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    داستان از زندگانى امام على 1001

  محمد رضا رمزى اوحدى :نویسنده

  
  
  

 اسالمی شبکۀ االمامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام روي این ، الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ؛على منى به منزلۀ راسى من بدنى قال رسول اهللا 
مانند نسبت سر من با بـدن مـن   ، نسبت على با من: فرمود رسول خدا 

  )1(. است
، ما را چه رسد به اینکـه ، عوالم وجود نمى گنجدمردى که وسعت او در تمام 

  . در چند برگ به شرح شمایل پر شمیم او بپردازیم
  مجلس تمام گشت وبه آخر رسید عمر

)2(. ماهمچنان در اول وصف تومانده ایم     
  

   
ضـربۀ  : فرمـود  براستى مردى را که در فضایلش رسول نجیب و ناجى 

على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین را مـى تـوان در ایـن چنـد بـرگ بـه       
  !!؟وجودش دست یافت

 این نوشته و داستانهاى مختصر تحقیقا خواننده را در دریاى غم مظلومى على
گرفتار امواج آتشى خواهد کرد که قرنهاست کـه روح شـیعیانش را غـرق     

  . احتراق کرده است
  زین آتشى کـه در سـینه مـن اسـت    

)3(خورشید شعله ایست که درآسمان گرفت     
  

   
آتش آتشفشان دل پر حرارت ماسـت کـه از چشـمه    ، و اشک ما نیز در میان

  . چشمان جارى و جاوید است
  )4(بحر در ساغر گرداب نگنجد هرگز 

  اى کسى که چشم روزگار و زندگى به چشمان مظلوم توست
  کوچه هاى کوفه با تو بودیماى کاش ما نیز در 

  اى کاش در رکاب تو با جماعت جاهل جمل مى بودیم و مى جنگیدیم
  اى کاش در صفین در صف با صفا تو مى بودیم
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همانند کمیل و میـثم و مقـداد   ، زمزمه هاى شبانه ات، و اى کاش در تنهائیت
  . هم قدمت مى بودیم

  . شاید اگر آن روزها مى بودیم این قدر نمى سوختیم
  . و هزاران اى کاش هاى دیگر؛ که جگر ما را پاره پاره کرده است

  اللهم یا شاهد کل نجوا و موضع کل شکوى
جماعت جاهل و غافل با تو چها که نکردند کـار را بـه آنجـا رسـاندند کـه      

  . خدایا این جماعت مرا بیچاره کردند :فرمودى
 و قلـب آتـش  دل آب از غصه هایـت آب شـد   ، به خداوندى خداوند سوگند

  :خمینى، پایدار، پیرو، کباب به قول پیر
  ما را رها کنید در این رنج بى حساب

  با قلب پاره پاره و با سینه اى کبـاب      

   
  !و درود خداوند بر آن مرد خدایى باد

  . که آه نامه آتشینش در خطبه شقیقه در سینه سخن پنهان گشت
  ؟در نهج البالغه اش عنان بیان به دست کیست

  به دست غم و غصه هاى او
براستى او با توسن سخن به کجا مـى تـازد؟ بـه دیـار غربـت و تنهـایى بـه        

  نخلستانها و چاههاى پر درد کوفه
  او بسوخت حافظ وترسم که شرح قصه

  به سـمع پادشـاه کامکـار مـا نرسـد          

   
و خویشتن خویش را در فضاى ، آیا کسى بود یا هست که سخن او را دریاب

  . او گم کند معطر مطهر
  به ادعانتوان شیعه بود شیعه کسى ست

)5(که پاى خود بگذارد به جاى پاى على     
  

   
زمزم جارى و جاوید اشکهاى زهـرا   آیا براستى در بیت االحزان فاطمه 

  ؟جزء براى غم مظلومى على جاریست، 
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براى زنى کـه   )6(این نوشته ها را از اول براى خرسندى تو نوشتم  ؛زهرا جان
  . مرد تنها مدینه است، غصه دار غریبى

  مدینه بعد از نبى 
  !زهرا جان

علـى  ، آرام نمى گیـرد بـر آن یتـیم نـواز عـرب     ، هر چه بر سر دلم مى کوبم
رده شیطان و نفس است دسـتى  مرتضى بفرما بر این یتیم بیچاره اى که زمین خو

  . از سر لطف بر کشد
  !زهرا جان

  قلبم قبله اى جز تو ندارد! به خداى تو سوگند
  ؟براى تو نالیم یا از براى همسرت ؟اى قبله من قبر تو کجاست

  !زهرا جان
این سر پرغوغا و ناآرام ما پرچم ارادت به توست که بر نیزه ى تن ناله کنـان  

  . چون شمع بقیع مى سوزد
آرام ، و امید اینکه روزى به عشق آل فاطمى بر چوبه دار سرافراز و الله گون

  . گیرد
  !زهرا جان

  پاك فرما، وجود ما از خاك
روى دشمنانش سیاه و جانم به فدایش و لعنت خـدا بـر ظالمـان آل محمـد     
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  تولد تا بعثت :فصل اول
    خبر تولد على -1
  سمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

، از مـادر متولـد شـد    هنگامى که پیغمبر خدا : فرمود  امام صادق
آمـد و مـژده    )علیه السـالم ( پدر على( فاطمه بنت اسد نزد همسر خود ابوطالب

روزگـار  ( یک سـبت : الب به او فرمودابوط، را به او داد تولد پیامبر اسالم 
به تو ، صبر کن من هم مژده تولد مانند آن را که جز نبوت ندارد) دراز و طوالنى

سبت مدت سى سال اسـت و فاصـله زمـانى بـین     : آنگاه امام فرمود، خواهم داد
  )7(. بودسى سال   ینمؤمنتا تولد امیرال تولد پیامبر اسالم 

  !!دستهایم رو به خداست -2
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 فاطمه بنت اسد همانند سایر نوزادان علـى ، بدنیا آمد  وقتى حضرت امیر
امـا بعـد از   . را قنداق مى کرد و دستهاى آن حضرت را در قنداق مى بست 

مشاهده مى کرد دسـتهاى آن حضـرت   ، مى آمد  اینکه فاطمه به سراغ على
فاطمه بنت اسد دو پارچـه  ، بیرون از قنداق است و پارچه ها هم پاره شده است

مصرى محکم آورد دستهاى آن حضرت را محکـم تـر از قبـل بسـت و آنگـاه      
مجدد دسـتمال  ، با تکانى  حضرت امیر، حضرت را در گهواره خود گذاشت

مجدد فاطمه بنت اسـد بـا   ، د و دست خود را از قنداق بیرون آوردها را پاره کر
اجماال تا هفـت بـار و هفـت    ، سه پارچه محکم دست هاى حضرت را مى بندد

دست هاى حضرت را در قنداق مى بندد باز حضرت دستان ، پارچه بر روى هم
   .به مادر خود مى فرماید  آنگاه حضرت على. خود را باز مى نماید

  )8(دست على باید باز باشد که به درگاه خدا دراز کند ، مادر دست مرا رها کن
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   در دامان پیامبر  تربیت على -3
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آن حضرت را بـه دنیـا     وقتى فاطمه بنت اسد مادر گرامى حضرت امیر
 پیامبر اکرم . سى سال مى گذشت از عمر مبارك رسول خدا ، آورد

آن کودك را سخت دوست مى داشت از این رو بـه مـادرش فاطمـه بنـت اسـد      
از آن پـس رسـول خـدا    ! را در کنار بسـتر مـن بگـذار     گهواره على :گفت
ربیت و پرورش بیشتر على را بـه عهـده گرفـت و بـه هنگـام شستشـو       ت 

مى ریخت و در موقع خـواب   را مى شست و شیر به دهانش  خودش على
و او را بـر سـینه   ، گهواره اش را تکان مى داد و در بیدارى با او سخن مى گفت

هـا و   مـى گرفـت و در کوههـا و دره    و همیشه او را به دوش... خود مى فشرد
  )9(. مى برد بیابانهاى مکه او را به گردش

  جمعشان را پراکنده مکن! بار خدایا -4
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـراى   رسـول خـدا     شب بعد از عروسى حضرت فاطمه الزهـراء 
پرسید یا علـى همسـرت     آن گاه از على، آمد  دیدار وى به منزل على

یا رسول اهللا یاور خوبى است در طاعـت  : حضرت عرض کرد ؟را چگونه یافتى
 ؟فاطمـه جـان شـوهرت چگونـه اسـت     : پرسید  بعد از فاطمه الزهراء، خدا

براى آنان  شوهر بسیار خوبى است در این هنگام رسول خدا : عرض کرد
  )10(... بار خداى جمعشان را پراکنده مکن و بین دلهایشان الفت بیفکن و: کرد دعا

نزد خداونـد    همانا على  اى فاطمه: فرمود لذا رسول خدا ... 
هارون موسى را خشمگین نمـود و حـال آنکـه    ، زیرا. بزرگوارتر از هارون است

سوگند به آنکه پدرت را به حق به پیامبرى . ا خشمگین نساختعلى هیچ گاه مر
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مبعوث کرد هرگز یک روز هم بر او غصب نکردم و هیچ گـاه نگـاه ننمـودم بـه     
  )11(. جز آنکه خشم از من رخت بربست، چهره على

  جوانمرد نوجوانان -5
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چـرا کـه    :را ظهیر مـى گفـت    ام علىن  ابوطالب پدر حضرت على
برادر زاده هاى خود را جمع مى کـرد و بـه آنـان    ، بسیارى از مواقع او فرزندان

البته این یک نوع تفریح رایـج در عـرب   ، دستور مى داد که با هم کشتى بگیرند
  علـى . آن موقع کودك بود و داراى بازوانى درشت و کوتـاه   على، بود

آستین هاى خود را باال مى زد و با بزرگ و کوچک از برادران و عمو زاده هاى 
خویش کشتى مى گرفت بطورى که با یک چرخش و بکار بـردن فـن خاصـى    

: پدرش نیز او را تشویق مى کرد و مى فرمود، پشت همه آنها را به خاك مى برد
  )12(. ر نامیده اندبدین سبب او را ظهی، پیروز شد  على

  براى ازدواج چه دارى -6
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

. خواستگارى کـرد   راجع به فاطمه از رسول خدا   وقتى على
امـر چیـزى   آیا براى ایـن  : مسرور و شادمان تبسم نموده و فرمود پیامبر 
  ؟دارى

من چیـزى  ، عرض کرد پدر و مادرم فداى شما یا رسول اهللا   على
 را از شما پنهان نمى کنم آنچه دارم یک شمشیر و یک زره و یک شـتر آبکـش  

اى تـو  شمشیر بر: فرمود نبى اکرم ، است و جز اینها چیزى ندارم) یا اسب(
الزم است زیرا تو مرد جنگ هستى و با آن در راه خدا جهاد مى کنى و شتر نیز 
از لوازم زندگى تست که باید با آن آبکشى نموده و براى اهل و عیال خود کسب 
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فقط زره تو مـى مانـد   ، روزى کنى و در مسافرت ها بارت را بر آن حمل نمایى
مـى خـواهى تـرا بشـارتى       پذیرم یا علىمى   که من آنرا به مهر زهرا

  . دهم
ترا بشارت باد که خداى : فرمود. بلى پدرم و مادرم فداى شما باد: عرض کرد
پـیش از اینکـه مـن او را در    . را به تو در آسمان تزویج نمود  تعالى فاطمه

  )13(. زمین به تو تزویج کنم

    لقب قضم براى على -7
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

جنگ احد بود طلحۀ بن ابى طلحه قهرمان و پرچمدار غول پیکر دشـمن بـه   
به میدان او رفت و درگیرى شـدیدى پدیـد آمـد و      امام على. میدان تاخت

  هنگـامى کـه طلحـه بـا علـى     . کشته شد  سرانجام طلحه بدست على
 شخصى از امام صادق. یا قضیم :وبرو شد فریاد زد یا قضم و به نقل دیگر گفتر
  خوانـد؟ امـام صـادق   ) قضـم ( على را با این لقب، چرا دشمن: پرسید 
  . گفت  این لقب را براى این به على: فرمود

آزار مـى رسـاندند ولـى تـا      در آغاز بعثت در مکه مشرکان به پیامبر 
بود کسى جراءت جسارت به پیامبر  همراه پیامبر   ابوطالب پدر على

تا اینکه مشرکان عده اى از کودکان را واداشتند تـا بـه سـوى    . را نداشت 
از خانه خود بیـرون مـى    هنگامى که پیامبر . سنگ بیندازند پیامبر 
از  پیـامبر  . مى انداختند کودکان سنگ و خاك به طرف پیامبر ، آمد

) بـود با توجه به اینکه موضوع به میان کودکان کشیده شده ( این جریان رنج آور
  . شکایت کرد) که در آن زمان حدود سیزده سال داشت(  به على
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هر گـاه   پدرم و مادرم به فدایت اى رسول خدا : عرض کرد  على
 همـراه علـى   پیـامبر  . از خانه بیرون رفتید مرا نیز با خـود بیـرون ببریـد   

م عليه ال بـه سـوى   ، طبق معمول خود، از خانه بیرون آمدند کودکان مشرکین الس
به سوى آنها حمله مى کرد و هر گاه بـه    على. سنگ انداختند پیامبر 

آنها مى رسید گوش و بینى و عضله صورت آنها را مى گرفت و فشار مى داد و 
ر درد شدید گریه مى کردند و به خانه خود باز مى در هم مى کوبید کودکان بر اث

قضـمنا  : در پاسخ مـى گفتنـد   ؟پدرانشان مى پرسیدند چرا گریه مى کنى، گشتند
را بـه    داد از ایـن رو علـى  ... ما را گوشـمال و   على قضمنا على على
  )14(. )یعنى گوشمال دهنده و درهم کوبنده( عنوان قضم یاد کردند

  غالب در جمله غزوه ها به شجاعت
  )15(بدر و حنین و خیبر و خندق ، خاصه به

  مشاهدات قبلى و غیبى -8
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مـورد مشـاهدات قلبـى خـود در آغـاز بعثـت پیـامبر          ینمؤمنامیرال
  :مى فرمایند 

در آن هنگـام نـور وحـى و    ... لرسالۀ و اشم و ریح النبـوة ارى نور الوحى و ا
. استشمام مـى کـردم  ) از رسول خدا ( رسالت را مى دیدم و بوى نبوت را

)16(  
معلوم مى شود که هر انسانى عالوه بر چشم و گـوش    از این سخن امام

در مـورد مشـاهدات     امام سپس، باطنى حس شامه و بویایى قلبى نیز دارد
و لقد سمعت رنـۀ الشـیطان حـین نـزل     : قلبى خود در آغاز بعثت ادامه مى دهد
 هنگامى که وحى بر پیامبر خدا  ؛الوحى علیه صلى اهللا و علیه و آله و سلم

ل اهللا ما فقلت یا رسو: نازل شد صداى ناله شیطان را شنیدم سپس ادامه مى دهند
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کـه پـس از   : هذا الشیطان قد آیس من عبادته امام مـى فرمایـد   :هذه الزلۀ فقال
شنیدن صداى ناله با گـوش جـان از رسـول خـدا پرسـیدم کـه یـا رسـول اهللا         

ناله شیطان است کـه از پرسـتش خـود    ، این ناله: فرمود ؟این ناله چیست 
  ینمـؤمن خطـاب بـه امیرال   نومید شده است در اینجـا پیـامبر اسـالم    

تـو  ... انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى اال انک لست بنبى و لکنک وزیر: فرمود
هـا تفـاوت   مى شنوى آنچه را من مى شنوم و مى بینى آنچه را که من مى بینم تن

  . من با تو این است که تو پیامبر نیستى ولى وزیر من هستى

    پرورش دهنده على -9
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

قحطـى و کمبـود   ، به سن حدود شـش سـالگى رسـید     هنگامى که على
که مرد آبرومند و   ابوطالب پدر على، سراسر مکه و اطراف آن را فرا گرفت

خویشـان ابوطالـب تصـمیم گرفتنـد     ، عیالوار بود در مضیقه سختى قرار گرفـت 
نزد عمویش  سرپرستى بعضى از فرزندان او را به عهده بگیرند رسول اکرم 

را به من واگذار تا سرپرسـتى او را بـه عهـده      على: ابوطالب آمد و فرمود
را  رم و در پرورش او کوشـا باشـم ابوطالـب پیشـنهاد رسـول اکـرم       بگی

راه یافت و تحت نظـارت و   به خانه پیامبر   پذیرفت از آن پس على
مستقیم و مخصوص آن حضرت قرار گرفـت تـا آن هنگـام کـه پیـامبر       پرورش
نخستین کسى که به آن حضـرت ایمـان آورد   . به پیامبرى مبعوث گردید، 

بود که در آن هنگام ده سال داشت بـه ایـن ترتیـب آن حضـرت       امام على
 بود و تمام ذرات وجودش بـا رهنمودهـاى پیـامبر     پروریده پیامبر 
  )17(. رشد و نمو نمود

  نوشته بـر در فـردوس کاتبـان قضـا    

)18(نبى رسول و ولیعهد حیـدر کـرار        
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  !مولود قرآن خوان -10
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بدنیا آمـد    عباس بن عبدالمطلب روایت کرده زمانى که على بن ابیطالب
به تـالوت    حضرت على. دادند قندانه او را به دست حضرت رسول 

ون و آیات بعدى آن پرداخت و وقتى به آیـه اولئـک هـم    مؤمنآیات اولیه سوره 
تو امیـر    که اى على !به خدا قسم: فرمود الوارثون رسید رسول اکرم 

  )19(. ایشان مى باشى

  !خوش اقبال و فرخندهکودك  -11
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دایه ، یکى از زنان طایفه بنى هالل: به من خبر داد  امام باقر: جابر گوید
بود که در زمان شیرخوارگى حضرت در خیمـه خـود بـه او      حضرت على

 که برادر همشیر علىآن زن پسرى هم داشت ، شیر مى داد و نگهداریش مى کرد
به حساب مى آمد ولى سنش یازده ماه و چند روز از على بزرگتر بـود در   

کنار خیمه آنان چاهى قدیمى قرار داشت روزى آن طفل بر لب چاه آمـد و سـر   
  پاى على، نیز مصمم شد به دنبال او برود  خود را داخل آن نمود على

نهاى خیمه پیچیده شد و آنگاه طنابها را کشـید تـا خـود را بـه بـرادر      به ریسما
رضاعى خود برساند آنگاه به یک پا و دست او چسبید به حالتى که دست او را 
در دهان و پایش را به دست گرفت تا از فرو افتادن او در چـاه آب جلـوگیرى   

صحنه را مشاهده کرد  از راه رسید و  در همین حال مادر رضاعى على. کند
چه بچـه فرخنـده و   ، اى طایفه ام بیائید، اى اهل قبیله ام: و شیون کنان فریاد زد

على فرزندم را نگه داشته تا در چاه نیفتد سـپس دو کـودك را از سـر    ! !مبارکى
چاه دور کرد مردم نیز از نیروى طفلى با آن سن و سـال در شـگفتى فـرو رفتـه     
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به طنابهاى خیمه چگونه خود را کشیده تـا    ى علىکه با بند شدن پا، بودند
دستش را به برادرش برساند لذا بدین جهت مادر رضاعیش او را میمـون نامیـد   
یعنى مبارك و فرخنده و آن کودك در میان طایفه بنى هـالل بـه معلـق میمـون     

  )20(. شهرت یافته بود

    قبله حاجات على -12
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

در حمل مادر خود فاطمه بـن اسـد بـود چـون       وقتى که حضرت على
اگر فاطمه نشسته بـود  ، فاطمه بنت اسد را مى دیدند حضرت رسول اکرم 

مـى   سئوالبى اختیار از جاى خود برمى خاست وقتى از جناب فاطمه بنت اسد 
حالت عجیبـى  : فرمود، کردند چرا تو با حمل بچه اى که دارى باز بر مى خیزى

را مى بینم بچـه در رحـم مـن بـه      در خود مى بینم هر وقت رسول خدا 
حرکت مى آید و متوجه مى شوم که فرزندم قیام نمـوده لهـذا هنگـام دیـدن آن     

در پیش من از طرفى ، سول خدا حضرت بى اختیار بر مى خیزم و چون ر
به طرف دیگر مى رود فى الفور جنین من نیز به همان سمت به حرکـت در مـى   

 لـذا حضـرت علـى   ، آید بنابراین من نیز ناچارم روى خود را بدان طرف نمـایم 
بوده در هنگامى که  منکشف از حالت و مرتبت حضرت رسول اکرم  

لذا اهل تسـنن   )21(هنوز تولد نیافته بود و این نیست مگر از خواص نفس قدسى 
را به زبان مى آورند مى گویند کرم   به همین دلیل وقتى که نام مبارك على

این جمله را مـى    و فقط درباره على) خداوند بر مقامش بیفزاید( اهللا وجهه
  . مى گویند) رضى اهللا عنه( ولى درباره سایر صحابه جملهگویند 

    تولد على -13
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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فاطمـه بنـت   ( اولین هاشمى است که پدر و مادرش هاشمى بودنـد   على
حضرت امیـر در روز جمعـه   ) اسد بن هاشم و ابوطالب ابن عبدالمطلب بن هاشم

سال پیش از هجـرت پیـامبر    23و  رجب ده سال قبل از بعثت پیامبر  13
بـا  : ابن قعنب مـى گویـد  . در شهر مکه و در خانه خدا به دنیا آمد اسالم 
بن عبدالمطلب و گروهى دیگر رویـاروى خانـه ى خـدا نشسـته بـودیم       عباس

خداونـدا بـه تـو     :فاطمه بنت اسد به سوى خانه ى خدا آمد و ایسـتاد و گفـت  
جد خود را راسـتین مـى     گفتار ابراهیم. پیامبرانت و کتابهایشان ایمان دارم

و به این کودك کـه  ، را به او تو... دانم همانگونه این خانه را به فرمان تو بنا نهاد
سوگند مى دهم که زادنش را بر من آسان کـن در همـین   ، با خود در شکم دارم

هنگام به چشم خویش همه ما دیدیم که دیوار خانه ى خدا از هم شکافت و آن 
گرامى بانو پا به درون آن گذارد و دیوار دوباره به هـم آمـد مـا هـم شـتابناك      

و دانستیم کـه ایـن   ... باز کنیم اما هر چه کردیم باز نشدبرخاستیم تا در خانه را 
فاطمه بنت اسد بعد از چهار روز با کودك خـود   سپس. حکمت خداوندى است
طبق پـاره اى از روایـات ابوطالـب در هنگـام والدت     . از خانه کعبه بیرون آمد

از  فرزنـد را ، آنگاه که ابوطالب آمـد ، در مکه حضور نداشت  حضرت على
مادر گرفت و به همراه فاطمه به سمت خانه کعبه رفت و از خداى کعبه خواست 

اى پروردگار : خواند که نام او را هم خود معین کند و شعرى در پى درخواستش
به امر خود براى مـا  ، اى پروردگار ماه نورانى و درخشان، شبهاى تیره و تاریک

ین فرزند و او فکر مى کرد نام فرزند که چه سزاوار او مى بینى درباره ا، بیان کن
  :خود را چه بگذارد ورقه سبزى از آسمان فرود آمد که روى آن نوشته شده بود

  خصصــــتما مــــن ولــــد الزکــــى

ــى       ــر المرضـــ ــاهر المطهـــ   الطـــ

   
ــى  ــامخ علــ ــن شــ ــمه مــ   واســ

ــى        ــن العلــ ــتق مــ ــى اشــ   علــ
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فرزنـدى  . شما زن و شوهر را به وجود فرزندى پاك و مفتخر سـاختیم  :یعنى
نـام او را بـه سـبب عظمـتش علـى      . که پاکیزه و برگزیده و مورد پسند خداست

  )22(. نام على از نام خداى على اعلى مشتق است. گذاشتیم

  کودك بت شکن -14
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى پدرش ابوطالب . دوران کودکى خود را مى گذرانید  حضرت على
را دیـدم کـه بتهـاى بـت       علـى  :همسرش فاطمه بنت اسد آمد و گفتنزد 

مى ترسم که بزرگان قریش با خبر شـوند و بـه او آسـیب    . پرستان را مى شکند
شگفتا من خبرى عجیب تر از این به تـو بـدهم    :فاطمه مادر على گفت، برسانند

داشـت روزى کنـار کعبـه     بچه بود و در رحم من قرار  آن هنگامى که على
بت هاى خود را در ، بت پرستان. قصد پرستش خدا را کردم، رفتم به طواف کعبه

وقتـى کـه در طـواف بـه روبـروى آن محـل       . محلى در کنار کعبه گذاشته بودند
در رحمم آنچنان دو پاى خـود را فشـار مـى داد کـه مـن از        رسیدم على

  )23(. وان مى شدمنزدیک شدن به جایگاه بتها نات

  از خداوند  خواسته هاى پیامبر -15
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پنج چیـز دربـاره ى تـو از خـدا      !اى على: فرمود  به على پیامبر 
  :خواستم که خداوند همه را به من عطا کرد

کسى باشم که از قبر بر مـى خیـزم و غبـار از چهـره مـى       اینکه من اول -1
  . و تو هم با من باشى، افشانم
  . خداوند اجازه دهد که من و تو در محل سنجش اعمال بایستیم -2
  . ترا در قیامت پرچمدار من قرار دهد -3



15 

 

  . امت مرا به دست تو از حوض کوثر سیراب کند -4
  . قرار دهدهنگام رفتن به بهشت ترا پیشرو امت  -5

شکر خداى را که بر من منت نهـاد و همـه ى ایـن تقاضـاها را     : آنگاه فرمود
  )24(. پذیرفت

    پیشگویى والدت حضرت على -16
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

راهبى زندگى مى کرد بنام مثرم بن دعیت بن   در زمان حضرت ابوطالب
  . شیتقام

در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود  این مرد
  . و هرگز حاجتى از خداوند نخواسته بود

 ؛یکى از اولیاء خـود را بـه مـن نشـان ده    ! خداوندا، تا اینکه از خدا خواست
خداوند حضرت ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد از جـا  

خـدا تـو را    :د و او را در مقابل خود نشـانید و گفـت  برخاست و سر او را بوسی
  ؟تو کیستى، رحمت کند

  . مردى از منطقه تهامه: حضرت فرمود
  . از بنى هاشم: فرمود ؟پرسید از کدام طایفه عبد مناف

خدا  :را بوسید و گفت  راهب بار دیگر برخاست و سر حضرت ابوطالب
  . را نمیراند تا ولى خود را به من نشان دادرا شکر که خواسته مرا اعطا کرد و م

خداوند به من الهام نموده که آن مـژده اى بـه   ! تو را بشارت باد :سپس گفت
فرزنـدى از   :گفـت  ؟پرسید آن بشـارت چیسـت    حضرت ابوطالب. توست

  . صلب تو بوجود مى آید که ولى اهللا است
  . العالمیناوست ولى خدا و امام متقین و وصى رسول رب 
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: اگر آن فرزند را مالقات کردى از من به او سالم برسان و از من بـه او بگـو  
یگانـه  ، و شهادت مى دهد که خدایى جـز اهللا نیسـت  : مثرم به تو سالم مى گوید

است و شریکى ندارد و محمد بنده و فرستاده خداست و تو جانشین بر حـق او  
  . شود هستى نبوت با محمد و وصایت با تو کامل مى

او  ؟نام این فرزند چیست: گریه کرد و فرمود  در اینجا حضرت ابوطالب
  )25(. نامش على است :گفت

   قارى قرآن در آغوش پیامبر -17
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را   على بود که رسول خدا   هنوز لحظات اول تولد امام على
  بـا علـى   پیـامبر  : مـى گویـد    به بغل گرفت حضرت ابوطالـب 

هـم بـا     صحبتهاى خصوصى مى کرد و سواالت بسیارى از او نمـود علـى  
و آنگونـه کـه انبیـا و     :اسرارى که بین خود داشتند با آن حضرت سـخن گفـت  

  . جانشینانش با یکدیگر سخن مى گویند با هم صحبت کردند
را باز کرد و زبان خـود را    با زبان مبارك خود دهان على پیامبر 

در این حال دوازده چشمه از زبان آن حضـرت بـر دهـان    . در دهان او قرار داد
  . شد و این چنین کام او را برداشتباز   على

اذان و در گـوش چـپ او اقامـه      بعد از آن پیامبر در گوش راست على
 )26(اکنون نـزد مثـرم راهـب     :سپس نوزاد کعبه رو به پدر خود کرد و گفت :گفت

اکنون در فالن غار ، برو و او را بشارت ده و آنچه را که دیدى براى او بازگو کن
  است
از آن پیامبر صلى اهللا علیه و آله مولود کعبه را در آغوش خود گرفـت و   بعد

  )27(. همگى به خانه ابوطالب وارد شدند



17 

 

  براى راهب  خبر تولد على -18
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را بـه ابوطالـب     مثرم راهب که دستان آن قبال اشاره شد خبر تولد على
 اده بود و گفته بود که سالم مرا به آن تازه مولود کعبه برسان بعد از تولـد علـى  د
اکنون نزد مثرم بـرو و او   :در همان ساعات اول تولد رو به پدر کرد و گفت 

  ... را بشارت ده
در غارى  )28(حضرت ابوطالب از مکه راهى سرزمین شام شد تا در کوه لکام 

  . مطلع کند  که قبال محل آن معین شده بود مثرم را از والدت على
چهـل روز از    ناگهان ابوطالـب   لذا در روزهاى بعد از والدت على
  . چشم مردم غایب شد و راهى شام شد

ز دنیـا  هنگامى که به کوه لکام رسید و وارد غار شد مشاهده کرد کـه مثـرم ا  
رفته و جسد او در رو انداز روزانه اش پیچیده شده و بسوى قبله قرار داده شده 

و هم چنین او دو مار سیاه و سفید را دید که کنار بـدن او از آن مواظبـت   . است
 حضرت ابوطالب. در غار پنهان شدند، مى کنند مارها همین که حضرت را دیدند

  . سالم بر تو اى ولى خدا :رفت و گفتمقابل جنازه مثرم قرار گ 
ناگهان خداوند مثرم را زنده کرد او به پا خاست در حالیکه دست بر صـورت  

  :خود مى کشید و مى گفت
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و ان محمدا عبده و رسوله و ان علیـا  

  ولى اهللا و االمام بعد نبى اهللا
ارت ده کـه علـى در زمـین ظـاهر گشـته      بش :حضرت ابوطالب به مثرم گفت

  !است
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  عالمت آن شبى که بدنیا آمد چه بـود؟ حضـرت ابوطالـب   : مثرم پرسید
 علـى  :تـا آنجـا کـه گفـت    ، تمام ماجراهاى پیش آمده را براى مثرم بازگو کـرد 

نزد تو بیایم و تو را بشارت دهم و آنچه دیـده   :به سخن آمد و به من گفت 
  . برایت بازگو کنم ام

مثرم گریه کرد و سپس سـجده شـکر بجـا آورد و بعـد از آن دراز کشـید و      
ابوطالب روانداز او را انـداخت و   ؛رو انداز را روى من قرار بده :خوابید و گفت

سه روز در آنجا ماند و هر چه بـا    متوجه شد او از دنیا رفته است ابوطالب
  . پاسخى نشنید :مثرم سخن گفت

سـالم بـر تـو اى    : اینجا بود که بار دیگر دو مار بیرون آمدند و بـه او گفتنـد  
نزد ولى خدا باز : سپس به او گفتند. حضرت هم جواب آنها را داد  ابوطالب

  . گرد که تو از دیگران سزاوارتر به حفظ و نگهدارى او هستى
ما عمل صالح او هستیم : نها گفتندشما کیستید؟ آ :حضرت به آن دو مار گفت

که خداوند ما را از نیکیهاى اعمالش خلق کرده و تا روز قیامـت در اینجـا از او   
محافظت مى کنیم و روز قیامت یکى از مـا پـیش روى او و دیگـرى از پشـت     

  . سرش او را به بهشت هدایت مى کنیم
بازگشت و این سـفر   از شام به مکه  پس از این ماجرا حضرت ابوطالب

  )29(. چهل روز به طول انجامید

    غذاى بهشتى براى ابوطالب -19
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را از مثرم   ینمؤمنخبر والدت امیرال  آن هنگام که حضرت ابوطالب
برهـانى روشـن و دلیلـى     من واقعیت سخن تو را باید با :راهب شنید به او گفت
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چه مى خواهى که از خداوند برایت بخواهم و هم اکنون  :مثرم گفت. واضح بدانم
  به تو عطا کند تا برایت دلیلى باشد؟

  :فرمود  حضرت ابوطالب
  هم اکنون غذایى از بهشت مى خواهم

 راهب این دعا را کرد و هنوز دعایش تمام نشده بود که طبقى ظاهر شـد کـه  
یـک    انگور و انار حضرت ابوطالـب ، رطب: در آن از میوه هاى بهشت بود

انار برداشت و از نزد مثرم بیرون آمد و خوشحال به خانـه رسـید و آن را میـل    
. به وجود آمد  ین علىمؤمنامیرال از همان میوه بهشتى در صلب مقدس. کرد

)30(  
  بنت اسدغذاى بهشتى براى فاطمه  -20

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
را دید که خرمایى میل مى کند که بـوى   روزى فاطمه بنت اسد پیامبر 

خوش آن از تمام عطرهاى مشک و عنبر باالتر است و آن خرما از نخلـى بـود   
  !که شاخه اى نداشت
خرما در خواست کرد و حضرت خرمائى به او داد تـا   فاطمه از پیامبر 

او میل کند فاطمه پس از اینکه آن خرما را خورد خرمایى نیـز بـراى شـوهرش    
  . طلب کرد حضرت براى او هم خرما داد از رسول خدا   ابوطالب

که هرگز ماننـد آن را   بوى خوشى را استشمام کرد  شب که شد ابوطالب
بود خرما را به او نشان داد و او هـم    فاطمه که متوجه ابوطالب. نبوییده بود
از نتیجه آن خرماى بهشتى بوجود   ینمؤمنو وجود جسمانى امیرال. میل کرد

  )31(. آمد
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    پیشگوئى کاهن درباره مادر على -21
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

بـا عـده اى از زنـان قـریش       روزى حضرت فاطمه بنت اسد مادر على
با چهره نـورانى خـود ظـاهر شـدند در     ) ( نشسته بود در این حال پیامبر

حالى که یکى از کاهنان پشت سر آن حضرت مى آمد و آن حضرت را زیر نظر 
  . او را نگاه مى کردداشت و به دقت 
نزد آن زنان رسـیدند کـاهن از آنـان دربـاره حضـرت      ) ( وقتى پیامبر

کـاهن  ، صاحب شرف عظیم و فضیلت شامخ، این محمد است: آنان گفتند. پرسید
و درباره آینـده آن حضـرت و   ، آنچه از منزلت حضرت مى دانست به آنان گفت

که به آن دست خواهد یافت به آنان بشارت داد سـپس  پیامبریش و مقام بلندى 
  :اضافه کرد

در بین شما آن بانویى که پیامبر را در کودکى پرستارى کـرده اسـت بـزودى    
او . که هر دو از یک ریشه اند )32(همین پیامبر فرزند این زن را پرستارى مى کند 

خود را بـا  را به اسرار و صحبت خود مخصوص مى گرداند و یگانگى و برادرى 
  . او قرار مى دهد

مـن همسـر   . منم آنکه از او نگهدارى کرده ام :فاطمه بنت اسد به کاهن گفت
  :کاهن گفت، عموى او هستم که به آینده او امید دارد و منتظر است

و مطیع پروردگار و عالى مقـام بـه   ، اگر راست مى گویى بزودى پسرى عالم
  . دنیا مى آورى که نام او سه حرف است

او در همه امورش پیرو این پیامبر است و در همه امور کوچک و بزرگ او را 
او و پسر تو که جانشـین اوسـت   ... یارى مى کند پریشانى ها را از او مى زداید

  )33(. پیامبر را بعد از رحلتش در حجره اش دفن مى کند
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  خواب فاطمه بنت اسد22
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آن روز درباره سخن آن کاهن فکر کـردم و شـب   : ت اسد مى گویدفاطمه بن
که کوههاى شام به حرکت درآمده و پیش مـى   :همان طور در خواب چنین دیدم

و از داخـل آنهـا صـداى    ، آمدند در حالى که پوششى از آهن بر روى آنها بـود 
کوههاى مکه نیز به حرکت درآمده و به اسـتقبال آنهـا   . وحشتناکى برمى خاست

منظره وحشت آورى بود و . رفتند و با همان صداى وحشتناك جوابشان را دادند
کوه ابـوقبیس ماننـد اسـب بـه     . آن کوهها مانند شتر رم کرده و در هیجان بودند

حرکت درآمده بود و قطعات آن از راست و چپش مى افتاد و مردم آنها را جمع 
  . مى کردند

و چهار شمشیر و یک کـاله خـود    من نیز همراه مردم به جمع کردن پرداختم
آهنین طالکوب شده برداشتم همینکه وارد مکه شـدم یکـى از آن شمشـیرها در    
آب افتاد و به قعر آن رسید و سپس به آسمان باال رفت دومى آن هم مستقیم به 
آسمان رفت و سومى به زمین افتاد و شکست و چهارمى از غالف بیرون کشیده 

  . و در دست من ماند
را بدست گرفته و مى چرخاندم که ناگاه آن شمشـیر بـه بچـه شـیرى      من آن

تبدیل شد و سپس به شیر مهیبى مبدل گردید و از دست مـن خـارج شـد و بـه     
در . سوى کوهها به راه افتاد و همچنان پستى و بلندى هاى آن را در مى نوردید

 حمـد کـه ناگهـان م  ، آن حال مردم از او مى ترسیدند و از او حـذر مـى کردنـد   
  . آمد و دست در گردن او انداخت و مانند آهوى مهربان با او همراه شد) (
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آنگاه من از خواب بیدار شدم در حالى که مرا لرزه گرفته بود و بـه وحشـت   
افتاده بودم در پى تعبیرکنندگان خواب خود رفتم تا آنکه یکـى از آنهـا خـواب    

  :تعبیر چنین گفت به من خبر داد او در، مرا
تو چهار فرزند پسر و بعد از آنها دخترى بدنیا مى آورى یکى از پسـران تـو   
غرق مى شود و دیگرى در جنگ کشته مى شود و آن دیگر مى میرد و نسـل او  
باقى مى ماند ولى چهارمى آنها امام مردم مى شود او صاحب شمشیر و حقیقـت  

یامبر مبعـوث شـده را بـه بهتـرین     است او صاحب فضیلت و مقام واال است او پ
  )34(وجهى اطاعت مى کند 

  خواب بعدى فاطمه بنت اسد -23
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
این رویا همچنان در ذهن من بود تا خداونـد سـه   : فاطمه بنت اسد مى گوید

  . حامه شدم  عقیل و طالب و جعفر سپس به على: پسر به من عطا کرد
را به دنیا آوردم در خواب دیدم عمودى از آهن از   ر آن ماهى که علىد

وسط سر من جدا شد و در هوا به حرکت درآمد تا به آسمان رسید و سپس بـه  
  :به من گفته شد ؟این چیست :سوى من بازگشت در خواب پرسیدم

از  حمله او شـدید اسـت و  . این قاتل اهل کفر و صاحب پیمان پیروزى است
  . ترس او به وحشت درمى آیند

  )35(مى باشد  او بر علیه دشمنش تأئیداو کمک پروردگار براى پیامبرش و 

  قربانى براى درخواست فرزند -24
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

. حضرت ابوطالب و فاطمه بنت اسد تا مدتى صاحب هیچ فرزندى نمى شدند
را بـر عهـده گرفتنـد و از وجـود او     ) ( به همین جهت سرپرسـتى پیـامبر  
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خرسند شدند و درخشش وجود او را در خانه خود سعادت مى دانستند و او را 
  . بعنوان فرزند خود پذیرفتند

در خانه آنان بهترین و بـاالترین دوران رشـد را سـپرى کـرد     ) ( پیامبر
در حـدى بـود کـه آن    ) ( بنت اسد نسبت به پیـامبر محبت مادرانه فاطمه 

در آن روزگار رغبت فاطمـه   )( پیامبر. حضرت او را مادر خطاب مى کرد
  :را به مادر شدن متوجه شد لذا روزى به او فرمود

یک قربانى خالصانه براى خداوند ذبح کن و در آن شریکى قـرار   !مادر جان
خداوند آن را از تو مى پذیرد و از تو قبول مى کنـد و حاجـت تـو را زود    ، مده

  . برمى آورد
را اطاعت کرد و خالصانه قربانى کرد و از ) ( فاطمه بنت اسد امر پیامبر

دعاى او را مستجاب کرد و او بـه  . او عطا کندخداوند خواست فرزند پسرى به 
 علـى ، جعفـر ، طالـب ، عقیـل : آرزویش رساند و پنج فرزند بـه او عطـا فرمـود   

  )36(و بعد از آنها خواهرشان فاخته که معروف به ام هانى است ،  

  لرزه در مکه -25
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در رحم مادر قرار گرفـت تـا     ینمؤمنامیرالاز آن شبى که وجود مبارك 
چند روز زمین به لرزه درآمد بطورى که قریش بشدت از آن زمین لـرزه نگـران   

  :شدند و به وحشت افتادند و به یکدیگر گفتند
خدایان بت هاى خود را بر فراز کوه ابوقبیس ببرید تا از آنهـا بخـواهیم ایـن    

  . مسئله را دفع نمایندزلزله را برطرف کنند و این 
وقتى آنها بهمراه بت ها برفراز کوه جمع شدند لرزش آن بیشتر شد بطورى که 
صخره ها و تخته سنگها را به حرکت درآورد و آنها را متالشى ساخت و بتها بـه  
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ما در مقابل این : آنها وقتى این منظره را دیدند گفتند. صورت روى زمین افتادند
بر فراز کـوه آمـد و     اینجا بود که حضرت ابوطالب !مامر عظیم طاقت نداری

اى مردم خداوند تبارك و : در حالى که به اضطراب مردم اهمیتى نمى داد فرمود
تعالى امشب حادثه جدیدى در جهان هستى ایجاد کرده و مخلوقى را خلق کرده 

، امامتش گواه نباشیدکه اگر او را اطاعت نکنید و به والیت او اقرار ننمایید و به 
این لرزه و زلزله آرام نمى گیرد و آنقدر ادامه پیدا مى کند که در سرزمین تهامـه  

  . براى شما مسکنى باقى نماند
  هر چه تو بگویى مى پذیرم حضرت ابوطالـب ، اى ابوطالب: مردم گفتند

الهـى و   :گریه کرد و دستهاى خود را به سوى خداوند بلند کرد و عرضه داشـت 
سیدى اسالک بالمحمدیۀ المحمودة و بالعلویۀ العالیـه و بالفاطمیـۀ البیضـاء و اال    

زلزلـه    با دعاى حضـرت ابوطالـب   )37(تفضلت على تهامه بالرافۀ و الرحمۀ 
آرام گرفت و مردم این دعا را بخاطر خود سپردند و نوشـتند و در همـان زمـان    

یهاى خود مـى خواندنـد در حـالى کـه معـانى و      جاهلیت آن دعا را در گرفتار
  )38(حقیقت آن را نمى دانستند 

  در رحم مادر  تکلم على -26
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حامله شد زیبـایى چهـره     ینمؤمناز هنگامى که فاطمه بنت اسد به امیرال
  :درون مى شنید که مى گفتاش افزوده گشت فاطمه صداى فرزندش را از 

خـدایى جـز   ، به تختم النبوة و بى تختم الوالیۀ، محمد رسول اهللا، ال اله اال اهللا
  با او نبوت و با من والیت ختم مى شود، محمد پیامبر خداست، اهللا نیست
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گاهى حضرت در شکم مادر خود با مردم بیرون سخن مى گفت حتـى روزى  
از درون   جعفر با شـنیدن صـداى علـى   که ، با برادر خود جعفر سخن گفت

  )39(شکم فاطمه بنت اسد بیهوش روى زمین افتاد 

  سقوط بتها در مقابل فاطمه -27
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى فاطمه بنت اسد براى زیارت وارد کعبه شد ناگهان بتها به صورت روى 
م خـود کشـید و خطـاب بـه پسـرش      زمین افتادند فاطمه بنت اسد دست بر شک

  :گفت
پـس  ، اکنون که به دنیا نیامده اى بتها در برابرت سجده مى کنند، نور چشمانم

  !؟چگونه خواهى بود زمانى که بدنیا بیایى
این  :نقل کرد حضرت گفت  فاطمه این ماجرا را براى شوهرش ابوطالب

و  ؛اره او با من سـخن گفـت  فرزند؛ همان کسى است که شیرى در راه طائف درب
روزى در راه طائف شیرى با حضرت ابوطالب روبرو ( .خبر تولد او را به من داد

بحـق خالقـت   : حضـرت ابوطالـب بـه او فرمـود    . شد و در مقابل او تعظیم کرد
  :ماجراى خود را برایم بازگو کن شیر گفت

  )40() !تىتو پدر اسد اهللا و پشتیبان محمد پیامبر خدا و مربى شیر خدا هس

  گفتگوى و تبریک موجودات -28
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
وقتـى  ، چندین ماه که از حمـل مـن مـى گذشـت    : فاطمه بنت اسد مى گوید

شد از نار هر سنگ و کلوخ و درختى که عبور مى   نزدیک بدنیا آمدن على
  :کردم مى شنیدم که به من مى گفتند
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بما خصک اهللا من الفضل و الکرامۀ بحملک باالمام الکریم ، طمههنیئالک یا فا
، که خدایت بـدان اختصـاص داده  ، آنچه از فضل کرامت، اى فاطمه گوارایت باد

  )41(بخاطر آنکه تو حامل امام کریم هستى 

  ابوطالب صبر کن -29
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ثلثـى از شـب    )42(شب جمعه سیزدهم ماه رجب سال سى ام از عام الفیل بود 
گذشته بود که درد حمل بر فاطمه بنت اسد عارض شد حضرت ابوطالـب بـه او   

. احسـاس درد و نـاراحتى دارم   :فاطمـه گفـت   ؟ناراحت به نظر مى آیـى  :گفت
زبان آورد حضرت آن اسمى را که در ذکر آن از گرفتاریها نجات مى یافت را بر 

  :و فاطمه نیز بواسطه گفتن آن ذکر آرام گفت
من مى روم عده اى از زنان آشنایت را بیـاورم تـا در ایـن     :سپس به او گفت

  . موقع شب تو را در والدت فرزندت یارى دهند
  . هر طور صالح مى دانى عمل کن :فاطمه گفت

چـرا   !صبر کن، اى ابوطالب :ناگهان صدایى از گوشه خانه شنیده شد که گفت
  )43(که ولى خدا را دست نجس نباید لمس کند 

  فاطمه بنت اسد و ورود به کعبه -30
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 حضرت ابوطالـب . بار دیگر فاطمه بنت اسد را درد عارض شد، صبح هنگام
یش را دید ناراحت و پریشان از خانه بیرون آمد در راه عده اى از زنان قر 

فاطمه در شدیدترین حال : که علت ناراحتى را از او پرسیدند حضرت پاسخ داد
وضع حمل قرار گرفته است و سپس ابوطالب دست بر صورتش گذاشت در این 

  :رسید و پرسید حال پیامبر 
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  !؟چرا ناراحتى، عمو جان
  . فاطمه بنت اسد در حال وضع حال است: عرض کرد

بر تو باد که بـه  ، اى فاطمه: فاطمه ندایى را شنید که مى گوید، در همین حال
  !خانه خدا بروى

را گرفت و با هم نزد فاطمه آمدنـد و او را    دست ابوطالب پیامبر 
  )44(با خود کنار خانه خدا آوردند 

  جبرئیل و فاطمه بنت اسد -31
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

یعنى پشت آن سـمتى کـه درب در آن   ( فاطمه بنت اسد در قسمت پشت کعبه
ایستاده بود و رو به کعبه دعا مى خواند که ناگهـان پـیش چشـمان همـه     ) است

حاضران دیوار خانه خدا از همان قسمت شکاف برداشت و آنقدر از هم فاصـله  
وارد شود و جبرئیل او را به داخل برد گرفت که فاطمه توانست از شکاف دیوار 

  )45(و دوباره دیوار به هم آمد و او داخل کعبه ماند 

  فاطمه در داخل کعبه -32
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

قدم گذاشتن فاطمه بنت اسد به داخل کعبه چیزى جز دعـوت خداونـد نبـود    
را براى او شکافت و فاطمه  چرا که از در خانه وارد نشد بلکه خالق جهان دیوار
پذیرایى الهـى از ایـن مهمـان    ، را فرا خواند و دوباره دیوار را بست و اینک باید

  . صورت گیرد
آرى این چنین بود که فاطمه بنت اسد بـه داخـل کعبـه چیـزى جـز دعـوت       
خداوند نبود چرا که از در خانه وارد نشد بلکه خالق جهـان دیـوار را بـراى او    
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پذیرایى الهى ، را فرا خواند و دوباره دیوار را بست و اینک باید شکافت و فاطمه
  . از این مهمان صورت گیرد

آرى این چنین بود که فاطمه در آن سه روزى که در درون کعبه ماند از میـوه  
  . )46(ها و غذاى بهشتى برایش آوردند 

  پرستاران فاطمه در کعبه -33
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى فاطمه بنت اسد در درون کعبه قرار گرفت پـنج بـانو نـزد او آمدنـد در     
حالى که لباس همچون حریر سفید بر تن داشتند و عطرى خوش تـر از مشـک   

اینان حوا و ساره و آسیه و مادر موسى بن عمران و . ناب از آنان شنیده مى شد
  ، بودند  مریم مادر عیسى

فرستاده شـدند چـرا     براى کمک در والدت على اینان از طرف خداوند
آنـان رو  ، که نباید زنان ناپاك مکه در والدت چنین مولودى حضور داشته باشند

سالم بـر تـو اى بـانویى کـه از      :السالم علیک ولیۀ اهللا: به فاطمه کردند و گفتند
  اولیاى خدا هستى

بر او نشستند در حالى که هـر  زنان بهشتى برا. فاطمه جواب سالم آنان را داد
  )47(یک ظرف عطرى از نقره در دست داشتند 

    چگونگى تولد على -34
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بر روى سنگ سرخى که در گوشه راست کعبه است بـدنیا آمـد و     على
ال دسـتهاى خـود را   همین که قدم بر زمین گذاشت به سجده افتاد و در همان ح

  :به سوى آسمان بلند کرد و چنین گفت
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و ان علیا و صى محمد رسـول  . اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا و رسول اهللا
شـهادت مـى    :بحمد یختم اهللا النبوة و بى یتم الوصیۀ و انا امیرالمومنین یعنى. اهللا

ى محمد رسول دهم که خدایى جز اهللا نیست و محمد پیامبر خداست و على وص
با محمد نبوت ختم مى شود و با من وصایت کامـل مـى شـود و مـن     . اهللا است
  ین هستممؤمنامیرال

  :سپس فرمود
  )48(. جاء الحق و زهق الباطل حق آمد و باطل رفت

    ناله شیطان در تولد على -35
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به دنیا آمد نـور حضـرت از کعبـه تـا سـینه        آنگاه که امیرالمومنین على
  . آسمان را شکافت و بتهایى که بر روى کعبه نصب شده بود به صورت افتادند

! واى بر بتها و عبادت کنندگانشان از این فرزند :شیطان فریاد بر آورد و گفت
)49(  

  و بانوان بهشتى  على -36
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

به دنیا آمد رو به آن پنج بانوى بهشتى نمود و به آنها سالم و   وقتى على
  :و سپس فرمود :خیر مقدم گفت

بـه  . و اشـده ان محمـدا رسـول اهللا   . اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له
یگانـه  ، شهادت مى دهم که خدایى جز اهللا نیست ؛تختم النبوة و بى تختم الوالیۀ
بـا او  ، و شهادت مى دهم که محمد پیـامبر خداسـت  . است است و شریک ندارد

  نبوت و با من والیت ختم مى شود
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. آنگاه حضرت حوا؛ تازه مولد را از زمین برداشت و در آغوش خود گرفـت 
سـالم بـر    :نگاهى به صورت او انداخت و با بیانى رسا و واضح گفت  على

  !سالم بر تو پسرم :پاسخ گفتحوا ! تو اى مادر
غرق در نعمتهاى خداوند  :چه مى کند؟ گفت  آدم( پدرم: حضرت پرسید

سپس حضـرت مـریم نزدیـک آمـد در     . است و در جوار پروردگار متنعم است
مولود . را از آغوش حوا گرفت  حالى که ظرف عطرى همراهش بود و على

سـالم بـر تـو     :گفت !سالم بر تو خواهرم :کرد و گفتکعبه نگاهى به روى مریم 
خوب است و به تـو سـالم رسـانده     :پرسید عمویم چه مى کند؟ او گفت !برادرم
  . را معطر نمود  آنگاه مریم با عطرى که همراه داشت على. است

را در آغوش گرفت و او را در پارچـه اى کـه     آنگاه حضرت آسیه على
این فرزند پاك و مطهر به دنیا آمـده اسـت حـرارت     :اه داشت پیچید و گفتهمر

آهن به او نمى رسد مگر بر دست مردى که خدا و رسول و مالئکه و آسـمان و  
  . )50(زمین و دریاها او را مبغوض مى دارند و جهنم مشتاق آن مرد است 

  در کعبه  مالقات انبیاء الهى با على -37
  للّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ا

در کعبه پا به عرصه وجود گذاشت پنج تن از انبیـا الهـى     وقتى که على
سـالم  : آنان گفتند. با دیدن آنها حرکتى کرد و خندید  وارد کعبه شدند على

و علـیکم  : بر تو اى ولى خدا و خلیفه پیامبر خدا؛ حضرت در جواب آنها فرمود
  . به هر یک جداگانه سالم کرد سالم و رحمۀ اهللا برکاته و سپسال

حضرت موسـى و حضـرت   ، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، آنها حضرت آدم
بودند که یکى پس از دیگرى نوزاد را گرفته و بوسیدند و زبـان بـه     عیسى

  )51(رفتند  مدح او گشودند و سپس
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  مالئکه الهى در محضر مولود کعبه -38
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به دنیا آمد صـداى    ناگهان پس از اینکه على: فاطمه بنت اسد مى گوید

بال مالئکه را شنیدم و ابرى سفید رنگ را دیدم که تا کنار فرزنـدم آمـد و او را   
  :در این حال شنیدم که ندایى مى گفت. با خود برداشت و به آسمان برد

و خشکى و دریاهاى آن ، نید على بن ابیطالب را در شرق و غرب زمینبگردا
و احکام پیامبران و علوم وصیین و همه اخالق انبیـا و  ، و کوهها و آسمانهاى آن

و آنچه درباره برادرش سید االولـین  ، مرسلین و اوصیا و صدیقین را به او بدهید
بر همـه انبیـا و مرسـلین و    او را . و اآلخرین انجام شده براى او هم انجام دهید

مالئکه مقربین و اهل آسمانها و زمین نشان دهید که ولـى خـداى رب العـالمین    
  . است

کمتر از ساعتى طـول کشـید و او را     رفت و بازگشت على: فاطمه گوید
ناگهان ابرى دیگر را دیدم که به سوى او پایین آمد و ماننـد دفعـه   . باز گرداندند

  :با خود برد و شنیدم ندایى را که مى گفتاول او را 
على بن ابیطالب را نزد همه مخلوقات خدا ببرید و احکام علم و حلم و ورع 
و زهد و تقوا و سخاوت و بلند مرتبگى و نورانیت و تواضع و خشوع و رقـت و  
هیبت و مروت و کرم و مودت و شفاعت و شجاعت و حفظ و دیانت و قناعـت  

  . نصاف و نیکى و همه اخالق انبیا را به او دهیدو فصاحت و عفاف و ا
ناگاه فرزندم را در مقـابلم دیـدم کـه او را در حریـر سـفید      : فاطمه مى گوید

  :بهشتى پیچیده بودند و به من گفتند
او را از چشم بینندگان حفظ کن که ولى رب العـالمین اسـت بـدان کـه وارد     

و امامـت او را تصـدیق کنـد     مگر که والیت او را بپذیرد، بهشت نمى شود کسى
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خوشا به حال آنکه تابع اوست و واى بر کسى که از او روگـردان شـود مثـل او    
چون کشتى نوح است که هر که بر آن سوار شد نجات مى یابد و هـر کـه از آن   

 سپس در گوش علـى : فاطمه مى گوید. باز ماند غرق مى شود و سقوط مى کند
  )52(فهمیدم بعد او را بوسیدند و رفتند مطلبى گفتند که من ن 

  نداى الهى در بدرقه مولود کعبه -39
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فاطمه بنت اسد سه روز در کعبه ماند در آغاز روز چهارم فاطمه آماده بیرون 
او فرزند خود را در آغوش گرفت و برخاست تا خارج شـود  . آمدن از کعبه شد

  :شنید که چنین مى گوید که نداى را
. نام این مولود را على بگذار چرا که من خداى على اعلـى هسـتم  ، اى فاطمه

و او را به ادب خود آموخته ام و امر خـود را  ، من نام او را از نام خود گرفته ام
او در خانـه مـن بـه    . و او را بر غوامض علم خود آگاهى داده ام، به او سپرده ام
و بتهـا را  : اول کسى است که بر فراز خانه من اذان مى گویـد  او. دنیا آمده است

  . مى شکند و آنها را از باالى کعبه به صورت پایین مى اندازد
اوست که مرا به عظمت یاد مى کند و مرا تقـدیس و تمجیـد مـى کنـد و بـه      

  .... اوست اما بعد از حبیب من. یگانگى یاد مى نماید
  )53(مى دارد و او را اطاعت مى کند  خوشا به حال کسى که او را دوست

    حوادث آسمانى در تولد على -40
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و نـور  ، در آسمان نور افشانى شـد ، به دنیا آمد  ینمؤمنآن شبى که امیرال
ان را بـه  دیـدگ ، قریش با دیدن این منظره غیر منتظره. ستارگان چند برابر گردید

تعجب گشودند و مردم هیجان زده از خانه هاى خود بیرون ریختند و با یکدیگر 
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البد امشب در آسمان حادثـه اى روى داده اسـت   : گفتگو مى کردند و مى گفتند
  )54(که این چنین شده است 

  حجت خدا کامل شد -41
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ارد کعبه شد در بین مردم سخن فقط از میهمـان کعبـه   و  وقتى مادر على
ناگـاه آن حضـرت   ، بودند در این انتظـار   بود همه متوجه حضرت ابوطالب

بیرون آمد و در گذرگاهها و بازارهاى مکه به راه افتاد و این اعالم را براى مردم 
  !شدتمت حجۀ اهللا اى مردم حجت خدا کامل ، یا ایها الناس :آورد که

درباره علت نورانى شدن آسمان و ، مردم که از این مطلب چیزى نمى فهمیدند
مى کردند حضرت ابوطالب در جواب آنها مـى   سئوالازدیاد نور ستارگان از او 

  :فرمود
در این شب ولیى از اولیـاى خـدا ظـاهر شـده کـه خـدا       ! بشارت باد شما را

، ختم مى شوند او امام متقـین  صفات نیک را در او کامل نموده و با او جانشینان
و زینـت  ، و باعث غیظ منـافقین ، و ریشه کن کننده مشرکین، و یارى دهنده دین
و ، اوسـت امـام هـدایت   ، و جانشین رسول رب العالمین اسـت ، عبادت کنندگان
او ریشه یقـین و رئـیس   . و نابودکننده شرك، و چراغ تاریکیها، ستاره بلند مرتبه

  دین است
مردمى که در هر محلـه دور  . ر کوچه هاى مکه مى گردیدحضرت تا صبح د

  . )55(او جمع مى شوند این اعالم را از او مى شنیدند 

  سال خیر و برکت -42
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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را شنید در والدت نوزاد بـا    خبر تولد على وقتى که پیامبر اسالم 
  :کعبه فرمود برکت

امشب مولودى بر ایمان به دنیا آمده که خداوند به وسیله او ابواب بسیارى از 
نعمت و رحمت را بر ما باز مى نماید و نیز آن سال را سال خیر و بکرت نامیـد  

)56(  
  سخنان مادر مولود کعبه -43

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بیرون آمد در مقابل چشمان بـه انتظـار    صبح روز چهارم وقتى فاطمه از کعبه

ناگهان دیوار کعبه از همان جـاى قبـل شـکاف برداشـت و از هـم      ، نشسته مردم
مـردم در کمـال   . فاصله گرفت تا حدى که فاطمه توانسـت از آن خـارج شـود   

تعجب ناظر این مطلب عجیب بودند آنها دیدند آن بانوى با عظمت مولود کعبه را 
اد خندان است و با این حال از شکاف دیوار کعبه خارج در آغوش فشرده و نوز
فاطمه رو به مردم کرد و چنـین سـخن آغـاز    ، کند سئوالشد قبل از آنکه کسى 

  . کرد
مـن وارد  ... اى مردم من بر زنانى که قبل از من بوده انـد فضـیلت داده شـدم   

سـه روز  خانه محترم خداوند شدم و در خانه عتیق الهى فرزند به دنیـا آوردم و  
هنگامى کـه  : درون آن ماندم و از میوه ها و غذاهاى بهشت خوردم آنگاه فرمود

  :فرزندم را در آغوش گرفتم و خواستم از کعبه خارج شوم هاتفى ندایم داد
  )57(... اى فاطمه نام این مولود را على بگذار

    تبریک تولد على -44
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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جبرئیل بر من نـازل    هنگام والدت على: مى فرماید پیامبر اسالم 
  :شد و چنین پیام آورد
خداوند على اعلى بر تـو سـالم مـى رسـاند و بـراى والدت      ، اى حبیب خدا

اکنون زمان ظهور نبوت تو و : و مى فرماید: برادرت على به تو تبریک مى گوید
چرا که تـو را بـه   ، حى تو و پرده بردارى از رسالت تو نزدیک شده استاعالم و

کسى که با او کمر تو را . برادرت و وزیرت و دامادت و جانشینت موید داشته ام
  . محکم نمودم و ذکر تو را علنى ساختم

چرا که ، و او را با دست راست در آغوش گیر، اکنون برخیز و استقبال او برو
  )58(ست و شیعیان او پیشانى سفیدان نشانه دار هستند او اصحاب یمین ا

على منى به : فرمود لذا به همین جهت است که در روایتى پیامبر اسالم 
  )59(نسبت على با من مانند نسبت سر من است با بدن من  ؛منزلۀ راسى من بدنى

  در تولد  با على  دیدار پیامبر -45
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

طبق پیام الهى زمـان خـروج     و ابوطالب پیامبر ، قبل از هر کسى
پـس از  . فاطمه را از کعبه مى دانستند لذا قبل از همه کنار کعبـه حاضـر بودنـد   

پـیش   به همـراه پیـامبر     سخنان فاطمه براى مردم حضرت ابوطالب
فاطمه برایشان آنچه که در کعبه اتفاق افتاده بود شـرح داد و فضـیلتى را   . آمدند

و مردمى کـه گـوش مـى    . که خداوند به او و فرزندش ارزانى داشته را بیان کرد
  . کردند غرق در حیرت بودند

بـه پـدر خـود      و در نگاه اول علـى . ل بودبسیار خوشحا  ابوطالب
هـم در    السالم علیک یا ابه و رحمۀ اهللا و برکاته حضـرت ابوطالـب   :گفت
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و علیک السالم یا بنى و رحمۀ اهللا و برکاته و سپس فرزند خود را  :جواب گفت
  . در آغوش گرفت

  تا چشم علـى ، مسرور بود نزدیک آمد در حالى که بشدت پیامبر 
خـود را حرکتـى داد و بـه روى او خندیـد و     ، به آن حضرت افتاد از خوشحالى

مـرا در   :السالم علیک یا رسـول اهللا و رحمـۀ اهللا و برکاتـه و گفـت    : عرض کرد
  !آغوش بگیر

گرفـت او را بوسـید و    پاسخ سالمش را داد و او را در آغـوش  پیامبر 
دست در دست او گذاشت سپس نوزاد کعبه دست راست بر گوش راسـت خـود   

و به یگانگى خداوند عز و جـل و رسـالت پیـامبر     :گذاشت و اذان و اقامه گفت
  )60(شهادت داد  

    توسط على  قرائت کتب انبیاء -46
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

رو به آن حضرت کرد و ، بود در حالى که نوزاد کعبه در آغوش پیامبر 
  ینمـؤمن بخـوان آنگـاه امیرال  : حضرت فرمـود ! ؟یا رسول اهللا بخوانم: پرسید

سینه خود را صاف کرد و شروع به خواندن کتب انبیـاى گذشـته نمـود ابتـدا از     
که به دست پسرش شیث نگهدارى شده بود آغاز کـرد    حف حضرت آدمص

حاضر بود اقرار مـى کـرد کـه      و آنها را چنان خواند که اگر حضرت شیث
و بعـد    سپس صـحف حضـرت نـوح   ، آنها را از او بهتر مى داند  على

  اند و بعد از آن تورات حضرت موسـى را بخو  صحف حضرت ابراهیم
را طورى خوانـد کـه اگـر آن حضـرت       را خواند سپس زبور حضرت داود
و سپس انجیل . زبور را بهتر از او مى داند  حاضر بود اقرار مى کرد که على

  )61(را خواند 
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  نامگذارى نوزاد کعبه -47
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

توسـط    چنانچه در داستان هاى قبلى اشاره شد نامگذارى حضرت على
و مادرش در بیرون مکه انجام شد کـه خداونـد لـوح      درخواست ابوطالب

  . سبزى را از آسمان فرستاد و به این وسیله به نام على نامگذارى شد
سط ابرى براى حضرت ابوطالـب آورده شـده   این لوح سبزى که از آسمان تو

را بهتر بشناسند و از ساعات   بود را در کعبه آویختند تا نسلهاى آینده على
  . اول حیات او مقام عظیمش را درك کنند

این لوح همچنان در خانه خدا بود و کسى جراءت دست زدن بـه آن را پیـدا   
را از جایش برداشت و دیگر کسـى از   نکرد تا زمانى که هشام بن عبدالملک آن
  )62(سرنوشت آن لوح سبز اطالعى پیدا نکرد 

  جلوه اى نورانى بر آسمان -48
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى فاطمـه  : به فاطمه بنت اسد فرمود بدنیا آمد پیامبر   وقتى على
فاطمه رفت و به او خبـر داد  ، این تازه مولود بشارت ده نزد حمزه برو و او را به

 ین علـى مـؤمن وقتى بازگشت مشاهده کـرد کـه نـورى از وجـود مقـدس امیرال     
  . به سوى آسمان باال مى رود 

 تا چشم على. به دیار تازه مولود آمد، فرداى والدت نیز دوباره پیامبر 
 افتاد به حضرت سالم کرد و بـه روى رسـول خـدا     پیامبر  به 

و مانند روز گذشته به من آب گوارا ، خندید و اشاره کرد که مرا در آغوش بگیر
  . بنوشان
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بـه خـدا    :او را در آغوش گرفت آنگاه فاطمه بنت اسـد گفـت   پیامبر 
  . )63(سوگند؛ او را مى شناسد 

  مومنین به وسیله تو رستگار شوند -49
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را در بغـل گـرفتم علـى بـن       مى فرماید وقتى على پیامبر اسالم 
... ر من نازل کـرد ابیطالب شروع به خواندن همان قرآنى نمود که خداوند بعدها ب

ین شروع به خوانـدن  مؤمنسینه را صاف نمود و از اول سوره   ینمؤمنامیرال
  :فرمود  خطاب به على بعد پیامبر  ؛آن سوره 11کرد تا آیه 

و انت دلیلهم و ، تمیرهم من علمک فیمتارون، انت واهللا امیرهم، قد افلحوابک
. بخدا قسم تو امیر آنها هستى. مومنان به وسیله تو رستگار شوند ؛...ک تهیدونب

  . ان توشه مى دهى و آنان استفاده مى برندمؤمناز علوم خود به 
بخـدا  . و بوسیله تو هدایت مى شوند، ان هستىمؤمنبه خدا قسم تو راهنماى 

اداکننده قرضهاى مـن و  تو یاور دین من و . قسم تو جانشین و وزیر و داماد منى
خوشا به حال کسـى  . همسرم دخترم و پدر دو نوه ام و خلیفه من در امتم هستى

و واى بر کسى که عصیان تو را نماید و با ، که تابع تو باشد و تو را دوست بدارد
  . تو دشمنى کند

تـو را  . به خدا قسم دوست نمى دارد تو را مگر سعادتمند و دشمن نمـى دارد 
  )64(مند مگر شقاوت

    ولیمه ابوطالب در تولد على -50
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اعالم عمومى کرد و   حضرت ابوطالب  در روز سوم از والدت على
  . همه در ولیمه پسرم على بیایید :گفت
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قربانى شـد و ولیمـه   براى این سفره سیصد شتر و هزار راءس گاو و گوسفند 
عظیمى به پا شد آنگاه که سفره ها چیده مى شود حضرت ابوطالـب اعـالم کـرد    

هفت بار گرد کعبه طـواف  ، هر کسى براى ولیمه پسرم على مى آید !اى مردم :که
چـرا کـه خداونـد ایـن     ، کند و وقتى وارد خانه من شد بر فرزندم على سالم کند

  فرزند را شرافت خاصى داده است
م نیز طبق دستور آن حضرت طواف مى کردند و سپس بـه خانـه او مـى    مرد

آمدند و بر تازه مولود سالم مى کردند و بر سر سفره ها مى نشستند و از ولیمـه  
  . )65(مولود کعبه تبرك مى جستند 

  پیوسته مظلوم بوده ام -51
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تا به امروز چنین ) از کودکى( یوسته مظلوم بوده اممن پ: مى فرماید  على
  . بوده است

هنگامى را که برادرم عقیل به چشم درد مبتال شد او بـه  ) فراموش نمى کنم( 
  . حکم ضرورت مى بایست دارو مصرف مى کرد

اگر بناست من دارو مصـرف   :اما بهانه مى آورد و تسلیم نمى شد و مى گفت
مرا ) براى خوشایند او( کنم نخست باید على از آن دارو استفاده کند و کسان من

مجبور مى کردند و آن دارو را در چشمان من که هیچ دردى نداشت مى ریختند 
ز هـر کینـه اى کـه قـریش ا     :این بود کـه  اما مظلومیتم بعد از پیامبر ... )66(

پس از ) و جراءت اظهار و یا فرصت ابراز آن را نیافت( رسول خدا بر دل داشت
  ... رحلت آن حضرت همه را بر من آشکار ساخت و تا توانست بر من ستم کرد
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قریش چه از جان من مى خواهد اگر خونى را از آنها ریخته ام به امر خدا و 
دا و رسـول  فرمان رسولش بـوده اسـت آیـا پـاداش کسـى کـه در طاعـت خـ        

  !!امر بوده است باید این چنین داده شود؟ 
  !قریش دنیا را به نام ما خورد و بر گرده ما سوار شد

و مسـمایى بـدین حـد از    ، شگفتا از اسمى بدان پایه و از حرمـت و عظمـت  
  . )67(خوارى و خفت 

  خانواده اى با ایمان -52
  رَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْ

مشـغول نمـاز بـود و     روزى رسول خـدا  : مى فرماید  امام صادق
نیز به آن حضرت اقتداء کرده بود ابوطالب در حالى از کنار آنهـا مـى     على

  . گذشت که پسرش جعفر نیز همراهش بود
پیامبر اسـالم  ( و به عموزاده ات، پسر جانم برو :به جعفر گفت  ابوطالب
  . اقتدا کرد جعفر نیز به رسول خدا ، اقتدا کن) 

  . ابوطالب شاد شد و در حالى که برمى گشت این شعر را مى گفت
  ان علیــــــا جعفــــــرا ثقتــــــى

ــرب       ــان و الکـ ــلم الزمـ ــد مسـ   عنـ

   
  واهللا ال اخــــــذل النبـــــــى و ال 

  یخذلــــه مــــن نبــــى ذوحســــب     

   
  ال تخــذ ال وانصــرا ابــن عمکمــا   

  اخــى ال مــى مــن بیــنهم و ابــى         

   
  و شدت ؛پشت و پناهنده اند به وقت سختى ؛على و جعفر من

  من پیغمبر را خوار و بى کس نمى سازم که فرزندم مرد با همتى است
  )68(... )على و جعفر( شما دست از محمد برندارید
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  از بعثت تا رحلت پیامبر :فصل دوم
  ؟بهترین افراد کیست -53

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  ؟بهترین افراد کیست یا رسول اهللا : کردند سئوال از رسول خدا 
و و با فضیلت تـرین آنهـا   ، و پرهیزگارترین آنها، بهترین آنها: حضرت فرمود

نزدیکترین آنها به بهشت کسى است که به مـن نزدیکتـر بـوده و پرهیزگـارتر و     
  )69(. نزدیکتر به من نیست مگر على بن ابیطالب

  نگین پادشاهى -54
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در شاءن  )70(نقل شده این آیه ، مطابق روایات متواتر که از طریق شیعه و سنى
بعـد از پیـامبر     نازل شده و دلیل والیت و رهبـرى علـى    انمؤمنامیر 
در مسـجد مشـغول نمـاز      است و این آیه هنگامى نازل شد که على 

، بود آنگاه فقیرى به مسجد آمد و از حاضرین در مسـجد تقاضـاى کمـک کـرد    
با انگشت کوچک ، در حال رکوع بود  حضرت على، کسى چیزى به او نداد

  سائل نزدیک آمـد و انگشـتر را از دسـت علـى    ، دست راستش اشاره کرد
انگشـترش را بـه عنـوان    ، به این ترتیب آن حضرت در رکوع نمـاز ، بیرون آورد

و آیه انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنـوا  ، به فقیر داد) صدقه مستحبى( زکات
  الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزکوة و هم راکعون در سـتایش امـام علـى   

  )71(نازل شد 
امـام  ، این انگشتر یکى از مشرکان بنام مروان بن طـوق بـوده  ، در تاریخ آمده

بـر او پیـروز شـد و او را بـه هالکـت رسـانید       ، هنگامى که در جنگ  على
و به حضور رسـول  ، نائم جنگى از دست او بیرون آوردانگشتر او را به عنوان غ
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آن ، از میـان غنـائم    دسـتور داد تـا علـى    پیـامبر  ، آورد خدا 
  . )72(انگشتر را براى خود بردارد 

  برو اى گداى مسکین در خانه على زن
  )73(گدا را ، که نگین پادشاهى دهد که از کرم

    امتیازات شیعیان على -55
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به شیعیان  !اى على: فرمود  به على بن ابیطالب روزى رسول خدا 
  :و یارانت ده امتیاز را بشارت بده

. گشادى قبر -4. با آنهادوستى خدا  -3. ایمان صحیح -2. حالل زادگى -1
دشـمنى خـدا بـا     -7. نترسیدن از فقر و بى نیازى قلب -6. روشنى پل صراط5

همنشینى بـا مـن در    -10. آمرزش گناهان -9. ایمنى از خوره -8. دشمنانشان
  . )74(بهشت 

  حیوانات مسخ شده -56
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـا رسـول اهللا    :پرسـیدم  از پیامبر اسـالم   روزى: مى فرماید  على
  :آنها سیزده حیوان هستند: حیوانات مسخ شده کدامند؟ حضرت فرمود 
کـرم  ، )یـا پرسـتو  ( شب پـره ، سوسمار، مارماهى، میمون، خوك، خرس، فیل
دو حیـوان دریـایى   نـام  ( سـهیل و زهـره  ، خرگوش، عنکبوت، آبى عقرب، سیاه
  . )است

مرد ماءبونى بود که مردهـا را   :علت مسخ اینها چه بود؛ خرس :آنگاه پرسیدم
عده اى نصرانى بودند که از خدا خواستند تـا غـذاى    :به خود مى خواند؛ خوك

آسمانى بر آنها بفرستد و با این که خواسته شان عملى شد بر کفر خود افزودنـد؛  
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وز شنبه بـر خـالف دسـتور دینشـان مـاهى گرفتنـد؛       کسانى بودند که ر :میمون
: سوسـمار  ؛مرد دیوثى بود که همسرش را در اختیار مردم مى گذاشت :مارماهى

بادیه نشینى بود که سر راه حاجیان را مى گرفت و اموالشان را مى ربـود؛ شـب   
 :دزدى بود که خرماهاى مردم را از سر درختان سرقت مى کرد؛ کـرم سـیاه   :پره

مرد بد زبـانى بـود    :عقرب ؛ى بود که میان دوستان جدایى مى انداختسخن چین
زنـى بـود کـه بـه شـوهرش       :آسوده نبود؛ عنکبوت که هیچ کس از نیش زبانش
 :زنى بود که غسل حیض و غیره نمـى کـرد؛ سـهیل    :خیانت کرده بود؛ خرگوش
زنى نصرانى بـود و ایـن زن همـان اسـت کـه       :و زهره ؛گمرك چى بود در یمن

  )75(. ت و ماروت را فریفتهارو

   در معراج پیامبر  على -57
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یا على همانا مـن در سـه جـا    : فرمود  به على روزى رسول خدا 
هنگامى که در معـراجم  . یافتم اسم ترا همراه اسم خود دیدم و با نظر بر آن انس

بر صخره آن یافتم که نوشته بود خـدایى جـز   ، به بیت المقدس رسیدم، به آسمان
کرده ام و بوسـیله   تأئیداو را بوسیله وزیرش ، محمد فرستاده خداست، اهللا نیست

  . وزیرش یارى نموده ام
  على بن ابیطالب :گفت ؟وزیر من کیست :به جبرئیل گفتم

 :هنگامى بود که به سدرة المنتهى رسیدم دیدم بـر آن نوشـته اسـت   و بار دوم 
او را بـه  ، محمد حبیـب مـن اسـت   ، منم خداوند یکتا که معبودى جز من نیست

  )76(کرده ام و بوسیله وزیرش یارى نموده ام  تأئیدبوسیله وزیرش 

  راه بهشت -58
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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آیـا آگاهتـان     اى علـى : فرمـود   به على روزى رسول خدا 
  نسازم که کدامیک از شما در اخالق و روش به من شبیه ترید؟

  بفرمائید یا رسول اهللا ، :عرض کرد  على
نیکوترین  و بردبارترین شما و، خوش اخالق ترین شما: آنگاه حضرت فرمود

آنگـاه  ... و انصاف دهنده ترین شما نسبت بـه خـود  ، شما نسبت به بستگان خود
هر کس صلوات بر من را فراموش :   اى على: اضافه کرد رسول خدا 

  )77(. کند راه بهشت را گم کرده است

   در دامان مهر نبوى  على -59
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه   رسول خـدا  ، آوردند را نزد پیامبر اکرم   موقعى که على
، بـا خبـر کـن     برو حمزه را از والدت علـى : فاطمه فرمود  مادر على

چه کسى علـى را شـیر   ، اگر من بروم یا رسول اهللا  :اطمه بنت اسد گفتف
تو برو من علـى را سـیراب خـواهم کـرد و     : فرمود مى دهد؟ رسول اکرم 

ه فاطمـه  وقتى ک، گذاشت  زبان مبارك خود را در دهان على پیغمبر 
را نظیر کودکان دیگر در میان جامـه اى پیچیـده و     على، بنت اسد برگشت

. را نزدیک رختخواب من بگذارید  گهواره على: فرمود پیغمبر . بست
  على. عهده گرفترا بر   ینمؤمنشخصا تربیت امیرال رسول خدا 

در وقـت خـواب   ، شیر در گلـوى آن حضـرت مـى ریخـت    ، را شستشو مى داد
سـخن مـى     را تکان مى داد و در موقع بیدارى بـا علـى    گهواره على

آن حضرت را براى گردش بـه  ، را به سینه خود مى چسبانید  و على :گفت
رودها و جاده ها مى برد و علوم و اسـرار الهـى را   ، کوهها شکاف، کوههاى مکه

  . به گوش آن بزرگوار مى خواند
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  و ابلیس ملعون  على -60
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مى فرماید روزى در کنار خانه کعبـه نشسـته بـدم پیرمـردى قـد        على
ند که ابروان او بر چشـمانش افتـاده بـود بـا     خمیده را دیدم با موهاى سفید و بل

پیرمـرد نزدیـک شـد و در    ، عصایى بر دست و کالهى قرمز و جامه اى پشـمین 
 :سـپس گفـت  . که بر دیوار کعبه تکیه زده بود نشسـت  حضور رسول خدا 

اى فرستاده خدا آیا مى شود در حق من دعا کنى و از درگاه خـدا بـرایم طلـب    
اعمال تو ، پیرمرد کوشش تو فایده ندارد: فرمود رسول خدا  ؟مغفرت کنى

پیرمـرد بـا   . تباه گشته و درخواست مغفرت در حـق تـو پذیرفتـه نخواهـد شـد     
. از راهى که آمده بـود بازگشـت   سرافکندگى از محضر آن حضرت خارج شد و

 ؟آیـا او را شـناختى    یا على: به من فرمود در این هنگام رسول خدا 
مى فرمایـد بـا     على. او همان ابلیس ملعون است: حضرت فرمود. نه :گفتم

ا او درگیر شـدم و  شنیدن این جمله برخاستم و خود را به آن پیرمرد رساندم و ب
با دستانم گلویش را به سـختى مـى   ، بر زمینش کوفتم و بعد بر سینه اش نشستم

فشردم تا او را هالك کنم در همین حال او مرا به نام صدا زد و از من خواسـت  
فـانى مـن    :آنگـاه گفـت  . که دست از او بردارم و وى را به حال خود رهـا کـم  

مهلـت زنـدگى   ) معلوم( مرا تا روز قیامت ؛نىالمنظرین الى یوم الوقت الملعوم یع
یا على بـه خـدا سـوگند     :داده اند و من تا آن روز زنده خواهم ماند سپس گفت

آن کـس  ) پس این جمله را از من بگیر و نگـه دار ( من تو را بسیار دوست دارم
که در مورد تو به دشمنى و خصومت برخیزد و از تو در دل خـود کینـه داشـته    

ر مشروعیت والدت خود تردید کند و مرا در کار پدر خـود شـریک   باشد باید د
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من از حـرف او خنـده ام گرفـت و رهـایش     : مى فرماید  على... به شمارد
  )78(. ساختم

  صدیق واقعى -61
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در غار حرا ایسـتاده بـودم    مى فرماید روزى در کنار پیامبر   على
حضرت به کوه اشاره فرمـود  ، که ناگهان کوه به لرزه درآمد و تکان سختى خورد

که بر باالى تو جز پیامبر و صدیقى که شاهد اوسـت  ، اى کوه آرام بگیر :و گفت
دیدم که کوه فورا ساکت شد و در جاى : حضرت مى فرماید. کس دیگرى نیست

  )79(. نشان داد د قرار گرفت و اطاعت خود را از رسول خدا خو

  ماءموریتى شبانه -62
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رسـول خـدا   ، در تـاریکى شـبى از شـبهاى ظلمـانى    : مى فرمایـد   على
هـم اینـک   : آنگاه فرمـود ، ا احضار کردکسى را به دنبال من فرستاد و مر 

برو و هر که را بر قله آن یـافتى   )80(شمشیر خود را برگیر و برفراز کوه ابوقبیس 
به راه افتادم و  من طبق فرمان رسول خدا : فرمود  على. هالك گردان

مخوف با چشمانى به سـان  از کوه ابوقبیس باال رفتم ناگهان مردى سیاه چهره و 
اما همین که مرا با نام صدا کرد جلو رفتم و با . کاسه آتش در برابر من ظاهر شد

یک ضربه شمشیر او را دو نیم کردم در این هنگام صداى فریـاد و نالـه بلنـدى    
در بازگشـت هنگـامى کـه بـه     ، شنیدم که از میان خانه هاى مکه برمى خاسـت 

شرفیاب شدم آن حضرت در منزل همسـرش خدیجـه    محضر رسول خدا 
من ماجراى مرد مقتول و فریادهاى همزمان را کـه شـنیده بـودم بـراى آن     ، بود

مى دانى چـه کسـى را     یا على: فرمود پیامبر خدا . حضرت باز گفتم
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تو بـت بـزرگ الت و   : فرمودحضرت . خدا و رسول او آگاه ترند :گفتم ؟کشتى
به خدا سوگند از ایـن پـس هرگـز آن بتهـا پرسـتش و      ، عزى را درهم شکستى

  )81(. نگردند ستایش

  بت شکن آخر -63
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

من . مرا نزد خویش فرا خواند شبى رسول خدا : مى فرماید  على
و از ) آماده باش( همسرش خدیجه نزد او حاضر شدم آنگاه فرمود على در منزل

سپس خود در جلـو حرکـت کـرد و مـن هـم بـه دنبـال آن        . پى من حرکت کن
... حضرت حرکت کردم تا آنى که در دل آن شب به خانـه خـدا کعبـه رسـیدیم    

نگاه خود خم شـد  آ، على از دوش من باال برو: آهسته فرمود رسول خدا 
و من از کتف مبارك او باال رفتم و بر بام کعبه قرار گرفتم و هر چه بت در آنجا 

آنگاه از مسجدالحرام خارج شـدیم و راهـى منـزل خدیجـه     ، بود پایین انداختم
نخسـتین کسـى کـه بتهـا را     : به من فرمود در بازگشت رسول خدا . شدیم

بود و آخرین کسى کـه بتهـا را شکسـت تـو       ابراهیم درهم شکست جد تو
بودى بامداد روز بعد هنگامى که اهل مکه سراغ بتهاى خـود رفتنـد دیدنـد کـه     

آنها با خود این اعمـال  . بتهایشان برخى شکسته و برگشته و بر زمین افتاده است
  )82(... سر نمى زند  و پسر عمویش على از کسى جز محمد 

    قضاوت على -64
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اعراب به کثرت نسل خود خیلى عالقمند بودند و اصرار زیادى مى ورزیدند 
تا در خانواده شان جنس ذکورى باشد لذا روزى سه مرد در طهر واحد بـا زنـى   
هم بستر شدند و این زن پسرى زائید هر سه این مرد ادعا داشتند کـه پـدر ایـن    
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اکـاران بـه مجـازات    پسر هستند هنوز سوره ى مبارکه نور نازل نشده بود تـا زن 
لذا آنها با هم اختالف نزاع داشتند تـا اینکـه خـدمت رسـول خـدا      ، خود برسند
دسـتور    ینمـؤمن امیرال. احاله فرمود  هم این قضاوت را به على 
عـه  ورقه کوچک بنویسند و آن سه ورقه را مثـل قر  3نام این سه مرد را بر : داد

لوله کرد و جلوى بچه بیندازند آن قرعه را که کودك از زمـین برمـى دارد بنـام    
را بـه قضـاوت     ایـن قضـاوت علـى    رسـول اهللا  . پدرش خواهد بود

الحمد اهللا الذى جعل فینا اهل البیت من یقضـى  : تشبیه فرمود  حضرت داود
  )83(. على سنن داوود

  عادل دادگر -65
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

صاحب خر شـکایت خـود   . روى گاوى با شاخ تیز خود شکم خرى را درید
سـخن نگفتـه بـود کـه      عرضه داشت هنوز خـدا   را به رسول خدا 

ابوبکر عقیده اش را اظهار کرد و گفت حیوان زبان بسته اى حیوان زبان بسته ى 
اگـر آن  : فرمـود   ینمؤمنولى امیرال. دیگرى را کشت به کسى مربوط نیست

گاو آزاد بود و به خر حمله آورد و شاخش زده صاحب گاو مسئول این جنایت 
. آزاد گذاشته تا به مال مردم تعدى و تجـاوز کنـد   است زیرا گاو وحشى خود را

ولى اگر آنجایى که گاو بسته بوده و خر بـا پـاى خـود بـه پـیش گـاو رفتـه و        
  . سرانجام کشته شده صاحب گاو گناهى ندارد و از دادن تاوان معاف است

  )84(. قضاوت على کافیست: فرمود رسول اکرم 

    و على  نبى به پیامبرسالم خضر  -66
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در یکى از راههـاى مدینـه عبـور مـى      همراه پیامبر   روزى على
سـالم   جلو آمد و بـر پیـامبر   ... کردند ناگاه مردى بلند قامت و چهارشانه

سالم و رحمت و  :کرد و گفت  کرد و احترام شایانى نمود سپس رو به على
رو کـرد و   آنگاه بـه رسـول خـدا    ، برکات خداوند بر تو اى خلیفه چهارم

. نین اسـت آرى چ: فرمود رسول خدا  ؟آیا این گونه نیست که گفتم :گفت
این چه لقبى : پرسید از پیامبر   آن شخص ناشناس از آنجا رفت على

مـن خلیفـه ام   ، بود که این مرد ناشناس به من داد و تو هم آن را تصدیق کـردى 
و گفـت  همانگونه که ا، حمد و سپاس خدا را: فرمود پیامبر  ؟چهارم هستم

 و دومین خلیفه داود. )85(است   تو خلیفه چهارم هستى زیرا اولین خلیفه آدم
است که خلیفه موسـى    و سومین خلیفه هارون برادر موسى )86(. است 
  :مى فرماید) سوره توبه 3آیه ( و خداوند در )87(شد 

 بر عموم مردم در روز حج اکبـر و این اعالمى است از طرف خدا و رسولش 
  . که خداوند و پیامبرش از مشرکان بى زار است) عید قربان(

اى على ابالغ کننده برائت از مشرکان از جانب خدا و رسولش تـو هسـتى و   
پس تو چهارمین خلیفـه  ... تو وصى و وزیر من مى باشى و دین مرا ادا مى کنى

و سالم کرد آیا مـى دانـى او چـه    مى باشى چنانکه آن شخص با این عنوان بر ت
  کسى بود؟

  )88( 0. بود  او برادرت خضر

  هم نیکو شوهرى است  على -67
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به ام سلمه  رسول خدا ، چون آفتاب غروب کرد: مى فرماید  على
را در حـالى کـه    ام سـلمه فاطمـه   . را نزد او بیـاورد   فرمود که فاطمه
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دانه هاى درشت عـرق از چهـره فاطمـه    ، پیراهنش بر زمین کشیده مى شد آورد
بر زمین مى چکید از حجب و حیا چون نزدیک پدر رسید پاى وى لغزیـد   

دخترم خداوند تو را در دنیا و اختر از لغـزش  : و بر زمین آمد رسول خدا فرمود
همین که در برابر پدر ایستاد حضـرت پـرده از رخسـار منـورش بـر      ، حفظ کند

بـا دخـت    خداوند پیوند تو :گرفت و دست او را در دست شویش گذارد و گفت
 !فاطمـه : آنگاه فرمـود ، فاطمه نیکو همسرى است، على، پیامبر را مبارك گرداند

بـه اتـاق خـود رویـد و منتظـر مـن       : فرمود سپس. على هم نیکو شوهرى است
  )89(... بمانید

  از جنگ جمل خبر مى دهد  رسول خدا -68
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هـر   یا رسول اهللا  :عرض کردم به پیامبر  :هللا بن مسعود گفتعبدا
هـر پیغمبـر را   : گاه از دنیا رحلت کردى چه کسى شما را غسل مى دهد؟ فرمود

: فرمـود  ؟وصى شما کیست عرض کردم یا رسول . وصى او غسل مى دهد
پس از شما چه مدت زنـدگى   یا رسول اهللا  :عرض کردم. ن ابیطالبعلى ب

سى سال همانند یوشع بن نون که وصى حضرت موسى بـود او  : مى کند؟ فرمود
بعد از موسى نیز سى سال زندگى کرد و صفورا همسـر حضـرت موسـى دختـر     

ـ  و بـه امـر پیشـوایى و    شعیب پیامبر بر یوشع بن نون خروج کرد و گفت من از ت
پس یوشع با وى جنگید و به خـوبى بـا وى کـارزار کـرد و     . رهبرى سزاوارترم

  . اسیرش نمود و در حال اسیرى به نیکى با وى رفتار کرد
نیز با وى عایشه مى جنگد و به خوبى با او مى جنگـد و    حضرت على

درباره او نـازل فرمـوده    و خدا، اسیرش مى کند و با وى به نیکى رفتار مى کند
یعنى در خانه هایتان  )90(و قرن فى بیوتکن و ال تبرجن تبرج الجاهلیۀ االولى  :که
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خودآرایى و جلوه گرى نکنید و مقصـود  ، قرار بگیرید و همچون جاهلیت پیشین
  )91(. پروردگار از جاهلیت قدیم در این آیه صفورا دختر شعیب است

  ودتیرهاى مرگ به خطا نمى ر -69
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اشـعار زیـر را در    وصى و جانشین پیامبر اسالم   ان علىمؤمنامیر
  :خواند سوگ جانسوز پیامبر 

  المــوت ال والــد یبقــى و ال ولــدا   

ــرى احــدا       ــى ان الت ــذا الســبیل ال   ه

   
  و لـــم یخلـــد المتـــههـــذا النبـــى 

  لــو خلــد اهللا خلقــا قبلــه خلــدا         

   
ــۀ    ــر خاطئ ــهام غی ــا س ــوت فین   للم

  من فاتـه الیـوم سـهم لـم یفتـه غـدا           

   
مرگ نه پدر و نه فرزند را باقى نمى گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه دارد 

  . تا همه بمیرند
را براى امتش بـاقى نگذاشـت اگـر خداونـد      مرگ حتى پیامبر اسالم 

باقى مى گذاشت او را نیز باقى مى گذاشت نـاگزیر   کسى را قبل از پیامبر 
ما آماج تیرهاى مرگ که خطا نمى روند واقع مى شویم که امروز مورد اصـابت  

  )92(. تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد نمى برد

  الفقارشمشیر ذو -70
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 اسـت در اینکـه آن چـرا ذوالفقـار      ذوالفقار نام شمشـیر معـروف علـى   
و از کجا بدست آمده مطالب مختلفى ) یا صاحب حفره و خالها، صاحب دو سر(

یکى از اقوال آن است که این شمشیر در جنگ بدر از ناحیـه   )93(نقل شده است 
  . رسید  به دست علىدشمن 
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ماجراى آن چنین است نبیه و منبه پسران حجاج سـهمى از مشـرکان سـبک    
را مـى آزردنـد و بـا     سروبى تربیت قریش بودند و همواره پیامبر اسـالم  

گفتار ناپسند خود آن حضرت را سرزنش مى کردند ایـن دو بـا پسـر منبـه کـه      
در سال دوم هجرت در جنگ بدر شرکت کرد و سـرانجام نیـز   عاص نام داشت 

، ذوالفقار که شمشیرى داراى دو سر از فوالد. با تیغ بران آن حضرت کشته شدند
آن شمشیر به دسـت  ، از کشته شدن او نابود در دست عاص بن منبه بود که پس

آن را  آورد و پیـامبر   آن را نزد پیامبر   افتاد و على  على
  )94(بخشید   به على

  واقعى مؤمن -71
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و ، از کنار عده اى که نشسته بودند عبـور مـى کـرد     ینمؤمنروزى امیرال
نشـانه تکبـر در آنهـا مشـهود     ( ودید آنها لباسهاى سفید و گران قیمت پوشـیده  

رنگ صورتشان برافروخته است و خنـده آنهـا بلنـد و زیـاد اسـت و بـا       ) است
سـپس بـه   . انگشت خود هر کس را که از کنارشان رد مى شود مسخره مى کنند

عده دیگر رسید که الغر اندام و رنگ آنها زرد و در هنگام سخن گفتن متواضـع  
ــد ــود خــدمت رســول خــدا  آن حضــرت در حــالى کــه تعجــ. بودن ب کــرده ب
رسید و عرض کرد یا رسول اهللا دو گروه متفاوت را دیدم و هر دو گـروه   

سکوتى کرد  پیامبر اکرم  ؟چیست مؤمنمى دانستند؟ صفت  مؤمنخود را 
یت دارد کـه  بیست خصوصـ  مؤمنفرمود یا على   و در پاسخ حضرت على

  :اگر یکى از آنها در او نباشد ایمانش کامل نیست
. زکات را در وقت خود مى پردازد -2حاضر مى شود ) جماعت( به نماز -1

لباسهاى پاك  -5یتیم را نوازش مى کند  -4. به مستمندان رسیدگى مى کند -3
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به  -8راست مى گوید  -7. کمر به عبادت حق بسته اند -6. و پاکیزه مى پوشند
زاهد شـب و شـیر    -10. در امانت خیانت نمى کند -9. وعده خود وفا مى کند

همسایه  -12. در روز روزه دار و در شب بیدار و عابد هستند -11. روز هستند
... تشییع جنازه مـى کنـد و   -14متواضعانه راه مى روند  -13. را آزار نمى دهد

)95(  
   در نزد پیامبر  منزلت على -72

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
پیـامبر اکـرم   ، بـه خانـه شـوهر رفـت     صبح آن شب کـه فاطمـه زهـرا    

فاطمه جان پدرت فداى تـو بـاد   : ظرفى شیر به خانه آنها برده و فرمودند 
پسر عمویت فدایت : کردند و فرمودند  سپس رو به على، از این شیر بیاشام

  )96(. شود تو هم از این شیر بنوش

   وصیتى از رسول خدا -73
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

: ضمن وصیت خود به من فرمود رسول خدا : فرمود  ینمؤمنامیرال
س که همسر خود را اطاعـت کنـد خداونـد او را بـه رو در آتـش      یا على هر ک

رسـول اکـرم    ؟این اطاعت در چه مـواردى اسـت  : عرض کرد  على. افکند
کسى که به همسر خود اجازه دهد به حمامهاى بیرون از خانه و یا : فرمود 

  )97(. هاى بدن نما بپوشدمجالس عروسى و مجالس نوحه سرایى برود و جامه 

  دعاى مخصوص -74
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آمد و چیزى از آن  نزد پیامبر   على ابن ابیطالب: ابن عباس گوید
یا على به حق آنکه مـرا بـه   : به او فرمود حضرت در خواست کرد پیغمبر 
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پیغمبرى فرستاد سوگند که نزد من هیچ از کم و بیش نیست ولـى تـو را چیـزى    
یا محمد ایـن هدیـه اى    :مى آموزم که دوست من جبرئیل براى من آورد و گفت

است از نرد خداى عزوجل که تو را بـا آن گرامـى داشـته و بـه هـیچ کـس از       
هدیه را نداده است و آن نوزده جمله است که هر دلسـوخته  پیغمبران پیشین این 

و هر مصیبت زده و هر اندوهناك و هر غمناك و هر کسـى کـه در خطـر دزد و    
سوزى باشد آنها را بخواند و هر بنده اى که از پادشاهى بترسد آن کلمـات   آتش

ـ   ه را بگوید خداوند براى او وسیله رهایى فراهم سازد و آن نوزده جمله اسـت ک
بـر پیشـانى    چهار جمله آن بر پیشانى اسرافیل نوشته شـده و چهـار جملـه اش   

میکائیل و چهار جمله آن بر گرداگـرد عـرش و چهـار جملـه اش بـر پیشـانى       
 علـى . جبرئیل و سه کلمه آن در جائى که خدا خواسته است نوشته شـده اسـت  

بگـو یـا   : ت فرمـود حضر ؟یا رسول اهللا چگونه آنها را بخوانیم: عرض کرد 
عماد من ال عماد له و یا کریم العفو و یا حسن البالء و یا عظیم الرجاء و یا عون 
الضعفاء و یا منقذ الغرقى و یا منجى الهلکى یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل 
انت الذى سجد لک سواد اللیل و نورالنهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوى 

یا اهللا یا اهللا یا اهللا انت وحدك ال شـریک لـک آنگـاه مـى     الماء و خفیف الشجر 
با من چنین و چنان کن که بطور مسلم از جاى خود بر نخیزى تـا  ! گویى بارالها

  )98(. اینکه دعاى تو مستجاب شود

  حضور شخصى بزرگ -75
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سـجد مـى رفـت و پـاى منبـر      به م، در دوران هفت سالگى  امام حسن
از آن حضرت مى شنید به ، و آنچه در مورد وحى، مى نشست رسول خدا 

به این ترتیب که ( نقل مى کرد منزل باز مى گشت و براى مادر فاطمه زهرا 
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همچون یک خطیب روى متکائى مى نشست و سخنرانى مى نمـود و در ضـمن   
  حضـرت علـى  ) فرا گرفته بود بیان مى کرد چه از پیامبر سخنرانى آن

سخن مى گفت در مى یافت کـه   هر گاه وارد منزل مى شد و با فاطمه زهرا 
آنچه از آیات قرآن نازل شده اطالع دارد از او پرسید با اینکه شـما   فاطمه 

در مسـجد بیـان کـرده آگـاه      در منزل هستید چگونه به آنچه کـه پیـامبر   
جریان را به عرض رساند کـه ایـن آگـاهى از ناحیـه      فاطمه زهرا ! ؟هستى

در منـزل مخفـى     روزى علـى . قال مى یابـد به من انت  فرزندت حسن
وارد منزل شـد و طبـق   ، وحى الهى را شنیده بود، که در مسجد  حسن، شده

، ولـى لکنـت زبـان پیـدا کـرد     ، تا به سخنرانى بپـردازد ، بر متکا نشست، معمول
، تعجـب مکـن   :به مادر عرض کـرد   حسن! تعجب نمود حضرت زهرا 

بـاز  ، سخن مرا مى شنود و استماع او مرا از بیان مطلـب ، چرا که شخص بزرگى
  . داشته است

حسن ع را بوسید ، از مخفیگاه خارج شد و فرزندش  در این هنگام على
)99(  

  انوار رحمت خداوندیم -76
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
را گرفتـه و    دست علـى  روزى رسول خدا : ابن عباس مى گوید
اى گروه انصـار و اى گـروه بنـى هاشـم اى کـروه بنـى        :بیرون آمد و مى گفت
من در جزء چهـار نفـر از افـراد    ، هان، من رسول خدایم، عبدالمطلب من محمدم

رحمت بر آن تابیده بـود آفریـده شـدیم     خانواده ام هستم که از سرشتى که انوار
اینانند که با تـن در   یا رسول اهللا  :کسى گفت. من و على و حمزه و جعفر
همانا آن روز ، مادرت به عزایت بنشیند: حضرت فرمود. روز قیامت سوار هستند

، یغمبربجز چهار کس هرگز کسى سواره نباشد جز من و على و فاطمه و صالح پ
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اما من سوار بر براقم و اما دخترم فاطمه بر شترى از اشتران بهشتى که لجـامش  
از یاقوت است و دو جامه سبز بر روى آن انداخته شده میان بهشت و دوزخ مى 
ایستد آن روز مردم شدیدا عرق مى کنند پس بادى از جانب عرش وزیدن گیرد 

و صدیقین مى گویند این بجـز   که عرق مردم را خشک کند فرشتگان و پیغمبران
فرشته مقرب و یا پیغمبرى مرسل نباید باشد پس آواز دهنده اى خبـر دهـد کـه    

اسـت    این نه فرشته مقرب است و نه پیغمبر و مرسل بلکه على بن ابیطالب
  )100(. که برادر رسول خداست در دنیا و آخرت

  آن شب خطرناك -77
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

گروهى از قریش و اشراف مکه از قبایل مختلف در محل تشـکیل جلسـات   
مشورتى بزرگان مکه به نام دارالندة جمع شدند تا درباره خطـرى کـه از ناحیـه    

در اثناء راه پیر مرد خوش ظاهرى . آنها را تهدید مى کرد بیندیشند پیامبر 
 :گفـت  ؟کیسـتى : در واقع همان شیطان بود از او پرسیدند به آنها برخورد کرد که
جلسه تشکیل یافت و درباره اینکه چگونـه پیـامبر خـدا    . پیرمردى از اهل نجد

را به عنوان مانعى از سر راه بردارند گفتگو مى کردند یکى گفـت او را از   
یرمرد گفت این هـم درسـت   پ، میان خون بیرون کنید تا از دست او راحت شوید

نیست زیرا اگر این کار را انجام دهید به سراغ قبایل دیگر عـرب مـى رود و بـا    
ابوجهل که تا آن وقت ساکت بود به سـخن  ، گفتار شیرینش در آنها نفوذ مى کند

آمد و گفت به نظر من از هر قبیله اى یک جوان شجاع و شمشیر زن را انتخاب 
حمله کننـد و او   ه طور دسته جمعى به محمد کنید تا در فرصتى مناسب ب

را بکشند این طور خون او در بین همه قبایل پخش مى شود و بنى هاشـم نمـى   
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بـه خـداى    :پیرمرد نجدى خوشحال شد و گفت، تواند به خونخواهى او قیام کند
   .راءى صحیح همین است نتیجتا همه ى با این تصمیم موافقت کردند

، تا شب را در بستر خـود نخوابـد   :گفت جبرئیل فرود آمد و به پیامبر 
در   شبانه به سوى غار ثور حرکت کرد و سفارش نمـود علـى   پیامبر 

را تحت نظر داشتند متوجه عـدم   بستر او بخوابد تا کسانى که خانه پیامبر 
سـاله بـود در بسـتر     23که در آن موقع جوانى   على. حضور پیامبر نگردند

جوانـان قبائـل مختلـف    ، خوابید هنگامى که صبح شد و طبق نقشه پیامبر 
 را در بسـتر پیـامبر     علـى ، به خانه ریختنـد  جهت قتل پیامبر 

نمـى  : فرمـود   حضـرت امیـر   ؟کجاست صدا زدند پس محمد ، دیدند
از گـرداب مـرگ    پیـامبر  ،   لذا با این جانفشانى حضرت علـى . دانم

  )101(. نجات یافت

   ر پیامبرصاحب س -78
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 مرا براى احضار على از ابوذر غفارى روایت شده است که رسول خدا 
آمـدم و او را صـدا     به خانه آن حضرت فرستاد من به در خانه علـى  

  . نگفتزدم ولى کسى جواب 
من تعجب کردم موقعى که دیدم آسیاى دستى در خانه آن حضرت خودبخود 

را صدا کـردم و    من على. مى گردد بدون اینکه کسى او را به گردش آورد
با او آهسته سـخنى گفـت    پیغمبر . آمد آن حضرت نزد رسول خدا 

عرض کـردم جـاى تعجـب اسـت از      میدم آنگاه به رسول خدا که من نفه
بدون اینکـه کسـى آن را بـه    ، خودبخود مى گردد  آسیابى که در خانه على

خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمه : فرمود رسول خدا . حرکت در آورد
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و یقین پر ساخته و البته خدا از ضعف بدنى او آگاه اسـت و او   را از ایمان 
آیا نمى دانى که خداوند را فرشتگانى است کـه  . را در کارهایش کمک مى نماید
  )102(. گمارده است آنها را براى کمک به آل محمد 

  ؟حبل اهللا کیست -79
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 رسـول خـدا   ، در مسجد میان اصحاب نشسته بود زى پیامبر رو
فرمود اکنون کسى را در وارد مى شود که اهل بهشت است پـس از چنـد لحظـه    
مرد بلند قامتى که به اهالى مصر شبیه بود وارد شد و عرض کـرد یـا رسـول اهللا    

واعتصمو بحبل اهللا جمعیا و ال تفرقوا مقصود از : اینکه خداوند مى فرماید 
اشاره نمود و فرمود   حضرت با دست مبارك خود به على ؟حبل اهللا کیست

این است حبل اهللا هر که بدین شخص تمسک جوید در دنیـا و آخـرت گمـرده    
  )103(. و از مسجد خارج شد را بغل نمود و بوسید  نگردد آن مرد على

  مانند سوره توحید است  عظمت على -80
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به برخى از کسانى که در لشکر اسالم بـه همراهـى علـى     رسول اکرم 
 یعنى علـى  و فرمانده خود امیر: به جنگ ذات السالسل رفته بودند فرمود 
  را چگونه دیدید؟ 

جز آنکه در تمام نمازها کـه  ، چیزى غیر از خوبى از او ندیدیم: عرض کردند
را مـى خوانـد رسـول خـدا     ) قل هو اهللا احد( ما پشت سر او مى خواندیم سوره

به نزد پیامبر   لىچون ع. من این مطب را از او خواهم پرسید: فرمود 
یا على چرا در تمام نمازهایى که بـا ایشـان   : آمد آن حضرت به او فرمود 

عرض کرد اى رسول خـدا   ؟خواندى جز سوره اخالص سوره دیگرى نخواندى
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ز تو را دوسـت  براستى که خدا نی: فرمود پیامبر . این سوره را دوست دارم
اى على اگر من نمى : دارد چنانچه تو سوره توحید را دوست دارى سپس فرمود

 ترسیدم از اینکه گروههایى از مسلمانان درباره تو بگویند آنچـه را کـه نصـارى   
) اینکه او را خدا یا پسر خدا خواندنـد ( درباره عیسى بن مریم گفتند) مسیحیان(

به هیچ گروهى از مردم نگـذرى جـز آنکـه     امروز سخنى درباره تو مى گفتم که
  )104(. بردارند) براى تبرك و تیمن( خاك زیر پایت را

    والیت على -81
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ حضرت امیر  پیغمبر اکرم  وارد شـد در حـالى کـه آثـار       انمؤمن
سـبب    حضـرت علـى  ، صورت نازنینش آشکار بود سرور و خوشحالى در

خداوند متعال به من بشارت داد که شـیعیان علـى   : حضرت فرمودند. آنرا پرسید
 حضـرت علـى  ، چه عاصى و چه مطیع آخراالمـر در بهشـت جـایگزین شـوند    

خداوندا نصف  :به مجرد شنیدن این کالم سجده شکر به عمل آورده و گفت 
و امـام   در این لحظـه حضـرت زهـرا    . ات خود را به شیعیانم بخشیدمحسن

پروردگـارا مـا هـم    : هر یک به ترتیب عـرض کردنـد    حسن و امام حسین
ـ نصف ثوابهایمان را به شـیعیان امیر  رسـول اکـرم   . بخشـیدیم   ان علـى مؤمن

نصف حسنات و ثوابهایم را به شیعیان حضرت علـى   خداوندا منهم :گفت 
دادم در این وقت بود که وحى از طرف خداوند رسید کـه شـما از     مرتضى

  )105(. منهم گناهان همه شیعیان على را آمرزیدم، من کریم تر نیستید

  عیب پوشى و ستار العیوبى -82
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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با جمعى از اصحاب خود نشسـته   در خبر آمده است که روزى پیغمبر 
  :رسید و عرض کرد بودند ناگه شخصى خدمت پیامبر 

  . یا رسول اهللا در فالن خانه مردى و زنى به فساد مشغولند
باید بررسى کنم و آنهـا را بخـواهم ببیـنم     این خبر تو را: فرمود پیامبر 

  ؟مطلب چیست
لیکن پیـامبر  ، چند تن از صحابه که آنجا بودند اجازه احضار آنها را خواستند

خدمت   هیچ یک از آنان را اجازه نداند تا اینکه حضرت على اسالم 
  :فرمود  به على ه پیامبر رسید آنگا پیامبر 

  یا على تو برو و ببین این ماجرا که مى گویند راست است یا نه
آنگاه چشمان خود را بر هم ، آمد تا رسید به در خانه  ین علىمؤمنامیرال

گردیـد و  گذاشت و وارد خانه شد و دست بر دیوار داشت تا وقتى که گرد خانه 
یـا رسـول اهللا   : رسـید عـرض کـرد    بیرون آمد چون خدمت پیامبر اسالم 

  . من گرد آن خانه گشتم ولى هیچ کس را آنجا ندیم 
نمى خواهد آن دو را   به نور نبوت مطلب را یافت که على پیامبر 

  :رسوا نماید لذا فرمود
  . یا على تو جوانمرد این امتى :یا على انت فتى هذه االمه یعنى

  اصبحت زیرا بـک یـا شـحنه النجـف    

)106(بهر نثار مرقد تو نقد جـان بکـف        
  

   
  پاسخ مهربانى هاى فاطمه بنت است -83

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
او  هنگامى که مادرم از دنیا رفت رسول خدا ، فرمود  ینمؤمنامیرال

. را در پیراهن خود کفن کرد و بر او نماز گزارد و بر او هفتاد مرتبه تکبیـر گفـت  
آنگاه وارد قبر شد و بر در و دیوار و اطراف قبر دسـت مـى کشـید گـویى مـى      
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و در حـالى کـه بـه     سپس از قبر خارج شد. خواست قبر را فراختر و آماده کند
کرد تا بر مادرم سـخت نگیـرد وقتـى از کـار      شدت مى گریست به قبر سفارش

اى رسـول  : خاك سپارى فارغ شد و رفت عمر بن خطاب از آن حضرت پرسید
. خدا دیدم شما درباره این زن طورى رفتار کردید که پیش از این سابقه نداشـت 

مر این زن پس از مادرم که مرا زایید مادر دیگـر مـن   اى ع: فرمود پیامبر 
جبرئیل از سوى خداوند برایم خبر آورده که او اهل بهشت اسـت و خـداى   . بود

فاطمه بنـت  ، تعالى هفتاد هزار فرشته را ماءمور کر تا بر جنازه اش نماز بگزارند
انسـانها در روز قیامـت    :شنیده بود که فرمـوده  اسد روزى از قول پیامبر 

  واى از اى رسوایى: عرض کرد به پیامبر  عریان محشور مى شوند پس
من از خدا مى خواهم تا تو را پوشیده برانگیزد و باز زمانى : پیامبر بدو فرمود

. واى از ناتوانى :گفت. سخن مى فرمود شنید که از عذاب قبر که از پیامبر 
فاطمـه  . از خدا مى خواهم تا عذاب قبر را بر تو آسان کند: فرمود پیامبر 

در صـحنه   همچنان همگام با پیامبر   بنت اسد پس از مرگ ابوطالب
 ه در مدینه بـا پیـامبر اسـالم    هاى گوناگون حضور داشت و او زنى بود ک

  . تجدید بیعت کرد
  جــان بــه فــداى مــژه بســته ات    

)107(من على ام حیـدر دل خسـته ات        
  

   
  قطب هستى -84

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
عظیمـى  زلزلـه  ، در شب تولد نور پاك فاطمه : فرمود  حضرت على

در مکه اتفاق افتاد و سنگهاى بزرگى از کوه ابوقبیس جـدا شـد و بـر زمینهـاى     
پست و بلند مى غلطیدند و آن قدر این زلزله ادامه داشت که ابوطالب بر بـاالى  

  :کرد بلندى رفت و به خداوند عرض



62 

 

الهى و سیدى اسالک بالمحمدیه المحمودیـۀ و بالعلویـۀ العالیـۀ و باالفاطمیـۀ     
  . اال تفضلت على اهل التهامۀ بالرحمۀ و الرافتهالبیضاء 

و  بدین ترتیب ابوطالب در پیشگاه خداوند به سـاحت مقـدس پیـامبر    
توسل جست از برکت نام ایشان همان لحظه زمین مکه  و فاطمه   على

  )108(. آرام شد

  زنى جاسوس و خبررسان -85
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

زنى به نام ساره که وابسته به یکى از قبائل مکه بود از مکه به مدینه خـدمت  
آیا مسلمان شده اى و به اینجا : به او فرمود پیامبر . آمد رسول خدا 
نـه   :گفـت . هاجرت آمده اىبه عنوان م: حضرت فرمود. عرض کرد نه ؟آمده اى
شما اصل و عشیره ما بودیـد و سرپرسـتان مـا     :گفت. پس چرا آمده اى: فرمود

همه رفتند و من شدیدا محتاج شدم آدم نزد شما تا عطایى به من بکنید حضرت 
چون قبال این زن براى جوانهـا خواننـدگى   ( پس جوانان مکه چه شدند؟: فرمود
. در هیچ کس از من تقاضاى خوانندگى نکردبعد از جنگ ب: عرض کرد) مى کرد

حضرت به فرزندان عبدالمطلب دستور داد لباس و مرکب و خرج راه به او دادند 
آماده فـتح مکـه مـى شـد در همـین حـال        و این در حالى بود که پیامبر 

ـ . حاطب ابن ابى بلتعه که از مسلمانان معروف و مجاهدان جنـگ بـدر بـود    زد ن
دینار پـول و   10ساره آمد و نامه اى به او بداد و گفت آن را به اهل مکه بده و 

یک قواره پارچه نیز به او داد در نامه او اسرار و اطالعات مربوط به جبه پیامبر 
. ساره نامه را بر داشته به قصد مکـه حرکـت کـرد   . مبنى بر فتح مکه بود 

  على رسول خدا . رساند جبرئیل این ماجرا را به اطالع پیامبر 
و عمار و عمر و زبیر و طلحه و مقداد و ابومرثد را فرمان داد تا نامه را سریعا از 
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ــدا     ــول خ ــه رس ــانى ک ــان مک ــد و در هم ــت کردن ــا حرک ــد آنه آن زن بگیرن
فرمود بود به ساره رسیدند آنها نامه را از او خواستند او سوگند یاد کـرد   

  . نامه اى نزد من نیست اثاث سفر او را تفتیش کردند چیزى نیافتند
نه : مخالفت کرد و فرمود  لذا همگى تصمیم گرفتند که برگردند ولى على

به ما دروغ گفته و نه ما دروغ مى گـوییم آنگـاه شمشـیر خـود را      پیامبر 
نامه را بیرون بیاور و گرنه بخدا سوگند گردنت را مى زنم سـاره  : کشید و فرمود

وقتى مساءله را جدى یافت نامه را که در میان گیسوانش پنهان کرده بود بیـرون  
آنگـاه حضـرت حاطـب را    . آورنـد  آورد و آنها نامـه را خـدمت پیـامبر    

پیـامبر  . خواست و از او توضیح خواست او نیز علت ایـن عمـل خـود را گفـت    
  )109(. او را بخشید 

    ینمؤمنابوتراب افتخار امیرال -86
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هر گاه وى را بدین . بود  ینمؤمنلکنیه ابوتراب محبوبترین کنیه براى امیرا
  کنیه ابوتراب زمانى به علـى . کنیه مى خواندند خشنود و شادمان مى گشت

  اما جریانى که باعـث شـد امـام علـى    . عطا شد که هنوز ازدواج نکرده بود
دریافت کند اینگونه است که عمار یاسـر نقـل    عنوان ابوتراب را از پیامبر 

  :کرده است
این غزوه در ماه جمادى االخـر کـه   ( من و على بن ابیطالب در جنگ عشیره

گذشته بود رخ داد و این جنـگ قبـل از جنـگ     ماه از هجرت پیامبر  16
هللا صلىبا هم بودیم هنگامى که رسول خـدا  ) . بدر بود سلم وآله عليه ا در آنجـا   و

فرود آمد و موضع رفت گروهى از طایفه بنى مـدلج را دیـدیم کـه در چشـمه و     
اى ابوالیقظـان   :به من گفـت   على بن ابیطالب. نخلستان خود مشغول کارند
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اگر بخواهى مـى   :مى آیى نزد این قوم برویم و ببینیم چگونه کار مى کنند؟ گفتم
و ساعتى کارهایشان را تماشا نمودیم آنگـاه خوابمـان    نزد آنان رفتیم رویم پس

بـه خـدا   . گرفت رفتیم در بین نخلهاى کوچک روى خاکهاى نرم آنجا خوابیدیم
او با پاهایش ما را حرکـت   جز رسول خدا . سوگند کسى ما را بیدار نکرد

ودیم در آن روز رسل در حالى که خاك آلود ب) ما از خواب بیدار شدیم( مى داد
مالک یا ابا  :را خاك آلود دید به او گفت  چون على بن ابیطالب خدا 
سـپس  ) ؟چرا تو چنین خاك آلوده شده اى( ؟اى ابوتراب، تو را چه شده ؟تراب
ى اى آر، آیا شما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبخت ترین مردم اند؟ گفتیم: فرمود

قوم ثمود که ناقه صالح را پـى  ، یک مردك سرخ روى: فرمود رسول خدا 
 و دسـتش را بـر پیشـانى علـى    ( کرد و دیگر آن که به اینجاى توضربت مى زند

تا اینکه این از خـون  : :و گفت :را گفت  آن گاه محاسن على) گذاشت 
  )110(. آن تر شود

قضیه فوق بگونـه اى   113ص ، 3البته در کتاب مناقب ابن شهر آشوب ج ... 
  . دیگر نقل گردیده است
در نخلسـتانهاى مدینـه دنبـال     روزى رسول خدا : این گونه مى گویند

مشغول کار است   مى گشت تا اینکه رسید به باغى و دید و على  على
مردم را سرزنش : گرد و غبار سر و روى او را گرفته است خطاب به او فرمود و

سید حیـدر   61نمى کنم در اینکه به تو ابوتراب بگویند و در امتاع االسماع ص 
  :حلى گوید

و ، او را ابـوتراب نامیـد   به دنیا آمد رسول خدا   هنگامى که على
از عبـداهللا بـن    :سند خود از عباة بن ربعى نقل کرده که او گفـت شیخ صدوق به 

چـون   :را ابوتراب نامید؟ گفـت   على عباس پرسیدم چرا رسول خدا 
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صاحب زمین و حجت خدا بـر اهـل آن    پس از رسول خدا   که على
: فرمـود  زمین به واسطه اوست همانـا رسـول خـدا    است و بقا و آرامش 

هنگامى که روز قیامت فرا رسد و شخص کافران ببیند خداوند تبـارك و عـالى   
اى کـاش خـاك   : مى گوید، مهیا نموده است  چه پاداشى براى شیعیان على

همان گفتـار خداونـد اسـت در    بودم و این   اى کاش شعیه على :بودم یعنى
  . و یقول الکافر ما لیتنى کنت ترابا: قرآن کریم که مى فرماید

  مگر خودت یا فردى مثل خودت -87
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
آن را  نـازل شـد ابتـدا پیـامبر اسـالم      ) توبـه ( هنگامى که سوره برائت

بوسیله ابوبکر به سوى اهل مکه فرستاد تا براى مردم سوره و را قرائت و ابـالغ  
الیبلغها اال انت او رجل منـک آن را  : کند ولیکن جبرئیل نازل شد و عرض کرد

را خواسـت و    هیچ کس نرساند مگر خودت یا مثل خـودت پیـامبر علـى   
من ابالغ مى کنم یـا رسـول    :گفت  على. این سوره را تو باید ببرى: فرمود

  . اهللا 
برو که خدا زبان تـو را ثابـت مـى دارد و قلـب تـو را      : فرمود پیامبر 

  . هدایت مى کند
ابوبکر . در میانه راه خود را به ابوبکر رسانید و نامه را از او گرفت  على

آى درباره من آیه اى : عرض کرد زون و ناراحت بازگشت و به پیامبر مح
نه بلکه من ماءمور شـدم  : نازل شده که از این ماءموریت مرا عزل کردید؟ فرمود

  )111(. که یا خود آن را ابالغ نمایم یا مردى از خاندانم آن را ابالغ کند

  حامى بى بدیل دین -88
  للّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ا
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دسـتور   پیـامبر  ، در جنگ احد شصت و یک زخم برداشت  على
چیـزى  . داد تا ام سلمه وام عطیـه بـه معالجـه جراحـات آن حضـرت بپردازنـد      

نـد کـه   رسـیده و عـرض کرد   نگذشت که آنها با نگرانى به خدمت پیامبر 
طورى است که ما هر زخمى را مى بندیم دیگرى بـاز مـى     وضع بدن على

. شود و زخمهاى تن او آنچنان زیاد و خطرناك است که ما از حیات او نگـرانیم 
وارد   با جمعى از مسلمانان بعنوان عیادت به منزل على پیامبر اسالم 

با دسـت   شدند در حالى که بدن او یک پارچه زخم و جراحت بود پیامبر 
کسى که در راه خدا این چنین : مبارك خود بدن او را مسح مى کرد و مى فرمود

ببیند آخرین درجه مسئولیت خود را انجـام داده اسـت و زخمهـایى کـه پیـامبر      
در این هنگام   على. روى آنها مى کشید بزودى التیام یم یافتدست  
  )112(. الحمداهللا که با این همه فرار نکردم و پشت به دشمن ننمودم :گفت

  نگین پادشاهى -89
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در مسـجد   روزى از روزهاى با رسـول خـدا   : ابوذر غفارى مى گوید

نماز مى خواندم سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى کمک کرد ولى کسـى  
خدایا تو شاهد  :سائل دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت. چیزى به او نداد

باش که من در مسجد رسول تو تقاضاى کمک کردم ولى کسى جواب مساعد به 
در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست که   من نداد در همین حال على
سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت ، راست خود به او اشاره کرد

که در حال نماز این جریان را مشاهده کـرد هنگـامى    پیامبر . بیرون آورد
ا که از نماز فارغ شد سر به سوى آسمان بلند کرد و چنین عـرض کـرد خداونـد   

برادرم موسى از تو تقاضا کرد که سینه او را وسیع گردانى و کارها را بر و آسان 
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و گره از زبان او بگشائى تا مردم گفتارش را درك کنند و نیـز درخواسـت کـرد    
هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهى و بـه وسـیله او نیـرویش را    

من محمـد پیـامبر و برگزیـده    خداوندا . شریک سازى زیاد کنى و در کارهایش
 توام سینه مرا گشاده کـن و کارهـا را بـر مـن آسـان سـاز و از خانـدانم علـى        

هنوز دعاى  :ابوذر گفت. را وزیر من گردان تا بوسیله او پشتم محکم گردد 
 :گفـت  پایان نیافته بود که جبرئیل نـازل شـد و بـه پیـامبر      پیامبر 
گفت بخوان انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا  :پیامبر گفت چه بخوانم، بخوان

  )113(الذین یقیمون الصالة و یؤ تون الزکاة و هم راکعون 

  امتیاز و اخالص برتر -90
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کردنـد و در ایـن بـاره     روزى شیبه و عباس هر کدام بر دیگرى افتخـار مـى  
بـه چـه چیـزى    : از کنار آنان گذشت و پرسید  مشغول سخن بودند که على
امتیازى به من داده شـده کـه احـدى نـدارد و آن      :افتخار مى کنید؟ عباس گفت

من تعمیر کننده مسـجدالحرام و   :مسئله آب دادن به حجاج خدا است شیبه گفت
با اینکه از شما حیا مى کنم باید بگویم که  :گفت  على. کلید دار کعبه هستم

آنها پرسیدند کـدام افتخـار؟ حضـرت    . من داراى افتخارى هستم که شما ندارید
آوردیـد   من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خـدا و پیـامبر   : فرمود

آیـا نمـى    :آمد و گفت عباس خشمگین شد و برخاست و به سراغ پیامبر 
را صدا   فرمود على ؟ پیامبر :بینى على چگونه با من سخن مى گوید

 آمـد پیـامبر پیـامبر     هنگامى که به خدمت پیـامبر    على. کنید
اى : عـرض کـرد    علـى  ؟چرا اینگونه با عمویت عباس سخن گفتى: فرمود
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رسول خدا اگر من او را ناراحت ساختم بیان حقیقتى بوده که در برابر گفتار حق 
  )114(. مى خواهد ناراحت شود و هر کس مى خواهد خشنود گردد هر کس

  شقى ترین انسانها -91
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سنگدل ترین افراد اقوام نخسـتین کـه   : فرمود  به على پیامبر اکرم 
آن کسى که ناقه قوم ثمـود را بـه هالکـت    : در پاسخ عرض کرد  بود؟ على

یـر  اینک بگو شقى ترین افراد اقـوام اخ . راست گفتى: فرمود رساند پیامبر 
: حضرت فرمود نمى دانم اى رسول خدا  :گفت  على ؟چه کسى است

و اشاره به قسمت بـاالى  ( کسى که شمشیر را بر این نقطه از سر تو وارد مى کند
  )115(. )پیشانى آن حضرت کرد

  سد ابواب -92
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

امر شد که تمام درهایى کـه از خانـه    به پیامبر اسالم  از جانب خداوند
لذا پیـامبر    مسلمین به مسجد منتهى مى شود مسدود کند جز در خانه على

 دستور داد تمام در خانه هایى که به داخـل مسـجد پیـامبر     اسالم 
بسـته شـود ایـن امـر بـراى بعضـى از         شوده مى شد به جز خانـه علـى  گ

از این کار گله کرد که  مسلمانان گران آمد تا آنجا که حمزه عموى پیامبر 
را بسـتى  ) عموى دیگر پیامبر( چگونه در خانه عمویت و ابوبکر و عمر و عباس

وقتى دیـد ایـن    لذا پیامبر اسالم  ؟زگذاردىاما در خانه پسر عمویت را با
امر آنها گران آمده است همه مردم را به مسجد دعوت فرمود و خطبه بى نظیرى 

اى مردم من شخصـا درهـا را   : سپس فرمود. در تمجید توحید خداوند ایراد کرد
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را سـاکن ننمـودم     نبستم و نگشودم و شما را مسجد بیرون نکـردم و علـى  
  )116(. بلکه وحى الهى و فرمان خداوند را اجرا نمودم

  شفاعت در قیامت -93
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روز قیامت من در موقـف  : روزى فرمود پیامبر اکرم : فرمود  على
آیا راضـى  : ن را شفاع کنم که خداوند گویدشفاعت مى ایستم و آن قدر گنهکارا

امید بخـش  : فرمود  سپس على، من مى گویم راضى شدم! شدى اى محمد؟
  )117(ترین آیات قرآن این آیه است و لسوف یعطیک ربک فترضى 

  ؟على کیست -94
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

انه خدا در خـدمت پیغمبـر اکـرم    ما در کنار خ :جابربن عبداهللا انصارى گفت
به سوى ما آمـد هنگـامى کـه چشـم پیـامبر        نشسته بودیم که على 
سپس رو به کعبـه کـرد و   . برادرم به سراغ شما مى آید: به او افتاد فرمود 

ر قیامت رستگارند بعد رو گفت به خداى این کعبه قسم که این مرد و شیعیانش د
او قبل از همه شما به خدا ایمان آورد و قیام او به فرمان خدا : به ما کرد و فرمود

قضاوتش به حکـم اهللا  ، از همه شما است وفایش به عهد الهى از همه بیشتر بیش
عدالتش درباره رعیـت  ، مساواتش در تقسیم بیت المال از همه زیادتر، افزون تر

  . ر و مقامش نزد خدا از همه باالتر استاز همه فزون ت
در اینجا آیـه ان الـذین آمنـوا و عملـوا الصـالحات اولئـک هـم         :جابر گفت

مـى آمـد اصـحاب      نازل شد و پس از آن هنگامى کـه علـى   )118(خیرابریه 
  )119(. آمد مى گفتند بهترین مخلوق خدا بعد از رسول اهللا  پیامبر 
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  موجودى ملکوتى  على -95
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 وارد مسجد شد و على پیامبر . در مسجد استراحت مى کرد  على
یکـى از  ) واى موجود خدایى( برخیز اى جنبده الهى: را بیدار کرد و فرمود 

اى رسول خدا آیا ما حق داریم یکدیگر را بـا چنـین   : یاران حضرت عرض کرد
او است کـه  ، اوست این نام مخصوص، نه:: فرمود اسمى صدا بزنیم پیامبر 

، او را با این نام خوانده است، دابۀ االرض و جنبده خدایى است و خدا در قرآن
اى عى در آخرالزمان خداوند تو را در بهترین صـورت زنـده مـى    : رمودسپس ف

  )120(. کند و وسیله اى در دست تو است که دشمنان را با آن عالمت مى زنى

  و قرآن  على -96
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از جمله آنکـه  با جمعى از مسلمانان گفتگو مى کرد   ینمؤمنروزى امیرال
یـا  ( فرمود شما را به خدا قسم مى دهم آیا شما مى دانید هنگامى که خداوند آیه

 سئوالرا نازل کرد سلمان فارسى ) ایها الذین آمنوا اتقوا اهللا و کونوا مع الصادقین
 پیـامبر   ؟آیا منظور از آن عام اسـت یـا خـاص    یا رسول اهللا : کرد

 ان و امـا عنـوان صـادقین مخصـوص    مؤمنماءمورین به این دستور همه : فرمود
این   هنگامى که على، و اوصیاء بعد او تا روز قیامت است  برادرم على

 را کرد حاضران همـه گفتنـد آرى ایـن سـخن را از پیـامبر خـدا        سئوال
  )121( .شنیدیم

  هدایت بدون جنگ -97
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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مـرا بـه سـوى یمـن      هنگامى که رسول خـدا  : فرمود  انمؤمنامیر
با هیچ کس پیکار مکن مگر آنکه قبال او را دعوت به سوى حـق  : فرستاد فرمود

ت تو هدایت شود براى تو بهتـر اسـت   به خدا سوگند اگر یک انسان به دس، کنى
  )122(از تمام آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب مى کند 

  کفاره، وضو و نماز -98
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مسجد به انتظار نماز بـودیم کـه    ما با رسول خدا : فرمود  على
پیـامبر  . من گناهى کرده ام !اى رسول خدا : مردى برخاست و عرض کرد

هنگامى که نماز تمام شـد همـان مـرد برخاسـت و     ، روى از او برگرداند 
و  ؟نماز را انجام ندادى آیا با ما این: پیامبر فرمود. سخن اول خود را تکرار کرد
. این کفاره گناه تو است: فرمود. آرى: عرض کرد ؟براى آن بخوبى وضو نگرفتى

)123(  
  !جهنم را مى آورند -99

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
نازل شد رنگ چهره مبارك رسول خـدا  ) ... وجى ء یومئذ بجهنم ( وقتى آیه
 بعضى بـه سـراغ علـى   ، این حالت بر اصحاب گران آمد. گشتدگرگون  
 آمد و میان دو شانه پیـامبر    على. رفتند و ماجرا را بیان کردند 

چـه حادثـه   ، پدر و مادرم به فدایت باد، اى رسول خدا  :را بوسید و گفت
  . جبرئیل این آیه را بر من تالوت کرد: فرمود ؟اى روى داده

  چگونه جهنم را مى آورند؟ :گفت  على
و ! هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مى کشند و مى آورنـد : فرمود

من  سپس، آن در حال سرکشى است که اگر او را رها کنند همه را آتش مى زند
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، مرا با تـو کـارى نیسـت   ! اى محمد: و او مى گویددر برابر جهنم قرار مى گیرم 
  . خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است

اما ، است هر کس در فکر خویش) قیامت( در آن روز: مى فرماید  على
  )!امتم، امتم! پروردگارا( رب امتى، رب امتى: مى گوید محمد 

  قضاوت عادالنه -100
  سمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

را بـراى ارشـاد     علـى  رسول خدا ، در اواخر عصر پیامبر 
مردم یمن و قضاوت و حکومت بین آنها بـه آنجـا فرسـتاد در آن ایـام حادثـه      

را کنده و شـیرى را در  عجیبى رخ داد گروهى براى شکار شیرى گودال عمیقى 
او براى حفـظ  ، میان آن انداخته و محاصره کردند ناگهان پاى یکى از آنها لغزید

جان خود دست دیگرى را گرفـت و او نیـز دسـت سـومى را و سـومى دسـت       
چهارمى و سرانجام همه آنها به داخل گودال افتاد و بر اثر حمله شیر به آنها هـر  

  . چهار نفر مردند
و خون بهاى آنها بین بستگانشان اختالف و نزاع شد تـا حـدى   در مورد دیه 

وقتى از ماجرا مطلع شد نزد آنها رفت   امام على. که ماجرا به جنگیدن رسد
من در میان شما داورى مى کنم و اگر به داورى من رضایت ندادید بـه  : و فرمود

فـرد اولـى   : آنگاه فرمود. شما قضاوت کند برود تا در میان حضور پیامبر 
 ولى باید بستگان او یک سوم دیه یک انسـان را ، که طعمه شیر شد دیه اى ندارد

  . به اولیاء دومین مقتول بپردازند) شتر 33مثال از صد شتر؛ (
  )قضاوت صحیح همان است که على قضاوت کرد ؛القضاء کما قضى على( 

مقتول چهارم را میان اولیاى سه نفـر مقتـول    باید توجه کرد که امام خونبهاى
زیرا بستگان اولى یک سوم دیه را به اولیا دومـى  . قبلى بطور مساوى تقسیم کرد
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دادند و ) که یک سوم آن از خودشان بود( دادند و بستگان دومى دو سوم دیه را
  )124(. بستگان سومى همه دیه را که دو سوم آن از دیگرى بود پرداختند

ــو بوال ــایى تـ ــو مرتضـ ــنى تـ   حسـ

ــطفایى        ــو مص ــق ت ــوه ى ح ــو جل   ت

   
ــایى   ــى ز الفتـــ ــود نبـــ   مقصـــ

)125(ممــدوح خـــدا ز هـــل اتـــایى       
  

   
  منافق کینه توز -101

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به همراه جمعـى از مهـاجران و انصـار در مسـجد النبـى       پیامبر اسالم 

وارد مسجد شد حاضران به احترام او برخاسـتند و    نشسته بودند ناگاه على
در جایگاه خود کـه در محضـر     از او به گرمى استقبال کردند تا اینکه على

بود نشست در این میان دو نفر از حاضران که متهم به نفاق بودنـد   پیامبر 
وقتـى کـه آنهـا را دیـد      با هم درگوشى صحبت مى کردنـد رسـول خـدا    

آن حضرت خشمگین شد بطـورى  ، دریافت که چرا آهسته با هم حرف مى زنند
ه آن کسـى کـه   که آثار خشم در چهره مبارکش ظاهر شد سپس فرمود سوگند ب

جانم در دست او است داخل بهشت نمى شود مگر کسى که مـرا دوسـت بـدارد    
 آگاه باشید دروغگو است کسى که گمان کند مرا دوست دارد ولى ایـن شـخص  

در دسـت    در این هنگـام دسـت علـى   . را دشمن دارد  اشاره به على(
اى کسانى که ایمـان آورده  : نازل گردید) 9/مجادله ( این آیهبود و  پیامبر 

رازگـویى  ، اید هنگامى که رازگویى مى کنید به گناه و تعدى و معصـیت رسـول  
  ... نکنید

  بهترین فرد امت من -102
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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براى دیدار او آمده بـود   بیمار شده بود رسول خدا  حضرت زهرا 
فاطمـه   ؟چـرا غمگـین هسـتى    ؟زهراى من حالـت چطـور اسـت   : سپس فرمود
 ؟آیا به چیزى میل دارى: فرمود پیامبر . پدر کسالت دارم: عرض کرد 

نگـور  عرض کرد به انگور میل دارم ولى مى دانم که اکنـون فصـل ا   فاطمه 
خدا قدرت آن را دارد که انگـور بـراى مـا بفرسـتد     : فرمود نیست پیامبر 

آنگاه چنین کرد اللهم ائتنا به مع افضل امتى عندك منزله خدایا انگـور را همـراه   
چند . کسى که از نظر مقام بهترین فرد امت من در پیشگاه تو است نزد ما بفرست

وارد خانه شد و دیدنـد زنبیلـى و زیـر عبـا بـه        علىلحظه اى نگذشت که 
خـدایا همانگونـه   ، اهللا اکبر، اهللا اکبر: به او فرمود پیامبر . دست گرفته است

به على اختصـاص دادى شـفاى دختـر    ) در مورد بهترین فرد امت( که دعاى مرا
از آن انگور خـورد و هنـوز پیـامبر     مرا در این انگور قرار بده فاطمه زهرا 

  )126(. از خانه بیرون نرفته بود که آن بانوى بزرگوار شفا یافت 

  ایثارگرى بیدار -103
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، برابرفردى اجیر شد تا در ، شبى را براى آبیارى نخلستان  حضرت على
آن شب را تا صبح به کارگرى و . آن مقدارى جو از صاحب نخلستان مزد بگیرد

آبیارى پرداخت و آن مقدار جو را گرفت آن جو را سه قسمت کرد یک قسـمت  
آن را آرد نمود و با آن نان تهیه کرد ولى همان لحظه مسـکینى آمـد و تقاضـاى    

با قسمت دوم آن نیز نان تهیه حضرت آن نان را به او داد تا سیر گردد . غذا کرد
کرد وقتى که آماده یتیمى آمد و از آن حضرت تقاضاى کمک کرد حضـرت نـان   
را به او داد با قسمت سوم آن جو نیز حضرت نانى تهیه کرد وقتى که آماده شـد  
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اسیرى آمد و تقاضاى غذا کرد حضرت آن نـان را بـه او داد خـود و همسـر و     
  )127(... فرزندانش گرسنه ماندند

  ماءموریتى در یمن -104
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مرا نزد خویش فرا خواند و از مـن   رسول خدا : مى فرماید  على
خواست که به منظور برقرارى صلح و آشتى در میان مردم یمن به آن ناحیه سفر 

ل خدا آنان جمعیتى هستند کـه عمـرى   اى رسو :به آن حضرت عرض کردم. کنم
: هستم حضرت فرمـود ) کم سن و سال( از ایشان گذشته در حالى که من جوانى

در بدو ورود به یمن که به گردنه افیق رسیدن بایست و بـا صـداى     یا على
ا درود بر شم، ستاره خدا محمد ، اى زمین، اى کلوخ، بلند بگو اى درخت

راهى یمن شدم همین که بـر فـراز گردنـه    : مى فرماید  على. فرستاده است
افیق قرار گرفتم و بر یمنى ها اشراف پیدا کردم ناگهان دیدم که آنهـا بـا نیـزه و    
کمانهاى خود در حالى که شمشیر به دست بودن به طرف من حمله کردند من بنا 

اى ، همان جا به صداى بلند فریـاد زدم اى درخـت   به توصیه پیامبر خدا 
در ایـن  . بر شما درود فرستاده است، فرستاده خدا محمد ، اى زمین، کلوخ

هنگام شنیدم که درخت و کلوخ و زمین همگى یک صدا بـه لـرزه در آمدنـد و    
شنیدن این صـداها لـرزه بـر    . فرستاده خدا و بر تو درود بر محمد : گفتند

من نیز ) آماده و گوش به فرمان( اندام یمنى ها انداخت و زانوهایشان سست شد
  )128(. در میان آنها صلح و آشتى برقرار ساخته و به مدینه بازگشتم

  چگونه توبه کنم  یا على -105
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ



76 

 

روزى یک نفر مهدور الدم یعنى کسى که به خاطر جرمى حکمـش قتـل مـى    
چه کنم تـا پیـامبر     متوسل شد و عرض کرد یا على  باشد به امام على
بـرو و   به حضور پیامبر : به او فرمود  انمؤمنمرا ببخشد؟ امیر 

  . سوره یوسف را تالوت کن 91آیه 
تا اهللا لقد اثرك اهللا علینا و ان کنا لخاطئین به خدا سوگند خداوند تو را بر مـا  

  )129(تقدم داشته و ما خطا کار بودیم 
ال  )130(را قرائت فرمود ) سوره یوسف 92آیه ( بى درنگ آیه بعد پیامبر 

لیوم یغفر اهللا لکم و هو ارحم الراحمین و توضیحى بر شما نیسـت  تثریب علیکم ا
  )131(. خداوند شما را مى بخشد و او مهربانترین مهربان است

به منزله حکم عفو آن حضرت از  و قرائت این آیه از طرف رسول خدا 
  )132(. آن شخص قرار گرفت

  اعدام مفسدین -106
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

هجـرى بـه وقـوع     8کـه در سـال   ، در جریان فتح مکه توسط پیامبر 
حتى ابوسفیان را بـا آن همـه سـوابق سـوء     ، همه را پیوست پیامبر اسالم 

عفـو و  الیوم یوم المرحمۀ ال الملحمـۀ امـروز روز   ( :مورد عفو قرار داد و فرمود
نفـر   6ولى عجیب این بود که عده اى که تعداد آنهـا  ) گذشت است نه روز انتقام

هر کجا آنها را یافتید بکشید اگـر چـه بـه پـرده کعبـه      : فرمود، بود پیامبر 
عبداهللا بن سعد بـن  ، آویزان شده باشند این عده عبارت بودند از مقیس بن صبابه

حویرث بن نفیل و دو نفر آوازه خوان که بـا سـاز و   ،  بن خطلعبداهللا، ابى سرح
یکـى از آن دو    حضرت على. بدگویى مى کردند آواز خود از پیامبر 
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نفر از شـش نفـر آنهـا     3آوازه خوان بدگو و حویرث بن نفیل را کشت و جمعا 
  )133(. کشته شدند  بدست على

   کوکب هدایت بعد از پیامبر -107
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شـبى  : ابن مغازلى شافعى مذهب روایت کرده از ابن عباس که وى مى گویـد 
فرمودند امشـب   اصحاب پیامبر در خانه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر 

ر کوکبى از آسمان فرود مى آید پایین در خانه هر که فرود آمـد  در نزدیکى سح
همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همـه طمـاع تـر    . آن شخص ولى من است

ناگهان اصـحاب دیدنـد کـه    ) چون عباس عموى رسول اهللا بود( عباس پدرم بود
ـ   کوکبى روشن از آسمان پایین آمد تا در خانه على ه پـس از  فرود آمد البت

در ضـاللت    درباره ابن عمش علـى  این واقعه اصحاب گفتند محمد 
  . است و مى خواهد پسر عم خود را ولى خود کند

  از بى وفایى مردم مى گوید  پیامبر -108
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 ایـن جماعـت امـر    !اى علـى : فرمود  به على روزى رسول خدا 
خودشـان بـه   ، ترا نقض و غصب نموده و خالفت را بدون تو) خالفت و امامت(

تـا  ، پس بر تـو بـاد بردبـارى   !!! تنهایى گرفته و درباره تو نافرمانى مرا مى کنند
آنها با تـو بـى   ، به همین زودىاى على آگاه باش . خداوند امر خود را نازل کند

پس آنها را مگذار که بـه تـو راه یافتـه و خـوارت کننـد و      ، وفایى خواهند کرد
چـون امـت پـس از مـن بـه تـو       ) یعنى صبر را پیشه خود کن( خونت را بریزند

  )134(. خیانت خواهند کرد این خبر را جبرئیل از پروردگار به من داد
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  آبرودارترین فرد نزد خداوند -109
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رســیدیم از آن  مــى فرمایــد روزى خــدمت رســول خــدا   علــى
: حضـرت فرمـود  . حضرت خواستم تا از خداوند براى من طلب مغفـرت نمایـد  

چنین خواهم کرد آنگاه حضرت برخاست و نمازگزارد سـپس دسـتهایش را بـه    
آنگاه شنیدم که به خداوند عرض کرد پروردگارا تـو را بـه مقـام و    دعا برداشت 

. قرب و منزلت على سوگند مى دهم که عى را مشمول عفو و غفران خود سازى
چرا خداوند را به حـق مـن سـوگند    ( ؟گفتم اى رسول خدا این چه دعایى است

ـ : حضرت فرمود) دادى ى یا على مگر کسى در پیشگاه خداوند آبرودارتر و گرام
  )135(. تر هست تا او را شفیع درگاهش کنم

  من ضامن بدهى او هستم -110
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بر جنـازه   پیامبر  در حیات رسول اهللا : ابوسعید خدرى مى گوید
پیـامبر  ، آرى: گفتنـد  ؟آیا بـر او دینـى هسـت   : فرمود. یکى از انصار حاضر شد

پیـامبر  ، من ضامن بـدهى او هسـتم   :به حضرت گفت  على، برگشت 
 )136() فک اهللا رقبتک کما فککت عن اخیک المسـلم ( فرمود  به على 

ود چنین بـود امـا حاضـر    آنگونه بود که در بخشش مال خ  آرى امام على
  . نبود از بیت المال کمترین مالى به شیعیان نزدیکش بدهد مگر آنکه حق او باشد

  براى زن با حجاب  دعاى پیامبر -111
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در قبرسـتان بقیـع    روزى به همراه رسول خـدا  : مى فرماید  على
نشسته بودیم آن روزه هوا سخت بارانى بود در همین حال زنى که سواره بود از 
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جلوى ما عبور کرد ناگهان دست آن حیوان در گودى فرو رفت و در نتیجـه آن  
از دیـدن ایـن صـحنه روى گردانـد و      پیامبر خـدا  . زن نقش بر زمین شد

آن  عرض کردنـد یـا رسـول اهللا     اطرافیان رسول خدا . ناراحت شد
. زن پوشیده است و بر تن جامـه اى دارد کـه تمـام بـدن او را پوشـانده اسـت      

پروردگارا زنانى که خود را پوشیده نگه مى  :حضرت در حق او دعا کرد و گفت
  :دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان اهللا اغفر للمتسر والت سپس فرمود

اى مردم براى پوشش از جامه هایى استفاده کنید که اندامتان را پوشیده نگـه  
دارد و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با پوشیدن آن در حفظ و امان نگه 

  )137(. یددار

    نام گذارى امام حسن -112
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه حضـرت   ، را به دنیـا آورد   امام حسن وقتى که حضرت فاطمه 
مـن بـر پیـامبر    : فرمود  انمؤمنامیر. نام او را انتخاب کن: فرمود  على
پیـامبر  . بردنـد  سـپس او را نـزد رسـول خـدا     . سبقت نمى گیـرم  
  چه نامى برایش انتخاب کردید؟ حضرت على: او را بوسید و فرمود 

مـن هـم بـر    : فرمـود  پیامبر . جواب داد قبل از شما نامى انتخاب نکردیم
خداى خویش سبقت نمى گیرم جبرئیل از طرف خدا نازل شـد و پیـام تبریـک    

خداوند عز و جل امر مـى کنـد   : رساند و عرض کرد خداوند را به پیامبر 
را به نـام   به شما مانند نسبت هارون به موسى است او  که چون نسبت على

: نام او چه بود؟ جبرئیل جواب داد: فرمود پیامبر . فرزند هارون نام بگذار
معـادل آن  : جبرئیل عرض کـرد ، زبان من عربى است: فرمود پیامبر . شبر

  )138(. در زبان عربى حسن است
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  و چگونگى آن و جعفر جامع  حضرت على -113
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از جمله طرقى که از جانب پروردگار اعظم جل و عال بوسـیله خـاتم االنبیـا    
شد جفر جامع بوده است و آن صحیفه   افاضه فیض رحمانى بر على 

وم القیامۀ بطریق حروف رمز و کتابى بود مشتمل بر علم ما کان و ما یکون الى ی
  . بوده است  که آن کتاب و علم آن از مخصوصات على و ائمه طاهرین

سال دهم هجرت بعد از مراجعت از حجۀ الواداع جبرئیل آمـد و بـه رسـول    
خبر داد که عمرت به آخر رسیده آن حضرت دستهاى مبارك خـود   اکرم 

خـدایا بـه مـن وعـده     : حضرت واهب العطایا برداشت و عرض کردرا به درگاه 
  . دارى و هرگز خلف وعده نمى کنى

خطاب الهى رسید على را بردار و بـاالى کـوه احـد پشـت بـه قبلـه بنشـین        
حیوانان صحرا را صدا کن تا تو را اجابت مى نمایند در میان آنها بز سرخ رنـگ  

ت به على امر کن او را ذبح نمایـد و  بزرگى است که اندکى شاخ او باال آمده اس
پوست او را از طرف گردن بکند و وارونه کند او را دباغى کرده آنگـاه جبرئیـل   
مى آید و دوات و قلم و مرکب مى آورد که از جنس مرکب زمین نمى باشد هـر  

تو به على بگو بنویسد آن نوشته و پوست باقى مى ماند و : چه جبرئیل مى گوید
ى شود و محفوظ خواهد ماند هر گاه او را بگشایند تازه خواهد هرگز مندرس نم

  . بود
به همان دستور باالى کوه احد عمل نمود جبرئیل آمد قلم  رسول اکرم 

آمـاده کـار     و دوات خدمت آن حضرت گذارد حضرت امر فرمود به علـى 
مهمه عالم را کال و جزء بـه پیغمبـر    شد آنگاه جبرئیل از جانب رب جلیل وقایع

بر آن پوست مى نوشت تا : هم به على مى فرمود پیغمبر ، مى گفت 
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آنکه پوستهاى باریک پاچه و دستها و پاهاى او را هم نوشت و ثبت شـد در آن  
بود و هر چه بعد خواهد شد کتاب کلما کان و ما هو کائن الى یوم القیمۀ هر چه 

  . تا روز قیامت
تمام را نوشتند حتى اسامى اوالدهـا و ذرارى و دوسـتان و دشـمنان آنهـا و     

  . آنچه بر سر یکایک اوالد خواهد آمد تا روز قیامت در آن کتاب ثبت گردید
ـ   آن جلده و جفـره را بـه علـى    آنگاه رسول اکرم  د و جـزء  دادن

اسباب وراثت و والیت و امامت قرار گرفت که هر امامى از دنیا بـرود بـه امـام    
  . معلوم بعد از خود به وراثت مى سپارد

و یازده فرزند آن حضرت است و در آن   پس این کتاب مخصوص على
همه چیز هست از علم منایا و بالیا و احکام و تمام لغتها و مشـتمل بـر هـزار و    

  )139(. مى باشد  هفتصد صفحه از مفاتیح علوم مخصوص امام على

  محبوبترین خلق -114
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
آوردند و  چند پرنده را به حضور رسول خدا : انس بن مالک مى گوید

آنها را بین همسـان خـود تقسـیم     به آن حضرت هدیه دادند پیامبر اسالم 
کرد که به هر یک از آنها سه پرنده رسید یکى از همسران آن حضرت دو پرنـده  

آورد و خود  قطاة از سهمیه خود را پخته و آماده کرده و به حضور پیامبر 
  . به همان یک پرنده قناعت کرد

سلم رسول خدا  خدایا محبوبترین خلق در پیشگاه خود : چنین دعا کرد و
و در نزد مرا به اینجا بفرست تا از غذایى که از این پرنـده آمـاده شـده بـا هـم      

  ... بخوریم
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بـا آن حضـرت از آن غـذا میـل      حاضر شد و پیـامبر    امام على
  )140(. کردند

  امـام اسـت   ز مشرق تا به مغرب گر

)141(ین حیــدر تمــام اســت مــؤمنامیرال     
  

   
  محرم اسرار -115

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
یا على خدا به من دستور داده : فرمود  به على روزى پیغمبر اکرم 

تـا از آنهـا تـو    تا تو را به خود نزدیک کرده و علوم خودم را به تو تعلـیم کـنم   
 نگهدارى نمایى آنگاه این آیه نازل شد که و تعیها اذن واعیـۀ و آنگـاه بـه علـى    

از : و ابوسـعید خـدرى گویـد    )142(تو آن گوش نگهدارنـده هسـتى   : فرمود 
  ؟پرسیدم معنى الذى عنده علم من الکتاب چیست رسول خدا 
و من عنـده علـم الکتـاب     :گفتم. سلیمان بن داود بوداو وصى برادرم : فرمود
او برادرم على بـن ابیطالـب    :ذاك اخى على بن البى طالب یعنى: فرمود ؟کیست
  )143(. است

  ازدواج حضرت زهرا  -116
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خواسـتگاران  ، از حضـرت زهـرا     قبل از خواستگارى امـام علـى  
عثمان و عبدالرحمن بن عوف جهت خواسـتگارى  ، عمر، زیادى از جمله ابوبکر
دست رد به سینه تمـامى   پیامبر . رسیده بودند خدمت پیامبر اسالم 

تا اینکـه روزى  ) امرها الى ربها( امر ازدواج دخترم با خداست: آنها زد و فرمود
نشسته بودند و سعد بن معاذ انصارى  ابوبکر و عمر در مسجد رسول خدا 

صـحبت   و چند تن دیگر نیز در آنجا حضور داشتند در مورد حضرت زهرا 
اسـتگارى  او را خو اشرف قریش از رسول خدا  :ابوبکر گفت. به میان آمد
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 تـزویج فاطمـه بـه فرمـان خداسـت ولـى علـى       : کردند ولى آن حضرت فرمود
هنوز به خواستگارى او نرفته گمان مى کنم تنگ دسـتى او مـانع از چنـین     

آیا مایلید باتفاق هم نـزد   :و سعدبن معاذ گفت، آنگاه او به عمر. کارى شده است
وى مذاکره کنیم و چنانچه تهى دستى او مـانع   برویم و در این مورد با  على

سلمان مى . خدا توفیقت دهد :سعد گفت ؟از این امر باشد به او کمک مالى بکنیم
به خانه او رفتند ولى   آنها از مسجد خارج شده و در جستجوى على: گوید

 او را نیافتند و معلوم شد کـه آن حضـرت در نخلسـتان مـردى از انصـار بـراى      
 آنگاه به نزد او رفتند و چون چشم علـى . دریافت مزدى با شتر آبکشى مى کند

چه چیزى شما را وادار کرد که به اینجا ، چه خبر است: فرمود. به آنها افتاد 
خصلت نیکى نیسـت کـه تـو در آن فضـیلت       یا على :بیایید؟ ابوبکر گفت

دخترش را خواستگارى کـرده   خدا  اشراف قریش از رسول. نداشته باشى
با خداست  اند و او به آنها جواب رد داده و فرموده است کار تزویج فاطمه 

 ؟صحبت نمى کنیـد چیسـت   علت این که شما در این مورد با پیغمبر خدا 
از   علـى . ى تـو نگـه داشـته انـد    من یقین دارم که خدا و رسولش او را برا

اى ابابکر مـرا بـه هیجـان    : شنیدن سخن ابوبکر چشمانش اشک آلود شد فرمود
آوردى و به چیزى که از آن غافل بودم تذکر دادى به خدا سوگند که من به ایـن  

 :ابوبکر گفت. امر راغب هستم و فقط فقر و تهیدستى مانع از انجام این کار است
آنگـاه  . هیچ ارزشـى نـدارد   و تمام دنیا و مافیها در نزد خدا و رسولشچنین مگ

  )144(. شرفیاب شد خدمت پیغمبر  براى خواستگارى فاطمه   على
رسـیدم پیـامبر    وقتـى خـدمت پیـامبر    : فرمود  خود حضرت امیر

آیـا تـرا   : فرمـود . بلى یـا رسـول اهللا    :عرض کردم !یا على: فرمود 
پـیش خـود   ، داناتر اسـت  رسول خدا  :عرض کردم ؟رغبت ازدواج هست
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فکر کردم که آن حضرت مى خواهد یکى از زنان قریش را به من تزویج کند تـا  
و من نزد رسـول خـدا   : بعدا مرا نزد خود احضار فرمود نکه رسول خدا ای
و من دنـدانهاى او را کـه   : رفتم وقتى مرا دید با چهره گشاده تبسم فرمود 

یا على بشـارت بـاد تـرا کـه خـداى      : از سفیدى مى درخشید دیدم آنگاه فرمود
 عـرض کـردم یـا رسـول اهللا     . درباره ازدواج تو کفایت کردمتعال امر مرا 

حضرت فرمود جبرئیل نازل شد سنبل و قرنفل به من داد و من آنهـا را   ؟چگونه
خداوند به فرشتگان بهشـت دسـتور    :گرفته و بوئیدم و از سبب آن پرسیدم گفت

د که روز ولیمـه علـى بـن    داد که بهشت را زینت دهند و منادى از عرش صدا ز
که گواه باشید من فاطمه را به علـى  : ابیطالب است و خداوند فرشتگان را فرمود
  . تزویج کردم و آنها را براى هم پسندیدم

   وصى پیمبر، ولى خدا -117
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بستر وفـات قـرار    رسول خدا  هنگامى که: فرمود  امام صادق
بود و خانه پر از انصار و مهاجران   رفت سر مبارکش بر دامن حضرت على

بـه   در پیش روى حضرت بود رسول خدا  بود عباس عموى پیامبر 
ل مى کنى و قرضم را ادا مى نمـایى و بـه وعـده    ایا وصیتم را عم: عباس فرمود

توان این کار ( ،عباس گفت من پیرو عیال وارم و تهى دست. هایم وفا مى نمایى
مرتبه حرف خود را تکـرار کـرد ولـى     3در آن جمع  لذا پیامبر ) را ندارم

این امور را به کسى مـى سـپارم کـه    : فرمود عباس نپذیرفت آنگاه پیامبر 
 سپس به حضـرت علـى   :حقش را ادا خواهد کرد و مانند تو سخن نخواهد گفت

آیا قبول مى کنى که به وعده هـاى  ، اى برادر محمد،   اى على: فرمود 
محمد عمل کنى و به وعدهایم وفـا کنـى و قرضـش را بپـردازى و میـراثش را      
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. که گریه گلویش را گرفته بود نتوانست جواب دهد  حضرت على! ؟بگیرى
آرى فـدایت  : سخن خود را تکرار کرد در این هنگام عـرض کـرد   پیامبر 
نگاه مى کردم  من به پیامبر : فرمود  على، سود و زیانش با من، گردم

تـا مـن زنـده ام ایـن     : شتر خود را از انگشت خود بیرون کرد و فرموددیدم انگ
مـى فرمایـد چـون آن را در      حضـرت علـى  ، انگشتر را به دست خود کن

 انگشت خود کردم در حالى که آرزو مى کردم که از تمام میـراث پیـامبر   
بـالل چـرا خواسـت و بـه او      سپس پیـامبر  . همین انگشتر را داشته باشم

، پیـراهن ، پـرچم ، زره، خـود ، کـاله : این وسائل را بیاور کـه عبارتنـد از  : فرمود
دو ) که آن کمربند بهشتى بـود ( کمربند و عصا، جامه برد، عمامه سحاب، ذوالفقار

 :ن جنگ احـد و سـه کـاله   و پیراه، دو پیراهن معراج پیامبر ، جفت نعلین
 -3. کاله عید قربان و عید فطر و روزهاى جمعه حضرت -2، کاله مسافرت -1

به سر مى گذاشت و با اصحابش به گفتگو مى نشست و  کالهى که پیامبر 
و دلدال و دوشتر غضبا و تصواء و دو اسب جنـاح  ، تا دو استر شهباء: بعد فرمود

  و حمار عفیر را نیز بیاورند و اسب حزوم
اقبضها فى حیاتى : سپرد و فرمود  همه اینها را به امام على پیامبر 

  )145(. تا من زنده ام اینها را از من دریافت کن
یا على قم فاقبض هذا بشهادة من فى البیت : و در کالمى دیگر حضرت فرمود

  )146(من المهاجرین و االنصار کى ال نیازعک احد من بعدى 
اى على برخیز و در برابر چشم حاضران از مهاجران و انصار اینها را دریافت 

  . نزاع و ستیز نکند) و رهبرى تو( کن تا بعد از من هیچ کس با تو
برخاست و آنها را تحویل گرفت و به خانه خود بـرد و    امام علىسپس 

  . در محل امنى گذاشت و برگشت



86 

 

لذا به شهادت ماءخذ روایى صحیح و شعراى زمان صـدر اسـالم و کتابهـاى    
در صدر اسالم نیز به وصى شـناخته    ینمؤمناصیل اسالمى ما حضرت امیرال

را محو   ینمؤمندست به دست هم دادند که آثار امیرال شده بود ولى بنى امیه
کنند و یکى از کارهاى آنها حذف این لقب و اشتهار از حضرت وصـى صـلوات   

  )147(. اهللا علیه بود
  نوشته بـر در فـردوس کاتبـان قضـا    

)148(نبى رسول و ولیعهد حیـدر کـرار        
  

   
  وداع کرد  آخرین کسى که با پیامبر، قثم بن عباس -118

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: را به عهده داشتند عبـارت بودنـد از   یت غسل پیامبر مسئولکسانى که 

، فرزنـدان عبـاس  ، فضل و قـثم ، عباس بن عبدالمطلب،   على بن ابى طالب
اما کسانى که وارد قبر رسول  )149( رسول خدا  غالم، اسمۀ بن زید و شقران

عبداهللا بـن   )150(. فضل و قثم فرزندان عباس بودند،   على، شدند خدا 
در عمره بودم که گروهـى    همراه با على بن ابیطالب: حارث بن نوفل گوید

ما نـزد تـو آمـده ایـم از      !اى ابوالحسن: بر او وارد شدند و گفتنداز مردم عراق 
حضرت کـه متوجـه   . کنیم که دوست داریم ما را از آن مطلع سازى سئوالامرى 
تصور مى کنم مغیره ادعا کرده و به شما گفته است که او : فرمود، آنها شد سئوال

