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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                 

هايي از تاريخ سر افراز امت اسالم است كه بنده آنها  آنچه در اين كتاب مي خوانيد گوشه

دو قشري كه اصالح و فساد ، تصويري از برخورد علما با حكام وقت. را گلچين نموده ام

  .امت به اصالح و فساد آنان بستگي دارد

من داستان هر يك از اين صحنه ها را آنگونه كه بوده است بدون تحليل نقل كرده ام زيرا 

به اميد  .هر صحنه با خود پندها و عبرتهاي فراوان  براي كسيكه پند پذير باشد به همراه دارد

  .اينكه غافالن را بيدار و فراموشكاران را يادآور باشد

. آرزو مي كنم خداوند اين رساله را مفيد واقع بگرداند همانا او بر چنين كاري توانا است

  .و اصحاب و پيروانش باد صسالم و درود خدا بر محمد 

  ـه ‐١٤١٠/صفر/ ٤‐حجاز

  ليبنده محتاج خدا وحيد عبدالسالم با                                                                      
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  سعيد بن جبير و حجاج ثقفي

اندك بهانه اي او به ، از حكام عبدالملك بود، فاسق طايفه بني ثقيف ،حجاج بن يوسف

كرد و همواره در تعقيب كساني بود كه از برنامه هاي آقايش عبدالملك مردم را دستگير مي

ضرب  دنها را مورآنگاه با بي پروايي آشكار و بدون ترس از خداي قهار آ.انتقاد مي كردند

  .و شتم و انواع شكنجه قرار مي داد

خالد بن وليد حاكم مكه كه از وجود سعيد بن جبير در واليت تحت حكومت خويش 

مطلع شده بود او را تعقيب و سرانجام دستگير و بازداشت كرد و بخاطر اينكه از شرش 

جاج بن يوسف خالص شود او را با چند نگهبان بدست اسماعيل بن واسط بجلي نزد ح

و اينك او و حجاج در مقابل هم قرار گرفته اند و ما به سخنان آن دو گوش فرا مي :فرستاد

  : دهيم

  ؟نامت كيست :حجاج

  ).سعيد در لغت عرب يعني نيكبختم(. سعيد بن جبير هستم :سعيد

  ).شقي در لغت عرب بدبختم(. ير هستيتو شقي فرزند كس ،خير: حجاج

  . ز تو بهتر مي دانستمادرم اسم مرا ا :سعيد

  . تو و مادرت هر دو شقي و بد بخت هستيد :حجاج

  .غيب را كسي ديگر مي داند :سعيد

  . تو در دنيا نياز به آتش سوزان داري :حجاج

  . تو را مي پرستيدم،اگر مي دانستم كه عذاب به دست تو مي باشد :سعيد

  ؟چه مي گويي صدر مورد محمد: حجاج

  . مام هدايت استاو نبي رحمت و ا: سعيد

  ؟به نظرت علي در بهشت است يا در دوزخ: حجاج

تا بتوانم پاسخ شما را ، بايد وارد جايي بشوم و از نزديك اهل آنجا را شناسائي كنم :سعيد

  . بدهم

  درمورد خلفا چه ميگويي: حجاج

  . من وكيل و مسئول آنها نيستم :سعيد 

  ؟كدام يك از آنها را دوست ترداري: حجاج

  . پسنديده ترين آنها نزد خدا را :سعيد
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  ؟نزد خدا كدام يك پسنديده تر است : حجاج

  . اين را كسي مي داند كه از ظاهر و باطن آنها با خبر است: سعيد

  .دوست دارم راستش را به گويي: حجاج

  . اگر شما را دوست نمي داشتم راستش را نمي گفتم: سعيد

  ؟پس چرا نمي خندي: حجاج

در حالي كه اين خاك  كه از خاك وگل آفريده شده است بخندد،چگونه كسي: سعيد

  .طعمه آتش دوزخ خواهد شد

      ؟پس ما چرا مي خنديم:حجاج

  .همه يكسان نيستند:سعيد

سپس حجاج دستور داد تا ياقوت و جواهرات نفيس و انواع زيور االت بياورند و سپس 

  ).ي كشيدگويا آنها را به رخ سعيد م(. آنها را جلوي خود گذاشت

اما در  ، كه خوب ا از عذاب و وحشت روز قيامت نجات يافتياگر به وسيله اينه: سعيد

آنجا مادران كودكان شير خوار خود را فراموش مي كنند و ترس همه چيز را از ياد انسان 

  .ودر هيچ متاع خيري وجود ندارد مگر آنچه پاك و حالل باشد. مي برد

وقتي شروع به نواختن  .و ساز بياورند و بنوازندحجاج دستور داد كه عود و ني 

  .كردند،سعيد به گريه افتاد

  ؟مگر اينها جز لهو و لعب  است، چرا گريه ميكني :حجاج

دميدن در ني مرا به ياد آن روز بزرگ مي اندازد كه در صور دميده  .غم انگيز گفت: سعيد

و گوسفندي را كه تار از  . تو اما اين عود از درخت مردم بدون اجازه قطع شده اس. شود

  . مكوي آن ساخته شده است خداوند روز قيامت زنده خواهد كرد

  !براي تو متأسفم سعيد: حجاج

  . نبايد تاسف خورد، براي كسيكه از آتش دوزخ رها يافته و وارد بهشت شود :سعيد

  ؟چگونه تو را به قتل برسانم: حجاج

ا به قتل برساني روز قيامت خداوند تورا به خودت انتخاب كن زيرا همانطور كه مر :سعيد

  .قتل خواهد رساند

  . دلت مي خواهد تو را ببخشم: حجاج
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  . عفو بدست خدا است تو نمي تواني كسي را عفو و يا محكوم كني: سعيد

  .خنديد، وقتي سعيد را بيرون بردند. ببريد و بكشيد  او را : حجاج

  .او را بر گردانيد: حجاج گفت

رأت داري و خداوند چقدر در حق نكه تو چقدر در زير پاگذاشتن حق خدا جاز اي: سعيد

  .مهربان است تو

 ، حجاج دستور داد پوست مخصوصي را كه زير پاي محكوم به شالق يا اعدام مي اندازند

  . پهن كنند

  .او را بكشيد: حجاج

’﴿ :كه به سوي قبله ايستاده بود شروع به خواندن اين آيه كرد: سعيد ÎoΤÎ) àM ôγ §_uρ }‘Îγ ô_uρ 

“Ï% ©#Ï9 tsÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ $ Z‹ÏΖym ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩∠®∪﴾ 
  .)٧٩/نعاماأل(

  . اش را از قبله  بر گردانيد هچهر: حجاج

$﴿ :اين آيه را خواند: سعيد pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n= yz $ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_ÌøƒéΥ ¸οu‘$ s? 3“t÷zé& ∩∈∈∪﴾ 
 )٥٥/طه(

  .سرش را قطع كنيد: حجاج

  :وردآدر آخرين لحظات حيات شهادتين را بر زبان  :سعيد

  »رسولهعبده و اً ن حممدأاهللا وحده ال رشيك و إال لهإن ال  أشهد أ«
. م اين را ازمن بخاطر داشته باشكني وز قيامت كه با هم مالقات ميدر ر :و به حجاج گفت

  ١. گردانپس از من او را بر كسي ديگر مسلط م إلبار االها :و افزود

  

                                                 
 .371/  2وفيات األعيان  -1
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  حطيط و حجاج

  .عالم بزرگوار حطيط زيارت را نزد حجاج آوردند

  ؟حطيط تويي: حجاج

و در زيرا من در كنار كعبه ، و افزود كه هر سئوالي داري بگو. بلي من حطيط هستم!حطيط

يكي اينكه اگر از من سوال . صلت باشمته ام كه پايبند سه خمقام ابراهيم با خدا عهد بس

سوم اينكه در ، دوم اينكه اگر از طرف خدا آزمايشي آمد صبر كنم، راست را بگويم، كنند

  . مقابل عافيت و نعمت شكر گذار باشم

  ؟پس نظرت در مورد من چيست: حجاج

ئي و با اندك بهانه اي به قتل تك حرمت مي نماتو دشمن خدائي مردم را ه :حطيط

  . رساني مي

  ؟المومنين عبدالملك بن مروان چيستنظرتو در باره امير : حجاج

حجاج دستور . باشي تو خود يكي از گناهان او مي. تر است جرم او به مراتب سنگين :حطيط

پس از انواع تعذيب چند عدد ني را به دو قسمت كردند و بر جسم . داد او را شكنجه كنند

آنگاه نيها را يكي پس از ديگري از زير ، با ريسمان بستندبرهنه او چيدند  پس او را محكم 

. ريسمان كشيدند كه در نتيجه گوشت و پوست او تراشيده ميشد ولي از او صدايي بر نيامد

  .حجاج دستور داد تا او را در وسط بازار بيندازند، هنگاميكه رمقي بيش در او نماند ه بود

: ي از شاگردانش نزد او رفتيم و به او گفتيمبا يك: گويد جعفر كه راوي داستان است مي

  .اي آب برايم بياوريد جرعه: ؟ گفت چيزي مي خواهي

عمرش از هيجده سال  .سپس جان به جان آفرين سپرد و شهيد شد. برايش آب آوردند

  )١(.تجاوز نكرده بود

  

  سعيد بن مسيب و هشام بن اسماعيل 
يفه وقت نوشت كه همه الملك بن مروان خلنامه اي به عبديحيي بن سعيد استاندار مدينه 

 بن ز سعيدآماده شده اند به ج )فرزندان خليفه(به وليد و سليمان اهل مدينه براي بيعت 

  . مسيب

                                                 
 .اإلحياء، جز ء پنجم  (1)
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اي نوشت و دستور داد كه شمشير را بر گردن او بگيريد  اگر تن مداد  عبدالملك به او نامه

  .انيدگردش بزنيد  ودر بازار شهر او را بپنجاه ضربه شالق

و عمروه بن زبير سالم بن عبد اهللا نزد سعيد بن  سليمان ابن يسار، وقتي نامه خليفه رسيد

عبدالملك نامه اي فرستاده است و در آن دستور داده است كه در : مسيب آمدند و گفتند

  .گردن شما را بزند بيعت نكنيد، صورتي شما

  : ا بپذيريكي از آنان ر. اكنون ما براي شما سه پيشنهاد داريم

ت دهي و نه آنگاه تو نه جواب مثب، استاندار قانع شده است كه نامه را بر تو بخواند ‐١

  .جواب منفي

خير . آنگاه در ميان مردم شايع مي شود كه سعيد بن مسيب بيعت نموده است: سعيد گفت

ديگر كاري نمي توان ، خير: آنها مي دانستند وقتي كه او بگويد. من چنين كاري نمي كنم

  .كرد

آنها وقتي شما  و براي نماز به مسجد نياييد، گفتند شما تا چند روز خانه نشين شويد ‐٢

  .وارد منزلتان نمي شوند را در مسجد نيابند

من در بن گوش خود صداي مؤذن را بشنوم كه مي ، چگونه ممكن است: سعيد گفت

  .»الصالة عىلالصالة حي  عىلحي « :گويد

  . كاري نمي كنم نمن چني، خير. و به مسجد نروم

  .به جايي ديگر منتقل شو تا به تو دسترسي نداشته باشند !آنها گفتند

آنها راه . من يك وجب از جايم منتقل نمي شوم ؟يعني از ترس مخلوق فرار كنم: گفت

مد و در جاي آسعيد بن مسيب براي اداي نماز ظهر به مسجد  .خود را گرفتند و رفتند

  .هميشگي خود نشست

نامه اي از اميرالمؤمنين به دست ما رسيده : ر پس از نماز او را اظهار كرد و گفتاستاندا

  . است كه اگر تو بيعت نكني گردن تو را بزنم

يعني از اينكه همزمان با وليد و . از دو بيعت منع كرده است رسول خدا : سعيد گفت

دند و شمشير ها را از وقتي ديدند تن نمي دهد او را به خارج مسجد بر. سليمان بيعت كنيم

لباسهايش را ، ر نشد بيعت كندباز هم او حاض. غالف بيرون آورده باالي سرش قرار دادند

بر پشت او هفتاد  ...... ديدند كه لباسهائي از مو تن او را پو شانده است، بيرون آوردند
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مردم از ، ندوقتي او را برگردانيد، سپس او را داخل بازار مدينه چرخانيدند تازيانه زدند،

  .نماز عصر برگشته بودند

چون ايشان ، ها را نديده ام من چهل سال است كه اين چهره: و سعيد بن مسيب گفت

سپس مردم را  ‐و بعد از همه از مسجد بيرون مي آمد هميشه در صف اول نماز مي خواند

ي مي اگر كس، خودش نيز از بس متواضع و پرهيزگار بود. از مجالست با او منع كردند

بخاطر او كسي را آزار  چون مي ترسيد. بلند شو :خواست در كنار او بنشيند مي گفت

  .١دهند

  ابو حازم و سليمان بن عبدالملك

، مان ابن عبدالملك وارد مدينه شد و قصد سفر به مكه را داشتوقتي خليفه وقت سلي

  . گوش مي سپاريماينك به گفتگوي آنها  و. ابوحازم عالم بزرگ مدينه را به خدمت طلبيد

  ؟حازم  چرا ما از مرگ مي هراسيم ابو: سليمان

 از اينرو دلتان، شما دنياي خويش را آباد و آخرت خويش را ويران نموده ايد: ابو حازم

  .ي ويران منتقل شويد نمي خواهد از خانه آباد به خانه

  .حضور در پيشگاه خداوند چگونه خواهد بود: سليمان

همچون برده اي ، و خطاكار همچون مسافري كه به خانه بر مي گردد نيكوكار،: ابو حازم

  .كه نزد آقاي خود باز مي گردد

  ؟وند با من چگونه رفتار خواهد كردنمي دانم خدا :به گريه افتاد و گفت :سليمان

’ #$}βÎ) u‘#tö/F¨﴿ :خود را در ميزان اين آيه كتاب خدا قرار ده كه مي فرمايد: ابو حازم Å∀s9 5ΟŠ Ïè tΡ 

∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ u‘$£∨àø9$# ’ Å∀ s9 5ΟŠÏtrb ∩⊇⊆∪﴾ )١٤ − ١٣: نفطاراال( 
  .)همانا نيكان در بهشت و نعمت و بدان در عذاب دوزخ به سر خواهند برد(

  ؟پس رحمت خدا چي: سليمان

Ò=ƒ﴿ :كه خود فرموده استرحمت خدا همانطور: ابو حازم Ìs% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩∈∉∪﴾ 
  .حال نيكو كاران خواهد بود شامل )٥٦/األعراف(

  ترين بندگان خدا چه كساني هستند؟ گرامي !اي ابو حازم: سليمان

                                                 
  .الحليةو  ءوفيات األعيان و سير أعالم النبال1 - 
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  .نيكوكاران و پرهيز كاران: ابو حازم

  ؟تر است مان كدام سخن نزد خداوند پذيرفتهسلي

  .ترسي و به او اميد واري سخن حق نزد كسي كه از او مي: ابو حازم

  ؟ه كسي استبار ترين مسلمان چ خسارت: سليمان

مردي كه به حمايت برادر ظالم خويش بر مي خيزد و دين خود را بخاطر دنياي : ابو حازم

  .او مي فروشد

  ؟در مورد ما چه مي گويي: سليمان

  ؟من در اين مورد چيزي سئوال نكني بهتر است از: ابو حازم

  . چون مي خواهم ما را نصيحت كني خير،: سليمان

ر شمشير مردم را تسليم امر خويش نمودند و حكومت بدون پدران تو با زو: ابو حازم

اكنون پس از  .و جوي خون به راه انداختند .مشوره مسلمانان و رضايت آنان بدست گرفتند

  كاش مي دانستي مردم در مورد آنان چه مي گويند؟، اينكه رحلت كرده اند

  .عفت كالم داشته باش: رين گفتيكي از حاض

خداوند از علما عهد و پيمان گرفته است كه حق را براي مردم : ابو حازم در پاسخ گفت

  .بيان كنند و آنرا كتمان ننمايند

  . چگونه ما در ميان مردم درستكار شناخته شويم! اي ابو حازم: سليمان

و با همه بندگان  جوانمردي را پيشه سازيد يد،يخود ستايي نكنيد و گزاف نگو: ابو حازم

  .خدا يكسان برخورد كنيد

  . نيازهايت را به من بگو تا برآورده نمايم! اي ابو حازم: سليمان

  ؟دوزخ نجات دهي و وارد بهشت كني مي تواني مرا از: ابوحازم

  . اين در توان من نيست: سليمان

  . اين را گفت و بر خاست و رفت. نياز ديگري ندارم، من جز اين: ابو حازم

   ١.ايشان نپذيرفت و راهش را ادامه داد .دسليمان صد دينار به كسي داد تا به اوبده
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  گفتگوي دانشمندي با سليمان بن عبدالملك

  . سليمان به ايشان گفت سخن بگو. يكي از علما وارد مجلس سليمان بن عبدالملك شد

شايد براي شما شنيدن آنها خوشايند ، من سخناني خواهم گفت !اي اميرالمومنين: گفت

  .گر آنها را بپذيري براي تو خوشايند خواهد بودزيرا ا. نباشد ولي تحمل كن

، ما نصيحت را از كسي كه بر او اعتماد نداريم و احساس خطر مي كنيم: سليمان گفت

تحمل مي نمائيم پس چگونه از شما تحمل نكنيم كه به شما اعتماد داريم و از ناحيه شما 

  . احساس خطر نمي كنيم

ده اند كه از اختيارات خويش ي تو را احاطه نمومردان !اي اميرالمومنين: آن عالم گفت

. استفاده نموده دنيا را در مقابل آخرت و خشم خدا را در مقابل رضاي او خريده اندسوء

.................  

با آخرت در نبرد و با دنيا در صلح و آشتي بسر مي برد نبايد تو آنان را بر آنچه كه خدا به 

  . بداني امين، دست تو امانت سپرده است

و تو . زيرا آنها بي باكانه امانت را ضايع مي كنند و مردم را به استبداد و بردگي مي كشانند

. نزد خدا بايد پاسخگوي كردار آنها باشي ولي آنها پاسخگوي كردار شما نخواهند بود

زيرا بزرگترين خساره . خرت خويش آباد سازيدآ يپس شما نبايد دنيا آنها را به بهاي ويران

  .متوجه كسي است كه دنياي ديگران را به بهاي نابودي آخرت خود آباد سازد

  .زبانت راچنان تيزكرده اي كه از شمشير بران تيز تر است :سليمان گفت

  .ولي نه عليه شما !چنين است اي امير: عالم

  

  پسر بچه اي با عمربن عبدالعزيز

ردم از همه جا براي تهنيت و م. وقتي كه عمر بن عبدالعزيز زمان خالفت را بدست گرفت

  .تبريك و برخي براي رفع نياز هايشان به سوي او سرازير شدند

  :وفدي از حجاز آمد و از ميان آنان نوجواني برخاست تا با امير سخن بگويد

  .بگذار تا بزرگتري سخن بگويد: خليفه

إنما  :ي گويديد كه عرب ممگر به خاطر ندار، خداوند حال امير را اصالح بنمايد: نوجوان

و زبانش پس اگر  ني ارزش انسان با دو چيز است قلبيع )قلبه و لسانه(حضريه المرأ بأ
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خداوند به كسي زباني گويا و قلبي توانا داده است او بيشتر از ديگران مستحق سخن گفتن 

 يقينا، است و با سخن گفتن فضلش آشكار مي شود و اگر استحقاق امور با سن و سال شد

امت كساني هستند كه از شما سن باالتري دارند پس بر اين اساس آنها بايد به جاي  در ميان

  .شما بر مسند قدرت تكيه زنند

  .هر چه در دل داري بگو: خليفه ضمن تاييد سخنان وي گفت

ما براي عرض تبريك و تهنيت خدمت رسيده . خداوند حال امير را اصالح بنمايد: نوجوان

  . خداوند بر ما و بر شما گذاشته استايم و اين منتي است كه 

  .اش آمده ايم و نه از ترس مجازاتما نه به اميد پاد

انصافي  با طيب خاطر از ديار  خويش به سوي شما به راه افتاده ايم و از ستم شما به خاطر

  . منونيمكه در شما سراغ داريم م

  . مرا نصيحت كن ،اي نوجوان: خليفه

صبر و بردباري خداوند وآرزوهاي ، برخي را! ا اصالح بفرمايداوند حال امير رخد: نوجوان

  .ندنحرف شد و سرانجام به دوزخ افتادطوالني و ستايش مردم مغرور ساخت و از راه م

بفريباند و  پس مبادا صبر و بردباري خداوند و آرزوهاي طوالني و ستايش مردم تو را

  . شينيان مواجه شويسرانجام با سرنوشت پي

اين امت بگرداند اين را گفت و ساكت  ه بندگان صالحو را از آنان بلكه از زمروند تخدا

  .ماند

  ؟عمر اين جوان چقدر است !خليفه از همراهانش پرسيد

معلوم شد كه آن پسر بچه از فرزندان  ؟بيشتر در مورد او سئوال كرد. يازده سال :گفتند

  .دعاي خير نمودخليفه او را بزرگ داشت و در حق وي . حسين بن علي است

 
  مكحول و يزيدبن عبدالملك

تابعي بزرگوار مكحول عالم شام در مجلس درس خويش مشغول تدريس بود و گروهي از 

ناگهان خليفه وقت يزيد بن عبدالملك شاهانه  ، مانند هميشه دور او نشسته بودند شاگردان



                                                                                               علماء وحكام    12          
     

 
كشند تا جايي شاگردان خواستند خود را عقب ب. و در حلقه درس شركت كرد، وارد شد

  ١.بگذاريد تا تواضع را بياموزد: براي خليفه باز كنند ولي شيخ اشاره كرد و گفت

  

  

  طاووس و هشام بن عبدالملك

مردي از صحابه را نزد : باري هشام بن عبدالملك به قصد اداي حج وارد مكه شد و گفت

  .همه وفات يافته اند :گفتند. من بياوريد

  .طاووس را آوردند، چنانكه دانشمند بزرگوار. ي را بياوريدپس از تابعين كس: هشام گفت

  .در گوشه اي كفشهايش را بيرون آورد. هنگامي كه طاووس وارد مجلس شد

 :سالم كرد و گفت »اميرالمومنين«و بدون رعايت آداب شاهي و ذكر كلمه  و پابرهنه آمد

  ؟ي هشامقاچطوري آ :سپس گفت. و در مقابل او نشست »سالم عليك يا هشاملا«

خليفه خشمگين شد و نزديك بود تصميم بدي بگيرد ولي اطرافيان متوجهش كردندكه در 

  .حرم امن الهي قرار دارند

  چه چيزي تو را وادار ساخت كه با من چنين برخورد نمائي؟ !اي طاووس: هشام گفت

  ؟برخورد من چه اشكالي داشت: طاووس

بر دستهايم بوسه . اب شاهي پا برهنه آمديكفشهايت را بيرون كرده و بر خالف آد: هشام

نزدي و مرا اميرالمومنين نخواندي و بدون اجازه در مقابل من نشستي و با تحقير به من 

   !چطوري هشام : گفتي

بخاطر اينكه من روزانه پنج بار در پيشگاه ، اما اينكه كفشهايم را بيرون كردم: طاووس

و هيچگاه بر من خشم نگرفته و مرا سرزنش نكرده هايم را بيرون ميكنم و اكفش، پروردگارم

  .است

بخاطر اينكه از اميرالمؤمنين علي ابن ابي ، و اينك مي گويي دستهايت را بوسه نزده ام

جايز نيست انسان دست كسي را ببوسد مگر دست  :شنيدم كه فرمودرضي اهللا عنه طالب 

  .زن را از روي شهوت و دست كودكش را از روي شفقت و رحمت

                                                 
 150/ 5سيد اعالم النبال  1- 
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را نياوردم بخاطر اين بود كه همه به امارت  »امير المؤمنين«و اما اينكه در سالم به شما كلمه 

بنابراين نخواستم با زبان چيزي بگويم كه در دل به آن خشنود  نيستند، شما راضي نبوده و

بخاطر اينكه خداوند در قرآن ، واينكه شما را با نام و بدون ذكر كنيه خطاب كردم. نيستم

  .امبرانش را با نام خطاب كرده و دشمنانش را با كنيه ذكر كرده استپي

 :در مورد ابو لهب آمده است عليهم السالم يا عيسي،، يا يحيي گفته است يا داوود، مثال

﴿ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪﴾ )١/املسد( 
اگر  :دم كه فرمودشنيرضي اهللا عنه واما نشستن من بخاطر اينكه از اميرالمؤمنين علي 

خواستي شخصي از اهل دوزخ را ببيني به سوي مردي بنگر كه خود نشسته است و 

  .اطرافيانش ايستاده اند

  . مرا نصيحت كن: هشام

  :شنيدم كه فرمودرضي اهللا عنه من از علي : طاووس  

فقط  ها و عقربهائي به بزرگي قاطر وجود دارد كه هو كو ها در دوزخ مارهائي به بزرگي قله

، كنند با رعيت خويش انصاف را رعايت نميمأموريت دارند به حكامي كه در برخورد 

  .نيش بزنند

  ١.اين را گفت و بلند شد و رفت

  

  طاووس و ابن نجيح

بايد عليه خليفه قيام كنيم : گفتم من همواره به پدرم مي :مي گويد فرزند اين عالم بزرگوار

  . م و از قبيل اين حرفهاو اينها را به سزاي اعمالشان برساني

در مسير راه به منطقه اي در يمن رسيديم كه . پس از مدتي به قصد اداي حج راه افتاديم

من و پدرم نماز صبح را  .و يكي از بدترين فرمانروايان خليفه بود .فرمانرواي آنجا نجيح بود

آمد و . شده بود با خبر، م پدرم، بعد از نماز نجيح كه از قدودر مسجد بزرگ شهر خوانديم

سپس او با ايشان سخن  .پدرم جواب سالمش را نداد .جلوي پدرم نشست و سالم كرد

  . گفت
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باز هم ابن نجيح دست بر نداشت و نزديكتر رفت و . و روي بر تافت باز هم جواب نداد

