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فصل اول 

 تولد تا بعثت 

پیامبر خدا به علی7 فرمود:

یاعلی! خلقنی الله تعالی و انت 

من نور الله حین َخلََق آدم...

ای علی! خداوند متعال من و تو را 
نور  از  آدم7  آفرینش  هنگام  به 

آفرید. خود 

امالی طوسی، ص295، حدیث 577
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  1 ـ خبر تولد على7  

امام صادق7 فرمود: هنگامي كه پيغمبر خدا9 از مادر متولد شد، فاطمه بنت اسد3 
نزد همســر خود ابوطالب7 )پدر علي7( آمد و مژده تولد پيامبر اسالم9 را به او داد، 
ابوطالب7 به او فرمود: يك ســبت )روزگار دراز و طوالنى( صبر كن من هم مژده تولد 
مانند آن را كه جز نبوت ندارد، به تو خواهم داد، آن گاه امام فرمود: سبت مدت سى سال 

است و فاصله زمانى بين تولد پيامبر اسالم9 تا تولد اميرالمؤمنين 7 سى سال بود. 1

 2 ـ دستهايم رو به خداست!!  

وقتى حضرت امير7 بدنيا آمد، فاطمه بنت اســد3 همانند ساير نوزادان علي7 را 
قنداق مي  كرد و دســت هاى آن حضرت را در قنداق مي بست. اما بعد از اين كه فاطمه به 
ســراغ علي7 مي آمد، مشاهده مي كرد دســت هاى آن حضرت بيرون از قنداق است و 
پارچه ها هم پاره شده است، فاطمه بنت اسد3 دو پارچه مصرى محكم آورد دست هاى 
آن حضرت را محكم تر از قبل بست و آن گاه حضرت را در گهواره خود گذاشت، حضرت 
امير7 با تكانى، مجدد دستمال ها را پاره كرد و دست خود را از قنداق بيرون آورد، مجدد 
فاطمه بنت اسد3 با سه پارچه محكم دست هاى حضرت را مي بندد، اجمااًل تا هفت بار و 
هفت پارچه بر روى هم، دست هاى حضرت را در قنداق مي بندد باز حضرت دستان خود 

را باز مي نمايد. آن گاه حضرت علي7 به مادر خود مي فرمايد.
»مادر دست مرا رها كن، دست على بايد باز باشد تا به درگاه خدا بلند باشد.« 2

  3 ـ تربيت علي7 در دامان پيامبر9   

وقتى فاطمه بنت اســد3 مادر گرامي حضرت امير7 آن حضــرت را به دنيا آورد، 
از عمر مبارك رســول خدا9 سى سال مي گذشــت. پيامبر اكرم9 آن كودك را سخت 
دوســت مي داشــت از اين رو به مادرش فاطمه بنت اسد3 گفت: گهواره علي7 را در 
كنار بســتر من بگذار! از آن پس رســول خدا9 تربيت و پرورش بيشتر على را به عهده 
گرفت و به هنگام شستشو خودش علي7 را مي شست و شير به دهانش مي ريخت و در 

1. معاين االخبار، ج2، ص431.
2. غاية املرام.
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موقع خواب گهواره اش را تكان مي داد و در بيدارى با او سخن مي گفت، و او را بر سينه 
خود مي فشرد... و هميشه او را به دوش مي گرفت و در كوه ها و دره ها و بيابان هاى مّكه 

او را به گردش    مي برد. 1

  4ـ جوانمرد نوجوانان   

ابوطالــب7 پدر حضرت علي7 نام علي7 را ظهير مي گفت: چرا كه بســيارى از 
مواقع او فرزندان و برادر زاده هاى خود را جمع مي كرد و به آنان دستور مي داد كه با هم 
كشتى بگيرند، البته اين يك نوع تفريح رايج در عرب بود، علي7 آن موقع كودك بود و 
داراى بازوانى درشت و كوتاه. علي7 آستين هاى خود را باال مي زد و با بزرگ و كوچك 
از برادران و عمو زاده هاى خويش كشــتى مي گرفت بطــورى كه با يك چرخش و بكار 
بردن فن خاصى پشــت همه آن ها را به خاك مي برد، پدرش نيز او را تشويق مي كرد و 

مي فرمود: علي7 پيروز شد، بدين سبب او را ظهير ناميده اند. 2

  5ـ نور و نشانه ي  خدا در زمين  

در حديثي قدســي اســت كه وقتي رسول خدا9 به معراج تشــريف بردند از طرف 
خداوند متعال به وجود مباركشــان خطاب شد كه... يا احمد!... خلقتک من نوري و خلقت 

علياً من نورک...

يعني: اي رسول من تو را از نور خودم خلق كردم و علي را از نور مبارك تو...
لذا در ســوره ي مباركه نور آيه 35 مي فرمايد: الله نور الساموات و االرض و در زيارت 
جامعه كبيره مي توان مقداري به معناي اين آيه دســت يافت آنجا كه آمده است: کال مکم 

نور، فافهم و تامل

   6ـ لقب قضم براى على7  

جنگ احد بود »طلحة بن اىب طلحه« قهرمان و پرچمدار غول پيكر دشــمن به ميدان 
تاخت. امام علي7 به ميدان او رفت و درگيرى شــديدى پديد آمد و ســرانجام طلحه 

1. بحارأالنوار، ج35، ص9.
2. معاين االخبار، ج1، ص142.
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بدســت علي7 كشته شد. هنگامي كه طلحه با علي7 روبرو شد فرياد زد يا قضم و به 
نقل ديگر گفت: يا قضيم. شخصى از امام صادق7 پرسيد: چرا دشمن، على را با اين لقب 
)قضم( خواند؟ امام صادق7 فرمــود: اين لقب را براى اين به علي7 گفت كه در آغاز 
بعثت در مّكه مشــركان به پيامبر9 آزار مي رساندند ولى تا ابوطالب پدر علي7 همراه 
پيامبر9 بود كســى جرأت جسارت به پيامبر9 را نداشت. تا اين كه مشركان عده اى از 
كودكان را واداشتند تا به ســوى پيامبر9 سنگ بيندازند. هنگامي كه پيامبر9 از خانه 
خود بيرون مي آمد، كودكان ســنگ و خاك به طرف پيامبر9 مي انداختند. پيامبر9 از 
اين جريان رنج آور )با توجه به اين كه موضوع به ميان كودكان كشــيده شــده بود( به 
علي7 )كه در آن زمان حدود ســيزده ســال داشت( شكايت كرد. على7 عرض كرد: 
پدرم و مادرم به فدايت اى رسول خدا9 هر گاه از خانه بيرون رفتيد مرا نيز با خود بيرون 
ببريد. پيامبر9 همراه علي7 از خانه بيرون آمدند كودكان مشركين، طبق معمول خود، 
به سوى پيامبر9 سنگ انداختند. علي7 به سوى آن ها حمله مي كرد و هر گاه به آن ها 
مي رســيد گوش و بينى آن ها را فشار مي داد و در هم مي كوبيد كودكان بر اثر درد شديد 
گريه مي كردند و به خانه خود باز مي گشتند، پدرانشان مي پرسيدند چرا گريه مي كنيد؟ در 
پاسخ مي گفتند: قضمنا َعىلُّ َقَضمنا عىل »علي7 ما را گوشمالي داد« از اين رو علي7 را 

به عنوان قضم ياد كردند )يعنى گوشمال دهنده و درهم كوبنده(. 1
خاصهبه،بدروحنينوخيبروخندق2  غالبدرجملهغزوههابهشجاعت

  7ـ مشاهدات قبلى  

اميرالمؤمنين 7 در مورد مشاهدات قلبى خود در آغاز بعثت پيامبر9 مي فرمايند:
»ارى نور الوحى و الرسالة و اشم و ريح النبوة... در آن هنــگام نور وحى و رســالت را 

مي ديدم و بوى نبوت را )از رسول خدا9( استشمام مي كردم.« 3 
ســپس )امام 7( ادامه مي دهد: »و لقد سمعت رنة الشيطان حني نزل الوحى عليه صىل 
الله و عليه و آله؛« هنگامي كه وحى بر پيامبر خدا9 نازل شــد صداى ناله شــيطان را 

شــنيدم: »فقلت يا رسول الله ما هذه الزلة فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته« امــام 

1. بحارأالنوار، ج20، ص  52، باب 12.
2. عبدالصمد حقيقت.

3. نهج البالغه، خطبه192.
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مي فرمايد: كه پس از شنيدن صداى ناله با گوش جان از رسول خدا پرسيدم كه يا رسول 
اهلل9 اين ناله چيســت؟ فرمود: اين ناله، ناله شــيطان است كه از پرستش خود نوميد 
شــده است در اينجا پيامبر اســالم9 خطاب به اميرالمؤمنين 7 فرمود: »انك تسمع ما 
اسمع وترى ما ارى اال انك لست بنبى و لكنك وزير... تو مي شنوى آنچه را من مي شنوم و 

مي بينى آنچه را كه من مي بينم تنها تفاوت من با تو اين اســت كه تو پيامبر نيستى ولى 
وزير من هستى«.

   8ـ پرورش دهنده علي7   

هنگامي كه علي7 به ســن حدود شش سالگى رسيد، قحطى و كمبود سراسر مّكه و 
اطراف آن را فرا گرفت، ابوطالب7 پدر علي7 كه مرد آبرومند و عيالواري بود در مضيقه 
سختى قرار گرفت، خويشان ابوطالب7 تصميم گرفتند سرپرستى بعضى از فرزندان او را 
به عهده بگيرند رسول اكرم9 نزد عمويش ابوطالب7 آمد و فرمود: »علي7 را به من 
واگذار تا سرپرستى او را به عهده بگيرم و در پرورش او كوشا باشم« ابوطالب7 پيشنهاد 
رسول اكرم9 را پذيرفت از آن پس علي7 به خانه پيامبر9 راه يافت و تحت نظارت 
و پرورش مســتقيم و مخصوص آن حضرت قرار گرفــت تا آن هنگام كه پيامبر9، به 
پيامبرى مبعوث گرديد. نخستين كسى كه به آن حضرت ايمان آورد امام علي7 بود كه 
در آن هنگام ده سال داشت به اين ترتيب آن حضرت پرورش يافته پيامبر9 بود و تمام 

ذرات وجودش با رهنمودهاى پيامبر9 رشد و نمود. 1
نبىرسولووليعهدحيدركرار2 نوشتهبردرفردوسكاتبانقضا 

   9ـ مولود قرآن خوان!  

عباس بن عبدالمطلــب روايت كرده زمانى كه على بن ابيطالب7 بدنيا آمد قندانه او را 
به دست حضرت رسول9 دادند. حضرت علي7 به تالوت آيات اوليه سوره مؤ منون و 
آيات بعدى آن پرداخت و وقتى به آيه اولئك هم الوارثون رسيد رسول اكرم9 فرمود: به 

خدا قسم! كه اى علي! تو امير ايشان مي باشي. 3

1. فصول املهمه ابن صباغ ماليك حنفي.
2. حافظ شيرازي.

3. دايرة املعارف علوي، ج10، ص431.
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   10ـ كودك خوش اقبال و فرخنده!   

جابــر گويد: امام باقر7 به من خبر داد: يكى از زنان طايفه بنى هالل، دايه حضرت 
علي7 بود كه در زمان شــيرخوارگى در خيمه خود به امام شــير مي داد و نگهداريش 
مي كرد، آن زن پســرى داشت كه برادر همشــير علي7 به حساب مي آمد ولى سّنش 
يازده ماه و چند روز از على7 بيشــتر بود در كنار خيمه آنان چاهى قديمي  قرار داشــت 
روزى آن طفل بر لب چاه آمد و ســر خود را داخــل آن نمود علي7 به دنبال او رفت، 
ولي پاى علي7 به ريســمان هاى خيمه پيچيده شــد و آن گاه با حركت خود باعث شد 
طناب ها كشيده شوند وقتي خود را به برادر رضاعى اش رساند يك پا و دست او را گرفت 
به اين صورت كه دســت او را در دهان و پايش را به دست گرفت تا از افتادن او در چاه 
آب جلوگيرى كند. در اين موقع مادر رضاعى  علي7 از راه رســيد و صحنه را مشاهده 
كرد و شروع كرد به فرياد زدن!! كه على فرزندم را نگه داشته تا در چاه نيفتد سپس هر 
دو كودك را از سر چاه دور كردند مردم نيز از نيروى طفلى با آن سن و سال در شگفتى 
فرو رفته بودند، كه با گيركردن پاى علي7 به طناب هاى خيمه چگونه خود را كشــيده 
تا دستش را به برادرش برساند لذا بدين جهت مادر رضاعيش امام را ميمون ناميد يعنى 
مبــارك و فرخنده و آن كودك در ميان طايفه بنى هالل به معلق ميمون شــهرت يافته 

بود. 1

   11ـ قبله حاجات على7  

حضرت علي7 در حمل مادر خود فاطمه بن اســد بود وقتي حضرت رسول اكرم9 
فاطمه بنت اســد را مي ديدند، اگر فاطمه نشسته بود بى اختيار از جاى خود برمي خاست لذا 
از جناب فاطمه بنت اسد3 سؤ ال مي كردند چرا تو با حمل بچه اى كه دارى بر مي خيزى، 
فرمود: حالت عجيبى در خود مي بينم هر وقت شما را مي بينم بچه در رحم من به حركت 
مي آيــد و متوجه مي شــوم كه فرزندم قيام نموده آن گاه هنگام ديدن شــما بى اختيار بر 
مي خيزم و چون شــما، در پيش من از طرفى به طرف ديگر مي رويد فى الفور جنين من 
نيز به همان سمت به حركت در مي آيد بنابراين من نيز ناچارم روى خود را به آن طرف 
نمايم، لذا حضرت علي7 از مرتبت حضرت رســول اكرم9 مطلع بوده در هنگامي كه 

1. معاين االخبار، ج1، ص140.
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هنوز تولد نيافته بود و اين نيســت مگر از خواص نفس قدســى لذا اهل تسنن به همين 
دليــل وقتى كه نام مبارك علي7 را به زبان مي آورند مي گويند كرم اهلل وجهه )خداوند 
بر مقامش بيفزايد( و فقط درباره علي7 اين جمله را مي گويند ولى درباره ساير صحابه 

جمله )رضى اهلل عنه( مي گويند. 1

   12ـ تولد علي7   

علي7 اولين هاشمي  است كه پدر و مادرش هاشمي  بودند )فاطمه بنت اسد بن هاشم 
و ابوطالب ابن عبدالمطلب بن هاشــم( حضرت امير در روز جمعه 13 رجب ده سال قبل از 
بعثت پيامبر9 و 23 ســال پيش از هجرت پيامبر اسالم9 در شهر مكّه و در خانه خدا 
به دنيا آمــد. ابن قعنب مي گويد: با عباس بن عبدالمطلب و گروهى ديگر روياروى خانه ى 
خدا نشسته بوديم فاطمه بنت اسد3 به سوى خانه ى خدا آمد و ايستاد و گفت: »خداوندا 
به تو و پيامبرانت و كتاب هايشان ايمان دارم. گفتار ابراهيم7 جد خود را راستين مي دانم 
همان گونــه اين خانه را به فرمان تو بنا نهاد... تو را به او، و به اين كودك كه با خود در 
شــكم دارم، ســوگند مي دهم كه تولّدش را بر من آسان كن« در همين هنگام به چشم 
خويش همه ما ديديم كه ديوار خانه ى خدا از هم شكافت و آن گرامي بانو پا به درون آن 
گذارد و ديوار دوباره به هم آمد ما هم شتابناك برخاستيم تا در خانه خدا را باز كنيم اما هر 
چه كرديم باز نشد... و دانستيم كه اين حكمت خداوندى است. سپس فاطمه بنت اسد3 
بعد از چهار روز با كودك خود از خانه كعبه بيرون آمد. طبق پاره اى از روايات ابوطالب7 
در هنگام والدت حضرت علي7 در مّكه حضور نداشــت، آن گاه كه ابوطالب آمد، فرزند 
را از مادر گرفت و به همراه فاطمه به سمت خانه كعبه رفت و از خداى كعبه خواست كه 
نام او را هم خود معين كند و شــعرى در پى درخواستش خواند: »اى پروردگار شب هاى 
تيره و تاريك، اى پروردگار ماه نورانى و درخشــان، به امر خود براى ما بيان كن، كه چه 
ســزاوار مي بينى درباره اين فرزند« و او فكر مي كرد نــام فرزند خود را چه بگذارد ورقه 

سبزى از آسمان فرود آمد كه روى آن نوشته شده بود:
الطاهر املُنَتِجب املرىض خصصتام بالولد الزىك     

عـىل اشتق من الـعىل فاســُمُه من شامخ عىل     

1. محقــق جالل الدين دواني، رساله نورالهدية، ص22 و 75؛ محقق دواني از علماي بزرگ اهل تســنن متوفي 
908 ه بوده كه در اواخر عمر شيعه شده و مطالب فوق را در كتاب خود ذكر كرده است.
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يعنى: شما زن و شوهر را به وجود فرزندى پاك مفتخر ساختيم. فرزندى كه پاكيزه و 
برگزيده و مورد پســند خداست. نام او را به سبب عظمتش على گذاشتيم. نام على از نام 

خداى على اعلى مشتق است. 1

   13ـ كودك بت شكن   

حضرت علــي7 دوران كودكى خود را مي گذرانيــد. روزى پدرش ابوطالب7 نزد 
همســرش فاطمه بنت اســد3 آمد و گفت: علي7 را ديدم كه بت هاى بت پرستان را 
مي شــكند. مي ترســم كه بزرگان قريش با خبر شوند و به او آسيب برسانند، فاطمه مادر 
على گفت: شــگفتا من خبرى عجيب تــر از اين به تو بدهم آن هنگامي كه علي7 بچه 
بود و در رحم من قرار داشــت روزى كنار كعبه رفتم به طواف كعبه، قصد پرســتش خدا 
را كردم. بت پرســتان، بت هاى خود را در محلى در كنار كعبه گذاشته بودند. وقتى كه در 
طواف به روبروى آن محل رسيدم علي7 در رحمم آنچنان دو پاى خود را فشار مي داد 

كه من از نزديك شدن به جايگاه بت ها ناتوان مي شدم.2

   14ـ پيشگويى والدت حضرت علي7  

در زمان حضرت ابوطالب7 راهبى زندگى مي كرد بنام»مرثم بن دعيت بن شيتقام.«
اين مرد در عبادت معروف بود و صد و نود ســال خداوند را عبادت كرده بود و هرگز 

حاجتى از خداوند نخواسته بود.
تا اين كه از خدا خواســت، خداونــدا! يكى از اوليأ خود را به من نشــان ده؛ خداوند 
حضرت ابوطالب7 را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد از جا برخاست و سر او 

را بوسيد و او را در مقابل خود نشانيد و گفت: خدا تو را رحمت كند، تو كيستى؟
حضرت فرمود: مردى از منطقه تهامه.

پرسيد از كدام طايفه عبد مناف؟ فرمود: از بنى هاشم.
راهب بار ديگر برخاست و سر حضرت ابوطالب7 را بوسيد و گفت: خدا را شكر كه 

خواسته مرا اعطا كرد و مرا نميراند تا ولى خود را به من نشان داد.

1. بحارأالنوار، ج 35، ص19.
2. بحارأالنوار، ج42، ص18.
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سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده كه آن مژده اى براي توست. 
حضرت ابوطالب7 پرســيد آن بشارت چيســت؟ گفت: »فرزندى از صلب تو بوجود 

مي آيد كه ولى اهلل است.
اوست ولى خدا و امام متقين و وصى رسول رب العالمين.

اگر آن فرزند را مالقات كردى از من به او ســالم برسان و از من به او بگو: مثرم به 
تو ســالم مي گويد: و شــهادت مي دهد كه خدايى جز اهلل نيست، يگانه است و شريكى 
ندارد و محّمد بنده و فرســتاده خداست و تو جانشين بر حق او هستى، نبوت با محّمد و 

وصايت با تو كامل مي شود.«
در اينجــا حضرت ابوطالب7 گريه كرد و فرمود: نام اين فرزند چيســت؟ او گفت: 

نامش »على« است. 1

   15ـ قارى قرآن در آغوش پيامبر9   

هنوز لحظات اول  تولد امام علي7 بود كه رســول خدا9 علي7 را به بغل گرفت 
حضرت ابوطالــب7 مي گويد: پيامبر9 با علي7 صحبت هــاى خصوصى مي كرد و 
ســواالت بسيارى از او نمود علي7 هم با اســرارى كه بين خود داشتند با آن حضرت 
ســخن گفت: و آن گونه كه انبياء و جانشينانش با يكديگر سخن مي گويند با هم صحبت 

كردند.
پيامبر9 با زبان مبارك خود دهان علي7 را باز كرد و زبان خود را در دهان او قرار 
داد. در اين حال دوازده چشــمه از زبان آن حضرت بر دهان علي7 باز شد و اين چنين 

كام او را برداشت.
بعد از آن پيامبر در گوش راســت علي7 اذان و در گوش چپ او اقامه گفت: سپس 
نوزاد كعبه رو به پدر خود كرد و گفت: »اكنون نزد مثرم راهب  2 برو و او را بشارت ده و 

آنچه را كه ديدى براى او بازگو كن، مثرم در فالن غار است«
بعد از آن پيامبر9 مولــود كعبه را در آغوش خود گرفت و همگى به خانه ابوطالب 

وارد شدند.3

1. بحارأالنوار، ج35، ص10/ روضة الواعظني، ص68.
2. به داستان مالقات ابوطالب7 با راهب مثرم مراجعه شود.

3. العمدة، ص14/ روضة الواعظني، ص72 / امايل شيخ طويس)حضــرت عيســي7 نيز مثل امام علي7 طبق 
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   16ـ خبر تولد علي 7 براى راهب   

مثرم راهب كه به داستان آن قبال اشاره شد خبر تولد علي7 را به ابوطالب7 داده 
بود و گفته بود كه ســالم مرا به آن تازه مولود كعبه برسان بعد از تولد علي7 در همان 

ساعات اول تولد رو به پدر كرد و گفت: اكنون نزد مثرم برو و او را بشارت ده...
حضرت ابوطالب7 از مكّه راهى ســرزمين شام شد تا در كوه »لكام«1 در غارى كه 

قبال محل آن معين شده بود مثرم را از والدت علي7 مطلع كند.
لــذا در روزهاى بعد از والدت علي7 ناگهان ابوطالب7 چهل روز از چشــم مردم 

غايب شد و راهى شام شد.
هنگامي كه به كوه لكام رسيد و وارد غار شد مشاهده كرد كه مثرم از دنيا رفته و جسد 
او در رو انداز روزانه اش پيچيده شده و بسوى قبله قرار داده شده است. و هم چنين او دو 
مار ســياه و سفيد را ديد كه كنار بدن او از آن مواظبت مي كنند مارها همين كه حضرت 
را ديدند، در غار پنهان شدند. حضرت ابوطالب7 مقابل جنازه مثرم قرار گرفت و گفت: 

سالم بر تو اى ولى خدا.
ناگهان خداوند مثرم را زنده كرد او به پا خاســت در حاليكه دســت بر صورت خود 

مي كشيد و مي گفت:
»اشهد ان ال اله اال الله وحده الرشيك له و ان محّمدا عبده و رسوله و ان عليا وىل الله 

و االمام بعد نبى الله«

حضرت ابوطالب7 به مثرم گفت: بشارت ده كه على در زمين ظاهر گشته است!
مثرم پرســيد: عالمت آن شــبى كه بدنيــا آمد چه بود؟ حضــرت ابوطالب7 تمام 
ماجراهاى پيش آمده را براى مثرم بازگو كرد، تا آنجا كه گفت: علي7 به ســخن آمد و 

به من گفت: نزد تو بيايم و تو را بشارت دهم و آنچه ديده ام برايت بازگو كنم.
مثرم گريه كرد و سپس سجده شكر بجا آورد و بعد از آن دراز كشيد و خوابيد و گفت: 
رو انداز را روى من قرار بده؛ ابوطالب7 روانداز او را انداخت و متوجه شد او از دنيا رفته 

است ابوطالب7 سه روز در آنجا ماند و هر چه با مثرم سخن گفت: پاسخى نشنيد.
اينجا بود كه بار ديگر دو مار بيرون آمدند و به او گفتند: ســالم بر تو اى ابوطالب7 

آيه 30 سوره مريم در مهد تكلم كرد(.
1. كوه لُكام در سوريه نزديك شهر حماة / در جنوب شهر حلب مي باشد.
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حضرت هم جواب آن ها را داد. سپس به او گفتند: نزد ولى خدا باز گرد كه تو از ديگران 
سزاوارتر به حفظ و نگهدارى او هستى.

حضرت به آن دو مار گفت: شــما كيستيد؟ آن ها گفتند: ما عمل صالح او هستيم كه 
خداونــد ما را از نيكي هاى اعمالش خلق كرده و تــا روز قيامت در اينجا از او محافظت 
مي كنيم و روز قيامت يكى از ما پيش روى او و ديگرى از پشــت سرش او را به بهشت 

هدايت مي كنيم.
پس از اين ماجرا حضرت ابوطالب7 از شــام به مّكه بازگشت و اين سفر چهل روز 

به طول انجاميد. 1

   17ـ غذاى بهشتى براى ابوطالب7  

آن هنگام كه حضرت ابوطالب7 خبر والدت اميرالمؤمنين 7 را از مثرم راهب شنيد 
به او گفت: من واقعيت ســخن تو را بايد با برهانى روشــن و دليلى واضح بدانم. مثرم 
گفت: چه مي خواهى كــه از خداوند برايت بخواهم و هم اكنون به تو عطا كند تا برايت 

دليلى باشد؟
حضرت ابوطالب7 فرمود:

»هم اكنون غذايى از بهشت مي خواهم«

راهب اين دعا را كرد و هنوز دعايش تمام نشــده بود كه طبقى ظاهر شد كه در آن 
از ميوه هاى بهشت بود: رطب، انگور و انار حضرت ابوطالب7 يك انار برداشت و از نزد 
مثرم بيرون آمد و خوشــحال به خانه رســيد و آن را ميل كرد. از همان ميوه بهشتى در 

صلب مقدس حضرت ابوطالب، اميرالمؤ منين علي7 به وجود آمد. 2

   18ـ غذاى بهشتى براى فاطمه بنت اسد3   

روزى فاطمه بنت اسد3 پيامبر9 را ديد كه خرمايى ميل مي كند كه بوى خوش آن 
از تمام عطرهاى مشك و عنبر باالتر است و آن خرما از نخلى بود كه شاخه اى نداشت!

فاطمــه از پيامبر9 خرما در خواســت كرد و حضرت خرمائى بــه او داد تا او ميل 

1. بحارأالنوار، ج35، ص12. 
2. بحارأالنوار، ج35، ص11.
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كنــد فاطمه پس از اين كه آن خرما را خورد خرمايى نيز براى شــوهرش ابوطالب7 از 
رسول خدا9 طلب كرد حضرت براى او هم خرما داد.

وقتي شــب فرا رسيد ابوطالب7 بوى خوشى را استشمام كرد كه هرگز مانند آن را 
نبوييده بود. 

فاطمه كه متوجه ابوطالب7 بود خرما را به او نشــان داد و او هم ميل كرد. و وجود 
جسمانى اميرالمؤمنين 7 از نتيجه آن خرماى بهشتى بوجود آمد. 1

   19ـ پيشگوئى كاهن درباره مادر على7  

روزى حضرت فاطمه بنت اســد3 مادر علي7 با عده اى از زنان قريش نشسته بود 
در اين حال پيامبر9 با چهره نورانى خود ظاهر شدند در حالى كه يكى از كاهنان پشت 

سر آن حضرت مي آمد و آن حضرت را زير نظر داشت و به دقت او را نگاه مي كرد.
وقتى پيامبر9 نزد آن زنان رسيدند كاهن از آنان درباره حضرت پرسيد. آنان گفتند: 
اين محّمد اســت، صاحب شرف عظيم و فضيلت شــامخ، كاهن آنچه از منزلت حضرت 
مي دانســت به آنان گفت، و درباره آينده آن حضرت و پيامبريش و مقام بلندى كه به آن 

دست خواهد يافت به آنان بشارت داد سپس اضافه كرد:
»در بين شــما بانويى مي باشــد كه پيامبر را در كودكى پرستارى 2 كرده است بزودى 

همين پيامبر فرزند آن بانو را پرستارى مي كند كه هر دو از يك ريشه اند. او را به اسرار و 
صحبت خود مخصوص مي گرداند و يگانگى و برادرى خود را با او قرار مي دهد.«

فاطمه بنت اســد3 به كاهن گفت: منم آن كه از او نگهدارى كرده ام. من همســر 
عموى او هستم كه به آينده او اميد دارد و منتظر است، كاهن گفت:

بزودى پســرى عالم، و مطيع پروردگار و عالى مقام به دنيا مي آورى كه نام او ســه 
حرف است.

او در همه امورش پيرو اين پيامبر اســت و در همه امور كوچك و بزرگ او را يارى 
مي كند پريشــانى ها را از او مي زدايد... او و پســر تو كه جانشــين اوست پيامبر را بعد از 

رحلتش در حجره اش دفن مي كند.3

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج1، ص358.
2. يعني پيامبر9 در آينده نگهداري علي7 را بر عهده مي گيرد.

3. بحارأالنوار، ج35، ص40 / كنزالفوائد، ص115.
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   20ـ خواب فاطمه بنت اسد3   

فاطمه بنت اســد3 مي گويد: آن روز درباره سخن آن كاهن فكر كردم و شب همان 
طور در خواب چنين ديدم: كه كوه هاى شام به حركت درآمده و پيش مي آمدند در حالى 
كه پوششــى از آهن بر روى آن ها بود، و از داخل آن ها صداى وحشتناكى برمي خاست. 
كوه هاى مّكه نيز به حركت درآمده و به استقبال آن ها رفتند و با همان صداى وحشتناك 
جوابشــان را دادند. منظره وحشت آورى بود و آن كوه ها مانند شتر رم كرده و در هيجان 
بودند. كوه ابوقبيس مانند اســب به حركت درآمده بود و قطعات آن از راســت و چپش 

مي افتاد و مردم آن ها را جمع مي كردند.
من نيز همراه مردم به جمع كردن پرداختم و چهار شمشــير و يك كاله خود آهنين 
طالكوب شده برداشتم همينكه وارد مّكه شدم يكى از آن شمشيرها در آب افتاد و به قعر 
آن رسيد و سپس به آسمان باال رفت دومي  آن هم مستقيم به آسمان رفت و سومي  به 

زمين افتاد و شكست و چهارمي  از غالف بيرون كشيده و در دست من ماند.
من آن را بدست گرفته و مي چرخاندم كه ناگاه آن شمشير به بچه شيرى تبديل شد و 
سپس به شير مهيبى مبدل گرديد و از دست من خارج شد و به سوى كوه ها به راه افتاد 
و همچنان پســتى و بلندى هاى آن را در مي نورديد. در آن حال مردم از او مي ترسيدند و 
از او حذر مي كردند، كه ناگهان محّمد9 آمد و دست در گردن او انداخت و مانند آهوى 

مهربان با او همراه شد.
آن گاه من از خواب بيدار شدم در حالى كه مرا لرزه گرفته بود و به وحشت افتاده بودم 
در پى تعبيركنندگان خواب خود رفتم تا آن كه يكى از آن ها تعبير خواب مرا، به من خبر 

داد او در تعبير چنين گفت:
»تو چهار فرزند پســر و بعد از آن ها دخترى بدنيا مي آورى يكى از پســران تو غرق 
مي شود و ديگرى در جنگ كشته مي شود و آن ديگر مي ميرد و نسل او باقى مي ماند ولى 
چهارمي   آن ها امام مردم مي شــود او صاحب شمشير و حقيقت است او صاحب فضيلت و 

مقام واال است او پيامبر مبعوث شده را به بهترين وجهى اطاعت مي كند« 1

1. بحارأالنوار، ج35، ص41.
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   21ـ خواب بعدى فاطمه بنت اسد3   

فاطمه بنت اسد3 مي گويد: اين رويا همچنان در ذهن من بود تا خداوند سه پسر به 
من عطا كرد: عقيل و طالب و جعفر سپس به علي7 حامله شدم.

در آن ماهى كه علي7 را به دنيا آوردم در خواب ديدم عمودى از آهن از وسط سر 
من جدا شــد و در هوا به حركت درآمد تا به آسمان رسيد و سپس به سوى من بازگشت 

در خواب پرسيدم: اين چيست؟ به من گفته شد:
»اين قاتل اهل كفر و صاحب پيمان پيروزى است. حمله او شديد است و از ترس او 

به وحشت درمي آيند.
او كمك پروردگار براى پيامبرش و تأييد او بر عليه دشمنش مي باشد« 1

   22ـ قربانى براى درخواست فرزند   

حضرت ابوطالب7 و فاطمه بنت اســد3 تا مدتى صاحب هيچ فرزندى نمي شدند. 
به همين جهت سرپرســتى پيامبر9 را بر عهده گرفتند و از وجود او خرســند شــدند و 
درخشش وجود او را در خانه خود سعادت مي دانستند و او را بعنوان فرزند خود پذيرفتند.

پيامبر9 در خانه آنان بهترين و باالترين دوران رشــد را سپرى كرد محبت مادرانه 
فاطمه بنت اســد3 نســبت به پيامبر9 در حدى بود كه آن حضرت او را مادر خطاب 

مي كرد. 
پيامبر9 در آن روزگار رغبت فاطمه را به مادر شــدن متوجه شــد لذا روزى به او 

فرمود:
»مــادر جان! يك قربانى خالصانه براى خداوند ذبح كن و در آن شــريكى قرار مده، 

خداوند آن را از تو مي پذيرد و از تو قبول مي كند و حاجت تو را زود برمي آورد.«
فاطمه بنت اســد3 امر پيامبر9 را اطاعت كرد و خالصانه قربانى كرد و از خداوند 
خواســت فرزند پسرى به او عطا كند. خداوند دعاى او را مستجاب كرد و او به آرزويش 
رساند و پنج فرزند به او عطا فرمود: عقيل، طالب، جعفر، علي7، و بعد از آن ها خواهرشان 

فاخته كه معروف به ام هانى است. 2

1. بحارأالنوار، ج35، ص42.

2. بحارأالنوار، ج35، ص38.
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   23ـ زمين لرزه در مّکه   

از آن شــبى كه وجود مبارك اميرالمؤمنين 7 در رحــم مادر قرار گرفت تا چند روز 
زمين به لرزه درآمد بطورى كه قريش بشدت از آن زمين لرزه نگران شدند و به وحشت 

افتادند و به يكديگر گفتند:
بت هــاى خود را بر فراز كوه ابوقبيس ببريد تا از آن ها بخواهيم اين زلزله را برطرف 

كنند و اين مسئله را دفع نمايند.
وقتى آن ها به همراه بت ها برفراز كوه جمع شــدند لرزش آن بيشتر شد بطورى كه 
صخره ها و تخته ســنگ ها را به حركت درآورد و آن ها را متالشــى ســاخت و بت ها به 
صــورت روى زمين افتادند. آن ها وقتى ايــن منظره را ديدند گفتند: ما در مقابل اين امر 
عظيــم طاقت نداريم! اينجا بود كه حضرت ابوطالــب7 بر فراز كوه آمد و در حالى كه 
به اضطراب مردم اهميتى نمي داد فرمود: اى مردم خداوند تبارك و تعالى امشــب حادثه 
جديدى در جهان هســتى ايجاد كرده و مخلوقى را خلق كرده كه اگر او را اطاعت نكنيد 
و به واليت او اقرار ننماييد و به امامتش گواه نباشــيد، اين لرزه و زلزله آرام نمي گيرد و 

آنقدر ادامه پيدا مي كند كه در سرزمين تهامه براى شما مسكنى باقى نماند.
مردم گفتنــد: اى ابوطالب، هر چه تو بگويى مي پذيريــم حضرت ابوطالب7 گريه 
كرد و دست هاى خود را به سوى خداوند بلند كرد و عرضه داشت: »الهى و سيدى اسالك 
باملحّمدية املحمودة و بالعلوية العاليه و بالفاطمية البيضأ و اال تفضلت عىل تهامه بالرافة و 

الرحمة« 1 با دعــاى حضرت ابوطالب7 زلزله آرام گرفت و مردم اين دعا را بخاطر خود 

ســپردند و نوشتند و در همان زمان جاهليت آن دعا را در گرفتاري هاى خود مي خواندند 
در حالى كه معانى و حقيقت آن را نمي دانستند. 2

   24ـ تكلم علي7 در رحم مادر   

از هنگامي كه فاطمه بنت اســد3 به اميرالمؤمنين 7 حامله شــد زيبايى چهره اش 
افزوده گشت فاطمه صداى فرزندش را از درون مي شنيد كه مي گفت:

»ال اله اال الله، محّمد رسول الله، به تختم النبوة و ىب تختم الوالية، خدايى جز اهلل نيست، 

1. در اين دعا به وجود مقدس رسول خدا9 و فاطمه3و علي7 توسل شده است.
2. بحارأالنوار، ج35، ص11.
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محّمد پيامبر خداست، با او نبوت و با من واليت ختم مي شود«
گاهى حضرت در شــكم مادر خود با مردم بيرون ســخن مي گفــت حتى روزى با 
برادر خود جعفر ســخن گفت، كه جعفر با شــنيدن صداى علي7 از درون شكم فاطمه 

بنت اسد3 بيهوش روى زمين افتاد. 1

  25ـ ســقوط بت ها در مقابل فاطمه بنت اسد3  

روزى فاطمه بنت اســد3 براى زيارت وارد كعبه شد ناگهان بت ها به صورت روى 
زمين افتادند فاطمه بنت اسد3 دست بر شكم خود كشيد و خطاب به پسرش گفت:

»نور چشــمانم، اكنون كه به دنيا نيامده اى بت ها در برابرت ســجده مي كنند، پس 
چگونه خواهى بود زمانى كه بدنيا بيايى؟!«

فاطمه اين ماجرا را براى شــوهرش ابوطالب7 نقل كرد حضرت گفت: اين فرزند؛ 
همان كســى است كه شيرى در راه طائف درباره او با من سخن گفت؛ و خبر تولد او را 

به من داد. 
)روزى در راه طائف شيرى با حضرت ابوطالب7 روبرو شد و در مقابل او تعظيم كرد. 
حضرت ابوطالب7 به او فرمود: بحق خالقت ماجراى خود را برايم بازگو كن شير گفت:

تو پدر اسداهلل و پشتيبان محّمد پيامبر خدا و مربى شير خدا هستى!( 2

   26ـ گفتگو و تبريك موجودات   

فاطمه بنت اســد3 مي گويد: چندين ماه كه از حمل من مي گذشــت، وقتى نزديك 
بدنيا آمدن علي7 شــد از كنار هر سنگ و كلوخ و درختى كه عبور مي كردم مي شنيدم 

كه به من مي گفتند:
اى  الكريم«  باالمام  بحملك  الكرامة  و  الفضل  من  الله  مبا خصك  فاطمه،  يا  »هنيئالك 

فاطمه گوارايت باد، آنچه از فضل كرامت، كه خدايت بدان اختصاص داده، بخاطر آن كه 
تو حامل امام كريم هستى .3

1. مناقب ابن شهر آشوب، ص358.
2. بحارأالنوار، ج35، ص27.

3. عيل7 وليد الكعبه، ص30.
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   27ـ ابوطالب7 صبر كن   

شــب جمعه سيزدهم ماه رجب سال سى ام از عام الفيل بود1 ثلثى از شب گذشته بود 
كه درد حمل بر فاطمه بنت اســد3 عارض شد حضرت ابوطالب7 به او گفت: ناراحت 
به نظر مي آيى؟ فاطمه گفت: احســاس درد و ناراحتى دارم. حضرت آن اســمي  را كه در 
ذكر آن از گرفتاري ها نجات مي يافت را بر زبان آورد و فاطمه نيز بواسطه گفتن آن ذكر 

آرام گرفت.
ســپس به او گفت: من مي روم عده اى از زنان آشنايت را بياورم تا در اين موقع شب 

تو را در والدت فرزندت يارى دهند.
فاطمه گفت: هر طور صالح مي دانى عمل كن.

ناگهان صدايى از گوشــه خانه شنيده شد كه گفت: » اى ابوطالب، صبر كن! چرا كه 
ولى خدا را دست نجس نبايد لمس كند.«2

   28ـ فاطمه بنت اسد3 و ورود به كعبه   

صبح هنگام، بار ديگر فاطمه بنت اســد3 را درد عارض شــد. حضرت ابوطالب7 
ناراحت و پريشان از خانه بيرون آمد در راه عده اى از زنان قريش را ديد كه علت ناراحتى 
را از او پرسيدند حضرت پاسخ داد: »فاطمه در شديدترين حال وضع حمل قرار گرفته است« 
و ســپس ابوطالب7 دست بر صورتش گذاشــت در اين حال پيامبر9 رسيد و پرسيد:

عمو جان، چرا ناراحتى؟!
عرض كرد: فاطمه بنت اسد3 در حال وضع حال است.

در همين حال، فاطمه ندايى را شــنيد كه مي گويد: »اى فاطمه، بر تو باد كه به خانه 
خدا بروى!«

پيامبر9 دســت ابوطالب7 را گرفت و با هــم نزد فاطمه آمدند و او را با خود كنار 
خانه خدا آوردند.3

1. اين تاريخ مطابق است با 21 مارس سال 599 ميالدي.
2. روضة الواعظني، ص68.

3. بحارأالنوار، ج35، ص30.
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   29ـ جبرئيل و فاطمه بنت اسد3   

فاطمه بنت اســد3 در قسمت پشت كعبه )يعنى پشــت آن سمتى كه درب در آن 
اســت( ايســتاده بود و رو به كعبه دعا مي خواند كه ناگهان پيش چشمان همه حاضران 
ديوار خانه خدا از همان قســمت شكاف برداشت و آنقدر از هم فاصله گرفت كه فاطمه 
توانســت از شكاف ديوار وارد شود و جبرئيل او را به داخل برد و دوباره ديوار به هم آمد 

و او داخل كعبه ماند. 1

   30ـ فاطمه در داخل كعبه   

قدم گذاشتن فاطمه بنت اسد3 به داخل كعبه چيزى جز دعوت خداوند نبود چرا كه 
از در خانه وارد نشــد بلكه خالق جهان ديوار را براى او شــكافت و فاطمه را فرا خواند و 

دوباره ديوار را بست و اينك بايد، پذيرايى الهى از اين مهمان صورت گيرد.
آرى اين چنين بود كه فاطمه در آن ســه روزى كــه در درون كعبه ماند از ميوه ها و 

غذاى بهشتى برايش آوردند. 2

   31ـ پرستاران فاطمه در كعبه   

وقتى فاطمه بنت اسد3 در درون كعبه قرار گرفت پنج بانو نزد او آمدند در حالى كه 
لباس همچون حرير ســفيد بر تن داشتند و عطرى خوش تر از مشك ناب از آنان شنيده 

مي شد. اينان حوا و ساره و آسيه و مادر موسى  بن عمران و مريم مادر عيسى7 بودند.
اينان از طرف خداوند براى كمك در والدت علي7 فرســتاده شــدند چرا كه نبايد 
زنان ناپاك مّكه در والدت چنين مولودى حضور داشته باشند، آنان رو به فاطمه كردند و 

گفتند: »السالم عليك يا ولية الله: سالم بر تو اى بانويى كه از اولياى خدا هستى«
فاطمه جواب ســالم آنان را داد زنان بهشــتى برابر او نشستند در حالى كه هر يك 

ظرف عطرى از نقره در دست داشتند. 3

1. امايل شيخ طويس، ص93 / ارشاد شيخ مفيد، ص3.
2. اعالم الوري، ص93 / ارشاد شيخ مفيد، ص3.

3. بحارأالنوار، ج35، ص13.



62

   32ـ چگونگى تولد على 7  

علي7 بر روى ســنگ سرخى كه در گوشه راست كعبه است بدنيا آمد و همين كه 
قدم بر زمين گذاشــت به سجده افتاد و در همان حال دست هاى خود را به سوى آسمان 

بلند كرد و چنين گفت:
»اشهد ان ال اله اال الله و ان محّمداً رسول الله. و ان عليا و ىص محّمد رسول الله. مبحّمد 

يختم الله النبوة و ىب يتم الوصية و انا امرياملؤمنني« يعنى: شــهادت مي دهم كه خدايى جز 

اهلل نيســت و محّمد پيامبر خداســت و على وصى محّمد رسول اهلل است. با محّمد نبوت 
ختم مي شود و با من وصايت كامل مي شود و من اميرالمؤ منين هستم.

سپس فرمود: »جأ الحق و زهق الباطل« حق آمد و باطل رفت. 1

   33ـ ناله شيطان در تولد على7  

آن گاه كه اميرالمؤمنين علي7 به دنيا آمد نور حضرت از كعبه تا ســينه آســمان را 
شكافت و بت هايى كه بر روى كعبه نصب شده بود به صورت افتادند.

شيطان فرياد بر آورد و گفت: واى بر بت ها و عبادت كنندگانشان از اين فرزند! 2

   34ـ علي7 و بانوان بهشتى   

وقتى علي7 به دنيا آمد رو به آن پنج بانوى بهشــتى نمود و به آن ها ســالم و خير 
مقدم گفت: و سپس فرمود:

»اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رشيك له. و اشهد ان محّمدا رسول الله. به تختم النبوة 

و ىب تختم الوالية؛ شهادت مي دهم كه خدايى جز اهلل نيست، يگانه است و شريك ندارد. 

و شهادت مي دهم كه محّمد پيامبر خداست، با او نبوت و با من واليت ختم مي شود«
آن گاه حضرت حوا؛ تازه مولود را از زمين برداشــت و در آغوش خود گرفت. علي7 
نگاهى به صورت او انداخت و با بيانى رسا و واضح گفت: سالم بر تو اى مادر! حوا پاسخ 

گفت: سالم بر تو پسرم!

1. امايل شيخ طويس، ص80 / جنات الخلود، ص3.
2. عيل7 وليد الكعبه، ص41.
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حضرت پرسيد: پدرم آدم7 چه مي كند؟ گفت: غرق در نعمت هاى خداوند است و در 
جوار پروردگار متنعم اســت. سپس حضرت مريم نزديك آمد در حالى كه ظرف عطرى 
همراهش بود و علي7 را از آغوش حوا گرفت. مولود كعبه نگاهى به روى مريم كرد و 
گفت: سالم بر تو خواهرم! گفت: سالم بر تو برادرم! پرسيد عمويم چه مي كند؟ او گفت: 
خوب اســت و به تو سالم رسانده است. آن گاه مريم با عطرى كه همراه داشت علي7 

را معطر نمود.
آن گاه حضرت آسيه علي7 را در آغوش گرفت و او را در پارچه اى كه همراه داشت 
پيچيد و گفت: اين فرزند پاك و مطهر به دنيا آمده اســت حرارت آهن به او نمي رســد 
مگر بر دست مردى 1 كه خدا و رسول و مالئكه و آسمان و زمين و درياها او را مبغوض 

مي دارند و جهنم مشتاق آن مرد است. 2

   35ـ مالقات انبياء الهى با على7 در كعبه   

وقتى كه علي7 در كعبه پا به عرصه وجود گذاشت پنج تن از انبياء الهى وارد كعبه 
شــدند علي7 با ديدن آن ها حركتى كرد و خنديد. آنان گفتند: سالم بر تو اى ولى خدا 
و خليفــه پيامبر خدا؛ حضرت در جواب آن ها فرمود: »و عليكم السالم و رحمة الله بركاته« 

و سپس به هر يك جداگانه سالم كرد.
آن ها حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسى و حضرت عيسى: 
بودند كه يكى پس از ديگرى نوزاد را گرفته و بوســيدند و زبان به مدح او گشــودند و 

سپس رفتند.3

   36ـ مالئكه الهى در محضر مولود كعبه   

فاطمه بنت اســد3 مي گويد: ناگهان پــس از اين كه علي7 به دنيا آمد صداى بال 
مالئكه را شنيدم و ابرى سفيد رنگ را ديدم كه تا كنار فرزندم آمد و او را با خود برداشت 

و به آسمان برد. در اين حال شنيدم كه ندايى مي گفت:

1. منظور ابن ملجم)لعنةالله عليه( است.
2. بحارأالنوار، ج35، ص13.

3. عيل7 وليد الكعبه، ص31.
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»بگردانيد على بن ابيطالب را در شرق و غرب زمين، و خشكى و درياهاى آن و كوه ها 
و آســمان هاى آن، و احكام پيامبران و علوم وصيين و همه اخالق انبياء و مرســلين و 
اوصياء و صديقين را به او بدهيد، و آنچه درباره برادرش ســيد االولين و اآلخرين انجام 
شــده براى او هم انجــام دهيد. او را بر همه انبياء و مرســلين و مالئكه مقربين و اهل 

آسمان ها و زمين نشان دهيد كه ولى خداى رب العالمين است.«
فاطمه گويد: رفت و بازگشِت علي7 كمتر از ساعتى طول كشيد و او را باز گرداندند. 
ناگهان ابرى ديگر را ديدم كه به ســوى او پايين آمد و مانند دفعه اول او را با خود برد و 

شنيدم ندايى را كه مي گفت:
»على بن ابيطالــب را نزد همه مخلوقات خدا ببريد و احكام علم و حلم و ورع و زهد و 

تقوا و ســخاوت و بلند مرتبگى و نورانيت و تواضع و خشــوع و رقت و هيبت و مروت و 
كرم و مودت و شفاعت و شجاعت و حفظ و ديانت و قناعت و فصاحت و عفاف و انصاف 

و نيكى و همه اخالق انبياء را به او دهيد.«
فاطمه مي گويد: ناگاه فرزندم را در مقابلم ديدم كه او را در حرير سفيد بهشتى پيچيده 

بودند و به من گفتند:
»او را از چشــم بينندگان حفظ كن كه ولى رب العالمين اســت بدان كه وارد بهشت 
نمي شــود كســى، مگر كه واليت او را بپذيرد و امامت او را تصديق كند خوشا به حال 
آن كه تابع اوســت و واى بر كسى كه از او روگردان شود مثل او چون كشتى نوح است 
كه هر كه بر آن ســوار شــد نجات مي يابد و هر كه از آن باز ماند غرق مي شود و سقوط 
مي كند« فاطمه مي گويد: ســپس در گوش علي7 مطلبى گفتند كه من نفهميدم بعد او 

را بوسيدند و رفتند. 1

   37ـ نداى الهى در بدرقه مولود كعبه   

فاطمه بنت اسد3 سه روز در كعبه ماند در آغاز روز چهارم فاطمه آماده بيرون آمدن 
از كعبه شــد. او فرزند خود را در آغوش گرفت و برخاست تا خارج شود كه نداى را شنيد 

كه چنين مي گويد:
»اى فاطمه، نام اين مولود را على بگذار چرا كه من خداى على اعلى هستم. من نام 

1. عيل7 وليد الكعبه، ص31.
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او را از نام خود گرفته ام، و او را به ادب خود آموخته ام و امر خود را به او سپرده ام، و او را 
بر غوامض علم خود آگاهى داده ام. او در خانه من به دنيا آمده اســت. او اول كسى است 
كه بر فراز خانه من اذان مي گويد: و بت ها را مي شكند و آن ها را از باالى كعبه با صورت، 
پايين مي اندازد. اوست كه مرا به عظمت ياد مي كند و مرا تقديس و تمجيد مي كند و به 
يگانگى ياد مي نمايد. اوست امام بعد از حبيب من... خوشا به حال كسى كه او را دوست 

مي دارد و او را اطاعت مي كند« 1

   38ـ حوادث آسمانى در تولد على7  

آن شــبى كه اميرالمؤمنين 7 به دنيا آمد، در آسمان نور افشانى شد، و نور ستارگان 
چند برابر گرديد. قريش با ديدن اين منظره غير منتظره، ديدگان را به تعجب گشــودند 
و مــردم هيجان زده از خانه هــاى خود بيرون ريختند و با يكديگــر گفتگو مي كردند و 

مي گفتند: البد امشب در آسمان حادثه اى روى داده است كه اين چنين شده است. 2 

   39ـ حجت خدا كامل شد   

وقتى مادر علي7 وارد كعبه شــد در بين مردم ســخن فقــط از ميهمان كعبه بود 
همه متوجه حضرت ابوطالــب7 بودند در اين انتظار، ناگاه آن حضرت بيرون آمد و در 
گذرگاه هــا و بازارهاى مّكه به راه افتاد و اين اعالم را براى مردم آورد كه: »يا ايها الناس، 

متت حجة الله« اى مردم حجت خدا كامل شد!

مردم كه از اين مطلب چيزى نمي فهميدند، درباره علت نورانى شدن آسمان و ازدياد 
نور ستارگان از او سؤ ال مي كردند حضرت ابوطالب7 در جواب آن ها مي فرمود:

»بشــارت باد شما را! در اين شب وليى از اولياى خدا ظاهر شده كه خدا صفات نيك 
را در او كامل نموده و با او جانشــينان ختم مي شوند او امام متقين، و يارى دهنده دين، 
و ريشــه كن كننده مشركين، و باعث غيظ منافقين، و زينت عبادت كنندگان، و جانشين 
رســول رب العالمين است، اوست امام هدايت، و ســتاره بلند مرتبه، و چراغ تاريكي ها، و 

نابودكننده شرك. او ريشه يقين و رئيس دين است«

1. علل الرشايع، ص56 / امايل شيخ صدوق، ص80 / معاين االخبار، ص62.
2. بحارأالنوار، ج35، ص12.



66

حضرت تا صبح در كوچه هاى مّكــه مي گرديد. مردمي كه در هر محله دور او جمع 
مى شدند اين اعالم را از او مي شنيدند.1

   40ـ سال خير و بركت   

وقتى كه پيامبر اســالم9 خبر تولد علي7 را شنيد در والدت نوزاد با بركت كعبه 
فرمود:

»امشــب مولودى برايمان به دنيا آمده كه خداوند به وسيله او ابواب بسيارى از نعمت 
و رحمت را بر ما باز مي نمايد« لذا آن سال را »سال خير و بركت« ناميد.2

   41ـ سخنان مادر مولود كعبه   

صبح روز چهارم وقتى فاطمه از كعبه بيرون آمد در مقابل چشــمان به انتظار نشسته 
مردم، ناگهان ديوار كعبه از همان جاى قبل شــكاف برداشــت و از هم فاصله گرفت تا 
حدى كه فاطمه توانست از آن خارج شود. مردم در كمال تعجب ناظر اين مطلب عجيب 
بودنــد آن ها ديدند آن بانوى با عظمت مولود كعبه را در آغوش فشــرده و نوزاد خندان 
است و با اين حال از شكاف ديوار كعبه خارج شد قبل از آن كه كسى سؤ ال كند، فاطمه 

رو به مردم كرد و چنين سخن آغاز كرد.
»اى مردم مــن بر زنانى كه قبل از من بوده اند فضيلت داده شــدم... من وارد خانه 
محترم خداوند شدم و در خانه عتيق الهى فرزند به دنيا آوردم و سه روز درون آن ماندم و 
از ميوه ها و غذاهاى بهشت خوردم« آن گاه فرمود: هنگامي كه فرزندم را در آغوش گرفتم 

و خواستم از كعبه خارج شوم هاتفى ندايم داد:
»اى فاطمه نام اين مولود را على بگذار...« 3

   42ـ تبريك تولد على7  

پيامبر اســالم9 مي فرمايد: هنگام والدت علي7 جبرئيل بر من نازل شد و چنين 
پيام آورد:

1. بحارأالنوار، ج39، ص327.
2. عيل7 وليد الكعبه، ص63.

3. كشف اليقني، ص6 / بشارة الصطفي، ص9.
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اى حبيب خدا، خداوند على اعلى بر تو ســالم مي رساند و براى والدت برادرت على 
بــه تو تبريك مي گويــد: و مي فرمايد: »اكنون زمان ظهور نبــوت تو و اعالم وحى تو و 
پرده بردارى از رسالت تو نزديك شده است، چرا كه تو را به برادرت و وزيرت و دامادت و 
جانشينت موّيد داشته ام. كسى كه با او كمر تو را محكم نمودم و ذكر تو را علنى ساختم.

اكنون برخيز و به اســتقبال او برو، و او را با دســت راست در آغوش گير، چرا كه او 
اصحاب يمين است و شيعيان او پيشانى سفيدان نشانه دار هستند« 1

لذا به همين جهت اســت كه در روايتى پيامبر اســالم9 فرمود: » عىل منى به منزلة 
راىس من بدىن« نسبت على با من مانند نسبت سر من است با بدن من.  2

   43ـ ديدار پيامبر 9 با علي7 در تولد   

قبل از هر كســى، پيامبر9 و ابوطالب7 طبــق پيام الهى زمان خروج فاطمه را از 
كعبه مي دانستند لذا قبل از همه كنار كعبه حاضر بودند. پس از سخنان فاطمه براى مردم 
حضرت ابوطالب7 به همراه پيامبر9 پيش آمدند. فاطمه برايشــان آنچه كه در كعبه 
اتفاق افتاده بود شــرح داد و فضيلتى را كه خداوند به او و فرزندش ارزانى داشته را بيان 

كرد. و مردمي كه گوش مي كردند غرق در حيرت بودند.
ابوطالب7 بســيار خوشــحال بود. و در نگاه اول علي7 به پدر خود گفت: »السالم 
عليك يا ابه و رحمة الله و بركاته« حضرت ابوطالب7 هم در جواب گفت: »و عليك السالم 

يا بنى و رحمة الله و بركاته« و سپس فرزند خود را در آغوش گرفت.

پيامبر9 در حالى كه بشدت مسرور بود نزديك آمد، تا چشم علي7 به آن حضرت 
افتاد از خوشــحالى، خود را حركتى داد و به روى او خنديد و عرض كرد: »السالم عليك يا 

رسول الله و رحمة الله و بركاته« و گفت: »مرا در آغوش بگير«!

پيامبر9 پاسخ سالمش را داد و او را در آغوش گرفت او را بوسيد و دست در دست 
او گذاشــت سپس نوزاد كعبه دست راســت بر گوش راست خود گذاشت و اذان و اقامه 

َّوَجَلَّ و رسالت پيامبر9 شهادت داد. 3 گفت: و به يگانگى خداوند عَز

1. بحارأالنوار، ج35.
2. الرياض لنرضة، ص162.

3. امايل شيخ طويس / بحارأالنوار، ج35، ص17.
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   44ـ قرائت كتب انبياءتوسط علي7  

در حالى كه نوزاد كعبه در آغوش پيامبر9 بود، رو به آن حضرت كرد و پرســيد: يا 
رسول اهلل بخوانم؟! حضرت فرمود: بخوان آن گاه اميرالمؤمنين 7 سينه خود را صاف كرد 
و شروع به خواندن كتب انبياءى گذشته نمود ابتدا از صحف حضرت آدم7 كه به دست 
پسرش شيث نگهدارى شده بود آغاز كرد و آن ها را چنان خواند كه اگر حضرت شيث7 
حاضــر بود اقرار مي كرد كه علي7 آن ها را از او بهتر مي داند، ســپس صحف حضرت 
نوح7 و بعد صحف حضرت ابراهيم7 را خواند و بعد از آن تورات حضرت موســى7 
را خواند ســپس زبور حضرت داود7 را طورى خواند كه اگر آن حضرت حاضر بود اقرار 

مي كرد كه علي7 زبور را بهتر از او مي داند. و سپس انجيل را خواند. 1

   45ـ نامگذارى نوزاد كعبه   

چنانچه در داســتان هاى قبلى اشاره شد نام گذارى حضرت علي7 توسط درخواست 
ابوطالب7 و مادرش در بيرون مّكه انجام شد كه خداوند لوح سبزى را از آسمان فرستاد 

و به اين وسيله به نام على نام گذارى شد.
اين لوح سبزى كه از آسمان توسط ابرى براى حضرت ابوطالب آورده شده بود را در 
كعبه آويختند تا نسل هاى آينده علي7 را بهتر بشناسند و از ساعات اول حيات او مقام 

عظيمش را درك كنند.
اين لوح همچنان در خانه خدا بود و كســى جرأت دســت زدن به آن را پيدا نكرد تا 
زمانى كه هشــام بن عبدالملك آن را از جايش برداشت و ديگر كسى از سرنوشت آن لوح 

سبز اطالعى پيدا نكرد. 2

   46ـ جلوه اى نورانى بر آسمان  

وقتى علي7 بدنيا آمد پيامبر9 به فاطمه بنت اســد3 فرمود: اى فاطمه نزد حمزه 
بــرو و او را به اين تازه مولود بشــارت ده، فاطمه رفت و به او خبر داد وقتى بازگشــت 

1. بحارأالنوار، ج35، ص22.
2. بحارأالنوار، ج، 35، ص19. 
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مشاهده كرد كه نورى از وجود مقدس اميرالمؤ منين علي7 به سوى آسمان باال مي رود.
فــرداى والدت نيز دوباره پيامبــر9، به ديار تازه مولود آمد. تا چشــم علي7 به 
پيامبر9 افتاد به حضرت سالم كرد و به روى رسول خدا9 خنديد و اشاره كرد كه مرا 

در آغوش بگير، و مانند روز گذشته به من آب گوارا بنوشان.
پيامبر9 او را در آغوش گرفت آن گاه فاطمه بنت اســد3 گفت: به خدا سوگند؛ او 

 را مي شناسد.1

   47ـ مؤمنين به وسيله تو رستگار شوند   

پيامبر اسالم9 مي فرمايد : وقتى علي7 را در بغل گرفتم على بن ابيطالب شروع به 
خوانــدن همان قرآنى نمود كه خداوند بعدها بر من نازل كرد... اميرالمؤمنين 7 ســينه 
را صاف نمود و از اول ســوره مؤمنون شــروع به خواندن كرد تا آيه 11 آن ســوره ؛ بعد 

پيامبر9 خطاب به علي7 فرمود:
»قد افلحوابك، انت والله امريهم، متريهم من علمك فيمتارون، و انت والله دليلهم و بك 

و الله يهيدون...؛ مؤمنان به وســيله تو رســتگار شوند. بخدا قسم تو امير آن ها هستى. از 

علوم خود به مؤمنان توشه مي دهى و آنان استفاده مي برند.«
به خدا قســم تو راهنماى مؤمنان هستى، و بوسيله تو هدايت مي شوند. بخدا قسم تو 
جانشــين و وزير و داماد منى. تو ياور دين من و اداكننده قرض هاى من و همسر دخترم 
و پدر دو نوه ام و خليفه من در امتم هســتى. خوشا به حال كسى كه تابع تو باشد و تو را 

دوست بدارد، و واى بر كسى كه عصيان تو را نمايد و با تو دشمنى كند.
به خدا قســم دوســت نمي دارد تو را مگر سعادتمند و دشــمن نمي دارد. تو را مگر 

شقاوتمند .2

   48ـ وليمه ابوطالب7 در تولد علي7  

در روز ســوم از والدت علي7 حضرت ابوطالب7 اعالم عمو مي كرد و گفت: همه 
در وليمه پسرم على بياييد.

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج2 / بحارأالنوار، ج35، ص38.
2. بحارأالنوار، ج35،ص17.
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براى اين ســفره سيصد شتر و هزار رأس گاو و گوسفند قربانى شد و وليمه عظيمي  
به پا شد آن گاه كه سفره ها چيده مي شود حضرت ابوطالب7 اعالم كرد كه: »اى مردم! 
هر كسى براى وليمه پسرم على مي آيد، هفت بار گرد كعبه طواف كند و وقتى وارد خانه 
من شد بر فرزندم على سالم كند، چرا كه خداوند اين فرزند را شرافت خاصى داده است« 
مردم نيز طبق دســتور آن حضرت طواف مي كردند و ســپس به خانه او مي آمدند و 
بر تازه مولود ســالم مي كردند و بر سر سفره ها مي نشستند و از وليمه مولود كعبه تبرك 

مي جستند.1

   49ـ خوراک متعادل  

شخصى از امام على7 به خاطر نوع غذاى حضرت و كمى آن ايراد گرفت و گفت:
»اگر اين  غذاى فرزند ابوطالب اســت پس او در جنگ با جنگ جويان و شــجاعان 

ناتوان خواهد بود«.
امام المتقين على بن ابيطالب براى فهم او در خوردن صحيح غذا و اينكه قوت انسان 

به خوردن غذاهاى رنگارنگ و حجيم نيست در پاسخ فرمود:
بدانيد درخت بيابان )چوبش( محكم تر اســت )با اينكه به او آب كمترى مى رســد( و 
ســبزه هاى زيبا و درختان پوست نازك مى شوند )با اينكه آب و كود كامل و هر روزه اى 

به آ ن ها مى رسد(.
)چــوب( درختانى كه با آب باران مى رويند )و در بيابان ها از آب كم بهره مى برند( پر 

آتش و دير خاموش ترند.2

   50ـ خانواده اى با ايمان   

امام صادق7 مي فرمايد: روزى رســول خدا9 مشغول نماز بود و علي7 نيز به آن 
حضرت اقتدا كرده بود ابوطالب7 در حالى از كنار آن ها مي گذشــت كه پســرش جعفر 

نيز همراهش بود.

1. بحارأالنوار، ج35، ص38.
2. نهج البالغه، نامه 45.
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ابوطالب7 به جعفر گفت: پســر جانم برو، و به عموزاده ات )پيامبر اسالم9( اقتدا 
كن، جعفر نيز به رسول خدا9 اقتدا كرد.

ابوطالب7 شاد شد و در حالى كه برمي گشت اين شعر را مي گفت.
عنــد ملم الزمان و الـكرب ان عــليــا و جــعفرا ثـقتى    

يــخذله مـن نبى ذوحسب والله ال اخـذل الـنبى و ال    

اخـى ال مي من بينهم و اىب ال تخذ ال وانرصا ابن عمكام    

»على و جعفر من؛ پشت و پناهند به وقت سختى؛ و شدت و غم

من پيغمبر را خوار و بى كس نمي سازم كه فرزند من مرد با همتى است
شما )علي و جعفر...( دست از محّمد برنداريد« 1

   51ـ علي7 در دامان مهر نبوى9  

موقعــى كه علي7 را نــزد پيامبر اكرم9 آوردند، رســول خدا9 به مادر علي7 
فاطمــه فرمود: برو حمزه را از والدت علي7 با خبر كن، فاطمه بنت اســد3 گفت: يا 
رســول اهلل9 اگر من بروم، چه كسى على را شــير مي دهد؟ رسول اكرم9 فرمود: تو 
برو من على را ســيراب خواهم كرد و پيغمبــر9 زبان مبارك خود را در دهان علي7 
گذاشــت، وقتى كه فاطمه بنت اسد3 برگشت، علي7 را نظير كودكان ديگر در ميان 
جامه اى پيچيده و بســت. پيغمبر9 فرمود: گهواره علــي7 را نزديك رختخواب من 
بگذاريد. رســول خدا9 شــخصًا تربيت اميرالمؤمنين 7 را بر عهده گرفت. علي7 را 
شستشــو مي داد، شير در گلوى آن حضرت مي ريخت، در وقت خواب گهواره علي7 را 
تكان مي داد و در موقع بيدارى با علي7 ســخن مي گفت: و علي7 را به ســينه خود 
مي چسبانيد، آن حضرت را براى گردش به كوه هاى مّكه، شكاف كوه ها، رودها و جاده ها 

مي برد و علوم و اسرار الهى را به گوش آن بزرگوار مي خواند.
كه حضرت علي 7 در خطبه قاصعه نهج البالغه به اين معنا تصريح كرده اند. 

1. امايل صدوق، ص 508.





فصل دوم 

 از بعثت تا رحلت پيامبر9 

رسول خدا به علی7 فرمود:

ال تصلح النبوة ااّل لی و التصلح 

الوصیة ااّل لک فمن جحد 

وصیتک جحد نبوتی

و  مـن  بـرای  جـز  پیامـری  علـی!  یـا 

وصایـت جـز برای تو شایسـته نیسـت 

هرکـس امامـت و وصایـت تـو را انکار 

کنـد پیامـری مـرا انـکار کـرده اسـت.

بحاراالنوار، ج15، ص12، حدیث 12
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   52ـ خواسته هاى پيامبر9 از خداوند   

پيامبر9 به علي7 فرمود: اى على! پنج چيز درباره ى تو از خدا خواستم كه خداوند 
همه را به من عطا كرد:

1ـ اين كه من اول كسى باشم كه از قبر بر مي خيزم و غبار از چهره مي افشانم ، و تو 
هم با من باشى.

2ـ خداوند اجازه دهد كه من و تو در محل سنجش اعمال بايستيم.
3ـ تو را در قيامت پرچمدار من قرار دهد.

4ـ امت مرا به دست تو از حوض كوثر سيراب كند.
5ـ هنگام رفتن به بهشت  تو را پيشرو امت قرار دهد.

آن گاه فرمود: شكر خداى را كه بر من منت نهاد و همه ي اين تقاضاها را پذيرفت. 1

   53ـ بار خدايا! جمعشان را پراكنده مكن   

شــب بعد از عروســى حضرت فاطمه زهراء3رســول خدا9 بــراى ديدار وى به 
منزل علي7 آمد، آن گاه از علي7 پرســيد يا على همسرت را چگونه يافتى؟ حضرت 
عرض كرد: يا رســول اهلل ياور خوبى است در طاعت خدا، بعد از فاطمه  زهراء3 پرسيد: 
فاطمه جان شــوهرت چگونه است؟ عرض كرد: شــوهر بسيار خوبى است در اين هنگام 
رسول خدا9 براى آنان دعا كرد: »بار خدايا! جمعشان را پراكنده مكن و بين دل هايشان 

الفت بيفكن و... « 2
... لذا رسول خدا9 فرمود: اى فاطمه همانا علي نزد خداوند بزرگوارتر از هارون است. 
زيرا، هارون موســى را خشمگين نمود و حال آن كه على هيچ گاه مرا خشمگين نساخت. 
سوگند به آن كه پدرت را به حق به پيامبرى مبعوث كرد هرگز يك روز هم بر او غصب 

نكردم و هيچ گاه نگاه ننمودم به چهره على، جز آن كه خشم از من رخت بربست. 3

1. نصايح، ص214.
2. بحارأالنوار، ج3، ص117.

3. بحارأالنوار، ج43، ص151.
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   54ـ بهترين افراد كيست؟  

از رسول خدا9 سؤ ال كردند: يا رسول اهلل9 بهترين افراد كيست؟
حضرت فرمــود: بهترين آن هــا، و پرهيزگارترين آن ها، و بــا فضيلت ترين آن ها و 
نزديك ترين آن ها به بهشت كسى است كه به من نزديكتر بوده و پرهيزگارتر و نزديكتر 

به من نيست مگر على بن ابيطالب. 1

   55ـ عزيز دل رسول خدا9   

حضرت زهرا 3در بستر مريضي بودند كه پدرشان از ايشان سوال فرمود: دخترم آيا 
چيزي ميل داري؟

فرمودند: اگر مقداري انگور باشد ميل دارم.
پيامبر اكرم9 دعا فرمودند: خدايا انگور را بدســت افضل ترين و برترين فرد بعد از 
من براي ما برسان. در اين حال امام علي7 وارد منزل شدند در حالي كه مقداري انگور 

در دست داشتند، رسول خدا9 فرمودند: يا علي! انگور آوردي؟
عرض كرد: احساس كردم فاطمه انگور مي خواهد براي او آماده كردم. 2

   56ـ امتيازات شيعيان على7  

روزى رســول خدا9 به على بن ابيطالب7 فرمود: اى على! به شيعيان و يارانت ده 
امتياز را بشارت بده:

1( حالل زادگى. 2( ايمان صحيح. 3( دوستى خدا با آن ها. 4( گشادى قبر. 5( روشنى 
پل صراط. 6( نترســيدن از فقر و بى نيازى قلب. 7( دشمنى خدا با دشمنانشان. 8( ايمنى 

از خوره. 9( آمرزش گناهان. 10( همنشينى با من در بهشت. 3

1. ينابيع املودة، ص 247.
2. نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج20، ص222.

3. خصال، ص 430.
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   57ـ حيوانات مسخ شده   

علي7 مي فرمايد: روزى از پيامبر اسالم9 پرسيدم: يا رسول اهلل9 حيوانات مسخ 
شده كدامند؟ حضرت فرمود: آن ها سيزده حيوان هستند:

فيل، خرس، خوك، ميمون، مارماهى، سوســمار، شب پره )خفاش(، كرم سياه، عقرب، 
عنكبوت، خرگوش، سهيل و زهره )نام دو حيوان دريايى است(.

آن گاه پرســيدم: علت مســخ اين ها چه بود؛ حضرت فرمود: فيل مرد لواط كار بود؛ 
خرس: مرد مأبونى بود كــه مردها را به خود مي خواند؛ خوك: عده اى نصرانى بودند كه 
از خدا خواســتند تا غذاى آسمانى بر آن ها بفرســتد و با اين كه خواسته شان عملى شد 
بر كفر خود افزودند؛ ميمون: كســانى بودند كه روز شنبه بر خالف دستور دينشان ماهى 
گرفتند؛ مارماهى: مرد ديوثى بود كه همســرش را در اختيار مردم مي گذاشت؛ سوسمار: 
باديه نشــينى بود كه سر راه حاجيان را مي گرفت و اموالشان را مي ربود؛ شب پره: دزدى 
بود كه خرماهاى مردم را از ســر درختان سرقت مي كرد؛ كرم سياه: سخن چينى بود كه 
ميان دوســتان جدايى مي انداخت؛ عقرب: مرد بد زبانى بود كه هيچ كس از نيش زبانش 
آســوده نبود؛ عنكبوت: زنى بود كه به شوهرش خيانت كرده بود؛ خرگوش: زنى بود كه 
غســل حيض و غيره نمي كرد؛ سهيل: گمرك چى بود در يمن؛ و زهره: زنى نصرانى بود 

و اين زن همان است كه هاروت و ماروت را فريفت.1

   58ـ علي7 در معراج پيامبر9  

روزى رســول خدا9 بــه علي7 فرمود: يا على! همانا من در ســه جا اســم تو را 
همراه اســم خود ديدم و با نظر بر آن انس يافتم. هنگامي كه در معراجم به آســمان، به 
بيت المقّدس رســيدم، بر صخره آن يافتم كه نوشــته بود »خدايى جز اهلل نيست، محّمد 

فرستاده خداست، او را بوسيله وزيرش تأييد كرده ام و بوسيله وزيرش يارى نموده ام.«
به جبرئيل گفتم: وزير من كيست؟ گفت: على بن ابيطالب.

و بار دوم هنگامي  بود كه به ســدرة المنتهى رســيدم ديدم بر آن نوشته است: »منم 
1. علل الرشایع، ج2، ص557.
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خداوند يكتا كه معبودى جز من نيســت، محّمد حبيب من است، او را به بوسيله وزيرش 
تأييد كرده ام و بوسيله وزيرش يارى نموده ام« 1

   59ـ راه بهشت   

روزى رســول خدا9 به علي7 فرمود: اى علي! آيا آگاهتان نسازم كه كداميك از 
شما در اخالق و روش به من شبيه تريد؟

علي7 عرض كرد: بفرمائيد يا رسول اهلل9. 
آن گاه حضرت فرمود: خوش اخالق ترين شــما، و بردبارترين شــما و نيكوترين شما 
نســبت به بستگان خود، و انصاف دهنده ترين شما نسبت به خود... آن گاه رسول خدا9 
اضافــه كــرد: اى علي! هر كس صلوات بر من را فراموش كند راه بهشــت را گم كرده 

است. 2

   60ـ داروي شفابخش  

امام على7 مى فرمايد: رسول خدا9 حبيب من به من تعليم فرمود چيزى را كه با 
وجود آن محتاج به دواى طبيبان نخواهم شد. 

از امام پرسيدند: يا اميرالمؤمنين آن چيست؟
امام فرمود: سى و هفت تهليل از قرآن كريم است كه در 24 سوره قرآن آمده است. 
همانا صاحب غمى اين تهليالت قرآنى را نمى خواند مگر اينكه خداوند كرب و غم او را 
برطرف سازد و نه مديونى مگر آنكه خداوند دين و قرض او را اداء مى نمايد و نه غائبى 
مگــر اينكه خداوند غربت او را رد مى نمايد و نه صاحب حاجتى مگر اينكه خدا حاجت او 

را بر مى آورد.. ...
و هركس در هر بامداد بخواند قلب او از شقاق و نفاق ايمن بماند و هفتاد نوع از انواع 

بالها را از او دفع شود....
و هركس در وقت شب آن تهليالت قرآنى را بخواند خداوند هفتاد فرشته بر او موكل 

فرمايد كه تا صبح او را از شر ابليس و لشكر او حفظ نمايد....

1. خصال، ص207.

2. نصايح، ص470.
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و هركس اين تهليالت را بنويسد و با آب باران بشويد و بياشامد هيچ بدى و ذلت و 
پستى به او نرسد و از چشم زخم و سحر و كيد جنيان در امان باشد و هميشه از هر آفت 

و باليى محفوظ بماند....
و آن تهليالت عبارتند از: »والهکم اله واحد الاله االهو الرحمن الرحیم....«.1

   61ـ صديق واقعى   

علي7 مي فرمايد روزى در كنار پيامبر9 در غار حرا ايســتاده بودم كه ناگهان كوه 
به لرزه درآمد و تكان ســختى خورد، حضرت به كوه اشــاره فرمود و گفت: اى كوه آرام 
بگير، كه بر باالى تو جز پيامبر و صديقى كه شاهد اوست كس ديگرى نيست. حضرت 
مي فرمايد: ديدم كه كوه فوراً ســاكت شد و در جاى خود قرار گرفت و اطاعت خود را از 

رسول خدا9 نشان داد.2

   62ـ مأموريتى شبانه   

علي7 مي فرمايد: در تاريكى شــبى از شب هاى ظلمانى، رسول خدا9 كسى را به 
دنبال من فرستاد و مرا احضار كرد، آن گاه فرمود: هم اينك شمشير خود را برگير و برفراز 
كــوه ابوقبيس 3 برو و هر كه را بر قله آن يافتى هالك گردان. علي7 فرمود: من طبق 
فرمان رســول خدا9 به راه افتادم و از كوه ابوقبيس باال رفتم ناگهان مردى سياه چهره 
و مخوف با چشــمانى به سان كاسه آتش در برابر من ظاهر شد. اما همين كه مرا با نام 
صدا كرد جلو رفتم و با يك ضربه شمشير او را دو نيم كردم در اين هنگام صداى فرياد 
و ناله بلندى شــنيدم كه از ميان خانه هاى مّكه برمي خاست، در بازگشت هنگامي كه به 
محضر رســول خدا9 شرفياب شدم آن حضرت در منزل همسرش خديجه3 بود، من 
ماجراى مرد مقتول و فريادهاى همزمان را كه شــنيده بودم براى آن حضرت باز گفتم. 
پيامبر خدا9 فرمود: يا علي! مي دانى چه كسى را كشتى؟ گفتم: خدا و رسول او آگاه ترند.

1. ادامه اين تهليالت در كتاب مکارم اخالق، ص 366 و بحارأالنوار، ج 92، ص 13. 
2. بحارأالنوار، ج10، ص40.

3. كوه ابوقبيس در مكه مكرمه مي باشد.
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حضرت فرمود: تو بت  بزرگ الت و عزى را درهم شكســتى، به خدا سوگند از اين پس 
هرگز آن بت ها پرستش و ستايش نگردند. 1

   63ـ بت شكن آخر   

علي7 مي فرمايد: شــبى رســول خدا9 مرا نزد خويش فرا خوانــد. من در منزل 
همســرش خديجه3 نزد او حاضر شــدم آن گاه فرمود على )آمــاده باش( و از پى من 
حركت كن. سپس خود در جلو حركت كرد و من هم به دنبال آن حضرت حركت كردم 
تا آنى كه در دل آن شــب به خانه خدا كعبه رسيديم... رسول خدا9 آهسته فرمود: على 
از دوش من باال برو، آن گاه خود خم شد و من از كتف مبارك او باال رفتم و بر بام كعبه 
قرار گرفتم و هر چه بت در آنجا بود پايين انداختم، آن گاه از مســجدالحرام خارج شديم 
و راهى منزل خديجه3 شديم. در بازگشت رسول خدا9 به من فرمود: نخستين كسى 
كه بت ها را درهم شكست جد تو ابراهيم7 بود و آخرين كسى كه بت ها را شكست تو 
بودى بامداد روز بعد هنگامي كه اهل مّكه سراغ بت هاى خود رفتند ديدند كه بت هايشان 
برخى شكســته و برگشته و بر زمين افتاده اســت. آن ها با خود مي گفتند: اين اعمال از 

كسى جز محّمد9 و پسر عمويش علي7 سر نمي زند... 2

   64ـ قضاوت على7  

اعراب به كثرت نســل خود خيلى عالقمند بودند و اصــرار زيادى مي ورزيدند تا در 
خانواده شان جنس ذكورى باشد لذا روزى سه مرد در»طهر واحد« با زنى هم بستر شدند 
و اين زن پسرى زائيد هر سه اين مرد ادعا داشتند كه پدر اين پسر هستند هنوز سوره ى 
مباركه نور نازل نشده بود تا زناكاران به مجازات خود برسند، لذا آن ها با هم اختالف نزاع 
داشتند تا اين كه خدمت رسول خدا9 آمدند حضرت هم اين قضاوت را به علي7 احاله 
فرمود. اميرالمؤمنين 7 دســتور داد: نام اين سه مرد را بر 3 ورقه كوچك بنويسند و آن 
3 ورقــه را مثل قرعه لوله كرد و جلــوى بچه بيندازند آن قرعه را كه كودك از زمين بر 

1. بحارأالنوار، ج39، ص186.
2. كشف الغمه، ج1، ص79. اين شكستن بت ها بوسيله علي7 قبل از هجرت پيامبر9 و فتح مكه بوده است 

و همين عمل نيز در روز فتح مكه مجدداً توسط آن حضرت انجام شده است.
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مي دارد بنام پدرش خواهد بود. رسول اهلل9 اين قضاوت علي7 را به قضاوت حضرت 
داود7 تشبيه فرمود: الحمد الله الذى جعل فينا اهل البيت من يقىض عىل سنن داوود. 1

   65ـ عادل دادگر   

روزى گاوى با شــاخ تيز خود شــكم خرى را دريد. صاحب خر شــكايت خود را به 
رسول خدا9 عرضه داشت هنوز رسول خدا9 سخن نگفته بود كه ابوبكر عقيده اش را 
اظهار كرد و گفت حيوان زبان بســته اى حيوان زبان بســته ى ديگرى را كشت به كسى 
مربوط نيســت. ولى اميرالمؤمنين 7 فرمود: اگــر آن گاو آزاد بود و به خر حمله آورد و 
شــاخش زده صاحب گاو مسئول اين جنايت است زيرا گاو وحشى خود را آزاد گذاشته تا 
بــه مال مردم تعدى و تجاوز كند. ولى اگر آنجايى كه گاو بســته بوده و خر با پاى خود 
به پيش گاو رفته و ســرانجام كشته شده صاحب گاو گناهى ندارد و از دادن تاوان معاف 

است.
رسول اكرم9 فرمود: قضاوت على كافيست. 2

   66ـ سالم خضر نبى به پيامبر9 و على7  

روزى علي7 همراه پيامبر9 در يكى از راه هاى مدينه عبور مي كردند ناگاه مردى 
بلند قامت و چهارشــانه... جلو آمد و بر پيامبر9 سالم كرد و احترام شايانى نمود سپس 
رو به علي7 كرد و گفت: سالم و رحمت و بركات خداوند بر تو اى خليفة چهارم، آن گاه 
به رســول خدا9 رو كرد و گفت: آيا اين گونه نيســت كه گفتم؟ رسول خدا9 فرمود: 
آرى چنين اســت. آن شخص ناشناس از آنجا رفت علي7 از پيامبر9 پرسيد: اين چه 
لقبى بود كه اين مرد ناشــناس به من داد و شــما هم آن را تصديق كردى، من خليفه  
چهارم هســتم؟ پيامبر9 فرمود: حمد و ســپاس خدا را، همانگونه كه او گفت تو خليفه 
چهارم هســتى زيرا اولين خليفه آدم7 است.3 و دومين خليفه داود7 است. و سومين 
خليفه هارون برادر موسى7 است كه خليفه موسى شد.4 و خداوند در )آيه 3 سوره توبه( 

1. بحارأالنوار، ج4، ص244 / ارشاد ج1، ص195.
2. تهذيب احكام، ج10، ص 229 / كايف ج7، ص352.

3. بقره، 30.
4. سوره اعراف، آيه 142.
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مي فرمايد:
»و اين اعالمي   اســت از طرف خدا و رســولش بر عموم مردم در روز حج اكبر )عيد 

قربان( كه خداوند و پيامبرش از مشركان بيزار است.«
اى على! ابالغ كننده برائت از مشركان از جانب خدا و رسولش تو هستى و تو وصى 
و وزير من مي باشــى و دين مرا ادا مي كنى... پس تو چهارمين خليفه مي باشى چنآن كه 

آن شخص با اين عنوان بر تو سالم كرد آيا مي دانى او چه كسى بود؟
همانا او برادرت خضر7 بود. 1

   67ـ علي7 هم نيكو شوهرى است   

علــي7 مي فرمايد: چون آفتاب غروب كرد، رســول خدا9 به ام ســلمه فرمود كه 
فاطمه 3 را نزد او بياورد. ام ســلمه فاطمه 3 را در حالى كه پيراهنش بر زمين كشيده 
مي شــد آورد، دانه هاى درشــت عرق از چهره فاطمه 3 بر زمين مي چكيد »از حجب و 
حيا« چون نزديك پدر رســيد پاى وى لغزيد و بر زمين آمد رســول خدا فرمود: دخترم 
خداوند تو را در دنيا و آخرت از لغزش حفظ كند، همين كه در برابر پدر ايســتاد حضرت 
پرده از رخســار منورش بر گرفت و دســت او را در دست شويش گذارد و گفت: خداوند 
پيوند تو را با دخت پيامبر مبارك گرداند، على، فاطمه نيكو همسرى است، آن گاه فرمود: 
فاطمه! على هم نيكو شــوهرى اســت. ســپس فرمود: به اتاق خود رويد و منتظر من 

بمانيد... 2

  68ـ رسول خدا9 از جنگ جمل خبر مي دهد  

عبداهلل بن مســعود گفت: به پيامبر9 عرض كردم: يا رســول اهلل9 هر گاه از دنيا 
رحلت كردى چه كســى شــما را غســل مي دهد؟ فرمود: هر پيغمبر را وصى او غسل 
مي دهد. عرض كردم يا رسول اهلل9 وصى شما كيست؟ فرمود: على بن ابيطالب. عرض 
كردم: يا رســول اهلل9 پس از شــما چه مدت زندگى مي كند؟ فرمود: سى سال همانند 
يوشــع بن نون كه وصى حضرت موســى بود او بعد از موسى نيز سى سال زندگى كرد و 

1. عيون اخبار الرضا، ج2، ص9.
2. بحارأالنوار، ج43، ص96.
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صفورا همســر حضرت موسى »دختر شعيب پيامبر« بر يوشع بن نون خروج كرد و گفت 
من از تو به امر پيشوايى و رهبرى سزاوارترم. پس يوشع با وى جنگيد و به خوبى با وى 

كارزار كرد و اسيرش نمود و در حال اسيرى به نيكى با وى رفتار كرد.
حضرت علي7 نيز با وى »عايشــه« مي جنگد و به خوبى با او مي جنگد و اســيرش 
مي كند و با وى به نيكى رفتار مي كند، و خدا درباره او نازل فرموده كه: »و قرن ىف بيوتكن 
و ال ترجن ترج الجاهلية االويل« 1 يعنــى در خانه هايتــان قرار بگيريد و همچون جاهليت 

پيشــين، خودآرايى و جلوه گرى نكنيد و مقصود پــروردگار از جاهليت قديم در اين آيه 
صفورا دختر شعيب است. 2 

   69ـ تيرهاى مرگ به خطا نمي رود   

اميرمؤمنان علي7 وصى و جانشــين پيامبر اسالم9 اشعار زير را در سوگ جانسوز 
پيامبر9 خواند:

هـذا السبيل اىل ان الترى احـداً       املوت ال والد يبقى و ال ولداً  

لـو خـلدالله خـلقاً قـبله خــلداً       هـذا الـنبى و مل يـخلد المته  

من فاته اليوم سهم مل يفته غداً       للموت فينا سهام غري خاطئة  

مرگ پــدر و فرزندي را باقى نمي گذارد و برنامه مــرگ همچنان ادامه دارد تا همه 
بميرند.

مرگ حتى پيامبر اســالم9 را براى امتش باقى نگذاشت اگر خداوند كسى را قبل 
از پيامبر9 باقى مي گذاشــت او را نيز باقى مي گذاشت ناگزير ما آماج تيرهاى مرگ كه 
خطا نمي روند واقع مي شــويم اگر امروز مورد اصابت تير مرگ نشديم فردا او ما را از ياد 

نمي برد. 3

   70ـ هالکت ظالم به واسطه گناه اوست  

در يكى از جنگ ها يكى از قهرمانان دشمن يكى از افراد قبيله بنى هاشم را به جنگ 

1. سوره احزاب، آيه 32.
2. كامل الدين، ج1، ص27.

3. انوار البهيه، ص42.
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با خود دعوت كرد ولى آن شخص پاسخى به او نداد.
امام على7 به او فرمود: چرا از پيكار با او خوددارى كردى؟

او در جواب عرض كرد: اين شخص )اشاره به دشمن( از يكه سواران دلير عرب است 
ترس آن دارم كه بر من پيروز شود. 

امام على7 در پاسخ به آن هاشمى اينگونه فرمود:
او به تو ظلم كرده است )چون در سپاه دشمن توست( اگر با او نبرد كنى بر او پيروز 
خواهى شــد بدان اگر گروهى به گروهى ديگر ظلم كند ظلم كننده مغلوب خواهد شد و 

به هالكت مى رسد.

   71ـ مؤ من واقعى   

روزى اميرالمؤمنيــن 7 از كنار عده اى كه نشســته بودند عبور مي كرد، و ديد آن ها 
لباس هاى ســفيد و گران قيمت پوشــيده و )نشــانه تكبر در آن ها مشهود است( رنگ 
صورتشان برافروخته است و خنده آن ها بلند و زياد است و با انگشت خود هر كس را كه 
از كنارشان رد مي شود مسخره مي كنند. سپس به عّده ديگر رسيد كه الغر اندام و رنگ 
آن ها زرد و در هنگام ســخن گفتن متواضع بودند. آن حضرت در حالى كه تعجب كرده 
بود خدمت رســول خدا9 رسيد و عرض كرد يا رسول اهلل دو گروه متفاوت را ديدم و هر 
دو گروه خود را مؤ من مي دانســتند؟ صفت مؤ من چيســت؟ پيامبر اكرم9 سكوتى كرد 
و در پاســخ حضرت علي7 فرمود يا على! مؤ من بيست خصوصيت دارد كه اگر يكى از 

آن ها در او نباشد ايمانش كامل نيست:
1ـ بــه نماز )جماعت( حاضر مي شــود 2ـ زكات را در وقت خــود مي پردازند. 3ـ به 
مســتمندان رســيدگى مي كنند. 4ـ يتيم را نوازش مي كنند 5ـ لباس هاى پاك و پاكيزه 
مي پوشــند. 6ـ كمر به عبادت حق بســته اند. 7ـ راســت مي گويند 8ـ به وعده خود وفا 
مي كنند. 9ـ در امانت خيانت نمي كنند. 10ـ زاهد شــب و شــير روز هستند. 11ـ در روز 
روزه دار و در شب بيدار و عابد هستند. 12ـ همسايه را آزار نمي دهند. 13ـ متواضعانه راه 

مي روند . 14ـ تشييع جنازه مي كنند و... 1

1. محجة البيضاء، ج4، ص362.
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   72ـ منزلت علي7 در نزد پيامبر9  

صبح آن شــب كه فاطمه زهرا3 به خانه شوهر رفت، پيامبر اكرم9 ظرفى شير به 
خانه آن ها برده و فرمودند: فاطمه جان پدرت فداى تو باد از اين شير بياشام، سپس رو به 

علي7 كردند و فرمودند: پسر عمويت فدايت شود تو هم از اين شير بنوش. 1

   73ـ وصيتى از رسول خدا9  

اميرالمؤمنين 7 فرمود: رســول خدا9 ضمن وصيت خود به من فرمود: يا على هر 
كس كه همســر خود را اطاعت كند خداوند او را بــه رو در آتش افكند. علي7 عرض 
كرد: اين اطاعت در چه مواردى اســت؟ رسول اكرم9 فرمود: كسى كه به همسر خود 
اجازه دهد به حمام هاى بيرون از خانه و يا مجالس عروســى و مجالس نوحه سرايى برود 

و جامه هاى بدن نما بپوشد. 2

   74ـ دعاى مخصوص   

ابن عباس گويد: على بن ابيطالب7 نزد پيامبر9 آمد و چيزى از آن حضرت در خواست 
كرد پيغمبر9 به او فرمود: يا على! به حق آن كه مرا به پيغمبرى فرستاد سوگند كه نزد 
من هيچ از كم و بيش نيســت ولى تو را چيزى مي آموزم كه دوســت من جبرئيل براى 
َوَجلَّ كه تو را با آن گرامي   من آورد و گفت: يا محّمد اين هديه اى است از نزد خداى َعزَّ
داشته و به هيچ كس از پيغمبران پيشين اين هديه را نداده است و آن نوزده جمله است 
كه هر دلسوخته و هر مصيبت زده و هر اندوهناك و هر غمناك و هر كسى كه در خطر 
دزد و آتش سوزى باشد آن ها را بخواند و هر بنده اى كه از پادشاهى بترسد آن كلمات را 
بگويد خداوند براى او وســيله رهايى فراهم سازد و آن نوزده جمله است كه چهار جمله 
آن بر پيشانى اسرافيل نوشته شده و چهار جمله اش بر پيشانى ميكائيل و چهار جمله آن 
بر گرداگرد عرش و چهار جمله اش بر پيشــانى جبرئيل و ســه كلمه آن در جائى كه خدا 
خواسته است نوشته شده است. علي7 عرض كرد: يا رسول اهلل چگونه آن ها را بخوانيم؟ 
حضرت فرمود: بگو »يا عامد من ال عامد له و يا ذخر من ال ذخرله و يا سند من ال سندله و يا 

1. محجة البيضاء، ج4.
2. خصال صدوق، ص215.
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حرز من ال حرز له و يا غياث من ال غياث له و يا كريم العفو و يا حسن البالء و يا عظيم الرجأ 

و يا عون الضعفأ و يا منقذ الغرقى و يا منجى الهلىك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل 

انت الذى سجد لك سواد الليل و نورالنهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوى املأ و حفيف 

الشجر يا الله يا الله يا الله انت وحدك ال رشيك لك« آن گاه مي گويــى بارالها! با من چنين 
و چنان كن كه بطور مسلم از جاى خود بر نخيزى تا اين كه دعاى تو مستجاب شود. 1

   75ـ حضور شخصى بزرگ   

امام حســن7 در دوران هفت سالگى، به مسجد مي رفت و پاى منبر رسول خدا9 
مي نشســت، و آنچه در مورد وحى، از آن حضرت مي شنيد به منزل باز مي گشت و براى 
مادر فاطمه زهرا3 نقــل مي كرد )به اين ترتيب كه همچون يك خطيب روى متكائى 
مي نشست و سخنرانى مي نمود و در ضمن سخنرانى آنچه از پيامبر9 فرا گرفته بود بيان 
مي كرد( حضرت علي7 هر گاه وارد منزل مي شــد و با فاطمه زهرا3 سخن مي گفت 
در مي يافت كه فاطمه 3 آنچه از آيات قرآن نازل شده اطالع دارد از او پرسيد »با اين كه 
شــما در منزل هستيد چگونه به آنچه كه پيامبر9 در مسجد بيان كرده آگاه هستى؟! « 
فاطمه زهرا3 جريان را به عرض رســاند كه اين آگاهى از ناحيه فرزندت حسن7 به 
من انتقال مي يابد. روزى علي7 در منزل مخفى شــده، حسن7 كه در مسجد، وحى 
الهى را شنيده بود، وارد منزل شد و طبق معمول، بر متكا نشست، تا به سخنرانى بپردازد، 
ولى لكنت زبان پيدا كرد، حضرت زهرا3 تعجب نمود! حســن7 به مادر عرض كرد: 
»تعجب مكن، چرا كه شخص بزرگى، سخن مرا مي شنود و استماع او مرا از بيان مطلب، 

باز داشته است.«
در اين هنگام علي7 از مخفي گاه خارج شد و فرزندش، حسن7 را بوسيد. 2

   76ـ انوار رحمت خداونديم   

ابن عباس مي گويد: روزى رســول خدا9 دســت علي7 را گرفتــه و بيرون آمد و 
مي گفت: اى گروه انصار و اى گروه بنى هاشم اى گروه بنى عبدالمطلب من محّمدم، من 

1. خصال صدوق، ص606.
2. سفينة البحار، ج1، ص254.
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رسول خدايم، هان، من جزء چهار نفر از افراد خانواده ام هستم كه از سرشتى انوار رحمت 
بر آن تابيده بود آفريده شــديم من و على و حمزه و جعفر. كسى گفت: يا رسول اهلل9 
اينانند كه با تو در روز قيامت سوار هستند. حضرت فرمود: مادرت به عزايت بنشيند، همانا 
آن روز بجز چهار كس هرگز كسى سواره نباشد جز من و على و فاطمه و صالح پيغمبر، 
اما من سوار بر براقم و اما دخترم فاطمه بر شترى از اشتران بهشتى كه لجامش از ياقوت 
است و دو جامه سبز بر روى آن انداخته شده ميان بهشت و دوزخ مي ايستد آن روز مردم 
شديداً عرق مي كنند پس بادى از جانب عرش وزيدن گيرد كه عرق مردم را خشك كند 
فرشــتگان و پيغمبران و صديقين مي گويند اين بجز فرشته مقرب و يا پيغمبرى مرسل 
نيســت پس آواز دهنده اى خبر دهد كه اين نه فرشــته مقرب است و نه پيغمبر و مرسل 

بلكه على بن ابيطالب7 است كه برادر رسول خداست در دنيا و آخرت. 1 

   77ـ آن شب خطرناك   

گروهى از قريش و اشــراف مّكه از قبايل مختلف در محل تشكيل جلسات مشورتى 
بزرگان مكّه به نام دارالندوه جمع شــدند تا درباره خطرى كه از ناحيه پيامبر9 آن ها را 
تهديد مي كرد بينديشــند. در اثناء راه پير مرد خوش ظاهرى به آن ها برخورد كرد كه در 
واقع همان شيطان بود از او پرسيدند: كيستى؟ گفت: پير مردى از اهل نجد. جلسه تشكيل 
يافت و درباره اين كه چگونه پيامبر خدا9 را به عنوان مانعى از ســر راه بردارند گفتگو 
مي كردند يكى گفت او را از ميان خود بيرون كنيد تا از دســت او راحت شــويد، پيرمرد 
گفت اين هم درســت نيســت زيرا اگر اين كار را انجام دهيد به سراغ قبايل ديگر عرب 
مي رود و با گفتار شــيرينش در آن ها نفوذ مي كند، ابوجهل كه تا آن وقت ساكت بود به 
ســخن آمد و گفت به نظر من از هر قبيله اى يك جوان شجاع و شمشير زن را انتخاب 
كنيد تا در فرصتى مناســب به طور دســته جمعى به محّمد9 حمله كنند و او را بكشند 
اين طور خون او در بين همه قبايل پخش مي شود و بنى هاشم نمي تواند به خونخواهى 
او قيام كند، پيرمرد نجدى خوشــحال شد و گفت: به خداى رأى صحيح همين است در 

نتيجه همه ي حاضران با اين تصميم موافقت كردند.
جبرئيل فرود آمد و به پيامبر9 گفت: تا شب را در بستر خود نخوابد، پيامبر9 شبانه 

1. خصال صدوق، ص224.
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به سوى غار ثور حركت كرد و سفارش نمود علي7 در بستر او بخوابد تا كسانى كه خانه 
پيامبر9 را تحت نظر داشتند متوجه عدم حضور پيامبر نگردند. علي7 كه در آن موقع 
جوانى 23 ساله بود در بستر پيامبر9 خوابيد هنگامي كه صبح شد و طبق نقشه، جوانان 
قبائل مختلف جهت قتل پيامبر9 به خانه ريختند، علي7 را در بستر پيامبر9 ديدند، 
صدا زدند پس محّمد9 كجاست؟ حضرت امير7 فرمود: نمي دانم. لذا با اين جانفشانى 

حضرت علي7، پيامبر9 از مرگ نجات يافت. 1

   78ـ صاحب سرّ پيامبر9   

از ابوذر غفارى روايت شــده است كه رسول خدا9 مرا براى احضار علي7 به خانه 
آن حضرت فرستاد من به در خانه علي7 آمدم و او را صدا زدم ولى كسى جواب نگفت.

من تعجب كردم موقعى كه ديدم آســياى دســتى در خانــه آن حضرت خود بخود 
مي گردد بدون اين كه كسى او را به گردش آورد. من علي7 را صدا كردم و آن حضرت 
نزد رســول خدا9 آمد. پيغمبر9 با او آهسته ســخنى گفت كه من نفهميدم آن گاه به 
رســول خدا9 عرض كردم جاى تعجب است از آسيابى كه در خانه علي7 خود بخود 
مي گردد، بدون اين كه كســى آن را به حركت در آورد. رسول خدا9 فرمود: خداوند قلب 
و جوارح دخترم فاطمه 3 را از ايمان و يقين پر ساخته و البته خدا از ضعف بدنى او آگاه 
است و او را در كارهايش كمك مي نمايد. آيا نمي دانى كه خداوند را فرشتگانى است كه 

آن ها را براى كمك به آل محّمد9 گمارده است.2

   79ـ حبل اهلل كيست؟   

روزى پيامبر9 در مســجد ميان اصحاب نشســته بود، رسول خدا9 فرمود اكنون 
كســى از در وارد مي شود كه اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتى كه به 
اهالى مصر شــبيه بود وارد شــد و عرض كرد: يا رسول اهلل9 اين كه خداوند مي فرمايد: 
»واعتصمو بحبل الله جمعيا و ال تفرقوا« مقصــود از حبل اهلل كيســت؟ حضرت با دســت 

مبارك خود به علي7 اشــاره نمود و فرمود اين اســت حبل اهلل هر كه بدين شــخص 

1. شواهد التنزيل، ج1، ص279.
2. بحارأالنوار، ج43، ص29.
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تمســك جويد در دنيا و آخرت گمراه نگردد آن مرد علي7 را بغل نمود و بوســيد و از 
مسجد خارج شد. 1 

   80ـ عظمت على7 مانند سوره توحيد است   

رسول اكرم9 به برخى از كسانى كه در لشكر اسالم به همراهى على9 به جنگ 
ذات السالسل رفته بودند فرمود: امير و فرمانده خود )يعنى علي7( را چگونه ديديد؟

عرض كردند: چيزى غير از خوبى از او نديديم، جز آن كه در تمام نمازها كه ما پشت 
سر او مي خوانديم سوره )قل هو الله احد( را مي خواند رسول خدا9 فرمود: من اين مطب 
را از او خواهم پرسيد. چون علي7 به نزد پيامبر9 آمد آن حضرت به او فرمود: يا على 
چرا در تمام نمازهايى كه با ايشــان خواندى جز سوره اخالص سوره ديگرى نخواندى؟ 
عرض كرد اى رســول خدا اين سوره را دوســت دارم. پيامبر9 فرمود: براستى كه خدا 
نيز تو را دوســت دارد چنانچه تو سوره توحيد را دوست دارى سپس فرمود: اى على اگر 
من نمي ترســيدم از اين كه گروه هايى از مســلمانان درباره تو بگويند آنچه را كه نصارى 
)مســيحيان( درباره عيســى بن مريم گفتند )اين كه او را خدا يا پســر خدا خواندند( امروز 
ســخنى درباره تو مي گفتم كه به هيچ گروهى از مردم نگذرى جز آن كه خاك زير پايت 

را )براى تبرك و تيمن( بردارند. 2

   81ـ واليت على7  

پيغمبر اكرم9  بر حضرت امير مؤمنان7 وارد شد در حالى كه آثار سرور و خوشحالى 
در صورت نازنينش آشــكار بود، حضرت علي7 ســبب آن را پرسيد. حضرت فرمودند: 
خداوند متعال به من بشــارت داد كه شــيعيان على چه عاصى و چه مطيع آخراالمر در 
بهشت جايگزين شوند، حضرت علي7 به مجرد شنيدن اين كالم سجده شكر به عمل 
آورده و گفت: خداوندا نصف حســنات خود را به شيعيانم بخشيدم. در اين لحظه حضرت 
زهرا3 و امام حسن و امام حسين7 هر يك به ترتيب عرض كردند: پروردگارا ما هم 
نصف ثواب هايمان را به شــيعيان اميرمؤمنان علي7 بخشيديم. رسول اكرم9 گفت: 

1. تفسري عيايش، ج1، ص 194
2. ارشاد مفيد، ص101، فصل 27 / بحارأالنوار، ج21، ص80.
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خداوندا منهم نصف حسنات و ثواب هايم را به شيعيان حضرت علي7 دادم در اين وقت 
بود كه وحى از طرف خداوند رســيد كه شــما از من كريم تر نيستيد، منهم گناهان همه 

شيعيان على را آمرزيدم. 1

   82ـ عيب پوشى و ستار العيوبى   

در خبر آمده اســت كه روزى پيغمبر9 با جمعى از اصحاب خود نشسته بودند ناگه 
شخصى خدمت پيامبر9 رسيد و عرض كرد:

يا رسول اهلل در فالن خانه مردى و زنى به فساد مشغولند.
پيامبــر9 فرمود: اين خبر تو را بايد بررســى كنم و آن هــا را بخواهم ببينم مطلب 

چيست؟
چند تن از صحابه كه آنجا بودند اجازه احضار آن ها را خواستند، ليكن پيامبر اسالم9 
هيچ يك از آنان را اجازه نداند تا اين كه حضرت علي7 خدمت پيامبر9 رســيد آن گاه 

پيامبر9 به علي7 فرمود:
»يا على! تو برو و ببين اين ماجرا كه مي گويند راست است يا نه«

اميرالمؤ منين علي7 آمد تا رســيد به در خانه، آن گاه چشمان خود را بر هم گذاشت 
و وارد خانه شــد و دســت بر ديوار داشت تا وقتى كه گرد خانه گرديد و بيرون آمد چون 
خدمت پيامبر اســالم9 رسيد عرض كرد: يا رسول اهلل9 من گرد آن خانه گشتم ولى 

هيچ كس را آنجا نديدم.
پيامبــر9 به نور نبوت مطلب را يافت كه علي7 نمي خواهد آن دو را رســوا نمايد 

لذا فرمود:
»يا عىل! انت فتى هذه االمه« 2 يعنى: يا على! تو جوانمرد اين امتى.

بهر نثار مرقد تو نقد جان بكف 3 اصَبحُت زايراً بك يا شحنه النجف    

1. وفيات العلامء، ص37.
2. ميزان الحكمة.

3. عبدالرحمان جامي.
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   83ـ پاسخ مهربانى هاى فاطمه بنت اسد3   

اميرالمؤمنين 7 فرمود، هنگامي كه مادرم از دنيا رفت رســول خدا9 او را در پيراهن 
خود كفن كرد و بر او نماز گزارد و بر او هفتاد مرتبه تكبير گفت. آن گاه وارد قبر شــد و 
بر در و ديوار و اطراف قبر دســت مي كشيد گويى مي خواست قبر را فراختر و آماده كند. 
سپس از قبر خارج شد و در حالى كه به شدت مي گريست به قبر سفارش كرد تا بر مادرم 
ســخت نگيرد وقتى از كار خاك سپارى فارغ شــد و رفت عمر بن خطاب از آن حضرت 
پرسيد: اى رسول خدا ديدم شما درباره اين زن طورى رفتار كرديد كه پيش از اين سابقه 
نداشت. پيامبر9 فرمود: اى عمر اين زن پس از مادرم كه مرا زاييد مادر ديگر من بود. 
جبرئيل از ســوى خداوند برايم خبر آورده كه او اهل بهشــت است و خداى تعالى هفتاد 
هزار فرشــته را مأمور كرد تا بر جنازه اش نماز بگزارند، فاطمه بنت اسد3 روزى از قول 
پيامبر9 شنيده بود كه: انسان ها در روز قيامت عريان محشور مي شوند لذا به پيامبر9 

عرض كرد: واى از اين رسوايى.
پيامبــر به او فرمود: مــن از خدا مي خواهم تا تو را پوشــيده برانگيزد و باز زمانى از 
پيامبر9 شنيد كه از عذاب قبر سخن مي فرمود. گفت: واى از ناتوانى. پيامبر9 فرمود: 
از خــدا مي خواهم تا عذاب قبر را بر تو آســان كند. فاطمه بنت اســد3 پس از مرگ 
ابوطالب7 همچنان همگام با پيامبر9 در صحنه هاى گوناگون حضور داشت و او زنى 

بود كه در مدينه با پيامبر اسالم9 تجديد بيعت كرد.
منعلىامحيدردلخستهات1  جانبهفداىمژهبستهات 

   84ـ قطب هستى   

حضرت علي7 فرمود: در شــب تولد فاطمه 3، زلزله  عظيمي  در مّكه اتفاق افتاد و 
سنگ هاى بزرگى از كوه ابوقبيس جدا شد و بر زمين هاى پست و بلند مي غلطيدند و آن 
قدر اين زلزله ادامه داشت كه ابوطالب7 بر باالى بلندى رفت و به خداوند عرض كرد:

اال  البيضأ  باالفاطمية  و  العالية  بالعلوية  و  املحمودية  باملحّمديه  اسالك  سيدى  و  الهى 

تفضلت عىل اهل التهامة بالرحمة و الرافته. 

1. احمد عزيزي.
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بدين ترتيب ابوطالب7 در پيشــگاه خداوند به ساحت مقدس پيامبر9 و علي7 و 
فاطمه 3 توسل جست از بركت نام ايشان همان لحظه زمين مّكه آرام شد. 1

   85ـ زنى جاسوس و خبررسان   

زنى به نام ســاره كه وابســته به يكــى از قبائل مّكه بود از مّكــه به مدينه خدمت 
رسول خدا9 آمد. پيامبر9 به او فرمود: آيا مسلمان شده اى و به اينجا آمده اى؟ عرض 
كــرد نه. حضرت فرمود: به عنوان مهاجــرت آمده اى. گفت: نه فرمود: پس چرا آمده اى. 
گفت: شــما اصل و عشيره ما بوديد و سرپرستان ما همه رفتند و من شديدا محتاج شدم 
آمدم نزد شــما تا عطايى به من بكنيد حضرت فرمود: پس جوانان مّكه چه شدند؟ )چون 
قبال اين زن براى جوان ها خوانندگى مي كرد( عرض كرد: بعد از جنگ بدر هيچ كس از 
من تقاضاى خوانندگى نكرد. حضرت به فرزندان عبدالمطلب دســتور داد لباس و مركب 
و خرج راه به او دادند و اين در حالى بود كه پيامبر9 آماده فتح مّكه مي شــد در همين 
حال حاطب ابن ابى بلتعه كه از مسلمانان معروف و مجاهدان جنگ بدر بود. نزد ساره آمد 
و نامــه اى به او داد و گفت آن را به اهل مّكه بده و 10 دينار پول و يك قواره پارچه نيز 
به او داد در نامه او اســرار و اطالعات مربوط به جبهه پيامبر9 مبنى بر فتح مّكه بود. 
ســاره نامه را بر داشته به قصد مكّه حركت كرد. جبرئيل اين ماجرا را به اطالع پيامبر9 
رساند. رسول خدا9 علي7 و عمار و عمر و زبير و طلحه و مقداد و ابومرثد را فرمان داد 
تا نامه را سريعاً از آن زن بگيرند آن ها حركت كردند و در همان مكانى كه رسول خدا9 
فرموده بود به ساره رسيدند آن ها نامه را از او خواستند او سوگند ياد كرد نامه اى نزد من 

نيست اثاث سفر او را تفتيش كردند چيزى نيافتند.
لذا همگى تصميم گرفتند كه برگردند ولى علي7 مخالفت كرد و فرمود: نه پيامبر9 
به ما دروغ گفته و نه ما دروغ مي گوييم آن گاه شمشــير خود را كشــيد و فرمود: نامه را 
بيرون بياور و گرنه بخدا ســوگند گردنت را مي زنم ساره وقتى مسأله را جدى يافت نامه 
را كه در ميان گيســوانش پنهان كرده بود بيــرون آورد و آن ها نامه را خدمت پيامبر9 

1. رياحني الرشيعه، ج1، ص58.
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آورند. آن گاه حضرت حاطب را احضار كرد و از او توضيح خواســت او نيز علت اين عمل 
خود را گفت. پيامبر9 او را بخشيد. 1

   86ـ ابوتراب افتخار اميرالمؤمنين 7   

كنيه ابوتــراب محبوبترين كنيه براى اميرالمؤمنين 7 بود. هر گاه وى را بدين كنيه 
مي خواندند خشنود و شادمان مي گشت. كنيه ابوتراب زمانى به علي7 عطا شد كه هنوز 
ازدواج نكرده بود. اما جريانى كه باعث شــد امام علي7 عنوان ابوتراب را از پيامبر9 

دريافت كند اينگونه است كه عمار ياسر نقل كرده است:
»من و على بن ابيطالب در جنگ عشــيره )اين غزوه در ماه جمادى االخر كه 16 ماه 

از هجرت پيامبر9 گذشــته بود رخ داد و اين جنگ قبل از جنگ بدر بود.( با هم بوديم 
هنگامي كه رسول خدا9 در آنجا فرود آمد و موضع گرفت گروهى از طايفه بنى مدلج را 
ديديم كه در چشــمه و نخلستان خود مشغول كارند. على بن ابيطالب7 به من گفت: اى 
ابواليقظان مي آيى نزد ايــن قوم برويم و ببينيم چگونه كار مي كنند؟ گفتم: اگر بخواهى 
مي رويم پس نزد آنان رفتيم و ساعتى كارهايشان را تماشا نموديم آن گاه خوابمان گرفت 
رفتيم در بين نخل هاى كوچك روى خاك هاى نرم آنجا خوابيديم. به خدا سوگند كسى 
ما را بيدار نكرد. جز رســول خدا9 او با پاهايش مــا را حركت مي داد )ما از خواب بيدار 
شــديم( در حالى كه خاك آلود بوديم در آن روز رسول خدا9 چون على بن ابيطالب7 
را خــاك آلود ديد به او گفــت: مالك يا ابا تراب؟ تو را چه شــده، اى ابوتراب؟ )چرا تو 
چنين خاك آلوده شده اى؟( سپس فرمود: آيا شما را آگاه نكنم از دو نفر كه بدبخت ترين 
مردم اند؟ گفتيم، آرى اى رســول خدا9 فرمود: يك مردك ســرخ روى، قوم ثمود كه 
ناقه صالح را پى كرد و ديگر آن كه به اينجاى توضربت مي زند )و دســتش را بر پيشانى 
علي7 گذاشــت( آن گاه محاسن علي7 را گرفت: و گفت: تا اين كه اين از خون آن تر 

شود.«2
...البته در كتاب مناقب ابن شــهر آشــوب ج 3، ص 113 قضيه فوق بگونه اى ديگر 

نقل گرديده است.

1. بحارأالنوار، ج 21، ص92.
2. سريه ابن هشام، ج2 / مسند احمد حنبل، ج4، ص163.
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اين گونه مي گويند: »روزى رســول خدا9 در نخلســتان هاى مدينه دنبال علي7 
مي گشت تا اين كه رسيد به باغى و ديد علي7 مشغول كار است و گرد و غبار سر و روى 
او را گرفته اســت خطاب به او فرمود: مردم را سرزنش نمي كنم در اين كه به تو ابوتراب 

بگويند« و در كتاب امتاع االسماء ص 61 سيد حيدر حلى گويد:
هنگامي كــه علي7 به دنيا آمد رســول خدا9 او را ابوتراب ناميد، و شــيخ صدوق 
به ســند خود از عباة بن ربعى نقل كــرده كه او گفت: از عبداهلل بن عباس پرســيدم: چرا 
رســول خدا9 علي7 را ابوتراب ناميد؟ گفت: چون كه علي7 پس از رســول خدا9 
صاحب زمين و حجت خدا بر اهل آن اســت و بقا و آرامش زمين به واسطه اوست همانا 
رسول خدا9 فرمود: هنگامي كه روز قيامت فرا رسد و شخص كافر ببيند خداوند تبارك 
و عالى چه پاداشى براى شيعيان علي7 مهيا نموده است، مي گويد: اى كاش خاك بودم 
يعنى: اى كاش شــعيه علي7 بودم و اين  همان گفتار خداوند اســت در قرآن كريم كه 

مي فرمايد: و يقول الكافر ما ليتنى كنت ترابا.

   87ـ مگر خودت يا فردى مثل خودت   

هنگامي كه سوره برائت )توبه( نازل شد ابتدا پيامبر اسالم9 آن را بوسيله ابوبكر به 
سوى اهل مّكه فرستاد تا براى مردم سوره را قرائت و ابالغ كند وليكن جبرئيل نازل شد 
و عرض كرد: »اليبلغها اال انت او رجل منك آن را هيچ كس نرســاند مگر خودت يا مثل 
خودت« پيامبر علي7 را خواست و فرمود: اين سوره را تو بايد ببرى. علي7 گفت: من 

ابالغ مي كنم يا رسول اهلل9.
پيامبر9 فرمود: برو كه خدا زبان تو را ثابت مي دارد و قلب تو را هدايت مي كند.

علي7 در ميانه راه خود را به ابوبكر رســانيد و نامه را از او گرفت. ابوبكر محزون و 
ناراحت بازگشــت و به پيامبر9 عرض كرد: آيا درباره من آيه اى نازل شــده كه از اين 
مأموريت مرا عزل كرديد؟ فرمود: براي تو نه بلكه آيه نازل شده يا خود آن را ابالغ نمايم 

يا مردى از خاندانم آن را ابالغ كند.1

1. شواهد التنزيل،  ج1، ص307.
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   88ـ حامي  بى بديل دين   

علي7 در جنگ احد شــصت و يك زخم برداشــت، پيامبر9 دستور داد تا ام سليم 
و ام عطيــه به معالجه جراحات آن حضرت بپردازند. چيزى نگذشــت كه آن ها با نگرانى 
به خدمت پيامبر9 رســيده و عرض كردند كه وضع بدن علي7 طورى است كه ما هر 
زخمي  را مي بنديم ديگرى باز مي شــود و زخم هاى تن او آنچنان زياد و خطرناك است 
كه ما از حيات او نگرانيم. پيامبر اسالم9 با جمعى از مسلمانان بعنوان عيادت به منزل 
علي7 وارد شــدند در حالى كه بدن او يك پارچه زخم و جراحت بود پيامبر9 با دست 
مبارك خود بدن او را مسح مي كرد و مي فرمود: كسى كه در راه خدا بدنش اينگونه شود 
آخرين درجه مســئوليت خود را انجام داده اســت و زخم هايى كه پيامبر9 دست روى 
آن ها مي كشــيد بزودى التيام  مي يافت. علي7 در اين هنگام گفت: الحمداهلل كه با اين 

همه جراحت فرار نكردم و پشت به دشمن ننمودم. 1

   89ـ علي7 نور دل انبياء  

عن عيل7 قال: خرجت مع رسول الله ذات يوم منيش يف طرقات املدينه اذ مررنا بنخل 

من نخلها مضاحت نخله...

علي7 فرمود: روزي با رسول خدا9 در مدينه راه مي رفتم در آن هنگام از درختاني 
گذشتم هر درختي به ديگري خطاب مي كرد: اين پيامبر برگزيده و او علي مرتضي است 
اولي به سومي فرياد مي زد اين موسي و برادرش هارون است )از آن ها عبوركرديم سومي 
به چهارمي مي گفت: اين نوح و ابراهيم اســت چهارمي به پنجمي مي گفت: اين محّمد 
سرور پيامبران و اين علي سرور اوصياء است سپس پيامبر لبخندي زد و فرمود: من اين 

درختان را درخت هاي فرياد زن مي نامم چرا كه به ويژگي هاي من و تو فرياد زدند .2 

   90ـ امتياز و اخالص برتر   

روزى شيبه و عباس هر كدام بر ديگرى افتخار مي كردند و در اين باره مشغول سخن 
بودند كه علي7 از كنار آنان گذشــت و پرســيد: به چه چيزى افتخار مي كنيد؟ عباس 

1. بحارأالنوار، ج41، ص3.
2. مناقب خوارزمي، ص 313.
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گفت: امتيازى به من داده شــده كه احدى ندارد و آن مســئله آب دادن به حجاج خدا 
اســت شيبه گفت: من تعمير كننده مسجدالحرام و كليد دار كعبه هستم. علي7 گفت: با 
اين كه از شــما حيا مي كنم بايد بگويم كه من داراى افتخارى هستم كه شما نداريد. آن 
ها پرســيدند كدام افتخار؟ حضرت فرمود: من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا 
و پيامبر9 آورديد عباس خشــمگين شد و برخاســت و به سراغ پيامبر9 آمد و گفت: 
آيا نمي بينى على چگونه با من ســخن مي گويد:؟ پيامبر9 فرمود علي7 را صدا كنيد. 
علــي7 هنگامي كه به خدمت پيامبر9 آمد پيامبر9 فرمــود: چرا اينگونه با عمويت 
عباس ســخن گفتى؟ علي7 عرض كرد: اى رســول خدا اگر من او را ناراحت ساختم 
بيــان حقيقتى بوده پس در برابر گفتار حق هر كس مي خواهد ناراحت شــود و هر كس 

مي خواهد خشنود گردد. 1

   91ـ شقى ترين انسان ها   

پيامبر اكرم9 به علي7 فرمود: سنگدل ترين افراد اقوام نخستين كه بود؟ علي7 
در پاســخ عرض كرد: آن كسى كه ناقه قوم ثمود را به هالكت رساند پيامبر9 فرمود: 
راســت گفتى. اينك بگو شــقى ترين افراد اقوام اخير چه كســى است؟ علي7 گفت: 
نمي دانم اى رسول خدا9 حضرت فرمود: كسى كه شمشير را بر اين نقطه از سر تو وارد 

مي كند )و اشاره به قسمت باالى پيشانى آن حضرت كرد.( 2

   92ـ سد ابواب   

از جانب خداوند به پيامبر اســالم9 امر شد كه تمام درهايى كه از خانه مسلمين به 
مســجد منتهى مي شود را مســدود كند جز در خانه علي7 لذا پيامبر اسالم9 دستور 
داد تمام در خانه هايى كه به داخل مســجد پيامبر9 گشوده مي شد به جز خانه علي7 
بسته شود اين امر براى بعضى از مسلمانان گران آمد تا آنجا كه حمزه عموى پيامبر9 
از اين كار گله كرد كه چگونه در خانه عمويت و ابوبكر و عمر و عباس را بســتى اما در 
خانه پســر عمويت را بازگذاردى؟ لذا پيامبر اسالم9 وقتى ديد اين امر آن ها گران آمده 

1. در ذيل آيه مذكور در سوره مباركه توبه / شواهد التنزيل، ج1، ص328.
2. بحارأالنوار، ج42، ص190.
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است همه مردم را به مســجد دعوت فرمود و خطبه بى نظيرى در تمجيد توحيد خداوند 
ايراد كرد. سپس فرمود: اى مردم من شخصًا درها را نبستم و نگشودم و شما را از مسجد 

بيرون نكردم و علي7 را ساكن ننمودم بلكه وحى الهى و فرمان خداوند را اجرا نمودم.1

   93ـ شفاعت در قيامت   

علــي7 فرمود: پيامبر اكــرم9 روزى فرمود: روز قيامت من در موقف شــفاعت 
مي ايســتم و آن قدر گنهكاران را شــفاعت كنم كه خداوند گويد: آيا راضى شــدى اى 
محّمد؟! من مي گويم راضى شدم، سپس علي7 فرمود: اميد بخش ترين آيات قرآن اين 

آيه است و لسوف يعطيك ربك فرتيض. 2 

   94ـ على كيست؟   

جابربن عبداهلل انصارى گفت: ما در كنار خانه خدا در خدمت پيغمبر اكرم9 نشســته 
بوديم كه علي7 به سوى ما آمد هنگامي كه چشم پيامبر9 به او افتاد فرمود: برادرم به 
ســراغ شما مي آيد. سپس رو به كعبه كرد و گفت به خداى اين كعبه قسم كه اين مرد و 
شيعيانش در قيامت رستگارند بعد رو به ما كرد و فرمود: او قبل از همه شما به خدا ايمان 
آورد و قيام او به فرمان خدا بيش از همه شــما است وفايش به عهد الهى از همه بيشتر، 
قضاوتش به حكم اهلل افزون تر، مســاواتش در تقســيم بيت المال از همه زيادتر، عدالتش 

درباره رعيت از همه فزون تر و مقامش نزد خدا از همه باالتر است.
جابر گفت: در اينجا آيه »ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خريالرّيه«3 نازل 
شد و پس از آن هنگامي كه علي7 مي آمد اصحاب پيامبر9 مي گفتند بهترين مخلوق 

خدا بعد از رسول اهلل9 آمد. 4

1. تفسري فرات كويف، ص340.
2. منافت، ج2، ص165.

3. سوره بينه ، آيه 7.
4. شواهدالتنزيل، ج2، ص460.
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   95ـ علي7 موجودى ملكوتى   

علي7 در مسجد استراحت مي كرد. پيامبر9 وارد مسجد شد و علي7 را بيدار كرد 
و فرمــود: برخيز اى جنبنده الهى )واى موجود خدايى( يكى از ياران حضرت عرض كرد: 
اى رسول خدا آيا ما حق داريم يكديگر را با چنين اسمي  صدا بزنيم پيامبر9 فرمود: نه، 
اين نام مخصوص اوســت، او است كه دابةاالرض و جنبنده خدايى است و خدا در قرآن، 
او را با اين نام خوانده است، سپس فرمود: اى علي! در آخرالزمان خداوند تو را در بهترين 

صورت زنده مي كند و وسيله اى در دست تو است كه دشمنان را با آن عالمت مي زنى. 1

   96ـ علي7 و قرآن   

روزى اميرالمؤمنين 7 با جمعى از مســلمانان گفتگو مي كرد از جمله آن كه فرمود: 
شما را به خدا قســم مي دهم آيا شما مي دانيد هنگامي كه خداوند آيه )يا ايها الذين آمنوا 
اتقوا الله و كونوا مع الصادقني( را نازل كرد سلمان فارسى سؤ ال كرد: يا رسول اهلل9 آيا 

منظور از آن عام اســت يا خاص؟ پيامبر9 فرمود: مأمورين به اين دستور همه مؤمنان 
و امــا عنوان صادقين مخصوص برادرم علي7 و اوصياء بعد از او تا روز قيامت اســت، 
هنگامي كه علي7 اين ســؤ ال را كرد حاضران همه گفتند: آرى اين ســخن را از پيامبر 

خدا9 شنيديم. 2

   97ـ هدايت بدون جنگ   

اميرمؤمنان7 فرمود: هنگامي كه رســول خدا9 مرا به سوى يمن فرستاد فرمود: با 
هيچ كس پيكار مكن مگر آن كه قبال او را دعوت به سوى حق كنى، به خدا سوگند اگر 
يك انسان به دست تو هدايت شود براى تو بهتر است از تمام آنچه خورشيد بر آن طلوع 

و غروب مي كند.3

1. بحارأالنوار، ج39، ص243.

2. بحارأالنوار، ج31، ص413.
3. تفسري منونه، ج18، ص335.
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   98ـ وضو و نماز، كفاره گناه   

علي7 فرمود: ما با رسول خدا9 در مسجد به انتظار نماز بوديم كه مردى برخاست 
و عرض كرد: اى رســول خدا9! مــن گناهى كرده ام. پيامبــر9 روى از او برگرداند، 
هنگامي  كه نماز تمام شــد همان مرد برخاست و ســخن اول خود را تكرار كرد. پيامبر 
فرمود: آيا بــا ما اين نماز را انجام ندادى؟ و براى آن بخوبى وضو نگرفتى؟ عرض كرد: 

آرى. فرمود: اين كفاره گناه تو است. 1

   99ـ جهنم را مي آورند!   

وقتى آيه )وجى ء يومئذ بجهنم...( نازل شد رنگ چهره مبارك رسول خدا9 دگرگون 
گشــت. اين حالت بر اصحاب گران آمد، بعضى به ســراغ علي7 رفتند و ماجرا را بيان 
كردند. علي7 آمد و ميان دو شــانه پيامبر9 را بوسيد و گفت: اى رسول خدا9، پدر و 
مــادرم به فدايت باد، چه حادثه اى روى داده؟ پيامبر9 فرمود: جبرئيل اين آيه را بر من 

تالوت كرد.
علي7 گفت: چگونه جهنم را مي آورند؟

فرمود: هفتاد  هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مي كشند و مي آورند! و آن در حال 
سركشــى است كه اگر او را رها كنند همه را آتش مي زند، سپس من در برابر جهنم قرار 
مي گيرم و او مي گويد: اى محّمد! مرا با تو كارى نيست، خداوند گوشت تو را بر من حرام 

كرده است.
علي7 مي فرمايد: در آن روز )قيامت( هر كس در فكر خويش اســت، اما محّمد9 

مي گويد: رب امتى، رب امتى )پروردگارا! امتم، امتم(! 2

   100ـ قضاوت عادالنه  

در اواخر عصر پيامبر9، رســول خدا9 علي7 را براى ارشاد مردم يمن و قضاوت 
و حكومت بين آن ها به آنجا فرستاد در آن ايام حادثه عجيبى رخ داد گروهى براى شكار 
شــيرى گودال عميقى را كنده و شيرى را در ميان آن انداخته و محاصره كردند ناگهان 

1. تفسري منونه، ج9، ص268.
2. تفسري منونه، ج26، ص472.
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پاى يكى از آن ها لغزيد، او براى حفظ جان خود دســت ديگرى را گرفت و او نيز دست 
سومي  را و سومي دست چهارمي  و سرانجام همه آن ها به داخل گودال افتاد و بر اثر حمله 

شير به آن ها هر چهار نفر مردند.
در مورد ديه و خون بهاى آن ها بين بستگانشان اختالف و نزاع شد تا حدى كه ماجرا 
به جنگيدن رســيد. امام علي7 وقتى از ماجرا مطلع شد نزد آن ها رفت و فرمود: من در 
ميان شما داورى مي كنم و اگر به داورى من رضايت نداديد به حضور پيامبر9 برويد تا 
در ميان شــما قضاوت كند. آن گاه فرمود: فرد اولى كه طعمه شير شد ديه اى ندارد، ولى 
بايد بســتگان او يك سوم ديه يك انسان را )مثال از صد شتر؛ 33 شتر( به اولياء دومين 
مقتول بپردازند. و بستگان دومي ديه را به اولياء سومين مقتول بپردازد و بستگان سومي 
ديه كامل را به اولياء مقتول چهارم بپردازد آنان قضاوت امام را قبول نكردند لذا نزد پيامبر 

خدا 9 رفتند و جريان را نقل كردند پيامبر 9 به آن ها فرمودند:
)القضأ كام قىض عىل؛ قضاوت صحيح همان است كه على قضاوت كرد(

بايد توجه كرد كه امام خون بهاى مقتول چهارم را ميان اولياى ســه نفر مقتول قبلى 
بطور مســاوى تقســيم كرد. زيرا بستگان اولى يك ســوم ديه را به اولياء دومي دادند و 
بســتگان دومي  دو سوم ديه را )كه يك سوم آن از خودشان بود( دادند و بستگان سومي  

همه ديه را كه دو سوم آن از ديگرى بود پرداختند. 1
توجلوهىحقتومصطفايى  توبوالحسنىتومرتضايى  

مـمدوحخـدازهـلاتـايـى2  مـقصـودنـبىزالفـتايى 

   101ـ منافق كينه توز   

پيامبر اســالم9 به همراه جمعى از مهاجران و انصار در مسجد النبى نشسته بودند 
ناگاه علي7 وارد مســجد شــد حاضران به احترام او برخاستند و از او به گرمي استقبال 
كردند تا اين كه علي7 در جايگاه خود كه در محضر پيامبر9 بود نشست در اين ميان 
دو نفر از حاضران كه متهم به نفاق بودند با هم درگوشى صحبت مي كردند رسول خدا9 
وقتى كه آن ها را ديد دريافت كه چرا آهسته با هم حرف مي زنند، آن حضرت خشمگين 

1. كنزالعامل، ج13، ص118، حديث 36380.
2. مهرداد اوستا.
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شد بطورى كه آثار خشم در چهره مباركش ظاهر شد سپس فرمود: سوگند به آن كسى 
كه جانم در دســت او است داخل بهشت نمي شــود مگر كسى كه مرا دوست بدارد آگاه 
باشــيد دروغگو اســت كسى كه گمان كند مرا دوســت دارد ولى اين شخص )اشاره به 
علي7( را دشــمن دارد. در اين هنگام دست علي7 در دست پيامبر9 بود و اين آيه 
)مجادله /9( نازل گرديد: »اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامي كه رازگويى مي كنيد به 

گناه و تعدى و معصيت رسول، رازگويى نكنيد...« 1

   102ـ بهترين فرد امت من   

حضرت زهرا3 بيمار شــده بود رسول خدا9 براى ديدار او آمده بود سپس فرمود: 
زهراى من حالت چطور اســت؟ چرا غمگين هستى؟ فاطمه 3 عرض كرد: پدر كسالت 
دارم. پيامبر9 فرمود: آيا به چيزى ميل دارى؟ فاطمه  3 عرض كرد: به انگور ميل دارم 
ولى مي دانم كه اكنون فصل انگور نيســت پيامبر9 فرمــود: خدا قدرت آن را دارد كه 
انگور براى ما بفرســتد آن گاه چنين كرد »اللهم ائتنا به مع افضل امتى عندك منزله خدايا 
انگور را همراه كســى كه از نظر مقام بهترين فرد امت من در پيشــگاه تو اســت نزد ما 
بفرســت.« چند لحظه اى نگذشت كه علي7 وارد خانه شد و ديدند زنبيلى در زير عبا به 
دست گرفته اســت. پيامبر9 به او فرمود: اهلل اكبر، اهلل اكبر، خدايا همانگونه كه دعاى 
مرا )در مورد بهترين فرد امت( به على اختصاص دادى شفاى دختر مرا در اين انگور قرار 
بــده فاطمه زهرا3 از آن انگــور خورد و هنوز پيامبر9 از خانه بيرون نرفته بود كه آن 

بانوى بزرگوار شفا يافت. 2

   103ـ ايثارگرى بيدار   

حضرت علي7 شبى را براى آبيارى نخلستاِن فردى اجير شد تا در برابِر آن مقدارى 
جو از صاحب نخلســتان مزد بگيرد. آن شــب را تا صبح به كارگرى و آبيارى پرداخت و 
آن مقدار جو را گرفت آن جو را ســه قسمت كرد يك قسمت آن را آرد نمود و با آن نان 
تهيه كرد ولى همان لحظه مسكينى آمد و تقاضاى غذا كرد. حضرت آن نان را به او داد 

1. امايل ابن الشيخ، ص310.
2. احقاق الحق، ج4، ص295.
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تا ســير گردد با قســمت دوم آن نيز نان تهيه كرد وقتى كه آماده  شد يتيمي  آمد و از آن 
حضرت تقاضاى كمك كرد حضرت نان را به او داد با قســمت سوم آن جو نيز حضرت 
نانى تهيه كرد وقتى كه آماده شد اسيرى آمد و تقاضاى غذا كرد حضرت آن نان را به او 

داد خود و همسر و فرزندانش گرسنه ماندند... 1

   104ـ مأموريتى در يمن   

علي7 مي فرمايد: رســول خدا9 مرا نزد خويش فرا خواند و از من خواست كه به 
منظور برقرارى صلح و آشــتى در ميان مردم يمن به آن ناحيه سفر كنم. به آن حضرت 
عرض كردم: اى رســول خدا آنان جمعيتى هستند كه عمرى از ايشان گذشته در حالى 
كه من جوانى )كم ســن و سال( هســتم حضرت فرمود: يا علي7 در بدو ورود به يمن 
كه به گردنه افيق رســيدى بايست و با صداى بلند بگو اى درخت، اى كلوخ، اى زمين، 
محمّد9 فرستاده خدا، بر شما درود فرستاده است. علي7 مي فرمايد: راهى يمن شدم 
هميــن كه بر فراز گردنه افيق قرار گرفتم و بر يمنى ها اشــراف پيدا كردم ناگهان ديدم 
كه آن ها با نيزه و كمان هاى خود در حالى كه شمشــير به دست بودن به طرف من حمله 
كردنــد من بنا به توصيه پيامبر خدا9 همان جا به صــداى بلند فرياد زدم اى درخت، 
اى كلوخ، اى زمين، محّمد9 فرســتاده خدا، بر شما درود فرستاده است. در اين هنگام 
شنيدم كه درخت و كلوخ و زمين همگى يك صدا به لرزه در آمدند و گفتند: بر محّمد9 
فرستاده خدا و بر تو درود. شنيدن اين صداها لرزه بر اندام يمنى ها انداخت و زانوهايشان 
سست شــد )آماده و گوش به فرمان( من نيز در ميان آن ها صلح و آشتى برقرار ساخته 

و به مدينه بازگشتم. 2

   105ـ يا علي! چگونه توبه كنم   

روزى يــك نفر مهدور الّدم يعنى كســى كه به خاطر جرمي حكمش قتل مي باشــد 
به امام علي7 متوســل شــد و عرض كرد:يا علي! چه كنم تا پيامبر9 مرا ببخشــد؟ 

1. محجة البيضاء، ج4، ص191.
2. امايل صدوق، علي7 در سال هاي هشتم و نهم هجري در يمن مأموريت هايي داشتند كه صرفًا جنبه تبليغي 

و قضايي داشتند ولي در سال دهم هجري مأموريتي به يمن داشته كه اين مأموريت جنگي بوده است.
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اميرمؤمنان7 به او فرمود: به حضور پيامبر9 برو و آيه 91 سوره يوسف را تالوت كن.
»تا الله لقد اثرك الله علينا و ان كنا لخاطئني بــه خدا ســوگند خداوند تو را بر ما تقدم 

داشته و ما خطا كار بوديم«1 
پيامبر9 بى درنگ آيه بعد )آيه 92 ســوره يوسف( را قرائت فرمود 2 »ال ترثيب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم و هو ارحم الراحمني« و توضيحى بر شــما نيســت خداوند شــما را 

مي بخشد و او مهربان ترين مهربان است.3 
و قرائت اين آيه از طرف رسول خدا9 به منزله حكم عفو آن حضرت از آن شخص 

قرار گرفت. 4 

   106ـ اعدام مفسدين   

در جريان فتح مكّه توســط پيامبر9، كه در سال 8 هجرى به وقوع پيوست پيامبر 
اســالم9 همه را، حتى ابوسفيان را با آن همه سوابق سوء مورد عفو قرار داد و فرمود: 
)اليوم يوم املرحمة ال امللحمة امروز روز عفو و گذشــت اســت نه روز انتقام( ولى عجيب 
اين بود كه پيامبر9 فرمود: عده اى كه تعداد آن ها 6 نفر بود را هر كجا يافتيد بكشــيد 
اگــر چه به پرده كعبه آويزان شــده باشــند اين عده عبارت بودنــد از مقيس بن صبابه، 
عبداهلل بن سعد بن ابى سرح، عبداهلل بن خطل، حويرث بن نفيل و دو نفر آوازه خوان كه با ساز 
و آواز خــود از پيامبر9 بدگويى مي كردند. حضــرت علي7 يكى از آن دو آوازه خوان 
بدگو و حويرث بن نفيل را كشــت و جمعًا 3 نفر از شش نفر آن ها بدست علي7 كشته 

شدند. 5

   107ـ معجزه اي عجيب  

در نقل است كه رسول خدا9 به ابوالصمصام وعده داد كه اگر خانواده و قبيله اش را 

1. اين آيه بيان كننده و اظهار پشيماني برادران يوسف در حضور او مي باشد.
2. اگــر كســي نزد پيامبر قــرآن مي خواند پيامبر9 به واســطه عالقه اي كه به قرآن داشــتند آيه بعدي آنرا 

مي خواندند.
3. اين آيه در مورد عفو يوسف پس از عذرخواهي برادرانش مي باشد.

4. مهر تابان، ص84.
5. اعالم الوري، ص117.
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مسلمان كند حضرت هشتاد ناقه پشت سرخ شكم سفيد به او بدهد.
ابوالصمصام به نزد قبيله خود رفت و با سعي و كوشش توانست همه آن ها را مسلمان 
كند و بعد از آن به مدينه آمد ولي شــنيد كه رسول خدا9 از دنيا رفته است و ابوبكر به 
مسند خالفت نشسته است ابوالصمصام نزد او رفت و جريان را گفت ابوبكر گفت: پيغمبر 

چيزي جزء فدك از خود به ارث نگذاشته كه آن را هم من گرفته ام.
ســلمان صيحه اي زد و از غصب فدك ناليــد و ابوالصمصام را نزد امام علي7 برد 

حضرت از او دليل خواست او نوشته اي را به مهر پيامبر نشان داد.
اميرالمؤمنين او را به صحرا برد و مردم هم براي تماشا آمدند اميرالمؤمنين رمزي به 
امام حســن7 فرمود و امام حسن نزديك تپه اي رفت و دو  ركعت نماز خواند و كلماتي 
بر زبان راند آن گاه عصاي رسول خدا9 را بر زمين زد ناگهان سنگي ظاهر شد كه بر آن 
نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحيم ال اله اال الله محّمد رسول الله عيل ويل الله، آن گاه 
عصارا بر آن ســنگ زد مهار شــتري بيرون آمد امام حسن به ابوالصمصام گفت: بگير و 
بكش، ابوالصمصام مهار را گرفت و كشيد هشتاد شتر با همان نشانه ها كه رسول خدا9 

وعده داده بود بيرون آمد و حضرت وثيقه را از او گرفت. 
عده اي از منافقين كه شاهد اين صحنه بودند گفتند: اين سحري است كه نسبت به 

آنچه علي از سحر مي داند اندك است. 1

   108ـ پيامبر 9 از بى وفايى مردم مي گويد   

روزى رســول خدا9 به علي7 فرمود: اى على! اين جماعت امر )خالفت و امامت( 
تو را نقض و غصب نموده و خالفت را بدون تو، خودشــان به تنهايى گرفته و درباره تو 
نافرمانى مــرا مي كنند!!! پس بر تو باد بردبارى، تا خداوند امر خود را نازل كند. اى على 
آگاه باش به همين زودى، آن ها با تو بى وفايى خواهند كرد، پس آن ها را مگذار كه به تو 
راه يافته و خوارت كنند و خونت را بريزند )يعنى صبر را پيشــه خود كن( چون امت پس 

از من به تو خيانت خواهند كرد اين خبر را جبرئيل از پروردگار به من داد. 2

1. فوائد الرضويه، ص565 حضرت صالح براي معجزه، همانند امام علي7 از دل كوه شتري خارج كرد. مدينة 
املعاجز، ص255 /  مناقب ابن شهر آشوب.

2. خصال صدوق، ص461.
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   109ـ آبرودارترين فرد نزد خداوند   

علي7 مي فرمايد: روزى خدمت رســول خدا9 رسيدم از آن حضرت خواستم تا از 
خداوند براى من طلب مغفرت نمايــد. حضرت فرمود: چنين خواهم كرد آن گاه حضرت 
برخاست و نمازگزارد ســپس دست هايش را به دعا برداشت آن گاه شنيدم كه به خداوند 
عــرض كرد: پــروردگارا تو را به مقام و قرب و منزلت على ســوگند مي دهم كه على را 
مشــمول عفو و غفران خود ســازى. گفتم: اى رســول خدا! اين چه دعايى است؟ )چرا 
خداوند را به حق من سوگند دادى( حضرت فرمود: يا على! مگر كسى در پيشگاه خداوند 

آبرودارتر و گرامي تر هست تا او را شفيع درگاهش كنم. 1

   110ـ من ضامن بدهى او هستم   

ابوسعيد خدرى مي گويد: روزي پيامبر9 بر جنازه يكى از انصار حاضر شد. فرمود: آيا 
بر او دينى هســت؟ گفتند: آرى، پيامبر9 برگشت، علي7 به حضرت گفت: من ضامن 
بدهى او هستم، پيامبر9 به علي7 فرمود )فك الله رقبتك كام فككت عن اخيك املسلم.( 2 
آرى امام علــي7 آنگونه بود كه در بخشــش مال خود چنين بود اما حاضر نمي شــد از 

بيت المال كمترين مالى به شيعيان نزديكش بدهد مگر آن كه حق او باشد.

   111ـ دعاى پيامبر 9 براى زن با حجاب   

علي7 مي فرمايد: روزى به همراه رسول خدا9 در قبرستان بقيع نشسته بوديم هوا 
ســخت بارانى بود در همين حال زنى كه سواره بود از جلوى ما عبور كرد ناگهان دست 
آن حيواني كه زن بر آن ســوار بود در گودى فرو رفت و در نتيجه آن زن نقش بر زمين 
شد. پيامبر خدا9 از ديدن اين صحنه روى گرداند و ناراحت شد.اطرافيان رسول خدا9 
عرض كردند: يا رسول اهلل9 آن زن پوشيده است و بر تن جامه اى دارد كه تمام بدن 
او را پوشانده است. حضرت در حق او دعا كرد و گفت: پروردگارا زنانى كه خود را پوشيده 
نگه مي دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان )الله اغفر للمترس والت( سپس فرمود:

»اى مردم! براى پوشــش از جامه هايى استفاده كنيد كه اندامتان را پوشيده نگه دارد 

1. جنة املاوي، ص299.
2. زمخشري، ربيع االبرار، ج3، ص619.
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و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با پوشيدن آن در حفظ و امان نگه داريد.« 1

   112ـ نام گذارى امام حسن7  

وقتى كه حضرت فاطمه 3 امام حسن7 را به دنيا آورد، به حضرت علي7 فرمود: 
نام او را انتخاب كن. اميرمؤمنان7 فرمود: من بر پيامبر9 ســبقت نمي گيرم. سپس او 
را نزد رسول خدا9 بردند. پيامبر9 او را بوسيد و فرمود: چه نامي برايش انتخاب كرديد؟ 
حضرت علي7 جواب داد قبل از شــما نامي  انتخاب نكرديم. پيامبر9 فرمود: من هم 
بر خداى خويش ســبقت نمي گيرم جبرئيل از طرف خدا نازل شد و پيام تبريك خداوند 
َوَجلَّ امر مي كند كه چون نسبت علي7  را به پيامبر9 رســاند و عرض كرد: خداوند َعزَّ
به شما مانند نسبت هارون به موسى است او را به نام فرزند هارون نام بگذار. پيامبر9 
فرمود: نام او چه بود؟ جبرئيل جواب داد: شــبر. پيامبر9 فرمود: زبان من عربى اســت، 

جبرئيل عرض كرد: معادل آن در زبان عربى حسن است. 2

   113ـ حضرت على7 و جفر جامع  

از طرف خداوند بوسيله خاتم االنبياء9 افاضه فيض جفر جامع بر علي7 شد و آن 
صحيفه و كتابى بود مشــتمل بر »علم ما كان و ما يكون اىل يوم القيامة« به شكل حروف 

رمز، اين كتاب و علم آن از مخصوصات امام على7 و ائمه طاهرين: بوده است.
در ســال دهم هجرت بعد از مراجعت از حجة الوداع جبرئيل به رســول اكرم9 خبر 
داد كه عمرت به آخر رســيده آن گاه حضرت دست هاى خود را به درگاه خداوند برداشت 

و عرض كرد: خدايا به من وعده دادى و هرگز خلف وعده نمي كنى.
خطاب رســيد به همراه على باالى كوه احد رفته و پشــت به قبله بنشين حيوانات 
صحرا را صدا كن تا تو را اجابت نمايند در ميان آن ها بز ســرخ رنگ بزرگى اســت كه 
اندكى شاخ او باال آمده است به على امر كن او را ذبح نمايد و پوست او را از طرف گردن 
بكند و دباغى كرده، آن گاه جبرئيل قلم و مركب مي آورد پس هر چه جبرئيل مي گويد: تو 
به على بگو بنويسد آن نوشته و پوست، باقى مي ماند و هرگز مندرس نمي شود و محفوظ 

1. مجموعه وّرام، ص78.
2. بحارأالنوار، ج43، ص341.
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خواهد ماند هر گاه او را بگشايند تازه خواهد بود.
رســول اكرم9 طبق دســتور باالى كوه احد رفت جبرئيل قلم و دوات خدمت آن 
حضرت گذارد علي7 آماده كار شــد آن گاه جبرئيل از جانب خداوند وقايع مهمه عالم را 
كاًل و جزًء به پيغمبر9 مي گفت، پيغمبر9 هم به على مي فرمود و امام بر آن پوســت 
مي نوشــت تا آن كه پوست هاى باريك پاچه و دســت ها و پاهاى او را هم نوشت در آن 
كتاب »كلاّم كاَن و ما ُهو كائُِن اىل يَوُم الْقيمةَ ؛ هر چه گذشته و هر چه بعدها خواهد شد تا 

روز قيامت آمده است«
آن گاه رســول اكرم9 آن پوســت جفر را به على7 دادند و آن جزء اسباب وراثت 
و واليــت و امامت قــرار گرفت كه هر امامي  از دنيا برود به امــام بعد از خود به وراثت 

مي سپارد.
پــس اين كتــاب مخصوص علي7 و يازده فرزند آن حضرت اســت و در آن همه 
چيز هســت از علم منايا و باليا و احكام و تمام لغت ها و آن مفاتيح علوم مخصوص امام 

علي7 مي باشد. 1

   114ـ محبوبترين خلق   

انس بن مالك مي گويد: چند پرنده را به حضور رســول خدا9 آوردند به آن حضرت 
هديه دادند پيامبر اسالم9 آن ها را بين همسران خود تقسيم كرد كه به هر يك از آن ها 
ســه پرنده رسيد يكى از همسران آن حضرت دو پرنده »قطاة« از سهميه خود را پخته و 

آماده كرده و به حضور پيامبر9 آورد و خود به همان يك پرنده قناعت كرد.
رســول خدا9 چنين دعا كرد: خدايا محبوبترين خلق در پيشگاه خود و در نزد مرا به 

اينجا بفرست تا از غذايى كه از اين پرنده آماده شده با هم بخوريم...
امام علي7 حاضر شد و پيامبر9 با آن حضرت از آن غذا ميل كردند. 2

اميرالمؤمنينحيدرتماماست3 زمشرقتابهمغربگراماماست

1. ينابيع املوده، ص45.
2. مناقب ابن مغازيل شافعي، ص162.

3. شيخ فريدالدين عظار نيشابوري.
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   115ـ َمحرم اسرار   

روزى پيغمبــر اكــرم9 به علي7 فرمود: يا على! خدا به من دســتور داده تا تو را 
بــه خود نزديك كــرده و علوم خودم را به تو تعليم كنم تــا از آن ها تو نگهدارى نمايى 
آن گاه اين آيه نازل شد كه »و تعيها اذن واعية« و آن گاه به علي7 فرمود: تو آن گوش 
نگهدارنده هستى 1 و ابوســعيد خدرى گويد: از رسول خدا9 پرسيدم معنى »الذى عنده 

علم من الكتاب«2 چيست؟

فرمود: او وصى برادرم سليمان بن داود بود. گفتم: »و من عنده علم الكتاب«3 كيست؟ 
فرمود: »ذاك اخى عىل بن البى طالب يعنى: او برادرم على بن ابيطالب است.«4 

   116ـ ازدواج حضرت زهرا3   

قبل از خواســتگارى امام علي7 از حضرت زهرا7، خواســتگاران زيادى از جمله 
ابوبكر، عمر، عثمان و عبدالرحمن بن عوف خدمت پيامبر اسالم9 رسيده بودند. پيامبر9 
دست رد به سينه تمامي  آن ها زد و فرمود: امر ازدواج دخترم با خداست )امرها اىل ربها( تا 
اين كه روزى ابوبكر و عمر در مســجد رسول خدا9 نشسته بودند و سعدبن معاذ انصارى 
و چند تن ديگر نيز در آنجا حضور داشتند در مورد حضرت زهرا7 صحبت به ميان آمد. 
ابوبكر گفت: اشراف قريش از رسول خدا9 او را خواستگارى كردند و آن حضرت فرمود: 
تزويج فاطمه به فرمان خداست ولى علي7 هنوز به خواستگارى او نرفته گمان مي كنم 
تنگ دســتى او مانع از چنين كارى شده است. آن گاه او به عمر، و سعدبن معاذ گفت: آيا 
مايليــد باتفاق هم نزد علي7 برويــم و در اين مورد با وى مذاكره كنيم و چنانچه تهى 
دســتى او مانع از اين امر باشــد به او كمك مالى بكنيم؟ سعد گفت: خدا توفيقت دهد. 
سلمان مي گويد: آن ها از مسجد خارج شده و در جستجوى علي7 به خانه او رفتند ولى 
او را نيافتند و معلوم شد كه آن حضرت در نخلستان مردى از انصار براى دريافت مزدى 
با شتر آبكشى مي كند. آن گاه به نزد او رفتند و چون چشم علي7 به آن ها افتاد. فرمود: 
چه خبر است، چه چيزى شما را وادار كرد كه به اينجا بياييد؟ ابوبكر گفت: يا علي7 هيچ 

1. امليزان، ج19، ص396.
2. سوره نحل، آيه 40.
3. سوره رعد، آيه 43.

4. امليزان، ج11، ص387.
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خصلت نيكى نيســت كه تو در آن فضيلت نداشته باشى. اشراف قريش از رسول خدا9 
دخترش را خواســتگارى كرده اند و او به آن ها جواب رد داده و فرموده اســت كار تزويج 
فاطمه 3 با خداســت علت اين كه شما در اين مورد با پيغمبر خدا9 صحبت نمي كنيد 
چيست؟ من يقين دارم كه خدا و رسولش او را براى تو نگه داشته اند. علي7 از شنيدن 
سخن ابوبكر چشمانش اشك آلود شد فرمود: اى ابابكر مرا به هيجان آوردى و به چيزى 
كه از آن غافل بودم تذكر دادى به خدا ســوگند كه من به اين امر راغب هســتم و فقط 
فقر و تهيدستى مانع از انجام اين كار است. ابوبكر گفت: چنين مگو تمام دنيا و مافيها در 
نزد خدا و رسولش هيچ ارزشى ندارد. آن گاه علي7 براى خواستگارى فاطمه 7 خدمت 

پيغمبر9 شرفياب شد. 1
حضرت امير7 فرمود: وقتى خدمت پيامبر9 رســيدم پيامبــر9 فرمود: يا على! 
عرض كردم: بلى يا رســول اهلل9. فرمود: آيا تو را رغبت ازدواج هست؟ عرض كردم: 
رسول خدا9 داناتر اســت، پيش خود فكر كردم كه آن حضرت مي خواهد يكى از زنان 
قريش را به من تزويج كند تا اين كه رسول خدا9 بعداً مرا نزد خود احضار فرمود: و من 
نزد رسول خدا9 رفتم وقتى مرا ديد با چهره گشاده تبسم فرمود: و من دندان هاى او را 
كه از سفيدى مي درخشــيد ديدم آن گاه فرمود: يا على بشارت باد تو را كه خداى متعال 
امر مرا درباره ازدواج تو كفايت كرد. عرض كردم يا رسول اهلل9 چگونه؟ حضرت فرمود: 
جبرئيل نازل شــد سنبل و قرنفل به من داد و من آن ها را گرفته و بوئيدم و از سبب آن 
پرسيدم گفت: خداوند به فرشتگان بهشت دستور داد كه بهشت را زينت دهند و منادى از 
عرش صدا زد كه روز وليمه على بن ابيطالب اســت و خداوند فرشتگان را فرمود: كه گواه 

باشيد من فاطمه را به على تزويج كردم و آن ها را براى هم پسنديدم.

   117ـ ولى خدا، وصى پيامبر9  

امام صادق7 فرمود: هنگامي كه رسول خدا9 در بستر وفات قرار رفت سر مباركش 
بــر دامن حضرت علي7 بود و خانه پر از انصار و مهاجران بود عباس عموى پيامبر9 
در پيش روى حضرت بود رســول خدا9 به عباس فرمود: آيا وصيتم را عمل مي كنى و 
قرضــم را ادا مي نمايى و به وعده هايم وفــا مي نمايى. عباس گفت: من پيرو عيال وار و 

1. كشف الغمه، ص106،150.
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تهى دستم، )توان اين كار را ندارم( لذا پيامبر9 در آن جمع سه مرتبه حرف خود را تكرار 
كرد ولى عباس نپذيرفت آن گاه پيامبر9 فرمود: اين امور را به كسى مي سپارم كه حّقم 
را ادا خواهد كرد و مانند تو ســخن نخواهد گفت: ســپس به حضرت علي7 فرمود: اى 
علــي7، اى برادر محّمد، آيا قبول مي كنى كه به وعده هاى محّمد عمل كنى و قرضم 
را بپردازى و ميراثم را بگيرى؟! حضرت علي7 كه گريه گلويش را گرفته بود نتوانست 
جواب دهد. پيامبر9 ســخن خود را تكرار كــرد در اين هنگام عرض كرد: آرى فدايت 
گردم، سود و زيانش با من، علي7 فرمود: من به پيامبر9 نگاه مي كردم ديدم انگشتر 
خود را از انگشت خود بيرون كرد و فرمود: تا من زنده ام اين انگشتر را به دست خود كن، 
حضرت علي7 مي فرمايد چون آن را در انگشــت خود كردم در حالى كه آرزو مي كردم 
از تمام ميراث پيامبر9 همين انگشــتر را داشته باشم. سپس پيامبر9 بالل را خواست 
و به او فرمود: اين وسائل را بياور كه عبارتند از: كاله خود، زره، پرچم، پيراهن، ذوالفقار، 
عمامه سحاب، جامه بُرد، كمربند و عصا )كه آن كمربند بهشتى بود( دو جفت نعلين، دو 
پيراهن معراج پيامبر9، و پيراهن جنگ احد و سه كاله: 1( كاله مسافرت، 2( كاله عيد 
قربان و عيد فطر و روزهاى جمعه حضرت. 3( كالهى كه پيامبر9 به سر مي گذاشت و 
با اصحابش به گفتگو مي نشســت و بعد فرمود: تا دو استر شهباء، و دلدل و دوشتر غضبا 

و تصواء و دو اسب جناح و اسب حزوم و حمار عفير را نيز بياورند. 
پيامبر9 همه اين ها را به امام علي7 سپرد و فرمود: »اقبضها ىف حياىت« تا من زنده ام 

اين ها را از من دريافت كن. 1
و در كالمي ديگــر حضرت فرمــود: »يا عىل قم فاقبض هذا بشهادة من ىف البيت من 

املهاجرين و االنصار ىك ال ينازعك احد من بعدى« 2

»اى على! برخيز و در برابر چشــم حاضران از مهاجران و انصار اين ها را دريافت كن 
تا بعد از من هيچ كس با تو )و رهبرى تو( نزاع و ستيز نكند.« 

ســپس امام علي7 برخاست و آن ها را تحويل گرفت و به خانه خود برد و در محل 
امنى گذاشت و برگشت.

»به شــهادت مأخذ روايى صحيح و شــعراى زمان صدر اســالم و كتاب هاى اصيل 
اسالمي  ما، حضرت اميرالمؤمنين 7 در صدر اسالم نيز به نام وصى شناخته شده بود ولى 

1. اصول كايف، ج1، ص236.
2. علل الرشايع، ص67 / بحارأالنوار، ج22، 459.
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بنى اميه دست به دست هم دادند تا آثار اميرالمؤمنين 7 را محو كنند و يكى از كارهاى 
آن ها حذف اين لقب از حضرت وصى صلوات اهلل عليه بود.«  1

نبىرسولووليعهدحيدركرار2 نوشتهبردرفردوسكاتبانقضا 

   118ـ آخرين كسى كه با پيامبر9 وداع كرد   

كســانى كه مســؤ وليت غســل پيامبــر9 را بــه عهده داشــتند عبــارت بودند 
از:على بن ابيطالب 7، عباس بن عبدالمطلب، فضل و قثم، فرزندان عباس، اســامةبن زيد و 
شقران، غالم رسول خدا9 3 اما كسانى كه وارد قبر رسول خدا9 شدند، علي7، فضل 
و قثــم فرزندان عباس بودند. 4 عبداهلل  بن حارث بن نوفل گويد: همراه با على بن ابيطالب7 
در عمره بودم كه گروهى از مردم عراق بر او وارد شــدند و گفتند: اى ابوالحسن! ما نزد 
تو آمده ايم از امرى ســؤال كنيم كه دوســت داريم ما را از آن مطلع سازى. حضرت كه 
متوجه سؤال آن ها شد، فرمود: »تصور مي كنم مغيره ادعا كرده و به شما گفته است كه او 
جديدترين عهد ديدار با رسول خدا9 را دارد.« يعنى، او آخرين نفرى است كه پيامبر9 
را ديده اســت، گفتند آرى! ما آمده ايم اين را از شــما سؤ ال كنيم. حضرت فرمود: مغيره 
دروغ گفته اســت، زيرا جديدترين عهد ديدار با رســول خدا9 از آن قثم بن عباس است، 

چون او آخرين نفر از ما بود كه از قبر پيامبر9 خارج گرديد.
شيخ طوســى او را از اصحاب علي7 معرفى كرده است زمانى كه كارگزار مّكه بود 
حضــرت طى نامه هايى، او را از دسيســه هاى معاويه مطلع ســاخت و در نامه اى ديگر 

مسؤ وليت حج را به عهده او گذارد.
اگرتومؤمنپاكــىبكنبرايناقرار5 علىزبعدمحّمدزهركههستبهاست

   119ـ حيدر قاهر غالب   

انس بن مالك گفــت: در زمان پيامبر9، مردى بود كه از عبادت و كوشــش او در 

1. آية اهلل حسن زاده، مجله حوزه، مهرماه 66.
2. حافظ شيرازي.

3. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج13، ص37.
4. همان مدرك، ص60.

5. حافظ شيرازي.
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نماز تعجــب مي كرديم، نام و نحوه عبادت او را به پيامبــر9 عرض كرديم پيامبر9 
او را نشــناخت، هيكل و قواره اش را شرح داديم باز نشــناخت، در همين بين خود او از 
راه رســيد عرض كرديم: يا رسول اهلل9 همين مرد است فرمود: شما توصيف مردى را 
مي كنيد كه در پيشــانيش مهر شيطان است، آن شخص پيش آمد تا مقابل ما رسيد ولى 
سالم نكرد. پيغمبر9 رو به او فرمود: تو را به خدا سوگند! راست بگو وقتى به اين جمع 
رســيدى با خود نگفتى در ميان اين ها يك نفر از من بهتر و برتر نيســت؟ او جواب داد: 
صحيح اســت. سپس براى اداى نماز رهســپار شد. پيغمبر9 فرمود: چه كسى اين مرد 
را مي كشــد؟ ابوبكر پيشنهاد را پذيرفت و براى كشتن او عازم شد وقتى وارد مسجد شد 
ديد او مشــغول نماز است با خود گفت: سبحان اهلل مردى را در حال نماز بكشم با اين كه 
پيغمبر9 از كشــتن نمازگزاران نهى فرموده: لذا منصرف گرديد و بيرون آمد. پيغمبر9 
از او پرســيد: ابوبكر چه كردى؟ او عرض كرد: يا رسول اهلل9 خوشم نيامد او را در حال 
نماز بكشــم چون شما از كشــتن نمازگزاران ما را نهى نموده ايد. پيغمبر9 پرسيد: چه 
كس او را مي كشــد؟ عمر از جاى خود حركت كرد و رفت تا او را بكشــد وقتى رسيد او 
را در حال ســجده ديد گفت: ابوبكر از من بهتر اســت و )او را نكشت( برگشت حضرت 
رسول9 پرسيد: چه كردى؟ گفت كه او را در حال سجده ديدم از كشتن او صرف نظر 

نمودم، براى سومين بار حضرت فرمود: چه كسى او را مي كشد؟
علــي7 عرض كرد: من، پيغمبر9 فرمود: اگر او را پيدا كردى، وقتى علي7 وارد 
مســجد شد مشاهده كرد او خارج شده لذا خدمت پيامبر9 رسيد پيامبر سؤ ال كرد؟ چه 

شد؟ عرض كرد: از مسجد بيرون رفته بود. حضرت فرمود:
)لو قتل هذا لكان اول الفتنة و آخرها اما انه سيخرج من ضئضئى هذا قوم...(

)اگر كشته شده بود آغاز و پايان فتنه همين بود...( نشانه اين گروه )خوارج( آن است 
كه در ميان آنان مرد ســياه چهره ناقص دستى است كه منتهاى آن گوشتى است مثل 

پستان زن كه حالت ارتجاعى و كشش دارد. 1
امــام علي7 پس از فراغت از جنگ نهروان دســتور داد كه بــدن )ذوالثديه( را در 
ميان كشــته ها پيدا كنند وقتى حضرت جســد او را ديد و بدن او را با همان وصفى كه 

رسول خدا9 توصيف كرده بود يافت به شكرانه اين موفقيت به سجده افتاد. 2

1. رشح  نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص266.
2. مروج الذهب، ج2، ص417.
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عالمه امينى مي نويسد: صاحب اين داستان ذوالثديه 1 رئيس خوارج از قبيله بنى تميم 
كه مؤسس جنگ نهروان بود كه در آخر هم كشته شد.

زينروىگفتهاندكهشيرخداعليست2 هرگزفريبدشمنروبهصفتنخورد

   120ـ دفاع از حريم پيامبر9   

روزى از طريق وحى به پيامبر9 خبر رســيد كه 3 نفــر از كافران به بت هاى خود 
سوگند خورده اند تا پيامبر9 را بكشند. پيامبر9 نيز در مسجد بعد از نماز جماعت صبح 
 اين مطلب را به مردم اعالم كرد. آن گاه فرمود: چه كسى داوطلب مي شود به سوى آن ها 

برود آن ها را قبل از رسيدن به مدينه بكشد؟
مردم ســكوت كردند، پيامبر9 فرمود گمان مي كنم پسر ابوطالب علي7 در ميان 
شــما نيست يكى از اصحاب گفت، يا رســول اهلل9 علي7 دچار تب شده لذا در نماز 
شــركت نكرده اســت. به من اجازه بدهيد تا بروم و پيغام شــما را به او برسانم. عامر به 
حضــور علي7 رفــت و جريان را گفت. علي7 از خانه بيرون آمــد در حالى كه با دو 
طرف پيراهنش، گردنش را پوشــانده بود وقتى خدمت پيامبر9 رســيد عرض كرد: اى 
رســول خدا9 جريان چيست؟ پيامبر9 مطلب را گفت:. آن گاه تأكيد فرمود: الزم است 
تا جلو آن ها گرفته شود. علي7 ضمن اعالم آمادگى اجازه خواست، برود لباس رزم خود 
را بپوشــد. پيامبر9 لباس و شمشير و زره خود را به علي7 داد و عمامه خود را بر سر 
علي7 نهاد و شمشير به دستش داد اسب خود را نيز آورد و علي7 را بر آن سوار كرد 
و به ســوى آن 3 نفر فرســتاد.  3 روز از رفتن علي7 گذشت و هيچ خبرى هم از ناحيه 
جبرئيل نرسيد. فاطمه 3 نگران شد دست حسن و حسين7 را گرفت و نزد پدر رفت و 
عرض كرد: پدر تصور مي كنم اين دو كودك يتيم شده اند پيامبر9 با شنيدن اين سخن 
بى اختيار گريه كرد. سپس به مردم فرمود: هر كس خبر از علي7 بياورد او را به بهشت 
مژده مي دهم. مردم در جســتجوى علي7 رفتند تا اين كه عامر خبر سالمتى علي7 را 
آورد. پيامبر9 به استقبال علي7 رفت ديد آن حضرت در حالى كه دو اسير و يك سر 
بريده و سه شتر و سه اسب با خود دارد به سمت مدينه مي آيد. آن گاه پيامبر9 به علي 

1. بحارأالنوار، ج33، ص326 / در حديثــي ديگر پيامبراكرم9 مي فرمايــد رئيس )خوارج( آن ها مردي ناقص 
الخلقه است كه يكي از دستهايش مانند پستان زن است.

2. ابوالحسن ورزي.
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! فرمود: دوســت دارى من شرح سفر تو را بگويم يا خود مي گويى؟ آن گاه رسول خدا9 
فرمود: خودت شرح بده تا گواه بر اين قوم گردى حضرت علي7 عرض كرد: آن 3 نفر 
در بيابان مي آمدند وقتى مرا ديدند فرياد زدند تو كيســتى گفتم: من على پســر ابوطالب 
پسر عموى رســول خدا9 مي باشم. آن ها گفتند: ما كســى را به عنوان رسول خدا9 
نمي شناســيم و براى ما هم فرقى نمي كند كه تو را بكشيم. يا محّمد9 را، امام فرمود: 
صاحب اين ســر بريده به شدت به من حمله كرد پس از رد و بدل شدن ضربه هايى باد 
ســرخى وزيد و آن گاه صداى تو را يا رســول اهلل9 از ميان آن باد شنيدم كه فرمودى 
زره او را از ناحيه گردن كنار زدم رگ گردنش را بزن من هم زدم ســپس باد زردى وزيد 
صداى شــما را از ميان آن شــنيدم كه فرمودى زره را از رانش كنار زدم بر ران او بزن و 
من نيز به ران او زدم آن گاه ســر او را جدا كردم. وقتى كه او را كشــتم رفقاى او تسليم 
شــدند و گفتند: اين رفيق ما را كه كشــتى با هزار ســوار حريف بود اكنون ما تسليم تو 
هســتيم ما را نكش شنيده ايم محّمد9 شخصى مهربان و دلسوز است ما را زنده نزد او 

ببر تا او حكم كند.
پيامبر9 فرمود: اى علي!، صداى اولى كه در نبرد خود شــنيدى صداى جبرئيل بود 
و صداى دوم صداى ميكائيل بود حاال يكى از آن ها را بياور. علي7 يكى از آن دو اسير 
را آورد پيامبــر9 فرمود: بگو ال اله اال الله او در پاســخ گفت: گفتن كوه ابوقبيس براى 
من بهتر از آن اســت كه اين كلمه را بگويم، پيامبــر9 به علي7 فرمود: او را كنارى 
ببر و بعد گردنش را بزن. علي7 فرمان رســول خدا9 را اجرا كرد ســپس نوبت اسير 
دومي شــد پيامبر9 به او فرمود: بگو ال اله اال الله او گفت: مرا نيز به رفيقم ملحق كنيد. 
پيامبــر9 به علي7 فرمود: او را نيز ببر و گردنــش را بزن، در اين ميان جبرئيل نازل 
شــد و عرض كرد: اى محّمد9 پروردگارت سالم مي رساند و مي فرمايد: اين شخص را 
نكش زيرا داراى دو خصلت نيكوســت: 1( در ميان قوم خود ســخاوت دارد. 2( او داراى 
اخالق نيكوست. پيامبر9 به علي7 فرمود: دست نگهدار كه جبرئيل اينگونه مي گويد:. 
آن مشــرك وقتى از علت تأخير قتل خود مطلع شد، گفت: آرى سوگند به خدا هيچ گاه 
با داشــتن برادرى فقيري مالك يك درهم نشده ام )يعنى پولى پس انداز نكرده ام( بلكه 
هر چه يافتم به بستگانم دادم و هيچ گاه در ميدان جنگ پشت به جنگ ننموده ام و من 

گواهى مي دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيست و محمّد رسول خدا9 است.
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پيامبر9 نيز فرمود: »هذا ممن جره حسن خلقه و سخائه ايل جنات النعيم«.
اين شــخص از آن افرادي است كه ُحسن ُخلق و سخاوتش او را به بهشت پر نعمت 

كشاند«1
ُمهر،ِمهرحيدريبردلچومابايدزدن2 نقشحبخاندان،برلوحجانبايدنگاشت

   121ـ جنگ حنين، شكست و پيروزى   

حنين سرزميني است در نزديكى شهر طائف كه غزوه اى در آنجا واقع شد به نام غزوه 
حنين و يا غزوه اوطاس و غزوه هوازن معروف شد.

اين جنگ از آنجا شــروع شد كه طايفه بزرگ هوازن هنگامي كه از فتح مّكه با خبر 
شدند رئيسشان مالك بن عوف آن ها را جمع كرد و به آن ها گفت: ممكن است محّمد9 
بعد از فتح مّكه به جنگ با ما برخيزد. آن ها گفتند: صالح در اين اســت كه ما پيشدستى 

كنيم و به او حمله كنيم.
هنگامي كه اين خبر به گوش پيامبر9 رســيد به مسلمانان دستور داد آماده حركت 

به سوى سرزمين هوازن شوند.
در آخر ماه رمضان يا ابتداى ماه شــوال سال هشــتم هجرى بود كه رؤ ساى طايفه 
هوازن نزد مالك بن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا 
به هنگام درگيرى با مســلمانان هيچ كس فكر فرار در سر نپروراند و به اين ترتيب وارد 
سرزمين اوطاس شــدند. پيامبر9 پرچم بزرگ لشگر را بست و به دست علي7 داد و 
تمام كسانى كه براى فتح مكّه پرچمدار بخشى از لشگر اسالم بودند به دستور پيامبر9 
با همان پرچم به ســوى ميدان حنين حركت كردند. در اين وقت پيامبر9 مطلع شــد 
كه صفوان بن اميه مقدار زيادى زره در اختيار دارد شــخصى را نزد او فرســتاد و يكصد 
زره به عنوان عاريت از او خواســت. صفوان ســؤ ال كرد: براستى عاريه است يا غصب؟ 
پيامبر9 فرمود: عاريه اى اســت كه ما آن را تضمين مي كنيم و ســالم بر مي گردانيم. 
صفوان يك صد زره به عنوان عاريت به پيامبر9 داد و خود شــخصًا با حضرت حركت 
كرد دو هزار نفر از مســلمانانى كه در فتح مّكه اسالم را پذيرفته بودند به اضافه ده هزار 

1. خصال شيخ صدوق، ج 1، ص94.
2. شاه نعمت اهلل ولي.
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نفر ســربازان اســالم كه همراه پيامبر9 براي فتح مّكه آمده بودند كه مجموعًا دوازده 
هزار نفر مي شــدند براى ميدان جنگ حركت كردند. مالك بن عوف كه مرد پر جرأت و با 
شــهامتى بود به قبيله خود دستور داد غالف هاى شمشير را بشكند و در شكاف هاى كوه 
و دره هاى اطراف و البالى درختان بر ســر راه سپاه اسالم كمين كنند، و هنگامي كه در 
تاريكى اول صبح مســلمانان به آنجا رســيدند يك باره به آنان حمله ور شوند و لشكر را 
در هم بكوبند او اضافه كرد محّمد9 با مردان جنگى هنوز روبرو نشده تا طعم شكست 
را بچشــد! هنگامي كه پيامبر9 نماز صبح را با ياران خواند فرمان داد به طرف سرزمين 
حنين سرازير شدند. در اين موقع بود كه ناگهان لشگر هوازن از هر سو مسلمانان را زير 
رگبار تيرهاى خود قرار دادند گروهى كه در مقدمه لشــگر قرار داشــتند و در ميان آن ها 
تازه مسلمانان مّكه هم بودن فرار كردند و اين امر سبب شد كه باقيمانده لشكر نيز فرار 
كند. مســلمانان چون به جمعيت انبوه خود مغرور شده بودند آثار شكست در آنان آشكار 
گشــت. در اين ميان علي7 كه پرچمدار لشكر بود با عده كمي در برابر دشمن ايستاده 
بود و همچنان به پيكار ادامه داد پيامبر9 هم در قلب لشكر قرار داشت و عباس عموى 
آن حضرت و عده اى از بنى هاشم كه از نه نفر تجاوز نمي كرد اطراف پيامبر9 را گرفته 
بودند. مقدمه ســپاه به هنگام فرار و عقب نشــينى از كنار پيامبر9 گذشت. حضرت به 
عباس كه صداى بلند و رسايى داشت دستور داد فوراً از تپه اى كه در آن نزديكى بود باال 
برود و به مسلمانان فرياد زند: اى گروه مهاجران و انصار! اى ياران سوره بقره! و اى اهل 
بيعت شــجره! به كجا فرار مي كنيد؟ پيامبر9 اينجاســت! هنگامي كه مسلمانان صداى 
عباس را شنيدند بازگشتند و گفتند: لبيك لبيك و انصار در اين بازگشت پيش قدم بودند.

آن ها حمله سختى از هر جانب به سپاه دشمن كردند و با يارى پروردگار به پيشروى 
ادامه دادند آنچنان كه طايفه هوازن به طرز وحشتناكى به هر سو پراكنده شدند و پيوسته 

مسلمانان آن ها را تعقيب مي كردند.
حدود يك صد نفر از ســپاه دشمن كشته شد و اموالشان به غنيمت مسلمانان در آمد 
و گروهى نيز اســير شدند. پس از پايان جنگ، نمايندگان قبيله هوازن خدمت پيامبر9 
آمدند و اســالم را پذيرفتند و پيامبر9 محبت زيــاد به آن ها كرد و حتى مالك بن عوف 
رئيــس و بزرگ آن ها اســالم را پذيرفت پيامبر9 اموال و اســيران را به او برگرداند و 
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رياست مسلمانان قبيله اش را به او واگذار كرد. 1
بهنسبتصهرپيغمبر،ولىوالىواال2 بهرتبتساقىكوثر،بهمردىفاتحخيبر

   122ـ ورود به بهشت   

در قسمتى از يك روايت مفصل آمده است: روزى رسول خدا9 به مردم فرمود:
اى گــروه مردم هر كس با اقرار به توحيد و كلمــه ال اله اال الله مخلصانه بدون آن كه 
چيزى به آن مخلوط كند خدا را مالقات نمايد اهل بهشت است امام على بن ابيطالب7 
بپا خاســت و عرضه داشــت: پدر و مادرم فدايت چگونه اين كلمه را مخلصانه بگويد و 

چيزى به آن مخلوط نكند براى ما بيان كن تا حد آن را بشناسيم؟
رســول خدا9 فرمود: آرى براى دنيا خواهى و حرص بر جمع آورى مال و خوشنود 
بودن به امور مادى و گناه و معصيت و بردگى و بندگى پول اين كلمه را نگويد و متأسفانه 
مردمي چنين اند كه گفتارشــان، گفتار نيكان ولى كردارشان كردار ستمگران و تبهكاران 
اســت با زبان شهادت به توحيد مي دهند اما هر فسق و فجورى را مرتكب مي شوند پس 
َوَجلَّ را ديدار كند و در او اين خصلت ها نباشــد و قولش ال اله اال الله  هر كس خــداى َعزَّ

باشد بهشت براى اوست و هر گاه دنيا را بگيرد و آخرت را ترك كند اهل دوزخ است. 3

   123ـ شرط قبولى توحيد و ايمان   

ابوسعيد خدرى مي گويد: روزى رسول خدا9 نشسته بود و تنى چند از يارانش از جمله 
حضرت على بن ابيطالب7 گــرد او بودند. حضرت فرمود: هر كس ال اله اال الله گويد وارد 
بهشــت مي شــود پس دو تن از ياران آن حضرت گفتند: ما مي گوييم ال اله اال الله. پيامبر 
فرمود: همانا ال اله اال الله از اين شــخص )اشــاره به حضرت علي7( و شيعيانش قبول 
مي شود باز آن دو تن تكرار كردند و گفتند: ما نيز اين چنين مي گويم. پيامبر9 دست بر 
ســر علي7 گذارد آن گاه به آن دو نفر گفت، عالمت پيروى از او اين است كه بيعت او 

را نشكنيد و در مسند و مقام او ننشينيد و سخنش را تكذيب نكنيد.

1. تفسري منونه، ج7، ص339.
2. هاتف اصفهاني.

3. ديار عاشقان، ج1.
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   124ـ امير انفاق و كرم   

در عصر رســول خدا9 مسلمانان براى ســركوبى كفار حركت كردند، كافران بدون 
جنگ تســليم شــدند و در نتيجه اراضى و اموالى از آن ها كــه در اصطالح »فيى« گفته 
مي شد به دست مسلمين افتاد امام صادق7 فرمود: پيامبر9 آن فيى را بين مسلمانان 
تقســيم كرد يك قطعه از آن سهم تقسيم شــده براى حضرت على7 شد، آن حضرت 
در آن زمين چاهى حفر كرد تا به آب رسيد به حدى كه آب آن چاه به اندازه گردن شتر 
فوران مي كرد. امام علي7 آن چشمه را به نام )عني ينبع( چشمه جوشان ناميد. شخصى 
به حضور علي7 آمد و در اين مورد به او بشارت داد و تبريك گفت امام على7 فرمود:

»برش الوارث، برش الوارث هى صدقه بتاً بتالً ىف حجيج بيت الله و عابر سبيله التباع و 

التوهب و التورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و املالئكة و الناس اجمعني«

يعنى: به وراث مژده و خبر بده، اين چشــمه فقــط وقف گرديده تا در آمد آن در راه 
تأمين معاش و مخارج زائران خانه كعبه و مسافران در راه خدا به مصرف برسد فروختن 
و بخشــيدن و به ارث بردن آن جايز نيست. كسى كه آن را بفروشد يا ببخشد لعنت خدا 

و فرشتگان و همه انسان ها بر او باد.1
وىدادهعدلتودوجهانراصالعلى2 اىآسمانرحمتوبحرسخاعلى

   125ـ سرمشق اهل وفا   

ابن عباس مي گويد: پيامبر9 از يك نفر عرب باديه نشــين شــترى را به چهارصد 
درهم خريد هنگامي  كه پول را داد اعرابى فرياد زد كه هم شــتر و هم پول براى اوست. 
ابوبكر از آنجا عبور كرد. پيامبر9 به او فرمود: بين ما قضاوت كن من پول شتر را داده ام 
ولى اعرابى ادعا دارد كه شتر و پول مال خودش مي باشد. ابوبكر گفت: اى رسول خدا9 

مطلب روشن است شما بايد »بينه« دو نفر شاهد عادل بياوريد كه پول مال شما است.
سپس عمر از آنجا عبور كرد او نيز چنين قضاوت نمود. سپس علي7 آمد. پيامبر به 

اعرابى فرمود: آيا به قضاوت اين جوان كه مي آيد راضى هستى؟
اعرابى گفت: آرى. هنگامي كه على به حضور رســول خدا9 رسيد اعرابى گفت: اين 

1. وسائل الشيعه، ج19،ص186، باب 6.
2. وجدي.
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شتر مال من است و درهم ها )پول ها( نيز مال من است اگر محّمد9 ادعاى چيزى دارد 
بايد بينه بياورد. امام علي7 به اعرابى سه مرتبه گفت: شتر را رها كن تا رسول خدا آن 
را خود ببرد )چرا كه شــتر را پيامبر از تو خريده  اســت( ليكن اعرابى به دستور علي7 و 

حرف هاى او اعتنايى نكرد آن حضرت اعرابى را گرفت و ضربه محكمي  به او زد.
مردم جمع شــدند و هر كس ســخنى مي گفت علي7 به رســول خدا عرض كرد: 
»نصدقك عىل الوحى و النصدقك عىل اربعامئة درهم ؛ ما ســخن تو را در مورد صدق وحى 

تصديق مي كنيم ولى درباره چهارصد درهم تصديق نكنيم.«1
سرمشقاهلوفاستمهرووفاىعلى2 سلطانهردوسراستصهررسولخداست

   126ـ كاركردن عيب نيست   

روزى شرايط زندگى علي7 به اندازه اى تنگ شد كه گرسنگى شديدى امام علي7 
را فرا گرفت. آن حضرت از خانه بيرون آمد و در جســتجوى آن بود تا كارى پيدا شــود و 

كارگرى كند و با مزد آن غذايى تهيه و گرسنگى خود را رفع نمايد.
در مدينه كار پيدا نكرد، تصميم گرفت به حوالى مدينه كه مزرعه اى اســت در يك 

فرسخ و نيمي  مدينه رفته تا در آن روستاى كوچك كارى پيدا كند.
وقتى به روستا رسيد ديد زنى مشغول الك كردن خاك است و منتظر كارگرى جهت 

كمك مي باشد نزد آن زن رفت و معلوم شد كه آن زن كارگرى نياز دارد.
پس از صحبت با او قرار بر اين شــد كه علي7 آب از درون چاه آورد و آن خاك را 
گل كرده تا براى ديوار كشــى آماده شــود و در ازاى هر دلو آب يك خرما اجرت و مزد 

گيرد.
حضرت جمعًا شانزده دلو از چاه آب آورد آن گاه مشغول تهيه گل شد پس از اتمام كار 

آن زن شانزده خرما به آن حضرت داد امام نيز به مدينه بازگشت.
علي7 جريان را براى پيامبر9 تعريف كرد آن گاه هر دو نشسته و با هم آن خرماها 

را خوردند.3

1. بحارأالنوار، ج40، ص223.
2. ابوالقاسم حالت.

3. كشف الغمه / مناقب ابن شهر آشوب ج1، ص390.
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آفرينشازوجــودحيدركرارگل1  اينقدردانمكهبرفرقكمالخويشزد

   127ـ پيروى از علي7  

علي7 مي فرمايد: روزى خدمت رسول خدا9 رسيدم و بر ِگرد آن حضرت جمعيتى 
از قريــش را ديــدم. حضرت به من نگاهى كرد و فرمود: يا علــى! همانا مثل تو در اين 
امت مانند حضرت عيســى بن مريم اســت زيرا عده اى او را بسيار دوست داشتند و افراط 
در دوســتى او نمودند و هالك شدند و دسته اى او را دشمن داشتند و هالك شدند و اما 
عده اى دنباله رو او بودند پس نجات يافتند اطرافيان آن حضرت خنديدند و گفتند: يا رسول 

اهلل، على را با انبياء و رسوالن خدا تشبيه مي نمايى؟! 2

   128ـ على7 خير البريه است   

ابوبكر هذلى از شــعبى روايت كرد: مردى نزد رســول خدا9 آمــد و عرض كرد: يا 
رسول اهلل9 به من مطلبى بياموز تا خداوند به سبب آن مرا نفعى بخشد. حضرت فرمود: 
بر تو باد به بخشش و كرم كه در دنيا و آخرت به تو نفع مي بخشد ناگاه علي7 وارد شد 
و عرض كرد: يا رسول اهلل حضرت فاطمه  زهرا3 شما را مي خواند پيامبر خدا9 برخاست 
آن گاه آن مرد گفت: يا رســول اهلل9 اين مرد كه آمد چه كسى بود در پاسخ او حضرت 
فرمود: او كسى است كه خداى متعال در حق او در قرآن كريم فرموده»ان الذين آمنوا و 

عملوا الصالحات اولئك هم خري الريه.« 3

   129ـ اولين پيشتاز عامل   

ابن شــهر آشوب به ســند خود مي نويسد: رســول اكرم9 به حضرت علي7 خبر 
شــهادت برادرش جعفر طيار را در جنگ موته داد. حضرت وقتى، خبر شهادت برادر خود 
را شــنيد فرمود: انا لله و انا اليه راجعون و در روايت ديگر از حضرت صادق7 وارد شده 

1. جوياي تبريزي.
2. بحارأالنوار، ج25، ص264.
3. كشف الغمه، ج1، ص302.
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است كه:  انا لله و انا اليه راجعون را پيش از حضرت علي7 كسى نگفته بود. 1

   130ـ همراه پيامبر9   

پيامبر اســالم9 پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در محراب عبادت به راز و نياز با 
خداوند مشــغول مي بود و اميرالمؤ منين علي7 براى رسيدگى به حوائج مردم، پشت سر 
پيغمبر9 رو به مردم مي نشست و مردم حوائج خويش را از آن حضرت سؤ ال مي كردند. 

علي7 دعاهاى زير را از پيامبر9 نقل كرده اند و مي فرمايند.
رسول خدا9 وقتى وارد مسجد مي شد مي گفت: »اللهم افتح ىل ابواب رحمتك؛ خدايا 

درهاى رحمتت را بر من بگشا.«

و به هنگام خروج از مسجد مي گفت: »اللهم افتح ىل ابواب رزقك؛ خدايا درهاى روزيت 
را بر من بگشا« 2

   131ـ هم سفره پيامبر9   

روزى رسول خدا9 و اميرالمؤمنين 7 خرما مي خوردند هر خرمايى را كه رسول خدا9 
مي خورد به آرامي  هسته اش را نزد علي7 مي نهاد تا اين كه خرماها تمام شد ولى پيش 
حضرت رسول9 هيچ هسته خرمايى نبود و همه نزد علي7 بود. رسول خدا9 فرمود: 
هر كه هسته اش بيشتر بود او پرخور است. حضرت امير7 گفت: هر كه خرما را با هسته 
خورده او پرخورتر اســت. وقتى حضرت علي7 اين كالم را گفت: رسول خدا9 تبسم 

فرمود و فرمان داد تا هزار درهم به آن حضرت انعام بدهند. 3

   132ـ صدقه قبل از سؤ ال كردن   

علي7 مي فرمايد: به درســتى كه در قرآن مجيد آيه اى است كه به آن عمل ننموده 
هيــچ كس نه قبل از من و نــه بعد از من 4 زيرا من يك دينــار را به ده درهم فروختم 

1. مناقب ابن شهر آشوب / بحارأالنوار، ج41، ص4.
2. سنن النبي، ص321و336.

3. كتاب الخزاين، مرحوم نراقي، ص325.
4. مجادله / 13. )اشفقم ان تقدموا بين يدي نجويكم صدقات...(
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)انفاق كردم( و قبل از هر ســؤ الى كه از پيامبر اسالم9 كردم يك درهم به فقير دادم، 
رســول خدا9 به حضرت علي7 فرمود: يا على، به من وحى رســيده هر كس قبل از 
هر پرسشــى، اول بايســتى صدقه اى به فقير بدهد و من قصد دارم مقدار صدقه را يك 
دينار قرار دهم. علي7 عرض كرد: يا رســول اهلل9 اگر مقدار صدقه يك دينار باشد؟ 
مردم سؤ الى نمي كنند. حضرت فرمود: پس مقدار آن چقدر باشد؟ حضرت علي7 عرض 
كــرد: يك دانه گنــدم يا يك دانه جو )حتي مردم با اين مقدار كم نيز حاضر نشــدند از 
رسول خدا9 سوال كنند(، باز هم كسى حاضر به سؤ ال كردن از رسول خدا9 نشد مگر 

علي7 كه ده سؤ ال نمود و آيه مذكور در شأن او نازل گرديد .1

   133ـ رمز فتح   

علي7 مي فرمايد: در جنگ بدر آمدم تا ببينم رســول اكرم9 در آن صحنه جنگ 
و در مقابل دشــمنان نيرومند خود چه مي كند. ديدم آن حضرت ســر به سجده گذارده 
و پيوســته مي گويد: يا حى يا قيوم. حضرت علي7 مي فرمايد: چند بار رفتم و برگشــتم 
پيامبر9 همچنان سر به سجده داشت و جز )يا حى يا قيوم( چيز ديگرى نمي گفت آنقدر 

به اين ذكر مقدس ادامه داد تا خداوند او را در جنگ فاتح و پيروز ساخت. 2

  134ـ ايثار علي7  

روزى علي7 وارد خانه خود شــد و ديد حســن و حســين 8 نزد فاطمه زهرا3   
گريه مي كنند. حضرت ســؤ ال كرد چرا روشنايى چشمان من مي گريند؟ فاطمه زهرا3 
گفت: اين ها گرسنه اند و يك روز اســت كه چيزى نخورده اند! علي7 پرسيد: پس اين 
ديگ بر سر آتش چيست؟ گفت: در ديگ تنها آب است كه براى دل خوشى فرزندانم بر 
سر آتش نهاده ام! علي7 دلتنگ شد، امام عبايى داشت آن را به بازار برد و فروخت و با 
6 درهم آن خوراكى تهيه كرد. وقتى كه به ســوى خانه باز مي گشت فقيرى به حضرت 
گفت: آيا كســى در راه خدا وام مي دهد كه چند برابــر گردد؟ علي7 همه آن خوراكى 

1. دايرة املعارف علوي، ج10، ص390.
2. تفسري روح البيان، ج1، ص271.
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را به او داد و چون به خانه رســيد فاطمه 7 پرسيد: يا على! توفيق يافتى و چيزى آماده 
كــردى؟ گفت: آرى. ليكن همه آن را به بينوايى دادم. فاطمه 7 گفت: چه خوب كردى 
تو هميشــه توفيق كار خير مي يابى! علي7 برگشت تا براى نماز به مسجد برود، در راه 
كســى را ديد كه گفت: يا علي7 اين شــتر را مي فروشم. علي7 گفت: من فعال پولى 

ندارم، آن شخص گفت:
به تو فروختم هر وقتى كه پولى به دستت رسيد به من بده! علي7 آن شتر را به 60 
درهم خريد و حركت كرد كه ناگهان شــخصى ديگر رسيد و عرض كرد: يا علي7 اين 
شــتر را به من بفروش. علي7 گفت: به چه قيمت مي خرى؟ گفت 120 درهم. علي7 
شتر را داد و پول را گرفت و نيمي از آن را به برگشت وام و نيم ديگر آن را براي كار خود 
برداشــت در اين وقت رسول خدا9 رسيد و ماجرا را از علي7 شنيد و فرمود: فروشنده 

جبرئيل و خريدار ميكائيل بود و اين پول آن وامي  بود كه به آن فقير بخشيدي. 1

  135ـ برترين مخلوق خداوند   

امــام رضا7 از پدران بزرگــوارش و آنان از حضرت على7 نقــل مي فرمايند كه 
رســول خدا9 فرمود: خداى تعالى آفريده اى از من برتر نيافريــد و هيچ آفريده اى نزد 
خداى تعالى از من گرامي تر نيســت. علي7 مي گويد: من عرض كردم: يا رسول اهلل7 
آيا تو برترى يا جبرئيل فرمود: يا علي7 همانا كه خداى تبارك و تعالى پيامبران مرسلش 
را بر فرشــتگان مقربش برترى داد و مرا بر همه پيامبران و مرســلين برترى بخشيد و 
پس از من برترى از آن تو و امامان پس از تو اســت، و همانا فرشــتگان خدمتگزاران ما 
و خدمتگزاران دوســتان ما هستند. اى علي7 آنان كه حامالن عرشند و آنان كه در گرد 
عرش اند به ثناى پروردگارشان تسبيح مي گويند و از براى كسانى كه به واليت ما ايمان 
آورده انــد آمرزش مي طلبند اى علي7 اگر ما نبوديم خداى تعالى نه آدم7 را مي آفريد 
و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و نه آسمان و زمين را پس چگونه ما برتر از فرشتگان 
نباشــيم و حال آن كه ما پيش از آنان پروردگار خود را شــناختيم و او را تسبيح گفتيم و 
تحليل و تقديس كرديم زيرا نخستين چيزى كه خداى تعالى آن را آفريد ارواح ما بود...

1. تفسري كشف االرسار، ج1/ حلية االبرار، ج2، ص276.
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توضيح: )ســؤ االت حضرت علي7 از رســول خدا9 كه در فرازهاى مختلف اين 
مجموعه اشاره شده، در باب مصلحتى انجام مي گرفته موالى ما اميرالمؤمنين 7 و امام 
كشف و يقين از اين جهت سؤ ال مي كرده اند كه اين حقايق در نظر ديگران مكشوف افتد 
و گرنه خود او حقايق علوم و رازهاى پنهانى را در همان مقام عقلى و شأن غيبى كه دارد 
از رســول خدا9 استفاده مي فرمود پيش از آن كه به عالم مثال و نشئه خيال قدم بگذارد 
تا چه رسد به آن كه استفاده آن حضرت منوط به اين باشد كه آن حقايق به شكل الفاظ و 
كالم در اين دنيا تنزل نمايد تا مورد استفاده شان قرار گيرد. و مؤّيد مطلب حديث نبوى 

است كه فرمود: من شهر علمم و على در آن است( 1

   136ـ از من سؤ ال كن   

رســول خدا9 به اميرالمؤمنين 7 مي فرمايد: يا عىل! اذا انامت فاستق ست قرب من 
ماء برئ غرس فغلسنى و كفنى و حنطّنى فاذا فرغت من غسىل فخذ بجوامع كفنى و اجلسنى 

ثم سلنى عام شئت فو الله ال تسالنى عن ىش ء اال جبتك  فیه2

يا علي! بعد از آن كه رحلت كردم من را غســل بده و وقتى تجهيز تمام شــد و كفن 
كردى اطراف كفنم را بگير و مرا بنشــان وقتى اطراف كفنم را گرفتى و مرا نشاندى هر 

چه خواستى از من بپرس و من هر چه گفتم ياد داشت كن.

   137 ـ به وصيت پيامبر9 عمل كرد   

ابن عمار گويد: شــنيدم از حضرت صادق7 كه مي فرمــود: در وصيت پيامبر9 به 
علي7 اين بود كه فرمود:

اى على ! سفارش مي كنم كه در خود، خوى ها و رفتارهايي را، نگاهداري. پس از آن 
گفت: خداوندا ياري فرما او را.

اما آن صفت ها: راســت گفتارى اســت، خارج نشــود از دهان تو دروغى هيچگاه و 
پرهيزگارى اســت، جرأت مكن بر خيانت هرگز. و ترســناكى از خداوند چنانچه گويى او 

1. مصباح الهدية، امام خميني)ره(.
2. كحل البرص، محدث قمي، ص180.
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را مي بينى. و گريه بســيار از ترس خداوند زيرا براى تو به هر قطره اشكى هزار خانه در 
بهشت بر پا شود. و بخشيدن مال و خونت در راه دينت. و اجرا روش من در نماز و روزه 
و صدقه ام، اما نماز پنجاه ركعت )واجب و نوافل و نمازهاي مستحبي آن( و بعد روزه پس 
سه روز در ماه روز، پنج شنبه در اول هر ماه و چهارشنبه در وسط ماه و پنج شنبه آخر آن، 
و اما صدقه به قدر طاقت خود تا آن كه گويى اســراف كردم و حال آن كه اسراف نكردى 

و مالزم باش با نماز شب و مالزم باش با نماز شب و مالزم باش با نماز شب.
و بــر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهــر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد خواندن 
قرآن در هر حال و بر تو باد بلند نمودن دســت ها در نماز و برگرداندن آن ها و بر تو باد 
مسواك نمودن در نزد هر وضويى و بر تو باد نيكويى هاى اخالق پس آن را انجام بده و 

از بدي هاى اخالق، دورى كن...1

   138 ـ كارهاى امام على7 در خانه   

اميرالمؤمنيــن 7 براى منــزل خود هيزم فراهم مي كرد و آب مي كشــيد و خانه را 
جاروب مي كرد و فاطمه 3 آرد مي كرد و ســپس آن را خمير نموده و نان مي پخت و با 
وجود چنين كارهايى به تربيت كودكان و شســتن و نظافت آن ها نيز همت مي گماشت 
لــذا حضرت امير7 در خانه هر وقت فراغتى مي يافت به حضرت زهرا3 در امور خانه 
كمك مي نمود. روزى رســول خدا9 وارد خانه شد وديد علي7 و فاطمه زهرا3 هر دو 
مشغول آسياب كردن هســتند از آن ها پرسيد: كدامتان خسته تر هستيد؟ علي7 عرض 
كرد: فاطمه يا رســول اهلل. پيغمبر به دختر خود فرمود: دختر جان بلند شو و خود جاى او 

نشست و با علي7 مشغول آسياب كردن شد. 2
حضــرت زهرا3 نيز در كليه امور اعم از جنگ و امور بيرون از منزل همســر خود 
را يــارى مي كــرد چنآن كه بعد از غــزوه احد علي7 در دفاع از رســول خدا9 و قتل 
ســران قريش زياده از حد تالش كرد شمشير خون آلود خود را براى شستن به حضرت 
فاطمــه 3 داد و فرمــود »خذى هذا السيف فقد صدقنى اليوم اين شمشــير را بگير كه 
امروز )ايمان و شــجاعت( مرا تصديق نمود. « رســول خدا9 نيز فرمود: اى فاطمه 3 

1. روضه كايف، ص79، حديث33.
2. بحارأالنوار، ج43، ص5،  ص151. 
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بگير شمشير على را، كه امروز شوهرت دين خود را ادا نمود و خداوند بوسيله شمشير او 
بزرگان قريش را به هالكت رسانيد. 1

   139 ـ  فاطمه 3 همسر خوبى است   

علي7 مي گويد: از پول زره من كه رســول خدا9 مقدارى را به جهت تهيه وسايل 
به ام ســلمه داده بود، به هنگام تهيه وليمه ده درهم را به من داد و فرمود: يا على با اين 
پول مقدارى روغن و خرما و كشــك تهيه كن. و من دستور آن حضرت را انجام داده و 
آن ها را خريده و آوردم آن گاه رســول خدا9 سفره چرمي خواست و خود آستين باال زد و 
از آن خرما و كشــك و روغن غذايى تهيه كرد خود نيز گوسفند چاقى تهيه نمود. آن گاه 
به من فرمود: هر كســى را كه مي خواهى دعوت كن. علي7 مي گويد: من به مســجد 
آمدم و ديدم جمع كثيرى از صحابه در مســجد حضور دارند، و من از اين كه گروهى را 
دعوت كنم و عده اى را خبر نكنم شــرمگين شدم لذا روى بلندي رفته و گفتم اى مردم 
همگى براى صرف وليمه فاطمه 3 بياييد مردم برخاستند و به راه افتادند و من از كثرت 
جمعيت و كمي غذا خجالت مي كشــيدم چون رسول خدا9 از اين مطلب آگاهى يافت 
فرمود: علي جان من از خداى مي خواهم كه اين غذا را بركت دهد. علي7 مي گويد: تمام 

آن جمعيت از آن غذا خوردند و سير شدند و چيزى هم از غذا كم نشد...
چــون آفتاب غروب كــرد زوجات پيامبر9 فاطمه 3 را زينــت كرده و عطر آگين 
نمودند و رســول خدا9 علي7 را در سمت راســت و فاطمه 3 را در سمت چپ خود 
نشــانيد و پيشانى آن ها را بوسيد و دست دخترش را در دست علي7 گذاشت و فرمود: 
علي7 جان فاطمه همسر خوبى است و آن گاه به دخترش فرمود: علي7 شوهر خوبى 

است و در حق آن ها دعا كرد.2

   140 ـ روزى رسانى جبرئيل   

عصر پيامبر9 بود روزى علي7 در مدينه نياز شديد به معاش زندگى پيدا كرد ولى 
پولى نداشت در همين حال از خانه بيرون آمد يك دينار پول يافت به همه جا اعالم كرد 

1. كشف الغمه، ص56.
2. بحارأالنوار، ج43، ص132.



127

كه اين يك دينار مال كيســت؟ هيچ كس نيامد با تقاضاى حضرت زهرا3 بنابراين شد 
كه حضرت علي7 با آن يك دينار آرد خريدارى كند و بعد اگر صاحب آن پيدا شد آن را 
به او بدهند. حضرت علي7 به اين قصد از خانه بيرون آمد مردي را ديد كه مقدارى آرد 
به قيمت يك دينار مي فروشــد. علي7 آرد را خريد و يك دينار را به او داد ولى آن مرد 
يك دينار را نگرفت و ســوگند ياد كرد كه پولى نمي گيرد. علي7 آرد و دينار را به خانه 
آورد و جريان را به فاطمه 3 گفت: فاطمه 3 تعجب كرد، افراد خانه علي7 آن آرد را 
نان كرده و خوردند پس از تمام شــدن آن باز علي7 اعالم كرد كه دينارى يافته ولى 
كســى بعنوان صاحب آن به حضرت مراجعه نكرد. علي7 به قصد خريدن آرد رفت باز 
همان مرد را ديد و قضيه مثل روز قبل شــد و علي7 به همراه آرد و پول به منزل آمد. 
فاطمه 3 تعجب كرد! و گفت يا علي7 هم آرد را آوردى و هم دينار را؟ علي7 فرمود: 
فروشنده آرد ســوگند ياد كرد كه دينار را نمي گيرم. فاطمه 3 فرمود: مي خواستى تو در 
ســوگند از او پيشى بگيرى افراد خانواده علي7 آرد را نان كرده و خورند و در اين مدت 
علي7 اعالم مي كرد كه دينارى يافته ولى صاحبش پيدا نشد هنگامي كه نان تمام شد، 
علي7 براى بار ســوم به قصد خريد آرد از خانه بيرون آمد مجدداً همان مرد را ديد كه 
آرد مي فروشــد حضرت فرمود: سوگند به خدا اين بار بايد پول را بگيرى سپس آن دينار 
را به طرف آن مرد انداخت و به سوى خانه بازگشت رسول خدا9 فرمود: يا على آيا آن 
مرد را شــناختى؟ او جبرئيل بود آن آرد رزقى بود كه خداوند به وسيله جبرئيل براى شما 
فرســتاده بود سپس فرمود: سوگند به خداوندى كه جانم در دست اوست اگر سوگند ياد 
نمي كردى هر روز تا آن دينار در دست تو بود جبرئيل را همان گونه مي يافتى كه آرد به 

تو مي دهد و دينار را نمي گرفت. 1

   141 ـ ارتحال حامي  پيامبر9  

هنگامي كه ابوطالب7 پدر بزرگوار حضرت علي7 در اواخر سال دهم بعثت از دنيا 
رفــت على7 به حضور پيامبر9 آمد و به او خبر داد. پيامبر9 از اين حرف فوق العاده 

1. مناقب ابن مغازيل شافعي، ص367.
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ناراحت شــد و اندوهى جانكاه سراســر وجود پيامبر9 را فرا گرفت، آن گاه به علي7 
فرمود: »برو امور غســل و حنوط و كفن او را انجام بده، ســپس وقتى كه او را در تابوت 
گذاشــتى مرا خبر كن.« علي7 اين دستورات را انجام داد وقتى كه پيامبر9 كنار جسد 
ابوطالب7 آمد و چشمش به تابوت افتاد سخت متأثر گرديد و قطرات اشك از چشمانش 
سرازير شد و خطاب به ابوطالب7 گفت: »تو به خوبى صله رحم كردى و به جزاى خير 
نائل شــدى سرپرستى از كودك يتيم كردى و او را بزرگ نمودى و از او حمايت و يارى 
كــردى، پس به جمعيت حاضر رو كرد و فرمود: ال شفعن لعمي شفاعة بها الثقلني ؛ قطعا از 

عمويم شفاعتى خواهم منود كه همه جن و انس از آن تعجب كنند. « 1

   142 ـ على7 مبين حدود الهى   

پيامبر9 علي7 را به فرماندهى لشــكرى به يمن فرستاد. هنگام بازگشت علي7 
براى مالقات پيغمبر9 عزم مكّه كرد در نزديكى هاى مّكه فردى را به جاى خويش به 
سرپرستى لشكر اسالم گذاشــت و خود براى گزارش سفر زودتر به سوى رسول اهلل9 
شتافت آن شخص لباس هاى حله را كه علي7 همراه آورده بود در بين لشكريان تقسيم 
كرد تا با لباس هاى نو وارد مّكه بشوند وقتى كه علي7 برگشت و اين منظره را ديد به 
اين عمل اعتراض كرد، فرمود: آن ها نبايســتى قبل از آن كه از پيامبر9 كسب تكليف 
كنند درباره اشياء و غنائم كه از آن بيت المال بود تصرفى كنند، از اين رو علي7 دستور 
داد تا حله ها را از تن خود بيرون كنند و آن ها را تحويل دهند تا پيامبر اسالم9 خودشان 
درباره آن ها تصميم بگيرد لشــكريان علي7 از اين دستور امام ناراحت شدند لذا وقتى 
به حضور پيامبر9 رسيدند فورًاَ از خشونت امام علي7 در مورد حله ها شكايت كردند.

