفت، و یشیس عمر بر او پ با او بود، پزی که عباس نیدر حال.  که آورده عمر از مکه بازگشتنی دادند تا ای برخاسته بر آن گواهیگروه

 بر شما ی کسستی نستهی شای گرفتم ولیشیمن بر تو پ:  موقع عمر به عباس گفتنی در اد،ی که عباس به او ملحق گردنی تا استادیآنگاه ا

.  که در شما ضعف هستی قومد،ی جوقدم هاشم تیبن

  ! فی خالفت ضع و ازمیرومندی که در نبوت ندی ما را دمانیخدا:  به او پاسخ دادعباس

هیبی و صلح حدعمر

نوشت، که از ) شیاز طرف قر( بن عمرو لی را با سههیبی و آله قرار داد صلح حدهی اهللا علی که رسول خدا صلیهنگام:  آوردهدیالحد یاب ابن

 به شی از قری اگر کسیردانند، ول و به مسلمانان باز نگرندی رود او را بپذشی از مسلمانان به نزد قری بود که اگر کسنی ایکیجمله مواد آن 

 چه ننگ است نیا:  شد و به ابوبکر گفتنی برگردانند، عمر خشمگشی و آله برود هر چند مسلمان باشد او را به قرهی اهللا علی صلغمبری پزدن

!  بازگردانده شوند؟نی مسلمانان به مشرکایآ!  ابوبکريا

 د؟یستی شما به حق فرستاده خدا نایآ:  نشست و گفت آنگاه به نزد رسول خدا رفت و در مقابل آن حضرتو

.  و آله بلههی اهللا علی صلامبریپ

 م؟یستی مسلمان نقتی ما در حقایآ: عمر

. بله: امبریپ

 ستند؟ی آنان کافر نایآ: عمر

. بله: امبریپ

. می دهي گونه تن به خوارنی انمانیی چرا در آنیبنابرا: عمر

.  نخواهد نمودعی و قطعا مرا ضادهم، یمن فرستاده خدا هستم و آنچه که خدا به من دستور دهد انجام م: آله و هی اهللا علی خدا صلرسول

و سپس به نزد ابوبکر .  تن در نخواهم دادی ذلتنی هرگز به چنابمی خود بي برایارانیاگر :  غضبناك از نزد رسول خدا برخاست و گفتعمر

 داخل مکه خواهد شد، پس چطور شده وعده او؟ يداده بود که به زود به ما وعده نغمبریمگر پ: رفت و گفت

 امسال وارد مکه خواهد شد؟ نی رسول خدا به تو گفته همایآ: ابوبکر

. نه: عمر

 م؟ی گردن نهي خوارنی و چگونه ما به استی که نوشته شده چيا  صلحنامهنیپس ا: عمر. شدمی داخل خواهیکی نزدندهیپس در آ: ابوبکر

 او را درمانده نخواهد گذاشت، از شیبه خدا سوگند او فرستاده خداست، و خدا.  و آله برندارهی اهللا علی رسول خدا صلياریدست از : بکرابو

! دیعمر را نزد من بخوان: فرمود:  خانه کعبه را در دست گرفتيدهای خدا کلامبری که پی در روز فتح مکه هنگامنرویا

.  است که به شما وعده داده بودميزی همان چنیا:  و آله به او فرمودهیاهللا عل ی آمد، پس رسول خدا صلعمر

 نسبت ي خداست و ناخشنودنی شک در دنی نمود، و ادی تردهیبیعمر در روز حد: دیگو ی در ملل و نحل از نظام نقل کرده که میشهرستان

.  و آله قضاوت و حکم نموده استهی اهللا علیبه آنچه که رسول خدا صل

 استداللش را نی ادیرا از راه وقوع اجماع، بر اسالم آن دو محکوم گرداند و مف) ره (دی مفخی خواست شی معتزلي که ابوعمرو شطوی هنگامو

 قرار خواهم داد که تو ي و مجال اثبات آن را به تو ندادم، حال تو را در محذورافتمیمن مقصود تو را در:  گفتي به ودیرد نمود، آنگاه مف

 اهللا ی خدا و نبوت رسول خدا صلنی که هر کس که در دنی که تمام امت اتفاق دارند بر اي قبول دارایآ. ي مرا در آن وارد سازیخواست یم

 کند به کفر خود اعتراف نموده است؟ دی و آله تردهیعل

 که رسول خدا ي خدا شک نکردم جز روزنی که مسلمان شدم در دي از روزچگاهی که عمر گفته هنی در استی نیو خالف: دیمف.بله: ابوعمرو

 ؟یستی تو فرستاده خدا نایآ:  و آله با اهل مکه مصالحه نمود که به نزد آن حضرت رفته و گفتمهی اهللا علیصل

. بله: فرمود

 م؟یستی ما مومن نایآ: گفتم
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. بله: فرمود

 ؟يا  تن به ذلت دادهنی چننیپس چرا ا: گفتم

 م؟یشو ی که داخل مکه مي به ما وعده نداده بودایآ:  تو در آن است، و سپس به او گفتمری خ وستی ذلت ننیا:  خدارسول

. بله: فرمود

 م؟یشو یپس چرا وارد نم: گفتم

 ؟يشو ی امسال داخل منی به تو وعده داده بودم که همایآ: فرمود

.  شدمی داخل مکه خواهيدپس به خواست خداوند به زو:  و آله فرمودهی اهللا علیرسول خدا صل. نه: عمر

 او ي برالی از شکوك او را با ذکر دليگریو آنگاه موارد د.  نموده استدی خدا و نبوت رسولش تردنی او در دنیبنابر ا: گفت) ره (دی مفخیش

 آورده و مانی ادشی اظهار تردنیاند که عمر پس از ا بعض از نواصب ادعا کرده: پس از آن گفت:  مطلوب را گرفتجهیشرح داد و سپس نت

.  والجرم در برابر آن اجماع فاقد ارزشل،ی است بدون دلییآنها ادعا:  گفتهکنی گشته است ولنیقی به لشک او مبد

: دیمف. نموده باشدی اجماعنی چني تاکنون ادعای که کسنیمن باور ندارم ا:  که گفتنی نداشت جز ایابوعمرو پاسخ: دیگو ی مدی مفخیش

  .  نداشتی گونه جوابچی او هکنیول!  بگوي از آن داری چنانچه پاسخد،یب بر تو ثابت گرد مطلنی اکنون ایول

 و شوراعمر

 پس از خود به مشورت نی کرد، درباره جانشنیقی و به مرگ خود دیآنگاه که عمر بر اثر ضربات ابولولو مجروح گرد:  آوردهدیالحد یاب  ابنزی نو

 ،ی و خشنود بود؛ علی راضشی شش نفر از قرنی که از ای وفات نمود در حالای و آله از دنهی اهللا علیلرسول خدا ص: و آنگاه گفت... پرداخت

 خودشان نی نفر را از بکی آنان به شورا بگذارم تا انیام خالفت را در م  گرفتهمی سعد، عبدالرحمن بن عوف، و من تصمر،ی طلحه، زبعثمان،

! دی شش نفر را نزد من بخواننیا: س گفتو سپ... ندی خالفت انتخاب نماي تصديبرا

 افکنده به یعمر به آنان نگاه. دیگذران ی خود را می لحظات زندگنی که او در بستر مرگ آفریپس عمر وارد شده در حال.  را خواندندآنان

 د؟ی شما چشم طمع به خالفت نداری همگایآ:  گفتشانیا

 آگاه نسازم؟ اتتانیروح شمارا از وضع اخالق وی من همگایآ: پس از آن به آنها گفتو... دند کراری ناراحت شده سکوت اختيو گفتارنیا ازآنها

 در حال ،ی هستلی بد خلق، و بخرك،ی زيمرد! ری زبياما تو ا:  رو کرده و گفتریپس به زب.  کردی نه، اعتنا نخواهمیکه اگر بگوئ! بگو: گفتند

 کی ي اگر خالفت را به تو واگذار کنم مسلمانان در بطحا برا،یطانی شگریانسان و روز د روز کی مومن، و در موقع غضب، کافر، ،يخشنود

 نی ايشوای پی چه کسدی بر تو غالب آیطانی شي آن روز که خوی باشنی مسلمفهی و اگر تو خلکنند، ی را خرد مگریکدی سر و مغز وصاع ج

.  امت را به دست تو نخواهد سپردنیوشت ا در تو هست خداوند سرنیی خصلتهانیو تا چن! مردم خواهد بود؟

 يا تو زنده:  او را در دل داشت، بدان جهت که طلحه به ابوبکر گفته بودنهی که هنوز از روز وفات ابوبکر کی آنگاه به طلحه رو کرد و در حالو

 م درباره تو هایآ:  شده باشد و به او گفتنی و او زمامدار امور مسلمی که تو نباشي چه رسد به روزکند، ی گونه با ما مخالفت منیو عمر ا

. ییگو ی نمریبگو که سخن خ:  سکوت کنم؟ طلحه گفتای و میبگو

 رسول خدا از زیو ن. ي نمودیتابی بود آن همه بدهی که به انگشت تو رسی که بر اثر مختصر جراحتشناسم یمن تو را از روز جنگ احد م: عمر

سخن طلحه : جاحظ گفته.ي حجاب گفته بودهی که در موقع نزول آی بود به خاطر سخننی تو خشمگ که نسبت بهی رحلت نمود در حالایدن

حجاب امروز همسران رسول خدا چه :  رساندند گفته بودغمبری که بعد گفتار او را به پي بود که در حضور افرادنیه حجاب ایدر موقع نزول آ

! م؟ییما با همسرانش ازدواج نما برود و ای او خواهد داشت آنگاه که از دني برايسود

 که از ی وفات نمود در حالای رسول خدا از دنیتو خودت الحال گفت: دی به عمر بگوی کسنجایاگر در ا:  پس از نقل خبر اضافه کردهجاحظ

آن گفتارت در  که نسبت به تو غضبناك بود به خاطر ی رسول خدا وفات کرد در حالییگو ی به طلحه منکی بود، و ای شش نفر راضنیا

 چه د،ی سخن را بگونی که بتواند در برابر عمر کمتر از استی ککنیول.  نخواهد داشتشی تناقض گوئنی از ای حجاب پاسخهیموقع نزول آ

!.  اعتراضنیرسد به ا
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 که معموال سخن دروغ ییز جا از آن دو خالف واقع باشد، و ایکی ستیبا ی که در گفتار عمر وجود دارد ناچار می تناقضنی توجه به ابا: مؤلّف

 بوده دروغ بوده و عمر آن را فراموش کرده است، و ی شش نفر راضنی از اغمبریپ:  کالم اول او که گفتهری ناگزشود ی سپرده میبه فراموش

. گفت ی راست بود سخن دوم را که ضد آن است نمي ونیخستاگر گفتار ن

 خالفت فی تضعي براي سازنهی و آله بسته است آن هم به منظور زمهی اهللا علی صلغمبری پي بوده که به پایی گفتار اولش افتران،یبنابرا

 بوده نیداستانش ا... شناسم یمن از روز جنگ احد تو را م: و اما سخن عمر به طلحه. خالفت عثمانتی و تقوالسالم هی علنیرالمومنیام

 و آله افکند پس طلحه هی اهللا علی به جانب رسول خدا صليری تی جشمری در انسابش آورده که در جنگ احد مالک بن زهيچنانچه بالذر

حس، پس :  گفتریو او در موقع اصابت ت.  به انگشت کوچک او اصابت کرد و آن را فلج نمودریدست خود را در برابر آن سپر نمود، و ت

. شد ی کلمه بسم اهللا گفته بود داخل بهشت منی اياگر او به جا: رسول خدا فرمود

 سی از اسماء بنت عمخشی در تاريطبر.  بودنیعمر از روز وفات ابوبکر نسبت به طلحه خشمگ:  مطلب که در خبر آمدهنی اما راجع به او

 حال آن که اکنون که با او يا  نمودهی پس از خود معرفنیعمر را به عنوان جانش: طلحه بر ابوبکر وارد شد به او گفت: دیگو ینقل کرده که م

 نی شده باشد، و خدا از سرنوشت انی مسلمفهی و او خلی چه رسد به آن موقع که تو نباشکند، ی مي چگونه با مردم بدرفتارینیب ی میهست

. ملت از تو سوال خواهد نمود

 بن سی که ابوسلمه و خنی و آله که عمر به آن اشاره کرده، هنگامهی اهللا علی اما راجع به سخن طلحه درباره همسران رسول خدا صلو

 محمد پس از ایآ:  و آله با همسرانشان ام سلمه و حفصه ازدواج نمود، طلحه و عثمان گفتندهی اهللا علی رفتند و رسول خدا صلایحذافه از دن

ش به  زد، و طلحه نظرمی رود بر زنان او قرعه خواهایبه خدا سوگند آنگاه که او از دن... می ما نتوانی ازدواج کند ولهمسرانمانمرگ ما با 

.  نازل شدفهی شرهیپس آ. سلمه  بود و عثمان به امشهیعا

(53 هیسوره احزاب، آ. ) مای ما کان لکم ان توذوا رسول اهللا وال ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عنداهللا عظو

 اری بسی کار نزد خدا گناهنی که ادیخود درآور گاه زنانش را به نکاح چی و نه پس از وفات هدیازاری باتی هرگز رسول خدا را در حدی نباو