جلو رفتم و دست او را ، من وقتي اين وضيعت  را ديدم .ايشان همچنان توجه نمي نمودند

  : و با او گرم گفتگو شدم و گفتمگرفتم 

خيلي خوب هم شناخت و همين : ابن نجيح گفت. ايشان شما را نه شناخت ببخشيد،

  .شناخت باعث شد كه با  من چنين رفتار كند

پدرم مرا سرزنش كرد و ، وقتي داخل اقامتگاه خود شديم. و سپس پدرم بر خاست و رفت

چه شد نتوانستي ، ا با شمشيرت قيام كنيتو كه مي خواستي عليه اينه !اي ناكس: گفت

  ١؟بگيري و با او حرف نزنيجلوي زبانت را 

  

  طاووس و سليمان بن عبدالملك

ايشان به خليفه توجهي . سليمان بن عبدالملك وارد مجلس طاووس شد، روزي خليفه وقت

  :پاسخ داد، چرا به خليفه توجه ننمودي :از او پرسيدند بعد .ننمود

  ٢.خداوند بندگاني دارد كه به ملك و مال آنها رغبتي ندارندتا به فهمد كه 

  

  طاووس و منصور

  .به محضر طلبيد، طاووس را كه يكي از علماي به نام زمان بود، ابو جعفر منصور

خليفه لحظه اي سر در گريبان برد و سپس رو به  .طاووس همراه مالك بن انس آمدند

  . برايم نقل كن )ن كيسان تابعياب(از پدرت  !اي طاووس: طاووس كرد و گفت

 :را نقل مي كرد كه فرموده است صاز پدرم شنيدم كه اين ارشاد آنحضرت : طاووس

سخت ترين عذاب روز قيامت به كسي اختصاص دارد كه خداوند او را سهمي در 

  .آنگاه او ظلم و ستم را وارد حكومت عدل الهي بكند، حكومت خويش عنايت كند

من كه  :مي گويد، ه استمالك بن انس كه شاهد ماجرا بود. دت كرلحظه اي سكو منصور

لباسهايم را جمع كردم كه مبادا در خون طاووس رنگين ، در پهلوي طاووس نشسته بودم

  .شود
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  . مرا نصيحت كن ،اي طاووس: سپس منصور دوباره رو به طاووس كرد و گفت

≅öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ﴿: خداوند مي فرمايد !اي اميرالمومنين: طاووس yè sù y7 •/u‘ >Š$ yèÎ/ ∩∉∪   tΠu‘ Î) ÏN#sŒ 

ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ ©ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩∇∪ yŠθ ßϑ rO uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/% ỳ t÷‚¢Á9$# ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ ∩®∪   

tβ öθ tãöÏùuρ “ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊃∪   t⎦⎪Ï% ©!$# (#öθ tó sÛ ’Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩⊇⊇∪  (#ρ ãsVø.r'sù $ pκ Ïù yŠ$ |¡xø9$# ∩⊇⊄∪   ¡=|Á sù óΟÎγ øŠn= tæ 

y7 •/u‘ xÞ öθ y™ A>#x‹tã ∩⊇⊂∪   ¨βÎ) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9 ∩⊇⊆∪ ﴾.  

  :ترجمه 

ارم كه داراي كاخ هاي ] با آن شهر[و  )6(آيا ندانسته اي كه پروردگارت با قوم عاد چه كرد؟«
و با قوم )8( همان كه مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟ )7(باعظمت و ساختمان هاي بلند بود؟ 

ا مي بريدند؟ تخته سنگ ها ر] براي ساختن بناهاي استوار و محكم[ثمود آنان كه در آن وادي 
همانان كه در شهرها، طغيان )10(و با فرعون نيرومند كه داراي ميخ هاي شكنجه بود؟ )9(

پس  )12( و در آنها فساد وتباه كاري فراواني به بار آوردند؟) 11(وسركشي كردند؟ 
بي ترديد پروردگارت در  )13(پروردگارت تازيانه عذاب هاي گوناگون را بر آنان فرو ريخت

  )14(»اه است؛كمين گ
باز من ترسيدم و لباسهايم را جمع كردم كه از خون طاووس رنگين نشود  :مالك مي گويد

  . ولي منصور دست نگه داشت

اندكي سكوت بر  ايشان پاسخ نداد،. همان دوات را به من بده !اي طاووس :سپس گفت

  .و رو به تيرگي مي رفت مجلس حاكم شد،

تا اينكه منصور  .را به من بده باز هم ايشان پاسخ نداددوات ! طاووس: آنگاه دوباره گفت

  چرا دوات را به من نمي دهي؟: گفت

  . آنگاه من نيز با تو شريك جرم مي شوم، مي ترسم كه با آن معصيتي را بنويسي :طاووس

  .از نزد من برويد: گفت، منصور وقتي اين را شنيد

ن از آنروز به بعد قدر و منزلت م :مالك مي گويد. ما نيز منتظر همين بوديم: طاووس

    ١.طاووس را مي شناختم

  

  ابن أبي ذويب و ابو جعفر منصور
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روزي در : از عمويم محمد بن علي شنيدم كه مي گفت :مي گويدرحمه اهللا امام شافعي 

حسن بن يزيد ، ابن ابي ذويب و استاندار مدينه. مجلس خليفه ابو جعفر منصور نشسته بوديم

  .دندنيز در آنجا بو

  .و از حسن بن يزيد نزد خليفه شكايت كردند بني غفار آمدند

  .اي خليفه در مورد آنها از ابن ابي ذويب بپرسيد :حسن

  چه ميگوييد؟ شما در مورد اينها !اي ابن ابي ذويب: خليفه

و به  من گواهي مي دهم كه آنها با حيثيت و آبروي مردم بازي مي كنند :ابن ابي ذويب

  .زار مي رسانندمردم اذيت و آ

  ؟شنيديد: خليفه خطاب به بني  غفار

  .حاال از او در مورد حسن بن يزيد سئوال كنيد !اي اميرالمؤمنين  :بني غفار

  ؟در مورد حسن چه مي گويي! اي ابن ابي  ذويب: خليفه

  .و پيرو خواهشات خويش مي باشد او بر خالف حق قضاوت مي كند :ابن ابي ذويب

   ؟شنيدي در مورد شما چه گفت! اي حسن :خليفه خطاب به حسن

  . و او شيخ صالحي است

  .از او در مورد خود سوال كنيد !اي اميرالمومنين :حسن بن يزيد

  ؟در مورد من نظرت چيست :خليفه

  .خواهش مي كنم در اين مورد از من چيزي نپرسيد :ابن ابي ذويب

  .نظرت را بگو، تو را به خدا سوگند :خليفه

  ؟هستي گويا خودت نمي داني كي، مرا چنان به خدا سوگند مي دهي :ابن ابي ذويب

  .بايد بگويي :خليفه

من گواهي مي دهم كه تو مال را به ناحق تصاحب نموده اي و در غير  :ابن ابي ذويب

  . و نيز گواهي مي دهم كه ظلم و ستم بر دروازه تو فراوان است آنرا انفاق كرده اي، محل

در  ز جاي خود بلند شد و با عصبانيت گردن ابن ابي ذويب رامنصور ا :راوي مي گويد

فتح  تركيه را ديلم، روم، فارس،، ن اينجا نبودممن اگر اآل: و گفت پنجه گرفت و فشرد

  . كرده بودم
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بخدا سوگند قبل از تو ابوبكر و عمر زمام خالفت را بدست  !اي امير :ابن ابي ذويب

 نمودند حق مطابق با انصاف تقسيم مي نموده و در راهمال را از راه حق جمع آوري  داشتند،

  .و بيني فارس و روم را به خاك ماليدند

و اگر ، مي دانم راست مي گويي بخدا سوگند: و گفت آنگاه منصور گردن او را رها كرد

  . نه تو را مي كشتم

  .دلم بيشتر برايت مي سوزد، بخدا من از فرزندت مهدي !اي امير: ابن ابي ذويب

من از  :سفيان ثوري او را مالقات نمود و گفت، د از اينكه از مجلس منصور بلند شدبع

: ولي كاش نمي گفتي، اينكه تو با اين ستمگر اينگونه برخورد نموده اي خوشحالم

  .»فرزندت مهدي«

ما همه مهدي هستيم مگر نه اينكه مدتي را در  ،خدا تو را ببخشايد :ابن ابي ذويب گفت

    ١.؟ه ايممهد سپري نمود

  

  حسن بصري و حجاج

حسن ، و رو به طغيان آورد و ستم نمود وقتي كه حجاج بن يوسف والي عراق گرديد

، بصري از جمله كساني بود كه جلوي طغيان او ايستاد و كردار زشت او را براي مردم

  .آشكار و باز گو مي كرد و در مقابل حجاج سخن حق را بر زبان مي آورد

از مردم ، ر واسط براي خود قصري ساخت و پس از اتمام بناي آنباري حجاج در شه

و براي او دعا كنندكه خداوند ملكش را  گرد قصرش جمع شوندخواست كه همه 

  .و در آن بركت عنايت كند محافظت نمايد

. و به ايراد سخن پرداخت شد حسن بصري فرصت را غنيمت شمرد و در ميان جمع بلند

رغبتي از دنيا و سعي و تالش براي آخرت دعوت داد پس كه رين را به بي ابتدا حاض

  . قصر مجلل و زيباي حجاج چشمها را خيره ساخته است، متوجه شد

ترين  اكنون ما آنچه را كه اين خبيث :گفت گرد آن مي گردند،و مردم با ديد اعجاب گردا

كمتر از اين را ديديم و مي دانيم كه قبل از او فرعون بهتر و مح، انسان خدا ساخته است

                                                 
 7/27احياء  -  1
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خداوند فرعون را هالك ساخت و آنچه را كه ساخته بود ويران ، ولي سرانجام ساخته بود؛

  .نمود و از بين برد

اي كاش حجاج مي دانست كه اهل آسمانها با او دشمني دارند و اهل زمين از او نفرت 

اي : ن گفتو همچنان مي گفت تا اينكه يكي از حاضرين از روي شفقت به ايشا ...دارند

  . كافي است !ابو سعيد

همانا خداوند از عالمان تعهد گرفته است كه علم خود را براي مردم : حسن بصري گفت

  .بيان كنند و آنرا كتمان ننمايند

عصباني شده بود وارد مجلس  در حالي كه شديدا، روز بعد كه حجاج مطلع شده بود

  : و به اطرافيانش گفت. خويش شد

شويد؛ يكي از بزرگان بصره در ميان جمع شما بلند مي شود و هر چه دلش نابود  بميريد و

  .مي خواهد در مورد ما مي گويد

بخدا سوگند كه من خون او را به ! آنگاه شما ساكت مي نشينيد و جلوي او را نمي گيريد

  . خورد شما انسانهاي بزدل و ترسو بدهم

و  .را بياورند )را روي آن مي كشت چرمي كه مردم(شمشير و زير انداز ، سپس دستور داد

  . جالد را صدا زد

سپس گروهي از سربازان خود را براي دستگيري و احضار حسن بصري فرستاد ديري 

لبانش را به  وقتي چشم حسن بصري به شمشير و زير انداز افتاد، نگذشت او را آوردند

  .ت در آوردحرك

سان مؤمن و مسلمان و عظمت داعي آنگاه در حالي كه از قيافه اش هيبت و عزت يك ان

 .متوجه حجاج شد خدا هويدا بود،

  :سخت مرعوب گشت و گفت حجاج وقتي او را در چنين حالتي ديد،

و جا را براي او خالي كرد و در حالي كه مردم با تعجب به او نگاه مي ... ابو سعيد بفرمايد

  .بفرماييد تا اينكه او را در كنار خود نشاند: مي گفت كردند

حجاج از او در مورد بعضي مسايل ديني ، بعد از اينكه حسن بصري در جايگاه قرار گرفت

سپس  .و ايشان بدون ترس و واهمه و با بياني شيوا و دانشي وسيع پاسخ مي داد .سئوال نمود

  : حجاج گفت
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آنگاه عطر طلبيد و ريش او را عطر زد و مرخصش  . شما سرور علما هستيد !ي ابو سعيدا

  .نمود

يكي از نگهبانان به دنبالش دويد ، بعد از اينكه حسن بصري محل را ترك كرد و بيرون شد

و  حجاج شما را براي هدفي ديگر خواسته بود ولي با شما طوري ديگر رفتار نمود: و گفت

 ؟چه مي گفتيد افزود كه شما با ديدن شمشير و زير انداز با خود چيزي زمزمه كرديد،

خشم  !اي ولي نعمت من و اي پناهگاهم به وقت مصيبت! خداوندا: من گفتم: حسن گفت

همانطور كه آتش نمرود را بر ابراهيم سرد و سالمت ، او را بر من سرد و سالمت گردان

  ١.گردانيدي

  

  قاضي ابو يوسف و هارون الرشيد

ايشان  .است كه كتابي پيرامون احكام خراج بنويسدواز قاضي ابو يوسف  خ، هارون الرشيد

در مقدمه كتاب به پند ، تابي را در اين مورد جمع آوري نموده و فرصت را غنيمت دانستهك

  : و اندرز خليفه پرداخت و نوشت

بر گردن شما مسئوليت بزرگي گذاشته كه پاداش آن ، خداوند سبحان! اي امير المؤمنين

ش شما خداوند مسئوليت اين امت را به دو .بسيار بزرگ و عقابش نيز سخت خواهد بود

  . گذاشته است

خداوند شما را  .مانيد كه بر همه اين امت تعلق دارد وحكومتتان به ساختماني مي شما

  .نگهبان و امين آن قرار داده تا شما را بوسيله آنها آزمايش كند

شه از ريديري نمي گذرد كه خداوند آن را ، و هر ساختماني كه بر غير اساس تقوا بنا شود