پيامبر9 فرمود: مردم از علي7 شــكوه نكنيد بخدا سوگند او در راه خدا شديدتر از 
اين است كه كسى درباره وى شكايت كند. 2

   143 ـ علي7 خنثى كننده توطئه   

در آغاز بعثت، مشركان همواره در صدد آزار پيامبر9 بودند، حتى تصميم گرفتند كه 

1. الغدير، ج7، ص386.
2. مناقب امرياملومنني7 / الكويف، ج1، ص443.
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آن حضرت را به قتل برسانند ولى وجود بنى هاشم )قبيله پيامبر( مانع مي شد كه آن ها آن 
حضرت را بكشند مثال ابولهب عموى پيامبر9 با اين كه مشرك بود، ولى حاضر نبود كه 
برادر زاده اش حضرت محمّد9 را بكشند. همسر ابولهب بنام»ام جميل« به مشركان قول 
داد كه در فالن روز )مثال روز يكشــنبه( شــوهرم را در خانه مي نشانم و سرگرم مي كنم 
تا از بيرون خانه كامال غافل بماند، آن گاه شــما محّمد9 را در غياب شــوهرم بكشيد. 
روز يكشنبه فرا رسيد، ام جميل شــوهرش را در خانه با نوشيدني ها و خوراكي ها و قصه 
گويي ها ســرگرم كرد مشــركان در بيرون در صدد اجراى طرح قتل پيامبر9 بر آمدند. 
ابوطالب7 كه در ظاهر در صف مشركان بود و در باطن، ايمان به خداوند داشت و بطور 
تاكتيكى رفتار مي كرد از جريان اطالع يافت، فورى به پسرش علي7 )كه كودكى حدود 
13 ساله بود( فرمود: به خانه عمويت ابولهب برو اگر در خانه بسته بود در را بزن هر گاه 
باز كردند وارد خانه شو و اگر باز نكردند در را بشكن و وارد خانه شو و نزد ابولهب برو و 
بگو پدرم گفت: »ان امرءا عينه ىف القوم فليس بذليل؛ كســى كه عمويش )مثل تو( رئيس 
قوم باشد، خوار نخواهد شد.« علي7 به سوى خانه ابولهب روانه شد، ديد در خانه بسته 
اســت در را زد كســى در را باز نكرد در را فشار داد تا شكست آن گاه وارد خانه شد و نزد 
ابولهــب رفت، ابولهب تا علي7 را ديد گفت: بــرادرزاده چه خبر؟ علي7 فرمود: پدرم 
گفت: »كســى كه عمويش )مثل تو( رئيس قوم اســت خوار نخواهد شد( ابولهب گفت: 
پدرت راست مي گويد: مگر چه شده، علي7 فرمود: مي خواهند برادرزاده ات محّمد9 را 
بكشند و تو غذا مي خورى و نوشابه مي نوشى؟ احساسات ابولهب به جوش آمد و برخاست 
و شمشيرش را برداشت تا از خانه بيرون بيايد  ام جميل سر راه او را گرفت ابولهب بسيار 
عصبانى بود سيلى محكمي  به صورت  ام جميل زد كه چشم او لوچ گرديد و تا آخر عمر 
لوچ بود، آن گاه ابولهب از خانه بيرون آمد، وقتى كه مشركان او را شمشير بدست ديدند و 
آثار خشم را در چهره  اش مشاهده كردند نزد او آمده، گفتند چه شده كه ناراحتى؟ ابولهب 
گفت: شنيده ام شــما تصميم گرفته ايد برادرزاده ام را بكشيد والالت و العزى لقد هممت 
ان اسلم ثم تنظرون ما اصنع؟ سوگند به دو بت الت و عزى تصميم گرفته ام قبول اسالم 

كنم سپس مشاهده خواهيد كرد كه با شما چگونه رفتار مي نمايم.«
مشــركان ديدند اســالم آوردن ابولهب خيلى گران تمام مي شود به دست و پاى او 
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افتاده و عذر خواهى كردند و ســرانجام ابولهب آرام گرفت و از تصميم خود منصرف شد 
و به خانه اش بازگشت.« 1

   144 ـ خبر از فتنه ها مي دهد   

علي7 مي فرمايد: روزى رســول خدا به من فرمود: يا علي7 نبرد با اهل فتنه بر تو 
واجب شده است، چنآن كه جهاد با مشركان بر من واجب گشته بود. پرسيدم: اى فرستاده 
خدا9! اين چه فتنه اى اســت كه جهاد در آن بر من واجب گشته است؟ فرمود: گروهى 
هســتند كه شهادت بر وحدانيت حق و رسالت من مي دهند در حالى كه با سنت و سيره 
من بــه مخالفت بر مي خيزند. عرض كردم، با اين كه آن ها مثل من بر حقانيت اســالم 
شهادت مي دهند پس چرا با ايشان پيكار كنم؟ فرمود: بخاطر بدعتهايى كه در دين وارد 
مي كنند و سرپيچى از فرمان الهى مي كنند. عرض كردم شما پيشتر به من وعده شهادت 
در راه خدا داده ايد كاش از خدا مي خواســتيد تا زمان آن فرا رسد و در ركاب شما تحقق 
پذيرد حضرت فرمود: پس چه كســى با ناكثين و قاســطين و مارقين بجنگد؟ وفاى به 
آن وعده هم حتمي اســت و تو به فيض شهادت نايل خواهى شد... آن گاه فرمود... پس 

پذيراى خصومت ها باش كه تو همواره مورد دشمنى و خصومت خواهى بود.2

   145 ـ على! حجت بر مردم   

روزى رســول خدا9 به علي7 فرمود: يا علي! من براى تو حجت مي آورم و حجتم 
نبوت من است و تو براى مردم خويش حجت مي آورى و حجتت براى آنان هفت حجت 
خواهد بود، بر پا داشــتن نماز، پرداخت زكات، نيكى كردن و از بدى بازداشتن و دادرسى 
َوَجلَّ و رها نكردن  در ميان رعايا و تقســيم بيت المال بطور مســاوى و اطاعت خداى َعزَّ

دستور خداوند.
اى علــي7! مگر نمي دانى كه در روز قيامت ابراهيم7 بــه نزد ما مي آيد و طبق 
دعوتى كه مي شود بر جانب عرش مي ايستد سپس جامه اى بهشتى بر تنش مي كنند و با 
زيور بهشتى اش بيارايند، ناودانى زرين از بهشت براى او روان گردد، كه آبى شيرين تر از 

1. روضه كايف، ح277.
2. بحارأالنوار، ج32، ص308.
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عسل و سفيدتر از شير و سردتر از يخ، از آن فرو مي ريزد و من نيز دعوت شوم و بر جانب 
چپ عرش مي ايستم و رفتارى كه با ابراهيم شد با من نيز همان شود، سپس تو اى على 
خوانده شــوى و با تو نيز چنين كنند. يا علي! آيا راضى نيستى كه همزمان با دعوت من 
تو نيز دعوت شــوى و چون مرا بپوشــانند تو را نيز بپوشانند و چون مرا بيارايند تو را نيز 
َوَجلَّ به من دستور داده كه تو را بخود نزديك كنم و از خودم دورت  بيارايند كه خداى َعزَّ
نســازم و بى دريغ به تو دانش بياموزم و بر تو است كه نيكو فراگيرى و بر من الزم است 

كه فرمان پروردگارم را گردن نهم. 1

   146 ـ معيار قطعى دين خدا   

روزى پيامبر9 به يكى از ياران خود فرمود: اى بنده خدا، دوستى و دشمنى و جنگ 
و صلــح خود را براى رضاى خدا و در راه خدا انجام بده، زيرا واليت خدا شــامل حالت 
نخواهــد، گرديد، مگــر از اين رهگذر و هيچ كس تا چنين نشــود مزه ايمان را نخواهد 
چشيد اگر چه نماز و روزه اش زياد باشد... آن صحابى عرض كرد: يا رسول اهلل9 چگونه 
مي توانم بدانم كه دوســتى و كينه ورزيم در راه خداســت يا نه؟ و ولى خدا كيســت تا 
دوستدار او باشم؟ و دشمن وى كيست تا با او ستيز كنم؟ پيامبر خدا9 به علي7 اشاره 
كرد و فرمود: آيا او را مي بينى؟ گفت، بلى فرمود: دوستدار و مطيع او، محب و فرمانبردار 
خداوند اســت. پس علي7 را دوست بدار و دشــمن وى را دشمن دار و با هر كس كه 
دوست علي7 بود دوستى كن، حتى اگر چنين شخصى قاتل پدر و يا قاتل فرزندت باشد 

و با دشمن او دشمن باش اگر چه پدرت يا پسرت باشد.2

   147 ـ خيبر َكشاى علوى   

در جنــگ خيبر وضع حساســى در روزهاى اول آن بوجود آمــده بود و يك حالت 
شكستى در ميان مسلمانان پيدا شده بود و روحيه ها به علت عقب نشستن عمر و ابوبكر 
در جنگ ضعيف شــده بود، و بر عكس روحيه دشمن بسيار قوى گرديده بود و اسالم در 
مخاطره بود. شــب بود پيامبر9 فرمودند: فردا علم را به دســت كسى مي دهم كه خدا 

1. خصال صدوق، ص209.
2. معاين االخبار، ج1، ص37.
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او را دوســت دارد و من هم او را دوســت دارم و او نيز من و خدا را دوســت دارد. صبح 
فردا اميرالمؤمنين 7 از چشــم درد شديدى اظهار ناراحتى مي كرد، پيامبر9، علي7 را 
خواســت و با آب دهانى كه به چشــم هاى علي7 ماليد چشمان آن حضرت خوب شد. 
پيامبر علم را به دســت علي7 داد، علي7 مهياى جنگ شــد لذا پيامبر9 مي خواهد 
نكته اى را به علي7 بگويد. علي7 سواره و پيامبر پياده و علم در دست علي7 است 

و لشكر مهياى به ميدان رفتن!
پيامبر9 در اين موقع فرمودنــد: يا عيل! االن ان يهدى الله بك رجال خري لك من الدنيا 
و ما فيها؛ يا على! اگر خداوند بوســيله تو شــخصى را هدايت كند براى تو از دنيا و آنچه 

در دنياســت بهتر است لذا پيامبر9 فرمودند: مهمتر از جنگ اين است كه يا علي7 تو 
بتوانى كســى را هدايت كنى و به راه مستقيم بياورى )خري لك من الدنيا و فيها( از دنيا و 

آنچه در دنياست پاداشش بيشتر است.
علي7 پرچم سفيد را برافراشت و در دست گرفت پيامبر خدا9 به او فرمود:

جبرئيل همراه توست و پيروزى با توست خدا در دل آنان ترس و بيم افكنده است و 
بدان كه آنان در كتاب خويش خوانده اند نام كســى را كه مغلوبشان مي سازد و آن نام در 
كتاب آن ها ايليا )على( است چون به آنان رسيدى بگو! نام من على است به اراده خداوند 
خوار خواهند شــد. علي7 به ميدان تاخت و نخست با بزرگ يهود كه مرحب نام داشت 
روبرو شد و بعد از گفت و شنودى كه شد سرانجام با تيغ شمشير علي7 مرحب به زمين 
افتــاد، يهوديان به درون قلعه فرار كردند و پناه گرفتند و در قلعه را نيز بســتند، علي7 
پشــت در قلعه آمد و آن در را كه 20 نفر مي بســتند يك تنه از جا كند و بر روى خندقى 
كه يهوديان براى جلوگيرى از نفوذ مسلمانان كنده بودند افكند. آن گاه مسلمانان از روى 

آن گذشتند و به قلعه در آمدند... و پيروز شدند.1

   148 ـ مهريه حضرت فاطمه 3   

علي7 مي گويد: رسول خدا9 به من فرمود: يا على! برخيز و زره خود را بفروش من 
برخاستم و آن را فروخته و پولش را خدمت پيامبر9 آوردم )بعضى از مورخين قيمت زره 
را چهارصد و برخى چهارصد و هشتاد و بعضى هم پانصد درهم نوشته اند( رسول خدا9 

1. ارشاد مفيد، ص58، )ابورافع مي گويد: من به همراه 17 نفر از مسلمانان نتواستيم اين در را بلند كنيم(.
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بدون اين كه آن ها را بشــمارد مشتى را برداشت و به بالل داد و فرمود: براى فاطمه 3 
عطرى تهيه كن و سپس با دو دست خود باقيمانده درهم ها را برداشت و به ابوبكر داد و 
فرمود: براى فاطمه 3 آنچه جامه و اثاث خانه مورد نياز است خريدارى كن و عمار ياسر 
و عــده اى از اصحاب نيز همراه او رفتند تا اثاث را تهيه نمايند. اثاثيه حضرت تهيه شــد 
ابوبكــر و همراهانش آن ها را خدمت پيامبر7 آوردند و بــه آن حضرت عرضه نمودند 
رســول خدا9 در حالى كه آن ها را با دست خود زير و رو مي كرد فرمود: »بارك الله الهل 

البيت خداوند براى خانواده مبارك گرداند.«

علي7 نيز كف اتاق خود را همراه با حضرت فاطمه 3 شــن نرم ريخت و چوبى را 
از ديوارى به ديوار ديگر نصب كرد تا كه لباس هاى خود را روى آن بياندازند و پوســت 

گوسفندى را انداخته و متكايى از ليف خرما در كنار آن نهاد.1
البته در بين خواستگاران حضرت زهرا3 بعضى از آن ها بسيار ثروتمند بودند: از جمله 
آن ها عبدالرحمن  بن عوف بود كه به پيامبر9 عرض كرد: يا رســول اهلل اگر فاطمه 3 را 
به من تزويج كنى يكصد شــتر كه بارشــان كتان مصرى باشد به اضافه ده هزار دينار، 
مهريه او خواهم كرد. ولى آن حضرت نپذيرفت و يك مشــت از زمين سنگريزه برداشت 
و به عبدالرحمن داد او ديد ســنگ ها مرواريد و گوهر است. سپس پيامبر9 فرمود: »من 
يقدر عىل هذا ال يهمه كرثة املهر كســى كه بتواند ســنگريزه را مرواريد كند زيادى مهريه 

برايش اهميت ندارد.«

   149 ـ يا على! زبانش را قطع كن!   

روزى عرب بيابان نشــينى خدمت پيامبــر9 آمد و عرض كرد؛ آيا تو از جهت پدر و 
مادر بهترين ما و بزرگوارترين فرزندان پدران ما و در عصر جاهليت و اســالم رئيس ما 
نبودى؟ پيامبر9 خشمگين شــد و فرمود: اى اعرابى جلو زبانت چند پرده دارد؟ عرض 
كرد: دو تا؛ لب ها و دندان هايم، پيامبر9 فرمود: پس در دو پرده تو خاصيتى نيست، كه 
تندى اين زبانت را از ما بگيرد؟ آن گاه پيامبر9 فرمود: توجه داشــته باش كه به احدى 
در دنيا چيزى داده نشــده كه براى آخرتش زيان بارتر از زبان ول و رها شــده باشد. بعد 
آن حضــرت رو به علي7 نموده و فرمود: يــا على! برخيز »فاقطع لسانه؛ پس زبانش را 

1. بحارأالنوار، ج43، ص114.
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قطع كن« مردم گمان بردند كه علي7 زبان او را خواهد بريد ولى برخالف انتظار آنان، 
حضرت علي7 چند درهم به او داد.1

   150 ـ ولى خدا كيست؟   

روزى ابوذر به مسجد پيامبر9 آمد و گفت: اى مردم شب گذشته در خواب صحنه اى 
ديــدم كه تاكنون چنين چيزى را نديده بــودم. گفتند: در خواب چه ديدى؟ گفت: پيامبر 
خدا9 را نزديك خانه اش ديدم كه شــبانه بيرون آمد و دســت علي7 را گرفته بود با 
هم به قبرســتان بقيع رفتند من هم آن دو بزرگوار را زير نظر گرفته و از فاصله دورترى 
به دنبالشــان رفتم به سوى بقيع رفتند تا به قبرستان مّكه رسيدند سپس آن حضرت به 
آرامگاه پدر خود رسيد و نزديك آن دو ركعت نماز خواند ناگاه قبر شكافته شد و در همين 
حال عبداهلل را ديدم كه نشســته و مي گويد: گواهى مي دهم كه معبودي جز اهلل نيست و 
گواهى مي دهم محمّد9 بنده و پيامبر اوســت. رسول خدا9 به او گفت، پدرم! ولى تو 
كيست؟ عبداهلل گفت: پسرم ولى چيست؟ پيامبر9 فرمود: اين على ولى تو است. عبداهلل 
فورا گفت: گواهى مي دهم كه علي7 ولى من اســت. پيامبر9 گفت: پس به بوستان 
خودت بازگرد. سپس بر ســر آرامگاه مادرش آمنه برگشت و همان عملى را كه نزد قبر 
پدرش انجام داده بود تكرار كرد ناگاه قبر شكافت بى درنگ آمنه گفت: شهادت مي دهم 
معبودي جز اهلل نيســت و تو پيامبر و فرستاده خدايى. پيغمبر9 به او گفت: مادرم ولى 
تو كيست؟ پاسخ داد پسرم واليت چيست؟ فرمود: آن واليت )اشاره به حضرت علي7 ( 
على بن ابيطالب7 اســت. آمنه فوراً گفت و البته على ولى من اســت. سپس فرمود: به 
آرامگاه و گلزار خودت بازگرد، وقتى ســخن ابوذر به اينجا رســيد به او گفتند، تو دروغ 
مي گويى و با او دست به گريبان شدند و كتكش زدند آن گاه مردم خدمت پيامبر9 آمدند 
و عرض كردند: يا رسول اهلل9 امروز دروغى بر تو بسته شد فرمود، چه بود؟ گفتند: ابوذر 
درباره تو چنين و چنان نقل كرده. پيامبر9 فرمود: آســمان نيلگون هنوز بر ســر كسى 

سايه نيفكنده و به روى زمين غبار آلود كسى گام برنداشته كه راستگوتر از ابوذر باشد.2

1. معاين االخبار، ج1، ص171.
2. همان مدرك.
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   151 ـ جنگ على در وادى يابس   

علي7 در جنگ با كفار وادى يابس ابتدا جنگ را شــروع ننمود تا آن كه خورشــيد 
طلوع كرد وقتى روز شــد، علي7 به پرچمداران پيامبر9، فرمود: پرچم ها را بلند كنيد 
وقتى پرچم ها بلند شــد و مشركان آن پرچم ها را ديدند؛ شناختند، به همديگر گفتند، اين 
دشمن شماست كه شما در طلب او بوديد اينها محّمد9 و اصحاب او هستند، غالمي از 
مشــركان كه بدترين و كافرترين آنان بود. بيرون آمد و به اصحاب پيامبر9 چنين ندا 
داد: اى اصحاب ســاحر دروغگو كدام يك از شما محّمد9 هستيد او بايد خود را به من 
نشــان دهد. علي7 به ســوى او رفت و به او گفت: مادرت به عزايت بنشيند، تو ساحر 
دروغگو هســتى، محّمد9 حق را از جانب حق آورد. غالم گفت: تو كيستى، فرمود: من 
على بن ابيطالب برادر زاده رسول خدا9 پسر عمو و همسر دختر او هستم. غالم گفت: آيا 
تو داراى چنين منزلت و مقامي در نزد محّمد9 هستى؟ فرمود: آرى. غالم گفت: پس تو 
و محّمد9 بر يك دين واحد هســتيد و برايم فرقى نمي كند كه تو را ببينم يا محّمد9 

را. آن گاه غالم به سوى علي7 دويد در حالى كه رجزى به اين مضمون مي خواند:
»اى على، تو شــير درنده اى را ديدى كه در چنگال او احدى آرام نمي گيرد و شيرى 
از مردان خثعم را كه آئين محكمي  را يارى مي كند. هر كه مرا ببيند، غالمي  را ديده كه 

درندگان بر او رو آورند آن ها سالم نمي ماند« علي7 نيز در پاسخش چنين فرمود:
»و تو آن شير هاشمي  را مي بينى كه دلير و بى باك است من على هستم كه به خثعم 

نشــان خواهم داد كه به هر حركت شمشــيرم خون مي ريزد و هر زننده اى را مي كشم« 
آن گاه هر يك بر اســب سوار شدند و شروع به جنگ با شمشير كردند. حضرت علي7 
تنهــا يك ضربه به او زد و او را كشــت. آن گاه علي7 فرمود: آيا كســى با من مبارزه 
مي كند؟ برادر آن غالم مقتول آمد در حالى كه مي گفت: قســم به بت هاى بزرگ الت و 
عزى كه من به هنگام جنگ بســيار با حوصله هستم هر كس با من بجنگد انواع دردها 

را به او مي چشانم.
علي7 فرمود:

قسم حق ليس فيه ما ثم بالله رىب اننى ال قسم      

يعنى، »من به پروردگارم قســم مي خورم قسم حقى كه در اداى آن معصيتى نيست 
كه شــما از حمله ما سالم نمي مانيد« آن گاه هر دو ســوار بر اسب خود شده به پيكار رو 
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آوردند علي7 ضربه اى زد و او را هم به آتش جهنم فرســتاد. حضرت فرمود: آيا كسى 
هســت كه با من مبارزه كند؟ آن گاه حارث بن مكيــده كه رئيس، آن قوم بود و با 500 
سوار برابر مي كرد آمد و گفت: حتمًا بت بزرگ الت مرا يارى مي دهد و به هر شمشيرى 
حلقى را پاره مي كنم و به هر ضربه اى گردنى مي زنم. علي7 فرمود: به خدا قســم شما 

را با شمشير برنده ام از محّمد9 دور مي كنم...
آن گاه علي7 با ضربه اى او را هم به آتش جهنم فرســتاده و باز فرمود: آيا كسى با 
من مبارزه مي كند. پسر عموى حارث بن مكيده كه عمرو بن فتاك نام داشت، آمد و گفت: 
من عمرو، و پدرم فتاك است. شمشير به دستم، و سر هر كس كه حرمتمان را هتك كند 
مي برم. علي7 ضمن جــواب او را هم به جهّنم واصل كرد. علي7 تمامي جنگجويان 
آنان را كشــت و آنان را به اسارت برد و اموالشان را گرفت و اسيران آن ها را نزد رسول 

خدا9 آورد. 1

   152 ـ زنده شدن جهان  

امام على7 در روايتى فرمود: )مهدى و يارانش( به سوى مصر حركت مى كنند 
و آن حضــرت بــر منبرى در آنجا باال مى رود و مردم را مخاطــب قرار داده و براى آنها 
ســخن مى گويد زمين در اثر عدالت شاد و خرم مى گردد و آسمان باران رحمت خود را 
فرو مى بارد و درختان بارور مى شــوند و زمين گياهان خود را بيرون مى دهد و چهره خود 
را با گل و گياه براى اهل زمين مى آرايد حيوانات وحشى در امن و امان به سر مى برند به 
طورى كه در راه هاى روى زمين همانند چهارپايان اهلى به چرا مى پردازند نور دانش در 
دل هاى مؤمنان افكنده مى شــود به گونه اى كه هيچ مؤمنى نياز علمى به برادر دانشمند 
و عالم خود ندارد و در آن روز آيه: »و خداوند بى نياز كند هر كدام را از گشــايش خود« 

مصداق پيدا مى كند.2
و در روايتى ديگر امام به نحوه كشته شدن دجال كه قبل ظهور امام عصر است 
نيز اشاره فرمود: آگاه باشيد بعد از كشته شدن دجال قيامت كبرى به وقوع خواهد پيوست. 
يكى از اصحاب امام راجع به قيامت كبرى پرســيد امام فرمود: آن خروج جنبنده اى 

1. تفسري فرات كويف، ص597.
2. بشارة االسالم، ص 71. 
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از كوه صفا اســت كه انگشتر سليمان نبى و عصاى موسى همراه اوست او انگشتر را بر 
صورت هر مؤمنى كه بگذارد در صورت او نوشته مى شود: »اين فرد مؤمن است...«.1

در روايات به مدينه فاضله اى كه امام مهدى بنا مى گذارد اشاراتى شده ولى نمونه 
كوچك آن در زمان حيات نورانى امام على7 در كوفه رخ داده امام على7 در سخنانى 

فرمود: ما اصبح بالکوفه احد االّ ناعامً....
يعنى: در منطقه كوفه كه من حكومت مى كنم هيچ كس نيست مگر اينكه در نعمت 
اســت همانا فقيرترين مردم از بهترين گندم مى خورند و همه سايه باالى سر دارند و از 

آب فرات مى آشامند.2

   153 ـ جنگ ذات السالسل   

مردم وادى يابس عده اى حدود دوازده هزار نفر جنگجو و ســوار كار را بسيج كردند 
و با هم پيمان بســتند كه تا آخرين نفرشان با رسول خدا9 و علي7 بجنگند تا با اين 
شــكل رسم بت پرستى را مانند قبل از اســالم برقرار كنند. جبرئيل، پيامبر خدا9 را از 
تصميم آن ها با خبر كرد و به آن حضرت گفت: ابوبكر را با تعدادي از مسلمانان سوار كار 
آزموده از مهاجر و انصار به سوى آنان بفرست. رسول خدا9 به منبر رفت و قضيه اخبار 
جبرئيل را به مردم گفت ســپس فرمود: براى روز دوشــنبه آماده حركت شوند، در موقع 
حركت رســول خدا9 فرمود تا ابتدا اسالم را بر دشمنان عرضه نكرده اند جنگ را شروع 
نكنند. اگر آن ها اســالم را پذيرفتند كه جنگ نكنند در غير اين صورت آنقدر بجنگند تا 

همه را كشته و مردان آن ها را اسير و اموالشان را به تصرف خود در آورند.
ابوبكر پس از مواجهه با دشــمن با كوچكترين تهديد آن ها، از جنگ منصرف شد و 
به مدينه برگشت. رســول خدا9 به ابوبكر فرمود: با دستور من مخالفت كردى و آنچه 
را كــه به تو امر كرده بودم انجام ندادى بخدا قســم تو در اين باره معصيت مرا مرتكب 
شــدى »خالفت امرى و مل تفعل ما امرتك و كنت ىل عاصيا فيام امرتك« پيامبر9 مجدداً به 
منبــر رفت و به مردم فرمود: من به ابوبكر امر كردم كه با آن گروه در صورت نپذيرفتن 
اسالم بجنگد اما وقتى او با صد نفر از آنان برخورد كرد ترس در دلش راه يافت و فرمان 

1. کامل الدین صدوق، ص 522. 
2. بحارأالنوار، ج 40، ص 327. 



138

مرا ناديده گرفت. اكنون جبرئيل از ناحيه خداوند به من فرمان مي دهد كه عمر را بجاى 
ابوبكر بفرســتم، پس اى عمر تو نيز با چهار هزار ســرباز برو، مانند برادرت ابوبكر رفتار 
نكن. چرا كه او خدا و مرا نافرمانى كرد، ماجراى عمر نيز مانند ابوبكر گذشت و از ديدن 
آن قوم گمراه نزديك بود قلبش از جا كنده شود و از مقابل دشمن فرار كرد. جبرئيل خبر 
بازگشــت عمر را به پيامبر9 داد و پيامبر اســالم9 به منبر رفت و مردم را در جريان 
عمل خالف عمر گذاشــت و فرمود: عمر با اين كار خــدا را در عرش مخالفت كرد و با 
دســتور من مخالفت كرد و به رأى خود عمل نمود خدا رأى و انديشــه ات را زشت دارد 
»يا عمر! عصيت الله ىف عرشه و عصيتنى و خالفت امري و عملت برايك اال قبح الله رايك« 

ســپس رســول خدا9 فرمود: اكنون جبرئيل به من امر كرده كه علي7 را با اين گروه 
از مســلمين به سوى آنان بفرســتم، علي7 حركت كرد، و از راهى كه غير از دو گروه 
قبلى برگزيدند رفت، تا به نزديكى وادى يابس رســيدند بطورى كه دو ســپاه همديگر 
را مي ديدنــد. آن حضرت به يارانش فرمان توقف داد. صد نفر از ســپاه دشــمن همانند 
دفعات قبل )در زمان ابوبكر و عمر( جلو آمدند و از نام و نشــان لشكر مسلمين پرسيدند 
آن حضرت فرمود: من على بن ابيطالب پســر عموى رســول خدا9 و برادر و فرستاده او 
به ســوى شما هستم، شــما را دعوت مي كنم كه شــهادت به يگانگى خداوند و اين كه 
محّمد9 بنده و رســول اوست بدهيد تا هر آنچه براى ماست براى شما هم باشد. آن ها 

گفتند ما تو را مي خواستيم و در جستجوى تو بوديم.
سخن تو را شنيدم آماده جنگ سختى باش و بدان كه ما كشنده تو و يارانت هستيم... 
علي7 به آن ها فرمود: واى بر شــما مرا به واســطه جمعيت و تعداد خود تهديد كرده و 
مي ترســانيد... هر دو گروه به سپاه خود برگشتند چون تاريكى شب همه جا را فرا گرفت 
آن حضرت به لشــكر خود دستور داد كه به چهارپايان خود رسيدگى نمايند و اسب ها را 
براى ســوارى آماده و زين بگذارند چون صبح طالع شد نماز صبح به سرعت خوانده شد 
ســپس بر لشــكر يابس حمله بردند و آن ها هيچ نفهميدند تا اين كه صداى پاى اسبان 
را شــنيدند و هنوز همه لشكريان على، با سپاه دشمن درگير نشده بودند كه جنگجويان 

كشته و فرزندانشان اسير شدند.
حضرت علي7 طبق دستور رسول خدا9 عمل نمود و با اُسرا و اموال آن ها بسوى 
مدينه برگشــت. جبرئيل نازل شد و خبر پيروزى علي7 و مسلمين را به رسول خدا9 
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داد. حضرت علي7 به محض ديدن رسول خدا9 از مركب پايين آمد و رسول خدا نيز 
فرود آمد مسلمانان مدينه نيز همه با ديدن علي7 به تبعيت از رسول خدا9 پياده شدند 

رسول خدا9 ميان دو چشمان علي7 را بوسيد.
امام صادق7 فرمود: غنايمي كه در اين جهاد به دســت آمد در هيچ يك از جهادها 
نصيب مســلمين نشــد مگر در جنگ خيبر آن هم به دســت اميرالمؤمنين 7 و كشتن 

مرحب يهودى. 1

   154 ـ خبر پيامبر9 از شهادت علي7  

... اميرالمؤمنين 7 فرمودند: آن گاه )پس از خطبه خواندن رســول خدا9 در فضيلت 
ماه رمضان( من از جا برخاســتم و پرســيدم: اى رسول خدا9 بهترين كارها در اين ماه 
چيســت؟ حضرت فرمودند: اى ابوالحسن بهترين كارها در اين ماه ورع و پرهيزكارى از 
َوَجلَّ است و ســپس حضرت گريستند من پرسيدم: يا رسول اهلل9  محرمات خداوند َعزَّ

چه چيزى شما را به گريه واداشت؟
حضــرت فرمودند: اى علي! از حادثه اى كه در اين ماه بر ســر تو خواهد آمد گويى 
من هستم و تو مشــغول نمازگزاردن براى پروردگارت هستى و شقى ترين كس در بين 
گذشــتگان و آيندگان، بدتر از پى كننده شتر قوم ثمود از جا برمي خيزد و ضربتى بر فرق 
ســرت مي زند كه رويت از خون آن رنگين مي شــود. اميرالمؤمنين 7 فرمودند: آن گاه 
پرسيدم: اى رسول خدا9 آيا اين حادثه در هنگامي  رخ مي دهد كه دين من سالم است؟

حضرت فرمود: آرى در زمان ســالمت دينــت خواهد بود. آن گاه حضرت فرمود: اى 
علي! هر كس تو را بكشد مرا كشته است و هر كسى با تو كينه ورزد با من كينه ورزيده 
اســت و هر كسى به تو ناسزا گويد: به من ناسزا گفته است چرا كه تو به منزله خود من 

هستي... 2

   155ـ پيشنهاد قريش   

نقل شــده هنگامي كه پيامبر9 براى اولين بار حضــرت علي7 را به عنوان رهبر 

1. تفسري فرات كويف، ص601.
2. املراقبات، ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي.
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بعد از خود انتخاب كــرد جمعى از قريش به حضور پيامبر9 آمدند و عرض كردند: اى 
رسول خدا9 مردم تازه مسلمان هستند از اين رو راضى نيستند كه تو داراى مقام نبوت 
باشــى و مقام امامت به پسر عمويت على واگذار شود بهتر است در اين مورد مدتى صبر 
كنى بعد اعالم امامت علي7 را بنمايى تا قضيه مورد قبول مردم واقع شــود پيامبر9 
فرمود: من اين كار را به رأى خود انجام نداده ام بلكه فرمان خدا چنين است، آن ها گفتند: 
اگر پيشــنهاد ما را به خاطر اين كه مخالفت با دســتور خدا مي شود نمي پذيرى پيشنهاد 
ديگرى داريم و آن اين كه در امر خالفت مردى از قريش را با علي7 شريك گردان تا 
دل هاى مردم به سوى علي7 متوجه و آرام شود و در نتيجه امر خالفت و رهبرى آسيب 
پذيــر نگردد و مردم در اين مورد با تو مخالفت نكنند در اين هنگام جبرئيل از طرف خدا 
آمد و آيه )65 ســوره زمر( را نازل كرد»اگر مشرك شوى تمام اعمالت نابود مي شود و از 

زيانكاران خواهى بود.« 1

   156ـ زنده و پاينده باشى اى پسر ابيطالب7  

اميرالمؤمنيــن 7 فرمــود: روزى ابوبكــر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و ســعد و 
عبدالرحمن بن عوف و چند نفر ديگر از اصحاب به دنبال پيامبر9 كه در خانه ام ســلمه 
بود آمدند ليكن مرا ديدند كه بر در خانه نشسته ام سراغ پيامبر خدا9 را از من گرفتند به 
آن هــا گفتم صبر كنيد پيامبر9 االن از خانه بيرون خواهد آمد، پيغمبر9 نيز بى درنگ 
بيرون آمد و دســت بر پشت من زد و فرمود: زنده و پاينده باشى اى پسر ابيطالب7 كه 
تو پس از من مردم را محاكمه )محاّجه( كنى و با شش دليل بر آنان پيروز شوى كه هيچ 
يك از آن داليل را قريش ندارند و آن داليل عبارتند: از اين كه تو نخستين كس از آنان 
هســتى كه ايمان به خدا آورده اى و در اجراى دستورات از همه استوارتر و بر پيمان هاى 
خداوند از همه پايدارتر و به زيردســتان از همه مهربانتر و در قضاوت از همه داناتر و در 
مراعاِت حِق تســاوى در تقسيم از همه كس دقيقتر و مقام و منزلت تو در پيشگاه الهى 

از همه واالتر مي باشد. 2

1. تنزيه االنبياء، سيد مرتضي ص167.
2. خصال صدوق، ص376.
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   157ـ قبور ائمه معصومين: 

حضرت علي7 از پيغمبر9 نقــل مي كند كه پيامبر9 به من فرمود: اى علي7 
به خدا ســوگند تو در زمين عراق كشته شــده و همانجا دفن مي شوى عرض كردم: يا 
رســول اهلل9 چه مزيت و فضيلتى است براى كسى كه قبور ما را زيارت كرده و تعمير 
نموده و از آن مواظبت نمايد. حضرت فرمود: اى ابوالحسن7 خداوند قبر تو و فرزندانت 
را قطعه زمين هايى از زمين هاى بهشــت و مساحت و فضايى از ميد ان هاى آن قرار داده 
اســت، و خداوند دل هاى پاك نــژاد خلق و برگزيدگان بندگانش را قرار داده اســت كه 
اشتياق به شما پيدا كرده و خوارى و آزار در راه شما را متحمل مي شوند پس آن ها براى 
تقرب جســتن به خداوند و دوســتى با پيغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسيار زيارتش 

مي كنند... 1

   158ـ عجيب ترين مردم  

على بن ابيطالب7 از پيغمبر اكرم9 در وصيتى طوالنى روايت مي كند كه فرمود: اى 
علي! عجيب ترين مردم از جهت ايمان و بزرگترين مردم از جهت يقين گروهى هســتند 
كه در آخرالزمان مي باشــند. پيغمبر9 را درك نكرده اند و امام از آن ها پنهان است پس 

ايمان مي آورند به واسطه سياهى )نوشته ها( كه بر سفيد نگاشته )صفحات( شده است. 2

   159ـ اميرالمؤمنين راستين  

احنف بن قيس كه از صحابى ممتاز امام على7 بود مى گويد: روزى بر معاويه بن ابوسفيان 
وارد شدم از شيرينى و ترشى براى او آنقدر آوردند به حدى كه به تعجب افتادم. 

سپس دستور داد آن غذاى رنگين مرا بياوريد، احنف مى گويد: آن گاه غذايى براى او 
آوردند كه نفهميدم چه بود؟ 

احنف مى گويد: از معاويه كه خود را امير مؤمنان مى خواند پرسيدم اين چه غذايى است؟
او در پاســخ به من گفت: اين غذا روده مرغابى اســت كه با مغز پر شده و در روغن 

پسته پخته شده و روى آن» شكر پاشيده اند!!

1. اثبات الهداة، ج1، ص487.
2. من ال يحرضة الفقيه، ج، ص269.
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احنف مى گويد: من گريه ام گرفت و گريستم.
معاويه به من گفت: احنف براى چه مى گريى؟

گفتــم: درود خدا بر على بن ابيطالب7 آنچنان از جان خود مايه گذاشــت كه باعث 
تعجب همه شد. 

معاويه پرسيد: مگر على چگونه بود؟
احنف در پاســخ گفت: شــبى در موقع افطار بر على بن ابيطالب7 وارد شــدم امام 

على7 با ديدن من به من فرمود: احنف برخيز و با حسن و حسين شام بخور.
ســپس خود به نماز ايستاد وقتى نمازش تمام شد كيســه اى كه در آن را به مهرى 
بســته بودند را خواســت و از آن مقدارى نان جو در آورد و بار ديگر سر كيسه را بست و 

بر آن مهر زد. 
احنف مى گويد به امام عرض كردم اى اميرمؤمنان! من تو را انسان بخيلى نديدم چرا 

بر اين كيسه جو مهر مى زنى؟
امام در پاسخ من فرمود: از روى بخل نيست بلكه مى ترسم حسن يا حسين آن را به 

روغن آغشته كنند و يا نان كيسه را چرب كنند. 
عرض كردم: يا على! مگر اين كار حرام است؟

فرمود: خير ولى بر پيشــوا و رهبر حق واجب اســت كه در خوردن و پوشــيدن به 
ناتوان ترين افراد مردم تاسى كند و از مردم با چيزى كه در توان آنان نيست متمايز نشوند. 

معاويه به احنف گفت: 
اى احنف از كسى ياد كردى كه فضل او جاى انكار ندارد.1

   160ـ شأن نزول سوره هل اتى   

...و روز بيست و پنجم از ماه ذى الحجه خداوند بواسطه نزول سوره هل اتى از صدقه 
اهل بيت7 قدردانى فرمود، و هديه شــان را در راه خدا پذيرفت و وصف و مدح و ثناى 
آن ها را در كتابش فرو فرســتاد. شــرح اين ماجرا چنين است كه حسنين7 بيمار شدند 
و جد ايشــان و عموم مردم به عيادتشان آمدند. پيامبر9 از حضرت علي7 پرسيد: اى 

1. تذکره الخواص نوشته ابن جوزی، ص 110 / حلیه االبرار، ج 2، ص 233. خواننــدگان را جهت مطالعه بيشــتر 
درباره زندگى معاويه به داستان معاويه را بهتر بشناسيد در اين كتاب ارجع مى دهد.
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ابوالحســن چرا براى فرزندانت نذرى نمي كنى، علــي7 جواب داد: نذر مي كنم كه اگر 
َوَجلَّ سه روز را  فرزندانم از اين بيمارى شــفا يافتند به عنوان شــكرگزارى از خداوند َعزَّ
روزه بگيرم. فاطمه 3 و فضّه خدمتكار آن ها نيز همين نذر را كردند امام حســن و امام 
حسين7 وقتى شفا يافتند كه هيچ چيز در خانه آل محّمد9 نبود علي7 كسى را پيش 
شمعون خيبرى فرستاد تا از او سه پيمانه جو قرض كند و در بعضى روايت ها چنين آمده 
اســت كه: علي7 كسى را پيش همسايه يهودى اش كه پشم ريس بود و او را شمعون 
صدا مي كردند فرستاد، تا از او بپرسد آيا پشمي دارد كه بدهند فاطمه 3 دختر محّمد9 
آن را بريسد و در مقابل سه پيمانه جو مزد بگيرد يا نه؟ آن يهودى پذيرفت، و پشم و جو 
را پيش فاطمه 3 آورد. گفته اند: فاطمه 3 از جا برخاست و جو را آسياب كرد و پنج گرده 
نان براي هر يــك از اهل خانه تهيه كرد. علي7 هم نماز مغرب را با پيامبر9 برگزار 
كرد و به منزل آمد، وقتى كه غذا را پيش روى آن حضرت گذاشتند درمانده اى بر آستانه 
در ظاهر شــد و اظهار داشت: سالم بر شــما اهلبيت محّمد9 درمانده اى از درماندگان 
مســلمانم غذايى به من بدهيد تا خدا از غذاهاى بهشتى نصيبتان كند. علي7 اين صدا 
را شنيد فرمان داد گرده هاى نان را به او بدهند آن گاه شب و روز را صبر كردند و جز آب 
چيزى نخوردند وقتى روز دوم، شد فاطمه 3، برخاست و جو را آسياب كرد و نان پخت، 
علي7 با پيامبر9 نماز مغرب را گزارد و به منزل بازگشــت مجدداً وقتى غذا را پيش 
روى حضرتش گذاشــتند يتيمي  بر آستانه در ظاهر شد، و گفت: سالم بر شما اهل بيت 
محمّد9 يتيمي  هســتم از مهاجرزاده ها كه پدرم در روز عقبه به شــهادت رسيده است 
غذايى به من بدهيد تا خدا از غذاهاى بهشتى نصيب شما بكند، همانند شب قبل همگى 
غذا را به آن يتيم دادند روز ســوم نيز فاطمه زهرا3 پيمانه ســوم جو را آسياب كرد، و 
نان را آماده كرد شــب هنگام افطار اســيرى بر آســتانه در ايستاد و گفت: سالم بر شما 
اهلبيت محّمد9 آيا ما را اسير مي كنيد و آن وقت غذايى بما نمي دهيد؟ علي7 فرمان 
داد، غذاى آن شــب را هم به او بدهند لذا آن ها سه شبانه روز جز آب هيچ نخوردند، روز 
چهارم كه شد نذرشان پايان يافت، علي7 دست حسن7 را در دست راستش و دست 
حســين7 را در دست چپش گرفت و پيش رسول خدا9 آمدند وقتى پيامبر9 آنان را 
چنين ديد رو به حضرت علي7 كرد و پرسيد، اى ابوالحسن چرا شما را در اين وضعيت 

سخت مي بينم؟ بياييد به اطاق فاطمه 3 برويم.



144

وارد اتاق او شــدند ديدند، حضرت فاطمه 3 در محراب نماز خود ايستاده و از شدت 
گرسنگى چشم هايش گود افتاده، وقتى پيامبر9 فاطمه زهرا3 را اين گونه ديد فرمود: 
پناه بر خدا. اهل بيت محّمد دارند از گرسنگى مي ميرند كه ناگه جبرئيل بر پيامبر نازل شد 
و فرمود: اى محّمد9 آنچه را كه خداوند نســبت به اهلبيت تو گوارا داشته است بگير. 
حضــرت فرمود: جبرئيل چه چيزى را بگيرم؟ جبرئيل او را به خواندن وا داشــت هل اىت 
عىل االنسان حني من الدهر؛ تا آنجا كه ال نريد منكم جزأ و ال شكورا تا آخر سوره، و ثعلبى 

روايت كرده اســت كه در اين روز غذايى از آسمان برايشان فرود آمد كه تا هفت روز از 
آن غذا مي خوردند.1

   161ـ مقام امام علي7   

روزى رســول خدا9 آب خواســت در آن وقــت علي7 و فاطمه 3 و حســن و 
حســين8 در محضرش بودنــد وقتى كه آب آوردند، پيامبر9 ظرف آب را نخســت 
به حســن7 و بعد به حســين7 و ســپس به فاطمه 3 داد. هر كدام از آن ها كه آب 
مي آشــاميدند، پيامبر9 به آن ها مي فرمــود: »هنيئا مريئالك...« يعنى: »گوارا باد و نوش 
جانت باد اى...« ولى وقتى كه ظرف آب را به علي7 داد و او از آن آب نوشيد، پيامبر9 
بــه او فرمــود: »هنيئا مريئالك يا وىل و حجتى عىل خلقى؛ گوارا و نوش جانت باد اى ولى 
و حجت من بر مخلوفات« آن گاه ســجده بجا آورد. فاطمه 3 از رسول خدا9 پرسيد، يا 
رسول اهلل9 راز سجده شــما چه بود. پيامبر9 فرمود: هنگامي كه هر كدام از شما آب 
نوشــيديد و من گفتم گوارا باد و نوش جانت باد با گوشم شنيدم كه فرشتگان و جبرئيل 
نيز با من هم صدا شــده و همين ســخن را گفتند ولى هنگامي كه علي7 آب آشاميد و 
گفتم: هنيئا مريئالك، صداى ذات پاك خدا را شنيدم كه همين سخن را فرمود: از اين رو 

خدا را به عنوان شكر در برابر نعمتهايش سجده كردم. 2

1. بحارأالنوار، ج35، ص240 / مناقب، ج3، ص373. 
2. بحارأالنوار، ج76، ص57.



145

   162ـ ورود به قبا   

رسول خدا9 كه از طريق وحى از توطئه دارالندوه  1 مشركين مطلع شده بود پس از 
خروج از مّكه در غار ثور 3 روز توقف داشت در اين مدت 3 روز علي7 عالوه بر تأمين 
نيازهاى غذايى آن حضرت اخبار مّكه را به رســول خدا9 گــزارش مي داد 2 پيامبر9 
در شــب چهارم توقف در غار پس از ســفارش هاى الزم به علي7 از بيراهه رهســپار 
يثرب شــد3 رســول خدا9 بعد از 9 روز حركت روز دوشــنبه دوازدهم ربيع االول به قبا 
رســيد. 4 اميرالمؤمنين 7 پس از هجرت رســول خدا9 به يثرب سه روز در مّكه ماند و 
سفارش هاى پيامبر9 را به انجام رسانيد، سپس به همراه مادرش فاطمه بنت اسد3 و 
حضرت فاطمه 3 و فاطمه دختر زبير و گروهى ديگر، با پاى پياده فاصله حدود چهارصد 
و هفتاد كيلومترى مكّه ـ مدينه را طى كرد و روز پنج شــنبه نيمه ماه ربيع االول در قبا 

به پيامبر9 ملحق شد. 5

   163ـ لقب مرگ سرخ براى على7  

جنگ بدر كه در روز يكشنبه 12 ماه رمضان از سال دوم هجرت و به همراه 313 نفر 
از مســلمانان )82 مهاجر و 231 انصار( مرحله تداركاتى آن شــروع شد، سرانجام در روز 
هفدهم ماه رمضان دو سپاه در كنار چاه هاى بدر رو در روى هم قرار گرفتند. ابتدا جنگ 
از سوى دشمن شروع شــد، در مرحله تن به تن سه نفر از قهرمانان مشرك به نام هاى 
عتبه، شــيبه، وليد توســط حضرت علي7 و حمزه و عبيده به هالكت رسيدند علي7 
مي فرمايد: هنگامي كه )تنور( جنگ برافروخته مي شد ما به رسول خدا9 پناه مي برديم6 
و هيچ كس از ما به دشــمن نزديكتر از او نبود بيشتر كشته شدگان اين جنگ به دست 

1  . دارالندوة به مجلس شــوراي قريش گفته مي شد. اين محل را قصي بن كالب جد چهارم پيامبر9 تأسيس 
كرد در دوران اســالم معاويه آن را از حكيم بن حزام خريد و داراالمارة قرار داد سپس با وسعت مسجد الحرام جز 

آن قرار گرفت. »معجم البلدان، ج2، ص423«.
2. احتجاج طريس، ج1، ص141.
3. السرية النبويه، ج2، ص124.

4. قبا دهكده اي بود كه در دو فرســخي مدينه قرار داشــت و مركز قبيله بني عمر و بن عوف بود ولي اكنون بر 
اثر توسعه شهر جزو شهر قرار گرفته است.

5. السرية النبويه، ج2، ص138.
6. در بعضي از نقل آمده است كه رسول خدا9 در آن جنگ در سجده قرار داشتند و مشغول دعا بودند.
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علي7 بود )بنا به نقل مورخان( لذا از جمع كشته هاى مشركين كه 70 نفر بودند مرحوم 
مفيد، رقم كشــته هاى دشمن را كه به دست علي7 كشــته شده اند 36 نفر ذكر كرده 

است 1 از همين جهت بود كه كفار قريش حضرتش را مرگ سرخ ناميدند. 2

   164ـ فرشته ايثار و كرم   

روزى علي7 چيزى براى خوردن از فاطمه زهرا3 خواســت او گفت: ســوگند به 
خدايى كه پدرم را به نبوت و تو را به وصيت، گرامي  داشــت امروز چيزى براى تغذيه تو 
ندارم و دو روز اســت كه غذايى نداريم. علي7 فرمود: اى فاطمه 3 چرا اين مطلب را 
به من نگفتى تا چيزى براى شما تهيه كنم. فاطمه گفت: يا اباالحسن من از خدايم شرم 
دارم كــه تو را وادار به چيزى كنم كه انجام آن را نتوانى. علي7 از خانه خارج شــد و 
يك درهم قرض نمود بر حســب اتفاق با مقداد بن اسود آن يار باوفاى خود برخورد نمود 
كه در آن هواى گرم از شــدت حرارت رنگش افروخته بود حضرت پرسيد اى مقداد چه 
شده كه در اين هواى گرم از خانه بيرون آمدى؟ عرض كرد: يا اباالحسن مرا بحال خود 
واگذار و چيزى مپرس. حضرت فرمود: اى برادر من نمي توانم تو را رها كنم تا اين كه از 
حال تو با خبر شوم. مقداد عرض كرد: يا اباالحسن بخاطر خدا و خودت مرا رها كن و از 
وضع حالم مپرس. علي7 فرمود: اى برادر تو نمي توانى حال خود را از من پنهان كنى. 
مقــداد عرض كرد: حاال كه اصرار مي كنى به خدايى كه محّمد9 را به نبوت و تو را به 
وصيت گرامي  داشته سوگند چيزى جز تهيدستى مرا از خانه بيرون نياورده و من در حالى 
كه خانواده ام گرســنه بودند از خانه خارج شــدم و چون صداى گريه اهل خانه را شنيدم 
نتوانستم تحمل كنم اين است وضع و حال من؛ از شنيدن اين سخنان چشمان علي7 
اشــك آلود شد و گريه كرد. آن گاه به مقداد فرمود: به همان كسى كه توبه آن قسم ياد 
كردى من نيز سوگند مي خورم كه مرا نيز از خانه بيرون نياورده مگر همان چيزى كه تو 
را از خانه بيرون آورده است ولى حاال من يك دينار قرض كرده ام و آن را به تو مي دهم 
و مــن تو را بر خود مقدم مي دارم. علي7 دينارى را كه قرض كرده بود به مقداد داد و 
خود روانه مسجد شد آن گاه نماز ظهر و عصر و مغرب را پشت سر پيامبر9 خواند، چون 

1. ارشاد مفيد، ص40.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص68.
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رسول خدا9 خواست از مسجد خارج شود، علي7 را كه در صف اول نماز بود مشاهده 
كرد نوك پايى به او زد و راه افتاد آن حضرت برخاسته و خود را به رسول خدا9 رسانيد و 
سالم كرد. رسول خدا9 پاسخ سالم را داد و فرمود: يا اباالحسن آيا در خانه غذايى دارى 
كه امشب با هم بخوريم؟ علي7 كه از ظهر در مسجد مانده بود از شرم سر بزير افكند 
و متحير ماند كه در پاسخ رســول خدا9 چه بگويد رسول خدا9 هم از طريق وحى از 
تمام ماجرا آگاه شده بود و مي دانست كه وضع اين خانواده از چه قرار است با وجود اين 
از جانب خداوند مأمور بود كه آن شب را براى شام به خانه علي7 برود و چون سكوت 
علي7 را ديد فرمود: يا اباالحسن يا بگو نه، تا من برگردم و يا بگو آرى، تا با هم به خانه 
برويم. عرض كرد تشريف بياوريد. رسول خدا9 دست علي7 را گرفت و به سوى خانه 
براه افتاد و وارد خانه شــدند فاطمه 3 نمازش را خواند و در مصالى خود نشسته بود و 
در پشت سرش قدحى پر از غذاى گرم بود كه بخار از آن بلند مي شد چون صداى پدر را 
شــنيد از مصلى خود خارج شد و به آن حضرت سالم كرد و رسول خدا9 كه فاطمه 3 
را از همه بيشــتر دوست داشت پاسخ سالمش را داد و دستش را بسر او كشيد و فرمود: 
دخترم غذايى براى شــام ما آماده كن. زهــرا3 رفت و قدح را آورد. علي7 وقتى غذا 
را ديد با تعجب پرســيد يا فاطمه 3 اين غذا از كجاســت؟ ما در خانه غذايى نداشــتيم 
رسول خدا9 در اين موقع دست مباركش را روى شانه علي7 گذاشت و فرمود: يا علي! 
اين مائده آسمانى اســت كه به فاطمه 3 نازل شده و بجاى آن دينارى است كه تو در 

راه خدا دادى... 1

   165 ـ امام علي7 و افالطون  

 شــخصي به امام علي7 عرض كرد: يا علي! افالطــون يوناني مي گويد: »االفالك 
قسيون و الحوادث سهام و رامي و الله و االنسان هدف، فاين املّفر؟ يعني: افالك )دنيا( تير 

و كمان هســتند و ســخت و محكم و حوادث تير آن و تيرانداز آن خداست و نقطه هدف 
آدميست پس به كجا بايد فرار كرد؟«

امام علي7 فرمودند: »ففروا ايل  الله، يعني: به سوي خدا فرار كنيد. 2

1. كشف الغمه، ص141.
2. تنبيه الخواطر، ج1، ص114.
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و معناي لطيف تر اين جمله نوراني همان است كه در دعاي شريف كميل آمده است: 
»و ال ميكن الفرار من حكومتك«

 و حقيقت آن اســت كه امام علي7 همه را به راه راســت هدايت مي نمود چنانچه 
ابواســحاق مي گويد: به همسر پيامبراكرم9 ميمونه بعد از آن تفرقه هايي كه بين مردم 
افتاد گفته شــد چاره كار چيســت اي مادر مؤمنان؟ او گفت: با علي همراه باشيد به خدا 

سوگند او گمراه نيست و كسي به وسيله او گمراه نمي شود . 1

   166ـ رفتار با همسايه   

روزى شــخصى نزد رسول خدا9 آمد و عرض كرد: يا رسول اهلل9 من خانه اى در 
فالن جا خريده ام و نزديك ترين همســايه اين منزل كســى است كه خيرى از او توقع 
ندارم ولى از اذيت و آزار او در امان نيستم. پيامبر خدا9 به علي7 و ابوذر و... فرمودند: 
برويد به مسجد و با صداى بلند در مسجد اعالم كنيد، كسى كه همسايه اش را آزار دهد 
ايمان ندارد. علي7 و ابوذر و.. به مســجد رفته و 3 بار اين سخن پيامبر9 را با صداى 
بلند براى مردم تكرار كردند. آن گاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طرف )جلو، 

عقب، چپ و راست( اشاره كرد )كه تا چهل خانه همسايه محسوب مي شوند(.  2

   167ـ سفارش پيامبر9 به على7  

حماد مي گويد: امام صادق7 از پــدرش بر ايمان نقل كرد: كه جابربن عبداهلل گفت: 
ســه ســال قبل از اين كه روح پيامبر خدا9 به ملكوت اعلى ارتحال كند از آن حضرت 
شــنيدم كه به على بن ابيطالب7 مي فرمود: ســالم خدا بر تو بــاد! اى پدر دو ريحانه. 
سفارش مي كنم تو را به دو ريحانه من در دنيا، پيمانه عمر من نزديك است و بزودى از 
ميان شما خواهم رفت، به خداوند سوگند، كه بزودى دو تكيه گاه تو در هم فرو ريزند، به 
خدا ســوگند خالفت و جانشينى من بر عهده تو است. چون پيامبر خدا9 جان به جان 

1. املعجم الكبري، ج24، ص9.
2. محجة البيضاء، ج4، ص425.
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آفرين تسليم كرد. علي7 فرمود: اين يكى از آن دو ركنى است كه رسول خدا9 به من 
فرموده بود و چون فاطمه زهرا3 شــهيده گرديد علي7 فرمود: اين هم تكيه گاه دومي 

 بود كه پيغمبر9 فرموده بود. 1

   168ـ احترام را رد نكنيد   

امــام صادق7 فرمود: دو نفر نزد علي7 رفتند اميرالمؤمنين 7 براى هر كدام يك 
پشتى )متكا( آورد تا پشت خود بگذارند يكى از آن ها بر آن نشست و به آن تكيه داد ولى 
ديگرى بر آن ننشســت. حضرت به او فرمود: بر آن متكا بنشــين و تكيه بده كه احترام 
و اكرام را رد نمي كند مگر االغ، و در جايى ديگر علي7 فرمود: وقتى عدى پســر حاتم 
طايى نزد رسول خدا9 آمد پيامبر اسالم9 او را به خانه خود برد و تنها تشك و متكايى 

كه آنجا بود براى او انداخت و او را بر آن نشاند. 2

   169ـ هزار باب علم   

علي7 در روزهاى آخر عمر پيامبر9 لحظه اى آن حضرت را تنها نمي گذاشــت در 
يكى از روزها علي7 براى انجام كارى از نزد حضرت خارج شــد، رسول خدا9 وقتى 
به هوش آمد، ديد علي7 بر بالين او حاضر نيســت به يكى از همسرانش كه حاضر بود 
فرمود: ادعو يل خلييل: برادر و دوست مرا بگوييد نزد من آيد. عايشه به دنبال ابوبكر فرستاد 
و او بر بالين حضرت حاضر شــد اما پيامبر9 هميــن كه او را ديد از او روى برگردانيد. 
ابوبكر برخاســت و گفت اگر با من كارى مي داشــتند مي فرمودند، اين را گفت و رفت. 
حضــرت باز تقاضاى خود را تكرار كرد اين بار حفصه به دنبال عمر فرســتاد و چون او 
حاضر شد حضرت روى خود را از او برگردانيد او هم عمل و حرف ابوبكر را تكرار كرد و 
رفت. پيامبر9 مجدداً تقاضاى خود را بيان داشت ، ام سلمه گفت بخدا قسم او علي7 را 
مي خواهد، پس او را حاضر نمودند چون رســول خدا9 علي7 را ديد او را به سينه خود 

1. معاين االخبار، ج2، ص431.
2. محجة البيضاء، ج3، ص372.
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چســبانيد و صحبت هاى مخفيانه اى با او كرد كه بســيار هم طول كشيد بعداً از علي7 
سؤ ال كردند رسول خدا9 چه چيزى به شما گفت؟ حضرت فرمود: هزار باب علم به من 
آموخت كه از هر باب ديگر برايم باز شــد و وصايايى به من كرد كه ان شــأ اهلل به آن ها 

عمل خواهم كرد. 1

   170ـ امين پيامبر9   

پيامبر اســالم9 امين قريش بــود و همه امانت هاى آن ها نــزد پيامبر9 بود. لذا 
پيامبر9 وقتى مجبور به هجرت شــد علي7 را جانشــين مردم در مّكه كرد تا امانات 
خود را به صاحبانشنان برگرداند و قرض هاى پيامبر9 را بدهد، سپس دختران و زنانش 
را به مدينه برســاند. پس از اين كه كفار قريش نزديك ســپيده دم به خانه رسول خدا9 
ريختند علي7 را در رختخواب پيامبر9 ديدند با حالت آشــفته پرسيدند: كه محّمد9 
كجاســت؟ علي7 گفت: مگر من مأمور و مسئول نگهدارى او بودم. آن ها علي7 را با 

زد و خورد به مسجدالحرام بردند و اندكى بعد رها ساختند. 2
علي7 پس از انجام سفارشــات پيامبر9 بــه همراهى فاطمه )مادر خود( و فاطمه 
)دختر پيامبر( و فاطمه )دختر زبير( و ديگران به ســوى مدينه به راه افتاد. پيامبر خدا9 
5 روز در محله قبا توقف كرد و فرمود: تا برادرم علي7 به من ملحق نشــود وارد مدينه 
نمي شــوم... در بين راه هشت تن از كفار مكّه به رهبرى جناح، غالم حرب بن اميد راه را 
بر علي7 بســتند حضرت به ايمن )پسر ام ايمن( و ابو واقد دستور داد شترهاى زنان را 
بخواباننــد، آن گاه حضرت علي7 با جناح جنگيــد و او را دو نيم كرد، لذا مابقى كفار از 
ترس، راه را بر حضرت باز كردند... 3 حضرت علي7 در آن، شب براى حفظ جان پيامبر 

اسالم9 با خطر مواجه بود چنانچه خود آن حضرت مي فرمايد:
و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر4 وقيت بنفىس خري من وطى الحىص     

يعنى: با جان خودم بهترين كسى را كه پا بر زمين نهاده و به كعبه و حجر اسماعيل 
طواف نموده نگهدارى نمودم.

1. محجة البيضاء، ج8، ص276  / اصول كايف، ج1، ص296، حديث4.
2. تاريخ طري، ج3.

3. ارشاد مفيد، ص22.
4. شواهد التنزيل، ج1، ص131.
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و در منزلت و شــأن علي7 نيز خداى تعالى با فرستادن آيه شريفه »و من الناس من 
يرشي نفسه ابتغأ مرضات الله« 1 از جانفشانى مخلصانه علي7 قدردانى كرد.

   171ـ نزول آيه واليت على7   

روزى رســول خدا9 در مســجد مدينه، نماز ظهر را مي خواند، علي7 نيز در آنجا 
حاضر بود، فقيرى وارد مســجد شده و از مردم خواست كه به او كمك كنند، هيچ كس 
به او چيزى نداد. دل فقير شكســت و عرض كرد: »خدايا گواه باش كه من در مســجد 
رســول خدا9 درخواست كمك كردم ولى هيچكس به من كمك نكرد« در اين هنگام 
علي7 كه در ركوع نماز بود، به انگشــت كوچكش اشاره كرد، فقير جلو آمد، و با اشاره 
علي7 انگشــترى را از انگشــت علي7 بيرون آورد و رفت. رسول خدا9 پس از نماز 
به خدا متوجه شــد و عرض كرد: پروردگارا! برادرم موسى از تو تقاضا كرد »رب ارشح ىل 
صدرى و يرسىل امرى و احلل عقده من لساىن يفقهوا قوىل و اجعل ىل و زيراً من اهىل، هارون 

اخى، اشدد به ارزى، و ارشكه ىف امرى  ؛ 2 يعنى: »ســينه مرا گشــاده دار، كار مرا آسان كن و 

گره از زبانم بگشــا، تا سخنان مرا بفهمند و وزيرى از خاندانم براى من قرار بده. بوسيله 
برادرم هارون او پشتم را محكم گردان، و او را در كار من شريك كن« پس از اين پيامبر 
اسالم9 عرض كرد: »اللهم ارشح ىل صدرى و يرسىل امرى واجعل ىل وزيراً من اهىل عليا، 
اشدد به ظهرى ؛ پروردگارا ســينه ام را گشاده دار، كار مرا آسان گردان، و وزيرى از خاندان 

برايم قرار بده كه علي7 باشد، بوسيله او پشتم را محكم كن«
هنوز ســخن پيامبر9 به پايان نرسيده بود كه جبرئيل نازل شد، و اين آيه )مائده / 
55( را نازل كرد: »امنا وليكم الله و رسوله و الذين آمنو الذيِن يقيمون الصلوة و يؤ تون الزكاة 
و هم راكعون ؛ سرپرست و رهبر شما، تنها خداست و پيامبر او، و آن ها كه ايمان آورده اند 

و نماز بپا مي دارند و در حال ركوع7 زكات مي پردازند.«
بدين ترتيب واليت و رهبرى77 پس از پيامبر9 از سوى خدا اعالم گرديد. 3

اين اتفاق در بعضي از كتب روايي به شــكل ديگري هم آمده است كه به آن اشاره 

1. و از مردم كسي هست كه جان خود را در راه خشنودي خدا مي فروشد. )بقره،207(
2. سوره طه، آيه 25ـ32.

3. ناسخ التواريخ، ج1، ص278 / اين روايت با مختصر تفاوتي از كتب معتبر شيعه و سني نقل شده است / براي 
اطالع بيشتر به كتاب احقاق الحق، ج2، ص39تا 41 / كتاب الغدير، ج2، مراجعه گردد.
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خواهد شــد اما آنچه شايان توجه است آن است كه در كتاب غايه المرام تعداد 42 حديث 
از طرق اهل ســنت و 19 حديث از طريق شــيعه آورده است كه اين آيه در شان موالي 

عزيز ما علي بن ابيطالب7 نازل شده است.

   172ـ هم صحبت على7 تا لقاى حق   

حضرت علي7 فرمود: مردى در خانه رســول خدا9 آمد و اجازه ورود خواست من 
به او گفتم نمي توانى نزد آن حضرت )كه در حال كسالت بود و در روزهاى آخر عمر بسر 
مي برد( بروى هر خواسته اى دارى به من بگو گفت: چاره اى نيست جز اين كه نزد او بروم. 
علي7 از رسول خدا9 اجازه گرفت و آن شخص وارد شد باالى سر پيامبر9 نشست 
و سالم كرد: پيغمبر9 جواب سالم او را داد و فرمود: چه خواسته و حاجتى دارى؟ گفت: 
من از طرف خدا رســولى هستم به ســوى تو. حضرت فرمودند: چه رسالتى بر عهده تو 
مي باشــد. گفت من عزرائيل هستم، خدا مرا به سوى تو فرستاده و سالم به تو رسانده و 
تو را بين لقاء با خود و بين بازگشت به دنيا مخير كرده است. حضرت فرمود: صبر كن تا 
جبرئيل بيايد و با او مشورت كنم. عزرائيل خارج شد و به سوى آسمان ها رفت در بين راه 
با جبرئيل برخورد نمود. جبرئيل پرســيد آيا روح محّمد9 را قبض كردى؟  گفت: نه اى 
جبرئيل او از من خواســت تا رفتن تو به نزدش صبر كنم آيا نمي بينى كه درهاى آسمان 
براى روح محّمد9 باز شــده و همه جا آزين بندى شده است، جبرئيل نزد حضرت آمد 
و سالم كرد حضرت جواب ســالم او را داد. جبرئيل گفت اى رسول خدا9 پروردگارت 
مشتاق تو مي باشد و عزرائيل تا به حال از كسى اجازه نگرفته و بعد از تو هم از هيچ كس 
اجــازه نخواهد گرفت. پيامبر9 فرمود: او مرا مخير بين لقاء پروردگار و بقا در دنيا كرد. 
جبرئيل گفت: لقاء پروردگار بر اين دنيا بهتر اســت. پيامبر9 فرمود: من هم آن را بهتر 
مي دانم. تو از نزد من خارج مشو تا ملك الموت بيايد مدتى بعد عزرائيل آمد و سالم كرد، 
حضرت سالم او را پاسخ داد و گفت: عزرائيل چه اراده كرده اى؟ گفت: گرفتن جان شما، 
حضرت فرمود: آنچه به تو امر شــد اجرا كن. جبرئيل بنا به خواسته پيامبر9 نزديك او 
)در طرف راست( قرار گرفت و ميكائيل در سمت چپ نشست و عزرائيل شروع به قبض 
روح كرد. جبرئيل گفت: اى عزرائيل! عجله نكن تا نزد خدا رفته و بازگردم عزرائيل گفت: 
روح او بــه جايى رســيده كه ديگر قدرت بر تأخير و نگهــدارى آن ندارم جبرئيل گفت: 
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ســفارش خدا را در مورد آســان گرفتن جان او فراموش نكن. رسول خدا9 به على7 
فرمود: نزديك من بيا كه امر خدا فرا رسيده است پس دهان خود را كنار گوش علي7 
گذاشت و با او سخن گفت تا اين كه روح مباركش از بدن خارج شد. علي7 دست خود 
را زير چانه مباركش گذاشت و چشمان شريف آن حضرت را بسته و برخاست و در حالى 
كه گريه مي كرد به حاضرين گفت: خدا اجر شــما را زياد كند. پيامبر9 از دنيا رفت در 

اين لحظه بود كه صداى گريه و ضّجه مردم بلند شد. 1

   173ـ جناب وصى7   

آخرين روزهاى عمر پيامبر اســالم9 بود عباس بن عبدالمطلب و على بن ابيطالب7 
و تعــدادى از اهل بيت پيامبر9 نزد آن حضرت نشســته بودنــد عباس عرض كرد: يا 
رســول اهلل9 آيا مسأله خالفت و رهبرى در خاندان ما مي ماند؟ اگر چنين است ما را با 
خبر آن بشــارت بده، و اگر چنين نيست سفارشــات الزم را به ما بفرما. رسول اكرم9 
فرمودند: شــما بعد از من به اســتضعاف كشيده مي شويد سپس ســاكت شد. اهل بيت 
برخاســتند و در حاليكه همه از حيات پيامبر9 مأيوس شــده و گريه مي كردند مجلس 
را ترك كردند، چون خارج شــدند حضرت فرمود: به عبــاس و علي7 بگوييد نزد من 
بازگردند آن ها آمدند و پيامبر9 به عباس فرمود: عمو جان آيا وصيت مرا قبول مي كنى؟ 
عباس گفت: اى پســر برادرم، عموى تو پير شــده و داراى عياالت بسيار است. آن گاه 
حضــرت رو به علي7 كرد و فرمود: اى بــرادرم آيا وصيتم را عمل مي كنى و قرضم را 
ادا مي كنى. علي7 گفت: آرى اى رســول خدا پدر و مادرم فداى شما باد. پس حضرت 
فرمود: نزديك من بيا او را به سينه خود چسبانيد بين دو چشم او را بوسيد و با او معانقه 
كرد و هر دو تا مدتى مي گريســتند. ســپس انگشتر خود را از دستش بيرون آورد و به او 
داد. شمشير و زره و اسب و شتر و پارچه اى را كه در جنگ ها به شكم مباركش مي بست 
طلب كرد و همه را به علي7 داد و فرمود: اين ها را به خانه خود ببر. على برخاســت و 

به منزل خود رفت. 2

1. محجة البيضاء ، ج8، ص279.

2. محجة البيضاء ، ج8، ص273.
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   174ـ غسل و كفن و نماز بر پيامبر9  

اواخر عمر رسول خدا9 عده اى از اصحاب به خدمت حضرت رسيدند و سالم كردند. 
حضرت جواب سالم آن ها را داد. از بين آن ها عمار بن ياسر برخاست و عرض كرد، پدر 
و مادرم فداى شــما باد اى رسول خدا9 بفرمائيد وقتى شما از دنيا رحلت فرموديد، چه 
كســى شما را غســل مي دهد؟ حضرت فرمود: برادر و پسر عمويم على بن ابيطالب7 و 
مالئكه او را در غسل دادن كمك مي كنند، عمار عرض كرد: يا رسول اهلل9 چه كسى از 
ما بر شما نماز مي گذارد؟ حضرت فرمود: اى عمار خدا تو را بيامرزد، بگو علي7 نزد من 
آيد. علي7 آمد و پيامبر9 به او فرمودند: مرا بنشــان و پشتى برايم بگذار. حضرت را 
نشانيدند، آن گاه حضرت فرمود: اى پسر عمو وقتى مرگ من فرا رسيد سرم را در دامانت 
بگذار و مرا به سوى قبله قرار بده چون قبض روح شدم مرا غسل بده و كفن بنما. كفن 
مرا يا همين دو لباس خودم قرار بده يا پارچه سفيد مصرى، سعى كن آن را ساده انتخاب 
كنى )گران قيمت نباشد( بعد اول تو بر من نماز بگذار. سپس جبرئيل7 و ميكائيل7 و 
اسرافيل7 و نگهبانان عرش خدا و نگه دارندگان آسمان ها و پس از تو اهلبيت من نماز 

بگذارند... آن گاه فرمودند: مرا با گريه و زارى بلند خود آزار ندهيد. 1

   175ـ سخن گفتن زمين با على7  

اسماء بنت عميس گفت: فاطمه زهرا 3 به من فرمود: شبى كه من به خانه علي7 
رفتم )در نيمه هاى شــب( از خواب بيدار شدم و ديدم زمين با علي7 سخن مي گويد: و 
علي7 نيز با آن حرف مي زند. صبح نزد پدرم جريان را گفتم پدرم ســجده اى طوالنى 
كرد و ســرش را بلند كرد و فرمود: دخترم بشارت باد تو را به اوالد صالح و نسل پاكيزه 
زيرا خداوند شــوهرت را بر ساير مردم برترى داده و به زمين دستور داده كه با او سخن 

بگويد و از اخبار شرق و غرب عالم او را مطلع كند.2

   176ـ كارهاى فاطمه زهرا 3 در خانه   

روزى اميرالمؤ منيــن علي7 به يكى از اصحاب خــود فرمود: مي خواهى جريانى از 

1. امايل صدوق ، ص732.
2. مدينة املعاجز، ج1، ص121.



155

زندگــى خودم با فاطمه زهرا3 را برايت تعريف كنــم؟. .. فاطمه  زهرا  3 آنقدر در خانه 
من با آســياب دستي گندم آرد كرد كه دســتش تاول زد آن قدر خانه را جاروب كرد كه 
بر لباس او گرد و خاك نشست آن قدر آتش زير ديگ روشن كرد كه لباسش دوده اى و 

سياه شد و او زياد كار كرد و بسيار هم آسيب ديد... 1

   177ـ فاطمه پاره تن رسول خدا9   

علي7 فرمود: من با عده اى از اصحاب نزد رسول خدا9 نشسته بوديم. آن حضرت 
فرمودنــد: آيا مي دانيد كه بهترين خصوصيت و صفت براى زن ها چيســت؟ هيچ يك از 
حاضرين نتوانستند جوابى بدهند بعد از پايان جلسه من به خانه رفته و جريان آن مجلس 
و ســؤ ال پيامبر9 و نداشتن جواب آن را با فاطمه 3 بيان كردم او به من گفت: يا علي! 
من جواب سؤ ال پيامبر9 را مي دانم. بهترين چيز براى زن آن است كه نه نامحرمي  او 
را ببيند و نه او نامحرمي  را ببيند! من نزد پيامبر9 بازگشتم و آن جواب را گفتم، حضرت 
فرمود: يا على! تو وقتى نزد من بودى جواب سؤ ال را نمي دانستى اينك چه كسى جواب 
را بــه تو گفته اســت؟ عرض كردم: فاطمه زهرا  3  جواب را بــه من ياد داد! پيامبر9 

تعجب كرده و فرمود: فاطمه پاره تن من است. 2

   178ـ كليد دار كعبه   

كليد دارى كعبه از مناصب و مقام هاى بزرگ در ميان قريش و اهل مّکه بود، 
قبل از فتح مکّه شخصى از مشركان بنام»عثمان بن ابى طلحه« كليددار بود. پس از 
آن كه در ســال هشتم هجرت، مکّه بدست مسلمين به فرماندهى رسول اكرم9 
فتح گرديد، عثمان، درِ كعبه را بسته بود و به پشت بام كعبه رفته بود. پيامبر9 
كليد در كعبه را از او طلبيد، او گفت: اگر مي دانستم كه رسول خدا9 كليد را از 
مــن مي خواهد، از دادن كليد به آن حضرت، خوددارى نمي كردم. علي7 بر بام 
كعبه رفت و كليد را از او گرفت و در كعبه را باز كرد، پيامبر9 وارد خانه كعبه 
شــد و دو ركعت نماز خواند، وقتى كه از كعبه بيرون آمد، عباس عموى پيامبر 

1. بيت االحزان، ص39.
2. محجة البيضاء ، ج4، ص210.
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از آن حضرت خواســت كه كليد را به عثمان بن ابى طلحه بدهد، و در اين هنگام 
اين آيه نازل شــد: »ان الله يامركم ان تودوا االمانات اىل اهلها؛ بى گمان خداوند فرمان 
مي دهد شــما را كه امانت ها را به صاحبش بازگردانيد«1 پيامبر9 دستور داد، كليد را 
به عثمان بدهند و از او عذرخواهى كنند. عثمان به علي7 عرض كرد: نخســت 
چهره ات نســبت به من درهم و خشــن بود، ولى اينك مي بينم با چهره اى باز و 
نگاهى مهرآميز به مــن مي نگرى؟! حضرت علي7 جريان نزول آيه را به اطالع 
او رســاند و به او فرمود: »در شأن تو آيه قرآن نازل شده و آيه را براي او خواند.« 
عثمان بن ابي طلحه تحت تأثير ارزش هاي عالي اسالمي قرار گرفت، و قبول اسالم 

كرد، پيامبر9 كليد كعبه را بدست او داد. 2

   179ـ اى كاش من چهارمين آن ها بودم  

عفيــف كندى از يمــن به مّكه آمده بود و براى عباس بن عبدالمطلب چند شيشــه 
عطر آورده بود، ســراغ او را گرفت. گفتند: كه وى در جلوي خانه كعبه )به عادت رجال 
قريش كه عصرها در آنجا پاطوق داشتند( نشسته است. عفيف يك راست به آنجا رفت. 
عباس را ديد و عطرهاى يمنى را به او داد. عفيف با آن ها نشســت، آفتاب مّكه آهســته 
در مغرب فرو مي رفت. عفيف در اين هنگام مردى زيبا روى و مشــكين موى را ديد كه 
از راه رســيد و بي آن كه توجهى به بزرگان قريش كند در آســتانه مسجدالحرام ايستاد و 
نگاهى به آسمان انداخت و آن وقت آستين هايش را باال زد و بعد در كنار چاه زمزم با آِب 
دلو، دســت و رويش را شست و سر و پاى خود را مسح كرد و سپس پا به مسجدالحرام 
گذاشت. در همين هنگام زني با عجله پديدار شد و به دنبالش يك جوان درشت هيكل و 
استخوانى و برومند وارد مسجدالحرام شدند. آن ها ايستادند اين سه نفر با ترتيب شگفت 
انگيزى به قيام و قعود و ركوع و سجود پرداختند. عفيف از عباس پرسيد: اين ها كيستند؟ 
اينها در اينجا چكار مي كنند؟ عباس گفت: آن مرد برادرزاده ام محّمد بن عبداهلل9 و اين 
زن خديجه3 اســت و آن جوان هم پســر برادرم ابوطالب است. اسمش علي7 است. 

1. سوره نساء، آيه 58.
2. بحارأالنوار، ج12، ص116
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محّمــد9 دين جديدى آورده و اين دو نفر هم بدينش ايمان آورده اند. عفيف گفت: اى 
كاش من چهارمين نفرشان بودم. 1

   180ـ حمله به خانه پيامبر9  

پس از تصميم سران قريش مبنى بر حمله شبانه به خانه پيامبر9 و قتل آن حضرت، 
رسول خدا9 رداى خود را به سر كشيد و به عزم خانه ابوبكر و مهاجرت به مدينه از خانه 
خود خارج شد. علي7 در بستر پيامبر9 دراز كشيد شيوخ قريش تا نيمه هاى شب عبا 
بسر و شمشير بدست، بر در آن خانه منتظر فرصت نشستند. آن ها برنامه خود را اينگونه 
آغاز كردند كه ابتدا به خوابگاه رسول خدا9 سنگ بيندازند، وقتى بيدارش كردند يكباره 
به وى حمله كنند و او را به قتل برســانند ســنگ اول را انداختند، و با سنگ دوم بود كه 
علي7 ســر از بالين برداشت. رجال قريش تعجب كردند، اين كيست؟ گوينده اى گفت: 
اين على بن ابيطالب7، اســت علي7 از جا برخاســت و فرمود: با چه كسى كار داريد و 
چه مي خواهيد همه يك صدا گفتند پس محّمد9 كجاست؟ علي7 خونسردانه جواب 
داد: مگر او را به من ســپرده ايد كه از من مي خواهيدش. ســراقة بن مالك گفت: حاال كه 
محمّد9 فرار كرده خوبســت علي7 را بجاى او بكشيم. ابوجهل با اين فكر مخالفت 
كرد و گفت: دســت از جان اين جوان برداريد او كه گناهى ندارد، محّمد9 او را فريفته 
و فدايى خود ساخته اســت. علي7 فرياد زد، اى ابوجهل، آن خرد و بينشى كه خداوند 
به من عطا كرده اگر ميان سف ها و مجانين دنيا تقسيم شود همه آن ها خردمند و عاقل 
مي شوند و اگر ضعفاى جهان از توانايى من بهره ببرند، همه قوى و نيرومند خواهند شد 
ولى افســوس كه رسول خدا9 اجازه نفرموده، و گرنه در دل امشب شهامت و شجاعت 
مرا از نزديك مي شــناختيد گم شويد، دور شويد تا هميشــه از مسير سعادت بى نصيب 
بمانيد. ابوالبحترى به خشــم آمد و با شمشــير كشيده جلو رفت ولى نتوانست حمله كند 

سرش گيج خورد و به زمين افتاد. 2

1. مسند ابن حنبل، ج1، ص448 / سري اعالم النبال، ج1، ص463.
2. تاريخ دمشق، 42 / الطبقات الكري، ج3، ص22 / تاريخ يعقويب، ج2، ص39/ السنن الكري، ج6، ص472، 

االمايل طويس، ص465.
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   181ـ شمشير زن مخلص  

علي7 عمرو بن عبدود را در كنار خندقى كه دور مدينه حفر شــده بود بر روى زمين 
خوابانيد و سرش را از تنش جدا كرد آن گاه سر او را به پيشگاه رسول اكرم9 برد، پيكر 
بى سر او را در ميدان رها كرد تا اقوام و خويشان او جنازه بى سر او را از خاك برداشته و 
به مّكه برگردانند. خبر قتل عمرو در سپاه احزاب زلزله اى عظيم انداخت و بسيج آن ها را 
از هم پريشان ساخت. خواهر عمرو تنها زنى از خويشاوندان او بود كه به مدينه آمده بود 
ســر و پاى برهنه به ســراغ جنازه ى برادرش رفت، مردم انتظار مي كشيدند اين زن خود 
را بر روى هيكل ســر و پا بريده عمرو بيندازد و شيون كند، اما او وقتى جنازه برادرش را 
ديد آرام گرفت تا اين كه گفت آن حريف كريم و شرافتمند كه برادرم را كشته چه كسي 
اســت؟ گفتند: على بن ابيطالب7: خواهر عمرو آهى كشيد و گفت من هم اينطور حدس 
مي زنم زيرا تا وقتى ديدم زره زراندود و گرانبهاى برادرم هنوز بر تنش مي درخشد دريافتم 
كه قاتلش مردى كريم و نجيب مي باشــد و بعد شــعرى گفت: كه معنى آن اين عبارت 
اســت اگر جز علي7، ديگرى برادرم را بخاك مي افكند تا پايان ابديت در عزاى برادرم 
مي گريستم، ولى چه بگويم كه قاتل او مردى بى نظير است، مردى كه پدرش بر تارك 

مّكه همچون تاج مي درخشيد.
لكنت ابـىك عـليه آخـر االبـد لو كان قاتل عمرو غري قاتله    

و كان يدعى ابوه بيضة البلد1 لـكن قـاتـله مـن النـظري لـه    

   182ـ فاتح خندق  

در جنگ خندق عمرو بن عبدود و ضراربن خطاب توانســتند اسب خود را به آن سوى 
خندق برســانند عمربن عبدود در قدرت و زورمندى بعضًا بچه شترى را بلند مي كرد و به 
عنوان ســپر خود از آن اســتفاده مي كرد و با هزار نفر جنگ مي كرد البته عمرو بن عبدود 
در اوائل ســنش از بعضى از كاهن ها شــنيده بود كه قاتل او شــخصى است بنام حيدر، 
امــا او بدون خبــر از اين كه علي7 در اين ميدان به جنــگ او خواهد آمد، طلب مبارز 
مي كــرد. ابتدا عمر بن خطاب به اصحاب پيامبر9 گفت كســى نزديك عمرو بن عبدود 
نرود كه كشــته خواهد شــد او آشــكارا اظهار عجز مي كرد. علي7 در آن وقت جوانى 

1. ارشاد شيخ مفيد، ج1، ص107 / ارشاد القلوب، ص245.
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بيست و پنج ساله بود و در مقابل مردى مي خواهد بجنگد كه با دست خود بچه شتر را سپر 
مي كند و با دســت راست شمشير مي زند! باالخره علي7 به ميدان عمرو بن عبدود رفت 
علي7 طى رجزى خود را معرفى كرد عمرو بن عبدود تا نام حيدر را شنيد ناگهان به ياد 
پيش بينى كاهنان افتاد و ترس او را فرا گرفت، خواست كارى بكند كه علي7 برگردد. 
شروع كرد به ترساندن حضرت، و گفت تو جوانى چگونه مي توانى با من بجنگى، معلوم 
مي شود محّمد9 حســابش را نكرده و تو را فرستاده به جنگ من، چه اطمينانى دارى 
كه من اين نيزه را به شكمت فرو كنم و بين آسمان و زمين نگهت دارم. حضرت فرمود: 
اين حرف ها را رها كن من هم خيلى دوست دارم كه تو بدست من كشته شوى. علي7 
ســه پيشــنهاد به او كرد، اول اين كه به او گفت، بيا و مسلمان شو، او گفت اين پيشنهاد 
تو غير قابل قبول اســت اگر كوه ابوقبيس را روى گردنم بگذارم سبكتر و آسانتر از اين 
است كه بگويم ال اله اال الله؛ علي7 فرمود: برگرد با من جنگ نكن، عمرو گفت: من نذر 
كردم كه با مســلمانان جنگ كنم و تالفى جنگ بدر را بكنم حضرت علي7 پيشــنهاد 
سوم خود را مطرح كرد و فرمود: تو سواره اى و من پياده هستم پياده شو، تا با من مطابق 

شوى و جنگ كنيم. 
عمرو خشــمگين شد، و گفت: من باور نمي كردم كسى از عرب چنين جرأتى كند به 
من بگويد كه از اسب پياده شوم، از اسب پياده شد و ضربه اى بر سر علي7 زد، علي7 
ضربه را با وسيله سپر خود دفع كرد ولى شمشير از سپر گذشت و به سر علي7 لطمه اى 
خورد در اينجا علي7 از روش خاصى اســتفاده كرد و فرمود: تو قهرمان عرب هستى و 
من با تو جنگ تن به تن دارم اين ها كه پشــت ســر تو هستند براى چه آمده اند؟ تا عمرو 
نگاهى به پشت سر خود كرد، علي7 با ضربه اى پاى او را قطع كرد، و او بر زمين افتاد. 
حضرت وقتى بر سينه او نشست تا سر او را جدا كند، عمرو در صورت حضرت آب دهن 
انداخت، حضرت برخاســت و دورى زد و بعد اراده كرد و سر او را جدا نمود، سپس سر او 
را جلوى رســول خدا9 گذاشت اينجا بود كه پيامبر خدا9 فرمود: اگر اين كار امروز تو 

را با اعمال جميع امت محّمد9 مقايسه كنند بر آن ها برترى خواهد داشت.1

1. بحارأالنوار، ج41، ص96.
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   183ـ مرغ بريانى  

علي7 مي فرمايد با رســول خدا9 در مســجد بودم آن حضرت پس از نماز صبح 
فرمود: من به خانه عايشــه مي روم، من نيز به منزل خود بازگشــتم. لحظاتى در منزل 
بودم كه از جا برخاســتم و راهى منزل عايشه شدم در زدم عايشه پرسيد، كيستى؟ گفتم: 
على گفت: رسول خدا9 خفته است! برگشتم ولى با خود گفتم جايى كه عايشه در منزل 
باشد چگونه پيامبر خدا9 فرصت استراحت و خواب پيدا نموده است!! برگشتم و دوباره 
در زدم اين بار نيز گفت رســول خدا9 كارى دارند. برگشــتم ولى باز مجدداً برگشتم و 
اما اين بار شــديدتر از دفعات پيش در زدم. عايشــه گفت: كيستى؟ گفتم: على، صداى 
پيامبر9 به گوشم رســيد، كه فرمود: عايشه در را باز كن... پيامبر9 پس از آن كه مرا 
كنار خود نشــاند فرمود: اباالحســن آيا نخست من قصه خود را بگويم يا ابتدا تو از تأخير 
خود مي گويى؟ عرض كردم رسول خدا9 شما بگوييد: كه خوش گفتاريد. آن گاه فرمود: 
مدتى بود گرســنه بودم. از اين روبه خانه عايشه آمدم اينجا هم چيزى نبود لذا دست به 
دعا برداشــتم از خداوند در خواســت كردم ناگاه جبرئيل از آسمان فرود آمد و اين مرغ 
بريانــى را به همــراه خود آورد و گفت: هم اينك خداوند بر مــن وحى فرمود: اين مرغ 
بهشــتى را براى شما بياورم، من نيز به پاس عنايت و اجابت پروردگار به شكر و ستايش 
او مشــغول شدم و ســپس عرض كردم خداوندا! از تو مي خواهم كسى را در خوردن اين 
غذا همراه من كنى كه من و تو را دوســت داشته باشد. لحظاتى منتظر ماندم ولى كسى 
بر من وارد نشد دوباره دست بر دعا برداشتم عرض كردم: خدايا آن بنده را توفيق ده كه 
در صرف اين غذا با من همراه شود... اينجا بود كه صداى در بلند شد و فرياد تو با گوشم 
رسيد و به عايشه گفتم، علي7 را داخل كن، كه تو وارد شدى.... يا علي! تو همان كسى 
هستى كه خدا و رسول9 او را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند آن گاه 

فرمود: علي7 مشغول شو، از غذا بخور... 1

   184ـ آينده عايشه  

در داســتان گذشته بيان شد كه عايشه چگونه برخوردى از خود نشان داد، اما پس از 

1. احتجاج، ص197.
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اين كه مرغ بهشتى 1 توســط جبرئيل آورده شده بود و با دعاى مستجاب شده پيامبر9 
علي7 هم سفره حضرتش شد، رسول خدا9 پس از اتمام غذا از علي7 علت تأخير خود 
را ســؤ ال كرد. حضرت علي7 ممانعت ها و بهانه تراشى هاى عايشه را به رسول خدا9 
در موقع ورودش عرض كرد، رسول خدا9 رو به عايشه كرد و فرمود: عايشه چرا چنين 
كردى. عايشه گفت: اى رسول خدا9 من مي خواستم اين افتخار خوردن غذاى بهشتى 
نصيب پدرم )ابوبكر( شــود. حضرت فرمود: اين اولين بار نيست كه كينه توزى تو نسبت 
به علي7 آشكار مي شود من از آنچه نسبت به علي7 در دل دارى، باخبرم، عايشه كار 
تو به آنجا خواهد كشيد كه به جنگ با علي7 بر مي خيزى. عايشه گفت: مگر زنان هم 
با به مردان نبرد مي كنند. پيامبر9 فرمود: همان كه گفتم تو به جنگ و نبرد با علي7 
اقدام مي كني، و در اين كار نزديكان و ياران من )طلحه و زبير( تو را همراهى كنند و بر 
وى بشــوريد، در جنگ رسوايى به بار خواهيد آورد كه زبانزد همگان گرديد در اين مسير 
به جايى ميرســى كه سگ هاى حوأب بر تو پارس كنند... تو آنجا پشيمان مي شوى و در 
خواســت بازگشــت مي كنى... كه آنوقت چهل مرد به دروغ شهادت دهند كه آن مكان 
حوأب نيست... چون پيش گويى حضرت به آنجا رسيد عايشه گفت: اى كاش مرده بودم 
و آن روزها را نمي ديدم. سپس رسول خدا9 فرمود: علي! برخيز كه وقت نماز ظهر است 

بايد بالل را براى اذان خبر كنى.
آن گاه بالل اذان گفت: و حضرت به نماز ايستاد و من هم با آن حضرت نماز خواندم. 2

   185ـ بعد از من مظلوم و مغلوبى!!!  

على7 مي فرمايد: رســول خدا9 در منزل يكى از همسران خويش به سر مي برد 
به قصد ديدار آن حضرت به آنجا رفتم. پيش از ورود اجازه خواســتم وقتى داخل شــدم. 
پيامبر9 فرمود: يا علي! آيا نمي دانى كه خانه من خانه توســت تو براى ورود محتاج به 
اجازه نيستى. عرض كردم: اى رسول خدا7 اين اجازه را از روى عالقه گرفتم. فرمود: تو 
به چيزى عالقه دارى كه محبوب خداست... آيا نمي دانى كه آفريدگار من نمي خواهد كه 
هيچ سرى از اسرار من بر تو پوشيده بماند. اى علي! تو وصى پس از من هستى، مظلوم 

1. داســتان مرغ بهشتي از مســلمات تاريخ و حديث است. اين داستان با كيفيت هاي مختلف متجاوز از 18 نقل 
تنها در كتب معتبر اهل سنت آمده است.

2. احتجاج، ص197.
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و مغلوبى هستى كه پس از من به او ظلم مي كنند... آن كس كه از تو كناره بگيرد از من 
جدا شــده. دروغ مي گويد: كسى كه دعوى محبت من را دارد ولى با تو دشمنى مي كند. 

چرا كه خداى متعال آفرينش من و تو را از نور واحدى قرار داده است. 1

   186ـ جاى جبرئيل مي نشيند!  

علي7 مي فرمايد: روزى رسول خدا9 در بستر بيمارى بود كه من به قصد عيادت 
حضرتش رفته بودم، در آنجا مردى را حضور پيامبر9 ديدم كه از حيث حســن و جمال 
بى نظير بود، آن مرد ســر مبارك پيامبر خدا9 را در دامن خود داشــت و پيامبر9 نيز 
خواب بود وقتى من داخل شــدم آن مــرد مرا به نزد خود فرا خوانــد، و گفت: نزديك 
عموزاده خود بنشــين كه تو از، من بر او سزاوارترى! علي7 مي فرمايد: جلو رفتم و آن 
مرد برخاست و جاى خود را به من داد و رفت، من نشستم و سر مبارك رسول خدا9 را 
در دامن خود گرفتم. ســاعتى گذشت. پيامبر خدا9 بيدار شد و از من پرسيد مردى كه 
سر بر دامن او داشتم كجا رفت؟ عرض كردم، وقتى من داخل شدم جايش را به من داد 
و رفت. حضرت فرمود: او را شــناختى؟ عرض كردم نه پدر و مادرم فداى شما. حضرت 
فرمود: او جبرئيل بود من ســر بر دامن او نهاده بودم و به ســخنانش گوش مي دادم تا 

اين كه دردم سبك شد و خواب بر چشمانم غلبه كرد. 2

   187ـ براى خود هر چه خواستم  

علي7 مي فرمايد: روزى مريض شده بودم كه رسول خدا9 به ديدنم، آمد در بستر 
بودم كه آن حضرت كنارم نشســت و جامه اى از خود را بر رويم كشيد ولى چون شدت 
بيمارى مرا ديد برخاســت و به مسجد رفت و در آنجا لحظاتى را به دعا و نماز پرداخت. 
ســپس نزد من بازگشــت و جامه ام را پس زد و فرمود: علي7 برخيز كه بهبودى خود 

را بازيافتى. از بستر برخاستم در حالى كه هيچ دردى احساس نمي كردم. آن گاه فرمود:
هيچ گاه از خداوند درخواســتى نكردم مگر آن كه بر آورده كرده و هر گاه چيزى براى 

1. بحارأالنوار، ج38، ص329.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص270.
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خود خواستم براى تو نيز طلب كردم. 1

   188ـ هفت باغ بهشتى  

علــي7 مي فرمايد: با پيامبر خدا9 در يكــى از كوچه هاى مدينه قدم مي زديم در 
طول مسير به باغ سرسبزى رسيديم به آن حضرت عرض كردم عجب باغ زيبايى است؟ 
حضرت فرمود: آرى زيباســت ولى باغ تو در بهشــت زيباتر خواهــد بود. به باغ ديگرى 
رســيديم باز گفتم: يا رسول اهلل9 عجب باغ زيبايى است؟ حضرت فرمود: آرى زيباست 
اما باغ تو در بهشــت زيباتر است. به همين ترتيب در طول راه با هفت باغ مواجه شديم 
و هر بار گفتگوى من با رســول خدا9 تكرار مي شد تا اين كه به پايان راه رسيديم. پس 
ناگهان رســول خدا9 دست بر گردنم انداخت در حالى كه مرا به سينه خود مي فشرد به 
گريه افتاد و فرمود: پدرم به فداى آن شــهيد تنها. عرض كردم اى رســول خدا9 گريه 
شما براى چيست؟ حضرت فرمود: از مردمي كه در سينه هاى خود نسبت به تو كينه پنهان 
كردند تا پس از من آن را آشــكار كنند. كينه هايى كه ريشــه در جنگ بدر دارد... آن ها 
خون هاى ريخته شده در احد را از تو طلب مي كنند. پرسيدم اى رسول خدا9 آيا در آن 

روز دينم سالمت خواهد بود. حضرت فرمود: آرى. 2

   189ـ اسباب خوشحالى رسول خدا9  

علي7 مي فرمايد: پس از فتح مّكه رسول اكرم7 عده اى را به اطراف مّكه فرستاد تا 
مردم را به اسالم دعوت كنند ولى به آن ها فرمان جنگ نداد. از جمله كسانى كه فرستاد، 
خالدبن وليد بود كه وى را براى تبليغ اســالم به ميان قبيله بنى جذيمه فرســتاد. خالد به 
منظور انتقام جويى و تســويه حساب شــخصى خود از اين قبيله كه در جاهليت گذشته 
خونى از اقوام او ريخته بودند اقدام به كشتار عده اى از آن ها كرد و گروهى ديگر از آن ها 
را اسير و اموالشان را به يغما برد. رسول خدا9 كه از رفتار او با خبر شد به مسجد رفت 
و به منبر نشســت و سه بار گفت: پروردگارا! من از آنچه كه خالد مرتكب شده بيزارم، و 
از كار او متنفرم. آن گاه رسول خدا9 از من خواست تا به منظور جبران زيان هايى كه به 

1. مناقب خوارزمي، ص143.
2. كشف الغمه، ج1، ص96.
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آن قبيله رســيده بود و پرداخت ديه كسانى كه به ناحق كشته شده بودند به آنجا رفته و 
جبران آن ضايعات را بنمايم. علي7 مي فرمايد: در آنجا من غرامت و ديه آسيب ديدگان 
را پرداخت كردم و به ايشــان گفتم: شما را به خدا سوگند اگر در ميان شما كسى هست 
كه حقى از او ضايع شــده بگويد، تا پرداخت كنم. عده اى برخاســتند و گفتند: حال كه 
چنين اســت و تو ما را به خدا سوگند دادى، بايد بگوييم كه تعدادى زانوبند شتر و ظرف 
مخصوص ســگ نيز از ما در اين حادثه مفقود شده است. علي7 مي فرمايد: من آن ها 
را نيز حســاب كردم و وجه آن ها را داده ام حضرت مي گويد: سپس ديدم هنوز مبالغى از 
پولى كه با خود آورده بودم باقى است. به مردم گفتم: اين پول ها را نيز به شما مي بخشم 
تا برائت ذمه رسول خدا9 كامل حاصل شده باشد. علي7 مي فرمايد: پس از اتمام كار 
نزد رســول خدا9 آمدم و نحوه عملكرد خود را به عرض ايشان رساندم. حضرت فرمود: 
يا علي7 به خدا ســوگند اگر به جاى اين كار شتران سرخ مو برايم هديه مي آوردند اين 

قدر خوشحال نمي شدم. 1

   190ـ ناله نااميدى  

علي7 مي فرمايد: در صبح همان شــبى كه رســول خدا9 به معراج رفت من در 
خدمــت آن حضرت بودم كه حضرتش داخل حجره نمــاز مي گزارد و من نيز در كنار او 
به نماز ايســتاده بودم. پس از اتمام نماز ناگهان صداى ضجه و ناله اى به گوشم رسيد از 

رسول خدا9 پرسيدم: يا رسول اهلل9 اين چه صدايى بود؟
حضرت فرمود: اين ضجه و افســوس شــيطان است او از معراج من با خبر شده و از 

اين كه در روى زمين از او پيروى شود مأيوس شده است. 2

   191ـ كاتب وحى الهى  

علي7 مي فرمايد: روزى به رســول خدا9 وارد شدم. حضرت سرگرم تالوت سوره 
مائده بود )گويا بخشى از اين سوره به تازگى نازل شده بود و وجود مبارك آن حضرت در 

1. بحارأالنوار، ج21، ص141.خاليد بن وليد در تاريخ اسالم پرونده بسيار سياهي دارد او كسي بود كه اقدام به قتل 
مالك بن نويره كرد و در احد از پشت به مسلمانان حمله كرد و در نماز جماعت قصد كشتن امام علي 7 را نمود 

كه در آتي داستان مفصل اعمال شينع او خواهد آمد.
2. بحارأالنوار، ج18، ص223.
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حال وحى و اخذ آيات قرآنى بود كه من وارد شدم( رسول خدا9 خواست آيات آن سوره 
را بنويســم من نيز با امالى حضرتش كار نوشــتن را شروع كردم و آيات را يك به يك 
نگاشــتم تا رسيدم به اين آيه شريفه »امنا وليكم الله و رسوله، و الذين آمنوا الذين يقيمون 
الصالة و يوتون الزكوة و هم راكعون، ولى امر و ياور شــما تنها خدا و رســول و مؤمنانى 

هســتند كه نماز به پا مي دارند و به فقيــران در حال ركوع زكات مي دهند. «1 ناگاه ديدم 
آن حضرت در يك حالت خلســه فرو رفته ولى در عين حال زبان او همچنان بر امالى 
آيات مشغول است من نيز آنچه را مي شنيدم همه را مي نوشتم تا اين كه كار كتابت سوره 
پايان گرفت. در اين هنگام رسول خدا9 از آن حالت خلسه بيرون آمد و فرمود: بنويس 
آن گاه شــروع كرد و از آغاز همان آيه اى كه در لحظاتى قبل در خلسه رفته بود، تالوت 
كرد، به او گفتم: مگر شــما هم اينك اين آيات را تا پايان سوره امال نكرديد و من تمام 
آن ها را نوشــتم ديدم صداى حضرت به تكبير بلند شد و فرمود: »آن كسى كه اين آيات 
را بر تو امال مي نمود جبرئيل بوده اســت.« لذا علي7 با امالى جبرئيل امين كار كتابت 

اين سوره را به اتمام مي رساند. 2

   192 ـ صداى جبرئيل در جنگ احد  

در جنگ احد پيامبر اســالم9 با ســپاه خود به منطقه جنگ كه در حاشيه كوه احد 
بود وارد شــدند. پيامبر9 براى جلوگيرى از حمله دشمن از پشت ، عبد اهلل بن جبير را به 
همراه 50  نفر از تيراندازان ماهر، مأمور حفاظت از دهانه شكاف كوه كرد و تأكيد فرمودند: 
به هيچ وجه تنگه را رها نكنند، بعد از اين كه جنگ شــروع شد و لشكر دشمن پا به فرار 
گذاشت، مســلمين به جمع آورى غنائم پرداختند و محافظين كوه به جز 10 نفر پستهاى 
خــود را براى جمع آورى غنائم ترك كردند. ابوســفيان قبالً خالدبن وليد 3 را مأمور اينكار 
كرده بود تا در موقع مقتضى از پشت حمله نمايد لذا او با حمله به عبد اهلل آن ها را كشت 
و از پشت به لشكر اسالم حمله كرد در همين موقع سردار رشيد اسالم حضرت حمزه7 
و بعضى ديگر از ياران پيامبر7 شهيد شدند و عده اى نيز پروانه وار پيامبر7 را مراقبت 

1. سوره مائده، آيه 55.
2. بحارأالنوار، ج39، ص113.

3. اين شــخص همان كسي اســت كه اقدام به قتل مظلومانه مالك بن نويره نمود و در صف نماز جماعت قصد 
كشتن امام علي7 را نيز داشت
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مي كردند بيشــتر از همه علي7 بود كه هر حمله اى را از جانب دشــمن دفع مي كرد. 
علي7 آنقدر جنگيد كه شمشيرش شكست پيغمبر شمشير خود را كه به ذوالفقار معروف 
بود، به علي7 داد، و خود در جايى ســنگر گرفت. علي7 از آن حضرت دفاع مي كرد، 
آنچنان كه بيش از شصت زخم بر سر و صورت و بدنش وارد شد. در اين هنگام جبرئيل 
نازل شد و گفت: اى محمّد9، معناى مواسات همين است. پيامبر9 فرمود: علي7 از 
من اســت و من از اويم. جبرئيل گفت: من هم از هر دوى شما، و نيز جبرئيل در همان 

وقت گفت: )الفتى اال عىل ال سيف اال ذوالفقار( بطورى كه همه اين صدا را شنيدند. 1
درغالفالفتىشمشيركيست؟2 بدردرشاماحد،تصويركيست؟ 

   193ـ نماز، معراج على7  

جنگ احد كه بنام كوهى اســت نزديك مدينه، در ســال ســوم هجرى روى داد و 
هفتاد تن از مســلمانان نيز در آن به شهادت رسيدند، اين جنگ بنابر ضبط مورخين روز 
شنبه هفتم شــوال رخ داده در اين جنگ  تيرى بر پاى حضرت امير علي7 خورد. 3 بعد 
از جنگ هر چه مي كردند به علت ناراحتى شديد امام نمي توانستند تير را از پاى حضرت 
خارج نمايند تا اين كه منتظر شــدند حضرت وارد نماز شــود، در حين اقامه نماز تير را از 
پاى حضرت خارج كردند بعد از نماز حضرت ديد درد زخم كمتر شــده است و محل نماز 
خون آلوده شــده اســت بعد متوجه شد كه تير از پاى او خارج شده است. سپس حضرت 
فرمود: بخالق االكبر من متوجه خارج شــدن تير نشــدم. 4  و در روايتي آمده كه حضرت 
اميرالمؤمنين7 داخل نماز مي شــد »انه كان اذا دخل الصالة كان كّانُه نباء ثابت او عمود 
قائم ال يتحرك...« يعني: او مثل بنايي ثابت و استوار و بدون تحرك بود و از بس بي حركت 

بود كه گاهي مرغي بر پشــت مبارك آن حضرت مي نشست در نقل ديگر آمده است كه 
از كنيز حضرت علي7 پرســيدند كه نماز علي7 در ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت: 

1. بحارأالنوار، ج20، ص70.
2. احمد عزيزي.

3. اين داستان طبق نقلي در صفين رخ داده كه تير را به دستور امام حسن7 در حين نماز از پاي حضرت خارج 
مي نمايند ولي مرحوم فيض در جلد اول محجة البيضاء پيشــنهاد قضيه خــارج كردن تير را به حضرت زهرا3 

نسبت داده است.
4. حديقة الحقيقة، ص140؛ ارشاد القلوب، ج2، ص217.
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نماز در نزد علي7 در رمضان و شــوال يكسان بود او تمام شب ها را به عبادت خداوند 
احياء مي داشت. 1

   194ـ شيفته خدا  

پيامبر اسالم9 در پاسخ به كسانى كه نزد ايشان از تندى هاى علي7 اظهار ناراحتي 
مي كردند مي فرمود: علي را سرزنش نكنيد زيرا او شيفته خداست ابودردا مي گويد: روزى 
در يكى از نخلســتان هاى اطراف مدينه جسد علي7 را ديدم كه مانند چوب خشك بر 
زمين افتاده اســت. او به خيال اين كه حضرت علي7 از دنيا رفته است براى خبر دادن 
واقعه به خانه آن حضرت آمد و به حضرت فاطمه زهرا3 درگذشت همسرش را تسليت 

گفت: فاطمه زهرا3 فرمود: پسر عموى من نمرده است.
بلكه در حال عبادت از خوف خدا غش كرده اســت و اين حال براى او بســيار اتفاق 

مي افتد.2

   195ـ ما رجعت مي كنيم  

جابر بن عبد اهلل مي گويد: حضرت رسول اكرم9 در سال حجة الوداع در منى خطبه اى 
خواندند و متذكر شدند كه خداوند متعال فرموده بعد از تو اى پيغمبر7 جمعيتى به كفر 
بر مي گردند و عده اى را نيز گردن مي زنند، اى مردم آگاه باشــيد بخدا سوگند به جبران 
اين كارهاى زشت كه از آنان سر مي زند ما هم در عالم رجعت بازگشت مي كنيم و گردن 
آن ها را خواهيم زد، آن گاه آن حضرت با حالى محزون به حضرت علي7 توجه نموده و 

فرمودند: يا علي! شما را نيز مي كشند. 3

   196ـ جان دادن كافر  

مرحــوم كلينى در كتــاب كافى روايتى از امام صادق7 نقــل مي كند كه فرمودند: 
على بن ابيطالب7 يك روز دچار درد چشــم  شــد. پيغمبر7 وقتى آمدند از على عيادت 

1. بحارأالنوار، ج 41، ص14؛ ج 41، ص71.
2. لطايف االبرار، ص17.

3. اكسري اعظم، ج2، ص933.
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كنند ديدند علي7 از شــدت درد فرياد مي كشد، پيامبر خدا9 فرمودند: يا علي! جزع و 
فزع مي كنى؟ آيا واقعاً درد تو بسيار شديد است؟ علي7 عرض كرد: يا رسول اهلل9 تا 
به حال چنين دردى نداشته ام. پيغمبر9 فرمودند: يا علي! وقتى كه ملك الموت  مي آيد تا 
جان انســان كافرى را بگيرد سفودى )مثل سيخ كباب( در دست دارد و بوسيله آن جان 
او را مي گيــرد و اين قبض روح آن چنان دردناك اســت كه كافر فرياد مي زند. حضرت 
علي7 همين كه اين را شــنيد از بســتر خود برخاست و گفت: يا رسول اهلل9 يك بار 
ديگر هم اين مطلب را بگوييد، چون آنقدر از شــنيدن آن وحشــت كردم كه درد چشم 
خــودم را فراموش كردم. بعد گفت: يا رســول اهلل9 آيا اين اختصاص به كافران دارد يا 
بعضى ديگر از امت تو هم اينطور هســتند؟ پيامبر9 فرمودند: سه دسته از امت من هم 

اينطور قبض روح مي شوند.
1( كســى كه مســئوليتى دارد و ظلم مي كند 2( گروهى كه مال يتيم مي خورند3( 

شاهدى كه به دروغ شهادت دهد.1

    197 ـ پدر و پسر در خدمت پيامبر9  

پيامبــر9 و مســلمانان بر اثــر محاصره اقتصــادى قريش به مدت 3 ســال در 
شعب ابى طالب ساكن شدند، ابوطالب7 فداكارى را به جايى رساند كه عالوه بر ساختن 
برج هاى مخصوصى، جلوگيرى از حمله قريش مي كرد هر شــب پيامبر9 را از خوابگاه 
خــود بلند مي كرد و جايگاه ديگرى براى اســتراحت او تهيــه مي نمود و فرزند دلبندش 
علــي7 را بجــاى او مي خوابانيد و هنگامي كه علي7 مي گفت: پــدر جان من با اين 
وضع باالخره كشــته مي شوم پاســخ مي داد: عزيزم بردبارى را از دست مده هر زنده اى 
بســوى مرگ رهسپار است من تو را فداى محّمد بن عبد اهلل7 نمودم. على7 در جواب 
پدر گفت: پدر جان اين كالم من نه به خاطر اين بود كه از كشته شدن در راه محّمد7 
هراســى دارم بلكه بخاطر اين بود كه مي خواستم بدانى چگونه در برابر تو مطيع و آماده 

براى يارى احمد7 هستم. ابوطالب7 در شعرى چنين مي گويد:
مـن خـري اديـان الـرية ديـنا و لقد علمت بان دين محّمد    

1. كايف، ج3، ص253.
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يعنى: هر آينه دانســته ام كه دين محّمد بهترين دينى اســت كه براى بشريت آمده 
است. 1

   198ـ محمّد9 تو را بلند كرد جبرئيل7 زمين نهاد  

در جريان فتح مكّه در ســال هفت هجرى داخل كعبه پر از بت هاى مشــركان بود. 
پيامبر9 به همراه علي7 همه آن بت ها را شكســته و از درون كعبه بيرون ريختند در 
بام كعبه بت بزرگى قرار داشــت كه دست كسى به آن نمي رسيد و الزم بود كه علي7 
پاهاى خود را بر شــانه پيامبــر7 بگذارد. پيامبر9 به علي7 فرمــود: آيا اين بت را 
نمي نگرى؟ علي7 عرض كرد: چرا مي بينم. پيامبر9 دو دســت خود را بر دو ســاق 
پاى علي7 نهاد و او را آنچنان بلند كرد كه زير بغل پيامبر9 پيدا شــد، آن گاه فرمود: 
اى علــي7 چه مي بينى؟ علي7 گفت: خداوند به خاطــر تو مرا اكنون در مقامي  قرار 
داده كه احســاس مي كنم اگر بخواهم مي توانم بر صفحه آســمان دست يابم و دستم را 
به ستاره هاى آسمان برسانم. آن گاه علي7 به فرمان پيامبر9 آن بت بزرگ را از جاى 
كند و به دســت گرفت و به زمين انداخت در اين هنگام پيامبر9 از جاى خود به كنار 
رفــت و علي7 از باال به زمين افتاد و خنديد. پيامبر9 فرمود: اى علي! چرا مي خندى 
علي7 عرض كرد: از باالى كعبه افتادم و هيچ آســيبى نديدم. پيامبر9 فرمود: چگونه 
به تو آســيب برســد با اين كه محّمد9 تو را از زمين بلند كرد و جبرئيل تو را از باال بر 

زمين نهاد. 2

   199ـ مشرك حنين زير شمشير على7  

در جريان جنگ حنين كه در سال هشتم هجرت در سرزمين حنين بين مكّه و طائف 
واقع شــد قبيله هوازن اجتماع كردند و آنچنان سپاه اســالم را غافلگير نمودند كه همه 
گريختند و فقط هشت يا نه نفر همراه پيامبر9 بودند كه از جمله آن ها علي7 بود يك 
حركت عجيب از ناحيــه علي7 ورق اين جنگ را برگردانيد و آن اين بود كه قهرمانى 
غول پيكر بى باك از سپاه دشمن به نام ابو َجْرَول به ميدان آمده بود او پرچم سياهى بر سر 

1. تفسري منونه / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج 14، ص55.
2. مناقب ابن مغازيل شافعي، ص202.
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نيزه خود بسته بود و سوار بر شترى سرخ در پيشاپيش سپاه كفر بر سپاه اسالم مي تاخت 
و مســلمانان را مي كشت و پرچم خود را لحظه به لحظه به عالمت پيروزى بلند مي كرد 

و تمام چشم ها به او متوجه بود، او در ميدان چنين رجزى مي خواند:
حتى نبيح القوم او نباح انا ابو جرول البـراح     

»من ابو َجْرَول هستم كه امروز از پاى نمي نشينم مگر اين كه از حريم خود دفاع كرده 

و دشمن را از پاى درآورم.« 
حضــرت علي7 وقتى كه او را در آن حال ديــد، در كمين او قرار گرفت و در يك 
حمله نخســت آنچنان ضربه اى به شــتر او زد كه ابو َجْرَول از باالى شتر به زمين افتاد، 
ضربت بعدى علي7 او را در خون خود غلطانيد در حالى كه امام، چنين رجز مي خواند:

اىن لـدى الهيجأ ذو نضاح       قد علم القوم لدى الصباح  

»مردم هميشــه مي دانند كه من در هنگامه چكاچك شمشيرها آن چه را كه شايسته 

خلوص و حق آن است ادا مي كنم«
با هالكت او روحيه دشــمنان تضعيف شد. عباس عموى پيامبر9 به دستور ايشان 
از فرصت اســتفاده كرد و فرياد زد مسلمانان بازگرديد كه فرصت خوبى است. مسلمانان 
برگشــته و دشــمن را تار و مار كردند. آرى ضربت امام علي7 آنچنان كارساز بود كه 
فضل بن عباس مي گفت: ضربت علي7 هميشــه بكر بود يعنى نياز به ضربت دوم ندارد 

با همان ضربت اول او پيروز مي شد. 1

   200 ـ هدايتگر راستى  

هنگامي كه پيامبر9 مي خواست علي7 را براى داورى به سوى مردم يمن بفرستد. 
حضــرت علي7 عرض كرد: يا رســول اهلل9 آيا مي خواهى مرا به ســوى يمن براى 
داورى و قضاوت بفرستى با اين كه من جوانى هستم كه به همه داورى  ها آگاهى ندارم؟ 
پيامبر اســالم9 به علي7 فرمود: نزديك بيا، او نزديك رسول خدا9 شد. پيامبر9 
دست خود را بر سينه على گذارد و گفت: خدايا دل علي7 را راهنمايى كن و زبانش را 

استوار فرما.
علي7 مي فرمايد: پس از اين دعاى پيامبر9 )آنچنان در داورى ها قوى شــدم كه( 

1. كشف الغمه، ج1، ص297.
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ســوگند به خدا در هيچ داورى بين دو نفر شك نكردم »فوالذى نفىس بيده ما شككت ىف 
قضأ اثنني.« 1

   201 ـ روح متحد  

شخصى بنام عمرو بن شاس در يمن همراه علي7 بود. او پيش خود توهم كرده بود 
كــه علي7 در موردى به او بى مهرى كرده. لــذا هنگامي كه به مدينه آمد به هر كس 
مي رســيد مي گفت: علي7 به من جفا كرد، تا اين كه روزى به مســجد مدينه آمد و در 
حضور رسول خدا9 كه در آنجا بود نشست. وقتى كه رسول خدا9 او را ديد به او فرمود: 
اى عمرو بن شاس مرا آزار دادى. عمرو گفت: انا لله و انا اليه راجعون. پناه مي برم به خدا 
و پناه مي برم از اين كه رســول خدا9 را آزرده باشم. پيامبر9 فرمود: من آذى عليا فقد 

آذاىن كسى كه على را بيازارد مرا آزرده است... 2

   202ـ چهار اسب يمنى  

هنگامي كــه حضرت علــي7 از مأموريت يمن بــه مدينه بازگشــت به حضرت 
رســول خدا9 رســيد چهار اســبى را كه همراه خود آورده بود به پيامبر9 اهدا نمود. 
پيامبر9 به علي7 فرمود: آن ها را با ذكر نامشــان براى من مشــخص كن. علي7 
فرمود: آن ها داراى رنگ هاى مختلف هســتند. پيامبر9 فرمود: آيا در ميان آن ها اسبى 
هست كه پيشانى و زانوها و پاهايش سفيد باشد؟ علي7 عرض كرد: آرى. يكى از آن ها 
ســرخ رنگ متمايل به زرد است و پيشــانى و زانوها و پاهايش سفيد مي باشد. پيامبر9 
فرمود: آن را براى من نگهدار. علي7 عرض كرد: دو رأس آن ها قرمز تيره رنگ هستند 
و همان سفيدى پيشانى و زانوها و پاها را نيز دارند. پيامبر9 فرمود: آن ها را به دو پسرت 
بده. علي7 عرض كرد چهارمي  آن ها اسب يك رنگ ، سياه است. پيامبر9 فرمود: آن 

را بفروش و پول آن را در مخارج زندگى خود صرف كن... 3

1. اعالم الوري، ص137.

2. اعالم الوري، ص137.
3. فروع كايف.
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   203ـ مير ميدان جانبازى  

در آغاز جنگ احد، طلحة بن ابى طلحه از قبيله بنى عبدالدار نخســتين پرچمدار دشمن 
بود كه به ميدان آمد و مبارز طلبيد، او در شــجاعت آنگونه بود كه به قوچ گردان دشمن 
ناميده مي شــد. امام علي7 در برابر او رفت ولى او شمشــيرى به سوى علي7 فرود 
آورد. علي7 آن  را با ســپرش رد كرد و سپس با شمشير بر دو ران پاى او زد كه هر دو 
آن ها قطع گرديد و به هالكت رســيد، بعد از او برادرش ابوسعيد بن ابى طلحة پرچم كفر 
را برداشــت و به ميدان آمد. علي7 او را نيز كشت، بعد از او عثمان بن ابى طلحه پرچم 
كفر را بدســت گرفــت و به ميدان آمد. علي7 او را نيز كشــت، بعد حرث بن ابى طلحه 
بــه ميدان آمد. علي7 او را نيز به هالكت رســاند، بعد از او ابوعزيز بن عثمان به ميدان 
تاخت، علي7 او را نيز به خاك سياه مرگ انداخت بعد از او عبداهلل بن ابى جميله و سپس 
ارطاةبن شرجيل به ميدان آمدند كه جملگى بدست شير خدا حيدر كرار7 كشته شدند و 
در آخر غالم اين قبيله )بنى عبدالدار( بنام صواب به ميدان آمد. علي7 اول دست راست 
او را قطــع كرد تا اين كه پرچمش به زمين افتاد او پرچم را به دســت چپ خود گرفت، 
علي7 دســت چپش را نيز جدا كرد. صواب با همان دســت هاى بريده پرچم را به خود 
چســبانيد و گفت: اى قبيله بنى عبدالدار آيا حقى را كه بر من داشتيد ادا كردم؟ علي7 
هم ضربتى بر فرق سرش زد، او نيز به پرچمداران ملحد قبلى ملحق شد. در اين هنگام 
دختر عبقر حارثيه پرچم را برداشت و به ميدان آمد كه از اين پس بود كه جنگ بصورت 
دست جمعى و گروهى شروع شد. لذا در ابتداى جنگ احد دالوري هاى علي7 آن چنان 

بر دشمن ضربه وارد ساخت كه صداى گريه زنان دشمن از همه جا به گوش مي رسيد. 1

   204ـ مسلمانى مردم يمن  

سال دهم هجرت بود. هنوز مردم يمن در بت پرستى باقى بودند و به اسالم نگرويده 
بودند. پيامبر9 خالدبن وليد را با جمعى از مسلمانان از جمله براء بن عازب به يمن فرستاد 
تا مردم را به اســالم دعوت كنند، خالد با همراهان خود مدت شش ماه در يمن بود ولى 
از مردم آن ها حتى يك نفر هم مســلمان نشــده بود، اين خبر به پيامبر9 رســيد. آن 
حضرت رنجيده خاطر شــد هماندم علي7 را به حضور طلبيد و به او فرمود: به ســوى 

1. كحل البرص، ص88.
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يمن برو و خالد و همراهانش را به مدينه بفرســت و اگر كسى از همراهان خالد خواست 
بــه دنبال تو باشــد از او جلوگيرى نكن. علي7 به يمن رفــت خالد و همراهانش را به 
مدينه فرســتاد ولى چند نفر از جمله براء بن عازب با علي7 در يمن ماند. براء مي گويد: 
وقتى كه ما همراه علي7 به ابتداء يمن رسيديم مردم يمن از ورود علي7 باخبر شدند. 
نــزد آن حضرت اجتماع كردند. امام علي7 نماز صبح را به جماعت خواند، و بعد از نماز 
ســخنرانى كرد. سپس نامه رسول خدا9 به مردم يمن را براى آن ها خواند، آن ها چنان 
شــيفته كالم بلند علي7 شدند كه همان روز قبيله همدان كه جمعيتشان از همه قبايل 
يمن بيشــتر بود مسلمان شدند على7 اين خبر مســرت بخش را در ضمن نامه اى به 
پيامبر9 گزارش داد. پيامبر9 وقتى خبر را شــنيد بسيار شاد شده و سجده شكر بجاى 
آورد. سپس برخاست و فرمود: سالم و درود بر قبيله همدان. بعد از آن قبيله ساير قبائل 

نيز پياپى آمدند و مسلمان شدند. 1

   205ـ علي7 راهنماى ابوذر  

به ابوذر خبر رســيد كه در مّكه مردى برخاســته و ادعاى پيامبري مي كند و مردم را 
از بت پرســتى بر حذر مي دارد و به خداى واحد دعوت مي كنــد. ابوذر برادرش انيس را 
خواست و به او گفت: به مّكه برو و در اين مورد براى من خبر بياور، انيس برادر ابوذر به 
مّكه مسافرت كرد و پيامبر9 را از نزديك مالقات نمود و سخنان آن حضرت را شنيد، 
ســپس او به نزد ابوذر برگشــت و گفت: او شخصى است كه به نيكي ها امر مي كند و از 
بدي هــا نهى مي نمايد، و مردم را به صفات نيــك اخالقى دعوت مي نمايد. ابوذر با اين 
چند جمله قانع نشد و به برادرش گفت: سخنى كه دلم را آرام كند برايم نياوردى. سپس 
خود راهى مّكه شــد ابوذر وارد مكّه شد تصميم داشت شبانه خدمت پيامبر9 برسد، لذا 
شــب كنار كعبه آمد تا همانجا استراحت كند اين مسافر غريب ناگهان ديد مرد ناشناسى 
)علي7( به آنجا آمد و پرسيد: اين مرد )اشاره به ابوذر( كيست؟ گفتند: مردى از دودمان 
غفار اســت. علي7 فرمود: برخيز و به خانه خودت بيا. ابوذر برخاست و بي آن كه در راه 
با كســى تماس بگيرد و هدفش را بگويد آن شب مهمان علي7 شد. صبح برخاست و 
از خانه علي7 بيرون آمد و كنار كعبه رفت و همانجا بود تا شب شد، باز علي7 نزد او 

1. بحارأالنوار، ج21، ص263.



174

آمد و او را به خانه خود دعوت كرد و اين موضوع تا سه شب تكرار شد ولى ابوذر با كسى 
تماس نمي گرفت و مقصود خود را نيز پنهان مي كرد و روز سوم علي7 به ابوذر فرمود: 
اگر خود را معرفى كنى و علت مســافرت خود را بگويى قطعًا به كسى نخواهم گفت، و 
اســرار تو را مي پوشانم. ابوذر هدف و ماجراى مسافرت خود را به على7 گفت: او گفت 
مي خواهــم پيامبر9 را ببينم. علي7 فرمود: من صبح بــه طرف منزل او )پيامبر9( 
مي روم تو نيز به دنبال من بيا هر جا كه احســاس خطر كردم از راه رفتن خود مي كاهم 
و گويى براى حاجتى مي خواهم به كناري بروم ولى اگر احســاس خطر نكردم پشت سر 
من بيا و در هر خانه اى كه وارد شــدم تو نيز وارد شو. همين برنامه و طرح علي7 اجرا 
شد و ابوذر بدون پيش آمد خطرى به دنبال علي7 به راه افتاد و وارد خانه اى شد كه در 
آنجا رسول خدا9 را مالقات نمود، ابوذر بعد از مالقات با پيامبر9 همان لحظه مسلمان 
شــد، و پيامبر9 به ابوذر فرمود: در مّكه توقف نكن و به ســوى قبيله خود برو و دعوت 
مرا به گوش آنان برسان و همانجا باش تا پيام من به تو برسد. ابوذر عرض كرد: سوگند 
به خدايى كه جانم در دست او است در برابر مردم مّكه با آواز بلند اظهار اسالم مي كنم. 
ابوذر برخاســت و به كنار كعبه آمد و فرياد زد: )اشهد ان ال اله اال الله و ان محّمدا عبدوه 
و رسوله( مشــركان به او حمله كردند و آنقدر او را زدند كه بيهوش به زمين افتاد عباس 

عموي پيامبر9 آمد و جلوي آن ها را گرفت و آن ها را از اين كار نهى كرد... 1

   206ـ همسرى وفادار  

روزى حضرت زهرا3 بيمار و بسترى شد. حضرت علي7 به بالين او آمد و گفت: چه 
ميل دارى تا برايت فراهم كنم؟ فاطمه 3 نمي خواست كه شوهرش را به زحمت اندازد در 
پاسخ گفت: من از شما چيزى نمي خواهم. حضرت علي7 اصرار كرد. فاطمه 3 گفت: 
اى پســر عمو، پدرم به من ســفارش كرده كه هرگز چيزى از شوهرت درخواست نكن. 
مبادا او نداشته باشد و در برابر درخواست تو شرمنده شود. علي7 فرمود: اى فاطمه 3 
به حق من، هر چه ميل دارى بگو. فاطمه 3 گفت: اكنون كه مرا سوگند دادى اگر انارى 
برايم فراهم كنى خوب است. حضرت علي7 برخاست و براى فراهم نمودن انار از خانه 
بيرون رفت و با بعضى از مسلمانان روبرو شد و از آن ها پرسيد، انار در كجا پيدا مي شود؟ 

1. الغدير، ج6، ص309.
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آن ها عرض كردند فصل انار گذشته ولى چند روز قبل شمعون يهودى چند انار از طائف 
آورده است. حضرت علي7 به در خانه شمعون رفت و در خانه او را زد. شمعون از خانه 
بيرون آمد وقتى كه چشــمش به على افتاد از علت آمدن آن حضرت به آنجا پرســيد؟ 
علــي7 ماجرا را گفت و افزود كه براى خريدارى انار آمده ام. شــمعون گفت چيزى از 
انارها باقى نمانده اســت همه را فروخته ام. حضرت فرمود: شايد يك انار باقى مانده و تو 
اطالع ندارى. شــمعون گفت: من از خانه خود اطالع دارم و مي دانم كه اكنون انارى در 
خانه نيســت همسر شمعون در پشت در بود سخن آن ها را شنيد و به شوهرش شمعون 
گفت: من يك انار را براى خودم برداشته بودم و در زير برگ ها پنهان كردم و تو اطالع 
از آن نــدارى، آن گاه رفــت و انار را آورد و به علــي7 داد. آن حضرت چهار درهم به 
شمعون داد. شــمعون گفت: قيمتش نيم درهم است. امام علي7 فرمود: همسرت اين 
انار را براى خود ذخيره كرده بود تا روزى از آن نفع بيشــترى ببرد. نيم درهم مال تو و 
سه درهم و نيم هم مال همسرت. در برگشت، علي7 صداى ناله درمانده اى را شنيد به 
دنبال صدا رفت. ديد مردى غريب و بيمار و نابينايى در خرابه اى بدون سرپرســت و غذا 
روى زمين خوابيده است. حضرت علي7 در بالين او نشست و سر او را به دامن گرفت 
و از او پرســيد تو كيســتى؟ و از كدام قبيله اى! و چند روز است در اينجا بيمار مي باشى؟ 
او گفت: اى جوان صالح من از اهالى مدائن )ايران( مي باشــم در آنجا به بدهكارى بسيار 
مبتال شدم ناگزير ســوار بر كشتى شدم و با خود گفتم خود را به مواليم اميرمؤمنان7 
مي رسانم شايد آن حضرت چاره كار مرا بنمايد و قرض هايم را ادا كند. جوان نمي دانست 
ســرش بر زانوى علي7 است، علي7 فرمود: من يك انار براى بيمار عزيزم به دست 
آورده ام ولــى تو را محروم نمي كنــم و نصفش را به تو مي دهم آن حضرت آن انار را دو 
نصف كرد و نصف آن را كم كم در دهان آن جوان بيمار گذاشت تا تمام شد بيمار جوان 
گفت: اگر مرحمت فرمايى نصف ديگرش را نيز به من بخوراني، چه بســا حال من خوب 
شــود! حضرت علي7 نيم ديگر انار را نيز كم كم به دهان بيمار گذاشــت تا تمام شد، 
آن گاه علي7 با دست خالى به خانه خود بازگشت در حالى كه از شدت حيا غرق در فكر 
بود كه چگونه با دست خالى به خانه بازگردد آهسته آهسته تا نزديك خانه آمد و حيا كرد 
وارد خانه شود، ولي به درون خانة خود نگاه كرد، تا ببيند فاطمه 3 خواب است يا بيدار، 
ديد فاطمه 3 تكيه كرده و طبقى از انار در پيش روى او است و ميل مي فرمايد: حضرت 
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علي7 بسيار خوشحال شد و وارد خانه شد و ديد كه اين انار مربوط به اين عالم نيست 
)بلكه از بهشــت آمده( پرسيد، اين انار را چه كسى اينجا آورد؟ فاطمه 3 گفت: اى پسر 
عمو وقتى كه تشريف بردى چندان طول نكشيد كه نشانه سالمتى را در خود يافتم ناگاه 
صداى در به گوشم رسيد فضه خادمه رفت و در را گشود مردى را پشت در ديد، كه طبق 

انار را داد و گفت: اين طبق انار را اميرمؤمنان علي7 براى فاطمه 3 فرستاده است.1

   207ـ غذايى آماده  

علي7 مي فرمايد: سه روز مي گذشت و ما در خانه خود غذايى براى خوردن نداشتيم. 
رســول خدا9 به خانه ما آمد و فرمود: اى علــي! خوراكى نزد خود داريد؟ عرض كردم 
به خدايى كه شــما را گرامي  داشته و به رســالت خويش برگزيده، اكنون سه روز است 
كه خود و همســر و فرزندانم با گرســنگى ســر كرده ايم پس رسول خدا9 به دخترش 
زهرا3 فرمود: به ميان اتاق )ديگر( برود شــايد چيزى را براى خوردن بيابد. فاطمه 3 
گفت: يا رســول اهلل! من االن از آن اتاق بيرون آمده ام )خوراكى در آنجا وجود ندارد( من 
به پيامبر9 عرض كردم: اگر اجازه دهيد من داخل اتاق شــوم. حضرت فرمود: به اذن 
خداوند داخل شو. همين كه من وارد اتاق شدم طبقى ديدم كه در آن طبق، خرماى تازه و 
ظرفى از غذا در كنار آن قرار دارد، غذا را برداشته نزد رسول خدا9 آوردم حضرت فرمود: 
آيــا آورنده غذا را ديدى؟ گفتم: بله. فرمود او را برايم وصف كن. عرض كردم، رنگ هاى 
ســرخ و ســبز و زرد در برابر ديدگانم ظاهر شد. حضرت فرمود اين ها خطوط پر جبرئيل 

است كه با در و ياقوت و جواهر تزيين شده است... 2

   208ـ ابراهيم فرزند رسول خدا9  

علــي7 مي فرمايد: ابراهيم كودك شــيرخوار رســول خدا9 در حالى كه بيش از 
هيجده ماه نداشت از دنيا رفت و پدر را در عزاى خود نشاند. رسول خدا9 از من خواست 
تا به كار غسل و تجهيز او بپردازم، رسول خدا9 نيز او را در كفن پيچيد و حنوطش كرد. 
ســپس فرمود: تو پيكر كودك را بگير و به قبرستان ببر. علي7 مي فرمايد: جنازه را به 

1. رياحني الرشيعه، ج1، ص142.
2. خصال، ص698.
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همراه عده اى به قبرستان بقيع آوردم، حضرت بر او نماز گزارد. سپس نزديك قبر آمد و 
به من فرمود: تا درون قبر روم، من در قبر رفتم و حضرت پيكر طفل خود را به دســتم 
داد در همين حال كه جنازه كودكش را به قبر ســرازير مي كرد سرشك اشك از ديدگان 
مباركش باريدن گرفت از گريه رســول خدا9 مســلمانان هم به گريه افتادند زن و مرد 
همه گريســتند ولى صداى مردها بر زن ها غلبه داشت لحظاتى به همين منوال گذشت 
و مردم همچنان مي گريســتند، تا اين كه رسول خدا9 از مردم خواست تا ساكت شوند 
سپس خطاب به فرزندش فرمود: هر چند ديدگان اشك بار است و دل از فراغت مي سوزد 
اما هرگز ســخنى كه موجب خشــم و غضب خداوند شود نخواهيم گفت ما در سوگ تو 

نشسته ايم و از فقدان تو بسى اندوه در دل داريم...1

   209ـ آيه تطهير  

علــي7 مي فرمايد: روزى كه اين آيه نازل شــد )امنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل البيت و يطهركم تطهريا(.

رسول خدا9 و من و فاطمه 3 و حسن7 و حسين7 را در ميان عبايى جمع كرده 
بود، در آن جمع جزء اين پنج تن احدى حضور نداشت. رسول اكرم9 همانجا دست به 
نيايش برداشت و گفت: خداوندا!  »اينان عزيزان من و خويشان و نزديكان منند پس آنان 
را از هر رجس و پليدى دور گردان و آنان را در نهايت پاكى و طهارت قرار ده« ام ســلمه 
همسر رسول خدا9 كه حاضر بود و مي شنيد، نزديك آمد و از حضرت پرسيد آيا من هم 
جزو اين جمع هســتم؟ حضرت فرمود: تو بر خير و نيكى هستى، اما آية شريفه مشمول 
تو نيســت بلكه فقط من و برادرم علي7 و فاطمه 3 و حسن7 و حسين7 مصداق 

آيه هستيم و جز ما نه فرزند ديگر از نسل حسين7 در شمار اهل البيت خواهند بود. 2

   210ـ بهترين خوبى ها  

علــي7 مي فرمايد: بين من و عباس و عمر بحــث در اين موضوع بود كه بهترين 
خوبي ها كدام اســت؟ من گفتم: بهترين خوبي ها آن اســت كه در پرده و پنهان از همه 

1. مستدرك، ج2، ص460.
2. بحارأالنوار، ج33، ص149.
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انجــام گيرد. عباس گفت: بهترين خوبي ها آن اســت كه كار خوب در چشــم صاحبش 
كوچك باشــد و از آفت عجب محفوظ بماند، عمر عقيده داشت بهترين صفت در ميان 
خوبى ها آنســت كه با ســرعت صورت بگيرد، در اين بين رسول خدا9 بر ما وارد شد و 
فرمود: در ميان خوبي ها آن كه از همه بهتر است آن است كه هر سه صفت را دارا باشد، 
يعنــى: هم پنهانى و دور از انظار و هم كوچــك در ديد عامل و برهنه از عجب و هم با 

سرعت و شتاب تحقق پذيرد. 1 

   211ـ رحمت الهى آمد  

علي7 مي فرمايد: روزى رسول خدا9 در مسجد قبا نشسته بود و جمعى از اصحاب 
گرد او حلقه زده بودند در اين حال وارد مســجد شدم، تا نگاه رسول خدا9 به من افتاد 
چهره اش شــكفته شد و خنده بر لب هايش نشست به طورى كه سفيدى دندان هايش را 
ديدم. ســپس فرمود: علي! نزد من بيا. علي! نزديكتر بيا و پيوســته از من مي خواست تا 
هر چه بيشــتر به او نزديك شــوم من هم آنقدر پيش رفتم تا اين كه زانوهايم به زانوى 
مبارك او چسبيد. سپس رو به ياران خود كرد و فرمود: اى گروه اصحاب با آمدن برادرم 
على بن ابيطالب7 لطف و رحمت الهى شامل جان شما گشته است علي7 از من است 

و من از على ام. جان او جان من و سرشت او از سرشت من است. 2

   212ـ کفوًا احد   

شخصى از امام على7 پرسيد: يا على! آيا خداوند متعال موصوف به مكان مى شود 
آيا مى توانيم بگوئيم خداوند در مكانى وجود دارد؟ 

حضرت فرمود: خداوند منزه از آن است. )سبحان الله(.
پرسيد: پس چرا خداوند پيامبر خود را به آسمان برد؟ 

امــام فرمود: تا به او ملكوت آســمان ها و عجايــب آن را و مخلوقات بزرگ خود را 
نشان دهد. 

پرســيد: پس مقصود از اين آيه چيست كه فرمود: ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين 

1. نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج20، ص270.
2. غاية املرام، ص293.
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او ادنى )سپس نزديك آمد و بر او نازل گرديد به نزديكى دو كمان يا نزديك تر از آن(.
امام فرمود: 

مقصود از فاعل »دنى« رسول خدا9 است چه آن كه حضرت نزديك به حجاب هاى 
نور شــده و ملكوت آســمان ها را ديد ســپس سرازير شــده و از پائين به ملكوت زمين 
نگريسته به قدرى خود را نزديك زمين ديد كه گويا قاب قوسين او ادنى يعنى خود را به 

نزديكى دو كمان يا نزديك تر از آن نسبت به زمين مشاهده فرمود.1

   213ـ دست من و تو يكى ست  

علي7 مي فرمايد: روزى رســول خدا9 از من خواســت كه دست خود را بر پستان 
گوسفندى كه شير آن خشك شده بود بكشم تا بدان وسيله شير در پستان حيوان آيد، به 
رســول خدا9 عرض كردم: يا رسول اهلل9 شما چنين كنيد كه اين كار از شما سزاوارتر 
است حضرت فرمود: اى علي7 كار تو كار من است. آن گاه من دست خود را بر پستان 
آن حيوان كشــيدم فوراً شير در رگ هاى پستان گوسفند جريان يافت. قدرى از شير آن 
دوشــيدم و حضرت ميل فرمود: در اين بين پير زنى سر رسيد كه اظهار تشنگى مي كرد 
از همان شير او را هم سيراب كردم. آن گاه رسول خدا9 به من فرمود: من در مقام دعا 

از خداى متعال خواسته ام كه دست تو را مبارك گرداند و خدا نيز چنين كرده است. 2

   214ـ فاتح فدك  

پس از جنگ خيبر كه به كشــته شــدن نود و ســه نفر از يهوديان و پانزده نفر از 
مسلمانان خاتمه يافت پيامبر9 خبر بازگشت جعفر بن ابيطالب از حبشه را دريافت كرد و 
فرمود: نمي دانم به خاطر كدام يك از اين دو خوشحال باشم، به بازگشت جعفر يا به فتح 
خيبر.  با فتح خيبر 3 ضربه بزرگى بر پيكر يهوديان آن منطقه وارد شد. لذا رسول خدا9 به 
محض فراغت از يهوديان خيبر، حضرت علي7 را با گروهى از مســلمانان نزد يهوديان 
فدك فرســتاد )فدك محلى بود در حجــاز در نزديكى خيبر كه فاصله آن تا مدينه دو يا 

1. علل الرشایع نوشته مرحوم صدوق، ج 1، ص 449. 
2. خصال، ص688.

3. بحارأالنوار، ج21، ص22.
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ســه روز بود( كه اســالم آورند يا جزيه بپردازند و يا آماده جنگ باشند، يهوديان فدك 
كه در جريان شكســت يهوديان خيبر قرار گرفته بودند، صلح را بر اسارت و قتل ترجيح 
داده حاضر شــدند كه جزيه پرداخت نمايند تا در سرزمين خود بمانند و چون فدك بدون 
درگيري توســط علي7 تسليم شد، خالصه رســول خدا9 گرديد، و آن حضرت طبق 
روايات فراوان و به امر خداوند آن را به دخترش فاطمه 3 بخشــيد، كه در عصر خليفه 

اول غاصبانه از حضرتش گرفته شد. 1

   215ـ جنگ تبوك و جانشينى على7  

على رغم كارشكني ها و تبليغات سوء منافقان، رسول خدا9 علي7 را جانشين خود 
در مدينه ســاخت و در ماه رجب سال نهم هجرى به همراه سپاهى عظيم، راه پرمشقت 
شــمال را در پيش گرفت علت انتخاب علي7 براي جانشينى در مدينه بر اساس آنچه 
در منابع تاريخى آمده اســت. 2 اين بود كه پيامبر9 از ســوء نيت اعراب و بســيارى از 
مردم مكّه كه با آنان جنگيده و خون بستگانشــان را ريخته بود و منافقان مدينه كه به 
بهانه هايى از شــركت در اين نبرد ســرباز زده بودند مطلع بود، و بيم آن مي رفت كه اين 
عناصر از غيبت طوالنى پيامبر9 و ديگر مســلمانان استفاده كنند و به مدينه بتازند، لذا 
وجود اميرمؤمنان7 در مدينه همچون خود پيامبر9 عامل مهمي در ترساندن دشمنان 
و پاســدارى از مركز حكومت اسالمي  بود، از اين رو پيامبر9 به هنگام معرفى حضرت 

علي7 به جانشين خود فرمود:
»ان املدينة ال تصلح اال ىب اوبك مدينــه جــز با وجود من يا تو اصالح نپذيرد.« يكى از 

توطئه هاى منافقان كه با نقشــة قبلى آن ها ريخته شده بود قتل علي7 و رسول خدا9 
بود. لذا صد نفر از آنان در مدينه براى قتل علي7 و چهارده نفر هم براى قتل پيامبر9 
با ســپاه حركت كردند. با حركت سپاه اسالم به سوى تبوك و ماندن علي7 در مدينه 
منافقان همه نقشــه هاى خود را نقش بر آب ديدند و دســت به توطئه جوسازى و شايعه 
پراكنى زدند. اميرمؤمنان7 با شنيدن سخنان واهى آن ها مبنى بر اين كه رسول خدا9 
از روى بى مهرى علي7 را با خود نبرده است خود را به پيامبر رسانيد و جريان را گزارش 

1. بحارأالنوار، ج21، ص23 / تفسري برهان، ج2، ص414.
2. ارشاد، مرحوم مفيد، ص82.
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داد. رســول خدا9 فرمود: دروغ مي گويند بلكه تو را براى نگهدارى آنچه پشــت سرم 
هســت گذاردم. آيا راضى نيستى نسبت تو به من، همان مقام و منزلت هارون نسبت به 
موسى باشــد؟ جز آن كه پس از من پيامبرى نيست. سپس رسول خدا9 به آن حضرت 

دستور داد به مدينه بازگردد و جانشين وى در دار الهجرة و خانواده اش باشد. 1

   216ـ اتاق هاى بهشت  

ابوبصير مي گويد: امام صادق7 از پدران خود از حضرت علي7 چنين روايت نمود 
كه پيامبر خدا9 فرمود: در بهشــت اتاق هايى است كه ظاهر آن با باطن آن يكي بوده 
و درونش از بيرون آن ديده مي شود. آنجا اقامتگاه فردى از امت من است كه داراى اين 
خوبي ها باشــد. كالمش نيكو باشد و مردم )گرسنه( را اطعام كند و سالم كند و پيوسته 
روزه دار باشد و در شب وقتى چشمان مردم در خواب رفته است او چشم خود را به رحمت 
پروردگار دوخته و به خواندن نماز مشغول گردد. آن گاه فرمود: يا علي! آيا مي دانى »اطابه 
كالم« )ســخن نيكو( چيست؟ كسى كه هر صبح و هر شب ده مرتبه بگويد سبحان الله و 

الحمد الله و ال اله اال الله و الله اكر )نيكو كالم مي باشــد.( »اطعام الطعام« )دادن غذا(، 

خرجى دادن مرد اســت به خانواده خود و اما ادامه روزه آن است كه انسان در طول ماه 
رمضان و در هر ماه )اول و وســط و آخر ماهاى قمرى( سه روز روزه بگيرد كه ثواب روزه 

تمامي  عمر بر او نوشته مي شود.
»والصالة بالليل« يعنى اداى نماز در شب و هنگامي كه مردم در خوابند، پس شخصى 

كه نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعت بخواند همانند كسى است كه 
تمامي  شــب را بيدار مانده باشد و»افشاى سالم« آن است كه از سالم دادن به هيچ يك 

از مسلمانان بخل نكند. 2

   217ـ تجلى ايثار در مهمانى  

مردى خدمت نبى اكرم9 رســيد و اظهار گرســنگى نمود، پيامبر9 او را به خانه 
همســران خود راهنمايى كرد تا از او پذيرايى شــود آن ها نيز گفتند: در خانه جز آب چيز 

1. تاريخ طري، ج3، ص13.
2. معاين االخبار، ج2، ص114 / امايل صدوق، مجلس53.
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ديگرى ندارند. رســول خدا9 رو به اصحاب كرد و فرمود: چه كســي اين مهمان را به 
خانه خود مي پذيرد؟ علي7 فرمود: من او را به خانه مي برم، هر دو به اتفاق روانه منزل 
آن حضرت شــدند. اميرالمؤمنين 7 آمدن مهمان را به همسر خود فاطمه زهرا3 اطالع 
داد و از وضع غذاى خانه جويا شد. حضرت فاطمه 3 جواب داد قدرى خوراك به اندازه 
بچه ها موجود اســت ولى مهمان را بر خود مقدم مي داريم حضرت علي7 فرمود: شما 
بچه ها را خواب كن من نيز چراغ خانه را خاموش مي كنم )گويا علي7 مي خواهد مهمان 
به واســطه تاريكى شب آنهم به بهانه خوابيدن بچه ها، متوجه كمي غذا نشود و با خيالى 
آســوده غذا بخورد( اميرالمؤمنين7 بر سفر سفره نشست اما از آن غذا نخورد و مهمان 
نيز بر اثر تاريكى متوجه غذا نخوردن آن حضرت نشد به هر صورت آن شب سپرى شد 
و مهمان از خوراك خانه علي7 بهره مند شد ليكن اهل خانه با گرسنگى شب را صبح 
كردند آن هنگام آيه شريفه »و يوثرون عىل انفسهم و لو كان بهم خصاصة«1 نازل گرديد. 2

   218ـ سرور و ساالر عرب  

عبدالرحمن بن ابى ليلى از امام حســين7 روايت مي كند كه رســول خدا9 به انس 
فرمود: علي7، ســيد و سرور عرب را بخوان كه نزد من بيايد، عرض كرد: يا رسول اهلل! 
مگر شما سيد و سرور عرب نيستيد؟ فرمود: من سرور فرزندان آدم هستم و علي7 سرور 
و ساالر عرب اســت. اَنس علي7 را فرا خواند چون علي7 آمد، پيامبر9 فرمود: اى 
انس، گروه انصار را نزد من بخوان، چون همه آن ها خدمت رسول خدا9 رسيدند. فرمود: 
اى گروه انصار اين علي7 ســرور و ساالر عرب است. پس بپاس دوستى من دوستش 
داريد و بخاطر گرامي  بودن وى نزد من، گراميش بداريد كه آنچه به شــما گفتم مطلبى 

است كه جبرئيل مرا از جانب خداوند به آن مأمور ساخته است. 3

   219ـ با كسى محشور مي شوي كه دوستش مي دارى  

اصبغ بن نباته مي گويد: روزى اميرالمؤ منين علي7 دســت حارث همدانى را گرفت 

1. سوره حشر ، آيه 8.
2. تفسري منونه، ج23، ص519.

3. امايل شيخ مفيد، ص57.
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و فرمود: اى حارث، روزى من از آزار و حســد قريش و منافقين به رسول خدا9 شكوه 
كردم رســول خدا9 دستم را در دست خود گرفت چنانچه من دست تو را گرفته ام آنگه 
فرمود: چون روز قيامت شــود من دست به ريسمان پروردگار زنم و تو اى علي7 دست 
به دامان من خواهي زد و اوالد تو دســت به دامان تو مي زنند و شــيعيان شما دست به 
دامان شــما مي زنند، اكنون بگو ببينــم در آن حال فكر مي كنى كه خدا با پيغمبرش9 
چه خواهد كرد؟ و پيامبرش9 با وصى خود7 چه مي كند؟ حارث آنچه گفتم بپذير كه 
اندكى اســت از بسيار )و نمونه اى اســت از خروار( آرى تو با كسى محشور مي شوي كه 
دوستش مي دارى و براى توست تمام اعمالى كه براى خود كسب كرده اى و اين مطلب 
را ســه بار تكرار فرمود: در اين هنگام حارث از جاى خود برخاست و در حالى كه عباى 
او به زمين كشــيده مي شد گفت: از اين پس ديگر باك ندارم كه مرگ بسوى من آيد يا 

من به سوى مرگ بروم. 1

   220ـ اميرالمؤ منين 7  لقب الهى  

ابوحمزه ثمالى مي گويد: امام باقر7 از پدرش روايت كرده كه جّد بزرگوارش فرموده 
است: خداوند جل جالله جبرئيل را به نزد محّمد9 فرستاد، تا آن حضرت در حال حيات 
خود براى واليت علي7 از مردم شاهد و گواه بگيرد، و پيش از وفات خود حضرتش را 
به نام اميرالمؤمنين 7 نامگذارى نمايد. پيامبر9 نه نفر از ياران و مشهورين از اصحاب 
خود را فرا خواند و فرمود: من شــما را فرا خوانده ام تا گواهان الهى در روى زمين باشيد، 
خــواه بر گواهى خود پايدارى كنيد، يا كتمان نموده و از اداى شــهادت خود دارى كنيد. 
آن گاه فرمود: اى ابابكر برخيز و بر علي7 بنام اميرالمؤمنين 7 ســالم ده. او گفت: آيا 
اين فرمان خدا و رسول اوست؟ رسول خدا9 فرمود: آرى. وى برخاست و بر آن حضرت 
به عنوان اميرمؤمنان ســالم داد. سپس فرمود: عمر. برخيز و بر على بنام اميرمؤمنان7 
ســالم كن. عمر گفت: آيا به فرمان خدا و رسولش او را اميرمؤمنان7 بناميم؟ حضرت 
فرمود: آرى. او نيز برخاســت و سالم كرد سپس به مقدادبن اسود كندى فرمود: برخيز و 
به علي7 بنام اميرمؤمنان7 ســالم ده، او برخاســت و سالم داد و سخن آن دو نفر را 
تكرار كرد. آن گاه به ابوذر غفارى فرمود: برخيز و به علي7 بنام اميرمؤمنان7 ســالم 

1. امايل شيخ مفيد، ص3.
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ده، وى برخاست و ســالم داد، بعد به حذيفه يمانى و عماربن ياسر و عبداهلل بن مسعود و 
بريــده كه از همه آنان جوان تر بود فرمود: برخيز و بر اميرمؤمنان7 ســالم كن او نيز 
برخاست و سالم داد. 1 پس از آن رسول خدا9 فرمود: من شما را براى اين كار خواندم تا 
در اين زمينه گواهان الهى باشيد خواه بر آن پايدار بمانيد يا ترك اداى شهادت كنيد. 2 در 
طول تاريخ خلفأ اسالمي خيلي ها اين نام خاص امام علي7 را برخورد نهادند ولي بايد 
دانســت كه بر طبق مدارك محكم تاريخي اهل سنت اين از القاب اختصاصي خورشيد 

عرش الهي امام علي7 است.

   212ـ ابالغ رسالت  

پيامبر9 بستگان نزديكش را به خانه ابوطالب7 دعوت كرد آن ها در آن روز حدود 
چهل نفر بودند و از عموهاى پيامبر9 ابوطالب، حمزه و ابولهب حضور داشــتند. پس از 
صرف غذا هنگامي  كه پيامبر9 مي خواست وظيفه خود را ابالغ كند ابولهب با گفته هاى 
خود زمينه را از ميان برد لذا فرداى آن روز پيامبر9 مجدد آن ها را دعوت به غذا كرد و 
بعد از صرف غذا فرمود: اى فرزندان عبدالمطلب! به خدا ســوگند هيچ جوانى را در عرب 
نمي شناســم كه براى قومش چيزى بهتر از آنچه من آورده ام آورده باشد. من خير دنيا و 
آخرت را براى شــما آورده ام و خداوند به من دســتور داده است كه شما را دعوت به اين 
آيين كنم كداميك از شما مرا در اينكار يارى خواهيد كرد تا برادر من و وصى و جانشين 

من باشيد؟
جمعيت همگى ســر باز زدند جز علي7 كه از همه در سن كوچكتر بود، برخاست و 
عرض كرد: اى پيامبر خدا9! من در اين راه ياور تو هســتم. پيامبر9 دست بر گردن 
على نهاده و فرمود: اين برادر و وصى و جانشين من در بين شما است سخن او را بشنويد 
و فرمانش را اطاعت كنيد. جمعيت از جا برخاســتند در حالى كه خنده تمسخر آميزى بر 
لب داشتند به ابوطالب مي گفتند: به تو دستور مي دهد كه گوش به فرمان پسرت كنى و 

از او اطاعت نمايى.3

1. در خبر نام نهمين نفر و سالم وي كه ظاهراً سلمان فارسي بوده از قلم افتاده است.
2. امايل شيخ مفيد، ص30.

3. الغدير، ج2، ص278.
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   222ـ اولين بيعت كننده  

ســلمان مي گويد: در حالى كه علي7 سرگرم غسل پيامبر9 بود از آنچه مردم )در 
بيرون خانه( انجام دادند به او خبر دادم و گفتم: يا علي! هم اكنون ابوبكر بر منبر پيامبر9 
نشســته و مردم با بيعت به يكدســتش هم اكتفا نمي كنند بلكه با هر دو دست راست و 

چپش بيعت مي كنند.
علي7 فرمود: اى سلمان، هيچ فهميدى اول كسى كه روى منبر پيامبر9 با او بيعت 
كرد چه كسى بود؟ عرض كردم: نه همين قدر مي دانم كه او را در سقيفه بنى ساعده ديدم 
ســپس عرض كرد: اول كسى كه با ابوبكر بيعت كرد مغيره بود و بعد از او بشيربن سعيد،  
ســپس ابوعبيده بعد عمر بن خطاب و بعد ســالم غالم ابى حذيفه و معاذبن جبل، علي7 
فرمود: درباره اينان از تو ســؤ ال نكردم، بگو آيا فهميدى اول كسى كه از منبر باال رفت 
و با ابوبكر بيعت كرد چه كســى بود؟ گفتم: نفهميدم، ولى پيرمرد سالخورده اى را ديدم 
كه بر عصاى خود تكيه كرده و ميان دو چشــمش جاى ســجده بود طورى كه بســيار 
جدى و كوشــا در عبادت مي نمود. از منبر باال رفت و در حال گريه گفت: شــكر خدا را، 
كه قبل از مردن تو را در اينجا مي بينم، دســتت را براى بيعت دراز كن. ابوبكر دســتش 
را جلو برد، او هم بيعت كرد و گفت: »روزى اســت مانند روز آدم!« و از منبر پايين آمد و 
از مســجد خارج شد اميرالمؤمنين 7 پرسيد: اى سلمان، آيا او را شناختى؟ عرض كردم: 
نه! ولى از گفتارش ناراحت شــدم، مثل اين كه مرگ پيامبر9 را به سرزنش گرفته بود. 
علي7 فرمود: او شــيطان بود... پيامبر9 به من خبر داد كه مردم در ســقيفه با ابوبكر 
بيعت خواهند كرد بعد از آن كه بر سر حق ما اختالف پيدا مي كنند و با دليل ما استدالل 
مي كنند، به مسجد مي آيند و اول كسى كه با او بيعت مي كند شيطان است، كه به صورت 
پير ســالخورده اى جدى خواهد بود، كه اين حرف ها را نيز خواهد گفت، بعد خارج شده و 
شــياطين خود را جمع مي كند. آن ها هم در مقابلش سجده كرده و مي گويند: اى رئيس 
بزرگ ما، تو همان كســى هستى كه آدم را از بهشت راندى. او هم مي گويد: كدام امت 

بعد از پيامبرش گمراه نشد؟ خيال كرده ايد من ديگر راهى بر آنان ندارم...1

1. ارسار آل محّمد9، ص143.
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   232ـ ماه منير پيامبر اسالم9  

روزى علي7 به محضر پيغمبر اكرم9 شــرفياب شد چهرة جذاب و صورت زيباى 
علي7 به قدرى جلوه داشــت كه پيامبر9 فرمود: چنين پنداشتم كه ماه شب چهارده 

به من نزديك شده است.
»ماظننت اال انه ارشف عىل القمر اليلة البدر« 1

   224ـ شهيدى تنها  

عايشــه مي گويد: روزى على بن ابيطالب7 از رســول خدا9 اجازه ورود خواســت. 
حضرت اجازه نفرمود، بار ديگر اجازه خواســت پيامبر9 فرمود: يا علي! داخل شو، چون 
علي7 داخل شد رسول خدا9 برخاست و او را در آغوش كشيد و پيشانيش را بوسيد و 

فرمود: پدرم فداى آن شهيد، پدرم فداى آن تنهاى شهيد. 2

   225ـ نام علي7 در چهارجا  

روزى حضرت رسول اكرم9 به علي7 فرمود: اى على! من در چهار مقام و محل 
اسم تو را نزديك به اسم خود ديدم.

وقتى مرا به سوى آسمان به معراج مي بردند همينكه به بيت المقدس رسيدم در روى 
صخره)ديوار( آن اين جمالت نوشــته بود: معبودي نيست، جز خدا، و محّمد است رسول 

خدا، او را تأييد و ياري كردم به على كه وزير اوست.
وقتى كه به ســدرة المنتهى رسيدم اين كلمات را بر آن ديدم: نيست معبودى به جز 
خدا، محّمد اســت برگزيده ام از ميان آفريده هاى من، من او را تأييد كردم به على وزير 

او، او را به على يارى كردم.
چون به عرش خداوند رسيدم ديدم: بر پايه هاى آن نوشته بود، من خدايى هستم كه 
هيچ معبودى جز من نيست، محّمد است حبيب من، از ميان بندگان، من او را تأييد كردم 

به على، وزير او و او را به على يارى نمودم.
و چون به بهشــت رســيدم ديدم بر در بهشت نوشته بود: نيست معبودى به جز من، 

1. بحارأالنوار، ج9، ص450.
2. امايل شيخ مفيد، ص85.
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محّمد اســت حبيب من از ميان مخلوقات من، او را تأييد كردم به على وزير او و او را به 
على نصرت دادم. 1

   226ـ پرچم هدايت  

مخدوج بن زبير گويد: چون آيه »اِّن اصحاب الجنة هم الفائزون« به رسول خدا9 نازل 
شد به حضرت گفتيم: يا رسول اهلل9 اصحاب بهشت چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: 
كسى كه مرا اطاعت كند و علي7 را بعد از من سرپرست و صاحب اختيار خود قرار دهد.

در اين حال حضرت رسول9 دست علي7 را گرفته بود آن گاه فرمود: حقًا على از 
من اســت و من از على پس كســى كه با او جنگ كند با من جنگيده و كسى كه با من 

َوَجلَّ را به خشم در آورده است. جنگ كند خداوند َعزَّ
ســپس فرمود: اى على جنگ كردن با تو جنگ كردن با من اســت و دوستى با تو، 

دوستى با من است تو پرچم هدايت و نشانه رهبرى هستى بين من و بين امت من. 2

   227ـ تمام مردم دنيا يك طرف...  

علقمه و اســود مي گويند ما نزد ابوايوب انصارى در منزلش بوديم و از او پرســيديم 
اى ابوايوب! خداوند پيغمبر خود را گرامي داشــت و تو را بواسطه صحبت با رسول خدا9 
فضيلــت داد؛  حال براى ما بگو چگونه به حمايت از علي7 برخاســته و با اهل توحيد 

)منظور اصحاب معاويه است كه به ظاهر مسلمان بودند( جنگ كردى؟
ابوايوب گفت: بخدا ســوگند روزى رسول خدا9 در همين اطاقى كه ما و شما فعاًل 
در آن نشســته ايم، نشسته بود در اطاق كسى جز رسول خدا9 و على بن ابيطالب7 كه 
در ســمت راست پيامبر9 بود و من كه در سمت چپ حضرت بودم و انس بن مالك كه 
خادم آن حضرت بود كســى نبود، كه ناگهان در زدند حضرت فرمود در را باز كنيد براى 
عمار، مرد پاك و پاكيزه؛ در را باز كردند و عمار داخل شــد و ســالم كرد، حضرت به او 

خوش آمد گفت.
سپس فرمود: اى عمار! بزودى بعد از من در امتم فتنه برپا مي شود بطوريكه شمشير 

1. ينابيع املودة، ص256 / مودة القريب، ج2، ص51.
2. ينابيع املودة، ص54.
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به روى هم مي كشند و بعضى از آن ها همديگر را مي كشند، چون چنين ديدى بر تو باد 
به آن مردى كه در ســمت راست من نشسته و اشاره به حضرت اميرالمؤمنين 7 كردند 

سپس فرمود:
»اگر ديدى تمام مردم جهان در يك مســير حركت مي كنند و على بن ابيطالب7 به 
تنهايى در مســير ديگرى حركت مي  كند تو در مسير علي7 حركت كن و مردم را رها 
كن، اى عمار! علي7 تو را در ضاللت و پســتى وارد نمي كند، و از راه هدايت تو را دور 

نمي كند اى عمار! متابعت از علي7 متابعت از من و متابعت از من متابعت از خداست.«1

   228ـ پيشواى شريفان  

انس مي گويد: رســول اهلل9 به من فرمود: آب وضوئى براى من مهيا كن! ســپس 
برخاست و دو ركعت نماز خواند بعد به من فرمود: اى انس! اولين كسى كه از اين در بر 
تو وارد مي شــود، امير و ســاالر مؤ منين و آقا و موالى مسلمين و پيشواى شرفأ و تابنده 
چهره هاى بهشــت كه در غرفه هاى امن پروردگار جاى دارند و خاتم اوصياء من خواهد 

بود.
انــس مي گويد: من با خود گفتم: بار پــروردگارا! او را مردى از انصار قرار بده و اين 
دعا را از رســول خدا9 مخفى داشتم ناگهان علي7 وارد شد حضرت فرمود: اى انس 
كيســت؟ عرض كردم علي7 است حضرت با شادمانى هر چه تمام تر برخاست و دست 
بــه گردن او انداخت و صورت به صورت او مي شــد و عرق صورت خود را به صورت او 

مسح مي نمود.
علي7 عرض كرد: يا رســول اهلل! امروز كارى را ديــدم با من كردى كه تا به حال 
چنين ننموده بودى؟ حضــرت فرمود: چه باز مي دارد مرا از اين گونه رفتار درباره تو؟ تو 
هستى كه ِدين مرا ادا مي كنى و صداى مرا به جهانيان مي رسانى و در اختالفاتى كه بعد 

از من بوجود مي آيد حق را براى آنان آشكار مي گردانى. 2

1. بحارأالنوار، ج32، ص315.
2. غاية املرام، ص16.
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   292ـ گريه رسول خدا9  

اميرالمؤ منين علي7 مي فرمايد: من با پيغمبر خدا9 راه مي رفتيم تا اين كه در باغى 
داخل شديم، حضرت يكباره مرا در آغوش گرفت و شروع كرد به گريه كردن؛ من عرض 
كردم: يا رســول اهلل9 علت گريه شما چيست؟ حضرت فرمود: گرية من بخاطر كينه ها 
و عقده هايى كه در ســينه هاى مردمي اســت كه ظاهر نمي كنند كينه ها را بر تو مگر بعد 

از رحلتم! 
من عرض كردم: يا رســول اهلل9 آيا در آن وقت دين من سالم خواهد بود؟ حضرت 

فرمود: بلى در آن هنگام دين تو سالم خواهد بود. 1

   230ـ علي7 از من است  

از اميرالمؤ منين7 نقل شــده است كه فرمود: براى رسول خدا9 شاخه موزى هديه 
آوردند 

حضرت موز را با دست خود پوست مي كند و در دهان من مي گذارد، گوينده اى گفت: 
اى رسول اهلل9 تو علي7 را دوست مي دارى؟

حضرت فرمود: آيا نمي دانى كه على از من است و من از على هستم. 2

   231ـ وصي پيامبر9 کيست؟  

اُمّ اَْســلَمْ، يكى از بانوان مسلمان و عصر پيامبر9 مي خواست بداند كه وصى پيامبر 
اســالم9 كيست؟ تصميم گرفت شخصًا از رســول اهلل9 سؤ ال كند، او به سوى خانه 
پيامبر9 حركت كرد. به او گفته شــد كه پيامبر9 در منزل يكى از همســرانش به نام 
ام ســلمه است، لذا بسوى آن خانه رفت و از همســر پيامبر9 پرسيد: پيامبر كجاست؟ 

همسر پيامبر9 گفت: به دنبال كارى رفته هم اكنون مي آيد.
ام اسلم وقتى رســول خدا9 را ديد عرض كرد: يا رسول اهلل9 پدر و مادرم فدايت، 
من كتاب هايي را خوانده ام و به پيامبران و اوصياء آن ها آگاهى دارم حضرت  موسى7 در 
زمان حيات خود خود داراى وصى )بنام هارون( بود و بعد از فوتش نيز داراى وصى )بنام 

1. ينابيع املودة، ص134.
2. ينابيع املودة، ص54.
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يوشع( بود حضرت عيسى7 نيز براى خود وصى داشت )در زمان حياتش كالب بن يوفنا 
و بعد از وفاتش شــمعون بود( اكنون بفرمائيد: »فمن وصيك يا رسول الله: اى رسول خدا! 

وصى شما كيست؟«
پيامبر9 فرمود: اى ام اســلم! وصى من در حيات و بعد از وفات من يكى است؛ اى 
ام اســلم! هر كس اين كار را كه اكنون انجام مي دهم انجام دهد، او وصى من اســت، 
هماندم پيامبر9 مشــتى از سنگريزه هاى زمين را برداشت و با دستش ماليد تا مانند آرد 

شد، همان را گل كرد و با انگشترش آن را مهر نمود و جاى مهر در آن نقش بست!!
ام اسلم از محضر رســول خدا9 بيرون آمد و به حضور اميرمؤمنان علي7 رسيد و 

گفت: پدر و مادرم به فدايت آيا وصى رسول خدا9 شما هستيد؟
امام علي7 فرمود: آرى، اى ام اســلم! ســپس آن حضرت با دســتش سنگريزه اى 
برداشــت و آن را ماليد و مانند آرد نمود ســپس آن را ِگل كرد و انگشتر خود را بر آن زد 

كه جاى انگشترش در آن نقش بست.
ام اســلم از محضر علي7 بيرون آمد، نزد امام حسن7 كه هنوز كودك بود رفت و 

گفت: آيا تو وصى پدرت هستى؟
امام حسن فرمود: آرى اى ام اسلم سپس امام حسن7 همان كار، جد خود و پدرش 

را در مورد سنگريزه انجام داد. 
ام اسلم سپس نزد حسين7 آمد و گفت: آيا تو وصى برادرت هستى؟ امام حسين7 
فرمود: آرى اى ام اســلم! آن گاه آن حضرت نيز همان كار جد و پدر و برادر ش حسن7 

را انجام داد.
ام اســلم زنده بود تا بعد از شهادت امام حسين7 آن گاه به حضور امام سجاد7 آمد 

و پرسيد: آيا شما وصى پدرت هستى؟
امام ســجاد7 فرمود: آرى اى ام اسلم! سپس آن حضرت همانند آن كاري كه اجداد 

و عمو و پدرش انجام دادند را انجام داد. 1 

   232ـ عارف بى بديل  

عروة بن زبير مي گويد: ما در مسجد رسول خدا9 با ساير اصحاب نشسته بوديم و در 

1. سفينة البحار، ج1، ص642.
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مورد اهل بدر و بيعت رضوان گفتگو مي كرديم كه ابودرداء گفت: اى مردم من شــما را 
آگاه نكنم از كسى كه مالش از همه كمتر است و تقوا و ورع او از همه بيشتر و كوشش 

او در عبادت از همه افزونتر است؟
گفتند: او كيست؟ گفت: على بن ابيطالب7

تا او اين حرف را زد همه اعضاى جلسه از او روى گردانيدند، آن گاه مردى از انصار به 
او گفت: اى ابودرداء تو سخنى گفتى كه كسى با تو موافق نبود ابودرداء گفت: اى مردم! 
من آنچه را ديدم مي گويم و شما همه آنچه را كه ديديد بگوئيد من خود شبى علي7 را 
در منطقه شويحطات نجار؛ ديدم كه از جمع حاضر جدا شد و پشت نخل هاى خرما رفت 
من كه بدنبال او مي رفتم او را گم كرده بودم بحدى كه پنداشــتم علي7 به خانه خود 
رفته است، اما به ناگه صداى حزين و آهنگ دلگدازى را شنيدم كه مي گفت: »معبودا چه 
بســيار جرم بزرگى كه از من ديدى ولى به عوض آن به من نعمت دادى...؛ الهى كم من 

موبقة حملت عنى فقابلتها بنعمتك و كم من جريرة تكرمت...«

ايــن آواز مرا بخود جلب كرد و به دنبال آن رفتم ديدم او على بن ابيطالب7 اســت 
خود را از آن حضرت پنهان كردم و آرام حركت نمودم آن حضرت در آن نيمه شب چند 
ركعتى نماز بجا آورد ســپس بدرگاه خدا مشغول گريه و زارى و دعا شد... ابودرداء گفت: 

اين حالت را بخدا قسم در هيچ يك از اصحاب رسول خدا9 نديدم. 1

   233ـ ولّى خدا چه كسى است؟  

روزى جمعى از يهوديانى كه تازه مسلمان شده بودند مانند: عبداهلل بن سالم، و اسد، و 
ثعلبه، و ابن يامين و ابن صوريا، نزد پيامبر اسالم9 آمدند و عرض كردند: يا رسول اهلل9 
حضرت موســى بن عمران وصى خود را يوشع بن نون قرار داد وصى بعد از شما چه كسى 

است؟
هنوز سؤ ال آن ها تمام نشده بود كه آيه شريفه »امنا و ليكم الله و رسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلوة و يوتون الزكوة و هم راكعون« نازل شــد كه، ولى شما خدا و رسول 

او و كسانيكه ايمان آوردند و نماز به پا كردند و در ركوع زكوة پرداختند.
سپس رسول خدا9 به يهوديان فرمود: برخيزيد تا به مسجد برويم آن گاه به مسجد 

1. امايل صدوق، ص77.
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رفتند جلوى مســجد فقيرى را ديدند كه از مســجد بيرون مي آيد، رســول خدا9 به او 
فرمود: اى سائل كسى به تو چيزى داده است؟

فقير گفت: آرى يا رســول اهلل9 اين انگشــتر را به من دادند، پيامبر9 فرمود: چه 
كســى اين را به تو داد، عرض كرد: اين مردى كه نماز مي خواند، رسول خدا9 فرمود: 
در چه حالى به تو اين انگشــتر را داد عرض كرد: در حال ركوع، پيغمبر اسالم9 تكبير 

گفت و اهل مسجد هم تكبير گفتند.
آن گاه فرمود: اين »على بن ابيطالب« پس از من ولى شما است.

آن گاه آن جمع تازه مسلمان گفتند: به خداوند سوگند به دين اسالم و پيغمبرى محّمد 
و به واليت على بن ابيطالب7 خشــنود و راضى شديم. از عمر بن خطاب روايت شده كه 
چهل انگشــتر صدقه دادم در حال ركوع تا آيه اى نيز مثل آيه اى كه براى علي7 نازل 
شد، براى من نيز نازل شود ولى چيزى نازل نشد. 1 به جهت اهميت اين موضوع به نقل 
دوم اين اتفاق نيز اشاره شد در بعضي از كتب آمده است كه اين انگشتر يكي از مشركان 
بنام مروان بن طوق بود. امام علي7 در جنگي بعد از هالكت او انگشترش را از دستش 
بيرون آورد و بعنوان غنيمت آن را نزد رســول خدا9 آورد پيامبر اكرم9 نيز دستور داد 

حضرت آن را براي خود بردارد. 2

   234ـ گره گشاى مؤمنان  

موسى بن عيســى مي گويد: روزى در محضر علي7 نشسته بوديم كه شخصى آمد 
و گفت: يا علي! در همســايگى ما شخصى هســت كه با وزش باد از درخت هاى خرماى 
او مقــدارى خرما در حياط ما مي ريزد و بچه هاى من آن ها را مي خورند و اين شــخص 
مي گويد: من راضى نيستم، بيا برويم تا او را راضى كنيم. با امام حركت كرديم تا به منزل 
آن شــخص رسيديم، علي7 هر چقدر به آن شــخص اصرار كرد كه راضى شود اما او 

نپذيرفت.

1. امايل شيخ صدوق، ص186.
2. وقايع االيام، ص627.
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علي7 فرمود: من از طرف رســول خدا9 ضمانت مي دهم كه باغى در بهشت به 
تو بخشــيده شود، ولى صاحب خانه امتناع ورزيد تا اين كه آفتاب در حال غروب كردن و 

وقت نماز فرا رسيد.
امام به او فرمود: آيا خانه خود را با فالن باغ خرماى من عوض مي كنى؟

صاحب خانه در كمال ناباورى گفت: اگر واقعًا بدهى مي پذيرم.
امام شاهدان حاضر را به گواهى گرفت كه خانه آن شخص را در برابر فالن باغ خود 

خريده است.
سپس رو به فرد نيازمند كرد و فرمود: وارد منزل شو و به عنوان مالك آن را تصرف 

نما، كه خدا به شما بركت دهد و نعمت هاى او بر شما حالل باشد.
آنگــه همگى به نماز رفتند فردا صبح رســول خدا9 رو به علــي7 كرد و فرمود: 

علي جان نسبت به كار پسنديده ديشب تو اين آيات نازل شد:
»بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشيى... فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى 

فسنيرسه لليرسى« 1

آن گاه پيامبر9 به اين ايثارگر مخلص فرمود:
»علي جان تو به بهشــت يقين داشــتى و خانه را به آن مرد بخشيدى و باغ خود را از 

دست دادى ولى خداوند با نزول اين آيات از تو تشكر فرمود.« 2

   235ـ كنيزى معتقد و باادب  

فضه كنيزى حبشى بود، بعضى هم نوشته اند نجاشى پادشاه حبشه خودش اين كنيز 
را خدمت پيامبر9 هديه فرستاد و پيغمبر9 هم او را به دخترش بخشيد، روزى هنگام 
وضو گرفتن، حضرت علي7 فضه را صدا زد تا آب بياورد فضه جوابى نداد دو مرتبه امام 

او را صدا زد اما او جواب نداد، تا سه مرتبه.
در اينجا حضرت برخاســت آب بردارد وقتى از حجره خود بيرون رفت هاتفى صدا زد 

كه آب در سمت راست است، علي7 آب را برداشت و وضو گرفت.
در اين هنگام پيامبر9 وارد شــد در حالى كه قطرات آب وضو از محاســن علي7 

1. سوره ليل، آيه 5،6،7.
2. بحارأالنوار، ج9، ص516.



194

مي چكيد رســول خدا9 مي فرمود: يا على! آيا مي دانى هاتف كه بود و ندايش چه بود؟ 
علي7 عرض كرد: رسول خدا9 بهتر مي داند.

حضرت فرمــود: اين نداى بــرادرم جبرئيل بود، كه گفت: خداى عالم ســالمت را 
مي رساند و مي فرمايد: بر فضه غضبناك نباش علت اين كه برايت آب نياورد اين بود كه 
او در قائده زنانه است اينجا بود كه علي7 براى فضه بخاطر ادبش دعا كرد: »اللهم بارك 

لنا ىف فضتنا« خدايا! مبارك گردان و بركت خير بده به فضه ما. 1

   236ـ عاشق بى نظير پيامبر9  

علي7 مي فرمايد: در روز جنگ احد كه مردم از اطراف رسول خدا9 پراكنده گشتند 
آن روز به قدرى براى آن حضرت ناراحت و پريشــان گشتم كه سابقه نداشت. حال من، 

مانند حال كسى بود كه بر جان خود تسلط و اختيارى ندارد.
پيش روى حضرت با دشــمنان مهاجم مي جنگيدم و آن ها را از اطراف وى پراكنده 
مي ســاختم، تا اين كه پس از گذشت لحظاتى به عقب بازگشتم تا از حال رسول خدا9 

خبرى بگيرم. اما هر چه جويا شدم خبرى نيافتم )نگران شدم( با خود گفتم:
پيامبر خدا9 به كجا ممكن اســت رفته باشد؟! احتمال فرار كه در حق وى منتفى 
اســت، احتمال شهادت هم در بين نيست، چون حضرت اگر شهيد شده بود بايد در ميان 

كشته ها ديده مي شد.
ســپس راهى جز اين باقى نمانده كه او را به سوى آســمان ها برده باشند و ما را از 
نعمت وجود او محروم كرده باشــند علي7 مي فرمايد: از شدت ناراحتى غالف شمشيرم 
را شكســتم و با خود گفتم: »حال كه چنين است به تالفى فقدان وجود نازنين پيامبر9 

چندان نبرد خواهم كرد تا كشته شوم.«
آن گاه خود را به درياى دشمن زدم و آنان را از هر سو پراكنده ساختم. با فرار دشمن 
محوطه اى جلوى من باز شــد ناگهان ديدم كه رســول خدا9 با حال ضعف و بيهوشى 

نقش بر زمين افتاده است.
)معلوم شــد كه آن حضرت در تمام اين مدت زير دست و پاى دشمن بوده است( به 
جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم نگاهى به من كرد و فرمود: على! مردم چه كردند؟

1. بحارأالنوار، ج10 / الثاقب يف املناقب، ص281.
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گفتم: به دشــمن پشــت كردند و كافر شدند و شــما را به آنان تسليم كردند و خود 
گريختند.

در اين بين پيامبر خدا9 متوجه حمله گروهى از ســپاه دشمن شد كه قصد داشتند 
غافلگيرانه به او يورش ببرند، لذا فرمود: على! آنان را از من دور كن! 1 من به جانب آن ها 
حمله كردم و جمعشــان را متفرق ساختم كه هر يك از آن ها به سويى گريختند سپس 
پيامبر9 فرمود: على! آيا صداى رضوان را كه در آســمان در مدح و ســتايش تو سخن 
مي گويد نمي شــنوى؟ او هم اينك بانگ برداشته و مي گويد: شمشيرى جز شمشير على 

نيست و جوانمردى جز على نيست. 2

   237ـ پرده اي که مانع عذاب است  

دخلت علی رسول الله9 ذات یوم فقال9 کیف اصبحت یا علی؟....

روزى رسول خدا9 بر امام على7 وارد شد و از ايشان پرسيد: يا على! شب خود را 
چگونه به صبح رساندى؟ 

امــام فرمود: در حالى صبح كردم كه به غير از آب چيزى در خانه نداريم... رســول 
خدا9 فرمود: یا علی! غم العیال سرت من النار و. .. 

يا على! كســى كه ناراحت و غم ندارى خانواده خود را دارد اين غم پرده ايســت كه 
او را از آتش جهنم نگه مى دارد و اطاعت و بندگى خداوند امانى اســت از عذاب خداوند 
و صبر كردن بر ندارى و فقر نوعى جهاد به حســاب مى آيد و اين صبر برتر از 60 سال 

عبادت است و. ...3

   238ـ جبرئيل قوت بازوى على7  

علي7 مي فرمايد در جنگ احد وقتى شانزده زخم عميق برداشتم، از شدت جراحت 
در چهار مورد از آن زخم ها نقش بر زمين شــدم، هر بار مرد خوش صورتى كه گيسوانى 

1. ابن  ابي  الحديد مي نويسد: آن دسته اي كه هجوم آورند بالغ بر پنجاه نفر بودند و علي7 در حالي كه پياده بود 
همه آن ها را متفرق ساخت اما آن ها اين كار را بارها تكرار كردند و علي7 هر بار به دفاع از پيامبر اسالم9 

مي پرداخت.
2. ارشاد، ج1 / اعالم الوري ج1 / بحارأالنوار، ج20.

3. جامع االخبار، ص 91. 
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زيبا برگوش هايش آويخته بود و بوى خوشــى از او به مشام مي رسيد باالى سرم حاضر 
مي شد و بازوان مرا مي گرفت، و از زمين بلند مي كرد و مي گفت:

»برخيز و بر مشــركان و دشمنان حمله كن، چه اين كه تو در طاعت خدا و رسول او 
هستى و آن دو پيوسته از تو خشنودند.« 

هنگامي كه خدمت رسول خدا9 رســيدم و ماجراى آن مرد را باز گفتم آن حضرت 
فرمود:

»على! چشمانت روشن باد، او جبرئيل بوده است.« 1

البته نكته مهم تر اين كه علي7 مي فرمايد: من هر شمشيرى را كه مي زنم اول فكر 
مي كنم ببينم كجا وارد مي شــود، گذشته و آينده آن فرد را در نظر مي گيرم و اگر بناست 
يــك روزى از اين فرد انســان خوبى از كار درآيد من شمشــيرم را وارد مي كنم و او را 

نمي كشم.

   239ـ فاتح بى بديل  

علي7 مي فرمايد: وقتى كه فتح يكى از قلعه هاى خيبر دشــوار شــد، رسول خدا9 
به ترتيب ابوبكر و عمر را براى فتح آنجا فرســتاد، اما فتح قلعه صورت نگرفت 2 روز بعد 
پيامبر9 مرا در حالى كه مبتال به چشم درد بودم، خواست سپس آن حضرت با آب دهان 

خود درد چشمم را معالجه كرد و برايم اين چنين دعا كرد:
»پروردگارا )سوزش و سختى( گرما و سرما را از او برطرف كن.«

به بركت دعاى آن حضرت تا اين ساعت رنج گرما و سرما از من برطرف شده است، 
آن گاه پرچم را به دست گرفتم و به قلعه يهود يورش بردم و خداى متعال آنان را شكست 

داد و فتح و پيروزى را به دست من نصيب مسلمانان كرد.
در اين جنگ بود كه 25 جراحت برداشــتم با همان وضع نزد رســول خدا9 آمدم، 
حضرت وقتى مرا ديد گريست سپس مقدارى از اشك ديدگانش را برگرفت و به زخم هايم 

ماليد، كه در جا آرام گرفت و از سوزش و درد راحت شدم. 3

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج2.
2. تاريخ پيامر اسالم / 504 به نقل از ابن اسحاق و ابن اثير و ابن حزم.
3. بحار، ج21 / خصال، ص659 / اثبات الهداة ج1 / احقاق الحق، ج8.
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   240ـ قتل مرحب خيبرى  

علي7 مي فرمايد: مرحب، دالور نامي عرب به ميدان مبارزه با من آمد و شعار مي داد 
و مي گفت:

»من آن كســى هستم كه مادرم، مرا مرحب ناميد، آماده كارزارم و تكاورى آزموده ام، 

كه گاهى با نيزه مي جنگم و زمانى با شمشير.«
به مصاف او رفتم. مرحب به منظور حفاظت هر چه بيشــتر از خود قطعه ســنگى را 
تراشيده بود و آن را به سر خود نهاده بود و از آن به جاى كاله خود استفاده مي كرد، چرا 
كه هيچ كاله خودى نمي توانســت براى ســر بزرگ او پوشش ايجاد كند. من با ضربتى 
كه بر سر او فرود آوردم، آن سنگ شكافته شد و تيغه شمشير من بر فرق سرش اصابت 

كرد و او را به قتل رسانيد. 1

   241ـ شير مرد ميدان بدر  

علي7 مي فرمايد: در جنگ بدر پس از آن كه آفتاب باال آمد و همه جا روشــن شد 
و نبرد ميان ما و سپاه دشمن باال گرفت به منظور يافتن مردى از سپاه دشمن از معركه 
جنگ خارج شدم در اين بين چشــمانم به سعدبن خيثمه افتاد كه با يكى از مشركان در 
حــال جنگ بود، نبرد بين آن دو در حالى صــورت مي گرفت كه هر دو بر فراز تپه اى از 
ريگ و شــن قرار داشــتند اما ديرى نپاييد كه سعد با زخم تيغ حريف خود از پاى در آمد 

و شهيد شد.
مشرك فاتح كه سر تا پا در حصارى از آهن و پوششى از زره، سوار بر اسب خود بود، 
همين كه مرا ديد از اســب خود پائين آمد و مرا به نام صدا زد و گفت: اى پسر ابوطالب! 

پيش آى تا باهم به نبرد پردازيم.
به جانب او رفتم و او نيز به پيش آمد.

چون قامتم كوتاهتر از او بود، از طرفى او در بلندى قرار داشت خود را به عقب كشيدم 
تا از يك تساوى نسبى برخوردار شويم.

آن بيچاره اين حركت مرا بر ترس و فرار حمل كرد از اين رو گفت:
اى پسر ابوطالب! آيا فرار مي كنى؟

1. خصال، ص670.



198

به او گفتم: دور شده، به زودى باز مي گردد )مثلى است كه در روايت آمده است(
حضــرت مي فرمايد: وقتى كه جاى پاى خود را محكــم مي كردم، او ضربتى به من 
حواله كرد كه با ســپر خود آن را دفع كردم. شمشــير او در سپرم گير كرد و در حالى كه 
براى رهايى آن تالش مي كرد ضربتى بر كتف او زدم كه از شدت و سنگينى آن به لرزه 

در آمد و زره اش از هم گسست.
پنداشــتم كه از ســوزش زخم آن ضربه، كار او تمام شــد. اما به ناگاه برق شمشير 
ديگرى را از پشت سر ديدم به سرعت سر خود را پائين كشيدم و آن شمشير فرود آمد و 
چنان به ســر آن مشرك اصابت كرد كه جمجمه او را همراه كاله خودش به هوا پرتاب 

كرد. آن گاه زننده آن گفت: بگير)اى مشرك( منم فرزند عبدالمطلب.
آن گاه ديدم ضارب عمويم حمزه و مقتول هم طعيمة بن عدى است. 1

   242ـ شيعيان شايسته  

علــى7 مي فرمايد: پيامبر9 در حالى كــه در آغوش من تكيه داده بود و دهان در 
گوشــم داشت، متوجه حركت زشت دو تن از همسرانش )عايشه و حفصه دختران ابوبكر 
و عمر( شد كه سعى داشتند با استراق سمع از سخنان آهسته و پنهانى پيامبر9 سر در 

بياورند.
رسول اهلل9 همانجا بر آشفت و گفت: پروردگارا! شنوايى را از ايشان بازگير.

سپس فرمود: على! اين آيه را ديده اى؟
»كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام مي دهند بهترين خلق خدا هستند« 2

آيا مي دانى آنان چه كسانى هستند؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر مي دانند، فرمود: آنان 
شيعيان و ياوران تو هستند وعده ديدار من و آنان كنار حوض كوثر...

آن روز )قيامت( از تو و شــيعيانت نام مي برند و همه آن ها با چهره هايى برافروخته و 
روشنايى كه از پيشانى و سجده گاه آنان مي درخشد، در حال نشاط به نزد من آيند... 3

1. بحارأالنوار، ج19، ص 338.
2. سوره بينه، ص 7.

3. ارسار آل محّمد9 ص212.
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   243ـ صداى شيطان بود  

علي7 مي فرمايد: لحظه اى كه براى غسل دادن رسول اهلل9 آماده مي شدم، همين 
كه بدن پاك و پاكيزه آن جناب را بر ســكو نهادم، صدايى از گوشه اتاق به گوشم رسيد، 
كه گفت: »اى على! محّمد را غسل مده، بدن پاك و مطهر او احتياج به غسل و شستشو 

ندارد«...
گفتم: واى بر تو، تو كه هستى؟!

پيامبر خدا9 ما را به غســل و شستشــوى خود فرمان داده و تــو ما را از آن نهى 
مي كنى؟!

در همين حال آواز ديگرى با صدايى بلندتر شنيده شد كه گفت: »يا على! او را بشوى 
و غســل ده، كه بانگ نخست از شــيطان بود. او به سبب حسدى كه بر محّمد9 دارد، 

خوش ندارد كه پيامبر9 با غسل و طهارت پاى بر بساط پروردگار خويش بگذارد.«
گفتم: اى صاحب صــدا! از اين كه او را به من معرفى كردى خدا به تو پاداش نيك 

دهد، اما تو كيستى؟
گفت: من خضر نبى هستم، كه براى تشييع جنازه پيغمبر خاتم9 آمده ام. 1

   244ـ غذايي کامل   

امام على7 فرمود: زن باردار چيزى نمى خورد و با چيزى مداوا نمى كند كه برتر و 
بهتر از رطب باشد خداوند متعال به حضرت مريم3 فرمود: 

شاخه درخت خرما را به سوى خود تكان بده تا خرماى تازه براى تو فرو ريزد و بخور 
و بياشام و چشمت روشن باد.

»وهزی الیک بجذع النخله تسقط علیک رطباً جنباً«.2

ســپس امام فرمود: كام نوزادان خود را با خرما برداريد همانا پيامبرخدا9 حســن و 
حسين8 را چنين كرد.3

1. فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج3.
2. سوره مريم آيه 25. 

3. خصال صدوق، ص 637. 
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   245ـ او را دوست دارم  

روزى علي7 به رســول خدا9 گفت: يا رسول اهلل9 شــما عقيل را خيلى دوست 
داريد؟

حضرت فرمود: آرى بخدا، نســبت به او دو محبت دارم يكى براى خوبى خود اوست 
و ديگرى بخاطر آن كه ابوطالب7 او را دوســت مي داشت و فرزندش )مسلم بن عقيل( 
بخاطر دوســتى فرزند تو كشــته خواهد شــد و ديده مؤمنان براى او اشــك مي ريزد و 
فرشــتگان مقرب بر او صلوات مي فرستند، سپس رســول خدا9 گريست، تا اين كه تا 
اشــكهايش به سينه اش روان شد. سپس فرمود: بخدا شكايت مي برم از آنچه بعد از من 

با خاندانم خواهند كرد. 1

   246ـ عهد خداوند  

علي7 مي فرمايد: روزى من و فاطمه و حسن و حسين: نزد رسول اهلل9 بوديم، 
آن حضرت به ما رو كرد و گريست، من عرض كردم: رسول اهلل9 چرا گريه مي كنيد؟

حضرت فرمود: گريه مي كنم بخاطر آنچه با شما مي كنند، عرض كردم: آن چه اتفاقي 
است، يا رسول اهلل؟

حضرت فرمود: گريه مي كنم از ضربتى كه بر فرق تو زنند و از ســيلى كه بر صورت 
فاطمه 3 مي زنند، و از نيزه اى كه به ران حسن7 مي زنند و زهرى كه به او مي نوشانند، 
و از قتل حســين7، علي7 مي فرمايد: همه اهل بيت گريه كردند، سپس عرض كردم: 
يا رسول اهلل9 ما را نيافريده اند جز براى بال، حضرت فرمود: مژده باد بر تو اى على! كه 

خداوند با من عهد كرده كه تو را دوست ندارد جز مؤ من و دشمن ندارد تو را جز منافق. 2

   247ـ فرشتگان همراه على7  

علي7 مي فرمايد: رســول اهلل9 را در همان جامه اى كه بر تن داشــت به تنهايى، 
غسل و شستشــو دادم. ابتدا خواستم پيراهن از برش بيرون كنم، اما جبرئيل مانع شد و 
گفت: »على! برادرت را از جامه اش برهنه مكن، كه خدا او را برهنه نساخته است، در كار 

1. امايل شيخ صدوق.
2. امايل شيخ صدوق، ص134.
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غسِل پسر عمويت من خود به تو كمك خواهم كرد.«
شستشــوى پيامبر9 را در فضايى عطرآگين آغاز كردم و فرشتگان نيك سرشت و 
مقرب الهى پيوســته بشارتم مي دادند، و در كار غسل ياريم مي كردند، و لحظه به لحظه 

با من سخن مي گفتند.
پدر و مادر فدايش باد، هر وقت مي خواستم پيكر پاك و مطهرش را جابه جا كنم، خود 
به خود حركت مي كرد و مطابق با نيازم چرخش داده مي شــد، اين وضع تا پايان غسل و 

كفن او همچنان ادامه داشت. 1

   248ـ ياوران علي7 در غسل پيامبر9  

علي7 مي فرمايد: هنگامي كه وصيت نامه رســول اهلل9 را مطالعه كردم ديدم كه 
بخشى از آن چنين نوشته شده است:

»اى على! جز تو كسى در كار غسل و كفن من شركت نكند«
به آن حضرت گفتم: پدر و مادرم به فدايت، آيا انجام دادن آن به تنهايى برايم ممكن 

است؟!
حضرت فرمود: دســتور جبرئيل است كه )بى شــك( از جانب پروردگار آورده است. 

پرسيدم: در صورت عجز آيا از كسى كمك بخواهم؟ فرمود: جبرئيل گفته است كه:
»ســنت ديرينه الهى چنان بوده اســت، كه پيامبران را به جز جانشــينان آنان، غسل 

نمي داده اند اكنون نيز بايد تداوم اين سنت به دست على انجام يابد...«
آن گاه فرمود: براى انجام دادن غســل من محتاج به يارى كســى نخواهى شد، چه 

اين كه تو را يارانى نيكو و برادرانى پاك سرشت همراهى مي نمايد.
پرسيدم: پدر و مادرم به فدايت! آن ها چه كسانى هستند؟ فرمود: »جبرئيل، ميكائيل، 

اسرافيل، ملك الموت و اسماعيل و فرشته اى كه امور آسمان دنيا به او واگذار شده است« 2

   249ـ دو روز مثل هم  

علــي7 مي فرمايد: در واقعه صلح حديبيه كه مشــركان از ورود رســول اهلل9 و 

1. مستدرك الوسائل، ج2، ص198.
2. بحارأالنوار، ج22، ص546.
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همراهانش به شــهر مكّه جلوگيرى كردند و آن ها را از زيارت خانه خدا و مسجد الحرام 
باز مي داشــتند، پيمان نامه صلحى نوشــته شــد كه من كاتب آن معاهده بودم. نماينده 
قريش، ســهيل بن عمرو در اعتراض به نوشته معاهده مبنى بر اين كه محّمد9 فرستاده 

خداست گفت:
»اگر ما باور مي داشتيم كه محّمد9 فرستاده خداست، با شما نزاعى نداشتيم و از او 

اطاعت مي كرديم، پس رسول اهلل را از كنار نام او محو كن و بنويس محّمد بن عبداهلل.«
به ســهيل گفتم. على رغم ميل تو، به خدا ســوگند كه محّمد9 رسول و فرستاده 

خداست.
پيامبر9 فرمــود: »على! همان طور كه او مي گويد بنويس براى تو نيز چنين روزى 

در پيش خواهد بود« )رسول خدا9 اشاره كردند به معاهده حضرت علي7 با معاويه(
)بنابر نقلى علي7 عرض كرد(: اى فرستاده خدا! دست هاى من قدرت ندارد كه لفظ 
نبوت و رســالت را از نام شــما محو نمايم. حضرت فرمود: پس دست مرا بر آن بگذار تا 
خود آن را محو نمايم آن گاه دســت پيامبر9 را روى جمله رسول اهلل گذاشتم و حضرت 

آن را محو كرد.
اما پس از گذشــت چند سال تاريخ تكرار شــد و آن روزى بود، كه قرار داد صلح را 

ميان دو سپاه چنين نوشتند:
به نام خداوند بخشنده مهربان، اين قراردادى است ميان على بن ابيطالب امير مؤمنان 

و معاوية بن ابى سفيان...
عمروعاص و معاويه به مخالفت برخاستند و گفتند:

»اگر ما تو را اميرمؤمنان مي دانستيم با تو در ستيز نبوديم نام خود و پدرت كافى است، 
جمله اميرالمؤ منين را حذف كن.«

آن روز ياد سخن پيامبر9 افتادم و گفتار او را حق يافتم. 1

   250ـ وعده خداوند  

روزى جمعــى از مردم گرد پيامبر9 حلقه زده بودند آن گاه حضرت فرمود: »خداوند 
امت مرا در عالم ذر، به من نشان داد و نام هاى آن ها را به من آموخت چنآن كه به آدم7 

1. بحارأالنوار، ج20، ص356؛ ج21، ص157، باب 28.
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آموخت آن گاه رهبران و زمامداران از كنار من گذشــتند من براى علي7 و شيعيانش از 
درگاه خدا طلب آمرزش كردم.«

خداوند يك مطلب را درباره شيعيان علي7 به من وعده داد.
شخصى پرسيد: »اى رسول خدا! آن مطلب چيست؟«

پيامبر9 فرمود: آن مطلب وعده داده شــده چنين بود: آمرزش براى مؤمنان شيعه و 
عفو از گناهانشان و تبديل گناهان آن ها به پاداش و نيكى ها. 1

   251ـ اتمام حجت عجيب  

آن هنگامي كه رســول خدا9 رحلت كرد و ابوبكر بر مســند خالفت نشست روزى 
علــي7 ابوبكر را ديد و به او فرمود: اى ابوبكر قرآن مي فرمايد: »و ال تحسنب الذين قتلوا 
ىف سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون ؛ هرگز گمان مبر آن ها كه در راه خدا كشــته 

شده اند، مردگانند، بلكه آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مي شوند« 2
و من گواهى مي دهم كه محمّد رســول خدا9 شهيد از دنيا رفت سوگند به خدا آن 
حضرت نزد تو مي آيد، وقتى كه نزد تو آمد يقين كن؛ چرا كه شيطان نمي تواند خود را به 

صورت آن حضرت در آورد.
آن گاه امام علي7 دســت ابوبكر را گرفت و شــخص پيامبر9 را به او نشان داد، 

پيامبر9 به ابوبكر فرمود:
»يا ابابكر! آمن بعىل و باحد عرش من ولده، انهم مثىل اال النبوة و تب اىل الله مام ىف 

يدك، فانه ال حق لك فيه اى ابوبكر! به )امامت( علي7 و يازده فرزندش ايمان بياور، آن ها 

)در مقام رهبرى و در وجوب اطاعت از آن ها( مانند من هستند فقط مقام نبوت ندارند از 
آنچه در دست گرفته اى در پيشگاه خدا توبه كن زيرا تو در آن مقام حقى ندارى« سپس 

پيامبر9 رفت و ديده نشد.3

1. اصول كايف.
2. سوره آل عمران، آيه 169.

3. اختصاص شيخ مفيد / اصول كايف، ج1، ص533 / بصائرالدرجات، ص280.
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   225ـ انفاق در ركوع  

نجاشــى از زمامداران مهربان و عادل حبشه بود كه اســالم را پذيرفت بعدها براى 
پيامبر9 هدايايى نيز فرســتاد كه از جمله آن ها يك دســت رولباسى گران قيمت بود 
پيامبــر9 آنرا گرفت و به علي7 بخشــيد علي7 آن را پوشــيد )ولى چون علي7 
زاهد بود گوئى آن لباس را نمي پســنديد لذا در انتظار فقيرى بود تا آن را به او ببخشــد( 
علي7 به مســجد رفت و در آنجا مشــغول نماز شد هنگامي كه در ركعت دوم به ركوع 
رفــت فقيرى به پيش آمد و گفــت: »السالم عليك يا وىل الله و اوىل باملؤ منني من انفسهم 
تصدق عيل مسكني؛ سالم بر تو اى ولى خدا و اى كسى كه نسبت به مؤمنان از خودشان 

سزاوارترى، به فقير صدقه اى بده«
حضرت علي7 در همان حالت ركوع آن روپوش را به ســوى فقير انداخت و اشاره 

كرد كه بردارد... 1

   325ـ نشانه هاي قيام  

ســلمان فارسي مي گويد: خدمت اميرالمؤمنين7 عرض كردم: قائم از فرزندان شما 
چه وقت قيام مي كند؟

آن حضرت آهي كشــيده فرمودنــد: ال يظهر القائم حتي يکون امور الصبيان و يضيع 
حقوق الرحمن...

قائم ظاهر نمى شــود تا اينكه چند نشانه به وجود آيد، كارها به دستور جوانان و افراد 
ناآگاه قرار گيرد و حقوق خداوند رحمان ضايع گردد و قرآن را با تغّني بخوانند و پادشاهان 
بني عباس از ديدن حق محروم و از شناخت آن ناتوانند به دست تيراندازان و كمانداراني 

كشته شوند كه صورت هايشان همانند سپر مي باشد و بصره خراب گردد.
»يقوم القائم من ولد الحسني7«  در اين موقع قائم ما از فرزندان امام حسين7 قيام 

مي كند.2

1. اصول كايف، ج1، ص288 / احقاق الحق، ج2 / الغدير، ج2.
2. بحارأالنوار، ج52، ص275.
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   425ـ تزويج دو نور  

روزى رسول خدا9 فرشته اى را كه 24 چهره داشت ديد پيامبر9 به او فرمود: »اى 
محبوبم جبرئيل! من هيچگاه تو را به اين صورت نديده بودم«

فرشته عرض كرد: يا رسول اهلل من جبرئيل نيستم بلكه خداوند مرا فرستاده تا ازدواج 
بين دو نور را برقرار سازم.

پيامبر9 فرمود: كدام نور را با كدام نور؟ فرشته گفت: فاطمه 3 را با علي7؛ وقتى 
كه آن فرشته پشت گردانيد در ميان دو شانه او چنين نوشته شده بود: »محّمد رسول الله، 

عيل وصيه؛ محّمد9 رسول خدا است و علي7 وصى رسول خدا است.«

پيامبر9 به آن فرشــته فرمود: اين نوشته بين دو شــانه تو از چه وقت بوده است؟ 
فرشته عرض كرد: از 22 هزار قبل از خلقت آدم7 نوشته شده است. 1

   525ـ فراموش نخواهى كرد  

روزى رســول خدا9 دست مبارك خود را بر ســينه علي7 نهاد و چنين دعا كرد: 
»خدايا قلب علي7 را از علم و شناخت و حكم )حكمت( و نور پر كن.«

علــي7 مي فرمايد: من به حضرت عرض كــردم: اى پيامبر خدا9 پدر و مادرم به 
قربانت، از زمانى كه آن دعا را درباره من كردى چيزى را فراموش نكردم و هر آنچه كه 

ننوشتم از يادم نرفت اكنون با اين حال ترس آن هست كه فراموش كنم؟
پيامبر9 فرمود: »ال لست اتخوف عليك النسيان و الجهل؛ نه، در مورد تو ترس فراموىش 

و ناداىن ندارم.« 2

   625ـ امام مجاهدان  

در روايتي رســول خدا9 مي فرمايد: يا علي تو در جنــگ، دالورترين... و در جهاد 
قومي ترين مردمي 3

1- امام علي7 در جنگ بدر از 70 كشته مشركين به تنها يي نصف اين كشته ها را 

1. اصول كايف، ج1، ص460.
2. اصول كايف، ج1، ص64.

3. فضايل، ابن شاذان، ص123.
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به جهنم فرســتاد و الباقي را مسلمانان و فرشتگان كشتند صرف نظر از آناني كه امام در 
اين جنگ زخمي كرد اســامي 35 كفاري كه بدست امام كشته شدند در كتب اهل سنت 

دقيقًا آمده است. 
2- در جنگ حنين 40 نفر را امام كشت كه شجاع ترين آنان ابوجرول بود كه امام با 
ضربه اي او را دو نيم كرد امام در اين جنگ در بين 24 هزار شمشير زن دشمن مقاومت 

جانانه ايي از خود نشان داد.
3- در جنگ ذات السالســل 7 نفر از بزرگان آن ها را كشت كه سرسخت ترين آن ها 

سعيد بن مالك عجلي بود. 
4- در جنگ بنى نضير 11 نفر از جمله شخصي بنام َغرور را كشت.

5- در جنگ بني قريظه امام حي بن اخطب و كعب بن اشــرف كه از بزرگان يهوديان 
بودند را گردن زد.

6- در جنگ بني مصطلق مالك و پسرش را به جهنم فرستاد.
7- در غزوه وادي الرمل كثيري از جنگجويان آن ها را كشت.

8- در طائف سپاه ضيغم را شكست داد و شهاب بن عيس و نافع بن غيالن را كشت. 
9- امام در جنگ صفين و در شــب هرير سيصد تكبير گفت و با هر تكبير كافري را 

به جهنم مي فرستاد و در بعضي از نقل ها امام 700 نفر را به تنهايي كشت. 1
10- ايــن گــزارش منهاي نبردهاي امــام در احد و احزاب اســت و از اين مطالب 
مي فهميم كه تمامي جنگهاي اســالم بر روي بازوي توانــاي مرد بزرگ ميادين جهاد 

حضرت مولي علي7 مي چرخيده است.
نتيجه: فداكاري و جان فشاني امام علي7 براي حفظ دين و شخص رسول خدا9 
اين معنا را ثابت مي كند كه تمامي اموري كه به واسطه ي رسالت رسول خدا9 به وجود 
آمد در همه ي آن خيرات و بركات و ثواب ها كه بواســطه ادامه رســالت رسول خدا9 

بوجود آمد همه براي امام علي7 نيز وجود دارد و امام از آن بهره دارد.