. بزرگ است

 خداوند دی پنهان کنای را اگر آشکار يزیهر چ (54 هیسوره احزاب، آ )ما؛ی ء علی او تخفوه فان اهللا کان بکل شئایان تبدوا ش: هی آنی ازی نو

. بر آن و بر همه امور جهان کامال آگاه است

(57 هیسوره احزاب، آ. ) نای واالخره واعد لهم عذابا مهای الدنی اهللا و رسوله لعنهم اهللا فونوذی نیان الذ: هی آنی انی همچنو

.  ساخته استای خوار کننده مهی و آخرت لعنت کرده، بر آنان عذابای خدا آنها را در دنکنند ی متی آزار و اذانی که خدا و رسول را به عصآنان

 که یمند بود، چون عثمان بر عکس طلحه با خالفت او موافق بود و زمان  که به او عالقهرایت؛ ز مطلب را درباره عثمان نگفنی عمر ایول

 که ابوبکر ی موقعزی نمود، و ناری بسدی و تمجفی نمودن عمر پس از خود با عثمان مشورت کرد عثمان از عمر تعرنیابوبکر درباره جانش

 خودش آن را به نام عمر شی عثمان از پد،ی گردهوشی و در آن حال بسدیبنو) ا پس از خود رنی جانشنییمربوط به تع (هخواست عهدنام

 ست؟ینظرت درباره عمر چ: ابوبکر به عثمان گفت:  آوردهخشی در تاريچنانچه طبر. ثبت کرد

!. ستی او نیخوب بچکسیه ما انیدر م است که نهان او از آشکارش بهتر،ونی ادانم ی آنچه که من درباره عمر میدان ی تو مایخدا:  گفتعثمان

 نی مسلمي است که ابوبکر بن ابوقحانه براي عهدنیا: سیبنو:  و به او گفتدی وفات خود عثمان را طلبيماریابوبکر در ب:  آوردهزی نو

ب را به عنوان همانا من عمر بن الخطا:  ادامه داد اما بعدنی خود چني پس عثمان به انشاد،ی گردهوشی موقع بنیاما بعد و در ا: سدینو یم

 بخوان، عثمان نوشتارش را میات را برا نوشته: و سپس ابوبکر به هوش آمد و به عثمان گفت....  نمودمنیی شما تعي پس از خودم برانیجانش

 نی ب و دررمی بمیهوشی که من در حال بيدیترس یگمانم م:  گفت و بر آن صحه گذاشت، و به او گفتری او قرائت کرد، پس ابوبکر تکبيبرا

! مد؟ آدیمردم اختالف پد

.  کندری تدبي وي از او، خالفت پس از خودش را برای به عنوان تشکر و قدردانزی که عمر ندی سبب گردنهای و هم،يآر: عثمان

ل خبر  صفت که عمر در اوطانی و کافر الغضب و شلی بخزی نری که طلحه متکبر و مغضوب رسول خدابوده، و زبی در صورتنها،ی از اگذشته

 زهره لهی که او و سعد از قبنی عالوه بر اقی و ناالفی و کمان و احشام، وعبدالرحمن بن عوف ضعری صاحب تزی نوقاص یگفته و سعد بن اب
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 و  را بر گردن مردم سوار نمودهطیمع ی ابی و بنهی امی او بنی به خالفت رسانده ولشی قرزیو عثمان را ن!  کجا؟ي و زمامدارکجابوده، و زهره 

 مطالب را عمر در نیچنانچه ا.  و او را در بسترش خواهند کشتدهی از عرب بر او شوری که گروهیی المال را به آنان اختصاص داده تا جاتیب

 خالفت اعتراف ي آنان براتی که خودش به عدم صالحنی گروه شورا قرار داده با انی اانی پس چگونه عمر خالفت را در متهآخر آن خبر گف

 دانست که سرانجام ی کرده بود و مری عثمان تدبي آن شورا، تنها برالی تشکلهی که عمر خالفت را به وسنی عثمان، با اژهی است، بونموده

. دی به خالفت خواهد رسان شده و عثمادهینقشه او پ

 يا  در گردنت درآورده به علت عالقهيا  خالفت را همچون قالدهشی قرنمیب ی مایگو: عمر به عثمان گفت:  خبر آمدهنی در ادامه همچنانچه

 که درباره تو گفتم واقع ینی بشی پنیبه خدا سوگند ا...  نمودی را بر گردن مردم سوار خواهطیمع ی ابی و بنهی امیکه به تو دارد و تو بن

آنگاه که :  گرفت و به او گفت عثمان را به دستیشانی پيو سپس موها.  شد، و آن موقع است که مردم به انتقام تو را خواهند کشتیخواه

  .  که به تو گفتم بطور حتم واقع خواهد شدنهای ارای زادآور؛ی گفتار مرا بنی حوادث اتفاق افتاد انیا

 گفته دیالحد یاب  چنانچه ابنباشد ی خبر دال بر فراست و صحت حدس عمر منی است که انی اشکاالت انی پاسخ آنان از همه ادی شاو: مؤلّف

 نی عمر درباره طلحه چنیی از تناقض گوزیهمانگونه که جاحظ ن.  بجز جاحظ در باب فراست عمر ذکر کرده انديا ذکور را عدهخبر م: که

.  نبوده استشی توجه دادن او به لغزشهاياری را ی بوده که کسی چنان مهابتياراکه عمر د: عذر آورده

 که در تو حالت مزاح و نی جز ای خالفتستهیبه خدا سوگند تو شا: رو کرد و گفت السالم هی علیعمر به عل:  در ضمن خبر گذشته آمدهزی نو

.  شدی روشن رهنمون خواهقی مردم را در راه راست و طري گردفهیدعابه هست، به خدا سوگند اگر تو خل

 نی آن را از صفات مومنالسالم هی علنیرالمومنی را که موجب خدا و رسول او بوده، و خود امی که تو خصلتنیبا ا:  گفتدی عمر بابه: مؤلّف

 و يا دهی دعابه نامباشد یاش خندان، و اندوه او در قلبش پنهان م  قلبه؛ مومن همواره چهرهی وجهه فلیالمومن بشره ف: دیفرما یشمرده م

 که ین عاص، و هنگام مانند عمرو بند،ی به آن حضرت بگويا  سخن را با اضافهنی جرات کرده همزی ننی تو منافقفتار گنیبخاطر هم

 که دیگو ی مانینابغه عمرو بن عاص درباره من به شام ابن! شگفتا:  درباره او گفته فرمودی مطلبنی که عمرو بن عاص چندی شننیرالمومنیام

.  است، حقا که به دروغ سخن گفته و به گناه نطق کرده استگری بازيدر او دعا به است و او مرد

 يا  که تو داشتهی به مراتب از خشونتی روشن است که آن خوش خلقم،یری بپذالسالم هی علنیرالمومنی نسبت به ام تو راي افترانی ما ااگر

 سبب بوده که مردم از نیتر است تا انسان خشن و ترشرو، و به هم  و راغبتر لی طبع مردم نسبت به انسان خوشخو متمارایبهتر بوده است؛ ز

.  جانش تمام شدمتی هم به قنیرس داشتند و همحضور در صف اول نماز جماعت او ت

 که در صف اول نی از ادی مانع گردبتشی که عمر کشته شد من در نماز جماعت او حضور داشتم، و هيروز: دیگو ی ممونی عمر بن مچنانچه

 بود او را با ستادهی عقب اای جلو ی و اگر کسنمود ی عمر عادت داشت که قبل از شروع نماز شخصا صف اول را منظم مرای زم؛یشرکت نما

 با رهی هنگام ابولولو، غالم مغنی در اآورد، ی مي هوا به جایکی و معموال آن را در موقع تاردی پس به نماز صبح مشغول گردنواخت ی مانهیتاز

..  درآورديسه ضربه خنجر او را مجروح نموده از پا

 قی خدا و راه خدا و طري خالفت مردم را به سوي بوده که در صورت تصدیها کس تنالسالم هی علنیرالمومنی در هر حال اگر چنانچه امو

 گری دزی چن،ی هم جز ای آسماني بنا به گفته عمر، و روشن است که تنها هدف خداوند از فرستادن رسوالن و کتابهانموده ی متیروشن هدا

 که آن نی کند، نه ای معرفنی مسلمفهیوص او را به عنوان خل واجب بوده که حالت دعابه او را تحمل نموده و بالخصر پس بر عمست،ین

 نفر از افراد شورا قرار داده و در واقع هم با حکم نمودن عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان که تنها کیحضرت را در صورت ظاهر همانند 

. دینمانظرش به عثمان بود او را خارج 

 از آنان هستم یکی عمر که من کرد ی احدهم؛ گمان میزعم ان: دیفرما ی مهیدر خطبه شقشق السالم هی جهت آن امام بزرگوار علنی به همو

.  تحکمونفی فما لکم کيهدی اال ان يهدی امن ال تبعی الحق احق ان ی اليهدیافمن :  بود کهدهی عمر گفتار خدا را نشنایو آ.  به دروغیعنی

 تی که خود هدانی مگر اابدی ی که راه نمی کسای شود يروی سزاوارترست پکند یم ي که خلق را به حق رهبری کسایآ)35 هی آونسی سوره (

. د؟یکن ی چگونه حکم مشود یشود، شما را چه م
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دی رسول خدا را به عقب کشانعمر

و به نزد رسول خدا رفته  رفت فرزند و بستگان اایاز دن) نیسرکرده منافق(ی که عبداهللا بن ابیهنگام: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

 شی موقع عمر پنی در اد،ی نماز گرديای و مهرفتیرسول خدا درخواست آنان را پذ. و از آن حضرت خواستند تا بر جنازه عبداهللا نماز بخواند

 نکرده است؟ ی نهنیمگر خداوند تو را از نماز خواندن بر منافق:  و گفتدیرفت و آن حضرت را به عقب کشان

استغفر لهم او ال تستغفر لهم ان :  نمودم و به من گفتهاری ساخته و من خواندن را اختری باره مخنیخداوند مرا در ا: ه او فرمود خدا برسول

)80 هی سوره توبه، آ(. لهمغفراهللای مره فلن نیتستغفر لهم سبع

 خدا هرگز آنان را نخواهد ینها از خدا آمرزش طلب نکن، اگر هفتاد مرتبه هم بر آای طلب مغفرت بکن یخواه ی آنان ميتو برا! غمبری پيا

پس مردم از جرات و جسارت عمر . کردم ی بر آن اضافه مآمرزد ی از هفتاد بار استغفار او را مشی که خداوند با بدانستم یو اگر م. دیبخش

سوره )  قبره؛ ی منهم مات ابدا اوال تقم عل احدی نازل شد وال تصل علفهی شرهی و آله تعجب نمودند، و آهی اهللا علینسبت به رسول خدا صل

. ستی آن منافقان حاضر نشده و بر جنازه آنها به دعا ناتی هرگز به نماز مگرید (84 هیتوبه، آ

.  را ترك کردنی رسول خدا نماز خواندن بر منافقگری پس از آن دو

 از عمر نسبت به رسول خدا ی جراتنیابراز چن:  گفت کهدیامردم از جرات و جسارت عمر در شگفت شدند ب:  که در خبر آمدهنیا: مؤلّف

 کردن رسول خدا و تی او از وصيری تکرار شده است، مانند جلوگزی نيگری مورد نبوده بلکه در موارد دنی و آله منحصر به اهی اهللا علیصل

. و عمل رسول خدا اعتراض نمود می نسبت به تصمزی نهیبی صلح حدانی بزرگوار، و گذشت که در جرن به آیی گوانینسبت هذ

 و پس از آن د،ی عمل عمر نازل گردقی و تصددیی قرآن در تافهی شرهی خبر آمده که پس از وقوع آن ماجرا آنی که در آخر همنی عجب او

 درست گفته کنیند، ولاند خالف او عمر را اصالح کن  مطلب خواستهنی نماز نخواند، و با جعل ای و آله بر منافقهی اهللا علی صلغمبری پگرید

. ان الکذوب ال حافظه له؛ دروغگو حافظه ندارد: هآن که گفت

 ایآ:  به او گفتد،ی و آله را به عقب کشهی اهللا علی صلامبری که عمر پیموقع:  رفته که در اول خبر آمدهادشی جعل کننده زی خبر ننی در او

 ، بودهانی جرنیقبل از ا... وال تصل: هی که نزول آنی است در ایحی گفتار صرنی؟ و ا نکرده استی نهنیخداوند تو را از نماز خواندن بر منافق

 است نه یهی تنزهی در آی او روشن نموده که نهيو رسول خدا هم برا.  استهی آنی که عمل رسول خدا بر خالف اکرده یو عمر تصور م

. دی نخواهد فهمیول اقی که امام نفهمد، ماموم به طریی سهل است، در جاکنی ول؛یمیتحر

   مشابهموارد

 در نی از مشرکی که گروهیهنگام:  آوردهدیالحد یاب  از جمله ابنستندیاند کم ن  آنان جعل کردهي اساس که برای گونه مطالب بنی البته او

 با ابوبکر و عمر مشورت نی مشرکي بالغ بر هفتاد نفر به اسارت لشکر اسالم درآمدند، رسول خدا درباره اسرازی نیجنگ بدر کشته و جمع