پس قدر اين مسئوليت : كساني كه آن را بنا كرده اند فرو خواهد ريخت بر خواهد كند و بر

  . الهي را بدان و آن را  ضايع مكن

  .و توان در عمل از جانب خداوند ميسر مي شود

و بدان كه . اگر چنين كردي فرصت را از دست داده اي .كار امروز را به فردا ميفكن

ل را قبل از فرا رسيدن اجل انجام پس بكوش كه عم. آرزوها دور و اجل نزديك است

  .زيرا بعد از اجل فرصتي براي عمل نخواهد بود، دهي

                                                 
 .)17/ 2( التابعين  ةصور من حيا 1
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  .واليان امر پاسخگوي مسئوليت خويش نزد پروردگار خواهند بود

پس بكوش . همانطور كه چوپان پاسخگوي مسئوليت خويش نزد ارباب خود مي باشد

بر دوشت گذاشته است اگر چه  جانب حق را در مورد مسئوليتي كه خداوند در قبال رعيت

  .رعايت نمايي مدت آن يك ساعت باشد،

زيرا سرافراز ترين حاكم در قيامت آن است كه رعيتش در سايه او روي سعادت و آرامش 

  .را بيابد

وهيچگاه بر هوا و هوس ، رعيت نيز كج خواهد رفت، مواظب باش كه اگر تو كج روي

  .سي را مؤاخذه نكنو در حال خشم و غضب ك. دستور صادر نكن

هر گاه با دو مسئله رو به رو شدي به نفع دنياي تو و ديگري به نفع آخرتت بودهماني را 

  .ترجيح ده كه به نفع آخرتت مي باشد

  .فاني و آخرت جاودان خواهد بود، زيرا دنيا

و در راه . و با مردم چه نزديك وچه بيگانه را در مورد احكام خدا يكسان برخورد كن

و از خدا . از سرزنش و مالمت هيچ مالمت كننده اي واهمه نداشته باش، دي خدارضامن

و تقوا را پيشه ساز كه خداوند پرهيزكاران را از . با قلب است و نه با زبان و ترس،. بترس

  .عذابش دور مي دارد

شما را به حفاظت و رعايت آن امر ، من شما را به حفاظت و رعايت آنچه كه خدا !اي امير

  .توصيه ميكنم و در اين رهگذر فقط خدا و خشنودي او را در نظر داشته باش، وده استنم

اگر چنين نكني راه هاي سهل رهبري بر تو دشوار و از ديدگانت مخفي مي شودو وسعتش 

  .بر تو تنگ مي گردد

پس با نفس خود مبارزه . آنگاه آنچه را كه آشنا بوده بيگانه و بيگانه را آشنا مي پنداري

  .ن تا بر آن چيره شويك

  . زيرا كه حاكم بايدپاسخگوي كمبود هايي باشد كه بدست او در جامعه پديد امده اند

حاكم بايد جامعه را به سوي زندگي و نجات بكشاند و اگر در اين مورد سهل انگاري 

و اولين كسي كه در اين ميان با  جامعه به سوي پرتگاه هالكت پيش خواهد رفت، نمايد

  . شخص حاكم است، مواجه مي شودخساره 



                                                                                               علماء وحكام    21          
     

 
و  قبل از ديگران او به سعادت خواهد رسيد، همانطور كه اگر به وظيفه خويش عمل نمايد

  . خداوند چند برابر به او پاداش خواهد داد

پس مبادا در حق  رعيت خويش سهل انگاري و كوتاهي كني زيرا خداوند هر گونه 

تو را در مقابل آنچه كه ضايع نموده اي  .ندكمبودي را در حق آنها از تو جبران مي ك

  .ضايع خواهد كرد

  .تعمير شود و محكم گردد بنابراين ساختمان بايد قبل از اينكه منهدم گردد،

  . عمل تو در اصالح حال رعيت ناديده گرفته نخواهد شد

ت مبادا كثرت مشاغل و امور دنيا مانع از اين بشود كه زبان. و اجر تو ضايع نخواهد گشت

  .تر باشد صهمواره با ذكر خدا و درود بر پيامبر 

  

  ابو حنيفه و منصور 

اين در حالي بود كه قبال منصور از  .اهل موصل با خليفه وقت منصور عهد شكني كردند

  . خونشان حالل است، آنان تعهد گرفته بود كه اگر عهد شكني كردند

  . و حنيفه نيز وجود داشتدر ميان آنان امام اب. منصور فقهاي وقت را فرا خواند

مسلمانان « .»المؤمنون عند شروطهم«: مگر نه اينكه رسول خدا فرموده است: منصور گفت

  .»مسئول پيمان و تعهدات خويش هستند

هايشان براي من حالل خون، ه اند كه اگر عليه من شورش كنندتن بسمن پيما اهل موصل با

  . ز مي دانمبر اين اساس من ريختن خون آنها را جاي. است

و اينك دست شما بر  شما براي آنان اتمام حجت نموده ايد :از ميان جمع يكي پاسخ داد

اگر آنها را مورد عفو خويش قرار دهيد كه بهتر و اگر نه مستحق مجازات . آنان آزاد است

  .مي باشند

ه مگر جز اين است ك ؟نظر شما چيست !شيخ: رو به ابو حنيفه كرد و گفت، آنگاه منصور

  ؟ما در خالفت پيامبر و خانه امن به سر مي بريم

و شما نيز بر آنان  .آنها تعهد چيزي را به شما داده اند كه مالك آن نبوده اند: ابو حنيفه

  .شرطي را گذاشته ايد كه حق آنرا نداشته ايد
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  .)١(زيرا ريختن خون مسلمان جز در سه مورد جايز نيست 

 ،شيخ: و گفت نمود و ابو حنيفه را نزد خود طلبيدپس منصور بقيه مسلمانان را مرخص 

اكنون به شهر و ديارت بر گرد ولي از دادن چنين  سخن حق همين بود كه شما گفتيد

  . يزيرا دست شورشيان را باز مي گذار فتواهايي كه به ضرر خليفه ات تمام شود پرهيز كن

  

  )٢(ابو حنيفه و منصور 

 ةرا بر پست قاضي القضارحمه اهللا  ت ابو حنيفهابو جعفر منصور خليفه وقت مي خواس
  .حكومت اسالمي گمارد ولي امام بخاطر تقوائي كه داشت از پذيرفتن آن ابا ورزيد

ربيع بن  .ابو حنيفه سوگند خورد كه نمي پذيرد، خليفه سوگند خورد كه تو بايد بپذيري

   ؟سوگند ياد كرد نه شنيدي كه خليفه: يونس كه شاهد ماجرا و از نگهبانان بود گفت

اناتر تواز من ، و خليفه به اداي كفاره سوگندش. من نيز سوگند خوردم :ابو حنيفه فرمود

: منصور دست بر دار نبود و بارها پست قضاوت را پيشنهاد كرد :راوي مي گويد. است

از خدا بترس و امانت را به كسي واگذار كن كه از خدا ترس : به ايشان گفتابوحنيفه 

بخدا سوگند من در حال خونسردي بر خود اطمينان ندارم تا چه رسد در حال . باشدداشته 

خشم و غضب و اگر شما يكي پست قضاوت يا غرق شدن در فرات را پيش روي من 

  . بگذاريد من غرق شدن در فرات را ترجيح مي دهم

سپس من  .و شما اطرافياني داريد كه نياز به قاضي دارند كه مراعات حال آنها را بكند

  . صالحيت چنين پستي را ندارم

  .تو صالحيت آن را داري. دروغ مي گويي: منصور گفت

چگونه مي پسندي كه قاضي دروغگويي  .چه بهتر شما سخن آخر را گفتيد:ابو حنيفه گفت

  ١؟را انتخاب كرده امانت خود را به او بسپاري

  

  

                                                 
: مـورد ريختن خون مسلمان حالل نيست مگر در سه  : هدف امام از اين حديث پيامبر بود كه مي فرمايد - 1

 ).17و  2مناقب ابن جوزي ج (قتل  -3ارتداد   -2زنا    -1

 .407/ 5عيان وفيات األ -1
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  اوزاعي و عبداهللا بن علي

اميه را از دمشق تار و مار كرد وارد آنجا شد و دانشمندان آن  بني ،وقتي كه عبد اهللا بن علي

  . اوزاعي به مدت سه روز درنگ كرد و پذيرفت. اوزاعي را طلبيد، ديار

يشان شد ديد كه عبد اهللا بن علي بر تختي نشسته و در پس از گذشت سه روز وارد مجلس ا

ي برهنه ه شمشيرهاادي مسلح ايستاده اند كدستش چوبي گرفته است و اطرافش افر

  . بدستشان است

  . ايشان جواب نداد و با سر چوبي كه در دست داشت به زمين مي زد. من سالم كردم

اوزاعي به نظر شما اين كار ما كه بندگان و شهر ها را از : آنگاه لب به سخن گشود وگفت

  ؟شور گشائيجهاد است يا ك، دست اين ستمگران بيرون آورديم

نقل  خدا رسول من از يحيي بن سعيد انصاري شنيدم و ايشان از: گفتم: اوزاعي مي گويد

اهللا  إىلته ر, فمن كانت هجىنو ما يءنام لكل امرإو عامل بالنياتنام األإ« :مي كند كه فرمود
ها حكنامراة ي أو يصيبها نيادال إىل من كانت هجرتهو , رسولهاهللا و إىلورسوله فهجرته 

  .»ليهإما هاجر  إىلفهجرته 
چوب دستش را محكمتر به زمين زد و اطرافيان شمشيرها را آماده ، با شنيدن اين حديث

  . كردند

  ؟سپس از من پرسيد كه در مورد خونهاي بني اميه چه مي گويي

  : ريختن خون مسلمان جايز نييست مگر در سه مورد !رسول خدا فرموده است: من گفتم

  . صورتي كه زنا كند در ‐٣در صورت ارتداد  ‐٢در مقابل نفس  ‐١

  ؟در مورد مالهايشان چه مي گويي: چوب دستش را باز هم محكم تر به زمين زد و گفت

ر از راه گبراي شما نيز حرام مي باشند  و ااگر مالها را از راه حرام بدست آورده اند : گفتم

  . الل بدست آورده اند براي شما حالل نخواهد بود مگر از راه شرعيح

  . ب دستي خود را با عصبانيت به زمين مي كوبيدو همچنان چو

  ؟چطور است كه شما را قاضي بگردانيم: سپس گفت

پدران تو در اين مورد بر من سخت نگرفته اند اكنون نيز دوست دارم شما با من : من گفتم

  ؟همان برخورد را داشته باشيد

   ؟اكنون مي خواهي بر گردي: گفت
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آنها نيازهائي دارند كه بايد بر آورده شوند و اكنون  ،ستندزنان خانواده ام منتظر ه : گفتم

  . دل وا پس من مي باشند

  ١. اجازه داد كه بر گردم، سرم جلوي رويم بيفتد، سپس در حالي كه هر لحظه منتظر بودم

  

  اوزاعي و منصور 

رد صور كسي را نزد من فرستاد تا حاضر شوم وقتي واخليفه وقت من: امام اوزاعي مي گويد

 ؟و گفت. و مرا در كنار خود نشاند. م را داداو جواب سالم. مجلس ايشان شدم سالم كردم

  ؟مگر با من كار داشتيد: اوزاعي ؟چرا دير وقت است نزد ما نمي آئي

  . مي خواهم از شما چيزي بياموزم : منصور

  . پس خوب متوجه باش تا آنچه را كه من مي گويم فراموش نكني: اوزاعي

ه من چيزي را كه خود از آن سوال خواهم كرد شما را براي همين مطلب چگون: منصور

  . فراموش خواهم كرده ك. خواسته ام

  . آنگاه بر آن عمل ننمايي. من مي ترسم كه چيزي از ما بشنوي : اوزاعي

اينجا بود كه يكي از نگهبانان بنام ربيع بر من بانگ بر آورد و دست بر  :اوزاعي مي گويد

  :ولي منصور او را سرزنش نمود و گفت. شمشير برد

  . اين مجلس ثواب است نه عقاب

حديثي را برايم : من از اين برخورد خليفه خوشم آمد و سخن را به درازا كشيدم و گفتم

يام عبد جاءته أ«: فرمود وايت كرده است كه رسول خدامكحول از عطيه بن بشر ر
ال كانت حجته من إن قبلها بشكر وإف ,ليهإيقت من اهللا س ةهنا نعمفإمن اهللا يف دينه   ةموعظ

 .»ًام ويزداد اهللا هبا سخطاثإ اهللا عليه ليزداد
هر كسيكه از حق روي بر تابد در واقع از خداوند روي بر تافته است زيرا حق نام  !اي امير

  . خداوند است

داشتيد بر آن  صخداوند دلهاي مردم را نرم ساخته و شما را بخاطر قرابتي كه با رسول اهللا 

از اينرو هم  . مهربان و دلسوز بود. حاكم قرار داده آنحضرت بر اين امت شفقت داشت

پس شايسته است كه تو نيز مطابق . مردم از او خشنود بودند و هم خداوند او را مي ستود

                                                 
 .1964سال  71عربي شماره  مجله 1
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با حق و عدالت برخورد نمائي و پرده آنان را بپوشي و دردهاي خود را بر روي آنان باز 