   725ـ پيوند ناگسستنى  

حضرت علي7 هر روز يك نوبت و هر شب يك نوبت به حضور پيامبر9 مي رفت، 

1. مناقب آل ايب طالب، ج2، ص82 / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج1، ص24.
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پيامبــر9 با او خلــوت مي كرد و در هر موضوعى على7 را به رموز و اســرار آن آگاه 
مي نمــود، و هيچ چيــز را از علي7 پنهان نمي كرد اصحاب پيامبر9 مي دانســتند كه 

پيامبر9 جز با علي7 اينگونه محفل خصوصي نداشت.
اگر علي7 در خانه خود بود پيامبر9 به نزد علي7 مي رفت و بيشترين همنشينى 
پيامبر9 با علــي7 در خانه او صورت مي گرفت، گاهى كه علي7 به خانه پيامبر9 
مي رفت پيامبر9 زنان خود را از خانه بيرون مي كرد و تنها با علي7 هم سخن مي شد 
ولى تنها كه پيامبر9 به خانه علي7 مي آمد فاطمه و پســران فاطمه )يعنى حســن و 
حسين(8 را از خانه بيرون نمي كرد علي7 هر سؤ الى مي كرد پيامبر9 پاسخ مي داد 
وقتى كه سوالش تمام مي شد سكوت مي كرد، پيامبر9 آغاز سخن مي كرد، هيچ آيه اى 
بر رســول خدا نازل نشــد مگر اين كه آن را براى علي7 مي خوانــد و امال مي فرمود، 
پيامبــر9 همــه احكام از حالل و حرام و امر و نهى گذشــته و آينده در كتاب را كه بر 
پيامبران قبل نازل شده را به علي7 آموخت و علي7 همه آن ها را به خاطر خود سپرد 

و حتى يك حرف از آن را فراموش نكرد. 1

   825ـ مسئله رد الشمس  

امام صادق7 مي فرمايد: يك روز رســول خدا9 در بيرون شهر مدينه2  بعد از ظهر 
خسته بود سر خود را در دامن اميرالمؤمنين 7 گذاشت و خوابيد زمان خواب رسول خدا9 
طول كشيد »كه به حسب پاره اى از روايات وقت فضيلت نماز عصر گذشت« اميرالمؤ منين 
علي7 متحير شــد بين دو كار؛ يكى خواندن نماز عصر و يا اســتراحت رسول خدا9 
! ؛ حضرت علي7 هيچ حركتى نكرد تا رســول خدا9 خواب راحتى كرده باشــد وقتى 
رســول خدا9 از خواب بيدار شــد علي7 عرض كرد: يا رسول اهلل9 من نماز عصر را 

نخوانده ام.
حضرت رســول9 فرمود: يا على! برخيز و رو به آفتاب بايست و اول سالم كن، بعد 
از او بخواه تا با تو سخن بگويد بعد از او درخواست كن كه برگردد در موضع خاص اقامه 

نماز عصر؛ تا تو بتوانى نمازت را به وقت فضيلت آن بخوانى.

1. اصول كايف.
2. در اين مكان مسجدي هست بنام مسجد رد الشمس.



208

آن گاه رسول خدا9 نحوه ســالم كردن به آفتاب را گفت: يا اباالحسن بگو: »السالم 
عليك يا خلق الله« وقتى علي7 به آفتاب ســالم كرد، از آفتاب صدا بلند شــد »فقالت، 

عليك السالم يا اول يا آخر يا ظاهر و يا باطن، من ينجى محبيه و يوبق مبغضيه؛ ســالم بر 

تو اى اول و اى آخر و اى ظاهر و اى باطن؛ خداى عالم دوســت تو را نجات مي دهد و 
دشــمن تو را هالك مي كند. « آن گاه آفتاب برگشت و اين فضيلتى است بنام ردالشمس 
كه اختصاص به آن حضرت دارد»البته مسئله برگشت آفتاب براى اميرالمؤ منين علي7 
نيز يكبار در راه جنگ صفين اتفاق افتاده اســت« سپس رسول خدا9 فرمود: يا علي7 
بگويــم آنچه را كه آفتاب به تو گفت: يا خودت مي گويى حضرت عرض كرد: اگر شــما 
بفرمائيد شــيرين تر است حضرت فرمود: خورشيد به تو گفت: »يا اول يا آخر يا ظاهر و يا 
باطن« آيا مي دانى يعنى چه؟ يعنى: »يا اول من آمن بالله و رسوله« يعنى، اى كســى كه 

تو اول مؤ من بخدا و رسولش هستى و »انت االخر« آخرين كسى كه با من عهد مي بندد 
و من از دنيا مي روم تو هســتى )در نفس آخر؛ پيامبر9 سرش در دامن علي7 بود و از 

دار دنيا رفت.(
»انت الظاهر« علي جان تو كســى هســتى كه آيات خدا را ظاهــر مي كنى )هر كه 

علي7 را شناخت خدا را شناخته است(
»انت الباطن« يعنى توئى آن پنهانى كه كســى حقيقت تو را نفهميد؛ يا علي7 كسى 

تو را نشناخت غير از من و حق تعالى ؛ چنانچه كسى نشناخت خداوند را جز من و تو. 1

   259ـ حيله گر در دام  

هنگامي  كه اســالم در مدينه به اوج خود رسيد عبداهلل بن ابى از منافقان بزرگ مدينه 
بود و با روساى يهود ارتباط داشت نسبت به پيامبر9 حسادت مي ورزيد عبداهلل در صدد 
قتل حضرت بر آمد لذا به بهانه جشــن عروســى دخترش، وليمه و طعامي  تهيه نمود و 
حضرت رســول9 و اصحابش، از جمله اميرالمؤ منين علــي7 را نيز دعوت كرد و در 
ميــان صحن خانه خــود چاله اى حفر كرد و داخل آن چاله را پر از شمشــير و نيزه هاى 
زهرآلود نمود و روى آن را با فرش پوشــانيد و جمعى از يهوديان را هم با شمشــيرهاى 
برهنه و زهر آلود پنهان نمود كه وقتى آن حضرت و اصحابش پا روى آن حفره گذاشتند 

1. تفسري برهان / بحارأالنوار، ج41، ص 179، باب 109
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و در حفره افتادند آن ها نيز با يك حمله همه را از بين ببرند هم چنين در طعام ميهمانى 
خود زهر ريختند تا بتوانند از طرق مختلفى به هدف پليد خودشــان برسند قبل از آمدن 
پيامبر9 و اصحاب آن حضرت؛ جبرئيل نازل شــد و گفت: خداوند متعال مي فرمايد: به 
خانه عبداهلل بن ابى برو و هر كجا را به اصحابت نشــان داد بنشــينيد و هر غذايى كه نزد 

شما گذاشت تناول نماييد كه من شما را از هر شّر و كيدى حفظ خواهم كرد.
پيامبر9 و اصحابش وارد منزل او شدند آن ملعون آن ها را دعوت كرد تا در صحن 
خانه بنشــينند نبى  اكرم9 با همه يارانش روى فرشــى كه زيرش گودال بود نشستند 
عبداهلل از اين كه آن ها در گودال نيفتادند بســيار تعجب كرد چون از اين راه نااميد شــد 
طعام مسموم شده را آورد تا شايد به هدف خود برسد حضرت رسول9 به اميرالمؤ منين 

علي7 فرمود: اين دعا را بخوان و خودش هم خواند، دعا اين بود:
»بسم الله الشاىف بسم الله الكاىف بسم الله املعاىف بسم الله الذى ال يرض مع اسمه شيى 

و ال داء ىف االرض و ال ىف السامء و هوالسميع العليم«

ســپس همه آن ها غذا را خوردند و از آن مجلس بيرون آمدند عبداهلل وقتى ديد آن 
طعام مســموم ضررى به آن ها نرسانيد چنين گمان نمود كه اشتباه كرده و زهر را در آن 
طعام نريخته اند، براى همين به افرادى كه با شمشيرهاى زهرآلود آماده كشتن پيامبر9 
بودند امر كرد كه تا از باقيمانده غذا بخورند از طرفى دختر عبداهلل كه خود در توطئه قتل 
نقش داشــت از آنجا كه از فرو نرفتن فرش تعجب كرده بود، رفت و روى فرش نشست 
كه ناگهان به گودال افتاد و كشــته شد و از آن طرف تمام يهوديانى كه طعام باقيمانده 
را خوردند همه آن ها نيز كشــته شدند عبداهلل بعد از اين واقعه به تمام اقوام خود دستور 
داد كه اين ماجرا را براى كســى نقل نكنند بدينسان مراسم عروسى كه آن ملعون براى 
دخترش ترتيب داده بود تبديل به عزا شــد زمانى كه خبر واقعه به پيامبر9 رســيد از 
عبداهلل علت فوت آن ها را پرسيد، عبداهلل گفت: دخترم از پشت بام افتاده و افراد ديگر به 

مرض اسهال مرده اند. 1

   260ـ پيام پاکي  

امام على7 در حديثى در زمان حكومت خود خطاب به مردم عراق فرمود: 

1. بحارأالنوار، ج17، ص 318.
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»یا اهل العراق!
نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، اما تستحیون!«.1

يعنى: به من خبر رسيده كه زنان شما در كوچه و بازار و خيابان ها به مردان نامحرم 
تنه مى خورند آيا شما شرم نمى كنيد؟

در روايتى ديگر اينگونه فرمودند: آيا شــرم نمى كنيد، غيرت نداريد كه زنان شما به 
بازارها مى روند و با انسان هاى بى نزاكت در هم مى آميزند. 

»اما تستحیون والتغارون؛ نساءکم یخرجن الی االسواق ویزاجمن العلوج«.2

   261ـ اشداء على الكفار  

در جريان فتح مّكه كه در ســال هشــتم هجرت واقع شد دو نفر از كافران كه هنوز 
تسليم نشده بودند با علي7 رو در رو شدند و از دست آن حضرت فرار كردند اين دو نفر 
يكى هبيرة بن وهب شــوهر ام هانى خواهر امام علي7 بود 3 و ديگرى پسر عموى هبيرة 
بــود. علي7 اين دو نفــر را تعقيب كرد اين دو نفر به خانه   ام هانى آمده و خود را در آن 

خانه مخفى ساختند.
علي7 در حالى كه شمشــير در دست داشت به دنبال آن دو نفر به در خانه ام هانى 
خواهر خود رســيد، ام هانى كه هشت ســال بود برادرش علي7 را نديده بود در برابر او 

ايستاد و گفت: از اين دو نفر چه مي خواهى؟
علي7 دســت رد به ســينه ام هانى زد و او را رد كرد تا آن دو نفر را طبق دســتور 
رســول خدا9 گردن بزند، ام هانى به علي7 گفت: آيا مي خواهى وارد خانه ام شــوى و 
حريم و احترام مرا بشكنى و شوهرم را بقتل برسانى تو پس از هشت سال، از من واهمه 

نمي كنى؟!
حضرت علي7 كه پيوند مكتبى را بر پيوند نسبى مقدم مي داشت فرمود: رسول خدا9 
خون اين دو نفر را هدر دانســته بنابراين به ناچــار بايد فرمان پيامبر9 را در مورد قتل 
اين دو نفر اجرا كنم پس از اين جريان ام هانى نزد رســول خدا9 آمد و ديد آن حضرت 

1. کافی، ج 5، ص 537، حديث 6. 
2. کافی، ج 5، ص 537، حديث 6. 

3. اُم هاني همان كسي است كه پيامبر9 در شب معراج، شب مهمان او بود و در خانه او بود كه معراج رسول 
خدا9 از مكه شروع شد.



211

غســل مي كند و دخترش حضرت زهرا3 با گرفتن پارچه بلندى آن حضرت را پوشانده 
كه كسى آن حضرت را هنگام غسل نبيند.

آن حضرت پس از غســل هشــت ركعت نماز خواند و پس از نماز ام هانى را ديد و 
فرمود: بَه بَه! خير مقدم ام هانى! چه موجب شده كه اينجا آمده اى؟

ام هانى جريان برخورد شديد علي7 را بازگو كرد در اين هنگام علي7 از راه رسيد، 
پيامبــر9 تا او را ديد لبخندى زد و فرمود: با ام هانى چه كردى؟ بعدها شــوهر ام هانى 
به نجران گريخت و در همانجا در حال كفر مرد و پســر عموى او برگشت و ديگر كسى 

متعرض او نشد. 1

   262ـ نزول فرشتگان در شب قدر  

عصر پيامبر9 بود، هر گاه عمر و ابوبكر به حضور رســول خدا9 مي آمدند مي ديدند 
كه آن حضرت ســوره قدر را با خشــوع و گريه قرائت مي كند و آن را با حالى جانســوز 
مي خوانــد عمر و ابوبكــر عرض كردند: اى پيامبر! چقدر هنگام قرائت اين ســوره دلت 

مي سوزد؟ 
پيامبر9 فرمود: مي گريم براى آن كه در شــب قدر چشمم فرشتگان را ديده و دلم 
فهميده است و براى آنچه كه دل اين شخص )اشاره به علي7 پس از من در شب قدر 

آن را مي فهمد و در مي يابد مي گريم.(
عمر و ابوبكر عرض كردند: مگر شــما در شب قدر چه ديده ايد و او )علي7( در آن 
شب چه مي بيند؟ پيامبر9 روى زمين براى آن ها نوشت »تنزل املالئكة والروح فيها باذن 

ربهم من كل امر.«

آن گاه فرمــود: پس از آن كه خداوند مي فرمايد: »براى تقدير هر كار« آيا ديگر چيزى 
باقى مي ماند؟ عمر و ابوبكر عرض كردند: نه، چيزى باقى نمي ماند. پيامبر9 فرمود: آيا 
مي دانيد، كه شــخصى كه هر امرى بر او نازل مي شود كيست؟ آن ها عرض كردند: او تو 
هستى، اى رسول خدا. پيامبر9 فرمود: آرى، ولى آيا بعد از رحلت من نيز شب قدر وجود 
دارد؟ آن ها گفتند: آرى وجود دارد؟ پيامبر9 فرمود: آيا بعد از من باز در شــب هاى قدر 
آن امر )تقدير كارها( نازل مي شــود؟ عمر و ابوبكر گفتند: آرى؛ پيامبر9 فرمود: بنابراين 

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج10، ص78.
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بعد از من نزول هر چيزى در شب قدر بر چه شخصى است؟
عمر و ابوبكر گفتند: نمي دانيم آن گاه پيامبر9 دســت مبارك خود را بر سر علي7 

نهاد و فرمود:
»ان مل تدر يا فا دريا هو هذا من بعدى، اگر نمي دانيد، اينك بدانيد، آن شــخص بعد از 

من اين شخص اشاره به علي7 است.« 1

   263ـ انار بهشتى براى وصى پيامبر9  

روزى جبرئيل دو انار براى رســول خدا9 آورد پيامبر9 يكى از آن انارها را خورد و 
انــار ديگر را دو نصف كــرد، نيمي  از آن را خود خورد و نيم ديگر را به علي7 داد و آن 

حضرت آن را خورد سپس پيامبر9 به علي7 فرمود:
بــرادرم! آيا مي دانى اين دو انار چه بــود؟ علي7 عرض كرد: نه نمي دانم پيامبر9 
فرمود: انار اولى نبوت بود كه مخصوص من است و تو از آن بهره اى ندارى ولى ديگرى 

علم و دانش بود كه تو در آن با من شريك هستى. 2

   264ـ كيفر زنان گناهكار  

اميرالمؤ منيــن علي7 فرمــود: روزى من و فاطمه 3 به محضر رســول اكرم9 
رســيديم. حضرت را ناراحت و گريان ديديم. گفتيم: اى رســول  خدا9 چه چيز سبب 
ناراحتى شــما شــده؟ حضرت فرمود: يا على! شبى كه من به آســمان ها رفتم بعضى از 
زن هاى امتم را ديدم كه از موى سر، آن ها را آويخته اند و با آتش عذاب مي كردند و مغز 

سر آن ها مي جوشيد.
زنــى را ديدم كه از زبانش آويزان كرده بودند و از حميم به گلوى او مي ريختند زنى 
را ديدم كه از پســتانش آويخته بودند و گوشــت بدن خود را مي خورد و در ميان آتش 

مي سوخت.
زنى را ديدم كه پاهاى او را به پســتانش بســته و عقرب و مارها را به بدن او مسلط 

ساخته بودند...

1. اصول كايف، ج1، ص249.
2. اصول كايف، ج1.
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حضرت فاطمه 3 عرض كرد، پدر! گناه اين زنان چه بوده است؟
حضرت فرمود: آن زنى كه از موى ســرش آويخته بودند زنى است كه موى سرش 
را در دنيا نامحرم نمي پوشانده و آن زنى كه از زبان آويزان بود زنى است كه شوهر خود 

را با زبان آزار مي داده.
و آن زنى كه از پستانش آويخته بود، زنى است كه شوهرش را در فراش و رختخواب 

اطاعت نمي كرده.
و اما زنى كه دســت و پاى او را بسته بودند و مار و عقرب بر او مسلط شده بود زنى 
است كه وضو و نماز را سبك مي شمرده و لباس و خانه اش را از نجاست پاك نمي كرده 

و غسل جنابت و حيض و نفاس را انجام نمي داده... 1 

   265ـ نخل خرماى صيحانى  

از علماى مذهب  شافعى و همچنين شــيعى نقل شده كه: روزى حضرت محّمد9 
و اميرالمؤ منين علي7 از نخلســتان مدينه رد مي شدند. از دور درخت نخلى صيحه زد: 
»هذا محّمد رسول الله اين محّمد9 فرســتاده خداست« و تا علي7 نزديك درخت شد 

آن درخت خرما صدايش بلند شــد: »و هذا عىل وىل الله سيد الوصيني و امام االمئة الهادين 
املهديني.«

پيامبــر اكرم9 مقدارى از خرماى آن درخت را ميل فرمود و نام آن درخت خرما را 
صيحانى گذاشت و اكنون نيز بهترين خرماى مدينه النبى خرماى نخل صيحانى است. 2

   266ـ انتقال اسرار الهى  

ام ســلمه مي گويد: روزى كه نوبت من بود رسول خدا9 به حجره ام بيايد با علي7 
وارد حجره شدند و در حالى كه دست به دست هم داده بودند، پيامبر9 دست بر دوش 
علي7 گذاشــت و به من فرمود: اى ام ســلمه! لحظه اى از حجره بيرون برو و خانه را 
براى ما خلوت كن، ام ســلمه مي گويد: بيرون رفتم و آن ها داخل حجره شدند و نزد هم 
نشســتند و با هم آهسته صحبت آغاز كردند. صداى آن ها را مي شنيدم ولى سخن آن ها 

1. عيون اخبار الرضا7، ج2، ص10.
2. مدينة املعاجز، ص194.
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را نمي فهميــدم تا اين كه روز به نيمه رســيد به در حجره رفتم و ســالم كردم حضرت 
رسول9 فرمود: به مكان اول خود بازگرد، بازگشتم و آن ها را تنها گذاشتم بعد از مدتى 
بار ديگر همين كار را كردم رسول خدا9 همان جواب را داد بار ديگر رفتم بر در حجره 
كه رســول خدا9 همان فرمود: داخل شو، علي7 دســت خود را به زانوى پيامبر9 
گذشــته بود و با يكديگر صحبت مي كردند به محض ورودم كالم را قطع كردند حضرت 
امير7 برخاســت و رفت. رسول خدا9 به من فرمود: كه اى ام سلمه! جبرئيل از طرف 
خدا نازل شــده بود و به من دستور داد كه چون بعد از تو علي  جانشين و وصى تو است 
بگو به او آنچه را كه بعد از تو تا روز قيامت واقع خواهد شد، آگاه باش خداى تعالى براى 
هــر امتى پيغمبرى انتخاب نمود و براى هر پيغمبرى وصى معين فرمود پيغمبر اين امت 

من هستم و علي7 وصى من مي باشد.

   267ـ شفاي رسول خدا9  

روايت اســت روزي رسول خدا9 مريض شده بود اميرالمؤ منين علي7 بر بالين آن 
حضرت حاضر شــد آن گاه دست خود را بر سينه مبارك رسول خدا 9  گذاشت و فرمود: 
»يا ام ملدم اخرجى عن رسول الله ؛ اى تب از بدن رســول خدا9 بيرون برو« كه در همان 

لحظه تب از بدن رسول خدا9 بيرون رفت و آن حضرت برخاست و نشست. 1

   268ـ اهل بهشت  

على بن ابيطالب7 روايت كرده است كه رسول خدا9 در فتح خيبر فرمود:
اگر انديشــه نمي كــردم از اين كه مردم امّتم در حق تو آنچــه  را كه نصارى  در حق 
عيســى بن مريم گفتند بگوينــد هر آينه امروز در فضل تو ســخنى مي گفتم كه بر هيچ 
گروهى از مسلمانان نگذرى مگر اين كه به خاك كفش تو تبرك جويند و به آب وضوى 
تو استشفاء نمايند، لكن در فضل تو كافى است كه تو از من باشى و من از تو... و تو اول 
كسى هستى كه وارد حوض من مي شوى و اول كسى هستى كه داخل بهشت مي شوى 
از امّتم، و شيعه تو بر منبرهائى از نور مي باشند همه سيراب و خوشحال با رويهاى سفيد 

بر دور من هستند و از آن ها شفاعت مي كنم...

1. بحارأالنوار، ج41، ص210.
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خداوند مرا امر فرموده اســت كه تو را بشارت دهم به اين كه تو و عترتت در بهشت 
خواهند بود و دشمنت در جهنم است و دشمن تو وارد حوض من نشود...

علي7 فرمود: به سجده افتادم و خداى را حمد كردم به آنچه به من احسان فرموده 
از اسالم و قرآن و از اين كه مرا دوست خاتم النبيين9 گردانيد. 1

   269ـ از علي7 اطاعت كنيد  

پــس از آن كه پيغمبر9 از ســفر مكّه و حجة الوداع به مدينه بازگشــت وارد منزل 
ام ســلمه شــد و در حدود يك ماه در منزل بود و بيشــتر ايام خود را با علي7 خلوت 

مي ساخت و منزل ساير زوجات خود نمي رفت.
عايشه و حفصه به پدران خود شكايت كردند و گفتند: كه علت اعراض رسول خدا9 

را نمي دانيم چيست، پدران آن ها گفتند: شما بهتر مي توانيد اين راز را كشف كنيد.
عايشــه به منزل ام ســلمه آمد پيغمبر9 را ديد كه با علــي7 هر دو در يك اتاق 
هســتند. پيغمبر9 از عايشه پرسيد براى چه كارى آمديد؟ عايشه علت اعراض و دورى 
كردن از ســاير )زوجات در صورتى كه خالفى از آنان ســرنزده اســت( را سؤ ال كرد؟ 
پيغمبر9 در جواب او گفت: در امرى كه بتو گفته بودم و ســفارش در كتمان و مخفى 
كردن آن را داشــتم بر خالف دستورم رفتار كردى، بدان و باخبر باش كه هم تو از زمره 

هالك شدگان و زيان كاران هستى و هم كسانى كه در اين كار تصميمي گرفته اند.
بعد از آمدن عايشــه به منزل ام ســلمه پيغمبر9 به ام سلمه گفت: كه ساير زنان را 
خبر كند تا در اين منزل جمع شــوند وقتى همه زوجات پيامبر9 در خانه حاضر شدند، 
رســول خدا9 به آنان گفت: كه گوش دهيد و حرف هاى مرا همگى بشــنويد و اطاعت 

كنيد.
اين شــخص على بن ابيطالب7 برادر و وصى و قائم بر شما و امت من است بعد از 
مــن بايد از علــي7 اطاعت كنيد و مخالفت او را نكنيد و هــر كس با او مخالفت كند 
هالك خواهد شد، ســپس به علي7 فرمود: يا على! اين زنان را به تو مي سپارم و بايد 
از آنــان محافظت و نگهدارى كنى و هر گاه يكى از آنان با تو مخالفت كرد فوراً او را از 

خود دور كن.

1. مناقب خوارزمي، ص75.
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بعد از صحبت پيامبر9 عايشــه ســخن گفت و عرض كرد: تاكنون در كدام يك از 
امــور مخالفت با تو كرده ايم پيغمبر9 به او گفــت: كه اول مخالفت را تو نمودى و آن 
راز را كه ســفارش كتمان كردن آن را به تو كرده بودم فاش كردى، بخدا قسم! كه بعد 
از من تو مخالفت از دســتورم خواهى كرد و از خانه ام بيرون خواهى رفت در صورتى كه 
يك عده از مخالفين را دور خود جمع نموده و در صدد مخالفت با من و گفته هاى خداوند 

بر خواهى آمد. 1

   270ـ لقب اميرالمؤ منين براى على7  

حذيفه مي گويد: در زمان رسول خدا9 و قبل از رسيدن آيه حجاب مردم پيش ايشان 
رفت و آمد مي نمودند و هر وقت كه مي خواستند نزد پيامبر9 مي رفتند، لذا ايشان آن ها 
را نهى كرد از اين كه وقتى دحيه نزد پيغمبر اســت نزد او حاضر شــوند )مراد از دحيه نام 
شخصى از طايفه كلبى بود كه در نهايت خوش صورتى قرار داشت كه جبرئيل به قيافه 
او ظاهر مي گرديد( حذيفه مي گويد: روزى بواســطه مطلبى نزد رسول خدا9 رفتم وقتى 
وارد شدم جلو در پرده اي بود وقتى پرده را باال زدم دحيه را ديدم لذا فوراً از نزد حضرت 
بواســطه حضور جبرئيل خارج شدم در بين راه علي7 را ديدم حضرت از من سؤ ال كرد 
من هم كيفيت مطلب را به او گفتم و از حضرت خواســتم تا ســؤ ال مرا از رسول خدا9 
بپرســد علي7 مرا همراه خود برد ســپس وارد خانه رســول خدا9 شديم، من دم در 
نشســتم و علي7 وارد خانه شــد و سپس سالم كرد شــنيدم كه جبرئيل جواب سالم 
او را داد و جــواب او را بــه اين جملــه داد »و عليك السالم يا امرياملؤ منني« جبرئيل از نزد 

رسول خدا9 رفت علي7 مرا صدا زد آن گاه وارد خانه شدم.
مالحظه كردم رسول خدا9 به علي7 مي فرمايد: مالئكه و آسمان ها قبل از اين كه 
اهل زمين تو را به اين اســم بنامند بر تو ســالم مي رســاندند و تو را به اين اســم كه 
اميرالمؤ منين اســت ناميدند؛ اى على، جبرئيل اين سالم را از طرف خداوند آورد و به من 
گفت كه به مســلمين امر كنم بعد از اين تو را به اين اســم بخوانند و من ان شاء اهلل اين 
امــر را به تمام مردم ابالغ خواهم كرد. روز بعد رســول خدا9 اين امر الهى را به مردم 

1. عيل مع الحق، ج2 / بحارأالنوار، ج82، ص106.
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رســاند و دســتور داد همه به حضرت اين گونه سالم دهند. 1 اين لقب و اسم خاص امام 
علي7 اســت  به جهت اهميت اين موضوع نقل هاي متعدد آن آورده شد تا معلوم گردد 
اين از اسماء اختصاصي موالي متقين علي 7 است شخصي از امام صادق7 پرسيد: آيا 
رواســت كه به قائم آل محّمد )عج( بعنوان )سالم بر تو اي اميرمؤمنان( سالم كرد؟ امام 
فرمود: خير خداوند تنها علي7 را بر اين اسم ناميد سپس فرمود: قبل از علي7 كسي 

بر اين نام ناميده نشد و بعد از او هم جز كافر آن نام را برخورد نگذارد. 2

   271ـ بت فلس شكسته شد  

در ســال نهم هجرى پيغمبر اكرم9 گروهى از ســربازان اســالم را به ســردارى 
اميرالمؤ  منين علي7 به سوى قبيله »طي« 3 نزديك سرزمين اردن فعلى فرستاد تا آن ها 

را به آئين اسالم دعوت كند و بت معروف آن ها را به نام »فلس« نابود سازد.
اميرمؤمنــان7 نيز آن ها را دعوت فرمود و چون نپذيرفتند با آن ها جنگ كرد و بت 
آن ها را درهم شكســت و دو شمشير قيمتى به اسامي » مخذم و رسوب« كه بت پرستان به 
بت خانه هديه كرده بودند و به پيكر آن بت آويخته بودند را با ساير غنائم و اسيران جنگى 

به مدينه آورد. 4

   272ـ علي! شّرش را كم كن  

عقبة ابن ابى معيط قبل از ظهور اسالم در مّكه همسايه پيامبر9 بود ولى بعد از اين كه 
كار پيغمبر9 باال گرفت و بر ضد بت پرســتى قريش قيام كرد او نيز از افراد سرشناسى 
بود كه به مخالفت آن حضرت برخاســت و چون همسايه رسول خدا9 بود بيش از همه 
حضرت را مي آزرد و حتى روزى با كمال بى شــرمي  آب دهان خود را به صورت مبارك 

1. عيل مع الحق، ج2، ص6.
2. كايف، ج1، 411.

3. قبيله طي؛ قبيله حاتم طائي اســت، حاتم طائي قبل از اين كه پيامبر9 را ببيند فوت كرد و پســرش عدي 
جانشــين او شد او در حمله علي7 فرار كرد و خواهر عدي به اســارت درآمد كه داستان چگونگي آزادي آنرا 
در داســتان هاي قبلي گذشته است. بعدها عدي از ياران با وفاي علي7 شد و در جنگ هاي امام، قبيله طي از 
علي7 حمايت كردند و ســه پســر عدي بنام هاي طريف و طراف و طرفه همه در جنگ هاي علي7 شهيد 

شدند.
4. كامل ابن ايرث، ج2، ص194.
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پيامبر اسالم9 افكند.
روزى پيامبر اســالم9 فرمود: اى عقبه! گويا مي بينم كه چون از مّكه خارج شوى 
گردنت را بزنيم و بارها رســول خدا9  فرمود: من در ميان دو همســايه شرور، ابولهب و 
عقبة بن ابى معيــط قرار گرفته بودم. تا اين كه عقبة در جنگ بدر اســير شــد و به فرمان 
پيامبر9، اميرمؤمنان7 شــر او را از سر همه كم كرد و گردن او را با شمشير خود زد، 
وليد نيز پســر آن ملعون است كه در زمان عثمان بواســطه اين كه برادر مادرى عثمان 
بود به اســتاندارى كوفه منصوب شد و در حال مستى به نماز جماعت حاضر شد كه اين 
شــخص خبيث نيز على رغم ميل عثمان توسط بازوان حيدرى علي7 حد شرابخور بر 

او جارى شد.

   273ـ شجاعت على7  

ابودائــل نقل مي كنــد: روزى همراه عمر بن خطاب بودم كه گفــت: نزديك بيا تا از 
شجاعت و دالورى علي7 براى تو بگويم او مي گويد: من نزديكش رفتم و آن گاه گفت:

ما در جنگ احد با پيامبر اســالم9 پيمان بستيم كه از مقابل دشمنان فرار نكنيم و 
هر كس از ما فرار كند او گمراه اســت و هر كدام از ما كشته شد او شهيد است و پيامبر 
خدا9 سرپرست او خواهد بود در حين جنگ ناگهان صد فرمانده دالور از دشمن كه هر 
كدام آن ها داراى صد نفر جنگجو بودند دســته دسته به ما حمله نمودند به طورى كه ما 

توان جنگى خود را از دست داديم و با آشفتگى تمام از ميدان جنگ فرار كرديم.
علــي7 را در اين ميان ديديم كه مانند شــير پنجه افكن مقــدارى ريگ از زمين 

برداشت و به صورت ما ريخت و گفت:
زشــت و بريده و پوشــيده باد روى شــما! به كجا فرار مي كنيد؟ آيا به سوى جهنم 

مي گريزيد؟
به ميدان برگشتيم علي7 بر ما حمله كرد و در دستش شمشيرى بود كه از آن خون 
مي چكيد! فرياد زد: شما بيعت كرديد و بيعت شكنى نموديد سوگند به خدا شما سزاوارتر 
از كّفار به كشته شدن هستيد. به چشم هايش كه نگاه كردم، ديدم گويى مانند دو مشعل 
زيتون بودند كه آتش از آن شعله مي كشيد و يا مانند دو ظرف پر از خون، يقين كردم به 
طرف ما كه مي آيد همه ما را خواهد كشت من از همه اصحاب زودتر به سويش شتافتم 
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و گفتم:
اى ابوالحســن خدا را! خدا را! عرب ها در جنگ گاهى فــرار مي كنند و گاهى حمله 

مي آورند و حمله جديد خسارت فرار را جبران مي كند.
گويا خود را كنترل كرد و چهره اش را از من برگردانيد از آن وقت تاكنون همواره آن 

وحشتى كه آن روز از هيبت علي7 بر دلم نشسته هرگز فراموش نكرده ام. 1

   274ـ يا على! در چه حالى؟!   

روزى اميرالمؤمنين 7 خدمت پيامبر9 رســيد، پيغمبر9 از حضرت پرســيد: اى 
ابوالحسن! در چه حالى؟ حضرت عرض كرد: در حالى كه هشت طلبكار دارم:

خدا واجبات دين را طلب مي كند، شــما مســتحبات، و نويسندگان عمل، راستگويى 
مي خواهند ، و فرشــته مرگ روح انســان)در حين مردن(، عايلــه )زن و فرزندان( غذا و 

شيطان از آدمي گناه مي خواهد، نفس لذت، و دنيا تمايل و رغبت  به آن را. 2

   275ـ صاحب ِسّر پيامبر 9  

روزى على بن ابيطالب7 ســوار بر مركب رسول خدا9 از محلى عبور مي كرد ناگاه 
گذرش بر گروهى افتاد كه سلمان فارسى در ميان آنان نشسته بود. سلمان به آن ها گفت: 

آيا بر نمي خيزيد تا دامان اين مرد را بگيريد و از او پرسش كنيد؟
به خدائى كه دانه را شــكافت و جانــداران را آفريد هيچ كس را به راز پيامبرتان خبر 
ندهد جز او، و همانا كه او عالِم روى زمين و موجب قوام و استوارى آن است و زمين با 

اوست كه آرامش مي يابد و اگر او را از دست بدهيد هر آينه علم را از دست داده ايد... 3

   276ـ برگشت خورشيد به خاطر على7  

عروة بن عبداهلل بن بشــير جعفى مي گويد:  بر فاطمه دختر على بن ابيطالب وارد شدم در 
حالى كه او پير زنى كهنســال بود... سپس او گفت: اسماء بنت عميس به من خبر داد كه: 

1. بحارأالنوار، ج20، ص53.
2. نصايح، ص281.

3. امايل شيخ مفيد، ص94 / مستدرك الوسايل، ج 14 ، ص 249.
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خداوند به پيامبرش محّمد9 وحى فرســتاد و آن وحى وجود حضرت را فرا پوشــاند، و 
على بن ابيطالب7 با لباس خود آن حضرت را پوشاند و وحى به طول انجاميد تا حدى كه 
آفتاب غروب كرد، چون رســول خدا9 حالش بجا آمد و وحى الهى قطع شد به علي7 

فرمود: يا على آيا نماز عصر خود را خوانده اى؟
علي7 عرض كرد: يا رســول اهلل ســر گرم كار شــما بودم و نماز را با ايما و اشاره 
خواندم )در آخر وقت آن(، آن گاه رســول خدا9 به خداوند عرض كرد: پروردگارا! آفتاب 

را بر على بن ابيطالب بازگردان.
در آن وقــت آفتاب غــروب كرده بود، پس آفتاب مجدد بازگشــت به حدى كه نور 
آفتاب به اطاق من و نصف مســجد رســيد. آن گاه علي7 نمــاز عصرش را خواند. 1 به 
جهت اهميت موضوع برگشت آفتاب براي وجود مبارك حضرت علي7 در اين فصل از 

دومنبع مختلف اين موضوع آورده شد. 

   277ـ سالم على7 به رسول خدا9  

ابوالهيثم بن تيهان انصارى مي گويد: رسول خدا9 فرمود: خداوند ارواح را دو هزار سال 
پيش از اجساد آن ها آفريد، و آن ها را به عرش آويخت و به آنان دستور داد تا بر من سالم 
و درود بفرســتند و از من اطاعت كنند، بعد پيامبر9 فرمود: اولين كسى كه از مردان بر 

من سالم كرد و از من اطاعت كرد روح على بن ابيطالب7 بود.2

   278ـ پيغام منافقان كافر  

ابان بن تغلــب مي گويد: امام صادق7 فرمود: به رســول خدا9 از طرف گروهى از 
طايفه قريش اين خبر رسيد كه گفته اند: »محّمد چنين پنداشته كه امر خالفت و حكومت 

)امامت و واليت( را در ميان خاندان خود محكم و پا برجا ساخته است؟!
اگــر محّمد بميرد آن را از چنگ خاندان او بيرون خواهيم آورد، و بدســت غير آنان 
خواهيم سپرد. پس رســول خدا9 بيرون آمد و در محلى كه آن ها آنجا گرد آمده بودند 
ايســتاد و فرمود: اى گروه قريش! چگونه خواهيد بود آن گاه كه پس از من كافر شــويد، 

1. امايل شيخ مفيد، ص94.
2. امايل مفيد، ص114.
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سپس مرا در ميان لشگرى از يارانم ببينيد كه شمشير به رويتان كشيده، گردن هاى شما 
را با شمشير مي زنم؟ جبرئيل7 فرود آمد و گفت: اى محّمد پروردگارت سالم مي رساند 

و مي فرمايد:
بگو: ان شــاء اهلل )يا من اين كار را خواهم كرد( به همراه على بن ابيطالب7، آن گاه 

رسول خدا9 فرمود: ان شاء اهلل... 1

   279ـ سعادتمند واقعى  

سلمان فارســى مي گويد: رسول خدا9 در روز عرفه )9 ذى حجه( بيرون شد و فرمود: 
اى مردم خداوند در اين روز به شــما افتخار و مباهات كرد تا همگى شــما را عمومًا و 

على بن ابيطالب7 را خصوصًا مورد بخشايش خويش قرار دهد.
ســپس فرمود: اى على نزديك من بيا، علي7 نزديك رفت، پيامبر اسالم9 دست 
او را گرفت و فرمود: همانا ســعادتمند واقعى كسى است كه پس از من اطاعت تو را كند 
و تو را دوست بدارد، و همانا بدبخت، واقعى كسى است كه پس از من با تو مخالفت كند 

و به دشمنى با تو بپردازد. 2

   280ـ وصى شما كيست؟  

جابر بن عبداهلل انصارى مي گويد: روزى خدمت رســول خدا9 مشرف شدم و عرض 
كردم: اى رسول خدا9 وصى شما كيست؟ آن حضرت ده روز از جواب گفتن خوددارى 
نمود و به من پاسخى نداد، آن گاه بعد از آن ده روز فرمود: اى جابر تو را از آنچه پرسيدى 
خبــر ندهم؟ گفتم: پدر و مادرم فدايت، به خدا ســوگند چنان از دادن پاســخ خوددارى 

فرمودى كه پنداشتم بر من خشم گرفته اى.
حضرت فرمود: اى جابر بر تو خشــم نگرفتم وليكن منتظر بودم كه از آسمان برايم 
خبر رسد جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محّمد! پروردگارت سالم مي رساند و مي فرمايد: 
همانا على بن ابيطالب وصى و جانشــين تو بر خاندان و امت تو اســت و او همان كسى 
است كه نااهالن را از كنار حوض كوثر عقب براند و او پرچمدار توست كه در راه بهشت 

1. امايل شيخ مفيد، ص112.

2. امايل شيخ مفيد، ص161.
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پيشگام تو خواهد بود. جابر عرض كرد: اى پيامبر خدا! نظرتان اين است كه با كسى كه 
به اين مطلب ايمان نياورد كار زار كنم؟

حضرت فرمود: آرى، اى جابر او در اين جايگاه قرار داده نشده مگر به اين خاطر، كه 
از وى پيروى شــود پس هر كس كه از او پيروى كند فرداى قيامت با من اســت، و هر 

كس با او مخالفت كند هرگز در كنار حوض كوثر بر من وارد نخواهد شد.1

   281ـ خدايا! من علي7 را دوست دارم  

شهربن حوشــب گويد: از ابا أمامه باهلي شــنيدم كه مي گفت: واهلل، شوكت و بزرگي 
مقام ظاهري معاويه مرا از گفتن حق درباره علي7 باز نمي دارد. از رسول خدا9 شنيدم 
كه مي فرمود: علي7 از همه شــما برتر است، و داناترين شما در دين و بيناترين شما به 
ســنت من است، و از همه شما بيشتر و بهتر آنگونه كه سزاوار است، كتاب خدا را قرائت 

مي كند، بار خدايا! من علي را دوست دارم تو نيز دوستش بدار. 2 

   282ـ ظرف پر از آب شد  

علي7 مي فرمايد: در برخي از جنگ ها در حالي كه آب تمام مي شد ايشان مرا مامور 
مي ساخت و مي فرمود: اي علي! ظرفي برايم بياور، وقتي آن ظرف را براي رسول خدا9 
مي آوردم دســت راست خود را به همراه دست من در ظرف مي گذاشت آن گاه مي فرمود: 

بجوش؛ آب از ميان انگشتان ما مي جوشيد و ظرف پر از آب مي شد.3

   283ـ فرمان جنگ گرفت  

 علي7مي فرمايد: روزي رســول خدا9 به من فرمود: به زودي با پيمان شــكنان 
)ناكثين( و ســتمگران )قاســطين( و از دين بيرون رفتگان )مارقين( خواهي جنگيد هر 
كدامشــان با تو بجنگنــد براي تو در برابر هر يك نفر از آنان شــفاعت صد هزار نفر از 
شيعيانت خواهد بود علي7 مي فرمايد: به رسول خدا9 عرض كردم: اي رسول خدا9 

1. امايل شيخ مفيد، ص168.
2.  امايل شيخ مفيد..

3. نصايح.
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پيمان شكنان كيستند؟
حضرت فرمود: طلحه و زبير به زودي در حجاز با تو بيعت مي كنند و در عراق پيمان 
مي شــكنند، وقتي چنين كردند با آن ها نبرد كن كه جنگ با آنان پاكي و طهارتي براي 

اهل زمين است.
آن گاه عرض كرد: يا رسول اهلل9 ستمگران كيستند؟ 

حضرت فرمود: معاويه و يارانش.
سپس گفتم: از دين بيرون رفتگان كيستند؟ 

حضرت فرمود: يــاران ذوالثديه 1 و آنان از دين همچون تير از كمان بيرون مي روند، 
آنان را بكش كه در كشــتن آنان فرج و گشايش براي اهل زمين است و عذابي شتابان 
براي از دين بيرون رفتگان اســت؛ و اندوخته اي براي تو در نزد خداي عزيز و جليل در 

روز رستاخيز است.2

   284ـ از سنگ آب جوشيد  

علي7 مي فرمايد: در يكي از جنگ ها رسول خدا9 بي آب ماند آن گاه به من گفت: 
اي علي، نزد آن صخره ســنگ برو و بگو من فرســتاده رسول خدا9 هستم برايم آب 

روان كن.
علي7مي فرمايد: ســوگند به خدائي كه او را به نبوت گرامي داشت وقتي پيغام را به 
آن سنگ رســاندم در سنگ زائده هايي مثل پستان گاو پيدا شد و از هر زائده آب جاري 

گرديد، وقتي اين را مشاهده كردم به خدمت پيامبر9 شتافتم و به او خبر دادم.
رســول خدا9 فرمود: اي علي برو و از آن آب بردار، و مردم نيز آمدند و مشــك ها 
و آفتابه هاي خود را پر كردند و چهارپايانشــان را آب دادند و خود از آن نوشيدند و وضو 

ساختند.3

1. ذوالثديه نام حرقوص است او رهبر گروه گمراه خوارج است كه به دست امام علي7 كشته شد..
2. بحارأالنوار، ج13، ص435.
3. بحارأالنوار، ج13، ص444.
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   285ـ وحي الهي بريده شد  

عبداهلل بن عباس مي گويد: چون رسول خدا9 وفات يافت كار غسل او را اميرالمؤمنين 
علي بن ابيطالب7 بدست گرفت و عباس و پسرش، به همراه فضل با آن حضرت بودند، 
چون علي7 از غسل پيامبر9 فراغت يافت، كفن را از چهره مبارك رسول خدا9 كنار 
زد و گفت: »پدر و مادرم فدايت، پاكيزه زيستي و پاكيزه بدرود گفتي، با مرگ تو چيزي از 
ما بريده شد كه با مرگ هيچ يك از انبياء گذشته بريده نشد، و آن نبوت و اخبار آسماني 
و وحي الهي است ... پدر و مادرم فدايت ما را به نزد خدايت ياد آور و به ما توجه كن سپس 

خود را به روي بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسيد و كفنش را به رويش كشيد.1

   286ـ صديق اكبر نزد پيامبر9  

كعب الحبــر مي گويــد: عبداهلل بن ســالم؛ قبل از آن كه مســلمان شــود روزي به 
حضور رســول خدا9 شــرفياب شــد و به آن حضرت عرض كرد: اي رســول خدا9 

علي بن ابيطالب7در ميان شما چه نام دارد؟
پيامبر اسالم9 به او فرمود: علي  بن ابيطالب در نزد ما صديق اكبر )بزرگ و راستگو( 

نام دارد.
عبداهلل عرض كرد: گواهي مي دهم كه معبودي جز اهلل نيســت و محّمد9 رســول 

خداست و...
همانــا من در تورات يافته ام كه محّمد9 پيامبر رحمت اســت و علي7برپا دارنده 

حجت و دليل خداست.2

   287ـ تو حزب خدائي  

حضرت رضا7 از پدران بزرگوارش و از اميرالمؤمنين علي7 روايت كرده كه فرمود: 
روزي رسول خدا9 به من فرمود:

»يا علي! اين دين با تو شــروع شده و بدست تو پايان مي پذيرد، صبر را پيشه سازيد 
كه ســرانجام امور از آنِ پرهيزكاران است، شما حزب خدائيد و دشمنانتان حزب شيطان، 

1. امايل شيخ مفيد، ص46.
2. امايل شيخ مفيد / بحارأالنوار، ج38، ص216.
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خوشا به حال آنكس كه از شما فرمان برد، و واي بر آنكس كه شما را نافرماني كند،  شما 
حجت و دليل خدا بر آفريدگانش و دســتاويز محكم خدائيد. پس هركس به آن دستاويز 
چنگ زند  هدايت يافته و آنكس كه آن ريســمان را رها سازد گمراه گردد من از خداوند 

بهشت را برايتان درخواست مي كنم...«1

   288ـ قلب با ايمان  

روزي ميمونه همســر پيامبر اسالم9 گفت: اي رســول خدا! من از ميان اصحاب 
تو! تنها تعداد كمي را مي شناســم كه علي بن ابيطالب7را دوست بدارند. حضرت فرمود: 
همان جمع كم مؤمنين؛ )در حقيقت( زياد هستند. تو از اين ها كدامشان را مي شناسي؟ 

ميمونه گفت: اباذر و مقداد و سلمان را مي شناسم و شما مي داني كه من نيز علي7را 
دوست دارم به خاطر محبت شما به او، و دلسوزي علي بن ابيطالب7نسبت به شما.

حضرت فرمود: راست گفتي: تو قلبت را خداوند به ايمان آزموده است.2

   289ـ پاك و پاكيزه و معصوم  

ابن بابويه از اميرالمؤمنين7روايت كرده كه فرمود: روزي با حســنين7و فاطمه3 
حضور پيغمبر اكرم9 در حجره، ام ســلمه همسر پيامبر9 وارد شديم جبرئيل آمد و آيه 
»امنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهريا« را نازل نمود آن حضرت 

فرمود: اي علي اين آيه در شأن تو و فاطمه3 و حسنين7و ائمه از فرزندان حسين7 
نازل شــده علي 7 مي فرمايد: به رســول خدا9 عرض كردم: ائمه بعد از شما چند نفر 
هستند حضرت فرمود: دوازده نفر، كه اولي آن ها تو هستي و بعد از تو حسن  و حسين7 
و علي فرزند حسين و يك به يك اسامي ايشان را بيان نمود تا حضرت حجة7 و فرمود: 
اسامي تمام شما بر ساق عرش نوشته شده در شب معراج پروردگار به من فرمود: اين ها 
نام اوصياء و ائمه بعد از تو مي باشند همه ايشان پاك و پاكيزه و معصوم هستند و دشمنان 

آن ها ملعونند.3

1. امايل شيخ مفيد، ص110.
2. تنقيح املقال، ج 3، ص، 83.

3. كفايه االثر، ص66.
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   290ـ شمشير از پي حق مي زنم  

بعد از جنگ علي  بن ابيطالب7 با عمرو بن عبدود در جنگ خندق، حضرت علي7 سر 
عمرو بن عبدود را جلو پيامبر 9 آوردند آن گاه مسلمانان در اطراف علي7 جمع شدند و 
دست و صورت آن حضرت را بوسيدند عمر بن خطاب جلو رفت و به علي7 عرض كرد: 
يا علي! چرا زره عمرو بن عبدود را از تنش به عنوان غنيمت بيرون نياوردي؛ كسي در بين 

اعراب چنين زره ي مانند آن ندارد.
حضرت علي7 فرمود: نخواســتم هتك حرمت او بشــود، در آنوقت بود كه پيغمبر 
اكرم9 فرمود: بشارت باد بر تو اي علي! اگر تمام اعمال مسلمانان تا روز قيامت با عمل 
تو مقايسه شود عمل تو بر تمام آن اعمال برتري و فضيلت دارد؛ آن گاه وقتي كه خبر قتل 
عمرو بن عبدود به خواهرش رســيد خواهرش سؤال كرد چه كسي جرأت كرد آن دالور 

نامي عرب را به قتل برساند؟ گفتند: علي بن ابيطالب7.
جواب داد: چون مرگش به دســت انسان كريمي واقع شــد. من بر او گريه و زاري 

نمي كنم.1

   291ـ صلوات بر پيامبر9  

در اصول كافي در ذيل آيه شــريفه »ان الله و مالئكته يصلون عيل النبي« از ابن مريم 
روايــت كرده كه گفت: حضور حضرت باقر7 عرض كردم: يابن رســول اهلل؛ صلوات بر 
پيغمبر اكرم9 چگونه بود حضرت فرمود: وقتي كه اميرالمؤمنين7 بدن مقدس پيغمبر 
اكرم9 را غسل داد و كفن نمود ده نفر از اصحاب وارد شده و پيرامون بدن مطهر پيغمبر 
اكرم9 دور زده و اميرالمؤمنين7 در وسط آن ها ايستاده بود و گفت: »ان الله و مالئكته 
يصلون عيل النبي يا ايهاالذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليام« آن گاه تمــام حاضرين اين 

آيه را تالوت كردند.2

   292ـ شما مظلوميد!!  

ابن بابويــه از مفضل بن عمــر روايت كــرده كه گفت: امــام صادق7فرمود: روزي 

1. الفصول املختاره، ص293.
2. اصول كايف، ج1، ص450.
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اميرالمؤمنين7 و امام حســن7 و امام حسين7 به حضور پيامبر اكرم9 رسيدند آن 
حضرت با حال تأثر؛ نظري به آن ها نموده و فرمود: به خدا سوگند شما بعد از من مستضعفون 
مي باشــيد. حضورش عرض كردم اي موالي من، مراد و مقصود از مستضعفون چيست؟

امام صادق7مي فرمايد: مقصود پيغمبر اكرم9 آن بود كه آن ها ائمه و پيشوا و امام 
همه خاليق هستند. سپس آيه »ونريد ان منن عيل الذين استضعفوا يف االرض. ..« را تالوت 

كرده و فرمود: مفهوم و مضمون اين آيه تا روز قيامت در خاندان رسالت جاري است.1

   293ـ علي7جان من است  

پيغمبر اكرم9 لشكري را به فرماندهي حضرت علي7 براي يكي از غزوات فرستاد، 
پس از پيروزي در جنگ و در موقع تقسيم غنائم اميرالمؤمنين7 قصد داشت كنيزي را با 

سهمي از غنائمي كه نصيب حضرتش مي شد خريداري نمايد.
حاطب بن ابي بلتعه و بريده اســلمي حيله كردند و قيمت كنيز را زياد كردند و در موقع 
برگشــت به مدينه آن دو نفر به حضور پيغمبر اســالم9 آمدند و شــروع به سعايت و 
بدگوئــي علي7 كردند و به پيامبر9 عرض كردند: علي7 كنيزي را خريداري كرد. و 

قيمت او را از غنايم مسلمانان پرداخت كرده است.
پيغمبر اســالم9 سخت خشمناك شــد و رنگ چهره مباركش تغيير كرد و اعضاء 
بدنــش بلرزه افتاد، آن گاه فرمود: اي بريده! چگونه رســول خدا را اذيت مي كني و حال 
آن كه امروز شــنيدي آيه »ان الذين يوذون الله و رسوله« آن گاه حضرت تا آخر اين آيه را 

قرائت فرمود:
بريده عرض كرد: من قصد آزار شــما را نداشتم يا رسول اهلل9 حضرت فرمودند: تو 
قصد آزار علي7 را داشتي و علي نفس من است مگر نمي داني من از علي و علي از من 
است هر كه علي را بيازارد مرا آزرده و هر كه مرا بيازارد خدا را اذيت نموده و بر خدا حتم 

است كه آزار كننده را به عذاب دردناكي در آتش جهنم معذب بدارد.
اي بريــده! تو بهتر ميداني يا خداوند بهتر مي داند يا خوانندگان لوح محفوظ، تو بهتر 

ميداني يا فرشتگان ارحام؛ تو بهتر مي داني يا فرشتگان محافظ علي7.
بريده عرض كرد: همه اين ها از مــن بهتر مي دانند؛ آن گاه پيامبر9 فرمود: چگونه 

1. معاين االخبار، ص79.
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علي7را تخطئه و سعايت مي نمايي او را سرزنش مي كني و در كارهايش ايراد مي گيري 
اين جبرئيل اســت كه مرا خبر داده كه فرشتگان حافظ علي7 هرگزاز زمان كودكي تا 
كنون گناهي را بر او ننوشته اند و اين فرشتگان ارحام مي باشند كه گواهي مي دهند پيش 
از آن كه علي7 از شكم مادر متولد شود و بعد از آن هرگز مرتكب لغزش و گناهي نشده 
و اين قرائت كنندگان لوح محفوظ هستند كه در شب معراج به من خبر دادند كه در لوح 

محفوظ نوشته شده كه علي7 معصوم است.
اي بريده! برخالف آنچه خداوند درباره  علي7 فرموده متعرض او نشــو، همانا علي؛ 
اميرالمؤمنين، و بزرگ نيكوكاران و يكتا ســوار مســلمين و پيشرو سفيد رويان و تقسيم 
كننده بهشــت و دوزخ است هيچ يك از مســلمانان حق ندارند و نبايد درباره او مكر و 
حيله بكار برند، قدر و منزلت علي7در پيشــگاه خداونــد باالتر از قدر و منزلت تمامي 
مســلمانان اســت آيا مي خواهي كه به تو خبر دهم از مطلبي كه موجب روشني ديده و 
قوت قلب تو و تمام مؤمنين شود!! عرض كرد: بلي حضرت فرمود: در روز قيامت در مقام 
سنجش اعمال، سيئات اعمال عده اي باعث سنگيني ميزان گناهان آن ها ميشود از آن ها 
مي پرسند پس حسنات اعمال شما كجاست آن ها در كمال شرمندگي عرضه ميدارند كه 
ما حســناتي نداريم. خطاب مي رسد اگر شما براي خود حسناتي قائل نيستند، ما حسنات 
اعمال شــما را مي شناسيم آن گاه به باد امر مي شود رقعه كوچكي آورد و در كفه حسنات 
آن ها بگذارد، بعد چنان برتري برگناهان آن ها حاصل مي شــود كه فاصله ميزان آن ها در 
بدي و خوبي به اندازه فاصله زمين و آسمان مي شود آن گاه به آن ها گفته مي شود دست 
پدر و مادر و برادر و خواهر و خاصان خود را گرفته و داخل بهشــت شــويد اهل محشر 
فرياد برآوردند پروردگارا ما ســيئات و بدي هاي اين جمع را مي دانســتيم ولي حسنات و 
خوبي هاي آن ها را نفهميديم، خطاب ميرســد اين ها دوستداران علي7بودند چون آن ها 
علي7 را دوســت داشتند ما هم ايشان را بدوســتي خود پذيرفتيم و بدوستي و محبت 
علي7 گناهان ايشــان را بخشيديم و سيئات آن ها را به حسنات تبديل كرديم و بهشت 

را به آن ها واجب كرديم.1

1. بحارأالنوار، ج38، ص66.
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   294ـ به علي7رجوع كن  

ابو اسحاق ســبيعي مي گويد: بر مسروق بن اجدع وارد شدم او ميهماني داشت كه او را 
نشــناختم و هر دو آن ها مشغول غذا خوردن بودند آن ميهمان گفت: من در جنگ ُحنين 
با رســول خدا9 بودم كه صفيه1 دختر حي بن اخطب حضور پيامبر9 آمد و عرض كرد: 
اي رسول خدا من چون ديگر زنان شما نيستم پدر و برادر و عموي مرا كشته ايد )و من 
كسي را ندارم( بنابراين پس از وفات شما به چه كسي رجوع كنم؟ حضرت فرمود: به اين 

شخص و با دست خود به علي بن ابيطالب7 اشاره نمود.2

   295ـ امام مبين علي7است  

ابن بابويــه از حضرت باقر7 روايت كرده كه فرمود: چون آيه »و كل شئي احصيناه يف 
امام مبني« نازل شد، ابوبكر و عمر بن خطاب خدمت پيامبر اكرم9 آمدند و عرض كردند: 

يا رســول اهلل9 آيا منظور از امام مبين تورات است؟!! حضرت فرمود: خير. باز پرسيدند: 
آيا منظور، قرآن است. حضرت فرمود: خير در همين موقع حضرت امير المؤمنين7 وارد 
جلســه شد پيامبر اســالم9 فرمودند: آن امام مبين كه خداوند همه چيز را در آن بيان 
فرمود علي7 است كه پروردگار علم هر چيزي را در وجود برادر و وصي و خليفه بعد از 

من؛ علي7 به وديعه نهاده است.3

   296ـ يکي از راه هاي قرب الهي  

سلمان فارسى روايت مى كند: كه روزى رسول خدا9 به امام على7 فرمود: 
يا على!

انگشتر را به دست راست خود بنما تا از مقربين درگاه خداوند باشى. 
امام على7 عرض كرد: يا رسول اهلل! مقربين درگاه الهى چه كسانى هستند؟

رسول خدا9 در پاسخ فرمود: مقربين جبرئيل و ميكائيل اند. 

1. صفيه همســر رســول خدا9 است در جنگ خيبر اسير شد و پيامبر9 بعنوان سهم خود او را گرفت و آزاد 
نمود ســپس به همســري خود درآورد. ابن حجر گويد: او در ســال 36 هجري وفات يافت و بعضي گويند او در 

زمان معاويه از دنيا رفته است.
2. امايل شيخ مفيد، ص270.

3. تفسري جامع، ج 5.
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امام على7عرض كرد: چه نوع انگشترى به دست نمايم؟
رسول خدا9 در پاسخ به سؤال امام على7 فرمودند:

اى على! عقيق ســرخ، چرا كه اين ســنگ به وحدانيت خداوند متعال و به نبوت من 
و به وصى بودن تو و امامت فرزندانت و بهشــتى بودن دوستان و ياران و پيروان تو و به 

ساكن بودن شيعيان فرزندان تو در فردوس اقرار كرده است.1

   297ـ مالقات علي7  

محّمد بن عباس از اميرالمؤمنين علي7روايت كرده كه فرمود: روزي پيغمبر اكرم9 
به من فرمودند: يا علي! ميان كســاني كه تو را دوست دارند و ميان آنچه كه از ديدنش، 
ديدگانشنان روشن شــود فاصله اي جز مرگ وجود ندارد و همينكه مرگ آن ها فرا رسد 
به آن مقام )ديدن تو( خواهند رســيد.... آن گاه فرمود: يا علي! دشــمنانت از درون آتش 
دوزخ فرياد و ناله مي كنند و مي گويند: پروردگارا ما را از اين آتش دوزخ نجات بخش تابه 

جبران گذشته اعمال شايسته بجا آورده و علي و فرزندانش را دوست بداريم. 2

   298ـ وصيت رسول خدا9 در دست علي7  

در اصول كافي از حضرت موســي بن جعفر7روايت كرده كه فرمود: به پدر بزرگوارم 
عرض كردم آيا نويســنده وصيت نامه پيامبر9 اميرالمؤمنين7بود كه رســول خدا9 
امالء مي فرمود و علي7 آن را مي نوشــت و جبرئيل و فرشتگان مقرب نيز شاهد بر آن 
بودند؟ پدرم اندكي تأمل كرد و سر مبارك را بزير انداخت و پس از آن فرمود: آري چنين 
است اي ابالحسن، فرشتگان شــاهد بر وصيتي بودند، ولي وصيت نامه پيغمبر اكرم9 
كتاب مســجل و نامه نوشته شده اي بود كه جبرئيل با خيل فرشتگان مقرب براي پيامبر 
اســالم9 آورده بودند و عرض كردند: اي رســول خدا جز وصي و برادرت علي7 هر 
كسي كه در محضر شما هســتند بيرون بفرست تا آن كه وصيت نامه را علي7 دريافت 
نمايد، رسول خدا9 همه را غير از علي7 بيرون فرستاد آن گاه جبرئيل گفت: اي رسول 
خدا!! خداوند به تو سالم مي رساند و مي فرمايد: اين مكتوب و وصيت نامه، عهد من است 

1. علل الرشایع، ج 1، ص 525. 
2. تفسري جامع، ج 5.
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و شــرايطي است كه با شــما نموده ام و خودم و فرشتگان مقرب گواه آن است، كه گواه 
خودم بر صحت اين عهدنامه كافي است.

حضرت صادق7 فرمود: پيغمبر اكرم9 از شــنيدن پيام جبرئيل لرزيد و گفت: اي 
جبرئيل بر ذات  اقدس پروردگار سالم باد، تصديق مي كنم كه اين وصيت نامه پروردگار 
بمن رســيد آن گاه پيامبر9 آنرا از جبرئيل گرفته و به علي7 داد و فرمود: يا علي ! اين 
مكتوب را حرف به حرف و كلمه به كلمه قرائت كن اين عهدنامه پروردگار با من است و 
اينك امانت خدا را بدست تو مي سپارم علي7 عرض كرد: پدر و مادرم فدايت، من هم 
شــهادت مي دهم كه تو رسول خدا9 اين وصيت نامه و پيمان خدا را به من رساندي و 
تمام اعضاء و جوارحم مصدق و مؤيد اين امر هستند. جبرئيل گفت: من هم براي هر دو 
نفر شما گواهي مي دهم پيغمبر9 فرمود: يا علي! وصيت نامه مرا گرفتي و از مضمونش 
آگاه شــدي در پيشــگاه خدا و در حضور من ضامن اجراي آن شدي بايد قول بدهي كه 
به آنچه در اين نامه اســت وفا كني اميرالمؤمنين7 عرض كرد: اي رســول خدا متعهد 
مي شوم كه بر اين عهدنامه وفادار باشم و از خداوند ياري مي طلبم كه مرا موفق بدارد بر 

طبق آن عمل كرده و حق آن را ادا كنم...
بعد پيامبر9 فاطمه3 و حســنين8 را طلبيدند و مضمون وصيت نامه و سفارشي 
كه به اميرالمؤمنين7 فرموده بود را به ايشــان ابالغ و امر به صبر و شــكيبائي نمودند 
آن ها نيز قبول و اطاعت خود را اعالم كردند و عرض كردند، آنچه خداوند مقرر داشــته 
و اراده مي فرمايد مورد قبول و رضاي ما اســت آن گاه پيامبر9 وصيت نامه را مهر كرده 

و تسليم علي7 نمود.1

   299ـ اصحاب شيطان و نقشه شيطان  

در كافي از زيد شحام روايت كرده پروردگار امر فرمود به پيغمبر9 كه اميرالمؤمنين7 
را به خالفت و امامت آن حضرت در روز غدير منصوب كند و پيامبر خدا9 وقتي در روز 
غدير علي7 را بر روي دست بلند كرد و به مردم معرفي كرد و فرمود: هر آنكس را كه 

من آقا و موالي او هستم، علي نيز موال و آقاي اوست.
آن گاه شــياطين به نزد شــيطان بزرگ خود رفتند در حالي كه خاك بر سر و صورت 

1. كايف، ج1، ص281.



232

خود مي ريختند و فرياد مي زدند؛ شــيطان به آن ها گفت: اين چه حالتي است كه شما را 
در آن مي بينــم گفتند: مگر نمي بيني پيغمبر خاتم9 از مردم عهد و پيمان گرفت كه بر 
امامت و خالفت علي7 پاي بند باشند ما گمان نمي كنيم هيچ انساني بتواند نقض عهد 
رســول خدا9 را بكند و پيمان را بشــكند، شيطان به آن ها گفت، چنين نيست كه شما 
تصور كرده ايد در اطراف رســول خدا9 كساني هستند كه نقض عهد مي كنند و بدانيد 

هرگز وعده من به شما در اين موضوع تخلف ندارد...1

   300ـ امتيازات علي7  

پيامبر خدا9 فرمود: خدا ســه امتياز به من داده كه علي7 در آن ها شريك است و 
سه امتياز به علي داده كه من در آن ها شركت ندارم.

پرسيدند: سه امتياز مشترك شما و علي7 در چيست؟
فرمود: يكي پرچم حمد است كه علي7 علمدار آن است، ديگري حوض كوثر است 
كه علي7ســاقي آن است سوم اختيار بهشت و دوزخ است كه علي7قسمت كننده ي 

آن ها است.
اما ســه امتياز مخصوص علي7: پدر زنــي چون من دارد، و زني چون فاطمه3 و 

فرزنداني چون حسن و حسين7 كه من هيچ يك از آن ها را ندارم.2

   301ـ چه كسي ولي ماست؟  

انس بن مالك به ســلمان فارسي گفت: از پيغمبر9 سوال كن كه چه كسي جانشين 
و وصي شماســت؟ ســلمان نيز از پيامبر9 اين موضوع را سوال كرد، پيامبر9 فرمود: 
اي سلمان وصي موسي7 چه كسي بود؟ سلمان جواب داد: يوشع بن نون. آن گاه فرمود 
همانا وصي من وارث من، ادا كننده دين من و انجام دهنده امور من علي بن ابيطالب7 

است.3

1. كايف، ج8، ص344.
2. بشارة املصطفي، ص292.

3. انوارعلويه، ص22.
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   302ـ طرح پيش ساخته  

علي رغم اين كه عده  اي بيعت مردم با ابوبكر در سقيفه را امري تصادفي مي پنداشتند 
مدارك و قرائني در دست است كه نشان دهنده آن است كه طرح مقدماتي اين طرح در 
زمان رسول اكرم9 در ضمن سفر حجة الوداع در مّكه معظمه توسط چند نفر در برگشت 
به مدينه برنامه ريزي شــده بود آن ها پس از بازگشــت به مدينه به خانه ابوبكر رفته و 
عهد نامه اي را كه نوشته شده بود امضاء مي كنند حذيفه از اسماء بنت عميس1 چنين نقل 
مي كند كه عده اي از مخالفــان در منزل ابوبكر گرد آمدند و قراردادي را جملگي امضاء 
كردند كه نويســنده آن قرارداد ســعيد بن عاص بود2 كه پس از درگذشت حضرت رسول 
اكرم9 با حضرت علي7 به مخالفت برخيزند ســپس رسول خدا9 به هنگام مالقات 
بــا ابوبكر از آن به صحيفه ملعونه اشــاره مي  نمايند كــه آن چند نفري كه امضاء كردند 
عبارتند از 1( ابوبكر 2( عمر بن خطاب 3( معاذبن جبل 4( سالم، غالم ابي حذيفه 5( سعيد 

بن عاص 6( ابي عبيده جراح.

   303ـ برادر رسول خدا9  

وقتي كه پيامبر اســالم9 به مدينه هجرت كرد، تقريبًا پس از گذشــت پنج ماه از 
طرف خداوند مأمور شد كه مهاجر و انصار را با يكديگر برادر كند.

لذا روزي در جلســه اي عمومي به مســلمانان فرمود: دو به دو با يكديگر برادر ديني 
شويد. آن گاه پيامبر اسالم9 بين سيصد نفر از مهاجرين و انصار پيمان برادري بست و 
رو به مسلمانان كرد و فرمود: شما همه با هم برادريد. پس از اين پيمان به ناگاه علي7با 
چشم هاي اشكبار گفت يا رسول اهلل9 ! اصحاب خود را با يكديگر برادر كرديد ولي عقد 

اخوت ميان من و ديگري برقرار نكرديد؟
پيامبر9 رو به علي7 كرد و فرمود: »انت اخي يف الدنيا و االخرة«؛ تو برادر مني در 

دنيا و آخرت3.

1. اسماء در آن زمان همسر ابوبكر بوده است.
2. انوار علويه )اصل قرارداد و متن آن در انوار علويه است(.

3. بحارأالنوار،  ج 8،  ص 185.
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   304ـ براي ازدواج چه چيزي داري  

وقتي علي 7 از رسول خدا9 راجع به فاطمه 3 خواستگاري كرد پيامبر9 مسرور 
و شادمان تبسم نموده و فرمود: آيا براي اين امر چيزي داري؟

علي7 عرض كرد: پدر و مادرم فداي شــما يا رســول اهلل9 من چيزي را از شما 
پنهان نمي كنم آنچه دارم يك شمشــير و يك زره، يك شتر آبكش )يا اسب( است و جز 
اين ها چيزي ندارم. 1 نبي اكرم9 فرمود: شمشــير براي تو الزم است زيرا تو مرد جنگ 
هســتي و با آن در راه خدا جهاد مي كني و شــتر نيز از لوازم زندگي تست كه بايد با آن 
آبكشي نموده و براي اهل و عيال خود كسب روزي كني و در مسافرت ها بارت را بر آن 
حمل نمائي فقط زره تو مي ماند كه من آنرا به مهر زهرا مي پذيرم يا علي! مي خواهي تو 

را بشارتي بدهم؟
عرض كرد: بلي پدر و مادرم فداي شــما باد  فرمود: تو را بشارت باد كه خداي تعالي 
فاطمه3 را در آســمان به تو تزويج نمود پيش از اين كه من او را در زمين به تو تزويج 

كنم.2

   305ـ گمراهي آشكار  

در روايت بعضي از بزرگان اهل سنت از قبيل حمويني نقل شده است، بعد از اين كه 
پيامبر اســالم9 علي7 را به جانشيني خود انتخاب كرد3 ابوبكر و عمر از جا برخاستند 

و از رسول خدا9 پرسيدند كه آيا واليت مخصوص علي7است؟
حضرت فرمود: مخصوص علي و اوصياء من تا روز قيامت است.

پرسيدند: اوصياء شما چه كساني هستند:
حضرت فرمودند: عيل اخي و وزيري و واريث و وصيئي و خليفتي يف امتي. .. 4 و در اينجا 
بود كه آيه: اليوم اكملت لكم دينكم. ..5 نازل شــد و در اين هنگام بود كه حسان بن ثابت 

1. نهج البالغه، حكمت 82.
2. كشف الغمه، ص 106.

3. بعــد از غدير خم پيامبــر9 عمامه خود را به علي پوشــانيد و به اصحاب دســتور داد جملگي به حضرت 
علي7به لقب امير مؤمنان تبريك گويند.

4. غاية املرام: باب 58 حديث 54.
5. سوره مائده، آيه 3.
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شاعر معروف از پيامبر9 خواست تا در مورد واليت و امامت علي7 قصيده اي بسرايد. 
.. تمام مفسران شيعه و برخي از علما اهل سنت در كتب و تفاسير خود نوشته اند: منظور 

از »اليوم« روز عيد غدير خم است. 1

   306ـ آنچه مي شنوم تو نيز مي شنوي  

امام صادق7 فرمود جبرئيل براي ابالغ اذان بر پيامبر9 نازل شــد، در اين هنگام 
سر مبارك پيامبر9 بر روي زانوي علي7بود، آن گاه جبرئيل فصل هاي اذان و اقامه را 
به پيامبــر9 آموخت، هنگامي كه آن حضرت از آن حالت بيرون آمد به علي7فرمود: 
»آيا كلمات اذان و اقامه را شنيدي؟« حضرت علي7 عرض كرد: آري، فرمود: فراگرفتي؟ 
حضــرت علي7 عرض كرد: آري. پيامبر9 همانــدم فرمود: »ادع يل بالال فعلّمه يعني، 

بالل حبشي را نزد من بطلب تا اذان را به او بياموزم.«2
حضرت علي7 بالل را طلبيد و كلمات اذان و اقامه را به او ياد داد.3

   307ـ خليفه خدا  

عمر بن حصين روايت كرده: من و عمر بن خطاب حضور پيامبر اكرم9 نشسته بوديم 
و اميرالمؤمنيــن7 هــم در كنار پيغمبر9 جلوس كرده بود كــه پيغمبر9 اين آيه را 
تالوت نمــود »امن يجيب املضطر اذا دعاه« ناگاه اميرالمؤمنيــن7 ناله اي نمود پيغمبر 

اكرم9 فرمود: يا علي! چرا با شنيدن اين آيه جزع نموده مضطرب شدي؟
گفت: اي رســول خدا چگونه جــزع نكنم در صورتيكه در ايــن آيه خداوند تصريح 
مي فرمايد كه شــما را خليفه هاي روي زميــن قرار داديم. پيامبر9 فرمود: يا علي! جزع 

نكن، بخدا قسم تو را دوست نمي دارد مگر مؤمن و دشمن نمي دارد تو را مگر منافق.4

1. داستان غدير خم و انتخاب رسمي علي7به امامت و واليت را 110 نفر از بزرگان صحابه پيامبر ص، و 84 
نفر از تابعين پيامبر اسالم ص، و 360 نفر از علما، استادان و حفاظ نقل كرده اند كه بعضي از اين راويان عبارتند 

از 1ـ عمر بن خطاب 2ـ زبير بن عوام قرشي 3ـ ابوبكر بن ابي قحافه 4ـ طلحةبن عبيداهلل.
2. الحدايق الناظرة، ج7، ص435.

3. فروع كايف، ج 3، ص 302.
4. مناقب ابن شهر آشوب، ج1، ص371.
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   308ـ دابة اهلل كيست؟  

از حضرت صادق7 روايت كرده فرمود: روزي پيغمبر اكرم9 وارد مســجد شد ديد 
اميرالمؤمنين7 ريگ هاي مســجد را جمع كرده و سر مباركش را روي ريگ ها گذارده 
و بخواب رفته است، او را با پاي مبارك خود حركت داد، فرمود: اي دابة اهلل برخيز. يكي 
از اصحاب به پيغمبر اكرم9 عرض كرد: اي رســول خدا9 آيا جايز اســت ما فرزندان 
خود را به اين اسم بناميم؟ حضرت فرمود: خير، بخدا قسم اين كلمه دابة اهلل مختص پسر 
عمم علي7 اســت. اصبغ بن نباته مي گويد: روزي حضور موالي خود اميرالمؤمنين7 
بــودم خدمتش عرض كردم: دابه اي كه خداوند در قرآن 1 بيان فرمود كيســت ؟ حضرت 
فرمود:  همان شخصي است كه نان و سركه و زيتون تناول مي كند؛ كه مقصود حضرت 

خود آن جناب بوده كه در حال خوردن آن ها بود.2

   309ـ آتش پنهان  

روزى در زمان خالفت عثمان شخصى كاسه سر كافرى را كه سال ها قبل مرده بود 
را از قبرستانى آورد و آن را جلوى عثمان قرار داد و از او پرسيد: 

»شما كه مى گوئيد كافر در آتش است و مى سوزد پس چرا اين جمجمه و كاسه سر 
كافر نسوخته و حتى داغ هم نيست؟!«.

عثمان ازجواب باز ماند لذا جهت حل موضوع كسى را به دنبال امام على7 فرستاد. 
امام على7 نزد عثمان رفت. عثمان وقتى امام را ديد به سؤال كننده گفت: سؤالت را از 

اين مرد بپرس تا جوابش را بيابى؟
آن مرد سؤال خود را براى امام على7 بازگو كرد. 

امام على7 دســتور داد يك قطعه سنگ چخماق بياورند آن گاه سنگ را در جلوى 
آن شخص گذاشتند. 

امام به او فرمود: اين ســنگ را كه مى بينى در ظاهر ســرد است ولى د ر درون خود 

1. سوره نمل، آيه 82.
2. تفسري جامع، ج 5، ص 135.
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آتش دارد لذا اگر اين ســنگ را به سنگى ديگر بزنيم از آن آتش بيرون مى جهد جمجمه 
كافر نيز در درون خود آتش دارد. 

آن مرد با شنيدن فرمايشات امام جواب خود را دريافت و از محضر امام خارج شد.1

   310ـ دستور ساده پوشي  

نماينــدگان نجران عمداً با لباس هايي پر زرق و برق و زيور آالت وارد مدينه شــدند 
پيامبر اسالم9 مبارزه منفي را پيش گرفت به اين ترتيب كه وقتي نمايندگان با زرق و 
برق عجيبي به حضور پيامبر9 رســيدند پيامبر9 به آن ها اعتنا نكرد و با آن ها سخن 
نگفت و به پيروي از پيامبر9 ، مســلمانان نيز با آن ها ســخن نگفتند، آن ها سه روز در 
مدينه متحير و ســرگردان بودند تا روزي نماينــدگان نجران از عثمان و عبدالرحمن كه 
ســابقه آشنائي با آن ها داشــتند علت اين بي اعتنائي را پرسيدند، آن ها نمايندگان را نزد 
علي7بردند و جريان را به آن حضرت عرض كردند: علي7 به نمايندگان فرمود: برويد 
و اين زرق و برق ها را از خود دور سازيد و به شكل عادي و ساده خدمت پيامبر9 برسيد 

كه حتمًا موفق خواهيد شد، آن ها طبق فرموده علي7رفتار كردند و موفق شدند.2

   311ـ كوكب هدايت بعد از پيامبر9  

ابن مغازلي شــافعي مذهب روايت كرده از ابن عباس كه وي مي گويد: شــبي اصحاب 
پيامبر9 در خانه ايشان جمع بودند تا اين كه پيامبر9 فرمودند: امشب در نزديكي سحر 
كوكبي از آســمان فرود مي  آيد پائين در خانه هر كه فرود آمد آن شخص ولي و جانشين 
من اســت همان شــب همه اصحاب نخوابيدند از همه طماع تر عباس پدرم بود )عباس 
عموي رســول اهلل بود( نزديك سحر ناگهان اصحاب ديدند كه ستاره اي روشن از آسمان 
پائين آمد تا در خانه ي علي7 فرود آمد، البته پس از اين واقعه اصحاب گفتند، محّمد9 

درباره ابن عمش علي7 در ضاللت است و مي خواهد پسر عم خود را ولي خود كند.3

1. الغدیر، ج 8، ص 12. 
2. بحارأالنوار، ج 21، ص 276.

3. خصال صدوق، مدينة املعاجز، ص 450.
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   312ـ درخواست رسول خدا9 از پروردگار  

وقتي كه رســول خدا9 در ميان ســرزمين قديد )بر وزن زبير نام جايي اســت در 
نزديكي مّكه( فرود آمد، به علي  بن ابيطالب7 فرمود: اي علي، از خدا خواســته ام كه بين 
من و تو دوستي بر قرار كند و برقرار كرد و از او خواستم كه ميان من و تو برادري افكند، 

پس افكند، و از او خواستم كه تو را وصّي و جانشين من قرار دهد، و داد.
مردي از آن قوم گفت: بخدا ســوگند يك صاع )پيمان هاي اســت نزديك يك من( 
خرما در َمشــكي پوسيده، بهتر از آن چيز هايي اســت كه محّمد از پروردگارش خواسته 

است!!
چرا محّمد ملك و سلطنتي درخواست نكرده كه او را بر دشمنش ياري دهد، يا گنجي 
كه بدان سبب بر فقر و تهيدستي خود چيره گردد؟! پس خداي متعال اين آيه 1 را فرستاد: 
»گويا پاره اي از آنچه به تو وحي شــده ناديده مي گيري، يا ســينه ات به تنگ مي آيد از 

اين كه مي گويند: گنجي را بر او فرود نيامده يا فرشته اي در كنار او نيامده است؟ جز اين 
نيست كه تو تنها بيم دهنده اي و خداوند به هر چيزي وكيل است.«2

   313ـ خليفه خداوند در زمين كجاست؟  

امام صادق7فرمود: چون روز قيامت شــود، آواز دهنده اي از اندرون عرش ندا دهد: 
خليفه خداوند در زمين كجاســت؟ پس حضرت داود7 برمي خيزد، از جانب خداوند ندا 

دهند: منظور ما تو نيستي هر چند كه خليفه خداوند بوده اي.
بار دّوم ندا رسد: خليفه خداوند در زمين كجاست؟ پس اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب7 
بر مي خيزد، از جانب خداوند ندا مي رسد: »اي آفريدگان، اين علي بن ابيطالب خليفه خدا در 
زمين او، و حجتش بر بندگان او است، پس هر كه در دنيا به ريسمان )واليت( او آويخته 
امروز نيز به ريســمان او بياويزد تا از نور او روشــني گيرد، و به دنبال او به درجات بلند 
بهشــتي راه يابد« پس مردمي كه در دنيا به ريسمان امام علي7 آويخته بودند برخاسته 

و بدنبال آن حضرت به بهشت مي روند.

1. سوره هود، آيه 12.
2. امايل شيخ مفيد، ص279.
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ســپس از جانب خداوند ندا مي رســد: هان! هر كس در دنيا دنبال پيشوائي راه افتاد 
)امروز نيز( بدنبال او بهر جا كه مي خواهد و او مي رود، راه بيفتد...1

   314ـ خبر شهادت  

امــام علي7 مي فرمايد: وقتي آيه »اذا جاء نرصالله و الفتح« بر پيامبر9 نازل شــد، 
پيامبــر9 به من فرمود: اي علي! به تحقيق نصرت خداوند و فتح او فرا رســيده، پس 
هرگاه كه ديدي مردم دســته دسته در دين خدا وارد مي شوند به حمد پروردگارت تسبيح 

كن و از او آمرزش بخواه كه خداوند پذيرنده توبه است.
اي علي! خداوند جهاد را در فتنه اي كه پس از من رخ مي دهد بر مؤمنين واجب نموده 

چنآن كه جهاد با مشركين را در ركاب من بر آنان واجب ساخته بود.
علي7عرض كرد: اي رســول خدا! آن فتنه اي كــه خداوند جهاد درباره آن را، بر ما 
واجب نموده كدام است؟ حضرت فرمود: فتنه گروهي كه شهادت به ال اله اال الله و اين كه 
من رســول خدا هستم مي دهند اما با اين حال مخالف ســنت من و طعنه زننده در دين 

من هستند.
علي7 عرض كرد: اي رســول خدا! پس به چه جهت با آنان بجنگيم در حالي كه 
آنان شــهادت به الاله اال الله و رسالت الهي شما مي دهند؟ حضرت فرمود: به جهت پديد 
آوردن مسائل بي ســابقه و بدعت گزاري در دين، و جدا شدنشان از فرمان من، و حالل 

شمردن آن ها در ريختن خون عترت من.
علي7 عرض كرد: اي رســول خدا! شما مرا به شهادت مژده فرمودي، از خدا بخواه 

كه براي من در اين باره شتاب ورزد.
حضرت فرمود: آري من به تو مژده شــهادت داده بودم، پس چگونه خواهي بود آن 
زمان كه اين از اين رنگين شود؟   و با دست مبارك اشاره به سر و ريش من نمود   عرض 
كردم: اي رســول خدا! حال كه چنين مژده اي بمن داده اي، ديگر جاي صبر نيست بلكه 

جاي مژدگاني و سپاس است. حضرت فرمود: آري.
آن گاه فرمــود: پس خود را براي خصومت و درگيري آماده ســاز، كه تو با امت من 
مخاصمه خواهي نمود. عرض كردم: اي رســول خدا9 راه پيروزي )بر آنان( را به من 

1. امايل شيخ مفيد، ص279.
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بنما، حضرت فرمود: چون گروهي را ديدي كه از هدايت بســوي گمراهي رو گردانده اند 
پس با آنان به مخاصمه برخيز )كه پيروزي از آن توســت(، زيرا كه هدايت از جانب خدا، 

و گمراهي از سوي شيطان است.
اي علي! همانا هدايت، پيروي فرمان خداست نه پيروي از هواي نفس و دلخواه خود، 
و گويا تو با گروهي روبروهســتي كه قرآن را تأويل و توجيه نموده و به شــبهات چنگ 
زده و شــراب را بنام آب انگور و كم فروشــي را با زكات و رشوه را بنام هديه و پيشكش 

حالل مي شمرند.
عــرض كردم: اي رســول خدا! بنابراين وقتــي چنين كنند چگونه انــد؟ آيا مرتد و 
برگشــتگان از دين هســتند؟ يا اهل فتنه و آزمايش؟ حضرت فرمود: آنان اهل فتنه اند 
متحير و ســرگردان در آن گردش كنند تا عدل گريبان گير شان شود، عرض كردم: اي 
رسول خدا! عدل از جانب ما يا از سوي غير ما؟ حضرت فرمود: بلكه از جانب ما، خداوند 
)دين را( بدســت ما گشوده وبدست ما پايان بخشد و بواسطه ما خداوند ميان دل ها پس 
از شــرك آوري مهر و دوســتي انداخت و بواســطه ما نيز ميان دل ها پس از فتنه مهر و 
دوســتي اندازد، علي7 عرض كرد: ســپاس خداي را به آنچه كه از فضل خويش به ما 

ارزاني داشته است.1

   315ـ خطبه بدون الف  

بســيارى از مورخين نقل كرده اند جمعى از اصحاب رسول خدا9 پيرامون اين بحث 
مي كردند كه كداميك از حروف در كلمات بيشــتر به كار مي رود همه متفق شــدند بر 
اين كه حرف الف بيشتر در كلمات به كار مي رود. آن گاه اميرالمؤ منين علي7 بپا خاست 
و با لبداهه خطبه بدون الف ايراد نمود كه مختصرى از آن از نظرتان مي گذرد اين خطبه 
حدود 795 كلمه مي باشــد، در آن پيرامون مســائلى چون توحيد ـ قرآن و حمد الهى ـ 
اخالص ـ توكل ـ يقين ـ حكمت الهى ـ و عذاب الهى ـ صفات الهى ـ خالقيت الهى ـ 
 پرده پوشــى خداوند ـ قيامت و عذاب الهى ـ تقواـ مرگ حاالت محتضر و احواالت قبر 
و رســوائى روز قيامت ـ مالئكه الهى و دعا، صحبت به ميان آمده اســت، البته به علت 

طوالنى بودن خطبه از كل خطبه صرفًا 129 كلمه اول را مي آوريم:

1. امايل شيخ مفيد، ص288.
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حمدت من عظمت منته، و سبغت نعمته و سبقت رحمته و متت كلمته و نفذت مشيئته 

و بلغت حجته، و سبقت غضبه رحمته، حمدته حمد مقر بربوبيته متخضع لعبوديته متنصل 

من خطيئته، معرتف بتوحيده، مومل من ربه مغفرة تنجيه، يوم يشغل عن فصيلته و بنيه، و 

نستعينه و نسرت شده و نستهديه و نومن به و نتوكل عليه، و شهدت له شهود مخلص موقن 

و فردته تفريد مؤ من متقن، و وحدته توحيد عبد مذعن، ليس له رشيك ىف ملكه و مل يكن 

له وىل ىف صنعه جل عن مشري و وزير و عون و معني و نظري، علم فسرت و نظر فخر و ملك 

فقهر و عىص فغفر و حكم فعدل، مل يزل و لن يزول ليس كمثله ىش ء و هو قبل كل ىش ء 

و بعد كل ىش ء...

ترجمه: حمد و تعظيم مي كنم خدائى را كه منتش بس بزرگ و نعمتش بس فراوان و 
سرشار است )خدائى كه( رحمتش بر غضبش پيشى گرفته و كلماتش به سر حد كمال و 
تمام رسيده است، اراده اش در همه چيز نافذ و حكمش همگان را فراگير است او را حمد 
و ستايش مي كنم همانند حمد و ثناى كسى كه به خدائى اش اقرار نموده و در بندگى اش 
كمال خضوع و خشوع را دارا بوده و از خطاهايش بيزار گشته، به يگانگى او معتقد بوده و 
آرزومند مغفرت نجات بخش او است در روزى كه انسان از فرزند خود غافل و در انديشه 
سرانجام خويش مي باشد از او كمك مي طلبيم و در خواست مي كنيم كه ما را ارشاد نمود 
و راه راست و رهنمون و به او ايمان مي آوريم و بر او توكل مي كنيم، شهادت به خداوندى 
او مي دهم شــهادتى خالصانه و از روى يقين و با علم و ايمان او را يكتا مي دانم و چون 

بنده اى كه قلبا اقرار مي كند او را مي ستايم.
در ملك خويش شــريك و همتايى ندارد و در آفريــدن مخلوقات او را يار و ياورى 
نيســت، او برتر از اين است كه داراى مشــاور و وزير و ياور و معين و يارى كننده و هم 
نظير باشد. او مي داند ولى پرده پوشى مي كند و مي بيند و از همه چيز آگاه است و مالك و 
غالب بر همه چيز مي باشد، او معصيت مي شود ولى در مي گذرد و هنگام حكم به عدالت 
حكم مي راند، در گذشته و آينده كسى به مانند او نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از 
همه آن ها باقى خواهد بود پروردگارى اســت كه در عزت خويش يكتا و باقوت خويش 
قوى و با برترى خويش در نهايت پاكى و با بلند مرتبگى خود در نهايت كبريائى بســر 
مي برد. هيچ چشمي  او را نمي بيند و هيچ ديده اى او را نمي يابد، او قوى و بلند مرتبه، بينا 

و شنونده، مهربان و بخشنده مي باشد...1
1. بحارأالنوار، ج41، ص، 304؛ ج 47، ص343 / مناقب آل ايب طالب، ج 2، ص 48 / منهاج الراعة، عالمه خويى، ج 1، ص 211.
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   316ـ كوثر چيست؟  

وقتى كه سوره كوثر به پيامبر اســالم9 نازل شد، على بن ابيطالب7 به پيامبر9 
عرض كرد: اى رسول خدا كوثر چيست؟

حضرت فرمود: نهرى اســت كه خداوند به من كرامت نموده اســت، على7 عرض 
كرد: اين نهر گرانقدر است، پس آنرا براى ما توصيف كن اى رسول خدا.

ـ  جارى  َوَجلَّ حضرت فرمود: آرى اى على، كوثر نهرى است كه از زير عرش خداـ َعزَّ
اســت، آبش از شير سفيدتر، و از عسل شــيرين تر، و از كره نرم تر است، سنگريزه هايش 
زبر جد و ياقوت و مرجان، گياهش زعفران، خاكش مشــك خوشبو، و پايه هايش به زير 

عرش خداوند استوار است.
پس رسول خدا9 دست به پهلوى اميرالمؤ منين علي7 زد و فرمود: ياعلى! اين نهر 

از آن من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود.1

   317ـ هم طراز پيامبر9  

روزى رسول خدا9 سواره بر اسب خود از منزل بيرون شد و علي7 همراهش پياده 
حركت مي كرد پيامبر9 فرمود: اى اباالحســن! يا سوار شو، يا برگرد؛ زيرا خداوند به من 
دستور داده كه چون من سوارم تو نيز سواره باشى )پياده نباشى( و اگر تو پياده باشى من 
پياده شوم و چون بنشــينى من نيز بنشينم... علي جان به خداوندى كه مرا مبعوث كرده 
سوگند، ايمان ندارد كسى كه منكر تو باشد و به خداوند ايمان و اعتقادى ندارد كسى كه 
كافر به تو باشــد... بخدا سوگند، يا على! تو آفريده نشدى مگر براى آن كه خدا پرستيده 

شود و بوسيله تو معالم دين شناخته شود. 2

   318ـ حالل زادگى  

روزى رســول خدا9 به على بن ابيطالب7 فرمود: آيا به تو بشــارت ندهم، آيا تو را 
مژده ندهم؟

علــي7 عرض كرد: چرا يا رســول اهلل. حضرت فرمود: اى علــى! من و تو از يك 

1. امايل شيخ مفيد، ص294.
2. امايل شيخ صدوق.
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سرشــت آفريده شديم و مقدارى از آن سرشت زياد آمد و شيعيان ما از آن آفريده شدند، 
پس چون روز قيامت شــود همه مردم به نام مادرانشان خوانده شوند جز شيعيان تو كه 
به نام پدرانشــان خوانده مي شوند آنهم به جهت آن است كه والدتشان پاك است )يعنى 

نسبت آنان به پدران خود حتمي  و صحيح است(  .1

   319ـ همراهان على7   

روزى رســول خدا9 به علي7 فرمود: اى على! حال تو چگونه اســت، آن گاه كه 
صراط بر روى دوزخ كشيده شود و تو بر لب پرتگاه دوزخ ايستاده باشى و به مردم گفته 
مي شــود: عبور كنيد و تو به دوزخ گوئى: اين شخص از آن من و اين شخص از آن تو؟ 
علي7 عرض كرد: اى رســول خدا، اينان )كه من براى خود بر مي گيرم( چه كســاني 

هستند؟ حضرت فرمود: آنان شيعيان تواند و هر كجا كه باشى با تو خواهند بود. 2 

   320ـ مظهر لطف خداست  

خالدبن ربعــى مي گويد: اميرالمؤ منين علي7 بــراى كارى به مّكه رفت، يك عرب 
بيابانى را ديد كه به پرده خانه كعبه چسبيده و دعا مي كند، شب دوم همان مرد را ديد كه 
به ركن چســبيده و مشغول دعاست... شب سوم ديد دوباره به ركن چسبيده و مي گويد: 
خدايــا! به اين اعراب چهار هزار درهم بــده؛  علي7 نزد او رفت و فرمود: اى اعرابى! از 
خدا هر چه خواستى برآورده شد، اعرابى چهار هزار درهم را از علي7 خواست، علي7 
فرمود: اى مرد! من مي روم مدينه وقتى رسيدى مدينه مرا بجو و پول را دريافت كن، يك 
هفته بعد اعرابى وارد مدينه شــد و فرياد مي زد كيســت كه مرا به خانه اميرالمؤمنين 7 
ببرد، امام حســين7 در اين ميان فرمود: من تو را به خانه او مي برم من پسر او هستم، 
اعرابى با امام حســين7 بر در خانه رســيدند، مرد اعرابى به امام حسين7 گفت: برو 
به پدرت بگو ضمانتى كه در مكّه كردى، صاحبش آمد. امام حســين7 پيام را رســانيد 
علــي7 به حضرت فاطمه 3 فرمود: آيا چيزى دارى تا اين مرد بخورد حضرت فرمود: 
نه، علي7 لباســش را بر تن كرد و بيرون آمد و فرمود: سلمان را نزد من آوريد، سلمان 

1. امايل شيخ مفيد.

2. امايل شيخ مفيد.
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آمد، حضرت به او فرمود: باغى كه رســول خدا9 برايم كاشته به تجار بفروش، سلمان 
آن را دوازده هزار درهم فروخت و آن گاه امام اعرابى را حاضر كرد و چهار هزار درهم به 
او داد سپس چهل درهم ديگر نيز براى خرج سفر وى به او داد، اين خبر به فقيران مدينه 
رســيد همگى گرد علي7 را گرفتند، علي7 هم پول ها را در مقابل خود ريخت آن گاه 
يارانش آن ها را بين فقيران تقسيم كردند تا اين كه حتى يك درهم نماند، چون به منزل 
آمد فاطمه  3 به علي7 گفت: اى پســر عم! باغى را كه پدرم به تو داده بود فروختى؟ 
امام فرمود آرى به بهتر از آنچه در دنيا و آخرت اســت. حضرت فاطمه 3 پرسيد: پولش 

كجا است؟
حضرت فرمود: به فقرا دادم.1

   321ـ سنگى از آسمان  

امام صادق7 از پدران بزرگوارشــان نقل فرمودند: وقتى كه پيامبر اكرم9 حضرت 
علــي7 را در روز عيد غدير خم به امامــت و خالفت نصب فرمودند و گفتند: هر كه را 
من موالى اويم على موالى اوســت اين مطلب در شهرها پيچيد. نعمان بن حارث فهرى 
محضر حضرت شــرفياب شــد و عرض كرد: از طرف خدا ما را امر كردى شهادت دهيم 
كه معبودى جز اهلل نيست و شما فرستاده خدائيد و سپس امر كرديد ما را به جهاد و حج 
و روزه و نماز و زكوة ما هم همه را قبول كرديم ســپس به همين جا بســنده نكردى تا 
اين جواني را نصب كردى و گفتى: هر كه را كه من موالى اويم عليش موالســت اين 
از خود شماســت يا امر پروردگار است. حضرت فرمود: بخدايى كه معبودى جز او نيست 
اين پيام و امر از جانب اوست »و الله الذى ال اله اال هو هذا من الله« پس نعمان بن حارث 
در حاليكه از پيامبر9 دور مي شد مي گفت: پروردگارا! اگر اين حقى است از نزد تو؛ پس 

سنگى از آسمان بر من بباران، در همين حال سنگى از باال بر سر او خورد و جان سپرد. 2

   322ـ معرفى امام مبين  

ابوذر غفارى مي گويد: يك روز در مســجد قبا نزد رسول خدا9 بوديم، حضرت نزد 

1. مستدرك الوسايل، ج9، ص351
2. تفسري نورالثقلني، ج2، ص151.
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جمعى از اصحابش بود كه فرمود: اى اصحابم از اين در مردى بر شــما وارد مي شود كه 
او اميرمؤمنان و امام مســلمانان است، همه اصحاب به آن در نگاه دوختند آن گاه ديدند 
على بن ابيطالب7 وارد شــد سپس پيغمبر9 برخاســت و به استقبال او رفت و او را در 
آغوش كشيد و ميان دو چشمش را بوسيد و او را نزد خود نشاند بعد به او رو كرد و فرمود: 
اين على پس از من امام شــما اســت اطاعتش اطاعت من است و نافرمانى او نافرمانى 

من.... 1

   323ـ فرزند رسول خدا9  فدائى امام حسين7  

ابن شــهر  آشوب از ابن عباس روايت كرده است كه روزى رسول خدا9 نشسته بود و 
بر پاي چپ حضرت فرزندش ابراهيم نشســته بود و بر پاى ديگر رسول خدا9 حضرت 
سيدالشهداء امام حسين7 نشسته بود، پيامبر9 يك بار اين را مي بوسيد و يك مرتبه او 
را؛ ناگاه جبرئيل نازل شد و چون جبرئيل رفت رسول خدا9 فرمود: كه جبرئيل از جانب 
پروردگار من آمد و گفت: اى محّمد پروردگارت تو را ســالم مي رســاند و مي فرمايد: كه 
اين دو تن كه بر روى پاى تو هستند يكى از آن ها براى تو نمي ماند، پس يكى را فداى 

ديگرى كن و خود تو انتخاب كن كه كداميك از آن ها فوت نمايد.
رســول خدا به ســوى ابراهيم نظر كرد و گريست بعد بســوى سيدالشهداء علي7 
نگاهى كرد و گريست سپس فرمود: اگر ابراهيم بميرد بغير از من كسى محزون و ناراحت 
نمي شود، ولى مادر حســين7 فاطمه 3 است و پدرش علي7 است كه پسر عم من 
و به منزله خود من و گوشــت و خون من اســت و چون او بميرد دخترم و پسر عمم هر 
دو اندوهناك و غصه دار مي شــوند من نيز بر او محزون و ناراحت مي گردم، من انتخاب 
مي كنم غم خود را بر ناراحتى ايشــان، آن گاه فرمود: اى جبرئيل! ابراهيم را فداى حسين 

كردم و به مرگ فرزندم رضايت دادم!!! پس از سه روز ابراهيم از دنيا رفت.
بعد از فوت ابراهيم هر گاه رسول خدا9 امام حسين7 را مي ديد او را به سينه خود 

مي چسبانيد و لب هاى او را مي مكيد و مي گفت:
)فداى تو شوم، اى كسى كه ابراهيم را فداى تو كردم( 2

1. امايل شيخ صدوق، ص88.
2. منتهي االمال.
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   324ـ همرزمان على7 غنيمت خود را به او بخشيدند  

روزى پيغمبر اســالم9 به جنگى رفت و علي7 را بجاى خود بر خاندانش خليفه 
كرده بود، وقتى رسول خدا9 به مدينه برگشت نوبت تقسيم غنائم جنگى شد پيامبر9 
غنايم را كه تقسيم كرد اما با اين كه علي7 در ميدان جنگ نبود به علي7 دو سهم از 
غنيمت داد. مردم گفتند: يا رسول اهلل  به علي7 كه در مدينه بود دو سهم دادى؟ حضرت 
فرمود: اى گروه مردم! شــما نديديد كه در ميدان جنگ اسب سوارى از سمت راست بر 
مشــركان حمله برد و آن ها را شكست داد سپس آن اسب سوار نزد من آمد و گفت: اى 
محّمد! من نيز ســهمي  از غنايم جنگ دارم اما آن ســهم را به على بخشيدم، او جبرئيل 
بود. اى گروه مردم! شما را به خدا و رسولش سوگند، آيا شما نديديد آن اسب سوارى كه 
از سمت چپ به مشركان حمله برد و نزد من برگشت و گفت: اى محّمد! سهم غنيمتم را 
به على دادم او ميكائيل بود به خدا سوگند به علي7 غنيمت ندادم اال جز سهم جبرئيل 

و ميكائيل، پس از آن همه مردم تكبير گفتند. 1

   325ـ وصى سيد االنبياء تويى  

روزى رســول خدا9 به علي7 فرمود: اى على! تو امام مســلمانان و اميرالمؤ منين 
و قائد الغرالمحجلين هســتى، و پس از من حجت خدائى بر همه خلق، تو ســيد اوصياء 
و وصــى ســيد انبيائى، اى على! چون مرا به آســمان هفتم باال مي بردنــد و از آنجا به 
سدرة المنتهى و از آنجا به حجب نور رسيدم، پروردگارم مرا با مناجات با خود گرامي داشت 
آن گاه فرمــود: »اى محّمــد! گفتــم: لبيك رىب وسعد يك تبارك و تعاليت؛ خداوند فرمود: 
بدرســتى كه على امام اولياء من اســت و نوريست براى هر كه مرا اطاعت كرده است... 
هر كه او را اطاعت كند مرا اطاعت كرده، و هر كه او را نافرمانى كند مرا نافرمانى كرده، 

او را بدين مژده بده«
علي7 عرض كرد: يا رســول اهلل! مقام من به آنجا رسيده كه در آن مقام ذكر شوم 
پيامبر9 فرمود: آرى اى على! پروردگارت را شكر كن، علي7 رو بر خاك نهاد و سجده 

1. امايل صدوق.
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كرد بواســطه اين نعمتى كه خدا به او عطاء كرده است آن گاه رسول خدا9 فرمود: اى 
على! سر بر دار كه خدا بواسطه تو بر مالئكه خود مباهات مي كند.1

   326ـ هم رزم جبرئيل و ميكائيل  

وقتى كه امام علي7 به شــهادت رسيد فرداى آن روز امام حسن7 بر منبر رفت و 
اين خطبه را خواند؛

پس از حمد و ستايش خداوند فرمود: اى مردم در اين شب بود كه قرآن خداوند نازل 
شــد و در اين شب بود كه عيســى بن مريم باال رفت و در اين شب بود كه يوشع بن نون 

كشته شد و در اين شب اميرالمؤمنين 7 از دنيا رفت.
به خداوند سوگند كه هيچ كدام از اوصياء و پيغمبران گذشته پيش از پدرم به بهشت 
وارد نشــوند، وقتى رســول خدا9 پدرم را به جهاد مي فرستاد، جبرئيل از سمت راستش 
به همراه پدرم نبرد مي كرد و ميكائيل از ســمت چپ او، هيچ پول زرد و سفيدى )طال و 
نقــره( از او بجا نمانــده جز هفتصد درهم كه از حقوق خود پس انداز كرده بود تا خادمي 

 براى خانواده خود بخرد. 2

   327ـ نهايت توصيف  

روزى رســول خدا9 به على بن ابيطالب7 فرمود: اى على! تو صاحب حوض منى، 
پرچمدار منــى، و بر آورنده وعده هاى منى، محبوب دل مني، وارث علم منى، امانت دار 
مواريــث پيغمبرانى، تويى امين اهلل در زمين، توئى حجت بر خلق خدا، توئى ركن ايمان، 
توئى چراغ هدايت توئى... هر كه تو را پيروى كند نجات يافته و هر كه از تو تخلف كند 

هالك مي شود.
توئى راه روشــن، توئى راه راســت، توئى قائد الغرالمحجلين، توئى سرور هر كه من 
ســرور او هستم و من ســرور هر مؤ من و مؤ منه هستم، تو را دوست دارد انسان پاكزاد و 
دشمن دارد انسان بد زاد، پروردگارم هيچ گاه مرا به آسمان باال نبرد و با من سخن نگفت، 

1. بحارأالنوار، ج18، ص 343.
2. امايل شيخ صدوق.
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جز اين كه فرمود: اى محّمد! سالم مرا به علي7 برسان و به او اعالن كن كه امام اولياء 
و نور اهل طاعت من است؛ گوارا باد بر تو اى على اين كرامت ها. 1

   328ـ امتياز شيعيان  

سلمان فارسى مي گويد: روزى نزد رسول خدا9 نشسته بودم كه على بن ابيطالب7 
آمد، رســول خدا9 به علي7 فرمود: يا على به تو مژده ندهم؟ علي7 عرض كرد: بله 
يا رسول اهلل، پيامبر9 فرمود: جبرئيل از طرف خداوند به من خبر مي دهد كه به دوستان 

و شيعيان تو هفت خصلت داده اند.
1( راحتــى در هنگام مرگ 2( آرامــش در هنگام ترس 3( روشــنى در تاريكى 4 ( 
آسودگى به هنگام هراس 5( عدالت به وقت ميزان 6( عبور از صراط 7( ورود به بهشت 

قبل از ساير مردم و امت هاى گذشته... 2

   329ـ راه اداء دين  

على بن ابيطالب7 مي فرمايد: روزى از شدت بدهى ام نزد رسول خدا9 رفتم و از اين 
جهت با آن حضرت صحبت كردم حضرت فرمود: اى على بگو: )اللهم اغننى بحاللك عن 
حرامك و بفضلك عمن سواك( اى على! اگر به اندازه كوه صبير قرض داشته باشى خداوند 

آن را ادا كند )صبير نام بزرگ ترين كوه در يمن است(. 3

   330ـ ِگل رحمت خداوند  

ابن عباس مي گويد: روزى رسول خدا9 دست على بن ابيطالب7 را گرفت و از منزل 
خارج شــد و مي فرمود: اى گروه انصار و اى گروه بنى هاشم و اى فرزندان عبدالمطلب، 
من محّمدم و فرستاده خدا، همانا من از گل رحمت به همراه چهار كس ديگر از خاندانم 
آفريده شــديم؛ خودم، على و حمزه و جعفر، يكى از آن ها گفت: يا رســول اهلل! اينها روز 

1. امايل شيخ صدوق، ص306.
2. امايل شيخ صدوق ص416.

3. امايل شيخ صدوق، 388.
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قيامت با تو سوار مي باشــند؟ حضرت فرمود: مادرت به عزايت بنشيند، در آن روز كسى 
ســوار نباشد، جز چهار تن من و علي7 و فاطمه  3 و صالح پيغمبر، من بر براق سوارم 
و فاطمه  3 بر ناقه غضباء و صالح پيغمبر بر آن شــترى كه پى شد، و علي7 بر يكى 
از ناقه هاى بهشتى كه مهارش از ياقوت است و او ميان بهشت و دوزخ مي ايستد، در آن 
روز مردم خيس عرق هســتند آن گاه بادى از طرف عرش خداوند مي وزد و عرق آن ها را 
خشك مي كند، فرشتگان مقرب و صديقان مي گويند: اين ملكى است مقرب يا پيغمبرى 
است مرسل، اما منادى از طرف عرش ندا مي دهد. او على بن ابيطالب برادر رسول خداست 

در دنيا و آخرت. 1

   331ـ تنها برنده مسابقه، على7 بود  

روزى به پيامبر9 دو شتر هديه دادند، پيامبر9 يكى از آن دو شتر را هديه و جايزه 
قرار داد براى كسى كه بتواند دو ركعت نماز به جاى آورد و چيزى از دنيا را به ذهن خود 

نگذراند و به فكر چيزى از دنيا نيفتد.
كســى به پيامبر 9 در اين مسابقه پاســخ مثبت نداد. بجز علي7 كه پاسخ مثبت 

داد و براى خواندن نماز حاضر شد؛ پيامبر9 هر دو شتر را به علي7 مرحمت فرمود. 2

   332ـ توبه كنيد على7 ستمكار نيست. 

امام باقر7 فرمود: رســول خدا9 علي7 را به يمن فرستاد، در آنجا اسب شخصى 
از اهل يمن گريخت و با پاى خود به مردى لگد زد و او را كشــت، اولياء مقتول صاحب 
اســب را گرفتند و نزد علي7 آوردند و بر او اقامه دعوى كردند صاحب اسب گواه آورد 
كه اسبش گريخته و آن مرد را كشته است، علي7 خون مرد كشته شده را بنابر داليل 
فقهي خود هدر ســاخت، اولياء مقتول از يمن نزد رسول خدا9 آمدند و از حكم علي7 
شــكايت كردند و گفتند: يا رسول اهلل! علي7 به ما ستم كرد، و خون صاحب ما را هدر 
كرده اســت پيامبر9 فرمود: )على ستمكار نيست و براى ستم آفريده نشده و واليت و 

1. امايل شيخ صدوق 206.
2. بحارأالنوار، ج41، ص18.
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سرورى بعد از من با على است و حكم او حكم قطعى است و قول او قول صحيح است 
كسى رد حكم و قول و واليت على را نكند مگر كافر و حكم و قول و واليتش را نپسندد 
اال مؤ من( اهل يمن چون اين توصيف را از پيامبر9 درباره علي7 شــنيدند گفتند: يا 
رســول اهلل! ما به قول و حكم على راضى شــديم، رسول خدا9 فرمود: همين توبه شما 

است از آنچه كه گفتيد. 1

   333ـ كليد خانه حكمت  

روزى رســول خدا9  در منزل ام ابراهيم و جمعــى از اصحابش در حضور پيامبر9 
بودند كه به ناگه على بن ابيطالب7 وارد شــد، وقتى چشــم پيامبر9 به علي7 افتاد 
فرمود: اى گروه مردم! نزد شما آمد بهترين مرد بعد از من، او سرور شما است و اطاعت 
او واجب اســت همچون اطاعت شما از من، و نافرمانى او حرام است، مثل نافرمانى من، 
اى مردم! من خانه حكمتم و على كليد آن اســت و به خانه نتوان وارد شد اال به وسيله 
كليد آن خانه، اى مردم دروغ مي گويد، كسى كه گمان دارد مرا دوست دارد ولى علي7 

را دشمن مي دارد. 2

  334ـ بهترين عبادت نگاه كردن به چهره علي7 است  

مردى خدمت رســول خدا9 آمد و گفت: يا رسول اهلل 9  خبر دارى كه فالنى )يعنى 
شــخصى( از راه دريا كاالى اندكى به چين برده و زود برگشته و بهره و سود فراوانى از 
اين راه كسب كرده به حدى كه دوستانش به او حسد مي ورزند رسول خدا9 فرمود: مال 
دنيا هر چه بيشتر شود صاحب مال به گرفتارى و بال نزديك تر مي شود هرگز به پولداران 

رشك نبريد، مگر آن پول دارى كه در راه خدا مالش را بخشيده باشد.
آيا مي خواهيد به شــما خبر دهم كه از آن رفيق ســفر كرده شما چه كسى سرمايه 
كمترى دارد ولى بهره سودش را بيشتر آورده و هر چه هست براى او در نزد خدا اندوخته 

و محفوظ است؟

1. امايل شيخ صدوق.
2. همان مدرك، ص353.
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گفتند: بله يا رسول اهلل9 ايشان فرمود: به اين مرد كه به سوى شما مي آيد بنگريد.
آن مرد مي گويد: نگاه كرديم ديدم مردى از انصار اســت آن گاه رسول خدا9 فرمود: 
از همين مرد امروز آنقدر خير و بندگى خدا باال رفته كه اگر بين همه اهل آســمان ها و 
زمين پخش شــود كمترين بهره مند از آن كسى است كه گناهان او آمرزيده و بهشت بر 

او واجب شود.
عرض كردند: مگر چه كرده است اين مرد؟

رســول خدا9  فرمود: برويد از خود او بپرسيد تا بگويد امروز چه عملى را انجام داده 
اســت؟ همه اصحاب به ســرعت نزد او رفتند و به او گفتند: بر تو گوارا باد اى مرد آنچه 
رســول خدا9 به تو مژده داده؛ امروز چه كردى كه خدا اين همه ثواب براى تو نوشــته 

است؟
آن مرد گفت: از خانه ام بيرون آمدم و دنبال كارى رفتم، اما تاخيرى پيش آمد ترسيدم 
كارم از دستم برود لذا با خودم گفتم آن كار را با نگاه كردن به صورت على بن ابيطالب7 
عوض مي كنم و دنبال آن كار نرفتم، من از رسول خدا9 شنيدم كه نگاه بر روى علي7 

عبادتست.
آن گاه رسول خدا9 فرمود: آرى به خدا سوگند نگاه به چهرة علي  بن ابيطالب عبادت 
است، و چه عبادتى از آن بهتر، سپس رسول خدا9 فرمود: اى بنده خدا! تو دنبال كسب 
دينار و درهم براى خانواده ات رفتى تا آن را بدست آوردى اما آن كار از دست رفت ولى 
به عوض آن، نگاه به صورت علي7 را انتخاب كردى اما با محبت و اعتقاد به فضل او، 
همانا اين كار تو بهتر و برتر از آن اســت كه همه دنيا پر از طالى سرخ باشد و تو آن ها 

را در راه خدا انفاق كنى،... 1

   335ـ پرچمدارى صحراى محشر  

وقتى رسول خدا9  مسلمانان را با هم برادر ساخت و بين آن ها صيغه برادرى جارى 
كرد، به علي7 فرمود: اى على! تو برادر منى، نســبت تو به من همچون هارون اســت 

نسبت به موسى؛ جز اين كه بعد از من پيغمبرى نمي آيد.

1. همان مدرك.
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اى على! اول كســى كه در روز قيامت خوانده شــود منم، كه در سمت راست عرش 
مي ايســتم و حله سبزى از حله هاى بهشتى مي پوشم و پس از آن پيغمبران الهى را يك 
به يك دنبال هم فرا مي خوانند و آن ها در دو صف ســمت راســت عرش خداوند در زير 

سايه آن بايستند و جامه هاى سبز بهشتى بر تن كنند.
آگاه باش! اى على! به تو خبر مي دهم كه امت من اولين امتى اســت كه در قيامت 
خداوند آن ها را محاسبه مي كند و تو را بشارت مي دهم كه تو اول كسى هستى كه دعوت 
مي شوى، سپس پرچم مرا كه حمد است به تو مي دهند و ميان آن دو صف آن را بدوش 
مي گيرى و آدم و همه مردم در روز قيامت در ســايه پرچم من هستند، كه درازى و بلند 

اين پرچم برابر با هزار سال راه است، نوك پرچم از ياقوت سرخ است...
اين پرچم سه نور دارد يكى در مشرق و ديگرى در مغرب و سومي  در وسط دنيا است 

و سه جمله بر آن پرچم نوشته شده است.
اول: بسم الله الرحمن الرحيم، دوم: الحمد الله رب العاملني، سوم: ال اله الله محّمد رسول 
الله، طول هر يك از اين جمالت هزار ســال مســافت و پهناى اين جمالت هزار سال 

مســافت مي باشد، يا على! تو پرچم را بر مي گيرى و حسن سمت راست توست و حسين 
سمت چپ... آن گاه جامه سبزى از جامه هاى بهشتى را بر تن مي كنى، ... علي جان!، به تو 

مژده دهم كه تو با من دعوت مي شوى و با من جامه بر تن كنى و با من زنده مي شوى. 1

   336ـ پيامبر تعهد گرفت  

شــخصى از ابو حمراء خادم رسول9 ســوال كرد: چگونه رسول خدا9  با علي7 
رفتار مي كرد آن را براى من بازگو كن؟ ابوحمراء گفت اى مرد آنچه ديده ام را مي گويم.

روزى رســول خدا9 به من فرمــود: اى ابوحمراء! برو و صد تــن از مردم عرب و 
پنجاه تن از مردم عجم سى تن از جماعت قبط و بيست تن از مردم حبشه را نزد من حاضر 
كن، من نيز طبق دســتور، اين جماعت را آماده كردم سپس فرمود: عرب ها را در صفى 
رديــف كن بعد از آن به دنبال آن عجم ها و بعد قبطى ها و بعد حبشــى ها در يك صف 

بايستند.

1. امايل شيخ صدوق، ص 382.
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آن گاه رسول خدا9 برخاست و حمد و ستايش خداوند را آغاز كرد، سپس فرمود: اى 
گروه عرب  و  عجم و قبط و حبش آيا شما اعتراف كرديد نيست معبودى جز خداى يگانه 
و محمّد بنده فرســتاده اوســت؟ آن ها جملگى گفتند: آرى  پيامبر9 سه بار اين مطلب 
را تكرار كرد آن ها هم تأكيد كردند، ســپس رسول خدا9  در مرتبه سوم گفت: خدايا تو 

گواه باش.
بعد پيامبر9 فرمود: شــما اعتراف كرديد،»ال اله اال الله و اىن محّمد عبده و رسول و ان 

عىل بن ابيطالب امرياملؤ منني و وىل امرهم من بعدى.«

آن ها گفتند: آرى )ما رسالت تو و واليت علي7 را قبول داريم( پيامبر9 سه بار به 
خداوند عرض كرد: خدايا تو گواه شهادت اين ها باش.

آن گاه فرمــود: اى على! برو كاغذ دواتى برايم بياور، ســپس آن را گرفت و بدســت 
علي7 داد و فرمود: بنويس. على!، عرض كرد چه بنويسم؟ فرمود: بنويس مردم عرب، 
عجم، قبط و حبشــى اعتراف كردند كه نيســت معبودى جز خدا و محّمد بنده و رسول 
اوست و على بن ابيطالب امير مؤمنان است و امام بعد از من؛ سپس رسول خدا9 آن عهد 

نامه را مهر كرد و به علي7 سپرد.
آن مرد به ابوحمراء گفت: باز هم برايم بگو، ابو حمراء گفت: روز عرفه رسول خدا9 
بيرون آمد و دست علي7 را به دست خود داشت سپس فرمود: اى گروه مردم! براستى 
خداى تبارك و تعالى امروز به شــما مباهات مي كند، اگر همه شما را بيامرزد، سپس رو 
بــه علي7 كرد و فرمود: تو را به خصــوص بيامرزد، بعد فرمود: اى على! نزديك من بيا  
علي7 نزديك رفت ســپس پيامبر9 فرمود... اى على! هــر كس با تو بجنگد با من 
جنگيــده و هر كه با من بجنگد با خدا جنگيده ، اى على! هر كه تو را دشــمن دارد، مرا 
دشــمن داشته اســت و هر كه مرا دشمن بدارد خدا را دشــمن داشته، و خدا او را بخت 

برگشته كند و به دوزخ ببرد. 1

1. امايل شيخ صدوق، ص382.
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   339ـ جايگاه صلوات  

رســول خدا9 يك روز به علي7 فرمود: اى علي جان به تو مژده اى بدهم؟ عرض 
كرد: بله، پدر و مادرم به فدايت، تو هميشه مژده دهنده اى به هر چيزى، حضرت فرمود: 
جبرئيل اخيراً به من خبر شگفت آورى داد، علي7 عرض كرد: يا رسول اهلل !  جبرئيل چه 

خبرى به شما داده است؟
حضرت فرمود: به من خبر داد كه هر كدام از امتم بر من صلوات بفرستند و دنبالش 
بر خاندانم نيز صلوات بفرســتد درهاى آســمان برويش گشوده شــود و فرشته ها هفتاد 
صلوات بر او فرســتند اگر چه گنهكار و خطا كار باشــد سپس گناهانش مثل برگ هاى 
درخــت در فصل پائيز بريزد، و خداى متعال بــه او مي فرمايد: »لبيك عبدى و سعد يك« 
و خداوند به فرشــتگان مي فرمايد: اى فرشتگانم! شما بر او هفتاد صلوات فرستاديد من 

هفتصد صلوات بر او مي فرستم. 1 

   340ـ روز شمار ُعْمر با بركت علي7  

روزى فاطمه زهرا3 خدمت پيامبر9 رسيد و از ضعف حال خود سخن گفت: پيغمبر 
به او فرمود: تو نمي دانى علي7 چه مقامي در نزد من دارد.

12 سال داشت كه كارهاى مرا اداره مي كرد.
16 سال داشت كه در كنارم شمشير مي زد.
19 سال داشت كه پهلوان ها را مي كشت.

20 سال داشت كه غم هاى مرا بر طرف كرد.
22 سال داشــت كه در قلعه خيبر را از جا كند در حالى كه 50 مرد نمي توانستند آن 

را بردارند.
چهره حضرت فاطمه3 از شــادى برافروخت تا اين كه نزد علي7 برگشت و به او 
فرمايش رســول خدا9  را گزارش داد. علي7 فرمود: چه حالى مي داشتى اگر پيامبر9 

1. وسايل الشيعه، ج 7، ص 204.
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همه تفضالت خدا بر من را برايت بيان مي فرمود. 1
)يعني اين همه الطاف الهى نيست مختصرى بود كه شنيدى(.

   341ـ پروراننده پيامبر9  

رسول خدا9   وقتى كه خبر وفات ابوطالب7 پدر بزرگوار على بن ابيطالب7 را شنيد بر 
سر جنازه عمويش حاضر شد و فرمود: اى عمو جان! در يتيمي پرستارم بودى و در خردسالى 
مرا پرورش دادى و در ســالخوردگى مرا يارى كردى، خدا تو را از من پاداش نيك دهد.

آن گاه پيامبر اسالم9 به علي7 دستور داد تا پدرش ابوطالب7 را غسل دهد. 2

   342ـ لقب الهى امير مؤمنان7  

ابن عباس مي گويد: از رســول خدا9 كه بر باالى منبر بود شنيدم، كه برخى از مردم 
قريش نمي پذيرند علي7 را امير مؤمنان ناميده اند حضرت فرمود: اى مردم! به راســتى 
خداوند مرا رسول قرار داد، و به من دستور داده كه علي7 را بر شما امير كنم، هر كس 
كه من پيغمبر او هســتم، على نيز امير اوســت... خداوند امر كرده كه من به شما بگويم 
تا او را اطاعت كنيد و به دســتوراتش عمل كنيد... احدى از شــما بر على امير نيست نه 
در زمــان حيات من و نه پس از وفات من، زيرا خداوند او را بر شــما امير قرار داده و او 
را امير المؤ منين ناميده اســت و كســى پيش از او به اين نام ناميده نشده است من آنچه 
را كه دســتور داشــتم درباره علي7 به شما رســاندم... 3 در اين فصل از كتب مختلف 
نقل هاي متعدد آورده شــد تا روشــن گردد اين لقب از اسماء اســتثنايي امام الموحدين 
علي  بن ابيطالب7 است تكرار اين موضوع به منزله عطري است خوش بو حقيقتًا كسي 

به يك بار بوئيدن عطر اكتفا نمي كند.

   343ـ مرز بين كفر و ايمان  

يك روز رسول خدا9 به اصحاب خود فرمود: اى اصحاب من! به درستى كه خداوند 

1. امايل شيخ صدوق.

2. امايل شيخ صدوق.

3. امايل شيخ صدوق.
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دســتور مي دهد شــما را به واليت على بن ابيطالب7 و پيروى و اطاعت از او چرا كه او 
ولى شما است، پس از من با علي7 مخالفت نكنيد كه كافر مي شويد، و از او جدا نشويد 
كه گمراه مي شويد به راستى خداوند علي7 را نشانه ميان نفاق و ايمان قرار داده است 
هر كس او را دوست دارد مؤ من است و هر كه دشمن بدارد منافق است، براستى خداوند 
علي7 را وصى من و نور بخش شما قرار داده پس از من؛ او ِسر نگهدار و گنجينه علم 

من و خليفه بعد من است، به خداوند از ظالمان در حق على شكايت مي كنم... 
هر كس مي خواهد چون برق جهنده از صراط بگذرد و بى حســاب وارد بهشت شود 
بايــد واليت او را بپذيرد، پس به دوزخ رود هر كه ترك واليت او كند، به عزت و جالل 
پروردگار ســوگند، على باب اهلل اســت كه جز از آن در نيايند، و اوست صراط مستقيم، و 

اوست كه در روز قيامت از واليتش پرسش مي شود.. .1 
و در روايتى ديگر آمده است كه:

ابى مســلم مي گويد: من با حســن بصرى و انس بن مالك به در خانه  ام سلمه آمديم، 
انس بر در خانه نشســت و ما وارد خانه شديم، حســن به ام سلمه گفت: درود بر تو اى 
مادرم! ام ســلمه پاسخ داد و پرسيد تو كيستى؟ گفت: من حسن بصريم، پرسيد براى چه 
در اينجا آمده اى گفت آمده ام حديثى از پيغمبر9 درباره علي7 برايم بگوئى، ام ســلمه 
گفت: به خدا برايت حديثى گويم كه با اين دو گوشم از رسول خدا9 شنيدم و با اين دو 

چشمم ديدم و گرنه كر و كور شوند و دلم آن را حفظ كرده. 
رســول خدا9 به علي7 فرمود: اى على! هر بنده اى كه خدا را مالقات كند و منكر 
واليت تو باشــد همچو يك بت پرست، خدا را مالقات كرده است، آن گاه حسن بصرى 

گفت: اهلل اكبر گواهى مي دهم كه علي7 موالى من و موالى هر مؤ من است... 2

   344ـ صحبت علي7 با خورشيد  

ابن عباس مي گويد: بعد از فتح مّكه پيامبر9 هجرت مســلمانان را لغو كرد و فرمود: 
بعد از فتح مكّه هجرتى نيســت، ســپس با پيامبر9 به هوازن رســيديم در اين هنگام 
َوَجلَّ را نســبت  پيامبر9 رو به علي7 كرد و فرمود: اى على! برخيز و كرامت خداى َعزَّ

1. امايل شيخ صدوق.
2. امايل شيخ صدوق، ص 315.
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به خود مالحظه كن، علي جان! وقتى آفتاب بر آمد با آن سخن بگو، ابن عباس مي گويد: 
به خدا ســوگند به احدى جز به علي7 رشــك نبردم به واسطه فضلش اال در آن روز؛ 
ابن عباس مي گويد: با خودم گفتم برويم ببينيم علي7 با آفتاب چطور ســخن مي گويد، 
چون آفتاب بر آمد علي7 برخاست و گفت: درود بر تو اى فرمانبر و اطاعت كننده خوب 
خداوند، آفتاب در پاســخ امام علي7 عرض كرد: درود بر تو اى برادر رســول خدا9 و 

وصى او و حجت خدا بر خلقش!!
ابن عباس مي گويد: در اين لحظه علي7 به ســجده افتاد و شــكر خداوند مي كرد، 
آن گاه به خداوند سوگند ديدم كه رسول خدا9 آمد و سر علي7 را بر گرفت و او را بلند 
كرد و دست خود را بر صورت على كشيد و گفت: حبيبم برخيز! تو اهل آسمان را از گريه 

خود گرياندى و خدا به وجود تو به حامالن عرش مباهات كرد. 1

   345ـ فرمان پيامبر 9 به ابر آسمان  

ابن عباس: گفت: ما با جمعى در حضور رسول خدا9 نشسته بوديم كه رسول خدا9 
با گوشه چشم خود به آسمان اشاره كرد و ما نگاه كرديم ديديم ابرى آمد و رسول خدا9 
آن را دو بار به سوى خود فرا خواند آن ابر آمد پايين، سپس رسول خدا9 ايستاد و دست 
ميــان ابر كرد و از ميان آن جام ســپيدى پر از خرماى تــازه بيرون آورد و آن ظرف در 
كف دست حضرت تسبيح مي گفت، بعد رسول خدا9 ظرف را به على بن ابيطالب7 داد، 
علي7 از آن خرما خورد، جام در كف دســت علي7 نيز تسبيح مي گفت، مردى گفت: 
يا رسول اهلل از جام تناول كردى و آن را به علي7 دادى در اينجا آن ظرف به اذن خدا 
به ســخن آمد و گفت: ال اله اال الله خالق الظلامت و النور، اى مردم بدانيد من هديه اى 

هستم به سوى پيغمبر از من كسى چيزى نخورد اال پيغمبر يا وصى آن. 2

   346ـ جايگاه معنوى على 7  

رســول خدا9 فرمود: خدا براى برادرم على بن ابيطالب7 فضائل بى شــمارى مقرر 
كرده هر كه يك فضيلت او را ذكر كند خدا گناهان گذشته و آينده اش را بيامرزد گر چه 

1. همان مدرك، ص589. 
2. امايل شيخ صدوق، ص492.
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با گناه جن و انس به محشــر آيد و هر كه يك فضيلت از او بنويســد تا آن نوشته بماند 
فرشــتگان برايش آمرزش جويد و هر كه به فضيلتى از او گــوش دهد، خدا گناهانيكه 
بــا گوش كرده بيامرزد و هر كه به فضيلتش نگاه كند، خدا گناهانى كه با چشــم كرده 

بيامرزد، سپس رسول خدا9 فرمود:
نگاه به على بن ابيطالب7 عبادت است و يادآوريش عبادتست و ايمان بنده پذيرفته 

نيست جز به واليت او و برائت از دشمنان او . 1

   347ـ محل دعاى پيامبر9  

پيامبر اسالم9 هر سپيده دم بر در خانه علي7 و فاطمه 3 مي ايستاد و به خداوند 
عرض مي كرد: )الحمد الله املحسن املجمل املنعم املفضل الذى بنعمته تتم الصالحات سميع 
سامع بحمد الله و نعمته و حسن بالئه عندنا نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من صباح النار 

نعوذ بالله من مساء النار الصلوة...( حمد مخصوص آن خداى محسن و نيكوئى است كه 

فضيلت بخش به نعمت خود اعمال صالحه را تمام كرده، سميع است و سامع، حمد خدا 
را بواســطه نعمت او، و حســن آزمايش او بر ما، پناه مي برم به خدا از دوزخ، پناه مي برم 
به خدا از بامداد دوزخ، پناه مي برم به خدا از شــام دوزخ، رحمت بر شما باد اى اهل بيت، 

همانا خدا خواسته پليدى را از شما ببرد اى اهل بيت و به خوبى شما را پاكيزه كند. 2

   348ـ گل خوش بوى محّمد9  

امام علي7 مي فرمايد: )حباىن رسول الله9 بالورد بكلتا يديه فلام ادنيته اىل انفى قال: 
اما انه سيد ريحان الجنة بعد االس؛ يعنى: رسول خدا9 با دو دستش گلى را به من هديه 

كــرد هنگامي كه آن را به بينى خود نزديك بردم آن حضرت فرمود: اين گل، بعد از گل 
آس، سرور گل هاى بهشت است.( 3

گل آس درختى است شبيه درخت انار كه برگ هايش سبز و خوش رنگ و گل هايش 
سفيد و خوشبو مي باشد.

1. امايل شيخ صدوق، ص201.

2. امايل شيخ صدوق، ص144.
3. عيون اخبار الرضا7، ص41.
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   349ـ فرشته اى از سه جنس   

رســول خدا9 فرمود: شــبى كه مرا به معراج بردند جبرئيل دســت مرا گرفت و به 
بهشــت برد و مرا به يكى از مسندهاى بهشت رســانيد. آن گاه يك دانه اى به من داد و 
چون آن دانه را دو نيم كردم حوريه اى از آن بيرون آمد كه مژگان چشمش چون پرهاى 
جلوي بدن كركس بود: به من گفت: درود بر تو يا احمد، اى رسول خدا، اى محّمد، گفتم: 
خداوند تو را مورد لطف قرار دهد، تو كيســتى؟ گفت: من راضيه و مرضيه ام خداوند مرا 
از ســه جنس آفريده، پائين تنم از مشك است و باالى آن از كافور و ميانه ام از عنبر و با 
آب زندگى خمير شــدم و خداوند فرمود: باش و من بودم و آفريده شدم براى پسر عم و 

وصى و وزير تو على بن ابيطالب.  1

   350ـ ممتازترين مرد اسالم   

امام صادق7 از قول پدرانش فرمود: رســول خدا9 روزي از منزل خود بيرون رفت 
و عبائى ســياه و تيره در تن داشت، سپس فرمود: اين عبا را دوستم، به من پوشاند آن كه 
صفي و عزيزم مي باشد، آن كه از طرف من ادا مي كند قرض مرا و وصى و وارث و برادر 
من اســت پيش از همه مؤمنان، مسلمان شده و در ايمان از همه مخلص تر، و از همه با 
ســخاوت تر است و پس از من سيد بشر است و سرور رو سفيدان است و امام اهل زمين 
اســت همانا او على بن ابيطالب است، آن گاه پيامبر9 از شوق او پياپى گريست تا ريش 

مباركش از اشك چشمش تر شد. 2

   351ـ از علي7 جدا مشو   

حذيفه بن اسيد غفارى مي گويد: از رسول خدا9 شنيدم كه فرمود: اى حذيفه! براستى 
حجت خدا بعد از من بر شما على بن ابيطالب7 است، كفر با او كفر با خداست، شرك به 
او شرك به خداست، شك در او شك در خداست، و الحاد در او الحاد در خداست، و انكار 
او انكار خداست، و او حبل اهلل المتين است كه بريدن او قطع شدنى ندارد، دو كس درباره 

او هالك شدند، دوست غلو كننده و كسى كه در حق او كوتاهى كند.

1. امايل شيخ صدوق.

2. امايل شيخ صدوق.
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اى حذيفه! از علي7 جدا مشــو، كه از من جدا مي شــوى و با او مخالفت مكن كه 
مخالفت با من است، علي7 از من است، و من از علي7 هر كس كه على را به خشم 
آورد، مرا به خشم آورده و هر كه او را خشنود سازد مرا نيز خشنود و راضى كرده است. 1

   352ـ جوانمرد مطلق   

امام صادق7 مي فرمايد: روزى يك عرب بيابانى نزد رسول خدا9  آمد، آن حضرت 
در حالى كه عباى گلى رنگ در تن داشــت او را پذيرفــت، عرب بيابانى عرض كرد: يا 
رســول اهلل9 آمدى پيش من همانند جوانمردان؟ و پيامبر9 فرمود: آرى منم جوانمرد 

و پسر جوانمرد و برادر جوانمرد.
عرب بيابانى عرض كرد: يا رسول اهلل9 خود جوانمردى اما چگونه است پسر و برادر 

جوانمرد بودن تو؟
َوَجلَّ را كه مي فرمايد: )گروهى گفتند:  رسول اهلل9 فرمود: نشــنيدى قول خداى َعزَّ
شــنيديم نوجوانى از مخالفت با بت ها سخن مي گفت: كه او را ابراهيم مي گويند( و من 
پســر ابراهيم هستم و اما برادر جوانمرد هستم زيرا در روز احد منادى از آسمان ندا كرد، 
نيست شمشيرى جز ذوالفقار و نيست جوانمردى جز على، و على بن ابيطالب7 برادر من 

است و من برادر او. 2

   353ـ حيله زن يهودى   

علي7 مي فرمايد: يهوديان عصر پيامبر9 نزد زنى يهودى بنام عبده آمدند و گفتند: 
تو مي دانى كه محّمد پشت بنى اسرائيل را شكسته و يهوديت را ويران كرده همه اشراف 
يهود اين زهر را آماده كردند و در مقابل اين كه تو اين گوســفند را با اين زهر آلوده كنى 
و به محّمد بخورانى مزد شايانى خواهند داد آن زن گوسفند را بريان كرد و همه رؤ ساى 
بنى اســرائيل را به خانه دعوت كرد و نزد رسول خدا9 آمد و گفت يا محّمد! همه يهود 
را به خانه خود دعوت كردم و تو هم با يارانت مرا ســرافراز كن، رسول خدا9 به همراه 
من )على( و ابو دجانه و ابو ايوب و ســهل بن حنيف و جمعى از مهاجرين به منزل او آمدند 

1. امايل شيخ صدوق، ص197.

2. امايل شيخ صدوق، ص200.
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و چون وارد شــدند زن گوسفند بريان شده را خدمت رسول خدا9 آورد، يهوديان حاضر 
در جلســه بينى هاى خود را بسته بودند و به پا ايســتاده بودند و به عصاهاى خود تكيه 
زده بودند، رسول خدا9 فرمود: بنشينيد آن ها گفتند: چون پيغمبرى به دين ما آيد ما به 
خود اجازه نشســتن نمي دهيم و بد مي دانيم كه نفس هاى ما به او برسد و او را آزار دهد، 
علي7 مي فرمايد: آن ها دروغ گفتند، بلكه بينى هاى خود را به واسطه ترس از نفوذ بخار 
زهر بســته بودند چون گوسفند را خدمت رسول خدا9 آوردند دست مسموم آن گوسفند 
به ســخن در آمد و گفت: يا رســول اهلل صبر كنيد مرا مخور من مسمومم، رسول خدا9 
عبده را خواست و فرمود: براى چه مرتكب اين عمل شدى، او گفت: با خود گفتم اگر او 
پيغمبر خدا باشــد اين كار من به او زيانى نخواهد رساند و اگر دروغگو و يا جادوگر باشد 
قوم خود را از او راحت كرده ام، جبرئيل در اين هنگام فرود آمد و گفت: اى رسول خدا9 
خداوند ســالمت مي رســاند مي فرمايد بگو بنام خدا... پيامبر9 بعد از خواندن آن دعا و 
آيه قرآن به ياران خود هم نيز ســفارش كرد تا آن دعا را بخوانند، سپس فرمود: همه را 

بخوريد، سپس دستور داد تا حجامت كنند. 1

   354ـ شيوه هاى رزمي  و اطالعاتى در جنگ  

شورشــيان »سالســل« 2 قله ها را گرفته و راه ها را ناامن كــرده بودند و به كاروان ها 
يورش مي بردند پيامبر اســالم9 ابتدا ابابكر را با 700 نيرو به ســوى دشمن اعزام كرد 
اما او موفق نشــد و قبل از برخورد نظامي  با كمين دشمن رو به رو شد و با دادن تعدادى 
كشته و مجروح از ميدان فرار كرد، بار ديگر پيامبر9 عمر را به ميدان آن ها فرستاد كه 
او نيز بازگشــت، عمر و عاص گفت: يا رســول اهلل9 جنگ با حيله و نيرنگ توأم است 
مرا بفرست پيامبر 9 او را اعزام كرد و او نيز مانند آن دو نفر شكست خورد و فرار كرد.

رسول خدا9 فرمود: تنها على است كه از برابر دشمن فرار نمي كند.
لذا رسول خدا9 علي7 را به ميدان با آن ها فرستاد علي7 با شيوه و تاكتيك هاى 
نظامي  حساب شــده اى به جنگ با شورشيان سالسل حركت كرد ابتدا حضرت از جاده 
اصلى كه زير نظر ديده بانان دشــمن قرار داشــت راه نپيمود و نيروهاى خود را از بيراهه 

1. امايل شيخ صدوق، 224.
2. داستان جنگ سالسل در داستان هاي اين كتاب نيز بيان شده است. 
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حركت داد، سپس شب ها راه مي رفت و روزها پنهان مي شد و كمين مي گرفت.
عمر بن خطــاب و خالدبن وليد، بارها و بارها به حضــرت اعتراض كردند كه اين چه 

شيوه اى است؟
آن ها بارها گفتند: اين جوان! ما را در ميان مار و عقرب و درندگان بيابان به كشــتن 

مي دهد و در طول راه عمر و عاص و ابابكر نيز اعتراض كردند.
اما امام به اعتراض آنان توجهى نكرد تا آن كه شــب هنگام نزديك منطقه دشــمن 
رســيد، آن گاه امام دستور دادند زنگوله ها را از گردن شــتران باز كنند و دهان اسبان را 

نيز ببندند تا صداى زنگوله ها و شيهه اسبان دشمن را متوجه حضور لشكر اسالم نكند.
آن گاه به نيروهاى خود فرمان داد كه با استفاده از تاريكى شب اطراف قلعه شورشيان 

را تصرف كنند و دشمن را در محاصره بگيرند.
صبح هنگام بعد از نماز صبح پوزبند اســب ها را باز كردند و صداى تكبير و شــيهه 
اســبان دشمن را وحشت زده بيدار كرد آن ها فهميدند كه سپاه اسالم تهاجم را آغاز كرد 
و تعداد كثيرى از شــجاعان دشــمن به دست علي7 كشته شدند و سپس تسليم شدند 
و تعداد بســيارى از آن ها نيز مسلمان شدند و سپاه اسالم پيروزمندانه به مدينه بازگشت، 
ام ســلمه مي گويد: رسول خدا9 در منزل من خوابيده بود كه ناگهان بيدار شد، گفتم: يا 
رسول اهلل9 شما را چه مي شود؟ فرمود: جبرئيل نازل شد و خبر پيروزى علي7 را آورد 

و سوره عاديات نازل شد. 1

   355ـ عذاب بر آن ها وارد مي شود زمانى كه... 

على بن ابيطالب 7 از پيغمبر 9 نقل كرده است كه فرمود: هر گاه امت من به پانزده 
گناه آلوده شوند عذاب بر آن ها نازل شود. پرسيدند: چه گناهانى فرمود:

به پدر و مادر جفا كنند و به رفيق خود خوش رفتارى نمايند؛ در مســاجد ســر و صدا 
كنند؛ لباس ابريشم بپوشند، كنيزان خواننده تهيه كنند؛ ساز بزنند....  2

1. بحارأالنوار، ج،41، ص91.
2. نصايح.
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   356ـ شمارش مورچگان  

ابــوذر غفارى مي گويد: من با حضرت علي7 براى انجام كاري، به مقصدى حركت 
كرديم تا اين كه به بيابان وسيعى كه در آن مورچگان زياد مانند سيل روان بودند رسيديم 
از عظمت اين منظره و اين ســيل مورچه تعجب كردم و گفتم اهلل اكبر چقدر بزرگ است 

آن خدايى كه شمارش اين مورچگان را مي داند و از عدد آن ها مطلع است.
حضرت اميرالمؤمنين 7 فرمود: اين سخن را مگو. بلكه بگو )جل باريه( چقدر بزرگ 
است آن خدايى كه آن مورچگان را آفريده است. بعد امام ادامه داد: سوگند به آن خدايى 
كه تو را آفريده و صورت بندى كرده اســت من شمارش آن ها را مي دانم و نر آن ها را از 

َوَجلَّ مي شناسم.1 ماده آن ها به اذن خداى َعزَّ

1. تاويل االيات، ص479.





فصل سوم 

 دوران خانه نشينى امام علي7 

واغضیـت علـی القـذی و رشبـت علی 

الشـجا و صـرت علـی اخـذ الکظم.

بـر هـم  بـا خـار در چشـم  ناچـار 
اسـتخوان  کـه  گلویـی  بـا  و  نهـادم 
شکسـته در آن گیـر کـرده بـود جام 

نوشـیدم. را  حـوادث  تلـخ 

نهج البالغه، خطبه 26

امام علی7 دردمندانه بعد از ارتحال رسول خدا9فرمود:
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   357ـ دنيا و على بن ابيطالب 7  

علي7 فرمود: در باغ فدك كه به فاطمه  3 رســيده بود در بعضى مزارع آن به كار 
مشــغول بودم. ناگاه زنى را ديدم در نهايت جمال و غايت دلربائى و او را تشبيه به بثينه 
نمود )او در جمال ضرب المثل عرب بوده( آن زن به من گفت: اى پســر ابوطالب7 مرا 
همسر خود كن تا خزينه ها زمين را به تو بنمايم كه داراى و ملك شوى تا پس از خودت 
فرزندانت نيز بهره مند و ملك دار شوند به او گفتم: تو كيستى تا از خانواده ات خواستگارى 

كنم. گفت: منم دنيا. علي7 فرمود باز گرد و شوهر ديگر بجوى.
آن گاه حضرت مشغول كار خود گشت، اشعارى به اين مضمون فرمود:

»به حقيقت بى بهره شــده هر كه دنياى فرومايه او را فريفت، و دنيا اگر فريبد قرن ها 
ســود ندهد، دنيا آمد نزد ما به شكل بثينه و آرايش او )دنيا( مثل آن شمايل بود، گفتم او 
را، غير مرا بفريب زيرا من از دنيا ســيرم و نادان نيستم، و نيستم من در دنيا پيوسته زيرا 
محّمد9 افتاد در خاك ميان آن ســنگ ها )يعنى پس از مردن محّمد9 دلبستگى من 
به دنيا بى جاست( گيرم دنيا بياورد براى من گنج ها و زرها و مال هاى قارون و پادشاهى 
قبيله ها را، آيا اين طور نيســت كه بازگشــت همه آن ها به نيستى است و مطالبه خواهد 
شــد از نگاه دارندگان آن ها به دشــمني ها، اى دنيا غير مرا بفريب زيرا من راغب نيستم 
به آنچه در تست از عزت و ارجمندى و ملك و عطا، و به حقيقت نفس من راضى است 
به آنچه روزى ام شــده، كار تو اى دنيا با اهل بدي ها و سختي ها همراه است، من از روز 

قيامت ترسانم و از عذاب هميشگى.«
و مـاِهَى اِْن غَّـرت ُقروناً بــِنائٍل لَــَقد خـاَب من غرته ُدنْيا َدنيٌه    

َو ِزيـَنَتها فـى مـثل تِـلَْك الّشامئِِل اَتَــْتنا َعـىل ِزىِّ الــعزيز بُــَثْيَنَة    

َعزوٌف َعِن الُّدنيا و لسُت ِبجاهٍل نى   َفُقلَْت لَـها ُغـرى ِسَواى فـَاِنَـّ  

اََحـلَّ صـَريعاً بـني تِـلـَْك الْـَجنادِل نــيا فاِنَّ محّمداً   و مـا اَنــَا و لدُّ  

و امــواِل قـاُروَن و ُملـِْك الـقبائِل وَهـْبها اتـتنى ِبالْـكُُنوز و ُدرِّهـا    

و يـطلب مـن ُخـزآن ها بالـطوائِل اَلَْيـَس جـميـعـاً لِلفـناء َمُصـريها    

بـام فيك ِمـن ُمـلٍك وعـزِّ و نـائٍل َفـُغرى ِسواَى إِنّـَنى غـري راغـٍب    

فـََشانِك يـا ُدنـيا و اَْهـَل الـَْغوائـِل و قد قنعت نَْفىس مبا قد ُرزِْقُتُه    

و اَْخــىش َعـذاباً دائـامً َغـرْي زائـٍل1 َفـــاىن اخــاُف اللَه يــوَم لِــقائِه    

1. كشف الریبه، شهيد ثاني / بحارأالنوار ج72، ص363.
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   358ـ چهار غم بزرگ  

روزى اميرمؤمنان علي7 از خانه بيرون مي آمد ســلمان او را ديد و به اســتقبالش 
شــتافت امام علي7 به سلمان فرمود: سلمان چگونه صبح كردى؟ سلمان گفت: صبح 
كردم در حالى كه چهار غم دارم. امام علي7 فرمود: آن چهار غم چيست؟ سلمان گفت: 
1. غم اهل خانه كه از من نان و خواسته هاى نفسانى مي خواهند؛ 2. غم خالق كه اطاعت 
از من مي خواهد؛ 3. غم شــيطان كه گناه از من مي خواهد و 4. غم عزرائيل كه روح را 

از من مي خواهد.
امام علي7 به سلمان فرمود: بر تو بشارت باد كه براى هر يك از اين غم ها پاداشى 
مي برى روزى به حضور رسول خدا9 رفتم و به من فرمود: چگونه صبح كردى؟ عرض 
كردم: صبح كردم در حالى كه تهى دست هستم و جز آب چيزى ندارم و در مورد گرسنگى 
حسن و حسين7 غمگينم. آن حضرت به من فرمود: اى علي غم عيال پوششى است از 
آتش؛  و اطاعت خالق مايه امان از عذاب است و استقامت در راه اطاعت خدا جهاد است 
و بهتر از عبادت شصت ســال مي باشــد، و غم مرگ كفاره گناهان است و بدان اى علي 
رزق هاى بندگان برخداســت و غم تو براى عيال به تو سود و زيان نمي رساند جز اين كه 

به خاطر اين غم پاداش مي يابى و همانا شديدترين غم ها غم عيال است. 1

   359ـ اموال کعبه  

عمر بن خطاب در دوران خالفتش داخل كعبه شد وگفت نمي دانم گنجينه و سالح هاي 
اين خانه را به همين حال بگذارم يا آنكه در راه خدا آن ها را تقســيم كنم؟ علي7 به او 
فرمود: از اين مطلب بگذر صاحب اين كار تو نيســتي صاحب آن مردي از ماست جواني 

از قريش در آخرالزمان آن را در راه خدا تقسيم خواهد كرد.

   360ـ تفسير قرآن نمي دانم  

از ابوبكر راجع به آيه »و فاكهة و ابا« 2 سؤ ال كردند كه معنى »ابا« چيست؟
ابوبكر گفت: كدام آسمان را سايه ي سرم قرار دهم و كجاي زمين مرا در خود گيرد، 

1. بحارأالنوار، ج76، ص16.
2. سوره عبس، آيه 31.
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اگر بگويم در تفســير كالم خدا علمي ندارم، من »فاكهة« را مي دانم چيست ولى »ابا« را 
خدا مي داند.

اين خبر به علي7 رسيد فرمود: سبحان الله آيا نمي داند »ابا« گياه را گويند و حيوانات 
از آن منتفع مي شــوند خداوند مي فرمايد: به شما و حيوانات شما، و آنچه آن ها را تقويت 

كند انعام كردم آن ها )حيوانات( بدن ها و نفس هاى شما را تقويت كند.1

   361ـ شرابخوار در دستان على7 

وليد بن عقبه كه برادر مادرى عثمان بود توســط عثمان حاكم و اســتاندار كوفه شد 
وليد بواســطه مي گسارى، صبح هنگام با حالت مستى در مسجد جامع كوفه آمد و طبق 
معمول با مردم نماز جماعت گزارد در اثناى نماز بناى بد مســتى نهاد و اشــعار عاشقانه 
خوانــد و چون به حال خود نبود به جاى دو ركعت چهار ركعت نماز صبح خواند ســپس 
رو به جماعت پشــت سر خود كرد و گفت: امروز نشاط خوبى دارم اگر بخواهيد مي توانم 

زيادتر هم بخوانم؟!
وليد اســتفراغ كرد و سپس بيهوش به زمين افتاد جمعى از حاضران كه ناظر اوضاع 
بودند انگشتر استاندار مست را از دستش خارج كردند يكى از اين چند نفر جندب بن زهير 
بود وقتى به عثمان قضيه را گفت: عثمان او را با تازيانه زد آن ها پيش عايشــه رفتند و 
بى اعتنايى عثمان را به حركت زشــت وليد عنوان كردنــد، و بعد خدمت علي7 رفتند. 
علــي7 نزد عثمان آمد و فرمود: اجراى حكم الهــى را درباره تبهكاران تعطيل نمودى 
و افرادى را كه شــهادت به فسق برادرت وليد دادند كتك زدى و احكام خدا را دگرگون 
ســاختى با اين كه عمر بن خطاب به تو دستور داد مردان بنى اميه و مخصوصًا اوالد ابى 

معيط را بر گردن مردم مسلط مكن! چرا اين فاسق را بر سر مردم مسلط كردى؟!
عثمان پرســيد: اكنون نظر شما چيســت و چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: بايد فورى 
وليد را از حكومت كوفه عزل نمائى و ديگر هيچ كارى به وى محّول نكنى، سپس شهود 
را احضار كن اگر گواهى آن ها از روى گمان و دشــمنى نبود بايد حد شرابخوار را درباره 

وليد جارى نمايى.
عثمان؛ ســعيد بن عاص را اســتاندار كوفه كرد؛ وليد وقتى وارد مدينه شد نزد عثمان 

1. تفسري كشاف / ارشاد شيخ مفيد، ج1، ص200.
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رســيد عثمان  وليد را خواست و لباس فاخرى )به جاى لباس محكومين( به وى پوشانيد 
و با كمال عزت او را در اتاقى نشــانيد آن گاه اعالم كرد هر كس مي خواهد برود و او را 

حد بزند!
هــر كس براى حــد زدن او مي رفت وليــد او را به ياد خويشــاوندى خود با خليفه 
مي انداخت و مي گفت: دســت از من بردار و خليفه را نسبت به خود خشمگين مساز، و او 

هم خوددارى مي نمود.
همين كه علي7 اين صحنه ســازى را ديد، سخت خشمگين شد و تازيانه به دست 
گرفت و در حالى كه فرزند بزرگش امام حسن7 نيز در خدمتش بود وارد اتاق شد. وليد 
باز همان سخنانى كه به ديگران گفته بود و آن ها را فريفته و مرعوب كرده بود به زبان 
آورد، علي7 فرمود: ساكت باش! بنى اسرائيل چون اجراى حدود الهى را تعطيل نمودند 
نابود شدند اگر من هم به خاطر خويشاوندى تو با خليفه از اجراى حدود الهى صرف نظر 
كنم مؤ من نيســتم وليد كه ديد حضرت مصّمم اســت او را حد بزند برخاست تا از چنگ 
حضرت فرار كند ولى علي7 او را گرفت به زمين كوبيد آن گاه با تازيانه اى كه دو شاخه 
داشــت وليد را به زير ضربات محكم و پى در پى خود گرفت و 80 تازيانه به او زد. عثمان 
كه هيچ انتظار به زمين زدن برادرش، آن هم در حضور خود او را نداشــت گفت: يا على! 
تو حق ندارى كه با وليد اين طور رفتار كنى حضرت فرمود: وليد شراب خورده و مرتكب 
فســق گرديده و مانع شده كه حكم خدا جارى شود او شايسته كيفرى بيش از اين است 

كه ديدى. 1

   362ـ ثروت امام على7  

امــام صادق7 فرمود: حضرت علي7 روزى از كنار جمعى از قريش عبور مي كرد، 
آن هــا وقتى پيراهن كهنه و پاره آن حضرت را ديدند اظهــار كردند كه علي7 فقير و 
تهيدســت است و بر اثر فقر پيراهن پاره پوشــيده است، هنگامي كه امام علي7 سخن 
آن ها را شنيد به متصدى نخلستان هاى احداثى خود فرمود: امسال خرماها را به فقرا نده 
بلكه خرماها را به بازرگانان بفروش و پول آن ها را در همان انبارى كه خرماها را در آنجا 

جمع مي كردى بگذار.

1. صحيح مسلم، مسند احمد حنبل، اسد الغابه.
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متصدى طبق دستور علي7 رفتار نمود آن گاه جوالى پر از پول تهيه شد و آن را در 
انبار گذاشت.

ســپس علي7 براى همان هايى كه حضرتش را تهيدست مي پنداشتند، پيام فرستاد 
و آن هــا را دعوت كرد آنان به حضور علي7 آمدند، بعد امام براى پذيرائى، خرما طلبيد 
متصــدى براى آوردن خرما از انبار باال رفت هنــگام پائين آمدن پايش به جوال خورد و 

جوال پاره شد و پول هاى زياد آن در زمين پخش گرديد.
آن افراد از روى تعجب گفتند: »ما هذا يا ابالحسن؛ اى على! اين پول هاى زياد چيست؟«

آن حضرت در پاسخ آن ها فرمود:  »هذا مال من ال مال له؛ اين مال كسى است كه مال 
ندارد!« سپس جلو چشم آن ها، آن پول ها را تقسيم كرده و براى مستمندانى كه هر سال 
برايشــان خرما مي فرستاد، فرستاد و به آن ها نشان داد كه ساده زيستى علي7 به خاطر 

فقر آن حضرت نيست. 1

   363ـ خليفه خواهد شد  

وقتى كه آن گروه شــش نفره براى تعيين خليفه پس از عمر بن خطاب در خانه، شورا 
گرفتند. مقداد بن اســود كه از ياران ممتاز و مخلص علي7 بود آمد و به آن ها گفت: مرا 
نيز با خود شركت دهيد كه من براى رضاى خدا نصيحتى داشته و خيرى برايتان در نظر 
دارم، آن ها نپذيرفتند، مقداد گفت: پس الاقل بگذاريد سرم را در خانه داخل كنم و سخنى 

از من بشنويد، آن ها اين را هم نپذيرفتند آن گاه گفت:
حال كــه نمي پذيريد پس با آن مردى كه در جنگ بدر حضور نداشــته، و در بيعت 

رضوان شركت نكرده و در جنگ احد فرار نموده بيعت نكنيد و او را خليفه نكنيد.
در اينجا عثمان كه جزو جلســه بود گفت: هان به خدا ســوگند اگر زمام حكومت را 
بدســت بگيرم تو را به صاحب اوّلت بر مي گردانم. چون مرگ مقداد فرا رســيد گفت: به 
عثمان خبر دهيد كه من به صاحب اول و آخرم بازگشتم. چون خبر مرگ وى به عثمان 
رســيد آمد تا بر ســر قبرش رسيد و ايستاد و گفت: خدا تو را رحمت كند خوب بودى هر 

چند كه... 2

1. سفينة البحار، ج2، ص558.
2. امايل شيخ مفيد / بحارأالنوار، ج30، ص240.
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    364ـ ديدگاه پدر ابوبكر درباره خالفت فرزندش  

سعيد بن مســيب مي گويد: چون پيامبر اســالم9 رحلت نمود شهر مّكه از اين خبر 
ناگوار به لرزه افتاد، ابوقحافه )پدر ابوبكر( گفت: چه خبر است؟

گفتند: رسول خدا9 وفات يافته اســت. گفت: چه كسى زمام امور خالف را بدست 
گرفته؟ گفتند: پسر تو ابوبكر!!!

گفت: آيا بنى شــمس و بنى مغيــره )دو قبيله از عرب( به ايــن امر )خالفت( راضى 
شدند؟ گفتند: آرى، گفت: براى آنچه خدا بخشيد. جلوگيرى نيست، و نسبت به آنچه خدا 
بازداشته بخشنده اى نباشــد، چه عجيب است اين امر، شما )بنى عبد شمس و بنى مغيره( 
در امر نبوت نيز با پيامبر خدا 9  به نزاع و جنگ برخاستيد و در امر خالفت )كه به ناحق 

غصب شده( با مسالمت عمل كرديد و آن را پذيرفتيد!!
البته كه اين از مشكالت روزگار است كه گريزى از آن نيست. 1

   365ـ نامه ابوبكر به پدر  

وقتى كه ابوبكر خليفه شــد به پدر خود » ابو قحافه« نامه اى نوشــت كه بسيار قابل 
توجه و تعمق است. و اما مضمون نامه:

»اين نامه اســت از خليفه رسول خدا9 به سوى ابوقحافه اما بعد؛ بدرستى كه مردم 
راضى به خالفت من شدند، پس امروز خليفه خداوند هستم و اگر تو به سوى من بيايى 
از براى تو خوب خواهد بود!! « وقتى پدر ابوبكر نامه پسرش را خواند به حامل همراه نامه 

گفت:
چه چيزى باعث شد كه مردم از خالفت علي7 سر باز زنند؟

نامه رسانِ ابوبكر به ابو قحافه گفت: علي7 كم سن بود و بسيارى از بزرگان قريش 
بدست او كشته شده بودند و ابوبكر از علي7 در سن و سال بزرگتر بود لذا به اين جهت 

پسر تو را خليفه خدا كردند.
ابو قحافه گفت:

اگر امر امامت و خالفت به ســن و سال اســت، من در سن بزرگترم از ابوبكر، پس 
من ســزاوارترم بدرستيكه بر علي7 ظلم كرده اند و حق او را غصب كرده اند. من شاهد 

1. امايل شيخ مفيد، ص90.
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بودم كه رســول خدا9 در حضور ما با علي7 بيعت كرد و امر كرد به ما كه با علي7 
بيعت كنيم.

سپس ابوقحافه جواب نامه پسرش ابوبكر را چنين نوشت:
»نامه تو به من رسيد و يافتم مضمون آن نامه را.

اى مرد احمق! بعضى از مطالب در نامه تو با بعضى ديگر آن تناقض دارد؛
تو يك بار مي گويى من خليفه خدا هســتم و يك بار مي گويى خليفه رســول و يكبار 

مي گويى كه مردم مرا انتخاب كردند و به امر خالفتم راضى شدند«
سپس او را از اين امر زشت بسيار منع كرد و تصريح كرد كه انتخاب خليفه با خداست 

نه با رأى مردم!!!. 1

   366ـ چرا قصاص دو بار انجام شود  

مردى توسط شــخص ديگرى كشته شد، برادر مقتول شخص قاتل را نزد عمر برد، 
عمر بن خطاب حكم كرد كه برادر مقتول شــخص قاتل را قصاص كند و بكشــد؛  برادر 
مقتول، شــخص قاتل را به قدرى زد كه يقين پيدا كرد او را كشته است و او از دنيا رفته 
اســت. لذا جسم او را رها كرد و رفت، اولياى قاتل، او را برداشته دريافتند كه زنده است 
به درمان او پرداختند و او را مداوا كردند. بعد از مدتى حال قاتل خوب شــد، برادر مقتول 
وقتى او را سالم ديد مجدد مدعى قصاص و كشتن او شد. عمر بن خطاب نيز دوباره حكم 
قتل وى را صادر كرد. نزاع آن ها ادامه داشــت تا اين كه مطلب به عرض حضرت علي7 
رسانده شــد و از آن حضرت درخواست قضاوت كردند. امام 7 نزد عمر رفت و حكم او 

را لغو كرد و فرمود:
ابتدا قاتل بايد شــكنجه هايى را كه توســط برادر مقتول بر او وارد شده قصاص كند. 
سپس او را بكشد، برادر مقتول چون جان خود را در خطر ديد از قصاص صرف نظر كرد. 
آن گاه عمر در پايان ماجرا دست به دعا برداشت و گفت: سپاس خداى را، يا اباالحسن! شما 

خاندان رحمت ايد. آن گاه گفت: اگر علي7 نبود عمر هالك مي شد. 2

1. احتجاج طريس، ج1، ص115.
2. تهذيب االحكام، ج1، ص278/ كايف، ج7، ص360.
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   367ـ شهيدى بر نخل خرما  

ُرشــيد از اصحاب و ياران خاص على بن ابيطالب7 و صاحب اسرار آن حضرت بود و 
از ايشان علم باليا و منايا را آموخته بود. روايت كرده اند روزى حضرت امير7 با اصحاب 
خود به نخلســتانى آمد و در زير درخت خرمايى نشست و از ميوه آن درخت تناول كرد. 
رشــيد عرض كرد: چه نيكو رطبى بود. حضرت فرمود: كه اي رشيد! تو را بر اين درخت 
به دار خواهند كشيد. از آن پس رشيد آن درخت را آبيارى مي كرد تا آن گاه كه درخت را 
قطع كردند و دانســت كه مرگش نزديك است. چندى بعد  ابن زياد او را احضار كرد و از 
او خواست كه از امام علي7 پيروى نكند. اما وى اعتنايى نكرد. ابن زياد از او پرسيد كه 
امام عاقبت تو را چگونه خبر داده است. رشيد گفت:  امام فرمود: دست ها و پاها و زبانم را 

خواهى بريد. ابن زياد به تصور باطل خود دانست دروغ امام را افشاء كند.
لذا دســتور داد دســت ها و پاهاى او را ببرند و زبانش را سالم نگاه دارند. اّما پس از 
مدتى متوجه شــدند او از حال و آينده مسلمانان سخن مي گويد و نزديك است كه مردم 
را بر ابن زياد بشوراند پس ابن زياد دستور داد زبان رشيد هجرى را نيز بريدند و او را شهيد 

كردند.1

   368ـ او را رو سفيد مي بينم!!   

هنگامي كه خليفه دوم براى فتح بيت المقدس با اصحابش به مشــورت نشست، نظر 
آنان را نپســنديد و چون با حضرت علي7 مشــورت كــرد و راهنمايى آن حضرت را 

دريافت، آن را پذيرفت. آن گاه رو به اصحابش كرد و گفت:
من جز به مشــورت و سخن علي7 رفتار نمي كنم و او را در مشورت مي ستايم و او 

را رو سفيد مي بينم. 2
و زمانى كه ابوبكر قصد لشكر كشــى به شــام را كرد به مشــاوره با اصحاب خويش 
پرداخت، لكن نظر آنان را نپســنديد و چون با علي7 مشورت كرد، پيشنهاد حضرت را 
پذيرفــت و رو به مردم كرد و گفت: اين علي7 وارث علم پيامبر9 اســت هر كه در 

1. بحارأالنوار، ج42، ص137.
2. فتوح الشام، ازدي بصري، ص3، ص148.
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راستى او شك كند منافق است. 1 و خليفه دوم مي گفت: »خداوند مرا رها نكند در شهرى 
كه ابوالحسن در آن نباشد و مرا رها نكند در شرايطى كه او بر آن نباشد.« 2

   369ـ حق با علي7 است  

مــردى در نزد عمر، امام علي7 را بــه خود خواهى متهم كرد، خليفه دوم رو به آن 
مرد كرد و گفت: كســى مانند على7 حق دارد كه تكبر ورزد به خدا سوگند اگر شمشير 
او نبود، اســاس اســالم استوار نمي شــد، عالوه بر آن او داناترين فرد اين امت است در 
قضاوت، و با ســابقه ترين و شريف ترين آنان است. 3 لذا خليفه دوم براى دريافت خراج از 
پيــروان اديان ديگر طبق نظر حضرت علــي7 عمل مي كرد 4 و بارها عمر در نزد مردم 

مي گفت: زنان عاجزند تا كسى چون علي7 را به دنيا آورند. 5

   370ـ اولين شهيد  

مالك بن نويره از صحابه رســول اكرم9 و از ياران باوفاى امام علي7 اســت. او از 
پيامبر9 شــنيده بود كه مقام جانشــينى از آن على بن ابيطالب7 است. پس از ارتحال 
پيامبر9 وارد مدينه شد تا جانشين راستين رسول خدا9 را بيابد. چون ابوبكر را بر منبر 
ديد از او ســؤ ال كرد كه تو آن برادر تميمي ما نيســتى؟ و چون جواب آرى شنيد؛ گفت: 
براي وصى حضرت رسول9 )علي7 ( چه پيش آمده كه مرا به واليت او امر كرده اند؟ 
وقتى براى او ماجراى خالفت را تعريف كردند و او ديد حضرت علي7 خانه نشين شده 
اســت گريست و گفت: هيچ كارى حادث نشده بلكه شما در كار پيامبر اسالم9 خيانت 
كرده ايد. ســپس رو به ابوبكر مي كند و مي گويد: چه كســى تو را بر اين منبر باال برده؟ 
آن گاه ابوبكر فرمان داد او را بيرون كنند، مي گويند قنفذ و خالدبن وليد برخاســتند و او را 
از مســجد بيرون كردند و او در حالى كه بر اسب خويش سوار مي شود بر پيامبر اكرم9 
درود مي فرستاد. شيعه و سنى نقل كرده اند كه چند روز بعد مالك به دست خالدبن وليد و 

1. همان مدرك.
2. كنزالعامل، ج3، ص179.

3. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج3، ص115.
4. الخراج، ابويوسف، ص29.
5. خوارزمي، املناقب، ص10.
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طبق فرمان ابوبكر كشته شد البته مالك مردي شجاع و جنگجو بود و بر اثر سوگندهاي 
مكرر خالد خود را تســليم وي كرد خالد وقتي با حيله بر او پيروز شــد سر او را جدا كرد 
آن گاه آن سر را زير ديگ آتش گذاشتند و در همان شبي كه او را كشتند خالد با همسر 
او همبستر شد و طايفه مالك را كشت و زنان ايشان را اسير كرد و به مدينه آورد. آنهم به 
علت صرفا نپذيرفتن حكومت و خالفت ابوبكر؟!!! البته امام مكرر درخواست قصاص خالد 
را كرد كه با نپذيرفتن آن ها مواجه شــد خالد بعدها نيز قصد كشــتن امام علي7 را در 

صف نماز جماعت داشت كه به آن نيز اشاره خواهد شد.

   371ـ احتجاج امام علي7 با ابوبكر  

حضرت امام صادق7 از پدرانش روايت مي كند، چون ابوبكر پايه هاى خالفت خود 
را محكــم يافت جهت عــذر آوردن نزد امام على7 مي رود و بــه حضرت مي گويد: يا 
اباالحســن7 به خدا سوگند ميل و رغبتى به خالفت نداشتم و خود را از ديگران به اين 

مقام سزاوارتر نمي دانم.
امام علي7: اگر مسأله چنين است پس چه چيز تو را به اين كار وادار كرد؟

ابوبكر عرض كرد: از پيامبر9 شــنيدم كه فرمود: خداوند امت مرا به گمراهى جمع 
نمي كند، چون جماعت مردم را ديدم و مخالفانى مشاهده نكردم اين مقام را پذيرفتم.

امام علي7: آيا من و گروهى چون سلمان، عمار، ابوذر و... 6 كه از بيعت با تو امتناع 
ورزيدند، افرادى از اين امت بودند يا نه؟

ابوبكر: آرى شما و همه ايشان از امت بوديد.
امام علي7: در اين صورت حديث پيامبر9 با مخالفت اين گروه را، براى خود دليل 

خالفت محسوب مي كنى؟
ابوبكر: من تا خاتمه كار خالفت، از مخالفت ايشان بى اطالع بودم و چون مطلع شدم 

ترسيدم با كنار كشيدنم، مردم از دين برگردند.
امام علي7: بگو چه خصوصياتى را خليفه بايد داشته باشد؟

ابوبكر: خيرخواهى و وفا و عدم چاپلوسى و نيك سيرتى و عدالت خواهى و عالم بودن 

6. البته در تاريخ و منابع اهل سنت و شيعه در خصوص اعتراض به غصب خالفت توسط ابوبكر عده ي ديگري 
را نيــز نــام برده اند كه تعداد آنان 12 نفر از صحابه و 6 نفر از مهاجرين و البته غير از اين تعداد افراد ديگري نيز 

اعتراض كردند كه در تاريخ ثبت شده است.
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به كتاب و فصل الخطاب و داشتن زهد و دفاع از مظلومين.
امــام علي7: تو را به خــدا: اين صفاتى را كه گفتى، آيا در وجود خود مي يابى يا در 

وجود من؟
ابوبكر: در وجود تو يا اباالحسن7.

امام علي7: تو را به خدا: آيا دعوت رسول خدا9 را، نخست من اجابت كردم يا تو؟
ابوبكر: البته تو.

امام علي7: آيا سوره برائت در موسم حج به مشركان را من ابالغ كردم يا تو؟
ابوبكر: تو قرائت كردى.

امام علي7: آيا در موقع هجرت حضرت رســول اكرم9 من جان خود را ســپر آن 
حضرت قرار دادم يا تو؟

ابوبكر: الحق كه تو بودى.
امام علي7: آيا در روز غدير من موالى تو و همه مسلمانان شدم يا تو؟

ابوبكر: بلكه، تو.
امــام علي7: آيا در آيه زكات، واليتى كه بر واليت خدا و پيامبر9 هم رديف آمده 

مربوط به تو است يا من؟
ابوبكر: مربوط به تو است.

امام علي7: آيا پيامبر خدا9 براى مباهله مشركين نصارا با اهل و فرزندان من به 
سوى آن ها خارج شد يا با تو و فرزندانت؟

ابوبكر: نه با شما و فرزندانت خارج شديد.
امام علي7: آيا آيه تطهير درباره من و اهل بيتم نازل شــده يا درباره تو و اهل بيت 

تو؟
ابوبكر: يقينًا براى تو و اهل بيت تو نازل شد.

امام علي7: آيا در زير كســاء و عباي رسول خدا9 مشــمول دعاي ايشان من و 
همسرم و فرزندانم واقع شديم يا تو؟

ابوبكر: بلى تو و اهل و فرزندانت بودند.
امام علي7: آيا منــم صاحب آيه »يوفون بالنذر و يخافون يوما كان رشه مستطريا« يا 

تو هستى؟
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ابوبكر: البته تويى.
امام علي7 آيا تو بودى آن كه آفتاب براى او برگشــت تا نماز خود را خواند ســپس 

آفتاب غروب كرد يا من بودم؟
ابوبكر: تو بودى.

امــام علي7: آيا تو بودى آن كه در جنگ احد از جانب آســمان او را چنين خطاب 
كردند. »ال سيف اال ذوالفقار ال فتى اال عىل« يا من بودم؟

ابوبكر: البته تو بودي...
امام علي7: آيا آن كه پيامبر9 او را به سوى طايفه جن مأموريت داد و او مأموريت 

را پذيرفت تو بودى يا من؟
ابوبكر: يا على تو بودى.

امام علي7: آيا منم كه پيامبر9 به علم قضا و فصل الخطاب داللت كرد و فرمود: 
»عىل اقضاكم« يا تويى؟

ابوبكر: تو بودى.
امام علي7: آيا تو بودى آن كسى كه پيامبر9 در حق او به فاطمه 3 فرمود: تو با 

كسى ازدواج كردى كه از حيث ايمان و اسالم بر همه مقدم است يا من بودم؟
ابوبكر: آن شخص تو بودى.

امام علي7: آيا تو بودى در روز »بدر« كه ملك هاى هفت آسمان به او سالم دادند، 
يا من بودم؟

ابوبكر: البته تو بودى... 1
امام علي7 از مناقب خويش مي گفت و ابوبكر آن را تصديق مي كرد. آن گاه امام به 
او فرمود: پس چه چيز تو را از خدا و پيامبر9 و دين خدا باز داشته و مقامي  را كه اهليت 

آن را ندارى تصاحب كردى؟
ابوبكر در اين حال به گريه افتاد و عرض كرد: راست فرمودى امروز را به من مهلت 
بده تا در اين باره بينديشــم. آن گاه به ســوى خانه خود مراجعه كرد. سحرگاه ابوبكر به 
خدمت امام علي7 آمد و گفت: يا اباالحسن دستت را باز كن تا با تو بيعت كنم و ماجراى 
خواب شــب گذشــته خود را كه حضرت رســول اكرم9 به او بى اعتنايى كرده و به او 

1. احتجاج و داليل حضرت امير7 با ابوبكر حدود 14 مورد ديگر است كه به علت طوالني بودن روايت مابقي 
آن حذف گرديد.
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فرموده، كه حق را به اهلش بازگرداند را براى حضرت تعريف كرد.
علي7 دســت خود را گشــود و ابوبكر با امام دست بيعت داد و آن گاه امام علي7 
به او فرمود: اين واقعه را براى مردم در مســجد بازگو كند. ابوبكر به سوى مسجد روان 
شد، لكن در راه عمر با او برخورد كرد و چون ماجرا را شنيد او را از اين عمل بازداشت. 1

   372ـ خدايا! اين جماعت مرا بيچاره كردند!!  

علي7 براى اتمام حجت خويش به مردم و هم براى دفاع از حقوق الهى خويش سه 
شــب متوالى بعد از ارتحال پيامبر اسالم9، در حالى كه حضرت فاطمه زهرا3 را سوار 
مركب مي كرد به همراه حســن و حسين8 شبانه در خانه مهاجران و انصار مي رفت و 
آنان را به بيعت با خود فرا مي خواند. حضرت زهرا3 براى همســر خود از آنان استمداد 
مي كرد و آنان جز اظهار تأسف كارى نمي كردند و مي گفتند: اگر علي7 پيش از ابوبكر 
به ما روى مي آورد ما هرگز از او روى نمي گردانيديم. امام در پاســخ آن ها مي فرمود: آيا 
شايســته بود كه من بدن مطهر پيامبر خدا9 را بدون غسل و كفن و دفن در خانه رها 
ســازم و براى بدست آوردن خالفت به ســتيز برخيزم. در اين 3 شب فقط جمعًا 44 نفر 
به حضرت پاســخ مثبت دادند. در پايان حضرت به آن ها فرمود: كه صبح با سر تراشيده 
و اســلحه براى عقد پيمان با مرگ آماده شويد اما صبح فقط 4 نفر يعنى: سلمان، ابوذر، 

مقداد و زبير اجابت فرمان علي7 را كردند.
در آن هنگامه حضرت دســت هاى خود را باال برد و چنين گفت: خدايا! اين جماعت 
مــرا بيچاره كردند، آنگونه كه بنى اســرائيل، هارون را، خداوندا تو پنهان و آشــكار ما را 
مي دانى، ســوگند به كعبه، سوگند به مسافران كعبه و... اگر نبود پيمانى كه پيغمبر9 به 
من رســانيده بود همه مخالفان را به رود مرگ مي انداختم و صاعقه هاى هالكت را فرو 

مي باريدم، تا بعد از اندك زمانى حقيقت را بفهمند...
و هنــوز 10 روز از رحلت پيامبر خدا9 نگذشــته بود كه فدك باغ اهدايى پيامبر به 

حضرت زهرا3 به دستور خليفه!! اشغال شد. و شد آنچه كه نبايد مي شد.

1. احتجاج طريس، ج1، ص157.
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   373ـ جانشين واقعى  

روزى مردى نزد ابو بكر آمد و گفت: اى جانشــين رســول خدا، رسول خدا9 وعده 
فرموده كه سه مشــت خرما به من بدهد. ابوبكر گفت: على را نزد من بخوانيد، علي7 
آمد، ابوبكر گفت: يا اباالحسن! اين مرد مي گويد: كه رسول خدا9 به او وعده فرموده كه 

سه مشت خرما به او بدهد، پس شما به او بدهيد!!
حضرت ســه مشــت خرما به او داد. ابوبكر گفت: تعداد آن خرماها را بشماريد، وقتى 

شمردند ديدند كه هر مشت خرما شصت خرما بود.
ابوبكر گفت: به راستى كه پيامبر9 در شب هجرت كه از مكّه به سوى مدينه بيرون 
مي شــديم درست فرمودند: كه اى ابوبكر، كف من و كف )دست( على در عدل )يا عدد( 

برابر است.1

   374ـ حق طرفداران اندكى دارد  

روزى عبدالرحمن بن ابى ليلى در حضور اميرالمؤ منين علي7 برخاست و عرض كرد: 
اى اميرمؤمنان7 از شــما سؤالي دارم تا چيزى را فرا گيرم، البته منتظر بوديم كه درباره 
كار خودت چيزى بفرمايى اما چيزى نفرمودى. آيا از كار خويش به ما خبر نمي دهى كه 
)اين سكوت شما( به دليل سفارش پيامبر خدا9 است يا نظر خودتان چنين است؟ همانا 
ما درباره شما گفتار فراوانى گفته ايم، و مطمئن ترين آن ها همان است كه از زبان خودتان 
بشــنويم و از شما بپذيريم. ما مي گفتيم: اگر حكومت پس از رسول خدا9 به دست شما 
مي رسيد احدى با شما به نزاع نمي پرداخت، به خدا سوگند اگر از من در اين باره بپرسند 

نمي دانم چه بگويم؟
آيا چنين خيال كنيم كه اين جماعت به آنچه كه در آنند از شــما شايســته ترند؟ اگر 
چنين بگويم پس به چه دليل رسول خدا9 در بازگشت از حجة الوداع شما را نصب نمود 
و فرمود: »اى مردم هر كه من موالى اويم پس على موالى اوست« و اگر شما از آنان 

نسبت به آنچه كه آن ها در آنند شايسته ترى پس براى چه ما واليت آن ها را بپذيريم؟
اميرالمؤ منين علي7 فرمود: اى عبدالرحمان همانا خداى متعال پيامبر خود9 را به 
نزد خود برد و من در آن روز نســبت به مردم از شايستگى خود به اين لباسم شايسته تر 

1. االمام عيل7 يف آراء الخلفاء، ص43.
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بودم و همانا از جانب رســول خدا9 به من سفارشى شــده بود كه اگر شما مرا انتخاب 
نموديد، بخاطر اطاعت از خدا اقرار كنم و بپذيريم و همانا نخستين چيزى كه پس از آن 
حضرت )يا پس از غصب خالفت( از حقمان كاســته و ضايع شد ابطال حق ما در خمس 
بود پس چون كار ما سست گشت، چند نفر چوپان از قريش در ما طمع ورزيدند و همانا 
مرا حقى بر مردم اســت كه اگر بدون درخواست و درگيرى به من بازگردانند مي پذيرم و 
به انجامش بر مي خيزم و آن حكومت تا مدت معلوم ادامه خواهد يافت و من مثل مردى 
هســتم كه از مردم كسي طلبى مدت دار دارد، اگر در پرداخت حق و مال او تسريع كنند 
آن را بگيرد و سپاسشان گويد: و اگر به تأخير اندازند باالخره آن را مي ستاند بدون اين كه 
ديگر مورد سپاس قرار گيرد، من مانند مردى هستم كه راه همواري را پيش مي گيرد اما 

در نظر مردم بسان حيوان چموشى جلوه مي كند.
جز اين نيســت كه هميشه حق از اين راه شناخته مي شــود كه طرفداران اندكى از 
مردم دارد، پس هرگاه ســكوت كردم از من صرف نظر كنيد كه اگر مطلبى پيش آيد كه 
نيازمند پاســخ باشيد شما را هدايت خواهم كرد، پس تا آن گاه كه من دست مي دارم شما 
نيز دســت از من بداريد. عبدالرحمن گفت: اى اميرمؤمنان بجان خودت سوگند كه شما 

همانطور كه پيشينيان گفته اند:
»بجانت سوگند كه هر كس را خواب بود بيدار نمودى، و بگوش هر كسى كه گوش 

شنوا داشت رسانيدى.« 1

   375ـ بيعت اجبارى  

عدى بن حاتم مي گويد: به خداوند ســوگند! در طول عمرم هرگز دلم به حال كســى 
آنطــور كه به حال علي7 در هنــگام بردنش نزد ابوبكر براى بيعت گرفتن نســوخته 
اســت؛ مهاجمان در حالى كه بازوان علي7 را بسته بودند حضرت را كشان كشان پيش 
خليفــه بردند. در ميان اين مهاجمان خالدبن وليــد، عبدالرحمان بن عوف، عمر بن خطاب، 
زيدبن سالم، قنفذ، اسيدبن حضير و سلمة بن اســلم به چشم مي خوردند. سلمان مي گويد: 
چون حضرت را نزد ابوبكر بردند عمر از او خواست تا بيعت كند و گرنه او را خواهد كشت. 
حضرت فرمود: با كشتن من بنده خدا و برادر پيامبر9 را كشته ايد و در ادامه داليل خود 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج1، ص219.
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را بر واليت خود بيان داشت.
ســرانجام چون ابوبكر مقاومت امام را ديد گفت: اگر بيعت نكنى تو را به آن مجبور 
نمي كنــم. آن گاه حضرت به عنوان تظلم، خود را به قبر پاك پيامبر اكرم9 رســانيد و 
با ناله ســوزناك همان آيه اى را كه هارون در وقت شــكايت از بنى اسرائيل به حضرت 

موسى7 خوانده بود را قرائت كرد:
»اى برادر! پس از تو اين گروه مرا ناتوان شمردند و نزديك بود كه مرا بكشند...«1

   376ـ گفتگو با عباس بن عبدالمطلب  

در ميــان بــزرگان، عباس بن عبدالمطلب عموى حضرت رســول اكرم9 در جمع 
مســلمانان از موقعيت بااليى برخوردار بود و بايد بــه طريقى او را به امر بيعت با خليفه 

متقاعد مي ساختند.
بنابراين دو شــب پــس از رحلت رســول خدا9 ابوبكر به همراه عمــر  و ابوعبيده و 
 مغيرة بن شــعبه راهى خانه عباس شدند و ابوبكر ماجراى خالفت خويش را بيان كرد و از 

او خواست كه از سايرين تبعيت كند... سپس به او نيز وعده ها داد.
عباس در جواب او چنين گفت:

...تو اى ابوبكر، اگر اين امر را به واســطه نزديكى به پيامبر9 به دست آوردى؟ در 
واقع حق ما را تصاحب كرده اى. اگر با رأى و اجماع مسلمانان به خالفت رسيدى كه ما 
نيز از مؤمنان هســتيم و ما به خالفت تو رضايت نداريم. و اما آنچه را كه مي خواهى به 
من و فرزندانم بدهى، اگر حق خالفت به تو اختصاص دارد كه براى خود نگهدار، اما اگر 
حق مؤمنان است كه مسلمًا تو را در بخشش آن حقى نيست. آنان وقتى كه چنين ديدند 

از نزد عباس ناميدانه خارج شدند. 2

    377ـ نحوه ي انتخاب عثمان  

عبدالفتاح عبدالمقصود ، نويســنده ســني مصري در كتاب امام علي7 مي نويســد: 

1. اختصاص،ص185، ابن قتيبه از علماي بزرگ و محققين بزرگ اهل سنت در زمان غيبت صغرى مي زيسته او 
در كتاب االمامة و السياسة  خود مستقاًل و مفصل به ماجراي به آتش كشيدن خانه امام علي7 اشاره كرده است. 

2. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج1، ص220.
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عمر بن خطاب اگر چه در وصيت خود شخص معينى را در مقام خالفت انتخاب نكرد اما 
بر اســاس نقشــه اى ميان 6 نفر، خالفت را محدود كرد. نويسنده اضافه مي كند كه: آيا 
خليفه با ترسيم اين نقشه، علي7 را از خالفت محروم نكرد؟ و اگر شورا اين است، پس 
عمر چه حق انتخابى براى مردم قايل مي شود؟ به هر حال وقتى عمر اعضاى شورا را به 
حضور خواست و پس از گفتگويى كوتاه رو به ابوطلحه انصارى كرد و گفت: پس از آن كه 
مرا به خاك سپردند، 50 نفر از انصار را جمع كنيد و شمشيرها را از نيام بيرون كشيد. اين 
6 نفــر را در خانه ها محبوس كنيد و 3 روز به آن ها مهلت دهيد. در اين 3 روز آن ها بايد 
از ميان خودشان يك نفر را به خالفت انتخاب كنند؛ اگر پس از 3 روز؛ 5 نفر از آن ها به 
انتخــاب يكى از آن 6 تن، موافق بودند و يكى مخالف بود، گردن آن يك نفر مخالف را 
با شمشير بزنيد، و اگر 4 نفر از آن ها موافق بودند و دو نفر ديگر مخالفت ورزيدند، سر آن 
دو نفر مخالف را با شمشــير از تن جدا كنيد، اگر براى انتخاب هر دو طرف برابر شــدند، 
يعنى 3 رأى در يك طرف و 3 رأى در طرف ديگر جمع شــد، در آن حال عبداهلل بن عمر 
را حكم قرار دهيد و اگر به حكم او نيز گردن ننهادند، آن سه نفرى رأى شان معتبر است 
كه عبدالرحمان بن عوف جزو آن هاست و شما بايد جانب آن ها را بگيريد. پس اگر آن سه 
نفر ديگر مخالفت كردند، گردن آن ها را بزنيد و اگر پس از انقضاى مدت ســه روز، رأى 
ايشان به چيزى تعلق نگرفت و با هم مخالفت كردند در اين صورت هر 6 نفر را بكشيد 

و مسلمانان براى خود زمامدار ديگرى انتخاب كنند.
گفتنى اســت سعدابى وقاص و عبدالرحمان بن عوف هر دو از قبيله زهره بودند ضمنًا 
عبدالرحمن بن عــوف عالوه بر پيمان اخوت با عثمــان؛ با خواهر ناتنى عثمان نيز ازدواج 
كرده بود از طرفى طلحة بنى تميمي  مخالف علي7 بود پس بدين صورت علي7  فقط 
يك رأى  مي آورد، از ســوى ديگر عبداهلل بن عمر با امام علي7 نيز ميانه خوبى نداشت و 

حكميت او نيز به نفع علي7 يقينًا تمام نمي شد...
همين كه وصيت عمر در ميان مردم خوانده شــد عباس بن عبدالمطلب بزرگ خاندان 
بنى هاشــم و عموى پيامبر9 بى درنگ نزد علي7 آمد و گفت: اى برادرزاده بهتر است 
در اين شــورا شــركت نكنى، زيرا عمر به اين ترتيب خواسته است كه امر خالفت را به 

عثمان وا گذارد.
امام فرمود: عمو! من همه اين ها را خوب مي دانم، با اين همه در شورا شركت مي كنم 
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تا ثابت شود كه با عضويت من در شورا، عمر مرا شايسته خالفت دانسته است و با اين كه 
پيش از اين هميشــه او مي گفت، نبوت و خالفت در يك خانواده جمع نمي شود و براى 
اثبات مدعاى خود آن را به پيغمبر9 نسبت مي داد لذا من امروز در شورا شركت مي كنم 

تا معلوم شود كه عمل خليفه با روايت خود او در تناقض است.
بعد از دفن خليفه، برگزيدگان عمر، در خانه هاى در بســته جمع شــدند و به گفتگو 
پرداختند و ابوطلحه جلو خانه ايســتاد و در پى او 50 نفر مرد مسلح آماده  باش بودند در 
جلســه پس از سخنان عوف، طلحه كه مي دانست با وجود علي7 و عثمان كسى به او 
رأى نمي دهد و رابطه اش نيز با علي7 تيره بود رأى خود را فوراً به عثمان داد و به نفع 
او كنار رفت، زبير رأى خود را به علي7 داد و كنار رفت. ســعدابى وقاص كه عداوت و 
كينه اى ديرينه با علي7 داشت رأى خود را به عبدالرحمن داد در اين لحظه عبدالرحمن 
رو به علي7 و عثمان كرد و گفت كداميك حاضر اســت حق خود را به ديگرى واگذار 
كند و به نفع او كنار رود؟ و چون ســكوت آن دو را ديد گفت: من شــما را گواه مي گيرم 
كه خود را از صحنه خالفت بيرون مي برم تا يكى از شــماها را برگزينم. آن گاه مردم را 
در مســجد پيغمبر9 جمع كرد تا در حضور مردم رأى خود را اعالم كند. ســپس رو به 
امام علي7 كرد و گفت: يا اباالحســن آيا دست بيعت به تو بدهم تا بر طبق كتاب خدا 
و ســنت رسول خدا9 و روش و برنامه شــيخين )ابوبكر و عمر( عمل كنى؟ حضرت با 
كمال مردانگى فرمود: من برنامه ديگران را قبول ندارم و فقط مطابق كتاب خدا و سنت 

پيامبر9 و نظر خود عمل مي كنم.
آن گاه عوف رو به عثمان كرد و دســت خود را به دست عثمان داد و همان جمله را 
تكرار كرد عثمان هم فى الفور گفت: ســوگند مي خورم كه جز طريق شــيخين به راهى 
نروم. در اين هنگام عبدالرحمن بن عوف خالفت را به عثمان تبريك گفت و براى سومين 
بار حكومت از مســير واليت منحرف شــد آن گاه امام علي7 رو به عبدالرحمن و مردم 
قريش كرد و با لحن تأثرآميزى فرمود: امروز اولين روزى نيست كه شما به سبب دشمنى 
با ما، پشــت در پشت هم داده ايد به خدا سوگند كه تو عثمان را به كرسى خالفت سوار 
نكــردى، مگر به اميد اين كه روزى عثمــان خالفت را به تو برگرداند. اما در نزد خدا هر 

روزى شأنى دارد و هر وقتى اقتضايى.
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   378ـ خوشحالى بنى اميه  

تاريخ سلطنت بنى اميه در روز زمامدارى عثمان شروع شد. آنان پس از انتخاب او در 
شورا در اين روز شادى كردند و به تشكيل جلسه اى پرداختند. عثمان در روز اول خالفت 
چون وارد خانه شــد آنجا را مملو از اقوام خود ديد و ابوســفيان كه پيرى فرتوت و از دو 
چشــم نابينا بود شخصًا در آن جلسه شركت كرد و از ديگران سؤ ال كرد كه بيگانه اى در 
بين آنان نيســت و چون مطمئن شــد، انگار نيروى جوانى خويش را به دست آورده بود 
رو به حاضرين كرد و گفت: اى فرزندان اميه اين حكومت را مانند توپ دســت به دست 
بگردانيد ســپس اضافه كرد: نه عذابى هســت و نه حسابى و نه بهشتى و نه دوزخى نه 
حشرى و نه قيامتى. آن گاه به اُحد رفت و در كنار قبر شريف حمزه سيدالشهداء7 عموى 
پيامبر9 ايستاد و در حالى كه بر آن لگد مي زد مي گفت: اى ابا عماره! آن چيز كه براى 
بدســت آوردن آن با شمشــير به هم مي تاختيم اينك به دست بچه هاى ما افتاده است 
و آن هــا با آن بازى مي كنند!!! عثمان بعد از حكومت؛ بنى اميه را از بيت المال مســلمين 
سيراب كرد و باغ فدك را با يك ميليون درهم پول نقد به مروان بن حكم بخشيد و معاويه 
و مروان بن حكم و وليد بن عقبه و عمرو عاص و... را بر مســلمانان مسلط كرد و آن ها هم 
به فســاد و چپاول مردم پرداختند و در كنار آن ها طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعدابى 
وقاص و زيدبن ثابت و تمامي  آن ها كه در روى كار آمدن عثمان نقشى داشتند ثروت هاى 
كالنى داد و آن ها عمارت هاى مجللى بنا كردند مفصل بخشش هاى عثمان به اطرافيان 

خود در جلد 8 كتاب شريف الغدير مضبوط است.

   379ـ مذمت غنا و خوانندگي   

در آيه30 سوره حج خداوند مي فرمايد:. ..واجتنبوا قول الزور؛ از سخن باطل بپرهيزيد. 
امام صادق7 در تفســير ايــن آيه فرمودنــد: الرجس من االوثان: الشطرنج و قول الزور، 
الغناء منظور از بت هاي پليد كه در آيه مذكور آمده شطرنج است و منظور از قول الزور و 

سخن باطل، غنا است1 امام علي7 شنيدند كه مردي طنبور مي نوازد)وسيله اي از آالت 
موســيقي كه شبيه سه تار مي باشد( حضرت او را از اين كار نهي فرمود و از او خواست تا 
توبه نمايد آن گاه فرمود آيا مي دانيد هنگامي كه طنبور نواخته مي شــود چه مي گويد: آن 

1. وسايل، حديث22619.
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مرد گفت: جانشين رسول خدا9 آگاهتر است حضرت فرمود در موقع نواختنش مي گويد: 
»اي نوازنده، اي صاحب من، بزودي پشيمان مي شوي بزودي وارد جهنم مي شوي«1

   380ـ سالم جبرئيل و همراهان به على7   

علي7 به اصحاب شــوراى فرمايشى كه عمر دستور تشكيل آن را داده بود فرمود: 
آيا در بين شــما كسى هســت كه چون من باشد كه در يك ساعت سه هزار مالئكه كه 
جبرئيل و ميكائيل هم در ميانشــان بودند بر او سالم كند. آن شبى كه در چاه بدر رفتم 
تــا در اجراى امر رســول خدا9 از چاه آب بياورم؟ همه اعضاى شــوراى تعيين خليفه 
گفتند: نه، كســى به منزلت تو نيست. )اما شرح ماجرا( در شب جنگ بدر رسول خدا9 
به اصحاب خود فرمود كيســت امشــب براى ما برود آب بياورد اصحاب همگى سكوت 
كردند، حضرت علي7 مشــك آبى برداشت و به طرف چاه بدر حركت كرد، شبي سرد 
و تاريك بود كه باد نيز مي آمد حضرت به چاه آب رســيد آن چاهي بسيار گود و تاريك 
بود، حضرت دلو آب را نيافت تا از چاه آب بكشد، الجرم خود به درون چاه رفت و مشك 
را پر از آب كرد و بيرون آمد وقتى به ســمت رســول خدا9 مي رفت ناگهان باد سختى 
در گرفت حضرت از شــدت باد نشست تا آن برطرف شد. سپس برخاست و حركت كرد، 
مجدد باد ســختى درگرفت كه حضرت از شدت آن نشست تا آن باد برطرف شد، سپس 
برخاســت و حركت كرد، ولى مجدد باد سختى همانند آن باد قبلى آمد، حضرت نشست 
تا آن نيز رد شود، سپس حضرت برخاست و خود را به حضرت رسول9 رساند. حضرت 
پرسيد: يا اباالحسن براى چه دير آمدى؟ عرض كرد: سه مرتبه باد شديدى وزيدن گرفت 
كه بســيار ســخت بود و مكث من به جهت برطرف شدن آن بادها بود. حضرت فرمود: 
يا علي7 مي دانى آن ها چه بودند؟ عرض كرد: شــما بفرماييد حضرت فرمود: اولين بار 
جبرئيل بود با هزار فرشته كه بر تو سالم كردند و پس از آن اسرافيل با هزار فرشته بود 

كه بر تو سالم كردند اين ها براى كمك به ما فرود آمده اند. 2

1. مستدرك الوسايل، ج13، ص220.
2. اعمال شب هفدهم ماه رمضان، مفاتيح الجنان.
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   381ـ شخصيتي شجاع   

روز جمعه اى بود و خليفه دوم عمر بر روى منبر پيامبر اســالم9 بود در اين هنگام 
امام حســين7 كه كودك خردسالى بود وارد مسجد شد و به خليفه گفت: از منبر پدرم 
به زير آى! عمر گريه كرد و گفت: راســت گفتى اين منبر پدر توســت، نه منبر پدر من. 
علي7 در آن مجلس حضور داشــت و احتمال مي رفت كه عده اى خيال كنند كه امام 
حســين7 به تحريك و هدايت علي7 چنين سخنى را گفته باشد. لذا آن حضرت در 
وســط مجلس برخاســت و با صداى بلند فرمود: به خدا سوگند گفته حسين7 از ناحيه 
من نيست. عمر نيز قسم ياد كرد و گفت: يا اباالحسن7 راست مي گويى من هرگز شما 
را در گفته فرزندت متهم نمي كنم، يعنى: حســين7 با اين كه كودك اســت شخصيت 

ممتاز و محكمي دارد. 1

   382ـ شفاعت علي7 از عمار   

ابويحيــى موالى معاذبن عفــراء انصارى مي گويد: روزى عثمان كســى را نزد ارقم 
بن عبداهلل خزانه دار بيت المال فرســتاد و گفت: صدهزار درهم به من وام ده، ارقم گفت: 
يك قبض رسيد براى اطمينان خاطر مسلمين بنويس. عثمان گفت: اى بى مادر بتو چه 
مربوط اســت؟ تو خزانه دار ما هســتى. چون ارقم اين را شنيد نزد مردم آمد و گفت: اى 
مردم مواظب مال خودتان باشــيد من تا به حال فكر مي كردم خزانه دار شــما هستم و تا 
امروز نمي دانســتم كه خزانه دار عثمان هستم، اين را گفت و به منزل خود رفت اين خبر 
به گوش عثمان رســيد آن گاه او به سوى مردم در مسجد رفت سپس بر منبر نشست و 

گفت...
مردم! همانا ابوبكر، بنى تيم را بر ديگران مقدم مي داشــت و عمر نيز بنى عدى 2 را بر 
همه مردم مقدم و برتر مي داشــت به خدا ســوگند من بنى اميه را بر تمامي  مردم مقدم 
و برتر خواهم داشــت... اين بيت المال از آن ماســت هر گاه به آن نيازمند شــديم، از آن 
برگيريم، هر چند بر ديگران ناخوش آيد. عماربن ياسر گفت: اى مسلمانان گواه باشيد كه 
اين كار براى من ناخوشايند است. عثمان گفت: هان تو هم اينجايى؟ سپس از منبر فرود 

1. بحارأالنوار، ج17، ص144.
2. ابوبكر از قبيله بني تيم است و عمر بن خطاب از قبيله بني عدي.
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آمد و عمار را زير دســت و پاى خود انداخــت و آنقدر لگد به وى زد تا او از هوش رفت 
آن گاه عمار را به منزل ام ســلمه بردند، اين واقع بســيار بر مسلمانان گران آمد... راوى 
گويد به عثمان خبر دادند عمار نزد ام ســلمه است عثمان كسى را نزد ام سلمه فرستاد و 
گفــت: اين جماعت با اين مرد فاجر به چه جهت در منــزل تو گرد آمده اند؟ همه آن ها 
را از نزد خود بيرون كن. ام ســلمه گفت: به خدا جز عمار و دو دختر او كســى ديگر نزد 
ما نيســت، اى عثمان! از ما دور شــو و قدرت خود را به جاى ديگرى ببر اين مرد يار و 
همدم رســول خدا9 اســت كه بخاطر اعمال تو در حال جان دادن است. عثمان از كار 
خود پشــيمان شد و طلحه و زبير را فرستاد تا نزد عمار رفته از او دلجويى كنند، اما عمار 
آن ها را نپذيرفت پس از آن عمار كمي  بهبود يافت و بسوى مسجد رسول خدا9 رفت.

در همين حال كسى بر عثمان وارد شد و خبر مرگ اباذر را از ربذه آورد عمار كه در 
آنجا بود گفت: خداوند اباذر را از جانب همه ما رحمت فرســتد، عثمان به وى گفت: پس 
از اين تو هم به آنجا خواهى رفت... )در اينجا عثمان دشنام و فحش زشتى به عمار داده( 
و ادامه داد: تو گمان مي كنى من از اين كه او را تبعيد كرده بودم پشــيمانم؟ عمار گفت: 
نه، بخدا ســوگند من چنين پندارى ندارم، عثمان گفت: تو نيز به همانجايى كه ابوذر بود 
برو، و تا ما زنده هستيم باز نگرد، عمار گفت: مي روم به خدا سوگند مجاورت با درندگان 
بيابان براى من محبوب تر از مجاورت با توست. پس عمار براى خروج مهيا شد ولى بنى 
مخزوم نزد اميرالمؤ منين علي7 رفتند و از آن حضرت درخواست كردند كه با آن ها نزد 
عثمان آيد و او را از تبعيد عمار منصرف سازد. علي7 با آنان رفت و با نرمش از عثمان 

خواست كه از تبعيد عمار صرف نظر كند تا اين كه او درخواست حضرت را پذيرفت. 1

   383ـ خانه نشين مظلوم   

پس از مراســم تدفين و نماز بر پيكر مقدس رســول اكــرم9 جماعتى از بزرگان 
بنى هاشم در خانه مولى علي7 جمع شدند زبير بن عوام از جمله آن ها بود. در اين جلسه 
زبير شمشــير خود را از نيام بركشيد و گفت: شمشير به نيام نمي كنم مگر آن كه مردم با 
علي7 بيعت كنند اين خبر به ابوبكر و كارگزاران خالفت گزارش شد. عمر با جمعى از 
مهاجرين و انصار به خانه علي7 آمد، عمر بن خطاب فرياد كشــيد! بايد جملگى از خانه 

1. امايل شيخ مفيد، ص84.
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خارج شــويد و با ابوبكر بيعت كنيد و گرنه به خدا سوگند كه خانه را آتش مي زنم زبير با 
شمشــير برهنه خارج شــد، ولى پايش به زمين گرفت و افتاد و مهاجمان شمشير زبير را 
گرفته و به ديوار كوبيدند، ديگر افراد نيز از خانه علي7 خارج شدند و مهاجمان گرداگرد 
آن ها را محاصره كرده و اجبارا به حضور ابوبكر آوردند و گفتند: اگر بيعت نكنيد خون شما 
به هدر خواهد رفت. بنى هاشــم بيعت كردند و عمر به علي7 گفت: بيعت كن، علي7 
فرمود: اگر بيعت نكنم چه خواهى كرد؟ عمر گفت: در آن صورت تو را خواهيم كشــت. 
على 7  فرمود: آيا برادر رسول خدا9 را مي كشيد. عمر گفت: تو را رها نخواهيم كرد جز 
اين كه خواه ناخواه بيعت كنى. علي7 فرمود: پستان خالفت را بدوش كه نيم دوشاب، 
از آن توســت اساس حكومت او را استوار كن تا فردا زمام خالفت را در دست تو بگذارد، 
بخدا سوگند كه من سخنت را نمي پذيرم و از تهديد تو باكى ندارم. امام7 در آن مجلس 
فرمود: كارها را به فساد كشاندى و مشورت نكردى و حقوق ما را ناديده گرفتى، حضرت 
در ادامه اقدامات خود جهت بيدارى مردم به همراه حضرت فاطمه 3 در اوائل كار بيعت 
با ابوبكر شــبانه به در خانه هاى مردم مدينه مي رفتند و ياد آور بيعت كهن و ميثاق آن ها 
با خط واليت مي شــدند ليكن حمايتى و اقدامي از طرف مردم نشد و شروع دردناك 25 
سال خانه نشينى حضرت آغاز گرديد. 1 لذا علي7 فرمود: دست خويش را از بيعت كردن 
بازداشــتم، تا آن كه ارتداد مردمان را ديدم كه به محو نابودى دين پيامبر9 مي انجاميد 
لذا هراســان شدم كه مبادا اگر اسالم و مسلمانان را يارى نكنم، در آن رخنه و يا نابودى 

را ببينم و آن مصيبتى دردناكتر از تغيير مسير واليت بود. 2

   384ـ سردارى اليق   

بعــد از رحلت پيامبر9 ابوبكر و عمر و عثمان هر كدام در گرفتاري هاى سياســى؛ 
اجتماعى؛ دينى؛ فقهى؛ جنگِى خود از حضرت علي7 اســتفاده مي كردند؛ ولى هر كدام 
از آن ها با اطالع به شايستگى هاى حضرت، به واگذارى مسئوليت هاى حساس حكومت 
خــود به علي7 پرهيــز مي كردند. ابوبكر در زمينه جنگ بــا روم با اصحاب پيامبر9 
مشــورت كرد، رأى قانع كننــده اى از آن ها نگرفت لذا از علي7 ســؤ ال كرد حضرت 

1. مروج الذهب، ج2، ص307؛ ج3، ص77.
2. نهج البالغه، صبحي صالح، نامه62.
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فرمود:  »ان فعلت ظفرت اگر انجام دهى پيروز خواهى شد« و در جريان جنگ با مرتدين 
)جنگ ذوالقصه( ابوبكر قصد كرد كه از مدينه خارج شــود و در جنگ حضورى مستقيم 
داشــته باشد، ليكن امام مانع اين تصميم او شد ابن اثير در نام كارگزاران حكومتى خليفه 
اول نوشــته اســت ابوعبيده امور مالى را بــر عهده گرفت و عمر قضاوت را داشــت و 
على بن ابيطالــب7 و زيدبن ثابت و عثمان نامه ها را مي نوشــتند. 1 در همين زمينه امام 
باقــر7 مي فرمايد موقعى كه مــردم با ابوبكر بيعت كردنــد اميرالمؤمنين 7 از ادعاى 
خالفت دست كشــيد چرا كه مي ترسيد مسلمانان يك باره بسوى بت پرستى بازگردند و 
نداى الاله االالله محّمد رســول اهلل9 فراموش شود. 2 علي7 چنان صالح انديشيد كه 
حق را مسكوت بگذارد تا همه معارف و احكام ريشه كن نشود البته حضرت با ُخلقى امام 
گونه، خود را از كسى دريغ نمي كرد و به كليه مراجعات خلفا پاسخ مي داد از جمله اين كه: 
روزى عمر با صحابه پيامبر9 درباره زمين هاي اراضى كوفه مشورت كرد برخى گفتند: 
آنان را بين ما تقسيم كن اما او با علي7 مشورت كرد. حضرت فرمود: اگر آن را تقسيم 
كنى براى نســل آينده چيزى نمي ماند آن ها را در دســت اهالى آن باقى بگذار تا كشت 
زرع كنند بعد از آن ها خراج بگير تا منبع درآمدى براي مسلمانان باشد. البته در اين دوره 
)خانه نشينى حضرت( عده اى از ياران آن حضرت در مشاغل حكومتى راه يافتند بى ترديد 
نمي تــوان اين حركت ياران امام را بدون رضايت امام دانســت، چند نمونه از اين موارد 
عبارتند از 1( استاندارى سلمان فارسى بر مدائن. 2( نَصب عمار ياسر بر فرماندهى جنگ و 
امامت جماعت كوفه. 3( انتصاب عثمان بن حنيف و حذيفة بن يمانى براى مساحى و خراج 

گذارى اراضى كوفه و نَصب عمار ياسر در امارت كوفه را مي توان نام برد.

   385ـ كوتاه و گويا!!   