 ي قونی ما در برابر مشرکی مالهی تا بندیری و برادران ما هستند، به نظر من از آنان فدا بگلی همه عموزادگان و فامنهایا:  گفتبکرابو. کرد

نظر تو :  و آله به عمر فرمودهی اهللا علیآنگاه رسول خدا صل.  باشندیی ما دست و بازوي نموده براتی آنان را هداندهیگشته، و بسا خداوند در آ

 را لی عقزی تا گردنش را بزنم، و ندی از بستگان عمر به من بدهیکی اسرا فالن شخص را انی است که از منیاعتقاد من ا: ست؟ عمر گفتیچ

 نسبت به يا  و عالقهلی گونه مچی ما هي را بزنند، تا خداوند بداند که در دلهاشانی تا گردنهادی و برادر حمزه را به حمزه بده،یبه عل

 رسول خدا به سخن عمر گوش نکرد و به گفته ابوبکر یول. نندی سران و رهبران مشرکنهای که ادیآنان را بکش: و گفت.  نداردد وجونیمشرک

. دی کار خود گردنی گرفتار اندهیاما در آ.  نمود و از آنان فدا گرفته و سپس آزادشان کردلیم

به من هم :  و گفتمدم،ی از آنان سبب پرسند،یگر ی که او با ابوبکر نشسته و هر دو مدمیبه نزد رسول خدا آمدم و دو آنگاه من : دیگو ی معمر

 است، و نی مشرکي من بخاطر فدا گرفتن از اسراهیگر:  و آله فرمودهی اهللا علی صلغمبریپ. کنمی و گرنه تباکمی گرفت بگرام هی اگر گردییبگو

.  شده استتر کی هم به من نزدیکی در آن نزدیره به درختعذاب شما از آن درخت اشا

!  ما بشودری دامنگي بود در اثر مخالفت با عمر شرکینزد: فرمود ی و آله مهی اهللا علی که رسول خدا صلکند ی عمر نقل مپسر

 صائب بوده نه رسول خدا شیوده که در را عمر بنی ارای نه آن حضرت را؛ زنمود ی مغمبری بود که خداوند عمر را پنی حق ان،یبنابرا: مؤلّف

!  و آلههی اهللا علیصل
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آنان را بکش که سران و رهبران :  و آله گفتهی اهللا علیعمر به رسول خدا صل:  که در آن آمده کهنی از جمله شواهد بر کذب آن خبر او

 بدر او را ي برده نشده و نه در ضمن اسراخیتار از او در ی نداشته، چرا که نامی عمر که قطعا وجود خارجلی فامایپس آ. نندیمشرک

 بطور اجبار آنان را به جنگ آورده بودند؟ چنانچه شیاند که قر  بودهنی از سران مشرکلی عباس و عقای بوده و نی مشرکيسااند از رو شمرده

 که بطور اکراه به جنگ شناسم ی آنان را مری هاشم و غی از بنیمن کسان:  خود فرمودارانی آمده که رسول خدادر روز بدر به ي طبرخیدر تار

 در جنگ بدر نیو رهبران مشرک.دی هاشم را نکشی کس از بنچی رو هنی با ما نداشته اند، از ادنی در جنگيا زهیاند و خود انگ آورده شده

بدر از رهبران نبوده و بعد در  در جنگ زی نانی ابوسفیاند که در جنگ کشته شده اند، و حت  بودهگری دی و گروهبهیابوجهل و عتبه و ش

 انی ابوسفشدند ی کشته نمنی آنان گشته که در اشعار آنان آمده که اگر در جنگ بدر سران مشرکيجنگ احد و احزاب از سران و روسا

... دیگرد ی نمسیرئ

 انیمثل ابوبکر در م:  و آله فرمودهی اهللا علی صلغمبری بدر با هم اختالف کردند پيآنگاه که ابوبکر و عمر درباره اسرا: اند که  از جمله آوردهو

 فانه یفمن تبعن:  است که گفتمی مانند ابراهی الهيای انبانیو در م.  و عفو خداوند استي آور خشنودامی است که پلیکائیفرشتگان مانند م

سوره .... ) بهم فانهم عبادك و ان تغفرلهمان تعد:  است که گفتیسیو مانند ع ( 36 هی آم،یسوره ابراه ) می فانک غفور رحی و من عصانیمن

)118 هیمائده، آ

 که یو مانند موس (26 هیسوره نوح، آ ) ارای دنی االرض من الکافریرب ال تذر عل:...  مانند نوح است که گفتامبرانی پانی مثل عمر در مو

)88 هی آونسیسوره ... )  اموالهمیربنا اطمس عل: گفت

 لی آمده جعل شده است، و دلالسالم هی علنیرالمومنی که در فضائل امي در برابر اخبارهی است که به دستور معاوي خبر از جمله اخبارنی او

 در سوره مائده است که در آخر عمر رسول خدا نازل شده یسیگفتار ع:  کهنی آورده از ادیالحد یاب بر مجعول بودن آن به جز آنچه که ابن

 ي آور رضا و خشنودامی پلیکائیم:  کهنیدر جنگ بدر که در سال دوم از هجرت اتفاق افتاده فرموده است، ا آن را غمبری چگونه پن،یابنابر 

 از اساس غلط بوده و مقام هی تشبن،ی مورد، بنابر اکی نه هر دو در گر،ی دي آورنده عذاب در موردلی مورد و جبرئکیخداوند است در 

  . زه است آن منانی و آله از بهیعل اهللا ی صلغمبریپ

  ری عمر با زبییمدارا

بر :  خانه را خلوت نموده به من گفت،ی انجام کار خصوصي عمر برايروز: دیگو ی بن اسلم از پدرش نقل کرده که مدیز:  آوردهدیالحد یاب ابن

عمر :  شود، پس به او گفتم داخل خانهخواست ی مری زبامد،ی شد و من از او خوشم نانی از دور نماری هنگام زبنیدر ا... ستمیدر خانه با

 به من ننموده خواست وارد شود، در یی اعتنای بری زبی اجازه ورود و مالقات نداده است، ولی است و به کسی شخصي از کارهایمشغول بعض

رگشت، من نزد و آنگاه ب.  شدي که خون از آن جاري ام کوفت بطورینی بر بری قرار دادم، ناگهان زباش نهی هنگام من دستم را جلو سنیا

. ریزب:  تو را شکسته است؟ گفتمینی بی چه کسد؛ی افتاد با تعجب پرسام ینی بی و نگاهش به شکستگدیعمر رفتم، عمر چون مرا د

 عمر به دمید. دیگو ی عمر به او چه منمی خواست بر عمر وارد شود من هم به همراه او رفتم تا ببری که زبی وقتد،ی را نزد خود طلبری زبعمر

 ؟یکن ی با من مردم را خون آلود مداری بخاطر دای آي کردنیچرا چن:  گفتریزب

 ما، ي براایآ:  او را در آورد و به عمر اعتراض کرد و گفتي تکرار نمود ادايزی را با لحن مسخره آمي گفتار ونی در پاسخ عمر چند بار اریزب

. اند  نکردهنی از تو نسبت به من چنشی به خدا سوگند نه رسول خدا ونه ابوبکر پ،يگذار یدربان م

 کند ی می عمر از او عذرخواهدمی که دیوقت: دیگو یاسلم م.  داشتمیمن در آن موقع کار خصوص:  عمر مانند عذرخواهنده به او گفتپس

:  به من گفتيه منظور دلدار موقع عمر به من رو کرد و بنی هم از نزد او خارج شد، در اری و زبرد،ی که حقم را از او بگنی شدم از اوسیما

..  من قبول دارمدی پس من هم گفتم حق من حق شماست، هر چه کنیدان ی بود و تو سوابق آثار او را مری شخص زبنیا

 زده بود ي که در مطاف به مردیلی سکی که قبال از پادشاهان روم بود بخاطر همی شد آن عدالت عمر که خواست از جبله بن اچه: مؤلّف

 کی که پسر خودش را بخاطر ی احکام الهي به روم رفت و چه شد آن شدت تعصبش در اجرادهی که به ارتداد او منجر گردرد،یگقصاص ب

  !  دارد؟ی چه معنری او با زبي گونه مداهنه و سازشکارنی انجای و در اد،ی مرگ او گردهگناه دو بار حد زد که منجر ب
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  رهی عمر از مغتیحما

 بن شعبه رهی زنا مغي ماجرای و بررسقیعمر در صورت ظاهر به منظور تحق: دیگو ی عمر بن شبه نقل کرده که مدیاز ابوز ی در اغانابوالفرج

 ابوبکره، نافع، شبل بن معبد ي جلسه سه نفر از شهود به نامهانی را به نزد خود فراخواند، در اي وي و شهود بر زنارهی جلسه داد، مغلیتشک

 عمر چون نگاهش به او افتاد، دی گردانی شهادت از دور نماي اداي براادی موقع زنیدر ا...  دادندی گواهرهی مغينا و کامل بر زحی صرربطو

 داد که ی گواهيا  به اشاره عمر به گونهادی را بر زبان او خوار نخواهد کرد، پس زي که هرگز خداوند مسلمان مهاجرنمیب ی را میکس: گفت

.  کنيو بر آن سه شاهد حد افترا جار! زیبرخ:  گفترهی گفت و به مغری هنگام عمر تکبنی ناقص دانست، در ااعمر آن ر

 از تمام شدن چهار بار شی لواط خود اقرار نموده پای را که به زنا ی کسدی بای است که قاضنی جمله آداب و سنن شرع در باب قضا ااز: مؤلّف

 گونه نی االسالم هی علنیرالمومنید چنانچه در فصل چهارم از بخش نخست گذشت، که ام کنقی و تشونیاقرارش او را به رجوع از اقرارش تلق

 عمل کرده ادیآن چنان که عمر درباره ز.  شهادتش منع کندي او را از ادای وجود ندارد که قاضيزی چنی در باره شاهد، چنیعمل کرد، ول

 به لفظ خاص حی از عمر از تصريل و تمام بود، و تنها او بخاطر جانبدار شهود کامری مانند سازی نادی زی گواهقتی که در حقنیاست با ا

.  بوددهیامتناع ورز

 بوده است، و بر نفاق او نی که بالشک او از منافقنی بوده چنانچه در گفتار عمر آمده با انی از مهاجررهی که از کجا که مغنی اگر،ی دمطلب

 نماز صبح را چهار رکعت ی بن عقبه را که در حال مستدیکه به او اعتراض کردند که چرا ول ی داده، هنگامیگواه) عثمان( سوم آنان فهیخل

 و آله خونش را مباح نموده بود، هی اهللا علی قرآن بر کفر او نازل شده و رسول خدا صلهی را که آسرح ابن ی ابنی مردم خوانده، و همچنيبرا

 بن شعبه را که در فسق و رهی مغزیخ اعتراض کنندگان به کار عمر استناد کرد که او نعامالن و کارگزاران خود قرار داده، عثمان در پاس

.  از آنها نداشته عامل خود گردانده استیفجور دست کم

آن .  داده استی گواهرهی عمر، و حکم او در شورا، بر نفاق مغي از شش نفر شورایکی عبدالرحمن بن عوف از جمله عشره مبشره، و زی نو

بخدا سوگند اگر :  عثمان به عثمان گفتندی به منظور خوشارهی مغدی برگزفهی نمود و او را به عنوان خلعتیکه عبدالرحمن با عثمان بهنگام 

 اگر ،ییگو یبخدا سوگند دروغ م:  گفترهی موقع عبدالرحمن به مغنیدر ا. میداد ی نمعتی کرده بودند، ما هرگز با او دست بعتیب يگریبا د

 و تو ،یگفت ی خود به او ميوی سخن را هم بخاطر مصالح و منافع دننی و همينمود ی معتی با او بزی کرده بودند تو نعتی ب هميگریبا د

. یانینما ی که در ظاهر خودت را میستیآنگونه ن

 قی و تشوبیبرداشت ترغ امت اسالم را در ي او نابودي که زمامداردیزی دشی را به استخالف فرزند پلهی است که معاوی همان کسرهی مغو

 را برخالف مقررات شرع وادار به هی است که معاویو او کس.  از کار برکنار کندشیری را به علت پرهی خواست مغهینمود، آن هنگام که معاو

 زهی شده بود، به انگ متولدادیبا مادر ز) انیابوسف (هی پدر معاوي از زنارای و برادر خود دانست زانیاد نمود او را فرزند ابوسفیاستلحاق ز

 که ابوبکر به سی از اشعث بن قرهی مغيهای و تبهکاراتیو جنا.  درباره او انجام داده بودادی از بر طرف نمودن حکم رجم که زيسپاسگزار

 رایتر بوده؛ ز ن فزوگذاشت یاش نم  را کشته بود و زندهي به نزد او آورده بودند، وری که او را اسیموقع!  کاشيا: کرد یهنگام مرگ آرزو م

.  دست داشته و به آنها کمک نموده استي زمان خود به نحويهای و ستمکارهای در تمام فتنه گررهیمغ

 هی اولنیمهاجر: عباس گفته بود که  قبال گذشت که عمر به ابنرای زه؛ی اولنی دانسته، آن هم از مهاجرنی چگونه عمر او را از مهاجرن،یبنابرا