او آخرین نفرى اسـت  ، یعنى. را دارد جدیدترین عهد دیدار با رسول خدا 
 سـئوال ما آمده ایـم ایـن را از شـما     !گفتند آرى، را دیده است که پیامبر 

زیـرا جدیـدترین عهـد دیـدار بـا      ، مغیره دروغ گفته است: حضرت فرمود. کنیم
ین نفر از ما بود که از چون او آخر، از آن قثم بن عباس است رسول خدا 
  . خارج گردید قبر پیامبر 



87 

 

معرفى کرده است زمانى که کـارگزار    شیخ طوسى او را از اصحاب على
او را از دسیسه هاى معاویه مطلع ساخت و در ، مکه بود حضرت طى نامه هایى

  . یت حج را به عهده او گذاردمسئولنامه اى دیگر 
  على زبعد محمد زهرکه هست به اسـت 

)151(اگر تومؤمن پاکى بکن براین اقرار     
  

   
  غالب، حیدر قاهر -119

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مـردى بـود کـه از عبـادت و     ، در زمـان پیـامبر    :انس بن مالک گفت

نـام و نحـوه عبـادت او را بـه پیـامبر      ، کوشش او در نماز ما تعجب مى کـردیم 
هیکـل و قـواره اش را شـرح    ، او را نشناخت عرض کردیم پیامبر  

در همین بین خود او از راه رسید عرض کردیم یا رسـول اهللا  ، دادیم باز نشناخت
وصیف مردى را مى کنید کـه در پیشـانیش   شما ت: همین مرد است فرمود 

پیغمبر . آن شخص پیش آمد تا مقابل ما رسید ولى سالم نکرد، مهر شیطان است
ترا به خدا سوگند راست بگو وقتى به این جمع رسـیدى  : رو به او فرمود 

: ب داداو جـوا  ؟با خود نگفتى در میان اینها یک نفر از من بهتـر و برتـر نیسـت   
چه کسـى  : فرمود پیغمبر . سپس براى اداى نماز رهسپار شد. صحیح است

این مرد را مى کشد؟ ابوبکر پیشنهاد را پذیرفت و براى کشتن او عازم شد وقتى 
سبحان اهللا مـردى را در   :وارد مسجد شد دید او مشغول نماز است با خود گفت

لـذا  : از کشـتن نمـازگزاران نهـى فرمـود     پیغمبر حال نماز بکشم با اینکه 
او  ؟ابـوبکر چـه کـردى   : از او پرسید پیغمبر . منصرف گردید و بیرون آمد

خوشم نیامد او را در حال نماز بکشم چون شما  یا رسول اهللا : عرض کرد
چه کس او را مى : پرسید پیغمبر . ران ما را نهى نموده ایداز کشتن نمازگزا

کشد؟ عمر از جاى خود حرکت کرد و رفت تا او را بکشد وقتى رسـید او را در  
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برگشت حضـرت  ) او را نکشت( ابوبکر از من بهتر است و :حال سجده دید گفت
گفت که او را در حال سجده دیـدم از کشـتن او    ؟چه ردى: پرسید رسول 

  چه کسى او را مى کشد؟: رمودبراى سومین بار حضرت ف، صرف نظر نمودم
وقتـى  ، اگر او را پیدا کـردى : فرمود پیغمبر ، من: عرض کرد  على
 وارد مسجد شد مشاهده کرد او خارج شده لذا خدمت پیـامبر    على

حضـرت  . کرد؟ چه شد عرض کرد از مسجد بیرون رفته بود سئوالرسید پیامبر 
  :فرمود

  ... لو قتل هذا لکان اول فتنه و آخرها اما انه سیخرج من ضئضئى هذا قوم
 نشـانه ایـن گـروه   ) ... ین بـود اگر کشته شده بود آغـاز و پایـان فتنـه همـ    ( 

آن است که در میان آنان مرد سیاه چهره ناقص دستى است که منتهاى ) خوارج(
  )152(. دارد آن گوشتى است مثل پستان زن که حالت ارتجاعى و کشش

) ذوالثدیـه ( پس از فراغت از جنگ نهروان دستور داد که بدن  امام على
نند وقتى حضرت جسد او را دید و بدن او را با همان را در میان کشته ها پیدا ک

توصیف کرده بود یافت به کرانـه ایـن موفقیـت بـه      وصفى که رسول خدا 
  . )153(سجده افتاد 

رئـیس خـوارج از    )154(صاحب این داستان ذوالثدیـه  : عالمه امینى مى نویسد
  . بود که آخر سر هم کشته شد قبیله بنى تمیم بود که مؤ سس جنگ نهروان
  هرگز فریب دشمن رو به صفت نخورد

  )155(زین روى گفته اند که شیر خدا علیست 

   دفاع از حریم پیامبر -120
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نفر از کافران به بتهاى  3خبر رسید که  روزى از طریق وحى به پیامبر 
نیـز در مسـجد    پیامبر . را بکشند خود سوگند خورده اند تا پیامبر 

چـه  : آنگـاه فرمـود  . بعد از نماز جماعت صبح این مطلب را به مردم اعالم کـرد 
  قبل از رسیدن به مدینه بکشد؟ کسى داوطلب مى شود به سوى آنها برود آنها را

 فرمود گمان مى کنم پسـر ابوطالـب علـى    پیامبر ، مردم سکوت کردند
  علـى  یا رسـول اهللا  ، در میان شما نیست یکى از اصحاب گفت 

اجـازه بدهیـد تـا بـروم و      به من. دچار تب شده لذا در نماز شرکت نکرده است
. رفـت و جریـان را گفـت     عامر به حضور على. پیغام شما را به او برسانم

گـردنش را  ، از خانه بیرون آمـد در حـالى کـه دو طـرف پیـراهنش       على
رسـید عـرض کـرد اى رسـول خـدا       پوشانده بود وقتى خـدمت پیـامبر   

هللا صلى سلم وآله عليه ا آنگـاه  . :مطلـب را گفـت   پیـامبر   ؟جریان چیست و
على ع ضـمن اعـالم آمـادگى    . الزم است تا جلو آنها گرفته شود: تاءکید فرمود
لبـاس و شمشـیر و    پیامبر . برود لباس رزم خود را بپوشد، اجازه خواست

نهاد و شمشیر به   داد و عمامه خود را بر سر على  زره خود را به على
را بر آن سوار کرد و به سوى آن   دستش داد اسب خود را نیز آورد و على

گذشـت و هـیچ خبـرى هـم از ناحیـه        روز از رفتن على 3. نفر فرستاد 3
را گرفـت و    نگران شد دست حسـن و حسـین   فاطمه . جبرئیل نرسید

پدر تصور مى کنم این دو کودك یتیم شده اند پیامبر : نزد پدر رفت و عرض کرد
هـر کـس   : سپس به مردم فرمود. با شنیدن این سخن بى اختیار گریه کرد 

 مردم در جستجوى علـى . دهمبیاورد او را به بهشت مژده مى   خبر از على
بـه   پیـامبر  . را آورد  رفتند تا اینکه عامر خبـر سـالمتى علـى    

رفت دید آن حضرت در حالى که دو اسیر و یک سر بریده و   استقبال على
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بـه   پیـامبر  آنگاه . سه شتر و سه اسب با خود دارد به سمت مدینه مى آید
 ؟دوست دارى من شرح سفر تو را بگویم یا خـود مـى گـویى   : فرمود  على

خودت شرح بده تا گواه بر قوم گردى حضـرت  : فرمود آنگاه رسول خدا 
د فریاد زدنـد  نفر در بیابان مى آمدند وقتى مرا دیدن 3آن : عرض کرد  على

. مى باشـم  من على پسر ابوطالب پسر عموى رسول خدا  :تو کیستى گفتم
نمى شناسیم و بـراى مـا هـم     ما کسى را به عنوان رسول خدا : آنها گفتند

سر بریده بـه شـدت   را صاحب این  فرقى نمى کند که ترا بکشیم یا محمد 
به من حمله کرد پس از رد و بدل شدن ضربه هایى باد سـرخى وزیـد و آنگـاه    

از میان آن باد شنیدم کـه فرمـودى زره او را از    صداى تو را یا رسول اهللا 
ناحیه گردن کنار زدم رگ گردنش را بزن من هـم زدم سـپس بـاد زردى وزیـد     

آن شنیدم که فرمودى زره را از رانش کنـار زدم بـر ران او    صداى تو را از میان
وقتـى کـه او را کشـتم    . بزن و من نیز به ران او زدم آنگاه سر او را جـدا کـردم  

این رفیق ما را که تو کشتى با هزار سواره حریف : رفقاى او تسلیم شدند و گفتند
 مـد  بود اکنون ما تسلیم تو هستیم ولـى مـا را نکـش مـا شـنیده ایـم مح      
  . شخصى مهربان و دلسوز است ما را زنده نزد او ببر تا او حکم کند

صداى اولى کـه در نبـرد خـود شـنیدى     ،   اى على: فرمود پیامبر 
. صداى جبرئیل بود و صداى دوم صداى میکائیل بود حاال یکى از آنها را بیـاور 

بگو ال الـه اال اهللا او  : فرمود یکى از آن دو اسیر را آورد پیامبر   على
گفتن کلمه کوه ابوقبیس براى من بهتر از آن است که این کلمه را  :در پاسخ گفت

. د گردنش را بـزن او را کنارى ببر و بع: فرمود  به على پیامبر ، بگویم
را اجرا کرد سپس نوبـت اسـیر دومـى شـد      فرمان رسول خدا   على

مرا نیـز بـه رفـیقم ملحـق     : :بگو ال اله اال اهللا او گفت: به او فرمود پیامبر 
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در ایـن  ، او را نیز ببر و گردنش را بـزن : فرمود  به على پیامبر . کنید
پروردگـارت سـالم مـى     اى محمـد  : میان جبرئیل نازل شد و عرض کرد

 -1 :این شخص را نکش زیرا داراى دو خصـلت نیکوسـت  : رساند و مى فرماید
ــوم خــود ســخاوت دارد  ــان ق ــامبر . او داراى اخــالق نیکوســت -2. در می پی

آن . :دست نگهدار کـه جبرئیـل اینگونـه مـى گویـد     : فرمود  به على 
آرى سوگند به خدا هـیچ   :گفت، قتل خود مطلع شد تأخیرمشرك وقتى از علت 

گاه با داشتن برادرى مالک یک درهم نشده ام یعنى پولى پـس انـداز نکـرده ام    
هیچ گاه در میدان جنگ پشـت بـه جنـگ    بلکه هر چه یافتم به بستگانم دادم و 

ننموده ام و من گواهى مى دهم که معبودى جـز خـداى یکتـا نیسـت و محمـد      
  . است رسول خدا 

  شکست و پیروزى، جنگ حنین -121
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقوع شد که حنین سرزمین است در نزدیکى شهر طائف که غزوه اى در آنجا 
  . به نام غزوه حنین و یا غزوه اوطاس و غزوه هوازن معروف شد

این جنگ از آنجا شروع شد که طایفه اى بزرگ هوازن هنگامى کـه از فـتح   
 :مکه با خبر شدند رئیسشان مالک بن عوف آنها را جمع کـرد و بـه آنهـا گفـت    

: آنهـا گفتنـد  . نگ با مـا برخیـزد  بعد از فتح مکه به ج ممکن است محمد 
  . صالح در این است که ما پیشدستى کنیم و به او حمله کنیم

رسـید بـه مسـلمانان دسـتور داد      هنگامى که این خبر به گوش پیامبر 
  . آماده حرکت به سوى سرزمین هوازن شوند

ـ  ود کـه رؤ سـاى   در آخر ماه رمضان یا ابتداى ماه شوال سال هشتم هجرى ب
طایفه هوازن نزد مالک بن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنـان خـود را   
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به همراه آوردند تا به هنگام درگیرى با مسلمانان هیچ کس فکـر فـرار در سـر    
پرچم بزرگ  پیامبر . نپروراند و به این ترتیب وارد سرزمین اوطاس شدند

داد و تمـام کسـانى کـه بـراى فـتح مکـه         دست علـى  لشگر را بست و به
با همان پـرچم بـه    پرچمدار بخشى از لشگر اسالم بودند به دستور پیامبر 

مطلع شد که صـفوان   در این وقت پیامبر . سوى میدان حنین حرکت کردند
اختیار دارد شخصى را نزد او فرستاد و یکصـد زره  بن امیه مقدار زیادى زره در 
براسـتى عاریـه اسـت یـا     : کـرد  سـئوال صفوان . به عنوان عاریت از او خواست

عاریه اى است که ما آن را تضمین مى کنیم و سالم : فرمود پیامبر  ؟غضب
داد و خود  صفوان یک صد زره به عنوان عاریت به پیامبر . بر مى گردانیم

شخصا با حضرت حرکت کرده دو هزار نفر از مسلمانانى که در فتح مکه اسـالم  
بـرا   را پذیرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسالم که همراه پیامبر 

یـدان جنـگ   فتح مکه آمده بودند که مجموعا دوازده هزار نفر مى شدند بـراى م 
مالک بن عوف که مرد پر جراءت و با شهامتى بود به قبیله خـود  . حرکت کردند

دستور داد غالفهاى شمشیر را بشکند و در شکافهاى کوه و دره هـاى اطـراف و   
و هنگامى کـه در تـاریکى اول   ، البالى درختان بر سر راه سپاه اسالم کمین کنند

به آنان حمله ور شـوند و لشـکر را    صبح مسلمانان به آنجا رسیدند که یک باره
با مردان جنگى هنوز روبرو نشـده تـا    در هم بکوبند او اضافه کرد محمد 

نماز صبح را بـا یـاران خوانـد     هنگامى که پیامبر ! طعم شکست را بچشد
وقـع بـود کـه ناگهـان     در این م. فرمان داد به طرف سرزمین حنین سرازیر شدند

لشگر هوازن از هر سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهاى خود قرار دادند گروهـى  
که در مقدمه لشگر قرار داشتند و در میان آنها تازه مسلمانان مکه هم بودن فرار 

مسـلمانان چـون بـه    . کردند و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر نیز فرار کنـد 
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در این . شده بودند آثار شکست در آنان آشکار گشتجمعیت انبوه خود مغرور 
که پرچمدار لشکر بود با عده کمى در برابر دشمن ایستاده بود و   میان على

 هم در قلب لشکر قرار داشت و عبـاس  همچنان به پیکار ادامه داد پیامبر 
عموى آن حضرت و عده اى از بنى هاشم که از نه نفر تجاوز نمى کـرد اطـراف   

مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقـب نشـینى از کنـار    . را گرفته بودند پیامبر 
حضرت به عباس که صداى بلند و رسایى داشـت دسـتور   . گذشت پیامبر 

اى : اى که در آن نزدیکى بود باال برود و به مسلمانان فریاد زنـد  داد فورا از تپه
به کجا فرار  !و اى اهل بیعت شجره !اى یاران سوره بقره! گروه مهاجران و انصار

هنگامى که مسلمانان صداى عباس را شنیدند  !اینجاست مى کنید؟ پیامبر 
  . صار در این بازگشت پیش قدم بودنلبیک لبیک و ان: بازگشتند و گفتند

حمله سختى از هر جانب به سپاه دشـمن کردنـد و بـا یـارى پروردگـار بـه       
پیشروى ادامه دادند آنچنان که طایفه هوازن بـه طـرز وحشـتناکى بـه هـر سـو       

  . پراکنده شدند و پیوسته مسلمانان آنها را تعقیب مى کردند
موالشان به غنیمت مسـلمانان  حدود یک صد نفر از سپاه دشمن کشته شد و ا

نماینـدگان قبیلـه هـوازن    ، پس از پایان جنگ. در آمد و گروهى نیز اسیر شدند
محبت زیـاد بـه    آمدند و اسالم را پذیرفتند و پیامبر  خدمت پیامبر 

پـذیرفت پیـامبر   آنها کرد و حتى مالک بن عوف رئیس و بزرگ آنهـا اسـالم را   
اموال و اسیران را به او برگرداند و ریاست مسلمانان قبیلـه اش را بـه او    

  )156(. واگذار کرد
  به مردى فاتح خیبربه رتبت ساقى کوثر

)157(پیغمبر ولى والى واالبه نسبت صهر     
  

   
  ورود به بهشت -122

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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ــت    ــده اس ــل آم ــت مفص ــک روای ــمتى از ی ــدا   :در قس ــول خ روزى رس
  :به مردم فرمود 

اى گروه مردم هر کس با اقرار به توحید و کلمه ال اله اال اهللا مخلصانه بـدون  
آنکه چیزى به آن مخلوط کند خدا را مالقات نماید اهل بهشت است امام علـى  

ا خاست و عرضه داشت پدر و مادرم فدایت چگونه این کلمه بپ  بن ابیطالب
را مخلصانه بگوید و چیزى به آن مخلوط نکند براى ما بیان کـن تـا حـد آن را    

  ؟بشناسیم
آرى براى دنیا خواهى و حرص بر جمع آورى مال : فرمود رسول خدا 

بردگى و بندگى پول این کلـه  و خوشنود بودن به امور مادى و گناه و معصیت و 
گفتار نیکان ولى کردارشـان  ، انه مردمى چنین اند که گفتارشانتأسفرا نگوید و م

کردار ستمگران و تبهکاران است با زبان شهادت به توحید مى دهند اما هر فسق 
و فجورى را مرتکب مى شوند پس هر کس خداى عزوجل را دیـدار کنـد و در   

قولش ال اله اال اهللا است بهشت براى اوست و هر گاه او این خصلت ها نباشد و 
  )158(. دنیا را بگیرد و آخرت را ترك کند اهل دوزخ است

  شرط قبولى توحید و ایمان -123
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
نشسته بود و تنى چند از  روزى رسول خدا : ابوسعید خدرى مى گوید

: حضـرت فرمـود  . گرد او بودند  از جمله حضرت على بن ابیطالب یارانش
هر کس ال اله اال اهللا گوید وارد بهشت مى شود پس دو تن از یاران آن حضرت 

 همانا ال اله اال اهللا از این شـخص : پیامبر فرمود. گفتند ما مى گوییم ال اله اال اهللا
و شیعیانش قبول مى شـود بـاز آن دو تـن تکـرار       اشاره به حضرت على(

گـذارد    دست بـر سـر علـى    ما نیز مى گوییم پیامبر : کردند و گفتند
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عالمت پیروى از او این است که بیعت او را نشـکنید و  ، آنگاه به آن دو نفر گفت
   .در مسند و مقام او ننشینید و سخنش را تکذیب نکنید

  امیر انفاق و کرم -124
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، مسلمانان بـراى سـرکوبى کفـار حرکـت کردنـد      در عصر رسول خدا 
کافران بدون جنگ تسلیم شـدند و در نتیجـه اراضـى و امـوالى از آنهـا کـه در       

پیـامبر  : فرمود  قاصطالح فیى گفته مى شد به دست مسلمین افتاد امام صاد
آن فیى را بین مسلمانان تقسیم کرد یک قطعـه از آن سـهم تقسـیم شـده      

آن حضرت در آن زمین چاهى حفر کـرد تـا بـه آب    ، براى حضرت على ع شد
 امـام علـى  . رسید به حدى که آب آن چاه به اندازه گردن شتر فوران مـى کـرد  

شخصـى بـه حضـور    . نامید )چشمه جوشان( چشمه را به نام عین ینبعآن  
آمد و در این مورد به او بشـارت داد و تبریـک گفـت امـام علـى ع        على
  :فرمود

بشر الوارث هى صدقه بتافى حجـیج بیـت اهللا و عـابر سـیبله     ، و بشر الوارث
ۀ اهللا و المالئکۀ و الناس التباع و التوهب و التورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعن

  اجمعین
این چشمه فقط وقف گردیده تـا در آمـد آن   ، به وراث مژده و خبر بده :یعنى

در راه تاءمین معاش و مخارج زائـران خانـه کعبـه و مسـافران در راه خـدا بـه       
کسى که آن را . مصرف برسد فروختن و بخشیدن و به ارث بردن آن جایز نیست

  )159(. خدا و فرشتگان و همه انسانها بر او بادبفروشد یا ببخشد لعنت 
  اى آسمان رحمت و بحر سـخا علـى  

)160(وى داده عدل تودو جهان را صال على      
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  سرمشق اهل وفا -125
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از یک نفر عرب بادیه نشین شـترى را بـه    پیامبر : ابن عباس مى گوید

چهارصد درهم خرید هنگامى که پول را داد اعرابى فریاد زد که هم شـتر و هـم   
بـین مـا   : بـه او فرمـود   پیامبر . ابوبکر از آنجا عبور کرد. پول براى اوست

و پـول مـال   قضاوت کن من پول شتر را داده ام ولى اعرابى ادعا دارد کـه شـتر   
مطلب روشن اسـت شـما    اى رسول خدا  :ابوبکر گفت. مى باشد خودش
  . دو نفر شاهد عادل بیاورید که پول ما شما است( باید بینه

  سـپس علـى  . سپس عمر از آنجا عبور کرد او نیز چنین قضـاوت نمـود  
  ؟این جوان که مى آید راضى هستى آیا به قضاوت: پیامبر به اعرابى فرمود. آمد

رسـید   هنگامى که على بـه حضـور رسـول خـدا     . آرى :اعرابى گفت
نیـز مـال مـن اسـت اگـر      ) پولها( این شتر مال من است و درهمها :اعرابى گفت

به اعرابـى سـه     امام على. ادعاى چیزى دارد باید بینه بیاورد محمد 
شتر را رها کن تا رسول خدا آن را خود ببرد چرا که شتر را پیـامبر   :مرتبه گفت

و حرفهاى او اعتنایى نکرد   لیکن اعرابى به دستور على )از تو خریدهاست
  . آن حضرت اعرابى را گرفت و ضربه محکمى به او زد

به رسول خدا عـرض    على مردم جمع شدند و هر کس سخنى مى گفت
مـا سـخن تـو را در     ؛نصدقک على الوحى و النصدقک على اربعماة درهم: کرد

  )161(. مورد صدق وحى تصدیق مى کنیم ولى درباره چهارصد درهم تصدیق نکنیم
  ســلطان هروسراســت صــهر رســول خداســت

)162(سرمشق اهل وفاست مهر و وفـاى علـى        
  

   
  نیست کارکردن عیب -126

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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به اندازه اى تنگ شد که گرسـنگى شـدیدى     روزى شرایط زندگى على
آن حضرت از خانه بیرون آمد و در جسـتجوى آن  . را فرا گرفت  امام على

د بود تا کارى پیدا شود تا کارگرى کند و با مزد آن غذایى تهیه و گرسـنگى خـو  
  . را رفع نماید

تصمیم گرفت به حوالى مدینه که مزرعه اى است در ، در مدینه کار پیدا نکرد
  . یک فرسخ و نیمى مدینه رفته تا در آن روستاى کوچک آنجا کارى پیدا کند

وقتى به روستا رسید دید زنى مشغول الک کردن خـاك مـى باشـد و منتظـر     
علوم شد که آن زن کـارگرى  کارگرى جهت کمک مى باشد نزد آن زن رفت و م

  . نیاز دارد
آب از درون چـاه آورد و    پس از صحبت با او قرار بر این شد که علـى 

آن خاك را گل کرده تا براى دیوار کشى آماده شود و در ازاى هر دلو آب یـک  
  . خرما اجرت و مزد گیرد

از  شد پس حضرت جمعا شانزده دلو از چاه آب آورد آنگاه مشغول تهیه گل
  . اتمام کار آن زن شانزده خرما به آن حضرت داد امام نیز به مدینه بازگشت

تعریف کرد آنگاه هر دو نشسته و  بعد جریان را براى پیامبر   على
  )163(با هم آن خرماها را خوردند 

  اینقدردانم که برفرق کمال خویش زد

)164(د حیدر کرار گل آفرینش از وجو     
  

   
    پیروى از على -127

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
رسیدم و بر گـرد آن   روزى خدمت رسول خدا : مى فرماید  على

یـا عـى   : حضرت به من نگاهى کرد و فرمود. حضرت جمعیتى از قریش را دیدم
همانا مثل تو در این امت مانند حضرت عیسى بن مریم است زیرا عـده اى او را  
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بسیار دوست داشتند و افراط در دوستى او نمودند و هالك شدند و دسـته اى او  
را دشمن داشتند و هالك شدند و اما عـده اى دنبالـه رو او بودنـد پـس نجـات      

را بـزرگ شـمردند و    ان آن حضرت فرمودنـد رسـول خـدا    یافتند اطرافی
یا رسول اهللا على را شما با انبیا و رسـوالن خـدا تشـبیه مـى     : خندیدند و گفتند

  )165(! ؟نمایى

  خیر البریه است  على -128
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آمد و عرض  مردى نزد رسول خدا : دابوبکر هذلى از شعبى روایت کر
به من مطلبى بیاموز تا خداوند به سـبب آن مـرا نفعـى     یا رسول اهللا : کرد

بر تو باد به بخشش و کرم که در دنیا و آخرت به تو نفـع  : حضرت فرمود. بخشد
رض کرد یا رسـول اهللا حضـرت فاطمـه    وارد شد و ع  مى بخشد ناگاه على

یـا   :برخاست آنگاه آن مرد گفت شما را مى خواند پیامبر خدا  زهرا 
او : این مرد که آمد چه کسى بود در پاسخ او حضـرت فرمـود   رسول اهللا 

کسى است که خداى متعال در حق او در قرآن کریم فرمـوده ان الـذین آمنـوا و    
  )166(. عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه

  اولین پیشتاز عامل -129
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه   وقتـى کـه رسـول اکـرم      :ابن شهر آشوب به سند خود مى نویسـد 
. خبر شهادت بـرادرش جعفـر طیـار را در جنـگ موتـه داد       حضرت على
انا هللا و انا الیه راجعون و : خبر شهادت برادر خود را شنید فرمود، حضرت وقتى

ـ     در روایت دیگر از حضرت صادق ا الیـه  روایت شده است کـه انـا هللا و ان
  )167(. کسى نگفته بود  راجعون را پیش از حضرت على
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   همراه پیامبر -130
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در محراب عبـادت بـه    پیامبر اسالم 
براى رسیدگى بـه    ین علىمؤمنمى بود و امیرالراز و نیاز با خداوند مشغول 

رو به مردم مـى نشسـت و مـردم حـوائج      پشت سر پیغمبر ، حوائج مردم
دعاهاى زیرا را از پیـامبر    على. مى کردند سئوالخویش را از آن حضرت 

  . نقل کرده اند و مى فرمایند 
وقتى وارد مسجد مى شد مى گفت اللهم افـتح لـى ابـواب     رسول خدا 

  . خدایا درهاى رحمتت را بر من بگشا ؛رحمتک
خـدایا   ؛اللهم افتح لى ابـواب رزقـک   :و به هنگام خروج از مسجد مى گفت

  )168(درهاى روزیت را بر من بگشا 

   فره پیامبرهم س -131
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خرما مى خوردند هر خرمـایى    ینمؤمنو امیرال روزى رسول خدا 
 مى نهاد  مى خورد به آرامى هسته اش را نزد على را که رسول خدا 

هیچ هسـته خرمـایى    تا اینکه خرماها تمام شد ولى پیش حضرت رسول 
هر که هسـته اش بیشـتر   : فرمود رسول خدا . بود  نبود و مه نزد على
هر که خرما را با هسته خـورده او   :گفت  حضرت امیر. بود او پرخور است

 رسـول خـدا    :ایـن الم را گفـت    وقتى حضرت على. پرخورتر است
  )169(. تبسم فرمود و فرمان داد تا هزار درهم به آن حضرت انعام بدهند

  کردن سئوالصدقه قبل از  -132
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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به درستى که در قرآن مجید آیه اى است که عمـل بـه   : مى فرماید  على
زیرا من یک دینار را به ده  )170(آن ننموده هیچ کس نه قبل از من و نه بعد از من 

کـردم   ى که از پیامبر اسالم سئوالو قبل از هر  )انفاق کردم( درهم فروختم
رسـول  ، مى کردم سئوالدم سپس یک مطلب از آن حضرت یک درهم به فقیر دا

به من وحى رسیده که قبـل از  ، یا على: فرمود  به حضرت على خدا 
اول بایستى صدقه اى به فقیر بدهند و من قصـد دارم مقـدار   ، هر پرسشى از من

اگـر   یـا رسـول اهللا   : ردعرض ک  على. صدقه را یک دینار قرار دهم
پس چقدر : حضرت فرمود. ى نمى کنندسئوالمقدار صدقه یک دینار باشد؟ مردم 

بـاز هـم   ، یک دانه گندم یا یک دانـه جـو  : عرض کرد  حضرت على. باشد
کـه ده    نشـد مگـر علـى    کردن از رسول خدا  سئوالکسى حاضر به 

  )171(نمود و این آیه در شاءن او نازل گردید  سئوال

  رمز فتح -133
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در روز جنـگ بـدر آمـدم تـا ببیـنم رسـول اکــرم       : مـى فرمایـد    علـى 
دیـدم  . ى کنـد در آن صحنه جنگ و در مقابل دشمنان نیرومند خود چه م 

حضـرت  . یا حى یـا قیـوم  : آن حضرت سر به سجده گذارده و پیوسته مى گوید
همچنـان سـر بـه     چند بار رفتم و برگشـتم پیـامبر   : مى فرماید  على

چیز دیگرى نمى گفت آنقـدر بـه ایـن ذکـر      )یا حى یا قیوم( سجده داشت و جز
  )172(. ند او را در جنگ فاتح و پیروز ساختمقدس ادامه داد تا داو

    ایثار على -134
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نزد فاطمـه   وارد خانه خود شد و دید حسن و حسین   روزى على
کرد چرا روشـنایى چشـمان مـن مـى      سئوالحضرت . گریه مى کنند زهرا 

اینها گرسنه انـد و یـک روز اسـت کـه چیـزى       :گفت گریند؟ فاطمه زهرا 
در  :گفـت  ؟پس این دیگ بر سـر آتـش چیسـت   : پرسید  على! نخورده اند

  على !دیگ تنها آب است که براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش نهاده ام
درهـم آن خـوراکى    6عبایى که داشت به بازار برد و فروخت و بـا  ، ددلتنگ ش
آیا کسى  :وقتى که به سوى خانه باز مى گشت فقیرى به حضرت گفت. تهیه کرد

همه آن خوراکى را به او   در راه خدا وام مى دهد که چند برابر گردد؟ على
توفیـق یـافتى و چیـزى     !یا علـى  :پرسید داد و چون به خانه رسید فاطمه 

چه  :گفت فاطمه . لیکن همه آن را به بینوایى دادم. آرى :گفت ؟آماده کردى
برگشت تا براى نماز   على !خوب کردى تو همیشه توفیق کار خیر مى یابى

مـن مـى   این شـتر را    یا على :در راه کسى را دید که گفت، به مسجد برود
  :گفت آن شخص، من فعال پولى ندارم :گفت  على. فروشم

آن شتر   على !به تو فروختم هر وقتى که پولى به تو رید به من باز دهى
درهم خرید و حرکت کرد که ناگهان شخصى دیگر رسید و عرض کرد  60را به 
فروختم به چـه قیمـت    :گفت  على. این شتر را به من بفروش  یا على

شتر را داد و پول را گرفت و نیمى از آن   على. درهم 120گفت  ؟مى خرى
را به برگشت وام و نیم دیگر را به کـار خـود بـرد در ایـن وقـت رسـول خـدا        

جبرئیل و خریدار فروشنده : شنید و فرمود  رسید و ماجرا را از على 
  )173(میکائیل بود و این آن وامى بود که به آن فقیر بخشیدى 

  برترین مخلوق خداوند -135
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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از پدران بزرگـوارش و آنـان از حضـرت علـى ع نقـل مـى         امام رضا
خداى تعالى آفریده اى از من برتر نیافریـد  : فرمود فرمایند که رسول خدا 

: مى گویـد   على. و هیچ آفریده اى نزد خداى تعالى از من گرامى تر نیست
 یـا علـى  : آیا تو برتـرى یـا جبرئیـل فرمـود      من عرض کردم یا رسول اهللا

بـر فرشـتگان مقـربش     همانا که خداى تبارك و تعالى پیامبران مرسلش را 
برترى داد و مرا بر همه پیامبران و مرسلین برترى بخشید و پس از من برترى از 

و همانا فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران ، آن تو و امامان پس از تو است
آنانکه حامالن عرشند و آنان که در گرد عرش   اى على. دوستان ما هستند
دگارشان تسبیح مى گویند و از براى کسانى که بـه والیـت مـا    اند به ثناى پرور

اگر ما نبودیم خداى تعـالى نـه     ایمان آورده اند آمرزش مى طلبند اى على
، را مى آفرید و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و نه آسـمان و زمـین    آدم

نکه ما پیش از آنان پروردگار را پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم و حال آ
خود را شناختیم و او را تسبیح گفتیم و تحلیل و تقدیس کـردیم زیـرا نخسـتین    

  ... چیزى که خداى تعالى آن را آفرید ارواح ما بود
کـه در فرازهـاى    از رسول خدا   ت حضرت علىسئواال( :توضیح

در باب مصلحتى انجام مى گرفتـه مـوالى مـا     :،دهمختلف این مجموعه اشاره ش
مى کرده اند کـه ایـن    سئوالو امام کشف و یقین از این جهت   ینمؤمنامیرال

حقایق در نظر دیگران مکشوف افتد و گرنه خـود او حقـایق علـوم و رازهـاى     
ــدا     ــول خ ــه دارد از رس ــى ک ــاءن غیب ــى و ش ــام عقل ــان مق ــانى را در هم پنه

هللا صلى سلم وآله عليه ا استفاده مى فرمود پیش از آنکه بـه عـالم مثـال و نشـئه      و
خیال قدم بگذارد تا چه رسد به آنکه استفاده آن حضرت منوط به این باشد کـه  



103 

 

و . آن حقایق به شکل الفاظ و کالم تنزل نماید تا مورد استفاده شان قـرار گیـرد  
  )174() . ام در است من شهر علمم على: موید مطلب حدیث نبوى است که فرمود

  کن سئوالاز من  -136
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اذا نامت فاسـتق   !یا على: مى فرماید  ینمؤمنبه امیرال رسول خدا 
فغلسنى و کفنى و حنطنى فاذا فرغت من غسلى فخذ  لى ست قرب من بئر غرس

لنـى عـن شـى ء اال    . اجلسنى ثم سلنى عما شئت فو اهللا ال تسـا بمجامع کفنى و 
  )175(جبتک 

بعد از آن که من رحلت کردم من را غسل بـده و وقتـى تجهیـز      یا على
تمام شد و کفن کردى اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشـان وقتـى اطـراف کفـنم را     

ر چه گفتم یاد داشت گرفتى و مرا نشاندى هر چه خواستى از من بپرس و من ه
  . کن

  عمل کرد  به وصیت پیامبر -137
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در وصـیت  : کـه مـى فرمـود     شنیدم از حضرت صـادق : ابن عمار گوید
  :این بود که فرمود  به على پیامبر 

نگاهدار ، سفارش مى کنم تو را در جان خودت به خوى هائى که اى على ع
  . خداوندا اعانت فرما او را :پس از آن گفت. آنها را از من

خارج نشود از دهان تو دروغى هیچگاه و ، راست گفتارى است: اما اولى آنها
ترسـناکى از   :سـوم . جراءت مکـن بـر خیانـت هرگـز    ، پرهیزگارى است :دومى

گریه بسیار از ترس خداونـد   :چهارم. خداوند است چنانچه گویى او را مى بینى
 :پـنجم . است بر پا مى شود براى تو به هر قطره اشـکى هـزار خانـه در بهشـت    
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گرفتن طریقه من است در  :ششم. بخشیدن تو است از مال و خونت در راه دینت
عت اما روزه پس سه روز در مـاه روز  اما نماز پنجاه رک، نماز و روزه و صدقه ام

و امـا  ، پنج شنبه در اول هر ماه و چهارشنبه در وسط ماه و پنج شـنبه آخـر آن  
صدقه به قدر طاقت خود تا آنکه گویى اسراف کردم و حال آنکه اسراف نکردى 
  . و مالزم باش با نماز شب و مالزم باش با نماز شب و مالزم باش با نماز شب

از ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تـو بـاد   و بر تو باد نم
به خواندن قرآن در هر حال و بر تو باد به بلند نمودن دستهاى خـود در نمـاز و   
برگرداندن آنها و بر تو باد به مسواك نمودن در نزد هـر وضـویى و بـر تـو بـاد      

ـ ، نیکویى هاى اخالق پس آن را انجام بده و بدیهاى اخـالق  س از آنهـا دورى  پ
  )176(... کن

  در خانه  کارهاى امام على -138
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

براى منزل خود هیزم فراهم مى کـرد و آب مـى کشـید و      ینمؤمنامیرال
آرد مى کرد و سپس آنرا خمیر نمـوده و   خانه را جاروب مى کرد و فاطمه 

ن مى پخت و با وجود چنین کارهایى به تربیت کودکان و شستن و نظافت آنها نا
در خانه هر وقت فراغتى مى یافـت    نیز همت مى گماشت لذا حضرت امیر

 روزى رسـول خـدا   . در امور خانه کمک مى نمـود  به حضرت زهرا 
هـر دو مشـغول آسـیا کـردن      و فاطمه زهرا   وارد خانه شد ودید على

فاطمه یـا  : عرض کرد  کدامتان خسته تر هستید؟ على: هستند از آنها پرسید
دختر جـان بلنـد شـو و خـود جـاى او      : پیغمبر به دختر خود فرمود. رسول اهللا

  )177(. مشغول آسیا کردن شد  نشست و با على
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نیز در کلیه امور اعـم از جنـگ و امـور بیـرون از منـزل       حضرت زهرا 
در دفـاع از    همسر خود را یارى مى کرد چنانکه بعد از غـزوه احـد علـى   

و قتل سران قریش زیاده از حد تالش کرد شمشیر خون آلود  رسول خدا 
داد و فرمود خذى هذا السـیف فقـد    خود را براى شستن به حضرت فاطمه 

. مـرا تصـدیق نمـود    )ایمان و شجاع( صدقنى الیوم این شمشیر را بگیر که امروز
هااى فاطمه : نیز فرمود رسول خدا  م علي ال کـه  ، بگیر شمشـیر علـى را   الس

امروز شوهرت دین خود را ادا نمود و خداوند بوسیله شمشیر او بزرگان قـریش  
  )178(. را به هالکت رسانید

  همسر خوبى است على جان فاطمه  -139
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مقدارى را به جهـت   مى گوید از پول زره من که رسول خدا   عى
به هنگام تهیـه ولیمـه ده درهـم از آن پـول را     ، تهیه وسایل به ام سلمه داده بود

گرفت و به من داد و فرمود یا على با این پول مقدارى روغن و خرما و کشـک  
تهیه کن و من دستور آن حضرت را انجام داده و آنها را خریـده و آوردم آنگـاه   

خرمـا و   سفره چرمى خواست و خود آستین بـاال زد و از آن  رسول خدا 
آنگاه به مـن  . کشک و روغن غذایى تهیه نمود خود نیز گوسفند چاقى تهیه نمود

من به مسجد : مى گوید  على. هر کسى را که مى خواهى دعوت کن: فرمود
آمدم و دیدم جمع کثیرى از صـحابه در مسـجد حضـور دارنـد و مـن از اینکـه       

رمگین شدم لذا روى لندى رفتـه  گروهى را دعوت کنم و عده اى را خیر نکنم ش
بیایید مردم برخاستند و به  و گفتم اى مردم همگى براى صرف ولیمه فاطمه 

راه افتادند و من از کثرت جمعیت و کى غذا خجالت مى کشـیدم چـون رسـول    
م على جان من از خداى مى خواه: از این مطلب آگاهى یافت فرمود خدا 
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تمـام آن جمعیـت از آن غـذا    : مـى گویـد    علـى . که این غذا را برکت دهد
  ... خوردند و سیر شدند و چیزى هم از غذا کم نشد

را زینـت کـرده و    فاطمه  چون آفتاب غروب کرد زوجات پیامبر 
را در سمت راسـت و فاطمـه     على عطر آگین نمودند و رسول خدا 

را در سمت چپ خود نشانید و پیشانى آنها را بوسید و دست دختـرش را   
جان فاطمه همسر خوبى اسـت    على: گذاشت و فرمود  در دست على

. حق آنها دعا کرد شوهر خوبى است و در  على: و آنگاه به دخترش فرمود
)179(  

  روزى رسانى جبرئیل -140
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مدینه نیاز شدید به معاش زندگى   بود روزى على عصر پیامبر 
پیدا کرد ولى پولى نداشت در همین حال از خانه بیرون آمـد یـک دینـار پـول     

هـیچ کـس نیامـد بـا      ؟جا اعالم کرد که این یک دینار مال کیستیافت به همه 
با آن یـک دینـار     بنابراین شد که حضرت على تقاضاى حضرت زهرا 

حضـرت  . آرد خریدارى کند و بعد اگر صاحب آن پیدا شـد آن را بـه او بدهنـد   
ید که مقدارى آرد مى فروشد به این قصد از خانه بیرون آمد مرید را د  على

آرد را خرید و یک دین را را   على. و آن را به قیمت یک دینار مى فروشد
. به او داد ولى آن مرد یک دینار را نگرفت و سوگند یاد کرد که پولى نمى گیـرد 

ـ  آرد و دینار را به خانه آورد و جریان را به فاطمه   على  :گفـت . تگف
آن آرد را نان کرده و خوردند پس   افراد خانه على، تعجب کرد فاطمه 

اعالم کرد که دینـارى یافتـه ولـى کسـى بعنـوان        از تمام شدن آن باز على
به قصد خریـدن آرد رفـت بـاز      على. صاحب آن به حضرت مراجعه نکرد

به همراه آرد و پـول بـه     و قضیه مثل روز قبل شد و على همان مرد را دید
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هم آرد را آوردى و هـم    و گفت یا على! تعجب کرد فاطمه . منزل آمد
. فروشنده آرد سوگند یاد کرد که دین را را نمى گیرم: فرمود  دینار را؟ على

مى خواستى تو در سوگند از او پیشى بگیرى افراد خـانواده  : فرمود فاطمه 
اعالم مى کرد کـه    آرد را نان کرده و خورند و در این مدت على  على

بـراى    علـى ، دینارى یافته ولى صاحبش پیدا نشد هنگامى که نان تمام شد
بار سوم به قصد خرید آرد از خانه بیرون آمد مجددا همان مرد را دیـد کـه آرد   

سوگند به خدا این بار باید پول را بگیرى سـپس آن  : مى فروشد حضرت فرمود
دینار را به طرف آن مـرد انـداخت و بـه سـوى خانـه بازگشـت رسـول خـدا         

او جبرئیل بـود آن آرد رزقـى    ؟را شناختىیا على آیا آیا آن مرد : فرمود 
سوگند بـه  : بود که خداوند به وسیله جبرئیل براى شما فرستاده بود سپس فرمود

خداوندى که جانم در دست اوست اگر سوگند یاد نمـى کـردى هـر روز تـا آن     
دینار در دست تو بود جبرئیل را همان گونه مى یافتى که آرد به تو مـى دهـد و   

  . گرفتدینار را نمى 

   ارتحال حامى پیامبر -141
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در اواخـر سـال دهـم      هنگامى که ابوطالب پدر بزرگوار حضرت علـى 
پیـامبر  . آمد و بـه او خبـر داد   بعثت از دنیا رفت على ع به حضور پیامبر 

از این حرف فوق العاده ناراحت شد و انـدوهى جانکـاه سراسـر وجـود      
برو امور غسل و حنوط و کفـن  : فرمود  به على، را فرا گرفت پیامبر 

  علـى . سپس وقتى که او را در تابوت گذاشتى مرا خبر کن، او را انجام بده
آمد و   کنار جسد ابوطالب دستورات را انجام داد وقتى که پیامبر این 

چشمش به تابوت افتاد سـخت متـاءثر گردیـد و قطـرات اشـک از چشـمانش       
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سرازیر شد و خطاب به ابوطالب گفت تو به خوبى صله رحم کردى و به جـزاى  
ى و او را بزرگ نمودى و از بـزرگ  خیر نائل شدى سرپرستى از کودك یتیم کر

ال شـفعن لعمـى   : پس به جمعیت حاضر رو کرد و فرمود، حمایت و یارى کردى
قطعا از عمویم شفاعتى خواهم نمود که همه جن و انس از آن  ؛شفاعۀ بها الثقلین

  )180(. تعجب کنند

  مبین حدود الهى  على -142
  مبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحی

هنگـام  . را به فرمانـدهى لشـکرى بـه یمـن فرسـتاد       على پیامبر 
عزم مکه کرد در نزدیکـى هـاى    براى مالقات پیغمبر   بازگشت على

مکه فردى را به جاى خویش به سرپرستى لشکر اسالم گذاشـت و خـود بـراى    
شتافت آن شخص لباسهاى حله را  سفر زودتر به سوى رسول اهللا  گزارش
همراه آورده بود در بین لشکریان تقسیم کرد تا با لباسهاى نو وارد   که على

برگشت و این منظره را دید به این عمل اعتراض   مکه بشوند وقتى که على
کسب تکلیف کنند دربـاره   بایستى قبل از آنکه از پیامبر آنها ن: فرمود، کرد

دسـتور    از این رو على، اشیاء و غنائم که از آن بیت المال بود تصرفى کنند
داد تا حله ها را از تن خود بیرون کنند و آنها را تحویل دهند تـا پیـامبر اسـالم    

از این دستور امام   ودشان درباره آنها تصمیم بگیرد لشکریان علىخ 
رسیدند فـورا از خشـونت امـام     ناراحت شدند لذا وقتى به حضور پیامبر 

  . در مورد حله ها شکایت کردند  على
شکوه کنیـد بخـدا سـوگند او در راه      مردم از على: فرمود پیامبر 

  )181(خدا شدیدتر از این است که کسى درباره وى شکایت کند 
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  خنثى کننده توطئه  على -143
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حتـى  ، بودنـد  مشرکان همـواره در صـدد آزار پیـامبر    ، در آغاز بعثت
قبیلـه  ( تصمیم گرفتند که آن حضرت را به قتل برسانند وى وجـود بنـى هاشـم   

مانع مى شد که آنها آن حضرت را بکشـند مـثال ابولهـب عمـوى پیـامبر      ) پیامبر
ولى حاضر نبود که بـرادر زاده اش حضـرت محمـد    ، با اینکه مشرك بود 
ابولهب بنام ام جمیل به مشرکان قـول داد کـه در فـالن     همسر. را بکشند 
شوهرم را در خانه مى نشانم و سـرگرم مـى کـنم تـا از      )مثال روز یکشنبه( روز

را در غیـاب شـوهرم    آنگـاه شـما محمـد    ، بیرون خانه کامال غافل بماند
بـا نوشـیدنیها و    ام جمیل شـوهرش را در خانـه  ، روز یکشنبه فرا رسید. بکشید

خوراکیها و قصه گوییها سرگرم کرد مشرکان در بیرون رد صدد اجراى طرح قتل 
ابوطالب که در ظاهر در صف مشـرکان بـود و در بـاطن    . بر آمدند پیامبر 
، به خداوند داشت و بطور تاکتیکى رفتار مى کرد از جریان اطـالع یافـت  ، ایمان

بـه خانـه   : فرمـود ) ساله بـود  13که کودکى حدود (  علىفورى به پسرش 
عمویت ابولهب برو اگر در خانه بسته بود در را بزن هر گاه باز کردند وارد خانه 
شو و اگر باز نکردند در را بشکن و وارد خانه شو و نزد ابولهب برو و بگو پدرم 

رئیس قوم ) مثل تو( مویشکسى که ع ؛ان امرءا عینه فى القوم فلیس بذلیل :گفت
دید در خانه ، به سوى خانه ابولهب روانه شد  على. خوار نخواهد شد، باشد

بسته است در را زد کسى در را باز نکرد در را فشار داد تا شکست آنگـاه وارد  
بـرادرزاده چـه    :را دید گفـت   ابولهب تا على، خانه شد و نزد ابولهب رفت

رئیس قوم اسـت  ) مثل تو( کسى که عمویش :پدرم گفت: فرمود  لىخبر؟ ع
 علـى ، مگـر چـه شـده   : پدرت راست مى گوید :ابولهب گفت) خوار نخواهد شد
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را بکشـند و تـو غـذا مـى      مى خواهند برادرزاده ات محمد : فرمود 
احساسات ابولهـب بـه جـوش آمـد و برخاسـت و       ؟خورى و نوشابه مى نوشى

شمشیرش را برداشت تا از خانه بیرون بیاید ام جمیل سر راه او را گرفت ابولهب 
بسیار عصبانى بود سیلى محکمى به صورت ام جمیل زد که چشم او لوچ گردید 

وقتى که مشرکان او را ، آنگاه ابولهب از خانه بیرون آمد، و تا آخر عمر لوچ بود
، یر بدست دیدند و آثار خشم را در چهره اش مشاهده کردند نـزد او آمـده  شمش

شـنیده ام شـما تصـمیم گرفتـه ایـد       :ابولهـب گفـت   ؟گفتند چه شده که ناراحتى
 ؟برادرزاده ام را بکشید والالت و العزى لقد هممت ان اسلم ثم تنظرون ما اصـنع 

ـ  نم سـپس مشـاهده   سوگند به دو بت الت و عزى تصمیم گرفته ام قبول اسالم ک
  . خواهید کرد که با شما چگونه رفتار مى نمایم

مشرکان دیدند اسالم آوردن ابولهب خیل گران تمام مى شود به دست و پـاى  
او افتاده و عذر خواهى کردند و سرانجام ابولهب آرام گرفت و از تصـمیم خـود   

  . منصرف شد و به خانه اش بازگشت

  خبر از فتنه ها مى دهد -144
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّه  
نبـرد بـا     یا على: روزى رسول خدا به من فرمود: مى فرماید  على

چنانکه جهاد با مشرکان بر مـن واجـب گشـته    ، اهل فتنه بر تو واجب شده است
جهـاد در آن بـر   این چه فتنه اى است که  !اى فرستاده خدا  :پرسیدم. بود

گروهى هستند که شهادت بـر وحـدانیت حـق و    : فرمود ؟من واجب گشته است
. رسالت من مى دهند در حالى که با سنت و سیره من به مخالفت بر مـى خیزنـد  

با اینکه آنها مثل من بر حقانیت اسالم شهادت مى دهند پس چرا با ، عرض کردم
در دین وارد مى کننـد و سـرپیچى    بخاطر بدعتهایى که: فرمود ؟ایشان پیکار کنم
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عرض کردم شما پیشتر به من وعده شهادت در راه خـدا  . از فرمان الهى مى کنند
داده اید کاش از خدا مى خواستید تا زمان آن فرا رسد و در رکاب شـما تحقـق   

پس چه کسى با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگد؟ وفاى : پذیرد حضرت فرمود
آنگـاه  ... است و تو به فیض شـهادت نایـل خـواهى شـد    به آن وعده هم حتمى 

پس پذیراى خصومتها باش که تو همـواره مـورد دشـمنى و خصـومت     ... فرمود
  )182(. خواهى بود

  حجت بر مردم  على -145
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـن بـراى تـو    !   یا علـى : فرمود  به على روزى رسول خدا 
حجت مى آورم و حجتم نبوت من است و تو براى مـردم خـویش حجـت مـى     

پرداخـت  ، بر پا داشتن نمـاز ، آورى و حجتت براى آنان هفت حجت خواهد بود
نیکى کردن و از بدى بازداشتن و دادرسى در میان رعایا و تقسـیم بیـت   ، زکات

  . خداى عزوجل و رها نکردن دستور خداوند المال بطور مساوى و اطاعت
به نزد مـا مـى     مگر نمى دانى که در روز قیامت ابراهیم!   اى على

مى ایستد سپس جامه اى بهشتى  آید و طبق دعوتى که مى شود بر جانب عرش
او  ناودانى زرین از بهشت بـراى ، بیارایند بر تنش مى کنند و با زیور بهشتى اش

از آن ، که آبى شیرن تر از عسل و سفیدتر از شـیر و سـردتر از یـخ   ، روان گردد
فرو مى ریزد و من نیز دعوت شوم و بر جانب چپ عرش مى ایستم و رفتـارى  

سپس تو اى على خوانده شوى و بـا تـو   ، که با ابراهیم شد با من نیز همان شود
ى که همزمان با دعوت مـن تـو نیـز    آیا راضى نیست  یا على. نیز چنین کنند

دعوت شوى و چون مرا بپوشانند تو را نیز بپوشانند و چون مرا بیاراینـد تـو را   
نیز بیارایند که خداى عزوجل به من دستور داده که تو را بخود نزدیک کـنم و از  
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خودم دورت نسازم و بى دریغ به تو دانش بیـاموزم و بـر تـو اسـت کـه نیکـو       
  )183(. الزم است که فرمان پروردگارم را گردن نهمفراگیرى و بر من 

  معیار قطعى دین خدا -146
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دوسـتى و  ، اى بنـده خـدا  : به یکى از یاران خود فرمـود  روزى پیامبر 
والیـت  زیـرا  ، دشمنى و جنگ و صلح ود را براى رضاى خدا و در راه خدا کن

مگر از این رهگذر و هـیچ کـس تـا بـه ایـن      ، گردید، خدا شامل حالت نخواهد
... صورت نگردد مزه ایمان را نخواهید چشید اگر چه نماز و روزه اش زیاد باشد

چگونه مى توانم بدانم که دوسـتى و   یا رسول اهللا : آن صحابى عرض کرد
و  ؟و ولى خدا کیسـت تـا دوسـتدار او باشـم     ؟نه کینه ورزیم در راه خداست یا

اشاره کرد و   به على پیامبر خدا  ؟دشمن وى کیست تا با او ستیز کنم
دوسـتدار و مطیـع او محـب و    : بلـى فرمـود  ، گفـت  ؟آیا او را مى بینـى : فرمود

بدار و دشـمن وى را دشـمن   را دوست   پس على. فرمانبردار خداوند است
حتى اگر چنـین شخصـى   ، بود دوستى کن  دار و با هر کس که دوست على

قاتل پدر و یا قاتل فرزندت باشد و با دشمن او دشمن باش اگر چـه پـدرت یـا    
  )184(. پسرت باشد

  خیبر کشاى علوى -147
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ى در روزهاى اول آن بوجود آمـده بـود و یـک    در جنگ خیبر وضع حساس
حالت شکستى در میان مسلمانان پیدا شده بـود و روحیـه هـا بـه علـت عقـب       

و بر عکس روحیه دشمن بسیار ، نشستن عمرو ابوبکر در جنگ ضعیف شده بود
 فـردا : فرمودنـد  شب بود پیامبر . قوى گردیده بود و اسالم در مخاطره بود
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علم را به دست کسى مى دهم که خدا او را دوست دارد و من هم او را دوسـت  
از چشـم    ینمـؤمن صبح فردا امیرال. دارم و او نزد من و خدا را دوست دارد
را خواسـت و بـا     على، پیامبر ، درد شدیدى اظهار ناراحتى مى کرد

. مالیـد چشـمان آن حضـرت خـوب شـد       چشمهاى علىآب دهانى که به 
مهیاى جنگ اسـت لـذا پیـامبر      على، داد  پیامبر علم را به دست على

سـواره و پیـامبر و     على. بگوید  مى خواهد نکته اى را به على 
  !است و لشکر مهیاى به میدان رفتن  علم در دست على

االن ان یهدى اهللا بک رجال   یا على: در این موقع فرمودند پیامبر 
اگر خداوند بوسیله تو شخصـى را هـدایت    !خیر لک من الدنیا و ما فیها؛ یا على

: فرمودنـد  ا پیـامبر  کند براى تو از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر اسـت لـذ  
تو بتوانى کسى را هدایت کنى و به راه   مهمتر از جنگ این است که یا على

از دنیا و آنچه در دنیاسـت پاداشـش   ) خیر لک من الدنیا و فیها( مستقیم بیاورى
  . بیشتر است
ــى ــت   عل ــفید را برافراشــت و در دســت گرف ــرچم س ــدا  پ ــامبر خ پی
  :به او فرمود 

جبرئیل همراه توست و پیروزى با توست خدا در دل آنان ترس و بیم افکنده 
است و بدان که آنان در کتاب خویش خوانده اند نام کسى را که مغلوبشـان مـى   

نام من ! است چون به آنان رسیدى بگو )على( سازد و آن نام در کتاب آنها ایلیا
بـه میـدان تاخـت و      علـى . على است به اراده خداوند خوار خواهند شـد 

نخست با بزرگ یهود که مرحب نام داشت روبرو شد و بعد از گفـت و شـنودى   
یهودیان بـه درون  ، مرحب به زمین افتاد  که شد سرانجام با تیغ شمشیر على

پشـت در قلعـه     على، فرار کردند و پناه گرفتند و در قلعه را نیز بستندقلعه 
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نفر مى بستند یک تنه از جا کند و بـر روى خنـدقى کـه     20امد و آن در را که 
آنگاه مسـلمانان از  . یهودیان براى جلوگیرى از نفوذ مسلمانان کنده بودند افکند

  )185(. و پیروز شدند... روى آن گذشتند و به قلعه در آمدند

  مهریه حضرت فاطمه  -148
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برخیـز و زره   !یا علـى : به من فرمود رسول خدا : مى گوید  على
 خود را بفروش من برخاستم و آن را فروخته و پولش را خـدمت پیـامبر   

بعضى از مورخین قیمت زره را چهارصد و برخى چهارصـد و هشـتاد و   ( آوردم
بدون اینکه آنها را بشـمارد   رسول خدا ) بعضى هم پانصد درهم نوشته اند

عطـرى تهیـه کـن و     براى فاطمه : مشتى را برداشت و به بالل داد و فرمود
: خود باقیمانده درهم ها را برداشت و به ابى بکر داد و فرمـود  سپس با دو دست

آنچه جامه و اثاث خانه مورد نیاز است خریدارى کن و عمـار   براى فاطمه 
اثاثیـه  . یاسر و عده اى از اصحاب نیز همراه او رفتند تـا اثـاث را تهیـه نماینـد    

آوردند و به آن   امبرحضرت تهیه شد ابوبکر و همراهانش آنها را خدمت پی
در حالى که آنها را با دست خود زیـر   حضرت عرضه نمودند رسول خدا 

  . بارك اهللا الهل البیت خداوند براى خانواده مبارك گرداند: و رو مى کرد فرمود
را شن نرم ریخت  نیز کف اتاق زندگى خود با حضرت فاطمه   على

و چوبى را از دیوارى به دیوار دیگر نصب کرد تا که لباسـهاى خـود را روى آن   
  . بیاندازند و پوست گوسفندى را انداخته و متکایى از لیف خرما در کنار آن نهاد

بعضـى از آنهـا بسـیار ثروتمنـد      البته در بین خواستگاران حضرت زهرا 
یـا  : عرض کرد بدالرحمن بن عوف بود که به پیامبر از جمله آنها ع: بودند

را به من تزویج کنى یکصـد شـتر کـه براشـان کتـان       رسول اهللا اگر فاطمه 
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ولـى آن حضـرت   . مهریه او خـواهم کـرد  ، مصرى باشد به اضافه ده هزار دینار
عبـدالرحمن داد او دیـد   نپذیرفت و یک مشت از زمین سنگریزه برداشـت و بـه   

من یقدر علـى هـذا ال   : فرمود سپس پیامبر . سنگها مروارید و گوهر است
یهمه کثرة المهر کسى که بتواند سنگریزه را مروارید کنـد زیـادى مهریـه بـرایش     

  . اهمیت ندارد

  !زبانش را قطع کن  یا على -149
الْرَّح مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیم  

آمد و عرض کرد؛ آیـا تـو از    روزى عرب بیابان نشینى خدمت پیامبر 
جهت پدر و مادر بهتـرین مـا و بزرگـوارترین فرزنـدان پـدران مـا و در عصـر        

اى : خشـمگین شـد و فرمـود    پیـامبر   ؟جاهلیت و اسالم رئیس ما نبودى
پیـامبر  ، دو تا؛ لب ها و دندانهایم: زبانت چند پرده دارد؟ عرض کرد اعرابى جلو
که تندى این زبانـت را از مـا   ، پس در دو پرده تو خاصیتى نیست: فرمود 

که به احدى در دنیا چیـزى   توجه داشته باش: فرمود بگیرد؟ آنگاه پیامبر 
بعـد آن حضـرت رو بـه    . راى آخرتش زیان ول و رها شده باشدداده نشده که ب

پس زبـانش را قطـع کـن     ؛یا على برخیز فاقطع لسانه: نموده و فرمود  على
، زبان او را خواهد برید ولى برخالف انتظار آنان  مردم گمان بردند که على

  )186(. چند درهم به او داد  حضرت على

  ؟ولى خدا کیست -150
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى مـرد شـب گذشـته در     :آمد و گفـت  روزى ابوذر به مسجد پیامبر 
در خـواب  : گفتنـد . خواب صحنه اى دیدم که تاکنون چنین چیزى را ندیده بودم

نزدیک خانه اش دیدم کـه شـبانه بیـرون    را  پیامبر خدا  :گفت ؟چه دیدى
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را گرفته بود با هم به قبرستان بقیع رفتند مـن هـم آن دو     آمد و دست على
بزرگوار را زیر نظر گرفته و از فاصله دورترى به دنبالشان رفتم بـه سـوى بقیـع    
رفتند تا به محل قبرهاى مکه رسیدند سپس آن حضرت به آرامگـاه پـدر خـود    

نزدیک آن دو رکعت نماز خواند ناگاه قبر شکافته شد و در همین حـال   رسید و
گواهى مى دهم که معبود جز اهللا نیسـت و  : عبداهللا را دیدم که نشسته و مى گوید

، به او گفت رسول خدا . بنده و پیامبر اوست گواهى مى دهم محمد 
ایـن  : فرمود پیامبر  ؟پسرم ولى چیست :عبداهللا گفت ؟ستپدرم ولى تو کی
. ولى من اسـت   گواهى مى دهم که على :عبداهللا فورا گفت. على ولى است

 سپس بر سر آرامگاه مادرش. پس به بوستان خودت بازگرد :گفت پیامبر 
عملى را که نزد قبر پدرش انجام داده بود تکرار کرد ناگـاه  آمنه برگشت و همان 

شهادت مى دهم معبـود جـز اهللا نیسـت و تـو      :قبر شکافت بى درنگ آمنه گفت
پاسـخ   ؟مادرم ولى تو کیست :به او گفت پیغمبر . پیامبر و فرستاده خدایى
علـى    حضرت علـى  اشاره به( آن والیت: فرمود ؟داد پسرم والیت چیست

: فرمـود  سپس. آمنه فورا گفت و البته على ولى من است. است  بن ابیطالب
، وقتى سخن ابوذر به اینجا رسید به او گفتنـد ، به آرامگاه و گلزار خودت بازگرد

تو دروغ مى گویى و با او دست به گریبان شدند و کـتکش زدنـد آنگـاه مـردم     
امروز دروغى بر تو  آمد و عرض کردند یا رسول اهللا  خدمت پیامبر 
پیـامبر  . ابوذر درباره تو چنین و چنان نقل کرده: چه بود؟ گفتند، بسته شد فرمود
آسمان نیلگون هنوز بر سر کسى سایه نیفکنـده و بـه روى زمـین    : فرمود 

  )187(. بار آلود کسى گام برنداشته که راستگوتر از ابوذر باشدغ

  جنگ على در وادى یابس -151
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در جنگ با کفار وادى یابس ابتدا جنگ را شروع ننمود تـا آنکـه     على
، مبر بـه پرچمـداران پیـا     علـى ، خورشید طلوع کرد وقتى روز شـد 

پرچمها را بلند کنید وقتى پرچمهـا بلنـد شـد و مشـرکان آن پرچمهـا را      : فرمود
این دشمن شماست که شما در طلب او بودید ، به همدیگر گفتند، دیدند؛ شناختند
غالمــى از مشــرکان کــه بــدترین و ، و اصــحاب او هســتند اینهــا محمــد 

اى : چنـین نـدا داد   بیرون آمد و بـه اصـحاب پیـامبر    . کافرترین آنان بود
هستید او باید خود را به  اصحاب ساحر دروغگو کدام یک از شما محمد 

مـادرت بـه عزایـت     :به سوى او رفت و بـه او گفـت    على. من نشان دهد
غالم . حق را از جانب حق آورد محمد ، ساحر دروغگو هستىتو ، بنشیند
پسـر   من على بن ابیطالب برادر زاده رسول خـدا  : تو کیستى فرمود :گفت

آیا تو داراى چنین منزلت و مقـامى در   :غالم گفت. عمو و همسر دختر او هستم
بـر   پس تـو و محمـد    :غالم گفت. آرى: فرمود ؟هستى نزد محمد 

. را یک دین واحد هستید و برایم فرقى نمى کند که تـرا ببیـنم یـا محمـد     
دئوید در حالى که رجزى بـه ایـن مضـمون مـى       آنگاه غالم به سوى على

  :خواند
یر درنده اى را دیدى که در چنگال او احدى آرام نمى گیـرد و  تو ش، اى على

، هـر کـه مـرا ببینـد    . شیرى از مردان خثعم را که آئین محکمى را یارى مى کند
نیز در   على. غالمى را دیده که درندگان بر او رو آورند و او سالم نمى ماند

  :پاسخش چنین فرمود
ه دلیر و بى باك است من على هسـتم کـه   و تو آن شیر هاشمى را مى بینى ک

به خثعم نشان خواهم داد که به هر حرکت شمشیرم خون مى ریزد و هـر زننـده   
اى را مى کشم آنگاه هر یک بر اسب سوار شدند و شروع به جنگ بـا شمشـیر   
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  آنگاه على. تنها یک ضربه به او زد و او را کشت  حضرت على. کردند
آیا کسى با من مبارزه مى کند؟ برادر آن غالم مقتول آمد در حالى که مى : فرمود
قسم به بتهاى بزرگ الت و عزى که من به هنگام جنگ بسیار با حوصـله   :گفت

  . هستم هر کس با من بجنگد انواع دردها را به او مى چشانم
  :فرمود  على

  باهللا ربى اننى ال قسم
  ما ثمقسم حق لیس فیه 

  انکم من شرنا لن تسلموا
من به پروردگارم قسم مى خورم قسم حقـى کـه در اداى آن معصـیتى    ، یعنى

نیست که شما از حمله ما سالم نمى مالید آنگاه هر دو سوار بر اسب خود شـده  
. ضربه اى زد و او را هم به آتـش جهـنم فرسـتاد     به پیکار رو آوردند على

کسى هست که با من مبارزه کند؟ آنگاه حارث بن مکیده کـه  آیا : حضرت فرمود
حتمـا الت مـرا    :سوار برابر مى کرد آمـد و گفـت   500آن قوم بود و با ، رئیس

یارى مى دهد و به هر شمشیرى حلقى را پاره مى کنم و به هر ضربه اى گردنى 
از محمـد  به خدا قسم شـما را بـا شمشـیر برنـده ام     : فرمود  على. مى زنم
  ... دور مى کنم 

آیا : با ضربه اى او را هم به آتش جهنم فرستاده و باز فرمود  آنگاه على
پسر عموى حارث بن مکیده که عمروبن فتـاك نـام   . کسى با من مبارزه مى کند

هـر  و سـر  ، شمشیر به دسـتم . و پدرم فتاك است، من عمرو :آمد و گفت، داشت
ضمن جواب او را هم به جهنم   على. کس که حرمتمان را هتک کند مى برم

تمامى جنگجویان آنان را کشت و آنان را به اسارت برد و   على. واصل کرد
  )188(. اموالشان را گرفت و اسیران آنها را نزد رسول خدا آورد
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  جبرئیل خدمتگذارى او را مى کند -152
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بروید تـا بـه     به حضور على: به ابوبکر فرمود روزى رسول خدا 
را که دیشب براى او اتفـاق افتـاده مـن نیـز بـه      ) عجیبى( شما خبر بدهد جریان
ـ   ابوبکر و عمر به حضـور علـى  . دنبال شما مى آیم بـه    علـى ، دآمدن

آنچه اتفـاق افتـاده خیـر    . نه :آیا خبر تازه اى دارید؟ ابوبکر گفت: ابوبکر فرمود
  . باشد

نزد شما بیـاییم و از حادثـه اى کـه شـب     : به من و عمر فرمود پیامبر 
ــى    ــر ده ــا خب ــه م ــما رخ داده ب ــراى ش ــته ب ــامبر  ، گذش ــام پی ــن هنگ در ای

هللا صلى سلم وآله عليه ا حادثـه  : را دیـد فرمـود    نیز وارد شد وقتى که على و
  علـى  !شب گذشته را که براى تو اتفاق افتاد براى ابوبکر و عمر بیـان کـن  

اهللا ان : فرمـود ، پیـامبر  . از بیان آن حیا دارم اى رسول خدا : فرمود
 آنگـاه امـام علـى   . ال یستحیى من الحق خداوند از حق گـویى حیـا نمـى کنـد    

احتیاج بـه غسـل پیـدا کـردم بـراى      : حادثه شب گذشته را چنین بیان کرد 
غسل در جستجوى آب شدم آب نیافتم و ترس آن داشتم که نماز صبح من قضا 

را به راهـى دیگـر بـاى یـافتن آب       را به راهى و حسین  حسن، شود
در این هنگام دیدم سـقف  ، روانه کردم آب بدست نیامد و سخت اندوهگین شدم

وقتـى آن  . خانه باز شد و سطلى از آب به پایین آمد که حولـه اى روى آن بـود  
سطل در زمین قرار گرفت حوله را از روى آن رد کردم آب در آن یـافتم بـا آن   

سپس آن سطل همراه حوله باال رفت و شـکاف  . خواندمآب غسل کردم و نماز 
سطل از بهشت آمده بـود و آب آن از  : فرمود پیامبر . سقف به هم پیوست

در  سـپس پیـامبر   ، حوله نیز از استبرق دیباى بهشـتى بـود  . نهر کوثر بود
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من مثلک یـا  : فرمود  ب به علىحضور ابوبکر و عمر و انس بن مالک خطا
اى على چه کسى هماننـد توسـت کـه در شـب     ، على فى لیلۀ و جبرئیل یخدمه

  )189(. جبرئیل خدمت گذارى او مى کند

  جنگ ذات السالسل -153
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ا مردم وادى یابس عده اى حدود دوازده هزار نفـر جنگجـو و سـوار کـار ر    
و  بسیج کردند و با هم پیمان بستند که تا آخرین نفرشان بـا رسـول خـدا    

بجنگند تا با این شکل رسم بت پرستى را مانند قبل از اسـالم برقـرار     على
رت را از تصمیم آنها با خبر کرد و بـه آن حضـ   پیامبر خدا ، جبرئیل. کنند
ابوبکر را با چه را هزار سوار کار آزموده از مهاجر و انصار به سوى آنان : :گفت

به منبر رفت و قضیه اخبار جبرئیل را به مردم گفـت   رسول خدا . بفرست
در موقع حرکت رسول خدا ، براى روز دوشنبه آماده حرکت شوند: سپس فرمود
فرمود تا ابتداء اسالم را بر دشمنان عرضـه نکـرده انـد جنـگ را شـروع       
اگر آنها اسالم را پذیرفتند که جنگ نکننـد در غیـر ایـن صـورت آنقـدر      . نکنند

بجنگند تا همه را کشته و مردان آنها را اسیر و اموالشان را به تصـرف خـود در   
  . آورند

از جنـگ منصـرف   ، د آنهاابوبکر پس از مواجهه با دشمن با کوچکترین تهدی
بـا دسـتور مـن    : بـه ابـوبکر فرمـود    رسول خدا . شد و به مدینه برگشت

مخالفت کردى و آنچه را که به تو امر کرده بودم انجام ندادى بخدا قسـم تـو در   
این باره معصیت مرا مرتکب شدى خالقت امرى و لم تفعل ما امرتک و کنت لى 

مـن  : مجددا به منبر رفت و به مردم فرمود فما امرتک پیامبر  و اهللا عاصیا
به ابوبکر امر کردم که با آن گروه در صورت نپذیرفتن اسالم بجنگند اما وقتى او 
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با صد نفر از آنان برخورد کرد ترس در دلـش راه یافـت و فرمـان مـرا نادیـده      
د به من فرمان مى دهد که عمـر را بجـاى   اکنون جبرئیل از ناحیه خداون. گرفت

مانند برادرت ابوبکر ، پس اى عمر تو نیز با چهار هزار سرباز برو، ابوبکر بفرستم
ماجراى عمر نیـز ماننـد ابـوبکر    ، چرا که او خدا و مرا نافرمانى کرد. رفتار نکن

گذشت و از دیدن آن قوم گمراه نزدیک بود قلبش از جا کنده شـود و از مقابـل   
داد و پیـامبر   جبرئیل خبر بازگشـت عمـر را بـه پیـامبر     . من فرار کرددش

به منبر رفت و مردم را در جریـان عمـل خـالف عمـر گذاشـت و       اسالم 
مخالفت کرد و با دسـتور مـن مخالفـت     عمر با این کار خدا را در عرش: فرمود

نمود خدا راءى و اندیشه ات را زشـت دارد یـا عمـر     کرد و به راءى خود عمل
عصیت اهللا فى عرشه و عصیتنى و خالفـت قـولى و عملـت برایـک اال قـبح اهللا      

 اکنون جبرئیل به من امر کـرده کـه علـى   : فرمود رسول خدا  رایک سپس
و ، حرکت کـرد   على، را با این گروه از مسلمین به سوى آنان بفرستم 

تـا بـه نزدیکـى وادى یـابس     ، از راهى که غیر از دو گروه قبلى برگزیدند رفـت 
آن حضرت به یارانش فرمـان  . رسیدند بطورى که دو سپاه همدیگر را مى دیدند

) در زمـان ابـوبکر و عمـر   ( صد نفر از سپاه دشمن همانند دفعات قبل. توقف داد
من علـى  : لشکر مسلمین پرسیدند آن حضرت فرمود جلو آمدند و از نام و نشان

و برادر و فرستاده او بـه سـوى شـما     ابن ابیطالب پسر عموى رسول خدا 
شما را دعوت مى کنم که شهادت بـه یگـانگى خداونـد و اینکـه محمـد      ، هستم
. ماست براى شما هـم باشـد  بنده و رسول اوست بدهید تا هر آنچه براى  

  . آنها گفتند ما تو را مى خواستیم و در جستجوى تو بودیم
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سخن تو را شنیدم آماده جنگ سختى باش و بدان که ما کشنده تو و یارانـت  
واى بر شما مرا به واسـطه جمعیـت و تعـداد    : به آنها فرمود  على... هستیم

دو گـروه بـه سـپاه خـود برگشـتند چـون       هر ... خود تهدید کرده و مى ترسانید
تاریکى شب همه جا را فرا گرفت آن حضرت به لشکر خود دستور داد کـه بـه   
چهارپایان خود رسیدگى نمایند و اسبها را براى سوارى آمـاده و زیـن بگذارنـد    
چون صبح طالع شد نماز صبح به سرعت خوانده شـد سـپس بـر لشـکر یـابس      

د تا اینکه صداى پاى اسـبان را شـنیدند و هنـوز    حمله بردند و آنها هیچ نفهمیدن
با سپاه دشمن درگیر نشده بودنـد کـه جنگجویـان کشـته و     ، همه لشکریان على

  . فرزندانشان اسیر شدند
عمـل نمـود و بـا اسـرا و      طبق دستور رسول خدا   حضرت على

و   ل شد و خبر پیـروزى علـى  جبرئیل ناز. اموال آنها بسوى مدینه برگشت
به محض دیدن رسـول    حضرت على. داد مسلمین را به رسول خدا 

از مرکب پایین آمد و رسول خدا نیز فرود آمد مسلمانان مدینـه نیـز    خدا 
پیـاده شـدند رسـول خـدا      ل خدا به تبعیت از رسو  همه با دین على
  . را بوسید  میان دو چشمان على 

غنایمى که در این جهاد به دست آمد در هیچ یک از : فرمود  امام صادق
 ینمـؤمن جهادها نصیب مسلمین نشد مگر در جنگ خیبر آن هم بـه دسـت امیرال  

  )190(. و کشتن مرحب یهودى 

    از شهادت على  خبر پیامبر -154
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پـس از خطبـه خوانـدن رسـول خـدا      ( آنگاه: فرمودند  ینمؤمنامیرال... 
من از جا برخاسـتم و پرسـیدم اى رسـول خـدا     ) در فضیلت ماه رمضان 
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اى ابوالحسن بهتـرین  : حضرت فرمودند ؟بهترین کارها در این ماه چیست 
کارها در این ماه ورع و پرهیزکارى از محرمـات خداونـد عـز و جـل اسـت و      

چه چیـزى شـما را بـه     حضرت گریستند من پرسیدم یا رسول اهللا  سپس
  ؟گریه واداشت

از حادثه اى که در این ماه بر سر تو خواهـد    اى على: حضرت فرمودند
آمد گویى من هستم و تو مشغول نمازگزاردن براى پروردگارت هسـتى و شـقى   

ا بدتر از پى کننده شتر قوم ثمـود از جـ  ، ترین کس در بین گذشتگان و آیندگان
برمى خیزد و ضربتى بر فرق سرت مى زند که رویـت از خـون آن رنگـین مـى     

آیـا ایـن    آنگاه پرسیدم اى رسول خـدا  : فرمودند  ینمؤمنامیرال. شود
  ؟حادثه در هنگامى رخ مى دهد که دین من سالم است

اه حضـرت  آنگـ . آرى در زمان سالمت دینـت خواهـد بـود   : حضرت فرمود
هر کس تو را بکشد مرا کشته است و هر کسى با تو کینـه    اى على: فرمود

به مـن ناسـزا گفتـه    : ورزد با من کینه ورزیده است و هر کسى به تو ناسزا گوید
  )191(... است چرا که تو به منزله خود من هستى

  پیشنهاد قریش -155
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را بـه    براى اولین برا حضـرت علـى   نقل شده هنگامى که پیامبر 
 عنوان رهبر بعد از خود انتخاب کرد جمعى از قریش بـه حضـور پیـامبر    

این رو  مردم تازه مسلمان هستند از اى رسول خدا : آمدند و عرض کردند
راضى نیستند که تو داراى مقام نبوت باشى و مقام امامت به پسر عمویـت علـى   

را   واگذار شود اگر در این مورد مدتى صبر کنى بعـد اعـالم امامـت علـى    
 پیـامبر  ) و قضیه مورد قبـول مـردم واقـع خواهـد شـد     ( بنمایى بهتر است
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ا به راءى خود انجام نداده ام بلکه فرمان خدا چنـین بـوده   من این کار ر: فرمود
اگر پیشنهاد ما را به خاطر اینکه مخالفت با دسـتور خـدا مـى    : آنها گفتند، است

شود نمى پذیرى پیشنهاد دیگرى داریـم و آن اینکـه در امـر خالفـت مـردى از      
متوجه و   شریک گردان تا دلهاى مردم به سوى على  قریش را با على

آرام شود و در نتیجه امر خالفت و رهبرى آسیب پذیر نگـردد و مـردم در ایـن    
 65( مورد با تو مخالفت نکنند در این هنگام جبرئیل از طرف خـدا آمـد و آیـه   

را نازل کرد اگر مشرك شـوى تمـام اعمالـت نـابود مـى شـود و از       ) سوره زمر
  )192(. زیانکاران خواهى بود

    ه و پاینده باشى اى پسر ابیطالبزند -156
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى ابوبکر و عمـر و عثمـان و طلحـه و زبیـر و     : فرمود  ینمؤمنامیرال
سعد و عبدالرحمن بن عـوف و چنـد نفـر دیگـر از اصـحاب بـه دنبـال پیـامبر         

سلمه بود آمدند لیکن مرا دیدند که بر در خانـه نشسـته ام   که در خانه ام  
 را از من گرفتند به آنها گفتم صـبر کنیـد پیـامبر     سراغ پیامبر خدا 

نیز بى درنگ بیرون آمد و دسـت   پیغمبر ، االن از خانه بیرون خواهد آمد
که تو پس از   زنده و پاینده باشى اى پسر ابیطالب: بر پشت من زد و فرمود

من با مردم محاکمه کنى و با شش دلیل بر آنان پیروز شوى که هـیچ یـک از آن   
از اینکه تو نخسـتین کـس از آنـان    : دالیل را قریش ندارند و آن دالیل عبارتند

ایمان به خدا آورده اى و در اجراى دستورات از همه اسـتوارتر و بـر    هستى که
پیمان هاى خداوند از همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت 
از همه داناتر و در مراعات حق تساوى در تقسیم از همه کس دقیقتـر و مقـام و   

  )193(. منزلت تو در پیشگاه الهى از همه واالتر مى باشد
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    قبور ائمه معصومین -157
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه مـن    نقل مى کنـد کـه پیـامبر     از پیغمبر   حضرت على
دفن به خدا سوگند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا   اى على: فرمود

چه مزیت و فضیلتى است براى کسـى   یا رسول اهللا  :مى شود عرض کردم
: حضرت فرمود. که قبور ما را زیارت کرده و تعمیر نموده و از آن مواظبت نماید

خداوند قبر تو و فرزنـدانت را قطعـه زمینهـایى از زمینهـاى       اى ابوالحسن
و خداونـد دلهـاى   ، یى از میدانهاى آن قـرار داده اسـت  بهشت و مساحت و فضا

پاکان نژادان خلق و برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که اشـتیاق بـه شـما    
پیدا کرده و خوارى و آزار در راه شما را متحمل مى شوند پس آنها براى تقرب 

 یارتشجستن به خداوند و دوستى با پیغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسیار ز
  )194(... مى کنند

  عجیب ترین مردم -158
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در وصیتى طـوالنى روایـت مـى     از پیغمبر اکرم   على بن ابیطالب
عجیب ترین مردم از جهت ایمان و بزرگترین مردم   اى على: کند که فرمود

را درك  پیغمبـر  . یقین گروهى هستند که در آخرالزمان مى باشنداز جهت 
 نکرده اند و امام از آنها پنهان است پس ایمـان مـى آورنـد بـه واسـطه سـیاهى      

  )195(. شده است) صفحات( که بر سفید نگاشته) نوشته ها(

  قضاوتى بین فرزندان -159
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ
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که تولد آنها بیش از یک سالم فاصـله نداشـت     امام حسن و مام حسین
خـط خـود را خـدمت     روزى هر کدام در یک صفحه خطى نوشته بودند سـپس 

خط کدام یک از ما  کردند یا رسول اهللا  سئوالآورده و  رسول خدا 
که نمـى خواسـت خـط یکـى را بـر دیگـرى        رت رسول حض ؟بهتر است

یـا رسـول اهللا   : کردنـد  عـرض . هـر دو آنهـا خـوب اسـت    : ترجیح دهد فرمـود 
عزیزان من مى دانید کـه مـن امـى    : فرمود پیامبر  ؟کدام بهتر است 

و الفبا ننوشته ام و من حتـى وحـى الهـى را هـم      هستم یعنى هرگز مکتب نرفته
خوب است . خودم نمى نویسم خطشناسى کار کسى است که خود نویسنده باشد

آنهـا  . بپرسید که خط نویس و کاتب وحى الهى است  این را از پدرتان على
پـدر کـدامیک از   ، کردنـد  سئوالخدمت پدر رسیدند و پس از نشان دادن خطها 

هم خوانا و هـم  ، هر دو آنها خوب است: فرمود  على ؟ها بهتر استاین خط
خوب اگر شما مکتـب مـى   : حضرت فرمود ؟کدام بهتر است، نه: گفتند. زیباست

رفتید حق این بود که این را از استادتان بپرسید اما شـما خـود آموختـه ایـد و     
به کارهاى کودکان هم مادران بیشـتر مـى رسـند قضـاوت     ، هنوز هم خردسالید

هم درست مانند من است من در این خطها هیچ عیبـى نمـى    مادرتان زهرا 
هر چه او بگوید من هم همـان را مـى   ، بینم ولى بهتر است که از مادرتان بپرسید

مـى  اگر در خانه مطلب روشن نشد آن وقت شورایى از اصحاب تشکیل ، پسندم
فرمـایش شـما   : گفتنـد   حسنین. دهیم و حکمیت را به ایشان وا مى گذاریم

حضـرت زهـرا   . لذا خدمت مادر رسیدند و همان پرسش را کردند. صحیح است
تفاوت گذاشتن میان آنهـا خیلـى مشـکل    . هر دو را خوب مى بینم: فرمود 
حضـرت   ؟عرض کردند چه کنیم ؟اصال بهتر است یک کار دیگرى بکنیم... است

: فرمـود . گردنبدى از استخوان عاج داشت که داراى هفت دانـه بـود   فاطمه 
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این دانه ها را روى زمین مى ریزم هر کدام دانه هاى بیشترى جمع کـرد خطـش   
اگر چه کـار قرعـه کشـى اسـت و     ، خوب است: گفتند. را بهتر حساب مى کنیم

آن وقت حضرت دانه ها را بر زمین ریخـت  . استولى خوب ، خطشناسى نیست
دویدند و هر کدام سه دانه برداشتند اما دانه آخـرى نصـف شـده      و حسنین

در ( بود و به هر کدام یک نصفه رسید و نتیجه مساوى بود و هر دو راضى شدند
  )196() نقلى دیگر جبرئیل دانه هفتمى را به فرمان الهى به دو نیم کرد

  شاءن نزول سوره هل اتى -160
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و روز بیست و پنجم از ماه ذى الحجه خداوند بواسطه نزول سوره هل اتى ... 
و هدیه شان را در راه خـدا پـذیرفت و   ، قدردانى فرمود  از صدقه اهل بیت

این ماجرا چنین است  شرح. وصف و مدح و ثناى آنها را در کتابش فرو فرستاد
. بیمار شدند و جد ایشان و عمـوم مـردم بـه عیادتشـان آمدنـد       که حسنین

اى ابوالحسن چـرا بـراى فرزنـدانت    : پرسید  از حضرت على پیامبر 
ایـن  نذر مـى کـنم کـه اگـر فرزنـدانم از      : جواب داد  على، نذرى نمى کنى

بیمارى شفا یافتند به عنوان شکرگزارى از خداوند عز و جـل سـه روز را روزه   
و فضه خدمتکار آنها نیز همین نذر را کردنـد امـام حسـن و     فاطمه . بگیرم

نبـود   وقتى شفا یافتند که هیچ چیز در خانـه آل محمـد     امام حسین
کسى را پیش شمعون خیبرى فرستاد تا از او سه پیمانه جو قرض کند   على

کسى را پیش همسایه یهودى   على :و در بعضى روایتها چنین آمده است که
تا از او بپرسد آیـا  ، اش که پشم ریس بود و او را شمعون صدا مى کردند فرستاد

آنرا بریسد و در مقابل سـه   محمد دختر  پشمى دارد که بدهند فاطمه 
و پشـم و جـو را پـیش فاطمـه     ، آن یهودى پذیرفت ؟پیمانه جو مزد بگیرد یا نه
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از جا برخاست و جو را آسیا کرد و پنج گـرده   فاطمه : گفته اند. آورد 
م عليه على. نان باى هر یک از اهل خانه تهیه کرد ال هم نمـاز مغـرب را بـا     الس

وقتى که غذا را پیش روى آن حضـرت  ، برگزار کرد و به منزل آمد پیامبر 
سالم بر شما اهلبیت  :گذاشتند درمانده اى بر آستانه در ظاهر شد و اظهار داشت

درماندهاى از درماندگان مسلمانم غذایى به من بدهید تـا خـدا از    محمد 
این صدا را شنید فرمان داد گـرده هـاى     على. غذاهاى بهشتى نصیبتان کند

نان را به او بدهند آنگاه شب و روز را صبر کردند و جـز آب چیـزى نخوردنـد    
، آسـیاب کـرد و نـان پخـت     برخاست و جو را، شد فاطمه ، وقتى روز دوم

نماز مغرب را گزارد و به منزل بازگشت مجددا وقتـى   با پیامبر   على
 :و گفـت ، غذا را پیش روى حضرتش گذاشتند یتیمى بر آسـتانه در ظـاهر شـد   

ها کـه پـدرم در    یتیمى هستم از مهاجر زاده سالم بر شما اهل بیت محمد 
روز عقبه به شهادت رسیده است غذایى به من بدهید تا خدا از غذاهاى بهشـتى  

همانند شب قبل همگى غذا را به آن یتیم دادند روز سـوم نیـز   ، نصیب شما بکند
و نان را آماده کرد شب هنگـام  ، پیمانه سوم جو را آسیاب کرد فاطمه زهرا 

سـالم بـر شـما اهلبیـت      :رى بر آستانه در ایستاد و گفتموقعه افطار ناگهان اسی
  آیا ما را اسیر مى کنید و آن وقت غذایى بما نمى دهید؟ على محمد 

غذاى آن شب را هم به او بدهند لذا آنها سه شبانه روز جز آب هـیچ  ، فرمان داد
  دسـت حسـن    على، یافتروز چهارم که شد نذرشان پایان ، نخوردند

را در دسـت چـپش گرفـت و پـیش       را در دست راستش و دست حسـین 
آنان را چنین دیـد رو بـه حضـرت     آمدند وقتى پیامبر  رسول خدا 

ا را در این وضـعیت سـخت مـى    اى ابوالحسن چرا شم، کرد و پرسید  على
  . برویم بیایید به اطاق فاطمه  ؟بینم
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در محراب نماز خود ایسـتاده   حضرت فاطمه ، وارد اتاق او شدند دیدند
 فاطمه زهرا  وقتى پیامبر ، و از شدت گرسنگى چشمهایش گود افتاده

اهل بیت محمد دارند از گرسنگى مى میرند . پناه بر خدا: را این گونه دید فرمود
آنچه را که خداوند  اى محمد : که ناگه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود
جبرئیل چـه چیـزى   : حضرت فرمود. نسبت به اهلبیت تو گوارا داشته است بگیر

به خواندن وا داشت هل اتـى علـى االنسـان حـین مـن       جبرئیل او را ؟را بگیرم
و ثعلبى روایـت  ، تا آنجا که ال نرید منکم جزاء و ال شکورا تا آخر سوره ؛الدهر

کرده است که در این روز غذایى از آسمان برایشان فرود آمد که تا هفت روز از 
  )197(. آن غذا مى خوردند

    مقام امام على -161
  لّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ال

و  و فاطمه   آب خواست در آن وقت على روزى رسول خدا 
پیامبر ظـرف آب  ، در محضرش بودند وقتى که آب آوردند  حسن و حسین

هـر  . داد فاطمـه   و سپس به  و بعد به حسین  را نخست به حسن
هنیئـا  : بـه آن هـا مـى فرمـود     پیـامبر  ، کدام از آنها که آب مى آشامیدند

ولى وقتى که ظرف آب را بـه  ... یعنى گوارا باد و نوش جانت باد اى... مریئالک
هنیئا مریئالک یا : به او فرمود پیامبر ، داد و او از آن آب نوشید  على

ولى و حجتى على خلقى گوارا و نوش جانـت بـاد اى ولـى و حجـت مـن بـر       
 از رسـول خـدا    فاطمـه  . مخلوفات آنگاه سجده خـدا را بجـا آورد  

هنگامى : فرمود پیامبر . ه شما چه بودراز سجد یا رسول اهللا ، پرسید
که هر کدام از شما آب نوشیدید و من گفتم گوارا باد و نوش جانت باد با گوشم 
شنیدم که فرشتگان و جبرئیل نیز با من هم صدا شـده و همـین سـخن را گفتنـد     
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صداى ذات پـاك  ، لکآب آشامید و گفتم هنیئا مریئا  ولى هنگامى که على
از این رو خدا را به عنوان شکر در برابر : خدا را شنیدم که همین سخن را فرمود

  )198(. نعمتهایش سجده کردم

  ورود به قبا -162
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مشـرکین مطلـع    )199(که از طریق وحى از توطئه دارالنـدوه   رسول خدا 
 3روز توقف داشت در این مـدت   3شده بود پس از خروج از مکه در غار ثور 

عالوه بر تاءمین نیازهاى غذایى آن حضـرت اخبـار مکـه را بـه       روز على
در شـب چهـارم توقـف در     پیامبر  )200(گزارش مى داد  رسول خدا 

رسول  )201(از بیراهه رهسپار یثرب شد   رشهاى الزم به علىغار پس از سفا
روز حرکت روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول به قبل رسـید   9بعد از  خدا 

به یثـرب سـه روز در    پس از هجرت رسول خدا   ینمؤمنامیرال. )202(
سپس به همراه مـادرش  ، را به انجام رسانید مکه ماند و سفارشهاى پیامبر 

بـا  ، و فاطمه دختر زبیر و گروهى دیگـر  فاطمه بنت اسد و حضرت فاطمه 
مدینه را طـى کـرد و    -پاى پیاده فاصله حدود چهارصد و هفتاد کیلومترى مکه 

  )203(. ملحق شد پنج شنبه نیمه ماه ربیع االول در قبا به پیامبر  روز

    لقب مرگ سرخ براى على -163
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ماه رمضان از سال دوم هجرت و به همـراه   12جنگ بدر که در روز یکشنبه 
، مرحله تدارکاتى آن شروع شد) انصار 231و  مهاجر 82( نفر از مسلمانان 313

سرانجام در روز هفدهم ماه رمضان دو سپاه در کنار چاههـاى بـدر رو در روى   
در مرحله تن به تن سـه  ، ابتدا جنگ از سوى دشمن شروع شد. هم قرار گرفتند
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و   ولید به توسط حضرت علـى ، شیبه، نفر از قهرمانان شرك به نامهاى عتبه
جنگ ) تنور( هنگامى که: مى فرماید  مزه و عبیده به هالکت رسیدند علىح

پناه مى بردیم و هیچ کـس از مـا بـه     برافروخته مى شد ما به رسول خدا 
 بـود   دشمن نزدیکتر از او نبود بیشتر کشته شدگان این چنگ به دست على

نفـر بودنـد مرحـوم     70لذا از جمع کشته هاى مشرکین که ) مورخانبنا به نقل (
نفـر   36کشته شده انـد را    رقم کشته هاى دشمن را که به دست على، مفید

از همین جهت بود که کفار قریش حضرتش را مـرگ سـرخ    )204(ذکر کرده است 
  )205(. نامیدند

  فرشته ایثار و کرم -164
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
 :خواست او گفـت  چیزى براى خوردن از فاطمه زهرا   روزى على

گرامـى داشـت امـروز    ، سوگند به خدایى که پدرم را به نبوت و ترا بـه وصـیت  
: فرمـود   على. چیزى براى تغذیه تو ندارم و دو روز است که غذایى نداریم

. چرا این مطلب را به من نگفتى تا چیزى بـراى شـما تهیـه کـنم     اى فاطمه 
یا اباالحسن من از خدایم شرم دارم که تو را وادار به چیزى کنم که  :فاطمه گفت

از خانه خارج شد و یک درهم قـرض نمـود بـر      على. انجام آن را نتوانى
ورد نمود که در آن هواى حسب اتفاق به مقداد بن اسود آن یار باوفاى خود برخ

گرم از شدت حرارت رنگش افروخته بود حضرت پرسید اى مقداد چه شده کـه  
یا اباالحسن مرا بحال خـود  : عرض کرد ؟در این هواى گرم از خانه بیرون آمدى

اى برادر من نمى توانم ترا رها کـنم تـا   : حضرت فرمود. واگذار و چیزى مپرس
مقداد عرض کرد یا اباالحسن بخاطر خدا و خودت . اینکه از حال تو با خبر شوم

اى برادر تو نمى توانى  :فرمودى  على. مرا رها کن و از وضع و حالم مپرس
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حاال که اصـرار مـى کنـى بـه     : مقداد عرض کرد. حال خود را از من پنهان کنى
ى داشته سوگند چیـزى  را به نبوت و ترا به وصیت گرام خدایى که محمد 

جز تهیدستى مرا از خانه بیرون نیاورده و من در حـالى کـه خـانواده ام گرسـنه     
بودند از خانه خارج شدم و چون صداى گریـه اهـل خانـه را شـنیدم نتوانسـتم      

 از شـنیدن ایـن سـخنان چشـمان علـى      ؛تحمل کنم این است وضع و حال مـن 
به همان کسى که توبه آن : به مقداد فرمود آنگاه. اشک آلود شد و گریه کرد 

قسم یاد کردى من نیز سوگند مى خوردم که مرا نیز از خانه بیرون نیاورده مگـر  
همان چیزى که ترا از خانه بیرون آورده است ولى حاال من یـک دینـار قـرض    

  علـى . کرده ام و آن را به تو مى دهم و من تـرا بـر خـود مقـدم مـى دارم     
ارى را که قرض کرده بود به مقداد داد و خود روانه مسجد شـد آنگـاه نمـاز    دین

چـون رسـول خـدا    ، خوانـد  ظهر و عصر و مغرب را پشـت سـر پیـامبر    
را که در صـف اول نمـاز بـود      على، خواست از مسجد خارج شود 

او زد و راه افتاد آن حضرت برخاسـته و خـود را بـه     مشاهده کرد نوك پایى به
پاسـخ سـالم را داد و    رسول خدا . رسانید و سالم کرد رسول خدا 

 علـى  ؟یا اباالحسن آیا در خانه غذایى دارى که امشب با هم شام بخوریم: فرمود
ده بود از شرم سر بزیر افکند و متحیر ماند کـه در  که از ظهر در مسجد مان 

هم از طریق وحى از تمام  چه بگوید رسول خدا  پاسخ رسول خدا 
ماجرا آگاه شده بود و مى دانست که وضع این خـانواده از چـه قـرار اسـت بـا      

 ن شب را براى شام بـه خانـه علـى   وجود این از جانب خداوند ماءمور بود که آ
تا من ، یا اباالحسن یا بگو نه: را دید فرمود  برود و چون سکوت على 

. عـرض کـرد تشـریف بیاوریـد    . تا با هم به خانه بـرویم ، برگردم و یا بگو آرى
را گرفت و به سوى خانه بـراه افتـاد و وارد     دست على رسول خدا 
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نمازش را خواند و در مصالى خـود نشسـته بـود و در     خانه شدند فاطمه 
پشت سرش قدحى پر از غذاى گرم بود که بخار از آن بلند مى شد چون صداى 
پدر را شنید از مصلى خود خارج شد و به آن حضرت سالم کرد و رسول خـدا  

را از همه بیشتر دوسـت داشـت پاسـخ سـالمش را داد و      که فاطمه  
زهـرا  . دخترم غذایى براى شام مـا آمـاده کـن   : دستش را بسر او کشید و فرمود

وقتى غذا را دید با تعجب پرسید یا فاطمه   على. رفت و قدح را آورد 
در ایـن   ما در خانه غذایى نداشتیم رسول خدا  ؟از کجاست این غذا 

این   یا على: گذاشت و فرمود  موقع دست مبارکش را روى شانه على
نازل شده و بجاى آن دینارى است که تـو   مائده آسمانى است که به فاطمه 

  )206(... در راه خدا دادى

  شب قدر -165
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
یـا  : بـه مـن فرمـود    روایت نمود که پیامبر   اصبغ بن نباته از على

عـرض کـردم نـه یـا رسـول اهللا       ؟ایا مى دانى معنى شب قدر چیست  على
به تقـدیر و سرنوشـتى   ، خداوند تبارك و تعالى در آن شب: پیامبر فرمود. 

که روز قیامت خواهد بود قضا و حکم و اندازه گیرى نمـود و در آنچـه خـداى    
از نسل تو تا روز قیامـت  ، عزوجل فرمان داد والیت تو بود و نیز والیت امامان

در آن ... :در پرسش مفضل بن عمـر فرمـود    و در روایتى دیگر امام صادق
در  :مفضل مى گوید عرض کـردم . نازل شد  ینمؤمنوالیت امیرال) قدر( شب

شـبى  . آرى: حضرت فرمـود  ؟شب قدرى که ما آن را در ماه رمضان امید داریم
 ین علـى مـؤمن که در آن شب آسمانها و زمین اندازه گیرى شـده و والیـت امیرال  

  )207(. تدر آن تقدیر و معین شده اس 
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  رفتار با همسایه -166
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کـرد یـا رسـول اهللا     آمـد و عـرض   روزى شخصى نـزد رسـول خـدا    
من خانه اى در فالن جا خریده ام و نزدیکترن همسایه این منـزل کسـى    

پیـامبر  . است که خیرى از او توقع ندارم ولى از اذیت و آزار او در امـان نیسـتم  
بروید به مسجد و با صداى بلنـد  : فرمودند... و ابوذر و  به على خدا 

 علـى . ى کـه همسـایه اش را آزار دهـد ایمـان نـدارد     کس، در مسجد اعالم کنید
را با صداى بلند  بار این سخن پیامبر  3به مسجد رفته و .. و ابوذر و 

 آنگاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طـرف . براى مردم تکرار کردند
که تا چهل خانه همسایه محسـوب مـى   ( اشاره کرد) چپ و راست، عقب، جلو(

  )208() شوند

    به على  سفارش پیامبر -167
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کـه جـابربن   : از پدرش بر ایمان نقـل کـرد    امام صادق: حماد مى گوید
بـه ملکـوت اعلـى     ر خـدا  سه سال قبل از اینکه روح پیامب :عبداهللا گفت

سـالم  : مـى فرمـود    پرواز کند از آن حضرت شنیدم که به على بن ابیطالب
سفارش مى کنم تو را بـه دو ریحانـه مـن در    . اى پدر دو ریحانه! خدا بر تو باد

اوند به خد، پیمانه عمر من نزدیک است و بزودى از میان شما خواهم رفت، دنیا
به خدا سـوگند خالفـت و   ، که بزودى دو تکیه گاه تو در هم فرو ریزند، سوگند

جـان بـه جـان آفـرین      چون پیامبر خـدا  . جانشینى من بر عهده تو است
این یکى از آن دو رکنـى اسـت کـه رسـول خـدا      : فرمود  على. تسلیم کرد
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  شـهیده گردیـد علـى    به من فرموده بود و چون فاطمـه زهـرا    
  )209(. فرموده بود این هم تکیه گاه دومى بود که پیغمبر : فرمود

  احترام را رد نکنید -168
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـراى    ینمؤمنرفتند امیرال  نزد على دو نفر: فرمود  امام صادق
آورد تا پشت خود بگذارند یکى از آنها بر آن نشست ) متکا( هر کدام یک پشتى

بـر آن متکـا   : حضـرت بـه او فرمـود   . و به آن تکیه داد ولى دیگرى بر ننشست
جایى دیگـر   و در، بنشین و تکیه بده که احترام و اکرام را رد نمى کند مگر االغ

آمد پیـامبر   وقتى عدى پسر حاتم طایى نزد رسول خدا : فرمود  على
او را به خانه خود برد و تنها تشک و متکایى که آنجا بود بـراى او   اسالم 

  )210(. انداخت و او را بر آن نشاند

  هزار باب علم -169
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 
لحظـه اى آن حضـرت را تنـه     در روزهاى آخر عمر پیامبر   على

بـراى انجـام کـارى از نـزد حضـرت        نمى گذاشت در یکى از روزها على
بـر بـالین او     دیـد علـى  ، وقتى به هوش آمد رسول خدا ، خارج شد

بـرادر و دوسـت مـرا    : حاضر نیست به یکى از همسرانش که حاضر بود فرمـود 
عایشه به دنبال ابوبکر فرستاد و او بر بالین حضرت حاضـر  . بگویید نزد من آید

ابوبکر برخاست و . همین که او را دید از او روى برگردانید شد اما پیامبر 
حضرت بـاز  . این را گفت و رفت، اگر با من کارى مى داشتند مى فرمودند گفت

تقاضاى خود را تکرار کرد این بار حفصه به دنبال عمر فرستاد و چون او حاضر 
شد حضرت روى خود را تکرار کرد این بار حفصه به دنبال عمر فرستاد و چون 
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و حـرف ابـوبکر    او حاضر شد حضرت روى خود را از او برگردانید او هم عمل
ام سـلمه  ، مجددا تقاضاى خود را بیان داشت پیامبر . را تکرار کرد و رفت

پس او را حاضر نمودند چون رسول ، را مى خواهد  گفت بخدا قسم او على
و صحبت هاى مخفیانه را دید او را به سینه خود چسبانید   على خدا 

کردند رسول خدا  سئوال  اى با او کرد که بسیار هم طول کشید بعدا از على
هزار باب علم به من آموخت که : حضرت فرمود ؟چه چیزى به شما گفت 

 از هر باب دیگر برایم باز شد و وصایایى به من کرد که ان شاء اهللا به آنها عمـل 
  )211(. خواهم کرد

   امین پیامبر -170
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خود امین قریش بود لذا همه امانتهـاى آنهـا نـزد پیـامبر      پیامبر اسالم 
را جانشـین    وقتى مجبور به هجرت شد علـى  لذا پیامبر . بود 

مردم در مدینه کرد تا امانات خود را به صاحبانشنان برگرداند و قرضهاى پیامبر 
پس از اینکـه کفـار   . سپس دختران و زنانش را به مدینه برساند، را بدهد 

در   ریختنـد علـى   قریش نزدیک سـپیده دم بـه خانـه رسـول خـدا      
 کـه محمـد   : دیدنـد بـا حالـت آشـفته پرسـیدند      رختخواب پیامبر 

 آنها على. مگر من ماءمور و مسئول نگهدارى او بودم :گفت  على ؟کجاست
  )212(. حرام بردند و اندکى بعد رها ساختندرا با زد و خورد به مسجدال 

مـادر  ( بـه همراهـى فاطمـه    پس از انجام سفارشات پیامبر   على
و دیگران به سوى مدینـه بـه   ) دختر زبیر( و فاطمه) دختر پیامبر( و فاطمه) خود

تـا بـرادرم   : محله قبا توقف کرد و فرمـود  روز در 5 پیامبر خدا . راه افتاد
در بـین راه هشـت تـن از    ... به من ملحق نشود وارد مدینه نمى شـوم   على
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بستند آنگاه جناج غالم حرب بـن امیـه راه را بـر      کفار مکه راه را بر على
دسـتور داد  و ابو واقـد  ) پسرام ایمن( حضرت به ایمن. بست  حضرت على

با جناح جنگیـد و او را دو    آنگاه حضرت على، شترهاى زنان را بخوابانند
 حضرت علـى ... )213(لذا مابقى کفار از ترس راه را بر حضرت باز کردند ، نیم کرد
ه با خطر مواجه بود چنانچ شب براى حفظ جان پیامبر اسالم ، در آن 

  :خود آن حضرت مى فرماید
  وقیت بنفسى خیر من وطى الحصى
  )214(و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر 

با جان خدم بهترین کسى را که پا بر زمـین نهـاده و بـه کعبـه و حجـر       :یعنى
  . اسماعیل طواف نموده نگهدارى نمودم

شریفه و مـن   نیز خداى تعالى با فرستادن آیه  و در منزلت و شاءن على
  )215(الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا 

  . قدردانى کرد  از جانفشانى مخلصانه على

    نزول آیه والیت على -171
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 علـى ، نمـاز ظهـر را مـى خوانـد    ، در مسجد مدینه روزى رسول خدا 
فقیرى وارد مسجد شده و از مردم خواست که به او ، نیز در آنجا حاضر بود 

خـدایا  : دل فقیر شکست و عـرض کـرد  . هیچ کس به او چیزى نداد، کمک کنند
درخواسـت کمـک کـردم ولـى      گواه باش که من در مسجد رسـول خـدا   
، که در رکوع نماز خود بود  م علىهیچکس به من کمک نکرد در این هنگا

انگشترى را   و با اشاره على، فقیر جلو آمد، با انگشت کوچکش اشاره کرد
پس از نماز به خدا  رسول خدا . بیرون آورد و رفت  از انگشت على
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ى از تو تقاضا کـرد رب اشـرح   برادرم موس! پروردگارا: متوجه شد و عرض کرد
لى صدرى و یسرلى امرى و احلل عقده من لسانى یفقهوا قولى و اجعل لى و زیر 

سـینه مـرا    :یعنـى  ؛)216(و اشرکه فى امرى ، اشدد به ارزى، هارون اخى، من اهلى
تـا سـخنان مـرا بفهمنـد و     ، کار مرا آسان کن و گره از زبـانم بگشـا  ، گشاده دار

بـرادرم هـارون را بـه وسـیله او پشـتم را      . راى من قرار بدهوزیرى از خاندانم ب
و او را در کــار مــن شــریک کــن پــس از ایــن پیــامبر اســالم ، محکــم گــردان
اللهم اشرح لى صدرى و یسرلى امرى واجعل لى وزیـرا مـن   : کرد عرض 

کار مرا بر من آسان ، پروردگارا سینه ام را گشاده دار ؛اشدد به ظهرى، اهلى علیا
بوسیله او پشتم را ، باشد  و وزیرى از خاندان برایم قرار بده که على، گردان

  محکم کن
 و این آیـه ، به پایان نرسیده بود که جبرئیل نازل شد هنوز سخن پیامبر 

آمنـو الـذین یقیمـون     انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین: را نازل کرد) 55/ مائده (
تنهـا خداسـت و   ، سرپرست و رهبـر شـما   ؛الصلوة و یؤ تون الزکاة و هم راکعون

 و آنها که ایمان آورده انـد و نمـاز بپـا مـى دارنـد و در حـال رکـوع       ، پیامبر او
  . زکات مى پردازند 

از سـوى خـدا    پس از پیامبر    بدین ترتیب والیت و رهبرى
  )217(. اعالم گردید

  تا لقاى حق  هم صحبت على -172
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آمـد و اجـازه    مردى در خانه رسول خـدا  : فرمود  حضرت على
که در حال کسالت بود ( ورود خواست من به او گفتم نمى توانى نزد آن حضرت

بروى هم خواسـته اى دارى بـا مـن بگـو     ) و در روزهاى آخر عمر بسر مى برد
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 از رسـول خـدا     علـى . چاره اى نیست جز اینکه نزد او بروم :گفت
: نشست و سالم کـرد  ص وارد شد باالى سر پیامبر اجازه گرفت و آن شخ

 ؟چـه خواسـته و حـاجتى دارى   : جواب سـالم او را داد و فرمـود   پیغمبر 
چه رسالتى : حضرت فرمودند. من از طرف خدا رسولى هستم به سوى تو :گفت

خدا مرا به سوى تـو فرسـتاده و    ،گفت من عزرائیل هستم. بر عهده تو مى باشد
سالم به تو رسانده و تو را بین لقاء با خود و بین بازگشت به دنیـا مخیـر کـرده    

عزرائیـل  . صبر کن تا جبرئیل بیاید و با او مشـورت کـنم  : حضرت فرمود. است
جبرئیـل  . خارج شد و به سوى آسمانها رفت در بین راه با جبرئیل برخورد نمود

نه اى جبرئیل او از مـن خواسـت    ؟را قبض کردى د پرسید آیا روح محم
تا رفتن تو به نزدش صبر کنم ایا نمى بینى که درهاى آسمان بـراى روح محمـد   

جبرئیـل نـزد حضـرت آمـد و     ، باز شده و همه جا آزین بندى شده است 
ئیــل گفــت اى رســول خــدا جبر. ســالم کــرد حضــرت جــواب ســالم او را داد

پروردگارت مشتاق تو مى باشد و عزرائیل تا بـه حـال از کسـى اجـازه      
او : فرمود پیامبر . نگرفته و بعد از تو هم از هیچ کس اجازه نخواهد گرفت

اء پروردگـار بـر   لق :جبرئیل گفت. مرا مخیر بین لقاء پروردگار و بقا در دنیا کرد
تو از نزد من . فرمود من هم آن را بهتر مى دانم پیامبر . این دنیا بهتر است

حضـرت  ، خارج مشو تا ملک الموت بیاید مدتى بعد عزرائیل آمد و سالم کـرد 
گرفتن جان شـما   :سالم او را پاسخ داد و گفت عزرائیل چه اراده کرده اى گفت

جبرئیل بنـا بـه خواسـته پیـامبر     . آنچه به تو امر شد اجرا کن: مودرا حضرت فر
قرار گرفت و میکائیل در سمت چپ نشست ) در طرف راست( نزدیک او 

اى عزرائیل عجلـه نکـن تـا     :جبرئیل گفت. و عزرائیل شروع به قبض روح کرد
یى رسیده که دیگر قـدرت  روح او به جا :نزد خدا رفته و بازگردم عزرائیل گفت
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سـفارش خـدا را در مـورد آسـان      :و نگهدارى آن ندارم جبرئیل گفت تأخیربر 
: به علـى علیـه السـالم فرمـود     رسول خدا . نکن گرفتن جان او فراموش

 علـى  نزدیک من بیا که امر خدا فرا رسیده است پس دهان خود را کنـار گـوش  
 علـى . و با او سخن گفت تا اینکه روح مبارکش از بدن خارج شدگذاشت  
گذاشت و چشمان شریف آن حضـرت را   دست خود را زیر چانه مبارکش 

خدا اجر شما را  :بسته و برخاست و در حالى که گریه مى کرد به حاضرین گفت
ظه بود که صـداى گریـه و ضـجه    از دنیا رفت در این لح پیامبر . زیاد کند

  )218(. مردم بلند شد

    جناب وصى -173
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بن عبـدالمطلب و علـى    بود عباس آخرین روزهاى عمر پیامبر اسالم 
هللا صلىو تعدادى از اهل بیت پیامبر   بن ابیطالب ـلم وآله عليه ا س نـزد آن   و

آیا مساءله خالفـت   یا رسول اهللا : عرض کرد حضرت نشسته بودند عباس
و ، و رهبرى در خاندان ما مى ماند؟ اگر چنین است ما را با خبر آن بشارت بده

شـما  : فرمودند رسول اگرم . اگر چنین نیست سفارشات الزم را به ما بفما
اهل بیت برخاستند و . ساکت شد بعد از من به استضعاف کشیده مى شوید سپس

ماءیوس شده و گریه مى کردنـد مجلـس    در حالیکه همه از حیات پیامبر 
بگوییـد    به عباس و على: چون خارج شدند حضرت فرمود، را ترك کردند

عمـو جـان آیـا    : فرمـود  به عبـاس  نها آمدند و پیامبر نزد من بازگردند آ
عموى تـو پیـر شـده و    ، اى پسر برادرم :عباس گفت ؟وصیت مرا قبول مى کنى
اى : کـرد و فرمـود    آنگاه حضرت رو بـه علـى  . داراى عیاالت بسیار است

آرى  :گفت  على. کنىبرادرم آیا وصیتم را عمل مى کنى و قرضم را ادا مى 
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نزدیک من بیا او : پس حضرت فرمود. اى رسول خدا پدر و مادرم فداى شما باد
را به سینه خود چسبانید بین دو چشم او را بوسید و با او معانقه کـرد و هـر دو   

. سپس انگشتر خود را از دستش بیرون آورد و بـه او داد . تا مدتى مى گریستند
مـى   اسب و شتر و پارچه اى را که در جنگها به شکم مبارکششمشیر و زره و 

اینها را به خانـه خـود ببـر    : داد و فرمود  بست طلب کرد و همه را به على
  )219(. على برخاست و به منزل خود رفت

   غسل و کفن و نماز بر پیامبر -174
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

عده اى از اصحاب به خدمت حضرت رسـیدند   اواخر عمر رسول خدا 
از بـین آنهـا عمـار بـن یاسـر      . حضرت جواب سالم آنهـا را داد . و سالم کردند

ــرد ــاد اى رســول خــدا  ، برخاســت و عــرض ک ــداى شــما ب ــادرم ف ــدر و م پ
چه کسى شـما را غسـل مـى    ، دنیا رحلت فرمودید بفرمائید وقتى شما از 

و مالئکـه او را    برادر و پسر عمویم على بن ابیطالب: دهد؟ حضرت فرمود
چـه   یـا رسـول اهللا   ، عمار عرض کـرد ، در غسل دادن من کمک مى کنند

، تـرا بیـامرزد  اى عمار خـدا  : کسى از ما بر شما نماز مى گذارد؟ حضرت فرمود
مـرا  : بـه او فرمودنـد   آمد و پیامبر   على. نزد من آید  بگو على

اى پسـر  : آنگاه حضرت فرمود، حضرت را نشانیدند. بنشان و پشتى برایم بگذار
 عمو وقتى مرگ من فرا رسید سرم را در دامانت بگذار و مرا به سوى قبله قـرار 

 کفن مرا یا همـین دو لبـاس  . بده چون قبض روح شدم مرا غسل بده و کفن بنما
گران ( سعى کن آن را ساده انتخاب کنى، خودم قرار بده یا پارچه سفیدى مصرى

 و میکائیـل   سـپس جبرئیـل  . بعد اول تو بر من نمـاز بگـذار  ) قیمت نباشد
ن عرش خدا و نگهداران آسـمانها و پـس از تـو    و نگهبانا  و اسرافیل 
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مرا با گریه و زارى بلنـد خـود آزار   : آنگاه فرمودند.... اهلبیت من نماز بگذارند
  )220(. ندهید

  سخن گفتن زمین با على -175
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
شبى که مـن  : فاطمه زهرا علیها السالم به من فرمود :اسماء بنت عمیس گفت

از خواب بیدار شدم و دیدم زمین با ) در نیمه هاى شب( رفتم  به خانه على
صبح نزد پـدرم  . نیز با آن حرف مى زند  و على: سخن مى گوید  على

دخترم : بلند کرد و فرمودجریان را گفتم پدرم سجده اى طوالنى کرد و سرش را 
بشارت باد تو را به اوالد صالح و نسل پاکیزه زیرا خداوند شوهرت را بر سـایر  
مردم برترى داده و به زمین دستور داده که با او سخن بگوید و از اخبار شـرق و  

  )221(. غرب عالم او را مطلع کند

  کارهاى فاطمه علیها السالم زهرا در خانه -176
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

مـى خـواهى   : به یکى از اصحاب خود فرمـود   ین علىمؤمنروزى امیرال
 فاطمـه   ؟را برایت تعریف کـنم  جریانى از زندگى خودم با فاطمه زهرا 

آنقدر در خانه من با مشک آب حمل کرد که دستش تاول زد آن قـدر خانـه را   
د که بر لباس او گرد و خاك نشست آن قدر آتش زیر دیگ روشـن  جاروب کر

... کرد که لباسش دوده اى و سیاه شد و او زیاد کار کرد و بسیار هم آسیب دیـد 
)222(  

   فاطمه پاره تن رسول خدا -177
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نشسـته   من با عده اى از اصحاب نزد رسـول خـدا   : فرمود  على
آیا مى دانید که بهترین خصوصـیت و صـفت بـراى    : آن حضرت فرمودند. بودیم

هیچ یک از حاضرین نتوانستند جوابى بدهند بعد از پایـان جلسـه    ؟زنها چیست
هللا صلىپیـامبر   سئوالمن به خانه رفته و جریان آن مجلس و  سلم وآله عليه ا و  و

  یا علـى  :بیان کردم او به من گفت نداشتن جواب آن را با فاطمه زهرا 
بهترین چیز براى زن آن است که نـه  . را مى دانم پیامبر  سئوالمن جواب 

بازگشـتم و   بر من نزد پیـام ! نامحرمى او را ببیند و نه او نامحرمى را ببیند
 سـئوال یا على تو وقتى نزد من بودى جواب : حضرت فرمود، آن جواب را گفتم

فاطمـه   :عرض کـردم  ؟را نمى دانستى اینک چه کسى جواب را به تو گفته است
فاطمه پاره تن : تعجب کرده و فرمود پیامبر ! جواب را به من یاد داد 

  )223(. من است

  کلید دار کعبه -178
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، کلید دارى کعبه از مناصب و مقام هاى بزرگ در میان قریش و اهل مکه بود
پـس  . قبل از فتح مکه شخصى از مشرکان بنام عثمان بن ابى طلحه کلیددار بـود 

مسلمین به فرمانـدهى رسـول اکـرم    مکه بدست ، از آنکه در سال هشتم هجرت
. در کعبه را بسته بود و به پشت بـام کعبـه رفتـه بـود    ، عثمان، فتح گردید 
اگر مى دانستم که رسول خدا  :او گفت، کلید در کعبه را از او طلبید پیامبر 
خـوددارى نمـى   ، از دادن کلید به آن حضـرت ، کلید را از من مى خواهد 
، بر بام کعبه رفت و کلید را از او گرفت و در کعبـه را بـاز کـرد     على. کردم

وقتى که از کعبه بیرون ، وارد خانه کعبه شد و دو رکعت نماز خواند پیامبر 
ر از آن حضرت خواست که کلید را به عثمـان بـن ابـى    عموى پیامب عباس، آمد
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ان اهللا یامرکم ان تودوا االمانـات  : و در این هنگام این آیه نازل شد، طلحه بدهد
الى هلها؛ بى گمان خداوند فرمان مى دهد شما را که امانت هـا را بـه صـاحبش    

ا بــه عثمــان بدهنــد و از او کلیــد ر، دســتور داد پیــامبر  )224(بازگردانیــد 
نخست چهره ات نسبت به من : عرض کرد  عثمان به على. عذرخواهى کنند
ولى اینک مى بینم با چهره اى باز و نگاهى مهرآمیز بـه مـن   ، درهم و خشن بود

  !؟مى نگرى

  اى کاش من چهارمین آنها بودم -179
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ى از یمن به مکه آمده بود و براى عباس بـن عبـدالمطلب چنـدى    عفیف کند
بـه عـادت   ( که وى در فناى کعبـه : گفتند. سراغ را گرفت، شیشه عطر آورده بود

عفیف یک راست . نشسته است) رجال قریش که عصرها در آنجا پاطوق داشتند
، نشسـت عفیف با آنها . عباس را دید و عطرهاى یمنى را به او داد. به آنجا رفت

عفیف در این هنگام مردى زیبا روى . آفتاب مکه آهسته در مغرب فرو مى رفت
و مشکین موى را دید که از راه رسید و بى آنکه توجهى به بزرگان قـریش کنـد   
در آستانه مسجدالحرام ایستاد و نگاهى به آسـمان انـداخت و آن وقـت آسـتین     

دست و رویش را شست و ، لوهایش را باال زد و بعد در کنار چاه زمزم با آب د
در همین هنگام . پا به مسجدالحرام گذاشت سر و پاى خود را مسح کرد و سپس

زن جوانى با عجله پدیدار شد و به دنبالش یک جوان درشت هیکل و استخوانى 
آنها ایستادند این سه نفـر بـا ترتیـب شـگفت     . و برومند وارد مسجدالحرام شدند

اینهـا  : عفیف از عباس پرسید. وع و سجود پرداختندانگیزى به قیام و قعود و رک
آن مرد برادرزاده ام محمـد   :کیستند؟ اینها در اینجا چکار مى کنند؟ عباس گفت

و این زن خدیجه است و آن جوان هم پسـر بـرادرم ابوطالـب     بن عبداهللا 
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دین جدیدى آورده و این دو نفر هم  محمد . است  اسمش على. است
  . )225(اى کاش من چهارمین نفرشان بودم  :عفیف گفت. بدینش ایمان آورده اند

   حمله به خانه پیامبر -180
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و قتـل   پس از تصمیم سران قریش مبنى بر حمله شبانه به خانه پیامبر 
رداى خود را به سر کشید و به عزم خانه ابـوبکر   رسول خدا ، آن حضرت

در بسـتر پیـامبر     علـى . و مهاجرت به مدینـه از خانـه خـود خـارج شـد     
بـر  ، دراز کشید شیوخ قریش تا نیمه هاى شب عبابر سر و شمشیر بدست 

آنها برنامه خود را اینگونه آغـاز کردنـد کـه    . در آن خانه منتظر فرصت نشستند
وقتى بیدارش کردند یکباره به ، سنگ بیندازند ابتدا به خوابگاه رسول خدا 

و با سنگ دوم بـود  ، انند سنگ او را انداختندوى حمله کنند و او را به قتل برس
 ؟ایـن کیسـت  ، رجال قـریش تعجـب کردنـد   . سر از بالین برداشت  که على

از جا برخاسـت و    است على،   این على بن ابیطالب :گوینده اى گفت
س محمـد  با چه کسى کار دارید و چه مى خواهید همه یک صدا گفتند پ: فرمود
مگر او را به من سپرده اید که : خونسردانه جواب داد  على. کجاست 

فـرار کـرده    حاال که محمـد   :سراقه بن مالک گفت. از من مى خواهیدش
 :و گفـت ابوجهل با این فکر مخالفت کرد . را بجاى او بکشیم  خوبست على

او را فریفتـه و   دست از جان این طفل بردارید او که گناهى ندارد محمـد  
آن مایه خرد و بینشى ، اى ابوجهل، فریاد زد  على. فدایى خود ساخته است

که خداوند به من عطا کرده اگر میان سفها و مجانین دنیا تقسیم شـود همـه آنهـا    
همـه  ، اقل مى شوند و اگر ضعفاى جهان از توانایى من بهـره ببرنـد  خردمند و ع

و ، اجازه نفرموده قوى و نیرومند خواهند شد ولى افسوس که رسول خدا 
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دور ، گرنه در دل امشب شهامت و شجاعت مرا از نزدیک مى شناختید گم شوید
ابوالبحترى به خشم آمد و بـا  . شوید که همیشه از مسیر سعادت بى نصیب بمانید

شمشیر کشیده جلو رفت ولى نتوانست حمله کند سرش گیج خورد و بـه زمـین   
  )226(. افتاد

  شمشیر زن مخلص -181
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عمروبن عبدود را در کنار خندقى که دور مدینه حفر شده بـود بـر     على
روى زمین خوابانید و سرش را از تنش جدا کـرد آنگـاه سـر او را بـه پیشـگاه      

پیکر بى سر او را در میدان رها کرد تا اقوام و خویشـان  ، برد رسول اکرم 
خبر قتل عمرو در سپاه . ه برگرداننداو جنازه بى سر او را از خاك برداشته و مک

خـواهر  . احزاب زلزله اى عظیم انداخت و بسیج آنها را از هم پریشـان سـاخت  
عمرو تنها زنى بود از خویشاوندان او بود که به مدینه آمده بود سر و پاى برهنـه  

مردم انتظار مى کشـیدند ایـن زن خـود را بـر     ، به سراغ جنازه ى برادرش رفت
اما او وقتـى جنـازه   ، ریده و پا بریده عمرو بیندازد و شیون کندروى هیکل سر ب

برادرش را دید آرام گرفت تا اینکه گفت آن حریف کریم و شرافتمند که بـرادرم  
آهى کشید و گفت من هم اینطـور    على بن ابیطالب: را کشته کى بود؟ گفتند

هاى برادرم هنوز بر تـنش  حدس مى زنم زیرا تا وقتى دیدم زره زراندود و گرانب
 :مى درخشد دریافتم که قاتلش مردى کریم و نجیب مى باشد و بعد شعرى گفت

دیگرى برادرم را بخاك مى افکند ،   که معنى آن عبارت است اگر جز على
ولى چه بگویم که قاتل او مردى بى ، تا پایان ابدیت در عزاى برادرم مى گریستم

  . پدرش بر تارك مکه همچون تاج مى درخشید مردى که، نظیر است
ــه   ــر قاتل ــرو غی ــل عم ــان قات ــو ک   ل

ــد          ــر االب ــه آخ ــى علی ــت ابک   لکن
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ــه   ــر لـ ــن النظیـ ــه مـ ــن قاتلـ   لکـ

)227(و کــان یــدعى ابــوه بیضــۀ البلــد      
  

   
  فاتح خندق -182

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
توانستند اسب خود را بـه  در جنگ خندق عمروبن عبدود و ضراربن حطاب 

آن سوى خندق برسانند عمربن عبدود در قدرت و زورمندى بعضا بچه شترى را 
بلند مى کرد و به عنوان سپر خود از آن استفاده مى کرد و با هزار نفر جنگ مى 
کرد البته عمروبن عبدود در اوائل سنش از بعضى از کاهنها شنیده بود که قاتل او 

در ایـن میـدان بـه      اما او بدون خبر از اینکه على، شخصى است بنام حیدر
ابتدا عمـر بـن خطـاب بـه اصـحاب      . طلب مبارز مى کرد، جنگ او خواهد آمد

گفت کسى نزدیک او نرود که کشته خواهد شـد و آشـکارا اظهـار     پیامبر 
و پنج ساله بـود و در مقابـل   در آن وقت جوانى بیست   على. عجز مى کرد

مردى مى خواهد بجنگد که با دست خود بچه شتر را سپر مى کنـد و بـا دسـت    
 به میدان عمرو بن عبدود رفـت علـى    باالخره على! راست شمشیر مى زند

طى رجزى خود را معرفى کرد عمروبن عبدود تا نام حیدر را شنید ناگهان  
 خواست کارى بنـد کـه علـى   ، ى کاهنان افتاد و ترس او را گرفتبه یاد پیش بین
و گفت تـو جـوانى چگونـه مـى     ، شروع کرد به ترساندن حضرت. برگردد 

حسـابش را نکـرده و تـرا     معلوم مـى شـود محمـد    ، توانى با من بجنگى
ه را به شکمت فرو کنم و چه اطمینانى دارى که من این نیز، فرستاده به جنگ من

این حرفها را رها کـن مـن هـم    : حضرت فرمود. بین آسمان و زمین نگهت دارم
سه پیشنهاد بـه او    على. خیلى دلم مى خواهد که تو بدست من کشته شوى

او گفت این پیشنهاد تو غیـر قابـل   ، بیا و مسلمان شو، اول اینکه به او گفت، کرد
را روى گردنم بگذارم سبکتر و آسانتر از این اسـت   ابوقبیسقبول است اگر کوه 
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 :عمـرو گفـت  ، برگرد با من جنگ نکن: فرمود  على ؛که بگویم ال اله اال اهللا
 من نذر کردم که با مسلمانان جنگ کنم و تالفى جنگ بدر را بکنم حضرت على

اره اى و من پیـاده هسـتم   تو سو: پیشنهاد سوم خود را مطرح کرد و فرمود 
  )228(. تا با من مطابق شوى و جنگ کنیم، پیاده شو

من باور نمى کردم کسى از عرب چنین جراتـى   :و گفت، عمرو خشمگین شد
از اسب پیاده شـد و ضـربه اى بـر سـر     ، کند به من بگوید که از اسب پیاده شوم

ر خود دفع کـرد ولـى شمشـیر از    ضربه را با وسیله سپ  على، زد  على
خاصى  از روش  لطمه اى خورد در اینجا على  سپر گذشت و سر على
تو قهرمان عرب هستى و من با تو جنگ تن بـه تـن دارم   : استفاده کرد و فرمود

اینها که پشت سر تو هستند براى چه آمده اند؟ تا عمرو نگـاهى بـه پشـت سـر     
حضرت . و او بر زمین افتاد، با ضربه اى پاى او را قطع کرد  على، خود کرد

عمـرو در صـورت حضـرت آب    ، وقتى بر سینه او نشست تا سر او را جدا کنـد 
حضرت برخاست و دوى زد و مجدد اراده کـرد تاسـر او را جـدا    ، دهن انداخت

انداخت اینجا بود که پیـامبر خـدا    سپس سر او را جلوى رسول خدا ، کند
مقایسـه   فرمود اگر این کار امروز تو را با اعمال جمیع امت محمد  

  . کنند بر آنها برترى خواهد داشت

  مرغ بریانى -183
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مسجد بودم آن حضرت پس از  ول خدا مى فرماید با رس  على
. من نیز به منـزل خـود بازگشـتم   ، من به خانه عایشه مى روم: نماز صبح فرمود

لحظاتى در منزل بودم که از جا برخاسـتم و راهـى منـزل عایشـه شـدم در زدم      
برگشـتم   !خفته است رسول خدا  :گفت. على :گفتم ؟کیستى، عایشه پرسید
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 ولى با خود گفتم جایى که عایشه در منـزل باشـد چگونـه پیـامبر خـدا      
برگشتم و دوباره در زدم ایـن بـار   ! !فرصت استراحت و خواب پیدا نموده است

و امـا  برگشتم ولى باز مجـددا برگشـتم   . کارى دارند نیز گفت رسول خدا 
صداى ، على :گفتم ؟کیستى :عایشه گفت. این بار شدیدتر از دفعات پیش در زدم

پس  پیامبر ... عایشه در را باز کن: که فرمود، به گوشم رسید پیامبر 
یم اباالحسن آیا نخست من قصه خود را بگو: از آنکه مرا کنار خود نشاند فرمود

: شما بگویید عرض کردم رسول خدا  ؟خود مى گویى تأخیریا ابتدا تو از 
از این روبه خانه عایشه . مدتى بود گرسنه بودم: آنگاه فرمود. که خوش گفتارید

آمدم اینجا هم چیزى نبود لذا دست به دعا برداشتم از خداوند در خواست کردم 
فرود آمد و این مرغ بریـانى را بـه همـراه خـود آورد و      ناگاه جبرئیل از آسمان

، این مرغ بهشتى را براى شما بیاورم: هم اینک خداوند بر من وحى فرمود :گفت
من نیز به پاس عنایت و اجابت پروردگار به شکر و ستایش او مشـغول شـدم و   

از تو مى خواهم کسى را در خوردن این غذا همرده ! سپس عرض کردم خداوندا
لحظاتى منتظر ماندم ولى کسى بر مـن  . ن کنى که من و و را دوست داشته باشدم

خدایا آن بنده را توفیـق ده   :وارد نشد دوباره دست بر دعا برداشتم عرض کردم
اینجا بود که صداى در لند شد و فریاد ... که در صرف این غذا با من همراه شود
.... که تو وارد شدى، را داخل کن  على، تو با گوشم رسید و به عایشه گفتم

او را دوسـت دارد و   تو همان کسى هستى که خدا و رسـول    یا على
از غـذا  ، مشغول شو  على: خدا و رسول هم او را دوست دارند آنگاه فرمود

  )229(... بخور

  آینده عایشه -184
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
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اما ، در داستان گذشته بیان شد که عایشه چگونه برخوردى از خود نشان داد
توسط جبرئیل آورده شده بود و با دعـاى مسـتجاب    )230(پس اینکه مرغ بهشتى 

پـس از   رسول خدا ، هم سفره حضرتش شد  على شده پیامبر 
    حضرت على. کرد سئوالخود را  تأخیرعلت   اتمام غذا از على

در موقـع   ممانعت ها و بهانه تراشى هاى عایشـه را بـه رسـول خـدا     
عایشه چرا : رو به عایشه کرد و فرمود رسول خدا ، ورودش را عرض کرد

من مـى خواسـتم ایـن افتخـار      اى رسول خدا  :عایشه گفت. ن کردىچنی
این اولـین بـار   : حضرت فرمود. شود) ابوبکر( خوردن غذاى بهشتى نصیب پدرم

آشکار مى شود من از آنچـه نسـبت     نیست که کینه توزى تو نسبت به على
عایشه کار تو به آنجا خواهـد کشـید کـه بـه     ، مباخبر، در دل دارى  به على

مگر زنان هم به مردان نبـرد مـى    :عایشه گفت. بر مى خیزى  جنگ با على
کمـر    همان که گفتم تو به جنگ و نبرد بـا علـى  : فرمود پیامبر . کنند

تـو را همراهـى   ) طلحـه و زبیـر  ( و در این کار نزدیکان و یاران من، همت بندى
در جنگ رسوایى به بار خواهید آورد که زبانزد همگـان  ، کنند و بر وى بشورید

تو .... گردید در این مسیر به جایى مى رسى که سگهاى حواب بر تو پارس کنند
که که آنوقت چهل مرد ... آنجا پشیمان مى شوى و در خواست بازگشت مى کنى

چون پیش گویى حضرت به .... آن مکان حواب نیستبه دروغ شهادت دهند که 
سـپس  . مرده بودم و آن روزها را نمـى دیـدم   اى کاش :آنجا رسید عایشه گفت

برخیز که وقت نماز ظهر است باید بـالل را    على: فرمود رسول خدا 
  . براى اذان خبر کنى

ماز ایستاد و من هم با آن حضرت نمـاز  و حضرت به ن :آنگاه بالل اذان گفت
  )231(. خواندم
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  !!!بعد از من مظلوم و مغلوبى -185
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در منزل یکى از همسران خـویش بـه     مى فرماید رسول خدا  على
زه خواستم پیش از ورود اجا. سر مى برد به قصد دیدار آن حضرت به آنجا رفتم

آیا نمى دانى که خانـه مـن     یا على: فرمود پیامبر . وقتى داخل شدم
 اى رسول خـدا  :عرض کردم. خانه توست تو براى ورود محتاج به اجازه نیستى

تـو بـه چیـزى عالقـه دارى کـه      : فرمود. از اجازه را از روى عالقه گرفتم 
آیا نمى دانى که آفریدگار من نمى خواهد که هـیچ سـرى از   ... خداستمحبوب 

مظلـوم  ، تو وصى پس از من هستى  اى على. اسرار من بر تو پوشیده بماند
آن کـس کـه از تـو کنـاره     ... و مغلوبى هستى که پس از من به او ظلم مى کنند

من را دارد ولـى   کسى که دعوى محبت: دروغ مى گوید. بگیرد از من جدا شده
چرا که خداى متعال آفرینش من و تو را از نور واحدى . با تو با دشمنى مى کند

  )232(. قرار داده است

  !جاى جبرئیل مى نشیند -186
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بستر بیمارى بود که من بـه    روزى رسول خدا: مى فرماید  على
دیـدم   در آنجا مردى را حضور پیـامبر  ، عیادت حضرتش رفته بودم قصد

را  آن مرد سر مبارك پیامبر خدا ، که از حیث حسن و جمال بى نظیر بود
نیز خواب بود وقتى من داخل شدم آن مرد  در دامن خود داشت و پیامبر 

من بـر  ، نزدیک عموزاده خود بنشین که تو از :و گفت، مرا به نزد خود فرا خواند
جلو رفتم و آن مرد برخاست و جاى خود : مى فرماید  على !او سزاوارترى

را در دامـن   من نشستم و سر مبـارك رسـول خـدا    ، را به من داد و رفت
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بیدار شد و از من پرسـید مـردى    پیامبر خدا . ساعتى گذشت. خود گرفتم
وقتى من داخل شدم جایش را ، عرض کردم ؟که سر بر دامن او داشتم کجا رفت

عرض کردم نه پـدر و مـادرم    ؟او را شناختى: حضرت فرمود. به من داد و رفت
بـودم و بـه   او جبرئیل بود من سر بر دامـن او نهـاده   : حضرت فرمود. فداى شما

سخنانش گوش مى دادم تا اینکه در دم سبک شد و خـواب بـر چشـمانم غلبـه     
  )233(. کرد

  براى خود هر چه خواستم -187
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، به دیدنم مى فرماید روزى مریض شده بودم که رسول خدا   على
دم که آن حضرت کنارم نشسـت و جامـه اى از خـود را بـر     آمد من در بستر بو

رویم کشید ولى چون شدت بیمارى مرا دید برخاست و بـه مسـجد رفـت و در    
سپس نزد مـن بازگشـت و جامـه ام را    . آنجا لحظاتى را به دعا و نماز پرداخت

مـن از بسـتر   . برخیز که بهبودى خـود را بازیـافتى    على: پس زد و فرمود
  :آنگاه فرمود. خاستم در حالى که هیچ دردى احساس نمى کردمبر

من هیچ گاه از خداوند درخواستى نکردم مگر آنکه بر آورده کرده و هر گـاه  
  )234(. چیزى براى خود خواستم براى تو نیز طلب کردم

  هفت باغ بهشتى -188
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در یکى از کوچه هاى مدینه قـدم   ا پیامبر خدا ب: مى فرماید  على
مى زدیم در طول مسیر به باغ سرسبزى به آن حضرت عرض کردم عجـب بـاغ   

آرى زیباست ولى باغ تو در بهشت زیباتر خواهد : حضرت فرمود ؟زیبایى است
عجـب بـاغ زیبـایى     یـا رسـول اهللا    :به باغ دیگرى رسیدیم باز گفتم. بود
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به همـین  . آرى زیباست اما باغ تو در بهشت زیباتر است: حضرت فرمود ؟است
ترتیب در طول راه با هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوى من با رسول خدا 

پـس ناگهـان رسـول خـدا     . تکرار مى شد تا اینکه به پایان راه رسـیدیم  
دست بر گردنم انداخت در حالى که مرا به سینه خود مى فشرد بـه گریـه    

عـرض کـردم اى رسـول خـدا     . پدرم به فداى آن شهید تنهـا : انداخت و فرمود
از کینه هاى مردمى که در سـینه  : حضرت فرمود ؟گریه شما براى چیست 

کینـه هـایى   . نهان کردند تا پس از من آن را آشکار کنندهاى خود نسبت به تو پ
آنها خونهاى ریخته شده در احد را از تو طلب مى ... که ریشه در بدر واحد دارد

. آیا در آن روز دیـنم سـالمت خواهـد بـود     پرسیدم اى رسول خدا . کنند
  )235(. آرى: حضرت فرمود

   خدااسباب خوشحالى رسول  -189
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عده اى را به اطراف   پس از فتح مکه رسول اکرم: مى فرماید  على
از . مکه فرستاد تا مردم را به اسالم دعوت کنند ولى به آنها فرمـان جنـگ نـداد   

خالدبن ولید بود که وى را بـراى  ، بود جمله کسانى که فرستاد رسول خدا 
خالـد بـه منظـور انتقـام جـویى و      . تبلیغ اسالم به میان قبیله بنى جذیمه فرستاد

تسویه حساب شخصى خود از این قبیله که در جاهلیت گذشته خـونى از اقـوام   
ر از آنها را اسیر او ریخته بودند اقدام به کشتار عده اى از آنها زد و گروهى دیگ

که از رفتار او با خبر شد به مسجد  رسول خدا . و اموالشان را به یغما برد
من از آنچه که خالد مرتکـب  ! پروردگارا :رفت و به منبر نشست و سه بار گفت

از من خواست تـا بـه    آن گاه رسول خدا . و از کار او متنفرم، شده بیزارم
منظور جبران زیانهایى که به آن قبیله رسیده بود و پرداخت دیه کسـانى کـه بـه    
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  علـى . ناحق کشته شده بودند به آنجا رفته و جبران آن ضایعات را بنمـایم 
در آنجا من غرامت و دیه آسـیب دیـدگان را پرداخـت کـردم و بـه      : مى فرماید
خدا سوگند اگر در میان شما کسى هست کـه حقـى از او   شما را به  :ایشان گفتم

حـال کـه چنـین    : عده اى برخاستند و گفتند. تا پرداخت کنم، ضایع شده بگوید
باید بگوییم کـه تعـدادى زانوبنـد شـتر و     ، است و تو ما را به خدا سوگند دادى

مـى    علـى . ظرف مخصوص سگ نیز از ما در این حادثه مفقود شده است
: من آنها را نیز حساب کردم و وجه آنها را داده ام حضـرت مـى گویـد   : رمایدف

بـه مـردم   . سپس دیدم هنوز مبالغى از پولى که با خود آورده بـودم بـاقى اسـت   
 این پولها را نیز به شما مى بخشم تا برائت ذمه کامـل رسـول خـدا     :گفتم

پـس از اتمـام کـار نـزد رسـول خـدا       : مى فرماید  على. حاصل شده باشد
یا : حضرت فرمود. آمدم و نحوه عملکرد خود را به عرض ایشان رساندم 
به خدا سوگند اگر به جاى این کار شتران سرخ مو بـرایم هدیـه مـى      على

  )236(. آوردند این قدر خوشحال نمى شدم

  ناله ناامیدى -190
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه معـراج    مى فرماید در صبح همان شبى که رسـول خـدا     على
رفت من در خدمت آن حضرت بودم که حضرتش داخل حجره نماز مى گـزارد  

ضـجه  پس از اتمام نماز ناگهان صداى . و من نیز در کنار او به نماز ایستاده بودم
ایـن   یا رسول اهللا  :پرسیدم و ناله اى به گوشم رسید از رسول خدا 

  چه صدایى بود؟
این ضجه و افسوس شیطان است او از معراج من با خبر شده : حضرت فرمود

  )237(. و از اینکه در روى زمین از او پیروى شود ماءیوس شده است
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  کاتب وحى الهى -191
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضرت سرگرم . وارد شدم روزى به رسول خدا : مى فرماید  على
گویا بخشى از این سوره به تـازگى نـازل شـده بـود و     ( تالوت سوره مائده بود

رآنى بـود کـه مـن    وجود مبارك آن حضرت در حالى تلقى وحى و اخذ آیات ق
از من خواست آیات آن سوره را بنویسم من نیز با  رسول خدا ) وارد شدم

امالى حضرتش کار نوشتن را شروع کردم و آیات را یک بـه یـک نگاشـتم تـا     
و الـذین آمنـوا الـذین یقیمـون     ، رسیدم به این آیه شریفه انما ولیکم اهللا و رسوله

ولى امر و یاور شما تنها خـدا و رسـول و   ، الزکوة و هم راکعون الصالة و یوتون
مومنانى هستند که نماز به پا مى دارند و به فقیران در حـال رکـوع زکـات مـى     

ناگاه دیدم آن حضرت در یک حالت خلسه فرو رفتـه ولـى در عـین     )238(. دهند
نیدم حال زبان او همچنان بر امالى آیات مشغول است من نیز آنچـه را مـى شـ   

در ایـن هنگـام رسـول    . همه را مى نوشتم تا اینکه کار کتابت سوره پایان گرفت
بنویس آنگاه شروع کرد و از : از آن حالت خلسه بیرون آمد و فرمود خدا 

بـه او  ، تـالوت کـرد  ، آغاز همان آیه اى که در لحظاتى قبل در خلسه رفته بـود 
ین آیات را تا پایان سوره امال نکردید و من تمام آنها مگر شما هم اینک ا :گفتم

آن کسى که این آیات : را نوشتم دیدم صداى حضرت به تکبیر بلند شد و فرمود
با امالى جبرئیـل ایمـن     لذا على. را بر تو امال مى نمود جبرئیل بوده است
  )239(. کار کتابت این سوره را به اتمام مى رساند

  اى جبرئیل در جنگ احدصد - 192
با سـپاه خـود وارد منطقـه جنـگ کـه در       در جنگ احد پیامبر اسالم 

براى جلوگیرى از حمله دشمن از پشت  پیامبر . حاشیه کوه احد بود شدند
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فاظـت از  نفر از تیرانـدازان مـاهر را مـاءمور ح    50عبد اهللا بن جبیر را به همراه 
بعـد از  ، به هیچ وجه تنگه را رها نکنند: دهانه شکاف کوه کرد و تاءکید فرمودند

مسـلمین بـه جمـع    ، اینکه جنگ شروع شد و لشکر دشمن رو به فرار گذاشـت 
نفر پستهاى خود را براى جمـع   10آورى غنائم پرداختند و محافظین کوه به جز 

بن ولید را ماءمور اینکار کرده بـود  ابوسفیان قبال خالد . آورى غنائم ترك کردند
تا در موقع مقتضى از پشت حمله نماید لذا او با حمله به عبد اهللا آنها را کشت و 
از پشت به لشکر اسالم حمله کرد در همین موقع سردار رشـید اسـالم حضـرت    

روانـه  شهید شدند و عده اى نیز پ  و بعضى دیگر از یاران پیامبر  حمزه
بود که هـر حملـه     را مراقبت مى کردند بیشتر از همه على  وار پیامبر

آنقـدر جنگیـد کـه شمشـیرش       علـى . اى را از جانب دشمن دفع مى کـرد 
و ، داد  بـه علـى  ، شکست پیغمبر شمشیر خود را که به ذوالفقار معروف بود

آنچنان کـه  ، از آن حضرت دفاع مى کرد  على. رفتخود در جایى سنگر گ
در این هنگـام جبرئیـل   . بیش از شصت زخم بر سر و صورت و بدنش وارد شد

پیـامبر علیـه   . معناى مواسـات همـین اسـت   ،   اى محمد :نازل شد و گفت
من هم از هـر   :جبرئیل گفت. از من است و من از اویم  على: السالم فرمود
الفتـى اال علـى ال سـیف اال    ( :و نیز جبرئیل در همـان وقـت گفـت   ، دوى شما
  . بطورى که همه این صدا را شنیدند) ذوالفقار

  ؟تصویر کیست، بدر در شام احد
  )240( ؟در غالف الفتى شمشیر کیست

    معراج على، نماز -193
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در سال سوم هجرى روى داد و ، احد که بنام کوهى است نزدیک مدینهجنگ 
ایـن جنـگ بنـابر ضـبط     ، هفتاد تن از مسلمانان نیز در آن به شـهادت رسـیدند  

مورخین روز شنبه هفتم شوال رخ داده در این جنگ تیرى بر پاى حضرت امیـر  
راحتى شدید امام بعد از جنگ هر چه مى کردند به علت نا )241(. خورد  على

نمى توانستند تیر را از پاى حضرت خارج نمایند تا اینکه منتظر شدند حضـرت  
در حین اقامه نماز تیر را از پاى حضرت خـارج کردنـد بعـد از    ، وارد نماز شود

نماز حضرت دید درد زخم کمتر شده است و محل نماز خون آلوده شـده اسـت   
بخـالق  : سپس حضرت فرمود. ه استبعد متوجه شد که تیر از پاى او خارج شد
  )242(. االکبر من متوجه خارج شدن تیر نشدم

  شیفته خدا -194
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  در پاسخ به کسانى که نزد ایشان از تندى هاى على پیامبر اسالم 
 خلستانهاى اطراف مدینه جسد علـى روزى در یکى از ن: اظهار ابودردا مى گوید

او بـه خیـال اینکـه    . را دیدم که مانند چوب خشک بر زمین افتـاده اسـت   
از دنیا رفته است براى خبر دادن واقعه به خانـه آن حضـرت     حضرت على

فاطمـه   :درگذشت همسرش را تسلیت گفـت   آمد و به حضرت فاطمه زهرا
  . پسر عموى من نمرده است: فرمود  زهرا

بلکه در حال عبادت از خوف خدا غش کرده است و این حال براى او بسیار 
  )243(. اتفاق مى افتد

  ما رجعت مى کنیم -195
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در سال حجـۀ الـوداع    حضرت رسول اکرم : جابر بن عبد اهللا مى گوید
در منى خطبه اى خواندند و متذکر شدند که خداوند متعال فرموده بعد از تـو اى  

اى ، جمعیتى به کفر برمى گردند و عده اى را نیـز گـردن مـى زننـد      پیغمبر
مردم آگاه باشید بخدا سوگند این کارهاى زشت که از آنان سر مى زند ما هم در 

آنگاه آن حضرت بـا  ، مى کنیم و گردن آنها را خواهیم زد عالم رجعت بازگشت
شما را   یا على: توجه نموده و فرمودند  حالى محزون به حضرت على

  )244(. نیز مى کشند

  جان دادن کافر -196
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نقـل مـى کنـد کـه       مرحوم کلینى در کتاب کافى روایتى از امام صـادق 
  پیغمبـر . یک روز دچار درد چشـمش شـد    على بن ابیطالب: فرمودند

از شـدت درد فریـاد مـى      وقتى آمدند تا از على عیادت کنند دیدند علـى 
آیـا واقعـا    ؟مى کنى جزع و فزع  یا على: فرمودند پیامبر خدا ، کشد

تا به حـال   یا رسول اهللا : عرض کرد  على ؟درد تو بسیار شدید است
وقتـى کـه ملـک      یـا علـى  : فرمودند پیغمبر . چنین دردى نداشته ام

در دسـت  ) مثل سیخ کباب( الموت یم آید تا جان انسان کافرى را بگیرد سفودى
دارد و بوسیله آن جان او را مى گیرد و این قبض روح آن چنان دردناك اسـت  

همین که این را شـنید از بسـتر خـود      حضرت على. که کافر فریاد مى زند
، یک بار دیگر هم ایـن مطلـب را بگوییـد    یا رسول اهللا  :برخاست و گفت

بعد . قدر از شنیدن آن وحشت کردم که درد چشم خودم را فراموش کردمچون آن
آیا این اختصاص به کافران دارد یـا بعضـى دیگـر از     یا رسول اهللا  :گفت
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سـه دسـته از امـت مـن هـم      : فرمودند امت تو هم اینطور هستند؟ پیامبر 
  . داینطور قبض روح مى شون

گروهـى کـه مـال یتـیم مـى       -2کسى که مسئولیتى دارد و ظلم مى کند  -1
  )245(. شاهدى که به دروغ شهادت دهد -3خورند

   پدر و پسر در خدمت پیامبر - 197
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سـال در   3و مسلمانان بر اثر محاصره اقتصادى قریش به مدت  پیامبر 
ابوطالب فداکارى را به جایى رساند که عـالوه بـر   ، شعب ابى طالب ساکن شدند
که جلوگیرى از حمله قـریش مـى کـرد هـر شـب      ، ساختن برجهاى مخصوصى

ى براى اسـتراحت  را از خوابگاه خود بلند مى کرد و جایگاه دیگر پیامبر 
را بجاى او مى خوابانید و هنگـامى    او تهیه مى نمود و فرزند دلبندش على

پدر جان من با این وضع باالخره کشته مى شـوم پاسـخ    :مى گفت  که على
عزیزم بردبارى را از دست مده هر زنده اى بسوى مرگ رهسپار اسـت  : مى داد

على علیه السالم در جـواب پـدر   . نمودم  من تو را فداى محمد بن عبد اهللا
 اه محمـد پدر جان این کالم من نه به خاطر این بود که از کشته شدن در ر :گفت
هراسى دارم بلکه بخاطر این بود که مى خواستم بدانى چگونه در برابر تـو   

  :ابوطالب در شعرى چنین مى گوید. هستم  مطیع و آماده براى یارى احمد
ــد    ــن محم ــان دی ــت ب ــد علم   و لق

ــا         مـــن خیـــر ادیـــان البریـــۀ دینـ

   
ترین دینى اسـت کـه بـراى بشـریت     هر آینه دانسته ام که دین محمد به :یعنى

  )246(. آمده است

  زمین نهاد  تو را بلند کرد جبرئیل  محمد -198
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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. در جریان فتح مکه در سال هفت هجرى داخل کعبه پر از بتهاى مشرکان بود
همـه آن بـت هـا را شکسـته و از درون کعبـه        به همراه على پیامبر 

بیرون ریختند در بام کعبه بت بزرگى قرار داشت که دست کسى به آن نمى رسید 
  پیـامبر . بگذارد  پاهاى خود را بر شانه پیامبر  و الزم بود که على

چـرا مـى   : عرض کرد  على ؟آیا این بت را نمى نگرى: فرمود  علىبه 
نهاد و او را آنچنان   دو دست خود را بر دو ساق پاى على  پیامبر. بینم

چـه مـى     اى علـى : آنگاه فرمود، پیدا شد  بلند کرد که زیر بغل پیامبر
خداوند به خاطر تو مرا اکنـون در مقـامى قـرار داده کـه      :گفت  على ؟نىبی

احساس مى کنم اگر بخواهم مى توانم بر صحفه آسمان دست یابم و دستم را بـه  
آن بت بـزرگ    به فرمان پیامبر  آنگاه على. ستاره هاى آسمان برسانم

و بـه زمـین انـداخت در ایـن هنگـام پیـامبر        را از جاى کند و به دست گرفـت 
. از باال به زمـین افتـاد و خندیـد     از جاى خود به کنار رفت و على 
از : عـرض کـرد    چرا مى خنـدى علـى    اى على: فرمود پیامبر 

چگونه به تو آسـیب  : فرمود پیامبر . آسیبى ندیدمباالى کعبه افتادم و هیچ 
تو را از زمین بلند کرد و جبرئیـل تـو را از بـاال بـر      برسد با اینکه محمد 

  )247(. زمین نهاد

    مشرك حنین زیر شمشیر على -199
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در جریان جنگ حنین که در سال هشتم هجرت در سرزمین حنین بین مکـه  
و طائف واقع شد قبیله هوازن اجتماع کردند و آنچنان سـپاه اسـالم را غـافلگیر    

بودنـد کـه از    نمودند که همه گریختند و فقط هشت تا نه نفر همراه پیامبر 
ورق این جنگ   حرکت عجیب از ناحیه علىبود یک   جمله آنها على
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قهرمانى غول پیکر بى باك از سپاه دشمن به نام ابـو  ، را برگردانید و آن این بود
جرول به میدان آمده بود او پرچم سیاهى بر سر نیزه خود بسته بود و سـوار بـر   

ا مـى  شترى سرخ در پیشاپیش سپاه کفر بر سپاه اسالم مى تاخت و مسـلمانان ر 
کشت و پرچم خود را لحظه به لحظه به عالمت پیروزى بلنـد مـى کـرد و تمـام     

  :او در میدان چنین رجزى مى خواند، چشم ها به او متوجه بود
ــا ابــــو جــــرول البــــراح      انــ

  حتــــى نبــــیح الیــــوم او نبــــاح     

   
من ابوجرول هستم که امروز از پاى نمى نشینم مگر اینکه از حریم خود دفاع 

  . را از پاى درآورم کرده و دشمن
در کمین او قرار گرفـت و  ، وقتى که او را در آن حال دید  حضرت على

در یک حمله نخست آنچنان ضربه اى به شتر او زد که ابو جرول از باالى شـتر  
او را در خون خود غلطانید در حالى کـه    ضربت بعدى على، به زمین افتاد

  :خواند چنین رجز مى، امام
  قـــد علـــم القـــوم لـــدى الصـــباح

ــاح        ــاء ذو نصـ ــدى الهیجـ ــى لـ   انـ

   
مردم همیشه مى دانند که من در هنگامه چکاچک شمشـیرها آن چـه را کـه    

  شایسته خلوص و حق آن است ادا مى کنم
عبـاس عمـوى پیـامبر بـه دسـتور      . با هالکت او روحیه دشمنان تضعیف شد

زد مسلمانان بازگردید کـه فرصـت خـوبى    پیامبر از فرصت استفاده کرد و فریاد 
 آرى ضـربت امـام علـى   . مسلمانان برگشته و دشمن را تار و مار کردنـد . است
همیشـه    ضربت على :آنچنان کارساز بود که فضل بن عباس مى گفت 

  )248(. بکر بود یعنى نیاز به ضربت دوم ندارد یا همان ضربت اول او پیروز مى شد

  هدایتگر راستى - 200
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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را بـراى داورى بـه سـوى      مى خواست علـى  هنگامى که پیامبر 
آیـا مـى    یا رسـول اهللا  : عرض کرد  حضرت على. مردم یمن بفرستد

خواهى مرا به سوى یمن براى داورى و قضاوت بفرستى بـا اینکـه مـن جـوانى     
  بـه علـى   پیـامبر اسـالم    ؟هستم که به همه داورى ها آگاهى نـدارم 

ـلم پیـامبر  . شد او نزدیک رسول خدا ، نزدیک بیا: فرمود س دسـت   و
را راهنمـایى کـن و     خـدایا دل علـى   :خود را بر سینه على گذارد و گفـت 

  . زبانش را استوار فرما
آنچنان در داورى هـا  ( پس از این دعاى پیامبر : مى فرماید  على

والذى نفسى سوگند به خدا در هیچ داورى بین دو نفر شک نکردف) قوى شدم که
  )249(. بیده ما شککت فى قضاء اثنین

  روح متحد - 201
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او پیش خود تـوهم  . بود  شخصى بنام عمروبن شاس در یمن همراه على
لذا هنگامى که به مدینـه  . در موردى به او بى مهرى کرده  کرده بود که على

تا اینکه روزى به ، به من جفا کرد  على :هر کس مى رسید مى گفتآمد به 
وقتـى  . که در آنجا بود نشست مسجد مدینه آمد و در حضور رسول خدا 

. اى عمروبن شـاس مـرا آزار دادى  : او را دید به او فرمود که رسول خدا 
پناه مى برم به خدا و پناه مى برم از این کـه  . هللا و انا الیه راجعونانا  :عمرو گفت

من آذى علیا فقد آذانـى  : فرمود پیامبر . را آزرده باشم رسول خدا 
  )250(... کسى که على را بیازارد مرا آزرده است

  چهار اسب یمنى -202
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
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از ماءموریـت یمـن بـه مدینـه بازگشـت بـه         هنگامى که حضرت على
رسید چهار اسبى را که همـراه خـود آورده بـود بـه      حضرت رسول خدا 

آنها را با ذکر نامشـان  : فرمود  به على پیامبر . اهدا نمود پیامبر 
. آن ها داراى رنگهاى مختلـف هسـتند  : فرمود  على. براى من مشخص کن

آیا در میان آنها اسبى هست که پیشانى و زانوها و پاهایش : فرمود پیامبر 
متمایل بـه زرد  یکى از آنها سرخ رنگ . عرض کرد آرى  سفید باشد؟ على

آن را : فرمـود  پیـامبر  . است و پیشانى و زانوها و پاهایش سفید مى باشد
عرض کرد دو راءس آنها قرمز تیره رنگ هسـتند و    على. براى من نگهدار

آنها را به : فرمود پیامبر . همان سفیدى پیشانى و زانوها و پاها را نیز دارند
. عرض کرد چهارمى آنها اسب یک رنگ و سیاه است  على. دو پسرت بده

آن را بفروش و پول آن را در مخارج زندگى خـود صـرف   : فرمود پیامبر 
  )251(... کن

  میر میدان جانبازى -203
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

طلحۀ بن ابـى طلحـه از قبیلـه بنـى عبدالـدار نخسـتین       ، جنگ احددر آغاز 
او در شجاعت آنگونـه بـود   ، پرچمدار دشمن بود که به میدان آمد و مبارز طلبید

در برابر او رفت ولـى او    امام على. که به قوچ گردان دشمن نامیده مى شد
آنـرا بـا سـپرش رد کـرد و       على. فرود آورد  شمشیرى به سوى على

سپس با شمشیر بر دوران پاى او زد که هر دو آنهـا قطـع گردیـد و بـه هالکـت      
بعد از او برادرش ابوسعید بن ابى طلحۀ پرچم کفر را برداشت و به میـدان  ، رسید
بعد از او عثمان بـن ابـى طلحـه پـرچم کفـر را      ، او را نیز کشت  على. آمد

بعد از او عثمان بن ابى ، او را نیز کشت  على. به میدان آمدبدست گرفت و 
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بعد . او را نیز کشت  على. طلحه پرچم کفر را بدست گرفت و به میدان آمد
بعد ، او را نیز به هالکت رساند  على. از او حرث بن ابى طلحه به میدان آمد

او را نیز به خاك سیاه مـرگ    على، دان تاختاز او ابوعزیز بن عثمان به می
انداخت بعد از او عبداهللا بن ابى جمیله و سپس ارطاة بن شرجیل به میدان آمدند 

کشته شدند و در آخـر غـالم ایـن      که جملگى بدست شیر خدا حیدر کرار
اول دست راسـت او را    على. بنام صواب به میدان آمد) بنى عبدالدار( قبیله

، قطع کرد تا اینکه پرچمش به زمین افتاد او پرچم را به دست چپ خود گرفـت 
صواب با همان دستهاى بریـده پـرچم را   . دست چپش را نیز جدا کرد  على

اى قبیله بنى عبدالدار آیا حقى را که بر من داشـتید ادا   :به خود چسبانید و گفت
او نیز به پرچمداران ملحد قبلـى  ، هم ضربتى بر فرق سرش زد  على ؟کردم

در این هنگام دختر عبقر حارثیه پرچم را برداشت و به میدان آمد که . ملحق شد
لـذا در  . از این پس بود که جنگ بصورت دست جمعى و گروهـى شـروع شـد   

د سـاخت  آن چنان بر دشمن ضـربه وار   ابتداى جنگ احد دالوریهاى على
  )252(. که صداى گریه زنان دشمن از همه جا به گوش مى رسید

  مسلمانى مردم یمن -204
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
هنوز مردم یمن در بت پرستى باقى بودند و بـه اسـالم   . سال دهم هجرت بود