روزى علــي7 به عمر فرمود: اى عمر! در مقام مديريت جامعه ســه موضوع را در 
كارهاى خود انجام بده كه در بر دارنده كليه مســائل مي باشد و تو را از انجام بسيارى از 
كارها كفايت مي كند و هر گاه اين سه مطلب را مد نظر نگيرى ديگر اعمال تو نيز سودى 
نخواهد داشت. عمر پرسيد: آن سه عمل كه جنبه ريشه اى براى يك مدير دارند كدامند؟

1. كامل ابن اثري، ج2، ص422 / تاريخ يعقويب، ج2، ص1202.
2. اصول كايف.
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علــي7 فرمــود: »اقامه الحدود عىل القريب و البعيد، و الحكم بكتاب الله ىف الرضا و 
السخط، و القسم بالعدل بني االحمر واالسود.«

1( اجرا كردن قانون خدا در مــورد نزديكان و بيگانگان، 2( قضاوت كردن به كتاب 
خدا در حال خشنودى و خشم، 3( توزيع اموال عمومي به عدالت يعنى بين همه بدون در 

نظر گرفتن هيچ رابطه و تبعيض بين سياه پوست و سرخ پوست. 1
عمر پس از شنيدن اين سخنان گفت: به جان خودم چه كوتاه و رسا سخن گفتى.

   386ـ تجارت و بازرگانى   

در عصــر خالفت عمر بن خطاب روزى جمعى از موالى )مانند اســيران ايرانى و افراد 
غير عرب( به حضور امام علي7 آمدند و از ســران قوم خود شــكايت كردند و گفتند: 
رسول خدا9 در تقسيم بيت المال، يا در مسأله ازدواج، ميان عرب و غير عرب، هيچ گونه 
تبعيضى قائل نبود. ســلمان و صهيب در عصر رسول خدا9 با زنان عرب ازدواج كردند 
ولى اكنون اعراب )سران قوم( ميان ما و خودشان تفاوت قائلند. امام علي7 در اين باره 
با ســران قوم گفتگو كرد تا براى رفع تبعيض اقدام جدى كنند ولى سفارش آن حضرت 
اثرى نبخشــيد و آن ها فرياد مي زدند: »چنين چيزى ممكن نيست، چنين چيزى ممكن 
نيســت.« امام على7 در حالى كه از اين جريان خشمناك شده بود نزد شكايت كنندگان 
آمد و به آن ها فرمود: متأســفانه ســران قوم حاضر نيستند با شما روش مساوات را پيش 
گيرند و مانند يك مســلمان داراى حقوق، بطور مســاوى با شما رفتار نمايند اكنون كه 

چنين است.
»فاتجروا بارك الله لكم فاىن قد سمعت رسول الله9 يقول: الرزق عرشة اجزاء تسعة 

اجزاء ىف التجاره و واحدة ىف غريها.«

يعنى: برويد تجارت كنيد خداوند به شما بركت خواهد داد همانا من از رسول خدا9 
شــنيدم كه مي فرمود: راه هاي بدست آوردن روزي ده شاخه است نه شاخه آن از طريق 

تجارت است و يك شاخه آن از راه هاى ديگر است.2

1. وسائل الشيعه، ج18، ص156.
2. فروع كايف، ج5، ص318.
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   387ـ تعيين مبداء سال هجرى قمرى   

روزى عمر بزرگان اهل مدينه را دعوت كرد و گفت: بهتر است ما همچو ساير اديان، 
مبداء ســال، براى خود تعيين كنيم. مســيحيان مبداء سال را از تولد حضرت عيسى7 
مي دانند، لذا ما مســلمانان نيز مبداء ســال براى خود تعيين كنيم. هر يك از مشاورين 
وى نظريــه اى دادند، آن گاه عمر رو به حضرت امير7 عرض كرد: شــما هم نظرتان را 
بفرمائيد، زيرا نظريه شــما بر همه نظرات برترى دارد. حضرت فرمود: مبداء ســال را از 
زمــان هجرت پيغمبر اكرم9 از مكّه بــه طرف مدينه طيبه معين كنيد و آن گاه داليلى 
هم بيان فرمود، لذا با راهنمايى داليل على7 هجرت رســول اكرم9، اول سال تاريخ 

اسالمي  قرار داده شد. 1

   388ـ عالمترين مردم   

ابن ابى الحديد در چند جا به مناسباتى نقل مي كند كه: عمر بن خطاب بارها به على7 
گفته اســت كه يا على! من نســبت به شما در شــگفتم، زيرا در مورد هر مشكلى كه از 
شما ســؤ ال مي شــود، كلمه نمي دانم به زبان خود جارى نمي كنى و بدون تأمل، پاسخ 
ســؤ ال كننده را مي گويى. حضرت على7 پنج انگشت دست خود را به عمر نشان داد و 
فرمود:اي عمر! اين ها چند انگشــت است ؟ عمر فوراً در جواب عرض كرد: پنج انگشت. 
آن گاه حضرت على7 فرمود: آگاه باش تمامي  علوم و پاسخ هر مشكلى و سؤ الى در نزد 

من به همين آسانى است.

   389ـ شعر وداع   

حضرت امير7 در حين دفن همسر خود فرمود:
و كّل الذى دون املامت قليل لـكل اجتامع من خليلني فـرقة    

دلـيل عىل ان ال يدوم خـليل و اّن افـتقادى واحدا بعد واحد    

يعنى: براى هر جمع دوســتانه اى باالخره جدايى است و آنچه جداى ناپذير باشد بس 
كم و اندك است.

1. تاريخ يعقويب، ج1، ص123.
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و فقدان يكــى )يعنى فاطمه 3( بعد از ديگرى )يعنــى پيامبر9 ( براى من دليل 
آنست كه هيچ رفاقت و انسى را دوام نيست. 1

   390ـ گردآورنده قرآن كريم   

پس از وفات رســول خدا9 نخســتين كســى كه به گردآورى و ضبط آيات قرآن 
پرداخــت اميرالمؤ منين على بن  ابيطالب7 بود، حضرت على7 ســوگند ياد كرد عبا بر 
دوشش نيفكند مگر آن كه قرآن را جمع آورى نمايد و فرمود: رسول خدا9 به من وصيت 

كرد كه پس از دفن او از خانه خارج نشوم مگر زمانى كه قرآن را گرد آورده باشم...
و حضرت امير7 نيز چنين كرد و چون از گردآورى قرآن فارغ شد گفت: »هذا كتاب 
الله و قد جمعته من اللوحني « البته قرآن كريم قباًل بطور پراكنده موجود بود. لذا حضرت 

رســول اكرم9 به حضرت على7 فرمود: قرآن در قطعه هاى حرير و كاغذ و پوســت 
پراكنده اســت و تو آن را جمع آورى كن لذا على بن ابيطالب7 بدين منظور تالش كرد و 

قرآن را در پارچه زرد رنگى گردآورى نمود و بر آن مهر زد. 2

   391ـ شروع خانه نشينى   

ســايبانى در مدينه بود كه مشــرف بر بازار مدينه بود، به رسم و آداب ملى اعراب در 
بروز مســائل و مشــكالت مهم مردم زير آن سايبان جمع مي شــدند كه به آن سايبان، 

سقيفه بني ساعده مي گفتند و امور خود را به مشورت مي گذاشتند. 3
على بن ابيطالب7 و زبير بن عوام و طلحه بن عبيداهلل در خانه فاطمه  3 بودند موقعى 
كه على7 مشغول غسل پيامبر9 بود و ابوبكر در مسجد راجع به مرگ پيامبر9 سخن 
مي گفت به عمر خبر دادند كه انصار در سقيفه بنى ساعده مشغول تعيين خليفه هستند عمر 
ابوبكر را خبر كرد. آن گاه هر دو با هم به طرف ســقيفه رفتند در راه ابوعبيدة بن جراح كه 
از هــم پيمانان آن ها بود را ديدند انصــار، اوس و خزرج همه در آنجا جمع بودند. رئيس 
خزرج سعدبن عباده با حال بيمارى نشسته بود و همه مشغول گفتگو بودند و هر كسى از 

1. بحارأالنوار، ج43،  ص207.
2. تاريخ القرآن، ص44.

3. خلفاء راشدين.
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خود و قوم خود در برترى، چيزى گفت و تأكيد كرد خالفت حق مهاجرين است چرا كه 
خويشاوندان پيامبر9 هستند!!!

باالخره يكى از آن ها پيشــنهاد كرد يك نفر خليفــه از انصار و ديگرى از مهاجرين 
باشــد كه هيچ يك نپذيرفتند، دامنه اين گفتگو به مسجد كشيد و برخى از صحابه مانند 
ســلمان و ابوذر و مقداد و عمار و غيره به مخالفت برخواستند و نصب خالفت على7 را 
در 81 روز قبل از آن در واقعه غدير خم كه همه شاهد آن بودند مطرح و يادآورى كردند. 
ليكن بيعت در روز دوشنبه 12 ربيع انجام شد و روز سه شنبه ابوبكر در مسجد نشست تا 
مردم براى بيعت دســته دسته بيايند. عمر نيز با صحبت هاى مهيجى فضائل ابوبكر را بر 
شمرد. على7 كه در آن وقت سى و سه سال داشت از جمله كسانى بود كه براى احقاق 
حق خود تالش كرد ليكن پس از تجهيز پيامبر9 على7 را به مســجد بردند. على7 
در مســجد با ابوبكر و ابوعبيده احتجاج كرد و حاضر به بيعت نگرديد و فاطمه زهرا 3 
نيز در مسجد آمد و از واليت حضرت دفاع كرد. سلمان، اباذر و بسيارى از اصحاب براى 
خالفت آن حضرت تالش كردند ولى در پايان حضرت براى حفظ دين خدا سكوت را در 

قبال خالفت ابوبكر اتخاذ كرد. 1

   392ـ نام زنده كننده قرآن   

جابر جعفي گويد: از امام باقر7 شنيدم كه فرمود: عمر بن خطاب از امام علي7 سوال 
كرد: نام حضرت مهدي چيست؟ امام7 فرمود: راجع به نام او رسول خدا9 با من عهد 

كرده كه تا مبعوث نشود نامش را بيان نكنم
پرسيد: صفت و نشانه هايش چيست؟

فرمود: جواني ميانه قامت، خوشرو و خوش مو است كه موهايش بر شانه  ريخته و نور 
صورتش بر سياهي محاسن و سرش احاطه كرده است. 2

   393ـ تدابير علي7 در توسعه كشاورزى   

در جريان فتح ايران به دســت مســلمانان كه در زمان خليفه دوم انجام شد يكى از 

1. تاريخ طري.
2. اثبات الهداة، ج7، ص414.
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غنائمي كه به دست مســلمانان افتاد قالى بزرگ زربافت كاخ سفيد مدائن بود، اين قالى 
بيش از 350 متر طول داشــت كه مورخان از آن به عنوان بهارستان كسرى ياد كرده اند 
وقتــى كه ايــن قالى را به چندين قطعه قابل اســتفاده در آوردنــد و قطعات آن را بين 
مسلمانان تقسيم كردند. امام على7 سهميه خود از آن قالى را بهمراه ساير غنائم براى 
توسعه كشاورزى و توليد به كاربرد. ايشان قنات ويران شده اى را خريد و بازسازى كرد و 
سيصد هزار هسته خرما كاشت و آن ها را با آب همان قنات آبيارى كرد و به اين ترتيب 
نخلستان عظيمي  را به وجود آورد و غذاى هر روز مردم را تأمين نمود. آن گاه يك قسمت 
از آن نخلســتان و قنات را براى مجاهدان در راه و قســمت ديگرش را براى مستمندان 

وقف كرد تا محصول هر ساله آن دو مصرف گردد. 1

   394 ـ علي7 در كنار سلمان فارسى   

ســلمان در مدائن بيمار شد او ساعات آخر عمر خود را مي گذراند به همسرش بقيره 
گفت: منتظر باش كه به زودى مرا در بسترم بى روح مي يابى. او به اطرافيان خود حذيفه، 
سعد و قاص و اصبغ بن نباته فرمود: خانه را خلوت كنيد، ناگاه امام على7 وارد خانه شد 
و پرســيد: حال سلمان چطور است؟ سپس به بالين سلمان آمد و روپوش را به كنارى زد 
سلمان لبخندى زد. امام7 به سلمان فرمود: آفرين بر تو اى بنده صالح خدا هنگامي كه 
رســول خدا9 را مالقات نمودى چگونگى رفتار اين قــوم، با برادرش را برايش تعريف 
كن. سلمان از دنيا رفت. امام على7 جنازه او را غسل داد و كفن كرد و بر كفن او اين 

دو بيعت شعر را نوشت:
من الحسنات و القلب السليم وفدت عىل الكريم بغري زاد    

اذا كـان الوفـود عـىل الــكريم فحمل الزاد اقبح كـل شـيى    

يعنى: بر شخص كريم و بزرگوارى وارد شدم بي آن كه توشه نيك و قلب پاك داشته 
باشم ولى هنگام ورود به محضر شخص بزرگوار، بردن توشه نزد او قبيح ترين چيز است. 2

1. فتاوي صحايب كبري، ص173.
2. بحارأالنوار، ج22، ص373
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   395 ـ اتمام حجت علي7 با ابوبكر   

بعد از رحلت رسول خدا9 و نشستن ابوبكر بر مسند خالفت، روزى على7 با ابوبكر 
مالقــات كرد و به عنوان اعتراض به او فرمود: »ظلمت و فعلت« يعنى: ظلم كردى و بر 
مسند خالفت نشستى ابوبكر گفت: از كجا معلوم مي شود كه امروز من ظلم كرده باشم و 
رسول خدا9 شما را شايسته خالفت دانسته است نه مرا! امام به او فرمود: پيامبر خدا9 

بر اين كار آگاهى دارد و مرا حق و تو را باطل مي داند.
ابوبكر: چگونه من با رســول خدا9 با اين كه از دنيا رفته مالقات كنم و از او ســؤ ال 
كنم و حق و باطل قضيه را بفهمم مگر اين كه در عالم خواب به حضورش برسم و جريان 

را به من بفرمايد.
على7: من حاضرم كه هم اكنون تو را نزد رسول خدا7 ببرم و آن حضرت حقيقت 

را به تو بگويد.
ابوبكــر اعالم آمادگى كرد و همراه على7 با هم به مســجد قبا رفتند. على7 در 
آن مســجد به اعجاز الهى رسول خدا9 را به ابوبكر نشان داد. رسول خدا9 نشسته بود 
و بــه ابوبكر رو كرد و فرمــود: »اعتزل عن ظلم امرياملؤ منني« از ظلم كردن به امير مؤمنان 
على7 دورى كن. ابوبكر از مســجد بيرون آمد و تصميم گرفت زمام امور خالفت را به 
دست على7 بسپارد در مسير راه با عمر مالقات كرد و جريان ديدار خود را با پيامبر9 
در مســجد قبا و گفتار پيامبر9 را براى عمر شرح داد، عمر با تندى به او گفت: )اسكت 
اما عرفت قدميا سحر بنى هاشم بن عبداملطلب خامــوش باش اى ابوبكر آيا از قديم االيام 

سحر و جادوگرى فرزندان  هاشم پسر عبدالمطلب را نشناخته اى(؟!. 1

   396 ـ پاك طينتى ارادتمند على7  

عالمه حلى )ره( مي گويد: پدرم براى من نقل كرد، روزى به طرف يكى از دروازه هاى 
بغداد رفتم وقتى كه از آن وارد شــدم احساس كردم خيلى تشنه ام به بعضى از همراهان 
گفتم براى من آب بياوريد آن ها براى تهيه آب رفتند و من و ساير دوستانم در انتظار آب 
در آنجــا توقف كرديم در اين ميان دو كودك بازى مي كردند و يكى از آن ها به ديگرى 
مي گفت: امام بر حق على بن ابيطالب امير مؤمنان7 اســت ولى ديگرى مي گفت: بلكه 

1. االختصاص شيخ مفيد، ص247، نظير اين مطلب با اندكي تفاوت در اصول كايف، ج1، ص533 نيز آمده است.
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رهبر مردم بعد از پيامبر9 شخص ديگرى است به ناگه من اين حديث را به زبان آوردم 
و گفتم: راســت گفت پيامبر9 به علي7 كه با تو دوســتى نمي كند مگر مؤ من و با تو 
دشــمنى نمي كند مگر ولد حيض. ناگاه ديدم زنى كه سخن مرا شنيده بود نزديك آمد و 
گفت: اى آقاى من تو را به خدا آنچه را گفتى، بار ديگر براى من بگو، گفتم: حديثى بود 
كه از پيامبر9 روايت شــده نيازى به ذكر مجدد آن نيست او اصرار كرد كه بايد حديث 
را بخوانــى من هم حديث را براى او خواندم آن زن كه مادر آن دو كودك بود گفت: اى 
آقاى من! سوگند به خدا اين خبر پيامبر9 راست است. اين دو كودك هر دو فرزند من 
هستند. آن كه علي7 را دوست دارد پاك زاده است ولى آن كه با علي7 دشمنى مي كند 

جهتش اين است كه من در حال حيض بودم كه نطفه او بسته شد. 1

   397 ـ مظلوميت علي7   

روزى علــي7 براى يك يهــودى از امتحانات الهى كه آن حضرت از آن ها ســر 
بلند بيرون آمده اســت توضيح مي داد و در بين اين بيان ناله هاى مظلوميت آن حضرت 
بيشترين بخش تكان دهنده آن قضيه غصب خالفت را تشكيل مي دهد هم اكنون اصل 

داستان:
علي7 در بين اصحاب خود بعد از جنگ نهروان در مسجد كوفه نشسته بود كه در 

پاسخ به سؤ ال يك يهودى مطالب زير را بيان فرمودند:
اى برادر يهودى كسى كه پس از پيغمبر براى امر خالفت مسلمين به پا خواست همه 
روزه وقتى كه مرا مي ديد از من عذر خواهى مي كرد و بر خالف آنچه كه حق مرا غصب 
كرده و بيعت مرا شكســته بود با من رفتار مي كرد و از من حالليت مي خواســت... من با 
خود مي گفتم خالفت چند روزه او مي گذرد و ســپس حقــى كه خداوند براى من ايجاد 
نموده به آسانى به من باز مي گردد... در مطالبه حق خويش نزاعى به راه نيانداختم تا آن 
وقت يكى به صالى من جواب مثبت دهد و ديگرى پاسخ منفى و در نتيجه كار به منازع 
و گفتگو و مشاجره بيانجامد جمعى از خواص اصحاب پيامبر9 را كه بخوبى مي شناختم 
و خير خواه خدا و رســول9 و قرآن و اســالم بودند پنهان و آشكار به  نزد من در رفت 
و آمــد بودند و مرا دعوت مي كردند كه حق خود را باز پس گيرم و آمادگى خودشــان را 

1. كشف اليقني عالمه حيل، ص167.
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بــراى فداكارى در راه اداى بيعتى كه از من به گردن آن ها بود اعالم مي كردند ولى من 
مي گفتم آرام باشيد و اندكى صبر كنيد. شايد خداوند بدون جنگ و خونريزى و به آسانى 
حق از دســت رفته مرا به من بازگرداند... چون عُمرِ زمامدار اولى )ابوبكر( به سر رسيد و 
مرگش فرا رســيد زمام امور را پس از خود بدست رفيقش )عمر بن خطاب( سپرد اين هم 
مانند گذشــته، گرفتارى ديگرى براى من شــد و دوباره حقى كه خداوند براى من قرار 
داده بود از من گرفته شــد، باز اصحاب پيامبر9 كه بعضى از آنان هم اكنون زنده اند و 
بعضى مرده اند گرداگرد من جمع شدند و همان را گفتند كه در جريان قبلى گفته بودند، 
من نيز از گفتار پيشين خود تعدى نكردم و آنان را به صبر و آرامش و يقين دعوت كردم 
چرا كه مي ترسيدم مبادا اجتماع مردم تباه شود آن  اجتماعى كه رسول خدا9 با سياستى 
عميق آن را تشــكيل داده بود... مسلم يك چنين اجتماعى را كه رسول خدا9 با خون 
دل فراهم آورد من از همه سزاوارتر بودم كه نگذارم از هم بپاشد و به راهى نكشانم كه 
روى نجات نبيند و تا پايان عمر گرفتار باشــند و من اگر آنروز خود را كانديداي خالفت 
مي كردم و مردم را به يارى خويش مي خواندم مردم درباره من يكى از دو كار را مي كردند 
يا پيروى از من مي كردند، و با مخالفين من مي جنگيدند كه اگر عده شــان كم بود طبعًا 
كشــته مي شدند، و يا مردم از يارى من سرباز مي زدند كه آن وقت به واسطه اين سرباز 

زدن و تقصير در يارى از واليت من و خوددارى از اطاعت من كافر مي شدند.
اى يهودى: ديدم چاره اى نيست جز اين كه جام هاى غم و اندوه را سركشم و آه هاى 
ســرد را در قفس ســينه نگهدارم و دامن صبر و شــكيبايي از دست ندهم تا موقعى كه 
خداوند گشايشى عطا فرمايد يا هر طور كه صالح مي داند دادرسى فرمايد: سپس علي7 

رو به اصحاب خود كرد و فرمود: آيا چنين نبود، همه آن ها گفتند: چرا يا اميرالمؤمنين 7. 1

   398 ـ علي7 از امتحانات الهى مي گويد   

علي7 بعد از جنگ نهروان در مســجد كوفه در پاســخ به ســؤ ال يك يهودى از 
امتحانات الهى كه ســربلند از آن ها بيرون آمده اســت توضيح مي دهد و در مورد زندگى 

مظلومانه خود مي فرمايد:
...اى برادر يهودى رســول خدا9 هنگامي كه زنده بود رياســت همه امت خود را به 

1. خصال صدوق، ص426
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من واگذار نمود و از همه آنان كه حضور داشتند بيعت گرفت كه بدستورات من گوش فرا 
دهند. )با نزديك شــدن مرگ پيامبر9( رسول خدا9 دستور فرمود: )لشكرى در ركاب 
اسامه بن زيد تشكيل شــود، با اين كه بيمارى و مرگ گريبان آن حضرت را گرفته بود از 
عرب زادگان و طائفه اوس و خزرج و ديگران، كه بيم آن مي رفت بيعت مرا بشكنند و با 
من به ســتيز برخيزند و يا به خاطر اين كه من، پدر و يا فرزند و يا فاميل و يا دوستانشان 
را كشــته بودم به ديده دشمنى به من نگاه مي كردند خواست تا در لشكر اسامة باشد لذا 
كســى نماند مگر اين كه )طبق فرمان پيامبر اسالم9( همه به همراه اين لشكر رفتند 
حتى از مهاجرين و انصار و مسلمانانى كه سست عقيده بودند و منافقين همه را بزير پرچم 
كرد تا يك دسته از مردم پاكدل در حضور آن حضرت بمانند... و در خالفت و زمامدارى 
پس از پيامبر9 كسى نباشد كه با من مخالفت كند. سپس آخرين كالمي كه درباره كار 
امت فرمود: اين بود كه: دستور داد لشكر حركت كند و احدى از افراد لشكر حق بازگشت 
ندارد و دستور اكيد در اين باره صادر فرمود، و تا آنجا كه ممكن بود نسبت به اجراى اين 
دستور تأكيد فرمود ولى همين كه رسول خدا9 وفات كرد، من ناگهان ديدم كه عده اى 
از افراد زير پرچم پادگان نظامي خود را ترك گفته و از محل خدمت ســرباز زده و دستور 
رسول خدا9 را كه فرموده بود در ركاب فرمانده خود باشند... زير پا گذاشتند... و سواره و 
شــتابان به مدينه بازگشتند تا رشته بيعتى را كه خدا و رسولش9 بگردن آنان بسته بود 
باز كنند و بازگردند و تا پيمانى را كه با خدا و رســولش9 داشتند بشكنند و شكستند و 
با هو و جنجال... بطور خصوصى پيمانى براى خود بســتند بدون اين كه با يك نفر از ما 
بنى عبدالمطلب مشورتى كنند... من كه سرگرم تجهيز جنازه رسول خدا9 بودم... اينان 
از اين فرصت اســتفاده نمودند و نقشه خود را عملى نمودند. اى برادر يهودى! در چنين 
موقعى كه من بزير با مصيبتى به آن سنگينى و فاجعه اى به آن عظمت قرار داشتم... اين 
گونه رفتار با من، نمكى بود بر زخم دل من، ولى من دامن صبر از دست ندادم... سپس 
علي7 رو كرد به اصحاب خود كه گرداگرد حضرتش را در مســجد كوفه گرفته بودند و 

فرمود: مگر چنين نبود. عرض كردند: چرا يا اميرالمؤمنين 7. 1

1. خصال صدوق، ص425، متن فوق با تصرف بسيار ابتدايي عين كلمات حضرت علي7 مي باشد كه در پاسخ 
يهودي اشــاره شــد حضرتش به نقل مصائب و امتحانات خداوند مي پردازند. في الواقع حضرتش دقيقًا به فضاي 

اجتماعي آن زمان و ابعاد پنهان خانه نشيني خود اشاره مي نمايند.
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   399ـ فريادرس يتيمان   

دو يا ســه روز بود كه عثمان خليفه شده بود كه زن و مردى دست دختر 14 ساله اى 
را گرفته و به پيش او در مسجد آوردند و گفتند: اين دختر يتيم بود و در 7 سالگى پدر و 
مادرش را از دست داد هيچ چيزى نداشت ما به حكم اسالم و انسانيت او را تحت تكفل 
خود آورديم تا امروز در تربيت و نگهدارى او نيز همت گماشــتم و همچون فرزندمان او 
را بزرگ كرديم اما او با يك جوان خالفي كرده و دوشــيزگى خود را از دست داده است. 
عثمان دســتور داد تا قابله اى بيايد و دختر يتيم را ببيند تا اگر قضيه درست است به حد 
شــرعى مجازاتش كند قابله هم پس از تحقيق تصديق كرد كه دختر باكره نيست. دختر 
سر بزير افكنده و مدام گريه مي كرد عثمان به او گفت: بگو ببينم مگر از حدود الهى باكى 
نداشتى كه عفاف خود را به هدر دادى و اين رسوايى را به بار آوردى. دختر گريه مي كرد 
و جواب داد، خدا مي داند من گناهى ندارم. زن آن مرد به عثمان گفت: من شــاهد دارم 
كه اين دختر بى عفتى كرده و به جاى چهار شــاهد، شش شاهد دارم كه اين دختر، را با 
مردى بدكار نيمه عريان ديده اند و شــاهدان را به عثمان معرفى كرد. آن ها همه گواهى 
دادند كه آن دختر را با مردى ناشناس در خرابه اى ديده اند دختر هم گريه مي كرد و اظهار 
مي داشــت كه خدا را گواه مي گيرم دست مردى به من نخورده عثمان درمانده شده بود 
نمي توانست با اطمينان خاطر فتوى دهد. لذا سخت متحير شده بود احساس مي كرد كه 
به علي7 ســخت محتاج است اما رويش هم نمي شد كه دست به دامن علي7 بشود 
و از احاطــه اش در فن قضاوت كمــك بگيرد، باالخره پيامي  با اين لحن به علي7 داد. 
»يا اباالحسن7 ادرك امة محّمد، يا عىل! امت محّمد را درياب« علي7 به مســجد آمد و 

فرمــود: هرگز از التفات و عنايت به مصالح مردم غفلت نمي ورزم. بگوييد چه پيش آمده 
اســت. عثمان جريان را گفت علي7 شــاهدان قضيه را يك به يك جداگانه خواست، 
شــاهد اول آمد و علي7 او را به زاويه اى از مسجد برد و پرسيد: اين دختر را در كجا، و 
چگونه ديده ايد؟ او گفت: در خرابه اى در سمت شرقى قبيله ى بنى نضير. حضرت از قيافه 
و ســن مرد بدكاره نيز سؤ ال كرد. حضرت شاهد دوم را خواست و به او فرمود: اين دختر 
را بــا آن مرد بدكاره كجا ديدى؟ عرض كرد: يا علي7 در نخلســتان آل وائل ديدم... و 
سؤ االت بعد حضرت. آن گاه امام فرمود: شهادت دادن كافى است قضيه روشن است، قنبر 
برو شمشيرم را بياور، علي7 با قيافه اى ملتهب و عصبانى پيش آمد و به آن زن انصارى 
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گفت: اى زن مرا مي شناســى، عرض كرد: بلى يا علي7. در اين هنگام قنبر شمشــير 
برهنه اى جلوى علي7 گذاشت. علي7 با آهنگى خشن فرمود: بحق قبر محّمد9 اگر 
راســت نگويى تو و گواهان تو را به همين شمشــير در همين مسجد به سزايتان خواهم 
رسانيد بگوييد ببينم چه باليى به سر اين دختر آورده ايد. قبل از آن زن، چهار شاهد جلو 
آمده عرض كردند: يا اباالحســن7 ما را ببخش از جان ما بگذر. ما در زندگى اين دختر 
انحرافى نديديم. اين زن همسايه ماست از ما خواست تا به نفعش شهادت دهيم زن نيز 
اقرار كرد و عرض كرد: يا علي7 اين دختر در خانه ى ما به ســر مي برد بزرگ و قشنگ 
شــد و من مي ترسيدم شوهرم از من دست بردارد و با او عروسى كند دستور دادم دست 
و پايش را با طناب بســتند آن وقت خودم با انگشت بكارت او را برداشتم و بعد تهمتش 
زدم كه... قضيه تمام شــد شــوهر آن زن در همان مجلس زن نابكار خود را كه مايه ى 
چنين سر و صدايى شده بود، طالق داد و بعد در همان مجلس دختر يتيم را به عقد خود 
در آورد. بعد علي7 دســتور داد آن زن جنايت كار بــه پرداخت كابين بكارت آن دختر 
محكوم شود و گواهان هم هر يك جريمه اى بپردازند. عثمان جلو آمد و به علي7 گفت: 
يا علي7 اين فن را در قضاوت از كجا آموخته اى. اميرالمؤمنين 7 تبســم كرد و گفت: 

از، پيغمبر بنى اسرائيل دانيال....1

   400 ـ قاتل ظاهرى   

مأموران حكومتى مدينه در خرابه اى در بيرون شــهر سركشى كرده و در آنجا مردى 
را كشــته شــده يافتند و چند متر آن طرف تر مردى را كه كارد خون آلودى در دســت 
داشــت يافتند، مأموران جنازه بى  ســر را به همراه مرد كارد بدست به حضور عمر بردند 
تا حكم قصــاص را در حق او صادر كند آن مرد نيز به قضيه قتل اعتراف كرد، عمر نيز 
حكــم قصاص او را در مألعام صادر كرد. علي7 فرمود: اى عمر! قضيه را ســاده نگير 
كسى كه آدم مي كشد به اين آسانى به جنايت خود اعتراف نمي كند. علي7 از او سؤ ال 
كرد، اين مرد را تو كشــتى؟ بله يا اباالحســن7. مقتول را مي شناسيد؟ نه يا اباالحسن. 
على7 فرمود: حتمًا نســبت به وى كينه و عداوتى هم نداشــتيد؟ عــرض كرد: نه يا 

1. تهذيب االحكام، ج6، ص308، كايف، ج7»البته اين داســتان ادامه دارد و حضرت امير7 به يادگيري قضاوت 
خود از دانيال7 را، با بيان داستان قضاوت دانيال اشاره مي نمايد.«
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عم رســول اهلل9. علي7 فرمود: پس چرا بي جهت سرش را از تنش جدا كردى آن مرد 
خاموش شــد. علي7 فرمود: حرف بزن بگو ببينم كسب و كار تو چيست؟ عرض كرد: 
قصابم. علي7 فرمود: قصابى، اينهم كارد قصابى توست. متهم عرض كرد: اجازه بدهيد 
آنچه حقيقت دارد تعريف كنم. من در كنار خرابه اى كه آن مرد كشته شده بود گوسفندى 
را كشته بودم و هنوز دســت خود را نشسته بودم كه به قضاى حاجت احتياج پيدا كردم 
لذا وارد خرابه شــدم تا به خرابه رسيدم مقتول را ديدم و همانجا هم دستگيرم كردند. لذا 
ديدم انكار با اين چنين وضعى )دست خونى، كارد بدست، و بر سر مقتول بودن( فايده و 
نتيجه اى ندارد. لذا اقرار كردم كه من كشــتم. يا علي ولى در درون قلبم اميدوار بودم كه 
پروردگار دانا و توانا بر بي گناهى من ترحم مي آورد و از مجازات ايمنم مي فرمايد. ناگهان 
در اين لحظه مردى وارد مجلس شد و گفت: يا علي7 من قاتلم و قصاب بي گناه است. 
قصاب آزاد شــد و عمر قاتل حقيقى را بازجويى كرد. قاتل داســتانى از مظالم و مفاسد 
مقتول گفت. ولى چون قاتل بود بايد قصاص مي شــد. عمر دوباره رو به علي7 كرد و 
عرض كرد: يا اباالحسن7 فتواى شما درباره ى اين مرد چيست؟ حضرت فرمود: آزادش 
كنيد. عرض كرد: يا على قاتل است خودش اقرار مي كند كه آدم كشته!! علي7 با استناد 
به آيه اى از قرآن »آنكس كه بى جهت انسانى را از ميان بردارد چنانست كه همه ي مردم 
را كشــته باشد و آنكس كه انســانى را زنده كند چنانست كه به همه  مردم نعمت حيات 
بخشد« فرمود: اين مرد قاتل با اين كه قاتل است و به جرم خود اعتراف كرده ولى چون 
قصاب بي گناه را از اعدام نجات داد يعنى انســانى را زنده كرده. چنان اســت كه همه ي 
مردم را زنده كرده اين مرد بپاداش اين جوانمردى و فداكارى در راه يك انســان بي گناه 
از قصاص معاف خواهد بود و خون بهاى مقتول را نيز از بيت المال مسلمانان به ورثه اش 

پرداخت شود. 1

   401 ـ قضاوت خليفه!   

مردى متأهل در زمان خالفت عمر با زنى بر خالف شرع هم بستر شد و بعد دستگير 
شد او را نزد عمر آوردند عمر به منبر خالفت نشسته بود و گفت: اين مرد چون زن داشته 
زانى محصن اســت. بايد سنگسارش كرد. سپس مرد را گرفته جهت اجراى حكم خليفه 

1. تهذيب االحكام.
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به سمت صحرا مي بردند. علي7 از راه رسيد و پس از بررسى فرمود: از آنجايى كه زن 
اين مرد در مدينه حضور نداشــته او را نمي توان محصن ناميد )زن دار ناميد(بنابراين حد 
شرعى او سنگسار نيســت. بلكه مجازات او صرفًاَ صد تازيانه شالق مي باشد آن مرد در 

سايه ى علم و فكر علي7 از مرگ حتمي  نجات يافت. 1

   402 ـ پنج زناكار   

روزى پنج مرد مرتكب زنا شــدند، آنان را جهت صدور حكم شرعى و الهى بحضور 
عمر آورده بودند، تا دستور مجازات آن ها را دريافت كنند عمر با عصبانيت گفت: هر شش 
نفر آن ها را سنگسار كنيد. ولى علي7 فرمود: اى عمر، حكم بر خون و مال مردم نبايد 
اين قدر ساده باشد!! خوبست دستور دهى پيرامون زندگى اين پنج مرد گناهكار بررسى به 
عمل آورند، عمر فرمايش علي7 را اطاعت كرد: معلوم شــد كه نفر اول مردى مسيحى 
بود كه با زنى مســلمان هم بستر شده بود. علي7 فرمود گردنش را بزنيد زيرا اين مرد 
»ذمى« بود و در پناه حكومت اسالمي  زندگى مي كرد و با اين تعدى قرار »ذمه« را درهم 

شكســت. نفر دوم، مردى زن دار بود و زنش هم در كنارش به ســر مي برد لذا علي7 
فرمود: بنا به فرمان قرآن سنگسارش كنند.

نفر سوم، مردى عرب و مجرد بود و مجازاتش هم صد ضربه تازيانه بود كه حضرت 
حكم را فرمود.

نفر چهارم، برده اى بود كه مرتكب زنا شــده بود لذا مجازات بردگان نيمي از مجازات 
احرار است. حضرت فرمود: بيش از پنجاه ضربه شالق كيفر ندارد.

نفر پنجم، را حضرت دستور داد آزادش كنند چرا كه آن مرد ديوانه بود اينجا بود كه 
عمر به علي7 عرض كرد: »ال ابقاىن الله بعدك يا عيل،« پس از تو خدا زنده ام نگذارد زيرا 

اگر تو نباشى به لغزش هاى بزرگى دچار خواهم شد. 2

   403 ـ يا علي7 چاره كار چيست؟   

زنــى حامله زنا كرده بود به فتواى عمر كه خليفه ى وقت بود از مســجد او را بيرون 

1. همان مدرك.
2. تفسري قمي، ج2، ص96 / كايف ج7، ص256.
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بردند تا سنگسارش كنند. علي7 وقتى قضيه را بررسى كرد فرمود: اى عمر درست است 
كه اين زن زنا كرده و حد شرعى او رجم است ولى آيا مي دانى آن طفل كه در رحم اين 
زن پنهان اســت گناهى نكرده شما اين زن را مي توانيد بكشيد ولى جنين معصومش به 
چه جرمي  بايد رجم و سنگســار شود عمر با دست پاچگى گفت: يا اباالحسن چاره ى كار 
چيست؟ حضرت فرمود: صبر كنيد تا دوران حمل و باردارى او به پايان رسد و بچه بدنيا 
بيايد و پرســتارش مشخص شــود آن وقت مادرش را به سزاى كردارش برسانيد. آن گاه 
عمــر گفت: آن زن را تا پايان حمل از مجازات معــاف بدارند اتفاقًا آن زن هنگام وضع 

حمل ُمرد وقتى عمر مطلع شد بى اختيار گفت: »لوال عىل لهلك عمر!« 1

   404 ـ مير ميدان قضاوت علي7   

روزى پيرمرد ســالخورده اي با دختر جواني ازدواج كرد. آن مرد در شب زفاف مرگش 
فرا رســيد به هنگام سحر جنازه اش را از حجله به گورستان بردند ولى پس از چندى آثار 
حاملگى در عروس يك شــبه آشكار شــد اين پير مرد از زنان ديگرش پسران و دختران 
بزرگ تر داشت فرزندان او مدعي شدند كه عروس جوان با كس ديگرى هم بستر شده و 
مي خواهد فرزند حرام زاده ى خود را در ميراث ما شريك كند ولى عروس ادعا مي كرد كه 
اين از همان شوهر پيرمرد مي باشد دوره ى حمل به سر آمد و نوزاد پسر بچه بدنيا آمد از 
اين ماجرا سه چهار سال گذشت اما فرزندان آن پيرمرد اين بچه را حرام زاده مي شمردند 
و ميراثش را تقسيم نمي كردند اين داورى را به عمر بن خطاب واگذار كردند وقتى عمر از 
جريان مطلع شد برايش روشن شد اين عروس يك شبه زنى بدكاره است و فقط بخاطر 
ثروت آن مرد اين وارث حرام زاده را درســت كرده با خشــم و خشونت دستور داد، زن را 
سنگسار كنند ولي امام  علي 7 فرمود: شتاب نكنيد، آيا پدر شما با اين زن هم بستر شده 
يا نه. عرض كردند: بله يا اباالحســن. ولى فقط يك شب آن هم يكبار و در همان حال از 
دنيا رفت. امام علي7 كودك را خواســت و بعد وادارش كرد با چهار پنج كودك ديگر 
به همان ســن و سال كه در گوشــه اي بازى مي كردند بازى كند. بچه ها مشغول بازى 
شــدند.امام علي7 مشتى خرما بدست گرفت و چند قدم دورتر از محل بازي، بچه ها را 
صدا كرد ســپس فرمود: هر كدام از شما كه زودتر بطرف من بدود از اين خرما هم سهم 

1. فرائد السمطني، ج1، ص350.
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بيشــترى خواهد داشت بچه ها به اشــتياق خرما هر كدام به سرعت خود را به علي7 
رســاندند ولى اين بچه ى مشكوك وقتى خواست برخيزد دو دستش را بر زمين گذاشت 
و باسســتى از جايش برخاســت و ديرتر از همه به دنبال ساير بچه ها خود را به علي7 
رســاند. علي7 به عمر و حاضرين فرمود: به علت همين سستى و بدليل همين ضعف 
كه اين كودك دارد از نطفه ى آن پيرمرد بوجود آمده اســت. زيرا بي آن كه بيمار باشد از 
همســاالن خود عقب مانده است. فرزندان پيرمرد از تهمت خود معذرت خواستند و پسر 

را به برادرى خود گرفتند.1

   405 ـ همراز و همراه فاطمه 3   

عمار ياســر نقل مي كند: روزى حضرت فاطمه 3 خطــاب به حضرت اميرالمؤ منين 
علي7 گفت: علي جان نزديك بيا تا اطالع دهم شما را از آنچه در گذشته اتفاق افتاده و 
آنچه در حال وقوع پيوستن است و آنچه در آينده رخ خواهد داد تا روز قيامت و تا، هنگام 

بر پايي رستاخيز و قيامت. 2

   406 ـ علي7 روح صبر   

هنگامي كه حضرت علي7 را كشان كشــان براى بيعت به مســجد مي بردند مردى 
يهودى كه آن وضع و حال را ديد بى اختيار لب به تهليل گشود )يعنى: الاله االالله گفتن( 
و مســلمان شد. وقتى سبب مسلمان شدنش را پرسيدند گفت: من اين شخص )علي7 
را مي شناســم او همان كسى كه وقتى در ميدان هاى جنگ ظاهر مي شد دل رزمجويان 
را ذوب مي كرد و لرزه بر اندامشان مي افكند او همان كسى است كه قلعه هاى مستحكم 
خيبر را گشــود و در آهنين، آن را كه بوســيله چهل مرد باز و بسته مي شد با يك تكان 
از جا كند و به زمين انداخت اما حاال در برابر عده اي آشــوبگر سكوت كرده است و اين 
ســكوت خالى از حكمت نيست. سكوت او براى حفظ دين اوست و اگر اين دين حقيقت 
و باطن نداشــت او در برابر اين اهانت ها صبر و تحمل نمي كرد. براى همين حق بودن 
اســالم بر من ثابت شد و من مسلمان شــدم ابن ابى الحديد مي نويسد: علي7 شجاعى 

1. تهذيب االحكام، ج6، ص306.
2. بحارأالنوار، ج43، ص8.
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بود كه نام گذشتگان را محو كرد و محلى براى آيندگان باقى نگذاشت در قوت ساعد و 
نيروى بازو نظيرى نداشــت و يك ضربت او براى قوى ترين شجاعان، مرگ و هالكت 
را پيش مي آورد، چنان كه هيچ مبارزى از دســت او جان ســالم بدر نبرد و هيچ ضربه اى 
با شمشير خود نزد، كه احتياج به ضربه دوم داشته باشد و در ليلة الهرير )يكى از شبهاى 
جنگ صفين( شــماره تكبيراتش به 523 رسيد و معلوم شد كه 523 نفر از ابطال نامي  را 

در آن شب به جهّنم فرستاده است. 1

   407 ـ پناه مردم و مؤ منان   

ابن بابويــه از حضرت فاطمه زهرا 3 روايــت كرده كه فرمود: در زمان ابوبكر و عمر 
زلزله شديدى در مدينه رخ داد به طورى كه همه ي مردم ترسيدند مردم نزد ابوبكر و عمر 
رفتند و ديدند آن دو نفر نيز از شــدت ترس به شتاب به حضور اميرالمؤمنين 7 مي روند 

مردم هم به تبعيت از آن ها حضور آن حضرت رسيدند.
اميرالمؤمنين 7 از منزل خارج شدند ابوبكر و عمر و مردم در عقب آن حضرت رفتند. 
آن حضرت بر روى زمين نشســت. مردم هم اطراف او نشســتند ديوارهاى مدينه مانند 
گهواره حركت مي كرد: اهل مدينه از شــدت ترس صداهاى خــود را بلند كرده و فرياد 
مي زدند يا علي! به فرياد ما برس. هرگز چنين لرزه اى نديده ايم آن حضرت با دســت به 
زمين زد و فرمود: اى زمين آرام و قرار بگير. زمين به اذن خدا ساكت شد و قرار گرفت. 
مردم از اطاعت زمين نسب به اميرالمؤمنين 7 تعجب كردند آن گاه حضرت فرمود: شما 
تعجب كرديد كه زمين اطاعت امر مرا نمود. عرض كردند: بلى يا اميرالمؤمنين 7 فرمود: 
من همان كسى هستم كه خداوند در قرآن مي فرمايد »و قال االنسان مالها« من به زمين 
مي گويم بيان كن براى من حوادث و اخبارى را كه بر روى تو انجام شــده و به من بگو 
عمل هايى را كه مردم در روى تو بجا آورده اند، پس از آن حضرت فرمود: اگر اين همان 
زمين لرزه هايى بود كه خداوند در سوره زلزله مي فرمايد: زمين به من اخبار خود را مي داد 

ولى اين زلزله آن زلزله نيست. 2

1. نهج البالغه ابن ايب الحديد.
2. تفسري برهان، ج4، ص493.
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   408 ـ آسمان علم، آفتاب فكر   

يك روز صبح، عمر خليفه ى وقت به مسجد رفت تا نماز صبح خود را ادا كند. وقتى 
خواســت داخل محراب رود، ديد زنى در محراب خوابيده است به غالم خود يرفى گفت: 
اين زن را بيدار كن غالم عمر، ديد كه جنازه زنى است، برگشت و گفت: در محراب جنازه 
زنى بي سر است، عمر گفت: برو به دنبال ابو طلحه،او امور انتظامي  مدينه را اداره مي كرد 
ابوطلحه جنازه را از محراب خارج كرد ســپس متوجه شــد جسد زن بى سر، زن نيست 
بلكه مردى اســت كه لباس زنانه بر تن دارد، سر آن مرد را در كنج محراب پيدا كردند. 
عمر نماز صبح را به جماعت خواند، بعد دســتور داد جنازه آن مرد را دفن كنند. ابوطلحه 
نيز در بررسى اين قتل بسيار تالش كرد ولى به جايى نرسيد. 9 ماه از اين ماجرا گذشت 
اما روزي در ســپيده دم عمر به مســجد آمد بجاى همان جنازه قنداقه كودكى را يافت. 
عمر به غالمش يرفى دســتور داد براى كودك دايه اى بگيرد و حقوقش را از بيت المال 
بپردازد ولى در فكر رفته بود كه اين چه اتفاقي اســت كه در مسجد رسول خدا9 ايجاد 
شــده او با اصحاب پيامبر9 در مورد اين قضيه مشورت كرد، ولى بجايى نرسيد عمر با 
ناراحتى گفت: اگر ابوالحســن7 به من كمك كند من از راهنمايى همه بى نياز خواهم 
شد، در اين هنگام علي7 از راه رسيد، عمر خوشحال شد و به پاى حضرت برخاست و 
علي7 را به آغوش كشيد و گفت: بنشين اى شهر علم، اى آسمان علم، اى آفتاب فكر، 
عمر ماجرا را براى حضرت تعريف كرد و راه چاره را ســؤ ال كرد. علي7 دايه كودك را 
خواســت و دستور داد هفته ديگر روز دوشنبه كه عيد قربان است آن كودك را مي آرايى 
و او را به صحراى پشــت مدينه كه گردشــگاه عمومي  اســت ميبرى سعى كن همه تو 
را ببينند در آن هنگام زنى خواهد رســيد و ايــن بچه را نوازش خواهد كرد همان زن را 
بگيريد و نزد من بياوريد بعد حضرت به عمر فرمود: ميان اين جنازه و نوزاد حكايتى است 
دايه كودك اين كار را اجرا كرد. زن دســتگير شد و او را وارد مسجد كردند. عمر مات و 
مبهوت در كنار علي7 ايســتاده بود، علي7 لبخندى زد و فرمود: نترس دخترم حرف 
بزن. اما احتياط كن كه دروغ نگويى. زن جوان اندكى نشســت آن وقت به شــرح ماجرا 
پرداخت عرض كرد: يا علي اسم من جميله است از طايفه انصارم و تنها دختر عامر بن سعد 
خزرجى هستم كه در جنگ احد در ركاب رسول خدا9 به شهادت رسيد، مادرم در زمان 
ابوبكر فوت كرد اما چون ثروتمند بوديم در خانه با عفاف و تقوى بســر مي بردم روزي با 
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دختران همسن خود مشغول صحبت بودم كه پير زنى آمد و با يك يك ما صحبت كرد 
و از من سراغ مادرم را گرفت. گفتم: مادرم مرده است او گفت: اى كاش من مي توانستم 
مادر تو باشــم. من از فرط تنهايى استقبال كردم پير زن را به خانه ى خود بردم و برايش 
غذا آوردم، ولى او اظهار داشت روزه است و مشغول عبادت خداوند شد، تا صبح كه پيش 
من بود نماز خواند بعد صبح رفت و گفت: من دخترى دارم كه بايد به او هم سر بزنم من 
از او خواهش كــردم دخترش را نيز به منزل ما بياورد آن پير زن با حيله گرى مرا فريب 
داد روز ديگــر پير زن به ظاهر مؤ من با دختــرش به منزل ما آمد و دخترش را در منزل 
ما گذاشــت و گفت: من به مسجد اعظم مي روم پير زن رفت ناگهان در زير لباس زنانه 
مردى مســت ظاهر شــد او به من تجاوز كرد و چون مست بود، جلوى اتاق خوابش برد 
من نيز با خنجر خودش او را كشــتم و جنازه او را در الى چادرى پيچيدم و به مســجد 
رساندم پس از چندى باردار شدم موقع وضع حمل من شد در گوشه ى ناشناسى از شهر 
مدينه اين بچه را بدنيا آوردم و او را همانجا كه نعش پدرش را گذاشــته بودم، گذاشتم، 
اما چشمم به دنبالش بود عمر، مات و مبهوت مانده بود، علي7 فرمود: نترس جميله تو 
دختر شجاع و شريفى بوده اى، چون تو از شرافت و عصمت خود دفاع كردى، تو را قاتل 
نمي شود شمرد. عمر گفت: يا علي7 پس خون بهاى مقتول. علي7 فرمود: اين مقتول 
خون بها ندارد. زيرا خونش را به شــهوتش فروخته است. عمر خاموش شد و علي7 به 
جميله فرمود: آن پير زن كجاست. جميله گفت: يابن عم رسول اهلل به من سه روز مهلت 
بدهيد او را خدمت شــما مي آورم هنوز روز دوم به پايان نرســيده بود كه در بيرون شهر 
مدينه پير زنى را مردم سنگ ســار مي كردند اين محكوم به رجم، همان پير زن حيله گر 

نانجيب بود.1

   409 ـ ابوبكر در قضيه فدك   

حضرت صادق7 فرمود: چون ابوبكر كار خالفت را محكم نمود و از اكثر مهاجرين 
و انصار بيعت گرفت، كســى را فرســتاد تا وكيل و كارگران حضرت فاطمه 3 را از باغ 
فدك بيرون كند، آن حضرت به نزد ابوبكر آمد و فرمود: به چه ســبب وكيل مرا از فدك 
بيرون كــردى و حال آن كه پدرم به فرمان خدا آن را به من داده اســت؟ ابوبكر گفت: 

1. تهذيب االحكام.
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از پدرت شــنيدم كه فرمود: پيامبران از خود چيزي بــه ارث نمي گذارند حضرت فرمود: 
پدرم در زمان حيات خود فدك را به من بخشــيده بود )يعني ارث نبوده اســت( ابوبكر 
گفت: بــر آنچه مي گويى گواه بياور!! فاطمه 3 ام ايمن، حســنين8 غالم پيامبر بنام 
رياح و اســما ء بنت عميس را آورد و ام ايمن به ابوبكر گفت: من تا حجت بر تو تمام نكنم 
گواهى نمي دهم تو را به خدا سوگند آيا رسول خدا9 در حق من گفته است كه ام ايمن 
اهل بهشــت اســت؟ ابوبكر گفت: بلى. ام ايمن گفت: من گواهى مي دهم كه حق تعالى 
به رســول خدا9 وحى فرســتاد كه حق ذى القربى را به او بده و رسول اكرم9 فدك را 
بــه امر خدا به فاطمه 3 داد حضرت علي7 نيز آمــد و به همين نحو گواهى داد و به 
روايتى حســنين7 نيز شهادت دادند. ابوبكر نامه اى درباره فدك نوشته و به فاطمه داد. 
آن گاه عمر پيدا شــد و گفت: اين چه نامه اى است؟ ابوبكر گفت: فاطمه 3 دعوى فدك 
را نمود و ام ايمن و علي7 بر او گواهى دادند، لذا من نيز اين نامه را نوشتم. عمر نامه را 
گرفت و پاره كرد و گفت فدك فى ء همه مســلمين است و گذشته از اين علي7 شوهر 
فاطمه 3 اســت و به نفع او گواهى دهد، روز ديگر خــود حضرت امير7 در حالى كه 
مهاجريــن و انصار در نزد ابوبكر جمع بودند در آنجا حضور يافت و فرمود: اى ابابكر چرا 
وكيل فاطمه 3 را از فدك بيرون كردى؟ در صورتى كه در حيات رســول خدا9 فاطمه 
مالك و متصرف فدك بود. ابوبكر گفت: فدك فى ء همه مســلمين است اگر فاطمه 3 
اقامه شهود كند كه رسول خدا9 فدك را به او داده است من هم فدك را به او مي دهم 

و اال او را در آن حقى نباشد!
علي7 فرمود: اى ابابكر آيا درباره ما بر خالف حكم خداوند كه در مورد مســلمين 
اســت حكم مي كنى؟ گفت: نه. حضرت فرمود: بگو ببينم اگر در دست مسلمانى چيزى 
باشــد، مالك و متصرف آن است و من بيايم و آن را براى خود ادعا كنم تو از چه كسى 
طلب بينه )دليل و مدرك ( مي كنى؟ گفت: از تو. حضرت فرمود: پس چرا در مورد فدك 
از فاطمه 3 بينه و شــاهد طلب مي كنى در حالى كه فاطمه 3 مالك فدك بوده است. 
ابوبكر ســكوت كرد. عمر گفت: اين سخنان را واگذار ما را توانايى احتجاج با تو نيست، 
اگر گواهان عادلى بياوريد فدك را مي دهيم و اال تو و فاطمه 3 را در آن حقى نيســت. 
علــي7 به ابوبكــر فرمود: آيا قرآن خوانده اى؟ گفت: بلى. فرمــود: مرا خبر ده از گفتار 

خداى تعالى:
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»امنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهريا« در حق ما نازل شده 

يا ديگران؟ ابوبكر گفت: در حق شــما. حضرت فرمود: پس اگر دو نفر نزد تو شــهادت 
دهند كه فاطمه 3 كار زشتى مرتكب شده چه مي كنى؟ گفت: مانند ساير مردم اقامه حد 
مي كنم. فرمود: اگر چنين كنى در نزد خدا از كافران محســوب شوى. ابوبكر گفت: چرا؟ 
علي7 فرمود: براى آن كه شهادت خدا را به طهارت فاطمه3 رد كرده و شهادت مردم 
را پذيرفته  اى همچنآن كه حكم خدا و رسولش9 كه فدك را به فاطمه 3 داده اند و او 
در حال حيات پدرش آن را تصرف كرده است رد كردى و شهادت يك نفر اعرابى را كه 
بر پاشــنه خود بول مي كند مي پذيرى و فدك را از فاطمه 3 گرفتى... در اين موقع صدا 
و همهمه از ميان مردم برخاســت و همگى سخنان علي7 را تأييد كردند در اينجا بود 

كه عمر و ابوبكر توطئه قتل علي7 در سر نماز را توسط خالدبن وليد طراحى كردند. 1

   410 ـ امتحان الهى   

هنگامي كه علي7 با تنى چند از بنى هاشــم مشــغول شستن و تكفين پيكر مطهر 
رسول اكرم9 بودند خبر رسيد كه جمعى از مهاجرين و انصار در سقيفه بنى ساعده براى 
تعيين خليفه گفتگو مي كنند و طولى نكشــيد كه خبر ديگرى رسيد كه ابوبكر به سمت 
خليفه مســلمين انتخاب گرديد در اين موقع به نقل شــيخ مفيد )قدس رحمة( حضرت 
اميــر7 فرمود: بسم الله الرحمن الرحيم ـ امل ـ احسب الناس ان يرتكوا ان يقولوا امنا و هم 
ال يفتنون؟ »آيا مردم گمان كردند كه فقط با گفتن اين كه ايمان آورديم رها شده و ديگر 

مــورد آزمايش قرار نخواهد گرفت؟«2 و مقصود حضرت اين بود كه عموم مردم جز چند 
نفر از اين آزمايش نتوانستند موفق بيرون آيند. 3

   411 ـ توطئه قتل علي7   

امام علي 7 بعد از غصب فدك در جلسه اى ابوبكر و عمر را با داليل متعدد محكوم 
نمود بعد از اتمام جلســه بود كه ابوبكر، عمر را خواســت و گفت: ديدى على امروز با ما 

1. بحارأالنوار ج29، ص127، باب11.
2. سوره توبه ، آيه 92.

3. حضرت زهرا، ص132.
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چه كــرد؟ اگر در يك مجلس ديگري با ما چنين معارضــه كند كار ما را بر هم مي زند 
اكنــون نظر تو در اين  باره چيســت؟ عمر گفت: به نظر من دســتور بده تا او را به قتل 
برسانند! ابوبكر گفت: چه كسى جرأت اينكار را دارد؟ عمر گفت: خالدبن وليد! آن گاه خالد 
را طلبيدنــد و گفتند مي خواهيم يك امر خطيرى را به تو واگذار كنيم خالد گفت: هر چه 
باشد حاضرم ولو كشتن علي7 باشد. آن ها گفتند: مقصود ما نيز همين است خالد گفت: 
چه موقع اينكار را انجام دهم؟ ابوبكر گفت: هنگام نماز در مســجد، پهلوى او بايست و 
چون من ســالم نماز را گفتم فوراً برخيز و گردنش را بزن. خالد پذيرفت و خود را آماده 
نمود. اســماء بنت عميس كه در آن موقع زن  ابوبكر بود ســخن آن ها را شنيد و فوراً كنيز 
خود را به خانه علي7 فرســتاد و گفت: سالم مرا به علي7 و فاطمه 3 برسان و اين 
آيه را تالوت كن »ان املالء يامترون بك ليقتلوك فاخرج اىن لك من الناصحني« 1 كنيز اســماء 
بــه خانه علي7 آمد و آيــه را تالوت كرد و آن حضرت فرمود: به اســماء بگو خداوند 
نخواهد گذاشت كه اراده آن ها انجام بگيرد. آن گاه آن حضرت موقع نماز به مسجد آمد و 
پشت سر ابوبكر ايستاد، خالد نيز كه شمشيرش را زير جامه خود بسته بود آمد و در كنار 
حضرت قرار گرفت! ابوبكر نماز را شــروع كرد و چون به تشهد نشست از هيبت علي7 
مرعوب بود و با خود انديشــيد كه خالد چگونه مي تواند چنين كارى را انجام دهد لذا از 
شجاعت آن حضرت به ترس و لرزه افتاد و جرأت گفتن سالم نماز را نمي كرد لذا تشهد 
را چند بار تكرار  كرد و ســالم نماز را نمي گفت و مردم گمان مي كردند كه در نماز سهو 
كرده اســت تا اين كه ابوبكر از تصميم قبلي خود در حين نماز منصرف شــد. لذا پيش از 
آن كه سالم نماز خود را بگويد گفت: »يا خالد! ال تفعلن ما امرتك به، اى خالد آنچه را كه 
به تو دســتور داده ام انجام مده« و آن گاه سالم نماز خود را گفت، علي7 از خالد پرسيد: 
چه دستورى به تو داده بود؟ خالد گفت: دستور اين بود كه پس از سالم نماز، گردن تو را 
بزنم! حضرت امير7 فرمود: آيا تو هم چنين كارى را مي كردى؟ خالد گفت: آرى به خدا 
سوگند اگر پيش از ســالم آن جمله را نمي گفت: من هم تو را مي كشتم!! علي7 خالد 
را از جايش بلند كرد و بر زمين كوبيد. عمر گفت: به خداى كعبه، االن خالد را مي كشــد 
و به روايتى ديگر گردن خالد را با دو انگشــت ســبابه و وسطى خود چنان فشار داد كه 

1. قصص، 20. وقتي فرعونيان مي خواســتند حضرت موسي7 را به قتل رسانند مؤمن آل فرعون تصميم آن ها 
را به همين نحو به اطالع موســي رسانيد يعني اشراف قوم فرعون براي كشتن تو نقشه مي كشند بنابراين تو از 

مصر خارج شو.
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خالد نعره زد و رنگش ســياه شد و جامه اش را خراب كرد و دست و پا مي زد ابوبكر فوراً 
از عباس بن  عبدالمطلب خواست كه شفاعت خالد را بكند. عباس نزد علي7 رفت و او را 
به قبر رســول خدا9 و حسنين8 و فاطمه 3 قسم داد و پيشانى آن حضرت را بوسيد 
تا حضرت از خالد دست برداشت. 1 اين خالد همان كسي بود كه مسلمان معروفي را بنام 
مالك بن نويره به شــهادت رساند ابن ابي الحديد مي نويســد: اين كه بعد از پيامبر خدا9 
 علي 7 توانست زنده بماند اين خود معجزه الهي است چرا كه آنقدر جريان جامعه ملتهب 

بود كه هر لحظه و در هر فرازي احتمال شهادت امام را مي دادند.

   412 ـ غم عميق علي7   

شــب دفن زهراى بتول سپرى شــد. صبح، شــيخين و ديگران براى تشييع جنازه 
حضرت زهرا3 بســوى منزل علي7 آمدند ولى مقــداد به آن ها گفت: جنازه زهرا3 
ديشب به خاك سپرده شد. عمر رو به ابوبكر نمود و گفت: »مل اقل لك انهم سيفعلون؟ من 
بــه تو نگفتم كه آن ها چنين خواهند نمود؟« عباس بن عبدالمطلب گفت: خود فاطمه  3 
چنين وصيت كرده بود كه شما دو نفر در نماز او حاضر نشويد! عمر گفت: شما بنى هاشم 
اين حســد قديمي تان را كه به ما داريد هيچ گاه رها نمي كنيد... من تصميم گرفته ام كه 
قبر او را بشــكافم و بر او نماز بخوانم اين خبر توســط سلمان به اميرالمؤمنين 7 رسيد، 
آن حضرت در حالى كه خشــمگين و چشــمانش سرخ گشته و رگ هاى گردنش برآمده 
شــده بود از خانه خود خارج شد و لباس زردى كه در مواقع جنگ مي پوشيد در بر كرده 
و ذوالفقار در دســت گرفت، وارد بقيع شد در اين حال به مردمي كه در آنجا اجتماع كرده 
بودند خبر دادند كه علي7 قسم ياد كرده كه اگر يك سنگ از اين قبرها كنده شود همه 
را از دم شمشــير خواهد گذراند عمر با ياران خود نزد آن حضرت آمد و گفت: چه شــده، 
يا اباالحســن7 به خدا سوگند ما قبر فاطمه 3 را نبش مي كنيم و بر او نماز مي خوانيم. 
علي7 با دســت خود گريبان عمر را گرفــت و او را از جا بلند نمود و بر زمين كوبيد و 
فرمود: اى پسر زن سياه براى اين كه مردم از دين بر نگردند از حق خود )خالفت( صرف 
نظر كردم و اما درباره قبر فاطمه 3 صبر نمي كنم سوگند بدان كسى كه جانم در دست 
قدرت اوســت اگر تو و يارانت بخواهيد بدان دســت بزنيد زمين را از خون شما آبيارى 

1. االحتجاج، ج1، ص  127.
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مي كنم. ابوبكر كه وضع را خيلى وخيم ديد جلو رفته و عرض كرد: يا اباالحســن7 به 
حق رســول اهلل9 و به حق من فوق العرش 1 به حق رســول خدا9 و به حق كسى كه 
در باالى عرش اســت او را رها كن، ما كارى كه تو را خوشــايند نباشد انجام نمي دهيم. 

علي7 دست از او برداشت و مردم نيز متفرق شده و از انجام اين كار منصرف شدند. 2

   413 ـ خطبه اى توحيدى   

علــي7 هفت روز پس از وفات رســول خدا9 و فراغت از جمع كردن قرآن خطبه 
عجيبى را انشاء فرمود كه در قسمت اول آن اين چنين فرموده است:

الحمد لله الذى اعجزاالوهام ان تنال اال وجوده و حجب العقول عن ان تتخيل ذاته ىف 

امتناعها من الشبه و الشكل...

يعني: خدايي را كه ذهن ها را از دســت يافتن به اصل وجود ش بازداشــته و خرد ما 
را محبوب كرده او كســي است كه در ذاتش تفاوت نمي پذيرد و در كمالش بر پايه عدد 
تجزيه نمي گردد از چيز ها جداســت، نه بر پايه گونه گوني مكان ها و در آن هاست، نه به 

گونِه آميخته بودن و آن ها را مي داند به وسيله ابزارها... 3

   414 – تشييع جنازه   

روزى جنازه اى را به سوى قبرستان مي بردند. حضرت علي7 پشت آن جنازه حركت 
مي كرد اما ابوبكر و عمر جلوى تابوت آن جنازه راه مي رفتند از آن حضرت پرســيده شد، 
كــه يا على آن دو نفر )ابوبكر و عمر( چــرا جلوى جنازه حركت مي كنند حضرت فرمود: 
آن ها هــم خود مي دانند كه عقب جنــازه راه رفتن ثواب بيشــترى دارد اما مي خواهند 

بدينوسيله در نظر مردم ممتازتر از ديگران جلوه گرى كنند. 4

1. خدا را جاي مخصوصي مانندعرش و غيره نيست بلكه او خود خالق همه مكان هاست.
2. بحارأالنوار، ج43، ص212.

3. توحيد، شيخ صدوق، ص73.
4. محجة البيضاء، ج3.
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   415 ـ والكاظمين الغيظ   

قنبــر غالم اميرالمؤمنين 7 مي گويد: در خدمت على بن ابيطالب7 نزد عثمان رفتم. 
عثمان مايل بود كه با علي7 تنها باشــد پس آن حضرت به من اشــاره فرمود: كه دور 
شوم. قنبر مي گويد: من مقدارى نه چندان دور از آنان كنارى ايستادم. شنيدم كه عثمان 
به درشــتى و تندى با علي7 ســخن مي گفت: در حالى كه علي7 ســر بزير انداخته 
و چشــم بر زمين دوخته بود. تا اين كه عثمان رو به علي7 نمود و گفت: چرا ســخن 
نمي گويى؟ حضرت فرمود: اگر بگويم، ســخنى خواهم گفت، برخالف خواســته تو و به 

سود تو چيزى سراغ ندارم...
»مُبّرد مي گويد: تفسير فرمايش حضرت اين است كه اى عثمان اگر همانگونه كه تو 

به من پر خاش نمودى ســخن بگويم مقابله به مثل خواهم كرد و در نتيجه پر خاش من 
تو را آزرده خواهد ســاخت پس ترجيح مي دهم كارى نكنم اگر چه مورد پر خاش تو قرار 

گرفته ام« و اين است معنى مظلوم عالمين فافهم!! 1

   416 ـ مظلوميت امام علي7   

يكى از دختران علي7 ام كلثوم بود كه توســط عمر از على 7 خواســتگارى شد. 
حضرت علي7 عذر آورد كه او هنوز كوچك است و موقع ازدواجش نرسيده است. 2 به نقل 
مرحوم كلينى كه از حضرت صادق7 روايت كرده است عمر پيش عباس بن عبدالمطلب 
رفت و گفت: من از برادر زاده ات دخترش را خواســتگارى كردم و او مرا رد نمود به خدا 
سوگند من هم افتخارات بنى هاشم را از بين مي برم و دو شاهد مي آورم كه او )علي7 ( 
دزدى كرده اســت و آن گاه به اتهام دزدى دســتش را قطع مي كنم!! عباس نزد علي7 

رفت و پس از گفتگو، آن حضرت را راضى نمود كه كار ام كلثوم را به او واگذار كند. 3
ام كلثوم ابتدا زوجه عمر شد و پس از كشته شدن او زوجه پسر عموى خود عون بن جعفر 

و بعد از او نيز زوجه محّمد بن جعفر شد. 4

1. معاين االخبار، ص235.
2. بحارأالنوار، ج42، ص9 / اعالم الوري، ج1، ص397 / االستغاثة، ص126.

3. منتخب التواريخ، ص114/ كايف، ج5، ص346.
4. طبقات الكري، ج8، ص463 / املستدرك عيل الصحيحني، ج3، ص153 / الخرائج و الجرائج، ج2، ص825.
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   417 ـ خمس حق ماست   

در زمان عمر خمس غنائم شــوش و جندى شــاپور )ايران( به مدينه رسيد و تحويل 
عمر شــد. علي7 مي فرمايد: من و مسلمانان به همراهى عباس نزد او بوديم عمر به ما 
گفت: چون خمس به شما زياد رسيده امروز نيازى به خمس نداريد و الزم است مسلمانان 
ديگر را كه نيازمند هستند غنى كنيم شما حق خود را در اين مال )خمس( به ما بدهيد تا 
بعداً آنرا پرداخت كنيم. علي7 مي فرمايد: من از پاسخ به او خوددارى كردم زيرا خمس 
را به عنوان وام تقاضا كرد و ترسيدم اگر درباره خمس با او صحبت كنم آن را انكار كند و 
همان چيزى را بگويد كه درباره حق بزرگتر ما گفت، و آن ميراث خالفت پيغمبر بود كه 
دربــاره آن اصرار كرديم و آن را اصاًل انكار كرد، عباس به او گفت: اى عمر! درباره آنچه 
از آن ما اســت كوتاهى و چشم پوشى مكن زيرا خداوند اين حق را براى ما ثبت كرده... 

عمر در پاسخ او گفت: شما بايد به مسلمان ها ارفاق و همراهى و كمك كنيد. 1

   418 ـ بدرقه ابوذر توسط امام علي7   

آگاهى بخشــي ابوذر در جامعه موجب شد كه عثمان تصميم بگيرد او را به صحراى 
سوزان ربذه تبعيد كند. هنگام تبعيد، عثمان دستور داد اعالم كنند كه بدرقه ابوذر ممنوع 
اســت و به مروان فرمان داد تا مراقب باشد و با خشونت جلو بدرقه كنندگان او را بگيرد. 
ولى امام علي7 به حرف  عثمان توجه نكرد و همراه حســن و حســين8 و برادرش 
عقيل و عمار ياســر به بدرقه ابوذر رفتند. امام حســن7 با ابوذر سخن مي گفت: مروان 
فرياد زد: اى حســن! خاموش باش مگر فرمان خليفه را نشنيده اى كه بدرقه كردن ابوذر 
ممنوع اســت. امام علي7 به مروان حمله كرد و بين دو گوش مركب مروان تازيانه زد 
و فرمود: دور شــو خدا تو را به آتش هالكت بيفكند.2 مروان نزد عثمان رفت و برخورد 
خشــن امام علي7 را به او گزارش داد سپس هر يك از بدرقه كنندگان سخنى به ابوذر 
گفتند. امام علي7 به او فرمود »يا اباذر! انك امنا غضبت لله فارج من غضبت له ان القوم 

خافوك عىل دنياهم و خفتهم عىل دينك...

يعنى: اى ابوذر! تو براى خدا خشــم كردى پس به او اميدوار باش حاميان عثمان به 

1. مناقب آل ايب طالب، نوشته محّمد بن شهر آشوب مازندراني متوفاي 588 ه.ق. ج2، ص210.
2. رشح نهج البالغه ابن  ايب الحديد، ج8 ، ص253.
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خاطر دنياى خود از تو ترســيدند و تو به خاطر دينت از آن ها ترســيدى پس آنچه را كه 
آن ها برايش در وحشتند )يعنى دنيا( به خودشان واگذار.« 1

امام حســن7 و امام حسين7 و... نيز با ســخنانى ابوذر را به سوى تبعيدگاه ربذه 
بدرقه نمودند.

چوعلىكهميتواندكهبهسربردوفارا2 چوبهدوستعهدبنددزميانپاكبازان

   419 ـ برترى از آن ماست   

عصر خالفت عثمان بود، جمعيتى از مهاجران و انصار كه تعدادشان بيشتر از دويست 
نفر بود در مســجد پيامبر9 جمع شده بودند و گروه گروه با يكديگر مناظره مي كردند. 
گروهى در شــأن علم و تقوا سخن مي گفتند و از برترى قريش و سوابق درخشان آن ها 
و گفتارى كه رســول خدا9 در فضائل آن هــا فرموده بود صحبت به ميان مي آوردند، و 
هر گروهى افتخارات دودمان خود را بر مي شمرد. در ميان افرادى از مهاجران مانند امام 
علي7 سعد وقاص و عبدالرحمن عوف، طلحه و زبير، مقداد، هاشم بن عتبه، عبداهلل بن عمر، 
امام حسن و امام حسين8، ابن عباس، محمّد بن ابى بكر، عبداهلل بن جعفر بودند و از انصار 
نيز تعدادى حضور داشتند. اين بحث در بين آن ها از بامداد تا ظهر ادامه يافت عثمان در 
آن وقت در خانه خود به ســر مي برد اين در حالى بود كه علي7 و بســتگانش سكوت 
كرده بودند. در اين هنگام جمعيت متوجه امام علي7 شدند و عرض كردند، يا علي! شما 
چرا ســخن نمي گوييد؟ در اين هنگام امام علي7 فرمود: هر دو گروه شما، از مهاجران 
و انصار هر كدام از مقام و شأن خود )براى شايستگى به مقام رهبرى ( سخن گفتيد ولى 
من از هر دو گروه شما مي پرسم: خداوند به خاطر چه، اين افتخار و برترى را به شما عطا 
كرد؟ مهاجران و انصار گفتند: به خاطر محّمد9 و خاندان او به ما امتياز بخشــيد. امام 
علي7 فرمود: راســت گفتيد آيا نمي دانيد علت وصول شما به اين سعادت دنيا و آخرت 
تنها به خاطر ما خاندان نبوت بوده اســت؟... ســپس علي7 پاره اى از فضائل خود را بر 
شمرد و حاضران را قسم داد كه آيا چنين است و حاضران اعتراف نمودند كه رسول خدا9 
در شأن علي7 آن فضائل را فرموده است از جمله فرمود: شما را به خدا سوگند مي دهم 

1. نهج البالغه ، خطبه130.
2. محّمدحسين شهريار.
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كه هر كس از شــما سخن پيامبر9 را درباره خالفت من شنيده است برخيزد و گواهى 
دهد در اين هنگام افرادى مانند ســلمان، ابــوذر، مقداد، عمار، زيدبن ارقم و براء بن عازب 
برخاســتند و گفتند: ما گواهى مي دهيم كه ســخن پيامبر9 را به خاطر سپرده ايم كه 
رســول خدا9 فرمود: خداوند به من فرمان داده تا امام شما و جانشين خودم و وصى و 
عهده دار كارهاى من بعــد از خودم را كه خداوند اطاعت از او را بر مؤمنان واجب نموده 

را نصب كنم... اى مردم امام و موال و راهنماى شــما بعد از من برادرم علي7 اســت. 1

   420 ـ سزاى كتمان حق   

جابر بن عبداهلل انصارى مي گويد: امام علي7 براى ما )كه جمعيت بســيارى بوديم( 
سخنرانى كرد و پس از حمد و ثناى خداوند فرمود: در پيشاپيش شما چهار نفر از اصحاب 
محّمد9 در اينجا هستند كه عبارتند از: 1( انس بن مالك، 2( براءبن عازب انصارى  ، 3 ( 
اشــعث بن قيس، 4( خالدبن يزيد بجلّى. ســپس حضرت رو به يك يك اين چهار نفر كرد، 
نخســت از انس بن مالك پرسيد، اى انس مگر تو نشــنيده اى كه رسول خدا9 در حق 
مــن فرمود: من كنت مواله فهذا عىل مواله )كســى كه من موال و رهبر او هســتم بداند 
كه علي7 موال و رهبر او اســت( او اظهار كرد كه اين روايت را فراموش كرده اســت 
آن گاه امام فرمود: چرا گواهى به رهبرى من نمي دهى. حضرت او را نفرين كرد و گفت: 
خداوند تو را به بيمارى برص )پيســى( مبتال كند. سپس به اشعث رو كرد، و فرمود: اى 
اشعث! مگر نشنيده اى كه پيامبر9 در حق من چنين گفت؟ اما تو اى خالد بن يزيد مگر 
تو نيز چنين نشنيده اى و تو اى براء بن عازب تو نيز چنين فرمايشى از رسول خدا9 مگر 
نشنيده اى آن ها از اداى شهادت حق استنكاف كرده و حضرت هر يك از آن ها را نفرين 

كرد.
جابربن عبداهلل انصارى مي گويد: سوگند به خدا بعد از مدتى من انس بن مالك را ديدم 
كه بيمارى برص گرفته بطوري كه عمامه اش نمي تواند لكه هاى سفيد اين بيمارى را از 
سر و رويش بپوشاند و اشعث نيز طبق نفرين حضرت از هر دو چشم كور شد و مي گفت: 
ســپاس خداوند را زيرا كه نفرين علي7 در مورد كورى دو چشــم من در دنيا بود و مرا 
به عذاب آخرت نفرين نكرد كه در اين صورت براى هميشــه در آخرت عذاب مي شدم. 

1. الغدير، ج1، ص163 تا 166.
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خالدبن يزيد را نيز ديدم كه در منزلش ُمرد، خانواده اش خواستند او را در منزل دفن كنند 
قبيله كنده با خبر شــد و هجوم آوردند و او را به رســم جاهليت كنار در خانه دفن كردند 
و به مرگ جاهليت دفن شد و اما براء بن عازب، معاويه او را حاكم يمن كرد و او در يمن 
از دنيا رفت همان جايى كه از آنجا هجرت كرده بود آن هم در حالى كه حاكم و نماينده 

فرد ظالمي  چون معاويه بود. 1

   421 ـ نفوذ كالم امام علي7   

ابوبكر به همراهى عمر براى عيــادت دختر پيغمبر به خانه فاطمه 3 رفتند ولى آن 
حضرت به آن ها اجازه ورود نداد. ابوبكر سوگند ياد كرد كه تا رضايت حضرت زهرا3 را 
جلب نكند زير سايه و سقفى نرود از اين رو شب را در بقيع بيتوته نمود. عمر نزد علي7 
آمد و عرض كرد: يا علي7 ابوبكر پير مردى رقيق القلب اســت و يار غار رســول خدا9 
است، ما چند بار براى عيادت فاطمه 3 آمده ايم اما به ما اجازه ورود نداده است شما در 
اين امر وســاطت كنيد و براى ما از او اجازه عيادت بگيريد. امام علي7 نزد فاطمه 3 
آمد و مقصود آن ها را بيان كرد ولى زهرا3 نپذيرفت و ســوگند ياد كرد كه من با آن ها 
طرف صحبت نخواهم شد تا پدرم را مالقات كنم و از ظلم و تعدى آن ها به پدرم شكايت 
نمايم. حضرت امير7 فرمود: آن ها مرا واســطه قرار داده اند و من هم به عهده گرفته ام 
كــه از تو براى آن ها اجازه عيادت بگيرم. حضرت زهرا3 گفت: حال كه چنين اســت، 
خانه، خانه تست و زن هم بايد از شوهر اطاعت كند البته من در هيچ امرى با تو مخالفت 
نمي كنــم. امام علي7 بيرون آمد و بــه آن ها اجازه ورود داد پس از مالقات آن دو نفر، 
حضرت فاطمه از آن ها اقرار گرفت كه شنيده اند كه رسول خدا9 فرمود: فاطمه 3 بضعة 

منى و انا منها من اذاها فقد اذاىن...

يعنى: فاطمه 3 پاره تن من اســت و من هم از او هســتم هر كس او را بيازارد مرا 
آزرده است...

آن هــا به اين مطلب اقرار كردند آن گاه حضرت فرمود: پروردگارا تو شــاهد باش كه 
اين دو نفر مــرا آزار داده اند... ابوبكر صداى خود را به واويال بلند كرد و گفت: اى كاش 
مــادرم مرا نزائيده بود... آن گاه حضرت فاطمــه  3 فرمود: به خدا من در هر نمازى كه 

1. منهاج الراعه، ج12، ص 216.
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مي خوانم به تو لعن و نفرين مي كنم... آن گاه هر دو بدون كسب رضايت حضرت از خانه 
امام7 خارج شدند. 1

   422 ـ چشم خدا ديده و دست خدا زده!   

روزى امام علي7 در اطراف كعبه مشــغول طواف بود در اين هنگام مردى در حال 
طــواف به زن نامحرمي  نگاه كرد. امام علي7 چشــم چرانى اين مرد را ديد. لذا بعد از 
طــواف آن مرد را به حضور خود طلبيد و به عنوان تأديب چند ســيلى به صورت او زد. 
آن مرد در حالى كه صورتش را با دســتش گرفته بود با آه و ناله به عنوان شــكايت نزد 
عمر بن خطاب رفت و چنين شكايت كرد: اى امير مسلمانان! علي7 به صورتم زده بايد 
قصاص شود چرا مرا زده است... عمر، علي7 را خواست و سؤ ال كرد، يا اباالحسن7 به 
اين مرد سيلى زده اى؟ حضرت فرمود: در طواف ديدم اين شخص چشم چرانى مي كند و 
بــه زن نامحرم نگاه مي كند. عمر به آن مرد گفت: )قد رأى عني الله و رضب يدالله يعنى: 
چشم خدا ديده و دست خدا زده است( و با اين تعبير چشم چران را محكوم كرد.. ..و در 
نقلي ديگر آمده اســت كه در زماني كه عمر قصد تقسيم بيت المال را با امام حسن7 و 
امام حسين7 كرد پسرش به او گفت: آن دو را بر من مقدم داشتي؟ عمر گفت: ساكت 

شو بي مادر سوگند به خدا پدر آن دو از پدر تو بهتر و مادرشان بهتر از مادر تو بود.2

   423 ـ امير مؤمنان واقعى   

ســليم بن قيس مي گويد: ابــوذر در عصر خالفت عمر بيمار شــد به عيادتش رفتم و 
امام علي7 را در آنجا ديدم همه كنار بســتر ابوذر بوديم كه ناآگاه ديديم عمر بن خطاب 
بــراى عيادت ابوذر آمد. ابوذر وصيت خود را به علي7 كرد و آن حضرت را وصى خود 
قرار داد پس از آن كه عمر رفت يكى از بســتگان ابوذر به او گفت: چرا به رئيس مؤمنان 
عمر وصيت نكردى؟ ابوذر گفت: من به آن كســى كه در حقيقت امير  مؤمنان اســت و 
رسول خدا9 به ما كه هشتاد نفر عرب و چهل نفر عجم بوديم امر كرد كه به علي7 به 
عنوان امير مؤمنان ســالم كنيم و ما بر آن حضرت به اين عنوان سالم كرديم...، وصيت 

1. علل الرشايع صدوق، ج1 / بحارأالنوار، ج43، ص198.
2. املسرتشد، ص 284.
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كردم، سليم مي گويد: به امام علي7 و سلمان و مقداد كه در آنجا بودند عرض كردم: آيا 
اين موضوع را كه ابوذر گفت: )دستور پيامبر9 مبنى بر سالم كردن به علي7 با عنوان 
امير مؤمنان( را تصديق مي كنيد؟ هر سه نفر گفتند: خدا را شاهد مي گيريم كه ابوذر راست 
مي گويد سپس از اين چهار نفر خواستم كه نام آن هشتاد نفر را ذكر كنند: سلمان نام فرد 
فرد آن هشــتاد نفر را گفت و امام علي7 و ابوذر و مقداد قول سلمان را تصديق كردند 
)از جمله اين 80 نفر: ابوبكر، عمر، ابوعبيده، معاذ، طلحه، عثمان، سعد بن ابى وقاص، زبير، 

عمار ياسر... بودند(1

   424 ـ امام تنها ماند   

به نقل ابوبصير امام باقر7 فرمود: بعد از رحلت رســول خدا9 جمعى از مهاجران و 
انصار و غير آن ها به حضور علي7 آمده و گفتند: يا علي! ســوگند به خدا تو امير مؤمنان 
هستى، ســوگند به خدا تو از همه مقدم تر و شايســته تر نزد پيامبر9 مي باشى )ابوبكر 
غصب خالفت كرده اســت( دستت را بده تا با تو بيعت كنيم بيعت جان نثارى، كه تا حد 
مرگ به پاى اين بيعت ايستادگى كنيم. علي7 به آن ها فرمود: اگر در ادعاى خود صادق 
هستيد فردا با سرهاى تراشيده نزد من بيائيد. فردا كه شد خود علي7 سرش را تراشيد 
و تنها ســلمان و ابوذر و مقداد با سر تراشــيده آمدند و به قول بعضى عمار و ابوسنان و 
ابو عمرو با ســر تراشيده آمدند )جمعًا 7 نفر( سپس آن ها متفرق شدند. علي7 بار ديگر 
اعالم كرد باز جز همين افراد ياد شــده كسى سرش را نتراشيد لذا علي7 تكليف خود را 

در سكوت كردن ديد.2

   425 ـ حيله گر درمانده   

در زمان خالفت عمر دو نفر حيله گر نقشه كشيدند تا با نيرنگ مال زنى را از چنگش 
در آورنــد آن هــا با هم مالى را نزد آن زن بردند و گفتند: اين مال نزد تو به عنوان امانت 
باشد هر گاه هر دو نفر ما با هم آمديم اين امانت را به ما مي دهى و اگر تنها آمديم اين 
مــال را به هيچكدام از ما نمي دهى. زن قبول كرد پس از چندى يكى از آن دو مرد نزد 

1. ارسار آل محّمد، ص164.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص194.
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زن آمد و گفت: مال امانتى ما را بده. زن گفت: نمي دهم مگر اين كه رفيق تو نيز حاضر 
شــود. مرد به زن گفت: شرط ما حضور هر دوى ما بوده ليكن رفيق من مرده است. زن 
گــول خورد و امانت را به يكى از آن ها تحويل داد بعد از چند روز مرد دوم براى مطالبه 
امانت آمد زن جريان را برايش توضيح داد كه رفيقش مال او را گرفته اســت. مرد دوم 

گفت: تو شرط ما را نقض كردى و ضامن هستى بايد جبران كنى.
قضيه را نزد عمر آوردند. عمر به زن گفت: تو ضامن هستى و بايد به هر نحو كه شده 
مال اين مرد را جبران كنى زن گفت: اى عمر، علي7 را در ميان ما حاكم قرار بده تا او 
داورى كند. عمر پيشــنهاد زن را پذيرفت. علي7 آمد و به مرد دوم فرمود: تو با رفيقت 
شــرط كردى با هم بياييد امانت را بگيريد برو رفيقــت را پيدا كن و با هم بياييد تا من 
امانت را به شما دو نفر بدهم مرد دوم رفت و به ناچار ديگر نيامد. سپس علي7 فرمود: 

اين دو مرد با هم اين نقشه را طرح كرده بودند كه اموال اين زن را ببرند.1

   426- حد شراب خوار   

شــخصى به نام قدامه بن مظعون شــراب خورد عمر خواست او را حد شرعى )در اين 
مورد هشتاد تازيانه( بزند، قدامه گفت: زدن حد بر من واجب نيست زيرا خداوند مي فرمايد: 
»بــر آن كه ايمان آورده و كردار نيكو كرده انــد، در چيزهايى كه مي خوردند تا آن گاه كه 
تقوى و عمل صالح داشته باشند باكى نيست«2 عمر او را حد نزد. خبر به حضرت علي7 
رســيد، آن حضرت نزد عمر آمد و بازخواست فرمود كه چرا قانون خداوند را اجرا نكردى 
عمر همان آيه را خواند، امام فرمود: قدامه مشمول اين آيه نيست زيرا آن ها كه ايمان به 
خدا آورده اند و كار نيكو انجام مي دهند، حرام خدا را حالل نمي كنند، قدامه را بازگردان و 
از او توبه بخواه، اگر توبه كرد بر او حد خدا را جارى كن و گرنه بايد به قتل برسد زيرا با 
انكار حرمت شــرابخوارى از اسالم خارج شده است. قدامه ماجرا را شنيد و آمد توبه كرد 
و از گناه دست كشيد. اما عمر نمي دانست حد او چقدر است، سپس از امام7 پرسيد. آن 

حضرت فرمود: هشتاد تازيانه. 3

1. ناسخ التواريخ ، ج5، ص15. / من اليحرضه الفقيه، ج 3، ص 19.
2. سوره مائده ، آيه 93.

3. ارشاد مفيد ، ص97 / تفسري عيايش، ج ا، ص341.
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   427ـ پناه و امان امت   

وقتى كه پيامبر اسالم9 از دنيا رفت على بن ابيطالب7 زياد نام پيامبر9 را مي برد 
و مي فرمود: مســلمانان شما دو امان و پناه داشتيد يكى از آنان رفت و ديگرى برجاست، 
امان اول محّمد9 بود و امان دوم شــما اســتغفار اســت كه تا توبه كنيد خدا نيز قبول 

مي كند.
اگر رسول خدا از دنيا رفته است استغفار را رها نكنيد.

و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون1 يعني: خدا تا 

تو )اي پيامبر رحمت( در ميان آن ها )امت( هستي آنان را عذاب نخواهد كرد و نيز مادامي 
كه به درگاه خدا توبه و استغفار كنند باز خدا آن ها را عذاب نكنند. 2

   428 ـ برادر رسول خدا9 تصميم گرفت   

در زمان عمر ســپاه اسالم، ايران را فتح كرده و با فرار، و سپس كشته شدن يزدجرد 
ســوم حكومت ساسانيان منقرض شد. سپاهيان اســالم وقتى به مدينه رسيدند گروهى 
ايرانى از زن و مرد را كه اسير كرده بودند همراه خود به مدينه آورند. عمر تصميم گرفت 
كه زنان اسير را به عنوان برده به فروش برساند و مردان آن ها را برده و غالم مردم عرب 
قــرار دهد. علي7 در آنجا حاضر بود فرمود: پيامبر9 فرموده: بزرگان قوم را هر چند با 
شــما مخالفت كنند احترام كنيد و گرامي  بداريد و اين مردم فارس )ايرانى( افراد آگاه و 
بزرگوارى هســتند كه اســالم را با ميل پذيرفتند و تسليم شدند من به مقدار حق خود و 
بنى هاشم آن ها را آزاد كردم. مهاجران و انصار به آن حضرت گفتند: ما نيز حق خود را به 
شما اى برادر رسول خدا9 بخشيديم. امام علي7 عرض كرد: خداوندا گواه باش اين ها 
حق خود را بر من بخشيدند و من هم به اندازه حق آن ها پذيرفتم و اسيران را آزاد نمودم.

عمر گفت: على بن ابيطالب7 از ما ســبقت گرفت و عزم مرا در مورد عجم ها نقض 
كرد آخراالمر حكم علي7 اجرا شــد در اين ميان جمعى از دختران و بســتگان شاهان 
ايرانــى كــه آزاد بودند اظهار تمايل كردند كه ازدواج كننــد. علي7 فرمود: آن ها را در 
انتخاب همســر آزاد بگذاريد در مورد شــهربانو دختر يزدجرد سوم، آخرين شاه ساسانى 

1. سوره انفال، آيه 33.
2. بحارأالنوار، ج52، ص93.
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خواســتگاران متعددى وجود داشــت. ليكن او با شرمسارى پاســخ منفى داد به او گفته 
شــد اى خانمي كه در ميان خاندانت بزرگ بودى در ميان اين خواســتگاران كدام را بر 
مي گزينى؟ آيا مي خواهى شــوهر كنى؟ او ســكوت كرد. علي7 فرمود: راضى شد. )و 
سكوتش حاكى از رضايت در اصل ازدواج است( اينك، بايد انتخاب يكى از خواستگاران 
را به عنوان شــوهر؛ با زبان اقرار كند. شهربانو گفت: من در ميان خواستگاران هرگز نور 
پر فروغ و شهاب درخشنده يعنى حسين7 را با ديگران هم سطح قرار نمي دهم. علي7 
فرمود: چه كســى را ولى )وكيل( خود قرار مي دهى؟ شهربانو گفت: شما را، امام علي7 
خذيفه بن يمــان را مأمور كرد كه عقد ازدواج او را با حســين7 منقعد نمايد حذيفه اين 
مأموريت را انجام داد. امام ســجاد7 از اين بانو متولد شــد و گويند آن هنگام كه بيش 
از چند روز از تولد امام سجاد7 نمي گذشت شهربانو از دنيا رفت و طبق نقل ديگر امام 
علي7 خواهر شهربانو را به همسرى محّمدبن ابى بكر در آورد و قاسم بن محّمد از آن بانو 
متولد شــد. بنابراين قاسم و امام سجاد7 پسر خاله هم هستند و دختر قاسم كه ام فروه 

نام داشت همسر امام باقر7 شد و امام صادق7 از او متولد شد. 1

   429 ـ راهنمائى هاى جنگى امام علي7   

روزى عمر بن خطاب با حضرت علي7 مشــورت كرد كه ارتشــى به قادسيه و ايران 
 فرســتاده ام ولى سران لشگرم به توسط خبرگزارى خود به من اطالع داده اند كه پيروزى 
ما در اين جنگ منوط به آمدن خليفه در ميدان جنگ اســت. مشــاورين من نيز پس از 
صحبت هاى مكرر نتيجه را چنين اعالم كرده اند كه خود در جبهه حاضر شوم تا به شكوه 
و ابهت لشــكر اضافه شود و فتح و پيروزى زودتر انجام گيرد. آن گاه عمر رو به حضرت 
امير7 كرد و گفت: شــما نظرتان را بفرمائيد. حضرت فرمود: صالح نيســت خودت به 
جبهه جنگ بروى بلكه ارتشى ديگر با تاكتيك هاى جنگى گسيل دار آن گاه حضرت دليل 
و راهنمايى هاى الزم را فرمودند. چون لشــكر اســالم پيروز شد همگى اقرار و اعتراف 

كردند به برترى نظريه آن حضرت بر همه مشاورين خليفه.
ابن ابى الحديد در ذيل اين روايت مي نويســد: حضرت علي7 در آن جلسة مشورتِى 
عمر خيانت نكرد وِ اال اگر عمر به جبهه مي رفت كشــته و يا مجروح مي شد زيرا در آن 

1. مناقب اين شهر آشوب، ج4، ص48.
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مقطع چندين مرتبه لشــكر اسالم شكست خورده بود. يا در جلسه اى ديگر عمر شورايى 
تشــكيل داده بود آن گاه به اعضاى جلسه گفت ارتش اسالم به نزديكى شهر مدائن كه 
پايتخت ايران اســت رسيده است و فرمانده هانم به من نوشته اند كه خليفه خودت هم به 
جبهه بيا آن گاه گفت: حاال من بروم يا آن كه فرمان دهم ارتش عقب نشينى كند يا دستور 
دهم حمله نمايند در آن جلســه حضار نظرات مختلفــى دادند تا اين كه حضرت امير7 
فرمود: هيچ كدام از اين رأى ها به صالح تو و آنان نيســت، بلكه من دستوراتى مي دهم 
با آن فرامين عمل كن تا پيروزى حاصل شــود آنگه حضرت فرامينى را دادند آن ها هم 
اجرا و اطاعت كردند و سپس پيروز شدند در فتح بيت المقدس وقتى كه ارتش مسلمانان، 
شهر شام را فتح كرد قصد فتح بيت المقدس را داشتند لذا نامه اى به عمر بن خطاب نوشته 
و مشورت نمودند كه آنجا را فتح نمايند؟ عمر مشاورين خود را جمع كرد و با آنان راجع 
به آن مشورت كرد. تمامي مشــاورين عمر گفتند صالح نيست وارد بيت المقدس شويم. 
حضرت امير7 مخالفت كرده و عمر نظر حضرت را به آنان نوشت و آن ها پس از جنگ 

فراوان و اجراى فرامين امام علي7 بيت المقدس را فتح كردند. 1

   430 ـ امانت دارى حجراالسود   

حلبى از امــام باقر و امام صادق7 روايت مي كند: اولين ســالى كه عمر بن خطاب 
در عهــد خالفتش حــج مي كرد مهاجرين و انصار و علي7 به همراه حســنين 8 و 
عبداهلل بن جعفر حج مي نمودند. موقع احرام عبداهلل لباس احرامي  را كه با قرمز، رنگ شده 
بود پوشــيد و در حالى كه لبيك مي گفت در كنار حضرت علي7 حركت مي كرد عمر از 

پشت سر گفت اين چه بدعتى است كه در حرم روا داشته اى ؟
حضرت علي7 رو به او كرده فرمود: كسى نمي تواند سنت پيامبر9 را به ما بياموزد. 

عمر گفت: راست گفتى يا اباالحسن7 به خدا نمي دانستم شماييد.
راوى مي گويد اين يك واقعه كوچكى بود كه در آن ســفر رخ داد سپس داخل مّكه 
شــدند و طواف خانه نمودند عمر حجراالسود را دســت مي زد و مي گفت: به خدا قسم 
مي دانم تو ســنگى بيش نيســتى كه نه سودى مي رســانى و نه زيانى اگر اين نبود كه 

1. ناسخ التواريخ / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج8،ص 299.
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پيامبر9 تو را دست زد به تو دست نمي زدم. علي7 فرمود: خاموش باش. رسول اهلل9 
بى جهت به اين ســنگ دســت نزد اگر قرآن خوانده بودى و آنچه از تأويلش را كه همه 
جز تو؛ آن را مي دانند مي دانســتى و هر آينه مي فهميدى كه هم زيان مي زند و هم سود 
مي رساند و او چشم و لب و زبان گويا و رسا دارد و گواهى مي دهد وفادارى كسى را كه 
وفا كرده. عمر گفت: آيه مربوطه را به من نشان بده؟ امام علي7 فرمود: خداوند فرموده 
»واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهور هم ذريتهم واشهد هم عىل انفسهم الست بربكم قالوا 

بىل... يعنى: هنگامي كه خداى تو از پشت آدم فرزندان و ذريه آن ها را برگرفت و آن ها را 

برخود گواه ساخت، فرمود كه من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: آرى ما به خداوندى 
تو گواهى مي دهيم« ســپس موقعى كه اقرار كردند بنــى آدم به اطاعت و به اين كه او 
پروردگار و آن ها بندگان او هســتند از آن ها بــراى حج بيت اهلل الحرام پيمان گرفت پس 
صفحــه نازكى لطيف تــر از آب آفريد و به قلم فرمان داد كه بنويس وفادارى خلقم را به 
خان هام قلم هم وفادارى بنى آدم را در آن صفحه نوشــت پس به حجراالسود گفته شد 
دهانت را باز كن آن صفحه را در دهانش فرو كرد و به حجر فرمود نگهدار و گواهى بده 
براى بندگانم وفادارى را، حجر هم مطيعانه فرود آمد. اى عمر مگر نه موقعى كه حجر را 
دست مي زنى مي گويى امانتم را ادا و به پيمانم وفا كردم تا گواهى به وفادارى من بدهى. 

عمر گفت به خدا آرى. پس علي7 فرمود ايمان بياور به آنچه گفتم.1

   431 ـ سياست نامشروع   

بعد از ماجراى ســقيفه و حوادث سياسى بعد از رحلت پيامبر اسالم9 و خانه نشينى 
حضرت امير7 ابوسفيان پدر معاويه از حكومت ابوبكر و عمر دل خوشى نداشت با جمعى 
به حضور امام علي7 رسيد تا با آن حضرت بيعت نمايد و در ضمن گفتارى عرض كرد 
تا اگر اجازه دهى با سپاهى فراوان پياده و سواره از تو حمايت مي كنم امام علي7 كه به 
سابقه سوء طينت ناپاك ابوسفيان فرصت طلب آگاهى داشت گول سخنان او را نخورد و 
در پاسخ او سخنانى فرمود: »اى مردم امواج فتنه ها را با كشتى هاى نجات )علم و ايمان 
و وحدت( درهم بشكنيد از راه اختالف و پراكندگى كنار آييد و تاج بلند پروازى و برترى 

1. بحارأالنوار، ج 8، ص298 / واملستدرك عيل الصحيحني، ج1، ص628 / علل الرشايع صدوق،  ص426.
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جويى را از سر بنهيد«1

   432 ـ فعاليت هاى كشاورزى   

هنگامي كه پس از رحلت رسول خدا9 حضرت علي7 را از حكومت بر كنار نمودند 
و فــدك را كه يك منبع مهــم اقتصادى از براى خاندان پيامبر9 بود از دســت آن ها 
گرفتند، امام علي7 براى تأمين معاش شيعيان و خاندان رسالت و مستمندان به فعاليت 
كشــاورزى پرداخت و به احداث قنات ها و چشــمه سارها و باغ ها و نخلستان ها پرداخت 
براى نمونه امام صادق7 فرمود: كان امرياملؤ منني صلوات الله عليه يرضب باملر و يستخرج 
االرضني... و ان امرياملؤ منني اعتق الف مملوك من ماله وكد يده، اميرمؤمنان علي7 در زمين 

بيل مي زد و مواهب زمين را )بر اثر كشــاورزى ( خارج مي نمود و همانا اميرالمؤمنين 7 
هزار برده را از مال شخصى خود و از محصول دسترنج خود خريد و آزاد كرد. 2

   433ـ كاتب مصحف فاطمه الزهراء3   

امام صادق7 فرمود: حضرت زهرا3 پس از رحلت رســول خدا9 بسيار محزون و 
غمگين شــد خداوند در آن ايام )75 يا 95 روز بعد از رحلت رسول خدا9( فرشته اى نزد 
فاطمه 3 فرســتاد تا او را دلدارى دهد. فاطمه 3 ماجراى سخن گفتن خود را با فرشته 
الهى به شوهر خود حضرت علي7 گفت، علي7 فرمود: وقتى كه آمدن فرشته را احساس 
كــردى به من بگو، فاطمه 3 آمدن فرشــته را به حضرت على7 خبر داد و فاطمه3 
آنچه را از فرشــته مي شــنيد، به علي7 خبر مي داد و على7 آن را مي نوشت تا اين كه 
آن گفتار به صورت مجموعه اى به نام مصحف در آمده سپس امام صادق7 مي فرمايد:

»اماا نه ليس فيه شيى من الحالل و الحرام و لكن فيه علم ما يكون.

بدانيد كه در آن مصحف چيزى از حالل و حرام نيســت بلكه در آن علم به حوادث 
آينده است.«3

1. نهج البالغه، خطبه 5.
2. فروع  كايف، ج5، ص74.

3. اصول كايف، ج1، ص240.
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   434ـ حاميان خالفت علي7   

زيدبن وهب مي گويد: آنان كه با ابوبكر به عنوان خليفه مخالفت كردند از مهاجرين و 
انصار فقط 12 مرد بودند، از مهاجرين مقداد و عمار  ياســر و ابوذر غفارى و سلمان فارسى 
و  عبداهلل بن مسعود و... و از انصار خزيمةبن ثابت، ذوالشهادتين و سهل بن حنيف و ابوايوب 
انصــارى و ديگران بودند همين كه ابوبكر در مســجد به منبر رفــت آن ها با يكديگر 
مشــورت كردند بعضى از آن 12 نفر پيشــنهاد كردند كه ابوبكر را از منبر رسول خدا9 
پايين بياوريم. ديگران گفتند: چنين كارى جز به زحمت انداختن خويشتن نيست و خداى 
متعال مي فرمايد خود را با دســت خود به هالكت نيندازيد بهتر اين است كه همگى نزد 
علي7 برويم و در اين باره با او مشورت كنيم همه آن ها خدمت علي7 آمدند و عرض 
كردند يا اميرالمؤمنين 7...حقى را كه سزاوارتر به آن بودى رها كردى ما تصميم داشتيم 
كه نزد اين مرد )ابوبكر( برويم و او را از منبر رسول خدا9 پايين كشيم... ولى خواستيم 

بدون مشورت با شما او را از منبر پايين نكشيم.
علــي7 فرمود: اگر اين كار را كرده بوديد چاره اى جز جنگ با آنان نداشــتيد...اين 
مردمي كه گفتــار پيغمبر خدا9 را رها كرده و بر پروردگار خود دروغ بســته اند همگى 
در اطراف او هســتند و من در اين باره با افراد خاندان خود مشــورت كردم چاره به جز 
َوَجلَّ و  ســكوت نديدم زيرا مي دانيد كه ســينه هاى اين مردم از كينه و بغض خداى َعزَّ
خاندان پيغمبرش9 آكنده اســت... بخدا اگر اينكار را كرده بوديد شمشيرهاى خود را از 
نيام مي كشيدند و آماده جنگ و كشتار بودند همچنان كه با من همين كار را كردند و به 
زور بر من چيره شــدند و گريبان مرا گرفته و كشــيدند و به من گفتند بيعت كن و گرنه 
تو را خواهيم كشــت... ولى شــماها به نزد اين مرد )ابوبكر( برويد و آنچه را كه خود از 
پيغمبر9 شــنيده ايد به او بگوييد تا شبهه اى در كار او نماند و در اين كار حجت را بر او 

تمام تر كنيد...
راوى مي گويد: آن ها از خدمت اميرالمؤمنين 7 مرخص شــدند و روز جمعه همگى 
در اطراف منبر پيامبر9 نشســتند... آن گاه نخســتين كسى كه برخاست و سخن گفت 
خالدبن سعيد بن عاص بود او از علي7 دفاع كرد و حديثى از پيامبر9 را ياد آور وى كرد 
عمر بن خطاب به خالد گفت: ساكت باش اى خالد كه تو نه صالحيت صالح انديشى دارى 
و نه ســخنت را كســى خوش دارد. سپس ابوذر به پا خواست و بعد سلمان فارسى و بعد 
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مقداد و ســپس بريده اســلمي  و بعد از آن عبداهلل بن مسعود و بعد از آن عمار ياسر و بعد 
خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين و بعد سهل بن حنيف و ابوايوب انصارى... به پا خاستند و يك 
به يك داليل و احاديثى را از پيامبر9 بيان كردند... ابو بكر بعد از اين صحبت ســه روز 
در خانه خود نشست و روز سوم عمر، طلحه، زبير، عثمان و سعدبن ابى وقاص و... هر يك 
با ده نفر از فاميل خود با شمشــيرهاى برهنه نزد ابوبكر آمدند و او را از خانه اش بيرون 

كشيدند و بر فراز منبرش كردند. 1

   435 ـ خانه ام را آتش زده اند؟!!   

مروان بن عثمان مي گويد: چون مــردم با ابوبكر بيعت كردند. علي7 و زبير و مقداد 
داخل منزل حضرت فاطمه  3 شــدند و از بيرون آمدن خوددارى نمودند عمر بن خطاب 
فرياد زد، كه خانه را به روى آنان آتش بزنيد در اين هنگام زبير شمشير بدست بيرون آمد. 
ابوبكر گفت: اين ســگ را بگيريد مهاجمان به او حمله كردند، پاى زبير لغزيد و به زمين 
خورد و شمشير از دستش افتاد. ابوبكر گفت: شمشير او را به سنگ بزنيد و آن را به سنگ 
زدند تا شكست. على بن ابيطالب7 از منزل به سوى روستاي نجد بيرون شد و در راه با 
ثابت بن قيس بن شماس برخورد كرد. ثابت عرض كرد: اى اباالحسن7 چه شده؟ حضرت 
فرمود: مي خواهند خانه ام را بر من آتش بزنند و ابوبكر بر فراز منبر نشســته و مشــغول 
بيعت گرفتن از مردم اســت و نه از اين حمله ها جلوگيرى مي كند و نه آن ها را محكوم 
مي نمايد. ثابت گفت: هرگز دست از تو برندارم تا در راه دفاع از تو كشته شوم. پس با هم 
به مدينه بازگشــتند چون به منزل رسيدند ديدند فاطمه 3 كنار درب ايستاده و خانه از 
مهاجمين خالى شده است و حضرت زهرا3 صدا مي زند: هرگز قومي  را زشت برخوردتر 
از شما سراغ ندارم. شما پيكر رسول خدا9 را نزد ما رها ساخته و ميان خود مصمم شديد 
كــه حكومت را تنها از آن خــود بداريد و ما را به امارت نگماريد و هيچ از ما در اين باره 

نظر خواهى نكرديد و به سر ما آورديد آنچه آورديد و هيچ حقى براى ما در نظر نگرفتيد! 2

1. خصال صدوق، ص547.

2. امايل شيخ مفيد، ص62.
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   436 ـ ممتازترين مردم   

روزى دو نفر نزد عمر بن خطاب آمدند و از طالق كنيزى سئوال كردند كه چند مرتبه 
مي توان او را طالق داد تا حرام نشــود و ديگر الزم نباشد او را به عقد جديدى در حباله 

نكاح درآورد.
عمر با آن ها برخاست، تا آن كه به مسجد رسيد در ميان حلقه اى از جمعيت مرد اصلع 1 

نشسته بود.
عمر گفت: اى اصلع! در طالق أمة )يعنى كنيز( چه مي گوئى؟ آن مرد سر خود را به 
سوى او گرداند، و با انگشت سبابه و انگشت  وسط خود اشاره كرد، عمر دانست كه طالق 

أمة دو طالق است، و فوراً به آن دو مرد گفت: تطليقتان »يعنى دو بار طالق«
يكى از آن دو نفر گفت: سبحان اهلل! ما نزد تو آمديم و تو اميرالمؤ منين و بزرگ آن ها 
هســتى! پس چگونه با ما آمدى تا در مقابل اين مرد ايستاده! و از او سئوال كردى! و به 

اشاره او با دو انگشت اكتفا نمودى؟
عمر به آن دو نفر گفت: آيا مي دانيد اين مرد كيست؟

گفتند: نه. عمر گفت: اين على بن ابيطالب اســت، آن گاه گفت: من از رســول خدا9 
درباره او شنيدم كه فرمود:

»اگر آســمان هاى هفتگانه و زمين هاى هفت طبقه را در كفه ترازوئى بگذارند سپس 
ايمان علي7 را در كفه ديگر آن بگذارند هر آينه، ايمان على بن ابيطالب سنگين تر خواهد 

بود.«
عالمه امينى مي گويد: در حديثى زمخشرى روايت كرده است:

آن دو نفر در اعتراض به اين كه چرا عمر پاســخ ســؤال آن ها را نداده است به عمر 
گفتند: تو خليفه مسلمين هستى و ما آمده ايم از تو سؤ ال كنيم تو ما را پيش مرد ديگرى 
بردى و از او ســؤ ال نمودى آن گاه يكى از آن دو نفر گفت: ســوگند به خدا اى عمر! من 

ديگر با تو سخن نخواهم گفت.
عمر گفت: واى بر تو! مي دانى اين مرد كه بود؟ او على بن ابيطالب است. 2

1. اصلع؛ به كسي گفته مي شود كه جلوي سر او مو ندارد.
2. الغدير، ج2، ص299.
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   437 ـ از بيكارى بيزار بود   

روزى اميرمؤمنان علي7 به خانه خود آمد و از فاطمه7 پرســيد: آيا غذايى داريم؟ 
فاطمه 3 گفت: در منزل چند روزى است كه غذاى كافى وجود ندارد، امام7 فوراً سطل 
آبى را برداشــت و از منزل بيرون رفت، آن گاه خود را به روســتاى قبا رســانيد و آبيارى 
يكى از نخلســتان هاى اطراف قبا را به  عهده گرفت و شب تا صبح مشغول آبيارى شد .1 
و آن حضرت چنان كار مي كرد كه بر دســتان مباركش پينه مي بســت. 2 حتى حضرت 
بــراى يهودى ها نيز كار مي كرد تا با اجرت آن بتواند هم به خانواده خود و هم به فقرا و 

مستمندان چيزى ببخشد.

   438 ـ كار و قضاوت   

در يكى از مشــكالت قضائى كه خليفه دوم سخت درمانده شده بود به او گفتند: نزد 
علي7 برويم تا مشــكل را حل نمايد. خليفه دوم به همراه ابن عباس و جمعى ديگرى 
به راه افتادند ســراغ امام را گرفتند به آنان گفته شد اميرمؤمنان7 در فالن باغ مشغول 
كار اســت، خود را به باغ رساندند ديدند، امام7 ســخت مشغول كار است و اين آيه را 

مي خواند:
»ايحسب االنسان ان يرتك سدى؛ آيا انسان مي پندارد او را به حال خود رها مي كنند«3همه 

به امام سالم كردند حل مشكل آن دو زنى كه هر دو آن ها ادعا مي كردند، فرزند پسر از 
آِن آن هاســت را از امام7 خواستند اما فرمود: شير دو زن را در ظرف خاصى وزن كنيد 

آن زن كه شير او سنگين تر است پسر بچه از آن اوست.

   439 ـ چه مصيبت ها كه از اين جماعت نكشيدم   

علي7 در وصف دوران خانه نشينى خود تعابير و جمالتى دارد كه به حق دل هر آزاد 
مرد شيعى را پاره پاره مي كند ايشان در بيانى مي فرمايد:

قبل از من، متصديان امور مردم به كارهايى دســت مي زدند كه با دســتورات صريح 

1. عيل و حقوق برش، جورج جرداق، ج1، ص48.
2. سفينة البحار، ج1، ص 413.

3. سوره قيامت، آيه 36.
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رسول خدا9 مخالف بود آن ها از روى عمد و توجه، مرتكب تحريف و شكستن سنت هاى 
نبوى و تغيير احكام الهى گشتند...

يكبار به مردم گفتم: اى مردم! در ماه رمضان جز براى اداى نماز واجب در مســجد 
اجتماع نكنيد، به آن ها گفتم: نماز جماعت فقط در نمازهاى يوميه مشروع است خواندن 
نمازهاى مســتحبى با جماعت بدعت اســت 1 در اين بين بعضى از سربازانم برآشفتند و 
گفتند: »اى اهل اســالم، ســنت عمر بن خطاب تغيير يافته، على ما را از نماز جماعت در 
ماه رمضان باز مي دارد؟! )حماقت را تا جايى رساندند( كه من ترسيدم در ميان بخشى از 

سربازانم شورش بر پا شود.
از اختــالف و پيــروى كوركورانه و جاهالنه آن ها و از پيشــوايان گمراهشــان، چه 

مصيبت هايى كه نكشيدم.« 2

   440 ـ درهم كوبنده جباران   

علي7 در شــوراى انتخاب خليفه بعد از عمر بن خطاب، به جمع حاضر فرمود: شما 
را به خدا ســوگند، آيا در ميان خود فردى را جز من مي شناســيد كه آن 9 مبارز تنومند، 
از تيره »عبدالدار« را كه همگى از ســران و پرچمــداران قوم خود بودند به خاك و خون 

كشيده باشد؟!
آيا به ياد داريد »صواب حبشى« بَرده آن مقتوالن كه چگونه ديوانه وار و خشمگين به 
ميدان جنگ آمد و دائم فرياد مي زد و مي گفت: من به انتقام ســروران و دالورانى كه از 

دست داده ايم به قتل شخصى جز محّمد خرسند نخواهم شد.
چشمانش كاسه خون شده بود، دهانش كف آلود شده بود و شما مردم وحشت زده از 

برابر او فرار مي كرديد، ولى در اين حال اين من بودم كه به مقابله با او برخاستم.
هنگامي كه صواب آن غالم وحشى به من نزديك مي شد گويى هيواليى جلو مي آمد! 
نبرد بين ما آغاز شد اما بيش از دو ضربه بين ما رد و بدل نشد. سرعت شمشير من چنان 
برق آسا بود كه در يك لحظه او را به دو نيم ساخت. تيغه شمشيرم به پهلوى او اصابت 

1. حضرت حدود25 سال موارد تغيير و تحريف احكام رسول خدا 9 را مي ديد كه نمونه اي از آن در اينجا اشاره 
شد، اهل سنت نمازي به نام »تراويح« دارند كه اين نماز مستحبي را با جماعت مي خوانند حضرت در اين بخش 

از فرمايش خود به اين قسمت نظر دارند.
2. كايف، ج8، ص59.
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كرد و قسمت پائين بدن او روى پاها بر روى زمين باقى ماند و باال تنه او به جانبى ديگر 
افتاد و مسلمانان مي نگريستند و به او مي خنديدند. 1

   441 ـ عفو زن زناكار   

زنــى در زمان عمر بن خطاب اعتراف به زنا كرد و اصرار داشــت حد زنا بر او جارى 
گردد تا از عذاب الهى در آخرت در امان باشد عمر نيز به عقوبت زن فرمان داد ولى امام 

علي7 به عمر فرمود:
از او بپرسيد چرا زنا كرده و در چه شرايطى تن به اين گناه داده و آن را مرتكب شده؟ 
زن گفت: در بيابان تشنه و در راه ماندم. از دور خيمه اى ديدم، وارد خيمه شدم و از مردى 
كه آنجا بود تقاضاى آب كردم آن مرد آب به من نداد و قصد گناه داشــت از اين رو من 

از خيمه بيرون آمدم.
اما بار ديگر تشــنگى مرا بى تاب كرد به گونه اى كه چشمانم سياهى مي رفت در اين 
حالت مجبور شدم تا به گناه تن دهم امام علي7 فرمود: اين همان مورد اضطرار است 

كه در قرآن كريم حد از آن برداشته شد. او را رها كنيد. 2

   442 ـ آزار پيامبر 9  

عروة بن زبيــر از جــدّش نقــل مي كنــد، كه مــردى در حضــور عمر بن خطاب به 
على بن ابيطالب7 جســارت كــرد، عمر به او گفــت: صاحب اين قبر را مي شناســى 
)اشــاره به قبر پيامبر اســالم9( او محّمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب و علي7 نيز پســر 
ابيطالب بن عبدالمطلب اســت، جز به نيكى نام علــي7 را مبر اگر از او عيب جويى كنى 
و جســارت و بدگوئى او را كنى اين شخص را )اشاره به قبر شريف پيامبر اسالم9( در 

قبرش آزار كردى. 3 

1. خصال، ص 668.
2. ارشاد شيخ مفيد، ص99 / مناقب ابن شهر آشوب ، ج3، ص369.

3. امايل شيخ صدوق، ص388، مجلس .
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   443 ـ كيفر مردى گستاخ و بى ادب   

روزى خالد با يارانش در اراضى خود. امام علي7 را ديد و به آن حضرت جســارتى 
كرد. حضرت، خالد را از اســبش پائين آورد و او را به سمت آسياى حارث بن كلده كشاند 
و ميله آهنى آن ســنگ آسياب را بيرون آورد و مثل طوق بر گردن خالد حلقه كرد، خالد 
حضرت را ســوگند داد تا او را رها كند، در حالى كه آن ميله همانند حلقه اى برگردن او 
بود نزد ابوبكر وارد شد، ابوبكر آهنگران شهر را دستور داد تا آن حلقه سنگين را از گردن 
خالد بيرون كنند، ليكن آن ها نتوانستند، پيوسته اين آهن همانند قالده اى برگردن او بود، 
آهنگــران گفتند اين آهن را كه بصورت حلقه اى بر گردن توســت فقط با حرارت آتش 
مي توان باز كرد از طرفى هم خالد تحمل حرارت شــديد آتش را نداشت، چرا كه يقينًا با 
آن حرارت به هالكت مي رســيد. و از طرف ديگر نيز مردم با ديدن قالده برگردن خالد 
به او مي خنديدند، خالد صبر كرد تا علي7 از سفر خود مراجعت كرد، پس  جماعتى نزد 
امام رفتند و شفاعت خالد را كردند، آن حضرت نيز قبول كرد، امام هم آن طوق آهنى را 

مثل خمير پاره پاره كرد و بر زمين ريخت . 1

1. منتهي االمال / ارشاد القلوب ديلمي، ج2، ص300.





فصل چهارم

 حكومتدارى امام علي7 

رسول خدا9 فرمود: 

علٌی مع الحق و الحق مع علٌی  

یدور حیثامدار.

علی با حق و حق با علی است 

و بر محور او می گردد.

شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج 2 ص297
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   444 ـ چشم چرانى ممنوع   

در روايت اســت كه اميرالمؤمنين 7 در ميان اصحاب خود نشسته بود كه زنى زيبا و 
جميل از آنجا عبور كرد و اين گروه چشم هاى خود را با نگاهى طوالنى به او دوختند.

فقال7: ان ابصار هذه الفحول طوامح و ان ذلك سبب هبابها، فاذا نظر احدكم اىل امراة 

تعجبه، فليال مس اهله فامنا هى امراة كامراة؛ يعنى: در اين حال حضرت فرمود: چشم هاى 

اين مردان. گشاده و تيز بين و دنبال كننده مطلوب از راه دور است و همين چشم چرانى 
ســبب هيجان نفوس آن ها براى آميزش و لمس نمودن زنان اســت. بنابراين اگر احيانًا 
چشم شما به زن زيبايى افتاد، كه براى شما شگفت آور دلپسند بود فوراً برويد، و با عيال 
خودتان در منزل آميزش نموده و هم بســتر شــويد: زيرا زوجه شما هم زنى است مانند 

ساير زنان.
فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافرا ما افقهه!

مردى از خوارج كه ســخن امام علي7 را شــنيد به امام گفت: خدا اين مرد كافر را 
بكشد، چقدر دانا و بينا و فقيه و عاقبت انديش و به اسرار احكام آشنا و بصير است؟!

اصحاب امام علي7 از جا بر جستند تا آن مرد بى ادب را بكشند.
حضرت فرمود: آرام باشيد جزاى او نيست مگر دشنامي در مقابل دشنام او كه به من 

داده است و يا به عوض آن، عفو و گذشت از گناهى كه مرتكب شده است. 1

   445 ـ فرياد رس خليفه!   

اصبغ بن نباته مي گويد: وقتى كه عثمان به علت كردار خودش )كه بر خالف ســيره 
پيامبر9 بود( توســط مــردم در محاصره قرار گرفت، بــراى على بن ابيطالب7 چنين 

نوشت: اما بعد؛
به يقين، آب از قله كوه، كه نبايد آب آن را فرا گيرد، گذشته )يعنى آب از سرگذشت 
و كارد به استخوان رسيده( و تنگ شتر به نزديك پستانش رسيده )تنگ شتر از زير شكم 
به نزديك پستان رسيد يعنى، كار از كار گذشته و قابل تغيير و اصالح نيست( و كار من 

1. جامع نهج البالغه / وسايل الشيعه، ج20، ص106.



338

از حد بيرون شــده است و در من كسى طمع كرده كه چيزى مانع آن نيست پس اگر تو 
خورنده اى، بهترين خورنده باش، و گرنه مرا درياب كه پاره پاره مي گردم. 1

   446 ـ قضا و قدر الهى   

اصبغ بن نباتــه گفت: علي7 از پاى ديوار كجى حركت كــرد و در پاى ديوار ديگر 
نشست، وقتي مورد اعتراض قرار گرفت كه يا علي7 مي خواهى از قضا و قدر الهى فرار 

كنى، حضرت پاسخ داد از قضا و قدرى به قضا و قدر ديگر فرار مي كنم. 2

   447 ـ ارادت قلبى   

حبه عرنى از اصحاب حضرت علي7 اســت مي گويد: علــي7 بيت المال بصره را 
پانصد درهم، پانصد  درهم بين يارانش قسمت كرد و پانصد درهم براى خود برداشت، كسى 
كه حاضر در جنگ نبود خدمت حضرت رســيد، و عرض كرد: يا اميرالمؤ منين من قلبًا با 
شما بودم گر چه شخصًا حاضر در جبهه نبودم از غنيمت چيزى به من بده، حضرت آنچه 

را براى خود برداشته بود به او داد و براى خود حضرت نصيبى از غنيمت نماند. 3

   448 ـ آداب مسافرت   

حضرت صادق7 از پدر بزرگوارش روايت مي كند: كه علي7 با مردى مسيحى در 
جاده اى كه به كوفه منتهى مي شد هم سفر شد، مسيحى به حضرت گفت: اى بنده خدا 
قصد كجا دارى؟ حضرت فرمود: كوفه، چون مرد مســيحى براى رفتن به محل خودش 
از حضرت جدا شد، مشاهده كرد امام او را دنبال مي كند، عرضه داشت: مگر نمي خواهى 
به كوفه بروى؟ فرمــود چرا، گفت: اگر قصد كوفه دارى چرا دنبال من مي آئى؟ حضرت 
فرمود: اين برنامه كه من اجرا مي كنم )يعنى چند قدم همسفر خود را بدرقه كردن،( تمام 
كردن حسن معاشرت است و اين دستور پيامبر9 ماست، مسيحى گفت: راستى دستور 

1. معاين االخبار، ج2، ص338،)امام رئوف حضرت اميرمؤمنان علي7 به كمك عثمان اقدام كرد كه شــرح آن 
در كتب مختلف تاريخي آمده است(

2. توحيد صدوق، ص73.
3. ديار عاشقان، ج6.



339

رسول شماست؟ فرمود: آرى، مرد مسيحى گفت: تو را به شهادت مي طلبم كه من بر دين 
توام، آن گاه همراه حضرت برگشت و چون امام را شناخت مسلمان شد. 1

   449 ـ مهرباني بي نظير   

نســايي مي نويسد: مردي وارد منزل خود شد بيگانه اي را همراه همسر خود در خانه 
ديد بي درنگ هر دوي آن ها را به قتل رســاند حكم آن را از معاويه پرسيدند او نتوانست 
پاسخ دهد، معاويه نامه اي براي ابوموسي اشعري در كوفه نوشت كه از امام علي 7 اين 
موضوع را ســؤال كند. ابوموسي اشعري اين ســؤال را مطرح كرد امام فرمود: در قلمرو 

حكومت من چنين اتفاقي نيفتاده اين جريان مربوط به كجاست راستش را بگوييد؟
ابوموســي اشعري جريان را بازگو كرد حضرت فرمود: اگر آن مرد چهار شاهد نياورد 

بايد آماده قصاص باشد.2

   450 ـ همكارى اقوام و فاميل با يكديگر   

عصر خالفت حضرت علي7 بود، ماجراى شورش اصحاب جمل پيش آمد. علي7 
با همراهان خود از مدينه به سوى بصره براى سركوبى شورشيان حركت نمود. هنگامي كه 
به سرزمين ربذه رسيدند مردى از قبيله محارب به حضور علي7 آمد و عرض كرد: »اى 
اميرمؤمنان! من در رابطه با فاميل خود، تاوانى را به عهده گرفتم وقتى كه نزد بعضى از 
آن ها رفتم و تقاضاى همكارى و كمك نمودم ياريم نكردند و گفتند: ما خودمان ســخت 
در مضيقه زندگى هســتيم، اى اميرمؤمنان! به آن ها امر كن كه با من همكارى كنند و 

مرا كمك نمايند.«
امام علي7 از او پرســيد: آن ها كجا هســتند؟! آن مرد گروهى از آن ها را كه از دور 

پيدا بودند نشان امام7 داد و گفت: عده اى از آن ها، اين ها هستند.
امام علي7 كه بر مركب سوار بود، به سرعت نزد آن ها رفت به گونه اى كه اصحاب 

و اطرافيان امام علي7 به سختى خود را نزد آن حضرت رساندند.
امام علي7 وقتى به آن ها رســيد، ســالم كرد و از آن ها پرســيد: چرا با رفيق خود 

1. بحارأالنوار، ج 74.
2. سنن امام نسايي، ج8، ص231 /  املوطأ، نوشته: مالك بن انس، ج2، ص117.
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همــكارى نمي كنيــد؟ آن ها از آن مرد و او نيز از اقوام خــود در حضور حضرت علي7 
شــكايت كردند. امام علي7 درباره پيوند خويشــاوندى و وظايف خويشــان نسبت به 
همديگر چنين فرمود: هر كس بايد به خويشــانش پيوند گرم داشــته باشد و خويشان از 
ديگران ســزاوارتر به همكارى و كمك هستند به خصوص در آن هنگام كه خويشان در 
فشار زندگى قرار گرفتند زيرا خويشانى كه با يكديگر پيوند دارند و به همديگر همكارى 
و كمك و گذشــت مي كنند به پاداش آن مي رسند ولى اگر رشته خويشى را قطع نمايند 

گرفتار بار سنگين مجازات خواهند شد.
آن گاه آن حضرت مركب خود را حركت داد و به جاى اول خود بازگشت. 1

   451 ـ عامل هالكت زودرس   

روزى اميرمؤمنان علي7 خطبه مي خواند و در ضمن آن فرمود:
»اعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفناء« پناه مي برم به خداوند، از گناهانى كه موجب 

مرگ زودرس، خواهند شد.
عبداهلل بن كواء )منافق سرشــناس عهد اميرالمؤمنين 7 كه بعدها رئيس گروه گمراه 
خوارج شــد( بلند شد و گفت: اى اميرمؤمنان7 آيا گناهانى كه موجب مكافات زودرس 

است وجود دارد؟
امام علي7 فرمود: آرى، واى بر تو، و آن گناه قطع رحم )بريدن پيوند از خويشاوندان( 
اســت، چه بسا خاندانى هســتند با اين كه از حق دورند ولى بر اثر همكارى و خدمت به 
يكديگر به گرد هم آيند و همين كار موجب مي شود كه خداوند به آن ها روزى مي رساند 
و چه بســا افراد پرهيزكارى كه تفرقه و درگيرى افراد خاندانشــان و قطع رحم بينشان 

موجب مي شود كه خداوند آن ها را از روزى و رحمتش محروم سازد . 2

   452 ـ وقت بيكارى برو مسجد   

دو يا سه روز قبل از ضربت خوردن علي7 بدست ابن ملجم)لعنة الله عليه( ـ حضرت امير7 
در بازار كوفه مي رفت كه به ناگه ابن ملجم را ديد. حضرت به او فرمود: ابن ملجم)لعنة الله عليه( 

1. اصول كايف، ج 2، ص153.

2. اصول كايف، ج 2، ص347.
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كجا مي روى؟ )البته حضرت مي دانست تمام َهم او آن زن ملعونه است ( ابن ملجم)لعنة الله عليه( 
پاسخى داد كه نشانه بيكارى او بود. لذا حضرت به او فرمود: وقت بيكارى به مسجد برو. 1

   453 ـ كريم بامروت   

از كتب اهل تســنن روايت شده كه عرب فقيرى به خدمت حضرت علي7 شرفياب 
شــد و از آن حضرت درخواســت كمك نمود. حضرت به او فرمود: به خدا قسم در خانه 
چيــزى نداريم. فقير گفت: به خدا قســم اگــر نااميدم كنى خداوند روز قيامت از شــما 

نمي گذرد.
حضرت علي7 به شــدت گريســت، آنگه به قنبر دستور داد: زره مرا بياور و به اين 
عرب بده. ســپس به فقير فرمود: قدر آن را بدان كه من با اين زره در مقابل دشــمنان 
ايســتاده ام و پيغمبر خدا9 را خوشــحال كرده ام. قنبر عرض كرد: يا اميرالمؤمنين 7 

قيمت اين زره بيست درهم است و اين مقدار براى يك فقير زياد است.
حضرت فرمود: اى قنبر اگر به اندازه دنيا طال و نقره داشته باشم در صورتى خوشحال 
مي شوم كه آن ها را در راه خدا صدقه دهم و خدا قبول كند. چون كه خداوند از نعمت هاى 

خود سؤ ال خواهد نمود. 2

   454 ـ اسم اعظم خداوند   

براءبن عازب مي گويد: بر اميرمؤمنان علي7 وارد شدم و آن حضرت را به خدا سوگند 
دادم كه مرا به اعظم اســمايى مطلع فرماييد كه خداوند رحمان، جبرئيل را به ارسال آن 
مخصوص داشت و او رسول خدا9 را و رسول خدا9 حضرت شما را مخصوص گرداند .

حضرت فرمود: اگر سؤ ال تو نمي بود من اراده داشتم تا وقتى كه در لحدم نهاده شوم 
آن را پوشــيده بدارم. ســپس حضرت فرمود: هر گاه خواستي خداوند را به اسم اعظمش 
بخوانى، شش آيه اول ســوره حديد )بعد  از   بسم الله الرحمن الرحيم؛  تا پايان؛  و هو عليم 
بذات الصدور( و آخر ســوره حشر از )هو الله الذى الاله اال هو تا آخر سوره را بخوان( بعد 

از آن مي گويى: يا من هو كذلك افعل ىب كذا و كذا )حاجت خود را بخواه( كه ســوگند به 

1. تفسري سوره حديد، شهيد دستغيب.
2. مستطرف، ص61.
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خداوند اگر بر شقى بخوانى سعيد مي گردد. براء گفت: يا على! قسم به خدا من آن را براى 
امور دنيا نمي خوانم. امام علي7 فرمود: همين صواب اســت. رسول اهلل9 مرا هم اين 
چنيــن وصيت فرمود جز اين كه مرا امر كرد كه خدا را بدان در كارهاى بزرگ و دشــوار 

روزگار بخوانم. 1

   455 ـ كمترين ها!!   

سليم بن قيس مي گويد: از امام علي7 شنيدم مردى به حضورش آمد و اين سه سؤ ال 
را كرد:

1ـ كمترين چيزى كه انسان به آن »مؤ من« مي شود؟
2ـ كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن »كافر« مي گردد؟
3ـ كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن »گمراه« مي شود؟

امام علي7 فرمود: كمترين چيزى كه انســان به وسيله آن مؤ من مي شود آن  است 
كه خداوند، خود را به او بشناســاند، و انسان به اطاعت از خدا اقرار كند و سپس خداوند، 
پيامبرش را به او شناساند و او به اطاعت از پيامبر9 اقرار نمايد و هم چنين خداوند امام 
و حجتش را در زمين و گواهش را بر مردم )يعنى امام را( به او معرفى كند و او به اطاعت 

از امام اقرار نمايد.
سپس حضرت ادامه داد: كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن كافر مي شود آن است 
كــه چيزى را كه خداوند نهى كرده انجام آن را روا بداند و اين پندار را در دين خود قرار 
دهــد )بدعتگزار گردد( و به اين عقيده باقى بماند و خيال كند كه آنچه را )به پند او( خدا 
دســتور داده، بايد خدا را بر آن اساس پرستش كرد در صورتى كه چنين كسى شيطان را 

مي پرستد.
و كمترين چيزى كه انســان به خاطر آن گمراه مي شــود: آن است كه حجت و گواه 
خدا بر بندگانش را نشناســد. يعنى آن امامي را كه خداوند به اطاعت از او دســتور داده و 

رهبريش را واجب كرده نشناسد.
سليم مي گويد: عرض كردم: »اى اميرمؤمنان! آن حجت و گواهان الهى را براى من 

تعريف كن!«

1. رساله نور عيل نور، عالمه حسن زاده آملي.
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امام علي7 در پاسخ فرمود: آن ها كسانى هستند كه خداوند )اطاعت( آنان را 
)در قرآن( قرين اطاعت خود و پيامبرش قرار داده و فرموده است:

»يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوىل االمر منكم اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول خدا را و اطاعت كنيد صاحبان امر را.« 1

عــرض كردم: اى اميرمؤمنان، خدا مرا فدايت كند اين مطلب را روشــن تر بيان كن. 
حضرت فرمود: آن ها )صاحبان امر( كسانى هستند كه رسول خدا9 در آخرين خطبه اش، 

در روز رحلتش فرمود:
»همانا من دو چيز را در ميان شــما مي گذارم كه پــس از من تا وقتى كه به آن دو 

چنگ زنيد هرگز گمراه نشــويد. كتاب خدا و عترتم كه خاندان من هســتند. زيرا خداوند 
لطيف و آگاه به من ســفارش كرده كه آن دو از هم جدا نشــوند تا در كنار حوض بر من 
وارد گردند؛  مانند اين دو انگشت؛ سپس امام دو انگشت اشاره خود را بهم چسبانيد و...«

آن گاه فرمود: »فتمسكوا بهام التزلوا و ال تضلوا و ال تقدموهم فتضلوا؛ پس به هر دوى 
اين ها چنگ زنيد تا لغزش نكنيد و گمراه نگرديد و از آن ها جلو نيفتيد كه گمراه خواهيد 

شد.« 2
و در روايت از رســول خدا9 نقل شده است كه فرمود: سوگند به خداوندى كه جان 
من در دست اوست اگر كسى عمل هفتاد پيامبر را انجام دهد هرگز وارد بهشت نخواهد 

شد مگر اين كه برادرم علي7 را دوست داشته باشد.  3

   456 ـ واضع علم قواعد عربى   

روزى ابواالســود دئلى خدمت علي7 رسيد، ديد آن حضرت به فكر فرو رفته است. 
ابواالســود مي گويد: به آن حضرت عرض كردم: يــا اميرالمؤ منين درباره چه چيزى فكر 
مي كنيد؟ فرمود: در شهر شما شنيدم كسى قرآن را غلط مي خواند مي خواهم كتابى درباره 

ريشه هاى ادبيات عربى پديد آورم.
عرض كردم: اگر اين لطف را بفرماييد ما را زنده كرده ايد و زبان عربى براى ما باقى 
خواهد ماند ابواالسود مي گويد: پس از چند روز وقتى به حضور امام رسيدم صحيفه اى را 

1. سوره نساء ، آيه 59.
2. اصول كايف، ج2، ص414.

3. بحارأالنوار.
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به من داد كه در آن نوشــته بود: بسم الله الرحمن الرحيم كالم عرب سه قسم است: اسم 
و فعل و حرف.

اسم چيزى است كه از مسمي  خبر مي دهد، فعل از حركات...
سپس به من فرمود: دنبال آن را بگير و چيزهايى كه به نظرت مي رسد بر آن اضافه 

كن.
آن گاه ادامه داد: اى ابواالسود: اسم ها نيز سه نوع هستند: ظاهر و مضمر و چيزى كه 

نه ظاهر است و نه مضمر.
ابواالســود گفت: از سخنان حضرت چيزهايى گرد آوردم و به نظر حضرت رساندم از 
جملــه حروف ناصبه بود )اّن،اّن،ليت، لعل و كان( وقتى حضرت اين حروف را ديد فرمود: 
چــرا »لكن« را ترك كردى؟ عرض كردم: در رديف اين ها به شــمار نمي آورم. حضرت 

فرمود: چرا در رديف آن هاست. بايد آن را نيز در رديف آن ها ذكر كني . 1

   457 ـ فردى كه مورد لعن واقع شد   

ابوموسى اشــعرى، از عوامل مؤ ثر در انتقال خالفت به بنى اميه بود. ابوموسى از نظر 
شــخصيت فردى فوق العاده متزلزل و سســت رأى، بى كفايــت، كوته فكر، و بى تميز و 
غير قابل اعتماد بود در جنگ صفين توســط گروهى جاهل، حضرت علي7 را مجبور به 
انتخاب وى براى حكميت نمود. ابوموســى از همان ابتداى خالفت علي7 با امام رفتار 
مناســبى نداشت و مردم را به پراكنده شدن از پيرامون علي7 دعوت مي كرد. ابوموسى 
در جريان حكميت پيشنهاد كرد هم امام علي7 و هم معاويه از خالفت خلع شوند ولى 
بعدها او به دربار معاويه رفت و آمد كرد و با معاويه بيعت كرد. خيانت كارى ابوموســي به 

حدى بود كه امام علي7 بعد از ماجراى حكميت او را در قنوت نماز خود لعن مي كرد.2

   458 ـ پيروان واقعى معاويه   

كلمه »ناقه« در عربى به معنى شتر ماده است و كلمه جمل به معنى شتر نر مي باشد. 
بعــد از جنگ صفين كه ميــان اميرالمؤمنين 7 و معاويه در ســرزمين صفين به وقوع 

1. زهرالربيع، ص 173.
2. اضواء عيل الصحيحني، ص101.
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پيوســت. فرد شتر سوارى كه از مردم كوفه بود وارد شــام پايتخت معاويه شد. يكى از 
شــاميان چون آن مرد كوفى را با شــتر ديد با وى گالويز شد و گفت: اين »ناقه« كه تو 
بر آن ســوارى مال من است و تو آن را در صفين هنگامي كه در ركاب علي7 بودى از 

من گرفتى!
مرد كوفى منكر شد گروهى از شاميان نيز به طرفدارى از مرد شامي برخاستند و براى 

حل اين دعوا جملگى نزد معاويه رسيدند.
مرد شــامي پنجاه نفر شــاهد را آورد كه »ناقه« حاضر متعلق به اوست. شاهدان نيز 
موضوع را گواهى كردند. معاويه هم دستور داد تا شتر را بگيرند و به مرد شامي  بدهند!!

مرد كوفى وقتى موضوع را چنين ديد گفت: اى معاويه شــاهدان همگى گفتند اين 
»ناقه« متعلق به اين مرد شامي اســت در صورتى كه اين شــتر »ناقه« نيست بلكه جمل 

است و آن ماده نيست بلكه نر است و اين هم عالمت آن.
معاويه گفت: با اين وصف چون شــهود گواهى داده اند حكم صادر شده است و بايد 
اجرا شود! سپس معاويه مرد كوفى را به خلوت برد و قيمت شتر را از او پرسيد و دو برابر 

قيمت آن را به وى بخشيد.
آن گاه به او گفت: از جانب من به على بگو در جنگ آينده با صد هزار نفر از مردمي  

كه ميان شتر نر و ماده فرق نمي گذارند با تو روبرو خواهم شد . 1

   459 ـ نامه رسان رشيد و شجاع   

بعد از واقعه جنگ جمل كه در نزديك شهر بصره ميان سپاه امام علي7 و آشوبگران 
داخلى به وقوع پيوســت معاويه كه حكمران شــامات بود. دم از اســتقالل و برابرى با 
اميرالمؤمنين 7 مي زد لذا نامه اى به كوفه نزد آن حضرت نوشــت »اى پســر ابوطالب! 
راهى را پيش گرفته اى كه به زيان تو اســت آنچه را برايت سودمند بود ترك گفتى و بر 
خالف كتاب خدا و ســنت پيغمبر رفتار نمودى! تا آنجا كه با صحابه پيغمبر طلحه و زبير 
چنان كردى. به خدا قسم تير آتشينى به سويت رها كنم كه نه آب آن  را فرو نشاند و نه 

باد بر طرف سازد!...«
وقتى نامه او به حضرت امير رسيد، حضرت پاسخ آن را بدين گونه نوشت: » اين نامه 

1. مروج الذهب مسعودي.
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ايست از بنده خدا على بن ابيطالب برادر خوانده پيامبر9 و پسر عم و جانشين و غسل و 
كفن كننده او، و ادا كننده قرض او...

اى معاويه من همانم كه در جنگ بدر خويشان بت پرست تو را از دم شمشير گذراندم 
و به ديار عدم فرستادم... هنوز شمشيرى كه آن ها را به وسيله آن نابود ساختم در دست 

من است...«
سپس حضرت نامه خود را مهر كرد و به يكى از ياران خود بنام طرماح بن عدى تسليم 
نمود و فرمود: شــخصاً آن را به دست معاويه بدهد. طرماح مردى قوى هيكل و بلند باال 

و سخنور بود و از ياران فداكار علي7 بود.
او وقتى به شــام رسيد از او پرسيدند از كجا مي آيى؟ گفت: از نزد آزاد مردى پاك و 

پاكيزه و نيكو خصال.
گفتند: باكى كار دارى؟ گفت: مي خواهم اين بدگوهرى كه شــما او را پيشواى خود 
مي دانيد مالقات كنم. آن ها جواب دادند: امير ما معاويه در اين ساعت با اطرافيان خود سر 
گرم مشــورت در امور مملكت است و امروز نمي توانى به حضور او برسى. طرماح گفت: 

خاك بر سر او كنند او را رسيدگى به امور مسلمين چكار؟...
ســرانجام ناگزير او را به مجلس معاويه آورند. طرماح با كفش وارد مجلس شد و دم 
در نشست! گفتند: كفشت را از پا در آور. گفت: مگر اينجا وادى ايمن و سرزمين مقدس 

طور سينا است كه بايد مانند موسى كفش از پاى در آورم؟!
آن گاه چون معاويه را ديد، گفت: اى پادشاه گناهكار سالم! عمر و عاص مشاور معاويه 
گفت: اى اعرابى چرا معاويه را پادشــاه گناهكار خوانــدى و او را اميرالمؤ منين نگفتى؟ 
طرماح گفت: مادرت به عزايت بنشــيند! مؤ منين ما هستيم چه كسى او را امير ما نموده 
است... سپس نامه علي7 را معاويه از دست طرماح گرفت... آن گاه معاويه كاتب خود را 
طلبيد و جواب حضرت امير7 را بدين گونه نوشــت: »اى على! لشكرى از شام به جنگ 
تو خواهم فرستاد كه ابتداى آن كوفه و انتهايش ساحل دريا باشد و هزار شتر با اين لشكر 

مي فرستم كه بار آن ها ارزن باشد و به عدد هر ارزنى هزار مرد جنگجو باشد!«
طرماح گفت: اى معاويه! على را به جنگ تهديد مي كنى و مرغابى را از آب مي ترسانى؟ 
به خدا قســم اميرالمؤ منين علي7 خروس بزرگــى دارد كه تمام اين ارزن هاى تو را به 
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آســانى از روى زمين مي چيند و در چينه دان خود انباشــته مي كند. معاويه گفت: راست 
مي گويد: همانا او مالك اشتر است.

سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت... و به جانب كوفه شتافت. بعد از رفتن او معاويه 
به اطرافيان خود گفت: به خدا اگر من آنچه دارم به شــما بدهم، يك دهم خدمتى را كه 

اين مرد به علي7 نمود. نسبت به من انجام نمي دهيد. 1

   460 ـ شهيد آگاه   

اصبغ بن نباته مي گويد: در جنگ جمل در حضور اميرمؤمنان علي7 بودم كه مردى 
آمد و در حضور آن حضرت ايســتاد و عرض كرد: اى اميرمؤمنان من مي بينم هم سپاه 
دشمن تكبير )اهلل اكبر مي گويد( و هم ما، هم آن ها تهليل )ال اله اال الله( مي گويند و هم 
ما، هم آن ها نماز مي خوانند و هم ما، بنابراين بر چه اســاس ما با ســپاه دشمن )عايشه، 

طلحه و زبير( جنگ كنيم؟!
اميرمؤمنان علي7 در پاسخ او فرمود: ما بر اساس فرمان خدا در قرآن مي جنگيم. او 
پرســيد: ما آنچه در قرآن آمده به آن آگاهى نداريم به ما بياموز. امام7 فرمود: بر آنچه 

كه خدا در سوره بقره نازل فرموده است. او پرسيد: كدام آيه به ما بياموز؟
امام علي7 فرمود: بر اســاس آيه 253 ســوره بقره »تلك الرسل فّضلنا بعضهم عىل 
بعض...؛« بعضى از آن رســوالن را بر بعضى ديگر برترى داديم. برخى از آن ها؛ خدا با او 

سخن گفت: )يعنى موسى( و بعضى را درجاتى باالتر داد، و به عيسى بن مريم نشانه هاى 
روشــن داديم و او را با روح القدس تاييد نموديم و اگر خدا مي خواست كسانى بعد از اين 
پيامبران بودند پس از آن كه آن همه نشــانه هاى روشــن براى آن ها آمد، با هم جنگ و 
ســتيز نمي كردند ولى اين امت ها بودند كه با هم اختالف كردند. بعضى ايمان آوردند و 
بعضى كافر شدند )و به جنگ و اختالف بروز كرد( و باز اگر خدا مي خواست با هم پيكار 

نمي كردند ولى خداوند آنچه را مي خواهد انجام مي دهد.
ســپس امام فرمود: ما از آن گروهى هســتيم كه ايمان آورديم ولى آن ها از كسانى 

هستند كه راه كفر را پيمودند.

1. بحارأالنوار، ج8، ص588.
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آن مرد از اين بيان اميرمؤمنان7 آگاه شــد و گفت: سوگند به خداى كعبه كه آن ها 
كافر شدند؛ پس به جنگ با آن ها شتافت و به شهادت رسيد. 1

   461 ـ  علي7 و منشى انوشيروان   

انوشيروان از شاهان مشهور ساسانى است كه حدود 50 سال قبل از هجرت بر سراسر 
ايران حكومت مي كرد. بوذر جمهر فيلسوف معروف مدتى وزير انوشيروان بود و شخصى 

بنام جميل مدتى كاتب او بود.
پس از مرگ انوشيروان، جميل عمر طوالنى كرد تا آن هنگام كه علي7 به خالفت 
رســيد در سال 36 هجرى هنگامي كه علي7 همراه سپاه خود به جنگ خوارج به سوى 
ســرزمين نهروان در حركت بود از نزديكى مدائن گذشــت و با پيرمرد سالخورده اى كه 
همان جميل منشى انوشيروان بود مالقات كرد در اين مالقات علي7 از جميل پرسيد: 
يك انســان چگونه بايد باشد؟ و چگونه زندگى كند؟ جميل گفت: الزم است كه دوست 

كم و دشمن زياد داشته باشد!
علي7 فرمود: اى جميل ســخن تازه اى مي گويى؟ بــا اين كه همه مردم مي گويند 

دوست بسيار بهتر است.
جميل گفت: آن گونه كه مردم مي گويند صحيح نيســت زيرا دوســت بسيار موجب 
تكليف ســخت در راه اداى نيازهاى آن ها مي شود و انسان نمي تواند آن گونه كه سزاوار 
اســت از اداى حق دوستان بر آيد، و در مثال هاى آمده: بسيارى ناخدايان كشتى موجب 

غرق كشتى خواهند شد.
علي7 پرسيد: بســيارى دشمن چه سودى دارد؟ جميل گفت: دشمن كه بسيار شد 
انسان هر لحظه مراقب خود هست تا خطا و لغزش نكند لذا خود را از گزند دشمن حفظ 

مى كند و اگر انسان در چنين حالت مراقبت و كنترل باشد برايش بهتر است.
امام علي7 اين سخن او را پسنديد و آن را زيبا خواند. 2

1. بحارأالنوار، ج32، ص202.
2. سفينة البحار، ج1 / الدعوات، ص297.
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   462 ـ شمشير بجاى فحش   

حجر بن عدى و عمرو بن حمق دو يار از ياران با وفاى امام علي7 بودند. امام شــنيد 
كه آن ها از پيروان معاويه بيزارى مي جويند و به آن ها ناســزا مي گويند. امام براى آن ها 

پيغام فرستاد كه ناسزا گويى نكنيد.
حجر و عمرو بن حمق به حضور امام آمدند و عرض كردند: آيا ما بر حق نيستيم؟

امام فرمود: آرى ما بر حقيم. آن هــا عرض كردند: آيا پيروان معاويه بر طريق باطل 
نيستند. امام فرمود: آرى آن ها بر باطل هستند.

آن هــا عرض كردند: پس چرا ما را از بيزارى جســتن و ناســزا گفتن به آن ها نهى 
مي فرمايى؟!

امام فرمود: من دوســت ندارم شــما ناسزاگو و لعن كننده باشــيد و فحش و بيزارى 
بجوييد، ولى اگر بدي ها و كارهاى زشــت دشمن را افشاء كنيد و بر شمريد، استوارتر در 

گفتار، و رساتر در عذر است.
بجاى فحش و ناسزاگويى بگوييد: »خداوندا، خونهاى ما و آن ها را حفظ كن و بين ما 
و آن ها صلح )صحيح( برقرار فرما و آن ها را از گمراهى، هدايت كن، تا حق براى جاهالن 

شناخته شود، و چنين روشى نزد من بهتر است و براى شما نيز خير و سعادت است .«
حجر و عمرو هر دو عرض كردند: »بســيار خوب به نصيحت تو گوش مي كنيم و آن 

را بكار مي بنديم.« 1

   463 ـ عادل دلسوز و آگاه   

پس از شــهادت علي7 يكى از دوستان ايشان بنام ضراربن ضمره به شام رفت و در 
جلسه اى با معاويه مالقات كرد. معاويه كه او را مي شناخت به او گفت: مقدارى از علي7 

بر ايمان تعريف كن.
ضمره تا اســم علي7 را شــنيد منقلب شــد و بى اختيار قطرات اشك از چشمانش 

سرازير گرديد و گفت: اى معاويه از اين تقاضا بگذر و مرا معاف بدار.
معاويه اصرار كرد و گفت: از تو دســت برنمي دارم تــا مقدارى از فضائل علي7 را 
برايمان بگويى. او به مطالبى در شــأن اميرالمؤ منين علي7 اشــاره كرد و در ميان اين 

1. رشح نهج البالغه خويي، ج13، ص94.
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مطالب جمله  اى گفت: كه معناي بسيار بلندي داشت. او گفت:
»ال يخاف الضعيف من جوره، و ال يطمع القوى ىف ميله ؛ مســتضعفان و ضعيفان ترس 

آن نداشتند كه از ناحيه او به آن ها ظلم بشود و زورمندان در رسيدن به اهداف باطل خود 
در او راه نداشتند.«1

   464 ـ پسر پيامبر9  

در جنگ جمل حضرت علي7 فرزندش محّمد حنفيه را طلبيد و نيزه ى خود را به او 
داد و فرمود: با اين نيزه به سپاه دشمن حمله كن!

محّمد  حنفيه نيزه را گرفت و به دشــمن حمله كرد، گروهى از سپاه دشمن جلوى او 
را گرفتند، لذا او نتوانســت پيش روى كند، به عقب برگشــت و به خدمت پدر رسيد. در 
اين هنگام امام حسن7 نيزه را گرفت و به سوى دشمن شتافت پس از مدتى با نيزه اى 
خون آلود نزد پدر آمد. هنگامي كه محمّد حنفيه آن شــجاعت را از امام حسن7 مشاهده 

كرد براثر احساس شكست خود؛ سرخ رو و سرافكنده شد.
حضرت علي7 به او فرمود:

ناراحت نباش! او پسر پيامبر9 و تو پسر علي7 هستى. 2

   465 ـ قنبر آهسته تر   

روزى اميرالمؤ منيــن علي7 شــنيد كه مردى به قنبر دشــنام مي دهــد و قنبر نيز 
مي خواســت به او جواب دهد. حضرت قنبر را صدا زد: آى قنبر! آهسته، ناسزاگويي خود 
را رها كن تا خداى رحمان را خشنود سازى، و شيطان را به خشم آورى و دشمن را كيفر 
و شــكنجه  دهى. سوگند به آن كس كه دانه را شــكافت و جانداران را بيافريد شخص 
با ايمان، خداى خويش را به چيزى مانند حلم و بردبارى خرســند نسازد و شيطان را به 
چيزى مثل سكوت و خموشــى به خشم نياورد، و هيچ احمقى و نادانى به عكس العملى 
مانند سكوت در مقابل او كيفر و شكنجه نگردد. 3 )شايسته است به اين دستورات نوراني 

1. سفينة البحار، ج2، ص72.
2. بحارأالنوار، ج43، ص345.
3. امايل شيخ مفيد، ص118.
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امام عمل كنيم و خود را در مراحل مختلف زندگي به امام نزديك و نزديكتر كنيم.(

   466 ـ حكم خدا را اجرا كردم   

هنگامي كه دوازده شــب از ماه سپرى شــده بود حضرت امير7 از بصره وارد كوفه 
شــدند. سپس به ايراد خطبه پرداختند. بعد از خطبه ابو بردة بن عوف ازدى، كه از طرفداران 
عثمان بود و در جنگ جمل شــركت نكرده بود و در جنگ صفين با نيتى سســت وارد 
جنگ شــده بود از ميان جمعيت برخاســت و به حضرت علي7 گفت: به نظر شما اين 
جنازه هايي كه در اطراف عايشه و طلحه و زبير ديده مي شود به چه دليل كشته شده اند؟

حضرت امير7 فرمود: به اين دليل كه شيعيان و كارگزاران مرا كشتند و نيز به سبب 
كشتن آن مردـ عبدى رحمة اهلل ـ من از آن ها خواستم كه قاتلين برادرانم را از ميان آن 
گروه به من تحويل دهند تا آن ها را به قصاص آن كشته ها بكشم. سپس كتاب خدا ميان 
من و آن ها حاكم باشــد، اما آنان نپذيرفتند و با اين كه هنوز بيعت من و خون نزديك به 
هزار نفر از شيعيانم به گردن آن ها بود به جنگ با من برخاستند و من بدين خاطر آن ها 
را كشتم، آيا تو در اين زمينه ترديدى به دل دارى؟ گفت: قباًل ترديد داشتم ولى االن حق 
را شناختم و اشتباه آن گروه برايم روشن شد، راستى كه تو هدايت يافته و درست كارى.

ســپس علي7 آماده شد كه از منبر فرود آيد، مردانى برخاستند تا سخن گويند ولى 
چون ديدند كه حضرت پايين آمد نشستند و ديگر حرفى نزدند.

ابوالكنــود مي گويد: ابو برده با اين كه در جنگ صفين حضور داشــت با اين حال با 
علي7 منافقانه عمل مي كرد و با معاويه مكاتبات ســرى داشــت و چون معاويه قدرت 
را به دســت گرفت محصول سرزمينى در منطقه فلوجه را به وى وا گذاشت و او در نزد 

معاويه مورد احترام بود. 1

   467 ـ فرزند آخرت باش   

حبه عرني مي گويد: روزى از اميرالمؤ منين علي7 شــنيدم كه مي فرمود: من از دو 
چيز بر شــما نگرانم. آرزوى دراز و پيروى از خواهش دل. ســپس حضرت ادامه داد. اما 
آرزوى دراز آخرت را از ياد انسان مي برد، و پيروى از نفس خود، جلوگير حق است. راستى 

1. امايل شيخ مفيد، ص128.
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كه دنيا پشت كرده و مي رود، و آخرت است كه رو كرده و مي آيد؛ و هر كدام از اين ها را 
فرزندانى است، پس از فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنيا، كه امروز روز عمل است 

نه پاداش، و فردا روز پاداش است نه عمل. 1

   468 ـ آثار بيعت با علي7   

مالك بن ضمره مي گويد: روزي از اميرالمؤ منين علي7 شنيدم كه مي فرمود:
آگاه باشــيد شــما در معرض لعن گفتن من، و در معرض دروغگو شمردن من قرار 
خواهيد گرفت .2 پس هر كس مرا از روى كراهت و عدم رضايت قلبى لعن كند و خداوند 
ناراضى بودن او را به اين كار از دلش بداند من و او با هم بر محّمد9 وارد مي شــويم، 
و هر كس زبانش را نگه دارد و مرا لعن نكند به اندازه زمان پر تاب يك تير يا يك چشم 
بهــم زدن از من زودتر به مالقات آن حضرت برود و هر كس با رضايت و خوشــحالى 
مرا لعن كند حجابى ميان او و )عذاب( خداوند نخواهد بود و حجت و دليلى به پيشــگاه 

محّمد9 ندارد.
هان بدانيد روزى محّمد9 دست مرا گرفت و فرمود:

»هر كس با اين پنج )انگشت( بيعت كند، و در حالى كه تو را دوست مي داشته است 

بميرد حقًا به عهد و تكليف خود عمل نموده و هر كس در حالى كه تو را دشمن بدارد و 
بميرد همانا به مرگ دوران جاهليت مرده است... و اگر در حالى كه تو را دوست مي دارد 
پس از تو زنده بماند، تا آن وقت كه خورشيد طلوع و غروب كند خداوند كارهاى او را به 

امن و ايمان پايان خواهد داد«. 3

   469 ـ حقوق همسر پيامبر9   

امام باقر7 فرمود: عايشه در زمان خالفت عثمان پيش او آمد و گفت: آن سهميه اى 

1. امايل شيخ مفيد، ص93.
2. دراينجا حضرت به حوادث بعد از شــهادت خود مبني بر ترويج ســب و لعن كه، توســط معاويه رواج مي يابد 
اشاره نمود اين گمراهي تا زمان خالفت عمربن عبدالعزيز در جامعه مسلمين ادامه داشت و لعن بر حضرت توسط 
عمربن عبدالعزيز بعد از حدود نيم قرن در جامعه اسالمي برچيده شد. البته مزار نوراني امام نيز تا زمان امام صادق 

7 مخفي بود. )مدينه املعاجر، ص 547(
3. امايل شيخ مفيد، ص120.
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)پولــى( را كه پدرم ابوبكر و عمر بن خطاب بــه من مي داد تو نيز عطا كن. عثمان گفت: 
در كتاب و سنت جايى براى چنين چيزى كه براي تو مقرر باشد نيافتم، و همانا پدرت و 
عمر از روى رضايت خاطر خود به تو بخشش مي كردند و من اين كار را نمي كنم. عايشه 

گفت: پس سهم ارث مرا از رسول خدا9 بده؟!!
عثمان گفت: مگر تو و مالك بن اوس نزد من نيامديد و گواهى داديد كه رسول خدا9 
ارث نمي گذارد، تا جايى كه فاطمه دختر پيامبر را توانســتيد از ارث خود )باغ فدك( منع 

كنيد و حق او را پايمال نموديد؟.1 حال چگونه امروز ارث پيامبر9 را مي طلبى؟!!
عايشــه بازگشــت و از آن  روز به بعد هــر گاه عثمان را براى نمــاز مي ديد پيراهن 
رســول خدا9 را مي گرفت و بر ســر نى بلند مي كرد و مي گفت: همانا عثمان با صاحب 
اين پيراهن مخالفت ورزيده و سنت او را رها ساخته است و در تضعيف عثمان هر كارى 

كه مي شد انجام مي داد.
و عجب اين كه عايشــه بعد از كشته شدن عثمان، خون او را از امام علي7 طلبيد و 

به بهانه  خون خواهى عثمان بر عليه حضرت قيام كرد و جنگ جمل را به راه انداخت. 2

   470 ـ از حمله شير در امانى   

روزى جوبرية بن مســهر راهى سفر مي شد كه علي7 را ديد، حضرت به او فرمود: تو 
از گزند شير در امانى؛ جوبرية بن مسهر وقتى در مسير حركت مي كرد با شيرى مواجه شد. 
آن گاه ســالم علي7 را به شير رســاند و به او گفت: اميرالمؤ منين علي7 مرا از آسيب 
تو امان داده. شير وقتى صحبت او را شنيد از او روى بر تافت و پنج مرتبه صدا بلند كرد 

و رفت. 3

   471 ـ فرشته عدالت   

علي7 در تقسيم بيت المال هيچ تفاوتي براى كسى قائل نمي شد. چنانچه در تقسيم 
بيت المال بين خواهر خود ام هانى و آن كنيز عجمي )فارس( هيچ فرقى نگذاشت و به هر 

1. خليفه سوم به تضييع حق فاطمه زهرا3 مرتباً اشاره كرده و عمل عايشه و ابوبكر را اشتباه مي دانست.
2. امايل شيخ مفيد، ص125.

3. بحارأالنوار، ج41، ص245.



354

كدام بيســت درهم داد. در روايتى ديگر روزى عبداهلل پسر جعفر طيار به علي7 عرض 
كرد: اى اميرمؤمنان چه مي شد اگر دستور مي فرموديد براى گذران زندگى به من چيزى 
داده مي شــد، به خدا سوگند هيچ مالى براى گذران زندگى خود ندارم مگر آن كه مركب 
ســوارى خود را بفروشــم. حضرت فرمود: نه، به خدا سوگند هيچ چيز براى تو ندارم جز 
آن كــه از عمويت بخواهى دزدى كند و به تو بدهد و در پاســخ عقيل برادر خود كه به 
حضرت گفت: مرا با يكى از ســياهان مدينه برابــر قرار مي دهى؟ حضرت فرمود: تو چه 
برترى بر او دارى؟ مگر آن كه در اسالم بر او سبقت جسته يا در تقوا بر او برترى داشته 
باشــى و ماجراى سكه ســرخ كردن حضرت و دادن به برادرش عقيل نمونه ديگرى از 

عدالت محض اين فرشته خصال است. 1

   472 ـ يتيم نواز مهربان   

ابوالطفيل مي گويد: روزى ديدم علي7 يتيمان را به حضور خود خاست سپس چنان 
بــه يتيمان تفقد و مهربانى مي كرد و به آن ها عســل مي خوراند كه بعضى از اصحابش 
تمنــا مي كردند كه اى كاش ما نيز يتيم مي بوديــم. )تا مورد توجه و لطف حضرت واقع 

مي شديم( 2

   473 ـ يارى دهنده ضعيفان   

روزى علي7 به بازار رفت و در مجموعه خرما فروشــان عبور كرد كه ناگهان ديد 
كنيــزى مي گريد. حضرت جلو رفته و علت گريه كنيز را از او پرســيد. او گفت: صاحبم 
پول به من داد تا خرما بخرم وقتى خرما را تهيه كردم و به منزل بردم صاحبم خرما ها را 
نپســنديد و گفت: خرماها را پس بده حاال هر چه به اين مغازه دار مي گويم خرماهايت را 

پس بگير و پولم را بده قبول نمي كند.
حضــرت به خرما فروش گفت: اى بنده خدا اين كنيز از خود اختيار ندارد. درهم او را 

رد كن و خرماى او را بگيرد.
آن مرد برخاست و با دست خود بر سينه علي7 زد و امام را از جلوى مغازه اش دور 

1. مناقب.
2. بحارأالنوار، ج41، ص29.
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كرد. مردم به او گفتند: اى مرد اين اميرالمؤ منين على 7 اســت، آن مرد ترســيد و پول 
خرما را به كنيز داد و خرماى خود را پس گرفت. ســپس به امام عرض كرد: يا علي! مرا 

عفو بفرماييد و از اشتباه من در گذريد.
حضرت فرمود: اگر امر خود را اصالح كنى زودتر از تو راضى خواهم شد يا در روايتى 

ديگر فرمود: اگر حقوق مردم را رعايت كنى از تو راضى مي شوم.  1

   474 ـ قناعت نفس   

روزى عدى بن  حاتم طايى بر علي7 وارد شــد، ديد در ســفره حضرت ريزه هاى نان 
جوين و نمك و َمشــكى كهنه كه در آن قدرى آب بــود، وجود دارد عدى مي گويد: به 
حضرت عرض كردم: يا علي7 من مي بينم شــما را در روزهاى دراز با شــكمي  گرسنه 
در امور مســلمانان كوشش مي كنى و شــب را به بيدارى و خون جگر خوردن و مشقت 

كشيدن در بندگى خدا به روز مي آورى، حاال افطار تو همين مقدار است؟!
حضرت به او فرمود:

طلبت منك فوق ما يكفيها            علل النفس بالقنوع و اال  

فرمود: نفس خود را به قناعت مشــغول كن و بازدار آن را؛ و اگر نه سركشى خواهد 
كرد و بيشتر از نيازش از تو طلب خواهد كرد.  2

   475 ـ امير ملك بندگى   

از احنف بن قيس روايت شــده كه وقتى او نزد معاويه رفت از شيرينى و ترشى چنان 
نزد او در ســر ســفره چيدند كه گفت من نام بعضى از آن ها را نمي دانستم. لذا يك يك 
آن ها را از معاويه پرســيدم و او جواب مي گفت. چون معاويه طعام خود را تعريف مي كرد 

من گريه ام گرفت. معاويه گفت: چرا مي گريى؟
گفتم: به ياد آمد شــبى را كه در خدمت حضرت على7 بودم وقت افطار شــد. آن 
حضرت دستور داد تا من نيز نزد او بمانم. پس كيسه اى را خواست كه سر مهر كرده بود. 

چون آن را حاضر كردند به او گفتم: يا على! اين چيست؟

1. بحارأالنوار، ج41، ص48.
2. بحارأالنوار، ج40، ص325.
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حضرت فرمود: نان جو اســت. عرض كردم: ترسيدى كه از آن نان بردارند، يا بخل 
كردى كه اين چنين سر آن را مهر كرده اى؟

حضرت فرمود: نه اين كه گفتى درست نيست؛ بلكه مي ترسيدم كه حسن و حسين : 
آن نان را به روغن بيااليند.

عرض كردم: مگر حرام است؟ فرمود: نه ولكن واجب است بر امامان عادل كه زندگى 
خود را در ســطح فقيرترين مردم قرار دهد تا فقير بواسطه فقرش از جاده بندگى بيرون 

نرود. معاويه گفت: ذكر كسى را كردى كه احدى فضل او را نمي تواند انكار كند. 1

   476 ـ عبادت علي7   

از كنيز حضرت علي7 پرسيدند كه نماز علي7 در ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت: 
نماز در رمضان و شوال نزد علي7 يكسان بود او تمام شب ها را به عبادت خداوند احياى 
مي داشــت، حضرت على بن الحسين7 را با آن كثرت عبادت و نماز كه او را ذوالثفنات 2 
مي گفتنــد، مي فرمود: »من يقدر عىل عبادة عىل بن ابيطالب7؛ يعنى چه كســى توانايى 
دارد بر عبادت على بن ابيطالب7 و چه كسى قدرت دارد كه مثل علي7 خدا را عبادت 

كند.« 3

   477 ـ توصيف عبادت علي7   

ضرار وقتى در مجلس معاويه حاضر شــد براى معاويه از عبادت علي7 گفت: »اگر 
او را مي ديد وقتى در محراب عبادتش ايســتاده بود در حالى كه شــب، پرده ســياه خود 
را فرو افكنده بود و ســتارگان پايين آمده بودند )يعنى ديــر وقت و در تاريكترين موقع 
شب( و او محاسن خود را به دست گرفته و همچون مار گزيده به خود مي پيچيد و مانند 
مصيبت زده، اندوهناك مي گريســت، و مي گفت: اى دنيا آيا در پى من افتاده و آرزومند 
من شــده اى! هيهات، مرا به تو نيازى نيســت، تو را ســه طالقه كرده ام كه هرگز به تو 

رجوع نخواهم كرد.«

1. الفصول العليه، ص51.
2. چون از كثرت سجده مواضع سجده و پيشاني آن حضرت پينه بسته بود آن حضرت را ذوالثفنات مي گفتند.

3. بحارأالنوار، ج41، ص71.
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سپس مي فرمود: »آه، آه، از دورى سفر آخرت و كمي توشه و سختى راه.«
ضرار مي گويد: معاويه از حرف هاى من گريه كرد و گفت: اى ضرار كافى اســت به 

خدا سوگند علي7 چنين بود، خدا ابوالحسن7 را رحمت كند. 1

   478 ـ مفسر آيات حق تعالى   

مردى خدمت اميرالمؤ منين علي7 رسيد و به آن حضرت عرض كرد: يا علي! مرا از 
معنى آيه »آيا آن كس كه بر بينه و دليل روشــن از جانب خداى خود است و گواهى در 

كنار دارد...« 2 مطلع فرما.؟
حضرت فرمود: رســول خدا9 آن كسى اســت كه به عنوان دليلى روشن از جانب 
خداســت و من گواه او و از او هستم. سوگند به آن كس كه جانم در دست اوست احدى 
از قريش نيســت كه تيغ سر تراش بر سرش كشيده شده باشد جز اين كه خداوند درباره 
او مطالبى در كتاب خود فرو فرستاده است، و سوگند به آن كس كه جانم بدست اوست 
اگر آنان بدانند آنچه را كه خداوند درباره ما خاندان بر زبان پيامبر اّمي  خود جارى ساخته، 
)اين دانســتن آنان( نزد من محبوبتر است از اين كه به اندازه ظرفيت اين صحن )صحن 
مســجد كوفه( برايم طال باشد. به خدا سوگند مثل ما در ميان اين امت مانند كشتى نوح 

و باب حطه )در توبه( در ميان بنى اسرائيل، چيز ديگر نيست. 3

   479 ـ ناله هاى تنهايى   

پس از آن كه اميرالمؤ منين علي7 مكرر مردم و اصحاب خود را به جهاد در راه خدا 
فــرا مي خواند و آنان از او تبعيت نكردند آن حضرت روزى در خطبه اى فرمود: اى مردم 
من شما را فرمان بسيج دادم و بسيج نشديد، و براى شما خير خواهى نمودم و نپذيرفتيد، 

شما حاضرانى هستيد همچون غايبان...
اشعث بن قيس كندى از ميان جمعيت برخاست و به آن حضرت گفت: اى اميرمؤمنان! 

چرا تو آن گونه كه عثمان با ما رفتار مي كرد عمل نمي كنى؟

1. بحارأالنوار، ج41 ، ص14.
2. سوره هود ، 17.

3. امايل شيخ مفيد، ص145.
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حضــرت فرمود: اى كاكل آتش )رئيس دوزخيان(، واى بر تو همانا كار پســر عفان 
موجب خوارى آن كســى اســت كه دين ندارد و دليلى با او نيست، من چگونه آن طور 

باشم و حال آن كه بر دليل روشنى از جانب خداى خود هستم و حق بدست من است.
به خدا سوگند آن مردى كه دشمن را بر خود چيره كند تا گوشتش ببرد، و استخوانش 
بشــكند، و پوســتش بكند، و خونش را بريزد، مردى اســت بزدل و ترسو، تو اگر مايلى 
همين گونه باش، اما من آنگونه )مثل عثمان( نيســتم كه خود را بدست چنين سرنوشتى 

بسپارم...
ابو ايوب انصارى، صاحب منزل رســول خدا9 بود برخاســت و گفت: مردم! حقًا كه 
اميرالمؤ منين علي7 سخن خود را به آن كس كه گوش شنوا و دلى فراگير دارد رساند، 
همانا خداوند شــما را كرامتى بخشيده؛ و شما آنطور كه شايسته است نپذيرفتيد، خداوند 
پســر عموى پيامبرتان و سرور بزرگ مسلمانان را پس از آن حضرت در ميان شما نهاد 
كه دين را به شــما مي فهماند و شــما را به پيكار با پيمان شكنان فرا مي خواند ولى گويا 

كريد و نمي شنويد يا بر دل هايتان مهر خورده كه انديشه نمي كنيد، آيا شرم نمي داريد؟ 1

   480 ـ اولين سرى كه بر نيزه رفت   

عمرو بن حمق مدت زيادى در خدمت پيامبر اســالم9 بود، تا اين كه روزى حضرت 
به او فرمود: به همان جايى كه از آنجا هجرت كردى بازگرد تا اين كه علي7 به واليت 

رسد، آن گاه به سوى علي7 بشتاب.
عمرو بن حمق از مدينه برگشــت و در محل خود به تبليغ اســالم مشــغول شــد تا 
حضرت امير7، كوفه را مقر حكومت خود قرار داد، پس به ســوى اميرالمؤمنين 7- به 
كوفه - روانه شد و در آنجا مدت ها درخدمت آن حضرت بود تا اين كه روزى اميرالمؤ منين 

علي7 به او فرمود:
آيــا منزلــى دارى؟ عرض كرد: آرى! حضــرت فرمود: آن را بفــروش و پولش را به 
قبيله »ازد« بســپار زيرا پس از چندى كه من از ميان شــما رفتم حكومت وقت در پى تو 
مي فرســتد كه دستگيرت نمايد، پس قبيله ازد تو را پناه مي دهند تا اين كه از كوفه خارج 
شوى و به قلعه موصل برسى. به موصل كه رسيدى به شخص فلجى برمي خورى، پس 

1. امايل شيخ مفيد، ص145.
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نزد او بنشــين. آن گاه از او آب مي خواهى تو را ســيراب خواهد كرد و از تو مي پرسد چه 
كاره  هستي؟ به او خبر بده و اسالم را بر او عرضه كن تا او مسلمان شود. سپس دستت را 
روى پايش بمال تا خداوند ان شاءاهلل او را شفا  بخشد و همراه تو قيام مي كند. از آن پس 
بر شــخص نابينايى مي گذرى كه او هم از تو ســؤ ال مي كند چه كاره هستي؟ به او خبر 
بده و به اسالم دعوتش كن، دعوتت را اجابت مي كند و آن گاه دستت را بر چشمش بمال 
كه به خواست خداوند بينائيش باز مي گردد و همين دو نفر هستند كه تو را پس از مرگ، 
در قبر خواهند گذاشت. سپس نظاميان سواره به دنبالت مي آيند، پس هر گاه نزديك قلعه 
در فالن موضع رســيدى خسته خواهى شد؛  از اسبت فرود آى و در غارى كه آنجا هست 
وارد شو و همانا در ريختن خون تو فاسقين از جن و انس شركت خواهند داشت، پس از 
مدتى در سال 50 هجرى قمرى عمروبن حمق به آنچه اميرالمؤمنين 7 فرموده بود عمل 
كرد تا اين كه به قلعه فوق رسيد، به آن دو نفر گفت: چه مي بينيد؟ گفتند: اسب سوارانى 
مي بينيم كه به سوى ما مي آيند. سپس از اسبش فرود آمد و داخل غار شد و اسب را رها 
كرد وقتى وارد غار شد مارى او را زد سپاه دشمن رسيد اسبش را ديدند كه بى سرپرست 
رها شده فهميدند كه او در همين نزديكى است. در پي اش رفتند تا او را در غار يافتند سر 
مباركش را از تن جدا كرده نزد معاويه آوردند. معاويه دســتور داد سر او را بر نيزه اى قرار 

داده در شهر بگرداند و اين اولين سرى در اسالم بود كه توسط معاويه بر نيزه رفت.1

   481 ـ همسر پيامبر9 پشتيبان علي7   

جرى بن كليب اهل كوفه و از جمله كسانى بود كه با اميرالمؤ منين علي7 بيعت كرد 
او براى فرار از جنگ در ســپاه آن حضرت راهى مي جســت. خود او جريان را اين گونه 
آورده است: هنگامي  كه علي7 به طرف صفين حركت كرد، از جنگ روى گردان شدم 
و آمدم به مدينه. تا اين كه بر ميمونه همسر رسول خدا9 وارد شدم. ميمونه به من گفت: 

تو از مردم كدام شهري؟
گفتم: از اهل كوفه، گفت: از كدام قبيله؟ گفتم: از بنى عامر.

او گفت: بنى عامر پشت در پشت آزاده و رادمرد بودند چه چيزي باعث آمدندت شد؟
گفتم: علي7 به ســوى صفين حركت كرد و من نسبت به جنگ خشنود نبودم. لذا 

1. اسدالغابه، دراسات يف نهج البالغه، ص192.
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اينجا آمدم؛  او گفت: آيا با او بيعت كرده بودى؟ گفتم: آرى، گفت: پس بســوى او برگرد 
و با او باش كه به خدا ســوگند! او نه گمراه شــد و نه به واســطه اش كسى به گمراهى 

مي افتد. 1

   482 ـ يار نزديك دو امام   

عمر و بن حمق خزاعى از شــرطة الخميس و از خواص اصحاب اميرالمؤ منين علي7 
بود. ابن شهر آشوب او را از نزديكترين ياران امام علي7 و امام حسن7 مي داند.

برخى نقل كرده اند كه عمر بن حمق روزى رو به علي7 كرد و عرض كرد:
»يا اميرالمؤ منين! به خدا ســوگند، دوســتي و بيعت من با تو نه بــراى اين بود كه 
خويشــاوندى بين من و تو وجود دارد و يا براى گرفتن پولى و يا درخواست مقامي  از تو ، 

نبود بلكه به اين خاطر واليت تو را پذيرفتم چون كه در تو پنج خصلت است:
تو پسر عموى رسول خدا9 و اولين كسى هستى كه به او ايمان آوردى و تو همسر 
سرور زنان امت؛ فاطمه زهرا3 دختر رسول خدا9 هستى و تو پدر ذريه پيامبر اكرم9 
مي باشى و تو عظيم ترين مرد از مهاجرين هستى كه در جهاد خدا واالترين سهم را دارا 
هستى، پس اگر به من دستور داده شود كه كوه هاى سنگين را از زمين بر كنم و به جايى 
ديگر منتقل نمايم و يا درياهاى مواج را از آب خالى ســازم تا اين كه بتوانم به نحوى در 
هر امرى دوستان و اوليايت را تقويت نمايم و دشمنانت را منكوب سازم، گمان نمي كنم 

توانسته باشم، حقى را كه بر گردنم دارى ادا نمايم.«
حضرت امير7 در پاســخ او فرمود: بارالها! قلبش را به نور تقوى و يقين منور ساز و 
او را به صراط مستقيم هدايت كن. اى كاش در سپاه من صد نفر مانند تو وجود داشت.

حجر عرض كرد: در آن صورت، به خدا قسم سپاه تو تكميل شده و كمتر كسى پيدا 
مي شد كه به تو خيانت كند.2

   483 ـ از خداوند يارى جوييد   

اميرمؤمنان علي7 در جنگ صفين به سپاهيان خود فرمود: دشمن را براى پايدارى 

1. مستدرك الحاكم، ج4، ص30.
2. املعيار و املوازنة، ص129.
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دينتان از دم شمشــير بگذرانيد گامي  فراتر، ســالحتان را به آن ها رسانيده و از خداوند 
يارى جوييده تا پيروزى و نصرت حق شامل حالتان شود... 1در دعاى وارد شده از حضرت 
علي7 براى رزمندگان اســالم آمده كه به پيشــگاه خداوند عرضه مي داشــت: »اللهم 
ر َو اَنِْزَل َعلَيهم النَّرص و اَعظم لَُهم االجر؛ خداونــدا! صبر و شــكيبايى در برابر  اِلُْهْمُهُم الصَّ

ســختي ها و مشــكالت جنگ را به آن ها الهام فرما و پيروزى و نصرت را بر آنان فرو 
فرست و اجرشان را افزون ساز«2

   484 ـ رستگارى يافتن   

امام حسن7 مي فرمايد: هنگامي كه ابن ملجم )لعنة الله عليه( حضرت امير7 را با شمشير 
زد، در حالى كه امام لحظات آخر عمرش را مي گذراند، بر آن حضرت وارد شــدم، بسيار 

نگران و متأثر گشتم.
حضرت فرمود: پسرم! چرا اين قدر نگرانى؟

عرض كردم: چگونه نگران نباشم در حالى كه شما را با اين وضعيت مي بينم.
حضرت فرمود: مي خواهى تو را چهار خصلت ياد دهم كه اگر به ياد خود بســپارى، 
رستگارى را دريابى و اگر فراموش كنى، هر دو جهان از دست تو برود؟... »يا بنى! الغنى 
الذمن حسن  العجب و ال عيش  الجهل و الوحشة اشد من  العقل و و الفقر مثل  اكر من 

الخلق؛ اى فرزندم! 1( هيچ ثروتى باالتر از عقل نيســت. 2( هيچ تنگدســتى مانند جهل 

نيست. 3( هيچ وحشتى بزرگتر از خودبينى نيست. 4( هيچ كاميابى لذيذتر از حسن خلق 
نيست.«3

   485 ـ حافظ بيت المال   

روزى حضرت علي7 بيت المال را تقسيم مي كرد كه به ناگاه طفلى از نوه هاى امام 
آمد و از بيت المال چيزى برداشت و رفت. امام سراسيمه به دنبال آن كودك دويد و آنچه 

را كه در دستش بود گرفت و به بيت المال مسلمين برگردانيد.

1. غررالحكم، ص263.
2. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج4، ص26.

3. بحارأالنوار، ج75، ص111.
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مردم به حضرت عرض كردند: يا على! اين طفل هم، خود سهمي از بيت المال دارد.
امام فرمود: هرگز، بلكه تنها پدرش سهمي دارد. آنهم به قدر سهم هر مسلمان عادى، 

پس هر گاه آن سهم را گرفت به هر قدر خود الزم بداند به آن طفل خواهد داد. 1
البته اين نوع سخت گيرى هاى امام مربوط به بيت المال بوده اما در بخشيدن اموال 
شخصى خود، حضرت ســخاوت داشته، چنان كه معاويه مي گويد: اگر علي7 دو اطاق 
داشــته باشــد يكى پر از كاه و ديگرى پر از طال براى او بخشيدن هر دو آن ها يكسان 
است. حضرت در حكومت بسيار كوتاه خود در كوفه به صراحت فرمود: »ما اصبح بالكوفه 
احد اال ناعام ان ادناهم منزلتا... در محــدوده حكومتي من هيچ كس نيســت مگر اين كه 

در نعمت اســت همانا فقيرترين مردم از بهترين گندم مي خورند و همه ســايه باالي سر 
دارند)خيابــان بخواب يا كارتن خــواب امروزي وجود ندارد( و همــه از آب گوارا فرات 

مي آشامند. 2

   486 ـ نشانه هاي سوء استفاده از مقام   

روزى حضــرت اميرالمؤ منين علي7 در كوفه، مركز حكومت خود، مردم را مخاطب 
قرار داد و فرمود:

»يا اهل الكوفه اذا انا خرجت من عندكم بغري راحلتى و رحىل و غالمي فالن فانا خائن...؛ 

اى مردم كوفه! اگر ديديد كه من از شــهر شــما بيرون رفتم بغير از آن وضعى كه قباًل 
داشتم و لباس و خوراك من يا مركب و غالم من عوض شده و در مدت حكومت من يك 

زندگى مرفه، براى خود درست كرده ام بدانيد كه من در حكومت، به شما خيانت كرده ام« 3

   487 ـ حرفي از جنس آسمان   

7 ال تلو َمنَّ الناس عيل ُحبك فانَّ  عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله9 يقول لعيلًّ

ُحبَك مخزون تحت العرش ال نيال ُحبك َمْن يُريد امنا يُنزُل من السامء بقدٍر ذلك فضل الله 

يوتيه من يشاء.

1. حياة  االمام حسني7، ج1، ص388.
2. بحارأالنوار، ج40، ص327.
3. بحارأالنوار، ج41، ص137.
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يعني: رسول خدا9 فرمود: يا علي! هيچ كس را در مورد محبت خودت نبايد مالمت 
كني زيرا محبت تو مخزون تحت عرش است چنين نيست كه هر كس بخواهد بتواند به 
آن دســت يابد اين محبت از آسمان و به اندازه نازل مي گردد و در حقيقت فضل خداوند 

است كه به هر كه بخواهد مرحمت كند. 1
و در حديثــي ديگر از پيامبر اكرم9 آمده اســت: من فارق علياً فارقني و من فارقني 

فارق الله يعني: جدايي از علي جدايي از پيامبر و جدايي از پيامبر جدايي از خداست .2 

نكته عجيب آنجاست كه:
عبدالقادر جرجاني مي نويســد: اجمع فقهاء الحجاز و العراق من فريقي الحديث والري 

منهم مالك و الشافعي و ابو حنيفه... 3

يعنــي: اجماع فقهاي حجــاز و عراق از اهل حديث و اهل راي، مالك و شــافعي و 
ابوحنيفه و اوزاعي و اكثر متكلمين و مســلمين بر اين اســت كه ديدگاه و عمل حضرت 
علي 7 در نبرد با اهل صفين صحيح بوده و به اصطالح درســت عمل كرده و هم چنين 
در نبرد جمل علي7 مصيبت بوده و كســاني كه عليه حضرت علي 7 جنگيدند باغي و 

ظالم هستند.
قربطي مي نويســد: نزد علماي مســلمين و به داليل ديني ثابت شــده كه حضرت 
علي 7 امام و پيشــوا بوده و هركس كه عليه حضرت قيــام كرده باغي و ظالم بوده و 

جنگ و نبرد عليه باغي واجب است. 4

   488 ـ نماز يا كار كداميك؟!   

حضرت اميرمؤمنان علي7 به كميل بن زياد فرمود: اى كميل! مهم نيســت كه نماز 
بخوانى و روزه بگيري و صدقه بدهى. مهم اين اســت كه نماز، با قلبى پاك انجام پذيرد 

و مورد قبول خداوند باشد و با خشوع ادا شود. 5
1. بشارة املصطفي، ص165.

2. مستدرك حاكم، ج3، ص146/ كنز العامل، حديــث 42974 / املعجم الكبري، ج12، ص423 ) همــه اين كتب از 
علماي اهل سنت و از كتب قديمي آنها مي باشد(.

3. فيض القدير، نوشته عالم سني المناوي متوفاي 1031هـ. ق، ج6، ص336.
4. سري اعالم النبالء، نوشته ذهبي عالم بزرگ اهل سنت در قرن 8، ج1، ص420.

5. بحارأالنوار، ج84، ص230.
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در توصيف نماز اميرمؤمنان7، حضرت امام صادق7 مي فرمايد: هر گاه اميرالمؤ منين 
علي7 براى نماز مي ايســتاد عرض مي كرد: در برابر خدايى ايســتاده ام كه آسمان ها و 
زمين را آفريده اســت؛ و رنگ چهره اش به نحوى تغيير مي كرد كه از سيماى مباركش 

پيدا بود.
قال الصادق7: »كان عىٌل اذاقام اىل الصالة فقال: )وجهت وجهى للذى فطر السموات و 

االرض( تغري لونه حتى يعرف ذلك ىف وجهه.«1

   489 ـ درست وضو بگير   

حسن بن ابى الحسن بصرى مي گويد: چون اميرالمؤ منين علي7 به شهر ما بصره وارد 
شد گذرش به من افتاد در حالى كه وضو مي ساختم. حضرت فرمود: اى جوان! نيكو وضو 

بگير تا خدا به تو نيكويى كند. سپس از نزدم گذشت.
به دنبال آن حضرت رفتم. پس حضرت رو به جانب من نگاه كرد و فرمود: اى جوان 
حاجتى دارى؟ عرض كردم: آرى مرا ســخنى بياموز كه خداوند مرا به آن جهت ســود و 

خير ببخشد.
حضرت فرمود: اى جوان! هر كس با خدا به صداقت و راستى رفتار كند نجات مي يابد 
و هر كس از دين خود بترسد از هالكت سالم بماند، و هر كس در دنيا به زهد روى آورد، 

َوَجلَّ  مي بيند روشن گردد. ديده اش به آنچه از پاداش هاى خدا َعزَّ
ســپس حضرت فرمود: اى جوان آيا بيشــتر برايت بگويم؟ عــرض كردم: چرا اى 
اميرمؤمنان. حضرت فرمود: ســه خصلت است كه در هر كس باشد دنيا و آخرت برايش 
ســالم بماند. آنكس كه به كار نيك فرمان دهــد و خودش نيز به آن عمل كند و از كار 
زشــت باز دارد و خودش نيز از آن دست كشد، و بر حدود و دستورات خداوند محافظت 

و مواظبت نمايد.
اى جوان! آيا دلشاد مي شوى از اين كه روز قيامت در حالى به ديدار خدا مي روى كه 
از تو خرسند و راضى باشد؟ عرض كردم: آرى اى اميرمؤمنان. فرمود: نسبت به دنيا زاهد 
و بى ميل باش، و نســبت به آخرت راغب و مايل و در تمام كارهاى خود از راســتى جدا 
مشو چرا كه خداوند، تو و تمام بندگان را از راه راستى به عبادت فرا خوانده است. سپس 

1. بحارأالنوار، ج84، ص339.
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حضرت به راه افتاد تا به بازار بصره وارد شــد، نگاهى به مردم كرد و ديد مردم ســرگرم 
خريد و فروش هستند پس به سختى گريست و آن گاه فرمود: اى بندگان خدا... حال كه 
شــما در روز پيوسته سوگند مي خوريد، و در شب به بسترهاى خود مي آرميد و در خالل 
اين حاالت از آخرت غافليد پس چه وقت به جمع آورى زاد و توشه آخرت برخاسته و در 

امر معاد انديشه مي كنيد؟!
آن گاه مردى به آن حضرت گفت: اى اميرمؤمنان! ما ناگزيريم از بدست آوردن روزى، 
پــس چه كنيم؟ حضرت فرمود: همانا بدســت آوردن روزى از راه حالل آدمي  را از كار 
آخرت باز نمي دارد، و اگر مي گويى: ما ناچاريم كه احتكار كنيم، عذرت پذيرفته نيســت، 
آن مرد از سخنان حضرت متأثر شد و گريه كنان به راه افتاد. علي7 به او فرمود: اى مرد 
پيش من بيا تا شرح بيشترى دهم سپس آن مرد نزد حضرت برگشت، امام به او فرمود: 
بنــده خدا! بدان كه هر كس در دنيا براى آخرت كار كند ناگزير پاداش عملش به تمام و 
كمال به او داده شود و هر كسى به امور دينى به جهت دستيابى به دنيا عمل كند اجر و 

پاداش وى در آخرت آتش دوزخ خواهد بود.
پس در انتها اميرالمؤ منين علي7 اين آيات را تالوت كرد: »اما آن كس كه سركشى 

كند، و زندگى دنيا را ترجيح دهد، پس همانا دوزخ جايگاه اوست.«1

   490 ـ نماز اول وقت   

هنگامي كه علي7 در جنگ صفين ســرگرم نبرد با لشگريان معاويه بود در ميان دو 
صف كارزار، حضرت با نگاه به آســمان مراقب حركت وضعيت خورشيد بود )خورشيد به 

وسط آسمان رسيده تا نماز ظهر خود را بخواند(
ابن عباس به حضرت عرض كرد: »يا اميرالمؤمنين  اين چه كارى است كه مي كنيد؟«

حضرت فرمود: منتظر زوال هستم تا نماز بخوانيم.
ابن عباس عرض كرد: آيا حاال وقت نماز است با وجود اين كه سرگرم پيكار هستيم؟

علي7 فرمود: جنگ ما با ايشان بر سر چيست؟ تنها به خاطر نماز است كه با آن ها 
نبرد مي كنيم...2

1. امايل شيخ مفيد، ص39 / سوره نازعات، آيه 37.
2. سفينة البحار، ج2، ص43.
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   491 ـ نماز چيست؟   

روزى حضرت اميرالمؤ منين علي7 در مســجد كوفه جوانى را مشغول نماز خواندن 
ديد. جوان با حضور قلب و توجه تام نســبت به آداب نماز، نماز مي خواند. حضرت به او 

فرمود: اى جوان تأويل و معنى نماز چيست؟
جوان عرض كرد: »آيا نماز را جز عبوديت، تأويلى اســت؟!« كه بدون آن، نماز ناقص 

باشد.
امــام7 فرمود: تأويل حقيقت نماز، عبارت اســت از: قربت، خلوص، حضور قلب و 
توجــه، معرفت خدا و محبــت اهل بيت  : كه بدون اين صفــات هيچ عملى در پيش 
خداوند صحيح نخواهد بود، حتي اگر چه نمازگزار در همه دهر صائم و روزه دار باشــد و 

در بين صفا و مروه به عبادت قيام كند. 1

   492 ـ َمثل تو ِمثل كالغ است. 

در روايات بر رعايت آداب نماز و انجام درســت و صحيح آن سفارشات متعددى شده 
اســت، از جمله اين كه روزى حضرت على بن ابيطالب7 شخصى را در حال نماز خواندن 
ديد، كه با سرعت و تندي نماز مي خواند. پس از نماز حضرت به او فرمود: چه مدت است 

چنين نماز مي خوانى؟
آن مرد عرض كرد: از فالن وقت.

حضرت فرمود: مثل تو نزد خداوند مثل كالغ است كه دانه را نوك مي زند، بدان اگر 
تو در اين حال بميرى، بر غير دين پيامبر9 مرده اى. »فقال: مثلك عند الله كمثل الغراب 

اذا ما نقره لومت؛ مت عىل غري ملة اىب القاسم9.« 2

   493 ـ اعتدال در نهج البالغه  

نامه 11 صفحه اي در بخش نامه هاي نهج البالغه وجود دارد كه حضرت علي7 آن 
را به فرزندش امام حسن 7 نوشته است.

1. ارسار الصلوة، آيت اهلل طهراني، ص87.
2. بحارأالنوار، ج84، ص241.
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حضرت در اواخر اين نامه بســيار زيبا و مشــحون از دســتورات اخالقي و عرفاني 
آورده اند: پســرم... از گفتار خنده آور )جوك  گويي( سخت بپرهيز نكته مهم تر آن كه اگر با 
يك نگاه ابتدايي به كل نهج البالغه نگاه كنيم مي فهميم بيش از يك ســوم نهج البالغه 

دستور به اعتدال در گفتار و كردار داده شده است. 

   494 ـ اهميت نماز جماعت و حرمت مسجد   

امام صادق7 فرمود: به علي7 خبر رســيد گروهى از مردم براى نماز در مســجد 
حاضر نمي شوند. اميرالمؤ منين علي7 براى مردم سخنرانى كرده و در ضمن آن فرمود: 
»گروهى كه براى نماز خواندن با ما در مساجد حاضر نمي شوند. آنان حق ندارند با ما غذا 

بخورند و بياشامند و مشورت كنند و با ما ازدواج نمايند و حق ندارند از بيت المال مسلمين 
استفاده كنند مگر اين كه در نماز جماعت ما حاضر شوند.

نزديك اســت اگر آن ها از كار خود دست برندارند فرمان دهم تا خانه هاى آنان را به 
آتش بسوزانند.«

آن گاه امــام صادق7 فرمود: مســلمانان از خوردن و آشــاميدن و ازدواج با آن ها 
خوددارى كردند لذا در روايت اســت: رســول خدا9 كســانى كه صداى اذان مسجد را 
بشنوند و در مسجد جهت نماز حاضر نشوند، آن ها را به عنوان يهودى امت خود ناميده اند 

و دستور داده اند بر اين افراد سالم نكنند.
لذا مســأله نماز جماعت از چنين جايگاهى برخوردار است و امام علي7 با شدت با 
اين عده كه اهل نماز جماعت نيستند برخورد مي نمود. در زمان رسول خدا9 نيز برخى از 
مردم نسبت به رفتن در مسجد و شركت در نماز كوتاهى مي كردند. رسول خدا9 فرمود: 
زود است دســتور دهيم خانه هاى كسانى كه نماز در مسجد را ترك مي كنند بر سرشان 
بسوزانند 1 و در روايت است كه علي7 مردى را در مسجد ديد كه مشغول داستان سرايى 

بود او را با تازيانه زد و از مسجد بيرون كردند. 2

1. وسايل الشيعه، ج3، ص478 / صحيح بخاري، ج1، ص324.
2. وسايل الشيعه، ج3، ص515.
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   495 ـ ساختن مصلى در خانه   

امام صادق7 مي فرمايد، )روش امام علــي7 اين گونه بود( امام علي7 در خانه 
خود اتاقى را، كه نه بزرگ بود و نه كوچك، به عنوان محل نماز قرار داده بود و شــب ها 
براى خواندن نمــاز به آن محل مي رفت و اگر طفل كوچكــى نمي خوابيد، آن حضرت 

كودك را با خود به آن اتاق مي برد و نماز مي خواند. 1

   496 ـ ترك همسايگى مسجد   

امام صادق7 فرمود: زمان حكومتدارى امام علي7 به ايشان خبر دادند: مردمي  در 
كوفه مجاور مسجد هستند كه به نماز جماعت مسلمين حاضر نمي شوند.

امام فرمود: آن ها بايد به جماعت ما و نماز با ما در مســجد حاضر شوند، و گرنه بايد 
كوچ كرده و از همسايگى مسجد دور شوند و با ما همسايه نباشند و ما نيز با آنان مجاور 

نباشيم. 2

   497 ـ يك پيراهن بيشتر ندارد   

صاحب كتاب الغارات 3 از يكى از اســاتيد اســتادش نقل مي كند، مي گويد: من بچه 
بودم پدرم مرا به مسجد جامع كوفه برد و على بن ابيطالب7 در حال ايستاده، روز جمعه 
مشــغول خواندن خطبه نماز بود و ديدم على بن ابيطالب: »يروح بكّمه؛ با آستينش خود را 
باد مي زند« مســجد پر از جمعيت بود و من هم بچه بودم. پدرم مرا روى گردنش نشاند 

كه آن صحنه ها را ببينم.
اين صحنه را ديدم كه اميرالمؤمنين 7 با آســتينش خــود را خنك مي كند به پدرم 
گفتم: پدر؛ چون هوا گرم است اميرالمؤمنين 7 با آستين لباسش خود را خنك مي كند؟

پدرم فرمود: نه چنين نيســت. على بن ابيطالب7 احساس گرما و سرما نمي كند. نه 
گرما علي7 را آزار مي دهد و نه سرما و علتش هم آن است كه در جريانى رسول خدا9 

1. وسايل الشيعه، ج3، ص55 / صحيح بخاري، ج1، ص324.
2. بحارأالنوار، ج88، ص13.

3. الغارت تقريبًا يك قرن قبل از نهج البالغه نوشــه شده است. اين كتاب به اين مناسبت الغارت نام گذاري شده 
است كه در آن به غارت هايي كه بنى اميه در زمان حكومت امام علي7 در قلمرو حكومت حضرت روا داشتند 

در اين كتاب اشاره شده است.
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نســبت به اميرالمؤمنين 7 دعا كرد. و عرض كرد: خدايا اثر برودت و حرارت را به على 
نچشــان و بعد از آن دعا ديگر علي7 نه در تابســتان ها از گرما رنــج مي برد و نه در 

زمستان ها از سرما رنج مي برد.
پســرجان! على بن ابيطالب براى اين آستين لباســش را حركت مي دهد زيرا او يك 
پيراهن دارد و چون اين لباس را شسته و خشك نشده است، آستين آن را حركت مي دهد 

تا خشك بشود.
پسرم! علي7 از اين كار لذت مي برد چون به غير حق دل نمي بندد و اين را هم هنر 

نمي داند و به حساب كمال نمي آورد. 1

   498 ـ پيش بينى درست   

منهال بن عمــرو مي گويد: مردى از بنى تميم برايم گفت: ما در ذى قار )منطقه اي كه 
جنگ جمل در آنجا آغاز شد( در ركاب اميرالمؤمنين 7 بوديم و گمان كرديم امروز ما از 
روى زمين برچيده و ربوده خواهيم شد )يعنى دشمنان بر ما پيروز مي شوند( از حضرت در 
آن لحظه شنيدم كه مي فرمود: بخدا سوگند بر اين فرقه پيروز مي شويم، و اين دو مرد ـ 

طلحه و زبير ـ را مي كشيم و سپاه آن دو را ريشه كن مي سازيم.
او مي گويد: وقتى صحبت حضرت علي7 را شــنيدم نــزد عبداهلل بن عباس رفتم و 

گفتم: به پسر عمويت )على7(و اين گفتارش نمي نگرى؟
او گفت: شــتاب مكن ببينيم چه مي شــود؟ پس چون كار اهل بصره به آنجا رسيد و 
همگى شكســت خوردند نزد ابن عباس رفته و گفتم: نمي بينم پسر عمويت را جز آن كه 

در سخنش راست گفت. ..2

   499 ـ انواع گناهان   

ابورافع مي گويد: روزى علي7 به منبر رفت، سپس خداى را حمد و ثنا گفت.
آن گاه فرمود: مردم، گناه سه قسم است. سپس ساكت شد.

مردى در بين جمعيت بنام حبه عرنى عرض كرد: گناهان را توضيح دهيد يا ابالحسن.

1. الغارت، ج1، ص98 / بحارأالنوار، ج8،ص739.
2. امايل شيخ مفيد، ص334.
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حضرت فرمود: از گناهان جز به منظور تفسير و توضيح، نام نبردم. لكن تنفس تند و 
غير عادى كه عارضم شد مرا از سخن گفتن بازداشت.

آن گاه ادامه داد؛ بلى گناهان سه قسم است؛ اول گناهى است كه خدا مي بخشد. دوم 
گناهى است كه او نمي بخشــد. سوم گناهى است كه ما براى صاحب گناه به عفو الهى 
اميدواريم، ولى با داشــتن اميد از عذاب او نيز مي ترسيم. عرض شد: اى اميرالمؤمنين 7 

مطلبى را كه فرموديد براى ما توضيح دهيد.
حضرت خواسته آن ها را اجابت نمود و هر يك را شرح داد.

درباره قســم اول گناهان فرمود: آن گناهى اســت كه خداوند صاحب گناه را در دنيا 
عقاب نموده اســت و خداوند حكيم تر و بزرگوارتر از آن اســت كه دوباره او را در قيامت 

براى همان گناه عذاب نمايد.
درباره قسم دوم گناهان: گناهانى كه بخشيده نمي شود ظلم و ستم بندگان به يكديگر 
اســت خداوند در روز جزا در مقام قضا و موقع احقاق حق مظلومان و كيفر ستمكاران به 
عزت و جالل خود سوگند ياد مي كند كه ظلم هيچ ظالمي  را بدون بررسى و سنجش از 

دادگاه عدلش نگذرد و آن  را ناديده نگيرد هر چند آن ظلم كوچك و ناچيز باشد... 
قسم ســّوم گناهان: گناهي است كه خداوند آن را پوشانده و توبه آن را به صاحبش 

ارزاني فرموده است و گنهكار از گناه خود ترسان و به رحمت خدا اميدوار است...1

   500 ـ جنگجوها را از اسارت آزاد كنيد اما...  

در يكى از جنگ ها تعدادى از سپاهيان علي7 را به اسارت گرفتند به حضرت عرض 
كردند: يا علي! اجازه بدهيد ما از بيت المال بودجه اى در اختيار بگيريم تا اين اســرا را آزاد 

كنيم.
حضرت فرمود: آزاد كردن اســير كار خوبي اســت و خود ادامه مبارزه است. اما اگر 
مي خواهيد اســير آزاد كنيد بررســى كنيد ببينيد اين ها زخمي شــده اند يا نه، كسى كه با 
حادثه اى كوچك فورا دســت هاى خود را بلند كرده و تسليم مي شود و يا زخمي  نشده او 

شهامتى ندارد.
اما آن هايى كه زخمي شده اند و زخمشان در پشت بدنشان است معلوم مي شود صحنه 

1. بحارأالنوار، ج3، ص100 / اصول كايف، ج2، ص443، حديث1.
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جنگ را ترك كرده و فرار كرده اند و به همين جهت از پشت سر به آن ها تير رسيده است 
و آن ها را دستگير كرده اند نه اسير. 1

   501 ـ طال يا نقره؟ كداميك!!   

مأمور مســتغالت ملكى حضرت امير7 به ايشــان عرض كرد: كســى بواســطه 
نيازمنديش ، كمكى از شــما خواسته اســت. شــما فرموديد: به او هزار واحد بدهيد، اما 

نفرموديد هزار واحد از طال يا نقره.؟
حضرت فرمود: براى من فرقى نمي كند كدامشان باشد هر چه به حال او نافع تر است 

و مشكلش را حل مي كند به او بده. 2
در روايتي اســت كه پيامبراكرم9 در پاسخ به سؤالي كه عباس عموي ايشان كرد 
فرمود: خداوند از نور چهره من عرش را خلق كرد و از نور چهره علي7 فرشته ها را خلق 
كرد و از نور چهره فاطمه زهرا7 آسمان را خلق كرد و از نور چهره حسن7 خورشيد و 

ماه را خلق كرد و از نور چهره حسين7 بهشت را خلق فرمود.

   502 ـ دعاي مؤثر كوتاه براي رفع غم از امام علي7  

امام صادق7 مي فرمايد در روز هرير )يكي از ســخت ترين روزهاي جنگ صفين كه 
ميان امام علي7 و معاويه بود( وقتي كه كار جنگ بر اصحاب امام علي7 ســخت شد 
امام علي7 دعاي اندوه را خواند. هركس وقتي برايش مشكل و سختي پيش آمد كه به 
جهت آن دچار غم و اندوه شــود اين دعا را بخواند، خداوند او را از آن غم نجات مي دهد 

و اما دعا:
ِبَك أن أريض  اللُّهمَّ إيّن أعوُذ  اللُّهمَّ ال تَُحبِّب إيل ما أبَغضَت، و ال تَُبغِّض إيَل ما أحَببَت، 

َسَخطََك، أو أسَخَط رِضاَك، أو أُردَّ َقضاَءَك، أو أعُدَو َقولََك، أو اُناِصَح أعداَءَك، أو أعُدَو أمرََك 

ين لَُه  بُني ِمن رِضوانَِك، و يباِعُدين ِمن َسَخِطَك، َفَصرِّ فيِهم، اللُّهمَّ ما كاَن ِمن َعَمٍل أو َقوٍل يَُقرِّ

َواحِملني َعلَيِه، يا أرَحَم الّراِحمنَي. 

1. بحارأالنوار، ج42، ص58.
2. تفسري نورالثقلني، ج1، ص267.
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يعني: 
خدايا! آنچه را كه نمي پســندي محبوب من نفرما و آن را كه مي پســندي منفور من 

مگردان
خدايا! به تو پناه مي برم از اين كه ناخشنودي تو را بپسندم، يا خشنودي و رضايت تو 
را نپسندم يا قضاء تو را نپذيرم يا گفته و دستورات تو را واگذارم يا با دشمنان تو دوستي 

ورزم يا از فرمان تو درباره آنان چشم بپوشم
خدايا! هر كردار يا گفتاري كه مرا به خشنودي تو نزديك سازد و از خشم و ناخشنودي 

تو دور مي گرداند مرا بر آن صبور فرما و به انجام آن توفيق  ده اي بزرگترين مهربان.1

   503 ـ معاويه را بهتر بشناسيد. 