 به بوده که آنان را ی کسنی او نخسترای باره بوده؛ زنی آنان در انیتر  از پرنقشرهیبرسد و مغ) نیرالمومنیام( شما ارینگذاشتند خالفت به 

.  فکر انداخته استنیا

 خانه  که آنان بر دری در حالگذشت ی از کنار ابوبکر و عمر مرهیمغ: دیگو ی نقل کرده که مدی از ابوزي جوهرفهی از سقدیالحد یاب  ابنچنانچه

 د؟یکن ی چه کار منجایا:  به آنان گفترهی رحلت نموده بود، مغای و آله نشسته بودند و آن وجود مبارك تازه از دنهی اهللا علیرسول خدا صل

. می کنعتی آمده با او برونی تا از خانه بمیهست) نیرالمومنیام( مرد نیمنتظر ا: گفتند

.  ساعده رفتندی بنفهیپس آنان برخاسته و به سق. ابدی تا توسعه دی گسترش دهشی قرانیخالفت را در م:  به آنان گفترهیمغ

 که ی از جمله موقعنمود، ی میزنی راشانی بوده و براازمندی نرهی او مغری خالفتشان به فکر و تدبيها هی همواره آنان به منظور استحکام پاو

 گرفتند که خالفت ابوبکر را نقض کنند، می تصمالسالم هی علنیرالمومنی امانیعی از شگری دی و جمعفهیمقداد و سلمان و ابوذر و عمار و حذ
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 است که عباس را نیصالح در ا:  به آنان گفترهی نمودند، مغیی و چاره جوفی تکلنیی فرستاد و از او تعرهی را به نزد مغی و عمر کسبوبکرا

 رهیو چگونه عمر حکم رجم را از مغ. دی آسوده خاطر باشی علهیا از ناح تدی در خالفت قرار دهیبی او و پسرانش بهره و نصي و برادینیبب

 لقب نی خود را به اکرد ی که ابوبکر جرات نمی خوانده، در حالنیرالمومنی بوده که عمر را به عنوان امی کسنی که او اولنی با اسازدبرطرف ن

 نی که خود عمر بعدها به آن اقرار نموده، و همچننی برداشته ارهی مغ را ازی که عمر حد ثابت و مسلمنی بر الی دلنی بهترو. ملقب گرداند

. اند  فرمودهرهی مطلب را درباره مغنی داده، ای آنان گواهی که قرآن بر پاکی دو امام معصومهماالسالمی و فرزندش امام حسن علنیرالمومنیام

 را که ی به حج رفته بود، اتفاقا در موسم حج زنی سالرهی مغي زنايراکه عمر پس از ماج:  آوردهی اعتراف خود عمر؛ ابوالفرج در اغانامام

نسبت به من تجاهل !  بر تويوا:  گفترهی موقع عمر به مغنی آن روز در آنجا حضور داشت، در ازی نرهی و مغد،ی با او زنا کرده بود درهیمغ

 از آسمان بر من ترسم ی که منی مگر انمیب ی گاه تو را نمچید، و من ه بخدا سوگند گمان ندارم که ابوبکره در باره تو افترا بسته باش؟یکن یم

.  را نداشت که از آسمان بر او سنگ بباردی ترسنی نکرده بود هرگز چنلی تعطرهی را درباره مغیو چنانچه عمر حد ثابت. سنگ ببارد

 او را ابمی دست رهیاگر بر مغ: فرمود ی مالسالم هی علیکه عل: ه آوردی اغانزی ننهی زمنی را در االسالم هی علی علنیرالمومنی امشی اما فرماو

. سنگسار خواهم کرد

 و چنان کرده است، پس عمر نی چنرهی که مغدهم ی میگواه: گفت ی شده بود، مي نقل شده که ابوبکره پس از آن که حد افتراء بر او جارو

را سنگسار خواهم نمود، ) رهیمغ( تو اری من هم ی بزنانهیاگر ابوبکره را تاز: فرمود به عمر نیرالمومنی گرفت که دوباره به او حد زند، اممیتصم

.  منصرف کردمشی او را از تصملهی وسنیو بد

حقا که حد :  فرمودرهی به مغهیکه امام حسن در مجلس معاو:  آوردهدیالحد یاب  باره ابننی در االسالم هی حضرت امام حسن علشی اما فرماو

.  را از تو برطرف نموده که خداوند از او سوال و بازخواست خواهد نمودی و ثابت بوده و عمر حقی تو قطعخدا درباره

 امدهی ندی که در حد قذف دستور به تشدنی زده است، با اانهی تازدتری شهود شدری که ابوبکره را از سانی اهی قضنی عمر در اگری گناه دو

 را ذبح يگوسفند:  و ناتوان شده بود که مادرش گفت فی ضعاری زد، او بسانهی که عمر ابوبکره را تاز آمده پس از آنیچنانچه در اغان. است

. نموده و پوست آن را بر کمر خود ببندد

.  بوددهی که به او رسيدی نداشت جز ضربات شدی و نقاهت ابوبکره علتيماری بنیا: گفت ی از پدرش نقل کرده که ممی خبر، ابراهيراو

 ؟يری را بپذمی گواهندهی تا در آیده یمرا توبه م: که عمر پس از آن ماجرا ابوبکره را توبه داد، ابوبکره به عمر گفت: آورده زی نو

. يآر: عمر

از : گفت ی مخواندند ی می شهادتي ادايو از آن پس هرگاه او را برا.  نخواهم دادی گواهي دو نفرچی هنی من تا زنده هستم بی ولابوبکره،

.  شهادت مرا فاسد وتباه نموده استادی چرا که زد،ی بخواهيرگید

 نی را لوث کرده است، وگرنه ابوبکره با اهی عمر، قضنی با القاء و تلقادی است که ابوبکره در شهادتش صادق بوده و زنی همه دال بر انهای او

 ) ون؛ بالشهداء فالئک عنداهللا هم الکاذباتوایفاذلم :  فرمودهیعال تي خدارای زماند ی بوده بر آن گفتار خود ثابت نميا که مرد بظاهر آراسته

. ندی دروغگوی آنان نزد خدا مردماورند،یپس اگر شاهد ن (13 هیسوره نور، آ

.  تا آخر بر آن گفتار خود ثابت و پا برجا بوده استی آن که ابوبکره بنا به نقل ابوالفرج در اغانحال

 چنانچه در بخش اول گذشت و دهد ی فرمان مشی وادار به اقرار به زنا نموده و به سنگساردی را با تهدیستن زن آبی عمر گاهچگونه: مؤلّف

! کند؟ ی ميری و پس از اسالم معروف به فحشا بوده جلوگتی که در زمان جاهلی شهادتش درباره مرد منافقي را از اداي هم شاهدیگاه

 بر تشی والامی که در انی آن را داشته تا ازی بوده، و پس از اسالمش نتی مردم در جاهلنیرتر زناکارهی نموده که مغتی روای مدائنچنانچه

.  استدهیبصره آشکارا و برمال گرد

 که دی ناشناس رسي پس به مردکرد، ی کوفه و نجف گردش مرونی که فرماندار کوفه بود در بی زمانرهی مغيروز:  آوردهی در اغانابوالفرج

 ؟ییگو ی چه مرهی خود مغریدرباره ام:  به مرد ناشناس گفترهیمغ... شناخت یرا نم يگری کدام دچیه

.  استرهی کوفه، مغری شخص، امنیخدا دهانت را بشکند ا:  بن اسود به آن مرد گفتثمی هنگام هنیدر ا.  زناکار استياعو: گفت

!. گفتند ی بود که مردم درباره او می که گفتم سخننیا:  پاسخ دادمرد
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 هی اهللا علی که از رسول خدا صلی هستیتو کس:  گفترهی به مغهی در مجلس معاوالسالم هی علی نقل کرده که حسن بن علدیالحد یاب  ابنزی نو

 ی است اما در صورتزیبله، جا:  که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند، پس رسول خدا به تو فرمودی به زني است مردزی جاای آيدیو آله پرس

. ي که تو زناکاردانست ی رسول خدا مرای به تو بود، زضی تعرنیقصد زنا نداشته باشد، و اکه 

 که پس از وقوع نی اش، اندهی به آدی نموده بخاطر تشکر از خدمات گذشته او و امتی حمارهی از مغهی قضنی که، عمر در انی بر اگری دلی دلو

 در د،ی کوفه گردانری امکنی مردم در آن باره، او را از امارت بصره معزول نموده وليوها ماجرا و انتشار آن در شهر بصره و نقل و گفتگنیا

 بهیقت چنانچه ابن.  برخورد عمر با او ضرب المثل شدنی که اي کوفه در آن زمان مهمتر از بصره بوده، بطوررای او؛ زي بود برایعی ترفنی ااقعو

 عزله عن البصره و ره،ی المغی علنیرالمومنی کما غضب امکیغضب اهللا عل: گفتند ی مگریکدیمردم به :  گفتهنیریمحمد بن س:  آوردهونیدر ع

.  الکوفهی علستعملها

.  غضب نمود، او را از امارت بصره عزل، و بر کوفه گماردرهی بر مغفهی تو را غضب کند آن گونه که خلخدا

 یاسب:  آمدهضاحی بوده است چنانچه در اکی جهت با او شرنی در ازی ابوبکر ن اختصاص به عمر نداشته،رهی از مغي گونه جانبدارنی البته او

 اسب را به او ببخشم؟ نی که ايکجاست اسب سوار ماهر:  ابوبکر آورده بودند، ابوبکر به حاضران گفتي براهیبه رسم هد

. من:  از انصار گفتیجوان

.  کردنی ننموده او را توهیی به جوان اعتناابوبکر

 ینی سخن جوان برآشفت و با زانو به بنی از ارهیمغ.  من از تو و پدرت هم بهتر استيبخدا سوگند اسب سوار:  به ابوبکر گفتيانصار جوان

 ماجرا را ی ابوبکر وقترندی قصاص بگرهی گرفتند از مغمی باخبر شدند تصمانی جرنی که انصار از ایموقع.  او را شکستینیور شده ب او حمله

بخدا سوگند !  قصاص خواهم گرفترهی آنان از مغي من براپندارند ی که میاند کسان  کردهالیچه خ: ردم خطبه خواند و گفت ميرا بدیشن

. رمی قصاص بگرهی آنان از مغي کنم بر من آسانترست تا برارونی که آنان را از وطنشان بنیا

  . رفتی او نپذی ولردی قصاص بگرهی عمر از ابوبکر خواست تا از مغهی قضنی در همرای از عمر بوده؛ زشی برهی ابوبکر از مغتی بلکه حماو

  نیرالمومنی و فرمان قتل امابوبکر

اند   کردهتی عامه رواي از فقهاگری دی بن عبداهللا و جمعکی و شراشی و حسن بن صالح و ابوبکر بن عنهیی بن عانیسف:  فضل آمدهضاحی ادر

 آورد در آخر نماز ي را بزن، و چون نماز صبح را با مردم بجای که من از نماز صبح فارغ شدم گردن علآنگاه:  گفتدیابوبکر به خالد بن ول: که

 خود ساکت نشست که ي در جاي به قدررانی متفکر و حدی که سالم نماز را بگونی شده در فکر فرو رفت و بدون امانیاز آن فرمان خود پش

 السالم هی علیو عل. آنچه که به تو دستور داده بودم انجام مده و سپس سالم داد!  خالديا: فت بود آفتاب طلوع کند، و آنگاه سه بار گکینزد

 پنهان کرده بود راهنشی پری را در زرشی که خالد شمشی هنگام حضرت به خالد رو کرده در حالنی در اخواند، ی کنار خالد نماز مرآن روز د

 ؟يداد ی آن کار را انجام مایآ: به او فرمود

. آوردم ی را بر سر تو فرود مریبله بخدا سوگند شمش: الدخ

 که دانه را شکافته و یی سوگند به خدا،ی را انجام دهي کارنی چنی که بتوانی تو کوچکتر از آن،ي شدهی و فرومایدروغ گفت: السالم هی علیعل

مومن و ( از دو گروه کی که کدامدادم یهد شد، به تو نشان م گذشته، واقع خوای الهری آنچه که از قلم تقدنکهی اگر نبود ادهیموجودات را آفر

 اراده و نی درباره ادییگو یچه م:  گفتندعی و وکیوح  و ابنانی به سفیبعض: دیگو یفضل م. استتر فیروزگارش بدتر و سپاهش ضع) کافر

...  بوده که انجام نگرفته استی پاسخ دادند گناهی که ابوبکر گرفته؟ همگیمیتصم

 قتی از شما آن را کتمان نموده و دور از حقی گروهکنی ولدیا  است که خود شما درباره ابوبکر نقل کردهیتی روانیا: دیگو یاه فضل م آنگو

 مسأله، که هرگاه نمازگزار پس از خواندن نی خود در کتاب الصلوه در ای فقهي حال آن که شما در کتابهادارند، یدانسته آن را اظهار نم

 را ثی حدنی در بغداد ای قاضوسفیو ابو.  عمل ابوبکرنی هملی است به دلحی نماز او صحدیا  از او سر زند، گفتهیاز سالم مبطل شیتشهد و پ