  .تا در ميان شما و آنان مانع و نگهباني نباشد بگذاري

  . خرسند و اگر مصيبت و گرفتاري شدند ناراحت شوي، و اگر نعمت به آنها دست داد

هم اكنون خاصان اطراف شما را گرفته اند و عموم رعيت چه مسلمان و چه كافر  !اي امير

  .نددر مجلس شما راه نمي بين، كه شما بر همه چيز آنان حاكم هستيد

در حالي كه تك تك افراد رعيت بر گردن تو حق دارند كه بايد يكسان با آنها برخورد 

وگر نه چه پاسخي خواهي داشت روزي كه مليونها انسان برخيزند و هر يك از . كني

  .شاكي باشد ، شما بر او وارد شده است وسطمصيبت و ستمي كه ت

هيچگاه از گذشتگان منتقل نمي  ، ياورداگر قرار بود سلطنت براي هميشه دوام ب !اي امير

  . شد و به شما نمي رسيد

پس به همين صورت براي شما نيز دوام نخواهد يافت بلكه بايد كساني ديگر بعد از تو آنرا 

  . بدست گيرند

اي در كنار رودخانه فرات  اگر بزغاله: از عمر بن خطاب منقول است كه فرمود !اي امير

ولي در كنار شما انسانهائي  ، مرا در مورد آن باز خواست كند بميرد من مي ترسم كه خدا

  .بسر مي برند كه از سايه عدل شما محروم اند

امارت مكه يا طائف و يا ، قبل از تو پدر بزرگت عباس بن عبدالمطلب از پيامبر !اي امير

يدگي احياي يك انسان و رس !اي عمو«: يمن را خواسته بود ولي رسول خدا به ايشان فرمود

  .»اينكه بر ملك پهناوري حكومت كني به او بهتر است از

‘ö﴿ :يهآاينرا از روي دلسوزي و شفقت به ايشان گفت و در جايي ديگر بعد از نزول  É‹Ρr&uρ 

y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ ]فرمود ]٢١٤: الشعراء:  

متوجه باشيد من نمي توانم جلوي ! فاطمه دختر محمد و اي! اي صفيه عمه پيامبر! اي عباس

  . عذاب خدا را از شما بگيرم

  . عمل من براي خودم و عمل شما براي خودتان خواهد بود

  :اميران چهار نوع اند: عمر بن خطاب فرمود

  .نكه خويشتن و زيردستانش را از آلودگيها باز داردآيكي 
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رحمت  تو دس. مي باشد و چنين امري مانند مجاهدي است كه مشغول جهاد در راه خدا

  . خدا همواره بر سر او است

اميري كه ضعيف است فقط خود را از آلودگيها دور داشته و نمي تواند زير  –دوم 

  .دستانش را كنترل نمايد

چنين اميري بر كناره پرتگاه نابودي قرار دارد مگر اينكه رحمت خدا شامل حال وي 

  . رل مي كند ولي مهار خود را رها ساخته استاميري كه زير دستانش را كنت –سوم . گردد

بشر «: چنانكه رسول خدا فرمود. اين همان اميري است كه در دوزخ طعمه حطمه مي شود
  .»الرعاة الحطمة

  . حطمه آتش است شعله ور در دوزخ . برخي از حكام را به حطمه مژده ده

  . اين امير خود هالك مي شود ولي زير دستانش نجات مي يابند

كه اين با زير اميري است كه هم مهار خودش و هم مهار زير دستانش را آزاد گذاشته  ‐٤

  . قطعي به سر مي برند دستان خود در هالكت

اداي حق الهي است و بزرگترين  بزرگواري تقواي  ، مهمترين مسئوليت !اي اميرالمؤمنين

  .بلندي را سايه اطاعت خدا جستجو كند و هر كس عزت و سر. نفس است

را در معصيت و نافرماني خدا  خداوند او را بلند مرتبه مي سازد و هر كس عزت و سربلندي

  و سالم  . اينست نصيحت من به تو. خداوند او را پست و ذليل خواهد كرد، جو نمايدجست

به خواست خدا و : گفتم ؟كجا: خليفه گفت. اينرا گفتم و بلند شدم : امام اوزاعي مي گويد

و بـراي نصـيحت كـه     ،اجـازه داريـد  : خليفـه گفـت  . سـوي فرزنـدان و وطـنم    اجازه شما به

  . فرموديد از شما سپاسگذارم و آن را پذيرفتم

خليفه دستور داد كه به او مالي بدهند تا  : مي گويد ،محمد بن مصعب كه شاهد ماجرا بود

يازي ندارم من به اين مال ن: در مخارج خود از آن استفاده كند ولي ايشان نپذيرفت و گفت

  . و نمي خواهم نصيحتم را در مقابل مال دنيا بفروشم

  ١.آشنائي داشت از اينرو اصرار بخرج نداد ، منصور نيز با اين خصلت امام

  

  

                                                 
 .مواعظ خلفاء حافظ ابن ابي دنيا -1
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  سفيان ثوري و مهدي 

مهدي براي حج آمده بود دستور داده بود مرا ، خليفه وقت :امام سفيان ثوري مي گويد

  .مرا دستگير كردند، ه كعبه كمين زده بودند و شب هنگامچنانكه در كنار خان .احضار كنند

چرا نزد ما نمي آيي تا از شما در امور مشوره : رو به من كرد و گفت .و نزد خليفه بردند

و اينك (. داري كنيمپيروي و از آنچه نهي مي كني خود بگيريم و از آنچه دستور مي دهي

  ).بقيه گفتگوي آنها

   ؟چقدر خرج بر داشته استاين سفر شما  :سفيان ثوري

  زنمي دانم حساب با صندوق داران و وكالي من است: مهدي

چه جوابي براي ، فرداي قيامت در محضر پروردگار اگر اين سئوال متوجه شما باشد: سفيان

  . آن داري

در اين سفر  :از غالم خودش پرسيد .ولي عمر بن خطاب وقتي كه براي حج تشريف آورد

  : غالم گفت ؟يچقدر خرج نموده ا

  . هيجده دينار انفاق كرده ام !اي اميرالمؤمنين 

  . بر بيت المال مسلمين ستم نموده اي !واي بر تو: فرمود رضي اهللا عنهعمر 

از من از منصور شنيدم كه ايشان از اسود و او از علقمه و ايشان از ابن مسعود شنيد كه 

  : ه استرسول خدا نقل مي كرد كه فرمود

رادي كه با بي پروايي مال خدا و رسولش را مطابق دلخواه حيف و ميل مي كنند چه بسا اف

  .و فردا در آتش دوزخ سقوط خواهند كرد

يعني امير : ان خليفه به نام ابو عبيد كاتب گفتي سفيان اينرا گفت يكي از اطرافيوقت

  ؟المؤمنين با همين سزا مواجه خواهد شد

  ١. ش هامان به هالكت و هامان را فرعونفرعون را وزير ساكت شو،: سفيان گفت

  

  اي ديگر بين سفيان و مهدي صحنه

  .مي خواهم ازدواج بكنم: روزي مهدي به همسرش خيزران گفت

  .براي تو جايز نيست كه بر من با زني ديگر ازدواج كني: همسرش گفت
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بايد كسي در اين وسط : همسرش گفت. من اين حق را دارم و جايز است: خليفه گفت

  ؟سفيان ثوري چطور است: خليفه گفت .شما قضاوت نمايد اشد تا بين من وب

خليفه رو به سفيان كرد و  .كسي را نزد سفيان فرستادند. قبولش دارم :همسرش گفت

در حالي كه ، همسرم ام الرشيد معتقد است كه مرا ازدواج با زني ديگر جايز نيست: گفت

β÷﴿ :قرآن با صراحت مي گويد Î)uρ ÷Λä⎢øÅz ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ 

Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4©o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ﴾ ]از زناني كه مي پسنديد با دو يا سه يا چهار ازدواج ( ]٣: النساء

  .اينرا گفت و منتظر جواب ماند).نماييد

β÷﴿ :فرمايددفش ادامه آيه بود كه مي و ه .لطفا آيه را تا آخر بخوانيد :سفيان گفت Î* sù 

óΟçFøÅz ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡uθ sù ﴾  ،اگر بيم آن مي رفت كه نتوانيد عدل و انصاف را برقرار كنيد

  .و تو عدل و انصاف نداري )كي كافي خواهد بودپس ي

  )١(. ده هزار درهم بدهند ولي سفيان نپذيرفت به او داد مهدي دستور
  

  ديگر بين سفيان و مهديصحنه اي 

من در مجلس مهدي نشسته بودم كه سفيان ثوري بزرگترين  :قعقاع بن حكيم مي گويد

  . سالم بر اميرالمؤمنين: و سالم كرد ولي نگفت .عالم زمان تشريف آورد

  .منتظر دستور بود، ربيع نيز با شمشيرش در كنار خليفه ايستاده

ببين اطراف من همه آماده  !اي سفيان: و گفت خليفه با چهره اي باز رو به سفيان كرد

  . فكر نكن كه ما بر تو قدرت نداريم، ايستاده اند

بترس از اينكه ما مطابق هواي خويش عليه تو حكمي صادر . تو در چنگ ما قرار داري

  . كنيم

آنگاه پادشاه توانايي وجود دارد كه عليه تو ، اگر تو عليه من حكم صادر كني: سفيان گفت

  .صادر خواهد كرد او كسي است كه حق و باطل را از يكديگر جدا مي كند حكم

تا  اجازه بفرماييد، اين نادان با تو اينگونه برخورد مي كند! اي اميرالمؤمنين: ربيع گفت

  . گردنش را از تنش جدا كنيم
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اينها آرزويشان همين است كه بدست ما كشته شوند تا  . ساكت باش: مهدي به ربيع گفت

  . و ما شقي و بدبخت بشويم شهادت و سعادت برسندبه 

س حق ككه پست اقضاي كوفه را به او واگذار كنند و هيچ براي او حكمي بنويسيد

  .مخالفت با او را در آنچه فيصله مي كند ندارد

كاغذ را مچاله . آنرا برداشت و بيرون رفت. حكم را صادر كردند و بدست سفيان دادند

  .ظار مردم ناپديد شدله انداخت و مدتي از انودخانه دجكرد و در ر

  ١.پست گماردندبه آن  عي راناچار به جاي او شريك نخ .نيافتندهمه جا را گشتند ولي او را 

  

  صحنه اي ديگر بين سفيان و منصور

  .سفيان ثوري وارد مجلس خليفه وقت منصور گرديد

  :سفيان گفت. حاجتي داري بگو تا برآورده سازم: منصور گفت

  . زمين خدا را پر از ظلم و ستم نموده اي. از خدا بترس

  :منصور سر به زير انداخت و پس از اندكي دوباره پرسيد

تو به اين جايگاه بوسيله شمشيرها و : سفيان گفت ؟اگر حاجتي داري تا بر آورده كنم

و اكنون فرزندان آنها از گرسنگي جان مي  . مجاهدتهاي مهاجرين و انصار رسيده اي

  . از خدا بترس و حقوق آنها را پرداخت كن .هندد

منصور به رسم سپاسگذاري سرش را زير انداخت و پس از اندكي دوباره سئوالش را 

  ١.ولي سفيان چيزي نگفت و بيرون شد .تكرار كرد

  

  حماد بن سلمه و محمد بن سليمان

يري كه بر آن در خانه ايشان جز حص. نزد عالم وقت حماد بن سلمه رفتم :راوي مي گويد

نشسته بود و مصحفي كه بدست داشت و آنرا تالوت مي كرد و كيسه اي كه در آن 

در آن اثنا . چيزي ديگر نيافتم، كتابهايش قرار داشت و آفتابه اي كه براي وضو گذاشته بود

  : حماد گفت .بگوش رسيد صداي در، كه نشسته بوديم

  ؟برو ببين چه كسي در مي زند !حبيبه
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  . محمد بن سليمان كسي را نزد تو فرستاده است: گشت و گفتحبيبه بر 

  : بعد از سالم و احوالپرسي گفت .پس اجازه داد كه وارد شود

  .محمد بن سليمان شما را خواسته است تا در مورد مسأله اي سوال كند

علما و : دوات خواست و بر پشت نامه محمد بن سليمان پس از سالم و احوالپرسي نوشت

  .ما بر در كسي نمي رفتنداساتيد 

، اگر مسأله اي داري خودت نزد ما بيا و با خود سپاه و لشكر همراه داشته نباشي ،بنابراين

    . وسالم. چون من فقط انسانهاي پرهيزكار را نصيحت ميكنم و علم مي آموزم

حبيبه ببين چه : حماد گفت .صداي در به گوش رسيد ديري نگذشت، :راوي مي گويد

  .مي زند كسي در

  . محمد بن سليمان است: حبيبه آمد و گفت

  : در پيش روي ايشان نشست و گفت آمد و. بگو تنها وارد شود: حماد گفت

  .چرا من هر گاه با شما روبرو مي شوم ترس و وحشت وجودم را فرا مي گيرد

هر گاه عالم دين باعملش خشنودي خدا را طلب «: رسول خدا فرموده  است: حماد گفت

و اگر بخواهد بوسيله عملش ثروت اندوزي كند از  همگان از او خواهند ترسيد، كند

  .»همگان بايد بترسد

اگر كسي دو فرزند داشته باشد و از ميان ، نظر شما چيست: سپس محمد بن سليمان پرسيد

  دو سوم سرمايه اش را به او ببخشد؟، آنان از يكي بيشتر راضي شده و در حيات خود

وند رحمتهايش را بر تو نازل كند نبايد اين كار را كرد زيرا من از انس خدا: حماد گفت

  : رسول خدا فرموده است: شنيدم كه مي گفت

او توفيق وصيتي ظالمانه ، هر گاه خداوند بخواهد بنده اي را در دنيا به عذابي گرفتار كند«