پس از قتل عثمان در 18 ذى سال 35 هجرى، معاوية بن ابى سفيان كه خود از عاملين 
تحريك مردم به كشتن عثمان بود حكومت شام را در اختيار داشت او مي دانست كه امام 
على7 همچون عثمان ميدان را براى حيف و مال بيت المال مســلمانان به وى نخواهد 
داد و از ســويى تابعيت از علي7 را نيز نمي پذيرفت. به ناچار بناى مخالف با حضرت را 
در پيــش گرفت و از خون عثمان به نفع خويش بهره بردارى كرد. او با پيراهن خون آلود 
عثمان و انگشــتان قطع شده نائله همسر عثمان احساسات مردم عوام را بر ضد علي7 
 شــورانيد و بى محابا آن حضرت را به قتل عثمــان متهم مي كرد و خود به خون خواهى 
او برخاســت او براى نخســتين بار بر باالى منبر، قاتالن عثمان را دشنام داد. معاويه در 
ســب و ناسزا گويى به وجود مقدس حضرت على7 اصرار مي ورزيد و تا زنده بود از آن 
دست برنداشت، حتى وقتى امام حسن7 روى مصالحى با معاويه صلح كرد به هيچ يك 
از مفاد قطعنامه كه يكى از آن عدم ســب بــه حضرت علي7 بود عمل نكرد. او بعد از 
گرفتن بيعت از مردم كوفه به منبر رفت و با وجود پيمان نامه صلح و نهى صريح اسالم 
از ناسزاگويى نسبت به ساحت مقدس حضرت اميرالمؤ منين علي7 و امام حسن7 در 
حضور حسنين 8 به ناسزاگويى پرداخت كه با اعتراض امام حسن7 روبرو شد. معاويه 
ســپس با تطميع پاره اى از راويان و صحابه هاى معلوم الحــال احاديثى به نام حضرت 
رســول اكرم9 بر ضــد حضرت على7 جعل كرد. معاويــه در مقابل مخالفت پاره اى 

1. مهج الدعوات، سيد بن طاووس، ص128.
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صحابه نســبت به لعن علي7 صريحا اعالم كرد كه به خدا سوگند دست از اين كار بر 
نمي دارم تا كودكان با اين عادت بزرگ شــوند و بزرگان با آن پير، تا آنجا كه هيچ كس 
او را به نيكى ياد نكند و اين عمل آن چنان رايج شد كه بعد از نمازهاى واجب بر وجود 
مقدس امام علي7 لعن مي شــد و در كليه ممالك اســالمي  و هر كجا كه جزو قلمرو 
اســالم بود در خطبه هاى نماز و منبرهاى خطابه حتى در تعقيب نمازهاى جماعت و در 
اوقات ديگر حضرت علي7 را ســب و لعن مي كردند. حموى در كتاب خود مي نويسد: 
جز در شــهر سجســتان 1 كه بيش از يكبار در آن دشنام داده شد در تمامي  منابر شرق و 
غرب عالم اسالم مدام بر حضرت لعن و دشنام داده مي شد چنانچه مردم مي پنداشتند اين 
كار جزو دســتورات دينى است و اگر روزى اين كار را فراموش مي كردند قضايش را بجا 
مي آوردند و عده اى از مردم اصفهان و حران عقيده داشــتند كه نماز بدون لعن حضرت 
فايده ندارد و اين عمل تا زمان خالفت عمربن عبدالعزيز ادامه داشــت.  2 بايد توجه داشت 
طبق نقل  الخواص ص104 معاويه در جنگ بدر در جبهه مشــركين شركت داشته است 
امام حســين7 در نامه اي به معاويه خطاب مي كند: آيا تو قاتل حجربن عدي و اصحاب 
صالحــان و مطيعان و عابدان نيســتي گناه آنان چه بود كه تــو از روي عناد و انكار آن 

بندگان خدا را به قتل رساندي؟
آيا تو قاتل عمرو بن الحمق يار رسول اهلل و بنده صالح نبودي؟

اي معاويه تو از اين امت نيســتي... اي معاويه تو قاتــل اهل حضر موت و قاتل آن 
مردم از روي ظلم نيســتي ابن ســميه درباره آن ها به تو نوشت كه اينان بر دين علي7 
هســتند و تو به او نوشــتي هر كه بر دين علي7 است بايد او را به قتل رساني پس او 
آن بندگان خدا را به قتل رســانيد و به دستور تو گوش و بيني آنها را بريد و شكنجه داد 
امام حســين7 در اين نامه به زياد بن سميه )زنازاده مشهور زياد بن ابيه( اشاره مي فرمايد 
و بــه معاويه مي نويســد: او را بر اهل عراق حاكم نمــودي و چون آن بي دين را بر آنان 
مسلط كردي او به قطع دست و پاي مسلمانان و در آوردن چشم هاي آنان پرداخت و يا 
چشم هاي بسياري از مسلمانان را با ميله هاي داغ سرمه كشيد و كوركرد و جمعي را هم 

1. مردم  غيور سيســتان و بلوچستان ايران در آن زمان با توجه به فشارها و اخذ ماليات هاي سنگين بر عدم لعن 
امام تاكيد كردند و تمامي آن فشارها را به جان خريدند و لعن امام را انجام ندادند.

2. ربيع االبرار، زمخشري.
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به درختان خرما بسته و به دار آويخت.1
ابن عبدالبر نويسنده سني كتاب استيعاب درباره معاويه مي نويسد:

1- او اولين كسي است كه وليعهد )در حيات خود( تعيين كرد.
2- اولين كسي كه مسلماني را به قتل صبر )دست و پاي كسي را قطع كرده و او را 

رها مي كنند تا جان دهد( اعدام كرد.
3- اولين كسي است كه با تشريفات )محافظ و اسكورت( حركت مي كرد.

4- اولين كسي است كه از خواجه ها در حرامسرا استفاده كرد.
5- اولين كسي است كه منبر را به 15 پله رسانيد در حالي منبر پيامبر 3 پله داشت.

6- اولين كسي است كه مسلماني را زنده زنده در گور كرد.
7- اولين كسي است كه يك فرد نصراني به كار گماشت و او را استاندار قرار داد.2

8- او اولين كســي بود كه زن مسلمان و به جرم مردهاي آنان به گروگان گرفت و 
زندان كرد.3

9- اولين كسي است كه سر مسلماني را بريد و در شهرها گردانيد و سپس دستور داد 
آن سر را در دامن همسر آن مقتول قرار دهند.

10- او كسي بود كه با زن كافري )غير اهل كتاب( نيز ازدواج كرد.4
11- معاويه براي مالك بن هبيرة 100000 درهم به عنوان حق الســكوت براي قتل 

حجر بن عدي فرستاد.5
12- معاويــه وقتي مي خواســت بــراي يزيد بيعــت بگيــرد 100000درهم براي 
عبداهلل بن عمر ارســال كرد.6 و ابن ابي الحديد، درباره معاويه مي نويســد: اصحاب ما به 
فسق معاويه بلكه كفر او يقين دارند او سپس در استدالل به كفر معاويه داستاني را نقل 

مي كند كه بر بي اعتقادي معاويه بر پيامبر حكايت دارد. 7

1. انساب االرشاف، نوشته بالذري متوفاي 279 ه.ق، ج5 ، ص129.
2. استيعاب، نوشته ابن عبدالبر متوفاي قرن 5، ج2، ص373.

3. تهذيب التهذيب، نوشته ابن حجر متوفاي 852، ج8، ص24.
4. املغازي، ج2، ص633.
5. االغاين، ج17، ص157.

6. سري اعالم النبالء، نوشته ذهبي متوفاي 748، ج3، ص225.
7. نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج5، ص129)تمامــي ايــن متن ها و كتاب هايي كه در تنظيم شــرح حال معاويه 

استفاده شده است از كتب قديمي اهل سنت مي باشد(
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13- زمخشــري مي نويسد: معاويه براي به شهادت رساندن امام حسن7 100000 
درهم جايزه براي جعده همسر امام تعيين كرد.1

14- ابن ابي الحديد مي نويسد: معاويه در قنوت نماز و خطبه جمعه حضرت علي و امام 
حسن و امام حسين: و ابن عباس و مالك اشتر لعن مي كرد.2

15- ابن تيميه كه از طرفداران ســر ســخت معاويه و بنى اميه است آورده است كه 
عــده اي در فضيلت معاويه رواياتي جعل كردند و به پيامبر اكرم9 نســبت داده اند ولي 
تمام آن ها دروغ اســت 3 شــارح صحيح بخاري مي گويد: يك حديث صحيح و مسند در 
فضيلت معاويه نداريم.4 حســن بصري مي گويد: در معاويه 4 خصلت بود كه اگر يكي از 
آنها  در شــخصي بود او را به هالكت ميرســاند- معاويه با شمشير به ملت اسالم حمله 
كــرد و با نيرنگ خالفت را در دســت گرفت و با اصحاب مشــورت نمي كرد و به اهل 
فضل توجهي نمي كرد.2- معاويه پس از خود شــراب خواري را كه هميشــه مست بود و 
لباس هاي حرير ميپوشيد و با ساز و رقص و آواز دمساز بود را بر جاي خود نصب كرد و...

   504 ـ فقط پيامبر9 بين آن ها نبود  

گويند روزى عقيل 5 بر معاويه وارد شــد از وى ســؤ ال شد كه لشكر امام علي7 و 
معاويه را چگونه ديدى؟ عقيل جواب داد: از لشــكر برادرم گذشتم ديدم شب و روز آن ها 
چون زمان پيامبر9 بود در حالى كه پيامبر9 در ميان آنان نبود و از لشكر تو )معاويه( 
گذشتم منافقانى را ديدم كه مي خواستند شتر پيامبر9 را در شب عقبه رم دهند و چون 
از خود او)شــخص معاويه( ســؤ ال كرد؟ عقيل به وى گفت: حمامه را مي شناسى )جده 
معاويــه كه زنى بدكار بود(. معاويه خودش مي گويد: لقد وضعت رجيل يف الركاب و َهْممُت 

1. ربيع االبرار، ج4، ص208.
2. نهج البالغه، ج15، ص98.

3. منهاج السنة، ج2، ص307.
4. البداية و النهاية نوشــته ابن كثير متوفاي 774 ج8، ص123/ فتح الباري نوشــته ابن حجر متوفاي852، ج7، 
ص83 / و فيات االعيان نوشــته ابن خلكان متوفاي 681، ج1، ص77/ لسان امليزان نوشته ابن حجر متوفاي 852، 

ج1، ص  374 / املوضوعات، ج2، ص24.
5. عقيل )ابويزيد( برادر بزرگ علي7 است كه 20سال از حضرت بزرگتر بود وي در علم انساب بسيار توانا بود 
او در اواخر عمر نابينا شــد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضل7)ام البنين( به همسري علي7 نقش 

مؤثري، به خاطر شناخت علم انساب خود داشت.
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يوم صفني بالهزمية، يعني: در صفين پايم را در ركاب نگذاشــتم و تصميم به فرار داشتم 1 

معاويه در جنگ خندق نيز وارد ميدان شــده بود او در جنگ بدر از ترس با پاي پياده به 
مّكه فرار كرد به گونه اي كه 2 ماه از پا درد تحت معالجه بود. 2

   505 ـ قنبر غالم علي7  

ابوالشعثا غالم ابن معمر بود كه علي7 او را قنبر ناميد و غالم حضرت شد، وقتى قنبر 
را نزد حجاج يوســف ثقفى آوردند از او پرســيدند: تو در خدمت علي7 چه مي كردى؟ 

گفت: آب وضويش را حاضر مي كردم. پرسيد: علي7 چه مي گفت؟
قنبر گفت: چون از وضو فارغ مي شد اين آيه مباركه را تالوت مي كرد:

»چون اندرزها را فراموش كردند درهاى همه چيز را به روى آن ها گشــوديم تا چون 

به آنچه يافته بودند شــاد شوند. ناگهان آن ها را فرو گرفتيم و در اين هنگام بود كه همه 
مأيوس شدند، ريشه ستمكاران قطع شد و سپاس خدايى را كه پروردگار جهانيان است .«

حجاج گفت: گمان مي كنم كه اين آيه را بر ما تأويل مي كرد.
قنبر گفت: بلى.

حجــاج گفت: چه خواهى كرد اگر تو را گردن بزنــم؟ قنبر گفت: در اين هنگام من 
رستگار و تو از اشقياء خواهى شد.

آن گاه حجاج دستور داد تا قنبر را گردن بزنند. 3

   506 ـ آب حيات  

على بن عثمان مي گويد: وقتى نوبت خالفت على بن ابيطالب7 رســيد علي بن عثمان 
 همراه پدرش از وطن خود مهاجرت كردند تا به حضور علي7 برسند. او روايت مي كند 
كه در نزديكى كوفه از تشــنگى ياراى حركت نداشتند. علي بن عثمان در پى آب رفت و 
سرابى را از دور ديد تا به سراب رسيد، آن گاه آب به اندازه نوشيد و سيراب شد و برگشت 

و پدرش را هم به آنجا برد. اما اثرى از آب نديد و پدرش جان سپرد.

1. العقد الفريد، ج4، ص340 / تاريخ دمشق / فيات االعيان، ج5، ص241.
2. سريه ابن هشام، ج3، ص242 / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج15، ص85 جهــت اطــالع دقيق تر از احواالت 

معاويه به داستان هاي 534،537،573 همين كتاب مراجعه شود.
3. رجال كيش، ج1، ص290 / تفسري عيايش، ج1، ص359.
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وى زمانى كه به حضور امام علي7 رســيد حضرت عازم صفين بود. على بن عثمان 
مي گويد: كه ركاب مبارك امام را گرفتم تا ســوار شوند وقتى حضرت سوار شد خواستم 
پاى حضرت را ببوســم حضرت مانع شد... بعد حضرت به او بشارت عمرى دراز را داد و 

فرمودند: كه هر كس از آن سراب خورد عمرى طوالنى يابد.

   507 ـ بزرگترين سود  

در جنگ صفين در يك مرحله امام علي7 گرفتار شــاميان شد لذا ارتباط علي7 با 
سپاه خود قطع شد، امام فرياد زد: آيا كسى هست كه جانش را به خدا بفروشد و دنيا را با 
آخرت معامله و معاوضه كند؟ تنها عبدالعزيزبن حارث معروف به ابوحارث پيش امام آمد و 
از ايشان اجازه خواست. سپس به قلب دشمن حمله كرد و محاصره آنان را شكافت و به 
سوى ديگر لشكريان امام رسيد. سپاهيان امام به محض ديدن او خوشحال شدند و از او 
حال امام را ســؤ ال كردند، حارث پاسخ داد: حال امام خوب است و به شما سالم رسانيد. 
آن گاه گفت: امام فرمودند: شما از آن سو تهليل و تكبير بگوييد و به دشمن حمله كنيد و 
ما نيز از سوى ديگر حمله مي كنيم در اين حمله 700 نفر از نام آوران شامي  كشته شدند، 

اما به هيچ يك از ياران آن حضرت آسيبى نرسيد.
در اين موقع حضرت فرمود: چه كســى از مردم بزرگترين سود را در اين كارزار كرده 

است؟ همگان گفتند: شما اى اميرمؤمنان.
حضرت فرمود: بيشترين سود را ابوحارث برده است . 1

   508 ـ تغيير دادن اذان و اقامه  

حضرت على7 در ضمن شمارش بدعت ها فرمود: »يكى از بدعت هاى او )عمر( اين 
بود كه جمله »حى عىل خري العمل« را در اذان ترك كرد و همين بدعت را سنت قرار داد 

و مردم از او متابعت كردند.« 2
لذا مطابق بعضى از روايات، عمر در عصر رســول خدا9 همواره با آن حضرت بگو 

1. پيكار صفني نصربن مزاحم.
2. كتاب سليم بن قيس ، ص139.
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مگو مي كرد، كه چرا نماز بهتر از جهاد است؟ پيامبر9 به او مي فرمود: »در جهاد، انسان 
يك بار كشته مي شــود، ولى در نماز خالص با حضور قلب، چندين بار بايد جهاد كرد )و 

كشته شد( تا بتوان يك نماز مقبول بجا آورد.«
عمر ســخن رسول خدا9 را نپذيرفت و همواره مترصد فرصت بود تا جمله»حى عىل 
خريالعمل« را كه بيانگر برترى نماز بر ســاير اعمال است حذف كند، در عصر پيامبر9 

نتوانست اين كار را بكند و سرانجام بعد از رحلت آن حضرت موفق شد، حتى در اين باره 
اختالف شديد شد، بنا گذاشتند كه بالل حبشى اذان بگويد، بالل در ظاهر پذيرفت و اذان 
گفت ولى پس از »اشهد ان محّمدا رسول الله« بر اثر فشار زياد روحى، غش كرد و همان 
را عذر آورد، با توجه به اين كه جوسازان بالل را آنچنان در محاصره گرفته بودند كه اگر 
»حى عىل خريالعمل« مي گفت كشــته مي شد. 1 لذا جمله »الصلوة خري من النوم« جايگزين 

جمله فوق گرديــد البته اين امر در ابتداى امر چنان عجيــب بود كه عبداهلل بن عمر نيز 
هنگامي كه اين جمله »الصلوة خري من النوم« را به جاى »حى عىل خريالعمل« در مســجد 

شنيد به عنوان اعتراض از مسجد خارج شد. 2

   509 ـ دستورات امام علي7 به بازاريان  

امام باقــر7 مي فرمايد: اميرالمؤمنين 7 در آن ايام كــه در كوفه بود چنين عادت 
داشت هر روز صبح از داراالماره خود بيرون مي آمد و در يكايك بازارهاى كوفه مي گشت 
و تازيانه اى دو شــاخه به نام السبيبة به همراه داشت، در هر بازارى مي ايستاد و در ميان 
اهــل آن صــدا مي زد: »تاجران پيش از داد و ســتد از خداوند خيــر و نيكى بطلبيد و با 
آسان گيرى در معامله از خداوند بركت جوييد و به خريداران نزديك شويد )گران نفروشيد 
تا از شــما بگريزند( و خود را به زينت حلم و بردبارى آرايش دهيد و از ســوگند خوردن 
خوددارى كنيد و از دروغ بپرهيزيد و از ســتم كناره گيريد، و با مظلومان به انصاف رفتار 
نماييد و به رباخوارى نزديك مشويد و پيمانه را كامل بدهيد )كم فروشى نكنيد( و چيزى 

از حق مردم كم نگذاريد و روى زمين در غرقاب فساد فرو نرويد.«
و همين طور در تمام بازارهاى كوفه دور مي زد، ســپس باز مي گشت و در محلى كه 

1. اقتباس از االوائل، ص239.
2. الفقه عيل املذاهب الخمسه، ص119.



379

براى رســيدگى به كارهاى مردم بود مي نشســت و چون مردم مي ديدند كه آن حضرت 
بسوى آن ها مي آيد و فرياد »اى مردم« امام بلند مي شد، همه دست از كار خود مي كشيدند 
و خوب به فرمايشــات امام گوش مي دادند و به روى آن حضرت چشــم مي دوختند تا از 
ســخن خود فارغ مي گشت، و چون سخن امام تمام مي شــد مي گفتند: اى اميرمؤمنان 

شنيديم و اطاعت خواهيم كرد. 1

   510 ـ مردم مجهز شويد!!  

امام باقر7 فرمود: عادت اميرالمؤ منين علي7 در كوفه اين بود كه چون نماز عشاء 
را با مردم مي گزارد سه بار با صداى بلند كه تمام اهل مسجد مي شنيدند مي فرمود: مردم 
مجهز شــويدـ  خدا شــما رارحمت كندـ  كه همانا آواى كوچيدن در ميان شما برخاسته 
پس اين اقامت و دلبســتگى بر دنيا چه معنى دارد پس از آن كه آواى كوچيدن برخاسته 

است؟! )تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل(
خدا شما را رحمت كند مجهز شويد و بهترين زاد و توشه اى را كه آماده و در دسترس 
داريد و آن تقواســتـ  به همراه خود برداريد و بدانيد كه راه شــما بســوى معاد، و عبور 
شــما بر صراط و وحشــت بزرگ در پيش رويتان اســت، و همانا كريوه ها و گردنه هاى 
صعب العبور و منازل وحشــت زا و هراسناكى در پيش داريد كه ناگزير بايد از آن ها عبور 

نموده و در آنجاها توقف كنيد. 2

   511 ـ چگونه صبح كردى؟!   

حنش بن معتمــر مي گويد: بر اميرالمؤ منين علــي7 در حالى كه در رحبه )محلى در 
كوفه( تكيه زده بود داخل شــدم و گفتم: السالم عليك يا امرياملؤ  منني و رحمة الله و بركاتة، 

چگونه صبح كردى؟ حضرت سربلند كرد و جواب سالم مرا داد و فرمود:
صبح كردم در حالى كه دوســتدار دوستان و صبر كننده دشمنى دشمنانمان هستم، 
همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظر راحتى و گشايش است و دشمن ما بناى كار خود 

1. امايل شيخ مفيد، ص197.
2. همچون ســكرات مرگ، توقف در قبر، ســؤال و جواب قبر، زلزله قيامت و عقبات محشر. )نهج البالغه فيض 

االسالم، ص654(
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را بر پايه اى نهاده كه ســخت نااســتوار و لغزان است، اين بناى او بر لب پرتگاهى است 
كه وى را در آتش مي افكند.

اى اباالمعتمر! به راســتى كه دوســت ما نمي تواند ما را دشــمن بدارد و دشــمن ما 
نمي تواند ما را دوست بدارد، همانا خداى متعال دل هاى بندگان را بر دوستي ما سرشته و 
دست از يارى دشمن ما شسته، پس دوست ما توان دشمنى ما، و دشمن ما، توان دوستى 
ما را ندارد، و هرگز دوســتى ما و دوستى دشــمن ما در يك دل نگنجد زيرا كه»خداوند 
براى يك مرد دو دل در درونش ننهاده اســت«1  تا با يكى گروهى را و با ديگرى دشمنان 

همان گروه را دوست بدارد. 2

   512 ـ ده مقام نبوى  

امــام صادق7 مي فرمايد: روزى اميرالمؤ منين علي7 برفراز منبر كوفه ايراد خطبه 
مي فرمود: ســپس خطاب به مردم فرمود: اى مردم! ده خصلت از رسول خدا9 به يادگار 

دارم كه نزد من از آنچه كه خورشيد بر آن مي تابد محبوبتر است.
سپس ادامه داد؛ رسول خدا9 به من فرمود: اى على! تو در دنيا و آخرت برادر منى، 
و در روز قيامت در پيشــگاه خداوند جبار نزديكترين آفريدگان به من هســتى، و جايگاه 
َوَجلَّ  تو در بهشــت مقابل جايگاه من اســت همچنآن كه منازل دوستان در راه خدا ـ َعزَّ
ـ در مقابــل هم قراردارد، تــو وارث منى، و پس از من در مورد وعده ها و كارهايم وصى 
من خواهى بود، و حافظ و سرپرست خانواده من در هنگام غيبت من هستى، تو پيشواى 
امــت منــى، و به پا دارنده عدالت در ميان امت منى، و تو دوســت منى و دوســت من 
دوســت خداست، و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. 3 و اّما نقلي 
ديگــر درباره فضايل بي نظير امام العارفين حضرت علي7 زماني كه حضرت علي7 از 
مأموريت محوله در شب هجرت از جانب رسول خدا9 فارغ شد به سوي مدينه هجرت 
كرد امام شــب ها را حركت مي كرد و روزها را پنهان مي شد تا اين كه به مدينه رسيد در 
حالي كه از پاهاي حضرت خون مي ريخت و پاي مبارك امام متورم شــده بود پيامبر 9 
فرمود: علي را فرا خوانيد عرض شد: توان راه رفتن را ندارد پيامبر9 به عيادت حضرت 

1. سوره احزاب، آيه 4.
2. امايل شيخ مفيد، ص232.
3. امايل شيخ مفيد، ص174.
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آمده و او را در آغوش گرفت و بر جراحات و وضعيت او گريســت ســپس كمي از آب 
مبارك دهان خود را بر روي پاي حضرت گذاشــتند و از آن پس امام هرگز احساس درد 

پا نكرد. 1

   513 ـ اشرف خصايل دنيا  

ربيعه و عماره و گروهــى ديگر از اصحاب علي7 مي گويند: در آن زمانى كه گروه 
كثيرى از ياران علي7 از دور آن حضرت پراكنده شدند و نزد معاويه رفتند تا كه نصيبى 
از دنيا ببرند، گروهى از ياران امام خدمت او رســيدند و عرض كردند: اى اميرمؤمنان7 
اين همه اموال را كه در نزد خوددارى به ياران خود بخشــش كن و اين اشراف عرب و 
قريش و كســانى را كه مي ترســى زير بار تو نروند و تبعيت از تو نكنند به سوى معاويه 

مي گريزند، را بر ساير آزاد شدگان و عجميان ترجيح و تفضيل بده )تا وفادار بمانند(
علي7 فرمود: مرا مي فرماييد كه يارى كردن آن ها را از راه ســتم بجويم؟! نه بخدا 
سوگند تا خورشيد مي تابد و ستاره اى در آسمان مي درخشد دست به چنين كارى نمي زنم، 
بخدا ســوگند اگر اين اموال از خود من بود هر آينه مســاوات را در ميان آن ها مراعات 
مي كردم حال چه برســد به اين كه مال خود آن ها است )بيت المال مسلمين است ( سپس 

لحظه اى سكوت كرد و سر به جيب تفكر فرو برد و پس از آن فرمود:
»هر كس ثروتى دارد جداً بايد از فســاد بپرهيزد كه بخشش مال در غير حقش تبذير 

و اســراف است... هر كس بخواهد از آنچه كه خداوند به او ارزانى داشته؛ نيكى نمايد به 
خويشــان و نزديكان خود رســيدگى كند و مهمان نوازى كند و اسيرى را آزاد كند و به 
ورشكستگان و در راه ماندگان و تهيدستان و جهادگران در راه خدا يارى رساند و بايد بر 
مشــكالت و سختى ها شكيبا باشد، كه همانا دستيابى به اين خصال شريف، كرامت هاى 

دنيا و رسيدن به فضائل آخرت است .« 2

   514 ـ خروش آتش دوزخ در گوش  

ابو  ارا كه مي گويد: در مســجد كوفه پشــت اميرالمؤ منين علي7 نمــاز گزاردم، آن 

1. كامل ابن اثري، ج1، ص519.
2. امايل شيخ مفيد، ص175.
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حضرت به جانب راســت خويش بگرديد ـ و قدرى كســالت داشت ـ و مدتى همانطور 
ماند تا خورشــيد بر ديوار همين مسجد به قدر يك نيزه برآمد، و آن ديوار به اندازه فعلى 
نبود، ســپس رو به مردم كرد و فرمود: هان به خدا سوگند ياران رسول خدا9 همه شب 
رنج و مشــقت بيدارى آن را تحمل مي كردند و در ميان پيشــانى و زانوهاى خود نوبت 
مي گذاشــتند )كنايه از ســجده و قيام در عبادت اســت( گويا كه خروش آتش دوزخ در 
گوششان طنين انداز بود، چون وارد صبح مي شدند رنگ پريده و زرد چهره بودند، پيشانى 
آنان بسان زانوى بز، پينه بسته بود و چون ياد خداوند مي شد مانند حركت درخت در يك 
تند باد به حركت در مي آمدند و از چشمانشــان چنان اشك مي باريد كه لباس هايشان تر 
مي گشت ســپس حضرت برخاست و در آن حال مي فرمود: به خدا سوگند گويا اين قوم 
به حال غفلت شــب را به صبح آورده اند و از آن پس ديگر خندان و شــادان ديده نشد تا 

آن كه كار ابن ملجم )لعنة الله عليه( صورت گرفت. 1

   515 ـ گفتار حضرت علي7 پيرامون مفهوم اذان  

امام حســين7 مي فرمايد: در مســجد نشســته بودم مؤ ذن براى اذان باالى مأذنه 
رفــت، وقتى كه گفت: »الله اكر، الله اكر« پدرم حضرت علي7 منقلب شــد و آنچنان 
گريه كرد كه همه ما گريه كرديم، هنگامي كه اذان او تمام شــد، فرمود: »آيا مي دانيد كه 
مؤذن چه مي گويد؟« عرض كرديم: »خدا و رسولش9 و وصى رسولش داناترند« فرمود: 
»لو تَعلمون ما يقوُل لَْصِحكُتم قليالً و لبكيتُم كثرياً؛ اگــر مي دانســتيد كه چه مي گويد، كم 

مي خنديديد و بسيار مي گريستيد« آن گاه حضرت به تفسير اذان پرداختند. 2

   516 ـ اصحاب رس چه كساني هستند   

امــام رضا7 فرمود: مردى از اشــراف قبيله بنى تميم بنام عمر و ســه روز پيش از 
شهادت اميرالمؤمنين 7 به حضور آن حضرت رسيد و عرض كرد: اى موالى من، تقاضا 
دارم داســتان اصحاب رس را براى من بيان فرماييد تا بدانم آن ها در چه عصر و زمانى 

1. امايل شيخ مفيد. )همين مطالب را نيز صعصعة بن صوحان نقل كرده است. )ارشاد شيخ مفيد، ص114(
2. ايــن روايت را مرحوم صدوق در كتــاب معاين االخبار، ص38 تا41 ذكر نموده كه بعلت طوالني بودن مطلب، 

از تفسير آن صرف نظر شد.
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زندگى مي كرده اند و ســرزمين آن ها در كجا بوده اســت و پادشاه آن ها چه كسى بوده 
اســت؟ آيا خداوند پيغمبرى براى آن قوم مبعوث فرموده و به چه علت آن ها به هالكت 
رســيدند؟ زيرا كه در قرآن كريم از آن ها نام برده شــده ولى شرح حال آن ها بيان نشده 

است.
اميرالمؤ منين علي7 فرمودند: پرسشــى نمودى كه پيش از تو كســى از من سؤ ال 
ننموده و بعد از من نيز كسى خبر آن ها را به تو نخواهد گفت مگر آن كه از حديث كند.

بدان اى مرد در كتاب خدا هيچ آيه اى نيســت مگر آن كه تفســير آن  را دانم و حتى 
موقع نزول و شــأن نزول آن را مطلع هســتم سپس به سينه مبارك خود اشاره نموده و 
فرمودند: در اينجا علم و دانش بى پايانى اســت اما جويندگان آن بســيار كم هســتند و 

بزودى وقتى كه ديگر مرا در بين خود نبينند پشيمان خواهند شد.
اى تميمي ! اصحاب رس مردمي  بودند كه درخت صنوبر را پرستش مي كردند و آن را 
در فارســى شاه درخت مي ناميدند و آن درختى بود كه پس از طوفان نوح در كنار چشمه 
آبى بنام روشــن آب كاشته شــد. قوم مزبور بعد از عصر حضرت سليمان در روى زمين 
مي زيستند و دوازده شهر در كنار رود ارس در بالد مشرق زمين بنا كرده بودند و به همين 
مناسبت آن ها را اصحاب رس ناميده اند در آن زمان در روى زمين نهرى پر آب تر و بهتر 
و گواراتر از رود ارس وجود نداشــت و هيچ شهر و ديارى آبادتر از شهرهاى ايشان نبود. 
نام دوازده شهر آن ها عبارت بود از: آبان، آذر، دى، بهمن، اسفندار، فروردين، ارديبهشت، 
خرداد، تير، مرداد، شهريور و  مهر. مركز كشور و سلطنت آن ها شهر بزرگ اسفندار و نام 
پادشاه ايشان تركوذبن غابوربن يارش بن ساذبن نمرود بن كنعان بود... چشمه روشن آب و 
اولين صنوبر در شــهر اسفندار )اسفند( بود. اصحاب رس در هر ماه عيدى داشتند كه در 
پيرامــون درخت صنوبر، اجتماع نموده و درخت را با انواع زيورهاى مي آراســتند و گاو و 
گوسفند بسيار قربانى مي كردند و آتش افروخته و قربانى هاى خود را در آتش مي انداختند 
و چون دود قرباني ها بلند مي شــد همگى به ســجده افتاده و بــه نيايش مي پرداختند و 
مي گفتند: خداى ما از ما راضى شــو، در اين وقت شيطان درخت صنوبر را مي جنبانيد و 
از ساق درخت صدايى مانند آواى كودك بر مي خاست كه اى بندگان من از شما خشنود 
شدم. مردم از شنيدن صداى مزبور خوشحال شده و به لهو و لعب و شرب خمر مشغول و 
يك شب و يك روز در آن مكان توقف كرده و روز ديگر به جايگاه خود باز مي گشتند و 
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عيد هر شهرى منسوب به آن شهر بوده و ايرانيان نام دوازده ماه سال خود را از نام دوازده 
شــهر مذكور اقتباس كرده بودند. در هر سال يك مرتبه اهالى دوازده شهر بسوى شهر 
اســفندار كه مركز كشور و جايگاه چشمه روشن آب و صنوبر اصلى بوده مي رفتند و عيد 
بزرگ خود را در آنجا برگزار مي نمودند. بدين ترتيب كه در كنار صنوبر ســراپرده مجلل 
و رفيعى از ديبا نصب مي كردند كه به انواع صورت هاى مختلف مزين شــده بود و به آن 
ســراپرده دوازده در )پرده( تعبيه كرده بودند كه اهالى هر شــهرى از در مخصوص خود 
وارد مي شدند. خارج سراپرده به نيايش صنوبر پرداخته و قربانى هايي كه براى آن درخت 
مي آوردند خيلى بيش تر از ســاير درخت ها بود. آن گاه شــيطان درخت را به شدت تكان 
مي داد و از ميان درخت ها به آواز رسا صدايى بلند مي شد و مردم را وعده ها و اميدوارى ها 
مي داد مردم ســر از سجده برداشته و به لهو و لعب و شرب خمر مشغول و مدت دوازده 
شــبانه روز بعدد تمام عيدهاى سال به عياشى و باده گسارى مي پرداختند و روز سيزدهم 
جشن پايان يافته و به شهرها و خانه هاى خود باز مي گشتند چون كفر و طغيان آن قوم از 
حد گذشت. پروردگار يكى از بنى اسرائيل از نسل يهودا فرزند يعقوب را به رسالت مبعوث 
و براى هدايت آن قوم فرســتاد و مدت مديدى آن پيغمبر در ميان آن ها بود و ايشان را 
به خدا پرستى دعوت نمود ولى آن ها پيروى نكرده و تبعيت پيامبر خدا را نكردند. هنگام 
فرا رسيدن عيد بزرگشان آن پيغمبر در مقام مناجات با پروردگار بر آمد و گفت: »خداوندا 
مي بينى كه اين مردم چگونه رسالت مرا تكذيب و از پرستيدن تو سرباز زده و درختى را 
كه هيچ سود و زيانى براى آن ها ندارد ستايش و پرستش مي كنند. الهى قدرت و سلطنت 
خود را بر اين قوم بنما و معبودشــان را از بين ببر و درخت صنوبر را خشك كن« همين 
كه مردم صبح از خواب برخاستند ديدند تمام درخت هاى مورد ستايش آن ها خشك شده، 
متحير گشته جمعى از آن ها به يك ديگر گفتند اين مرد كه مدعى است از طرف خداى 
آســمان و زمين پيغمبر است براى آن كه ما را از عبادت معبود خود منصرف و به خداى 
او توجه كنيم خدايان ما را به جادو و ســحر خــود به اين صورت در آورده... آن گاه پس 
از اظهار نظرهاى متعدد تصميم گرفتند پيغمبر خدا را به قتل برســانند. آن ها بعد از اين 
كار دچار عذاب خداوند شــدند در همان موقعى كه مشغول برگزارى تشريفات عيد بودند 
ناگاه باد سرخى به ايشان وزيد. حيران و سرگردان شده به يكديگر پناه مي بردند. خداوند 
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زمين زير پاى آن ها را به گوگرد افروخته اى مبدل ســاخت و ابرى باالى سر ايشان آمد 
كه آتش فشــانى نمود و بدن هاى آن قوم را مانند سرب مذاب، گداخته و از هم پاشيد و 

به اين صورت با بدترين حالى نابود و از صفحه گيتى رخت بربستند .1

   517 ـ مظهر عفو و رحمت خداوندى   

روزى ابوهريره سخنان زشــت و توهين آميزى به اميرالمؤ منين علي7 نسبت داد، 
فــرداى آن روز بــراى حاجت مهم خود نزد حضــرت آمد. امام7 نيــاز او را بر طرف 
ســاخت، ياران امام با تعجب عرض كردند: يا علي7 چرا چنين كرديد؟ حضرت فرمود: 
شــرم داشــتم از اين كه جهالت و نادانى او، بر حلم من و خطايش بر عفوم و سؤ الش بر 
كرم من غلبه و پيشــى گيرد از اين رو حاجتش را روا ســاختم و باز در روايت است كه 
موســى بن طلحه بن عبداهلل را دســتگير كردند و او را به حضور امــام7 آوردند. امام7 
فرمود: ســه بار بگو: اســتغفر اهلل و اتوب اليه. او چنين گفت، آن گاه حضرت او را آزاد كرد و 
فرمود: از اسب و شمشير هر چه نياز دارى در اردوگاه از لشكر ما بگير ليكن از خدا بترس 

و ملتزم خانه خود باش.

   518 ـ شناسايى علي7 در ميدان جنگ   

روزى در جنگ صفين معاويه ديد كه يك نفر در مقابل لشكر او به تنهايى ايستاده و 
مي جنگد،  رو به عمر و عاص كرد و گفت: اين شــجاع قوى دل كيست كه اينگونه مبارزه 

مي كند؟
عمر و عاص گفت: يا عبداهلل بن عباس يا على بن ابيطالب، حيدر كرار است.
معاويه گفت: چگونه مي توان تشخيص داد كه كداميك از آن ها هستند؟

عمر و عاص گفت: اگر چه ابن عباس مرد شــجاعى اســت، ولــى نمي تواند در برابر 
سپاهى مقاومت كند، لذا اگر روى گردانيد او ابن عباس است ولى اگر ثابت و پابرجا ماند 
و جنگيد و عقب نرفت بدان كه او، همان على بن ابيطالب7 اســت. اگر تمام اعراب به 

مقابله با او برخيزند او روى خود را بر نمي گرداند، چه برسد به سپاه تو.
آن گاه معاويه براى آزمايش فرمان حمله عمومي  ســپاه خود را صادر كرد، اما ديد آن 

1. تفسري جامع، ج5، ص30 / عيون اخبار الرضا7، مرحوم صدوق، ج1، ص205.
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جنگجو با شــجاعت بى همتاى خود همچون كوهى آهنين در جاى خود ثابت و اســتوار 
مانده است و يك به يك سپاهيان او را به هالكت مي رساند.

آن گاه به اين طريق علي7 را شناسايى كرد و فوراً دستور عقب نشينى سپاه را صادر 
كرد.1

   519 ـ جان جاودانه هر دو جهان   

براي آن كه بتوانيم به موقعيت اجتماعي و مظلوميت امام علي7 در زمان حكومتشان 
پي ببريم به رفتارهاي ناجوانمردانه معاويه اشاره مي شود. 

حريض بن عثمان كســي است كه پس از نماز صبح و مغرب هفتاد مرتبه امام علي7 
را لعن مي كرد يكي از همراهانش نقل مي كند كه از مصر تا مّكه با وي همراه بودم سوار 
بر شتر نمي شد پياده نمي شد مگر اين كه علي7 را لعن مي كرد او مي گويد من هفت سال 
پشت سر او نماز خواندم و او اين كارش ترك نشد. جوزجاني در كتاب احوال الرجال خود 
حريض بن عثمان را مورد اعتماد  مي داند و علت وثوقش را اينگونه مي نويسد: »ثقة اال انه 
كان يّسب عيل« و او در همان كتابش هر كســي را كه به علي7 ارادتي دارد را منحرف 

مي نامند.
در روايتي از امام باقر وارد شده است كه اميرالمومين7 در بازگشت از جنگ نهروان2 
مطلع شــد كه معاويه آشــكارا او را دشــنام مي دهد و ياران حضرت را به قتل مي رساند 

حضرت خطبه اي ايراد فرمود و در ضمن آن فرمود: 
نــدا دهنده در دنيا و آخرت منم همان گونه كه خداوند مي فرمايد: »فاذن موذن بينهم 

ان لعنةالله عيل الظاملني«

)به هنگام حج بايد از طرف خدا و پيامبر اين صدا به گوش مردم برسد...(
و آن موذن نيز من بودم.3

1. پيكار صفني نوشته: نصربن مزاحم.
2. در موقع برگشــت امام از نهروان برادر مســلم بن عقيل كه در اين جنگ زخمي شده بود در بين راه شهيد شد 
و محل دفن او در عراق در نزديكي قبور طفالن مســلم بن عقيل است و داراي گنبد و بارگاه كه متأسفانه زائران 

ايراني با توجه به نزديكي آن محل به جهت عدم اطالع به زيارت اين فرد بزرگ نايل نمي شوند. 
3. تفسري برهان، ج2 ص17.
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   520 ـ زياده طلبى ظالمان و جواب علي7   

طلحه و زبير در زمــان خالفت علي7 با اين كه داراى ثروت فوق العاده اى بودند و 
آن ثروت  ها را نيز در زمان خالفت خلفاى قبل تهيه كرده بودند 1 چشــم داشــتى هم به 
آن حضرت داشــتند. علي7 فرمود: دليل اين كه شما خودتان را برتر از ديگران مي دانيد 
چيســت؟ عرض كردند: در زمان خالفت عمر و عثمان مقررى ما بيشتر از ديگران بود 2 
حضرت فرمود: در زمان پيغمبر9 مقررى شــما چگونه بود؟ عرض كردند: مانند ســاير 
مردم، علي7 فرمود: اكنون هم مقررى شــما مانند ســاير مردم است. آيا من از روش 
پيغمبــر9 پيروى كنم يــا از روش عمر؟ آن ها چون جوابى نداشــتند عرض كردند: ما 
خدماتى كرده ايم و ســوابقى در اسالم داريم. علي7 فرمود: خدمات و سوابق من بنا به 
تصديق خود شما بيشتر از همه مسلمين است و با اين كه فعاًل خليفه ام هيچ گونه امتيازى 
ميان خود و فقيرترين مردم قائل نيســتم باالخره آن ها ظاهراً مجاب شــدند و نااميدانه 

برگشتند.

   521 ـ مظلوميت مضاعف   

رافع بن ســلمه مي گويد: در جنگ نهروان با علــي7 بودم و هنگامي كه آن حضرت 
نشسته بود، سوارى آمد و عرض كرد: السالم عليك يا عىل! حضرت فرمود: و عليك السالم، 
چرا مرا به اســم اميرالمؤ منين سالم نكردى؟ گفت: آرى اينك تو را از آن خبر مي دهم. 
در جنگ صفين تا قبل از تعيين حكم بر حق بودي، و  هنگامي كه آن دو َحَكم )ابوموسى 
اشعرى و عمر و بن عاص( را تعيين كردى، از تو بيزار شدم و تو را مشرك ناميدم، و آن گاه 
متحير شــدم كه واليت و فرمانروايى چه كســى را اختيار كنم؟! به خدا سوگند! معرفت 
و علــم من بــه هدايت و گمراهى تو )كه بفهم تو بر حقى يا بر باطل( براى من از دنيا و 
مافي ها محبوب تر اســت! حضرت فرمود: مادرت به عزايت نشيند، نزديك من بايست تا 
عالمــات هدايت و گمراهى را به تو بنمايانم. آن مرد نزديك حضرت ايســتاد، و در اين 

1. در مورد بخشــش هاي زياد از حد خلفا)ابوبكر و عمر و عثمان( به طلحه و زبير و سعدبن ابي وقاص و... به جلد 
8 كتاب وزين و ارزشمند الغدير مراجعه نماييد.

2. اين دو نفر مقرري بي حد و حســابي از بيت المال داشــتند ولي با اين كه رسول خدا9 فدك را به دخترش 
درزمان حياتش هبه كرده بود و به او بخشيده بود ليكن فدك را با عنوان اين كه پيامبران ارث از خود باقي نمي 

گذارند آن را از دست حضرت خارج كردند.
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اثناء ناگاه سوارى اسب تازان نزد علي7 آمد و گفت:
يا اميرالمؤمنين 7 بشــارت باد تو را به فتح و پيروزى، چشمت روشن باشد، به خدا 
قســم! همه خوارج كشته شدند، حضرت در پاسخ او فرمود: جلو نهر يا پشت نهر؟ عرض 
كرد: جلوى نهر. حضرت فرمود: دروغ گفتى، به آن خدايى كه دانه را شــكافت و بشر را 
آفريد از نهر عبور نكنند تا كشــته شوند، آن مرد گفت: پس بصيرتم در حق او زياد شده 
سپس ســوار ديگرى آمد و مثل اولى خبر داد، حضرت هم مثل جواب اولى را به او داد. 
آن مرد شكاك گفت: همت گماشتم تا بر على حمله كنم و سرش را با شمشير بشكافم. 
سپس دو سوار ديگر آمدند به طورى كه اسبانشان را به عرق در آورده بودند و گفتند: يا 
اميرالمؤ منين! خدا چشمت را روشن كند، بشارت بادت به فتح و پيروزى. به خدا سوگند! 
همه خوارج كشــته شدند، حضرت فرمود: پشت نهر يا جلوى آن؟ گفتند: بلكه پشت نهر، 
و هنگامي كه خوارج اسبانشــان را در نهروان فرو بردند و آب بر ســينه اســب ها مي زد، 
برگشــتند و كشته شدند، فرمود: شما راست گفتيد. آن مرد از اسبش پياده شد و دست و 
پاى اميرالمؤ منين علي7 را گرفت و بوســيد. اميرالمؤ منين علي7 فرمود: اين نشانه اى 

است براى تو )كه با آن حق را بشناسى .(1

   522 ـ گناهان به حسنه و ثواب تبديل مي شود   

اصبغ بن نباتــه روايت كرده، روزى داخل منزل اميرالمؤ منين علي7 شــدم و منتظر 
ورود و تشــريف آوردن آن حضرت بودم كه ناگاه امام وارد شــدند به پا ايستاده و سالم 
كردم. جواب سالم مرا داد و با دست مبارك به كتف من زده و فرمودند: اى اصبغ! عرض 
كردم: بلى. فدايت شوم. فرمود: دوستان ما دوستان خدا هستند و چون بميرند از افق اعلى 
شــربتى به آن ها بنوشانند كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر و از برف سردتر است. 
اصبغ گفت: حضورش عرض كردم: اگر چه آن دوســتان شــما معصيتكار باشند؟ فرمود: 
بلى. آيا در قرآن نخوانده اى كه مي فرمايد: »اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات« اى اصبغ! 
اگر دوســتان ما با محبتى كه به ما خاندان رســالت دارند خدا را مالقات نمايند خداوند 

گناهان ايشان را مي آمرزد. 2

1. اثبات الهداة، ج4، ص433.
2. اختصاص شيخ مفيد، ص65.



389

   523  ـ 72 حرفى از اسم اعظم خداوند   

روزى اميرالمؤمنين 7 در مســجد نشســته بود كه دو نفر بر آن حضرت وارد شدند 
و بــا يكديگر بر موضوعى نزاع داشــتند. در حضور آن حضرت مســأله را طرح نموده، 
يكــى از آن دو نفــر از خوارج نهروان بود و ادعاى او باطل و بى اســاس و ســخن ناروا 
مي گفت:، اميرالمؤمنين7 عليه او حكم داد و آن مرد خارجى گفت: به خدا قســم حكم 
به عدل نفرمودى و قضاوت شــما در پيشگاه خداوند باطل و مرضى حضرت حق نيست. 
اميرالمؤمنين7 با دست اشــاره اى به او نمود و فرمود: اى سگ ساكت شو و از مسجد 
بيرون رو، آن مرد همان دم بصورت ســگ ســياهى شــد و اصحاب ديدند لباس هاى 
آن مــرد به هوا پرواز كرد و خودش صدا مي نمود و اشــك از چشــمانش جارى گرديد. 
اميرالمؤمنين 7 چون حالت او را مشــاهده فرمود: رقت كرد و سر به آسمان بلند كرد و 
كلماتى فرمود كه ما نفهميديم. به خدا قسم ديديم آن شخص بصورت انسان برگشت و 
لباس هايش از هوا روى شــانه اش افتاد و از مسجد بيرون رفت در حالى كه قدم هاى او 
مي لرزيد و ما بسيار تعجب كرديم و نظرمان به اميرالمؤمنين 7 دوخته شده بود حضرت 
توجهــى به ما فرمود و اظهار داشــتند، چرا چنين تعجب كرده ايد. گفتيم فدايت شــويم 
چگونه تعجب نكنيم از اين حادثه اى كه هم اكنون به چشــم ديديم فرمود: آيا نمي دانيد 
آصف بن برخيــا نظير اين حادثه را بصورت فعــل در آورده و تخت بلقيس را در لحظه اى 
به حضور سليمان كشــانيد و آورد كه داستانش در قرآن بيان شده. آن گاه آيات مربوطه 
را تالوت فرمود. ســپس پرسيد كه آيا پيغمبر شــما محّمد9 نزد خدا گرامي تر است يا 
ســليمان. عرض كرديم: پيغمبر مــا. فرمود: پس وصى پيغمبر شــما گرامي تر از وصى 
سليمان است، در نزد آصف وصى سليمان يك حرف از حروف اسم اعظم بود ولى در نزد 

ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خداوند است. 1

   524 ـ صاليى آسمانى و... ناله هاى تنهايى!!   

اميرمؤمنان علي7 پس از بازگشــت از جنگ نهروان نامه اى نوشت و دستور داد به 
مردم آن را ابالغ كنند، اما ســبب نوشتن نامه اين بود كه عده اى در مورد ابوبكر و عمر 
و عثمان از آن موالى بزرگوار پرسش كردند كه علي7 از اين سؤ ال خشمگين شدند و 

1. خصائص سيد ريض /  مدينة املعاجز بحراني.
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فرمودند: اين پرسش هاى بى حاصل را چه سود؟ بنگريد كه شهر مصر را تصرف كرده اند 
و معاويه »ابن خديج« و »محّمدبن ابى بكر« را به قتل رســانيده، چه مصيبت بزرگى! كشته 
شدن محّمد را مصيبتى است بزرگ. به خدا سوگند كه او مانند يكى از فرزندان من بود.

ســبحان اهلل ما اميدوار بوديم كه بر اين قوم و تصرفات آن ها چيره و پيروز شويم اما 
ناگهان آنان بر ما تاختند و متصرفات ما را تصاحب كردند. اينك من براى شــما نامه اى 
مي نويســم كه انشاءاهلل تعالى به پرسش هاى شما پاســخى روشن باشد. پس، دبير خود 
»عبيداهلل بن ابى رافع« را فرمود: چند تن از مردمي  را كه به آنان اعتماد دارم نزد من حاضر 

كن، گفت: يا اميرالمؤمنين 7 نام آنان چيســت؟ چه كسانى را به خدمت آورم؟ حضرت 
فرمود: »اصبغ ابن نباته و ابوطفيل عامر بن وائله كناىن و رزين بن جبيش اسدى و جويرية بن 
مسهر عبدى و خندف بن زهري اسدى و حارثه بن مرضب الهمداىن و حارث بن عبدالله اعور 

همداىن و مصباح نخعى و علقمة بن قيس و كميل بن زياد و عمري بن زراره، را نزد من بياور.«

آنان حاضر شدند. علي7 به آن ها فرمود: اين نوشته را بگيريد و »عبيداهلل بن ابى رافع« 
آن را بر مردم بخواند و شما هم جمعه حاضر باشيد و اگر كسى بر ضد شما برخيزد. با او 

به كتاب خدا در اختالف خود انصاف دهيد و به عدالت رفتار كنيد. اينك نامه:
بسم الله الرحمن الرحيم

از بنده خدا على اميرمؤمنان، به مؤمنان و مســلمانان از شيعيان خود... به خدا سوگند 
نمي دانم به چه كسى شكايت برم. آيا در حق انصار ستم رفت يا در حق من ستم كردند؟ 
بلكه حق مرا به ســتم گرفتند و من مظلوم واقع شدم... )امام پس از تحليل وقايع غصب 
خالفــت و واليت او، به بيعت مردم با عثمان مي پردازند كه البته به علت طوالنى بودن 
نامه اين موارد حذف گرديد(... مردم مي ترســيدند اگر من بر آنان واليت يابم گلويشان 
را بفشــارم و نتوانند دم بر آوردند از واليت بهره اى در دست آنان نماند. پس همه بر ضد 
من به پا خاســتند و متفق شــدند تا واليت را از من به عثمان برگردانند به اين اميد كه 
بوســيله او از آن نصيب برند و آن امر را در ميان خود دست به دست بگردانند. شبى كه 
با عثمان بيعت كردند، بانگى برخاســت و در مدينه پيچيد و به گوش ها رســيد و معلوم 
نشــد بانگ از كيست و به گمان من بانك از كسى بود كه پنهان از چشم ها مي زيست!! 
بارى چنين گفت: آن ندا دهنده: »اى كه بر اســالم سوگوارى مي كنى، خيز و سوگوارى 
كن، اى جارچى مرگ، اسالم را مرگ فرا گرفت، برخيز و خبر مرگ اسالم را اعالم كن 
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همانا كه معروف ُمرد و ُمنكر آشكار شد. همانا كه على بر امر واليت از او برتر است پس 
واليت را در دســت او گذاريد و مقام واالي او انكار مكنيد« اين ندا مايه عبرت بود و اگر 
همه مردم از اين واقعه آگاهى نداشــتند آن  را نقل نمي كردم. و بردبارى پيشه ساختم تا 
خداى تعالى چه خواهد... عبدالرحمن بن عوف به من گفت: اى پسر ابوطالب تو آيا به اين 
امر )حكومت( بسيار دلبسته اى؟ گفتم: دلبسته به آن نيستم اما ميراث محّمد9 و حق او 
را مطالبه مي كنم. واليت اين امت بعد از او از آن من اســت و شما به اين امر )حكومت( 
حريص تريد تا من، زيرا كه شما با زور شمشير ميان من و حق من حائل شده ايد و مرا از 

حقم باز داشته ايد. بار خدايا! من شكايت قريش را به درگاه تو مي آورم...
رســول اكرم9 با من عهد كرد و فرمود: اى پسر ابوطالب واليت امر من با تو است 
پس اگر با عافيت و سالمتى واليت را به تو واگذاشتند و به اتفاق بر آن تسليم شدند به 
آن كار و پذيرش آن قيام كن، اما اگر اختالف كردند، آن  را و آنچه را كه به آن سرگرمند 

رها كن...
و اما اگر بعد از رســول خدا9 حمزه عمويم و جعفر برادرم براى من مانده بودند به 
اجبار و اكراه با ابوبكر بيعت نمي كردم. من دچار دو مرد )عباس و عقيل ( بودم كه كارى 
از آنان ســاخته نبود. پس در نظر گرفتم كه خاندان خود را حفظ كنم و با خار و خاشاك 
در ديده، چشــم برهم نهادم و جرعه هاى خشــم و اندوه را با گلوى گرفته فرو بردم و با 

شكيبايى تلخ  تر از حنظل و شكافنده تر از تيغ ساختم...
شرح كار او )عثمان ( به طور كامل و جامع اين است كه امرى را برگزيد و آن اختيارى 
بد بود. و شما مردم نيز جزع كرديد كه آن نيز بد بود. خداوند ميان ما و او حكم فرمايد. به 
خدا سوگند در خون عثمان اتهامي  ندارم )شراكت نداشتم ( من مسلمانى بودم از مهاجران 
كه در خانه خود بودم وقتى او را كشــتيد نزد من آمديد تا با من بيعت كنيد. من از قبول 
آن خوددارى كردم شما عذر مرا نپذيرفتيد دستم را براى بيعت گرفتيد و كشيديد، واپس 
كشيدم. آن گاه به من هجوم آورديد مانند هجوم شتران تشنه كه به آبشخور خود هجوم 
برند. ازدحام شما چنان باال گرفت كه بيم آن كردم كشته شوم و يا بعضى از شما بعضى 
ديگر را به قتل برسانند، از شدت هجوم بند نعلينم پاره شد و ردا از دوشم افتاد و )در اين 

ميان( عده اى ناتوان پايمال شد...
)حضرت از اينجا به بعد در نامه خود به شــورش ها، بيعت شــكنى ها و ظلم هاى بعد 
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از بيعت را كه بر او روا داشــتند تحليل مي نمايد و شــديداً اعمال ناجوانمردانه بعضى را 
ســرزنش مي نمايد و در انتها مي فرمايد...( خدايا! مــا، و اينان را به راه، راهروان هدايت 

فرماى و ما و آنان را، به دنيا بى رغبت گردان و آخرت را براى ما بهتر از دنيا قرار ده. 1

   525 ـ حق به اهلش رسيد   

اميرالمؤ منين علي7 از مدينه به ســوى پيكار با بيعت شــكنان و بصره رو كرد، و 
بــه ربــذه فرود آمد و از آن جا كــوچ كرد و در منزلى در قديد )بــر وزن زبير نام محلى 
اســت در نزديكى مّكه( فــرود آمد. عبداهلل بن خليفه طائى بــا آن حضرت مالقات نمود، 
اميرالمؤمنين 7 به او خوش آمد گفت. عبداهلل عرض كرد: سپاس خدايى را كه حق را به 
اهلش بازگرداند و آن را در جاى خودش نهاد خواه قومي  را ناخوش آيد يا به آن شاد شوند، 
به خدا سوگند آنان محّمد9 را نيز خوش نداشتند و با او اعالم جنگ نموده و به كارزار 
پرداختند... به خدا ســوگند در هر جا و هر شرايطى و به جهت وفادارى با رسول خدا9 

در كنار تو پيكار مي كنيم.
اميرالمؤمنين 7 بر او آفرين گفت و او را در كنار خود نشــاند ـ و اودوست و ياور آن 
حضرت بود  ـ و از وى اوضاع و احوال مردم را پرســش كرد تا اين كه درباره ابوموســى 
اشــعرى از وى پرسش نمود، او به حضرت گفت: به خدا سوگند من به او اطمينان ندارم 

و از مخالفت او با شما اگر ياورى بيابد بيمناكم.
اميرالمؤ منين علي7 فرمود: او نزد من نيز مورد اطمينان و خيرخواه دلســوز نيست 
و همانا كســانى كه پيش از من زمامدار بودنــد دلباخته او بودند و او را به فرمانروايى بر 
مردم گماشــته و مسلط ساختند و من مي خواستم او را بركنار كنم. ولى مالك اشتر از من 
خواست كه او را سر جاى خودش بگذارم و من نيز با كراهت او را باقى گذاردم ولى پس 

از آن باز تصميم به عزلش گرفتم.
همينطور كه امام با عبداهلل مشغول گفتگو بود جمعيت كثيرى از جانب كوه هاى طى 
بسوى آن حضرت رو آورد. اميرالمؤمنين 7 فرمود: ببينيد اين جمعيت چه كسانى هستند؟ 
چند ســوار به سرعت رفتند و چيزى نگذشت كه بازگشــتند و عرض كردند: اين ها قبيله 
طى هســتند كه با گوسفندان و شتران و اسبان خود بسوى شما مي آيند، عده اى هدايا و 

1. رسائل، محّمدبن يعقوب.
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پيشــكش هاى خود را آورده و گروهى قصد دارند براى پيكار با دشمن شما بسيج شوند.
اميرالمؤمنين 7 فرمود: خداوند به قبيله طى پاداش خير دهد...

آنان چون خدمت حضرت رسيدند عرض سالم نمودند، عبداهلل بن خليفه گويد: به خدا 
سوگند آن جماعت و حسن هيأت آنان مرا به شادى وا داشت و هر كدام از آن ها سخنى 

گفته و عرض ارادت نمودند.
على بن حاتم طايــى برخاســت و حمد و ثناى الهى را به جاى آورد، ســپس ارادت و 
اطاعت خود را نســبت به آن حضرت ابراز كــرد. اميرالمؤ منين علي7 فرمود: خداوند از 
جانب اسالم و اهل آن به شما قبيله جزاى خير دهد. شما بدلخواه خود مسلمان شديد و 
با مرتدان جنگيديد و آهنگ يارى رساندن به مسلمين را در خاطر داشتيد... سپس بعضى 
ديگر مثل ســعيد بن عبيد بحترى از بنى بحتر و ديگران به نوبه خود شــديداً اظهار ارادت 

نمودند كه امام پاسخ آن ها را داد.
ســپس اميرالمؤمنين علي7 كوچ كرد و شش صد مرد از آنان به دنبال آن حضرت 

روان شدند تا به منطقه ذى قار رسيد و در ميان هزار و سيصد مرد به آنجا فرود آمد. 1

   526 ـ فال بد زدن   

روزى اميرالمؤمنين علي7 از كوفه خارج شــد تا به حروريه عزيمت نمايد، مردى به 
آن حضرت عرض كرد، يا علي! حركت شما در اين ساعت به صالح نيست، صبر كنيد تا 
آن كه سه ساعت از روز بگذرد، من خوف آن دارم كه آسيبى به شما برسد، حضرت از آن 
مرد فال بين ، ســؤال فرمود: اسبي كه بر آن سوارم در رحم خود چه دارد؟ جنين اين اسب 

نر است يا ماده؟ عرض كرد: اگر حساب كنم خواهم دانست.
اميرالمؤ منين فرمود: هر كه گفتار تو را تصديق كند قرآن را تكذيب نموده و در تأييد 
فرمايــش خود اين آيه را تالوت كرد: »ان الله عنده علم الساعة« 2 آن گاه به آن مرد فال 
بيــن فرمود: پيغمبر اكرم9 با آن مقام عالــى و دانش و جامعيت و خاتميت خود هرگز 

ادعايى را كه تو مي كنى نمي فرمود!!
تو تصور مي كنى كه از دانش خود نفعى مي رســانى و يا زيانى را از من دور مي كنى، 

1. امايل شيخ مفيد، ص295.
2. سوره لقمان  ، 34.
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هر كس تو را تصديق كند و به گفته هاى تو اعتماد كند بايد از اســتعانت و يارى خداوند 
بى نياز باشــد. سپس آن حضرت رو به آسمان كرد و عرض كرد: خداوند!! هيچ فال بدى 
نيســت مگر مشيت تو، و هرگز ضرر و زيانى نمي رسد به جز فرمان و اجازه تو، و نيست 

خدايى غير از تو اى خداى يگانه . 1

   527 ـ بسوى خدا بيا   

مالك بن ابى عامر مي گويد: هنگامي كه على بن ابيطالب7 از مدينه بسوى بصره براى 
جنگ جمل روانه شــد. من در كنار مغيرة بن شعبه ايســتاده بودم كه عمار ياسر پيش ما 
آمــد و به مغيره گفت: اى مغيره به خداوند ميل و گرايش دارى؟ مغيره گفت: كجا چنين 
چيزى برايم خواهد بود اى عمار؟! عمار به او گفت: در اين دعوت )فرا خواندن بســوى 
جهاد در جنگ جمل( داخل شــو تا به گذشتگان برسى و بر آيندگان سرورى پيدا كنى. 

مغيره گفت: اى اباليقظان يك چيز بهتر از اين كه تو مي گويى هست!
عمار گفت: آن چيست؟ او گفت: به اين كه خانه برويم و درها را به روى خود ببنديم 
تا حقيقت بر ما روشن شود. سپس با روشنى و آگاهى بيرون مي شويم و مثل زور آزمايان 
و پهلواناني نباشيم كه مي خواهد با پاره كردن زنجيرى، خنده اى را برانگيزد و ليكن خود 

به غم و اندوه گرفتار آيد.
عمار گفت: هرگز هرگز، آيا نادانى پس از دانايى و كورى پس از بينايى را برگزينيم؟ 
گوش به حرف من بده به خدا سوگند مرا نبينى جز در صف اول، امام علي7 از جريان 
آن دو با خبر شد و فرمود: اى اباليقظان، اين عور )چپول و يك چشم( به تو چه مي گويد:؟ 
به خدا سوگند او پيوسته كوشش مي كند كه حق را به باطل بپوشاند و آن را وارونه و غير 

واقع جلوه دهد و به چيزى از دين نياويزد مگر آن كه موافق دنيا باشد.
اى واى مغيره! اين دعوتى است كه هر كس با آن همراهى كند او را بسوى بهشت 
مي راند. مغيره گفت: راست مي گويى اى اميرالمؤمنين7 من اگر با تو نباشم هرگز عليه 

تو نيز نخواهم بود.2

1. نهج البالغه، ابن ابي الحديد ج2، ص269.
2. امايل شيخ مفيد، ص217.
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   528 ـ ما خاندان رحمتيم   

اصبغ بن نباته مي گويد: روزى اميرالمؤ منين علي7 ســخنرانى كرد و پس از حمد و 
ثناى الهى و درود بر پيامبر9 فرمود: اى مردم ســخنم را بشنويد و كالمم را خوب فرا 
گيريد، همانا تكبر و خودفروشى از نشانه گردنكشى است و نخوت و بزرگ منشى از تكبر 
اســت شيطان دشمنى حاضر و آماده اســت او شما را به باطل دلخوشى مي دهد... القاب 

زشت بر هم نزنيد... ما خاندان رحمتيم، گفتار ما حق و كردار ما عدل است.
هــان! كه از همه شــگفت تر اين كه معاويــه و عمر و عاص عــده اى از مردم را به 
خون خواهى پســر عمويشــان )عثمان( بر مي انگيزند 1 به خدا ســوگند كه من! هرگز با 
رسول خدا9 مخالفت نورزيدم و هرگز در كارى از وى سرپيچى نكردم، جان خود را در 
مواردى سپر او ساختم كه زورمندان و شجاعان از آن عقب مي نشستند و بندهاى بدن ها 

از آن مي لرزيد...
در اين موقع عمار ياســر برخاســت و عرض كرد: اى مردم! اميرالمؤمنين 7 شما را 
آگاه ساخت كه امت، با او وفادار نخواهد ماند. پس مردم پراكنده شدند در حالى كه امام 

آن ها را آگاه ساخته بود. 2

   529 ـ امام مبين منم   

عمار ياســر مي گويد: در يكى از جنگ ها كه در خدمت اميرالمؤ منين علي7 بودم از 
بيابانى عبور مي كرديم كه مملو از مورچه بود به حضرت عرض كردم: اى موالى من! آيا 
كسى هست كه شماره اين مورچگان را بداندم حضرت فرمود: بلى اى عمار! من مي دانم 

و مي توانم تعداد آن ها را بگويم.
عــرض كردم: يا اميرالمؤمنين 7 تعداد اين ها را از كجا مي دانيد؟ حضرت فرمود: اى 
عمار! مگر ســوره يس را نخوانده اى، آنجا كه مي فرمايــد: »و كل شيئى احصيناه ىف امام 
مبني« عرض كردم: بلى فدايت شوم اين سوره را مكرر خوانده ام. حضرت فرمود: اى عمار 

منظور از امام مبين كه خداوند فرموده است منم.  3

1. در امايل طويس آمده: »مردم را به گمان خود بر دين بر مي انگيزند.«
2. امايل شيخ مفيد، ص233.

3. بحارأالنوار، ج40، ص176.
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   530 ـ حضرت علي7 و برزخيان   

حضرت علي7 هنــگام مراجعت از جنگ صفين وقتى كــه نزديك كوفه، به كنار 
قبرســتانى كه بيرون دروازه قرار داشــت رسيد رو به سوى قبرها كرد فرمود: هذه كفات 
االموات، اينجا محل ســكونت مردگان است سپس به خاك هاي كوفه نگريست و اشاره 

كرد و فرمود: هذه كفات الحياة اينجا خانه ها و محل ســكونت زندگان است شايد منظور 
امام اين بوده  كه بين زندگي و مردن چندان فاصله اي نيست تا مردم عبرت گيرند )طبق 
نقــل نهج البالغه( و در نقلي ديگر حضرت، خطاب به قبور چنين فرمود: »اى ســاكنان 
خانه هاى وحشــتناك و مكان هاى خاكى و قبرهاى تاريك! اى خاك نشينان، اى غريبان 
اى تنهايان اى وحشت زدگان، شما در اين راه بر ما پيشى گرفتيد و ما نيز به شما ملحق 
خواهيم شد. اگر از اخبار دنيا بپرسيد به شما مي گويم خانه هايتان را ديگران ساكن شدند، 
همسرانتان به نكاح ديگران در آمدند و اموالتان تقسيم شده اين ها چيزهاى است كه نزد 

ما است نزد شما چه خبر.
پس رو به يارانش كرد و فرمود: اگر به آن ها اجازه گفتن داده شــود حتما به شــما 
خبر مي دهند كه بهترين زاد و توشــه براى سفر آخرت پرهيزگارى است.«1 و در روايتي 
رسول خدا9 فرمود:... ارواح مؤمنين هر شب جمعه به آسمان دنيا مقابل منزل هاي خود 
مي آينــد و فرياد مي زننــد اي اهل من و اي اوالد من و اي پدر من و اي مادر من و اي 

خويشان من بر ما مهرباني كنيد آنچه در دست ما بود حساب آن برگردن ما ماند.. ..

   531 ـ ابوهريره را بشناسيد. 

ابوهريره 2 از كســانى است كه 3 سال آخر عمر شريف پيامبر9 را درك كرد وى در 
دوره خالفت اميرالمؤ منين علي7 سكوت ظاهرى كرد و از خير خواهى به دستگاه معاويه 
دريغ نمي نمــود. در هنگام جنگ صفين از جنگ كناره گرفــت و روزى را در خيمه گاه 

1. نهج البالغه / كلمات قصار / تفسري برهان، ج4، ص417.
2. ابوهريره در ســال هفتم هجري اســالم آورد بيش از هر صحابي ديگر از پيامبر9 حديث نقل كرده تا آن 
جا كه در عصر خلفا بارها بزرگان صحابه به او اعتراض كردند. در روزگار عمر واليت بحرين را بر عهده داشــت 
ســپس معزول گشت و به كيفر بردن اموال بيت المال به پرداخت ده هزار درهم غرامت محكوم گرديد. در زمان 
خالفت عثمان براي تقرب به وي احاديثي در فضيلت وي جعل كرد كه بســياري از احاديث وي را دانشــمندان 

اسالمي چه شيعه و چه سني مردود شناخته اند.
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حضــرت امير7 و روز ديگر را در ميان لشــكريان معاويه مي گذراند و گويند در نماز به 
حضرت اقتدا مي كرد ولى ســفره معاويه را ترجيح مي داد و بر سفره او حاضر مي گشت و 
مي گفت: غذاى معاويه چرب تر و نماز با علي7 افضل است... 1 و معاويه اول كسي است 
كه ســفره هاي بسيار رنگين و متنوع پهن مي كرد و به عكس امام المتقين علي7 صرفًا 
از يك نوع غذا اســتفاده مي فرمود حاال بايد ديد كه هر يك از ما به كداميك اقتدا كرده 

و شبيه كداميك هستيم؟!!

   532 ـ حكومت و آزادى   

روزى علي7 در كوفه ســخنرانى مي كرد و ضمن سخنرانى فرمودند قبل از اين كه 
مرا از دســت بدهيد هر چه مي خواهيد از من ســؤال كنيد تا پاسخ دهم و چنين ادعايى 
را پــس از من جز دروغگويان نخواهند كرد. مردى از يهوديان عرب از گوشــه مجلس 
بــا صداى بلند بــا لحنى زننده فرياد زد كه: من چيزهايى ســؤ ال خواهم كرد كه در آن 
درخواهى ماند. اصحاب و دوستان علي7 از برخورد بى ادبانه او در خشم شدند و به وى 
هجوم آوردند. علي7 آنان را منع و فرمودند: رهايش كنيد او را به شــتاب و دستپاچگى 
مكشانيد. حجج الهى )راه هاي حق و حقيقت( با شتابزدگى و كم خردى استوار نمي گردد 

با فرصت گرفتن و مهلت دادن به سائل براهين و داليل الهى نمود پيدا مي كند... 2

   533 ـ حكومت و احقاق حق   

حضرت اميرالمؤمنين علي7 در راه سفر خود به سوى بصره براى جنگ با آشوبگران 
جاهل جمل در منطقه ذى قار 3 توقف كرد. گروهى از حجاج نيز كه از مّكه باز مي گشتند 
در آنجا فرود آمدند، و چون از حضور امام علي7 در آن محل مطلع شدند نزديك خيمه 
آن حضرت جمع شــدند تا از نصايح آن حضرت اســتفاده نمايند. ابن عباس با مشاهده 
جمعيت مشــتاق، به خيمه اميرالمؤمنين داخل شد و ايشان را در حال وصله نمودن لنگه 
كفــش كهنه خود يافت. عرض كرد: اى اميرالمؤمنين 7 احتياج ما به اين كه امورمان را 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج4، ص63،69،78.
2. بحارأالنوار، ج10، ص126.

3. در بعضي از نسخ ربذه نيز نقل شده است.
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اصالح نمايى از وصله كردن اين كفش هاى كهنه بيشــتر است. حضرت پاسخى به وى 
نــداد و همچنان خاموش ماند تا از تعمير كفش خود فارغ شــد. آن گاه آن را كنار لنگه 
ديگرش گذاشــت و به ابن عباس فرمود: ابن عباس اين كفش هاى من چقدر مي ارزند؟ 
ابن عبــاس عرض كرد: اين كفش هاى از بس وصله خورده و مندرس شــده اند از قيمت 
افتــاده و ارزشــى ندارند. حضرت فرمــود: با اين حال قيمتى بــراى آن بگو. ابن عباس 
عرض كرد: يك درهم يا شــايد كمتر از اين. حضرت فرمود: ابن عباس به خدا قسم اين 
كفش هاى كهنه و بى ارزش نزد من محبوب تر از امارت و حكومت بر مردم اســت. مگر 

آن كه به واسطه آن احقاق حقى كنم و يا باطلى را دفع نمايم. 1

   534  ـ والى مصر   

هشــام بن محّمد )مورخ مشــهور( مي گويد: چون خبر شــهادت محّمد بن ابى بكر به 
اميرالمؤمنين 7 رســيد2 نامه اى به مالك بن حارث اشــتر نخعى كه آن روزها در منطقه 
نصيبين اقامت داشــت نگاشــت در آن نامه آمده: »اما بعد، همانا تو از كسانى هستى كه 
من براى برپايى دين از وى كمــك مي جويم... محمّد بن ابى بكر را بر مصر گماردم و بر 
وى عده اى خروج كردند...و او به شــهادت رسيدـ  خدايش رحمت كندـ  بنابراين بزودى 
نــزد من آى، تا در امر مصر تدبيرى بينديشــيم و يكى از يارانــت را كه مورد اعتماد و 
خير خواهى مي باشد براى جايگزينى بر كارهاى خودت بگمار. « مالك اشتر فردى را به نام 
شــبيب بن عامر ازدى بجاى خود گذاشت و به سوى علي7 رفت، تا بر آن حضرت وارد 
شــد. امام خبر مصر را به وى باز گفت و از احوال اهالى مصر او را باخبر ســاخت و به او 
فرمود: كسى جز تو براى آنجا شايسته نيست برو به آنجا. پس هرگاه من به تو سفارشى 
نمي كنم به اين دليل اســت كه به رأى و نظر تو بســنده مي كنم از خدا در كارهاى مهم 
يارى جو و درشــتى را با نرمي  بهم بياميز و تا آنجا كه نرمش كارساز است با نرمي  رفتار 
كن...مالك اشتر از نزد علي7 خارج شد و اثاث خود را جمع كرد تا آماده حركت بسوى 
مصر شود. علي7 نيز پيشاپيش او نامه اى به مردم مصر نوشت. »بسم الله الرحمن الرحيم، 

1. نهج البالغه، خطبه33.
2. در اين كه آيا محمّدبن ابى بكر پيش از رفتن مالك اشــتر به مصر به شهادت رسيده يا اين كه بعد بوده اختالف 
اســت و قول مشهور آن اســت كه بعد بوده و روايت كتاب غارت، ج1، ص258و نهج البالغه، نامه 34 مويد اين 

قول مشهور است.
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ســالم بر شما...همانا من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم كه در روزهاى 
ترســناك نمي خوابد و در اوقات هراس انگيز از دشمن روى بر نمي تابد او از رزمنده ترين 
بندگان خدا...و او همان مالك بن حارث اشــتر است او به سان شمشيرى است كه دندانه 
تيزش، و تيــزى لبه اش، به كندى نگرايد زود از ميدان نگريزد و به هنگام رزم با متانت 
و سنگين است. انديشــه اى عميق و ريشه دار و صبر و تحملى نكو دارد پس سخنش را 

بشنويد و امرش را فرمان بريد...«
چون مالك آماده حركت شــد جاسوســان در عراق خبر حركــت مالك را به معاويه 
نوشتند. معاويه مي دانست اگر مالك به مصر پا نهد مصر از چنگ وى بيرون خواهد رفت 
لذا به دهقانى كه ماليات پرداز در منطقه قلزم بود پيغام فرستاد كه علي7 مالك اشتر را 
به طرف مصر فرستاده اگر شر او را از سر ما بردارى تا زنده هستى ماليات همان ناحيه را 
به تو خواهم بخشيد بنابراين هر چه مي توانى در قتل او چاره كن. آن گاه معاويه اهل شام 
را جمع كرد و به آنان گفت: همانا علي7، مالك اشتر را به سوى مصر فرستاده همگى 
گرداييد تا از خدا بخواهيم و دعا كنيم كه خداوند شر او را از سر ما كوتاه كند. آن گاه دعا 
كرد و همگى نيز با او دعا كردند.)معاويه با همين مقدس بازى ها مردم را فريب مي داد او 

در اينجا مي خواهد خود را اهل دعا و استجابت نشان دهد( 1
مالك اشــتر به سوى مصر بيرون شد تا به قلزم رسيد آن دهقان به استقبال او آمد بر 
وى ســالم كرد و گفت: من مردى از اهل شــام هستم و براى تو و يارانت خدمت كارم 
و خواســت تا مالك زكات او را حساب نمايد. مالك اشتر به خانه وى رفت. او خوراكى را 
كه با عسل مسموم كرده بود نزد مالك برد و چون مالك از آن خورد، او را در جاكشت، 
خبر شــهادت مالك به معاويه رســيد او مردم را جمع كرد و گفت: مژده باد بر شــما كه 
خداي تعالى دعايتان را اجابت كرد و شر مالك را از سر شما باز كرد و همگى با شنيدن 
اين خبر مسرور شده و به هم مژده مي دادند اما چون خبر شهادت مالك به امام علي7 
رسيد آهى بركشيد و بسيار افسوس خورد و فرمود: درود خدا، بر مالك كه هر چه داشت 
از او بود، او اگر از كوه بود البته بزرگترين ســتون و صخره آن بود و اگر سنگ بود همانا 

1. جهت اطالع خوانندگان از منابع اهل ســنت پرده اي از احواالت معاويه را مي آوريم جاحظ مي گويد: معاويه و 
مروان و يزيد با هم بزم شــبانه و آوازخواني و رقص و پايكوبي با نديمان )يكي از اين آوازه خوآن هاي آن سائب 
خاثر بود( خود داشــتند )الفوائد املجموعة، ص407 / العقد الفريد ج6، ص 58  انساب االرشاف ج5، ص33( براي 

مطالعه بيشتر به داستان 503 و 537 مراجع شود. 
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سنگ سختى بود. مالكا راستى كه بخدا سوگند، مرگ تو جهانى را ويران ساخت و مويه 
كنان بر چون تويى بايد مويه سر دهند، سپس فرمود: انالله و انا اليه راجعون و الحمد لله 
رب العاملني. ..خداونــدا من اين مصيبت بزرگ را به حســاب تو مي گذارم كه مرگ او از 

مصائب روزگار است... 1

   535 ـ زحمت كش بي بديل   

راوى حديــث مي گويد: علي7 را ديدم كه يك درهــم خرما خريدارى كرد و خود 
شــخصًا آن را حمل كرده و به منزل مي برد بعضــى از اصحاب از روى ارادت به رئيس 
مملكت عرض كردند: يا علي ! اجازه فرماييد آن را براى شــما بياوريم. حضرت در جواب 

فرمود: كسى كه عائله دارد به حمل متاع خود شايسته تر است.2

   536 ـ ستايش خالفت، تأسف از شهادت   

صعصعة بن صوحــان يكى از همراهان و پيروان دائمــي  علي7 بود. لذا هنگامي كه 
علي7 به خالفت رســيد خطاب به آن حضرت گفت: »زينت الخالفة و مازانتك و رفعتها 
و مارفعتك و هى اليك احوج منك اليها« يعنى: تو با قبول خالفت به آن زينت بخشــيدى 

و جالل دادى اما خالفت تو را زينت نبخشــيد و جالل نداد تو به خالفت رفعت دادى و 
مقامش را باال بردى ولى خالفت به تو رفعت و مقام نداد و تو را باال نبرد. خالفت به تو 

نيازمندتر است از تو به خالفت.
صعصعة بن صوحــان وقتى كه حضرت ضربت خورده بود و در بســتر آرميده بود به 
عيــادت امام آمد خطاب به آن حضرت عرض كرد »يرحمك الله يا امرياملؤ منني حّياً و مّيتاً، 
فوالله لقد كان الله ىف صدرك عظيامً و لقد كنت بذات الله عليامً« اى اميرمؤمنان، خدا تو را 

در زندگى و پس از مرگ رحمت كند، زيرا به خدا ســوگند كه خدا در نزد تو بزرگ بود و 
تو بشناسائيش كاماًل دانا بودى.

علي7 خطاب بــه صعصعة بن صوحان فرمود: »و انت يرحمك الله فلقد كنت خفيف 
املوونة كثري املعونة« تو را نيز خداوند رحمت كند كه مردى كم خرج و ســبكبار و بســيار 

1. امايل شيخ  مفيد، ص96.
2. مجموعه ورام، ج1، ص23.
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يارى كننده و كمك كار بودى.1 صعصعة جزء افراد معدودى بود كه در شــب شــهادت 
اميرالمؤ منين علي7 در تشــييع جنازه آن حضرت و مراسم تدفين او در دل تاريك شب 
شــركت كرد. صعصعة پس از پايان تدفين؛ كنار قبر مطهر علي7 ايستاد و يك دست 
روى قلب پر تپش خود گذاشت و با دستى ديگر مشتى از خاك قبر برداشت و بر سر خود 
ريخت و خطابه اى پر شور در جمع خاندان و ياران خاص علي7 ايراد كرد كه دو جمله 

زيباى آن را در اينجا ذكر مي نمائيم.
»فاسال الله ان یّمن علينا باقتفائنا اثرك و العمل بسريتك؛ از خداوند تقاضا مي كنم كه بر 

ما منت نهد و توفيق دهد كه پيرو تو باشيم و به سيره تو عمل كنيم.«
»فو الله لقد كانت حياتك مفاتح الخري و مغالق للرش؛ بخدا ســوگند زندگى تو درهاى 

خير را گشود و راه هاى شر و بدى را بست . «2

   537 ـ شروع خالفت   

ابوبكر در ســال دهم هجرت خليفه شــد و در سال 13 هجرى در 63 سالگى از دنيا 
رفت. در حالى كه 2 سال و 3 ماه و ده روز خالفت كرد3

پس از او عمر روى كار آمد و در اواخر ذى الحجه ى سال 23 به دست ابولؤ لؤ )فيروز 
ايرانى( كشــته شد و مدت خالفت وى ده سال و شش ماه و 4 روز بود. 4 عمر به هنگام 
تعيين خلفيه ى پس از خود دســتور تشكيل شورايى را داد كه نتيجه آن به سود عثمان؛ 
منوط به عمل كردن وى به ســيره پيامبر اسالم9 و سيره شيخين، تمام شد و عثمان 
در اوائل محرم ســال 24 هجرى تا ذى الحجه سال 35 هجرى خالفت كرد كه مجموعًا 

خالفت وى 12 سال چند روز كم به درازا كشيد. 5
در ســال 35 هجرى مردم اجماع بــر خالفت علي7 نمودند اول كارى كه حضرت 
پس از خالفت خود كرد عمال فاســق و فاجر عثمان و بنى اميه را عزل نمود از كســانى 
كه زير بار اين عزل ها نرفت معاويه بود او در زمان ابوبكر والى شــام شده بود. كه شرح 

1. بحارأالنوار، ج42، ص234 و259.
2. همان مدرك، ص 296.

3. مروج الذهب، ج2، ص298.
4. همان، ص304.
5. همان، ص331.
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حالش مفصل گذشــت اما نكته اي مهم اين كه ياران معاويه به او اميرمؤمنان مي گفتند 
طبق منابع اهل ســنت خديج مي گويد: معاويــه كنيزي)زني( خريد كه من او را عريان و 
لخت پيــش معاويه بردم معاويه در حضور ما بعضي حــركات خالف عفت را انجام داد 
و سپس آن زن كنيز را به عبداهلل  بن  ســعدة فزاري كه از دشمنان سرسخت امام المتقين 
علي7 بود هديه كرد تا او نســبت به كارش دلگرم تر شــود. 1 ســعدابي وقاص كه پدر 
عمرســعد قاتل امام حســين7 بود با اين كه خود يكي از اصحاب شورا بود و با علي7 
نيز بيعت نكرد و از حيث سياســي از معاويه هم مهم تر بود روزي با معاويه مواجه شد و 
به او گفت: الســالم عليك ايها الملك، يعني: درود بر تو اي پادشاه، معاويه به اوگفت: چرا 
به من اميرالمومنين نمي گويي او گفت: از اين راه و روشي كه تو به اين منصب و قدرت 

رسيدي اگر به من مي دادند آن را نمي پذيرفتم2
در پنج ســال خالفت موالى متقيان اميرالمؤ منيــن علي7 جنگهايى رخ داد كه به 

ترتيب عبارتند از:
1ـ جنگ جمل در سال 36 هجرى در بصره.

2ـ جنگ صفين در سال 36 و 37 هجرى
3ـ جنگ نهروان در سال 39 هجرى.

و باالخــره علي7 در ســال 40 هجرى توســط يكي از خوارج و اشــق الشــقياء 
ابن ملجم)لعنة الله عليه( به شهادت رسيد.

   538 ـ اى غمديــده، بــه ســوى ما شــتاب كن!!   

بانوى در خانه اميرالمؤ منين علي7 به خدمتگذارى همت مي گماشت به نام»ام موسى« 
او مسئوليت رسيدگى و نگهدارى فاطمه دختر آن حضرت7 را بر عهده داشت. اين زن 
چند روز پيش از شهادت علي7 شاهد گفتگويى ميان آن حضرت7 و دخترش ام كلثوم 

بوده است او اين گفتگو را چنين گزارش مي كند:
»شنيدم علي7 به دخترش ام كلثوم مي گويد: اى دختر عزيزم! من چنين مي بينم كه 

الفوائد  امللوك، ص29 /  اخالق  التاج يف  الكالميه، ص70 /  الجاحظ  رسائل  ج4، ص91 /  تهذيب دمشق،  تاريخ   .1
املجموعة، ص407. )شرح حال مختصر معاويه در داستان503 و 573 همين كتاب آمده است.(

2. تاريخ مدينه دمشق، ج17، ص324 / تاريخ يعقويب، ج2، ص217 / كتاب االربعني ما حوزوي، ص387 / النصائح 
الكافيه، ص195. )همه ي اين كتب از منابع اهل سنت است.(
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ديگر چندان همراه و همنشــين با شما نخواهم بود. ام كلثوم پرسيد: چطور مگر، اى پدر 
عزيز؟ حضرت فرمود: رسول خدا9 را در خواب ديدم كه با دست خويش غبار از چهره ام 
پاك مي كند و مي فرمايد: اى على! ديگر چيزى بر تو نيست، وظيفه ات را به پايان بردى.«

ام كلثوم با مشــاهده اين صحنه فريادى جانخراش ســرداد كه آن حضرت7 به او 
فرمود: اى دختر عزيزم! اين كار را نكن من رسول خدا9 را مي بينم كه با دستش به من 
اشــاره مي كند و مي فرمايد: اى على! به سوى ما بشتاب كه آنچه پيش ما است براى تو 

بهتر است. 1 بيش از سه روز نگذشته بود كه حضرت علي7 آن ضربت را خورد.

   539 ـ پناه آبروداران   

روزى دختــرى را در مســجد خدمت حضرت علي7 آوردند. پــدر و برادران دختر 
ناراحت بودند. پدر دختر به حضرت عرض كرد: يا علي! اين دختر من است و خواستگاران 
زيادى از اعيان و اشرف برايش پيداشده. لكن اخيراً پيش آمدى شده كه اسباب سربزيرى 
ما گرديده او حامله شــده در حالى كه باكره هم هســت به قابله مراجعه كرديم مي گويد 
باكره است ولى حمل هم دارد از ناچارى اين مسافت زياد را پيموده ايم تا شما مشكلمان 

را حل نماييد.
حضرت فرمود در مسجد پرده اي زدند. آن گاه حضرت به قابله فرمود: دختر را معاينه 
كن قابله خبر داد كه همانطورى كه مي گويند هســت، حضرت از خود دختر پرســيد كه 
خودت چه ســابقه دارى؟دختر قسم خورد و گريه كرد و عرض كرد: يا علي! من مرتكب 
معصيتى نشده ام. حضرت فرمود: االن مشكل را حل مي كنم )اين داستان دو روايت دارد( 
يك روايت اين است كه حضرت فرمود: مقدارى از اين سبزى هايى كه روى آب مانده و 
ســبز مي شوند بياورند،... مقدارى از آن سبزى ها را در ظرفى ريخته و حضرت فرمود: آن 
دختر برهنه روى آن بنشيند آن وقت آنچه بايد از او دفع شود خارج مي شود. اما به روايت 
دوم )ممكن اســت قضيه دو مورد مستقل باشد( حضرت به پدر دختر فرمود: در سرزمين 
شــما برف پيدا مي شــود؟ عرض كرد: بلى كوه هاى ما خيلى برف دارد. فرمود: مي توانى 
قدرى از آن برف ها را بياورى؟ عرض كرد: يا علي! از كوفه تا محلى كه ما هســتيم 250 
فرســخ اســت. هيچ قدرتى نمي تواند اين كار را بكند. حضرت فرمــود: بدون برف هم 

1. ارشاد شيخ مفيد.
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نمي شــود بلكه اين مشكل بوسيله برف حل خواهد شد. آن گاه حضرت فرمود: آرام باش 
كه خداوند قدرت خودش را ظاهر كرد و ســپس دســت واليت را دراز كرد و از كوه هاى 
شام برف آورد و در مسجد گذاشت. سپس فرمود: آن را پشت پرده در طشتى بريزند و به 
دختر بگوييد روى اين برف بنشيند و از او حيوانى كه 750 مثقال وزن دارد، دفع مي گردد 
يك وقت خبر دادند حيوانى كرم مانند بيرون آمده... حضرت از دختر سؤ ال كرد: آيا گاهى 
در آب هايى كه مانده و راكد بوده براى شنا و استحمام رفته بودى؟ دختر عرض كرد: بلى 
يا علــي! مكرر نزديك محلمان جايى بوده كه من هم در آن رفته ام. حضرت فرمود: بلى 
در آب رفته اى و آن جانور )زالو( در بدنت وارد شده و همانجا بواسطه خوردن خون رشد 

كرده بود در اينجا بود كه تكبير مردم بلند شد. 1

   540 ـ آغاز خالفت علي7   

كســانى كه امام علي7 را به عنوان خليفه مطرح كردند همگى ضد عثمان بودند. 
جناح طرفدار امام كه از انصار و قراء كوفه تشــكيل شــد و از حمايت صحابه برخوردار 
بودند آن چنان قوى بودند كه به طلحه  و  زبير مجال سربلند كردن نمي داد و نيز فرصت، 
داعيه خالفت را از سعدبن وقاص نيز گرفت. سعدبن وقاص درگير و دار حكميت مي گفت: 
كه او از همه كس به خالفت ســزاوارتر است. چون دســتى در قتل عثمان و فتنه هاى 
اخير نداشــته است. ليكن در برابر اصرار صحابه، امام علي7 در ابتدا از پذيرفتن زعامت 
جامعــه مســلمين خوددارى كرد. طبــرى از محّمد حنفيه نقل كرده كه پس از كشــته 
شــدن عثمان اصحاب نزد پدرم آمدند و گفتند كه ما ســزاوارتر از تو به خالفت كســى 
را نمي شناســيم. علي7 گفت: من وزير شما باشــم بهتر از آن است تا امير شما باشم. 
آنــان گفتند: جز بيعت با تو چيــزى را نمي پذيريم. آن حضرت گفت: كه بيعت او در خفا 
نمي تواند باشد و بايد در مسجد باشد ابن عباس مي گويد: ترس آن داشتم مبادا در مسجد 
بعضى برخاسته و ســخنى بگويند و يا كسانى كه پدر يا عموى خويش را در جنگ هاى 
رسول خدا9 از دست داده اند اعتراض كنند. باالخره علي7 به مسجد رفت و مهاجرين 
و انصار به مســجد آمدند و با او بيعت كردنــد به غير از بعضى مخالفان غير انصارى كه 

1. بحارأالنوار، ج9.
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عبارتند بودند از عبداهلل بن عمر و زيد بن ثابت و محمّدبن مسلمه و اسامةبن زيد كه همه از 
بهره مندان از نعمات خالفت عثمان بودند و مخالف ديگر حسان بن ثابت و كعب بن  مالك 
مســلمة بن مخلد و سعدبن ابى وقاص بودند. محمّد حنفيه مي گويد: همه انصار جز چند نفر 
بــا علي7 بيعت كردند. به روايت ابن اعثم امام در آغاز، از پذيرش بيعت خوددارى كرده 
و فرمود: كار را آن چنان متشــتت مي بينم كه قلب ها بر آن آرام نگرفته و عقل ها بر آن 
ثبــات ندارند آن گاه با مردم نزد طلحه رفت و از او خواســت خالفت را بپذيرد اما طلحه 
گفت: ســزاوارتر از تو به خالفت كســى نيست. نظير همين سخن با زبير نيز مطرح شد. 
ليكن آن ها كه هيچ زمينه اي را در خود نمي شــناختند به بيعت با امام راضى شــدند تا از 
اين طريق جايى براى خود دســت و پا كنند. البته اين دو هواى خالفت را در سر داشتند 
و كسى چون طلحه از حمايت عايشه نيز برخوردار بود بعضى از بستگان عثمان خواستند 
در بيعت با امام شرط كنند تا امام از آنچه از بيت المال در دست آن هاست صرف نظر كند 
اما امام ضمن مخالفت، فرمود: تنها حقى كه آنان بر عهده او دارند عمل به كتاب خدا و 
سنت رسول خدا9 است و اين آغاز خالفت نوراني چهار سال و نه ماه امام علي7 بود.

   541 ـ بيعت و بيعت شكنان   

احساس امام در موقع هجوم بيعت كنندگان اين بود كه در ميان اين فتنه هاى نوظهور 
و پيچيــده به علت عدم همكارى مردم نمي توان جامعه را به ســالمت رهبرى كرد. لذا 
در روز اول بيعت فرمود: مرا بگذاريد و ديگرى را به دســت آريد كه ما به ســوي كارى 
مي رويم كه در آن را رويه هاســت و رنگ هاي گوناگون دارد. دل ها در برابر آن برجاى 

نمي ماند و خردها بر پاي... . 1 
بعدها آن حضرت درباره روز بيعت چنين فرمود:

»تا آن گاه كه به خالفت عثمان برخاســتيد آمديد و او را كشتيد، روى به من نهاديد 
كه با من بيعت كنيد و من سرباز مي زدم و دستم را واپس داشته بودم با من به كشاكش 
پرداختيد تا دســتم را بگشــاييد و من مانع مي شدم و شما دســتم را مي كشيديد و من 
نمي گذاشتم پس بر سر من چنان ازدحام كرديد كه پنداشتم يا يكديگر را خواهيد كشت 

1. نهج البالغه، خطبه 92.
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يــا مرا و گفتيد كه بيعت مي كنيم چون جز تو كســى را نيابيم و جز تو به كســى رضا 
ندهيم... به ناچار با شما بيعت كردم...« 1

   542 ـ قبرم را مخفى كنيد...  

علــي7 را به خانــه آوردند همه مردم گرداگرد خانه امام جمع شــده بودند. تمامي 
 فرزندان آن حضرت اشك مي ريختند و امام7 آن ها را آرام مي نمود و آن ها را مي بوسيد.

كاســه شــيرى به دســت حضرت دادند. مقدارى از آن را نوشــيد و بقيــه را براى 
ابن ملجم)لعنة الله عليه( فرســتاد و مجددا سفارش او را كرد. امام دستمال زردى بر سرش بسته 
بود و بر بالشــت ها تكيه داده بود. اصبغ بن نباته مي گويــد: آنقدر صورت امام در اثر كم  
خونى زرد شده بود كه نفهميدم دستمال سر امام زردتر است يا صورت آن حضرت، آن گاه 
عده اى از اطبأ را حاضر كردند و ماهرترين آن ها كه اثيربن عمرو بود دستور داد گوسفندى 
را ذبح كردند و ُشــش )جگر ســفيد( آن را حاضر كردند آن گاه از ميان آن رگى را بيرون 
آورد و به ميان فرق شــكافته حضرت گذاشــت و بعد از لحظاتى آن را برداشت و چون 
ذرات مغــز حضرت را ديد گفت: يا علي! وصيت خود را بكنيد كه مداوا اثر ندارد. حضرت 
وصيت هاى خود را به امام حســن كرد و دســتور داد قبر او را مخفى نمايد تا دشــمنان 
آســيبى به قبر نرسانند. عرق بر پيشانى حضرت نشست آن گاه پايش را رو به قبله كرد و 

چشمانش را بست و گفت:
»اشهد ان ال اله االالله اشهد ان محّمدا عبده و رسوله«

و در آن لحظه به شهادت رسيد
امام حســن7 بدن پاك پدر را غســل و كفن كرد و در ميان نيزاري كه قباًل امام 
آدرس آنرا داده بود قبري حفر كردن كه در ميان آن سنگي بود و بر آن نوشته شده بود 
اين قبر را نوح پيغمبر براي علي7 وصي محّمد9 حفر كرده است. آن گاه مظلوم عالم 

علي7 را بخاك سپرد. 2

1. الغارت.
2. منتهي االمال.
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   543 ـ پايه هاى هدايت خراب شد   

يكى از ياران امام علي7 بنام حجربن عدى در نيمه شب 19 ماه رمضان در مسجد 
كوفه مشــغول عبادت بود كه صداى صحبت آهسته اشعث و ابن ملجم)لعنة الله عليه(  را شنيد و 
فهميد كه قصد ترور امام را دارند. حجر با عجله به طرف خانه ام كلثوم كه حضرت آنجا 
مهمان بود رفت تا امام را از قصد شــوم آن ها مطلع كند ولى در آن شــب حضرت از راه 
ديگرى به مسجد آمد و وقتى حجر به مسجد بازگشت كار تمام شده بود. روايت شده كه 

حضرت در آن شب اين جمالت را زياد تكرار مي كرد:
ـ  ىف املوت  بارك ىل  اللهم  ـ  العظيم  العىل  بالله  اال  والقوة  ـ الحول  انا لله و انا اليه راجعون 

استغفرالله ـ و...

و مرتب از اتاق بيرون مي رفت و به آسمان نگاه مي كرد و مي فرمود: به خدا قسم اين 
آن شبى است كه وعده شهادت در آن داده اند.

حضرت براى نماز صبح به ســوى مســجد رفت. ام كلثوم از امام خواست تا شخص 
ديگرى را براى اقامه نماز به مسجد بفرستد ولى حضرت فرمود: از قضاى الهى نمي توان 
فــرار كرد. هنگام خروج امام از خانه چند مرغابى كه در منزل بودند جلوى حضرت آمده 
و به سر و صدا پرداختند. حضرت سفارش رسيدگى به آن ها را به دخترشان نمود و چون 
خواســت از خانه خارج شــود قالب در به كمربند )يا عبــاي( حضرت گير كرد حضرت 
كمر خود را محكم بســت و گفت: اى على كمرت را ببند و براى مرگ آماده شــو، امام 
به مســجد آمد چند ركعتى نماز خواند. ســپس بر بام مسجد آمد و اذان گفت: آن گاه به 
صحن مسجد آمد و خفتگان را براى نماز بيدار كرد. ابن ملجم)لعنة الله عليه( بيدار بود ولى به رو 
خوابيده و خود را به خواب زده بود و شمشــير خود را در زير جامه خود پنهان كرده بود. 
حضرت به او فرمود: برخيز براى نماز و اين گونه نخواب كه اين خواب شيطان است. بعد 
فرمود: قصدى در خاطر دارى كه نزديك اســت آســمان ها از قصد تو فرو ريزد. حضرت 
به محراب رفت ابن ملجم )لعنة الله عليه(  كنار ســتونى در كنار محراب ايستاد و چون حضرت در 
ركعت اول ســر از سجده برداشت ابتدا شبيب شمشيرش را باال برد تا فرود آورد ولى به 
ســقف محراب گير كرد ولى فوراً ابن ملجم )لعنة الله عليه( با بيان شعار خوارج »لله الحكم يا عىل 
ال لك و ال الصحابك يعنى: حكم براى خداست نه براى تو و اصحابت،« شمشير را بر فرق 

حضرت زد. صداى امام علي7 بلند شد و فرمود: »بسم الله و بالله و عىل ملة رسول الله 



408

فزت و رب الكعبه« و بعد فرياد زد بگيريد ابن ملجم)لعنة الله عليه( را كه مرا كشت در همين حال 

صدايى بين زمين و آســمان از جبرئيل به گوش رسيد كه »تهدمت و الله اركان الهدى و 
انطمست والله نجوم السامء و اعالم التقى و انفصمت والله العروة الوثقى قتل ابن عم محّمد 

املصطفى قتل الوىص املجتبى قتل عىل املرتض والله سيداالوصياء قتله اشقى االشقيأ يعنــى: 

بخدا پايه هاى هدايت خراب شد نشانه هاى تقوا فرو ريخت، ريسمان نجات پاره شد پسر 
عموى پيامبر9 و جانشين او كشته شد. آرى على مرتضى7 كشته شد بد فرجام ترين 
انسان ها او را كشت،« اهل كوفه شيون كنان به سوى مسجد دويدند علي7 ديگر توان 
نماز خواندن با مردم را نداشــت. امام حسن7 بجاى پدر به نماز ايستاد و خود حضرت 
نشســته نماز خواند. ابن مجلم )لعنة الله عليه(  را در حالى كه مردم آب دهان بر او مي انداختند به 
حضور امام آوردند. امام با صداى ضعيفى به او فرمود: امر بزرگى مرتكب شــدى آيا من 
امام بدى براى تو بودم... آيا به تو احســان نكردم... ابن ملجم )لعنة الله عليه(  گريه كرد و گفت: 
»تنفذ من النار آيا تو نجات مي دهى كســى را كه اهل آتش اســت.«1 )معلوم نيست اين 

حرف ابن ملجم )لعنة الله عليه(  از روي راســتي باشــد چرا كه نقل هاي بعدي اين مطلب را تأييد 
نمي كند(2

   544 ـ بــه بهانــه دين، شــير دنيا را مي دوشــند   

ابن ميثم و ابن ابى الحديد نوشته اند: معاويه هنگام مراسم حج جمعى را به مّكه فرستاد 
تا مردم را به اطاعت او دعوت نموده و از يارى علي7 بازدارند و اينگونه در ميان مردم 
شــايع كنند كه امام7 قاتل و كشنده عثمان اســت يا اين كه به جهت كوتاهى كردن، 
در كمك به او، باعث خذالن و خارى عثمان گرديده اســت و هر كســى كه قاتل و يا 
خوار كننده خليفه شــده است براى خالفت شايستگى ندارد. آن ها وظيفه داشتند محاسن 
و نيكي هايــى از معاويه را به دروغ بين مــردم نقل كنند. امام علي7 نامه اى براى قثم 
استاندار مكّه فرستاد و او را از دسيسه معاويه مطلع كرد و از او خواست با تدبير عمل كند. 
مسلمانانى كه در ايام حج در مّكه جمع مي شدند عده اى از آن ها از مسائل سياسى كه در 
مركز حكومت اسالمي  اتفاق مي افتاد بى اطالع بودند لذا معاويه مي خواست زمينه را براى 

1. منتهي االمال.
2. بحارأالنوار، ج42، ص280.
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حكومت و رياست خود فراهم نمايد و مردم را با اين گونه تبليغ از يارى علي7 باز دارد.1

   545 ـ شب نوزدهم ماه رمضان   

علي7 در شــب 19 ماه مبارك رمضان ســال چهلم هجرى هنگام طلوع صبح از 
دســت ابن ملجم مرادى )لعنة الله عليه( ضربت خورد و چون ثلثى از شب 21 همان ماه گذشت به 

شهادت رسيد.
نحوه شــهادت امام اينگونه بود كه گروهى از خوارج در مّكه جلسات متعددى برگزار 
مي كردند يكــى از آن افراد عبدالرحمن  بن  ملجم  مرادى)لعنة الله عليه( بود. در يكى از جلســات 
گفته شــد، كه علي7 و معاويه باعث اختالف بين امت شده اند و اگر هر دو كشته شوند 
مردم از هر دوى آن ها آسوده مي شوند مردى گفت: به خدا قسم عمروعاص هم كمتر از 
آن دو نيســت بلكه اصل و ريشــه فتنه او مي باشد لذا قرار شد هر سه نفر در يك شب و 
يك ســاعت كار خود را به انجام رسانند. آن گاه شب نوزدهم ماه رمضان را براى اين كار 
تعيين نمودند. شمشيرهاى خود را مسموم نموده و به سوى كوفه محل خالفت علي7، 
شام مركز خالفت معاويه، مصر محل اقامت عمروعاص حركت كردند. ترور معاويه منجر 
به جراحت شــديدى در ران او شد امّا ناموفق ماند و عمر و عاص در آن شب قاضى مصر 
خارجة بن ابى حبيبه را بجاى خود به نماز فرســتاد و او بجاى عمروعاص به قتل رسيد اما 

ترور علي7 توسط ابن ملجم )لعنة الله عليه( در مسجد كوفه انجام شد. 2

   546 ـ تهديد و اندرز فرماندار   

عبداهلل بن عباس از طرف علي7 اســتاندار اهواز، فارس و كرمان بود )كه امروز سه 
استان بزرگ ايران به شمار مي روند( و زياد بن ابيه از طرف ابن عباس فرماندار بصره بود. 
علي7 كه سرپرست هر دو نفر بود كامال مواظب احوال آن ها بود و پيوسته نامه هايى در 
راهنمايى و اندرز آن ها مي نگاشت كه مبادا به كسى ستم كنند يا از مرز اخالق و قوانين 
اســالم خارج شوند. در اينجا ترجمه دو نامه از نامه هاى آن حضرت را كه به زياد نوشته 

شده ذكر مي كنيم.

1. بحارأالنوار، ج33، ص491.
2. منتهي االمال / بحارأالنوار، ج42، ص232 / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج6، ص113.
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علي7 چون از وضع روحى زياد و ضعف ايمانى او خبر داشــت و شــايد كم و بيش 
گزارش هايى هم از او به حضرتش رســيده بود در يك نامه سخت او را تهديد مي كند و 

در نامه ديگر نصيحتش مي نمايد. اما در نامه نخست نوشت:
اى زياد بن ابيه »براســتى به خدا سوگند ياد مي كنم اگر به من اطالع برسد كه نسبت 
به اموال عمومي  مســلمانان تجاوز و خيانت كرده اى، كم باشــد، يا زياد به جرم خيانت، 
ماننــد دزدان فرومايه تو را كيفر مي كنم بطورى كه پس از آن در اجتماع نتوانى قد علم 

كنى و باقيمانده عمر خويش را با ذلت و منفوريت بگذرانى.«1
و در نامه ديگر امام براى اين كه او را بســازد و شايد بتواند روح و فكر زياد بن ابيه را 

عوض كند و از درون او را اصالح نمايد برايش نوشت:
»هميشــه در زندگى خويش اعتدال و ميانه روى را رعايت كن و از زياده روى دورى 

نما و پيوســته فرداى خود را در نظر داشــته باش و بيش از مقدار ضرورى مصرف نكن 
و آنچه زياد مي آورى بفرســت براى روز نيازمنديت )روز قيامت(...توجه داشــته باش كه 

هر كس آنچه كشت كرده، مي برد و پاداش آنچه براى روز بازپسين فرستاده مي يابد.«2

   547 ـ عادل رئوف   

در زمان خالفت علي7 غالم ســياهى گناهى مرتكب شد. او را نزد علي7 آوردند. 
غالم به گناه خويش اقرار كرد. آن حضرت نيز دست او را قطع نمود. غالم هم بر خالف 
انتظار شروع به مدح و ثنا و تمجيد امام كرد. امام وقتى غالم را اينگونه ديد دست غالم 
را برداشــت و به جاى خود گذاشــت و آن گاه با دعايى به اذن خداوند دست غالم خوب 

شد. 3 در اين موقع علي7 فرمود:
ان لنا محبني لو قطعنا الواحد منهم اربا اربا...؛ يعنى: ما دوستانى داريم كه اگر يكى از 

آن ها را پاره پاره كنيم عالقه شــان به ما زيادتر مي گردد. و دشمنانى داريم كه اگر عسل 
به كامشان بريزيم نتيجه اى ندارد جز اين كه دشمنى آن ها درباره ما زيادتر مي گردد.

1. نهج البالغه صبحي صالح، ص377.
2. نهج البالغه، نامه21.

3. سفينة البحار، ج1، ص668.
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   548 ـ جايگاه سهل بن حنيف در نزد علي7   

در تاريخ طبرى و ســيره ابن هشام آمده اســت وقتى كه اميرالمؤمنين 7 در هنگام 
هجرت در قبا فرود آمد، نزد زنى به نام ام كلثوم، دختر »هدم« به مدت دو يا ســه شــب 
منزل گزيد. حضرت مي ديد كه نيمه هاى شــب، كسى در مي زند و ام كلثوم چيزى از او 
مي گيرد. حضرت از او ســؤ ال كرد؟ زن گفت: اين مرد، ســهل بن حنيف است و مي داند 
كه من كســى را ندارم. او شــبانه به بت هاى قومش حمله مي كند و آن را مي شــكند 
و چوب هايــش را بــراى من مي آورد و مي گويد: از چوب اين هــا براى آتش غذاى خود 
اســتفاده كن. از آن زمان حضرت امير7 به سهل بن حنيف احترام مي گذاشت 1 و بعدها 
زمانى كه حضرت علي7 عازم بصره شــد. سهل بن حنيف را در بيست و ششم ربيع االول 
به عنوان فرماندار مدينه منصــوب نمود. وقتى كه حضرت امير7 براى جنگ جمل به 
جانب بصره مي رفت به »ذى قار« كه رسيد عايشه طى نامه اى از بصره براى حفصه دختر 
عمر بن خطاب ـ كه در مدينه بود ـ نوشــت: اما بعد، به من خبر رســيده كه علي7 به 
»ذى قار« آمده اســت، در حالى كه مرعوب و خائف اســت، چرا كه عده ما زياد است. او 

مثل شــتر زخم خورده است اگر جلو بيايد، كشته مي شود و اگر عقب نشينى كند، قربانى 
مي شــود. حفصه دختر عمر از اين خبر، خيلى خوشحال شد و كنيزان خود را خواست كه 
آواز بخواننــد و به دايره بكوبند و در هنگام آواز خواندن بگويند: چه خبر؟ چه خبر؟ على 
رفته سفر ـ مانند ـ فرد زخم خورده )در ذى قار(، اگر جلو رود، كشته مي شود و اگر عقب 

نشينى كند، قربانى گردد.
ان تــقدم نــحر و ان تــاخر عــقر ماالخر ماالخر عىل كاالشقر بذى قار   

زنان طلقأ )آزاد شــدگان( بر حفصه وارد مي شــدند و اين آواز را مي شنيدند و اظهار 
خوشــحالى مي كردند. اين خبر به گوش ام كلثوم، دختر علي7 رسيد. بالدرنگ جلباب 
خود را پوشــيد و به صورت ناشناس، بر آن ها وارد شد و در جمع آن ها جامه را از صورت 
خود برداشــت. همين كه حفصه او را ديد، با شــرمندگى صورت خــود را برگرداند. اما 
ام كلثوم به او گفت: اگر امروز تو و عايشه، بر ضد پدرم، علي7 توطئه مي كنيد، قباًل همه 
عليه برادرش، پيامبر9 توطئه مي كرديد  و اين كار از شما دو نفر، تازگى ندارد تا  اين كه 

1. سفينة البحار، ج1، ص676 / درجات الرفيعه، ص389.
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خداوند درباره شما نازل كرد، 1  آنچه نازل كرد. حفصه گفت: كافى است. رحمت خدا بر تو 
باد آن گاه دستور داد نامه عايشه را از بين بردند و استغفار كرد. سهل بن حنيف كه در آن 
زمان والى مدينه بود، در اين باره اشــعارى سرود و گفت: »مردها در جنگ با مردها عذر 
دارند اما چه كار به زن ها و دشــنام دادن. آيا كافى است ما را آنچه به ما خبر رسيده؟ آيا 
براى تو )حفصه( خير است در هتك حجاب زنان پيامبر9 ؟! كسى كه او را از خانه اش 
بيرون كرده به گناه خود متوجه مي شود، زمانى كه سگ ها حوأب بر او پارس زنند، حاال 

نامه اى از او به ما رسيده: نامه اى شوم، زشت باد اين نامه!«
كـورازخـاكبـرسراخترگذاشتى2 اسالميادگارتوورنجهاىتوست 

   549 ـ شب زنده دار خائف   

نوف بن فضاله بكالى منســوب به قريه بــكال يمن و از قبيله حمير بود و ســعادت 
هم نشــينى و مصاحبت با علي7 نصيبش شده بود او در زهد و وارستگى و خصوصيات 
اخالقى به علي7 بسيار نزديك بود. او مي گويد: نيمه شبى علي7 را ديدم كه از بستر 
خواب برخاســته و به ستارگان آســمان مي نگرد به من فرمود: اى نوف خوابى يا بيدار. 
گفتم: بيدارم و به ســتارگان مي نگرم آن گاه امام به او فرمود: اى نوف، خوشــابه سعادت 
زاهدان و وارســتگان در دنيا و مشتاقان به سراى آخرت، آنآن كه زمين را آسايشگاه خود 
نموده و خاك زمين را بســتر خود ســاختند و آب آن را بجاى عطر پذيرفته اند و قرآن را 
شــعار خود و دعا را همچون لباس رويين قرار داده اند و دنيا را همچون شيوه مسيح7 
برگزيده اند. اى نوف داود )پيامبر( در چنين ســاعتى از شب دست به دعا به پيشگاه خدا 
برمى داشت و مي گفت: به راستى كه اين همان ساعتى است كه هيچ بنده اى در آن دعا 

نمي كند مگر اين كه دعايش به استجابت مي رسد... 3

1. ام كلثوم به آيات ســوره تحريم كه درباره حفصه نازل گرديده اســت اشاره كرد آن گاه كه حفصه راز پيامبر را 
فاش ســاخت و اذا اسرا النبي الي بعض ازواجه حديثا... نازل شــد تحريم/2. )الجمل ص32 / بحارأالنوار ج 32، 

ص90/ رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد ج14، ص13(
2. بهجتي.

3. نهج البالغه، حكمت 104.
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   550 ـ اختالف بزرگ   

اصبغ بن نباته روايت كرده: در يكي از روزهاي جنگ جمل در بصره ســوارى از لشكر 
بصــره بيرون آمــد و آيات اول ســوره نبــأ )عم يتسائلون عن النبأ العظيم( را مي خواند 
اميرالمؤمنيــن 7 جلو رفت و به او گفت: اى مرد آن خبر بزرگ را مي شناســى؟ عرض 

كرد: خير.
فرمــود: والله اىن انا بنا العظيم الذى هم فيه مختلفون كال سيعلمون حني اقف بني الجنة 
و النار...؛ بخدا قســم منم آن خبر مهم كه در من خالف كرديد بزودى خواهيد شناخت 

مرا آن وقتى كه ميان بهشــت و دوزخ بايستم و خاليق را قسمت كنم و به دوزخ گويم 
اين براى تو، آن ديگر براى من، بگير او را كه او از دشــمنان من اســت، و دست بدار از 
اين كه از دوســتان من اســت و به زودى خواهيد دانست كه من نبأ عظيم هستم در آن 
زمان كنار حوض كوثر بايستم و طايفه اى را از حوض كوثر برانم چنآن كه در دنيا شتران 
غريب را از كنار حوض آب برانند آن گاه امام به جنگ با او رفت و پس از آن كه آن مرد 

بصرى را به قتل رسانيد به جاى خود بازگشت. 4

   551 ـ علي7 و ميل به جگر   

روزى اميرالمؤمنين 7 اشــتها كردند كه جگر كباب شــده اى را با نان نرم بخورند. 
همين طور اين امر طول كشيد تا يك سال بر آمد و پيوسته حضرت اين اشتها را داشتند 
ولى ابراز نمي كردند پس از يك ســال در حالى كه روزى از روزها روزه بودند به حضرت 
امام حســن7 اين مطلب را گفتند. امام حســن7 براى آن حضرت غذاى مورد نظر را 

آماده كرد وقتى هنگام افطار رسيد ناگهان سائلى به در خانه آمد و درخواست غذا كرد.
علي7 فرمود: اى نور ديده من، اين طعام را بردار و به اين سائل بسپار، براى آن كه 
ما فرداى قيامت در صحيفه اعمال خود نخوانيم كه: شما طيبات خود را در زندگانى دنيا 

استفاده كرديد و در آن حيات دنى، از طيبات خود استفاده كرديد و بهره مند شديد. 5

4. تفسري جامع، ج7، ص321.
5. احقاف،20 / داستان از سفينة البحار، ج2، ص458.
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   552 ـ خداى مهربانتر از خودت   

اصبغ نباته )يكى از ياران مخلص علي7 گويد: در خانه على 7 مشــغول دعا بودم، 
پس از مدتى، علي7 از منزل بيرون آمد، مرا كه ديد فرمود: چه مي كنى؟ عرض كردم: 
دعــا مي كنم. فرمود: هر گاه مي خواهى دعا كنى بگو: »الحمد لله عىل ما كان و الحمد لله 
عىل كل حال ؛ سپاس خداوند را بر آنچه كه گذشت و سپاس او را بر هر حال« سپس دست 

راستش را بر شــانه چپ من گذاشت و فرمود: اى اصبغ! »لنئ ثبتت قدمك و متت واليتك 
و انبسطت يدك فالله ارحم بک من نفسك؛ اگــر در راه ديــن ثابت قدم بودى و واليت تو 

كامل شــد )يعنى امامت رهبران حق را قبول كردى و آن ها را دوست داشتى و دستت را 
گشودى و كمك به تهي دستان نمودي(« آن گاه خداوند از خودت، به تو مهربان تر است. 1

   553 ـ عدالت علي7   

على بن ابى رافع گفت: من عامل و كارگزار بيت المال حضرت علي7 و نويســنده او 
بودم. در بيت المال گردنبندى از مرواريد وجود داشت كه از بصره بدست آمده بود. روزى 
دختر آن حضرت كســى را نزد من فرســتاد و پيغام داد كه شنيده ام گردنبند مرواريد نزد 
تو است، آن را به صورت عاريه )امانت ( در اختيارم بگذار تا روز عيد قربان از آن استفاده 

كنم.
من پيغام دادم كه اگــر آن را به صورت عاريه مضمونه قبول مي كنى، تا در صورتى 
كه خســارتى، به آن وارد شود تاوان آن را بدهى، مي توانى از آن بهره گيرى. او پذيرفت 
و من نيز گردنبند را براى او فرســتادم. اتفاقًا اميرالمؤمنين 7 آن گردنبد را نزد دخترشان 
ديدند و آن را شــناختند و از او پرســيدند كه اين را از كجا آوردى؟ دختر جريان را گفت. 
حضرت مرا احضار كرد و چون نزدشان رفتم فرمودند: بدون اذن و رضاى مسلمان ها در 
بيت المــال آن ها خيانت مي كنى! عرض كردم: پناه بر خدا كه خيانتكار باشــم. فرمودند: 
پــس چگونه گردنبد را به دخترم داده اى؟ عرض كردم: به صورت عاريه مضمونه داده ام. 
فرمودنــد: همين امروز آن را باز پس گير و در جاى خود بگذار، واى بر تو، اگر از اين به 
بعد چنين كارى از تو ســر بزند هرگز تو را نخواهم بخشيد. اگر دخترم آن گردنبند را به 
صورت عاريه مضمونه )با ضمانت در مورد جبران خسارت هاى احتمالى( نگرفته بود اولين 

1. امايل شيخ مفيد، ص108/ بحارأالنوار، ج42، ص142.
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زن هاشمي  بود كه دستش بريده مي شد!
على بن ابى رافع گفت: چون عتاب و ناراحتى آن حضرت با من، به گوش دخترشــان 
رســيد نزد حضرت رفتند و گفتند: من دختر شما هستم... حضرت به او فرمود: دخترم به 
جهت هواى نفس خود از دايره حق بيرون مرو! مگر همه زنان مهاجر در عيد قربان چنين 

زينتى دارند كه تو مي خواهى داشته باشى؟!
ابى رافــع گفــت: پس از اين گفت و شــنود، من گردنبند را گرفتــم و در جاى خود 

گذاشتم. 1

   554 ـ خانه اى در محله فانى و كوچه هالك شدگان   

شــريح بن حارث، قاضى كوفه در زمان خالفت علي7 خانه اى براى خود به هشتاد 
دينار خريد اين موضوع به علي7 گزارش شد. امام او را خواست و فرمود: به من گزارش 

شده كه تو خانه اى به قيمت هشتاد دينار خريده اى و آن را قباله خود كرده اى.
شــريح در پاســخ گفت: درست گزارش داده اند. امام نگاه خشــم آلودى به او كرد و 
فرمود: اى شريح بزودى كسى )عزرائيل ( به سوى تو مي آيد كه نه به قباله ات مي نگرد و 
نه به امضاى آن؛ و نه به شهود و گواهان آن توجه مي نمايد، تو را از آن خارج مي كند و 
تنها تو را در گودال قبر مي گذارد... بعد حضرت ادامه داد: اى شريح، اگر هنگام خريدارى 
خانه نزد من آمده بودى قباله اى برايت مي نوشــتم... كه به خريدن خانه اى به يك درهم 

يا حتي بيشتر از آن نيز رغبتى نداشتى اما نسخه قباله اى كه من مي نوشتم اين بود.
»اين چيزى اســت كه بنده اى ذليل از مرده اى كه آماده كوچ اســت خريدارى كرده 
اســت، اين خانه اى اســت در سراى غرور و در محله فانى شــدگان و در كوچه هالك 
شوندگان قرار دارد اين ملك از يك سو به آفات و بالها اتصال دارد و سوى ديگرش به 
مصائب روى دارد و حد سومش به هوس هاى نفسانى و حد چهارم  آن به اغواى شيطان 
منتهى مي گردد... و شــاهد اين قباله عقل است آن گاه كه از سلطه هوس ها بيرون آيد و 

از بند دنيا پرستى آزاد گردد. « 2

1. فوائد الرضويه، شيخ عباس قمي ، ص701.
2. نهج البالغه، نامه3.
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   555 ـ سيماى شيعيان   

در يك شب مهتابى امام علي7 از مسجد كوفه بيرون آمد و به سمت صحرا حركت 
كرد، گروهى از مســلمانان به دنبال امام حركت كردند. امام ايستاد و به آن ها رو كرد و 

فرمود: من انتم؛ شما كيستيد؟ آن ها عرض كردند:
نحن شيعتك يا امرياملؤ منني؛ ما از شيعان تو هستيم اى اميرالمؤ منين

حضرت با دقت به چهره آن ها نگاه كرد و آن گاه فرمود: چگونه است كه سيما و نشانه 
شيعه را در چهره شما نمي بينم؟

آن ها پرسيدند: سيما و نشانه شيعه شما چگونه است؟ حضرت فرمود:
صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكأ، حدب الظهور من القيام، خمص البطون 

من الصيام، ذبل الشفاه من الدعأ، عليهم غرة الخاشعني.

»آن ها 1( زرد چهره گانند بر اثر بيدارى شــب. 2( خراب چشــمانند بر اثر گريه. 3( 
خميده پشت بر اثر قيام. 4( تهى دل بر اثر روزه. 5( خشكيده لب بر اثر دعا هستند و گرد 

تواضع و فروتنى بر آن ها نشسته است.« 1
تـاكـهبـستهامپـيمانباعلىعمرانى2 روزحشرمازعصيانكىهراسوپروائيست

   556 ـ مرد صالة و صيام و قيام   

خوارج به عنوان اعتراض به حكومت امام علي7 در مســجد كوفه جمع مي شــدند 
و در نماز جماعت آن حضرت شــركت نمي كردند و گاهى هم با شــعارهاى تند و زننده 
مخالفت خود را علنى مي ســاختند. روزى حضرت علي7 در نمــاز صبح بود و ابن كوا 
)يكى از منافقان مشــهور عصر امامت امام علي7( اين آيه را تالوت كرد، و لقد اوحى 
اليك و اىل الذين من قبلك لنئ ارشكت ليحبطن عملك و لتكونن من الخارسين؛ 3 به تو و همه 

پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك  شوى تمام اعمالت تباه مي شود و از زيانكاران 
خواهى بود.

هــدف او از خواندن آيه  فوق اين بود كه بــه كنايه در مورد قبول حكميت در جنگ 

1. ارشاد مفيد، ص114.
2. شيخ  بهايي.

3. سوره زمر ، 65.
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صفين به آن حضرت اعتراض كند.
امام7 براى احترام به قرآن، ســكوت كرد تا وى آيه را به پايان رســانيد، ســپس 
امام7 به ادامه قرائت نماز خود بازگشــت ولى ابن كوا، كار خود را دو مرتبه تكرار كرد، 
باز امام ســكوت كرد، و ابن كوا، براى سومين بار آيه را به گونه اى تالوت كرد تا به نماز 

او لطمه اى وارد نشود.
»فاصر ان وعدالله حق و ال يستخفنك الذين ال يوقنون؛ اكنــون كه چنين اســت صبر 

پيشــه كن كه وعده خدا حق اســت و هرگز كســانى كه ايمان ندارند تو را خشمگين 
نسازند. « 1

و اين اشــاره به مجازات دردناك الهى است كه در انتظار مخالفان و منافقان و افراد 
بى ايمان مي باشد. سرانجام امام سوره نماز خود را تمام كرد و به ركوع رفت.  2

بـندگىقـنبرشفـخرمنوآبـاىمن3  مظهركل،فاتحخيبر،اميرالمؤمنين

   557  ـ لذات دنيا چيست؟   

اميرالمؤ منين علي7 به عمار ياســر فرمــود: اى عمار! براي دنيا غم مخور كه تمام 
لذات دنيا شش چيز است.

مطعوم و مرشوب و ملبوس و منكوح و مشموم و مركب، اما شــريفترين طعام ها عسل 

است كه فرآورده زنبور مي باشد و بهترين مشمومات)عطرها( مشك است كه از خون آهو 
اســت و نفيس ترين مركب ها اسب است كه مردان بي شماري را برپشت خود به هالكت 
مي رســاند و بهترين مشروبات  آب  اســت كه تمام حيوانات از آن مي آشامند و نيكوترين 
ملبوســات ابريشم است و آن بافته كرمي  اســت. و منكوحات زنانند و آن ها وسيله دفع 
شــهوت هستند پس دنيا چه زيبايى دارد و چگونه مي شود به آن دلبستگى و تفاخر نمود 
ســپس حضرت فرمود: مصيبات دنيا بسيار است و مشــاربش، تيره و هيچ دوستى را با 

دوستى خود شريك و برخوردار نكند. 4
1. سوره روم ،60.

2. تهذيب، ج3، ص35.
3. جويا تبريزي.

4. العقد النضيد، ص45 / در بحارأالنوار، ج57 ، ص11 كلمه المســموع نيز اضافه شــده اســت و لذايذ دنيا هفت 
عنوان آمده و حضرت در توضيح كلمه المسموع مي فرمايد: المسموعات الغناء و الغناء والترنم و هواثم، وشنيدني ها 

عبارتند از آواز خواني و ترانه و غنا كه آن ها حرامند.
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   558 ـ سردار لشكر ضاللت   

روزى در دوران خالفت، حضرت علي7 در مســجد كوفه با اصحاب خود نشســته 
بودند. شــخصى گفت: خالد ابن عرفطه در وادى القرى )ســرزميني است در بين مدينه و 
شــام( از دنيا رفته اســت، حضرت فرمود: او نمرده و نخواهد مرد تا اين كه سردار لشكر 

ضاللت و گمراهى گردد و علمدار او حبيب بن عمار خواهد شد.
جوانى از ميان جمعيت عرض كرد: يا اميرالمؤمنين 7 من حبيب بن عمار هســتم از 

دوستان صميمي و حقيقى شما.
حضرت فرمود: دروغ نگفته ام و نخواهم گفت براســتى مي بينم خالد ســردار لشكر 
ضاللت و گمراهى گرديده و تو علمدار او هستى و از اين در مسجد )اشاره به باب ثعبان( 

وارد مي شويد و پرده پرچم شما به در مسجد گرفته و پاره خواهد شد.
ســال ها از اين خبر حضرت علي7 گذشــت. در دوره خالفت يزيد، عبيداهلل بن زياد 
والى كوفه شــد. او لشــكر فراوانى به جنگ حضرت سيدالشــهداء7 مي فرستاد همان 
افــرادى كه از حضرت علي7 خبر ضاللت خالد و علمدارى حبيب بن عمار را شــنيده 
بودند در مسجد كوفه حاضر بودند كه به ناگه صداى هلهله و هياهوى لشكريان برخاست 
)چون در آن زمان محل اجتماعات مساجد بود لذا لشكريان براى نمايش قدرت به مسجد 
مي آمدند( ديدند خالد بن عرفطه سردار لشكر گمراهى است كه قصد كربال و جنگ با امام 
حسين7 را دارد و از همان باب ثعبان وارد مسجد شد در حاليكه حبيب بن عمار علمدار او 

بود، موقع ورود به مسجد پرده پرچم به در مسجد گرفت و پاره شد. 1
مائيمودستودامنمعصوممرتضى2 فرداكههركسىبهشفيعىزننددست

   559 ـ علي7 در شهر بصره   

حضــرت علي7 خطبه اى در بصره ايراد فرمود و پس از حمد و ســتايش بر خداى 
َوَجلَّ و صلوات بر پيامبر7 و آلش فرمود: مدت هر چه دراز باشد باز كوتاه است. گذشته؛   َعزَّ
عبرت زندگان است و مرده؛ پند براى شخص زنده است ، ديروزى كه گذشته است برگشت 
ندارد و فردا هم مورد اعتماد كســى نيست... سپس فرمود: اى پيروان من شكيبا باشيد...

1. مقاتل الطالبيني، 108.
2. سعدي شيرازي.
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ما صبر بر طاعت خدا را آســانتر از صبر بر عذاب خداوند مي يابيم، بدانيد كه شــما 
عمرى محدود آرزويى بلند و نََفسى چند داريد سرانجام عمر تمام شود و دفتر آرزو بر هم 

نهاده شود و نََفس ها به پايان مي رسد.
آن گاه اشك از ديدگان مبارك آن حضرت جارى شد و اين آيه1 را تالوت نمود. »براستى 

نگهبانانى بر شما گمارده شده، نويسندگانى گرامي ، مي دانند كه چه مي كنيد.«2

   560 ـ اسم اعظم خداوند   

حضرت علي7 مي فرمايد: در شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر را در خواب ديدم 
از او خواســتم به من چيزى ياد دهد كه به كمك آن بر دشمنان پيروز شوم. خضر گفت: 

»يا هو يا من ال هو اال هو«

پــس هنگامي كه صبح شــد جريان خوابم را خدمت رســول اكرم9 عرض كردم، 
حضرت فرمود: اى على اســم اعظم به تو تعليم شده اســت و اين جمله در جنگ بدر، 
ورود زبــان من بود... و در جنگ صفين نيز عمار ياســر به حضرت امير7 عرض كرد: 
يا علي! اين جمالتى كه به طور كنايه زير زبان مي گويد چيســت؟ حضرت فرمود: اســم 
اعظم خداوند و ســتون توحيد است، ســپس خواند آيه شهدالله انه ال اله اال هو... و آخر 
سوره الحشر ســپس آن حضرت از مركب خود پايين آمد و چهار ركعت نماز خواند قبل 

از زوال ظهر. 3

   561 ـ خطبه امام على در كوفه 7  

چون علي7 بر اصحاب جمل پيروز شد در روز دوشنبه دوازدهم ماه رجب سال 36 
از بصره وارد كوفه شد اشراف مردم و اهل بصره همراهش بودند مردم كوفه همراه قراء 
و اشــراف و بزرگان خود امام را اســتقبال كردند و وى را به شهر دعوت كردند و عرض 
نمودند: اى اميرمؤمنــان كجا فرود مي آيى؟ آيا به كاخ وارد مي شــوى؟ حضرت فرمود: 
به كاروانســراى )رحبه( 4 در مي آيم. آن گاه به آنجا رفت، ســپس از آنجا پياده به مســجد 

1. سوره انفطار، 11.
2. امايل صدوق، مجلس 23.

3. توحيد صدوق، ص89.
4. نام محله اي در كوفه.
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رفت، بعد دو ركعت نماز خواند و به منبر رفت و خداى را ســپاس و ســتايش كرد و بر 
پيامبرش9 صلوات فرستاد و گفت:

»اما بعد! اى مردم كوفه شما را تا بدآن گاه كه تبديل و تغييرى نيافته بوديد در اسالم 
فضل و مزيتى بود. من شــما را به حق خوانــدم و پذيرفتيد )ولى( به ناروا آغاز كرديد و 
دگرگونه شــديد. هال! به راســتى مزيت شما در آنچه ميان شــما و خداوند مي گذرد در 
)اجراى( احكام و اعطاء اســت. پس شــما براى آن كس كه دعوتتــان را پذيرفت و به 
دينتان درآمد نمونه ايد. هال! ترسناك ترين چيزى كه من بر شما از آن بيم دارم پيروى از 
هوى كه )آدمي را( از حق باز مي دارد و درازى آرزو كه آخرت را از ياد مي برد... پس شما 
فرزندان آخرت باشــيد. امروز كردار است و حسابى نيست، و فردا حساب است و كردارى 

نيست...«1

   562 ـ اسراف در قتل   

مالك بن حبيب فرمانده شــرطه و رئيس نيروى نظامي حضرت بود. حضرت در پاسخ 
حرف او كه اجازه قتل مردان كوفى كه در حمايت حضرت امير7 برنخاستند فرمود:

منزه اســت خدا، آى مالك، از اندازه در گذشــتى و از حد تجاوز كردى و در تندروى 
غرقه شــدى، گفت: يا اميرمؤمنان7 مقدارى سخت گيرى در برخى از كارها آدمي  را از 

سازش با دشمنان بى نياز مي سازد.
علي7 گفت: اى مالك چنين نيســت، خداوند حكم خود را داده كه قتل نفســى در 
برابر نفســى است پس چه جاى ظلم و ستمكارى! او فرموده است »من قتل مظلوما فقد 
جعلنا...؛ كســى كه مظلوم كشته شــود ما بر ولى او حكومت تسلط بر قاتل را داديم در 

)مقام انتقام( قتل اسراف نكنند كه او از جانب ما مؤ يد و منصور خواهد بود«2
و اسراف در قتل آن است كه كسى را كه هيچ يك از كسان تو را نكشته است بكشى 

و خداوند )ما را( از آن بازداشته و آن ظلم است.3

1. پيكار صفني. نوشته نصر بن مزاحم اين كتاب از حيث تاريخي كتاب بسيار معتبري است.
2. بنى اسرائيل، 33.

3. پيكار صفني، نصر بن مزاحم.



421

   563 ـ آداب مسافرت   

امام صادق7 فرمود: روزى حضرت علي7 با يكى از كفار اهل ذمه 1 در راه همراه 
شــده بود آن كافر ذمي   از حضرت پرســيد به كجا مي روى؟ حضــرت فرمود: به كوفه 
مي روم. مقدارى از راه كه ســپرى كردند بر سر دو راهى رسيدند اما اميرالمؤمنين 7 راه 
كوفــه را رها كرد و به دنبال آن كافر رفته و راهى را كه او مي رفت ادامه داد. شــخص 
كافر پرســيد: مگر به كوفه نمي رفتى؟ حضــرت فرمود: چرا. گفت: راه كوفه از آن طرف 
بود. حضرت فرمود: مي دانم. او گفت: اگر مي دانى كه راه كوفه از آن طرف است پس چرا 
همراه من مي آيى؟ حضرت فرمود: پيامبر9 ما دستور داده كه حق دوستى و همراهى را 
بجاى آوريم و همسفر خود را تا مقدارى از راه، همراه خود را بدرقه كنيم، آن كافر گفت: 
آيا واقعا پيغمبر بر شما چنين دستورى داده است؟ حضرت فرمود: آرى. كافر گفت: پس به 
جهت همين اخالق نيكو و بزرگوارانه است كه اين همه مردم پيرو او شده اند. كافر اين را 

گفت: و با حضرت به كوفه آمد و چون دريافت كه او حضرت علي7 است مسلمان شد. 2

   564 ـ مادرش كيست؟   

اعراب در زمان پيامبر9 و بعد از، آن حضرت، با نهايت حرص مي كوشــيدند كه بر 
پسران خانواده ى خود بيفزايند پسرى بدنيا آمده بود و دو زن كه هر دو آن ها در يك خانه 
بسر مي بردند سر نوزاد بدعوا افتادند و هر يك ادعا داشتند كه اين طفل را او زاييده است 
و اين ديگرى است كه مي خواهد فرزند او را بربايد. علي7 بر مسند شرع قرار داشت، آن 
دو زن قنداق بچه را بدست گرفتند و كودك را جلوى اميرالمؤمنين 7 و اصحاب بر فرش 
مسجد خوابانيدند و هر دو به جيغ و داد افتادند و هر دو مي گفتند يا على! اين كودك مال 
من است و بي آن كه به علي7 مجال سخن دهند، پشت سر هم براى اثبات دعوى خود 
منطق و برهان مي آوردند. امام7 همچنان خاموش بود بعد از مدتى كه زن ها ســاكت 
شــدند امام به قنبر فرمود: برخيز شمشير مرا بياور. يكى از آن دو زن با هراس و حيرت 

گفت: يا اميرالمؤمنين 7 شمشير براى چه؟
حضــرت فرمود: براى اين كه به يــك ضربه اين كودك را دو نيم كنم نيمي    را به تو 

1. كافري كه با پرداخت جزيه )نوعي ماليات( تحت حمايت حكومت اسالمي قرار مي گيرد.
2. محجه البيضاء، ج3.



422

و نيم ديگر را به طرف دعوى تو بدهم. آيا براى حل و فصل اختالف شــما اين كار بهتر 
نيســت. زن كمي  فكر كرد و گفت: من رضا دارم يا علي! ولى زدن ديگر فرياد كشيد، نه 
يا اميرالمؤمنين ! من از حق خود گذشــتم و بر اين طفل، شمشير نگذارد كه من مادرش 
نيســتم. مادرش همين زن اســت بچه را به او بدهيد. علي7 تبسمي فرمود و گفت: نه 
همين تو، مادر اين بچه هســتى كه از حق مادرى خود چشم پوشيدى. برخيز فرزندت را 

به سينه ات بفشار. برخيز كه اين كودك فرزند تست. 1

   565 ـ جايگاه قيامتى ابوطالب 7  

امام حسين7 نقل مي كند، پدرم علي7 در رحبهـ  ميدان معروف كوفهـ  نشسته بود 
و مردم به گردش حلقه زده بودند مردى برخاست و به علي7 گفت: اى اميرمؤمنان7 

تو در چنين مقام ارجمندى از ناحيه خداوند هستى، ولى پدرت در آتش دوزخ است؟
اميرمؤمنــان فرمــود: »فض الله فاك، و الذى بعث محّمداً بالحق نبياً لو شفع اىب يف كل 
مذنب عىل وجه االرض لشفعه الله...؛ خــدا دهانت را بشــكند؛ ســوگند به خداوندى كه 

محّمد9 را به حق به پيامبرى برانگيخت اگر پدرم از همه گنهكاران زمين شفاعت كند 
خداوند شفاعت او را مي پذيرد.«

ســپس فرمود: آيا پدرم در آتش است و پسر او تقســيم كننده بهشتيان و دوزخيان 
است؟ ســوگند به پيامبر9 نور ابوطالب7 در روز قيامت نورهاى همه خالئق را تحت 
الشعاع قرار مي دهد جز نور محمّد9 و فاطمه 3 و حسن و حسين 8 و امامان معصوم 
از فرزندانش. آگاه باشيد كه نور ابوطالب7 از نور ما است كه خداوند دو هزار سال قبل 

از آفرينش آدم7 آن را آفريده است. 2

   566 ـ امير، امين   

عصر خالفت امام علي7 بود، شــبى مقدارى امــوال از بيت المال را به محضر امام 
علي7 آوردند. علي7 به مأموران حاضر فرمود: اين مال را تقســيم كنيد و به مستحق 
برسانيد، عرض كردند: شب است تقسيم آن را تا فردا تأخير بيندازيد. امام علي7 فرمود: 

1. فضائل ابن شاذان، ص56 / ارشاد، ج1، ص205.
2. الغدير، ج7، ص386.
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آيا شما قبول مي كنيد كه من تا فردا زنده باشم؟ آن ها گفتند: اين كار در دست ما نيست. 
آن گاه فرمود: بنابراين تأخير نيندازيد. آن گاه شمعى آورده و روشن كردند و همان شب در 

پرتو روشنى آن شمع به تقسيم اموال پرداختند. 1

   567 ـ بيعت قلبى   

در حديثى چنين آمده اســت كه در اثناء جنگ صفين مردم دســته دسته از اطراف 
مي آمدنــد و با اميرالمؤمنين 7 بيعت كرده و به ســپاه آن حضرت مي پيوســتند. روزى 
حضرت فرمود: كه امروز صد نفر مي آيند و با من بيعت مي كنند. نود و نه نفر آمدند و روز 
بلند شــد و وقت آن رسيد كه حضرت براى اســتراحت بروند اما همچنان در آفتاب گرم 
نشسته و انتظار مي كشيدند. ابن عباس مي گويد: شبهه اى براى من پديد آمد زيرا تاكنون 
هــر چه آن حضرت فرموده بودند تخلف نپذيرفته بود، حضرت همچنان منتظر بودند كه 
اويس قرنى از راه رســيد ظاهراً ابتدا حضرت را نشــناخت سؤ ال كرد و حضرت را به او 
نشــان دادند وقتى به خدمت آن حضرت رسيد فرمودند: براى چه آماده اى؟ عرض كرد: 
براى اين كه با شــما بيعت كنم. فرمود: به چه بيعت كنى؟ عرض كرد، »مبهجتي« يعنى با 
ســويداى قلب خود، آن گاه با دو دست خود با آن حضرت بيعت كرد و اين امر منحصر و 
مختص به خود او بود زيرا باقى مردم با يك دست بيعت مي كردند و سپس آن بزرگوار با 
دو شمشير يكى در دست راست و ديگرى در دست چپ جهاد كرد تا شهيد شد ديگران 
سپر را به دست چپ مي گرفتند تا خود را حفظ كنند اما اين بزرگوار تمام همش علي7 

بود و از خود در جنگ خبرى نداشت.

   568 ـ فرمانده دانا   

عدى بن حاتم مي گويد: در جنگ صفين از حضرت علي7 شــنيدم كه با صداى بلند 
فرمود: سوگند به خدا حتما معاويه و اصحابش را به قتل مي رسانم. ولى در آخر گفتارش 
آهســته فرمود: انشــاءاهلل، من نزديك آن حضرت بودم به آن حضرت عرض كردم: اى 
اميرمؤمنان7 تو ســوگند ياد كردى كه معاويه و يارانش را مي كشى، ولى آهسته گفتى 
 ان شاءاهلل. علي7 فرمود: )ان الحرب خدعه ( البته جنگ يك نوع خدعه است؛ من در نزد 

1. بحارأالنوار، ج41، ص107.
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مؤمنان دروغ نمي گويم خواستم يارانم را بر دشمنان بشورانم و روحيه بدهم.
بدان كه وقتى خداوند موسى7 را همراه با برادرش به سوى فرعون فرستاد؛ فرمود: 
»اى موســى و هارون نزد فرعون طاغى برويد با نرمش با او سخن بگوييد شايد متذكر 

شود و يا از خدا بترسد«1
با اين كه خداوند مي دانســت كه فرعون نه متذكر مي شود و نه از خدا مي ترسد ولى 
اين فرمان خدا از اين رو بود كه موسى را براى رفتن نزد فرعون آماده؛ و تشجيع بيشترى 

كرده باشد. 2

   569 ـ نفرين علي7   

شــب جمعه و شــب نوزدهم ماه رمضان ســال 40 هجرت، آخرين شب عمر امام 
علي7 بود، امام حسن7 مي گويد: همراه پدرم علي7 به سوى مسجد رهسپار شديم 
پدرم به من فرمود: پســرم امشب لحظه اى چرت مرا فرا گرفت در هماندم رسول خدا9 
بر من آشــكار شد. عرض كردم: اى رسول خدا چيست اين مصائبى كه از ناحيه امت تو، 

به من رسيده است؟ آن ها به راه عداوت و انحراف افتاده اند.
رسول اكرم9 به من فرمود: اُْدُع َعلَيهم؛ آن ها را نفرين كن. من آن شب در مورد اين 

امت )منحرف ( چنين نفرين كردم:
اللّهم اَبْدلنى ِبهم َخرياً ِمنُهْم َو اَبَْدلَُهْم ىب َمْن ُهو رشَّ مّنى؛ خدايــا به عوض آن ها، ديدار 

و همنشين با خوبان را، نصيب من گردان و به عوض من، بدان را بر آن ها مسلط كن.3
سحرگاه همان شب نفرين امام علي7 به استجابت رسيد.

   570 ـ نهى از گريه كردن بر شهيد   

جنگ صفين بزرگترين جنگ دوره خالفت امام على 7 بود در اين جنگ بسيارى از 
ســپاه علي7 به شهادت رسيدند بعد از اتمام جنگ كه علي7 از جبهه به سوى كوفه 
مي آمد از كنار خانه هاى قبيله شــبا، مي گذشت حضرت شنيد كه گريه زن هاى آن قبيله 

1. سوره طه، 43 و 44.
2. وسائل الشيعه، ج11، ص102.

3. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج6، ص121.



425

براى شهيدانشان بلند است، در اين هنگام يكى از سران اين قبيله بنام حرب بن شرحبيل 
به حضور علي7 آمد آن حضرت به او فرمود: چنآن كه دريافته ام زنان شما بر شما چيره 

شده اند آيا آن ها را از اين شيون و گريه نهى نمي كنيد و باز نمي داريد. 1

   571 ـ روباهى در چنگ شير   

معروف اســت كه در جنگ صفين »عمر و عــاص« )دومين نفر از حكومت معاويه كه 
حيله گرى ناپاك بود( به ميدان جنگ آمد، امام علي7 به او حمله كرد او خود را سخت 
در تنگنا ديد لذا پا به فرار گذاشــت ولى مشــاهده كرد كه علي7 مثل برق توفنده به 
سوى او مي آيد، خود را به زمين انداخت و يك پاى خود را بلند كرد و عورتش كشف شد، 
علي7 از او رو برگرداند و او با اين حيله فرار كرد. مدت ها از جنگ صفين گذشت، روزى 

عمر و عاص نزد معاويه آمد معاويه تا او را ديد خنديد، عمر و عاص گفت: چرا مي خندى؟
معاويه گفت: به ياد شمشــير پسر ابوطالب7 افتادم كه در باالى سر تو قرار گرفته 
بود، تو با حيله آنچنانى از دست او گريختى. )عمروعاص براي فرار شلوار خود را از پا در 

آورد و خود را عريان كرد.(
عمر و  عاص گفت: اى معاويه آيا مرا ســرزنش و مســخره مي كنى؟ بلكه عجيب تر از 
اين روزى بود كه علي7 تو را به مبارزه طلبيد تو رنگ باختى و تعادل خود را از دســت 
دادى و حنجره ات باد كرد، ســوگند به خدا اگر به ميدان علي7 مي رفتى گوش هايت از 
شدت درد مي سوخت و فرزندانت يتيم مي شدند و سلطنتت فرو مي پاشيد آن گاه اشعارى 
خواند. معاويه گفت: آرام باش و ادامه نده. عمر و  عاص گفت: خودت باعث شــدى كه من 

اين مطالب را بگويم. 2

   572 ـ راه شناخت منافق  

پيامبر اســالم 9  به علي 7 فرمود: » ال يحبك االمؤمن و اليبغضك االمنافق« يا عيل! 
دوست نمي دارد تو را جز مؤمن و مبغوض نمي دارد تو را جز منافق3

ابوســعيدخدري از علماي قديمي اهل سنت است او مي گويد: ان كّنا لنعرف املنافقني 

1. نهج البالغه، حكمت322.
2. الغدير، ج2، 162.

3. صحيح مسلم، ج1، ص60 / سنن الرتمذي، ص3736.
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ببغضهم علياً يعني: ما منافقان را از كينه آن ها به حضرت علي7 مي شناختيم.1

اما طبري تاريخ نويس بزرگ اهل ســنت مي نويســد: معاويه وقتي مغيره را بر كوفه 
اســتاندار كرد او را احضار كرد و به او گفت: به تو سفارش هايي مهم دارم و هرگز از اين 
تذكر خودداري نمي كنم اّما تو هرگز دشنام به علي و بدگويي او را فراموش نكن و ترحم 
برعثمان و اســتغفار براي او و دور كردن ياران علي از خود را و مدح پيروان عثمان را و 
نزديك داشــتن آن ها برخود را فراموش مكن2 لذا مغيره نيز در تمام مدت ماموريت خود 
دســتور معاويه را اجراء كرد و در خطبه ها به امام علي7 دشنام و جسارت مي كرد ذهبي 
كه از علماي بزرگ و قديمي اهل ســنت است مي نويسد: كان املغريه ينال يف خطبته من 
عيل7 و اقام خطباء ينالون منه يعني: مغيره در خطبه نماز جمعه خود از علي7 بدگويي 

مي كرد و او را دشنام مي داد3 و جابربن عبداهلل انصاري صحابي بزرگ رسول خدا9 نقل 
مي كنــد كه: ما كنا نعرف منافقي هذه االمة اال ببغضهم علياً يعني: ما منافقان اين امت را 

نمي شناختيم مگر از راه دشمن و بغض آن ها نسبت به علي7 .4

   573 ـ معرفي چهره اي حيله گر  

ســبط ابن جوزي كه از علماي بزرگ اهل سنت است مي نويسد: هنگامي كه حضرت 
علي7 در منطقه نخيله اردو زد نامه اي توســط اصبغ بن نباته براي معاويه فرستاد اصبغ 
مي گويد: جمعي از جمله عمروعاص نزد معاويه نشسته بودند كه نامه حضرت علي7 را 

به معاويه دادم معاويه گفت: چرا علي قاتالن عثمان را تحويل نمي دهد؟
گفتم: اي معاويه: ال تعتل بقتلة عثامن فانك ال تطلب اال امللك و السلطان...

يعني: بهانه و عذر نياور و قتل عثمان را دست آويز و بهانه مكن تو با اين شعار دنبال 
دست يا بي به تاج و تخت و سلطنت و پادشاهي هستي براستي، تو اگر اراده و قصد ياري 
و كمك به عثمان را داشــتي مي توانستي تا زنده بود او را ياري كني ولكن عمداً فرصت 
سوزي و وقت كشي كردي تا او كشته شود و تو قتل او را سكوي پرش براي رسيدن به 

1. سنن ترمذي، ص3717.
2. تاريخ االمم وامللوك، ج 2، ص112.

3. سري اعالم النبالء، ج3، ص31.
4. استيعاب، ج4، ص41.
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دنيا و ســلطنت خود قرار دادي.1 جالب تر اين كه در كتب قديمي اهل ســنت نام قاتالن 
عثمــان آمده و حتي نام معاويه و عمروعاص نيز جزء اين قاتالن ديده مي شــود جهت 
رجوع: كتاب االستيعاب ج3ص326، ج2ص383، ج1ص423، ج3ص9، و كتاب المعارف 
ص282 و تاريخ االســالم)الخلفاء(ص456، ص600، ص459، ص567 و معاويه صرفًا 
براساس خون عثمان كه طبق مدارك معتبر، خود و يارانش در آن شراكت داشتند جنگ 
صفين را بر پا كرد لذا بســياري از علماي بزرگ اهل سنت جنگ معاويه با امام علي7 
را مردود دانســته و حــق را به امام علي7 دادند جهت مطالعه مدارك آن به داســتان 

شماره503 از همين كتاب استفاده شود.2

   574 ـ تروريست نادم   

اصبغ بن نباته مي گويد: صبح زودى به همراه علي7 نماز خواندم، سپس ناگهان ديدم 
مردى وارد شد كه معلوم بود مسافر است، به حضور علي7 رسيد. علي7 به او فرمود: 
از كجا مي آيى؟ عرض كرد: از شــام. علي7 فرمــود: براى چه كارى به اينجا آمده اى؟ 
خــودت مي گويى يا من بگويم؟ او عرض كرد: اى اميرمؤمنان7 خودت بفرما. علي7 
فرمود: در شام معاويه اعالم كرد هر كسى برود و على را بكشد ده هزار دينار به او جايزه 
مي دهم. شــخصى حاضر شــد تا اين كار را به انجام رساند ليكن وقتى به خانه اش رفت 
پشيمان شد و با خود گفت من پسر عموى رسول خدا9 و پدر فرزندان رسول خدا9 را 
نخواهم كشــت. روز ديگر معاويه ده هزار دينار بر رقم قبلى افزود و اعالم كرد هر كس 
علي7 را بكشــد 20 هزار دينار جايزه دارد مرد ديگرى اين كار را قبول كرد ولى او نيز 
در عاقبت كار خود فكر كرد و پشــيمان شد. روز بعد معاويه سى هزار دينار جايزه قرار داد 
و تو بخاطر اين جايزه اين كار را قبول كردى و اينك خود به قصد كشــتن من به اينجا 
آمده اى و تو از فاميل حمير هســتى. شخص تروريست به اين مطلب اقرار كرد. علي7 
به او فرمود: اكنون چه تصميم دارى؟ او گفت: پشيمان شدم و اكنون مي خواهم به شام 
برگردم. حضرت به غالمش قنبر فرمود: وســايل سفر او را تكميل كند و آب و غذا به او 

1. تذكرة الخواص، ص83 / مناقب خوارزمي، ج240  ، ص205.
2. طبق نقل منابع در جنگ 120000 نفر كشــته شــدند براي شناخت بهتر معاويه به داستان 503 و 534 و537 

همين كتاب مراجعه شود.
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بدهد و او را روانه شام كند آن مرد با كمال شرمندگى به سوى شام برگشت . 1

   575 ـ محمّد حنفيه يا حيدر ثانى   

جنگ صفين بود درگيرى شديد بين سپاه علي7 با سپاه معاويه جريان داشت يكى 
از قهرمانان ســپاه معاويه به نام كريب 2 به ميدان تاخت و چند نفر از سپاه علي7 را به 
شهادت رسانيد. حضرت علي7 وقتى كه آن منظره را ديد طاقت نياورد و مانند برق به 
ســوى ميدان رفت و با يك ضربه كريب را از اســب بر زمين انداخت و او را به هالكت 
رســاند، آن گاه امام علي7 به پايگاه خود بازگشت و چون مي دانست شجاعان ديگرى 
از سپاه دشمن براى انتقام خون كريب به ميدان مي آيند به پسرش محّمد حنفيه فرمود: 
برو در ميدان مراقب دشمن باش و بجاى من بايست، محمّد حنفيه كه در شجاعت حيدر 
ثانى بود به ميدان تاخت و هفت نفر از شجاعان دشمن را يكى پس از ديگرى كه براى 

خون خواهى خون كريب به ميدان تاختند، به خاك هالكت افكند.

   576 ـ توانمردى شيرزرد   

معاويه در دوران خالفت علي7 در شام حكومت مي كرد و خود را براى جنگ صفين 
آماده مي كرد. در سال 36 قمرى قبل از جنگ نامه هاى متعددى بين علي7 و معاويه رد 
و بدل شد. روزى يكى از آزاد مردان بنام اسود بن عرفجه در مجلس معاويه فرياد زد: اى 
معاويه اين چيست كه هر روز نقشه ريزى مي كنى؟ گاهى  نامه مي نويسى گاهى مردم را با 
نامه هايت مي فريبى، گاه شرحبيل )يكى از سران( را براى تحريك مردم مأمور مي كنى. 

بدآن كه اين كارها سودى به حال تو ندارد آن گاه شعرى خواند.
اذا جـاء فـى رجـال الــهيجاء فاحذر اليوم صولة االسد الودر    

امروز بر حذر باش از توانمردى شــير زرد، آن هنگام كه با دالور مردان ميدان كارزار 
فرا رسد. با شــنيدن اين شعر آتش خشم معاويه زبانه كشيد و فرياد زد اى پسر عرفجه! 

1. ناسخ التواريخ، ج5، ص40.
2. كريب بن صباح از لشــگريان معاويه بود كه مورخين نوشــته اند بازو و انگشتان اين مرد به قدري قوي بود كه 

سكه را با دستش مي ماليد و آثار روي آنرا از بين مي برد.
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اين شــير زرد كه ما را از آن مي ترســانى كيست؟ اســود گفت: مگر او را نمي شناسى او 
على بن ابيطالب7 اســت كه برادر رسول خدا9 و پسر عمو و شوهر دختر او، و پدر هر 
دو فرزند او، وصى و وارث علم او اســت، همــان كس كه در جنگ بدر عموى تو، عتبه 
و دايى تو وليد و عموى مادر تو شــيبه و برادر تو را با شمشــيرش به دوزخ فرستاد )مادر 
معاويه هند جگرخوار بود كه عتبه پدرش بود وليد برادر هند و شــيبه عموى هند بودند( 
معاويه عصبانى شد و دستور داد او را دستگير كنند ولى شرحبيل به معاويه گفت: دستور 
بده عرفجه را آزاد كنند چرا كه او مرد فاضل و بزرگى است اگر او را آزاد نكنى من بيعتم 

را با تو قطع مي كنم، معاويه ديد دستگيرى عرفجه گران تمام مي شود او را آزاد كرد. 1

   577 ـ همسفر فقيران   

در كتاب تبصرة العوام، از دو تن بنام اســود و علقمه روايت شــده اســت، كه روزى 
به خدمت اميرالمؤ منين7 شــرفياب شــديم در پيش روى آن حضــرت ظرفى از ليف 
خرما بود كه يكى دو گرده نان جو ســبوس دار در آن ديده مي شــد و امام آن را با زانوى 
خود مي شكســت و با نمك ريــزى، تناول مي فرمود: به خدمتكار ســياهى كه فضه نام 
داشــت گفتيم مگر ســبوس اين آرد را نگرفته اى؟ گفت: توقع داريد براى آن كه نان بر 
اميرالمؤمنين 7 گوارا گردد من خويش را به وزر و وبال گرفتار سازم؟! امام تبسم كرد و 
گفت: من خود دستور داده ام كه سبوس اين نان گرفته نشود، عرضه داشتيم به چه منظور 
چنيــن فرموده ايد؟ گفت: اين كار را ســزاوارتر ديدم براى آن كه نفس خويش را خفت و 
خوارى دهم و نيز براى آن كه اهل ايمان به من تأسى كنند و من هم در خوراك همانند 

ديگر يارانم باشم و من به دوستانم ملحق شوم. 2

   578 ـ بزرگترين مربى بشر   

گويند: روزى اميرالمؤمنين 7 با لباسى وصله دار در جمع مردم حاضر شد، كسى آن 
حضرت را در اين مورد سرزنش كرد. امام فرمود: )يخىش القلب بلبسه و  يقتدى املؤمن ىب؛ 

1. ناسخ التواريخ، ج1، ص329.
2. ربيع االبرار، ج2، ص693 / تنبيه الخواطر، ج1، ص48.
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يعنى: قلب با پوشــيدن اين جامه به فروتنى و خشوع مي افتد و در عين حال مؤمنان نيز 
به من تأسى خواهند كرد. 1

درمملكتدوكونواليست2  تاهستعلىامامعاليست 

   579 ـ پيراهن وصله اى   

علي7 مي فرمايد: رســول خدا9 دنيا را بدرود گفت، و كسى بود كه طى شصت و 
ســه سال زندگى خشتى بر خشت ديگر نگذاشته بود و ما هم به دنبال وى راه مي پوييم 

ما هم هدف او را همي  مي جوييم:
والله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحيت من راقعها

آنقــدر بر اين جبه )لباس ( كه به تن دارم وصله دوخته ام، كه از وصله كاريش شــرم 
دارم، به من مي گويند جبه اى از نو بدســت آور، زيرا اين جبه سراســرش وصله اى است 

ديگر پوشيدنى نيست ولى من بدو چنين پاسخ داده ام.
بگذار اين شــب تيره به پايان رسد تا در روشــنايى روز، قلب هاى روشن از دل هاى 

تيره آشكار شود. 3

   580 ـ اخالق حكومتدارى   

علــي7 در زمان تصــدى خالفت خــود روزى بهمراه اصحاب خــود از كوچه اى 
مي گذشــتند، پير مرد مسيحى را ديدند كه مشــغول گدايى است. حضرت پرسيدند: اين 
واقعه ناگوار و ناپسند چيست؟ در پاسخ عرض كردند: يا علي! اين مرد نصرانى است. امام 
فرمود: هنگام جوانى؛  او را به كار گرفتيد ولى در هنگام ناتوانى او را رها نموديد. ســپس 
دســتور دادند كه او را از بيت المال مسلمين اداره كنند. 4 »فقال7 استعملتوه حتى اذا كر 

و عجز منعتموه انفقوا عليه من بيت املال«

لذا اين روش علي7 بود كه مســيحيان اردن در وقت ورود لشكريان اسالم به آن 

1. ارشاد القلوب، ص19.
2. شاه نعمت اهلل ولي.

3. نهج البالغه، خطبه 160.
4. وسايل الشيعه، ج11، ص49.
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سرزمين به فرمانده لشكر اسالم مي نويسند: شما مسلمانان در نزد ما از رومي ها محبوب 
تريد گر چه ما با آنان هم مذهبيم ولى شما نسبت به ما با وفاتر و رئوف تر و عادل تريد، 

روميان بر ما حكومت كردند ولى اموال و خانه هاى ما را از ما غاصبانه گرفتند. 1
لشكركشفتوتوسرداراتقيا2 ديباچهىمروتوديوانمعرفت 

   581 ـ عبور امام علي7 از كنار كاخ مدائن3   

روزى اميرمؤمنان7 به قصد ســرزمين صفين براى مبارزه بــا فرمانده هان ظلم و 
جنايت كار معاويه از كنار اين ايوان گذشت و بقاياى عظيم حكومت ساسانيان را مشاهده 

كرد يكى از همراهان امام از روى عبرت اين شعر را خواند:
فـكانـهم كـانـوا عـىل مـيعاد جرت الرياح عىل محل ديارهم    

يعنى: باد بر ويرانه هاى خانه هايشان مي وزد گويا آن ها فقط چند روزى نوبت داشتند 
كه در اين تاالر بنشينند و گذاشتند و گذشتند.

علي7 فرمود: چرا اين آيات را نخواندى »كم تركوا من جنات...«4
»چه بســيار باغ ها و چشمه سارها و كشتزارها و جايگاهى ارجمند و نعمتى كه در آن 

شــادمان بودند، بجا گذاشــتند اين چنين است رسم روزگار كه ما آن ها را به قومي  ديگر 
ميراث داديم، آن گاه آسمان و زمين بر آن ها نگريست و از مهلت دادگان نبودند.«

سپس امام فرمود: براســتى اين ها وارث ملك پيشينيان بودند ولى طولى نكشيد كه 
ديگران وارث آن ها شدند، نعمت هاى الهى را سپاسگزاري نكردند، در حال معصيت، دنيا 

از آنان ربوده شد، اى مردم كفران نعمت نكنيد تا مبادا بر شما نقمت )و بال( فرود آيد. 5

1. معامل الحكومه، ص522.
2. سعدي.

3. يكي از بناهاي ايران قديم در نزديكي بغداد مي باشد اين بنا توسط شاپور دوم نهمين پادشاه ساساني در حدود 
قرن 4 ميالدي ســاخته شد و 20 ســال ساختن آن طول كشيد نماي خارجي آن با آجر بود ولي ستونهاي آن از 
ورقهاي مس بود كه به طال و نقره اندود شــده بود. بعدها خســرو اول و انوشيروان نيز در آنجا حكومت كردند و 
كاخي در آن ساختند بنام كاخ سفيد و فرشي در آن بود كه بيش از 350 متر طول داشت كه از ابريشم و گالبيون 
و تارهاي طال و نقره بافته بودند كه مورخان به آن بهارســتان كسري گفته اند سرانجام پس از 700 سال كه در 

پايتخت ايران بود در زمان خالفت عمر به دست مسلمانان فتح شد.
4. دخان ، 25ـ29.

5. سفينة البحار / رشح نهج  البالغه ابن ايب الحديد معتزلي، ج3، ص202 / بحارأالنوار، ج89، ص299.
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   582 ـ اعتكاف امام علي7   

در ايــام اعتكاف علي7 در مســجد كوفه معتكف بود. هنــگام افطار عربى نزد آن 
حضرت آمد. امام7 از انبان نان جو كوبيده شده خود را در آورد و مقدارى به عرب داد. 
آن مرد عرب آن را نخورده و به گوشه عمامه اش بست و به طرف خانه امام حسن و امام 
حســين 7 حركت كرد و بعد از آن كه وارد شد با آن ها هم غذا شد و عرض كرد: مردى 
را در مســجد غريب ديدم كه جز اين كوبيده نان جو چيزى نداشت. دلم براى او سوخت 

مي خواهم كمي  از اين غذاى شما را براى او ببرم تا او هم ميل كند.
حســنين 7 به گريه افتادند و گفتنــد: او پدر ما اميرالمؤمنين 7 اســت كه به اين 

رياضت با نفس خود مجاهدت مي كند. 1
لــذا امــام باقر7 مي فرمايد: به خدا ســوگند جدم چنان بود كــه مانند بندگان غذا 
مي خورد و بر زمين مي نشســت...و در مدت خالفتش آجرى روى آجر نگذاشــت و طال 
و نقــره اى نيندوخت، به مردم نان گندم و گوشــت مي خورانيد و خود نان جو با ســركه 
مي خورد و هرگاه با دو كار خدا پســندانه رو در رو مي شــد، سخت ترين آن ها را انتخاب 
مي كرد و هزار بنده را با دسترنج و دستمزد كار خود آزاد كرد در حاليكه دستش خاك آلود 

و صورتش غرق در عرق بود و خود حضرت مي فرمايد:
من در خوراك و پوشاك بدانگونه ام كه اگر فقيرترين مردم مرا ببيند مي تواند در برابر 
فقر و فاقه خود صبور و شكيبا باشد زيرا وقتى امام خود را چنين ببيند از وضع حال خود 

راضى مي شود.
برخوانجهانپنجهنيالودعلىبود2 آنشيردالوركهبراىطمعنفس 

   583 ـ امير عدالت   

روزى حضرت علي7 فرياد مردى را شــنيد كه مردم را به كمك خود مي خواند. آن 
حضرت خود را به او رساند و مشاهده كرد دو نفر در حال نزاع هستند. حضرت آن ها را از 
هم جدا كرد، بعد يكى از آنان گفت: من لباسى به اين مرد فروخته ام و شرط كرده ام كه 
از فالن قســم پول مرا بدهد ولى او پول ديگرى داده است، اكنون به او مي گويم پول را 

1. ذخاير امللوك.
2. جالل الدين مولوي.
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عوض كن او اطاعت نمي كند. عالوه بر اين چند سيلى هم به من زده است. علي7 به 
آن مرد فرمود: پول را عوض كن و آنچه شرط كرده ايد بده. آن گاه حضرت به آن مردى 

كه سيلى خورده بود فرمود: آيا شاهدى دارى كه گواهى دهند تو سيلى خورده اى.
او عرض كرد: بلى، آن گاه گواهان نيز گواهى دادند.

آن حضرت به ســيلى زننده فرمود: بنشين او هم نشست بعد به آن مرد فرمود: سيلى 
هائى كه به تو زده قصاص كن و به او بزن. او گفت من او را بخشيدم علي7 بخشش 

او را پذيرفت ولى خود حضرت نُه سيلى به آن مرد زد و فرمود: اين هم حق حاكم 1
تاعلىدستشبرونازآستينشد2 دستحقازپردهگرديدآشكارا 

   584 ـ غفلت تاكى؟!!   

روزى امام علي7 به بازار بصره آمد و مردم را ديد آنچنان ســرگرم خريد و فروشند 
كه گويى خود را از ياد برده و از هدف انســانى به كلى غافل شــده اند با مشــاهده اين 
منظره حضرت آنچنان متأثر شد كه بشدت گريست. سپس فرمود: »اى بندگان دنيا و اى 
كارگزاران اهل  دنيا. شما كه روزها سرگرم معامله  و سوگند خوردنيد و شب ها با بيخبرى 
در خواب آرميده ايد و بين روز و شب، از آخرت و حساب و كتاب آن غافليد، پس چه وقت 
خود را براى ســفرى كه در پيش داريد مجهز مي كنيد و براى آن توشه بر مي داريد و در 

چه زمان به روز قيامت مي انديشيد و به فكر معاد مي افتيد.« 3
)در زمان آن حضرت بود كه در بصره به دســتور آن حضرت سكه هاى اسالمي  براى 

اولين بار زده شد و در بازار مورد استفاده مردم قرار مي گرفت. (4

   585 ـ حالل مشكالت  

زني كودك شــش  ماهه  خود را بر روي پشــت بام گذاشــت كودك خود را بر زمين 
مي كشيد تا اين كه بر روي ناودان نشست مادرش نتوانست او را بگيرد نردباني آوردند چون 
ناودان از لب بام بلندتر بود نتوانست او را بگيرد بستگان بچه مي گريستند عمر بن خطاب 

1. االمام عيل، ج2، ص478.
2. فروغي بسطامي.

3. غاية التعديل، ص16.
4. سفينة البحار، ج1، ص674.
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نيز وقتي ماجرا را ديد متحير شد و گفت چاره ساز كار، علي بن ابيطالب است امام علي7 
نزد بچه آمد و با او حرف زد اما بچه نفهميد علي7 فرمود: بچه اي هم ســن او بياوريد 
وقتي بچــه را آوردند دو كودك به يكديگر نگاه كردند و بــا زبان كودكانه با هم حرف 

مي زدند تا اين كه كودك از ناودان به سمت پشت بام برگشت و همه خوشحال شدند .1

   586 ـ علي7 و ابن ملجم   

حضرت علي7 در عين حالى كه از نقشــه خائنانه ابن ملجم)لعنة الله عليه( خبر داشت، اما 
هيچ گونــه اقدامي  عليه وى انجام نداد. اصحاب علي7 كــه از توطئه ابن ملجم )لعنة الله عليه( 
بيم داشــتند به حضرت عرض كردند: شما كه ابن ملجم)لعنة الله عليه( را مي شناسيد و به ما خبر 
داده ايد كه او قاتل شــما خواهد بود چرا او را نمي كشــيد؟ حضرت فرمود: او هنوز دست 
به كارى نزده اســت كه من او را بكشــم؟! روزى علي7 در ماه رمضان، بر فراز منبر 
از شــهادت خود در اين ماه خبر داد. ابن ملجــم)لعنة الله عليه( كه در مجلس حاضر بود پس از 
ســخنان امام نزد حضرت آمد و گفت: دست چپ و راست من با من است: دستور بده تا 
دســت هاى مرا قطع كنند و يا فرمان بده تا مرا گردن بزنند. حضرت فرمود: چگونه تو را 
بكشــم در حاليكه هنوز جرمي  مرتكب نشده اى، لذا بعد از ضربت خوردن امام در مسجد 
كوفه، ابن ملجم )لعنة الله عليه( را خدمت حضرت آوردند. حضرت فرمود: من آن همه به تو نيكى 
كردم در حالى كه مي دانســتم تو قاتل من هستى ولى خواستم حجت خدا را بر تو تمام 

كنم و در آن لحظه هم حضرت دستور داد با او رفتارى نيكو داشته باشند. 2

   587 ـ اطاعت امام يا دعوت دشمن   

در جنگ صفين يكى از بنى هاشــم )از ياران علي7( بنام عباس بن ابى ربيعه ايستاده 
بــود در ميدان و در زاويه اى از لشــكر، ناقل اين ماجرا ابااالغر اســت، ناگهان يك مرد 
شامي  از لشكر شام از طرف دشمن آمد، بنام عرار بن ادهم و درخواست جنگ كرد، عباس 
گفت: مي آيم بشرط اين كه از اسب خود پايين بيايى، هر دو پايين آمدند هر دو اشتهار به 
شجاعت داشتند و همه حواس هاى دو لشكر متوجه اين دو نفر شد شروع به پيكار كردند 

1. بحارأالنوار، ج41، ص267.
2. ناسخ التواريخ، ج4، ص271.
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ليكن هيچ كدام نتوانستند ضربه اى به يكديگر بزنند ابااالغر مي گويد: پشت عباس بودم 
عباس يك وقت متوجه ســوراخ زير زره عرار بن ادهم شد و دست انداخت و زره او را پاره 
كرد و با نيزه ضربه اى به او زد و يك مرتبه تكبير از مردم عراق بلند شد و يك اضطراب 
خاصى به لشــكر كفر وارد شــد و عباس سر او را جدا كرد ابااالغر مي گويد: متوجه شدم 
پشــت سرم شخصي مشغول خواندن آيه اي از قرآن مي باشد1 ديدم علي7 است از من 
ســؤ ال كرد چه كسى بود كه جنگيد؟ گفتم عباس بود. فرمودند: بگو بيايد. پيغام علي7 
را به او رســاندم او نيز خدمت امام آمد: ديدم علي7 غضب كرد، كه چرا تو بدون اجازه 
من به جنگ رفتى مگر نگفتم به ميدان نرويد. عباس گفت: دشــمن مرا به جنگ خواند 

نمي شد به ميدان نروم. »نعم طاعة امامك اويل من اجابة عدوك«
امام فرمودند: اطاعت امام تو واجب تر اســت تا اطاعت از آن مرد شــامي ، بعد غضب 
آقا فروكش كرد آن گاه امام به آسمان سربلند كرد و گفت: خدايا من از عباس گذشتم تو 
نيز از گناه او بگذر، معاويه وقتى فهميد كه اين قتل انجام شده خيلى ناراحت شد و گفت 
هر كس عباس بن ابى ربيعه را بكشــد صد ظرف طال و صد حله مي دهم و...و...دو مرد از 
قبيله بنى لخم از لشكر شام و شجاعان لشكر، گفتند: ما او را خواهيم كشت،آنها عباس را 
بــراى جنگ صدا زدند. عباس گفت: من از طرف آقا اميرالمؤ منين اجازه جنگ ندارم اگر 
امام اجازه بدهد  مي آيــم، او رفت خدمت امام و گفت: مرا به جنگ طلب كردند حضرت 
فرمودند: معاويه نمي خواهد از بنى هاشــم كســى روى زمين باشد، مي گويند قد و حجم 
بدن عباس مثل علي7 بود و علي7 لباس جنگي عباس را گرفت و خود شمشــير و 
اسب او را گرفت و به ميدان رفت آن ها، به تمسخر از علي7 سؤ ال كردند اميرت اجازه 
جنگيدن داد، علي7 فوراً يك آيه خواند: )خداوند به كســانى كه مورد ظلم قرار گرفتند 

اذن جنگ داد.(2
علي7 جنگ كرد و آن ها را كشت و برگشت و لباس ها را با عباس عوض كرد، خبر 
به معاويه رســيد: معاويه گفت: لج بازى من باعث شد اين دو نفر نيز كشته شوند واى بر 
من، عمرو عاص گفت: واى بر آن ها كه كشــته شدند، معاويه گفت: زمان شوخى نيست 

عمرو عاص گفت: شوخى نمي كنم راست مي گويم. 3

1. سوره توبه، 14.
2. سوره حج، 39.

3. تتمة املنتهي / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج5 ، ص219.
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   588 ـ ايرانيان حاكم مي شوند و...  

روزى اميرالمؤ منين علي7 بر فراز منبر مشغول موعظه مردم بود در آن حال مردى 
نزد حضرت رســيد و آهســته در گوش امام مطلبى را گفت كه آثار خشم در صورت آن 

حضرت پديدار شد، آن گاه حضرت سكوت كرد.
ناگاه اشعث بن قيس از سر و كله مردم باال رفت و با سرعت خود را نزديك منبر امام 
رساند و عرض كرد: يا علي! اين سرخرها )ايرانيان ( در مقابل روى شما بر ما چيره و غالب 

شدند ولى شما از آن ها جلوگيرى نمي كنيد.
صعصعة بن صوحان كه يكى از ياران باوفاى امام بود با شــنيدن اين اهانت دست به 

پشت اشعث زد و گفت: )انا لله و انا اليه راجعون(.
...امام7 در حاليكه از گفتار اشــعث سخت عصبانى شده بود به موعظه مردم ادامه 

داد و فرمود:
اين شكم گنده ها خودشــان روزها در بستر نرم اســتراحت مي كنند و آنان )ايرانيان( 
روزى هــاى گرم بخاطر خدا فعاليــت مي نمايند و عرب ها از مــن مي خواهند كه آن ها 
)ايرانيان( را از خود طرد و دور كنم، تا از ســتمكاران باشم. سوگند به ايزد متعال كه دانه 
را شــكافته و آدمي  را آفريده از پيغمبر اكرم9 شنيدم كه مي فرمود: والله ليرضبنكم عىل 
الدين عوداً كام رضبتمو هم عليه بدواً؛ بخدا سوگند همچنآن كه در آغاز اسالم، شما پيروز 

و حاكم بر ايرانيان شــديد. در آينده ايرانيان نيز حاكم و بر شــما غالب گردند و شــما را 
سركوب خواهند نمود. 1

   589 ـ رعايت حقوق غالمان   

امــام باقر7 فرمود: كه حضــرت علي7 در ايام خالفت با غــالم خود قنبر براى 
معامله به بازار بزازها، آمد به مرد كاســبى فرمود دو لباس دارى به من بفروشــى؟ مرد 
كاســب عرض كرد: بلى! اى پيشواى مسلمين جنسى را كه احتياج دارى نزد من موجود 
است. حضرت وقتى متوجه شد كه مرد كاسب او را شناخته و به عنوان اميرالمؤمنين 7 
خطابش كرده اســت با او معامله نكرد و از در دكان او گذشــت و در مقابل بزاز ديگرى 
كه جوانتر بود توقف كرد و دو لباس از او خريد يكى را به ســه درهم و ديگرى را به دو 

1. نهج السعادة، ج2، ص 703.
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درهم. پس به قنبر فرمود: پيراهن ســه درهمي  را تو بردار. قنبر عرض كرد: موالى من، 
شايســته تر آن است كه شما لباس سه درهمي  را بپوشــيد زيرا منبر مي روى و با مردم 
سخن مي گويى و بايد لباس شما بهتر باشد. حضرت فرمود: تو جوانى و مانند ساير جوانان 
به تجمل و زيبائى رغبت بسيارى دارى به عالوه من از خداى خود حيا مي كنم كه لباسم 
از تو بهتر باشد زيرا از پيامبر اكرم9 شنيدم كه فرمود: به آنان همان لباسى را بپوشانيد 
كه خود مي پوشــيد و همان غذا را بخورانيد كه خود مي خوريد. 1 لذا وقتى آن حضرت دو 
پيراهن مي خريد يكى را كه بهتر بود به قنبر مســتخدم خود مي داد و پيراهن ديگر را كه 
آســتينش بلند بود براى خود بر مي داشت و زيادى آســتين آن را پاره مي كرد و پيراهن 

آستين پاره را بر تن خود مي كرد. 2

   590 ـ تنهاي مظلوم   

عدي بن حاتم پسر همان حاتم طائي مشهور است در صفين نزديك امام علي 7 آمد 
و عرض كرد: اي اميرمؤمنان آيا تا سر حد جان ايستادگي مي كنيم؟ علي فرمود: نزديك 
بيا، گوشــش را نزديك آورد امام فرمود: آه كه يارانم از من فرمان نمي برند در حالي كه 

معاويه در ميان كساني است كه افراد از او اطاعت مي كنند و سرپيچي نمي كنند.3

   591 ـ مردم مّکه و بيعت با امام علي7   

مكّه شــهرى بود كه مردم آن در پى فتح و غلبه رسول خدا9 به اسالم گرويدند و 
ســابقه اســالم آن ها در زمان حيات پيامبر9 كم بود بدين جهت نيروى انقالبى در آن 
انــدك بود، ولى به لحاظ اين كه حرم امن الهى بود، عده اى مّكه را به عنوان ســكونت 
خــود برگزيدنــد، بعد از اين كه مردم مدينه و مهاجر و انصــار و انقالبيونى كه از مصر و 
كوفه آمده بودند با علي7 بيعت كردند. حضرت طى نامه هايى از برخى اســتاندارانى كه 
از طرف عثمان در مناطق مختلف منصوب شــده بودند خواست كه از مردم بيعت بگيرند 
البته عده اى از اين اســتانداران منصب خــود را رها كرده و فرار نمودند. حضرت امير7 

1. مستدرك، ج1، ص210.
2. بحارأالنوار، ج40، ص324.

3. وقعة صفني، ص379.
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طى نامه اى به اســتاندار مكّه كه از طرف عثمان منصوب شــده بود و خالد بن عاص نام 
داشت او را به امارت مكّه ابقا كرد و از او خواست كه از مردم بيعت بگيرد. مردم مّكه از 
بيعت سرباز زندند مخصوصاً اين كه عده اى از مخالفان حضرت در مّكه بودند و از طرفى 
چون در ماه ذى الحجه با حضرت بيعت شده بود عده اى از مخالفان حضرت به حج رفته 
و هنوز در مكّه بودند و به شــهرهاى خود بازنگشــته بودند، عده اى از كارگزاران عثمان 
نيز كه يقين داشــتند حضرت امير7 به جهت خالفكارى هايشان آن ها را بر كنار خواهد 
كرد به مكّه گريخته بودند بعد از اين كه اهل مّكه از بيعت با امام امتناع ورزيدند جوانى 
از قريش به نام عبداهلل 1 بن وليدبن زيد نامه اى را كه حضرت به فرماندار مّكه نوشته بود 
گرفت آن را جويد و در كنار چاه زمزم انداخت تا مردم نامه امام را لگد كنند البته از اين 
نامه در تاريخ اثرى نيست به هر حال همه مردم با حضرت بيعت كردند اال معاويه و مردم 
شام و اندكى از خواص مردم، بعدها حضرت، خالدبن عاص كه از سوى عثمان والى مّكه 

شده بود را عزل كرد و ابوقتاده انصارى را به جاى او منصوب كرد. 2

   592 ـ غريبى با غريبه اى نشسته؟!   

روايت شــده هنگامي كه امام حسن و امام حسين 8 و همراهان؛ از دفن بدن مطهر 
پدرشان به سوى كوفه باز مي گشــتند كنار ويرانه اى پيرمرد بينوا و نابينايى را ديدند كه 
پريشان بود و خشتى زير سر نهاده و گريه مي كرد از او پرسيدند، تو كيستى؟ و چرا ناالن 
و پريشان هســتى؟ او گفت: من غريبى بينوا هستم در اينجا مونس و غمخوارى نداريم 
يكســال است كه من در اين شهر هســتم هر روز مرد مهربان و غمخوارى دلسوز نزد 
من مي آمد و احوال مرا مي پرسيد و غذا به من مي رسانيد و مونس مهربانى من بود ولى 
اكنون ســه روز است او نزد من نيامده است و از حال من جويا نشده است. گفتند: آيا نام 
او را مي دانى؟ گفت: نه. گفتند: آيا از او نپرســيدى كه نامش چيست؟ گفت: پرسيدم ولى 
فرمود: تو را با نام من چكار، من براى خدا از تو سرپرستى مي كنم. گفتند: اى بينوا! رنگ 
و شــكل او چگونه بود؟ گفت: من نابينايم نمي دانم رنگ و شــكل او چگونه بود. گفتند: 
آيا هيچ نشــانى از گفتار و كردار او دارى؟ گفت: پيوســته زبان و به ذكر خدا مشغول بود 

1. اين جنگ در جنگ جمل همراه عايشه بود و در همين نبرد كشته شد.
2. انساب االرشاف، ج2، ص211.
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وقتى كه او تســبيح و تهليل مي گفت: زمين و زمــان و در و ديوار با او همصدا و همنوا 
مي شــدند وقتى كه كنار من مي نشســت مي فرمود: مسكني جالس مسكينا: غريب جالس 
غريبا؛ درمانده اى با درمانده اى نشســته و غريبى همنشــين غريبى شده است! حسن و 

حسين 8 و محّمد حنفيه و عبداهلل بن جعفر؛ آن مهربان ناشناخته را شناختند؛ به روى هم 
نگريســتند و گفتند: اى بينوا! اين نشانه ها كه بر شمردى نشانه هاى باباى ما اميرمؤمنان 
علي7 اســت. بينوا گفت: پس او چه شــده كه در اين سه روز نزد ما نيامده؟ گفتند: اى 
غريب بى نوا شخص بدبختى ضربت بر آن حضرت زد و او به دار باقى شتافت و ما هم 
اكنون از كنار قبر او مي آئيم بينوا وقتى كه از جريان آگاه شــد خروش و ناله جانسوزش 
بلند گرديد، خود را بر زمين مي زد و خاك زمين را به روى خود مي پاشيد و مي گفت: مرا 
چه لياقت كه اميرمؤمنان7 از من سرپرستى كند؟ چرا او را كشتند؟حسن و حسين 8 
هر چه او را دلدارى مي دادند آرام نمي گرفت. آن پير بى نوا به دامن حســن و حسين 8 
چسبيد و گفت: شــما را به جدتان سوگند شما را به روح پدر عاليقدرتان، مرا كنار قبر او 
ببريد. امام حسن7 دست راست او و امام حسين7 دست چپ او را گرفتند و او را كنار 
مرقد مطهر علي7 آوردند، او خود را به روى قبر افكند و در حالى كه اشــك مي ريخت 
مي گفــت: خدايا من طاقت فراق اين پدر مهربــان را ندارم تو را به حق صاحب اين قبر 
جانم را بستان دعاى او به استجابت رسيد و هماندم جان سپرد امام حسن و امام حسين 
8 از اين حادثه جانســوز گريستند و خود شخصًا جنازه آن پيرمرد را غسل داده و كفن 

كردند. نماز بر جنازه او خواندند و او را در حوالى همان روضه پاك به خاك سپرده اند. 1

   593 ـ سهل؛ يارى صادق و همراه دائمي امام علي7   

سهل بن حنيف كارگزار حضرت علي7 در شهر مدينه بود. وقتى حضرت براى پيكار 
صفين آماده مي شد حضرت به كارگزاران خود در تمام سرزمين اسالمي خود نامه نوشت و 
آنان را جملگى به كوفه فرا خواند از جمله آن ها سهل بن حنيف بود او همراه قيس بن سعد 
كه از مصر برگشــته بود به جانب كوفه رهسپار شد. وقتى آن ها به كوفه رسيدند حضرت 
يــاران خود را فرا خوانده بود تا دربــاره جنگ با معاويه از آن ها نظر خواهى كند و از آنان 
مي خواست كه نظر خود را عالم نمايند. هاشم بن عتبه و عمار بن ياسر و قيس بن سعد نظر 

1. روضة الشهداء.
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موافق خود را به حضرت اعالم نمودند، سپس گروهى از انصار گفتند: فردى از ميان شما 
جواب اميرالمؤمنين 7 را بدهد در اينجا بود كه ســهل بن حنيف پاســخ مثبت خود را به 
نمايندگى از انصار به حضرت اعالم كرد در جنگ صفين، سهل فرمانده سواران نيروهاى 
بصره بود. ســهل در جنگ صفين شركت فعال داشت وى همراه اميرالمؤمنين 7 بعد از 
جنگ به كوفه برگشت و بعد از بازگشت به كوفه اين يار ديرينه و فداكار علي7 از دنيا 
رفت. ســيدرضى گويد: حضرت، سهل را از ديگران بيشتر دوست مي داشت، لذا حضرت 
فرمود اســت: )لو احبنى جبل لتهافت( اگر كوهى مرا دوست داشته باشد )تكه تكه شده( 
فــرو ريزد امام جعفر صادق7 مي فرمايد: وقتى كه ســهل از دنيا رفت حضرت علي7 
او را با بُرداَحمر يمنى كه منســوب به حبره بود كفن كرد، از امام باقر7 نقل شده است 
كه فرمود: رســول خدا بر جنازه حمزه 70 تكبير گفت و حضرت علي7 بر جنازه سهل 
25 تكبيــر گفت و اين هــا را به صورت پنج تا پنج تا بر جنــازه او خواند، زيرا بعد از هر 
نماز گروهى مي آمدند و مي گفتند اى اميرمؤمنان ما به نماز نرســيديم و حضرت دستور 
مي داد جنازه را به زمين گذاشته بر او نماز مي خواند تا اين كه پنج مرتبه جنازه را بر زمين 

گذاشتند.
امام فرمود: رحمت خدا بر ســهل باد كه با افتخار زندگى كرد و در حالى از دنيا رفت 
كــه علي7 از او راضى بود. 1 امام صادق7 نيز مي فرمايد: ســهل بن حنيف از صحابي 
ممتاز امام  علي7 بود... او نه از قريش و نه از ديگر مردم كســي در فضيلت و كمال از 

او پيشي نگرفت سپس فرمود: وقتي سهل در گذشت اميرمؤمنان به شدت ناراحت شد.2

   594 ـ صداى شيطان   

روزى حســن بصرى خدمت اميرالمؤمنين 7 كه كنار شــط فرات بود ظرفى را پر از 
آب نموده و قدرى از آن را آشــاميد و بقيــه آن را روى زمين ريخت. على7 فرمود: در 
اين كار اسراف نمودى زيرا آب را، بر زمين ريختى و بر روى آب نريختى، حسن بصرى 
از روى اعتراض گفت: شــما خون مسلمين را بر زمين مي ريزى اسراف نمي كنى، من به 
اين مقدار آب اســراف نمودم؟ حضرت فرمود: اگر من در ريختن خون مســلمين اسراف 

1. بحارأالنوار، ج42، ص159.

2. بحارأالنوار، ج81، ص376.
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مي كردم چرا به آن ها كمك نكردى و جزء شورشيان با من جنگ نمودى؟ حسن بصرى 
گفت: من آماده جنگ شده بودم لباس جنگ هم پوشيدم تا با شاميان همراه شوم همين 
كه از منزل بيرون آمدم هاتفى از آســمان صدا زد! قاتل و مقتول در جهنم هستند لذا از 

تصميم خود منصرف شدم. حضرت فرمود: راست گفتى او برادرت شيطان بود.

   595 ـ نظارت در حكومت   

ســعيد بن قيس همدانى مي گويد: يكــى از روزها به هنگام شــدت گرما كه معمواًل 
كوچه هاى شــهر خلوت مي شد و هر كس در زير ســايه بان و يا در خانه خود استراحت 
مي كــرد، اميرمؤمنان علي7 را ديدم كه در كنار ديوارى ايســتاده اســت بخدمت آن 
حضرت رســيدم و پس از ســالم علت ايستادن ايشــان را در اين هواى گرم جويا شدم 

حضرت فرمود:
ما خرجت اال العني مظلوماً او اغيث ملهوفا1

»در اين ســاعت از محل اســتراحت بيرون نيامدم مگر براى اين كه مظلومي  را ياور 

و گرفتارى را پناهگاه باشــم« لذا ابن ابى الحديد در كتاب شرح نهج البالغه خود مي گويد: 
اميرمؤمنــان علي7 خود اين كار را انجــام مي داده و خانه اى نيز به نام »بيت القصص« 

داشت كه مردم شكايت و تقاضاهاى خود را به آنجا مي بردند.2
لـشكركشفـتوتوسـرداراتـقـياء ديـبـاچهمــروتوديــوانمــعرفت

مائيمودستودامنمعصوممرتضى3 فرداكههركسىبهشفيعىزنددست

   596 ـ برابري در حقوق   

حضرت علي7 به هنگام در دســت گرفتن حكومت اسالمي  بر منبر رفت و پس از 
ستايش خداوند فرمود:

ســوگند به خدا، تا هنگامي كه يك نخل در مدينه داشته باشم از بيت المال چيزى بر 
نمي دارم درســت بينديشــيد كه آيا وقتى من خود از بيت  المال مسلمانان به خود سهمي  

1. مستدرك، ج12، ص416.
2. نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج17، ص86.

3. سعدي.
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نمي دهم مي توانم آن را به شما بدهم؟
در اين موقع عقيل برادر حضرت امير7 از جا برخاست و گفت: يا علي7 مرا با سياه 

پوستى كه در مدينه است برابر مي نهى؟
حضرت فرمود: بنشــين برادر، مگر جز تو كسى در اينجا نبود كه حرف بزند تو بر آن 

سياه پوست هيچ برترى ندارى مگر به مزيت در ايمان و يا پرهيزكارى. 1

   597 ـ شباهتى ميان علي7 و عيسى7   

بيشــتر ما داســتان زن زناكارى كه مردم او را نزد حضرت مســيح7 آوردند و از او 
خواستند كه به خاطر خطايش سنگســارش كند را شنيده ايم ولى حضرت عيسى7 به 
آن ها فرمود: هر كس  تاكنون هيچ لغزشى از او سر نزده او را سنگسار كند و پس از اين 
خطاب همه ســرافكنده رفتند و جز حضرت عيسى7 و يارانش كسى نماند. اما زن نيز 
نزد حضرت علي7 آمد و اقرار به زنا كرد. حضرت امير7 فرمود: كه مردم جمع شــوند 
و منادى ندا ســر داد و مردم جمع شدند، حضرت پس از ستايش و ثناى خداوند سبحان 
فرمود: من فردا اين زن را خواهم آورد و حد شرعى را بر او جارى خواهم ساخت شما نيز 
به همراه مشــتى سنگ حاضر شويد. فرداى آن روز حضرت زن زنا كار را به ميدان آورد 
و مردم نيز با ســنگ هاى خود گرد هم آمدند. حضرت نيز بر قاطرى سوار شد و انگشت 
بــر گوش مباركش نهاد و با صدايى بلند فرمود: اى مردم خداى بزرگ با پيامبر9 خود 
عهدى كرد و او نيز همان عهد را با من نمود و آن اين اســت كه كسى كه خود در خور 
حدى است در اجراى حدى شركت نكند... پس هر آن كس كه بر او حدى مانند حد اين 
زن اســت حق ندارد بر اين زن حد جارى ســازد و سنگى بر او افكند تمام مردم جز امام 
و دو فرزند عزيزش امام حسن و امام حسين 8 برگشتند چنآن كه جز حضرت عيسى و 

حواريونش مردم همه خجلت زده خود را به كنارى كشيدند! 2

   598 ـ انساب حضرت علي7   

حســن بصرى مي گويد: روزى علي7 بر باالى منبر رفت و فرمود: آيا در ميان شما 

1. وسائل، ج11، ص79.
2. جواهر الكالم، وسائل الشيعه.
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كســى هست كه نســب مرا بگويد؟ و اال من خود را به شما معرفى كنم، پس از سكوت 
جمعيت، حضرت فرمود:

نام من زيد است و نام پدرم عبدمناف، پسر عامر، فرزند عمرو، فرزند مغيره، پسر زيد، 
فرزند كالب مي باشد. ابن كوا 1 برخاســت و گفت: اى على! نسبى براى تو نمي شناسيم 
جز اين كه تو على فرزند ابوطالب7 پسر عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كالب 
هســتى، اميرالمؤمنين 7 به او فرمود: اى فرو مايه ســاكت باش! پدرم مرا زيد ناميده، 
همنام جد خود قصى و نام پدرم عبدمناف اســت كه ابوطالب كنيه اوســت و بر اسمش 
غلبه پيدا كرده و نام عبدالمطلب »عامر« اســت كه لقب او بر نامش غلبه يافته و اســم 
هاشــم »عمرو« بوده و لقب بر اسم او مقدم شده و نام عبد مناف، مغيره است كه لقب بر 
نام او مســتولى شده و اسم قصى، زيد بوده و عرب او را مجمع ناميده است زيرا آنان را 
از بلد االقصى در مّكه گرد آورده است پس لقبشان بر نامشان غلبه يافت. آن گاه فرمود: 

عبدالمطلب ده نام داشت از جمله آن عبدالمطلب و شيبه و عامر است. 2

   599 ـ شاه مردان   

وقتى در جنگ صفين معاويه آب را بر روى ســپاه علي7 بســت و مانع از رسيدن 
لشگريان آن حضرت به شريعه شد فرياد اصحاب امام بلند شد كه يا علي7 حيوانات ما 
تشنه اند، خودمان نيز تشنه ايم. حضرت فرمود: چرا آب نمي دهيد به اين ها. عرض كردند 
يا علي شــريعه را بر روى ما بسته اند. حضرت فرمود: برويد و شريعه را بگشائيد لشگريان 
رفتند و با نبردى دشــمن را از شريعه عقب راندند. حضرت بعد از فتح شريعه متوجه شد 
كه تعدادى از ســربازان نيامده اند از آن ها خبر گرفت عرض كردند: يا علي7 آن ها را در 
شريعه موكل و نگهبان قرار داديم تا همانطورى كه معاويه و سربازانش آب را بر روى ما 
بستند ما هم به تالفى، شريعه را بر روى آن ها ببنديم. حضرت فرمود: برگرديد و به آن ها 
بگوييد هر چه زودتر شــريعه را به حال خود بگذارند كه »الناس فيها رشع واحد« معاويه 
بد عمل كرد ليكن ما بد نخواهيم كرد. صحنه اى ديگر وقتى حضرت داشت لشكر خود 
را صف آرايى مي كرد متوجه شد كه يكى از لشگريان آن حضرت به لشكر معاويه دشنام 

1. ابن كوا سردســته گروه گمراه خوارج بود كه بر عليه حضرت قيام كرد و بدســت آن حضرت در جنگ نهروان 
كشته شد.

2. معاين االخبار، ج1، ص280.
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و بدگويى مي نمايد به او فرمود: به چه كســى فحش مي دهى عرض كرد: يا علي7 به 
معاويه و سربازانش. حضرت فرمود: چرا فحش مي دهى به آن ها. عرض كرد: مگر اين ها 
باطل نيســتند. حضرت فرمود: مگر فحش دادن حق است؟! بلى اگر اين ها باطلند فحش 

دادن هم باطل است. 1

   600 ـ صاحب عدالت مطلق رفت   

پس از شــهادت حضرت علي7 روزي ســوده دختر عمار كه از قبيله همدان بود بر 
معاويه وارد شــد معاويه خاطره فعاليت هاى ســوده را كه در جنگ صفين در سپاه امام 
علي7 از او به ياد داشــت، بيان كرد و او را ســرزنش كرد...آن گاه از او پرســيد براى 
چه اينجا آمده اى؟ ســوده گفت: اى معاويه خداوند تو را به واســطه سلب حقوق واجب 
ما )مردم( بازخواســت خواهد كرد، تو پيوســته فرماندارانى براى ما مي فرستى كه ما را 
همچون محصول رسيده درو مي كنند اينك اين بُسربن ارطاة را فرستاده اى كه مردان ما 
را مي كشد و اموال ما را مي برد... اگر او را عزل كنى چه بهتر و گرنه ما خود قيام خواهيم 
كرد... معاويه عصبانى شــد و گفت: مرا از قبيله ى خود مي ترسانى تو را با بدترين حالت 
نزد همان »بُســر« مي فرستم تا با تو هر چه مي خواهد و مي داند انجام دهد. سوده اندكى 

ساكت شد، آن گاه گفت:
»درود خدا بر آن روان، كه در گور خفت و با مرگ او عدالت و دادگرى به خاك سپرده 

شــد او هم پيمان حق و راستى بود و حق را با هيچ چيز عوض نمي كرد حق و ايمان در 
او يكجا فراهم آمده بود« 

معاويه ســؤ ال كرد اين چه كســى اســت كه مي گويى؟ سوده پاســخ داد حضرت 
على بن ابيطالــب اميرالمؤمنين 7، اى معاويه روزى نزد او رفتم و مي خواســتم از مأمور 
جمع آورى زكات شكايت كنم وقتى رسيدم او براي نماز بر مي خاست اما تا كه مرا ديد به 
نماز نايســتاد و با رويى گشاده و مهربانى فرمود: آيا حاجتى دارى؟ گفتم: آرى و شكايت 
خود را عرض كردم، آن بزرگوار همچنان كه بر آســتانه ى نماز ايســتاده بود گريست و 
آن گاه به خداوند عرض كرد: خدايا! تو آگاه و شــاهد باش كه من هرگز فرمان ندادم كه 
او )آن مأمور( به بندگانت ســتم كند و بى درنگ قطعه پوستى در آورد و بعد از نام خدا و 

1. پيكار صفني، نصربن مزاحم.
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آيه اى از قرآن نوشت:
»... آن گاه كه نامه ام را خواندى، دســت و بالت را جمع كن، تا كسى را بفرستم آن ها 
را از تو تحويل بگيرد... « آن گاه نامه را به من داد، اى معاويه سوگند به خداوند كه نه آن 
نامه را بســت و نه مهر  كرد نامه را به آن مأمور ستمكار دادم و او معزول گرديد و از نزد 
ما رفت... معاويه پس از شنيدن اين ماجرا ناگزير فرمان داد سوده هر چه مي خواهد براى 

او بنويسد و نظر او را تأمين كند. 1

   601 ـ تحمل عدالت!!!   

نجاشــى، شــاعر نامي  عراق و از اهل يمن و از مردان سرشناس كوفه است كه در 
جنگ صفين از ياران علي7 بود وى در روز اول ماه مبارك رمضان به تحريك دوستش 
ابوسمال اســدى به خوردن كباب و نوشيدن شراب سرگرم شدند. به طورى كه در حال 
مســتى عربده كشيدند و ســر و صداى آن ها همسايگان را سخت ناراحت كرد تا اين كه 
يكى از شــيعيان به اميرالمؤمنين 7 شــكايت كرد و به امر آن حضرت آن ها را احضار 
كردند. ابوســمال گريخت و در ميان خانه هاى قبيله اســدى پنهان گشت ولى نجاشى 
دستگير شد و شبآن گاه به دستور آن حضرت زندانى گرديد و فردا صبح در برابر مسلمانان 
و پس از اثبات جرم برهنه اش كردند و هشــتاد تازيانه بر بدنش نواختند. ســپس بيست 
تازيانه ديگر به خاطر اين كه حرمت ماه رمضان را شكســته بود بر آن افزودند. نجاشــى 
گفت: هشتاد تازيانه براى ميگسارى بود بيست ضربه ديگر براى چه؟ علي7 فرمود: به 
خاطر اين كه اين عمل زشت را در ماه مبارك رمضان مرتكب شدى و احترام ماه خدا را 
نگاه نداشتى. فاميل و قبيله نجاشى كه همه يمنى و از دوستان علي7 بودند از اين پيش 
آمد سخت ناراحت گشته و در پيروى و تبعيت از آن حضرت دچار سستى و ترديد شدند. 
يكى از آن ها به نام طارق بن عبداهلل به آن حضرت عرض كرد: ما مردم يمن از دوستان و 
مخلصان با سابقه شما هستيم و انتظار نداشتيم ما را با آن ها كه با شما دشمنى مي كنند 
به يك چشم نگاه كنى و امروز سابقه دوستى ما را ناديده بگيرى و در مأل عام بين دوست 

و دشمن، نجاشى اين مرد نامي ما را شالق بزنى تا نزد دوست و دشمن خوار شويم.
اميرالمؤمنين 7 فرمود: اجراى عدالت و دســتور الهى براى گناهكاران سنگين است. 

1. سفينة البحار، ج1، ص617.
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مگر من چه كردم؟ آيا جز اين اســت كه نجاشــى بر معصيت خدا جرأت كرده و من به 
دستور خداوند درباره او حد جارى كردم؟ طارق بن عبداهلل از نزد علي7 بيرون رفت و در 
راه مالك اشــتر را ديد مالك كه بر خورد طارق را با علي7 شنيده بود با ناراحتى گفت: 
اى طارق تو با علي7 چنين سخن گفتى؟ )او عزت صدورنا و شتت امورنا( طارق گفت: 
آرى. مالك در جواب او گفت: اما به خدا قســم آنچنان نيســت كه تو گفتى )دل هاى ما 
اندوهناك و امور ما پراكنده گشــت( بلكه سينه هاى ما گشاده و گوش هاى ما به فرمان 

علي7 است و امور ما هم جامع و هيچ تفرقه وجود ندارد. طارق ناراحت شد و رفت.
ابن ابى الحديد مي گويد: نجاشى به اتفاق طارق به خاطر اجراى حق و عدالت علي7 
از كوفه شــبانه فرار نمودند و در شــام به معاويه پيوستند و چون به شام رسيدند، معاويه 
نگاهى به طارق كرد و با كلمات توهين آميزى به علي7 ناسزا گفت، و در ميان جمعى 
از يارانش و مردم شام به علي7 دشنام داد. طارق تحمل نكرد و بپاخاست و در حالى كه 
به شمشير خود تكيه داده بود گفت: ما در خدمت رهبر و امام پرهيزكار و عادلى بوديم... 
اى معاويه فخر مكن و شاد مباش كه ما به سوى تو آمديم و علي7 را رها كرديم )بلكه 

ما تحمل عدالت ( او را نتوانستيم بكنيم.( 1

   602 ـ شريح، قاضى غاصب   

حضــرت اميرالمؤمنين 7 خطاب به شــريح 2 قاضى كوفــه مي فرمايد: تو بر مقام و 
منصبى قرار گرفته اى كه جز نبى يا وصى نبى و يا شقى، كسى بر آن قرار نمي گيرد. 3

شريح بر مســند قضاوت نشسته بود او كســى بود كه حدود 50 ـ 60 سال منصب 
قضاوت را در عهد عمر، عثمان و حضرت امير7 و معاويه عهده دار بود. در واقعه عاشورا 
از طرفداران ابن زياد شد و مردم را به قيام عليه امام حسين7 فرا خواند البته او بواسطه 
تقرب به دستگاه معاويه در زمان علي7 بر خالف حكومت اسالمي  امام علي7 فعاليت 
مي كرد. حضرت امير7 در دوران حكومت خود هم نتوانســت او را عزل كند رجاله ها و 
جاهالن نگذاشتند و تحت عنوان اين كه شيخين او را نصب كرده اند و شما بر خالف آنان 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج4، ص88.
2. ابواميه، شريح بن حارث كندي او اهل يمن بوده است.

3. وسائل الشيعه، ج18، ص6و7.
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عمل نكنيد او را بر حكومت عدل آن حضرت تحميل كردند منتها حضرت نمي گذاشــتند 
بر خالف قانون الهى دادرسى كند.