 او را از سخن گفتن وسفی فرمان داده بود؟ ابوزیابوبکر خالد را به چه چ:  از آنان به او گفتیکی از شاگردان خود نقل کرده، ی گروهانیدر م

!  کار؟نیخاموش تو را چه به ا: او گفت به هبازداشت
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 نیتر از ا  جائرانهی حکمی کره خاکنی با او بوده، پس در اعتی به بی و فرمانبردار ابوبکر و راضعی مطیبه خدا سوگند اگر عل: دیگو ی مفضل

 و و آله درباره اهی اهللا علی صلامبریه پ بوده کی او کسارانشی را صادر کند که به اقرار خود او و ینخواهد بود که او ابوبکر فرمان قتل کس

 که نی از اد،یگو ی معهی نبوده پس مطلب چنان است که شیو اگر راض.  بوده استزی ني ومی و تسلعی به بهشت داده ، حال آن که مطیگواه

.  او بوده استتی گرفتن ابوبکر بر او بدون رضایشیپ

 در فضائل ابوبکر هی مجعول بکرثی است در برابر احادعهی از مجعوالت شثی حدنیا:  گفتهدیالحد یاب  تعجب است که ابني جایبس: مؤلّف

 خود در کتاب الصلوه به آن استدالل ی در کتب فقهزی آنان نياند، و فقها  کردهتی از اکابر آنان، آن را روايادی که افراد زنی با توجه به ارایز

 از استاد گری دي در جادیالحد یاب  خود ابننکهیبا ا! داند؟ ی معهی آن را از مجعوالت ش چگونهگران،ی و دی قاضوسفی از جمله ابود،ان نموده

 ي آمده از او فتوافه،ی شاگرد ابوحنل،ی نزد زفر بن هذيمرد: دیگو ی نبوده نقل کرده که معهی که بنا به گفته او شبیخود ابوجعفر نق

 ابوبکر در رای است؛ ززیجا:  حدث پرسش نمود؛ زفر گفتای ری فعل کثای سخن گفتن  سالم مانندری بر جواز خروج از نماز به غی مبنفهیابوحن

. تشهد نماز خود آن سخن را گفت

 سخن ابوبکر چه بوده؟ د؛ی پرسمرد

. کار نداشته باش: زفر

. ب است مرد از شاگردان ابوالخطانی بودم ادهی من قبال شندی کنرونیاو را ب:  موقع زفر گفتنی اصرار کرد در امرد

 که یهنگام:  نوشته آمدهبکر ی به محمد بن ابهی که معاويا  که ابوبکر آن فرمان را به خالد داده باشد، و در نامهنی ندارد، اتعجب: مؤلّف

فت رسول را گرفته و درباره خال) یعل( بودند که حق او ی کساننی وفات نمود پدر تو و فاروق او نخستای و آله از دنهی اهللا علیرسول خدا صل

 ي درباره ودی با خود دعوت نموده و چون امتناع ورزعتی وارد شده بر آن اتفاق کردند و سپس او را به بزیاهللا با او از در مخالفت و ست

  ...  خطرناك گرفتنديمهایتصم

  رهی قتل مالک بن نويماجرا

 عمر د،ی نزد عمر مطرح گردرهی قتل مالک بن نوي ماجرا:دیگو ی نقل کرده که مشمهی از اعمش از خدی بن عبدالحمریجر:  آمدهضاحی ادر

و من درباره منصرف ). نه مرتد آنچنان که خالد ادعا کرده بود( مسلمان بود ي که وی مالک را کشت در حالدیبخدا سوگند خالد بن ول: گفت

 که احساس ی زکات وقتنیباره حکم قتل مانع درنیو همچن. رفتی او نپذی با او گفتگو نمودم ولاری قتل مالک بسمیساختن ابوبکر از تصم

 روز که کی که از او داشتم سکوت نمودم، و اتفاقا یاسی است، به علت ترس و دهی فای گشته و کوشش من در او برهی بر او چطانیکردم ش

و من . ی و دلسوز هست از اسالم مهرباننی تو بر اهل کفر و مرتدایگو:  کردم برگشت و به من گفتاو با يادی خصوص صحبت زنیدر ا

.  آن کس که خون آنان را مباح نموده نسبت به اهل کفر دلسوزتر استدانم ی می به او ندارم، ولیپاسخ

 که نی نه ادادند، یاند که زکات خود را به ابوبکر نم  بودهی زکات مقصود او همان کساننی درباره قتال با مانعزیو ن:  که عمر گفتهآنجا: مؤلّف

 فقرا و مستمندان انی و آله در مهی اهللا علیما زکات مالمان را مانند زمان رسول خدا صل: گفتند یجوب زکات باشند، بلکه ممنکر اصل و

 کنند با ي از زکات خود به من هم خودداری اگر از پرداخت اندکیحت: گفت ی و مرفتهی و ابوبکر از آنان نپذم،یینما ی صرف ممانمحل خود

. دیآنان خواهم جنگ

 است که ابوبکر يزیاشاره به همان چ...  گشتهرهی نفس بر او چطانی شدمی که دیو هنگام:  جمله که درباره ابوبکر گفتهنی عمر از اقصودم

حال . ام  و زمامدار شما شدهیمن وال!  مردميا:  به مردم گفتيا چنانچه از طرق عامه نقل شده که ابوبکر در خطبه: گفت یدرباره خودش م

. دیزی از من بپرهدیافتی نی است همراه، پس هرگاه مرا خشمگیطانیکه مرا ش!  بر شما ندارم، هاني و برترازی گونه امتچیآن که ه

 گری روز انسان و روز دکیتو : ی خالفت به او گفتي تصدي براری زباقتی عدم لانی دارد به عمر گفته شود که تو خودت در مقام بجا: مؤلّف

 ن،یبنابرا.  مردم خواهد بودنی امام و رهبر ای بر تو غلبه کرده چه کسیطانی شي آن روز که خو،ی باشنی مسلمهفی پس اگر تو خل،یطانیش

 ی چنان حالتي که ابوبکر خودش اعتراف نموده که دارانی با ا،ي ادهی برگزنی مسلمفهی نموده و او را به عنوان خلعتی ببکرتو چگونه با ابو
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 ي و امضادیی در مورد تايگری زکات و دنی در مورد حکم قتل مانعیکی ،يا  در او اذعان نمودهی حالتنی به وجود چنزیاست و تو خودت ن

...  ورهی مالک بن نون در کشتدیعمل خالد بن ول

اء حد قصاص عدم اجر( آن کار خالف ابوبکر را یاند ول  با هم نداشتهی بوده و تفاوتیکی که عمر در جهات مختلف با ابوبکر نی هر حال، با ادر

در .گرفت ی اهللا که آن را به مسخره مفی به لقب دادن ابوبکر خالد را به سزی نبوده است و نی و به آن راضدهینپسند) و حد زنا درباره خالد

 که نی تا اداد، ی مطلب را بارها به او تذکر منی هست ، و اتی و معصی خالد نافرمانریدر شمش: گفت یعمر به ابوبکر م:  آمدهریاث کامل ابن

 را که خدا بر سر يری و من شمشر،ی، زبانت را از او برگ) نبودهي عمدشی خطایعنی( به خطا رفته است لشیخالد در تاو: ابوبکر به او گفت

 که ی مالک را پرداخت نمود و آنگاه خالد را به نزد خود فراخواند، پس خالد در حالي نخواهم کرد، و خود خونبهاامی فرود آورده نرانکاف

 حمله کرد و ي عمر چون نگاهش به او افتاد به ود،ی در آن فرو کرده بود بر سر داشت وارد مسجد گردری که تيا  بر تن و عمامهییقبا

به خدا سوگند تو را ! یکن ی و سپس با همسرش زنا میکش ی را میمسلمان:  آورده او را لگد کوب نمود به او گفترونی بشلباسش را از تن

.  استنی همزی که نظر ابوبکر درباره او نکرد ی تصور مرای زگفت؛ ی سخن نمچیهم کرد، و خالد هسنگسار خوا

 نمود با جیو او را وادار به تزو!  و از گناه او درگذشترفتی نموده ابوبکر عذرش را پذی از او عذرخواهدهی از آن خالد بر ابوبکر وارد گردپس

 ي ااینزد من ب:  پس به او گفتد،ی رفته، عمر او را درونیو آنگاه از نزد ابوبکر ب. شمرد یمذموم م جنگ مکروه و امی که عرب آن را در انیا

. دی به او نگفت و متعرض او نگرديزی چگری جهت دنی از ادهی که ابوبکر او را بخشافتیو عمر در! شلمه پسر ام

و ... ي زنا کرديآنگاه با همسر و:...  آن را آنچه که عمر گفتهکند ینقض م.. .ابوبکر خالد را مجبور به ازدواج نمود:  که در خبر آمدهنیا: مؤلّف

... و بر فرض ارتداد مالک چنانچه خالد ادعا نموده.  با آنانجی مباشرت با زنان است نه تزوشمرد یآنچه را که عرب در زمان جنگ مذموم م

  . دواج نموده است که در عده بوده، در شب قتل شوهرش ازی با همسر او در حالنهچگو

   ابوبکرحینصا

 يرسول خدا لشکر: دیگو ی نقل کرده که مارفع یاز رافع بن اب... بهی بن شعقوبی و او از ي جوهرفهیالبالغه از سق  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

 او را با خود دندی داد هر کس را که د به آنان دستورامبریپ.  در آن لشکر بودندزی نموده، ابوبکر و عمر نزی عمرو بن عاص تجهیرا به فرمانده

 که يا  در غزوه ذات السالسل غزوهرفتهی ما دعوتشان را پذم،ی از ما خواستند تا با آنها خارج شودندی که به ما رسنیدر جنگ ببرند تا ا

 و ری آن بوده امانی عمر در م که ابوبکر وي و آله عمرو بن عاص را بر لشکرهی اهللا علی که رسول خدا صلکنند ی به آن افتخار مانیشام

 با دهی رسول خدا را برگزارانی از یکی غزوه نی است که من در ایمن با خود گفتم فرصت مناسب: دیگو یرافع م. می نموده شرکت کرداندهفرم

 محضر حضرت رسول  و تشرف بهنهی به مدمتی من عزي که برارای بخواهم؛ زیی اسالم صحبت نموده از او راهنمانی داتیاو در باره خصوص

داشت که به هنگام سوار شدن ) یفدک (ییابوبکر عبا. دمی منظور برگزنی اي جهت ابوبکر را برانی نبود، به همسری و آله مهی اهللا علیخدا صل

کوهش نموده  آن ندنی است که هوازن او را بخاطر پوشیی همان عبانی و ادیپوش ی شدن آن را مادهی و به هنگام پانداخت، ی پا مریآن را ز

:  به ابوبکر گفتممی رساندانی و چون جنگ را به پامیکن ی نمعتی و آله گفتند ما به صاحب شکوه و جالل بهی علهللا ایپس از رسول خدا صل

.  تا از آن بهره مند گردماموزی بيزی به من چنکی است، ای مرا بر تو حقنروی سفر مصاحب تو بودم، از انیمن در ا

 قرار مده نماز و زکات واجب خود را ادا کن، و حج و روزه ماه کی او شري کن، و برای را بندگي داشتم، خداي قصدنی چنخودم:  گفتابوبکر

.  حکومت مکني دو نفرچیرمضان را انجام ده، و بر ه

 که به ي و بدی که هر خوبنی ده، مگر نه احی توضمی از امارت را خودت برای اما علت نهدم،ی سفارش تو را درباره انجام عبادات فهمگفتم

.  بر اثر حکومت استرسد یمردم م

 بدان که مردم طوعا و کرها به اسالم گردن نهادند و خداوند آنان را از ستم ستمگران در امان خود قرار ی خواستحیحال که توض:  گفتابوبکر

 از شما یکیروردگار خود را کوچک شمرده، به خدا سوگند  پس هر کس که بر آنان ستم روا دارد پند،ی خدا و در پناه اوگانیداد، آنان همسا

.  اوستهی همسابانی و پشتاری خداوند ردی از او بگي خود را به تعدهی همساندگوسف
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 و آله پرسش هی اهللا علی رسول خدا صلنی رحلت نمود، پس من از جانشای و آله از دنهی اهللا علی که رسول خدا صلدیی نپايری گذشت و دنیا

. ابوبکر است: ، گفتندنمودم

 داشت؟ ی که مرا از امارت باز میهمان کس: گفتم

  . بله: گفتند

:  دست داده به او گفتمی فرصتنی که چننی کنم تا اداری با او دی بودم تا بطور خصوصی فرصتی رفتم و در پنهی من بار سفر بسته به مدپس

 ؟ي را که به من نمودیتیان وص همي بخاطر دارای من فالن فرزند فالنم، آ؟یشناس یمرا م

 ارانمی گردند، و همانا که بی دچار فتنه و فردمیترس ی منروی از ات،ی رحلت نمود و مردم تازه عهد به جاهلای رسول خدا از دنیبله، ول: گفت

.... رفتمی که من عذرش را پذنی تا اآورد ی عذر موستهی کار وادار نمودند و پنیمرا به ا

 ی عذرخواهی نخعمی نزد ابراهيمرد:  گفتدی در پاسخش بارفتمی عذرش را پذنکهی تا اآورد ی عذر ممیهمواره برا:  خبر آمده درنکهیا: مؤلّف