  ١.ايشان مالي را به او داد ولي حماد نپذيرفت .»مي دهد

  

  هديصالح مري و م

  :ايشان مي گويد .و صالح مري دانشمند وقت را طلبيد مهدي كسي را فرستاد

  .بخاطر خدا سخنان مرا امروز تحمل كنيد: وقتي من وارد مجلس خليفه شدم گفتم
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  . زيرا محبوبترين بنده نزد خدا كسي است كه نصيحت را در مورد حق خدا تحمل نمايد

شايسته است كه وارث ، يشاوندي داردپيوند خو صخصوصا براي كسي كه با آنحضرت 

  .اخالق و سيرت ايشان باشد

  . خداوند از علم و دانش ميراث بزرگي براي شما گذاشته و عذر باقي نگذاشته است

  .شما براي كارهايتان هيچگونه برهان و حجتي از طرف خدا نداريد

وجه شما خواهد خشم خدا به مقدار دوري شما از علم و شناخت مسايل و اقدام به باطل مت

رسول خدا طرف حساب كسي خواهد بود كه بعد از او ، و اينرا بدان كه فرداي قيامت.بود

  .زمام امور امتش را بدست گرفته و آنها را از احكام دين محروم سازد

  .و كسي كه محمد خصم طرف حساب او باشد يقينا خداوند نيز خصم اوست

ماده كن يا اينكه دليل و حجت قوي در پس براي مخاصمه با خدا و رسولش خود را آ

دست خواهي داشت و نجات پيدا خواهي كرد يا اينكه سرانجام به هالكت ابدي گرفتار 

  .خواهي شد

 و و بدان كه بدست هوا و هوس خويش به زمين بخورد، به مشكل اگر بتواند برخيزد

سنت پيامبرش قدمهاي كسي روز قيامت ثابت و پابرجا خواهد ماند كه به كتاب خدا و 

  .چنگ زده باشد

طبعا كسي مانند شما دست به معصيت نخواهد زد، مگر اينكه گناهان در ديدگانش نيك 

  .جلوه مي كندو مالهاي خاين و درباري نيز او را تاييد نمايند

سعي كن سخنانم را بخاطر بسپاري و به آن زيبا .و با اين دام دنيا امثال تو را شكار مي كند

  . ه زيبا رساندممن ك. عمل كن

به او مقداري مال بدهند ولي  سپس دستور داد .آنگاه اشك از چشمان مهدي سرازير شد

  . ايشان نپذيرفت

  )١(.بعدها اين سخن را در ديوان مهدي، نوشته ديده اند: بعضي ها گفته اند

  

  امام مالك و جعفر بن سليمان
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حساب نمي  شما را چيزي به فتند كه مالك بيعتبه جعفر بن سليمان پسر عموي منصور گ

  .جعفر عصباني شد و امام را طلبيد. آورد

جعفر دستور داد لباسهاي او را بيرون كردند و بر بدن برهنه اش شالق  .او را به زور آوردند

زير انواع شكنجه ها قرارش دادند  و دستش را چنان كشيدند كه از شانه در رفت و .زدند

  .بلند مرتبه كرد و آوازه اش همه جا رسيدكه بعد از آن خداوند ايشان را 

ن انس ه به مالك بدر حوادث سال صد و چهل و هفت هجري آورده است كابن جوزي 

  ١.كاك پيدا بوددور فتوايي كه با منافع خليفه اصطبه خاطر ص هفتاد ضربه شالق زدند

  فضيل بن عياض و هارون الرشيد

شبي لباسهايم را بيرون آورده و آماده  :ويدفضيل بن ربيع كه از اطرافيان خليفه بود مي گ

  .خواب بودم كه كسي درب منزلم را با شدت به صدا در آورد

اميرالمؤمنين با شما : گفت ؟كسيكه درب را مي كوبيد كيست؟: من با اضطراب پرسيدم

هارون الرشيد بر دروازه خانه ام ايستاده و نگران  ، ديدم ، من با شتاب بيرون شدم. كار دارد

  . ر مي شدمكسي را مي فرستادي من به خدمت حاضاگر  !گفتم اي امير. است

واي بر تو چيزي بر ذهنم خطور كرده كه خواب را از چشمانم ربوده و خاطرم را : گفت

  .آشفته ساخته است و نياز شديد احساس مي كنم  به عالم پرهيزكاري كه مرا مداوا كند

  : رشيد گفت. نام بردممن از فضل بن عياض  :ابن ربيع مي گويد

ديديم ايشان در حجره . چنانكه به راه افتاديم و نزد فضيل آمديم. برويم پيش او ؟كجاست

%Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï÷﴿ :خويش به نماز ايستاده و اين آيه را با صداي بلند قرائت مي كند ©!$# 

(#θ ãmutIô_$# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# [™!#uθ y™ ôΜ èδ$u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 u™!$ y™ 

$ tΒ šχθßϑ ä3øts† ∩⊄⊇∪ ﴾ ]گمان مي برند كه  ، آيا كساني كه مرتكب گناه شده اند( ]٢١: اجلاثية

يكسان ، ما زندگي و مرگ آنان را با كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي دهند

  ).نندبد قضاوت مي ك، بنمايم

سپس در را به صدا . همين آيه براي دواي درد ما كافي است: خليفه با شنيدن اين آيه گفت

   ؟كيست! فضيل گفت. در آورديم
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  .اميرالمؤمنين با شما كار دارد: گفتم

  ؟اميرالمؤمنين با من چه كاري دارد: فضيل

  در را باز كرد، آنگاه آمد و »مگر بر تو اطاعتش واجب نيست! سبحان اهللا«: ابن ربيع گفت

  . سپس وارد حجره اش گرديد و چراغ را خاموش نمود

  . ما به دنبالش وارد حجره شديم و به او رسيديم و خليفه دست او را گرفت

  . چه دست نرم و نازكي است اگر فردا از عذاب خدا نجات پيدا كند :فضيل گفت

ه از قلبي پرهيزكاري بر مي امشب خليفه با سخنان نيكي ك !من با خود گفتم: ربيع مي گويد

  .خيزند روبرو خواهد شد

  . ما را مشكلي به سوي تو آورده است. سخن را آغاز كن !اي فضيل: خليفه گفت

ت در حالي كه گناهان رعيتي را كه به ذل. فضيل در مورد كدام مشكل سخن بگويم

م واليان و افه بر آن بايد روز قيامت پاسخگوي جرايكشانده اي بر دوش گرفته اي و اض

  .اطرافيانت نيز باشي

و با اين همه روز حساب  .اينها از يك طرف باغبان تو و از طرف ديگر پناهندگانت هستند

حتي اگر ، بيش از همه از شما نفرت خواهند داشت و از پيش روي شما فرار خواهند كرد

اف شما را به يكي از اين دغل دوستاني كه اطر، شما در آن روزي كه رازها فاش مي شود

ه دوش بگيرد، به همان مقداري كه دوست د كنيد،كه پاره اي از گناهان را بپيشنها، دارند

  . و راه فرار را در پيش خواهد گرفت شما بوده دشمن شما خواهد شد

محمد ، سالم بن عبداهللا، وقتي كه عمر بن عبدالعزيز زمام خالفت را بدست گرفت :و افزود

به حضور طلبيد ، ه هر سه از علماي بنام و صالح آن زمان بودندكبن كعب و رجاء بن حيوه 

  ؟»چه كار كنم، من به اين بال گرفتار شدم« :و گفت

. اطرافيانت آنرا نعمتي بزرگ مي دانيد در حالي كه شما و، ايشان خالفت را بال مي دانست

  : سالم بن عبداهللا گفت

نجات پيدا كني بايد افراد مسن جامعه   اگر مي خواهي فردا از عذاب الهي !اي اميرالمومنين

براي  را  پدر و افراد متوسط را برادر و كوچكترهارا فرزندان خويش تصور كني آنگاه،

  .رامي بدار و بر فرزندان خويش شفقت داشته باشپدر احترام قايل باش و برادر را گ
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نجات ، ب خداونداگر بخواهي فردا از عذا ،اي امير: به سخن گشود و گفت بعد از او رجاء

پس براي افراد جامعه همان چيزي را بپسند كه براي خود مي پسندي و هر آنچه ، پيدا كني

كه براي خود نمي پسندي براي آنها نيز پسند نكن و بعد از آن با خيال راحت به مالقات 

  .پروردگار برو

ت نمي سخت براي شما اي هارون نگرانم از روزي كه در آن قدمهاي ثاب)فضيل(و من 

  .ايستد

با امير مهربان : من گفتم :ابن ربيع مي گويد .هارون الرشيد با شنيدن اين سخن به گريه افتاد

دوستانت او را به اين روز انداخته ايد و به من مي گويي با امير  تو و :در جوابم گفت. باش

  . مهربان باش

مورد اين انسانها خواهد از روز قيامت خداوند در  !اي زيبا رو: سپس خطاب به خليفه گفت

تا مي تواني اين چهره زيبايت را از آتش دوزخ دور بدار و مبادا هيچ لحظه اي از . پرسيد

زيرا رسول . ي يكي از رعيت را داشته باشي ن سپري كني كه در دل كينهروز را چنا شب و

هر كس در حالي صبح بكند كه در دلش چيزي عليه مسلماني وجود  :خدا مي فرمايد

  ١.بوي بهشت به مشامش نخواهد رسيد، اشته باشدد

  ؟از تو كسي ديني طلبكار است: سپس به فضيل گفت. اينجا هارون الرشيد به گريه افتاد در

پروردگارم از من دين طلبگار است ولي هنوز از من حساب نگرفته  بلي،: فضيل گفت

او با من به حساب واي بر من اگر  .واي بر من اگر او دينش را از من طلب كند. است

  . واي بر من اگر نتوانم براي او حجت بياورم .بنشيند

  .هدفم دين بندگان بود :هارون الرشيدگفت

$﴿: خداوند به من امر نكرده است كه از بندگانش قرض بگيرم بلكه فرموده است: فضيل tΒ uρ 

àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪   !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ Ïè ôÜãƒ 

∩∈∠∪   ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο§θ à)ø9$# ß⎦⎫ÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪﴾ ]اين هزار  :هارون الرشيد گفت ]الذاريات

  .از من بپذير، دينار را براي خرج بچه ها و براي نيروي بيشتر در عبادات

                                                 
 .بخاري در كتاب األعيان -1
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آنگاه شما مرا ، راههاي نجات راهنمائي كردممن شما را به  !سبحان اهللا: فضيل گفت

  .اينگونه پاداش مي دهيد

مرا : در مسير راه هارون الرشيد به من گفت. ما بر خواستيم و براه افتاديم: ربيع مي گويد

  . هميشه به اينگونه افراد راهنمائي كن

   ١.سيد و آقاي مسلمانان است اين امروز،

 )بي رغبت( چگونه زاهد: رشيد به فضيل گفتكه روزي هارون الهمچنين حكايت است 

  . تو از من بيشتر زاهد و بي رغبت شده اي: فضيل در جواب گفت ؟شدي

  چطور؟ :خليفه گفت

جاودان  دنيا فناپذير و آخرت، من زاهد دنيا هستم و تو زاهد آخرت هستي: فضيل گفت

  ٢.پس شما كه از آخرت بي رغبت شده ايد از من زاهد تر هستيد ،است

  ٣.ارون الرشيد دستور داد كه مرا بيرون  كننده

 
  شعيب بن حرب و هارون الرشيد

 :در دل گفتم. در مسير مكه با هارون الرشيد برخورد نمودم :بن حرب مي گويد شعيب

 بگذار،: باز نفسم مي گفت. فرصت خوبي است بايد او را امربمعروف و نهي از منكر كنم

الخره تصميم گرفتم با او صحبت اب .ا خواهد زدگردنت ر، او مردي خشن و ستمگر است

  . كنم

امت را به مشقت انداخته اي و  !اي هارون: خود را نزديك رساندم و با آواز بلند گفتم

  . چهارپايان را به ستوه آورده اي

ديدم چوبي در دست ، وقتي بر او وارد شدم. هارون الرشيد دستور داد كه مرا احضار كنند

  ؟از چه تباري هستي :پرسيد .ي مي كنددارد و با آن باز

  . از طبقه پايين مردم :گفتم

  ؟طايفه اي ممادرت به عزايت بنشيند از كدا :هارون الرشيد

  . از ابناء هستم :شعيب
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  ؟چطور به خودت اجازه دادي مرا با اسم صدا كني :هارون الرشيد

  .منيا رح، يا اهللا : من خدا را با اسم صدا مي كنم و مي گويم: شعيب

ضمنا خداوند در قرآن محبوبترين بندگانش  ؟آنگاه صدا كردن شما با نام چه اشكالي دارد

  . محمد را به نام ذكر كرده است و مبغوضترين بندگان ابو لهب را به كنيه ذكر نموده است

  

  منذر بن سعيد و خليفه وقت ناصر

د كه در ساخت و احداث كر »زهرا«خليفه  وقت ناصر الدين به مجتمع مسكوني در شهر

  . ساز و تزيين آن سرمايه هنگفتي صرف نمود

متشكل از چند قصر فاخر بود و خود خليفه مستقيما بر كار ساخت و ساز ، اين مجتمع

  . از حضور جمعه باز ماند، روزي بخاطر مصروف بودن در امور مجتمع. نظارت مي كرد

دانست كه خليفه را در اين  وظيفه خود، منذر بن سعيد كه امام جمعه و قاضي شهر بود

  .مورد نصيحت كند تا از اسراف كارهاي او در ساخت و ساز اين مجتمع جلو گيري نمايد

چنانكه در يكي از روزها جمعه در حالي كه همه مردم براي نماز در مسجد جامع شهر گرد 

اين  ه و خطبه را باغنيمت شمرد منذر فرصت را. ز حضور داشتخود خليفه ني. آمده بودند

tβθãΖö6﴿: آيات كالم الهي آغاز نمود s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ#u™ tβθ èWt6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρä‹Ï‚−G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3ª= yè s9 

tβρ à$é#øƒrB ∩⊇⊄®∪ #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ óΟçFô±sÜt/ t⎦⎪Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪   (#θ à)¨?$#uρ ü“Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& 

$ yϑ Î/ tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè÷Ρr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪  ;M≈̈Ζy_uρ AβθãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪   þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ šU#x‹ tã 

BΘöθ tƒ 5ΟŠÏàtã ∩⊇⊂∈∪ ﴾ )الشعراء(.  