   603 ـ كالمي از قانون وراثت   

در جنگ جمل كه در ســال 36 هجرى در بصره بين ســپاه امام علي7 و عايشــه 
و طلحــه و زبير واقع شــد، علي7 در يك نقطه از جبهه بــه فرزندش محّمد حنفيه كه 
علمدار لشگر بود فرمود: اى پسر حمله كن؛ از آنجا كه لشكر بصره در برابر محّمد حنفيه 
تيراندازى مي كردند محّمد حنفيه منتظر ماند تا تيراندازى دشمن تمام شود بعد حمله كند 
بار ديگر حضرت علي7 خود را به او رساند و فرمود: احمل بين االسنة از ضربات دشمن 
متــرس و حمله كن، او حمله كرد ولى در بين تيرهاى دشــمن توقف نمود، علي7 از 
ضعف فرزندش ســخت آزرده شد و نزديك او آمد و با قبضه شمشير به دوش وى كوبيد 

و فرمود: فرضبه بقائم سيفه و قال ادر كك عرق من امك.
با راستاى شمشيرى به او زد و فرمود: رگى )ارثى ( از مادرت بسراغ تو آمده است . 1

   603 ـ پيوســتن ســرباز دشــمن به ســپاه علي7   

عبدالرحمان بن ابى ليلى مي گويد: وقتى آتش جنگ صفين شــعله ور شد و بين سپاه 
علي7 با ســپاه معاويه جنگ درگرفت روزى يك نفر از ســپاه دشمن سوار بر اسب به 
ميدان تاخت وقتى كه نزديك ســپاه علي7 شــد فرياد زد آيا اويس قرنى در ميان شما 
اســت؟ گفتيم آرى از او چه مي خواهى؟ گفت: از رسول خدا9 شنيدم كه فرمود: اويس 
قرنى از 2 بهترين تابعين است آن گاه اسبش را به سوى سپاه علي7 روانه كرد و به سپاه 

علي7 پيوست. 3

1. تتمة املنتهي، ص2 / بحارأالنوار ج42، ص98 / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج1، ص243.
2. اويــس قرني مردي از اهالي قرن )يمن( بود و آخرين فردي بود كه در منطقه ذي قار نزديك بصره به ســپاه 
حضرت پيوست و با امام بيعت كرد اويس از زهاد ثمانيه »پارسايان هشتگانه« بود كه در جنگ صفين در ركاب 

علي7 به شهادت رسيد.
3. بهجة االمال يف رشح زبدة املقال، ج2، ص367.
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   604 ـ قبرش چون قدرش مخفى   

امام حسن7 وقتى از دفن بدن مطهر پدر بزرگوارشان برگشتند به منظور جلوگيرى 
از تخريب يا نبش قبر مطهر حضرت علي7 توســط بنى اميه و مرواني ها، و خوارج سه 
تابوت تهيه كرد و بر يكى از آن تابوت ها نماز خواند تا به عنوان اين كه مي خواهند آن  را 
در خانه دفن كنند ببرند و يك تابوت را فرســتاد در خانه جعدة بن هبيره به عنوان اين كه 
مي خواهند آنجا دفن كنند و يك تابوتى را در داالن مســجد گذاشــتند به عنوان اين كه 
مي خواهند بدن مطهر امام را در مســجد دفن كنند و در روايتى ديگر دارد كه سه تابوت 
ديگر هم تدارك كرد و يك تابوت را فرستاد بيت المقدس كه مردم بگويند جنازه امام را 
برده اند بيت المقدس و يك تابوت ديگر را فرســتاد مدينه و يك تابوت ديگر را فرستاد 
مّكه و به اين شكل محل اصلى قبر مطهر پدر خود را مخفى نمود. حضرت سجاد7 پس 
از واقعــه كربال چند مرتبه پنهانى به زيارت آمد و به بعضى از خواص مثل ابوحمزة ثمالى 
قبر امام را نشان داد )صاحب دعاى مشهور ابوحمزه ( بعد امام باقر7 از مدينه چند مرتبه 
به نجف آمد و به اصحاب خاص خود نيز قبر حضرت را نشان داد تا زمان امام صادق7 
كه امام به صفوان چند درهم پول داد تا با اين پول چند سنگ روى قبر حضرت بگذارد 
صفوان هم ســنگ هايى تدارك كرد و دور قبر را كمي مثل تل باال آورد تا اين كه روزى 
هارون الرشــيد وقتى از بغداد رفته بود براى شكار به اين صحرا رسيد سگ هاى شكارى 
خــود را به دنبــال عده اى آهو رها كرد، هارون ديد آهوان به تل خاكى رســيدند و آنجا 
ســر به خاك سائيدند و سگهاى او برگشتند آهوان دوباره پس از اين كه از قبر دور شدند 
هارون دوباره ســگ ها را به ســمت آن ها رها كرد ولى دوباره همان اتفاق افتاد و حتى 
براى ســومين بار نيز اين كار تكرار شــد شيعه و سنى اين موضوع را نقل مي كند، مورخ 
مشــهور ابن خلكان سنى نيز آن را نقل كرده اســت. هارون تعجب كرد كه اينجا چه خبر 
اســت، هارون پرســيد در اين محدوده اگر آبادى هست پيدا كنيد و پيرمردى از آن جا را 
حاضر كنيد. لشــكريان  هارون گشــتند و پيرمردى را پيدا كردند و پيرمرد گفت: من با 
پدرم اينجا مي آمديم، پــدرم مي گفت: كه من همراه امام صادق7 اينجا مي آمدم اينجا 
قبر اميرالمؤ منين علي7 اســت. هارون وضو گرفت و نماز خواند بعد هم صندوقى تهيه 
كرد و اتاقى بر روى آن قبر شــريف بنا كرد تا سال 300 هجرى كه مرحوم عضدالدوله 
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ديلمي خودش را به نجف رساند و ساختمان مجللى را در آنجا بنا كرد. 1

   605 ـ على و لشكر كتيبه   

در جنگ صفين معاويه لشكرى بيست و پنج هزار نفرى را تدارك ديد و در نوع خود 
در تمام جوانب اين مجموعه بيســت و پنج هزار نفرى را مجهز نمود، با تدارك وسائل و 
اســلحه و از حيث زره و كاله خود و كاملترين تمرينات، آن ها را جهت نبرد با سپاه امام 
علي7 آماده نمود تمامي  اين لشكر از فرق سر تا پا غير از دو چشم آن ها غرق آهن بود، 
به شكلى كه هيچ جائى جهت نفوذ تير يا شمشير در آن نباشد و تمامي  آن ها را سوار بر 
اسب كرد تا روحيه لشكر علي7 را با هيبت اين لشگر در ابتداى نبرد تضعيف نمايد اين 
لشــگر را كتيبه ناميد و راهى ميدان كرد. لشكريان حضرت امير7 وقتى اين وضعيت را 
ديدنــد جرأت مقابله با آن  را در خــود نديدند چون وضع جبهه مقابل را مي ديدند چگونه 
است كه نه جاى شمشير زدن بود و نه راه نفوذ، علي7 از صف لشكريان خود بيرون آمد 
و لشــكر خود را به تذكراتى هشدار داد و آن ها را براى نبرد تشجيع نمود آن گاه به آن ها 
فرمود: به شــما بگويم اين لشكر كتيبه معاويه را در هم خواهم كوبيد كسى حق ندارد از 
جاى خود تكان بخورد. آن گاه حضرت ذوالفقار را در دســت گرفت و حمله كرد حضرت 
آن چنان جنگيد كه تمامي  لشــگر پا به فرار گذاشــتند. علي7 به تعقيب آن ها پرداخت 
فراريان آن ها خود را به خيمه معاويه رساندند معاويه كه منتظر بود اين لشگر برود و همه 
لشــكر علي7 را درهم بكوبد و بيايد؛ مشــاهده كرد همه شكست خورده با كشته هاى 
فراوان برگشته اند. معاويه گفت: اى واى بر شما چه كسي شما را اينطور كرده؟ مگر لشكر 
علي7 چند برابر شما بود؟ همه گفتند: معاويه ما كه لشكر علي7 را نديديم ولى ما هر 
وقت نگاه مي كرديم مي ديدم علي7 پشــت سرماست و با ذوالفقار حمله مي كند. همين 
قدر بدان كه هر كه كشــته شــده به شمشير علي7 كشته شده و هر كه نيزه خورده به 
نيزه علي7 است، هر كه تير خورده، به تير علي7 است او گفت: علي7 كه تير ندارد 
گفتند و اهلل ما نمي دانيم چه شــده ولى مي ديديم كه علي7 گاهى با تير حمله مي كرد 

گاهى با نيزه و گاهى با شمشير و گاهى هم از پشت سر. 2

1. فرحة الغري / ارشاد القلوب.
2. تفسري سوره حجرات، شهيد دستغيب، ص302.
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   606 ـ توجيه در جنگ جمل   

در جريــان جنگ جمل بعضى بــه بهانه اين كه اين جنگ يك نوع برادر كشــى و 
مسلمان كشى اســت از دفاع دست مي كشــيدند و بعضى از مقدس نماهاى چند آتشه 
صريحًا امام بر حق، حضرت علي7 را از اين كه با آشوبگران جمل مي جنگد مورد انتقاد 
قرار مي دادند. امام علي7 آشــكارا ســپاه جمل را لعنت كرد، يكــى از مقدس مآبها به 

علي7 گفت: مؤ منين آن ها را از لعن خود استثناء كن!
حضرت علي7 قاطعانه به او فرمود: ويلك ما كان فيهم مؤ من 1؛ واى بر تو كســى در 

ميان آن ها مؤ من نيست.
و در جنگ صفين نيز بعضى با توجيه و بهانه اين كه مســلمان كشــى جايز نيست از 

يارى علي7 دست كشيدند.

   607 ـ توجيه گر؛ مكار   

در جريان جنگ صفين كه بين سپاه امام علي7 و سپاه معاويه در گرفت و هجده ماه 
طول كشــيد عمار ياسر صحابى بزرگ رسول خدا9 جزء سپاه اميرمؤمنان علي7 بود. 
مسلمانان همه مي دانستند كه پيامبر9 به عمار فرمود: تقتلك الفئة الباغية؛ گروه ستمگر 

و متجاوز تو را مي كشند.
عمار در جنگ صفين به شــهادت رسيد و براى آنان كه در شك و ترديد بودند ثابت 
شد كه معاويه و پيروانش جمعيت ستمگر و ياغى را تشكيل مي دهند زيرا آن ها عمار ياسر 
را كشتند، معاويه به غلط اندازى و توجيه گرى پرداخت و اعالم كرد كه علي7 عمار ياسر 
را كشــته است زيرا علي7 او را به ميدان جنگ فرستاده و سبب كشتن او شده است و 
بــا اين توجيه گرى گروهى را فريب داد و اغفــال كرد وقتى كه علي7 از اين توطئه با 
خبر شــد در پاسخ به اين غلط اندازى فرمود: اگر سخن معاويه درست باشد پس حضرت 
حمزه را رسول خدا9 كشته است زيرا رسول خدا9 او را به ميدان فرستاد. عبداهلل پسر 
عمر و عاص همين پاسخ علي7 را به معاويه گفت: معاويه به قدرى خشمگين گرديد كه 

به عمر و عاص گفت: فرزند احمق خود را از اين مجلس بيرون كن. 2

1. بحارأالنوار، ج32، ص326.
2. اعيان الشيعه، ج42، ص215.
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   608 ـ نامه معاويه به علي7   

معاوية بن ابوســفيان در عصر خالفت حضرت علي7 پس از بروز جنگ صفين براى 
آن حضرت نامه اى نوشت كه در ضمن آن نامه چهار مطلب زيرا را مطرح كرده بود:

1ـ اين كه سرزمين شام را به من واگذار كن تا رهبرى آن را خودم به عهده بگيرم.
2ـ ادامه جنگ )صفين ( موجب خونريزى زياد و موجب نابودى عرب خواهد شد، آن 

را متوقف كن.
3ـ ما هر دو طرف در مورد جنگ برابر هستيم و هر دو طرف مسلمانند و شخصيت هاى 

اسالمي در هر دو سو وجود دارند.
4ـ ما هر دو از فرزندان عبد مناف )جد ســوم پيامبر9( هستيم و بر يكديگر برترى 
نداريم. بنابراين هنوز جاى آن هست كه از گذشته پشيمان شويم و آينده خود را اصالح 
نماييم. امام علي7 در پاسخ به معاويه، تك تك موارد سخن او را اينگونه جواب داد: 

1ـ اين كه خواسته اى سرزمين شام را به تو واگذارم، آگاه باش من چيزى را كه ديروز 
از تو منع كردم امروز به تو نخواهم بخشيد )حكومت الهى، امروز و ديروز ندارد(.

2ـ اين كه نوشته اى جنگ موجب نابودى عرب مي شود، بدان كه اگر آن كس كه در 
جنگ كشته شده طرفدار حق است جايگاهش بهشت مي باشد و اگر طرفدار باطل است 

در آتش خواهد بود.
3ـ اين كه ادعا كردى در جنگ و جنگاوران من و تو جايگاهى مســاوى داريم، چنين 
نيست زيرا تو در شك به درجه من در يقين نرسيده اى و اهل شام حريصتر از اهل عراق 

به آخرت نيستند.
4ـ اما اين كه گفته اى ما همه از فرزندان عبد مناف هســتيم، آرى چنين اســت ولى 
اميه جد تو مانند برادرش هاشــم جد من نيست و حرب جد تو مانند عبدالمطلب جد من 
نيست و ابوسفيان پدر تو مانند ابوطالب7 پدر من نيست و هرگز مهاجران مانند اسيران 
)كفار در فتح مكّه( كه آزاد شــده رسول خدا9 هستند، و فرزندان صحيح النسب همانند 
منســوب به پدر نيستند و حق پرست همانند باطل پرست و مؤ من همانند مفسد نخواهد 
بــود... وانگهى افتخار و برترى مقام نبوت در اختيار ماســت كه با آن عزيزان را ذليل و 

ذليالن را ارجمند ساختيم... 1

1. پيكار صفني، نهج البالغه، نامه17.
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   609 ـ علي7 و يتيمان   

حبيب بن ابى ثابت مي گويد: روزى مقدارى عسل به بيت المال آوردند حضرت علي7 
دســتور داد يتيمان را حاضر كردند موقعى كه عســل را بين نيازمندان تقسيم مي فرمود: 
خود شــخصًا به دهان يتيمان عســل مي گذارد. بعضى گفتند: اى اميرمؤمنان اين عمل 
براى چيســت؟ حضرت فرمود: امام پدر يتيمان است. عسل به دهان يتيم مي گذارم و به 

جاى پدران از دست رفتة آن ها، عطوفت پدرى مي كنم. 1
)نقل شده پير مردان عصر علي7 وقتى اين گونه عواطف امام گونه، را از آن حضرت 
مشــاهده مي كردند به حسرت مي گفتند: اى كاش ما نيز بچه يتيمي  بوديم تا حضرت با 

دستان مبارك خود عسل در دهان ما نيز مي گذاشت (.

 610 ـ پيامبر9 از ناكثين و قاسطين و مارقين مي گويد: 

اميرالمؤمنين 7 مي فرمايد: روزى رســول خدا9 بــه من فرمود: اى علي! به زودى 
با عهد شــكنان، گمراهان و خارج شــدگان از دين جنگ خواهى كــرد. عرض كردم يا 
رســول اهلل9 ناكثين )پيمان شــكنان( كيانند؟ فرمود: طلحه و زبير و )عايشــه ( كه در 
حجاز با تو بيعت مي كنند و در عراق پيمان مي شكنند و هر گاه اين كار را كردند با آن ها 
جنگ كن. زيرا در قتال و جهاد با آن ها پاكيزگى براى اهل زمين اســت. عرض كردم يا 
رسول اهلل9 قاسطين )گمراهان ( كيانند؟ فرمود: معاويه و يارانش، عرض كردم: آن ها كه 
از دين بيرون مي روند )مارقين ( كيايند؟ فرمود: ياران ذى الثديه 2 )پستاندار( و آن ها هستند 
كه از دين بيرون مي روند همانطور كه تير از كمان خارج مي شود پس آن ها را بكش چون 
در كشتار آنان گشايش و فرج براى اهل زمين و عذابى فورى بر آن ها و ذخيره اى )ثوابى ( 
براى تو در قيامت در نزد خداست... يا علي7 تو پيمان مرا رعايت كرده و بر طريقه من 

كارزار مي كنى و امت من با تو مخالفت خواهند كرد. 3

1. بحارأالنوار، ج27، ص247، حديث7.
2. منظور سردسته گروه خوارج ابن كواء مي باشد.

3. خصال صدوق، ج2،ص572.
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   611 ـ خبر از شهادت ميثم   

ميثم تمار پيش از شهادت خود به توسط علي7 از آن باخبر بوده و آن را از مواليش 
علي7 شنيده بود. امام7 به ميثم تمار گفت: چه خواهى كرد آن روزى كه فرزند ناپاك 
بنى اميه ـ عبيداهلل زياد ـ از تو بخواهد كه از من تبرى و بيزارى بجويى؟ ميثم گفت: نه به 
خدا سوگند هرگز چنين نخواهم كرد، امام فرمود: در غير اينصورت به دارت آويخته و تو 
را مي كشند. ميثم گفت: صبر و بردبارى خواهم كرد اين در راه خدا چيزى نيست. علي7 
به او فرمود: اى ميثم تو بعدها با اين درخت ماجراها خواهى داشت... اى ميثم اين درخت 
خرما را به چهار قســمت تقسيم مي كنند و تو را از قسمت چهارم آن به دار مي آويزند، از 
اين رو ميثم خيلى وقت ها پيش آن درخت مي آمد و در كنارش نماز مي خواند و مي گفت: 
مباركت باد اى نخل؛ مرا براى تو آفريده اند و تو براى من روييده اى و همواره به آن نخل 
نگاه مي كرد روزى كه ابن زياد حاكم كوفه شد هنگام ورود به كوفه پرچمش به شاخه اى 
از آن درخت نخل گير كرد و پاره شد ابن زياد به اين پيش آمد فال بد زد و دستور داد آن 
را بريدند آن گاه نجارى آن را خريد و به چهار قســمت در آورد، ميثم به فرزندش صالح 
گفــت: نام من و پدرم را بــر چوب آن نخل حك كن صالح مي گويد: نام پدرم را آن روز 
بر آن چوب نوشتم وقتى ابن زياد پدرم را به دار آويخت پس از چند روز چوبه دار را ديدم 

همان قسمتى از آن نخل بود كه نام پدرم را بر آن نوشته بودم . 1

   612 ـ علي7 و راهب   

اميرالمؤ منين علي7 با لشــكرش به سوى صفين حركت كرد در بين راه آب آن ها 
تمام شــد و همه تشــنه ماندند و هر چه جســتجو كردند آبى نيافتند! به دستور حضرت 
مقدارى از جاده خارج شــدند و در وسط بيابان دير )عبادتگاهى( ديدند از راهب طلب آب 
كردند راهب گفت: از اينجا تا نزديكترين چاه آب دو فرســخ فاصله اســت و گاهى براى 
من آب مي آوردند و من آبم را براى خودم جيره بندى مي كنم و گرنه از شــدت تشــنگى 
مي ميرم. حضرت فرمود: شنيديد كه راهب چه مي گويد: عرض كردند: آيا مي فرمائى كه 
به آنجا كه راهب مي گويد برويم؟ حضرت فرمود: نيازى به پيمودن اين مســير طوالنى 
نيست. پس حضرت سر شتر خود را به سوى قبله گردانيد و محلى را كه در نزديكى دير 

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص292 / رجال كيش، ص85.
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بود نشــان داد و فرمود آنجا را حفر كنند زمين را كندند و خاك ها را كنارى ريختند تا به 
ســنگ بسيار بزرگى رســيدند، عرض كردند: يا علي7 اينجا سنگى است كه وسائل ما 
)مثل كلنگ( در آن اثر نمي كند حضرت فرمود: زير اين ســنگ آب است جديت كنيد تا 
آن را برداريد اصحاب جمع شدند و تالش كردند اّما نتوانستند آن سنگ را حركت بدهند 
حضرت علي7 كه ناتوانى اصحاب خود را ديد، نزد آن ها آمد و انگشــتانش را از گوشه 
ســنگ به زير آن برد و با يك حركت آن را تكان داد و از جاى بر كند و به محلى بسيار 
دور پرتاب كرد. آن گاه آب بســيارى پديدار شد، لشــكريان آمدند و از آن آب كه بسيار 
گوارا و سرد بود نوشيدند و به دستور حضرت مقدار زيادى آب براى خود برداشتند آن گاه 
حضرت آن سنگ را برداشت و سر جاى خود گذاشت و دستور داد خاك ها را بر آن ريخته 
و اثر آن را محو كنند، راهب در باالى دير اين منظره را ديد، آن گاه نزد علي7 رسيد و 
عرض كرد آيا تو پيامبر خدا هستى؟ حضرت فرمود: نه. پرسيد آيا مالئكه هستى؟ فرمود: 
نه پرسيد تو كيستى؟ فرمود: من جانشين پيامبر اسالم9 هستم. راهب گفت: دستت را 
بده تا با تو بيعت كنم و مسلمان شوم حضرت دستش را داد و او نيز با شهادت به توحيد 
و نبوت و امامت علي7 مســلمان شــد. حضرت از او پرسيد چه چيزى باعث شد كه تو 
اســالم بياورى؟ عرض كرد: يا علي7 اين دير اينجا بنا شده تا كسى كه اين سنگ را از 
جاى خود بر مي دارد شــناخته شــود قبل از من علما و راهب هاى زيادى در اينجا ساكن 
شــدند تا تو را بشناسند ولى موفق نشدند و خدا اين نعمت را به من مرحمت نمود زيرا ما 
در كتاب خود خوانده ايم و از علماء خود نيز شنيده ايم كه از محل اين سنگ هيچ كس جز 
پيامبر9 و يا جانشين پيامبر9 خبر ندارد و تا او نيايد محل او آشكار نمي شود و كسى 
قدرت كندن آن را ندارد جز همان نبى يا وصى او و چون من اين را در شما ديدم مسلمان 
شــدم. حضرت وقتى اين سخن را شــنيد آنقدر گريه كرد كه صورت و ريش او از اشك 
چشمش تر شــد و فرمود: بشنويد اين برادر مسلمان شما چه مي گويد، راهب يكبار ديگر 
جريان را گفت و همه اصحاب شــكر خدا را بجاى آوردند كه از ياران علي7 هســتند، 
سپس لشكر حركت كرد و راهب هم با آن ها همراه شد و در جنگ با اهل شام آن راهب 

كشته شد و حضرت بر او نماز خواند و او را به خاك سپرد و بسيار براى او استغفار كرد. 1

1. محجةالبيضاء، ج4، ص199.
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   613 ـ دنيا براى اهل تقوا   

جابربن عبداهلل انصارى مي گويد: ما در بصره به همراه اميرالمؤمنين 7 بوديم چون آن 
حضرت از جنگ با مخالفان خود آســوده شد در پايان شبى به ما سركشى كرد  و  فرمود: 
در مورد چه چيزى گفتگو مي كنيد؟ عرض كردم: يا علي! در نكوهش دنيا حضرت فرمود: 
اى جابر! دنيا را براى چه نكوهش مي كنيد؟ آن گاه حمد الهى و ســتايش خداوند را كرد 
و فرمود: اما بعد؛ چه چيزى در نهاد مردم اســت كه دنيا را نكوهش مي كنند؟.. دنيا براى 

كسى كه آن  را درست بفهمد خانه راستى است و مسكن تندرستى و محل ثروت.
)دنيا(مسجد پيغمبران خداست و فرودگاه وحى حضرت حق و نمازخانة فرشته هايش 

مي باشد.
...اى جابر! كيســت كه دنيا را نكوهش كند؟ با اين كه به فرزندان خود اعالم كرده و 
فرياد كشيده كه رفتنى است و خود را به نابودى وصف كرده است... مردم  بد كار، هنگام 
پشــيمانى آن  را به باد مذمت مي گيرند... بس اســت اى جابر! با من بيا با او رفتم، تا بر 
گورســتان رسيديم و فرمود: )اشاره به قبور( اى خاك نشينان، اى آوارگان، اّما خانه هاي 
شما را مسكن ساختند و ميراث ها را قسمت كردند و همسرهايتان به شوهر رفتند! اينست 
خبرى كه ما داريم، شما چه خبر داريد؟ سپس لختى دم بست و باز سر برداشت و فرمود: 
سوگند به آن كه آسمان را برداشت تا بلندى گرفت و زمين را بگسترد تا پهناور شد اگر به 
اين مردگان اجازه ســخن مي دادند مي گفتند: ما بهترين توشه بعد از مرگ را تقوا يافتيم. 

سپس فرمود: اى جابر برگرد.1

   614 ـ فاصله حق و باطل چقدر است...  

معاويه مرد ناشناســى را خدمت حضرت علي7 فرستاد تا سواالتى كه پادشاه روم از 
او پرسيده بود را از حضرت سؤ ال كند، آن مرد چون به كوفه آمد با حضرت صحبت كرد 
و ايشان فهميد كه او فرستاده معاويه است. آن گاه فرمود: خدازاده هند جگرخوار را بكشد 
كه چه اندازه خود و همراهانش گمراهند خدا او را بكشــد... بعد فرمود: حســن و حسين 
8 و محّمد را نزد من بياوريد آن ها آمدند آن گاه حضرت به مرد شامي  گفت: اى برادر 
شامي  اين دو فرزند رســول خدا9 هستند و اين فرزند من است از هر كدام مي خواهى 

1. تحف العقول، ص186.
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مسائل خود را بپرس. آن شامي گفت: از اين )يعنى حسن7( سؤ ال مي كنم و سؤ ال كرد:
1ـ ميان حق و باطل چقدر فاصله است؟

2ـ ميان آسمان و زمين چقدر فاصله است؟
3ـ ميان مشــرق و مغرب چقدر فاصله اســت؟ اين لكه بى نورى كه در ماه اســت 

چيست؟
4ـ قوس و قزح چيست؟

5ـ كهكشان چيست؟
6ـ نخستين آبى كه بر روى زمين جارى شد كدام است؟

7ـ نخستين چيزى كه روى زمين به جنبش در آمد چيست؟
8ـ آن چشمه كه ارواح مؤمنان و مشركان بدان مأوى دارند كدام است؟

9ـ خنثي چيست؟
10ـ آن ده چيزى كه هر كدام از ديگرى سخت تر است چيست؟

امام حســن7 در پاسخ وى فرمود: اى برادر شامي ، ميان حق و باطل چهار انگشت 
فاصله اســت آنچه به چشم خود ديدى حق اســت و با گوش خود بيهوده و باطل بسيار 
مي شنوى و اما ميان آسمان و زمين به اندازه دعا و آه ستمديده و مد بصر فاصله است...

ميان مشــرق و مغرب يك روز حركت خورشــيد است، خورشــيد را هنگام طلوع و 
غروب ببين در مي يابى، و اما اين كهكشــان همان شــكاف هاى آسمان است كه محل 
نزول آب سيل آســاى طوفان نوح بوده اند و اما قوس و قزح آن كه نبايد قزح بگويى زيرا 
قزح شيطانست ولى آن قوس اهلل است و امان از غرق شدن است و اما لكه سياه روى ماه 
بدرســتى كه نور ماه مانند نور آفتاب بوده ولى خداوند آن  را محو و تاريك كرده چنانچه 
در قرآنش 1 فرمود: آيت شــب را محو كرديم و آيت روز را روشن ساختيم و اما نخستين 
چيزى كه روى زمين روان شــد وادى دلس بود )يعنــى وادى ظلمت ( و اول چيزى كه 

روى زمين جنبيد درخت خرما بود.
و اما چشــمه اى كه ارواح مؤمنان در آن جمع هســتند چشمه اى است بنام سلمي  و 
اما آن چشــمه اي كه ارواح كفار در آن جمع اند چشمه ايست بنام برهوت و اما خنثي آن 
آدمي  است كه معلوم نيست زن است يا مرد، لذا بايد تا هنگام بلوغ او، در انتظار ماند اگر 

1. سوره االرساء، 12.
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زن اســت پستان برآورد و اگر مرد باشد ريش در آورد.... اما آن ده چيزي كه از يكديگر 
ســخت ترند، آن است كه خداوند سنگ را سخت تر آفريد و سخت تر از سنگ آهن است، 
و ســخت تر از آهن آتش است، و سخت تر از آتش آب است، و سخت تر از آب ابر است، 
و ســخت تر از ابر باد است و ســخت تر از باد ملك است و سخت تر از ملك، ملك الموت 

است، و سخت تر از او مرگ است و سخت تر از او فرمان خداوند است 1

   615 ـ مردي محير العقول  

اهل ســنت هيچ فضيلتي براي خفتن حضرت اميرالمؤمنين علي7 در بســتر رسول 
خدا9 در آن شب خطرناك يعني ليلة المبيت قائل نيستند و مي گويند: چون شيعه اعتقاد 
دارد علي بن ابيطالب به علم ما كان و ما يكون آگاهي داشــته پس امام مي دانسته كه در 
آن شب هيچ خطري او را تهديد نمي كند بنابراين آيه شريفه »و من الناس من يرشي نفسه 

ابتغاء مرضات الله« نمي تواند در شان عمل امام علي7 نازل شده باشد.

جواب: اگر امام مي دانست در آن شب كه درجاي پيامبر9 خفته است خطري براي 
او خواهد بود اقدام نمي كرد پس بايد در شــب 19 رمضان هم از خانه بيرون نمي آمد و 

سربه تيغ دشمن نمي داد.»فافهم و تامل«

   616 ـ تحمِل سخن اهل بيت: 

صالح يكى از فرزندان ميثم تمار نقل كرده است كه پدرم گفت: روزى در بازار بودم، 
اصبغ بن نباتــه يكى از ياران علي7 نزد من آمد و با حالتى شــگفت زده گفت اى واى 
ميثم از اميرالمؤمنين 7 سخنى دشوار و عجيب شنيدم. گفتم چه شنيدى؟ گفت: شنيدم 
كه مي فرمود: حديث و سخن اهل بيت بسيار سنگين و دشوار است و آن را جز فرشته اى 
مقرب يا پيامبر صاحب رسالت يا بنده مؤ منى كه خداوند دلش را براى ايمان آزموده است، 

توان تحملش را ندارد و به درك عمق آن نمي رسد.
ميثم مي گويد: فورى برخاســته خدمت علي7 رفتم و از او نســبت به كالمي كه از 
اصبغ شــنيده بودم توضيح خواستم حضرت تبسمي كرد و فرمود: بنشين اى ميثم! آيا هر 

صاحب دانشى مي تواند هر علمي  را حمل كند و بار آن را بكشد؟!

1. تحف العقول، ص228.
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خداوند وقتى به فرشتگان گفت: كه مي خواهم در زمين جانشينى قرار دهم فرشتگان 
گفتند: خدايا آيا كسى را در آن قرار مي دهى كه فساد كند و خون بريزد؟ سپس حضرت 
به داســتان حضرت موسى و خضر و سوراخ كردن كشتى و كشتن آن غالم اشاره كرد، 
آن گاه فرمــود: پيامبر ما9 در روز غدير خم دســت مرا گرفت و فرمود: خدايا هر كه را 
من مواليش بودم علي7 موالى اوست، ولى جز اندكى كه خداوند نگاهشان داشت آيا 
ديگران اين كالم پيامبر9 را به دوش كشــيدند و فهميده و عمل كردند؟ پس بشارت 
باد بر شــما كه با آنچه از گفته پيامبر9 حمل كرديد و به آن متعهد مانديد، خداوند به 
شــما امتيازى بخشيد )اى ميثم( كه به فرشتگان و رسوالن نداد. پس بدون ترس و گناه 

فضيلت ما و كار بزرگ و شأن واالى ما را براى مردم بازگو كنيد. 1
اما ميثم؛ پس از شــهادت حضرت مسلم در كوفه توســط شخصى بنام عريف و به 
همراه 100 نفر از مأموران مختار توسط ابن زياد به زندان افتادند و بعدها مختار از زندان 
آزاد شــد ولى ميثم به دار آويخته شــد 2 و در محلى ميان نجف اشرف و كوفه مدفن اين 

يار با وفاى حضرت علي7 است.

   617 ـ سازمان شرطه الخميس   

شرطة الخميس افرادى بودند كه با علي7 شرط و پيوند ناگسستنى برقرار نمودند و 
با نظام خاصى تا سر حد شهادت در آمادگى كامل براى دفاع از حريم مقدس علي7 به 
سر مي بردند و از اين رو آن ها را »خميس« مي گفتند كه به پنج گروه تقسيم شده بودند:

1- گروه پيش از جنگ.
2- گروه مراقب قلب لشگر.

3- گروه مراقب طرف راست لشگر.
4- گروه مراقب طرف چپ لشگر.

5- گروه ذخيره.
اين ســازمان قبل از خالفت علي7 تحت نظر آن حضرت پى ريزى شــد و اعضاى 
مركزى آن افرادى مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و جابربن عبداهلل انصارى و... بودند 

1. بحارأالنوار، ج20، ص383.
2. همان، ج42، ص125.
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و در زمان خالفت علي7 به پنج  هزار تا شــش هزار نفر رسيدند، اينك در اين رابطه به 
داستان زير توجه كنيد:

اصبغ بن نباته از پارســايان وارســته بود ســابقه بسيار نيكى در اســالم داشت و در 
عصر خالفت علي7 ســن پيرى را مي گذراند و از افراد جدى و سرشــناس ســازمان 
شــرطة الخميس به شمار مي آمد. از او پرسيدند چرا شما را شرطة الخميس گويند؟! او در 
پاسخ گفت: ما در حضور اميرمؤمنان علي7 متعهد شديم تا خود را در راه او فدا كنيم و 

آن حضرت فتح و پيروزى را براى ما ضمانت كرد.
ابوالجاورد گويد: به اصبغ گفتم: مقام علي7 در نزد شــما چگونه اســت؟ پاسخ داد: 
نمي دانم منظور چيســت؟ ولى همين قدر بدان كه شمشيرهاى ما همواره همراه ماست، 
هر كسى را كه علي7 اشاره كند به قتل برسانيد، آنكس را خواهيم كشت و آن حضرت 
به ما فرمود: من با شــما )در مقابل جانبازى شما( طال و نقره را شرط نمي كنم و شرط و 
عهد شما جز كشته شدن در راه حق نيست، در ميان بنى اسرائيل، افرادى اينگونه به عهد 
و پيمان خود وفا كردند، خداوند مقام پيامبرى قوم با قريه خودشــان را به آن ها داد، شما 

نيز در اين پايه ارزش هستيد جز اين كه پيامبر نمي باشيد. 1

   618 ـ ميثم تمار صاحب ّسر امام   

ميثــم فرزند يحيى بود و از صاحبان ســر علي7 بود كه علم تفســير قرآن را نزد 
علــي7 فرا گرفته بود و از معارفى كه آن حضــرت به او ياد داده بود كتابى هم تدوين 
كرده بود، يك بار امام علي7 به جاى ميثم در مغازه خرمافروشى وى ايستاد و او را به 
دنبال كارى فرستاد و تا بازگشت او خود در مغاره ماند، يك مشترى براي خريد خرما به 

علي7 مراجعه كرد حضرت فرمود: پول را بگذار و خرما را بردار...
وقتى ميثم برگشــت و از اين معامله با خبر شــد ديد كه پول هاى آن شخص تقلبى 
اســت و به حضرت قضيه را گفت. علي7 فرمود: او هم خرما را تلخ خواهد يافت، ميثم 
در همين گفتگو با علي7 بود كه مشترى خرما را آورد و گفت: اين خرماها تلخ است... 2

1. اعيان الشيعه، ج1)واژه شيعه( / تنقيح املقال، ج1، ص195 /  بحارأالنوار، ج42، ص151ـ152 ط جديد.
2. سفينة البحار، ج2، ص525.
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   619 ـ ميثم همراز شبانه علي7   

ميثم تمار نقل مي كند شــبى از شب ها مواليم علي7 مرا با خود به صحراى بيرون 
كوفه برد تا اين كه به مسجد جعفى رسيد آنگه رو به قبله كرد و چهار ركعت نماز خواند 

و پس از سالم، نماز و تسبيح، دست هايش را به دعا باز كرد و گفت:
خدايــا چگونه بخوانمت؟  در حالى كه نافرمانى كــرده ام و چگونه نخوانمت؟ كه تو را 

شناخته ام و دلم خانه محبت توست دستى پر گناه و چشمي پر اميد به سويت آوردم...
و سپس به سجده رفت و صورت بر خاك نهاده و صد بار گفت: العفو! العفو!

برخاســت و از آن ســجده بيرون رفت من نيز در پى آن حضرت بودم تا به صحرا 
رسيديم آن گاه پيش پاى من خطى كشيد و فرمود مبادا كه از اين خط بگذرى...! آن گاه 
مرا همان جا گذاشــت و خود رفت، شبى تاريك بود پيش خود گفتم: مواليم را چرا تنها 
گذاشتم؟ او دشمنان بسيارى دارد اگر مسأله اى پيش آيد پيش خدا و پيامبر9 چه عذرى 
خواهم داشت؟ هر چند كه بر خالف دستور اوست ولى در پى او خواهم رفت تا ببينم چه 
مي شود رفتم و رفتم تا او را بر سر چاهى يافتم كه سر در داخل چاه كرده و ديدم با چاه 
سخن مي گويد حضور مرا حس كرد و پرسيد كيستى؟ عرض كردم ميثم. فرمود: مگر به 
تو دستور ندادم كه از آن خط فراتر نيايى؟ عرض كردم: چرا موالى من، ليكن از دشمنان 
نسبت به شما و جانتان ترسيدم و دلم طاقت نياورد، آن گاه پرسيد از آنچه گفتم چيزى هم 
شنيدى؟ گفتم نه موالى من و حضرت اشعارى را خطاب به من به اين مضمون خواند:

در ســينه ام اسرارى است كه هر گاه فراخناى سينه ام احساس تنگى مي كند زمين را 
با دست كنده و راز خويش را با زمين مي گويم...  1

اذا ضاق لها صدرى و ىف الـصدر لـبانات     

و ابـديت لـها رسى نكت االرض بالكف     

قذاك النبت من بذري فمهام تنبت االرض     

   620 ـ قدرت معنوى علي7   

حســن بن ذكوان فارس گفــت: من نزد حضرت علي7 بودم كــه عده اى پيش آن 
حضرت آمده و از زيادى بيش از اندازه آب فرات به ســبب طغيان به او شكايت كردند و 

1. نفس املهموم، ص60 / بحارأالنوار ، ج40، ص199.
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گفتند كه مزارع آن ها از اين زيادى آب آســيب ديده اســت و از حضرت خواستند تا دعا 
كند آب كمتر شــود حضرت برخاست و به داخل خانه اش رفت و همه مردم منتظر بودند 
تا اين كه بعد از لحظاتى حضرت، در حالى كه لباس و عمامه و عباى پيامبر9 را بر تن 
و عصاى پيامبر9 را در دست داشت خارج شد سوار بر اسب شده و حركت كرد فرزندان 
او و مــردم هم او را همراهى مي كردنــد و من هم با آن ها به راه افتادم آن حضرت كنار 
فرات ايســتاد و از اسب پياده شد ســپس دو ركعت نماز مختصرى خواند آن گاه چوبى به 
دست گرفت و با حسن  و  حسين : روى پل رفت و من هم به همراه آن ها رفتم وبقيه 
مردم ايســتاده و نظاره گر بودند، حضرت آن چوب را به آب زد و بالفاصله آب به مقدار 
يــك ذراع پاييــن رفت. حضرت رو به مردم كرد و فرمود: آيا كافى اســت؟ گفتند: نه يا 
اميرالمؤمنين 7. حضرت بار ديگر با چوب اشــاره به آب كرد و به اندازه يك ذراع ديگر 
آب كم شد تا اين كه يكبار ديگر بر اثر خواهش مردم همين كار را تكرار كرد و وقتى آب 
به مقدار سه ذرع كم شد مردم، گفتند بس است )و اين اندازه آب بى ضرر است ( حضرت 

سوار مركب شد و به منزل خود بازگشت. 1

   621 ـ ايثار و جان بازى كميل   

روزى حجاج بن يوسف دســتور دســتگيرى كميل بن زياد را صادر كرد. كميل از آن 
دستور مطلع شد و فرار كرد و پنهان شد. حجاج دستور داد حقوق طايفه و قبيله كميل را 
قطع كردند. وقتى كميل از آن دســتور مطلع شد گفت: من پير شده و عمرم رو به پايان 
اســت و شايسته نيست بخاطر من حقوق ديگران قطع شود پس از مخفى گاه خود خارج 
شــد و به نزد حجاج رفت. حجاج به او گفت دوســت داشــتم: تو را پيدا كرده و دستگير 
مي كردم. كميل گفت: از عمر من چيزى باقى نمانده و هر گونه كه مي خواهى درباره من 
حكم كن، كه حسابرسى در نزد خداوند است و اميرالمؤ منين علي7 نيز قباًل به من خبر 
داده كه تو قاتل من هســتى. سپس حجاج دستور داد سر كميل اين يار با وفا و صاحب 

ِسّر علي7 را از بدنش جدا كردند.2

1. محجة البيضاء، ج4.
2. مواقف الشيعه، ج1، ص414.
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   622 ـ برخورد با خاطى   

روزى شخصى، دست سخن چينى را گرفت و او را نزد حضرت علي7 آورد حضرت 
پس از مالقات فرمود: اى مرد ما درباره آنچه كه تو گفته اى تحقيق مي كنيم اگر راســت 
باشد )و آنچه گفته اى راست باشد( نسبت به تو بد بين خواهيم بود و تو را دشمن مي داريم 
)چرا كه ســتر عيب مردم نكردى( اگر آنچه گفته بودى دروغ بود و حقيقت نداشت تو را 
تنبيــه مي كنيم )حد خواهيم زد(... و اگر ميخواهى تــو را عفو كنم و از گناهانت بگذرم. 

شخص گناهكار عرض كرد: يا اميرالمؤمنين 7 راه سوم را انتخاب مي كنم. مرا ببخشيد.1

   623 ـ ميهماندارى كريم   

روزى پدر و پســرى كه از دوستان و شيعيان اميرالمؤمنين 7 بودند نزد آن حضرت 
آمدند، حضرت برخاســت آن ها را احترام كرد آن گاه آن ها را باالى اتاق خود نشــانيد و 
خود جلوى آن ها نشســت بعد از مدتى دســتور داد غذا را آوردند، آن گاه با آن ها غذا را 
ميل فرمود. ســپس به قنبر فرمود: طشت و آفتابه و دســتمال به اتاق بياور تا ميهمانان 
دستشان را بشويند وقتى وسايل آماده شد حضرت برخاست و آفتابه را گرفت تا بر دست 
آن مرد بريزد. آن شخص به خاك افتاد و اجازه آن كار را به حضرت نداد و عرض كرد: يا 
اميرالمؤمنين 7 چگونه خداوند مرا ببيند در حالى كه تو بر دستم آب مي ريزى؟ حضرت 
فرمود: بنشــين و دستت را بشــوى كه خداوند مي بيند كه برادر )يعنى علي7( فضيلت 
و برتــرى بر تو ندارد و مي خواهد تو را خدمتگذارى كند تا در بهشــت پاداش ده برابرى 
بگيرد. آن مرد نشســت و حضرت فرمود: تو را )به حق بزرگ من كه آن را شــناخته اى ( 
قسم مي دهم كه كامالً دستت را بشويى و گمان كن كه قنبر آب بر دستت مي ريزد. آن 
شــخص اطاعت كرد و اميرالمؤ منين علي7 آب را ريخت تا او دســت هايش را بشويد، 
آن گاه علي7 آفتابه را به فرزندش محّمد حنفيه داد و فرمود: پســرم اگر فرزند اين مرد 
به تنهايى نزد من آمده بود خودم آب بر دستش مي ريختم اما خداوند اجازه نداده كه بين 
پدر و پســرى كه در يك مجلس هســتند به تساوى برخورد شود لذا من بر دست پدر او 
آب ريختم و تو بر دســت پســر او؛ محّمد برخاست و آب بر دست آن جوان ريخت تا او 

1. محجة البيضاء، ج5، ص278.
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نيز دســت هايش را بشويد... امام حسن7 فرمود: كسى كه از رفتار علي7 پيروى كند 
شيعه واقعى اوست . 1

   624 ـ دادرسى علي 7   

وقتــى علي7 وارد كوفه شــد مردم برگرد او جمع شــدند، در بين آن مردم جوانى 
بود از شــيعيان آن حضرت كه در جنگ هاى آن حضرت نيز شركت كرده و در ركاب او 
مي جنگيد، روزى آن جوان با زنى ازدواج كرد. صبح روز بعد حضرت علي7 در مســجد 
نماز صبح را به جا آورد، ســپس به يكى از اصحاب فرمــود: به فالن محله مي روى در 
آنجا مســجدى مي بينى در كنار آن مسجد خانه اى است كه صداى مشاجره زن و مردى 
را مي شــنوى آن زن و مرد را نزد من بياور. آن شخص رفت و آن دو نفر را نزد حضرت 
آورد. علي7 فرمود: چرا از ديشــب تا حال در مشــاجره و نزاع هستيد؟ جوان گفت: اى 
اميرمؤمنــان7 من اين زن را به عقد خــود در آوردم اما چون نزد او رفتم حالت تنفرى 
در خود نســبت به او احســاس كردم و نزديك او نشدم و اگر قدرت داشتم شبانه او را از 
خانه بيرون مي كردم. لذا به نزاع و مشــاجره مشــغول بوديم، تا اين كه فرستاده شما نزد 
مــا آمد. حضرت به حاضريــن در آن مجلس فرمود: بعضى از حرف ها را نبايد همه كس 
بشنوند )يعنى، شما از مجلس خارج شويد( همه برخاستند و مجلس را ترك كردند و فقط 
آن زن و مرد نــزد حضرت باقى ماندند. حضرت علي7 به آن زن فرمود: آيا اين جوان 
را مي شناســى؟ زن گفت: نه. حضرت فرمود: اگر من حال و گذشته او را برايت بگويم و 
او را بشناســى انكار حقيقت نمي كنى؟ زن گفت: نــه. حضرت فرمود: آيا تو فالنى دختر 
فالن شخص نيستى؟ زن گفت: آرى. حضرت فرمود: آيا پسر عمويى نداشتى كه هر دو 
عاشق يكديگر بوديد. گفت: آرى. فرمود: آيا پدرت از ازدواج شما ممانعت نكرد و او را از 
همســايگى خود دور نكرد تا شما با يكديگر تماسى نداشته باشيد؟ زن گفت: همين طور 
اســت. فرمود: آيا به ياددارى كه يك شب براى قضاء حاجت خارج شدى و پسر عمويت 
تو را غافلگير كرد و با تو نزديكى كرد و تو حامله شدى و جريان را از پدرت پنهان كردى 
و تنها به مادرت خبر دادى؟ و چون زمان وضع حمل تو فرا رسيد مادرت تو را به بيرون 
خانه برد و بچه ات را به دنيا آوردى و او را در پارچه اى پيچيدى و پشــت ديوار گذاشتى 

1. محجة البيضاء، ج6، ص226.
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و لحظاتى بعد ســگى به آنجا آمد و تو ترسيدى كه بچه ات را بخورد، سنگى برداشتى و 
به ســوى سگ انداختى اما ســنگ به سر بچه خورد و سرش شكست و تو و مادر نزد او 
آمديد و مادرت ســر او را با پارچه اى بســت و بچه را گذاشتيد و رفتيد... زن ساكت شد. 
حضرت فرمود: تو را به خدا ســوگند مي دهم كه حق را بگويى زن فرمايش امام را تأييد 
كرد و گفت: يا علي7 غير از من و مادرم هيچ كس از اين جريان اطالع نداشت. حضرت 
فرمود: خداوند مرا از آن واقعه با خبر كرد. حضرت بعد فرمود: صبح آن روز عده اى آمده 
و آن بچه را برداشــتند و او را بزرگ كردند و او را با خود به كوفه آوردند و تو را به عقد 

او در آوردند در حالى كه او پسر تو بود.
ســپس حضرت به آن جوان فرمود: سرت را نشان بده چون جوان سر خود را برهنه 
كرد اثر شكســتگى در سر او ديده شد. حضرت فرمود: اين جوان همان پسر تو مي باشد 
و خدا او را از عمل حرام بازداشت برو و با فرزندت زندگى كن كه ازدواج بين شما وجود 

ندارد. 1

   625  ـ نقش مهر امامت   

زنى بنام حبابه والبيه مي گويد: در لشــكرگاه حضرت علي7 رفتم و نزد آن حضرت 
رسيدم و عرض كردم: يا علي7 چه دليلى بر امامت شما وجود دارد.

حضرت )پاســخى در حد فهم او داد( به سنگ كوچكى اشاره كرد و فرمود: آن ريگ 
را به من بده، من نيز سنگ ريزه را برداشته و به آن حضرت دادم و او مهر خود را بر آن 
سنگ گذاشت و آنچه در مهر بود روى سنگ نقش بست! آن گاه فرمود: هر كس ادعاى 
امامت كرد و توانســت چنين كارى بكند راســت مي گويد و امام واقعى است و بايد از او 
اطاعت كنى او مي گويد: بعد از شهادت حضرت علي7 به محضر امام حسن7 رسيدم 
و ديدم مردم از او سؤ االتى مي كنند تا آن حضرت مرا ديد فرمود: اى حبابه، آنچه همراه 
دارى به من بده! من آن سنگ ريزه را به او دادم و همان كار را كه پدرش كرده بود انجام 
داد و مهر خود را بر آن سنگ زد و من اثر آن را در سنگ ديدم. پس از شهيد شدن امام 
حســن7 در مسجد رسول خدا9 به محضر امام حسين7 رسيدم او قبل از آن كه من 
صحبتــى بكنم فرمود: آيا دليل بر امامت من نيز مي خواهى؟ عرض كردم: آرى. حضرت 

1. محجة البيضاء ، ج4، ص195.
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فرمود: آن ريگ و ســنگ را بده به من؛ آن  را به آن حضرت دادم و نقش مهر خود را بر 
آن سنگ زد و من ديدم بعد از شهادت امام حسين7 در حالى كه يكصد و سيزده سال 
از عمرم مي گذشــت و فرســوده و لرزان بودم نزد امام زين العابدين7 رفتم و از پيرى و 
رنجورى و عدم قدرت بر عبادت و ركوع و سجود خود شكايت كردم. آن حضرت با دست 
خود اشــاره كرد و من جوان شدم!... ســپس فرمود: آنچه را همراه دارى به من بده؛ من 
نيز سنگ خود را به او دادم آن گاه او مهر خود را بر آن زد و اثر آن در سنگ نقش بست 
و بعد از آن حضرت به محضر امام باقر7 و امام صادق7، و امام موســى بن جعفر7 و 

امام رضا7 رسيدم و اثر مهر همه را بر آن سنگ ديدم.
محمّد بن هشــام مي گويد: بعد از آنگه حبابه به محضر امام رضا7 رســيد چند ماه 

زندگى كرد و از دنيا رفت . 1

   626 ـ شجاعت عبيداهلل بن عباس   

بُســر بن ارطاة يكى از دژخيمان خون آشام معاويه بود، كه به دستور او، به شهرها و 
روســتاها رفت و به قتل و غارت مردم پرداخت، تا مــردم را از پيروى حكومت علي7 
باز دارد و بســوى معاويه متوجه سازد )و سرانجام علي7 او را نفرين كرد و او در اواخر 
عمر، ديوانه شــد و با حال بســيار بد، از دنيا رفت( بسر، با سپاه خود به يمن رفت، در آن 
هنگام يمن در قلمرو حكومت علي7 بــود عبيداهلل بن عباس، فرماندار علي7 در آنجا 
بود، عبيداهلل خود را پنهان ســاخت و از يمن بيرون آمد. بســر وارد منزل عبيداهلل شد و 
دو كودك او را ســربريد كه سخنان جانسوز مادر او در اشعارى در تاريخ ثبت شده است. 
پس از جريان صلح امام حسن7 روزى تصادفاً عبيداهلل و بُسر بن ارطاة نزد معاويه بودند، 
عبيداهلل بن عباس فرصت را غنيمت شــمرد و به معاويــه گفت: آيا تو به اين مرد لعين و 
پست )اشاره به بسر( دســتور دادى فرزندان مرا بكشد؟ معاويه گفت: نه. بسر خشمگين 
شده و شمشيرش را بزمين كوبيد و گفت: اى معاويه! شمشيرت را بگير، تو آن را به من 
دادى و دستور دادى مردم را بكشم، من آنچه را تو مي خواستى انجام دادم. معاويه گفت: 
تو مرد ضعيفى هستى. شمشيرت را جلو كسى انداختى كه ديروز فرزندانش را كشته اى.

عبيداهلل گفت: اى معاويه تو خيال مي كنى كه من بُســر را به جاى يكى از فرزندانم 

1. محجة البيضاء ، ج4،ص219
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خواهم كشــت، او پست تر و حقيرتر از اين است، من اگر بخواهم خون بهاى فرزندانم را 
بگيرم مي بايست، يزيد و عبيداهلل فرزندان تو را به قتل رسانم. 1

   627 ـ يك صفت آسماني  

صعصعة كه از ياران نزديك امام علي7 است مريض شد امام به عيادت او رفت...
امــام به او فرمود: تا آن جا كه من مي دانم تو كم هزينه اي و كم خرج اما بســيار پر 

بهره اي
صعصعة عرض كرد: به خداوند ســوگند تا آنجا كه من مي دانم شما نيز به كتاب خدا 

دانايي و خداوند در نظرت بزرگ است و با مؤمنان مهرباني.2

   628 ـ علي7 و جاسوس معاويه   

شخصى را كه متهم به جاسوسى براى معاويه بود نزد حضرت علي7 آوردند نام او 
عيزار بود اما او پيوسته جاسوسى خود را انكار مي كرد و خود را تبرئه مي نمود. حضرت به 
او فرمود: آيا قسم مي خورى كه جاسوسى نكرده اى؟ گفت: آرى و سوگند خورد. حضرت 
فرمود: اگر دروغ گفته باشــى خدا چشــمان تو را كور ميكند و چون روز جمعه فرا رسيد 

چشمان آن جاسوس نابينا شده بود. 3

   629 ـ معاويه و پيشگويى علي7   

وقتى كه معاويه به حكومت رسيد روزى به اهل مجلس خود گفت: چگونه مي توانيم 
آينده خود را پيش بينى كنيم؟ آن ها گفتند ما راهى براى آن نمي شناســيم معاويه گفت: 
من آن را از علم علي7 به دســت مي آورم زيرا او هر چه مي گويد راست است و باطل 
نيســت. پس ســه نفر را احضار كرد و به آن ها گفت: هر سه به كوفه برويد و يكى پس 
از ديگرى وارد شهر شــويد و خبر مرگ مرا به مردم برسانيد ولى توجه داشته باشيد كه 
هر ســه يك سخن بگوييد و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختالف نداشته باشيد 

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص18.
2. الغارت، 524.

3. محجة البيضاء، ج4.
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و توجه كنيد كه علي7 چه مي گويد. آن ها رفتند اولى وارد كوفه شــد مردم پرسيدند از 
كجا مي آيى؟ گفت: از شــام. گفتند: چه خبر دارى؟ گفت: معاويه مرد! مردم اين خبر را 
به علي7 رســاندند ولى آن حضرت اعتنايى به اين خبر نكرد. دومي  و سومي  هم وارد 
شــده و همان خبر را دادند و مردم نيز حضرت علي7 را از آن خبرها مطلع كردند و در 
مرتبه سوم كه نزد آن حضرت آمدند گفتند: خبر صحيح است زيرا هر سه نفر كه در سه 
روز وارد كوفه شده اند اين خبر را بدون هيچ گونه اختالفى بيان كرده اند. حضرت علي7 
وقتى اصرار مردم بر صحت خبر را شنيد فرمود: او نمرده و نمي ميرد مگر محاسن من با 
خون سرم سرخ شــود و معاويه با حكومت، بازى خواهد كرد سپس آن سه نفر اين خبر 

را براى معاويه بردند. 1

   630 ـ گروه هاى مردم   

كميل بن زياد مي گويد: علي7 نزد من آمد و دست مرا گرفت و مرا با خود به صحرا 
برد چون به صحرا رســيديم بر زمين نشست و من هم نشســتم سپس سر بلند كرده و 
متوجه من شد و فرمود: اى كميل! آنچه به تو مي گويم بخاطر بسپار، مردم سه دسته اند: 
1( دانشمند الهى. 2( دانشــجويى كه در راه رستگارى قدم بر مي دارد. 3( افراد ناكس و 
پســت كه بدنبال هر آوازى مي روند و مانند پشه هاى ريز از هر طرف كه باد بوزد به آن 

سو مي روند...
اى كميل! دانش از ثروت بهتر است چرا كه دانش نگهبان تو است ولى ثروت را بايد 
تو نگهبان باشــى. ثروت را هر چه خرج كنى كمتر گردد ولى دانش هر چه بيشــتر خرج 
شود افزوده تر شود. اى كميل! آنان كه ثروتمندند و زنده، مردگانى هستند بصورت زنده، 
ولى دانشــمندان تا پايان روزگار پاينده اند... آه كه اينجا )اشاره به سينه( آكنده از دانش 

است. كاش شاگردانى كه بتوانند اين بار را بكشند بدست مي آوردم ... 2

   631 ـ وصيتى از امام علي7   

اميرالمؤ منيــن علي7 در وصيتى بــه فرزند خود محّمد حنفيه فرمود: اى پســر، از 

1. محجة البيضاء ، ج4، ص202.
2. خصال صدوق، ص204، اين روايت را به سندهاي متعددي در كتاب هاي ديگر نقل كرده اند.
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خودبينى و بد خلقى و كم صبرى دورى كن، كه اگر اين سه خصلت را داشته باشى هيچ 
رفيقى با تو مدارا و دوستى نخواهد كرد و همواره مردم از تو كناره خواهند گرفت خود را 
به اظهار دوستى وادار كن و بر زحمات خود، خويشتن را شكيبا ساز... و از دست دادن دين 

و آبروى خود درباره هر كس كه باشد بخل بورز كه دين و دنيايت سالم تر خواهد بود.1

   632 ـ دستگيرى قاتل علي7   

عبدالرحمن بن ملجــم )لعنة الله عليه( ، از باقيمانده هاى خوارج نهروان بود، او كه از كوفه فرار 
كرده بود، طبق توطئه اى كه با همدســتان خود، در مّكه، طرح آن را به عهده گرفته بود 
مخفيانه به كوفه آمد، و ســرانجام سحر صبح شــب نوزدهم ماه رمضان چهلم هجرت 
ضربت خود را بر فرق مقدس علي7 وارد ســاخت )كه علي7 بسترى شد و شب 21 
همان ســال به شهادت رســيد( ابن ملجم)لعنة الله عليه( پس از ضربت زدن پا به فرار گذاشت، 
يكى از مســلمانان كه از قبيله همدان بود و ابوذر نام داشت، او را دنبال كرد، به او رسيد 
ســپس لباس ابن ملجم )لعنة الله عليه(  را گرفته و، بر ســر او كشــيد، و آن گاه او را به زمين زد 
و شمشــيرش را از دســتش گرفت،  و او را نزد  اميرمؤمنان علي7 آورد. وقتى كه چشم 
علي7 به ابن ملجم) لعنة الله عليه( افتاد، فرمود: النفس بالنفس )اين جمله در آيه 45 سوره مائده 
آمده و منظور قصاص قتل اســت كه قاتل بايد به قتل برسد(. سپس فرمودند: اگر من از 
دنيا رفتم، همانگونه كه او مرا كشــت، او را به قتل برســانيد، و اگر از اين ضربت، سالم 
ماندم، رأى خود را خواهم داد. ابن ملجم)لعنة الله عليه( )اين خبيث ناپاك( گفت: »سوگند به خدا، 
من اين شمشــير را به هزار دينار خريده ام و با هزار درهم زهر، آن را مسموم نموده ام، در 
اين صورت اگر اين شمشير به من خيانت كند )يعنى باعث قتل نشود( نفرين بر آن باد.«

مردم او را از كنار بستر علي7 دور كردند و از شدت ناراحتى نسبت به او با دندان هاى 
خود، گوشــت بدن او را بريده بريده مي كردند و مي گفتند: اى دشمن خدا، اين چه كارى 
بود كه كردى؟ تو امت محّمد9 و سلم را به عزا نشاندى تو بهتريِن انسان ها را كشتى.

او خامــوش بود، ســخنى نمي گفت: او را به زندان افكندند. ســپس مردم به حضور 
اميرمؤمنان7 آمده و با احساســات پر شور عرض كردند: ما گوش بفرمان شما هستيم، 
هر گونه فرمان دهى، همان را در مورد اين دشمن خدا )ابن ملجم) لعنة الله عليه(( اجرا مي كنيم، 

1. خصال صدوق، ص166.
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چرا كه او باعث هالكت امت و تباهى دين شده است.
علــي7 فرمــود: اگر زنده ماندم، رأى خود را خواهم گفــت، و اگر از دنيا رفتم با او 
همانگونه رفتار كنيد كه با قاتل پيامبر، رفتار مي شود. نخست او را بكشيد، سپس بدنش 
را با آتش بسوزانيد. پس از شهادت علي7 به امر امام حسن7 او را كشتند و سپس  »ام 

هيثم« كه از زنان قهرمان طايفه نخع بود پيكر ناپاك او را به آتش كشيد.1

   633 ـ اولين فتح به دست امام حسين 7  

جنگ صفين از جنگ هاى بزرگى اســت كه در زمان خالفت علي7 در سال 36 تا 
38 هجرى بين ســپاه علي7 با سپاه معاويه، در سرزمين صفين )نواحى شام( واقع شد. 
نخســتين كارى كه معاويه انجام داد اين بود كه گفت: چون عثمان را تشنه كشتند، آب 
را به روى سپاه علي7 ببنديد، همان دستور انجام شد و سپاه معاويه مركز آب را گرفتند 
اين موضوع باعث شد كه آب به سپاه علي7 نرسيد و تشنگى بر سپاهيان چيره گشت. 
مي نويســند: چندين گردان سواره نظام، از سوى علي7 به سوى آن مركز رفتند تا آب 
را بگشايند ولى موفق نشدند و بازگشتند. در اين وقت امام حسين7 كه 33 سال داشت 
پدر را اندوهگين يافت و نزد پدر رفت و اجازه خواســت كه خود همراه جمعى به ميدان 
برود. امام علي7 اجازه داد آن بزرگوار همراه جمعى از سواران به سوى قرارگاه ابو ايوب 
كه از محافظين آن جا بود روانه شــدند، آن گاه آنچنان عرصــه را بر او تنگ كردند، كه 
ابو ايوب و همراهانش، ناگزير گريختند و شريعه آب بدست امام حسين7 و همراهانش 
افتاد و بعد آن حضرت نزد پدر آمد و جريان را به عرض رساند و اين نخستين فتحى بود 

كه در جنگ صفين انجام گرفت. 2

   634 ـ از پسرم انتظار نداشتم...  

در ســال 37 هجري يعنى ســال دوم خالفت اميرالمؤ منين علي7 امام حسين7 
جوانى 33 ساله بود. روزى امام حسين7 جوانان و دوستان خود را، كه نوبت ايشان بود 
به پذيرائى دعوت كرد ولى در ســفره حضرت جز چند قطعه نان چيزى قرار نداشت. امام 

1. اعالم الوري، ص201و202
2. اقتباس از نفائس االخبار، ص418.
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حســين7 به قنبر فرمود: از اين چند مشك عسل كه به بيت المال رسيده ظرفى براى 
ما بيــاور تا اين مهمانى را برگزار كنم. قنبر اطاعت كرد و يك ظرف عســل براى امام 
حســين7 آورد علي7 در سركشى خود از بيت المال دريافت كه مشك عسل ها دست 
خورده اســت. لذا از قنبر ســؤ ال كرد. قنبر عرض كرد: به فرمان امام حسين7 ظرفي 
عســل براي ايشان برده است. علي7 آنچنان خشمگين شد كه امام حسين 7 او را به 
حق عموى خود جعفر طيار قسم داد، تا خشمش اندكى آرام گرفت و بعد به همان ترتيبى 
كــه قنبر را مورد بازجويى قرار داده بود امام حســين7 را بازجويى كرد و فرمود: آيا تو 
دستور داده اى كه قنبر به مشك هاى عسل دست بزند. امام حسين7 عرض كرد: بله يا 
اميرالمؤمنين، امام: مگر نمي دانســتى كه اين عسل ها براى عموم مسلمين است، عرض 
كرد: بلى مي دانستم يا اميرالمؤمنين؛ ولى من خود يك فرد از افراد مسلمانانم و بقدر سهم 
خود آن هم براى پذيرايى از مهمانانم از عسل برداشتم. علي7 نگاهى به امام حسين7 
انداخت و فرمود: از پســرم انتظار نداشتم پيش از آن كه مسلمانان به سهم خود برسند او 
سهم خويش را بردارد و بعد با لحنى خشم آلود اضافه كرد، اگر نديده بودم بر اين لب ها 
رســول خدا بوسه مي زد دستور مي دادم لب هاى تو را به چوب ببندند سپس امام علي7 

دستور داد عسل ديگرى بخرند و به بيت المال برگردانند. 1

   635 ـ ساده زيستى   

ابن اعرابى گفت: حضرت علي7 در زمانى كه حاكم مســلمين بود وارد بازار شــد و 
پيراهنى را به ســه درهم خريدارى كرد و همانجا پوشــيد. ليكن ديد آستين آن مقدارى 
بلند اســت به خياط فرمود: بلندى اين آســتين را قطع كن، خياط مقدارى كه بلند بود را 
جدا كرد و به حضرت عرض كرد: اجازه دهيد آن را بدوزم و محل قطع شــده را دوخت 
بگيرم؟ حضرت فرمود: نه؛ اين را فرمود؛ و در حالى كه محل بريدگى پيراهن ريشه ريشه 
بود حركت كرد و رفت و با خود گفت: همين تو را كافى است. نقل كرده اند روزى ديگر 
علي7 دو لباس ضخيم و زبر خريدارى كرد و به غالم خود قنبر فرمود: اى قنبر! يكى از 
اين دو لباس را انتخاب كن قنبر يكى از آن ها را انتخاب كرد و خود آن حضرت ديگرى 

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج11، ص253.
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را پوشيد ولى چون آستين آن لباس بيش از اندازه بلند بود اضافه آن را قطع كرد. 1

   636 ـ علي7 و فروش شمشير   

روزى حضرت علي7 به بازار رفت و شمشــير خود را در معرض فروش قرار داد و 
فرمود: به خدا قسم اگر پول يك لباس را داشتم اين شمشير را كه بارها غم و اندوه را از 

چهره رسول خدا9 زدوده است نمي فروختم. 2

   637 ـ علي7 و بيت المال   

هارون بن عنتره گفت: پدرم برايم نقل كرد: كه من در يكى از روستاهاى نزديك نجف 
بنام خورنق )قبالً محل و بارگاه پادشاه حيره بود( خدمت اميرالمؤمنين 7 رسيدم و ديدم 
كه لباس كهنه اى در بر دارد در حالي كه هوا بسيار سرد بود به او گفتم: اى اميرمؤمنان! 
خداونــد بيت المال را در اختيار تو قــرار داده و معامله اى مي كنى؟ آن حضرت فرمود: به 
خدا قسم من از اموال شما هيچ استفاده اى )شخصى( نكرده ام و اين لباسى را كه بر تن 

مي بينى با خودم از مدينه آورده ام و غير از اين هم چيزى ندارم. 3
هارون مي گويد: من با صداى بلند گفتم: يا علي! هوا سرد است، خيلى هم سرد است 
اين سرما انكارپذير نيســت. حضرت تبسمي كرد و گفت: راست مي گويى هوا سرد است 
من ســرما را انكار نمي كنم... ولى هوا هر چه سرد باشــد از صبر و شكيبايى من زيادتر 

نيست من مي توانم بر سرماى بيشترى هم بردبار و شكيبا باشم. 4

   638 ـ دستور حكومتى به فرمانداران   

امام متقين حضرت علي7 در دســتور كارى خود كه به مالك اشــتر داده است او را 
در واگذارى مديريت ها به افراد چنين دســتور مي دهنــد:  واجعل لراس كل امر من امورك 
راسا منهم ال يقهره كبريها و ال يتشتت عليه كثريها 5 اى مالــك، براى هر كارى از كارهاى 

1. املحجة البيضاء، ج4، ص191.
2. املحجة البيضاء ، ج4.
3. املحجة البيضاء ، ج4.

4. كامل ابن اثري، ج2، ص442 / كشف الغمه، ج1.
5. نهج البالغه، نامه53.



472

اجتماعى، سياســى، اقتصادى خود مدير و رئيسى را تعيين كن مديرى كه داراى اين دو 
ويژگى باشد:

1( بزرگــى و عظمت كار، او را ناتوان و مغلوب نســازد. 2( زيادى و تراكم كار، او را 
پريشان و رنجورش ننمايد.

و در نامــه اى ديگر كه علي7 به قثم بن عبــاس فرماندار مّكه مي فرمايد: طبق يك 
سلســله گزارشــات مطمئن جمعى از مزدوران و فريب خوردگان حكومت معاويه براى 
تبليغات سوء و ايجاد شكاف و درگيرى ما بين مسلمانان در ايام حج به مّكه اعزام شده اند 

تو بايد به اين تذكرات عمل كنى:
فاقم عىل ما ىف يديك قيام الحازم الصليب... و ال تكن عند النعامء بطرا و ال عند الباساء 

فشاًل؛ در برابر اين توطئه ى خائنانه بايد: 1( در مســند مديريت و حكومت مّكه كه به تو 

واگذار شده است، سخت مقاوم و پايدار باشى، مقاومتى مداوم همراه با درايت و لطافت.
2( در چنين شرايطى اسير دست خوشي هاى فراوان نشوى كه نتيجه اى جز غفلت و 

فراموشى و سركشى و خود بزرگ بينى نخواهد داشت.
3( به هنگام هجوم ســختي ها و ناگواري ها دلباخته و هراسان مباش كه در مديريت 

خود با شكست و ناكامي روبرو خواهى شد. 1

   639 ـ انواع رفيق   

امام باقر7 فرمود: مردى در بصره در حضور اميرالمؤمنين 7 به پا خواست و گفت: 
يا اميرالمؤمنين 7 درباره رفيقانى كه به منزله برادر هستند؛ جمالتى )راهنمايى( بفرماييد. 
آن گاه حضرت فرمود: برادران دو گونه اند يكى برادران مورد اعتماد و ديگر برادران ظاهر ساز.

اّما برادران مورد اعتماد به منزله دســت و بال و خانواده و ثروت تو هســتند اگر به 
برادرت اعتماد دارى به نفع او از كمك مالى و بدنى دريغ مدار... و اّما برادران ظاهر ساز 
از لذت معاشرت با آنان بهره مند خواهى شد و حتمًا اين رشته را از آنان مبر و بيش از اين 
هم از درونشــان توقع مدار و به هر مقدار كه آنان با تو خوشــروتر و شيرين زبانتر باشند 

تو نيز چنان باش. 2

1. رشح نهج البالغه ابن ميثم، ج5، ص72.
2. خصال صدوق، ص57.
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   640 ـ كسى كه فرمانش را نمي برند آخر چه كند؟!    

وقتى به حضرت علي7 خبر رســيد كه ارتش معاويه بر شــهر مــرزى انبار حمله 
كرده اند و فرماندار آنجا را بنام حسان بن حسان به شهادت رسانده اند و آنچه در شهر بوده 
به يغما برده اند وى خشــمگين از كوفه بيرون آمد و آنچنان آشــفته و ناراحت بود كه به 
خود توجه نداشــت به گونه اى كه لباسش به زمين كشيده مي شد و مروان نيز در پى آن 
بزرگوار روان شد. حضرت شتابان مي رفت تا به محل نخيله كه ميدان بسيح و محل سان 
لشــكر كوفه بود رسيد در آنجا بر مكان مرتفعى از زمين ايستاد و اين سخنرانى پرسوز و 

گداز را ايراد نمود.
ابتدا با ســتايش پروردگار و درود بر پيامبر خدا9 لب گشود و آن گاه فرمود... من در 
شــب و روز در آشكار و نهان بارها نغمه فداكارى را در گوش هاى سنگين شما نواختم و 
شما را به نبرد بى امام با آنان فرا خواندم... هم اكنون بار ديگر آن را تكرار مي كنم شايد 
با اين دم گرم من خون نيم مرده و ســرد و لخته شده در شريان هايتان به جريان افتد... 
وه كه چه سســت عنصر بوديد و در پاســخ دعوت من به بهانه هاى شرم آور، بار وظيفه 
خود را بر دوش يكديگر نهاديد و به اميد هم نشســتيد و هر كدام انتظار پيشــگام شدن 
ديگرى را كشــيديد... اين مرد غامِد )ســفيان بن عوف از قبيله بنى عامر در يمن فرمانده 
لشگر معاويه ( است كه با سپاهيان خود به شهر انبار )شهرى در كنار شرقى فرات مقابل 
هيت كه در جانب غربى فرات است ( حمله كرده است... قسم به آفريدگارى كه جانم به 
اراده و اختيار اوست گزارش تكان دهنده اى به من رسيده كه يكى از سپاهيان ايشان بر 
دو تن از زنان كه يكى مسلمان و ديگرى زن غير مسلمانى كه پناهنده به مسلمين بوده 
حمله ور شــده و زيورهاى زنانه آنان را با كمال قســاوت به تاراج برده و آن دو زن براى 
نجات خود هر چه سوز دل را با قطرات اشك آميختند كسى به فريادشان نرسيده، آن گاه 
آن ها با غنائم فراوان برگشــتند در حالى كه كوچكترين زخمي  بر نداشــته اند. آه كه اگر 
مرد مســلمانى از شــنيدن اين ماجراى دلسوز از فرط خجلت در دم بميرد و سر به خاك 
تيره فرو برد به نظر من نه تنها بر او ســرزنش نيست بلكه چنين مرگى را سزاوار است... 
وقتى خواستم كه در زمستان با آن ها بجنگيد با لحنى كه نماينده سستى شما بود گفتيد: 
اينك بوران سرما اســت، هنگامي كه در تابستان گفتم؛ به نبرد با ايشان برخيزيد؛ پاسخ 
داديد: گرماى تابســتان بيداد مي كند به ما مهلت بده تا فشار گرما كمتر شود... سپس با 
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لحنى پرخاشــگرانه فرمود: اى مرد نمايانى كه اثرى از مردانگى در شما )فكر و روحتان( 
نيســت با شما هستم شمائى كه همچون پرده نشينان و عروسان تازه به حجله رفته كه 
براى هر چيزى منتظر كمك هســتند، به خدا قسم با سرپيچى و نافرماني هايتان فكر و 

نقشه ام را تباه ساختيد.
كســى كه فرمانش را نمي برند چه مي تواند بكند، سه بار اين جمله را تكرار كرد، در 
اين هنگام مردى به همراه برادرش برخاســت و عرض كرد: يا على7 من و اين برادرم 
چنانچه كه خداوند از قول موسى بازگو نموده »رب اىن ال املك اال نفىس و اخى؛ پروردگارا 

هر آينه من مالك نيستم مگر نفس خود و برادرم را«.1
به خدا قســم هر چه فرمــان دهى اجرا خواهيم كرد اگر چه مجبور باشــيم از ميان 
شــعله هاى سوزان آتش چوب درخت غضا و بر روى خارهاى جانگزاى »قتاد« )درخت پر 
تيغى اســت( بگذريم؛ حضرت براى آن ها دعاى خير كرد و آن گاه فرمود: به كجا خواهيد 

رسيد از آنچه من خواسته ام و آن گاه از جايگاه خود پايين آمد. 2

   641 ـ خشك مقدس هاي جاهل  

ربيع بن خُثيم كه به زهد مشــهور است يكي از زاهد ثمانيه است او در جنگ صفين با 
عده اي از قاريان خدمت امام علي7 آمد و گفت در جنگ با معاويه ترديد دارم لذا مرا با 
جنگ با مشركان بفرست امام هم او را به فرماندهي گروهي از قاريان گذاشت و آن ها را 

به اطراف قزوين و ري اعزام كرد او بعدها در حكومت سياه عبيداهلل بن زياد در كوفه مرد. 3

   642 ـ علي7 در كربال   

اميرالمؤمنين 7 در ســفرى چون به زمين كربال رسيد نگاهى به زمين كربال نمود و 
فرمود:

مناخ ركاب مصارع عشاق شهداء ال يسبقهم من كان من قبلهم و ال يلحقهم من بعدهم؛ 

1. سوره مائده، آيه25.
2. معاين االخبار، ج2، ص237.

3. وقعة صفني، 115 / طبقات الكري، ج6، ص193 / صفةالصفوة، ج2، ص33)مزار خواجه ربيع در مشــهد مقدس 
مربوط به شخص ديگري غير از ربيع بن خثيم مي باشد چرا كه ربيع در كوفه در گذشته است و احتمااًل او از ياران 

امام صادق 7 مي باشد(
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)در اين ســرزمين، محل خواب گاهى مي شود از ســوارانى؛ و محل كشتارى از عاشقين؛ 
و در اين زمين شــهيدانى مي باشند كه گذشتگان از آنان پيشى ندارند و آيندگان هم به 
مقام اين شــهداى كربال نمي رسند.1 و در نقلي: روزى علي7 با لشكريان خود از بيابان 
كربال عبور مي كرد لحظه اى ايستاد و نگاهى به راست و چپ انداخت و در حاليكه گريه 
مي كرد، گفت: به خدا ســوگند اينجا محل جنگ كردن و كشــته شــدن آن ها مي باشد. 
عده اى پرســيدند: اى اميرمؤمنان7 اينجا چه جايى است؟ حضرت فرمود: اينجا كربال 
مي باشــد و افرادى در اينجا كشته مي شوند كه بدون حساب وارد بهشت خواهند شد اين 

را گفت و حركت كرد و آن روز مردم معناى فرمايش آن حضرت را نفهميدند. 2
ابن عباس گويد: كه در ذى قار خدمت حضرت اميرالمؤمنين 7 رســيدم، صحيفه اى 
بيرون آورد بخط خود و امالء رســول اكرم9 و خواند براى من از آن، و در آن صحيفه 
بود مقتل امام حســين7 و آن كه چگونه كشــته مي شود و كه مي كشد او را و كه يارى 

مي كند او را و كه با او شهيد مي شود. پس گريه سختى و مرا به گريه در آورد. 3

   643 ـ توصيف مرگ   

امام حسين7 فرمود: روزى شخصى به اميرالمؤ منين علي7 عرض كرد: يا علي7 
مرگ را برايم وصف كن. حضرت فرمود: با مرد آگاهى روبرو شــده ايد، مرگ يكى از سه 
امرى اســت كه بر آدمي  وارد مي شود؛ يا نويد و بشارت به نعمت هاى جاودان است و يا 
خبرى اســت به عذاب هميشــگى و يا اندوهگين نمودن و ترسانيدن است، كار شخص 
»محتضــر« مبهم مي باشــد زيرا نمي داند جزو كداميك از اين ســه گروه خواهد بود؛ اما 

انســانى كه دوستدار و مطيع ما باشد به نعمت هاى جاودان نويد داده شده و دشمنانى كه 
با ما سر ستيز دارند عذاب ابدى در پيش خواهند داشت و اما آن كس كه وضعش معلوم 
نيســت و نمي داند سرانجامش چه خواهد شــد؛ مؤ منى است كه به زيان خود زياده روى 
نموده و مشــخص نيست ســرانجامش به كجا خواهد كشيد خبر مبهم و ترسناكى به او 
مي رســد ولى خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر نخواهد كرد و به شفاعت ما؛ او را از 
جهنم بيرون مي آورد پس كار نيك انجام دهيد و خدا را اطاعت كنيد مطمئن نباشــيد و 

1. بحارأالنوار، ج41، ص295، باب 114.
2. املحجة البيضاء ، ج4.

3. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج3، ص171.
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ســزاى گناه را از طرف خدا ناچيز نشماريد زيرا شفاعت شامل حال مسرفين نخواهد شد 
مگر بعد از سيصد هزار سال. 1

   644 ـ َمرِد، َمرداِن عالم   

عوانه مي گويد: وقتى لشگريان حضرت علي7 در جنگ جمل سپاه گمراه عايشه را 
شكســت داده و جنگ به پايان رســيد. حضرت علي7 به عايشه فرمود: اى حميرا، كار 
خدا را با خود چگونه ديدى؟ عايشه جواب داد: يا علي7 اكنون كه بر ما تسلط يافتى )در 

اسارت تو هستم ( يعنى: جوانمردى نما و مرا ببخش! 2

   645 ـ هالكت ظالم، حتمي است   

در يكى از جنگ ها، فردي از شــجاعان دشمن، يكى از افراد بنى هاشم را به جنگ با 
خود دعوت كرد، ولى او پاسخ مثبت نداد. حضرت علي7 به او فرمود: چرا از پيكار با او 
خوددارى مي كنى؟! او جواب داد: اين شــخص )اشاره به قهرمان دشمن( از يكه سواران 
دلير عرب است، ترس از آن دارم كه بر من پيروز گردد. امام علي7 فرمود: او به حساب 
اين كه در سپاه دشمن است بر تو ظلم كرده است، اگر با او نبرد كنى، بر او پيروز خواهي 
شــد، بدآن كه اگر كوهى به كوه ديگر ظلم كند، ظلم كننده مغلوب شــده و به هالكت 

مي رسد. 3

   646 ـ گوش شنوا   

بعد از جنگ جمل علي7 ســوار بر اسب خود شد و در ميان صفوف كشته ها حركت 
مي كرد تا اين كه به جنازه  كعب بن ســورة رسيد او قاضى بصره بود و عمر اين مقام را به 
او داده بــود، كعب در ميان اهل بصره در زمان عمر و عثمــان به قضاوت مي پرداخت. 
چــون فتنه اهل جمل در بصره بر عليه اميرالمؤمنين 7 بر پا شــد قرآنى بر گردن خود 
حمايل نمود و با تمام فرزندان و اهل خانواده خود براى جنگ با آن حضرت خارج شــد 

1. معاين االخبار، ج2، ص 114.
2. معاين الخبار، ج2، ص227.

3. وسائل الشيعه، ج11، ص334.
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كه همگى آن ها نيز كشــته شــدند. چون حضرت علي7 جنازه كعب را ديد كه در بين 
كشــتگان افتاده بود در آنجا درنگ كرد و فرمود: كعب را بنشــانيد، كعب را بين دو مرد 
نشــاندند. حضرت فرمود: اى كعب بن سورة )قد و جدت ما وعدىن رىب حقا فهل وجدت ما 
وعد ربك حقا؟( آنچــه را كــه پروردگار من به من وعــده داد يافتم كه تمامش حق بود 

آيــا تو هم وعيدهاي پروردگارت را به حق يافتى؟ و ســپس فرمود: كعب را بخوابانيد و 
كمي حضرت حركت كرد تا رســيد به طلحةبن عبداهلل كه آن هم در ميان كشتگان افتاده 
بود حضرت فرمود: او را بنشــانيد؛ نشاندند آن گاه همان خطاب را عيناً به طلحه و سپس 
فرمــود: طلحه را بخوابانيد. يكى از اصحاب به آن حضرت گفت: اى اميرالمؤمنين 7 در 
گفتار شــما با اين دو مرد كشته شده آن ها كالمي  نمي شنوند چه فائده اى بوده؟ حضرت 
فرمود: اى مرد ســوگند به خدا آن ها كالم مرا شنيدند و همانطورى كه اهل قليب )چاه 

بدر( كالم رسول خدا9 را شنيدند. 1

   647 ـ صورت برزخى وصى موسى   

از عباية بن ربعى اسدى روايت شده كه گفت: بر اميرالمؤمنين 7 وارد شدم و ديدم كه 
در نزد آن حضرت مردى با صورتى شكسته و لباس ژنده نشسته و حضرت با او مشغول 
گفتگو بودند چون آن مرد برخاست و رفت؛ عرض كردم: يا اميرالمؤمنين 7 اين مرد كه 

بود فرمود: يوشع بن نون وصى حضرت موسى7. 2

   648 ـ در حق او ظلم كردند  

ابواالسو ددوئلي كه جانشين عبداهلل بن عباس در بصره بود به امام علي7 نامه نوشت 
كه عبداهلل بن عباس ده هزار درهم از بيت المال مسلمين در بصره گرفته است.

امام بالفاصله به او نامه اي نوشــت و به او فرمان داد كــه آن مبلغ را باز گرداند اما 
ابن عباس خودداري كرد و امام نامه ديگري به او نوشت و او را به خدا سوگند داد كه مال 
را باز گرداند پس او باز گرداند 3 بعد امام نامه اي ديگر به او نوشت اما متن نامه امام: من 

1. بحارأالنوار، ج6، ص225.
2. بصائرالدرجات، ص80.

3. تاريخ يعقويب، ج2، ص 205.



478

تو را در امامتم شــريك كرده بودم و در نظرم هيچ يك از خاندانم چون تو مورد اعتمادم 
نبود اما همين كه ديدي روزگار بر پســر عمويت يورش برده و دشمن به پيكار او برآمده 
با پســر عمويت به گونه اي ديگري شدي... او را رها كردي و از اموال مردم برداشتي آن 

گونه كه گرگي بز زخم خورده اي را مي ربايد. 1

   649 ـ بيعت شكنان جمل   

مــروان كه پس از قتل عثمان با علي7 بيعت كرده بود در جنگ جمل به اســارت 
لشكريان حضرت امير7 در آمد. حسنين 8 به علي7 گفتند: كه او با شما مي خواهد 
بيعت كند حضرت فرمود: مگر بعد از قتل عثمان با من بيعت نكرد؟ مرا به بيعت او نيازى 
نيســت كه پيمان شكن اســت و غدّ  ار ـ با دستى چون دست جهودـ 2 بالذرى از مروان 
نقــل كرده كه بعد از جمل به امام علي7 گفت: من جز آن كه مجبورم كنى با تو بيعت 

نمي كنم. 3
با اين وضع امام به عكس خلفاى قبل و بعد از خود كســى را بر بيعت با خود مجبور 
نكرد لــذا عدى بن حاتم نيز نزد معاويه گفت: كه علي7 هيچ كســى را بر بيعت با خود 

مجبور نكرد. 4

   650 ـ دوست با وفا   

يكــى از پيروان علي7 در اثــر غفلتى دزدى كرد و آن حضرت هم فوراً حد الهى را 
در حق وى جارى كرد و دســت او را قطع نمود وى بدون احســاس نگرانى؛ دست قطع 
شــده خود را بدســت چپ خود گرفت و حركت كرد در بين راه ابن كواء )يكى از خوارج( 
با اين كه مي دانســت دست او را علي7 قطع كرده؛ خواســت از اين جريان بر ضد آن 
حضرت بهره بردارى كند، از اين رو جلو آمده با يك لحن دلســوزانه اى گفت: بيچاره كى 
دســت تو را اينطور قطع كرده؟ او هم بر خالف انتظار ابن كوأ با قيافه اى گشــاده و بيان 
جدى گفت: دســت مرا قطع كرد بهترين اوصياء پيغمبر9 پيشواى سفيد رويان؛ اختيار 

1. تاريخ دمشق، ج12، ص320.
2. نهج البالغه، خطبه 73.

3. بحارأالنوار، ج2، ص262.
4. بحارأالنوار.
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دار مؤ منين؛ على بن ابيطالب7 پيشــواى هدايت... پيشى گيرنده به بهشت پر نعمت رزم 
كننده با شــجاعان كفر و ستم؛ انتقام گيرنده از خودســران؛ زكات دهنده... راهنماى به 

سعادت؛ راستگو؛ شجاع مكى؛ بزرگوار وفادار...
ابن كواء از گفتار او سخت در شگفت شده گفت: واى بر تو، او دست تو را قطع كرده 
تــو در عوض اين طــور از او تعريف و تمجيد مي نمايى؟ وى در جواب او گفت: چطور از 
او تمجيد نكنم در صورتى كه دوســتى آن حضرت با خون و گوشت من آميخته شده و 

اضافه كرد علي7 نبريد دستم را مگر براى حقى كه خداوند قرار داده بود. 1

   651 ـ همراه فقيران   

طبايع ابن رفيــع نقل مي كند كه مي گفــت: روزى نزد حضرت اميــر7 بودم ديدم 
كيسه اى براى حضرت آوردند، در آن كيسه بسته و مهر شده بود. وقتى حضرت كيسه را 
باز كرد، ديدم داخل آن قطعات خشك نان است كه حضرت با آب آن ها را نرم مي نمود از 
حضرت سؤ ال كردم: كه يا علي7 دليل مهر كردن كيسه اى كه چنين خوراكى مختصرى 
دارد چيســت؟ حضرت با لبخندى فرمود: مهرش مي كنم چون بچه هايم سعى مي كنند 
جاى ايــن نوع نان؛ نان نرم و چرپ بگذارند، ابن ابى رفيع مي گويد: پرســيدم: يا علي7 
خداوند شــما را مانع شده است كه غذاى بهترى ميل نمائيد؟ حضرت جواب داد: نه؛ ولى 
مي خواهيم غذايى داشــته باشيم كه فقيرترين مردم حكومت در قلمرو من بتوانند الاقل 
روزى يكبار در زندگى فراهم كنند؛ من زمانى وضع غذاى خود را بهبود مي بخشــم كه 

معيار زندگى آن ها را بهتر كرده باشم من مي خواهم مثل آن ها زندگى كنم. 2

   652 ـ مظلوميت علي7   

روزى مردى از پاى منبر علي7 برخاست و به اميرالمؤمنين 7 در مورد حكميت در 
جنگ صفين اعتراض كرد. حضرت جواب او را اين چنين داد: ســوگند به خداى كه من 
در آن وقتى كه شما را به ادامه كارزار، كه بر شما ناگوار و ناپسند بود امر كردم... وليكن 
بــا كمك چه گروهى اين كار )ادامه جنگ( را مي كردم؟ و در اين كارزار به چه كســانى 

1. بحارأالنوار، ج40، ص281.
2. مسند احمد بن حنبل.
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التجا مي بردم؟ جز با قوم خودم و اصحاب خودم كه شما بوديد؟ )كه شما هم فرمان مرا 
نمي برديد و تنهايم گذاريد( من مي خواهم با شــما و به كمك شــما درد شما را درمان و 
معالجه نمايم در حالى كه خود شما درد من هستيد، عينًا مانند كسى كه مي خواهد خارى 
را از بدن خود با خار ديگرى در آورد... پس من چگونه مي توانم با شما كه درد من هستيد 
دردم را معالجه كنم.... بار پروردگارا! طبيبان و حاذقاِن، معالِج امراض از مداواى اين درد 

جانكاه عاجز شدند. 1

   653 ـ خليفه و حاكم مظلوم!   

ابوعون مي گويد: زنى از طايفه بنى عبس در حالى كه اميرالمؤمنين 7 بر منبر بودند در 
نزد آن حضرت آمد و گفت: اى اميرمؤمنان7 سه چيزند كه دل ها را در اضطراب انداخته 

و آن ها را در غم فرو برده است؛ حضرت فرمودند: آن ها چيستند؟
زن گفت: رضايت دادن تو در امر حكميت، و اختيار كردن تو؛ به پستى و زبونى را، و 

فرياد و جزع؛ تو در مواقع ابتالئات و حوادث.
حضرت فرمود: اى واى بر تو، تو زن هستى و برو در خانه خود بنشين و به كار خود 
مشــغول باش )تو را با اين مسائل چه كار( زن گفت: سوگند به خدا هيچ نشستى نيست 

مگر در سايه شمشيرها. 2

   654 ـ خبر شهادت در خارج از كوفه   

امام صــادق7 فرمودنــد: هشــام بن عبدالملك از پــدرم )امام باقر7( پرســيد: 
يابن رســول اهلل9 به من خبر دهيد كه در آن شــبى كه علي7 كشــته شد؛ مردم دور 
دســت از شهر كوفه كه علي7 در آن بود چگونه كشته شدن او را فهميدند؟ و عالمت 
كشــته شــدن علي7 براى مردم چه بود؟ آيا عالمتى در كشــته شدن او بود؟ پدرم به 
هشــام فرمود: در آن شبى كه علي7 به شهادت رسيد هيچ سنگى را از روى زمينى بر 
نمي داشتند مگر آن كه در زير آن خون تازه يافت مي شد تا هنگامي كه فجر طلوع كرد و 
صبح صادق ظاهر شد و نيز همين طور بود شبى كه هارون برادر موسى مفقود االثر شد و 

1. نهج البالغه، عبده، ص233.
2. الغارت، ج1، ص38.
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همچنين شبى كه يوشع بن نون كشته شد و نيز شبى كه در آن عيسى بن مريم به آسمان 
برده شد و هم چنين شبى كه در آن حسين7 كشته شد. 1

   655 ـ اشعار جانسوز علي7 در سوگ عمار   

عمار ياســر يكى از سران و اعضاى مركزى سازمان »رشطة الخميس« بود، او از ياران 
مخصوص پيامبــر9 و علي7 بود و هرگز در كوران هاى عصر پيامبر9 و بعد از آن، 
نلغزيد و به ســوى چپ و راست نرفت و چون كوهى استوار در خط پيامبر9 و علي7 
ماند. پيامبر9 درباره عمار فرمود: ايمان سراپاى عمار را گرفته و با گوشت بدنش آميخته 
شــده اســت. و روزى به او فرمود: )ستقتلك الفئة الباغية و آخر زادك ضياح من لنب. پس 
از چند ســالى گروه متجاوز )سپاه معاويه ( تو را مي كشند و آخرين غذاى تو در دنيا، شير 

مخلوط با آب است(.
عمار ياســر در زمان خالفت علي7 از ســرداران سپاه آن حضرت در جنگ جمل و 
صفين به حساب مي آمد او در جنگ صفين 94 سال داشت، اما او با اين سن و سال چون 
قهرمان جوان با دشــمن مي جنگيد. حبه عرنى گويد: عمار در همان روز شهادتش )چند 
لحظه قبل از شــهادت( به جمعى از ياران گفــت: آخرين روزى دنيوى مرا بدهيد آن گاه 
براى او مقدارى شــير مخلوط به آب آوردند، از آن نوشيد و سپس گفت: امروز با دوستم 
محّمد9 و حزبش مالقات خواهم كرد ) و الله لو رضبونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت 
اننا عىل الحق؛ سوگند به خدا اگر دشمنان ما را آنچنان ضربه بزنند كه همچون شاخه هاى 

خشــك نخل خرماى سرزمين هجر بريده بريده شويم در عين حال يقين دارم كه ما بر 
حق هستيم .(2

اين مــرد بزرگ در يكى از روزهاى جنگ به ميدان شــتافت و با دشــمن جنگيد، 
ســرانجام بر اثر ضربه نيزه يكى از دشــمنان از پشت اســب به زمين افتاد و به شهادت 
رسيد. شب فرا رسيد، علي7 در كنار كشته ها مي گشت، چشمش به پيكر به خون طپيده 
عمار افتاد منقلب شد و قطرات اشك از ديدگانش جارى گشت در كنار پيكرش نشست، 
ســر عمار را به بالين گرفت و با قلبى آكنده از اندوه و چشمي  پر از اشك، اين شعر را در 

1. بحارأالنوار، ج9، ص677.

2. بحارأالنوار، ج33، ص14.
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سوگ عمار خواند:
فلست تبقى ىل خليل خليٍل      ايا موت كَْم هذا التفرق و عنوًة  

ارحنى فقد افنيت كل خليٍل      اال ايها املوت الذى لـست تـارىك  

كـانك تـمىض نحوهم بدليٍل      اراكــ بــصرياً بــالـذين اٌحـــبهم  

يعنى: اى مرگ كه قطعًا ســراغ من نيز مي آيى مرا راحت كن كه همه دوستانم را از 
دستم گرفتى، تو را نسبت به اين دوستانم تيز بين مي بينم، كه گويى چراغ بدست، دنبال 
آن ها مي گردى1، و به روايتى فرمود: كسى كه خبر شهادت عمار را بشنود و متأثر نگردد 

بهره اي از اسالم ندارد.
به اين ترتيب مي بينيم حضرت علي7 نسبت به دوستان مخلص و با وفايش اظهار 

محبت مي كرد و صميمانه به آن ها درود مي فرستاد.

   656 ـ جمجمه اى حرف زد   

علي7 براى سركوبى سپاه معاويه ســپاه مجهزى آماده ساخت اين سپاه در نَُخيله 
كه لشكرگاه سپاه علي7 بود در آماده باش بسر مي برد امام علي7 از كوفه بيرون آمد 
و رهســپار قرارگاه نخيله شد و براى آنان سخنرانى نمود، آن گاه سپاه مجهز علي7 به 
فرماندهى خود آن حضرت به سوى صفين حركت كردند در مسير راه به مداين 2 رسيدند 
در ايــن هنگام، آنان ويرانه هــاى كاخ ها و تاالرها را مشــاهده كردند علي7 جمجمه 
پوسيده اى را در خرابه اى ديد به يكى از اصحاب خود فرمود: آن را بردار و به همراه من 
بيا، علي7 به ايوان معروف كاخ مداين آمد و در آن نشســت و طشــت آبى طلبيد و به 
آورنده جمجمه فرمود: آن را در ميان طشت بگذارد. او اين كار را كرد، علي7 خطاب به 
جمجمه فرمود: اى جمجمه تو را سوگند مي دهم بگو من كيستم و تو كيستى؟ جمجمه 
با زبان رسا گفت: تو اميرمؤمنان7 و سيد اوصياء و پيشواى پرهيزكاران هستى ولى من 
بنده خدا و فرزند كنيز خدا »كسرى انوشيروان« هستم. علي7 به او فرمود: حالت چطور 

است؟ او مطلبي گفت كه خالصه آن اين است:
»من نســبت به زيردستان مهربان بودم ولى در آيين مجوس بسر مي بردم.. اينك از 

1. بحارأالنوار، ج33، ص19و20.
2. مداين به مجموعه هفت شهر آباد و نزديك به هم، كه مركز حكومت ساسانيان بود )شهر تيسفون( گويند كه 

در اين مجموعه قرار داشت.



483

بهشت محروم هستم و گرفتار دوزخ مي باشم اما به خاطر اين كه با رعيت مدارا مي كردم 
از آتش دوزخ در امان هســتم، واحســر تا اگر من ايمان مي آوردم، با تو بودم اى ســرور 

خاندان محّمد9 و اى اميرمؤمنان7.«
سخنان او بقدرى جانسوز بود كه همه حاضران صدا را به گريه بلند كردند. 1

   657 ـ علي7 در آخرين لحظات   

اصبغ بن نباته مي گويد: پس از ضربت خوردن اميرالمؤمنين 7 به خدمتش مشــرف 
شدم و خود را روى پاهاى مبارك آن حضرت انداختم و گريه مي كردم حضرت فرمود: اى 
اصبغ برخيز براى چه گريه مي كنى؟ من راه بهشــت در پيش دارم عرض كردم مي دانم 
تو عاشــق لقاى خدا هستى و راه بهشت در پيش دارى من بر فقدان و مهاجرت تو گريه 

مي كنم من بر خود مي نالم . 2

   658 ـ مرگ مي آيد   

خبــر مرگ يكى از اصحاب اميرالمؤمنين 7 به آن حضرت رســيد و پس از آن خبر 
ديگرى رســيد كه آن مرد نمرده است. حضرت نامه اى براى او نوشت:... خبرى از ناحيه 
تو براى ما آمد كه موجب تشــويش و فزع و جزع برادران تو شد پس از آن، خبر ديگرى 
آمد و خبر اول را تكذيب نمود و اين خبر موجب ســرور و روشنى چشم ما شد، ليكن اين 
ســرور و فرح سريع االنقطاع است و بزودى تصديق خبر اول به تو خواهد رسيد، پس تو 
مانند كسى هستى كه مرگ را چشيده باشد و سپس زنده شده باشد؟ بدان كه شب و روز 
با نهايت سعى و جد مي كوشند كه عمرها را كوتاه كنند، و اموال را فانى و خراب بنمايند 

و اجل ها را در نور ديده  تا آن را به آخرين نقطه برسانند. 

   659 ـ اندكى بود از بسيار!   

حضرت علي7 به حارث فرمود: اى حارث بشــارت مي دهم تو را كه مرا در هنگام 
مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در كنار حوض كوثر در وقت مقاســمه بشناســى... 

1. منهاج الراعه، ج4، ص272.
2. بحارأالنوار، ج42، ص204.
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ســپس علي7 دست حارث را در دست خود گرفت و گفت: اى حارث، روزى من از آزار 
و حسادت قريش و منافقان اين امت، خدمت رسول خدا9 شكايت كردم رسول خدا9 
دســت مرا گرفت و در دســت خود قرار داد همين طورى كه من دســت تو را در دست 
خود گذارده ام آن گاه فرمود: چون قيامت بر پا گردد من دست به دامان عصمت پروردگار 
خواهم زد و تو اى علي7 دست به دامان من مي زنى و ذريه و اوالد تو دست به دامان 
تو مي زنند و شــيعيان شــما دست به دامان شــما مي زنند بگو ببينم در آن حال؛ خدا با 
پيغمبر چه معاملــه اى خواهد كرد؟ و پيغمبرش با وصى خود چه معامله خواهد كرد؟ اى 
حارث اين را كه گفتم بگير؛ و به دل خود بســپار، اندكى بود از بســيار؛ آن وقت حضرت 
ســه مرتبه فرمود: تو يگانه و متحد هســتى با هر كسى كه او را دوست دارى )هر كه را 
دوست داشته باشــى با آن محشور مي گردى( و براى توست تمامي  اعمالى كه اكتساب 
كردى، چون حارث اين ســخنان را شــنيد از جاى خود برخاست و حركت كرد و چنان 
مست و مدهوش كالم حضرت بود كه ردايش به روى زمين كشيده مي شد و مي رفت و 
با خود مي گفت: پس از اســتماع اين كلمات من ديگر باك ندارم كه مرگ به سوى من 

آيد يا من به سوى مرگ بروم. 1

   660 ـ نفرين امام علي 7   

يكى از جنگ هايى كه بين مسلمانان در زمان حكومت علي7 رخ داد جنگ تحميلى 
و افزون طلبى، طلحه و زبير )دو نفر از سران اسالم( و عايشه بود كه بهانه آن ها به ظاهر 
مطالبه خون عثمان بود با اين كه طبق شواهد تاريخى آن ها خود از عوامل مؤ ثر تحريك 
كننده در قتل عثمان بوده اند، اين جنگ در سال 36 هجرى در بصره واقع شد كه منجر 

به شهادت 5000 نفر از سپاه علي7 و سيزده هزار نفر از سپاه عايشه گرديد. 2
طلحه و زبير با شكســتن بيعت خود با علي7 جلودار جبهه ناكثين بودند علي7 از 
اين دو نفر دلى پر رنج و غم داشت چرا كه عامل فتنه شديد بين مسلمين شدند. علي7 
در مورد آن دو دست به دعا برداشت و آن ها را نفرين كرد و عرض كرد: خدايا! طلحه را 
مهلت نده و به عذابت بگير و شــرّ زبير را آنگونه كه مي خواهى از سر من كوتاه كن، در 

1. امايل طويس، ص48 / اعالم الدين، ص448.
2. تتمة املنتهي، ص9.
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جنگ جمل هنگامي كه ســپاه جمل متالشى شد مروان كه از سرشناسان سپاه جمل بود 
گفت: بعد از امروز ديگر ممكن نيست خون عثمان را از طلحه مطالبه كنيم هماندم او را 
مورد تير قرار داد تير به رگ ســاق پاى طلحه خورد و خون مثل فواره جارى شد طلحه 
از غالم خود كمك خواســت غالمش او را ســوار قاطرى كرد و به غالم خود گفت: اين 
خونريزى مرا مي كشــد جاى مناسبى يافتى مرا پياده كن. سرانجام غالم او را به خانه اى 
از خانه هاى بصره برد او همانجا جان ســپرد، به اين ترتيب خود او به عنوان خونخواهى 
عثمان با سپاه علي7 مي جنگيد توسط مروان كه از سران لشكرش بود به خاطر همين 
عنوان ترور شــد و به هالكت رسيد، و قبل از شــروع جنگ، نصايح علي7 باعث شد 
كه زبير با يادآوردن حديثى كه علي7 از پيامبر9 براى او نقل كرد از صف دشــمنان 
علي7 خارج شد با اين كه وظيفه او اين بود كه از امام وقت خود يعنى علي7 حمايت 
كند ولى كاًل از ميدان جنگ كنار كشــيد و به ســوى بيابانى كه معروف به وادى السباع 
بود رفت و در آنجا مشغول نماز بود كه شخصى بنام عمروبن جرموز بطور ناگهانى بر او 
حمله كرد و او را كشــت و او نيز كه آتش افروز جنگ جمل بود در 75 سالگى اين گونه 
به هالكت رسيد ابن جرموز شمشير و انگشتر زبير را به حضور علي7 آورد وقتى چشم 
علي7 به شمشــير زبير افتاد فرمود: )سيف طال ما جىل الكرب عن وجه رسول الله9 1؛ 

اين شمشير چه بسيار اندوهى را كه از چهره رسول خدا9 بر طرف ساخت .(

   661 ـ علي7 و تكلم با ارواح   

حبه عرنى مي گويد: با اميرالمؤمنين 7 به ســوى پشــت كوفه از آن خارج شــديم 
حضرت در وادى الســالم توقف كرد و مثل اين كه با اقوامي  گفتگو داشت من به متابعت 
از قيام او ايســتادم تا خسته شدم. سپس نشســتم به قدرى كه ملول شدم و پس از آن 
ايستادم به قدرى كه همانند مرتبه اول خسته شدم و باز نشستم به قدرى كه ملول شدم. 
سپس ايستادم و رداى خود را جمع كردم و عرض كردم: اى اميرمؤمنان7 من از طول 
اين قيام بر شما شفقت آوردم آخر يك قدرى استراحت نمائيد، سپس ردا را به روى زمين 
انداختم تا آن حضرت به روى آن بنشيند، حضرت فرمود: اى حبه اين قيام و وقوف نبود 
مگر تكلم با مؤ منى و يا مؤ انست با او، عرض كردم: اى اميرمؤمنان آيا مردگان هم تكلم 

1. الكني و االلقاب، ج1، ص239.
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و مؤ انست دارند؟ فرمود: بلى اگر پرده از جلوى ديدگان تو برداشته شود آن ها را مي بينى 
كه حلقه حلقه نشسته و گفتگو مي كنند، عرض كردم: آيا آن ها اجسامي هستند يا ارواحى؟ 
حضرت فرمود: بلكه ارواح هســتند و هيچ مؤ منــى در زمين از زمين هاى دنيا نمي ميرد 
مگر آن كه به روح او گفته مي شود كه به وادى السالم ملحق شود و وادى السالم بقعه اى 

از بهشت عدن است. 1

   662 ـ رسول خدا گفته...  

از فضاله بن ابى فضاله روايت اســت )ابوفضاله پدر فضالــه از اهل بدر بود و در ركاب 
اميرالمؤمنين 7 در جنگ صفين شــهيد شد( كه روزى اميرالمؤمنين 7 در كوفه مريض 
شد و من با پدرم به عيادت آن حضرت رفتيم پدرم به آن حضرت گفت: يا علي7 علت 
توقف شما در كوفه در بين اعراب جهينه چيست؟ به سوى مدينه برويد كه اگر اجل شما 
فرا رسد اصحاب شما متصدى و مباشر تكفين و تغسيل شما گردند و بر شما نماز بخوانند 
حضرت فرمود: رسول خدا9 با من عهد و ميثاق بسته كه از دنيا نروم مگر اين كه اينجا 

از خون خضاب گردد)يعنى محاسنش از خون سرش ( 2

   663 ـ زندگى خليفه مسلمين   

وقتى ســفير روم به كوفه آمده بود )برنامه پذيرايى كســانى كه از خارج مي آمدند به 
عهده حضرت امام حسن مجتبى7 بود يعنى تا مدتى كه براى كارشان مي ماندند مهمان 
امام حسن مجتبى7 بودند( وقتى كه امام حسن7 براى سفير روم سفره پهن كرد سفير 
روم با تأســف و ناراحتى و غصه گفت: من چيزى نمي خورم امام حسن7 فرمود: براى 
چه نمي خورى؟ گفت: آقا، فقيرى را ديدم االن ياد او افتادم دلم برايش سوخت نمي توانم 
چيزى بخورم. مگر اين كه شــما از اين خوراك براى او نيز ببريد. امام حســن7 سوال 
كرد آن فقير كجاســت و كيست؟ گفت: من شــب به مسجد رفتم بعد از نمازم )از اينجا 
مي فهميم كه علي7 وضعش با بقيه مــردم يكى بوده به حدى كه براى ديگران قابل 
تشخيص نبوده كه اين علي7 است( ديدم عربى مي خواست افطار كند سفره اى داشت 

1. فروغ كايف، ج1، ص66.
2. تذكرة الخواص، ص100.
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باز كرد نان آرد جو را در دهان گذاشــت، كوزه آب جلويش بود به من نيز تعارف كرد كه 
تو هم بخور من ديدم نمي توانم اين خوراك را بخورم دلم برايش سوخت حاال اگر بشود 
از اين خوراك براى او نيز بفرستيد. صداى گريه امام حسن7 بلند شد و فرمود: او پدرم 

علي7 است كه خليفه مسلمين است و اين است خوراك و غذايش. 1

   664 ـ مرا موقع مرگ مي بينى!   

حارث همدانــى از اصحاب حضرت امير7 اســت او در اواخر عمر خود پير و خميده 
و مريض شــده بود با زحمت زياد خود را خدمت علي7 رساند و اظهار غصه و حسرت 
كرد كه از ديدار جمال حضرت بواســطه پيرى و دورى راه محروم است، حضرت فرمود: 
اى حــارث )من يمت يرنى ( در وقت مرگ، هر كس مي ميرد مرا مي بيند و مرا در صراط 
مي بينى، من بهشــت و دوزخ را تقســيم مي كنم و بهشتيان را در بهشت دوزخيان را در 

جهنم جاى مي دهم و اگر دوستى از دوستانم در آتش باشد بيرونش مي آورم. 2

   665 ـ عداوت اشعث و خانواده اش با علي 7   

اشعث بن قيس يكى از دشمنان علي7 بود او مردى است شرور و شر آفرين و يكى 
از ســرداران كوفــه، و رئيس قبيله  بنى كنده او خواهر ابوبكر، ام فــروه را كه نابينا بود به 
ازدواج خود در آورد و به مناســبت دامادى با ابوبكر توانست سوء استفاده هاى زيادى كند 
در مروج الذهب است كه يكى از آن سه چيز كه ابوبكر در هنگام مرگ بر عدم انجام آن ها 
اظهار تأسف مي نمود؛ گردن نزدن اشعث بن قيس بود. حضرت علي7 به ناچار بر اساس 
نفوذ وى در كوفه او را در جنگ صفين رئيس بنى كنده نمود و با ده هزار لشــكر كندى 
از جمله رؤســاى لشكر صفين قرار داد در ابتداى جنگ با مالك اشتر آبى را كه معاويه بر 
روى سپاه علي7 بسته بود پس گرفت اما وقتى قرآن ها در پايان جنگ بر نيزه رفت از 
جمله افرادى بود كه نزد علي7 آمد و گفت: بايد دست از جنگ بردارى او به همراه ده 
هزار نفر از لشــكريان خود با شمشيرهاى كشيده به علي7 گفت: يا علي7 همين االن 

بايد دست از جنگ بردارى و گرنه با اين شمشيرها تو را قطعه قطعه مي كنيم.

1. احقاق الحق، چاپ جديد، ج8، ص282.
2. سفينة البحار، ج1، ص240.
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حضرت فرمود: يك ساعت به من مهلت بدهيد، اينك لشكر ما نزديك خيمه معاويه 
رســيده. گفتند ابداً ممكن نيســت بايد فوراً مالك اشــتر و قيس بن ســعد را به نزد خود 
بخوانى... حضرت كســى را فرستاد نزد مالك و قيس و دستور داد كه فوراً برگرديد آن ها 
پيام دادند يا علي7 يك ساعت به ما مهلت ده كه ما به خيمه معاويه رسيده ايم حضرت 
پيام داد كه آيا مي خواهيد على زنده بماند يا نه؟ پســر ملعون اشــعث، بنام محّمد كه از 
همان ام فروه نابينا بود با 4000 هزار تن سوار مأمور شد تا در كربال امام حسين7 را به 

شهادت برساند و دخترش جعده نيز امام حسن7 را با زهر مسموم نمود. 1

   666 ـ قدر علي7 را ندانستند  

روزى اشعث بن قيس اذن خواســت تا وارد منزل علي7 شود قنبر او را اذن نداد، او 
مشــتى بر بينى قنبر كوفت و از بينى قنبر خون جارى شد، حضرت از منزل بيرون آمد و 
فرمود: »ماىل و لك يا اشعث؟« اى اشعث من با تو چه كرده ام كه چنين مي كنى؟ چرا اين 
طور مي كنى اى اشــعث، سوگند به خدا كه اگر از پهلوى غالم ثقيف عبور كنى موهاى 
اســافل اعضاى بدن تو به لرزه در مي آيد، اشــعث عرض كــرد: يا علي7 غالم ثقيف 
كيست؟ حضرت فرمود: غالمي  اســت كه حكومت آن ها )بني امّيه( را به دست مي گيرد 
و هيچ خانه اى در عرب باقى نمي ماند مگر آن كه ذلت و خوارى را در آن وارد مي ســازد 
)منظور حضرت از غالم ثقيف همان حجاج بن يوســف ثقفى اســت كه در ســال 75 به 

واليت كوفه رسيد و بيست سال جنايت كرد و در سال 95 از دنيا رفت.( 2

   667 ـ صورت برزخى وصى عيسى 7  

قيس غالم علي7 مي گويد: اميرالمؤمنين 7 نزديك كوه بود در صفين چون هنگام 
نماز مغرب فرا رســيد به مكانى دور دســت رفته و در آنجا نداى اذان سر داد و چون از 
اذان فارغ شــد مردى به نزد او آمد و به كوه نزديك مي شد چون پيش آمد ديديم مردى 
اســت كه موهاى سر و صورتش ســپيد و صورتى روشن دارد گفت: سالم خدا بر تو باد! 
اى اميرالمؤمنين 7 و رحمت خدا و بركات خدا بر تو باد، آفرين بر وصى خاتم النبيين9 

1. مروج الذهب.
2. تنقيح املقال، ج1، ص149.
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و پيشواى پيشتازان سفيد رو، و نشانه دار بهشت.. اميرالمؤ منين7 گفت: و عليك السالم 
حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: حالم خوب است و من در انتظار روح القدس هستم 
و به خاطر ندارم كسى در راه رضاى خداوند امتحانش از تو بزرگ تر و ثوابش از تو نيكوتر 
باشــد...اى برادر من بر اين مشكالت و رنج هايى كه دست به گريبان هستى؛ پايدارى و 

استقامت داشته باشد تا آن كه حبيب را مالقات نمايى...
ســپس با دست خود اشاره به اهل شــام كرد و گفت: اگر اين صورت هاى مسكين 
مي دانســتند چه عذاب سخت و پاداش بدى براى آن ها به جهت نبرد با تو معين گرديده 
است، البته دست از جنگ بر مي داشتند، سپس با دست خود اشاره به عراق نموده و گفت: 
اگر اين چهرهاى روشــن مي دانستند كه چه پاداشــى و اجر بزرگى به جهت اطاعت از 
فرمان تو براى آن ها مهيا گرديده است، دوست مي داشتند كه بدن آن ها را با قيچى هاى 
آهنى پاره پاره كنند...ســپس گفت: والسالم عليك و رحمة اهلل و بركاته، سالم و رحمت و 
بركات خدا بر تو باد، سالم خود را نمود آن گاه از نظرها نهان شد در اين حال عمار ياسر و 
ابوالهيثم و ابوايوب انصارى و عبادة بن صامت و خزيمه بن ثابت و هاشم مرقال و جماعتى 
ديگر از پيروان خاص اميرالمؤمنين 7 كه گفتار آن مرد را شنيده بودند برخاستند و عرض 
كردند: اى اميرمؤمنان7 اين مرد كه بود؟ حضرت فرمود: اين مرد شمعون بن صفا، وصى 
حضرت عيســى7 بود كه خداوند او را فرســتاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان 
خودش تأييد و تقويت نمايد آن گاه تمامي  ياران عرض كردند: پدران ما و مادران ما فداى 
تو باد؛ ســوگند به خدا چنان جنگى در ركاب تو خواهيم نمود كه در ركاب رسول خدا9 

مي نموديم...آن گاه علي7 درباره آن ها دعاى خير نمود... 1

   668 ـ دستورات حكومتى به فرماندار آذربايجان   

مــوالى متقيان علي7 در نامه اى بــه نماينده و فرماندار خــود در آذربايجان بنام 
»اشعث بن قيس« چنين مي نويسد:

و ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه ىف عنقك امانة و انت مسرتعى ملن فوقك. ليس لك ان 

َوَجــلَّ و انت من خزانه  تفتات ىف رعية، و ال تخاطر اال بوثيقة و ىف يدلك مال من مال الله َعزَّ

1. مجالس مفيد، ص40.
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حتى تسلمه اىل و لعىل ان ال اكون رش و ال تك لك و السالم. 1

»مديريت و حكمروايى براى تو طعمه نيســت بلكه آن مسئوليت در گردن تو امانت 

است و كسى كه از تو باالتر است از تو خواسته كه نگهبان آن باشى. و وظيفه ندارى كه 
در كار مردم به ميل و خواســته شخصى خود عمل كنى و يا بدون مالك معتبر و فرمان 
قانونى، بكار بزرگى دســت بزنى. و اموالى كه در دســت تو است از آن خداوند مي باشد 
و تو خزانه دار هســتى تا آن  را به من بســپارى و اميدوارم كه براى تو بدترين فرمانرواها 

نباشم والسالم.«

   669 ـ نمونه اى از وصيت سياسى علي7  

حضرت فاطمه به حضرت علي7 وصيت نمود كه بعد از من با خواهرزاده ام »امامه« 
ازداوج كن زيرا او نسبت به فرزندانم مثل من با محبت است و از طرفى مردان نياز به زن 
دارنــد، لذا حضرت بعد از فاطمه زهرا3 با خواهر زاده حضرت زهرا3 امامه ازدواج كرد، 
امامه تا آخر عمر امام )حدود سى سال ( همسر آن حضرت بود هنگامي كه اميرمؤمنان7 
در بستر شهادت قرار گرفت امامه را به حضور طلبيد و به او چنين وصيت كرد: ترس آن 
دارم كه بعد از من اين طاغوت )اشــاره به معاويه ( از تو خواستگاري كند اگر )بعد از من ( 
نياز به ازدواج دارى پيشنهاد مي كنم كه با »مغرية بن نوفل« )نوه عبدالمطلب ( ازدواج كن 

مبادا با معاويه ازدواج كنى.
پس از شــهادت امام، معاويه نامه اى براى مروان نوشت و به او دستور داد كه امامه 
را براى من خواســتگارى كن و »صد هزار دينار« به او ببخش. مروان مطابق دســتور از 
امامه براى معاويه خواســتگارى كرد امامه براى مغيره بن نوفل پيام داد كه »معاويه از من 
خواســتگارى كرد. اگر تو به من مشتاق هســتى اقدام كن« مغيره پس از دريافت پيام، 
بى درنگ اقدام نمود و به حضور امام حسن مجتبى7 رفت و امامه را توسط آن حضرت 

خواستگارى كرد امام حسن7 خواستگارى او را پذيرفت و امامه را همسر او نمود.

   670 ـ ماجراى درخواست عقيل   

عقيل ســومين پســر ابوطالب7 بود كه در كودكى كور شــد  و همين عامل باعث 

1. نهج البالغه، نامه5.
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تهى دستى وى شده بود و به عالوه مردى عيال وار و در عين حال مرد گشاده دست و 
مهمان نوازى هم بود وقتى نوبت حكومت به اميرالمؤمنين 7 رســيد او خوشنود شد زيرا 
چنين انديشــيد كه در حكومت برادر خود از مال دنيا توانگر خواهد شد اين انديشه عقيل 
بواسطه درك دوران حكومت عثمان و حتى عمر و ابوبكر و عطا بخشش بسيار زياد آن ها 

به دوستان و اقوام خود بود.
لذا به طمع دريافت ســهمي  بيشــتر از ديگران با كودكان خــود به حضور علي7 
شرفياب شــد و از حضرت درخواست كرد يك صاع گندم افزونتر از ديگران به او بدهد. 
علي7 در آنجا آهن پاره اى را به آتش سرخ كرده و بر خالف انتظار عقيل در مقابل تمنا 
و درخواســت عقيل آهن گداخته را جلو برد و فرمود: اى عقيل اينست عطاى تو، عقيل 
دستش را دراز كرد تا عطاى علي7 را بگيرد از سوزش آهن تفتيده چنان فرياد كشيد كه 
بيم آن مي رفت قالب تهى كند. اميرالمؤمنين 7 درباره اين ماجرا خطابه اى ايراد فرموده 

كه ترجمه مختصرى از آنرا؛ از نهج البالغه برگرفته و مي آوريم:
»بخدا اگر بستر آسايش من بر خارهاى جانگزاى بيابان گذاشته شود اگر دست و پايم 
را در پيچ و خم زنجير بپيچند و مرا به خار و خس صحرا بســته بكشــانند بيشتر دوست 

مي دارم تا روز رستاخيز در پيشگاه عدالت الهى در صف ستمكاران قرار گيرم...«
ســرانجام به گودال گور فرو خواهيم غلطيد... با چنين عاقبت كجا ســزاوار است كه 

پيشه ى ستم به پيش گيريم...
او چنين پنداشــته بود كه دين مرا خواهد ربود و زمام مرا به مشــت خواهد گرفت و 
در ايــن هنگام آهن پاره اى را در دل آتش به رنگ آتش در آوردم و آن فلز تفتيده را به 
مشتش گذاشــتم چنان فرياد كشيد كه پنداشتم هم اكنون سراپا شعله ور خواهد شد، اما 
من در پاسخ اين فرياد دردناك گفتم: در عزاى تو بنالند عقيل، تو از اين پاره ى آهن كه با 
دست آدميزاده اى ببازيچه داغ  شده مي خروشى و من بر آتشى كه غضب الهى به لهيبش 

در آورده بردبار بمانم... 1

   671 ـ ابوالفضل عباس در جنگ صفين   

حضرت عباس7 در زمان جنگ صفين كه بين ســپاه علي7 با ســپاه معاويه رخ 

1. نهج البالغه، فيض االسالم.
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داده  بود حدود چهارده ســال سن داشت، ولى قد رشيد او را هر كس مي ديد چنين تصور 
مي كرد كه هيجده يا بيست سال دارد. در يكى از روزهاى جنگ از پدر اجازه گرفت تا به 
ميدان جنگ دشمن برود، امام علي7 نقابى بر روى او افكند و او به عنوان يك رزمنده 
ناشناس به ميدان تاخت سپاه شام از حركت هاى پر صالبت او دريافت كه جوانى شجاع، 
پرجرأت و قوى دل به ميدان آمده است، مشاورين نظامي  معاويه به مشورت پرداختند تا 
هماورد رشيدى را به ميدان بفرستند، ولى رعب و وحشت عجيبى كه بر آن ها چيره شده 
بود، نتوانستند تصميم بگيرند، سرانجام معاويه يكى از شجاعان لشگرش بنام »ابن شعثاء« 
را كه مي گفتند جرأت آن را دارد كه با ده هزار جنگجوى سواره بجنگند، به حضور طلبيد 
و به او گفت: به ميدان اين جوان ناشناس برو و با او جنگ كن. ابن شعثاء گفت: اى امير، 
مردم مرا به عنوان قهرمان در برابر ده هزار جنگنجو مي شناســند، چگونه شايســته است 
كه مرا به جنگ با اين كودك روانه ســازى؟ معاويه گفت: پس چه كنم؟ ابن شعثاء گفت: 
من هفت پســر دارم، يكى از آن ها را به جنگ او مي فرستم تا او را بكشد، معاويه گفت: 
چنين كن. ابن اشعثاء يكى از فرزندانش را به ميدان او فرستاد، طولى نكشيد كه بدست آن 
جوان ناشناس كشته شد او فرزند دومش را فرستاد، باز بدست او كشته شد او فرزند سوم 
و چهارم تا هفتمش را فرســتاد همه آن ها بدست آن جوان ناشناس به هالكت رسيدند. 
در اين هنگام خود ابن شــعثاء به ميدان تاخت و فرياد زد: »ايها الشاب قتلت جميع اوالدى 
ولله ال تكلن اباك و امك اى جوان تو همه پســرانم را كشــتى، سوگند به خدا قطعًا پدر و 

مادرت را به عزايت مي نشانم.«
او به جوان ناشناس حمله كرد، و بين آن دو چند ضربه رد و بدل شد، در اين هنگام 
آن جوان چنان ضربه بر ابن شعثاء زد كه او را دو نصف كرد و به پسرانش ملحق ساخت، 
حاضران از شجاعت او تعجب كردند، در اين هنگام اميرمؤمنان فرياد زد اى فرزندم برگرد 
كه ترس دارم دشــمنان تو را چشم زخم بزنند. او بازگشت، اميرالمؤمنين 7 به استقبال 
او رفت و نقاب را از چهره اش رد كرد و بين دو چشــمش را بوسيد، حاضران نگاه كردند 

ديدند قمر بنى هاشم حضرت عباس7 است.
فنظروا اليه هو قمر بنى هاشم العباس بن امرياملؤ منني.  1

1. معايل السبطني، ج1، ص438)حضرت قاسم بن الحســن با سن بســيار كم همانند عمويش در صفين به ميدان 
جنگ تاخت(
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   672 ـ شيوه درست زندگى   

يكى از دوســتان علي7 بنام عالءبن زياد در بصره سكونت داشت روزى عالء بيمار 
گرديد اميرمؤمنان7 به عيادت او رفت حضرت وقتى خانه بزرگ و وســيع عالء را ديد 
فرمود: اين خانه با اين همه وسعت را در اين دنيا براى چه مي خواهى؟ با اين كه در آخرت 
به آن نيازمندتر هستى؟ آن گاه ادامه داد: آرى مگر اين كه با داشتن اين خانه بخواهى به 
وســيله آن به آخرت برسى مانند آن كه در اين خانه از مهمان پذيرايى كنى يا صله رحم 
نمايــى يا اين كه حقوق واجب خود )ماننــد زكات ( را از اين خانه خارج كرده و به اهلش 

برسانى.
»فاذا انت قد بلغت بها االخره؛ كه در اين صورت با داشــتن همين خانه هم به آخرت 

نائل شده اى.«
عالء عرض كرد: اى اميرمؤمنان7 از برادرم عاصم بن زياد پيش تو شكايت مي كنم. 
امــام فرمود: براى چه مگر او چه كرده. عالء عرض كرد: عبائى ناچيز پوشــيده و از دنيا 
كناره گرفته اســت. علي7 فرمــود: او را نزد من بياور. عاصــم به حضور علي7 آمد 
حضرت به او فرمود: تو دشمن جان خود شدى شيطان بر تو راه يافته و تو را صيد كرده 
اســت آيا به خانواده ات رحم نمي كنى تو خيال مي كنى خداوند كه زندگى طيب و خوب 
را بر تو حرام كرده دوست ندارد از آن بهره مند شوى؟ تو بى ارزشتر از آنى كه خداوند با 

تو چنين كند.
عاصم عرض كرد: اى اميرمؤمنان7 ولى تو با اين لباس خشــن و غذاى ســخت و 
ناگوار به ســر مي برى و من از تو پيروى مي كنم. امام فرمود: من مثل تو نيســتم بلكه 
خداوند متعال بر پيشوايان عدل و حق واجب كرده است كه بر خود سخت گيرند و شيوه 
زندگيشان را هماهنگ با وضع زندگى طبقه ضعيف مردم قرار دهند تا فقر، فقير را از جا 
بدر نبرد )تابه گناه و دزدي مبتال نشــود( و از صراط مستقيم خارج نگردد تا نادارى فقير 
موجب نافرمانى او از خدا نشــود تنگدستى و فشار زندگى موجب آن نشود كه به فقيران 
ســخت بگذرد. در اصول كافى آمده عاصم پس از شنيدن سخن امام7 بى درنگ آن را 

پذيرفت و عباى خشن و عزلت نشينى خود را كنار گذاشت. 1

1. اصول كايف، ج1، ص411.
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   673 ـ مطيع فرمان پدر   

درگيرى جنگ صفين بين ســپاه معاويه و ســپاه علي7 همچنان روز بروز شديدتر 
ادامه داشــت روزى امام علي7 فرزندش محّمد حنفيــه را طلبيد و فرمود: فرزندم امروز 
بر ســپاه معاويه حمله كن، محمّد چون شير به سمت راســت سپاه معاويه حمله كرد و 
صف هاى فشــرده دشمن را درهم شكســت بسيارى از آن ها را كشت و مجروح ساخت. 
ســپس به حضور پدر بازگشــت در حالى كه مجروح شــده بود به پدر عرض كرد: )يا 
اميرالمؤمنين 7 العطش اى اميرالمؤ منين ســخت تشنه ام.( امام علي7 ظرف آبى به او 
داد او آب را آشــاميد و علي7 بقيه آب را كه در تــه ظرف باقى مانده بود به روى زره 
محّمد ريخت و فرمود: پسرم اين بار به جانب چپ حمله كن. محّمد به جانب چپ سپاه 
دشمن حمله كرد و ضربات سختى بر پيكر آن ها وارد ساخت و برگشت محّمد كه سخت 
تشــنه شــده بود نزد پدر فرياد زد: )المأ المأ آب آب ( اميرمؤمنان7 ظرف آبى به او داد 

محّمد آن را آشاميد. علي7 بار ديگر ته مانده آب را بر روى زره محّمد ريخت.
ابن عباس مي گويد: ســوگند به خدا ديدم بر اثر جراحات بســيارى كه بر پيكر محّمد 
وارد شــده بود خون از ميان حلقه هاى زره او مي جوشــيد اميرمؤمنان7 ســاعتى به او 
مهلت داد. ســپس فرمود فرزندم اين بار بر قلب لشكر دشمن حمله كن. محّمد همچون 
آتشــى كه در نيزار بيفتد بر قلب دشمن زد و از هر سو سپاه دشمن را مي كوبيد دست ها 
و ســرهاى فراوانى از دشمن جدا شــد. آن گاه عنان اسبش را به سوى پدر همسو كرد و 
نزد پدر آمد. آنقدر زخم بر بدنش رسيده بود كه بر اثر سوزش زخم ها اشك از چشمانش 
ســرازير بود. علي7 از جاى برخاست و بين دو چشــم محّمد را بوسيد و فرمود: پدرت 
فدايت شــود امروز مرا شاد كردى و آنچه حق جهاد بود بجا آوردى اكنون بگو بدانم چرا 
گريه مي كنى؟ محّمد از سوزش و درد بسيار شديد و طاقت فرساى زخم ها سخن به ميان 
آورد و در آن حال گفت: من چند بار به كام مرگ رفتم دو برادرم حســن و حســين 8 
به ميدان نيامدند؟ اميرمؤمنان7 دوباره بين چشــمان محّمد را بوسيد و فرمود: پسرم تو 
پســر من هستى ولى آن ها پسر پيغمبر9 آيا آن ها را از كشته  شدن حفظ نكنم؟ در اين 
هنگام محّمد به راز موضوع پى  برد و با كمال تواضع به پدر عرض كرد: اى پدر بزرگوارم! 

خداوند مرا فداى شما و فداى دو برادرم گرداند و آن ها را از هر گونه گزندى حفظ كند. 1

1. پيكار صفني، نصربن مزاحم.
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   674 ـ مسجد ضرار   

امام صادق7 فرمود: اميرالمؤمنين 7 از نماز خواندن در پنج مسجد كه در كوفه است 
اصحاب خود را نهى فرمود. مسجد اشعث بن قيس كندى و مسجد جريربن عبداهلل بجلى و 
مسجد سماك بن مخرمه و مسجد شبث بن ربعى 1 و مسجد تيم. امام صادق7 فرمود: هر 
وقت اميرالمؤ منين نگاهش به آن مسجد مي افتاد مي فرمود اين چهار ديواري تيم است و 
غرض حضرت اين بود كه قبيله تيم از يارى آن حضرت دست كشيده بودند و از كينه اى 
كه داشتند با آن حضرت نماز نمي خواندند )لذا اين چهار ديوارى را بعنوان مسجد ساخته 

بودند( كه خداى لعنت شان كند. 2

   675 ـ كلماتى از من فراگيريد   

روزى علــي7 به ياران خود فرمود: كلماتى از من فــرا گيريد كه اگر بر چهارپايان 
سوار شويد و در راه پيمايى و دستيابى به آن ها، چهار پايان خود را از پاى در آوريد مانند 

آن كلمات را نخواهيد يافت.
»هان! كه هيچ كس جز به پروردگارش اميد نبندد و بجز از گناه خويش نهراســد و 

چون چيزى نداند از يادگيرى آن خجالت نكشد و چون چيزى از او سؤ ال شد كه نمي داند 
خجالت نكشــد و بگويد خدا بهتر مي داند و بدانيد كه شكيبايى و صبر براى پيكره ايمان 

همچون سر است براى بدن و بدنى كه سر ندارد خيرى در او نيست.« 3

   676 ـ غرور و رياست طلبى   

طلحه و زبير از نزديكترين افراد به علي7 بودند آن ها توقع داشتند كه امام علي7 
بيــش از ديگران بــه آن ها امتياز بدهد و با آن ها در امور مشــورت كند و در رياســت 

1. شبث بن ربعي كنيه اش ابوعبدالقدوس )يا چند چهره منافق( بود او اذان گوي سحاح بود سپس اسالم آورد و از 
آناني بود كه عليه عثمان قيام كرد. بعد از اصحاب علي7 شد سپس از خوارج شد و بر عليه حضرت قيام كرد، 
مجدد توبه كرد و بعد از مدتي در صحراي كربال در صف قاتالن امام حسين7 قرار گرفت بعد از مدتي از آنان 
شد كه به طلب خون خواهي حسين7 برخواستند و همراه مختار بود، بعد رئيس شهرباني كوفه شد و بعد از آن 

در كشتن مختار شركت كرد. آن گاه در سال 80 هجري به جهنم واصل شد.
2. خصال صدوق، ج1، ص301.

3. خصال صدوق، ص352.
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بيت المال، آن ها را بر ديگران مقدم بدارد. روزى آن ها نزد علي7 آمدند و رســمًا از آن 
حضرت تقاضا كردنــد تا آن ها را به فرماندارى بعضى از شــهرها منصوب كند وقتى با 
جواب منفى علي7 روبرو شــدند توسط محّمد بن طلحه اين پيام خشن را به آن حضرت 
رســاندند، »ما براى خالف تو فداكاري هاى بســيار كرديم اكنون كه زمام امور به دست 
تو آمده راه اســتبداد را به پيش گرفته اى و افرادى مانند مالك اشتر را روى كار آورده اى 
و ما را عقب زده اى.« امام علي7 توســط همان محّمد بن طلحه به آن ها پاســخ داد كه: 
چه كنم تا شــما خشنود شــويد؟ آن ها پس از دريافت پيام امام جواب دادند يكى از ما را 
فرماندار بصره كن و ديگرى را فرماندار كوفه. امام علي7 فرمود: به خدا ســوگند من در 
اينجا )مدينه ( آن ها را امين نمي دانم چگونه آن ها را امين بر مردم در كوفه و بصره نمايم 
آن گاه امام به محمّد بن طلحه فرمود: نزد طلحه  و زبير برو و از قول من به آن ها بگو اى 
دو شيخ از خدا و پيامبرش9 نسبت به امتش بترسيد و بر مسلمانان ظلم نكنيد... ليكن 
آن ها بخاطر همان غرور ذاتى و انحراف دينى خود بر عليه حضرت به همراهى عايشــه 

قيام كردند. 1

   677 ـ دزدان طماع   

عايشــه در مكّه بود طلحه و زبير با حكومت علي7 مخالفت كردند و مي دانســتند 
عايشــه نيز مخالف علي7 اســت لذا تصميم گرفتند به مّكه در نزد او رفته و مقدمات 
توطئه خود را فراهم ســازند لذا در ظاهر نزد علي7 آمدند و اجازه خواســتند تا به قصد 
انجام عمره )حج مســتحبى( به مّكه بروند. امام به آن ها فرمود: شما قصد عمره نداريد، 
آن ها مكرر ســوگند خوردند كه قصد خالفى ندارند و بر بيعت خود با امام استوار هستند. 
حضــرت فرمود: پس بيعت خود را با مــن تجديد كنيد آن ها بيعت خود را تجديد كردند، 
آن ها در مّكه بر ضد حكومت علي7 افرادى را جمع كردند و به همراه عايشه به سوى 
بصره حركت كردند تا در آنجا شورش را شروع كنند در بين راه به يعلى بن منبه كه حدود 
چهــار صد هزار دينار از يمن براى علي7 مي برد برخورد كردند آن ها پول ها را از او به 
زور گرفتند و آن پول ها را صرف مخارج ســپاه خود نمودنــد... آنان با جنگى كه به راه 

1. بحارأالنوار، ج32، ص6.
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انداختند باعث كشــته شدن 13 هزار نفر از سپاه خود و پنج هزار نفر از سپاه امام علي7 
شدند. 1

   678 ـ نبأ عظيم كيست؟   

از علقمه روايت شده كه گفت: روز جنگ صفين مردى از لشكر شام با سالح بيرون 
آمد و قرآن را حمايل خود كرده بود و به جاى رجز خواندن چنآن كه مرســوم اعراب در 
جنگ ها مي باشد سوره نباء را خواند: عم يتسائلون عن النبا العظيم الذى هم فيه مختلفون 
من خواستم پيش روم و با او به جنگ بپردازم. اميرالمؤمنين 7 فرمود: به جاى خود 
باش خود آن حضرت پيش رفت و به او گفت: اتعرف النباء العظيم هم فيه مختلفون؟ آيا 
آن خبر بزرگ را كه در او اختالف كردند مي شناســى؟ گفت: نه حضرت فرمود: والله اىن 
انا النباء العظيم ىف اختلفتم و عىل واليتى تنازعتم...؛ منم آن نباء عظيم و خبر بزرگ كه در 

من اختالف كرديد و در واليت من نزاع نموديد و از واليت من برگشته و منحرف شديد 
پس از آن كه آن را پذيرفته بوديد و به ظلم و ستم از آن برگشتيد و هالك شديد... پس از 
آن حضرت با شمشير، سر و يك دستش را انداخت آن گاه برگشت و اين شعر را مي خواند:

َو داُركُــْم ما الََح ىف االُُفِق كَـوْكٌَب اَبـَى  اللُه  ااِل  اَنَّ  ِصفنَي  داُرنا    

وما لَكُم َعْن َحْومِة الَْحرِْب َمْهرٌَب َو َحتَّى مَتُوتُوا اَْو مَنُوَت َو مالَنا    

»خداوند نخواست كه صفين منزل ما و شما باشد مادامي كه ستاره بر افق مي درخشد 
تا وقتى كه شما بميريد يا ما و ما را از جايگاه جنگ اميد فرار نيست.«2

   679 ـ اتصال معنوى شيعيان با علي7   

رميله يكى از شيعيان علي7 است مي گويد: در كوفه چند روزى دچار تب و لرز شدم 
و نتوانســتم در نماز اميرالمؤ منين علي7 حاضر شوم. روز جمعه اى بود در خودم سبكى 
درد را ديدم گفتم چه بهتر غســل جمعه اى بكنم و بروم امروز نماز جمعه اى با علي7 
بخوانم. در مسجد كوفه آمدم نشسته بودم كه على7 به منبر خطبه مي خواند ناگاه تب 
و لرز من مجدد شــروع شد ولى خودم را گرفتم و كنترل كردم. حضرت از خطبه فارغ و 

1. تتمة املنتهي، ص12؛ اين واقعه در جمادي الثاني سال 36 هـ.ق واقع شد.
2. تفسري برهان، ج4، ص420 / بحارأالنوار، ج38، ص156.
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بعد هم نماز جمعه را خواند و بعد از نماز كسى را فرستاد دنبالم وقتى وارد منزل حضرت 
امير7 شدم. حضرت فرمود: رميله چه بود وقتى من روى منبر بودم چه چيزى عارضت 
شــد ديدم كه به خود مي پيچيدى؟ عرض كردم يا علي7 من مدتى تب و لرز داشــتم 
امروز تبم كم شــد؛ آمدم مسجد وقتى كه شــما خطبه مي خوانديد تب و لرز آمد سراغم 
)حاصل فرموده حضرت(... حضرت فرمود: اين تب و لرز از تو بمن هم سرايت كرد. رميله 
مي گويد: عرض كردم: يا علي7 آن هايى كه در مســجدند اينطور اســت يا شامل افراد 
خارج هم مي شــود در مورد آن ها هم همينطور اســت؟ حضرت فرمود: در شرق و غرب 

عالم هر يك از شيعيان ما مبتال بشوند به ما هم اثر مي كند. 1

   680 ـ خبر از آينده   

ســليم بن قيس از ابن عباس در حديثى نقل مي كند: كه در ذى قار )محلى در نزديكى 
بصره( بر علي7 وارد شــد و آن حضرت برايش نامه اى بيرون آورد و فرمود: اى پســر 
عباس اين نامه ايست كه پيغمبر خدا9 به من ديكته كرد و من به دست خود نوشته ام، 
عرض كردم يا اميرالمؤمنين 7 آن را بخوان حضرت آن نامه را خواند و در آن نامه همه 
چيز از وقتى كه پيغمبر از دنيا رفته تا شهادت حسين بن علي7 و كسى كه او را مي كشد 
و آن كه ياريش مي كند و اشــخاصى كه همراه او شــهيد مي شوند بود از جمله آنچه كه 
برايم خواند اين بود كه با خودش چه خواهند كرد فاطمه 3 چگونه شــهيد مي شــود و 
حســن7 چطور در راه خدا كشته مي شود و چگونه مردم با وى خيانت و پيمان شكنى 
مي كنند ســپس نامه را پيچيد و آن مطالبى كه از زمان شهادت حسين بن علي7 تا روز 
قيامت واقع مي شود را نخواند و باقى ماند در آن مقدارى كه از نامه خواند خالفت ابوبكر 
و عمر و عثمان و اين كه هر يك از آن ها كشته مي شوند و امر حكميت و خالفت معاويه 

و شيعيانى كه كشته مي شوند و حكومت يزيد، تا به شهادت حسين7 بود. 2

   681- حاكم بي بديل   

در زمان خالفت امير المؤمنين7 مردي وصيت كرده بود به مردي، و به او هزار دينار 

1. تفسري سوره حجرات، شهيد دستغيب، ص216.
2. اثبات الهداة، ج1، ص521
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داده بــود تا هر آنچه را از اين هزار دينار دوســت دارد صدقه دهد و الباقي را براي خود 
نگه دارد.

آن مرد از دنيا رفت آن شخص نيز از هزار دينار، نهصد دينار را براي خود نگه داشت 
و صد دينار آن را انفاق كرد.

ورثه به او ايراد گرفتند و گفتند پانصد دينار براي تو باشد و پانصد دينار ديگر را صدقه 
بده آن ها داوري را خدمت امام آوردند امام به آن مرد فرمود: به آنچه ورثه مي گويند عمل 

كن ولي آن مرد قبول نكرد.
حضرت فرمود: پس بدآن كه بر تو واجب است كه 900 دينار صدقه دهي و 100دينار 
براي خود نگه داري زيرا كه آنچه دوســت مي داري آن 900 دينار است و آن مرد وصيت 
كــرده به تو كه آنچه را دوســت مــي داري صدقه كن و البته تو نهصد دينار را دوســت 

مي داري. 1

   682 ـ على كشته شد و من زنده ام   

عدى بن حاتم يكى از صحابه علي7 است اين مرد در اواخر عمر رسول خدا9 اسالم 
آورد در زمان خالفت علي7 در خدمت آن حضرت بود و سه پسرش بنام طريف طرفه 
و طارف در جنگ صفين كشته شدند. او بعد از شهادت على7 و استقرار خالفت معاويه 
بر معاويه وارد شــد. معاويه براى اين كه بتواند با يــادآورى داغ فرزندان عدى او را وادار 
كند كه درباره علي7 مطابق ميل معاويه حرفى بزند به او گفت: »اين الطرفات؟ پسرانت 
چه شــدند؟« عدى با كمال خونسردى گفت: »قتلو بصفني بني يدى عىل بن اىب طالب7؛ در 
صفين پيشاپيش علي7 شهيد شدند.« معاويه گفت: »ما انصفك ابن ابيطالب اذقدم بنيك 
و اخربنيه؛ على درباره تو انصاف را رعايت نكرده كه پسران تو را پيشاپيش جبهه فرستاد 

تا كشــته شدند و پسران خود را در پشــت جبهه نگه داشت تا زنده ماندند« عدى گفت: 
»بل انا ما انصفت عليا اذ قتل و بقيت بلكــه مــن درباره علي7 انصاف را رعايت نكردم 

كه او كشــته شد و من زنده ماندم« معاويه گفت: »صف ىل علياً اوصاف على را براى من 
بگو.« عدى گفت: معذورم بدار، معاويه گفت: ممكن نيســت. عدى چنان توصيفى از امام 
علي7 كرد كه معاويه اشك چشمش سرازير شد و شروع كرد با آستين خود اشك خود 

1. مستدرك الوسائل، ج2، ص18.
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را پــاك كند آن گاه معاويه گفت: خداوند رحمت كند علي7 را همين طور بود كه گفتى 
اكنون بگو حال تو در فراق على چگونه اســت؟ عدى گفت: مانند زنى كه فرزندش را در 
دامنش سربريده باشند. معاويه گفت: آيا هيچ فراموش مي كنى؟ عدى گفت: مگر روزگار 

مي گذارد فراموشش كنم. 1

   683 ـ زندگى خليفه مسلمين!   

اســودبن قيس مي گويد: كه علي7 در رحبه كوفه مردم را اطعام مي كرد وقتى از آن 
فارغ مي شــد به منزل باز مي گشت و در خانه خود غذا مي خورد يكى از اصحابش گفت: 
مــن پيش خود گفتم: علي7 در منزل خود غــذاى لذيذترى از طعامي كه به مردم داده 
مي خــورد. غذا خوردن خود را رها كردم و به دنبال علي7 به راه افتادم حضرت به من 
فرمــود: آيا غذا خوردى؟ گفتم: نه. گفت: پس با من بيــا، من نيز با او به خانه اش رفتم 
او در منــزل صدا زد: يا فضه، ديدم كنيزى وارد شــد. علــى7 به او گفت: براى ما غذا 
بيــاور او نيز گرده نانى همراه بــا ظرف دوغى آورد و نان را در آن تريد كرد در حالى كه 
در آن نان ســبوس وجود داشــت. به امير المؤ منين 7 عرض كردم: اگر مي فرموديد آرد 
بى ســبوس بياورند بهتر بود امام شروع به گريه كرد و فرمود: به خدا هرگز نديدم كه در 

خانه رسول خدا9 غذاي بدون سبوس باشد. 2

   684 ـ رجال الحق، دروغين   

روزى امام علي7 به مســجد كوفه وارد شــد ديد عده اى زانو به بغل گرفته اند و در 
گوشــه اي نشسته اند. حضرت پرسيد اين ها كيستند؟ گفته شد: اين ها رجال الحق )مردان 
حق( هســتند. حضرت فرمود: به چه دليل آن ها مردان حق هستند؟ گفته شد از اين رو 
كه داراى نجابت و عزت نفس هســتند اگر كسى به آن ها غذا داد شكر مي كنند و گرنه 
صبر مي كنند و هيچ گاه براى غذا تقاضا نمي كنند و دســت گدايى به ســوى كسى دراز 
نمي نمايند. امام علي7 فرمود: ســگ هاى كوفه هم چنين رفتارى دارند آن گاه امام7 
با شــالق آن ها را از مســجد بيرون كرد و به آن ها فرمود برويد كار كنيد.)اين جماعت 

1. مروج الذهب، ج3، ص13 / تاريخ دمشق، ص40 / العقد الفريد، ج3، ص86.
2. انساب االرشاف، ج2، ص187.
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حيله گر در همه ادوار تاريخ زندگي امامان شــيعه ديده مي شــوند و حتي خلفاي جور نيز 
اين دسته هاي گمراه را مورد توجه خود قرار مي دادند آن ها را تقويت و مورد حمايت قرار 
مي دادند تا بتوانند امامان شــيعه را در انزوا قرار دهند  براي نمونه به مورد ديگري اشاره 
مي نمايد:( حين  بن  ابي  الخطاب مي گويد با امام هادي7 در مســجد النبي بودم گروهي از 
جماعت صوفيه وارد مسجد شدند و در گوشه اي دايره دار دور هم نشستند و مشغول ذكر 
الاله اال الله شدند امام فرمود: به اين حيله گران توجه نكنيد چرا كه آن ها هم نشين شياطين 

و ويران كننده پايه هاي دين هســتند روزگاري را به گرســنگي مي گذارنند تا براي پاالن 
كردن خري چندى را رام كنند الاله اال الله نمي گويند مگر براي فريب مردم كم نمي خورند 
مگر براي پركردن كاسه هاي بزرگ و جذب دل هاي ابلهان به سوي خودشان ورد آن ها 
كف زدن و رقص و ذكرهايشــان آوازه خواني است... هركس به ديدار يكي از آن ها رود 
مثل آنســت كه به ديدار شــيطان و بت پرستان رفته است و هركس به آن ها كمك كند 
مثل آنست كه به معاويه و يزيد و ابوسفيان كمك كرده است... سپس امام فرمود: تمامي 
صوفيان از مخالفان ما بوده و راهشان با راه ما جداست آنان جزء يهود و نصاري اين امت 
هستند 1، خوانندگان توجه داشته باشند اين ها حتي دينداري و تقواي خود را به رخ امامان 
شــيعه هم مي كشــيدند و اكثر خلفاي جور به آن ها مراجعه مي كردند و به مواعظ آن ها 
گوش مي داند آن ها با اين زهد فروشي ها مترصد آن بودند كه شخصيت معنوي امامان را 
تحت شــعاع قرار دهند در اين كتاب به رفتارهاي بعضي از گمراهان زاهد نما اشاره شده 

جهت اطالع به داستان حسن بصري با امام علي7 مراجعه شود.

   685 ـ چقدر غريب و مظلوم  

امام علي7 عبداهلل بن عباس را اســتاندارد بصره كرد او همه اموال بيت المال بصره 
به ارزش 2ميليون درهم را برداشــت و به مّكه رفت و علي7 را رها كرد وقتي خبر آن 
به امام رســيد... به  منبر رفت و گريســت و فرمود: اين پسر عموي رسول خداست كه با 
اين همه دانش چنين كاري مي كند پس چگونه مردم از او ايمن باشند خدايا! من از آنان 

ناراحتم راحتم كن و مرا به سوي خود ببر... 2

1. سفينة البحار، حاج شيخ عباس قمي، ج2، ص58.
2. رجال كيش، ج1، ص279.
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   686 ـ همجوارى خداوند   

علي7 بعد از جنگ جمل به كوفه آمد و در مسجد نماز خواند، سپس پشت به ديوار 
كرد و مردم پيرامونش نشستند آن گاه از حال يكى از ياران خود كه ساكن كوفه بود جويا 
شد يكى گفت: يا علي7! خدايش به همجوارى گزيد: حضرت فرمود: خداوند هيچ يك از 
آفريدگانش را به جوارى نگيرد آن گاه اين آيه را خواند »و كمنتم امواتا فاحياكم ثم مييتكم 
ثم يحييكم؛ و شما مرده بوديد، شما را زنده كرد و دگر بار بميراند و باز زنده كند... 1« راوى 

گفت: چون خســتگى آن حضرت برطرف شد، عرض كردند: يا علي! در كدام كاخ منزل 
مي كنى؟ فرمود: مرا در كاخ خبال منزل ندهيد )كاخ فســاد( پس به سراى جعدة بن هبيره 
مخزومي  وارد شــد. )ام  هانى خواهر حضرت امير7 بود كه همســر او هبيرة بن ابى وهب 

مخزومي  بود.( 2

   687 ـ توبه كننده، آزاد شد   

در عصر خالفت امام علي7 مردى با پســرى لواط كرده بود ولى بعد از اين عمل 
زشت و كبيره سخت پشيمان شده بود او به حضور امام علي7 آمد و در حالى كه گريه 
مي كرد و سخت پريشان بود با كمال شرمندگى عرض كرد: يا علي! من لواط كرده ام مرا 
با اجراى حد الهى پاك كن. زيرا من طاقت آتش دوزخ را ندارم. امام علي7 فرمود: اى 
مرد! برو به خانه خود، شــايد تلخى زرد آب تو، به حركت در آمده؟ )و اشتباه مي كنى( او 
رفت و فرداى آن روز بازگشــت و باز گفت: با پسرى لواط كرده ام مرا پاك كن. علي7 
به او فرمود برو به خانه ات شــايد تلخى زرد آب تو، به حركت در آمده اســت؟ او رفت و 
روز ســوم نزد امام آمد و همان صحبت را تكرار كرد، حضرت نيز همان پاسخ بار اول و 
دوم را بــه او داد. اما روز چهارم آمد و اقرار به لواط كرد. امام علي7 به او فرمود: پيامبر 
اكــرم9 در مورد لواط كننده به يكى از ســه امر حكم فرمــوده هر كدام را مي خواهى 
خودت انتخاب كن او عرض كرد آن ســه حكم چيست؟ علي7 فرمود: زدن گردنت با 
شمشــير، پرتاب كردن تو با دست و پاهاى بسته از باالى كوه به زمين و يا سوزاندن در 
آتش. او به علي7 عرض كرد: كداميك از اين ســه حكم ســخت تر است؟ امام فرمود: 

1. سوره بقره، آيه 28.
2. پيكار صفني.
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ســوزاندن در آتش او به علي7 عرض كرد: من همين مجازات ســخت تر را براى خود 
برگزيدم، وسايل آتش را فراهم كردند گناهكار دو ركعت نماز خواند سپس چنين دعا كرد: 
خدايا! مي دانى كه مرتكب گناه لواط شدم سپس از مجازاتش در آخرت ترسيدم نزد وصى 
و پسر عموى پيامبر9 تو آمدم و از او تقاضا كردم مرا پاك سازد، او مرا بين يكى از سه 
مجازات مخير نمود و من در ميان آن ها ســخت ترين آن را برگزيدم، خدايا! از درگاهت 
مي خواهــم كه همين مجازات را كفاره گناهــم قرار دهى و در آخرت مرا در آتش دوزخ 
نسوزانى سپس برخاست در حالى كه به خاطر گناهش گريه مي كرد در ميان گودال آتش 
نشســت و شعله هاى آتش بدن او را فرا گرفت اين منظره به قدرى رقت بار بود كه امام 
علي7 با ديدن آن منقلب شد و گريه كرد... آن گاه اميرمؤمنان علي7 به او فرمود: اى 
شخص از ميان آتش برخيز كه فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداختى خداوند توبه 

تو را پذيرفت و مراقب خود باش كه ديگر آن گناه را انجام ندهى. 1

   688 ـ به حساب خدا بگذار...  

عبدالرحمن بن جندب مي گويد: زمانى كه همراه با اميرالمؤمنين 7 از صفين برگشتم 
و خانه هاى كوفه را ديدم چشم ما به پير مردى افتاد كه در سايه خانه اش نشسته بود، و 
آثار مرض در قيافه اش ديده مي شد، علي7 به او فرمود: صورتت را رنگ پريده مي بينم، 
آيا بخاطر بيمارى اســت؟ عرض كرد: آرى يا اميرالمؤمنين 7. آن گاه حضرت فرمود: آيا 
از اين بيمارى كراهت دارى؟ عرض كرد: يا على هرگز دوســت ندارم به چنين مريضى 
كســى دچار شود، امام فرمود: آنچه را كه به تو رسيده به حساب خدا نمي گذارى عرض 
كرد: چرا ! حضرت فرمود: تو را به رحمت پروردگارت بشــارت باد و بدان كه بخاطر اين 

بيمارى گناهت آمرزيده شده... 2

   689 ـ علي 7 و رنج ها و مصائبش   

يك نفر يهودى از امتحانات و آزمايشــات الهى كه علي7 از آن ها ســرافراز بيرون 
آمده بود سؤ ال كرد. حضرت تمامي  امتحانات الهى خود را بر شمرد و دقيقًا به بيان مسائل 

1. فروع كايف، ج7، ص203.
2. بحارأالنوار، ص528.
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اجتماعــى آن زمان مي پردازد و دقيقًا در البالى گفتار امام؛ مظلوميت آن حضرت نمودار 
است كه در اينجا به يكى از آن ها اشاره مي شود:

علي7 فرمود: اى برادر يهودى كسى كه پس از ابوبكر زمامدار حكومت شد در ورود 
و خروج همه كارها با من مشورت مي كرد و طبق دستور من كارها را انجام مي داد و در 
كارهاي سخت از من نظر مي خواست و طبق نظر من رفتار مي كرد؛ نه من كسى را سراغ 
دارم و نه اصحابم؛ كه به جز من در كارها با او مشورت كرده باشد... چون مرگ ناگهانى 
او فرا رسيد و بدون بيمارى قلبى كه بتواند تصميمي در حال صحت بگيرد؛ از دنيا رفت...

نتيجه كار دومي اين شــد، پرونده زندگانيش موقعى بسته شد كه عده اى را كانديد و 
نامزد خالفت كرد كه من ششــمين آن ها بودم و مرا با هيچ كدام آن ها برابر ندانســت و 
همه حاالت مرا از وراثت رسول خدا9 و خويشاوندى و نسب و دامادى بدست فراموشى 

سپرد...
خالفت را در ميان ما به شــورى واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حاكم كرد و 
دستور داد كه اگر طبق دستور او عمل نكرديم و مجلس شورى تشكيل نداديم گردن هر 
شش نفر ما را بزند. اى برادر يهودى! مي دانى كه براى همين پيش آمد ناگوار چه اندازه 
صبر و تحمل الزم است؟ آنان در آن چند روزى كه بودند هر كدام به نفع خويش شروع 
به فعاليت و سخنرانى نمودند ولى من دست روى دست گذاشتم و ساكت بودم... )در آن 
شــورا( يكى از خود رأى ها و سرسخت ها آن هيأت شش نفرى، تندروي كرد و كار را از 
دســت من گرفت و به طمع شركت در بهره بردارى از خالفت، حكومت را بدست عثمان 
سپرد، و عثمان كسى بود كه نه با او و نه با هيچ يك از حاضرين در شورا از نظر اخالقى 
مساوى نبود چه رســد به كمتر از آنان... سپس طولى نكشيد كه همان سرسخت ها كه 
در انتخاب عثمان مؤ ثر بودند، او را كافر شــمردند و از او بيزارى جســتند. عثمان به نزد 
دوســتان صميمي  خود رفت و به ديگر اصحاب رسول خدا9 مراجعه كرد و در خواست 
اســتعفا از بيعت خود را نمود و از آشــوبى كه به پا كرده بود اظهار پشيمانى مي نمود اى 
برادر يهودى! اين پيش آمد از پيش آمد قبلى سخت تر و دلخراش تر بود... از اين جريان 
آنچنان ناراحت شــدم كه قابل توصيف نيســت و اندازه اى نــدارد ولى چاره اى جز صبر 
نداشــتم كه بگذارم و بگذرم... به خدا قســم اى برادر يهودى مرا از شورش عليه عثمان 
همان چيزى جلوگيرى كرد كه از قيام عليه حكومت قبلى جلوگيرى كرده بود... اى برادر 
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يهودى! هيچ تغييرى در تصميم خود راه نداده ام و به اين جهت در برابر عثمان ســاكت 
ماندم و آنچه مرا وا داشــت كه از اقدام عليه او دست نگهدارم اين بود كه من در نتيجه 
آزمايشى كه از او كرده بودم مي دانستم اخالقى كه او دارد او را رها نخواهد كرد تا مردم 

را به كشتن و خلعش بكشاند... 1

   690 ـ علي 7 و رنج هاى حكومت دارى   

روزى شــخصى يهودى از علي7 راجع به امتحانات الهى آن حضرت ســؤ ال كرد: 
حضرت فرازهايى از امتحانات الهى خود را براى وى توضيح داد، البته در بيان اين وقايع 
حضرت دقيقا مسائل اجتماعى و رفتار اصحاب و ياران خود را بيان مي نمايد كه از جمله 

آن ها اين بود كه:
... اى برادر يهودى كســانى كه با من بيعت كرده بودند چون ديدند مقاصد شخصى 
آنان به دســت من انجام نمي شود بوســيله آن زن )عايشه( بر من شوريدند، با اين كه از 
طرف پيغمبر9 كار آن زن بدســت من ســپرده شده بود و من وصى بر او بودم او را بر 
شــترى سوار كردند... اين زن )مردم آن شــهر( آنان را از شهر بيرون كشيد، ندانسته و 
ديوانه وار شمشــير آختند و نفهميده تيرها پرتاب كردند. من در كار آنان ميان دو مشكل 
قرار داشــتم كه هيچ يك را دوست نداشتم؛ اگر دست نگه مي داشتم آنان از شورش باز 
نمي گشــتند... و اگر ايستادگى مي كردم كار بجايى مي كشيد كه نمي خواستم. لذا پيش از 
هــر چيز حجت را بر آنان تمام كردم... به آن زن پيشــنهاد كردم به خانه اش باز گردد و 
مردمي كه در اطرافش بودند را دعوت نمودم تا بيعت را كه با من دارند به پايان برســانند 
و پيمانى را كه از خداوند در گردن آنان است را نشكنند و تمام قدرت خود را به نفع آنان 
در اختيارشان گذاشتم... ولى جز بر نادانى و سركشى و گمراهى آن ها نيافزود چون ديدم 
جز جنگ هيچ پيشــنهادى را نمي پذيرند بر مركب جنگ سوار شدم... و به جنگى كه در 
ابتدا مايل نبودم عاقبت االمر دچار آن مي شدم... واسطه ها فرستادم و به سوى آنان سفر 
نمودم و عذرشــان را پذيرفتم، تهديدشان نمودم، هر چه را كه از من مي خواستند متعهد 
شدم، و هر چه راهم كه نمي خواستند خودم پيشنهاد نمودم ولى چون به جز جنگ هواى 

1. خصال صدوق، ص435.
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ديگرى در سر نداشتند به ناچار جنگ كردم... 1
علي7 در اين پرســش و پاســخ يهودى به روند زندگى خود كه در مســير اطاعت 
محض الهى بوده اشــاره مي فرمايد، كه از لحاظ كيفيت نقل تاريخى؛ مي توان آن را در 
نوع خود بدون شــائبه تحريف تلقى نمود و در البالى گفتار آن حضرت نقطه پر نور آن، 

همانا مظلوميت اميرمؤمنان7 است كه جان شيعيانش را مي گدازد.

   691 ـ تواضع حضرت علي 7   

از امام صادق7 منقول است: يك روز حضرت اميرالمؤمنين 7 در حالى كه سوار بر 
مركبى بود به طرف اصحاب خود حركت كرد تا به آن ها پيوســت. آنان نيز گرد علي7 
جمع شــدند و وقتى حضرت مي خواســت بجايى برود آنان از عقب سر او حركت كردند، 
ناگاه حضرت متوجه عقب ســر خود شــد و ديد اصحاب از عقب سر او حركت مي كنند. 
حضــرت آنان را مورد خطاب قــرار داد و فرمود: آيا كارى داريد؟ پاســخ دادند: حاجتى 
ندارند اما دوست دارند در ركاب آن حضرت باشند حضرت اين نوع تشريفات و احترام را 
نپســنديد و به آنان دستور بازگشت داد و چنين تشريفاتى را موجب فساد راكب و ذلت و 
زبونى افراد پياده رو دانست و پس از آن دستور حركت داد چند دقيقه بيشتر نگذشته بود 
كه متوجه عقب ســر خود شد و فرمود: باز گرديد زيرا صداى كفش هاى عقب سر افراد، 

دلهاى طمعكار آن ها را آلوده مي كند .2

   692 ـ امام فقير نبود انفاق گر كاملى بود   

به امام علي7 خبر رســيد كه: طلحه و زبيــر گفته اند: علي7 مال و ثروت ندارد و 
فقير است. اين خبر به علي7 گران آمد به نمايندگان خود فرمود: همه محصول باغ هاى 
خــودم را در جا جمع كنيد. نمايندگان هنگام محصول، همه محصوالت را جمع كردند و 
به دستور امام آن ها را فروختند و پول آن ها »صد هزار درهم« گرديد. اميرمؤمنان7 آن 
پول هــا را در روبروى خود بر زمين ريخت و پيام بر طلحه و زبير فرســتاد و آن ها را در 
آنجا حاضر كرد آن گاه فرمود: »هذا املال و الله ىل ليس الحد فيه شيى؛ اين پول ها سوگند 

1. خصال صدوق، ص431.
2. بحارأالنوار، ج41.
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به خدا مال شــخصى من است كه از دسترنج خود بدست آوردم نه از بيت المال مسلمين 
و هيچ كس در آن حق ندارند.(

آن ها مي دانســتند كه حضرت علي7 دروغ نمي گويد: دريافتند كه علي7 صاحب 
اموال بسيار است وقتي از حضور علي7 بيرون آمدند و به يكديگر گفتند: علي7 فقير 

نيست بلكه صاحب ثروت مي باشد. 1

   693 ـ غيب گويى ستاره شناس در محضر حضرت علي7  

در حالــى كه علي7 به همراه ســپاه خويــش روانه جنگ معروف نهــروان بود. 
ستاره شناســى به نام مسافر بن عفيف با عجله خود را به آن حضرت رسانيد و عرض كرد: 
اوضاع كواكب بر اين داللت دارد كه اگر كســى در اين ســاعت حركت كند از دشــمن 
شكســت مي خورد. علي7 فرمود: اين ادعا، با قرآن كه مي فرمايد: )غير از خدا كسى بر 
غيب و نهان آسمان ها و زمين آگاه نيست ( 2 سازگار نيست و تو با چنين عقيده اى خود را 

از خداوند بى نياز كرده اى!
ســپس رو به ياران خود كرد و فرمود: از ستاره شناســى جــز آن مقدارى كه براى 
شــناختن راه هاى بيابان و دريا، الزم است خوددارى كنيد زيرا چنين ادعاهايى انسان را 
به غيب گويى مي كشاند. غيب گويى هم در رديف جادوگرى است و جادوگر نيز در رديف 

كافر قرار دارد و جايگاه كافر هم، آتش دوزخ خواهد بود.
آن گاه حضرت ياران خود را مخاطب قرار داد و ضمن توكل بر خدا دســتور داد آنان 

بنام خدا به راه خود ادامه دادند و در جنگ پيروز و سرافراز هم گرديدند. 3

   694 ـ ازدواج جوانان   

امام صادق7 فرمود: مردى را  كه با دســت خود اســتمناء كرده بود گرفته و او را به 
حضور امام علي7 آوردند. آن حضرت آن قدر بر دســت او زد كه دســت او سرخ شد. 
ســپس از بيت المال وسائل ازدواج او را فراهم ساخت، بر اساس اين روايت امام علي7 

1. فروغ كايف، ج6، ص440.
2. سوره نمل ، آيه 5.

3. كامل ابن اثري، ج2، ص402.
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براى جلوگيرى از فساد هم از شيوه روبنايى استفاده كرد )زدن و تأديب آن مرد( و هم از 
شيوه زيربنايى كه وسائل ازدواج او را فراهم نمود.

   695 ـ تقسيم بيت المال   

حضرت اميرمؤمنان7 همه بيت المال مســلمين را به طور مســاوى بدون تبعيض 
تقســيم مي كرد، و در هر روز جمعه محل بيت المال خــود را جارو مي نمود و دو ركعت 
نماز در آن محــل مي خواند و مي گفت: »تا اين زمين در روز قيامت گواهى دهد كه من 

بيت المال را براى خود ذخيره نكردم و به طور مساوى آن را تقسيم نمودم.« 1

   696 ـ تقسيم جام طال و نقره از بيت المال   

روزى قنبــر، غالم امام علي7 نزد آن حضرت آمــد و از ظرف هاى طال و نقره كه 
بــه عنوان بيت المال آورده بودند خبر داد در مســير راه قنبر به علي7 عرض كرد: اى 
اميرمؤمنــان7 تو از آنچه به بيت المال آمده چيزى را براى خود ذخيره نمي كنى و همه 

آن را تقسيم مي نمايى پيشنهاد مي كنم از اين جام ها مقدارى را براى خود ذخيره كنى.
امــام علي7 به او فرمود: »ويحك يا قنر! لقد احببت ان تدخل بيتى ناراً عظيمة؛ واى 

بر تو اى قنبر! همانا دوست دارى كه آتش عظيمي  را وارد خانه ام كنى .«
آن گاه شمشــير خود را از غالف بيرون كشيد و با چندين ضربه آن ظروف طاليى و 
نقره اى را قطعه قطعه كرد، سپس مردم را به حضور طلبيد و به آن ها فرمود: اين ريزه هاى 
طال و نقره را بر اساس سهميه بندى تقسيم كنيد، حتى خورده ريزه هاى ناچيز باقى مانده 

را دستور داد تا تقسيم نمايند. 2

   697 ـ امام العارفين و مطالعه آسمان   

يكى از اصحاب امام علي7 به نام حبة عرنى مي گويد: شــبى من و نوف در صحن 
حياط داراالماره كوفه خوابيده بوديم در اواخر شب بود كه ناگاه ديديم علي7 در صحن 
داراالماره مانند افراد واله و حيران دست ها را به ديوار نهاده و اين آيات را تالوت مي كند.

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص199.

2. رشح نهج البالغه ابن  ايب الحديد، ج2، ص135.
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»ان ىف خلق الساموات و االرض و اختالف الليل و النهار اليات الوىل االلباب

به طور مسلم در آفرينش آسمان و زمين و در آمد و رفت منظم شب و روز نشانه هايى 
)بر توانايى و حكمت حق( براى خردمندان وجود دارد.«

»الذين يذكرون الله قياما و قعودا و عىل جنوبهم و يتفكرون ىف خلق الساموات و االرض، 

ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار«

خردمندان آنان اند كه در همه حال و تمام اوقات به ياد خدا هستند و ايستاده و نشسته 
و به پهلو خوابيده خدا را ياد مي كنند و در آفرينش آســمان ها و زمين انديشه مي نمايند و 
مي گويند: پروردگارا اين دســتگاه با عظمت را بيهوده نيافريدى ساحت مقدست )از انجام 

كار لغو و بيهوده( پاك منزه است پس ما را از آتش كيفر خود نگه دار.«
»ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظاملني من انصار، پروردگارا هر كســى را كه 

به دوزخ برى سرافكنده و بى آبرويش كرده اى و ستمگران يارانى ندارند.«
»ربنا انّنا سمعنا مناديا ينادى لالميان ان آمنو بربكم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا 

سيئاتنا و توفنا مع االبرار، پروردگارا ما، نداي منادى ايمان را شنيديم كه به پروردگار خود 

ايمان آوريد و ما ايمان آورديم پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را در شــمار نيكان از 
اين جهان ببر.«

»ربنا و اتنا ما وعدتنا عىل رسلك و ال تخزنا يوم القيامه انك ال تخلف امليعاد 1

پروردگارا آنچه به وسيله پيامبران به ما وعده كردى به ما عنايت فرما و در روز قيامت 
ما را سرافكنده و شرمسار مكن كه به طور قطع تو خالف وعده نمي كنى.«

حبــه مي گويد: علي7 در آن شــب اين آيات را مكرر تــالوت مي كرد و آن چنان 
مجذوب مطالعه آسمان و دلباخته خالق اين زيبايي ها و پديد آوردنده اين همه عظمت و 
شگفتى شده و چنان از خود بى خود بود كه گويى هوش از سرش پريده بود من و نوف 
هر دو در بســتر آرميده ناظر اين منظره حيرت زده بوديم، كه علي7 كم كم به خوابگاه 
من رســيد. آن گاه خطاب به من فرمود: حبه خواب هستى يا بيدار؟ گفتم: بيدارم آقا، شما 
با اين جهاد و كوشــش با آن همه سوابق درخشــان و خدمت هاى فراوان به اسالم و يا 
اين كه در زهد و تقوا و عبادت بى نظيرى چنين اشك مي ريزى و از هيبت و خشيت خدا 
چنين حالى دارى پس ما بيچارگان چه كنيم؟ على چشــم ها را به پايين انداخت و شروع 

به گريه كرد و آن گاه به من فرمود:
1. سوره آل عمران ، آيه 191ـ194.
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اى حبه: همگى ما در برابر خدا ايستگاهى داريم و هيچ يك از اعمال ما بر او پوشيده 
نيســت. اى حبه: به طور قطع خداوند از رگ گردن به من و تو نزديكتر اســت. اى حبه 
هيــچ چيز نمي تواند من و تو را از خداوند پنهان دارد. آن گاه حضرت رفيقم نوف را مورد 

خطاب قرار داد و فرمود: اى نوف! خوابى؟
ـ نه يا اميرالمؤ منين! خواب نيستم حالت حيرت انگيز و شگفت آور شما موجب شد كه 

امشب فراوان گريستم.
فرمــود: اى نوف! اگر امشــب از خوف خــدا فراوان گريه كردى فــردا در برابر خدا 
چشمانت روشن خواهد شد. اى نوف هيچ قطره از اشكى از ديدگان كسى از خشيت خدا 
جارى نمي شــود مگر آن كه درياهايى از آتــش را خاموش مي كند و آخرين جمله اى كه 
فرمود اين بود: از خدا در ترك انجام مســئوليت ها بترســيد! آن گاه از برابر ما گذشت در 

حالى كه با خود زمزمه مي كرد و مي گفت:
خدايا! اى كاش مي دانستم هنگامي كه غافلم، آيا تو از من اعراض كرده اى يا به من 
توجه دارى. و اى كاش مي دانســتم كه با اين خواب طوالنى؛ و كوتاهى در سپاسگزارى 

نعمت هايت حالم در نزد تو چگونه است.
نوف گويد: به خدا قسم علي7 تا صبح در همين حال بود. 1

   698 ـ قرآن صامت، قرآن ناطق   

اميرالمؤمنين 7 شــبى از مسجد كوفه به ســوى خانه خويش حركت كرد، در حالى 
كه كميل بن زياد كه از دوســتان خاص آن حضرت بود او را همراهى مي كرد، در اثناء راه 
از كنار خانه مردى گذشــتند كه صداى تالوت قرآنش بلند بود و آيه »امن هو قانت اناء 
الليل...«2 را با صداى دلنشين و حزين مي خواند، كميل در دل خود از حال اين مرد بسيار 

لذت برد و از روحانيت او خوشــحال شد، بدون آن كه چيزى بر زبان براند. امام7 رو به 
سوى او كرد و فرمود: سر و صداى اين مرد مايه حجاب تو نشود زيرا او اهل دوزخ است 
و به زودى خبر آن را به تو خواهم داد! كميل از اين مســأله در تعجب فرو رفت. نخست 
اين كه امام7 بزودى از فكر و نيت او آگاه گشــت و ديگر اين كه شــهادت به دوزخى 

1. خصال، ص337 / امايل مفيد، ص132.
2. سوره زمر، آيه 9.
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بودن اين مرد ظاهر الصالح داد.... مدتى گذشت تا سرانجام كار خوارج به آنجا رسيد كه 
در مقابل اميرمؤمنان7 ايســتادند و حضرت با آن ها پيكار كرد، در حالى كه قرآن را آن 
گونه كه نازل شده بود حفظ كرده داشتند، اميرمؤمنان7 رو به كميل كرد و در حالى كه 
شمشير در دســت حضرت بود و سرهاى آن كافران طغيانگر بر زمين افتاده بود با نوك 
شمشــير به يكى از آن سرها اشاره كرد و فرمود: اى كميل! اين همان شخصى است كه 
در آن شــب تالوت قرآن نمود در حالى كه او تعجب تو را برانگيخته بود. كميل دســت 

حضرت را بوسيد و استغفار كرد. 1

   699 ـ فرار از جنگ   

در ماجــراى جنگ صفين امام علي7 از فرار افراد ســپاه خود به ســوى معاويه و 
پيوندشــان به سپاه معاويه با مالك اشتر )سردار پر صالبت سپاه امام علي7( شكايت و 
درد دل كرد. مالك اشــتر عرض كرد: ما در جنــگ جمل به همراهى اهل بصره و كوفه 
با ســپاه جمل مي جنگيديم و در آن جنگ وحدت نظر داشــتيم ولى بعد از آن اختالف 
نظر پديد آمد آن گاه اراده ها سســت شد و آثار عدالت گم گرديد. و تو اى اميرمؤمنان7 
با مردم بر اســاس عدالت رفتــار مي كنى و مي خواهى عدالت و حــق بين آن ها حاكم 
گردد طبقه باال و پايين جامعه از نظر تو مســاوى هســتند، اين روش )گر چه حق است 
ولى ( موجب فرار افرادى شــده كه حق و عدل به مزاجشــان سازگار نيست ولى معاويه 
با شــيوه هاى فريبكارانه خود طبقه اشرافى و ثروتمند را به ديگران مقدم مي دارد و اكثر 
مردم فريفته اهل دنيا هســتند از اين رو اگر مال دنيا را به طور وفور در اختيار آن ها قرار 
دهى به سوى تو مي آيند و گردن ها سوى تو خواهد آمد. جمعى از اصحاب امام علي7 
نيز همين تحليل را به آن حضرت عرض كردند. امام علي7 در پاســخ مالك فرمود: آيا 
به من دســتور مي دهيد كه براى پيروزى خود از جور و ستم در حق كسانى كه بر آن ها 
حكومت مي كنم استمداد جويم. ســوگند به خدا تا خورشيد طلوع مي كند و ستاره اى در 

آسمان چشمك مي زند چنين كارى نمي كنم. 2

1. بحارأالنوار، ج33، ص399، باب 23.
2. الغارت، ج1 / نهج البالغه، خطبه 126.
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   700 ـ اين دستور خدا بود يا سفارش پيامبر9   

محمّد حنفيــه مي گويد: من در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبيله بنى ّضبه بيشــترين 
كشــته را داده بــود چون جنگجويان از ميدان جنگ گريختند. علي7 و عمار ياســر و 
محمّدبن ابى بكر كه با آن حضرت همراه بودند پيش آمدند تا به هودجى )كه عايشــه در 
آن بود( رســيدند و از بسيارى تير كه به آن خورده بود چون خار پشتى مي نمود، حضرت 
با عصايى كه بدست داشت بر آن هودج زد و فرمود: اى حميرا )عايشه ( بگو ببينم همان 
طور كه عثمان ابن عفان را به كشتن دادى مي خواستى مرا هم بكشتن دهى؟ اين دستور 
خدا بود يا سفارش پيامبر9؟ عايشه پاسخ داد: حال كه پيروز شدى گذشت كن. حضرت 
بــه برادر او محّمدبن ابى بكر فرمود: بنگر ببين زخمي  برداشــته؟ او نگاه كرد و گفت: يا 
اميرالمؤمنين 7 از ضربه ســالح ســالم مانده فقط تيرى مقدارى از پيراهنش را دريده 
است. حضرت فرمود: او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعى )عبداهلل و عثمان ( انتقال 
بده. ســپس امام به جارچى لشــكر خود فرمود: صدا زند تا سپاهيان امام زخمي ها را رها 
كنند و آنان را نكشند و فراريان را دنبال نكنند و هر كس به خانه خود پناه برد و دربروى 

خود بست در امان خواهد بود. 1

   701 ـ روشى صحيح   

اصبغ بن نباتــه گويد: حارث همدانى با گروهى از شــيعيان كه من هم در ميان آن ها 
بودم بر حضرت اميرالمؤمنين 7 وارد شــديم حارث كه بيمار بود افتان و خيزان حركت 
مي كرد و با عصائى كه در دســت داشت بر زمين مي كوفت. حضرت كه او را بدين حال 
ديد رو به او كرد و فرمود: حارث حالت چطور اســت؟ عــرض كرد: اى اميرمؤمنان7، 
روزگار بر من چيره گشــته و ســالمتى را از من ربوده اســت و عالوه بر اين نزاعى كه 
اصحاب تو در خانه ات با يكديگر دارند مرا بيشــتر ناراحت ســاخته و آتشــى در درونم 
افروختــه و مرا بيش از حد بى تاب و تحمل كرده اســت. حضــرت فرمود: نزاع آن ها در 
چيست؟ عرض كرد: درباره تو و درباره آن سه نفرى كه قبل از تو بوده اند )ابوبكر و عمر 
و عثمان ( بعضى از آنان درباره تو بسيار غلو و زياده روى مي كنند و برخى ميانه رو بوده 
و همراه شما هستند و پاره اى در حال حيرت و ترديد باقى مانده و به شك و دو دلى در 

1. امايل شيخ مفيد، ص 36.
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افتاده اند... حضرت فرمود: بس اســت اى برادر همدانى؛ بدان كه بهترين شيعيان من آن 
دســته و فرقه اى هستند كه راه اعتدال و ميانه روى را اختيار كرده اند... حارث گفت: پدر 
و مادرم فدايت چه خوب اســت اين كدورتى را كه بر دل هاى ما نشســته بزدايى و ما را 
در اين مورد از بينش الزم برخوردار و راهنمايى كنى. حضرت فرمود: بس كن، تو مردى 
هستى كه حق بر تو مشتبه شد. )و كارهاى چشمگير افرادى كه قبل از من آمدند گرمي 
 بازارشــان تو را دچار اضطراب و نوسان ســاخته ( دين خدا به شخصيت و موقعيت افراد 
شــناخته نمي شود. بلكه به عالمت و نشــانه حق شناخته مي گردد و اگر حق را بشناسى 

اهلش را خواهى شناخت...  1

   702 ـ هيجان جنگ   

حبه عرنى گويد: يك سال پيش از آن كه عثمان كشته شود از حذيفة بن اليمان شنيدم 
كه مي گفت: گويا مي بينم كه گروهى، حميرا )عايشــه( مادر شما را بر شترى سوار نموده 
و پيش مي رانند و شــما هم اطراف و جوانب آن شــتر را گرفته ايد و قبيله اَزد ـ كه خدا 
بدوزخشان برد ـ با او هســتند و نبوضبه كه خدا قدم هايشان را بشكند ياران اويند. چون 
جنگ جمل فرا رسيد و مردم به كارزار پرداختند جارچى اميرالمؤمنين 7 صدا زد )امام7 
مي فرمايد:( هيچ يك از شما شروع به جنگ نكند تا من به شما فرمان دهم؛   راوي گويد: 
دشــمن به طرف ما تيراندازى كرد گفتيم: اى اميرمؤمنان7 ما را هدف تير ســاخته اند 
فرمود: دســت نگه داريد دوباره به مــا تيراندازى كردند وقتى چند نفر از ما را كشــتند 
عرض كرديم: اى اميرمؤمنان7 ياران ما را كشتند حضرت فرمود: »احملوا عىل بركة الله 
با پشــتيبانى و بركت خدا حمله بريد« ما دســت به حمله زديم نيزه هايى بود كه در بدن 
يكديگر فرو مي برديم تا جايى كه اگر كســى راه مي رفت بر روى نيزه پا مي گذاشــت. 

سپس جارچى امام صدا زد »عليكم بالسيوف با شمشري حمله بريد.«
ما چنان با شمشــير بر كاله آن ها مي كوفتيم كه تيزى شمشــيرمان كند مي گشت 
سپس جارچى امام صدا زد: »عليكم باالقدام پاهايشان را بزنيد و قدم هايشان را بشكنيد. «

گويد: هيچ روزى بيشــتر از آن روز نديدم كه ســاق هاى پا قطع شده باشد و من ياد 
سخن حذيفه افتادم كه گفت: »ياران او بنى ضبه اند و گفت: خدا قدم هايشان را بشكند. « 

1. امايل شيخ مفيد، ص15.
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و دانستم كه دعايش مستجاب شده است. سپس چارچى امام صدا زد عليكم بالبعري فانه 
شيطان كار شــتر را تمام كنيد كه آن شيطانى است آن گاه مردى با نيزه به آن شتر زد و 

ديگرى يكى از دست هايش را انداخت و شتر به زمين نشست و نعره اى كشيد.
آن گاه عايشــه فرياد بلندى بر آورد و همه مــردم از اطرافش گريختند، چارچى امام 
صدا زد: زخمي ها را نكشــيد و فراريان را دنبال نكنيد و هر كس به خانه خود رفت و در 

به روى خود بست در امان است و هر كس اسلحه خود را زمين گذارد در امان است.1

   703 ـ تعيين امام   

پس از ضربت خــوردن علي7، آن حضرت مقام رهبرى و امامت را براى فرزندش 
امام حســن7 وصيت كرد و به حســين7 و محّمدبن حنيفه و همه فرزندان و رؤساى 

شيعيان و خانواده اش فرمود: بر اين وصيت گواه باشيد.
آن گاه كتاب و اسلحه خود را به امام حسن7 تحويل داد و فرمود: پسر جانم رسول 
خدا به من امر فرمود، كه به تو وصيت كنم و كتاب ها و سالحم را به تو بسپارم، چنانچه 
رســول  خدا9 به من وصيت كرد و كتاب و ســالحش را به من ســپرد، و به من امر 
فرمود: كه به تو امر كنم هنگامي كه وفاتت فرا رسيد مقام امامت را به برادرت حسين7 

بسپارى.
سپس امام علي7 به پسرش حسين7 توجه كرد، در حالى كه امام سجاد7 در آن 
هنگام حدود ســه سال داشت و در كنار پدر خود بود، فرمود: رسول خدا9 تو را امر كرد 

كه مقام امامت را به اين پسرت )اشاره به على بن الحسين( بسپارى.
سپس امام علي7 دست امام سجاد7 را گرفت و فرمود: پسر عزيزم! پيامبر9 به 
تو نيز امر كرد، كه مقام امامت را به پســرت محمّد بن على )امام باقر7( بسپارى و به او 

از جانب رسول خدا9 و من سالم برسانى.
آن گاه امام علي7 بار ديگر به پسرش امام حسن7 متوجه شد و فرمود: پسر جانم! 
تو صاحب امر )امامت( و اختياردار خون من هستى )كه در مورد ابن ملجم تصميم بگيرى( 
تو حق دارى ابن ملجم)لعنة الله عليه( را ببخشــى يا بكشى اگر او را كشتى همانگونه كه او يك 

1. امايل شيخ مفيد، ص72.



515

ضربت بر فرق سرم زد، تو نيز يك ضربت بر سر او بزن و كار ناروا نكن. 1

   704 ـ پيام رسانى كه عاقبت به خير شد   

قبــل از جنگ جمــل طلحه و زبير يكى از يــاران خود را بنام ِخــداش براى ابالغ 
پيامشان به علي7 نزد آن حضرت فرستادند، آن ها گفتند: اى خداش، ما تو را نزد مردى 
مي فرستيم كه خود و خاندانش را از سال ها قبل، به جادوگرى و غيب گويى مي شناسيم...

مواظب باش سخن علي7 تو را نفريبد بلكه با او ستيز مي كنى تا حق را بر او آشكار 
ســازى... مبادا ادعاى علي7 و گفته هاى او، تو را تحت تأثير خود قرار دهد و مغلوب 
ســازد، بدان كه يكى از راه هاى فريب دادن علي7 اين اســت كه با آوردن خوردنى و 
نوشيدنى و عسل و روغن و خلوت كردن با مردم، آن ها را فريب مي دهد مبادا از غذاى او 
بخورى و تو بايد از همه اين امور دورى كني و به يارى خدا به سوى او برو، هنگامي كه 
او را ديدى آيه سخره 2 را بخوان و از نيرنگ او و نيرنگ شيطان به خدا پناه ببر! وقتى به 
حضور او رسيدى با تمام توجه به او نگاه كن... آن گاه اين مطالب را از جانب ما به او بگو:

»دو برادر دينِى تو و دو پســر عموى نســبى، تو را ســوگند مي دهند كه قطع رحم 

نكنى؛ آيــا نمي دانى كه ما از روزى كه پيامبر9 نزد خدا رفت به خاطر تو و رهبرى تو با 
مردم و اقوام خود مخالفت كرديم و از آن ها بريديم، اكنون كه تو زمام امور رهبرى را به 
دست گرفته اى احترام ما را ضايع كردى و اميدمان را قطع كردى... اين را بدان آن كسى 
كه )مانند عمار ياسر و...( تو را از ما و همسوئى با ما منصرف مي كند، سودش براى تو از 

ما كمتر است و دفاعش از تو، نسبت به دفاع ما، سست تر مي باشد.
به ما خبر رسيد كه به ما بى احترامي كرده اى و ما را نفرين نموده اى، چه چيز تو را بر 
اين كار روا داشت با اين كه ما تو را از شجاع ترين قهرمانان عرب مي دانستيم )نفرين كار 
آدم شجاع نيست( تو نفرين بر ما را كار معمولى خود قرار داده اى و مي پندارى نفرين تو، 

ما را شكست مي دهد.«
خداش، وقتى به ما رسيد طبق دستور آن   ها آيه سخره را خواند، امام علي7 تا او را 
ديد خنديد و فرمود: اى برادر عبد قيس بيا نزديك، خداش گفت: جا وسيع است ولى من 

1. اصول كايف، ج1.
2. سوره اعراف ، آيه 54.
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آمدم پيامي را به شما برسانم. امام علي7 فرمود: بفرمائيد چيزى بخوريد... خداش گفت: 
نيازى به آنچه گفتى ندارم. امام علي7 فرمود: مي خواهى با تو در جاى خلوت بنشــينم 
تا اگر راز دارى به من بگويى. خداش گفت: رازى ندارم هر رازى براى من آشكار است.
آن گاه امام7 او را قسم داد: كه آيا زبير به تو سفارش نكرد كه از اين امورى كه من 
به تو پيشــنهاد كردم دورى كنى؟ خداش گفت: همين طور است كه مي فرمايى؛ آن گاه 
امام علي7 اشاره به خواندن آيه سخره توسط او كرد و فرمود: آيا زبير به تو نگفت چنين 
كنــى، خداش گفت: آرى، امام علي7 فرمود: آن آيه را دوباره بخوان. خداش آن آيه را 
خواند. امام علي7 مكرر به خداش فرمود: آن آيه را بخوان، او آيه را مي خواند، علي7 

غلط هاى او را تصحيح مي كرد، او تا هفتاد بار آن آيه را خواند.
خداش پيش خود گفت: عجبا! چرا اميرمؤمنان دستور تكرار آيه را مي دهد؛ آن گاه امام 

علي7 به خداش فرمود: آيا احساس نمي كنى كه دلت آرامش يافته است؟
خداش گفت: آرى بخدا سوگند دلم آرامش يافت.

امام علي7 فرمود: اكنون بگو آن دو نفر، چه پيامي  را توسط تو، براى من فرستاده اند؟ 
خداش پيام آن ها را به امام علي7 رساند.

آن گاه امام پاســخ تمام مطالب آن هــا را داد و به خداش فرمــود: پيام مرا به آن ها 
برسان. )خالصه پاسخ امام چنين است(. به آن ها بگو: گفتار خود شما، براى استدالل بر 
محكوميت شما كفايت مي كند، خداوند گروه ستمگران را هدايت نمي كند. شما مي پنداريد 
برادر دينى و پســر عموى نسبى من هستيد، البته در مورد خويشاوندى نسبى آن را انكار 
نمي كنم ولى با آمدن اســالم پيوند جاهليت قطع شد، اما در مورد برادر دينى بودن شما؛ 
راست نمي گوييد؛ شما با كارهاى خود با قرآن خدا مخالفت نموديد و شيوه برادر دينى را 
از بين برديد و از تحت فرمان من خارج شــديد... در مورد مخالفت شما با مردم به خاطر 
من، از هنگام رحلت پيامبر9 شــما از روى حق با آن ها مخالفت نموديد )و با من بيعت 
كرديد( ولى بعداً با مخالفت با من، آن حق را دگرگون كرده و باطل نموديد و اگر از روى 
باطــل با مردم مخالفت كرديد پس گناه آن باطــل و گناه جديد مخالفت با من برگردن 
خود شــما اســت، به عالوه، انگيزه مخالفت شما با مردم )براى من نبود، بلكه ( به خاطر 

طمع به دنيا بود.
در مورد اين كه مي گوئيد: اميد شــما را قطع كردم و چنين معتقديد؛ خدا را شــكر كه 
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عيــب دينى بر من نگرفتند )زيرا قطع كــردن اميد آلودگان و معصيت كاران، جرم دينى 
نيســت ( و اما انگيزه دورى من از شما، آن چيزى است كه موجب سرپيچى شما از حق 
و بيعت شــكنى شما شد و افســار بيعت را مانند چارپايى كه افسارش را پاره مي كند پاره 

كرديد و از گردنتان بيرون آورديد...
اما اين كه مرا از شــجاع ترين قهرمانان عرب خوانديد و از اين رو نفرين مرا مناسب 
شجاعت من ندانستيد، بدانيد كه در هر مقامي  و مرحله اى كارى مناسب است، شجاعت 
من در آنجاست كه سخت در تنگناى دشمن قرار گيرم و خداوند دل توانمند به من بدهيد 
و به دفاع برخيزم اما شما در مورد نفرين من نبايد بى تابى كنيد، چرا كه نفرين كسى كه 

به پندار شما، جادوگر و از خاندان جادوگر است ترسى ندارد.
آن گاه علي7 آن ها را چنين نفرين كرد:

»خدايا! اگر طلحه و زبير بر من ستم كرده اند و نسبت ناروا )جادوگرى و دست داشتن 

در قتل عثمان و...( را به من دادند و آنچه را كه از رســول خدا9 در شــأن من ديدند و 
شــنيدند، ولى كتمــان نمودند و با تو و پيامبرت مخالفت كردنــد؛ پس زبير را با بدترين 
وضعــى بكش و خونش را در گمراهيش بريز و طلحه را خوار گردان و در آخرت آن ها را 

با سخت ترين مجازات كيفر فرما.«
خداش گفت: آمين، خدايا! مســتجاب كن؛ خداش تصميــم گرفت كه از آن دو نفر 

)طلحه و زبير( بيزارى جويد.
امــا امام علي7 فرمود: اى خداش نزد آن دو نفر برو و گفتار مرا به آن ها ابالغ كن. 
خداش گفت: نه به خدا نمي روم مگر اين كه از خدا بخواهى و دعا كنى كه مرا بى درنگ 

به سوى تو بازگرداند و مرا در مسير خشنودى خودش در مورد تو موفق كند.
امــام علي7 براى خداش همين دعا را كرد، خــداش نزد طلحه و زبير رفت و پيام 
امام علي7 را به آن ها ابالغ كرد سپس با شتاب به حضور علي7 بازگشت و در جنگ 

جمل جزء ياران امام شد و در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد. 1

   705 ـ يتيم نوازى امام علي 7   

عصــر خالفت امام علي7 بود آن حضــرت در كوفه بود، مردى ايرانى از همدان و 

1. اصول كايف، ج1، ص343.



518

حلوان )شهرى نزديك بغداد( مقدارى عسل و انجير براى حضرت علي7 آورد.
امام علي7 هماندم روســاى اصحابــش را طلبيد و به آن ها فرمود: كودكان يتيم را 

حاضر نمايند.
آن ها كودكان يتيم را حاضر نمودند، آن حضرت ســر مشك هاى عسل را در اختيار 
آن ها قرار داد تا از آن عسل ها بخورند، سپس آن عسل را در ميان ظرف ها ريخت و بين 
مردم تقسيم نمود. شخصى پرســيد: اى اميرمؤمنان! چرا بايد يتيمان با انگشتان خود از 

سر ظرف ها بخورند نه ديگران؟
امام علي7 در پاسخ فرمود: ان االمام ابواليتامي و امنا العقتهم هذا برعاية االباء.

»همانا امام، پدر يتيمان است و من به حساب پدرها )و به خاطر آن كه نسبت به آن ها 
پدرى كرده باشم( ليسيدن آن ها را به كودكان يتيم واگذار كردم « 1

   706 ـ راستگويى و امانت دارى   

ابوكهمس مي گويد: به امام صادق7 عرض كردم: عبداهلل بن ابى يعفور به شما سالم 
رسانيد؛ امام فرمود: بر تو و بر او سالم باد، وقتى كه نزد عبداهلل رفتى به او سالم برسان 

و به او بگو جعفر بن محّمد مي گويد:
»درست بينديش كه به خاطر چه عاملى علي7 در پيشگاه رسول خدا9 به آن مقام 

اعلى رسيد، همان عوامل را پيشه خود ساز، همانا علي7 به خاطر دو خصلت راستگويى 
و امانت دارى در پيشگاه رسول خدا9 به آن مقام عالى نائل آمد.«2

   707 ـ اطمينان به امدادهاى غيبى خداوند   

سعيد بن قيس مي گويد: روزى در ميدان جنگ مردى را ديدم كه تنها دو جامه پوشيده 
بود )بي آن كه زره و لباس جنگى پوشــيده باشــد( سوار بر اســب به سويش رفتم، ديدم 

اميرمؤمنان علي7 است پرسيدم: اى اميرمؤمنان! در چنين منطقه اى با اين لباس؟!
حضرت فرمود: آرى اى سعيد! هيچ بنده اى نيست مگر اين كه از جانب خدا دو فرشته 

1. اصول كايف، ج1 / بحارأالنوار ج41، ص123.
2. اصول كايف، ج2، ص104 باب الصدق.
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از او نگهبانى مي كنند تا از كوهى سقوط نكند و يا به چاهى نيفتد، ولى وقتى كه قضاى 
الهى )اجل ( فرا رسد او را نسبت به همه چيز وا گذارند. 1

   708 ـ غالمي  با وفا و غيرتمند   

در روايت آمده: قنبر غالم علي7 آن حضرت را بســيار دوســت مي داشت، هر گاه 
علــي7 بيرون مي رفت، قنبر نيز با شمشــير، به دنبال علي7 حركت مي كرد، شــبى 
علي7 بيرون رفت، قنبر نيز در پشــت ســر حضرت حركت مي كرد، وقتى حضرت ديد 

قنبر مي آيد فرمود: اى قنبر! تو را چه شده كه در اين وقت شب به دنبال من مي آئى؟
قنبر عرض كرد: آمده ام تا پشت سرت باشم )و هواى تو را داشته باشم (

علي7 فرمود: واى بر تو آيا تو مرا از اهل آسمان حفظ مي كنى يا از اهل زمين ؟
قنبر عرض كرد: نه بلكه از اهل زمين تو را حفظ مي كنم ؛  علي7 فرمود: اهل زمين 

جز به اذن خدا نمي توانند به من كارى كنند، برگرد، آن گاه قنبر بازگشت. 2

   709 ـ بهترين انسان ها در قيامت   

اصبغ بن نباته مي گويد: امام علي7 را در بصره )در جريان جنگ جمل ( ديدم ســوار 
بر اســتر بود، آن گاه رو به مردم كرد و فرمود: آيا به شما خبر ندهم كه بهترين انسان ها 

در قيامت كيستند؟
ابو ايوب انصــارى برخاســت و گفت: چرا اى اميرمؤمنان؟ به مــا خبر بده زيرا تو )در 

محضر پيامبر9 و هنگام دريافت وحى ( حاضر بودى و ما غايب بوديم.
امــام علي7 فرمود: بهترين مخلوقات در قيامــت هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب 

هستند، كه هيچ كس فضيلت و برترى آن ها را انكار نمي كند مگر كافر.
عمار ياسر عرض كرد: اى اميرمؤمنان نام آن ها را ذكر كن تا آن ها را بشناسيم.

امام علي7 فرمود: بهترين مخلوقات در قيامت پيامبرانند و بهترين آن ها محّمد9 
اســت و بهترين شخص در هر امتى، بعد از پيامبرشــان، وصى آن پيامبر خواهد بود تا 
آن كه پيامبــرى بعد از او آيد و همانا بهترين اوصيــاء؛  وصى محّمد9 )يعنى علي7 ( 

1. اصول كايف، ج2، ص58.

2. اصول كايف، ج2، ص59.
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است. و بهترين مخلوقات بعد از اوصياء، شهيدان هستند و بهترين شهيدان حمزه و جعفر 
مي باشند.

جعفر دو بال تر و تازه دارد كه با آن در بهشت پرواز مي كند و به هيچ كس از اين امت 
جز او اين دو بال عطا نشده است...

و ديگر دو نوه پيامبر9 حسن و حسين 8 و ديگر مهدى )عج( است... 1

   710 ـ خبر از آينده   

اصبغ بن نباته مي گويد:
روزى علي7 براى مردم مشــغول سخنرانى بود و مي گفت: »سلوىن قبل ان تفقدوىن 
فوالله تسئلوىن عن شيى مىض و الن عن يكون اال نبئتكم به؛ بپرســيد از مــن، پيش از آن 

كه نيابيد مرا، پس به خدا ســوگند! نخواهيد پرسيد مرا از مطالب گذشته و از مطالبى كه 
پيش خواهد آمد، مگر آن كه آگاه كنم شما را به آن،« سعد بن ابى وقاص برخاست و گفت:

يا اميرالمؤ منين! به من بگو چه اندازه مو در سر و ريش من است؟ پس فرمود: بدان، 
به خدا سوگند هر آينه پرسيدى از من پرسشى كه دوست من پيغمبر خدا9 فرموده بود 
كه تو خواهى پرسيد از من آن را؛ و نيست در سر و ريش تو موئى، مگر آن كه در بن و 
بيخ او شيطان نشسته و به درستى كه در خانه تو بزغاله اى است كه خواهد كشت حسين 
پســر مرا، عمر سعد پسر سعد بن ابى وقاص در آن روز خردسالى كوچك بوده(. 2 و در نقلي 
آمده حضرت به عمرســعد فرمود: روزي تو بين بهشــت و جهنم مخير مي شوي ولي تو 

جهنم را انتخاب مي كني.

   711 ـ مؤ من و كافر   

اصبغ بن نباته مي گويــد: در بصره مردى خدمت اميرالمؤ منين على بن ابيطالب7 آمد 
و عــرض كــرد: اى اميرمؤمنان! با اين مردمي كه ما مي جنگيم دعوتمان يكى اســت و 
پيامبرمان نيز يكى، و نمازمان هم يكى، و حج مان هم يكى است، پس نام اين ها را چه 
بگذاريــم؟ حضرت فرمود: به همان نامي كه خداوند در كتاب خود آن ها را ناميده اســت، 

1. اصول كايف، ج1، ص450.
2. امايل شيخ صدوق، ص133.
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مگر نشنيده اى كه مي فرمايد: »بعضى از پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم، بعضى 
از آنان با خدا سخن گفتند، و درجات پاره اى را باال برده، و به عيسى بن مريم داليل روشن 
داديم و او را به روح القدس تأييد نموديم، و اگر خدا مي خواست پس از آن كه دالئل روشن 
برايشان آمد مقابله نمي كردند و لكن اختالف كردند، پس پاره اى از آنان ايمان آوردند و 
پاره اى كفر ورزيدند« 1 ســپس امام ادامه داد: پس چون اختالف ميان ما افتاد ما به خدا و 
دين او و پيامبر9 و كتاب و حق ســزاوارتريم، پس ما جزء مؤمنانيم و آنان كافران، خدا 
جنگ با آنان را از ما خواسته است، و ما هم به خواست و فرمان و اراده خدا با ايشان به 

جنگ برخاستيم. 2

   712 – معلم و استاد بزرگ قرآن  

صعصعة مي گويد: مردي عرب نزد امام علي7 آمد و بر حضرت سالم كرد و پرسيد: 
اي اميرالمؤمنين اين كلمه را در اين آيه چگونه مي خواني »ال يأكلُه االّ الخاطون؛ يعني: آن 

را جز راه روندگان نمي خورند؟« )همه كه راه مي روند؟(
امــام لبخندي زد و فرمود: اينگونه صحيح اســت: »الَّ يَاْكُلُُه ااِلَّ الَخِطُئون؛ يعني: آن را 

جز خطاكاران نمي خورند«3
عرض كرد: اي اميرمؤمنان بخدا قسم درست گفتي خداوند بنده خود را رها نمي كند 
آن گاه امام علي7 به ابواالســود دوئلي رو كرد و فرمود: همه عجم ها اســالم  آورده اند 
براي مردم دســتور زباني وضع كن تا براي درست سخن گفتن خود به آن استناد كنند و 

نيز و رفع نصب و جر را برايشان معين كن. 4

   713 ـ نفرين ابدى   

اصبغ بن نباته از ياران علي7 اســت او در لحظات پايانى عمر علي7 بر بالين امام 
حاضر شــد و با اصرار از آن حضرت تقاضاى حديث كرد حضرت خواهش او را پذيرفت 

و فرمود:

1. سوره بقره، آيه 253.
2. نصايح، ص 87.

3. سوره  حاقه، آيه 37.
4. كنزالعامل، ج10، ص284، حديث29457.
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اصبغ! همان طورى كه تو به عيادتم آمدى يك روز هم من به عيادت رسول خدا9 
رفتم، رســول خدا9 از من خواست تا به ميان مردم روم و آنان را براى شنيدن پيامي از 
جانب او به مسجد فرا بخوانم؛ امام فرمود: رسول خدا9 به من گفت: به مسجد كه رفتى 
بر فراز منبر برو و يك پله پائين تر از جايى كه من مي نشينم بايست و به مردم چنين بگو:

»...لعنت خدا بر كسى كه مورد خشم و عاق والدين قرار گيرد.
لعنت خدا بر آن كه از موالى خويش بگريزد.

لعنت خدا بر كسى كه در مزد اجير خيانت ورزد و او را از حقش محروم سازد.«
اين هــا جمالتى بود كه به امر آن حضرت گفتم و از منبــر به زير آمدم در اين بين 
مردى از انتهاى مســجد در حالى كه جمعيت را مي شكافت و سعى داشت خود را به من 

برساند پيش آمد و گفت:
اى اباالحسن سه جمله به اختصار گفتى، آن ها را براى ما تشريح كن، من در پاسخ او 
چيزى نگفتم و نزد پيامبر خدا9 بازگشتم و سخن آن مرد را نقل كردم )اصبغ مي گويد: 

در اين لحظه حضرت يكى از انگشتان مرا در ميان دست خود گرفت( و فرمود:
اصبغ! رســول خدا9 نيز انگشتان مرا اين چنين در دست خود گرفته بود و با همين 

حال در شرح آن كلمات فرمود:
»على! من و تو پدران اين امت هســتيم هر كس ما را به خشم آورد، لعنت خدا بر او 

باد. من و تو موالى اين مردم هســتيم هر كه از ما بگريزد به نفرين ابدى مبتال گردد. 
مــن و تو اجير اين امت هســتيم هر كس در اجرت ما )كه دوســتى اهل بيت و عترت 
رســول خدا9 اســت( خيانت ورزد به لعنت خدا و دورى از لطــف او گرفتار گردد. پس 

حضرت آمين گفت و من نيز آمين گفتم...«1

   714 ـ مسجد سازى هاى حضرت علي7   

امام علي7 در تمام دوران زندگى خود به مســأله مسجد سازى توجه كاملى داشت 
در منطقه احد و در جنوب مسجدالنّبى و در شهر مدينه و در محله مساجد سبعه و هر جا 

كه اقامت مي كرد به امر مسجد سازى مي پرداخت.
حتى هنگامي كه لشكر خود را بسوى ميدان صفين حركت مي داد در طول راه نيز اين 

1. بحارأالنوار، ج40، ص45.



523

امر مقدس را از ياد نبرد.
لذا امام علي7 وقتى به شــهر مرزى هيت رسيد وارد شهر نشد، آن شهر را دور زد 
و در يك ميدان فــراخ در اطراف هيت، مدتى را توقف نمود و در منطقه اى به نام اقطار 
توقف كوتاهى داشــت و مسجدى در آنجا ساخت كه تا ساليان طوالنى مردم  در آنجا نماز 

مي خواندند.1
علي7 در ساختن مسجد مدينه و بصره و كوفه و همچنين مسجدى به ياد پيروزى 
بر »عمرو بن عبدود در جنگ خندق« در محله احزاب، بنام مســجد فتح بنا كرد و شب ها 

در آنجا نماز مي خواند. 2

   715 ـ توجه به وضع اقتصادى مردم   

علــي7 به يكى از فرماندهان خود بنــام قرظة  بن كعب انصارى بخاطر اين كه مردم 
منطقه حكومتى او دچار مشكل اقتصادى شده بودند مي نويسد:

»مردانى از اهل ذمه از حوزه فرمانداران تو گفته اند كه در زمين هايشان نهرى داشته اند 

كه پر و خشــك شده است، پس در مشــكالت اقتصادى آن ها مطالعه كن. و آن نهر را 
اصالح كن!

بجان خودم سوگند! اگر آبادانى شود و مردم تأمين گردند بهتر از آن است كه از آنجا 
كوچ كنند و ناتوان گردند، و از انجام كارهايى كه به صالح مملكت است باز مانند( 3

لذا امام صادق7 فرمود: »كان امرياملؤ منني يكتب يوىص بفالحني خرياً؛ اميرالمؤمنين 7 
هميشه در نامه به كارگزاران حكومتى خود سفارش كشاورزان را مي كرد.«

و در حديثــى ديگر، امام صادق7 فرمود: علــي7 همواره بيل مي زد و نعمت هاى 
نهفته در دل زمين را استخراج مي كرد.  4

   716 ـ كار كردن افتخار اوست   

علي7 از راه هاى گوناگونى به كار و توليد توجه مي نمود.

1. ناسخ التواريخ، ج2، ص43.
2. تاريخ يعقويب، ج2، ص203.