  :  به او گفتمیابراه. نمود یم

     الکذبشوبهی ری المعاذان/ معتذر ری عذرتک غقد

 هی آامت،یسوره ق ) ره؛ی معاذی ولو القرهی نفسه بصین علبل االنسا: دیفرما ی می تعالي آگاه است، خداشی عذرهاقتی هر کس خود به حقو

اما :  باره فرمودنی در االسالم هی علنیرالمومنیو ام. فکندی آگاه است، و هر چند بر خود عذر بشی و بد خوکیبلکه انسان خود بر ن (15,14

.... ی منها محل القطب من الرحی ان محلعلمی تقمصها فالن و انه للقدواهللا 

 مرکز تی من نسبت به خالفت، موقعتی که موقعدانست ی که منیسوگند به خدا آن شخص جامه خالفت را به تن کرد با ا!  مردمي اهان

 قل ال تعتذروا لن نومن لکم قد همی اذا رجعتم الکمی العتذرونی: دیفرما ی می تعاليو خدا. گردد ی است که به دور آن مابی به آسابیآس

 که دیاوری به آنها بگو عذر نآورند، ی مجای بي شما عذرهاي برادیگرد ی آنان بر ميآنگاه که به سو ( 93 هیسوره توبه، آ. ) بارکمنبانا اهللا من اخ

 بن ثعلبه نقل کرده که بی پس از نقل آن خبر از حبيو جوهر... دی ما روشن گرداني حال شما را براقتی خدا حقم،ی شما نکنقیتصد

 و آله به من عهد هی اهللا علی رسول خدا صل-  سه بار- نیسوگند به پروردگار آسمان و زم: گفت ی که مدمی شنمالسال هی علیاز عل: دیگو یم

. سپرده که امت پس از من با تو غدر خواهد کرد

 سالم اهللا -ه زهرا به گفتار سرور زنان عالم، فاطممیکن یدر پاسخ آن اکتفا م.  گرددبی امت دچار فتنه و فردمیترس یم:  که ابوبکر گفتهنی او

 انی شرح آورده که آن مخدره در منیاند، از جمله احمد بن ابوطاهر در بالغات النساء بد  از بزرگان عامه آن را نقل کردهی که جمع- هایعل

 با او به دهیرد گرد که بر ابوبکر وانی که راه رفتنش مانند راه رفتن رسول خدا بود، تا ای در حالدی هاشم به جانب ابوبکر روان گردیزنان بن

 داری ناگهان خار نفاق پددی برگزامبرشی پي را براامبرانشی پگاهیتا آن زمان که خداوند جا:... محاجه پرداخت، و در ضمن آن به او فرمود

ورد، پس در  برآادی درد جلو افتاد، و بزرگ تبهکاران فری بي و گمراه خاموش به سخن آمد، و دروغگود،ی گرددهی پوسنی دراهنیگشت، و پ

 ،ي و نگران فرمان وافت،ی زد، پس شما را فراخوانده اهل اجابتتان ادی بر شما بانگ و فردهی سرکشطانی اجتماعات شما رخنه کرد، و شانیم

آبگاه  ری و در غد،ی داغ نهاديگری بر شتر دنکهی تا اافت،ی فتانی و شما را به خشم آورده ضعد،یسپس شما را به حرکت واداشته سبکسرتان د

 خود الی به خافته،ی نامی بزرگ، و زخم التبتی و رنج مصب،یقر) به وفات رسول خدا( داد که عهد ي روی همه در حالنهای اد،یخود وارد شد

ان  آگاه باش که خود به فتنه درافتادند، و همانا دوزخ به آن کافرن؛ی بالکافرطهی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیاال ف: دیدیترس یاز فتنه م

  .... احاطه خواهد داشت

   او طال شدمس

 انیدر فتح ابله شرکت داشتم، پس در م: دیگو ی بن سلمه، از پدرش، از جدش سلمه نقل کرده که می بن موسی از مثنخشی در تاريطبر

 نیار مثقال، پس در ا طالست، به وزن هشتاد هزدمیقرار گرفت، و چون در آن دقت کردم د)  از مسيا قطعه (ی مسگیسهم من از غنائم، د

 داده شده مس بوده آن را به او لی تحوي به وگی دنی که اي که روزکند ی مادی شد، عمر پاسخ داد اگر او سوگند یباره از عمر نظرخواه
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 ی اصلهیما را به من رد نمودند، و سرگی کردم و دادیمن بر آن قسم : دیگو یسلمه م. شود ی ممی مسلمانان تقسنی وگرنه بکنند، ی ممیتسل

. اموال ما در امروز از همان است

 که بتواند مال نی نه است،ی نيفری ننموده و مستحق کانتی جهت نافع است که او سلمه با مسلمانان خنی سوگند تنها در انیا: مؤلّف

 نفر صدی جنگ از مسلمانان سنیکنندگان در ا  تعداد شرکت-ي بنا به نقل طبر-  ودی خود تصرف نماي را که بطور اشتباه گرفته برانیمسلم

 ششصد درهم ببرند و ی نفر جملگصدی است که سی چه عدالتنی ان،ی دو درهم؛ بنابراي ششصد درهم، هر نفرده به دست آممتیبوده و غن

! هشتاد هزار مثقال طال؟یی نفر به تنهاکی

   هی عمر در جابخطبه

سوره  ) شاء؛ی من يهدی و شاءی من ضلیفان اهللا : به خواند، و در ضمن آن گفت مردم خطي براهیعمر در جاب:  بغداد آوردهخی در تاربیخط

 از حاضران یحی مسشی موقع کشنیدر ا. کند ی متی و هر کس را که بخواهد هداکند، یخدا هر کس را که بخواهد گمراه م (8 هیفاطر، آ

 د؟یگو ی شما چه مری امد؛یپرس

. کند ی؛ خدا هر که را بخواهد گمراه م...شاءی من ضلیان اهللا : دیگو یم: گفتند

 ي به ودهی پس او را به نزد خود طلبد،ی مطلب به عمر رسنی را گمراه سازد، ایتر از آن است که کس  خدا عادلدیگو ی ماوهی:  گفتشیکش

. مزد ی گردنت را می اسالم تازه عهد هستنی نبود که نسبت به دنیگفت بلکه خدا تو را گمراه نموده، و اگر چن

 کرد، و خداوند لی آن را تاودی اخذ نمود و عقال باشود ی متشابهه است که به ظاهر آن نماتی از آی در قرآن آمده ولری چه آن تعباگر: مؤلّف

: دیفرما یدر جمالت بعد مقصود از آن را روشن ساخته که م

(27 و 26 هیسوره بقره، آ... ) وصلی ما امر اهللا به ان نقطعوی و ثاقه،ی عهد اهللا من بعد منقضونی نی الدنی به اال الفاسقضلی ما و

 آنچه را که خداوند کنند ی عهد خدا را پس از آن که محکم بستند، و قطع مشکنند ی که می به آن مگر فاسقان را، کسانکند یو گمراه نم.... 

 خود مرتکب آن اری هر کس که به اراده و سوء اخت،یعنی. ..کنند ی فساد منی، و در زم)کنند یصله رحم را قطع م( آن امر کرده است وندیبه پ

...  او را گمراه نموده استیی که گوکند، ی رها مشی را نداشته ناچار خداوند او را به حال خود در گمراهی الهتی هدایستگی گردد، شامالاع

  !  گفت؟حی که نتوان پاسخ صحی صورت به قتل و گردن زدن است، دردی کردن به تهدیی در اسالم ارشاد و راهنماایبعالوه، آ

   گفت در قرآن لحن وجود داردعثمان

 ایآ:  به او گفتندیکسان.  دانستهحیهست که عرب آن را ناصح) ی اعرابيخطاها(در قرآن لحن : گفت یعثمان م:  آوردهرشی در تفسیثعلب

 ؟یده ی نمرییآنها را تغ

  . کند ی را حرام می حالل و نه حالل رای که نه حرامدیآنها را به حال خود بگذار: گفت

   مشورت نکردی باره با کسنی در اخدا

)100 هیسوره توبه، آ. )  اتبعوهم باحساننی واالنصار والذنی والسابقون االولون من المهاجرفهی شرهی آری در تفسیثعلب

 شده تیروا: آورده...  امتری آنان کردند از سايرویخدا پ گرفتند، از مهاجر و انصار، آنان که به طاعت مانی که در صدر اسالم سبقت به اآنان

 بدون اتبعوهم باحسان برفع راء االنصار و نی واالنصار الذن،یوالسابقون االولون من المهاجر:  صورت قرائت کردنی را به اهیکه عمر بن خطاب آ

. نیواو با الذ

 ی که ابنیپس عمر آن گونه قرائت خود را چندبار تکرار نمود تا ا.  استحیو صح به کسر راء، و با وانیواالنصار والذ:  بن کعب به او گفتیاب

. یفروخت ی نان معیام و تو آن موقع در بق  اتبعوهم با واو خواندهنیبه خدا سوگند من آن را نزد رسول خدا والذ: به او گفت

.  و ما غائبدیحاضر شدوشمام،یو ما مشغول گشتدیغ ساخت و شما خود را فارمی و ما فراموش نموددی شما حفظ کرد،یراست گفت:  گفتعمر

 آنان هستند؟ انی انصار هم در مایآ:  گفتی آنگاه عمر به ابو
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 می هستی چنان مقام و منزلتي دارانی ما مهاجرکردم ی مالیمن خ: پس عمر گفت.  باره مشورت نشدنیبله، و با خطاب و پسرانش در ا: یاب

. رسد ی کس به آن نمچیکه ه

 تا عطف شود ی لفظ انصار به جر خوانده مای است که آنی آنان هستند اانی در مزی انصار نایآ:  جمله که گفتهنی مقصود عمر از اظاهرا: مؤلّف

تنها  نی که نه، بلکه مهاجرنی اایباشند، )  صدر اسالممانی به ارندگانی گیشیاز پ (نی بمانند مهاجرزی انصار نجهی باشد، که در نتنیبر مهاجر

 و باشند، ی صدر اسالم ممانی به ارندگانی گیشیانصار هم از پ:  به او پاسخ داد که- از انصار بودزی که خودش ن-یپس اب. ازندی آن امتيادار

جزء آنان  انصار را ای ننمود که آی اعتنا بود نظرخواهیآن زمان که خداوند انصار را در زمره آنان قرار داد از پسر خطاب که نسبت به انصار ب

.  نهای اوردیب

علو مقام : شود ی به او گفته مرسد ی کس به آن نمچی که همی هستی وجه و مقامي دارانی که ما مهاجرکردم یمن گمان م:  گفتهنکهی اما او

 اهللا عنهم و رضوا یرض:  آمدهفهی شرهی در ادامه آرای آن از کجا؟ زي معلوم و اما صغراي کبرثی از حنی از مهاجرهی اولنیو رفعت شان سابق

 به هنگام وفات -  و آلههی اهللا علی صل- که رسول خدایخدا از آنان خشنود است، و آنان از خدا خشنود، و کس (119 هیسوره مائده، آ) عنه؛ 

  . ست؟ ایچگونه خداوند از او راض...  نمودن رسول خدا و نسبت هجر به او وتی کرده بخاطر منع او از وصرونیاو را از نزد خود ب

   متضادوهی شدو

 خدا بر آنان ي و من بخاطر رضاداد، ی نمی خدا مالي بخاطر رضاکانشیعمر به خانواده و نزد: گفت یعثمان م:  آمدهي طبرخی تاردر

. بخشم یم

 ی گونه قربتچی ه که خدا به انسان عطا نموده،ی از اموالکانی به نزددنی و نبخشدنی بخل ورزرای گفتار عمثان مغالطه است؛ زنیا: مؤلّف

سوره  ) ن؛ی والمساکیتامی والی القربي حبه ذوی المال علیوآت:  فرمودهی تعالي خداراینداشته بلکه موجب بعد از پروردگار خواهد بود؛ ز

.  صرف کندرانی و فقمانیتی و شاوندانی به خدا به خوی خود را در راه دوستییو دارا (177 هیبقره، آ

. کرد یگونه که عثمان عمل م ازپروردگار نخواهد داشت،آنيدور جزيا جهیبه نتزیحقوق مسلمانان ن وگرانیمال داز به آنان دنی بخشنیهمچن

 نموده و دی تبعنهی و آله او را از مدهی اهللا علی خود، حکم بن عاص را که رسول خدا صليعثمان عمو:  در معارف آوردهبهیقت  ابنچنانچه

را به ) نهیمحل بازار مد(و رسول خدا مهزور . دی به او بخشزی المال نتیده بودند، پناه داده و صد هزار درهم از بابوبکر و عمر هم او را پناه ندا

 و آله آن را به هی اهللا علی که رسول خدا صل- و فدك را.  خود حارث بن حکم هبه کردي و عثمان آن را به پسر عمودیمسلمانان بخش

 به کجای را فتح کرده، خمس آن را گرفته هیقیو افر.  نمودهی مروان هدشی به پسر عمو-  بوددهی بخش- های سالم اهللا عل- دخترش فاطمه زهرا