آيا شما بر روي هر مكان بلندي به بيهوده كاري و بدون نياز، برجي عظيم و برافراشته بنا «: ترجمه
لل برمي گيريد، كه شايد جاودانه بمانيد؟ جو قلعه ها و كاخ هاي استوار و م )128(مي كنيد؟ 

بدون اينكه در [و چون كسي را با شدت و قهر مي گيريد ظالمانه و زورمدارانه مي گيريد  )129(
واز كسي كه  )131(از خدا پروا كنيد واز من فرمان ببريد،  ]بنابراين[ )130( عاقبت كار بينديشيد

به وسيله چهارپايان و فرزنداني،  )132(را به وسيله آنچه خود مي دانيد ياري داده، پروا كنيد، شما 
بي ترديد من بر شما ) 134(بوستان ها و چشمه سارها، ] به وسيله[و  )133( به شما ياري داده است

  .»از عذاب روزي بزرگ مي ترسم
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و در  دريغ ننمود، راف در آنسپس هر آنچه بر زبانش آمد در مورد ساخت و ساز و اس

™¢§{ Πr& ô⎯̈Β﴿ :ادامه اين آيه را تالوت كرد r& …çμ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã $ xx© >∃ãã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ÷Ξ$$ sù ⎯Ïμ Î/ ’Îû Í‘$ tΡ 

tΛ©⎝ yγ y_﴾ ﴿سامعين را به شدت از اينگونه اعمال بر حذر داشت و به عواقب آن  و ﴾١٠٩/التوبه

خليفه نيز عبرت گرفت و  .ردم توجيه شده ترسيدندهشدار داد و سرزنش نمود طوري كه م

  . از سخنانش كمال استفاده را برد و دانست كه مخاطب اصلي او مي باشد

ولي بهر حال تاكنون كسي با . گشتشمانش جاري شد و بر كرده پشيمان اشك از چ

را و تندي  اينرو تاب شنيدن چنين سخنان صريح از، خليفه با اين صراحت سخن نگفته بود

  . نداشت

امروز اين شيخ با صراحت عليه : چنانكه بعد از اتمام مراسم به فرزند خويش حكم گفت

بايد ، رعايت نكرد ودم و در سرزنش من جانب انصاف رامن سخن گفت هدفش فقط من ب

  !مجازات شود

نماز جمعه را پشت  سر احمد ، و از آن پس. پس سوگند خورد كه پشت سر او نماز نخواند

  .رب امام جمعه قرطبه ادا مي كردبن مط

و خواندن نماز در مسجد بزرگ آن  »زهرا«وقتي فرزندش حكم متوجه شد كه پدرش به 

يا فردي آ: خليفه گفت ؟چرا منذر را از امامت مسجد عزل نمي كني: عالقه دارد گفت

زل ع..... مانند منذر بن سعيد با آنهمه علم و فضل و بزرگواري بايد بخاطر خشنودي نفس

  ؟شود

كار و راستگو مانند منذر بن سعيد در من از اينكه فردي پرهيز و . چنين كاري ممكن نيست

ه ولي او با سخنانش مرا در مضيق. روز جمعه بين من و پروردگارم واسطه نيست شرمنده ام

و من دوست دارم كه تمام ثروت خود را كفاره سوگند . انداخت و من نيز سوگند خوردم

منذر زنده هستيم همچنان بايد امام مردم باشد و فكر نكنم كه  و تا من و .خويش بدهم

  . بتوانيم مانند او كسي را بيابيم و بجاي او بگماريم

نزد پدر ، اي بين پدرش و شيخ ايجاد شده است دتي پسر خليفه وقتي ديد كه فاصلهپس از م

دفي جز است و ه او مردي صالح: خواهي كرد و گفتآمد و از جانب شيخ عذر

و اگر از نزديك مي آمد و متوجه مي شد كه شما چه زحماتي در . خواهي نداشته استخير
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آنگاه شما را معذور ، اينجا و خصوصا در زيبا سازي گنبد كشيده ايد و سرمايه گذاشته ايد

  . مي دانست

هدفش گنبد بزرگي بود كه در وسط آن مجموعه قرار داشت و در تزئين سقف آن از نقره 

ب طال استفاده شده بود و يك قسمت آن زرد خالص و قسمت ديگرش سفيد خالص و آ

  .بودكه از دور جلب توجه مي كرد

خليفه طبق پيشنهاد فرزندش دستور داد كه در تاالر گنبد فرشهاي زربافت و ابريشم پهن 

سپس به اطرافيان و وزيرانش  .كنند و با اركان دولتش در آنجا جلسه اي برگزار نمود

  : گفت

  آيا ديده يا شنيده ايد كه پادشاهي قبل از من چنين چيزي ساخته باشد؟

سوگند به خدا كه ما چنين چيزي از ديگري سراغ نداريم و شما در  :آنها در پاسخ گفتند

  .اين كار ركورد را به نام خود ثبت كرديد

بعد از اينكه  .وارد شد، در آن اثنا منذر بن سعيد در حالي كه سرش را پايين انداخته بود

  :پرسيد، ه بوديزي را كه از اطرافيان خود پرسيدخليفه از ايشان همان چ، نشست

بخدا سوگند كه من نمي دانستم كه با  !اي امير: ذر سرازير شد و گفتناشك از ديدگان م

شيطان اينگونه بر شما ، اينهمه فضل و شرفي كه خداوند شما را بر ساير مسلمانان داده است

  .مي نشاند كفار ود و شما را در جايگاهچيره مي ش

چگونه من در جايگاه كفار ، مواظب سخنانت باش: خليفه از اين سخن بر آشفت و گفت

  ؟قرار گرفته ام

Iω﴿ :مگر نشنيده اي كه خداوند مي فرمايد: ذر گفتنم öθ s9uρ βr& tβθä3tƒ â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïm≡uρ 

$ oΨ ù= yèyf©9 ⎯yϑ Ï9 ãàõ3tƒ Ç⎯≈ uΗ÷q§9$$ Î/ öΝÍκÌEθ ã‹ç6 Ï9 $ Zà)ß™ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù yl Í‘$ yè tΒ uρ $ pκö n= tæ tβρ ãyγ ôàtƒ ∩⊂⊂∪﴾ ]٣٣: الزخرف[ 

]  خداى[هاى كسانى كه به  شوند، به يقين براى خانه نبود كه مردم همه يك اّمت مى]  اين احتمال[و اگر «

  .»كه بر آن به باال بر آيندنردبانهايى ] نيز[داديم و  ورزند، سيمين سقفهايى قرار مى رحمان كفر مى

سپس سرش . اشكهايش جاري شد. بغض گلوي خليفه را مي فشرد سرش را پايين انداخت

  .خداوند به تو پاداش نيك بدهد: را بلند كرد و به منذر گفت

  .آنچه را كه تو گفتي حق بود
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سپس مجلس خويش را منحل كرد و دستور داد كه گنبد را تخريب كنند و دوباره در 

  ٢.جا بنائي با گل و خاك  بسازنندآن

  

  يعبدالقادر جيالني و متق

مر اهللا را بخاطر خليفه وقت متقي ألقادر جيالني است كه بر منبر ايستاده و لو اين شيخ عبدا

واگذاري پست قضا به يحيي بن سعيد معروف به ابن مزاحم ظالم اينگونه مورد خطاب قرار 

  :مي دهد

لراحمين مين را واليت داده ايد آيا فردا نزد پروردگار ارحم اشما بر مسلمانان اظلم الظال

  بي براي اين كارتان داريد؟جوا

  ٣.خليفه از شنيدن سخن لرزه به اندام شد و فورا يحيي ين سعيد را از كار بر كنار كرد

  

  عز بن عبدالسالم و نجم الدين ايوب

تا جائي كه بعضي  دندبردگان ترك در اواخر خالفت عباسي در حكومت اسالمي نفوذ كر

  .از آنها در زمان نجم الدين ايوب در مصر از اركان دولت بودند

  . ندايشان قاضي چيره دست بود .مان بودزآن  ةضي القضاشيخ عز بن عبدالسالم قا

  . احكام شريعت را بدون ترس و واهمه نافذ مي كرد

شد فتوائي به شرح  ودند،كه در واقع بردگان بيت المال ب، ي امراي ترك وقتي متوجه قضيه

  :ذيل صادر كرد

  .گروهي از امراي ترك در حكومت وقت نفوذ كرده بودند :عالمه سبكي مي گويد

به  كاح آنانن و خريد و فروش و بيت المال هستند، نشيخ فتوائي صادر كرد كه اينها بردگا

گـوش  از جملـه بـه    ايـن خبـر بـه گـوش آن امـرا رسـيد،      . عبارت خودشان منعقد نمي شود

وكسي  .آنها بر آشفتند و خشمگين شدند .رسيد، السلطنه كه خود نيز از همين قشر بود نائب

  :شيخ گفت .را نزد شيخ فرستادند

                                                 
 .والحكامء العلماسالم بين إلا -2

 .)8(قدائد الجواهر  -3
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گذاري شود و پول شما به بيت المال  قرار شود و تك تك شما امرا قيمت بايد مجلسي بر

 .ع سلطان رسانيدندجريان را به اطال .داده شود تا شما به طريق مشروع آزاد شويد ويلتح

  .نبايد در اين امور دخالت كند :ايشان بر شيخ خشم گرفت و گفت

شيخ از اين برخورد سلطان ناراحت گرديد و وسايل و اسباب خانه خود را بر االغي 

  . بچه اش را بر االغي ديگر و راه شام را در پيش گرفت گذاشته و زن و

 و علما كودكان، مردان، زنان، تعداد كثيري از هنوز نيم پرسخ از شهر فاصله نگرفته بود كه

كه با رفتن اين شيخ حكومت  .اين خبر به گوش سلطان رسيد .و تجار نيز به ايشان پيوستند

  .وي نيز از دست خواهد رفت

  .و قرار بر اين شد كه آنها را از جانب بيت المال به مزايده بگذارند شيخ را بر گردانيدند

ولي شيخ  ه نرمي مذاكره كرد تا نظر او را در اين مورد تعديل بنمايد،نائب السلطنه با شيخ ب

  : سرانجام نائب السلطنه سخت خشمگين شد و گفت .كوتاه نمي آمد

 يندر حالي كه ما پادشاهان ا و بفروشد، ما را به مزايده بگذارد چگونه اين شيخ مي خواهد

  .خواهم زدگردن اين شيخ را با شمشير ! بخدا سوگند ؟مملكت هستيم

فرزند شيخ در را باز  چنانكه با گروهي از سواران شخصا به در خانه شيخ آمد در را كوبيد،

كرد و وقتي نائب السلطنه را با آن وضع ديد كه شمشيرش از نيام بيرون بود و در دستش 

  .پدر بازگشت و جريا ن را برايش باز گو نمود دفورا نز، قرارداشت

پدرت خيلي كمتر از آن است ..!  :همه اي به فرزندش گفتشيخ بدون اندك ترسي و وا

  .سپس بيرون رفت. كه در راه خدا كشته شود

نائب لرزه بر اندام شد و ، نگاهي به نائب السلطنه انداخت، وقتي با آن هيبت ايماني اش

  : شمشير از دستش به زمين افتاد و شروع به معذرت خواهي كرد و گفت

  ؟ونه رفتار كنيمي خواهي به ما چگ !شيخ 

  : نائب السلطنه گفت. شما را به مذايده مي گذارم و مي فروشم: شيخ گفت

  :گفت ؟پولي را كه از قيمت ما بدست مي آوري در چه راهي صرف مي كني

  پول بدست چه كسي خواهد بود؟ :پرسيد. در مصالح عامه مسلمانان
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امرا را به قيمتهاي كالن ساير ، سرانجام همانطور كه مي خواست. بدست خودم: شيخ گفت