3. سفينة البحار، ج1 و مناقب ابن شهر آشوب ج2، ص123.
4. فروع كايف، ج7، ص543.
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ـ در جوانى شــترى داشت كه با آن باغســتان هاى مردم را آب مي داد و از بابت آن 
اجرت مي گرفت.

ـ و با شتر از راه هاى دور آب آشاميدنى به شهر مي آورد و اجرت مي  گرفت.
ـ كشاورزى و درختكارى و باغدارى را دوست مي داشت و باغات زيادى را در اطراف 

مدينه به وجود آورد.
ـ چاه مي كند، وقتى از چاه ها آب فواره مي زد آن را وقف مسافران و حجاج بيت الحرام 

مي كرد.
ـ گاهى دوستان حضرت اصرار مي كردند كه بيل را از دست امام7 بگيرند و او را در 

كارش كمك كنند ليكن آن حضرت مانع مي شد و به كار خود ادامه مي داد.1
ـ فرزندان و همســران خود را نيز به كار و توليد تشويق مي نمود، آنان نيز لباس هاى 

مورد احتياج خود را از پشم ريسى فراهم مي نمودند و خود آن را مي بافتند. 2
ـ برخى از نخلســتان ها را وقف همســران و فرزندان خود مي كرد تا محتاج ديگران 

نباشند. 3

   717 ـ بى تكلف زيست   

ابومخنف لوط بن يحيى نقل مي كند:
پــس از جنگ جمل امام علي7 براى مردم ســخنرانى هائى مي كرد كه در يكى از 

آن ها فرمود:
»ما نقمون عىل يا اهل البرصة اى مردم بصره چرا به من ايراد مي گيريد؟« 

آن گاه در حالى كه اشاره به پيراهن خود مي كرد ادامه داد:
»والله انهام ملن غزل اهىل؛ ســوگند به خدا! اين دو لباس مرا كه مي بينيد از بافته هاى 

اهل خانه ام مي باشد«
سپس اشــاره كرد، به كيسه اى كه همراه خود داشت و در آن مختصرى نان خشك 

بود فرمود:
»والله ما هىل اال من غلتى باملدينه؛ سوگند به خدا اين خوراك مختصرى كه به همراه 

1. ذخائر العقبي، ص49.
2. منهاج الرعة، ج17، ص85.

3. فروع كايف، ج7 / وسائل الشيعه، ج13، ص303.
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دارم از غله خود من در مدينه است .«
آن گاه خطاب به مردم فرمود: »اگر من از نزد شــما مردم بصره خارج شــوم و زياده 
از آنچه ديديد برداشــته باشم در نزد خدا از خيانتكاران مي باشم «1 و در روايات است كه 

حضرت مشابه همين سخنرانى را نيز براى مردم كوفه ايراد كرد. 2

   718 ـ مردى ناشناس كنار خانه علي7   

روز شــهادت حضرت علي7 سراسر كوفه يكپارچه عزا شــد، به طورى كه يادآور 
رحلت رســول اكرم9 در مدينه بود، وحشــت و اضطراب مــردم را فرا گرفت، ناگهان 
مردم ديدند مردى گريان و شتابان در حالى كه مي گفت: »انا لله و انا اليه راجعون« به پيش 
مي آمد، مردم او را نمي شــناختند )گويا حضرت خضر بود( او فرياد مي زد: امروز رشــته 
خالفت نبوت بريده شــد، تا اين كه به در خانه امام علي7 آمد، آن گاه با سوز و گدازى 

خطاب به علي7 چنين گفت:
خدايت رحمت كند اى ابوالحســن! تو در گرايش به اسالم از همه پيشگامتر بودى و 
در گرايش به ايمان از همه پيشروتر، و در يقين استوارتر و ترسناكتر از همه به خدا، بيش 

از همه رنج كشيدى و از همه بيشتر از رسول خدا9 پاسدارى نمودى...
آن هنگام كــه اصحاب پيامبر9 ناتوان بودند تو توانا بودى، آن هنگام كه آن ها در 
جبهه جنگ، خوارى و زبونى از خود نشان مي دادند، تو مرد ميدان جنگ بودى و آن وقت 

كه آن ها سستى كردند تو بر پا خاستى...
تو همچون كوه بودى اما كوهى ستبر و استوار كه در برابر طوفان نلغزند...

اى كســى كه در پرتو وجودت راه راســت روشن شد و مسائل مشكل آسان گرديد و 
شعله هاى آتش )فتنه ها( خاموش شد اسالم با تو نيرو گرفت، و فرمان خدا آشكار گرديد، 
با رفتنت جانشينانت را در رنج و غمي  جانكاه فرو بردى، تو بزرگتر از آن هستى كه سوگ 
فراقت با گريه جبران گردد، مصيبت فراق تو در آسمان بسيار بزرگ جلوه كرد، و در زمين 

انسان ها را خورد نمود »انا الله و انا اليه راجعون« ما تسليم قضاى الهى هستيم...
تو براى مؤمنان، پناه و ســنگر و كوهى ســربلند و خلل ناپذير، و براى كافران شراره 

1. منهاج الرعه، ج17.
2. وسائل الشيعه، ج11، ص83.
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خشم بودى.
آن مرد ناشــناس همچنان با ســوز دل ســخن مي گفت و در طول گفتار او، همه 
مردم حاضر، ســراپا گوش بودند و ســخن او را مي شنيدند، تا اين كه سخن او تمام شد و 
سخت گريست، حاضران همه گريستند، سپس او را نديدند، به جستجويش پرداختند ولى 

پيدايش نكردند. 1

   719 ـ تو را چه كسى اميرالمؤ منين كرده؟   

روزى مردى خدمت علي7 آمد و عرض كرد: يا على به شما اميرالمؤ منين مي گويند، 
چه كس تو را بر مؤ منين امير كرده؟ حضرت فرمود: خداوند متعال مرا امير مؤ منين كرده، 
آن مرد نزد رسول خدا9 رفت و عرض كرد: يا رسول اهلل9، آيا علي7 راست مي گويد 
كه خدا او را امير بر خلقش كرده؟ پيامبر9 از ســخن آن مرد خشــمگين شد و فرمود: 
، امير بر خلق شده است، خداوند در باالى  َوَجلَّ به راســتى علي7 به واليت از خداى َعزَّ
عرش خود آن را منعقد نموده و مالئكه را گواه بر آن گرفته اســت كه علي7 خليفه اهلل 
و حجت اهلل و امام مســلمانان اســت، طاعتش اطاعت خداست و نافرمانى او نافرمانى از 
خداست، هر كه او را نشناسد، مرا نشناخته و هر كه او را بشناسد مرا شناخته هر كه منكر 
امامت او شــد منكر نبوت من شده است و هر كه اميرى او را انكار كند رسالت مرا انكار 
كرده... هر كه با او نبرد كند با من جنگيده و هر كه او را دشــنام دهد مرا دشــنام داده، 
زيرا او از من است و از گل من خلق شده، و او شوهر فاطمه 3 دختر من است و پدر دو 

فرزندم حسن و حسين: است، سپس فرمود:
من و علي7 و فاطمه 3 و حســن و حسين   8و نه فرزند حسين: حجت هاى 

خدا هستيم بر خلق او، دشمنان ما دشمن خداست و دوستان ما دوستان خدا هستند.2

   720 ـ قاتل زبير   

زبير پســر عمه پيامبر9 است كه در جنگ جمل از ميدان فاصله گرفت و برگشت، 
او در راه بازگشت خود توسط فردى بنام ابن جرموز به غذا خوردن دعوت شد سپس او را 

1. اصول كايف ، ج1.
2. امايل شيخ صدوق.
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به قتل رساند. قاتل پس از كشتن او شمشيرش را نزد علي7 آورد، حضرت همان طور 
كه شمشير زبير را مي نگريست فرمود:

»اين شمشير همواره غبار غم و اندوه را از چهرة رسول خدا9 زدوده است.«
آن گاه ابن جرموز از حضرت تقاضاى جايزه كرد.

حضرت فرمود: از رسول خدا9 شنيدم كه فرمود: قاتل فرزند صفيه »زبير« را به دوزخ 
بشارت دهيد، ابن جرموز با سرافكندگى از نزد علي7 دور شد و بعدها در جنگ نهروان 
به گروه گمراه مارقين پيوســت و به همراه آنان، تيغ بر على7 كشيد و با گروه جهنمي 

 خوارج رخت به دوزخ كشيد. 1

   721 ـ نصيحت به پيشوايان   

در يكــى از روزهاى جنگ صفين هنگامي كــه اميرالمؤمنين 7 نيروهاى خود را به 
منظور يك حمله عمومي  به صف كرده و با دقت واحدهاى آن را سان ديده بود در مقابل 
لشكر خود خطبه اى ايراد فرمود كه: »حق كلمه اى گران بها و سنگين است و هر قدر تلخ 
و زننده باشد به نتيجه شيرين و دلپذير آن مي ارزد حق در نظر رادمردان از فضاى آسمان 
و زمين وســيعتر است ولى چشمان ناپاك و كوتاه بين، آن را همچون سوراخ سوزن تنگ 
و باريك مي بيند، حق در عالم انديشه و خيال مانند آب زالل و صاف و سهل است ولى 
واى بر آن روز كه به مرحله عمل قدم گذارد چقدر سخت و دشوار ايفا مي شود... حقوقى 
را كه حاكم و رهبر بايد درباره ملت ايفا كند دادگســترى و جســتجو از احوال مظلوم و 
انتقام از ظالم است و نيز او مديون است كه در تمام شئون زندگى به تمام طبقات رعيت 
مســاوى و معادل باشــد... « بندگان هر چه در اداى شكر خداوند مبالغه و جديت كنند از 
عهده يك از هزار آن نيز نتواند بر آمد... اما در صورتى كه حاكم بر رعيت دســت ســتم 
دراز كند و رعيت هم از نادرستى و پستى پيشوايش استفاده كند، طبقات قوى و نيرومند 
از نادرستى و پستى پيشوايش اســتفاده كند آن گاه طبقات قوى و نيرومند، بيچارگان را 
در هم مي شــكنند و چيزى نمي گذرد كه كشــور ويران مي شود و دشمنان زبردست كه 
تا آن روز در پشــت حصار عدل ســرگردان بوده ياراى تعدى نداشتند در اين وقت بر آن 
توده هجوم آورده و يكباره به حيات اســتقالل و مليت كشورى خاتمه مي دهند... وقتى 

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج1، ص235.
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ســخنان حضرت به اينجا رسيد يكى از سرداران ارشد كه در قلب سپاه فرماندهى داشت 
با فريادى حاكى از شــور و حــرارت و صميميت زبان به مدح علي7 گشــود و از آن 
حضرت سپاسگزارى كرد، سپس حضرت علي7 در حالى كه تبسمي تعجب آميز بر لبان 
حقگويش نقش بسته بود بيانات خود را چنين تكميل كرد: »كسى كه به بزرگى و عظمت 
خداوند معترف است جهان را با همه جالل و شكوه آن بسيار كوچك و ناچيز مي بيند به 
عقيده من پست ترين صفات در حاكم آن است كه از شيرين زبانى و عبارت آرايى پيروان 
خود مشــعوف و خرسند گردد و گفتار مشتى متملق در خاطر او اثر نموده و بر روح غرور 
و كبريائيش پر و بال بخشد من با اين كه سپاسگزارى شما را پذيرفتم مي خواستم بگويم 
تربيت روزگار پيشــين، شما را بر آن داشت كه در مقابل پيشواى خود دفتر مدح و ثنا را 
باز كنيد اما من بحمداهلل دوســت نمي دارم كه كردار مرا هر قدر هم خوب باشد بر زبان 
آورند و در تمجيدش مبالغه كنند زيرا انجام وظيفه، تكليف طبيعى انســان است و بر اين 
عمل عادى، پيرايه ستايش پسنديده نيست... « بلكه اگر اشتباهى در كارهايم باز جستيد 
بى درنگ آن را به من باز گوئيد من از شــنيدن نصيحت راجع به عدالت بيزار باشم حتمًا 
از عمل و ايفاى آن بيزارتر خواهم بود و اين بهترين آزمايشــى اســت كه روحيه و افكار 

حكام و امرا را بخوبى آشكار مي سازد. 1

   722 ـ علي7 و قرآن   

روزى علي7 به جماعتى فرمود: من آيه اى را از قرآن نازل نشده جز اين كه مي دانم 
آن آيه در كجا و درباره چه كســى نازل شده و درباره چه موضوعي نازل شده، در دشت 

نازل شده يا در كوه.
ســؤ ال كردند: درباره خود شــما چه آيه اى در قرآن نازل شده است؟ حضرت فرمود: 
اگر از من نمي پرســيديد به شما نمي گفتم، همانا درباره من اين آيه نازل شده 2 )همانا تو 
منذرى و براى هر قومي رهبرى( و رســول خدا9 منذر است و من رهبر شما هستم به 
آنچه كه رسول خدا9 آورده اســت.  لذا وقتى در روز وحى به پيامبر9 مي رسد تا شب 
نشده بود پيامبر9 وحى الهى را به علي7 مي رساند، اگر شب هنگام به پيامبر9 وحى 

1. رمضانيٍه، 20.
2. سوره رعد، آيه7.
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مي شد پيامبر9 صبح نمي كرد تا آن كه وحى الهى را به علي7 خبر مي داد. 1

   723 ـ ارادتمندى، سعادتمندى   

حجاج بن يوســف دو تن از دوستان علي7 را دســتگير كرد به يكى از آن ها گفت: 
از علــى بيزارى بجــو! او گفت:! اگر اين كار را نكنم تو چه خواهى كرد؟ حجاج گفت: به 
خداوند تو را مي كشــم با بريدن دو دست يا دو پايت، هر كدام را مي خواهى خود انتخاب 

كن.
او گفت: اى حجاج روز قصاص )قيامت( مي رسد تو خود هر كدام را مي خواهى اختيار 

كن.
حجــاج گفت: بخدا زبان تيزى دارى، پروردگارت كجاســت؟ او گفت: در كمين هر 
ســتمكار، حجاج دســتور داد هر دو دست و پاى او را بريدند و بدارش زدند، حجاج سراغ 
رفيق او رفت آن گاه از او پرسيد: تو چه مي گويى؟ او گفت: من نيز هم عقيده رفيق خود 

هستم، حجاج دستور داد تا گردن او را زدند و سپس به دار آويختند. 2

   724 ـ نماز جمعه   

امام علي7 فرمود: حاضران در نماز جمعه ســه دسته اند، دسته اول آن هائى هستند 
كه با تواضع و آرامش، پيش از امام حاضر مي شوند و نماز جمعه اين ها كفاره گناهانشان 
اســت تا جمعه ديگر و به اضافه ســه روز هم بيشــتر، چون خداوند مي فرمايد: هر كه 

حسنه اى انجام دهد ده برابر آن را دارد. 3
دوم مردمي كه با جنجال و تملق و دلتنگى حاضر شــوند، اين مردم هم گناهانشــان 

ريخته مي شود.
ســوم، مردمي كه در حال خطبه امام مي آيند كه اين خالف سنت است و آن ها از آن 
دســته هستند كه چون از خداوند درخواستى كند خداوند اگر بخواهد به او عطا مي كند و 

اگر نخواهد محرومش خواهد كرد. 4

1. امايل شيخ صدوق، ص276.
2. امايل شيخ صدوق.

3. سوره انعام، آيه160.
4. امايل شيخ صدوق.
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   725 ـ مست جام واليت علي7   

روزى علي7 يكى از شــيعيانش را كه مدت هاى مديدى او را نديده بود ديدار كرد، 
با اين كه نشــانه هاى پيرى در صورت او معلوم شــده بود ليكن هنوز چابك و قوى راه 

مي رفت.
حضرت به او فرمود: پير شــدى اى مرد. او عرض كرد: در اطاعت از تو ُعْمر سپرى 

شده و پير شدم، اى اميرالمؤمنين 7.
حضرت فرمود: چابك هم راه مي روى، عرض كرد، بقصد دشمنانت )نابودى دشمنان( 
اينگونه مي روم اى اميرالمؤمنين 7 حضرت فرمود: هنوز در تو توان و نيروئى باقى مانده 

است؟
عرض كرد: تقديم آستانت يا اميرالمؤمنين 7. 1

   726 ـ چهار دستور براى صحت بدن   

روزى اميرمؤمنان7 به فرزندش امام حســن7 فرمود: اگر چهار دســتور را رعايت 
كنى از طبيب و درمان هاى طبيب بى نياز خواهى شــد، و آن چهار دستور اين است: )ال 
تجلس عىل الطعام اال و انت جائع، و ال تقم عن الطعام اال و انت تشتهيه، وجود املضغ، و اذا 

امنت فاعرض نفسك عىل الخأل؛ يعنى: 1( جز هنگام گرســنگى در كنار غذا براى خوردن آن 

ننشــين 2( در حالى كه ميل و اشــتها به غذا دارى از غذا دست بكش 3( در جويدن غذا 
مراقب باش تا خوب خرد گردد 4( قبل از خواب به دستشويى برو و قضأ حاجت كن( 2

و در دســتور ديگرى فرمود: از ســرما در آغازش )پائيز( بپرهيز و در آخرش )نزديك 
بهار( به اســتقبالش برويد زيرا در بدن ها همان مي كند كه بــا درختان مي كند، در آغاز 

خشك و در آخر برگ مي آورد. 3

   727 ـ درهم كوبنده دشمنان   

امام حســن7 مي فرمايد: هيچ پرچمي  از دشــمن جلوى اميرالمؤمنين 7 نيامد، اال 

1. امايل صدوق.
2. خصال صدوق، ج1، ص74.

3. بحارأالنوار، ج61.
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اين كــه آن حضرت با آن نبرد كرد و ســرنگونش كرد و يارانش مغلوب مي شــدند و با 
خوارى بر مي گشتند.

و علي7 با شمشير ذوالفقار خود به هر كسى كه مي زد زنده نمي ماند و نجاتى برايش 
باقى نمي ماند و چون نبرد مي كرد جبرئيل ســمت راست او بود و ميكائيل سمت چپش و 

ملك الموت در برابر آن حضرت در ميدان مي بودند. 1

   728 ـ آراستگى ظاهر   

علي7 با همه سادگى كه داشت از وضع ظاهرى خود غافل نبود و در عين سادگى 
بهداشــت و نظافت را رعايت مي كرد و بــه زيبائي ها ظاهرى نيز اهميت مي داد، يكى از 
اين زيبائي ها استفاده از انگشتر عقيق و فيروزه و ياقوت سرخ و انگشترى از آهن چينى 2 

بود كه استفاده مي كردند.
امام صادق7 مي فرمايد: نقش انگشــتر حضرت علي7 )الله امللك( بود و انگشــتر 
ياقوت را براى شرافت و بزرگى و عقيق سرخ را براى محفوظ ماندن و انگشتر فيروزه را 

براى پيروزى و شادابى برانگشت مي كردند.
على بن مهزيار مي گويد: بر امام هفتم7 وارد شــدم انگشــترى در دست داشت كه 
جمله )اهلل الملك( بر آن نوشــته بود و من زياد به آن نگاه مي كردم، امام هفتم7 فرمود: 
چرا اينقدر نگاه مي كنى، اين ســنگى اســت كه جبرئيل بــراى پيامبر9 هديه آورده و 
رســول خدا9 آن را به علي7 بخشيد، كه آن هم به ما رســيد، سپس امام فرمود: آيا 
مي دانى نام اين سنگ چيست؟ عرض كردم: به فارسى فيروزه مي گويند، حضرت فرمود: 

نام عربى آن ظفر است. 3

   729 ـ معناى ركوع   

راوى از حضرت اميرالمؤمنين 7 پرسيد: اى پسر عم بهترين خلق خدا، معناى كشيدن 
گردن و سر در ركوع چه مي باشد؟ امام مي فرمايد: تاويلش اين است كه مي گويى:

1. امايل شيخ صدوق.
2. امام استفاده از اين انگشتر را براي ديگران نهي فرموده است.

3. مكارم اخالق، ص89،91.



532

)آمنت بالله ولو رضبت عنقى. فاذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت و لك خشعت و 

لك اسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و انت رىب خشع لك وجهى و سمعى و برصى 

و شعرى و برشى و لحمي و دمي و مخى و عصبى و عظامي و ما اقلت االرض منى لله 

رب العاملني؛

يعنى: ايمان آوردم به خداوند اگر چه گردنم زده شود پس در هنگام ركوع بگو!
بار پروردگارا! براى تو ركوع مي كنم، و براى تو اســت خشــوع من، و براى تو است 
اسالم من به تو ايمان دارم و بر تو توكل مي نمايم، و تو پروردگار منى، خاشع است براى 
تو صورتم و گوش و چشمم، و مو، و پوستم، گوشت و خون و مغز و اعصابم و استخوانم 

و آنچه از من در روى زمين است كاًل از خداوند است، كه پروردگار عالميان است( 1

   730 ـ عدالتي وثيق  

امام صادق7 مي فرمايد: تعدادي كودك كه مشق هاي خود را بر لوحي نوشته بودند 
آن ها را نزد اميرالمؤمنين7 بردند تا بهترين آن ها را انتخاب فرمايد امام علي7 فرمود: 
به راســتي كه اين خود)نوعي( داوري است و بي عدالتي در آن مثل بي عدالتي در داوري 
اســت آن گاه امام فرمود: به معلم خود بگوييد اگر براي تاديب بيشتر از سه ضربه به شما 

بزند او را قصاص مي كنم. 2

   731 ـ اوصاف مردى بى نظير   

امام باقر7 فرمود: به خدا سوگند، شيوه اميرالمؤ منين على بن ابيطالب7 اينگونه بود 
كه چون بندگان خوراك مي خورد و بر زمين مي نشســت و دو پيراهن سنبالنى مي خريد 
و خدمتكار او با اختيار خود جامه بهتر را بر مي داشــت و خود ديگرى را مي پوشــيد، اگر 
آستين لباســش از انگشتانش بلندتر بود آن را قطع مي كرد، و اگر دامنش از روى پايش 
مي گذشت آن را مي چيد، پنج ســال خليفه مسلمين بود نه آجرى بر آجرى گذاشت و نه 
خشــتى بر خشتى، و نه دهى را مالك شد و نه پول نقره يا طالئى بجا گذاشت، به مردم 
نان گندم و گوشــت مي خوراند، ولى وقتى خود به منزل بر مي گشــت نان جو با سركه 

1. من ال يحرضه الفقيه، ج1، ص31.
2. تهذيب االحكام، ج1، ص149.
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مي خورد، هر گاه با دو كار خدا پسند مواجه مي شد آن كه سخت تر بود را انتخاب مي كرد، 
هزار بنده را با دســترنج خود آزاد كرد كه بر اثر زحمت آن كارها دســتش خاك آلود و از 
چهره اش عرق ريخته مي شــد او در شبانه روز هزار ركعت نماز مي خواند و نزديك ترين 
مردم در عبادت به او همانا على بن الحســين سيدالساجدين7 بود و كسى بعد از او توان 

كار او را نداشت. 1

   732 ـ مظهر العجايب   

مردى از انس بن مالك شنيد: كه اين آيه درباره على بن ابيطالب7 نازل شده 2 )كسى 
كه در ســاعات شــب به عبادت مشغول است و در حال ســجده و قيام، از عذاب آخرت 
مي ترســد و به رحمت پروردگارش اميدوار اســت( آن مرد مي گويد: نزد علي7 رفتم تا 
عبادت او را بنگرم خدا گواه اســت هنگام مغرب نزد او بودم ديدم با يارانش نماز مغرب 
مي خواند و چون فارغ شد به تعقيب نماز مشغول بود تا برخواست نماز عشاء را خواند و به 
منزلش رفت من با او وارد منزل شدم و در تمام شب نماز و قرآن مي خواند تا سپيده دميد 
آن گاه تجديد وضوء كرد و به مسجد آمد و با مردم نماز خواند و مشغول تعقيب نماز شد، 
تا آفتاب بر آمد و مردم به او مراجعه كردند آن گاه دو مرد نزد او جهت قضاوت و محاكمه 
نشســتند چون فارغ شــد مرد ديگر جاى آن ها را گرفت، تا براى نماز ظهر بپا خواست 
سپس وضوء تازه كرد و با اصحابش نماز ظهر را خواند و مشغول تعقيب بود، تا نماز عصر 
را با آن ها خواند و موقع مراجعه مردم به آن حضرت رســيد دو مرد نزد حضرت نشستند 
وقتى برخاســتند دو مرد ديگر جاى آن هــا را گرفتند و او ميان آن ها قضاوت مي كرد، تا 

آفتاب غروب كرد و من گفتم: خدا را گواه مي گيرم كه اين آيه درباره او نازل شده. 3

   733 ـ احترام به ياران   

صعصعة بن صوحان يكى از ياران امام علي7 بود روزى او مريض شــد، حضرت به 
عيادت او رفت و از او دلجويى كرد و براى آن كه او دچار غرور نشود به او هشدار داد كه:

1. امايل شيخ صدوق.
2. سوره زمر ، آيه9.

3. امايل صدوق، ص356.
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اى صعصعة! مبادا از اين كه من به ديدار تو آمده ام نســبت به برادران دينى خود فخر 
بفروشى، به حال خود بنگر كه سخت بيمارى، مبادا غفلت كنى و آرزوها تو را بفريبد 1 در 
يكى از شــب ها نيز حارث همدانى خدمت امام رسيد و از حضرت درخواست كمك كرد 
امــام علي7 چراغ را خاموش كرد تا چهره او را ننگرد آن گاه به او فرمود: چراغ را براى 

اين خاموش كردم كه چهره ات دچار شرم و شكستگى نشود. 2

   734 ـ ياد خدا در همه حال   

روزى عبداهلل بن يحيى به حضور امام علي7 وارد شــد و بــا اجازه بر روى صندلى 
)ســكويي( نشست ولى از روى صندلى افتاد و ســرش شكافت ، و خون جارى شد، امام 
دســتور داد آب آوردند و خون هاى اطراف زخم را شستند سپس آب دهان مباركش را بر 
آن زد تا التيام يافت، آن چنآن كه گويا زخم و شكســتگى وجود نداشــت امام به عبداهلل 

فرمود:
)سپاس خداوندى را كه گرفتارى ها را كفاره گناهان پيروان ما در دنيا قرار داد(

عبداهلل پرسيد: مجازات گناهان ما فقط در دنياست؟ امام فرمود: آرى! مگر نشنيده اى 
كه )الدنيا سجن املؤ من و جنة الكافر( دنيا زندان مؤ من و بهشت كافر است.

خداونــد پيروان ما را در دنيا از گناهان پاك مي كند چــرا كه فرمود: )ما اصابكم من 
مصيبة فبام كسبت ايديكم 3 يعنــى: آنچه از مصيبت ها به شــما مي رســد از كردار خود 

شماســت(. ولى دشــمنان ما را در دنيا پاداش مي دهد لذا وقتى وارد محشــر مي شوند 
سنگينى گناه بر دوش آنان است وارد آتش مي شوند.

عبداهلل مي گويد: پرســيدم يا اميرالمؤمنين 7 امروز گناه من چه بود كه مبتال شدم؟ 
حضرت فرمود: به هنگام نشســتن بسم اهلل نگفتى آن گاه اين مصيبت كفاره گناه تو شد، 
مگر نمى دانى كه رســول خدا9 فرمود: هر كارى كه در آن بسم اهلل گفته نشود آن كار 

ناتمام خواهد ماند. عبداهلل گفت: پدر و مادرم فداى شما، ديگر بسم اهلل را ترك نمي كنم. 4

1. مكارم اخالق، ص360.
2. الغارت.

3. سوره شوري ، آيه30.
4. تفسري امام حسن عسگري7، ص22.
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   735 ـ نظر شيطان درباره واليت علي7   

ســلمان فارسى مي گويد: روزى شــيطان به چند نفر رسيد كه به على بن ابيطالب7 
جسارت مي كردند او در مقابل آن جماعت ايستاد، آن ها گفتند تو كيستى اى مرد؟ شيطان 

گفت: من ابومره ام 1 گفتند: آيا سخن ما را شنيدى؟ شيطان گفت: خوشى نبينيد.
آيا به سرور و موالى خود على بن ابيطالب7 جسارت مي كنيد؟
آن ها گفتند تو از كجا فهميدى كه على سرور و موالى ماست؟

شيطان گفت: از گفتار پيغمبرتان كه فرمود: )من كنت مواله فعىل مواله اللهم وال من 
وااله و عاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله؛ هر كه من موالى او هســتم على 

نيز موالى اوست، خدايا! دوست بدار كسى را كه او را دوستش دارد و دشمن بدار هر كه 
را كه على را دشــمن مي دارد، خدايا! يارى كن هر كه او را يارى مي كند و يارى كن هر 

كه ياريش مي كند...(
آن ها گفتند: اى ابومره! تو از شيعيان علي7 هستى ؟

شيطان گفت: نه ولى او را دوست دارم و هر كه با او دشمن باشد من در مال و فرزند 
او شريكم.

گفتند: اى ابومره: درباره علي7 چيزى برايمان بگو؟
شــيطان گفت: اى جماعت ناكثان و قاسطان و مارقان... من در ميان فرشتگان بودم 
َوَجلَّ را تقديس و تسبيح مي كرديم، يك نور  و با آن ها مشغول عبادت بوديم و خداى َعزَّ
پر پرتو از مقابل ما گذشــت كه بواسطه آن نور همه فرشتگان در برابر آن نور صورت را 
بر زمين نهادند و گفتند: سبوح قدوس؛ اين نور، يا نور فرشــته مقرب اســت يا نور پيغمبر 
َوَجلَّ رسيد كه اين نور، نه از فرشته مقرب است  مرسل، در اينحال نداء از طرف خداى َعزَّ

و نه از پيغمبر مرسل، بلكه اين نور طينت على بن ابيطالب است. 2

   736 ـ زاهد و عابد   

پــس از شــهادت حضرت علي7 روزى پيــش ابن عباس ياد علــي7 را كردند. 
ابن عباس گفت افســوس! بر ابى الحســن، بخدا قسم! از دنيا گذشــت، نه تغيير داد و نه 

1. ابومره كنيه شيطان است.
2. امايل شيخ صدوق، ص347.
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عوض كرد و نه تغيير حال داد، نه مال جمع كرد و نه حق كســى را منع كرد، و جز خدا 
منظورى نداشت، بخدا سوگند دنيا در برابرش از بند كفشي كمتر بود.

در نبــرد و ميدان جنگ همچو شــيرى بود و در مجلس علــم همچو حكيمي بود از 
حكيمان، هيهات! كه او بدرجات بلندى رسيد. 1

   737 ـ مراقب رفتار قاضى   

روزى امام علي7 زره خود را كه در جنگ جمل گمشــده بود را در دســت يك نفر 
يهودى ديد، شكايت به محكمه برد يهودى گفت: زره در دست من است شما بايد اقامه 

دليل بكنيد.
در آن مجلس چون شــريح قاضى 2 به امام احترام كرد و با يهودى برخورد مناســبى 

نداشت، امام ناراحت شد و رعايت عدالت را به قاضى تذكر داد.
اشــتباه ديگر شــريح اين بود كه وقتى امام حسن7 و قنبر در دادگاه شهادت دادند 
كه زره مال امام7 اســت شريح گفت: شهادت حسن پذيرفته نيست زيرا پسر شماست 

و بايد شاهد ديگر بياورد.
امام پس از آن ماجرا شــريح را به مدت 20 روز از قضاوت عزل كرد و به روســتاى 

خودش فرستاد و پس از آن دوباره بعد از مدتى حضرت به او اجازه قضاوت داد. 3

   738 ـ حضرت علي7 و شيوه حكومت دارى   

علــي7 در زمان حكومت خود برخوردى انســانى با بقيه ملل حتى كفار داشــت و 
دستورات اكيد براى آبادانى مناطق مختلف حتى جويبارهاى تخريب شده آن ها  را صادر 
كرده اســت. توجه به ضعفا و مســتمندان و يتيمان چه مسلمان و غير مسلمان و انجام 
كارهاى مردم بدون هيچ گونه توقع و چشمداشــتى جز شــيوه هاى اصلى حضرت بوده 

است.
نوشــته اند، وقتى كه حضرت مشــكل برخى از دهقانان و بزرگان ايرانى را بر طرف 

1. امايل شيخ صدوق، ص408.
2. در داســتان هاي قبلي درباره شخصيت شريح داستان هايي نقل شــده است. طبق بعضي نقل ها او در جريان 

كربال با گرفتن كيسه هاي طال از يزيد حكم به قتل حضرت سيد الشهدا7 داد.
3. كشف الغمه، ج1، ص181و 182.
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كرد، آنان به عنوان قدردانى چهل درهم نزد امام بردند، امام آن مبلغ را از آن ها نپذيرفت 
و فرمود:

»انا قوم ال تاخذ معروف مثنا«
ما خاندان به خاطر كار نيكى كه انجام مي دهيم بها و پولى دريافت نمي كنيم. 1

   739 ـ عالقه مالك اشتر به امام علي7   

روزى در يكــى از جنگ ها علي7 به واســطه نفوذ در عمق دشــمن مدتى از ديد 
مالك اشــتر خارج شد، مالك اشــتر دلواپس و ناراحت بدنبال حضرت مي گشت و گفت: 
كســى خبرى از امام علــي7 برايم بياورد؟ لذا به غالم خود گفــت: اگر خبرى از امام 

بياورى تو را آزاد مي كنم.
غالم مالك اشــتر رفت و ديد علي7 در نقطه اى از ميدان جنگ مشغول جنگ است 
آمد و خبر حضور حضرت در آن نقطه از ميدان را به مالك اشتر داد، مالك او را آزاد كرد 

و فوراً خود را به امام علي7 رساند.
امام علي7 وقتى مالك را ديد، مشــاهده كرد مالك اشــتر رنگ از رخش پريده و 
ناراحت و محزون اســت، امام علي7 پرسيد: اى مالك! آيا فرزندت ابراهيم شهيد شده 

كه اينگونه ناراحتى؟
مالك عرض كرد نه: من ناراحت فرزندم ابراهيم نبودم بلكه چون تو را گم كرده بودم 

ناراحت و پريشان بودم.

   740 ـ محبت وسيع و وثيق مقداد   

مقداد بن اســود از خالص ترين و كامل ترين و محكم ترين ياران امام علي7 است تا 
آنجا كه در روايت آمده كه قلب شريف او همانند پاره آهن محكم  بود.

او در ارادت به اهل بيت طبق فرمايش امام باقر7 به هيچ وجه حتى لحظه اى شك 
و ترديد نكرد. لذا پيامبر اســالم9 فرمودند: خداوند مرا بــه محبت چهار نفر امر كرد، 

على بن ابيطالب، مقداد، سلمان و ابوذر.
اما فرزند مقداد بنام معبد به همراه لشــكر عايشه در جنگ جمل وارد جنگ شد و بر 

1. انساب االرشاف، ج2، ص53.
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روى امام علي7 شمشير كشيد و آخر االمر نيز كشته شد. وقتى علي7 از بين كشتگان 
جنگ عبور مي كرد به جنازه معبد كه رسيد فرمود:

»خدا رحمت كند پدر اين پسر را كه اگر او زنده بود رأيش بهتر و كامل تر از رأى اين 

)معبد( بود.«
عمار ياسر پيش امام بود عرض كرد، كه الحمدهلل خدا معبد را كيفر داد و او را به خاك 
هالكت انداخت، به خدا قسم يا اميرالمؤ منين! من در كشتن كسى كه از حق عدول كند 

ترسى ندارم چه پدر باشد، چه پسر.
حضرت فرمود: خدا رحمت كند تو را و جزاى خير به تو دهد. 1

   741 ـ سرزنش متخلفين از جنگ   

سعيد بن قيس جز كسانى بود كه در جنگ علي7 در ميدان جنگ حضور نداشت لذا 
روزى وارد مجلس امام شد و آن حضرت خطاب به او فرمود:

جواب ســالم تو را مي دهم گر چه از آن گروهى هستى كه در جنگ شركت نداشتى 
تا عاقبت كار مرا بدانى.

سعيد با عذر خواهى هاى فراوانى اظهار داشت، يا اميرالمؤمنين 7 من از دوستان شما 
و طرفداران شما هستم.

در روز ديگرى جمعى از سران كوفه، عبداهلل بن معتم عبسى و حنظلة بن ربيع  تميمى  و 
محّمد بن مخنف به همراه پدرش مخنف خدمت امام رســيدند اما وقتى آن ها را ديد همه 

آن ها را سرزنش نمودند و فرمودند:
»ما بطائكم عنى و انتم ارشاف قومكم؟«

يعنى: چه چيزى شــما را از شركت در جنگ و يارى كردن من باز داشت؟ در حاليكه 
شما از بزرگان قوم خود مي باشيد.

آن ها نيز هر يك به گونه اى تالش كردند تا امام را خشنود سازند. 2

1. منتهي االمال.
2. ناسخ التواريخ زندگاين عيل7 ج1، ص315.



539

   742 ـ عروج مرد ملكوتى   

حبيب بن عمــرو مي گويد: من بعــد از ضربت خوردن علي7 خدمت امام رســيدم، 
حضرت در بستر افتاده بود زخم سر مباركش را باز كردند، به حضرت گفتم: يا على! اين 
زخم شــما چيزى نيست و باكى بر شما نيست )خداوند شفا دهد شما را( حضرت فرمود: 
اى حبيب! من هم اكنون از شما مفارقت مي كنم، من گريستم و ام كلثوم هم كه نزد امام 

بود گريست حضرت به او فرمود: دخترم چرا گريه مي كنى؟
ام كلثوم گفت: جدايى از شــما باعث گريه من شده اســت، امام فرمود: دخترم گريه 

مكن به خدا اگر آنچه را كه پدرت مي ديد گريه نمي كردى.
حبيب مي گويد: به امام عرض كردم: يا على! چه مي بينيد؟

حضرت فرمودند: اى حبيب، همه فرشتگان آسمان و پيغمبران صف كشيده اند براى 
مالقات من و اين هم برادرم محمّد رســول خدا9 اســت كه نزد من نشســته است و 

مي فرمايد: بيا كه آنچه در پيش دارى بهتر است از آنچه كه برايت هست.
حبيب مي گويد: هنوز از نزد امام بيرون نرفته بودم كه حضرت به شهادت رسيد. 1

   743 ـ زندگى بدون تو كفر است   

امــام علــي7 در زمان حكومــت دارى خود، نيروهــاى انتظامي خــود را به دنبال 
لبيدبن عطارد فرســتاد تا او را بــه خاطر جرمش نزد امام آوردنــد، نيروهاى امام لبيد را 
در مســجد ســماك يافتند و او را گرفته و بــه نزد علي7 مي بردند كــه در اين حين 
نعيم بن دجاجه اســدى به حمايت از او برخاست و مانع شد تا او را ببرند و لبيد ، را از دست 

نيروهاى انتظامي  امام خارج كرد و او فرار كرد.
علي7 وقتي از مطلب مطلع شــد، دستور داد تا خود نعيم را به جاى مجرم دستگير 
كنند و بياورند. وقتى نعيم را نزد حضرت حاضر كردند، علي7 خواست او را شالق بزند، 
نعيم گفت: يا على! به خدا ســوگند با تو بودن و زندگى با تو كردن عين خوارى اســت و 
مخالفــت با تو و يا بدون تو، بودن عين كفــر )يعنى اين كه با تو زندگى كردن اين گونه 
اســت كه فرقى براى كسى قائل نمي شــوى و عدالت را بر همه جارى مي سازى، و اما 

بدون تو هم زندگى كردن و يا ترك كردن تو، مسلمان را كافر مي كند(

1. امايل شيخ صدوق، ص318.
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علي7 در پاســخ او فرمود: تو به اين حقيقت اعتقاد دارى؟ عرض كرد: آرى، فرمود: 
او را رها كنيد )به خاطر اين عقيده اش آزادش كنيد.( 1

   744 ـ استهزاء دشمن   

ساده پوشى امام علي7 در خوراك و لباس به حدى بود كه مخالفان و دشمنان آن 
حضرت را متعجب مي ساخت و بعضًا مورد اعتراض آنان قرار مي گرفت.

زيدبن وهــب مي گويد: پس از جنگ جمل گروهــى از مردم بصره كه در ميان آن ها 
مردمي  از سر كردگان گروه گمراه خوارج به نام »جعدة بن نعجة« بود خدمت امام رسيدند.

لذا وقتى كه آن ها لباس ســاده امام را ديدند )جعدة( بــا پوزخند و تعجب گفت: چه 
چيزى باعث شده كه از پوشيدن لباس خوب خوددارى كنى؟

امام در پاســخ به او فرمود: اين لباس ســاده مرا از غرورزدگى دور مي كند و بهترين 
روشى است در ساده پوشى.

جعدة به امام گفت: از خدا بترس تو روزى خواهى ُمرد.
امام فرمود: به خدا سوگند با ضربتى كه بر سرم فرود مي آيد به شهادت خواهم رسيد، 
و اين عهدى الهى اســت كه واقع مي شود اما سياه روى كسى است كه به مردم تهمت 

و افترا مي زند. 2

   745 ـ فضيلت مسجد كوفه   

اصبغ بن نباته مي گويد: روزى در مسجد كوفه با اصحاب دور على بن ابيطالب7 بوديم 
كه فرمود: اى اهل كوفه! خداوند به شــما بخششــى داده كه به كسى نداده است و آن 

اين كه مسجد شما را فضيلت داد. آن خانه نوح و خانه ادريس و نماز خانه من است.
اين مســجد شما، يكى از چهار مسجدى است كه خداوند آن را برگزيده و براي اهل 
آن مي بينم كه در روز قيامت جامه اى در بر دارد شبيه ُمحرم، و براى اهل خود، )هر كس 
كه در آن نماز خوانده باشــد( شفاعت مي كند و شفاعتش نزد خدا رد نمي شود،... و زمانى 
مي آيد كه مهدى7 از فرزندانم در آن نماز بخواند و اينجا نمازخانه هر فرد مؤ منى است، 

1. امايل شيخ صدوق / الغارت، ج1، ص119.
2. بحارأالنوار، ج8، ص622.
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مؤ منى در روى زمين نباشد، يا آن كه در آن آيد و يا آرزوى آمدن در آن در دلش باشد.
با نماز در اين مســجد به خدا تقرب جوييد و اگر مردم مي دانســتند چه بركتى در آن 
است از اطراف زمين به طرف آن مي آمدند، اگر چه بر روى برف باشد. 1 و در روايتي امام 
علي7 فرمود: چهار مكان در دنيا، بهشــت است كه يكي مسجدالحرام و بيت المقدس 
و مســجد پيامبر9 و مسجد كوفه مي باشــد و نماز در بيت المقدس به اندازه هزار نماز 

ثواب دارد.2

   746 ـ بر منبر سلونى   

اصبغ بن نباته مي گويد: وقتى علي7 به خالفت رســيد و مــردم با او بيعت كردند، 
حضرت به مســجد آمد، در حالى كه عمامه رســول خدا9 را بر سر داشت و بُرد او را در 
تن كرد و نعلين پيامبر9 را در پا و شمشير او را بر كمر بست و بر باالى منبر رفت و با 
تحت الحنك بر آن نشست و انگشتان خود را درهم نمود و زير شكم نهاد سپس فرمود:

»اى گروه مردم! از من بپرسيد پيش از آن كه مرا نيابيد... از من بپرسيد كه علم اولين 
و آخرين نزد من اســت، اگر بنشــينم با اهل تورات از كتابشان فتوى دهم، تا جايى كه 
تورات به ســخن آيد و گويد )درست گفت على و او دروغ نگفت براستى كه على شما را 
به همان خبر داد كه در من نازل شــده( و با اهل انجيل از انجيل خودشــان فتوا دهم تا 
جايى كه انجيل نيز به سخن آيد و گويد: )على درست گفت و دروغ نگفت، براستى على 
شما را به همان فتوا داد كه در من نازل شده( و اهل قرآن را با قرآن فتوى دهم تا قرآن 
به ســخن آيد و گويد: )على راست گفت: و دروغ نگفته هر آينه على شما را فتوايى داد. 
كه در من نازل شــده است( اى مردم! شما كه شب و روز قرآن مي خوانيد در ميان شما 
كســى است كه بداند چه در آن نازل شــده؟ اگر اين آيه در قرآن نبود )رعد ـ 39( شما را 

خبر مي دادم به آنچه در گذشته بوده و هست و خواهد بود تا روز قيامت .«
آن گاه امام مجدد فرمود: از من بپرسيد پيش از آن كه مرا نيابيد...

ابتدا مردى بنام ذعلب كه مردى تيز زبان و سخنور و پر دل بود بلند شد و گفت: پسر 
ابوطالب به جاى بسيار بلندى قدم نهادى من امروز تو را بواسطه سوالم شرمسار مي كنم 

1. امايل شيخ صدوق، 227.
2. سفينة البحار، حاج شيخ عباس قمي.



542

آن گاه گفت: يا على! آيا پروردگار خود را ديده اى؟ )جواب اين سؤ ال قباًل طى داستانى در 
اين كتاب آمده است( علي7 جواب او را كامل و جامع داد، سپس مجدداً حضرت فرمود: 

بپرسيد از من قبل از آن كه مرا نيابيد.
بعد از او اشــعث بن قيس كندى سوالى نمود كه حضرت جواب او را نيز داد باز حضرت 
فرمود: از من بپرســيد پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، آن گاه مردى از دورترين نقطه 
مسجد كه بر عصاى خود تكيه كرده بود گام برداشت، تا نزديك آن حضرت رسيد، آن گاه 
عــرض كرد: يا اميرالمؤ منين! مرا به كارى رهنمايى كــن تا با انجام آن از دوزخ رهايى 
يابم حضرت جواب او را مفصاًل دادند سپس آن مرد از نظرها غائب شد و ما او را نديديم 
مــردم به دنبالش گرديدند اما او را نيافتند علي7 از بــاالى منبر لبخندى زد و فرمود: 
چه مي خواهيد او برادرم خضر بود، ســپس فرمود: بپرسيد قبل از آن كه مرا نيابيد، آن گاه 
برخاست و خدا را حمد كرد و صلوات بر پيغمبر فرستاد و فرمود: اى حسن!! بر منبر آى و 
سخنى بگو، مبادا قريش پس از من تو را نشناسند و گويند حسن خطبه نمي تواند بخواند، 
امام حســن7 عرض كرد: پدرم، چگونه با حضور شما، باالى منبر رفته و سخن بگويم 
و تو در ميان مردم مرا ببينى و ســخنم را بشــنوى، امام علي7 فرمود: پدر و مادرم به 
قربانت من خود را از تو پنهان مي كنم و سخن تو را مي شنوم و تو را مي بينم ولى تو مرا 
نمي بينى، امام حسن7 بر منبر رفت و خدا را ستايش كرد و صلوات بر پيامبر9 فرستاد 
سپس فرمود: اى مردم! من از جدم رسول خدا9 شنيدم كه مي فرمود: من شهر علمم و 
على در آن اســت آيا مي توان وارد شهر شد جز از در آن؟ سپس از منبر پايين آمد آن گاه 
امام علي7 او را به سينه خود چسباند، سپس امام به حسين7 فرمود: پسر جانم! برخيز 
و به منبر برو تا قريش به حال تو نادان نماند تو دنبال ســخن برادرت حسن را بگو، امام 
حســين7 به منبر رفت و حمد خدا كرد و ستايش الهى را نمود و صلوات مختصرى بر 
پيامبر9 فرستاد سپس فرمود: اى مردم! از رسول خدا9 شنيدم كه فرمود: على پس از 
من شــهر علم اســت و هر كه در آن در آيد نجات يابد و هر كه از او تخلف كند هالك 
شود، آن گاه از منبر پايين آمد و امام علي7 او را نيز در آغوش كشيد و بوسيد و فرمود: 
اى گروه مردم! گواه باشــيد كه اين دو، فرزندان رسول خدا9 هستند و دو امانتى كه به 
من ســپرده شده و من آن ها را به شما مي سپارم و رسول خدا از شما و رفتار شما نسبت 
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به آن ها بازپرسى و سؤ ال خواهد كرد. 1

   747 ـ خير دنيا و آخرت   

نوف بكالى كه يكى از اصحاب خاص اميرالمؤ منين علي7 است مي گويد: در نزديكى 
مسجد كوفه خدمت اميرالمؤمنين 7 رسيدم و گفتم: السالم عليك يا امرياملؤ منني و رحمة الله 

و بركاته، حرضت فرمود: و عليك السالم يا نوف و رحمة الله و بركاته.

عرض كردم: يا اميرالمؤ منين! پندى به من دهيد، حضرت فرمود: اى نوف! خوبى كن 
تــا با تو خوبى كنند، گفتم: يا اميرالمؤمنين 7 بيفزا، فرمود: رحم كن تا به تو رحم كنند، 
گفتــم: يا اميرالمؤمنين 7 بيفزا، فرمود: خوب بگو تا به بخوبى يادت كنند، عرض كردم: 
بيفزا فرمود: از غيبت اجتناب كن كه)كه غيبت كننده( غذاى ســگان دوزخ است، سپس 
فرمود: اى نوف! دروغ گفته آن كه گمان دارد حالل زاده اســت و با غيبت كردن، گوشت 
مردم را مي خورد، دروغ گفته كسى كه گمان دارد حالل زاده است و دشمن من و امامان 
و اوالد من است، دروغ گفته كسى كه گمان دارد حالل زاده است و زنا را دوست مي دارد 

يا به نافرمانى خدا شب و روز مشغول است.
اى نوف! سفارش مرا بپذير... اى نوف! صله رحم كن تا خدا عمرت را بيفزايد و خوش 
خلق باش تا حساب روز جزايت را سبگ گيرد، اى نوف! اگر خواهى در روز قيامت با من 
باشى كمك به ستمكاران مكن، اى نوف! هر كه ما را دوست دارد روز قيامت با ما است 

و اگر مردى سنگى را دوست بدارد با همان سنگ محشور مي شود.
اى نوف! مبادا خود را براى مردم جلوه دهى و به نافرمانى خدا بپردازى تا در روز جزا 

خداوند رسوايت كند. اى نوف! آنچه به تو گفتم نگهدار تا به خير دنيا و آخرت برسى. 2

   748 ـ مواظبت و دقت در اوقات نماز   

در نامــه اى حضرت علي7 براى محمّدبن ابى بكر زمانــى كه او را به واليت مصر 
الِة فصلِّها لوقتها. و ال تُعجل بها َقْبلُه لِفراغِ و ال تو خرها  گمارده بود نوشت: »اَْرتَقْب وقَت الصَّ

الة. .. َعْنه لُِشُغٍل فاِنَّ رُجاًل َساََل رسول الله9 َعْن اوقاِت الصَّ

1. امايل شيخ صدوق، ص344.

2. امايل شيخ صدوق، ص209.
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مراقب اوقات نمازت باش و آن را در وقت مقرر خود به جا آور، به خاطر فراغت، قبل 
از وقــت نماز اقدام به اقامه آن نكن و هم چنين به خاطر كارى كه دارى آن را به تاخير 
نينداز )براى نمازت اهميت خاصى قايل باش و حســاب جدايى براى آن باز كن و هرگز 
نمازت را تابع چيزهاى ديگر قرار نده بلكه ســعى كن همه چيز را تابع و پيرو نماز خود 
كنى( زيرا مردى از رســول خدا9 از اوقات نماز پرســيد؟ حضرت چنين فرمود: جبرئيل 
در هنگام زوال شــمس كه آفتاب مقابل حاجب و ابروى راســت او بود نازل شد. سپس 
جبرئيــل وقت نماز عصر آمد، كه در آن هنگام ســايه هر چيزى به قدر و اندازه خود آن 
چيز گرديده بود. سپس پيامبر9 نماز مغرب را وقتى كه خورشيد غروب كرد به جا آورد. 
آن گاه نماز عشاء را هنگامي كه حمرة مغربيه )قرمزي مغرب و وقت نماز عشا( زايل شده 
بود خواند و به جا آورد و سپس نماز صبح را هنگامي كه تاريكى آخر شب بود و ستارگان 

مشبك بودند به جا آورد.«
آن گاه اميرالمؤمنين 7 اضافه فرمــود: اى محّمدبن ابى بكر! نمازت را در اين اوقات 
به جا آور و ملزم باش به اين كه كار نيكو انجام دهى و سنت حسنه به جا آورى و روش 

راست را انتخاب كنى.1

   749 ـ منافقى بى آبرو   

در دوران زندگى امام علي7 اشــعث بن قيس 2 با مردى دعوا داشت و فرداى آن روز 
قرار بود او در محكمه علي7 حاضر شــده و محاكمه گردد. اشــعث شب حلوايى آماده 

كرده آن را براى امام برد تا از اين راه امتيازى براى محاكمه فردا به دست آورد.
رٌم  امام7 در را گشود و نگاهى به حلوا كرد و فرمود: »اَِصلَةٌ اَْم زكاٌة اَْم صدقٌة فذلَك ُمحَّ
َعلَْينا اَْهَل الَْبْيِت؛ آيا بخششــى، يا زكاتى و يا صدقه اى اســت؟ اين ها همه بر ما خاندان 

پيامبر9 حرام است .«
عرض كرد: هديه است.

امام فرمود: گريه كنندگان در ســوگ تو بنشــينند آيا از اين راه وارد شده اى كه مرا 

1. بحارأالنوار، ج80، ص14.
2. اشــعث دختري بنام جعده داشت كه همســر امام حسن7 شد و به امام زهر داد و پسري بنام محّمد داشت 
كه در قتل مســلم بن عقيل و سپس در كربال دخالت داشت او و فرزندانشان از شرورترين افراد عصر خود بوده اند 

به حدي كه معاويه نيز از شرارت اشعث مي ترسيد.
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بفريبى؟ ســوگند به خدا اگر هفت آســمان و زمين را به من بدهند كه پوست جوى را از 
دهان مورچه اى به ستم در آورم نافرمانى خدا را نمي كنم. 1

   750 ـ پيام نامردى   

علي7 در ابتداى حكومت خود نامه اى توسط مسوربن مخرمه براى معاويه فرستاد، 
معاويه صبر كرد تا ســه ماه بعد از مرگ عثمان گذشــت او در ماه صفر مردى از قبيله 
بنى عبــس و مرد ديگرى از قبيله بنى رواحه را خواســت گفت: اين طومار را گرفته و در 

كوچه هاى مدينه مي گردانيد.
آن ها از شــام خارج و در ماه ربيع االول وارد مدينه شــدند. پس از ورود مرد عبسى 
طومار را گرفته طبق دســتور معاويه در كوچه ها گردش مي داد مردم از منازل خود خارج 
شــده و به او نگاه مي كردند البته مردم مي دانستند كه معاويه به علي7 معترض است 

اين مرد گذشت تا اين كه خود را به علي7 رساند و طومار را به حضرت داد.
حضرت مهر طومار را شكست اما در آن نوشته اى نيافت پس به فرستاده  فرمود: چه 

خبر؟
او گفــت: من گروهى را ترك كردم كــه جز به قصاص خون عثمان  به چيز ديگرى 

راضى نمي شوند.
حضرت فرمود: قصاص از چه كسى؟

گفت: از خودت، ســپس افزود: من شــام را در حالى ترك كردم كه 60 هزار نفر بر 
پيراهن  خونين عثمان كه بر منبر دمشق آويزان شده، گريه مي كردند. 2

   751 ـ اصلح را بر كار گماشتم   

نوشــته اند: پس از اين كــه علي7 فرزندان عباس را بر حجــاز يمن و عراق گمارد 
مالك اشتر گفت: پس براى چه ديروز آن پيرمرد را كشتيم؟ )يعنى كشتن عثمان به خاطر 

اين بود كه او بدون جهت اقوام خود را سر كار مي آورد(
هنگامي كه حضرت علي7 از ســخن مالك مطلع شــد او را احضــار كرد و مورد 

1. نهج البالغه، خطبه 224.
2. تاريخ طري، ج6، ص3090.
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مالطفت قرارش داد و فرمود:
اى مالك! آيا من حســن و حسين: را امارت دادم يا يكى از فرزندان برادرم، جعفر 

يا عقيل و يا حتى فرزندان او را؟
مالك؛ فرزندان عباس را به امارت گماردم به خاطر اين كه عباس مكرّر از رسول خدا9 

طلب امارت مي كرد و ايشان نيز به او فرمود:
يا عم! ان االمارة ان طلبت ها وكلت اليها و ان طلبتك اعنت عليها؛ اى عمــوى مــن! 

حكومت به گونه اى است كه اگر تو آن را بخواهى، موكل آن خواهى شد )و بايد خودت 
آن مقام را حفظ كنى( و اگر آن تو را طلب كند بر حفظش يارى خواهى شد. )يعنى كسى 
كه طالب مقام است، تمام هم و غم او اين است كه مقام از دست او گرفته نشود اما اگر 

مقام به سراغ كسى بيايد وسايل و ابزار حفظ آن نيز فراهم مي شود(.
آن گاه امام علي7 ادامه داد كــه: من در دوران عمر و عثمان مي ديدم كه فرزندان 
عباس شاهد واليت كســانى از فرزندان طلقاء )رها شدگان( بودند، ولى حاال اگر فردى 
را كه از آن ها بهتر باشــد مي شناســى او را نزد من بياور تا براى مناصب حكومتى از او 

استفاده كنم.
مالك اشــتر بعد از شنيدن سخنان حضرت از نزد ايشان در حالى كه شك و شبهه او 

زايل شده بود خارج شد. 1

   752 ـ عزل كارگزاران عثمان   

يكــى از كارهاى مهم كه اميرالمؤمنين 7 در ابتداى تصدى حكومت خود انجام داد 
عزل كارگزاران عثمان بود مغيرة بن شــعبه روزى نزد امام علي7 رفت و با چرب زبانى 

به تملق پرداخته و گفت:
»نصيحت هــا ارزان مي باشــد و تو از همه برترى، نظر امروز، امور فردا را به دســت 

مي دهد آنچه هم امروز از دست برود باعث از دست رفتن چيزهايى در فرداست.«
بعد از گفتن اين جمالت مغيرة لحظه اى سكوت كرد تا ببيند به چه ميزانى گفتارش 

در حضرت اثر كرده است.
علــي7 چيزى نگفت، او ادامه داد: من به تو نصيحت مي كنم كه كارگزاران عثمان 

1. بحارأالنوار، ج42، ص176.
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را در جــاى خود ابقا كنى معاويه و... در كار خود بگمار و ديگر كارگزاران را هم در جاى 
خودشــان باقى گذار آنان با تو بيعت مي كنند، كشــور را آرام مي سازند و مردم را ساكت 

مي گردانند.
پس از اتمام صحبت شيطان ثانى، مغيرة، امام فرمود: به خدا قسم اگر ساعتى از روز 
باشــد در اجراى نظرم تالش به خرج مي دهم و نه آنــان را كه گفتى والى مي كنم و نه 

امثال آنان را به واليت مي گمارم.
مغيرة گفت: پس بر آن ها نامه بنويس و آنان را در مقام خودشان تثبيت كن همين كه 

بيعت آنان و اطاعت سپاهيان به تو رسيد يا آنان را عوض كن و يا باقى بگذار.
حضرت فرمود: در دينم نيرنگ وارد مكن و در كارم پستى روا مدار. 1

   753 ـ مردانگى در ميدان جنگ   

لشــكريان معاويه خود را زودتر از لشكر امام به ســرزمين صفين رساندند و تواستند 
رودخانه فرات را در اختيار خود گيرند، معاويه لشكرى را به فرماندهى ابواالعور اعزام كرد 

تا از فرات حفاظت كنند و مانع استفاده لشكريان علي7 از آب شوند.
اما امام علي7 صعصعة بن صوحان را نزد معاويه فرســتاد تا او مانع آب نشود، دو تن 
از ياران معاويه به نام هاى وليد بن عقبه 2 و عبداهلل بن ســعيد نظر دادند كه آب را بر روى 

لشكر على مي بنديم تا آنان از تشنگى بميرند.
عمر و عاص گفت: اين كار اشــتباه است علي7 كسى نيست كه تشنه بماند علي7 
همان كسى بود كه گفت اگر چهل تن داشتم در روز نخست )روز سقيفه و بيعت مردم با 

ابوبكر( حق خود را مي گرفتم.
اما معاويه نظر عمر و عاص را نپذيرفت ســپاه امام به دشــمن حمله كرد و آب را به 

تصرف آورد.
معاويه به عمر و عاص گفت: به نظر تو علي7 با ما چه مي كند.

عمر و عاص گفت: علي7 مثل تو نيســت او هدفى غيــر از آب دارد در نهايت امام 
علي7 آب را آزاد گذاشــت تا هر دو لشــكر آب را بردارند و بسيارى از دشمنان با اين 

1. زندگي امام عيل7 نوشته: عبدالفتاح عبدالمقصود.
2. وليد بن عقبه فرزند كســي است بنام عقبه لعنة الله عليهام، او كسي است كه آب دهانش را به صورت پيامبر عزيز 

اسالم انداخت و آخراالمر با شمشير علي7 سر از تنش جدا شد.
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مردانگى و مروت امام هدايت شدند و به لشكر امام پيوستند.1

   754 ـ ياران واقعى علي7   

قيس يكى از ياران امام علي7 اســت كه امام رضا7 دربــاره چگونگى نماز او و 
حضور قلب او در نماز مي فرمايد:

»مردى از اصحاب علي7 كه به او قيس مي گفتند به نماز ايستاد وقتى ركعتى از نماز 

را خواند ناگهان مار ســياهى آمد و در موضع سجده قيس قرار گرفت، قيس بدون توجه 
به ركوع و سجود رفت وقتى پيشانى از موضع سجده برداشت مار به گردن قيس پيچيد. 
ســپس از يقه او وارد پيراهن او شــد. ولى اين بنده صالح خدا كه حقيقت نماز را دريافته 

بود به نمازش ادامه داد و آسيبى هم از مار نديد.«
ســپس امام رضا7 وقتى داســتان قيس را نقل فرمود: اضافه فرمود كه شبيه اين 

قضيه براى خود امام نيز رخ داده است.2 

   755 ـ برگشت آفتاب در سرزمين بابل براى علي7   

جويرية بن مسهر كه از ياران علي7 اســت مي گويد: با حضرت اميرالمؤمنين 7 از 
قتال با خوارج نهروان مي آمديم تا رســيديم به ســرزمين بابل 3 هنگام نماز عصر رسيد. 

علي7 و تمام مردم كه با حضرت بودند از اسب پياده شدند، علي7 فرمود:
اى مردم اين ســرزمين ملعون و از رحمت خدا به دور اســت و در روزگار گذشته سه 
بار )به روايتى دو مرتبه( اهل آن معذب شــدند و خداوند بر آنان عذاب نازل كرده و اين 

سرزمين يكى از شهرهاى قوم لوط است.
و اولين سرزمينى است كه در او بت پرستيده شد. براى هيچ پيامبر و يا وصى پيامبرى 

حالل و جايز نيست كه در روى اين زمين نماز بخواند.
اى ياران من، هر كدام از شــما خواستيد در اين سرزمين نماز بگذاريد مانعى نيست 
پس مردم در حاشيه جاده به نماز ايستادند و نماز خويش را به جا آوردند و اميرمؤ منان7 

1. نهج البالغه، خطبه51.
2. بحارأالنوار، ج84، ص246.

3. محلي است در عراق فعلي نزديك منطقه حله كه مسجد الشمس در آنجا است
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به اســتر رســول خدا9 سوار شــد و از آن ســامان تشــريف برد، جويرية گفت: واهلل 
اميرالمؤمنين 7 را تبعيت خواهم كرد و از حضرتش نمازم را تقليد خواهم نمود لذا پشت 
سر آن حضرت به راه افتاد، او مي گويد: سوگند به خدا از پل سورا در ارض بابل نگذشته 
بوديم كه آفتاب غروب كرد. پس من شك كردم آيا نماز ما قضا  شده؟ و آيا نبايد حضرت 
علي7 نماز بخواند؟ ناگهان امام7 متوجه من شد و فرمود: يا جويرية آيا شك نمودى؟ 
عرض كردم. بلى يا اميرالمؤ منين! حضرت در ناحيه اى پياده شــد آن گاه وضو ســاخت و 
برخاست و به كالم و دعائى كه من نفهميدم چه مي گويد، گويا عبرانى بود سخن گفت. 
ســپس ندا سر داد: »الصالة« 1نظر كردم به ســوى آفتاب، سوگند به خدا ديدم كه از بين 
دو كوه خارج شــد و از براى او صوت و صداى شديدى بود، آن گاه حضرت به نماز عصر 

ايستاد و من نيز نماز را با آن حضرت گزاردم.
وقتى كه از نماز فارغ شديم يك دفعه شب شد همچنان كه بود.

پس آن هنگام حضرت رو به من كرد و فرمود:
َوَجلَّ به حبيبش مي فرمايد: اى پيامبر! به نام  اى جويرية بن مســهر! همانا خداوند َعزَّ
عظيم پروردگار خود تســبيح گوى، اى جويرية من خداوند را به اســم اعظمش خواندم، 
آفتــاب را براى من برگرداند. جويرية وقتى كه اين معجزه را از آن حضرت ديد گفت: به 

پروردگار كعبه سوگند كه تو وصى نبى هستى  . 2

   756 ـ  توصيه علي7 به كميل درباره نماز   

حضرت علــي7 به كميل بن زياد نخعــى درباره خصوصيات و كيفيــت اقامه نماز 
مي فرمايد:

»يا كميل! ليس الشان ان تصىل و تصوم و تتصدق، ...

اى كميل! شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به اين نيست كه نماز بگزارى 
و روزه بدارى و صدقه  بدهى بلكه شان و منزلت اين است كه نماز را با قلب پاك بگزارى 
و سليم النفس باشى و عملى خدا پسندانه و با خشوع كه سراپاى وجودت را فراگيرد، انجام 

1. مســئله برگشت خورشيد براي اقامه نماز در قرآن براي حضرت سليمان آمده و به آن اشاره شده است )سوره 
ص آيه 30تا33( و در روايت ديگري است كه خداوند براي حضرت يوشع بن نون وصي حضرت موسي نيز آفتاب 
را برگردانيد البته در روايات ديگري مسئله برگشت خورشيد به شكل هاي ديگر براي آن حضرت بيان شده است.

2. من ال يحرضه الفقيه، ج1، ص203.
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دهى. )يعنى صرف نماز و روزه و تصدق اموال كافى نيست، بلكه عمل صالح، نيت پاك 
مي خواهد( بنگر در آن چيزى كه در آن و بر آن به نماز ايستاده اى كه اگر غصبى و حرام 

باشد نماز قبول نيست و فايده اى ندارد.« 1

   757 ـ اميدوار كننده ترين آيه قرآن   

امام باقر7 مي فرمايد: كه روزى اميرالمؤ منين علي7 خطاب به اصحاب خود فرمود: 
كدام يك از آيات كالم اهلل مجيد نزد شما اميدوار كننده ترين آيات مي باشد؟

بعضــى گفتند: اين آيــه اســت »انَّ اللَه ال يَْغفُر اَْن يُرْشك به و يَْغفُر ما ُدوَن ذلَك لَِمْن 
يَشاء.« 2

حضرت فرمود: نيكو آيه اى اســت اما اميدوار كننده  ترين آيات براى غفران و آمرزش 
نمي باشد.

عــده اى ديگر گفتند: اين آيــه اســت »َو َمْن يَْعَمْل ُسوًء اَْو يَظْلِْم نَْفسُه...«3. حضرت 
فرمود: نيكو آيه اى است اما آيه منظور نظر نمي باشد.

بعضى ديگر گفتند اين آيه است »ُقْل يا ِعباِدَى الَّذين ارَْسَُفوا َعىل اَنُْفِسِهْم ال تَْقَنطُوا ِمْن 
نُوَب َجميعاً.« 4 حضرت فرمود: نيكو آيه اى اســت اما آيه مورد  َرْحمِة الله اِنَّ الله يَْغِفُر الذُّ

نظر نيست.
گفتند اين آيه اســت: »َوالَّذيَن اذا َفَعلُوا فاحَشًة اَْو ظَلَُموا اَنُْفَسهم َذكَُروا اللَه فاْسَتْغَفُروا 
لُِذنُوبِهم.« 5 حضرت فرمود: نيك آيه اى است اما آن آيه نيست، سپس امام فرمود: آيا آيه 

ديگرى نمي دانيد؟ كه به نظر شــما اميدوار كننده ترين آيات قرآن باشد؟ اصحاب عرض 
كردند: نه يا اميرالمؤ منين به خدا سوگند چيزى در نزد ما نيست كه بخوانيم.

الَة طَرىف  امام فرمود: »سمعت حبيبى رسول الله يقول ارجى آية ىف كتاب الله. َو اَِقِم الصَّ
النَّهاِر َو ُزلفاً ِمَن الَّليل...« 6

»از حبيبم رســول خدا9 شــنيدم كه فرمود: اميدوار كننده ترين آيه در قرآن اين آيه 
1. تحف العقول، ص174.

2. سوره نساء، آيه 48.
3. سوره نساء، آيه 110
4. سوره زمر، آيه 53.

5. سوره آل عمران، آيه 135.
6. سوره هود، آيه 114.
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شريفه است: و به پا داريد نماز را در دو طرف از روز و نمازى كه پاره اى از شب گذشته به 
جا آورده شود« سپس پيامبر9 به من فرمود: يا على! به خدايى كه مرا بشير و نذير قرار 
داد و مبعوث به رسالت گردانيد اگر يكى از شما به وضو قيام نمايد گناهان و معاصى او از 
اعضاى او فرو مي ريزد تا وقتى با صورت و قلب خود متوجه قبله گردد، از قبله و نمازش 
بــر نگردد مگر آن كه جميع گناهان او بريــزد و هيچ گناه بر صحيفه عمل او باقى نماند 
همچون روزى كه از مادر متولد شــده باشــد، و هر گاه ما بين دو نماز گناهى از او صادر 
شده باشد با خواندن نماز آمرزيده شود. و از گناه پاك گردد تا اين كه پيامبر9 نمازهاى 

پنج گانه را كه موجب آمرزش هستند شمارش نمود.
سپس پيامبر9 فرمود: يا على! بدان كه َمَثل نماز پنج گانه براى امت من مانند نهرى 
اســت كه بر در خانه يكى از شما باشد اگر شخصى در بدن او چرك باشد و هر روز پنج 
بار در آن نهر شستشو كند، آيا چرك در بدن او باقى خواهد ماند. سوگند به خدا نمازهاى 
پنج گانه براى امتم چنين اســت كه تمام گناهان او را پاك مي كند و تيرگى قلب آن ها را 

مي برد. 1

   758 ـ عيد نوروز  

در روز عيد نوروزي براي حضرت اميرالمؤمنين علي7 حلوايي آوردند
حضــرت فرمود: »نوروزاً لنا يف كل يوم ان استطعتم، اگر توانســتيد هر روز ما را نوروز 

كنيد« 2

   759 ـ غصه دار يتيمان   

قنبر  مي گويد: روزى امام از حال زار يتيمانى آگاه شد، به خانه آن ها رفتيم و بعد برنج 
و خرما و روغن فراهم كرد و خود به دوش كشيد و به من اجازه حمل آن ها را نداد.

وقتى كه به خانه يتيمان رفتيم غذاهاى خوش طعمي  درســت كرد و به آنان خورانيد 
و آن ها را ســير كرد، ســپس بر روى زانوها و دو دســت خود راه مي رفت و با صداهاى 
مخصوصى بچه ها را مي خنداند بچه ها نيز صداى امام را تقليد مي كردند و مي خنديدند.

1. بحارأالنوار، ج82، ص22.
2. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج11، ص248.
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سپس از منزل خارج شديم به امام گفتم: موالى من امروز دو چيز براى من شگفت 
انگيز بود؟

آن كــه با صداى مخصوصى بچه ها را مي خندانيديــد و غذاى آن ها را خود بر دوش 
حمل كرديد.

حضرت فرمود: اولى براى رســيدن به پاداش بود و دومي براى آن بود كه وقتى وارد 
خانه يتيمان شدم آن ها گريه مي كردند خواستم وقتى خارج مي شويم آن ها هم سير باشند 
و هم خندان. 1 حضرت بر احواالت جوانان نيز دقت داشــت روزي امام در كوفه جواني را 
ديد كه مشــغول خواندن شــعر و آوازهاي آلوده و هرزه است حضرت به او فرمود: با چه 

چيزي صفحه و دفتر وجود خود را پر مي كني.

   760 ـ راهنماي راه ها   

از اميرالمؤمنين على7 نقل شــده است كه وقتى از آن حضرت دربارة شخصى كه 
بارها گناه كرده و توبه مى نمايد و باز گناه مى كند و توبه مى كند سؤال كردند؟

امام فرمود: خدا او را مى بخشد )هرچند باز هم توبه را تكرار كند(. 
پرسيدند: تا چه زمانى خدا او را مى بخشد؟ 

امام فرمود: تا زمانى كه شيطان خسته و ناتوان شود.2
و در روايتى ديگر اســت كه جابربن عبداهلل انصارى از امام سؤال كرد يا على شب را 

چگونه صبح كردى؟
حضــرت فرمود: با نعمــت و فضل خدا صبح كردم در حالى كــه از برادر دينى خود 

ديدارى نكرده و مؤمنى را نيز شاد نكرده است. 
جابر پرسيد: آن شاد كردن در چيست؟ 

امــام فرمود: اينكه از برادر خود اندوهى را بزدايد يــا قرضى را از جانب او بپردازد يا 
نيازى از او را برطرف سازد.3

1. كشف اليقني، ص136.
2. مجمع البیان، ج 3، ص 22. 

3. امالی طوسی، ص 640. 
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   761 ـ روش تربيت كودك   

براى امام علي7 چند مشك عسل به عنوان بيت المال آوردند پس از چند روز وقتى 
امام خواست آن را تقسيم كند متوجه شد كه عسل يكى از مشك ها دست خورده است.

قنبر را فرا خواند پرسيد: عسل را چه كسى برداشته است؟
قنبر گفت: يكى از بچه ها مقدارى از سهميه عسل شما را برداشت.

امام در اينجا دو كار مهم انجام داد كه از نظر تربيتى بســيار قابل توجه اســت اول 
اين كــه كودك را تربيت كرد دوم آن كه مقدارى پول بــه قنبر داد و فرمود: برو در بازار 

عسل خريدارى كن و بياور تا بچه ها بخورند. 1

   762 ـ شيرى در ميدان جنگ   

اميرالمؤ منين علي7 پس از اتمام حجت با شورشــيان بصره و بردبارى در آغاز نبرد 
وقتى دشــمن جنگ را آغاز كرد زره خود را پوشيده و پيشاپيش سپاه خود به قلب دشمن 

زد و حمالت شديدى كرد به گونه اى كه دشمن چون روباه از مقابلش مي گريخت.
چند بار شمشــير امام7 خم شــد كه به ناچار به خيمه برگشت تا آن را اصالح كند 
اصحاب و فرزندان و مالك اشــتر به امام عرض كردند: يا على! حمالت به دشــمن را به 
ما واگذار، ولى امام7 پاسخ نمي داد و دوباره حمله مي كرد، و صف هاى ناكثين را درهم 

مي شكست.
اصحاب اصرار كردند كه: اگر به شما آسيبى برسد اين دين در خطر مي افتد.

حضرت در پاسخ به آن ها فرمود: »والله ما اريد مبا ترون االوجه الله و الدار االخرة؛ به 
خدا سوگند آنچه را مي بيند به خاطر خدا و آخرت است« 2

   763 ـ تاكتيك نظامي    

وقتى كه ســپاه امام علي7 به اطراف شــهر بصره رسيد در آنجا اردو زد تا وفاداران 
علي7 از قبايل گوناگون به لشــكر امام بپيوندند بسيارى از سران قبايل و بزرگان كوفه 

و بصره با اميرمؤمنان7 مالقات كردند.

1. كشف الغمه، ج1، ص234.
2. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج1، خطبه13.
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روزى اخنف بن قيــس با خويشــاوندان خود خدمت امام رســيد و پس از گفتگوهاى 
فراوان به امام گفت:

»قوم و قبيله من بدرســتى حقيقت را نمي شناســد، اگر بخواهم آن ها را براى كمك 
در اين جنگ بياورم دويســت سوار بســوى تو خواهند آمد. اما اگر من و طرفداران شما 
به خانه هايمان بازگرديم و در جنگ با شــما نباشيم مي توانيم شش هزار شمشير زن را از 
تو دور نگه داريم حال چه كنم؟ دويســت مرد به كمك بياورم؟ يا شش هزار شمشير را 

از تو دور سازم؟ امام فرمود: شمشير را از من بازدارى نيكوتر است به خانه ات بازگرد.« 1

   764 ـ غذا و لباس ساده امام   

يكــى از ياران امام علي7 نقل مي كند، يك شــب هنــگام افطار خدمت حضرت 
علي7 رفتم، حضرت به من فرمود: بر خيز و با حســن و حســين8 همسفره باش، 
آن گاه امام به نماز ايستاد، وقتى نماز امام به پايان رسيد. ظرف در بسته اى را جلوى امام 
گذاشتند، بگونه اى درب غذا بسته شده بود كه ديگرى نتواند آن را باز كند، امام در ظرف 
غــذا را باز كرد و نان جــو را در آورد و تناول فرمود: او مي گويد: به امام عرض كردم: يا 

على! شما سابقه بُخل نداشتيد چرا غذاى خود را اينگونه پنهان و مخفى مي كنيد؟
امام فرمود: اينكار از روى بُخل نيســت بلكه نمي خواهم فرزندانم از روى دلســوزى 
چيزى )مانند روغن يا دوغ( به اين غذا اضافه كنند، عرض كردم: مگر حرام است؟ فرمود: 
نه اما رهبر شايسته بايد در خوراك و لباس، مانند فقيرترين افراد جامعه خود زندگى كند 

تا الگوى بينوايان باشد و آنان مشكالت و ندارى خود را بتوانند تحمل كنند. 2
همچنين شخصى در كوفه مركز خالفت حضرت وقتى لباس هاى امام علي7 را كم 

قيمت و ساده و وصله دار ديد با تعجب به امام نگريست و گفت:
چرا لباس شما وصله دار است؟

امام به او فرمود: »يخشع له القلب و تذل به النفس و يقتدى به املؤ منون«
لباس وصله دار دل را خاشع و نفس اماره را خوار مي كند و الگوى مؤمنان مي شود. 3

1. ناسخ التواريخ زندگي عيل7، ج1، ص124.
2. ينابيع املوده، ص176.

3. رشح نهج البالغه، خوئي، ج21، ص152.
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   765 ـ سادگى منزل و زندگى   

ســويد مي گويد: روزى خدمت امام علي7 رسيدم ايامي كه همه مردم با امام بيعت 
كرده بودند و او امام و خليفه مسلمين بود آن حضرت را ديدم كه بر روى حصير كوچكى 

نشسته و چيز ديگرى در آن خانه وجود نداشت.
ســويد مي گويد: عرض كردم: يا اميرالمؤ منين! بيت المال مسلمين در اختيار شماست 
فرشــى براى اتاق هاى خود تهيه نماييد مي بينم كه در خانه شما فرشى جز حصير وجود 

ندارد.
امام فرمود: اى سويد! كسى كه در راه است و در مسافر خانه اى كه زود از آنجا منتقل 
مي شــود )دنيا(، ابزار و وســايل فراوانى براى آنجا تهيه نمي كند ما به زودى از اين دنيا 

مي رويم و به خانه آخرت رهسپار مي گرديم چرا فرش هاى قيمتى تهيه كنيم .1
البتــه اين ســادگى در تمامي ابعاد زندگى حضرت بارز بود بهترين غذاى امام شــير 
شــتر بود كه ميل مي كردند و گوشت بســيار كم مي خوردند، غذاى امام را فرزندان و يا 
همســران و دوستان حضرت نمي توانستند بخورند، پس از جنگ جمل وقتى حضرت در 
كوفه مســتقر شد و كوفيان قصر سفيدى را براى امام بنا كردند حضرت در پاسخ به اين 
كار آن ها فرمود: من حاضر نيســتم ديوار خانه ام از ديوار منازل بيچارگان باالتر و خانه ام 

از خانه مستمندان بهتر باشد. 2
ايــن وضع زندگى امام متقين علي7 اســت و در آنجايى كه دخترش ام كلثوم نان 
جوي خشك را در سفره پدرش ديد اشكش جارى شد در اوايل زندگى خود، امام شب ها 
بر روى پوســتى مي خوابيد كه در روز از همان پوســت براى علوفه دادن به شــتر خود 
استفاده مي كرد تمامي  سرمايه بيت المال مسلمين كشور اسالمي در اختيار او بود اما خود 
با مقــدارى آرد و آب افطار مي كرد، بنا به روايتى از امام صادق7 علي7 هميشــه از 

دسترنج خود ارتزاق مي كرد نه از بيت المال. 3

1. انوار نعامنيه، ص19.
2. امام عيل7، جورج جورداق مسيحي، ج1.

3. الغارات، ج1، ص82.
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   766 ـ در انتظار فرشتگان الهى هستم   

عبداهلل عنوى مي گويد: در جنگ جمل علي7 را ديدم كه جنگ را شــروع نمي كند 
و گويا انتظار چيزى را مي كشــد فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند: يا اميرالمؤ منين! 
دشــمن تعدادى از سربازان ما را با تير زده و به شهادت رسانده چرا دستور حمله را صادر 

نمي كنيد؟
امام فرمود: اى مردم! من در انتظار نزول فرشتگان آسمان مي باشم، زيرا رسول خدا9 
مرا به اين مطلب بشــارت داده است لذا تا فرشــتگان الهى نازل نشوند، دستور جنگ را 

نخواهم داد.
مدتى گذشــت و ما در انتظار بوديم كه ناگاه، نسيمي خوشــبو از عطر عنبر وزيد، با 

اين كه زره بر تن و كاله خود بر سر داشتم خنكى آن را احساس مي كرديم.
اينجا بود كه امام برخاست و زره خود را پوشيد و آماده جنگ شد من جنگى را بر فتح 

و پيروزى اين چنين نزديك نديده بودم. 1

   767 ـ سرزنش كسانى كه به جنگ نيامدند   

اميرمؤمنــان7 پس از پايان جنگ جمل وارد كوفه شــد و در منزل جعدة بن هبيرة 
)پســر ام هانى خواهر امام علي7( استقرار يافت بزرگان كوفه يك به يك به ديدار امام 

مي آمدند.
سليمان بن صرد خزاعى در جنگ شركت نداشت وقتى وارد محضر امام شد آن بزرگوار 

او را سرزنش كرد و فرمود:
اى ســليمان! دچار شك و شبهه شــدى و از يارى ما سرباز زدى؟ چرا از يارى كردن 
اهل بيت پيامبر9 خوددارى نمودى؟ ســليمان عذرهاى فراوان آورد آن گاه با نگرانى به 
مســجد جامع خدمت امام مجتبى7 رفت تا به واســطه آن بزرگوار، علي7 را از خود 

خشنود گرداند. 2

1. تحفه املجالس، ص148.
2. ناسخ التواريخ، ج1، ص215.
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   768 ـ رابطه قاضى با مردم   

ابواالســود دوئلى مردى شاعر سياستمدار و اديب بود كه علم نحو را با راهنمايى امام 
علــي7 تدوين كرد و قــرآن را اعراب گذارى و نقطه چين نمــود و در دوران حكومت 
عمر بن خطــاب به بصره هجرت كرد و در عصر حكومت عمر بن عبدالعزيز در ســن 85 

سالگى در گذشت.
او با اين كه از ارادتمندان قطعــى حضرت علي7 بود، تنها قاضى حكومت علي7 
بود كه در همان روزهاى اول قضاوت خود توســط امام عزل شد، چون فرمان عزل خود 
را از طرف علي7 دريافت كرد، خدمت امام آمد و گفت: به خدا قســم نه خيانت كرده ام 

و نه به خيانت متهم شدم چرا مرا عزل كردى؟
امام در پاســخ فرمود: درست مي گويى تو مردى امين و با ايمانى هستى، اما بازرسان 
من اطالع داده اند كه چون طرفين دعوى به محكمه پيش تو مي آيند تو بلندتر از ايشان 

سخن مي گويى و درشتى در گفتار دارى. 1

   769 ـ مظهر عدل الهى   

شيخ طوســى نقل مي كند كه: مردى به عنوان مهمان بر امام علي7 وارد شد چند 
روزى از طرف امام7 پذيرايى شد. اما او نگفت كه با شخصى دعوا كرده و در فالن روز 
بايد محاكمه شــود. وقتى امام از اين ماجرا آگاه شد، چون بايد قضاوت مي كرد و عدالت 
را نســبت به طرفين دعوا رعايت مي نمود به مهمان خود فرمود: »اخصم انت؟ آيا براى 

محاكمه و خصومت آمدى؟
او پاســخ داد آرى، امام فرمــود: تحول عنا، ان رسول الله9 نهى ان يضاف خصم اال و 
معه خصمه، اكنون از مهمانى ما خارج شو، زيرا پيامبر خدا9 از پذيرايى كردن از طرفين 

دعوى نهى فرموده است.« 2

   770 ـ دعواى عبد و موال   

روزى برده اى بر ارباب و موالى خود شــوريد و او را گرفت و مدعى شد كه او ارباب 

1. معامل القربه، ص203.
2. تهذيب االحكام، شيخ طوسي، ج6، ص226.
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اســت. هر چه اطرافيان ســعى كردند با نصيحت و ســوگند، حتى تهديد غالم را از اين 
رفتارش باز دارند نتوانستند، او همچنان در ادعاى خود محكم و راسخ بود و هر دو آن ها 

ادعا داشتند كه موال هستند و برده نمي باشند.
ايــن ماجرا را بــراى حل اختالف به علي7 رســاندند علي7 با اســتفاده از علم 

روانشناسى اين مشكل را حل كرد.
حضرت به هر دو آن ها فرمود: تا رو به ديوار بايســتند و سر به ديوار بگذارند و در آن 
حالت آن ها را نگه داشــت، آن گاه به قنبر فرمود: )با يك صحنه ســازى( شمشير خود را 

از غالف بركش. قنبر گفت: آماده ام يا على! آن گاه حضرت فرمود: گردن غالم را بزن.
در اين هنگام آن كس كه غالم بود بى اختيار، خود را از ترس كنار كشــيد و دعواى 

موال و عبد خاتمه يافت.1

   771 ـ عفو و بخشش بخاطر قرآن   

روزى از روزهاى حكومت امام علي7 شــخصى خدمت امام آمد و اعتراف به دزدى 
كرد، امام به او فرمود: حد دزد قطع دست است. آيا باز هم اعتراف مي كنى؟

او بار ديگر به جرم خود اعتراف كرد. امام پرسيد: »اين اراك شابا الباس بهيئتك فهل تقراء 
شيئا من القرآن« يعني: من تو را جواني مي بينيم كه ظاهري بي عيب و آراســته داري آيا 

چيزى از آيات قرآن را در حفظ دارى تا قرائت كنى؟
گفت: آرى، سوره بقره را حفظ كرده و مدام آن را قرائت مي كنم.

امام فرمود: برو دســت تو را به بركت ســوره بقره بخشيدم. »فقد وهبتك يدك لسورة 
البقره« اشــعث بن قيس كه مــردى منافق و از پليدان روزگار امام علي7 اســت به آن 

حضرت اعتراض كرد و گفت: آيا حدود الهى را تعطيل مي كنى؟
امام فرمود: تو از حكم اين مســأله چه مي داني؟ هر گاه براى جرمي  شــاهد و دليل 
اقامه شد، امام بايد حد الهى را اجرا كند، اما اگر مجرمي  خود اعتراف كرد اين كار با امام 

1. خصايص االمئه، شريف رضي، ص86.
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اســت؛ مي تواند عفو كند و مي تواند حد الهى را جارى سازد. 1 امام علي7 براي كساني 
كه قرائت قرآن مي كردند دوهزار، دوهزار، مقرري و حقوق تعيين فرمود. 2

   772 ـ ابومسلم در آخرالزمان  

اعمش روايت مي كند كه ما در جنگ صفين با علي7 بوديم و شاميان ميمنه )يعني 
طرف راست( ســپاهيان عراق را در هم شكستند و عراقيان پا بفرار گذاشتند مالك اشتر 
بر عراقيان بانگ زد و فرياد بر آورد تا آن ها را به سوي معركه و ميدان جنگ باز گرداند.

در اين ميان اميرمؤمنان7 زمزمه اي آغاز نمود و در حالي كه روي ســخنش با اهل 
شام بود فرمود: يا ابامسلم خذهم، يعني؛ ابومسلم آنان را بگير.

و اين سخن را سه بار تكرار فرمود:
مالك اشــتر عرض كرد: يا اميرالمؤمنين مگر ابومســلم در ميان ســپاه شام نيست 

)ابومسلمي كه ظاهراً در سپاه شام بوده است( كه شما اين چنين مي فرماييد؟
حضرت در پاســخ مالك فرمود: اي مالك منظور من از ابومســلم آن مردي كه در 
آخر زمان از مشــرق خروج مي كند و خداوند بوسيله او اهل شام را به هالكت ميرساند و 

سلطنت بنى اميه را از دستشان خارج مي سازد و زوال حكومت بنى اميه بدست اوست. 3

   773 ـ شعارها در ميدان جنگ   

در صدر اسالم توسط پيامبر9 فرهنگ شعار دادن در جنگ در جامعه اسالمي جارى 
شد، در  جنگ حضرت علي7 با سپاه منحرف و جهنمي  جمل ؛ عايشه در ميان سپاه خود 

فرياد  مي زد : »فامنا يصري االحرار.«
علي7 با صداى بلند به ســپاهيانش فرمود: در پاسخ او بگوييد: »يا منصور امت« و 

سپاهيان امام7 فرياد مي زدند: يا محّمد؛ »يا حم ال يبرصون.«
لشكر عايشه فرياد مي زد: »يا لثارات عثامن!!!«

1. استبصار شيخ طويس، ج4، ص252؛ كايف، ج7، ص260.
2. حضرت به جهت تشــويق و سوق دادن جامعه به سمت قرآن اين حركات قرآني را انجام مي دادند )كنزالعامل 

ج2، ص339(
3. بحارأالنوار، ج41، ص31.
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لشكريان امام با صداى بلند پاسخ مي دادند. »اللهم انرصنا عىل القوم الناكثني«.1
حضرت در فرمايشــي مي فرمايد:... چه كشــيدم از اين امت از تفرق آن ها و پيروي 
ايشان از پيشــوايان گمراه و دعوت كنندگان به سوي آتش، هيچ خانواده پيغمبري  نديد 
آنچه را كه ما بعد از پيغمبر ديديم و خدا كمك كار ما اســت بر ضرر هر كس بر ما ظلم 

كرده )و ال حول و ال قوة اال بالله العيل العظيم(. 2

   774 ـ زندانى بدكاران در حكومت علي 7   

زندانى شدن مجرمان در عصر حكومت علي7 يكى از كيفرهايى بود كه مي توانست 
در مواردى كارگشا باشد در اين نوشته به گوشه هايى از اين روش اشاره مي شود:

بعضى موارد حبس در مورد خيانت هاى ادارى بوده است كه از آن جمله مسؤ ول بازار 
اهواز به نام »ابن هرقه« مرتكب خيانتى شــده بود. امام در نامه اى به رفاعة بن شداد بجلى 
)قاضى و والى اهواز( نوشتند كه ابن هرقه را از كار بركنار كند و او را به حبس اندازد و هر 
روز جمعــه او را از زندان بيرون آورده و تازيانه به او فرود آرد و در بازارها او را بگرداند و 
در زندان به  شكل خوار و ذليل زندگى كند، و پاهاى او بسته باشد و فقط به هنگام اداى 
نماز او را باز كند و هيچ كس با او در زندان تماس نگيرد و اگر كســى چنين كرد و به او 
تلقين نمود و اميد داد تماس گيرنده با تازيانه تعزير شــود و شــبآن گاه، زندانيان از داخل 
زندان بيرون برده شــوند و به محوطه آزاد آورده شــوند اما او از چنين امكانى بهره نبرد 
مگر ترس تلف شــدن او باشد...3 و امام در مواردى ديگرى مثل خيانت هاى مالى واليان 

خود »منذربن جارود؛ يزيد بن حجيه التيميي« نيز دستور دادند كه آنان را به زندان اندازند. 4

   775 ـ توبيخ فرمانده اى ضعيف   

مسيب بننجية الفزارى از سوى امام مسؤ ول شد، تا با دو هزار نفر از قبيله همدان براى 
سركوبى عبداهلل بن سعدة حركت كند دو لشكر با يكديگر برخورد كردند و عبداهلل بن سعدة 
عقب نشــينى كرد و در منطقه تيمأ تحصن نمود و لشــكريان مسيب گرد محل استقرار 

1. ناسخ التواريخ، ج1، ص162.
2. يايت عيل الناس زمان.

3. دعائم االسالم، ج2،ص532.
4. الغارات، ج2 / رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج4.
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عبداهلل بن ســعدة را محاصره كردند، شبآن گاه متحصنان توانستند از قلعه بيرون روند و به 
شــام بگريزند، پس از بازگشت، امام فرمانده خود را مورد عتاب قرار داد و چند روزى او 
را در زندان جاى داد. ســپس او را آزاد كرد و مســؤ وليت اخذ صدقات در كوفه را به او 

واگذار كرد. 5

   776 ـ برخورد امام با جاسوسان   

امام در حكومت 5 ســاله خود، از مســأله جاسوسان دشمن غفلت نمي كرد، به عنوان 
نمونه »معقلة بن هبيره« پس از فرار به سوى معاويه براى برادر خود )نعيم بن هبيره( نامه اى 
نوشــت و به او اطالع داد كه با معاويه، ســخن گفته است و زمينه امارت و... را براى او 
فراهم ســاخته است. معقله، اين نامه را توسط يكى از نصرانيان بنى تغلب براى برادرش 
فرســتاد، اين نصرانى دستگير شد و او را به حضور امام آوردند، حضرت دستور دادند كه 
دســت نصرانى را قطع كنند و او هم در اثر آن در گذشت. 6 عبدالرحمن بن مسيب خزاري 
مامور مخفي امام علي7 در شــام بود به حضور امام علي7 آمد و عرض كرد: يا علي 
هنگامي كه خبر شهاد ت  محمّد ابن ابي بكر به مردم شام رسيد معاويه خبر شهادت محّمد 
را بر منبر اعالم كرد من هرگز مردم شــام را چنين شــادمان نديدم كه از خبر شــهادت 

محّمد خوشحال شدند.
علي7 به او فرمود: ولي بدان كه اندازه ناراحتي ما به اندازه شــادي مردم شام بلكه 
به مراتب بيشــتر است اندوه و حزن ما در شــهادت محّمد به اندازه شادي  شاميان است 
چرا كه آن ها دشمني را از دست دادند و ما دوستي را، او دوست حق و دشمن باطل بود.

   777 ـ تبعيد متخلفان توسط امام   

تغيير اجبارى محل سكونت از مواردى بود كه امام بارها از آن استفاده كردند از جمله:
تبعيد قبيله غثى و قبيله باهله است، اين دو قبيله در كوفه زندگى مي كردند و با امام و 
حكومت حضرت ناسازگارى نشان مي دادند امام در مكالمه اى به آن فرمودند »يا معرش باهله 
اشهد الله انكم تبغضوىن؛ اى طائفه باهله! خدا گواه است كه شما مرا دشمن خود مي داريد«

5. تاريخ يعقويب، ج2، ص197.

6. كامل ابن اثري، ج3، ص371.
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ايــن دو طايفه از شــركت در جنگ صفين نيز خوددارى كردنــد و در كوفه به فتنه 
انگيزى مشغول شدند از اين رو امام سهميه بيت المال آنان را پرداخت كرد، سپس به آنان 

سه روز مهلت داد تا از كوفه خارج شوند و در منطقه ديلم سكونت گزينند. 1
امام يكى از كسانى را كه از حكومت فاصله گرفت و حاضر به همكارى و جهاد نشده 
بود به مدائن تبعيد كرد. همچنين در ارتباط با شــخصيت بحث انگيز عبداهلل بن سبا نقل 
شده است كه بعد از آن كه از حبس رها شد امام از او تعهد گرفتند كه در كوفه نماند او 

گفت: كجا بروم؟ امام مدائن را براى او تعيين كردند. 2

   778 ـ برخورد با مرتدان   

در دوره خالفت امام علي7 ارتدادهايى رخ داد حضرت در كيفر آنان به شــيوه هايى 
خاص برخورد كردند. گفته شــده است كه جمعى در كوفه مرتد شدند. امام آنان را كشت 
و سپس دستور داد آن ها را بسوزاند. 3 و در نقل ديگرى مي خوانيم كه مردى از مسلمانان 
نصرانى شــد و امام از او خواســت كه توبه كند و او نپذيرفت حضرت موى او را گرفت. 
ســپس به مردم گفتند كه او را لگدمال كنند، و مردم نيز چنان كردند تا او هالك شــد، 
همچنين زن نصرانى كه مسلمان شده بود مجدد در ازدواج با مرد نصرانى خود بازگشته 

بود. امام فرمودند:
»انا احبسها حتى تضع ولدها الذى ىف بطنها فاذا ولدت قتلتها؛« زن را محبوس مي كنم 

تا وضع حمل كند سپس او را خواهم كشت . 4

   779 ـ نحوه برخورد با مجرمان خيانتكار  

جريربن عبداهلل بجلى اولين سفير امام علي7 به سوى معاويه بود كه پس از بازگشت 
از امام فاصله گرفت و در قرقيســا سكونت گزيد، حضرت به محل سكونت اين خيانتكار 
رفت و خانه او را خراب كرد و آن را آتش زد. سپس به خانه ثويربن عامر رفت، او از اشراف 
كوفه بود كه به جريربن عبداهلل بجلى ملحق شده بود، امام خانه او را نيز سوزاند و خراب 

1. الغارت، ابواسحاق ثقفي، ج1، ص119.
2. تهذيب، ج10/ اصول كايف، ج2 / االستبصار، ج4،ص200.

3. تهذيب، شيخ طوسي، ج10.

4. تهذيب، شيخ طوسي، ج10.
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نمــود 1 تخريب خانه مجرمان در دوره حكومت امام علــي7 به اين موارد محدود نبود 
يكى از كارگزاران امام به نام معقلة بن هبيره تخلف مالى نمود و براى گريز از مجازات به 
معاويه پناه برد، امام دستور داد خانه او را خراب نمايند. 2 و همچنين حنظله بن ربيع معروف 
بــه حنظله كاتب وقتى از امام فاصله گرفــت و در جنگ صفين به يارى امام نيامد، امام 

فرمان داد تا خانه او را خراب كنند. 3

   780 ـ دستور العمل علي7 به محّمدبن ابى بكر   

در مورد كيفيت برگزارى نماز جماعت با مردم و امام امت شــدن و چگونگى رعايت 
احوال مــردم حضرت امير7 به يار وفــادار خود محّمدبن ابى بكــر، زمانى كه او را به 

فرماندارى مصر گسيل مي داشت چنين فرمود:
»انظر صالتك كيف هى؟ فانك امام و ليس من امام يصىل بقوم فيكون ىف صالتهم تقصري 

اال كان عليه او زارهم...« 

اي محّمدبن ابى بكــر! به نمازت بنگر كه چگونه اســت )و با چه كيفيتى آن را به پا 
مي دارى( پس، براســتى تو امام جماعت مسلمين هستى. كسى كه با قومي نماز بگزارد و 
امام آنان باشــد و آن قوم در نمازشان تقصير و يا كوتاهى باشد وزر و وبال آنان برگردن 
امامشان مي باشــد و چيزى از نماز آن مردم كاسته نخواهد شد و هرگاه نمازشان كامل 
باشد، امام جماعت مانند پاداش همان جمعيت را دارا خواهد بود و چيزى از اجر و پاداش 

آن نمازگزاران كاسته نخواهد شد. 4

   781 ـ قدر جوانى دانستن   

در اشعارى منسوب به علي7 مي خوانيم كه فرمود:
عيناى  حتى  توذنا  بـذهاب            شيئان لو بكت الدمأ عليهام  

فقد الشباب و فرقة االحباب            مل يبلغا املعشار من حـقيهام 

اگر چشــم هاى من براى دو چيز تا آنجا اشك بريزند كه تا نزديك به نابودى برسند 

1. بحارأالنوار، ج32، ص382.
2. انساب االرشاف، بالذري، ص417.

3. شرح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج3، ص177.)خداوند در قرآن مي فرمايد: به رسول او خيانت نكنيد(.
4. تحف العقول، ص125.
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يــك دهم حق آن دو را اداء نكرده ام آن دو عبارتند از: از دســت دادن جوانى و فراق و 
جدايى از احباب و دوستان. 1

سعدى در اشعارش مي گويد:
كــهفــرداجـوانـىنـيايـدزپـيـر جـوانــارهطـاعـتامــروزگــير
چهچارهكنونجزتـيممبهخـاك بهغفلتبدادمزدسـتآبپـاك
كهفرصتعزيزاستوالوقتضيف مكنعمرضايعبهافسوسوحيف

و در شعرى ديگر علي7 مي فرمايد:
بر جوانى ام كه از دست رفته گريانم، اى كاش، جوانيم باز مي گشت، و اگر جوانى به 
فروش مي رسيد به فروشــنده آن هر چه مي خواست مي پرداختم، جوانى وقتى در مسير 

رفتن قرار گرفت، جستن و يا برگرداندن آن ميسر نيست . 2

   782 ـ حالت علي 7 در نماز   

نقل شــده اســت هنگامي كه اميرمؤمنان7 داخل نماز مي شــد، »انه كان اذا دخل 
الصالة كان كانه بنأ ثابت او عمود قائم ال يتحرك...« همچون بنايى ثابت و اســتوار و بدون 

تحرك بود. و يا چون عمود ايســتاده بود كه هيچ گونه تحركى نداشــت. و بسا ركوع و 
سجودش طوالنى مي شد و بدن مباركش از بس بى حركت بود كه گاهى مرغى بر پشت 
مبارك حضرتش مي نشست و هيچ كس به جز على بن ابيطالب7 و امام چهارم حضرت 

على بن حسين7 طاقت نداشت مانند رسول خدا9 نماز بخواند. 3

   783 ـ فريب ركوع و سجده كسى را نخوريد   

در وصاياى حكيمانه حضرت امير7 به كميل بن زياد آمد:
»يا كميل! ال تَْغرَتَّ باقواٍم يَُصلُّوَن ُفيطيلُوَن، َو يَُصوُموَن َفُيدا وِ ُموَن و يََتَصدَّ ُقوَن َفَيْحَسُبوَن 

اَنَّهم ُموفَُّقوَن... اى كميل! به اقوامي كه نماز طوالنى مي گذارند و مدام روزه مي گيرند و اهل 

صدقه هستند و گمان مي برند كه آدم هاى موفقى هستند، فريب نخور و شيفته آنان مباش.«

1. ديوان منسوب به عيل7، ص86.
2. ديوان منسوب به عيل7.
3. بحارأالنوار، ج81 ص265.
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)زيرا ممكن اســت كه به اين اوصاف عادت كرده باشــند يا بخواهند عمداً مردم را 
فريب دهند.(

َعىَل  َقْوماً  َحَمَل  اذا  يطاَن  الشَّ اِنَّ  يقوُل:  اللِه9  َرُسول  لََسِمْعُت  باللِه  اُْقِسُم  كميل!  »يا 

يا... اى كميــل! ســوگند بــه خدا از پيامبر خدا9  ِب الَْخْمر َو الرَّ الَْفواِحِش ِمْثِل الزَّنا َو رُشْ

شنيدم كه مي فرمود: شيطان وقتى قومي  را دعوت به فواحش و فجايع مثل زنا و شراب 
خوارى و ريا و ســمعه و آنچه شــبيه اين گناهان است مي نمايد، عبادات شديد و زيادى 
را با طول ركوع و ســجود و خضوع و خشوع پيش آنان محبوب مي گرداند.« وقتى خوب 
آن ها را به دام انداخت آن گاه آنان را دعوت به واليت و دوســتى پيشــوايان جور و ستم 
مي نمايد پيشوايانى كه انسان ها را به آتش دعوت مي كنند و در قيامت يارى نخواهد شد 

و كسى به دادشان نخواهد رسيد. 1

   784 ـ آتش فتنه را خاموش كرد   

معاويــه در عصر حكومت علي7 براى ايجاب آشــوب عبداهلل بن عامر حضرمي  را با 
گروهى به بصره كه يكى از شهرهاى تحت حكومت علي7 بود فرستاد، عبداهلل توانست 
آشــوبى در منطقه درست كند ولى توسط اصحاب و ياران امام در خانه اى محاصره شد، 
نيروهاى امام گرد مقر عبداهلل را گرفتند و خانه را به آتش كشــيدند و خانه و ساكنان آن 
در آتش سوختند زياد بن ابيه )جانشين عبداهلل بن عباس در بصره( پس از سركوبى آشوب 
عبداهلل توســط  جارية بن قدامة، فرمانده لشــكر اعزامي از طرف امام، در نامه اى به امام، 

گزارش وقايع را چنين نگاشت.
» جارية بن قدامة بنده صالح خدا از پيشــگاه تو آمد و با گروه ابن حضرمي  درگير شــد 
و ياران او را ناچار ســاخت كــه در خانه اى از خانه هاى بصره محصور گردند... ســپس 
ابن حضرمي  و يارانشــان كشته شدند و برخى با آتش مردند و گروهى ديوار بر آنان فرود 
آمد و جمعى خانه بر سرشــان خراب شــد و طائفه اى با شمشير از بين رفتند و بعضى از 

آنان توبه كردند و بخشوده شدند.« 2
امام پس از استماع حادثه و خواندن نامه فوق از وضعيت جنگ مطلع شد.

1. بحارأالنوار، ج81، ص229.
2. شرح نهج البالغه، ابن الي الحديد، ج4، ص52.
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   785ـ تسليم امر خداوند   

امام علي 7 فرمود: خداوند به داود نبي 7 وحي نمود:
يا داود!

تو چيزي را اراده مي كني و من چيز ديگري را ولي محقق نمي شود مگر آنچه را كه 
من اراده مي كنم پس اگر به آنچه كه من اراده مي كنم تســليم شــوي آنچه را كه اراده 
كردي عطايت مي كنم و اگر نسبت به آنچه كه من اراده نموده ام تسليم نشوي در آنچه 
اراده نموده  اي  تو را به رنج و مشــقت مي افكنم و در پايان هم محقق نمي شود مگر آنچه 

كه اراده من است. 1

   786ـ امام در برخورد با غالت   

غالت عــده گمراهى بودند كه در زمان علي7، حضرتــش را تا به مرحله الوهيت 
حق  تعالى باال بردند، آن ها وقتى از آن اعتقاد بازنگشــتند امام آن ها را در آتش سوزاند. 2 
و همچنين، روزى مردى خدمت امام آمد كه دو مرد از مســلمانان كوفه را در حالى كه 
بت مي پرستيده اند را ديده بود. امام به گواهى او اكتفا نكرد لذا كسى را فرستاد تا مطلب 
بت پرســتى آن دو نفر را بررســى كند نماينده امام بت پرســتى آن دو مرد را تأييد كرد، 
آن گاه امام آنان را طلبيد و از آنان خواست تا از بت پرستى بازگردند، اما آنان از اين عمل 
خوددارى نكردند. سپس امام دستور داد كه آتشى برافرزند و آنان را در آن آتش بيفكنند 3 
همچنيــن امــام در دوران حكومت خود دو زن را نيز كه روابط غير مشــروع با يكديگر 

داشتند را در آتش سوزاند. 4

   787 ـ تنبيه هوس باز   

روزى مردى نصرانى كه تازه مســلمان شــده بود، او را با گوشت خوك بريان شده 
دستگير كردند او را نزد امام علي7 آوردند. امام پرسيد كه: چرا چنين عملي كرده است؟

1. كليات احاديث قديس، ص189.
2. تهذيب، ج10، ص183.

3. من ال يحرضه الفقيه، ج3، ص91.
4. استصبار، ج4، ص230.
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او در پاسخ گفت: من مريض بودم و براى مداوا از آن مي خواستم استفاده كنم.
امام در نهايت اظهار داشــت كه اگر خوك اســتفاده مي كردى بر تو حد مي زدم، اما 

اكنون چنان ضرباتى بر تو فرود آيد كه ديگر ياد اين عمل را ننمايى. 1

   788 ـ خدا شهادت را نصيبت كند  

بعــد از غارت گري ضحاك در منطقه قطقطانه امــام علي7 مردم را فرا خواند تا به 
جنگ او روند. حجر بن عدي در ميان مردم ايستاد و عرض كرد:

اي اميرمؤمنان خداوند هر آنكس از اقوام مرا كه خواهان نزديكي به تو نيســت را به 
بهشت نبرد...

ســپس افزود: افرادي با خلوص را همراهم كن تا با حســن تدبيرت مرا ياري كني و 
خداوند حامي انســان و خانواده اوست. شيطان از دل بيشتر مردم جدا نمي شود تا آن گاه 

روحشان از پيكرشان جدا شود.
چهره امام علي7 از اجابت حجر و سخنانش از شادي برافروخته شد و او را تحسين 

كرد و فرمود: خداوند تو را از شهادت محروم نكند .2

   789 ـ تأخير در اجراى الهى   

در حكومت امام علي7 حضرت در شــرائطى اجــراى حدالهى را براى متخلفان به 
تأخير مي انداخت، از امام نقل شده است: »ال اُقيُم َعىل َرُجٍل َحّداً ِباَْرِض الَْعُدوَّ َو َحتى يَْخُرَج 
؛ در سرزمين دشمن به كسى از، سپاهيانم حد  ِمْنها َمخاَفَة اَْن تَْحملَُه الَْحميُة َفيلْحَق ِبالَْعُدوِّ

را اجرا نخواهم كرد )تا زمان خروج از منطقه دشمن( تا مبادا )اينكار( او را به آن وا دارد كه 
به دشمن پناه ببرد.« 3 و در مورد ديگرى مردى را خدمت امام آوردند كه مستحق حد بود، 
ُرُوه َحتى يَْرَاَ ال تُْنكَاْ  اما آن مرد مريض بود و بدنى پر جراحت داشــت لذا امام فرمود: »اَخِّ
ُقرُ وُحُه عليه َفيُموَت و لِكْن اِذا بََرأ َحَدْدناُه؛ اجراى حد را به تأخير اندازيد تا مبادا از ســرباز 

شــدن جراحات )در اثر حد( مرگش فرا برسد، لكن پس از بهبودى او را حد خواهيم زد. 4

1. دعائم االسالم، ج2، ص483.
2. تاريخ يعقويب، ج2، ص196 / همين دعا را امام در حق مالك اشتر نيز فرمود.

3. تهذيب، ج10/ االستبصار، ج3، ص315.
4. من ال يحرضه الفقيه، ج2، ص55.
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   790 ـ اميرالمؤ منين واقعى   

امام علي7 وقتى بر شورشيان گمراه جمل پيروز شد، روزى ابن عباس را نزد عايشه 
فرستاد تا او را از بصره به مدينه حركت دهد تا در بصره اقامت نگزيند.

عايشــه در آن هنگام در خانه بنى خلف بود، ابن عباس هنگام ورود اجازه خواست اما 
عايشــه اجازه نداد، ولى ابن عباس بدون اجازه وارد منزل او شــد و براى خود زيراندازى 

انداخت و نشست.
عايشه به او گفت: ابن عباس خالف سنت عمل كردى و بدون اذن و اجازه داخل خانه 

من شدى و روى فرش من نشستى.
ابن عباس گفت: ما سنت پيامبر9 را بهتر از تو مي دانيم و اولى هستم به آن، اين ما 

بوديم كه آداب و سنت پيامبر9 را به تو ياد داديم.
اينجا منزل تو نيست، منزل تو همان است كه پيامبر9 تو را در آن ساكن كرده بود 
و از روى ظلم و عصيان خدا و رسول، تو از آنجا بيرون آمدى، پس هر گاه تو به منزلت 
رفتى ما بدون اذن در آنجا داخل نمي شويم و بر روى فرش تو نمي نشينيم، آن گاه گفت: 
اميرالمؤمنين 7 امر فرمود: كه تو به مدينه روى و در خانه خود قرارگيرى، عايشه گفت: 
خدا رحمت كند عمر بن خطاب را كه او اميرالمؤ منين بود، ابن عباس گفت: بخدا ســوگند 

كه اميرالمؤ منين علي7 است. 1

   791 ـ همدم انبياء و اولياء عليست   

روزى حارث حضرت امير7 را ديد كه با حضرت خضر در نخيله 2 نشســته كه ناگه 
طبقى خرما از آسمان براى آن ها نازل شد و آن ها از آن خوردند.

حضرت خضر وقتى خرماها را مي خورد هسته هاى آن را دور مي انداخت ولي حضرت 
امير7 هسته خرماها را در دست خود جمع مي كرد.

حــارث مي گويد: به امام گفتم: كه ايــن دانه هاى خرما را به من ببخش، آن حضرت 
آن ها را به من داد و من نيز آن هســته ها را در زمين كاشــتم و آن ها نخل خرما شــد و 

1. بحارأالنوار، ج32. ص269.
2. محله اي است در كوفه.
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خرمايشان آنچنان پاكيزه بود كه مثل آن را من نديده بودم. 1

   792 ـ دختربچه عاشق   

ابواالسود دئلى از ياران امام علي7 است كه در ركاب آن حضرت در صفين جنگيده 
بود، او از شــعراى اسالم است و قرآن را در زمان زياد بن ابيه اعراب و نقطه گذارى كرده 

است.
يكى از شــيوه هاى معاويه در جذب ياران امام علي7 نسبت به خود، دادن هديه به 
آن ها بود، لذا روزى ابواالسود وقتى در منزل خود نبود، ياران معاويه به در خانه مردم حلوا 
و عسل مي دادند، از جمله به در خانه اسود نيز حلوائى دادند كه دختر اسود آن را گرفت.

اسود وقتى به منزل برگشــت ديد دخترش مشغول خوردن حلو است، گفت: دخترم! 
معاويه اين حلوا را براى ما و امثال ما مي فرستد تا با اين طريق ما را از دوستى اميرالمؤ منين 
علي7 برگرداند دختر 5 ســاله ابواالســود فورا ضمن اين كه معاويه را لعن كرد، رفت و 

دست در حلق خود كرد تا هر چه حلوا خورده است را برگرداند. 2

   793 ـ قضاوتى جامع و كامل   

روزى در دوران خالفت حضرت ســه نفر را به محضر امام آوردند، كه هر سه نفر به 
نحوى در قتل فردى شــركت داشــته اند يكى از آنان مقتول را نگه داشته بود و ديگرى 
او را كشــته بود و شخص سوم در رؤ يت و شناسايى مقتول، آنان را يارى كرده بود. امام 
دســتور دادند كه فرد اخير را نابينا كنند و آن كســى كه مقتول را گرفته بود را به زندان 

بيندازند )تا زمان فوت در آن مكان محبوس باشد( و قاتل را دستور قصاص نفس دادند. 3

   794 ـ عدالت مجسم   

در عهــد حكومت امام علي7 دزدان حرفه اى پديد آمده بودند كه پس از دو مرتبه 
گرفتارى و قطع دست راست و پاى چپ، براى سومين بار به سرقت روى آورده و گرفتار 

1. منتهي االمال.

2. منتهي االمال.
3. دعائم االسالم، ج2، ص409.
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گرديده بودند، امام اين گروه را به زندان افكند و اظهار داشت:
»اىِنِّ اَلْسَتْحيى ِمْن َرىب اَْن اََدَعُه ِباليٍَد يَْسَتْنِظُف ِبها و ال رِْجٍل مَيىْش ِبها اىل حاَجتِه؛ من شرم 

دارم كه كســى را بدون دســت و پا قرار دهم تا از نظافت خود عاجز و امكان رفتن و بر 
آوردن حاجات خود را نداشته باشد.« 1

نمونه ديگرى: نوجوانى بود كه به حد بلوغ نرســيده بود؛ اين جوان مرتكب ســرقت 
گرديده بود. امام دستور دادند كه بخشى از گوشت اطراف انگشتان او را قطع كنند، سپس 

تهديد نمودند كه اگر مجدداً به سرقت رو آورد دست او را قطع خواهند كرد. 2

   795 ـ اولين صحنه مالقات ابن ملجم با امام علي 7   

بعد از اين كه امام علي7 به حكومت رســيد، حبيب بن منتخب را كه فرماندار و والى 
اطراف يمن از جانب عثمان بود را بر رياستش ابقا كرد، و طى نامه اى به او سفارش تقوا 
كرد و از او خواست تا از مسلمانان آنجا بيعت بگيرد، حضرت نامه خود را مهر زد و با يك 
مرد عرب نزد او فرستاد، حبيب وقتى نامه امام را گرفت مردم را به بيعت امام فرا خواند، 
مردم آن ديار نيز اطاعت كردند. آن گاه گفت: من مي خواهم ده تن از ســران و شجاعان 
شما را به جانب آن حضرت روانه كنم، آن ها پذيرفتند. او در ابتدا صد نفر را انتخاب كرد 
و از جمع آن ها هفتاد تن و از هفتاد تن، سى نفر و از سى نفر،  ده نفر را انتخاب كرد و به 
جانب امام فرستاد، بعد از آن كه آن ده نفر به حضور امام رسيدند و به امام تبريك گفتند، 
امام به آ ن ها خوش آمد گفت، در آن جمع ده نفر ابن ملجم )لعنة الله عليه(  حركت كرد و در مقابل 
امام ايســتاد و گفت: سالم بر تو اى امام عادل و بدر كامل، شير بزرگوار، قهرمان دالور، 
ســوار بخشنده، و كسى كه خداوند او را بر بقيه مردم فضيلت داد »صلوات و درود خدا بر 
تو و خاندانت، شــهادت مي دهم كه تو به حق و حقيقت اميرالمؤ منين هستى، و تو وصى 
رســول خدا9 و خليفه او وارث علم او مي باشــى، خداوند لعنت كند كسى را كه حق و 

مقام تو را منكر شود!...
حضرت امير7 به جانب ابن ملجم)لعنة الله عليه( خيره شد و پس از آن به گروه اعزامي  نظر 
كرده آن گاه آن ها را مقرب داشت... حضرت دستور داد كه به هر نفر از آن ها حله اى يمنى 

1. دعائم االسالم، ج2، ص469.
2. االستبصار، ج4، ص248.
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و عبايى عدنى بخشيدند. امام فرمان داد كه آن ها مورد احترام قرار بگيرند.
آن جماعت هنگامي كه حركت كردند ابن ملجم)لعنة الله عليه(   مجدد در مقابل حضرت ايستاد 
و اشــعارى را انشــاء كرد: تو گواه پاك، صاحب خير و نيكى و فرزند شــيران طراز اول 

مي باشى اى وصى محّمد9...« 1

   796 ـ گفتگوى امام علي7 با ابن ملجم)لعنةالله عليه(   

بعد از اين كه ابن ملجم)لعنة الله عليه(   عرض ارادت به امام كرد )در داســتان قبلى ذكر شد( 
امام گفتار او را تحسين كرد و فرمود: اسمت  چيست؟ گفت: عبدالرحمن. حضرت فرمود: 

فرزند چه كسى هستى؟ گفت. فرزند ملجم مرادى)لعنة الله عليه(.
حضرت فرمود: آيا تو مرادى هستى؟ گفت: آرى اى اميرالمؤ منين! حضرت فرمود: »انا 

لله انا اليه راجعون و ال حول و ال قوه اال بالله العىل العظيم«

حضرت مكرر به او نگاه مي كرد و يك دست خود را به ديگرى مي زد و كلمه استرجاع 
را بر زبان جارى مي نمود. بعد فرمود: واى بر تو! آيا تو از قبيله بنى مرادى؟ گفت: آرى در 

اينجا حضرت اين اشعار را خواند:
ُمكاَشَفًة َو اَنَْت ِمَن ااْلَعادى اَنا اَنَْصُحَك ِمنِّى ِبالَْوَداِد     

َعِذيرََك ِمْن َخليلَك ِمْن ُمراٍد اُرِيُد َحياتَُه َو يُريُد َقْتىل     

من تو را به دوســتى نصيحت مي كنم آشكارا و حال آن كه مي دانم تو از دشمنان من 
مي باشى من قصد زنده ماندن او را دارم و او قصد قتل؛ مرا عذر خواه تو دوستت از قبيله 

مراد است. 2

   797 ـ سه بار بيعت گرفت  

اصبغ بن نباتــه مي گويد: وقتى جماعتى از يمن نزد امام وارد شــدند و با آن حضرت 
بيعت كردند. ابن ملجــم )لعنة الله عليه(   هم كه جز آن گروه بود بيعت كرد و بعد از بيعت حركت 
كرد كه برود حضرت او را صدا زد و از او عهد و پيمان گرفت كه بيعت خود را نگســلد، 
او پذيرفت، ســپس تا حركت كرد امام مجدداً براى ســومين بار از او خواست بيعت كند، 

1. بحارأالنوار، ج42.
2. بحارأالنوار، ج42، ص262، باب127.
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ابن ملجــم )لعنة الله عليه(   كه از اين واقعه متعجب شــده بود گفت: نديــدم با ديگران اين گونه 
عمــل كنى، امام به او فرمود: برود اما من نمي بينم كه تو بر آنچه بيعت كردى وفا كنى. 
ابن ملجم )لعنة الله عليه(  گفت از زمانى كه اسم مرا شنيدى از حضورم ناراحت شدى در حالى كه 
به خدا قسم من ماندن با تو و جهاد براى تو را دوست دارم و قلب من دوستدار توست و 

محققًا من دوستداران تو را نيز دوست دارم و با دشمنان تو دشمن مي باشم.
امام تبســمي كرد و فرمود: اى برادر مرادى اگر از چيزى ســؤ ال كنم صادقانه جواب 

مي دهى؟
گفت: بلى اى اميرالمؤ منين!

حضرت فرمود: آيا تو دايه اى يهودى داشته اى كه هر گاه گريه مي كردى تو را كتك 
مي زد و به صورتت سيلى مي نواخت و مي گفت: ساكت شو! زيرا تو از كسى كه ناقه صالح 
را پى كرد شقى ترى و بزودى جنايت عظيمي  را مرتكب خواهى شد كه خداوند به خاطر 

آن بر تو غضب كند و سرنوشت تو آتش جهنم باشد؟
ابــن ملجم)لعنةالله عليه( گفت: اين بوده و ليكن به خدا قســم تو در نزد من از هر كســى 

محبوبترى. 1

   798 ـ ماندن ابن ملجم)لعنة الله عليه(   نزد علي7   

ابن ملجم)لعنة الله عليه(    مدتى در بنى تميم ماند امام به هنگام مراجعت دوســتانش به يمن 
او مريض شــد و دوستانش او را ترك گفته و به يمن رفتند. ابن ملجم )لعنة الله عليه(   چون خوب 
شد نزد  اميرالمؤ منين آمد و شبانه روز از حضرت جدا نمي شد. حضرت خواسته هايش را بر 
آورده مي ساخت و او را گرامي  مي داشت و به منزل خود دعوت مي كرد و در همان حال 

مي فرمود: تو قاتل و كشنده من هستى و اين شعر را مكرر مي خواند:
عذيرك من خليلك من مراد اريد حياته و يريد قتىل     

ابن ملجم)لعنة الله عليه(   مي گفت: اى اميرالمؤ منين اگر مي دانى من قاتل شــما هســتم مرا 
بكش. حضرت مي فرمود: براى من جايز و حالل نيســت مردى را قبل از اين كه نسبت 
به من كارى انجام دهد، بكشــم و يا طبق نقل ديگر مي فرمود: هر گاه من تو را بكشــم 

چه كسى مرا خواهد كشت؟

1. بحارأالنوار، ج42، ص295ـ263.
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  799 ـ عكس العمل ياران امام در قبال ابن ملجم  

شــيعيان و پيــروان امــام علــي7 وقتــى از واقعه مطلع شــدند، مالك اشــتر و 
حارث بن اعور همدانى و ديگران حركت كردند و شمشــيرهاى خود را برهنه نموده گفتند: 
اى اميرالمؤ منين! اين ســگى كه بارها او را اين گونه مخاطب ساختى كيست؟ در حالى 
كه تو امام ما، ولى ما و پســر عموى پيامبر9 ما هســتى. دستور كشتن او را به ما بده. 
حضرت به آن ها فرمود: شمشــيرهاى خود را غالف كنيد! خداوند شما را مبارك گرداند، 
عصاى وحدت امت را نشكنيد آيا مرا اينگونه مي شناسيد كه كسى را بكشم كه نسبت به 

من كارى انجام نداده است؟
بعد از اين صحبت حضرت به منزل خود بازگشــت. اما شــيعيان جمع شدند و آنچه 
شــنيده بودند به هم مي گفتند: آن ها مي گفتند: حضرت علي7 در آخر شــب به مسجد 
مي رود، شــما خطاب امام را به ابن ملجم)لعنة الله عليه( شنيديد و او جز حق چيزى نمي گويد و 
شــما عدل و شــفقت او را ديده ايد! ما مي ترسيم كه اين مرد مرادى امام را ترور كند. لذا 
به فكر چاره افتادند؛ از اين رو تصميم گرفتند قرعه بزنند و طبق آن، هر شب قبيله اى را 
براى حفاظت امام تعيين كنند قرعه در شب اول و دوم و سوم به اهل كناس افتاد، آن ها 
شمشيرهاى خود را شب با خود حمل كردند و به شبستان مسجد جامع رفتند، همين كه 
علي7 از مســجد خارج شد و با اين حالت آن ها را ديد فرمود: چه مي كنيد؟ آن ها ماجرا 
را به اطالع حضرت رســاندند حضرت در حق آن ها دعا كرد و خنديد ســپس آن ها را از 

اين كار نهى كرد. 1

   800 ـ ابن ملجم)لعنة الله عليه( در كوفه   

وقتى حضرت علي7 در اواخر عمر شــريفش و بعد از جنگ نهروان در كوفه مستقر 
شــده بود دســتور داده بود اسامي كسانى را كه وارد كوفه مي شــوند را بنويسند و به آن 
حضــرت بدهند. روزى حضرت صورت اســامي  را مي خواند. ابن ملجــم)لعنة الله عليه( را ديد و 
انگشــت خود را روى اســم او گذاشــت و بعد فرمود: قاتلك الله قاتلك الله! خداوند تو را 
بكشد! خداوند تو را بكشد! ياران حضرت فرمودند: پس چرا او را نمي كشى تو كه مي دانى 

1. معادن الحكمة، ج1، ص355.
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او قاتل توســت؟ حضرت فرمود: خداوند بنده اى را عــذاب نمي كند تا اين كه او مرتكب 
گناه شود. 1

اصبغ بن نباته در آخرين لحظات عمر شــريف امام علي7 در نزد امام حاضر شــد، 
او مي گويد: امام بيهوش شــد. وقتى آن حضرت به هــوش آمد. فرمود: اى اصبغ! هنوز 
نشســته اى. گفتم: بلى، اى موالى من. آن گاه امام فرمود: اى اصبغ! مي خواهى براي تو 

حديث ديگرى بگويم عرض كردم: بلى يا  علي7.
حضرت فرمود: اى اصبغ! روزى پيامبر9 در يكى از راه هاى مدينه مرا ديد در حالى 
كه بســيار غمگين بودم. حضرت به من فرمود: اى ابوالحســن تو را غمگين مي بينم آيا 
مي خواهى حديثى برايت بگويم تا ديگر هرگز ناراحت نشوى. عرض كرد: بلى يا رسول اهلل.

حضرت فرمود: هر گاه قيامت شــود خداوند منبرى را كه از منبر پيغمبران و شهيدان 
بلندتر اســت نصب مي نمايد. ســپس خداوند تو را امر مي كند تا بر منبر بروى و يك پله 
پايين تر از من بايستى، سپس امر مي فرمايد: به دو ملك كه آن ها بنشينند پايين تر از تو، 

پس وقتى ما بر منبر مي رويم خلق اولين و آخرين حاضر شوند.
آن گاه ملكى كه پايين تر از تو نشسته، ندا سر مي دهد. اى مردم! هر كه مرا مي شناسد 
كه مي شناســد، اما هر كه مرا نمي شناسد، بداند كه من نگهبان بهشتم، همانا خداوند به 
من امر كرده كه كليدهاى بهشــت را به محّمد9 بدهم و محّمد9 مرا امر فرموده كه 
آن ها را به على بن ابيطالب7، بدهم پس اى مردم شــما را شاهد مي گيرم در اين مورد، 
سپس نگهبان جهنم كه پايين تر از ملك بهشت است، همانند ملك بهشت، همان گويد 
و عمــل كند. علي7 فرمود: پس من مي گيريم كليدهاى بهشــت و دوزخ را، ســپس 
رســول خدا9 فرمود: يا على! تو متوســل به من مي شــوى و اهلبيت تو متوسل به تو 

خواهند شد و شيعيان تو متوسل به اهلبيت تو مي شوند.
اميرالمؤمنين 7 فرمود: اصبغ! من دســت هاى خود را بر هم زدم و گفتم يا رسول اهلل 
پس ما به ســوى بهشــت مي رويم. حضرت فرمود: به خداى كعبه سوگند بله به بهشت 

مي رويم.
اصبــغ گفت: اين آخرين حديثى بود كه از موالى خود علي7 شــنيدم آن گاه او به 

شهادت رسيد .2

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص374.
2. منتهي االمال.
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   801 ـ آتش غم بر سينه ياران علي7   

محّمد بن حنفيه مي گويد: چون شــب بيســتم ماه مبارك رمضان شد اثر زهر شمشير 
ابن ملجم )لعنة الله عليه( به قدم هاى مبارك پدرم رســيد لذا در آن شب پدرم نماز خود را نشسته 
خواند و به ما وصيت ها كرد تا اين كه صبح شــد پس به مــردم اجازه داد تا به خدمتش 

برسند مردم آمدند و سالم كردند آن گاه حضرت جواب آن ها را داد.
سپس پدرم فرمود: »ايها الناس سلوىن قبل ان تفقدوىن؛ اى مردم بپرسيد قبل از اين كه 
مرا از دســت بدهيد و من در ميان شــما نباشم. ولى سؤ االت خود را كوتاه و سبك كنيد 

كه حال امام شما خوب نيست.«
مردم با شنيدن اين جمله امام به سختى ناليدند.

آن گاه حجربن عدى برخاست و شــعرى چند در مصيبت اميرالمؤمنين 7 انشاء كرد 
چون ساكت شد. امام به او فرمود: اى حجر! چگونه خواهد بود حال تو، كه از تو بخواهند 

و به تو دستور دهند كه از من بيزارى جويى.
حجر عرض كرد: به خدا قسم اگر مرا با شمشير پاره پاره كنند و به آتش عذاب نمايند 
من از تو بيزارى نمي جويم. حضرت فرمود: تو به خير باشى و مؤ فق، خداوند از آل پيامبر 

تو را جزاى خير دهد.
آن گاه پدرم: مقدارى شير طلبيد و اندكى از آن ميل كرد. سپس فرمود: »اين آخر رزق 

و روزى من از دنياست.«
حاضرين به شــدت اشــك ريختند و مــردم جملگى به خروش آمدنــد و بلند بلند 

گريستند...«1

   802 ـ دهانش پر از آتش باد   

مردى پــس از واقعــه هولناك ضربــت خوردن مــوالى مظلومــان علي7، به 
ابن ملجم )لعنة الله عليه( گفت:

»اى دشمن خدا خوشدل مباش كه علي7 بزودى حالش خوب خواهد شد.«
آن ملعون در پاسخ گفت: پس ام كلثوم بر چه كس اين گونه ناله مي كند و مي گريد، 
بر من مي گريد يا بر پدرش على ســوگوارى مي كند. به خدا سوگند! اين شمشير را هزار 

1. منتهي االمال.
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درهم خريدم و با هزار درهم آن را به زهر سيرابش ساختم.
و چنين ضربتى بر على زده ام كه اگر آن ضربه را بين مردم مشــرق و مغرب تقسيم 

كنند همگى آن ها بميرند. 1

   803 ـ سفارش هاى آخر   

علي7 در آخرين لحظات عمر شــريف خود به فرزندان خود فرمود: زود باشــد كه 
فتنه ها از هر طرف رو به شــما آورد و منافقان اين امت كينه هاى ديرينه خود را از شــما 
طلب نمايند و انتقام بگيرند پس بر شــما باد صبر، كه عاقبت صبر نيكو است. سپس رو 
به جانب حسين7 نمود و فرمود: كه بعد از من به خصوص فتنه هاى شما بسيار خواهد 
بود، پس صبر كنيد تا خدا حكم كند. ســپس فرمود: اى ابا عبداهلل! تو را اين امت شــهيد 

مي كنند پس بر تو باد صبر و تقوا در بال.
آن گاه امــام لختى بيهوش شــد، چون به هوش آمد فرمود: اينك رســول خدا9 و 
عمويــم حمزه و برادرم جعفر نزديك من آمدند و گفتند: زود بيا كه ما مشــتاق و منتظر 
توايــم پس ديده هاى مبارك خود را گردانيد و به اهلبيت خود نظرى كرد و فرمود: همه 

شما را به خدا مي سپارم... آن گاه فرمود: بر شما سالم اى فرشتگان خدا...
آن گاه جبين مباركش در عرق نشست و چشم هاى مبارك را بر هم گذاشت و دست 
و پاى خود را به جانب قبله كشيد و گفت: اشهد ان ال اله اال الله وحده ال رشيك له و اشهد 
ان محّمدا عبده و رسوله و با قدم شهادت به سوى جنت خداوند پرواز كرد و اين واقعه كه 

آتشش هنوز در جان هاى شيعيان جارى و جاويد و دائمي است در شب جمعه 21 رمضان 
ســال 40 بود. 2 ابومطر گويد: چون ابن ملجم)لعنة الله عليه( نابــكار و ملعون بر اميرمؤمنان7 

ضربت زد امام حسن7 به حضرت عرض كرد: او را بكشم؟
حضرت امير7 فرمود: نه زندانيش كن، اگر ُمردم او را بكشــيد و هرگاه ُمردم مرا در 

اين پشت در جاي قبر برادرانم هود و صالح به خاك بسپاريد. 3

1. منتهي االمال.

2. منتهي االمال.
3. بحارأالنوار، ج11، ص379.
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   804 ـ قصاص قاتل امام   

ابن ملجم)لعنة الله عليه( در روز 21 رمضان توســط ضربه اى كه امام حســن7 بر حسب 
وصيت پدر بزرگوارشــان كرده بودند آن شــقى را به جهنم فرستاد سپس ام الهيثم دختر 
اســوده نخعى، جسد ابن ملجم)لعنة الله عليه( را خواست تا به او بدهند. آن گاه آتشى بر افروخت و 
جســد كثيف و جهنمي  او را در آتش انداخت، ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده اند 
كه اســتخوان هاى پليد ابن ملجم )لعنة الله عليه( را در گودالى انداخته بودند و پيوسته مردم كوفه 

از آن چاله صداى ناله و فرياد مي شنيدند.
ليكن مســعودى مورخ مشهور مي نويسد: وقتى خواستند ابن ملجم)لعنةالله عليه( را بكشند، 
عبداهلل بن جعفر گفت: او را به من دهيد تا سينه ام راحت شود، آن گاه دست و پاى او را بريد 
و ميخى را در آتش سرخ كرد و در چشمان آن ملعون كرد... سپس مردم ابن ملجم )لعنة الله عليه( 

را گرفته و در بوريا پيچيدند و به آتش كشيدند. 1

   805 ـ چهره ي ناپاك آل زياد را بشناسيد  

زياد بن ابيــه در زمان عمر مورد توجه او بود و در زمان حكومت امام علي7 در هيچ 
يك از جنگ ها به ياري امام نيامد او بعدها بسياري از شيعيان امام را زنداني كرد و يا به 
قتل رساند چندين نفر به زنازاده بودن او در تاريخ شهادت داده اند و قباًل به جهت آن كه 
پدرش معلوم نبود كيســت به نام مادرش خوانده مي شــد »زياد بن سميه« او مورد لعن و 
نفرين امام حســن7 قرار گرفت او مردم كوفه را جلوي در كاخ حكومتي گرد مي آورد و 
آنان را به لعن امام علي7 وا مي داشــت و هر كس كه خودداري مي كرد او را مي كشت 
همچنين پسري داشت به نام عبيداهلل بن زياد كه بعدها قضيه اسف بار عاشورا را به وجود 

آورد. 2 و يكي از بهترين ياران علي7 را به نام جويرية به شهادت رساند.

   806 ـ چگونگى غسل امام علي7   

محمّد حنفيه مي گويد: چون برادرانم مشــغول غســل پدر شدند. امام حسين7 آب 
مي ريخت و امام حسن7 غســل مي داد و احتياجى به اين نبود كه كسى بدن مطهر و 

1. منتهي االمال.
2. تاريخ دمشق، ج19، ص202 -203.
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معطر پدرم را جا به جا كند، بلكه بدن پدرم هنگام غسل، خود از اين سو به آن سو مي شد 
و بويى خوشتر از مشك و عنبر از بدن مطهرش به مشام مي رسيد، چون كار غسل تمام 
شد. امام حســن7 فرمود: اى خواهرم! حنوط جدم رسول خدا9 را بياور. آن گاه زينب 
)سالم اهلل عليها( حنوط باقى مانده اى كه سهم امام بود را آورد و آن همان كافورى بود كه 

جبرئيل آن را از بهشت براى پيامبر9 و فاطمه 3 و امام علي7 آورده بود.
وقتى حنوط پدرم را باز كردند، شــهر كوفه از بوى خوش آن معطر شد، آن گاه پدرم 
را در پنج جامه كفن كردند و در تابوت نهادند و بر اســاس وصيت پدرم حســنين: عقب 
تابوت را برداشتند و جلوى تابوت را )جبرئيل و ميكائيل همرزمان امام در ميادين جنگ( 
برداشــتند و به جانب نجف شتافتند. بعضى از مردم مي خواستند به دنبال تابوت آيند كه 
امام حســن7 آن ها را به مراجعت فرمان داد، و برادرم امام حســين7 مي گريست و 
مي گفت: ال حول و ال قوة اال بالله العىل العظيم؛ اى پدر بزرگوار، پشت ما را شكستى؛ من 

گريه را به جهت تو آموخته ام. 1

   807 ـ همه در بحر غم موال   

محمّد حنفيه مي گويد شــبى كه تابوت پدرم را از كوفه به نجف حركت مي داديم، به 
خدا ســوگند مي ديدم كه جنازه آن حضرت بــر هر ديوار و يا خانه اى و يا هر درختى كه 
مي گذشــت آن ها خم مي شدند و خشوع مي كردند وقتى تابوت به موضع قبر رسيد، فرود 
آمد و امام حسن7 با جماعت همراه بر آن حضرت نماز خواندند و هفت تكبير گفت، و 
بعد از نماز جنازه را برداشــتند و آن موضع را حفر كردند كه ناگاه قبر از پيش ســاخته اى 
نمايان شد و چون خواستند پدرم را داخل قبر نمايند 2 صداى هاتفى را شنيدم كه مي گفت: 
داخل كنيد او را به سوى تربت طاهر كه حبيب به سوى حبيب خود مشتاق گرديده است، 
و نيز منادى صدا زد كه: حق تعالى شما را صبر نيكو كرامت فرمايد در مصيبت سيد شما 

و حجت خدا بر خلق خويش. 3

1. منتهي االمال.
2. امام باقر7 مي فرمايد: حضرت اميرالمؤمنين7 را پيش از طلوع دفن كردند.

3. منتهي االمال.
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   808 ـ دختر يتيمي از علي 7 مي گويد:  

ابن شهر آشــوب روايت كرده اســت از عبدالواحد بن زيد كه مي گويد: گرد خانه كعبه 
مشــغول طــواف بودم دختــرى را ديدم كه براى خواهر خود ســوگند يــاد كرد به نام 
اميرالمؤمنيــن 7 به ايــن شــكل؛ »ال و حق املنتجب با لوصية الحاكم بالسويه العادل ىف 

القضية العال البينه زوج فاطمه املرضية...«

عبدالواحد مي گويد: در تعجب شدم كه اين دختر با همه كودكى اش چگونه اين طور 
زيبا علي7 را مدح و ثنا و ســتايش مي كند، از او پرســيدم: اى دختر! آيا تو علي7 را 

مي شناسى كه اين گونه او را ستايش مي كنى؟!!
دختر گفت: چگونه او را نشناسم كسى را كه وقتى پدرم در جنگ صفين در يارى او 

شهيد شده بود و ما يتيم بوديم ما را يارى مي كرد و متوجه احوال ما بود.
ســپس ادامه داد: روزى امام به خانه ما آمد! به مادرم فرمود: حال تو چطور است اى 

مادر يتيمان؟
مــادرم به حضرت عرض كرد: بخير اســت، آن گاه مادرم مــن و خواهرم را نزد آن 
حضــرت حاضر كرد؛  من بر اثر مرض آبله نابينا شــده بودم وقتى نگاه امام به من افتاد، 

آهى كشيد و اين دو شعر را قرائت كرد.
كام تاوهت لالطفال فـى الـصغر ما ان تاوهت من ىش ٍء رزئت به    

ىف النائبات و ىف االسفار و الحرض قدمات والدهم من كان يكفلهم    

آن گاه آن حضرت دست مباركش را بر صورت من كشيد و چشم من بينا شد،
آن چنآن كه در شب تار شتر رميده را از مسافت بسيار دور مي بينم. 1

   809 ـ مرد آذربايجانى نزد علي 7   

روزى مــردى آذربايجانى خدمت علي7 آمد و عرض كرد: كه يا على! مرا شــترى 
سركش و چموش است كه به هيچ شكلى نمي توان آن را رام كرد. حضرت فرمود: چون 
به شهر خود رســيدى بر شتر خود اين دعا را بخوان»اللهم اىن اتوجه اليك...« شتر تو رام 
خواهد شــد. آن مرد به شــهر خود مراجعت كرد و با آن دعا شتر خود را رام كرد، و سال 
ديگر بر آن شــتر نشست و خدمت امام رسيد. او وقتى امام را ديد قبل از آن كه صحبتى 

1. بحارأالنوار، ج33، ص47.
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كند امام چگونگى رام شــدن شــتر او را به همان نحوى كه واقع شده بود، براى آن مرد 
تعريف كرد، آن مرد عرض كرد: يا على! چنان اســت كه تو نزد من حاضر بودى و همه 

چيز را مشاهده كردى. 1

   810 ـ گريه مردى يهودى از غم هجران   

حارث اعور مي گويد: پير مردى را در كوفه ديدم كه شديداً مي گريست و مي گفت: صد 
سال زندگى كردم و فقط در طول اين صد سال يك ساعت عدالت ديدم.

حارث مي گويد به او گفتم چطور و چگونه؟
او گفــت: من حجر حميريم و يهودى بودم از بهر تهيــه غذا به كوفه آمدم چون به 
»قّبه« 2 رسيدم اموالم مفقود شد. نزد مالك اشتر نخعى رفتم و ماجراى خود را به او گفتم. 

مالك مرا به نزد اميرالمؤ منين علي7 برد. آن حضرت تا مرا ديد فرمود اي برادر يهودي! 
علم باليا و منايا و ما كان و ما يكون نزد ما اســت، من بگويم براى چه نزد من آمدى يا 

تو خود مي گويى؟ گفتم: شــما بگوييد. حضــرت فرمود: جماعت جن مال تو را در »قّبه« 
ربوده اند.

االن از مــا چه مي خواهى اى برادر يهودى، بــه او عرض كردم: يا على! اگر تفضل 
فرمايى و مالم را به من برگردانى مســلمان مي شــوم. پس حضرت مرا با خود به همان 
محــل »قّبه« برد و دو ركعت نماز گذارد و دعايــى نمود. پس قرائت نمود )يرسل عليكام 
شواظ من نار و نحاس فال تنترصان( آن گاه فرمود: اى جماعت جن! شما با من بيعت كرديد 

اين چه كار زشتى است كه مرتكب شديد، من ناگاه ديدم تمامي  اموالم حاضر شد و من 
هم شــهادت خود را گفتم و مسلمان شــدم و به آن مرد پاك سرشت، پاك خوى، پاك 
رو، ايمان آوردم، ولى افســوس وقتى وارد كوفه شدم شنيدم آن خوش خوى خوش روى 

خوش طينت شهيد شده است و گريه ام به خاطر از دست دادن آن مرد الهى است. 3

1. بحارأالنوار، ج92، ص191.
2. محلي است در كوفه.

3. بحارأالنوار، ج39، ص182.
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   811 ـ عهدنامه صفين   

وقتــى در صفيــن قرآن ها باال شــد مالك اشــتر در صف مقدم جبهــه مي جنگيد، 
اشعث بن قيس كندى مردم و ياران امام را بر ضد جنگ تحريك كرد تا آنجا كه هوادارانش 

شمشيرها را در غالف كردند و فرياد مي زدند، ما خواستار صلح هستيم!
اما مالك اشتر با بى اعتنايى به حوادث، خود را به نزديك سراپرده معاويه رساند، اشعث 
چون مالك را در چنين وضعى ديد با لحن تهديد آميزى از علي7 خواســت تا مالك را 
از ادامه جنگ باز دارد. حضرت به ناچار يزيدبن هانى را نزد مالك اشــتر فرستاد، اما مالك 

از امام اجازه و فرصت خواست تا كار را يكسره كند.
اشــعث وقتى خبر را شنيد بانگ زد: يا على! مالك را احضار كن تا بر گردد و اال تو را 

زنده نمي بيند.
آن گاه امام مجدداً يزيد را پيش مالك فرســتاد. مالك در حالى كه خشــم و غضب 
اندامش را فراگرفته بود، دست از جنگ كشيد و به سوي امام آمد و بانك بر منافقان زد 

كه چرا يك مرتبه بر امام خود عصيان كرديد.
اشعث گفت: ما با كســانى كه قرآن در دست دارند نمي توانيم بجنگيم. مالك گفت: 
اى احمق! يك سال است ما آن ها را به قرآن دعوت مي كنيم عمل امروز آنان جز فريب 

چيز ديگرى نيست.
هر چه مالك نصيحت كرد منافقان نپذيرفتند.

اشعث به مالك ناسزا گفت، مالك او را تازيانه زد. ياران اشعث دست به شمشير بردند 
و مالك نيز چنين كرد. امام علي7 وقتى اين حادثه را ديد از شــدت تأسف فرمود: »اى 

مالك! چاره كار از دست ما بيرون رفت.«
آن گاه امام رو به لشكر خود كرده فرمود: شما كارى كرديد كه نيروى اسالم متزلزل 
شــد و توانايى از دست رفت... اشــعث گفت: يا على! اكنون كه هر دو طرف به حكميت 
قرآن راضى هســتيد. اجازه دهيد نزد معاويه بروم و نظر او را جويا شوم. امام فرمود: كار 
از دســت من خارج شد و شما كه به ميل خود عمل مي كنيد. در اين صورت من دخالتى 
ندارم. اشــعث نزد معاويه رفت و معاويه او را بــه انتخاب حكمين از دو طرف وادار كرد. 
معاويه، عمر و عاص را حكم كرد و اشــعث و يارانش ابوموسى اشعرى را انتخاب كردند 
چون اين خبر به امام رسيد فرمود: سبحان اهلل، اين قوم منافق الاقل اختيار تعيين حكم را 
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نيز به من نمي دهند... اصرار امام مبنى بر انتخاب ابن عباس و مالك اشتر به علت مقاومت 
اشعث سودى نبخشيد.

بدين ترتيب در تاريخ 17 صفر 38 هجرى قمرى صلح نامه اى در 19 ماده به امضاى 
علي7 و معاويه و شــهود طرفين تنظيم شده و قرار شد تا 6 ماه ديگر موضوع اختالف 
طرفيــن را با آيات قرآن مطابقت داده و رأى خود را بر اســاس قرآن اعالم كنند و اين 

جنگ با 95 هزار كشته و ظلم هاى متعدد در حق واليت به پايان رسيد.

   812 ـ متن قرارداد حكميت در جنگ صفين   

قرارداد حكميت بين اميرالمؤ منين علي7 و معاويه نوشته شد، ولى معاويه نپذيرفت 
كه از علي7 به عنوان اميرالمؤ منين ياد شود متن قرارداد اين گونه است:

»اين نوشته اى است كه بر اساس درخواســت على بن ابيطالب و معاوية بن  ابى سفيان 
و هوادارانشــان تهيه شده اســت تا كتاب خدا و سنت پيامبر9 درباره اختالف دو طرف 
داورى كند. بر مردم عراق و شــيعيان غايب و حاضِر على اســت كه به اين حكم متعهد 
باشــند. همچنين بر مردم شام و هواداران غايب و حاضر معاويه است كه به اجراى اين 
حكم تن در دهند، ما به حكم قرآن خرسند و به اجراى او امر آن ملزم هستيم، تنها قرآن 
اســت كه قادر به حل اختالفات ماست و ما تمام قرآن را از آغاز تا انجام، داور اختالفات 
خود قرار داده ايم. هر آنچه را كه زنده نگاه داشــته اســت، زنده نگاه مي داريم و هر چيز 
را كه مي رانده مي ميرانيم، بر مبناى اين حكم هر دو طرف متخاصم درخواســت حكميت 
كرده اند و على و شيعيانش، عبداهلل بن قيس را به عنوان ناظر و داور قرار داده اند و معاويه 
و يارانــش نيز عمر و عاص را ناظر و داور خود ســاخته اند از هر دو َحَكم پيمانى محكم 
گرفتند كه قرآن را در اين مهم فرا روى خود قرار دهند و از آن به چيز ديگر رو نياورند.«

اگر در قضيه حكميت رهنمودى از قرآن نيافتند بايد از سنت پيامبر9 استعانت جويند 
و نبايد به خالف و هواهاى نفسانى و شبهات تكيه كنند.

عبداهلل بن قيــس و عمر و عاص از على7 و معاويه پيمان گرفته اند كه به داورى دو 
حكم كه بر مبناى قرآن و ســنت پيامبر است خرسند و مطيع باشند و آن را نقض نكنند، 
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دو حكم تا وقتى كه از حق تجاوز نكرده باشــند جان و مال و خانواده شــان از هر گونه 
گزندى در امان است.

»اين عهدنامه را عميره در روز چهارشــنبه هفدهم صفر ســال سى و هفتم هجرى 
نوشت.«1

   813 ـ احمقى در چنگال روباه   

ابوموســى اشــعرى بعد از اعالم رأى حكميت تازه متوجه شد كه ملعبه دست هوس 
عمر و عاص بوده اســت. بعد از اين واقعه حضرت امير7 در قنوت نماز خود ابوموســى 
اشعرى را لعن مي كرد. علي7 در نماز اين گونه آن ها را لعن مي كرد: بارالها! اواًل معاويه 
ثانيًا عمر و ثالثًا ابو اعور سلمي رابعًا  ابو موسي اشعرى را لعن نما.2 وقتى كه ابوموسى  اشعرى 
در مّكه متوجه لعن علي7 گرديد، طى نامه اى به امام نوشــت: به من خبر رسيده كه تو 
در نماز مرا لعن مي كنى و مردم جاهل پشت سر تو نيز آمين مي گويند و من همان سخن 
موسى پيغمبر خدا را مي گويم: »پروردگارا! به خاطر آنچه به من دادى شكر مي كنم پس 

هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود.«  3

   814 ـ بيعت مردم كوفه با علي7   

وقتى كه خبر بيعت مردم با علي7 به كوفه رســيد، هاشم بن عتبه با علي7 بيعت 
كرد و گفت: دست راستم و چپم براى علي7 است و افزود:

و ال اخىش امريى اال شعريا ابايع غري مكتتم عليا     

»بدون واهمه و پنهانكارى با على بيعت مي كنم و از امير اشــعرى، ابوموسى اشعري 
نمي ترسم.«

خبــر بيعت مردم با علي7 را يزيد بن عاصم به كوفه آورد و ابوموسى اشــعرى هم با 
علي7 بيعت كرد وقتى خبر بيعت كردن ابوموســى به عمار ياســر رسيد گفت: به خدا 

1. واقعه صفني، ص236.
2. واقعه صفني.

3.  سفينة البحار، ج2، ص654.
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قسم او عهد و بيعتش را خواهد شكست و كوشش هاى علي7 را بى فايده خواهد نمود 
و لشكر او را تسليم خواهد كرد. 1

   815 ـ مارق اول   

بعد از پايان يافتن ماجراى صفين عروة بن اديه نخســتين كســى بود كه به حكميت 
اعتراض كرد و شــعار خوارج يعنى »ال حكم اال الله« را ســر داد و اســاس دين خوارج را 

اعالم كرد.
آن گاه دو نفر بــه نام هاى زرعة بن برج طايى و حرقوص بن زهر ســعدى به نمايندگى 
خوارج نزد امام علي7 رســيدند و او را به »ال حكم اال لله« فرا خواندند، حضرت نيز در 
پاسخ آنان فرمود: »ال حكم اال لله« حرقوص با كمال بى شرمي گفت: يا على! از گناه خود 
توبه كن و از اين كار برگرد و با ما به جنگ معاويه بشتاب، امام آن ها را به خطاهايى كه 
انجام دادند و حضرت را وادار به حكميت و تحميل نماينده احمق خود ابوموسى اشعرى 

اشاره كرد و فرمود: ما تعهدى را امضاء كرديم و پاى بند به آن هستيم.
حرورا منطقه اى بود در بيرون كوفه كه محل تجمع خوارج شــد، خوارج با مكاتباتى 
كه با بصره و كوفه و جاهاى ديگر مي كردند هم فكران خود را در آن محل جمع كردند 
و با عبداهلل بن وهب راسبى بيعت كردند كه وى مردى بسيار متعصب و ظاهراً زاهد بود تا 

اين كه جمع خوارج به 12 هزار نفر رسيد.
اين جماعت به نامه ها و نصايح امام كه براى آن ها فرستاده مي شد توجه نكردند و از 
حروراء به قصد نهروان حركت كردند و در طى راه خود هر مســلمانى را كه مي ديدند به 
قتل مي رســاندند كه از جمله آن ها عبداهلل بن خباب و همسر باردارش را مي توان نام برد 
اما بعد از قتل عبداهلل شــخصى را به عنوان نماينده خود بنام حارث بن مرّرة نزد خوارج 
فرستاد تا با آن ها صحبت كند اما خوارج بر سر او ريخته و او را نيز بى رحمانه به شهادت 

رساندند.

   816 ـ گفتگوهاى قبل از جنگ نهروان   

فتنه خوارج كم كم به حدى رشــد كرد كه امام صالح ديد قبل از شــتافتن به سوى 

1. انساب االرشاف، ج2، ص213.
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معاويه به ســراغ اين گروه گمراه رود وقتى لشــكر امام به نهروان رسيد. امام از خوارج 
خواست تا قاتالن جنايات اخير را تحويل دهند، اما خوارج پاسخ دادند كه ما خون علي7 

و يارانش را مباح مي دانيم.
از آنجا كــه امام همــواره از خونريزى خوددارى مي كرد، لــذا در مرحله اول يك بار 
قيس بن سعد را و بار ديگر ابو ايوب انصارى و دفعه ديگر صعصعة بن صوحان را مأمور كرد 

تا با خوارج گفتگو كنند.
سرانجام امام ابن عباس را نيز به سوى آن ها فرستاد تا آنان را نصيحت كند ولى هيچ 
پندى در آن ها اثر نكرد و آن ها از ابن عباس خواستند تا خود امام به مباحثه با آنان بيايد.

بدين ترتيب امام علي7 خــود در برابر خوارج قرار گرفت. خوارج عبداهلل بن الكوء را 
براى بحث با امام انتخاب كردند.

امــام به عبــداهلل فرمود: چه ايرادى بر من وارد دانســتيد در حالى كه در جمل ايراد 
نگرفتيد؟

عبداهلل گفت: در واقعه جمل موضوع حكميت مطرح نبود.
امام فرمود: ما در حكميت اشخاص را حاكم قرار نداديم، بلكه قرآن را حاكم دانستيم 

و اين قرآن خطوطى بيش نيست و بيانگرى مي خواهد.
خوارج ديدند كه ابن الكوء مردى نيســت كه بتواند در برابر بيان امام بايستد. بنابراين 

فرياد زدند با آن ها مباحثه نكنيد بلكه بايد با آنان جنگيد.
ابن اثير در كتاب كامل خود مي نويسد: در آن هنگام خوارج به سوى پل حركت كردند 
و امام فرمود: هرگز آن ها از پل نخواهند گذشــت قتلگاه آن ها در اين طرف رود خواهد 

بود باز امام به سمت آن ها رفت و آن ها را نصيحت كرد.
اكثر خوارج وقتى اســتدالل قوى امام را شنيدند توبه كردند و فروة بن نوفل اشجعى با 
 500  تن از گروه خوارج از آن ها جدا شد. حضرت دستور داد پرچم امان را ابو ايوب انصارى 
در جــاى مخصوص نصــب كند و 10 هزار نفر آن منطقــه را محافظت كنند از جماعت 

12000 نفرى گمراه فقط 4000 نفر در جهل و عناد خود باقى ماندند.

   817 ـ حمله كنندگان نهروان   

وقتى گروه گمراه خــوارج از راه مذاكره به راه نيامدند. امــام ديد عبداهلل بن راهب و 
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حرقوص بن زهر فرياد كشيدند آيا كسى از شما مشتاق رفتن به بهشت نيست؟
و به سوى سپاه امام حمله كردند و يكى از ياران امام را شهيد كردند امام با مشاهده 

آن فرمود:
اهلل اكبر! ديگر قتال با آن ها حالل است لذا فرمان جنگ داد.

در كمتر از يك ســاعت تمامي خوارج جز9 نفر از آن ها كه فرار كردند كشته شدند از 
عايشه روايت مي كنند كه وقتى خبر كشته شدن خوارج را شنيد و متوجه شد امام علي7 
آنان را كشــته است گفت: از پيامبر9 شــنيدم كه فرمود: اين ها بدترين مردم و از دين 

خارج شدگانند. سپس گفت: رحمت خدا بر على باد! كه حق هميشه با اوست!
امام پس از خاتمه جنگ دستور داد مجروحان خوارج را از ميان كشته ها جدا كرده و 

مداوا كنند و همه توابين آن ها را بخشيد.

   818 ـ ظهور خوارج دوم   

بعــد از پايان جنگ نهروان، عده اى از آن جماعت كه توبه كرده بودند و از آن ها جدا 
شــده بودند در كوفه مستقر شدند آن ها گفتند: ما در ركاب علي7 نمي جنگيم و بر ضد 
او هــم نمي جنگيم و قيام نمي كنيم اين جماعت گمراه با جمع ديگرى از خوارج كه اين 
انديشــه را داشــتند در كوفه اقامت كردند، اما پس از واقعه نهروان و كشته شدن همه 
دوستان و ياران خود؛ خود را مقصر شمرده و مي گفتند: ما ياران خويش را ذليل كرديم.

رئيس اين گروه مستورد از قبيله بنى سعد بن زيد مناة بود كه آن ها را به جنگ بر عليه 
علي7 مجدداً تحريك كرد و از نخيله خروج كرد.

امام علي7 ابن عباس را براى اتمام حجت نزد آن ها فرستاد آن ها گفتند: اگر حضرت 
بر حق بود چرا در جنگ جمل از آن ها اســيرى نگرفت؟ ابن عباس پاســخ داد: كداميك 

حاضر بوديد به عنوان اسير عايشه سهم او شود؟
ســپاه امام آنان را در هم كوبيد، اما مســتورد زنده ماند تا آن كــه بار ديگر در زمان 

حكومت مغيرة بن شعبه قيام كرد آنوقت كشته شد.



587

   819 ـ قسم نخوريد   

روزى اميرالمؤمنين علي7 وارد بازار شد و فرمود: »اى جماعت گوشت فروش ها! هر 
كس از شما در گوسفند باد كند از ما نيست.«

مردى كه پشــتش به امام بود، گفت: قسم به كسى كه در پس هفت حجاب پوشيده 
است، هرگز اين كار را نمي كنيم.

امام بر پشت او زد و فرمود: اى گوشت فروش! چه كسى در پس هفت پرده پوشيده 
شده است؟!

او گفت: پروردگار عالم.
امام فرمود: خطا رفتى، مادرت به عزايت بنشيند بين خدا و خلق او حجابى نيست.

آن مرد درباره كفاره قســمي كه ياد كرده بود از امام ســؤ ال كرد، امام فرمود: تو به 
پروردگار خود قسم نخورده اى. 1

   820 ـ علي 7 و عدالت   

روزى علي7 بعد از ايراد خطبه اى در خصوص تقسيم عادالنه بيت المال فرمود: »نزد 
ما مقدارى از بيت المال هســت مي خواهيم آن را در ميان شما تقسيم كنيم فردا همگى 
بدون اســتثناء بياييد و ســهم خود را بگيريد و هيچ كس اعم از عرب و عجم و اعم از 

اين كه تاكنون حقوق مي گرفته يا نه، غايب نشود.«
فرداى آن روز همه مســلمان ها براى گرفتن ســهم خود از بيت المال حاضر شــدند 
البته طلحه و زبير، عبداهلل بن عمر، سعيد بن عاص، مروان وعده ديگرى از بزرگان و رجال 

قريش و غير قريش در اين تقسيم به جهت اعتراض به شيوه حضرت شركت نكردند.
آن گاه امام به منشى و خزانه دار خود عبيداهلل بن ابى رافع فرمود: ابتدا اسامي مهاجرين 
را بخوان و به هر يك از آن ها كه حاضر شــده اند ســه دينار بده، ســپس سهم انصار را 
به همين نحو بپرداز و به هر يك از افرادى كه حضور دارند اعم از ســياه و ســفيد بدون 

استثناء سه دينار بده....
سهل بن حنيف با اشاره به شخصى عرض كرد: يا اميرالمؤمنين 7 اين شخص غالم 

1. الغارت، ج1، ص112.
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و برده من بوده كه ديروز او را آزاد كردم. حضرت فرمود: »به او هم به اندازه تو مي دهيم« 
و به هر يك از آن دو نفر سه دينار داد. 1

   821 ـ اما معاويه و عدالت او   

پس از شهادت حضرت علي7 معاويه به فرمانداران خود در سراسر كشور نوشت كه 
شهادت هيچ يك از شيعيان و خاندان علي7 را در محاكم قضايى نپذيرند و اضافه كرد 
كه اگر دو نفر شهادت دادند كه كسى از دوستداران علي7 و خاندان او است اسمش را 
از دفتر دولت حذف كنيد و حقوق و مقررى او را قطع نماييد و هر كس متهم به دوستى 

اين قوم بود او را شكنجه بدهيد و خانه اش را ويران سازيد!
امام باقر7 اين فاجعه را در روايتى اينگونه بيان مي فرمايد: شيعيان ما در هر كجا كه 
بودند به قتل مي رســيدند، بنى اميه دست ها و پاهاى اشخاصى را كه به گمان از شيعيان 
ما هستند بريدند....  بنى اميه در بخشنامه هاى متعددى به مردم هشدار داده بودند كه اسم 

كودكان خود را على نگذارند. 2

   822 ـ علي7 و مرد سارق   

مرحوم كلينى در كافى از حارث بن حضيره نقل مي كند كه گفت: روزى در مدينه عبور 
مي كرد به مرد حبشــى كه در حال كشيدن آب از چاه بود برخورد كردم كه دستش قطع 

شده بود از او پرسيدم چه كسى انگشتان دستت را قطع كرده است؟
مرد حبشى گفت: دســتم را بهترين مردم )على بن ابيطالب7 قطع كرده است. ما با 
جمعى مشغول سرقت بوديم كه دستگير شديم، آن گاه ما را نزد علي7 بردند، پس اقرار 
به سرقت كرديم امام به ما فرمود: مي دانيد كه سرقت حرام است؟ گفتيم: بلى، مي دانيم. 
آن وقت حضرت دســتور داد حد خدا را بر ما جارى كنند و انگشــتانمان را قطع كردند و 
كف دست را باقى گذاشتند. بعد دستور داد ما را در خانه اى بازداشت نمودند و با روغن و 
عســل ما را پذيرايى كردند تا جراحت هاى دستمان بهبودى يافت. بعد دستور داد ما را از 
حبس بيرون آوردند و بهترين لباس را به ما پوشــاندند بعد به ما فرمود: اگر توبه كنيد و 

1. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج7،ص38.
2. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج1 و 11.
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اصالح شــويد براى شما بهتر است و خداوند دست هاى شما را در بهشت به شما ملحق 
مي كند و اگر توبه نكرديد و اصالح نشويد در آتش جهنم به شما ملحق خواهد كرد. 1

   823 ـ قدر عدالت گستر حق را ندانستند   

آخرين ســخنان علي7 در بستر شهادت بســيار عجيب و در عين حال عبرت آميز 
اســت آنجا كه فرمود: من ديروز رهبر شــما بودم امروز مايه عبرت شمايم و فردا از شما 

جدا خواهم شد.
ســپس فرمود: »غداً ترون ايامي ... فــردا ارزش ايام زندگى با من را به خوبى خواهيد 
دانست و مكونات خاطر و ناراحتى درونيم برايتان آشكار خواهد شد و پس از آن كه جاى 

خالى مرا ديديد و ديگرى به جاى من نشست كاماًل مرا خواهيد شناخت!!« 2

1. كايف، ج7، ص260.
2. نهج البالغه، خطبه149.





فصل پنجم

     داستان هاى متفرقه از زندگى امام على7      
)داستان هاي اين فصل به جهت آن كه از حيث زماني معلوم نمي باشد به يك فصل مجزا اختصاص يافت.(

رکن ایمان و تقوا امام علی7 فرمود:

یل و ال یرقی  ینحدر عّنی السَّ

الیَّ الطّیر.

کوهسـار  از  سـیل  مثـل  فضیلـت 

وجـودم رسازیـر اسـت و هیـچ تیـز 

پـروازی بـه بلنـدای مـن منی رسـد.

نهج البالغه، خطبه3
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   824 ـ اجل، نگهبان مرد است   

علي7 در پاى ديوار كجى نشســته بود و ميان مردم داورى مي كرد. شخصى به آن 
حضرت گفت: اينجا منشــين كه در شرف سقوط است. علي7 فرمود: اجل نگهبان من 
است. همين كه علي7 برخاست ديوار خراب شد. امام صادق7 فرمود: علي7 از اين 

گونه كارها مي كرد و اين يقين است.1

   825 ـ احترام را متوجه باش   

روزى دو نفــر مرد به حضور اميرمؤمنان علي7 آمدند آن حضرت براى هر كدام از 
آن ها تشكى انداخت يكى از آن ها روى آن نشست ولى ديگرى از نشستن بر روى تشك 
خوددارى كرد امام علي7 به آن مرد فرمود: بر آن بنشــين؛ »فانه ال ياىب الكرامة االحامر: 

خوددارى از احترام نمي كند جز االغ«
سپس گفت: رســول خدا9 فرمود: هر گاه شخصيت مورد احترام نزد شما آمد او را 

احترام كنيد. 2

   826 ـ انواع انسان ها   

مردى به حضور اميرمؤمنان علي7 رســيد و عرض كــرد: اى اميرمؤمنان راهى از 
راه هاى نيكى را به من سفارش كن كه با عمل به آن نجات يابم؟

اميرمؤمنان7 فرمود: اى سؤ ال كننده! گوش كن، سپس بفهم، بعد يقين و باور كن 
و سپس آن را عمل كن، بدان كه انسان ها بر سه دسته اند:
1( زاهد پارسا 2( صابر و مقاوم 3( راغب و فريفته دنيا.

اما زاهد، كسى اســت كه اندوه ها و شادى ها از دلش خارج شده نه به چيزى از امور 
دنيا كه به او داده شــده شــاد است و نه به آنچه از دنيا از دستش رفته افسوس مي خورد 

پس چنين كسى آسوده خاطر است.
اما صابر، كســى اســت كه قلبًا آرزوى امور دنيا مي كند ولى وقتى كه به آن رســيد 
هوس هاى نفســانى خود را كنترل مي نمايد تا  سرانجام ناخوش و آثار  بد آن دامنگيرش 

1. اصول كايف، ج2، ص58.
2. اصول كايف، ج2 ص659.
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نگردد او به گونه  اى اســت كه اگر بر دلش آگاه شــوى از خويشتن دارى و تواضع و دور 
انديشى او تعجب كنى.

و اما راغب دنيا؛  كســى اســت كه: هيچ باكى ندارد كه از كجا امور دنيا به او مي رسد 
آيــا از راه حالل يا حرام، و باكى ندارد كه امور دنيا موجب چركين شــدن آبروش گردد 
خود را هالك كند و جوانمردى خود را از بين ببرد چنين فردى در گنداب دنيا پريشــان 

و سرگردان است.1

   827 ـ امام علي7 و حضرت قائم)عج(   

اصبغ بن نباته مي گويد: به حضور اميرمؤمنان علي7 آمدم ديدم آن حضرت غرق در 
فكر است و در روى زمين خط مي كشد، پرسيدم:

اى اميرمؤمنان! چرا تو را اين گونه در انديشه مي نگرم كه به زمين مي نگرى و آن را 
خط مي كشى؟ آيا به رهبرى در زمين اشتياق يافته اى؟

امام علي7 فرمود: نه به خدا سوگند هرگز حتى يك روز نبوده كه من شيفته خالفت 
يا شــيفته دنيا گردم بلكه دربــاره مولودى كه يازدهمين فرزند من اســت )يعنى درباره 
حضرت مهدى7( فكر مي كردم، درباره همان مهدى7 كه سراســر زمين را همانگونه 
كه پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد مي كند براى او غيبت و سرگردانى وجود دارد 

بعضى در اين راستا، گمراه گردند و بعضى راه هدايت را شناخته و مي پيمايند.
اصبغ بن نباته عرض كرد: اى اميرمؤمنان غايب بودن آن حضرت، و ســرگردانى او تا 

چه اندازه است؟
حضرت علي7 فرمود: طول غيبت شــش روز يا شش ماه يا شش سال است )واحد 
هر دوره، شــش مرحله اســت، و خداوند پس از آن شــش مرحله، آن حضرت را آشكار 

مي كند(
اصبغ بن نباته عرض كرد: آيا اين )غيبت و سرگردانى( واقع شدنى است؟

امام علي7 فرمود: آرى اين موضوع مسلم است و انجام شدنى است ولى اى اصبغ! 
تو كجا و اين امر كجا؟ آن ها )كه غيبت را درك كرده و در اين راه استوارند(

نيكان اين امت همراه نيكان اين عترت هستند!

1. اصول كايف، ج2، 455.
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اصبغ بن نباته پرســيد: بعــد از آن هر چه خدا بخواهد انجام مي شــود زيرا براى خدا 
مقدرات، وارده ها و نتيجه ها و پايان ها است  . 1

   828 ـ اعلم از انبياء الهى   

روزى امام باقر7 براى شــاگردان خود ســخن مي گفت و فرمود: مردم رطوبت را 
مي مكند ولى نهر بزرگ را رها مي كنند شخصى پرسيد: نهر بزرگ چيست؟

امام باقر7 فرمود: آن نهر بزرگ رســول خدا9 و علمي اســت كه خدا به او عنايت 
فرموده است، همانا خداوند سنت هاى همه پيامبران از حضرت آدم تا حضرت محّمد9 

را براى پيامبر اسالم9 جمع كرده است.
كســي پرســيد: آن ســنت ها چه بوده؟ امام7 فرمود: همه علــم پيامبران و علم 

رسول خدا9؛ كه همه آن علم را رسول خدا9 به علي7 تحويل داد.
يكى از شاگردان پرســيد: اى پسر پيامبر! اميرمؤمنان علي7 اعلم و آگاه تر است يا 

بعضى از پيامبران؟!
امام باقر7 )خطاب به حاضران( فرمود: بنگريد به اين شخص كه چه سؤ الى مي كند 
خداونــد گوش هاى هر كه را مي خواهد مي گشــايد، من به او مي گويم خداوند علم تمام 
پيامبران را در وجود محّمد9 گرد آورد و آن حضرت همه آن علم ها را به علي7 تحويل 

داد، در عين حال از من مي پرسد، على اعلم است يا پيامبران؟ 2

   829 ـ تماس فرشته با علي7   

حمران بن اعين يكى از شــاگردان امام باقر و امام صادق 3 است مي گويد: روزى از 
 امام باقر7 شنيدم كه فرمود:

»ان علياً محدثا؛ همانا علي7 محدث بود« 3

او مي گويد: من نزد دوســتانم آمدم و به آن ها گفتم خبر عجيبى براى شما آورده ام، 
آن ها گفتند آن خبر چيست؟ حمران گفت: از امام باقر7 اين مطلب را شنيدم دوستان او 

1. اصول كايف، ج1.

2. اصول كايف، ج1.
3. محدث يعني خداوند اخبار آسماني را به وسيله فرشته يا صدا به او مي رساند.
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گفتند تا از آن حضرت نپرســى كه چه كسى اخبار آسمانى را به علي7 گزارش مي دهد 
كارى نكرده اى.

حمران مي گويد: به حضور امام باقر7 باز گشتم و عرض كردم: سخن شما را براى 
دوستان خود نقل كردم آن ها گفتند: اگر نپرسى كه چه كسى اخبار آسمانى را به علي7 

مي گويد كارى نكرده اى، اكنون آمده ام از شما اين را بپرسم.
امام فرمود: »يحدثه ملك؛ فرشــته اى با او حديث مي گويــد« حمران عرض كرد: آيا 
منظورتان اين اســت كه علي7 پيغمبر بود؟ امام دســت خود را باال نمود )يعنى نه او 
پيامبر نبود( ســپس فرمود: علي7 در اين مورد مانند همدم ســليمان )آصف بن برخيا( و 
همدم موسى )خضر( يا مانند ذوالقرنين 1 بود )كه فرشته به آن ها نيز حديث مي گفت( آيا 
اين خبر به شــما نرسيده كه پيامبر9 فرمود: »وفيكم مثله؛ او )على( در ميان شما مانند 

ذوالقرنين هست« 2

   830 ـ على بنده اى از بندگان پيامبر9   

يكى از دانشمندان يهودى به حضور اميرمؤمنان علي7 آمد و پرسيد: اى اميرمؤمنان! 
پروردگارت از چه وقت بوده است؟

امام فرمود: واى بر تو، ســؤ الى مانند »از وقت بوده؟« را در مورد چيزى مي گويند، كه 
زمانى نبوده باشــد ولى وجودى كه هميشــه بوده، چنين سؤ الى درباره او غلط است پس 
خدا بدون آن كه قبلى داشته باشد پيش از هر چيزى است او بي آن كه نهايتى داشته باشد 

پايان پايان ها است.
دانشمند يهودى گفت: آيا تو پيامبر هستى؟

امــام علي7: مادرت بــه عزايت بنشــيند امنا اناعبد من عبيد رسول الله: »همانا من 
بنده اى از بندگان رسول خدا هستم.« 3

1. در بعضي روايات آمده: كه علي7 روزي مقام و اوصاف ذوالقرنين را براي اصحاب خود ذكر كرد و ســپس 
فرمود: »در ميان شما نيز مانند او هست«

2. اصول كايف، ج1، ص271 / تفسير علي بن ابراهيم.
3. اصول كايف، ج1 ص90.
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   831 ـ تغافل در مقابل جاهل   

روزى شــخصى به علي7 دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد و از او گذشت »و 
لقد امر عىل الئيم يسبنى فمضيت عنه وقلت ال يعنيني ال ينينى« مي فرمايد: به گوش خودم 

شنيدم كسى را كه به من دشنام مي داد من به روى خود نياوردم و با خود گفتم: البد به 
على ديگرى بد مي گفته اســت و اين نحوه برخورد به روش اخالقى قرآنى است كه در 

آيه »و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما« آمده است. 1

   832 ـ بيان علت مريضى ها   

روزى سلمان فارســى زكام شــده بود و ســرخود را بســته بود و در آن حال خدمت 
اميرالمؤ منين علي7 رسيد حضرت به سلمان فرمود: سلمان حالت چطور است؟ سلمان 
عرض كرد: يا ابالحســن ســرم درد مي كند اميرالمؤ منين )حاصل روايت منقوله( فرمود: 
شــش  رگ در بدن اســت كه هر گاه تحركى پيدا كنند خداوند با شش چيز جلو تحرك 
آن ها را مي گيرد، اگر در كســى جنون پيدا شــود خدا هم سرما خوردگى را به او مي دهد، 
اگر براى كســى زمينه كورى پيدا شود به چشم درد مبتال مي شود )تا چرك و آلودگى ها 
بدينوســيله از چشم خارج شــود( هر گاه زمينه برص پيدا شــود مبتال به دمل )كورك( 
مي شــود هر گاه كسى به مرض سل مي خواهد مبتال شــود سرفه عارض او مي شود تا 

خلط هاى سينه اش پاك شود...2

   833 ـ داراي علم الهي  

اصبغ بن نباته مي گويد: وقتي شــخصي نزد اميرالمؤمنين7 مي ايستاد امام به بعضي 
از آن ها مي فرمود: تو در چنين روز و ســاعتي به چنين بيماري مبتال مي شوي و در ماه و 

سال فالن از دنيا مي روي.
ســعد مي گويد: اين روايت را براي حضرت باقر7 گفتم ايشــان فرمود: اينطور بود 
عرض كردم: فدايت شــوم چرا شما اينكار را انجام نمي دهيد و به ما نمي گوييد؟ فرمود: 

1. تفسري سوره حديد مرحوم آيت اهلل شهيد دستغيب.

2. تفسري سوره حديد مرحوم آيت اهلل شهيد دستغيب.
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اي ســعد پدرم زين العابدين7 درِ اين كار را بســت و باز نمي شود تا قائم آل محّمد9 
ظهور كند. 1

   834 ـ كاله شفا بخش   

سلطان روم نامه اى خدمت حضرت علي7 نوشت و از آن حضرت راه درمانى براى 
ســر دردهاى عجيبى كه به آن مبتال بود را خواســت چرا كه تا آن موقع كوشش اطباء 

مختلف به جايى نرسيده بود.
حضرت امير7 در جواب نامه او، كالهى را به قاصد نامه داد و فرمود: بگو به سلطان 

روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود بگذارد.
ســلطان هر بار كه سردرد عارضش مي شد كاله را بر سر خود مي گذاشت و درد آرام 
مي گرفت روزى به فكر افتاد ببيند علي7 چه كرده است كه اين كاله چنين اثر مي كند.

دســتور داد آن كاله را شــكافتند ديد در ميان آن كاله نوشته شده است: »بسم الله 
الرحمن الرحيم. «

   835 ـ معنى صلوات تجديد بيعت با واليت   

ابن بابويه از يزيد بن حســن روايت كرده كه گفت: حضرت موســى بن جعفر 7 به من 
فرمود: كسى كه صلوات بر پيغمبر اكرم9 مي فرستد معنايش آن است كه وفاى به عهد 
و ميثاقــى كه در عالم در پروردگار فرمــود: »الست بربكم و محّمد نبيكم و عىل امامكم« 
يعني: آيا من پروردگار شما نيستم آيا محّمد 6 پيامبر شما نيست آيا علي بن ابيطالب 7 
امام شــما نيســت، را بزبان آورده و قبولى آن را اعالم مي نمايد و تجديد عهد و ميثاق 

بعمل مي آورد. 2

   836 ـ مرده بودى زنده شدى   

شبى حضرت اميرالمؤ منين علي7 حضرت خضر7 را در خواب خود ديد آن حضرت 
از خضر در خواســت نصيحتى كرد حضرت خضر كف دست خود را به آن حضرت نشان 

1. مدينة املعاجز، ص112.
2. تفسري جامع، ج5 / بحارأالنوار، ج36، ص156.
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داد حضرت علي7 ديد به خط سبزى در كف دست خضر نوشته شده:
و عـن قليل تـعود ميتاً قد كنت ميتاً فرصت حياً    

و ودع لـدار الـفناء بيتاً فـابن لــدار الــبقاء بـيتاً    

»يعنى؛ مرده بودى زنده شــدى و طولى نخواهد كشيد كه باز مرده خواهى شد؛ براى 
خانه بقاء خود، خانه هايى بناكن و براى خانه فنا و نيستى خانه اى واگذار.« 1

   837 ـ قرين شيطان   

شيخ صدوق روايت كرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا9 كه آن حضرت فرمود: 
شــك كننده در فضل على بن ابيطالب7 در روز قيامــت در حالى از قبر خود برانگيخته 
مي شــود كه در گردن او حلقه اى از آتش باشد و در آن حلقه سيصد شعبه وجود دارد كه 

بر هر شعبه اى از آن شيطانى وجود دارد كه در روى او آب دهن مي افكند. 2
در روايات متعدد اعتقاد داشــتن به افضليت علي7 تصريح شــده است و در روايتى 
پيامبر اسالم9 مي فرمايد: »عىل خري البرش و من ابا فقد كفر، يعني: علي بهترين و برترين 

انسان هاست و هر كه اين را انكار كند كافر است.«

   838 ـ زور بازوى علي7   

زور بازوى علي7 كه در داســتان هاى متعدد بيان شــده برگرفته از بنيه معنوى آن 
حضرت است در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم ابن شهر آشوب مؤلف كتاب مناقب 
آ ل ابيطالب مي نويســد: دست هر كســى را كه اميرالمؤ منين علي7 به قدرت مي گرفت 
نفــس او بند مي آمد و اگر بيش از حد فشــار وارد مي نمود او را مي كشــت و قضيه آن 
حضرت با خالدبن وليد كه ميله سنگ آسيا را طوق گردن خالد كرد و بر گردن او آويخت 
و هيچ كس نتوانست او را خالص كند جز خود آن حضرت بر صخره جبل ثور در مّكه و 
اثرات نيزه آن حضرت در كوهى از جبال باديه و در سنگى در قلعه خيبر معروف مي باشد 
و ديگري نرم شدن آهن زره، به دست آن حضرت است. خالد مي گويد: ديدم آن حضرت 

1. سفينة البحار، ج1، ص391.
2. بحارأالنوار، ج7، ص211.
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حلقه هاى زره خود را با دســت خود اصالح مي كند و به من فرمود: اى خالد، خداوند به 
سبب ما و به بركت وجود ما آهن را در دست داود نبى7 نرم ساخت. 1

   839 ـ خدايش نگه داشت   

سيد حميرى شاعر بزرگ اهل بيت روزى سوار بر اسب در كنار كوفه ايستاد و خطاب 
به مردم گفت: هر كســى كه يك فضيلتى از علي7 نقل كند كه من درباره آن فضيلت 

شعرى نگفته باشم اين اسب را به آنچه با من است به او پاداش مي دهم.
سپس هر يك از حاضرين شروع كردند به نقل فضايل اميرالمؤمنين 7 و سيد حميرى 

نيز اشعار خود را كه متضمن آن فضيلت بود انشاء مي كرد.
تــا اين كه مردى از ابوالوعل مرادى نقل كرد و گفت: من در خدمت علي7 بودم كه 
او مشــغول وضو شــد، كفش خود را از پاى بيرون آورد ناگاه مارى كوچك)يا گزنده اي 
كوچك( داخل كفش آن حضرت شــد پس زمانى كه حضرت مي خواست كفش خود را 
بپوشد كالغى به ســرعت از هوا فرود آمد و كفش آن حضرت را ربود و باال برد؛ آن گاه 

آن را از باال انداخت تا آن مار از كفش خارج شد.
سيد حميرى تا اين فضيلت را شنيد آنچه را كه وعده كرده بود به وى عطا كرد، آن گاه 

درباره آن فضيلت شعرى را به نظم آورد و گفت:
لخف ابـى الحسني و لـلحجاب اال يا قوم للعجب الـعجاب    

بـعيد فـى الـمرارة من صـواب عدو من عـداة الـجن عـبد    

حـديد الــناب ازرق ذولـعاب 2 كريه اللون اسود ذوبصيص    

   840 ـ معنى حسنه و سيئه   

روزى ابو عبداهلل جدلى به حضور اميرالمؤ منين علي7 رسيد؛ بحث آن جمع پيرامون 
آيه شريفه »من جأ بالحسنه فله خري منها و هم من فزع يومئذ آمنون« 3 بود حضرت علي7 
به ابوعبــداهلل فرمود: آيا مي خواهي معناي آيه را برايت بگويم او عرض كرد: بلي آن گاه 

1. مدينة املعاجز.
2. بحارأالنوار، ج41،243 / اغاين، ج7، ص15 / مدينة املعاجز، ص197.

3. ســوره نمل، آيه 89 »كساني كه كار نيكي انجام دهند پاداشي بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن 
روز در امانند.«
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حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت و شناخت و دوستي ما اهل  بيت است و غرض از 
سيئه انكار واليت و كينه دشمني ما اهل  بيت مي باشد. 1

   842 ـ منشاء گريه هر مؤ من   

امــام صادق7 مي فرمايد: روزى على بن ابيطالب7 به امام حســين7 نگاه كرد و 
فرمود: »فقال: يا عرة كل مؤ من« اى مايه اشــك هر مؤ من؛ حضرت سيدالشــهداء به پدر 
عــرض كرد: »فقال: انا يا ابتاه؟« مرا مي فرمائى اى پدر! حضرت امير7 فرمود: آرى اى 
فرزندم »فقال نعم، يا بنى« لذا در رواياتى ديگر رسول خدا9 به دختر گرامي  خود حضرت 
فاطمه زهرا3 مي فرمايد: اى فاطمه! هر ديده اى روز قيامت گريان اســت جز ديده اى كه 
بر مصيبت حسين7 گريه كند كه آن ديده خندان و مسرور است و به نعمت هاى بهشتى 

او را بشارت باد. 2

   843 ـ عامل استجابت دعا   

حضــرت امام زين العابديــن7 در حال نيايش خداوند متعال را ســوگند به حضرت 
علي7 و افعال و اوصاف او مي داد به اين شــكل كه 55 بار اسم حضرت امير7 را در 

فرازهاى دعاى خود جاى مي دهند.
»الهى بصدق عىل و صداقته، و رفق عىل و رفاقته، و سلم عىل و سالمته، و علم عىل و 

امامته، و قوة عىل و خالفته و حلم عىل و صالبته و كرم عىل و كرامته، و عز عىل و شجاعته و 

صر عىل و طاعته و حكم عىل و عدالته و زهد عىل و عبادته و عصمة عىل و طهارته و قرب 

عىل و سيادته و هدى عىل و هدايتة و حب عىل و واليته...

و ذات عىل و صفاته، ان تجعلنى ىف الدين و الدنيا و االخرة عزيزا

مهيبا ىف اعني الخالئق و ان تقىض حوائجى و حوائج جميع املؤ منني و املؤ منات و اعصمنى 

و كل هلكة و نجنى من كل بلية و آفة و عاهة و اهانة و كربة و ضيق و ذلة و علة و قلة 
)اىل آخر.( 3

1. تفسري جامع، ج5، ص140.
2. بحارأالنوار، ج44، ص293.
3. تهذيب املقال، ج1، ص72.
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   844 ـ نحوه تربيت فرزندان   

روزى يكى از اصحاب علي7 كه داراى پسرى بود نزد آن حضرت آمد و از فرزندش 
نزد آن حضرت شــكايت نمود تا با اين كار، راهنمائى جهت تربيت پســرش از حضرت 

بگيرد.
حضرت به او فرمود: »ال ترضبه و اهجره و ال تطل ؛« او را نزن و تنبيه بدنى نكن؛ )بلكه 

براى تأديب او شايسته است( با او قهر كنى؛ اما مواظب باش اين قهر به درازا نكشد.1

   845 ـ ذكري براي رفع وسوسه هاي شيطان  

روزى علــي7 به كميل بن زياد چنين ســفارش و وصيت كــرد؛ فرمود: اى كميل! 
شــيطان باكيد و مكر لطيفش بسوى تو مي آيد و تو را به طاعتى امر مي كند كه مي داند 
با آن الفت و انس دارى و آن را فرو نمي گذارى پس تو گمان مي برى كه او فرشــته اى 

بخشنده است، در حاليكه بدون ترديد او شيطان رانده شده است.
سپس وقتى به او انس گرفتى و اطمينان يافتى، تو را به اتخاذ تصميماتى هالك كننده 

كه نجات در آن نيست وا مي دارد.
اى كميل! وقتى كه شــيطان در ســينه ات وسوســه كرد بگو: »اعوذ باللِه اْلَقوىَّ ِمَن 
الشيطاِن الَْغوّى و اعوذ مبحمد الرىض من رشما قدر و قىض و اعوذ باله الناس من رش الجنة و 

الناس اجمعني و صىل الله عىل محّمد و آله و سلم« 

اين پناه جســتن به حق تو را از زحمت و اذيت ابليس و شــياطين همراه او، اگر چه 
تماماً مثل او ابليس باشند، كفايت خواهند كرد. 2

   846 ـ شيعه واقعى علي7   

جابر بن يزيد جعفى مي گويد: از امام صادق7 درباره معنى و تفسير آيه شريفه »و ان 
من شيعته البراهيم«3 سوال كردم آن حضرت فرمود چون خداوند ابراهيم7 را خلق كرد 

پرده از برابر چشــمان او برداشت و ابراهيم پيرامون عرش را نظر كرد و نورهايي را ديد 

1. غرر، ص697.
2. مستدرك الوسايل، ج6، ص425.

3. سوره صافات، آيه83.
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عرض كرد: پروردگارا! اين چه نورى اســت؟ خطاب رسيد: اين نور حبيب من، محّمد9 
اســت آن گاه ابراهيم7 سؤ ال كرد خدايا نور ديگرى در كنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: 
اين نور علي7 يارى كننده دين من است و اين سه نور ديگر نور فاطمه  3 و فرزندانش 
حسن و حسين 8 و آن نُه نور ديگر انوار فرزندان على و فاطمه: از صلب حسين7 
هستند. و اســامي  تمام چهارده نور پاك را خداوند يك به يك براى حضرت ابراهيم7 

بيان فرمود.
حضــرت ابراهيم7 عرض كرد: نورهاى بى شــمارى در اطراف اين انوار مشــاهده 
مي كنم كه تعداد آن ها معلوم نيســت، خطاب رسيد، اى ابراهيم! اين نورها، انوار شيعيان 

علي7 است؛ ابراهيم سؤ ال كرد خداوندا! شيعيان علي7 چگونه شناخته مي شوند؟
خداوند فرمود: شــيعيان علي7 در شــبانه روز پنجاه و يك ركعــت نماز واجب و 
مستحب مي خوانند »بسم الله الرحمن الرحيم« را بلند مي گويند و انگشتر خود را در دست 

راست مي كنند و در نمازهاى خود پيش از ركوع قنوت مي خوانند.
آن گاه حضرت ابراهيم7 از خداوند تقاضا كرد كه او را نيز از شــيعيان علي7 قرار 

دهد كه خداوند در اين آيه مي فرمايد »و ان من شيعته البراهيم« 1

   847 ـ پناه بر خدا   

اسحاق بن فضل مي گويد: يكى از دعاهاى اميرالمؤ منين علي7 اين است:
»خداوندا! پناه مي برم به تو از اين كه دوســتت را دشــمن بدارم، يا با دشمنت دوستى 

كنم، يا كسى را كه از تو خشم به دل دارد خشنود سازم، خداوندا! بر هر كس كه تو درود 
فرســتى درود ما نيز بر او باد، و بر هر كس لعنت كنى لعنت ما نيز بر او باد. خداوندا! هر 
كس كه مرگ او موجب شادى ما و شادى تمام مسلمانان است ما را از شر او آسوده ساز، 
و بجاى او كســى را به ما ارزانى دار كه براى ما بهتر از او باشــد، تا آنجا كه نشانه اجابت 
را طورى بر ما نمايان ســازى كه ما در دين و دنياى خود بدان آشنا باشيم اى مهربان تر 

از هر مهربانى«. 2

1. بحارأالنوار، ج63 ، ص151.
2. امايل شيخ مفيد، ص183.
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  848 ـ دعايــي كوتــاه و موثر براي آمرزش گناهان  

محمّد بن حنفيــه مي گويد: روزى در حالى كه اميرالمؤ منين علي7 به دور خانه كعبه 
طواف مي كرد به مردى برخــورد كه چنگ به پرده كعبه زده بود و مي گفت: »اى آن كه 
هيــچ صوتى تــو را از صوت ديگر باز ندارد، و اى آن كه حاجتمندان تو، تو را به اشــتباه 
نيندازند، و اى آن كه اصرار و ســؤال نيازمندان تو را ملولت نســازد، خدايا عفو و شيرينى 
رحمت خود را به من بچشــان« )يا من ال يشغله سمع عن سمع، يا من ال يغلطه السائلون، 
يا من اليرمه الحاح امللحني، اذقنى برد عفوك، و حالوة رحمتك( علــي7 به او فرمود: اين 

دعاى توست؟
او عرض كرد: مگر شــنيدى؟ حضرت فرمود: آرى، سپس فرمود: در پايان هر نمازى 
اين دعا را بخوان، بخدا سوگند هيچ مؤ منى اين دعا را در پايان نمازش نخواند جز اين كه 
خداوند گناهان او را بيامرزد. هر چند به شمار ستارگان آسمان و قطرات باران و به تعداد 

ريگ و ريگزارها و ذره هاى خاك زمين باشد.
آن گاه امام علي7 به او فرمود: علم آن نزد من است، و خداوند وسعت دهنده و كريم 
است. آن مرد كه حضرت خضر7 بود به علي7 گفت: به خدا سوگند راست گفتى اى 

اميرمؤمنان »و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشى داناى ديگرى هست.« 1

   849 ـ امير نفس؛ كريم دهر   

عبداهلل بن ميمون مكى از امام صــادق7 و از پدرش امام باقر7 روايت مي كند كه 
فرمود: روزى حلوائى را بر اميرالمؤ منين علي7 آوردند حضرت از خوردن آن امتناع كرد 

و آن را ميل نفرمود، خدمت حضرت عرض شد: آيا آن را حرام مي دانيد؟
حضرت فرمود: نه، اما مي ترســم دلم خواســتار آن شــود و به دنبالش بروم. آن گاه 
حضرت اين آيه 2 شريفه را تالوت نمود: »شما بهره هاى پاكيزه خود را در زندگانى دنياى 

خود برديد و از تمامي آن ها بهره ور گشتيد«.3

1. امايل شيخ مفيد، ص92)اين دعاي بسيار با ارزش در مفاتيح الجنان در بخش تعقيبات نماز آمده است(
2. امايل شيخ مفيد، 134.
3. سوره احقاف، آيه20.
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   850 ـ چرا دعاى ما مستجاب نمي شود؟!    

حضــرت اميرالمؤ منين علي7 در روز جمعــه اى خطبه بليغى ايراد فرمود و در پايان 
آن خطبه فرمود:

»ايها الناس سبع مصائب نعوذ بالله؛ عامل زل و عابد مل، و مؤ من خل، و مومتن غل و 

غنى اقل و عزيز ذل و تحقر اعتل ؛« اى مردم! هفت مصيبت اســت كه ما از آن ها به خدا 

پناه مي بريم: عالمي كه بلغزد، عابدى كه )از عبادت( ملول و خسته گردد، مؤ منى كه فقير 
شــود، امينى كه خيانت كند، توانگرى كه به فقر در افتد، عزيزى كه خوار گردد، بينوايى 

كه بيمار شود.
در اين وقت مردى برخاســت و پس از تمجيد آن حضرت گفت: سؤ الى درباره گفتار 
خــداى تعالى دارم كه مي فرمايــد: »ادعوىن استجب لكم؛ مرا بخوانيد تا دعايتان را اجابت 

كنم.« 1 پس چگونه است كه ما دعا مي كنيم ولى اجابت نمي شود؟
امام علي7 فرمود: دل هاى شما در هشت مورد خيانت )بى وفايى( كرد:

1( اين كه خدا را شناختيد ولى حقش را آن گونه كه بر شما واجب بود ادا نكرديد و از 
اين رو آن معرفت به كار شما نيامد.

2( به پيامبر خدا9 ايمان آورديد؛ آن گاه با سنت و روش او مخالفت كرديد و شريعت 
او را از بين برديد. پس ثمره ايمان شما چه شد؟.

3( كتاب خدا را كه بر شــما فرود آمده خوانديد ولــى به آن عمل نكرديد. گفتيد: به 
گوش و دل مي پذيريم، ولى با آن به مخالفت برخاستيد.

4( گفتيد: ما راغب بهشتيم ولى در تمام حاالت كارهايى انجام مي دهيد كه شما را از 
بهشت دور مي سازد. پس رغبت و شوق شما نسبت به بهشت كجاست؟

5( گفتيد: ما از آتش دوزخ مي ترسيم، ولى در همه حاالت به واسطة گناهان و معاصى 
خود به سوى دوزخ مي رويد. پس ترس شما كجا رفت؟

6( نعمت خداى خود را خورديد، ولى سپاسگزارى نكرديد.
7( خداوند شــما را به دشمنى با شيطان دســتور داد و فرمود: »ان الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا؛ شيطان دشمن شما است شما نيز او را دشمن گيريد.« 2 ولى به زبان با او 

1. سوره مؤمن، آيه60.
2. سوره فاطر ، آيه6.
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دشمنى كرديد و در عمل به دوستى با او برخاستيد.
8( عيب هاى مردم را برابر ديدگانتان قرار داديد و عيب هاى خود را پس پشــت ســر 
انداختيد )و آنرا ناديده گرفتيد( و در نتيجه كســى را مالمت مي كنيد كه خود به مالمت 

سزاوارتر از اوييد.
پس با اين وضع چه دعاهايى از شما مستجاب گردد در صورتى كه شما درهاى دعا 
و راه هاى آن را بسته ايد؟ پس از خدا بترسيد و كارهايتان را اصالح كنيد و امر  به معروف 

و  نهى  از  منكر كنيد تا خدا دعايتان را مستجاب كند. 1

   851 ـ جواز عبور از صراط   

در امالــى از پيغمبر اكــرم9 روايت كرده كه فرمود: روز قيامــت كه پل صراط را 
روى جهنم نصب مي كنند، هيچ كســى از صراط عبور نمي كند مگر اين كه جواز واليت 
اميرالمؤ منين علي7 را با خود داشــته باشــد و از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: 
رسول اكرم9 فرمود: روز قيامت پروردگار امر مي كند به دو فرشته كه بر صراط بايستند 
و نگذارند كســى از آن عبور كند مگر اين كه از اميرالمؤمنين علي7 برات و جواز عبور 
داشــته باشند، و هر كسى كه جواز نداشته باشد او را به صورت در آتش افكنيد، ابى سعيد 
مي گويد: به رســول خدا9 عرض كردم: فدايت شوم معناى برات اميرالمؤ منين علي7 

چيست؟ حضرت فرمود: نامه اى است كه در آن نوشته شده است:
»ال اله االالله محّمد رسول الله و امرياملؤ منني عىل بن ابيطالب وىص رسول الله و حجة الله 

عىل خلقه واقبل بعضهم عىل بعض يتسائلون.« 2

   852 ـ دوست با شيعه فرق دارد   

روزى جمعى به حضور امام حســن7 رســيدند و عرض كردند: يا  بن  رسول اهلل ما از 
شــيعيان پدرت اميرالمؤ منين علي7 هســتيم؛ حضرت به آن ها فرمود: شما از دوستان 
پدرم هســتيد نه از شيعيان او. زيرا شــيعيان پدرم كسانى هستند كه خداوند درباره آن ها 

مي فرمايد: »والذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون« 

1. بحارأالنوار، ج9، ص376ـ377.
2. تفسري جامع، 5.
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شيعيان پدرم كسانى هستند كه به خدا ايمان آورده و به صفات پدرم متصف هستند 
و تمام آنچه را كه بر پيغمبر اكرم9 نازل شــده تصديق مي كنند و از هر گونه معصيت 
دور مي باشند و معتقدند كه اميرالمؤ منين علي7 بعد از پيامبر اسالم9 خليفه بالفصل 
بوده و كسى با او برابر نيست و بر تمام مردم ترجيح دارد همانطورى كه آسمان بر زمين 
برترى دارد و هرگز از كشــتن و كشته شــدن در راه خدا نمي ترسند و براى آن ها فرقى 
نمي كند كه مرگ به اســتقبال آن ها برود يا اين كه آن ها به استقبال مرگ بروند. شيعيان 
علــي7 همواره بــرادران دينى خود را مقدم بر خود مي دارند. اگر چه خود در ســختى 
باشند و هرگز گرد بدي ها نمي گردند و ترك واجبات نكرده اند و علي7 را مقتداى خود 

مي دانند و اين صفات شيعيان علي7 را پيغمبر اكرم9 بيان فرموده اند. 1

   853 ـ دعا به هنگام وضو گرفتن   

روزى حضــرت علي7 با محّمد بن حنفيه نشســته بود حضرت به فرزندش فرمود تا 
براى حضرت ظرف آبى آماده كند كه براى نماز وضو بســازد محّمد آب آورد و علي7 

شروع به ساختن وضو كردند.
علي7 در موقع وضو گرفتن، هر عضوى را كه مي شســت به پيشــگاه خدا دعايى 

مي كرد و سعادت آن عضو را در عرصه قيامت از خداوند متعال درخواست مي نمود.
»...ثم غسل وجهه فقال؛ وقتــى صورت را مي شســت، عرض كرد: اللهم بيض وجهى 

يوم تسود فيه الوجوه وال تسود وجهى يوم تبيض فيه الوجوه بارالها رويم را ســفيد گردان 

در روزى كه صورت هايى در آن ســياه مي شــود و رويم را ســياه مگردان در روزى كه 
صورت هايى در آن سفيد مي  گردد؛ سپس دست راست خود را مي شست و عرض مي كرد: 
اللهم اعطنى كتاىب بيمينى و الخلد ىف الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسريا؛ بارالهــا نامــه 

اعمالم را به دست راستم بده و...« 2
در پايان امام فرمود: اى محّمد هر كس وضو بسازد همانند وضويى كه من ساختم و 
بگويد آنچه راه من گفتم خداوند تبارك و تعالى از هر قطره آب وضويش ملكى براى او 

1. بحارأالنوار، ج65، ص162، باب 19.
2. امايل صدوق، مجلــس 82، ص331 / ثواب االعمــال / كتاب من ال يحرضه الفقيه ج1، ص42.)دعاي وضو در 

رساله عمليه نيز موجود است. شايسته است با آنهمه ثواب ها براي اين دعا از فيض خواندن آن محروم نشويم(
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مي آفريند كه مشــغول تقديس و تسبيح و تكبير براى خداوند هستند و خداوند ثواب اين 
اذكار را تا روز قيامت براى او ثبت و ضبط خواهد كرد.

   854 ـ يعسوب االيمان   

حضــرت باقرالعلــوم با پــدر بزرگوارش امام ســجاد7 در نجف اشــرف كنار قبر 
اميرالمؤمنين 7 آمدند، حضرت امام باقر7 فرمود: پدرم كنار قبر ايســتاد و گريســت و 

ضمن سالم هاى متعدد اين سالم را به حضور جد بزرگوارش تقديم داشت.
السالم عىل يعسوب االميان، و ميزان االعامل، و سيف ذى الجالل 

امام ســجاد7 در اين عبارت علي7 را به ســه صفت توصيف نموده اســت: اول، 
يعسوب االيمان دوم: ميزان اعمال. سوم: شمشير خداوند ذوالجالل. 1

   855 ـ مرا موعظه كنيد   

در يك نيم روز گرم شــخصى دامــن على بن ابيطالب7 را گرفــت و عرض كرد: 
يا علــي7 مرا موعظه كنيــد. حضرت فرمود: تو با ما مجالــس فراوانى را گذرانده اى و 
ســخنرانى هاى زيادى از ما شــنيدى االن در اين ظهر گرم چه حاجت كه موعظه اى از 

من بشنوى.
عرض كرد: دامن شما را رها نمي كنم، مگر اين كه سخنى بفرماييد.

حضرت اين جمله را فرمودند: »انت مع من احببت تو با محبوبت محشــور مي شوى« 
آن گاه او دامن حضرت را رها كرد....2

   856 ـ خود را سبك نكن   

اميرالمؤ منين علي7 در نامه اى به پســرش امام حســن7 مرقوم فرمود: پســرم 
داستان هايى كه خنده دار است و گفتنش   عده اى را مي خنداند نقل نكن، »و اياك ان تذكر 

من الكالم قذرا او تكون مضحكا... «

1. مستدرك الوسائل، ج2، ص197.
2. امايل شيخ مفيد، ص6.
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پســرم؛ خود را سبك نكن، انســان مقامي  بس عظيم دارد؛ )نه تنها كارى نكن كه 
كسى بخندد، بلكه در يك جمعى كه نشسته اى سنگين باش تا تو را وسيله خنده ديگران 

قرار ندهند(. 1

   857 ـ قسيم الجنة و النار   

شــخصى خدمت امام صادق7 آمد و عرض كرد: چرا رســول خدا9 را اباالقاســم 
مي گويند؟ حضرت فرمود: براى اين كه رســول خدا9 يك فرزندى داشتند بنام قاسم و 
چون پدر قاســم بود از اين جهت به رســول خدا9 اباالقاسم مي گفتند، عرض كرد: اين 
معنا را من مي دانم كمي روشن تر بيان كنيد چرا پيامبر9 را اباالقاسم مي گويند؟ حضرت 
فرمود: چون على بن ابيطالب7 قسيم الجنة و النار است، قاسم است، يعنى قسمت كننده 
بهشــت و جهنم اســت. در قيامت اميرالمؤ منين علي7 به اذن خــدا جهنمي ها را به 
جهنم و بهشــتى ها را به بهشــت فرا مي خواند. پس علي7 قاسم است، و چون خداوند 
متعــال على بن ابيطالب را در همان دوران كودكى به دامــان پيامبر9 منتقل كرد و از 
همان طفوليت رســول خدا9 معلم على بن ابيطالب7 بود و شــاگرد پيامبر9 بود و از 
رسول خدا9 علوم فراوانى را آموخت و هر شاگردى فرزند استاد است و استاد حق پدرى 
بر او دارد پس على بن ابيطالب، قاسم الجنة و نار است و چون شاگرد پيامبر9 است پس 
به منزله فرزند او است و پيامبر9 به منزله پدر او است از اين جهت پيامبر9 را اباالقاسم 

نامند اين معنا و تفسير براى اباالقاسم جزء اسرار اين كنيه است. 2

   858 ـ جواب كامل تر   

از ابن عباس پرسيدند: بهترين روزها، و بهترين ماه ها، و بهترين عمل ها كدام است؟ 
گفــت: بهترين روزها جمعه اســت، بهترين ماه ها، ماه رمضان اســت، و بهترين اعمال 
نمازهاى پنجگانه در اول وقت است. اين سخن را براى اميرالمؤ منين علي7 نقل كردند، 
فرمود: اگر از تمام علماى مشــرق تا مغرب عالم اين سؤ ال را بپرسند، غير از اين جواب 
ندهند. اما من مي گويم: بهترين عمل ها آن اســت كه قبول درگاه خداوند شود و بهترين 

1. تحف العقول، ص57.
2. معاين االخبار، ص51.



610

ماه ها ماهى اســت كه در آن از گناه توبه كنى، و بهترين روزها روزى است كه با ايمان 
به سوى خدا روى. 1

   859 ـ برو قرآن ياد بگير  

حضرت اميرمؤمنان علي7 به ابو احظل فرمود: اين جوان همراه تو كيســت؟ عرض 
كرد: ياعلي! فرزندم اســت و او شاعر است حضرت فرمود: به وي قرآن بياموز كه برايش 
از شعر بهتر است 2 در روايتي رسول خدا9 فرمود: »من علم ولده القرآن...« هر كس فرزند 
خود را قرآن بياموزد مثل آن است كه ده هزار بار به خانه  خدا مشرف شود و گويا ده هزار 
عمره به جا آورده و مثل آن است كه ده هزار برده از فرزندان اسما عيل را آزاد كرده است 
و گويا ده هزار بار به جهاد و جبهه جنگ رفته و مثل آن اســت كه ده هزار فقير گرســنه 

مسلمان را غذا داده و گويا ده هزار مسلمان برهنه را لباس پوشانده است....3
خداوند در سوره زخرف آيه43 مي فرمايد: قرآن سبب بلند آوازه شدن تو و امت توست 
خوبســت ما نيز به اين دســتور امام علي7 نيز عمل كنيم چرا كه دستورات امام صرفًا 

براي آن زمان نبوده است.