  .  داشتمیمروان تقد

   عمرينگر  ندهیآ

 اگر رای زد؛ی کنیی و راهنماحتی را نصگریکدی!  محمدارانی يا:  گفتدی که عمر مجروح گردیهنگام: البالغه آورده  در شرح نهجدیالحد یاب ابن

.  عمرو بن عاص و عثمان بر شما غلبه خواهند کرددی نکننیچن

 جمله نیمقصود عمر از ا:  خود آوردهي از کتابهای در بعضهی امامي از علمایکی دیمحمد بن نعمان معروف به مف:  گفتهدیالحد یاب  ابنآنگاه

 او بر شام بوده و عمرو بن عاص بر ری کارگزار و امهی معاورای بوده در به دست آوردن خالفت؛ زهی عمرو بن عاص و معاوعی و تطمکیتحر

 دهی سخن را گفته تا در مصر و شام به گوش آنان رسنی انرویاز ا.  برسدی عثمان از اداره خالفت باز مانده و خالفت به علدهیترس یممصر، و 

. ابدی بر آن دو مملکت نیود نفوذ و تسلط شفهی خلی مستحکم گردانند، تا اگر علمی حکومت و سلطنت خود را بر آن دو اقليها هیپا

 نی از آن است که چنزکارتری و عداوت است، چرا که عمر پرهنهی استنباط نشات گرفته از کنی من ادهی به عقیول:  گفتهدیالحد یاب  ابنسپس

 را ندهی از امور آياری بسنروی صائب، از اشی بوده و در حدسهای که او مرد با فراستیی از جاکنی در دلش خطور کند، ولیالیفکر و خ

  :  او را قصد نکرده استری شعرش غنیبه خدا سوگند که اوس بن حجر در ا: عباس درباره او گفته چنانچه ابن.  استه کردییشگویپ

   وقد سمعا ي قد راکان / بک الظنظنی ي الذی لمعاال



169

.  استدهی شنای  ودهی آن را در تو دیی درباره تو برد، گوی که هرگاه گمانیزهوشی تمرد

 نی در جنگ صفیکی عمرو بن عاص يهایرکیو از جمله ز. اند  هم با فراست بودههی عمرو بن عاص و معاوم،یستی منکر فراست عمر نما: مؤلّف

 د،یگرد و لشکر او در حال اضمحالل است، دست به دامان عمرو ،يروزی در آستانه پنیرالمومنی احساس کرد که امهیبوده، آن هنگام که معاو

 است که نیام، تنها راه چاره ا  نمودهری تو تدبي برازی عالج کار را نکرده ی مینی بشی تو پي را براي روزنی از آغاز، چنمن: عمرو به او گفت

!. می قرآن شومی و قائل به تحکم،یقرآنها را باال بر

 تو، به طرهی در تحت نفوذ و سانی و حفظ شاميتنها راه نگهدار:  نموده به او گفتری آخر کارش را مانند اولش تدبهی معاوي که براهمچنان

 عثمان را کشته است و ی که علی که در ذهن او القا کنلهی وسنی بد،ی را با خود مساعد گردانلی عرب شام، شراحخی است که نظر شنیا

 او هی دهند، و روحی که نزد او بر آن موضوع گواهی خود را وادار کننی از معتمدی مالقات با او، جمعنی در اولدی مقصود بانی انی تاميبرا

 لی کار را کرد، پس در همان مجلس شراحنی همهی معاوکند، ی نمرونی آن را از ذهن او بزی چچی را باور کرد هی است که اگر مطلبيطور

 کنم، ی مرونی تو را از شام بيزیرنخ او بی عثمان را کشته است، حال اگر به خونخواهیبر من ثابت شده که عل: ت گفهیبرخاست و به معاو

.  و گوش به فرمان تو هستمعیسمعا و طاعه من مط:  گفتلی به شراحافتهی عمرو را درری تدبی و درستي صحت راهیپس معاو

: د آن حضرت فرمود خونکهی تر است، تا اركی زالسالم هی علنیرالمومنی که او از امپنداشتند ی بوده که مردم ميا  به گونهزی نهی معاویرکی زو

. دیگو یو دروغ مکند ی مرنگی او خدعه و نکنی ولستی از من زرنگتر نهی به خدا سوگند معاوفجر؛ی و غدری ولکنه ی و منی بادههیواهللا ما معاو

!. هی معاوش،ی حال آن که نزد شماست جوان قرد،یکن ی مفی تعرصری و قي کسریزهوشیشما از ت:  خود گفتارانی عمر درباه او به زی نو

 را در برابر ي فروخت و به او قول داد که وهی خود را به معاونی بوده که آن هنگام که عمرو بن عاص دنی ایکی هی معاويهایرکی از جمله زو

 هی و در عوض با معاو-  نمودی و طراحری او تدبي را از اول تا به آخرش برانی چنانچه گذشت که جنگ صف-  مساعدت دهدنیرالمومنیام

.  هم قبول کرده و به شرط خود وفا نمودهی مصر را به او بدهد و معاویی که به مقصودش برسد فرمانروانگاهرط کرد که آش

 حدس زد که عمرو به همراهانش خواهد هی کند، و معاودنی دهی خود از معاورتبهی از ماموران عالیاتی گرفت که با همی بن عاص تصمعمرو

 به هی جهت معاونی و به همد،ی خطاب نکننیرالمومنی او را به عنوان امهی به هنگام ورود بر معاونرویده، از اکه من در مصر مستقل بو: گفت

 نی و دربانان قصر خود دستور داد که هنگام ورود آنان جلو تمام درها با آنان به شدت و خشونت برخورد کنند، آنها هم چنبانانتمام نگه

:  به او گفتنداری در دلشان افتاده بود، بدون اختهی که از معاویارد شدند از شدت ترس و وحشت وهی که آنان بر معاویکردند موقع

 ای شما د،یی نگونیرالمومنی امای که خارج شدند عمرو به آنان عتاب نمود که من به شما گفتم به او یپس وقت!.  رسول اهللاای کی علالسالم

! دیرسول اهللا گفت

 از گفتار عمر استنباط د،ی مفخی ش،یبودند، قدرت انجام آن اعمال و رفتار را نداشتند، و آنچه که آن عالم امام فراست ني اگر آنان داراو

. نموده الزمه آن فراست است

او بر بعض عامه اشکال کرده که :  نقل کرده که گفتهعهی از زبان بعض شیی بهاخی است که شی پاسخری نظدی به مفدیالحد یاب  پاسخ ابنو

ابوبکر :  کهدیا  نقل کردهزیغضب فاطمه غضب خدا و رسول اوست، و در فالن صفحه ن: دیا در کتب صحاح خودتان در فالن صفحه آوردهشما 

 است که آنان نی اتی دو روانی اجهی که از آنان غضبناك بود و نتی رحلت نمود در حالای نمودند، و فاطمه از دننی خشمگاو عمر فاطمه ر

 دم،یمن کتاب را د:  گفتي و پس از چندنم،یتا کتاب را بب: اند پس آن مرد پاسخ داد ه غضب آورده و مستحق عذاب شدهخدا و رسولش را ب

!. ي نگفته بودحی صحرا تو شماره صفحات کتاب یول

 است که گفته نی ا نزد منحیصح: او گفته.  از پاسخ آن مرد نداردی گفته که دست کمی پاسخدیالحد یاب  ابنزی مسأله ننی در خصوص همو

 یول.  کرد که بر او نماز نخوانندتی و ناراحت بود، و وصری که از ابوبکر و عمر دلگی وفات نمود در حالای از دن- های سالم اهللا عل-فاطمه: شود

 داشتند، یرام او را نگه م بود که آنان اکرام و احتنیو البته بهتر ا.  بخشوده شده آنهاستي از جمله خطاهانی که ااند دهی عقنی ما بر ااباصح

 و محکم بوده ي قومانشانی و انیاند، چرا که آنان د اند و آنچه که به نظرشان اصلح آمده انجام داده اما از وقوع فتنه و تفرقه ترس داشته

. کنند ی مدی نزد ترداتی که در ضرورها ستی سوفي است مگر براکی قابل تشکری االنتاج و غیهی بدی شکل اولاسی که قرایاست؛ ز
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 که ما او را رای زم؛ی رو- هاالسالمی عل-  با هم به نزد فاطمهایب: عمر به ابوبکر گفت:  است که در کتاب خلفاء آوردهبهیقت  نص کالم ابننی او

 - ی به نزد عل آن حضرت به آنان اجازه نداد، پسی ولدند،ی رفته و اجازه حضور طلب-هاالسالمی عل-  پس با هم به نزد فاطمهمیناراحت کرده ا

 ي رو- هاالسالمی عل-  قرار دادند حضرت آنان را به نزد فاطمه برد، و چون در مجلس آن مخدره نشستند، فاطمهعی رفته او را شف-السالم هیعل

 - ه فاطمه آنگا-  که آوردهنی تا ا- نمود، پس به آن حضرت سالم کرده، آن مخدره پاسخشان را ندادواریخود را از آنان برگردانده به جانب د

 به آن اقرار دیدان ی نقل کنم که خودتان هم آن را متانی و آله براهی اهللا علی از رسول خدا صلیثیاگر حد:  به آنان فرمود-های اهللا علمسال

 من و ي فاطمه خشنوديخشنود: فرمود ی که رسول خدا مدیدی نشنای آدهم یشما را به خدا سوگند م: پس فرمود.يآر:  گفتندد؟یکن یم

 نموده، خشنودم نی که شما مرا خشمگرمیگ یمن خدا و فرشتگان او را شاهد م: سپس فرمود.بله: ضب فاطمه غضب من است؟ گفتندغ

به خدا سوگند من در هر : و پس از آن به ابوبکر فرمود...  شما را به او خواهم کردتی و آنگاه که رسول خدا را مالقات کنم شکاد،ینساخت

. کنم ی منینمازم بر تو نفر

: دی توجه کنخی فراز از تارنی به انکیا. کند ی درباره آن قضاوت مخی عمر ادعا کرده، تنها تاري برادیالحد یاب  که ابنی اما آن قداستو

 نفر اگر دو:  شش نفره قرار داد به آنان گفتي شوراانی که عمر خالفت را در میهنگام: دیگو یاز ابوصادق نقل کرده که م...  ازی حمانییحی

  . دی را بکشگری آنهاست، و سه نفر دانی که عبدالرحمن بن عوف در مدی باشي با آن سه نفرگر،ی دیکی با گری کرد و دو نفر دعتی نفر بکیبا 

از همانا که قوم، پس ! عباس  ابنيا:  زده، پس به او فرمودهی که بر دست عبداهللا بن عباس تکی آمد در حالرونی از خانه بالسالم هی علیعل

 ر،ی شمشزی چچی به خدا سوگند ه،ي آراتش،ی کردند آن گونه که با رسول خدا در زمان حی و آله با شما دشمنهی اهللا علیرسول خدا صل

 مگر چطور؟ د،یعباس پرس ابن. گرداند یآنان را به حق بر نم

 کردند، با آن عتی بگری دیکی با گری و دو نفر دیکیر با اگر دو نف:  گفتار عمر را که گفتيدی شنایآ:  فرمودي به والسالم هی علنیرالمومنیام

. دی را بکشگری آنهاست و سه نفر دانی که عبدالرحمن در مدی باشيسه نفر

. يآر: عباس ابن

 عثمان داماد عبدالرحمن است؟ زی سعد و ني که عبدالرحمن پسر عمویدان ی مایآ: نی المومنریام

. بله: عباس ابن

 شد عتی سه نفر؛ سعد، عبدالرحمن، عثمان با هم اتفاق نظر دارند و با هر کدامشان بنی که ادانست ی عمر مبی ترتنیبا اپس : نیرالمومنیام

 ری به کشته شدن طلحه و زبیتی آنها را داده، و با کشتن من اهمنی عمر دستور قتل مخالفن،ی با او خواهند بود، بنابرازی نگریدو نفر د

. هم است کشتن من است او مي آنچه برادهد، ینم

 مقدم داشت، خالفت آن نیرالمومنی که عثمان را بر امنی قرار داد که بجز اي را طورشی شورابی بود که ترکنی عمر اي از جمله فراستهاو

 نیرالمومنی با امعتای و طبکشند ی که مردم عثمان را بخاطر کردارش مدانست ی می او بخوبرای متزلزل نمود؛ ززیحضرت را پس از عثمان ن

 انی مانند آن حضرت در مزی کامال با هم توافق نظر دارند، پس آنان را نری که طلحه و زبدانست ی هم می و از طرفکنند، ی معتی بالسالم هیعل

 که دانست ی مزیو ن.  کار را هم انجام دادند و جنگ جمل را به وجود آوردندنی کنند؛ چنان که اامیشورا قرار داد تا در برابر آن حضرت ق

 اهل آن سامان را به -  از زمان خالفت عمر تا زمان قتل عثمان- ی طوالنی که بر شام دارد، و مدتی با تسلطری مکر و تزوعجوبه آن اهیمعاو

 زین کند و عمرو بن عاص امی پسر عمش عثمان قی به بهانه خونخواهالسالم هی علنیرالمومنی در مقابل امتواند ی نموده متیدلخواه خود ترب

.  آمددی پدنی هم شد، و جنگ صفنی و همراه او، و چناری

 ي فرمانرواشناخت ی متشی و اهل ب-  و آلههی اهللا علی صل-امبری او را نسبت به پی را که دشمنهی مانند معاوي همان گونه که عمر فردو