خالد بن ولید را با جمعى از مسلمانان از جمله براء  پیامبر . نگرویده بودند
خالد با همراهان خود ، بن عازب به یمن فرستاد تا مردم را به اسالم دعوت کنند

، مدت شش ماه در یمن بود ولى از مردم آنها حتى یک نفر هم مسلمان نشده بود
  خاطر شد هماندم علىآن حضرت رنجیده . رسید این خبر به پیامبر 

به سوى یمن برو و خالد و همراهـانش را بـه   : را به حضور طلبید و به او فرمود
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مدینه بفرست و اگر کسى از همراهان خالد خواسـت بـه دنبـال تـو باشـد از او      
به یمن رفت خالد و همراهانش را به مدینـه فرسـتاد     على. جلوگیرى نکن
: براء مـى گویـد  . در یمن ماند  از جمله براء بن عازب با علىولى چند نفر 

  به اوائل یمن رسیدیم مردم یمن از ورود علـى   وقتى که ما همراه على
نمـاز صـبح را بـه      امـام علـى  . نزد آن حضرت اجتماع کردند. باخبر شدند

ســپس نامــه رســول خــدا . نرانى کــردو بعــد از نمــاز ســخ، جماعــت خوانــد
  آنها چنان شیفته کـالم بلنـد علـى   ، به مردم یمن را براى آنها خواند 

شدند که همان روز قبیله همدان که جمعیتشان از همـه قبایـل یمـن بیشـتر بـود      
بـه پیـامبر    این خبر مسرت بخش را در ضمن نامـه اى   مسلمان شدند عى

وقتى خبر را شنید بسیار شـاد شـده و سـجده     پیامبر . گزارش داد 
سالم و درود بر قبیله همدان بعـد از  : سپس برخاست و فرمود. شکر بجاى آورد

  )253(. آن قبیله سایر قبائل نیز پیاپى آمدند و مسلمان شدند

  راهنماى ابوذر  على -205
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـى   به ابوذر خبر رسید که در مکه مردى برخاسته و ادعاى پیـامبرى  
. کند و مردم را از بت پرستى بر حذر مى دارد و به خداى واحد دعوت مى کنـد 

به مکه برو و در این مـورد بـراى    :ابوذر برادرش انیس را خواست و به او گفت
را از  انیس برادر ابوذر بـه مکـه مسـافرت کـرد و پیـامبر      ، من خبر بیاور

سـپس او بـه نـزد ابـوذر     ، حضرت را شـنید ، نزدیک مالقات نمود و سخنان آن
او شخصى است که به نیکیها امر مى کند و از بـدیها نهـى مـى     :برگشت و گفت

ابـوذر بـا ایـن چنـد     . و مردم را به صفات نیک اخالقى دعوت مى نمایـد ، نماید
. سخنى که دلم را آرام کنـد بـرایم نیـاوردى    :جمله قانع نشد و به برادرش گفت
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خود راهى مکه شد ابوذر وارد مکه شد تصمیم داشت شبانه خدمت پیامبر  سپس
جا استراحت کند این مسـافر غریـب   لذا شب کنار کعبه آمد تا همان، برسد 

اشـاره بـه   ( به آنجا آمد و گفـت ایـن مـرد     على( ناگهان دید مرد ناشناسى
برخیز : فرمود  على. مردى از دودمان غفار است :ابوذر گفت ؟کیست) ابوذر

ابوذر برخاست و بى آنکه در راه با کسى تمـاس بگیـرد و   . و به خانه خودت بیا
 صبح برخاست و از خانـه علـى  . شد  فش را بگوید آن شب مهمان علىهد
نزد او   باز على، بیرون آمد و کنار کعبه رفت و همانجا بود تا شب شد 

آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و این موضوع تا سه شب تکرار شـد ولـى   
مقصود خود را نیز پنهان مى کرد و روز سـوم  نمى گرفت و  ابوذر با کسى تماس

اگر خود را معرفى کنـى و علـت مسـافرت خـود را     : به ابوذر فرمود  على
ابـوذر هـدف و   . و اسرار تو را مـى پوشـانم  ، بگویى قطعا به کسى نخواهم گفت

را  او گفـت مـى خـواهم پیـامبر      :ماجراى مسافرت خود را به على گفت
مى روم تو نیز ) پیامبر ( من صبح به طرف منزل او: فرمود  على. ببینم

به دنبال من بیا هر جا که احساس خطر کردم از راه رفتن خود مى کاهم و گویى 
براى حاجتى مى خواهم کنار راه بروم ولى اگر احساس خطر نکردم پشـت سـر   

 همین برنامه و طرح على. خانه اى که وارد شدم تو نیز وارد شو من بیا و در هر
به راه افتـاد و    اجرا شد و ابوذر بدون پیش آمد خطرى به دنبال على 

ابـوذر بعـد از   ، را مالقات نمود وارد خانه اى شد که در آنجا رسول خدا 
: به ابوذر فرمود و پیامبر ، همان لحظه مسلمان شد مالقات با پیامبر 

در مکه توقف نکن و به سوى قبیله خود برو و دعوت مرا به گوش آنان برسـان  
ابوذر عرض کرد سـوگند بـه خـدایى کـه     . و همانجا باش تا پیام من به تو برسد
. م مکه با آواز بلند اظهـار اسـالم مـى کـنم    جانم در دست او است در برابر مرد
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اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا ( :ابوذر برخاست و به کنار کعبه آمد و فریاد زد
مشرکان به او حمله کردند و آنقدر او را زدنـد کـه بیهـوش بـه     ) عبدوه و رسوله

روى ابـوذر انـداخت و    آمد و خود را بـه  زمین افتاد عباس عبدى پیامبر 
  )254(... آنها را از این کار نهى کرد

  همسرى وفادار -206
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به بـالین او    حضرت على. بیمار و بسترى شد روزى حضرت زهرا 
نمـى خواسـت کـه     فاطمه  ؟چه میل دارى تا برایت فراهم کنم :آمد و گفت

. من از شـما چیـزى نمـى خـواهم     :شوهرش را به زحمت اندازد در پاسخ گفت
اى پسـر عمـو پـدرم بـه مـن       :گفت فاطمه . اصرار کرد  حضرت على

مبادا او نداشته باشـد  . کرده که هرگز چیزى از شوهرت درخواست نکن سفارش
به حـق   اى فاطمه : فرمود  على. و در برابر درخواست تو شرمنده شود

اکنون که مرا سـوگند دادى اگـر انـارى     فاطمه . هر چه میل دارى بگو، من
برخاست و براى فراهم نمـودن    حضرت على. برایم فراهم کنى خوب است

انـار  ، از آنها پرسیدانار از خانه بیرون رفت و با بعضى از مسلمانان روبرو شد و 
در کجا پیدا مى شود؟ آنها عرض کردند فصل انار گذشـته ولـى چنـد روز قبـل     

بـه در خانـه     حضرت علـى . شمعون یهودى چند انار از طائف آورده است
شمعون از خانه بیرون آمد وقتى که چشمش به . شمعون رفت و در خانه او را زد

ماجرا را گفت و   حضرت به آنجا پرسید؟ علىعلى افتاد از علت آمدن آن 
شمعون گفت چیزى از انارها باقى نمانـده  . افزود که براى خریدارى انار آمده ام

شاید یک انار باقى مانده و تـو اطـالع   : حضرت فرمود. است همه را فروخته ام
انارى در من از خانه خود اطالع دارم و مى دانم که اکنون  :شمعون گفت. ندارى
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خانه نیست همسر شمعون در پشت در بود سخن آنهـا را شـنید و بـه شـوهرش     
من یک انار را براى خودم برداشته بـودم و در زیـر برگهـا پنهـان      :شمعون گفت

آن . داد  آنگاه رفت و انار را آورد و به على، کردم و تو اطالع از آن ندارى
قیمـتش نـیم    :قیمـتش گفـت   :ون گفـت شمع. حضرت چهار درهم به شمعون داد

زن این انار را براى خود ذخیره کرده بود تـا  : فرمود  امام على. درهم است
نیم درهم مال تـو و سـه درهـم و نـیم هـم مـال       . روزى از آن نفع بیشترى ببرد

صداى ناله درمانده اى را شنید بـه دنبـال صـدا      در برگشت على. همسرت
ید مردى غریب و بیمار و نابینایى در خرابه اى بدون سرپرسـت و غـذا   د. رفت

در بالین او نشست و سـر او را بـه     حضرت على. روى زمین خوابیده است
و چنـد روز اسـت در    !و از کدام قبیله اى ؟دامن گرفت و از او پرسید تو کیستى

مـى  ) ایـران ( الى مـدائن او گفت اى جوان صالح من از اه ؟اینجا بیمار مى باشى
باشم در آنجا به بدهکارى بسیار مبتال شدم ناگزیر سوار بر کشتى شدم و با خود 

مى رسانم شاید آن حضرت چـاره کـار     انمؤمنگفتم خود را به موالیم امیر
 جوان که نمى دانست سـرش بـر زانـوى علـى    . مرا بنماید و قرضهایم را ادا کند

من یک انار براى بیمار عزیزم بـه دسـت آورده ام   : فرمود  لىع، است 
ولى تو را محروم نمى کنم و نصفش را به تو مى دهم آن حضرت آن انـار را دو  
نصف کرد و نصف آن را کم کم در دهان آن جوان بیمار گذاشـت تـا تمـام شـد     

چـه  ، بخوراناگر مرحمت فرمایى نصف دیگرش را نیز به من  :بیمار جوان گفت
نیم دیگر انار را نیز کم کم به دهان   حضرت على! بسا حال من خوب شود
با دست خالى به خانه خود بازگشت   آنگاه على، بیمار گذاشت تا تمام شد

در حالى که از شدت حیا غرق در فکر بود که چگونه با دست خـالى بـه خانـه    
از ، نزدیک خانه آمد ولى حیـا کـرد وارد خانـه شـود    بازگردد آهسته آهسته تا 
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در خواب است یـا   تا ببیند فاطمه ، شکاف در به درون خانه خود نگاه کرد
تکیه کرده و طبقى از انار در پیش روى او اسـت و میـل    دید فاطمه ، بیدار

خانه شد و دیـد کـه    بسیار خوشحال شد و وارد  حضرت على: مى فرماید
این انـار را چـه   ، پرسید) بلکه از بهشت آمده( این انار مربوط به این عالم نیست

اى پسر عمو وقتى که تشریف بردى چندان  :گفت کسى اینجا آورد؟ فاطمه 
طول نکشید که نشانه سالمتى را در خود یافتم ناگاه صداى در به گوشـم رسـید   

کـه طبـق انـار را داد و    ، را گشود مردى را پشت در دیدفضه خادمه رفت و در 
  )255(. فرستاده است براى فاطمه   ان علىمؤمناین طبق انار را امیر :گفت

  غذایى آماده -207
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یى بـراى  سه روز مى گذشت و ما در خانه خـود غـذا  : مى فرماید  على
  اى علـى : به خانـه مـا آمـد و فرمـود     رسول خدا . خوردن نداشتیم

خوراکى نرد خود دارید؟ عرض کردم به خدایى که شما را گرامـى داشـته و بـه    
اکنون سه روز است که خـود و همسـر و فرزنـدانم بـا     ، برگزیده رسالت خویش

تا به : فرمود به دخترش زهرا  گرسنگى سر کرده ایم پس رسول خدا 
یـا   :گفـت  فاطمه . برود شاید چیزى را براى خوردن بیابد) دیگر( میان اتاق
خـوراکى در آنجـا وجـود    ( االن از آن اتاق بیرون آمـده ام  من رسول اهللا 

. اگر اجازه دهید من داخـل اتـاق شـوم    :عرض کردم من به پیامبر ) ندارد
همین که من وارد اتـاق شـدم طبقـى    . به اذن خداوند داخل شد: حضرت فرمود

غـذا را  ، آن قرار داردخرماى تازه و ظرفى از غذا در کنار ، دیدم که در آن طبق
 ؟آیا آورنده غذا را دیـدى : آوردم حضرت فرمود برداشته نزد رسول خدا 

رنگهاى سرخ و سبز و زرد ، عرض کردم. فرمود او را برایم وصف کن. بله :گفتم
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حضرت فرمود اینها خطوط پر جبرئیل است کـه بـا   . در برابر دیدگانم ظاهر شد
  )256(... و جواهر تزیین شده است در و یاقوت

   ابراهیم فرزند رسول خدا -208
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در حالى که  ابراهیم کودك شیرخوار رسول خدا : مى فرماید  على
رسـول  . بیش از هیجده ماه نداشت از دنیا رفت و پدر را در عزاى خـود نشـاند  

 رسول خدا ، از من خواست تا به کار غسل و تجهیز او بپردازم خدا 
ر کودك تو پیک  على: سپس فرمود. نیز او را در کفن پیچید و حنوطش کرد

جنازه را به همـراه عـده اى بـه    : مى فرماید  على. را بگیر و به قبرستان ببر
سپس نزدیک قبر آمد و بـه مـن   . حضرت بر او نماز گزارد، قبرستان بقیع آوردم

من در قبر رفتم و حضرت پیکر طفل خود را به دسـتم  ، تا درون قبر روم: فرمود
ش را به قبر سرازیر مى کرد سرشک اشـک از  داد در همین حال که جنازه کودک

مسلمانان هم به گریه  دیدگان مبارکش باریدن گرفت از گریه رسول خدا 
افتادند زن و مرد همه گریستند ولى صداى مردها بر زنها غلبه داشت لحظاتى به 

 تـا اینکـه رسـول خـدا    ، همین منوال گذشـت و مـردم همچنـان مـى گریسـتند     
هـر  : از مردم خواست تا ساکت شوند سپس خطاب به فرزنـدش فرمـود   

چند دیدگان اشک بار است و دل از فراغت مى سـوزد امـا هرگـز سـخنى کـه      
موجب خشم و غضب خداوند شود نخواهیم گفت ما در سوگ تو نشسته ایـم و  

  )257(... از فقدان تو بسى اندوه در دل داریم

  ه تطهیرآی -209
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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انما یرید اهللا لیذهب عنکم ( :آن روزى که آیه نازل شد: مى فرماید  على
  )الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا

میـان  را در   و حسین  و حسن و من فاطمه  رسول خدا 
عبایى جمع کرده بود و آنها را گرد خود نشانده بود در آن جمع جزء این پنج تن 

برداشـت و   همانجا دسـت بـه نیـایش    رسول اکرم . احدى حضور نداشت
اینان عزیزان من و خویشان و نزدیکان منند پس آنان را از هـر  ! خداوندا :گفت

ن را در نهایت پاکى و طهارت قرار ده ام سـلمه  رجس و پلیدى دور گردان و آنا
نزدیـک آمـد و از حضـرت    ، که حاضر بود و مى شنید همسر رسول خدا 

تـو بـر خیـر و نیکـى     : حضرت فرمـود  ؟پرسید آیا من هم جزو این جمع هستم
و   اما آهى شریفه مشمول تو نیست بلکه فقـط مـن و بـرادرم علـى    ، هستى
مصداق آیه هستیم و جز ما نـه فرزنـد     و حسین  و حسن فاطمه 

  در شمار اهل البیت خواهند است  دیگر از نسل حسین

  بهترین خوبى ها -210
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حث در این موضوع بـود کـه   بین من و عباس و عمر ب: مى فرماید  على
بهترین خوبیها آن است که در پرده و پنهـان   :من گفتم ؟بهترین خوبیها کدام است

بهترین خوبیها آن است که کار خوب در چشـم   :عباس گفت. از همه انجام گیرد
عمر عقیده داشت بهتـرین  ، صاحبش کوچک باشد و از آفت عجب محفوظ بماند

در این بـین رسـول   ، با سرعت صورت بگیردصفت در میان خوبى ها آنست که 
در میان خوبیها آنکه از همه بهتـر اسـت آن   : بر ما وارد شد و فرمود خدا 

هـم پنهـانى و دور از انظـار و هـم      :یعنـى ، است که هر سه صفت را دارا باشـد 
. کوچک در دید عامل و برهنه از عجب و هم با سرعت و شـتاب تحقـق پـذیرد   

)258(  
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  رحمت الهى آمد -211
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مسجد قبا نشسـته بـود و    روزى رسول خدا : مى فرماید  على
تـا  ، جمعى از اصحاب گرد او حلقه زده بودند در این حال من وارد مسجد شدم

به من افتاد چهره اش شکفته شـد و خنـده بـر لبهـایش      نگاه رسول خدا 
  علـى : سـپس فرمـود  . نشست به طورى که برق سفیدى دندانهایش را دیدم

نزدیکتر بیا و پیوسته از من مى خواست تا هر چـه بیشـتر     على. نزد من بیا
م به زانوى مبارك به او نزدیک تر شوم من هم آنقدر پیش رفتم تا اینکه زانوهای

اى گـروه اصـحاب بـا آمـدن     : سپس رو به یاران خود کرد و فرمـود . او چسید
لطف و رحمت الهى شامل جان شـما گشـته اسـت      برادرم على بن ابیطالب

جان او جان من و سرشت او از سرشت . از من است و من از على ام  على
  )259(. من است

  محبوب خدا -212
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یک روز که به آب نیاز داشتم به قصد تطهیر بـه منـزل   : مى فرماید  على
. و فضه را هیچ کس جـوابم را نـداد    حسین، آمدم هر چه صدا کردم حسن

دریافتم که کسى در منزل نیست به ناگه صدایى از پشت سرم شنیدم که مـرا بـه   
من سـر برگردانـدم   ، پیامبر  عموزاده پیامبر ، یا اباالحسن: نام خواند

یک مرتبه متوجه سطلى از طال که پر از آب زالل بود شدم که ، اما چیزى ندیدم
راسـتم   نخسـت حولـه را برداشـتم و بـر دوش    ، حوله اى نیز بر آن آویخته بـود 

نگاه دستى بر آن رساندم که ناگهان آب در دستانم جارى شـد و از آن  گذاشتم آ
سطل نیز ناپدیـد شـد و   ، همین که نیاز به آبم برطرف شد، وضوى کاملى ساختم
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شگفتا که آب در نرمى مانند کرده و در ، من نفهمیدیم چه کسى آن را پس گرفت
اینجـا  در ، طعم و شیرینى همچون عسل و در خوش بویى هماننـد مشـک بـود   

تبسـمى فرمـود و آن حضـرت را در آغـوش کشـید و میـان        رسول خدا 
مژده باد بر تو آن سطل و آب و   اباالحسن: دیدگانش را بوسید آنگاه فرمود

در شگفتم از مردمى که مرا به . حوله که دیدى همه از بهشت و فردوس برین بود
که به تو دارم سرزنش مى کنند در حـالى کـه خـداى    خاطر محبت و عالقه اى 

  )260(. متعال و فرشتگان او بر فراز آسمان تو را دوست دارند

  دست من و تو یکى ست -213
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از من خواست که دست خود  روزى رسول خدا : مى فرماید  على
را بر پستان گوسفندى که شیر آن خشک شده بود بکشم تا بدان وسیله شـیر در  

شـما   یـا رسـول اهللا    :عرض کردم به رسول خدا ، پستان حیوان آید
کـار    اى على: چنین کنید که این کار از شما سزاوارتر است حضرت فرمود

آنگاه من دست خود را بر پستان آن حیوان کشیدم فـورا شـیر   . تو کار من است
قدرى از شـیر آن دوشـیدم و حضـرت    . در رگهاى پستان گوسفند جریان یافت

در این بین پیر زنى سر رسید که اظهار تشنگى مى کرد از همان شیر : میل فرمود
من در مقام دعا از : به من فرمود آنگاه رسول خدا . او را هم سیراب کردم

خداى متعال خواسته ام که دست تو را مبارك گرداند و خـدا نیـز چنـین کـرده     
  )261(. است

  فاتح فدك -214
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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پس از جنگ خیبر که به کشته شدن نود و سه نفر از یهودیان و پانزده نفـر از  
خبر بازگشتم جعفر بن ابیطالب از حبشـه را   لمانان خاتمه یافت پیامبر مس

بـه  ، نمى دانم به خاطر کدام یک از این دو خوشحال باشم: دریافت کرد و فرمود
بافتح خیبر ضربه بزرگى بر پیکر یهودیـان آن   )262(بازگشت جعفر یا به فتح خیبر 

، بـه محـض فراغـت از یهودیـان خیبـر      خـدا   لذا رسول. منطقه وارد شد
فـدك  ( را با گروهى از مسلمان نزد یهودیـان فـدك فرسـتاد     حضرت على

) محلى بود در حجاز در نزدیکى خیبر که فاصله آن تا مدینه دو یا سه روز بـود 
یهودیان فدك که در ، که یا اسالم آورند یا جزیه بپردازند و یا آماده جنگ باشند

صـلح را بـر اسـارت و قتـل     ، جریان شکست یهودیان خیبر قرار گرفتـه بودنـد  
ترجیح داده حاضر شدند که جزیه پرداخت نمایند تا در سرزمین خـود بماننـد و   

خالصـه رسـول خـدا    ، تسـلیم شـد    چون فدك بدون درگیر توسـط علـى  
رت طبق روایات فـراوان و بـه امـر خداونـد آن را بـه      و آن حض، گردید 

که در عصر خلیفه اول غاصبانه از حضرتش گرفته ، بخشید دخترش فاطمه 
  )263(. شد

    جنگ تبوك و جانشینى على -215
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را   على رسول خدا ، على رغم کارشکنیها و تبلیغات سوء منافقان
جانشین خود در مدینه ساخت و در ماه رجب سال نهم هجرى به همراه سـپاهى  

بـارى    راه پرمشقت شمال را در پیش گرفـت علـت انتخـاب علـى    ، عظیم
  )264(. جانشینى در مدینه بر اساس آنچه در منابع تاریخى آمده است

از سوء نیت اعراب و بسیارى از مدرم مکـه کـه بـا     که پیامبر  این بود
آنان جنگیده و خون بستگانشان را ریخته بود و منافقان مدینه که به بهانه هـایى  
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و بیم آن مـى رفـت کـه ایـن     ، از شرکت در این نبرد سرباز زده بودند مطلع بود
و دیگر مسلمانان استفاده کنند و به مدینـه   عناصر از غیبت طوالنى پیامبر 

عامـل   در مدینه همچون خـود پیـامبر     انمؤمنلذا وجود امیر، بتازند
از ایـن رو  ، مهمى در ترساندن دشمنان و پاسدارى از مرکز حکومت اسالمى بود

  :به جانشینى خو فرمود  هنگام معرفى حضرت علىبه  پیامبر 
. ان المدینۀ ال تصلح اال بى اوبک مدینه جز با وجود من یا تو اصالح نپـذیرد 

 یکى از توطئه هاى منافقان که با نقش قبلى آنها ریخته شده بود قتـل علـى   )265(
  نفر از آنان در مدینه براى قتل علـى  لذا صد. بود و رسول خدا  

با حرکـت سـپاه   . با سپاه حرکت کردند و چهارده نفر هم براى قتل پیامبر 
در مدینه منافقان همه نقشه هـاى خـود     اسالم به سوى تبوك و ماندن على

. شـایعه پراکنـى زدنـد   را نقش بر آب دیدنـد و دسـت بـه توطئـه جوسـازى و      
با شـنیدن سـخنان واهـى آنهـا مبنـى بـر اینکـه رسـول خـدا            انمؤمنامیر
را با خود نبـرده اسـت خـود را بـه پیـامبر        از روى بى مهرى على 

مى گویند بلکه دروغ : فرمود رسول خدا . رسانید و جریان را گزارش داد
آیا راضى نیستى نسبت تـو  . تو را براى نگهدارى آنچه پشت سرم هست گذاردم

همان مقام و منزلت هارون نسبت به موسى باشد؟ جز آنکه پـس از مـن   ، به من
به آن حضـرت دسـتور داد بـه مدینـه      سپس رسول خدا . پیامبرى نیست

  )266(. الهجرة و خانواده اش باشدبازگردد و جانشین وى در دار 

  اتاقهاى بهشت -216
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  از پـدران خـود از حضـرت علـى      امام صـادق : ابوبصیر مى گوید
در بهشـت اطاقهـایى اسـت کـه     : فرمود چنین روایت نمود که پیامبر خدا 
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آنجـا اقامتگـاه   . با باطن آن بوده و درونش از بیرون آن دیده مى شودظاهر آن 
 کالمش نیکـو باشـد و مـردم   . فردى از امت من است که داراى این خویها باشد

را اطعام کند و سالم کند و سالم کند و پیوسته روزه دار باشد و در شب  )گرسنه(
مـت پروردگـار   وقتى چشمان مردم در خواب رفته است او چشم خود را به رح

آیا مـى دانـى     یا على: آنگاه فرمود. دوخته و به خواندن نماز مشغول گردد
کسى که هر صبح و هر شـب ده مرتبـه بگویـد     ؟چیست) سخن نیکو( اطابه کالم

اطعـام  . )نیکو کـالم مـى باشـد   ( سبحان اهللا و الحمد اهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر
خرجى دادن مرد است به خانواده خود و امـا ادامـه روزه آن   ، )دادن غذا( الطعام

اول و وسـط و آخـر ماهـاى    ( است که انسان در طول ماه رمضان و در هر مـاه 
  . سه روز روزه بگیرد که ثواب روزه تمامى عمر بر او نوشته مى شود) قمرى

پـس  ، والصالة باللیل یعنى اداى نماز در شب و هنگامى که مـردم در خوابنـد  
ى که نماز مغرب و عشا و نماز صـبح را در مسـجد بـه جماعـت بخوانـد      شخص

همانند کسى است که تمامى شب را بیدار مانده باشد و افشاى سالم آن است که 
  )267(. از سالم دادن به هیچ یک از مسلمانان بخل نکند

  تجلى ایثار در مهمانى -217
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او  پیـامبر  ، رسید و اظهار گرسنگى نمود اکرم  مردى خدمت نبى
در : را به خانه همسران خود راهنمایى کرد تا از او پذیرایى شود آنها نیـز گفتنـد  

رو بـه اصـحاب کـرد و     رسـول خـدا   . خانه جز آب چیز دیگرى ندارنـد 
من او را : فرمود  ى این مهمان را به خانه خود مى پذیرد؟ علىچه ک: فرمود

 ینمـؤمن امیرال. هر دو به اتفاق روانـه منـزل آن حضـرت شـدند    ، به خانه مى برم
اطالع داد و از وضع غذاى  آمدن مهمان را به همسر خود فاطمه زهرا  
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جواب داد قدرى خوراك به اندازه بچه هـا   حضرت فاطمه . خانه جویا شد
: فرمـود   موجود است ولى مهمان را بر خود مقدم مى داریم حضـرت علـى  

 گویـا علـى  ( نیز چراغ خانه را خاموش مى کـنم ، شما بچه ها را خواب کن من
، مى خواهد مهمان به واسطه تاریکى شب آنهم به بهانه خوابیـدن بچـه هـا    

بـر سـفر     امیرالؤ منان) متوجه کمى غذا نشود و با خیالى آسوده غذا بخورد
سفره نشست اما از آن غذا نخورد و مهمـان نیـز بـر اثـر تـاریکى متوجـه غـذا        
نخوردن آن حضرت نشد به هر صورت آن شب سپرى شد و مهمان از خـوراك  

ا گرسنگى شب را صبح کردنـد آن  بهره مند شد لیکن اهل خانه ب  خانه على
. نازل گردیـد  )268(هنگام آیه شریفه و یوثرون على انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ 

)269(  
  سرور و ساالر عرب -218

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
روایت مى کند کـه رسـول خـدا      عبدالرحمن بن ابى لیلى از امام حسین

عرض ، سید و سرور عرب را بخوان که نزد من بیاید، انس: به انس فرمود 
من سـرور  : مگر شما سید و سرور عرب نیستید؟ فرمود یا رسول اهللا : کرد

را   انـس علـى  . سرور و ساالر عرب است  فرزندان آدم هستم و على
گروه انصار را نزد ، اى انس: فرمود پیامبر ، آمد  فرا خواند چون على

اى گـروه  : فرمـود . رسیدند چون همه آنها خدمت رسول خدا ، من بخوان
دوستى من دوسـتش   پس بپاس. سرور و ساالر عرب است  انصار این على

بدارید که آنچه به شـما گفـتم    گرامیش، بودن وى نزد مندارید و بخاطر گرامى 
  )270(. مطلبى است که جبرئیل مرا از جانب خداوند به آن ماءمور ساخته است
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  مى دارى با کسى محشور مى شود که دوستش -219
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ست حارث همـدانى  د  ین علىمؤمنروزى امیرال: اضبغ بن نباته مى گوید

روزى من از آزار و حسد قـریش و منـافقین بـه    ، اى حارث: را گرفت و فرمود
دستم را در دست خود گرفـت   شکوه کردم رسول خدا  رسول خدا 

چون روز قیامت شود من دست به : چنانچه من دست تو را گرفته ام آنگه فرمود
  و دستاویز عصمت پروردگار صاحب عـرش زنـم و تـو اى علـى     ریسمان

اکنون بگو ببینم در آن حال فکر مى کنى کـه خـدا   ، دست به دامان شما مى زنند
چـه    با وصى خـود  چه خواهد کرد؟ و پیامبرش  با پیغمبرش 

و نمونـه اى اسـت از   ( چه گفتم بپذیر که اندکى است از بسیارمى کند؟ حارث آن
آرى تو با کسى محشور مى شود که دوستش مى دارى و بـراى توسـت   ) خروار

: تمام اعمالى که براى خود کسب کرده اى و این مطلب را سه بار تکـرار فرمـود  
در این هنگام حارث از جاى خود برخاست و در حالى که عبـاى او بـه زمـین    

دیگر باك ندارم که مرگ بسوى من آید یا مـن   از این پس :ده مى شد گفتکشی
  )271(به سوى مرگ بودم 

  لقب الهى  ینمؤمنامیرال -220
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از پـدرش روایـت کـرده کـه جـد        امام بـاقر : ابوحمزه ثمالى مى گوید
خداونــد جــل جاللــه جبرئیــل را بــه نــزد محمــد  :بزرگــوارش فرمــوده اســت

از   تا آن حضرت در حال حیات خود بـراى والیـت علـى   ، فرستاد 
 ینمؤمنو پیش از وفات خود حضرتش را به نام امیرال، مردم شاهد و گواه بگیرد

نه نفر از یاران و مشهورین از اصحاب خود  پیامبر . نامگذارى نماید 
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من شما را فرا خوانده ام تاگواهـان الهـى در روى زمـین    : را فرا خواند و فرمود
یاکتمان نموده و از اداى شهادت خود ، خواه بر گواهى خود پایدارى کنید، باشید

 ینمـؤمن البنـام امیر   اى ابابکر برخیـز و بـر علـى   : آنگاه فرمود. دارى کنید
رسـول خـدا    ؟اوست ایا این فرمان خدا و رسول  :او گفت. سالم ده 
ـ وى برخاست و بر آن حضرت به عنوان امیر. آرى: فرمود  ان سـالم  مؤمن
عمـر  . کـن سـالم    انمؤمنبرخیز و بر على بنام امیر. عمر: سپس فرمود. داد
: حضرت فرمود ؟بنامیم  انمؤمناو را امیر ایا به فرمان خدا و رسولش :گفت
برخیـز و  : او نیز برخاست و سالم کرد سپس به مقدادبن اسود کندى فرمود. آرى

او برخاست و سالم داد و سـخن آن  ، سالم ده  انمؤمنبنام امیر  به على
بنـام    برخیز و به علـى : آنگاه به ابوذر غفارى فرمود. ار نکرددو نفر را تکر

بعـد بـه حذیفـه یمـانى و     ، وى برخاست و سـالم داد ، سالم ده  انمؤمنامیر
: عماربن یاسر و عبداهللا بن مسعود و بریده که از همه آنان جوان تر بـود فرمـود  

از  پـس  )272(. کن او نیز برخاست و سـالم داد سالم   انمؤمنبرخیز و بر امیر
من شما را براى این کار خواندم تا در ایـن زمینـه   : فرمود آن رسول خدا 

  )273(. گواهان الهى باشید خواه بر آن پایدار بمانید یا ترك اداى شهادت کنید

   سد ابواب مسجد نبى -221
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

پس از آنکه مسجد النبى را حصار کشیدند و پیغمبر در آن نمـاز مـى خوانـد    
دور مسجد خانه بود و همه داخل مسجد از خانه خود درى باز کرده بودنـد تـا   

ابوبکر و عباس و حمزه هر یک در خانه خـود را بـه   ، که براى نماز فورا برسند
ر دیگر هم خانه شان داشت و فقط تنهـا خانـه اى کـه    مسجد باز کردند و یک د

 و علـى  یک در داشت و آنهم وارد مسجد مـى شـد خانـه رسـول خـدا      
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مگـر  . وحى الهى نازل شد به پیغمبر که بایستى تمام درها بسته گـردد . بود 
از عبداهللا بن عمرو از عمربن  این روایت را سنى ها نیز(  در خانه تو و على

راجع به على ع گفـت  : گویند که از پسر عمر پرسیدند) خطاب هم ذکر کرده اند
اسم على را نیاورید که سه افتخار بزرگ براى اوست یکـى سـد ابـواب دومـى     

منبـر   رفت باالى اجماال رسول اهللا . سوم فتح خیبر ازدواج با فاطمه 
  باید درها بسته شود ولى استثناء راجع به علـى : و فرمود که خداوند فرمود

 روایت دارد اولین کسى که مشغول بستن درب خانه اش شد على، را ذکر نفرمود
، آمد و نگذاشت عباس و عمر نیز درها را نبستند بود ولى رسول اهللا  
در را مى بندیم اما بگذارید روزنه اى باز بگـذاریم رسـول   : رین آمدند گفتندسای
 عباس آمد پیش رسول اهللا . روزنه اى هم نباید باز باشد: فرمود اهللا 

و عرض کرد من هم که پیرمردى هستم و حکم پدر تو را دارم در را ببندم حمزه 
من نگفته ام که درها را ببندید : باالى منبر رفت و فرمود پیغمبر . هم ببندد

از  رسـول اهللا  . باز باشد  خدا فرموده فقط در خانه على. امر خداست
، اجازه مى داد که عمـویش بـود   پیش خود کارى نمى کند اگر مى کرد به عباس

همان جـواب را   حمزه نیز آمد تا روزنه اى را باز بگذارد ولى رسول خدا 
 محمـد از روى هـواى حـرف نمـى زنـد علـى      ) و ما ینطق عن الهوى( به او داد
را در مساءله سـد ابـواب و گفتنـد     دند رسول اهللا که متهم کر: فرمود 

  . در ضاللت افتاده است نعوذ باهللا پیغمبر 

  ابالغ رسالت -222
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ   پیامبر  رد آنهـا در آن  بستگان نزدیکش را به خانه ابوطالب دعـوت ک
حمزه و ابولهـب  ، ابوطالب روز حدود چهل نفر بودند و از عموهاى پیامبر 
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مى خواسـت وظیفـه    از صرف غذا هنگامى که پیامبر  پس. حضور داشتند
آن  خود را ابالغ کند ابولهب با گفته هاى خود زمینه را از میان بـرد لـذا فـرداى   

اى : آنها را دعوت مجدد به غذا کرد و بعد از صرف غذا فرمود روز پیامبر 
من به خدا سوگند هیچ جوانى را در عرب نمى شناسم کـه   !فرزندان عبدالمطلب

من خیر دنیا و آخرت . براى قومش چیزى بهتر از آنچه من آورده ام آورده باشد
خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به این  را براى شما آورده ام و

آیین کنم کدامیک از شما مرا در اینکار یارى خواهید کرد تا برادر من و وصى و 
  جانشین من باشید؟

، که از همه در سن کـوچکتر بـود    جمعیت همگى سر باز زدند جز على
. من در ایـن راه یـاور تـو هسـتم     !اى پیامبر خدا : برخاست و عرض کرد

این برادر و وصـى و جانشـین   : دست بر گردن على نهاده و فرمود پیامبر 
جمعیـت از  . من در بین شما است سخن او را بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید

جا برخاستند در حالى که خنده تمسخرآمیزى بر لب داشـتند بـه ابوطالـب مـى     
به تو دستور مى دهد که گوش به فرمان پسرت کنى و از او اطاعت نمایى : گفتند

)274(  
  اولین بیعت کننده -223

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بـود از   رم غسل پیـامبر  سرگ  در حالى که على: سلمان مى گوید

 یـا علـى   :انجـام دادنـد بـه او خبـر دادم و گفـتم     ) در بیرون خانـه ( آنچه مردم
نشسته و مردم به بیعت با یکدسـتش   هم اکنون ابوبکر بر منبر پیامبر  

  . ش بیعت مى کنندهم اکتفا نمى کنند بلکه با هر دو دست راست و چپ
هیچ فهمیدى اول کسـى کـه روى منبـر پیـامبر     ، اى سلمان: فرمود  على
نه همین قدر مى دانم که او را  :کردم با او بیعت کرد چه کسى بود؟ عرض 
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و اول کسى کـه  . در سقیفه بنى ساعده دیدم وقتى که با انصار مخاصمه مى کردند
سـپس ابوعبیـده بعـد    ، کر بیعت کرد مغیره بود و بعد از او بشـیربن سـعید  با ابوب

: فرمـود   علـى ، عمربن خطاب و بعد سالم غالم ابى حذیفه و معاذبن جبـل 
بگو آیا فهمیدى اول کسى که از منبر باال رفـت  ، نکردم سئوالدرباره اینان از تو 

ولى پیرمرد سالخورده اى را ، یدمنفهم :و با ابوبکر بیعت کرد چه کسى بود؟ گفتم
دیم که بر عصاى خود تکیه کرده و میان دو چشمش جاى سجده بود طورى که 

 :از منبر باال رفت و در حال گریه گفت. بسیار جدى و کوشا در عبادت مى نمود
دسـتت را بـراى بیعـت دراز    ، که قبل از مردن ترا در اینجا مى بینم، شکر خدا را

روزى است ماننـد روز   :او هم بیعت کرد و گفت، را جلو بردابوبکر دستش . کن
اى : پرسـید   ینمـؤمن و از منبر پایین آمد و از مسجد خارج شـد امیرال  !آدم

مثـل  ، ولى از گفتارش ناراحت شدم !نه :عرض کردم ؟آیا او را شناختى، سلمان
او شـیطان  : فرمـود   على. ته بودرا به سرزنش گرف اینکه مرگ پیامبر 

به من خبر داد که مردم در سقیفه با ابوبکر بیعت خواهند کرد  پیامبر ... بود
بعـد  ، بعد از آنکه بر سر حق اختالف پیدا مى کنند و با دلیل ما استدالل مى کنند

که به صورت ، شیطان است به مسجد مى آیند و اول کسى که با او بیعت مى کند
بعـد  ، که این حرفهـا را نیـز خواهـد گفـت    ، پیر سالخورده اى جدى خواهد بود

آنها هم در مقـابلش سـجده کـرده و    . خارج شه و شیاطین خود را جمع مى کند
. تو همان کسى هستى که آدم را از بهشت راندى، اى رئیس بزرگ ما: مى گویند

یامبرش گمراه نشد؟ خیال کرده اید من دیگـر  کدام امت بعد از پ: او هم مى گوید
  )275(... راهى بر آنان ندارم

   ماه منیر پیامبر اسالم -224
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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شرفیاب شـد قیافـه جـذاب و     به محضر پیغمبر اکرم   روزى على
چنـین  : فرمـود  به قدرى جلوه داشت که پیـامبر    صورت زیباى على

  . پنداشتم که ماه شب چهارده به من نزدیک شده است
  )276(ماظننت اال انه اشرف على على القمر الیلۀ البدر 

  شهیدى تنها -225
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 
اجـازه   از رسـول خـدا     روزى على بن ابیطالب: عایشه مى گوید
بــار دیگــر اجــازه خواســت پیــامبر ، حضــرت اجــازه نفرمــود. ورود خواســت
داخل شـد رسـول خـدا      چون على، داخل شو  یا على: فرمود 
پـدرم  : برخاست و او را در آغوش کشید و پیشانیش را بوسـید و فرمـود   

  )277(. پدرم فداى آن تنهاى شهید، فداى آن شهید

  در چهارجا  نام على -226
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

من در چهار  !اى على: فرمود  به على روزى حضرت رسول اکرم 
  . مقام و محل اسم تو را نزدیک به اسم خود دیدم

رسـیدم   وقتى مرا به سوى آسمان به معراج مى بردند همینکه به بیت المقدس
محمـد اسـت   ، مگـر خـدا  ، نیست معبـودى : در روى صخره آن این جمالت بود

  . تکردم به على که وزیر اوس تأئیداو را ، رسول خدا
نیسـت معبـودى   : وقتى که به سدرة المنتهى رسیدم بر آن دیدم این کلمات را

 تأئیدمن او را ، محمد است برگزیده از میان آفریده هاى من، به تنهایى، مگر من
  . او را به على یارى کردم، کردم به على وزیر او
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مـن خـدایى   ، بر پایه هاى آن نوشته بود :چون به عرش خداوند رسیدم دیدم
، از میـان بنـدگان  ، محمد است حبیب مـن ، هستم که هیچ معبودى نیست جز من

  . وزیر او و او را به على یارى نمودم، کردم به على تأئیدمن او را 
نیسـت معبـودى مگـر    : و چون به بهشت رسیدم دیدم بر در بهشت نوشته بود

وزیـر   کردم به على تأئیداو را ، محمد است حبیب من از میان مخلوقات من، من
  )278(. او و او را به على نصرت دادم

  پرچم هدایت -227
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
چون آیه ان اصحاب الجنۀ هم الفائزون به رسول خدا : مخدوج بن زبیر گوید

اصحاب بهشت چه کسانى  یا رسول اهللا  :نازل شد به حضرت گفتیم 
را بعـد از مـن     کسى که مرا اطاعـت کنـد و علـى   : هستند؟ حضرت فرمود

  . سرپرست و صاحب اختیار خود قرار دهد
را گرفتـه بـود آنگـاه      دسـت علـى   در این حال حضرت رسـول  

که با او جنگ کند بـا مـن   حقا على از من است و من از على پس کسى : فرمود
  . جنگیده و کسى که با من جنگ کند خداوند عزوجل را به خشم در آورده است

اى على جنگ کردن با تو جنگ کردن با من است و دوستى با : سپس فرمود
دوستى با من است تو پرچم هدایت و نشانه رهبرى هستى بـین مـن و بـین    ، تو

  )279(. امت من

  ... طرف تمام مردم دنیا یک -228
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

علقمه و اسود مى گویند ما به ابوایوب انصارى در منزلش وارد شدیم و از او 
خداوند پیغمبر خـود را گرامـى داشـت و تـو را بواسـطه       !پرسیدیم اى ابوایوب
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به حمایت از  فضیلت داد؛ حال براى ما بگو چگونه صحبت با رسول خدا 
منظور اصحاب معاویه است کـه بـه ظـاهر    ( برخاسته و با اهل توحید  على

  ؟جنگ کردى) مسلمان بودند
در همین اطاقى که ما و  بخدا سوگند روزى رسول خدا  :ابوایوب گفت

و  نشسته بود در اطاق کسى جز رسـول خـدا   ، شما فعال در آن نشسته ایم
بود و من کـه در سـمت    که در سمت راست پیامبر   على بن ابیطالب

کـه  ، چپ حضرت بودم و انس بن مالک که خادم آن حضرت بـود کسـى نبـود   
در  ؛مرد پاك و پـاکیزه ، ناگهان در زدند حضرت فرمود در را باز کنید براى عمار

  . حضرت به او خوش آمد گفت، را باز کردند و عمار داخل شد و سالم کرد
بزودى بعد از من در امت مـن فتنـه برپـا مـى شـود      ! اى عمار: سپس فرمود

، بطوریکه شمشیر به روى هم مى کشند و بعضى از آنها همـدیگر را مـى کشـند   
و اشـاره   چون چنین دیدى بر تو باد به آن مردى که در سمت راست من نشسته

  :فرمود کردند سپس  ینمؤمنبه حضرت امیرال
 اگر دیدى تمام مردم جهان در یک مسیر حرکت مى کنند و على بن ابیطالـب 

حرکـت    به تنهایى در مسیر دیگرى حرکت مى کند تو در مسیر علـى  
در ضاللت و پستى وارد نمـى  تو را   على! اى عمار، کن و مردم را رها کن

متابعت از   متابعت از على! و از راه هدایت تو را در نمى کند اى عمار، کند
  )280(. من و متابعت از من متابعت از خداست

  پیشواى شرفاء -229
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 !آب وضوئى براى من مهیا کن: فرمودبه من  رسول اهللا : انس مى گوید
اولـین   !اى انـس : به مـن فرمـود   سپس برخاست و دو رکعت نماز خواند سپس
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ین و آقـا و مـوالى   مـؤمن امیر و سـاالر  ، کسى که از این در بر تو وارد مى شود
مسلمین و پیشواى شرفاء و تابنده چهره هاى بهشـت کـه در غرفـه هـاى امـن      

  . اوصیاء من خواهد بودپروردگار جاى دارند و خاتم 
او را مردى از انصار قرار بده ! بار پروردگارا :من با خود گفتم: انس مى گوید

وارد شـد    مخفـى داشـتم ناگهـان علـى     و این دعا را از رسول خدا 
اسـت حضـرت بـا      عـرض کـردم علـى    ؟اى انس کیسـت : حضرت فرمود

هر چه تمامتر برخاست و دست بـه گـردن او انـداخت و صـورت بـه      شادمانى 
  . صورت او مى شود و عرق صورت خود را به صورت او مسح مى نمود

امروز کارى را دیدم با من کردى که تا به  !یا رسول اهللا: عرض کرد  على
فتار چه باز مى دارد مرا از این گونه ر: حضرت فرمود ؟حال چنین ننموده بودى

درباره تو؟ تو هستى که دین مرا ادا مى کنى و صداى مرا به جهانیان مى رسـانى  
و در اختالفاتى که بعد از من بوجود مى آیـد حـق را بـراى آنـان آشـکار مـى       

  )281(. گردانى

   گریه رسول خدا -230
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

راه مى رفتیم تـا   من با پیغمبر خدا : مى فرماید  ین علىمؤمنامیرال
حضرت یکباره مرا در آغوش گرفت و شروع کـرد  ، اینکه در باغى داخل شدیم

 ؟علـت گریـه شـما چیسـت     یا رسول اهللا  :من عرض کردم ؛به گریه کردن
و عقده هایى کـه در سـینه هـاى جمـاعتى      گریه بخاطر کینه ها: حضرت فرمود

  !است از تو و ظاهر نمى کنند آنها را بر تو مگر بعد از رحلت من
آیا در آن وقت دین مـن سـالم خواهـد     یا رسول اهللا  :من عرض کردم
  )282(. بلى در آن هنگام دین تو سالم خواهد بود: بود؟ حضرت فرمود
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  از من است  على -231
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شـاخه   براى رسول خدا : نقل شده است که فرمود  از امیرالؤ منین
موزى هدیه آوردند حضرت موز را با دست خود پوست مى کند و در دهان من 

را دوسـت مـى     تو علـى  اى رسول اهللا  :گوینده اى گفت، مى گذارد
  ؟دارى

  )283(. آیا نمى دانى که على از من است و من از على هستم: حضرت فرمود

  ؟کیست  یحیى پیامبر -232
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـى خواسـت    ر یکى از بانوان مسلمان و هشیار عصـر پیـامب  ، ام اسلم
تصمیم گرفـت شخصـا از رسـول اهللا     ؟کیست بداند که وصى پیامبر اسالم 

به او گفته شد کـه  . حرکت کرد او به سوى خانه پیامبر ، کند سئوال 
لذا او بسـوى آن  ، در منزل یکى از همسرانش به نام ام سلمه است پیامبر 

 همسر پیامبر  ؟پیامبر کجاست: پرسید خانه رفت او از همسر پیامبر 
  . به دنبال کارى رفته هم اکنون مى آید :گفت

پدر و  یا رسول اهللا : را دید عرض کرد ام اسلم وقتى رسول خدا 
من کتابها را خوانده ام و به پیامبران و اوصـیاء آنهـا آگـاهى دارم    ، مادرم فدایت

بـود و  ) بنام هارون( در زمان حیات خود خود داراى وصى  حضرت موسى
نیـز بـراى     بود حضرت عیسـى ) بنام یوشع( بعد از غیبتش نیز داراى وصى

) در زمان حیاتش کالب بن یوفنا و بعد از وفاتش شمعون بود( خود وصى داشت
  ؟وصى شما کیست! اى رسول خدا :فمن وصیک یا رسول اهللا: اکنون بفرمائید
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ات من یکى وصى من در حیات و بعد از وف !اى ام اسلم: فرمود پیامبر 
او ، هر کس این کار را که اکنون انجام مـى دهـم انجـام دهـد     !اى ام اسلم ؛است

مشتى از سنگریزه هاى زمین را برداشت و  هماندم پیامبر ، وصى من است
همان را خمیر کرد و بـا انگشـترش آن را مهـر    ، با دستش مالید تا مانند آرد شد

  !!آن نقش بستنمود و جاى مهر در 
ـ بیرون آمد و بـه حضـور امیر   ام اسلم از محضرت رسول خدا  ان مؤمن

شما  پدر و مادرم به فدایت آیا وصى رسول خدا  :رسید و گفت  على
  هستید؟

سـپس آن حضـرت بـا دسـتش      !اى ام اسـلم ، آرى: فرمـود   امام علـى 
سنگریزه اى برداشت و آن را مالید و مانند آرد نمود سپس آن را خمیـر کـرد و   

  . بست انگشتر خود را بر آن زد که جاى انگشترش در آن نقش
که هنوز کـودك    نزد امام حسن، بیرون آمد  ام اسلم از محضر على

  ؟هستىبود رفت و گفت آیا تو وصى پدرت 
جـد  ، همـان کـار    آرى اى اى اسلم سپس امام حسن: امام حسن فرمود

  . خود و پدرش را در مورد سنگریزه انجام داد
امام  ؟آیا تو وصى برادرت هستى :آمد و گفت  ام اسلم سپس نزد حسین

جد و پدر  آنگاه آن حضرت نیز همان کار !آرى اى ام اسلم: فرمود  حسین
  . را انجام داد  و برادر حسن

آنگـاه بـه حضـور امـام       ام اسلم زنده بود تا بعد از شهادت امام حسین
  ؟آیا شما وصى پدرت هستى: آمد و پرسید  سجاد

سپس آن حضرت همانند آن کار را  !آرى اى ام اسلم: فرمود  امام سجاد
  )284(. که اجداد و عمو و پدرش انجام دادند را انجام داد
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  عارف بى بدیل -233
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بـا سـایر اصـحاب     ما در مسجد رسول خـدا  : عروة بن زبیر مى گوید

رضوان گفتگو مى کردیم کـه ابـودرداء   نشسته بودیم و در مورد اهل بدر و بیعت 
اى مردم من شما را آگاه نکنم از کسى که مالش از همه کمتر است و تقـوا   :گفت

  ؟و ورع او از همه بیشتر و کوشش او در عبادت از همه افزونتر است
    على بن ابیطالب :گفت ؟گفتند او کیست

آنگـاه مـردى   ، ى گردانیدندتا او این حرف را زد همه اعضاى جلسه از او رو
اى ابودرداء تو سخنى گفتى که کسـى بـا تـو موافـق نبـود       :از انصار به او گفت

من آنچه را دیدم مى گـویم و شـما همـه آنچـه را کـه       !اى مردم :ابودرداء گفت
را در منطقه شویحطات نجار؛ دیدم که از   دیدید بگوئید من خود شبى على

پشت نخلهاى خرما رفت من که بدنبال او مى رفتم او را جمع حاضر جدا شد و 
اما بـه ناگـه   ، به خانه خود رفته است  گم کرده بودم بحدى که پنداشتم على

معبودا چه بسـیار جـرم    :صداى حزین و آهنگ دلگدازى را شنیدم که مى گفت
من موبقۀ الهى کم  ؛...بزرگى که از من دیدى ولى به عوض آن به من نعمت دادى

  ... حملت عنى فقابلتها بنعمتک و کم من جریرة تکرمت
  این آواز مرا بخود جلب کرد و به دنبال آن رفتم دیم او على بن ابیطالب

است خود را از آن حضرت پنهان کردم و آرام حرکت نمودم آن حضـرت در آن  
گریـه و زارى و  بدرگاه خدا مشـغول   نیمه شب چند رکعتى نماز بجا آورد سپس

این حالت را بخدا قسم در هیچ یک از اصحاب رسول  :ابودرداء گفت... دعا شد
  )285(. ندیدم خدا 
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  ؟ولى خدا چه کسى است -234
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 ،عبداهللا بن سـالم : روزى جمعى از یهودیانى که تازه مسلمان شده بودند مانند
آمدنـد و   نـزد پیـامبر اسـالم    ، و ابن یامین و ابن صـوریا ، و ثعلبه، و اسد

حضرت موسى بن عمران وصى خود را یوشع  یا رسول اهللا : عرض کردند
  ؟بن نون قرار داد وصى بعد از شما چه کسى است

یفه انما و لیکم اهللا و رسوله والذین آنها تمام نشده بود که آیه شر سئوالهنوز 
ولـى شـما   ، آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون نازل شد که

خدا و رسول او آن کسانیکه ایمان آوردند و نماز به پا کردند و در رکـوع زکـوة   
  . پرداختند

به مسجد برویم آنگـاه   به یهودیان فرمود برخیزید تا سپس رسول خدا 
رسول ، به مسجد رفتند جلوى مسجد فقیرى را دیدند که از مسجد بیرون مى آید

  ؟اى سائل کسى به تو چیزى داده است: به او فرمود خدا 
 پیـامبر  ، این انگشتر را به من دادند آرى یا رسول اهللا  :فقیر گفت

، این مردى کـه نمـاز مـى خوانـد    : عرض کرد، چه کسى این را به تو داد: فرمود
در : در چه حالى به تو این انگشتر را داد عـرض کـرد  : فرمود رسول خدا 

  . فتندتکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گ حال رکوع پیغمبر اسالم 
  . این على بن ابیطالب پس از من ولى شما است: آنگاه فرمود

به خداوند سوگند بدین اسالم و پیغمبـرى  : آنگاه آن جمع تازه مسلمان گفتند
از عمـر بـن   . خشنود و راضـى شـدیم    محمد و به والیت على بن ابیطالب

آیه اى نیز مثل  خطاب روایت شده که چهل انگشتر صدقه دادم در حال رکوع تا
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براى من نیز نازل شـود ولـى چیـزى نـازل     ، نازل شد  آیه اى که براى على
  )286(. نشد

  انفاق مخلص، انمؤمنگره گشاى  -235
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در دوران زنـدگانى    روزى در خدمت علـى : موسى بن عیسى مى گوید
در   یـا علـى   :نشسته بـودیم کـه شخصـى آمـد و گفـت      رسول خدا 

همسایگى ما شخصى هست که با وزش بـاد از درختهـاى خرمـاى او مقـدارى     
خرما در حیاط ما مى ریزد و بچه هاى من آنها را مى خورند و این شخص مـى  

حرکت کردیم تا به  با امام. بیا برویم تا او را راضى کنیم، من راضى نیستم: گوید
هر چقدر به آن شخص اصـرار کـرد کـه او      على، رسیدیم منزل آن شخص

  . راضى شود اما او نپذیرفت
به تو ضمانت مى دهـم کـه    من از طرف رسول خدا : فرمود  على

ورزیـد تـا اینکـه    ولى صاحب خانه امتنـاع  ، باغى در بهشت به تو بخشیده شود
  . آفتاب در حال غروب کردن و وقت نماز فرا رسید

  ؟مى کنى آیا خانه خود را با فالن باغ خرماى من عوض: امام به او فرمود
  . اگر واقعا بدهى مى پذیرم :صاحب خانه در کمال ناباورى گفت

امام شاهدان حاضر را به گواهى گرفت که خانه آن شخص را در برابر فـالن  
  . د خریده استباغ خو

وارد منزل شو و به عنوان مالک آن را : سپس رو به فرد نیازمند کرد و فرمود
  . که خدا به شما برکت دهد و نعمت هاى او بر شما حالل باشد، تصرف نما

کـرد    رو به على آنگه همگى به نماز رفتند فردا صبح رسول خدا 
  :جان نسبت به کار پسندیده دیشب تو این آیات نازل شدعلى : و فرمود



192 

 

فاما من اعطـى و اتقـى و صـدق    ... بسم اهللا الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشیى
  )287(بالحسنى فسنیسره للیسرى 

  :فرمود به این ایثارگر مخلص آنگاه پیامبر 
ن مرد بخشیدى و باغ خود على جان تو به بهشت یقین داشتى و خانه را به آ

  )288(. را از دست دادى ولى خداوند با نزول این آیات از تو تشکر فرمود

  کنیزى معتقد و باادب -236
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بعضى هم نوشته اند نجاشى پادشـاه حبشـه خـودش    ، فضه کنیزى حبشى بود

هـم او را بـه    هدیـه فرسـتاد و پیغمبـر     این کنیز را خدمت پیـامبر  
فضه را صـدا زد    حضرت على، روزى هنگام وضو گرفتن، دخترش بخشید

تـا سـه   ، تا آب بیاورد فضه نداد دو مرتبه امام او را صدا زد اما او جـواب نـداد  
  . مرتبه

آب بردارد وقتى از حجره خود بیرون رفـت   در اینجا حضرت خود برخاست
آب را برداشت و وضـو    على، هاتفى صدا زد که آب در سمت راست است

  . گرفت
وارد شد در حالى که قطرات آب وضو از محاسن  در این هنگام پیامبر 

آى مى دانـى هـاتف    !یا على: مى فرمود مى چکید رسول خدا   على
  . بهتر مى داند عرض کرد رسول خدا   که بود و ندایش چه بود؟ على

خداى عـالم سـالمت    :که گفت، این نداى برادرم جبرئیل بود: حضرت فرمود
یـاورد  بر فضه غضبناك نباش علت اینکـه برایـت آب ن  : مى رساند و مى فرماید

بـراى فضـه بخـاطر      این بود که او در قائده زنانه است اینجا بود کـه علـى  
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مبارك گردان و برکت خیـر بـده   ! اللهم بارك لنا فى فضتنا خدایا: ادبش دعا کرد
  )289(. به فضه ما

   عاشق بى نظیر پیامبر -237
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

در روز جنگ احد کـه مـردم از اطـراف رسـول خـدا      : مى فرماید  على
پراکنده گشتند من آن روز به قدرى براى آن حضرت ناراحت و پریشـان   

مانند حال کسى بود که بر جان خود تسـلط و  ، حال من. گشتم که سابقه نداشت
  . اختیارى ندارد
حضرت با دشمنان مهاجم مى جنگیـدم و آنهـا را از اطـراف وى    پیش روى 

تا اینکه پس از گذشت لحظاتى به عقب بازگشتم تا از حـال  ، پراکنده مى ساختم
نگـران  ( اما هر چه جویـا شـدم خبـرى نیـافتم    . خبرى بگیرم رسول خدا 

  :با خود گفتم) شدم
احتمال فـرار کـه در حـق    ! ؟به کجا ممکن است رفته باش پیامبر خدا 
چون حضرت اگر شهید شـده  ، احتمال شهادت هم در بن نیست، وى منتفى است

  . بود باید در میان کشته ها دیده مى شد
سپس راهى جز ین باقى نمانده که او را به سوى آسمانها برده باشند و مـا را  

از شـدت نـاراحتى   : مى فرماید  علىاز نعمت وجود او محروم کرده باشند 
حال که چنین است به تالفـى فقـدان    :غالف شمشیرم را شکستم و با خود گفتم

  . چندان نبرد خواهم کرد تا کشته شوم وجود نازنین پیامبر 
بـا  . آنگاه خود را به دریاى دشمن زدم و آنان را از هر سـو پراکنـده سـاختم   

رار دشمن محوطـه اى جلـوى مـن بـاز شـد ناگهـان دیـدم کـه رسـول خـدا           ف
  . با حال ضعف و بیهوشى نقش بر زمین افتاده است 
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معلوم شد که آن حضرت در تمام این مدت زیر دست و پاى دشـمن بـوده   ( 
 :به جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم نگاهى به من کـرد و فرمـود  ) است
  مردم چه کردند؟ !على

به دشمن پشت کردند و کافر شدند و شما را به آنـان تسـلیم کردنـد و     :گفتم
  . خود گریختند

متوجه حمله گروهى از سـپاه دشـمن شـد کـه      در این بین پیامبر خدا 
آنـان را از مـن دور    !على: لذا فرمود، قصد داشتند غافلگیرانه به او یورش ببرند

من به جانب آنها حمله کردم و جمعشان را متفرق ساختم که هر یک از آنها  !کن
آیا صداى رضوان را کـه در   !على: فرمود به سویى گریختند سپس پیامبر 

او هم اینک بانـک   ؟آسمان در مدح و ستایش تو سخن مى گوید را نمى شنوى
شمشیرى جز شمشیر على نیست و جـوانمردى جـز علـى    : ویدبرداشته و مى گ

  )290(نیست 

  معجزه نبوى، شمشیر شکسته -238
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بحبوحه جنگ احد شمشیرم دو نیم شـد از میـدان   : مى فرماید  على
  :رض کردمآمده و ع نبرد بازگشتم و نزد رسول خدا 

انسان چاره اى ندارد جز اینکـه بـا شمشـیر بجنگـد ولـى      ! اى فرستاده خدا
  . شمشیر من شکست

آنگاه چشمانش بـه شـاخه   ، نگاهى به اطراف خود انداخت پیامبر خدا 
  . خشکیده نخلى افتاد که در کنارى افتاده بود
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هان به شمشیرى مبـدل شـد و   که ناگ، آن شاخه نخل را برگرفت و تکانى داد
آن را بـر  . و این همان شمشیرى است که ذوالفقـار نـام گرفـت   . آن را به من داد

  )291(. کسى فرود نیاوردم جز آنکه او را دو نیم ساختم

    جبرئیل قوت بازوى على -239
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از ، احد وقتى شـانزده زخـم عمیـق برداشـتم    مى فرماید در جنگ   على
هر بار مرد ، شدت جراحت در چهار مورد از آن زخم ها من نقش بر زمین شدم

خوش صورتى که گیسوانى زیبا برگوشهایش آویخته بود و بوى خوشى از او به 
و از زمـین  ، مشام مى رسید باالى سرم حاضر مى شد و بازوان مرا مـى گرفـت  

  :تبلند مى کرد و مى گف
چـه اینکـه تـو در طاعـت خـدا و      ، برخیز و بر مشرکان و دشمنان حمله کن

  رسول او هستى و آن دو پیوسته از تو خشنودند
رسیدم و ماجراى آن مرد را بـاز گفـتم    هنگامى که خدمت رسول خدا 

  . آن حضرت فرمود
  )292(. او جبرئیل بوده است، چشمانت روشن باد !على
من هر شمشیرى را که مى زنـم  : مى فرماید  ته نکته مهم تر اینکه علىالب

گذشته و آینده آن فرد را در نظر مـى  ، اول فکر مى کنم ببینم کجا وارد مى شود
گیرم و اگر بناست یک روزى از این فرد انسان خوبى از کار درآید من شمشیرم 

  . را وارد مى کنم و او را نمى کشم

  تح بى بدیلفا -240
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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رسول ، وقتى که فتح یکى از قلعه هاى خیبر دشوار شد: مى فرماید  على
امـا فـتح قلعـه    ، به ترتیب ابوبکر و عمر را براى فتح آنجـا فرسـتاد   خدا 

مرا در حالى که مبـتال بـه چشـم درد     روز بعد پیامبر  )293(صورت نگرفت 
خواست سپس آن حضرت با آب دهان خود درد چشمم را معالجه کـرد و  ، بودم

  :برایم این چنین دعا کرد
  گرما و سرما را از او برطرف کن) سوزش و سختى( پروردگارا

به برکت دعاى آن حضرت تا این ساعت رنج گرما و سـرما از مـن برطـرف    
آنگاه پرچم را به دست گرفتم و به قلعه یهود یورش بـردم و خـداى   ، شده است

  . متعال آنان را شکست داد و فتح و پیروزى را به دست من نصیب مسلمانان کرد
جراحت برداشتم با همان وضع نزد رسول خـدا   25در این جنگ بود که من 

ى از اشک دیدگانش را حضرت وقتى مرا دید گریست سپس مقدار، آمدم 
که در جا آرام گرفت و از سوزش و درد راحـت  ، برگرفت و به زخم هایم مالید

  )294(. شدم

  قتل مرحب خیبرى -241
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مرحب دالور نامى عرب به میدان مبارزه با من آمـد و  : مى فرماید  على
  :شعار مى داد و مى گفت

آمـاده کـارزارم و تکـاورى    ، مـرا مرحـب نامیـد   ، آن کى هستم که مادرممن 
  . که گاهى با نیزه مى جنگم و زمانى با شمشیر، آزموده ام

مرحب به منظور حفاظت هر چه بیشتر از خـود قطعـه   . من به مصاف او رفتم
سنگى را تراشیده بود و آنرا به سر خود نهاده بود و از آن به جـاى کـاله خـود    

چرا که هیچ کاله خـودى نمـى توانسـت بـراى سـر بـزرگ او       ، مى کرد استفاده
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آن سنگ شکافته شـد  ، من با ضربتى که بر سر او فرود آوردم. پوشش ایجاد کند
  )295(. و تیغه شمشیر من بر فرق سرش اصابت کرد و او را به قتل رسانید

  شیر مرد میدان بدر -242
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در روز جنگ بدر پس از آنکه آفتاب باال آمد و همـه  : مى فرماید  على
جا روشن شد و نبرد میان ما و سپاه دشمن باال گرفت من به منظور یافتن مردى 
از سپاه دشمن از معرکه جنگ خارج شدم در این بین چشمانم به سعد بن خیثمه 

بن آن دو در حالى صـورت   نبرد، افتاد که با یکى از مشرکان در حال جنگ بود
مى گرفت که هر دو بر فراز تپه اى از ریگ و شن قرار داشتند اما دیـرى نپاییـد   

  . که سعد با زخم تیغ حریف خود از پاى در آمد و شهید شد
سوار بر اسب ، مشرك فاتح که سر تا پا در حصارى از آهن و پوششى از زره

 :آمد و مرا به نام صدا زد و گفـت همین که مرا دید از اسب خود پائین ، خود بود
  . پیش آى تا باهم به نبرد پردازیم !اى پسر ابوطالب

  . من به جانب او رفتم و او نیز به پیش آمد
از طرفى او در بلندى قرار داشت من خـود  ، من چون قامتم کوتاهتر از او بود

  . را به عقب کشیدم تا از یک تساوى نسبى برخوردار شویم
  :حرکت مرا بر ترس و فرار من حمل کرد از این رو گفتآن بیچاره این 
  ؟آیا فرار مى کنى !اى پسر ابوطالب

مثلى است که در روایـت آمـده   ( به زودى باز مى گردد :دور شده :به او گفتم
  )است

او ، وقتى که من جاى پـاى خـود را محکـم مـى کـردم     : حضرت مى فرماید
شمشیر او در سپر مـن  . دفع کردمضربتى به من حواله کرد که با سپر خود آن را 
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گیر کرد و در حالى که براى رهایى آن تالش مى کرد من ضربتى بر کتف او زدم 
  . که از شدت و سنگینى آن به لرزه در آمد و زره اش از هم گسست

اما بـه ناگـاه بـرق    . کار او تمام شد، من پنداشتم که از سوزش زخم آن ضربه
ن به سرعت سر خود را پائین کشـیدم و آن  شمشیر دیگرى را از پشت سر دیم م

شمشیر فرود آمد و چنان به سر آن مشرك اصابت کرد که جمجمـه او را همـراه   
مـنم  ) اى مشـرك ( بگیـر  :آنگاه زننده آن گفـت . کاله خودش به هوا پرتاب کرد

  . فرزند عبدالمطلب
  )296(. آنگاه دیدم ضارب عمویم حمزه و مقتول هم طعیمۀ بن عدى است

  توسط دو زن  آزار پیامبر -243
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در حالى که در آغوش من تکیه داده بود  پیامبر : مى فرماید  على
عایشه و ( متوجه حرکت زشت دو تن از همسرانش، و دهان در گوش من داشت
شد که سعى داشتند بـا اسـتراق سـمع از سـخنان     ) حفصه دختران ابوبکر و عمر

  . سر در بیاورند آهسته و پنهانى پیامبر 
شـنوایى را از ایشـان   ! پروردگـارا  :همانجا بر آشفت و گفت رسول اهللا 

  . بازگیر
  :ا دیده اىاین آیه ر !على: سپس فرمود

کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام مى دهند بهترین خلق خـدا  
  )297(هستند 

، خدا و رسولش بهتـر مـى داننـد    :آیا مى دانى آنان چه کسانى هستند؟ گفتم
 آنان شیعیان و یاوران تو هستند وعده دیـدار مـن و آنـان کنـار حـوض     : فرمود
  ... کوثر
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یعیانت نام مى برند و همـه آنهـا بـا چهـره هـایى      از تو و ش) قیامت( آن روز
در حـال  ، برافروخته و روشنایى که از پیشانى و سجده گاه آنـان مـى درخشـد   

  )298(... نشاط و نزد من آیند

  صداى شیطان بود -244
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آمـاده   لحظه اى که براى غسل دادن رسـول اهللا  : مى فرماید  على
صـدایى از  ، همین که بدن پاك و پاکیزه آن جناب را بـر سـکو نهـادم   ، مى شدم

بـدن پـاك و   ، محمد را غسل مده !اى على :که گفت، گوشه اتاق به گوشم رسید
  مطهر او احتیاج به غسل و شستشو ندارد

و بـه خـود    اما بزودى برطرف شـد ( از سخن او در دلم گمانى کوتاه پیدا شد
  !؟تو که هستى، واى بر تو :گفتم) آمدم و

ما را به غسل و شستشوى خود فرمان داده و تـو مـا را از    پیامبر خدا 
  !؟آن نهى مى کنى

او  !یـا علـى   :در همین حال آواز دیگرى با صدایى بلندتر شنیده شد که گفت
او به سبب حسدى که بـر  . ان بودکه بانگ نخستین از شیط، را بشوى و غسل ده

بـا غسـل و طهـارت پـاى بـر       خوش ندارد که پیامبر ، دارد محمد 
  . بساط پروردگار خویش بگذارد

 از این که او را به من معرفى کردى خدا به تو پـاداش ! اى صاحب صدا :گفتم
  ؟اما تو کیستى، نیک دهد
. آمده ام که براى تشییع جنازه پیغمبر خاتم ، خضر نبى هستم من :گفت

)299(  
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   دور کن و دو بال على -245
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 ؛سه روز قبل از وفـاتش  شنیدم از رسول اهللا : جابربن عبداهللا مى گوید

  :مى فرمود  که به على
مـى   تو را به دو ریحانه دنیاى خود سـفارش ، درود بر تو اى پدر دو گل من

به همین زودى دو ستون و رکن تو ویران خواهد شد و خدا خلیفه  !اى على، کنم
  ، من است بر تو

این یـک سـتون   : فرمود  على، دوفات کر آنگاه وقتى رسول خدا 
 و چـون حضـرت فاطمـه    ، من بود که رسول خدا به من خبرش را داده بود

خبرش را فرموده  این ستون دوم است که رسول اهللا   على، وفات کرد
  )300(. بود

  او را دوست دارم -246
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
شـما عقیـل را    یـا رسـول اهللا    به رسول خـدا    روزى على

  خیلى دوست دارید؟
نسبت به او دو محبت دارم یکى براى خوبى خود ، آرى بخدا: حضرت فرمود

مسلم ( و فرزندش اوست و دیگرى بخاطر آنکه ابوطالب او را دوست مى داشت
ان براى او اشک مؤمنبخاطر دوستى فرزند تو کشته خواهد شد و دیده ) بن عقیل

سـپس رسـول خـدا    ، مى ریزد و فرشتگان مقرب بـر او صـلوات مـى فرسـتند    
بخـدا  : سپس فرمود. تا اینکه تا اشکهایش به سینه اش روان شد، گریست 

  )301(. از من با خاندانم خواهند کرد شکایت مى برم از آنچه بعد
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  عهد خداوند -247
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نزد رسـول    روزى من و فاطمه و حسن و حسین: مى فرماید  على
رسـول   :من عرض کـردم ، آن حضرت به ما رو کرد و گریست، بودیم اهللا 
  چرا گریه مى کنید؟ اهللا 

آن  :عـرض کـردم  ، گریه مى کنم بخاطر آنچه با شما مى کنند: حضرت فرمود
  ؟یا رسول اهللا، چه چیزى است
گریه مى کنم از ضربتى که بر فرق تو زنند و از سیلى کـه بـر   : حضرت فرمود

مـى زننـد و     حسـن و از نیزه اى که بـه ران  ، مى زنند صورت فاطمه 
همـه  : مى فرماید  ؛ على  و از قتل حسین، زهرى که به او مى نوشانند

ما را نیافریده انـد   یا رسول اهللا  :سپس عرض کردم، اهل بیت گریه کردند
ند با من عهد کرده که خداو !مژده باد بر تو اى على: حضرت فرمود، جز براى بال

  )302(. و دشمن ندارد تو را جز منافق مؤمنکه تو را دوست ندارد جز 

    فرشتگان همراه على -248
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را در همان جامه اى که بر تن داشت  رسول اهللا : مى فرماید  على
امـا  ، ابتدا خواستم پیراهن از برش بیـرون کـنم  . غسل و شستشو دادم، ىبه تنهای

که خدا او را ، برادرت را از جامه اش برهنه مکن !على :جبرئیل مانع شد و گفت
  . در کار غسل پسر عمویت من خود به تو کمک خواهم کرد، برهنه نساخته است

را در فضایى عطرآگین آغاز کردم و فرشتگان نیـک   شستشوى پیامبر 
، و در کار غسل یاریم مى کردند، سرشت و مقرب الهى پیوسته بشارتم مى دادند

  . و لحظه به لحظه با من سخن مى گفتند
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هر وقت مى خواستم پیکر پاك و مطهـرش را جابـه   ، پدر و مادر فدایش باد
این ، نیازم چرخش داده مى شد خود به خود حرکت مى کرد و مطابق با، جا کنم

  )303(. وضع تا پایان غسل و کفن او همچنان ادامه داشت

   در غسل پیامبر  یاوران على -249
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را مطالعـه   هنگامى که وصیت نامـه رسـول اهللا   : مى فرماید  على
  :کردم دیدم که بخشى از آن چنین نوشته شده است

  جز تو کسى در کار غسل و کفن من شرکت نکند !اى على
آیا انجام دادن آن به تنهایى برایم ، پدر و مادرم به فدایت :به آن حضرت گفتم

  !؟ممکن است
از جانب پروردگار آورده ) بى شک( دستور جبرئیل است که: حضرت فرمود

جبرئیل گفتـه  : فرمود ؟در صورت عجز آیا از کسى کمک بخواهم :پرسیدم. است
  :است که

، که پیـامبران را بـه جـز جانشـینان آنـان     ، سنت دیرینه الهى چنان بوده است
  ... غسل نمى داده اند اکنون نیز باید تداوم این سنت به دست على انجام یابد

، به یارى کسى نخـواهى شـد  براى انجام دادن غسل من محتاج : آنگاه فرمود
  . چه اینکه تو را یارانى نیکو و برادرانى پاك سرشت همراهى مى نماید

، جبرئیـل : آنها چه کسـانى هسـتند؟ فرمـود    !پدر و مادرم به فدایت :پرسیدم
اسرافیل ملک الموت و اسماعیل و فرشته اى که امور آسمان دنیا به او ، میکائیل

  )304(واگذار شده است 

  روز مثل همدو  -250
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در واقعه صلح حدیبیه که مشرکان از ورود رسـول اهللا  : مى فرماید  على
و همراهانش به شهر مکه جلوگیرى کردند و آنها را از زیارت خانه خـدا   

نوشته شد کـه مـن کاتـب آن    پیمان نامه صلحى ، و مسجد الحرام باز مى داشتند
سهیل بن عمرو در اعتراض به نوشته معاهده مبنـى  ، نماینده قریش، معاهده بودم

  :فرستاده خداست گفت بر اینکه محمد 
بـا شـما نزاعـى    ، فرسـتاده خداسـت   اگر ما باور مى داشتیم که محمد 

پس رسول اهللا را از کنار نـام او محـو کـن و    ، ى کردیمنداشتیم و از او اطاعت م
  . بنویس محمد بن عبداهللا

رسـول و   به خدا سوگند کـه محمـد   ، على رغم میل تو. به سهیل گفتم
  . فرستاده خداست

همان طور که او مى گوید بنـویس بـراى تـو نیـز      !على: فرمود پیامبر 
اشاره به معاهـده حضـرت    رسول خدا ( چنین روزى در پیش خواهد بود

  )با معاویه است  على
دسـتهاى مـن قـدرت    ! اى فرستاده خـدا ): عرض کرد  بنابر نقلى على( 

پـس  : حضـرت فرمـود  . نام شما محو نمـایم  ندارد که لفظ نبوت و رسالت را از
دست مرا بر آن بگـذار تـا خـود آن را محـو نمـایم آنگـاه مـن دسـت پیـامبر          

  . را روى جمله رسول اهللا گذاشتم و حضرت آن را محو کرد 
کـه قـرار داد   ، اما پس از گذشت چند سال تاریخ تکرار شد و آن روزى بود

  :چنین نوشتند، سپاه شام مى نوشتند صلح را میان خود و
این قراردادى است میان على ابن ابیطالب امیر ، به نام خداوند بخشنده مهربان

  ... ان و معاویۀ بن ابى سفیانمؤمن
  :عمروعاص و معاویه به مخالفت برخاستند و گفتند
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ان مى دانستیم با تو در ستیز نبودیم نام خـود و پـدرت   مؤمناگر ما تو را امیر
  ین را حذف کنمؤمنجمله امیرال، افى استک

  )305(. افتادم و گفتار او را حق یافتم آن روز یاد سخن پیامبر 

  وعده خداوند -251
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حلقـه زده بودنـد آن گـاه حضـرت      روزى جمعى از مردم گرد پیامبر 
به مـن نشـان داد و نامهـاى    ، خداوند امت مرا در جهان طینت و سرشت: مودفر

آموخت آنگاه رهبران و زمامداران از   آنها را به من آموخت چنانکه به آدم
 و شیعیانش از درگاه خـدا طلـب آمـرزش     کنار من گذشتند من براى على

  کردم
  . به من وعده داد  علىخداوند یک مطلب را درباره شیعیان 

  . ؟آن مطلب چیست! اى رسول خدا: شخصى پرسید
آمـرزش بـراى   : آن مطلب وعده داده شـده چنـین بـود   : فرمود پیامبر 

  )306(. ان شیعه و عفو از گناهانشان و تبدیل گناهان آنها به پاداش و نیکى هامؤمن

  اتمام حجت عجیب -252
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّه  
رحلت کرد و ابـوبکر بـر مسـند خالفـت      هنگامى که رسول خدا ، آن

اى ابوبکر قـرآن  : ابوبکر را دید و به او فرمود  غاصبانه نشست روزى على
ربهـم  و ال تحسبن الذین قتلوا فى سـبیل اهللا امواتـا بـل احیـا عنـد      : مى فرماید
بلکـه آنهـا   ، مردگانند، هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند ؛یرزقون

  )307(زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند 
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شهید از دنیا رفت سـوگند   و من گواهى مى دهم که محمد رسول خدا 
چرا که شیطان  ؛و آمد یقین کنوقتى که نزد ت، به خدا آن حضرت نزد تو مى آید

  . نمى تواند خود را به صورت آن حضرت در آورد
را بـه او   دست ابوبکر را گرفت و شخص پیـامبر    آنگاه امام على

  :به ابوبکر فرمود پیامبر ، نشان داد
انهم مثلى اال النبوة و تـب الـى اهللا   ، ولدهیا ابابکر آمن بعلى و باحد عشر من 

و یـازده    علـى ) امامـت ( فانه ال حق لک فیه اى ابـوبکر بـه  ، مما فى یدك
ماننـد  ) در مقام رهبرى و در وجوب اطاعت از آنهـا ( آنها، فرزندش ایمان بیاور

من هستند فقط مقام نبوت ندارند از آنچه در دست گرفتـه اى در پیشـگاه خـدا    
از رفـت و دیـده    وبه کن زیرا تو در آن مقام حقى ندارى سـپس پیـامبر   ت

  )308(. نشد

  انفاق در رکوع -253
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نجاشى از زمامداران مهربان و عادل حبشه بود که اسـالم را پـذیرفت بعـدها    
دایایى نیز فرستاد که از جمله آنها یک دست رولباسى گران ه براى پیامبر 

آن را   بخشـید علـى    آنرا گرفـت و بـه علـى    قیمت بود پیامبر 
زاهد بود گـوئى آن لبـاس را نـیم پسـندید لـذا در        ولى چون على( پوشید

بـه مسـجد رفـت و در آنجـا       على) او ببخشدانتظار فقیرى بود تا آن را به 
مشغول نماز شد هنگامى که در رکعت دوم به رکوع رکعت دوم رفت فقیـرى بـه   

ین من انفسـهم تصـدق   مؤمنالسالم علیک یا وى اهللا و اولى بال :پیش آمد و گفت
ـ سالم بر تو اى ولى خدا و اى کسى که نسـبت بـه   ؛مسکین  على از ان مؤمن

  به فقیر صدقه اى بده، خودشان سزاوارترى
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در همان حالت رکوع آن روپوش را به سـوى فقیـر     حضرت على على
  )309(... انداخت و اشاره کرد که بردارد

  دوست خالص مرا حاضر کنید -254
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دوسـت   ؛ادعولى خلیلى: بود به حاضران فرموددر بستر رحلت  پیامبر 
بـه دنبـال پـدران خـود     ) حفصـه و عاشـیه  ( خالص مرا حاضر کنیـد آن دو زن 

به آنها افتاد از آنها  فرستادند وقتى آن دو نفر حاضر شدند تا چشم پیامبر 
  :روى گردانید سپس بار دیگر فرمود

  9یدخلیل و دوست خالص مرا حاضر کن
وارد شـد و چشـم     فرستادند هنگامى که علـى   آنگاه به دنبال على

به آن حضرت افتاد به او متوجه شد و سخنانى به او فرمـود وقتـى    پیامبر 
  :گفتند  لىخارج شد عمر و ابوبکر به ع از خانه پیامبر   که على

هـزار بـاب    پیامبر : فرمود  على ؟چه سخنى به تو گفت، خلیل تو
علم را به من خبر داد که از هر باب آن هزار باب دیگر گشوده مى شود و هـزار  

  )310(. کلید هزار حرف دیگر است، حرف به من آموخت که هر حرف آن

  دو نورتزویج  -255
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چهـره داشـت دیـد پیـامبر      24فرشـته اى را کـه    روزى رسول خـدا  
من هیچگاه تو را به این صورت ندیـده   !اى محبوبم جبرئیل: به او فرمود 
  بودم

تم بلکه خداوند مـرا فرسـتاده   یا رسول اهللا من جبرئیل نیس: فرشته عرض کرد
  . تا ازدواج بین دو نور را برقرار سازم
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را بـا   فاطمـه   :کدام نور را با کدام نور؟ فرشته گفت: فرمود پیامبر 
؛ وقتى که آن دو فرشته پشـت گردانیـد در میـان دو شـانه او چنـین        على

رسـول خـدا    محمـد   ؛وصـیه   على، د رسول اهللامحم: نوشته شده بود
  وصى رسول خدا است  است و على

این نوشته بین دو شـانه تـو از چـه وقـت     : به آن فرشته فرمود پیامبر 
نوشـته    هزار قبل از خلقت آدم 22از : فرشته عرض کرد ؟نوشته شده است

  )311(شده است 

  فراموش نخواهى کرد -256
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نهـاد و    دست مبارك خود را بـر سـینه علـى    روزى رسول خدا 
  . را از علم و شناخت و حکم و نور پر کن  خدایا قلب على: چنین دعا کرد

پدر  اى پیامبر خدا  :من به حضرت عرض کردم: مى فرماید  على
از زمانى که آن دعا را درباره من کردى چیـزى را فرامـوش   ، و مادرم به قربانت

نکردم و هر آنچه که ننوشتم از یادم نرفت اکنون با این حال ترس آن هست کـه  
  ؟فراموش کنم

در مورد تو ، نه ؛ال لست اتخوف علیک النسیان و الجهل: فرمود پیامبر 
  . )312(ترس فراموشى و نادانى ندارم 

  کتاب مصحف فاطمه  -257
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خـدا   روز بعد از رحلت رسـول  75 فاطمه : مى فرماید  امام صادق
زنده بود و در این مدت از فراق پدر بسـیار غمگـین بـود جبرئیـل نـزد       
مى آمد و او را دلدارى مى داد و احوال و مقام پـدرش را بـراى او    فاطمه 
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بیان مى کرد و حوادث آینده را که دشمنان چه عملى نسبت بـه فرزنـدان او روا   
  جریـان را بـه علـى    مى دارند را به او خبر مى داد حضـرت فاطمـه   

هر گاه حضـور فرشـته را   : فرمود به فاطمه   گزارش داد حضرت على
  . یدى مرا خبر کناحساس کردى و صدایش را شن

هنگامى که احساس حضور فرشته را مى کرد و صدایش را مـى   فاطمه 
مى آمد و هر چـه   نزد فاطمه   اطالع مى داد و على  شنید به على

 .را به وجود آورد مى شنید مى نوشت تا آنکه از آن سخنان مصحف فاطمه 
)313(  

  پیوند ناگسستنى -258
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت به حضور پیـامبر    حضرت على
  با او خلوت مى کرد و در هر موضوعى عـى  پیامبر ، مى رفت 

پنهان نیم کـرد    و هیچ چیز را از على، سرار آن آگاه مى نمودرا به رموز و ا
اینگونـه    جـز بـا علـى    مى دانستند که پیامبر  اصحاب پیامبر 
  . خصوصى نبود
مـى رفـت و     به نزد على در خانه خود بود پیامبر   اگر على

گـاهى  ، در خانه او صورت مى گرفت  با على بیشتر همنشینى پیامبر 
ا از خانـه  زنان خود ر مى رفت پیامبر  به خانه پیامبر   که على

هـم سـخن مـى شـد ولـى تنهـا کـه پیـامبر           بیرون مى کرد و تنها با علـى 
 یعنى حسـن و حسـین  ( مى آمد فاطمه و پسران فاطمه  به خانه على 
 ى مـى کـرد پیـامبر    سـئوال هر   را از خانه بیرون نمى کرد على 

 پیـامبر  ، پاسخ مى داد وقتى که سوالش تمام مى شد و سـکوت مـى کـرد   
هیچ آیه اى بر رسول خدا نازل نشد مگر اینکه آن را بـراى  ، آغاز سخن مى کرد
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حالل و حرام  همه احکام از پیامبر ، مى خواند و امال مى فرمود  على
 و امر و نهى گذشته و آینده و کتاب را که بر پیامبران قبل نازل شـد را بـه علـى   

همه آنها را به خاطر خود سپرد و حتى یک حرف از   آموخت و على 
  )314(. آن را فراموش نکرد

  مسئله رد الشمس -259
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بیرون شهر مدینه  یک روز رسول خدا : مى فرماید  صادقامام 
گذاشـت و    ینمـؤمن بعد از ظهر خسته بود سر خـود را در دامـن امیرال   )315(

طول کشید که بـه حسـب پـاره اى از     خوابید مقدارى خواب رسول خدا 
مبتال شد بین دو   ین علىمؤمنفضیلت نماز عصر گذشت امیرال روایات وقت

 ؛ حضـرت علـى  !کار؛ یکى خواندن نماز عصر و یا استراحت رسول خدا 
خواب راحتـى کـرده باشـد وقتـى      هیچ حرکتى نکرد تا رسول خدا  

 یا رسول اهللا : عرض کرد  از خواب بیدار شد على رسول خدا 
  . من نماز عصر را نخوانده ام

برخیز و رو بـه آفتـاب بایسـت و اول     !یا على: فرمود حضرت رسول 
درخواسـت کـن کـه    بعد از او بخواه تا با تو سـخن بگویـد بعـد از او    ، سالم کن

برگردد در موضع خاص اقامه نماز عصر؛ تا تو بتوانى نمازت را به وقت فضیلت 
  . آن بخوانى

: یـا اباالحسـن بگـو    :سالم کردن به آفتـاب را گفـت   آنگاه رسول خدا 
از آفتـاب صـدا   ، به آفتاب سالم کـرد   السالم علیک یا خلق اهللا وقتى على

من ینجى محبیه ، علیک السالم یا اول یا آخر یا ظاهر و یا باطن، بلند شد فقالت
خـداى   ؛سالم بر تو اى اول و اى آخر و اى ظـاهر و اى بـاطن   ؛و یوبق مبغضیه
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آنگـاه آفتـاب   . عالم دوست تو را نجات مى دهد و دشمن ترا هـالك مـى کنـد   
ن حضـرت دارد  برگشت و این فضیلتى است بنام ردالشمس که اختصـاص بـه آ  

نیز یکبار در راه جنـگ    ین علىمؤمنالبته مسئله برگشت آفتاب براى امیرال
  یا علـى : فرمود صفین براى امام اتفاق افتاده است سپس رسول خدا 

: یا خودت مى گویى حضرت عـرض کـرد   :بگویم آنچه را که آفتاب به تو گفت
یا اول یـا   :خورشید به تو گفت: ا بفرمائید شیرین تر است حضرت فرموداگر شم

یـا اول مـن آمـن بـاهللا و      :یعنـى  ؟آخر یا ظاهر و یا باطن آیا مى دانى یعنى چه
بخدا و رسـولش هسـتى و انـت االخـر      مؤمناى کسى که تو اول ، رسوله یعنى

در نفـس  ( ىآخرین کسى که با من عهد مى بندد و من از دنیا مى روم تـو هسـت  
  . )بود و از دار دنیا رفت  سرش در دامن على آخر؛ پیامبر 

هر کـه  ( انت الظاهر على جان تو کسى هستى که آیات خدا را ظاهر مى کنى
  )را شناخت خدا را شناخته است  على

هر کـه  ( هر مى کنىانت الباطن على جان تو کسى هستى که آیات خدا را ظا
  )را شناخت خدا را شناخته است  على

  انت الباطن یعنى توئى آن پنهانى که کسى حقیقت ترا نفهمیـد؛ یـا علـى   
چنانچه کسى نشناخت خداونـد را   ؛کسى تو را نشناخت غیر از من و حق تعالى

  )316(. جز من و تو

  حیله گر در دام خود افتاد -260
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هنگامى که اسالم در مدینه به اوج خود رسید عبداهللا بن ابـى کـه از روسـاى    
حسادت مى ورزید عبداهللا در صدد قتل حضرت  یهود بود نسبت به پیامبر 

ضـرت  ولیمه و طعامى تهیه نمود و ح، بر آمد لذا به بهانه جشن عروسى دخترش
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را نیز دعوت کـرد و    ین علىمؤمناز جمله امیرال، و اصحابش رسول 
در میان صحن خانه خود چاله اى حفر کرد و داخل آن چاله را پر از شمشـیر و  
نیزه هاى زهرآلود نمود و روى آن را با فرش پوشـانید و جمعـى از یهودیـان را    

ه و زهر آلود پنهان نمود که وقتى آن حضرت و اصحابش هم با شمشیرهاى برهن
پا روى آن حفره گذاشتند و در حفر افتادند آنها نیز با یک حمله همه را از بـین  
ببرند هم چنین در طعام میهمانى خود زهر ریختند تا بتوانند از طرق مختلفى بـه  

سلم هدف پلید خودشان برسند قبل از آمدن پیامبر   ؛و اصحاب آن حضرت و
به خانه عبداهللا بن ابى برو و : خداوند متعال مى فرماید :جبرئیل نازل شد و گفت

هر کجا را به اصحابت نشان داد بنشینید و هر غذایى که نزد شما گذاشت تنـاول  
  . نمایید که من شما را از شر و کیدى حفظ خواهم کرد

وارد منزل او شدند آن ملعون آنها را دعوت کرد تـا   و اصحابش پیامبر 
با همه یارانش روى فرشـى کـه زیـرش     در صحن خانه بنشینند نبى اکرم 

گودال بود نشستند عبداهللا از اینکه آنها در گودال نیفتادند بسیار تعجب کرد چون 
اید بـه هـدف خـود برسـد     از این راه ناامید شد طعام مسموم شده را آورد تا شـ 

ایـن دعـا را بخـوان و    : فرمـود   ین علىمؤمنبه امیرال حضرت رسول 
  :دعا این بود، خودش هم خواند

بسم اهللا الشافى بسم اهللا الکافى بسم اهللا المعافى بسم اهللا الذى ال یضر مع اسمه 
  هوالسمیع العلیم شیى و ال داء فى االرض و ال فى السماء و

سپس همه آنها غذا را خوردند و از آن مجلس بیرون آمدند عبداهللا وقتى دید 
آن طعام مسموم ضررى به آنها نرسانید چنین گمان نمود که اشتباه کرده و زهـر  

براى همین به افرادى که با شمشیرهاى زهرآلود آماده ، را در آن طعام نریخته اند
بودند امر کرد که تا از باقیمانده غذا بخورند از طرفى دختـر   کشتن پیامبر 



212 

 

عبداهللا که خود در توطئه قتل نقش داشت از آنجا که از فرو نرفتن فرش تعجـب  
رفت و روى فرش نشست که ناگهان به گودال افتاد و کشـته شـد و از   ، کرده بود

آن طرف تمام یهودیانى که طعام باقیمانده را خوردند همه آنها نیز کشـته شـدند   
عبداهللا بعد از این واقعه به تمام اقوام خود دستور داد که این ماجرا را براى کسى 

ختـرش ترتیـب داده بـود    نقل کنند بدینسان مراسم عروسى که آن ملعون براى د
رسید از عبداهللا علت فوت  تبدیل به عزا شد زمانى که خبر واقعه به پیامبر 

دخترم از پشت بام افتاده و افـراد دیگـر بـه مـرض      :عبداهللا گفت، آنها را پرسید
  )317(. اسهال مرده اند

  رمضان نشانه ضیافت اهللا -261
الْرَّح مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیم  

برسـند شـبانه    سه نفر از خارج مدینه مى خواستند خدمت رسول خدا 
اگر بخواهیم هـر سـه نفـر مـا میهمـان رسـول خـدا        : وارد مدینه شدند و گفتند

 :باشیم ممکن است سبب مزاحمت ایشان بشود بنابراین یکى از آنها گفت 
مـى    من هم به منزل علـى  :دومى گفت، مى روم منزل پیغمبر  من به
  . من هم به مسجد مى روم تا میهمان خانه خدا باشم :سومى گفت، روم

فردا هر سه نفر آنها در مسجد جمع شدند و یک به یک ماجراى شب گذشته 
مـرا در   رسـول خـدا    :گفت خویش را تعریف کردند میهمان پیامبر 

من هم بـا   :دومى گفت. شریک کرد و سیر شدم و خوابیدم خوراك شیر خودش
مـن هـم    :سـومى گفـت  . هم خوراك شدم و سـیر شـده و خوابیـدم     على

نازل  در این هنگام وحى بر پیغمبر : گرسنگى کشیدم و درست خوابم نبرد
اگر پذیرایى بهتر از گرسنگى بود ما از تو پذیرایى مـى  : شد که به میهمان ما بگو

  )318(کردیم 



213 

 

  اشدء اعلى الکفار -262
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در جریان فتح مکه که در سال هشتم هجرت واقع شد دو نفر از کـافران کـه   
رخ به رخ شـدند و از دسـت آن حضـرت      با علىهنوز تسلیم نشده بودند 

 فرار کردند این دو نفر یکى هبیرة بن وهب شـوهر ام هـانى خـواهر امـام علـى     
ایـن دو نفـر را تعقیـب      على. و دیگرى پسر عموى هبیره بود )319(بود  

  . نه مخفى ساختندکرد این دو نفر به خانه ام هانى آمده و خود را در آن خا
در حالى که شمشیر در دست داشت به دنبال آن دو نفر به در خانه   على

را   علـى  ام هانى که هشت سال بـود بـرادرش  ، ام هانى خواهر خود رسید
  ؟از این دو نفر چه مى خواهى :ندیده بود در برابر او ایستاد و گفت

نه ام هانى زد و او را رد کرد تا آن دو نفر را طبـق  دست رد به سی  على
آیا مى خواهى  :گفت  ام هانى به على، گردن بزند دستور رسول خدا 

وارد خانه ام شوى و حریم و احترام مرا بشکنى و شوهرم را بقتـل برسـانى تـو    
  !؟از من واهمه نمى کنى، پس از هشت سال

: که پیوند مکتبى را بر پیوند نسبى مقدم مى داشت فرمـود   علىحضرت 
خون این دو نفر را هدر دانسته بنابراین به ناچار بایـد فرمـان    رسول خدا 

را در مورد قتل این دو نفر اجرا کنم پس از این جریان ام هانى نزد  پیامبر 
آمد و دید آن حضرت غسل مى کند و دخترش حضرت زهرا  ل خدا رسو
با گرفتن پارچه بلندى آن حضرت را پوشـانده کـه کسـى آن حضـرت را      

  . هنگام غسل نبیند
آن حضرت پس از غسل هشت رکعت نماز خواند و پس از نماز ام هـانى را  

  ؟چه موجب شده که اینجا آمده اى !ام هانى خیر مقدم !به به: دید و فرمود
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 را بازگو کرد در ایـن هنگـام علـى     ام هانى جریان برخورد شدید على
با ام هانى چـه  : تا او را دید لبخندى زد و فرمود پیامبر ، از راه رسید 
در همانجا در حال کفر مـرد و  بعدها شوهر ام هانى به نجران گریخت و  ؟کردى

  )320(. پسر عموى او برگشت و دیگر کسى متعرض او نشد

  نزول فرشتگان در شب قدر -263
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 هر گاه عمر و ابوبکر به حضـور رسـول خـدا    ، بود عصر پیامبر 
دند که آن حضرت سوره قدر را با خشوع و گریـه قرائـت مـى    مى آمدند مى دی

اى پیـامبر  : کند و آنرا با حالى جانسوز مى خواند عمر و ابوبکر عـرض کردنـد  
  چقدر دلت هنگام قرائت این سوره مى سوزد؟ چرا؟ !

ن را دیـده و دلـم   فرمود براى آنکه در شب قدر چشـمم فرشـتا   پیامبر 
پس از مـن در    اشاره به على( فهمیده است و براى آنچه که دل این شخص

  . مى گریم، شب قدر آن را مى فهمد و در مى یابد
 علـى ( مگر شما در شب قدر چه دیـده ایـد و او  : عمر و ابوبکر عرض کردند

روى زمین براى آنها نوشـت تنـزل    در آن شب چه مى بیند؟ پیامبر  
  المالئکۀ والروح فیها باذن ربهم من کل امر

براى تقدیر هر کار آیـا دیگـر   : پس از آنکه خداوند مى فرماید: آنگاه فرمود
. چیـزى بـاقى نمـى مانـد    ، چیزى باقى مى ماند؟ عمر و ابوبکر عرض کردند نـه 

که شخصى که هر امرى بر او نازل مـى شـود   ، آیا مى دانید: فرمود پیامبر 
: فرمـود  پیـامبر  . اى رسول خـدا ، او تو هستى: آنها عرض کردند ؟کیست
آرى وجود : ولى آیا بعد از رحلت من نیز شب قدر وجود دارد؟ آنها گفتند، آرى

تقـدیر  ( آیا بعد از مـن بـاز در شـبهاى قـدر آن امـر     : رمودف دارد؟ پیامبر 
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بنـابراین  : فرمـود  پیامبر  ؛آرى: نازل مى شود؟ عمر و ابوبکر گفتند) کارها
  ؟بعد از من نزول هر چیزى در شب قدر بر چه شخصى است

دست مبارك خـود را بـر    نمى دانیم آنگاه پیامبر : عمر و ابوبکر گفتند
  :نهاد و فرمود  سر على

آن ، اینـک بدانیـد  ، اگـر نمـى دانیـد   ، ان لم تدر یا فا در یا هو هذا من بعدى
  .!است  شخص بعد از من این اشاره به على

   انار بهشتى براى وصى پیامبر -264
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

یکـى از آن   آورد پیامبر  روى جبرئیل دو انار براى رسول خدا 
نیمى از آن را خـود خـورد و نـیم    ، انارها را خورد و انار دیگر را دو نصف کرد

 به على داد و آن حضرت آن را خورد سپس پیامبر   دیگر را به على
  :فرمود 

نه نمـى دانـم   : عرض کرد  آیا مى دانى این دو انار چه بود؟ على !برادرم
انار اولى نبوت بود که مخصوص من است و تو از آن بهـره  : فرمود پیامبر 

  )321(در آن با من شریک هستى اى ندارى ولى دیگرى علم و دانش بود که تو 

  کیفر زنان گناهکار -265
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به محضر رسول اکرم  روزى من و فاطمه : فرمود  ین علىمؤمنامیرال
 گفتیم اى رسول خدا . حضرت را ناراحت و گریان دیدیم. رسیدیم 

شـبى کـه مـن بـه      !یـا علـى  : حضرت فرمود ؟چه چیز سبب ناراحتى شما شده
آنها را آویخته اند و با ، آسمانها رفتم بعضى از زنهاى امتم را دیدم که از موى سر

  . آتش عذاب مى کردند و مغز سر آنها مى جوشید
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گلـوى او مـى   زنى را دیدم که از زبانش آویزان کرده بودنـد و از حمـیم بـه    
ریختند زنى را دیدم که از پستانش آویخته آویخته بودند و گوشت بدن خـود را  

  . مى خورد و در میان آتش مى سوخت
زنى را دیدم که پاهاى او را به پستانش بسته و عقرب و مارها را بـه بـدن او   

  ... مسلط ساخته بودند
  ؟چه بوده استگناه این زنان ! پدر، عرض کرد حضرت فاطمه 
آن زنى که از موى سرش آویخته بودند زنى است کـه مـوى   : حضرت فرمود

سرش را در دنیا نامحرم نمى پوشانده و آن زنى که از زبان آویزان بود زنى است 
  . که شوهر خود را با زبان آزار مى داده
زنى است که شـوهرش را در فـراش و   ، و آن زنى که از پستانش آویخته بود

  . اطاعت نمى کرده رختخواب
و اما زنى که دست و پاى او را بسته بودند و مار و عقرب بر او مسلط شـده  
بود زنى است که وضو و نماز را سبک مـى شـمرده و لبـاس و خانـه اش را از     

  )322(... نجاست پاك نمى کرده و غسل جنابت و حیض و نفاس را انجام نمى داده

  نخل خرماى صیحانى -266
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

روزى حضـرت محمـد    :از علماى شافعى و همچنـین شـیعى نقـل شـده کـه     
از دور درخـت  . از نخلستان مدینه رد مى شدند  ین علىمؤمنو امیرال 

هللا صلىاى محمد  هذا محمد رسول اهللا : نخلى صیحه زد ـلم وآله عليه ا س  و
نزدیک درخت شد آن درخت خرمـا صـدایش     فرستاده خداست و تا على

  . و هذا على ولى اهللا سید الوصیین و امام االئمه الهادین المهدیین: بلند شد
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مقدارى از خرمـاى آن درخـت را میـل فرمـود و نـام آن       پیامبر اکرم 
شت و اکنون نیز بهترین خرماى مدینۀ النبى خرماى درخت خرما را صیحانى گذا

  )323(. نخل صیحانى است

  انتقال اسرار الهى -267
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه حجـره مـن     روزى که نوبت من بود رسول خدا : ام سلمه مى گوید
حالى کـه دسـت بـه دسـت هـم داده      وارد حجره من شد و در   آید با على

اى ام : گذاشت و بـه مـن فرمـود     دست بر دوش على پیامبر ، بودند
ام سلمه مـى  ، لحظه اى از حجره بیرون برو و خانه را براى ما خلوت کن !سلمه
هسته من بیرون رفتم و آنها داخل حجره شدند و نزد هم نشستند و با هم آ: گوید

صحبت آغاز کردند و من صداى آنها را مى شنیدم ولى سخن آنها را نمى فهمیدم 
تا اینکه روز به نیمه رسید پس من به در حجـره رفـتم و سـالم کـردم حضـرت      

مـن بازگشـتم و آنهـا را تنهـا     ، به مکان اول خـود بـازگرد  : فرمود رسول 
همان جواب  ین کار را کردم رسول خدا گذاشتم بعد از مدتى بار دیگر هم

: همان فرمـود  را به من داد بار دیگر من رفتم بر در حجره که رسول خدا 
گذشـته بـود و بـا     دست خود را به زانـوى پیـامبر     على، داخل شو

 ند به محض ورود من کالم را قطع کردند حضـرت امیـر  یکدیگر صحبت مى کرد
جبرئیـل از   !کـه اى ام سـلمه  : رسول خدا به من فرمـود . برخاست و رفت 

طرف خدا نازل شده بود و به من دستور داد که چون بعد از تو على جانشـین و  
، وصى تو است بگو به او آنچه را که بعد از تو تا روز قیامت واقـع خواهـد شـد   

آگاه باش خداى تعالى براى امتى پیغمبرى انتخاب نمـود و بـراى هـر پیغمبـرى     
  )324(وصى من مى باشد   وصى معین فرمود پیغمبر این امت من هستم و على
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   شفاء رسول خدا -268
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ین علـى مؤمنمریض شده بود امیرال روایت است روز رسول خدا 
اى تـب از بـدن رسـول خـدا      ؛یا ام ملدم اخرجى عن رسول اهللا: بر بالین فرمود
بیرون رفـت و   بیرون برو که در همان لحظه تب از بدن رسول خدا  

  )325(. آن حضرت برخاست و نشست

  اهل بهشت -269
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در روز فـتح   روایت کرده است که رسـول خـدا     على بن ابیطالب
  :خیبر فرمود

اگر اندیشه نمى کردم از اینکه مردم امت من در حق تو آنچه را کـه نصـارى   
ند بگویند هر آینه امروز در فضل تـو سـخنى   در حق عیسى بن مریم گفتند بگوی

مى گفتم که بر هیچ گروهى از مسلمانان نگذرى مگر اینکه به خـاك کفـش تـو    
لکن در فضل تو کافى است که ، تبرك جویند و به آب وضوى تو استشفاء نمایند

و تو اول کسى هستى که وارد حوض من مى شوى ... تو از من باشى و من از تو
و شیعه تو بر منبرهائى ، که داخل بهشت مى شوى از امت من و اول کسى هستى

از نور مى باشند همه سیراب و خوشحال با رویهاى سفید بر دور مـن هسـتند و   
  ... من از آنها شفاعت مى کنم

خداوند مرا امر فرموده است که ترا بشارت دهم به اینکه تو و عتـرت تـو در   
و دشـمن تـو وارد حـوض مـن     بهشت خواهند بود و دشمن تو در جهنم اسـت  

  ... نشود
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من به سجده افتادم و خداى را حمد کردم به آنچه بـه مـن   : فرمود  على
 احسان فرموده از اسالم و قـرآن و از اینکـه مـرا دوسـت خـاتم النبیـین       

  )326(گردانید 

  اطاعت کنید  از على -270
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

از سفر مکه و حجۀ الوداع به مدینـه بازگشـت بـه     پس از آنکه پیغمبر 
منزل ام سلمه وارد شد و در حدود یکماه در منزل بود و بیشتر ایام خـود را بـا   

  . خلوت مى ساخت و منزل سایر زوجات خود نمى رفت  على
 کـه علـت اعـراض   : پدران خود شکایت کردنـد و گفتنـد   عایشه و حفصه به

شما بهتـر مـى توانیـد    : پدران آنها گفتند، را نمى دانیم چیست رسول خدا 
  . این راز را کشف کنید

هـر دو در    را دید که با علـى  عایشه به منزل ام سلمه آمد پیغمبر 
از عایشه پرسید براى چه کارى آمدیـد؟ عایشـه    پیغمبر . اق هستندیک ات

زوجات در صورتى کـه خالفـى از آنـان    ( علت اعراض و دورى کردن از سایر
اگـر راسـت مـى     :در جواب او گفت کرد؟ پیغمبر  سئوالرا ) سرنزده است

ته بودم و سفارش در کتمان و مخفى داشتن آن را گویى پس چرا امرى که بتو گف
بدان و باخبر باش کـه هـم تـو از    ، به تو کردم بر خالف دستور من رفتار کردى

زمره هالك شدگان و زیان کاران هستى و هم کسانى که در ایـن کـار تصـمیمى    
  . گرفته اند

که سـایر   :به ام سلمه گفت بعد از آمدن عایشه به منزل ام سلمه پیغمبر 
در  زنان را خبر کند تا در این منزل جمع شوند وقتى همه زوجات پیـامبر  
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که گوش دهیـد و حرفهـاى    :به آنان گفت رسول خدا ، خانه حاضر شدند
  مرا همگى بشنوید و اطاعت کنید
برادر و وصى و قائم بر شـما و امـت مـن      این شخص على بن ابیطالب
اطاعت کنید و مخالفت او را نکنید و هر کـس    است بعد از من باید از على

ایـن   !یـا علـى  : فرمـود   به على سپس، با او مخالفت کند هالك خواهد شد
اه یکـى  زنان را به تو مى سپارم و باید از آنان محافظت و نگهدارى کنى و هر گ

  . از آنان با تو مخالفت کرد فورا او را از خود دور کن
تاکنون در کدام : عایشه سخن گفت و عرض کرد بعد از صحبت پیامبر 

که اول مخالفـت را   :به او گفت یک از امور مخالفت با تو کرده ایم پیغمبر 
تو نمودى و آن راز را که سفارش کتمان کردن آن را بـه تـو کـرده بـودم فـاش      

که بعد از من تو مخالفت از دستور من خواهى کرد و از خانـه   !بخدا قسم، کردى
من بیرون خواهى رفت در صورتى که یک عده از مخـالفین را دور خـود جمـع    

  . )327(اى خداوند بر خواهى آمد نموده و در صدد مخالفت با من و گفته ه

    ین براى علىمؤمنلقب امیرال -271
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و قبل از رسـیدن آیـه حجـاب     در زمان رسول خدا : حذیفه مى گوید
هر وقت که مى خواستند رفت و آمد مى نمودند و  مردم پیش رسول خدا 

آنهـا را نهـى کـرد از اینکـه وقتـى       لذا پیامبر ، مى رفتند نزد پیامبر 
مراد از دحیه نـام شخصـى از طایفـه    ( دحیه نزد پیغمبر است نزد او حاضر شدند

افـه او ظـاهر   کلبى بود که در نهایت خوش صورتى قرار داشت که جبرئیل به قی
روزى بواسـطه مطلبـى مـن نـزد رسـول خـدا       : حذیفـه مـى گویـد   ) مى گردید
رفتم وقتى وارد شدم جلو در پرده اى بود وقتى پرده را باال زدم دحیه را  
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 دیدم لذا فورا از نزد حضرت بواسطه حضور جبرئیل خارج شدم در بین راه على
کرد من هم کیفیت مطلب را به او گفـتم و از   سئوالاز من  را دیدم حضرت 

مـرا همـراه     کند علـى  مرا از رسول خدا  سئوالحضرت خواستم تا 
 مـن دم در نشسـتم و علـى   ، شدیم خود برد سپس وارد خانه رسول خدا 

سالم کرد من شنیدم که جبرئیل جـواب سـالم او را    وارد خانه شد و سپس 
ین جبرئیـل از  مـؤمن داد و جواب او را به این جمله داد و علیک السالم یـا امیرال 

  . مرا صدا زد و من وارد خانه شدم  رفت على نزد رسول خدا 
مالئکه و آسـمان هـا   : مى فرماید  ىبه عل آنگاه دیدم رسول خدا 

قبل از اینکه اهل زمین ترا به این اسم بنامند مالئکه آسمان ها بر تو سـالم مـى   
جبرئیل این اسم ، ین است نامیدند؛ اى علىمؤمنرسانند و ترا به این اسم که امیرال

ین تـرا بـه   را از طرف خداوند آورد و به من گفت که به مسلمین امر کنم بعد از ا
کـه  . این اسم بخوانند و من ان شاء اهللا این امر را به تمام مردم ابالغ خواهم کـرد 

این امر الهى را به مردم رساند و دستور داد همـه بـه    روز بعد رسول خدا 
  )328(. حضرت این گونه سالم دهند

  بت فلس شکسته شد -272
  لْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ ا

گروهـى از سـربازان اسـالم را بـه      در سال نهم هجـرى پیغمبـر اکـرم    
نزدیـک سـرزمین اردن    )329(به سوى قبیله طـى    ین علىمؤمنسردارى امیرال

فعلى فرستاد تا آنها را به آئین اسالم دعوت کند و بت معـروف آنهـا را بـه نـام     
  . فلس نابود سازد

نیز آنها را دعوت فرمود و چون نپذیرفتند با آنها جنگ کـرد    انمؤمنامیر
و بت آنها را درهم شکست و دو شمشیر قیمتى به اسامى مخذم و رسوب که بت 
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پرستان به بت خانه هدیه کرده بودند و به پیکر آن بت آویخته بودند را با سـایر  
  )330(غنائم و اسیران جنگى به مدینه آورد 

  شرش را کم کن  على -273
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بود ولى  عقبۀ ابن ابى معیط قبل از ظهور اسالم در مکه همسایه پیامبر 
باال گرفت و بر ضد بت پرستى قریش قیام کرد او  بعد از اینکه کار پیغمبر 

نیز از افراد سرشناسى بود که به مخالفت آن حضرت برخاست و چـون همسـایه   
بود بیش از همه حضرت را مى آزرد و حتى روزى بـا کمـال    رسول خدا 

  . افکند بى شرمى آب دهان خود را به صورت مبارك پیامبر اسالم 
گویا مى بینم کـه چـون از مکـه     !اى عقبه: فرمود روزى پیامبر اسالم 

مـن در میـان دو   : فرمود خارج شوى گردنت را بزنیم و بارها رسول خدا 
عقبـۀ در  تا اینکـه  . ابولهب و عقبۀ بن ابى معیط قرار گرفته بودم، همسایه شرور

شـر او را از سـر     انمؤمنامیر، جنگ بدر اسیر شد و به فرمان پیامبر 
ولید نیز پسر آن ملعون اسـت کـه   ، همه کم کرد و گردن او را با شمشیر خود زد

در زمان عثمان بواسطه اینکه بـرادر مـادرى عثمـان بـود بـه اسـتاندارى کوفـه        
حال مستى به نماز جماعت حاضر شد که این شخص خبیـث  منصوب شد و در 

حـد شـرابخور بـر او      نیز على رغم میل عثمان توسط بازوان حیدرى على
  . جارى شد

    شجاعت على -274
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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بیا تا  نزدیک :روزى همراه عمر بن خطاب بودم که گفت: ابودائل نقل مى کند
مـن نزدیـک او   : براى تو بگویم او مى گویـد   از شجاعت و دل آورى على

  :رفتم و آنگاه گفت
پیمان بستیم که از مقابل دشمنان فرار  ما در جنگ احد با پیامبر اسالم 

و شهید نکنیم و هر کس از ما فرار کند او گمراه است و هر کدام از ما کشته شد ا
سرپرست او خواهد بود در حین جنـگ ناگهـان صـد     است و پیامبر خدا 

فرمانده دل آور از دشمن که هر کدام آنها داراى صد نفر جنگجـو بودنـد دسـته    
دسته به ما حمله نمودند به طورى که ما توان جنگى خود را از دست دادیم و با 

  . رار کردیمآشفتگى تمام از میدان جنگ ف
را در این میان دیدیم که مانند شیر پنجه افکـن مقـدارى ریـگ از      على

  :زمین برداشت و به صورت ما ریخت و گفت
به کجا فرار مى کنید؟ آیـا بـه سـوى    ! زشت و بریده و پوشیده باد روى شما

  جهنم مى گریزید؟
شمشیرى بود که  و در دستشبر ما حمله کرد   ما به میدان برگشتیم على

شما بیعت کردید و بیعت شکنى نمودید سـوگند  : فریاد زد! از آن خون مى چکید
به چشم هـایش کـه نگـاه    . به خدا شما سزاوارتر از کفاران به کشته شدن هستید

دیدم گویى مانند دو مشعل زیتون بودند که آتش از آن شعله مى کشـید و  ، کردم
یقین کردم به طرف ما که مى آید همه ما را خواهد ، نیا مانند دو ظرف پر از خو

  :کشت من از همه اصحاب زودتر به سویش شتافتم و گفتم
عرب ها در جنگ گاهى فرار مى کنند و گاهى ! خدا را! اى ابوالحسن خدا را

  . حمله مى آورند و حمله جدید خسارت فرار را جبران مى کند



224 

 

ز من برگردانید از آن وقـت تـاکنون   گویا خود را کنترل کرد و چهره اش را ا
بر دلم نشسـته هرگـز فرامـوش      همواره آن وحشتى که آن روز هیبت على

  )331(. نکرده ام

  !؟در چه حالى  یا على -275
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از حضرت  رسید پیغمبر  خدمت پیامبر   ینمؤمنروزى امیرال
در حـالى کـه هشـت    : حضرت عرض کـرد  ؟در چه حالى !اى ابوالحسن: پرسید

  :طلبکار دارم
، و نویسـندگان عمـل  ، شـما مسـتحبات  ، خدا واجبات دین را طلب مى کنـد 

و دنیا تمایـل  ، نفس لذت، شیطان گناه، عایله غذا، فرشته مرگ روح، راستگویى
  )332(. رغبتو 

   صاحب سر پیامبر -276
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از محلى عبور  سوار بر مرکب رسول خدا   روزى على بن ابیطالب

. مى کرد که گذرش بر گروهى افتاد که سلمان فارسى در میان آنان نشسـته بـود  
آیا برنمى خیزید تا دامان این مرد را بگیرید و از او پرسش  :ان به آنها گفتسلم

  کنید؟
به خدائى که دانـه را شـکافت و جانـداران را آفریـد هـیچ کـس را بـه راز        

و همانـا کـه عـالم روى زمـین و موجـب قـوام و       ، پیامبرتان خبر ندهد جـز او 
گـر او را از دسـت   استوارى آن است و زمین با اوست که آرامش مـى یابـد و ا  

  )333(... بدهید هر آینه علم را از دست داده اید
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    برگشت خورشید به خاطر على -277
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بر فاطمه دختر علـى بـن ابیطالـب    : عروة بن عبداهللا بن قشیر جعفى مى گوید
اسـماء بنـت    :س او گفـت سـپ ... وارد شدم در حالى که او پیر زنى کهنسال بـود 

وحى فرسـتاد و آن   خداوند به پیامبرش محمد  :عمیس به من خبر داد که
بـا لبـاس خـود آن      و على بن ابیطالب، وحى وجود حضرت را فرا پوشاند

چون ، حضرت را پوشاند و وحى به طول انجامید تا حدى که آفتاب غروب کرد
یـا  : فرمود  حالش بجا آمد و وحى الهى قطع شد به على رسول خدا 

  ؟على آیا نماز عصر خود را خوانده اى
یا رسول اهللا سر گرم کار شما بودم و نماز را با ایمـا و  : عرض کرد  على

هللا صلىآنگاه رسول خـدا  ، )در آخر وقت آن( اشاره خواندم سلم وآله عليه ا بـه   و
  . آفتاب را بر على بن ابیطالب بازگردان! پروردگارا: خداوند عرض کرد

پس آفتاب مجدد بازگشت به حدى کـه  ، در آن وقت آفتاب غروب کرده بود
نمـاز عصـرش را     آنگاه على. نور آفتاب به اطاق من و نصف مسجد رسید

  )334(. خواند

   سول خدابه ر  سالم على -278
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خداوند ارواح : فرمود رسول خدا : ابوالهیثم بن تیهان انصارى مى گوید
و آنها را به عرش آویخت و به آنـان  ، را دو هزار سال پیش از اجساد آنها آفرید

بعـد پیـامبر   ، درود بفرستند و از مـن اطاعـت کننـد   دستور داد تا بر من سالم و 
اولین کسى که از مردان بر من سالم کرد و از من طاعت کرد روح : فرمود 

  . بود  على بن ابیطالب
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  پیغام منافقان کافر -279
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از  بـه رسـول خـدا    : فرمـود   صادقامام : ابان بن تغلب مى گوید

محمد چنـین پیداشـته   : طرف گروهى از طایفه قریش این خبر رسید که گفته اند
را در میان خاندان خود محکم و پا ) امامت و والیت( که امر خالفت و حکومت

  !؟برجا ساخته است
و ، و بیـرون خـواهیم آورد  پس چون محمد بمیرد آن را از چنـگ خانـدان ا  

بیرون آمد و در محلى که  پس رسول خدا . بدست غیر آنان خواهیم سپرد
چگونه خواهید بـود   !اى گروه قریش: آنها آنجا گرد آمده بودند ایستاد و فرمود

مرا در میان لشکرى از یارانم ببینیـد کـه    سپس، آنگاه که پس از من کافر شوید
فـرود    جبرئیل ؟گردنهاى شما را با شمشیر مى زنم، ر به رویتان کشیدشمشی

  :اى محمد پروردگارت سالمى مى رساند و مى فرماید :آمد و گفت
آنگاه   یا على بن ابیطالب) یا من این کار را خواهم کرد( ان شاء اهللا: بگو

  )335(... شاء اهللان : فرمود رسول خدا 

  سعادتمند واقعى -280
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
) نهـم ذى حجـه  ( در روز عرفـه  رسول خـدا  : سلمان فارسى مى گوید

اى مردم خداوند در این روز به شما افتخار و مباهـات کـرد   : بیرون شد و فرمود
را خصوصـا مـورد بخشـایش      ابیطالـب تا همگى شما را عموما و على بن 

  . خویش قرار دهد
پیـامبر اسـالم   ، نزدیک رفت  على، اى على نزدیک من بیا: سپس فرمود
همانا سعادتمند واقعى کسى است که پـس از  : دست او را گرفت و فرمود 
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واقعى کسى است که ، همانا بدبختو ، من اطاعت تو را کند و تو را دوست بدارد
  )336(. پس از من با تو مخالفت کند و به دشمنى با تو بپردازد

  وصى شما کیست -281
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ــد    ــى گوی ــارى م ــداهللا انص ــن عب ــابر ب ــدا  : ج ــول خ ــدمت رس روزى خ
آن  ؟وصى شما کیسـت  اى رسول خدا  :مشرف شدم و عرض کردم 

آنگاه بعـد  ، حضرت ده روز از جواب گفتن خوددارى نمود و به من پاسخى نداد
 :گفـتم  ؟اى جابر تو را از آنچه پرسیدى خبـر نـدهم  : از آن ده روز به من فرمود

به خدا سوگند چنان از دادن پاسخ خوددارى فرمـودى کـه   ، پدر و مادرم فدایت
  . خشم گرفته اى پنداشتم بر من

اى جابر بر تو خشم نگرفتم ولیکن منتظر بودم که از آسـمان  : حضرت فرمود
پروردگـارت سـالم مـى    ! اى محمد :برایم خبر رسد جبرئیل نزد من آمد و گفت

همانا على بن ابیطالب وصى و جانشین تو بر خاندان و امت : رساند و مى فرماید
را از کنار حوض کوثر عقب براند و او تو است و او همان کسى است که نااهالن 

اى پیامبر : جابر عرض کرد، پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد
نظرتان این است که با کسى که به این مطلب ایمان نیـاورد کـار زار    خدا 
  ؟کنم

مگر به ایـن  اى جابر او در این جایگاه قرار داده نشده ، آرى: حضرت فرمود
خاطر که از وى پیروى شود پس هر کس که از او پیروى کند فرداى قیامـت بـا   

و هر کس با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کـوثر بـر مـن وارد    ، من است
  )337(. نخواهد شد
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  را دوست دارم  خدایا من على -282
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
شـکوت و  ، واهللا :از ابا امامه باهلى شنیدم که مى گفت: دشهر بن حوشب گوی

از . بـاز نمـى دارد    بزرگى مقام ظاهر معاویه مرا از گفتن حق درباره علـى 
و ، از همـه شـما برتـر اسـت      على: شنیدم که مى فرمود رسول خدا 

و از همه شـما بیشـتر و   ، به سنت من است داناترین شما در دین و بیناترین شما
من علـى  ! بار خدایا، کتاب خدا را قرائت مى کند، بهتر آن گونه که سزاوار است

من على را دوست دارم تـو نیـز   ! بار خدایا، را دوست دارم تو نیز دوستش بدار
  )338(دوستش بدار 

  ظرف پر از آب شد -283
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در برخى از جنگها در حالى کـه آب تمـام شـده بـود     : مى فرماید  ىعل
وقتى ، اى على ظرفى برایم بیاور: مرا ماءمور ساخت و فرمود رسول خدا 

آوردم دست راست خود را به همراه دسـت   آن ظرف را براى رسول خدا 
آنگاه آب از میان انگشتان ما جوشید  ؛بجوش: من در ظرف گذاشت آنگاه فرمود
  )339(. و بر آمد و ظرف پر از آب شد

  فرمان جنگ گرفت -284
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه زودى بـا   : به مـن فرمـود   مى فرماید روزى رسول خدا   على
) مـارقین ( و از دین بیرون رفتگـان ) قاسطین( و ستمگران) ناکثین( پیمان شکنان
هر کدامشان با تو بجنگند براى تو در برابر هر یک نفـر از آنـان   ، خواهى جنگید
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بـه رسـول   : مى فرمایـد   شفاعت صد هزار نفر از شیعیانت خواهد بود على
  پیمان شکنان کیستند؟ اى رسول خدا  :عرض کردم خدا 

طلحه و زبیر به زودى در حجاز با تو بیعـت مـى کننـد و در    : حضرت فرمود
وقتى چنین کردند با آنها نبرد کن که در جنگ بـا آنـان   ، عراق پیمان مى شکنند

  . پاکى و طهارتى براى اهل زمین است
  ستمگران کیستند؟ یا رسول اهللا : ه عرض کردآنگا

  معاویه و یارانش: حضرت فرمود
  از دین بیرون رفتگان کیستند؟ :سپس گفتم

یاران ذوالثدیه و آنان از دین همچون تیر از کمان بیرون مـى  : حضرت فرمود
ن اسـت و  آنان را بکش که در کشتن آنان فرج و گشایش براى اهل زمـی ، روند

و اندوخته اى بـراى تـو    ؛عذابى شتابان بر آنان از براى دین بیرون رفتگان است
  )340(. در نزد خداى عزیز و چلیل در روز رستخیز است

  از سنگ آب جوشید -285
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بى آب ماند و بـه   در یکى از جنگها رسول خدا : مى فرماید  على
نزد آن صخره سنگ برو و بگـو مـن فرسـتاده رسـول خـدا      ، اى على :من گفت
سوگند به خدائى که او را : مى فرماید  هستم براى من آب روان على 

ائـده هـاى   به نبوت گرامى داشت وقتى پیغلم را به آن سنگ رساندم در سنگ ز
وقتى این را مشـاهده  ، مثل پستان گاو پیدا شد و از هر پستان آب جارى گردید

  . شتافتم و به او خبر دادم کردم به خدمت پیامبر 
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و مردم نیز آمدند و ، اى على برو و از آن آب بردار: فرمود رسول خدا 
خود را پر کردند و چهارپایانشان را آب دادنـد و خـود از   مشکها و آفتابه هاى 

  )341(. آن نوشیدند و وضو ساختند

  وحى الهى بریده شد -286
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وفات یافت کار غسل او  چون رسول خدا : عبداهللا بن عباس مى گوید
به همراه ، بدست گرفت و عباس و پسرش  ین على بن ابیطالبمؤمنرا امیرال

، فراغت یافـت  از غسل پیامبر   چون على، فضل با آن حضرت بودند
، پدر و مادرم فـدایت  :کنار زد و گفت کفن را از چهره مبارك رسول خدا 

با مرگ تو چیزى از مـا بریـده شـد کـه بـا      ، گفتىپاکیزه زیستى و پاکیزه بدرود 
و آن نبوت و اخبار آسمانى و وحـى  ، مرگ هیچ یک از انبیاء گذشته بریده نشد

پدر و مادرم فدایت ما را به نزد خدایت یادآور و ما را وجهه همـت  ... الهى است
خود دار سپس خود را به روى بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسید و 

  )342(کشید  به رویشکفنش را 

   صدیق اکبر نزد پیامبر -287
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
قبل از آنکه مسـلمان شـود روزى بـه     ؛عبداهللا بن سالم: کعب الحبر مى گوید

اى رسـول  : شرفیاب شد و به آن حضرت عرض کـرد  حضور رسول خدا 
  در میان شما چه نام دارد؟  على بن ابیطالب خدا 

 على بـن ابیطالـب در نـزد مـا صـدیق اکبـر      : به او فرمود پیامبر اسالم 
  . نام دارد) بزرگ و راستگو(
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گواهى مـى دهـم کـه معبـودى جـز اهللا نیسـت و محمـد        : عبداهللا عرض کرد
هللا صلى سلم وآله عليه ا   ... و، رسول خداست و

  پیامبر رحمت است و على همانا من در تورات یافته ام که محمد 
  )343(. بر پا دارنده حجت دلیل خداست

  تو حزب خدائى -288
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روایـت    ین علـى مؤمناز امیرال از پدران بزرگوارش و  حضرت رضا
  :به من فرمود روزى رسول خدا : کرده که فرمود

صبر را پیشـه  ، این دین با تو شروع شده و بدست تو پایان مى پذیرد !یا على
شما حزب خدائید و دشمنانتان ، سازید که سرانجام امور از آن پرهیزکاران است

و واى بر آنکـس کـه   ، خوشا به حال آنکس که از شما فرمان برد، حزب شیطان
شما حجت و دلیل خدا بر آفریدگانش و دسـتاویز محکـم   ، شما را نافرمانى کند

پس هر کس به آن دستاویز چنگ زند هدایت یافتـه و آن کـس کـه آن    . خدائید
ى ریسمان را رها سازد گمراه گردد من از خداوند بهشت را برایتان درخواست م

  )344(... کنم

  قلب با ایمان -289
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـن از میـان   ! اى رسول خـدا  :گفت روزى میمونه همسر پیامبر اسالم 
را دوسـت    تنها تعداد کمى را مى شناسم که على بـن ابیطالـب  ! اصحاب تو

تـو از  . زیاد هسـتند ) در حقیقت( ؛ینمؤمنکم  همان جمع: حضرت فرمود، بدارند
  ؟اینها کدامشان را مى شناسى
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اباذر و مقداد و سلمان را مى شناسم و شما مى دانى که من نیـز   :میمونه گفت
نسبت   و دلسوزى على بن ابیطالب، را به خاطر محبت شما به او  على

  . دوست دارم، به شما
  )345(. تو قلبت را خداوند به ایمان آزموده است. راست گفتى: حضرت فرمود

  پاك و پاکیزه و معصوم -290
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى بـا حسـنین   : روایت کـرده کـه فرمـود     ینمؤمنابن بابویه از امیرال
ام سلمه همسـر پیـامبر   ، در حجره حضور پیغمبر اکرم  و فاطمه  
وارد شدیم جبرئیل آمد و آیه انما یرید اهللا لیـذهب عـنکم الـرجس اهـل      

این آیه در   اى على: البیت و یطهرکم تطهیرا را نازل نمود آن حضرت فرمود
نازل شده   و ائمه از فرزندان حسین و حسنین  شاءن تو و فاطمه 

ائمه بعد از شـما چنـد    :عرض کردم به رسول خدا : مى فرماید  على
که اولى آنها تو هستى و بعد از تو حسـن  ، دوازده نفر: نفر هستند حضرت فرمود

و على فرزند حسین و یک بیک اسامى ایشان را بیـان نمـود تـا     و حسین 
اسامى تمام شما بر ساق عرش نوشته شده در شب : و فرمود  حضرت حجۀ

اینها نام اوصیاء و ائمه بعد از تو مى باشـند همـه   : معراج پروردگار به من فرمود
  )346(. ایشان پاك و پاکیزه و معصوم هستند و دشمنان آنها ملعونند

  شمشیر از پى حق مى زنم -291
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، با عمـرو بـن عبـدود در جنـگ خنـدق       بعد از جنگ على بن ابیطالب
آورنـد آنگـاه    سر عمرو بـن عبـدود را جلـو پیـامبر       حضرت على

جمع شـدند و دسـت و صـورت آن حضـرت را       مسلمانان در اطراف على
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چرا   یا على: عرض کرد  بوسیدند عمر بن خطاب جلو رفت و به على
کسـى در بـین    ؛زره عمرو بن عبدود را از تنش به عنوان غنیمت بیرون نیاوردى

  . اعراب چنین زره ى مانند آن ندارد
در آنوقت بود کـه  ، تم هتک حرمت او بشودنخواس: فرمود  حضرت على

اگر تمام اعمال مسلمانان تا  !بشارت باد بر تو اى على: فرمود پیغمبر اکرم 
روز قیامت با عمل تو مقایسه شود عمل تو بر تمام آن اعمال برتـرى و فضـیلت   

خـواهرش   دارد؛ آنگاه وقتى که خبر قتل عمرو بن عبدود بـه خـواهرش رسـید   
: سئوال کرد چه کسى جراءت کرد آن دالور نامى عرب را به قتل برساند؟ گفتند

  .   على بن ابیطالب
مـن بـر او گریـه و    . جواب داد چون مرگش به دست انسان کریمى واقع شد

  )347(. زارى نمى کنم

   صلوات بر پیامبر -292
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

در اصول کافى در ذیل آیه شریفه ان اهللا و مالئکته یصلون على النبى از ابـن  
عـرض کـردم یـابن      حضور حضرت باقر :مریم انصار روایت کرده که گفت

ه چگون صلوات بر پیغمبر اکرم  ؛صلوات بر پیغمبر اکرم صلى اهللا ؛رسول اهللا
بـدن مقـدس پیغمبـر اکـرم       ینمـؤمن وقتـى کـه امیرال  : بود حضرت فرمـود 

را غسل داد و کفن نموده ده نفر از اصـحاب وارد شـده و پیرامـون بـدن      
ود در وسط آنها ایستاده ب  ینمؤمندوره زده و امیرال مطهر پیغمبر اکرم 

ان اهللا و مالئکته یصلون على النبى یا ایهاالذین امنوا صلوا علیه و سلموا  :و گفت
  )348(. تسلیما آنگاه تمام حاضرین این آیه را تالوت کردند
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  !!شما مظلومید -293
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

: فرمـود   امـام صـادق   :ابن بابویه از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت
به حضور پیـامبر    و امام حسین  و امام حسن  ینمؤمنروزى امیرال

بـه  : رسیدند آن حضرت با حال تاءثر؛ نظرى به آنها نموده و فرمـود  اکرم 
ـ   حضـورش . خدا سوگند شما بعد از من ستضعفون مى باشـید  د اى عـرض کردن

  ؟مراد و مقصود از مستضعفون چیست، موالى من
آن بود که آنها ائمه و  مقصود پیغمبر اکرم : مى فرماید  امام صادق

سپس آیه و نرید ان نمن على الذین استضـعفوا  . پیشوا و امام همه خالیق هستند
مضمون این آیه تا روز قیامت در  مفهوم و: را تالوت کرده و فرمود... فى االرض

  . )349(خاندان رسالت جارى است 

  جان من است  على -294
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـراى یکـى از     لشکرى را به فرماندهى حضرت على پیغمبر اکرم 
 ینمـؤمن در موقع تقسیم غنائم امیرالپس از پیروزى در جنگ و ، غزوات فرستاد
قصد داشت کنیزى را با سهى از غنـائمى کـه نصـیب حضـرتش مـى شـد        

  . خریدارى نماید
حاطب بن ابى بلتعه و بریده اسلمى حیله کردند و قیمت کنیز را زیاد کردند و 

آمدنـد و   در موقع برگشت به مدینه آن دو نفر به حضـور پیغمبـر اسـالم    
: عـرض کردنـد   کردند و به پیـامبر    شروع به سعایت و بدگوئى على

کنیزى را خریدارى کرد و قیمت او را از غنـایم مسـلمانان پرداخـت      على
  . کرده است
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مبارکش تغییر کـرد و   سخت خشمناك شد و رنگ چهره پیغمبر اسالم 
چگونه رسول خدا را اذیت مى  !اى بریده: آنگاه فرمود، اعضاء بدنش بلرزه افتاد

کنى و حال آنکه امروز شنیدى آیه ان الذین یوذون اهللا و رسوله آنگاه حضرت تا 
  :آخر آیه را قرائت فرمود

حضـرت   من قصد آزار شما را نداشتم یا رسـول اهللا  : بریده عرض کرد
مگر نمى دانى ، را داشتى و على نفس من است  تو قصد آزار على: فرمودند

و على از من است و هر که على را بیازارد مرا آزرده و هر کـه مـرا   ، من از على
بیازارد خدا را اذیت نموده و بر خدا حـتم اسـت کـه آزار کننـده را بـه عـذاب       

  . ذب بدارددردناکى در آتش جهنم مع
تو بهتر میدانى یا خداوند؛ تو بهتر مـى دانـى یـا خواننـدگان لـوح       !اى بریده

تـو بهتـر مـى دانـى یـا فرشـتگان        ؛محفوظ؛ تو بهتر مى دانى یا فرشتگان ارحام
  .   محافظ على

: فرمـود  همه اینها از من بهتر مى دانند؛ آنگاه پیـامبر  : بریده عرض کرد
را تخطئه و سعایت مى نمـایى او را سـرزنش مـى کنـى و در       چگونه على

کارهایش ایراد مى گیرى این جبرئیل است که مزا خبر داده که فرشتگان حـافظ  
هرگز از مان کودکى تاکنون گناهى را بر او ننوشته اند و این فرشتگان   على

از شکم مادر متولد   دهند پیش از آنکه علىارحام مى باشند که گواهى مى 
شود و بعد از آن هرگز مرتکب لغزش و گناهى نشده و این قرائت کنندگان لـوح  
محفوظ هستند که در شب معراج به من خبر دادند که در لـوح محفـوظ نوشـته    

  . معصوم است  شده که على
، فرموده متعرض او نشـود   بر خالف آنچه خداوند درباره على !اى بریده
و بزرگ نیکوکاران و یکتـا سـوار مسـلمین و پیشـرو     ، ینمؤمنامیرال ؛همانا على
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بهشت و دوزخ اسـت هـیچ یـک از مسـلمانان حـق      . سفیدرویان و تقسیم کننده
در   علـى  قـدر و منزلـت  ، ندارند و نباید درباره او مکر و حیله بکـار برنـد  

پیشگاه خداوند باالتر از قدر و منزلت تمامى مسلمانان است آیا مى خواهى کـه  
ین مـؤمن ترا خبر دهم مطلبى را تا موجب روشنى دیده و قوت قلب تـو و تمـام   

، در روز قیامت در مقام سـنجش اعمـال  : بلى حضرت فرمود: عرض کرد!! شود
ان گناهان آنها مـى شـود از آنهـا مـى     سیئات اعمال عده اى باعث سنگینى میز

حسنات اعمال شما کجاست آنهـا در کمـال شـرمندگى عرضـه مـى       پرسند پس
خطاب مى رسد اگر شما براى خود حسناتى قائـل  . دارند که ما حسناتى نداریم

ما حسنات اعمال شما را مى شناسیم آنگاه به باد امـر مـى شـود رقعـه     ، نیستید
آنگاه چنان برترى بر گناهان آنهـا  ، آنها بگذاردکوچکى آورد و در کفه حسنات 

حاصل مى شود که فاصله میزان آنها در بدى و خوبى به اندازه فاصـله زمـین و   
آسمان مى شود آنگه به آنها گفته مى شود دست پدر و مادر و برادر و خواهر و 
خاصان خود را گرفتـه و داخـل بهشـت شـوید اهـل محشـر فریـاد برآوردنـد         

ا سیئات و بدیهاى این جمع را مى دانستیم ولـى حسـنات و خـوبى    پروردگارا م
بودنـد چـون     خطاب مى رسید اینها دوستداران على، هاى آنها را نفهمیدیم

را دوست داشتند مـا هـم ایشـان را بدوسـتى خـود پـذیرفتیم و         آنها على
دیم و سـیئات آنهـا را بـه    گناهان ایشـان را بخشـی    بدوستى و محبت على

  )350(. حسنات تبدیل کردیم و بهشت را به آنها واجب کردیم

  رجوع کن  به على -295
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بر مسروق بن اجدع وارد شدم او میهمانى داشت : ابو اسحاق سبیعى مى گوید
من در  :ن بودند آن میهمان گفتکه آنرا نشناختم و هر دو آنها مشغول غذا خورد
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دختـر حیـى بـن اخطـب      )351(بودم کـه صـفیه    جنگ حنین با رسول خدا 
اى رسول خدا من چون دیگر زنان شـما  : آمد و عرض کرد حضور پیامبر 

بنابراین پـس از  ) و من کسى را ندارم( نیستم پدر و برادر و عموى مرا کشته اید
  ؟وفات شما من به چه کسى رجوع کنم

 و بـا دسـت خـود بـه علـى بـن ابیطالـب        -به این شـخص  : حضرت فرمود
  )352(. اشاره نمود 

  است  امام مبین على -296
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
چون آیه و کل شـیئى  : رمودروایت کرده که ف  ابن بابویه از حضرت باقر

ابوبکر و عمر بن خطـاب خـدمت پیـامبر اکـرم     ، احصیناه فى امام مبین نازل شد
آیا منظور از امام مبین تـورات   یا رسول اهللا : کردند آمدند و عرض 
: حضرت فرمـود آیا منظور قرآن است : باز پرسیند. خیر: حضرت فرمود!! ؟است

وارد جلسـه شـد پیـامبر اسـالم       ینمؤمنخیر در همین موقع حضرت امیرال
 علـى : آن امام مبین که خداوند همه چیز را در آن بیـان فرمـود  : فرمودند 
است که پروردگار علم هر چیزى را در وجود برادر و وصى و خلیفـه بعـد    
  )353(. به ودیعه نهاده است  على ؛از من

  پرسش قیامت -297
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

: فرمـود  روزى جد بزرگوارم رسول اکرم : مى فرماید  امام حسین
حضـرت  ، ابوبکر به منزله گوش و عمر در حکم چشم و عثمان مانند قلب اسـت 

فـرداى آن روز وارد شـدم و    مى فرماید بر پیغمبر اکـرم    حسین امام
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 نیز حضور داشت پس از عـرض ادب از رسـول خـدا      ینمؤمنامیرال
  کردم مقصود شما از فرمایش دیروزتان راجع به آن اشخاص چه بود؟ سئوال

و  اینها اشاره به ابوبکر و عمر و عثمان بود که در حکم گوش :حضرت فرمود
زود : چشم و قلب مى باشند آنگاه روى مبارك خود را به پـدرم کـرد و فرمـود   

  ینمـؤمن است که از آن گوش و چشم و قلب از والیـت ایـن وصـیم امیرال   
  :و آنگاه این آیه را قرائت فرمود، کنند سئوال

  و الفواید کل اولئک عنه مسئوال ان السمع و البصر
به عزت و جالل پروردگار قسم که روز قیامت تمام امـت مـرا   : سپس فرمود

  )354(مى نمایند  سئوال  ینمؤمننگاه مى دارند و از آنها درباره والیت امیرال

    مالقات على -298
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى : روایـت کـرده کـه فرمـود      ین علىمؤمنعباس از امیرالمحمد بن 
یا على میان کسانى که تو را دوست دارنـد و  : به من فرمودند پیغمبر اکرم 

دیدگانش روشن شود فاصله اى جز مرگ وجود ندارد ، میان آنچه که از دیدنش
آنگـاه  ... خواهنـد رسـید  ) دیـدن تـو  ( امو همین که مرگ آنها فرا رسد به آن مق

: یا على دشمنانت از درون آتش دوزخ فریاد و ناله مى کنند و مى گویند: فرمود
پروردگارا ما را از این آتش دوزخ نجات بخش تـا بـه جبـران گذشـته اعمـال      

  )355(. شایسته به جا آورده و على و فرزندانش را دوست بداریم

    در دست على  وصیت رسول خدا -299
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه  : روایت کرده کـه فرمـود    در اصول کافى از حضرت موسى بن جعفر
 ینمـؤمن امیـر ال  پدر بزرگوارم عرض کردم آیا نویسنده وصیت نامه پیامبر 



239 

 

آن را مـى نوشـت و     امال مى فرمود و على سول خدا بود که ر 
کـرد و سـر    تأملجبرئیل و فرشتگان مقرب نیز شاهد بر آن بودند؟ پدرم اندکى 

، آرى چنـین اسـت اى اباالحسـن   : مبارك را بزیر انداخت و پـس از آن فرمـود  
کتـاب   ولى وصـیت نامـه پیغمبـر اکـرم     ، فرشتگان شاهد بر وصیت بودند

مسجل و نامه نوشته شده اى بود که جبرئیل با خیل فرشتگان مقرب براى پیامبر 
اى رسول خدا جز وصـى و بـرادرت   : آورده بودند و عرض کردند اسالم 
ون بفرست تا آنکه وصیت نامـه  هر کسى که در محضر شما هستند بیر  على

بیـرون    همه را غیر از علـى  رسول خدا ، دریافت نماید  را على
خداوند سالم تو را مى رساند و مـى  ! اى رسول خدا :فرستاد آنگه جبرئیل گفت

بـا شـما   عهد من است و شرایطى اسـت کـه   ، این مکتوب و وصیت نامه: فرماید
که گواه خود من بـر صـحت   ، نموده ام و خودم و فرشتگان مقرب گواه آن است

  . این عهدنامه کافى است
از شنیدن پیام جبرئیل لرزیـد   پیغمبر اکرم : فرمود  حضرت صادق

تصدیق مى کنم کـه ایـن   ، پروردگار سالم باد اى جبرئیل بر ذات اقدس :و گفت
آنرا از جبرئیل گرفته و به  وصیت نامه پروردگار به من رسید آنگاه پیامبر 

این مکتوب را حرف به حرف و کلمه به کلمـه   !یا على: داده و فرمود  على
قرائت کن این عهدنامه پروردگار با من است و اینک امانت خدا را بدست تو مى 

م عليه سپارم على ال مـن هـم شـهادت مـى     ، پدر و مادرم فدایت: عرض کرد الس
این وصیت نام و پیمان خدا را به من رسـاندى   دهم که تو اى رسول خدا 

من هـم   :جبرئیل گفت. و تمام اعضا و جوارح من مصدق و موید این امر هستند
وصـیت نامـه    !یا على: فرمود براى هر دو نفر شما گواهى مى دهم پیغمبر 

مرا گرفتى و از مضمونش آگاه شدى در پیشگاه خدا و در حضـور مـن ضـامن    
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اجراى آن شدى باید قول بـدهى کـه بـه آنچـه در ایـن نامـه اسـت وفـا کنـى          
اى رسول خدا من متعهد مـى شـوم کـه بـر ایـن      : عرض کرد  ینمؤمنامیرال

ادار باشم و از خداوند یارى مى طلبم که مرا مؤ فق بدارد بر طبق آن عهدنامه وف
  ... عمل کرده و حق آن را ادا کنم

را طلبیدند و مضـمون وصـیت    و حسنین  فاطمه  بعد پیامبر 
ایشان ابالغ و امر بصبر  فرموده بود را به  ینمؤمننامه و سفارشى که به امیرال

، و شکیبائى نمودند آنها نیز قبولى و اطاعت خود را اعالم کردند و عرض کردنـد 
آنچه خداوند مقرر داشته و اراده مى فرماید مورد قبول و رضاى ما است آنگـاه  

  . نمود  وصیت نامه را مهر کرده و تسلیم على پیامبر 

  اصحاب شیطان و نقضه شیطان -300
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه پیغمبـر   : در کافى از زید شحام روایت کرده وقتى پروردگـار امـر فرمـود   
بـه خالفـت و امامـت آن حضـرت در روز غـدیر        ینمؤمنکه امیرال 

را   را در روز غدیر علـى   وقتى على منصوب کند و پیامبر خدا 
هر آن کس را که من آقـا  : بر روى دست بلند کرد و به مردم معرف کرد و فرمود

شیاطین به نزد شـیطان بـزرگ   ، على نیز موال و آقاى اوست، و موالى او هستم
ریـاد مـى   خود رفتند در حالى که خاك بر سر و صورت خود مـى ریختنـد و ف  

: این چه حالتى است که شما را در آن مى بینم گفتنـد  :زدند؛ شیطان به آنها گفت
از مردم عهد و پیمان گرفت کـه بـر امامـت و     مگر نمى بینى پیغمبر خاتم 

عهد  پاى بند باشند ما گمان نمى کنیم هیچ انسانى بتواند نقض  خالفت على
چنین نیسـت  ، شیطان به آنها گفت، را بکند و پیمان را بشکند رسول خدا 
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کسانى هستند که نقض عهد  که شما تصور کرده اید در اطراف رسول خدا 
  )356(... مى کنند و بدانید هرگز وعده من به شما در این موضوع تخلف ندارد

    یازات علىامت -301
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در آنهـا    خدا سه امتیاز به مـن داده کـه علـى   : فرمود پیامبر خدا 
  . شریک است و سه امتیاز به على داده که من در آنها شرکت ندارم

  ؟در چیست  سه امتیاز مشترك شما و على: پرسیدند
دیگرى حـوض  ، علمدار آن است  یکى پرچم حمد است که على: فرمود

ساقى آن است سوم اختیار بهشـت و دوزخ اسـت کـه      کوثر است که على
  . قسمت کننده آنها است  على

و زنـى چـون   ، پدر زنى چـون مـن دارد  :   اما سه امتیاز مخصوص على
که من هـیچ یـک از آنهـا را     و فرزندانى چون حسن و حسین  فاطمه 
  )357(. ندارم

  ؟چه کسى ولى ماست -302
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سوال کن که چه کسى  از پیغمبر  :انس بن مالک به سلمان فارسى گفت
 سـئوال ایـن موضـوع را    سلمان نیز از پیـامبر   ؟وصى شماست جانشین و

چه کسـى بـود؟ سـلمان      اى سلمان وصى موسى: فرمود پیامبر ، کرد
ادا کننده دین ، همانا وصى من وارث من: آنگاه فرمود. یوشع بن نون: جواب داد

  . است  مور من على بن ابیطالبمن و انجام دهنده ا
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    طرح پیش ساخته براى مخالفت با على -303
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

علیرغم اینکه بیعت مردم با ابوبکر در سقیفه را بعضى ها امرى تصـادفى مـى   
پنداشتند مدارك و قرائنى در دست است که نشـان دهنـده آن اسـت کـه طـرح      

در ضمن سـفر حجـۀ الـوداع در     مقدماتى این طرح در زمان رسول اکرم 
رنامه ریزى شده بود آنها پـس  مکه معظمه توسط چند نفر در برگشت به مدینه ب

از بازگشت به مدینه به خانه ابوبکر رفته و صحیفه و عهدنامـه اى را کـه نوشـته    
چنین نقل مـى کنـد    )358(شده بود را امضاء مى کنند حذیفه از اسماء بنت عمیس 

که عده اى از مخالفان در منزل ابوبکر گرد آمدند و قراردادى را جملگى امضـاء  
کـه پـس از درگذشـت     )359(ده آن قرارداد سعد بـن عـاص بـود    کردند که نویسن

بـه مخالفـت برخیزنـد سـپس       با حضرت على حضرت رسول اکرم 
به هنگام مالقات با ابوبکر از آن به صحیفه ملعونه اشاره مـى   رسول خدا 

عمـر بـن    -2ابـوبکر   -1کردنـد عبارتنـد از    نمایند که آن چند نفرى که امضاء
سعید بـن   -6 ؛غالم ابى حذیفه، سالم -5 ؛مفاذ بن جبل -4ابوعبید  -3خطاب 
  . ابى عبیدة بن جراح -7عاص 

   برادر رسول خدا -304
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تقریبا پس از گذشت پـنج  ، به مدینه هجرت کرد وقتى که پیامبر اسالم 
  . ماه از طرف خداوند ماءمور شد که مهاجر و انصار را با یکدیگر برادر کند

دو تا دو تـا بـا یکـدیگر    : لذا روزى در جلسه اى عمومى به مسلمانان فرمود
مهاجرین و انصـار   بین سیصد نفر از آنگاه پیامبر اسالم . برادر دینى شوید

پس . شما همه با هم برادرید: پیمان برادرى بست و رو به مسلمانان کرد و فرمود



243 

 

اصحاب  !یا رسول اهللا :با چشمهاى اشکبار گفت  از این پیمان به ناگاه على
خود را با یکدیگر برادر کردید ولى عقـد اخـوت میـان مـن و دیگـرى برقـرار       

  نکردید؟
تـو   ؛انت اخى فى الدنیا و االخرة: کرد و فرمود  رو به على پیامبر 

  . برادر منى در دنیا و آخرت

  براى ازدواج چه چیزى دارى -305
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خواستگارى کـرد پیـامبر    از رسول خدا راجع به فاطمه   وقتى على
  ؟ایا براى این امر چیزى دارى: مسرور و شادمان تبسم نموده و فرمود 
من چیـزى   پدر و مادرم فداى شما یا رسول اهللا : عرض کرد  على

یـا  ( شتر آبکشیک ، را از شما پنهان نمى کنم آنچه دارم یک شمشیر و یک زره
شمشیر براى تو : فرمود نبى اکرم  )360(. است و جز اینها چیزى ندارم) اسب

الزم است زیرا تو مرد جنگ هستى و با آن در راه خدا جهاد مى کنى و شتر نیز 
از لوازم زندگى تست که باید با آن آبکشى نموده و براى اهل و عیال خود کسب 

و در مسافرت ها بارت را بر آن حمل نمائى فقط زره تو مى ماند که روزى کنى 
  ؟مى خواهى ترا بشارتى بدهم !من آنرا به مهر زهراء مى پذیرم یا على

ترا بشارت باد که خـداى  : فرمود، بلى پدر و مادرم فداى شما باد: عرض کرد
نکـه مـن او را در   را در آسمان به تو تزویج نمـود پـیش از ای   تعالى فاطمه 

  )361(زمین به تو تزویج کنم 

  گمراهى آشکار -306
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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بعـد از  ، در روایت بعضى از بزرگان اهل سنت از قبیل حمونین نقل شده است
ابـوبکر و   )362(را جانشینى خود انتخاب کرد   على اینکه پیامبر اسالم 

پرسیدند که آیا والیـت مخصـوص    عمر از جا برخاستند و از رسول خدا 
  ؟است  على

  . مخصوص على و اوصیاء من تا روز قیامت است: حضرت فرمود
  :از اوصیا شما چه کسانى هستند: پرسیدند

 )363(... فى امتـى اخى و وزیرى و وارثى و وصیتى و خلقتى : حضرت فرمودند
الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد و در این هنگام بود کـه   :و در اینجا بود که آیه

خواسـت تـا در مـورد والیـت و      حسان بن ثابت شاعر معروف از پیامبر 
تمام مفسران شیعه و برخى از علمـا اهـل   ... قصیده اى بسراید  امامت على

منظور از الیوم روز عید غدیر خم اسـت  : در کتب و تفاسیر خود نوشته اندسنت 
)364(  

  آنچه مى شنوم تو نیز مى شنوى -307
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در ، نازل شد جبرئیل براى ابالغ اذان بر پیامبر : فرمود  امام صادق
آنگاه جبرئیل ، بود  بر روى زانوى على ارك پیامبر سر مب، این هنگام

هنگامى کـه آن حضـرت از   ، آموخت فصل هاى اذان و اقامه را به پیامبر 
 ؟آیا کلمـات اذان و اقامـه را شـنیدى   : فرمود  آن حالت بیرون آمد به على

  حضـرت علـى   ؟فـرا گرفتـى  : آرى فرمـود : عرض کرد  حضرت على
بـالل  ، ادع لى بـالال نعلمـه یعنـى   : هماندم فرمود پیامبر . آرى: عرض کرد

  . حبشى را نزد من به طلب تا اذان را به او بیاموزم
  )365(. ه را به او یاد دادبالل را طلبید و کلمات اذان و اقام  حضرت على
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  خلیفه خدا -308
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

من و عمر بن خطاب حضور پیـامبر اکـرم    :عمر بن حصین روایت کرده گفت
جلوس کـرده   هم در کنار پیغمبر   ینمؤمننشسته بودیم و امیرال 

این آیه را تالوت نمود امن یجیب المضـطر اذا دعـاه ناگـاه     ود که پیغمبر ب
یـا  : فرمـود  ضجه اى کرد و ناله اى نمود پیغمبـر اکـرم     ینمؤمنامیرال
  ؟چرا با شنیدن این آیه جزع نموده مضطرب شدى !على

اى رسول خدا چگونه جزع نکنم در صورتى که در ایـن آیـه خداونـد     :گفت
پیـامبر  . تصریح مى فرماید کـه شـما را خلیفـه هـاى روى زمـین قـرار دادیـم       

و  مؤمنبه خدا قسم ترا دوست نمى دارد مگر ، جزع نکن !یا على: فرمود 
  )366(. دشمن نمى دارد ترا مگر منافق

  ؟هللا کیستدابۀ ا -309
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وارد  روزى پیغمبـر اکـرم   : روایت کرده فرمود  از حضرت صادق
ریگهاى مسجد را جمع کرده و سر مبارکش را   ینمؤمنمسجد شد دید امیرال

، پاى مبارك خـود حرکـت داد  او را با ، روى ریگها گذارده و بخواب رفته است
عـرض   یکى از اصحاب حضـور پیغمبـر اکـرم    . اى دابۀ اهللا برخیز: فرمود
 ؟آیا جایز است ما فرزندان خود را به این اسم بنامیم اى رسول خدا : کرد

  عمم علـى به خدا قسم این کلمه دابۀ اهللا مختص پسر ، خیر: حضرت فرمود
بـودم    ینمـؤمن روزى حضـور مـوالى امیرال  : اصبغ بن نباته مى گوید. است

کیسـت  : بیـان فرمـود   )367(دابه اى کـه خداونـد در قـرآن     :خدمتش عرض کردم
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همان شخصى است که نان سرکه و زیتون تنـاول مـى کنـد؛ کـه     : حضرت فرمود
  )368(. حال خوردن آنها بودهمقصود حضرت خود آن جناب بوده که در 

    در طوفان نوح  على -310
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نشسته بود یک نفر از جن از آن حضـرت مسـائل    روزى پیغمبر اکرم 
وارد شـد    به حضور پیامبر اسالم  خود را مى پرسید که به ناگاه على

افتـاد و چـون    مشاهده کرد که آن جن رعشه اى بر اندامش پیامبر اسالم 
اى رسول خدا : عرض کرد کوچک شد و به رسول خدا ، گنجشک ضعیفى
  . مرا پناه دهید

از : عرض کـرد  ؟از که مى ترسى و پناه مى خواهى: دفرمو پیغمبر اکرم 
فرمودنـد چـرا از ایـن جـوان مـى       پیغمبر اکـرم  ) ینمؤمنامیرال( این جوان
مـن  ، وقتى که کشتى نوح در روز طوفان و سیل به حرکت در آمد :گفت ؟ترسى

 بتـوانم کشـتى نـوح   رساندم تـا شـاید     خود را به کنار کشتى حضرت نوح
، چنان ضربه اى به من زد، وقتى نزدیک کشتى شدم این جوان، را غرق کنم 

آنگاه دست خود را بیرون آورد و نشان رسول خـدا  ، که یک دست من قطع شد
آرى : حرف آن جن را تصدیق کرد و فرمود آنگاه رسول خدا ، داد 

  )369(. را یارى کرده است  این جوان همانست که نوح نبى

  دستور ساده پوشى -311
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نمایندگان نجران عمدا با لباسهائى پر زرق و برق و زیـور آالت وارد مدینـه   
براى مبارزه منفى را در پیش گرفت به این ترتیب کـه   شدند پیامبر اسالم 

رسـیدند پیـامبر    وقتى نمایندگان با زرق و برق عجیبى به حضور پیـامبر  
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 به آنها اعتنا نکرد و با آنها سـخن نگفـت و بـه پیـروى از پیـامبر       
آنهـا سـه روز در مدینـه متحیـر و سـرگردان      ، با آنها سخن نگفتندمسلمانان نیز 

بودند تا روزى نمایندگان نجران از عثمان و عبدالرحمن که سابقه آشنائى با آنها 
بردند و   آنها نمایندگان را نزد على، داشتند علت این بى اعتنائى را پرسیدند
م عليه على: جریان را به آن حضرت عرض کردند ال : بـه نماینـدگان فرمـود    الس

بروید و این زرق و برقها را از خود دور سازید و به شکل عادى و ساده خدمت 
  آنهـا طبـق فرمـوده علـى    ، برسید که حتما موفق خواهید شد پیامبر 

  )370(رفتار کردند و موفق شدند 

  صفات بهشتیان -312
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

در بهشت اتاقهاى زیـادى اسـت کـه درونـش از     : فرمودند رسول خدا 
برون و برونش از درون پیداست در این اتاقها کسانى از امت من سـاکن هسـتند   
که کالم نیکو مى گویند و اطعام مى کنند و سالم را آشکار مـى سـازند و شـب    

  ینمـؤمن امیرال، همه مردم خوابند بـه نمـاز مـى ایسـتند     هنگام در وقتى که
چه کسانى از امت شما ایـن گونـه انـد؟ رسـول خـدا       !یا رسول اهللا: عرض کرد
یا على نیکویى کالم به این است کـه ده مرتبـه در صـبح و شـب     : فرمود 
واهللا اکبر؛ و اطعام طعام آن اسـت کـه    سبحان اهللا و الحمدهللا و الله اال اهللا: بگوید

و اما نماز در شب هنگام وقتى که مردم همـه  ، انسان خرج خانواده خود را بدهد
خوابند به این است که نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعـت  

پس گویا تمام شب را به عبادت قیام کرده است و امـا آشـکار نمـودن    ، بخوانند
  )371(. است که وقتى به فرد مسلمان مى رسد بخل به سالم نکنندسالم به این 
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   کوکب هدایت بعد از پیامبر -313
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شـبى  : ابن مغازلى شافعى مذهب روایت کرده از ابن عباس که وى مى گویـد 
: فرمودند ه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر در خان اصحاب پیامبر 

امشب در نزدیکى سحر کوکبى از آسمان فرود مى آید پـائین در خانـه هـر کـه     
ولى و جانشین من است همان شب همه اصحاب نخوابیدند  فرود آمد آن شخص

ـ ) عباس عموى رسـول اهللا بـود  ( از همه طماع تر عباس پدرم بود ک سـحر  نزدی
 ناگهان اصحاب دیدند که ستاره اى روشن از آسمان پائین آمد تا در خانه علـى 

دربـاره ابـن    محمد ، البته پس از این واقعه اصحاب گفتند، فرود آمد 
. در ضاللت است و مى خواهد پسر عم خود را ولى خود کنـد   عمش على

)372(  
  از پروردگار  درخواست رسول خدا -314

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بر وزن زبیـر نـام جـایى    ( در میان سرزمین قدید وقتى که رسول خدا 
مـن  ، اى على: فرمود  به على بن ابیطالب، فرود آمد) است در نزدیکى مکه

و از او خواستم . خواسته ام که بین من و تو دوستى برقرار کند و ساخت از خدا
و از او خواست کـه تـو را وصـى و    ، پس افکند، که میان من و تو برادرى افکند

  . و داد، جانشین من قرار دهد
پیمانه اى است نزدیـک یـک   ( بخدا سوگند یک صاع :مردى از آن قوم گفت