   ١.به مذايده گذاشت و پول آنها را در مصالح عمومي خرج نمود

  

  عز بن عبدالسالم و پادشاه شام صالح اسماعيل

اختالف سخت و رقابتي سخت ميان دو برادر يعني صالح اسماعيل پادشاه شام و نجم الدين 

  .دين احساس خطر نموداسماعيل از طرف برادرش نجم ال. ايوب پادشاه مصر در گرفت

بنابراين از صليبيها كه دشمنان سر سخت مسلمانان بودند،براي جنگ با برادرش كمك 

و در ازاي اين همكاري بخشي از قلمرو خود را در اختيار آنان گذاشت و دامنه .طلبيد

و اسلحه و  خيانت را تا جايي گسترش داد كه به صليبيها اجازه داد تا وارد شهر دمشق شوند

  .التن جنگي و ديگر مايحتاج خود را از آنجا تهيه كنندآ

و .طبيعي بود كه مسلمانان و خصوصا علما از اين عمل در مقابل اين خيانت و خائنين ايستاد

روز جمعه بر باالي منبر جامه اموي كه امام جمعه رسمي آنجا بود قرار گرفت و فتوائي 

و پرده از خيانت به امت اسالم .قرارداد صادر نمودكه فروختن اسلحه به صليبيها را حرام

برداشت و سخت او را سرزنش نمود و دعا را در حق سلطان كه در آخر خطبه مرسوم بود 

قطع نمود كه اين عمل خود مشابه اعالن مخالفت و بغادت عليه او به شمار مي رفت و 

او اوليائت را خدا يا براي اين امت چنان فيصله اي كن كه « :بجاي آن چنين دعا مي كرد

عزت بخش و دشمنانت را خوار و زبون نمائي كه به اطاعت تو برخيزندو از نافرماني باز 

  . نمازگزاران با صداي بلند آمين مي گفتند »آيند

، وقتي از محتواي خطبه شيخ مطلع شد، سلطان كه آن روزها بيرون شهر دمشق بسر مي برد

از همفكرانش به نام ابن حاجب مالكي بازداشت  او را از امامت عزل نمود و شيخ را با يكي

  .كرد

قبل از اين طرفداران شيخ از او خواسته بودند كه شهر را ترك كند تا از گزند سلطان 

  . ولي شيخ نپذيرفت نجات يابد و وسايل الزم را براي فرار وي تدارك ديده بودند،

دوباره پيشنهاد . منفي داد آنها اصرار كردند و شيخ نيز با اصرار به خواسته آنها پاسخ

  .دادندكه در جايي مخفي بشود

                                                 
 .لحكامسالم بين العلماء وااإل -1
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  .نه فرار كنم و نه جائي مخفي خواهم شد! بخدا سوگند: اين را نيز قبول نكرد و گفت

ما هنوز در ابتداي جهاد قرار گرفته ايم و من خودم را براي تحمل هر گونه اذيت و آزار 

  . واهد كردخداوند اجر صابران را ضايع نخ. آماده ساخته ايم

ولي شيخ عز بن عبدالسالم را  وقتي كه صالح اسماعيل به دمشق بر گشت آنها را آزاد كرد

  .زير نظر قرار داد و او را از فتوا و مالقات با مردم ممنوع ساخت

 و آرايشگر، و اگر نياز به طبيب فقط اجازه داد تا در نماز جمعه بعنوان مقتدي شركت كند

روزها سپري مي شد و شيخ در اقامتگاه خود بسر مي  .راجعه كندو حمام داشت به آنها م

و از كار مورد عالقه و وظيفه شرعي خويش  برد و دوستان وطالب خويش را نمي ديد

  .يعني امر به معروف و نهي از منكر محروم بود

كه بعد از گفتگوي فراوان و . بنابراين طاقت نياورد و درخواست هجرت بسوي مصر نمود

  . شيخ، دمشق را به قصد بيت المقدس ترك گفت. ت مكرر موافقت به عمل آمدمراجعا

غيير يافت و مدتي رخورد نمود و توسط ايشان مسيرش تدر مسير راه با ملك ناصر داوود ب

سپس از آنجا به بيت  .در شهر نابلس مقيم شد و در آنجا نيزبا ناماليمتي روبرو گرديد

  .تي مقيم شدالمقدس انتقال يافت و در آنجا مد

هنگامي كه ملك صالح اسماعيل و ملك منصور با پادشاهان فرنگي و سر بازانش به قصد 

پادشاه به دست يكي از اطرافيانش منديلي به صورت هديه  .مصر وارد بيت المقدس شدند

  :و گفت براي شيخ فرستاد

هاي سابق خود را و پست كه به دمشق برگردد و او را قانع سازيد با شيخ به نرمي گفتگو كنيد

و  اگر پذيرفت او را نزد من بياوريد. بدست گيرد تا بيش از پيش مورد احترام قرار گيرد

  .او را در خيمه اي كنار خيمه من باز داشت كنيد اگر ابا ورزيد،

  : او رساند و سعي در قانع كردن شيخ نمود و گفت د نزد شيخ رفت و پيام سلطان را بهقاص

به جايگاه و پستهاي قبلي خود برگردي و حتي بيشتر مورد احترام قرار  بخاطر اينكه بتواني

  .بگيري بايد نزد سلطان سر فرود آورده و دستهايش را ببوسي

  : شيخ در جواب گفت
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من نخواهم گذاشت كه پادشاه دستهاي من را ببوسد آنگاه تو مي گويي من ! رهاي بيچا

خدا را شكر كه مرا از . با هم فاصله داريممن و شما خيلي  !اي قوم. دستهاي او را ببوسم

  . آنچه كه شما را در آن مبتال ساخته است نجات داده است

شما را ، به من دستور داده شده كه اگر پيشنهادم را نپذيريد !اي شيخ: قاصد سلطان گفت

  . بازداشت كنم

  ؟پس چرا معطلي !شيخ گفت

شيخ در  .طان بازداشت كردندچنانكه شيخ را دستگير و در خيمه اي كنار خيمه سل

  . كرد و سلطان مي شنيدقرآن را تالوت مي بازداشتگاه خود،

  . شيخ به گوش رسيد، صداي قرائت، يك روز كه فرنگيان نيز در خيمه سلطان بودند

  صداي قرآن را مي شنويد؟: سلطان گفت

  . بلي مي شنويم: آنها گفتند

است كه من او را بخاطر مخالفت با شما  رهبر ديني مسلمانان نياين بزرگتر: سلطان گفت

  . نموده ام و اكنون او را در اين خيمه بازداشت كرده ام لاز امامت و ديگر پستها عز

پاهايش را مي شستيم و آب آنرا ، اگر او از رهبران ديني ما مي بود :پادشاهان فرنگي گفتند

  .١مي نوشيديم

  

  نووي و ظاهر بيبرس

رأي علماي آن زمان را براي جمع ، با تاتار عازم شام گرديد وقتي ظاهر بيبرس براي جنگ

سپس پادشاه . فقهاي شام رأي مثبت دادند، جويا شد، آوري مال از رعيت براي جنگ

  ؟اي او را نگرفته ايميا كسي ديگر باقيمانده است كه رآ پرسيد كه

  : و گفت شاه او را به حضور طلبيد. شيخ محي الدين نووي باقي مانده است :گفتند

چرا شما  :پادشاه پرسيد .شيخ امتناع ورزيد. امضاء كنيد، آنچه را كه ديگر فقها نوشته اند

  ؟امتناع مي كنيد

بوده ايد و هيچگونه مال و  »بند قدار«من مي دانم كه شما قبال از بردگان امير : شيخ گفت

و شنيده ام . شديدسپس خداوند بر شما منت گذاشت و پادشاه . متاعي در اختيار نداشته ايد
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كه شما يكهزار غالم در اختيار داريد كه هر كدام خلخالي از طال دارد و دويست كنيز 

داريد كه هر كدام با خود زيور آالت گرانقيمت دارد اگر شما فقط همين طالها و 

زيوراالت را جمع آوري كرديد و كفايت نكرد آنگاه من فتوا مي دهم كه از رعيت مال 

  .ييدجمع آوري نما

  .بيرون شو ‐دمشق  ‐از شهر من  :پادشاه خشم گرفت و گفت

ايشان از  :فقهاي ديگر به شاه گفتند .به راه افتاد »نوي«و به سوي . بر روي چشم: شيخ گفت

  . به دمشق علماي بزرگ و صالح و يكي از پيشوايان مردم است بايد او را بر گردانيد

  :ي شيخ نپذيرفت و گفتول پادشاه نزد او قاصدي فرستاد تابرگردد

  ٢. آيم و بعد از يك ماه از اين حادثه وفات يافت تا ظاهر در اين شهر باشد من نمي

  ابن تيميه و غازان 

ازان تاتار با لشكري از ايران به حلب يورش برد و در وادي غدر اواخر قرن هفتم هجري 

د از جنگي خانمانسوز با ناصر بن قداوون و لشكرش مواجه شدند و بع ـه٦٩٨سليمه در سال 

ناصر شكست خورد و با اطرافيان و امراي خويش پا به فرار گذاشت و در پي آن اكثر 

  .بزرگان شهر و ريش سفيدان دمشق نيز شهر را به قصد مصر ترك گفتند

سالم ابن تيميه با گروهي از عوام الناس ثابت قدم ماند و با تعدادي ولي در اين ميان شيخ اال

و خود به سر كردگي وفدي به مالقات غازان . ن زمام شهر را بدست گرفتاز ريش سفيدا

  .رفت

 :راوي مي گويد. و در ميان آنها سخنان تندي رد و بدل شد. و در شهر نيك با او روبرو شد

  : شيخ در حالي كه مترجم سخنانش را ترجمه مي كرد به غازان گفت

، اه داريقاضي و مؤذن و امام جمعه همرخود كه با  ي نامي و شنيده امتو خود را مسلمان م

  پس چرا به جنگ ما آمده اي؟

اما پدران تو با اينكه كافر بودند ولي عليه بلد اسالم بعد از اينكه با هم پيمان بستيم قيام 

  . نكردند ولي تو پيمان را شكستي و به وعده هايت وفا ننمودي

ان دستور داد تا براي وفد غذا سرانجام غاز .سخنان زيادي در ميان آنها رد و بدل شد

  .بياورند
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  ؟چرا غذا نمي خوري :به او گفتند. وردند همه خوردند بجز ابن تيميهآوقتي غذا 

تش آب شده مردم تهيه شده و با غذايي را كه از گوشت گوسفندان غص چگونه :گفت

  . ب شده مردم پخته شده است بخورمدرختان غص

گويا تحت تاثير هيبت . ش مي داد ولي اعتراض ننمودغازان نشسته بود و به سخنان شيخ گو

  :و محبت شيخ قرار گرفته بود و پرسيد

و من در . من تاكنون كسي را به جرأت و صراحت بيان ايشان نديده ام ؟اين شيخ كيست

  . مقابل سخنان هيچ كس اينگونه بي جواب نمانده ام

  .ن به ميان آوردنديژگيهاي او سخو حاضران شيخ را معرفي كردند و از علم و

  : شيخ اينگونه دعا را شروع كرد. سپس غازان از شيخ درخواست دعا نمود

، بخاطر سربلندي پرچم دين تو قيام نموده و مي جنگد )غازان(اگر اين بنده ات  !بار خدايا

  .و نصرت و بر شهرها و بندگانت حاكم قرار ده او را مدد

گشائي قيام كرده است تا او عزت يابد و ي قلدري و بخاطر شهرت و كشورو اگر از رو

رسوايش گردان و او را با ، پس دست او را كوتاه كن، اسالم و مسلمانان ذليل شوند

  . اطرافيانش نابود كن

  :راوي مي گويد. غازان دستهايش را بلند كرد و آمين مي گفت

  .ودما خود را جمع و جور كرديم تا با خون ابن تيميه لباسهايمان خون آلود نش

  :نجم الدين و ديگران به شيخ گفتند ةقاضي القضا، پس از اينكه از آنجا بيرون شديم

 .از اين پس ما با تو نخواهيم آمد !بخدا سوگند، نزديك بود خودت و ما را به كشتن دهي

  .شيخ نيز سوگند خورد كه من با شما نخواهم آمد

. ا گروه اندكي از شاگردانش ماندآنها راهشان را گرفتند و رفتند و شيخ ب :راوي مي گويد

  .امرا و اطرافيان غازان پيچيد، و آوازه اش در ميان زنان

  .از او دعا مي طلبيدند همه نزد او آمدند و

در مسير راه مردم به او ملحق مي شوند و بدين ترتيب با . شيخ به سوي دمشق به راه افتاد

  .اسب سوار وارد دمشق گرديد ٣٠٠
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جدا شده بودند در مسير راه توسط گروهي از تاتار مورد اذيت قرار  اما آنها كه از شيخ

   ١.و مالها و لباسهاي خود را از دست داده بودندند گرفت

باشد كه خداوند آنرا براي . اين بود گزيده اي از مبارزات تاريخي علماي اسالم      

  .برادران مسلمان مفيد واقع بگرداند

  .كليإستغفرك وأتوب أنت أ إالله إن ال أشهد حمدك أهم وبلسبحانك ال             

   

  يبال عبدالسالم وحيد                                                                                
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