 چی هنیهمچن.  در آن منطقه نداشته باشديفوذ تا اگر خالفت به آن حضرت برسد ننیرالمومنی امفی چون شام نمود به منظور تضعیمیاقل

عباس نقل   در مروج الذهب از ابنيچنانچه مسعود.  آن حضرت نگرددتی تا سبب تقوداد، ی هاشم هم نمی از بنياحد به یپست و مقام

 هم اندك، و ریه، و اهل خ بودری درستکار و خي رفته، و او مردایعامل شهر حمص از دن: عمر به نزد من فرستاد و گفت: دیگو یکرده که م

 حال بگو نظرت دهد، ی که مرا رنج م- ام دهی و آن را از تو ند- در دلم هستيزی درباره تو چی ول،یباش دارم که تو از جمله آنان دیمن ام

 ست؟یچ) عامل شدن(درباره عمل 
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. یی که آنچه که در دلت هست آن را به من بگونی مگر اکنم یقبول نم: عباس ابن

 ؟ی چه کنیخواه یم: عمر

 هستم بر ي از آن نگران باشم، و اگر برزی تو شده خودم نی هست که موجب نگرانیبی آن را بدانم تا اگر واقعا در من عخواهم یم: عباس ابن

 ای و نمی را ببيزی کمتر اتفاق افتاده که من چرای زرم،یپذ یم) حمص( صورت عمل تو را در آنجا نی گردد، و در اتیتو معلوم شود و رفع نگران

 و در آن ی که تو عامل من باشترسم ی منیاز ا! عباس  ابنيا: عمر گفت. دهم ی قرار می که آن را مورد بررسنی آن را بدهم، مگر احتمالا

الخره نظرت با:  عمر به او گفت- : که آوردهنی تا ا-)دی خود بخواهيخالفت را برا (گرانی ما نه دي به سوای بیی بگودهیحال مرگ من فرا رس

 ست؟یچ

.  استینظرم منف: عباس ابن

چرا؟ : عمر

.  کنیی باره راهنمانیاپس مرا در:عمر. خواهم بوددر چشم توی همواره خاشاکي که تودرباره من داریآن گمان اگر قبول کنم بارایز: عباس ابن

.  تو باشد و اعتمادنانی را انتخاب کن که از هر جهت مورد اطمی من کسدهیبه عق: عباس ابن

 و دشمنان نی از منافقنهای و امثال اانی بن ابوسفهی بن شعبه و معاورهی مانند مغيعباس به عمر گفته افراد  که ابنی کسنیچن: مؤلّف

  .باشند ی م-السالم هی عل- نیرالمومنیام

   گرفتن فدكعلت

 بوده، و گرنه چگونه -نیرالمومنی جانب امفی تضع-  منظورنی او و ابوبکر به هملهی به وس- هاالسالمی عل-  گرفتن فدك از حضرت فاطمهزی نو

 اند، نموده ی مقی و بلکه مردم را به آن تشواند، رفتهیپذ ی داشته میی و آله ادعاهی اهللا علی را که نسبت به رسول خدا صلی هر کسيآنان ادعا

 موضوع را از رسول خدا درباره نی چرا که اکنند، ی او وفا ميها  بوده قرض او را ادا و به وعدهغمبری پنانی وانمود کنند که آنان جانشنی چنات

 هیل عنیرالمومنی شهادت امنی سرور زنان عالم را درباره فدك، و همچن- های سالم اهللا عل-  فاطمه زهراءي ادعای بودند، ولدهی شننیرالمومنیام

 که یهنگام: چنانچه در فتوح البلدان آمده.  داده استین گواه که قرآن به طهارت و عصمت آنانی با ارند،ی آن مخدره نپذيالسالم را برا

رسول :  نوشتنی چننهی به عامل خود در مديا  برگرداند، در نامه-هاالسالمی عل- فدك را به اوالد فاطمه زهرا،ي هجر210مامون در سال 

 گونه چی رسول خدا معروف و مشهور و بدون ه موضوع نزد خانداننی و ادهی فدك را به دخترش فاطمه بخش-  و آلههی اهللا علیل ص- خدا

 از رسول ی حقای هبه و ای پس اگر بعد از وفات رسول خدا اعالم شود که هر کس که صدقه و -  که نوشتهنی تا ا-  بودهيدیاختالف و ترد

 درباره آنچه که -هاالسالمی عل-  مسموع خواهد بود، همانا گفتار فاطمهشی که قولش مقبول و ادعادی دارد بگولب و آله طهی اهللا علیخدا صل

.  استرشی و احق به پذی اولده،یرسول خدا به او بخش

 موجب ضعف حکومت و سلطنت آنان قی تصدنی از آنجا که اکنی است ولی اولگرانی دقی از تصد-هاالسالمی عل- فاطمهقی تصدگرچه: مؤلّف

 کانت یبل: دیفرما ی نوشته مفی که به عثمان بن حنيا  باره در نامهنیود درا خنیرالمومنیاند، و ام  آن سرباز زدهرفتنی الجرم از پذشده، یم

.  و نعم الحکم اهللان،ی نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرهای کل ما اظلته السماء، فشحت علن فدك منایدی ایف

به غصب آن را از ما  (دهی بر آن بخل ورزیفدك در دست ما بود، پس گروه) ایاز مال دن( افکنده هی از تمام آنچه که آسمان بر آن سابله،

.  استي داورکویبخشش نموده از آن گذشتند، وخداوند ن) تشی و اهل بالسالم هیامام عل (گری دی، و گروه)گرفتند

من  در ض- هاالسالمی عل-که فاطمه: سندینو ی م- که از بزرگان آنان هستند- و احمد بن ابوطاهر در بالغات النساءفهی در سقي جوهرو

! ی گفتی من از پدرم ارث نبرم؟ عجب دروغی ولي که تو از پدرت ارث ببرنیابا دارد خدا از ا! قحافه ی پسر ابيا:اش به ابوبکر فرمود خطبه

 و  استي داورکوی تو را مالقات خواهد نمود، همانا خداوند نزیکه در روز رستاخ) با تمام توابع و ضمائم( بسته نی کرده، و زمهار آن را ریبگ

 بر شما ي است، و بزودینی وقت معي هر خبري و براانکار،یاهل باطل ز) زیرستاخ( و به هنگام ساعت امت،یضامن محمد، و وعده گاه ق

.  شدمی گرفتار، و عذاب دائم خدا را مستوجب خواهي از ما و شما به عذاب ذلت و خوارکیم که کداشود یمعلوم م

.  باشندستهی از آن روز گرشی بنهیود که زن و مرد مد نشده بدهی دي روزچیه: دیگو ی ميراو
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 را در آغاز و انجام ي و خدام،یکش ی جا عنان قلم بر منی و در همز،ی است، و شرح ماجرا غم انگاری بسنهی زمنی در ای هر حال گفتنبه

   .زی تا روز رستاخشهی همي برام،یفرست ی درود منشی طاهرتی و بر رسول او و اهل بم،یستائ یم

  

   ی علسخنان:فصل پنجاه ودوم

 السالم هی علی علنیرالمومنیخالصه از زبان ام کوتاه وانی بکی و آله را درهی اهللا علیرسول خدا صل پس ازینی شرح داستان جانشنکی او

: میبشنو

 خالفت مانند مرکز يمن برا که دانست ی می در بر کرد حال آن که بخوبیراهنی ابوبکره خالفت را مانند پ- به خدا سوگند، فالن،! هان

 با د،ی پرواز کننده به اوج کماالت من نتواند رسچی و هر،ی علوم و معارف از قله بلند من سرازلی سچرخد، ی به دور آن مابی که آسابمیآس

 در ایمنانم حمله کنم و  به دشی با دست خالای با خود فکر کردم آرای نمودم؛ زی پرده افکنده، از آن پهلو تهيان خود و زمامداری همه منیا

و انسان مومن را تا به هنگام . ری که بزرگسال را فرسوده، و کم سال را پيشامدی سازم، آن چنان پشهی صبر پی کور و ظلمانيشامدیبرابر پ

انم خس و  که در چشمیترست، پس صبر نمودم در حال  عاقالنهییبای صبر و شکدمی ددارد، ی وا می به رنج و ناراحترش پروردگادارید

 ي امر زمامداری جهان رخت بربست، ولنی از ای که اولنی تا ادم،ید ی خود را تاراج رفته مراثی استخوان بود، چرا که ممیخاشاك و در گلو

.  پاس داد-مر ع-پس از خود را به فالن شخص

  : دی متمثل گردی شعر اعشنی به االسالم هی آنگاه امام علو

   جابر ی اخانی حومی و/ کورها ی علیومی ما شتان

 و شی برادر جابر در آساانی و آن روز که در خدمت حکشم ی رنج سفر مابانهای امروز من که بر پشت شتر در پهنه بانی فرق است مچقدر

. بردم ی بسر میراحت

 بست، چه يگری دي خود را برا پس از مرگي زمامداری از مردم خواستار فسخ و اقاله خالفت بود ولاتشی در زمان حی که اولنیبا ا! شگفتا

 خشن قرار داد که دلها را بشدت یشخص اول حکومت را در طبع.  کردندمی خود تقسانی خالفت را مي آنان پستانهاي و جدرحمانهیب

ونان سوار بر مصاحب با او چ. ی در پی پي و به دنبال آنها پوزشهااری بسشی بود، لغزشهازیآم کننده و خشونت  ناراحتاو و تماس با آزرد، یم

. دی کند او را در پرتگاه سقوط هالك نماشی شتر پاره شود، و اگر رهاینیشتر چموش که اگر مهارش را بکشد ب

 و ی مدت طوالننیو من در ا از حق گرفتار شدند،يدورورنگ به رنگ شدن،و.ی خالفت دوم به اشتباه و سرکشامی سوگند، مردم در ابخدا

. آنان هستم ازیکیمن هم  قرار داد که گمان کردی گروهانیم رادري امر زمامداریولبراهش برفت،زی نیکه دومنیمشقت بار تحملها نمودم تا ا

 فی و ردنی شورا، قرنی اي با اعضانکی بودم که ادی او، چه وقت من در برابر شخص اول در رابطه با خالفت مورد تردياز شورا!  بر خداپناه

به علت حسد ) وقاص یسعد بن اب( از آنان یکی هنگام نیدر ا. دمی و فراز همراهشان گردبیز نموده و در نش بناچار با آنان پرواکنیگردم ول

 گشت، لی که داماد عثمان بود به جانب او متمانی و ايشاوندیبه جهت خو) عبدالرحمن بن عوف (زی نيگری گرفت، و دشی در پکجراه 

 که شکم خود را فراخ و پرباد کرده، ی گروه برخاست در حالنی اانیاز م) عثمان(ر سوم  که نفنی تا اگرشان،ی زشت ديبعالوه، بر خصلتها

 همانند شتر علف خوردند، ی مال خدا را با دهان پر میبرخاسته، همگ) هی امیبن( به همراه او فرزندان پدرش و جز خوردن نداشت، يفکر

.  را به رو انداختي ویاو را به کشتن داد، و شکم خوارگ پنبه شد، و اعمالش شیها  که سرانجام بافتهنی را تا ايبهار

 -نی که حسن و حسي آورد، به حدي من روي کفتار شباهت داشت به سوالیازدحام و انبوه وحشت آور مردم که به ) پس از قتل عثمان(

و چون زمام امور خالفت را به دست . ند گرفتانی و همچون گله گوسفند مرا در مدی شده، و دو طرف لباسم پاره گردمالی پا-هماالسالمیعل

 يستمگر) ارانشی و هیمعاو (يا از راه منحرف گشته، و دسته) خوراج (ی شکستند، و جمعمانیپ) ارانشانی و ریطلحه و زب (یگرفتم گروه

: دیفرما ی بودند که مدهی کالم خدا را نشنیی نمودند، تو گوشهیپ

)83 هیسوره قصص، آ. ) نی االرض وال فسادا و العاقبه للمتقیعلوا ف دونیری النی الدار االخره نجعلها للذتلک

 و حسن عاقبت خاص میگردان ی ندارند مخصوص می اراده علو و فساد و سرکشنی آنان که در زميآخرت را برا) بهشت جاودان( آن ما

.  استزکارانیپره
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.  جلوه نموده دل آنان را برده بودبای آنان ز در نظرای دنی و در خاطر داشتند ولدهی به خدا سوگند آن را شن،يآر

 که حجت خدا با وجود آن نی حاضر در اطراف من، و اتی اگر نبود آن جمعده،ی که دانه را شکافته، و جانداران را آفرییسوگند به خدا! هان

 مهار ند،ی تحمل و سکوت ننمادهیمد ستی ستمکار و گرسنگي بسته که بر پرخورانی که خدا با دانایمانی بر من تمام گشته، و پاورانی

 يای دننی که ادیافتی یو م). شدم یمانند گذشته عهده دار آن نم (نموم ی مرابی اولش سالهی انداخته، و آخر آن را با پدوششخالفت را بر 

  .  بودزتریهم ناچ) دیآ ی مرونیکه به هنگام عطسه کردن ب( بز کی ینیشما نزد من از اخالط ب

  