ز آن چیزهــایى اســت کــه محمــد از بهتــر ا، خرمــا در مشــکى پوســیده) مــن
  !!پروردگارش خواسته است
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، چرا محمد ملک و سلطنتى درخواست نکرده که او را بر دشمنش یاى دهـد 
خـداى متعـال    پس! یا گنجى که بدان سبب بر فقر و تهیدستى خود چیره گردد؟

  :را فرستاد )373(این آیه 
سینه ات به تنگ مى  یا، گویا پارى از آنچه به تو وحى شده نادیده مى گیرى

چرا گنجى بر او فرود نیامـده یـا فرشـته اى در کنـار او     : آید از اینکه مى گویند
جز این نیست که تو تنها بیم دهنده اى و خداونـد بـه هـر چیـزى      ؟نیامده است
  )374(. وکیل است

  ؟خلیفه خدا در زمین کجاست -315
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آواز دهنـده اى از انـدرون   ، چون روز قیامـت شـود  : فرمود  امام صادق
 پـس حضـرت داود پیـامبر    ؟خلیفه خداوند در زمینش کجاسـت : عرش ندا دهد
منظور ما تو نیستى هـر چنـد کـه    : از جانب خداوند ندا دهند، بر مى خیزد 

  . خلیفه خداوند بوده اى
ین علـى  مؤمنپس امیرال ؟زمینش کجاست خلیفه خداوند در: بار دوم ندا رسد

ایـن  ، اى آفریدگان: از جانب خداوند ندا مى رسد، بر مى خیزد  بن ابیطالب
پـس هـر   ، و حجتش بر بندگان او است، على بن ابیطالب خلیفه خدا در زمین او

 او آویخته امروز نیز به ریسمان او بیـاویزد تـا از  ) والیت( که در دنیا به ریسمان
و به دنبال او به درجات بلند بهشتى راه یابد پس مردمى که ، نور او روشنى گیرد

آویخته بودند برخاسته و بدنبال آن حضرت به   در دنیا به ریسمان امام على
  . بهشت مى روند

هر کس در دنیا دنبال پیشوائى راه  !هان: سپس از جانب خداوند ندا مى رسد
  )375(... راه بیفتد، بدنبال او بهر جا که مى خواهد و او مى رود )امروز نیز( افتاده



250 

 

  خبر شهادت -316
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتـى آیـه اذا جـاء نصـر اهللا و الفـتح بـر پیـامبر        : مى فرماید  امام على
به تحقیق نصرت خداوند و  !اى على: به من فرمود پیامبر ، نازل شد 

پس هر گاه که دیدى مردم دسته دسته در دین خدا وارد مـى  ، فتح او فرا رسیده
شوند به حمد پروردگارت تسبیح کن و از او آمرزش بخواه که خداوند پذیرنـده  

  . توبه است
ین منمـؤ خداوند جهاد را در فتنه اى که پس از من رخ مى دهد بـر   !اى على

واجب نموده چنانکه جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنـان واجـب سـاخته    
  . بود

آن فتنه اى که خداوند جهاد درباره آن ! اى رسول خدا: عرض کرد  على
فتنه گروهى که شهادت بـه ال  : حضرت فرمود ؟بر ما واجب نموده کدام است، را

م مى دهند اما با اینحال مخالف سنت مـن  اله اال اهللا و اینکه من رسول خدا هست
  . و طعنه زننده در دین من هستند

پس به چه جهت با آنـان بجنگـیم در   ! اى رسول خدا: عرض کرد  على
حالى که آنان شهادت به ال اله اال اهللا و رسالت الهى شـما مـى دهنـد؟ حضـرت     

و جـدا  ، رى در دیـن به جهت پدید آوردن مسائل بى سابقه و بدعت گزا: فرمود
  . ، و حالل شمردن آنها در ریختن خون عترت من، شدنشان از فرمان من

از ، شما مرا به شهادت مـژده فرمـودى  ! اى رسول خدا: عرض کرد  على
  . خدا بخواه که براى من در این باره شتاب ورزد

ى پس چگونـه خـواه  ، آرى من به تو مژده شهادت داده بودم: حضرت فرمود
و با دست مبارك اشاره به سـروریش   -بود آن زمان که این از این رنگین شود؟
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، حال که چنـین مـژده اى بمـن داده اى   ! اى رسول خدا :عرض کردم -من نمود
  آرى: حضرت فرمود. دیگر جاى صبر نیست بلکه جاى مژدگانى و سپاس است

تو با امت که ، پس خود را براى خصومت و درگیرى آماده ساز: آنگاه فرمود
بـر  ( راه پیـروزى  اى رسول خدا  :عرض کردم. من مخاصمه خواهى نمود

چون گروهى را دیدى که از هدایت بسـوى  : حضرت فرمود، را به من بنما) آنان
کـه پیـروزى از آن   ( گمراهى رو گردانده اند پس با آنـان بـه مخاصـمه برخیـز    

  . و گمراهى از سوى شیطان است، خدازیرا که هدایت از جانب ، )توست
همانا هدایت پیروى فرمان خداسـت نـه پیـروى از هـواى نفـس و       !اى على
و گویا تو با گروهى روبرو هستى کـه قـرآن را تاءویـل و توجیـه     ، دلخواه خود

نموده و به شبهات چنگ زده و شراب را بنـام آب انگـور و کـم فروشـى را بـا      
  . یشکش حالل مى شمردندزکات و رشوه را بنام هدیه و پ

بنابراین وقتى چنین کنند چگونه اند؟ آیا مرتد و ! اى رسول خدا :عرض کردم
آنـان اهـل   : حضرت فرمـود  ؟بر گشتگان از دین هستند؟ یا اهل فتنه و آزمایش

، فتنه اند متحیر و سرگردان در آن گردش کنند تا عـدل گریبـان گیرشـان شـود    
انب ما یـا از سـوى غیـر مـا؟ حضـرت      عدل از ج! اى رسول خدا :عرض کردم

بدست ما گشوده و بدست مـا پایـان   ) دین را( خداوند، بلکه از جانب ما: فرمود
بخشد و بواسطه ما خداوند میان دلها پس از شرك آورى مهر و دوستى انداخت 

عـرض    علـى ، و بواسطه ما نیز میان دلها پس از فتنه مهر و دوستى انـدازد 
  )376(داى را به آنچه که از فضل خویش به ما ارزانى داشته است سپاس خ: کرد

  خطبه بدون الف -317
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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ــدا     ــول خ ــى از اصــحاب رس ــد جمع ــرده ان ــل ک ــورخین نق ــیارى از م بس
پیرامون این بحث مى کردند که کدامیک از حروف در کلمـات بیشـتر بـه     
مى رود همه متفق شدند بر اینکه حرف الف بیشتر در کلمـات بـه کـار مـى      کار
بپا خاست و با لبداهه خطبه بدون الـف ایـراد     ین علىمؤمنآنگاه امیرال. رود

در ، کلمـه  795نمود که مختصرى از آن از نظرتان مى گذرد این خطبه با حدود 
یقین  -توکل  -اخالص  -لهى قرآن و حمد ا -آن پیرامون مسائلى چون توحید 

پـرده پوشـى    -خالقیـت الهـى   -صفات الهى  -و عذاب الهى  -حکمت الهى  -
مرگ حاالت محتضر و احواالت قبـر و   -تقوا -قیامت و عذاب الهى  -خداوند

البتـه بـه   ، صحبت به میان آمده اسـت ، مالئکه الهى و دعا -رسوائى روز قیامت 
  :کلمه اول را مى آوریم 149صرفا  علت طوالنى بودن خطبه از کل خطبه
و سبغت نعمته و سـبقت رحمتـه غضـبه و    ، حمدت و عظمت من عظمت منته

حمدته حمـد مقـر لربوبیتـه متخضـع     ، تمت کلمته و نفذت مشیئته و بلغت قضیته
یـوم  ، مومل من ربه مغفـرة تنجیـه  ، معترف بتوحیده، لعبودیته متنصل من خطیئته
نستعینه و نستر شده و نستهدیه و نومن بـه و نتوکـل   و ، یشغل عن فصیلته و بنیه

و وحدتـه  ، متـیقن  مـؤمن و شهدت له تشهد مخلص موقن و فردته تفریـد  ، علیه
لیس له شریک فى ملکه و لم یکن له ولى فى صنعه جل عـن  ، توحید عبد مذعن

علم فستر و نظر فخبر و ملک فقهر و عصى ، مشیر و وزیر و عون و معین و نظیر
لم یزل و لن یزول لیس کمثله شى ء و هو قبل کـل شـى ء و   ، کم فعدلفغفر و ح

لیس ، بعد کل شى ء ما رب متفرد بعزته متمکن بقوته متقدس بلعوه متکبر بسموه
قـوى منیـع بصـیر سـمیع     ، یدر که بصر و لیس یحیط به نظر یدر که بصر و لیس

  ... حلیم
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 و نعمتش بـس  حمد و تعظیم مى کنم خدائى را که منتش بس بزرگ :ترجمه
رحمتش بر غضبش پیشى گرفته و کلمـاتش  ) خدائى که( فراوان و سرشار است

اراده اش در همـه چیـز نافـذ و حکمـش     ، به سر حد کمال و تمام رسیده اسـت 
همگان را فراگیر است او را حمد و ستایش مى کنم همانند حمد و ثنـاى کسـى   

ع و خشـوع را دارا  که به خدائى اش اقرار نموده و در بندگى اش کمـال خضـو  
به بیگانگى او معتقد بـوده و آرزومنـد مغفـرت    ، بوده و از خطاهایش بیزار گشته

نجات بخش او است در روزى که انسـان از فرزنـد خـود غافـل و در اندیشـه      
سرانجام خویش مى باشد از او کمک مى طلبیم و در خواست مى کنیم که مـا را  

ه او ایمان مى آوریم و بر او توکل مـى  ارشاد نمود و ره راه راست و رهنمون و ب
شهادت به خداوندى او مى دهم شهادتى خالصانه و از روى یقین و با علم ، کنیم

  . و ایمان او را یکتا مى دانم و چون بنده اى که قلبا اقرار مى کند او را مى ستایم
او در ملک خویش شریک و همتایى ندارد و در آفریدن مخلوقات او را یـار  

او برتر از این است که دارى مشاور و وزیر و یـاور و معـین و   ، رى نیستو یاو
او مى داند ولى پرده پوشى مى کند و مى بینـد و از  . یارى کننده و هم نظیر باشد

او معصیت مى شـود  ، همه چیز آگاه است و مالک و غالب بر همه چیز مى باشد
ر گذشـته و آینـده   د، ولى در مى گذرد و هنگام حکم به عدالت حکم مـى رانـد  

کسى به ماند او نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از همه آنها باقى خواهد بود 
پروردگارى است که در عزت خویش یکتا و باقوت خویش قـوى و بـا برتـرى    
. خویش در نهایت پاکى و با بلند مرتبگى خود در نهایت کبریائى بسر مـى بـرد  

، او قوى و بلند مرتبـه ، اى او را نمى یابد هیچ چشمى او را نمى بیند و هیچ دیده
  )377(... مهربان و بخشنده مى باشد، بینا و شنونده
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  ؟کوثر چیست -318
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به   على بن ابیطالب، نازل شد وقتى که سوره کوثر به پیامبر اسالم 
  ؟اى رسول خدا کوثر چیست: کرد عرض پیامبر 

  عـى ، نهرى است که خداوند به من کرامت نموده اسـت : حضرت فرمود
  . پس آنرا براى ما توصیف کن اى رسول خدا، این نهر گرانقدر است: عرض کرد

عزوجل  -خدا کوثر نهى است که از زیر عرش، آرى اى عى: حضرت فرمود
، و از کره نرم تر است، و از عسل شیرین تر، آبش از شیر سفیدتر، جارى است-

خـاکش مشـک   ، زعفـران  گیـاهش ، سنگریزه هایش زبر جد و یاقوت و مرجان
  . و پایه هایش به زیر عرش خداوند استوار است، خوشبو

: زد و فرمـود   ین علـى مؤمندست به پهلوى امیرال پس رسول خدا 
  )378(. این نهر از آن من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود !على

  و منافق مؤمنمرز بین  -319
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى من و عمر و بن خطاب در حضور رسـول  : عمران بن حصین مى گوید
که رسول ، نیز کنار آن حضرت نشسته بود  نشسته بودیم و على خدا 
آیه را تـا   وقتى پیامبر ... امن یجیب المضطر: این آیه را خواند خدا 

بـه او   مانند گنجشک به خود لرزید پیـامبر    آخر خواند ناگهان على
چرا نگـران نباشـم و حـال    : عرض کرد  على، نگران شدى، چه شد: مودفر

! که ما را خلیفه هاى زمین قرار خواهـد داد : آنکه خداوند در این آیه مى فرماید
ناراحت و نگران مباش که بخدا سوگند تـو را  : فرمود  به على پیامبر 

  )379(و دشمن ندارد مگر منافق  ؤمنمدوست ندارد جز 
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  حالل زادگى -320
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آیا به تـو بشـارت   : فرمود  به على بن ابیطالب روزى رسول خدا 
  ؟آیا تو را مژده ندهم، ندهم

من و تو از  !اى على: فرمودحضرت . چرا یا رسول اهللا: عرض کرد  على
یک سرشت آفریده شدیم و مقدارى از آن سرشت زیاد آمد و شیعیان مـا از آن  

پس چون روز قیامت شود همه مردم بـه نـام مادرانشـان خوانـده     ، آفریده شدند
شوند جز شیعیان تو که به نام پدرانشان خوانده مى شوند آنهم به جهت آن است 

) نسبت آنان به پدران خود حتمى و صحیح اسـت  یعنى( که والدتشان پاك است
)380(  

    همراهان على -321
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، اى على حال تو چگونه است: فرمود  به على روزى رسول خدا 
گاه دوزخ ایسـتاده  آنگاه که صراط را بر روى دوزخ کشیده شود و تو بر لب پرت

این شخص از آن  :عبور کنید و تو به دوزخ گوئى: باشى و به مردم گفته مى شود
که مـن  ( اینان، اى رسول خدا: عرض کرد  من و این شخص از آن تو؟ على

آنان شیعیان تواند و هر کجا کـه  : کیانند؟ حضرت فرمود) براى خود بر مى گیرم
  )381(. باشى با تو خواهند بود

    شبهاى على -322
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هر شب هنگامى که مردم به   در روایت وارد شده است که حضرت على
خوابگاه خود مى رفتند صداى نازنینش بلند مى شد به حـدى کـه مـى شـنیدند     
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مسـجد بودنـد؛ مـى    صداى آن حضرت را تمام اهل مسجد و کسانى که همسایه 
  )382(. تجهزوا رحمکم اهللا فقد نودى فیکم بالرحیل: فرمود
، خدا شما را رحمـت کنـد  ، آماده شوید و اسباب سفر خود را مهیا کنید :یعنى

همانا مرگ نداى الرحیل در میان شما داده و کم کنید توقف خـود را بـر دنیـا و    
زاد و توشـه اى از اعمـال    بیرون روید از دنیا در حالى که با خود داشته باشـید 

اسـت کـه بایـد از آنجاهـا      )383(بدرستى که در جلو شما عقبه هاى کئود ، صالحه
  . عبور کنید و چاره اى نیست از آن

  هدایت گرى مهربان -323
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 شخصى بواسطه جرمى که مرتکب شده بود طبق فرمـان رسـول خـدا    
مهدور الدم شـد و حکـم قتـل او را صـادر کـرده بودنـد آن فـرد بـه حضـرت          

چه کنم تا رسول خـدا   !یا على: متوسل شد و عرض کرد  ین علىمؤمنامیرال
بخدمت آن حضرت مـى  : فرمود  مرا مورد عفو خود قرار دهد؟ على 

  . ت کنروى و این آیه را تالو
آن مرد به حضور رسـول اکـرم    )384(تاهللا لقد آثرك اهللا علینا و ان کنا لخاطئین 

رسید و فورا این آیه را قرائت کرد عادت آن حضرت چنین بود کـه اگـر    
حضرت آیه بعـد را  ، کسى یک آیه از قرآن مجید را در نزد حضرتش مى خواند

ادامه آن را تالوت کردند التثریـب   ا رسول خدا بدنبال آن مى خواندند لذ
علیکم الیوم یغفر اهللا لکم و هو ارحم الراحمین با توجه به معنى این آیه به منزلـه  

  . حکم عفو درباره آن شخص قرار گرفت

  ارادت قلبى -324
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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بیـت    علـى : است مـى گویـد    لىحبه عرنى از اصحاب حضرت ع
قسمت کرد و پانصد درهـم   پانصد درهم بین یارانش، المال بصره را پانصد درهم

و ، کسى که حاضر در جنگ نبـود خـدمت حضـرت رسـید    ، براى خود برداشت
ین من قلبا با شما بودم گر چه شخصا حاضـر در جبهـه   مؤمنیا امیرال: عرض کرد

حضرت آنچه را براى خود برداشته بود بـه او  ، غنیمت چیزى به من بدهنبودم از 
  )385(داد و براى خود حضرت نصیبى از غنیمت نماند 

  آداب مسافرت -325
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـا    کـه علـى  : از پدر بزرگوارش روایت مـى کنـد    حضرت صادق
مسـیحى بـه   ، اى که به کوفه منتهى مى شد هم سفر شـد مردى مسیحى در جاده 

چـون مـرد   ، کوفـه : حضرت فرمود ؟اى بنده خدا قصد کجا دارى :حضرت گفت
مشاهده کرد امـام او را  ، مسیحى براى رفتن به محل خودش از حضرت جدا شد

 :گفـت ، فرمود چرا ؟دنبال مى کند عرضه داشت مگر نمى خواهى به کوفه بروى
این برنامه کـه مـن   : حضرت فرمود ؟رى چرا دنبال من مى آئىاگر قصد کوفه دا

تمـام کـردن حسـن    ، اجرا مى کنم یعنى چند قدم هم سفر خود را بدرقـه کـردن  
راسـتى دسـتور    :مسیحى گفت، ماست معاشرت است و این دستور پیامبر 

مى طلبم کـه  تو را به شهادت : :مرد مسیحى گفت، آرى: فرمود ؟رسول شماست
آنگـاه از راه خـود همـراه حضـرت برگشـت و چـون امـام را        ، من بر دین توام

  )386(. شناخت مسلمان شد

  سنگى از آسمان -326
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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وقتـى کـه پیـامبر اکـرم     : از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند  امام صادق
را در روز عید غدیر خم به امامـت و خالفـت نصـب      حضرت على 

هر که را من موالى اویم على موالى اوسـت ایـن مطلـب در    : فرمودند و گفتند
: نعمان بن حارث فهرى محضر حضرت شرفیاب شد و عرض کرد. شهرها پیچید

شـما   از طرف خدا ما را امر کردى شهادت دهیم که معبـودى جـز اهللا نیسـت و   
فرستاده خدائید و سپس امر کردید ما را به جهاد و حج و روزه و نمـاز و زکـوة   
ما هم همه را قبول کردیم سپس به همین جا بسنده نکردى تا این جوان را نصب 

هر که را که من موالى اویم علیش موالست این از خود شماست  :کردى و گفتى
معبودى جز او نیست این پیام  بخدایى که: حضرت فرمود. یا امر پروردگار است

و امر از جانب اوست و اهللا الذى ال اله اال هو هذا من اهللا پس نعمان بن حـارث  
اگر این حقى است ! پروردگارا :دور مى شد مى گفت در حالیکه از پیامبر 

 بر سر در همین حال سنگى از باال، از نزد تو؛ پس سنگى از آسمان بر من بباران
  )387(. او خورد و جان سپرد

  معرفى امام مبین -327
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ــدا     ــول خ ــزد رس ــا ن ــک روز در مســجد قب ــد ی ــى گوی ــارى م ــوذر غف اب
اى اصـحابم از ایـن   : حضرت در جمعى از اصحابش بود که فرمود، بودیم 

همـه  ، ان و امـام مسـلمانان اسـت   مؤمنکه او امیردر مردى بر شما وارد مى شود 
وارد شـد    اصحاب به آن در نگاه دوختند آنگاه دیدنـد علـى بـن ابیطالـب    

برخاست و به استقبال او رفت و او را در آغـوش کشـید و    سپس پیغمبر 
ایـن  : رد و فرمودرا بوسید و او را نزد خود نشاند سپس به او ک میان دو چشمش



259 

 

على پس از من امام شما است اطاعتش اطاعت من است و نافرمانى او نافرمانى 
  . )388(... من

    فدائى امام حسین  فرزند رسول خدا -328
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابن شهر آشوب از ابن عبـاس روایـت کـرده اسـت کـه روزى رسـول خـدا        
نشسته بود و بر ران چپ حضرت فرزندش ابراهیم نشسته بود و بر پـاى   

پیامبر ، نشسته بود  حضرت سیدالشهداء امام حسین دیگر رسول خدا 
یک بار این را مى بوسید و یک مرتبه او را؛ ناگاه جبرئیـل نـازل شـد و     

که جبرئیل از جانب پروردگار مـن  : فرمود چون جبرئیل رفت رسول خدا 
کـه ایـن   : اى محمد پروردگارت تو را سالم مى رساند و مى فرماید :آمد و گفت

پـس یکـى را   ، ز آنها براى تو نمى مانـد دو تن که بر روى پاى تو هستند یکى ا
  . فداى دیگرى کن و خود تو انتخاب کن که کدامیک از آنها فوت نماید

 رسول خدا به سوى ابراهیم نظر کرد و گریست بعد بسوى سیدالشـهداء علـى  
اگر ابراهیم بمیـرد بغیـر از مـن کسـى     : نگاهى کرد و گریست سپس فرمود 

است و پـدرش   فاطمه   ولى مادر حسین، ودمحزون و ناراحت نمى ش
است که پسر عم من و به منزله خود من و گوشت و خون من است و   على

چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناك و غصه دار مى شوند من نیـز  
بـر نـاراحتى   من انتخاب مى کـنم غـم خـود    ، بر او محزون و ناراحت مى گردم

ابراهیم را فداى حسین کردم و به مرگ فرزندم  !اى جبرئیل: آنگاه فرمود، ایشان
  . پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت!! !رضایت دادم

را مى دیـد او    امام حسین بعد از فوت ابراهیم هر گاه رسول خدا 
  :لبهاى او را مى مکید و مى گفترا به سینه خود مى چسبانید و 
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  )389() اى کسى که ابراهیم را فداى تو کردم، فداى تو شوم( 

  غنیمت خود را به او بخشیدند  هم رزمان على -329
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بجـاى خـود بـر    را   به جنگى رفـت و علـى   روزى پیغمبر اسالم 
به مدینه برگشت نوبت تقسیم  وقتى رسول خدا ، خاندانش خلیفه کرده بود

غنایم را که تقسیم کرد اما بـا اینکـه    نوبت تقسیم غنائم جنگى شد پیامبر 
: مردم گفتند. یمت داددو سهم از غن  در میدان جنگ نبود به على  على

: حضرت فرمود ؟که در مدینه بود دو سهم دادى  به على یا رسول اهللا 
شما ندیدید که در میدان جنگ اسب سوارى از سمت راست بـر   !اى گروه مردم

آن اسب سـوار نـزد مـن آمـد و      مشرکان حمله برد و آنها را شکست داد سپس
اى محمد من نیز سهمى از غنـایم جنـگ دارم امـا آن سـهم را بـه علـى        :گفت

ایـا  ، شما را به خدا و رسـولش سـوگند   !اى گروه مردم. او جبرئیل بود، بخشیدم
شما ندیدید آن اسب سوارى که از سمت چپ به مشرکان حمله بـرد و نـزد مـن    

بـه خـدا    اى محمد سهم غنیمتم را به على دادم او میکائیل بـود  :برگشت و گفت
سـپس همـه   ، غنیمت ندادم اال جز سهم جبرئیل و میکائیـل   سوگند به على

  )390(مردم تکبیر گفتند 

  وصى سید االنبیاء تویى -330
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ن و تو امـام مسـلمانا   !اى على: فرمود  به على روزى رسول خدا 
و پس از من حجت خـدائى بـر همـه    ، ین و قائم الغرالمحجلین هستىمؤمنامیرال
چون مرا بـه آسـمان هفـتم     !اى على، تو سید اوصیاء و وصى سید انبیائى، خلق

، باال مى بردند و از آنجا به سـدرة المنتهـى و از آنجـا بـه حجـب نـور رسـیدم       
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 :گفـتم ! اى محمـد : رمودپروردگارم مرا با مناجات با خود گرامى داشت آنگاه ف
بدرسـتى کـه علـى امـام     : خداوند فرمود ؛لبیک ربى وسعد یک تبارك و تعالیت

هـر کـه او را   ... اولیاء من است و نوریست براى هر که مرا اطاعت کـرده اسـت  
او ، و هر که او را نافرمانى کند مرا نافرمـانى کـرده  ، اطاعت کند مرا اطاعت کرده

  را بدین مژده بده
مقام من به آنجا رسـیده کـه در آن مقـام     !یا رسول اهللا: عرض کرد  على

  على، پروردگارت را شکر کن !آرى اى على: فرمود ذکر شوم پیامبر 
رو بر خاك نهاد و سجده کرد بواسطه این نعمتى که خدا به او اعطاء کرده اسـت  

هللا صلىآنگاه رسول خدا  سلم وآله عليه ا سر بر دار که خدا بـه   !اى على: فرمود و
  . تو بر مالئکه خود مباهات مى کند

  هم رزم جبرئیل و میکائیل -331
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـر    به شهادت رسید فرداى آن روز امام حسـن   وقتى که امام على
  خواند؛ منبر رفت و این خطبه را

اى مردم در این شب بود کـه قـرآن   : سپس از حمد و ستایش خداوند فرمود
خداوند نازل شد و در این شب بود که عیسى بن مریم باال رفت و در این شـب  

  . از دنیا رفت  ینمؤمنبود که یوشع بن نون کشته شد و در این شب امیرال
پیغمبران گذشته پیش از پدرم بـه   به خداوند سوگند که هیچ کدام از اوصیاء و

جبرئیل ، پدرم را به جهاد مى فرستاد وقتى رسول خدا ، بهشت وارد نشوند
هـیچ  ، از سمت راستش به همراه پدرم نبرد مى کرد و میکائیل از سمت چـپ او 

ق از او بجا نمانده جز هفتصد درهم کـه از حقـو  ) طال و نقره( پول زرد و سفیدى
  )391(خود پس انداز کرده بود تا خادمى براى خانواده خود بخرد 
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  نهایت توصیف -332
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تـو   !اى علـى : فرمـود   به علـى بـن ابیطالـب    روزى رسول خدا 
محبـوب دل  ، و بر آورنده وعده هـاى منـى  ، پرچمدار منى، صاحب حوض منى

، تـویى امـین اهللا در زمیـنش   ، امانت دار مواریث پیغمبرانى، وارث علم منى، مین
هر که تو ... توئى چراغ هدایت توئى، توئى رکن ایمان، توئى حجت بر خلق خدا

  . را پیروى کند نجات یافته و هر که از تو تخلف کند هالك مى شود
توئى سرور هر که ، المحجلینتوئى قائد الغر، توئى راه راست، توئى راه روشن

ـ و  مـؤمن من سرور او هستم و من سرور هر  تـو را دوسـت دارد   ، ه هسـتم مؤمن
  ، انسان پاکزاد و دشمن ندارد بد زاد

جـز اینکـه   ، پروردگارم هیچ گاه مرا به آسمان باال نبرد و با من سخن نگفـت 
کن که امام اولیـاء   برسان و به او اعالن  سالم مرا به على! اى محمد: فرمود

  )392(. گوارا باد بر تو اى على این کرامت ها ؛و نور اهل طاعت من است

  امتیاز شیعیان -333
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
نشسته بودم کـه علـى    روزى نزد رسول خدا : سلمان فارسى مى گوید

یا على به تو مـژده  : فرمود  به على رسول خدا ، آمد  بن ابیطالب
جبرئیـل از  : فرمود پیامبر ، چرا یا رسول اهللا: عرض کرد  على ؟ندهم

طرف خداوند به من خیبر مى دهد که به دوستان و شیعیان تو هفت خصلت داده 
  . اند
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روشـنى در   -3آرامـش در هنگـام تـرس     -2در هنگـام مـرگ    راحتى -1
عبور از صراط  -6عدالت به وقت میزان  -5آسودگى به هنگام هراس 4تاریکى 

  )393(... ورود به بهشت قبل از سایر مردم و امتهاى گذشته -7

  راه اداء دین -334
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى از شدت بدهى ام نـزد رسـول خـدا    : فرماید مى  على بن ابیطالب
اى : رفتم و از این جهت با آن حضرت درد و دل کـردم حضـرت فرمـود    

 !اى علـى ) اللهم اغتنى بحاللک عن حرامک و بفضلک عمن سـواك ( :على بگو
بزرگ  صبیر نام( اگر به اندازه کوه صبیر قرض داشته باشى خداوند آن را ادا کند

  . )394() ترین کوه در یمن است

  گل رحمت خداوند -335
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
را   دست على بن ابیطالب روزى رسول خدا : ابن عباس مى گوید

اى گروه انصار و اى گروه بنى هاشم و : گرفت و از منزل خارج شد و مى فرمود
همانا من از گل رحمت بـه  ، من محمدم و فرستاده خدا، رزندان عبدالمطلباى ف

، على و حمـزه و جعفـر  ، خودم ؛همراه چهار کس دیگر از خاندانم آفریده شدیم
اینها روز قیامت با تو سوار مى باشند؟ حضـرت   !یا رسول اهللا :یکى از آنها گفت

جز چهار تن من ، نباشددر آن روز کسى سوار ، مادرت به عزایت بنشیند: فرمود
بـر   من بر براق سوارم و فاطمـه  ، و صالح پیغمبر و فاطمه   و على

بر یکى از ناقـه    و على، ناقه غضباء و صالح پیغمبر بر آن شترى که پى شد
در ، دهاى بهشتى که مهارش از یاقوت است و او میان بهشت و دوزخ مى ایسـت 

عرق هستند آنگاه بادى از طرف عرش خداونـد مـى وزد و    آن روز مردم خیس
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ایـن ملکـى   : فرشتگان مقرب و صدیقان مى گویند، عرق آنها را خشک مى کند
او . اما منادى از طرف عرش ندا مـى دهـد  ، است مقرب یا پیغمبرى است مرسل

  )395(على بن ابیطالب برادر رسول خداست در دنیا و آخرت 

  بود  تنها برنده مسابقه على -336
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یکى از آن دو شـتر   پیامبر ، دو شتر هدیه دادند روزى به پیامبر 
را هدیه و جایزه قرار داد براى کسى که بتواند دو رکعت نمـاز بـه جـاى آورد و    

  . چیزى از دنیا را به خاطر خود در نماز نگذارند و به فکر چیزى از دنیا نیفتد
کـه    بجـز علـى  . در این مسابقه پاسخ مثبت نـداد  کسى به پیامبر 

هر دو شتر را بـه   پاسخ مثبت داد و حاضر شد براى خواندن نماز؛ پیامبر 
  )396(: مرحمت فرمود  على

  هم طراز پیامبر 
 سواره بر اسب خـود از منـزل بیـرون شـد و علـى      روزى رسول خدا 

یا سـوار   !اى اباالحسن: فرمود همراهش پیاده حرکت مى کرد پیامبر  
یا برگرد؛ زیرا خداوند به من دستور داده که چون من سوارم تو نیـز سـواره   ، شو

و اگر تو پیاده باشى من پیاده شوم و چون بنشـینى مـن نیـز    ) پیاده نباشى( باشى
ایمان ندارد کسى ، دى که مرا مبعوث کرده سوگندعلى جان به خداون... نشسته ام

... که منکر تو باشد و به خداوند ایمان و اعتقادى ندارد کسى که کافر به تو باشد
تو آفریده نشدى مگر براى آنکـه خـدا پرسـتیده شـود و      !یا على، بخدا سوگند

  )397(. بوسیله تو معالم دین شناخته شوى
یـک  ، براى کاى به مکه رفت  ین علىمؤمنامیرال: خالدبن ربعى مى گوید

شب دوم همان ، عرب بیابانى را دید که به پرده خانه کعبه چسبیده و دعا مى کند
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شب سوم دید دوباره به رکن ... مرد را دید که به رکن چسبیده و مشغول دعاست
نـزد    علـى  ؛به این اعراب چهار هزار درهم بده! خدایا: چسبیده و مى گوید
اعرابى چهار هزار ، از خدا هر چه خواستى بتو داد !اى اعرابى: او رفت و فرمود
مـن مـى روم مدینـه    ! اى مرد: فرمود  على، خواست  درهم را از على

یک هفته بعد اعرابى وارد مدینه شد و فریاد مى زد ، وقتى رسیدى مدینه مرا بجو
در ایـن میـان     امـام حسـین  ، ببرد  ینمؤمنه خانه امیرالکیست که مرا ب

 اعرابى با امام حسین، من ترا به خانه او مى برم زیرا که من پسر او هستم: فرمود
بـرو بـه پـدرت     :گفت  مرد اعرابى به امام حسین، بر در خانه رسیدند 

پیـام را رسـانید     امام حسین. صاحبش آمد، ىبگو ضمانتى که در مکه کرد
آیا چیزى دارى تـا ایـن مـرد بخـورد     : فرمود به حضرت فاطمه   على

سلمان : لباسش را بر تن کرد و بیرون آمد و فرمود  نه على: حضرت فرمود
ـ : حضـرت بـه او فرمـود   ، سلمان آمد، را نزد من آورید اغى کـه رسـول خـدا    ب
سلمان آن را دوازده هزار درهم فروخـت و  ، برایم کاشته به تجار بفروش 

آنگاه امام اعرابى را حاضر کرد و چهار هزار درهم به او داد سپس چهل درهـم  
این خبر به فقیران مدینـه رسـید همگـى    ، دیگر نیز براى خرج سفر وى به او داد

هم پولها را در مقابـل خـود ریخـت آنگـاه       على، را گرفتند  گرد على
چـون بـه   ، یارانش آنها را بین فقیران تقسیم کردند تا اینکه حتى یک درهم نماند

باغى را که پـدرم بـه تـو     !اى پسر عم :گفت  به على منزل آمد فاطمه 
. رمود آرى به بهتـر از آنچـه در دنیـا و آخـرت اسـت     امام ف ؟داده بود فروختى
  ؟پولش کجا است: پرسید حضرت فاطمه 

مـن و دو پسـرت    :گفـت  به فقرا دادم حضـرت فاطمـه   : حضرت فرمود
  )398(. گرسنه ایم و بى شک تو هم مانند ما گرسنه اى
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  . ستمکار نیست  توبه کنید على -337
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

در ، را بـه یمـن فرسـتاد     علـى  رسول خدا : فرمود  امام باقر
آنجا اسب شخصى از اهل یمن گریخت و با پاى خود به مردى لگـد زد و او را  

آوردند و بر او اقامه   اولیاء مقتول صاحب اسب را گرفتند و نزد على، کشت
، دعوى کردند صاحب اسب گواه آورد که اسبش گریخته و آن مرد را کشته است

اولیاء مقتول از یمن نـزد رسـول   ، خون مرد کشته شده را هدر ساخت  على
 یـا رسـول اهللا  : شکایت کردنـد و گفتنـد    آمدند و از حکم على خدا 
و خون صاحب ما را هدر کـرده اسـت پیـامبر    ، به ما ستم کرد  على 
على ستمکار نیست و براى ستم آفریده نشده و والیت و سرورى ( :فرمود 

بعد از من با على است و حکم او حکم قطعى است و قول او قول صحیح اسـت  
و قول و والیت على را نکند مگر کافر و حکم و قول و والیتش کسى رد حکم 
 درباره علـى  اهل یمن چون این توصیف را از پیامبر ) مؤمنرا نپسندد اال 
رسـول  ، یا رسول اهللا ما به قول و حکم على راضـى شـدیم  : شنیدند گفتند 
  )399(. همین توبه شما است از آنچه که گفتید: فرمود خدا 

  کلید خانه حکمت -338
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در منزل ام ابراهیم و جمعى از اصحابش در حضور  روزى رسول خدا 
وقتى چشم پیامبر ، وارد شد  بودند که به ناگه على بن ابیطالب پیامبر 
نزد شما آمد بهترین مردم بعد از  !اى گروه مردم: افتاد فرمود  به على 
و ، او سرور شما است و اطاعت او واجب است همچون اطاعت شما از مـن ، من

لـى  مـن خانـه حکمـتم و ع    !اى مردم، مثل نافرمانى من، نافرمانى او حرام است
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اى مـردم  ، کلید آن است و به خانه نتوان وارد شد اال به وسـیله کلیـد آن خانـه   
را دشـمن    کسى که گمان دارد مرا دوست دارد ولى علـى ، دروغ مى گوید

  )400(مى دارد 

  است  بهترین عبادت نگاه کردن به چهره على -339
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خبـر دارى   یا رسول اهللا  :آمد و گفت دى خدمت رسول خدا مر
از راه دریا کاالى اندکى به چین برده و زود برگشـته و  ) یعنى شخصى( که فالنى

بهره و سود فراوانى از این راه کسب کرده به حدى که دوستانش به او حسد مـى  
مال دنیا هر چه بیشتر شـود صـاحب مـال بـه     : فرمود ورزند رسول خدا 

مگر آن پـول  ، گرفتارى و بال نزدیک تر مى شود هرگز به پولداران رشک نبرید
  . دارى که در راه خدا مالش را بخشیده باشد

آیا مى خواهید به شما خبر دهم که از آن رفیق سفر کـرده شـما چـه کسـى     
د ولى بهره سودش را بیشتر آورده و هر چه هست براى او در سرمایه کمترى دار

  ؟نزد خدا اندوخته و محفوظ است
به این مرد که بـه سـوى   : فرمود پیامبر  چرا یا رسول اهللا : گفتند

  . شما مى آید بنگرید
نگاه کردیم دیدم مردى از انصار است آنگـاه رسـول خـدا    : آن مرد مى گوید

از همین مرد امروز آنقدر خیر و بندگى خدا باال رفته که اگر بـین  : فرمود 
همه اهل آسمانها و زمین پخش شود کمترین بهـره منـد از آن کسـى اسـت کـه      

  . شود گناهان او آمرزیده و بهشت بر او واجب
  مگر چه کرده است این مرد؟: عرض کردند
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بروید از خود او بپرسید تا بگوید امروز چه عملـى  : فرمود رسول خدا 
بـر تـو   : همه اصحاب به سرعت نزد او رفتند و به او گفتنـد  ؟را انجام داده است

امروز چه کـردى کـه    ؛ه تو مژده دادهب گوارا باد اى مرد آنچه رسول خدا 
  ؟خدا این همه ثواب براى تو نوشته است

 اما تا خیـرى پـیش  ، از خانه ام بیرون آمدم و دنبال کارى رفتم :آن مرد گفت
آمد ترسیدم کارم از دستم برود لذا با خودم گفتم آن کـار را بـا نگـاه کـردن بـه      

من از رسول ، نبال آن کار نرفتمعوض مى کنم و د  صورت على بن ابیطالب
  . عبادتست  شنیدم که نگاه بر روى على خدا 

و چـه  ، آرى به خـدا سـوگند عبـادت اسـت    : فرمود آنگاه رسول خدا 
تو دنبال کسب ! دااى بنده خ: فرمود سپس رسول خدا ، عبادتى از آن بهتر

دینار و درهم براى خانواده ات رفتى تا آن را بدست آوردى اما آن کار از دست 
را انتخاب کردى اما با محبت   نگاه به صورت على، رفت ولى به عوض آن
همانا این کار تو بهتر و برتر از آن که همه دنیا پر از طـالى  ، و اعتقاد به فضل او

  )401(... ، آنها را در راه خدا انفاق کنىسرخ باشد و تو 

  پرچمدارى صحراى محشر -340
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مسلمان را با هم بـرادر سـاخت و بـین آنهـا صـیغه       وقتى رسول خدا 
به من نسبت تو ، تو برادر منى !اى على: فرمود  به على، برادرى جارى کرد

  . جز اینکه بعد از من پیغمبرى نمى آید ؛همچون هارون است نسبت به موسى
که در سـمت راسـت   ، اول کسى که در روز قیامت خوانده شود منم !اى على

عرش مى ایستم و حله سبزى از حلـه هـاى بهشـتى مـى پوشـم و پـس از آن       
و صـف سـمت   پیغمبران الهى را یک به یک دنبال هم فرا مى خوانند و آنها در د
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راست عرش خداوند در زیر سایه آن بایستند و جامه هاى سبز بهشـتى بـر تـن    
  . کنند

به تو خبر مى دهم که امت من اولین امتى اسـت کـه در    !اى على !آگاه باش
قیامت خداوند آنها را محاسبه مى کند و تو را بشارت مى دهم که تو اول کسـى  

به تو مى دهند و تو میان آن سپس پرچم حمد است ، هستى که دعوت مى شوى
دو صف آن را بدوش مى گیرى و آدم و همه مردم در روز قیامت همه در سـایه  

نـوك  ، که درازى و بلند این پرچم برابر با هزار سال راه اسـت ، پرچم من هستند
  .... پرچم از یاقوت سرخ است

این پرچم سه نور دارد یکى در مشرق و دیگرى در مغرب و سومى در وسط 
  . نیا است و سه جمله بر آن پرچم نوشته شده استد

ال الـه اهللا   :سـوم ، الحمـد اهللا رب العـالمین   :دوم، بسم اهللا الرحمن الرحیم :اول
طول هر یک از این جمالت هزار سال مسـافت و پهنـاى ایـن    ، محمد رسول اهللا

تو پرچم را بر مى گیرى و حسـن   !یا على، جمالت هزار سال مسافت مى باشد
آنگاه جامـه سـبزى از جامـه هـاى     ... راست توست و حسین سمت چپسمت 

به تو مژده دهم که تو با من دعوت مـى  ، !على جان... ، بهشتى را بر تن مى کنى
  )402(شوى و با من جامه در تن کنى و با من زنده مى شوى 

  پیامبر تعهد گرفت -341
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـا   چگونـه خـدا   : سوال کرد شخصى از ابو حمراء خادم رسول 
ابوحمراء گفـت اى مـرد آنچـه     ؟رفتار مى کرد را براى من بازگو کن  على

  . دیده ام را مى گویم
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برو و صد تـن از مـردم   ! ءاى ابوحمرا: به من فرمود روزى رسول خدا 
عرب و پنجاه تن از مردم عجم سى تن از جماعت قـبط و بیسـت تـن از مـردم     

ایـن جماعـت را آمـاده کـردم     ، من نیز طبق دستور، حبشه را نزد من حاضر کن
عربها را در صفى ردیف کن بعد از آن به دنبال آن عجم ها و بعـد  : سپس فرمود

  . یستندقطبى ها و بعد حبشى ها در یک صف با
، خداونـد را آغـاز کـرد    برخاست و حمد و ستایش آنگاه رسول خدا 

آیـا شـما اعتـراف کردیـد      اى گروه عرب و عجم و قبط و حبش: سپس فرمود
آنهـا جملگـى    ؟نیست معبودى جز خداى یگانه و محمد بنـده فرسـتاده اوسـت   

، ه بار این مطلب را تکرار کرد آنها هم تاءکید کردنـد س آرى پیامبر : گفتند
  . خدایا تو گواه باش :درباره سوم گفت سپس رسول خدا 

ال اله اال اهللا و انى محمد عبده و ، شما اعتراف کردید: فرمود بعد پیامبر 
  . و ولى امرهم من بعدىین مؤمنرسول و ان على ابن ابیطالب امیرال

پیـامبر  ) را قبـول داریـم    ما رسالت تو و والیت علـى ( آرى: آنها گفتند
  خدایا تو گواه شهادت اینها باش: سه بار به خداوند عرض کرد 

سپس آنرا گرفت و بدست ، برو کاغذ دواتى برایم بیاور !اى على: آنگاه فرمود
م عليه على ال : فرمود ؟عرض کرد چه بنویسم، !بنویس اى على: داد و فرمود الس

قبط و حبشى اعتراف کردند که نیسـت معبـودى جـز    ، عجم، بنویس مردم عرب
ان است و امام بعد مؤمنخدا و محمد بنده و رسول اوست و على بن ابیطالب امیر 

  . سپرد  هر کرد و به علىآن عهد نامه را م سپس رسول خدا  ؛از من
روز عرفـه   :ابـو حمـراء گفـت   ، باز هم برایم بگـو  :آن مرد به ابوحمراء گفت

را به دست خود داشـت سـپس     بیرون آمد و دست على رسول خدا 
مـى  براستى خداى تبارك و تعالى امروز به شما مباهات  !اى گروه مردم: فرمود
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تـو را  : کـرد و فرمـود    سـپس رو بـه علـى   ، اگر همه شما را بیـامرزد ، کند
نزدیک رفـت    نزدیک من بیا على !اى على: بعد فرمود، بیامرزد بالخصوص

هر کس با تو بجنگد با من جنگیده و هـر   !اى على... فرمود سپس پیامبر 
مـرا دشـمن   ، هر که تو را دشـمن دارد  !که با من بجنگد با خدا جنگیده اى على

و خـدا او را بخـت   ، داشته است و هر که مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشـته 
  )403(برگشته کند و به دوزخ ببرد 

  جایگاه صلوات -342
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ

جـان بـه تـو     !اى على: فرمود  یک روز به على على رسول خدا 
تو همیشه مـژده دهنـده   ، پدر و مادرم به فدایت، چرا: عرض کرد ؟مژدهاى بدهم

 علـى ، اخیرا بـه مـن خبـر شـگفت آورى داد    : حضرت فرمود، اى به هر چیزى
  ؟جبرئیل چه خبرى به شما داده است  یا رسول اهللا: عرض کرد 

به من خبر داد که هر کدام از امتم بر من صـلوات بفرسـتند و   : حضرت فرمود
دنبالش بر خاندانم نیز صلوات بفرستد درهاى آسـمان بـرویش گشـوده شـود و     
 فرشته ها هفتاد صلوات بر او فرستند اگر چه گنهکار و خطا کـار باشـد سـپس   

و خـداى متعـال بـه او مـى     ، گناهانش مثل برگهاى درخت در فصل پائیز بریزد
اى : لبیـک عبـدى و سـعد یـک و خداونـد بـه فرشـتگان مـى فرمایـد         : فرماید

شما بر او هفتاد صلوات فرستادید مـن هفتصـد صـلوات بـر او مـى       !فرشتگانم
  )404(. فرستم

    روز شمار عمر على -343
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  
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رسید و از ضـعف حـال خـود     خدمت پیامبر   روزى فاطمه زهرا
چه مقامى در نـزد مـن     تو نمى دانى على: به او فرمود: پیغمبر :سخن گفت

  . دارد
  . سال داشت که کارهاى مرا اداره مى کرد 12
  . رم شمشیر مى زدسال داشت که در براب 16
  سال داشت که پهلوانها را مى کشت 19
  . سال داشت که غمهاى مرا بر طرف کرد 20
مـرد نمـى    50سال داشت که در قلعه خیبر را از جا کنـد در حـالى کـه     22

  . توانستند آن را بردارند
تـا  ، از شادى برافروخت و سرپایش قـرا نداشـت    چهره حضرت فاطمه

. را گـزارش داد  برگشت و به او فرمایش رسول خدا   لىاینکه نزد ع
همه تفضالت خـدا بـر    چه حالى مى داشتى اگر پیامبر : فرمود  على

  )405(. من را برایت بیان مى فرمود
  . )شنیدىیعنى این همه الطاف الهى نیست مختصرى بود که ( 

   پرورانده پیامبر -344
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 وقتى که خبر وفات ابوطالب پدر بزرگوار على بن ابیطالب رسول خدا 
در یتیمى  !اى عمو جان: حاضر شد و فرمود را شنید بر سر جنازه عمویش 

پرستارم بودى و در خردسالى مرا پرورش دادى و در سـالخوردگى مـرا یـارى    
  . خدا تو را از من پاداش نیک دهد، کردى

دستور داد تا پدرش ابوطالب را غسل   به على آنگاه پیامبر اسالم 
  )406(دهد 
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    انمؤمنلقب الهى امیر  -345
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
اینکه برخـى  ، بر باالى منبر شنیدم از رسول خدا : ابن عباس مى گوید

ـ را امیر   از مردم قریش نمى پذیرند على اى : ان نامیـده اسـت فرمـود   مؤمن
 تور داده کـه علـى  و به من دس، به راستى خداوند مرا رسول قرار داد !گروه مردم
... على نیز امیر اوسـت ، هر کس که من پیغمبر او هستم، را بر شما امیر کنم 

خداوند مرا کرده که من به شما بگویم تا او را اطاعت کنید و به دستوراتش عمل 
احدى از شما بر على امیر نیست نه در زمان حیات من و پـس از وفـات   ... کنید
ین نامیده است و مؤمناو را بر شما امیر قرار داده و او را امیر الزیرا خداوند ، من

کسى پیش از او به این نام نامیده نشده است من آنچه را که دستور داشتم درباره 
  )407(... به شما رساندم  على

  مرز بین کفر و ایمان -346
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه   !اى اصـحاب مـن  : به اصحاب خـود فرمـود   یک روز رسول خدا 
و   درستى که خداوند دستور مى دهد شما را به والیت علـى بـن ابیطالـب   

  پـس از مـن بـا علـى    ، پیروى و اطاعت از او چرا که او ولـى شـما اسـت   
راه مـى شـوید بـه    و از او جدا نشوید کـه گمـ  ، مخالفت نکنید که کافر مى شوید

را نشانه میان نفاق و ایمان قرار داده است هر کـس او    راستى خداوند على
براسـتى خداونـد   ، است و هر که دشمن بدارد منافق اسـت  مؤمنرا دوست دارد 

او سـر نگهـدار و    ؛را وصى من و نور بخش شما قرار داده پس از من  على
بـه خداونـد از ظالمـان در حـق علـى      ، بعد من اسـت  گنجینه علم من و خلیفه

  )408(... شکایت مى کنم
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هر کس مى خواهد چون برق جهنده از صـراط بگـذرد و بـى حسـاب وارد     
پس به دوزخ رود هر کـه تـرك والیـت او را    ، بهشت شود باید والیت او بپذیرد

، نیاینـد على باب اهللا است که جز از آن ، به عزت و جالل پروردگار سوگند، کند
پرسـش مـى    و اوست کـه در روز قیامـت از والیـتش   ، و اوست صراط مستقیم

  )409(.... شود
  :و در روایتى دیگر آمده است که

من با حسن بصرى و انس بن مالک به در خانه ام سلمه : ابى مسلم مى گوید
 :حسن به ام سـلمه گفـت  ، انس بر در خانه نشست و ما وارد خانه شدیم، آمدیم

مـن حسـن    :گفـت  ؟ام سلمه پاسخ داد و پرسید تو کیستى!و اى مادرمدرود بر ت
 پرسید براى چه در اینجا آمده اى گفت آمده ام حدیثى از پیغمبـر  ، بصریم

به خدا برایت حدیثى گویم کـه بـا    :ام سلمه گفت، برایم بگوئى  درباره على
شنیدم و با این دو چشمم دیدم و گرنه کـر و   این دو گوشم از رسول خدا 

  . کور شوند و دلم آن را حفظ کرده و گرنه بر آن نهاده شود و الل شوم
هـر بنـده اى کـه خـدا را      !اى علـى : فرمـود   به على رسول خدا 

خدا را مالقات کـرده  ، رستمالقات کند و منکر والیت تو باشد همچو یک بت پ
موالى من   اهللا اکبر گواهى مى دهم که على :آنگاه حسن بصرى گفت، است

  )410(... است مؤمنو موالى هر 

  با خورشید  صحبت على -347
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
هجرت مسـلمانان را لغـو    بعد از فتح مکه پیامبر : ابن عباس مى گوید

بـه هـوازن    سپس با پیـامبر  ، بعد از فتح مکه هجرتى نیست: کرد و فرمود
 !اى علـى : کـرد و فرمـود    رو به علـى  رسیدیم در این هنگام پیامبر 
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وقتى  !على جان، نسبت به خود مالحظه کنبرخیز و کرامت خداى عز و جل را 
به خدا سوگند به احدى جز : ابن عباس مى گوید، آفتاب بر آمد با آن سخن بگو

: اال در آن روز؛ ابن عباس مى گوید رشک نبردم به واسطه فضلش  به على
چـون  ، با آفتاب چطور سـخن مـى گویـد     با خودم گفتم برویم ببینیم على

درود بر تو اى بنده خوب و فرمانبر و  :برخاست و گفت  آفتاب بر آمد على
درود بـر تـو   : کـرد  عرض  آفتاب در پاسخ امام على، اطاعت کننده خداوند
  !!و وصى او و حجت خدا بر خلقش اى برادر رسول خدا 
به سجده افتاد و شـکر خداونـد     علىدر این لحظه : ابن عباس مى گوید

 آمـد و سـر علـى    آنگاه به خداوند سوگند دیدم که رسول خـدا  ، مى کرد
 :را بر گرفت و او را بلند کرد و دست خود را بر صورت على کشید و گفت 

دا بـه وجـود تـو بـه     تو اهل آسمان را از گریه خود گریاندى و خ! حبیبم برخیز
  )411(. مباهات کرد حامالن عرش

  به ابر آسمان  فرمان پیامبر -348
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نشسته بودیم کـه   ما با جمعى در حضور رسول خدا  :گفت :ابن عباس
گوشه چشم خود به آسمان اشاره کـرد و مـا نگـاه کـردیم     با  رسول خدا 

آن را دو بار به سوى خود فـرا خوانـد آن    دیدیم ابرى آمد و رسول خدا 
ایستاد و دست میان ابر کرد و از میان آن  سپس رسول خدا ، ابر آمد پایین

ون آورد و آن ظرف در کـف دسـت حضـرت    جام سپیدى پر از خرماى تازه بیر
، داد  ظرف را به على ابن ابیطالب سپس رسول خدا ، تسبیح مى گفت

، نیز تسبیح مى گفـت   جام در کف دست على، از آن خرما خورد  على
دادى در   یا رسول اهللا از جام تنـاول کـردى و آن را بـه علـى     :مردى گفت
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ال اله اال اهللا خـالق الظلمـات و    :اینجا آن ظرف به اذن خدا به سخن آمد و گفت
اى مردم بدانید من هدیه اى هستم به سوى پیغمبـر از مـن کسـى چیـزى     ، النور

  )412(نخورد اال پیغمبر یا وصى آن 

    ى علىجایگاه معنو -349
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فضائل بـى    خدا براى برادرم على بن ابیطالب: فرمود رسول خدا 
شمارى مقرر کرده هر که یک فضیلت او را ذکر کند خدا گناهان گذشته و آینـده  

محشر آید و هر که یک فضیلت از او  اش را بیامرز گر چه با گناه جن و انس به
بنویسد تا آن نوشته بماند فرشتگان برایش آمرزش جوید و هر که به فضیلتى از 

خدا گناهانى که به گوش کرده بیامرزد و هر که به فضیلتش نگـاه  ، او گوش دهد
  :دفرمو سپس رسول خدا ، خدا گناهانى که با چشم کرده بیامرزد، کند

عبادتست و یادآوریش عبادتست و ایمان بنـده    نگاه به على بن ابیطالب
  )413(. پذیرفته نیست جز به والیت او و برائت از دشمنان او

   محل دعاى پیامبر -350
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـى   و فاطمـه    هر سپیده دم بر در خانـه علـى   پیامبر اسالم 
الحمد اهللا المحسن المجمل المنعم المنفصـل  ( :ایستاد و به خداوند عرض مى کرد

الذى بنعمه تتم الصالحات سمیع سامع به حمد اهللا و نعمتـه و حسـن بـالوه عنـد     
  )... ذ باهللا من مساء النار الصلوةنانعوذ باهللا من النار نعوذ باهللا من صباح النار نعو

حمد مخصوص آن خداى محسن و نیکوئى است که فضیلت بخش به نعمـت  
حمـد خـدا و نعمـت او و    ، سمیع است و سامع، خود اعمال صالحه را تمام کرده

پناه مى برم به خدا از شـام  ، حسن آزمایش او بر ما پناه مى برم به خدا از دوزخ
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همانا خدا خواسته پلیدى را از شما ببرد ، اهل بیت رحمت بر شما باد اى، دوزخ
  )414() اى اهل بیت و به خوبى شما را پاکیزه کند

   گل خوش بوى محمد -351
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بکتـا یدیـه فلمـا    بالورد  حیانى رسول اهللا ( :مى فرماید  امام على
رسـول خـدا    :یعنـى  ؛ادنیته الى انفى قال اما انه سـید ریحـان الجنـۀ بعـد االش    

با دو دستش گلى را به من هدیه کرد هنگـامى کـه آن را بـه بینـى خـود       
سرور گلهـاى بهشـت   ، بعد از گل آس، این گل: نزدیک بردم آن حضرت فرمود

  )415(. )است
است شبیه درخت انار که برگهایش سـبز و خـوش رنـگ و     گل آس درختى

  . گلهایش سفید و خوشبو مى باشد

  فرشته اى از سه جنس -352
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شبى که مرا به معـراج بردنـد جبرئیـل دسـت مـرا      : فرمود رسول خدا 
آنگاه یک دانـه  . گرفت و به بهشت برد و مرا به یکى از مسندهاى بهشت رسانید

اى به من داد و چون آن دانه را دو نیم کردم حوریـه اى از آن بیـرون آمـد کـه     
، درود بر تو یا احمـد  :به من گفت: مژگان چشمش چون پرهاى جلو کرکس بود

 ؟تو کیسـتى ، خداوند تو را مورد لطف قرار دهد :گفتم، اى محمد، ى رسول خداا
پـائین تـنم از   ، من راضیه و مرضیه ام خداوند مرا از سـه جـنس آفریـده    :گفت

مشک است و باالى آن از کافور و میانه ام از عنبر و با آب زندگى خمیر شدم و 
ر عم و وصى و وزیر تـو  و من بودم و آفریده شدم براى پس باش: خداوند فرمود

  . )416(على بن ابیطالب 
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  ممتازترین مرد اسالم -353
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روز از منزل خود  رسول خدا : از قول پدرانش فرمود  امام صادق
ین عبـا را بـه   ا: سپس فرمود، بیرون رفت و عبائى سیاه با دو تیره در تن داشت

آنکه از طرف من ادا مى کند قـرض مـرا و   ، عزیز من، صفیم، من پوشاند دوستم
مسلمان شده و در ایمان از ، انمؤمنوصى و وارث و برادر من است پیش از همه 

و از همه با سخاوت تر است و پس از مـن سـید بشـر اسـت و     ، همه مخلص تر
، نا او على بن ابیطالـب اسـت  سرور رو سفیدان است و امام اهل زمین است هما

از شوق او پیاپى گریست تا ریش مبارکش از اشک چشمش  آنگاه پیامبر 
  . )417(تر شد 

  جدا مشو  از على -354
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى : شنیدم که فرمـود  از رسول خدا : حذیفه بن اسید غفارى مى گوید
کفر با ، است  براستى حجت خدا بعد از من بر شما على بن ابیطالب !حذیفه

، شک در او شک در خداسـت ، شرك به او شرك به خداست، او کفر با خداست
ـ ، و انکار او انکار خداست، و الحاد در او الحاد در خداست ین و او حبل اهللا المت

دوست غلـو  ، دو کس درباره او هالك شدند، است که بریدن او قطع شدنى ندارد
  . کننده و کسى که در حق او کوتاهى کند

که از من جدا مى شوى و بـا او مخالفـت   ، جدا مشو  از على !اى حذیفه
هر کس   و من از على، از من است  على، مکن که مخالفت با من است
مرا به خشم آورده و هر که او را خشنود سازد مرا نیز ، که على را به خشم آورد

  )418(خشنود و واضى کرده است 
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  جوانمرد مطلق -355
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 روزى یک عرب بیابانى نزد رسول خـدا  : مى فرماید  امام صادق
عرب ، آن حضرت در حالى که عباى گلى رنگ در تن داشت او را پذیرفت، آمد

و  ؟آمدى پیش مـن هماننـد جـوانمردان    یا رسول اهللا : بیابانى عرض کرد
  . آرى منم جوانمرد و پسر جوانمرد و برادر جوانمرد: فرمود پیامبر 

خـود جـوانمردى امـا چگونـه      یا رسول اهللا : عرب بیابانى عرض کرد
  است پسر و برادر جوانمرد تو؟

 :نشنیدى قول خداى عز و جـل را کـه مـى فرمایـد    : فرمود رسول اهللا 
کـه او را   :شنیدیم نوجوانى از مخالفت با بتها سـخن مـى گفـت   : گروهى گفتند(

و من پسر ابراهیم هستم و اما برادر جوانمرد هسـتم زیـرا در   ) ابراهیم مى گویند
نیسـت شمشـیرى جـز ذوالفقـار و نیسـت      ، روز احد منادى از آسمان نـدا کـرد  

  )419(برادر من است و من برادر او   و على بن ابیطالب، جوانمردى جز على

  حیله زن یهودى -356
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نزد زنى یهودى بنام عبـده   یهودیان عصر پیامبر : مى فرماید  على
تو میدانى که محمد پشت بنى اسرائیل را شکسـته و یهودیـت را   : آمدند و گفتند

ویران کرده همه اشراف یهود این زهر را آماده کردند و در مقابل اینکـه تـو ایـن    
لوده کنى و به محمد بخورانى مزد شایانى خواهند داد آن گوسفند را با این زهر آ

زن گوسفند را بریان کرد و همه رؤ ساى بنى اسرائیل را به خانه دعـوت کـرد و   
آمد و گفت یا محمد همه یهود را به خانـه خـود دعـوت     نزد رسول خدا 

) علـى ( به همراه من رسول خدا ، کردم و تو هم با یارانت مرا سرافراز کن
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و ابو دجاجه و ابو ایوب و سهل بن حنیـف و جمعـى از مهـاجرین بـه منـزل او      
آمدند و چـون وارد شـدند زن گوسـفند بریـان شـده را خـدمت رسـول خـدا         

یهودیان حاضر در جلسه بینى هاى خود را با چشم بسته بودنـد و  ، آورد 
 رسـول خـدا   ، پا ایستاده بودند و به عصـاهاى خـود تکیـه زده بودنـد    به 

چون پیغمبرى به دین ما آید ما به خود اجازه نشستن : بنشینید آنها گفتند: فرمود
 علـى ، نمى دهیم و بد مى دانیم که نفس هاى ما بـه او برسـد و او را آزار دهـد   

بلکه بینى هاى خود را بـه واسـطه تـرس از    ، روغ گفتندآنها د: مى فرماید 
آوردنـد   نفوذ بخار زهر بسته بودند چون گوسفند را خدمت رسـول خـدا   

یا رسول اهللا صـبر کنیـد مـرا     :دست مسموم آن گوسفند به سخن در آمد و گفت
بـراى چـه   : خواسـت و فرمـود  عبـده را   رسول خدا ، مخور من مسمومم

با خود گفتم اگر او پیغمبر خدا باشد ایـن کـار    :او گفت، مرتکب این عمل شدى
من به او زیانى نخواهد رساند و اگر دروغگو و یا جادوگر باشد قوم خـود را از  

اى رسـول خـدا    :جبرئیل در این هنگـام فـرود آمـد و گفـت    ، او راحت کرده ام
بعد از خواندن  پیامبر ... مت مى رساند مى فرماید بگو بنام خداسال 

، آن دعا و آیه قرآن و به یاران خود هم نیز سفارش کرد تـا آن دعـا را بخواننـد   
  . )420(سپس دستور داد تا حجامت کنند ، همه را بخورید: سپس فرمود
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    دوران خانه نشینى امام على :فصل سوم
  تفسیر قرآن نمى دانم -357

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کردند  سئوالاز ابوبکر راجع به آیه و فاکهته و ابا که در سوره عبس مى باشد 

  ؟که معنى ابا چیست
اگر ، کدام آسان را سایه سرم کنم و کدام زمین مرا در خود گیرد :ابوبکر گفت

من فاکهۀ را مى دانم چیست ولـى ابـا را   ، خدا علمى ندارمبگویم در تفسیر کالم 
  . خدا مى داند

سبحان اهللا آیا نمى دانـد کـه ابـا گیـاه را     : رسید فرمود  این خبر به على
که انعـام کـردم بـه    : گویند که حیوانات از آن منتفع مى شوند خداوند مى فرماید

بدن ها و نفسهاى شما را و تقویـت  آنچه تقویت کند به آن ، شما و حیوانات شما
  )421(کند جسد حیوانات را 

    شرابخوار در دستان على -358
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ولید بن عقبه که برادر مادرى عثمان بود توسط عثمان او را حاکم و اسـتاندار  
در مسـجد جـامع   صبح هنگام با حالت مستى ، کوفه شد ولید بواسطه میگسارى

کوفه آمد و طبق معمول با مردم نماز جماعت گـزارد در اثنـاى نمـاز بنـاى بـد      
مستى نهاد و اشعار عاشقانه خواند و چون به حال خود نبود به جاى دو رکعـت  
چهار رکعت نماز صبح را خواند سپس رو به جماعت پشـت سـر خـود کـرد و     

  !؟م زیادتر هم بخوانمامروز نشاط خوبى دارم اگر بخواهید مى توان :گفت
ولید استفراغ کرد و سپس بیهوش به زمین افتاد جمعى از حاضران کـه نـاظر   
اوضاع بودند انگشتر استاندار مست را از دستش خارج کردند یکى از این چنـد  
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عثمان او را با تازیانـه   :نفر جندب بن زهیر بود که وقتى به عثمان قضیه را گفت
بى اعتنایى عثمان را به حرکت زشـت ولیـد عنـوان    زد آنها پیش عایشه رفتند و 

اجراى : نزد عثمان آمد و فرمود  على. رفتند  آنگاه خدمت على، کردند
حکم الهى را درباره تبهکاران را تعطیل نمودى و افرادى را که شهادت به فسـق  

این کـه عمـر    برادرت ولید دادند کتک زدى و احکام خدا را دگرگون ساختى با
بن خطاب به تو دستور داد که مردان بنى امیه و مخصوصا اوالد ابى معیط را بـر  

  !؟چرا این فاسق را بر سر مردم مسلط کردى !گردن مردم مسلط مکن
بایـد  : اکنون نظر شما چیست و چه باید کرد؟ حضـرت فرمـود  : عثمان پرسید

کارى بـه وى محـول    فورى ولید را از حکومت کوفه معزول نمائى و دیگر هیچ
سپس شهود را احضار کن اگر گواهى آنها از روى گمان و دشـمنى نبـود   ، نکنى

  . باید حد شرابخوار را درباره ولید جارى نمایى
سعید بن عاص را استاندار کوفه کرد؛ ولید وقتى وارد مدینه شد و نزد  ؛عثمان

) محکـومین  به جاى لباس( عثمان رسید عثمان ولید را خواست و لباس فاخرى
به وى پوشانید و با کمال عزت او را در اتاقى نشانید آنگاه اعالم کرد هـر کـس   

  !مى خواهد برود و او را حد بزند
هر کس براى حد زدن او مى رفت ولید او را به یـاد خویشـاوندى خـود بـا     

دست از من بردار و خلیفـه را نسـبت بـه خـود      :خلیفه مى انداخت و مى گفت
  . او هم خوددارى مى نمودو ، خشمگین مساز
سخت خشمگین ، این صحنه سازى خلیفه مسلمین را دید  همین که على

  شد و به تازیانه به دست گرفت و در حالى که فرزند بـزرگش امـام حسـن   
ولید باز همان سخنانى که به دیگران گفته بود . نیز در خدمتش بود وارد اتاق شد

سـاکت  : فرمـود   علـى ، و مرعوب کرده بود را به زبان آورد و آنها را فریب
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بنى اسرائیل چون اجراى حدود الهى را تعطیل نمودند نابود شدند اگر مـن   !باش
 مؤمنهم به خاطر خویشاوندى تو با خلیفه از اجراى حدود الهى صرف نظر کنم 

ست تـا از چنـگ   نیستم ولید که دید حضرت مصمم است که او را حد بزند برخا
او را گرفت به زمین کوبید آنگاه با تازیانـه اى    حضرت فرار کند ولى على

 80که دو شاخه داشت ولید را به زیر ضربات محکم و پى در پى خود گرفت و 
آن هـم در حضـور   ، عثمان که هیچ انتظار به زمین زدن برادرش. تازیانه به او زد

تو حق ندارى که با ولید این طور رفتـار کنـى    !لىیا ع :خود او را نداشت گفت
ولید شراب خورده و مرتکب فسق گردیده و مانع شده که حکم : حضرت فرمود

  . )422(خدا جارى شود او شایسته کیفرى بیش از این است که دیدى 

    ثروت امام على -359
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى از کنار جمعـى از قـریش     حضرت على: فرمود  امام صادق
آنها وقتى پیراهن کهنه و پاره آن حضرت را دیدند اظهـار کردنـد   ، عبور مى کرد

، فقیر و تهیدست است و بر اثر فقـر پیـراهن پـاره پوشـیده اسـت       که على
ید به متصـدى نخلسـتانهاى احـداثى    سخن آنها را شن  هنگامى که امام على

امسال خرماها را به فقرانده بلکه خرماها را به بازرگانان بفـروش و  : خود فرمود
  . پول آنها را در همان انبارى که خرماها را در آنجا جمع مى کردى بگذار

رفتار نمود آنگاه جوالى پر از پول تهیه شد و   متصدى طبق دستور على
  . انبار گذاشتآن را در 

پیام ، براى همان هایى که حضرتش را تهیدست مى پنداشتند  سپس على
سپس امـام بـراى   ، آمدند  فرستاد و آنها را دعوت کرد آنان به حضور على
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پذیرائى خرما طلبید متصدى براى آوردن خرما از انبار باال هنگام پـائین آمـدن   
  . ال پاره شد و پولهاى زیاد آن در زمین پخش گردیدپایش به جوال خورد و جو

این پولهاى زیـاد   !اى على ؛ما هذا یا ابالحسن: آن افراد از روى تعجب گفتند
  ؟چیست

این مال کسى اسـت   ؛هذا مال من ال مال له: آن حضرت در پاسخ آنها فرمود
مندانى آن پولها را تقسیم کرده و براى مسـت ، سپس جلو چشم آنها! که مال ندارد

فرستاد و به آنها نشان داد که ساده زیستى ، که هر سال برایشان خرما مى فرستاد
  )423(به خاطر فقر آن حضرت نیست   على

  زودتر مى دانست خلیفه خواهد شد -360
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خطـاب در  وقتى که آن گروه شش نفره براى تعیین خلیفه پـس از عمـر بـن    
بـود    مقداد بن اسود که از یاران ممتاز و مخلص علـى . شورا گرفتند، خانه

مرا نیز با خود شرکت دهید که من براى رضاى خدا نصیحتى  :آمد و به آنها گفت
پـس الاقـل    :مقـداد گفـت  ، آنهـا نپذیرفتنـد  ، داشته و خیرى برایتان در نظر دارم
آنهـا ایـن را هـم    ، نم و سخنى از مـن بنشـوید  بگذارید سرم را در خانه داخل ک

  :نپذیرفتند آنگاه گفت
و در ، حال که نمى پذیرید پس با آن مردى که در جنگ بدر حضـور نداشـته  

بیعت رضوان شرکت نکرده و در جنگ احـد فـرار نمـوده بیعـت نکنیـد و او را      
  . خلیفه نکنید

اگـر زمـام   هـان بـه خـدا سـوگند      :در اینجا عثمان که جزو جلسه بود گفت
چون مرگ مقـداد  . حکومت را بدست بگیرم تو را به صاحب اولت برمى گردانم

. به عثمان خبر دهید که من بـه صـاحب اول و آخـرم بازگشـتم     :فرا رسید گفت
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و خـاطرش از مقـداد آسـوده شـد رسـم      ( چون خبر مرگ وى به عثمان رسـید 
و ایسـتاد و   آمد تا بر سـر قبـرش رسـید   ) سیاست و سیاست بازان را بجا آورد

  )424(... خدا تو را رحمت کند خوب بودى هر چند که :گفت

  غصب خالفت از دیدگاه پدر ابوبکر -361
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
رحلت نمود شهر مکه از  چون پیامبر اسالم : سعید بن مسیب مى گوید
  ؟چه خبر است :گفت) پدر ابوبکر( ابوقحافه، این خبر ناگوار به لرزه افتاد

چه کسى زمام امور خالف  :گفت. وفات یافته است رسول خدا : گفتند
  !!!پسر تو ابوبکر: گفتند ؟را بدست گرفته

) خالفـت ( بـه ایـن امـر   ) دو قبله از عـرب ( آیا بنى شمس و بنى مغیره :گفت
و ، جلـوگیرى نیسـت  . براى آنچه خدا بخشـید  :گفت، آرى: راضى شدند؟ گفتند

 شـما ، چه عجب است ایـن امـر  ، نسبت به آنچه خدا بازداشته بخشنده اى نباشد
بـه نـزاع و    در امر نبوت نیز با پیامبر خـدا  ) بنى عبد شمس و بنى مغیره(

ل بـا مسـالمت عمـ   ) که به ناحق غصب شده( جنگ برخاستید و در امر خالفت
  !!کردید و آن را پذیرفتید

  )425(البته که این از مشکالت روزگار است که گریزى از آن نیست 

  نامه ابوبکر به پدر در مورد خالفت -362
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى که ابوبکر خلیفه شد به پدر خود ابو قحافه نامه اى نوشـت کـه بسـیار    
  :مضمون نامه و اما. قابل توجه و تعمق است

  به سوى ابو قحافه این نامه ایست از خلیفه رسول خدا 
  اما بعد؛
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پس امروز خلیفه خداوند هستم ، بدرستى که مردم راضى به خالفت من شدند
وقتى پدر ابـوبکر   )426(!! و اگر تو به سوى من بیایى از براى تو خوب خواهد بود

  :حامل همراه نامه گفتنامه پسرش را خواند به 
  سر باز زنند؟  چه چیزى باعث شد که مردم از خالفت على

کـم سـن بـود و بسـیارى از       على :نامه رسان ابوبکر به ابو قحافه گفت
در سـن و سـال     بزرگان قریش بدست او کشته شده بودند و ابوبکر از على

  . پسر تو را خلیفه خدا کردند بزرگتر بود لذا به این جهت
  :ابو قحافه گفت

، من در سن بزرگترم از ابـوبکر ، اگر امر امامت و خالفت به سن و سال است
. ظلم کرده اند و حـق او را غصـب کـرده انـد      پس من بدرستى که بر على

بیعت   على در حضور ما با بدرستى که من شاهد بودم که رسول خدا 
  . بیعت کنیم  کرد و امر کرد به ما که با على

  :سپس ابوقحافه جواب نامه پسرش ابوبکر را چنین نوشت
  . نامه تو به من رسید و یافتم مضمون آن نامه را

  دارد؛ بعضى از مطالب در نامه تو با بعضى دیگر آن تناقض !اى مرد احمق
ن خلیفه خدا هستم و یک بار مى گویى خلیفه رسـول  تو یک بار مى گویى م

  و یکبار مى گویى که مردم مرا انتخاب کردند و به امر خالفتم راضى شدند
پس او را از این امر شنیع بسیار منع کرد و تصریح کرد که انتخاب خلیفـه بـا   

  )427(!! !خداست نه با راءى مردم

  اجل نگهبان مرد است -363
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
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. در پاى دیوار کجى نشسـته بـود و میـان مـردم داورى مـى کـرد        على
  علـى . اینجا منشین که در شرف سقوط اسـت  :شخصى به آن حضرت گفت

. برخاست دیـوار خـراب شـد     همین که على. اجل نگهبان من است: فرمود
. از این گونه کارها مى کرد و این یقین اسـت   على :فرمود  امام صادق

)428(  
  قضا و قدر الهى -364

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از پاى دیوار کجى حرکت کرد و پـاى دیـوار     على :اصبغ بن نباته گفت

مى خواهى از   همین که مورد اعتراض قرار گرفت که یا على، دیگر نشست
حضرت پاسخ داد از قضا و قـدرى بـه قضـا و قـدر     ، قضا و قدر الهى فرار کنى

  )429(. دیگر فرار مى کنم

  چرا قصاص دو بار انجام شود -365
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برادر مقتول شخص قاتل را نزد عمـر  ، مردى توسط شخص دیگرى کشته شد
که برادر مقتول شـخص قاتـل را قصـاص کنـد و      عمر بن خطاب حکم کرد، بود

شخص قاتل را به قدرى زد که یقین پیـدا کـرد او را کشـته    ، بکشد؛ برادر مقتول
او را ، اولیاى قاتـل ، لذا جسم او را رها کرد و رفت. است و او از دنیا رفته است

کردنـد  برداشته دریافتند که زنده است لذات به درمان او پرداختند و او را مداوار 
برادر مقتول وقتى او را سـالم دیـد مجـدد    ، و بعد از مدتى حال قاتل خوب شد

مدعى قصاص و کشتن او شد و عمر بن خطاب نیـز دوبـاره حکـم قتـل وى را     
رسیده   نزاع آنها ادامه داشت تا اینکه مطلب را نزد حضرت على. صادر کرد
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نـزد عمـر رفـت و      ماما. شد و از آن حضرت درخواست قضاوت را کردند
  :حکم او را لغو کرد و فرمود

ابتدا قاتل باید شکنجه هایى را که توسط برادر مقتول بر او وارد شده قصاص 
برادر مقتول چون جان خود را در خطر دید از قصـاص  ، سپس او را بکشد. کند

سـپاس   :آنگاه عمر در پایان ماجرا دست به دعا برداشت و گفت. صرف نظر کرد
نبـود    اگر على :آنگاه گفت. شما خاندان رحمت اید !یا اباالحسن، خداى را

  . عمر هالك مى شد

  شهیدى بر نخل خرما -366
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و صـاحب اسـرار آن     رشید از اصحاب و یاران خاص على بن ابیطالب
روایـت کـرده انـد کـه     . الیا منایا را آموخته بودحضرت است و از ایشان علم ب

با اصحاب خود به نخلستانى آمـد و در زیـر درخـت      روزى حضرت امیر
چـه نیکـو   : رشید عـرض کـرد  . خرمایى نشست و از میوه آن درخت تناول کرد

تـو را بـر چـوب ایـن درخـت بـر دار       ! که یا رشید: حضرت فرمود. رطبى بود
آن پس رشید آن درخت را آبیارى مى کرد تا آنگاه که درخت از . خواهند کشید

چنـدى بعـد ابـن زیـاد او را     . را قطع کردند و دانست که مرگش نزدیـک اسـت  
امـا وى اعتنـایى   . پیروى نکند  احضار کرد و از او خواست که از امام على

رشـید  . اسـت  ابن زیاد از او پرسید که امام عاقبت تو را چگونه خبـر داده . نکرد
ابن زیـاد بـه تصـور    . دستها و پاها و زبانم را خواهى برید: که امام فرمود :گفت

  . باطل خود دانست دروغ امام را افشاء کند
امـام  . لذا دستور داد دستها و پاهاى او را ببرند و زبانش را سالم نگاه دارنـد 

پس از مدتى متوجه شدند او از حال آینده مسلمانان سخن مى دانـد و نزدیـک   
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است که مردم را بر این زیاد بشوراند پس ابن زیاد دستور داد زبان رشید هجرى 
  . را نیز بریدند و او را شهید کردند

  !!او را رو سفید مى بینم -367
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 لیفه دوم براى فتح بیـت المقـدس بـه مشـورت بـا اصـحابش      هنگامى که خ
مشـورت کـرد و     نظر آنان را نپسندید و چـون بـا حضـرت علـى    ، نشست

آنگاه رو بـه اصـحابش کـرد و    . آن را پذیرفت، راهنمایى آن حضرت را دریافت
  :گفت

مـى  رفتار نمى کنم و او را در مشورت   من جز به مشورت و سخن على
  )430(. ستایم و او را رو سفید مى بینم

و زمانى که ابوبکر قصد لشکر کشى به شام را گرفت به مشاوره بـا اصـحاب   
، مشـورت کـرد    لکن نظر آنان را نپسندید و چون با على، خویش پرداخت

وارث علم   این على :پیشنهاد حضرت را پذیرفت و رو به مردم کرد و گفت
و خلیفه دوم مـى   )431(. است هر که در راستى او شکند منافق است امبر پی

خداوند مرا رها نکند در شهرى که ابوالحسن در آن نباشد و مرا رها نکند  :گفت
  )432(. در شرایطى که او بر آن نباشد

  است  حق با على -368
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 
خلیفه دوم رو ، را به خود خواهى متهم کرد  امام على، مردى در نزد عمر
کسى مانند على حق دارد که تکبر ورزد به خـدا سـوگند    :به آن مرد کرد و گفت
عالوه بر آن او دانـاترین فـرد   ، اساس اسالم استوار نمى شد، اگر شمشیر او نبود

لـذا   )433(. سابقه ترین و شریف ترین آنـان اسـت   و با، این امت است در قضاوت
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  خلیفه دوم براى دریافت خراج از پیروان ادیان دیگـر نظـر حضـرت علـى    
زنـان عاجزنـد تـا کسـى      :و بارها عمر در نزد مردم مى گفت )434(عمل مى کرد 
  )435(. را به دنیا آورند  چون على

    طالبشهید والیت على بن ابى  -369
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 و از یـاران باوفـاى امـام علـى     مالک بن نویره از صحابه رسول اکرم 
شنیده بـود کـه مقـام جانشـینى از آن علـى بـن        او از پیامبر . است 

وارد مدینـه شـد تـا جانشـین      پس از ارتحال پیامبر . است  ابیطالب
کـرد   سئوالچون ابوبکر را بر منبر دید از او . را بیابد راستین رسول خدا 

بـر آن وصـى    :و چون جواب آرى شنید؛ گفت ؟که تو آن برادر تمیمى ما نیستى
چه پیش آمده که مرا به والیـت او امـر کـرده      على( حضرت رسول 

 اند؟ وقتى براى او ماجراى غصب خالفت را تعریف کردند و دید حضرت علـى 
هیچ کارى حادث نشده بلکـه شـما    :خانه نشین شده است گریست و گفت 

سپس رو به ابوبکر مى کنـد و مـى   . یدخیانت کرده ا در کار پیامبر اسالم 
آنگه ابوبکر فرمـان داد او را بیـرون    ؟چه کسى تو را بر این منبر باال برده: گوید

کنند مى گویند قنفذ و خالد بن ولید برخاستند و او را از مسجد بیرون کردنـد و  
درود مـى   او در حالى که بر اسب خویش سوار مى شود بر پیـامبر اکـرم   

شیعه و سنى نقل کرده اند که چند روز بعد مالک به دست خالد بن ولید . فرستاد
گذاشـتند و در   و طبق فرمان ابوبکر کشته شد و سر او را زیـر دیـگ در آتـش   

همان شب که او را کشتند خالد با همسر او همبسـتر شـد و و طایفـه مالـک را     
آنهم به علت صـرفا نپـذیرفتن   . آوردکشت و زنان ایشان را اسیر کرد و به مدینه 

  !!!حکومت و خالفت ابوبکر؟
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  با ابوبکر  احتجاج امام على -370
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چون ابوبکر پایـه هـاى   ، از پدرانش روایت مى کند  حضرت امام صادق
مـى رود و بـه     خالفت خود را محکم یافت جهت عذر آوردن نزد امام عى

به خدا سوگند میـل و رغبتـى بـه خالفـت       یا اباالحسن: حضرت مى گوید
  . نداشتم و خود را از دیگران به این مقام سزاوارتر نمى دانم

اگر مساءله چنین است پس چه چیز تو را به این کـار وادار  :   امام على
  کرد؟

خداونـد امـت مـرا بـه     : شنیدم که فرمـود  یامبر از پ: ابوبکر عرض کرد
چون جماعت مردم را دیدم و مخالفانى مشـاهده نکـردم   ، گمراهى جمع نمى کند
  . این مقام را پذیرفتم

کـه از   )436(... ابـوذر و ، عمـار ، آیا من و گروهى چون سلمان:   امام على
  ؟افرادى از این امت بودند یا نه، بیعت با تو امتناع ورزیدند

  . آرى شما و همه ایشان از امت بودید: ابوبکر
، با مخالفت این گروه را در این صورت حدیث پیامبر :   امام على

  ؟براى خود دلیل خالفت محسوب مى کنى
الع بـودم و چـون   از مخالفت ایشان بى اط، من تا خاتمه کار خالفت: ابوبکر

  . مردم از دین برگردند، مطلع شدم ترسیدم با کنار کشیدنم
  بگو چه خصوصیاتى را خلیفه باید داشته باشد؟:   امام على
خیرخواهى و وفا و عدم چاپلوسى و نیک سیرتى و عدالت خواهى و : ابوبکر

  . مظلومینعالم بودن به کتاب و فصل الخطاب و داشتن زهد و دفاع از 
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آیا در وجود خود مى ، این صفاتى را که گفتى: تو را به خدا:   امام على
  ؟یابى یا در وجود من

  .   در وجود تو یا اباالحسن: ابوبکر
نخسـت مـن   ، را آیا دعوت رسول خدا : تو را به خدا:   امام على
  یا تو؟اجابت کردم 
  . البته تو: ابوبکر

آیا سوره برائت را در موسم حج به مشرکان من ابالغ کـردم  :   امام على
  یا تو؟

  . تو قرائت کردى ؛بلى: ابوبکر
مـن جـان    آیا در موقع هجرت حضرت رسول اکـرم  :   امام على

  تو؟خود را سپر آن حضرت قرار دادم یا 
  . الحق که تو بودى: ابوبکر

  آیا در روز غدیر من موالى تو و همه مسلمانان شدم یا تو؟:   امام على
  . تو، بلکه: ابوبکر

والیتـى کـه بـر والیـت خـدا و پیـامبر       ، آیا در آیـه زکـات  :   امام على
  ؟هم ردیف آمده مربوط به تو است یا من 

  . مربوط به تو است: ابوبکر
براى مباهله مشرکین نصارا بـا اهـل و    آیا پیامبر خدا :   امام على

  ؟فرزندان من به سوى آنها خارج شد یا با تو و فرزندانت
  . نه با شما و فرزندانت خارج شد: ابوبکر

ره من و اهل بیتم نازل شده یا درباره تو و آیا آیه تطهیر دربا:   امام على
  اهل بیت تو؟
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  . یقینا براى تو و اهل بیت تو نازل شد: ابوبکر
آیا در زیر کساء من و همسرم و فرزندانم بـه دعـاى پیـامبر    :   امام على
  مشمول واقع شدیم یا تو؟ 

  . ندبلى تو و اهل و فرزندانت بود: ابوبکر
آیا منم صاحب آیه یوفون بالنذر و یخافون یوما کـان شـرده   :   امام على

  ؟مستطیرا یا تو هستى
  . البته تویى: ابوبکر

آیا تو بودى آنکه آفتاب براى او برگشت تا او نمـاز خـود را     امام على
  ؟خواند سپس آفتاب غروب کرد یا من بودم

  . تو بودى: ابوبکر
آیا تو بودى آنکه در روز احد از جانب آسـمان او را چنـین   :   م علىاما

  ؟ال سیف اال ذوالفقار ال فتى اال على یا من بودم. خطاب کردند
  ... البته تو بودى: ابوبکر

او را به سوى طایفه جـن ماءموریـت    آیا آنکه پیامبر :   امام على
  ؟و او ماءموریت را پذیرفت تو بودى یا منداد 

  . یا على تو بودى: ابوبکر
به علم قضا و فصل الخطاب داللـت   آیا منم که پیامبر :   امام على
  ؟على اقضاکم یا تویى: کرد و فرمود
  تو بودى: ابوبکر

در حق او بـه فاطمـه    آیا تو بودى آن کسى که پیامبر :   امام على
تو با کسى ازدواج کردى که از حیث ایمان و اسالم بـر همـه مقـدم    : فرمود 

  ؟است یا من بودم
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  . آن شخص تو بودى: ابوبکر
ان بـه او  آیا تو بودى در روز بدر که ملک هاى هفـت آسـم  :   امام على
  ؟یا من بودم، سالم دادند
  ... )437(البته تو بودى : ابوبکر

. از مناقب خویش مى گفت و ابوبکر آن را تصـدیق مـى کـرد     امام على
و دین خدا باز  پس چه چیز تو را از خدا و پیامبر : آنگاه امام به او فرمود

  ؟آن را ندارى تصاحب کردىداشته و مقامى را که اهلیت 
راست فرمودى امـروز را بـه   : ابوبکر در این حال به گریه افتاد و عرض کرد

. آنگاه به سوى خانه خود مراجعـه کـرد  . من مهلت بده تا در این مبارزه بیندیشم
یا اباالحسن دستت را بـاز   :آمد و گفت  سحرگاه ابوبکر به خدمت امام على

کن تا با تو بیعت کنم و ماجراى خواب شب گذشته خود را که حضـرت رسـول   
که حق را به اهلش بازگرداند ، به او بى اعتنایى کرده و به او فرموده اکرم 

  . را براى حضرت تعریف کرد
دست بیعت داد و آنگاه امـام   دست خود را گشود و ابوبکر با امام  على
ابوبکر بـه  . این واقعه را براى مردم در مسجد بازگو کنند: به او فرمود  على

لکن در راه عمر با او برخورد کرد و چون ماجرا را شنید ، سوى مسجد روان شد
  )438(. او را از این عمل بازداشت

  !!این جماعت مرا بیچاره کردند! خدایا -371
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّه  
براى اتمام حجت خویش بر مردم و هم براى دفاع از حقوق الهـى    على

در حالى که حضرت ، خویش سه شب متوالى بعد از ارتحال پیامبر اسالم 
شـبانه    را سوار مرکب مى کرد و به همراه حسن و حسین فاطمه زهرا 
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. در خانه مهاجران و انصار مى رفت و آنان را به بیعت با خود فـرا مـى خوانـد   
براى همسر خود از آنان استمداد مى کرد و آنان جـز اظهـار    حضرت زهرا 

پیش از ابوبکر بـه مـا روى     اگر على: کارى نمى کردند و مى گفتند تأسف
آیـا  : امام در پاسخ آنها مى فرمـود . از او روى نمى گردانیدیم مى آورد ما هرگز

را بدو غسـل و کفـن و دفـن در     شایسته بود که من بدن مطهر پیامبر خدا 
شـب   3در ایـن  . خانه رها سازم و براى بدست آوردن خالفت به ستیز برخیـزم 

: پایان حضرت به آنها فرموددر . نفر به حضرت پاسخ مثبت دادند 44فقط جمعا 
که صبح با سرهاى تراشیده و اسلحه به دست براى عقد پیمـان بـا مـرگ آمـاده     

 مقداد و زبیر اجابت فرمـان علـى  ، ابوذر، سلمان :نفر یعنى 4شوید اما صبح فقط 
  . را کردند 

ایـن  ! خدایا :در آن هنگامه حضرت دست هاى خود را باال برد و چنین گفت
خداوندا تو پنهان و ، هارون را، آنگونه که بنى اسرائیل، عت مرا بیچاره کردندجما

اگـر نبـود   ... سوگند به مسـافران کعبـه و  ، سوگند به کعبه، آشکار ما را مى دانى
به من رسانیده بود همه مخالفـان را بـه رود مـرگ مـى      پیمانى که پیغمبر 

تا بعد از اندك زمانى حقیقـت  ، کت را فرو مى باریدمانداختم و صاعقه هاى هال
  ... را بفهمند

 نگذشته بود که فـدك بـا علـى    روز از رحلت پیامبر خدا  10و هنوز 
اشغال شـد و  !! به دستور خلیفه ابوبکر اهدایى پیامبر به حضرت زهرا  

   ...آنچه را که نباید مى شد

  جانشین واقعى -372
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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رسـول خـدا   ، اى جانشین رسول خدا :روزى مردى نزد ابى بکر آمد و گفت
على را  :ابوبکر گفت. به من وعده فرموده که سه مشت خرما به من بدهد 

که : این مرد مى گوید !یا اباالحسن :ابوبکر گفت، آمد  على، نزد من بخوانید
پس شما به ، به او وعده فرموده که سه مشت خرما به او بدهد رسول خدا 
  !!او بدهید

تعـداد آن خرماهـا را بـه     :ابـوبکر گفـت  . حضرت سه مشت خرما بـه او داد 
  . وقتى شمردند دیدند که هر مشت خرما شصت خرما بوده است، شمارید

در شب هجرت که از مکه بـه سـوى    به راستى که پیامبر  :ابوبکر گفت
) دسـت ( کـف مـن و کـف   ، که اى ابابکر: مدینه بیرون مى شدیم درست فرمودند

  )439(. برابر است) یا عدد( على در عدل

  حق طرفداران اندکى دارد -373
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برخاست و   ین علىمؤمنبدالرحمن بن ابى لیلى در حضور امیرالروزى ع
از شما پرسش مى کنم تا چیزى را از شـما فـرا     انمؤمناى امیر:عرض کرد

البته منتظر بودیم کـه دربـاره کـار خـودت چیـزى بفرمـایى امـا چیـزى         ، گیرم
بـه  ) این سـکوت شـما  ( به ما خبر نمى دهى که آیا آیا از کار خویش. نفرمودى

همانـا مـا    ؟است یا نظر خودتـان چنـین اسـت    دلیل سفارش پیامبر خدا 
و مطمئن ترین آنها همان اسـت کـه از زبـان    ، درباره شما گفتار فراوانى گفته ایم
اگر حکومت پس از رسول خدا  :ما مى گفتیم. خودتان بشنویم و از شما بپذیریم

بـه خـدا   ، به دست شما مى رسید احدى با شما بـه نـزاع نمـى پرداخـت     
  ؟سوگند اگر از من در این باره بپرسند نمى دانم چه بگویم
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آیا چنین خیال کنیم که این جماعت به آنچه که در آنند از شما شایسته ترند؟ 
در بازگشت از حجۀ الـوداع   اگر چنین بگویم پس به چه دلیل رسول خدا 

اى مردم هر که من موالى اویم پـس علـى مـوالى    : شما را نصب نمود و فرمود
اوست و اگر شما از آنان نسبت به آنچه که آنها در آنند شایسته ترى پس بـراى  

  ؟چه ما والیت آنها را بپذیریم
نا خداى متعال پیامبر خود اى عبدالرحمان هما: فرمود  ین علىمؤمنامیرال
را به نزد خود برد و من در آن روز نسبت به مردم از شایستگى خود بـه   

به مـن سفارشـى    این لباسم شایسته تر بودم و همانا از جانب رسول خدا 
قـرار کـنم و   بخـاطر اطاعـت از خـدا ا   ، شده بود که اگر مرا مسخر خود نمودید

) یا پس از غصب خالفت( بپذیریم و همانا نخستین چیزى که پس از آن حضرت
از حقمان کاسته و ضایع شد ابطال حق ما در خمس بـود پـس چـون کـار مـا      

چوپانى چند از قریش در ما طمع ورزیدند و همانا مـرا حقـى بـر    ، سست گشت
ند مى پـذیرم و بـه   مردم است که اگر بدون درخواست و درگیرى به من بازگردان

انجامش بر مى خیزم و آن تا مدت معلومى ادامه خواهد یافت و من بسان مردى 
اگر در پرداخت مال او تسریع کنند ، هستم که از مردم در مدت معینى طلبى دارد

اندازند بـاالخره آن را مـى سـتاند     تأخیرو اگر به : آنرا بگیرد و سپاسشان گوید
و من مانند مردى باشم که راه سـهولت  ، قرار گیرد بدون اینکه دیگر مورد سپاس

  . و نرمى را پیش مى گیرد اما در نظر مدرم بسان حیوان چموشى جلوه مى کند
جز این نیست که همیشه حق از این راه شناخته مى شود که طرفداران اندکى 

پس هرگاه سکوت کردم از من صرفنظر کنید که اگر مطلبى پـیش  ، از مردم دارد
پـس تـا آنگـاه کـه مـن      ، نیازمند پاسخ باشید شما را هدایت خواهم کرد آید که
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ـ اى امیر :عبـدالرحمن گفـت  . دست مى دارم شما نیز دست از من بدارید ان مؤمن
  :بجان خودت سوگند که شما همانطور که پیشینیان گفته اند
و بگوش هر کسى کـه  ، بجانب سوگند که هر کس را خواب بود بیدار نمودى

  )440(شت رسانیدى گوش شنوا دا

  بیعت اجبارى -374
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ددر طول عمـرم هرگـز دلـم بـه     ! به خداوند سوگند: عدى بن حاتم مى گوید

در هنگام بردنش نزد ابوبکر براى بیعـت    حال کسى آنطور که به حال على
را بسته بودند حضرت را   مهاجمان در حالى که بازوان على ؛نسوخته است

عبدالرحمان ، در میان این مهاجمان خالد بن ولید. کشان کشان پیش خلیفه بردند
اسیدبن حضیر و سلمۀ بن اسـلم بـه   ، قنفذ، زیدبن سالم، عمربن خطاب، بن عوف

چون حضرت را نزد ابوبکر بردند عمر از او : سلمان مى گوید. چشم مى خوردند
بـا کشـتن مـن    : حضرت فرمود. کند و گرنه او را خواهد کشت خواست تا بیعت

را کشته اید و دالیل خود را بر والیت خود بیـان   بنده خدا و برادر پیامبر 
  . داشت

اگر بیعت نکنى تـو را بـه آن    :سرانجام چون ابوبکر مقاومت امام را دید گفت
ظلم خود را بـه قبـر پـاك پیـامبر اکـرم      آنگاه حضر به عنوان ت. مجبور نمى کنم
رسانید و با ناله سوزناك همان آیه اى را که هارون در وقـت شـکایت از    

  :خوانده بود را قرائت کرد  بنى اسرائیل به حضرت موسى
اى برادر پس از تو این گروه مـرا نـاتوان شـمردند و نزدیـک بـود کـه مـرا        

   ...بکشند
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  خلیفه در منزل عباس بن عبدالمطلب -375
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عبــاس بــن عبــدالمطلب عمــوى حضــرت رســول اکــرم ، در میــان بزرگــان
در جمع مسلمانان از موقعیت باالیى برخوردار بود و باید به طریقى او را  

  . تندبه امر بیعت با خلیفه متقاعد مى ساخ
ابوبکر بـه همـرده عمـر و     بنابراین دو شب پس از رحلت رسول خدا 

ابوعبیده و مغیرة بن شعبه راهى خانه عباس شـدند و ابـوبکر مـاجراى خالفـت     
سپس بـه او نیـز   ... خویش را بیان کرد و از او خواست که از سایرین تبعیت کند

  . وعده ها داد
  :چنین گفتعباس در جواب او 

بـه دسـت    اگر این امر را به واسطه نزدیکى به پیامبر ، تو اى ابوبکر... 
اگر با راءى و اجماع مسلمانان . که در واقع حق ما را تصاحب کرده اى ؟آوردى

. ان هستیم و ما به خالفت تو رضایت نداریممؤمنبه خالفت رسیدى که ما نیز از 
اگر حـق خالفـت بـه تـو     ، که مى خواهى به من و فرزندانم بدهى و اما آنچه را

ان است که مسـلما تـو را   مؤمناما اگر حق ، اختصاص دارد که براى خود نگهدار
آنان وقتى که چنین دیدنـد از نـزد عبـاس نامیدانـه     . در بخشش آن حقى نیست

  )441(. خارج شدند

  !!تو در ردیف کافرانى -376
  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحم

پس از غصب فدك ماءموران خلیفه بازور سرنیزه کـارگران حضـرت فاطمـه    
حضـرت  . را از باغ فدك بیرون کردند و خود امور آنجا را به دست گرفتند 

با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد بازگیرى حق خـود در مسـجد    فاطمه 
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، ت براى محاکمه او خطبه مفصلى را ایراد کردابتدا حضر. پیش خلیفه حاضر شد
ابـوبکر پاسـخ    ؟چرا مرا از حق مسلم خویش بازداشـتى : آنگاه به ابوبکر فرمود

. پیامبران از خود چیـزى بـه ارث نمـى گذارنـد    : از پدرت شنیدم که فرمود: داد
فدك را پدرم در حال حیات خود بـه مـن بخشـیده    : فرمود حضرت فاطمه 

و مـن در   یعنى ارث نبود بلکه بخششى بوده در زمان حیات پیـامبر  ( بود
  . زمان او مالک فدك بودم

  !!!شاهد طلبید خلیفه از حضرت فاطمه 
آیا از من که از محصول آن برداشت مـى کـردم و   : حضرت در جواب فرمود

  ندارند؟ آنان که فقط ادعایى بیش یا از، فدك در اختیارم بوده شاهد مى خواهى
 امـام علـى   ابوبکر راضى نشد که فدك را پس دهد؛ لذا حضرت فاطمـه  

به نام ریـاح و   و ام ایمن و غالمى از غالمان پیامبر  و حسنین  
  . را بعنوان شاهد معرفى کردند اسماء بنت عمیس

را در مـورد فـدك در    مالکیت حضرت فاطمه ، گواهان معرفى شده همه
پـس از اقامـه     در آن میان بـاز علـى  ، کردند تأئید زمان رسول خدا 
زیرا از کسى خلیفه طلـب  ، خلیفه را به اشتباه خود متوجه ساخت، شهادت شهود

  . بوده است  ى آن با علىشاهد کرده که خود مالک قطع
  . گواه خواست  خلیفه از على
آیه انما : مدت هاست که فدك در اختیار ماست و اضافه کرد: حضرت فرمود

یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در حـق چـه کسـانى    
  یا در حق غیر از ما؟، در حق ما ؟نازل شده است

  !!!این آیه در حق شما نازل شده :گفت ابوبکر
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با این حساب اگر شهودى بالفرض شهادت به گناه دختـر پیـامبر   : امام فرمود
  چه حکمى خواهى داد؟، دهد 

  !!!مانند سایر زنان مسلمان عمل کرده و به او حد جارى مى کنم :ابوبکر گفت
زیـرا  ، کافران قـرار مـى گیـرى   در این صورت تو در ردیف : حضرت فرمود

رد کردى و شـهادت مـردم را بـر     شهادت خدا را به طهارت و پاکى فاطمه 
  . علیه او قبول مى کنى

  !!!اکنون نیز در مورد فدك چنین مى کنى

  نقشه اى شیطانى، شوراى ساختگى -337
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عمـربن خطـاب   : مى نویسد  تاب االمام علىعبدالفتاح عبدالمقصود در ک
اگر چه در وصیت خود شخص معینى را در مقام خالفت انتخاب نکـرد امـا بـر    

بعد اضافه مى کنـد نویسـنده   . خالفت را محدود کرد، نفر 6اساس نقشه اى میان 
و اگـر  را از خالفت محروم نکـرد؟    على، آیا خلیفه با ترسیم این نقشه :که

عمر چه حق انتخابى براى مردم قایل مى شود؟ به هر  پس، شورا این است است
حال وقتى عمر اعضاى شورا را به حضور خواست و پس از گفتگویى کوتاه رو 

نفـر از   50، پس از آنکه مرا به خـاك سـپردند   :به ابوطلحه انصارى کرد و گفت
را در خانه  )442(نفر  6این . یدانصار را جمع کنید و شمشیرها را از نیام بیرون کش

روز آنهـا بایـد از میـان     3در این . روز به آنها مهلت دهید 3اى محبوس کنید و 
نفر از آنها به  5روز؛  3خودشان یک نفر را به خالفت انتخاب کنند؛ اگر پس از 

گـردن آن یـک نفـر    ، موافق بودند و یکى مخالف بود، تن 6انتخاب یکى از آن 
نفـر از آنهـا موافـق بودنـد و دو نفـر دیگـر        4و اگر ، شمشیر بزنیدمخالف را با 

اگر بـراى  ، سر آن دو نفر مخالف را با شمشیر از تن جدا کنید، مخالفت ورزیدند
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راءى در طرف  3راءى در یک طرف و  3یعنى ، انتخاب هر دو طرف بربر شدند
ر به حکـم او  در آن حال عبداهللا بن عمر را حکم قرار دهید و اگ، دیگر جمع شد
آن سه نفرى راءى شان معتبر است که عبدالرحمان بـن عـوف   ، نیز گردن ننهادند

سـپس اگـر آن سـه نفـر دیگـر      . جزو آنهاست و شما باید جانب آنها را بگیرید
راءى ایشان بـه  ، گردن بزنید و اگر پس از انقضاى مدت سه روز، مخالفت کردند

نفر را به دیـار   6این صورت هر  چیزى تعلق نگرفت و با هم مخالفت کردند در
  . عدم بسپارید و مسلمانان براى خود زمامدار دیگرى انتخاب کنند

گفتنى است سعدابى وقاص و عبدالرحمان بن عـوف هـر دو از قبیلـه زهـره     
بـا خـواهر    ؛بودند ضمنا عبدالرحمن بن عوف عالوه بر پیمان اخوت بـا عثمـان  

  ناتنى عثمان نیز ازدواج کرده بود از طرفى طلحۀ بنى تمیمى مخـالف علـى  
از سوى دیگر عبداهللا ، فقط یک راءى مى آورد  بود پس بدین صورت على

 نیز میانه خوبى نداشت و حکمیت او نیز به نفـع علـى    بن عمر با امام على
  ... تمام نمى شد یقینا 

همین که وصیت عمر در میان مردم خوانده شد عباس بن عبدالمطلب بـزرگ  
 :آمـد و گفـت    بى درنگ نزد على خاندان بنى هاشم و عموى پیامبر 

زیـرا عمـر بـه ایـن ترتیـب      ، اى برادرزاده بهتر است در این شورا شرکت نکنـى 
  . ر خالفت را به عثمان وا گذاردخواسته است که ام

با این همه در شورا شرکت ، من همه اینها را خوب مى دانم! عمو: امام فرمود
عمـر مـرا شایسـته خالفـت     ، مى کنم تا ثابت شود که با عضویت من در شـورا 

نبوت و خالفت در یـک  ، دانسته است و با اینکه پیش از این همیشه او مى گفت
نسـبت   براى اثبات مدعاى خود آن را به پیغمبر خانواده جمع نمى شود و 
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مى داد لذا من امروز در شورا شرکت مى کنم تا معلوم شود که عمـل خلیفـه بـا    
  . است روایت خود او در تناقض

در خانه اى در بسـته جمـع   ، برگزیدگان عمر، بعد از دفن خلیفه، به هر تقدیر
نفر مـرد   50و ابوطلحه جلو خانه ایستاد و در پى او  شدند و به گفتگو پرداختند

طلحه که مى دانست بـا  ، مسلح آماده باش بودند در جلسه پس از سخنان عوف
و عثمان کسى به او راءى نمى دهد و در ثانى رابطه اش نیز بـا    وجود على

زبیـر  ، او کنار رفـت  تیره بود راءى خود را فورا به عثمان داد و به نفع  على
سعدابى وقاص که عـداوت و کینـه   . داد و کنار رفت  راءى خود را به على
داشت راءى خود را بـه عبـدالرحمن داد در ایـن لحظـه       اى دیرینه با على

و عثمان کرد و گفت کدامیک حاضر است حق خود   عبدالرحمن رو به على
گذار کند و به نفع او کنـار رود؟ و چـون سـکوت آن دو را دیـد     را به دیگرى وا

من شما را گواه مى گیرم که خود را از صحنه خالفت بیرون مـى بـرم تـا     :گفت
جمع کرد تا در  آنگاه مردم را در مسجد پیغمبر . یکى از شماها را برگزینم

یا  :کرد و گفت  ه امام علىسپس رو ب. حضور مردم راءى خود را اعالم کند
اباالحسن آیا دست بیعت به تو بدهم تا بر طبق کتاب خدا و سـنت رسـول خـدا    

حضـرت بـا کمـال     ؟عمل کنـى ) ابوبکر و عمر( و روش و برنامه شیخین 
من برنامه دیگران را قبول ندارم و فقـط مطـابق کتـاب خـدا و     : مردانگى فرمود

  . و نظر خود عمل مى کنم نت پیامبر س
آنگاه عوف رو به عثمان کرد و کف دست خود را به دست عثمان داد و همان 

سوگند مى خورم کـه جـز طریـق     :جمله را تکرار کرد عثمان هم فى الفور گفت
 در این هنگام عبدالرحمن بن عوف خالفت را بـه عثمـان  . شیخین به راهى نروم

تبریک گفت و براى سومین بار طبقه نقشه اى شیطانى حکومت از مسیر والیـت  
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رو به عبدالرحمن و مردم قریش کرد و با لحن   منحرف شد آنگاه امام على
، امروز اولین روزى نیست که شما بـه سـبب دشـمنى بـا مـا     : تاءثرآمیزى فرمود

عثمـان را بـه کرسـى خالفـت     پشت در پشت هم داده اید به خدا سوگند که تو 
امـا در  . مگر به امید اینکه روزى عثمان خالفت را به تو برگرداند، سوار نکردى

  . نزد خدا هر روزى شاءنى دارد و هر وقتى اقتضایى

  خوشحالى بنى امیه -378
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ . تاریخ سلطنت بنى امیه در روز زمامدارى عثمان شـروع شـد   ان پـس از  آن
. انتخاب او در شورا در این روز شادى کردند و به تشکیل جلسـه اى پرداختنـد  

عثمان در روز اول خالفت خود چون وارد خانه شد آنجا را مملو از اقوام خـود  
دید و ابوسفیان که پیرى فرتوت و از دو چشم نابینا بـود شخصـا در آن جلسـه    

اى در بـین آنـان نیسـت و چـون      کرد که بیگانه سئوالشرکت کرد و از دیگران 
انگار نیروى جوانى خویش را به دست آورده بود رو بـه حاضـرین   ، مطمئن شد

اى فرزندان امیه این حکومت را مانند توپ دست به دست بگردانید سپس  :گفت
نه عذابى هست و نه حسابى و نه بهشتى و نه دوزخى نـه حشـرى و   : اضافه کرد
  ج شد و در کنار قبر شریف حمزه سیدالشهداءآنگاه از خانه خار. نه قیامتى

اى ابـا   :ایستاد و در حالى که بر آن لگد مى زد مـى گفـت   عموى پیامبر 
آن چیز که براى بدست آوردن آن با شمشیر به هم مى تاختیم اینـک بـه    !عماره

عثمـان بعـد از   !!! نـد دست بچه هاى ما افتاده است و آنهـا بـاهم بـازى مـى کن    
فدك را با   بنى امیه را از بیت المال مسلمین سیراب کرد و با على ؛حکومت

یک میلیون درهم پول نقد به مروان بن حکم بخشید و معاویه و مروان بن حکـم  
را بر مسلمانان مسلط کرد و آنها هم به فسـاد  ... و ولیدبن عقبه و عمرو عاص و
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اختند و در کنار آنها طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سـعدابى  و چپاول مردم پرد
وقاص و زیدبن ثابت و تمامى آنها که در روى کار آمدن عثمان نقشـى داشـتند   
ثروتهاى کالنى اندوختند و عمارتهاى مجللى بنا کردند که مفصل بخشـش هـاى   

  . کتاب شریف الغدیر مضبوط است 8عثمان به اطرافیان خود در جلد 

  ف کردن چاهوق -379
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

باغى که ما داشتیم کـم آب بـود در ایـن    : مى گوید  باغبان حضرت امیر
حضرت مى خواست چاه یا چشمه اى را در ایـن  ، باغ حضرت کند و کاو کردند

چندین بار مى آمد و کلنگ مى زد ولى آب نمى جوشید و باال ، باغ احداث کند
مى آمد تا اینکه روزى آمد و کلنگ را گرفت و شروع به کار کرد تا اینکه نفس ن

آنقدر کنـد و  . در اثر خستگى کار به گوشم مى رسید  هاى على بن ابیطالب
همین که آب از چشمه یا چاه جوشید من دیدم صـیغه  . کاوها کرد تا آب جوشید
هذه صـدقۀ و دیگـر مهلـت    : کرد و فرمودجارى   وقف را على بن ابیطالب

  )443(. نداد

    سالم جبرئیل و همراهان به على -380
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به اصحاب شوراى فرمایشى که عمر دستور تشکیل آن را داده بود   على
ساعت سه هزار  آیا در بین شما کسى هست که چون من باشد که در یک: فرمود

آن شبى کـه  . مالئکه که جبرئیل و میکائیل هم در میانشان بودند بر او سالم کند
همـه   ؟از چـاه آب بیـاورم   در چاه بدر رفتم تا در اجراى امر رسول خدا 

امـا شـرح   ( .کسى به منزلـت تـو نیسـت   ، نه: اعضاى شوراى تعیین خلیفه گفتند
به اصـحاب خـود فرمـود کیسـت      بدر رسول خدا  در شب جنگ) ماجرا
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 حضـرت علـى  ، امشب براى ما برود آب بیاورد اصحاب همگى سـکوت کردنـد  
مشک آبى برداشت و به طرف چاه بدر آب رسید و آن چاهى بـود بسـیار    

خود به الجرم ، آن حضرت دلو آب را نیافت تا از چاه آب بکشد، گود و تاریک
درون چاه رفت و مشک را پر از آب کرد و بیرون آمد وقتى بـه سـمت رسـول    

مى رفت ناگهان باد سختى در گرفت که حضـرت از شـدت آن بـاد     خدا 
مجـدد بـاد سـختى    ، سپس برخاست و حرکـت کـرد  . نشست تا آن برطرف شد

سپس برخاسـت  ، شددرگرفت که حضرت از شدت آن نشست تا آن باد برطرف 
آن حضرت نشست ، ولى مجدد باد سختى همانند آن باد قبلى آمد، و حرکت کرد

سـپس حضـرت برخاسـت و خـود را بـه حضـرت رسـول        ، تا آن نى رد شـود 
سـه  : عرض کرد ؟یا اباالحسن براى چه دیر آمدى: حضرت پرسید. رساند 

ر سـخت بـود و مکـث مـن بـه جهـت       مرتبه باد شدیدى وزیدن گرفت که بسیا
مى دانى آنها چه بـود؟    یا على: حضرت فرمود. برطرف شدن آن بادها بود

اولین بار جبرئیل بود با هزار فرشته که : عرض کرد شما بفرمایید حضرت فرمود
بر تو سالم کردند و پس از آن اسرافیل با هزار فرشته بود که بر تو سالم کردنـد  

  )444(. براى کمک به ما فرود آمده انداینها 

  شخصیت مستقل و مستحکم -381
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـود در   روز جمعه اى بود و خلیفه دوم عمر بر روى منبر پیامبر اسالم 
خلیفه  که کودك خردسالى بود وارد مسجد شد و به  این هنگام امام حسین

راست گفتى این منبر پـدر   :عمر گریه کرد و گفت !از منبر پدرم به زیر آى :گفت
در آن مجلس حضور داشـت و احتمـال مـى      على. نه منبر پدر من، توست

  به تحریک و هدایت علـى   رفت که عده اى خیال کنند که امام حسین
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برخاسـت و بـا    لـذا آن حضـرت در وسـط مجلـس    . چنین سخنى را گفته باشد
عمر نیز . از ناحیه من نیست  به خدا سوگند گفته حسین: صداى بلند فرمود

راست مى گویى مـن هرگـز شـما را در      یا اباالحسن :قسم یاد کرد و گفت
این که کـودك  را مى شناسم او با   یعنى حسین، گفته فرزندت متهم نمى کنم

  )445(. است شخصیت ممتاز و مستقلى دارد

  از عمار  شفاعت على -382
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى عثمان کسـى را نـزد   : ابویحیى موالى معاذبن عفراء انصارى مى گوید
م صدهزار درهـم بـه مـن وا    :ارقم بن عبداهللا خزانه دار بیت المال فرستاد و گفت

عثمـان  . یک قبض رسید براى اطمینان خـاطر مسـلمین بنـویس    :ارقم گفت، ده
چون ارقـم ایـن   . تو خزانه دار ما هستى ؟اى بى مادر بتو چه مربوط است :گفت

اى مردم مواظب مال خودتان باشید من تا به حال  :را شنید نزد مردم آمد و گفت
ستم که خزانه دار عثمـان  فکر مى کردم خزانه دار شما هستم و تا امروز نمى دان

این را گفت و به منزل خود رفت این خبر به گوش عثمان رسید آنگاه او ، هستم
  ... به سوى مردم در مسجد رفت سپس بر منبر رفت و گفت

بنى تیم را بر دیگران مقدم مى داشـت و عمـر نیـز بنـى     ، همانا ابوبکر !مردم
به خدا سوگند من بنى امیـه را  را بر همه مردم مقدم و برتر مى داشت  )446(عدى 

این بیت المال از آن ماست هر گـاه  ... بر تمامى مردم مقدم و برتر خواهم داشت
عمـاربن  ، هر چند بر دیگران نـاخوش آیـد  ، از آن برگیریم. به آن نیازمند شدیم

. اى مسلمانان گواه باشید که این کـار بـراى مـن ناخوشـایند اسـت      :یاسر گفت
سپس از منبر فرود آمد و عمار را زیر دست و  ؟اینجائى هان توهم :عثمان گفت

پاى خود انداخت و آنقدر لگد به وى زد تا او از هوش رفت آنگاه عمـار را بـه   
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راوى گویـد بـه   ... این واقع بسیار بر مسلمانان گـران آمـد  ، منزل ام سلمه بردند
رسـتاد و  عثمان خبر دادند عمار نزد ام سلمه است عثمان کسى را نزد ام سـلمه ف 

این جماعت با این مرد فاجر به چه جهت در منزل تو گرد آمده اند؟ همـه   :گفت
به خـدا جـز عمـار و دو دختـر او      :ام سلمه گفت. آنها را از نزد خود بیرون کن

از ما درو شو و قـدرت خـود را بـه جـاى      !اى عثمان، کسى دیگر نزد ما نیست
است که بخاطر اعمال تـو در   دیگرى ببر این مرد یار و همدم رسول خدا 

عثمان از کار خود پشیمان شد و طلحه و زبیر را فرسـتاد  . حال جان دادن است
اما عمار آنها را نپذیرفت پـس از آن عمـار   ، تا نزد عمار رفته از او دلجویى کنند

  . رفت کمى بهبود یافت و بسوى مسجد رسول خدا 
در همین حال کسى بر عثمان وارد شد و خبر مرگ ابـى ذر را از زبـده آورد   

، خداوند اباذر را از جانب همـه مـا رحمـت فرسـتد     :عمار که در آنجا بود گفت
در اینجـا عثمـان   ( ...پس از این هم تو به آنجا خواهى رفت :عثمان به وى گفت

ان مى کنى من از اینکه او تو گم: و ادامه داد) دشنام و فحش زشتى به عمار داده
، نه بخدا سوگند من چنین پندارى ندارم :عمار گفت ؟را تبعید کرده بودم پشیمانم

، و تا ما زنده هستیم باز نگرد، تو نیز به همانجایى که ابوذر بود برو :عثمان گفت
مى روم به خدا سوگند مجاورت با درندگان بیابان براى من محبوب  :عمار گفت
عمار براى خروج مهیا شد ولى بنى مخـزوم نـزد    پس. ت با توستتر از مجاور

رفتند و از آن حضرت درخواست کردند که با آنهـا نـزد     ین علىمؤمنامیرال
بـا آنـان رفـت و بـا       على. عثمان آید و او را از تبعید عمار منصرف سازد

د تا اینکه او درخواست نرمش از عثمان خواست که از تبعید عمار صرف نظر کن
  )447(. حضرت را پذیرفت
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  خانه نشین مظلوم -383
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

جمـاعتى از   پس از مراسم تدفین و نماز بر پیکر مقدس رسـول اکـرم   
جملـه  جمع شدند زبیر بـن عـوام از     بزرگان بنى هاشم در خانه مولى على

شمشـیر بـه    :آنها بود در این جلسه زبیر شمشیر خود را از نیام برکشید و گفـت 
بیعت کننـد ایـن خبـر بـه ابـوبکر و        نیام نمى کنم مگر آن که مردم با على

 عمر با جمعى از مهاجرین و انصار به خانه علـى . شد کارگزاران خالفت گزارش
باید جملگى از خانه خـارج شـوید و بـا    ! شیدعمربن خطاب فریاد ک، آمد 

ابوبکر بیعت کنید و گرنه به خدا سوگند که خانه را آتش مى زنم زبیر با شمشیر 
ولى پایش به زمین گرفت و افتاد و مهاجمان شمشـیر زبیـر را   ، برهنه خارج شد

و خـارج شـدند     دیگر افراد نیـز از خانـه علـى   ، گرفته و به دیوار کوبیدند
مهاجمان گرداگرد آنها را محاصره کرده و اجبارا بـه حضـور ابـوبکر آوردنـد و     

بنى هاشم بیعت کردنـد و  . اگر بیعت نکنید خون شما به هدر خواهد رفت: گفتند
اگر بیعت نکنم چه خـواهى  : فرمود  على، بیعت کن :گفت  عمر به على

آیا بـرادر  : فرمود  على. واهیم کشتدر آن صورت تو را خ :کرد؟ عمر گفت
تو را رها نخواهیم کرد جـز ایـن کـه     :عمر گفت. را مى کشید رسول خدا 

پسـتان خالفـت را بـدوش کـه نـیم      : فرمـود   على. خواه ناخواه بیعت کنى
مـام خالفـت را   حکومت او را استوار کن تا فردا ز از آن توست اساس، دوشاب

بخدا سوگند که من سخنت را نمـى پـذیرم و از تهدیـد تـو     ، در دست تو بگذارد
کارهـا را بـه فسـاد کشـاندى و     : در آن مجلـس فرمـود    امـام . باکى ندارم

حضرت در ادامـه اقـدامات خـود    ، مشورت نکردى و حقوق ما را نادیده گرفتى
در اوائل کار بیعـت بـا ابـوبکر     جهت بیدارى مردم به همراه حضرت فاطمه 
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شبانه به در خانه هاى مردم مدینه مى رفتند و یاد آور بیعت کهن و میثـاق آنهـا   
با خط والیت مى شدند لیکن حمایتى و اقدامى از طـرف مـردم نشـد و شـروع     

: فرمـود   لـذا علـى   )448(. سال خانه نشینى حضرت آغاز گردید 25دردناك 
تا آن که ارتداد مردمان را دیدم که بـه  ، خویش را از بیعت کردن بازداشتم دست

مى انجامید لذا هراسان شدم که مبادا اگر اسالم و  محو نابودى دین پیامبر 
در آن رخنه و یا نابودى را ببینم و آن مصیبتى دردناکتر ، مسلمانان را یارى نکنم

  )449(. ت بوداز تغییر مسیر والی

  سردارى الیق -384
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابوبکر و عمر و عثمان هر کـدام در گرفتاریهـاى    بعد از رحلت پیامبر 
اسـتفاده مـى     خود از حضرت على ؛جنگى ؛فقهى ؛دینى ؛اجتماعى ؛سیاسى

بـه واگـذارى   ، اطالع به شایستگى هاى حضرت کردند؛ ولى هیچ کدام از آنها با
ابـوبکر در  . پرهیـز مـى کردنـد     حکومت خود به على مسئولیتهاى حساس

راءى قانع کننده اى از ، مشورت کرد زمینه جنگ با روم با اصحاب پیامبر 
ان فعلـت ظفـرت اگـر    : کرد حضرت فرمود سئوال  آنها نگرفت لذا از على

) جنـگ ذوالقصـه  ( انجام دهى پیروز خواهى شد و در جریان جنگ بـا مرتـدین  
ابوبکر قصد کرد که از مدینه خارج شود و در جنـگ حضـورى مسـتقیم داشـته     

لیکن امام مانع این تصمیم او شد ابـن اثیـر در نـام کـارگزاران حکـومتى      ، باشد
بیده امور مالى را بر عهده گرفت و عمـر قضـاوت را   خلیفه اول نوشته است ابوع
. و زیدبن ثابت و عثمان نامه هـا را مـى نوشـتند     داشت و على بن ابیطالب

مى فرماید موقعى که مـردم بـا ابـوبکر بیعـت       در همین زمینه امام باقر )450(
ید چـرا کـه مـى ترسـید     از ادعاى خالفت دسـت کشـ    ینمؤمنکردند امیرال
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مسلمانان یک باره بسوى بت پرستى بازگردند و نداى الاله االاهللا محمـد رسـول   
چنان صالح اندیشید کـه حـق را مسـکوت      على. فراموش شود اهللا 

البته حضرت با خلقـى امـام    )451(بگذارد تا همه معارف و احکام ریشه کن نشود 
خود را از کسى دریغ نمى کرد و به کلیه مراجعات خلفا پاسـخ مـى داد از   گونه 

دربـاره زمینـه اراضـى کوفـه      روزى عمر با صـحابه پیـامبر    :جمله اینکه
مشـورت    آنان را بین ما تقسیم کن اما او با على: مشورت کرد برخى گفتند

سیم کنى براى نسل آینده چیزى نمى ماند آنـان  اگر آن را تق: حضرت فرمود. کر
را در دست اهالى آن باقى بگذار تا کشت زرع کنند بعد از آنها خـراج بگیـر تـا    

عده ) خانه نشینى حضرت( البته در این دوره. منبع درآمدى بارى مسلمانان باشد
اى از یاران آن حضرت در مشاغل حکومتى راه یافتند بى تردید نمى توان ایـن  

چند نمونه از این موارد عبارتنـد از  ، کت را از آنان بدون رضایت امام دانستحر
نصب عمار یاسر بر فرماندهى جنگ و 2. استاندارى سلمان فارسى بر مدائن -1

انتصاب عثمان بن حنیف و حذیفـۀ بـن یمـانى بـراى      -3. امامت جماعت کوفه
ت کوفه را مـى  مساحى و خراج گذارى اراضى کوفه و نصب عمار یاسر در امار

  . توان نام برد

  !!کوتاه و گویا -385
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى عمر در مقام مدیریت جامعه سه موضوع : به عمر فرمود  روزى على
را در کارهاى خود انجام بده که در بر دارنده کلیه مسائل مـى باشـد و تـو را از    

 :کفایت مى کند و هر گاه این سه مطلب را مد نظر نگیرىانجام بسیارى از کارها 
آن سـه عمـل کـه جنبـه     : عمر پرسید. دیگر اعمال تو نیز سودى نخواهد داشت
  ریشه اى براى یک مدیر دارند کدامند؟
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و الحکم بکتاب اهللا فـى  ، اقامه الحدود على القریب و البعید: فرمود  على
  . عدال بین االحمر واالسودو القسم بال، الرضا و السخط

قضاوت کردن به  -2، اجرا کردن قانون خدا در مورد نزدیکان و بیگانگان -1
توزیع اموال عمومى به عـدالت یعنـى    -3، کتاب خدا در حال خشنودى و خشم

بین همه بدون در نظر گرفتن هیچ رابطه و تبعـیض بـین سـیاه پوسـت و سـرخ      
  )452(. پوست

به جان خودم چه کوتاه و رسـا سـخن    :خنان گفتعمر پس از شنیدن این س
  . گفتى

  تجارت و بازرگانى -386
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مانند اسیران ایرانـى  ( در عصر خالفت عمر بن خطاب روزى جمعى از موالى
آمدند و از سران قوم خود شـکایت    به حضور امام على) و افراد غیر عرب

، یـا در مسـاءله ازدواج  ، در تقسیم بیت المـال  رسول خدا : گفتندکردند و 
سلمان و صهیب در عصـر  . هیچ گونه تبعیضى قائل نبود، میان عرب و غیر عرب

) سـران قـوم  ( با زنان عرب ازدواج کردند ولى اکنون اعـراب  رسول خدا 
در این باره با سران قوم گفتگو   امام على. قائلندمیان ما و خودشان تفاوت 

آن حضرت اثرى نبخشید  کرد تا براى رفع تبعیض اقدام جدى کنند ولى سفارش
. چنین چیـزى ممکـن نیسـت   ، چنین چیزى ممکن نیست: و آنها فریاد مى زدند

شـکایت  در حالى که از این جریـان خشـمناك شـده بـود نـزد        امام على
انه سران قوم حاضر نیسـتند بـا شـما روش    تأسفم: کنندگان آمد و به آنها فرمود

بطور مساوى با شـما  ، گیرند و مانند یک مسلمان داراى حقوق مساوات را پیش
  . رفتار نمایند اکنون که چنین است
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عشـرة   الـرزق  :یقـول  فاتجرو بارك اهللا لکم فانى قد سمعت رسول اهللا 
  . اجزاء تسعۀ اجزاء فى التجاره و واحدة فى غیرها

بروید تجارت کنید خداوند به شما برکت خواهد داد همانا من از رسول  :یعنى
طریق بدسـت آوردن معـاش روزانـه داراى ده    : شنیدم که مى فرمود خدا 

از راههـاى   شاخه است نه شاخه آن از طریق تجارت اسـت و یـک شـاخه آن   
  )453(. دیگر است

  تعیین مبداء سال هجرى قمرى -387
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بهتـر اسـت مـا همچـو      :روزى عمر بزرگان اهل مدینه را دعوت کرد و گفت
مسیحیان مبـداء سـال را از تولـد    . براى خود تعیین کنیم، مبداء سال، سایر ادیان

لذا ما مسلمانان نیز مبداء سال براى خـود تعیـین   ، انندمى د  حضرت عیسى
 آنگاه عمر رو بـه حضـرت امیـر   ، هر یک از مشاورین وى نظریه اى دادند. کنیم
زیرا نظریه شما بر همـه نظـرات   ، شما هم نظرتان را بفرمائید: و عرض کرد 

مبــداء ســال را از زمــان هجــرت پیغمبــر اکــرم : حضــرت فرمــود. برتــرى دارد
لذا ، از مکه به طرف مدینه طیبه معین کنید و آنگاه دالیلى هم بیان فرمود 

اول سـال تـاریخ   ، را هجـرت رسـول اکـرم      با راهنمایى دالیل على
  )454(. اسالمى قرار داده شد

  عالمترین مردم -388
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابن ابى الحدید در چند جا به مناسباتى نقل مى کند که عمر بن خطاب بارهـا  
زیـرا در  ، من نسبت به شـما در شـگفتم    گفته است که یا على  به على

نمى دانم به زبان خود جـارى  کلمه ، مى شود سئوالمورد هر مشکلى که از شما 
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پـنج    حضرت على. کننده را مى گویى سئوالپاسخ ، تأملنمى کنى و بدون 
عمر اینها چنـد انگشـت اسـت    : انگشت دست خود را به عمر نشان داد و فرمود

: فرمـود   آنگاه حضرت علـى . پنج انگشت: عمر فورا در جواب عرض کرد
ى در نزد من به همین آسـانى  سئوالآگاه باش تمامى علوم و پاسخ هر مشکلى و 

  . است

  شعر وداع -389
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :فرمود حضرت امیر در حین دفن همسر خود فاطمه الزهرا 
ــۀ   ــل فرق ــن خلیلی ــاع م ــل اجتم   لک

  و کـــل الـــذى دون الفـــراق قلیـــل     

   
ــد   و  ــد واح ــدا بع ــادى واح   ان افتق

  دلیـــل علـــى ان ال یـــدوم خلیـــل     

   
براى هر جمع دوستانه اى باالخره جدایى است و آنچه جـداى ناپـذیر    :یعنى

  . باشد بس کم و اندك است
یعنــى پیــامبر  ( بعــد از دیگــرى ) یعنــى فاطمــه  ( و فقــدان یکــى 

  )455(. هیچ رفاقت و انسى را دوام نیست براى من دلیل آنست که) 

  گردآورنده قرآن کریم -390
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نخستین کسى که به گردآورى و ضبط آیات  پس از وفات رسول خدا 
  لذا حضرت علـى ، بود  ین على بن ابى طالبمؤمنقرآن پرداخت امیرال

سوگند یاد کرد ردا بر دوشش نیفکند مگر آنکـه قـرآن را جمـع آورى نمایـد و     
به من وصیت کرد که پس از دفـن او از خانـه خـارج     رسول خدا : فرمود

  ... نشوم مگر زمانى که قرآن را گرد آورده باشم
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  دآورى قـرآن فـارعلى  نیز چنین کرد و چون از گر  و حضرت امیر
هذا کتاب اهللا و و قد جمعته من اللوحین البته قرآن کـریم قـبال بطـور     :شد گفت

: فرمود  به حضرت على لذا حضرت رسول اکرم . پراکنده موجود بود
ع آورى قرآن در قطعه هاى حریر و کاغذ و پوست پراکنده است و تو آن را جمـ 

بدین منظور تالش کرد و قـرآن را در پارچـه زرد     کن لذا على بن ابیطالب
  )456(. رنگى گردآورى نمود و بر آن مهر زد

  شروع خانه نشینى -391
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه رسـم و آداب ملـى    ، سایبانى در مدینه بود که مشرف بر بازار مدینه بـود 
ر بروز مسائل و مشکالت مهم مردم زیر آن سایبان جمع مى شدند کـه  اعراب د

سقیفه بنى ساعده مى گفتنـد و امـور خـود را بـه مشـورت مـى       ، به آن سایبان
  )457(. گذاشتند

و زبیر بن عوام و طلحه بن عبیـداهللا در خانـه فاطمـه      على ابن ابیطالب
بـود و ابـوبکر در    مشغول غسـل پیـامبر     بودند موقعى که على 

سخن مى گفت به عمر خبر دادند کـه انصـار    مسجد راجع به مرگ پیامبر 
آنگـاه  . در سقیفه بنى ساعده مشغول تعیین خلیفه هستند عمر ابوبکر را خبر کرد

در راه ابوعبیدة بن جراح را که از هم پیمانـان   هر دو با هم به طرف سقیفه رفتند
رئیس خـزرج  . اوس و خزرج همه در آنجا جمع بودند، آنها بود را دیدند انصار

سعد بن عباده با حال بیمارى نشسته بود و همه مشغول گفتگو بودند و هر کسى 
از خود و قوم خود در برترى چیزى گفت و تاءکید کرد خالفت حـق مهـاجرین   

  !!!هستند که خویشاوندان پیامبر  است چرا
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باالخره یکى از آنها پیشنهاد کـرد یـک نفـر خلیفـه از انصـار و دیگـرى از       
دامنه این گفتگو به مسجد کشید و برخـى  ، مهاجرین باشد که هیچ یک نپذیرفتند

سـتند و  از صحابه مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و غیره به مخالفت برخوا
روز قبل از آن در واقعه غدیر خـم کـه همـه     81را در   نصب خالفت على

ربیع  12لیکن بیعت در روز دوشنبه . شاهد آن بودند را مطرح و یادآورى کردند
انجام شد و روز سه شنبه ابوبکر در مسجد نشست تا مـردم بـراى بیعـت دسـته     

 علـى . فضائل ابـوبکر را بـر شـمرد   عمر نیز با صحبت هاى مهیجى . دسته بیایند
که در آن وقت سى و سه سال داشت از جمله کسانى بود که بـراى احقـاق    

را بـه مسـجد     علـى  حق خود تالش کرد لیکن پس از تجهیز پیامبر 
و حاضر بـه بیعـت    در مسجد با ابوبکر و ابوعبیده احتجاج کرد  على. بردند

. نیز در مسجد آمد و از والیت حضـرت دفـاع کـرد    نگردید و فاطمه زهرا 
اباذر و بسیارى از اصحاب براى خالفت آن حضرت تالش کردنـد ولـى   ، سلمان

در پایان حضرت براى حفظ دین خدا سکوت را در قبال خالفت ابـوبکر اتخـاذ   
  )458(. کرد

  مى دهدحجر االسود گواهى  -392
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ما با عمر بن خطاب در اولین حجى که در زمـان  : ابو سعید خدرى مى گوید
رفتیم وقتى عمر داخل مسجد الحرام شد به حجر االسود نزدیـک  ، خالفتش کرد

من حقـا مـى دانـم کـه تـو       :آنگاه گفت، شد و آن را بوسید و به آن دست مالید
تى نه نفعى از تو ساخته و نه ضررى و اگر مـن نمـى دیـدم کـه     سنگى بیش نیس

تو را مى بوسد و دست به تو مى مالد هر آینه من هیچ گاه تو  رسول خدا 
  را نمى بوسیدم و دستهاى خود را به تـو نمـى سـودم در ایـن حـال علـى      
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خداوند تعالى . و ضرر مى رساند این سنگ هر آینه نفع مى دهد! اى عمر: فرمود
آن زمانى کـه خداونـد ذریـه بنـى آدم را از     ، و به یاد آور اى پیامبر: مى فرماید

پشت هایشان بیرون کشید و انان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار 
و چون آنان را بر امر توحیـد گـواه گرفـت و    . آرى: همه آنها گفتند. شما نیستم
و اعتراف کردند به آنکه خداوند پروردگار آنها است این عهد و پیمـان  آنها اقرار 

آگـاه  ، خورانیـد ) حجراالسـود ( را بر روى پوست نازکى نوشت و به این سـنگ 
اى عمر این سنگ سیاه دو چشـم دارد و یـک زبـان و دو لـب و در روز     ، باش

ن سـنگ  قیامت گواهى به برخوردها و آمدن هاى مردم به اینجا را مى دهد و ای
خداوند   اى اباالحسن :عمر گفت. امین خداوند عز و جل در این مکان است
  )459(. مرا در جایى که تو نباشى زنده نگذارد

  در توسعه کشاورزى  تدابیر على -393
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یفه دوم انجام شد یکى در جریان فتح ایران به دست مسلمانان که در زمان خل
، از غنائمى که به دست مسلمانان افتاد قالى بزرگ زربافت کاخ سفید مدائن بـود 

متر طول داشت که مورخـان از آن بـه عنـوان بهارسـتان      350این قالى بیش از 
کسرى یاد کرده اند وقتى که این قالى را به چندین قطعه قابل استفاده در آوردند 

سـهمیه خـود از آن     امام علـى . مانان تقسیم کردندو قطعات آن را بین مسل
آنگاه قنات . قالى را بهمراه سایر غنائم براى توسعه کشاورزى و تولید به کار برد

ویران شده اى را خرید و بازسازى کرد و سیصد هزار هسته خرما کاشت و آنها 
ظیمى را به وجـود  را با آب همان قناعت آبیارى کرد و به این ترتیب نخلستان ع

آنگاه یک قسمت از آن نخلسـتان و  . آورد و غذاى هر روز مردم را تاءمین نمود
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قنات را براى مجاهدان در راه و قسمت دیگرش را براى مستمندان وقف کرد تـا  
  )460(. محصول هر ساله آن دو راه مصرف گردد

  در کنار سلمان فارسى  على -394
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

سلمان در مدائن بیمار شد او سـاعات آخـر عمـر خـود را مـى گذرانـد بـه        
. منتظر باش که به زودى مرا در بسترم بـى روح مـى یـابى    :همسرش بقیره گفت

خانـه را  : سعد و قاص و اصبغ بـن نباتـه فرمـود   ، سپس به اطرافیان خود حذیفه
وارد خانه شد و پرسید حـال سـلمان چطـور      ناگاه امام على، خلوت کنید

. سپس به بالین سلمان آمد و روپوش را به کنارى زد سلمان لبخنـدى زد  ؟است
آفرین بر تو اى بنده صالح خدا هنگامى که با رسـول  : به سلمان فرمود  امام

تعریف  ش را برایشبا برادر، مالقات نمودى چگونگى رفتار این قوم خدا 
جنازه او را غسل داد و کفن کـرد و بـر     امام على. سلمان از دنیا رفت. کن

  :کفن او این دو بیعت شعر را نوشت
  و فــدت علـــى الکـــریم بغیـــر زاد 

  مـــن الحســـنات و القلـــب الســـلیم     

   
  و حمــل الــزاد اقــبح کــل شــیى    

ــریم        ــى الکـ ــود علـ ــان الوفـ   اذا کـ

   
بر شخص کریم و بزرگوارى وارد شدم بى آنکه توشه نیک و قلب پاك  :یعنى

داشته باشم ولى هنگام ورود به محضر شخص بزرگوار بردن توشه نـزد او قبـیح   
  )461(. ترین چیز است

  با ابوبکر  اتمام حجت على -395
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى ، و نشستن ابوبکر بـر مسـند خالفـت    بعد از رحلت رسول خدا 
ظلمت و فعلت : با ابوبکر مالقات کرد و به عنوان اعتراض به او فرمود  على
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از کجا معلوم مى شود  :ظلم کردى و بر مسند خالفت نشستى ابوبکر گفت :یعنى
شما را شایسته خالفت دانسته  که امروز من ظلم کرده باشم و رسول خدا 

  !!نه مرا
بر این کار آگـاهى دارد و مـرا حـق و تـو را      رسول خدا :   على

  . باطل مى داند
با اینکه از دنیا رفته مالقات کنم و از  چگونه من با رسول خدا : ابوبکر

کنم و حق و باطل قضـیه را بفهمـم مگـر اینکـه در عـالم خـواب بـه         سئوالاو 
  . حضورش برسم و جریان را به من بفرماید

ببـرم و آن   من حاضرم که هم اکنون تو را نزد رسول خـدا  :   على
  . حضرت حقیقت را به تو بگوید

م عليه ابوبکر اعالم آمادگى کرد و همراه على ال . با هم به مسجد قبا رفتند الس
. را به ابوبکر نشان داد در آن مسجد به اعجاز الهى رسول خدا   على

اعتـزل عـن ظلـم    ( :نشسته بود و به ابوبکر رو کرد و فرمـود  رسول خدا 
ـ ین از ظلم کردن به امیـر  مؤمنامیرال ـ مؤمن ابـوبکر از  ) . دورى کـن   ىان عل

  مسجد بیرون آمد و تصمیم گرفت زمام امـور خالفـت را بـه دسـت علـى     
بسپارد در مسیر راه با عمر مالقـات کـرد و جریـان دیـدار خـود را بـا پیـامبر        

عمـر بـه او   ، عمـر شـرح داد  را براى  در مسجد قبا و گفتار پیامبر  
اسکت اما عرفت قدیما سحر بنى هاشم بـن عبـدالمطلب خـاموش    ( :تندى گفت

باش اى ابوبکر آیا از قـدیم االیـام سـحر و جـادوگرى فرزنـدان هاشـم پسـر        
  )462(! ؟)عبدالمطلب را نشناخته اى
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    پاك طینتى ارادتمند على -396
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

روزى به طـرف یکـى از   ، پدرم براى من نقل کرد: مى گوید) ره( عالمه حلى
دروازه هاى بغداد رفتم وقتى که از آن وارد شدم احساس کردم خیلى تشنه ام به 
بعضى از همراهان گفتم براى من آب بیاورید آنها براى تهیه آب رفتنـد و مـن و   

ف کردیم در این میان دو کـودك بـازى   سایر دوستانم در انتظار آب در آنجا توق
اما بر حق على بـن ابیطالـب امیـر     :مى کردند و یکى از آنها به دیگرى مى گفت

بلکـه رهبـر مـردم بعـد از پیـامبر       :است ولى دیگـرى مـى گفـت     انمؤمن
 :شخص دیگرى است به ناگه من این حدیث را بـه زبـان آوردم و گفـتم    

و با  مؤمنکه با تو دوستى نمى کند مگر   به على پیامبر  :راست گفت
ناگاه دیدم زنى که سـخن مـرا شـنیده بـود     . تو دشمنى نمى کند مگر ولد حیض

بار دیگر براى من ، اى آقاى من تو را به خدا آنچه را گفتى :نزدیک آمد و گفت
روایت شده نیـازى بـه ذکـر مجـدد آن      از پیامبر  بگو گفتم حدیثى بود که

نیست او اصرار کرد که باید حدیث را بخوانى من هم حدیث را براى او خوانـدم  
اى آقاى من سوگند بـه خـدا ایـن خبـر      :آن زن که مادر آن دو کودك بود گفت

 آنکـه علـى  . ر دو فرزند من هسـتند این دو گودك ه. راست است پیامبر 
دشـمنى مـى کنـد      را دوست دارد پاك زاده است ولى آنکه بـا علـى   

  )463(. جهتش این است که من در حال حیض بودم که نطفه او بسته شد

    غصب خالفت و مظلومیت على -397
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

براى یک یهودى از امتحانات الهى که آن حضـرت از آنهـا     علىروزى 
سر بلند بیرون آمده است توضیح مى داد و در بن این بیان ناله هـاى مظلومیـت   
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آن حضرت بیشترین بخش تکان دهنده آن را تشکیل مى دهد هم اکنـون اصـل   
  :داستان
ن در مسجد کوفـه نشسـته   در بین اصحاب خود بعد از جنگ نهروا  على

  :یک یهودى مطالب زیر را بیان فرمودند سئوالبود که در پاسخ به 
اى برادر یهودى کسى که پس از پیغمبر براى امـر خالفـت مسـلمین بـه پـا      
خواست همه روزه وقتى که مرا مى دید از من عذر خواهى مى کرد و بر خـالف  

با من رفتار مـى کـرد و از   آنچه که حق مرا غصب کرده و بیعت مرا شکسته بود 
من با خود مى گفتم خالفت چند روزه او مى گذرد و ... من حاللیت مى خواست

در ... سپس حقى که خداوند براى من ایجاد نموده به آسانى به من باز مى گـردد 
مطالبه حق خویش نزاعى به راه نیانداختم تا یک وقت یکى به صالى من جواب 

ى و در نتیجه کار به منـازع و گفتگـو و مشـاجره    مثبت دهد و دیگرى پاسخ منف
را کـه بخـوبى مـى شـناختم و      اصحاب پیامبر  بیانجامد جمعى از خواص
و قرآن و اسالم بودند پنهان و آشکار بنزد من در  خیر خواه خدا و رسول 

ق خـود را بـاز پـس گیـرم و     رفت و آمد بودند و مرا دعوت مى کردند کـه حـ  
آمادگى خودشان را براى فداکارى در راه اداى بیعتى که از من بگردن آنهـا بـود   

شـاید خداونـد   . اعالم مى کردند ولى من مى گفتم آرام باشید و اندکى صبر کنید
... بدون جنگ و خون ریزى و به آسانى حق از دست رفته مرا به من بازگردانـد 

به سر رسید و مرگش فرا رسید زمـام امـور را   ) ابوبکر( چون عمر زمامدار اولى
، سـپرد ایـن هـم ماننـد گذشـته     ) عمر بـن خطـاب  ( پس از خود بدست رفیقش

گرفتارى دیگرى براى من شد و دوباره حقى که خداوند براى من قرار داده بـود  
که بعضى از آنان هم اکنون زنده انـد   باز اصحاب پیامبر ، از من گرفته شد

و بعضى مرده اند گرداگرد من جمع شدند و همان را گفتند که در جریـان قبلـى   
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من نیز از گفتار پیشین خود تعدى نکردم و آنان را به صبر و آرامش ، گفته بودند
و یقین دعوت کردم چرا کـه مـى ترسـیدم مبـادا اجتمـاع مـردم تبـاه شـود آن         

مسـلم  ... با سیاستى عمیق آن را تشکیل داده بود ل خدا اجتماعى که رسو
با خون دل فراهم آورد من از همـه   یک چنین اجتماعى را که رسول خدا 

سزاوارتر بودم که نگذارم از هم بپاشد و به راهى نکشانم که روى نجات نبینـد و  
ند و من اگر آنروز خود را کاندید خالفت مـى کـردم و   تا پایان عمر گرفتار باش

مردم را به یارى خویش مى خواندم مردم دربـاره مـن یکـى از دو کـار را مـى      
و با مخالفین من مى جنگیدند که اگر عده شان ، کردند یا پیروى از من مى کردند

ـ ، کم بود طبعا کشته مى شدند ت و یا مردم از یارى من سرباز مى زدند که آن وق
به واسطه این سرباز زدن و تقصیر در یارى از والیت من و خوددارى از اطاعت 

  . من کافر مى شدند
دیدم چاره اى نیست جز اینکه جام هاى غم و اندوه را سرکشم و  :اى یهودى

آه هاى سرد را در قفس سینه نگهدارم و دامن صبر و شکیب از دست نـدهم تـا   
د یا هر طور که صالح مى دانـد دادرسـى   موقعى که خداوند گشایشى عطا فرمای

همـه  ، آیا چنین نبود: رو به اصحاب خود کرد و فرمود  سپس على: فرماید
  )464(.   ینمؤمنچرا یا امیرال: آنها گفتند

  از امتحانات الهى مى گوید  على -398
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـک   سـئوال بعد از جنگ نهروان در مسـجد کوفـه در پاسـخ بـه       على
یهودى از امتحانات الهى که سربلند از آنها بیرون آمده است توضیح مى دهـد و  

  :زندگى مظلومانه خود مى فرماید
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هنگامى که زنده بود ریاست همه امـت   اى برادر یهودى رسول خدا ... 
واگذار نمود و از همه آنانکـه حضـور داشـتند بیعـت گرفـت کـه       خود را به من 

رسول خـدا   )با نزدیک شدن مرگ پیامبر ( .بدستورات من گوش فرا دهند
بـا اینکـه   ، لشکرى در رکاب اسامۀ بن زید تشـکیل شـود  : دستور فرمود 

گرفته بود از عرب زادگان و طائفـه اوس  بیمارى و مرگ گریبان آن حضرت را 
و خزرج و دیگران که بیم آن مى رفت بیعت مـرا بشـکنند و بـا مـن بـه سـتیز       
برخیزند و یا به خاطر اینکه من پدر و یا فرزند و یا فامیل و یـا دوستانشـان را   
کشته بودم به دیده دشمنى به من نگاه مى کردند خواست تا در لشکر اسامۀ باشد 

همه بـه همـراه ایـن    ) طبق فرمان پیامبر اسالم ( ماند مگر اینکهلذا کسى ن
لشکر رفتند حتى از مهاجرین و انصار و مسلمانانى کـه سسـت عقیـده بودنـد و     
منافقین همه را بزیر پرچم اسامۀ کرد تا یک دسته از مردم پاکدل در حضـور آن  

کسى نباشد کـه   پس از پیامبر و در خالفت و زمامدارى ... حضرت بمانند
 :این بود کـه : سپس آخرین کالمى که درباره کار امت فرمود. با من مخالفت کند

دستور داد لشکر اسامۀ حرکت کند و احدى از افراد لشکر حق بازگشت ندارد و 
جـراى  و تا آنجا که ممکن بود نسبت بـه ا ، دستور اکید در این باره صادر فرمود

من ناگهـان  ، وفات کرد این دستور تاءکید فرمود ولى همین که رسول خدا 
دیدم که عده اى از افراد زیر پرچم اسامۀ پادگان نظامى خود را ترك گفتـه و از  

را که فرموده بود در رکـاب   محل خدمت سرباز زده و دستور رسول خدا 
و سواره و شتابان به مدینه بازگشتند تـا  ... زیر پا گذاشتند... ده خود باشندفرمان

بگـردن آنـان بسـته بـود بـاز کننـد و        رشته بیعتى را که خدا و رسـولش  
بگردن آنان بسـته بـود بـاز     بازگردند و تا پیمانى را که با خدا و رسولش 

داشـتند بشـکنند و    گردند و تا پیمانى را که با خدا و رسـولش  کنند و باز
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بطور خصوصى پیمانى بـراى خـود بسـتند بـدون     ... شکستند و با هو و جنجال
مـن کـه سـرگرم تجهیـز     ... اینکه با یک نفر از ما بنى عبدالمطلب مشورتى کنند

اینان از این فرصت استفاده نمودند و نقشه خود .. .بودم جنازه رسول خدا 
در چنین موقعى که من بزیر با مصیبتى بـه آن   !اى برادر یهودى. را عملى نمودند

نمکى بود ، این گونه رفتار با من... سنگینى و فاجعه اى به آن عظمت قرار داشتم
ـ  ... پاشیده شد ولى من دامن صـبر از دسـت نـدادم   ، بر زخم دل من  ىسـپس عل
رو به اصحاب خود که گرداگرد حضرتش را در مسـجد کوفـه فـرا گرفتـه      

  )465(.   ینمؤمنعرض کردند چرا یا امیرال. مگر چنین نبود: بودند کرد و فرمود

  فریادرس یتیمان -339
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 14زن و مردى دسـت دختـر    دو یا سه روز بود که عثمان خلیفه شده بود که
این دختر یتـیم بـود و   : ساله اى را گرفته و به پیش او در مسجد آوردند و گفتند

سالگى پدر و مادرش را از دست داد هیچ چیزى نداشت ما به حکم اسالم  7در 
و انسانیت او را تحت تکفل خود آوردیم تا امروز در تربیت و نگهـدارى او نیـز   

زندمان او را بزرگ کردیم اما او بـا یـک جـوان بـر     همت گماشتم و همچون فر
عثمان دسـتور  . خالف شرع خالف کرده و دوشیزگى خود را از دست داده است

داد تا قابله اى بیاید و دختر یتیم را ببیند تا اگر قضیه درست است به حد شرعى 
دختـر  . مجازاتش کند قابله هم پس از تحقیق تصدیق کرد که دختر با کره نیست

بگو ببینم مگر از حـدود   :بزیر افکنده و مدام گریه مى کرد عثمان به او گفت سر
الهى باکى نداشتى که عفاف خود را بـه هـدر دادى و ایـن رسـوایى را بـه بـار       

زن آن . خدا مى داند من گناهى نـدارم ، دختر گریه مى کرد و جواب داد. آوردى
تى کـرده و بـه جـاى دو    من شاهد دارم که این دختر بى عف :مرد به عثمان گفت
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را با مردى بدکار نیمه عریان دیـده انـد و   ، شاهد دارم که این دختر شش، شاهد
آنها همه گواهى دادند که آن دختر را با مـردى  . شاهدان را به عثمان معرفى کرد

ناشناس در خرابه اى دیده اند دختر هم گریه مى کرد و اظهار مى داشت که خدا 
ردى به من نخـورده عثمـان درمانـده شـده بـود نمـى       را گواه مى گیرم دست م

لذا سخت بیچاره شده بود احساس مى کرد . توانست با اطمینان خاطر فتوى دهد
هم نمى شد که دسـت بـه دامـن     سخت محتاج است اما رویش  که به على

 باالخره پیـامى بـا  ، بشود و از احاطه اش در فن قضاوت کمک بگیرد  على
ادرك امۀ محمد یا على امت محمد   یا اباالحسن. داد  این لحن به على
هرگز از التفات و عنایت به مصـالح  : به مسجد آمد و فرمود  را دریاب على

 عثمان جریان را گفت علـى . بگویید چه پیش آمده است. مردم غفلت نمى ورزم
  شاهد اول آمد و على، را یک به یک جداگانه خواستشاهدان قضیه  

دستش را گرفت و به زاویه اى از مسجد برد و از او پرسید خوب توضیح بدهید 
در خرابه اى در سمت شـرقى   :و چگونه دیده اید؟ او گفت، این دختر را در کجا
شاهد دوم . کرد سئوالحضرت از قیافه و سن مرد بدکاره نیز . قبیله ى بنى نضیر

را حضرت خواست حضرت به او فرمود این دختر با آن مرد بدکاره کجا دیـدى  
. ت بعد حضـرت سئواالو ... در نخلستان آل وائل دیدم  یا على: عرض کرد

قنبر برو شمشیرم را ، شهادت دادن کافى است قضیه روشن است: حضرت فرمود
ملتهب و عصبانى پیش آمـد و بـه آن زن انصـارى     با قیافه اى  على، بیاور
در این هنگـام قنبـر   .   عرض کرد بلى یا على، اى زن مرا مى شناسى :گفت

: با آهنگى خشـن فرمـود    على. گذاشت  شمشیر برهنه اى جلوى على
اهان ترا بـه همـین شمشـیر در    اگر راست نگویى تو و گو بحق قبر محمد 

همین مسجد به سزایتان خواهم رسانید بگویید ببینم چه بالیى به سر این دختـر  
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  یا اباالحسـن : چهار شاهد جلو آمده عرض کردند، قبل از آن زن. آورده اید
ایـن زن  . ما در زندگى این دختر انحرافى ندیـدیم . ما را ببخش از جان ما بگذر

ست از ما خواست تا به نفعش شـهادت دهـیم زن نیـز اقـرار کـرد و      همسایه ما
این دختر در خانه ى ما به سر مى بـرد بـزرگ شـد و      یا على: عرض کرد

قشنگ شد و من مى ترسیدم شوهرم از من دست بردارد و بـا او عروسـى کنـد    
 دستور دادم دست و پایش را با طناب بستند آن وقـت خـودم بـا انگشـت مهـر     

قضیه تمام شد شوهر آن زن در آن ... بکارت او را برداشت و بعد تهمتش زدم که
طالق داد و بعد ، مجلس آن زن نابکار را که مایه ى چنین سر و صدایى شده بود

دسـتور داد    بعد علـى . در همان مجلس دختر یتیم را به عقد خود در آورد
آن دختر محکوم شود و گواهان هم  آن زن جنایت کار به پرداخت کابین بکارت

  یا علـى  :گفت  عثمان جلو آمد و به على. هر یک جریمه اى بپردازند
 :تبسم کرد و گفـت   ینمؤمنامیرال. این فن را در قضاوت از کجا آموخته اى

  )466(... پیغمبر بنى اسرائیل،   از دانیال

  اهرىقاتل ظ -400
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ماءموران حکومتى مدینه در خرابه اى در بیـرون شـهر سرکشـى کـرده و در     
آنجا مردى را کشته شده یافتند و چند متر آن طرف تـر او مـردى را کـه کـارد     

ماءموران جنازه بى سر را بـه همـراه قاتـل    ، خون آلودى در دست داشت یافتند
ور عمر بردند تا حکم قصاص را در حق او صادر کند قاتـل  کارد بدست به حض

. عمر نیز حکم قصاص او را در مالءعام صادر کرد، نیز به قضیه قتل اعتراف کرد
قضیه را ساده نگیر کسى که آدم مـى کشـد بـه ایـن     ! اى عمر: فرمود  على

را خواسـت و از او   قاتـل   لذا على. آسانى به جنایت خود اعتراف نمى کند
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.   بلـه یـا اباالحسـن    ؟این مرد را تـو کشـتى  : آنگاه به او فرمود، کرد سئوال
حتما نسبت به وى کینـه  : فرمود  عى. مقتول را مى شناسید؟ نه یا اباالحسن
: فرمود  على. نه یا عم رسول اهللا : و عداوتى هم نداشتید؟ عرض کرد

  علـى . پس چرا بیجهت سرش را از تنش جدا کردى آن مرد خاموش شـد 
 على. قصابم: عرض کرد ؟حرف بزن بگوئید ببینم کسب و کار تو چیست: فرمود
اجـازه بدهیـد   : متهم عرض کـرد . اینهم کارد قصابى توست، قصابى: فرمود 

من در کنار خرابه اى که آن مرد کشته شـده بـود    .آنچه حقیقت دارد تعریف کنم
گوسفندى را کشته بودم و هنوز دست خود را نشسته بودم که به قضاى حاجـت  
احتیاج پیدا کردم لذا وارد خرابه شدم تـا بـه خرابـه رسـیدم مقتـول را دیـدم و       

، دسـت خـونى  ( لذا دیدم انکار با این چنین وضـعى . همانجا هم دستگیرم کردند
لذا اقرار کردم که من . فایده و نتیجه اى ندارد) و بر سر مقتول بودن، تکارد بدس
ولى در پرده اى قلبم امیدوار بودم که پروردگار دانا و توانـا    یا على. کشتم

ناگهـان در ایـن   . بر بى گناهى من ترحم مى آورد و از مجازات ایمنم مى فرماید
قاتل من هستم و قصاب بـى    لىیا ع :لحظه مردى وارد مجلس شد و گفت

قاتل داستانى از . قصاب آزاد شد و عمر قاتل حقیقى را بازجویى کرد. گناه است
عمر دوباره . ولى چون قاتل بود باید قصاص مى شد. مظالم و مفاسد مقتول گفت

ى ایـن   فتواى شـما دربـاره    یا اباالحسن: کرد و عرض کرد  رو به عى
یا عى قاتل است خودش : عرض کرد. آزادش کنید: حضرت فرمود ؟مرد چیست

با استناد به آیه اى از قرآن آنکس که بى   على! !اقرار مى کند که آدم کشته
جهت انسانى را از میان بردارد چنانست که همه ى مردم را کشته باشد و آنکس 

: مه ى مردم نعمت حیات بخشد لذا فرمـود که انسانى را زنده کند چنانست که به
این مرد قاتل حقیقى با اینکه قاتل است و به جرم خود اعتراف کرده ولى چـون  
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چنان اسـت کـه   . قصاب بى گناه را از اعدام نجات داد یعنى انسانى را زنده کرده
همه ى مردم را زنده کرده این مرد بپاداش این جوان مـردى و فـداکارى در راه   

بى گناه از قصاص معاف خواهد بود و خونبهاى قاتل را نیـز از بیـت    یک انسان
  )467(. المال مسلمانان به ورثه اش پرداخت شود

  !قضاوت خلیفه -401
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مردى که متاءهل بود در زمان خالفت عمر با زنى بر خالف شرع هم خـواب  
آوردند عمر به منبر خالفت نشسـته بـود و    شد و بعد دستگیر شد او را نزد عمر

. باید سنگسارش کرد پس. این مرد چون زن داشته پس زانى محصن است :گفت
 علـى . سپس مرد را گرفته جهت اجراى حکم خلیفه به سمت صحرا مـى بردنـد  

از آنجایى که زن این مـرد در مدینـه   : از راه رسید و پس از بررسى فرمود 
بنابراین حد شـرعى او  )زن دار نامید( او را نمى توان محصن نامیدحضور نداشته 
بلکه مجازات او صرفا یک صد تازیانه شالق مى باشد آن مـرد  . سنگسار نیست

  )468(. از مرگ حتمى نجات یافت  در سایه ى علم و فکر على

  شش زناکار -402
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آنان را جهت صـدور حکـم شـرعى و الهـى     ، مرد زنا کردندروزى شش نفر 
تا دسـتور مجـازات آنهـا را دریافـت کننـد عمـر بـا        ، بحضور عمر آورده بودند

اى : فرمـود   ولـى علـى  . هر شش نفر آنها را سنگسار کنید :عصبانیت گفت
 خوبست دستور دهى!! حکم بر خون و مال مردم نباید این قدر ساده باشد، عمر

 عمر فرمایش على، پیرامون زندگى این شش مرد گناهکار بررسى به عمل آورند
معلوم شد که نفر اول مردى مسیحى بود که با زنى مسلمان : را اطاعت کرد 
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فرمود گردنش را بزنید زیرا این مرد ذمى بود و در   على. هم بستر شده بود
. د و با این تعدى قرار ذمه را درهم شکسـت پناه حکومت اسالمى زندگى مى کر

 مردى زن دار بود و زنش هم در کنـارش بـه سـر مـى بـرد لـذا علـى       ، نفر دوم
  . بنا به فرمان قرآن سنگسارش کنند: فرمود 

مردى عرب و مجرد بود و مجازاتش هم صد ضربه تازیانه بود کـه  ، نفر سوم
  . حضرت حکم را فرمود

اى بود که مرتکب زنا شده بود لذا مجازات بردگان نیمـى از  برده ، نفر چهارم
  . بیش از پنجاه ضربه شالق کیفر ندارد: حضرت فرمود. مجازات احرار است

دسـتور داد    پسرى بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود علـى ، نفر پنجم
  که تعزیرش کنید یعنى تنبیهش کنند تا دیگران از این غلطها نکنند

را حضرت دستور داد آزادش کنند چرا که آن مرد دیوانه بود اینجا ، نفر ششم
پس از تو خـدا  ، ال ابقانى اهللا بعدك یا على: عرض کرد  بود که عمر به على

  )469(. زنده ام نگذارد زیرا اگر تو نباشى به لغزش هاى بزرگى دچار خواهم شد

  ؟چیستچاره کار   یا على -403
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زنى حامله زنا کرده بود به فتواى عمر که خلیفه ى وقت بود از مسـجد او را  
اى : وقتى قضیه را بررسى کرد فرمود  على. بیرون بردند تا سنگسارش کنند