   860 ـ نشانه هاى قوم جاهل   

علي7 در جمعى فرمود: قوام دين به چهار كس است: عالم سخن گويي كه به علم 
خود عمل كند، ثروتمندى كه مازاد ثروت خود را به هم خويشان خود انفاق كند، فقيرى 
كه آخرت را به دنيا نفروشــد، و جاهلى كه از تحصيل علم تكبر نورزد، پس هر گاه عالم، 
علم خود را نشــر ندهد و توانگر بخل بورزد و فقير آخرت را به دنيا بفروشــد، و جاهل از 

آموختن علم تكبر كند، دنيا به عقب بر مي گردد )و جاهليت را از سر گيرد(
در آن روز وقتي دنيا به عقب برگشــت به مســجدهاى زياد و اجتماعات مردمي كه 

دل هايشان از هم جداست فريب نخوريد.
عرض كردند: يا علي7 در آن زمان چگونه بايد زندگى كرد؟

1. نصايح.
2. كنزالعامل، ج2، ص288.

3. مستدرك الوسائل، ج4، ص247 / بحارأالنوار، ج82، ص188.



611

حضرت فرمود: در ظاهر با مردم معاشــرت كنيد، و در باطن مخالفت نماييد كه قرين 
انســان عمل اوست، و هر كس هر چيزي را دوست داشته باشد با او محشور مي شود، و 

در عين حال منتظر فرج هم باشيد. 1

   861 ـ جمالت پايانى تورات   

علي7 فرمود: در خاتمه ى تورات پنج جمله است كه من دوست دارم هر بامداد آن 
را مطالعه كنم:

عالم  بى عمل با شــيطان برابر است، سلطان بى عدالت با فرعون يكسان است، فقير 
طمعكارى كه در برابر توانگران خضوع كند با سگ همانند است، ثروتى كه از آن سودى 
نبرند با آُجر مســاوى اســت، و زنى كه بدون ضرورت و احتياج از خانه بيرون رود باكنيز 

هم رديف است. 2

   862 ـ گفتگوي خداوند  

امام صادق7 فرمود: در جنگ طائف رســول خدا9 با علي7 نجوا مي كرد ياران 
پيامبر گفتند: اي پيامبر خدا از ميان ما با كوچك ترين ما علي به نجوا پرداختي؟ رســول 

خدا فرمود: من با او نجوا نكردم بلكه خداوند با وي نجوا كرد. 3

   863 ـ رسول خدا9 عمامه سياه بر سرم بست  

امام علي7 مي فرمايد: روز عيد غدير رسول خدا9 بر سر من عمامه سياهي گذاشت 
و اضافه آن پارچه سياه را بر شانه ام انداخت. 4

   864 ـ مظلوميتي ديگر  

وقتي علي7 به شــهادت رسيد او را غسل داده و كفن كردند آن گاه چهار تابوت به 

1. نصايح، ص195.

2. نصايح، ص233.
3. املعجم الكبري، ص319/ تاريخ دمشق، 315/ امايل طويس، ص260.

4. االصابة، ج4، ص23 / رشح االخبار، ج1، ص321.
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سوي مسجد كوفه بردند و بر آن ها نماز خواندند سپس يك تابوت را به خانه برگرداندند 
و تابوت بعدي را به ســوي بيت اهلل الحرام فرستادند يكي را به سمت مدينه و يكي را به 
طرف بيت المقدس، تا كســي جاي دفن امام را پيدا نكند همانند مزار نوراني همسرشان 
زهراي اطهر3 البته در زمان امام صادق7 مزار پرنور امام راستي ها علي  بن ابيطالب7 

توسط ايشان نشان داده شد. 1

   865 ـ وسايل زيادى رزق   

روزى على 7 به ياران خود فرمود: آيا اسباب رزق زياد را بيان كنم؟ اصحاب عرض 
كردند: آرى يا اميرالمؤ منين! امام فرمود: جمع بين دو نماز )مغرب و عشاء، ظهر و عصر( 
روزى را زياد مي كند؛ همچنين خواندن تعقيب بعد از نماز صبح و عصر، صله رحم، جارو 
كردن جلوى خانه، طلب آمرزش، امانت دارى، حقگويى، جواب دادن اذان گو )هر چه را 

كه مؤ ذن مي گويد: بگوييد و ممكن است مراد نماز اول وقت باشد(
حرص نزدن، شكر صاحب نعمت، سكوت در بيت الخأل)توالت(، پرهيز از قسم دروغ، 

شستن دست قبل از غذا، خوردن ريزه هاى غذا كه از سفره مي ريزد )خورده نان ها(... 2

  866 ـ فضيلت هايى كه اختصاص به علي7 دارد  

مكحول روايت كرده اســت كه اميرالمؤمنان على بن ابيطالب7 فرمودند: بزرگان از 
ياران پيامبر9 جملگى مي دانند كه در ميانشــان مردى نيست كه فضيلتى داشته باشد، 
جز آن كه من در آن با او شــريكم و بر او برترى دارم، و براى من هفتاد نيك نامي  است 

كه هيچ يك از آنان در آن شريك من نيستند.
عرض كردم: اى اميرمؤمنان7 مرا از آن ها آگاه فرماييد.

فرمود: اولين فضيلت من اين است كه به يك چشم به هم زدن به خدا شرك نورزيده 
و پرستش الت و عزى را نكرده ام.

دوم: آن كه من هرگز شراب نياشاميدم.
ســوم: آن كه رسول خدا9 مرا در كودكى از پدرم گرفت و من همسفره و هم كاسه 

1. ارشاد القلوب ديلمي، ص435.
2. نصايح، ص355.



613

و هم دم و هم زبان او بودم.
چهارم: آن كه من آخرين نفر از مردم هســتم كه از پيامبر9 جدا شدم و من او را در 

آرامگاهش نهادم.
رســول خدا9 به من هزار باب از علم آموخت كه از هر باب، هزار باب ديگر گشوده 
مي شود و آن را به هيچ كس جز من نياموخت برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز مي كند.

عمويم حمزه سرور شهيدان در بهشت است.
من هرگز از جنگ با دشــمن نگريختم و هيچ كس به مبارزه با من نيامد جز آن كه 
زمين را از خونش آبيارى كردم، من با رســول خدا9 در همه صحنه ها و جنگ ها همراه 
بودم و پرچم رسول خدا9 در دست من بود من عمرو بن عبدود را كه با هزار نفر برابرى 

مي كرد كشتم.
...

شصت و ششم: آن كه خداى متعال دوبار آفتاب را براى من برگرداند و جز من براى 
هيچ كسي از امت محّمد9 آن را برنگردانده است.

شــصت و هفتم: آن كه رســول خدا9 فرمان داد، كه در حيات و مرگ او، به عنوان 
اميرالمؤ منين خوانده شوم و اين عنوان را به هيچ كس جز من اطالق نفرمود... 1

   867 ـ كالمي سودبخش و كوتاه   

حضرت علي7 به فرزندش امام حسن7 فرمود:
چهار چيز و چهار چيز را از من به خاطر خود بسپار و نگه دار:

عرض كرد: آن ها چيست؟
حضرت فرمود: باالترين ثروت، عقل است. بزرگترين فقر حماقت، شديدترين وحشت 

خود پسندى و بهترين حسب ها و نسب ها، خوش اخالقى است.
امام حسن7 عرض كرد: پدر جان! چهارتاى ديگر چيست؟

حضرت فرمود: از رفاقت با آدم احمق پرهيز كن كه چون سود رساند، زيان وارد كند، 
از دوســتى دروغگو هم بر حذر باش كه دور را نزديك و نزديك را دور نمايد، از رفاقت با 

1. نصايح، ص438.
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بخيل  نيز دورى كن كه در سخت ترين مواقع، حاجت تو را رها كند، و از دوستى با بى دين 
اجتناب كن كه تو را بر اثر نفاقش بفروشد. 1

   868 ـ عجب عشق عجيبي  

در روايتي آمده:
روزي حضرت اميرالمؤمنين7 با بعضي اصحاب بيرون شــهر مدينه نشسته بودند، 
شــخصي عرض كرد كه من شــما خانواده ي پيامبر6 را دوست دارم، حضرت تبسم 
كنان فرمودند: دوســتي تو به ظاهر است نه به باطن، آيا مي خواهي دوست حقيقي ما را 

ببيني؟
عرض كرد: فداي تو شوم، كمال احسان است. حضرت برخاست دست او را گرفتند و 
فرمودند: چشــم خود را بر هم گذار و پس از فرستادن يك صلوات باز نما. آن مرد چنين 
كرد و ديد در شهريست غير از مدينه. عرض كرد: اين چه شهري است؟ حضرت فرمود: 
از اهل آن سؤال نما. او از شخصي سؤال كرد، گفت: اين شهر جابلقا و از شهرهاي مغرب 

زمين است. پرسيد: از اين جا تا مدينه پيغمبر چقدر راه است؟
گفتند: مسافت بسيار بعيدي است. آن مرد بسيار ترسيد و در دل با خود گفت: ديدي 
علــي مرا به كجا انداخت، اگر االن مرا به حال خود واگــذارد ديگر اهل و عيال خود را 
نخواهم ديد. حضرت از ضمير او آگاه شده، تبسمي نمود و فرمودند: غم مخور فردا ظهر 
تو را به مدينه خواهم برد. پس كيسة زري به او دادند و فرمودند: به شهر برو و تفرج كن 
و در فالن مكان مرد قصابيست، كيسه را بده و گوشت گرفته بياور، اما در نزد او نام مرا 
ابراز مكن و مگو همراه من كيست. آن مرد به شهر آمد بعد از كمي گشتن قصاب را پيدا 
كرد، كيسه را به او داد كه گوشت بگيرد. مرد قصاب ديد سكّه مدينه است. تعجب كنان 
پرسيد: اهل كجايي؟ گفت: اهل مدينه رسول اهلل 6. قصاب گفت: بگو ببينم علي7 را 
دوست مي داري يا نه؟ گفت: چگونه دوست ندارم كه علي7 سرور مؤمنان است. قصاب 
پرسيد: كه آيا هيچ علي7 را ديده اي؟ گفت: مي شود از مردم مدينه باشم و آقاي خود را 
نديده باشم؟ مرد قصاب گريست و چشم هاي او را بوسيد و گفت: خداوند جان مرا فداي 
اين چشــم ها بگرداند كه به جمال آقاي من افتاده. پس گفت: اي مرد من به تو گوشت 

1. نصايح، ص186.
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نمي فروشم، امشب ميهمان من باش، بلكه تا در اين شهر هستي در خانة من به سر آور. 
او گفت: من رفيقي دارم اگر او راضي شود ميائيم. قصاب گفت: برو و از رفيق خود وعده 
بگير. آن مرد برگشت و واقعه را به خدمت حضرت عرض كرد، حضرت فرمود: برو به او 
بگو امشــب به خانة او مي رويم. بازگشت و گفت: رفيقم راضي شد كه امشب در خانة تو 
باشــيم. قصاب خشنود شد. سريع به خانه شتافت تا اسباب ميهماني را فراهم سازد وقتي 
شب شــد حضرت با رفيق خود به سوي خانة قصاب رفتند. آن قصاب دو پسر داشت به 
همراه دو پسرش به استقبال بيرون آمده بعد با هم به داخل خانه رفتند. قصاب به همسر 
خود گفت برخيز و طعام حاضر ساز مبادا كه مهمانان گرسنه باشند، پس همسر او مشغول 
درســت كردن غذا شد، در اين هنگام كسي در زد، قصاب به در خانه آمد؛ چون در را باز 

كرد ديد جالد سلطان شهر است از او سؤال نمود: مطلب چيست؟ 
مير غضب گفت: كه پادشاه شهر را مرضي عارض شده و اطباء معالجه او را به خون 
محب علي بن ابيطالــب7 نموده اند مرا مأمور كرده كه تو را گردن زنم و خون تو را براي 
سلطان ببرم. چون در اين واليت بجز تو كسي را دوست علي7 نمي دانم. قصاب گفت: 
بگذار در خانه روم و مهمان هاي خود را خدمت نمايم و از خون من در گذر. جالد گفت: 
به جز كشــتن تو كاري نخواهم كرد، يكي از طفل هاي قصاب به عقب پدر بيرون آمد، 
چون آن واقعه را ديد دامن جالد چسبيده و گفت: اي مرد دست از پدرم بردار، اگر مطلب 
تو همين است من هم دوست علي7 هستم سر مرا از بدن جدا نما. جالد دست از پدر 
برداشــت و در حضور او سر پســر را از بدن جدا كرد و قدري خون او را در شيشه كرد، 
رفت. حالتي سخت به آن مرد قصاب روي نمود.. ..مرد قصاب به خود آمد و نعش پسر را 
برداشته، در گوشه اي از منزل خود پنهان كرد تا مبادا مادر او آن پسر را ببيند مرد قصاب 
سفره طعام برداشته به خدمت ميهمانان خود آورد. حضرت فرمود: آن دو طفل را هم كه 
به اســتقبال آمدند صدا بزنيد تا با ما طعام بخورند، قصاب با دل پر درد گفت: آنها طعام 
خورده انــد و به خواب رفته اند، آن حضــرت فرمود: اي مرد تا آن دو طفل نيايند ما طعام 
نخواهيم خورد، سپس قصاب آمد آن طفل باقي مانده را به خدمت آورد، حضرت فرمود: 

آن طفل ديگر را بياور، عرض كرد: او را از پي كار مهمي فرستاده ام.
حضرت فرمود: تا آن هم حاضر نشود دست به طعام دراز نمي نمايم، قصاب بي اختيار 
اشــك از چشــم او فرو ريخت از جاي برخاســت و نعش پر از خون پســر را به نزد آن 
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حضرت آورد و عرض كرد: اين طفل را امشــب فداي قدم شما كردم و خون او را در راه 
محّبت آقايش ريختند، چون چشم آن جناب به سر بريده آن طفل افتاد اشك از چشمان 

مباركش جاري شد.
بعد از گريه بسيار حضرت امير7 فرمودند: سر پسر خود را بياور و به بدن ملحق ساز، 
آن مرد چنين كرد، حضرت رداي مبارك بر ســر آن پسر كشــيد و بعد از تالوت سورة 
»فاتحه الكتاب« آب دهــان مبارك را بر آن ماليــد و در حّق او دعا فرمود، از معجزه آن 

حضرت پســر برخاست و دو زانو نشست بعد از سالم عرض كرد: معذور داريد كه خوابم 
گران بود حضرت جواب سالم او را دادند و رو به قصاب كرده فرمود: اين است آن پسري 
كه در راه محّبت علي دادي. قصاب متحّير شد پس به او فرمود: آيا در دنيا آرزويي داري؟ 
عــرض كرد: بلي آروز دارم يك مرتبه جمال آقايم علي را ببينم و با ديدن جمال او جان 

بسپارم.
حضرت فرمود: آن كه تو جوياي آني منم، خداوند حاجت تو را بر آورد. چون آن مرد 
آن حضرت را شــناخت خود را به قدوم آن حضرت انداخت و بعد از عذرخواهي از حجره 
بيرون آمد و فرياد برآورد كه: اي زن! امشــب خانه ما رشــك عرش برين گرديده امام 

علي7 قدم در خانه ما گذاشته اند.
آن زن پاك طينت چون نام آن حضرت را شــنيد، دويد و خويش را به قدوم مبارك 

آن حضرت انداخت.1

   869 ـ عالمت شيعيان   

اميرالمؤ منين علي7 فرمود: عالمت شــيعه من دو چيز اســت كه به آن ها آزمايش 
شود: مراقبت از وقت نماز و در ميان نهادن مال با برادران ايمانى خود. اگر اين دو صفت 
در كسى نبود از او بگريز! باز هم از او بگريز! 2 حبه عرني مي گويد: روزي با امام علي7 
در. مسيري مي رفتيم امام به عقب نگاه كرد و جويرية را دورتر از خود ديد او را صدا كرد 
و فرمود: اي جويرية عجله كن و خود را به من برسان مگر نمي داني كه من تو را دوستت 

دارم جويرية سوي امام دويد امام به او فرمود:...

1. طريق البكاء، مجلس نهم، ص47 / مال حسن بن  مال عبد سهرابي.
2. نصايح، ص105.



617

دوســت ما را تا آن وقت كه ما را دوست دارد دوست بدار و چون با ما دوشمني كرد 
دشــمنش شو و دشمن ما را تا آن وقت كه ما را دشمن مي دارد دشمن بدار و چون با ما 

دوست شد دوستش بدار. 1

   870 ـ همچون زنبور عسل باشيد   

روزى علي7 به جمعى از شــيعيان خود فرمود: در ميان مردم همانند زنبور عســل 
در ميان ســاير پرندگان باشــيد، كه هيچ پرنده اى نيست جز اين كه زنبور عسل را ناتوان 
مي شــمرد و اگر بدانند كه چه بركتــى در اندرون او نهفته اســت هرگز چنين رفتارى 

درباره اش نمي كردند.
با زبان و پيكرتان با مردم معاشــرت كنيد )صرفًا رفتارى صورى و ظاهرى( و با دل 
و عمل خود از آنان كناره گيريد، براى هر فردى همانى اســت كه به دست آورده و روز 

قيامت با كسى محشور شود كه دوستش مي داشته است. 2
لذا در روايت است كه علي7 فرمود: شيعيان من مانند زنبور عسل اند ساير حشرات 
آن حيوان )زنبور عسل( را ناچيز مي شمارند اما از باطن او خبر ندارند3 لذا به همين جهت 
رسول خدا9 اميرالمؤمنين 7 را يعسوب مؤ منين ناميد و يعسوب به معناى ملكه كندوى 

عسل است.)اگر دقت شود زنبور پاك مي خورد و پاك پس مي دهد(

   871 ـ افضل مردم علي7 است   

حجاج بن يوسف ثقفى 4 از حره پرسيد: حره تو دختر حليمه هستى؟
حره پاســخ داد: فراســت و زيركى را از غير مؤ من مي يابم حجاج گفت: حره از قول 
تــو نقل مي كنند كه علي7 را افضل و برتر از ابوبكر و عمر و عثمان مي دانى آيا از خدا 

چنين مطلبى به تو رسيده است؟

1. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص290.
2. امايل شيخ مفيد.

3. سفينة البحار، حاج شيخ عباس قمي)ره(
4. اين ملعون در حكومت 20 ســاله خود 100 قبر را شكافت تا شايد بتواند بدن مطهر و نوراني امام علي7 را 
پيدا كند او رســمًا اعالم عمومي كرد بايد امام را لعن كنند وقتي كســي پيش او گفت ما در قبيله خود علي و دو 
پسر و همسرش را نفرين مي كنيم او اين كار را تمجيد و ستايش كرد او تعدادي از ياران امام علي7 را شهيد 

كرد از جمله كميل و قنبر غالم امام علي7 از جمله آن هاست )تاريخ يعقويب، ج2، ص295(.
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حره گفت: آن كس كه گفته است من علي7 را تنها بر اين ها افضل مي دانم دروغ 
گفته است.

حجاج: غير از اين ها علي7 از چه كسانى افضل است؟
حره: از آدم صفى اهلل و نوح نبى اهلل و لوط و ابراهيم خليل اهلل و داود و سليمان، موسى 

و عيسى  :.
حجــاج گفــت: اى واى بر تو. او را بر اصحاب پيامبر اكــرم9 و بر 7 نفر از انبياء و 
پيامبــران اولوالعزم برتر مي دانى، اگر دليل و برهانى بر صدق گفتارت نياوردى گردنت را 

مي زنم.
حره گفت: من او را برتر از اين انبياء نمي دانم بلكه خداوند متعال در قرآن كريم او را 

بر آنان فضيلت و برترى داده است.
اما درباره آدم ابوالبشــر7 خداوند در قرآن مي فرمايد: »فعىص آدم ربه فغوى؛ يعنى: 
آدم پروردگارش را نافرمانى كرد پس بى بهره شــد« ليكن علي7 فرمود: »و كان سعيه 
مشكورا؛ يعنى: سعى و كوشــش او در دين و آخرت مورد قبول و تحسين پروردگار قرار 

گرفــت« و اما بر نوح7 و لوط7 افضل اســت زيرا خداونــد مي فرمايد: »خداوند براى 
كســانى كه كافر شــدند زنان نوح و لوط را مثال مي آورد كه آن ها با آن كه همسران دو 
بنده شايســته و نيكوكار ما بودند چون خيانت كردند قرابت و همسرى پيامبران بر آنان 
ســودى نرسانيد و به آنان گفته شــد كه با كفار وارد آتش شويد« اما جايگاه علي7 زير 
درخت سدرة المنتهى است و همسرش فاطمه زهرا3 دختر پيامبر اسالم9 است كه خدا 

به خشنودى او خشنود است و به غضب او غضبناك.
اما از حضرت ابراهيم7 برتر اســت: زيرا كه قرآن مي فرمايــد: )ابراهيم به خداوند 

عرض كرد، پروردگارا! به من نشان بده چگونه مرده را زنده مي كنى(
خدا فرمــود: كه آيا ايمان ندارى؟ ابراهيم عرض كرد چــرا ولى براى اطمينان قلبم 
مي خواهم ببينم. امام علي7 فرمود: كه اگر حجاب ها برداشــته شود و حقايق مكشوف 
شــود چيزى بر يقين من افزوده نخواهد شد و جز علي7 تاكنون كسى چنين مطلب را 
نگفته است. اما بر موسى7 برتر است. زيرا بر طبق گفته قرآن )موسى با خوف و ترس 
از مملكت فرعون خارج شد در حاليكه پشت سرش مي نگريست و مراقب بود تا دستگير 
نشــود( اما علي7 برتر است امام علي7 در بستر پيامبر9 خوابيد و ترس و خوفى به 
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دل راه نداد تا اين كه خداوند اين آيه شريفه را نازل كرد؛ »از مردم كسى است كه جان خود 
را براى خشنودى خدا نثار مي كند« از حضرت داوود7 برتر است، بنا به گفته قرآن كريم، 
»داوود ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم، بين مردم به حق حكم و قضاوت كن و 

از هواى نفس پيروى منما كه از راه خدا دور شدى« امام علي7 فرمود: كه از آسمان ها 
و كهكشان ها و از باال و پايين هر چه مي خواهيد از من بپرسيد قبل از آن كه مرا در جمع 
خود نيابيد و پيامبر9 در روز فتح خيبر فرمود: كه علي7 بر همه شما افضل و داناتر و 

در امر قضاوت برتر است.
بر حضرت ســليمان نيز افضل اســت چون قرآن مي فرمايد: كه سليمان نبى عرض 
مي كند »خدايا چنان پادشاهى به من عطا فرما كه به كسى بعد از من چنين سلطنتى داده 
نشــود« ليكن علي7 فرمود: اى دنيا تو را سه طالقه كردم كه ديگر رجوعى براى من 
نباشــد... و بر حضرت عيسى7 نيز برترى دارد. خداوند مي فرمايد: كه يا عيسى بن مريم. 
آيــا تو به مردم گفته اى كه مــرا و مادرم را به خدايى نپذيرنــد، مگر خداى جهان را؟ 
عيســى7 عرض كرد: كه ســبحان اهلل؛ مرا نشــايد مطلبى را كه شايسته و سزاوار من 
نيست بگويم، اگر چنين گفته باشم به تحقيق دانسته اى، زيرا تو از ضميرم آگاهى و من 
از آنچه كه در ضمير تو اســت آگاه نيستم كه تويى داناى بر اسرار، من نگفته ام چيزى را 
مگر آنچه را كه تو امر فرمودى؟ عيســى7 با اين بيان، مردمي  را كه به الوهيت وى و 
مادرش معتقد بودند را به قيامت محول كرد و از محاكمه و مجازات غالين )كســاني كه 
مي گويند نعوذ بااهلل خداست( چشم پوشيد. لكن علي7 وقتى از ادعاى نصيريه )سبائيه( 
درباره خود مطلع شد محاكمه و مجازات آنان را به تأخير نيانداخت بلكه آنان را به آتش 
سوزانيد. حجاج )لعنةالله عليه( گفت: احسنت. بسيار خوب از عهده بر آمدى اگر اين چنين جواب 

قانع كننده اى نمي دادى دستورم را اجرا مي كردم.1

   872 ـ زاذان فارسى   

زاذان كه كنيه او ابوعمره است از اصحاب اميرالمؤمنين 7 و از خواص ايشان است. 
چنان كه حضرت در گوش او اســم اعظم خواند و به بركت آن حافظ قرآن شــد. قطب 
راوندى نقل مي كند: كه از زاذان پرسيدند قرائت قرآن را از كه آموختى؟ كه بدين خوبى 

1. بحارأالنوار، ج46، ص134، باب 8.
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مي خوانى. ابوعمره تبسمي كرد و گفت: استاد من حضرت علي7 است، چون من صداى 
دلنشــينى داشتم روزى شــعر مي خواندم حضرت فرمودند: كه چرا قرائت قرآن نمي كنى. 
گفتم: كه قرآن نخوانده ام آن گاه حضرت فرمود: نزديك بيا ســپس در گوش من چيزى 
خوانــد كه هيــچ نفهميدم و بعد آب دهان مبارك خود را بــه دهانم زد. نقل مي كند كه 
حضرت باقر7 پس از شــنيدن ايــن موضوع تصديق گفتــه زاذان فرمود: كه حضرت 

علي7 در گوش ابوعمره اسم اعظم خوانده بود. 1

   873 ـ علي7 در منظر ديگران   

دوســت و دشمن درباره شــجاعت عبادت و زهد و علم و... علي7 زبان به ستايش 
گشوده اند كه در اينجا به چند نمونه آن اشاره مي شود.

عثمان بن عفان مي گويد: از عمر و او از ابوبكر و او از پيامبر9 شنيد كه فرمود: همانا 
كه خدا از نور صورت على بن ابيطالب7 فرشتگانى آفريد كه خداوند را تسبيح و تقديس 
گويند و ثواب آن را براى دوســتان علي7 و دوســتان فرزندانش ثبت و ضبط كنند 2 و 
 معاويه بن ابى ســفيان وقتى خبر شهادت علي7 را شنيد گفت: ذهب الفقه و العلم مبوت 
ابن اىب طالب ؛ يعنى: فقه و علم از ميان رفت و عمر بن خطاب مي گويد: به خدا سوگند اگر 

شمشير علي7 نبود هرگز اســالم پابرجا نمي شد و او بعد از چنين موقعيتى باالترين و 
برترين قاضى و پيشگام در اسالم و صاحب شرف است.

و ابوبكر مي گويد: اى مردم بر شما باد دوستى و پيروى از على بن ابيطالب پس همانا 
از رســول خدا9 شنيدم كه فرمود: على بعد از من بهترين كسى باشد كه خورشيد بر او 

تابيده و غروب كرده است.
ضرار بن ضمره ضيايى مي گويد: به خدا قســم علي7 نيرومند و بلند همت بود، از دنيا 
و زرق و برق آن در وحشــت بود اما با شــب و تاريكى هاى آن مانوس، گريه اش زياد و 

انديشه اش طوالنى بود...
ابوبكــر روزى بر منبــر گفت: مرا  رها كنيــد در حاليكه علي7 در بين شماســت  و 
عمر بن خطاب مي گويد: از رســول خدا9 شــنيدم كه فرمــود: »حب عىل براة من النار؛ 

1. بحارأالنوار، ج41، ص195.
2. خوارزمي، مقتل الحسني، ص97.
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دوســتى على مايه رهايى از آتش دوزخ است« و در جايى ديگر مي گويد: عىل اعلم الناس 
مبا انزل الله عىل محّمد؛ علي7 آگاه ترين مردم است به آنچه خدا بر محّمد9 نازل كرده 

است. 1

   874 ـ علي 7 در محراب عبادت   

ضرار بن ضمره ضيايى مي گويد: به خدا قســم در يكى از شب ها علي7 را در محراب 
عبادتش ديدم كه محاسنش را در دست گرفته بود و مانند مار گزيده به خود مي پيچيد و 
مانند افراد مصيبت زده گريه مي كرد و مي گفت: اى دنيا از من دور شــو، آيا متعرض من 
مي شــوى و به من دل بسته اى؟ هيهات من صيد دام تو نيستم، برو ديگران را فريب ده 
كه من تو را ســه طالقه كردم كه حق رجوع براى من نيســت. گول تو را نمي خورم كه 

عمرت كوتاه و فايده ات اندك است. 2

   875 ـ نور واحد   

پيامبر خدا9 فرمود: اگر آســمان و زمين در كفه اى )ترازو( و ايمان در كفه اى ديگر 
آن باشد كفه ايمان علي7 از آسمان و زمين سنگين تر خواهد بود. 3

پيامبر خدا9 فرمود: من و على از نورى واحد آفريده شــديم و 14 هزار سال پيش 
از خلقت آدم، ســپس آدم آفريده شد آن گاه پروردگار نور ما را در صلب او قرار داد و اين 
صلب به صلب مي گشــت تا اين كه در صلب عبدالمطلب از هم جدا شــد نبوت در من 

مستقر شد و خالفت در علي7. 4

   876 ـ بر دو قبله نماز خواند   

روزى مردى از ابن عباس درباره على بن ابيطالب7 پرسش كرد، ابن عباس در پاسخ 
او گفــت: على بن ابيطالب7 بر دو قبله )منظور قبله اول مســلمين بيت المقدس و كعبه 

1. رّس العاملني / فردوس االخبار، ج2 / شواهد التنزيل، ج1، ص39.
2. مروج الذهب، ج2، ص433 / خصائص االمئة، ص70.

3. غاية املرام، ص7.
4. فضايل الخمسه، ج2، ص161.
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مي باشــد( نماز خواند و در هر دو بيعت )بيعت قبل از هجرت و بيعت رضوان( شــركت 
جســت و هرگز بت نپرستيد و قمارى نباخت، او بر آئين پاك توحيد به دنيا آمد به اندازه 

چشم بهم زدنى هم شرك نياورد.
آن مرد گفت: سوال من از اين ها نبود، سوال من از اين است كه او شمشير بر دوش 
نهاده و با حالت تكبر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا كشت 1 آن گاه بسوى 
شــام رفت، و در برخورد با ســران و بزرگان عرب چنان آنان را درهم كوفت تا همه را 
كشت، سپس به سوى نهروان رفت و با اين كه آنان مسلمان بودند همه آن ها را تا آخرين 

نفر به قتل رساند.
ابن عبــاس گفت: على نزد تو داناتر اســت يا من؟ او گفت: اگر علــى را از تو داناتر 

مي دانستم از تو پرسش نمي كردم!
ابن عباس به خشــم آمد تا حدى كه خشمش شدت گرفت  و گفت: مادرت به عزايت 
بنشيند، علي7 به من علم آموخته است، علم او از جانب رسول خداست و رسول خدا9 
از خداونــد از باالى عرش خود آموزش داده اســت، بنابراين علم پيامبر9 از جانب خدا 
و علم علي7 از جانب پيامبر9 و علم من از جانب علي7 اســت، و علم تمام ياران 

محّمد9 در برابر علي7 همچون قطره اى است در برابر هفت دريا. 2

   877 ـ كالم ناب   

علي7 مي فرمود: مقدمات شــك را فراهم نكنيد كه به شك افتيد و شك نكنيد كه 
به كفر مي گراييد و به خودتان رخصت ندهيد كه سست مي شويد... و از نشانه هاى دانايى 
آن اســت كه مغرور نشويد. خير خواه ترين شــما از براى خودش كسى است كه از همه 

بيشتر مطيع خدا باشد.
امور دور را بر خود نزديك، و امور مشكل را بر خود آسان گيريد، و بدانيد كه بنده هر 
قدر راه  يابى و چاره جوئيش ضعيف و سســت باشــد از آنچه كه خدا برايش مقدر فرمود. 
كمتر نستاند و اگر زرنگى و راه يابى و چاره جوئيش قوى و افزون باشد بيش از آنچه خدا 

1. تعداد كشته شدگان اين جنگ به اين اندازه نبوده بلكه هميشه طرف مقابل مطلب را بزرگ تر جلوه مي دهد.
2. امايل شيخ مفيد، ص235.
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مقدرش فرموده بدست نياورد. 1 )حضرتش در اين گفتار نوراني به نكات رفتاري ممتازي 
اشــاره مي فرمايد كه در تكميل شخصيت انســاني بسيار موثراند و به بخشي از مطالب و 

قوائد علم روانشناسي در 1400 سال قبل اشاراتي فرموده اند(

   878 ـ خود را مشهور كن   

مــردى از ياران اميرالمؤ منين علــي7 مي گويد: روزى از آن حضرت شــنيدم كه 
مي فرمود: حشمت و بزرگى و خودنمايى نكن و خود را مشهور نساز و خود را پنهان كن 
تا ياد تو نكنند و شناخته نشوى، و راز خود را پنهان دار، و سكوت اختيار كن تا سالم بمانى. 
آن گاه با دست خود به سينه اش اشاره كرد و فرمود: نيكان را دوست دارد، و بعد با دست 

خود به عموم اشاره كرد و فرمود: و فاجران را دشمن مي دارد. 2

   879 ـ راه سعادت، پايه هاى دين   

ابوعقيل مي گويد: روزى خدمت اميرالمؤ منين علي7 بوديم حضرت فرمود: هر آينه 
اين امت بر هفتاد و ســه فرقه پراكنده خواهند شد، سوگند به آن كس كه جانم به دست 
اوست، تمام فرقه ها گمراهند جز آن كس كه از من پيروى كند و از شيعيان من باشد لذا 
در روايت اســت كه روزى رسول خدا9 به على بن ابيطالب7 فرمود: اى على من تو، و 
دو فرزندت حســن و حسين، و نه نفر از اوالد حسين پايه هاي دين و استوانه هاى اسالم 
هســتيم، هر كس از ما پيروى كند نجات يابد و هر كس از فرمان ما سرپيچد راهش را 

به سوى آتش خواهد برد. 3

   880 ـ 300 آيه در قرآن از علي7 است   

به طورى كه از اخبار و احاديث به دست آمده 300 آيه از آيات شريفه قرآن مجيد بر 
حسب مأخذ و مدارك مستند درباره حضرت علي7 نازل شده است صرف نظر از علماى 
شــيعه، بزرگان اهل سنت از قبيل شبلنجى، شيخ سليمان حنفى، عالمه گنجى، ترمذى، 

1. امايل شيخ مفيد، ص227و228.
2. امايل شيخ مفيد.
3. امايل شيخ مفيد.
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ابن عســاكر و شيخ محمّد بن على الصبان؛ از ابن عباس نقل كرده اند كه 300 آيه از قرآن 
كريم در شأن والى حضرت علي7 نازل شده است كه ما نمونه اى از آن را مي آوريم:

امام فخر رازى در تفسير كبير خود درباره آيه »امنا انت منذر و لك قوم هاد؛ تو هشدار 
دهنده اى و هر قومي را رهبرى اســت« 1 از ابن عباس چنين نقل مي كند: چون آيه مزبور 
نازل شــد، رسول خدا9 دست مبارك خود را ابتدا به سينه شريف خود گذاشت و فرمود: 

منم نبى منذر، سپس بر دوش علي7 دست گذاشت و فرمود: انت الهادى.

   881 ـ در پيشگاه خدا   

حضرت علي7 به پيشگاه خداوند عرض كرد:
بار خدايا! اين نماز من اســت، كه در پيشــگاه تو به جاى آوردم. نه به خاطر نيازى 
است كه تو به آن دارى، و نه به خاطر ميل و رغبتى است كه تو در آن دارى، بلكه براى 

بزرگداشت و پذيرش فرمان تو است كه تو مرا به انجام آن فرمان داده اى.
اى خداى من! اگر در نماز من عيبى اســت و يا نقصى در ركوع و سجود آن موجود 

است، پس مرا باز خواست مكن. 2

   882 ـ مرد كار   

علي7 در جوانى شترى داشت كه با آن آب كشى مي كرد، از بيرون شهر َمشك ها را 
پر از آب مي نمود و با خود به شهر مي آورد و در اختيار مردم قرار مي داد. نقل است روزى 
حضرت بار شترى از هسته خرما به خارج از شهر مي برد از او سؤ ال كردند يا علي! چه بر 
بار شــتر خود دارى؟ فرمود: صد هزار درخت خرما، لذا از امام محّمد باقر7 روايت شده 
كه فرمود: اميرالمؤمنين 7 500 درخت داشت كه در كنار هر كدام از آن ها دو ركعت نماز 
مي خواند، حضرت در مدينه نخلســتان هاى قوم يهود را آبيارى مي كرد و در اثر كشيدن 
آب از چاه دست هاى مباركش پينه زده بود. حضرت چاه هاى فراوان در راه مكّه و كوفه و 
ديگر محل ها حفر كرد تا حجاج از آن استفاده نمايند. خدمات آن حضرت منحصر به حفر 

1. سوره رعد ، آيه 7 / مدينه املعاجز،  176 .
2. بحارأالنوار، ج83، ص38. )اين دعا در تعقيبات مشتركه نماز در مفاتيح الجنان آمده است(
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قنوات و ايجاد مزارع و كندن چاه ها نبود بلكه در ســاختن مســاجد در كوفه، بصره و نيز 
مسجد فتح و مسجدى در مقابل قبر حضرت حمزه7 نيز تالش مي نمود و از جمله اين 
آثار اين كه، بنيانگذار فرهنگ غنى وقف در اســالم آن حضرت بوده اند كه تمامي  قنوات 

و چاه ها را وقف مي نمودند.

   883 ـ خداوندا شيعه على!   

امام باقر7 فرمود: چون روز قيامت شــود خداوند تمام مردم از گذشتگان و آيندگان 
را عريان و پا برهنه در ســرزمين واحدى گرد آورد پس همه آن ها در محشــر بازداشت 

مي شوند تا جايى كه عرق فراوانى بريزند و به نفس نفس افتند...
ســپس آواز دهنده اى از ســوى عرش ندا دهد: پيامبر اُمي كجاست؟... رسول خدا9 
برخاسته و جلو مردم مي ايستد تا به حوضى كه طول آن به فاصله ميان ايله و صنعا است 
مي  رسد... چون رســول خدا9 كسانى از دوستان ما اهل بيت را مشاهده مي كند كه باز 

داشته مي گردند، مي گريد و مي گويد:
»خداوندا! شيعه على، خداوندا! شيعه على.«

خداوند فرشته اى را بسوى آن حضرت مي فرستد و مي گويد: اى محّمد چرا مي گريى؟ 
رســول خدا9 مي گويد: چگونه نگريم براى مردمي كه از شيعيان برادرم على بن ابيطالب 
هســتند و مي بينم به سوى دوزخيان برده شــده و از درآمدن به كنار حوض من ممنوع 

مي گردند؟!
پــس خداونــد مي فرمايد: اى محّمد، مــن آنان را به تو بخشــيدم، و به خاطر تو از 
گناهانشــان در گذشــتم، و آنان را به تو و به آن عده از فرزندانت كه دوست مي داشتند 
ملحق نمودم و در دســته و گروه تو قرارشــان دادم، و در حوض تو واردشــان ساختم و 

شفاعت تو را درباره آنان پذيرفتم، و تو را بدين كرامت گرامي  داشتم.
آن گاه امام باقر7 فرمود: پس در آن روز چه بسيارند مردان و زنان، گريانى كه چون 
اين صحنه را مي بينند، فرياد مي كنند: وا محّمدا، »اى محّمد بفرياد رس« پس در آن روز 
هيچ كس نيست كه ما را دوست داشته و به ما مهر مي ورزيده جز اين كه در حزب ما و با 
ماست و در حوض ما وارد مي شود؛ به اين جهت است كه در روايتى پيامبر9 فرمود: اى 
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مردم علي7 را دوست بداريد زيرا كه گوشت او، گوشت من و خون او خون من است.
خداوند لعنت كند دســته اى از امت مرا كه پيمان مرا درباره او تباه ساختند و سفارش 

مرا درباره اش به فراموشى سپردند كه آنان هيچ گونه بهره اى نزد خداوند ندارند. 1

   884 ـ نشانه هاى دوستى   

حارث اعور مي گويد: روزى خدمت على بن ابيطالب7 رســيدم، حضرت فرمود: اعور! 
براى چه اينجا آمدى، عرض كردم: يا اميرالمؤ منين دوســتى شــما مرا به اينجا كشانده 
اســت. حضرت فرمود: تو را به خدا راســت مي گويى؟ عرض كردم: به خدا سوگند آرى. 
حضرت ســه بار مرا سوگند داد سپس فرمود: آگاه باش كه بنده اى از بندگان خدا نيست 
كه خداوند بر او خشــم گرفته باشد جز اين كه بغض و دشمنى ما را در دل خود احساس 
مي كند و ما را دشــمن مي دارد. بنابراين دوست ما هر روزى را كه آغاز مي كند در انتظار 
رحمت بســر مي برد، و درهاى رحمت نيز به روى او گشــوده اســت، و دشمن ما روز را 
آغــاز مي كنــد در حالى كه بناى كار خود را بر لب پرتگاهى قــرار داده كه او را به آتش 
دوزخ در اندازد. پس رحمت، اهل رحمت را گوارايشان باد و جايگاه اهل دوزخ نيز همان 

هالكتشان باد. 2

   885 ـ ايمان و پايه هاى آن   

روزى مردى در حضور اميرالمؤ منين علي7 برخاست و راجع به ايمان از آن حضرت 
پرســش نمود، حضرت نيز به ايراد خطبه برخاســت و فرمود: سپاس خدايى را كه قانون 
اســالم را بنيان نهاد و راه ورود به آبشــخورهاى آن را براى واردين آن آسان ساخت و 

پايه هايش را در برابر متجاوز به آن، استحكام بخشيد...
پس ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، يقين، عدل و جهاد و صبر چهار شعبه دارد: 

شوق و هراس و زهد و انتظار.
هال! هر كه به بهشــت مشتاق باشد دل به شهوات ندهد و هر كه از آتش بهراسد از 
كارهاى ناروا روى گرداند و هر كس در دنيا زهد پيشــه كند مصيبت ها بر او آسان نمايد 

1. امايل شيخ مفيد، ص290.
2. امايل شيخ مفيد، ص3.
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و هر كس مراقب و منتظر مرگ باشد به كارهاى خير بشتابد.
و يقين چهار شــعبه دارد: باريك بين، درك حقايق، اندرز گرفتن از عبرت ها و روش 
پيشــينيان. پس هر كه در امور دقيق بينا شــود حقيقت شناس گردد، و هر كه به حقايق 
رسد عبرت شناس شود و هر كه عبرت شناس باشد با سنت آشنا شود و هر كه سنت را 

بشناسد گويا با پيشينيان بوده است.
و عدل چهار شــعبه دارد: تيز فهمي و دانش بسيار و شكوفه حكم )داورى( و بوستان 

حلم و بردبارى.
پس هر كه بفهمد جمالت علوم را تفســير كند، و هر كه عالم شــود راه ها و قوانين 
حكم را بشناسد، و هر كه راه ها و قوانين حكم را بشناسد گمراه نگردد، و هر كه بردبارى 

كند در كارهايش زياده روى نورزد و در ميان مردم خوشنام و ستوده زندگى كند.
و جهــاد چهار شــعبه دارد: امر به معــروف و نهى از منكر، پايــدارى در جبهه ها و 

كينه توزى با فاسقان.
پس هر كه امر به معروف كند پشــت مؤ من را محكم ساخته، و هر كه نهى از منكر 
كند بينى كافر را به خاك ماليده، و هر كه در جبهه ها پايدارى كند به عهد و وظيفه خود 
عمل نموده و هر كه با فاسقان كينه ورزد براى خود خشم گرفته و هر كه براى خدا خشم 

بگيرد حقيقتًا مؤ من است پس اين است ايمان و پايه هاى آن.
سؤ ال كننده عرض كرد: اى اميرمؤمنان7 درست هدايت و ارشاد نمودى، خداوند از 

جانب دين و به خاطر آن به شما جزاى خير دهد. 1
در روايتى ديگر علي7 به كميل بن زياد مي فرمايد: اى كميل! برادر )واقعى( تو دين 

توست پس هر طور كه مي خواهى از دين خود محافظت به عمل آور. 2

   886 ـ پاى برهنه   

از خصوصيــات حضرت علي7 اين بود كه آن حضــرت در پنج وقت پاى پياده راه 
مي رفت و كفش هايش را به دست مي گرفت. 1( در روز عيد فطر؛ 2 ( در روز عيد اضحى؛ 
3( در وقــت رفتن به نماز جمعه؛ 4( در وقت رفتن به عيادت مريض؛ 5( در روز تشــييع 

1. امايل شيخ مفيد / كنز العامل، ج16 ص187.
2. كنز العامل، ج16، ص187.
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جنازه و مي فرمود: اين محل ها مورد توجه خداســت و يا مواضع خداست. دوست دارم در 
آنجا پا برهنه باشم. 1

   887 ـ درمان دردها   

امام اميرالمؤمنين 7 به يكى از دانشمندان يهود گفت: هر كس طباع او معتدل باشد 
مزاج او صافى گردد، و هر كس مزاجش صافى باشــد اثر نفس در وى قوى گردد، و هر 
كس اثر نفس در او قوى گردد به ســوى آنچه كــه ارتقايش دهد باال رود، و هر كه به 
ســوى آنچه ارتقايش دهد باال رود به اخالق نفسانى متخلق گردد، و هر كس به اخالق 
نفســانى متخلق گردد موجودى انسانى شود نه حيوانى، و به باب ملكى در آيد و چيزى 

او را از اين حالت برنگرداند.
پس يهودى گفت: اهلل اكبر! اى پسر ابوطالب، همه فلسفه را گفته اى، چيزى از فلسفه 

را فرو گذار نكرده اى. 2

   888 ـ سؤ ال پدر و پاسخ پسران   

روزى علي7 از امام حســن و امام حسين 8 ســؤ االتى پرسيد كه هر يك از آن 
بزرگواران به پاســخ پدر خود بر آمدند. ابتدا علي7 از پسرش امام حسن7 پرسيد: اى 
پسرم خرد چيست؟ گفت: آن كه دل تو نگهدارنده چيزى باشد كه در آن وديعه نهاده اى. 
پرســيد: حزم )هوشيارى و دور انديشى( چيست؟ پاسخ داد: آن كه منتظر فرصت باشى و 
در امور خيرى كه برايت ممكن اســت شــتاب ورزى. حضرت پرسيد بزرگوارى چيست؟ 
گفت: عفو و تحمل لغزش ديگران، اســتوار نمودن زندگى بر اســاس خوي هاى ارزنده. 
پرســيد: بخشندگى و بلند نظرى در چيست؟ پاسخ داد: بر آوردن نياز درخواست كننده و 
بخشش دســترنج خود. فرمود: خساست چيست؟ پاسخ داد: اين كه اندك را زياد بدانى و 
آنچه را در راه خدا داده اى تلف شــده؛ پندارى. فرمود: »رّقه« )پســتى و بردگى( چيست؟ 
گفت: كوته بينى و درخواست نمودن چيز كم و دريغ داشتن از چيز اندك. پرسيد: خود را 
به رنج و مصيبت انداختن چيست؟ پاسخ داد: تمسك به كسى كه تو را ايمن نمي سازد و 

1. سنن االمام عيل7.
2. كشكول شيخ بهايي، ص594.
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كنجكاوى در چيزى كه برايت سودى ندارد. فرمود: جهل چيست؟ گفت: پريدن بر روى 
مركب پيش از مهارت يافتن در آن و ســرباز زدن از پاسخ گويى و چه خوب كمك كارى 

است خاموشى در جايگاه هاى متعدد اگر چه زبان گويايى داشته باشى.
آن گاه اميرالمؤمنين 7 رو به فرزندش امام حسين7 نمود و به او فرمود: پسرم آقايى 
چيست؟ گفت: نيكويى نمودن به قبيله و بر گردن گرفتن و پرداخت ديه جرائم و جنايات 
آنان ، فرمود: غنا )بى نيازى( در چيســت؟ پاسخ داد: اندك بودن آروزهايت و خوشنودى 
به آنچه تو را كفايت مي نمايد. پرســيد بينوايى در چيست؟ گفت: طمع داشتن به هر چيز 
و سخت نااميد شدن. پرسيد لوم )نكوهش و سرزنش( چيست؟ پاسخ داد: كه مرد خود را 
از خطر محفوظ دارد و عيال خود را تســليم آن كند. پرسيد خرق )درشتى، دريده بودن( 
چيســت؟ گفت: در افتادن و دشــمنى كردن با فرمانده خود و شخصى كه مي تواند به تو 
سود و زيانى برساند. آن گاه علي7 به حارث اعور توجه نمود و به وى فرمود: اى حارث 

اين حكمت ها را به فرزندانتان بياموزيد زيرا آن ها بر خرد و حزم و رأى مي افزايد. 1

   889 ـ موحدى راستگو   

روزى زينب )ســالم اهلل عليها( و حضرت عباس7 در كنار پدر نشسته بودند. علي7 
بــه ابوالفضل العباس7 فرمود: بگو يك. عباس گفت: يك. پدر گفت: بگو دو» قل اثنان« 
عباس7 با مكث گفت: خجالت مي كشــم به زباني كه يك گفته ام بگوييم دو )استحيي 
ان اقول باللسان الذي قلمت واحد، اثنان( و اين خود اشــاره به يك لطيفه توحيدى است 

يعنى موحدين هرگز به شرك و دو پرستى نمي گرايند.
علي7 چشمان پسر خود را بوسيد سپس زينب را نيز نوازش كرد. زينب )سالم اهلل عليها( 
پرســيد: بابا جان،   آيا  ما را دوست دارى؟ پدر گفت: آرى دخترم،، شما جگر گوشه هاى من 
هســتيد. زينب گفت: پدر دو نوع محبت، يكى محبت خداوند و ديگر دوســتى فرزند در 
قلب مؤ من يك جا جمع نمي شــود. احساس شما نسبت به ما شفقت و مهربانى است. و 
نســبت به خداوند محبت خالص است »يا ابتاه، حبان ال يجتمعان ىف قلب املؤ من، حب الله 

و حب االوالد و ان كان البد فالشفقة لنا و الحب لله خالصا.« 2

1. معاين االخبار، ج2، ص462.
2. مستدرك الوسايل، ج15، ص215، حديث16.
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   890 ـ جواب سالم   

امام باقر7 فرمود: اميرالمؤمنين 7 از كنار عده اى عبور مي كرد به آن ها سالم كرد و 
آن ها در پاسخ او گفتند: »عليك السالم و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه« حضرت به 
آن ها فرمود: شما در جواب سالم ما بيش از آنچه كه مالئكه در جواب پدرمان ابراهيم7 

گفتند، نگوئيد. مالئكه گفتند: »رحمة الله و بركاته عليكم اهل البيت.« 1

   891 ـ نحوه مردم دارى   

در خصال صدوق روايت شــده كه على بن ابيطالب7 به پسران خود فرمودند يا بنى 
اياكم و معاداة الرجل...

اى پســران من مبادا با مردم از سر خصومت و دشمنى برخيزيد زيرا كه ايشان خالى 
از دو گروه نمي باشند يا عاقلند، كه در صدد مكر و خدعه با شما بر آيند و يا جاهلند، كه 
بزودى بر عليه شــما به دفاع از خود قيام مي كنند؛ گفتار، همانا ُحكم َمرد نَرى را دارد و 
پاســخ دادن در حكم زن ماده اى است و چون مرد و زن با هم جمع آيند گريزى از تولد 

بچه نيست و سپس حضرت شروع كردند از خود اين شعر را انشاء نمودند.
و من دارى الرجال فقد اصابا سليم العرض من حذر الجوابا    

و من حـقر الرجال فلن يهابا و مـن هـاب الـرجال تـهيبوه    

»كســى كه مي خواهد آبرويش محفوظ باشــد از جواب دادن خوددارى مي نمايد، و 

كســى كه با مردمان به مدارا و ماليمت رفتار نمايد وى به مقصد و مقصود خود مي رسد 
و راه صواب و درســت را طى كرده است و كسى كه مردمان را بترساند مردمان نيز او را 
مي ترســانند و كسى كه مردمان را پست و حقير پندارد براى او ارزشى قائل نمي شوند.«2 
و در روايتي ديگر امام فرمود: ســه چيز اســت كه عمل آدمي با وجود آن قبول نشود 1( 
شرك است 2( كفر 3( راي، عرض كردند: يا اميرالمؤمنين»راي« چيست؟ فرمود: راي آن 

است كه كتاب خدا و سنت پيامبر9 را كنار گذارند و به راي )خود( عمل كنند. 3

1. محجة البيضاء، ج3، ص385.
2. وسايل الشيعه، ج1، ص397 / حضال ص72.
3. يايت عيل الناس زمان، ص587 / خصال صدوق.
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   892 ـ بهترين آيه قرآن كريم   

خداوند در آيه 30 سوره مباركه شورى مي فرمايد:
»و ما اصابكم من مصيبة فبام كسبت ايديكم و يعفوا عن كثري«

يعنى: و هر گرفتارى كه به شــما رســد به خاطر اعمالى اســت كه انجام داده ايد و 
بسيارى را نيز عفو مي كند.

علي7 مي فرمايد: رسول خدا9 فرموده است بهترين آيه در قرآن همين آيه است.
»خري آية ىف كتاب الله هذه االيه« 

آن گاه علي7 فرمود: رسول خدا9 در ادامه فرمود: يا عيل! ما من خدش عود و ال نكبة 
قدم االبذنب؛ اى على! هر خراشــى كه از چوبى به انسان مي رسد و هر لغزش قدمي ، بر 

اثر گناهى است كه از او سر زده است. 1

   893 ـ آزادى بيت المقدس   

روزى حضرت اميرالمؤمنين7 فرمود: يهوديان از اطراف جهان جملگى به كشــور 
فلســطين خواهند آمد و از براى خود دولت تشــكيل مي دهند و عــده اى از زمامداران 
كشورها با آنان جنگ مي كنند ولى شكســت نصيب يهود نمي گردد. آخراالمر مسلمين 
با اعراب متحد شــوند و وحدت الزم در همه آنان ايجاد گــردد و با نبردى كه مي كنند 
ســرانجام پيروزى نصيب آنان مي گردد و كشور فلســطين در اختيار آن ها مي آيد و يك 

يهودى در آنجا جايگزين نمي شود. 2

   894 ـ درس خداشناسى   

رســول خدا9  روزى با جمعى از اصحاب خود از كوچه اى عبور مي كرد. حضرت پير 
زنى را ديد كه با چرخ نخ ريسى خود مشغول رستن پنبه است. حضرت سؤ ال كردند: اى 
پير زن خداى خود را به چه چيزى شناختى؟ پير زن به جاى جواب، دست از دسته چرخ 
برداشــت طولى نكشيد پس از چند مرتبه دور زدن، چرخ از حركت ايستاد، پير زن گفت: 
چرخى به اين كوچكى براى گردش احتياج به شــخصى چون من دارد آيا ممكن اســت 

1. مجمع البيان ذيل آيه فوق / بحارأالنوار، ج70، ص316.
2. عقايد االماميه اثنا عرش.
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افالك با اين عظمت و كرات با اين بزرگى بدون مدبرى دانا و حكيم و صانعى توانا و با 
نظم معينى به گردش افتند و از گردش خود باز نايســتند. حضرت روى به اصحاب خود 

كردند و فرمودند: مانند اين پير زن خدا را بشناسيد. 

   895 ـ منشاء اندوه و غم   

امام باقر7 فرمود: علي7 روزى اندوهناك شــد آن گاه فرمود: اين اندوه از كجا بر 
دل من نشســت؟ بياد ندارم كه بر آستانه در خانه نشســته ام، نه از ميان گله گوسفندان 
راه عبور باز كرده ام و نه پيراهنم را ايســتاده پوشيده ام و نه با دامن )شلوار( خود دست و 
رويم را خشك كرده ام. 1 )بر طبق اين روايت اين اعمال منشاء غم و غصه اند كه بايستي 

حتي المقدور از آن ها پرهيز نمود(

   896 ـ فرق بين ايمان و يقين   

روزى اميرالمؤ منين علي7 از دو فرزند ارجمندش امام حســن و امام حســين 8 
پرســيد: فرق ميان ايمان و يقين چيســت؟ هر دو براى رعايت ادب سكوت كردند تا هر 
يك كه پدر مورد خطاب قرار داد پاســخ دهد. امــام خطاب به فرزند بزرگتر فرمود: يا ابا 
محمّد )كنيه امام حســن7 است( پاسخ ده. امام حســن7 پاسخ داد »بينهام شر يعنى 
فاصله ايمان و يقين يك وجب اســت. پدر از او توضيح خواســت و امام مجتبى7 در 

توضيح فرمودند:
اِلَنَّ ااْلمياِن ما سمعناُه باذاننا و صدقناه بقلوبنا و اليقني ما ابرصناه با عيننا و استدللنا به 

عىل ما غاب عنا؛ يعنى: ايمان چيزى اســت كه به گوش مي شنويم و با دل آن را تصديق 

مي كنيم و يقين چيزى است كه با چشم آن را مي بينيم و به آن بر چيزى كه از ما پنهان 
است استدالل مي كنيم.« 2

   897 ـ سفارش رعايت آداب اجتماعى   

در سفارشى حضرت علي7 به فرزند خود حضرت امام حسين7 فرموده است:

1. خصال صدوق، ص250.
2. بحارأالنوار، ج67، ص182.
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غريباً فعـارش بادابها حسني اذا كـنت ىف بـلدة     

فـكل قـبيل بـالبابها1 و ال تفخرن فيهم بالنهى     

حسين جان هر گاه در شهرى غريب بودى، با آداب و رسوم آن محل زندگى كن، عقل 
خود را بكار گير، و در ميان آنان فخر و مباهان به خود راه مده.

زيرا هر جمعيتى عقأل و خردمندانى دارد و رســوم خود را محترم مي شــمارد. 2 و در 
برخورد با جاهالن حضرتش مي فرمايد:

و لقد امر عىل اللئيم يسبنى      فمضيت عنه و قلت ال يعنينى  

به تحقيق گاه مي گذرم بر شخص پستى كه به من ناسزا مي گويد: پس از او مي گذرم 
و به خود مي گويم كه مقصود او من نيستم.

   898 ـ صبر براى روزى حالل   

روزى علي7 وارد مســجد شد و به مردى گفت: استر مرا نگاهدار. آن مرد بدبخت 
دهنه بند اســتر آن حضرت را باز كرد و با خود برد، علي7 پس از نماز در حالى كه دو 
درهم در دست مباركش بود و قصد داشت آن را به عنوان مزد به آن مرد بدهد از مسجد 
خارج شــد، ديد آن مرد دهن بند را دزديده و استر را به حال خود رها كرده، دو درهم را 
به يكى از خدمتكاران داد تا دهن بندى براى استر بخرد. خدمتكار دهن بند دزديده شده 
را در بازار در مغازه اى مشــاهده كرد، كه صاحب مغازه به دو درهم خريده بود، خدمتكار 
نيــز دهنه را به دو درهم از آن صاحب  مغازه خريد و به علي7 برگرداند. آن گاه علي7 
فرمود: ) ان العبد ليحرم نفسه الرزق الحالل برتك الصر و ال يزداد عىل ما قدر له؛ به حقيقت 
كه بنده اى با افتادن در عجله و ترك صبر و استقامت روزى حالل الهى را بر خود حرام 

مي كند و چيزى هم از مقدار مقدر شده بوسيله حضرت حق به خود اضافه نمي كند(!! 3

   899 ـ فضيلت ماه شعبان   

روزى حضرت امير علي7 بر گروهى از مســلمانان كه در مسجد نشسته و مشغول 
مشــاجره كالمي بودند وارد شدند و بر آن ها سالم نمودند، آن ها پاسخ گفته و آن حضرت 

1. عوامل االمام الحسني7، ص149.
2. ديوان امام عيل7، ص49.

3. نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج3، ص160.
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را به جمع خود دعوت كردند حضرت پس از ســرزنش آنان فرمود: اى گروه بدعت گزار 
امروز اول ماه شعبان است خداوند آن را به آن جهت شعبان ناميد كه نيك ها در آن شاخه 
شاخه مي شود و درهاى بهشت را در آن گشود و نعمت هاى بهشتى را با ارزان ترين قيمت 
و آســان ترين راه بر شما عرضه كرده، اما شــما از آن ابا داريد، آن گاه فرمود: شاخه هاى 
نيكــى در اين ماه، نماز و روزه و زكات و امــر به معروف و نهى از منكر، نيكى به پدر و 
مادر و خويشان و همسايگان و ايجاد صلح و صفا بين مردم و احسان به فقرا و مساكين 

است اما شما به كارى پرداخته ايد كه از آن نهى شده ايد. 1

  900 ـ دعايي بسيار جامع و كوتاه در بعد از هر نماز  

اصبغ بن نباته مي گويد: علي7 فرمود: هر كسى كه دوست دارد وقت مردن از گناهان 
پاك باشد و همچون طالى نابى كه هيچ ناخالصى در آن وجود ندارد و احدى حقى از او 
درخواست نكند، بعد از نمازهاى پنجگانه شب و روز »نسبة الله« )سوره توحيد( يعنى قل 

هو الله را 12 بار بخواند بعد دست ها را بگشايد و اين دعا را بخواند:

اللهم اىن اسالك باسمك املكنون املخزون الطاهر الطهر املبارك و اسالك باسمك العظيم و 

سلطانك القديم يا واهب العطايا يا مطلق االسارى يا فكاك الرقاب من النار صل عىل محّمد و 

آل محّمد و فك رقبتى من النار و اخرجني من الدنيا آمنا و ادخلنى الجنة ساملاً واجعل دعاىئ 

اوله فالحاً و اوسطه نجاحاً و آخره صالحاً انك انت عالم الغيوب 

آن گاه فرمود: اين از اسرار دعاهايى است كه به طور پنهانى و رمزى خوانده مي شود 
و از دعاهايى اســت كه پيامبر خدا9 به من آموخت و دستور داد كه من آن را به حسن 

و حسين8 نيز بياموزم. 2

   901 ـ مرگ از ديدگاه على7   

ســويد بن غفلة مي گويد: از اميرمؤمنان علي7 شنيدم كه فرمود: هنگامي كه آخرين 
روز زندگى انســان مي رســد مال و فرزند و عمل شخص در برابر او مجسم مي شود و با 
زبان حال به ثروت خود مي گويد: من در جمع آوريت حريص بودم و در مصرف تو بخل 

1. بحارأالنوار، ج97، ص55.
2. معاين االخبار، ص324.
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ورزيــدم در اين لحظه چه كمكى بــه من خواهى كرد؟ مال با همان زبان به او مي گويد 
مــن كفن تو را تأمين مي كنم و كارى ديگر با تو ندارم. ســپس روى به فرزند نموده و 
مي گويد: من ســخت تو را دوست داشتم از تو حمايت مي كردم در اين لحظه با من چه 
مي كنى؟ پاســخ مي دهد من تو را در قبر مي گذارم و پنهانت مي كنم، پس از آن به عمل 
خود مي گويد: من به تو بى ميل بودم و بر من ســنگينى داشتى امروز با من چه خواهى 
كرد؟ عملش پاســخ مي دهد: من هميشه با تو هســتم در قبر در حشر تا حضور در پاى 

ميزان عدل الهى. 1

   902 ـ مسافر دنياى ناپايدار   

سويد بن غفله 2 مي گويد: وارد شدم به خانه على بن ابيطالب7 ولى در منزل آن حضرت 
چيزى نديدم، عرض كردم: يا علي7 اثاث منزل شــما كجاست؟ فرمود: يا سويد ما اهل 
بيتى نيستيم كه در دنيا اثاث البيت بخواهيم، ما آنچه داريم براى آخرت خود مي فرستيم 
ما در دنيا مانند ســوارى هستيم كه از راه برسد و در سايه درختى، كمي  استراحت كند و 

باز براه افتد و برود و توجهى به سايه درخت نداشته باشد. 3

   903 ـ ذكر در موقع خواب  

عبدالرحمن بن ابي ليلي از امام علي7 نقل مي كند كه شــبي از شب ها رسول خدا9 
پيش ما آمد و پاي مباركش را بين من و دخترش فاطمه زهرا7 گذاشــت و به ما آنچه 
را بايــد به هنگام خواب بگوييم گفت: فرمود موقع خواب بگوييد 33 بار سبحان الله 33بار 

الحمد الله 34بار الله اكر

سپس امام فرمود: من اين ذكر را هيچ وقت ترك نكردم مردي پرسيد: حتي در شب 
صفين)ليلة الهرير(؟ امام فرمود: حتي در شب صفين. 

اذكار متعــددي براي وقت خواب وجود دارد لذا شايســته در اين موقع از آن ها بهره 
برد در روايات متعدد تسبيحات حضرت زهرا3 به اين گونه نيز نقل شده است اما قول 

1. وسايل الشيعه، ج7، ص325.
2. ســويد از صحابه حضرت امير7 اســت كه 127 سال عمر كرد و در كوفه در زمان حجاج يوسف ثقفي فوت 

كرد.
3. ارشاد القلوب.
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مشهور همان است كه 34 الله اكر و 33 بار الحمدالله و 33بار سبحان الله. 1

   904 ـ لباس محبت، عباى فقر   

مردى به امام صادق7 عرض كرد: حديثى نقل مي شود كه شخصى به علي7 گفت: 
يا علي7 من تو را دوســت دارم حضرت به او فرمود: جامه گشــاد براى تهيدستى آماده 
نما. امام صادق7 در پاســخ وى فرمود: اينطور نيست كه مي گويى، همانا اميرالمؤ منين 
علي7 به او فرمود: براى تنگدســتى خود جامه اى تهيه نموده اى و منظور علي7 روز 

قيامت بوده است.2

   905 ـ حقيقتي جاويد   

محمّد بن محمّد واسطي روايت كرده كه در بغداد نزد محّمد بن سماعه قاضي شهر بودم 
و مردي نيز در جلســه حضور داشــت او گفت: به مســجد كوفه رفتم و در كنار يكي از 
ستون ها نشستم كه دو ركعت نماز بخوانم ناگه زني از اعراب بياباني را در پشت سرخود 
يافتم كه مكرر اين جمله را مي گفت: اي كســي كه مشهور در دنيا و مشهور در آخرتي، 
اي آن كه مشهور در آســمان ها و زمين هايي، ستمگران و زورمندان چه تالش ها كردند 
نور تو را خاموش كنند و ياد تو را از خاطره ها ببرند اما اراده خداوند اين بود كه نور تو را 
هر روز افزونتر و نام و ياد تو را در هر زمان، پر آوازتر و بلندتر سازد هر چند كه مشركان 
را ناپســند آيد به او گفتم: اي زن مقصودت از اين حرف ها كيست و چه كسي را اينگونه 
ســتايش مي كني؟ زن گفت مقصودم امير المؤمنين علي7 است همان كسي كه توحيد 

جز با واليت او سامان نمي گيرد. 3 

   906 ـ انفاق حضرت علي7   

يكى از دهقانان پيراهنى زربافتي را براى امام علي7 فرســتاد اين پيراهن را فردى 
بنــام عمروبن حريث بــه چهار هزار درهم از امام خريد و حضــرت آن پول را بين مردم 

1. مسند ابن حنبل، ج1، ص305.
2. معاين االخبار، ج1، ص402.

3. اختصاص شيخ مفيد.
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تقســيم كرد. عبدالرحمن بن الشعبى مي گويد: وارد ميدان بزرگ كوفه شدم در آن هنگام 
جوانى همچون ديگران بودم. علي7 را ديدم كه بر باالى دو ظرف طال و نقره ايستاده 
بــود و آن ها را بين مردم تقســيم مي كرد تا اين كه هيچ چيز بــراى خود او باقى نماند، 
تعجب كردم رفتم و به پدرم گفتم: امروز مردى را ديدم كه نمي دانم بهترين مردم است 
يا جاهل ترين مردم. پدرم پرسيد: آن چه كسى بود؟ گفتم: اميرالمؤ منين على 7 را ديدم و 
جريان را تعريف كردم پدرم گريست و گفت: نه فرزندم تو امروز بهترين مردم را ديده اى.

   907 ـ نشانه طلوع خورشيد  

امام علي7 مي فرمايد: وقتي در شــام دو گروه نظامي اختالف كنند نشانه هاي الهي 
آشكار مي شود، پرسيدند: اي اميرمؤمنان آن نشانه چيست؟

فرمود: زمين لرزه اي در شــام رخ مي دهد كه صدهزار نفر در اثر آن هالك مي گردند 
و اين را خداوند رحمتي براي مؤمنان و عذابي براي كافران قرار مي دهد.

وقتي آن هنگام فرا رسد نظاره گر سواراني كه داراي اسب هاي سفيد و پرچم هاي زرد 
رنگ مي باشند باشيد آن ها از مغرب مي آيند تا وارد شام مي شوند و در آن لحظه است كه 
فرياد و بي تاب بزرگ و مرگ سرخ فرا مي رسد وقتي آن وضع پيش آمد پس بنگريد فرو 
رفتن آبادي اي از روستاهاي دمشق كه به آن َحرشا  گويند در اين هنگام فرزند هند جگر 
خوار )ســفياني( ازبيابان خروج كرده و بر منبر دمشق قرار گيرد در اين بحبوحه در انتظار 

ظهور حضرت مهدي7 باشيد. 1

   908 ـ عملى بى جا   

روزى حضرت علي7 در تشــييع جنازه اى شــركت داشــتند در مسير در حالى كه 
ديگران محــزون و بعضى گريان بودند يكى از همراهان در حال خنديدن بود حضرت از 

آن غفلت و حركت نابجا ناراحت شده و فرمودند:
»كان املوت فيها عىل غرينا كتب و كان الحق فيها عىل غرينا وجب...«

يعنى: گويا مرگ در اين جهان براى ديگران معين شده و حق نيز براى ديگران واجب 
گرديده اســت و گويا مردگان را كه مشاهده مي كنيم مسافرانى هستند كه آنان را در قبر 

1. بحارأالنوار، ج52، ص253.
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مي گذاريم و بزودى نزد ما بازگشت مي كنند. 1

   909 ـ نيكى و بدى   

روزى حضــرت امير7 در ميان اصحاب خــود فرمود: من در همه عمر خود در حق 
كسى نه نيكى كرده ام نه بدى.

اصحاب عرض كردند: يا اميرالمؤمنين 7 ما معنى اين ســخن را نمي دانيم شما آن 
را توضيح دهيد. حضرت فرمود: هر كســى كه در حق كسى نيكى كند جزاى آن نيكى 
به خود او باز مي گردد. پس در حقيقت در حق خود نيكى كرده است و هر كسى در حق 
كســى بدى، نمايد سزاى آن بدى نيز به او برمي گردد، پس در حقيقت در حق خود بدى 

كرده است.

   910 ـ نگاه لطف   

يكى از شيفتگان حضرت اميرالمؤمنين 7 در راهى همراه ايشان مالزم حضرتش بود 
كه ناگاه اشكش جارى شــد آن حضرت علت را از او پرسش نمودند، عرض كرد: چنان 
محبت و عالقه شما در من جايگزين است كه از توصيف خارج است ولكن اين پسر من 
از شما كناره مي گيرد و از دشمنان سر سخت شما مي باشد كه به اين جهت مايه حزن و 
تأسف من مي باشد. حضرت فرمود: مايلى قلب او را چنان تغيير و حالش را دگرگون كنم 
كه از جمله دوستان ما گردد، عرض كرد منتهى آرزوى من است، آن حضرت عطف توجه 
 و  نظري به او نمود. آن مرد گفت: مشــاهده كردم چنان شــيفته و جان نثار آن حضرت 

گرديد كه حاضر نبود آنى از حضرتش جداگردد.
نورازمهرجهانتابنگرددمنفك2 نتوانبردبرونازدلماحبعلى 

   911 ـ جلسه شعراء   

حضرت على مرتضى7 روزى از شعراء پرسش فرمودند كه كامل ترين آنان كيست؟ 
ابى االسود دوئلى در پاسخ گفت: سراينده اين اشعار و لقد اغتدى يدافع ركنى )الى آخر(

1.  نهج البالغه، حكمت 22.
2. جويا تبريزي.
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آن حضرت پس از مطالبى فرمود: امرء القيس اشعارش ارزنده تر است و سپس دالئلى 
آوردند كه همه شعراء گفتار آن حضرت را تصديق  نمودند. 1

و در جايى ديگر امام فرمود:
حرام عىل النفس التقى ارتكابها و اياك فضالت االمور فان ها    

از زوايد زندگى و امور بيهوده حذر كن كه چنين اعمالى بر شخص پارسا روا نيست.

   912 ـ استكبار ورزى   

حضرت علي7 در يكى از روزهــا خطبه اى بر مردم خواند و ضمن دعوت مردم به 
توحيد آن ها را به اطاعت از كسانى كه خداوند امر به اطاعت آن ها كرده است توجه داد و 
آيه اى 48 )سوره مؤ من( را ياد آور شد و گفت: آيا مي دانيد استكبار چيست؟ ترك اطاعت 

از كسانى كه مأمور به اطاعت آن ها هستيد و خود برتر بينى نسبت به آن ها...

   913 ـ شما را سفارش مي كنم   

روزى علي7 فرمود:
شــما را به پنج خصلت سفارش مي كنم كه براى دست يابى به آن ها سزاوار است بر 

شترهاى راهور سوار گشته و با تمام توان در پى آن ها بر آييد.
1( جز به خدا اميد نبنديد.

2( از هيچ چيز جز گناه هاى خود، واهمه به دل راه ندهيد.
3( هنگامي كه با پرسش از مطلبى كه نمي دانيد روبرو شديد از گفتن نمي دانم حيا نكنيد...

4( از فراگيرى آنچه نمي دانيد، شرم به خود راه ندهيد.
5( بر شما باد به صبر و مقاومت... 2

   914 ـ جنس آسمان ها   

عن حبة العرىن قال: سمعت عليا 7 ذات يوم يحلف: و الذى خلق السأم من دخان و مأ.3

1. عدد السنه، ص165.
2. نهج البالغه، صبحي صالح حكمت82.

3. بحارأالنوار، ج58، ص104.
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حبه عرنى مي گويد: شــنيدم روزى علي7 بدينگونه قســم مي خــورد: به خدايى 
كــه آســمان را از گاز و آب آفريد! و در خطبه 90 نهج البالغــه حضرت مي فرمايد: به 
آسمان هايى كه ماد ه اش دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن، كه با هم فاصله داشتند 

به هم پيوسته و گرد آمدند.

   915 ـ علي7 در قرآن   

مردى به عمار ياســر گفت: آيه اى در قرآن است كه فكر مرا پريشان ساخته و مرا در 
شك انداخته است؟ عمار گفت: كدام آيه. او گفت: » واذا وقع القول عليهم اخرجنالهم دابة 
من االرض...« عمار گفت: به خدا ســوگند من روى زمين نمي نشينم غذا و آبى نمي نوشم 

تا دابة  االرض را به تو نشــان دهم، سپس همراه آن مرد خدمت علي7 آمد و در حالى 
كه آن حضرت مشــغول خوردن غذا بود به محضرش رسيدند هنگامي كه چشم امام7 
به عمار افتاد فرمود: بيا، عمار آمد نشســت و با امام غذا خورد آن مرد ســخت در تعجب 
فرو رفت و با ناباورى به اين صحنه مي نگريســت زيرا عمار به او قول داده بود و قســم 
خــورده بود كه تا به وعده اش وفا نكند غذا نخورد. گويى قســم و قول خود را فراموش 
كرده بود، هنگامي كه عمار برخاســت و با علي7 خداحافظى كرد آن مرد رو به او كرد 
و گفت: عجيب است تو ســوگند يادكردى كه غذا نخورد و... تا اين كه دابة  االرض را به 
من نشــان دهى؟ عمار گفت: من او را به تو نشــان دادم اگر مي فهميدى. )يعنى منظور 

علي7 است(. 1

   916 ـ اسباب تأخير عذاب الهى   

اصبغ نباتــه مي گويد: روزى اميرالمؤمنين 7 فرمــود: اهل زمين چون به تبهكارى و 
نافرمانى پروردگار آلوده شــوند خداوند بر آن شود كه آن ها را روى استحقاقشان عقوبت 
فرمايد ولى چون نظر كند به سالخوردگان كه در عين ضعف پيرى به سوى نماز گام بر 
مي دارند و كودكان كه مشــغول يادگيرى قرآنند آنان را مورد عفو قرار داده عذابشــان را 

به تأخير اندازد.

1. تفسري منونه.
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لذا در كالمي يكي از راه هاي رفع بال و عذاب الهي را بيان فرموده اند امام علي7 در 
وصيت لحظات آخر عمرشان فرمود: خدا را در امر زكات رعايت كنيد كه موجب خاموشى 

غضب پروردگار است. الله الله ىف الزكاة فان ها تطفى غضب ربكم 1

   917 ـ توصيف امام علي7 توسط امام ششم7   

ســعيد بن كلثوم مي گويد: خدمت حضــرت صادق7 بودم ســخن از وجود مقدس 
اميرالمؤمنين 7 به ميان آمد. امام ششــم7 آنچنــان كه حق علي7 بود از آن جناب 

تمجيد كرد و حضرتش را به بهترين صورتى كه لياقت داشت ستود. سپس فرمود:
به خدا قســم هرگز حرامي   نخورد تا عمرش پايان گرفت و از دو برنامه اى كه رضاى 
خداوند در آن بود سخت ترينش را براى عمل انتخاب مي كرد حادثه اى براى رسول خدا9 
پيــش نيامد مگر اين كه آن حضرت را به عنوان تكيه گاه براى رفع حادثه مي خواســت، 
جز او كسى همانند رســول خدا9 طاقت عبادت نداشت... ثواب حق را اميد داشت و از 
عذابش خائف بود در راه رضاى خداوند و دورى از عذاب فردا كار كرد و با  دســتمزد كار 
روزى اش هــزار بنده در راه خدا خريد و آزاد كرد غــذاى اهلش روغن و خرماى به هم 

انباشته بود لباسى جز لباس كرباس نداشت. 2

   918 ـ فقيه كيست؟   

ابوحمزه ثمالــى از حضرت باقر7 روايت نموده كــه اميرالمؤمنين 7 فرمود: آيا آگاه 
نسازم شما را از كسى كه حقيقتًا فقيه )آگاه به مسائل دين( است؟ عرض كردند: چرا اى 
اميرالمؤمنين 7. فرمود: شــخصى است كه مردم را از رحمت خدا نوميد نگرداند و آنان 
را از عذاب او ايمن نســازد و در نافرمانى از خدا براي آن ها تسهيل قائل نشود و به آنان 
اجازه نافرمانى ندهد و قرآن را به دليل عالقه به چيزهاى ديگر ترك نگويد. آگاه باشــيد 
در دانشــى كه به ديگران انتقال پيدا نكند، خيرى نيســت، و بدانيد در قرائتى كه تدبر و 
چاره انديشــى در آن نباشــد و در عبادتى كه آگاهى و فهم و دانستن مسائل دين در آن 

1. نهج البالغه.
2. بحارأالنوار، ج46، ص75.
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نباشد خيرى نيست. 1

   919 ـ معنى قدقامت الصلوة   

در روايتى از اميرالمؤمنين 7 در تفســير جمله قدقامت الصلوة آمده اســت قد قامت 
 . َوَجلَّ الصلوة اى حان وقت الزيارة و املناجاة و قضأ الحوائج درك املنى و الوصول اىل الله َعزَّ

معناي قد قامت الصلوة اين است كه نزديك شد وقت زيارت خدا و مناجات با او و برآورده 
2 . َوَجلَّ شدن حاجات و رسيدن به آرزوها و واصل شدن به خداوند َعزَّ

   920 ـ بعد از ايمان به خدا و رسولش9   

عبداهلل بن عباس گويد: ســلمان فارســى را در عالم خواب ديدم بــه او گفتم: آيا تو 
غالم آزاد كرده رســول خدا9 نبودى؟ گفت: آرى بودم، ديدم تاج ياقوتى بر ســر دارد و 
لباس هاى عالى بهشتى بر تن پوشيده گفتم: اى سلمان اين منظره حكايت از مقام عالى 
تو مي كند كه خداوند به تو عطا كرده گفت: آرى گفتم: تو در بهشت بعد از ايمان به خدا 
و ايمان به رسول خدا9 چه چيز را بهتر از همه چيز ديدى. در پاسخ گفت: در بهشت بعد 

از ايمان به خدا و رسولش9 چيزى بهتر از دوستى علي7 نيست. 3

   921 ـ درجه علي7 از اين باالتر است   

يوسف بن ابى ســعيد گفت: من روزى خدمت امام صادق7 رســيدم حضرت به من 
گفت: چون روز قيامت شــود خداوند تبارك و تعالى خالئق را در آن روز گرد آورد، اولين 
كســى كه او را فرا بخوانند حضرت نوح7 است، پس از او سؤ ال شود آيا تبليغ نمودى؟ 
نوح مي گويد: آرى. به او گفته مي شــود شــاهد بر گفتارت كيســت؟ نوح7 مي گويد: 
محّمد بن عبــداهلل9 پس  نوح7 از مكان خود بــر مي خيزد و به نزد محّمد9 مي آيد و 
او بر روى تلى از مشــك به همراه علي7 قرار دارد، نوح7 به محّمد9 مي گويد: اى 

1. معاين االخبار، ج2، ص66.
2. اين روايت مشــروحي اســت در تفسير اذان و اقامه كه صدوق در معاين االخبار و توحيد آن را نقل كرده است 

/ مستدرك الوسايل، ج4 ص68.
3. مجالس شيخ مفيد، مطابق نقل از بحارأالنوار، ج6، ص753.
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محّمد! خداوند از من ســؤ ال نموده كه آيا تبليغ دين مرا نمودى؟ گفتم: آرى. گفت: گواه 
تو كيست؟ گفتم: محّمد9. پس حضرت محّمد9 مي گويد: اى جعفر و اى حمزه برويد 
و شهادت دهيد كه او تبليغ خود را كرده است. پس حضرت صادق 7 فرمود: جعفر و اى 
حمزه برويد و شهادت دهيد كه او تبليغ خود را كرده است. پس حضرت صادق7 فرمود: 
جعفر و حمزه دو نفر گواهى هســتند كه از براى تبليغ پيامبران گواهى مي دهند، يوسف 
مي گويد: من عرض كردم فدايت شــوم. پس علي7 در آن موقع كجاســت؟ حضرت 

فرمود: درجه و منزلت على از اين باالتر است. 1

   922 ـ فخر فروشى   

امام صادق7 فرمود: دو نفر مرد در نزد اميرمؤمنان علي7 به همديگر افتخار و فخر 
فروشى )در مورد نياكان خود( مي كردند امام علي7 به آن ها فرمود: آيا شما به پيكرهاى 

پوسيده و روهاى در ميان آتش، افتخار مي كنيد؟!
ســپس )به افتخار كننده( فرمود: اگر داراى عقل باشــى، داراى خوى و خلق انسانى 
خواهى بود و اگر داراى تقوا و پرهيزكارى باشى صاحب كرامت و بزرگوارى هستى و اگر 

عقل و تقوا نداشته باشى، بدآن كه االغ بهتر از تو است و تو بر هيچ كس امتيازى ندارى. 2
نيز نقل شــده مردي بحضور رسول خدا9 آمد و گفت: من فالن بن فالن... هستم 
)تا 9نفر از اجداد خود را شمرد و افتخار به نَسَب خود كرد( پيامبر9 فرمود: اَّما اِنََك عارِش 

هم يف الّنار؛ اما تو دهمين نفر از آن ها هستي كه در آتش دورزخ مي باشي. 3

   923 ـ رد احسان و مروت   

حارث اعور مي گويد: اميرالمؤ منين از فرزندش امام حســن7 پرســيد: پسرم مروت 
چيست؟ امام حسن7 پاسخ داد: پارسايى و اصالح مال و در روايتى ديگر حسن بن جهم 
مي گويد: امــام رضا7 روايت نمود كه اميرالمؤمنين 7 فرمــود: جز دراز گوش موجود 

ديگرى رد احسان و نيكى نمي كند.

1. روضه كايف، ص267.
2. وسائل الشيعه، ج11، ص335.

3. همان مدرك.
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عرض كردم مقصود چيست؟ حضرت فرمود: يعنى: براى نشستن او جا باز كنند و به 
خوشى به او عرضه شود )و او امتناع كند( 1

   924 ـ فاتح بيت المقدس   

عبايه اســد مي گويد: در حالى كه علي7 دراز كشيده بود و من در باالى سر حضرت 
ايستاده بودم شنيدم كه مي فرمايد: به تحقيق در مصر هالك كننده اى خواهد آمد و محققًا 
شهر دمشق را يك سنگ، يك سنگ، درهم خواهد كوبيد و حتما يهوديان و مسيحيان از 
هر شــهر و ناحيه عرب ها سر بر خواهند آورد و يقينًا عرب را با اين عصايم خواهم راند، 
گويد: به آن حضرت عرض كــردم: اى اميرالمؤمنين 7 گويا به ما خبر مي دهى پس از 
آن كه از دنيا رفتى مجدد زنده خواهى شــد؟ فرمود: چه دور اســت اين؛ اى عبايه، معتقد 

شدى به غير عقيده اى كه مردى آن را از من باور كند. 2 )يعني مسئله رجعت(

   925 ـ از قرآن يادگيريد   

روزى جمعــى از ياران اميرالمؤمنين 7 در موضوع مروت )مردانگى و جوانمردى( با 
هم در گفتگو بودند كه حضرت علي7 وارد جمع آن ها شــد، حضرت وقتى از گفتگوى 
آن ها مطلع شد فرمود: چرا آن را از قرآن فرا نگرفته ايد؟ عرض كردند: يا اميرالمؤمنين 7 
اين مطلب در كجاى قرآن اســت؟ حضرت فرمود: در آيه »ان الله يامر بالعدل و االحسان ؛ 

خداوند به شما دستور مي دهد عدل و احسان را شيوه خدا سازيد.«3
پس عدل همان انصاف و رعايت حق و احســان بخشــش و تفضل از حق خويش 

مي باشد. 4

   926 ـ بردبارى علي 7   

روزى علي7 يكى از غالمان خود را صدا زد، ولى او جوابى نداد بار دوم و سوم هم 

1. معاين االخبار، ج2.
2. معاين االخبار، ج2، ص126.

3. سوره نحل ، 90.
4. معاين االخبار، ج2، 126.
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او را صدا كرد، اما او جواب نداد. حضرت برخاست و نزد او رفت و ديد كه استراحت كرده، 
به او فرمود: آيا صدايم را نشــنيدى؟ عرض كرد: شنيدم. حضرت فرمود: پس چرا جواب 
مــرا ندادى؟ عرض كرد: يا علي7 چون از عقوبت و توبيــخ و تنبيه تو، خود را در امان 
مي ديدم و مطمئن بودم كه مرا توبيخ نمي كنى، لذا سهل انگارى كردم حضرت فرمود: تو 

را به خاطر خدا آزاد كردم. 1

   927 ـ معناى فقر   

حارث اعور همدانى مي گويد: از جمله پرسش هايى كه اميرالمؤ منين علي7 از فرزند 
خود امام حســن7 نمود اين بود كه فقر چيســت؟ و او پاسخ داد: آز و شدت تمايل به 
چيزى، و ديگر پرســش آن حضرت اين بود كه سفاهت )نادانى( چيست؟ امام حسن7 
پاســخ داد پيروى از مردم فرومايه و همنشينى با گمراهان و اين كه سماحة )بزرگوارى و 
بخشــش و جوانمردى( چيست؟ پاسخ داد: اين كه شخص چه در حال رفاه و چه در حال 

سختى بخشنده باشد. 2

   928 ـ انگشتران علي7   

عبدخير مي گويد: علي7 چهار انگشــتر داشــت كه آن ها را بدست مي كرد يكى از 
آن ها ياقوت بود كه بخاطر بزرگوارى و نجابت در دســت مي كرد. ديگرى فيروزه بود كه 
به منظور پيروزى در دســت مي كرد و ديگرى آن حديــد چينى بود كه براى قوت خود 
به دســت مي كرد و آخرى آن عقيق بود كه به جهت محفوظ ماندن در دست مي كرد و 
نقــش هر يك از آن ها عبارت بود از، ياقوت: الاله االالله امللك الحق املبني و نقش فريوزه، 
الله امللك الحق و نقش حديد چينى، العزة الله جميعا و نقش عقيق در سه سطر، ماشأ الله، 

القوة اال بالله، استغفر الله بود. 3

1. محجة البيضاء، ج5، ص123.
2. معاين االخبار، ج2.

3. خصال صدوق، ص218.
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   929 ـ معنى ارادت و دوست داشتن   

امــام صادق7 فرمــود: روزى حــارث اعور بــه اميرالمؤمنين 7 عــرض كرد:يا 
اميرالمؤمنين 7 بخدا ســوگند كه من شما را دوســت مي دارم. حضرت به او فرمود: اى 
حارث حال كه مرا دوســت مي دارى پس با من دشــمنى مكن و با من بازى مكن و مرا 

آزمايش مكن و با من شوخى و مرا پست و كوچك نكن و مرا از مقام خودم باالتر مبر. 1

   930 ـ راهنمايى شفابخش   

فردى در زمان اميرمؤمنان علي7 زندگى مي كرد او مردي عرب و مسلمان و ارادتمند 
به علي7 بود ولى مبتال به بيمارى شــد. بيمارى او طول كشيد، بسيار رنجيده خاطر و 
رنجور بود براى درمان بيمارى خود بســيار تالش كــرد و نزد اطباء گوناگون رفت ولى 
نتيجه نگرفت و همچنان بيماريش ادامه داشت او همچنان با سختى و رنج مي ساخت و 
مي ســوخت، سرانجام به محضر علي7 شتافت و از بيمارى طوالنى خود شكايت كرد و 

از آن حضرت خواست كه راه درمانى به او ارائه دهد.
آرى وجود علي7 براى مستضعفين و درماندگان، مايه بركت و رحمت است لذا هيچ 
كسى از در خانه او نا اميد بر نمي گشت. علي7 به او فرمود: آيا همسر دارى؟ بيمار گفت: 
آرى. علي7 فرمود: به همسرت بگو مقدارى از مهريه خود را به تو ببخشد. سپس از آن 
بخشــيده همسرت مقدارى عسل خريدارى كن و آن عسل را با قدرى آب باران مخلوط 

كن و سپس آن عسل را بخور كه بخواست خدا شفا مي يابى.
بيمار رفت و همين غذاى معجون را تهيه نمود و خورد و شــفا يافت او در حالى كه 
بســيار خوشــحال بود به محضر علي7 آمد و پس از اعالم شفاى خود عرض كرد: اى 
اميرمؤمنــان7 من براى درمان خود اموال بســيار خرج كردم و به طبيب هاى بســيار 
مراجعه نمودم ولى نتيجه نگرفتم اما شــما با يك دستور ساده بيمارى مرا درمان كرديد 
به گونه اى كه گويى اصاًل بيمار نبودم اكنون آمده ام بپرســم كه درمان با اين دســتور بر 
چه اساســى بوده است؟ اميرمؤمنان7 فرمود: در مورد مهريه خداوند در قرآن مي فرمايد: 

مهريه زنان را بطور كامل بپردازيد.
فان طنب لكم عن شيى ء منه نفسا فكلوه هنيا مرئيا؛ و اگر زن ها با رضايت خاطر چيزى 

1. خصال صدوق، ص373.



647

از مهريه خود را به شما ببخشند آن را حالل و گوارا مصرف كنيد. 1
و در مورد آب باران مي فرمايد: و نزلنا من الّسأم مأ مباركا؛ و از آســمان آب پر بركت 

فرستاديم. 2
و در مورد عسل مي فرمايد: فيه شفأ للناس؛ و در عسل شفاى مردم است. 3

هر گاه آب باران و قدرى از مهريه زن و عسل با هم جمع شوند، در آن معجون حالل 
و گوارا، بركت و شــفا جمع شده اســت البته چنين معجونى شفابخش است و بيمارى را 

برطرف مي سازد. 4

   931 ـ بازيچه جريانات روز نگردد   

ســليم بن قيس هاللى شــنيدم، اميرالمؤ منين علي7 مي فرمود: از سه كس بر دين 
خودتان بترســيد مردى كه قرآن را فرا گرفته )و بعلوم قرآن آشــنا شده است( همين كه 

نشاط و خرمي به چهره اش نشست )كنايه از اين كه موقعيت اجتماعى بدست آورد(
شمشيرش را به روى همسايه خود بكشد و او را هدف تير تهمت و شرك قرار دهد. 
عرض كردم: يا اميرالمؤمنين 7 كداميك به شرك سزاوار ترند؟ فرمود: آن كه تير تهمت 
زده اســت و مردى كه بازيچه جريانات روز گردد و هر افسانه دروغين كه ساخته شود او 
َوَجلَّ قدرتى بدست او داده و او گمان  دنباله اش را درازتر بكشــد و مردى كه خدايش َعزَّ
كند كه فرمان بردارى از او فرمان برى از خدا اســت و ســرپيچى از فرمانش سرپيچى از 
فرمان خداست در صورتى كه چنين نيست زيرا در راه معصيت خدا از هيچ مخلوقى نبايد 
اطاعــت كرد و مخلوق را نبايد كه دلبنــد گناه گردد، پس نه در راه معصيت الهى بايد از 
كســى فرمان برد و نه به فرمان شخص گناهكار بايســتى در آمد، و فقط مي بايست از 
خداوند و پيغمبرش و جانشينان او فرمان برد و اين كه خداوند دستور فرموده است فقط از 
دستورات پيغمبر9 اطاعت شود براى اين است كه پيغمبر9 معصوم است و پاك و به 
نافرمانى خداوند دستور نمي دهد و اين كه فقط به اطاعت جانشينان پيغمبر9 امر فرموده 

1. سوره نساء ، آيه2.
2. سوره قاف ، آيه9.

3. سوره نحل، آيه69.
4. جامع النورين، ص479.
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است براى اين است كه آنان نيز معصومند و پاك، و امر به گناه نمي كنند. 1

   932 ـ مردم دو گونه اند   

اميرالمؤمنين 7 فرمود: فرزندان من مبادا با مردم ســتيزه كنيد كه آن ها بيش از دو 
قسم نيستند، يا خردمندى است، كه با شما مكر و حيله بكار مي برد و يا نادان كه هر چه 
زودتر آســيب بر شما مي رســاند...، گفت: و شنود مانند نر و ماده اند كه چون با هم جفت 

شوند ناچار نتيجه اى خواهند داشت، سپس دو بيت شعر انشاء فرمود:
و من دارى الرجال فقد اصابا سليم العرض من حذر الجوابا    

و مـن حقر الرجال فلن يـهابا و مـن هـاب الـرجال تـهيبوه    

»هــر كس از جواب گفتار خويش بهراســد، آبروى خــود را حفظ كرده و هر كس با 

مردان)مردم( مدارا كند به راه صواب رفته اســت و آن كه براى مردان)مردم( احترام نگه 
دارد، آنان نيز احترامش را نگه مي دارند و آن كه آنان را كوچك شــمرد بزرگى خويش را 

از دل هاى آنان برده است.« 2

   933 ـ صبر در مرگ عزيزان   

روزى علي7 به عنوان تســليت دادن به اشعث در مرگ برادرش عبدالرحمان به او 
فرمود: اى  اشعث: اگر بى تابى كنى در مرگ برادرت، حق عبدالرحمن است كه اينگونه ادا 
مي نمايى و اگر صبر كنى حق خدا اســت كه ادا كردى، و اگر صبر كنى قضا الهى بر تو 
روا شده است و تو هم آن را با صبر خود ستوده اى و اگر بى تابى كنى قضا حق بر تو روا 
شــده ولى تو آن را نكوهيده اى. اشعث گفت: »انا لله و انا اليه راجعون« اميرالمؤمنين 7 
فرمود: آيا مي دانى معنى و تأويل آن را كه گفتى چيست؟ اشعث گفت: تو پايان هر دانشى 
و نهايت آن. آن گاه حضرت فرمود: اما گفتي انا لله به معنى اعتراف به ملك خداســت و 

اما گفته ات در انااليه راجعون اعتراف به هالكت و زوال خود تو است. 3

1. خصال صدوق، ص157.
2. خصال صدوق، ص83.
3. تحف العقول، ص40.
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   934 ـ چگونه صبح كردى؟   

روزى جابر به علي7 گفت: يا علي! چگونه صبح كردى؟ حضرت در پاسخ او فرمود: 
صبح كرديم در حالى كه در نعمت هاى بى حد و شــمار خداونــد قرار داديم و با گناهان 
فراوان خود همراه، نتوانيم شكر خوبي هايى، كه به ما داده است، را بجا آوريم يا زشتى هايى 

كه از ما پرده پوشى كرد! 1

   935 ـ اندرزى بنما   

روزى شخصى خدمت علي7 رسيد و عرض كرد: يا علي7 مرا پندى ده. حضرتش 
فرمود: بتو ســفارش مي كنم كه كار خير و خوب خود را هرگز زياد مپندار و گناهان خود 
را هر چند كه كم باشــند كم حساب نكن. شــخص ديگرى به آن حضرت عرض كرد: 
مرا اندرزى فرما. حضرت فرمود: خويشــتن خود را تلقين به فقر و تنگدستى و طول عمر 

مكن .2

   936 ـ از بسيارى از آن ها مي گذرد!!   

اصبغ بن نباته مي گويد: روزى از علي7 شنيدم كه فرمود: من به شما حديثى مي گويم 
كه سزاوار است هر مسلمانى آن را حفظ كند سپس رو به ما كرد و فرمود:

خداونــد بنده مؤ منى را در اين دنيا كيفر نكند اال اين كــه بهتر و آبرومندتر از آن در 
قيامت به كيفر)جبران( او بازگردد و خدا هيچ بنده مؤ منى را در اين دنيا پرده پوشــى نكند 
و از او نگــذرد جز اين كــه بهتر و آبرومندتر در روز قيامت از او در گذرد ســپس فرمود: 
گاهى خداوند بنده مؤ منى را دچــار بالئى در بدن يا مال يا فرزند يا خانواده اش مي كند. 
ســپس اين آيه را خواند )شورى /30( »هر مصيبت كه به شما رسد به سبب آنچه است 
كه بدست خود كرديد و از بسيارى هم مي گذرد« و تا سه بار حضرتش دست خود را بهم 

زد و مي فرمود: و از بسيارى هم مي گذرد. 3

1. تحف العقول، ص210.
2. تحف العقول.

3. تحف العقول، 107.
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   937 ـ معاد و خداشناسى   

شعرى است منســوب به امام علي7 كه آن حضرت قانون عقلى وجوب دفع خطر 
احتمالى را كه به اعتقاد بعضى زندگى پس از مرگ را باطل مپندارند را به صورت زيبايى 

به نظم كشيده است.
ان ال معاد فقلت ذاك اليكام زعم املنجم و الطبيب كالهام    

او صـح قوىل فالو بال عليكام 1 ان صـح قولكام فـلست بـخارس    

منجم و طبيب هر دو چنين پنداشتند كه معادى نيست. گفتم: شما در انتخاب عقيده 
آزاديد ولى اگر عقيده شــما )عدم وجود معاد( درست باشد من ضرر نكردم، اما اگر عقيده 

من )معاد روز قيامت و محاسبه ميزان الهى( درست باشد شما زيانكاريد. 2

   938 ـ اسالم چيست؟   

علي7 فرمود: اســالم را به شكلى تعريف مي كنم كه قبل از من   و بعد از من كسى 
اين چنين بيان نكرده است، مگر به همان طرزى كه من بيان نموده ام.

النسنب االسالم نسبة الينسبه احد قبىل و ال ينسبه احد بعدى اال مبثل ذلك، ان االسالم 

هو التسليم، اســالم تسليم بودن اســت، والتسليم هو اليقني، و تسليم عبارت است 

از يقيــن، واليقني هو التصديق، و يقين يعنى همــان تصديق والتصديق هو االقرار، و 
تصديق آن اقرار اســت واالقرار هو العمل و اقرار همان عمل بجا آوردن اســت، و 
العمل هو االدأ، و عمل همان انجام دادن اســت، ان املؤ من من مل ياخذ دينه عن رايه 

ولكن اتاه من ربه فاخذ و مؤ مــن ديــن خود را از رأى و عقيده خود نمي گيرد بلکه 
دين خود را از پروردگار متعال فرا مي گيرد. 3

   939 ـ ميثم تمار   

ميثم تمار غالم زنى از قبيله بنى اسد  بود، اميرالمؤ منين علي7 او را از آن زن خريد و 
آزادش كرد و به وى فرمود: نامت چيست؟ عرض كرد: سالم. حضرت فرمود: رسول خدا9 

1. بحارأالنوار، ج75، ص87.
2. بحارأالنوار، ج75، ص87، ب16.

3. كايف، ج2، ص45.
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به من خبر داده كه نامي كه پدرت در عجم تو را به آن ناميده اند ميثم است. ميثم عرض 
كرد: خدا و پيغمبرش9 درســت گفته اند، حضرت فرمود: رجوع كن به همان نامت كه 
رسول خدا9 تو را به آن ناميده و سالم را رها كن. پس به همان اسم ميثم رجوع كرد و 
كنيه اش را ابى سالم گذاشت تا اين كه نقل شده؛  در آن سالى كه كشته شد حج بجا آورد 
بر ام سلمه وارد شد و ام سلمه به او فرمود: به خدا قسم بسيار از رسول خدا9 شنيدم كه 

در دل شب درباره تو به علي7 سفارش مي كرد. 1

   940 ـ خبر از قيام مختار   

اصحاب امام ســجاد7 به آن حضرت عرض كردند: يا بن رسول اهلل9 امام علي7 
ماجراى قيام مختار را خبر داده ولى نفرموده اســت چه وقت كشته مي شود و چه كسى 
او را مي كشد؟ حضرت فرمود: اميرالمؤمنين 7 راست گفته، آيا به شما خبر ندهم كه چه 
وقت اين امر واقع مي شــود؟ گفتند: چرا. فرمود: از اين تاريخ تا ســه سال ديگر در فالن 
روز واقع مي شــود و به زودى در فالن روز ســر ابن زياد و شمر را مي آورند و ما آن ها را 
در جلو خــود مي گذاريم و غذا مي خوريم و به آن ها نگاه مي كنيم، چون مختار قيام كرد 
حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بود به آن ها فرمود: برادران دل خوش كنيد و بخوريد 
كه شــما غذا مي خوريد و در حالى كه ســتمكاران بنى اميه را درو مي كنند. گفتند: كجا؟ 
فرمود: فالن جا. مختار آن ها را مي كشد و به زودى فالن روز دو سر را براى ما مي آورند.

در آن روز موعود آن حضرت از نماز فارغ شــده بود و مي خاست بر سر سفره بنشيند 
كه سر را آوردند، چون چشمش به آن ها افتاد سجده كرد و گفت: شكر خدايى را كه مرا 

زنده داشت تا اين سرها را به من نماياند. 2

   941 ـ تقسيم پول نان به عدالت   

دو نفر بر سر پول نان هاى خود اختالف داشتند لذا جهت حل اختالف خدمت حضرت 
علي7 رســيدند و عرض كردند: يا علي7 يكى از ما پنج نان و ديگرى سه نان داشت، 
يك نفر ميهمان بر ما وارد شد و هم غذاى ما شد او وقتى كه خواست برود هشت درهم 

1. اثباة الهداة، ج2، ص109.

2. اثباة الهداة، ج5، ص247.
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به ازاء آنچه خورده بود به ما داد، من كه پنج قرص نان دارم پنج درهم آن را مي خواهم و 
آن كه سه قرص نان دارد را سه درهم حاضرم بدهم ليكن او مي گويد: بايد چهار به چهار 
پول را نصف كنى. حضرت ابتدا به صاحب ســه نان فرمود: ســر اين مسائل دعوا نكن. 
بيا ســه درهم را بردار و برو؛ اهميتى ندارد، براى اين ها ســزاوار نيست دعوا كنيد اما آن 
شخص گفت: يا علي7 قبول ندارم، حق من چهار درهم است چرا كه اين هشت درهم 
را آن شخص براي ما دو نفر داده است. حضرت فرمود: اگر حق را مي خواهى يك درهم 
بيشــتر حق تو نيســت، او داد و فرياد كرد كه چرا حق من اينقدر كم است من سه نان 
داشتم، يك درهم و او كه پنج نان داشته هفت درهم. حضرت فرمود: تو سه نان داشتى، 
خودت هم از آن خورده اى آن هم كه پنج تا نان داشته از آن پنج تاى خود خورده است 
ميهمانى كه بر شــما وارد شده آن هم خورده اســت. جمعًا سه نفر در قبال هشت قرص 
نان. پس هشت قرص نان سه قسمت مي گردد هر كدامتان هشت قسمت از 24 قسمت 
خورده ايد يا اگر خواستيد به تعبير ديگر، هر كدام از شما سه نفر، دو قرص نان و دو ثلث 
نان ها را خورده  است. پس بنابر اين آن كسى كه سه نان دارد خودش دو قرص نان و دو 
ثلث از نان هاى خود را خورده اســت. پس يك ثلث آن باقى مانده است كه آن ميهمان 
خورده است. اما آن كه پنج قرص نان داشت دو قرص نان و دو ثلث آن ها را خود خورده 
و دو قرص بعالوه يك ثلث ديگر آن براى مهمان گذاشــته است. بنابراين اگر بخواهيد 
تقسيم كنيد آن كســى كه سه قرص نان داشته تنها يك ثلث از نان خود را به ميهمان 
داد و كســى كه پنج قرص نان دارد دو نان و دو ثلث نان خود را داده پس هفت درهم 

مال اوست و يك درهم هم مال توست. 1

   942 ـ صدرنشينى مجلس   

امــام كاظم7 فرمود: بارها اميرالمؤمنين 7 مي فرمود: باالي مجلس ننشــيند مگر 
كسى كه داراى اين خصائل باشد:

»يجيب اذا سئل و ينطق اذا عجز القوم عن الكالم و يشري بالراى الذى فيه صالح اهله 

فمن مل يكن فيه شيئى منهن فجلس فهو احمق، يعني: آن گاه كه سؤ ال شود پاسخگو باشد؛ 

آن گاه كه ديگران از سخن گفتن عاجز شوند سخنگو باشد؛ آن گاه كه به انديشه هاى خير 

1. بحارأالنوار، ج9، ص486.



653

خواهانه نياز گردد راه پويان را ره گو باشد.
پس هر گاه اين ســه خصلت در او نباشد و در صدر مجلس بنشيند احمق است« و در 

كالمي ديگر مي فرمايد: انسان عاقل بايد داراى سه نشانه باشد:
»و البد للعاقل من ثالث؛ ان ينظر ىف شانه و يحفظ لسانه و يعرف زمانه، يعنــي: اين كه 

شأن و موقعيت خود را درك كند و زبانش را از لغزش هاى گفتارى حفظ نمايد و زمانش 
را بشناسد.«1

   943 ـ منع از چاپلوسى   

در يكى از روزها شــخصى به خدمت علي7 رســيد و زبان به ستايش و ستودن و 
مدح و ثناى آن حضرت گشــود اين مرد با اين كه خود نســبت به علي7 بى اعتقاد بود 
در ســتايش بيش از حد افراط كرد. لذا علي7 در برابر آن همه افزون گويي ها كه رنگ 

چاپلوسى داشت به او فرمود: »انا دون ما تقول ما ىف نفسك«
مــن از آنچه كه تو به زبان مي گويى پايين ترم ولى از آنچه كه در انديشــه ات دارى 

باالترم.2

   944 ـ گفتگو با دنياى فانى   

امام المتقين علي7 درباره دنيــا بيانى مختصر، اما با دنيايى از مفاهيم دارند كه در 
اينجا به آن اشاره مي نماييم.

اى دنيا از من دور شــو كه مهار تو را به گردنــت انداختم و خود را از چنگت بيرون 
كشــيدم و از دام هايت گريختم... به خدا سوگند اگر تو انسانى بودى كه ديده مي شدى، 
همانا حدود خدا را بر تو جارى مي ساختم و تو را به سزاى بندگانى كه آنان را با آرزوهاى 

واهى فريفتى و در پرتگاه ها افكندى مي رساندم. 3
من دنيا را بدور افكندم و چهره اش را به خاك ماليدم. 4 )پس( على را با نعمتى كه از 

1. تحف العقول، ص387.
2. نهج البالغه، حكمت 80.
3. نهج البالغه، خطبه 45.

4. نهج البالغه، خطبه 224.
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دست رفتنى است و از لذتى كه فانى شدنى است چه كار؟ 1

   945 ـ مرد مردان عالم   

رحمت و بخشــش حضرت علي7 در زمان خود آن حضرت، زبان زد عام و خاص 
بوده اســت در يكى از كارزارها جنگجويى از مشــركين ملقب به قوچ لشكر با حضرت 
درگير شــد و به جنگ امام آمد امام او را بزير انداخت و تيغ از نيام بركشيد تا سر او را از 
تن جدا كند اما آن مرد با التماس، عرض كرد: اى علي7 آيا مرا، كه كودكانى خردسال 
دارم مي كشــى؟ حضرت برخاســت و فرمود: تو را به خاطر كودكانت بخشيدم، ماجراى 
عمرو بن عاص و بســربن ارطاة كه براى حفظ جان خود پرده از عورت خود بركشــيدند 
و از مهلكه جنگ با آن حضرت گريختند. نيز از نشــانه هاي آقايي و مردانگي مرد مردان 

عالم علي7 است.

   946 ـ صبر چيست؟   

امام صادق7 مي فرمايد: اميرالمؤ منين علي7 به مسجد در آمد، مردى را غمناك و 
ناراحت و سر به گريبان ديد از او سؤ ال كرد در چه حالى؟ تو را چه مي شود؟ آن شخص 
عرض كرد: يا علي7 پدر و مادر و برادرم مرده اند. مي ترسم از اين غصه زهره ترك شوم!

حضرت فرمود: بر تو باد تقوا و صبر تا فرداى قيامت با اين دو سرمايه به محضر حق 
شرفياب شوى صبر در امور چون سر است از تن، چون سر از تن جدا گردد تن فاسد شود 

و چون در كارها صبر نباشد همه كارها فاسد گردد. 2
لذا حضرت علي7 مي فرمايد: نشانه صابر در سه چيز است:

1ـ كسل و سست و بى حال نمي شود.
2ـ دلتنگ و بى قرار نمي گردد.

3ـ از خداى خود شكايت نمي كند.
زيرا اگر كســل شــود حق را ضايع مي كند و اگر دلتنگ گردد به شكر بر نمي خيزد و 

1. نهج البالغه، خطبه 149.
2. اصول كايف، ج3، ص146.
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اگر از خداوند شكايت كند به راه عصيان رفته است. 1

   947 ـ شبى با علي7   

ابن عباس گفت: شــبى از شــب ها علــي7 به من فرمود: وقتى نماز عشــاى خود 
را خوانــدى پيش من بيا تا به تــو فايده اى دهم. ابن عبــاس مي گويد: خدمت علي7 
رســيدم، شبى مهتابى و بسيار روشن بود. علي7 از من سؤ ال كرد ابن عباس: تو تفسير 
الف»الحمد« را مي دانى؟ عرض كردم: يا علي7 اين تو هســتى كه مي دانى، ابن عباس 
مي گويد: علي7 شروع كرد به تفسير الف؛  و يك ساعت از آن را به تفسير الف پرداخت، 
آن گاه مجدد از من ســؤ ال فرمود: »فام تفسري الالم من الحمد« آيا تفســير الم »الحمد« را 
مي دانى؟ جواب همان دادم و علي7 يك ســاعت ديگر در تفسير حرف الم سخن گفت 
پــس »حا« الحمد نيز به همين منــوال و در »ميم« نيز همانطور و در »دال« نيز به همان 
شــكل، چون از تفسير اين حروف فارغ گشت فجر صبح صادق از مشرق سر بر آورد در 

اين جا بود كه علي7 فرمود:
»لو شئت الوقرت بعريا من تفسري سورة الفاتحه؛ اگر مي خواســتم هفتاد شتر از تفسير 

سوره حمد بار مي كردم.« 2

   948 ـ گنج بزرگ   

روزي شــخصي خدمت امام آمد و عرض كرد: يا علي7 70 فرســخ راه آمده ام تا 
7سؤال بپرسم.

امام فرمود: بپرس.
عرض كرد: بزرگتر از آسمان چيست؟ فرمود: بهتان)تهمت(

عرض كرد: ضعيف تر از يتيم چيست؟ فرمود: آدم سخن چين
عرض كرد: داغ تر از آتش چيست؟ فرمود: حرص

عرض كرد: ســردتر از زمهرير چيست؟ فرمود: دست نياز به سوي انسان بخيل دراز 
كردن

1. بحارأالنوار، ج71، ص86.
2. تفسري كشف االرسار، ج10، ص686.
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عرض كرد: بي نيازتر از دريا چيست؟ فرمود: انسان قانع
عرض كرد: سخت تر از سنگ چيست؟ فرمود: قلب كافر

   949 ـ ميزان عمل صحيح است   

مردى نزد اميرالمؤ منين علي7 آمد و به آن حضرت عرض كرد كه بالل حبشــى را 
ديدم با شخصى گفتگو مي كند ليكن بالل، الفاظ و گفتارش ملحون و لهجه دار است ولى 
آن شخص عباراتش صحيح و معرب و كامل مي باشد او به اين جهت به بالل مي خنديد.

امام7 فرمود: اى بنده خدا، اعراب و درســتى كالم براى درســتى و تهذيب اعمال 
است، آن شخص اگر افعالش نادرست باشد، مسلم اعراب كالمش او را سودى ندهد ولى 

بالل را كه افعالش بدرستى آراسته است، لحن عبارات و الفاظش به او زيانى نرساند. 1

   950 ـ اى مضطرب دار فنا باش آرام   

حــارث اعور مي گويد: به همراه حضرت علي7 حركت مي كردم تا در حيره در كنار 
فرات به دير نصــارى برخورديم و از آن دير صداى ناقوس بلند بود. حضرت فرمود: اى 
حارث آيــا مي دانى كه ناقوس چه مي گويد؟ عرض كردم خدا و رســولش9 و ابن عم 
رســولش9 داناترند. فرمود: ناقوس مثل دنيا و خرابى آن را مي ســرايد. سپس از زبان 

ناقوس حضرت اين اشعار را خواند: 2
حقاً حقاً صـدقاً صـدقاً لـــا  الـــه  الـــا  اللـه     

واشـتغلتنا و اسـتهوتـنا ان الــدنـيا قــد غــرتنا     

يـابـن الـدنيا دقـاً دقـاً يابن الـدنآيا مـهالً مـهالً     

تفنى الدنيا قرناً قرناً... يابن الدنيا جمعاً جمعاً     

يعنى: معبودى به حق شايســتگى پرستش، جز خدا نيســت اين را به حق و راستى 
مي گويم.

براســتى كه دنيا ما را فريفت و ما را به خود سرگرم نمود و ما را سرگشته و مدهوش 
گرداند.

1. عدة الداعي ابن فهد.
2. اين اشعار به اشعار ناقوسيه نامگذاري شده است.
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اى فرزند دنيا آرام باش آرام، اى فرزند دنيا )در كار خود( دقيق شو دقيق.
اى فرزند دنيا )كردار نيك( گردآوري كن، گردآوردنى دنيا ســپرى مي شــود پيوسته 

پيوسته...
حارث گويــد: عرض كردم: اى اميرمؤمنان7 آيا نصارى تفســير صداى ناقوس را 
اينگونه كه فرموديد مي دانند؟ حضرت فرمود: اگر مي دانســتند مسيح7 را به عنوان اله 
بــر نمي گزيدند. حارث گويد: فرداى آن روز من به دير نصارى رفتم و به راهب گفتم: به 
حق حضرت مسيح7 همان گونه كه ناقوس را مي نواختى آن را به صدا در آور، او چنين 
كرد و من تفسير آن را آن گونه كه آموخته بودم گفتم: تا به پايان اشعار رسيدم  آن گاه او 
مرا ســوگند داد كه به پيامبرتان سوگند چه كسى اين تفسير را برايت گفته، گفتم همان 
مردى كه ديروز همراه من بود. گفت: آيا بين او و پيامبرتان خويشــاوندى است؟ گفتم: 
آرى او پسر عموى اوست. گفت: سوگند مي خورم كه او اين تفسير را از پيامبرتان شنيده و 
آن گاه اســالم آورد و سپس گفت: من در تورات خوانده ام كه پيامبر آخر زمان9 صداى 

ناقوس را تفسير مي كند. 1

   951 ـ نماز، قرب، لقاى حق   

حضرت اميرالمؤ منين علي7 وقتى كه وقت نماز مي شد به خود مي پيچيد و متزلزل 
مي شــد، از آن حضرت سؤ ال شد يا علي7 چه مي شود چرا شما در وقت نماز اينگونه ايد؟  
مي فرمود: آمد وقت آن امانتى كه حق تعالى عرضه داشــت بر آسمان ها و زمين و آن ها 
ابا كردند از حمل آن و بر حذر شــدند از آن. 2 و حضرت سجاد7 نيز وقتى مهياى وضو 
مي شــد رنگ مباركش زرد مي شد سبب آن را سؤ ال كردند فرمود: آيا نمي دانيد در حضور 

كى ايستادم. 3

   952 ـ زايمان عجيب و قضاوتى عجيب تر!!   

زنى از شوهر خود فرزندى به دنيا آورد كه او دو سر و دو بدن روى يك كمر داشت. 

1. ارشاد القلوب، ص373 / مدينة املعاجز، ص325.
2. مستدرك الوسائل / كتاب الصلوة.

3. محجة البيضاء ج1 ، ص351.
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خانواده نوزاد دچار اشــكال شدند و نمي دانستند كه آيا اين نوزاد يك نفر است يا دو نفر، 
به محضر مبارك حضرت علي7 شــرفياب شدند تا در اين باره سؤ ال كنند حضرت بعد 
از ديدن كودك فرمود: بچه را در موقع خواب آزمايش كنيد باين ترتيب كه وقتى هر دو 
خوابند يكى از آن دو سر يا دو بدن را حركت دهيد و بيدار كنيد اگر هر دو با هم در يك 
لحظه بيدار شدند اين دو يك انسانند ولى اگر يكى بيدار شد و ديگرى در خواب بود آن ها 

دو انسانند و ارث دو نفر را مي برند.1

   953 ـ ترك ريا كارى   

روزى علي7 مردى را ديد كه ســر در پيش افكنده، به نحوى كه نشان مي دهد كه 
من پارســا و عابد و پرهيزكارم! حضرت به او فرمود: اى جوان، اين پيچى كه در گردن 
انداختــى در دل خود انــداز، كه خداى متعال در دل آدمي  مي نگرد، پس بدان كه در روز 
قيامت رياكاران را خطاب مي كنند: شــما آنيد كه متاع دنيا را به شما ارزان تر فروختند؟ و 
آنيد كه مردمان بر در خانه شما ايستادند؟ و آنيد كه ابتدا به شما سالم كردند؟ پس اين ها 
مثل جزاى اعمال شــما بود كه به شما رسانيديم ولى امروز ديگر به شما چيزى نخواهد 

رسيد. 2

   954 ـ نحوه برخورد با جاهل   

ابراهيم پسر مهدى عباسى )لعنة الله عليه( خوابى ديد كه براى مأمون چنين نقل كرد:
در عالم رويا ديدم كه در راهى با علي7 مي رفتيم وقتى به پلى رســيديم خواســتم 
بر او ســبقت گيرم روى به او كردم و گفتم تو خواســتى به شرافت همسرت خالفت را 

تصاحب كني.3
اما او به من جوابى نداد. مأمون پرسيد پس چه گفت؟

ابراهيم گفت: او فقط به من سالم كرد.
مأمون گفت: چون علي7 تو را جاهل دانسته جوابت نيز همين بوده است.

1. ارشاد مفيد، ص102.
2. كشف االرسار، خواجه عبداهلل انصاري، ج1.

3. به گمان اين نادان حضرت علي7 صرفًا به علت دامادي پيغمبر اكرم9 در صدد كسب خالفت بوده است.
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لذا امام علي7 در شعرى كه به ايشان منسوب است مي فرمايد:
مل يخرج الطيب من فيه من مل يكن عنرصه طيباً     

و يـنضح الـكوز بـام فيه كل امـر يــشبهه فــعله     

آنكس را كه طينت و سرشت پاك نيست سخن پاك از دهانش نخواهى شنيد همانا 
كار هر كس مثالى از اوست و از كوزه همان برون تراود كه در اوست.

   955 ـ نحوه مهماندارى   

روزى مردى از حضرت اميرالمؤمنين 7 دعوت كرد كه به خانه او تشريف فرما شود. 
امــام فرمود: »قد اجبتك عىل ان تضمن ىل ثالث خصال... ان ال تدخل عىل شيئاً من خارج و ال 
تدخر عنى شيئاً ىف البيت و ال تجحف بالعيال. يعنــى: دعوت تو را مي پذيرم در صورتى كه 

ســه موضوع زير را تعهد و رعايت كنى: يكــى آن كه چيزى از خارج خانه براى پذيرايى 
من فراهم نياورى. ديگر آن كه به آنچه كه هست اكتفا كنى و خود را به تكليف نيفكنى 
و ســوم آن كه در اين رهگذر به عيال خود سختى و ســتم روا ندارى« عرضه داشت يا 
اميرالمؤمنين 7 رعايت هر سه موضوع را تعهد مي كنم و حضرت آن گاه دعوتش را قبول 

فرمود.1

   956 ـ عوامل تنگدستى و فقر   

روايت شــده اســت كه شــخصى به حضور اميرالمؤمنين 7 از تنگى معيشت خود 
حكايت كرد. امام فرمود: لعلك تكتب بقلم معهود فقال: ال. فقال لعلك متشط مبشط مكسور 

فقال: ال...

فقر و تنگذستى تو شايد به اين سبب است كه با قلم گره دار مي نويسى. عرضه داشت: 
خير يا اميرالمؤمنين 7.

فرمود: شايد با شانه شكسته موى خويش را مي آرايى؟ گفت: نه.
فرمود: شــايد از كســى كه عمرش از تو بيشتر است جلوتر راه  مي روى )رعايت ادب 

بزرگتر نمي كنى و جلوتر از آن ها راه مي روى( گفت: نه.
فرمود: شايد بعد از طلوع فجر مي خوابى؟ گفت: نه.

1. حضال مرحوم صدوق، ص189 / عيون اخبار الرضا7، ج1، ص45.
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فرمود: به پدر و مادر خود از دعاى خير كردن  دريغ مي ورزى؟ عرضه داشــت آرى يا 
اميرالمؤمنين 7.

پس آن گاه امام دســتور فرمود، كه براى رفع بالى تنگدســتى، پدر و مادر خود را از 
دعاي خير فراموش نكند و آن گاه فرمود: از رسول اكرم9 شنيدم كه فرمود: ترك دعاى 

خير براى پدر و مادر روزى و رزق آدمي  را مي برد و او را به تنگدستى مبتال مي سازد.

   957 ـ استغفار و طلب آمرزش   

در محضر اميرالمؤ منين علي7 كسى جمله »استغفرالله« را بر زبان آورد آن حضرت 
فرمود:

ثكلتك امك اتدرى ما االستغفار؟ ان االستغفار درجة العليني هو اسم وقع عىل ستة عىل 

معان؛ اولها: الندم عىل ما مىض...

مادر به سوگت نشيند آيا مي دانى كه معنى استغفار چيست؟ استغفار مرتبه بلند پايگان 
است اين كلمه شش معنى دارد:

اول: آن كه آدمي  از كار و كرده خود پشــيمان شده باشد، دوم: آن كه مصمم شود كه 
ديگر به كردار بد گذشــته خود باز نگردد، سوم: آن كه حقوقى كه از مردم بر ذمه دارد ادا 
كنــد و پاك و صافى به مالقات حق تعالى رود و عهده اش، از بار حقوق ديگران فارغ و 
آســوده باشــد چهارم: آن كه واجباتى كه عمل نكرده و تباه و ضايع ساخته است به نحو 
شايسته به انجام رساند، پنجم: آن كه فربهى تن خود را كه به نامشروع حاصل گرديده به 
آتش اندوه آب كند تا آن گاه كه پوستى و استخوانى بيش، از او به جاى نماند و تا آن كه 
گوشت تازه از راه حالل و مشروع بر آن برويد، ششم: آن كه به جبران حالوت و لذتى كه 
از ارتكاب معاصى احســاس كرده تلخى و مرارت طاعت را در ذائقه جان خود بچكاند، در 

چنين وضعى آدمي  شايسته آمرزش مي گردد و به جاست كه كلمه استغفار به زبان آورد. 1

   958 ـ خبر غيبى امام علي7 از مسجد جمكران قم   

حضــرت اميرمؤمنان علــي7 در عصر خود قبل از آن كه ســخنى از قم در حجاز 
و كوفه به ميان آيد حدود 330 ســال قبل از آغاز تأســيس مســجد جمكران از آن خبر 

1. نهج البالغه فيض االسالم / كلمات قصار.
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داده اســت آنگونه كه نقل شده حضرت روزى به حذيفة بن يمان، يكى از اصحاب نيك 
پيامبر9 فرمود:

اى پســر يمانى! در اول ظهور؛ قائم آل محّمد9 از شهرى كه آن را قم گويند؛ خروج 
مي كند 1 و مردم را به ســوى حق دعوت مي نمايد همه مردم از شرق و غرب به آن روى 

مي آورند و اسالم تازه مي شود...
اى پسر يمانى، اين سرزمين، مقدس است و از همه آلودگي ها پاك مي باشد... آن گاه 

حضرت در ادامه حديث مي فرمايد:
پرچم وى 2 را بر فراز كوه سفيد، نزديك مسجد... كه آن را جمكران نامند نصب كنند 

او از زير مناره آن مسجد بيرون آيد...
اين پيش گويى غيبى نيز در جاى خود بسيار عجيب است چرا كه حضرت تأكيد دارند 
كه قم يكــى از پايگاه هاى مركزى حضرت مهدى7 هنــگام قيام جهانى آن حضرت 

خواهد بود. 3

   959 ـ شقوق علوم   

حضرت امير علــي7 فرمود: العلوم اربعه، علم ينفع و علم يشفع و علم يرفع و علم 
يضع. يعنى علوم بر چهار بخش است:

1ـ علمي است كه براى داننده او نفع و سود دارد.
2ـ دانشى كه داناى به او سبب شفاعت و محل توجه الهى گردد.

3ـ علمي كه آموزش آن سبب شود كه به مقام شامخ و منزلت رفيع و رتبه بلند برسد 
و آن عبارتست از دانا شدن بدين مقدس اسالم و اعتقادات و احكام آن.

4ـ علم يضع و آن شناسايى به علم نجوم است. 4

1. منظور، پايگاه امام عصر)عج( در مراحل بعدي است و گرنه نخستين پايگاه قيام آن حضرت در مكه كنار خانه 
خدا خواهد بود. و شــايد زنده شــدن و مطرح شدن نام امام از اين شهر شــروع شود لذا امام به اين شكل تعبير 

فرمود ه اند.
2. حضرت مهدي )عج( منظور مي باشد.

3. مونس الحزين شيخ صدوق، خالصة البلدان / انوار املشعشني، ج2، ص190ـ194.
4. حدائق االنس.
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   960 ـ گزينش كالمي    

حضرت علــي7 فرمود: تورات و انجيل و زبور و قرآن را تالوت كردم و از هر يك 
كلمه اى برگزيدم:

1ـ از تورات ) من صمت نجا( يعنى: هر كس سكوت اختيار كند نجات يابد.
2ـ از انجيل )من قنع شبع( يعنى: هر كه قناعت كند سير شود.

3ـ از زبــور )من ترك الشهوات فقد سلم عن االفات( هــر كس تمايالت را رها كند از 
آفت ها سالم ماند.

4ـ از قرآن كريم )و من يتوكل عىل الله فهو حسبه( هر كه به خداوند توكل نمايد خداى 
براى او كافى است. 1

   961 ـ مناعت طبع   

اشــعار زير منسوب به امام العارفين حضرت علي7 مي باشد كه موضوع آن در مورد 
مناعت طبع است. مي فرمايد:

احـب الـى مـن منن الرجال لنقل الـصخر من قلل الجبال    

فقلت العار فـى ذل الـسوال يقول الناس ىل ىف الكسب عار    

يعنى: همانا حمل ســنگ هاى ســخت و ســنگين از باالى قله هاى كوه، براى من 
محبوب تر و آسان تر از آن است كه زير بار منت كسى بروم.

مردم به من مي گويند كسب و كارمايه سر شكستگى است ولى من مي گويم ننگ و 
عار، در درخواست )بر اثر كار نكردن( مي باشد.2 

ُحسنىچنينلطيفچهحاجتبهزيوراست3 ازروىاوستكهعالممنورست

   962 ـ كيفيت قلب   

حضرت اميرالمؤ منين علي7 مى فرمايد: ما من احد اال و قلبه عينان، يدرك بهام الغيب 
فاذا اراد الله بعبد خريا فتح له عينى قلبه ؛ دل هر انســان را دو ديده است كه با آن از امور 

1. جامع االخبار، ص183.
2. رشح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج3، ص255 / نهج السعادة، ص299.

3. شاه نعمت اهلل ولي.
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غيب و پنهان آگاه مي شــود. حال، اگر خدا براى بنده خود خير خواهد دو چشم دل او را 
مي گشايد و نيز فرمود:

ثم بالصر و الحجى ثم بالخوف و الرجأ                  زين القلب بالتقى تنل الفوز البقأ  

يعنى: قلب خويش را به زينت تقوى بياراى، تا رستگارى و پايدارى يابى و از آن پس 
به زيور صبر و فرزانگى و سپس به خوف و رجا مزين ساز.

و همچنيــن امام فرمــود: القلوب اربعة؛ صدر و قلب و فواد و لب، فالصدر لالسالم، و 
القلب الالميان و الفواد املعرفة و اللب للذكر 

قلوب آدميان بر چهار گونه اند: صدر، قلب، فواد و لب، صدر جايگاه اسالم است و قلب 
محل ايمان و فواد مركز معرفت و لب جاى ذكر و حق متعال.

لذا امام صادق7 مي فرمايد قلب آدمي  دچار زنگ و كدورت مي شود و چون آن  را با 
ذكر ال اله اال الله متذكر سازى از كدورت خارج مي شود و صفا و جلوه خود را باز مي يابد. 

   963 ـ راه شناخت   

اشــعارى از امام علي7 كه ضمن يك روايت نقل شــده اســت درباره راه شناخت 
مشكالت نظرى است كه چند بيت آن عبارت است از:

كـشفت حـقائقها بـالنظر         اذا الـمشكالت تـصدين لـى  

اسـائل هـذا و ذامـا الخر         و لـست بامعة فـى الرجال  

ابـني مـع مـا مىض ما غر 1         و لكننى مـدرب االصـغرين  

هنگامي كه مشــكالت نظرى براى من پيش مي آيد، نظريه صحيح و مطابق با واقع 
را با انديشه و تأمل كشف مي كنم.

من از مردانى نيســتم كه صاحب نظر نيســتند تا براى تقليد از ديگران از اين و آن 
بپرسيم چه خبر.

بلكه من از نظر انديشــه و بيان، فرد با تجربه اى هســتم كه با مقياس آنچه گذشته 
است آينده را پيش بينى مي كنم.

1. بحارأالنوار، ج2، ص59 / ديوان امام عيل7، ص179. 
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بهنسبتصهرپيغمبرولّىوالىواال برتبتساقىكوثر،بمردىفاتحخيبر
كهبىمثلاستوبىانبازآنيكتاىبىهمتا1 ازآنشعقلدرگوهرشماروجفتپيغمبر

   964 ـ دعاى مستجاب شده   

اواخر شــب بود علي7 همراه فرزندش امام حســن7 كنار كعبه براى مناجات و 
عبادت آمدند. ناگاه علي7 صداى جانگدازى شنيد دريافت كه شخص دردمندى با سوز 
و گداز در كنار كعبه دعا مي كند و با گريه و زارى خواسته اش را از خدا مي طلبد. علي7 
به حســن7 فرمود: نزد اين مناجات كننده برو و ببين كيســت او را نزد من بياور. امام 
حســن7 نزد او رفت ديد جوانى بسيار غمگين با آهى پرسوز و جانكاه مشغول مناجات 
است فرمود: اى جوان اميرمؤمنان پسر عموى پيغمبر9 تو را مي خواهد ببيند. دعوتش را 
اجابت كن. جوان لنگان لنگان با اشتياق وافر به حضور علي7 آمد. علي7 فرمود: چه 
حاجت دارى؟ جوان گفت: حقيقت اين است كه من به پدرم آزار مي رساندم او مرا نفرين 
كرده نصف بدنم فلج شــده اســت. امام علي7 فرمود: چه آزارى به پدرت رسانده اى؟ 
جــوان عرض كرد، من جوانى عياش و گنهكار بودم پدرم مرا از گناه نهى مي كرد من به 
حرف او گوش نمي دادم بلكه بيشــتر گناه مي كردم تا اين كه روزى مرا در حال گناه ديد 
باز مرا نهى كرد ســرانجام من ناراحت شدم چوبى برداشتم طورى به او زدم كه به زمين 
افتاد و با دلى شكسته برخاست و گفت: اكنون كنار كعبه مي روم و براى تو نفرين مي كنم 
كنار كعبه رفت و نفرين كرد نفرين او باعث شد نصف بدنم فلج گردد. در اين هنگام آن 
قســمت از بدنش را به امام نشان داد. بسيار پشيمان شدم نزد پدرم آمدم و با خواهش و 
زارى از او معذرت خواهى كردم و گفتم مرا ببخش و برايم دعا كن. پدرم مرا بخشــيد و 
حتى حاضر شد كه با هم به كنار كعبه بياييم و در همان نقطه اى كه نفرين كرده بود دعا 
كند تا ســالمتى خود را باز يابم با هم به طرف مّكه رهسپار شديم پدرم سوار بر شتر بود 
در بيابان ناگاه مرغى از پشت سر سنگى پراند شتر، رم كرد و پدرم از باالى شتر به زمين 
افتاد و تا به بالينش رفتم ديدم از دنيا رفته اســت همانجا او را دفن كردم و اكنون خودم 
با حالى جگر سوز به اينجا براى دعا آمده ام. امام علي7 فرمود: از اين كه پدرت با تو به 
طرف كعبه براى دعا در حق تو مي آمد معلوم مي شود كه پدرت از تو راضى است اكنون 

1. هاتف اصفهاني.
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من در حق تو دعا مي كنم. امام بزرگوار در حق او دعا كرد سپس دست هاى مباركش را 
به بدن آن جوان ماليد هماندم جوان سالمتى خود را باز يافت.

ســپس امام علي7 نزد پسرانش آمد و به آن ها فرمود: )عليكم بر الوالدين: بر شما 
باد نيكى به پدر و مادر( 1 )در ادامه اين روايت امام علي7 اقدام به انشــاء دعاي مشلول 
مي نمايــد همين دعاي مندرج در مفاتيح الجنان و آن شــخص شــفاء مي گيرد حضرت 
آيت اهلل كشــميري آن عارف بزرگ فرموده بود در مفاتيح الجنان گنج بزرگي اســت كه 

اكثر مردم از آن غافلند و از آن استفاده نمي كنند و آن دعا مشلول است(.

   965 ـ اخالق مردم دارى   

هنگامي كه اميرمؤمنان علي7 در بســتر شهادت قرار گرفت، فرزندان خود را به دور 
خود جمع نمود و براى آن ها وصيت كرد در پايان وصيت فرمودند: يا بنى عارشوا و الناس 

عرشًة ان غبتم حنُّو اليكم، و ان فقدتم بكوا عليكم. 2

يعنى: اى فرزندانم! به گونه اى با مردم زندگى كنيد كه اگر از نظر آن ها غايب شديد 
مشتاق ديدار شما شوند، و اگر از دنيا رفتيد از فقدان شما، گريه كنند. 3

   966 ـ زمين شناسى امام علي7   

در خصوص حركت زمين و انواع حركت آن حضرت امير7 مي فرمايد:
و عدل حركاتها بالراسيات من جالميدها؛ تعديل و كنترل و موزون نمودن ميان حركات 

گوناگون زمين، بوسيله كوه هاى محكم است.
و از اين گفتار حضرت چنين اســتفاده مي شــود كه زميــن داراى حركات متعددى 
مي باشد لذا در تأييد فرمايش حضرت علم امروز تابه حال هشت نوع حركت براى زمين 
اثبات كرده اســت و دانشمندى بنام فلكس ورنه؛  يازده حركت براى زمين كشف كرده و 
فرمايش حضرت را از كلمات اعجازآميز دانســته و در صدد حركات ديگرى براى زمين 

بر آمده است. 4

1. جامع النورين/ مهج الدعوات سيد بن طاووس.
2. بحارأالنوار، ج42، ص247.
3. بحارأالنوار، ج42، ص247.
4. بحارأالنوار، ج54 ص111.
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   967 ـ كاشت درخت خرما   

امام باقر7 فرمود: روزى مردى، اميرمؤمنان علي7 را ســوار بر شترى كه بارى از 
هسته خرما بر آن بود، ديد كه عبور مي كرد، پرسيد: اى ابوالحسن7 اين بار چيست؟ آن 
حضرت در پاسخ فرمود: ماة الف عذق ان شأ الله ؛ اگر خدا بخواهد صد هزار درخت خرما.

او آن ها را در زمينى كاشــت همه آن ها بصورت درخــت در آمد و حتى يك دانه از 
هســته آن ها تباه نشد و به اين ترتيب حضرت يك نخلستان خرماى صد هزار درختى را 

پديدار نمودند. 1

   968 ـ بنيانگذار عمل نيكوكارانه وقف در اسالم   

امام علي7 با دسترنج خود دو باغ احداث كرد كه نام آن دو باغ يكى ابونيزر ديگرى 
باغ بُغيبغه )بغبغه( بود و شــخصى بنام ابونيزر سرپرســتى آن دو باغ را به عهده داشــت 
ابونيزر مي گويد: در باغ بودم روزى امام علي7 وارد باغش شــد و به من فرمود: آيا غذا 
در باغ هست؟ عرض كردم: با كدوئى كه از اين باغ بدست آمده و روغنى كه موجود بوده 
غذايى آماده ســاخته ام. فرمود: آن غذا را بياور بخوريم. غذا را حاضر كردم و پس از ميل 
غذا و شســتن دست ها كلنگ را به دست گرفت و به سوى چاه قنات آن باغ روانه شد و 
به الى روبى و پاك كردن آن قنات پرداخت و در حالى كه عرق از پيشانيش مي ريخت 
از چــاه بيرون آمد و بار ديگر به داخــل چاه رفت و همچنان به الى روبى پرداخت و به 
هنگام كلنگ زدن به زمين صداى همهمه آن حضرت به بيرون چاه مي رســيد، آن قنات 
را به گونه اى پاكســازى نمود كه به اندازه گردن شــتر آب آن زياد شد سپس با شتاب از 
چاه بيرون آمد و فرمود: خدا را گواه مي گيرم كه اين چشمه و باغ را وقف كردم آن گاه از 
من قلم و كاغذ طلبيد حاضر نمودم. آن حضرت نوشــت: بسم اهلل الرحمن الرحيم، اين را 
وقف كرده بنده خدا على، تا » اليقى الله وجهه حرالنار يوم القيامة ؛ خداوند به وســيله اين 

دو چشمه وقف شده چهره علي7 را در قيامت از حرارت آتش دوزخ حفظ كند.«
پــس از علي7 امام حســن7 و بعد از امام حســين7 و... طبق وقف نامه عمل 
كردند و از درآمد محصول آن دو باغ بذل و بخشــش مي كردند و به فقراء و درماندگان 
راه مي دادند در يكى از سال ها امام حسين7 مقروض شد معاويه از فرصت استفاده كرد 

1. فروع كايف، ج5، ص75.
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و پيشــنهاد كرد آن دو باغ را به دويست هزار دينار خريدار هستم امام حسين7 فرمود: 
اين دو مزرعه فروشــى نيست. پدرم آن را بر عموم فقراء وقف نمود تا چهره اش از آتش 

دوزخ محفوظ بماند بنابراين من آن ها را به هيچ قيمتى نمي فروشم. 1
اميرمؤمنــان ايــن دو باغ معروف به چشــمه آبى نيزر بغبغه را وقــف كرد از در آمد 

محصوالت آن ها در تأمين معاش زندگى فقرا مردم مدينه و درماندگان صرف گردد.
لذا علي7 در حديثى مي فرمايد: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج عن بطنه ؛ يعنى: 
ارزش كســى كه تنها به جهت شكمش كوشــش مي كند مساوى آن چيزى است كه از 

شكم او خارج مي شود. 

   969 ـ وقف هاي حضرت زهرا3   

ابوبصير مي گويد: امام باقر7 به من فرمود: آيا نمي خواهى وصيت فاطمه 3 را براى 
تو بازگو كنم؟ عرض كــردم: آرى مي خواهم امام باقر7 جامه دانى را بيرون آورد و در 
ميــان آن نامه اى را خارج كرد و آن نامه را كه وصيــت نامه حضرت زهرا3 را كه در 
مورد وقف مزارع هفتگانه بود چنين خواند: بسم الله الرحمن الرحيم اين وصيتى است كه 
فاطمه دختر پيامبر9 به آن وصيت نموده است وصيت كرد به »حوائط سبعه« )باغ هاى 

يا مزارع هفتگانه( كه عبارتنداز:
عواف، دالل، برقه، مبيت )بروزن منبر( حســنى، صافيه، مال )مشــربه( ام ابراهيم، 
تا وقف باشــد و توليت آن را به على بن ابيطالب7 واگذار كــردم و پس از او بزرگترين 
فرزندانم باشــد خداوند بر اين وصيت گواه است و همچنين مقداد و زبير گواهى مي دهند 

كه اين وصيت را على بن ابيطالب7 نوشت. 2

   970 ـ دعاى ختم قرآن   

حضرت اميرالمؤمنين 7 وقتى قرآن را ختم مي فرمود اين دعا را مي خواند:
اللهم ارشح بالقرآن صدرى : خدايا به قرآن، شرح صدر مرا عطا كن.

1. مستدرك الوسائل، ج2، ص514 / ربيع االبرار، ج4، ص388 )متاسفانه در دوره ما انجام اين سنت بزرگ اسالمي 
كمتر به چشم مي خورد(

2. فروع كايف.
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واستعمل بالقرآن بدىن: و به قرآن بدنم را به كار بندگى خود وادار كن.

و نور بالقران برصى: و به قرآن، ديده ام را روشنايى بخش.

و أطلق بالقرآن لساىن : و به قرآن، زبانم را رها كن. واعني عليه ما ابقيتني فانه ال حول 

و ال قوة اال بك اللهم اين اسئلك اخبات املخبتني و اخالص املوقنني و مرافقة االبرار و استحقاق 

حقائق ااْلمياِن و الغنيمة ِمْن كل بٍر والسالمَة ِمْن كِل اثٍم وجوب رحمتك و عزائم مغفرتك و 
الفوز باجنة و النجاة من النار. 1

   971 ـ به خانواده ات سفارش كن   

حضرت على بن ابيطالب7 به كميل فرمود: به خانواده ات فرمان ده...
يا كميل مّر اهلك ان يرو حوا ىف كسب املكارم و يدلجوا ىف حاجة من هو نائم فو الذى 

وسع سمعه االصوات...

اى كميل! خانواده خود را فرمان ده كه خويشتن را به محامد اخالق و مكارم صفات 
آراسته سازند و در تاريكى شــب ها براى رفع نيازمندى خفتگان بكوشند، سوگند به آن 
خدا، كه شنواييش، اصوات را احاطه كرده است، هر كس در دل ديگران، سرور و شادمانى 
ايجاد كند، خداوند متعال از آن ســرور، لطفى بيافريند كه چون اندوه و غصه به آن كس 
هجوم آورد، آن لطف همچنان ســيلى كه در بستر سراشــيب، فضول اشتران را با خود 

مي برد اثر اندوه را از دل آن كس بزدايد. 2

   972 ـ اهل زمانه خود را بشناس...  

حضــرت اميرالمؤمنين 7 به فرزند خود امام حســن7 چنين نصيحت و ســفارش 
فرمود:

يا بنى انه البدللعاقل من ان ينظر ىف شانه فليحفظ لسانه و ليعرف اهل زمانه يا بنى ان 

من البالء الفاقة و اشد من ذلك مرض البدن و اشد من ذلك عرض القلب...

پسر عزيزم خرد در آدمي  دوست و يار اوست، و حلم و بردبارى همچون وزير و رفيق، 
و مدارا همانند پدر مهربان، و صبر و شــكيبايى به منزله بهترين لشكر وى است. پسرم 

1. بحارأالنوار، ج92، ص206، حديث1.
2. وسايل الشيعه، ج16، ص354.
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خردمنــد، بايد كه در كار خويش به دقت بنگرد و زبان در اختيار خود دارد و در حق اهل 
زمان و مردم عصر خود عارف باشــد. پســرم، تهى دستى خود باليى است و از آن بدتر 
بيمارى جســم آدمي  و از آن بدتر بيمارى دل او اســت. ثروت و مكنت خود نعمت است 
ليكن برتر از آن نعمت سالمت بدن انسان و باالتر از آن نعمت تقواى قلب است. پسرم، 
اوقات مؤ من سه بخش است: قسمتى كه در آن با خداى خويشتن راز و نياز كند و قسمت 
ديگر را صرف محاســبه نفس و نظر در كار و رفتار خود كند و در بخش ســوم از نعمتى 
كه خداوند بر او حالل و سزاوار فرموده است بهره برد. و هر مؤ من مسلمان ناگزير است 
كه به ســه مورد توجه و عنايت كافى مبذول دارد ترميمي  در وضع معيشــت و زندگى و 

گامي براى روز واپسين و بهره اى از آنچه حالل و مباح گرديده است. 1

   973 ـ حب علي7 عاقبت بخيري مي آورد    

ُجويرية بن ُمسهر كه يكي از ياران محبوب امام است در خانه امام علي7 آمد و سراغ 
امام را گرفت گفتند امام خوابيده است

او صدا كرد: اي خفته بيدار شــو، ســوگند به آن كه جانم در دست اوست ضربه اي به 
سرت خواهند زد كه محاســنت از آن رنگين شود همان گونه كه قباًل خودت به ما خبر 

دادي.
امام صداي او را شنيد و فرمود: اي ُجويرية بيا تا تو را از عاقبت خودت خبر دهم.

ُجويرية نزد امام رفت حضرت فرمود:
ســوگند به آن كه جانم در دســت اوست تو را كشان كشــان پيش آن درشت خو... 
مي برند و او دست و پايت را قطع مي كند آن گاه تو را در پائين درخت خرماي كافري به 

دار مي كشند.
مدتي گذشــت تا اين كه زياد بن ابيه حاكم كوفه شــد و او را دستگير كرد و دست و 
پايش را بريد آن گاه او را بر درخت خرماي ابن ُمَكعبر به دار كشــيد و چون درخت بلند 

بود او را در پائين آن به دار زدند. 2

1. بحارأالنوار، ج74، ص403، باب 15 / كشف الغمه اربلي، ج2، ص11.
2. رشح نهج البالغه ابن ايب الحديد، ج2، ص291.
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 974 ـ پيشگويى امام علي7 در حمله هالكوخان  مغول به بغداد  

عالمه حلى از پدرش سديدالدين يوسف بن المطهر نقل مي نمايد: علت محفوظ بودن 
شــهرهاى كوفه و حله و كربال و نجف اشــراف از قتل عام و خرابى لشــكر هالكوخان 
مغول اين بود كه وقتى هالكوخان با لشكر خود به خارج شهر بغداد رسيد اكثر مردم حله 
از ترس خانه هاى خود را ترك و به اطراف فرار كردند. ليكن پدر من و ســيدبن طاووس 
و ابى العزا هر ســه از نوابغ علمي  شــيعه هســتند، تصميم گرفتند به هالكوخان نامه اى 
بنويسند و صريحًا تسليم بودن خود را اظهار كنند. نامه را نوشته و فرستادند چون نامه در 
بيرون شهر بغداد در وقتى كه محاصره بود رسيد، فوراً فرمان داد در جواب نامه بنويسيد: 
شــما سه نفر كه بزرگ شهر حله هستيد و مردم در اختيار شما مي باشند به نزد من آييد. 
آن گاه پاسخ را به وسيله دو نفر از سپاهيان خود فرستاد، چون نامه رسيد سيد بن طاووس 
و ابن ابى العز اطالع بر مضامين آن يافتند حاضر نشــدند پيش وى بروند. لذا پدرم گفت: 
من حاضرم و تنها با آن دو مأمور در حالي كه كتابى همراه داشــت نزد هالكو رهســپار 
شد. پادشاه مغول با حال شگفت گفت شما چطور جرأت نموديد به اينجا بياييد و بنوشتن 
چنين نامه اى اقدام كنيد در حالى كه شهر بغداد هنوز فتح نشده و چگونگى وضع مملكت 

و وظيفه شما معلوم نگرديده؟
وى در پاســخ فرمود: هشيار باش نوشتن نامه و آمدن من بدون هيچ ترس بر اساس 
روايتى مي باشد از حضرت على بن ابيطالب7 كه بما رسيده است، امام ما در نهج البالغه 

در خطبه زورأ فرموده اند:
الزوراء )1( و ما ادريك مالزوراء ارض ذات اثل و )الــى آخــر(؛ بغداد و چه مي دانيد كه 

بغداد چيســت؟ شهرى است وسيع و در آن ساختمان هاى مدرن محكم پايه گذارى شود 
و جمعيت بسيارى در آن مسكن گزينند و برخى از خلفاء ابن العباس در آنجا خالفت كنند.

و آنان جور و ســتم نمايند آخر االمر بايد دچار هجوم لشــكرى شــوند كه جوان و 
نيرومند باشــند و حدقه چشم هايشان كوچك و صورتشان مانند سپر، طوق شده و لباس 
آنان از زره آهنين مي باشــد و صداهايشــان بسيار بلند و داراى سطوت و ابهت اند و آنان 
به هيچ شــهرى نگذرند مگر آن كه فتح مي نمايند و هيچ سلطانى و پرچمي  در برابرشان 
به جنگ افراشــته نشود و مگر آن كه سرنگون شود و بالء بزرگ است براى كسى كه به 

1. زوراء به معني شهر بغداد است.
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مخالفتشان برخيزد.
هالكوخان مغول چون اين پيش گويى ها را از كلمات گهربار حضرت على مرتضى7 
شــنيده بويژه بشارت پيروزى نسبت به پادشاهانى كه به جنگ او بيايند و همه عالماتى 
كه حضرت بيان فرموده بود در خود و لشــكرش مطابق ديد، فوراً نامه اى نوشت كه هر 
گاه بواســطه اين پيش گويى حضرت علي7 بغداد را فتح كردم شــهر حله و شهر كوفه 
و شــهر نجف و شهر كربال را با ســاكنين آن ها بكلي مورد عفو و همه آن جمعيت را از 
كشــتن و اسير شدن در امان خواهم گذاشت. ســپس به اعتماد باين پيشگويى حضرت 
علي7 فرمان داد به بغداد حمله شود و مستعصم كه خليفه آخرين سلسله بن العباس بود 
به بدترين وجه به قتل رسانيد و پيروزى شگفتى نمود و صدق اين پيشگويى حضرت را 

در جهان انتشار و بر شيفتگان حضرت افزود. 1

  975 ـ بيان راز نسب پيامبر9 توسط امام علي7  

امام جعفر صادق7 از حضرت علــي7 نقل مي كند كه: آن حضرت در توصيف از 
آفرينش و نســب محّمد9 فرمود: خداوند تعالى نور مقدس حضرت محّمد9 را خلق 
فرمود، پيش از آن كه آسمان ها و زمين و عرش و كرسى و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را 
بيافريند و قبل از اين كه احدى از انبياء را اراده آفرينش كند به چهار صد و بيســت چهار 

هزار سال، به آن نور دوازده حجاب خلق نمود:
1( حجــاب قدرت. 2( حجاب عظمت. 3( حجاب منت. 4( حجاب رحمت. 5( حجاب 
ســعادت. 6( حجاب كرامت. 7( حجاب منزلت. 8( حجاب هدايت. 9( حجاب نبوت. 10( 

حجاب رفعت. 11( حجاب شفاعت.
پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت 12 هزار سال جارى داد و او مي گفت: سبحان 

رىب االعىل.

و در حجاب عظمت يازده هزار سال و او مي گفت: سبحان عامل الرس
و در حجاب منت ده هزار سال و مي گفت: سبحان من هو قائم اليلهو

و در حجاب رحمت نه هزار سال و مي گفت: سبحان الرفيع االعىل
و در حجاب سعادت هشت هزار سال و مي گفت: سبحان من هو دائم اليسهو

1. نهج البالغه، خطبه 128.
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و در حجاب كرامت هفت هزار سال و مي گفت: سبحان من هو غنى اليفتقر
و در حجاب منزلت شش هزار سال و مي گفت: سبحان العليم الكريم

و در حجاب هدايت پنج هزار سال و مي گفت: سبحان ذى العرش العظيم
و در حجاب نبوت چهار هزار سال و مي گفت: سبحان رب العزه عام يصفون

و در حجاب رفعت سه هزار سال و مي گفت: سبحان ذى امللك و امللكوت
و در حجاب هيبت دو هزار سال و مي گفت: سبحان الله وبحمده

و در حجاب شفاعت دو هزار سال و مي گفت: سبحان رىب العظيم و بحمده
پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانيد و آن نام مبارك چهار هزار ســال 
بر لوح مي درخشــيد پس اســم اطهر آن حضرت را بر عرش ظاهر گردانيد و هفت هزار 
سال در آنجا نور مي بخشــيد همچنين در احوال، رفعت و جالل مي گرديد تا آن كه حق 
تعالى آن نور را در صلب آدم جاى داد و از آدم در شيث و از شيث در انوش و از انوش در 
قينان و از قينان در مهالئيل... تا در ابراهيم خليل اهلل و ابراهيم در اسماعيل... در عبدمناف 
و از عبدمناف در هاشم و از هاشم سيد قريش در عبدالمطلب و از عبدالمطلب در عبداهلل 
جاى داد و پيامبر9 به دنيا آمد. 1 فاطمه بنت اســد3 مادر اميرالمؤ منين خندان و شادان 
وقتى پيامبــر9 بدنيا آمد نزد ابوطالب7 پدر حضرت علي7 آمد و او را به آنچه واقع 
شده بود خبر داد. پس ابوطالب7 به وى گفت: مگر از اين امر در شگفتى؟ تو هم باردار 

مي شوى و وصى و وزير او را مي زايى. 2

   976 ـ همام كيست؟   

روايتى اســت از اميرالمؤمنين 7 در اصول كافى و نهج البالغه نقل شــده كه روايت 
بلندى است و به خطبه همام معروف است. اين خطبه عجيب است و ما قسمت اول اين 

خطبه را از جلد 2 اصول كافى ص 226 نقل مي كنيم از امام صادق7:
مردى كه او را همام صدا مي كردند و عابد و زاهد كوشايى بود وقتى كه اميرالمؤمنين 7 
مشــغول خطبه بود از جايش بلند شــد و گفت: اى اميرمؤمنان! مؤ من را آنطور براى ما 

تعريف كن كه انگار او را در برابر خودمان مي بينيم.

1. حيات القلوب، ج2، ص3.
2. بحارأالنوار، ج15، ص297.
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امام7 در پاسخ به او تأمل و درنگ فرمود: زيرا مصلحت را در تأخير جواب مي ديد، 
پس از آن امام بطور اجمال فرمود: اى همام، تو خود از خدا بترس و نيكوكار باش كه ان 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 1 يعنى: خدا با پرهيزكاران و نيكوكرداران اســت. 

همام به اين پاســخ اكتفا نكرد تا اين كه حضرت را ســوگند داد: امام خطبه اى مفصل از 
اوصاف مؤ من فرمود: چون امام اوصاف مؤ من را مي شــمارد همام بى هوش شد و در آن 
بى هوشى از دنيا رفت. علي7 فرمود آگاه  باشيد سوگند به خدا كه از چنين پيش آمدى 
بر او مي ترسيدم و پس از آن فرمود: اندرزهاى درست به اهلش چنين تأثير مي كند يكى 
از حاضرين )ابن كواكه از خوارج بود( گفت: يا اميرالمؤمنين 7 تو چه حال دارى؟ و چرا 
اين اندرزها در تو تأثير ندارد، يا چون چنين گمان مي داشــتى چرا باعث مرگ او شدى؟( 
امام7 فرمود: واى بر تو هر اجلى را وقتى است كه از آن نمي گذرد دير يا زود نمي شود 
و ســببى اســت كه از آن تجاوز نمي كند پس از اينگونه گفتار كه شيطان بر زبانت راند 

بازيست. 2
متن خطبه همام» املؤ من من هو الكيس الفطن...«

مؤ من زيرك و تيز هوش است كه بشاش است و اگر غصه اى هم داشته باشد آن  را 
آشكار نمي كند دلش از هر چيز ديگر و خودش از همه چيز در نظرش خوارتر، از هر كس 
كه از بين رفتنى باشــد دورى مي كند و نســبت به حسنات و نيكي ها طمعكار و حريص 
است كينه توز نيست چشــم تنگ نمي باشد، جر و بحث بيهوده نمي كند، كارش سّب و 
نفرين كردن نيست، پيوســته عيب نمي گيرد، غيبت نمي كند، از اين كه باالتر از ديگران 
باشد خوشش نمي آيد، ريا و سمعه را دوست نمي دارد، در مسائل بى تفاوت نيست، همتش 
عالى است، سكوتش فراوان با وقار است، با مروت است )نيكي ديگران در حق او( يادش 
مي ماند، پايمرد و قدر دان اســت، اگر غمي  هم داشته باشد از روى تفكر و تعقل است و 
بى مورد نيســت، از فقرش خشنود است خوش بر خورد و قابل انعطاف است، استبداد در 
كارش نيســت، پايبند به عهد و پيمان اســت، و اذيتش كم، دروغ نمي گويد و پرده درى 

نمي كند...

1. سوره نحل، آيه 128.
2. نهج البالغه فيض االسالم، ص613.
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   977 ـ ايراد خطبه اى بدون نقطه   

خطبه اى اســت بدون نقطه كه حضرت امير7 پيرامون مســائلى چون حمد الهى 
و رســول خدا9 بت پرســتى ـ اطاعت حق ـ ازدواج پيامبر9، اخالقيات و... صحبت 

فرموده اند: )البته اين خطبه طوالنى است كه مختصرى از آن آمده است.( 
الحمد لله اهل الحمد و ماواه، و له اوكد الحمد و احاله و ارسع الحمد و ارساه و اظهر 

الحمد و اسامه و اكرم الحمد و اواله، الحمد لله امللك امللك املحمود املالك الودود مصور كل 

مولود و مال كل مطرود، ساطح املهاد و موطد االطواد و مرسل االمطار و مسهل االوطار، عامل 

االرسار و مدركها و مدمر اال مالك و مهلكها و مكور الدهور و مكررها و مورد االمور و مصدرها، 

عم سامحه و كمل ركامه و همل، و طاوع السوال و االمل، و اوسع الرمل و ارمل، احمده 

حمدا ممدودا و اوحده كام وحد االواه، و هو الله ال اله لالمم سواه و طامدع ملا عدله و سواه...

حمــد و ثناء خداونــدى را كه اهل حمد بــوده و جايگه آن مختص او مي باشــد و 
برترين و شيرين ترين و سريع ترين و گسترده ترين و پاكترين و باالترين و گرامي ترين و 
ســزاوارترين حمدها بر ذات او باد. سپاس خداوندى را كه پادشاهى است مورد ستايش و 
مالكى است بسيار مهربان و با محبت، هر مولودى را صورت مي بخشد و هر طرد شده اى 
را ملجاء و پناهگاه اســت، گستراننده دشــت ها و صحراها و برپا  كننده كوه ها و بلندى ها 
اســت، فرو فرستنده باران ها و آسان كننده مشــكالت و نيازها است، عالم و دانا به همه 
اسرار و درهم كوبنده و نابود كننده همه پادشاهان است، روزگاران را به سرانجام رسانده و 
آنان را مجدداً به عرصه وجود مي آورد و مرجع و مصدر همه امور اوست، جود و عطايش 
همه چيز را در برگرفته و ابر بخشــش او، با كمال ريزش، همگان را فرا گرفته اســت، 
خواســته ها و اميدهاى بندگان را برآورده نمود و به ريگزاران افزونى و توســعه بخشيده 

است.
حمد و ستايش مي كنم او را، حمد و ستايشى بى انتها، و يگانه اش مي شمارم همانگونه 
كه بنده دعا كننده گريان، او را يگانه مي شــمارد و اوست خداوندى كه امت ها را خدايى 

جز او نيست، و كسى نيست كه آنچه را كه او بر پا و تنظيم كرده درهم فرو ريزد... 1

بحارأالنوار،   / رشح نهج البالغه خويي، ج1   / مناقب آل ايب طالب، ج1، ص336   / البحار، ج1، ص397  سفينة   .1
ج40، ص163.
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   978 ـ حمد حق تعالى   

موالى عارفان اميرمؤمنان علي7 در باب حمد مطالبى بســيار عالى دارد كه از باب 
نمونه جمالتى از آن را از كتاب مستدرك سفينة البحار ج 3، ص 73 نقل مي كنيم:

الحمد لله الذى جعل الحمد عىل عباده من غري حاجة منه اىل حامديه، و طريقاً من طرق 

االعرتاف بال هوتيته صمدانيته...

يعنى: خداوند را سپاس، كه بندگانش را مشرف به تشريف حمد فرمود، بدون اين كه 
به سپاســگزارى آنان نيازمند باشد، و اين كلمه جامعه را كه بايد از عمق قلب و حقيقت 
وجود برخيــزد، راهى از راه هاى اعتراف به الهوتيت و صمديت و ربوبيت و فرديت خود 
قرار داد و آن را علت ازدياد رحمتش بر عباد اعالم كرد و راهى روشن براى طالب فضلش 
فرمود، و در كمون و سر اين لفظ، حقيقت اين معنى را كه سپاس و حمد اعتراف به منعم 

بودن او نسبت بر هر حمدى است جلوه داد.

   979 ـ وضوي ظاهري و باطني   

امام علي7 مي فرمايد: بر بنده خدا سزاوار است كه 5 وضوء بسازد وضوء اول وضوء 
قلب كه عبارت است از پاك كردن آن از مكرو خدعه و كبر و حسد كينه و دشمني، همانا 

خداوند در قرآن فرمود: و ثبابك فطهر 1 و مقصود آن طاهر ساختن قلب است.
وضوء دوم، وضوء زبان و پاكيزه كردن آن از غيبت و دروغ و تهمت و گفتار ناروا است 
و خداوند در كتاب خود فرمود: و ال يغتب بعضكم بعضاً 2 وضوء ســوم وضوء پاك كردن 
شكم از خوراك شــبهه ناك و حرام است خداوند فرمود: كلوا من الطيبات 3 وضو چهارم، 
وضوي بدن اســت از پوشيدن لباس هاي حرام خداوند مي فرمايد:و ريشَا و لباس التقوي 
ذلك خير4 و وضوي پنجم وضوي ظاهري است همان كه خداوند در قرآن فرمود: يا ايها 

الذين آمنوا اذا قمتم ايل الصلوة فاغسلوا5

1. سوره مدثر، آيه4.
2. سوره حجرات، آيه12.

3. سوره بقره، آيه 57.
4. سوره اعراف، آيه26.

5. سوره مائده، آيه 6.
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   980 ـ بى اعتنايى به دنيا   

علي7 بارها در فرازهاى مختلف مي فرمود: اى دنيا ديگرى را فريب ده كه من تو را 
سه طالقه كرده ام. سؤ ال كردند: يا علي! در تعجب هستيم همه مردان دالور و رزم آوران 
ميادين جنگ از شمشير تو مي ترسند ولى چطور است كه تو اين چنين از دنيا مي ترسى؟

حضرت فرمود: شما خبر نداريد اين دنيا درخت خارآور است كه دست هوى و هوس 
و حــرص، آن را بر كنار جوى عمر تو كاشــته، اگــر از آن دورى نكنى خار آن در دامن 
عصمت پاكى تو مي افتد و... آيا نشنيديد كه در آغاز كار كه هنوز خار آن نيرومند و قوى 

نشده بود دامن عصمت حضرت آدم7 را دريد؟
اكنون كه خار آن قوت گرفته با على پسر ابوطالب چه مي كند! 1

   981 ـ اميرالمؤ منين يعنى چه؟   

جابربن يزيد گويد: به امام باقر7 عرض كردم فدايت گردم چرا علي7 را اميرالمؤ منين 
ناميدند؟ فرمود: از علم خود آنان را تغذيه مي كرد و به آن ها مي آموخت مگر قول خداوند 

را نشنيده اى »و نمير اهلنا« و مي آوريم غذايى براى خاندانمان.2
و از امام صادق7 روايت شــده كه فرمودند: شمشير علي7 را بدين جهت ذوالفقار 
ناميدنــد كه در ميانه قبضه آن خطى به درازا بود شــبيه بــه مهره هاى تيره كمر، همان 
شمشــيرى كه جبرئيل از آســمان آورد و دســته اش از نقره بود، آن شمشــيرى كه ندا 

كننده اى از آسمان فرياد بر آورد ال سيف اال ذوالفقار و الفتى اال عىل. 3

   982 ـ عدم توفيق نماز شب   

روزى مردى خدمت حضرت اميرالمؤ منين علي7 رسيد و سؤ ال كرد: يا على! من از 
خواندن نماز شــب محرومم؟ يا امرياملؤ منني! اىن حرمت الصلوة بالليل ؛ حضرت فرمود: انت 
رجل َقيَُّدتَُك ذنوبك، تو مردى هستى كه گناهانت تو را گرفتار و مقيد ساخته است )از اين 

رو موفق به خواندن نماز شب نمي شوي(. 4

1. تفسري كشف االرسار، خواجه عبداهلل انصاري، ج1.
2. سوره يوسف، آيه 65.

3. معاين االخبار، ج1، ص146.
4. علل الرشايع، ج2، ص51.
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   983 ـ علم و دانش   

روزى شخصى از علي7 در مورد علم و دانش پرسش كرد حضرت فرمود:
علم چهار كلمه اســت الف( به قدر احتياج خود به خداوند، او را عبادت كنى. ب( به 
قدر طاقت و صبر خود در سوختن آتش جهنم گناه كنى. ج( به اندازه عمرت در دنيا براى 

دنيا كار كنى. د( و به مقدار بقايت در آخرت توشه تهيه نمايى. 1

   984 ـ سخن بيهوده   

روزى علي7 مردى را ديد كه دهان به سخنان بيهوده گشوده و از پرگوئى و بيهوده 
گوئى، زبان خود را در كام نمي گيرد، حضرت به او فرمود: اى شخص به راستى كه تو با 
اعمالت؛ نامه اى را بوسيله دو فرشته حافظ خود ديكته مي كنى )و هر آنچه مي كنى آن ها 
را مي نويسند( بسوى پروردگارت، پس سخنى بگو كه براى تو فايده اى داشته باشد و دم 

فرو بند از سخن بيهوده و بى فايده. 2

   985 ـ فرق بهشت و مسجد   

حضرت اميرمؤمنان علي7 مي فرمايد: نشســتن در مســجد براى من از نشستن در 
بهشــت محبوب تر و بهتر اســت، زيرا با نشستن در بهشت به خواسته خودم نائل شده ام 

ولى با نشستن در مسجد به خواست خداوند نائل مي شوم. 3
و در روايتــى از امام صادق7 اســت كه، هر موقع براى حضــرت اميرمؤمنان7 
كار مهمــي  پيش مي آمد به نماز خواندن پناه مي برد، ســپس ايــن آيه را تالوت كردند: 
»واستعينو بالصر و الصلوة« 4 و نيــز فرمودند: هر يك از شــما كه با اندوهى از اندوه هاى 

دنيا مواجه شــد وضو بگيريد و به مســجد برويد و دو ركعت نماز بخوانيد و رفع اندوه و 
شدائد خود را از خدا بخواهيد آيا نشنيده ايد كه خداوند فرمود: »واستعينو بالصر والصلوة.« 5

1. مجموعه وّرام.
2. امايل شيخ صدوق.

3. وسائل الشيعه، ج3، ص477.

4. وسائل الشيعه، ج5، ص263.
5. همان مدرك.
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   986 ـ معجزه اى از امام علي7   

اميرمؤمنان علي7 چند دائى در بنى مخزوم داشــت، جوانــى از آن قبيله نزد امام 
علي7 آمد و عرض كرد: دائى جان برادرم از دنيا رفت و من در مرگ او بسيار ناراحتم.

امــام علي7 فرمود: آيا مي خواهى او را ببينــى؟ او گفت: آرى؛ امام علي7 فرمود: 
قبرش را به من نشان بده.

آن گاه امــام علي7 با آن شــخص بيرون آمد در حالى كــه آن حضرت پارچه بُرد 
پيامبر9 را به كمر بسته بود، وقتى كه به كنار قبر رسيد لب هايش به هم مي خورد آن گاه 
با پاى خود به قبر او زد، او از قبر بيرون آمد در حالى كه به زبان عجمي  سخن مي گفت:

حضرت علي7 بــه او فرمود: مگر وقتى كه تو از دنيا رفتى عرب نبودى؟ او عرض 
كرد: چرا ولى ما به روش فالن و فالن ُمرديم از اين رو زبانمان تغيير كرد. 1

   987 ـ دوستان خدا كيانند؟   

ابن عباس مي گويد: روزى از على بن ابيطالب7 درباره »دوســتان خدا« كه در آيه »اال 
ان اولياء ال خوف عليهم و ال هم يحزنون ؛« بدانيد كه به راستى دوستان خدا نه بيمي  دارند 

و نه اندوهگين مي شوند 2 به آن اشاره شده، سؤ ال شد؟ حضرت در پاسخ فرمودند:
قام اخلصو الله ىف عبادته، و نظروا اىل باطن الدنيا حني نظر الناس اىل ظاهرها...؛ آنــان 

مردمي هســتند كه خدا را از روى اخالص پرستش مي كنند و هنگامي كه مردم به ظاهر 
دنيــا مي نگرنــد آنان به باطــن و درون آن مي نگرند و در همان حــال كه مردم فريب 
خوشى هاى زودگذر دنيا را خورده اند، آن ها آينده آن را به خوبى مي دانند. از اين رو آن ها 
از آنچه كه مي دانند و خبر دارند، دســت مي كشــند، و آن )اميالى( را كه مي دانند بزودى 

آنان را )دل و قلب( مي ميراند، مي كشند. 3

   988 ـ چگونگى مرگ هارون   

طبرســى از ابن عباس روايت كرده كه گفت: از اميرالمؤمنين 7 پرسيدند يا علي7 

1. اصول كايف، ج1، ص456.
2. سوره يونس، آيه 62.

3. تفسري امليزان، ج10، ص98.
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چگونه بنى اســرائيل موســى را اذيت و آزار كردند ولى خداوند او را تبرئه كرد، حضرت 
فرمود: روزى موســى7 به همراه برادرش هــارون به مكانى مي رفتند، وقتى به كوهى 
رســيدند، خداى تعالى هارون را قبض روح كرد، موسى وقتى بازگشت و به بنى اسرائيل 
خبر داد كه هارون وفات كرده، بنى اسرائيل به موسى7 گفتند: هارون را بردى و به قتل 
رساندى اكنون آمده اى و به ما مي گويى او وفات كرده، تو حسادت مي كردى بر هارون، 

چرا كه ما او را بيشتر دوست مي داشتيم زيرا او از تو به ما ماليم تر و سازگارتر بود.
خداوند موسى7 را از آن تهمت و افترا منزه ساخت و تبرئه كرد آن گونه كه امر كرد 
تا جســد هارون را بيرون آورده و بر محافل بنى اسرائيل گردانيدند، هارون مي گفت: اى 
بنى اســرائيل! برادرم مرا نكشت من به مرگ خود وفات كردم، پس از آن فرشتگان او را 

بردند و به مكانى دفن كردند كه كسى بر آن اطالع پيدا نكرد. 1

   989 ـ در كاخ آرزو چه مي كنى؟   

در ديوان اشعار علي7 است كه اين اشعار را حضرت به معاويه نوشت:
فكم قد ر ام مثلك ما تروم تـروم  الـخلد فـى دار الـمنايا    

تــنبه لــلمنيــه يــا نــئوم تــنام ولـم تـنم عـنك الـمنايا    

فـام شيئى من الدنيا يدوم لهوت عن الفناء و انت تفنى    

يعنى: در كاخ آرزوها بهشت را جستجو مي كنى و چه بسا پيشينيان قبل تو نيز چنين 
مي خواستند تو خود مي خوابى و لكن آرزوهاى تو آرام نمي گيرد، اى به خواب رفته غافل 
بيدار شــو، تو از فانى شدن غافل گشته اى و حال آن كه هيچ چيز در دنيا جاودان نخواهد 

ماند.2

   990 ـ قربانى پسر!    

مردى نزد امام علي7 آمــد و گفت: يا علي! نذر كرده ام كه اگر مرتكب فالن عمل 
بشــوم پسرم را نزد مقام ابراهيم )در مســجد الحرام( قربانى كنم و حاال آن عمل را كه 

نبايستى انجام مي دادم، مرتكب شده ام حاال چه كنم، تكليف من چيست؟

1. تفسري جامع، ج5.
2. ديوان امام عيل7، ص430.
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حضرت فرمود: به جاى پســرت قوچ فربهى بكش و گوشتش را بر مستمندان تقسيم 
كن.

برصدردورگذر،كبرياعلىست.1  گربگذرىزمرتبهىكبرياىحق

   991 ـ استطاعت و قدرت   

شــخصى از حضرت علي7 سؤ ال كرد؛ كه آيا انســان قدرت و استطاعت دارد كه 
كارها را با قدرت و استطاعت خود مي كند يا فاقد قدرت و استطاعت است؟ و اگر قدرت 
و استطاعت دارد و كارها را با حول و قوة خود انجام مي دهد پس دخالت خداوند در كارى 

كه انسان به قدرت و استطاعت خود مي كند چگونه است؟
امــام بــه او فرمــود: سالت عن االستطاعة متلكها من دون الله او مع الله؟ يعنى: تو از 
اســتطاعت ســوال كردى. آيا تو كه مالك اين استطاعت هســتى، خود به خود و بدون 

دخالت خداوند صاحب اين استطاعتى؟ يا با شركت خداوند صاحب آن شدى؟
سؤ ال كننده در جواب حضرت متحير ماند كه چه بگويد. امام فرمود:

اگر تو مدعى شــوى كه، تو و خدا با هم صاحب اين استطاعت و قدرت هستيد، تو را 
مي كشــم )زيرا تو خود را شريك خدا و همدوش خدا فرض كرده اى و اين كفر است( و 
اگر باز هم بگويى، بدون خدا، صاحب اين اســتطاعت و قدرت هستى، باز تو را مي كشم 

)زيرا خود را از دايره نياز به خداوند خارج كرده اى(.
ســؤ ال كننده پرســيد: پس چه بگويم يا على؟ حضرت فرمود: تو به مشيت و اراده 
حق، صاحب اســتطاعت و قدرت مي باشــى، در حالى كه در همين حال خداوند، صاحب 
مســتقل اين استطاعت است )يعنى: تو صاحب اين استطاعتى، امّا صاحب قائم بالذات و 

غير متكى به غير(
اگر به تو استطاعت مي دهد، اين استطاعت تو عطيه اوست و اگر از تو سلب مي كند، 
تو را در بوته آزمايش قرار مي دهد. در عين حال بايد بدانى آنچه به تو تمليك مي كند در 
عين اين كه به تو تمليك مي  كند، خودش مالك اوست. تو را به هر چه قادر مي سازد باز 

تحت قدرت خود اوست و از تحت قدرت او خارج نمي شود. 2

1. نيما يوشيج.
2. تحف العقول، ص 268.
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   992 ـ انواع اسم هاى علي7   

علي7 مي فرمايد نام من در انجيل به»اليا« و در تورات به »برى« و در زبور به»ارى« 
آمده اســت. 1 مادرم مرا »حيدر« )شــير( ناميد و پدرم به»ظهير« نام نهاد و عرب به على 

صدايم مي زد.
تا رســول خدا9 زنده بود حســن، مرا »ابوالحســين« صدا مي زد و حســين نيز مرا 
»ابوالحســن« مي خواند، و هر دوى آن ها جدشان را پدر صدا مي زدند ولى پس از رحلت 

آن بزرگوار مرا پدر خواندند. 2

   993 ـ پيشگويى وقايع آخرالزمان   

حضرت علي7 در بعضى اوقات از مصائب و گرفتاري هاى آيندگان خبر مي داد و راه 
درمان ابتالئات آن ها را گوشزد مي كرد.

علي7 فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد كه چند گناه بزرگ و عمل زشــت در بين 
آن ها پديد مي آيد.

1ـ كارهاى زشت آشكار مي گردد و معمولى مي شود.
2ـ پرده هاى عفت و شرم پاره مي گردد.

3ـ زنا كارى و تجاوزهاى ناموسى علنى مي شود
4ـ مال هاى يتيمان را حالل مي شمارند و مي خورند.

5ـ ربا خوارى شيوع پيدا مي كند.
6ـ در كيلو و وزن ها، كم و كاست مي كنند.

7ـ شراب را به اسم نبيد حالل شمرده و مي خورند.
8ـ رشوه را به عنوان هديه و شيرينى مي گيرند.

9ـ به نام امانت دارى خيانت مي نمايند.
10ـ مردها خود را به شكل زنان و زنان خويش را به صورت مردها در مي آورند.

11ـ به احكام و دستورات نماز بى اعتنائى مي كنند.
12ـ حج خانه خدا را براى غير خدا )براى ريا و يا تجارت( بجا مي آورند.

1. بحارأالنوار، ج46-35.
2. خصال، 421.
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ســپس ادامه داد: كيفر اين زشتى ها اين اســت كه خداوند آن ها را از فيوضات خود 
محروم مي كند، تا جائى كه ماه )شــوال( براى آن ها مخفى مي شود بطورى كه گاهى دو 
َشَبه ديده مي شود )كه معلوم مي شود روز عيد فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند 
با اين كه روزه آن حرام بوده است( و زمانى شب اول رمضان مخفى مي شود، كه دو روز 
آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شــعبان مي خورند و روز عيد فطر را به خيال آخر 
ماه رمضان روزه مي گيرند. در اين وقت بايد ترسيد از اين كه خداوند بطور ناگهانى آن ها 

را كيفر كند )مانند زلزله و طوفان و سيل(.
چــرا كه به دنبــال آن كارها، بالها مردم را فرا مي گيرد، تا جائى كه كســانى صبح 
سالم هستند ولى شب در دل خاك و قبر آرميده اند و گاهى شب سالمند و بامدادان جزء 

مردگان هستند.
وقتى چنين روزگارى پيش آمد، الزم است انسان هميشه وصيت كرده باشد كه مبادا 
بالئى بر او فرود آمده و بدون وصيت بميرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند 

چون ممكن است تا آخر وقت زنده نباشد.
هر يك از شــما آن زمان را درك كرد بدون وضــو نخوابد و اگر برايش امكان دارد 
هميشــه با وضو باشد چه ترس آن است كه مرگ ناگهانى برسد، لذا خوب است با وضو 

باشد كه روح وى با طهارت خدا را مالقات نمايد.
من شــما را ترســاندم اگر بترســيد و آگاه نمودم، اگر آگاه گرديد و شما را پند دادم 
چنانچه پند گيريد پس در پنهانى و آشكار، از خدا بترسيد و نبايد كسى از شما بميرد، مگر 
اين كه مسلمان باشد، زيرا هر كس به جز اسالم آئينى داشته باشد از او پذيرفته نيست و 

در آخرت زيان كار است. 1
ازخمدوستجوانمبهَخمموىعلى2  فارغازهردوجهانمبهگلروىعلى

   994 ـ رفتارهاى اجتماعى   

اميرالمؤ منين علي7 فرمود: هر كس خود را در معرض تهمت قرار دهد، كســى را 
كه به او بد گمان شــود سرزنش نكند. و هر كه را از خود پنهان دارد، اختيار آن را خود او 

1. بحارأالنوار، ج19، ص78.
2. امام خميني)ره(.
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دارد )نه كس ديگر( و هر صحبتى كه از دو نفر تجاوز كرد شايعه مي گردد، به برادر خود 
تا زمانى كه بدى از او نديدى خوشبين باش...

سخن برادر خود را بد تفسير مكن تا جايى كه حمل بر خوبى آن ممكن است، بر تو 
باد به دوستى با برادران راستگو و درست كار... با كسانى مشورت كن كه از خدا مي ترسند 

و آن ها را تا آنجا كه تقوا دارند دوست بدار... 1

   995 ـ مناجات علي7 در سجده نمازها   

اصبغ بن نباته مي گويد: اميرالمؤ منين علي7 در ســجودش بــه خداوند بارى تعالى 
عرض مي كرد:

)انا جيك يا سيدى كام يناجى العبد الذليل مواله و اطلب اليك طلب من يعلم انك تعطى 

و ال ينقص مام عندك ىش و استغفرك استغفار من يعلم انه ال يغفر الذنوب اال انت و اتوكل 

عليك، توكل من يعلم انك عىل كل ىش قدير؛ يعنى: اى آقايم با تو راز و نياز مي كنم، بنده اى 

ذليل با موالى خود راز خود مي گويد، و از تو مي خواهد مثل كســى كه مي داند تو عطا 
مي كنى و از آنچه نزد تو است كم نيايد، و از تو آمرزش مي جويم، مانند كسى جز تو گناه 

را نيامرزد و به تو توكل دارم مانند كسى كه مي داند تو بر همه چيز توانايي(. 2

   996 ـ القاء عزت نفس به فقير   

روزى مردي نزد اميرالمؤمنين 7 آمد عرض كرد: يا اباالحسن! من نيازمندم حضرت 
فرمود: نيازت را بر روى زمين بنويس، او نوشــت من فقيرم ؛ علي7 به قنبر فرمود: اى 
قنبر دو جامه به او بده و آن مرد به سرودن اشعارى در وصف علي7 پرداخت علي7 به 
قنبر فرمود: صد دينار طال به او بدهند، عرض كردند يا على! او را توانگر ساختى، حضرت 
فرمود: من از رســول خدا9 شنيدم كه مي فرمود: از مردم قدردانى كنيد: سپس علي7 
فرمود: )من از مردمي در تعجب و شــگفتم كه با پول خود بنده ها و كنيزانى مي خرند اّما 

مردم را )فقيران( با احسان خود نمي خرند.( 3

1. امايل شيخ صدوق.
2. امايل صدوق، ص255.

3. امايل شيخ صدوق.
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   997 ـ مفسر قرآن   

غزالــى نقل مي كند كــه اميرالمؤمنين 7 فرمود: اگر خداونــد و پيامبر اكرم9 مرا 
اذن و اجازه دهند به اندازه بار چهل شــتر »الِف« ســوره فاتحه الكتاب را شرح مي نمايم. 
ســپس مي گويد: و هذه الكرثة يف السعة و االفتتاح ىف العلم ال يكون اال لدنيا سامويا الهيا. 1 
يعنى: اين وســعت مطالب و گشودن باب علم نيست مگر علمي الهى و آسمانى و باطنى 
و خدادادى )اين علم اكتســابى نيســت خدادادى اســت(... لذا در جايى ديگر حضرتش 

مي فرمايد:
»سلوىن عن القرآن اخركم عن آياته فمن نزلت و اين نزلت« يعنى ؛ راجع به قرآن از من 

بپرســيد هر آينه شــما را آگاه مي كنم كه آيات آن درباره چه كسى و در كجا نازل شده 
است. 2

اميرالمؤ منين علي7 در جواب سؤ ال رهبانى از وجه اهلل فرموده است: فهذا الوجود كله 
وجه الله، ثم قرأ:

»فاينام تو لو فثم وجه الله.« 3 پس اين وجود همه وجه اهلل اســت سپس آيه شريف را 

قرائت كرد: پس به هر طرف كه رو كنى همان سمت خداست.

   998 ـ سفارش به امام حسن7   

روزى دو كودك خطى را نوشته سپس خدمت امام حسن7 آوردند و او را َحَكم خود 
قرار دادند تا آن حضرت قضاوت كند كه كدام خط نيكوتر اســت در آن هنگام علي7 

چشم به وى دوخت و فرمود:
يا بنى انظر كيف تحكم فان هذا حكم و الله سامل عنه يوم القيامة؛ يعنــى: اى پســرم! 

دقت كن چگونه قضاوت مي كنى؟ بى گمان اين يك قضاوت است خداوند روز قيامت از 
آن، تو را مورد سؤ ال قرار خواهد داد.4

1. بحارأالنوار، ج89، ص104.
2. بحارأالنوار، ج89، ص79.

3. جامع االرسار.
4. تفسري مجمع البيان، ج2، ص64.
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   999 ـ توبه نصوح   

علي7 مي فرمايد ترك الذنب اهون من طلب التوبة ؛ يعنى گناه نكردن آسان تر از توبه 
است؛ عرض شد يا اباالحسن توبه نصوح كدام است و چگونه؟

حضرت فرمود: پشــيمانى با دل و طلب آمرزش با زبان و تصميم نداشــتن بر انجام 
گناه. 1

   1000 ـ همه زهد در دو كلمه   

روايت است كه علي7 فرمود: خداوند متعال زهد را در دو كلمه جمع فرموده است: 
كه اگر كســى به اين آيه عمل كند زاهد روزگار است و آن آيه اين است: »لكيال تأسوعا 

عىل ما فاتكم ؛ براى آنچه از دست داده ايد تأسف نخوريد.« 2

   1001 ـ معرفى امام علي7   

مفضل بن عمر از امام صادق7 سؤ ال كرد يابن رسول اهلل به چه دليل على بن ابيطالب7 
قسيم الجنة و النار »تقسيم كننده بهشت و جهنم« شده است؟

حضرت فرمودند: به سبب اين كه محبت به آن حضرت عين ايمان است و عداوت با 
او كفر است و تحقيقًا بهشت فقط براى اهل ايمان آفريده شده است و جهنم صرفًا براى 
اهل كفر؛ بدين علت قســمت كننده بهشت و جهنم است و كسى داخل بهشت نمي شود 
ااّل با محبت او و كســى داخل در جهنم نشود ااّل كســانى كه دشمنى با آن حضرت را 

داشته باشند.
مفضل عرض كرد: اى پسر رسول خدا: بنابراين انبياء  و اوصياءى آنان هم علي7 را 

دوست داشته اند و دشمنانش را مبغوض مي داشته اند؟!
فقال نعم. قلت: فكيف ذلك؟!

امام فرمود: آرى، مفضل عرض كرد: چگونه است آن مطلب؟!
حضرت فرمود: آيا ندانســته اى كه پيامبر9 در روز خيبــر فرمود: هر آينه حتمًا من 
پرچم و لواى جنگ را فردا به مردى مي  ســپارم كه خدا و رســولش را دوست دارد و خدا 

1. تحف العقول، ص214.
2. سوره حديد، آيه 23.
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و رســولش نيز او را دوســت دارند. و او از ميدان كار زار بر نمي گردد مگر اين كه خداوند 
بدست او فتح و ظفر را نصيب خواهد نمود. 1

عرض كرد: بلى، امام فرمود: آيا ندانسته اى كه چون يك پرنده بريان براى رسول خدا9 
آوردند آن حضرت به خداوند عرض كــرد: بار پروردگارا! محبوب ترين مخلوقات خود را 

بياور تا او با من از اين پرنده بخورد و مقصود از »احب خلق اله« علي7 بود.
عرض كرد: بلى، امام فرمود: آيا ممكن اســت كــه انبياءى خداوند و اوصياءى آن ها 
دوست نداشته باشند مردى را كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند و وى نيز خدا 

و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم: نه.
حضرت فرمود: آيا ممكن است كه مؤ منين از امت هايى باشند كه حبيب خدا و حبيب 

رسولش و حبيب پيمبرانش را دوست نداشته باشند؟
گفتم: نه.

حضرت فرمود: بنابراين ثابت شــد كه تمامي  پيامبران خدا و مرسلين از آن ها تمامي 
 مؤمنان، محّب و دوستدار على بن ابيطالب7 هستند.

و همچنين ثابت شــد كه تمامي  مخالفين آن ها دشمن او و دشمن تمامي  دوستداران 
و اهل محبت او مي باشند. گفتم: آرى.

حضرت فرمود: بنابراين داخل در بهشــت نمي شود مگر كسى كه علي7 را دوست 
بدارد خواه از پيشــينيان باشد و خواه از پسينيان؛ پس روى اين استدالل علي7 قسمت 

كننده بهشت و جهنم است.
مفضــل در اينجا عرض كرد: انــدوه و غصه را از من گرفتى خداوند غصه و اندوهت 

را بزدايت.
امام ســپس فرمود: اى مفضل اين مطلب را بگير، زيرا آن از علوم مخزون و مكنون 

و پنهان است كه كسى را بدان دسترسى نيست. 2

1. تفسري صايف، ج1، ص16.
2. ينابيع املودة، ص331.
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  ياد آوري مهم  

1( حمد و ســپاس خداوند كريم را كه ولي الحسنات است و توفيق داد تا در سال 77 
اين مجموعه به پايان رســد. و در سال 79 كه بنام سال امام علي7 توسط مقام معظم 
رهبرى)مد ظله( نامگذاري شد پس از چاپ به مردم علي دوست ايران اسالمي تقديم شود.
2( ايــن كتاب در ســال 89 بعد از چــاپ چند دوره با عنايت امــام عصر7 مجدداً 
مورد بازبيني دقيــق قرار گرفت و حتي المقدور اغالط و داســتان هاي تكراري حذف و 
داستان هاي جديد جايگزين گرديد و تغييرات حاصله در حدود 20% از كل كتاب مي باشد.

3( به فضل خداي بزرگ در اين مدت اين كتاب در كشــورهاي عراق و لبنان نيز به 
زبان عربي ترجمه و چاپ شده است.

4( در مراحل مختلف تدوين آدرس و شــماره صفحه ي بعضي از داستان ها از دست 
خارج شــد اگر چه تعداد اين داســتان ها كم اســت و ليكن بايد توجه كرد كه اين قبيل 

داستان ها از منابع مطمئن آورده شده است.
5( بعضي از داســتان ها به جهتي كــه مورد نظر مؤلف بوده تكــرار آن را ضروري 
مي دانسته لذا به جهت اهميت و جلب توجه عميق تر مخاطب تكرار آن ها انجام پذيرفته 

است.
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6( طريق خواندن كتاب هايي كه داراي حجم زياد هستند طبق سفارش حضرت امام 
خميني1 آن اســت كه هر روزي مقداري از آن كتاب خوانده شود تا همه مطالب بتواند 
در ذهن قرار گيرد خواندن يكدفعه اي آن ها هم باعث عدم ضبط مطالب مي شــود و هم 
خستگي آور خواهد بود لذا پيشنهاد مي شود حداقل روزي 3 داستان از اين كتاب مطالعه 

شود.
7( با توجه به اين كه 1001 نكته از زندگي امام علي7 در اين مجموعه آمده اســت 
شايسته اســت صرفًا به خواندن آن اكتفا نشود بهتر آنست حداقل 40 نكته از دستورات 
امام و سيره هاي عملي آن حضرت را جهت عمل كردن )مثل داستان مهم شماره 458(  

استخراج نمائيم ان شاءاهلل.
8( در ايــن مجموعه حدود 200 مرحله از كتب كهــن برادران و علماي بزرگ اهل 

سنت استفاده شده است. 
9( اين كه براي اين مجموعه عدد 1001 تعيين شــده بواســطه جمع ابجدي سوره 
مبارك توحيد است بعد از توفيق انجام اين مجموعه، عناوين ديگرى مانند:  1001 فضيلت 
از اميرالمومنين علي7 در روايات و احاديث ، 1001 اثبات در واليت اميرالمومنين على7، 
1001 پرسش و پاسخ از اميرالمومنين علي7 و 1001 فضيلت از اميرالمومنين على7 
در كتب اهل ســنت نيز بدست آمد كه در مواردي آن هم به شكل قليل مطالب در بين 
اين 5 جلد كتاب اشــتراكاتي دارد كه توقع آن است كه به ديده اغماض نگريسته شود.. 

انشاءاهلل.
Ramziohadi@yahoo.com 10( ايميل مؤلف جهت پيشنهادات
11( پيشنهادى به اساتيد محترم دانشگاه ها و معلمان عزيز ايران اسالمى:

اســتدعا مى نمايد در اداء حق امامت امام على7 و آشنايى مخاطبان با زندگى سرور 
دين على بن ابيطالب7 در شــروع هر جلســه درس يك داستان از زندگى امام على7 
را در كالس درس خود مطرح نموده تا روح و جان دانشــجويان و دانش آموزان با نواى 

بهشتى زندگى امام المتقين على7 معطر و مطهر گردد.
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  فـهرست را هنما  

الف ـ اشخاص
ل ها ب ـ  مكان ها، مناطق و مح
روه ها و جنگ ها ايل و گ ب ج ـ   ق
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هامم:   672, 673

وليد:   59, 62, 63, 66, 145, 218, 269, 270, 429, 547

وليد بن عقبه:   269, 285, 547

يهودا:   384

يوشع بن نون:   82, 191, 232, 247, 477, 481, 549

پيغمر خدا9:   45, 109, 189, 327, 341, 498, 520

          پيامر9:   45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 60, 67, 68, 69, 73, 75, 

 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,77
 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98
 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,129 ,128 ,127 ,126 ,124 ,122 ,121 ,119 ,118 ,117 ,116
 ,152  ,151  ,150  ,149  ,148  ,146  ,145  ,144  ,143  ,142  ,141  ,140  ,139  ,138  ,137
 ,171  ,170  ,169  ,168  ,166  ,165  ,162  ,161  ,160  ,158  ,157  ,156  ,155  ,154  ,153
 ,190 ,189 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,176 ,174 ,173 ,172
 ,208  ,207  ,206  ,205  ,204  ,203  ,202  ,201  ,199  ,198  ,196  ,195  ,194  ,193  ,192
 ,225 ,224 ,223 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209
 ,246 ,245 ,244 ,242 ,239 ,237 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,229 ,227 ,226
 ,277 ,276 ,275 ,274 ,261 ,260 ,259 ,256 ,255 ,254 ,253 ,250 ,249 ,248
 ,298 ,297 ,296 ,294 ,293 ,290 ,289 ,285 ,284 ,283 ,282 ,281 ,280 ,278
 ,342 ,338 ,337 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,322 ,320 ,317 ,316 ,307 ,299
 ,422 ,421 ,412 ,411 ,408 ,396 ,395 ,380 ,378 ,375 ,366 ,353 ,350 ,346
 ,512  ,503  ,485  ,481  ,461  ,460  ,458  ,457  ,454  ,452  ,451  ,450  ,442  ,437
 ,551 ,544 ,542 ,541 ,531 ,529 ,528 ,526 ,525 ,521 ,520 ,519 ,516 ,515 ,514
 ,619 ,618 ,613 ,612 ,609 ,596 ,586 ,582 ,578 ,574 ,573 ,568 ,559 ,556

685 ,678 ,674 ,672 ,671 ,667 ,661 ,643 ,630 ,625 ,622 ,620
          پيامر اسالم9:   45, 48, 50, 66, 67, 69, 71, 77, 83, 90, 94, 95, 96, 100, 
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 ,189 ,186 ,170 ,167 ,165 ,153 ,151 ,150 ,149 ,138 ,128 ,122 ,121 ,108 ,107 ,103
 ,261 ,258 ,255 ,242 ,237 ,234 ,233 ,230 ,229 ,225 ,224 ,221 ,218 ,195 ,191
 ,595 ,537 ,454 ,425 ,401 ,358 ,332 ,325 ,322 ,299 ,287 ,279 ,275 ,272

618 ,607 ,599
          پيامر اكرم9:   45, 71, 84, 85, 96, 97, 213, 227, 229, 235, 244, 275, 

684 ,618 ,502 ,437 ,363 ,360 ,282
 ,155  ,153  ,122  ,120  ,107  ,106  ,89  ,85  ,81  ,71  ,49  ,48           رسول اكرم9:   

 ,419  ,391  ,372  ,310  ,293  ,292  ,288  ,282  ,233  ,212  ,186  ,177  ,167  ,158
660 ,606 ,525 ,475 ,424

          رسول الله9:   6, 48, 77, 78, 81, 82, 87, 90, 94, 97, 98, 105, 109, 112, 

557 ,543 ,485 ,291 ,258 ,233 ,227 ,200 ,198 ,170 ,168 ,164 ,122 ,114 ,113
          رسول خدا9:   6, 45, 46, 47, 52, 55, 58, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 

 ,101 ,100 ,99 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81 ,80 ,79
 ,122 ,121 ,120 ,118 ,117 ,114 ,113 ,112 ,111 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
 ,143 ,140 ,139 ,138 ,137 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123
 ,161  ,160  ,159  ,157  ,155  ,154  ,153  ,152  ,151  ,150  ,149  ,148  ,147  ,145  ,144
 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,174 ,173 ,171 ,170 ,165 ,164 ,163 ,162
 ,203  ,202  ,200  ,196  ,194  ,193  ,192  ,191  ,190  ,189  ,188  ,187  ,186  ,184  ,183
 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,208 ,207 ,206 ,205
 ,252  ,251  ,250  ,249  ,248  ,247  ,246  ,245  ,244  ,243  ,242  ,240  ,234  ,224
 ,275 ,273 ,272 ,268 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253
 ,298 ,296 ,295 ,294 ,293 ,291 ,289 ,288 ,286 ,284 ,282 ,281 ,280 ,277
 ,328  ,327  ,326  ,322  ,320  ,319  ,318  ,317  ,316  ,313  ,312  ,309  ,307  ,299
 ,377  ,368  ,367  ,363  ,360  ,359  ,358  ,357  ,353  ,343  ,341  ,331  ,329
 ,430 ,429 ,427 ,424 ,405 ,404 ,403 ,396 ,395 ,392 ,391 ,382 ,380 ,378
 ,499 ,489 ,486 ,485 ,484 ,477 ,471 ,464 ,455 ,452 ,451 ,450 ,447 ,437
 ,541  ,539  ,534  ,531  ,528  ,527  ,526  ,525  ,522  ,518  ,517  ,514  ,504  ,500
 ,599 ,595 ,593 ,578 ,576 ,574 ,570 ,564 ,556 ,550 ,549 ,546 ,544 ,542
 ,635 ,631 ,625 ,624 ,623 ,622 ,620 ,617 ,613 ,612 ,611 ,610 ,609 ,606 ,601

686 ,683 ,681 ,674 ,651 ,650 ,643 ,642 ,641
          پيامر9:   45, 71, 84, 85, 96, 97, 213, 227, 229, 235, 244, 275, 

684 ,618 ,502 ,437 ,363 ,360 ,282
          نبي اكرم9:   234
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مكان ها، مناطق و محل ها

آذربايجان:   489

ابوقبيس:   56, 58, 79, 91, 114, 159

اصفهان:   373

افيق:   102

انبار:   271, 473

اهواز:   409, 560

ايران:   175, 294, 315, 322, 323, 324, 348, 373, 409, 431, 687

بابل:   548, 549

بحرين:   396

برصه:   204, 338, 339, 345, 351, 364, 365, 369, 392, 394, 

 ,476  ,472  ,455  ,447  ,440  ,433  ,419  ,418  ,414  ,413  ,411  ,409  ,402  ,397
 ,540  ,525  ,524  ,523  ,520  ,519  ,511  ,501  ,498  ,496  ,493  ,485  ,484  ,477

625 ,622 ,584 ,568 ,565 ,557 ,553
بغداد:   296, 431, 448, 518, 636, 670, 671

بيت املقدس:   186, 274, 324, 448, 541, 612, 621, 631, 644

جمكران:   693

جندى شاپور:   315

حجاز:   179, 223, 363, 452, 545, 660

حجراالسود:   324, 325

حديبيه:   201

حران:   373

حروريه:   393

حله:   128, 252, 435, 548, 670, 671

حلوان:   518

حوأب:   161, 412

حوض كوثر:   75, 198, 221, 222, 232, 413, 483

حريه:   471, 656

خانه خدا:   50, 60, 61, 68, 80, 97, 202, 610, 661, 681
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 ,305  ,254  ,229  ,214  ,196  ,180  ,179  ,139  ,131  ,117  ,47 خير:   

685 ,664 ,619 ,599 ,417
دارالندوة:   145

ديلم:   562

ذىقار:   369, 397, 411, 475

ربذه:   288, 315, 316, 339, 392, 397

رحبه:   379, 419, 422, 500

روم:   177, 289, 417, 455, 486, 497, 522, 598, 615

سدرةاملنتهى:   77, 246, 618

رسزمین حنني:   47, 115, 116, 169, 206

سقيفه:   185, 233, 293, 325, 547

شام:   53, 54, 56, 142, 147, 166, 258, 274, 324, 345, 346, 

 ,451  ,446  ,438 ,435 ,434  ,428  ,427 ,418  ,409  ,404  ,401  ,399 ,372 ,349
637 ,622 ,582 ,561 ,559 ,545 ,497 ,492 ,489 ,469 ,467 ,454

شعب اىب طالب:   168

شوش:   315

طائف:   59, 115, 169, 175, 206, 611

عني ينبع:   118

غار حرا:   79

غدير:   231, 234, 235, 244, 277, 294, 458, 611

فدك:   179, 180, 267, 279, 285, 308, 309, 310, 326, 353, 387

فرات:   97, 136, 137, 139, 362, 440, 460, 461, 473, 547, 656

فلسطني:   631

فلوجه:   351

قرستان بقيع:   105, 134, 177

قلعه خير:   254, 599

كربال:   418, 448, 474, 475, 488, 495, 536, 544, 670, 671

كرمان:   409

كعبه:   50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

 ,319 ,311 ,279 ,243 ,174 ,173 ,169 ,156 ,155 ,150 ,118 ,103 ,97 ,96 ,80 ,70
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664 ,621 ,604 ,579 ,574 ,549 ,348
كوفه:   6, 218, 269, 290, 297, 298, 299, 338, 339, 340, 345, 

 ,380 ,379 ,378 ,376 ,372 ,368 ,366 ,362 ,359 ,358 ,357 ,351 ,347 ,346
 ,421 ,420 ,419 ,418 ,416 ,415 ,409 ,408 ,407 ,404 ,403 ,397 ,396 ,393 ,381
 ,458 ,455 ,453 ,446 ,445 ,440 ,439 ,438 ,437 ,434 ,432 ,426 ,424 ,422
 ,488 ,487 ,486 ,485 ,482 ,480 ,474 ,473 ,468 ,467 ,466 ,464 ,463 ,460
 ,541 ,540 ,538 ,525 ,523 ,517 ,511 ,510 ,508 ,503 ,502 ,500 ,497 ,496 ,495
 ,580 ,578 ,577 ,573 ,568 ,566 ,562 ,561 ,556 ,555 ,554 ,553 ,552 ,543
671  ,670  ,669  ,660  ,637  ,636  ,635  ,625  ,624  ,612  ,600  ,586  ,584  ,583

كوه صبري:   248

لكام:   53

مدائن:   175, 290, 295, 324, 348, 431, 562

مدينه:   7, 81, 91, 92, 94, 95, 102, 104, 113, 119, 126, 137, 138, 

 ,207  ,181  ,180  ,179  ,173  ,171  ,167  ,166  ,163  ,158  ,157  ,151  ,150  ,145  ,139
 ,276 ,275 ,269 ,262 ,246 ,244 ,243 ,237 ,233 ,227 ,217 ,215 ,213 ,208
 ,328  ,322  ,315  ,308  ,307  ,306  ,303  ,301  ,299  ,293  ,292  ,290  ,289  ,280
 ,439 ,437 ,418 ,412 ,411 ,402 ,394 ,392 ,390 ,380 ,359 ,358 ,354 ,339
 ,588 ,574 ,568 ,545 ,525 ,524 ,523 ,522 ,496 ,486 ,471 ,448 ,442 ,441

667 ,624 ,614 ,612
مسجدالحرام:   80, 96, 145, 150, 156, 541

مسجد جامع كوفه:   269, 368

مسجد فتح:   523, 625

مسجد قبا:   178, 244, 296

 ,439  ,437  ,409  ,399  ,398  ,390  ,386  ,311  ,136  ,88 مرص:   

644 ,563 ,543
مقام ابراهيم:   679

مکّه:   46, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 58, 61, 65, 66, 68, 71, 79, 

 ,163 ,158 ,156 ,155 ,150 ,145 ,134 ,128 ,116 ,115 ,111 ,103 ,94 ,92 ,91 ,87 ,80
 ,280 ,272 ,256 ,243 ,238 ,233 ,218 ,217 ,215 ,210 ,202 ,180 ,174 ,173 ,169
 ,468 ,451 ,448 ,443 ,438 ,437 ,409 ,408 ,397 ,392 ,386 ,376 ,324 ,292

664 ,624 ,599 ,583 ,501 ,496 ,472
نجد:   87, 328



702

نخيله:   426, 473, 482, 568, 586

 ,402  ,389  ,388  ,387  ,386  ,348  ,298  ,297  ,113  ,112 نهروان:   

622 ,586 ,585 ,584 ,573 ,548 ,527 ,507 ,468 ,443
همدان:   173, 444, 468, 517, 560

هيت:   473, 523

يرثب:   145

مين:   77, 98, 99, 102, 128, 156, 170, 171, 172, 173, 248, 249, 

572 ,571 ,570 ,545 ,496 ,473 ,465 ,447 ,446 ,445 ,412 ,318 ,250

قبايل، گروه ها

آل وائل:   300

اصحاب رس:   382, 383

انصار:   86, 100, 105, 108, 109, 110, 116, 137, 145, 182, 188, 191, 

 ,320  ,316  ,310  ,309  ,308  ,299  ,294  ,293  ,288  ,283  ,279  ,251  ,248  ,233
587 ,509 ,440 ,437 ,405 ,404 ,390 ,327 ,324 ,322

اهل بدر:   191, 486

اهل شام:   399, 451, 454, 489, 559

اهل مکّه:   80, 92, 94, 155, 438

بنى ارسائيل:   420

بنى اميه:   368, 375, 559

بنى متيم:   113, 382

بنى نضري:   206

 ,407  ,402  ,389  ,388  ,348  ,340  ,337  ,223  ,113  ,112 خوارج:   

 ,585 ,584 ,548 ,540 ,527 ,511 ,495 ,478 ,468 ,452 ,448 ,443 ,416 ,409
673 ,586

عبدالدار:   331

عجم:   252, 253, 319, 587, 651

قاسطني:   130, 222, 452

قبيله طي:   217
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قبيله همدان:   173, 444, 468, 560

قريش:   51, 55, 58, 60, 65, 87, 108, 109, 120, 125, 126, 139, 140, 

 ,272 ,270 ,268 ,255 ,220 ,217 ,202 ,183 ,168 ,157 ,156 ,155 ,150 ,146 ,145
672 ,587 ,542 ,484 ,440 ,438 ,391 ,381 ,357 ,316 ,284 ,281

قوم مثود:   93, 96, 139

 ,324  ,310  ,309  ,308  ,299  ,294  ,288  ,276  ,260  ,233 مهاجرين:   

404 ,360 ,327

جنگها

جنگ احد:   46, 95, 110, 165, 166, 172, 194, 195, 218, 271, 278, 307

 ,286  ,271  ,218  ,205  ,197  ,163  ,159  ,145  ,122  ,93  ,92 جنگ بدر:   

429 ,419 ,376 ,373 ,346
جنگ جمل:   82, 345, 347, 350, 351, 353, 369, 394, 402, 411, 413, 

 ,519  ,517  ,515  ,513  ,512  ,511  ,502  ,485  ,481  ,478  ,476  ,450  ,447  ,438
586 ,556 ,555 ,540 ,537 ,536 ,526 ,524

جنگ حنني:   115, 169, 206

جنگ خندق:   376, 523

جنگ ذات السالسل:   89, 137

 ,385  ,377  ,371  ,365  ,360  ,351  ,344  ,306  ,208  ,206 جنگ صفني:   

 ,444 ,443 ,440 ,434 ,428 ,427 ,425 ,424 ,423 ,419 ,416 ,402 ,396 ,387
 ,499 ,497 ,494 ,491 ,487 ,486 ,479 ,474 ,469 ,451 ,450 ,449 ,447 ,445

582 ,579 ,563 ,562 ,559 ,527 ,511
جنگ عشريه:   93

 ,527  ,443  ,402  ,389  ,387  ,386  ,298  ,297  ,113  ,112 جنگ نهروان:   

586 ,584 ,573
غزوه اوطاس:   115

فتح مکّه:   92, 103, 115, 116, 155, 163, 169, 210, 256, 451

ليلةالهرير:   306, 635
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