عمر درست است که این زن زنا کرده و حد شرعى او رجم است ولـى آیـا مـى    
نى آن طفل که در رحم این زن پنهان است گناهى نکرده شما ایـن زن را مـى   دا

توانید بکشید ولى جنین معصومش به چه جرمى باید رجم و سنگسار شود عمر 
صـبر  : حضرت فرمـود  ؟یا اباالحسن چاره ى کار چیست :با دست پاچگى گفت

و پرسـتارش   کنید تا دوران حمل و باردارى او به پایان رسد و بچه بـدنیا بیایـد  
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تـا   :آنگاه عمر گفت. مشخص شود آنوقت مادرش را به سزاى کردارش برسانید
آن زن را تا پایان حمل از مجازات معاف بدارند دست بـر قضـا آن زن هنگـام    

  )470(! لوال على لهلک عمر :وضع حمل مرد وقتى عمر مطلع شد بى اختیار گفت

    میر میدان قضاوت على -404
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

در شب زفاف در همـان  . روزى پیرمرد سالخورده با دوشیزه اى عروسى کرد
حال که عروس را به آغوش داشت مرگش فرا رسید به هنگام سحر جنـازه اش  
را از حجله به گورستان بردند ولى پس از چندى آثار حاملگى در عروس یـک  

ان دیگرش پسـران و دختـران بـزرگ داشـت     شبه آشکار شد این پیر مرد از زن
جوان باکس دیگرى هم بستر  فرزندان او یکباره جنجال براه انداختند که عروس

شده و مى خواهد فرزند حرام زاده ى خود را در میراث مـا شـریک کنـد ولـى     
عروس ادعا مى کرد که این از همان شوهر پیرمرد مـى باشـد و محصـول شـب     

ه سر آمد و نوزاد پسر بچه بود از این مـاجرا سـه   زفاف آنهاست دوره ى حمل ب
چهار سال گذشت اما فرزندان آن پیرمرد این بچه را حرام زاده مـى شـمردند و   
میراثش را تسلیم نمى کردند این داورى را به خلیفه عمر واگـذار کردنـد وقتـى    
عمر جریان را مطلع شد برایش روشن شد این عروس یـک شـبه زنـى بـدکاره     

بخاطر ثروت آن مرد این وارث حرام زاده را درست کرده بـاز هـم   است و فقط 
  زن را سنگسـار کننـد ولـى   ، طبق همیشه با خشم و خشـونت دسـتور داد  

: کردنـد  عـرض . آیا پدر شما با این زن هم بستر شده یا نه، شتاب نکنید: فرمود
. دنیـا رفـت   ولى فقط یک شب آنهم یکبار و در همان حـال از . بله یا اباالحسن

کودك را خواست و بعد وادارش کرد با چهار پـنج کـودك دیگـر بـه       على
بچـه هـا مشـغول    . همان سن و سال که در گوشه اى بازى مى کردند بازى کنـد 
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، مشتى خرما بدست گرفت و چنـد قـدم دور از بازیگـاه     على. بازى شدند
شما که زودتر بطـرف مـن بـدود از ایـن      هر کدام از: بچه ها را صدا کرد فرمود

خرما هم بیشترى خواهد داشت بچه ها به اشتیاق خرما هر کدام به سرعت خود 
رساند ولى این بچـه ى مشـکوك وقتـى خواسـت برخیـزد دو        را به على

دستش را بر زمین گذاشت و باسستى از جایش برخاست و دیرتـر از همـه بـه    
بـه عمـر و     علـى . رسـاند   گر خود را به علىدنبال سایر بچه هاى دی

به علت همین سستى و بدلیل همین ضعف که ایـن کـودك دارد   : حاضرین فرمود
زیرا بى آنکه بیمـار باشـد از همسـاالن    . از نطفه ى آن پیرمرد بوجود آمده است

و پسر را  فرزندان پیرمرد از تهمت خود معذرت خواستند. خود عقب مانده است
  )471(. به برادرى خود گرفتند

  همراز و همراه فاطمه  -405
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
خطـاب بـه حضـرت     روزى حضـرت فاطمـه   : عمار یاسر نقل مى کنـد 

 على جان نزدیک بیا تا اطالع دهم شما را از آنچه :گفت  ین علىمؤمنامیرال
در گذشته اتفاق افتاده و آنچه در حال وقوع پیوستن است و آنچه در آینـده رخ  

  )472(. هنگام بر پایى رستاخیز عمومى، خواهد داد تا روز قیامت

  روح صبر  على -406
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مسجد مى بردند را کشان کشان براى بیعت به   هنگامى که حضرت على

تهلیل در ( مردى یهودى که آن وضع و حال را دید بى اختیار لب به تهلیل گشود
وقتى سبب مسلمان شـدنش را  . و مسلمان شد) لغت عرب یعنى الاله االاهللا گفتن

را مى شناسم او همان کسى که وقتـى    على( من این شخص :پرسیدند گفت
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ل رزمجویـان را ذوب مـى کـرد و لـرزه بـر      در میدانهاى جنگ ظاهر مى شد د
اندامشان مى افکند او همان کسى است که قلعه هاى مستحکم خیبر را گشـود و  
در آهنین آن را که بوسیله چهل مرد باز و بسته مى شد با یک تکان از جا کند و 
به زمین انداخت اما حاال در برابر جنجال یک مشت آشوبگر هرزه سکوت کرده 

سکوت او براى حفظ دین اوسـت و  . وت خالى از حکمت نیستاست و این سک
اگر این دین حقیقت و باطن نداشت او در برابر این اهانتها صـبر و تحمـل نمـى    

براى این حق بودن اسالم بر من ثابت شد و مـن مسـلمان شـدم ابـن ابـى      . کرد
محلى  شجاعى بود که نام گذشتگان را محو کرد و  على: الحدید مى نویسد

براى آیندگان باقى نگذاشت در قوت ساعد و نیروى بازو نظیرى نداشت و یـک  
چنانکـه  ، ضربت او براى قوى ترین شجاعان مرگ و هالکت را پیش مـى آورد 

هیچ مبارزى از دست او جان سالم بدر نبرد و هیچ ضربه اى بـا شمشـیر خـود    
یکى از شبهاى جنـگ  ( رکه احتیاج به ضربه دوم داشته باشد و در لیلۀ الهری، نزد

نفر از ابطـال نـامى    523رسید و معلوم شد که  523شماره تکبیراتش به ) صفین
  )473(. را در آن شب به دیار عدم فرستاده است

  انمؤمنپناه مردم و  -407
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در زمـان   :روایـت کـرده کـه فرمـود     ابن بابویه از حضرت فاطمه زهرا 
ابوبکر و عمر زلزله شدیدى در مدینه رخ داد به طورى که عموم مردم ترسـیدند  

مردم مشاهده کردند آن دو نفـر از شـدت تـرس بـه     . و نزد ابوبکر و عمر رفتند
مى روند مردم هم به تبعیت آنهـا حضـور آن     ینمؤمنشتاب به حضور امیرال

  . حضرت رسیدند
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از منزل خارج شدند ابوبکر و عمر و عموم مردم در عقـب    ینمؤمنامیرال
مردم هم اطراف او نشستند . آن حضرت بر روى زمین نشست. آن حضرت رفتند

اهـل مدینـه از شـدت تـرس     : دیوارهاى مدینه مانند گهواره حرکـت مـى کـرد   
. بـرس بـه فریـاد مـا      صداهاى خود را بلند کرده و فریاد مى زدند یا على

هرگز چنین لرزه اى ندیده ایم لبهاى آن حضرت به حرکت آمد و بـا دسـت بـه    
زمین بـه اذن خـدا سـاکت شـد و     . اى زمین آرام و قرار بگیر: زمین زد و فرمود

تعجـب کردنـد آنگـاه      ینمـؤمن مردم از اطاعت زمـین از امیرال . قرار گرفت
امر من نمود وقتى به او گفتم شما تعجب کردید که زمین اطاعت : حضرت فرمود

من همان کسى هسـتم  : فرمود  ینمؤمنبلى یا امیرال: عرض کردند. قرار بگیر
که خداوند در قرآن مى فرماید و قال االنسان مالها من به زمین مى گـویم بیـان   
کن براى من حوادث و اخبارى را که بـر روى تـو انجـام شـده و بـه مـن بگـو        

اگـر  : پس از آن حضرت فرمـود ، مردم در روى تو بجا آورده اندعملهایى را که 
زمـین بـه   : این همان زمین لرزه هایى بود که خداوند در سوره زلزله مى فرمایـد 

  )474(. من اخبار خود را مى داد ولى این زلزله آن زلزله نیست

  آفتاب فکر، آسمان علم -408
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عمر خلیفه ى وقت به مسجد رفت تا نماز صـبح خـود را ادا   ، حیک روز صب
دید زنى در محـراب خوابیـده اسـت بـه     ، وقتى خواست داخل محراب رود. کند

، دید که جنازه زنى اسـت ، غالم عمر :این زن را بیدار کن :غالم خود یرفى گفت
در محراب جنـازه زنـى    :یرفى جلوتر رفت ناگهان وحشت زده برگشت و گفت

ابوطلحه امـور  ، بیاید اینجا: بگو، برو به دنبال ابو طلحه :عمر گفت، بى سراست 
انتظامى مدینه را اداره مى کرد ابوطلحه جنازه را از محراب خـارج کـرد سـپس    
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زن نیست بلکه مردى است که لباس زنانـه بـر تـن    ، متوجه شد جسد زن بى سر
صـبح را بـه جماعـت     عمر نماز. سر آن مرد را در کنج محراب پیدا کردند، دارد
ابوطلحه نیـز در بررسـى ایـن    . بعد دستور داد جنازه آن مرد را دفن کنند، خواند

ماه از این پیش آمد گذشت اما باز  9. کرد ولى به جایى نرسید قتل بسیار تالش
هم یک روز در سپیده دم که عمر به مسـجد آمـد بجـاى همـان جنـازه قنداقـه       

یرفى دستور داد براى کـوك دایـه اى بگیـرد و    عمر به غالمش . کودکى را یافت
که  ؟را از بیت المال بپردازد ولى در فکر رفته بود که این کارها چیست حقوقش

در مـورد   عمر با اصـحاب پیـامبر   . مى شود در مسجد رسول خدا 
 اگـر ابوالحسـن   :ناراحتى گفتولى بجایى نرسید عمر با ، این قضیه مشورت کرد

در ایـن هنگـام   ، به من کمک کند من از راهنمایى همه بى نیاز خواهم شـد  
 عمر خوشحال شد و به پاى حضرت برخاسـت و علـى  ، از راه رسید  على
اى آفتاب ، اى آسمان علم، بنشین اى شهر علم :را به آغوش کشید و گفت 
 علـى . کـرد  سـئوال ماجرا را براى حضرت تعریف کرد و راه چاره را  عمر، فکر
دایه کودك را خواست و دستور داد هفته دیگر روز دوشنبه که عید قربـان   

است کودك را مى آرایى و او را به صحراى پشت مدینه که گردشـگاه عمـومى   
سید و این بچـه  است مى برى سعى کن همه ترا ببیند در آن هنگام زنى خواهد ر

را نوازش خواهد کرد همان زن را بگیرید و نزد من بیاورید بعد حضرت به عمـر  
. میان این جنازه و نوزاد حکایتى است دایه کودك این کار را اجـرا کـرد  : فرمود

ایستاده بود و   عمر در کنار على. زن دستگیر شد و او را وارد مسجد کردند
امـا  . نترس دختـرم حـرف بـزن   : لبخندى زد و فرمود  على، مات و مبهوت

زن جوانى اندکى نشست آن وقت به شـرح مـاجرا   . احتیاط کن که دروغ نگویى
اسم من جمیله است از طایفه انصـارم و تنهـا     یا على: پرداخت عرض کرد
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دختر عامر بن سعد خزرجى هستم که در جنـگ احـد در رکـاب رسـول خـدا      
مادرم در زمان ابوبکر فوت کرد اما چون ثروتمند بودیم ، به شهادت رسید 

در خانه با عفاف و تقوى بسر مى بردم روز بـا دختـران همسـن خـود مشـغول      
صحبت بودم که پیر زنى آمد و با یک یک ما صحبت کرد و از من سراغ مـادرم  

اى کاش من مـى توانسـتم مـادر تـو      :تمادرم مرده است او گف :گفتم. را گرفت
من از فرط تنهایى استقبال کردم پیر زن را به خانه ى خود بردم و بـرایش  . باشم

تا صبح ، ولى او اظهار داشت روزه است و مشغول عبادت خداوند شد، غذا بردم
من دخترى دارم که باید بـه   :که پیش من بود نماز خواند بعد صبح رفت و گفت

را نیز به منزل ما بیاورد آن پیـر   من از او خواهش کردم دخترش او هم سر بزنم
بـا   مـؤمن زن با حیله گرى مرا فریب داد روز دیگر پیر زن بـه ظـاهر صـالح و    

من به مسجد  :دخترش به منزل ما آمد و دخترش را در منزل ما گذاشت و گفت
د او اعظم مى روم پیر زن رفت ناگهان در زیر لباس زنانه مردى مست ظاهر شـ 

جلوى اتاق خوابش برد من نیـز بـا خنجـر    ، به من تجاوز کرد و چون مست بود
خــودش او را کشــتم و جنــازه او را در الى چــادرى پیچیــدم و بــه مســجدش 

شبى کـه دردم شـد در   ، رسانیدم پس از چندى نطفه حرام در رحم من رشد کرد
همانجا که نعـش   گوشه ى ناشناسى از شهر مدینه این بچه را بدنیا آوردم و او را

اما چشمم به دنبالش بود عمر مـات و مبهـوت   ، گذاشتم، پدرش را گذاشته بودم
، نترس جمیله تو دختر شـجاع و شـریفى بـوده اى   : فرمود  على، مانده بود

عمر . تو را قاتل نمى شود شمرد، چون تو از شرافت و عصمت خود دفاع کردى
ایـن مقتـول خونبهـا    : فرمود  على. هاى مقتولپس خونب  یا على :گفت
 عمـر خـاموش شـد و علـى    . زیرا خونش را به شهوتش فروختـه اسـت  . ندارد
یابن عـم رسـول اهللا بـه     :جمیله گفت. آن پیر زن کجاست: به جمیله فرمود 



336 

 

من سه روز مهلت بدهید او را خدمت شما مـى آورم هنـوز روز دوم بـه پایـان     
نرسیده بود که در بیرون شهر مدینه پیر زنى را مردم سنگ سار مى کردنـد ایـن   

  )475(. محکوم به رجم همان پیر زن حیله گر نانجیب بود

  منطق ابوبکر در قضیه فدك -409
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اکثر چون ابوبکر کار خالفت را محکم نمود و از : فرمود  حضرت صادق
کسى را فرستاد تـا وکیـل و کـارگران حضـرت     ، مهاجرین و انصار بیعت گرفت

به : آن حضرت به نزد ابوبکر آمد و فرمود، را از باغ فدك بیرون کند فاطمه 
چه سبب وکیل مرا از فدك بیرون کردى و حال آنکه پدرم به فرمان خـدا آن را  

ام  فاطمـه  !! مى گویى گـواه بیـاور  بر آنچه  :ابوبکر گفت ؟به من داده است
من تا حجت بر تو تمام نکنم گواهى نمى  :ایمن را آورد وام ایمن به ابوبگر گفت
در حق من گفته است کـه ام ایمـن    دهم ترا به خدا سوگند آیا رسول خدا 

مى دهم کـه حـق   من گواهى  :ام ایمن گفت. بلى :ابوبکر گفت ؟اهل بهشت است
وحى فرستاد که حق ذى القربى را به او بده و رسول  تعالى به رسول خدا 

نیز آمـد و    داد حضرت على فدك را به امر خدا به فاطمه  اکرم 
ابوبکر نامه . نیز شهادت دادند  به همین نحو گواهى داد و به روایتى حسنین

این چه نامـه   :آنگاه عمر پیدا شد و گفت. اى درباره فدك نوشته و به فاطمه داد
بر   دعوى فدك را نمود وام ایمن و على فاطمه  :ابوبکر گفت ؟اى است

پـاره کـرد و   عمر نامه را گرفت و . لذا من نیز این نامه را نوشتم، او گواهى دادند
شـوهر فاطمـه     گفت فدك فى ء همه مسلمین است و گذشته از ایـن علـى  

در حـالى    روز دیگر خود حضرت امیر، است و به نفع او گواهى دهد 
: که مهاجرین و انصار در نزد ابوبکر جمع بودند در آنجا حضور یافـت و فرمـود  
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در صـورتى کـه در    ؟را از فدك بیـرون کـردى   مه اى ابابکر چرا وکیل فاط
فـدك   :ابوبکر گفـت . فاطمه مالک و متصرف فدك بود حیات رسول خدا 

اقامـه شـهود کنـد کـه رسـول خـدا        فى ء همه مسلمین است اگـر فاطمـه   
فدك را به او مـى دهـم و اال او را در آن    فدك را به او داده است من هم 

  !حقى نباشد
اى ابابکر آیا درباره ما بر خالف حکم خداوند که در مورد : فرمود  على

بگو ببینم اگـر در دسـت   : حضرت فرمود. نه :گفت ؟مسلمین است حکم مى کنى
ود مالک و متصرف آن است و من بیایم و آن را براى خـ ، مسلمانى چیزى باشد

. از تـو  :گفـت  ؟مـى کنـى  ) دلیـل و مـدرك  ( ادعا کنم تو از چه کسى طلب بینه
بینه و شـاهد طلـب مـى     پس چرا در مورد فدك از فاطمه : حضرت فرمود

عمـر  . ابوبکر سـکوت کـرد  . مالک فدك بوده است کنى در حالى که فاطمه 
اگـر گواهـان   ، این سخنان را واگذار ما را توانایى احتجاج بـا تـو نیسـت    :گفت

. را در آن حقـى نیسـت   عادلى بیاورید فدك را مى دهیم و اال تو و فاطمه 
مرا خبـر ده  : فرمود. بلى :گفت ؟آیا قرآن خوانده اى: به ابوبکر فرمود  على

  :از گفتار خداى تعالى
هللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهـرکم تطهیـرا در حـق مـا     انما یرید ا

پس اگر دو نفر : حضرت فرمود. در حق شما :ابوبکر گفت ؟نازل شده یا دیگران
 :گفـت  ؟کار زشتى مرتکب شده چه مى کنى نزد تو شهادت دهند که فاطمه 

نزد خدا از کـافران  اگر چنین کنى در : فرمود. مانند سایر مردم اقامه حد مى کنم
براى آنکه شهادت خـدا را  : فرمود  چرا؟ على :ابوبکر گفت. محسوب شوى

رد کرده و شهادت مردم را پذیرفته اى همچنانکه حکـم   به طهارت فاطمه 
ند و او در حال حیات داده ا را که فدك را به فاطمه  خدا و رسولش 
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پدرش آن را تصرف کرده است را رد کردى و شهادت یک نفر اعرابى را کـه بـر   
در ایـن  ... گرفتـى  پاشنه خود بول مى کند مى پذیرى و فدك را از فاطمـه  

 تأئیـد را   موقع صدا و همهمه از میان مردم برخاست و همگى سخنان على
در سر نماز را توسـط    د که عمر و ابوبکر توطئه قتل علىکردند در اینجا بو

  )476(. خالد بن ولید طراحى کردند

  خلیفه تراشى اسباب امتحان الهى -410
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با تنى چند از بنى هاشم مشغول شستن و تکفین پیکـر    هنگامى که على
بودند خبر رسید کـه جمعـى از مهـاجرین و انصـار در      مطهر رسول اکرم 

سقیفه بنى ساعده براى تعیین خلیفه محاجه و گفتگو مى کنند و طولى نکشید که 
خبر دیگرى رسید که ابوبکر به سمت خلیفه مسلمین انتخاب گردید در این موقع 

بسم اهللا الرحمن الـرحیم  : فرمود  رحمۀ حضرت امیر به نقل شیخ مفید قدس
آیـا مـردم گمـان     ؟احسب الناس ان یترکو ان یقولوا امنا و هم ال یفتنون-الم  -

کردند که فقط با گفتن ایمان اینکه آوردیم رها شده و دیگر مورد آزمایش قـرار  
و مقصود حضرت این بود که عمرم مردم جز چنـد نفـر از ایـن     ؟نخواهد گرفت

  )477(. موفق بیرون آیند آزمایش نتوانستند

    توطئه قتل على -411
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در جلسه اى ابوبکر و عمر را با دالیـل متعـدد     بعد از غصب فدك على

دیـدى   :عمر را خواست و گفـت ، محکوم نمود بعد از اتمام جلسه بود که ابوبکر
د؟ اگر در یک مجلس دیگر با ما چنین معارضه کند کـار  على امروز با ما چه کر

بـه نظـر مـن     :عمر گفـت  ؟ما را بر هم مى زند اکنون نظر تو در این باره چیست
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چه کسى جراءت اینکار را دارد؟  :ابوبکر گفت! دستور دهیم او را به قتل برسانند
ـ  ! خالد بن ولید :عمر گفت ک امـر  آنگاه خالد را طلبیدند و گفتند مى خـواهیم ی

 هر چه باشد حاضرم ولو کشـتن علـى   :خطیرى را به تو واگذار کنیم خالد گفت
چه موقع اینکـار را   :مقصود ما نیز همین است خالد گفت: آنها گفتند. باشد 

پهلوى او بایسـت و چـون مـن    ، هنگام نماز در مسجد :ابوبکر گفت ؟انجام دهم
خالد پذیرفت و خود را آمـاده  . را بزن سالم نماز را گفتم فورا برخیز و گردنش

اسماء بنت عمیس که در آن موقع زن ابوبکر بود سخن آنها را شنید و فورا . نمود
و فاطمـه    سالم مرا به على :فرستاد و گفت  کنیز خود را به خانه على

لیقتلوك فاخرج انـى   برسان و این آیه را تالوت کن ان المالء یاتمرون بک 
آمد و آیه را تالوت کـرد و    کنیز اسما به خانه على. )478(لک من الناصحین 
به اسماء بگو خداوند نخواهد گذاشـت کـه اراده آنهـا انجـام     : آن حضرت فرمود

، آنگاه آن حضرت موقع نماز به مسجد آمد و پشـت سـر ابـوبکر ایسـتاد    . بگیرد
زیر جامه خود بسته بود آمد و در کنار حضـرت قـرار    خالد نیز که شمشیرش را

  ابوبکر نماز را شروع کرد و چون به تشهد نشسـت از هیبـت علـى    !گرفت
مرعوب بود و با خود اندیشید که خالد چگونه مى تواند چنـین کـارى را انجـام    
 دهد لذا از شجاعت آن حضرت به ترس و لرزه افتاد و جراءت گفتن سالم نمـاز 

را نمى کرد لذا تشهد را تکرا مى کرد و سالم نماز را نمى گفت و مردم گمان مى 
یـا   :لذا پیش از آنکه سالم نماز خود را بگوید گفـت . کردند که نماز منصرف شد
اى خالد مبادا آنچه را که به تو دستور داده ام انجام ( خالد ال تفعلن ما امرتک به

از خالـد    علـى . نماز را پایان داد و سپس سالم نماز خود را گفت و) دهى
دستور این بود که پس از سـالم   :پرسید چه دستورى به تو داده بود؟ خالد گفت

آیا تو هـم چنـین کـارى را مـى     : فرمود  حضرت امیر !گردن ترا بزنم، نماز
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 :تآرى به خدا سوگند اگر پیش از سالم آن جمله را نمى گف :خالد گفت ؟کردى
. خالد را از جایش بلند کرد و بر زمـین کوبیـد    على! !من هم ترا مى کشتم

االن خالد را مى کشد و به روایتى دیگر گـردن خالـد   ، به خداى کعبه :عمر گفت
را با دو انگشت سبابه و وسطى خود چنان فشار داد که خالد نعره زد و رنگـش  

و پا مى زد ابوبکر فورا از عباس بن سیاه شد و جامه اش را خراب کرد و دست 
رفت و او را   عباس نزد على. عبدالمطلب خواست که شفاعت خالد را بکند

قسم داد و  و فاطمه   و حسنین به قبر و صاحب قبر رسول خدا 
  )479(. برداشتپیشانى آن حضرت را بوسید تا حضرت از خالد دست 

    غم عمیق على -412
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

صبح شیخین و دیگران براى تشییع جنـازه  . شب دفن زهراى بتول سپرى شد
جنـازه   :آمدند ولى مقداد به آنها گفت  بسوى منزل على حضرت زهرا 

لـم   :عمر رو به ابوبکر نمود و گفـت . ك سپرده شده اسدیشب به خا زهرا 
من به تو نگفتم که آنها چنین خواهند نمود؟ عبـاس بـن    ؟اقل لک انهم سیفعلون

چنین وصیت کرده بود کـه شـما دو نفـر در     خود فاطمه  :عبدالمطلب گفت
شما بنى هاشم این حسد قدیمى تان را که به ما  :عمر گفت! نماز او حاضر نشود

مـن تصـمیم گرفتـه ام کـه قبـر او را بشـکافم و       ... دارید هیچ گاه رها نمى کنید
آن ، رسـید   ینمـؤمن برایش نماز بخوانم این خبـر توسـط سـلمان بـه امیرال    

سرخ گشته و رگهـاى گـردنش پـر     حضرت در حالى که خشمگین و چشمانش
زردى که در مواقع جنگ مـى پوشـید    خانه خود خارج شد و لباس شده بود از

وارد بقیع شد در این حال به مردمـى کـه   ، در بر کرده و ذوالفقار در دست گرفت
قسم یاد کرده که اگـر یـک     در آنجا اجتماع کرده بودند خبر دادند که على
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ذراند عمر بـا یـاران   سنگ از این قبرها کنده شود همه را از دم شمشیر خواهد گ
به خدا سوگند مـا    یا اباالحسن، چه شده :خود نزد آن حضرت آمد و گفت

بـا دسـت     على. را نبش مى کنیم و برایش نماز مى خوانیم قبر فاطمه 
اى : خود گریبان عمر را گرفت و او را از جا بلند نمود و بر زمین کوبید و فرمود

صـرف   )خالفـت ( ر زن سیاه براى اینکه مردم از دین بر نگردند از حق خـود پس
صبر نمى کنم سوگند بدان کسى که جـانم   نظر کردم و اما درباره قبر فاطمه 

در دست قدرت اوست اگر تو و یارانت بخواهند بدان دسـت بزنیـد زمـین را از    
وخـیم دیـد جلـو رفتـه و      ابوبکر که وضع را خیلى. خوش شما آبیارى مى کنم

و به حق من فوق العـرش   به حق رسول اهللا   یا اباالحسن: عرض کرد
و به حق کسى که در باالى عرش است او را رهـا   به حق رسول خدا  )480(

دسـت از او    علـى . کن و ما کارى که ترا خوشایند نباشد انجام نمى دهـیم 
  )481(. برداشت و مردم نیز متفرق شده و از انجام این کار منصرف شدند

  خطبه اى توحیدى -413
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و فراغت از جمع کردن  هفت روز پس از وفات رسول خدا   على
  :فرمود که در قسمت اول آن این چنین فرموده استقرآن خطبه عجیبى را انشا 

الحمد هللا الذى اعجزاالوهام ان تنال اال وجوده و حجب العقول عن ان تتخیل 
  ... ذاته فى امتناعها من الشبه و الشکل

سپاس و حمد و ثناى وجود مقدس اهللا را سزاست که اوهام را از اینکه  :یعنى
ن نموده و عقول را مانع گشـته از اینکـه   جز وجود او را نائل شوند عاجز و زبو

ذات و حقیقت او را تصور کنند از این جهت که از هر گونه شبه و شکلى ابـاء و  
امتناع دارد بلکه اوست که هرگز در ذات خود تفاوت و اخـتالف پیـدا نکـرده و    
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از اشـباء جـدایى   . بواسطه عروض تجزیه عددى در کمالش پاره پاره نشده است
ر اختالف مکانى و از اشیاء متمکن شده و بر آنها تسـلط یافتـه نـه    گرفته نه بطو

بطور آمیزش و آنها را دانسته نه ابزارى که بدون آن علم میسر نشـود میـان او و   
مـرجعش اینسـت کـه    ، بـود : معلوم او علمى جز خودش نیست اگر گفتـه شـود  

ر نفـى  وجودش ازلى و غیر مسبوق است و اگر گفته شود هرگز زوال ندارد منظو
عدم و نیستى از ذات او بوده پس ساحت او منزه و بسى بلند است از سخن آنان 

  )482(. که غیر او را پرستیده و جز او خداى دیگرى گرفته اند

  ریا کارى -414
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پشـت آن    حضرت على. روزى جنازه اى را به سوى قبرستان مى بردند
ازه حرکت مى کرد اما ابوبکر و عمر جلوى تابوت آن جنازه راه مى رفتند از جن

چرا جلوى جنـازه  ) ابوبکر و عمر( که یا على آن دو نفر، آن حضرت پرسیده شد
آنها هم خود مى دانند که عقب جنازه راه رفـتن  : حرکت مى کنند حضرت فرمود

دم ممتـازتر از دیگـران   ثواب بیشترى دارد اما مى خواهند بدینوسیله در نظر مـر 
  )483(. جلوه گرى کنند

  والکاظمین الغیظ -415
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نـزد    در خدمت على بن ابیطالب: مى گوید  ینمؤمنقنبر غالم امیرال
مـن  تنها باشد پس آن حضرت بـه    عثمان مایل بود که با على. عثمان رفتم
من مقـدارى نـه چنـدان دور از آنـان     : قنبر مى گوید. که دور شوم: اشاره فرمود

 :سخن مى گفت  شنیدم که عثمان به درشتى و تندى با على. کنارى ایستادم
تـا اینکـه   . سر بزیر انداخته و چشم بر زمین دوخته بـود   در حالى که على
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اگر : حضرت فرمود ؟چرا سخن نمى گویى :مود و گفتن  عثمان رو به على
مگر آنچه برخالف خواسته توسـت و بـه سـود تـو     ، سخنى خواهم گفت، بگویم

  ... چیزى سراغ ندارم
تفسیر فرمایش حضرت این است که اى عثمان اگر همانگونـه  : مبرد مى گوید

یجتا پـر  که تو به من پر خاش نمودى سخن بگویم مقابله به مثل خواهم کرد و نت
خاش من تو را آزرده خواهد ساخت پس ترجیح مى دهم کارى نکنم اگـر چـه   

  )484(! !مورد پر خاش تو قرار گرفته ام و این است معنى مظلوم عالمین فافهم

    مظلومیت امام على -416
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کلثوم بود کـه توسـط عمـر از علـى علیـه      بنام ام   یکى از دختران على
عذر آورد که او هنوز کوچک اسـت    حضرت على. السالم خواستگارى شد

 به نقل مرحوم کلینى که از حضرت صـادق  )485(. و موقع ازدواجش نرسیده است
مـن از   :عباس بن عبـدالمطلب رفـت و گفـت    روایت کرده است عمر پیش 

برادر زاده ات دخترش را خواستگارى کردم و او مرا رد نمود به خدا سوگند من 
 علـى ( هم افتخارات بنى هاشم را از بین مى بـرم و دو شـاهد مـى آورم کـه او    

عبـاس  ! !دزدى کرده است و آنگاه به اتهام دزدى دستش را قطع مـى کـنم   
آن حضرت را راضى نمود که کار ام کلثـوم   رفت و پس از گفتگو  نزد على

  )486(. را به او واگذار کند
ام کلثوم ابتدا زوجه عمر شد و پس از کشته شدن او زوجه پسر عموى خـود  

  . عون بن جعفر و بعد از او نیز زوجه محمد بن جعفر شد

  خمس حق ماست -417
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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به مدینـه رسـید و   ) ایران( شوش و جندى شاپور در زمان عمر خمس غنائم
من و مسلمانان به همراهى عباس نزد او : مى فرماید  على. تحویل عمر شد

چون خمس به شما زیاد رسیده امروز نیازى بـه خمـس    :بودیم عمر به ما گفت
 ندارید و الزم است مسلمانان دیگر را که نیازمند هستند غنى کنیم شما حق خود

مـى    علـى . به ما بدهید تا بعدا آنرا پرداخـت کنـیم  ) خمس( را در این مال
من از پاسخ به او خوددارى کردم زیرا خمس را به عنوان وام تقاضا کرد : فرماید

و ترسیدم اگر درباره خمس با او صحبت کنم آنرا انکار کند و همـان چیـزى را   
آن میراث خالفت پیغمبر بود که دربـاره  و ، بگوید که درباره حق بزرگتر ما گفت
درباره آنچـه  ! اى عمر :عباس به او گفت، آن اصرار کردیم و آنرا اصال انکار کرد

از آن ما است کوتاهى و چشم پوشى مکن زیرا خداوند این حق را براى ما ثبت 
شما باید به مسلمانها ارفـاق و همراهـى و کمـک     :عمر در پاسخ او گفت... کرده
  )487(. کنید

    بدرقه ابوذر توسط امام على -418
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

افشا گرى و آگاهى بخش ابوذر موجب شد که عثمان تصمیم بگیرد او را بـه  
عثمان دستور داد اعـالم کننـد کـه    ، هنگام تبعید. صحراى سوزان ربذه تبعید کند

رمان داد تا مراقب باشد و با خشونت جلو بدرقه ابوذر ممنوع است و به مروان ف
به حکومت نظامى عثمان توجـه    ولى امام على. بدرقه کنندگان او را بگیرد

و برادرش عقیل و عمار یاسر به بدرقه ابوذر   نکرد و همراه حسن و حسین
 !اى حسـن : مـروان فریـاد زد   :با ابوذر سخن مـى گفـت    امام حسن. رفتند

. باش مگر فرمان خلیفه را نشنیده اى که بدرقه کردن ابوذر ممنوع است خاموش
به مروان حمله کـرد و بـین گـوش مرکـب مـروان تازیانـه زد و         امام على
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مروان نزد عثمان رفـت و  . )488(دور شو خدا تو را به آتش هالکت بیفکند : فرمود
داد سـپس هـر یـک از بدرقـه      را بـه او گـزارش    برخورد خشن امام على

به او فرمود یا اباذر انک غضـبت    امام على. کنندگان سخنى به ابوذر گفتند
  ... هللا فارج من غضبت له ان القوم خاقوك على دیناهم و خفتهم على دینک

تو براى خدا خشم کردى پس به او امیـدوار بـاش حـامیالن    ! اى ابوذر :یعنى
عثمان به خاطر دنیاى خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از آنها ترسـیدى  

  . )489(به خودشان واگذار ) یعنى دنیا( پس آنچه را که آنها برایش در وحشتند
ز بـا سـخنانى ابـوذر را بـه سـوى      نی... و  و امام حسین  امام حسن

  . تبعیدگاه ربذه بدرقه نمودند
  چو به دوسـت عهـد بنـدد ز میـان پاکبـازان     

)490(تواند که به سر برد وفـا را  یچو على که م     
  

   
  برترى از آن ماست -419

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
جمعیتى از مهاجران و انصار که تعدادشان بیشـتر از  ، عصر خالفت عثمان بود

جمع شده بودند و گروه گروه با یکدیگر  دویست نفر بود در مسجد پیامبر 
گروهى در شاءن علم و تقوا سـخن مـى گفتنـد و از برتـرى     . مناظره مى کردند

در فضـائل آنهـا    قریش و سوابق درخشان آنها و گفتارى که رسول خـدا  
و هر گروهى افتخـارات دودمـان خـود را بـر مـى      ، فرموده بود سخن مى گفتند

سعد وقـاص و عبـدالرحمن     در میان افرادى از مهاجران مانند على. شمرد
امـام حسـن و امـام    ، عبداهللا بن عمر، هاشم بن عتبه، مقداد، طلحه و زبیر، عوف
عبداهللا بن جعفر بودند و از انصار نیز ، محمد بن ابوبکر، ابن عباس،   حسین

این بحث در بین آنها از بامداد تـا ظهـر ادامـه یافـت در     . تعدادى حضور داشتند
و   حالى که عثمان در خانه خود به سر مى برد این در حالى بود کـه علـى  
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  گـام جمعیـت متوجـه امـام علـى     در این هن. بستگانش سکوت کرده بودند
شما چرا سخن نمى گوییـد؟ در ایـن هنگـام      یا على، شدند و عرض کردند

از مهاجران و انصار هر کدام از مقـام و  ، هر دو گروه شما: فرمود  امام على
روه سخن گفتید ولى من از هر دو گ) براى شایستگى به مقام رهبرى( شاءن خود

خداوند به خاطر چه این افتخار و برترى را به شـما عطـا کـرد؟     :شما مى پرسم
. و خاندان او به ما امتیاز بخشـید  به خاطر محمد : مهاجران و انصار گفتند

راست گفتید آیا نمى دانیـد علـت وصـول شـما بـه ایـن       : فرمود  امام على
 سـپس علـى  ... ؟تنها به خاطر ما خاندان نبوت بوده استسعادت دنیا و آخرت 

پاره اى از فضائل خود را بر شمرد و حاضران را قسم داد کـه آیـا چنـین     
آن   در شـاءن علـى   است و حاضران اعتراف نمودند که رسول خـدا  

شما را به خدا سوگند مى دهـم کـه هـر    : فضائل را فرموده است از جمله فرمود
را درباره خالفت مـن شـنیده اسـت برخیـزد و      کس از شما سخن پیامبر 

زیدبن ارقـم  ، عمار، مقداد، ابوذر، گواهى دهد در این هنگام افرادى مانند سلمان
 ما گواهى مى دهیم که سـخن پیـامبر   : تندو براء بن عازب برخاستند و گف

خداوند به من فرمان داده تـا  : فرمود را به خاطر سپرده ایم که رسول خدا 
امام شما و جانشین خودم و وصى و عهده دار کارهاى من بعد از خـودم را کـه   

اى مـردم امـام و   ... نموده را نصب کنمان واجب مؤمنخداوند اطاعت از او را بر 
  )491(. است  موال و راهنماى شما بعد از من برادرم على

  سزاى کتمان حق -420
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کـه جمعیـت   ( بـراى مـا    امـام علـى  : جابر بن عبداهللا انصارى مى گوید
در پیشاپیش : از حمد و ثناى خداوند فرمودسخنرانى کرد و پس ) بسیارى بودیم
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انـس بـن   : در اینجا هستند که عبارتند از شما چهار نفر از اصحاب محمد 
. خالـدبن یزیـد بجلـى    -4، اشعث بن قیس3، براء بن غازب انصارى -2، مالک
نخسـت از انـس بـن مالـک     ، حضرت روبه یک یک این چهار نفـر کـرد   سپس
مـن  : در حق من فرمود اى انس مگر تو نشنیده اى که رسول خدا  ،پرسید

 کسى که من موال و رهبر او هستم بدانـد کـه علـى   ( کنت مواله فهذا على مواله
آنگـاه  . چرا امروز گواهى به رهبرى من نمـى دهـى  ) موال و رهبر او است 

مبـتال  ) پیسـى ( خداوند تو را به بیمارى بـرص  :حضرت او را نفرین کرد و گفت
اى اشـعث مگـر نشـنیده اى کـه پیـامبر      : و فرمود، سپس به اشعث رو کرد. کند
اما تو اى خالد بن یزید مگر تو نیز چنین نشنیده  ؟در حق من چنین گفت 

ــدا      ــول خ ــى از رس ــین فرمایش ــز چن ــو نی ــازب ت ــن ع ــراء ب ــو اى ب اى و ت
هللا صلى سلم وآله عليه ا آنها از اداى شهادت حق استنکاف کرده . مگر نشنیده اى و

  . و حضرت هر یک از آنها را نفرین کرد
سوگند به خدا بعد از مدتى مـن انـس بـن    : جابربن عبداهللا انصارى مى گوید

مالک را دیدم که بیمارى برص گرفته بطور که عمامه اش نمى تواند لکـه هـاى   
را از سر و رویش بپوشاند و اشعث نیز طبق نفرین حضـرت از  سفید این بیمارى 

در   سپاس خداوندى را کـه نفـرین علـى    :هر دو چشم کور شد و مى گفت
مورد کورى دو چشم من در دنیا بود و مرا به عذاب آخرت نفرین نکـرد کـه در   

که  خالدبن یزید را نیز دیدم. این صورت براى همیشه در آخرت عذاب مى شدم
خواستند او را در منزل دفن کنند قبیله کنده با خبـر   در منزلش مرد خانواده اش

شد و هجوم آوردند و او را به رسم جاهلیت کنار در خانه دفن کردند و به مرگ 
جاهلیت دفن شد و اما براء بن عازب معاویه او را حاکم یمن کرد و او در یمـن  
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کرده بود آن هم در حالى که حـاکم و  از دنیا رفت همانجایى که از آنجا هجرت 
  )492(. نماینده فرد ظالمى چون معاویه بود

    نفوذ کالم امام على -421
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رفتنـد   ابوبکر به همراهى عمر براى عیادت دختر پیغمبر به خانه فاطمـه  
ابوبکر سوگند یاد کرد که تـا رضـایت   . دادولى آن حضرت به آنها اجازه ورود ن

را جلب نکند زیر سایه و سقفى نرود از ایـن رو شـب را در    حضرت زهرا 
ابـوبکر پیـر     یا على: آمد و عرض کرد  عمر نزد على. بقیع بیتوته نمود

مـا چنـد بـار بـراى     ، است مردى رقیق القلب است و یار غار رسول خدا 
آمده ایم اما به ما اجازه ورود نداده است شـما در ایـن امـر     عیادت فاطمه 

 نـزد فاطمـه     علـى . وساطت کنید و براى ما از او اجازه عیادت بگیرد
نپذیرفت و سوگند یاد کرد که مـن   آمد و مقصود آنها را بیان کرد ولى زهرا 

با آنها طرف صحبت نخواهم شد تا پدرم را مالقات کنم و از ظلم و تعدى آنها به 
آنها مرا واسطه قرار داده اند و من : فرمود  حضرت امیر. پدرم شکایت نمایم

 :گفـت  زهـرا  . هم به عهده گرفته ام که از تو براى آنها اجازه عیادت بگیرم
خانه تست و زن هم باید از شوهر اطاعـت کنـد   ، حال که چنین است چون خانه

بیرون آمـد و بـه آنهـا      على. البته من در هیچ امرى با تو مخالفت نمى کنم
اجازه ورود داد پس از مالقات آن دو نفر حضرت فاطمه از آنها اقرار گرفت که 

هللا صلىشنیده اند که رسول خدا  سلم وآله عليه ا بضعۀ منى و  فاطمه : فرمود و
  ... انا منها من اذاها فقد اذانى

پاره تن من است و مـن هـم از او هسـتم هـر کـس او را       فاطمه  :یعنى
  ... بیازارد مرا آزارده است
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پروردگارا تو شاهد باش : آنها به این مطلب اقرار کردند آنگاه حضرت فرمود
 :ابوبکر صداى خود را به واویال بلند کـرد و گفـت  ... که این دو نفر مرا بیازردند

به خـدا مـن   : فرمود آنگاه حضرت فاطمه ... اى کاش مادرم مرا نزائیده بود
آنگـاه هـر دو بـدون کسـب     ... در هر نمازى که مى خوانم به تو نفرین مى کـنم 

  )493(. خارج شدند  رضایت حضرت از خانه امام

  !چشم خدا دیده و دست خدا زده -422
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در اطراف کعبه مشغول طواف بود در این هنگام مـردى    روزى امام على
چشم چرانى این مرد را   امام على. در حال طواف به زن نامحرمى نگاه کرد

چنـد   تأدیـب واف آن مرد را به حضور خود طلبید و به عنوان لذا بعد از ط. دید
آن مرد در حالى که صورتش را با دستش گرفته بود بـا  . سیلى به صورت او زد

اى : آه و ناله به عنوان شکایت نزد عمر بن خطاب رفت و چنـین شـکایت کـرد   
... اسـت  به صورتم زده باید قصاص شود چرا مرا زده  على !امیر مسلمانان

به این مرد سیلى زده   یا اباالحسن، کرد سئوالرا خواست و   على، عمر
در طواف دیدم این شخص چشم چرانى مى کنـد و بـه زن   : حضرت فرمود ؟اى

قـد راءى عـین اهللا و ضـرب یـداهللا     ( :عمر به آن مرد گفت. نامحرم نگاه مى کند
و بـا ایـن تعبیـر چشـم چـران را      ) چشم خدا دیده و دست خدا زده است :یعنى

  )494(. محکوم کرد

  ان واقعىمؤمنامیر  -423
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 ابوذر در عصر خالفت عمر بیمار شـد بـه عیـادتش   : سلیم بن قیس مى گوید

ر ابـوذر بـودیم کـه ناآگـاه     را در آنجا دیدم همه کنار بست  رفتم و امام على
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 ابوذر وصـیت خـود را بـه علـى    . دیدیم عمر بن خطاب براى عیادت ابوذر آمد
کرد و آن حضرت را وصى خود قرار داد پس از آنکه عمر رفـت یکـى از    

 :ابوذر گفت ؟ان عمر وصیت نکردىمؤمنچرا به رئیس  :بستگان ابوذر به او گفت
بـه مـا کـه     ان است و رسول خدا مؤمنامیر من به آن کسى که در حقیقت 

به عنـوان امیـر     هشتاد نفر عرب و چهل نفر عجم بودیم امر کرد که به على
، وصیت کردم، ...ان سالم کنیم و ما بر آن حضرت به این عنوان سالم کردیممؤمن

و مقداد کـه در آنجـا بودنـد عـرض     و سلمان   به امام على: سلیم مى گوید
مبنى بر سالم کردن  دستور پیامبر ( :کردم آیا این موضوع را که ابوذر گفت

خـدا  : را تصدیق مى کنید؟ هر سه نفر گفتنـد ) انمؤمنبا عنوان امیر   به على
چهار نفر خواستم که سپس از این : را شاهده مى گیریم که ابوذر راست مى گوید

سلمان نام فرد فرد آن هشتاد نفر را گفـت و امـام   : نام آن هشتاد نفر را ذکر کنند
: نفـر  80از جمله ایـن  ( و ابوذر و مقداد قول سلمان را تصدیق کردند  على
... عمار یاسر، زبیر، سعد بن ابى وقاص، عثمان، طلحه، معاذ، عمر ابوعبده، ابوبکر
  )495() بودند

  سازش کران بى غیرت -424
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
جمعـى   بعد از رحلت رسول خدا : فرمود  به نقل ابوبصیر امام باقر

  یا علـى : آمده و گفتند  از مهاجران و انصار و غیر آنها به حضور على
سـوگند بـه خـدا تـو از همـه مقـدمتر و       ، ان هسـتى مؤمندا تو امیر سوگند به خ

دسـتت  ) ابوبکر غصب خالفت کرده است( مى باشى شایسته تر نزد پیامبر 
که تا حـد مـرگ بپـاى ایـن بیعـت      ، را بده تا با تو بیعت کنیم بیعت جان نثارى

اگر در ادعاى خود صادق هستید فـردا  : به آنها فرمود  على. ایستادگى کنیم
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سرش را تراشید و   فردا که شد خود على. با سرهاى تراشیده نزد من بیائید
بعد تنها سلمان و ابوذر و مقداد با سر تراشیده آمدند و به قـول بعضـى عمـار و    

. نها متفرق شـدند سپس آ) نفر 7جمعا ( ابوسنان و ابو عمرو با سر تراشیده آمدند
را  بار دیگر اعالم کرد باز جز همـین افـراد یـاد شـده کسـى سـرش        على

  )496(. تکلیف خود را در سکوت کردن دید  نتراشید لذا على

  حیله گر درمانده -425
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تا با نیرنگ مـال زنـى را   در زمان خالفت عمر دو نفر حیله گر نقشه کشیدند 
ایـن مـال نـزد    : از چنگش در آورند آنها با هم مالى را نزد آن زن بردند و گفتند

شما به عنوان امانت باشد هر گاه هر دو نفر ما با هم آمدیم این امانت را بـه مـا   
زن قبول کـرد  . مى دهى و اگر تنها آمدیم این مال را به هیچکدام از ما نمى دهى

زن . مال امانتى ما را بـده  :کى از آن دو مرد نزد زن آمد و گفتپس از چندى ی
شـرط مـا    :مرد به زن گفـت . نمى دهم مگر اینکه رفیق تو نیز حاضر شود :گفت

سـرانجام زن گـول خـوردو    . حضور هر دوى ما بوده لیکن رفیق من مرده است
اى مطالبه امانت را به یکى از آنها تحویل داد بعد از چند روز مرد دوم نزد زن بر

. امانت آمد زن جریان را برایش توضیح داد که رفیقش مـال او را گرفتـه اسـت   
  . تو شرط ما را نقض کردى و ضامن هستى باید جبران کنى :مرد دوم گفت

تو ضامن هستى و باید بـه   :عمر به زن گفت. جهت حل قضیه نزد عمر آمدند
را در   علـى ، عمر اى :هر نحو که شده مال این مرد را جبران کنى زن گفت

 علـى . عمـر پیشـنهاد زن را پـذیرفت   . میان ما حاکم قرار بده تا او داورى کنـد 
امانت تو نزد من است ولى تو بـا رفیقـت شـرط    : آمد و به مرد دوم فرمود 

کردى با هم بیایید امانت را بگیرید برو رفیقت را پیدا کن و با هم بیایید تـا مـن   
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 سـپس علـى  . را به شما دو نفر بدهم مرد دوم رفت و به ناچار دیگر نیامدامانت 
این دو مرد با هم این نقشه را طرح کرده بودند که اموال ایـن زن را  : فرمود 
  )497(. ببرند

  حد شراب خوار -426
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 خواست او را حد شـرعى  عمر. شخصى به نام قدامۀ بن مظعون شراب خورد
زدن حد بر من واجب نیست زیرا  :قدامه گفت، بزند) در این مورد هشتاد تازیانه(

در چیزهایى کـه  ، بر آنکه ایمان آورده و کردار نیکو کرده اند: خداوند مى فرماید
عمر او  )498(مى خوردند تا آنگاه که تقوى و عمل صالح داشته باشند باکى نیست 

لذا آن حضـرت نـزد عمـر آمـد و     ، رسید  به حضرت على خبر. را حد نزد
که چرا قانون خداونـد را اجـرا نکـردى عمـر همـان آیـه را       : بازخواست فرمود

قدامه مشمول این آیه نیست زیرا آنها که ایمان به خدا آورده انـد و کـار   ، خواند
گردان و از او قدامـه را بـاز  ، حرام خدا را حالل نمى کننـد ، نیکو انجام مى دهند

اگر توبه کرد بر او حد خدا را جارى کن و گرنه باید به قتـل برسـد   ، توبه بخواه
قدامه شـنید و آمـد   . زیرا با انکار حرمت شرابخوارى از اسالم خارج شده است

سپس از ، اما عمر نمى دانست حد او چقدر است. توبه کرد و از گناه دست کشید
  )499(. هشتاد تازیانه: ت فرمودآن حضر. پرسید  امام

  پناه و امان امت -427
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زیاد نـام ابـن     از دنیا رفت على بن ابیطالب وقتى که پیامبر اسالم 
مسلمانان شما دو امان و پناه داشتید : را مى برد و مى فرمود عمش پیامبر 
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بـود و امـان دوم    امان اول محمـد  ، یکى از آنان رفت و دیگرى برخاست
  . شما استغفار است که تا توبه کنید خدا نیز قبول مى کند

  . اگر رسول خدا از دنیا رفته است استغفار را رها نکنید
  )500(ان اهللا لیعذبهم و انت فیهم و ما کان اهللا معذبهم و هم یستغفرون و ما ک

  تصمیم گرفت  برادر رسول خدا -428
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و سـپس کشـته شـدن    ، در زمان عمر سپاه اسالم ایران را فتح کرده و با فرار
سـپاهیان اسـالم وقتـى بـه مدینـه      . ض شدیزدجر سوم حکومت ساسانیان منقر

رسیدند گروهى ایرانى از زن و مرد را که اسیر کرده بودند همراه خود بـه مدینـه   
عمر تصمیم گرفت که زنان اسیر را به عنوان برده بفروشد و مردان آنها را . آورند

مبر پیـا : در آنجا حاضر بود فرمـود   على. برده و غالم مردم عرب قرار دهد
بزرگان قوم را هر چند با شما مخالفت کنند احترام کنید و گرامـى  : فرمود 

افراد آگاه و بزرگوارى هستند که اسالم را بـا  ) ایرانى( بدارید و این مردم فارس
میل پذیرفتند و تسلیم شدند من به مقدار حق خـود و بنـى هاشـم آنهـا را آزاد     

ما نیز حـق خـود را بـه شـما اى     : نصار به آن حضرت گفتندمهاجران و ا. کردم
خداوندا گواه باش : عرض کرد  امام على. بخشیدیم برادر رسول خدا 

اینها حق خود را بر من بخشیدند و من هم به اندازه حق آنها پذیرفتم و اسـیران  
  . را آزاد نمودم
از ما سبقت گرفت و عزم مرا در مورد عجم   بعلى بن ابیطال :عمر گفت

اجرا شد در این میان جمعى از دختـران    ها نقض کرد آخراالمر حکم على
 علـى . و بستگان شاهان ایرانى که آزاد بودند اظهار تمایل کردند که ازدواج کنند

آنها را در انتخاب همسـر آزاد بگذاریـد در مـورد شـهربانو دختـر      : فرمود 
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. یزیجرد سوم آخرین آخرین شاه ساسانى خواستگاران متعـددى وجـود داشـت   
لیکن او با شرمسارى پاسخ منفى داد به او گفتـه شـد اى خـانمى کـه در میـان      

آیـا مـى    ؟خاندانت بزرگ بودى در میان این خواستگاران کدام را بر مى گزینى
و شـکوتش  ( .راضى شـد : فرمود  على. او سکوت کرد ؟خواهى شوهر کنى

ــک) حــاکى از رضــایت در اصــل ازدواج اســت  ــد انتخــاب، این یکــى از ، بای
مـن در میـان    :شهربانو گفـت . خواستگاران را به عنوان شوهر؛ با زبان اقرار کند

را بـا    حسـین خواستگاران هرگز نور پر فروغ و شـهاب درخشـنده یعنـى    
 علـى . دیگران هم سطح قرار نمـى دهـم اگـر در واقـع در انتخـاب آزاد هسـتم      

. شما را :شهربانو گفت ؟خود قرار مى دهى) وکیل( چه کسى را ولى: فرمود 
 خذیفه بن یمان را ماءمور کرد کـه عقـد ازدواج او را بـا حسـین      امام على
از این بانو   امام سجاد. قعد نماید حذیفه این ماءموریت را انجام دادمن 

نمـى    متولد شد و گویند آن هنگام که بیش از چند روز از تولد امام سـجاد 
خواهر شـهربانو را    گذشت شهربانو از دنیا رفت و طبق نقل دیگر امام على

. ر در آورد و قاسم بن محمد از آن بـانو متولـد شـد   به همسرى محمد بن ابى بک
پسر خاله هم هستند و دختر قاسم کـه ام فـروه     بنابراین قاسم و امام سجاد
  )501(. شد و امام صادق از او متولد شد  نام داشت همسر امام باقر

    راهنمائى هاى جنگى امام على -429
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

مشورت کرد که ارتشى به قادسیه   روزى عمربن خطاب با حضرت على
و ایران فرستاده ام ولى سران لشگرم به توسط خبرگزارى خود به من اطالع داده 
. اند که پیروزى ما در این جنگ منوط به آمدن خلیفـه در میـدان جنـگ اسـت    

هاى مکرر نتیجه را چنین اعالم کـرده انـد کـه    مشاورین من نیز پس از صحبت 
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خود در جبهه حاضر شوم تا به شکوه و ابهت لشکر اضافه شود و فتح و پیروزى 
شما نظرتـان   :کرد و گفت  آنگاه عمر رو به حضرت امیر. زودتر انجام گیرد

صالح نیست خودت به جبهـه جنـگ بـروى بلکـه     : حضرت فرمود. را بفرمائید
دیگرى با تاکتیک هاى جنگى گسیل دار آنگاه حضرت دلیل و راهنمایى ارتشى 

چون لشکر اسالم پیروز شد همگى اقرار و اعتراف کردند . هاى الزم را فرمودند
  . به برترى نظریه آن حضرت بر همه مشاورین خلیفه
در آن   حضـرت علـى  : ابن ابى الحدید در ذیل این روایت مـى نویسـد  

تى عمر خیانت نکرد و اال اگر عمر به جبهه مـى رفـت کشـته و یـا     جلسه مشور
. مجروح مى شد زیرا در آن مقطع چندین مرتبه لشکر اسالم شکست خورده بود

یا در جلسه اى دیگر عمر شورایى تشکیل داده بود آنگاه به اعضاى جلسه گفت 
فرمانده ارتش اسالم به نزدیکى شهر مدائن که پایتخت ایران است رسیده است و 

حاال من بروم  :هانم به من نوشته اند که خلیفه خودت هم به جبهه بیا آنگاه گفت
عقب نشینى کند یا دستور دهـم حملـه نماینـد در آن     یا آنکه فرمان دهم ارتش

هیچ کـدام  : فرمود  جلسه حضار نظرات مختلفى دادند تا اینکه حضرت امیر
بلکه من دستوراتى مـى دهـم بـا آن    ، ان نیستاز این راءى ها به صالح تو و آن

فرامین عمل کن تا پیروزى حاصل شود آنگه حضرت فرامینى را دادند آنها هـم  
اجرا و اطاعت کردند و سپس پیروز شدند در فتح بیت المقدس وقتى که ارتـش  
مسلمانان شهر شام را فتح کرد قصد فتح بیت المقدس را داشتند لذا نامـه اى بـه   

نوشته و مشورت نمودند که آنجا را فتح نمایند؟ عمـر مشـاورین    عمربن خطاب
تمامى مشاورین عمر گفتند . خود را جمع کرد و با آنان راجع به آن مشورت کرد

مخالفت کـرده و عمـر     حضرت امیر. صالح نیست وارد بیت المقدس شویم
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فرامین امـام   نظر حضرت را به آنان نوشت و آنها پس از جنگ فراوان و اجراى
  )502(. بیت المقدس را فتح کردند  على

  امانت دارى حجراالسود -430
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اولین سالى کـه عمـربن   : روایت مى کند  حلبى از امام باقر و امام صادق
بـه همـراه     خطاب در عهد خالفتش حج مى کرد مهاجرین و انصار و على

موقـع احـرام عبـداهللا    . حسنین علیهماالسالم و عبداهللا بن جعفر حج مى نمودنـد 
لباس احرامى را که با قرمز رنگ شده بود پوشید و در حالى که لبیک مى گفـت  

حرکت مى کرد عمـر از پشـت سـر گفـت ایـن چـه         در کنار حضرت على
  ؟اىبدعتى است که در حرم روا داشته 

کسـى نمـى توانـد سـنت پیـامبر      : رو به او کـرده فرمـود    حضرت على
بـه خـدا نمـى      راست گفتى یا اباالحسن :عمر گفت. را به ما بیاموزد 

  . دانستم شمایید
 راوى مى گوید این یک واقعه کوچکى بـود کـه در آن سـفر رخ داد سـپس    

و طواف خانه نمودند عمر حجراالسود را دست مـى زد و مـى    داخل مکه شدند
به خدا قسم مى دانم تو سنگى بیش نیستى که نه سودى مى رسـانى و نـه    :گفت

 علـى . تو را دست زد به تو دست نمـى زدم  زیانى اگر این نبود که پیامبر 
بى جهت به این سنگ دسـت نـزد    رسول اهللا . باش خاموش: فرمود 

اگر قرآن خوانده بودى و آنچه از تاءویلش را که همه جز تـو؛ آن را مـى داننـد    
مى دانستى و هر آینه مى فهمیدى که هم زیان مى زند و هم سود مى رساند و او 
چشم و لب و زبان گویا و رسا دارد و گواهى مى دهد وفادارى کسى را که وفـا  

خداونـد  : فرمود  امام على ؟آیه مربوطه را به من نشان بده :عمر گفت. هکرد
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فرموده واذا اخذ ربک من بنى آدم من ظهور هم ذریتهم واشهد هم على انفسـهم  
هنگامى که خداى تو از پشت آدم فرزندان و ذریه  :یعنى... الست بربکم قالوا بلى

فرمـود کـه مـن پروردگـار شـما      ، و آنها را برخود گواه ساخت :آنها را برگرفت
مـوقعى کـه    آرى ما به خداوندى تو گواهى مى دهیم سـپس : همه گفتند ؟نیستم

اقرار کردند بنى آدم به اطاعت و به این که او پروردگار و آنها بندگان او هسـتند  
تـر از آب   از آنها براى حج بیت اهللا الحرام پیمان گرفت پس صفحه نازکى لطیف

آفرید و به قلم فرمان داد که بنـویس وفـادارى خلقـم را بـه خانـه ام قلـم هـم        
وفادارى بنى آدم را در آن صفحه نوشت پس به حجراالسود گفته شد دهانت را 
باز کن آن صفحه را در دهانش فرو کرد و به حجر فرمود نگهدار و گـواهى بـده   

اى عمر مگر نه موقعى که . رود آمدحجر هم مطیعانه ف، براى بندگانم وفادارى را
حجر را دست مى زنى مى گویى امانتم را ادا و به پیمانم وفا کردم تا گواهى بـه  

فرمود ایمان بیاور به   پس على. عمر گفت به خدا آرى. وفادارى من بدهى
  . آنچه گفتم

  سیاست بازى نامشروع -431
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و  عد از ماجراى سقیفه و حوادث سیاسى بعد از رحلت پیامبر اسـالم  ب
ابوسفیان پدر معاویه از حکومت ابـوبکر و عمـر     خانه نشینى حضرت امیر

رسید تـا بـا آن حضـرت      دل خوشى نداشت با جمعى به حضور امام على
عرض کرد اگر اجازه دهى با سپاهى فراوان پیاده بیعت نماید و در ضمن گفتارى 

که به سـابقه سـوء طینـت ناپـاك       و سواره از تو حمایت مى کنم امام على
ابوسفیان فرصت طلب آگاهى داشت گول سـخنان او را نخـورد و در پاسـخ او    

علـم و ایمـان و   ( اى مردم امواج فتنه ها را با کشتى هاى نجات: سخنانى فرمود
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درهم بشکنید از راه اختالف و پراکندگى کنار آیید و تاج بلند پـروازى  ) دتوح
  )503(و برترى جویى را از سر بنهید 

  فعالیتهاى کشاورزى -432
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را از   حضـرت علـى   هنگامى کـه پـس از رحلـت رسـول خـدا      
حکومت بر کنار نمودند و فدك را که یک منبع مهم اقتصـادى از بـراى خانـدان    

بـراى تـاءمین معـاش      امـام علـى  ، بود از دست آنها گرفتنـد  پیامبر 
شیعیان و خاندان رسالت و مستمندان به فعالیت کشاورزى پرداخت و به احداث 

 و باغها و نخلستانها پرداخـت بـراى نمونـه امـام صـادق     قناتها و چشمه سارها 
ین صــلوات اهللا علیــه یضــرب بــالمر و یســتخرج مــؤمنکــان امیرال: فرمـود  

ـ امیر، ین اعتق الف مملوك من ماله وکـد یـده  مؤمنو ان امیرال... االرضین ان مؤمن
خارج مـى  ) ىبر اثر کشاورز( در زمین بیل مى زد و مواهب زمین را  على

هزار برده را از مال شخصى خود و از محصـول    ینمؤمننمود و همانا امیرال
  )504(. دسترنج خود خرید و آزاد کرد

  کاتب مصحف فاطمه الزهرا  -433
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پـس از رحلـت رسـول خـدا      حضـرت زهـرا   : فرمود  امام صادق
روز بعـد از   95یـا   75( بسیار محزون و غمگین شد خداوند در آن ایـام  

  فرشته اى) رحلت رسول خدا 
مـاجراى سـخن    فاطمه . فرستاد تا او را دلدارى دهد را نزد فاطمه 

  علـى  :گفـت   گفتن خود را با فرشته الهى به شوهر خود حضرت على
آمـدن   فاطمـه  . وقتى که آمدن فرشته را احساس کردى به من بگـو : فرمود
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آنچـه را از فرشـته مـى     خبـر داد و فاطمـه     فرشته را به حضرت عى
آن را مى نوشت تا اینکـه آن گفتـار     خبر مى داد و عى  على به، شنید

مـى    به صورت مجموعه اى به نام مصـحف در آمـده سـپس امـام صـادق     
  :فرماید

  اما نه لیس فیه شیى من الحالل و الحرام و لکن فیه علم ما یکون
ت بلکـه در آن علـم بـه    بدانید که در آن مصحف چیزى از حالل و حرام نیس

  )505(. حوادث آینده است

    حامیان خالفت على -434
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
آنانکه با ابى بکـر بعنـوان خلیفـه مخالفـت کردنـد از      : زیدبن وهب مى گوید
از مهاجرین مقداد و عمار یاسـر و ابـوذر   ، مرد بودند 12مهاجرین و انصار فقط 

، و از انصار خزیمـۀ بـن ثابـت   ... غفارى و سلمان فارسى و عبداهللا بن مسعود و
ذوالشهادتین و سهل بن حنیف و ابوایوب انصـارى و دیگـران بودنـد همـین کـه      

 12ابوبکر در مسجد به منبر رفت آنها با یکدیگر مشورت کردنـد بعضـى از آن   
هللا صلىنفر پیشنهاد کردند که ابوبکر را از منبر رسول خدا  سلم وآله عليه ا پـایین   و

چنین کارى جز به زحمت انـداختن خویشـتن نیسـت و    : دیگران گفتند. بیاوریم
خداى متعال مى فرماید خود را با دست خود به هالکت نیندازید بهتر این اسـت  

برویم و در این باره با او مشورت کنیم همه آنها خدمت   که همگى نزد على
حقى را که سزاوارتر به ...   ینمؤمنآمدند و عرض کردند یا امیرال  على

بـرویم و او را از  ) ابـوبکر ( آن بودى رها کردى ما تصمیم داشتیم که نزد این مرد
ولى خواستیم بدون مشورت بـا شـما او را   ... پایین کشیم منبر رسول خدا 

  . از منبر پایین نکشیم
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اگر این کار را کرده بودید چاره اى جز جنـگ بـا آنـان را    : فرمود  على
را رها کـرده و بـر پروردگـار     این مردمى که گفتار پیغمبر خدا ... نداشتید

خود دروغ بسته اند همگى در اطراف او هسـتند و مـن در ایـن بـاره بـا افـراد       
چاره به جز سکوت ندیدم زیرا مى دانیـد کـه سـینه     خاندان خود مشورت کردم

ــرش      ــدان پیغمب ــل و خان ــداى عزوج ــض خ ــه و بغ ــردم از کین ــن م ــاى ای ه
بخدا اگر اینکار را کرده بودید شمشیرهاى خـود را از نیـام   ... آکنده است 

دنـد و  مى کشیدند و آماده جنگ و کشتار بودند همچنانکه با من همین کار را کر
به زور بر من چیره شدند و گریبان مرا گرفته و کشیدند و به من گفتند بیعت کـن  

بروید و آنچـه  ) ابوبکر( ولى شماها به نزد این مرد... و گرنه تو را خواهیم کشت
شنیده اید به او بگویید تا شبهه اى در کار او نماند و  را که خود از پیغمبر 

  ... کار حجت را بر او تمامتر کنیددر این 
مرخص شدند و روز جمعه   ینمؤمنآنها از خدمت امیرال: راوى مى گوید

آنگاه نخستین کسى که برخاسـت  ... نشستند همگى در اطراف منبر پیامبر 
دفاع کرد و حدیثى از   و سخن گفت خالدبن سعید بن عاص بود او از على

ساکت بـاش اى   :را یاد آور وى کرد عمر بن خطاب به خالد گفت پیامبر 
. خالد که تو نه صالحیت صالح اندیشى دارى و نه سخنت را کسـى خـوش دارد  

سپس ابوذر بپا خواست و بعد سلمان فارسى و بعد مقداد و سپس بریده اسـلمى  
 بن مسعود و بعد از آن عمار یاسر و بعـد خزیمـۀ بـن ثابـت     و بعد از آن عبداهللا

به پا خاستند و یـک بـه   ... ذوالشهادتین و بعد سهل بن حنیف و ابوایوب انصارى
ابـى بکـر بعـد از ایـن     ... بیـان کردنـد   یک دالیل و احادیثى را از پیامبر 

عثمـان و  ، زبیـر ، طلحـه ، صحبت سه روز در خانه خود نشست و روز سوم عمر
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هر یک با ده نفر از فامیل خود با شمشیرهاى برهنه نـزد  ... سعدبن ابى وقاص و
  )506(. کردند ابوبکر آمدند و او را از خانه اش بیرون کشیدند و بر فراز منبرش

  !!خانه ام را آتش زده اند؟ -435
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
و   علـى . چون مردم با ابى بکر بیعت کردنـد : دمروان بن عثمان مى گوی

شدند و از بیرون آمدن خـوددارى   زبیر و مقداد داخل منزل حضرت فاطمه 
که خانه را به روى آنـان آتـش بزنیـد در ایـن     ، نمودند عمربن خطاب فریاد زد

ید مهاجمان این سگ را بگیر :ابوبکر گفت. هنگام زبیر شمشیر بدست بیرون آمد
. پاى زبیر لغزید و به زمین خورد و شمشـیر از دسـتش افتـاد   ، به او حمله کردند

علـى  . شمشیر او را به سنگ بزنید و آنرا به سنگ زدند تا شکست :ابوبکر گفت
از منزل به سوى دهانت نجد بیرون شد و در راه بـا ثابـت بـن      بن ابیطالب

 ؟چـه شـده    اى اباالحسـن : عرض کرد ثابت. قیس بن شماس برخورد کرد
بزنند و ابوبکر بر فـراز منبـر    مى خواهند خانه ام را بر من آتش: حضرت فرمود

نشسته و مشغول بیعت گرفتن از مردم است و نه از این حمله ها جلوگیرى مـى  
هرگز دست از تو برنـدارم تـا در    :ثابت گفت. کند و نه آنها را محکوم مى نماید

پس با هم به مدینه بازگشتند چون به منـزل رسـیدند   . دفاع از تو کشته شوم راه
کنار درب ایستاده و خانه از مهـاجمین خـالى شـده اسـت و      دیدند فاطمه 
هرگز قومى را زشت برخوردتر از شـما سـراغ   : صدا مى زند حضرت زهرا 

را نزد ما رها سـاخته و میـان خـود مصـمم      شما پیکر رسول خدا . ندارم
شدید که حکومت را تنها از آن خود بدارید و ما را به امارت نگمارید و هیچ از 
ما در این باره نظر خواهى نکردید و به سر ما آوردید آنچه آوردید و هیچ حقى 

  )507(! براى ما در نظر نگرفتید
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  ستا  او على بن ابیطالب -436
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کـه  ، روزى دو نفر نزد عمر بن خطاب آمدند و از طالق کنیزى سئوال کردنـد 
چند مرتبه مى توان او را طالق داد تا حرام نشود و دیگر الزم نباشد او را بعقـد  

  . جدیدى در حباله نکاح درآورد
ـ ، عمر با آنها برخاست ان حلقـه اى از جمعیـت   تا آنکه به مسجد رسید در می

  . نشسته بود )508(مرد اصلعى 
آن مـرد سـر    ؟چه مى گوئى) یعنى کنیز( در طالق اءمۀ !اى اصلع :عمر گفت

عمـر دانسـت   ، و با انگشت سبابه و وسط خود اشاره کرد، خود را بسوى او کرد
تطلیقتان یعنـى دو بـار    :و فورا به آن دو مرد گفت، که طالق امه دو طالق است

  طالق
ین و مـؤمن ما نزد تـو آمـدیم و تـو امیرال    !سبحان اهللا :یکى از آن دو نفر گفت

و از او  !پس چگونه با ما آمدى تا در مقابل این مرد ایسـتاده  !بزرگ آنها هستى
  ؟و به اشاره او با دو انگشت اکتفا نمودى !سئوال کردى

  ؟آیا مى دانید این مرد کیست :عمر به آن دو نفر گفت
مـن از رسـول    :آنگاه گفـت ، این على بن ابیطالب است :مر گفتع. نه: گفتند

  :درباره او شنیدم که فرمود خدا 
اگر آسمان هاى هفتگانه و زمین هاى هفت طبقه را در کفه ترازوئى بگذارنـد  

ایمـان علـى بـى    ، را در کفه دیگر آن بگذارند هـر آینـه    سپس ایمان على
  . ب سنگین تر خواهد بودابیطال

  :در حدیثى که زمخشرى روایت کرده مى گوید: سپس عالمه امینى مى گوید
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 سـئوال تو خلیفه مسلمین هستى و ما آمده ایم از تو : آن دو نفر به عمر گفتند
نمودى پـس یکـى از آن دو    سئوالکنیم تو ما را پیش مرد دیگرى بردى و از او 

  . من دیگر با تو سخن نخواهم گفت! سوگند بخدا که اى عمر :نفر گفت
  )509(. مى دانى این مرد که بود؟ او على بن ابیطالب است! واى بر تو :عمر گفت

  از بیکارى بیزار بود -437
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آیـا  : پرسـید   به خانه خود آمد و از فاطمه  ان علىمؤمنروزى امیر
در منزل چند روزى است که غذاى کافى وجود  :گفت فاطمه  ؟داریمغذایى 
آنگاه خود را ، فورا سطل آبى را برداشت و از منزل بیرون رفت  امام، ندارد

به روستاى قبا رسانید و آبیارى یکى از نخلستانهاى اطراف قبا را بعهده گرفت و 
و آن حضرت چنان کار مـى کـرد کـه بـر      )510(. شب تا صبح مشغول آبیارى شد
حتى حضرت براى یهودى ها نیز کار مى کرد  )511(. دستان مبارکش پینه مى بست

تا با اجرت آن بتواند هم به خانواده خـود و هـم بـه فقـرا و مسـتمندان چیـزى       
  . ببخشد

  کار کردن شیوه او بود -438
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

الت قضائى که خلیفه دوم سخت درمانـده شـده بـود بـه او     در یکى از مشک
خلیفـه دوم بـه همـراه ابـن     . برویم تا مشکل را حل نمایـد   نزد على: گفتند

عباس و جمعى دیگرى به راه افتادند سراغ امام را گرفتنـد بـه آنـان گفتـه شـد      
، باغ رسـاندند دیدنـد  خود را به ، در فالن باغ مشغول کار است  انمؤمنامیر
  :سخت مشغول کار است و این آیه را مى خواند  امام
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آیا انسان مى پندارد او را به حال خود رهـا   ؛ایحسب االنسان ان یترك سدى
مى کنند همه به امام سالم کردند حل مشکل آن دو زنى که هر دو آنها ادعا مـى  

شـیر دو زن را  : خواستند اما فرمـود   فرزند پسر از آنهاست را از اما، کردند
در ظرف خاصى وزن کنید آن زن که شیر او سنگین تر اسـت پسـر بچـه از آن    

  )512(. اوست

  چه مصیبتها که از این جماعت نکشیدم -439
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

د که به حق در وصف دوران خانه نشینى خود تعابیر و جمالتى دار  على
  :دل هر آزاد مرد شیعى را پاره پاره مى کند ایشان در بیانى مى فرماید

متصدیان امور مردم به کارهایى دست مى زدند که بـا دسـتورات   ، قبل از من
مرتکب تحریف ، مخالف بود آنها از روى عمد و توجه صریح رسول خدا 

  ... حکام الهى گشتندو شکستن سنتهاى نبوى و تغییر ا
در ماه رمضان جز براى اداى نمـاز واجـب در    !اى مردم :یکبار به مردم گفتم
نمـاز جماعـت فقـط در نمازهـاى یومیـه       :به آن ها گفتم، مسجد اجتماع نکنید

در ایـن بنـى    )513(مشروع است خواندن نمازهاى مستحبى با جماعت بدت است 
سنت عمربن خطـاب تغییـر   ، ى اهل اسالما: بعضى از سربازانم برآشفتند و گفتند

حماقـت را تـا   ( !على ما را از نماز جماعت در ماه رمضان باز مـى دارد؟ ، یافته
  . که من ترسیدم در میان بخشى از سربازانم شورش بر پا شود) جایى رساندند

ــن(  ــا و از پیشــوایان  ) م ــه آنه ــه و جاهالن ــروى کورکوران از اخــتالف و پی
  )514(. مصیبتهایى که نکشیدمچه ، گمراهشان

  درهم کوبنده جباران -440
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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به جمـع حاضـر   ، در شوراى انتخاب خلیفه بعد از عمر بن خطاب  على
آیا در میان خود فردى را جز من مى شناسید کـه  ، شما را به خدا سوگند: فرمود

عبدالدار را که همگـى از سـران و پرچمـداران قـوم     از تیره ، مبارز تنومند 9آن 
  !خود بودند به خاك و خون کشیده باشد؟

آیا به یاد دارید صواب حبشى بـرده آن مقتـوالن کـه چگونـه دیوانـه وار و      
مـن بـه انتقـام     :خشمگین به میدان جنگ آمد و دائم فریاد مى زد و مـى گفـت  

خصـى جـز محمـد خرسـند     سروران و دالورانى که از دست داده ایم به قتـل ش 
  . نخواهم شد

دهانش کـف آلـود شـده بـود و شـما مـردم       ، چشمانش کاسه خون شده بود
ولى در این حال این مـن بـودم کـه بـه     ، وحشت زده از برابر او فرار مى کردید

  . مقابله با او بر خاستم
هنگامى که صواب آن غالم وحشى به من نزدیک مـى شـد گـویى هیـوالیى     

. بین ما آغاز شد اما بیش از دو ضربه بین ما رد و بـدل نشـد   نبرد! جلو مى آمد
سرعت شمشیر من چنان برق آسا بود که در کى لحظه او را بـه دو نـیم سـاخت    
تیغه شمشیرم به پهلوى او اصابت کرد و قسمت پائین بدن او روى پاها بـر روى  

گریستند و به زمین باقى ماند و باال تنه او به جانبى دیگر افتاد و مسلمانان مى ن
  )515(. او مى خندیدند

  عفو زن زناکار -441
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زنى در زمان عمر بن خطاب اعتراف به زنا کرد و اصرار داشت تا حد زنا بـر  
او جارى گردد تا از عذاب الهى در آخرت در امان باشد عمر نیز به عقوبـت زن  

م عليه فرمان داد ولى امام على ال   :به عمر فرمود الس
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از او بپرسید چرا زنا کرده و در چه شرایطى تـن بـه ایـن گنـاه داده و آن را     
، از ور خیمـه اى دیـدم  . در بیابان تشنه و در راه مانـدم  :زن گفت ؟مرتکب شده

وارد خیمه شدم و از مردى که آنجا بود تقاضاى آب کردم آن مـرد آب بـه مـن    
  . و من از خیمه بیرون آمدمنداد و قصد گناه داشت از این ر

اما بار دیگر تشنگى مرا بى تاب کرد به گونه اى که چشمانم سیاهى مى رفت 
ایـن همـان   : فرمـود   در این حالت مجبور شدم تا به گناه تن دهم امام على

  )516(. او را رها کنید. مورد اضطرار است که در قرآن کریم حد از آن برداشته شد

   پیامبرآزار  -442
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که مردى در حضور عمر بن خطـاب بـه   ، عروة بن زبیر از جدش نقل مى کند
صـاحب ایـن قبـر را مـى      :عمر به او گفت، جسارت کرد  على بن ابیطالب

او محمد بن عبداهللا بن عبـدالمطلب و  ) اشاره به قبر پیامبر اسالم ( شناسى
را   جز به نیکى نـام علـى  ، نیز پسر ابیطالب بن عبدالمطلب است  على

اشاره بـه  ( مبر اگر از او عیب جویى کنى و جسارت و بدگوئى او را کنى این را
  )517(دى در قبرش آزار کر) قبر شریف پیامبر اسالم 

  کیفر مردى گستاخ و بى ادب -443
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را دید و به آن حضرت   روزى خالد با یارانش در اراضى خود امام على
حضرت خالد را از اسبش پائین آورد و او را بـه سـمت آسـیاى    ، جسارتى کرد

آسیاب را بیرون آورد و مثل طوق حارث بن کلده کشاند و میله آهنى آن سنگ 
در حالى ، خالد حضرت را سوگند داد تا او را رها کند، بر گردن خالد حلقه کرد

ابوبکر آهنگـران  ، که آن میله همانند حلقه اى برگردن او بود نزد ابوبکر وارد شد
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لـیکن آنهـا   ، شهر را دستور داد تا آن حلقه سنگین را از گردن خالد بیرون کننـد 
آهنگران گفتنـد ایـن   ، پیوسته این آهن همانند قالده اى برگردن او بود، ندنتوانست

راهن را که بصورت حلقه اى بر گردن توست فقط با حرارت آتش مى توان بـاز  
چرا که یقینا بـا آن  ، کرد از طرفى هم خالد تحمل حرارت شدید آتش را نداشت

خالـد بـن او مـى     مردم نیز با دین قـالده برگـردن  . حرارت به هالکت مى رسید
جمـاعتى   پس، از سفر خود مراجعت کرد  خالد صبر کرد تا على، خندیدند

لـذا امـام آن   ، آن حضرت نیز قبول کرد، نزد امام رفتند و شفاعت خالد را کردند
  )518(طوق آهنى را مثل خمیر پاره پاره کرد و بر زمین ریخت 
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    حکومتدارى امام على :فصل چهارم
  همکارى اقوام و فامیل با یکدیگر -444

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ماجراى شورش اصحاب جمـل پـیش   ، بود  عصر خالفت حضرت على

با همراهان خود از مدینه به سوى بصره براى سرکوبى شورشیان   على. آمد
دند مـردى از قبیلـه محـارب بـه     هنگامى که به سرزمین ربذه رسی. حرکت نمود
، من در رابطه با فامیل خود !انمؤمناى امیر: کرد آمد و عرض  حضور على

تاوانى را به عهده گرفتم وقتى که نزد بعضى از آنها رفتم و تقاضاى همکـارى و  
مـا خودمـان سـخت در مضـیقه زنـدگى      : کمک نمودم کمک من کردند و گفتند

  به آنها امر کن که با من همکارى کنند و مرا کمک نمایند !انمؤمناى امیر، هستیم
آن مرد گروهى از آنها را که از ! آنها کجا هستند؟: از او پرسید  امام على

  . اینها هستند، عده اى از آنها :داد و گفت  دور پیدا بودند نشان امام
به سرعت نزد آنها رفت به گونه اى که ، که بر مرکب سوار بود  امام على

  . به سختى به آن حضرت رسیدند  اصحاب و اطرافیان امام على
چـرا بـا رفیـق    : سالم کرد و از آنها پرسید، وقتى به آنها رسید  امام على

خود همکارى نمى کنید؟ آنها از آن مرد و او نیز از قوام خود در حضور حضرت 
درباره پیونـد خویشـاوندى و وظـایف      امام على. شکایت کردند  على

هر کس باید به خویشانش پیونـد گـرم   : خویشان نسبت به همدیگر چنین فرمود
داشته باشد و خویشان از دیگران سـزاوارتر بـه همکـارى و کمـک هسـتند بـه       

ند زیرا خویشـانى  خصوص در آن هنگام که خویشان در فشار زندگى قرار گرفت
که با یکدیگر پیوند دارند و به همدیگر همکارى و کمک و گذشت مى کننـد بـه   
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پاداش آن مى رسند ولى اگر رشته خویشى را قطع نمایند گرفتـار بـار سـنگین    
  . مجازات خواهند شد

. آنگاه آن حضرت مرکب خود را حرکت داد و به جـاى اول خـود بازگشـت   
)519(  

  سعامل هالکت زودر -445
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :خطبه مى خواند و در ضمن آن فرمود  ان علىمؤمنروزى امیر
از گناهانى کـه  ، اعوذ باهللا من الذنوب التى تعجل الفناء پناه مى برم به خداوند

  . موجب زودرسى هالکت خواهند شد
که بعدها رئیس گروه   ینمؤمنمنافق سرشناس عهد امیرال( عبداهللا بن کواء
آیا گناهانى که موجـب    انمؤمناى امیر :بلند شد و گفت) گمراه خوارج شد

  مکافات زودرس است وجود دارد؟
بریدن پیونـد از  ( و آن گناه قطع رحم، واى بر تو، آرى: فرمود  امام على
ینکه از حق دورند ولى بـر اثـر   چه بسا خاندانى هستند با ا، است) خویشاوندان

همکارى و خدمت به یکدیگر به گرد هم آیند و همین کار موجب مى شـود کـه   
خداوند به آنها روزى مى رساند و چه با افراد پرهیزکارى که تفرقـه و درگیـرى   
افراد خاندانشان و قطع رحم بینشان موجب مى شـود کـه خداونـد آن هـا را از     

  )520(. روزى و رحمتش محروم سازد

  وقت بیکارى برو مسجد -446
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بدست ابن ملجم لعنۀ اهللا علیه   دو یا سه روز قبل از ضربت خوردن على
. در بازار کوفه مى رفـت کـه بـه ناگـه ابـن ملجـم را دى        حضرت امیر -
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البته حضرت مى دانست تمام هم ( ؟ابن ملجم کجا مى روى: حضرت به او فرمود
لـذا  . ابن ملجم پاسخى داد که نشانه بیکارى او را داشت) او آن زن ملعونه است
  . )521(وقت بیکارى به مسجد برو : حضرت به او فرمود

  کریم بامروت -447
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 لـى از کتب اهل تسنن روایت شده که عرب فقیـرى بـه خـدمت حضـرت ع    
: حضرت به او فرمود. شرفیاب شد و از آن حضرت درخواست کمک نمود 

به خدا قسـم اگـر ناامیـدم کنـى      :فقیر گفت. به خدا قسم در خانه چیزى نداریم
  . خداوند روز قیامت از شما نمى گذرد

زره مرا بیـاور  : آنگه به قنبر دستور داد، به شدت گریست  حضرت على
سپس به فقیر فرمود قدر آن را بدان کـه مـن بـا ایـن زره در     . این عرب دهو به 

قنبر عـرض  . را خوشحال کرده ام مقابل دشمنان ایستاده ام و پیغمبر خدا 
قیمت این زره بیست درهم است و ایـن مقـدار بـراى      ینمؤمنیا امیرال: کرد

  . یک فقیر زیاد است
اى قنبر اگر به اندازه دنیا طال و نقره داشته باشم در صـورتى  : رمودحضرت ف

چـون کـه   . خوشحال مى شوم که آنها را در راه خدا صدقه دهم و خدا قبول کند
  )522(. خواهد نمود سئوالخداوند از نعمتهاى خود 

  اسم اعظم خداوند -448
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
وارد شدم و آن حضـرت را    ان علىمؤمنبر امیر :براءبن عازب مى گوید

جبرئیـل را بـه   ، به خدا سوگند دادم که مرا به اعظم اسمایى که خداوند رحمـان 
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ــدا     ــول خ ــت و او رس ــوص داش ــال آن مخص ــدا   ارس ــول خ را و رس
  . اییدحضرت شما را مخصوص گرداند مرا مطلع فرم 

تو نمى بود من اراده داشتم تا وقتـى کـه آنـرا در     سئوالاگر : حضرت فرمود
هر گاه خواست خداوند را : سپس حضرت فرمود. لحدم نهاده شوم پوشیده بدارم

بعـد از بسـم اهللا الـرحمن    ( شش آسه اول سوره حدیـد ، به اسم اعظمش بخوانى
هو اهللا الذى الاله اال ( ر ازو آخر سوره حش) تا؛ و هو علیم بذات الصدور ؛الرحیم

یا من هو کذلک افعل بى کذا و  :بعد از آن مى گویى) هو تا آخر سوره را بخوان
که سوگند به خداوند اگر بر شقى بخوانى سعید مـى  ) حاجت خود را بخواه( کذا
امـام  . قسم به خدا من آنرا براى امور دنیا نمى خـوانم  !یا على :براء گفت. گردد
مرا هم این چنین وصیت  رسول اهللا . همین صواب است: فرمود  على

فرمود جز اینکه مرا امر کرد که خدا را بدان در کارهاى بزرگ و دشوار روزگار 
  )523(. بخوانم

  !!کمترین ها -449
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
شنیدم که مردى به حضورش آمـد    از امام على: سلیم بن قیس مى گوید

  :را کرد سئوالو این سه 
  مى شود؟ مؤمنکمترین چیزى که انسان به آن  -1
  کمترین چیزى که انسان به خاطر آن کافر مى گردد؟ -2
  کمترین چیزى که انسان به خاطر آن گمراه مى شود؟ -3

مـى شـود    مؤمنکمترین چیزى که انسان به وسیله آن : فرمود  امام على
و انسان به اطاعت از خدا اقرار کند ، آن است کخ خداوند خود را به او بشناساند

 پیامبرش را به او شناساند و او بـه اطاعـت تـاز پیـامبر     ، و سپس خداوند
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 ا در زمین و گواهش را بر مردماقرار نماید و هم چنین خداوند امام و حجتش ر
  . به او معرفى کند و او به اطاعت از امام اقرار نماید) یعنى امام را(

کمترین چیزى که انسان به خاطر آن کافر مى شـود  : سپس حضرت ادامه داد
آن است که چیزى را که خداوند نهى کرده گمان کند که انجام آن رواست و ایـن  

و به این عقیـده بـاقى بمانـد و    ) بدعتگزار گردد( هدپندار را رد دین خود قرار د
بایـد خـدا را بـر آن اسـاس     ، خدا دسـتور داده ) به پند او( خیال کند که آنچه را

  . پرستش کرد در صورتى که چنین کسى شیطان را مى پرستد
آن است که حجـت و  : و کمترین چیزى که انسان به خاطر آن گمراه مى شود

یعنى آن امامى را که خداوند به اطاعـت از او  . نشناسدگواه خدا بر بندگانش را 
  . دستور داده و رهبریش را واجب کرده نشناسد

ـ اى امیر :عرض کردم: سلیم مى گوید آن حجـت و گواهـان الهـى را     !انمؤمن
  !براى من تعریف کن

آنـان  ) اطاعت( آنها کسانى هستند که خداوند: در پاسخ فرمود  امام على
  :قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و فرموده است) قرآندر ( را

یا ایها الذین آمنوا اطیعو الرسول و اولى االمر منکم اى کسانى که ایمـا آورده  
اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید صاحبان امر 

  . )524(را 
این مطلب را روشن تر بیان خدا مرا فدایت کند ، انمؤمناى امیر :عرض کردم

کسـانى هسـتند کـه رسـول خـدا      ) صـاحبان امـر  ( آنهـا : حضـرت فرمـود  . کن
  :فرمود در روز رحلتش، در آخرین خطبه اش 

همانا من دو چیز را در میان شما مى گذارم که پس از من تا وقتى که بـه آن  
. ترت من که خاندان من هستندکتاب خدا و ع. دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید
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زیرا خداوند لطیف و آگاه به من سفارش کرده که آن دو از هم جدا نشوند تا در 
سـپس امـام دو انگشـت     ؛کنار حوض بر من وارد گردند؛ مانند این دو انگشـت 

  ... اشاره خود را بهم چسبانید و
لوا؛ پس بـه  فتمسکوا بهما التزلوا و ال تضلوا و ال تقدموهم فتض: آنگاه فرمود

هر دوى اینها چنگ زنید تا لغزش نکنید و گمراه نگردید و از آنها جلو نیفتید که 
  . )525(گمراه خواهید شد 

سـوگند بـه   : نقـل شـده اسـت کـه فرمـود      و در روایت از رسول خدا 
خداوندى که جان من در دست اوست اگر کسى عمل هفتاد پیامبر را انجام دهـد  

را دوسـت داشـته     هرگز وارد بهشت نخواهد شد مگر این که بـرادرم علـى  
  )526(. باشد

  واضع علم قواعد عربى -450
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دید آن حضرت به فکر فـرو  ، رسید  روزى ابواالسود دئلى خدمت على
ین مـؤمن یـا امیرال  :عـرض کـردم   به آن حضـرت : ابواالسود مى گوید. رفته است

در شهر شما شنیدم کسى قرآن را غلـط  : درباره چه چیزى فکر مى کنید؟ فرمود
  . مى خواند مى خواهم کتابى درباره ریشه هاى ادبیات عربى پدید آورم

اگر این لطف را بفرمایید ما را زنده کرده اید و زبان عربى بـراى   :عرض کردم
پس از چند روز وقتى به حضـور امـام   : ما باقى خواهد ماند ابواالسود مى گوید

بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم    : رسیدم صحیفه اى را به من داد که در آن نوشته بـود 
  . اسم و فعل و حرف :کالم عرب سه قسم است
  ... فعل از حرکات، ه از مسمى خبر مى دهداسم چیزى است ک



374 

 

دنبال آن را بگیر و چیزهایى که به نظرت مى رسد بر آن : سپس به من فرمود
  . اضافه کن

ظـاهر و مضـمر و   : اسم ها نیز سه نوع هستند: اى ابواالسود: سپس ادامه داد
  . چیزى که نه ظاهر است و نه مضمر

د آوردم و بـه نظـر حضـرت    از سخنان حضرت چیزهایى گر :ابوالسود گفت
وقتى حضرت ایـن  ) لعل و کان، لیت، انّ، انّ( رساندم از جمله حروف ناصبه بود

در ردیف اینهـا بـه    :عرض کردم ؟چرا لکن را ترك کردى: حروف را دید فرمود
باید آن را نیز در ردیف . چرا در ردیف آنهاست: حضرت فرمود. شمار نمى آورم
  )527(. آنها ذکر کنى

  فردى که مورد لعن واقع شد -451
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابوموسى . از عوامل مؤ ثر در انتقال خالفت به بنى امیه بود، ابوموسى اشعرى
، بـى کفایـت  ، با اینکه از نظر شخصیت فردى فوق العاده متزلزل و سسـت راءى 

ین توسط گروهى و بى تمیز و غیر قابل اعتماد بود و او در جنگ صف، کوته فکر
. را مجبـور بـه انتخـاب وى بـراى حکمیـت نمودنـد        حضرت على، جاهل

با امام رفتار مناسبى نداشت و مردم   ابوموسى از همان ابتداى خالفت على
ابوموسـى در جریـان   . دعوت مى کـرد   را به پراکنده شدن از پیرامون على

و هم معاویه از خالفت خلع شوند ولـى    امام على حکمیت پیشنهاد کرد هم
خیانت کارى او . بعدها او به دربار معاویه رفت و آمد کرد و با معاویه بیعت کرد

بعد از ماجراى حکمیت او را قنـوت نمـاز خـود      به حدى بود که امام على
  . لعن مى کرد



375 

 

  پیروان واقعى معاویه -452
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

کلمه ناقه در عربى به معنى شتر ماده است و کلمه جمل به معنى شتر نـر مـى   
و معاویه در سـرزمین صـفین     ینمؤمنبعد از جنگ فین که میان امیرال. باشد

بعد از جنگ شتر سـوارى از مـردم کوفـه کـه مرکـز خالفـت       . به وقوع پیوست
یکى از شـامیان چـون آن   . ود وارد شام پایتخت معاویه شدب  حضرت على

این ناقه که تو بر آن سـوارى   :مرد کوفى را با شتر دید با وى گالویز شد و گفت
بودى از مـن    مال من است و تو آن را در صفین هنگامى که در رکاب على

  !گرفتى
مـرد شـامى    مرد کوفى منکر شد گروهـى از شـامیان نیـز بـه طرفـدارى از     

  . برخاستند و براى حل این دعوا جملگى نزد معاویه رسیدند
شـاهدان  . مرد شامى پنجاه نفر شاهد را آورد که ناقه حاضر متعلق به اوسـت 

معاویه هم دستور داد تا شتر را بگیرنـد و بـه مـرد    . نیز موضوع را گواهى کردند
  !!شامى بدهند

: معاویه شاهدان همگى گفتنداى  :مرد کوفى وقتى موضوع را چنین دید گفت
این ناقه متعلق به این مرد شامى است در صورتى که این شتر ناقه نیسـت بلکـه   

  . جمل است و آن ماده نیست بلکه نر است و این هم عالمت آن
با این وصف چون شهود گواهى داده اند حکم صادر شده اسـت   :معاویه گفت
ه خلوت برد و قیمت شـتر را از او  سپس معاویه مرد کوفى را ب! و باید اجرا شود

  . پرسید و دو برابر قیمت آنرا به وى بخشید
از جانب من به على بگو در جنگ آینده با صد هزار نفر از  :آنگاه به او گفت

  )528(. مردمى که میان شتر نر و ماده فرق نمى گذارند با تو روبرو خواهم شد
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  نامه رسان رشید و شجاع -453
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

 بعد از واقع جنگ جمل که در نزدیـک شـهر بصـره میـان سـپاه امـام علـى       
دم از . و آشوبگران داخلى به وقوع پیوست معاویه که حکمران شامات بود 

مـى زد لـذا نامـه اى بـه کوفـه نـزد آن         ینمـؤمن استقالل و برابرى با امیرال
راهى را پیش گرفته اى که به زبـان تـو اسـت     !بوطالبحضرت نوشت اى پسر ا

آنچه را برایت سودمند بود ترك گفتى و بر خالف کتـاب خـدا و سـنت پیغمبـر     
به خـدا قسـم   . تا آنجا که صحابه پیغمبر طلحه و زبیر چنان کردى !رفتار نمودى

تیر آتشینى به سویت رها کنم که نه آب آنـرا فـرو نشـاند و نـه بـاد بـر طـرف        
  ... !سازد

 :حضرت پاسخ آن را بدین گونـه نوشـت  ، وقتى نامه او به حضرت امیر رسید
و پسـر   این نامه ایست از بنده خدا على بن ابیطالب برادر خوانده پیـامبر  

  ... و ادا کننده قرض او، عم و جانشین و غسل و کفن کننده او
بت پرست تو را از دم شمشیر  اى معاویه من همانم که در جنگ بدر خویشان

هنوز شمشیرى که آنها را به وسـیله آن نـابود   ... گذراندم و به دیار عدم فرستادم
  ... ساختم در دست من است

سپس حضرت نامه خود را مهر کرد و به یکى از یاران خود بنام طرمـاح بـن   
وى طرماح مردى ق. شخصا آنرا به دست معاویه بدهد: عدى تسلیم نمود و فرمود

  . بود  هیکل و بلند باال و سخنور بود و از یاران فداکار على
از نزد آزاد مردى  :گفت ؟او وقتى به شام رسید از او پرسیدند از کجا مى آیى

  . پاك و پاکیزه و نیکو خصال
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مى خواهى این بدگوهرى که شما او را پیشواى  :گفت ؟باکى کار دارى: گفتند
امیر ما معاویه در ایـن سـاعت بـا    : آنها جواب دادند. خود مى دانید مالقات کنم

اطرافیان خود سر گرم مشورت در امور مملکت است و امـروز نمـى تـوانى بـه     
خاك بـر سـر او کننـد او را رسـیدگى بـه امـور        :طرماح گفت. حضور او برسى
  .. .مسلمین چکار؟

 طرماح با کفـش وارد مجلـس  . سرانجام ناگزیر او را به مجلس معاویه آورند
مگر اینجا وادى ایمـن   :گفت. کفشت را از پا در آور: گفتند !شد و دم در نشست

  !؟و سرزمین مقدس طور سینا است که باید مانند موسى کفش از پاى در آورم
 عمـر و عـاص   !سـالم اى پادشاه گناهکـار   :گفت، آنگاه چون معاویه را دید

اى اعرابى چرا معاویه را پادشاه گناهکـار خوانـدى و او را    :مشاور معاویه گفت
ین مـا هسـتیم   مؤمن! مادرت به عزایت بنشیند :طرماح گفت ؟ین نگفتىمؤمنامیرال

را معاویـه از دسـت     سپس نامه علـى ... چه کسى او را امیر ما نموده است
 یه کاتـب خـود را طلبیـد و جـواب حضـرت امیـر      سپس معاو... طرماح گرفت
لشکرى از شام به جنگ تو خواهم فرسـتاد   !اى على :را بدین گونه نوشت 

که ابتداى آن کوفه و انتهایش ساحل دریا باشد و هزار شتر بـا ایـن لشـکر مـى     
  !فرستم که بار آنها ارزن باشد و به عدد هر ارزنى هزار مرد جنگجو باشد

على را به جنگ تهدید مى کنى و مرغابى را از آب  !اى معاویه :فتطرماح گ
بزرگى دارد کـه تمـام    خروس  ین علىمؤمنبه خدا قسم امیرال ؟مى ترسانى

این ارزنهاى تو را به آسانى از روى زمین مى چیند و در چینه دان خود انباشـته  
  . همانا او مالک اشتر است: راست مى گوید :معاویه گفت. مى کند
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بعد از رفتن . و به جانب کوفه شتافت... سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت
یـک  ، به خدا اگر من آنچه دارم به شـما بـدهم   :او معاویه به اطرافیان خود گفت

  )529(. نسبت به من انجام نمى دهید. نمود  دهم خدمتى را که این مرد به على

  شهید آگاه -354
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ در جنـگ جمـل در حضـور امیر   : اصبغ بن نباتـه مـى گویـد     ان علـى مؤمن
اى : کـرد  بودم که مردى آمد و در حضـور آن حضـرت ایسـتاد و عـرض     
هـم  ، و هم مـا ) اهللا اکبر مى گوید( ان من مى بینم هم سپاه دشمن تکبیرمؤمنامیر

، هم آنها نماز مى خوانند و هـم مـا  ، مى گویند و هم ما) ال اله اال اهللا( آنها تهلیل
  !؟جنگ کنیم) طلحه و زبیر، عایشه( بنابراین بر چه اساس ما با سپاه دشمن

ما بر اساس فرمـان خـدا در قـرآن    : در پاسخ او فرمود  ان علىمؤمنامیر
. آمده به آن آگاهى نداریم به مـا بیـاموز   ما آنچه در قرآن: او پرسید. مى جنگیم

: او پرسـید . بر آنچه که خدا در سوره بقره نازل فرمـوده اسـت  : فرمود  امام
  کدام آیه به ما بیاموز؟

سوره بقره تلک الرسـل فصـلنا بعضـهم     253بر اساس آیه : فرمود  امام
برخى از آنها؛ . بعضى از آن رسوالن را بر بعضى دیگر برترى دادیم ؛...على بعض

و به عیسـى  ، و بعضى را درجاتى باالتر داد) یعنى موسى( :خدا با او سخن گفت
بن مریم نشانه هاى روشن دادیم و او را با روح القدس تایید نمودیم و اگر خـدا  

آن همـه نشـانه هـاى    مى خواست کسانى بعد از این پیامبران بودن پس از آنکه 
با هم جنگ و ستیز نمى کردند ولى این امتها بودند کـه بـا   ، روشن براى آنها آمد
و بـه جنـگ و   ( بعضى ایمان آوردنـد و بعضـى کـافر شـدند    . هم اختالف کردند
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و باز اگر خدا مى خواست با هـم پیکـار نمـى کردنـد ولـى      ) اختالف بروز کرد
  . خداوند آنچه را مى خواهد انجام مى دهد

ما از آن گروهى هستیم کـه ایمـان آوردیـم ولـى آنهـا از      : سپس امام فرمود
  . کاسنى هستند که راه کفر را پیمودند

سوگند به خـداى کعبـه    :آگاه شد و گفت  انمؤمنآن مرد از این بیان امیر
  )530(. که آنها کافر شدند؛ سپس به جنگ با آنها شتافت و به شهادت رسید

  با منشى انوشیروان  ات علىمالق -455
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سال قبل از هجـرت   50انوشیروان از شاهان مشهور ساسانى است که حدود 
بوذر جمهر فیلسوف معـروف مـدتى وزیـر او    . بر سراسر ایران حکومت مى کرد

  . برود و شخصى بنام جمیل مدتى کاتب او بود
 جمیل عمـر طـوالنى کـرد تـا آن هـنگم کـه علـى       ، انوشیروانپس از مرگ 

همـراه سـپاه     هجرى هنگامى کـه علـى   36به خالفت رسید در سال  
خود به جنگ خوارج به سوى سرزمین نهروان در حرکت بود از نزدیکى مـدائن  

قـات  گذشت و با پیرمود سالخورده اى که همان جمیل منشى انوشیروان بود مال
یک انسان چگونه باید باشـد؟ و  : از جمیل پرسید  کرد در این مالقات على

الزم است که دوست کم و دشمن زیـاد داشـته    :چگونه زندگى کند؟ جمیل گفت
  !باشد

با اینکه همه مردم مـى   ؟اى جمیل سخن تازه اى مى گویى: فرمود  على
  . گویند دوست بسیار بهتر است

آن گونه که مردم مى گویند صحیح نیست زیـرا دوسـت بسـیار     :یل گفتجم
موجب تکلیف سخت در راه اداى نیازهاى آنها مى شود و انسان نمـى توانـد آن   
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بسـیارى   :و در مثالهاى آمـده ، گونه که سزاوار است از اداى حق دوستان بر آید
  . ناخدایان کشتى موجب غرق کشتى خواهند شد

دشـمن کـه    :بسیارى دشمن چه سودى دارد؟ جمیل گفـت : سیدپر  على
بسیار شد انسان لحظه مراقب خود هست تا خطا و لغزش نکند لـذا خـود را از   
گزند دشمن حفظ کند و اگر انسان در چنین حالت مراقبت و کنترل باشد برایش 

  . بهتر است
  )531(. این سخن او را پسندید و آن را زیبا خواند  امام على

  شمشسیر بجاى فحش -456
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  حجر بن عدى و عمرو بن حمق دو یار از یـاران بـا وفـاى امـام علـى     
امام شنید که آنها از پیروان معاویه بیزارى مى جویند و به آنها ناسزا مـى  . بودند
  . گویى نکنید امام براى آنها پیغام فرستاد که ناسزا. گویند

آیا ما بـر حـق   : حجر و عمرو بن حمق به حضور امام آمدند و عرض کردند
  ؟نیستیم

آیا پیروان معاویه بـر طریـق   : آنها عرض کردند. آرى ما بر حقیم: امام فرمود
  . آرى آنها بر باطل هستند: امام فرمود. باطل نیستند

گفتن به آنها نهـى   پس چرا ما را از بیزارى جستن و ناسزا: آنها عرض کردند
  !؟مى فرمایى

من دوست ندارم شما ناسـزاگو و لعـن کننـده باشـید و فحـش و      : امام فرمود
دشـمن را افشـاء کنیـد و بـر     ، ولى اگر بدیها و کارهـاى زشـت  ، بیزارى بجویید

  . و رساتر در عذر است، استوارتر در گفتار، شمرید
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و آنها را حفظ کـن و  خونهاى ما ، خداوندا: بجاى فحش و ناسزاگویى بگویید
تا حق ، هدایت کن، برقرار فرما و آنها را از گمراهى) صحیح( بین ما و آنها صلح

و چنین روشى نزد من بهتر است و بـراى شـما نیـز    ، براى جاهالن شناخته شود
  . خیر و سعادت است

مى کنیم  بسیار خوب به نصیحت تو گوش: حجر و عمرو هر دو عرض کردند
  )532(بندیم و آن را بکار مى 

  عادل دلسوز و آگاه -457
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بنام ضراربن ضـمره بـه     یکى از دوستان على  پس از شهادت على

معاویه که او را مى شناخت بـه  . شام رفت و در جلسه اى با معاویه مالقات کرد
  . بر ایمان تعریف کن  مقدارى از على :او گفت

را شنید منقلب شد و بـى اختیـار قطـرات اشـک از       ضمره تا اسم على
  . اى معاویه از این تقاضا بگذر و مرا معاف بدار :چشمانش سرازیر گردید و گفت
 از تو دست برنمى دارم تا مقدارى از فضائل علـى  :معاویه اصرار کرد و گفت

اشاره کرد   ین علىمؤمناو به مطالبى از شاءن امیرال. گویىرا بر ایمان ب 
  :او گفت. که بسیار بلند معنى است :و در میان این مطالب در جمله اى گفت

مستضعفان و ضـعیفان   ؛و ال یطمع القوى فى میله، ال یخاف الضعیف من جوره
ان در رسـیدن بـه   ترس آن نداشتند که از ناحیه او به آنها ظلم بشـود و زورمنـد  

  )533(اهداف باطل خود در او راه نداشتند 
  پسر پیامبر 

فرزندش محمد حنفیه را طلبید و نیـزه ى    در جنگ جمل حضرت على
  !با این نیزه به سپاه دشمن حمله کن: خود را به او داد و فرمود
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گروهـى از سـپاه دشـمن    ، کـرد محمد حنفیه نیزه را گرفت و به دشمن حمله 
بـه عقـب برگشـت و بـه     ، لذا او نتوانست پـیش روى کنـد  ، جلوى او را گرفتند
نیـزه را گرفـت و بـه سـوى       در این هنگام امام حسـن . خدمت پدر رسید

هنگامى که محمد . دشمن شتافت پس از مدتى با نیزه اى خون آلود نزد پدر آمد
مشاهده کرد براثـر احسـاس شکسـت      حسنحنفیه آن شجاعت را از امام 
  . خود؛ سرخ رو و سرافکنده شد

  :به او فرمود  حضرت على
  )534(. هستى  و تو پسر على او پسر پیامبر  !ناراحت نباش

  قنبر آهسته تر -458
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شنید که مردى به قنبر دشنام مى دهـد و قنبـر     ین علىمؤمنمیرالروزى ا
، آهسـته ! آى قنبـر : حـرت قنبـر را صـدا زد   . نیز مى خواست به او جواب دهد

و شـیطان را بـه   ، ناسزاگوى خود را؛ رها کن تا خداى رحمان را خشنود سازى
دانـه را  سـوگند بـه آن کـس کـه     . خشم آورى و دشمن را کیفر و شکنجه دهى
خداى خویش را به چیزى مانند ، شکافت و جانداران را بیافرید شخص با ایمان

حلم و بردبارى خرسند نسازد و شیطان را به چیزى مثل سکوت و خموشى بـه  
و هیچ احمقى و نادانى به عکس العملى مانند سکوت در مقابـل او  ، خشم نیاورد

  )535(. کیفر و شکنجه نگردد

  را کردمحکم خدا را اج -459
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از بصـره    هنگامى که دوازده شب از ماه سپرى شده بود حضـرت امیـر  
بعد از خطبه ابو بردة بن عـوف  . سپس به ایراد خطبه پرداختند. وارد کوفه شدند
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که از طرفداران عثمان بود و در جنـگ جمـل شـرکت نکـرده بـود و در      ، ازدى
صفین با نیتى سست وارد جنگ شده بود از میان جمعیت برخاسـت و بـه   جنگ 

آیا این کشته هایى که در اطراف عایشه و طلحه و زبیر  :گفت  حضرت على
  دیده مى شود به نظر شما به چه دلیل کشته شده اند؟

و نیز  به این دلیل که شیعیان و کارگزاران مرا کشتند: فرمود  حضرت امیر
مـن از آنهـا خواسـتم کـه قـاتلین       -عبدى رحمـۀ اهللا   -به سبب کشتن آن مرد

برادرانم را از میان آن گروه به من تحویل دهند تا آنها را به قصاص آن کشته ها 
اما آنان نپذیرفتند و با اینکه ، سپس کتاب خدا میان من و آنها حاکم باشد. بکشم

فر از شیعیانم به گردن آنها بود به جنـگ  هنوز بیعت من و خون نزدیک به هزار ن
آیا تو در این زمینه تردیدى بـه  ، با من برخاستند و من بدین خاطر آنها را کشتم

قبال تردید داشتم ولى االن حق را شـناختم و اشـتباه آن گـروه     :گفت ؟دل دارى
  . راستى که تو هدایت یافته و درست کارى، برایم روشن شد
مردانى برخاسـتند تـا سـخن    ، ماده شد که از منبر فرود آیدآ  سپس على

  . گویند ولى چون دیدند که حضرت پایین آمد نشستند و دیگر حرفى نزدند
ابو برده با اینکه در جنگ صفین حضور داشـت بـا ایـن    : ابوالکنود مى گوید

 منافقانه عمل مى کرد و با معاویـه مکاتبـات سـرى داشـت و      حال با على
چون معاویه قدرت را به دست گرفت محصول سرزمینى در منطقه فلوجه را بـه  

  )536(. وى وا گذاشت و او در نزد معاویه مورد احترام بود

  فرزند آخرت باش -460
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: شنیدم که مـى فرمـود    ین علىمؤمنروزى از امیرال: جبه عربى مى گوید

سـپس  . دل آرزوى دراز و پیـروى از خـواهش  . ز دو چیز بر شـما نگـرانم  من ا
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و پیـروى از  ، اما آرزوى دراز آخرت را از یاد انسان مى بـرد . حضرت ادامه داد
و آخـرت  ، راستى که دنیا پشت کرده و مـى رود . جلوگیر حق است، نفس خود

پـس از  ، است که رو کرده و مى آیـد؛ و هـر کـدام از اینهـا را فرزنـدانى اسـت      
و ، که امروز روز عمل است نه پـاداش ، فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا

  )537(. فردا روز پاداش است نه عمل

    آثار بیعت با على -461
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
شـنیدم کـه مـى      ین علـى مـؤمن روز از امیرال: مالک بن ضمره مى گوید

  :ودفرم
و در معرض دروغگـو شـمردن   ، آگاه باشید که شما در معرض لعن گفتن من

پس هر کس مرا از روى کراهـت و عـدم رضـایت     )538(. من قرار خواهید گرفت
بداند من و او بـا   قلبى لعن کند و خداوند ناراضى بودن او را به این کار از دلش

هر کس زبـانش را نگـه دارد و مـرا لعـن      و، وارد مى شویم هم بر محمد 
نکند به اندازه زمان پر تاب یک تیر یا یک چشـم بهـم زدن از مـن زودتـر بـه      
مالقات آن حضرت برود و هر کس با رضایت و خوشحالى مرا لعن کند حجابى 

خداوند نخواهد بـود و حجـت و دلیلـى بـه پیشـگاه محمـد       ) عذاب( میان او و
  . داردن 

  :دست مرا گرفت و فرمود هان بدانید که روزى محمد 
و در حـالى کـه تـو را دوسـت مـى      ، بیعت کند) انگشت( هر کس با این پنج

داشته است بمیرد حقا به عهد و تکلیف خود عمل نموده و هر کس در حالى کـه  
و اگـر در  ... جاهلیت مرده استتو را دشمن بدارد و بمیرد همانا به مرگ دوران 
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تا آن وقـت کـه خورشـید    ، حالى که تو را دوست مى دارد پس از تو زنده بماند
  )539(. طلوع و غروب کند خداوند کارهاى او را به امن و ایمان پایان خواهد داد

  !!جهالت هاى یک زن چهاکه نکرد -462
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

م عليه امام باقر ال عایشه در زمان خالفت عثمان پیش عثمان آمـد  : فرمود الس
را که پدرم ابوبکر و عمر بن خطاب بـه مـن   ) پولى( آن سهمیه اى :و به او گفت

من در کتاب و سنت جایى براى چنین چیزى که  :عثمان گفت. داد به من رد کن
د به تو و همانا پدرت و عمر از روى رضایت خاطر خو، برا تو مقرر باشد نیافتم

پس سهم ارث مـرا از   :عایشه گفت. بخشش مى کردند و من این کار را نمى کنم
  !!؟بده رسول خدا 

مگر تو و مالک بن اوس نزد من نیامدیـد و گـواهى دادیـد کـه      :عثمان گفت
را توانسـتید   تا جایى که فاطمه دختر پیـامبر ، ارث نمى گذارد رسول خدا 
حـال چگونـه    )540(منع کنید و حق او را پایمال نمودید؟ ) باغ فدك( از ارث خود

  !!؟را مى طلبى امروز ارث پیامبر 
عایشه بازگشت و از آن روز به بعد هر گاه عثمـان را بـراى نمـاز مـى دیـد      

 :را مى گرفت و بر سر نى بلند مى کـرد و مـى گفـت    پیراهن رسول خدا 
همانا عثمان با صاحب این پیراهن مخالفت ورزیـده و سـنت او را رهـا سـاخته     

  . است و در تضعیف عثمان هر کارى که مى شد انجام مى داد
 خـون او را از امـام علـى   ، و عجب اینکه عایشه بعد از کشـته شـدن عثمـان   

خو خواهى عثمان بر علیه حضرت قیام کرد و جنگ جمل  طلبید و به بهانه 
  )541(. را به راه انداخت
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  از حمله شیر در امانى -463
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضرت بـه  ، را دید  روزى جوبریۀ بن مسهر راهى سفر مى شد که على
قتـى در مسـیر راه خـود    جویریۀ بن مسهر و ؛تو از گزند شیر در امانى: او فرمود

را به شـیر رسـاند و بـه او      آنگاه سالم على. مى رفت با شیرى مواجه شد
شیر وقتى صحبت او . مرا از آسیب تو امان داده  ین علىمؤمنکه امیرال :گفت

  )542(. را از او روى بر تافت و پنج مرتبه صدا بلند کرد و رفت

  یتیم نواز مهربان -464
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چنانچـه  . در تقسیم بیت المال هیچ فرقى براى کسى قائل نمى شد  على
هـیچ   )فـارس ( در تقسیم بیت المال بین خواهر خود ام هانى و آن کنیز عجمـى 

در روایتـى دیگـر روزى عبـداهللا    . فرقى نگذاشت و به هر کدام بیست درهـم داد 
ان چه مى شد اگر دسـتور  مؤمناى امیر: کرد عرض  یار به علىپسر جعفر ط

به خدا سوگند هـیچ  ، مى فرمودید براى گذران زندگى به من چیزى داده مى شد
. مالى براى گذران زندگى خود ندارم مگر آنکه مرکب سوارى خـود را بفروشـم  

آنکـه از عمویـت   به خدا سوگند هیچ چیز براى تو ندارم جز ، نه: حضرت فرمود
بخواهى دزدى کند و به تو بدهد و در پاسخ عقیل برادر خـود کـه بـه حضـرت     

تـو چـه   : حضرت فرمود ؟مرا با یکى از سیاهان مدینه برابر قرار مى دهى :گفت
مگر آنکه در اسالم بر او سبقت جسته یا در تقوا بر او برترى  ؟برترى بر او دارى

حضرت و دادن به برادرش عقیل نمونـه  داشته باشى و ماجراى سکه سرخ کردن 
  )543(. دیگرى از عدالت محض این فرشته خصال است
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  یتیم نواز مهربان -465
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یتیمان را به حضور خود خاسـت    روزى دیدم على: ابوالطفیل مى گوید
نها عسـل مـى خورانـد کـه     سپس چنان به یتیمان تفقد و مهربانى مى کرد و به آ

تـا مـورد   ( .بعضى از اصحابش تمنا مى کردند که اى کاش ما نیز یتیم مى بـودیم 
  )544() توجه و لطف حضرت واقع مى شدیم

  یارى دهنده ضعیفان -466
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به بازار رفت و در مجموعه خرمافروشـان عبـور کـرد کـه       روزى على
. حضرت جلو رفته و علت گریه کنیز را از او پرسید. ناگهان دید کنیزى مى گرید

صاحبم پول به من داد که خرم بخرم وقتى خرما را تهیه کردم و به منزل  :او گفت
خرماها را پس بده حاال هر چه به ایـن   :بردم صاحبم فرماها را نپسندید و گفت

  . پولم را پس بده قبول نمى کندمغازه دار مى گویم خرماهایت را پس بگیر و 
. اى بنده خدا این کنیز از خـود اختیـار نـدارد    :حضرت به خرما فروش گفت

  . درهم او را رد کن و خرماى او را بگیرد
زد و امـام را از جلـوى     آن مرد برخاست و با دست خود بر سینه على

ین على علیه السالم مؤمنامیرالاى مرد این : مردم به او گفتند. مغازه اش دور کرد
. آن مرد ترسید و پول خرما را به کنیز داد و خرماى خود را پـس گرفـت  ، است

مرا عفو بفرماییـد و از اشـتباه مـن در      سپس به امام عرض کرد که یا على
  . گذرید

اگر امر خود را اصالح کنى زودتر از تو راضى خواهم شد یا : حضرت فرمود
. اگر حقوق مردم را رعایت کنى از تو راضى مـى شـوم  : ى دیگر فرموددر روایت

)545(  
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  قناعت نفس -467
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دیـد در سـفره حضـرت    ، وارد شـد   روزى عدى بن حاتم طایى بر على
وجود دارد . ریزه هاى نان جوین و نمک و مشکى کهنه که در آن قدرى آب بود

من مـى بیـنم شـما را در      یا على :به حضرت عرض کردم: مى گوید عدى
روزهاى دراز با شکمى گرسنه در امور مسلمانان کوشش مى کنى و شب را بـه  
، بیدارى و خون جگر خوردن و مشقت کشیدن در بندگى خدا به روز مـى آورى 

  !؟حاال افطار تو همین مقدار است
  :حضرت به او فرمود

ــنف  ــل الــ ــالقنوع و االعلــ   س بــ

  طلبــت منــک فــوق مــا یکفیهــا         

   
نفس خود را به قناعت مشغول کن و بازدار آن را؛ و اگر نه سرکشـى  : فرمود

  )546(. خواهد کرد و بیشتر از نیازش از تو طلب خواهد کرد

  امیر ملک بندگى -468
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او نـزد معاویـه رفـت از شـیرینى و     از احنف بن قیس روایت شده که وقتـى  
ترشى چنان نزد او در سر سفره چیدند که گفت من نـام بعضـى از آنهـا را نمـى     

چون معاویه . لذا یک یک آنها را از معاویه پرسیدم و او جواب مى گفت. دانستم
  ؟چرا مى گریى. طعام خود را تعریف مى کرد من گریه ام گرفت

. دمت حضرت على ع بودم وقت افطار شـد به یاد آمد شبى را که در خ :گفتم
پس کیسه اى را خواست کـه سـر   . آن حضرت دستور داد تا من نیز نزد او بمانم

  ؟این چیست !یا على :چون آن را حاضر کردند به او گفتم. مهر کرده بود
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یا ، ترسیدى که از آن نان بردارند :عرض کردم. نان جو است: حضرت فرمود
  ؟آن را مهر کرده اى بخل کردى که این چنین سر

بلکه مى ترسـیدم کـه حسـن و     ؛نه اینکه گفتى درست نیست: حضرت فرمود
  . آن نان را به روغن بیاالیند حسین 

نه ولکن واجب است بر امامـان عـادل   : فرمود ؟مگر حرام است :عرض کردم
از  که زندگى خود را در سطح فقیرترین مردم قرار دهد تا فقیـر بواسـطه فقـرش   

ذکر کسى را کردى که احدى فضـل او را   :معاویه گفت. جاده بندگى بیرون نرود
  )547(. نمى تواند انکار کند

    عبادت على -469
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در ماه رمضان چگونـه    پرسیدند که نماز على  از کنیز حضرت على

یکسان بود او تمام شب ها   نماز در رمضان و شوال نزد على :بود؟ او گفت
را بـا آن    حضرت على بن الحسین، را به عبادت خداوند احیاى مى داشت

من یقدر على : مى فرمود، مى گفتند )548(کثرت عبادت و نماز که او را ذوالثفنات 
چه کسى توانایى دارد بر عبـادت علـى بـن    ؛ یعنى   عبادة على بن ابیطالب

  )549(. خدا را عبادت کند  و چه کسى قدرت دارد که مثل على  ابیطالب

    توصیف عبادت على -470
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 ضرار وقتى در مجلس معاویـه حاضـر شـد بـراى معاویـه از عبـادت علـى       
م عليه ال ایستاده بود در  اگر او را مى دید وقتى که در محراب عبادتش :گفت الس

 پرده سیاه خود را فرو افکنده بود و ستارگان پـایین آمـده بودنـد   ، حالى که شب
و او محاسن خود را به دست گرفتـه  ) یعنى دیروقت و در تاریکترین موقع شب(
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اندوهمنـد مـى   ، زدهو همچون مار گزیده به خود مـى پیچیـد و ماننـد مصـیبت     
 !اى دنیا آیا در پـى مـن افتـاده و آرزومنـد مـن شـده اى       :و مى گفت، گریست
ترا سه طالقه کرده ام کـه هرگـز بـه تـو رجـوع      ، مرا به تو نیازى نیست، هیهات

  . نخواهم کرد
  . از دورى سفر آخرت و کمى توشه و سخنى راه، آه، آه: سپس مى فرمود
اى ضـرار کـافى    :اى من گریه کـرد و گفـت  معاویه از حرفه: ضرار مى گوید

. را رحمـت کنـد    خدا ابوالحسـن ، چنین بود  است به خدا سوگند على
)550(  

  مفسر آیات حق تعالى -471
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـا  : رسید و به آن حضرت عرض کـرد   ین علىمؤمنمردى خدمت امیرال
مرا از معنى آیه آیا آن کس که بر بینه و دلیل روشن از جانب خـداى    على

  . مطلع فرما )551(... خود است و گواهى در کنار دارد
آن کسى است که به عنوان دلیلى روشن از  رسول خدا : حضرت فرمود

کس که جانم در دست سوگند به آن . جانب خداست و من گواه او و از او هستم
اوست احدى از قریش نیست که تیغ سر تراش بر سرش کشیده شده باشـد جـز   

و سوگند به آن ، اینکه خداوند درباره او مطالبى در کتاب خود فرو فرستاده است
کس که جانم بدست اوست اگر آنان بدانند آنچه را که خداوند درباره ما خاندان 

نزد من محبوبتر اسـت  ) این داشتن آنان( ،ختهبر زبان پیامبر امى خود جارى سا
به خدا . برایم طال باشد) صحن مسجد کوفه( از اینکه به اندازه ظرفیت این صحن

در میان ) در توبه( سوگند مثل ما در میان این امت مانند کشتى نوح و باب حطه
  )552(. چیز دیگر نیست، بنى اسرائیل



391 

 

  ناله هاى تنهایى -472
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْ

مکرر مردم و اصحاب خود را بـه جهـاد     ین علىمؤمنپس از آنکه امیرال
در راه خدا فرا مى خوانـد و آنـان از او تبعیـت نکردنـد آن حضـرت روزى در      

و بـراى  ، اى مردم من شما را فرمان بسیج دادم و بسیج نشـدید : خطبه اى فرمود
  ... شما حاضرانى هستید همچون غایبان، رفتیدشما خیر خواهى نمودم و نپذی

اى  :اشعث بن قیس کندى از میان جمعیت برخاست و به آن حضـرت گفـت  
  )553(چرا تو آن گونه که عثمان با ما رفتار مى کرد عمل نمى کنى  !انمؤمنامیر

واى بر تو همانا کـار پسـر   ، )رئیس دوزخیان( اى کاکل آتش: حضرت فرمود
مـن  ، کسى است که دین نـدارد و دلیلـى بـا او نیسـت     عفان موجب خوارى آن

چگونه آن طور باشم و حال آنکه بر دلیل روشنى از جانب خداى خود هستم و 
  . حق بدست من است

و ، به خدا سوگند آن مردى که دشمن را بر خود چیره کند تا گوشـتش ببـرد  
 مـردى اسـت بـزدل و   ، و خونش را بریـزد ، و پوستش بکند، استخوانش بشکند

نیستم که خود ) مثل عثمان( اما من آنگونه، تو اگر مایلى همین گونه باش، ترسو
  ... را بدست چنین سرنوشتى بسپارم

بـود   خالدبن زیاد که صـاحب منـزل رسـول خـدا     ، ابو ایوب انصارى
ن کس سخن خود را به آ  ین علىمؤمنحقا که امیرال !مردم :برخاست و گفت

 ؛همانا خداوند شما را کرامتى بخشـیده ، که گوش شنوا و دلى فراگیر دارد رساند
خداوند پسر عموى پیامبرتان و سـرور  ، و شما آنطور که شایسته است نپذیرفتید

بزرگ مسلمانان را پس از آن حضرت در میان شما نهاد که دین را به شـما مـى   
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را مى خواند ولى گویا کریـد و نمـى   فهماند و شما را به پیکار با پیمان شکنان ف
  )554(آیا شرم نمى دارید؟ ، شنوید یا بر دلهایتان مهر خورده که اندیشه نمى کنید

  اولین سرى که بر نیزه رفت -473
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تـا اینکـه   ، بـود  عمرو بن حمق مدت زیادى در خدمت پیامبر اسـالم  
به همان جایى که از آنجا هجرت کردى بـازگرد تـا   : روزى حضرت به او فرمود

  . بشتاب  آنگاه به سوى على، به والیت رسد  ین علىمؤمناینکه امیرال
عمر بن حمق از مدینه برگشت و در محل خود به تبلیغ اسالم مشغول شد تـا  

پـس بـه سـوى    ، مقر حکومت خود قـرار داد  کوفه را،   اینکه حضرت امیر
روانه شد و در آنجا مدتها درخدمت آن حضرت  -به کوفه  -  ینمؤمنامیرال

  :به او فرمود  ین علىمؤمنبود تا اینکه روزى امیرال
آنرا بفروش و پولش را به : حضرت فرمود !آرى: عرض کرد ؟آیا منزلى دارى
را پس از چندى که من از میان شما رفتم حکومـت وقـت در   قبیله ازد بسپار زی

پس قبیله ازد تو را پناه مى دهند تا اینکـه  ، پى تو مى فرستد که دستگیرت نماید
به موصل که رسـیدى بـه شـخص    . از کوفه خارج شوى و به قلعه موصل برسى

آنگاه از او آب مى خواهى تو را سیراب . پس نزد او بنشین، فلجى برمى خورى
تو به او خبر ده و اسالم را بـر او   ؟واهد کرد و از تو مى پرسد که چه کاره اىخ

سپس دستت را روى پایش بمال که خداونـد  . عرضه کن که او مسلمان مى شود
از آن پـس بـر شـخص    . ان شاء اهللا او را شفا مى بخشد و همراه تو قیام مى کند

او را خبر ده و به  ؟کاره اىمى کند چه  سئوالنابینایى مى گذرى که او هم از تو 
دعوتت را اجابت مى کند و آنگاه دستت را بر چشمش بمال ، کن اسالم دعوتش

که به خواست خداوند بینائیش باز مى گردد و همین دو نفر هستند که ترا پس از 
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پـس  ، سپس نظامیان سواره به دنبال تو مى آینـد . در قبر خواهند گذاشت، مرگ
الن موضع رسیدى خسته خواهى شد؛ از اسـبت فـرود   هر گاه نزدیک قلعه در ف

آى و غارى که آنجا هست وارد شو و همانا در ریختن خون تو فاسقین از جـن  
هجرى قمرى عمـروبن   50پس از مدتى در سال ، و انس شرکت خواهند داشت

فرموده بود عمل کرد تـا اینکـه بـه قلعـه فـوق        ینمؤمنحمق به آنچه امیرال
اسب سوارانى مى بینـیم کـه بـه    : چه مى بینید؟ گفتند :ه آن دو نفر گفتب، رسید

سپس از اسبش فرود آمد و داخل غار شد و اسب را رها کرد . سوى ما مى آیند
وقتى وارد غار شد مارى او را زد سپاه دشمن رسـید اسـبش را دیدنـد کـه بـى      

تند تـا او را  دنبالش رف. سرپرست رها شده فهمیدند که او در همین نزدیکى است
معاویه دسـتور  . در غار یافتند سر مبارکش را از تن جدا کرده نزد معاویه آوردند

داد سر او را بر نیزه اى قرار داده در شهر بگرداند و این اولـین سـرى در اسـالم    
  )555(. بود که توسط معاویه بر نیزه رفت

    پشتیبان على  همسر پیامبر -474
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بیعت کـرد و اهـل     ى علىمؤمنجرى بن کلیب از کسانى بود که با امیرال
خـود او  . کوفه بود او براى فرار از جنگ در سپاه آن حضرت راهى مى جسـت 

حرکـت  به طـرف صـفین     هنگامى که على :جریان را این گونه آورده است
تا اینکه بر میمونـه همسـر   . من از جنگ روى گردان شدم و آمدم به مدینه، کرد

  ؟تو از مردمى :میمونه به من گفت. وارد شدم رسول خدا 
  . از بنى عامر :گفتم ؟از کدامشان :گفت، از اهل کوفه :گفتم

  باعث آمدند شد؟ بنى عامر پشت در پشت آزاده و رادمرد بودند چه :او گفت
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لذا . به سوى صفین حرکت کرد و من به جنگ خشنود نبودم  على :گفتم
پس بسوى او  :گفت، آرى :گفتم ؟آیا با او بیعت کرده بودى :آمدم اینجا؛ او گفت

او نه گمراه شد و نه به واسطه اش کسى به  !برگرد و با او باش که به خدا سوگن
  )556(. گمراهى مى افتاد

  یار نزدیک دو امام -475
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ین مؤمنعمر و بن حمق خزاعى از شرطۀ الخمیس و از خواص اصحاب امیرال
و امـام    این شهر آشوب او را نزدیکترین یـاران امـام علـى   . بود  على
  . مى داند  حسن

کـرد و عـرض     مر بن حمق روزى رو به علـى برخى نقل کرده اند که ع
  :کرد

من ترا دوست نداشتم و با تـو بیعـت نکـردم    ، به خدا سوگند !ینمؤمنیا امیرال
براى این که خویشاوندى بین من و تو وجود دارد و به براى گرفتن پـولى و یـا   

کـه در  ولى به این خاطر والیت تو را پذیرفتم چون ، درخواست مقامى از تو بود
  :تو پنج خصلت است

و اولین کسى هستى که به او ایمـان آوردى   تو پسر عموى رسول خدا 
هستى و  دختر رسول خدا  فاطمه زهرا  ؛و تو همسر سرور زنان امت

و تـو عظـیم تـرین مـرد از مهـاجرین      مى باشى  تو پدر ذریه پیامبر اکرم 
پس اگر به من دستور داده ، هستى که در جهاد خدا واالترین سهم را دارا هستى

شود که کوههاى سنگین را از زمین بر کنم و به جایى دیگـر منتقـل نمـایم و یـا     
دریاهاى مواج را از آب خالى سازم تا اینکـه بتـوانم بـه نحـوى در هـر امـرى       
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گمان نمـى کـنم   ، ا تقویت نمایم و دشمنانت را منکوب سازمدوستان و اولیایت ر
  . حقى را که بر گردنم دارى ادا نمایم، توانسته باشم

قلبش را به نور تقوى منور ساز ! بارالها: در پاسخ او فرمود  حضرت امیر
اى کاش در سپاه مـن صـد نفـر ماننـد تـو      . و او را به صراط مستقیم هدایت کن

  . وجود داشت
به خدا قسم سپاه تو تکمیـل شـده و کمتـر    ، در آن صورت: حجر عرض کرد

  . کسى پیدا مى شد که به تو خیانت کند

  از خداوند یارى جویید -476
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دشمن را براى : در جنگ صفین به سپاهیان خود فرمود  ان علىمؤمنامیر
سالحتان را به آنها رسانید و ، م شمشیر بگذرانید گامى فراترپایدارى دینتان از د

در  )557(... از خداوند یارى جویید تا پیروزى و نصرت حق شـامل حالتـان شـود   
براى رزمندگان اسالم اسـت کـه بـه پیشـگاه       دعاى وارده از حضرت على
اللهم الهمهم الصبر و انزل علیهم و اعظم لهـم االءجـر؛    :خداوند عرضه مى داشت

صبر و شکیبایى بر سختیها و مشکالت و جنگ را به آنها الهام فرمـا و  ! خداوندا
  )558(پیروزى و نصرت را بر آنان فرو فرست و اجرشان را افزون ساز 

  رستگارى یافتن -477
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

م عليه امام حسن ال حضـرت  ) لعنـۀ اهللا ( هنگامى که ابن ملجم: مى فرماید الس
، در حالى که امام لحظات آخر عمرش را مى گذرانـد ، را با شمشیر زد  امیر

  . بسیار نگران و متاءثر گشتم، بر آن حضرت وارد شدم
  ؟چرا این قدر نگرانى !پسرم: حضرت فرمود
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  . ه شما را با این وضعیت مى بینمچگونه نگران نباشم در حالى ک :عرض کردم
مى خواهى تو را چهار خصلت یاد دهم که اگر به یـاد خـود   : حضرت فرمود

هـر دو جهـان از دسـت تـو     ، رستگارى را دریابى و اگر فراموش کنى، بسپارى
یا بنى الغنى اکبر من العقل و و الفقر مثل الجهل و الوحشـۀ اشـد مـن    ... برود؟

هیچ ثروتى باالتر از عقل  -1 !اى فرزندم ؛الخلق العجب و ال عیش الذمن حسن
هـیچ وحشـتى بزرگتـر از     -3. هیچ تنگدسـتى ماننـد جهـل نیسـت     -2. نیست

  )559(. هیچ کامیابى لذیذتر از حسن خلق نیست -4. خودبینى نیست

  حافظ بیت المال -478
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ل را تقسیم مى کرد که بـه ناگـاه طفلـى از    بیت الما  روزى حضرت على

امام سراسیمه به دنبـال  . نوه هاى امام آمد و از بیت المال چیزى برداشت و رفت
آن کودك دوید و آنچه را که در دستش بود گرفـت و بـه بیـت المـال مسـلمین      

  . برگردانید
خـود سـهمى از بیـت    ، این طفل هـم  !یا على: مردم به حضرت عرض کردند

  . داردالمال 
آنهم به قدر سهم هر مسلمان . بلکه تنها پدرش سهمى دارد، هرگز: امام فرمود

پس هر گاه آن سهم را گرفت به هر قدر که خود الزم بداند بـه آن طفـل   ، عادى
  )560(. خواهد داد

البته این نوع سخت گیرى هاى امام مربوط به بیت المال بوده اما در بخشیدن 
 اگر على: چنان که معاویه مى گوید، اوت داشتهحضرت سخ، اموال شخصى خود

دو اطاق داشته باشد یکى پر از کاه و دیگرى پر از طال بـراى او بخشـیدن    
  . هر دو یکسان است
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  سوء استفاده از مقام -479
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مردم را ، ومت خودمرکز حک، در کوفه  ین علىمؤمنروزى حضرت امیرال
  :مخاطب قرار داد و فرمود

یا اهل الکوفه اذا انا خرجت من عندکم بغیر راحلتى و رحلى و عالمى فـالن  
اگر دیدید که من از شهر شما بیرون رفتم بغیر از آن  !اى مردم کوفه ؛...فانا خائن

وضعى که قبال داشتم و لباس و خوراك من یا مرکب و غالم من عـوض شـده و   
براى خود درست کرده ام بدانید که مـن  ، ت حکومت من یک زندگى مرفهدر مد

  )561(به شما خیانت کرده ام ، در حکومت

  بازماندگان غافل -480
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

براى انجام نماز صبح در مسجد کوفـه حاضـر   : صعصۀ بن صوحان مى گوید
گذارد و پس از سالم نماز رو به قبله نشست با ما نماز   حضرت على. شدم

و به ذکر خدا پرداخت و به راست و یا چپ خود نگاه نمى کرد تا اینکه آفتـاب  
  . زد

در زمــان خلیــل و دوســتم رســول خــدا : ســپس رو بــه مــا کــرد و فرمــود
کسانى بودند که در این مسجد شب تا صبح در سجده و رکوع به سر مـى   

برند و چون سپیده مى دمید ژولیده مو و غبار آلود بودند و پیشانى آنان بـر اثـر   
همچـون  ، سجده ى زیاد پینه بسته بوده آنگه که آنها به یـاد مـرگ مـى افتادنـد    

به اضطراب مـى افتادنـد و مـى گریسـتند     ، درخت که به تازیانه ى باد مى لرزد
برخاست   ضرت امیرآنگاه ح. چندان که لباسشان از اشک چشم تر مى شد

  :اما مى فرمود
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  )562(. گویا آنان که باز مانده اند غفلت به سر مى برند

  !؟یا کار کدامیک، نماز -481
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ارتقـب وقـت   : به محمد بن ابى بکر دستور داد  ان علىمؤمنحضرت امیر
منتظـر  ... و التوخرها عنه لشـغل ، ال تعجل بها قبله لفراغو ، فصلها لوقتها، الصالة

پس نماز را در وقتش بجاى آر و هیچ گـاه قبـل از   ، نماز؛ در اول وقت آن باش
  )563(نینداز  تأخیرنماز را ، نماز را نخوان و به بهانه کار، وقت به بهانه فراغت

و روزه بگیـر   مهم نیست که نماز بخوانى !اى کمیل: و به کمیل بن زیاد فرمود
مهم این است که نماز با قلبى پاك انجـام پـذیرد و مـورد قبـول     . و صدقه بدهى

  )564(. خداوند باشد و با خشوع ادا شود
هـر  : مى فرماید  حضرت امام صادق،   انمؤمندر توصیف نماز امیر

در برابر خدایى : مى کردبراى نماز مى ایستاد عرض   ین علىمؤمنگاه امیرال
و رنـگ چهـره اش بـه نحـوى      ؛ایستاده ام که آسمان ها و زمین را آفریده است
  . تغییر مى کرد که از سیماى مبارکش پدیدار بود

وجهت وجهى للذى فطر ( :کان على اذاقام الى الصالة فقال:   قال الصادق
  )565(. جههتغیر لونه حتى یعرف ذلک فى و) السموات و االرض

  درست وضو بگیر -482
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه شـهر     ین علىمؤمنچون امیرال: حسن بن ابى الحسن بصرى مى گوید
حضـرت  . ما بصره وارد شد گذرش به من افتاد در حالى که من وضو مى ساختم

سـپس از نـزد مـن    . اى جوان نیکو وضو بگیر تا خدا به تو نیکویى کنـد : فرمود
  . گذشت
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پس حضرت رو بـه جانـب مـن نگـاه کـرد و      . من به دنبال آن حضرت رفتم
آرى بـه مـن سـخنى بیـاموز کـه       :عرض کردم ؟اى جوان حاجتى دارى: فرمود

  . خداوند مرا به آن جهت سود و خیر ببخشد
هر کس با خدا به صـداقت و راسـتى رفتـار کنـد      !اى جوان: حضرت فرمود

و هر کس ، و هر کس از دین خود بترسد از هالکت سالم بماند 7نجات مى باید 
مـى  -عزوجـل   -دیده اش به آنچه از پاداشهاى خدا، در دنیا به زهد روى آورد

  . بیند روشن گردد
اى چرا  :عرض کردم ؟اى جوان آیا بیشتر برایت نگویم: سپس حضرت فرمود

سه خصلت است که در هر کس باشد دنیـا و آخـرت   : سپس فرمود. انمؤمنامیر
آنکس که به کار نیک فرمان دهد و خودش نیز بـه آن عمـل   . برایش سالم بماند

و بـر حـدود و   ، کند و از کار زشت بازدارد و خـودش نیـز از آن دسـت کشـد    
  . دستورات خداوند محافظت و مواظبت نماید

مى شوى از اینکه روز قیامت در حالى به دیدار خدا مى آیا دلشاد  !اى جوان
ـ آرى اى امیر :روى از تو خرسند و راضى باشد؟ عـرض کـردم   : فرمـود . انمؤمن

و نسبت به آخرت راغب و مایـل و در تمـام   ، نسبت به دنیا زاهد و بى میل باش
تـو و تمـام بنـدگان را از راه    ، کارهاى خود از راستى جدا مشو چرا که خداوند

سپس حضرت به راه افتاد تا به بـازار بصـره   . ستى به عبادت فرا خوانده استرا
نگاهى به مردم کرد و دید مردم سرگرم خرید و فروش هستند پس بـه  ، وارد شد

حال کـه شـما در روز پیوسـته    ... اى بندگان خدا: سختى گریست و آنگاه فرمود
خـالل ایـن    و در شب به بسـترهاى خـود مـى آرمیـد و در    ، سوگند مى خورید

حاالت از آخرت غافلید پس چه وقت بـه جمـع آورى نـزاد و توشـه آخـرت      
  !برخاسته و در امر معاد اندیشه مى کنید؟
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ـ اى امیر :آنگاه مردى به آن حضرت گفـت  مـا نـاگزیریم از بدسـت     !انمؤمن
همانا تحصیل روزى از راه حـالل  : حضرت فرمود ؟پس چه کنیم، آوردن روزى

ما ناچـاریم کـه احتکـار     :و اگر مى گویى، باز نمى داردآدمى را از کار آخرت 
آن مرد از سخنان حضرت متاءثر شد و گریه کنـان  ، عذرت پذیرفته نیست، کنیم

اى مرد پیش من بیا تا شـرح بیشـترى دهـم    : به او فرمود  على. به راه افتاد
بدان که هر ! خدابنده : آنگاه امام به او فرمود، سپس آن مرد نزد حضرت برگشت

کس در دنیا براى آخرت کار کند ناگزیر پاداش عملش به تمـام و کمـال بـه او    
داده شود و هر کسى به امور دینى به جهت دستیابى به دنیـا عمـل کنـد اجـر و     

  . پاداش وى در آخرت آتش دوزخ خواهد بود
کـه  امـا آن کـس   : این آیـات را تـالوت کـرد     ین علىمؤمنسپس امیرال
  )566(پس همانا دوزخ جایگاه اوست ، و زندگى دنیا را ترجیح دهد، سرکشى کند

  نماز اول وقت -483
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در جنگ صفین سرگرم نبرد با لشگریان معاویه بود در   هنگامى که على
عیت خورشید حضرت به نگاه به آسمان مراقب حرکت وض، میان دو صف کارزار

تا در یابد چه وقت خورشید به وسط آسمان مى رسد تا نماز ظهر خـود را  ( بود
  )بخواند

این چه کارى است که   ینمؤمنیا امیرال: ابن عباس به حضرت عرض کرد
  مى کنید؟

  . منتظر زوال هستم تا نماز بخوانیم: حضرت فرمود
با وجود اینکه سرگرم پیکـار  آیا حاال وقت نماز است : ابن عباس عرض کرد

  ؟هستیم
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تنها به خاطر نماز اسـت   ؟جنگ ما با ایشان بر سر چیست: فرمود  على
  . )567(... که با آنها نبرد مى کنیم

  ؟نماز چیست -484
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مشغول نماز در مسجد کوفه جوانى را   ین علىمؤمنروزى حضرت امیرال

نمـاز مـى   ، جوان با حضور قلب و توجه تام نسبت بـه آداب نمـاز  . خواندن دید
  ؟اى جوان تاءویل و معنى نماز چیست: حضرت به او فرمود. خواند

  !؟تاءویلى است، ایا نماز را جز عبودیت: جوان عرض کرد
حقیقـت  تاءویـل  : فرمـود   آنگه امام. ناقص و ناپسند است، که بدون آن

معرفـت خـدا و   ، حضـور قلـب و توجـه   ، خلوص، قربت: عبادت است از، نماز
اگـر چـه در   ، که بدون آن هیچ عملى صحیح نخواهد بـود  محبت اهل بیت 

  )568(. همه دهر صائم و روزه دار باشد و در بنى صفا و مروه به عبادت قیام کند

  مثل تو مثل کالغ است -485
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْ

در روایات بر رعایت آداب نماز و انجـام درسـت و صـحیح آن سفارشـات     
شخصى   از جمله اینکه روزى حضرت على بن ابیطالب، متعددى شده است

پـس  . که با سرعت و تند نماز خود را مى خواند، را در حال نماز خواندن دیدن
  ؟ست که چنین نماز مى خوانىچه مدت ا: از نماز حضرت به او فرمود

  . از فالن وقت: آن مرد عرض کرد
، مثل تو نزد خداوند مثل کالغ است که دانه را نوك مـى زنـد  : حضرت فرمود

مثلـک   :فقال. مرده اى بر غیر دین پیامبر ، بدان اگر تو در این حال بمیرى
  )569( مت على غیر ملۀ ابى القاسم  ؛عند اهللا کمثل الغراب اذا ما نقره لومت
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  ترك نماز جماعت و محرومیت ها -486
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که گروهى براى نماز در مسجد حاضـر  : خبر رسید  ین علىمؤمنبه امیرال
درسـتى کـه    به: حضرت خطبه اى خواند و در آن خطبه چنین فرمود. نمى شود

نـه  ، پس با ما نه غذا بخورند، گروهى براى نماز در مساجد ما حاضر نمى شوند
بگیرند و از غنایم ما چیـزى اخـذ   ) زن( نه از ما، نه مشورت کنند، آب بیاشامند

  )570(. تا اینکه در نماز جماعت با ما حاضر شوند، نکنند
کسانى کـه صـداى اذان مسـجد را     لذا در روایت است که رسول خدا 

آنها را به عنوان یهودى امت خـود  ، بشنوند و در مسجد جهت نماز حاضر نشوند
  . نامیده اند و دستور داده اند بر اى افراد سالم نکنند

  اهمیت نماز جماعت و حرمت مسجد -487
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خبر رسید که گروهـى از مـردم بـراى      ىبه عل: فرمود  امام صادق
براى مـردم سـخنرانى     ین علىمؤمنامیرال. نماز در مسجد حاضر نمى شوند

گروهى که براى نماز خواندن با ما در مساجد حاضر : کرده و در ضمن آن فرمود
و با مـا  آنان حق ندارند با ما غذا بخورند و بیاشامند و مشورت کنند . نمى شوند

ازدواج نمایند و حق ندارند از بیت المال مسلمین استفاده کننـد مگـر اینکـه در    
  . نماز جماعت ما حاضر شوند

نزدیک است اگر آنها از کار خود خود دست برندارند فرمان دهـم تـا خانـه    
  . هاى آنان را به آتش بسوزانند

آشـامیدن و ازدواج بـا   مسلمانان از خوردن و : فرمود  آنگاه امام صادق
  )571(. آنها خوددارى کردند تا اینکه آنان در نماز جماعت مسلمین حاضر شدند
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 لذا مساءله نماز جماعت از چنین جایگاهى برخوردار اسـت کـه امـام علـى    
در . با شدت با این عده که اهل نماز جماعت نیسـتند برخـورد مـى نمایـد     

نیز برخى از مردم نسبت به رفتن به مسجد و شرکت در  زمان رسول خدا 
زود است دستور دهـیم خانـه   : فرمود رسول خدا . نماز کوتاهى مى کردند

و در  )572(هاى کسانى که نماز در مسجد را ترك مى کنند بر سرشـان بسـوزانند   
سجد دید که مشغول دستان سرایى بـود  مردى را در م  روایت است که على

  )573(. او را با تازیانه زدند و از مسجد بیرون کردند

  ساختن مصلى در خانه -488
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

امـام   )این گونـه بـود کـه     روش امام على( ،مى فرماید  امام صادق
به عنوان محـل  ، که نه بزرگ بود و نه کوچک، اتاقى رادر خانه خود   على

نماز قرار داده بود و شبها براى خواندن نماز به آن محل مى رفـت و اگـر طفـل    
آن حضرت کودك را با خود به آن اتاق مى برد و نماز مى ، کوچکى نمى خوابید

  )574(. خواند

  ترك همسایگى مسجد -489
  یمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّح

در زمـان حکومتـدارى حضـرتش      به امام على: فرمود  امام صادق
در کوفه مردمى در همسایگى مسجد هسـتند کـه بـه نمـاز جماعـت      : خبر دادند

  . مسلمین در مسجد حاضر نمى شوند
و ، آنها باید به جماعت ما و نماز با ما در مسـجد حاضـر شـوند   : امام فرمود
چ کرده و از همسایگى مسجد دور شوند و با ما همسـایه نباشـند و   گرنه باید کو

  )575(. ما نیز با آنان مجاور نباشیم



404 

 

  یک پیراهن بیشتر ندارد -490
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: مى گویـد ، از یکى از اساتید استادش نقل مى کند )576(صاحب کتاب الغارات 

در حال   امع کوفه برد و على بن ابیطالبمن بچه بودم پدرم مرا به مسجد ج
 :روز جمعه مشغول خواندن خطبه نماز بود و من دیدم على بن ابیطالـب ، ایستاده

خود را باد مى زند مسجد پر از جمعیت بود و مـن هـم    با آستینش ؛یروح بکمه
  . پدرم مرا روى گردنش نشاند که من آن صحنه ها را ببینم. بچه بودم
با آستینش خـود را خنـک مـى      ینمؤمنن صحنه را دیدم که امیرالمن ای

با آستین لباسـش    ینمؤمنپدر؛ چون هوا گرم است امیرال :کند به پدرم گفتم
  خود را خنک مى کند؟
احسـاس گرمـا و     على بن ابیطالـب . نه چنین نیست: پدرم به من فرمود

را آزار مى دهد و نه سـرما و علـتش هـم آن      گرما علىنه . سرما نمى کند
و . دعـا کـرد    ینمؤمننسبت به امیرال است که در جریانى رسول خدا 

خدایا اثر برودت و حرارت را به على نچشان و بعد از آن دعا دیگر : عرض کرد
ز گرما رنج مى برد و نه در زمستانها از سرما رنج مى نه در تابستانها ا  على
  . برد

على بن ابیطالب براى این آستین لباسش را حرکت مى دهد چـون   !پسرجان
آسـتین  ، که او یک پیراهن دارد و چون این لباس را شسته و خشک نشده است

  . آن را حرکت مى دهد تا خشک بشود
برد چون به غیر حـق دل نمـى بنـدد و     از این کار لذت مى  على !پسرم

  )577(. این را هم هنر نمى داند و به حساب کمال نمى آورد
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  پیش بینى درست -491
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 که ما در ذى قار :مردى از بنى تمیم برایم باز گفت: منهال بن عمرو مى گوید

بـودیم و گمـان     ینمؤمنامیرالدر رکاب ) که جنگ جمل در آنجا آغاز شد(
یعنى دشمنان بـر  ( کردیم که امروز ما از روى زمین برچیده و ربوده خواهیم شد

بخـدا  : از آن حضرت در آن لحظـه شـنیدم کـه مـى فرمـود     ) ما پیروز مى شوند
را مى کشیم  -طلحه وزبیر  -و این دو مرد ، سوگند بر این فرقه پیروز مى شویم

  . و را ریشه کن مى سازیمو سپاه آن د
را شنیدم نـزد عبـداهللا بـن      من وقتى صحبت حضرت على: او مى گوید

  ؟و این گفتارش نمى نگرى  عى( به پسر عمویت :عباس رفتم و گفتم
شتاب مکن ببینیم چه مى شود؟ پس چون کار اهل بصـره بـه آنجـا     :او گفت

نمـى بیـنم پسـر     :بن عباس رفتـه و گفـتم  رسید و همگى شکست خوردند نزد ا
  )578(... عمویت را جز آنکه در سخنش راست گفت

  انواع گناهان -492
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سپس خداى را حمد و ثنا ، به منبر رفت  روزى على: ابى رفعه مى گوید
  . گفت

  . شد سپس ساکت. گناه سه قسم است، مردم: آنگاه فرمود
گناهان را توضیح دهید یـا  : مردى در بین جمعیت بنام حبه عرنى عرض کرد

  . ابالحسن
لکـن  . نـام نبـردم  ، از گناهان جز به منظور تفسیر و توضـیح : حضرت فرمود

  . تنفس تند و غیر عادى که عارضم شد مرا از سخن گفتن بازداشت
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اول گنـاهى اسـت کـه خـدا مـى       ؛آنگاه ادامه داد؛ بلى گناهان سه قسم است
سوم گناهى است که ما براى صـاحب  . دوم گناهى است که او نمى بخشد. بخشد

عرض . ولى با داشتن امید از عذاب او نیز مى ترسیم، گناه به عفو الهى امیدواریم
  . مطلبى را که فرمودید براى ما توضیح دهید  ینمؤمناى امیرال: شد

  . را اجابت نمود و هر یک را شرح دادحضرت خواسته آنها 
آن گناهى است که خداوند صاحب گناه را در : درباره قسم اول گناهان فرمود

دنیا عقاب نموده است و خداوند حکیم تر و بزرگوارتر از آن است که دوبـاره او  
  . را در قیامت براى همان گناه عذاب نماید

شـیده نمـى شـود ظلـم و سـتم      گناهانى که بخ، امام درباره قسم دوم گناهان
بندگان به یکدیگر است خداوند در روز جزا در مقام قضا و موقـع احقـاق حـق    
مظلومان و کیفر ستمکاران به عزت و جالل خود سوگند یاد مى کنـد کـه ظلـم    
هیچ ظالمى را بدون بررسى سنجش از دادگاه عدلش نگذرد و آنرا نادیده نگیرد 

  )579(... دهر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باش

  ... جنگجوها را از اسارت آزاد کنید اما -493
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را بـه اسـارت گرفتنـد بـه       در یکى از جنگها تعدادى از سپاهیان علـى 
اجازه بدهید ما از بیت المـال بودجـه اى در     یا على: حضرت عرض کردند
  . ین اسراء را آزاد کنیماختیار بگیریم تا ا
اما . آزاد کردن اسیر کار خوب است و خود ادامه مبارزه است: حضرت فرمود

، اگر مى خواهید اسیر آزاد کنید بررسى کنید ببینید اینها زخمى شـده انـد یـا نـه    
کسى که با حادثه اى کوچک فورا دست هاى خود را بلند کـرده و تسـلیم مـى    

  . داردشود و زخمى نشده او شهامتى ن
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اما آنهایى که زخمى هستند و اسیر شده اند اگر زخـم در جلـوى بـدن آنهـا     
معلوم مى شود تا آخرین لحظه مقاومت کرده انـد و بعـد   . است آنها را آزاد کنید

  . اسیر شده اند
اما آنهایى که زخمى هستند و اسیر شده اند اگر زخـم در جلـوى بـدن آنهـا     

شود تا آخرین لحظه مقاومت کـرده انـد و بعـد    معلوم مى . است آنها را آزد کنید
  . اسیر شده اند

اما آنهایى که زخمى شده اند و زخمشان در پشت بدنشان اسـت معلـوم مـى    
شود صحنه جنگ را ترك کرده و فرار کرده اند و به همین جهت از پشت سر به 

  )580(. آنها تیر رسیده است آنها را دستگیر کرده اند نه اسیر

  !!کدامیک ؟نقرهطال یا  -494
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کسـى از  : کـرد  به حضرت عرض  ماءمور مستغالت ملکى حضرت امیر
به او هـزار  : شما فرمودید. شما بواسطه نیازمندیش چیزى و کمکى خواسته است

  . اما نفرمودید هزار واحد از طال یا نقره، واحد بدهید
من فرقى نمى کند کدامشان باشد هر چه به حال او نافع براى : حضرت فرمود

  )581(. تر است و مشکلش را حل مى کند به او بده

  نافرمانى از پدر -495
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

است که نام مادرش لیلى بنت مسعود   عبیداهللا یکى از فرزندان امام على
ى نداشته اسـت و بـه هنگـامى کـه حضـرت همـه       است گویا وى نزد امام منزلت

. سفارش مـى کـرد    و امام حسین  پسرانش را به اطاعت از امام حسن
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به محمـد حنفیـه وصـیت نمـى     !   ینمؤمنیا امیرال :عبیداهللا برخاست و گفت
  ؟کنى

گویا مى بیـنم در   ؟در زمان حیاتم بر من جسارت مى ورزى: حضرت فرمود
  . خیمه ات ذبح شده اى و معلوم نباشد که چه کسى تو را کشته است

پس از قیام مختار عبیداهللا از مختار مى خواهد تا او مـردم را بـه سـوى وى    
سرانجام در خدمت مصعب بن زبیر بـه  . اما مختار اینکار را نپذیرفت. دعوت کند

  . به شکل مجهولى کشته مى شودجنگ با مختار مى شتابد و درگیر و دار جنگ 

    ترویج سب حضرت على -496
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
معاویۀ بن ابى سفیان که خود ، هجرى 35ذى سال  18پس از قتل عثمان در 

از عاملین تحریک مردم به کشتن عثمان بود حکومت شام را در اختیار داشت او 
همچون عثمان میدان را بـراى حیـف و مـال بیـت       مى دانست که امام عى

را نیـز نمـى     المال مسلمانان به وى نخواهد داد و از سویى تابعیت از على
به ناچار بناى مخالف با حضرت را در پیش گرفت و از خون عثمان به . پذیرفت

نگشتان قطع شـده  او با پیراهن خون آلود عثمان و ا. نفع خویش بهر بردارى کرد
مى شورانید و بـى    نائله همسر عثمان احساسات عوام مردم را بر ضد على

محابا آن حضرت را به قتل عثمان متهم مى کرد و خـون بـه خـون خـواهى او     
معاویـه  . قاتالن عثمان را دشنام داد، برخاست او براى نخستین بار بر باالى منبر

اصرار مى ورزید و تـا    حضرت عى مقدس در سب و ناسزا گویى به وجود
روى مصـالحى بـا     حتى وقتى امام حسـن ، زنده بود از آن دست برنداشت

معاویه صلح کرد به هیچ یک از مفـاد قطعنامـه کـه یکـى از آن عـدم سـب بـه        
بـر  او بعد از گرفتن بیعت از مردم کوفه بـه من . بود عمل نکرد  حضرت على
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رفت و با وجود پیمان نامه صلح و نهى صریح اسـالم از ناسـزاگویى نسـبت بـه     
در حضـور    و امـام حسـن    ین علىمؤمنساحت مقدس حضرت امیرال

. روبـرو شـد    به ناسزاگویى پرداخت که با اعتراض اما حسن حسنین 
معاویه سپس با تطمیع پاره اى از روایان و صحابه هاى معلوم الحال احادیثى به 

معاویـه در  . جعـل کـرد    بر ضد حضرت عى نام حضرت رسول اکرم 
صریحا اعالم کـرد    مقابل مخالفت پاره اى صحابه نسبت به لعن و شتم على

ت از این کار بر نمى دارم تا کودکان با این عـادت بـزرگ   که به خدا سوگند دس
تا آنجا که هیچ کس او را به نیکـى یـاد نکنـد و ایـن     ، شوند و بزرگان با آن پیر

 عمل آن چنان رایج شد که بعد از نمازهاى واجب بر وجود مقـدس امـام علـى   
اسالم بـود  لعن مى شد و در کلیه ممالک اسالمى و هر کجا که جزو قلمرو  

در خطبه هاى نماز و منبرهاى خطابه حتى در تعقیب نمازهاى جماعت و اوقات 
حمـوى در کتـاب خـود مـى     . را سب و لعن مى کردند  دیگر حضرت على

جز در شهر سجستان که بیش از یکبار در آن دشنام داده شد در تمـامى  : نویسد
عن و دشنام داده مى شد چنانچه منابر شرق و غرب عالم اسالم مدام بر حضرت ل

مردم مى پنداشتند این کار جزو دستورات دینى است و اگـر روزى ایـن کـار را    
فراموش مى کردند قضایش را بجا مى آوردنـد و عـده اى از مـردم اصـفهان و     
حران عقیده داشتند که نماز بدون لعن حضرت فایده ندارد و این عمل تـا زمـان   

  )582(. امه داشتخالفت عمربن عبدالعزیز اد

  بین آنها نبود  فقط پیامبر -497
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شد کـه لشـکر امـام     سئوالبر معاویه وارد شد از وى  )583(گویند روزى عقیل 
از لشکر بـرادرم گذشـتم   : عقیل جواب داد ؟و معاویه را چگونه دیدى  على
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در  بود در حالى که پیـامبر   شب و روز آنها چون زمان پیامبر دیدم 
گذشتم منافقانى را دیدم که مى خواسـتند  ) معاویه( میان آنان نبود و از لشکر تو

کرد؟ عقیل  سئوالرا در شب عقبه رم دهند و چون از خود او  شتر پیامبر 
  . )جده معاویه که زنى بدکار بود( حمامه را مى شناسى :به وى گفت

    قنبر غالم على -498
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، او را قنبر نامید و غال حضرت شد  ابوالشعثا غالم ابن معمر بود که على
 تو در خدمت علـى : ند از او پرسیدندوقتى قنبر را نزد حجاج یوسف ثقفى آورد

  علـى : پرسید. آب وضویش را حاضر مى کردم :گفت ؟چه مى کردى 
  ؟چه مى گفت
  :چون از وضو فارغ مى شد این آیه مبارکه را تالوت مى کرد :قنبر گفت

چون اندرزها را فراموش کردند درهاى همه چیز را به روى آنها گشودیم تـا  
ناگهان آنها را فرو گرفتیم و در این هنگـام  . به آنچه یافته بودند شاد شوند چون

ریشه ستمکاران قطع شـد و سـپاس خـدایى را کـه     ، بود که همه ماءیوس شدند
  . پروردگار جهانیان است

  . گمان مى کنم که این آیه را بر ما تاءویل مى کرد :حجاج گفت
  . بلى :قنبر گفت

در این هنگـام   :قنبر گفت ؟اگر تو را گردن بزنمچه خواهى کرد  :حجاج گفت
  . من رستگار و تو از اشقیاء خواهى شد

  . آنگاه حجاج دستور داد تا قنبر را گردن بزنند

  آب حیات -499
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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  وقتى که نوبت خالفت بـه علـى بـن ابیطالـب    : على بن عثمان مى گوید
. رسـند   پدرش از وطن خود مهاجرت کردند تـا بـه حضـور علـى    رسید با 

  على. روایت مى کنند که در نزدیکى کوفه از تشنگى یاراى حرکت نداشتند
آنگاه آب بـه انـدازه   ، در پى آب رفت و سرابى را از دور دید تا به سراب رسید

اما اثرى از آب ندید . بردنوشید و سیراب شد و برگشت و پدرش را هم به آنجا 
  . و پدرش جان سپرد

علـى  . رسید حضرت عازم صفین بود  وى زمانى که به حضور امام على
که رکاب مبارك امام را گرفتم تا سوار شوند وقتى حضرت : بن عثمان مى گوید

بعد حضـرت بـه او   ... سوار شد خواستم پاى حضرت را ببوسم حضرت مانع شد
که هر کس از آن سـراب خـورد عمـرى    : دراز را داد و فرمودند بشارت عمرى
  . طوالنى یابد

  بزرگترین سود -500
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

گرفتار شامیان شد لذا ارتبـاط    در جنگ صفین در یک مرحله امام على
هست که جـانش را بـه   ایا کسى : امام فریاد زد، با سپاه خود قطع شد  على

خدا بفروشد و دنیا را با آخرت معامله و معاوضه کند؟ تنها عبدالعزیزبن حـارث  
سـپس بـه قلـب    . معروف به ابوحارث پیش امام آمد و از ایشان اجازه خواست

دشمن حمله کرد و محاصره آنان را شکافت و به سـوى دیگـر لشـکریان امـام     
حال شـدند و از و حـال امـام را    دیـدن او خوشـ   سپاهیان امام به محض. رسید
. حال امام خوب است و به شـما سـالم رسـانید   : حارث پاسخ داد، کردند سئوال

که شما از آن سو تهلیل و تکبیر بگویید و بـه دشـمن   : امام فرمودند :آنگاه گفت
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نفـر از نـام    700حمله کنید و ما نیز از سوى دیگر حمله مى کنیم در این حمله 
  . اما به هیچ یک از یاران آن حضرت آسیبى نرسید، شدندآوران شامى کشته 

چه کسى از مـردم بزرگتـرین سـود را در ایـن     : در این موقع حضرت فرمود
  . انمؤمنشما اى امیر: همگان گفتند ؟کارزار کرده است
  . بیشترین سود را ابوحارث برده است: حضرت فرمود

  تغییر دادن اذان و اقامه -501
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ
) عمر( یکى از بدعتهاى او: در ضمن شمارش بدعتها فرمود  حضرت عى

این بود که جمله حى على خیر العمل را در اذان تـرك کـرد و همـین بـدعت را     
  )584(. سنت قرار داد و مردم از او متابعت کردند

همـواره بـا آن    عمر در عصر رسول خـدا  ، لذا مطابق بعضى از روایات
  حضرت بگو

: به او مى فرمـود  پیامبر  ؟که چرا نماز بهتر از جهاد است، مگو مى کرد
، ولى در نماز خـالص بـا حضـور قلـب    ، انسان یک بار کشته مى شود، در جهاد

  . آوردتا بتوان یک نماز مقبول بجا ) و کشته شد( چندین بار باید جهاد کرد
را نپذیرفت و همواره مترصـد فرصـت بـود تـا      عمر سخن رسول خدا 

جمله حى على خیرالعمل را که بیانگر برترى نماز بر سایر اعمال است را حذف 
نتوانست این کار را بکند و سرانجام بعـد از رحلـت    در عصر پیامبر ، کند

بنا گذاشتند که بـالل  ، حتى در این باره اختالف شدید شد، ق شدآن حضرت موف
بالل در ظاهر پذیرفت و اذان گفـت ولـى پـس از اشـهد ان     ، حبشى اذان بگوید

بـا  ، غش کـر و همـان را عـذر آورد   ، محمدا رسول اهللا بر اثر فشار زیاد روحى
توجه به این که جوسازان بالل را آنچنان در محاصره گرفته بودند که اگـر حـى   
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لـذا جملـه الصـلوة خیـر مـن النـوم        )585(على خیرالعمل مى گفت کشته مى شد 
جایگزین جمله فوق گردید البته این امر در ابتداى امـر چنـان عجیـب بـود کـه      

من النوم را بـه جـاى حـى    عبداهللا بن عمر نیز هنگامى که این جمله الصلوة خیر 
  )586(. على خیرالعمل در مسجد شنید به عنوان اعتراض از مسجد خارج شد

  حاکم اسالمى در بازار -502
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در آن ایام که در کوفه بود چنین   ینمؤمنامیرال: مى فرماید  امام باقر
وز صبح از داراالماره خود بیرون مـى آمـد و در یکایـک    عادت داشت که هر ر

در ، بازارهاى کوفه مى گشت و تازیانه اى دو شاخه به نام سبیبه به همراه داشت
تاجران پیش از داد و ستد : هر بازارى مى ایستاد و در میان اهل آن صدا مى زد

برکـت  از خداوند خیر و نیکى طلبید و با آسـان گیـرى در معاملـه از خداونـد     
و خـود  ) گران نفروشید تا از شما بگریزنـد ( جویید و به خریداران نزدیک شوید

را به زینت حلم و بردبارى آرایش دهید و از سوگند خوردن خوددارى کنیـد و  
و با مظلومان به انصاف رفتار نماییـد و  ، از دروغ بپرهیزید و از ستم کناره گیرید
و چیزى ) کم فروشى نکنید( امل بدهیدبه رباخوارى نزدیک مشوید و پیمانه را ک

  . از حق مردم کم نگذارید و روى زمین در غرقاب فساد فرو نروید
سـپس بـاز مـى گشـت در     ، و همین طور در تمام بازارهاى کوفه دور مى زد

محلى براى رسیدگى به کارهاى مردم مى نشست و چون مردم مى دیدند کـه آن  
همه دست از کار ، دم امام بلند مى شدحضرت بسوى آنها مى آید و فریاد اى مر

خود مى کشیدند و خوب به فرمایشات امـام گـوش مـى دادنـد و بـه روى آن      
و چون سخن امـام  ، حضرت چشم مى دوختند تا از سخن خود فارغ مى گشت

  )587(. ان شنیدیم و اطاعت خواهیم کردمؤمناى امیر: تمام مى شد مى گفتند
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  !!مردم مجهز شوید -503
  للّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ا

در کوفه این بود که چون   ین علىمؤمنعادت امیرال: فرمود  امام باقر
نماز عشاء را با مردم مى گزارد سه بار با صداى بلند که تمام اهـل مسـجد مـى    

که همانـا آواى   -خدا شما رارحمت کند  -مردم مجهز شوید : شنیدند مى فرمود
کوچیدن در میان شما برخاسته پس این اقامت و دلبستگى بر دنیا چه معنى دارد 

  !؟پس از آنکه آواى کوچیدن برخاسته است
خدا شما را رحمت کند مجهز شوید و بهترین زاد و توشه اى را کـه آمـاده و   

به همراه خود بردارید و بدانیـد کـه راه شـما     -در دسترس دارید و آن تقواست 
و ، و عبور شما بر صراط و وحشت بزرگ در پـیش رویتـان اسـت   ، بسوى معاد

همانا کریوه ها و گردنه هاى صعب العبور و منازل وحشـت زا و هراسـناکى در   
  )588(. پیش دارید که ناگزیر باید از آنها عبور نموده و در آنجاها توقف کنید

بنابراین با رحمت خداست که نجات از وحشت و خطر بزرگ و درهم بـودن  
هره قیامت و سختى خبرگاه آن است و یا مهلکـه اى اسـت کـه قابـل جبـران      چ

  )589(. نخواهد بود

  !؟چگونه صبح کردى -504
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 در حالى کـه در رحبـه    ین علىمؤمنبر امیرال: حنش بن معتمر مى گوید

ین مـؤمن السالم علیک یا امیرال :تکیه زده بود داخل شدم و گفتم) محلى در کوفه(
حضرت سربلند کرد و جـواب سـالم    ؟چگونه صبح کردى، و رحمۀ اهللا و برکاتۀ

  :مرا داد و فرمود
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صبح کردم در حالى که دوستدار دوستان و صـبر کننـده دشـمنى دشـمنانمان     
همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظر راحتى و گشایش است و دشمن ، هستم

ایـن بنـاى   ، ود را بر پایه اى نهاده که سخت نااستوار و لغزان استما بناى کار خ
  . مى افکند او بر لب پرتگاهى است که وى را در آتش

به راستى که دوست ما نمى تواند ما را دشمن بدارد و دشمن ما ! اى اباالمعتمر
همانا خداى متعال دلهاى بندگان را بر دوسیت مـا  ، نمى تواند ما را دوست بدارد

و ، پس دوسـت مـا تـوان دشـمنى مـا     ، شته و دست از یارى دشمن ما شستهسر
و هرگز دوستى ما و دوسـتى دشـمن مـا در    ، دشمن ما توان دوستى ما را ندارد

یک دل نگنجد زیرا که خداوند براى یک مرد دو دل در درونش ننهاده است تـا  
  )590(. با یکى گروهى را و با دیگرى دشمنان همان گروه را دوست بدارد

  ده مقام نبوى -505
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برفراز منبر کوفـه    ین علىمؤمنروزى امیرال: مى فرماید  امام صادق
ده خصـلت از   !اى مـردم : سپس خطاب به مـردم فرمـود  : ایراد خطبه مى فرمود

به یادگار دارم که نزد من از آنچه که خورشید بر آن مى تابـد   رسول خدا 
  . محبوبتر است

تـو در دنیـا و    !اى علـى : به مـن فرمـود   سپس ادامه داد؛ رسول خدا 
و در روز قیامت در پیشـگاه خداونـد جبـار تـو نزدیکتـرین      ، آخرت برادر منى

بهشـت مقابـل جایگـاه مـن اسـت      و جایگـاه تـو در   ، آفریدگان به من هسـتى 
تـو  ، در مقابل هـم قـراردارد   -عزوجل  -همچنانکه منازل دوستان در راه خدا 

، و تو پس از من در مورد وعده ها و کارهایم وصى من خواهى بـود ، وارث منى
تو پیشواى امت ، و تو حافظ و سرپرست خانواده من در هنگام غیبت من هستى
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و تو دوست منى و دوست مـن  ، در میان امت منى و تو به پا دارنده عدالت، منى
  )591(. و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، دوست خداست

  اشرف خصایل دنیا -506
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در آن زمانى : مى گویند  ربیعه و عماره و گروهى دیگر از اصحاب على
از دور آن حضـرت پراکنـده شـدند و نـزد       ان علـى که گروه کثیرى از یار

گروهى از یاران امام خدمت او رسـیدند  ، معاویه رفتند تا که نصیبى از دنیا ببرند
این همه اموال را که در نزد خوددارى بـین    انمؤمناى امیر: و عرض کردند

را که مـى ترسـى   یاران خود بخشش کن و این اشراف عرب و قریش و کسانى 
را بـر سـایر   ، زیر بار تو نروند و تبعیت از تو نکنند به سوى معاویه مى گریزنـد 

  )تا وفادار بمانند( آزاد شدگان و عجمیان ترجیح و تفضیل مده
! ؟مرا مى فرمایید که یارى کردن آنها را از راه ستم بجـویم : فرمود  على

ستاره اى در آسمان مى درخشد دست بـه  نه بخدا سوگند تا خورشید مى تابد و 
بخدا سوگند اگر ایـن امـوال از خـود مـن بـود هـر آینـه        ، چنین کارى نمى زنم

مساوات را در میان آنها مراعات مى کردم حال چه برسد به اینکه مال خود آنها 
لحظه اى سکوت کرد و سر به جیب تفکر  سپس) بیت المال مسلمین است( است

  :فرمودفرو برد و پس از آن 
هر کس ثروتى دارد جدا باید از فساد بپرهیزد که بخشش مال در غیر حقـش  

 ؛هر کس بخواهد از آنچه که خداوند به او ارزانـى داشـته  ... تبذیر و اسراف است
نیکى نماید به خویشان و نزدیکان خود رسیدگى کنـد و مهمـان نـوازى کنـد و     

گان و تهیدستان و جهادگران اسیرى را آزاد کند و به ورشکستگان و در راه ماند
کـه همانـا   ، در راه خدا یارى رساند و باید بر مشکالت و سختى ها شکیبا باشد
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. دستیابى به این خصال اشراف کرامتهاى دنیا و رسیدن به فضائل آخـرت اسـت  
)592(  

  خروش آتش دوزخ در گوش -507
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نمـاز    ین علـى مؤمنین مسجد کوفه پشت امیرالدر هم: ابوارا که مى گوید
 -و قدرى کسالت داشت  -آن حضرت به جانب راست خویش بگردید ، گزاردم

، و مدتى همانطور ماند تا خورشید بر دیوار همین مسجد به قدر یک نیزه برآمـد 
هـان بـه خـدا    : رو به مردم کرد و فرمـود  سپس، و آن دیوار به اندازه فعلى نبود

همه شب رنج و مشقت بیدارى آن را تحمل مى  سوگند یاران رسول خدا 
کنایـه از سـجده و   ( کردند و در میان پیشانى و زانوهاى خود نوبت مى گذاشتند

، گویا که خروش آتش دوزخ در گوششان طنین انداز بـود ) قیام در عبادت است
پیشـانى آنـان بسـان    ، د چهره بودنـد چون وارد صبح مى شدند رنگ پریده و زر

پینه بسته بود و چون یاد خداوند مى شد مانند حرکت درخت در یک ، زانوى بز
تند باد به حرکت در مى آمدنـد و از چشمانشـان چنـان اشـک مـى باریـد کـه        

بـه  : لباسهایشان تر مى گشت سپس حضرت برخاست و در آن حال مى فرمـود 
غفلت شب را به صبح آورده اند و از آن پـس  خدا سوگند گویا این قوم به حال 

صـورت   -لعنـۀ اهللا   -دیگر خندان و شادان دیده نشد تا آنکه کـار ابـن ملجـم    
  )593(. گرفت

  پیرامون مفهوم اذان  گفتار حضرت على -508
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـراى اذان بـاالى    مؤذندم در مسجد نشسته بو: مى فرماید  امام حسین
منقلب شد   اهللا اکبر پدرم حضرت على، اهللا اکبر :وقتى که گفت، ماءذنه رفت
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: فرمـود ، هنگامى که اذان او تمام شد، و آنچنان گریه کرد که همه ما گریه کردیم
خـدا و رســولش   :چـه مـى گویــد؟ عـرض کــردیم    مــؤذنآیـا مـى دانیــد کـه    

لو تعلمون مـا یقـول لصـحکتم قلـیال و     : و وصى رسولش داناترند فرمود 
کم مـى خندیدیـد و بسـیار مـى     ، لبکیتم کثیرا؛ اگر مى دانستید که چه مى گوید
  )594(. گریستید آنگاه حضرت به تفسیر اذان پرداختند

  اصحاب رس کیانند -509
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مردى از اشراف قبیله بنى تمـیم بنـام عمـرو سـه روز     : فرمود  امام رضا
اى : به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد  ینمؤمنپیش از شهادت امیرال

موالى من تقاضا دارم داستان اصحاب رس را براى من بیان فرماییـد تـا بـدانم    
در کجا بوده است آنها در چه عصر و زمانى زندگى مى کرده اند و سرزمین آنها 

آیا خداوند پیغمبرى بـراى آن قـوم مبعـوث     ؟و پادشاه آنها چه کسى بوده است
فرموده و به چه علت آنها به هالکت رسیدند؟ زیرا که در قرآن کریم آز آنها نـام  

  . برده شده ولى شرح حال آنها بیان نشده است
از تو کسـى از مـن    پرسشى نمودى که پیش: فرمودند  ین علىمؤمنامیرال
ننموده و بعد از من نیز کسى خبر آنها را به تو نخواهد گفت مگر آنکـه از   سئوال

  . من حدیث کند
بدان اى مرد در کتاب خدا هیچ آیه اى نیست مگر آنکه تفسیر آنرا مـن مـى   
دانم و حتى موقع نزول و شاءن نزول آن را مطلع هستم سپس به سـینه مبـارك   

در اینجـا علـم و دانـش بـى پایـانى اسـت امـا        : فرمودنـد خود اشاره نموده و 
جویندگان آن بسیار کم هستند و بزودى وقتى که دیگر مرا در بین خـود نبیننـد   

  . پشیمان خواهند شد
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مى کردند  اصحاب رس مردمى بودند که درخت صنوبر را پرستش !اى تمیمى
از طوفـان   و آن را در فارسى شاه درخت مى نامیدند و آن درختى بود که پـس 

قوم مزبور بعد از عصر حضرت . نوح در کنار چشمه آبى بنام روشناب کاشته شد
سلیمان در روى زمین مـى زیسـتند و دوازده شـهر در کنـار رود ارس در بـالد      
مشرق زمین بنا کرده بودند و به همین مناسبت آنها را اصحاب رس نامیده اند در 

تـر و گـواراتر از رود ارس وجـود    آن زمان در روى زمین نهرى پر آب تـر و به 
نام دوازده شهر آنهـا  . نداشت و هیچ شهر و دیارى آبادتر از شهرهاى ایشان نبود

، تیر، خرداد، اردیبهشت، فروردین، اسفندار، به من، دى، آذر، آبان: عبارت بود از
مرکز کشور و سلطنت آنهـا شـهر بـزرگ اسـفندار و نـام      . شهریور و مهر، مرداد

چشـمه  ... ن ترکوذبن غابوربن یارش بن ساذبن نمرود بن کنعان بـود پادشاه ایشا
اصـحاب رس در هـر مـاه عیـدى     . روشناب و اولین صنوبر در شهر اسفندار بود

داشتند که در پیرامـون درخـت صـنوبر اجتمـاع نمـوده و درخـت را بـا انـواع         
ـ  ه زیورهاى مى آراستند و گاو و گوسفند بسیار قربانى مى کردند و آتش افروخت

و قربانى هاى خود را در آتش مى انداختند و چون دود قربانیها بلنـد مـى شـد    
خـداى مـا از مـا    : همگى به سجده افتاده و به نیایش مى پرداختند و مى گفتنـد 

در این وقت شیطان درخت صنوبر را مى جنبانید و از ساق درخـت  ، راضى شو
از شـما خشـنود    صدایى به مانند آواى کودك بر مى خاست که اى بندگان مـن 

مردم از شنیدن صداى مزبور خوشحال شده و به لهو و لعب و شرب خمـر  . شدم
مشغول و یک شب و یک روز در آن مکان توقف کرده و روز دیگر به جایگـاه  
خود باز مى گشتند و عید هر شهرى منسوب بـه آن شـهر بـوده و ایرانیـان نـام      

در هـر  . ر اقتبـاس کـرده بودنـد   دوازده ماه سال خود را از نام دوازده شهر مذکو
سال یک مرتبه اهالى دوازده شهر بسوى شهر اسفندار که مرکز کشور و جایگـاه  
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چشمه روشناب و صنوبر اصلى بوده مى رفتند و عید بـزرگ خـود را در آنجـا    
بدین ترتیب که در کنار صنوبر سـراپرده مجلـل و رفیعـى از    . برگزار مى نمودند

مختلف مزین شده بود میزدند و به آن سراپرده دوازده دیبا که به انواع صورتهاى 
. در تعبیه کرده بودند که اهالى هر شهرى از در مخصوص خود وارد مـى شـدند  

خارج سراپرده به نیایش صنوبر پرداخته و قربانى هـا بـراى آن درخـت خیلـى     
آنگاه شیطان درخت را به شدت تکان مـى  . بیش تر از سایر درختها مى آوردند

از میان درختها به آواز بلند صدایى بلند مى شـد و مـردم را وعـده هـا و     داد و 
امیدوارى ها مى داد مردم سر از سجده برداشته و به لهو و لعـب و شـرب خمـر    
مشغول و مدت دوازده شبانه روز بعدد تمام عیـدهاى سـال بـه عیاشـى و بـاده      

و خانه هـاى   گسارى مى پرداختند و روز سیزدهم جشن پایان یافته و به شهرها
پروردگار یکـى از  . خود باز مى گشتند چون کفر و طغیان آن قوم از حد گذشت

بنى اسرائیل از نسل یهودا فرزند یعقوب را به رسالت مبعوث و براى هـدایت آن  
قوم فرستاد و مدت مدیدى آن پیغمبر در میان آنها بود و ایشان را به خدا پرستى 

هنگـام فـرا   . و تبعیت پیامبر خدا را نکردنـد دعوت نمود ولى آنها پیروى نکرده 
 :رسیدن عید بزرگشان آن پیغمبر در مقام مناجات با پروردگار بـر آمـد و گفـت   

خداوندا مى بینى که این مردم چگونه رسـالت مـرا تکـذیب و از پرسـتیدن تـو      
سرباز زده و درختى را که هیچ سود و زیانى براى آنها ندارد ستایش و پرسـتش  

الهى قدرت و سلطنت خود را بر این قوم بنما و معبودشان را از بین ببر . مى کنند
و درخت صنوبر را خشک کن همین که مردم صبح از خواب برخاسـتند دیدنـد   

متحیر گشته جمعى از آنها به یک ، تمام درختهاى مورد ستایش آنها خشک شده
مبر اسـت  دیگر گفتند این مرد که مدعى است از طرف خداى آسمان و زمین پیغ

براى آنکه عبادت معبود خود منصرف و به خداى او توجه کنیم خدایان ما را به 
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سـپس پـس از اظهـار نظرهـاى     ... جادو و سحر خود به این صـورت در آورده 
آنها بعد از ایـن کـار دچـار    . متعدد تصمیم گرفتند پیغمبر خدا را به قتل برسانند
رگزارى تشریفات عیـد بودنـد   عذاب خداوند شدند در همان موقعى که مشغول ب

حیران و سرگردان شده بـه یکـدیگر پنـاه مـى     . ناگاه باد سرخى به ایشان وزید
خداوند زمین زیر پاى آنها را به گوگرد افروخته اى مبدل ساخت و ابرى . بردند

باالى سر ایشان آمد که آتش فشانى نمود و بدنهاى آن قوم را مانند سرب مذاب 
و به این صورت با بدترین حالى نابود و از صفحه گیتـى   گداخته و از هم پاشید

  )595(. رخت بربستند

  مظهر عفو و رحمت خداوندى -510
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ین علـى مـؤمن روزى ابوهریره سخنان زشت و تـوهین آمیـزى بـه امیرال   
 امـام . آمـد فرداى آن روز بـراى حاجـت مهـم خـود نـزد حضـرت       ، نسبت داد
  یا علـى : یاران امام با تعجب عرض کردند، نیاز او را بر طرف ساخت 

بـر  ، شرم داشتم از اینکه جهالـت و نـادانى او  : چرا چنین کردید؟ حضرت فرمود
ش بر کرم من غلبه و پیشى گیرد از ایـن رو  سئوالحلم من و خطایش بر عفوم و 
ز در روایت است که موسى بن طلحه بـن عبـداهللا را   حاجتش را روا ساختم و با

سه بـار  : فرمود  امام. آوردند  وقتى دستگیر کردند او را به حضور امام
آنگـاه حضـرت او را آزاد کـرد و    ، او چنـین گفـت  . استغفر اهللا و اتوب الیه: بگو

لشکر ما بگیر لیکن از از اسب و شمشیر هر چه نیاز دارى در اردوگاه از : فرمود
  . خدا بترس و ملتزم خانه خود باش

  در میدان جنگ  شناسایى على -511
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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روزى در جنگ صفین معاویه دید که یک نفر در مقابل لشـکر او بـه تنهـایى    
این شـجاع قـوى دلـى کیسـت کـه       :رو به عمر و عاص کرد و گفت، مى جنگد

  اینگونه مبارزه مى کند؟
  . حیدر کرار، این با عبداهللا بن عباس یا على بن ابیطالب :عمر و عاص گفت

  چگونه مى توان تشخیص داد که کدامیک از آنها هستند؟ :معاویه گفت
ولى نمى توانـد در  ، اگر چه ابن عباس مرد شجاعى است :عمر و عاص گفت

لذا اگر روى گردانید او ابن عباس است ولى اگر ثابت ، اومت کندبرابر سپاهى مق
  همان علـى بـن ابیطالـب   ، و پابرجا ماند و جنگید و عقب نرفت بدان که او

، که اگر تمام اعراب به مقابله با او برخیزند او روى خود را بر نمى گرداند. است
  . چه برسد به سپاه تو

امـا  ، آزمایش فرمان حمله عمومى سپاه خود را صادر کردآنگاه معاویه براى 
دید آن جنگجو با شجاعت بى همتاى خود همچون کوهى آهنین در جاى خـود  

  . ثابت و استوار مانده است و یک یک سپاهیان او را به هالکت مى رساند
را شناسایى کرد و فـورا دسـتور عقـب نشـینى       آنگاه به این طریق على

  . را صادر کردسپاه 

  جان جاودانه هر دو جهان -512
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یکى از رجال ثروتمند حلوایى پخته و مقدارى از آن را به عنوان تحفه به نزد 
آن حضرت روپوش ظـرف را برداشـت و دیـد رنـگ و     . فرستاده بود  على

  . بوى خوبى دارد
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بویت معلوم است کـه طعـم خـوب هـم دارى ولـى       از رنگ و: آنگاه فرمود
شاید در قلمرو خالفـت مـن   . هیهات که من ذائقه ى خود را به طعم تو آشنا کنم
  . کسى پیدا شود که شب را گرسنه خوابیده باشد

که آن حضرت روى  :لذا در اعمال حضرت بنابه نقل مورخین دیده شده است
خود را وصله مى زد ولى او کفش ، فرش خانه اش حصیر بود، خاك مى نشست

در حالى که فرمانرواى تمام ممالک اسالمى بـود معیشـتى چنـین سـختگیرانه و     
  )596(. زاهدانه دارد

  ها، على بشر، کیف بشر، کیـف بشـر  

)597(عقل عاجرشد درکارتو اى پاك گهر     
  

   
    زیاده طلبى ظالمان و جواب على -513

  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 
با اینکه داراى ثروت فوق العاده اى   طلحه و زبیر در زمان خالفت على

چشم  )598(بودند و آن ثروت ها نیز در زمان خالفت خلفاى قبل تهیه کرده بودند 
دلیل اینکه شـما خودتـان را   : فرمود  على. داشتى نیز به آن حضرت داشتند

در زمان خالفت عمر و عثمـان  : عرض کردند ؟دانید چیستبرتر از دیگران مى 
مقـررى   در زمان پیغمبـر  : مقررى ما بیشتر از دیگران بود حضرت فرمود

اکنـون هـم   : فرمـود   على، مانند سایر مردم: شما چگونه بود؟ عرض کردند
پیروى کنم یـا   آیا من از روش پیغمبر . مقررى شما مانند سایر مردم است

ما خـدماتى کـرده ایـم و    : از روش عمر؟ آنها چون جوابى نداشتند عرض کردند
خدمات و سوابق من بنا بـه تصـدیق   : فرمود  على. سوابقى در اسالم داریم

م هیچ گونه امتیازى خود شما بیشتر از همه مسلمین است و با اینکه فعال خلیفه ا
میان خود و فقیرترین مردم قائل نیسـتم بـاالخره آنهـا ظـاهرا مجـاب شـدند و       

  . ناامیدانه برگشتند
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  مظلومیت مضاعف -514
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بودم و هنگامى که آن   در جنگ نهروان با على: رافع بن سلمه مى گوید

حضـرت   !رى آمد و عرض کرد السالم علیک یـا علـى  سوا، حضرت نشسته بود
آرى  :گفـت  ؟ین سالم نکـردى مؤمنچرا مرا به اسم امیرال، و علیک السالم: فرمود

در جنگ سفین تا قبل از تعیین حکـم بـر حـق    . اینک تو را از آن خبر مى دهم
را تعیـین  ) ابوموسى اشعرى و عمر و بن عـاص ( و هنگامى که آن دو حکم، بود

و آنگـاه متحیـر شـدم کـه والیـت و      ، تو بیزار شدم و مشرك نامیـدم از ، کردى
معرفت و علم من به هدایت ! به خدا سوگند! ؟فرمانروایى چه کسى را اختیار کنم

براى من از دنیا و مافیها محبـوب  ) که بفهم تو بر حقى یا بر باطل( و گمراهى تو
یست تا عالمات نزدیک من با، مادرت به عزایت نشیند: حضرت فرمود !تر است

و در ایـن  ، آن مرد نزدیک حضـرت ایسـتاد  . هدایت و گمراهى را به تو بنمایانم
  :آمد و گفت  اثناء ناگاه سوارى اسب تازان نزد على

چشـمت روشـن   ، بشارت باد تو را بـه فـتح و پیـروزى     ینمؤمنیا امیرال
جلـو  : در پاسخ او فرمـود  حضرت، همه خوارج کشته شدند !به خدا قسم، باشد

بـه آن  ، دروغ گفتـى : حضـرت فرمـود  . جلوى نهر: نهر یا پشت نهر؟ عرض کرد
آن ، خدایى که دانه را شکافت و بشر را آفرید از نهر عبور نکنند تا کشته شـوند 

سوار دیگرى آمد و مثل اولى  پس بصیرتم در حق او زیاد شده سپس :مرد گفت
همـت   :آن مرد شکاك گفـت . ى را به او دادحضرت هم مثل جواب اول، خبر داد

سپس دو سوار دیگر . گماشتم تا بر على حمله کنم و سرش را با شمشیر بشکافم
 !ینمـؤمن یـا امیرال : آمدند به طورى که اسبانشان را به عرق آورده بودند و گفتند

همه ! به خدا سوگند. بشارت بادت به فتح و پیروزى، خدا چشمت را روشن کند
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بلکـه پشـت   : گفتند ؟پشت نهر یا جلوى آن: حضرت فرمود، ته شدندخوارج کش
، و هنگامى که اسبانشان را در نهروان فرو بردند و آب بر سینه اسبها مى زد، نهر

آن مرد از اسبش پیـاده شـد و   . شما راست گفتید: فرمود، برگشتند و کشته شدند
 ین علـى مـؤمن امیرال. را گرفـت و بوسـید    ین علـى مـؤمن دست و پاى امیرال

  . )599( )که با آن حق را بشناسى( این نشانه اى است براى تو: فرمود 

  گناهان به حسنه و ثواب تبدیل مى شود -515
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ین علـى مؤمنروزى داخل منزل امیرال :گفت، اصبغ بن نباته روایت کرده
منتظر ورود و تشریف آوردن آن حضرت بودم که ناگاه وارد منزل شـدند  شدم و 

جواب سالم مرا داد و با دست مبارك بـه کتـف مـن    . به پا ایستاده و سالم کردم
دوسـتان مـا   : فرمـود . فدایت شـوم . بلى :عرض کردم !اى اصبغ: زده و فرمودند

نوشـانند کـه از   دوستان خدا هستند و چون بمیرند از افق اعلى شربتى به آنهـا ب 
حضـورش   :اصبغ گفت. شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از برف سردتر است

آیا در قرآن . بلى: اگر چه آن دوستان شما معصیتکار باشند؟ فرمود :عرض کردم
اگر دوسـتان   !اولئک یبدل اهللا سیئاتهم حسنا اى اصبغ: نخوانده اى که مى فرماید

ت دارند خدا را مالقات نمایند خداوند گناهان ما با محبتى که به ما خاندان رسال
  )600(. ایشان را مى آمرزد

  حرفى از اسم اعظم خداوند 72 - 516
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مسجد نشسته بود که دو نفر بر آن حضرت وارد   ینمؤمنروزى امیرال
ضور آن حضـرت مسـاءله را   در ح. شدند و با یکدیگر بر موضوعى نزاع داشتند

یکى از دو نفر از خوارج نهروان بود و ادعاى او باطل و بى اسـاس  ، طرح نموده
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بـر علیـه او حکـم داد و آن مـرد       امیرالمـومنین ، :و سخن ناروا مى گفـت 
به خدا قسم حکم به عدل نفرمودى و قضـاوت شـما در پیشـگاه     :خارجى گفت

با دست اشاره اى   امیرالمومنین. خداوند باطل و مرضى حضرت حق نیست
آن مرد همـان دم  ، اى سگ ساکت شو و از مسجد بیرون رو: به او نمود و فرمود

کـرد و  بصورت سگ سیاهى شد و اصحاب دیدند لباسهاى آن مرد به هوا پرواز 
  ینمـؤمن امیرال. خودش صدا مى نمود و اشک از چشمانش جـارى گردیـد  

دقت کرد و سر به آسمان بلند کـرد و کلمـاتى   : چون حالت او را مشاهده فرمود
به خدا قسم دیدیم آن شخص بصورت انسـان برگشـت و   . فرمود که ما نفهمیدیم

یرون رفت در حالى کـه قـدم   لباسهایش از هوا روى شانه اش افتاد و از مسجد ب
  ینمـؤمن هاى او مى لرزید و ما بسیار تعجب کـردیم و نظرمـان را بـه امیرال   

چرا چنین تعجـب  ، دوخته شده بود حضرت توجهى به ما فرمود و اظهار داشتند
گفتیم فدایت شویم چگونه تعجب نکنیم از این حادثه اى که هم اکنـون  . کرده اید

آیا نمى دانید آصف بن برخیا نظیر این حادثه را بصـورت  : مودبه چشم دیدیم فر
فعل در آورده و تخت بلقیس را در لحظه اى به حضور سـلیمان کشـانید و آورد   

سـپس  . آنگاه آیات مربوطـه را تـالوت فرمـود   . که داستانش در قرآن بیان شده
عرض . ى تر است یا سلیماننزد خدا گرام پرسید که آیا پیغمبر شما محمد 

، پس وصى پیغمبر شما گرامى تر از وصى سلیمان است: فرمود. پیغمبر ما :کردیم
در نزد آصف وصى سلیمان یک حرف از حروف اسم اعظم بود ولى در نـزد مـا   

  )601(. هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خداوند است

  !!ناله هاى تنهایى... صالیى آسمانى و -517
  ه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّ
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پس از بازگشت از جنگ نهروان نامـه اى را نوشـت و     ان علىمؤمنامیر
اما سبب نوشتن نامه این بود که عده اى در ، دستور داد به مردم آن را ابالغ کنند

 کردنـد کـه علـى    مورد ابوبکر و عمر و عثمان از آن مـوالى بزرگـوار پرسـش   
این پرسشهاى بى حاصل را چـه  : خشمگین شدند و فرمودند سئوالاز این  

سود؟ بنگرید که شهر مصر را تصرف کرده اند و معاویه ابن خدیج و محمـد بـن   
کشـته شـدن محمـد را مصـیبتى      !ابى بکر را به قتل رسانیده چه مصیبت بزرگى

  . به خدا سوگند که او مانند یکى از فرزندان من بود. است بزرگ
بحان اهللا ما امیدوار بودیم که بر این قوم و متصرفاتشان چیره و پیروز شویم س

اینک مـن بـراى   . اما ناگهان آنان بر ما تاختند و متصرفات ما را تصاحب کردند
شما نامه اى مى نویسم که انشاء اهللا تعالى به پرسش هاى شـما پاسـخى روشـن    

چند تن از مردمى را که بـه  : موددبیر خود عبیداهللا بن ابى رافع را فر، پس. باشد
نـام آنـان     ینمـؤمن یـا امیرال  :گفـت ، آنان اعتماد دارم را نزد من حاضر کن

اصـبغ ابـن نباتـه و    : حضـرت فرمـود   ؟چه کسانى را به خـدمت آورم  ؟چیست
ابوطفیل عامر بن وائله کنانى و رزین بن جبـیش اسـدى و جویریـه بـن مسـهر      

دى و حارثه بن مضرب الهمدانى و حارث بن عبداهللا عبدى و خندف بن زهیر اس
اعور همدانى و مصباح نخعى و علقمۀ بن قیس و کمیـل بـن زیـاد و عمیـر بـن      

  . را بیاور نزد من، زراره
این نوشته را بگیرید و عبیداهللا بن : به آنها فرمود  على. آنان حاضر شدن

معه حاضر باشید و اگر کسى بر ضد ابى رافع آن را بر مردم بخواند و شما هم ج
با او به کتاب خدا در اختالف خود انصاف دهید و به عدالت رفتار . شما برخیزد

  :اینک نامه. کنید
  بسم اهللا ارحمن الرحیم
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به خدا ... به مومنان و مسلمانان از شیعیان خود، انمؤمناز بنده خدا على امیر
ر حق انصار ستم رفت یا در حق آیا د. سوگند نمى دانم به چه کسى شکایت برم

امام پس ( ...من ستم کردند؟ بلکه حق مرا به ستم گرفتند و من مظلوم واقع شدم
به بیعت مردم با عثمان مـى پردازنـد   ، از تحلیل وقایع غصب خالفت و والیت او

مردم مى ترسـیدند  ... )که البته به علت طوالنى بودن نامه این موارد حذف گردید
آنان والیت یابم گلویشـان را بفشـارم و نتواننـد دم بـر آوردنـد و از      اگر من بر 

پس همه بر ضد من بر پاى خاستند و متفق . والیت بهره اى در دست آنان نماند
شدند تا والیت را از من به عثمان برگردانند به ایـن امیـد کـه بوسـیله او از آن     

شبى که با عثمـان  . ندنصیب برند و آن امر را در میان خود دست به دست بگردان
بانگى برخاست و در مدینه پیچید و به گوشها رسید و معلـوم نشـد   ، بیعت کردند

بانگ از کیست و به گمان من بانک از کسى بـود کـه پنهـان از چشـم هـا مـى       
، اى که بر اسالم سـوگوارى مـى کنـى    :آن ندا دهنده :بارى چنین گفت! !زیست

برخیز و خبر ، م را مرگ فرا گرفتاسال، اى جارچى مرگ، خیز و سوگوارى کن
همانا که على . مرگ اسالم را اعالم کن همانا که معروف مرد و منکر آشکار شد

بر عمر والیت از او برتر است پس والیت را در دست او گذارید و مقام والى او 
انکار مکنید این ندا مایه عبرت بود و اگر همه مردم از این واقعه آگاهى نداشتند 

... و بردبارى پیشـه سـاختم تـا خـداى تعـالى چـه خواهـد       . نقل نمى کردمآنرا 
) حکومـت ( اى پسر ابوطالب تو آیا به این امر :عبدالرحمن بن عوف به من گفت

و حق او را  دلبسته به آن نیستم اما میراث محمد  :گفتم ؟بسیار دلبسته اى
 ز او از آن مـن اسـت و شـما بـه ایـن امـر      والیت این امت بعد ا. مطالبه مى کنم

زیرا که شما با زور شمشیر میان من و حـق مـن   ، حریص ترید تا من) حکومت(
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را بـه   من شکایت قـریش ! بار خدایا. حائل شده اید و مرا از حقم باز داشته اید
  ... درگاه تو مى آورم

ر ابوطالب والیت امر مـن  اى پس: با من عهد کرد و فرمود رسول اکرم 
با تو است پس اگر با عافیت و سالمتى والیت را به تو واگذاشتند و به اتفاق بـر  

آنـرا و  ، اما اگر اختالف کردنـد ، آن تسلیم شدند به آن کار و پذیرش آن قیام کن
  ... آنچه را که به آن سرگرمند رها کن

حمزه عمویم و جعفـر بـرادرم بـراى مـن      و اما اگر بعد از رسول خدا 
عبـاس  ( من دچار دو مرد. مانده بودند به اجبار و اکراه با ابوبکر بیعت نمى کردم

پس در نظر گرفتم که خاندان خـود  . بودم که کارى از آنان ساخته نبود) و عقیل
چشم برهم نهادم و جرعه هاى خشـم  ، را حفظ کنم و با خار و خاشاك در دیده

تر از حنظل و شکافنده تر  با گلوى گرفته فرو بردم و با شکیبایى تلخ  و اندوه را
  ... از تیغ ساختم
به طور کامل و جامع این است که امرى را برگزید و آن ) عثمان( شرح کار او
خداوند میان ما و . و شما مردم نیز جزع کردید که آن نیز بد بود. اختیارى بد بود
) شـراکت نداشـتم  ( در خون عثمان اتهامى نـدارم به خدا سوگند . او حکم فرماید

من مسلمانى بودم از مهاجران که در خانه خود بود وقتى او را کشـتید نـزد مـن    
مـن از قبـول آن خـوددارى کـردم شـما عـذر مـرا        . آمدید تا با من بیعت کنیـد 

آنگـاه بـه مـن    . نپذیرفتید دستم را که براى بیعت گرفتید و کشیدید واپس کشیدم
ازدحـام  . ید مانند هجوم شتران تشنه که به آبشخور خود هجوم برنـد هجوم آورد

شما چنان باال گرفت که بیم آن کردم که کشته شوم و یا بعضـى از شـما بعضـى    
از شدت هجوم بند نعلینم پاره شد و ردا از دوشم افتـاد  ، دیگر را به قتل برسانند
  ... و ناتوان پایمال شد
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بیعت شکنى ها و ظلـم  ، خود به شورش ها حضرت از اینجا به بعد در نامه( 
هاى بعد از بیعت را که بر او روا داشتند را تحلیل مـى نمایـد و شـدیدا اعمـال     

مـا  ! بار خدایا) ... ناجوانمردانه بعضى را سرزنش مى نماید و در انتها مى فرماید
ردان به دنیا بى رغبت گ، راهروان راه هدایت فرماى و ما و آنان را، و اینان را، را

  )602(. و آخرت را براى ما بهتر از دنیا قرار ده

  حق به اهلش رسید -518
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از مدینه به سوى پیکار با بیعت شکنان در بصره   ین علىمؤمنچون امیرال
 بـر ( در ربذه فرود آمد و چون از آن جا کوچ کرد و در منزلى در قدیـد ، رو کرد

عبداهللا بن خلیفه طـائى بـا   . فرود آمد) وزن زبیر نام محلى است در نزدیکى مکه
عبـداهللا  . بـه او خـوش آمـد گفـت      ینمؤمنامیرال، آن حضرت مالقات نمود

سپاس خدایى را که حق را بـه اهلـش بازگردانـد و آنـرا در جـاى      : عرض کرد
به خدا سوگند آنـان  ، شوندخودش نهاد خواه قومى را ناخوش آید یا به آن شاد 

را نیـز خـوش نداشـتند و بـا اعـالم جنـگ نمـوده و بـه کـارزار           محمد 
به خدا سوگند در هر جا و هر شرایطى و به جهت وفادارى با رسول ... پرداختند

  . در کنار تو پیکار مى کنیم خدا 
و اودوست  -بر او آفرین گفت و او را در کنار خود نشاند   ینمؤمنامیرال

و شروع کرد از وى اوضاع و احوال مـردم را پرسـش    -و یاور آن حضرت بود 
 :او به حضرت گفـت ، نمود کردن تا اینکه درباره ابوموسى اشعرى از وى پرسش

ابـد  به خدا سوگند من به او اطمینان ندارم و از مخالفت او با شما اگر یـاورى بی 
  . بیمناکم
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به خدا سوگند او نزد من نیز مورد اطمینـان و  : فرمود  ین علىمؤمنامیرال
خیرخواه دلسوز نیست و همانا کسانى که پیش از من زمامدار بودند دلباختـه او  
بودند و او را به فرمانروایى بر مردم گماشته و مسلط ساختند و من مى خواسـتم  

مالک اشتر از من خواسـت کـه او را سـر جـاى خـودش       ولى. او را برکنار کنم
بگذارم و من نیز با کراهت او را باقى داشتم ولى پس از آن باز تصمیم به عزلش 

  . گرفتم
همینطور که امام با عبـداهللا مشـغول گفتگـو بـود جمعیـت کثیـرى از جانـب        

یـد ایـن   ببین: فرمـود   ینمؤمنامیرال. کوههاى طى بسوى آن حضرت رو آورد
جمعیت چه کسانى هستند؟ سوارانى چند به سرعت رفتند و چیزى نگذشت کـه  

اینها قبیله طى هستند که گوسفندان و شتران و اسـبان  : بازگشتند و عرض کردند
عده اى هدایا و پیشکش هاى خود ، خود را پیش انداخته و بسوى شما مى آیند

  . دشمن بسیج شوند را آورده و گروهى قصد دارند با تو براى پیکار با
  ... خداوند به قبیله طى پاداش خیر دهد: فرمود  ینمؤمنامیرال

عبـداهللا بـن خلیفـه    ، آنان چون خدمت حضرت رسیدند عرض سالم نمودنـد 
به خدا سوگند آن جماعت و حسن هیاءت آنان مرا به شـادى واداشـت و   : گوید

  . دهر کدام از آنها سخنى گفته و عرض ارادت نمودن
 سـپس ، على بن حاتم طایى برخاست و حمد و ثناى الهى را بـه جـاى آورد  

 ین علـى مـؤمن امیرال. ارادت و اطاعت خود را نسبت به آن حضـرت ابـراز کـرد   
. خداوند از جانب اسالم و اهل آن به شما قبیله جـزاى خیـر دهـد   : فرمود 

آهنگ یارى رساندن به  شما بدلخواه خود مسلمان شدید و با مرتدان جنگیدید و
سپس بعضى دیگر مثل سعید بن عبیـد بحتـرى از   ... مسلمین را در خاطر داشتید
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بنى بحتر و دیگران به نوبه خود شدیدا اظهار ارادت نمودند که امام پاسخ آنها را 
  . داد

کوچ کرد و شش صد مرد از آنان به دنبـال آن    سپس امیرالمومنین على
ند تا به منطقه ذى قار رسید و در میان هزار و سیصد مـرد بـه   حضرت روان شد
  )603(. آنجا فرود آمد

  فال بد زدن -519
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از کوفه خارج شـد کـه بـه حروریـه عزیمـت        روزى امیرالمومنین على

ما در این ساعت حرکت ش  یا على، مردى به آن حضرت عرض کرد، نماید
من خـوف آن دارم  ، صبر کنید تا آنکه سه ساعت از روز بگذرد، به صالح نیست

اینکـه مـن بـر آن    : فرمـود ، حضرت به آن مرد فال بین، که آسیبى به شما برسد
اگـر  : عرض کرد ؟سوارم در رحم خود چه دارد؟ جنین اسب من نر است یا ماده

  . حساب کنم خواهم دانست
هر که گفتار ترا تصدیق کند قرآن را تکذیب نمـوده و در  : مودین فرمؤمنامیرال
آنگاه بـه   )604(ان اهللا عنده علم الساعۀ : فرمایش خود این آیه را تالوت کرد تأئید

با مقام عـالى و دانـش و جامعیـت و     پیغمبر اکرم : آن مرد فال بین فرمود
  !!ى کنى نمى فرمودخاتمیت خود هرگز ادعایى را که تو م

تو تصور مى کنى که مرا از دانش خود نفعى مى رسانى و یا زیانى را از مـن  
هر کس ترا تصدیق کند و به گفته هـاى تـو اعتمـاد کنـد بایـد از      ، دور مى کنى

سپس آن حضرت رو بـه آسـمان کـرد و    . استعانت و یارى خداوند بى نیاز باشد
و هرگز ضرر و زیانى ، گر مشیت توهیچ فال بدى نیست م!! خداوند: عرض کرد

. و نیست خدایى غیر از تو اى خداى یگانـه ، نمى رسد به جز فرمان و اجازه تو
)605(  



433 

 

  بسوى خدا بیا -520
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از مدینـه    هنگامى که علـى بـن ابیطالـب   : مالک بن ابى عامر مى گوید
من در کنار مغیرة بن شعبه ایستاده بودم . روانه شد بسوى بصره براى جنگ جمل

اى مغیره میل و گرایش به خداونـد   :که عمار یاسر پیش ما آمد و به مغیره گفت
عمـار بـه او   ! کجا چنین چیزى برایم خواهد بود اى عمـار؟  :مغیره گفت ؟دارى
داخل شو تـا بـه   ) فرا خواندن بسوى جهاد در جنگ جمل( در این دعوت :گفت
اى ابالیقظـان یـک    :مغیره گفت. تگان برسى و بر آیندگان سرورى پیدا کنىگذش

  !چیز بهتر از این که تو مى گویى هست
اینکه در خانـه بـرویم و درهـا را بـه روى      :او گفت ؟آن چیست :عمار گفت

سپس با روشنى و آگـاهى بیـرون مـى    . خود ببندیم تا حقیقت بر ما روشن شود
خنـده اى  ، اشیم که مى خواهد با پاره کردن زنجیرىشویم و مثل زور آزمایان نب

  . را برانگیزد و لیکن خود به غم و اندوه گرفتار آید
آیا نادانى پس از دانایى و کورى پـس از بینـایى را   ، هرگز هرگز :عمار گفت

امام ، گوش به حرف من بده به خدا سوگند مرا نبینى جز در صف اول ؟برگزینیم
چپول و ( این عور، اى ابالیقظان: ان آن دو با خبر شد و فرموداز جری  على

؟ به خدا سوگند او پیوسته کوشش مـى کنـد کـه    :به تو چه مى گوید) یک چشم
حق را به باطل بپوشاند و آنرا وارونه و غیر واقع جلوه دهد و به چیزى از دیـن  

  . نیاویزد مگر آن که موافق دنیا باشد
است که هر کس را که با آن همراهى کنـد بسـوى   این دعوتى  !اى واى مغیره
من اگر با تو   راست مى گویى اى امیرالمومنین :مغیره گفت. بهشت مى راند

  )606(. نباشم هرگز علیه تو نیز نخواهم بود
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  ما خاندان رحمتیم -521
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
سخنرانى کرد و پـس    ین علىمؤمنروزى امیرال: اصبغ بن نباته مى گوید

اى مردم سخنم را بشنوید و : فرمود از حمد و ثناى الهى و درود بر پیامبر 
همانان تکبر و خودفروشى از نشانه گردنکشى اسـت  ، کالمم را خوب فرا گیرید

اسـت او  و نخوت و بزرگ منشى از تکبر است شیطان دشمنى حاضـر و آمـاده   
مـا خانـدان   ... القاب زشـت بـر هـم نزنیـد    ... شما را به باطل دلخوشى مى دهد

  . گفتار ما حق و کردار ما عدل است، رحمتیم
که از همه شگفت تر اینکه معاویه و عمر و عاص عده اى از مردم را به  !هان

به خدا سوگند کـه مـن    )607(بر مى انگیزند ) عثمان( خون خواهى پسر عمویشان
مخالفت نورزیدم و هرگز در کـارى از وى سـرپیچى    ز با رسول خدا هرگ

جان خود را در مواردى سپر او ساختم که زورمنـدان و شـجاعان از آن   ، نکردم
  ... عقب مى نشستند و بندهاى بدنها از آن مى لرزید

 ینمـؤمن امیرال !اى مـردم : در این موقع عمار یاسـر برخاسـت و عـرض کـرد    
مـردم پراکنـده    پس. با او وفادار نخواهد ماند، شما را آگاه ساخت که امت 

  )608(. شدند در حالى که امام آنها را آگاه ساخته بود

  امام مبین منم -522
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 ین علـى مـؤمن در یکى از جنگهـا کـه در خـدمت امیرال   : عمار یاسر مى گوید

بودم از بیابانى عبور مى کردیم که مملو از مورچه بود به حضـرت عـرض    
حضـرت  . اى موالى من آیا کسى هست که شماره این مورچگان را بداند :کردم
  . بلى اى عمار من مى دانم و مى توانم تعداد آنها را تعیین کنم: فرمود
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ا را از کجا مـى دانیـد؟ حضـرت    تعداد اینه  ینمؤمنیا امیرال :عرض کردم
و کل شـیئى  : آنجا که مى فرماید، اى عمار مگر سوره یس را نخوانده اى: فرمود

بلى فدایت شوم این سوره را مکرر خوانـده   :احصیناه فى امام مبین عرض کردم
. اى عمار منظور از امام مبین که خداوند فرمـوده اسـت مـنم   : حضرت فرمود. ام

)609(  
  و برزخیان  حضرت على -523

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بـه  ، هنگام مراجعت از جنگ صفین وقتى که نزدیک کوفه  حضرت على

کنار قبرستانى که بیرون دروازه قرار داشت رسید رو به سوى قبرها کرد و چنین 
اى  !قبرهاى تاریکاى ساکنان خانه هاى وحشتناك و مکانهاى خاکى و : فرمود

شما در ایـن راه بـر مـا    ، اى غریبان اى تنهایان اى وحشت زدگان، خاك نشینان
اگر از اخبار دنیـا بپرسـید بـه    . پیشى گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد
همسرانتان به نکـاح دیگـران   ، شما مى گویم خانه هایتان را دیگران ساکن شدند

شده اینها چیزهاى است که نزد ما است نزد شما چـه  در آمدند و اموالتان تقسیم 
  . خبر

اگر به آنها اجازه گفتن داده شـود حتمـا بـه    : پس رو به یارانش کرد و فرمود
  )610(. شما خبر مى دهند که بهترین زاد و توشه براى سفر پرهیزگارى است

  منافق حدیث گو -524
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را  سال آخـر عمـر شـریف پیـامبر      3از کسانى است که  )611(ابوهریره 
سکوت ظاهرى کـرد و از    ین علىمؤمندرك کرد وى در دور خالفت امیرال

در هنگام جنگ صفین از جنـگ  . خیر خواهى به دستگاه معاویه دریغ نمى نمود
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و روز دیگر را در میان   کناره گرفت و روزى را در خیمه گاه حضرت امیر
لشکریان معاویه مى گذراند و گویند در نماز به حضرت اقتدا مى کرد ولى سفره 

غـذاى   :معاویه را ترجیح مى داد و بر سفره او حاضر مـى گشـت و مـى گفـت    
  )612(... افضل است  معاویه چرب تر و نماز با على

  حکومت و آزادى -525
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

در کوفه سخنرانى مى کرد و ضمن سخنرانى فرمودند قبل از   روزى على
شود  سئوالاز هر آنچه ، کنید که من از مادون عرش سئوالدست دادن من از من 

. پاسخ خواهم داد و چنین ادعایى را پس از من جز دروغگویـان نخواهنـد کـرد   
از گوشه مجلس با صداى بلند با لحنى زننـده فریـاد زد   مردى از یهودیان عرب 

اصـحاب و  . خـواهم کـرد کـه در آن درخـواهى مانـد      سـئوال من چیزهایى  :که
از برخورد بـى ادبانـه او در خشـم شـدند و بـه وى هجـوم         دوستان على

و رهـایش کنیـد و وى را بـه شـتاب     : آنان را منع و فرمودند  على. آوردند
حجج الهى با شتابزدگى و کم خردى استوار نمى گردد و با . دستپاچگى مکشانید

  )613(... پیدا نمى کند. فرصت گرفتن از سائل براهین الهى نمود

  حکومت و احقاق حق -526
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

جنـگ  در راه سفر خود به سوى بصره بـراى    حضرت امیرالمومنین على
گروهى از حجاج نیز . توقف کرد )614(با آشوبگران جاهل جمل در منطقه ذى قار 

 و چـون از حضـور امـام علـى    ، که از مکه باز مى گشتند در آنجا فـرود آمدنـد  
در آن محل مطلع شدند نزدیک خیمه آن حضرت جمع شدند تا از نصـایح   

بـه خیمـه   ، جمعیـت مشـتاق  ابن عباس بـا مشـاهده   . آن حضرت استفاده نمایند
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امیرالمومنین داخل شد و ایشان را در حال وصله نمودن لنگه کفش کهنـه خـود   
احتیاج ما به اینکه امور مـا را اصـالح     ینمؤمناى امیرال: عرض کرد. یافت

حضرت پاسخى به وى نـداد  . نمایى از وصله کردن این کفشهاى کهنه بیشتر است
آنگاه آن را کنار لنگـه  . تا از تعمیر کفش خود فارغ شدو همچنان خاموش ماند 

ابن عباس این کفشهاى مـن چقـدر مـى    : دیگرش گذاشت و به ابن عباس فرمود
این کفشهاى از بس وصله خورده مندرس شده اند : ارزند؟ ابن عباس عرض کرد

. با این حال قیمتى براى آن بگو: حضرت فرمود. از قیمت افتاده و ارزشى ندارند
ابـن  : حضـرت فرمـود  . یک درهم یا شاید کمتـر از ایـن  : ابن عباس عرض کرد

نزد من محبوب تر از امارت و  عباس به خدا قسم این کفشهاى کهنه و بى ارزش
مگر آنکه به واسطه آن احقاق حقى کنم و یـا بـاطلى را   . حکومت بر مردم است

  )615(. دفع نمایم

  والى مصر - 527
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ
چون خبر شهادت محمد بـن ابـى   : مى گوید) مورخ مشهور( هشام بن محمد

نامه اى به مالک بن حارث اشتر نخعـى کـه    )616(رسید   ینمؤمنبکر به امیرال
همانا تو از کسانى ، اما بعد :آن روزها در منطقه نصیبین اقامت داشت نگاشت که

محمد بن ابى بکر را بر ... وى کمک مى جویم هستى که من براى برپایى دین از
خـدایش   -و او به شهادت رسید ... مصر گماردم و بر وى عده اى خروج کردند

تا در امر مصـر تـدبیرى بیندیشـیم و    ، بنابراین بزودى نزد من آى -رحمت کناد 
یکى از یارانت را که مورد اعتماد و خیر خـواهى هسـتند بـراى جـایگزینى بـر      

مالک اشتر فردى را به شبیب بـن عـامر ازدى را بجـاى    . بگمار کارهاى خودت
امـام خبـر   . تا بر آن حضرت وارد شد، رفت  خود گذاشت و به سوى على
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مصر را به وى باز گفت و از احوال اهـالى مصـر او را بـاخبر سـاخت و بـه او      
ه من به پس هرگا. کسى جز تو براى آنجا شایسته نیست پس برو به آنجا: فرمود

تو سفارشى نمى کنم به این دلیل است که به راءى و نظر تو بسـنده مـى کـنم از    
خدا در کارهاى مهم یارى جو و درشتى را با نرمى بهـم بیـامیز و تـا آنجـا کـه      

خارج شد   مالک اشتر از نرد على... نرمش کارساز است با نرمى رفتار کن
نیـز    علـى . رکـت بسـوى مصـر شـود    و اثاث خود را جمع کرد تا آماده ح

سـالم بـر   ، بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم   . پیشاپیش او نامه اى به مردم مصر نوشت
همانا من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم که در روزهـاى  ... شما

ترسناك نمى خوابد و در اوقات هراس انگیز از دشمن روى بر نمـى تابـد او از   
و او همان مالک بن حارث اشتر اسـت او بـه سـان    ... ترین بندگان خدارزمنده 

به کندى نگرایـد زود از میـدان   ، و تیزى لبه اش، شمشیرى است که دندانه تیزش
اندیشه اى عمیق و ریشه دار و . نگریزد و به هنگام رزم با متانت و سنگین است

  ... ن بریدصبر و تحملى نکو دارد پس سخنش را بشنوید و امرش را فرما
چون مالک آماده حرکت شد جاسوسان معاویه در عراق خبر حرکت مالـک  

معاویه مى دانست اگر مالک به مصر پا نهد مصر از چنگ وى . را به وى نوشتند
بیرون خواهد رفت لذا به دهقانى که مالیات پرداز در منطقه قلزم ساکن بود پیغام 

ه طرف مصر فرستاده اگر شر او را از سر ما مالک اشتر را ب  فرستاد که على
بردارى تا زنده هستى مالیات همان ناحیه را به تو خواهم بخشید بنابراین هر چه 

آنگاه معاویه اهل شام را جمـع کـرد و بـه آنـان     . مى توانى در قتل او چاره کن
د تـا  مالک اشتر را به سوى مصر فرستاده همگى گردآیی،   همانا على :گفت

آنگـاه دعـا   . از خدا بخواهیم و دعا کنیم که خداوند شر او را از سر ما کوتاه کند
  . کرد و همگى نیز با او دعا کردند
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مالک اشتر به سوى مصر بیرون شد تا به قلزم رسید آن دهقان به اسـتقبال او  
من مردى از اهل شام هستم و براى تـو و یارانـت    :آمد بر وى سالم کرد و گفت

مالک اشتر به خانـه  . کارم و خواست تا مالک زکات او را حساب نماید خدمت
او خوراکى را که با عسل مسموم آغشته کرده بود نـزد مالـک بـرد و    . وى رفت

خبر شهادت مالک به معاویه رسـید  ، او را در جاکشت، چون مالک از آن بخورد
یتـان را اجابـت   مژده باد بر شما که خدا تعالى دعا :او مردم را جمع کرد و گفت

کرد و شر مالک را از سر شما باز کرد و همگى با شنیدن این مسرور شده و بـه  
رسـید آهـى     هم مژده مى دادند اما چون خبر شهادت مالک به امـام علـى  

بر مالک که هر چه داشـت  ، آفرین خدا: برکشید و بسیار افسوس خورد و فرمود
بته بزرگترین ستون و صخره آن بود و اگـر سـنگ   او اگر از کوه بود ال، از او بود

مـرگ تـو جهـانى را    ، مالکا راستى که بخدا سوگند. بود همانا سنگ سختى بود
انـاهللا  : سپس فرمود، ویران ساخت و مویه کنان بر چون تویى باید مویه سر دهند

ه خداوندا من این مصیبت بزرگ را ب... و انا الیه راجعون و الحمد هللا رب العالمین
  )617(... حساب تو مى گذارم که مرگ او از مصائب روزگار است

  راوى حدیث مى گوید -528
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
را دیدم که یک درهم خرما خریدارى کرد   على: راوى حدیث مى گوید

و خود شخصا آن را حمل کرده و به منزل مى بـرد بعضـى از اصـحاب از روى    
اجازه فرمایید آنـرا بـراى   !   یا على: ارادت به رئیس مملکت عرض کردند

کسى که عائله دارد به حمل متـاع خـود   : حضرت در جواب فرمود. شما بیاوریم
  )618(شایسته تر است 
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  از شهادت تأسفستایش خالفت  -529
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

لـذا  . بـود   اهان و پیروان دائمـى علـى  صعصعۀ بن صوحان یکى از همر
زینـت   :به خالفت رسـید خطـاب بـه آن حضـرت گفـت       هنگامى که على

تـو   :الخالفۀ و مازانتک و رفعتها و مارفعتک و هى الیک احوج منک الیها یعنـى 
با قبول خالفت به آن زینت بخشـیدى و جـال دادى امـا خالفـت تـو را زینـت       

الل نداد تو به خالفت رفعـت دادى و مقـامش را بـاال بـردى ولـى      نبخشید و ج
خالفت به تو نیازمنـدتر اسـت   . خالفت به تو رفعت و مقام نداد و تو را باال نبرد

  . از تو به خالفت
همین صعصعۀ بن صوحان وقتى که حضرت ضربت خـورده بـود و در بسـتر    

رد یرحـک اهللا یـا   آرمیده بود به عیادات امام آمد خطاب به آن حضرت عرض ک
فواهللا لقد کان اهللا فى صدرك عظیما و لقد کنت بذات اهللا ، ین حیا و میتامؤمنامیرال

زیرا به خدا ، خدایت در زندگى و پس از مرگ رحمت کند، انمؤمنعلیما اى امیر
  . سوگند که خدا در نزد تو بزرگ بود و تو بشناسائیش کامال دانا بودى

و انـت یرحمـک اهللا فلقـد    : صعصعۀ بن صوحان فرمـود خطاب به   على
کنت خفیف الموونۀ کثیر المعونۀ تو را نیز خداوند رحمت کند که مردى کم خرج 

صعصعه جزء افراد معدودى  )619(. و سبکبار و بسیار یاى کننده و کمک کار بودى
ت و در تشییع جنـازه آن حضـر    ین علىمؤمنبود که در شب شهادت امیرال

 ؛صعصعۀ پـس از پایـان تـدفین   . مراسم تدفین او در دل تاریک شب شرکت کرد
ایستاد و یک سدت روى قلب پر تپش خود گذاشت و   کنار قبر مطهر على

یا دستى دیگر مشتى از خاك قبر برداشت و بر سر خود ریخت و خطابه اى پـر  
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یراد کرد که دو جمله زیبـاى آن  ا  شور در جمع خاندان و یاران خاص على
  . را در اینجا ذکر مى نمائیم

  ؛فاسال اهللا ان ممن علینا باقتفائنا اثرك و العمل بسیرتک
از خداوند تقاضا مى کنم که بر ما منت نهد و توفیق دهد که پیرو تو پاشـیم و  

  . به سیره تو عمل کنیم
بخدا سـوگند زنـدگى تـو    فو اهللا لقد کانت حیاتک مفاتح الخیر و مفالق للشر؛ 
  )620(. درهاى خیر را گشود و راههاى شر و بدى را بست

  شروع خالفت -530
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سـالگى   63هجـرى در   13ابوبکر در سال دهم هجرت خلیفه شد و در سال 
  )621(ماه و ده روز خالفت کرد  3سال و  2در حالى که . از دنیا رفت

بـه دسـت    23عمر روى کار آمد و در اواخر ذى الحجـه ى سـال   پس از او 
 4کشته شد و مدت خالفت وى ده سـال و شـش مـاه و    ) فیروز ایرانى( ابولؤ لؤ
عمر به هنگام تعیین خلفیه ى پس از خود دستور تشکیل شـورایى   )622(. روز بود

ر اسالم منوط به عمل کردن وى به سیره پیامب ؛را داد که نتیجه آن به سود عثمان
هجرى تـا ذى   24تمام شد و عثمان در اوائل محرم سال ، و سیره شیخین 

سال چنـد روز   12هجرى خالفت کرد که مجموعا خالفت وى  35الحجه سال 
  )623(. کم به درازا کشید

نمودند اول کـارى کـه     هجرى مردم اجماع بر خالفت على 35در سال 
پس از خالفت خود کرد عمال فاسق و فاجر عثمان و بنى امیه را عـزل  حضرت 

نمود از کسانى که زیر بار این عزلها نرفت معاویه بود که در زمان ابـوبکر والـى   
  . شام شده بود
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جنگهـایى رخ داد    ین علىمؤمندر پنج سال خالفت موالى متقیان امیرال
  :که به ترتیب عبارتند از

  . هجرى در بصره 36ل در سال جنگ جم -1
  هجرى 37و  36جنگ صفین در سال  -2
  . هجرى 39جنگ نهروان در سال  -3

هجرى توسط خـواج و اشـق الشـقیاء ابـن      40در سال   و باالخره على
  . ملجم به شهادت رسید

  !!به سوى ما شتاب کن، اى غمدیده -531
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به خدمتگذارى همت مى گماشـت بـه     ین علىمؤمنوى در خانه امیرالبان
 نــام ام موســى او مســئولیت رســیدگى و نگهــدارى فاطمــه دختــر آن حضــرت

شـاهد    این زن چنـد روز پـیش از شـهادت علـى    . را بر عهده داشت 
بوده است او این گفتگـو را  و دخترش ام کلثوم   گفتگویى میان آن حضرت

  :مى کند چنین گزارش
مـن چنـین    !اى دختر عزیزم: به دخترش ام کلثوم مى گوید  شنیدم على

: ام کلثـوم پرسـید  . مى بینم که دیگر چندان همراه و همنشین با شما نخواهم بود
را در خـواب   من رسول خـدا  : اى پدر عزیز؟ حضرت فرمود، چطور مگر

 !اى علـى : دیدم که با دست خویش غبار از چهره ام پاك مى کند و مى فرمایـد 
  . وظیفه ات را به پایان بردى، دیگر چیزى بر تو نیست

آن ضـربت را خـورد ام     بیش از سه روز نگذشته بود که حضرت علـى 
بـه او    کلثوم با مشاهده این صحنه فریادى جانخراش سرداد که آن حضرت

را مى بینم که بـا   این کار را نکن من رسول خدا  !اى دختر عزیزم: فرمود
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اى على به سوى ما بشتاب کـه آنچـه   : دستش به من اشاره مى کند و مى فرماید
  )624(. پیش ما است براى تو بهتر است

  پناه آبروداران -532
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

پدر و برادران . آوردند  روزى دخترى را در مسجد خدمت حضرت على
ایـن دختـر     پدر دختر به حضرت عرض کرد یا علـى . دختر ناراحت بودند

لکـن اخیـرا   . من است و خواستگاران زیادى از اعیان و اشرف برایش پیداشـده 
ردیده او حامله شده در حالى که باکره پیش آمدى شده که اسباب سربزیرى ما گ

هم هست به قابله مراجعه کردیم مى گوید باکره است ولى ولى حمل هم دارد از 
  . ناچارى این مسافت زیاد را پیموده ایم تا شما مشکلمان را حل نمایید

دختـر  : آنگاه حضرت به قابله فرمود. در مسجد حضرت فرمود پرده اى زدند
حضرت از خـود  ، خبر داد که همانطورى که مى گویند هسترا معاینه کن قابله 

 دختر قسم خورد و گریه کرد که یا على؟دختر پرسید که خودت چه سابقه دارى
 االن مشکل را حل مـى کـنم  : حضرت فرمود. من مرتکب معصیتى نشده ام 

ز مقدارى ا: یک روایت این است که حضرت فرمود) این داستان دو روایت دارد(
مقـدارى  ... ، این سبزى هایى که روى آب راکد و مانده سبز مى شوند را بیاورید

به قابله که آن دختر برهنه : از آن سبزى ها را در ظرفى ریخته و حضرت فرمود
اما به روایـت  . روى آن بنشیند آن وقت آنچه باید از او دفع شود خارج مى شود

حضـرت بـه   ) ل دیگرى بوده باشدالبته ممکن است یا قضیه دو مورد مستق( دوم
بلى کوههـاى  : در سرزمین شما برف پیدا مى شود؟ عرض کرد: پدر دختر فرمود

: عرض کـرد  ؟مى توانى قدرى از آن برفها را بیاورى: فرمود. ما خیلى برف دارد
هیچ قدرتى نمـى  . فرسخ است 250از کوفه تا محلى که ما هستیم   یا على
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بدون برف هم نمى شود بلکه این مشـکل  : حضرت فرمود. بکند تواند این کار را
آرام باش که خداوند قـدرت  : آنگاه حضرت فرمود. بوسیله برف حل خواهد شد

خودش را ظاهر کرد و سپس دست والیت را دراز کرد و از کوههاى شام بـرف  
آن را پشت پرده در طشتى بریزند و به : سپس فرمود. آورد و در مسجد گذاشت

مثقـال   750بگویید روى این برف بنشیند و از او دفع مى گردد حیوانى که  دختر
... بیرون آمده حیـوانى کـرم ماننـد     یک وقت خبر دادند یا على، وزن دارد

کرد ایا گـاهى   سئوالحضرت از دختر . مشکل را حل کرد  آنگاه خود على
دختـر عـرض    ؟ا و استحمام رفته بودىدر آبهایى که مانده و راکد بوده براى شن

مکرر نزدیک محلمان جایى بوده که من هـم در آن رفتـه     بلى یا على: کرد
در بدنت وارد شده و ) زالو( بلى در آب رفته اى و آن جانور: حضرت فرمود. ام

همانجا بواسطه خوردن خون رشد کرده بود در اینجا بود که تکبیـر مـردم بلنـد    
  )625(. شد

    آغاز خالفت على -533
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را به عنان خلیفه مطرح کردند همگى ضـد عثمـان     کسانى که امام على
جناح طرفدار امام که از انصار و قراء کوفه تشکیل شده بود و از حمایـت  . بودند

ه طلحه و زبیر مجال سربلند کـردن  صحابه برخوردار بود آن چنان قوى بود که ب
سـعدبن  . داعیه خالفت را از سعدبن وقـاص نیـز گرفـت   ، نمى داد و نیز فرصت

که او از همه کس به خالفـت سـزاوارتر    :وقاص درگیر و دار حکمیت مى گفت
لـیکن در برابـر   . چون دستى در قتل عثمان و فتنه هاى اخیر نداشته است. است

طبرى از محمد . در ابتدا از پذیرفتن خوددارى کرد  امام على، اصرار صحابه
از کشته شدن عثمان اصحاب نزد پدرم آمدند و گفتند که  حنفیه نقل کرده که پس
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مـن وزیـر    :گفـت   على. ما سزاوارتر از تو به خالفت کسى را نمى شناسیم
جز بیعت با تو چیزى را : آنان گفتند. شما باشم بهتر از آن است تا امیر شما باشم

که بیعت او در خفا نمـى توانـد باشـد و بایـد در      :آن حضرت گفت. نیم پذیریم
ترس آن داشتم مبادا در مسجد بعضى برخاسته : مسجد باشد ابن عباس مى گوید

و سخنى بگویند و یا کسانى که پدر یا عموى خویش را در جنگهاى رسول خدا 
بـه مسـجد رفـت و      بـاالخره علـى  . کنند ت داده اند اعتراضاز دس 

مهاجرین و انصار به مسجد آمدند و با او بیعـت کردنـد بـه غیـر از بعضـى کـه       
مخالفان غیر انصارى که عبارتند بودند از عبداهللا بـن عمـر و زیـد بـن ثابـت و      

خالفـت عثمـان    محمدبن مسلمه و اسامۀ بن زید که همه از بهره مندان از نعمات
بودند و مخالف دیگر حسان بن ثابت و کعب بن مالک مسلمۀ بن مخلدو سعدبن 

  همگى انصار جز چند نفر با على: محمد حنفیه مى گوید. ابى وقاص بودند
از پذیرش بیعت خوددارى کرده و ، به روایت ابن اعثم امام در آغاز. بیعت کردند

تشتت مى بینم که قلبها بر آن آرام نگرفتـه و عقلهـا   من کار را آن چنان م: فرمود
بر آن ثبات ندارند آنگاه با مردم نزد طلحـه رفـت و از او خواسـت خالفـت را     

نظیر همین سـخن  . سزاوارتر از تو به خالفت کسى نیست :بپذیرد اما طلحه گفت
لیکن آنها که هیچ زمینهاى را در خود نمـى شـناختند بـه    . با زبیر نیز مطرح شد

البتـه  . بیعت با امام راضى شدند تا از این طریق جایى براى خود دست و پا کنند
این دو هواى خالفت را در سر داشتند و کسى چون طلحه از حمایت عایشه نیز 
برخوردار بود بعضى از بستگان عثمان خواستند در بیعت با امام شـرط کننـد تـا    

ظـر کنـد امـام امـام ضـمن      امام از آنچه از بیت المال در دست آنهاست صرف ن
تنها حقى که آنان بر عهده او دارند عمل به کتاب خـدا و سـنت   : فرمود، مخالفت
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 است و بس و این آغاز خالفت چهار سال و نه ماه امام علـى  رسول خدا 
  . بود 

  بیعت و بیعت شکنان -534
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

احساس امام در موقع هجوم بیعت کندگان این بود که در میان این فتنه هـاى  
نوظهور و پیچیده به علت عدم همکارى مردم نمى تـوان جامعـه را بـه سـالمت     

مرا بگذارید و دیگرى را به دست آرید کـه  : لذا در روز بیعت فرمود. رهبرى کرد
دلهـا  . گون رنگهاسـت ما پیشاپیش کارى مى رویم که آن را رویه هاست و گونه 

اما حـوادث و رخـدادهاى    )626(... در برابر آن برجاى نمى ماند و خردها بر پاى
. بعدى این تصور امام را که کار کردن در فتنه بسیار دشوار است را روشـن کـرد  

اگر مى دانستم که کار به این حـد بـاال مـى گیـرد از اول     : لذا امام زمانى فرمود
  )627(. داخل در آن نمى شدم

  :لذا بعدها آن حضرت درباره روز بیعت چنین فرمود
روى بـه مـن   ، تا آن گاه که به خالفت عثمان برخاستید آمدید و او را کشتید

نهادید که با من بیعت کنید و من سرباز مى زدم و دستم را واپس داشته بودم بـا  
دستم را من به کشاکش پرداختید تا دستم را بگشایید و من مانع مى شدم و شما 

مى کشیدید و من نمى گذاشتم پس بر سر من چنان ازدحام کردید که پنداشتم یا 
یکدیگر را خواهید کشت یا مرا و گفتید که بیعت مى کنیم چون جز تو کسـى را  

  )628(... به ناچار با شما بیعت کردم... نیابیم و جز تو به کسى رضا ندهیم

  ... قبرم را مخفى کنید -535
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  
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. را به خانه آوردند همه مردم گرداگرد خانه امام جمع شـده بودنـد    على
آنها را آرام مى نمود و   تمامى فرزندان آن حضرت اشک مى ریختند و امام

  . آنها را مى بوسید
را بـراى  مقدارى از آن را نوشید و بقیـه  . کاسه شیرى به دست حضرت دادند

امام دستمال زردى بر سرش بسته . ابن ملجم فرستاد و مجددا سفارش او را کرد
آنقدر صـورت امـام در   : اصبغ بن نباته مى گوید. بود و بر بالشتها تکیه داده بود

اثر کم خونى زرد شده بود که نفهمیدم دستمال سر امام زردتر است یـا صـورت   
ضر کردند و ماهرترین آنها کـه اثیـربن   آنگاه عده اى از اطباء را حا، آن حضرت

آن را حاضـر  ) جگر سفید( عمرو بود دستور داد گوسفندى را ذبح کردند و شش
کردند آنگاه از میان آن رگى را بیرون آورد و به میـان فـرق شـکافته حضـرت     
 :گذاشت و بعد از لحظاتى آن را برداشت و چون ذرات مغز حضرت را دید گفت

حضرت وصیتهاى خود را . صیت خود را بکنید که مداوا اثر نداردو  یا على
به امام حسن کرد و دستور داد قبر او را مخفى نماید تا دشمنان آسـیبى بـه قبـر    

عرق بر پیشانى حضرت نشسـت آنگـاه پـایش را رو بـه قبلـه کـرد و       . نرسانند
  :چشمانش را بست و گفت

  و رسولهاشهد ان ال اله االاهللا اشهد ان محمدا عبده 

  پایه هاى هدایت خراب شد -536
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ماه رمضـان   19بنام حجربن عدى در نیمه شب   یکى از یاران امام على

در مسجد کوفه مشغول عبادت بود که صداى صحبت آهسته اشعث و ابن ملجـم  
با عجلـه بـه طـرف خانـه ام      حجر. را شنید و فهمید که قصد ترور امام را دارند

کلثوم که حضرت آنجا مهمان بود رفت تا امام را از قصد شوم آنها مطلع کند ولى 
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در آن شب حضرت از راه دیگرى بـه مسـجد آمـد و وقتـى حجـر بـه مسـجد        
روایت شده که حضرت در آن شب این جمـالت را  . بازگشت کار تمام شده بود

  :زیاد تکرار مى کرد
اللهم بارك لى  -الحول والقو اال باهللا العلى العظیم  -ه راجعون انا هللا و انا الی

  ... و -استغفراهللا  -فى الموت 
بـه  : و مرتب از اتاق بیرون مى رفت و به آسمان نگاه مى کرد و مـى فرمـود  

  . خدا قسم این آن شبى است که وعده شهادت در آن داده اند
از امـام خواسـت تـا     ام کلثوم. حضرت براى نماز صبح به سوى مسجد رفت

از : شخص دیگرى را براى اقامه نماز به مسـجد بفرسـتد ولـى حضـرت فرمـود     
هنگام خروج امام از خانه چند مرغـابى کـه در   . قضاى الهى نمى توان فرار کرد

حضـرت سـفارش   . منزل بودند جلوى حضرت آمده و به سر و صـدا پرداختنـد  
ت از خانه خارج شود قالب رسیدگى به آنها را به دخترشان نمود و چون خواس

اى  :در به کمربند حضرت گیر کرد حضرت کمر خـود را محکـم بسـت و گفـت    
امام به مسجد آمد چند رکعتى نمـاز  ، على کمرت را ببند و براى مرگ آماده شو

آن گـاه بـه صـحن مسـجد آمـد و       :سپس بر بام مسجد آمد و اذان گفت. خواند
جم بیدار بود ولى به رو خوابیده و خود را ابن مل. خفتگان را براى نماز بیدار کرد

حضـرت  . به خواب زده بود و شمشیر خود را در زیر جامه خود پنهان کرده بود
بعد . برخیز براى نماز و این گونه نخواب که این خواب شیطان است: به او فرمود

. قصدى در خاطر دارى که نزدیک است آسمانها از قصـد تـو فـر ریـزد    : فرمود
راب رفت ابن ملجم کنار ستونى در کنار محراب ایسـتاد و چـون   حضرت به مح

حضرت در رکعت اول سر از سجده برداشت ابتدا شبیب شمشیرش را باال برد تا 
فرود آورد ولى به سقف محراب گیر کرد ولى فـورا ابـن ملجـم بـا بیـان شـعار       
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حکم بـراى خداسـت نـه     :خوارج هللا الحکم یا على ال لک و ال الصحابک یعنى
بلنـد    صداى امام علـى . شمشیر را بر فرق حضرت زد، راى تو و اصحابتب

بسم اهللا و باهللا و على ملۀ رسول اهللا فزت و رب الکعبه و بعد فریاد : شد و فرمود
زد بگیرید ابن ملجم را که مرا کشت در همین حال صدایى بین زمین و آسمان از 

ارکان الهدى و انطمست اعـالم التقـى و   جبرئیل به گوش رسید که تهدمت و اهللا 
انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتـل الوصـى المجتبـى قتـل علـى      

بخدا پایه هاى هدایت خراب شد نشانه هـاى   :المرتضى قتله اشقى االشقیاء یعنى
و و جانشـین ا  تقوا فرو ریخت ریسمان نجات پاره شد پسر عموى پیامبر 

، کشته شد بدفرجام ترین انسـانها او را کشـت    آرى على مرتضى. کشته شد
دیگر توان نماز خوانـدن    اهل کوفه شیون کنان به سوى مسجد دویدند على

بجاى پدر به نماز ایسـتاد و خـود حضـرت      امام حسن. با مردم را نداشت
را در حالى که مردم آب دهان بر او مى انداختند ابن مجلم . نشسته و نماز خواند
امـر بزرگـى مرتکـب    : امام با صداى ضعیفى به او فرمود. به حضور امام آوردند

ابن ملجم گریـه  ... آیا به تو احسان نکردم... شدى اى من امام بدى براى تو بودم
  )629(. تنفذ من النار آیا تو نجات مى دهى کسى را که اهل آتش است :کرد و گفت

  شیر دنیا را مى دوشند، به بهانه دین -537
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

معاویه هنگام مراسم حج جمعـى را  : نوشته اند )630(ابن میثم و ابن ابى الحدید 
  به مکه فرستاد تا مردم را بـه اطاعـت او دعـوت نمـوده و از یـارى علـى      

قاتـل و کشـنده عثمـان      مرم شایع کنند که امامبازدارند و اینگونه در میان 
باعـث خـذالن و خـارى    ، در کمک به او، است یا اینکه به جهت کوتاهى کردن

عثمان گردیده است و به هر جهت کسى که قاتل و یا خوار کننـده خلیفـه شـده    
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آنها وظیفه داشـتند محاسـن و نیکیهـایى از    . است براى خالفت شایستگى ندارد
نامه اى براى قثم فرستاد و   امام على. ویه را به دروغ بین مردم نقل کنندمعا

مسـلمانانى  . او را از دسیسه معاویه مطلع کرد و از او خواست با تدبیر عمل کنـد 
که در ایام حج در مکه جمع مى شدند عده اى از آنها از مسائل سیاسـى کـه در   

بى اطالع بودند لذا معاویـه مـى خواسـت    مرکز حکومت اسالمى اتفاق مى افتاد 
زمینه را براى حکومت و ریاست خود فراهم نماید و مردم را با این طریق تبلیغ 

  . باز دارد  از یارى على
: امام در نامه اى به قثم بن عباس براى خنثى کردن ایـن توطئـه مـى فرمایـد    

  ... بالمغرب کتب الى یعلمنى انه وجه
به من گزارش داده که مردمى از اهل ) شام( مخفى من در مغرب ماءمور :یعنى

کر و نابینا کسانى کـه حـق را از راه   ، شام به سوى حج گسیل گشته اند کور دل
از آفریـده شـده و   ، باطل مى جویند و در معصیت آفریننده خالق نافرمانى خـدا 
بر آنچـه در   پس... مخلوق پیروى مى کنند و به بهانه دین شیر دنیا را مى دوشند

ایسـتادگى شخصـى دور   ، پایدارى و ایستادگى کن )حکومت مکه( دست توست
فرمانبردار امام و پیشوایش ، که پیرو سلطان، استوار و پند دهنده خردمند، اندیش

مى باشد مبادا کارى کنى که به عذر خواهى بکشـد و در هنگـام خوشـى هـاى     
. والسـالم  سان و دل باخته مبـاش هرا، و در هنگام سختیها، زیاد شادمان، فراوان

)631(  
  شب نوزدهم ماه رمضان -538

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ماه مبارك رمضان  19در شب   مشهور بین علماء شیعه آن است که على

سال چهلم هجرى هنگام طلوع صبح از دست ابن ملجـم مـرادى لعنـۀ اهللا علیـه     
  . همان ماه گذشت به شهادت رسید 21از شب ضربت خورد و چون ثلثى 
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نحوه شهادت امام اینگونه بود که گروهى از خوارج در مکه جلسات متعددى 
. برگزار مى کردند یکى از آن افراد عبدالرحمن بن ملجم مرادى لعنه اهللا علیه بود

 و معاویه باعث اختالف بن امت شده  که على، در یکى از جلسات گفته شد
 :اند و اگر هر دو کشته شوند مردم از هر دوى آنها آسوده مى شوند مردى گفـت 

به خدا قسم عمروعاص هم کمتر از آن دو نیست بلکه اصل و ریشه فتنه او مـى  
باشد لذا قرار شد هر سه نفر در یک شب و یک ساعت کار خـود را بـه انجـام    

. عیـین نمودنـد  آنگـاه شـب نـوزدهم مـاه رمضـان را بـراى ایـن کـار ت        . رسانند
شام ،   شمشیرهاى خود را مسموم نموده و به سوى کوفه محل خالفت على

تـرور معاویـه   . مصر محل اقامت عمروعاص حرکت کردند، مرکز خالفت معاویه
در آن شـب   ناموفق ماند و عمـر و عـاص  ، منجر به جراحت شدیدى در ران او

بـه نمـاز فرسـتاد و او بجـاى     قاضى مصر خارجۀ بن ابى حبیبه را بجاى خـود  
توسط ابن ملجم لعنـۀ اهللا علیـه در     عمروعاص به قتل رسید اما ترور على

  )632(. مسجد کوفه انجام شد

  تهدید و اندرز فرماندار -539
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ ، استاندار اهواز  عبداهللا بن عباس از طرف على کـه  ( ران بـود فارس و ک
و زیـاد بـن ابیـه از طـرف ابـن      ) امروز سه استان بزرگ ایران به شمار مى روند

که سرپرست هر دو نفر بود کـامال مواظـب     على. عباس فرماندار بصره بود
احوال آنها بود و پیوسته نامه هایى در راهنمایى و اندرز آنهـا مـى نگاشـت کـه     

کـه در  . مرز اخالق و قوانین اسـالم خـارج شـوند   مبادا به کسى ستم کنند یا از 
اینجا ترجمه دو نامه از نامه هاى آن حضرت را که به زیاد نوشـته شـده را ذکـر    

  . مى کنیم
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چون از وضع روحى زیاد و ضعف ایمانى او خبر داشـت و شـاید     على
را  کم و بیش گزارشهایى هم از او به حضرتش رسیده بود در یک نامه سخت او

  :اما در نامه نخست نوشت. تهدید مى کند و در نامه دیگر نصیحتش مى نماید
اى زیاد بن ابیه براستى به خدا سوگند یاد مى کنم که اگر به من اطالع برسـد  

یا زیـاد  ، کم باشد، که نسبت به اموال عمومى مسلمانان تجاوز و خیانت کرده اى
یفر مى کنم بطورى که پس از آن در مانند دزدان فرومایه تو را ک، به جرم خیانت

اجتماع نتوانى قد علم کنى و باقیمانـده عمـر خـویش را بـا ذلـت و منفوریـت       
  )633(. بگذرانى

و در نامه دیگر امام براى اینکه او را بسازد و شاید بتواند روح و فکـر زیـاد   
  :بن ابیه را عوض کند و از درون او را اصالح نماید براى او نوشت

زندگى خویش اعتدال و میانه روى را رعایت کن و از زیاده روى همیشه در 
دورى نما و پیوسته فرداى خود را در نظر داشته باش و بیش از مقدار ضـرورى  

... )روز قیامت( مصرف نکن و آنچه زیاد مى آورى بفرست براى روز نیازمندیت
اى روز مى برد و پاداش آنچه بـر ، توجه داشته باش که هر کس آنچه کشت کرده

  )634(. بازپسین فرستاده مى یابد

  عادل دادگر -540
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  او را نـزد علـى  . غالم سیاهى مرتکـب شـد    در زمان خالفت على

. آن حضرت نیز دست او را قطـع نمـود  . غالم به گناه خویش اقرار کرد. آوردند
امام وقتى غالم . انتظار شروع به مدح و ثنا و تمجید امام کردغالم هم بر خالف 

را اینگونه دید دست غالم را برداشت و به جاى خود گذاشت و آنگاه با دعـایى  
  :فرمود  در این موقع على )635(. به اذن خداوند دست غالم خوب شد
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دوستانى داریم که اگر  ما :یعنى ؛...ان لنا محبین لو قطعنا الواحد منهم اربا اربا
و دشـمنانى  . یکى از آنها را پاره پاره کنیم عالقه شان به مـا زیـادتر مـى گـردد    

داریم که اگر عسل به کامشان بریزیم نتیجه اى نـدارد جـز اینکـه دشـمنى آنهـا      
  . درباره ما زیادتر مى گردد

    جایگاه سهل بن حنیف در پیش على -541
  حمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّ

در   ینمـؤمن در تاریخ طبرى و سیره ابن هشام آمده است وقتى که امیرال
دختر هدم بـه مـدت دو   ، نزد زنى به نام ام کلثوم، هنگام هجرت در قبا فرود آمد

کسى در مى زند و ام ، حضرت مى دید که نیمه هاى شب. یا سه شب منزل گزید
سـهل  ، این مرد :کرد؟ زن گفت سئوالحضرت از او . گیردکلثوم چیزى از او مى 

او شبانه به بتهاى قومش حملـه  . بن حنیف است و مى داند که من کسى را ندارم
از : مى کند و آن را مى شکند و چوبهایش را براى مـن مـى آورد و مـى گویـد    

بـه    از آن زمان حضرت امیر. چوب اینها براى آتش غذاى خود استفاده کن
 و بعـدها زمـانى کـه حضـرت علـى      )636(سهل بن حنیف احتـرام مـى گذاشـت    

سهل بن حنیف را در بیست و ششم ربیع االول بـه عنـوان   . عازم بصره شد 
براى جنگ جمـل بـه     وقتى که حضرت امیر. فرماندار مدینه منصوب نمود

نامـه اى از بصـره بـراى     جانب بصره مى رفت به ذى قار که رسید عایشه طـى 
بـه مـن خبـر    ، اما بعد :نوشت -که در مدینه بود  -حفصه دختر عمربن خطاب 

، در حالى که مرعوب و خائف اسـت ، به ذى قار آمده است  رسیده که على
کشته ، او مثل شتر زخم خورده است که اگر جلو بیاید. چرا که عده ما زیاد است

، حفصه دختر عمر از این خبـر . قربانى مى شود، کند مى شود و اگر عقب نشینى
خیلى خوشحال شد و کنیزان خود را خواست که آواز بخوانند و به دایره بکوبند 
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 -ماننـد   -چه خبر؟ چه خبر؟ على رفته سفر : و در هنگام آواز خواندن بگویند
کشته مى شود و گر عقـب نشـینى   ، اگر جلو رود، )در ذى قار( فرد زخم خورده

  . قربانى گردد، ندک
  مالخبر ماالخبر على کاال شقربذى قار

  ان تقدم نحروان تاخر عقر
بر حفصه وارد مى شدند و این آواز را مى شـنیدند  ) آزاد شدگان( زنان طلقاء

  دختـر علـى  ، این خبر بـه گـوش ام کلثـوم   . و اظهار خوشحالى مى کردند
بر آنها وارد شـد و  ، صورت ناشناسبالدرنگ جلباب خود را پوشید و به . رسید

بـا  ، همین کـه حفصـه او را دیـد   . در جمع آنها جامه را از صورت خود برداشت
اگـر امـروز تـو و     :امام ام کلثوم به او گفت. شرمندگى صورت خود را برگرداند

پیـامبر  ، قبال همه علیه بـرادرش ، توطئه مى کنید  على، بر ضد پدرم، عایشه
هللا صلى سلم وآله عليه ا تازگى نـدارد  ، توطئه مى کردید و این کار از شما دو نفر و

کـافى   :حفصه گفـت . آنچه نازل کرد )637(، تا این که خداوند درباره شما نازل کرد
رحمت خدا بر تو باد آنگاه دسـتور داد نامـه عایشـه را از بـین بردنـد و      . است

در این باره اشعارى ، ینه بودسهل بن حنیف که در آن زمان والى مد. استغفار کرد
مردها در جنگ با مردها عذر دارند اما چه کارى به زنها و دشنام  :سرود و گفت

خیـر  ) حفصـه ( آیا بـراى تـو   ؟آیا کافى است ما را آنچه به ما خبر رسیده. دارد
کسى کـه او را از خانـه اش بیـرون    ! ؟است در هتک حجاب زنان پیامبر 

حـاال نامـه   ، زمانى که سگها بر او پارس زنند، ده به گناه خود متوجه مى شودکر
  !زشت باد این نامه، نامه اى شوم :اى از او به ما رسیده

  اسالم یادگار تـو و رنجهـاى توسـت   

)638(کو راز خاك بر سر اختر گذاشتى      
  

   



455 

 

  شب زنده دار خائف -542
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بن فضاله بکالى منسوب به قریـه بکـال یمـن و از قبیلـه حمیـر بـود و        نوف
نصـیبش شـده بـود او در زهـد و       سعادت هم نشینى و مصاحبت با علـى 
: او مـى گویـد  . بسیار نزدیک بود  وارستگى و خصوصیات اخالقى به على

ته و به ستارگان آسمان مى را دیم که از بستر خواب برخاس  نیمه شبى على
بیدارم و به ستارگان مى نگرم  :گفتم. اى نوف خوابى یا بیدار: نگرد به من فرمود

خوشابه سعادت زاهدان و وارستگان در دنیـا و  ، اى نوف: آنگاه امام به او فرمود
آنانکه زمین را آسایشگاه خود نموده و خاك زمین را ، مشتاقان به سراى آخرت

ند و آب آنرا بجاى عطر پذیرفته اند و قران را شعار خود و دعا بستر خود ساخت
برگزیده   را همچون لباس رویین قرار داده اند و دنیا را همچون شیوه مسیح

در چنین ساعتى از شب دست به دعا به پیشگاه خـدا  ) پیامبر( اى نوف داود. اند
ه هیچ بنده اى در آن دعا به راستى که این همان ساعتى است ک :برداشت و گفت

  )639(... نمى کند مگر اینکه دعایش به استجابت مى رسد

  اختالف بزرگ -543
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در روز جنگ جمل در بصره سـوارى از   :اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت
را ) النباء العظیمعم یتسائلون عن ( لشکر بصره بیرون آمد و آیات اول سوره نباء

اى مرد آن خبر بـزرگ را   :جلو رفت و به او گفت  ینمؤمنمى خواند امیرال
  . خیر: عرض کرد ؟مى شناسى
واهللا انى انا البنا العظیم الذى هم فیه مختلفون کال سیعلمون حین اقـف  : فرمود

دیـد بـزودى   بخدا قسم منم آن خبر مهم که در من خالف کر ؛...بین الجنۀ و النار
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خواهید شناخت مرا آن وقتى که میان بهشت و دوزخ بایستم و خالیق را قسمت 
بگیـر او را کـه او از   ، آن دیگـر بـراى مـن   ، کنم و به دوزخ گویم این بـراى تـو  

و دست بدار از ایـن کـه از دوسـتان مـن اسـت و بـه زودى       ، دشمنان من است
نار حوض کوثر بایسـتم و  خواهید دانست که من نباء عظیم هستم در آن زمان ک

طایفه اى را از حوض کوثر برانم چنانکه در دنیا شتران غریب را از کنار حوض 
آب برانند آنگاه امام به جنگ با او رفت و پس از آنکه آن مرد بصرى را به قتل 

  )640(. رسانید به جاى خود بازگشت

  و میل به جگر  على -544
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

اشتها کردند که جگر کباب شده اى را بـا نـان نـرم      ینمؤمنروزى امیرال
همین طور این امر طول کشید تا یک سال بر آمد و پیوسته حضرت این . بخورند

اشتها را داشتند ولى ابراز نمى کردند پس از یـک سـال در حـالى کـه روزى از     
 امـام حسـن  . این مطلب را گفتند  سنروزها روزه بودند به حضرت امام ح

براى آن حضرت غذاى مورد نظر را آماده کرد وقتى هنگـام افطـار رسـید     
  . ناگهان سائلى به در خانه آمد و درخواست غذا کرد

، اى نور دیده من این طعام را بردار و به این سـائل بسـپار  : فرمود  على
شما طیبات خـود   :فرداى قیامت در صحیفه اعمال خود نخوانیم کهبراى آنکه ما 

شـما بـا طیبـات خـود     ، را در زندگانى دنیا استفاده کردید و در این حیات دنـى 
  )641(. استمتاع نموده و بهره مند شدید

  خداى مهربانتر از خودت -545
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در خانه علـى ع مشـغول   : گوید  على یکى از یاران مخلص( اصبغ نباته
چـه  : مرا که دیـد فرمـود  ، از منزل بیرون آمد  على، پس از مدتى، دعا بودم
: هر گاه مى خواهى دعـا کنـى بگـو   : فرمود. دعا مى کنم :عرض کردم ؟مى کنى

کـه   سپاس خداوند را بر آنچـه  ؛الحمد اهللا على کان ما و الحمد اهللا على کل حال
گذشت و سپاس او را بر هر حال سپس دست راسـتش را بـر شـانه چـپ مـن      

لئن ثبتت قدمک و تمت و الیتک و انبسـطت یـدك    !اى اصبغ: گذاشت و فرمود
 اگر در راه دین ثابت قدم بودى و والیـت تـو کامـل شـد     ؛فاهللا ارحم من نفسک

تت را یعنى امامت رهبران حق را قبول کردى و آنهـا را دوسـت داشـتى و دسـ    (
به تو مهربـانتر  ، آنگاه خداوند از خودت) گشودى و کمک به تهدیدستان نمودى

  )642(. است

    عدالت على -546
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 مـن عامـل و کـارگزار بیـت المـال حضـرت علـى        :على بن ابى رافع گفـت 

گردنبندى از مروارید وجود داشت کـه از  در بیت المال . و نویسنده او بودم 
روزى دختر آن حضرت کسى را نزد من فرستاد و پیغـام  . بصره بدست آمده بود

در ) امانت( آن را به صورت عاریه، داد که شنیده ام گردنبند مروارید نزد تو است
  . اختیارم بگذار تا روز عید قربان از آن استفاده کنم

تـا در  ، به صورت عاریه مضمونه قبول مـى کنـى  من پیغام دادم که اگر آن را 
مى تـوانى از آن بهـره   ، به آن وارد شود تاوان آن را بدهى، صورتى که خسارتى

  ینمؤمناتفاقا امیرال. او پذیرفت و من نیز گردنبند را براى او فرستادم. گیرى
د که این را از آن گردنبد را نزد دخترشان دیدند و آن را شناختند و از او پرسیدن

حضرت مرا احضـار کـرد و چـون نزدشـان     . دختر جریان را گفت ؟کجا آوردى
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 !بدون اذن و رضاى مسلمانها در بیت المال آنها خیانت مـى کنـى  : رفتم فرمودند
پس چگونه گردنبـد را بـه   : فرمودند. پناه بر خدا که خیانتکار باشم :عرض کردم

همـین  : فرمودند. ه مضمونه داده امبه صورت عاری :کردم عرض ؟دخترم داده اى
اگر من بعـد چنـین   ، واى بر تو، امروز آن را باز پس گیر و در جاى خود بگذار
اگر دختـرم آن گردنبنـد را بـه    . کارى از تو سر بزند هرگز تو را نخواهم بخشید

نگرفتـه  ) با ضمانت در مورد جبران خسارتهاى احتمالى( صورت عاریه مضمونه
  !مى بود که دستش بریده مى شدبود اولین زن هاش

 بـه گـوش  ، چون عتاب و ناراحتى آن حضرت با من :على بن ابى رافع گفت
حضرت به او ... من دختر شما هستم: دخترشان رسید نزد حضرت رفتند و گفتند

مگر همه زنان ! دخترم به جهت هواى نفس خود از دایره حق بیرون مرو: فرمود
  !؟دارند که تو مى خواهى داشته باشى مهاجر در عید قربان چنین زینتى

من گردنبنـد را گـرفتم و در جـاى    ، پس از این گفت و شنود :ابى رافع گفت
  )643(. خود گذاشتم

  خانه اى در محله فانى و کوچه هالك شدگان - 547
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خانه اى براى خود   قاضى کوفه در زمان خالفت على، شریح بن حارث
امام او را خواسـت  . شد گزارش  به هشتاد دینار خرید این موضوع به على

به من گزارش شده که تو خانه اى به قیمت هشتاد دینار خریـده اى و  : و فرمود
  . آن را قباله خود کرده اى
امام نگاه خشم آلـودى بـه او   . درست گزارش داده اند :شریح در پاسخ گفت

به سوى تو مى آید که نه به قباله ) عزرائیل( اى شریح بزودى کسى: د و فرمودکر
تـو  ، و نه به شهود و گواهان آن توجه مى نماید ؛ات مى نگرد و نه به امضاى آن
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بعد حضرت ادامه ... را از آن خارج مى کند و تنها تو را در گودال قبر مى گذارد
د من آمده بودى قباله اى برایت مى اگر هنگام خریدارى خانه نز، اى شریح: داد

که به خریدن خانه اى به یک درهم یا بیشتر نیـز رغبتـى نداشـتى امـا     ... نوشتم
  . نسخه قباله اى که من مى نوشتم این بود

این چیزى است که بنده اى ذلیل از مرده اى که آماده کوچ اسـت خریـدارى   
فـانى شـدگان و در   این خانه اى است در سراى غـرور و در محلـه   ، کرده است

کوچه هالك شوندگان قرار دارد این ملک از یک سو به آفـات و بالهـا اتصـال    
دارد و سوى دیگرش به مصائب روى دارد و حد سومش به هوشهاى نفسـانى و  

و شاهد این قباله عقل است ... حد چهارمى آن به اغواى شیطان منتهى مى گردد
  )644(. ند دنیا پرستى آزاد گرددآنگاه که از سلطه هوسها بیرون آید و از ب

  سیماى شیعیان -548
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از مسجد کوفه بیـرون آمـد و بـه سـمت       در یک شب مهتابى امام على
امام ایسـتاد  . گروهى از مسلمانان به دنبال امام حرکت کردند، صحرا حرکت کرد

  :شما کیستید؟ آنها عرض کردند ؛انتممن : و به آنها رو کرد و فرمود
  ینمؤمنما از شیعان تو هستیم اى امیرال ؛ینمؤمننحن شیعتک یا امیرال

چگونه است که سـیما  : حضرت با دقت به چهره آنها نگاه کرد و آنگاه فرمود
  ؟و نشانه شیعه را در چهره شما نمى بینم

  :رمودحضرت ف ؟سیما و نشانه شیعه شما چگونه است: آنها پرسیدند
، حـدب الظهـور مـن القیـام    ، عمش العیون من البکـاء ، صفر الوجوه من السهر
  . علیهم غبرة الخاشعین، ذبل الشفاه من الدعاء، خمص البطون من الصیام
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. خراب چشمانند بر اثر گریه -2. زرد چهره گانند بر اثر بیدارى شب -1آنها 
خشکیده لب بـر اثـر    -5. تهى دل بر اثر روزه -4. خمیده پشت بر اثر قیام -3

  )645(. دعا هستند و گرد تواضع و فروتنى بر آنها نشسته است
  روز حشرم از عصیان کى هراس و پروائیست

  )646(تا که بسته ام پیمان با على عمرانى 

  مرد صالة و صیام و قیام -549
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مسجد کوفـه جمـع     ىخوارج به عنوان اعتراض به حکومت امام عل
مى شدند و در نماز جماعت آن حضرت شرکت نمـى کردنـد و گـاهى هـم بـا      

 روزى حضـرت علـى  . شعارهاى تند و زننده مخالفت خود را علنى مى ساختند
 یکى از منافقان مشهور عصر امامت امام علـى ( در نماز صبح بود و ابن کوا 
و لقد اوحى الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرکت ، تالوت کرد این آیه را 

به تو و همه پیامبران پیشـین وحـى    )647( ؛لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین
  . شده که اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى شود و از زیانکاران خواهى بود

در مورد قبـول  هدف او از خواندن این آیه این بود که به کنایه به آن حضرت 
  . حکمیت در جنگ صفین اعتراض کند

، سکوت کرد تا وى آیه را بـه پایـان رسـانید   ، براى احترام به قرآن  امام
کار خـود را دو  ، به ادامه قرائت نماز خود بازگشت ولى ابن کوا  سپس امام

ن بار آیه را به گونه براى سومی، و ابن کوا، باز امام سکوت کرد، مرتبه تکرار کرد
  . اى تالوت کرد تا به نماز او لطمه اى وارد نشود
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اکنون که چنین اسـت   ؛فاصبر ان وعداهللا حق و ال یستخفنک الذین ال یوقنون
صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانى کـه ایمـان ندارنـد تـو را     

  . )648(خشمگین نسازند 
ى است که در انتظار مخالفان و منافقـان و  و این اشاره به مجازات دردناك اله

سرانجام امام سوره نماز خود را تمام کرد و بـه رکـوع   . افراد بى ایمان مى باشد
  )649(. رفت

  مظهر کل، فـاتح خیبـر، امیرالمـؤمنین   

)650(بندگى قنبرش فخرمن و آباى من     
  

   
  ؟لذات دنیا چیست -550

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
اى عمار بر دنیا غـم مخـور کـه    : به عمار یاسر فرمود  ین علىمؤمنامیرال

  . تمام لذات دنیا شش چیز است
  مطعوم و مشروب و ملبوس و منکوح و مشموم و مرکب

امام شریفترین طعامها عسل است کـه فـرآورده زنبـور مـى باشـد و بهتـرین       
ن مرکوبها اسـب اسـت   مشمومات مشک است که از خون آهو است و نفیس تری

که تمام حیوانات از آن مى آشامند و نیکـوترین ملبوسـات ابریشـم اسـت و آن     
و منکوحات زنانند و آنها وسیله دفع شهوت هستند پس دنیـا  . بافته گرمى است

: چه زیبایى دارد و چگونه مـى شـود بـه آن دلبسـتگى و تفـاخر نمـود فرمـود       
هـیچ دوسـتى را بـا دوسـتى خـود      مصیبات دنیا بسیار است و مشاربش تیره و 

  )651(. برخوردار نکند

  شمارش مورچگان -551
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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بـه  ، براى انجام کار حضرت  من با حضرت على: ابوذر غفارى مى گوید
مقصدى حرکت کردیم تا اینکه به بیابان وسعى که در آن مورچگان زیـاد ماننـد   

ند رسیدیم از عظمت این منظره و این سیل مورچه تعجب کـردم و  سیل روان بود
گفتم اهللا اکبر چقدر بزرگ است آن خدایى که شمارش این مورچگـان را دارد و  

  . از عدد آنها مطلع است
) جـل باریـه  ( بلکه بگو. این سخن را مگو: فرمود  ینمؤمنحضرت امیرال

بعـد امـام ادامـه    . ن را آفریده استچقدر بزرگ است آن خدایى که آن مورچگا
سوگند به آن خدایى که تـو را آفریـده و صـورت بنـدى کـرده اسـت مـن        : داد

شمارش آنها را مى دانم و نر آنها را از ماده آنها به اذن خـداى عـز و جـل مـى     
  . شناسم

  سردار لشکر ضاللت -552
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در مسجد کوفه با اصحاب خود   حضرت على، روزى در دوران خالفت

، خالد ابن عویطه در وادى القرى از دنیا رفته اسـت  :شخصى گفت. نشسته بودند
او نمرده و نخواهد مرد تا اینکه سردار لشکر ضاللت و گمراهـى  : حضرت فرمود

  . گردد و علمدار او حبیب بن عمار خواهد شد
من حبیب بن عمـار    ینمؤمنیا امیرال: جوانى از میان جمعیت عرض کرد
  . هستم از دوستان صمیمى و حقیقى شما

دروغ نگفته ام و نخواهم گفت براستى مى بینم خالـد سـردار   : حضرت فرمود
شاره ( لشکر ضاللت و گمراهى گردیده و تو علمدار او هستى و از این در مسجد

بدر مسجد گرفته و پاره خواهـد  وارد مى شوید و پرده چشم شما ) به باب الفیل
  . شد
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عبیـداهللا  ، در دوره خالفت یزید. گذشت  سالها از این خبر حضرت على
مـى    او لشکر فراوانى به جنگ حضرت سیدالشهداء. بن زیاد والى کوفه شد

خبر ضـاللت خالـد و علمـدارى      همان افرادى که از حضرت على( فرستاد
که به ناگـه صـداى   ) یب بن عمار را شنیده بودند در مسجد کوفه حاضر بودندحب

چون در آن زمان محل اجتماعات مساجد ( هلهله و هیاهوى لشکریان برخاست
دیدند خالد بن عویطه ) بود لذا لشکریان براى نمایش قدرت به مسجد مى آمدند

را دارد و   سردار لشکر گمراهى است که قصد کربال و جنگ با امام حسـین 
، از همان باب الفیل وارد مسجد شد در حالیکه حبیب بن عمـار علمـدار او بـود   

  )652(. موقع ورود به مسجد پرده پرچم به در مسجد گرفت و پاره شد
  فردا که هرکسى به شفیعى زنند دست

)653(مائیم ودست ودامن معصوم مرتضـى      
  

   
  در شهر بصره  على -553

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
خطبه اى در بصره ایراد فرمود و پس از حمـد و سـتایش     حضرت على

مدت هـر چـه دراز   : فرمود و آلش  بر خداى عز و جل و صلوات بر پیامبر
پند براى شخص زنده  ؛عبرت زندگان است و مرده ؛گذشته. باشد باز کوتاه است

روزى که گذشته است برگشت نـدارد و فـردا هـم مـورد اعتمـاد کسـى       است دی
  ... اى پیروان من شکیبا باشید: سپس فرمود... نیست

بدانید که ، ما صبر بر طاعت خدا را آسانتر از صبر بر عذاب خداوند مى یابیم
شما عمرى محدود آرزویى بلند و نفسى چند دارید سرانجام عمر تمـام شـود و   

  . م نهاده شود و نفسها به پایان مى رسددفتر آرزو بر ه
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سـوره   11( آنگاه اشک از دیدگان مبارك آن حضرت جارى شد و ایـن آیـه  
نویسـندگانى  ، براستى نگهبانانى بـر شـما گمـارده شـده    . را تالوت نمود) انفطار
  )654(. مى دانند که چه مى کنید، گرامى

  اسم اعظم خداوند -554
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

در شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر را در : مى فرماید  حضرت على
خواب دیدم از او خواستم به من چیزى یاد دهد کـه بـه کمـک آن بـر دشـمنان      

  یا هو یا من ال هو اال هو :خضر گفت. پیروز شوم
ــرم     ــان خــوابم را خــدمت رســول اک ــه صــبح شــد جری پــس هنگــامى ک

اى على اسم اعظم به تو تعلیم شده اسـت و  : حضرت فرمود، عرض کردم 
و در جنگ صفین نیز عمار یاسـر  ... ورود زبان من بود، این جمله در جنگ بدر

این جمالتى که به طور کنایه زیـر    یا على: عرض کرد  به حضرت امیر
م اعظم خداوند و ستون توحیـد  اس: پس حضرت فرمود ؟زبان مى گوید چیست

آن  و آخر سوره الحشر سـپس ... خواند آیه شهداهللا انه ال اله اال هو سپس، است
. حضرت از مرکب خود پایین آمد و چهار رکعت نماز خواند قبـل از زوال ظهـر  

)655(  
    ورود على به کوفه -555

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بر اصحاب جمل پیروز شـد در روز دوشـنبه دوازدهـم مـاه       چون على
از بصره وارد کوفه شد اشراف مردم و اهل بصره همراهش بودند  36رجب سال 

مردم کوفه همراه قراء و اشراف و بزرگان خود امام را استقبال کردند و وى را به 
آیـا بـه    ؟آیـى  ان کجا فرود مىمؤمناى امیر: شهر دعوت کردند و عرض نمودند
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. در مـى آیـم   )656() رحبـه ( به کاروانسـراى : حضرت فرمود ؟کاخ وارد مى شوى
بعـد دو رکعـت نمـاز    ، سپس از آنجا پیاده به مسـجد رفـت  ، آنگاه به آنجا رفت

خواند و آنگاه به منبر رفت و خداى را سپاس و سـتایش کـرد و بـر پیـامبرش     
  :صلوات فرستاد و گفت 

اى مردم کوفه شما را تا بدانگاه که تبدیل و تغییرى نیافتـه بودیـد در   ! اما بعد
بـه نـاروا   ) ولى( من شما را به حق خواندم و پذیرفتید. اسالم فضل و مزیتى بود

به راستى مزیت شما در آنچـه میـان شـما و    ! هال. آغاز کردید و دگرگونه شدید
پس شما براى آن کس کـه  . استاحکام و اعطاء ) اجراى( خداوند مى گذرد در

ترسناکترین چیزى که مـن  ! هال. دعوتتان را پذیرفت و به دینتان درآمد نمونه اید
از حق باز مى دارد و درازى ) آدمى را( بر شما از آن بیم دارم پیروى از هوى که

امروز کردار . پس شما فرزندان آخرت باشید... آرزو که آخرت را از یاد مى برد
  ... نیست )657(و فردا حساب است و کردارى ، ى نهاست و حساب

  اسراف در قتل -556
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضـرت  . مالک بن حبیب فرمانده شرطه و رئیس نیروى نظامى حضرت بود
 در پاسخ حرف او که اجازه قتل مـردان کـوفى کـه در حمایـت حضـرت امیـر      

  :برنخاستند فرمود 
از اندازه در گذشتى و از حد تجـاوز کـردى و در   ، آى مالک، است خدامنزه 

مقدارى سخت گیرى در برخى از   انمؤمنیا امیر :گفت، تندروى غرقه شدى
  . کارها آدمى را از سازش با دشمنان بى نیاز مى سازد

خداوند حکم خـود را داده کـه قتـل    ، اى مالک چنین نیست :گفت  على
او فرموده است مـن   !نفسى در برابر نفسى است پس چه جاى ظلم و ستمکارى
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کسى که مظلوم کشته شود ما بر ولى او حکومت تسلط  ؛...قتل مظلوما فقد جعلنا
قتل اسراف نکنند که او از جانب مـا مـؤ یـد و    ) مقام انتقام( بر قاتل را دادیم در
  )658(منصور خواهد بود 

ه کسى را که هیچ یک از کسان تو را نکشته است و اسراف در قتل آن است ک
  )659(. از آن بازداشته و آن ظلم است) ما را( بکشى و خداوند

  آداب مسافرت -557
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با یکى از کفار اهـل ذمـه     روزى حضرت على: فرمود  امام صادق
 ؟ود آن کافر ذمى از حضرت پرسـید بـه کجـا مـى روى    در راه همراه شده ب )660(

مقدارى از راه که سپرى کردند بر سر دو راهى . به کوفه مى روم: حضرت فرمود
راه کوفه را رها کرد و به دنبـال آن کـافر رفتـه و      ینمؤمنرسیدند اما امیرال

 ؟رفتـى  مگر بـه کوفـه نمـى   : شخص کافر پرسید. راهى که او مى رفت ادامه داد
. مـى دانـم  : حضرت فرمود. راه کوفه از آن طرف بود :گفت. چرا: حضرت فرمود

 ؟اگر مى دانى که راه کوفه از آن طرف است پس چرا همراه من مى آیى :او گفت
ما دستور داده که حق دوستى و همراهى را بجـاى   پیامبر : حضرت فرمود

آن ، دوست همراه خود را بدرقه کنـیم ، دارى از راهآوریم و همسفر خود را تا مق
: حضـرت فرمـود   ؟آیا واقعا پیغمبر بر شما چنین دستورى داده اسـت  :کافر گفت

پس به جهت همین اخالق نیکو و بزرگوارانه است که این همه  :کافر گفت. آرى
و بـا حضـرت بـه کوفـه آمـد و چـون        :کافر این را گفت. مردم پیرو او شده اند

  )661(. است مسلمان شد  که او حضرت على دریافت

  ؟مادرش کیست -558
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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بـا نهایـت حـرص مـى     ، آن حضرت، و بعد از اعراب در زمان پیامبر 
 کوشیدند که بر پسران خانواده ى خود بیفزایند پسرى بدنیا آمده بود و دو زن که

هر دو آنها در یک خانه بسر مى بردند سر نوزاد بدعوا افتادند و هـر یـک ادعـا    
داشتند که این طفل را او زاییده است و این دیگرى است که مى خواهد فرزند او 

آن دو زن قنداق بچه را بدسـت  ، بر مسند شرع قرار داشت  على. را بر باید
و اصــحاب بــر فــرش مســجد   ینمــؤمنگرفتنــد و کــودك را جلــوى امیرال

خوابانیدند و هر دو به جیغ و داد افتادند و هر دو مى گفتند یا على ع این کـوك  
پشـت سـر هـم بـراى     ، مجال سخن دهند  مال من است و بى آنکه به على

همچنـان خـاموش بـود      امام. اثبات دعوى خود منطق و برهان مى آوردند
. برخیز شمشـیر مـرا بیـاور   : مدتى که زنها ساکت شدند امام به قنبر فرمود بعد از

شمشـیر بـراى     ینمـؤمن یا امیرال :یکى از آن دو زن با هراس و حیرت گفت
  . چه

براى اینکه به یک ضربه این کودك را دو نیم کنم نیمى را بـه  : حضرت فرمود
براى حل و فصـل اخـتالف شـما     آیا. تو و نیم دیگر را به طرف دعوى تو بدهم

ولـى    من رضا دارم یا علـى  :زن کمى فکر کرد و گفت. این کار بهتر نیست
من از حق خود گذشتم و بر ایـن    ینمؤمننه یا امیرال، زدن دیگر فریاد کشید

مادرش همین زن است بچه را بـه او  . شمشیر نگذارد که من مادرش نیستم، طفل
مادر این بچه هستى کـه از  ، نه همین تو :تبسمى فرمود و گفت  على .بدهید

برخیز که . برخیز فرزندت را به سینه ات بفشار. حق مادرى خود چشم پوشیدى
  )662(. این کودك جگر گوشه تست

    جایگاه قیامتى ابوطالب -559
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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میـدان معـروف    -در رحبـه    پدرم علـى ، نقل مى کند  امام حسین
 نشسته بود و مردم به گردش حلقه زده بودند مردى برخاست و به علـى  -کوفه 
تو در چنین مقام ارجمنـدى از ناحیـه خداونـد      انمؤمناى امیر :گفت 
  ؟ولى پدرت در آتش دوزخ است، هستى
و الذى بعث محمدا بالحق نبیـالو شـفع ابـى    ، فض اهللا فاك: ان فرمودمنمؤامیر

خدا دهانت را بشکند؛ سوگند بـه   ؛...فک کل مذنب على وجه االرض لشفعه اهللا
را به به حق به پیامبرى برانگیخت اگر پـدرم از همـه    خداوندى که محمد 

  . او را مى پذیرد گنهکاران زمین شفاعت کند خداوند شفاعت
آیا پدرم در آتـش اسـت و پسـر او تقسـیم کننـده بهشـتیان و       : سپس فرمود
نور ابوطالـب در روز قیامـت نورهـاى     سوگند به پیامبر  ؟دوزخیان است

و فاطمـه   همه خالئق را تحت الشعاع قـرار مـى دهـد جـز نـور محمـد       
آگاه باشید کـه نـور   . و امامان معصوم از فرزندانش و حسن و حسین  

آن را   ابوطالب از نور ما است که خداوند دو هزار سال قبل از آفرینش آدم
  )663(. آفریده است

  امین، امیر -560
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
شبى مقـدارى امـوال از بیـت المـال را بـه      ، بود  عصر خالفت امام على

این مـال را  : به ماءموران حاضر فرمود  على. آوردند  محضر امام على
، شـب شـده و تـاریکى اسـت    : عرض کردنـد ، تقسیم کنید و به مستحق برسانید

کى شب شده و تاری: عرض کردند، تقسیم آن را تقسیم کنید و به مستحق برسانید
آیا شـما قبـول   : فرمود  امام على. بیندازید تأخیرتقسیم آن را تا فردا ، است

آنگـاه  . این کار در دست ما نیست: آنها گفتند ؟مى کنید که من تا فردا زنده باشم
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آنگاه شمعى آورده و روشن کردند و همان شـب  . نیندازید تأخیربنابراین : فرمود
  )664(. تقسیم اموال پرداختنددر پرتو روشنى آن شمع به 

  بیعت قلبى -561
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در حدیثى چنین آمده است که در اثناء جنگ صـفین مـردم دسـته دسـته از     
بیعت کرده و به سـپاه آن حضـرت مـى      ینمؤمناطراف مى آمدند و با امیرال

نفر مى آیند و بـا مـن بیعـت مـى     که امروز صد : روزى حضرت فرمود. پیوستند
نود و نه نفر آمدند و روز بلند شد و وقـت آن رسـید کـه حضـرت بـراى      . کنند

ابـن  . استراحت بروند اما همچنان در آفتاب گرم نشسته و انتظـار مـى کشـیدند   
شبهه اى براى من پدید آمد زیرا تاکنون هـر چـه آن حضـرت    : عباس مى گوید

حضرت همچنان منتظر بودند که اویس قرنـى  ، دفرموده بودند تخلف نپذیرفته بو
کرد و حضرت را به او نشان  سئوالاز راه رسید ظاهرا ابتدا حضرت را نشناخت 

: عرض کرد ؟دادند وقتى به خدمت آن حضرت رسید فرمودند براى چه آماده اى
بمهجتى یعنـى  ، عرض کرد ؟فرمود به چه بیعت کنى. براى اینکه با شما بیعت کنم

آنگاه با دوست خود با آن حضرت بیعت کرد و ایـن امـر   ، ى قلب خودبا سویدا
منحصر و مختص به خود او بود زیرا باقى مردم با یک دست بیعت مى کردنـد و  
سپس آن بزرگوار با دو شمشیر یکى در دست راست و دیگرى در دسـت چـپ   
جهاد کرد تا شهید شد دیگران سپر را به دست چپ مى گرفتند تا خود را حفـظ  

بـود و از خـود در جنـگ خبـرى       کنند اما این بزرگوار تمام همـش علـى  
  . نداشت

  فرمانده دانا -562
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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شنیدم که بـا    در جنگ صفین از حضرت على: عدى بن حاتم مى گوید
. به قتل مى رسانم سوگند به خدا حتما معاویه و اصحابش را: صداى بلند فرمود

من نزدیک آن حضرت بودم به آن ، انشاءاهللا: ولى در آخر گفتارش آهسته فرمود
تو سـوگند یـاد کـردى کـه معاویـه و        انمؤمنحضرت عرض کردم اى امیر

ان الحـرب  ( :فرمود  على. ولى آهسته گفتى ان شاء اهللا، یارانش را مى کشى
ـ من در نزد  ؛نوع خدعه استالبته جنگ یک ) خدعه ان دروغ نمـى گـویم   مؤمن

  . خواستم یارانم را بر دشمنان بشورانم و روحیه بدهم
را همـراه بـا بـرادرش بـه سـوى فرعـون         بدان که وقتى خداوند موسى

اى موسى و هارون نزد فرعون طاغى بروید با نرمش با او سخن : فرستاد؛ فرمود
  )665(و یا از خدا بترسد بگویید شاید متذکر شود 

با اینکه خداوند مى دانست که فرعون نه متذکر مى شـود و نـه از خـدا مـى     
ترسد ولى این فرمان خدا از این رو بود که موسى را بـراى رفـتن نـزد فرعـون     

  )666(. و تشجیع بیشترى کرده باشد ؛آماده

    نفرین على -563
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ

آخرین شب عمر امام ، هجرت 40شب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال 
به سوى مسجد   همراه پدرم على: مى گوید  امام حسن، بود  على

پسرم امشب لحظه اى چرت مرا فرا گرفت در : رهسپار شدیم پدرم به من فرمود
اى رسول خدا چیست  :عرض کردم. بر من آشکار شد هماندم رسول خدا 

آنهـا بـه راه عـداوت و     ؟به من رسـیده اسـت  ، این مصائبى که از ناحیه امت تو
  . انحراف افتاده اند
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من آن شب در . آنها را نفرین کن ؛ادع علیهم: به من فرمود رسول اکرم 
  :نفرین کردمچنین ) منحرف( مورد این امت

، خدایا به عـوض آنهـا   ؛اهللا ابدلنى بهم خیرا منهم و ایدلهم بى من هو شر منى
بدان را بـر آنهـا   ، من نصیب من گردان و به عوض، دیدار و همنشین با خوبان را

  )667(. مسلط کن
  . به استجابت رسید  سحرگاه همان شب نفرین امام على

  یدنهى از گریه کردن بر شه -564
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

جنگ صفین بزرگترین جنگ دوره خالفت امام على ع بـود در ایـن جنـگ    
از   به شهادت رسیدند بعد از اتمام جنگ که على  بسیارى از سپاه على

مـى گذشـت حضـرت    ، جبهه به سوى کوفه مى آمد از کنار خانه هاى قبیله شبا
در این هنگام یکـى از  ، ه گریه زنهاى آن قبیله براى شهیدانشان بلند استشنید ک

آمد آن حضـرت بـه     سران این قبیله بنام حرب بن شرحبیل به حضور على
چنانکه دریافته ام زنان شما بر شما چیره شده اند آیـا آنهـا را از ایـن    : او فرمود

  )668(. شیون و گریه نهى نمى کنید و باز نمى دارید

  روباهى در چنگ شیر -565
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دومین نفر از حکمت معاویـه  ( معروف است که در جنگ صفین عمر و عاص
به او حمله کرد او   امام على، به میدان جنگ آمد) که حیله گرى ناپاك بود

 ولى مشـاهده کـرد کـه علـى    خود را سخت در تنگنا دید لذا پا به فرار گذاشت 
خود را به زمین انداخت و یـک پـاى   ، مثل برق توفنده به سوى او مى آید 

از او رو برگرداند و او با ایـن    على، کشف شد خود را بلند کرد و عورتش
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روزى عمر و عـاص نـزد معاویـه    ، مدتها از جنگ صفین گذشت. حیله فرار کرد
  ؟چرا مى خندى :عمر و عاص گفت، و را دید خندیدآمد معاویه تا ا
افتادم که در باالى سر تو قرار   به یاد شمشیر پسر ابوطالب :معاویه گفت

  . تو با حیله آنچنانى از دست او گریختى، گرفته بود
بلکـه   ؟اى معاویه آیا مرا سـرزنش و مسـخره مـى کنـى     :عمر و عاص گفت

تو را به مبارزه طلبید تو رنگ بـاختى    که علىعجیب تر از این روزى بود 
سـوگند بـه خـدا اگـر بـه      ، و تعادل خود را از دست دادى و حنجره ات باد کرد

مى رفتى گوشهایت از شدت درد مى سوخت و فرزندانت یتـیم    میدان على
آرام  :معاویـه گفـت  . مى شدند و سلطنتت فرو مى پاشید آنگاه اشـعارى خوانـد  

خودت باعث شدى که من ایـن مطالـب را    :عمر و عاص گفت. باش و ادامه نده
  )669(. بگویم

  !غذاى حاکم ممالک اسالمى -566
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رویـش دوغ   پـیش ، وارد شـدم   عقبه بن علقمه روایت کرده که بر علـى 
آیـا از ایـن    :کـردم  عرض. آزارم مى دادترشى نهاده بود که ترشى و پر آبى آن 

را دیدم که کـه از   اى ابالخبوب پیامبر : امام فرمود. دوغ میل میل مى کنید
من خشن تر مى پوشید من بیم آن دارم اگر کارى  این بدتر مى خورد و از لباس

  )670(. که او انجام مى داده انجام ندهم به او ملحق نشوم

  چقدر فاصله اینها کم است -567
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از میدان جنگ صفین به سوى کوفـه مـى آمـد      ان علىمؤمنروزى امیر
آن حضرت در آنجـا توقـف   . نزدیکى کوفه کنار جاده قبرستان کوفه قرار داشت
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 ؛کفات االمواتکرد و ضمن سخنانى اشاره اى نیز به قبرستان نمود و فرمود هذه 
اینجا منازل و محل سکونت مردگان است سپس به خاکهـاى کوفـه نگریسـت و    

اینجا خانه ها و محـل سـکونت زنـدگان     ؛هذه کفات الحیاه: اشاره کرد و فرمود
  . است

شاید منظور حضرت این بوده که فاصله بین زندگى و مردم و محل سـکونت  
  )671(. بلکه شاید مردم عبرت گیرندمرده ها با زنده ها چندان فاصله اى ندارد 

  تروریست نادم -568
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
سـپس  ، نماز خواندم  صبح زودى به همراه على: اصبغ بن نباته مى گوید

 بـه حضـور علـى   ، ناگهان دیدم مردى وارد شـد کـه معلـوم بـود مسـافر اسـت      
 علـى . از شـام : عرض کرد ؟از کجا مى آیى: به او فرمود  على. رسید 
. براى کارى به اینجا آمده اى آن را خودت مى گویى یا من بگـویم : فرمود 

در شـام  : فرمـود   علـى . خـودت بفرمـا    انمؤمناى امیر: او عرض کرد
ار دینار به او جـایزه مـى   معاویه اعالم کرد هر کسى برود و على را بکشد ده هز

شخصى حاضر شد تا این کار را به انجام رساند لیکن وقتى بـه خانـه اش   . دهم
و پـدر   رفت پشیمان شد و با خود گفت مـن پسـر عمـوى رسـول خـدا      

بـر  روز دیگر معاویه ده هزار دینار . را نخواهم کشت فرزندان رسول خدا 
هزار دینـار جـایزه    20را بکشد   رقم قبلى افزود و اعالم کرد هر کس على

دارد مرد دیگرى این کار را قبول کرد ولى او نیز در عاقبت کار خود فکر کرد و 
روز بعد معاویه سى هزار دینار جایزه قـرار داد و تـو بخـاطر ایـن     . پشیمان شد

خود را به قصد کشتن من به اینجا آمده اى  جایزه این کار را قبول کردى و اینک
  على. شخص تروریست به این مطلب اقرار کرد. و تو از فامیل حمیر هستى
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پشیمان شدم و اکنون مى خـواهم   :او گفت ؟اکنون چه تصمیم دارى: به او فرمود
وسایل سفر او را تکمیـل کنـد و   : حضرت به غالمش قنبر فرمود. به شام برگردم

ب و غذا به او بدهد و او را روانه شام کند آن مرد با کمال شرمندگى به سـوى  آ
  )672(. شام برگشت

  محمد حنفیه یا حیدر ثانى -569
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با سـپاه معاویـه جریـان      جنگ صفین بود درگیرى شدید بین سپاه على
به میدان تاخت و چند نفـر   )673(داشت یکى از قهرمانان سپاه معاویه به نام کریب 

وقتى که آن منظره را   حضرت على. را به شهادت رسانید  از سپاه على
دید طاقت نیاورد و مانند برق به سوى میدان رفت و با یک ضـربه کریـب را از   

بـه پایگـاه     آنگاه امام على، زمین انداخت و او را به هالکت رساند اسب بر
خود بازگشت و چون مى دانست شجاعان دیگرى از سپاه دشـمن بـراى انتقـام    

بـرو در میـدان   : خون کریب به میدان مى آیند به پسرش محمـد حنفیـه فرمـود   
ت حیدر ثـانى  محمد حنفیه که در شجاع، مراقب دشمن باش و بجاى من بایست

بود به میدان تاخت هفت نفر از شجاعان دشمن یکى پس از دیگرى براى خـون  
  )674(. همه آنها را به خاك هالکت افکند، خواهى خون کریب به میدان تاختند

  توانمردى شیرزرد - 570
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ت مى کرد و خود را براى در شام حکوم  معاویه در دوران خالفت على
قمرى قبل از جنگ نامه هاى متعـددى   36در سال . جنگ صفین آماده مى کرد

روزى یکى از آزاد مردان بنام اسـود بـن   . و معاویه رد و بدل شد  بین على
اى معاویه اى چیت که هر روز نقشه ریـزى  : عرفجه در مجلس معاویه فریاد زد
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گـاه  ، ویسى گاهى مردم را با نامـه هایـت مـى فریبـى    گاهى نامه مى ن ؟مى کنى
بدانکـه ایـن   . را براى تحریک مردم مـاءمور مـى کنـى   ) یکى از سران( شرحبیل

  . کارها سودى به حال تو ندارد آنگاه شعرى خواند
ــودر  ــوم صــولۀ االســد ال   فاحــذر الی

ــاء        ــال الهیجـ ــى رجـ ــاء فـ   اذا جـ

   
هنگام که با دالور مردان میدان  آن، امروز بر حذر باش از توانمردى شیر زرد

با شنیدن این شعر آتش خشم معاویه زبانه کشید و فریاد زد اى . کارزار فرا رسد
مگر او  :اسود گفت ؟این شیر زرد که ما را از آن مى ترسانى کیست !پسر عرفجه

و پسر  است که برادر رسول خدا   را نمى شناسى او على بن ابیطالب
همان ، وصى و وارث علم او است، و پدر هر دو فرزند او، عمو و شوهر دختر او

عتبه و دایى تو ولید و عموى مادر تـو شـیبه و   ، کس که در جنگ بدر عموى تو
مادر معاویـه هنـد جگرخـوار    ( برادر تو حنظله را با شمشیرش به دوزخ فرستاد

معاویه عصبانى ) و شیبه عموى هند بودندبود که عتبه پدرش بود ولید برادر هند 
دسـتور بـده    :شود و دستور داد او را دستگیر کنند ولى شرحبیل به معاویه گفت

عرفجه را آزاد کنند چرا که او مرد فاضل و بزرگى است اگر او را آزاد نکنى من 
معاویه دید دستگیرى عرفجه گران تمام مـى شـود او   ، بیعتم را با تو قطع مى کنم

  )675(. زاد کردرا آ

  همسفره فقیران -571
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کـه  ، از دو تن بنام اسود و علقمه روایـت شـده اسـت   ، در کتاب تبصرة العوام
شـرفیاب شـدم در پـیش روى آن حضـرت       نمؤمنروزى به خدمت امیرال

در آن دیده مى شد  ظرفى از لیف خرما بود که یکى دو گرده نان جو سبوس دار
بـه  : تناول مـى فرمـود  ، و امام آن را با زانوى خود مى شکست و با نمک ریزى
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 ؟ایـن آرد را نگرفتـه اى   خدمتکار سیاهى که فضه نام داشت گفتیم مگر سبوس
گوارا گردد من خـویش را    ینمؤمنتوقع دارید براى آنکه نان بر امیرال :گفت

من خود دستور داده ام کـه   :امام تبسم کرد و گفت! ؟زمبه ورز و وبال گرفتار سا
عرضه داشتیم به چـه منظـور چنـین فرمـوده ایـد؟      ، سبوس این نان گرفته نشود

این کار را سزاوارتر دیدم براى آنکه نفس خویش را خفت و خوارى دهم  :گفت
کنند و من هم در خوراك همانند دیگـر   تأسیو نیز براى آنکه اهل ایمان به من 

  )676(. اران باشمی

  بزرگترین مربى بشر -572
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، با لباسى وصله دار در جمع مردم حاضر شد  ینمؤمنروزى امیرال: گویند
یخشى القلب بلبسه  ( :امام فرمود. کسى آن حضرت را در این مورد سرزنش کرد

شیدن این جامه به فروتنـى و خشـوع مـى    قلب با پو :یعنى ؛و یقتدى المومن بى
  )677(. خواهند کرد تأسیان نیز به من مؤمنافتد و در عین حال 

ــت     ــام عالیس ــى ام ــت عل ــا هس   ت

)678(در مملکــت دوکــون والیســت        
  

   
  پیراهن وصله اى -573

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
و کسى بود کـه  ، دنیا را بدرود گفت رسول خدا : مى فرماید  على

طى شصت و سه سال زندگى خشتى بر خشت دیگر نگذاشته بود و مـا هـم بـه    
  :دنبال وى راه مى پوییم ما هم هدف او را همى مى جوییم
  واهللا لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحیت من راقعها
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که از وصله کاریش ، صله دوخته امکه به تن دارم و) لباس( آنقدر بر این جبه
زیرا ایـن جبـه سراسـرش    ، به من مى گویند جبه اى از نو بدست آور، شرم دارم

  . وصله اى است دیگر پوشیدنى نیست ولى من بدو چنین پاسخ داده ام
قلب هـاى روشـن از   ، بگذار این شب تیره به پایان رسد تا در روشنایى روز

  )679(. دلهاى تیره آشکار شود

    رشوه براى على -574
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 اشع بن قیس براى پیروزى بر طـرف دعـواى خـود در محکمـه عـدل علـى      
 متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى پر از حلواى لذیـذ بـه در خانـه علـى     
سوگواران بر : بر آشفت و فرمود  على. آورد و نام آن را هدیه گذاشت 

عزایت اشک بریزند آیا با این عنوان آمده اى که مرا فریب دهى و از آئین حـق  
به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانها است بـه مـن    ؟بازدارى

بدهند که پوست جوى از دهان مورچه اى بـه ظلـم بگیـرم هرگـز ایـن کـار را       
ما از برگ جویده اى در دهان ملخ براى من کم ارزش تـر  دنیاى ش، نخواهم کرد

  )680(... است على را با نعمتهاى فانى و لذتهاى زودگذر چه کار

  اخالق حکومتدارى -575
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در زمان تصدى خالفت خود روزى بهمراه اصحاب خود از کوچه   على
حضـرت  . د مسیحى را دیدند کـه مشـغول گـدایى اسـت    پیر مر، اى مى گذشتند

 یـا علـى  : در پاسخ عـرض کردنـد   ؟این واقعه ناگوار و ناپسند چیست: پرسیدند
: امـام فرمـود  . نصـرانى   ینمـؤمن یا امیرال: قالوا. این مرد نصرانى است 

سپس . رها نمودیداو را به کار گرفتید ولى در هنگام ناتوانى او را  ؛هنگام جوانى
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اسـتعملتوه    فقال )681(. دستور دادند که او را از بیت المال مسلمین اداره کنند
  حتى اذا کبر و عجز منعتموه انفقوا علیه من بیت المال

بود که مسیحیان اردن در وقت ورود لشکریان اسالم   لذا این روش على
شما مسلمانان در نـزد مـا از   : اسالم مى نویسندبه آن سرزمین به فرمانده لشکر 

رومى ها محبوب ترید گر چه ما با آنان هم مذهبیم ولى شما نسـبت بـه مـا بـا     
رومیان بر ما حکومت کردند ولى اموال و خانـه  ، وفاتر و رئوف تر و عادل ترید
  )682(. هاى ما را از ما غاصبانه گرفتند

  دیباچه ى مـروت و دیـوان معرفـت   

)683(کش فتوت و سـردار اتقیـا   لشکر      
  

   
  )684(از کنار کاخ مدائن   عبور امام على -576

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به قصد سرزمین صفین براى مبارزه با فرماندهان ظلم   انمؤمنروزى امیر

کومت ساسانیان و جنایت کار معاویه از کنار این ایوان گذشت و بقایاى عظیم ح
  :را مشاهده کرد یکى از همراهان امام از روى عبرت این شعر را خواند

  جرت الریـاح علـى رسـوم دیـارهم    

  فکــــانهم کــــانوا علــــى میعــــاد     

   
باد بر ویرانه هاى خانه هایشان مى وزد گویـا آنهـا فقـط چنـد روزى      :یعنى

  . نوبت داشتند که در این تاالر بنشینند و گذاشتند و گذشتند
  . )685(... چرا این آیات را نخواندى کم ترکوا من جنات: فرمود  على

چه بسیار باغها و چشمه سارها و کشتزارها و جایگاهى ارجمند و نعمتى کـه  
بجا گذاشتند این چنین است رسم روزگار که ما آنها را بـه  ، در آن شادمان بودند

ن بـر آنهـا نگریسـت و از مهلـت     آنگاه آسمان و زمـی ، قومى دیگر میراث دادیم
  دادگان نبودند
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براستى اینها وارث ملک پیشینیان بودند ولى طولى نکشید : سپس امام فرمود
در حـال  ، نعمت هاى الهـى را سپاسـگزار نکردنـد   ، که دیگران وارث آنها شدند

اى مردم کفران نعمت نکنیـد تـا مبـادا بـر شـما      ، دنیا از آنان ربوده شد، معصیت
  )686(. فرود آید) بالو ( نقمت

    اعتکاف امام على -577
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
هنگـام افطـار عربـى    . در مسجد کوفه معتکف بود  در ایام اعتکاف على
از انبان نان جو کوبیده شـده خـود را در آورد و     امام. نزد آن حضرت آمد

آن مرد عرب آن را نخورده و به گوشه عمامه اش بسـت و  . دادمقدارى به عرب 
حرکت کرد و بعد از آنکه وارد شد  به طرف خانه امام حسن و امام حسین 

مردى را در مسجد غریب دیـدم کـه جـز ایـن     : با آنها هم غذا شد و عرض کرد
ین غذاى دلم براى او سوخت مى خواهم کمى از ا. کوبیده نان جو چیزى نداشت

  . شما را براى او ببرم تا او هم میل کند
است که به   ینمؤمناو پدر ما امیرال: به گریه افتادند و گفتند حسنین 

  )687(. این ریاضت با نفس خود مجاهدت مى کند
 به خدا سوگند جدم چنان بود که مانند بنـدگان : مى فرماید  لذا امام باقر

آجـرى روى آجـر    و در مدت خالفتش... غذا مى خورد و بر زمین مى نشست
به مردم نان گندم و گوشت مى خورانیـد و  ، نگذاشت و طال و نقره اى نیندوخت

، خود نان جو با سرگه مى خورد و هرگاه با دو کار خدا پسندانه رودررو مى شد
نج و دستمزد کار خود سخت ترین آنها را انتخاب مى کرد و هزار بنده را با دستر

آزاد کرد در حالیکه دستش خاك آلود و صورتش غرق بود و خود حضرت مى 
  :فرماید
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من در خوراك و پوشاك بدانگونه ام که اگر فقیرترین مـردم مـرا ببینـد مـى     
تواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شکیبا باشد زیرا وقتى امام خود را چنین 

  . ى مى شودببیند از وضع حال خود راض
  آن شیر دالور که بـراى طمـع نفـس   

)688(برخوان جهان پنجه نیالود على بـود      
  

   
  امیر عدالت -578

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
فریاد مردى را شنید که مردم را به کمک خود مـى    روزى حضرت على

نفـر در حـال نـزاع    آن حضرت خود را به او رساند و مشـاهده کـرد دو   . خواند
من لباسى به ایـن   :بعد یکى از آنان گفت، حضرت آنها را از هم جدا کرد. هستند

مرد فروخته ام و شرط کرده ام که از فالن قسـم پـول مـرا بدهـد ولـى او پـول       
. کن او اطاعت نمـى کنـد   اکنون به او مى گویم پول را عوض، دیگرى داده است

پول را : به آن مرد فرمود  على. ه استعالوه بر این چند سیلى هم به من زد
آنگاه حضـرت بـه آن مـردى کـه سـیلى      . عوض کن و آنچه شرط کرده اید بده

  . آیا شاهدى دارى که گواهى دهند تو سیلى خورده اى: خورده بود فرمود
  . آنگاه گواهان نیز گواهى دادند، بلى: او عرض کرد

: او هم نشست بعد به آن مرد فرمود بنشین: آن حضرت به سیلى زننده فرمود
 او گفت من او را بخشیدم على. سیلى هائى که به تو زده قصاص کن و به او بزن

: بخشش او را پذیرفت ولى خود حضرت نه سیلى به آن مـرد زد و فرمـود   
  )689(این هم حق حاکم 

  دست حـق از پـرده گردیـد آشـکارا    

)690(تاعلى دستش برون از آستین شد      
  

   
  !!؟غفلت تاکى -579

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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به بازار بصره آمد و مردم را دید آنچنان سرگرم خریـد    روزى امام على
و فروشند که گویى خود را از یاد برده و از هدف انسانى به کلى غافل شده انـد  

سـپس  . منظره حضرت آنچنان متاءثر شـد کـه بشـدت گریسـت    با مشاهده این 
شما که روزها سرگرم معامله و . اى بندگان دنیا و اى کارگزاران اهل دنیا: فرمود

از ، سوگند خوردید و شبها با بیخبرى در خواب آرمیده ایـد و بـین روز و شـب   
پس چه وقت خود را براى سـفرى کـه در   ، آخرت و حساب و کتاب آن غافلید

دارید مجهز مى کنید و براى آن توشه بر مى دارید و در چه زمـان بـه روز    پیش
  )691(. قیامت مى اندیشید و به فکر معاد مى افتید

در زمان آن حضرت بود که در بصره نـه دسـتور آن حضـرت سـکه هـاى      ( 
. )اسالمى براى اولین بار زده شد و در بازار مورد استفاده مردم قرار مـى گرفـت  

)692(  
  پدر یتیمان  امام -580

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
از حبیب بن ثابت نقل شده که مقدارى عسل و انجیر از منطقه اى بنام همدان 

. آوردنـد   که اکثر درختان آنجا انجیر است بـراى حضـرت علـى   ، و حلوان
آنهـا  . فرزندانم یتیم را حاضر کننـد  به ماءموران دستور داد که  ینمؤمنامیرال

آمدند و حضرت اجازه داد که خود آنها به سر ظرف هاى عسل بروند و بخورند 
اما به دیگران با ظرف عسل بطـور مسـاوى بـین    . و با انگشتان خود آنرا بلیسند

به حضرت اعتراض کردند که چرا اجازه مى دهید یتیمان با . آنها تقسیم مى نمود
امام پدر یتیمـان اسـت و   : از سر ظرف ها بخورند؟ حضرت فرمودانگشتان خود 

 باید به عنوان پدر به فرزندان خود اجازه چنین کارى را بدهد تا آنـان احسـاس  
  )693(یتیمى نکنند 
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  و ابن ملجم  على -581
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، خائنانه ابن ملجم خبـر داشـت   در عین حالى که از نقشه  حضرت على
کـه از توطئـه ابـن      اصحاب على. اما هیچ گونه اقدامى علیه وى انجام نداد
شما که ابن ملجم را مى شناسید و بـه  : ملجم بیم داشتند به حضرت عرض کردند

ما خبر داده اید که او قاتل شما خواهـد بـود چـرا او را نمـى کشـید؟ حضـرت       
 روزى علـى ! ؟دست به کارى نـزده اسـت کـه مـن او را بکشـم     او هنوز : فرمود
ابن ملجم . بر فراز منبر از شهادت خود در این ماه خبر داد، در ماه رمضانى 

دست چپ  :حاضر بود پس از سخنان اما نزد حضرت آمد و گفت که در مجلس
ان بـده تـا   دستور بده تا دستهاى مرا قطع کنند و یا فرم :و راست من با من است

چگونه تو را بکشـم در حالیکـه هنـوز جرمـى     : حضرت فرمود. مرا گردن بزنند
ابـن ملجـم را   ، لذا بعد از ضربت خوردن امام در مسجد کوفـه ، مرتکب نشده اى

من آن همه به تو نیکى کـردم در حـال   : حضرت فرمود. خدمت حضرت آوردند
بر تو تمـام کـنم و    که مى دانستم تو قاتل من هستى ولى خواستم حجت خدا را

  )694(. در آن لحظه هم حضرت دستور داد با او رفتارى نیکو داشته باشند

  اطاعت امام یا دعوت دشمن -582
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  از فامیلهاى على  در روز صفین یکى از بنى هاشم و از یاران على
ناقـل  ، ایستاده بود در میـدان و در زاویـه اى از لشـکر   بنام عباس بن ابى ربیعه 
، ناگهان یک مرد شامى از لشکر شام از طرف دشمن آمـد ، ماجرا عبدالعرز است

مى آیم بشـرط اینکـه از    :عباس گفت، بنام قراربن ادهم و درخواست جنگ کرد
هر دو پایین آمدند هر دو اشتهار به شـجاعت داشـتند و   ، اسب خود پایین بیایى
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ه حواس هاى دو لشکر متوجه این دو نفر شد شروع به پیکـار کردنـد لـیکن    هم
پشـت عبـاس   : هیچ کدام نتوانستند ضربه اى به یکدیگر بزنند عبدالعرز مى گوید

بودم عباس یک وقت متوجه سوراخ زیر زره قرار بن ادهم شد و دست انداخت 
بـه تکبیـر از مـردم    و زره او را پاره کرد و با نیزه ضربه اى به او زد و یـک مرت 

عراق بلند شد و یک اضطراب خاصى به لشکر کفر وارد شد و عباس سـر او را  
دیدم پشت سرم یکى دارد آیه قرآن مى خواند دیدم : جدا کرد عبدالعرز مى گوید

. کرد چه کسى بود که جنگیدید؟ گفتم عبـاس بـود   سئوالاست از من   على
کـه  ، غضـب کـرد    دیدم على: آمد خدمت آقابگو باید رفتم گفتم : فرمودند

 :عباس گفـت . چرا تو بدون اجازه من به جنگ رفتى مگر نگفتم به میدان نروید
  . آقا مرا خواند به جنگ نمى شد نروم به میدان

بعد ، اطاعت امام تو واجب تر است تا اطاعت از آن مرد شامى: امام فرمودند
خـدایا مـن از    :م به آسمان سربلند کرد و گفـت غضب آقا فروکش کرد آنگاه اما
معاویه وقتى فهمید که این قتل انجام شده خیلى ، عباس گذشتم تو نى از او بگذر

ناراحت شد و گفت هر کس برود عباس بن ابى ربیعه را بکشد صد ظرف طال و 
دو مرد از قبیله بنى لوخت از قـابالن لشـکر شـام و    ... و... صد حوله مى دهم و

آمدنـد میـدان و عبـاس را صـدا     ، ما او را خواهیم کشت: گفتند، ن لشکرشجاعا
ین اجازه جنگ نـدارم  مؤمنمن از طرف آقا امیرال :عباس گفت. زدند براى جنگ

مرا بـه جنـگ طلـب     :او رفت خدمت امام و گفت، اگر امام اجازه بدهد مى آیم
، معاویه نمى خواهد از بنى هاشم کسى روى زمین باشد: کردند حضرت فرمودند

عباس را  لباس  بود و على  مى گویند قد و حجم بدن عباس مثل على
 از علـى ، گرفت و خود شمشـیر و اسـب او را گرفـت و رفـت بـه میـدان آنهـا       
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فورا یـک    على، مسخر که امیرت اجازه جنگیدن دادکردند به ت سئوال 
  ). خداوند به کسانى که مورد ظلم قرار گرفتند اذان جنگ داد( :آیه خواند
جنگ کرد و آنها را کشت و برگشت و لباسها را با عبـاس عـوض     على
نفـر نیـز    لج بازى من باعث شد ایـن دو  :معاویه گفت: خبر به معاویه رسید، کرد

معاویـه  ، واى بر آنها که کشته شـدند  :عمرو عاص گفت، کشته شوند واى بر من
. شوخى نمى کنم راست مى گـویم  :زمان شوخى نیست عمرو عاص گفت :گفت

)695(  
  ... ایرانیان حاکم مى شوند و -583

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
منبر مشغول موعظـه مـردم بـود در آن    بر فراز   ین علىمؤمنروزى امیرال

حال مردى نزد حضرت رسید و آهسته در گوش امام مطلبى را گفـت کـه آثـار    
  . آنگاه حضرت سکوت کرد، خشم در صورت آن حضرت پدیدار شد

ناگاه اشعث بن قیس از سر و کله مردم باال رفت و با سرعت خود را نزدیک 
در مقابـل  ) ایرانیـان ( ایـن سـرخرها    یا على: منبر امام رساند و عرض کرد

  . روى شما بر ما چیره و غالب شدند ولى شما از آنها جلوگیرى نمى کنید
صعصعۀ بن صوحان که یکى از یاران باوفاى امام بود با شـنیدن ایـن اهانـت    

  . )انا هللا و انا الیه راجعون( :دست به پشت اشعث زد و گفت
از گفتار اشعث سخت عصبانى شده بـود بـه موعظـه    در حالیکه   امام... 

  :مردم ادامه داد و فرمود
 این شکم کنده ها خودشان روزها در بستر نرم اسـتراحت مـى کننـد و آنـان    

روزى هاى گرم بخاطر خدا فعالیت مـى نماینـد و عربهـا از مـن مـى      ) ایرانیان(
. تمکاران باشـم تـا از سـ  ، را از خود طـرد و دور کـنم  ) ایرانیان( خواهند که آنها

 سوگند به ایزد متعال که دانه را شکافته و آدمى را آفریده از پیغمبر اکـرم  
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واهللا لضربنکم على الدین عودا کما ضربتمو هـم علیـه بـد؛    : شنیدم که مى فرمود
در . شما پیروز و حاکم بر ایرانیـان مـى شـوید   ، بخدا سوگند همچنانکه در آغاز

. یرانیان نیز حاکم و بر شما و غالب گردند و شما را سرکوب خواهند نمودآینده ا
)696(  

  رعایت حقوق غالمان -584
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در ایام خالفت با غالم خود قنبر   که حضرت على: فرمود  امام باقر
کاسبى فرمـود دو لبـاس دارى بـه مـن      آمد به مرد، براى معامله به بازار بزازها

اى پیشواى مسلمین جنسى را که احتیـاج   !بلى: مرد کاسب عرض کرد ؟بفروشى
حضرت وقتـى متوجـه شـد کـه مـرد کاسـب او را       . دارى نزد من موجود است
خطابش کرده است با او معامله نکرد و از   ینمؤمنشناخته و به عنوان امیرال
در مقابل بزاز دیگرى که جوانتر بود توقف کرد و دو لباس  در دکان او گذشت و

: پـس بـه قنبـر فرمـود    . از او خرد یکى را به سه درهم و دیگرى را به دو درهم
شایسته تر آن اسـت  ، موالى من: قنبر عرض کرد. پیراهن سه درهمى را تو بردار

ـ      ى که شما لباس سه درهمى را بپوشید زیرا منبر مـى روى و بـا مـردم سـخن م
تـو جـوانى و ماننـد سـایر     : حضـرت فرمـود  . گویى و باید لباس شما بهتر باشد

جوانان به تجمل و زیبائى رغبت بسیارى دارى به عالوه من از خداى خود حیـا  
بـه  : شنیدم که فرمود مى کنم که لباسم از تو بهتر باشد زیرا از پیامبر اکرم 

نید که خود مى پوشید و همـان غـذا را بخورانیـد کـه     آنان همان لباسى را بپوشا
لذا وقتى آن حضرت دو پیراهن مى خرید یکى را که بهتـر   )697(. خود مى خورید

بود به قنبر مستخدم خود مى داد و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بـود بـراى   
بر  خود بر مى داشت و زیادى آستین آن را پاره مى کرد و پیراهن آستین پاره را

  )698(. تن خود مى کرد
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   تبعیت از پیامبر -585
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى ، بنام سوید ابن غفلۀ نقل مـى کنـد    یکى از اصحاب حضرت على
شرفیاب شدم دیدم حضرت کنـار    بعد از ظهر موقع صرف غذا حضور على

ته و نان خشکى در دست آن حضرت است که سبوسهاى جـو در آن  سفره نشس
یا فضه االتتقین اهللا فى هـذا   :آشکار بود نزد خدمتگذار آن حضرت رفته و گفتم

  ؟الشیخ
چرا مراعات حال این پیرمرد را نمى کنیـد؟ چـرا نـان از آرد الـک      !اى فضه

خـود آن حضـرت    :نکرده به او مى دهید که این اندازه سبوس دارد؟ فضه گفـت 
او نقـل مـى کنـد مجـدد حضـور      ، دستور داده که نانش از آرد الک نکرده باشد

ایـن    معلوم شد علـى . حضرت آمدم و سخن فضه را به عرض امام رساندم
پدر ) بابى و امى من لم ینخل طعام( :فرا گرفته و فرمود روش را نبى اکرم 

  )699(. باد که نانش از آرد الک نکرده بود) رسول خدا ( اوو مادرم فداى 

    مردم مکه و بیعت با امام على -586
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه اسـالم    مکه شهرى بود که مردم آن در پى فتح و غلبه رسول خـدا  
کم بـود بـدین جهـت     بقه اسالم آنها در زمان حیات پیامبر گرویدند و سا

عـده اى  ، ولى به لحاظ اینکه حرم امن الهى بود، نیروى انقالبى در آن اندك بود
بعد از اینکه مـردم مدینـه و مهـاجر و    ، مکه را به عنوان سکونت خود برگزیدند
. بیعـت کردنـد    ده بودنـد بـا علـى   انصار و انقالبیونى که از مصر و کوفه آم

حضرت طى نامه هایى از برخـى اسـتاندارانى کـه از طـرف عثمـان در منـاطق       
مختلف منصوب شده بودند خواست که از مردم بیعت بگیرند البته عده اى از این 
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طـى نامـه     حضرت امیر. استانداران منصب خود را رها کرده و فرار نمودند
استاندار مکه که از طرف عثمان منصوب شده بود و خالد بـن عـاص نـام     اى به

مردم . داشت او را به امارت مکه ابقا کرد و از او خواست که از مردم بیعت بگیرد
مکه از بیعت سرباز زندند مخصوصا اینکه عـده اى مخالفـان حضـرت در مکـه     

د عـده اى از  بودند و از طرفى چون در ماه ذى الحجه با حضرت بیعت شده بـو 
مخالفان حضرت به حج رفته و هنوز در مکه بودند و به شهرهاى خود بازنگشته 

بـه    بودند عده اى از کارگزاران عثمان نیز که یقـین داشـتند حضـرت امیـر    
جهت خالفکارى هایشان آنها را بر کنار خواهد کرد به مکه گریخته بودند بعد از 
این که اهل مکه از بیعت با امام امتناع ورزیدند جوانى از قریش به نـام عبـداهللا   

بن ولیدبن زید نامه اى را که حضرت به فرماندار مکه نوشته بود گرفـت آن   )700(
ت تا مردم نامه امام را لگد کنند البته از ایـن  را جوید و در کنار چاه زمزم انداخ

نامه در تاریخ اثرى نیست به هر حال همه مـردم بـا حضـرت بیعـت کردنـد اال      
خالـدبن عـاص را   ، بعدها حضرت، مردم معاویه و مردم شام و اندکى از خواص

که از سوى عثمان والى مکه شده بود را عزل کرد و ابوقتاده انصارى را به جـاى  
  )701(. ب کرداو منصو

  !؟غریبى با غریبه اى نشسته -587
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از دفـن   ؛و همراهـان  روایت شده هنگامى که امام حسن و امام حسـین  
بدن مطهر پدرشان به سوى کوفه باز مى گشتند کنار ویرانـه اى پیرمـرد بینـوا و    

و خشتى زیر سر نهاده و گریـه مـى کـرد از او    نابینایى را دیدند که پریشان بود 
مـن غریبـى بینـوا     :او گفت ؟و چرا ناالن و پریشان هستى ؟تو کیستى، پرسیدند

هست در اینجا مونس و غمخوارى نداریم یکسال اسـت کـه مـن در ایـن شـهر      
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هستم هر روز مرد مهربان و غمخوارى دلسوز نزد من مى آمد و احوال مرا مـى  
مى رسانید و مونس مهربانى من بـود ولـى اکنـون سـه روز      پرسید و غذا به من

آیا نـام او را  : گفتند. است او نزد من نیامده است و از حال من جویا نشده است
پرسـیدم   :گفـت  ؟آیا از او نپرسیدى که نامش چیست: گفتند. نه :گفت ؟مى دانى

: گفتند. ممن براى خدا از تو سرپرستى مى کن، تو را با نام من چکار: ولى فرمود
من نابینایم نمى دانم رنگ و شـکل   :رنگ و شکل او چگونه بود؟ گفت! اى بینوا

پیوسـته   :گفـت  ؟آیا هیچ نشانى از گفتار و کردار او دارى: گفتند. او چگونه بود
زمـین و   :زبان و به ذکر خدا مشغول بود وقتى که او تسبیح و تهلیـل مـى گفـت   

نوا مى شدند وقتى که کنار من مى نشست زمان و در دو دیوار با او همصدا و هم
غریب جالس غریبا؛ درمانده اى بـا درمانـده   : مسکین جالس مسکینا: مى فرمود

و محمـد   حسـن و حسـین    !اى نشسته و غریبى همنشین غریبى شده است
حنفیه و عبداهللا بن جعفر؛ آن مهربان ناشناخته را شناختند؛ به روى هم نگریستند 

ـ این نشانه ها که بر شمردى نشانه هاى بابـاى مـا امیر  ! اى بینوا: و گفتند ان مؤمن
 ؟پس او چه شده که در این سه روز نزد مـا نیامـده   :بینوا گفت. است  على
اى غریب بى نوا شخص بدبختى ضربت بـر آن حضـرت زد و او بـه دار    : گفتند

باقى شتافت و ما هم اکنون از کنار قبر او مى آئیم بینوا وقتى که از جریان آگـاه  
خود را بر زمین مى زد و خاك زمین ، شد خروش و ناله جانسوزش بلند گردید
از مـن    انمؤمنامیر مرا چه لیاقت که :را به روى خود مى پاشید و مى گفت

هر چه او را دلدارى مـى   سرپرستى کند؟ چرا او را کشتند؟حسن و حسین 
را چسـبید و   آن پیر بى نوا به دامن حسن و حسین . دادند آرام نمى گرفت

مرا کنـار قبـر او   ، شما را به جدتان سوگند شما را به روح پدر عالیقدرتان :گفت
دسـت چـپ او را     دست راسـت او و امـام حسـین     امام حسن. ببرید
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او خود را به روى قبر افکنـد  ، آوردند  گرفتند و او را کنار مرقد مطهر على
خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان  :و در حالى که اشک مى ریخت مى گفت

بر جانم را بستان دعاى او به استجابت رسید را ندارم تو را به حق صاحب این ق
از ایـن حادثـه جانسـوز     و هماندم جان سپرد امام حسـن و امـام حسـین    

نمـاز بـر   . گریستند و خو شخصا جنازه آن پیرمرد را غسـل داده و کفـن کردنـد   
  )702(. جنازه او خواندند و او را در حوالى همان روضه پاك به خاك سپرده اند

    یارى صادق و همراهى دائمى امام على ؛سهل -588
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى حضـرت  . در شهر مدینه بود  سهل بن حنیف کارگزار حضرت على
براى پیکار صفین آماده مى شد حضرت به کارگزاران خـود در تمـام سـرزمین    

جملگى به کوفه فرا خواند از جمله آنها سهل اسالمى خود نامه نوشت و آنان را 
بن حنیف بود او همراه قیس بن سعد که از مصر برگشـته بـود بـه جانـب کوفـه      

وقتى آنها به کوفه رسیدند حضرت یاران خود را فرا خوانده بود تـا  . رهسپار شد
درباره جنگ با معاویه از آنها نظر خواهى کند و از آنان مـى خواسـت کـه نظـر     

هاشم بن عتبه و عمار بن یاسر و قیس بن سعد نظر موافـق  . الم نمایندخود را ع
فـردى از میـان   : سپس گروهى از انصار گفتند، خود را به حضرت اعالم نمودند

را بدهد در اینجا بود که سـهل بـن حنیـف پاسـخ       ینمؤمنشما جواب امیرال
سـهل  ، در جنگ صفین مثبت خود را به نمایندگى از انصار به حضرت اعالم کرد

سهل در جنگ صفین شـرکت فعـال داشـت    . فرمانده سواران نیروهاى بصره بود
بعد از جنگ به کوفه برگشت و بعد از بازگشت بـه    ینمؤمنوى همراه امیرال

، حضـرت : سیدرضى گوید. از دنیا رفت  کوفه این یار دیرینه و فداکار على
 :لذا حضرت فرمـود اسـت  ، ران بیشتر دوست مى داشتسهل را از دیگ، حضرت
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فـرو  ) تکه تکه شـده ( اگر کوهى مرا دوست داشته باشد) لو احبنى جبل لتهافت(
 وقتى که سهل از دنیا رفت حضرت على: مى فرماید  ریزد امام جعفر صادق

  امـام بـاقر  از ، او را با برداحمر یمنى که منسوب به حبره بود کفن کرد 
تکبیر گفت و حضـرت   70رسول خدا بر جنازه حمزه : نقل شده است که فرمود

تکبیر گفت و اینها را به صورت پنج تا پنج تـا بـر    25بر جنازه سهل   على
زیرا بعـد از هـر نمـاز گروهـى مـى آمدنـد و مـى گفتنـد اى         ، جنازه او خواند

دیم و حضـرت دسـتور مـى داد جنـازه را بـه زمـین       ان ما به نماز نرسیمؤمنامیر
  . گذاشته بر او نماز مى خواند تا اینکه پنج مرتبه جنازه را بر زمین گذاشتند

رحمت خدا بر سهل باد که با افتخار زندگى کرد و در حالى از دنیا رفت کـه  
  )703(. از او راضى بود  على

  صداى شیطان -589
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

که کنار شط فرات بود ظرفـى    ینمؤمنروزى حسن بصرى خدمت امیرال
 عى. را پر از آب نموده و قدرى از آن را آشامید و بقیه آن را روى زمین ریخت

بر زمین ریختـى و بـر روى   ، در این کار اسراف نمودى زیرا آب را: فرمود 
شما خون مسلمین را بر زمین  :بصرى از روى اعتراض گفتحسن ، آب نریختى

: حضرت فرمـود ؟من به این مقدار آب اسراف نمودیم، مى ریزى اسراف نمى کنى
اگر من در ریختن خون مسلمین اسراف مى کردم چرا به آنهـا کمـک نکـردى و    

من آمـاده جنـگ شـده بـودم      :حسن گفت ؟جزء شورشیان با من جنگ نمودى
پوشیدیم تا با شامیان همراه شوم همین که از منزل بیرون آمدم  لباس و سالح هم

قالت و مقتول در جهنم هسـتند لـذا از تصـمیم خـود     ! هاتفى از آسمان صدا زد
  . راست گفتى او برادرت شیطان بود: حضرت فرمود. منصرف شدم
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  نظارت در حکومت -590
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
یکى از روزها به هنگـام شـدت گرمـا کـه     : مى گوید سعید بن قیس همدانى

معموال کوچه هاى شهر خلوت مى شد و هر کس در زیر سایه بان و یا در خانه 
ـ امیر، خود استراحت مى کرد را دیـدم کـه در کنـار دیـوارى       ان علـى مؤمن

ایستاده است بخدمت آن حضرت رسیدم و پس از سالم علت ایسـتاد ایشـان را   
  :هواى گرم جویا شدم فرمود در این

  )704(ما خرجت اال ال مظلوما و اغیث ملهوفا 
در این ساعت از محل استراحت بیرون نیامدم مگر بـراى اینکـه مظلـومى را    
یاور و گرفتارى را پناهگاه باشم لذا ابن ابى الحدید در کتاب شرح نهـج البالغـه   

کار را انجام مى داده و خانـه اى  خود این   ان علىمؤمنامیر: خود مى گوید
نیز به نام بیت المقصص داشت که مردم شکایت و تقاضاهاى خود را به آنجا مى 

  . بردند
ــت  ــوان معرف ــروت و دی   دیباچــه م

  لشــکر کــش فتــوت و ســردار اتقیــاء     

   
  فردا که هرکسى به شفیعى زند دست

)705(مائیم ودست ودامن معصوم مرتضى     
  

   
  حکومتنظارت در  -591

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به هنگام در دست گرفتن حکومت اسالمى بر منبر رفت و   حضرت على

  :پس از ستایش خداوند فرمود
تا هنگامى که یک نخل در مدینه داشته باشـم از بیـت المـال    ، سوگند به خدا

از بیت المال مسلمانان چیزى بر نمى دارم درست بیندیشید که آیا وقتى من خود 
  ؟به خود سهمى نمى دهم مى توانم آن را به شما بدهم
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 یـا علـى   :از جا برخاست و گفت  در این موقع عقیل برادر حضرت امیر
  ؟مرا با سیاه پوستى که در مدینه است برابر مى نهى 

ه حـرف بزنـد   مگر جز تو کسى در اینجا نبود ک، بنشین برادر: حضرت فرمود
. تو بر آن سیاه پوست هیچ برترى ندارى مگر به مزیت در ایمان و یا پرهیزکارى

)706(  
    و عیسى  شباهتى میان على -592

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
آوردند و   بیشتر ما داستان زن زناکارى که مردم او را نزد حضرت مسیح

کند را شنیده ایم ولـى حضـرت    از او خواستند که به خاطر خطایش سنگسارش
تـاکنون هـیچ لغزشـى از او سـر نـزده او را       هر کس: به آنها فرمود  عیسى

 سنگسار کند و پس از این خطاب همه سرافکنده رفتند و جـز حضـرت عیسـى   
آمد و اقرار به زنا   لىاما زنى نیز نزد حضرت ع. و یارانش کسى نماند 
که مردم جمع شوند و منادى نـدا در داد و مـردم   : فرمود  حضرت امیر. کرد

من فردا ایـن  : حضرت پس از ستایش و ثناى خداوند سبحان فرمود، جمع شدند
زن را خواهم آورد و حد شرعى را بر او جارى خواهم ساخت شما نیز به همراه 

فرداى آن روز حضرت زن زنا کار را به میـدان آورد  . اضر شویدمشتى سنگ ح
حضرت نیز بر قاطرى سـوار شـد و   . و مردم نیز با سنگهاى خود گرد هم آمدند

اى مردم خداى بزرگ بـا  : انگشت بر گوش مبارکش نهد و با صدایى بلند فرمود
با من نمود و آن ایـن اسـت   خود عهدى کرد و او نیز همان عهد را  پیامبر 

پـس هـر   ... که کسى که خود در خور حدى است در اجراى حدى شرکت نکند
آن کس که بر او حدى مانند حد این زن است حق ندارد بر این زن حد جـارى  

امام حسـن و   سازد و سنگى بر او افکند تمام مردم جز امام و دو فرزند عزیزش
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که جز حضرت عیسى و حواریونش مـردم همـه   برگشتند چنان امام حسین 
  )707(! خجلت زده خود را به کنارى کشیدند

    انساب حضرت على -593
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
آیا در : بر باالى منبر رفت و فرمود  روزى على: حسن بصرى مى گوید

، اال من خود را به شما معرفى کـنم میان شما کسى هست که نسب مرا بگوید؟ و 
  :پس از سکوت جمعیت حضرت فرمود

، فرزند مغیـره ، فرزند عمرو، پسر عامر، نام من زید است و نام پدرم عبدمناف
  اى عـى  :برخاسـت و گفـت   )708(ابن کـوا  . فرزند کالب مى باشد، پسر زید

الب پسر عبدالمطلب بن نسبى براى تو نمى شناسیم جز اینکه تو على فرزند ابوط
اى : به او فرمود  ینمؤمنامیرال، هاشم بن عبدمناف بن قصى بن کالب هستى

همنام جد خـود قصـى و نـام پـدرم     ، پدرم مرا زید نامیده !فرو مایه ساکت باش
عبدمناف است که ابوطالب کنیه اوسـت و بـر اسـمش غلبـه پیـدا کـرده و نـام        

او بر نامش غلبه یافته و اسم هاشم عمرو بـوده و   عبدالمطلب عامر است که لقب
مغیره است که لقب بر نام او مسـتولى  ، لقب بر اسم او مقدم شده و نام عبد مناف

زید بوده و عرب او را مجمع نامیده است زیرا آنـان را از بلـد   ، شده و اسم قصى
: فرمودآنگاه . لقبشان بر نامشان غلبه یافت االقصى در مکه گرد آورده است پس

  )709(عبدالمطلب ده نام داشت از جمله آن عبدالمطلب و شیبه و عامر است 

  شاه مردان -594
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بست و مـانع از    وقتى در جنگ صفین معاویه آب را بر روى سپاه على
رسیدن لشگریان آن حضرت به شریعه شد فریاد اصحاب امام بلنـد شـد کـه یـا     
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چـرا آب  : حضرت فرمود. خودمان نیز تشنه ایم، حیوانات ما تشنه اند  على
. شریعه را بـر روى مـا بسـته انـد      عرض کردند یا على. نمى دهید به اینها
عه را بگشائید لشگریان رفتند و با نبردى دشـمن را  بروید و شری: حضرت فرمود

حضرت بعد از فتح شـریعه متوجـه شـد کـه تعـدادى از      . از شریعه عقب راندند
آنهـا را در    یا علـى : سربازان نیامده اند از آنها خبژژر گرفت عرض کردند

ب را بر آ شریعه موکل و نگهبان قرار دادیم تا همانطورى که معاویه و سربازانش
: حضـرت فرمـود  . شریعه را بر روى آنها ببنـدیم ، روى ما بستند ما هم به تالفى

برگردید و به آنها بگویید هر چه زودتر شریعه را به حال خود بگذارند که الناس 
صـحنه اى دیگـر   . فیها شرع واحد معاویه بد عمل کرد لیکن ما بد نخواهیم کـرد 

مى کرد متوجه شد کـه یکـى از    وقتى حضرت داشت لشکر خود را صف آرایى
بـه  : لشگریان آن حضرت به لشکر معاویه دشنام و بدگویى مى نماید به او فرمود

. بـه معاویـه و سـربازانش     یـا علـى  : مى دهى عرض کرد چه کسى فحش
. مگر اینها باطل نیسـتند : عرض کرد. چرا فحش مى دهى به آنها: حضرت فرمود
دادن  بلى اگر اینها باطلنـد فحـش  ! ؟دن حق استمگر فحش دا: حضرت فرمود
  )710(. هم باطل است

  صاحب عدالت مطلق رفت -595
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یکروز سوده دختر عمار که از قبیلـه همـدان     پس شهادت حضرت على
صـفین در  بود بر معاویه وارد شد معاویه خاطره فعالیتهاى سوده را که در جنگ 

آنگـاه از او  ... لـذا او را سـرزنش کـرد   ، از او به یاد داشـت   سپاه امام على
اى معاویه خداوند تو را بـه واسـطه    :سوده گفت ؟پرسید براى چه اینجا آمده اى

تـو پیوسـته فرمانـدارانى    ، بازخواست خواهد کرد) مردم( سلب حقوق واجب ما
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محصول رسیده درو مـى کننـد اینـک ایـن      براى ما مى فرستى که ما را همچون
اگـر  ... بسربن ارطاة را فرستاده اى که مردان ما را مى کشد و اموال ما را مى برد

معاویه عصبانى شد و ... او را عزل کنى چه بهتر و گرنه ما خود قیام خواهیم کرد
مرا به قبیله ى خود مى ترسانى تو را با بدترین حالت نزد همان بسر مـى   :گفت
، سوده اندکى ساکت شـد . رستم تا با تو هر چه مى خواهد و مى داند انجام دهدف

  :آنگاه گفت
که در گور خفت و با مگـر او عـدالت و دادگـرى بـه     ، درود خدا بر آن روان

نمى  خاك سپرده شد او هم پیمان حق و راستى بود و حق را با هیچ چیز عوض
  کرد حق و ایمان در او یکجا فراهم آمده بود

سوده پاسخ داد حضـرت   ؟کرد این چه کسى است که مى گویى سئوالاویه مع
اى معاویه روزى نزد او رفتم و مى خواستم ،   ینمؤمنعلى بن ابیطالب امیرال

از ماءمور جمع آورى زکات شکایت کنم وقتى رسیدم او به نماز بر مى خاسـت  
آیا حـاجتى  : ده و مهربانى فرموداما تا که مرا دید به نماز نایستاد و با رویى گشا

آن بزرگـوار همچنانکـه بـر    ، آرى و شکایت خود را عرض کـردم  :گفتم ؟دارى
آن بزرگـوار  ، آستانه ى نماز ایسـتاده بـود گریسـت و آنگـاه بـه عـرض کـردم       

: همچنانکه بر آستانه ى نماز ایستاده بود گریست و آنگاه به خداوند عرض کـرد 
بـه  ) آن مـاءمور ( ه من هرگز فرمان نـدادم کـه او  تو آگاه و شاهد باش ک! خدایا

بندگانت ستم کند و بى درنگ قطعه پوستى در آورد و بعد از نام خدا و آیـه اى  
  :از قرآن نوشت

تا کسى را بفرسـتم  ، دست و بالت را جمع کن، آنگاه که نامه ام را خواندى... 
اى معاویـه سـوگند بـه    ، آنگاه نامـه را بـه مـن داد   ... آنها را از تو تحویل بگیرد

خداوند که نه آن نامه را بست و نه مهر کرد نامه را به آن ماءمور ستمکار دادم و 
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معاویه پس از شـنیدن ایـن مـاجرا نـاگزیر     ... او معزول گردید و از نزد ما رفت
  )711(. فرمان داد سوده هر چه مى خواهد براى او بنویسد و نظر او را تاءمین کند

  !!!تحمل عدالت -596
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شاعر نامى عراق و از اهل یمن و از مردان سرشناس کوفه است کـه  ، نجاشى
بود وى در روز اول ماه مبارك رمضـان بـه     در جنگ صفین از یاران على

تحریک دوستش ابوسمال اسدى به خـوردن کبـاب و نوشـیدن شـراب سـرگرم      
ر حال مستى عربده کشیدند و سر و صداى آنها همسایگان به طورى که د. شدند

شکایت کرد   ینمؤمنرا سخت ناراحت کرد تا اینکه یکى از شیعیان به امیرال
ابوسمال گریخت و در میان خانه هاى . و به امر آن حضرت آنها را حضار کردند

ور آن قبیله اسدى پنهان گشت ولى نجاشـى دسـتگیر شـد و شـبانگاه بـه دسـت      
حضرت زندانى گردید و فردا صبح در برابـر مسـلمانان و پـس از اثبـات جـرم      

سپس بیست تازیانه دیگر به . برهنه اش کردند و هشتاد تازیانه بر بدنش نواختند
 :نجاشـى گفـت  . خاطر اینکه حرمت ماه رمضان را شکسته بود بـر آن افزودنـد  

ـ       علـى  ؟راى چـه هشتاد تازیانه براى میگسارى بود بیسـت ضـربه دیگـر ب
به خاطر اینکه این عمل زشت را در ماه مبارك رمضان رمضان مرتکـب  : فرمود

فامیل و قبیله نجاشى که همه یمنى و از . شدى و احترام ماه خدا را نگاه نداشتى
بودند از این پیش آمد سخت ناراحت گشـته و در پیـروى و     دوستان على

یکى از آنها به نام طـارق بـن   . چار سستى و تردید شدندتبعیت از آن حضرت د
عبداهللا به آن حضرت عرض کرد ما مردم یمن از دوستان و مخلصـان بـا سـابقه    
شما هستیم و انتظار نداشتیم ما را با آنها که با شما دشمنى مى کنند به یک چشم 

ن دوست و نگاه کنى و امروز سابقه دوستى ما را نادیده بگیرى و در مالء عام بی
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این مرد نامى ما را شالق بزنى تا نـزد دوسـت و دشـمن خـوار     ، دشمن نجاشى
  ؟شویم

اجراى عـدالت و دسـتور الهـى بـراى گناهکـاران      : فرمود  ینمؤمنامیرال
آیا جز این است که نجاشى بـر معصـیت خـدا     ؟مگر من چه کردم. سنگین است

طـارق بـن    ؟و حـد جـارى کـردم   جراءت کرده و من به دستور خداوند درباره ا
بیرون رفت و در راه مالک اشتر را دیـد مالـک کـه بـر       عبداهللا از نزد على

 اى طارق تـو بـا علـى    :شنیده بود با ناراحتى گفت  خورد طارق را با على
. آرى :طـارق گفـت  ) او عزت صدورنا و شتت امورنـا ( ؟چنین سخن گفتى 

دلهـاى مـا   ( اما به خدا قسم آنچنان نیست که تو گفتى :جواب او گفت مالک در
بلکه سینه هاى ما گشاده و گوشهاى مـا بـه   ) اندوهناك و امور ما پراکنده گشت

طـارق  . است و امور ما هم جامع و هیچ تفرقـه وجـود نـدارد     فرمان على
  . ناراحت شد و رفت

اتفاق طـارق بـه خـاطر اجـراى حـق و      نجاشى به : ابن ابى الحدید مى گوید
از کوفه شبانه فرار نمودند و در شام به معاویه پیوستند و چون   عدالت على

 معاویه نگاهى به طارق کرد و با کلمات توهین آمیزى بـه علـى  ، به شام رسیدند
دشـنام    و در میان جمعى از یارانش و مردم شام به علـى ، ناسزا گفت 
طارق تحمل نکرد و بپاخاست و در حالى که به شمشیر خود تکیه داده بـود  . داد
اى معاویه فخر مکن ... ما در خدمت رهبر و امام پرهیزکار و عادلى بودیم :گفت

بلکه ما تحمـل  ( را رها کردیم  و شاد مباش که ما به سوى تو آمدیم و على
  )712(. )ماو را نتوانستیم بکنی) عدالت

  شریح قاضى غاصب -597
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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تو بر : قاضى کوفه مى فرماید )713(خطاب به شریح   ینمؤمنحضرت امیرال
کسـى بـر آن   ، مقام و منصبى قرار گرفته اى که جز نبى یا وصى نبى و یا شـقى 

  )714(. قرار نمى گیرد
سـال   60 - 50بود او کسى بـود کـه حـدود     شریح بر مسند قضاوت نشسته
و معاویه عهـده دار    عثمان و حضرت امیر، منصب قضاوت را در عهد عمر

 در واقعه عاشورا از طرفدار ابن زیاد شد و مردم را به قایم علیه امام حسین. بود
ـ   بـر    ىفرا خواند البته او بواسطه تقرب به دستگاه معاویه در زمان عل

در   حضـرت امیـر  . فعالیت مى کرد  خالف حکومت اسالمى امام على
دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند رجاله ها و جاهالن نگذاشـتند  
و تحت عنوان اینکه شیخین او را نصب کرده اند و شما بـر خـالف آنـان عمـل     

ن حضـرت تحمیـل کردنـد منتهـا حضـرت نمـى       نکنید او را بر حکومت عدل آ
  . گذاشتند بر خالف قانون الهى دادرسى کند

  کالمى از قانون وراثت -598
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و   هجرى در بصره بین سـپاه امـام علـى    36در جنگ جمل که در سال 
نقطه از جبهـه بـه فرزنـدش     در یک  على، عایشه و طلحه و زبیر واقع شد

از آنجـا کـه لشـکر     ؛اى پسر حمله کن: محمد حنفیه که علمدار لشگر بود فرمود
بصره در برابر محمد حنفیه تیراندازى مى کردند محمـد حنفیـه منتظـر مانـد تـا      

خود را به   تیراندازى دشمن تمام شود بعد حمله کند بار دیگر حضرت على
او ، احمل بین االسنۀ از ضربات دشمن متـرس و حملـه کـن    :او رساند و فرمود

از ضـعف فرزنـدش     على، حمله کرد ولى بر بین تیرهاى دشمن توقف نمود
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سخت آزرده شد و نزدیک او آمـد و بـا قبضـه شمشـیر بـه دوش وى کوبیـد و       
  . فضربه بقائم سیفه و قال ادر کک عرق من امک: فرمود

از مادرت بسراغ تو آمده ) ارثى( رگى: و زد و فرمودبا راستاى شمشیرى به ا
  )715(. است

    پیوستن سرباز دشمن به سپاه على -599
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى آتش جنگ صفین شـعله ور شـد و   : عبدالرحمان بن ابى لیلى مى گوید
ت روزى یک نفر از سپاه دشمن با سپاه معاویه جنگ درگرف  بین سپاه على

شد فریاد زد آیـا    سوار بر اسب به میدان تاخت وقتى که نزدیک سپاه على
از  :گفـت  ؟گفتـیم آرى از او چـه مـى خـواهى     ؟اویس قرنى در میان شما است

اویس قرنى بهترین تابعین است آنگاه اسبش : شنیدم که فرمود رسول خدا 
  )716(پیوست   روانه کرد و به سپاه على  را به سوى سپاه على

  قبرش چون قدرش مخفى -600
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى از دفن بدن مطهر پدر بزرگوارشان برگشتند به منظـور    امام حسن
توسـط بنـى امیـه و      جلوگیرى از تخریب یا نبش قبر مطهر حضرت علـى 

سه تابوت تهیه کرد و بر یکى از آن تابوتها نماز خوانـد تـا بـه عنـوان     ، مروانیها
اینکه مى خواهند آنرا در خانه دفن کنند ببرند و یک تابوت را فرستاد در خانـه  
جعدة بن هبیره به عنوان اینکه مى خواهند آنجا دفن کنند و یـک تـابوتى را در   

گذاشتند به عنوان اینکه مى خواهند بدن مطهـر امـام را در مسـجد     داالن مسجد
دفن کنند و در روایتى دیگر دارد که سه تابوت دیگر هـم تـدارك کـرد و یـک     
تابوت را فرستاد بیت المقدس که مردم بگوینـد جنـازه امـام را بـرده انـد بیـت       
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اد مکـه  المقدس و یک تابوت دیگر را فرستاد مدینه و یک تابوت دیگر را فرست
 حضـرت سـجاد  . و به این شکل محل اصلى قبر مطهر پدر خود را مخفى نمـود 

پس از واقعه کربال چند مرتبه پنهان به زیارت آمد و به بعضـى از خـواص    
بعـد  ) صاحب دعاى مشـهور ابـوحمزه  ( مثل ابوحمزة ثمالى قبر امام را نشان داد

به نجف آمد و به اصحاب خاص خود نیز قبر  از مدینه چند مرتبه  امام باقر
که امام به صفوان چند درهم پـول    حضرت را نشان داد تا زمان امام صادق

داد تا با این پول چند سنگ روى قبر حضـرت بگـذارد صـفوان هـم سـنگهایى      
تدارك کرد و دور قبر را کمى مثل تل باال آورد تا اینکه روزى هـارون الرشـید   

ز بغداد رفته بود براى شکار به این صحرا رسید سگهاى شکارى خـود را  وقتى ا
هارون دید آهوان به تل خـاکى رسـیدند و آنجـا    ، به دنبال عده اى آهو رها کرد

سر به خاك سائیدند و سگهاى او برگشتند آهوان دوباره پـس از اینکـه از قبـر    
دوباره همان اتفـاق  دور شدند هارون دوباره سگها را به سمت آنها رها کرد ولى 

افتاد و حتى براى سومین بار نیز این کار تکرار شد شعیه و سنى این موضـوع را  
هـارون  . مورخ مشهور ابن خلکان سنى نیز آنـرا نقـل کـرده اسـت    ، نقل مى کند

هارون پرسـید در ایـن محـدود اگـر آبـادى      ، تعجب کرد که اینجا چه خبر است
لشـکریان هـارون گشـتند و    . ضـر کنیـد  هست پیدا کنید و پیرمردى از آن را حا
پـدرم مـى   ، من با پدرم اینجا مى آمـدیم  :پیرمردى را پیدا کردند و پیرمرد گفت

 ین علـى مؤمناینجا مى آمدم اینجا قبر امیرال  که من همراه امام صادق :گفت
ى هارون وضو گرفت و نماز خواند بعد هم صندوقى تهیه کرد و اتـاق . است 

هجرى که مرحوم عضدالدوله دیلمى  300بر روى آن قبر شریف بنا کرد تا سال 
  )717(. خودش را به نجف رساند و ساختمان مجللى را در آنجا بنا کرد
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  على و شکر کتیبه -601
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در جنگ صفین معاویه لشکرى بیست و پنج هزار نفرى را تدارك دیـد و در  
با ، وع خود در تمام جوانب این مجموعه بیست و پنج هزار نفرى را مجهز نمودن

آنهـا را  ، تدارك وسائل و اسلحه و از حیث زره و کاله خود و کاملترین تمرینات
آماده نمود تمامى این لشکر از فرق سر تـا پـا     جهت نبرد با سپاه امام على

شکلى که هیچ جائى جهت نفـوذ تیـر یـا     به، غیر از دو چشم آنها غرق آهن بود
 شمشیر در آن نباشد و تمامى آنها را سوار بر اسب کرد تا روحیـه لشـکر علـى   

را با هیبت این لشگر در ابتداى نبرد تضعیف نماید این لشگر را کتیبه نامید  
 وقتـى ایـن وضـعیت را دیدنـد      لشکریان حضرت امیر. و راهى میدان کرد

جراءت مقابله با آنرا در خود ندیدند چون وضع جبهه مقابل را مى دیدند چگونه 
از صـف لشـکریان خـود      علـى ، است نه جاى شمشیر زدن بود نه راه نفوذ

بیرون آمد و لشکر خود را به تذکراتى هشدار داد و آنها را بـراى نبـرد تشـجیع    
ین لشکر کتیبه معاویه را در هم خـواهم  به شما بگویم ا: نمود آنگاه به آنها فرمود

آنگاه حضـرت ذوالفقـار را در   . کوبید کسى حق ندارد از جاى خود تکان خورد
دست گرفت و حمله کرد حضرت آنچنان جنگید که تمامى لشـگر پـا بـه فـرار     

به تعقیب آنها پرداخت فراریان آنها خود را به خیمه معاویـه    على. گذاشتند
را درهـم    عاویه که منتظر بود این لشگر برود و همه لشـکر علـى  رساندند م

معاویـه  . بکوبد و بیاید؛ دید همه شکست خورده با کشته هاى فراوان برگشته اند
چند برابـر    مگر لشکر على ؟اى واى بر شما کى شما را اینطور کرده :گفت

را ندیدیم ولى ما هـر وقـت     لىمعاویه ما که لشکر ع: شما بود؟ همه گفتند
. پشت سرماست و با ذوالفقار حمله مى کنـد   نگاه مى کردیم مى دیدم على
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کشته شـده و هـر کـه      همین قدر بدان که هر که کشته شده به شمشیر على
اسـت او    به تیر على، هر که تیر خورده، است  نیزه خورده به نیزه على

که تیر ندارد گفتند و اهللا ما نمى دانیم چه شده ولى مـى دیـدیم     على :گفت
گاهى با تیر حمله مى کرد گاهى با نیزه و گاهى با شمشیر و گاهى   که على

  )718(. هم از پشت سر

  توجیه در جنگ جمل -602
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 

در جریان جنگ جمل بعضى به بهانه اینکه این جنگ یک نوع برادر کشـى و  
مسلمان کشى است از دفاع مى کشیدند و بعضى از مقدس نماهـاى چنـد آتشـه    

را از اینکه با آشوبگران جمل مى جنگد   حضرت على، صریحا امام بر حق
یکـى  ، آشکارا سپاه جمل را لعنت کرد  امام على. مورد انتقاد قرار مى دادند
  !ین آنها را از لعن خود استثناء کنمؤمن :گفت  از مقدس مآبها به على

؛ واى بر )719( مؤمنویلک ما کان فیهم : قاطعانه به او فرمود  حضرت على
  . نیست مؤمنتو کسى در میان آنها 

و حربه مسلمان کشى جـایز نیسـت از    و در جنگ صفین نیز بعضى با توجیه
  . دست کشیدند  یارى على

    توجیه گر؛ مکار و پاسخ امام على -603
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و سپاه معاویه در گرفـت    در جریان جنگ صفین که بین سپاه امام على
جزء سـپاه   و هجده ماه طول کشید عمار یاسر صحابى بزرگ رسول خدا 

بـه عمـار    مسلمانان همه مى دانستند که پیامبر . بود  ان علىمؤمنامیر
  . مى کشند گروه ستمگر و متجاوز تو را ؛تقتلک الفئۀ الباغیۀ: فرمود
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عمار در جنگ صفین به شهادت رسید و بـراى آنـان کـه در شـک و تردیـد      
بودند ثابت شد که معاویه و پیروانش جمعیت سـتمگر و یـاغى را تشـکیل مـى     

معاویـه بـه غلـط انـدازى و توجیـه گـرى       ، دهند زیرا آنها عمار یاسر را کشتند
او   شته است زیـرا علـى  عمار یاسر را ک  پرداخت و اعالم کرد که على

را به میدان جنگ فرستاده و سبب کشتن او شده است و بـا ایـن توجیـه گـرى     
از این توطئه با خبر شد در   گروهى را فریب داد و اغفال کرد وقتى که على

اگر سخن معاویه درست باشـد پـس حضـرت    : پاسخ به این غلط اندازى فرمود
او را بـه میـدان    کشته است زیرا رسول خـدا    حمزه را رسول خدا

 :را بـه معاویـه گفـت     عبداهللا پسر عمر و عاص همین پاسخ علـى . فرستاد
فرزند احمق خود را  :معاویه به قدرى خشمگین گردید که به عمر و عاص گفت

  )720(. از این مجلس بیرون کن

    نامه معاویه به على -604
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پس از بـروز جنـگ     معاویۀ بن ابوسفیان در عصر خالفت حضرت على
صفین براى آن حضرت نامه اى نوشت که در ضمن آن نامه چهار مطلب زیرا را 

  :مطرح کرده بود
واگذار کن تا رهبرى آن را خودم بـه عهـده   اینکه سرزمین شام را به من  -1
  . بگیرم
موجـب خـونریزى زیـاد و موجـب نـابودى عـرب       ) صفین( ادامه جنگ -2

  . آن را متوقف کن، خواهد شد
ما هر دو طرف در مورد جنگ برابر هستیم و هر دو طـرف مسـلمانند و    -3

  . شخصیتهاى اسالمى در هر دو سو وجود دارند
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هسـتیم و بـر   ) جد سـوم پیـامبر   ( عبد منافما هر دو از فرزندان  -4
بنابراین هنوز جاى آن هست که از گذشته پشیمان شویم . یکدیگر برترى نداریم

تـک تـک   ، در پاسـخ بـه معاویـه     امام على. و آینده خود را اصالح نماییم
  :موارد سخن او را جواب داد و آن این بود که فرمود

آگاه باش من چیـزى را  ، اینکه خواسته اى سرزمین شام را به تو واگذارم -1
حکومـت الهـى امـروز و    ( که دیروز از تو منع کردم امروز به تو نخواهم بخشـید 

  . )دیروز ندارد
بـدان کـه اگـر آن    ، اینکه نوشته اى جنگ موجب نابودى عرب مى شود -2

شت مى باشد و اگر کس که در جنگ کشته شده طرفدار حق است جایگاهش به
  . طرفدار باطل است در آتش خواهد بود

اینکه ادعا کردى در جنگ و جنگـاوران مـن و تـو جایگـاهى مسـاوى       -3
چنین نیست زیرا تو در شک به درجه من در یقین نرسیده اى و اهل شام ، داریم

  . حریصتر از اهل عراق به آخرت نیستند
آرى چنین اسـت  ، عبد مناف هستیماما اینکه گفته اى ما همه از فرزندان  -4

ولى امیه جد تو مانند برادرش هاشم جد مـن نیسـت و حـرب جـد تـو ماننـد       
عبدالمطلب جد من نیست و ابوسفیان پدر تو مانند ابوطالب پـدر مـن نیسـت و    

کـه آزاد شـده رسـول خـدا     ) کفـار در فـتح مکـه   ( هرگز مهاجران مانند اسیران
فرزندان صحیح النسب همانند منسوب به پـدر نیسـتند و حـق    و ، هستند 

وانگهى افتخار و ... همانند مفسد نخواهد بود مؤمنپرست همانند باطل پرست و 
برترى مقام نبوت در اختیار ماست که با آن عزیزان را ذلیل و ذلیالن را ارجمنـد  

  )721(... ساختیم
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  و یتیمان  على -605
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

روزى مقدارى عسـل بـه بیـت المـال آوردنـد      : حبیب بن ابى ثابت مى گوید
دستور داد یتیمان را حاضر کردند موقعى کـه عسـل را بـین      حضرت على

بعضـى  . خود شخصا به دهان یتیمان عسل مى گذارد: نیازمندان تقسیم مى فرمود
امام پـدر یتیمـان   : حضرت فرمود ؟راى چیستان این عمل بمؤمناى امیر: گفتند
عطوفت ، عسل به دهان یتیم مى گذارم و به جاى پدران از دست رفته آنها. است

  )722(. پدرى مى کنم
را از ، وقتى این گونه عواطف امام گونه  نقل شده پیر مردان عصر على( 

نیز بچه یتیمـى  اى کاش ما : آن حضرت مشاهده مى کردند به حسرت مى گفتند
  . )بودیم تا حضرت با دستان مبارك خود عسل در دهان ما نیز مى گذاشت

  :از ناکثین و قاسطین و مارقین مى گوید  پیامبر -606
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى : بـه مـن فرمـود    روزى رسول خـدا  : مى فرماید  ینمؤمنامیرال
گمراهـان و خـارج شـدگان از دیـن جنـگ      ، به زودى با عهد شکنان  على

کیاننـد؟  ) پیمـان شـکنان  ( نـاکثین  عرض کردم یا رسـول اهللا  . خواهى کرد
که در حجاز با تو بیعـت مـى کننـد و در عـراق     ) عایشه( طلحه و زبیر و: فرمود

زیرا در قتـال و  . شکنند و هر گاه این کار را کردند با آن ها جنگ کنپیمان مى 
 عـرض کـردم یـا رسـول اهللا     . جهاد با آنها پاکیزگى براى اهل زمین است

آنها که از دین  :عرض کردم، معاویه و یارانش: کیانند؟ فرمود) گمراهان( قاسطین
و آنهـا  ) پسـتاندار ()723(یاران ذى الثدیـه  : رمودکیایند؟ ف) مارقین( بیرون مى روند

هستند که از دین بیرون مى روند همانطور که تیر از کمان خارج مى شـود پـس   
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آنها را بکش چون در کشتار آنان گشایش و فـرج بـراى اهـل زمـین و عـذابى      
 یا علـى ... براى تو در قیامت در نزد خداست) ثوابى( فورى بر آنها و ذخیره اى

تو پیمان مرا رعایت کرده و بر طریقه من کارزار مى کنى و امت من بـا تـو    
  )724(. مخالفت خواهند کرد

  خبر از شهادت میثم -607
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از آن باخبر بوده و آن را   میثم تمار پیش از شهادت خود به توسط على
چه خـواهى کـرد    :به میثم تمار گفت  امام. شنیده بود  از موالیش على

از تـو بخواهـد کـه از مـن      -عبیداهللا زیاد  -آن روزى که فرزند ناپاك بنى امیه 
، نه به خدا سوگند هرگز چنین نخـواهم کـرد   :میثم گفت ؟تبرى و بیزارى بجویى

 :میـثم گفـت  . تو را مـى کشـند  در غیر اینصورت به دارت آویخته و : امام فرمود
بـه او    علـى . صبر و بردبارى خواهم کرد ایـن در راه خـدا چیـزى نیسـت    

اى میـثم ایـن   ... اى میثم تو بعدها با این درخت ماجراها خواهى داشـت : فرمود
درخت خرما را به چهار قسمت تقسیم مى کنند و تو را از قسمت چهارم آن بـه  

 رو میثم خیلى وقتها پیش آن درخت مى آمد و در کنارش از این، دار مى آویزند
مرا براى تو آفریـده انـد و تـو     ؛مبارکت باد اى نخل :نماز مى خواند و مى گفت

براى من روییده اى و همواره به آن نخل نگاه مى کرد روزى که ابن زیاد حـاکم  
ـ  رد کوفه شد هنگام ورود به کوفه پرچمش به شاخه اى از آن درخت نخل گیر ک

و پاره شد ابن زیاد از این پیش آمد فال بد زد و دستور داد آن را بریدند آنگـاه  
نام  :میثم به فرزندش صالح گفت، نجارى آن را خرید و به چهار قسمت در آورد

نـام پـدرم را آن روز   : من و پدرم را بر چوب آن نخل حک کن صالح مى گوید
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ار آویخت پس از چند روز چوبه بر آن چوب نوشتم وقتى ابن زیاد پدرم را به د
  )725(. دار را دیدم همان قسمتى از آن نخل بود که نام پدرم را بر آن نوشته بودم

  و راهب  على -608
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با لشکرش به سوى صفین حرکت کرد در بین راه آب   ین علىمؤمنامیرال
به دسـتور  ! همه تشنه ماندند و هر چه جستجو کردند آبى نیافتند آنها تمام شد و

دیدنـد  ) عبادتگاهى( حضرت مقدارى از جاده خارج شدند و در وسط بیابان دیر
از اینجا تا نزدیکترین چاه آب دو فرسـخ   :از راهب طلب آب کردند راهب گفت

یـره  فاصله است و گاهى براى من آب مى آوردند و من آبـم را بـراى خـودم ج   
شـنیدید کـه   : حضـرت فرمـود  . بندى مى کنم و گرنه از شدت تشنگى مى میـرم 

آیا مى فرمائى که به آنجا که راهب مى گوید : کردند عرض: راهب چه مى گوید
پس حضـرت  . نیازى به پیمودن این مسیر طوالنى نیست: حضرت فرمود ؟برویم

ى دیر بـود نشـان   سر شتر خود را به سوى قبله گردانید و محلى را که در نزدیک
داد و فرمود آنجا را حفر کنند زمین را کندند و خاکها را کنـارى ریختنـد تـا بـه     

اینجا سـنگى اسـت کـه      یا على: عرض کردند، سنگ بسیار بزرگى رسیدند
زیرا ایـن سـنگ آب   : در آن اثر نمى کند حضرت فرمود) مثل کلنگ( وسائل ما

اصحاب جمـع شـدند و تـالش کردنـد امـام       است جدیت کنید تا آن را بردارید
که ناتوانى اصحاب خود   نتوانستند آن سنگ را حرکت بدهند حضرت على

را از گوشه سنگ بـه زیـر آن بـرد و بـا یـک       نزد آنها آمد و انگشتانش، را دید
آنگاه . حرکت آن را تکان داد و از جاى بر کند و به محلى بسیار دور پرتاب کرد

لشکریان آمدند و از آن آب که بسیار گوارا و سرد بـود  ، بسیارى پدیدار شدآب 
نوشیدند و به دستور حضرت مقـدار زیـادى آب بـراى خـود برداشـتند آنگـاه       
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حضرت آن سنگ را برداشت و سر جاى خود گذاشت و دستور داد خاك ها را 
آنگـاه  ، را دیدراهب در باالى دیر این منظره ، بر آن ریخته و اثر آن را محو کنند

. نـه : حضرت فرمود ؟رسید و عرض کرد آیا تو پیامبر خدا هستى  نزد على
من جانشین پیامبر : فرمود ؟نه پرسید تو کیستى: فرمود ؟پرسید آیا مالئکه هستى

دستت را بده تا با تو بیعت کنم و مسلمان شوم  :راهب گفت. هستم اسالم 
 دستش را داد و او نیز با شـهادت بـه توحیـد و نبـوت و امامـت علـى      حضرت 
حضرت از او پرسید چه چیـزى باعـث شـد کـه تـو اسـالم       . مسلمان شد 

این دیر اینجا بنا شد تا کسى که این سـنگ را    یا على: کرد عرض ؟بیاورى
هبهـاى زیـادى در   از جاى خود بر مى دارد شناخته شود قبل از مـن علمـا و را  

اینجا ساکن شدند تا تو را بشناسند ولى موفق نشدند و خدا این نعمت را به مـن  
مرحمت نمود زیرا ما در کتاب خود خوانده ایم و از علماء خود نیز شـنیده ایـم   

خبر  و یا جانشین پیامبر  که از محل این سنگ هیچ کس جز پیامبر 
ندارد و تا او نیاید محل او آشکار نمى شود و کسى قدرت کندن آن را ندارد جز 

حضـرت  . همان نبى یا وصى او و چون من این را در شما دیدم مسـلمان شـدم  
وقتى این سخن را شنید آنقدر گریه کرد که صورت و ریش او از اشک چشمش 

راهب یکبار دیگر ، ى گویدبشنوید این برادر مسلمان شما چه م: تر شد و فرمود
 جریان را گفت و همه اصحاب شکر خدا را بجـاى آوردنـد کـه از یـاران علـى     

سپس لشکر حرکت کرد و راهب هم با آنها همراه شد و در جنـگ  ، هستند 
با اهل شام آن راهب کشته شد و حضرت بر او نمـاز خوانـد و او را بـه خـاك     

  )726(. کردسپرد و بسیار براى او استغفار 

  دنیا براى اهل تقوا -609
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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  ینمـؤمن ما در بصـره بـه همـراه امیرال   : جابربن عبداهللا انصارى مى گوید
بودیم چون آن حضرت از جنگ با مخالفان خود آسوده شد در پایان شبى به ما 

  یا علـى  :کنید؟ عرض کردمدر چه چیزى گفتگو مى : سرکشى کرد و فرمود
اى جابر دنیا را براى چه نکوهش مى کنیـد؟  : در نگوهش از دنیا حضرت فرمود

اما بعد؛ چه چیـزى در نهـاد   : خداوند را کرد و فرمود آنگاه حمد الهى و ستایش
دنیا براى کسى که آنـرا دسـت بفهمـد    .. مردم است که دنیا را نکوهش مى کنند؟

  . ت و مسکن تندرستى و محل ثروتخانه راستى اس
مسجد پیغمران خداست و فرودگاه وحى حضرت حق است و نمازگاه فرشته 

  . هایش
اى جابر کیست که دنیا را نکوهش کند؟ با اینکه به فرزنـدان خـود اعـالم    ... 

... کرده و فریاد کشیده که رفتنى است و خود را به نـابودى وصـف کـرده اسـت    
! است اى جابر بس... یمانى آنرا به باد مذمت مى گیرندهنگام پش، مردمى بد کار

اى خـاك  ) اشاره به قبور( :تا بر گورستان رسیدیم و فرمود، با من بیا با او رفتن
امام خانه ها شما را مسکن سـاختند و میراثهـا را قسـمت    ، اى آوارگان، نشینان

ا چـه خبـر   شم، اینست خبرى که ما داریم! کردند و همسرهایتان به شوهر رفتند
سوگند به آنکه آسـمان  : دارید؟ سپس لختى دم بست و باز سر برداشت و فرمود

را برداشت تا بلندى گرفت و زمین را بگسترد تا پهناور شد اگر به این مردگـان  
. ما بهترین توشه بعـد از مـرگ را تقـوا یـافتیم    : اجازه سخن مى دادند مى گفتند

  )727(. اى جابر برگرد: سپس فرمود

  ... فاصله حق و باطل چقدر است -610
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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فرسـتاد تـا سـواالتى کـه       معاویه مرد ناشناسى را خدمت حضرت على
آن مرد چون به کوفـه  ، کند سئوالپادشاه روم از او پرسیده بود و از آن حضرت 

آنگـاه  . معاویه اسـت آمد با حضرت صحبت کرد و حضرت فهمید که او فرستاده 
خدازاده هند جگرخـوار را بکشـد کـه چـه انـدازه خـود و همراهـانش        : فرمود

و محمد را نزد مـن   حسن و حسین : بعد فرمود... گمراهند خدا او را بکشد
اى بـرادر شـامى ایـن دو     :بیاورید آنها آمدند آنگاه حضرت به مرد شامى گفـت 

هللا صلىفرزند رسول خدا  سلم وآله عليه ا هستند و این فرزند مـن اسـت از هـر     و
 یعنـى حسـن  ( از ایـن  :آن شـامى گفـت  . کدام مى خواهى مسائل خود را بپرس

  :کرد سئوالمى کنم و  سئوال 
  ؟میان حق و باطل چقدر فاصله است -1
  ؟میان آسمان و زمین چقدر فاصله است -2
بى نـورى کـه در مـاه     این لکه ؟میان مشرق و مغرب چقدر فاصله است -3

  ؟است چیست
  ؟قوس و قزح چیست -4
  ؟کهکشان چیست -5
  ؟نخستین آبى که بر روى زمین جارى شد کدام است -6
  ؟نخستین چیزى که روى زمین به جنبش در آمد چیست -7
  ؟ان و مشرکان بدان ماءوى دارند کدام استمؤمنآن چشمه که ارواح  -8
  ؟مؤ نث چیست -9

  ؟ر کدام از دیگرى سخت تر است چیستآن ده چیزى که ه -10
میان حق و باطل چهار ، اى برادر شامى: در پاسخ وى فرمود  امام حسن

انگشت فاصله است آنچه به چشم خود دیدى حق است و با گوش خود بیهـوده  
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و باطل بسیار مى شنوى و اما میان آسمان و زمین به اندازه دعا و آه ستمدیده و 
  ... فاصله استمد بصر 

خورشـید را هنگـام   ، میان مشرق و مغرب یک روز حرکت خورشـید اسـت  
و اما این کهکشـان همـان شـکافهاى آسـمان     ، طلوع و غروب ببین در مى یابى

است که محل نزول آب سیل آساى طوفان نوح بوده اند و اما قوس و قزح آنکه 
و امـان از غـرق    نباید قزح بگویى زیرا قزح شیطانست ولى آن قوس اهللا اسـت 

شدن است و اما لکه سیاه روى ماه بدرستى که نور ماه مانند نـور آفتـاب بـوده    
آیت شب را : فرمود )728(ولى خداوند آنرا محو و تاریک کرده چنانچه در قرآنش 

محو کردیم و آیت روز را روشن ساختیم و اما نخستین چیـزى کـه روى زمـین    
و اول چیزى که روى زمین جنبید ) متیعنى وادى ظل( روان شد وادى دلس بود

  . درخت خرما بود
ان در آن جمع هسـتند چشـمه اى اسـت بنـام     مؤمنو اما چشمه اى که ارواح 

سلمى و اما آن چشمه ایکه ارواح کفار در آن جمع اند چشمه ایست بنام برهوت 
لذا باید تـا هنگـام   ، یا مرد، و اما مونث آن آدمى است که معلوم نیست زن است

در انتظار ماند اگر زن است پستان برآورد و اگر مـرد باشـد ریـش در    ، غ اوبلو
آن است که خداوند سـنگ را  ، اما آن ده چیزیکه از یکدیگر سخت ترند.... آورد

، و سخت تر از آهن آتش است، سخت تر آفرید و سخت تر از سنگ آهن است
از ابر باد  و سخت تر، و سخت تر از آب ابر است، و سخت تر از آتش آب است

و ، ملک المـوت اسـت  ، است و سخت تر از باد ملک است و سخت تر از ملک
  )729(سخت تر از او مرگ است و سخت تر از او فرمان خداوند است 

  باید بسیج عمومى نمود -611
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  



512 

 

معاویه به شـهر  بود سپاه متجاوز   عصر حکومت و خالفت حضرت على
 خبر ایـن حادثـه بـه علـى    ، انبار حمله کرد و به غارت و چپاول گرى پرداختند

) منزلگاهى نزدیک کوفه کـه میـدان رزم بـود   ( شخصا پیاده و نخلیه، رسید 
 مسلمان خـود را بـه حضـور علـى    ) اقدام کند، تا براى سرکوبى متجاوزان( آمد
ـ اى امیر: کردنـد  رساندند و عـرض   مـا عهـده دار سـرکوبى    ،   انمؤمن

مـا  : به آنها فرمود  امام على. شما بجاى خود بروید، متجاوزان خواهیم شد
شما قادر نیستید که از عهده مشـکالت  ... تکفونن انفسکم فکیفت تکفوننى غیرکم

فع مـى نماییـد؟ اگـر    بنابراین چگونه مشکل دیگران را از من د، خودتان برآیید
من امروز از ستم ملت ، شکایت داشتند، از ستم فرمانروایان خود، ملت هاى قبل

گویى من پیرو و فرمانبر هستم و آنها رهبر و فرمـانروا مـى   ، خودم شکایت دارم
  ... باشند

ناراحتى خود را نسبت به سستى و سـهل انگـارى     در این میان که على
آمدند و یکى از آنها   دو نفر از اصحابش به حضور على، تاعالم داش، ملت

  ، من جز اختیار خود و برادرم را ندار: عرض کرد
  . فرمان بده تا آن را اجرا کنیم

شما در برابر آنچـه مـن   ( :این تقعان مما ارید: در پاسخ فرمود  امام على
  )730() مى خواهم چه کارى مى توانید انجام دهید؟

باید بسیج عمومى نمود و بـا  ، کارى ساخته نیست، با یک نفر و دو نفر :یعنى
  . سپاه مجهز و بسیار براى سرکوبى متجاوزان حرکت کرد

  حمل سخن اهل بیت  ؛تحمل -612
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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روزى در  :گفـت صالح یکى از فرزندان میثم تمار نقل کرده اسـت کـه پـدرم    
نـزد مـن آمـد و بـا حـالتى        اصبغ بن نباته یکى از یاران علـى ، بازار بودم

سـخنى دشـوار و عجیـب      ینمـؤمن شگفت زده گفت اى واى میثم از امیرال
حدیث و سخن اهـل بیـت   : شنیدم که مى فرمود :گفت ؟گفتم چه شنیدى. شنیدم

ا جز فرشـته اى مقـرب یـا پیـامبر صـاحب      بسیار سنگین و دشوار است و آن ر
توان تحملش ، ى که خداوند دلش را براى ایمان آزموده استمؤمنرسالت یا بنده 

  . را ندارد و به درك عمق آن نمى رسد
رفـتم و از او نسـبت بـه      فورى برخاسته خـدمت علـى  : میثم مى گوید

: بسـمى کـرد و فرمـود   کالمى که از اصبغ شنیده بودم توضیح خواستم حضرت ت
آیا هر صاحب دانشى مى تواند هر علمى را حمل کن و بـار آن   !بنشین اى میثم

  !را بکشد؟
که مى خواهم در زمین جانشینى قـرار دهـم    :خداوند وقتى به فرشتگان گفت

خدایا آیا کسى را در آن قرار مى دهى که فسـاد کنـد و خـون    : فرشتگان گفتند
حضرت موسى و خضر و سوراخ کردن کشتى و بریزد؟ سپس حضرت به داستان 

در روز غدیر خم دست  پیامبر ما : آنگاه فرمود، گشتن آن غالم اشاره کرد
، موالى اوسـت   خدایا هر که را من موالیش بودم على: مرا گرفت و فرمود

را  م پیـامبر  ولى جز اندکى که خداوند نگاهشان داشت آیا دیگران این کال
به دوش کشیدند و فهمیده و عمل کردند؟ پس بشارت باد بر شـما کـه آنچـه از    

خداوند بـه شـما امتیـازى    ، حمل کردید و به آن متعهد ماندید گفته پیامبر 
فضیلت  پس بدون ترس و گناه. که به فرشتگان و رسوالن نداد) اى میثم( بخشید

  )731(. ما و کار بزرگ و شاءن واالى ما را براى مردم بازگو کنید
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پس از شهادت حضرت مسلم در کوفه توسط شخصى بنام عریـف و   ؛اما میثم
نفر از ماءموران مختار توسط ابن زیاد به زندان افتادنـد و بعـدها    100به همراه 

و در محلى میان نجـف   )732(مختار از زندان آزاد شد ولى میثم به دار آویخته شد 
  . است  اشرف و کوفه مدفن این یار با وفاى حضرت على

  سازمان شرطۀ الخمیس -613
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شرط و پیوند ناگسستنى برقرار   شرطۀ الخمیس افرادى بودند که با على
ر آمادگى کامل براى دفاع از حریم نمودند و با نظام خاصى تا سر حد شهادت د

به سر مى بردند و از این رو آنها را خمیس مى گفتنـد کـه بـه      مقدس على
  :پنج گروه تقسیم شده بودند

  . گروه پیش از جنگ -1
  . گروه مراقب قلب لشگر -2
  . گروه مراقب طرف راست لشگر -3
  . گروه مراقب طرف چپ لشگر -4
  . گروه ذخیره -5
تحت نظر آن حضرت پى ریزى شـد و    ن سازمان قبل از خالفت علىای

اعضاى مرکزى آن افرادى مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و جابربن عبداهللا 
به پنج هزار تا شش هـزار نفـر     بودند و در زمان خالفت على... انصارى و
  :ر توجه کنیداینک در این رابطه به داستان زی، رسیدند

اصبغ بن نباته از پارسایان وارسته بود سابقه بسیار نیکى در اسـالم داشـت و   
سن پیرى را مى گذراند و از افراد جدى و سرشناس   در عصر خالفت على

از او پرسـیدند چـرا شـما را شـرطۀ     . سازمان شرطۀ الخمیس به شمار مى آمـد 
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ـ ما در حضور امیر :او در پاسخ گفت! الخمیس گوید؟ متعهـد    ان علـى مؤمن
شدیم تا خود را در راه او فدا کنیم و آن حضرت فـتح و پیـروزى را بـراى مـا     

  . ضمانت کرد
 ؟در نزد شـما چگونـه اسـت     مقام على :به اصبغ گفتم: ابوالجاورد گوید

هاى مـا  ولى همین قـدر بـدان کـه شمشـیر     ؟نمى دانم منظور چیست: پاسخ داد
، اشاره کند که بـه قتـل برسـانید     هر کسى را که على، همواره همراه ماست

در مقابـل  ( مـن بـا شـما   : آنکس را خواهیم کشت و آن حضرت بـه مـا فرمـود   
طال و نقره را شرط نمى کنم و شرط و عهد شما جز کشته شـدن  ) جانبازى شما

اینگونه به عهـد و پیمـان خـود     افرادى، در میان بنى اسرائیل، در راه حق نیست
شما نیـز در  ، خداوند مقام پیامبرى قوم با قریه خودشان را به آنها داد، وفا کردند

  )733(. این پایه از ارزش هستید جز اینکه پیامبر نمى باشید

  میثم تمار صاحب سر امام -614
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بود که علم تفسیر قـرآن را    ن سر علىمیثم فرزند یحیى بود و از صاحبا
فرا گرفته بود و از معارفى که آن حضرت به او یاد داده بود کتابى   نزد على

به جاى میثم در مغازه خرمافروشى   یک بار امام على، هم تدوین کرده بود
، او خود در مغـاره مانـد   وى ایستاد و او را به دنبال کارى فرستاد و تا بازگشت

پـول را  : مراجعه کرد حضرت فرمود  یک مشترى بارى خرید خرما به على
  ... بگذار و خرما را بردار

 وقتى میثم برگشت و از این معامله با خبر شد دیـد کـه پولهـاى آن شـخص    
او هـم خرمـا را تلـخ    : فرمود  على. تقلبى است و به حضرت قضیه را گفت
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بود که مشترى خرمـا را آورد و    میثم در همین گفتگو با على، خواهد یافت
  )734(... این خرماها تلخ است :گفت

    میثم همراز شبانه على -615
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مرا با خود به صـحراى    میثم تمار نقل مى کند شبى از شبها موالیم على
بیرون کوفه برد تا این که به مسجد جعفى رسید آنگه رو به قبلـه کـرد و چهـار    

دستهایش را به دعا باز کـرد و  ، نماز و تسبیح، رکعت نماز خواند و پس از سالم
  :گفت

که  ؟در حالى که نافرمانى کرده ام و چگونه نخوانمت ؟خدایا چگونه بخوانمت
اخته ام و دلم خانه محبت توست دستى پر گناه و چشمى پـر امیـد بـه    تو را شن

  ... سویت آوردم
  !العفو! العفو :و سپس به سجده رفت و صورت بر خاك نهاده و صد بار گفت

برخاست و از آن سجده بیرون رفت من نیز در پى آن حضرت بـودم تـا بـه    
ـ   ه از ایـن خـط   صحرا رسیدیم آنگاه پیش پاى من خطى کشید و فرمود مبـادا ک

شبى تاریک بود پیش خـود  ، آنگاه مرا همان جا گذاشت و خود رفت ...!بگذرى
او دشمنان بسیارى دارد اگر مساءله اى پـیش   ؟موالیم را چرا تنها گذاشتم :گفتم

هر چند که بـر خـالف    ؟چه عذرى خواهم داشت آید پیش خدا و پیامبر 
دستور اوست ولى در پى او خواهم رفت تا ببینم چه مى شود رفتم و رفتم تـا او  
را بر سر چاهى یافتم که سر در داخل چاه کرده و دیدم با چاه سخن مـى گویـد   

مگـر بـه تـو    : فرمـود . عرض کردم میـثم  ؟حضور مرا حس کرد و پرسید کیستى
لـیکن از  ، چرا موالى مـن  :عرض کردم ؟ىدستور ندادم که از آن خط فراتر نیای

آن گـاه پرسـید از   ، دشمنان نسبت به شما و جانتان ترسیدم و دلم طاقت نیـاورد 
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گفتم نه موالى من و حضرت اشعارى را خطـاب   ؟آنچه گفتم چیزى هم شنیدى
  :به من به این مضمون خواند

کنـد   در سینه ام اسرارى است که هر گاه فراخناى سینه ام احساس تنگى مى
  )735(... زمین را با دست کنده و راز خویش را با زمین مى گویم

  و فــــــى الصــــــدر لبانــــــات

  اذا ضــــــاق لهــــــا صــــــدرى     

   
ــالکف  ــت االرض بــــــ   نکــــــ

ــرى        ــا ســــ ــدیت لهــــ   و ابــــ

   
    قدرت معنوى على -616

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بودم که عده اى نزد   من نزد حضرت على :حسن بن ذکوان فارس گفت

آن حضرت آمده و از زیادى بیش از اندازه اب فـرات بـه سـبب طغیـان بـه او      
شکایت کردند و گفتند که مزارع آنها از این زیادى آب آسیب دیـده اسـت و از   
حضرت خواستند تا دعا کند آب کمتر شود حضرت برخاست و به داخـل خانـه   

در حالى کـه  ، د تا اینکه بعد از لحظاتى حضرتاش رفت و همه مردم منتظر بودن
را در دست  را بر تن و عصاى پیامبر  لباس و عمامه و عباى پیامبر 

داشت خارج شد سوار بر اسب شده و حرکت کرد فرزندان او و مردم هـم او را  
افتادم آن حضرت کنار فرات ایستاد و همراهى مى کردند و من هم با آنها به راه 

از اسب پیاده شد سپس دو رکعت نماز مختصرى خواند آنکاه چـوبى بـه دسـت    
روى پل رفت و من هم بـه همـراه آنهـا رفـتم      گرفت و با حسن و حسین 

حضرت آن چوب را به آب زد و بالفاصله ، وبقیه مردم ایستاده و نظاره گر بودند
ایـا کـافى   : حضرت رو به مردم کرد و فرمود. ذراع پایین رفت آب به مقدار یک

حضرت با دیگر با چـوپ اشـاره بـه آب    .   ینمؤمننه یا امیرال: گفتند ؟است
 کرد و به اندازه یک ذراع دیگر آب کم شد تا اینکه یکبار دیگر بر اثر خـواهش 
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گفتنـد  ، کم شد مردممردم همین کار را تکرار کرد و وقتى آب به مقدار سه ذرع 
حضرت سوار مرکب شد و به منـزل  ) و این اندازه آب بى ضرر است( بس است

  )736(. خود بازگشت

  ایثار و جان بازى کمیل -617
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کمیـل  . روزى حجاج بن یوسف دستور دستگیرى کمیل بن زیاد را صادر کرد
حجاج دستور داد حقوق طایفه و . د و پنهان شداز آن دستور مطلع شد و فرار کر

من پیر شـده   :وقتى کمیل از آن دستور مطلع شد گفت. قبیله کمیل را قطع کردند
و عمرم رو به پایان است و شایسته نیست بخاطر من حقوق دیگران قطـع شـود   

حجـاج بـه او گفـت    . پس از مخفى گاه خود خارج شد و به نزد حجـاج رفـت  
از عمـر مـن    :کمیـل گفـت  . ا پیدا کرده و دستگیر مـى کـردم  تو ر :دوست داشتم

که حسابرسى ، چیزى باقى نمانده و هر گونه که مى خواهى درباره من حکم کن
نیز قبال به من خبـر داده کـه تـو      ین علىمؤمندر نزد خداوند است و امیرال

صاحب سـر  سپس حجاج دستور داد سر کمیل این یار با وفا و . قاتل من هستى
  )737(. را از بدنش جدا کردند  على

  برخورد با خاطى -618
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 دسـت سـخن چینـى را گرفـت و او را نـزد حضـرت علـى       ، روزى شخصى
اى مرد ما درباره آنچه که تو گفته اى : آورد حضرت پس از مالقات فرمود 

نسـبت بـه تـو    ) و آنچه گفته اى راسـت باشـد  ( ر راست باشدتحقیق مى کنیم اگ
اگـر  ) چرا که ستر عیب مـردم کـردى  ( بدبین خواهیم بود و ترا دشمن مى داریم

حـد خـواهیم   ( آنچه گفته بودى دروغ بود و حقیقت نداشت تو را تنبیه مى کنیم
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شـخص گناهکـار   . و اگر میخواهى تو را عفو کـنم و از گناهـان بگـذریم   ... )زد
  )738(. مرا ببخشید. راه سوم را انتخاب مى کنم  ینمؤمنیا امیرال: ض کردعر

  میهماندارى کریم -619
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بودند نـزد آن    ینمؤمنروزى پدر و پسرى که از دوستان و شیعیان امیرال
آنگاه آنهـا را بـاالى اتـاق    حضرت برخاست آنها را احترام کرد ، حضرت آمدند

، خود نشانید و خود جلوى آنها نشست بعد از مدتى دستور داد غـذا را آوردنـد  
طشت و آفتابه و دستمال به : سپس به قنبر فرمود. آنگاه با آنها غذا را میل فرمود

اتاق بیاور تا میهمانان دستشان را بشـویند وقتـى وسـایل آمـاده شـد حضـرت       
آن شخص به خاك افتاد و . فت تا بر دست آن مرد بریزدبرخاست و آفتابه را گر

چگونـه    ینمـؤمن یـا امیرال : اجازه آن کار را به حضرت نداد و عـرض کـرد  
بنشـین  : حضرت فرمود ؟خداوند مرا ببیند در حالى که تو بر دستم آب مى ریزى

فضـیلت و    یعنـى علـى  ( و دستت را بشوى که خداوند مى بیند کـه بـرادر  
ده  برترى بر تو ندارد و مى خواهد تو را خدمتگذارى کند تا در بهشـت پـاداش  

به حق بزرگ من کـه آن  ( تو را: آن مرد نشست و حضرت فرمود. برابرى بگیرد
قسم مى خورم که کامال دستت را بشویى و گمان کن که قنبر آب ) را شناخته اى

آب را   ین علـى مـؤمن آن شخص اطاعـت کـرد و امیرال  . بر دستت مى ریزد
آفتابه را بـه فرزنـدش محمـد      آنگاه على، ریخت تا او دستهایش را بشوید

پسرم اگر فرزند این مرد به تنهایى نزد من آمده بـود خـودم   : حنفیه داد و فرمود
آب بر دستش مى ریختم اما خداوند اجازه نداده که بین پدر و پسرى که در یک 

ند به تساوى برخورد شود لذا من بر دست پدر او آب ریخـتم و تـو   مجلس هست
بر دست پسر او؛ محمد برخاست و آب بر دسـت آن جـوان ریخـت تـا او نیـز      
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  کسـى کـه از رفتـار علـى    : فرمـود   امام حسـن ... دستهایش را بشوید
  )739(. پیروى کند شیعه واقعى اوست

    دادرسى على -620
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بـین آن مـردم   ، وارد کوفه شد مردم برگرد او جمع شـدند   وقتى على
جوانى بود از شیعیان آن حضرت که در جنگهاى آن حضرت نیز شرکت کـرده و  

صـبح روز بعـد   . روزى آن جوان بـا زنـى ازدواج کـرد   ، در رکاب او مى جنگید
سـپس بـه یکـى از    ، در مسجد نمـاز صـبح را بـه جـا آورد      حضرت على
به فالن محله مى روى در آنجا مسجدى مـى بینـى در کنـار آن    : اصحاب فرمود

مسجد خانه اى است که صداى مشاجره زن و مردى را مى شنوى آن زن و مرد 
 علـى . آن شـخص رفـت و آن دو نفـر را نـزد حضـرت آورد     . را نزد من بیـاور 

م عليه ال چرا از دیشب تا حال در مشـاجره و نـزاع هسـتید؟ جـوان     : فرمود الس
من این زن را به عقد خود در آوردم اما چون نـزد او    انمؤمناى امیر :گفت

رفتم حالت تنفرى در خود نسبت به او احساس کردم و نزدیک او نشـدم و اگـر   
ا به نزاع و مشاجره مشـغول  لذ. قدرت داشتم شبانه او را از خانه بیرون مى کردم

حضـرت بـه حاضـرین در آن مجلـس     . تا اینکه فرستاده شما نزد ما آمد، بودیم
شما از مجلـس خـارج   ، یعنى( بعضى از حرفها را نباید همه کس بشنوند: فرمود
همه برخاستند و مجلس را ترك کردند و فقط آن زن و مرد نزد حضـرت  ) شوید

 ؟آیا این جوان را مـى شناسـى  : به آن زن فرمود  حضرت على. باقى ماندند
اگر من حال و گذشته او را برایـت بگـویم و او را   : حضرت فرمود. نه :زن گفت

آیا تو فالنى دختر : حضرت فرمود. نه :زن گفت ؟بشناسى انکار حقیقت نمى کنى
آیا پسر عمویى نداشتى که : حضرت فرمود. آرى :زن گفت ؟فالن شخص نیستى
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آیـا پـدرت از ازدواج شـما    : فرمـود . آرى :گفـت . اشق یکدیگر بودیدهر دو ع
ممانعت نکرد و او را از همسایگى خود دور نکرد تا شـما بـا یکـدیگر تماسـى     

آیا به یاددارى کـه یـک شـب    : فرمود. همین طور است :نداشته باشید؟ زن گفت
براى قضاء حاجت خارج شدى و پسر عمویـت تـو را غـافلگیر کـرد و بـا تـو       

دیکى کرد و تو حامله شدى و جریان را از پـدرت پنهـان کـردى و تنهـا بـه      نز
و چون زمان وضع حمل تو فرا رسید مادرت تو را به بیرون  ؟مادرت خبر دادى

خانه برد و بچه ات را به دنیـا آوردى و او را در پارچـه اى پیچیـدى و پشـت     
دیوار گذاشتى و لحظاتى بعد سگى به آنجا آمد و تـو ترسـیدى کـه بچـه ات را     

سنگى برداشتى و به سوى سگ انداختى اما سنگ به سر بچـه خـورد و   ، بخورد
شکست و تو و مادر نزد او آمدید و مادرت سر او را با پارچه اى بست و  سرش

تو را به خـدا سـوگند   : حضرت فرمود. زن ساکت شد... بچه را گذاشتید و رفتید
  یا علـى  :مى دهم که حق را بگویى زن فرمایش امام را تاءکیید کرد و گفت

: حضـرت فرمـود  . نداشـت  غیر از من و مادرم هیچ کس از این جریـان اطـالع  
صـبح آن روز عـده اى   : حضرت بعد فرمود. خداوند مرا از آن واقعه با خبر کرد

آمده و آن بچه را برداشتند و او را بزرگ کردند و او را با خود به کوفه آوردند و 
  . تو را به عقد او در آوردند در حالى که او پسر تو بود

ن بده چون جوان سر خود را سرت را نشا: سپس حضرت به آن جوان فرمود
ایـن جـوان همـان    : حضرت فرمود. برهنه کرد اثر شکستگى در سر او دیده شد

پسر تو مى باشد و خدا او را از عمل حرام بازداشت برو و با فرزنـدت زنـدگى   
  )740(. کن که ازدواج بین شما وجود ندارد
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  نقش مهر امامت - 621
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رفـتم و نـزد     در لشکرگاه حضرت على: زنى بنام حبابه والبیه مى گوید
چه دلیلى بر امامت شما وجـود    یا على :آن حضرت رسیدیم و عرض کردم

  . دارد
: به سنگ کوچکى اشاره کـرد و فرمـود  ) پاسخى در حد فهم او داد( حضرت

برداشته و به آن حضـرت دادم و او  من نیز سنگ ریزه را ، آن ریگ را به من بده
 !مهر خود را بر آن سنگ گذاشت و آنچه در مهر بود روى سـنگ نقـش بسـت   

هر کس ادعاى امامت کرد و توانست چنین کارى بکند راست مـى  : آنگاه فرمود
بعـد از شـهادت   : گوید و امام واقعى است و باید از او اطاعت کنى او مى گویـد 

رسـیدم و دیـدم مـردم از او      ضـر امـام حسـن   بـه مح   حضرت علـى 
آنچه همراه دارى بـه  ، اى حبابه: تى مى کنند تا آن حضرت مرا دید فرمودسئواال
من آن سنگ ریزه را به او دادم و همان کار را که پدرش کرده بود انجام  !من بده

از شـهید  پـس  . داد و مهر خود را بر آن سنگ زد و من اثر آن را در سنگ دیدم
 و سلم به محضر امام حسـین  در مسجد رسول خدا   شدن امام حسن

آیا دلیل بر امامت مـن نیـز   : رسیدم او قبل از آنکه من صحبتى بکنم فرمود 
 ؛آن ریگ و سنگ را بده به مـن : حضرت فرمود. آرى :عرض کردم ؟مى خواهى

دادم و نقش مهر خود را بر آن سنگ زد و من دیـدم بعـد از    آنرا به آن حضرت
در حالى که یکصد و سیزده سال از عمرم مى گذشـت    شهادت امام حسین

رفتم و از پیرى و رنجورى و   و فرسوده و لرزان بودم نزد امام زین العابدین
ن حضرت با دست آ. عدم قدرت بر عبادت و رکوع و سجود خود شکایت کردم

آنچه را همـراه دارى بـه مـن    : سپس فرمود!... خود اشاره کرد و من جوان شدم
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من نیز سنگ خود را به او دادم آنگاه او مهر خود را بر آن زد و اثـر آن در   ؛بده
 و امـام صـادق    سنگ نقش بست و بعد از آن حضرت به محضر امام بـاقر 

رسیدم و اثر مهر همه را بر   و امام رضا  جعفر و امام موسى بن،  
  . آن سنگ دیدم

رسـید    بعد از آنگه حبابه به محضر امام رضـا : محمد بن هشام مى گوید
  )741(. ماه زندگى کرد و از دنیا رفت 

  شجاعت عبیداهللا بن عباس -622
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

بـه  ، که بـه دسـتور او  ، بسر بن ارطاة یکى از دژخیمان خون آشام معاویه بود
تا مـردم را از پیـروى   ، شهرها و روستاها رفت و به قتل و غارت مردم پرداخت

  و سرانجام على( باز دارد و بسوى معاویه متوجه سازد  حکومت على
) از دنیا رفـت ، دیوانه شد و با حال بسیار بد، رد و او در اواخر عمراو را نفرین ک

 در آن هنگـام یمـن در قلمـرو حکومـت علـى     ، با سپاه خود به یمن رفت، بسر
عبیـداهللا خـود را   ، در آنجا بـود   فرماندار على، بود عبیداهللا بن عباس 

منزل عبیداهللا شد و دو کـودك او را  بسر وارد . پنهان ساخت و از یمن بیرون آمد
پس از . سربرید که سخنان جانسوز مادر او در اشعارى در تاریخ ثبت شده است

روزى تصادفا عبیداهللا و بسر بن ارطاة نزد معاویـه    جریان صلح امام حسن
آیا تـو ایـن    :عبیداهللا بن عباس فرصت را غنیمت شمرد و به معاویه گفت، بودند
را دستور دادى فرزنـدان مـرا بکشـد؟ معاویـه     ) اشاره به بسر( عین و پستمرد ل
 !اى معاویـه  :بسر خشمگین شده و شمشیرش را بزمین کوبیـد و گفـت  . نه :گفت

من آنچه ، تو آن را به من دادى و دستور دادى مردم را بکشم، شمشیرت را بگیر



524 

 

شمشـیرت را  . تىتو مرد ضعیفى هس :معاویه گفت. را تو مى خواستى انجام دادم
  . جلو کسى انداختى که دیروز فرزندانش را کشته اى

اى معاویه تو خیال مى کنى که من بسـر را بـه جـاى یکـى از      :عبیداهللا گفت
مـن اگـر بخـواهم    ، او پست تر و حقیرتـر از ایـن اسـت   ، فرزندان خواهم کشت

بـه قتـل    یزید و عبیداهللا فرزنـدان تـو را  ، خونبهاى فرزندانم را بگیرم مى بایست
  )742(. رسانم

  در کربال  على -623
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با لشکریان خود از بیابان کربال عبـور مـى کـرد لحظـه اى       روزى على
بـه   :گفـت ، ایستاد و نگاهى به راست و چپ انداخت و در حالیکه گریه مى کرد

عـده اى  . و کشـته شـدن آنهـا مـى باشـد      خدا سوگند اینجا محل جنگ کـردن 
اینجا کربال : حضرت فرمود ؟اینجا چه جایى است  انمؤمناى امیر: پرسیدند

مى باشد و افرادى در اینجا کشته مى شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند 
شد این را بگفت و حرکت کرد و آن روز مردم معناى فرمـایش آن حضـرت را   

  )743(. نفهمیدند

  و جاسوس معاویه  على -624
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  شخصى را که متهم به جاسوسى براى معاویـه بـود نـزد حضـرت علـى     
آوردند نام او عیزار بود اما او پیوسته جاسوسى خود را انکار مى کرد و خود را 

سم مى خورى کـه جاسوسـى نکـرده    آیا ق: حضرت به او فرمود. تبرئه مى نمود
اگـر دروغ گفتـه باشـى خـدا     : حضرت فرمـود . آرى و سوگند خورد :گفت ؟اى



525 

 

چشمان تو را کور میکند و چون روز جمعه فرا رسید چشمان آن جاسوس نابینا 
  )744(. شده بود

    معاویه و پیشگویى على -625
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چگونـه   :معاویه به حکومت رسید روزى به اهل مجلس خود گفـت وقتى که 
آن ها گفتند مـا راهـى بـراى آن نمـى      ؟مى توانیم آینده خود را پیش بینى کنیم

به دست مى آورم زیـرا او هـر     من آن را از علم على :شناسیم معاویه گفت
و بـه آنهـا   پس سه نفر را احضار کـرد  . چه مى گوید راست است و باطل نیست

هر سه به کوفه بروید و یکى پس از دیگرى وارد شهر شهر شـوید و خبـر    :گفت
مرگ مرا به مردم برسانید ولى توجه داشته باشید که هر سه یک سخن بگویید و 
 در علت و روز مرگ و محل قبر من اختالف نداشته باشید و توجه کنید که على

وارد کوفه شد مـردم پرسـیدند از کجـا مـى     آنها رفتند اولى . چه مى گوید 
مردم ایـن خبـر را   ! معاویه مرد :گفت ؟چه خبر دارى: گفتند. از شام :گفت ؟آیى

دومى و سومى . رساندند ولى آن حضرت اعتنایى به این خبر نکرد  به على
را از آن   هم وارد شده و همان خبر را دادنـد و مـردم نیـز حضـرت علـى     
خبر صحیح : خبرها مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد آن حضرت آمدند گفتند

است زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شده اند این خبـر را بـدون هـیچ    
وقتى اصرار مردم بر صحت خبر   حضرت على. گونه اختالفى بیان کرده اند

اسن من با خون سرم سرخ شـود و  او نمرده و نمى میرد مگر مح: را شنید فرمود
بازى خواهد کرد سپس آن سه نفر این خبر را بـراى معاویـه   ، معاویه با حکومت

  )745(. بردند
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  گروههاى مردم -626
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
نزد من آمد و دست مرا گرفـت و مـرا بـا      على: کمیل بن زیاد مى گوید

چون به صحرا رسیدیم بر زمین نشست و من هم نشستم سـر  خود به صحرا برد 
آنچه بـه تـو مـى گـویم بخـاطر       !اى کمیل: بلند کرده و متوجه من شد و فرمود

دانشجویى که در راه رستگارى  -2. دانشمند الهى -1: مردم سه دسته اند، بسپار
نـد  افراد ناکس و پست که بدنبال هر آوازى مى رونـد و مان  -3. قدم بر مى دارد

  ... پشه هاى ریز از هر طرف که باد بوزد به آن سو مى روند
دانش از ثروت بهتر است چرا که دانش نگهبان تو است ولى ثروت  !اى کمیل

ثروت را هر چه خرج کنى کمتر گردد ولى دنش هر چه . را باید تو نگهبان باشى
مردگـانى  ، آنان که ثروتمندند و زنده !اى کمیل. بیشتر خرج شود افزوده تر شود

 آه کـه اینجـا  ... ولى دانشمندان تا پایان روزگار پاینده انـد ، هستند بصورت زنده
شـاگردانى کـه بتواننـد ایـن بـار را       کـاش . آکنده از دانش است) اشاره به سینه(

  )746(... بکشند بدست مى آوردم

    وصیتى از امام على -627
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى : در وصیتى به فرزند خـود محمـد حنفیـه فرمـود      ین علىمؤمنامیرال
که اگر این سه خصـلت را  ، از خودبینى و بد خلقى و کم صبرى دورى کن، پسر

داشته باشى هیچ رفیقى با تو مدارا و دوستى نخواهد کرد و همواره مـردم از تـو   
، کـن و بـر زحمـات خـود     کناره خواهند گرفت خود را به اظهار دوسـتى وادار 

و از دست دادن دین و آبروى خود درباره هر کس کـه  ... خویشتن را شکیبا ساز
  )747(. باشد بخل بورز که دین و دنیایت سالم تر خواهد بود
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    دستگیرى قاتل على -628
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او کـه از  ، باقیمانده هاى خوارج نهروان بـود از ، عبدالرحمن بن ملجم لعنۀ اهللا
طرح آن را به ، در مکه، طبق توطئه اى که با همدستان خود، کوفه فرار کرده بود

و سرانجام صبج شب نوزدهم ماه رمضـان  ، عهده گرفته بود مخفیانه به کوفه آمد
 کـه علـى  ( وارد سـاخت   چهلم هجرت ضربت خود را بر فرق مقدس على

ابن ملجم لعنۀ اهللا پـس  ) همان سال به شهادت رسید 21بسترى شد و شب  
یکى از مسلمانان که از قبیلـه همـدان بـود و    ، از ضربت زدن پا به فرار گذاشت

به او رسید سپس لبـاس ابـن ملجـم را کـه در     ، او را دنبال کرد، ابوذر نام داشت
زمـین زد و شمشـیرش را از   و آنگـاه او را بـه   ، بر سر او انداخت، دست داشت
  وقتى که چشم على. آورد  ان علىمؤمنو او را نزد امیر، دستش گرفت

سـوره   45این جملـه در آیـه   ( النفس بالنفس: فرمود، به ابن ملجم لعنۀ اهللا افتاد
سـپس  . )مائده آمده و منظور قصاص قتل است کـه قاتـل بایـد بـه قتـل برسـد      

و ، او را به قتل برسانید، همانگونه که او مرا کشت، من از دنیا رفتم اگر: فرمودند
ایـن  ( ابن ملجم لعنۀ اهللا. راءى خود را خواهم داد، سالم ماندم، اگر از این ضربت

من این شمشیر را به هزار دینار خریده ام و ، سوگند به خدا :گفت) خبیث ناپاك
این صورت اگر این شمشیر بـه مـن   در ، آنرا مسموم نموده ام، با هزار درهم زهر

  . نفرین بر آن باد) یعنى باعث قتل نشود( خیانت کند
دور کردند و از شدت ناراحتى نسبت به او   مردم او را از کنار بستر على

اى دشمن : گوشت بدن او را بریده بریده مى کردند و مى گفتند، با دندانهاى خود
و سلم را به عزا نشاندى  تو امت محمد  ؟ىاین چه کارى بود که کرد، خدا

  . تو بهترین انسان ها را کشتى
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سـپس مـردم بـه    . او را بزنـدان افکندنـد   :سخنى نمى گفـت ، او خاموش بود
مـا گـوش   : کردنـد  آمده و با احساسات پر شور عرض  انمؤمنحضور امیر

ابـن  ( همان را در مورد این دشمن خدا، دهىهر گونه فرمان ، بفرمان شما هستیم
  . چرا که او باعث هالکت امت و تباهى دین شده است، اجرا مى کنیم) ملجم

و اگـر از دنیـا   ، راءى خود را خواهم گفت، اگر زنده ماندم: فرمود  على
 نخسـت او را . رفتار مى شـود ، رفتم با او همانگونه رفتار کنید که با قاتل پیامبر

به امر امـام    پس از شهادت على. سپس بدنش را با آتش بسوزانید، بکشید
ام هیثم که از زنان قهرمان طایفه نخع بود پیکـر   او را کشتند و سپس  حسن

  )748(. کشید ناپاك او را به آتش

    اولین فتح به دست امام حسین -629
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

در   جنگ صفین از جنگ هاى بزرگى است که در زمان خالفـت علـى  
 در سـرزمین صـفین  ، با سپاه معاویـه   هجرى بین سپاه على 38تا  36سال 

 :نخستین کارى که معاویه انجام داد ایـن بـود کـه گفـت    . واقع شد) نواحى شام(
همان دسـتور  ، ببندید  روى سپاه علىآب را به ، چون عثمان را تشنه کشتند

انجام شد و سپاه معاویه مرکز آب را گرفتند این موضوع باعث شـد کـه آب بـه    
: مى نویسند. نرسید و تمام شد و تشنگى بر سپاهیان چیره گشت  سپاه على

تـا آب را   به سوى آن مرکز رفتند  از سوى على، چندین گردان سواره نظام
 33کـه    در این وقت امـام حسـین  . بگشایند ولى موفق نشدند و بازگشتند

سال داشت پدر را اندوهگین یافت و نزد پدر رفت و اجازه خواسـت کـه خـود    
اجازه داد آن بزرگوار همراه جمعـى    امام على. همراه جمعى به میدان برود

آنگـاه  ، ایوب که محافظین آن بودند روانه شـدند  از سواران به سوى قرارگاه ابو



529 

 

ناگزیر گریختند و ، که ابو ایوب و همراهانش، آنچنان عرصه را بر او تنگ کردند
و همراهانش افتاد و بعد آن حضرت نزد پدر   شریعه آب بدست امام حسین

 آمد و جریان را به عرض رساند و این نخستین فتحى بود کـه در جنـگ صـفین   
  )749(. انجام گرفت

  ... از پسرم انتظار نداشتم -630
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  امام حسـین   ین علىمؤمنیعنى سال دوم خالفت امیرال 37در سال 
، جوانان و دوسـتان خـود را    روزى امام حسین. جوانى سى و سه ساله بود

بود به پذیرائى دعوت کرد ولى در سفره حضرت جز چند قطعـه  که نوبت ایشان 
از این چند مشک عسل : به قنبر فرمود  امام حسین. نان چیزى قرار نداشت

قنبـر  . که به بیت المال رسیده ظرفى براى ما بیاور تا این مهمانى را برگـزار کـنم  
در   آورد علـى   اطاعت کرد و یک ظـرف عسـل بـراى امـام حسـین     

لذا از . سرکشى خود از بیت المال دریافت که مشک عسل ها دست خورده است
او را به حق عمـوى    به فرمان امام حسین: قنبر عرض کرد. کرد سئوالقنبر 

تا خشمش اندکى آرام گرفت و بعد به همـان ترتیبـى   ، خود جعفر طیار قسم داد
را بـازجویى کـرد و     ویى قرار داده بود امـام حسـین  که قنبر را مورد بازج

امـام  . آیا تو دستور داده اى که به مشک هاى عسـل قنبـر دسـت بزنـد    : فرمود
مگـر نمـى دانسـتى کـه ایـن       :امام، بله یا امیرالمومنین: عرض کرد  حسین

 ؛المـومنین بلى مى دانسـتم یـا امیر  : عرض کرد، عسلها براى عموم مسلمین است
ولى من خود یک فرد از افراد مسلمانانم و بقدر سهم خود آن هم براى پـذیرایى  

انـداخت و    نگاهى به امام حسـین   على. از مهمانانم از عسل برداشتم
از پسرم انتظار نداشتم پیش از آنکه مسلمانان به سهم خود برسند او سهم : فرمود
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اگر ندیده بودم بر این لبها ، بعد با لحنى خشم آلود اضافه کردخویش را بردارد و 
که دارى رسول خدا بوسه مى زد دستور مى داد لبهاى تـو را بـه چـوپ ببندنـد     

  . دستور داد عسل دیگرى بخرند و به بیت المال برگردانند  سپس امام على

  ساده زیستى -631
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در زمانى که حـاکم مسـلمین بـود وارد      حضرت على :ابن اعرابى گفت
لـیکن دیـن   . بازار شد و پیراهنى را به سه درهم خریدارى کرد و همانجا پوشید

، بلنـدى ایـن آسـتین را قطـع کـن     : آستین آن مقدارى بلند است به خیاط فرمود
اجازه دهیـد آن  : کرد خیاط مقدارى که بلند بود را جدا کرد و به حضرت عرض

این را فرمود؛ و  ؛نه: حضرت فرمود ؟را بدوزم و محل قطع شده را دوخت بگیرم
در حالى که محل بریدگى پیراهن ریشه ریشه بود حرکت کرد و رفت و با خـود  

دو لباس ضخیم   نقل کرده اند روزى دیگر على. همین ترا کافى است :گفت
یکى از ایـن دو لبـاس   ! اى قنبر: غالم خود قنبر فرمودو زبر خریدارى کرد و به 

را انتخاب کن قنبر یکى از آنها را انتخاب کرد و خـود آن حضـرت دیگـرى را    
. پوشید ولى چون آستین آن لباس بیش از اندازه بلند بود اضافه آن را قطع کـرد 

)750(  
  و فروش شمشیر  على -632

  رَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْ
به بازار رفت و شمشیر خود را در معرض فـروش    روزى حضرت على

به خدا قسم اگر پول یک لباس را داشتم ایـن شمشـیر را کـه    : قرار داد و فرمود
  )751(. زدوده است نمى فروختم بارها غم و اندوه را از چهره رسول خدا 
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  و بیت المال  على -633
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
که من در یکى از روستاهاى نزدیک  :پدرم برایم گفت :هارون بن عنتره گفت

رسیدم و دیدم که لباس کهنـه اى در    ینمؤمننجف بنام خورنق خدمت امیرال
المـال را در   خداوند بیت !انمؤمناى امیر :بر دارد و از سرما مى لرزد به او گفتم

به خدا قسم من از : آن حضرت فرمود ؟اختیار تو قرار داده و معامله اى مى کنى
نکرده ام و این لباسى را که بر تن مى بینى ) شخصى( اموال شما هیچ استفاده اى

  )752(. با خودم از مدینه آورده ام و غیر از این هم چیزى ندارم
خیـل  ، هوا سرد اسـت   یا على :من با صداى بلند گفتم: هارون مى گوید

راسـت   :حضرت تبسمى کـرد و گفـت  . هم سرد است این سرما انکارپذیر نیست
مـن سـرما را انکـار    ، مى کنم مى گویى هوا سرد است من سرما هوا را احساس

ولى هوا هر چه سرد باشد از صبر و شکیبایى من زیادتر نیسـت مـن   ... نمى کنم
  . ترى هم بردبار و شکیبا باشممى توانم بر سرماى بیش

  دستور حکومتى به فرمانداران -634
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در دستور کارى خود که بـه مالـک اشـتر داده      امام متقین حضرت على

واجعـل لـراس   : است او را در واگذارى مدیریتها به افراد چنین دستور مى دهند
اى  )753(اسا منهم ال یقهره کبیرها و ال یتشـتت علیـه کثیرهـا    کل امر من امورك ر

اقتصـادى خـود مـدیر و    ، سیاسـى ، براى هر کارى از کارهاى اجتمـاعى ، مالک
  :رئیسى را تعیین کن مدیرى که داراى این دو ویژگى باشد

زیـادى و تـراکم    -2. او را ناتوان و مغلوب نسازد، بزرگى و عظمت کار -1
  . و رنجورش ننماید او را پریشان، کار
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: به قثم بن عباس فرماندار مکه مـى فرمایـد    و در نامه اى دیگر که على
طبق یک سلسـله گزارشـات مطمـئن جمعـى از مـزدوران و فریـب خوردگـان        
حکومت معاویه براى تبلیغات سوء و ایجاد شکاف و درگیرى ما بین مسـلمانان  

  :باید به این تذکرات عمل کنىدر ایام حج به مکه اعزام شده اند تو 
و ال تکن عند النعماء بطرا و ال ... فاقم على ما فى یدیک قیام الحازم الصلیب

در مسـند مـدیریت و    -1: عند الباساء فشال؛ در برابر این توطئه ى خائنانه باید
مقـاومتى  ، سخت مقام و پایـدار باشـى  ، حکومت مکه که به تو واگذار شده است

  . درایت و لطافتمداوم همراه با 
در چنین شرایطى اسیر دست خوشیهاى فراوان نشوى که نتیجـه اى جـز    -2

  . غفلت و فراموشى و سرکشى و خود بزرگ بینى نخواهد داشت
به هنگام هجوم سختیها و ناگواریهـا دلباختـه و هراسـان مبـاش کـه در       -3

  . مدیریت خود با شکست و ناکامى روبرو خواهى شد

  انواع رفیق -635
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه پـا     ینمـؤمن مردى در بصـره در حضـور امیرال  : فرمود  امام باقر
درباره رفیقانى که به منزله بـرادر هسـتند؛     ینمؤمنیا امیرال :خواست و گفت

گونـه انـد یکـى    برادران دو : آنگاه حضرت فرمود. بفرمایید) راهنمایى( جمالتى
  . برادران مورد اعتماد و دیگر برادران ظاهر ساز

امام برادران مورد اعتماد به منزله دست و بال و خانواده و ثروت تـو هسـتند   
و امـا  ... اگر به برادرت اعتماد دارى به نفع او از کمک مالى و بدنى دریـغ مـدار  

شـد و حتمـا ایـن     برادران ظاهر ساز از لذت معاشرت با آنان بهره مند خـواهى 
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رشته را از آنان مبر و بیش از این هم از دور نشان توقع مدار و بهـر مقـدار کـه    
  )754(. آنان با تو خوشرو و شیرین زبان باشند تو نیز چنان باش

  !کسى که فرمانش را نمى برند آخر چه کند؟ -636
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
خبر رسید که ارتش معاویه بر شهر مـرزى انبـار     وقتى به حضرت على

حمله کرده اند و فرماندار آنجا را بنام حسان بن حسان به شهادت رسانده انـد و  
آنچه در شهر بوده به یغما برده اند وى خشمگین از کوفه بیـرون آمـد و آنچنـان    
آشفته و ناراحت بود که به خود توجه نداشت به گونه اى که لباسـش بـه زمـین    

حضرت شـتابان مـى   . شیده مى شد و مروان نیز در پى آن بزرگوار روان شدندک
رفت تا به محل نخیله که میدان بسیح و محل سان لشکر کوفه بود رسید در آنجا 

  . بر مکان مرتفعى از زمین ایستاد و این سخنرانى پرسوز و گداز را ایراد نمود
لـب گشـود و آنگـاه     ابتدا با ستایش پروردگار و درود بر پیامبر خـدا  

من در شب و روز در آشکار و نهان بارها نغمه فداکارى را در گوشهاى ... فرمود
هم اکنون بـار  ... سنگین شما نواختم و شما را به نبرد بى امام با آنان فرا خواندم

لختـه  دیگر آن را تکرار مى کنم شاید با این دم گرم من خون نیم مرده و سرد و 
وه که چه سست عنصر بودیـد و در پاسـخ   ... شده در شریانهایتان به جریان افتد
بار وظیفه خود را بر دوش یکدیگر نهادیـد و  ، دعوت من به بهانه هاى شرم آور

این مـرد  ... به امید هم نشستید و هر کدام انتظار پیشگام شدن دیگرى را کشیدید
است کـه  ) ر یمن فرمانده لشگر معاویهسفیان بن عوف از قبیله بنى عامر د( غامد

شهرى در کنار شرقى فـرات مقابـل هیـت کـه در     ( با سپاهیان خود به شهر انبار
قسم به آفریدگارى که جانم به اراده ... حمله کرده است) جانب غربى فرات است

و اختیار اوست گزارش تکان دهنده اى به من رسیده که یکى از سپاهیان ایشان 
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نان که یکى مسلمان و دیگرى زن غیر مسـلمانى کـه پناهنـده بـه     بر دو تن از ز
مسلمین بوده حمله ور شده و زیورهاى زنانه آنان را با کمال قساوت بـه تـاراج   
برده و آن دو زن براى نجات خود هر چه سوز دل را با قطرات اشـک آمیختنـد   

الى کـه  آنگاه آنها با غنـائم فـراوان برگشـتند در حـ    ، کسى به فریادشان نرسیده
آه که اگر مرد مسلمانى از شنیدن این مـاجراى  . کوچکترین زخمى بر نداشته اند

دلسوز از فرط خجلت در دم بمیرد و سر به خاك تیره فرو برد به نظر من نه تنها 
وقتى که در زمستان بـا  ... بر او سرزنش نیست بلکه چنین مرگى را سزاوار است

، اینک بوران سـرما اسـت  : شما بود گفتید آنها بجنگید با لحنى که نماینده سستى
گرمـاى  : به نبرد با ایشان برخیزیـد؛ پاسـخ دادیـد    ؛هنگامى که در تابستان گفتم

سپس بـا لحنـى   ... تابستان بیداد مى کند به ما مهلت بده تا فشار گرما کمتر شود
فکـر و  ( اى مـرد نمایـانى کـه اثـرى از مردانگـى در شـما      : پرخاشگرانه فرمود

یست با شما هستم شمائى که همچون پرده نشینان و عروسان تازه بـه  ن) روحتان
به خدا قسـم بـا سـرپیچى و    ، حجله رفته که براى هر چیزى منتظر کمک هستند

  . نافرمانیهایتان فکر و نقشه ام را تباه ساختید
سه بار این جمله را تکـرار  ، کسى که فرمانش را نمى برند چه مى تواند بکند

یا على علیه : ام مردى به همراه برادرش برخاست و عرض کرددر این هنگ، کرد
السالم من و این برادرم چنانچه که خداوند از قول موسى بازگو نمـوده رب انـى   

پروردگارا هر آینه من مالک نیستم مگر نفس خـود و   ؛ال املک اال نفسى و اخى
  )755(برادرم را 

ر چـه مجبـور باشـیم از    به خدا قسم هر چه فرمان دهى اجرا خواهیم کرد اگ
میان شعله هاى سوزان آتش چوب درخت غضا و بر روى خارهـاى جـانگزاى   

حضرت براى آنها دعاى خیر کرد و آنگـاه   ؛بگذریم )درخت پر تیغى است( قتاد
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به کجا خواهید رسید از آنچه من خواسـته ام و آنگـاه از جایگـاه خـود     : فرمود
  )756(. پایین آمد

  فرماندار بصرهدستور حکومتى به  -637
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در نامه اى به زیاد بن ابیه که سمت جانشینى عبـداهللا بـن     حضرت على
عباس را به عنوان حاکم بصره بر عهده داشت دیدگاه یـک مـدیر را در مسـائل    

فـى   فدع االسراف مقتصد او اذکـر : اقتصادى کشور گوشزد مى کند و مى فرماید
؛ )757(الیوم غدا و امسک من المال بقدر ضرورتک و قدم الفضـل لیـوم حاجتـک    

زیاده روى را واگذار و تعادل و میانه روى در مسائل اقتصـادى را پیشـه خـود    
از همین امروز به فکر فردا باش و از امکانات خـود بـه مقـدار ضـرورت     ، ساز

منظم به خاطر روز نیازمندى دنیـا  استفاده کن و پس انداز افزوده را با برنامه اى 
  . و آخرتت به آینده اختصاص بده

  در کربال  على -638
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در سفرى چون به زمین کربال رسید نگاهى به زمین کـربال    ینمؤمنامیرال
  :نمود و فرمود

ن کان من قـبلهم و ال یلحقهـم   مناخ رکاب مصارع عشاق شهداء ال یسبقهم م
و محـل   ؛محل خواب گاهى مى شـود از سـوارانى  ، در این سرزمین( ؛من بعدهم

و در این زمین شهیدانى مى باشـند کـه گذشـتگان از آنـان      ؛کشتارى از عاشقین
  )758(. پیشى ندارند و آیندگان هم به مقام این شهداى کربال نمى رسند

  توصیف مرگ -639
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْ
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عـرض    ین علـى مـؤمن روزى شخصى بـه امیرال : فرمود  امام حسین
با مرد آگاهى روبرو : حضرت فرمود. مرگ را برایم وصف کن  یا على: کرد

مرگ یکى از سه امرى است که بر آدمـى وارد مـى شـود؛ یـا نویـد و      ، شده اید
اودان است و یا خبرى اسـت بـه عـذاب همیشـگى و یـا      بشارت به نعمتهاى ج

کار شخص محتضر مبهم یم باشد زیرا نمـى  ، اندوهگین نمودن و ترسانیدن است
داند جزو کدامیک از این سه گروه خواهد بود؛ اما انسانى که دوستدار و مطیع ما 
باشد به نعمتهاى جاودان نوید داده شده و دشمنانى که بـا مـا سـر سـتیز دارنـد      

ذاب ابدى در پیش خواهند داشت و اما آن کس که وضـعش معلـوم نیسـت و    ع
ى است که به زیان خـود زیـاده روى   مؤمننمى داند سرانجامش چه خواهد شد؛ 

نموده و مشخص نیست سرانجامش به کجا خواهید کشید خبر مبهم و ترسـناکى  
و بـه   به او مى رسد ولى خداوند هرگز او را با دشمنان مـا برابـر نخواهـد کـرد    

شفاعت ما؛ او را از جهنم بیرون مى آورد پس کار نیک انجـام دهیـد و خـدا را    
اطاعت کنید مطمئن نباشید و سزاى گناه را از طرف خدا نـاچیز نشـمارید زیـرا    

  )759(. شفاعت شامل حال مسرفین نخواهد شد مگر بعد از سیصد هزار سال

  مردان عالم، مرد -640
  الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ 
در جنـگ جمـل سـیاه      وقتى لشگریان حضـرت علـى  : عوانه مى گوید

بـه    حضـرت علـى  . گمراه عایشه را شکست داده و جنگ به پایـان رسـید  
: عایشـه جـواب داد   ؟کار خدا را با خود چگونه دیدى، اى حمیرا: عایشه فرمود

جوانمردى  :یعنى) در اسارت تو هستم( فتىاکنون که بر ما تسلط یا  یا على
  )760( !و نما و مرا ببخش
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  حتمى است، هالکت ظالم -641
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
یکى از افراد بنى هاشم را به ، یکى از شجاعان دشمن، در یکى از جنگ هاى
بـه او    حضـرت علـى  . ولى او پاسخ مثبت نـداد ، جنگ با خود دعوت کرد

اشاره ( این شخص: او جواب داد! ؟چرا از پیکار با او خوددارى مى کنى: فرمود
ترس از آن دارم کـه بـر مـن    ، از یکه سواران دلیر عرب است) به قهرمان دشمن

او به حساب اینکه در سپاه دشمن اسـت بـر   : فرمود  امام على. پیروز گردد
بدانکـه اگـر   ، بر او پیـروز خـواهش شـد   ، نىاگر با او نبرد ک، تو ظلم کرده است

  )761(. ظلم کننده مغلوب شده و به هالکت مى رسد، کوهى به کوه دیگر ظلم کند

  !فریاد رس خلیفه -642
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کـه بـر خـالف    ( وقتى که عثمان به علت کـردار وى : اصبغ بن نباته مى گوید

او براى علـى بـن   ، توسط مردم در محاصره قرار گرفت) بود سیره پیامبر 
  اما بعد؛ :چنین نوشت  ابیطالب

یعنـى آب از  ( گذشته، که نباید آب آن را فرا گیرد، آب از قله کوهى، به یقین
 رسـیده  و تنگ شتر به نزدیـک پسـتانش  ) سرگذشت و کارد به استخوان رسیده

کار از کار گذشـته و قابـل   ، تر از زیر شکم به نزدیک پستان رسید یعنىتنگ ش(
و کار من از حد بیرون شده است و در مـن کسـى طمـع    ) تغییر و اصالح نیست

و ، بهترین خورنـده بـاش  ، کرده که چیزى مانع آن نیست پس اگر تو خورنده اى
  )762(. گرنه مرا دریاب که پاره پاره مى گردم

  گوش شنوا -643
  سمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ
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سوار بر اسب خود شد و در میان صفوف کشته   بعد از جنگ جمل على
ها حرکت مى کرد تا اینکه به جنازه کعب بن سورة رسید او قاضى بصره بـود و  

کعب در میان اهل بصره در زمان عمـر و عثمـان   ، این مقام را به او عمر داده بود
  ینمؤمنچون فتنه اهل جمل در بصره بر علیه امیرال. مى پرداختبه قضاوت 

بر پا شد قرآنى بر گردن خود حمایل نمود و با تمـام فرزنـدان و اهـل خـانواده     
چـون  . خود براى جنگ با آن حضرت خارج شد که همگى آنها نیز کشته شدند

کشـتگان افتـاده بـود در آنجـا     جنازه کعب را دید که در بین   حضرت على
حضـرت  . کعـب را بـین دو مـرد نشـاندند    ، کعب را بنشانید: درنگ کرد و فرمود

قد و جدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدت ما وعـد  ( اى کعب بن سورة: فرمود
کعـب را  : و سپس فرمـود  ؟آنچه را که پروردگارت را به حق یافتى) ربک حقا؟

رسید به طلحۀ بن عبداهللا که آن هـم در   بخوابانید و کمى حضرت حرکت کرد تا
او را بنشـانید؛ نشـاندند آنگـاه همـان     : میان کشتگان افتاده بود حضرت فرمـود 

یکى از اصحاب بـه  . طلحه را بخوابانید: فرمود خطاب را عینا به طلحه و سپس
در گفتار شما با این دو مرد کشته شـده    ینمؤمناى امیرال :آن حضرت گفت

اى مرد سوگند به خدا : حضرت فرمود ؟کالمى نمى شنوند چه فائده اى بوده آنها
کـالم رسـول خـدا    ) چـاه بـدر  ( آنها کالم مرا شنیدند و همانطورى که اهل قلیب

  )763(. را شنیدند 

  صورت برزخى وصى موسى -644
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وارد شدم   ینمؤمنبر امیرال :سدى روایت شده که گفتاز عبایۀ بن ربعى ا
و دیدم که در نزد آن حضرت مردى با صورتى شکسته و لباس ژنـده نشسـته و   

 :عرض کـردم  ؛حضرت با او مشغول گفتگو بودند چون آن مرد برخاست و رفت
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 حضرت موسـى یوشع بن نون وصى : این مرد که بود فرمود  ینمؤمنیا امیرال
 )764( .  

  ... علم داشتى ولى -645
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در میان کشتگان عبور مى کـرد تـا اینکـه بـه      ؛بعد از شکست اصحاب جمل
، کشته کعب بن سورة قاضى شهر بصـره رسـید آنگـاه دسـتور داد او را بنشـانند     

ب علم و دانش داشتى ولى بـراى تـو   اى واى بر تو؛ اى کع: حضرت به او فرمود
  )765(. سودى نداشت و شیطان تو را گمراه کرد و به آتش دوزخ فرستاد

  بیعت شکنان جمل -646
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بیعت کرده بود در جنگ جملـه بـه     مروان که پس از قتل عثمان با على
: گفتنـد   به علـى  حسنین . در آمد  اسارت لشکریان حضرت امیر

مگر بعد از قتل عثمان با مـن  : که او با شما مى خواهد بیعت کند حضرت فرمود
با دستى  -بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازى نیست که پیمان شکن است و غدار 

 ل به امام علـى بالذرى از مروان نقل کرده که بعد از جم )766( -چون دست جهود 
  )767(. من جز آنکه مجبورم کنى با تو بیعت نمى کنم :گفت 

با این وضع امام به عکس خلفاى قبل و بعد از خود کسى را بر بیعت با خود 
هیچ کسـى را    که على :مجبور نکرد لذا عدى بن حاتم نیز نزد معاویه گفت

  )768(. بر بیعت با خود مجبور نکرد

  دوست با وفا -647
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در اثر غفلتى دزدى کرد و آن حضرت هم فورا حد   یکى از پیروان على
الهى را در حق وى جارى کرد و دسـت او را قطـع نمـود وى بـدون احسـاس      

دست قطع شده خود را بدست چپ خود گرفت و حرکت کـرد در بـین    ؛نگرانى
قطـع    با اینکه مى دانست دست او را علـى ) یکى از خوارج( بن الکواءراه ا
از این رو جلو ، خواست از این جریان بر ضد آن حضرت بهره بردارى کند ؛کرده

او  ؟بیچاره کى دست تو را اینطور قطع کرده :آمده با یک لحن دلسوزانه اى گفت
دسـت مـرا    :اده و بیان جدى گفـت هم بر خالف انتظار ابن کواء با قیافه اى گش

 ؛ینمـؤمن اختیـار دار   ؛پیشواى سفید رویـان   قطع کرد بهترین اوصیاء پیغمبر
پیشى گیرنده به بهشـت پـر نعمـت رزم    ... پیشواى هدایت  على بن ابیطالب

 راهنماى... زکات دهنده ؛انتقام گیرنده از خودسران ؛کننده با شجاعان کفر و ستم
  ... بزرگوار وفادار ؛راستگو؛ شجاع مکى ؛به سعادت

او دسـت تـو را   ، واى بر تـو  :ابن کوا از گفتار او سخت در شگفت شده گفت
وى در جواب  ؟قطع کرده تو در عوض این طور از او تعریف و تمجید مى نمایى

چطور از او تمجید نکنم در صورتى که دوستى آن حضرت بـا خـون و    :او گفت
نبرید دستم را مگر بـراى حقـى     گوشت من آمیخته شده و اضافه کرد على

  )769(. که خداوند قرار داده بود

  همراه فقیران -648
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى  :نقل مى کند که مـى گفـت   احمد بن حنبل در مسند از طبایع ابن رفیع
در آن کیسـه  ، بودم دیدم کیسه اى براى حضـرت آوردنـد    نزد حضرت امیر

دیـدم داخـل آن قطعـات    ، وقتى حضرت کیسه را باز کـرد . بسته و مهر شده بود
 :کردم سئوالخشک نان است که حضرت با آب آنها را نرم مى نمود از حضرت 
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لیل مهر کردن کیسـه اى کـه چنـین خـوراکى مختصـرى دارد      د  که یا على
مهرش مى کنم چون بچه هایم سعى مى کنند : حضرت با لبخندى فرمود ؟چیست

 یا على :پرسیدم: ابن ابى رفیع مى گوید، نرم و چرپ بگذارند ؛جاى این نوع نان
جواب خداوند شما را مانع شده است که غذاى بهترى میل نمائید؟ حضرت  
ولى مى خواهیم غذایى داشته باشـیم کـه فقیرتـرین مـردم حکومـت در       ؛نه: داد

قلمرو من بتوانند الاقل روزى یکبار در زندگى فراهم کننـد؛ مـن زمـانى وضـع     
غذاى خود را بهبود مى بخشم که معیار زندگى آنها را بهتر کرده باشـم مـن مـى    

  . خواهم مثل آنها زندگى کنم

    مظلومیت علىجاهالن احمق و  -649
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در   ینمـؤمن برخاسـت و بـه امیرال    روزى مردى از پاى منبر علـى 
: حضرت جواب او را این چنین داد. مورد حکمیت در جنگ صفین اعتراض کرد

که بر شما ناگوار ، کارزارسوگند به خداى که من در آن وقتى که شما را به ادامه 
را مى ) ادامه جنگ( ولیکن با کمک چه گروهى این کار... و ناپسند بود امر کردم

جز با قوم خودم و اصحاب  ؟و در این کارزار به چه کسانى التجا مى بردم ؟کردم
مـن  ) که شما هم فرمان مرا نمى بردید و تنهایم گذاردیـد ( خودم که شما بودید؟
و به کمک شما درمان و معالجه نمایم در حالى که خود شـما   مى خواهم با شما
عینا مانند کسى که مى خواهد خارى را از بـدن خـود بـا خـار     ، درد من هستید
پس من چگونه مى توانم با شما که درد مـن هسـتید دردم را   ... دیگرى در آورد

واى ایـن  معالجه امراض از مـدا ، طبیبان و حاذقان! بار پروردگارا.... معالجه کنم
  )770(. درد جانکاه عاجز شدند
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  !خلیفه و حاکم مظلوم -650
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـر    ینمؤمنزنى از طایفه بنى عبس در حالى که امیرال: ابوعون مى گوید
سـه چیزنـد کـه      انمؤمناى امیر :منبر بودند در نزد آن حضرت آمد و گفت

: حضـرت فرمودنـد   ؛در اضطراب انداخته و آنها را در غم فرو برده است دلها را
  آنها چیستند؟
و اختیار کردن تو؛ ، رضایت دادن و تسلیم شدن تو در امر حکمیت :زن گفت

  . تو در مواقع ابتالئات و حوادث ؛و فریاد و جزع بر آوردن، پستى و زبونى را
در خانه خود بنشین و بـه   تو زن هستى و برو، اى واى بر تو: حضرت فرمود

سـوگند بـه خـدا     :زن گفـت ) تو را با این مسائل چه کار( کار خود مشغول باش
  )771(. هیچ نشستى نیست مگر در سایه شمشیرها

  خبر شهادت در خارج از کوفه -651
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  امـام بـاقر  ( هشـام بـن عبـدالملک از پـدرم    : فرمودند  امام صادق
  به من خبر دهیـد کـه در آن شـبى کـه علـى      یابن رسول اهللا : پرسید

در آن بود چگونـه کشـته     کشته شد؛ مردم دور دست از شهر کوفه که على
بـود؟ آیـا   براى مـردم چـه     شدن او را فهمیدند؟ و عالمت کشته شدن على

به   در آن شبى که على: عالمتى در کشته شدن او بود؟ پدرم به هشام فرمود
شهادت رسید هیچ سنگى را از روى زمینى بر نمى داشتند مگر آنکه در زیـر آن  
خون تازه یافت مى شد تا هنگامى که فجر طلوع کرد و صبح صادق ظاهر شد و 

ادر موسى مفقود االثر شد و همچنین شـبى  نیز همین طور بود شبى که هارون بر
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که یوشع بن نون کشته شد و نیز شبى که در آن عیسى بن مریم به آسـمان بـرده   
  )772(. کشته شد  شد و هم چنین شبى که در آن حسین

  در سوگ عمار  اشعار جانسوز على -652
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او از ، یکى از سران و اعضاى مرکزى سازمان شرطۀ الخمیس بود عمار یاسر
بود و هرگز در کورانهاى عصر پیامبر   و على یاران مخصوص پیامبر 

نلغزند و به سوى چپ و راست نرفت و چون کوهى اسـتوار  ، و بعد از آن 
ایمـان  : درباره عمار فرمود پیامبر . ماند  و على در خط پیامبر 

و روزى بـه او  . سراپاى عمار را گرفته و با گشوت بـدنش آمیختـه شـده اسـت    
پـس از چنـد سـالى    . ستقتلک الفئۀ الباغیۀ و آخر زادك ضیاح من لـبن ( :فرمود

شـیر  ، ترا مى کشـند و آخـرین غـذاى تـو در دنیـا     ) سپاه معاویه( گروه متجاوز
  ). مخلوط با آب است

از سرداران سپاه آخ حضرت در جنگ   عمار یاسر در زمان خالف على
اما او بـا  ، سال داشت 94او جنگ صفین ، جمل و صفین به حساب مى آمد بود

عمـار  : یدحبه عرنى گو. این سن و سال چون قهرمان جوان با دشمن مى جنگید
 :بـه جمعـى از یـاران گفـت    ) چند لحظه قبل از شهادت( در همان روز شهادتش

آخرین روزى دنیوى مرا بدهید آنگـاه بـراى او مقـدارى شـیر مخلـوط بـه آب       
و حـزبش   امروز بـا دوسـتم محمـد     :از آن نوشید و سپس گفت، آوردند

حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت اننـا علـى   و اهللا لو ضربانو  ( مالقات خواهم کرد
سوگند به خدا اگر دشمنان ما را آنچنان ضربه بزنند کـه همچـون شـاخه     ؛الحق

هاى خشک نخل خرماى سرزمین هجر بریده بریده شویم در عـین حـال یقـین    
  ). دارم که ما بر حق هستیم
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این مرد بزرگ در یکى از روزهاى جنـگ بـه میـدان شـتافت و بـا دشـمن       
سرانجام براثر ضربه نیزه یکى از دشمنان از پشت اسب به زمین افتـاد و  ، جنگید

چشمش ، در کنار کشته ها مى گشت  على، شب فرا رسید. به شهادت رسید
به پیگر به خون طپیده عمار افتاد منقلب شد و قطرات اشک از دیدگانش جارى 

گرفت و بـا قلبـى آکنـده از    سر عمار را به بالین ، گشت در کنار پیکرش نشست
  :این اشک را در سوك عمار خواند، اندوه و چشمى پر از اشک

  ابــا مــوت کــم هــذا التفــرق و عنــوة

ــل         ــل خلی ــى خلی ــى ل ــت تبق   فلس

   
  اال ایها المـوت الـذى لسـت تـارکى    

ــل         ــل خلی ــت ک ــد افنی ــى فق   ارحن

   
ــبهم  ــذین احــ ــیرا بالــ   اراك بصــ

ــدلیل       ــوهم بـ ــى نحـ ــک تمضـ   کانـ

   
اى مرگ که قطعا سراغ من نیز مى آیى مرا راحت کن که همه دوستانم  :یعنى

که گویى چـراغ  ، تو را نسبت به این دوستانم تیز بین مى بینم، را از دستم گرفتى
کسى که خبر شهادت عمـار را  : و به روایتى فرمود، دنبال آنها مى گردى، بدست

  . بشنود و متاءثر نگردد بهره هاى از اسالم ندارد
نسـبت بـه دوسـتان مخلـص و بـا        این ترتیب مى بینم حضرت علىبه 

  . وفایش اظهار محبت مى کرد و صمیمانه به آنها درود مى فرستاد

  جمجمه اى حرف زد -653
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

براى سرکوبى سپاه معاویه سپاه مجهزى آماده ساخت این سـپاه در    على
 بسـر مـى بـرد امـام علـى      بود در آماده باش  خیله که لشکرگاه سپاه علىن
از کوفه بیرون آمد و رهسپار قرارگاه نخیله شـد و بـراى آنـان سـخنرانى      
به فرماندهى خود آن حضرت به سوى صـفین    آنگاه سپاه مجهز على، نمود

آنان ویرانه هـاى  ، رسیدند در این هنگام )773(حرکت کردند در مسیر راه به مداین 
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جمجمه پوسیده اى را در خرابه اى   کاخها و تاالرها را مشاهده کردند على
 علـى ، آن را بـر دارد و بـه همـراه مـن بیـا     : دید به یکى از اصحاب خود فرمود

بیـد و بـه   به ایوان معروف کاخ مداین آمد و در آن نشست و طشت آبى طل 
 علـى ، او این کـار را کـرد  . آن را در میان طشت بگذارد: آورنده جمجمه فرمود

اى جمجمه تو را سوگند مى دهم بگو من کیستم : خطاب به جمجمه فرمود 
ـ تـو امیر  :جمجمه با زبان رسا گفت ؟و تو کیستى و سـید اوصـیا و     انمؤمن

بنده خدا و فرزند کنیز خدا کسرى انوشیروان  پیشواى پرهیزکاران هستى ولى من
او گفتارى گفت کـه خالصـه    ؟حالت چطور است: به او فرمود  على. هستم

  :آن این است
.. من نسبت به زیردستان مهربان بودم ولى در آیین مجـوس بسـر مـى بـردم    

 اینک از بهشت محروم هستم و گرفتار دوزخ مى باشم اما بـه خـاطر اینکـه بـا    
و احسر تا اگـر مـن ایمـان    ، رعیت مدارا مى کردم از آتش دوزخ در امان هستم

  .   انمؤمنو اى امیر با تو بودم اى سرور خاندان محمد ، مى آوردم
. سخنان او بقدرى جانسوز بود که همه حاضران صدا را به گریه بلنـد کردنـد  

)774(  
  در آخرین لحظات  على -654

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به خدمتش   ینمؤمنپس از ضربت خوردن امیرال: اصبغ بن نباته مى گوید

مشرف شدم و خود را روى پاهاى مبارك آن حضرت انداختم و گریه مى کـردم  
بهشت در پـیش   من راه ؟اى اصبغ برخیز براى چه گریه مى کنى: حضرت فرمود

دارم عرض کردم مى دانم تو عاشق لقاى خدا هستى و راه بهشت در پیش دارى 
  )775(. من بر فقدان و مهاجرت تو گریه مى کنم من بر خود مى نالم
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  مرگ مى آید -655
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و پـس از  به آن حضرت رسید   ینمؤمنخبر مرگ یکى از اصحاب امیرال
... :حضرت نامه اى براى او نوشت. آن خبر دیگرى رسید که آن مرد نمرده است

خبرى از ناحیه تو براى ما آمد که موجب تشویش و فزع و جزع برادران تو شد 
خبر دیگرى آمد و خبر اول را تکذیب نمود و این خبر موجب سرور ، پس از آن

ع االنقطـاع اسـت و بـزودى    لیکن این سرور و فرح سری، و روشنى چشم ما شد
پس تو ماننـد کسـى هسـتى کـه مـرگ را      ، تصدیق خبر اول به تو خواهد رسید

زنده شده باشد؟ بدان که شب و روز با نهایت سعى و جـد   چشیده باشد و سپس
و اموال را فانى و خراب بنمایند و اجلهـا را  ، مى کوشند که عمرها را کوتاه کنند

  )776(. برساننددر نوریده و آخرین نقطه آنرا 

  !اندکى بود از بسیار -656
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى حارث بشارت مى دهم ترا که مرا در : به حارث فرمود  حضرت على
کـوثر در وقـت    هنگام مرگ و در هنگام عبور از پل جهـنم و در کنـار حـوض   

را در دسـت خـود گرفـت و     دست حـارث   سپس على... مقاسمه بشناسى
، روزى من از آزار و حسادت قریش و منافقان این امت بر من، اى حارث :گفت

دست مرا گرفت و در  شکایت کردم رسول خدا  خدمت رسول خدا 
دست خود قرار داد همین طورى که من دست تو را در دسـت خـود گـذارده ام    

چون قیامت بر پا گردد من دسـت بـه دامـان عصـمت پروردگـار      : گاه فرمودآن
دست به دامان من مـى زنـى و ذریـه و اوالد تـو       خواهم زد و تو اى على

دست به دامان تو مى زنند و شیعیان شما دست به دامان شما مى زنند بگو ببیـنم  
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و پیغمبرش با وصى خـود   خدا با پیغمبر چه معامله اى خواهد کرد؟ ؛در آن حال
، چه معامله خواهد کرد؟ اى حارث این را که گفتم بگیر؛ و بـه دل خـود بسـپار   

تو یگانه و متحد هسـتى  : اندکى بود از بسیار؛ آن وقت حضرت سه مرتبه فرمود
هر که را دوست داشته باشى بـا آن محشـور   ( با هر کسى که او را دوست دارى

چـون حـارث ایـن    ، مالى که اکتساب کردىو براى توست تمامى اع) مى گردى
سخنان را شنید از جاى خود برخاست و حرکت کرد و چنان مست و مـدهوش  
کالم حضرت بود که ردایش به روى زمین کشیده مى شد و مى رفت و بـا خـود   

پس از استماع این کلمات من دیگر باك ندارم که مرگ به سـوى مـن    :مى گفت
  )777(. آید یا من به سوى مرگ بروم

    نفرین امام على -657
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رخ داد   یکى از جنگ هایى که بین مسلمانان در زمـان حکومـت علـى   
و عایشه بود ) دو نفر از سران اسالم( طلحه و زبیر، جنگ تحمیلى و افزون طلبى

بود با اینکه طبق شواهد تـاریخى آنهـا   که بهانه آنها به ظاهر مطالبه خون عثمان 
این جنـگ در سـال   ، خود از عوامل مؤ ثر تحریک کننده در قتل عثمان بوده اند

 نفـر از سـپاه علـى    5000هجرى در بصره واقع شد که منجـر بـه شـهادت     36
  )778(. و سیزده هزار نفر از سپاه عایشه گردید 

جلودار جبهه نـاکثین بودنـد     لىطلحه و زبیر با شکستن بیعت خود با ع
از این دو نفر دلى پر رنج و غم داشت چرا که عامل فتنه شـدید بـین     على

در مورد آن دو دست به دعا برداشت و آنها را نفـرین    على. مسلمین شدند
یـر را  طلحه را مهلت نده و به عـذابت بگیـر و شـر زب   ! خدایا: کرد و عرض کرد

در جنگ جمـل هنگـامى کـه سـپاه     ، آنگونه که مى خواهى از سر من کوتاه کن
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بعـد از امـروز    :جمل متالشى شد مروان که از سرشناسان سپاه جمل بـود گفـت  
دیگر ممکن نیست خون عثمان را از طلحه مطالبه کنیم هماندم او را مـورد تیـر   

ره جارى شـد طلحـه   قرار داد تیر به رگ ساق پاى طلحه خورد و خون مثل فوا
از غالم خود کمک خواست غالمش او را سوار قاطرى کـرد و بـه غـالم خـود     

سـرانجام  . این خونریزى مرا مى کشد جاى مناسبى یافتى مـرا پیـاده کـن    :گفت
بـه ایـن   ، غالم او را به خانه اى خانه هاى بصره برود و او همانجـا جـان سـپرد   

مى جنگید توسـط    سپاه علىترتیب خود او به عنوان خونخواهى عثمان با 
مروان که از سران لشکرش بود به خاطر همین عنوان تـرور شـد و بـه هالکـت     

باعث شد که زبیـر بـا     نصایح على، اما زبیر در قبل از شروع جنگ، رسید
کرد از صف دشمنان براى او نقل  از پیامبر   یادآوردن حدیثى که على

 خارج شد با اینکه وظیفه او این بود که از امام وقت خود یعنى علـى   على
حمایت کند ولى کال از میدان جنگ کنـار کشـید و بـه سـوى بیابـانى کـه        

معروف به وادى السباع بود رفت و در آنجا مشغول نماز بود کـه شخصـى بنـام    
ناگهانى بر او حمله کرد و او را کشت و او نیـز کـه آتـش    عمروبن جرموز بطور 

سالگى این گونه بـه هالکـت رسـید ابـن جرمـوز       75افروز جنگ جمل بود در 
بـه    آورد وقتى چشـم علـى    شمشیر و انگشتر زبیر را به حضور على

 سیف طال مـا جلـى الکـرب عـن وجـه رسـول اهللا       ( :شمشیر زبیر افتاد فرمود
بر طرف  این شمشیر چه بسیار اندوهى را که چهره رسول خدا  )779( 
  ). ساخت

  و تکلم با ارواح  على -658
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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از آن بـه سـوى پشـت کوفـه       ینمـؤمن من با امیرال: حبه عرنى مى گوید
خارج شدیم حضرت در وادى السالم توقف کرد و مثل اینکه با اقـوامى گفتگـو   

نشستم به قدرى که  سپس. داشت من به متابعت از قیام او ایستادم تا خسته شدم
ملول شدم و پس از آن ایستادم به قدرى که همانند مرتبه اول خسته شدم و بـاز  

رداى خـود را جمـع کـردم و    سپس ایسـتادم و  . نشستم به قدرى که ملول شدم
من از طول این قیام بر شما شفقت آوردم آخر   انمؤمناى امیر :عرض کردم

سپس ردا را به روى زمین انداختم تـا آن حضـرت   ، یک قدرى استراحت نمائید
اى حبه این قیام و وقوف نبود مگر تکلم بـا  : حضرت فرمود، به روى آن بنشیند

ان آیا مردگان هـم تکلـم و   مؤمناى امیر :عرض کردم، با اوى و یا مؤ انست مؤمن
بلى اگر پرده از جلوى دیدگان تو برداشته شود آنهـا را  : مؤ انست دارند؟ فرمود

آیا آنها اجسـامى   :عرض کردم، مى بینى که حلقه حلقه نشسته و گفتگو مى کنند
زمین از ى در مؤمنبلکه ارواح هستند و هیچ : حضرت فرمود ؟هستند یا ارواحى

زمین هاى دنیا نمى میرد مگر آنکه به روح او گفته مى شود که به وادى السـالم  
  )780(. ملحق شود و وادى السالم بقعه اى از بهشت عدن است

  ... رسول خدا گفته -659
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بود و در  ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر( از فضاله بن ابى فضاله روایت است
  ینمؤمنکه روزى امیرال) در جنگ صفین شهید شد  ینمؤمنرکاب امیرال

در کوفه مریض شد و من با پدرم بـه عیـادت آن حضـرت رفتـیم پـدرم بـه آن       
علت توقف شـما در کوفـه در بـین اعـراب جهینـه        یا على :حضرت گفت

ر اجل شما فرا رسد اصحاب شما متصدى و به سوى مدینه بروید که اگ ؟چیست
رسول خدا : مباشر تکفین و تغسیل تو گردند و بر تو نماز بخوانند حضرت فرمود
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با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر اینکه اینجا از خون خضاب  
  )781() یعنى محاسنش از خون سرش( گردد

  نزندگى خلیفه مسلمی -660
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برنامه پذیرایى کسـانى کـه از خـارج مـى     ( وقتى سفیر روم به کوفه آمده بود
بـود یعنـى تـا مـدتى کـه بـراى         آمدند به عهده حضرت امام حسن مجتبى

 وقتى کـه امـام حسـن   ) بودند  کارشان مى ماندند مهمان امام حسن مجتبى
 :و ناراحتى و غصه گفت تأسفبراى سفیر روم سفره پهن کرد سفیر روم با  

، آقـا  :گفت ؟براى چه نمى خورى: فرمود  من چیزى نمى خورم امام حسن
. فقیرى را دیدم االن یاد او افتادم دلم برایش سوخت نمى تـوانم چیـزى بخـورم   

سـوال کـرد آن     اما حسن. یز ببریدمگر اینکه شما از این خوراك براى او ن
از اینجا مـى  ( من شب به مسجد رفتم بعد از نمازم :گفت ؟فقیر کجاست و کیست

وضعش با بقیه مردم یکى بوده به حدى کـه بـراى دیگـران      فهمیم که على
نـد  دیدم عربى مى خواست افطار ک) است  قابل تشخیص نبوده که این على

کوزه آب جلویش بود ، سفره اى داشت باز کرد نان آرد جو را در دهان گذاشت
به من نیز تعارف کرد گفت تو هم بخور من دیـدم نمـى تـوانم ایـن خـوراك را      
. بخورم دلم برایش سوخت حاال اگر بشود از این خوراك براى او نیـز بفرسـتید  

اسـت کـه     پـدرم علـى   او: بلند شد و فرمـود   صداى گریه امام حسن
  )782(. خلیفه مسلمین است و این است خوراك و غذایش

  !مرا موقع مرگ مى بینى -661
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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است او در اواخر عمر خود پیر   حارث همدانى از اصحاب حضرت امیر
رسـاند و    خدمت علـى و خمیده و مریض شده بود با زحمت زیاد خود را 

اظهار غصه و حسرت کرد که از دیدار جمال حضرت بواسطه پیرى و دورى راه 
هـر  ، در وقـت مـرگ  ) من یمت یرنـى ( اى حارث: حضرت فرمود، محروم است

من بهشت و دوزخ را تقسیم ، کس مى میرد مرا مى بیند و مرا در صراط مى بینى
خیـان را در جهـنم جـاى مـى دهـم و اگـر       مى کنم و بهشتیان را در بهشت دوز

  )783(. دوستى از دوستانم در آتش باشد بیرونش مى آورم

    عداوت اشعث و خانواده اش با على -662
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بود او مردى اسـت شـرور و شـر      اشعث بن قیس یکى از دشمنان على
ام ، و رئیس قبیله بنـى کنـده او خـواهر ابـوبکر    ، اران کوفهآفرین و یکى از سرد

فروه را که نابینا بود را به ازدواج خود در آورد و به مناسبت دامادى بـا ابـوبکر   
توانست سوء استفاده هاى زیادى کند در مورج الذهب است که یکى از آن سـه  

مـود؛ گـردن   مى ن تأسفچیز که ابوبکر در هنگام مرگ بر عدم انجام آنها اظهار 
به ناچـار بـر اسـاس نفـوذ وى در       حضرت على. نزدن اشعث بن قیس بود

کوفه او را در جنگ صفین رئیس بنى کنده نمود و با ده هـزار لشـکر کنـدى از    
جمله روساى لشکر صفین قرار داد در ابتداى جنگ با مالک اشـتر آبـى را کـه    

بود پس گرفت اما وقتـى قرآنهـا در پایـان    بسته   معاویه بر روى سپاه على
باید دست  :آمد و گفت  جنگ بر نیزه رفت از جمله افرادى بود که نزد على

از جنگ بردارى او به همراه ده هزار نفر از لشکریان خود با شمشیرهاى کشـیده  
بردارى و گرنـه  همین االن باید دست از جنگ   یا على :گفت  به على

  . با این شمشیرها تو را قطعه قطعه مى کنیم
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اینک لشکر ما نزدیک خیمـه  ، یک ساعت به من مهلت بدهید: حضرت فرمود
بن سعد را به  گفتند ابدا ممکن نیست باید فورا مالک اشتر و قیس. معاویه رسیده

ـ   حضرت کسى را فرستاد نزد مالک و قیس... نزد خود بخوانى ه و دسـتور داد ک
یک ساعت به ما مهلت ده کـه مـا بـه      فورا برگردید آنها پیام دادند یا على

خیمه معاویه رسیده ایم حضرت پیام داد که ایا مى خواهید على زنـده بمانـد یـا    
هزار تن  4000بنام محمد که از همان ام فروه نابینا بود با ، پسر ملعون اشعث ؟نه

را به شهادت برسـاند و دختـرش     مام حسینسوار ماءمور شد تا در کربال ا
  )784(. را با زهر مسموم نمود  جعده نیز امام حسن

  را ندانستند  قدر على -663
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شـود قنبـر او را     روزى اشعث بن قیس اذن خواست تا وارد منزل على
حضرت از ، او مشتى بر بینى قنبر کوفت و از بینى قنبر خون جارى شد، داداذن ن

اى اشعث من با تو چه کـرده ام   ؟مالى و لک یا اشعث: منزل بیرون آمد و فرمود
سوگند به خـدا کـه اگـر از    ، چرا این طور مى کنى اى اشعث ؟که چنین مى کنى

، ه لرزه در مـى آیـد  پهلوى غالم ثقیف عبور کنى موهاى اسافل اعضاى بدن تو ب
غالمى است : حضرت فرمود ؟غالم ثقیف کیست  یا على: اشعث عرض کرد

که حکومت آنها را به دست مى گیرد و هیچ خانه اى در عرب باقى نمـى مانـد   
منظور حضرت از غالم ثقیف ( مگر آنکه ذلت و خوارى را در آن وارد مى سازد

به والیت کوفه رسید و بیست  75سال  همان حجاج بن یوسف ثقفى است که در
  )785() . از دنیا رفت 95سال جنایت کرد و در سال 

    صورت برزخى وصى عیسى -664
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نزدیک کوه بود در صـفین    ینمؤمنامیرال: مى گوید  قیس غالم على
فرا رسید به مکانى دور دست رفته و در آنجا نداى اذان  چون هنگام نماز مغرب

در داد و چون از اذان فارغ شد مردى به نزد او آمد و به کوه نزدیـک مـى شـد    
چون پیش آمد دیدیم مردى است که موهاى سر و صـورتش سـپید و صـورتى    

 و رحمـت خـدا و    ینمـؤمن اى امیرال! سالم خدا بر تو باد :روشن دارد گفت
و پیشـواى پیشـتازان    آفرین بر وصى خاتم النبیـین  ، برکات خدا بر تو باد

و علیک السالم حـال شـما    :ین ع گفتمؤمنامیرال.. و نشانه دار بهشت، سفید رو
حالم خوب است و من در انتظار روح القدس هستم  :آن مرد گفت ؟چطور است

خداوند امتحانش از تو بزرگ تر و ثوابش  و به خاطر ندارم کسى در راه رضاى
اى برادر من بر این مشکالت و رنـج هـایى کـه دسـت بـه      ... از تو نیکوتر باشد

  ... پایدارى و استقامت داشته باشد تا آنکه حبیب را مالقات نمایى ؛گریبان هستى
اگـر ایـن صـورت هـاى      :سپس با دست خود اشاره به اهل شام کرد و گفت

د چه عذاب سخت و پاداش بدى براى آنها به جهت نبـرد بـا   مسکین مى دانستن
سپس با دسـت خـود   ، البته دست از جنگ بر مى داشتند، تو معین گردیده است

اگر این چهرهـاى روشـن مـى دانسـتند کـه چـه        :اشاره به عراق نموده و گفت
، پاداشى و اجر بزرگى به جهت اطاعت از فرمان تو براى آنها مهیا گردیده اسـت 

سـپس  ... مى داشتند که بدن آنها را با قیچى هاى آهنى پـاره پـاره کننـد    دوست
والسالم علیک و رحمۀ اهللا و برکاته سالم و رحمت و برکات خدا بـر تـو    :گفت
سالم خود را نمود آنگاه از نظرها نهـان شـد در ایـن حـال عمـار یاسـر و       ، باد

ثابت و هاشم مرقال ابوالهیثم و ابوایوب انصارى و عبادة بن صامت و خزیمه بن 
که گفتار آن مـرد را شـنیده     ینمؤمنامیرال و جماعتى دیگر از پیروان خاص
این مرد که بـود؟ حضـرت     انمؤمناى امیر: بودند برخاستند و عرض کردند
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بود که خداوند او را   وصى حضرت عیسى، این مرد شمعون بن صفا: فرمود
و تقویـت نمایـد    تأئیـد  د تا مرا در جنگ و نبرد با دشـمنان خـودش  فرستاده بو

پدران ما و مادران ما فداى تو باد؛ سـوگند بـه   : آنگاه تمامى یاران عرض کردند
خدا چنـان جنگـى در رکـاب تـو خـواهیم نمـود کـه در رکـاب رسـول خـدا           

  )786(... ا دعاى خیر نموددرباره آنه  آنگاه على... مى نمودیم 

  دستورات حکومتى به فرماندار آذربایجان -665
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در نامـه اى کـه بـه نماینـده و فرمانـدار خـود در         موالى متقیان علـى 
  :آذربایجان بنام اشعث بن قیس چنین مى نویسد

امانـۀ و انـت مسـترعى لمـن     و ان عملک لیس لک بطعه و لکنه فى عنقـک  
و ال تخاطر اال بوثیقۀ و فى یدلک مال مـن  ، لیس لک ان تفتات فى رعیۀ. فوقک

مال اهللا عزوجل و انت من خزانه حتى تسلمه الى و لعلـى ان ال اکـون شـر و ال    
  )787(تک لک و السالم 

مدیریت و حکمروایى براى تو طعمه نیست بلکه آن مسئولیت در گـردن تـو   
و . و کسى که از تو باالتر است از تو خواسته کـه نگهبـان آن باشـى    امانت است

وظیفه ندارى که در کار مردم به میل و خواسته شخصى خـود عمـل کنـى و یـا     
و اموالى که در دست . بکار بزرگى دست بزنى، بدون مالك معتبر و فرمان قانونى

مـن بسـپارى و    تو است از آن خداوند مى باشد و تو خزانه دار هستى تا آنرا به
  . امیدوارم که براى تو بدترین فرمانرواها نباشم والسالم

    نمونه اى از وصیت سیاسى على -666
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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وصیت نمود که بعد از من با خواهرزاده   حضرت فاطمه به حضرت على
رزندانم مثل من با محبت است و از طرفى ام امامه ازداوج کن زیرا او نسبت به ف

بـا خـواهر زاده    لذا حضرت بعـد از فاطمـه زهـرا    ، مردان نیاز به زن دارند
) حدود سـى سـال  ( امامه تا آخر عمر امام، امامه ازدواج کرد حضرت زهرا 

قرار گرفت در بستر شهادت   انمؤمنهمسر آن حضرت بود هنگامى که امیر
ترس آن دارم که بعد از مـن  : امامه را به حضور طلبید و به او چنین وصیت کرد

نیـاز بـه   ) بعـد از مـن  ( از تو خواستگار کند اگـر ) اشاره به معاویه( این طاغوت
ازدواج کـن  ) نوه عبدالمطلب( ازدواج دارى پیشنهاد مى کنم که با مغیرة بن نوفل

  . مبادا با معاویه ازدواج کنى
معاویه نامه اى براى مروان نوشت و به او دستور داد که ، از شهادت امام پس

مروان مطـابق  . امامه را براى من خواستگارى کن و صد هزار دینار به او ببخش
دستور از امامه براى معاویه خواستگارى کرد امام براى مغیرة بن نوفل پیـام داد  

مشتاق هستى اقدام کـن مغیـره   اگر تو به من . که معاویه از من خواستگارى کرد
  بى درنگ اقدام نمود و به حضور امام حسـن مجتبـى  ، پس از دریافت پیام

ــام حســن   ــرد ام ــه را توســط آن حضــرت خواســتگارى ک ــت و امام   رف
  . خواستگارى او را پذیرفت و امامه را همسر او نمود

  ماجراى درخواست عقیل -667
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

عقیل سومین پسر ابوطالب بود که در کودکى کور شد همین عامل باعث تهـى  
دستى وى شده بود و به عالوه مردى عیال وار و در عین حال مرد گشاده دست 

رسـید او    ینمـؤمن و مهمان نوازى هم بود وقتى نوبـت حکومـت بـه امیرال   
که در حکومت برادر خود از مال دنیـا تـوانگر    خوشنود شد زیرا چنین اندیشید
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خواهد شد این اندیشه عقیل بواسطه درك دوران حکومت عثمان و حتى عمر و 
  . ابوبکر و اعطا بخشش بسیار زیاد آنها به دوستان و اقوام خود بود

 لذا به طمع دریافت سهمى بیشتر از دیگران با کودکان خود بـه حضـور علـى   
د و از حضرت درخواست یک صاع گندم افزونتر از دیگران بـه  شرفیاب ش 

در آنجا آهن پاره اى را به آتش سـرخ کـرده و بـر خـالف       على. او بدهد
: انتظار عقیل در مقابل تمنا و درخواست عقیل آهن گداخته را جلو برد و فرمود

را   را دراز کـرد تـا عطـاى علـى     عقیل دستش، اى عقیل اینست عطاى تو
بگیرد از سوزش آهن تفتیده چنان فریاد کشید که بیم آن مى رفـت قالـب تهـى    

درباره این ماجرا خطابـه اى ایـراد فرمـوده کـه ترجمـه        ینمؤمنامیرال. کند
  :از نهج البالغه برگرفته و مى آوریم ؛مختصرى از آن

گذاشـته شـود اگـر     بخدا اگر بستر آسایش من بر خارهاى جـانگزاى بیابـان  
دست و پایم را در پیچ و خم زنجیر بپیچند و مرا به خار و خـس صـحرا بسـته    
بکشانند بیشتر دوست مى دارم تا روز رستاخیز در پیشگاه عدالت الهى در صف 

  ... ستمکاران قرار گیرم
با چنـین عاقبـت کجـا سـزاوار     ... سرانجام به گودال گور فرو خواهیم غلطید

  ... تم به پیش گیریماست که پیشه ى س
او چنین پنداشته بود که دین مرا خواهد ربود و زمام مـرا بـه مشـت خواهـد     
گرفت و در این هنگام آهن پاره اى را در دل آتش به رنـگ آتـش در آوردم و   
آن فلز تفتیده را به مشتش گذاشتم چنان فریاد کشید که پنداشتم هم اکنون سراپا 

در عزاى تو بنالند  :پاسخ این فریاد دردناك گفتماما من در ، شعله ور خواهد شد
تو از این پاره ى آهن که با دسـت آدمیـزاده اى ببازیچـه داغ شـده مـى      ، عقیل

  )788(... خروشى و من بر آتشى که غصب الهى به لهیبش در آورده بردبار بمانم
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  ابوالفضل عباس در جنگ صفین -668
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـا سـپاه     در زمان جنگ صفین که بین سپاه علـى   ت عباسحضر
ولى قد رشید او را هر کس مـى  ، معاویه رخ داده حدود چهارده سال سن داشت

در یکـى از روزهـاى   . دید چنین تصور مى کرد که هیجده یا بیسـت سـال دارد  
نقـابى    م علـى اما، جنگ از پدر اجازه گرفت تا به میدان جنگ دشمن برود

بر روى او افکند و او به عنوان یک رزمنده ناشناس به میدان تاخت سپاه شام از 
پرجراءت و قوى دل به میدان ، حرکتهاى پر صالبت او دریافت که جوانى شجاع

مشاورین نظامى معاویه به مشورت پرداختند تا همـآورد رشـیدى را   ، آمده است
، عب و وحشت عجیبـى کـه بـر آنهـا چیـره شـده بـود       ولى ر، به میدان بفرستند

سرانجام معاویه یکى از شـجاعان لشـگرش بنـام ابـن     ، نتوانستند تصمیم بگیرند
شعثاء را که مى گرفتند جـراءت آن را دارد کـه بـا ده هـزار جنگجـوى سـواره       

به میدان این جوان ناشناس بـرو و بـا او    :به حضور طلبید و به او گفت، بجنگند
مردم مرا به عنوان قهرمان در برابر ده هـزار  ، اى امیر :بن شعثاء گفتا. جنگ کن

چگونه شایسته است که مرا به جنگ با این کـودك روانـه   ، جنگنجو مى شناسند
یکـى از  ، من هفت پسر دارم :ابن شعثاء گفت ؟پس چه کنم :معاویه گفت ؟سازى

ابن اشـعثاء  . چنین کن :معاویه گفت، آنها را به جنگ او مى فرستم تا او را بکشد
طـولى نکشـید کـه بدسـت آن جـوان      ، یکى از فرزندانش را به میدان او فرستاد

باز بدست او کشته شـد او فرزنـد   ، ناشناس کشته شد او فرزند دومش را فرستاد
سوم و چهارم تا هفتمش را فرستاد همه آنها بدست آن جوان ناشناس به هالکت 

ایهـا الشـاب   : ثاء به میدان تاخت و فریاد زددر این هنگام خود ابن شع. رسیدند
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، قتلت جمیع اوالدى وهللا ال تکلن اباك و امک اى جوان تو همه پسرانم را کشتى
  . سوگند به خدا قطعا پدر و مادرت را به عزایت مى نشانم

در این ، و بین آن دو چند ضربه رد و بدل شد، او به جوان ناشناس حمله کرد
به بـر بـان شـعثاء زد کـه او را دو نصـف کـرد و بـه        هنگام آن جوان چنان ضر
در ایـن هنگـام   ، حاضران از شجاعت او تعجـب کردنـد  ، پسرانش ملحق ساخت

ان فریاد زد اى فرزندم برگرد که ترس دارم دشمنان تو را چشـم زخـم   مؤمنامیر
 به استقبال او رفت و نقاب را از چهره اش  ینمؤمنامیرال، او بازگشت. بزنند

حاضران نگاه کردند دیدند قمر بنـى هاشـم   ، رد کرد و بین دو چشمش را بوسید
  . است  حضرت عباس

  )789(ین مؤمنفنظروا الیه هو قمر بنى هاشم العباس بن امیرال

  شیوه درست درست زندگى -669
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بن زیاد در بصره سـکونت داشـت روزى   بنام عالء  یکى از دوستان على
به عیادت او رفت حضرت وقتى خانه بزرگ   انمؤمنعالء بیمار گردید امیر

این خانه با این همه وسعت را در این دنیا براى چـه  : و وسیع عالء را دید فرمود
آرى : آنگـاه ادامـه داد   ؟با اینکه در آخرت به آن نیازمندتر هسـتى  ؟مى خواهى

مگر اینکه با داشتن این خانه بخواهى به وسیله آن به آخرت برسى ماننـد آنکـه   
در این خانه از مهمان پذیرایى کنى یا صله رحم نمایى یا اینکـه حقـوق واجـب    

  . را از این خانه خارج کرده و به اهلش برسانى) مانند زکات( خود
این صورت با داشتن همین خانـه هـم بـه     که در ؛فاذا انت قد لغت بها االخره

  . آخرت نائل شده اى
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از برادرم عاصـم بـن زیـاد پـیش تـو        انمؤمناى امیر: عالء عرض کرد
عبـائى  : عالء عرض کرد. براى چه مگر او چه کرده: امام فرمود. شکایت مى کنم

. او را نزد من بیـاور : فرمود  على. ناچیز پوشیده و از دنیا کناره گرفته است
تو دشمن جان خود شـدى  : آمد حضرت به او فرمود  عاصم به حضور على

شیطان بر تو راه یافته و تو را صید کرده است آیا به خانواده ات رحم نمى کنـى  
تو خیال مى کنى خداوند که زندگى طیب و خوب را بر تو حالل کـرده دوسـت   

  . تو بى ارزشتر از آنى که خداوند با تو چنین کند ؟ندارد از آن بهره مند شوى
ولى تو با این لبـاس خشـن و غـذاى      انمؤمناى امیر: عاصم عرض کرد

من مثـل  : امام فرمود. سخت و ناگوار به سر مى برى و من از تو پیروى مى کنم
تو نیستم بلکه خداوند متعال بر پیشوایان عدل و حق واجب کرده اسـت کـه بـر    
خود سخت گیرند و شیوه زندگیشان را هماهنگ با وضع زنـدگى طبقـه ضـعیف    

فقیر را از جا بدر نبرد و از صراط مستقیم خارج نگـردد  ، مردم قرار دهند تا فقر
تا نادارى فقیر موجب نافرمانى او از خدا نشود تنگدستى و فشار زندگى موجب 

عاصم پس از شـنیدن   در اصول کافى آمده. آن نشود که به فقیران سخت بگذرد
بى درنگ آن را پذیرفت و عباى خشن و عزلت نشینى خـود را    سخن امام

  )790(. کنار گذاشت

  مطیع فرمان پدر -670
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

همچنـان روز بـروز     درگیرى جنگ صفین بین سپاه معاویه و سپاه على
فرزنـدش محمـد     فرزنـد علـى    روزى امام علىشدیدتر ادامه داشت 

محمـد چـون   ، فرزندم امروز بر سپاه معاویه حمله کـن : حنفیه را طلبید و فرمود
شیر به سمت راست سپاه معاویه حمله کرد و صف هاى فشرده دشمن را درهـم  
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سـپس بـه حضـور پـدر     . شکست بسیارى از آنها را کشت و مجـروح سـاخت  
  ینمـؤمن یا امیرال( :شت در حالى که مجروح شده بود به پدر عرض کردبازگ

ظرف آبى بـه او داد او    امام على) . ین سخت تشنه اممؤمنالعطش اى امیرال
بقیه آب را که در ته ظرف باقى مانـده بـود بـه روى      آب را آشامید و على

محمـد بـه   . این بار به جانب چپ حملـه کـن   پسرم: زره محمد ریخت و فرمود
جانب چپ سپاه دشمن حمله کرد و ضربات سختى بر پیکر آنها وارد سـاخت و  

) المـاء المـاء آب آب  ( :برگشت محمد که سخت تشنه شده بود نزد پدر فریاد زد
ته بار دیگر   على. ظرف آبى به او داد محمد آن را آشامید  انمؤمنامیر

  . مانده آب را بر روى زره محمد ریخت
سوگند به خدا دیدم بر اثر جراحات بسیارى که بر پیکر : ابن عباس مى گوید

  انمؤمنمحمد وارد شده بود خون از میان حلقه هاى زره او مى جوشید امیر
سپس فرمود فرزندم این بار بر قلب لشکر دشمن حملـه  . ساعتى به او مهلت داد

محمد همچون آتشى که در نیزار بیفتد بر قلب دشمن زد و از هر سـو سـپاه    .کن
آنگـاه عنـان   . دشمن را مى کوبید دست ها و سرهاى فراوانى از دشمن جدا شد

آنقدر زخم بـر بـدنش رسـیده    . اسبش را به سوى پدر همسو کرد و نزد پدر آمد
از جـاى    على. بود که بر اثر سوزش زخمها اشک از چشمانش سرازیر بود

پدرت فدایت شود امـروز مـرا   : برخاست و بین دو شم محمد را بوسید و فرمود
شاد کردى و آنچه حق جهاد بود بجا آوردى اکنون بگو بـدانم چـرا گریـه مـى     

محمد از سوزش و درد بسیار شدید و طاقت فرساى زخـم هـا سـخن بـه      ؟کنى
من چند بار به کام مگر رفتم دو برادرم حسـن و   :میان آورد و در آن حال گفت

دوبـاره بـین چشـمان محمـد را       انمؤمنبه میدان نیامدند؟ امیر حسین 
آیا آنهـا را   پسرم تو پسر من هستى ولى آنها پسر پیغمبر : بوسید و فرمود
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مد به راز موضوع پى برد و با کمـال  در این هنگام مح ؟از کشته شدن حفظ نکنم
اى پدر بزرگوارم خداوند مرا فداى شـما و فـداى دو   : تواضع به پدر عرض کرد

  )791(. برادرم گرداند و آنها را از هر گونه گزندى حفظ کند

  مسجد ضرار -671
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

م عليه ینمـؤمن امیرال: فرمود  امام صادق ال از نمـاز خوانـدن در پـنج     الس
مسـجد اشـعث بـن قـیس     . مسجد که در کوفه است اصحاب خود را نهى فرمود

کندى و مسجد جریربن عبداهللا بجلى و مسجد سماك بن مخرمۀ و مسجد شـبث  
ین نگاهش مؤمنهر وقت امرال: فرمود  امام صادق. و مسجد تیم )792(بن ربعى 

فرمود این چهار دیوار تیم است و غرض حضرت این  به آن مسجد مى افتاد مى
بود که قبیله تیم از یارى آن حضرت دست کشیده بودند و از کینه اى که داشـتند  

لذا این چهار دیوارى را بعنوان مسجد سـاخته  ( با آن حضرت نماز نمى خواندند
  )793(. خداى لعنت شان کند) بودند که

  کلماتى از من فراگیرید -672
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 

کلماتى از مـن فراگیریـد کـه اگـر بـر      : به یاران خود فرمود  روزى على
چهارپایان خـود را  ، چهارپایان سوار شوید و در راه پیمایى و دستیابى به آن ها

  . از پاى در آورید مانند آن کلمات را نخواهید یافت
 که هیچ کس جز به پروردگـارش امیـد نبنـدد و بجـز از گنـاه خـویش       !هان

نهراسد و چون چیزى نداند از یادگیرى آن خجالت نکشد و چـون چیـزى از او   
شد که نمى داند خجالت نکشد و بگوید خدا بهتر مى دانـد و بدانیـد کـه     سئوال
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ر شکیبایى و صبر براى پیکره ایمان همچون سر است براى بدن و بـدنى کـه سـ   
  )794(. ندارد خیرى در او نیست

  غرور و ریاست طلبى -673
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بودند آنها توقـع    طلحه و زبیر پس از عثمان از نزدیکترین افراد به على
بیش از دیگران به آنها امتیاز بدهد و با آنهـا در امـور     داشتند که امام على

روزى آن ها . آنها را بر دیگران مقدم بدارد، ت کند و در ریاست بیت المالمشور
آمدند و رسما از آن حضرت تقاضا کردند تا آنها را به فرماندارى   نزد على

روبرو شدند توسط   بعضى از شهرها منصوب کند وقتى با جواب منفى على
ما بـراى خـالف تـو    ، ن حضرت رساندندمحمد بن طلحه این پیام خشن را به آ

فداکاریهاى بسیار کردیم اکنون که زمام امور به دست تو آمده راه اسـتبداد را بـه   
پیش گرفته اى و افرادى مانند مالک اشتر را روى کار آورده اى و مـا را عقـب   

چـه   :توسط همان محمد بن طلحه به آنها پاسـخ داد کـه    امام على. زده اى
تا شما خشنود شوید؟ آنها پس از دریافت پیام امام جواب دادند یکى از مـا   کنم

به خـدا  : فرمود  امام على. را فرماندار بصره کن و دیگرى را فرماندار کوفه
آنها را امین نمى دانم چگونه آنها را امین بـر مـردم   ) مدینه( سوگند من در اینجا

نزد طلحـه و زبیـر   : م به محمد بن طلحه فرموددر کوفه و بصره نمایم آن گاه اما
نسـبت بـه    برو و از قول من به آن ها بگو اى دو شیخ از خدا و پیامبرش 

لیکن آنها بخاطر همان غـرور ذاتـى و   ... امتش بترسد و بر مسلمانان ظلم نکنید
  )795(. انحراف دینى خود بر علیه حضرت به همراهى عایشه قیام کردند

  دزدان طماع -674
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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مخالفت کردند و مـى    عایشه در مکه بود طلحه و زبیر با حکومت على
است لذا تصمیم گرفتند به مکـه دز نـرد او     دانستند عایشه نیز مخالف على

آمدنـد و    ظاهر نزد على رفته و مقدمات توطئه خود را فراهم سازند در لذا
امام به آنهـا  . به مکه بروند) حج مستحبى( اجازه خواستند تا به قصد انجام عمره

آنها مکرر سوگند خوردند که قصد خالفى ندارند ، شما قصد عمره ندارید: فرمود
پس بیعت خود را بـا مـن   : حضرت فرمود. و بر بیعت خود با امام استوار هستند

 آنها در مکه بر ضد حکومـت علـى  ، ید آنها بیعت خود را تجدید کردندتجدید کن
افرادى را جمع کردند و به همراه عایشه به سوى بصره حرکت کردند تا در  

آنجا شورش را شروع کنند در بین راه به یعلى بن منبه که حدود چهار صد هزار 
د کردند آنها پلوهـا را از او بـه زور   مى برد برخور  دینار از یمن براى على

آنان با جنگى که بـه راه  ... گرفتند و آن پولها را صرف مخارج سپاه خود نمودند
هزار نفر از سپاه خود و پنج هزار نفر از سپاه امام  13انداختند باعث کشته شدن 

  )796(. شدند  على

  ؟نباء عظیم کیست -675
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

روز جنگ صفین مردى از لشکر شام با سالح  :از علقمه روایت شده که گفت
بیرون آمد و قرآن را حمایل خود کرده بود و به جـاى رجـز خوانـدن چنانکـه     

عم یتسـائلون عـن النبـا    : مرسوم اعراب در جنگها مى باشد سوره نباء را خواند
  العظیم الذى هم فیه مختلفون

بـه  : فرمود  ینمؤمنامیرال. وم و با او به جنگ بپردازممن خواستم پیش ر
اتعرف النبـاء العظـیم    :جاى خود باش خود آن حضرت پیش رفت و به او گفت

 ؟آیا آن خبر بزرگ را که در او اخـتالف کردنـد مـى شناسـى     ؟هم فیه مختلفون
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واهللا انى انا النباء العظیم فـى اختلفـتم و علـى والیتـى     : نه حضرت فرمود :گفت
منم ان نباء عظیم و خبر بزرگ که در من اختالف کردید و در والیت  ؛...تنازعتم

من نزاع نمودید و از والیت من برگشته و منحـرف شـدید پـس از آنکـه آن را     
پـس از آن  ... شـدید  پذیرفته بودید و به ظلـم و سـتم از آن برگشـتید و هـالك    

حضرت با شمشیر سر و یک دستش را انداخت آنگاه برگشت و این شعر را مى 
  :خواند

ــا  ــفین دارنــ ــى اهللا اال ان صــ   ایــ

  و دارکم مـا الح فـى االفـق کوکـب         

   
ــا   ــوت و مالن ــوا او نم ــى تموت   و حت

  والکــم عــن حومــۀ الحــرب مهــرب     

   
مادامى که ستاره بر افق مـى  خداوند نخواست که صفین منزل ما و شما نباشد 

. درخشد تا وقتى که شما بمیرید یا ما و ما را از جایگاه جنگ امید فـرار نیسـت  
)797(  

    اتصال معنوى شیعیان با على -676
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در کوفه چنـد روزى دچـار   : است مى گوید  رمیله یکى از شیعیان على
روز . حاضـر شـوم    ین علـى مـؤمن تب و لرز شدم و نتوانستم در نماز امیرال

جمعه اى بود در خودم سبکى درد را دیدم گفتم چه بهتر غسل جمعه اى بکنم و 
در مسجد کوفه آمدم نشسته بودم . بخوانم  بروم امروز نماز جمعه اى با على

مى خواند ناگاه تب و لرز من مجدد شروع شـد ولـى   به منبر خطبه   که عى
حضرت از خطبه فارغ و بعد هـم نمـاز جمعـه را    . خودم را گرفتم و کنترل کردم

  خواند و بعد از نماز کسى را فرستاد دنبالم وقتى وارد منزل حضـرت امیـر  
رمیله چه بود وقتى من روى منبر بودم چه چیزى عارضت : حضرت فرمود. شدم

من مدتى تب و لـرز    عرض کردم یا على ؟شد دیدم که به خود مى پیچیدى
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داشتم امروز تبم کم شد؛ آمدم مسجد وقتى که شما خطبه مى خواندید تب و لرز 
این تب و لرز از تو بمـن  : حضرت فرمود... )حاصل فرموده حضرت( آمد سراغم

آنهـایى کـه در     یـا علـى   :عـرض کـردم  : رمیله مى گویـد . هم سرایت کرد
مسجدند اینطور است یا شامل افراد خـارج هـم مـى شـود در مـورد آنهـا هـم        

در شرق و غرب و عالم هر یک از شـیعیان مـا   : حضرت فرمود ؟همینطور است
  )798(مبتال به بشوند به ما هم اثر مى کند 

  خبر از آینده -677
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

محلى در ( که در ذى قار: قیس از ابن عباس در حدیثى نقل مى کند سلیم بن
نامه اى بیـرون آورد   وارد شد و آن حضرت برایش  بر على )نزدیکى بصره

به من دیکته کـرد   اى پسر عباس این نامه ایست که پیغمبر خدا : و فرمود
آن را بخـوان    ینمـؤمن کـردم یـا امیرال  عرض ، و من به دست خود نوشته ام

حضرت آن نامه را خواند و در آن نامه همه چیز از وقتى که پیغمبر از دنیا رفتـه  
مى کند  و کسى که او را مى کشد و آنکه یاریش  تا شهادت حسین بن على

انـد ایـن   و اشخاصى که همراه او شهید مى شوند بود از جمله آنچه که برایم خو
 چگونه شهید مـى شـود و حسـن    بود که با خودش چه خواهند کرد فاطمه 

چطور در راه خدا کشته مى شود و چگونه مردم بـا وى خیانـت و پیمـان     
شکنى مى کنند سپس نامه را پیچید و آن مطالبى که از زمان شهادت حسین بـن  

ى شود را نخواند و باقى ماند در آن مقدارى کـه  تا روز قیامت واقع م  على
از نامه خواند خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و اینکه هر یک از آنها کشـته مـى   
شوند و امر حکمیت و خالفت معاویه و شیعیانى که کشته مى شوند و حکومـت  

  )799(. بود  تا به شهادت حسین، یزید
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  تصنیف هاى هرزه678
  ه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّ

در کوفه جوانى را دید که به خواندن تصـنیف هـاى هـرزه و      روى على
بـا چـه چیزهـایى دفتـر      :به او گفـت   آلوده سرگرم و دل خوش است امام

  ؟وجودت را پر مى کنى
 لذا یکى از عهدهاى بوعلى سینا در رساله عهدش با خود این بود که رمـان و 

حرفها و افسانه هاى باطل ذهن را کج و معوج مى کنـد  ، قصه هاى باطل نخواند
. و نفس را از درست اندیشى و درست یابى عدول مى دهد و منحرف مى گرداند

)800(  
فوت وقت نزد اصحاب حقیقت دشوارتر از سـپردن   :لذا یکى از بزرگان گفت

جان است چرا که سپردن جان به بریدن از مردمان است و فوت وقت به بریـدن  
عمر کوتاهتر از آن است که هـر  : مى فرماید  چنانچه حضر امیر )801(از حق 

بیاموز هر آنچه را کـه ارزش و اهمیـتش    آنچه دانستنش نیکوست فراگیرى پس
  . شتر استبی

  على کشته شد و من زنده ام -679
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

است این مرد در اواخر عمر رسـول    عدى بن حاتم یکى از صحابه على
در خدمت آن حضرت بود و   اسالم آورد در زمان خالفت على خدا 

او بعـد از  . طرفه و طارف در جنگ صـفین کشـته شـدند    سه پسرش بنام طریف
معاویـه بـراى   . و استقرار خالفت معاویه بر معاویـه وارد شـد    شهادت عى

 اینکه بتواند با یادآورى داغ فرزنـدان عـدى او را وادار کنـد کـه دربـاره علـى      
رانت چـه  پسـ  ؟ایـن الطرفـات   :مطابق میل معاویه حرفى بزند به او گفـت  

 قتلو بصفین بین یدى على بن ابـى طالـب   :شدند؟ عدى با کمال خونسردى گفت
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ما انصـفک ابـن    :معاویه گفت. شهید شدند  ؛ در صفین پیشاپیش على 
على درباره تو انصاف را رعایت نکرده که پسران  ؛ابیطالب اذقدم بنیک و اخربنیه

ترا پیشاپیش جبهه فرستاد تا کشته شدند و پسران خود را در پشت جبهـه نگـه   
بل انا ما انصفت علیا اذ قتل و بقیت بلکـه مـن    :داشت تا زنده ماندند عدى گفت

ـ       درباره على دم انصاف را رعایت نکردم که او کشـته شـد و مـن زنـده مان
معـذورم   :عدى گفـت . صف لى علیا اوصاف على را براى من بگو :معاویه گفت

کرد کـه    عدى چنان توصیفى از امام على. ممکن نیست :معاویه گفت، بدار
معاویه اشک چشمش سرازیر شد و شروع کرد با آسـتین خـود اشـک خـود را     

م عليه خداوند رحمت کند على :پاك کند آنگاه معاویه گفت ال را همین طـور   الس
ماننـد   :عدى گفـت  ؟بود که گفتى اکنون بگو حال تو در فراق على چگونه است

آیـا هـیچ فرامـوش     :معاویه گفت. سربریده باشند زنى که فرزندش را در دامنش
  )802(. مگر روزگار مى گذارد فراموشش کنم :عدى گفت ؟مى کنى

  !زندگى خلیفه مسلمین -680
الْرَّح مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیم  

در رحبه کوفه مردم را اطعام مـى کـرد     که على: اسودبن قیس مى گوید
وقتى از آن فارغ مى شد به منزل باز مى گشت و در خانه خود غذا مـى خـورد   

در منـزل خـود غـذاى      علـى  :من پیش خود گفتم :یکى از اصحابش گفت
غذا خوردن خود را رها کـردم و  . داده مى خوردلذیذترى از طعامى که به مردم 

. نه :گفتم ؟ایا غذا خوردى: به راه افتادم حضرت به من فرمود  به دنبال على
، یا فضه: من نیز با او به خانه اش رفتم او در منزل صدا زد، پس با من بیا :گفت

ا بیـاور او نیـز   براى مـا غـذ   :على علیه السالم به او گفت. دیدم کنیزى وارد شد
گرده نانى همراه با ظرف دوغى آورد و نان را در آن ترید کرد در حـالى کـه در   
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اگـر مـى    :ین علیه السالم عرض کردممؤمنبه امیر ال. وجود داشت آن نان سبوس
بـه  : فرمودید آرد بى سبوس بیاورند بهتر بود امام شروع به گریه کـرد و فرمـود  

  )803(. باشد بدون سبوس خدا خدا هرگز ندیم که در خانه رسول 

  چهار غم بزرگ -681
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از خانه بیرون مى آمد سـلمان او را دیـد و بـه      ان علىمؤمنروزى امیر 
 ؟سلمان چگونه صـبح کـردى  : به سلمان فرمود  استقبالش شتافت امام على

آن : فرمـود   امام علـى . صبح کردم در حالى که چهار غم دارم :مان گفتسل
غم اهل خانه که از مـن نـان و خواسـته هـاى      :سلمان گفت ؟چهار غم چیست

نفسانى مى خواهند و غم خالق که اطاعت از من مى خواهد و غـم شـیطان کـه    
  . گناه از من مى خواهد و غم عزرائیل که روح را از من مى خواهد

بر تو بشارت باد که براى هر یک از این غم : به سلمان فرمود  امام على
: رفتم و بـه مـن فرمـود    ى روزى به حضور رسول خدا ها پاداشى مى بر
صبح کردم در حالى که تهـى دسـت هسـتم و     :عرض کردم ؟چگونه صبح کردى

آن . غمگیـنم   جز آب چیزى ندارم و در مورد گرسـنگى حسـن و حسـین   
و اطاعـت   ؛تشغم عیال پوششى است از آ  اى على: حضرت به من فرمود

خالق مایه امان از عذاب است و استقامت در راه اطاعت خدا جهاد است و بهتر 
 و غم مرگ کفاره گناهان است و بدان اى علـى ، از عبادت شصت سال مى باشد

رزقهاى بندگان برخداست و غم تو براى عیال بـه تـو سـود و زیـان نمـى       
مى یابى و همانا شدیدترین غمهـا غـم    رساند جز اینکه به خاطر این غم پاداش

  )804(. عیال است
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  دروغین، رجال الحق -682
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به مسجد کوفه وارد شد دید عده اى زانو به بغل گرفته   روزى امام على
ال اینها رج: حضرت پرسید اینها کیستند؟ گفته شد. اند و در گوشه اى نشسته اند

به چه دلیل آنها مردان حـق هسـتند؟   : حضرت فرمود. هستند) مردان حق( الحق
هستند اگر کسى به آنهـا غـذا    گفته شد از این رو که داراى نجابت و عزت نفس

داد شکر مى کنند و گرنه صبر مى کنند و هیچ گاه براى غذا تقاضا نمـى کننـد و   
سگهاى کوفه : فرمود  امام على. دست گدایى به سوى کسى دراز نمى نمایند

با شالق آنها را از مسجد بیرون کـرد و    هرم چنین رفتارى دارند آنگاه امام
  )805(. به آنها فرمود بروید کار کنید

  خبر از آینده -683
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، رسـیدم   ینمـؤمن که در ذى قار خدمت حضـرت امیرال : ابن عباس گوید
و خواند بـراى مـن    صحیفه اى بیرون آورد بخط خود و امالء رسول اکرم 

و آنکه چگونه کشته مى شود   و در آن صحیفه بود مقتل امام حسین، از آن
پس گریه . و که مى کشد او را و که یارى مى کند او را و که با او شهید مى شود

  . ى و مرا به گریه در آوردسخت

  همجوارى خداوند -684
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، بعد از جنگ جمل به کوفه آمـد و در مسـجد نمـاز خوانـد      چون على
سپس پشت به دیوار کرد و مرد پیرامونش نشستند آنگاه از حال یکـى از یـاران   

ـ     خـدایش بـه   !   یـا علـى   :تخود که ساکن کوفه بود جویـا شـد یکـى گف
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حضرت فرمود خداوند هیچ یک از آفریدگانش را بـه جـوارى   : همجوارى گزید
و  ؛و کمنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثـم یحیـیکم  ( نگیرد آنگاه این آیه را خواند

چـون   :شما را زنده کرد و دگر بار بمیرانـد و بـاز راوى گفـت   ، شما مرده بودید
در کدام کاخ منـزل    یا على: عرض کردند، خستگى آن حضرت برطرف شد

پس به سراى جعـدة  ) کاخ فساد( مرا در کاخ خبال منزل ندهید: فرمود ؟مى کنى
بود که همسر او   ام هانى خواهر حضرت امیر( .بن هبیره مخزومى وارد شد

  )806(. )هبیرة بن ابى وهب مخزومى بود

  آزاد شد، توبه کننده -685
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مردى با پسرى لواط کرده بـود ولـى بعـد از      در عصر خالفت امام على
آمـد    این عمل زشت و کبیره سخت پشیمان شده بود او به حضور امام على

: کمال شرمندگى عرض کـرد و در حالى که گریه مى کرد و سخت پریشان بود با 
زیـرا مـن طاقـت    . من لواط کرده ام مرا با اجراى حد الهى پاك کن  یا على

شـاید  ، برو به خانـه خـود  ! اى مرد: فرمود  امام على. آتش دوزخ را ندارم
او رفـت و فـرداى آن   ) و اشتباه مى کنى( ؟به حرکت در آمده، تلخى زرد آب تو

بـه او    علـى . با پسرى لواط کرده ام مرا پاك کن :و باز گفتروز بازگشت 
او رفت  ؟به حرکت در آمده است، فرمود برو به خانه ات شاید تلخى زرد آب تو

حضرت نیز همان پاسـخ  ، و روز سوم نزد امام آمد و همان صحبت را تکرار کرد
 امـام علـى  . اقرار به لواط کـرد اما روز چهارم آمد و . بار اول و دوم را به او داد

در مورد لواط کننده بـه یکـى از سـه امـر      پیامبر اکرم : به او فرمود 
حکم فرموده هر کدام را مى خواهى خودت انتخاب کن او عـرض کـرد آن سـه    

ا دست پرتاب کردن تو ب، زدن گردنت با شمشیر: فرمود  على ؟حکم چیست
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  و پاهاى بسته از باالى کوه به زمین و یـا سـوزاندن در آتـش او بـه علـى     
وسـایل  ، کدامیک از این سه حکم سخت تر را براى خـود برگزیـدم  : عرض کرد

: آتش را فراهم کردند گناهکار دو رکعت نمـاز خوانـد سـپس چنـین دعـا کـرد      
جـازاتش در آخـرت   مى دانى که مرتکب گنـاه لـواط شـدم سـپس از م    ! خدایا

تو آمدم و از او تقاضا کـردم مـرا    ترسیدم نزد وصى و پسر عموى پیامبر 
او مرا بین یکى از سه مجازات مخیر نمود و من در میان آنها سـخت  ، پاك سازد

از درگاهت مى خواهم که همین مجـازات را کفـاره   ! خدایا، ترین آن را برگزیدم
ى و در آخرت مرا در آتش دوزخ نسوزانى سـپس برخاسـت در   گناهم قرار ده

حالى که به خاطر گناهش گریه مى کرد در میان گودال آتـش نشسـت و شـعله    
 بدن او را فرا گرفت این منظره به قدرى رقت بار بود کـه امـام علـى    هاى آتش
ـ آنگـاه امیر ... با دین آن منقلب شد و گریه کـرد   بـه او    ان علـى مؤمن
اى شخص از میان آتش برخیز که فرشتگان آسمان و زمین را بـه گریـه   : فرمود

انداختى خداوند توبه تو را پذیرفت و مراقب خود بـاش کـه دیگـر آن گنـاه را     
  )807(. انجام ندهى

  ... به حساب خدا بگذار -686
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از   ینمـؤمن زمانى کـه همـراه بـا امیرال   : عبدالرحمن بن جندب مى گوید
صفین برگشتم و خانه هاى کوفه را دیدم چشم ما به پیر مردى افتاد که در سـایه  

بـه او    علـى ، و آثار مرض رد قیافه اش دیده مى شد، خانه اش نشسته بود
ـ   ؟ایا بخاطر بیمارى اسـت ، صورتت را رنگ پریده مى بینم: فرمود : ردعـرض ک

آیـا از ایـن بیمـارى کراهـت     : آنگاه حضرت فرمـود .   ینمؤمنآرى یا امیرال
، یا على هرگز دوست ندارم به چنین مریضى کسى دچار شود: عرض کرد ؟دارى
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! چرا: آنچه را که به تو رسیده به حساب خدا نمى گذارى عرض کرد: امام فرمود
باد و بـدان کـه بخـاطر ایـن      ترا به رحمت پروردگارت بشارت: حضرت فرمود

  )808(... بیمارى گناهت آمرزیده شده

  و رنج ها و مصائبش  على -687
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از آنها سـرافراز    یک نفر یهودى از امتحانات و آزمایشات الهى که على
الهى خـود را بـر شـمرد و     حضرت تمامى امتحانات. کرد سئوالبیرون آمده بود 

 ؛دقیقا به بیان مسائل اجتماعى آن زمان مى پردازد و دقیقا در البالى گفتار امـام 
  :مظلومیت آن حضرت نمودار است که در اینجا به یکى از آنها اشاره مى شود

اى برادر یهودى کسى که پس از ابوبکر زمامدار حکومـت  : فرمود  على
همه کارها با من مشورت مـى کـرد و طبـق دسـتور مـن       شد در ورود و خروج

کارها را انجام مى داد و در کارها سخت از من نظر مى خواست و طبق نظر مـن  
که به جز من در کارها با  ؛رفتار مى کرد؛ نه من کسى را سراغ دارم و نه اصحابم

که  چون مرگ ناگهانى او فرا رسید و بدون بیمارى قلبى... او مشورت کرده باشد
  ... بتواند تصمیمى در حال صحت بگیرد؛ از دنیا رفت

پرونده زندگانیش موقعى بسته شـد کـه عـده اى را    ، نتیجه کار دومى این شد
کاندید و نامزد خالفت کرد که من ششمین آنها بودم و مرا با هیچ کدام آنها برابر 

و خویشاوندى و نسب و  ندانست و همه حاالت مرا از وارثت رسول خدا 
  ... دامادى بدست فراموشى سپرد

خالفت را در میان ما به شورى واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حاکم 
شـورى تشـکیل    کرد و دستور داد که اگر طبق دستور او عمل نکردیم و مجلس

ن مى دانى که بـراى همـی   !اى برادر یهودى. ندادیم گردن هر شش نفر ما را بزند
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آنان در آن چند روزى کـه   ؟پیش آمد ناگوار چه اندازه صبر و تحمل الزم است
بودند هر کدام به نفع خویش شروع به فعالیت و سخنرانى نمودند ولى من دسـت  

یکـى از خـود راءى هـا و    ) در آن شـورا ( ...روى دست گذاشتم و ساکت بـودم 
من گرفـت و   تند کردى و کار را از دست، نفرى سرسخت هاى آن هیاءت شش

و ، حکومت را بدسـت عثمـان سـپرد   ، به طمع شرکت در بهره بردارى از خالفت
عثمان کسى بود که نه با او و نه با هیچ یک از حاضرین در شورا از نظر اخالقى 

سپس طولى نکشید که همان سرسـختى  ... مساوى نبود چه رسد به کمتر از آنان
. کافر شمردند و از او بیزارى جسـتند  او را، ها که در انتخاب عثمان مؤ ثر بودند

عثمان به نزد دوستان صمیمى خـود رفـت و بـه دیگـر اصـحاب رسـول خـدا        
مراجعه کرد و در خواست استعفا از بیعت خود را نمود و از آشوبى که به  

 این پیش آمد از پیش آمد !پا کرده بود اظهار پشیمانى مى نمود اى برادر یهودى
از این جریان آنچنان ناراحت شدم که قابـل  ... قبلى سخت تر و دلخراش تر بود

توصیف نیست و اندازه اى ندارد ولى چاره اى جز صـبر نداشـتم کـه بگـذارم و     
به خدا قسم اى برادر یهودى مرا از شورش علیه عثمان همـان چیـزى   ... بگذارم

اى بـرادر  ... ده بـود جلوگیرى کرد که از قیام علیه حکومت قبلى جلـوگیرى کـر  
هیچ تغییرى در تصمیم خود راه نداده ام و به این جهت در برابر عثمـان   !یهودى

ساکت ماندم و آنچه مرا وا داشت که از اقدام علیه او دست نگهدارم این بود کـه  
من در نتیجه آزمایشى که از او کرده بودم مى دانسـتم اخالقـى کـه او دارد او را    

  )809(... بکشاند ردم را به کشتن و خلعشرها نخواهد کرد تا م

  و رنجهاى حکومت دارى  على -688
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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راجـع بـه امتحانـات الهـى آن حضـرت        روزى شخصى یهودى از على
، حضرت فرازهایى از امتحانات الهى خود را بـراى وى توضـیح داد  : کرد سئوال
در بیان این وقایع حضرت دقیقا مسائل اجتماعى و رفتار اصحاب و یـاران  البته 

  :خود را بیان مى نماید که از جمله آنها این بود که
اى برادر یهودى کسانى که با من بیعت کرده بودنـد چـون دیدنـد مقاصـد     ... 

بـر مـن   ) عایشـه ( شخصى آنان به دست مـن انجـام نمـى شـود بوسـیله آن زن     
کار آن زن بدست من سپرده شده بـود   که از طرف پیغمبر با این، شوریدند

آنان ) مردم آن شهر( این زن... و من وصى بر او بودم او را بر شترى سوار کردند
ندانسته و دیوانـه وار شمشـیر آختنـد و نفهمیـده تیرهـا      ، را از شهر بیرون کشید

کل قرار داشتم که هیچ یک را دوست من در کار آنان میان دو مش. پرتاب کردند
و اگـر  ... اگر دست نگه مى داشـتم آنـان از شـورش بـاز نمـى گشـتند       ؛نداشتم

لذا پـیش از هـر چیـز    . ایستادگى مى کردم کار بجایى مى کشید که نمى خواستم
به آن زن پیشنهاد کردم به خانـه اش بـاز گـردد و    ... حجت را بر آنان تمام کردم

بودند را دعوت نمودم تا بیعت را که با من دارند به پایـان  مردمى که در اطرافش 
برسانند و پیمانى را که از خداوند در گردن آنان است را نشکنند و تمام قـدرت  

ولـى جـز بـر نـادانى و سرکشـى و      ... خود را به نفع آنان در اختیارشان گذاشتم
نـد بـر   گمراهى آنها نیافزود چون دیدم جز جنگ هـیچ پیشـنهادى را نمـى پذیر   

و به جنگى که در ابتدا مایل نبودم عاقبت االمر دچـار  ... مرکب جنگ سوار شدم
واسطه ها فرستادم و به سـوى آنـان سـفر نمـودم و عذرشـان را      ... آن مى شدم

و هـر  ، هر چه را که از من مى خواستند متعهـد شـدم  ، تهدیدشان نمودم، پذیرفتم
لى چون به جز جنـگ هـواى   چه راهم که نمى خواستند خودم پیشنهاد نمودم و

  )810(... دیگرى در سر نداشتند بناچار جنگ کردم
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در این پرسش و پاسخ یهودى به روند زندگى خود کـه در مسـیر     على
مـى   ؛که از لحاظ کیفیت نقل تاریخى، اطاعت محض الهى بوده اشاره مى فرماید

در البـالى گفتـار آن    توان آن را در نوع خود بدون شائبه تحریف تلقى نمـود و 
ـ همانـا مظلومیـت امیر  ، حضرت نقطه پـر نـور آن   اسـت کـه جـان      انمؤمن
  . شیعیانش را مى گدازد

    تواضع حضرت على -689
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 در  ینمـؤمن یـک روز حضـرت امیرال   :منقول اسـت   از امام صادق
حالى که سوار بر مرکبى بود به طرف اصحاب خـود حرکـت کـرد تـا بـه آنهـا       

جمع شدند و وقتى حضرت مى خواست بجایى   آنان نیز گرد على. پیوست
ناگاه حضرت متوجه عقب سر خود شـد  ، برود آنان از عقب سر او حرکت کردند

رد خطـاب  حضرت آنـان را مـو  . و دید اصحاب از عقب سر او حرکت مى کنند
حاجتى ندارند اما دوست دارنـد  : آیا کارى دارید؟ پاسخ دادند: قرار داد و فرمود

در رکاب آن حضرت باشند حضرت این نوع تشریفات و احتـرام را نپسـندید و   
به آنان دستور بازگشت داد و چنین تشریفاتى را موجب فساد راکـب و ذلـت و   

ر حرکت داد چنـد دقیقـه بیشـتر    زبونى افراد پیاده رو دانست و پس از آن دستو
باز گردید زیرا صداى کفـش  : نگذشته بود که متوجه عقب سر خود شد و فرمود

  )811(. دلهاى طمعکار آنها را آلوده مى کند، هاى عقب سر افراد

  امام فقیر نبود انفاق گر کاملى بود -690
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـال و    علـى : طلحه و زبیر گفتـه انـد   :رسید که خبر  به امام على
گران آمد بـه نماینـدگان خـود      این خبر به على. ثروت ندارد و فقیر است
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نماینـدگان هنگـام   . همه محصول باغهاى خـودم را در جـا جمـع کنیـد    : فرمود
فروختند و پول همه محصوالت را جمع کردند و به دستور امام آنها را ، محصول

آن پولها را در روبـروى خـود بـر      انمؤمنامیر. آنها صد هزار درهم گردید
زمین ریخت و پیام بر طلحه و زبیر فرستاد و آنها را در آنجا حاضر کـرد آنگـاه   

این پولها سوگند به خـدا مـال    ؛هذا المال و اهللا لى لیس ال حد فیه شیى ( :فرمود
دسترنج خود بدست آوردم نه از بیت المـال مسـلمین و   شخصى من است که از 

  ). هیچ کس در آن حق ندارند
 دریافتنـد کـه علـى   : دروغ نمى گویـد   آنها مى دانستند که حضرت على

بیـرون آمدنـد و بـه      صاحب اموال بسیار است کـه از حضـور علـى    
  )812(. نیست بلکه صاحب ثروت مى باشدفقیر   على: یکدیگر گفتند

  غیب گویى ستاره شناس در محضر حضرت -691
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

. به همراه سپاه خویش روانه جنگ معروف نهروان بود  در حالى که على
ستاره شناسى به نام مسافر بن عفیف با عجله خود را به آن حضـرت رسـانید و   

اوضاع کواکب بر این داللت دارد که اگر کسى در این ساعت حرکت : کردعرض 
بـا قـرآن کـه مـى     ، این ادعا: فرمود  على. کند از دشمن شکست مى خورد

سـازگار  )813() غیر از خدا کسى بر غیب و نهان آسمانها زمین آگاه نیست( :فرماید
  !نیاز کرده اى نیست و تو با چنین عقیده اى خود را از خداوند بى

از ستاره شناسى جـز آن مقـدارى کـه    : سپس رو به یاران خود کرد و فرمود
الزم اسـت خـوددارى کنیـد زیـرا چنـین      ، براى شناختن راههاى بیابان و دریـا 

غیب گویى هم در ردیف جادوگرى . ادعاهایى انسان را به غیب گویى مى کشاند



577 

 

آتـش دوزخ  ، جایگاه کـافر هـم  است و جادوگر نیز در ردیف کافر قرار دارد و 
  . خواهد بود

آنگاه حضرت یاران خود را مخاطب قرار داد و ضمن توکل بر خـدا دسـتور   
داد آنان بنام خدا به راه خود ادامـه دادنـد و در جنـگ پیـروز و سـرافراز هـم       

  )814(. گردیدند

  ازدواج جوانان -692
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مردى را با دست خود استمناء کرده بود گرفتـه و او  : فرمود  امام صادق
آن حضرت آن قـدر بـر دسـت او زد کـه     . آوردند  را به حضرت امام على

بـر  ، سپس از بیت المال وسائل ازدواج او را فـراهم سـاخت  . دست او سرخ شد
از شـیوه روبنـایى    براى جلوگیرى از فساد هم  اساس این روایت امام على

و هم از شیوه زیربنایى که وسائل ازدواج او ) آن مرد تأدیبزدن و ( استفاده کرد
  . را فراهم نمود

  تقسیم بیت المال -693
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

همه بیت المال مسلمین را به طـور مسـاوى بـدون      انمؤمنحضرت امیر
در هر روز جمعه محل بیت المال خـود را جـارو مـى     و، تبعیض تقسیم مى کرد

تا ایـن زمـین در روز    :نمود و دو رکعت نماز در آن محل مى خواند و مى گفت
قیامت گواهى دهد که من بیت المال را بـراى خـود ذخیـره نکـردم و بـه طـور       

  )815(. مساوى آن را تقسیم نمودم

  تقسیم جام طال و نقره از بیت المال -694
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 
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نزد آن حضرت آمد و از ظرفهاى طال و نقره   غالم امام على، روزى قنبر
  که به عنوان بیت المال آورده بودند خبـر داد در مسـیر راه قنبـر بـه علـى     

اى تو هر چه به بیت المال آمـده چیـزى را بـر     انمؤمناى امیر: عرض کرد
خود ذخیره نمى کنى و همه آن را تقسیم مى نمایى پیشنهاد مى کنم از این جامها 

  . مقدارى را براى خود ذخیره کنى
واى  ؛لقد احببت بیتى نارا عظیمۀ! ویحک یا قنبر: به او فرمود  امال على
  . همان دوست دارى که آتش عظیمى را وارد خانه ام کنى! بر تو اى قنبر

شمشیر خود را از غالف بیرون کشید و بـا چنـدین ضـربه آن ظـروف      آنگاه
سپس مردم را به حضور طلبیـد و بـه آنهـا    ، طالیى و نقره اى را قطعه قطعه کرد

حتى خورده ، این ریزه هاى طال و نقره بر اساس سهمیه بندى تقسیم کنید: فرمود
  )816(. ریزه هاى ناچیز باقى مانده را دستور داد تا تقسیم نمایند

  امام العارفین و مطالعه آسمان -695
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شبى من و نـوف  : به نام حبۀ عرنى مى گوید  یکى از اصحاب امام على
در صحن حیاط داراالماره کوفه خوابیده بودیم در اواخر شب بود که ناگاه دیدیم 

انند افراد واله و حیران دستها را به دیوار نهـاده  در صحن داراالماره م  على
  . و این آیات را تالوت مى کند

ان فى خلق السـماوات و االرض و اخـتالف اللیـل و النهـار الیـات الولـى       
  االلباب

به طور مسلم در آفرینش آسمان و زمین و در آمد و رفت منظم شـب و روز  
  . دان وجود داردبراى خردمن) بر توانایى و حکمت حق( نشانه هایى
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الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السماوات 
  ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار، و االرض

خرمندان آنان اند که در همه حال و تمام اوقات به یاد خدا هستند و ایسـتاده  
آسـمانها و زمـین    د و در آفرینشو نشسته و به پهلو خوابیده خدا را یاد مى کنن

پروردگـارا ایـن دسـتگاه بـا عظمـت را بیهـوده       : اندیشه مى نمایند و مى گویند
پاك منزه است پس مـا را  ) از انجام کار لغو و بیهوده( نیافریدى ساحت مقدست
  . از آتش کیفر خود نگه دار

  ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار
پروردگارا هر کسى را که به دوزخ برى سرافکنده و بى آبرویش کـرده اى و  

  . ستمگران یارانى ندارند
ربنا سمعنا منادیا ینادى لللیمان ان آمنو بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر 

  عنا سیئاتنا و توفنا مع االبرار
خود ایمان آورید نادى منادى ایمان را شنیدیم که به پروردگار ، پروردگارا ما

و ما ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را در شمار نیکان از این 
  . جهان ببر

ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلک و ال تخزنا یوم القیامه انک ال تخلف المیعاد 
)817(  

پروردگارا آنچه به وسیله پیامبران به ما وعده کردى به ما عنایـت فرمـا و در   
قیامت ما را سرافکنده و شرمسار مکن که به طور قطع تو خالف وعده نمى  روز
  . کنى

در آن شب این آیات را مکرر تالوت مى کرد و آن   على: حبه مى گوید
چنان مجذوب مطالعه آسمان و دلباخته خالق این زیباییها و پدید آوردنـده ایـن   

د بـود کـه گـویى هـوش از     همه عظمت و شگفتى شده و چنان از خود بى خـو 
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سرش پریده بود من و نوف هر دو در بستر آرمیده نـاظر ایـن منظـره حیرتـزده     
: آن گاه خطاب به مـن فرمـود  . کم کم به خوابگاه من رسید  که على، بودیم

شما با این جهاد و کوشـش بـا آن   ، بیدارم آقا :حبه خواب هستى یا بیدار؟ گفتم
دمتهاى فراوان به اسالم و یا اینکـه در زهـد و تقـوا و    همه سوابق درخشان و خ

عبادت بى نظیرى چنین اشک مى ریزى و از هیبت و خشیت خدا چنـین حـالى   
على چشمها را به پایین انداخت و شـروع بـه    ؟دارى پس ما بیچارگان چه کنیم
  :گریه کرد و آن گاه به من فرمود

و هیچ یک از اعمال مـا بـر   همگى ما در برابر خدا ایستگاهى داریم  :اى حبه
به طـور قطـع خداونـد از رگ گـردن بـه مـن و تـو         :اى حبه. او پوشیده نیست
آن . اى حبه هیچ چیز نمى تواند من و تو را از خداوند پنهان دارد. نزدیکتر است

  ؟خوابى !اى نوف: گاه حضرت رفیقم نوف را مورد خطاب قرار داد و فرمود
تم حالت حیـرت انگیـز و شـگفت آور شـما     ین خواب نیسمؤمننه یا امیرال -

  . موجب شد که امشب فراوان گریستم
اگر امشب از خوف خدا فراوان گریه کـردى فـردا در برابـر     :اى نوف: فرمود

اى نوف هیچ قطره از اشکى از دیدگان کسـى  . خدا چشمانت روشن خواهد شد
مى کند از خشیت خدا جارى نمى شود مگر آنکه دریاهایى از آتش را خاموش 

آنگاه از برابر مـا  ! و آخرین جمله اى که از خدا در ترك انجام مسئولیتها بترسد
  :گذشت در حالى که با خود زمزمه مى کرد و مى گفت

آیا تو از من اعراض کـرده اى  ، اى کاش مى دانستم هنگامى که غافلم! خدایا
و کوتاهى  ؛و اى کاش مى دانستم که با این خواب طوالنى. یا به من توجه دارى

  . در سپاسگزارى نعمتهایت حالم در نزد تو چگونه است
  )818(. تا صبح در همین حال بود  به خدا قسم على: نوف گوید
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  قرآن ناطق، قرآن صامت -696
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در ، حرکت کرد شبى از مسجد کوفه به سوى خانه خویش  ینمؤمنامیرال
حالى که کمیل بن زیاد که از دوستان خاص ان حضرت بود او را همراهـى مـى   

در اثناء راه از کنار خانه مردى گذشتند که صداى تالوت قرآنش بلند بود و ، کرد
کمیـل  ، را با صداى دلنشین و حزین مى خواند )819(... آیه امن هو قانت اناء اللیل

، برد و از روحانیـت او خوشـحال شـد   در دل خود از حال این مرد بسیار لذت 
سـر و  : رو به سوى او کـرد و فرمـود    امام. بدون آنکه چیزى بر زبان براند

صداى این مرد مایه حجاب تو نشود زیرا او اهل دوزخ است و بـه زودى خبـر   
نخسـت اینکـه   . کمیل از این مساءله در تعجب فرو رفت! آن را به تو خواهم داد

بزودى از فکر و نیت او آگاه گشت و دیگر اینکه شهادت به دوزخـى    امام
مدتى گذشت تا سرانجام کار خوارج به آنجـا  .... بودن این مرد ظاهر الصالح داد

در ، ایستادند و حضرت با آنهـا پیکـار کـرد     انمؤمنرسید که در مقابل امیر
ـ امیر، حفـظ کـرده داشـتند   حالى که قرآن را آن گونه که نازل شده بـود    انمؤمن

رو به کمیل کرد و در حالى که شمشیر در دست حضرت بود و سرهاى آن  
کافران طغیانگر بر زمین افتاده بود با نوك شمشیر به یکى از آن سرها اشاره کرد 

این همان شخصى است که در آن شب تالوت قرآن نمود در  !اى کمیل: و فرمود
کمیل دست حضرت را بوسید و اسـتغفار  . جب تو را برانگیخته بودحالى که او تع

  )820(. کرد

  فرار افراد امام در جنگ -697
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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از فرار افراد سـپاه خـود بـه سـوى       در ماجراى جنگ صفین امام على
پر صـالبت سـپاه امـام    سردار ( معاویه و پیوندشان به سپاه معاویه با مالک اشتر

ما در جنگ جمل بـه  : کرد مالک اشتر عرض. شکایت و درد دل کرد  على
همراهى اهل بصره و کوفه با سپاه جمل مى جنگیـدیم و در آن جنـگ وحـدت    
نظر داشتیم ولى بعد از آن اختالف نظر پدید آمد آنگاه اراده ها سست شد و آثار 

با مردم بر اساس عدالت رفتار مـى    انمؤمنو تو اى امیر. عدالت گم گردید
کنى و مى خواهى عدالت و حق بین آنها حاکم گردد طبقه باال و پایین جامعه از 

موجب فـرار افـرادى   ) گر چه حق است ولى( این روش، نظر تو مساوى هستند
شده که حق و عدل به مزاجشان سـازگار نیسـت ولـى معاویـه بـا شـیوه هـاى        

نه خود طبقه اشرافى و ثروتمند را به دیگران مقدم مى دارد و اکثر مردم فریبکارا
فریفته اهل دنیا هستند از این اگر دنیا را به طور وفور در اختیار آنها قرار دهـى  

 جمعى از اصحاب امام علـى . به سوى تو مى آیند و گردنها سوى تو خواهد آمد
در پاسـخ    امام علـى . کردند نیز همین تحلیل را به آن حضرت عرض 

آیا به من دستور مى دهید که براى پیروزى خود از جور و ستم در : مالک فرمود
سـوگند بـه خـدا تـا     . حق کسانى که بر آنها حکومت مى کـنم اسـتمداد جـویم   

خورشید طلوع مى کند و ستاره اى در آسمان چشمک مى زند چنین کارى نمى 
  )821(. کنم

   دستور خدا بود یا سفارش پیامبراین  -698
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
من در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبیلـه بنـى ضـبه    : محمد حنفیه مى گوید

  علـى . بیشترین کشته را داده بود چون جنگجویان از میدان جنگ گریختند
بکر که با آن حضرت همراه بودند پیش آمدند تا به و عمار یاسر و محمد بن ابى 
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رسیدند و از بسیارى تیر که بـه آن خـورده بـود    ) که عایشه در آن بود( هودجى
حضرت با عصایى که بدست داشت بر آن هودج زد و ، چون خار پشتى مى نمود

بگو ببینم همان طور که عثمان ابن عفان را به کشتن ) عایشه( فرمودى اى حمیرا
این دستور خدا بود یا سـفارش پیـامبر    ؟مى خواستى مرا هم بکشتن دهى دادى
حضرت بـه بـرادر او   . حال که پیروز شدى گذشت کن: عایشه پاسخ داد ؟

یـا   :او نگـاه کـرد و گفـت    ؟بنگر ببین زخمى برداشـته : محمد بن ابى بکر فرمود
لم مانده فقط تیرى مقدارى از پیـراهنش را  از ضربه سالح سا  ینمؤمنامیرال

عبداهللا ( او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعى: حضرت فرمود. دریده است
صدا زند زخمى ها را رها کننـد و  : سپس به جارچى فرمود. انتقال بده) و عثمان

آنان را نکشند و فراریان را دنبال نکنند و هر کس بـه خانـه خـود پنـاه بـرد و      
  )822(. وى خود بست در امان خواهد بوددربر

  روشى صحیح -699
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حارث همدانى با گروهى از شیعیان که من هم در میـان  : اصبغ بن نباته گوید
وارد شدیم حارث که بیمار بـود افتـان و     ینمؤمنآنها بودم بر حضرت امیرال
. با عصائى که در دست داشـت بـر زمـین مـى کوفـت     خیزان حرکت مى کرد و 

حـارث حالـت چطـور    : حضرت که او را بدین حال دید رو به او کرد و فرمـود 
روزگار بر من چیره گشته و سالمتى را ،   انمؤمناى امیر: عرض کرد ؟است

از من ربوده است و عالوه بر این نزاعى که اصحاب تو در خانه ات با یکـدیگر  
د مرا بیشتر ناراحت ساخته و آتشى در درونم افروخته و مرا بیش از حد بى دارن

: عـرض کـرد   ؟نـزاع آنهـا در چیسـت   : حضرت فرمود. تاب و تحمل کرده است
) ابوبکر و عمـر و عثمـان  ( درباره تو و درباره آن سه نفرى که قبل از تو بوده اند
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و برخى میانه رو بوده  بعضى از آنان درباره تو بسیار غلو و زیاده روى مى کنند
و همراه شما هستند و پاره اى در حال حیرت و تردید باقى مانده و بـه شـک و   

بـدان کـه    ؛بس است اى بـرادر همـدانى  : حضرت فرمود... دو دلى در افتاده اند
بهترین شیعیان من آن دسته و فرقه اى هسـتند کـه راه اعتـدال و میانـه روى را     

پـدرم و مـادرم فـدایت چـه خـوب اسـت ایـن         :حارث گفت... اختیار کرده اند
کدورتى را که بر دلهاى ما نشسته بزدایى و مـا را در ایـن مـورد از بیـنش الزم     

تو مردى هستى که حق بـر  ، بس کن: حضرت فرمود. برخوردار و راهنمایى کنى
و کارهاى چشمگیر افرادى که قبل از من آمدند گرمى بازارشـان  ( .تو مشتبه شد
دین خدا به شخصـیت و موقعیـت افـراد    ) طراب و نوسان ساختهتو را دچار اض

بلکه به عالمت و نشانه حـق شـناخته مـى گـردد و حـق را      . شناخته نمى شود
  )823(... بشناسى اهلش را خواهى شناخت

  هیجان جنگ -700
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حذیفـۀ بـن   یک سال پیش از آنکه عثمـان کشـته شـود از    : حبه عرنى گوید
مادر شما را ) عایشه( حمیرا، گویا مى بینم که گروهى :الیمان شنیدم که مى گفت

بر شترى سوار نموده و پیش مى رانند و شما هم اطـراف و جوانـب آن شـتر را    
با او هستند و نبوضبه که خدا  -که خدا بدوزخشان برد  -گرفته اید و قبیله ازد 

ون روز جنگ جمل فرا رسـید و مـردم بـه    چ. قدمهایشان را بشکند یاران اویند
هیچ :) مى فرماید  امام( صدا زد  ینمؤمنکارزار پرداختند جارچى امیرال

دشـمن بـه   : گویـد  ؛یک از شما شروع به جنگ نکند تا من به شما فرمان دهـم 
ما را هدف تیـر سـاخته انـد      انمؤمناى امیر :طرف ما تیراندازى کرد گفتیم

دست نگه دارید دوباره به ما تیراندازى کردند وقتـى چنـد نفـر از مـا را     : فرمود
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احملـوا  : ما را کشتند حضـرت فرمـود    انمؤمناى امیر :کشتند عرض کردیم
على برکۀ اهللا با پشتیبانى و برکت خدا حمله برید ما دست به حملـه زدیـم نیـزه    

بدن یکدیگر فرو مى بریم تا جایى که اگر کسى راه مى رفت بر  هایى بود که در
جارچى امام صدا زد علیکم بالسیوف با شمشیر  سپس. روى نیزه پا مى گذاشت

  . حمله ببرید
ما چنان با شمشیر بر کاله آنها مى کوفتیم که تیزى شمشیرمان کند مى گشـت  

زنید و قدم هایشـان را  علیکم باالقدام پاهایشان را ب: سپس جارچى امام صدا زد
  . بشکنید
هیچ روزى بیشتر از آن روز ندیدم که ساقهاى پا قطع شده باشد و مـن  : گوید

خدا قدم هایشـان   :یاران او بنى ضبه اند و گفت :یاد سخن حذیفه افتادم که گفت
سپس چارچى امام صدا زد . و دانستم که دعایش مستجاب شده است. را بشکند

یطان کار شتر را تمام کنید که آن شیطانى است آنگاه مـردى  علیکم بالبعیر فانه ش
با نیزه به آن شتر زد و دیگرى یکى از دستهایش را انـداخت و شـتر بـه زمـین     

  . نشست و نعره اى کشید
چـارچى  ، آنگاه عایشه فریاد بلندى بر آورد و همه مردم از اطرافش گریختند

نبال نکنند و هر کس بـه خانـه   زخمى ها را نکشید و فراریان را د: امام صدا زد
اسلحه خود را زمین  خود رفت و در بر روى خود بست در امان است و هر کس

  )824(. گذارد در امان است

  تعیین امام -701
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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آن حضرت مقام رهبرى و امامت را براى ،   پس از ضربت خوردن على
و محمد بن حنیفه و همه   وصیت کرد و به حسین  فرزندش امام حسن

  . بر این وصیت گواه باشید: فرزندان و روساى شیعیان و خانواده اش فرمود
پسـر  : تحویـل داد و فرمـود    آنگاه کتاب و اسلحه خود را به امام حسن

و کتابها و سالحم را بـه  که به تو وصیت کنم ، جانم رسول خدا به من امر فرمود
به من وصیت کرد و کتـاب و سـالحش را    چنانچه رسول خدا ، تو بسپارم
که به تو امر کنم هنگامى که وفاتت فـرا رسـید   : و به من امر فرمود، به من سپرد

  . بسپارى  مقام امامت را به برادرت حسین
در حـالى کـه امـام    ، توجه کـرد   ه پسرش حسینب  سپس امام على

: فرمـود ، در آن هنگام حدود سه سال داشت و در کنار پدر خود بود  سجاد
اشاره به علـى  ( تو را امر کرد که مقام امامت را به این پسرت رسول خدا 
  . بسپارى) بن الحسین

 !پسر عزیـزم : را گرفت و فرمود  دست امام سجاد  سپس امام على
امـام  ( که مقام امامت را به پسرت محمد بن على، به تو نیز امر کرد پیامبر 
  . و من سالم برسانى بسپارى و به او از جانب رسول خدا   باقر

متوجـه شـد و     بار دیگر بـه پسـرش امـام حسـن      علىآنگاه امام 
کـه در  ( و اختیاردار خون من هسـتى ) امامت( تو صاحب امر !پسر جانم: فرمود

تو حق دارى ابن ملجم را ببخشى یا بکشى اگـر  ) مورد ابن ملجم تصمیم بگیرى
یک ضـربت بـر    تو نیز، او را کشتى همانگونه که او یک ضربت بر فرق سرم زد

  )825(. سر او بزن و کار ناروا نکن

  پیام رسانى که عاقبت به خیر شد -702
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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قبل از جنگ جمل طلحه و زبیر یکى از یاران خود را بنام خداش براى ابالغ 
ا تو را م، اى خداش: آنها گفتند، نزد آن حضرت فرستادند  پیامشان به على

به جادوگرى و غیب ، نزد مردى مى فرستیم که خود و خاندانش را از سالها قبل
  ... گویى مى شناسیم

تو را نفریبد بلکه با او ستیز مى کنى تا حـق را    مواظب باش سخن على
تو را تحت تـاءثیر  ، و گفته هاى او  مبادا ادعاى على... بر او آشکار سازى

  بدان که یکى از راههاى فریـب دادن علـى  ، قرار دهد و مغلوب سازدخود 
این است که با آوردن خوردنى و نوشیدنى و عسل و روغن و خلوت کـردن بـا   

آنها را فریب مى دهد مبادا از غذاى او بخورى و تو باید از همه این امور ، مردم
 )826(ه او را دیدى آیه سخره هنگامى ک، دورى کن و به یارى خدا به سوى او برو

وقتـى بـه حضـور او    ! را بخوان و از نیرنگ او و نیرنگ شیطان به خدا پناه ببـر 
  :آنگاه این طالب را از جانب ما به او بگو... رسیدى با تمام توجه به او نگاه کن

تو را سوگند مـى دهنـد کـه قطـع     ، تو و دو پسر عموى نسبى، دو برادر دینى
نزد خدا رفت به خاطر  آیا نمى دانى که ما از روزى که پیامبر  ؛رحم نکنى

اکنـون کـه   ، تو و رهبرى تو با مردم و اقوام خود مخالفت کردیم و از آنها بریدیم
تو زمام امور رهبرى را به دست گرفته اى احترام ما را ضایع کردى و امیدمان را 

تـو را از مـا و   ) ... ماننـد عمـار یاسـر و   ( کسى که این را بدان آن... قطع کردى
سودش براى تو از ما کمتر اسـت و دفـاعش از   ، همسوئى با ما منصرف مى کند

  . سست تر مى باشد، نسبت به دفاع ما، تو
چـه  ، به ما خبر رسید که به ما بى احترامى کرده اى و ما را نفرین نمـوده اى 

چیز تو را بر این کار روا داشت با اینکه ما تو را از شجاعترین قهرمانـان عـرب   
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تو نفرین بر ما را کـار معمـولى خـود    ) نفرین کار آدم شجاع نیست( مى دانستیم
  . ما را شکست مى دهد، قرار داده اى و مى پندارى نفرین تو

 امـام علـى   ،وقتى به ما رسید طبق دستور آنها آیه سـخره را خوانـد  ، خداش
 :خداش گفـت ، اى برادر عبد قیس بیا نزدیک: تا او را دید خندید و فرمود 

: فرمـود   امـام علـى  . جا وسیع است ولى من آمدم پیامى را به شما برسـانم 
 امـام علـى  . نیازى به آنچه گفتـى نـدارم   :خداش گفت... بفرمائید چیزى بخورید

واهى با تو در جاى خلوت بنشینم تا اگـر راز دارى بـه مـن    مى خ: فرمود 
  . رازى ندارم هر رازى براى من آشکار است :خداش گفت. بگویى

که آیا زبیر به تـو سـفارش نکـرد کـه از ایـن      : او را قسم داد  آنگاه امام
همین طور است که  :خداش گفت ؟امورى که من به تو پیشنهاد کردم دورى کنى

اشاره به خواندن آیه سـخره توسـط او کـرد و      آنگاه امام على ؛مى فرمایى
  امـام علـى  ، آرى :گفـت  خـداش ، آیا زبیر به تو نگفت چنین کنـى : فرمود
مکـرر    امام علـى . آن آیه را خواند خداش. آن آیه را دوباره بخوان: فرمود

غلطهاى او را   على، او آیه را مى خواند، آن آیه را بخوان: مودبه خداش فر
  . او تا هفتاد بار آن آیه را خواند، تصحیح مى کرد

ان دستور تکرار آیه را مى دهد؛ مؤمنچرا امیر! عجبا :خداش پیش خود گفت
ـ    آیا احساس: به خداش فرمود  آنگاه امام على ش نمى کنى کـه دلـت آرام

  ؟یافته است
  . آرى بخدا سوگند دلم آرامش یافت :خداش گفت
  ، چه پیامى را توسط تو، اکنون بگو آن دو نفر: فرمود  امام على

  . رساند  براى من فرستاده اند؟ خداش پیام آنها را به امام على
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پیام مرا بـه آنهـا   : آنگاه امام پاسخ تمام مطالب آنها را داد و به خداش فرمود
بـراى  ، گفتـار خـود شـما   : به آنها بگـو . )خالصه پاسخ امام چنین است( .برسان

خداوند گـروه سـتمگران را هـدایت    ، استدالل بر محکومیت شما کفایت مى کند
البتـه در  ، شما مى پندارید برادر دینى و پسر عموى نسبى مـن هسـتید  . نمى کند

کنم ولى با آمدن اسالم پیوند جاهلیت  مورد خویشاوندى نسبى آن را انکار نمى
اما در مورد برادر دینى بودن شما؛ راست نمى گویید؛ شما بـا کارهـاى   ، قطع شد

خود با قرآن خدا مخالفت نمودید و شیوه برادر دینى را از بین بردید و از تحـت  
از هنگـام  ، در مورد مخالفت شما با مردم به خاطر من... فرمان من خارج شدید

و بـا مـن بیعـت    ( شما از روى حق با آنها مخالفت نمودیـد  یامبر رحلت پ
آن حق را دگرگون کرده و باطل نمودید و اگر ، ولى بعدا با مخالفت با من) کردید

از روى باطل با مردم مخالفت کردید پس گناه آن باطل و گناه جدید مخالفت با 
بـراى مـن   ( انگیزه مخالفت شما بـا مـردم  ، به عالوه، من برگردن خود شما است

  . به خاطر طمع به دنیا بود) بلکه، نبود
امید شما را قطع کـردم و چنـین معتقدیـد؛ خـدا را     : در مورد اینکه مى گوئید

زیرا قطـع کـردن امیـد آلودگـان و معصـیت      ( شکر که عیب دینى بر من نگرفتند
آن چیـزى اسـت کـه    ، ماو اما انگیزه دورى مـن از شـ  ) جرم دینى نیست، کاران

موجب سرپیچى شما از حق و بیعت شکنى شـما شـد و افسـار بیعـت را ماننـد      
  ... چارپایى که افسارش را پاره مى کند پاره کردید و از گردنتان بیرون آوردید

اما اینکه مرا از شجاعترین قهرمانان عرب خواندید و از ایـن رو نفـرین مـرا    
که در هر مقامى و مرحله اى کارى مناسب  بدانید، مناسب شجاعت من ندانستید

شجاعت من در آنجاست که سخت در تنگناى دشمن قرار گیرم و خداوند ، است
دل توانمند به من بدهید و به دفاع برخیزم اما شما در مورد نفرین من نبایـد بـى   
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جـادوگر و از خانـدان جـادوگر    ، چرا که نفرین کسى که به پندار شما، تابى کنید
  . ندارد است ترسى
  :آنها را چنین نفرین کرد  آنگاه على

جـادوگرى و  ( اگر طلحه و زبیر بر من ستم کرده انـد و نسـبت نـاروا   ! خدایا
را به من دادند و آنچـه را کـه از رسـول خـدا     ) ... دست داشتن در قتل عثمان و

نـد و بـا تـو و پیـامبرت     ولى کتمـان نمود ، در شاءن من دیدند و شنیدند 
مخالفت کردند؛ پس زبیر را با بدترین وضعى بکش و خـونش را در گمـراهیش   
بریز و طلحه را خوار گردان و در آخرت آنها را با سخت تـرین مجـازات کیفـر    

  . فرما
خداش تصمیم گرفت کـه از آن دو   ؛مستجاب کن! خدایا، آمین :خداش گفت

  . بیزارى جوید) طلحه و زبیر( نفر
اى خداش نزد آن دو نفر برو و گفتار مرا بـه آنهـا   : فرمود  اما امام على

نه به خدا نمى روم مگر اینکه از خـدا بخـواهى و دعـا     :خداش گفت. ابالغ کن
کنى که مرا بى درنگ به سوى تو بازگرداند و مرا در مسیر خشنودى خودش در 

  . مورد تو موفق کند
خداش نزد طلحه و زبیر رفت ، اى خداش همین دعا را کردبر  امام على

  را به آنها ابالغ کرد سپس با شتاب بـه حضـور علـى     و پیام امام على
بازگشت و در جنگ جمل جزء یـاران امـام شـد و در رکـاب آن حضـرت بـه       

  )827(. شهادت رسید

    یتیم نوازى امام على -703
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ



591 

 

مـردى ایرانـى از   ، بود آن حضرت در کوفه بـود   عصر خالفت امام على
 مقدارى عسل و انجیر براى حضرت على) شهرى نزدیک بغداد( همدان و حلوان
  . آورد 

کودکـان  : هماندم روساى اصحابش را طلبید و به آنها فرمـود   امام على
  . یتیم را حاضر نمایند

آن حضـرت سـر مشـکهاى عسـل را در     ، آنها کودکان یتیم را حاضر نمودند
سپس آن عسل را در میان ظرفها ، اختیار آنها قرار داد تا از آن عسل ها بخورند

چرا باید یتیمـان   !انمؤمناى امیر: شخصى پرسید. ریخت و بین مردم تقسیم نمود
  ؟دیگرانسر مشکها را بلیسند نه 

ان االمام ابوالیتامى و انما العقتهم هذا برعایـۀ  : در پاسخ فرمود  امام على
  . االباء

و به خاطر آنکـه نسـبت   ( پدر یتیمان است و من به حساب پدرها، همانا امام
  )828(لیسیدن آنها را به کودکان یتیم واگذار کردم ) به آنها پدرى کرده باشم

  مانت دارىراستگویى و ا -704
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عبداهللا بن ابى یعفور بـه   :عرض کردم  به امام صادق: ابوکهمس مى گوید
وقتى که نزد عبداهللا رفتـى  ، بر تو و بر او سالم باد: شما سالم رسانید؛ امام فرمود

  :ى گویدم  به او سالم برسان و به او بگو جعفر بن محمد
در پیشـگاه رسـول خـدا      درست بیندیش که به خاطر چه عاملى علـى 

 همانـا علـى  ، همـان عامـل را پیشـه خـود سـاز     ، به آن مقام اعلى رسید 
به خاطر دو خصلت راسـتگویى و امانـت دارى در پیشـگاه رسـول خـدا       
  )829(. به آن مقام عالى نائل آمد 
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  اطمینان به امدادهاى غیبى خداوند -705
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
روزى در میدان جنگ مردى را دیـدم کـه تنهـا دو    : سعید بن قیس مى گوید

سوار بر اسـب بـه   ) بى آنکه زره و لباس جنگى پوشیده باشد( جامه پوشیده بود
در چنین  !انمؤمناى امیر :است پرسیدم  ان علىمؤمنامیردیدم ، سویش رفتم

  !؟منطقه اى با این لباس
هیچ بنده اى نیست مگر اینک از جانب خـدا  ! آرى اى سعید: حضرت فرمود

، دو فرشته از او نگهبانى مى کنند تا از کوهى سقوط نکند و یا بـه چـاهى نیفتـد   
  )830(. او را نسبت به همه چیز وا گذارندفرا رسد ) اجل( ولى وقتى که قضاى الهى

  غالمى با وفا و غیرتمند -706
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، آن حضرت را بسیار دوست مى داشت  قنبر غالم على :در روایت آمده
حرکت   به دنبال على، قنبر نیز با شمشیر، بیرون مى رفت  هر گاه على

قنبر نیز در پشت سر حضرت حرکت مـى  ، بیرون رفت  شبى على، مى کرد
تو را چه شده کـه در ایـن   ! اى قنبر: وقتى حضرت دید قنبر مى آید فرمود، کرد

  ؟وقت شب به دنبال من مى آئى
  )و هواى تو را داشته باشم( آمده ام تا پشت سرت باشم: قنبر عرض کرد

واى بر تو آیا تو مرا از اهل آسمان حفظ مى کنى یا از اهل : مودفر  على
  ؟زمین

: فرمـود   على ؛نه بلکه از اهل زمین تو را حفظ مى کنم: قنبر عرض کرد
آنگـاه  ، برگـرد ، اهل زمین جز به اذن خدا از آسمان نمى توانند به من کارى کنند

  )831(قنبر بازگشت 
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  یامتبهترین انسانها در ق -707
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
) در جریان جنگ جمـل ( را در بصره  امام على: اصبغ بن نباته مى گوید
آیا به شما خبر ندهم کـه  : آنگاه رو به مردم کرد و فرمود، دیدم سوار بر استر بود

  بهترین انسانها در قیامت کیستند؟
به ما خبر بـده زیـرا    ؟انمؤمنا اى امیرچر :ابو ایوب انصارى برخاست و گفت

حاضر بـودى و مـا غایـب    ) و هنگام دریافت وحى در محضر پیامبر ( تو
  . بودیم

بهتـرین مخلوقـات در قیامـت هفـت نفـر از فرزنـدان       : فرمود  امام على
کنـد مگـر    که هیچ کس فضیلت و برترى آنها را انکار نمـى ، عبدالمطلب هستند

  . کافر
  . ان نام آنها را ذکر کن تا آنها را بشناسیممؤمناى امیر: عمار یاسر عرض کرد

بهترین مخلوقات در قیامت پیامبراننـد و بهتـرین آنهـا    : فرمود  امام على
وصـى آن  ، بعـد از پیامبرشـان  ، است و بهترین شخص در هر امتى محمد 
خواهد بود تا آنکه پیامبرى بعد از او آید و همانا بهترین اوصـیاء؛ وصـى   پیامبر 
شـهیدان  ، و بهترین مخلوقات بعد از اوصیاء. است  یعنى على( محمد 

  . هستند و بهترین شهیدان حمزه و جعفر مى باشند
 مى کند و به هیچ کـس  جعفر دو بال تر و تازه دارد که با آن در بهشت پرواز

  ... از این امت جز او این دو بال عطا نشده است
) عـج ( و دیگـر مهـدى   حسـن و حسـین    و دیگر دو نوه پیـامبر  

  . )832(... است
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  خبر از آینده -708
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  للّه** 
 مِ اللّهللّه بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

  :اصبغ بن نباته مى گوید
سلونى قبل ان  :براى مردم مشغول سخنرانى بود و مى گفت  روزى على

بپرسـید از   ؛تفقدونى فواهللا تسئلونى عن شیى مضى و الن عن یکون اال نبئتکم به
ز مطالـب  نخواهید پرسید مرا ا! پس به خدا سوگند، پیش از آن که نیابید مرا، من

سعد ، مگر آن که آگاه کنم شما را به آن، خواهد آمد گذشته و از مطالبى که پیش
  :برخاست و گفت بن ابى وقاص
 پـس  ؟به من بگو چه اندازه موى در سر و ریش مـن اسـت   !ینمؤمنیا امیرال

به خدا سوگند هر آینه پرسیدى از مـن پرسشـى کـه دوسـت مـن      ، بدان: فرمود
فرموده بود که تو خواهى پرسید از من آن را؛ و نیست در سر  پیغمبر خدا 

مگر آن که در بن و بیخ او شیطان نشسته و به درسـتى کـه در   ، و ریش تو موئى
عمر سعد پـس سـعد   ، خانه تو بزغاله اى است که خواهد کشت حسین پسر مرا

  )833(. )ابى وقاص در آن روز خردسالى کوچک بوده

  و کافر مؤمن -709
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 ین على بن ابیطالبمؤمندر بصره مردى خدمت امیرال: اصبغ بن نباته مى گوید

با این مردمى که ما مى جنگیم دعوتمان  !انمؤمناى امیر: آمد و عرض کرد 
، اسـت و حج مان هم یکى ، و نمازمان هم یکى، یکى است و پیامبرمان نیز یکى
به همان نامى که خداوند در کتاب : حضرت فرمود ؟پس نام اینها را چه بگذاریم
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بعضى از پیامبران را بـر  : مگر نشنیده اى که مى فرماید، خود آنها را نامیده است
و درجات پـاره اى  ، بعضى از آنان با خدا سخن گفتند، بعضى دیگر برترى دادیم

 تأئیدیل روشن دادیم و او را به روح القدس و به عیسى بن مریم دال، را باال برده
و اگر خدا مى خواست پس از آنکه دالئل روشن برایشـان آمـد مقابلـه    ، نمودیم

پس پاره اى از آنان ایمان آوردنـد و پـاره اى   ، نمى کردند و لکن اختالف کردند
 پس چون اختالف میان ما افتاد ما به خدا: سپس امام ادامه داد )834(کفر ورزیدند 

انم و آنان مؤمنپس ما جزء ، و کتاب و حق سزاوارتریم و دین او و پیامبر 
و ما هم به خواست و فرمان و ، خدا جنگ با آنان را از ما خواسته است، کافران

  )835(. اراده خدا با ایشان به جنگ برخاستیم

  انواع دوست و رفیق -710
  لْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ ا

بـه پـا خاسـت و      مردى در بصره در حضور عـى : فرمود  امام باقر
رفیـق  : حضرت فرمود، کرد سئوال، راجع به حقوق رفقا و برادران مسلمان خود

  :دو نوع است
  صورى ظاهرى، خالص واقعى

 براى توبه حکـم ، پنجه ى محکم است) در برابر حوادث( اما رفیق با اخالص
اگر به رفیقى اطمینان کردى از مال و جـان  ، پر و بال و اهل و عیال و مال است

، با دشمنش عداوت ورز، با هر که با صفا بود با صفا باش، در راهش دریغ مکن
ولى بدان که این طبقـه از  ، حسن و کمالش را اظهار کن، راز و عیبش را بپوشان

  . دوستان مثل یاقوت سرخ کمیاب هستند
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چون از دوسـتیش بهـره ور شـوى از او جـدا نشـو ولـى        :ق ظاهرىاما رفی
تو هم چون او خوش زبان و گشـاده رو  ، خلوص باطن خود را از او چشم مدار

  )836(. باش

  نفرین ابدى -711
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  است او در لحظات پایانى عمـر علـى    اصبغ بن نباته از یاران على
بر بالین امام حاضر شد و با اصرار از آن حضرت تقاضاى حدیث کرد حضـرت  

  :خواهش او را پذیرفت و فرمود
همان طورى که تو به عیادتم آمدى یک روز هم من به عیادت رسـول   !اصبغ

از من خواست تا به میان مردم روم و آنـان   رسول خدا ، رفتم خدا 
رسـول خـدا   : امام فرمود ؛را براى شنیدن پیامى از جانب او به مسجد فرا بخوانم

به مسجد که رفتى بر فراز منبر برو و یک پلـه پـائین تـر از     :به من گفت 
  :جایى که من مى نشینم بایست و به مردم چنین بگو

  . خدا بر کسى که مورد خشم و عاق والدین قرار گیردلعنت ... 
  . لعنت خدا بر آنکه از موالى خویش بگریزد

لعنت خدا بر کسى که در مزد اجیـر خیانـت ورزد و او را از حقـش محـروم     
  . سازد

اینها جمالتى بود که به امر آن حضرت گفتم و از منبر به زیـر آمـدم در ایـن    
لى که جمعیت را مى شکافت و سـعى داشـت   بین مردى از انتهاى مسجد در حا

  :خود را به من برساند پیش آمد و گفت
مـن در  ، آنها را براى ما تشریح کـن ، اى اباالحسن سه جمله به اختصار گفتى

بازگشتم و سخن آن مـرد را نقـل    پاسخ او چیزى نگفتم و نزد پیامبر خدا 
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ه حضرت یکى از انگشتان مرا در میان دسـت  در این لحظ: اصبغ مى گوید( کردم
  :و فرمود) خود گرفت

نیز انگشتان مرا این چنین در دست خود گرفته بـود   رسول خدا  !اصبغ
  :و با همین حال در شرح آن کلمات فرمود

لعنت خدا ، من و تو پدران این امت هستیم هر کس ما را به خشم آورد !على
من تو موالى این مردم هستیم هر که از ما بگریزد به نفرین ابدى مبتال  .بر او باد
که دوستى اهل بیـت  ( من و تو اجیر این امت هستیم هر کس در اجرت ما. گردد

خیانت ورزد به لعنت خدا و دورى از لطف او ) است و عترت رسول خدا 
  )837(... یز آمین گفتمپس حضرت آمین گفت و من ن. گرفتار گردد

    مسجد سازى هاى حضرت على -712
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در تمام دوران زندگى خود به مساءله مسـجد سـازى توجـه      امام على
کاملى داشت در منطقه احد و در جنوب مسجد النبى و در شهر مدینه و در محله 

  . جا که اقامت مى کرد به امر مسجد سازى مى پرداختمساجد سبعه و هر 
حتى هنگامى که لشکر خود را بسوى میدان صفین حرکت مـى داد در طـول   

  . راه نیز این امر مقدس را از یاد نبرد
آن شـهر را  ، وقتى به شهر مرزى هیت رسید وارد شهر نشد  لذا امام على

مدتى را توقف نمود و در منطقـه  ، هیت دور زد و در یک میدان فراخ در اطراف
اى به نام اقطار توقف کوتاهى داشت و مسجدى در آنجا ساخت که تـا سـالیان   

  )838(. طوالنى مردم در آنجا نماز مى خواندند
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در ساختن مسجد مدینه و بصره و کوفه و همچنین مسجدى به یاد   على
بنام مسجد فتح بنا ، حله احزابپیروزى بر عمروبن عبدود در جنگ خندق در م

  )839(. کرد و شب ها در آنجا نماز مى خواند

  توجه به وضع اقتصادى مردم -713
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به یکى از فرماندهان خود بنام قرظۀ بن کعب انصارى بخاطر اینکه   على
  :بودند مى نویسدمردم منطقه حکومتى او دچار مشکل اقتصادى شده 

مردانى از اهل ذمه از حوزه فرمانداران تو گفته اند که در زمینهایشـان نهـرى   
. پس در مشکالت اقتصادى آنها مطالعه کن، داشته اند که پر و خشک شده است

  !و آن نهر را اصالح کن
اگر آبادانى شود و مردم تاءمین گردند بهتـر از آن اسـت   ! بجان خودم سوگند

و از انجام کارهایى که به صـالح مملکـت   ، کوچ کنند و ناتوان گردندکه از آنجا 
  )840(است باز مانند 

ین یکتب یوصـى بفالحـین خیـرا؛    مؤمنکان امیرال: فرمود  لذا امام صادق
همیشــه در نامــه بــه کــارگزاران حکــومتى خــود ســفارش   ینمــؤمنامیرال

  . کشاورزان را مى کرد
همواره بیل مـى زد و    على: فرمود  امام صادق، دیگرو در حدیثى 

  )841(. نعمتهاى نهفته در دل زمین را استخراج مى کرد

  کار کردن افتخار اوست -714
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  . از راههاى گوناگونى به کار و تولید توجه مى نمود  على
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نى شترى داشت که بـا آن باغسـتانهاى مـردم را آب مـى داد و از     در جوا -
  . بابت آن اجرت مى گرفت

و با شتر از راههاى دور آب آشامیدنى بـه شـهر مـى آورد و اجـرت یـم       -
  . گرفت
کشاورزى و درختکارى و باغدارى را دوست مى داشت و باغات زیـادى   -

  . را در اطراف مدینه به وجود آورد
وقتى از چاه ها آب فـواره مـى زد آن را وقـف مسـافران و     ، چاه مى کند -

  . حجاج بیت الحرام مى کرد
  گاهى دوستان حضرت اصرار مى کردنـد کـه بیـل را از دسـت امـام      -

بگیرند و او را در کارش کمک کنند لیکن آن حضرت مانع مى شد و به کار خود 
  )842(ادامه مى داد 

آنـان نیـز   ، نیز به کار و تولید تشویق مى نمـود  فرزندان و همسران خود را -
لباس هاى مورد احتیاج خود را از پشم ریسى فراهم مى نمودند و خود آنرا مى 

  )843(بافتند 
برخى از نخلستانها را وقف همسران و فرزندان خود مى کـرد تـا محتـاج     -

  )844(. دیگران نباشند
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  بى تکلف زیست -715
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

  :ابومخنف لوط بن یحیى نقل مى کند
براى مردم سخنرانى هائى مى کرد کـه در    پس از جنگ جمل امام على

  :یکى از آنها فرمود
  . ما نقمون على یا اهل البصرة اى مردم بصره چرا به من ایراد مى گیرید؟

  :آنگاه در حالى که اشاره به پیراهن خود مى کرد ادامه داد
این دو لباس مرا کـه مـى بینیـد از    ! سوگند به خدا ؛واهللا انهما لمن غزل اهلى

  بافته هاى اهل خانه ام مى باشد
به کیسه اى که همراه خود داشـت و در آن مختصـرى نـان    ، سپس اشاره کرد
  :خشک بود فرمود

سوگند به خدا این خوراك مختصـرى کـه    ؛واهللا ما هلى اال من غلتى بالمدینه
  . دارم از غله خود من در مدینه است به همراه

اگر من از نزد شما مردم بصـره خـارج شـوم و    : آنگاه خطاب به مردم فرمود
و در  )845(زیاده از آنچه دیدید برداشته باشم در نزد خدا از خیانتکاران مى باشـم  

. روایات است که حضرت مشابه همین سخنرانى را نیز براى مردم کوفه ایراد کرد
)846(  

    مردى ناشناس کنار خانه على -716
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به طورى کـه  ، سراسر کوفه یکپارچه عزا شد  روز شهادت حضرت على
دهشت و اضطراب مردم را فـرا  ، در مدینه بود یادآور رحلت رسول اکرم 

انـا هللا و   :د مردى گریان و شتابان در حالى که مى گفتناگهان مردم دیدن، گرفت
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گویا حضـرت خضـر   ( مردم او را نمى شناختند، انا الیه راجعون به پیش مى آمد
تا اینکه بـه در خانـه   ، امروز رشته خالفت نبوت بریده شد: او فریاد مى زد) بود

  :چنین گفت  آنگاه با سوز و گدارى خطاب به على، آمد  امام على
تو در گرایش به اسالم از همـه پیشـگامتر    !خدایت رحمت کند اى ابوالحسن

و در یقین استوارتر و ترسـناکتر از  ، بودى و در گرایش به ایمان از همه پیشروتر
بـیش از همـه رنـج کشـیدى و از همـه بیشـتر از رسـول خـدا         ، همه بـه خـدا  
  ... پاسدارى نمودى 

آن هنگام کـه  ، ناتوان بودند تو توانا بودى آن هنگام که اصحاب پیامبر 
تو مرد میان جنگ ، خوارى و زبونى از خود نشان مى دادند، آنها در جبهه جنگ

  ... بودى و آن وقت که آن ها سستى کردند تو بر پا خاستى
  ... ى ستبر و استوار که در برابر طوفان نلغزندتو همچون کوه بودى اما کوه

اى کسى که در پرتو وجودت راه راست روشن شود و مسائل مشـکل آسـان   
و فرمان ، خاموش شد اسالم با تو نیرو گرفت) فتنه ها( گردید و شعله هاى آتش

، با رفتنت جانشینانت را در رنج و غمى جانکاه فـرو بـردى  ، خدا آشکار گردید
مصیبت فـراق تـو   ، ز آن هستى که سوگ فراقت با گریه جبران گرددتو بزرگتر ا

و در زمین انسانها را خورد نمود انا اهللا و انـا  ، در آسمان بسیار بزرگ جلوه کرد
  ... الیه راجعون ما تسلیم قضاى الهى هستیم

و براى کـافران  ، پناه و سنگر و کوهى سربلند و خلل ناپذیر، انمؤمنتو براى 
  . دىشراره خشم بو

، آن مردم ناشناس همچنان با سوز دل سخن مى گفـت و در طـول گفتـار او   
تا اینکه سخن او ، سراپا گوش بودند و سخن او را مى شنیدند، همه مردم حاضر
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بـه  ، سـپس او را ندیدنـد  ، حاضـران همـه گریسـتند   ، تمام شد و سخت گریست
  )847(. نکردند جستجویش پرداختند ولى پیدایش

  ؟ین کردهمؤمنکسى امیرالتو را چه  -717
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یــا علــى بــه شــما : آمــد و عــرض کــرد  روزى مــردى خــدمت علــى
: حضـرت فرمـود   ؟ین امیـر کـرده  مؤمنچه کس تو را بر ، ین مى گویندمؤمنامیرال

رفـت و   آن مـرد نـزد رسـول خـدا     ، ین کردهمؤمنخداوند متعال مرا امیر 
راست مى گوید که خدا او را امیر   ایا على، یا رسول اهللا : عرض کرد
به راستى : از سخن آن مرد خشمگین شد و فرمود پیامبر  ؟کرده بر خلقش

خداونـد در  ، ه اسـت امیر بـر خلـق شـد   ، به والیت از خداى عزوجل  على
 باالى عرش خود آن را منعقد نموده و مالئکه را گواه بر آن گرفته است که على

طاعتش اطاعـت خداسـت و   ، خلیفه اهللا و حجت اهللا و امام مسلمانان است 
مرا نشناخته و هر که او ، هر که او را نشناسد، نافرمانى او و نافرمانى از خداست

شناخته هر که منکر امامت او شد منکر نبوت من شده است و هر را بشناسد مرا 
هر که با او نبرد کنـد بـا مـن    ... که امیرى او را انکار کند رسالت مرا انکار کرده
زیرا او از من اسـت و از گـل   ، جنگیده و هر که او را دشنام دهد مرا دشنام داده

ت و پدر دو فرزندم حسـن و  دختر من اس و او شوهر فاطمه ، من خلق شده
  :سپس فرمود، است حسین 

 و نـه فرزنـد حسـین    و حسن و حسـین   و فاطمه   من و على
دشمنان ما دشمن خداسـت و دوسـتان   ، حجت هاى خدا هستیم بر خلق او 

  )848(ما دوستان خدا هستند 
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  قاتل زبیر -718
  سمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

است که در جنگ جمل از میدان فاصله گرفت و  زبیر پسر عمه پیامبر 
او در راه بازگشت خود توسط فردى بنام ابن جرموز به غـذا خـوردن   ، برگشت

از کشـتن او شمشـیرش را نـزد     قاتل پس. دعوت شد سپس او را به قتل رساند
  :حضرت همان طور که شمشیر زبیر را مى نگریست فرمود، آورد  على

زدوده  این شمشیر همواره غبار غـم و انـدوه را از چـره رسـول خـدا      
  . است

  . آنگاه ابن جرموز از حضرت تقاضاى جایزه کرد
قالت فرزند صفیه زبیر : شنیدم که فرمود از رسول خدا : حضرت فرمود

دور شد و   ابن جرموز با سرافکندگى از نزد على، را به دوزخ بشارت دهید
تیـغ بـر   ، بعدها در جنگ نهروان به گروه گمراه مارقین پیوست و به همراه آنـان 

  )849(. کشید و با گروه جهنمى خوارج رخت به دوزخ کشید  عى

  نصیحت به پیشوایان -719
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نیروهاى خـود    ینمؤمندر یکى از روهاى جنگ صفین هنگامى که امیرال
را به منظور یک حمله عمومى به صف کرده و بـا دقـت واحـدهاى آن را سـان     

رانبهـا و  حق کلمه اى گ :دیده بود در مقابل لشکر خود خطبه اى ایراد فرمود که
سنگین است و هر قدر تلخ و زننده باشد به نتیجه شیرین و دلپذیر آن مـى ارزد  
حق در نظر رادمردان از فضاى آسمان و زمین وسیعتر است ولى چشمان ناپـاك  

حـق در عـالم   ، آنرا همچون سوراخ سوزن تنگ و باریک مى بینـد ، و کوتاه بین
ت ولى واى بر آن روز که بـه  اندیشه و خیال مانند آب زالل و صاف و سهل اس
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حقوقى را که حاکم ... مرحله عمل قدم گذارد چقدر سخت و دشوار ایفا مى شود
و رهبر باید درباره ملت ایفا کند دادگسترى و جستجو از احوال مظلوم و انتقـام  
از ظالم است و نیز او مدیون است که در تمام شـئون زنـدگى بـه تمـام طبقـات      

بندگان هر چه در اداى شـکر خداونـد مبالغـه و    ... شدرعیت مساوى و معادل با
اما در صورتى که حاکم ... جدیت کنند از عهده یک از هزار آن نیز نتواند بر آمد

بر رعیت دست ستم دراز کند و رعیت هم از نادرستى و پستى پیشوایش استفاده 
اه طبقات قوى و نیرومند از نادرستى و پستى پیشـوایش اسـتفاده کنـد آنگـ    ، کند

بیچارگان را در هم مى شکنند و چیزى نمـى گـذرد کـه    ، طبقات قوى و نیرومند
کشور ویران مى شود و دشمنان زبردست که تا آن روز در پشـت حصـار عـدل    
سرگردان بوده یاراى تعدى نداشتند در این وقـت بـر آن تـوده هجـوم آورده و     

ـ ... یکباره به حیات استقالل و ملیت کشـورى خاتمـه مـى دهنـد     ى سـخنان  وقت
حضرت به اینجا رسید یکى از سرداران ارشد که در قلب سپاه فرماندهى داشـت  
 با فریادى حاکى از شور و حـرارت و صـمیمیت او بـود زبـان بـه مـدح علـى       

در   سـپس حضـرت علـى   ، گشود و از آن حضرت سپاسگزارى کـرد  
بسته بـود بیانـات خـود را    حالى که تبسمى تعجب آمیز بر لبان حقگویش نقش 

کسى که به بزرگى و عظمت خداوند معترف است جهان را بـا  : چنین تکمیل کرد
همه جالل و شکوه آن بسیار کوچک و ناچیز مى بیند به عقیده من پسـت تـرین   
صفات در حاکم آن است که از شـیرین زبـانى و عبـارت آرایـى پیـروان خـود       

ق در خاطر او اثر نمـوده و بـر روح   مشعوف و خرسند گردد و گفتار مشتى متمل
غرور و کبریایش پر و بال بخشد من با اینکه سپاسگزارى شما را پـذیرفتم مـى   

شما را بر آن داشت که در مقابل پیشـواى  ، خواستم بگویم تربیت روزگار پیشین
خود دفتر مدح و ثنا را باز کنید اما من بحمداهللا دوست نمى دارم که کـردار مـرا   
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وب باشد بر زبان آورند و در تمجیدش مبالغـه کننـد زیـرا انجـام     هر قدر هم خ
پیرایه ستایش پسـندیده  ، تکلیف طبیعى انسان است و بر این عمل عادى، وظیفه
بلکه اگر اشتباهى در کارهایم باز جستید بى درنگ آن را بـه مـن بـاز    ... نیست

و ایفـاى   گوئید من از شنیدن نصیحت راجع به عدالت بیزار باشم حتما از عمـل 
آن بیزارتر خواهم بود و این بهترین آزمایشى است که روحیه افکار حکام و امرا 

  )850(. را بخوبى آشکار مى سازد

  و قرآن  على -720
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

من آیـه اى از قـرآن را نـازل نشـده اال     : به جماعتى فرمود  روزى على
در دشت نازل شده یا ، مى دانم آن آیه در کجا و درباره چه سى نازل شدهاینکه 
  . در کوه

حضرت  ؟درباره خود شما چه آیه اى در قرآن نازل شده است: کردند سئوال
همانا درباره من این آیه نـازل  ، اگر از من نمى پرسیدید به شما نمى گفتم: فرمود
منـذر   و رسول خـدا  ) هبرىهمانا تو منذرى و براى هر قومى ر()851(شده 

لـذا   )852(. آورده اسـت  است و من رهبر شما هستم به آنچه که رسول خدا 
 مى رسد تا شـب نشـده بـود پیـامبر      وقتى در روز وحى به پیامبر 

وحى مى  اگر شب هنگام به پیامبر ، مى رساند  وحى الهى را به على
خبر مـى داد    صبح نمى کرد تا آنکه وحى الهى را به على شد پیامبر 

)853( .  

  سعادتمندى، ارادتمندى -721
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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را دستگیر کرد به یکى از آنهـا    دو تن از دوستان علىحجاج بن یوسف 
اگر این کار را نکنم تو چـه خـواهى کـرد؟    ! :او گفت! از على بیزارى بجو :گفت

به خداوند تو را مى کشم یا با بریدن دو دست یا دو پایت هر کدام  :حجاج گفت
  . را مى خواهى خود انتخاب کن

مى رسد تو خود هـر کـدام را مـى    ) قیامت( اى حجاج روز قصاص :او گفت
  . خواهى اختیار کن
در کمین  :او گفت ؟پروردگارت کجاست، بخدا زبان تیزى دارى :حجاج گفت

: حجاج دستور داد هر دو دست و پاى او را بریدند و بدارش زدنـد ، هر ستمکار
 :او نیـت گفـت   ؟تو چه مى گویى: حجاج سراغ رفیق او رفت آنگاه از او پرسید

حجاج دستور داد تا گردن او زدند و سـپس  ، من نیز هم عقیده رفیق خود هستم
  )854(. به دار آویختند

  نماز جمعه -722
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دسته اول آنهائى ، حاضران در نماز جمعه سه دسته اند: فرمود  امام على
امام حاضر مى شوند و نماز جمعـه اینهـا   پیش از ، هستند که با تواضع و آرامش

چـون  ، کفاره گناهانشان است تا جمعه دیگر و بـه اضـافه سـه روز هـم بیشـتر     
  )855(. خداوند مى فرماید هر که حسنه اى انجام دهد ده برابر آن را دارد

ایـن مـردم هـم    ، دوم مردمى که با جنجال و تملق و دلتنگـى حاضـر شـوند   
  . گناهانشان ریخته مى شود

مردمى که در حال خطبه امام مى آیند که این خالف سنت است و او از ، ومس
آن دسته است که چون از خداوند درخواستى کند خداوند اگر بخواهد به او عطا 

  )856(مى کند و اگر نخواهد محرومش خواهد کرد 
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    مست جام والیت على -723
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یکى از شیعیانش را که مـدتهاى مدیـدى او را ندیـده بـود       على روزى
با اینکه نشانه هاى پیرى در صورت او معلوم شده بود و لیکن هنـوز  ، دیدار کرد

  . چابک و قوى راه مى رفت
در اطاعت از تو عمـر  : او عرض کرد. پیر شدى اى مرد: حضرت به او فرمود
  .   ینمؤمنلاى امیرا، سپرى شده و پیر شدم

نابودى ( بقصد دشمنانت، عرض کرد، چابک هم راه مى روى: حضرت فرمود
هنوز در تو توان : حضرت فرمود  ینمؤمناینگونه مى روم اى امیرال) دشمنان

  ؟و نیروئى باقى مانده است
  )857(.   ینمؤمنتقدمى آستانت یا امیرال :عرض کردم

  چهار دستور براى صحت بدن -724
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اگر چهار دسـتور  : فرمود  به فرزندش امام حسن  انمؤمنروزى امیر
و آن چهـار  ، را رعایت کنى از طبیب و درمانهاى طیـب بـى نیـاز خـواهى شـد     

و ال تقم عن الطعـام اال   ،ال تجلس على الطعام اال و انت جائع( :دستور این است
 -1 :و اذا انمت فاعرض نفسک على الخالء؛ یعنـى ، وجود المضغ، و انت تشتهیه

در حالى که میـل   -2جز هنگامى گرسنگى در کنار غذا براى خوردن آن ننشین 
در جویدن غذا مراقب  -3و اشتها به غذا داراى از غذا دارى از غذا دست بکش 

از خواب به دستشویى بـرو و قضـاء حاجـت     قبل -9باش تا خوب خرد گردد 
  )858() کن
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 بپرهیـز و در آخـرش  ) پائیز( از سرما در آغازش: و در دستور دیگرى فرمود
به استقبالش بروید زیرا در بدنها همان مى کند که با درختـان مـى   ) نزدیک بهار(

  )859(. در آغاز خشک و در آخر برگ مى آورد، کند

  درهم کوبنده دشمنان -725
  سمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِ

  ینمـؤمن هیچ پرچمى از دشمن جلوى امیرال: مى فرماید  امام حسن
اال اینکه آن حضرت با آن نبرد کرد و سرنگونش کرد و یـارانش مغلـوب   ، نیامد

  . مى شدند و یا خوارى بر مى گشتند
به هر کسى که مى زد زنده نمـى مانـد و    با شمشیر ذوالفقار خود  و على

نجاتى برایش باقى نمى ماند و چون نبرد مى کرد جبرئیل سمت راست او بـود و  
. میکائیل سمت چپش و ملک الموت در برابر آن حضرت در میـدان مـى بودنـد   

)860(  
  آراستگى ظاهر -726

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
گى که داشت از وضع ظاهرى خـود غافـل نبـود و در    با همه ساد  على

عین سادگى بهداشت و نظافت را رعایت مـى کـرد و بـه زیبائیهـا ظـاهرى نیـز       
یکى از این زیبائیها استفاده از انگشتر عقیق و فیـروزه و یـاقوت   ، اهمیت مى داد

  . بود که استفاده مى کردند )861(سرخ و انگشترى از آهن چینى 
بـود و  ) اهللا الملـک (  نقش انگشتر حضرت علـى : ایدامام صادق مى فرم

انگشتر یاقوت را براى شرافت و بزرگى و عقیق سرخ را براى محفوظ مانـدن و  
  . انگشتر فیروزه را براى پیروزى و شادابى برانگشت مى کردند
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وارد شـدم انگشـترى در دسـت      بر امام هفتم: على بن مهزیار مى گوید
، بر آن نوشته بود و من زیاد به آن نگـاه مـى کـردم   ) اهللا الملک( ت که جملهداش

این سـنگى اسـت کـه جبرئیـل     ، چرا اینقدر نگاه مى کنى: فرمود  امام هفتم
، بخشـید   آن را به على هدیه آورده و رسول خدا  براى پیامبر 

 ؟آیا مى دانى نام این سنگ چیسـت : سپس امام فرمود، حاال که آنهم به ما رسید
نـام عربـى آن ظفـر    : حضرت فرمـود ، به فارسى فیروزه مى گویند :عرض کردم

  )862(. است

  معناى رکوع -727
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
عـم بهتـرین خلـق خـدا      پرسید اى پسر  ینمؤمنراوى از حضرت امیرال

تاویلش ایـن  : معناى کشیدن گردن و سر در رکوع چه مى باشد؟ امام مى فرماید
  :است که مى گویى

اللهم لک رکعت و لک خشعت  :فاذا رکعت فقل. آمنت باهللا ولو ضربت عنقى( 
و لک اسلمت و یک آمنت و علیک توکلت و انـت ربـى خشـع لـک وجهـى و      

لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظـامى و   سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و
  ؛ما اقلت االرض منى هللا رب العالمین

  !ایمان آوردم به خداوند اگر چه کردنم زده شود هنگام رکوع بگو :یعنى
و براى تو ، و براى تو است خشوع من، براى تو رکوع مى کنم! باز پروردگارا

، و تـو پروردگـار منـى    ،است اسالم من به تو ایمان دارم و بر تو توکل مى نمایم
گوشت و خـون  ، و پوستم، و مو، خاشع است براى تو صورتم و گوش و چشمم

و مغز و اعصابم و استخوانم و آنچه از من است در روى زمـین کـال از خداونـد    
  )863( )که پروردگار عالمیان است، است
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  حقیقت وجود انسان -728
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :است که در آن امام مى فرماید  منسوب به امام علىشعرى 
  دوائــــک فیــــک و مــــا تشــــعر

  ودائــــک منــــک و مــــا تنظــــر     

   
ــغیر   ــرم صـ ــک جـ ــب انـ   و تحسـ

ــر       ــالم االکبـ ــوى العـ ــک انطـ   و فیـ

   
ــذى   ــین الـ ــاب المبـ ــت الکتـ   وانـ

ــمر       ــر المضــ ــه یظهــ ــا حرفــ   بــ

   
  فـــال حاجـــه لـــک فـــى خـــارج 

ــطر         ــا ســ ــک بمــ ــر عنــ   یخبــ

   
درد تو نیز ، داروى تو در وجود خود تو نهفته است ولى درك نمى کنى :یعنى

تـو فکـر مـى کنـى موجـود      ، هم از خود تو سرچشمه مى گیرد دقت نمى کنـى 
تو آن کتاب ، ضعیفى هستى در صورتیکه جهان بزرگ در وجود تو پیچیده است

رى درخشانى هستى که با حرف آن پنهان ها آشکار مى شود بنابراین نیازى نـدا 
  . که به تو بگویند وجودت با چه حروفى نوشته شده است

  اوصاف مردى بى نظیر -729
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 ین علـى ابـن ابیطالـب   مؤمنشیوه امیرال، به خدا سوگند: فرمود  امام باقر
نشست و دو اینگونه بود که چون بندگان خوراك مى خورد و بر زمین مى  

پیراهن سنبالنى مى خرید و خدمتکار او با اختیار خود جامـه بهتـر را بـر مـى     
اگر آستین لباسش از انگشتانش بلندتر بـود  ، داشت و خود دیگرى را مى پوشید

پنج ، و اگر دامنش از روى پایش مى گذشت آن را مى چید، آن را قطع مى کرد
و نه ، گذاشت و نه خشتى بر خشتىسال خلیفه مسلمین بود نه آجرى بر آجرى 

دهى را مالک شد و نه پول نقره یا طالئى بجا گذاشـت بـه مـردم نـان گنـدم و      
ولى وقتى خود به منزل بر مى گشت نان جو با سـرکه مـى   ، گوشت مى خورانند
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هر گاه با دو کار خدا پسند مواجه مى شد آن که سخت تر بود را انتخاب ، خورد
ا دسترنج خود آزاد کـرد کـه بـر اثـر زحمـت آن کارهـا       هزار بنده را ب، مى کرد

دستش خاك آلود و از چهره اش عرق ریخته مـى شـد او در شـبانه روز هـزار     
رکعت نماز مى خواند و نزدیک ترین مـردم در عبـادت بـه او همانـا علـى بـن       

بود و کسى بعد از او کسى توان کـار او را نداشـت     الحسین سیدالساجدین
)864(  

  مظهر العجایب -730
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نـازل    که این آیه درباره على بن ابیطالب: مردى از انس بن مالک شنید
کسى که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حـال سـجده و   ()865(شده 
آن مرد ) از عذاب آخرت مى ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است، قیام

رفتم تا عبادت او را بنگرم خدا گواه است هنگام مغرب   نزد على: مى گوید
نزد او بودم دیدم با یارانش نماز مغرب مى خواند و چون فارغ شـد بـه تعقیـب    
نماز مشغول بود تا برخواست نماز عشاء را خواند و به منزلش رفـت مـن بـا او    

مى خواند و قـرآن تـا سـپیده دمیـد آنگـاه      وارد منزل شدم و در تمام شب نماز 
تجدید وضوء کرد و به مسجد آمد و با مردم نماز خواند و مشغول تعقیـب نمـاز   

تا آفتاب بر آمد و مردم به او مراجعه کردنـد آنگـاه دو مـرد نـزد او جهـت      ، شد
تـا  ، قضاوت و محاکمه نشستند چون فارغ شد مرد دیگر جـاى آنهـا را گرفتنـد   

پاخاست سپس وضوء تازه کـرد و بـا اصـحابش نمـاز ظهـر را      براى نماز ظهر ب
تا نماز عصر را با آنها خواند و موقع مراجعه مـردم  ، خواند و مشغول تعقیب بود

به آن حضرت رسید دو مرد نزد حضرت نشستند وقتى برخاستند دو مرد دیگـر  
ـ ، جاى آنها را گرفتند و او میان آنها قضاوت مى کرد ن تا آفتاب غروب کرد و م

  )866(. خدا را گواه مى گیرم که این آیه درباره او نازل شده :گفتم
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  احترام به یاران -731
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، بود روزى او مـریض شـد    صعصعۀ بن صوحان یکى از یاران امام على
غـرور  حضرت به عیادت او رفت و از او دلجویى کرد و بـراى آنکـه او دچـار    

  :نشود به او هشدار داد که
مبادا از اینکه من به دیدار تو آمده ام نسـبت بـه بـرادران دینـى      !اى صعصعۀ

مبـادا غفلـت کنـى و    ، به حال خود بنگر که سـخت بیمـارى  ، خود فخر بفروشى
در یکى از شب ها نیـز حـارث همـدانى خـدمت امـام       )867(آرزوها تو را بفریبد 

چراغ را خاموش کـرد    رسید و از حضرت درخواست کمک کرد امام على
چراغ را بـراى ایـن خـاموش کـردم کـه      : تا چهره او را ننگرد آنگاه به او فرمود

  )868(چهره ات دچار شرم و شکستگى نشود 

  یاد خدا در همه حال -732
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

وارد شد و با اجازه بر روى   روزى عبداهللا بن یحیى به حضور امام على
شـکافت و خـون    صندلى نشست ولى او از روى صندلى سقوط کـرد و سـرش  

امام دستور داد آب آوردند و خونهـاى اطـراف زخـم او را شسـتند     ، جارى شد
آن چنانکـه گویـا زخـم و    ، ا التیام یافتسپس آب دهان مبارکش را بر آن زد ت

  :شکستگى وجود نداشته است سپس به عبداهللا فرمود
سپاس خداوندى را که گرفتارى ها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیا قـرار  ( 
  )داد
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مگر  !آرى: امام فرمود ؟مجاز است گناهان ما فقط در دنیاست: عبداهللا پرسید
و بهشت کـافر   مؤمندنیا زندان ) و جنۀ الکافر منمؤالدنیا سجن ال( نشنیده اى که

  . است
ما اصابکم من ( :خداوند پیروان ما را در دنیا از گناهان پاك مى کند که فرمود

آنچه از مصیبت هـا بـه شـما مـى رسـد از       :یعنى )869(مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم 
ـ   ولى دشمنان ما را در دنیا پاداش. )کردار خود شماست ى وارد مى دهد لـذا وقت

  . محشر مى شوند سنگینى گناه بر دوش آنان است وارد آتش مى شوند
امروز گناه من چه بود که مبتال   ینمؤمنپرسیدم یا امیرال: عبداهللا مى گوید

به هنگام نشستن بسم اهللا نگفتى آنگاه این مصـیبت کفـاره   : حضرت فرمود ؟شدم
هر کارى که در آن بسـم  : فرمود مگر نى دانى که رسول خدا ، گناه تو شد

، پدر و مادرم فداى شـما  :عبداهللا گفت. اهللا گفته نشود آن کار ناتمام خواهد ماند
  . )870(دیگر بسم اهللا را ترك نمى کنم 

    نظر شیطان درباره والیت على -733
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى شیطان به چند نفـر رسـید کـه بـه علـى بـن       : سى مى گویدسلمان فار
آنها گفتند تـو  ، جسارت مى کردند او در مقابل آن جماعت ایستاد  ابیطالب

 ؟آیا سخن مـا را شـنیدى  : گفتند )871(من ابومره ام  :کیستى اى مرد؟ شیطان گفت
  . خوشى نبیند :شیطان گفت

  جسارت مى کنید؟  ابیطالب آیا به سرور و موالى خود على بن
  ؟آنها گفتند تو از کجا فهمیدى که على سرور و موالى ماست

من کنت مواله فعلى مواله اللهـم  ( :از گفتار پیغمبرتان که فرمود :شیطان گفت
هـر کـه مـن     ؛وال من وااله و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل مـن خذلـه  
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دوسـت بـدار کسـى را کـه او را     ! خدایا، وستموالى او هستم على نیز موالى ا
یـارى  ! خدایا، دوستش دارد و دشمن بدارد هر که را که على را دشمن مى دارد
  )... کن هر که او را یارى مى کند و یارى کن هر که یاریش مى کند

  ؟هستى  اى ابومره تو از شیعیان على: آنها گفتند
نه ولى او را دوست دارم و هر که با او دشمن باشد من در مـال   :شیطان گفت

  . و فرزند او شریکم
  چیزى برایمان بگو؟  درباره على :اى ابومره: گفتند

مــن در میــان ... اى جماعــت ناکســان و قاســطان و مارقــان :شــیطان گفــت
و  سفرشتگان بودم و با آنها مشغول عبادت بـودیم و خـداى عزوجـل را تقـدی    

یک نور پر پرتو از مقابل ما گذشت که بواسطه آن نـور همـه   ، تسبیح مى کردیم
ایـن   ؛سبوح قدوس: فرشتگان در برابر آن نور صورت را بر زمین نهادند و گفتند

در اینحـال نـداء از طـرف    ، یا نور فرشته مقرب است یا نور پیغمبر مرسـل ، نور
، ب است و نه از پیغمبر مرسـل نه از فرشته مقر، خداى عزوجل رسید که این نور

  )872(بلکه این نور طینت على بن ابیطالب است 

  زاهد و عابد -734
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را   روزى پیش ابن عباس یـاد علـى    پس از شهادت حضرت على
  ابن عباس گفت. کردند

 نه تغییر داد و نـه عـوض  ، از دنیا گذشت !بخدا قسم، بر ابى الحسن !افسوس
و جز خـدا  ، نه جمع مال کرد و نه حق کسى را منع کرد، کرد و نه تغییر حال داد

  . بخدا سوگند دنیا در برابرش از بند کمتر بود، منظورى نداشت
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در نبرد و میدان جنگ همچو شیرى بود و در مجلس علم همچو حکیمى بود 
  )873(. رجات بلندى رسیدکه او بد !هیهات، از حکیمان

  مراقب رفتار قاضى -735
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زره خود را که در جنگ جمل گمشده بود را در دست   روزى امام على
زره در دست من است  :شکایت به محکمه برد یهودى گفت، یک نفر یهودى دید

  . شما باید اقامه دلیل بکنید
به امام احترام کرد و با یهودى برخـورد   )874(در آن مجلس چون شریح قاضى 

  . امام ناراحت شد و رعایت عدالت را به قاضى به او تذکر داد، مناسبى نداشت
و قنبر در دادگاه شهادت   اشتباه دیگر شریح این بود که وقتى امام حسن

شهادت حسن پذیرفته نیست زیرا  :یح گفتاست شر  دادند که زره مال امام
  . پسر شماست و باید شاهد دیگر بیاورد

روز از قضاوت عـزل کـرد و بـه     20امام پس از آن ماجرا شریح را به مدت 
روستاى خودش فرستاد و پس از آن دوباره بعد از مدتى حضرت بـه او اجـازه   

  )875(قضاوت داد 

  حکومتدارىو شیوه   حضرت على -736
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در زمان حکومت خود برخوردى انسانى با بقیه ملـل حتـى کفـار      على
داشت و دستورات اکید براى آبادانى مناطق مختلف حتى جویبارهـاى تخریـب   

توجه به ضعفا و مستمندان و یتیمان چه مسلمان و غیر . شده را صادر کرده است
مان و انجام کارهاى مردم بدون هیچ گونه توقـع و چشمداشـتى جـز شـیوه     مسل

  . هاى اصلى حضرت بوده است
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وقتى که حضرت مشکل برخى از دهقانان و بزرگان ایرانـى را بـر   ، نوشته اند
امام آن مبلـغ را از  ، آنان به عنوان قدردانى چهل درهم نزد امام بردند، طرف کرد

  :آنها نپذیرفت و فرمود
  وم ال تاخذ معروف ثمناانا ق

ما خاندان به خاطر کار نیکى که انجام مى دهیم بها و پولى دریافت نمى کنیم 
)876( .  

    عالقه مالک اشتر به امام على -737
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به واسطه نفوذ در عمق دشـمن مـدتى از     روزى در یکى از جنگها على
مالک اشتر دلواپس و ناراحت بـدنبال حضـرت مـى    ، ید مالک اشتر خارج شدد

 :برایم بیاورد لذا به غالم خود گفت  گشت و گفت کسى خبرى از امام على
  . اگر خبرى از امام بیاورى تو را آزاد مى کنم

در نقطه اى از میدان جنـگ مشـغول     غالم مالک اشتر رفت و دید على
نگ است او آمد و خبر حضور حضرت در آن نقطه از میدان را به مالک اشتر ج
  . رساند  مالک او را آزاد کرد و فورا خود را به امام على، داد

مشاهده کرد مالک اشتر رنـگ از رخـش   ، وقتى مالک را دید  امام على
آیـا ابـراهیم    !اى مالک: پرسید  امام على، پریده و ناراحت و محزون است
  ؟شهید شده که اینگونه ناراحتى

من ناراحت فرزندم ابراهیم نبودم بلکه چون تـو را گـم    :مالک عرض کرد نه
  . کرده بودم ناراحت و پریشان بودم

  محبت وسیع و وثیق مقداد -738
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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 ترین و محکم ترین یاران امـام علـى  مقداد بن اسود از خالص ترین و کامل 
است تا آنجا که در روایت آمـده کـه قلـب شـریف او هماننـد پـاره آهـن         

  . محکمى بود
به هیچ وجه حتى لحظه   او در ارادت به اهل بیت طبق فرمایش امام باقر

خداوند مرا بـه محبـت   : ودندفرم لذا پیامبر اسالم . اى شک و تردید نکرد
  . سلمان و ابوذر، مقداد، على بن ابیطالب، چهار نفر امر کرد

امام فرزند مقداد بنام عبد بهمراه لشکر عایشه در جنگ جمل وارد جنگ شد 
 وقتـى علـى  . شمشیر کشید و آخر االمر نیز کشته شـد   و بر روى امام على

  ور مى کرد به جنازه معبد که رسید فرموداز بین کشتگان جنگ عب 
خدا رحمت کند پدر این پسر را که اگر او زنده بود راءیش بهتـر و کـاملتر از   

  . بود) معبد( راءى این
که الحمدهللا خدا معبد را کیفر داد و او را ، عمار یاسر پیش امام بود عرض کرد

من در کشتن کسى کـه از   !ینمؤمنبه خدا قسم یا امیرال، به خاك هالکت انداخت
  . چه پسر، حق عدول کند ترسى ندارد چه پدر باشد

  )877(. خدا رحمت کند ترا و جزاى خیر به تو دهد: حضرت فرمود

  سرزنش متخلفین از جنگ -739
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در میدان جنگ حضور   سعید بن قیس جز کسانى بود که در جنگ على
  :نداشت لذا روزى وارد مجلس امام شد و آن حضرت خطاب به او فرمود

جواب سالم تو را مى دهم گر چه از آن گروهى هستى که در جنگ شـرکت  
  . نداشتى تا عاقبت کار مرا بدانى
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مـن از    ینمـؤمن یا امیرال، سعید با عذر خواهى هاى فراوانى اظهار داشت
  . هستمدوستان شما و طرفداران شما 

عبداهللا بن معتم عیسى و حنظلۀ بن ربیع ، در روز دیگرى جمعى از سران کوفه
تمیمى و محمد بن مخنف به همراه پدرش مخنف خدمت امام رسیدند اما وقتـى  

  :آنها را دید همه آنها را سرزنش نمودند و فرمودند
  ؟ما بطائکم عنى و انتم اشراف قومکم

در  ؟جنگ و یارى کردن من باز داشتچه چیزى شما را از شرکت در  :یعنى
  . حالیکه شما از بزرگان قوم خود مى باشید

  )878(. آنها نیز هر یک به گونه اى تالش کردند تا امام را خشنود سازند

  عروج مرد ملکوتى -740
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
خـدمت امـام     من بعد از ضربت خوردن على: حبیى بن عمرو مى گوید

بـه حضـرت   ، حضرت در بستر افتاده بود زخم سر مبارکش را باز کردند، رسیدم
خداونـد شـفا   ( این زخم شما چیزى نیست و باکى بر شما نیسـت  !یا على :گفتم

، من هم اکنون از شما مفارقت مـى کـنم   !اى حبیب: حضرت فرمود) دهد شما را
دختـرم  : حضرت به او فرمود من گریستم و ام کلثوم هم که نزد امام بود گریست

  ؟چرا گریه مى کنى
دختـرم  : امام فرمـود ، جدایى از شما باعث گریه من شده است :ام کلثوم گفت

  . گریه مکن به خدا اگر آنچه را که پدرت مى دید گریه نمى کردى
  چه مى بینید؟ !یا على :به امام عرض کردم: حبیب مى گوید
آسمان و پیغمبران صـف کشـیده    همه فرشتگان، اى حبیبت: حضرت فرمودند

است که نزد مـن   اند براى مالقات من و این هم برادرم محمد رسول خدا 
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بیا که آنچه در پـیش دارى بهتـر اسـت از آنچـه کـه      : نشسته است و مى فرماید
  . برایت هست

 هنوز از نزد اما بیرون نرفته بودم کـه حضـرت بـه شـهادت    : حبیب مى گوید
  )879(. رسید

  زندگى بدون تو کفر است -741
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نیروهاى انتظامى خود را به دنبال ، در زمان حکومتدارى خود  امام على
نیروهاى امام لبید ، لبید عطارى فرستاد تا او را به خاطر جرمش نزد امام آوردند

مى بردند که در این   را گرفته و به نزد علىرا در مسجد سماك یافتند و او 
حین نعیم بن دجاجه اسدى به حمایت از او برخاست و مانع شد تا او را ببرند و 

  . انتظامى امام خارج کرد، را از دست نیروهاى، لبید
دستور داد تا خود نعیم را به جاى مجرم ، وقت از مطلب مطلع شد  على

  علـى ، وقتى نعـیم را نـزد حضـرت حاضـر کردنـد     . کنند و بیاورنددستگیر 
به خدا سوگند با تو بودن و زندگى  !یا على :نعیم گفت، خواست او را شالق بزند

 بـودن عـین کفـر   ، با تو کردن عین خوارى است و مخالفت با تو و یا بـدون تـو  
بـراى کسـى قائـل نمـى     یعنى اینکه با تو زندگى کردن این گونه است که فرقى (

و اما بدون تو هم زندگى کردن و با ، شوى و عدالت را بر همه جارى مى سازى
  )مسلمان کافر مى شود، ترك کردن تو

عـرض کـرد    ؟تو به این حقیقـت اعتقـاد دارى  : در پاسخ او فرمود  على
  )880(. )کنید به خاطر این عقیده اش آزادش( او را رها کنید: فرمود، آرى

  استهزاء دشمن -742
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  



620 

 

در خوراك و لباس به حدى بـود کـه مخالفـان و      ساده پوشى امام على
دشمنان آن حضرت را متعجب مى ساخت و بعضا مورد اعتراض آنان قرار مـى  

  . گرفت
ر میـان  پس از جنگ جمل گروهى از مردم بصره که د: زیدبن وهب مى گوید

آنها مردمى از سر کردگان گروه گمراه خوارج به نام جعدة بن نعجۀ بود خـدمت  
  . امام رسیدند

 :با پوزخند و تعجب گفـت ) جعده( لذا وقتى که آنها لباس ساده امام را دیدند
  ؟چه چیزى باعث شده که از پوشیدن لباس خوب خوددارى کنى

از غرورزدگى دور مـى کنـد و    این لباس ساده مرا: امام در پاسخ به او فرمود
  . بهترین روشى است در ساده پوشى

  . از خدا بترس تو روزى خواهى مرد :جعده به امام گفت
به خدا سوگند با ضربتى که بر سرم فـرود مـى آیـد بـه شـهادت      : امام فرمود
و این عهدى الهى است که واقع مى شود اما سیاه روى کسى است ، خواهم رسید

  )881(. و افترا مى زندکه به مردم تهمت 

  فضیلت مسجد کوفه -743
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
روزى در مسجد کوفـه بـا اصـحاب دور علـى بـن      : اصبغ بن نباته مى گوید

خداوند به شما بخششى داده که بـه   !اى اهل کوفه: بودیم که فرمود  ابیطالب
آن خانـه نـوح و خانـه    . ا فضیلت دادکسى نداده است و آن اینکه مسجد شما ر

  . ادریس و نماز خانه من است
یکى از چهار مسجدى است که خداوند آنرا برگزیـده و بـرا   ، این مسجد شما

و براى اهـل  ، اهل آن مى بینم که در روز قیامت جامه اى در بر دارد شبیه محرم
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نزد خدا  شفاعت مى کند و شفاعتش) هر کس که در آن نماز خوانده باشد( ،خود
روزگارى نگذارد که حجراالسود را در آن نصب کنند و زمانى مى ، رد نمى شود
از فرزندانم در آن نماز بخوانـد و اینجـا نمازخانـه هـر فـرد        آید که مهدى

یا آنکه در آن آید و یا آرزوى آمـدن  ، ى در روى زمین نباشدمؤمن، ى استمؤمن
  . در آن در دلش باشد

این مسجد به خدا تقرب جویید و اگر مردم مى دانستند چه برکتـى   با نماز در
  )882(. اگر چه بر روى برف باشد، در آن است از اطراف زمین به آن مى آمدند

  بر منبر سلونى -744
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بیعـت  به خالفت رسید و مردم با او   وقتى على: اصبغ بن نباته مى گوید

را بـر سـر    در حالى که عمامه رسول خدا ، حضرت به مسجد آمد، کردند
را در پا و شمشـیر او را بـر    داشت و برد او را در تن کرد و نعلین پیامبر 

کمر بست و بر باالى منبر رفت و با تحت الحنک بر آن نشست و انگشتان خود 
  :نمود و زیر شکم نهاد سپس فرمود را درهم

از من بپرسید که علـم  ... از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید !اى گروه مردم
، اگر بنشینم با اهل تورات از کتابشان فتـوى دهـم  ، اولین و آخرین نزد من است

درست گفـت علـى و او دروغ نگفـت    ( تا جایى که تورات به سخن آید و گوید
و بـا اهـل انجیـل    ) ا را به همان خبر داد که در من نازل شدهبراستى که على شم

علـى درسـت   ( :خودشان فتوا دهم تا جایى که انجیل نیز به سخن آیـد و گویـد  
) براستى على شما ره به همان فتوا داد که در من نازل شده، گفت و دروغ نگفت

اسـت  علـى ر ( :و اهل قرآن را با قرآن فتوى دهم تا قرآن به سخن آید و گویـد 
) که در من نازل شده اسـت . و دروغ نگفته هر آینه على شما را فتوایى داد :گفت
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شما که شب و روز قرآن مى خوانید در میان شما کسى است که بدانـد   !اى مردم
شـما را خبـر مـى    ) 39 -رعد ( اگر این آیه در قرآن نبود ؟چه در آن نازل شده

  . ود تا روز قیامتدادم به آنچه در گذشته بوده و هست و خواهد ب
  ... از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید: آنگاه امام مجدد فرمود

ابتدا مردى بنام ذعلب که مردى تیز زبان و سخنور و پر دل بود بلنـد شـد و   
پسر ابوطالب به جاى بسیار بلندى قدم نهـادى مـن امـروز او را بواسـطه      :گفت

 ؟آیـا پروردگـار خـود را دیـده اى     !یا على :سوالم شرمسار مى کنم آنگاه گفت
جواب او را کامل   على) قبال طى داستانى نقل شده است سئوالجواب این (

  . بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیابید: سپس مجدد حضرت فرمود، و جامع داد
بعد از او اشعث بن قیس کندى سوالى نمود که حضرت جـواب او را نیـز داد   

آن گاه مردى ، از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید: فرمودباز حضرت 
، از دورترین نقطه مسجد که بر عصاى خود تکیه کرده بود و گام بر مـى داشـت  

مـرا بـه    !ینمـؤمن یـا امیرال : آنگاه عرض کرد، تا اینکه نزدیک آن حضرت رسید
ب او را کارى رهنمایى کن تا با انجام آن از دوزخ رهـایى یـابم حضـرت جـوا    

مفصال دادند سپس آن مرد از نظرها غائب شد و ما او را ندیدیم مردم به دنبالش 
چـه مـى   : از باالى منبر لبخندى زد و فرمود  گردیدند اما او را نیافتند على
آنگـاه  ، بپرسید قبل از آنکه مرا نیابید: فرمود سپس، خواهید او برادرم خضر بود

بر ! !اى حسن: کرد و صلوات بر پیغمبر فرستاد و فرمودبرخاست و خدا را حمد 
مبادا قریش پس از من ترا نشناسند و گویند حسن خطبه ، منبر آى و سخنى بگو

پدرم چگونه با حضور شما باالى : عرض کرد  امام حسن، نمى تواند بخواند
امـام  ، بشـنوى منبر رفته و سخن بگویم و تو در میان مردم مرا ببینى و سخنم را 

پدر و مادرم به قربانت من خود را از تو پنهان مى کنم و سخن : فرمود  على
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بـر منبـر     امام حسـن ، تو را مى شنوم و تو را مى بینم ولى تو مرا نمى بینى
ى ا: فرستاد سپس فرمـود  رفت و خدا را ستایش کرد و صلوات بر پیامبر 

من شهر علمم و علـى  : شنیدم که مى فرمود من از جدم رسول خدا  !مردم
سپس از منبر پـایین آمـد    ؟در آن است آیا مى توان وارد شهر شد جز از در آن

  سـپس امـام بـه حسـین    ، او را به سینه خود چسبانید  آنگاه امام على
برخیز و به منبر برو تا قریش به حال تو نادان نماند تو دنبـال   !پسر جانم: فرمود

به منبر رفت و حمد خـدا کـرد و     امام حسین، سخن برادرت حسن را بگو
: فرستاد سپس فرمـود  ستایش الهى را نمود و صلوات مختصرى بر پیامبر 

على پس از من شهر علم اسـت  : شنیدم که فرمود از رسول خدا  !اى مردم
آنگاه از ، و هر که در آن در آید نجات یابد و هر که از او تخلف کند هالك شود

اى : او را نیز در آغوش کشید و بوسید و فرمود  منبر پایین آمد و امام على
هستند و دو امانتى  دان رسول خدا فرزن، گواه باشید که این دو !گروه مردم

که به من سپرده شده و من آنها را به شما مى سـپارم و رسـول خـدا از شـما و     
  . )883(خواهد کرد  سئوالرفتار شما نسبت به آنها بازپرسى و 

  خیر دنیا و آخرت -745
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: است مى گوید  ین علىمؤمنز اصحاب خاص امیرالنوف بکالى که یکى ا

رسیدم و گفتم السالم علیـک    ینمؤمندر نزدیکى مسجد کوفه خدمت امیرال
و علیک السالم یا نـوف و  : حضرت فرمود، ین و رحمۀ اهللا و برکاتهمؤمنیا امیرال

  . رحمۀ اهللا و برکاته
 !اى نـوف : حضـرت فرمـود  ، ه من دهیدپندى ب !ینمؤمنیا امیرال :عرض کردم

رحم کـن  : فرمود، بیفزا  ینمؤمنیا امیرال :گفتم، خوبى کن تا با تو خوبى کنند
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خـوب بگـو تـا بـه     : فرمود، بیفزا  ینمؤمنیا امیرال :گفتم، تا به تو رحم کنند
از غیبـت اجتنـاب کـن کـه غـذاى      : بیفزا فرمود :عرض کردم، بخوبى یادت کنند
دروغ گفته آنکـه گمـان دارد حـالل     !اى نوف: سپس فرمود، سگان دوزخ است

دروغ گفتـه کسـى کـه    ، گوشت مردم را مى خـورد ، زاده است و به غیبت کردن
دروغ گفتـه  ، گمان دارد حالل زاده است و دشمن من و امامان و اوالد من است

ل زاده است و زنا را دوست مى دارد یا نافرمـانى خـدا   کسى که گمان دارد حال
  . شب و روز مشغول است

صـله رحـم کـن تـا خـدا عمـرت را        !اى نوف... سفارش مرا بپذیر !اى نوف
اگـر   !اى نوف، بیفزاید و خوش خلق باش تا حساب روز جزایت را سبگ گیرد

هر که مـا   !اى نوف، خواهى در روز قیامت با من باشى کمک به ستمکاران مکن
را دوست دارد روز قیامت با ما است و اگر مردى سـنگى را دوسـت بـدارد بـا     

  . همان سنگ محشور مى شود
مبادا خود را براى مردم جلوه دهى و به نافرمانى خدا بپـردازى تـا    !اى نوف

آنچه به تو گفتم نگهدار تا به خیر دنیـا   !اى نوف. روز جزا خداوند رسوایت کند
  . )884(و آخرت برسى 

  مواظبت و دقت در اوقات نماز -746
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
براى محمد بن ابى بکـر زمـانى کـه او را بـه       در نامه اى حضرت على

و ال تعجـل بمـا قبلـه    . ارتقب وقت الصال لوقتها :والیت مصر گمارده بود نوشت
  ...  رسول اهللالفراغ و ال تو خرها عنه لشغل فان رجال سال 

بـه خـاطر   ، مراقب اوقات نمازت باش و آن را در وقت مقرر خود به جا آور
قبل از وقت نماز اقدام به اقامه آن نکن و هم چنین به خاطر کـارى کـه   ، فراغت
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براى نمازت اهمیت خاصى قایـل بـاش و حسـاب    ( دارى آن را به تاخیر نینداز
ز کن و هرگز نمازت را تابع چیزهاى دیگـر قـرار نـده بلکـه     جدایى براى آن با

زیـرا مـردى از رسـول خـدا     ) سعى کن همه چیز را تابع و پیرو نماز خود کنـى 
جبرئیـل در هنگـام زوال   : از اوقات نماز پرسید؟ حضرت چنـین فرمـود   

س جبرئیـل  سـپ . شمس که آفتاب مقابل حاجب و ابروى راست او بود نازل شد
که در آن هنگام سایه هر چیزى به قدر و انـدازه خـود آن   ، وقت نماز عصر آمد
نماز مغرب را وقتى کـه خورشـید غـروب     پیامبر  سپس. چیز گردیده بود
آنگاه نماز عشاء را هنگامى که حمره مغربیـه زایـل شـده بـود     . کرد به جا آورد

نماز صبح را هنگامى که تاریکى آخر شـب بـود و    خواند و به جا آورد و سپس
  . ستارگان مشبک بودند به جا آورد

نمـازت را در  ! اى محمد بن ابـى بکـر  : اضافه فرمود  ینمؤمنآنگاه امیرال
این اوقات به جا آور و ملزم باش به اینکه کار نیکو انجام دهى و سنت حسنه به 

  . اب کنىجا آورى و راه روش و راست را انتخ

  حماقت منافقى بى آبرو -747
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

با مردى دعوا داشـت و   )885(اشعث بن قیس   در دوران زندگى امام على
. حاضر شـده و محاکمـه گـردد     فرداى آن روز قرار بود او در محکمه على
امام برد تا از این راه امتیـازى بـراى    اشعث شب حلوایى آماده کرده آن را براى

  . محاکمه فردا به دست آورد
اصله ام زکاه ام صـدقۀ  : در را گشود و نگاهى به حلوا کرد و فرمود  امام

اینهـا   ؟یا زکاتى و یا صدقه اى است، آیا بخششى ؛فذلک محرم علینا اهل البیت
  . حرام است همه بر ما خاندان پیامبر 
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  . هدیه است: عرض کرد
گریه کنندگان در سوگ تو بنشینند آیا از ایـن راه وارد شـده اى   : امام فرمود
سوگند به خدا اگر هفت آسمان و زمین را به من بدهند که پوست  ؟که مرا بفریبى

  . )886(کنم جوى را از دهان مورچه اى به ستم در آورم نافرمانى خدا را نمى 

  پیام نامردى -748
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در ابتداى حکومت نامه اى توسط مسوربن مخرمـه بـراى معاویـه      على
معاویه صبر کرد تا این که سه ماه بعد از مرگ عثمان در ماه صفر مردى ، فرستاد

احـه خواسـت و آنگـاه سـر     از قبیله بنى عبس و مرد دیگرى را از قبیله بنى رو
طومار مهر شده ها را که روى آن نوشته شده بود از معاویه به على به آنها داد و 

  . این طومار را گرفته و در کوچه هاى مدینه مى گردانید :گفت
پـس از  . آنها از شام خارج شدند و در ماه ربیع االول وارد مدینـه گردیدنـد  

مى داد  تور معاویه در کوچه ها گردشورود مرد عبسى طومار را گرفته طبق دس
مردم از منازل خود خارج شده و به او نگاه مى کردند البته مردم مى دانستند که 

 معترض است این مرد گذشت تا این که خـود را نـزد علـى     معاویه به على
  . رساند و طومار را به حضرت داد 

آن نوشته اى نیافـت پـس بـه رسـول     حضرت مهر طومار را شکست اما در 
  چه خبر؟: فرمود

من گروهى را ترك کردم که جز به قصاص به چیز دیگـرى راضـى    :او گفت
  . نمى شوند

  ؟از چه کسى: حضرت فرمود
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هـزار   60من شام را در حالى ترك کردم کـه  : سپس افزود، از خودت :گفت
  )887(. ندگریه مى کرد، نفر زیر پیراهن که بر منبر دمشق آویزان شده

  اصلح را بر کار گماشتم -479
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرزندان عباس را بر حجاز یمـن و عـراق     پس از اینکه على: نوشته اند
یعنى کشـتن  ( ؟پس براى چه دیروز آن پیرمرد را کشتیم :گمارد مالک اشتر گفت

  )وام خود را سر کار مى آوردعثمان به خاطر این بود که او بدون جهت اق
از سخن مالک مطلع شد او را احضـار کـرد و     هنگامى که حضرت على

  :مورد مالطفت قرارش داد و فرمود
را امارت دادم یـا یکـى از فرزنـدان     آیا من حسن و حسین  !اى مالک

  جعفر یا عقیل و یا حتى فرزندان او را؟، برادرم
ن عباس را به امارت گماردم به خاطر اینکـه عبـاس مکـرر از    فرزندا ؛مالک

  :طلب امارت مى کرد و ایشان نیز به او فرمود رسول خدا 
یا عم ان االماره ان طلبتها و کلت الیها و ان طلبتک اعنت علیهـا؛ اى عمـوى   

 خـواهى شـد  موکل آن ، حکومت به گونه اى است که اگر تو آن را بخواهى !من
و اگر آن تو را طلب کند بر حفظش یـارى  ) و باید خودت آن مقام را حفظ کنى(

تمام هم و غم او این است که مقام ، یعنى کسى که طالب مقام است( .خواهى شد
از دست او گرفته نشود اما اگر مقام به سراغ کسى بیاید وسایل و ابزار حفظ آن 

  . )نیز فراهم مى شود
من در دوران عمر و عثمان مـى دیـدم کـه     :ادامه داد که  آنگاه امام على

ولـى حـاال   ، بودند) رها شدگان( فرزندان عباس شاهد والیت کسانى از فرزندان
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اگر فردى را که از آنها بهتر باشد مى شناسى او را نزد من بیاور تا براى مناصب 
  . حکومتى از او استفاده کنم

خنان حضرت از نزد ایشان در حالى کـه شـک و   مالک اشتر بعد از شنیدن س
  )888(شبهه او زایل شده بود خارج شد 

  عزل کارگزاران و عثمان -750
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در ابتداى تصدى حکومـت خـود     ینمؤمنیکى از کارهاى مهم که امیرال
 روزى نـزد امـام علـى    انجام داد عزل کارگزاران عثمان بـود مغیـرة بـن شـعبه    

  :رفت و با چرب زبانى به تملق پرداخته و گفت 
امور فردا را به دست ، نظر امروز، نصیحتها ارزان مى باشد و تو از همه برترى

مى دهد آنچه هم امـروز از دسـت بـرود باعـث از دسـت رفـتن چیزهـایى در        
  . فرداست

کرد تا ببیند بـه چـه میزانـى    بعد از گفتن این جمالت مغیره لحظه اى سکوت 
  . گفتارش در حضرت اثر کرده است

من به تو نصیحت مى کنم که کـارگزاران  : چیزى نگفت او ادامه داد  على
را در کـار خـود بگمـار و دیگـر     ... عثمان را در جاى خود ابقا کنـى معاویـه و  

کشور را ، ى کنندکارگزاران را هم در جاى خودشان باقى گذار آنان با تو بیعت م
  . آرام مى سازند و مردم را ساکت مى گردانند

به خدا قسم اگر ساعتى : امام فرمود، مغیره، پس از اتمام صحبت شیطان ثانى
از روز باشد در اجراى نظرم تالش به خرج مى دهم و نه آنان را که گفتى والـى  

  . مى کنم و نه امثال آنان را به والیت مى گمارم



629 

 

پس بر آنها نامه بنویس و آنان را در مقام خودشـان تثبیـت کـن     :مغیره گفت
همین که بیعت آنان و اطاعت سپاهیان به تو رسید یا آنـان را عـوض کـن و یـا     

  . باقى بگذار
  . )889(در دینم نیرنگ وارد مکن و در کارم پستى روا مدار : حضرت فرمود

  شیوه هاى رزمى و اطالعاتى در جنگ -751
 مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح  

قله ها را گرفته و راه هـا را نـاامن کـرده بودنـد و بـه       )890(شورشیان سالسل 
نیـرو بـه    700ابتداء ابـابکر را بـا    کاروانها یورش مى بردند پیامبر اسالم 

سوى دشمن اعزام کرد اما او موفق نشد و قبل از برخورد نظامى با کمین دشـمن  
بـار دیگـر   ، و به رو شد و با دادن تعدادى کشته و مجروح از میدان فـرار کـرد  ر

عمـر و عـاص   ، عمر را به میدان آنها فرستاد کـه او نیـز بازگشـت    پیامبر 
جنگ با حیله و نیرنگ تواءم است مرا بفرست پیـامبر   یا رسول اهللا  :گفت
  . او را اعزام کرد و او نیز مانند آن دو نفر شکست خورد و فرار کرد 

  . تنها على است که از برابر دشمن فرار نمى کند: فرمود رسول خدا 
با شیوه   را به میدان با آنها فرستاد على  على لذا رسول خدا 

و تاکتیکهاى نظامى حساب شده اى به جنگ با شورشیان سالسل حرکـت کـرد   
ابتداء حضرت از جاده اصلى که زیر نظر دیده بانان دشمن قرار داشت راه نپیمود 

سپس شبها راه مى رفت و روزها پنهان ، و نیروهاى خود را از بیراهه حرکت داد
  . مى شد و کمین مى گرفت
بارها و بارها به حضرت اعتراض کردنـد کـه   ، لدبن ولیدعمر بن خطاب و خا
  ؟این چه شیوه اى است



630 

 

ما را در میان مار و عقرب و درندگان بیابـان بـه    !این جوان: آنها بارها گفتند
  . کردند کشتن مى دهد و در طول راه عمر و عاص و ابابکر نیز اعتراض
نزدیـک منطقـه    اما امام به اعتراض آنان توجهى نکرد تا آنکـه شـب هنگـام   

آنگاه امام دستور دادند زنگوله ها را از گردن شـتران بـاز کننـد و    ، دشمن رسید
دهان اسبان را نیز ببندند تا صداى زنگوله ها و شـیهه اسـبان دشـمن را متوجـه     

  . حضور لشکر اسالم نکند
آنگاه به نیروهاى خود فرمان داد که با استفاده از تاریکى شب اطـراف قلعـه   

  . ا تصرف کنند و دشمن را در محاصره بگیرندشورشیان ر
صبح هنگام بعد از نماز صبح پوزبند اسبها را بـاز کردنـد و صـداى تکبیـر و     
شیهه اسبان دشمن را وحشت زده بیدار کرد آنها فهمیدند که سپاه اسالم تهاجم را 

کشـته شـدند و     آغاز کرد و تعداد کثیرى از شجاعان دشمن به دست علـى 
پس تسلیم شدند و تعداد بسیارى از آنها نیـز مسـلمان شـدند و سـپاه اسـالم      س

در منزل من  رسول خدا : ام سلمه مى گوید، پیروزمندانه به مدینه بازگشت
شـما را چـه مـى     یـا رسـول اهللا    :گفتم، خوابیده بود که ناگهان بیدار شدم

را آورد و شـروع    جبرئیل نازل شـد و خبـر پیـروزى علـى     :شود؟ فرمود
  . )891(عادیان نازل شد 

  مردانگى در میدان جنگ -752
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

لشکریان معاویه خود را زودتر از لشکر امام به سـرزمین صـفین رسـاندند و    
معاویه لشکرى را به فرماندهى  ،تواستند رودخانه فرات را در اختیار خود گیرند

  ابواالعور اعزام کرد تا از فرات حفاظت کنند و مانع استفاده لشکریان علـى 
  . از آب شوند
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صعصعه بن صوحان را نزد معاویه فرستاد تـا او مـانع آب     اما امام على
و عبداهللا بن سعید نظر . )892(دو تن از یاران معاویه به نامهاى ولید بن عقبه ، نشود

  . دادند که آب را بر روى لشکر على مى بندیم تا آنان از تشنگى بمیرند
کسى نیست که تشنه بماند   این کار اشتباه است على :عمر و عاص گفت

روز ( همان کسى بود که گفت اگر چهـل تـن داشـتم در روز نخسـت      على
  . حق خود را مى گرفتم) کرسقیفه و بیعت مردم با ابوب

امام معاویه نظر عمر و عاص را نپذیرفت سپاه امام به دشمن حمله کرد و آب 
  . را به تصرف آورد

  . با ما چه مى کند  به نظر تو على :معاویه به عمر و عاص گفت
مثل تو نیسـت او هـدفى غیـر از آب دارد در      على :عمر و عاص گفت

آب را آزاد گذاشـت تـا هـر دو لشـکر آب را بردارنـد و        امام علىنهایت 
بسیارى از دشمنان با این مردانگى و مروت امام هدایت شدند و به لشـکر امـام   

  )893(پیوستند 

    براران واقعى على -753
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

درباره چگـونگى    است که امام رضا  قیس یکى از یاران امام على
  :نماز او و حضور قلب او در نماز مى فرماید

که به او قیس مى گفتند بـه نمـاز ایسـتاد وقتـى       مردى از اصحاب على
رکعتى از نماز را خواند ناگهان مار سیاهى آمد و در موضع سـجده قـیس قـرار    

و سجود رفت وقتى پیشانى از موضـع سـجده    قیس بدون توجه به رکوع، گرفت
ولى ایـن  . سپس از یقه او وارد پیراهن او شد. برداشت مار به گردن قیس پیچید
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بنده صالح خدا که حقیقت نماز را دریافته بود به نمازش ادامه داد و آسـیبى هـم   
  . از مار ندید

کرد کـه شـبیه   اضافه : وقتى داستان قیس را نقل فرمود  سپس امام رضا
  )894(این قضیه براى خود حضرت هم رخ داده است 

    برگشت آفتاب در سرزمین بابل براى على -754
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـا حضـرت   : اسـت مـى گویـد     جویریه بن مسـهر کـه از یـاران علـى    
از قتال با خوارج نهروان مى آمدیم تا رسـیدیم بـه سـرزمین      ینمؤمنامیرال
و تمام مردم که با حضرت بودنـد از    على. هنگام نماز عصر رسید )895(بابل 

  :فرمود  على، اسب پیاده شدند
اى مردم این سرزمین ملعون و از رحمت خـدا بـه دور اسـت و در روزگـار     

وایتى دو مرتبه اهل آن معذب شدند و خداوند بـر آنـان   گذشته سه بار و یا به ر
  . عذاب نازل کرده و این سرزمین یکى از شهرهاى قوم لوط است

براى هیچ پیامبر و یا وصى . و اولین سرزمینى است که در او بت پرستیده شد
  . پیامبرى حالل و جایز نیست که در روى این زمین نماز بخواند

شما خواستید در این سرزمین نماز بگذاریـد مـانعى   هر کدام از ، اى یاران من
نیست پس مردم در حاشیه جاده به نمـاز ایسـتادند و نمـاز خـویش را بـه جـا       

سوار شـد و از آن سـامان    به استر رسول خدا   ینمؤمنآوردند و امیر
را تبعیـت خـواهم کـرد و از      ینمـؤمن واهللا امیرال :جویریه گفت، تشریف برد

پس ، حضرتش نمازم را تقلید خواهم نمود لذا پشت سر آن حضرت به راه افتادم
. سوگند به خدا از جسر سورا در ارض بابل نگذشته بودیم که آفتاب غروب کرد
 پس من شک کردم که آیا نماز ما باید فوت شـود؟ و آیـا نبایـد حضـرت علـى     
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یا جویریه آیـا  : متوجه من شد و فرمود  خواند؟ پس ناگهان امامنماز ب 
حضرت در ناحیه اى پیـاده شـد    !ینمؤمنبلى یا امیرال. کردم شک نمودى عرض

، آنگاه وضو ساخت و برخاست و به کاله و دعائى که من نفهمیدم چه مى گویـد 
نظـر کـردم بـه سـوى      )896(سپس ندا در داد الصاله . گویا عبرانى بود سخن گفت

سوگند به خدا دیدم که از بین دو کوه خارج شد و از بـراى او صـوت و   ، آفتاب
آنگاه حضرت به نماز عصر ایستاد و من نیز نمـاز را بـا آن   ، صداى شدیدى بود
  . حضرت گزاردم

  . وقتى که از نماز فارغ شدیم یک دفعه شب شد همچنان که بود
  :فرمودپس آن هنگام حضرت رو به من کرد و 

اى : همانا خداوند عز و جل بـه حبیـبش مـى فرمایـد    ! اى جویریه بن مسهر
اى جویریه مـن خداونـد را بـه    ، به نام عظیم پروردگار خود تسبیح گوى! پیامبر

جویریه وقتى که این معجـزه  . آفتاب را براى من برگرداند، اسم اعظمش خواندم
به پروردگار کعبه سوگند که تو وصـى نبـى هسـتى     :را از آن حضرت دید گفت

)897( .  

  به کمیل درباره نماز  توصیه على -755
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به کمیل بن زیاد نخعى درباره خصوصیات و کیفیت اقامـه    حضرت على
  :نماز مى فرماید

  ... ، و تتصدقلیس الشان ان تصلى و تصوم  !یا کمیل
شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به این نیست که نماز  !اى کمیل

بگزارى و روزه بدرى و صدقه بدهى بلکه شان و منزلت این است که نماز را بـا  
قلب پاك بگزارى و سلیم النفس باشى و عملى خدا پسـندانه و بـا خشـوع کـه     
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نـى صـرف نمـاز و روزه و تصـدق     یع( .انجام دهى، سراپاى وجودت را فراگیرد
بنگر در آن چیزى که در آن ) نیت پاك مى خواهد، بلکه عمل، اموال کافى نیست

و بر آن به نماز ایستاده اى که اگر غصبى و حرام باشد نمـاز او قبـول نیسـت و    
  . )898(فایده اى ندارد 

  امیدوار کننده ترین آیه قرآن -756
  یمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّح

خطـاب بـه     ین علـى مـؤمن کـه روزى امیرال : مى فرمایـد   امام باقر
کدام یک از آیات کالم اهللا مجید نزد شـما امیـدوار کننـده    : اصحاب خود فرمود
  ترین آیات مى باشد؟

این آیه است ان اهللا ال یغفر ان یشرك و یغفر ما دون ذلک لمـن  : بعضى گفتند
  . )899(یشاء 
نیکو آیه اى است اما امیدوار کننده ترین آیات براى غفران و : رت فرمودحض

  . آمرزش نمى باشد
. )900(... این آیه است و مـن یعمـل سـوء او یظلـم نفسـه     : عده اى دیگر گفتند

  . نیکو آیه اى است اما آیه منظور نظر نمى باشد: حضرت فرمود
بعضى دیگر گفتند این آیه است قل یا عبادى الذین اسـرفوا علـى انفسـهم ال    

نیکو آیـه اى  : حضرت فرمود. )901(تقنطو من رحمه اهللا ان اهللا یغفر الذنوب جمیعا 
  . است اما آیه مورد نظر نیست

والـذین اذا فعلـو فاحشـۀ او ظلمـوا انفسـهم ذکـروا اهللا        :گفتند این آیه است
آیـا  ، نیک آیه اى است اما آن آیه نیسـت : حضرت فرمود. )902(فاستغفروا ذنوبهم 

آیه دیگرى نمى دانید؟ که به نظر شما امیدوار کننده تـرین آیـات قـرآن باشـد؟     
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ین به خدا سوگند چیزى در نزد ما نیسـت  مؤمننه یا امیرال: اصحاب عرض کردند
  . که بخوانیم

  . کتاب اهللا سمعت حبیبى رسول اهللا یقول ارجى آیۀ فى: امام فرمود
  . )903(... و اقم الصاله طرفى النهار و زلفا من اللیل

امیدوار کننده ترین آیه در قرآن : شنیدم که فرمود از حبیبم رسول خدا 
و به پا دارید نماز را در دو طرف از روز و نمازى که پـاره   :این آیه شریفه است

 !یـا علـى  : به من فرمود ود سپس پیامبر اى از شب گذشته به جا آورده ش
به خدایى که مرا بشیر و نذیر قرار داد و مبعوث به رسالت گردانید اگـر یکـى از   
شما به وضو قیام نماید گناهان و معاصى او از اعضاى او فرو مى ریزد تا وقتـى  

ر نگردد مگـر آنکـه   از قبله و نمازش ب، با صورت و قلب خود متوجه قبله گردد
جمیع گناهان او بریزد و هیچ گناه بر صحیفه عمل او باقى نماند همچـون روزى  

و هر گاه ما بین دو نماز گنـاهى از او صـادر شـده    ، که از مادر متولد شده باشد
 و از گناه پاك گردد تا اینکـه پیـامبر   . باشد با خواندن نماز آمرزیده شود

  . اى پنج گانه را که موجب آمرزش هستند شمارش نمودنمازه
بدان که منزلت نماز پنج گانه بـراى امـت    !یا على: فرمود سپس پیامبر 

من مانند نهرى است که بر در خانه یکى از شما باشد اگـر شخصـى در بـدن او    
در بدن او بـاقى   آیا چرك، چرك باشد و هر روز پنج بار در آن نهر شستشو کند

سوگند به خدا نمازهاى پنج گانه براى امتم چنین اسـت کـه تمـام    . خواهد ماند
  . )904(گناهان او را پاك مى کند و تیرگى قلب آنها را مى برد 

    تدابیر صنعتى امام على -757
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نیازهاى مسلمانان در سفرهایى دریایى به مهندسین براى رفع   امام على
اسـکله اى در شـهر جـده کـه جـزء      ، ایرانى دستور داد تا از درآمد ملى کشـور 

شهرهاى بندرى عربستان است بسازند تا با این وسیله رفت و آمـدهاى دریـایى   
به سهولت انجام گیرد و براى رونق سفرهاى دریـایى دسـتور سـاختن کارخانـه     

مخارج ساخت ، را صادر فرمود به این صورت که از درآمد عمومىکشتى سازى 
پـس از اتمـام     آن را تاءمین کرد و این کار در خط تولید قرار گرفت علـى 

  . )905(کارخانه کشتى سازى خود شخصا آن را افتتاح کرد 

  غضه دار یتیمان -758
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به خانه رفتیم و برنج ، روزى امام از حال زار یتیمانى آگاه شد: قنبر مى گوید
و خرما و روغن فراهم کرد و خود به دوش کشید و به من اجازه حملـه آنهـا را   

  . نداد
وقتى که به خانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوش طعمى درست کـرد و بـه آنـان    

راه مى رفـت   سپس بر روى زانوها و دو دست خود، خورانید و آنها را سیر کرد
و با صداهاى مخصوصى بچه ها را مى خنداند بچه ها نیز صداى امـام را تقلیـد   

  . مى کردند و مى خندیدند
موالى من امروز دو چیز براى مـن   :سپس از منزل خارج شدیم به امام گفتم

  شگفت انگیز بود؛
اول آنکه با صداى مخصوصى بچه ها را مى خندانید و دوم آنکه غذاى آنهـا  

  . خود بر دوش حمل کردیدرا 
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اولى براى رسیدن به پاداش بود و دومـى بـراى آن بـود کـه     : حضرت فرمود
وقتى خانه یتیمان شدم آنها گریه مى کردند خواستم وقتى خارج مى شویم آنهـا  

  . )906(هم سیر باشند و هم خندان 

  تادیب مردى سبک -759
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را دیـد کـه     بلند شوخى در مدینه وارد مسجد شد و على روزى مرد قد
چون اندام امام متوسط و معتدل بود او نعلین امام را برداشت ، مشغول نماز است

و بر باالى طاق ستون مسجد گذاشت تا امـام نتوانـد نعلـى خـود را بـردارد در      
  . نتیجه از او خواهش نماید تا نعلین را پس دهد

صبر کرد وقتى آن مرد در نماز براى تشهد بـه زمـین نشسـت      امام على
دامن پیراهن او را جمع کرد و ستون مسجد را بـا قـدرت شـگفت انگیـز خـود      

  . مقدارى بلند کرد و پیراهن او را زیر آن گذاشت
وقتى نماز آن مرد تمام شد دید که هیچ کـارى از او سـاخته نیسـت لـذا بـه      

لباسهاى قیمتى او نابود نشود امام هـم او نگـاه مـى کـرد و مـى      التماس افتاد تا 
  . خندید

به شـرطى پیـراهن تـو را آزاد    : فرمود  امام على، وقتى زیاد التماس کرد
  . مى کنم که قول بدهى دیگر نسبت به مردم این فضولى ها را نکنى
ار نکند آنگاه آن مرد سوگند یاد کرد که دیگر اینگونه رفتارهاى زشت را تکر

  )907(او را آزاد کرد   امام

  روش تربیت کودك -760
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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چند مشک عسل به عنوان بیت المـال آوردنـد پـس از      براى امام على
چند روز وقتى امام خواست آن را تقسیم کند متوجه شد که عسل یکى از مشک 

  . ده استها دست خور
  ؟عسل را چه کسى برداشته است: قنبر را فرا خواند پرسید

  . یکى از بچه ها مقدارى از سهمیه عسل شما را برداشت :قنبر گفت
امام در اینجا دو کار مهم انجام داد که از نظر تربیتى بسیار قابل توجـه اسـت   

برو : رموداول اینکه کودك را سرزنش کرد دوم آنکه مقدارى پول به قنبر داد و ف
  )908(. در بازار عسل خریدارى کن و بیاور تا بچه ها بخورند

  شیرى در میدان جنگ -761
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پس از اتمام حجت با شورشیان بصره و بردبـارى در    ین علىمؤمنامیرال
پیشاپیش سـپاه  آغاز نبرد وقتى دشمن جنگ را آغاز کرد زره خود را پوشیده و 

خود به قلب دشمن زد و حمالت شدیدى کرد به گونه اى که دشمن چون روبـاه  
  . از مقابلش مى گریخت
خم شد که به ناچار بـه خیمـه برگشـت تـا آن را       چند بار شمشیر امام

 !یـا علـى  : اصالح کند اصحاب و فرزندان و مالک اشتر به امـام عـرض کردنـد   
پاسخ نمى داد و دوبـاره حملـه     ولى امام، حمالت به دشمن را به ما واگذار

  . و صف هاى ناکثین را درهم مى شکست، مى کرد
  . اگر به شما آسیبى برسد این دین در خطر مى افتد :اصحاب اصرار کردند که

الـدار  واهللا ما ارید بمـا تـرون االوجـه اهللا و    : حضرت در پاسخ به آنها فرمود
  )909(به خدا سوگند آنچه را مى بیند به خاطر خدا و آخرت است  ؛االخرة
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  تاکتیک نظامى -762
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به اطراف شهر بصره رسید در آنجـا اردو زد تـا     وقتى که سپاه امام على

امام بپیوندنـد بسـیارى از سـران    از قبایل گوناگون به لشکر   وفاداران على
  . مالقات کردند  انمؤمنقبایل و بزرگان کوفه و بصره با امیر

روزى اخنف بن قیس با خویشاوندان خـود خـدمت امـام رسـید و پـس از      
  :گفتگوهاى فراوان به امام گفت

اگـر بخـواهم آنهـا را بـراى     ، قوم و قبیله من بدرستى حقیقت را نمى شناسد
اما اگـر مـن و   . این جنگ بیاورم دویست سوار بسوى تو خواهند آمد کمک در

طرفداران شما به خانه هایمان بازگردیم و در جنگ با شما نباشـیم مـى تـوانیم    
دویسـت مـرد بـه کمـک      ؟شش هزار زن را از تو دور نگه داریم حال چه کـنم 

ا از مـن  شمشـیر ر : امام فرمود ؟یا شش هزار شمشیر را از تو دور سازم ؟بیاورم
  )910(. بازدارى نیکوتر است به خانه ات بازگردد

  غذا و لباس ساده امام -763
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
یک شـب هنگـام افطـار خـدمت     ، نقل مى کند  یکى از یاران امام على

بر خیـز و بـا حسـن و حسـین     : حضرت به من فرمود، رفتم  حضرت على
. وقتى نماز امـام بـه پایـان رسـید    ، آنگاه امام به نماز ایستاد، همسفر باش 

بگونه اى درب غذا بسته شده بود کـه  ، ظرف در بسته اى را جلوى امام گذاشتند
امام در ظرف غذا باز کرد و نان جـو را در آورد و  ، دیگرى نتواند آن را باز کند

شما سابقه بخل نداشـتید   !یا على :م عرض کردمبه اما: او مى گوید: تناول فرمود
  چرا غذاى خود را اینگونه پنهان و مخفى مى کنید؟
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اینکار از روى بخل نیست بلکه نمـى خـواهم فرزنـدانم از روى    : امام فرمود
عرض کـردم مگـر   ، به این غذا اضافه کنند) مانند روغن یا دوغ( دلسوزى چیزى

ماننـد  ، ته بایـد در خـوراك و لبـاس   نه امـا رهبـرى شایسـ   : فرمود ؟حرام است
فقیرترین افراد جامعه خود زندگى کند تا الگوى بینوایان باشد و آنان مشـکالت  

  )911(. و ندارى خود را بتوانند تحمل کنند
هـوا بسـیار    )912(در شهر حورنق : و در جایى دیگر هارون بن عنتره مى گوید

از  !یا علـى  :بر خود پیچیده به او گفتم را دیدم که تنها لباسى  سرد بود على
: بیت المال سهمى بردار و براى خود لباسى مناسـب تهیـه کـن حضـرت فرمـود     
. چیزى از مال شما بر نمى دارم و این لباس را نیز از مدینه همراه خـود آورده ام 

)913(  
 همچنین شخصى در کوفه مرکز خالفت حضرت وقتـى لباسـهاى امـام علـى    

  :کم قیمت و ساده و وصله دار دید با تعجب به امام نگریست و گفترا  
  ؟چرا لباس شما وصله دار است

  ونمؤمنیخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدى به ال: امام به او فرمود
ـ لباس وصله دار دل را خاشع و نفس اماره را خوار مى کند و الگوى  ان مؤمن

  )914(. مى شود

  گىسادگى منزل و زند -764
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رسیدم ایامى که همه مـردم بـا     روزى خدمت امام على: سوید مى گوید
امام بیعت کرده بودند و او امام و خلیفه مسلمین بود آن حضرت را دیدم کـه بـر   

  . روى حصیر کوچکى نشسته و چیز دیگرى در آن خانه وجود نداشت
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بیت المال مسـلمین در اختیـار    !ینمؤمنیا امیرال :رض کردمع: سوید مى گوید
شماست فرشى براى اتاقهاى خود تهیه نمایید مى بینم که در خانـه شـما فرشـى    

  . جز حصیر وجود ندارد
کسى که در راه است و در مسافر خانـه اى کـه زود از   ! اى سوید: امام فرمود

ى براى آنجا تهیه نمى کند ما بـه  ابزار و وسایل فراوان، )دنیا( آنجا منتقل مى شود
زودى از این دنیا مى رویم و به خانه آخرت رهسپار مى گـردیم چـرا فرشـهاى    

  )915(قیمتى تهیه کنیم 
البته این سادگى در تمامى ابعاد زندگى حضرت بارز بود بهترین غـذاى امـام   

غـذاى امـام را   ، شیر شتر بود که میل مى کردند و گوشت بسیار کم مى خوردند
پـس از جنـگ   ، فرزندان و یا همسران و دوستان حضرت نمى توانستند بخورند

جمل وقتى حضرت در کوفه مستقر شد و کوفیان قصر سفیدى را براى امـام بنـا   
من حاضر نیستم دیوار خانه ام از : کردند حضرت در پاسخ به این کار آنها فرمود

  )916(دان بهتر باشد دیوار منازل بیچارگان باالتر و خانه ام از خانه مستمن
اسـت و در آنجـایى کـه دختـرش ام       این وضع زندگى امام متقین على

کلثوم نان جویى خشک را در سفره پدرش دید اشـکش جـارى شـد در اوایـل     
امام شبها بر روى پوستى مى خوابید کـه در روز از همـان پوسـت    ، زندگى خود

رد به راستى کسى که تمامى سـرمایه  براى علوفه دادن به شتر خود استفاده مى ک
بیت المال مسلمین کشور اسالمى در اختیار او بود اما خود با مقدارى آرد و آب 

همیشـه از دسـترنج     علـى   بنا به روایتى از امام صادق، افطار مى کرد
  . )917(خود ارتزاق مى کرد نه از بیت المال 

  الهى هستمدر انتظار فرشتگان  -765
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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را دیدم که جنگ را شروع   در جنگ جمل على: عبداهللا عنوى مى گوید
: نمى کند و گویا انتظار چیزى را مى کشد فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند

دت رسـانده  دشمن تعدادى از سربازان ما را با تیر زده و به شها !ینمؤمنیا امیرال
  چرا دستور حمله را صادر نمى کنید؟

زیـرا  ، من در انتظار نزول فرشتگان آسـمان مـى باشـم    !اى مردم: امام فرمود
مرا به این مطلب بشارت داده است لذا تا فرشتگان الهى نازل  رسول خدا 

  . دستور جنگ را نخواهم داد، نشوند
نسـیمى خوشـبو از عطـر عنبـر     ، بودیم که ناگاه مدتى گذشت و ما در انتظار

مـى   با اینکه زره بر تن و کاله خود بر سر داشتم خنکـى آن را احسـاس  ، وزید
  . کردیم

اینجا بود که امام برخاست و زره خـود را پوشـید و آمـاده جنـگ شـد مـن       
  )918(. جنگى را آنچنان بر فتح و پیروزى نزدیک ندیده بودم

  جنگ نیامدند سرزنش کسانى که به -766
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پس از پایان جنگ جمل وارد کوفه شد و در منزل جعده بن   انمؤمنامیر
استقرار یافت بزرگان کوفـه یـک بـه      پسر ام هانى خواهر امام على( هبیرة

  . یک به دیدار امام مى آمدند
شرکت نداشت وقتى وارد محضر امام شـد  سلیمان بن صرد خزاعى در جنگ 
  :آن بزرگوار او را سرزنش کرد و فرمود

چرا از یارى  ؟دچار شک و شبهه شدى و از یارى ما سرباز زدى !اى سلیمان
سلیمان عـذرهاى فـراوان آورد    ؟خوددارى نمودى کردن اهل بیت پیامبر 
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رفت تا بـه واسـطه آن     مام مجتبىآنگاه با نگرانى به مسجد جامع خدمت ا
  )919(را از خود خشنود گرداند   بزرگوار على

  رابطه قاضى با مردم -767
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابواالسود دوئلى مردى شاعر سیاستمدار و ادیـب بـود کـه علـم نحـو را بـا       
رد و قرآن را اعراب گذارى و نقطه چنین نمود تدوین ک  راهنمایى امام على

و در دوران حکومت عمر بن خطاب به بصره هجرت کرد و در عصـر حکومـت   
  . سالگى در گذشت 85عمر بن عبدالعزیز در سن 

تنها قاضـى حکومـت   ، بود  او با اینکه از ارادتمندان قطعى حضرت على
، اول قضاوت خود توسـط امـام عـزل شـد    بود که در همان روزهاى   على

خـدمت امـام آمـد و    ، دریافت کرد  چون فرمان عزل خود را از طرف على
به خدا قسم نه خیانت کرده ام و نه به خیانت متهم شـدم چـرا مـرا عـزل      :گفت
  ؟کردى

، درست مى گویى و تو مردى امین و با ایمـانى هسـتى  : امام در پاسخ فرمود
اما بازرسان من اطالع داده اند که چون طرفین دعوى به محکمه پـیش تـو مـى    

  )920(آیند تو بلندتر از ایشان سخن مى گویى و درشتى در گفتار دارى 

  مظهر عدل الهى -768
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ارد و  مردى به عنوان مهمان بـر امـام علـى    :شیخ طوسى نقل مى کند که
اما او نگفت که با شخصى دعـوا  . پذیرایى شد  شد چند روزى از طرف امام

چـون  ، وقتى امام از این ماجرا آگاه شد. کرده و در فالن روز باید محاکمه شوند
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باید قضاوت مى کرد و عدالت را نسبت به طرفین دعـوا رعایـت مـى نمـود بـه      
  ؟اکمه و خصومت آمدىآیا براى مح ؟اخصم انت: مهمان خود فرمود

نهى ان یضـاف    ان رسول اهللا، تحول عنا: امام فرمود، او پاسخ داد آرى
زیـرا پیـامبر خـدا    ، اکنـون از مهمـانى مـا خـارج شـو     ، خصم اال و معه خصمه

  )921(از پذیرایى کردن از طرفین دعوى نهى فرموده است  

  عبد و موال دعواى -769
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى برده اى بر ارباب و موالى خود شورید و او را گرفت و مدعى شد که 
هر چه اطرافیان سعى کردند . همانا برده اوست، او ارباب است و آنکه اسیر شده

او ، حتى تهدید غالم را از این رفتارش باز دارند نتوانسـتند ، با نصیحت و سوگند
همچنان در ادعاى خود محکم و راسخ بود و هر دو آنها ادعا داشـتند کـه مـوال    

  . هستند و برده نمى باشند
با استفاده از   رساندند على  این ماجرا را براى حل اختالف به على
  . علم روانشناسى این مشکل را حل کرد
دیـوار بایسـتند و سـر بـه دیـوار       تا رو بـه : حضرت به هر دو آنها را فرمود

با یـک صـحنه   ( :آنگاه به قنبر فرمود، بگذارند و در آن حالت آنها را نگه داشت
آنگـاه   !آمـاده ام یـا علـى    :قنبر گفـت . شمشیر خود را از غالف برکش) سازى

  . گردن غالم را بزن: حضرت فرمود
ر کشـید و  در این هنگام آن کس که غالم بود بى اختیار خود را از ترس کنـا 

  )922(. دعوا موالى و عبد خاتمه یافت

  عفو و بخشش بخاطر قرآن -770
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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شخصـى خـدمت امـام آمـد و       روزى از روزهاى حکومت امـام علـى  
آیـا بـاز هـم    . حد دزد قطع دست اسـت : امام به او فرمود، اعتراف به دزدى کرد

  ؟اعتراف مى کنى
آیا چیزى از آیـا قـرآن را   : امام پرسید. و بار دیگر به جرم خود اعتراف کردا

  ؟در حفظ دارى تا قرائت کنى
  . سوره بقره را حفظ و مدام آن قرائت مى کنم، آرى :گفت

کـه   اشعث بن قـیس . برو دست تو را به برکت سوره بقره بخشیدم: امام فرمود
است بـه آن حضـرت اعتـراض      مردى منافق و از پلیدان روزگار امام على

  ؟آیا حدود الهى را تعطیل مى کنى :کرد و گفت
تو چه مى دانى حکم این مساءله را؟ هر گاه براى جرمى شاهد و : امام فرمود
اما اگر مجرمى خود اعتراف کـرد  ، امام باید حد الهى را اجرا کند، دلیل اقامه شد

. مى تواند عفو کند و مى تواند حد الهى را جارى سـازد  ؛این کار او با امام است
)923(  

  حفظ روحیه لشگر -771
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در جنگ صفین از لشکر معاویه دالور جسورى به نام ابن صباح حمیرى بـه  
نفـر دوم  . یکى از دالوران سپاه امام نیز به جنگ او رفت و کشته شد، میدان آمد
در این هنگام جنگاور شامى زیاد مغرور شد و ، نیز بدست او کشته شدند و سوم

سـربازان امـام نیـز بـا     . با حرکات خود روحیه سربازان امام را تضعیف مى کرد
  . دیدن این صحنه ها تزلزل در روحیه شان به وجود آمده بود

ز یکـى ا  براى پیشگیرى از تضـعیف رویـه سـربازانش لبـاس      امام على
سـرباز  ، سربازان خود را به تن کرد و شخصا به میدان رفت و ابن صبح را کشت

نفر سوم نیز به جنـگ آمـد او   ، آنهم کشته شد، دیگرى از سپاه شام به میدان آمد
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آنگاه امام در میان دو لشکر با ، به خاك افتاد  هم توسط تیغ کافر کش على
  :صداى بلند فرمود

خونریزى پیشدستى نمى کردید ما بـه روى شـما شمشـیر     اگر شما در قتل و
  )924(. نمى کشیدیم

  شعارها در میدان جنگ -772
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرهنگ شعار دادن در جنـگ در جامعـه    در صدر اسالم توسط پیامبر 
پاه منحـرف و جهنمـى   بـا سـ    در جنگ حضرت علـى ، اسالمى جارى شد

  . فانما یصیر االحرار: عایشه در میان سپاه خود فریاد مى زد ؛جمل
یا منصـور  : در پاسخ او بگویید: با صداى بلند به سپاهیانش فرمود  على

  . یا محمد؛ یا حم ال یبصرون: فریاد مى زدند  امت و سپاهیان امام
  !!!لثارات عثمانیا : لشکر عایشه فریاد مى زد

اللهم انصرنا على القوم النـاکثین  . لشکریان امام با صداى بلند پاسخ مى دادند
)925(  

    زندانى بدکاران در حکومت على -773
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یکى از کیفرهایى بـود کـه     زندانى شدن مجرمان در عصر حکومت على
ت در مواردى کارگشا باشد در این نوشته به گوشه هایى از ایـن روش  مى توانس

  :اشاره مى شود
بعضى موارد حبس در مورد خیانتهـاى ادارى بـوده اسـت کـه از آن جملـه      

امام در نامه اى بـه  . بازار اهواز به نام ابن هرقه مرتکب خیانتى شده بود مسئول
که ابن هرقه را از کار برکنار  نوشتند) قاضى و والى اهواز( رفاعۀ بن شداد بجلى
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کند و او را به حبس اندازد و هر روز جمعه او را زا زندان بیرون آورده و تازیانه 
، به او فرود آرد و در بازارها او را بگرداند و در زندان خوار و ذلیل زندگى کنـد 
و و پاهاى او بسته باشد و فقط به هنگام اداى نماز او را باز کند و هیچ کس بـا ا 

در زندان تماس نگیرد و اگر کسى چنین کـرد و بـه او تلقـین نمـود و امیـد داد      
زندانیان از داخـل زنـدان بیـرون    ، تماس گیرنده با تازیانه تعزیر شود و شبانگاه

برده شوند و به محوطه آزاد آورده شوند اما او از چنین امکانى بهره نبـرد مگـر   
مواردى دیگرى مثـل خیانتهـاى مـالى    و امام در  )926(... ترس تلف شدن او باشد

والیان خود منذربن جارود؛ یزید بن حجیه التیمى نیز دستور دادند که آنان را بـه  
  )927(. زندان اندازند

  توبیخ فرمانده اى ضعیف -774
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بیلـه  تا با دو هزار نفـر از ق ، شد مسئولمسیب بن نجیۀ الفزارى از سوى امام 
همدان براى سرکوبى عبداهللا بن سعدة حرکت کند دو لشکر با یکـدیگر برخـورد   
کردند و عبداهللا بن سعدة عقب نشینى کـرد و در منطقـه تیمـاء تحصـن نمـود و      

شـبانگاه  ، لشکریان مسیب گرد محل استقرار عبداهللا بن سعدة را محاصره کردنـد 
امـام  ، پس از بازگشت، بگریزندمتحصنان توانستند از قلعه بیرون روند و به شام 

. فرمانده خود را مورد عتاب قـرار داد و چنـد روزى او را در زنـدان جـاى داد    
  )928(. یت اخذ صدقات در کوفه را به او واگذار کردمسئولسپس او را آزاد کرد و 

  برخورد امام با جاسوسان -775
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، امام از مساءله جاسوسان دشمن غفلت نمـى کـرد   ،ساله خود 5در حکومت 
نعیم ( به عنوان نمونه معقلۀ بن هبیره پس از فرار به سوى معاویه براى برادر خود
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سـخن گفتـه اسـت و    ، نامه اى نوشت و به او اطالع داد که با معاویـه ) بن هبیره
ط یکـى  این نامه را توسـ ، معقله. را براى او فراهم ساخته است... زمینه امارت و

این نصرانى دستگیر شد و او را بـه  ، از نصرانیان بنى تغلب براى برادرش فرستاد
حضرت دستور دادند که دست نصرانى را قطع کنند و او هم ، حضور امام آوردند
  )929(. در اثر آن در گذشت

  تبعید متخلفان توسط امام -776
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سکونت از مواردى بود که امام بارها از آن استفاده کردند تغییر اجبارى محل 
  :از جمله

این دو قبیله در کوفه زندگى مى کردند و ، تبعید قبیله غثى و قبیله باهله است
با امام و حکومت حضرت ناسازگارى نشان مى دادند امام در مکالمه اى بـه آن  

خدا گواه اسـت   !ئفه باهلهاى طا ؛فرمودند یا معشر باهله اشهد اهللا انکم تبغضونى
  که شما مرا دشمن خود مى دارید

این دو طایفه از شرکت در جنگ صفین نیز خوددارى کردنـد و در کوفـه بـه    
، فتنه انگیزى مشغول شدند از این رو امام سهمیه بیت المال آنان را پرداخت کرد

سپس به آنان سه روز مهلت داد تـا از کوفـه خـارج شـوند و در منطقـه دیلـم       
  )930(. سکونت گزینند

امام یکى از کسانى را که از حکومت فاصله گرفتند و حاضر بـه همکـارى و   
همچنین در ارتباط با شخصیت بحـث انگیـز   . جهاد نشده بود به مدائن تبعید کرد

عبداهللا بن سبا نقل شده است که بعد از آن که از حبس رها شد امـام از او تعهـد   
. امام مدائن را براى او تعیین کردند ؟کجا بروم :فتگرفتند که در کوفه نماند او گ

)931(  
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  برخورد با مرتدان -777
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ارتدادهایى رخ داد حضرت در کیفر آنان بـه    در دوره خالفت امام على
 امـام . گفته شده است که جمعى در کوفه مرتد شـدند . شیوه هایى برخورد کردند

و در نقـل دیگـرى مـى     )932(. آنان را کشت و سپس دستور داد آنها را بسـوزاند 
خوانیم که مردى از مسلمانان نصرانى شد و امام از او خواست که توبه کنـد و او  

، سپس به مردم گفتند که او را لگدمال کننـد . نپذیرفت حضرت موى او را گرفت
زن نصرانى کـه مسـلمان شـده    همچنین ، و مردم نیز چنان کردند تا او هالك شد

امـام  . بود مجدد در ازدواج با مرد نصرانى به کـیش سـابق خـود بازگشـته بـود     
  :فرمودند

انا احبسها حتى تضع ولدها الذى فى بطنها فاذا ولدت قتلتها؛ زن را محبـوس  
  )933(. مى کنم تا وضع حمل کند سپس او را خواهم کشت

  نحوه برخورد با مجرمان -778
  ه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّ

به سوى معاویه بود که پـس    جریربن عبداهللا بجلى اولین سفیر امام على
حضرت بـه محـل   ، از بازگشت از امام فاصله گرفت و در قرقیسا سکونت گزید

سـپس بـه خانـه    . سکونت او رفت و خانه او را خـراب کـرد و آن را آتـش زد   
اف کوفه بود که به جریربن عبداهللا بجلى ملحق شده او از اشر، ثویربن عامر رفت

تخریب خانه مجرمان در دوره  )934(امام خانه او را نیز سوزاند و خراب نمود ، بود
به این موارد محدود نبود یکى از کارگزاران امام به نـام    حکومت امام على

، ن به معاویه پناه بـرد معقلۀ بن هبیره تخلف مالى نمود و براى گریز از مجازات آ
و همچنـین حنظلـه بـن ربیـع      )935(. امام دستور دادند که خانه او را خراب نمایند
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معروف به حنظله کاتب وقتى از امام فاصله گرفت و در جنگ صفین بـه یـارى   
  )936(. امام فرمان داد تا خانه او را خراب کنند، امام نیامد

  محمد بن ابى بکربه   دستور العمل على -779
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مورد کیفیت برگزارى نماز جماعت با مردم و امام امت شدن و چگـونگى  
، به یار وفادار خود محمـد بـن ابـى بکـر      رعایت احوال مردم حضرت امیر

  :زمانى که او را به فرماندارى مصر گسیل مى داشت چنین فرمود
فانک امام و لیس من امام یصـلى بقـوم فیکـون فـى      ؟تک کیف هىانظر صال

  ... صالتهم تقصیر اال کان علیه او زارهم
و با چه کیفیتـى آن را  ( به نمازت بنگر که چگونه است! اى محمد بن ابى بکر

کسى که با قـومى  . براستى تو امام جماعت مسلمین هستى، پس) به پا مى دارى
اشد و آن قوم در نمازشان تقصیر و یـا کوتـاهى باشـد    نماز بگزارد و امام آنان ب

وزر و وبال آنان برگردن امامشان مى باشد و چیـزى از نمـاز آن مـردم کاسـته     
امـام جماعـت ماننـد پـادش همـان      ، نخواهد شد و هرگاه نمازشان کامل باشـد 

جمعیت را دارا خواهد بود و چیـزى از اجـر و پـاداش آن نمـازگزاران کاسـته      
  )937(. نخواهد شد

  قدر جوانى دانستن -780
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :مى خوانیم که فرمود  در اشعارى منسوب به على
ــا    ــدماء علیهم ــت ال ــو بک ــیئان ل   ش

ــذهاب        ــا بـ ــى توذنـ ــاى حتـ   عینـ

   
ــار مــن حقیهمــا     ــم یبلــغ المعش   ل

  فقـــد الشـــباب و فرقـــۀ االحبـــاب     
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اگر چشم هاى من براى دو چیز تا آنجا اشک بریزند که تا نزدیک به نابودى 
از دسـت دادن  : برسند یک دهم حق آن دو را اداء نکـرده ام آن دو عبارتنـد از  

  )938(جوانى و فراق و جدایى از احباب و دوستان 
  :سعدى در اشعارش مى گوید

ــر  ــروز گیـ ــت امـ ــا ره طاعـ   جوانـ

  زپیـــرکـــه فـــردا جـــوانى نیایـــد      

   
  به غفلـت بـدادم ز دسـت آب پـاك    

  چه چاره کنون جـز تـیمم بـه خـاك         

   
  مکن عمر ضایع به افسـوس و حیـف  

  که فرصت عزیز است و الوقت ضیف     

   
  :مى فرماید  و در شعرى دیگر على

و اگـر  ، جوانیم باز مى گشت، اى کاش، بر جوانى ام که از دست رفته گریانم
، مى رسید به فروشنده آن هر چه مـى خواسـت مـى پـرداختم    جوانى به فروش 

. جستن و یا برگرداندن آن میسر نیسـت ، جوانى وقتى در مسیر رفتن قرار گرفت
)939(  

  در نماز  حالت على -781
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

انـه کـان اذا   ، داخل نماز مى شـد   انمؤمننقل شده است هنگامى که امیر
همچون بنایى ثابت و ... دخل الصالة کان کانه بناء ثابت او عمود قائم ال یتحرك

و یا چون عمود ایستاده بود که هـیچ گونـه تحرکـى    . استوار و بدون تحرك بود
و بسا رکوع و سجودش طوالنى مى شد و بـدن مبـارکش از بـس بـى     . نداشت

ش مى نشست و هیچ کس به حرکت بود که گاهى مرغى بر پشت مبارك حضرت
طاقـت    و امام چهارم حضرت على بـن حسـین    جز على ابن ابیطالب

  )940(. نماز بخواند نداشت مانند رسول خدا 
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  فریب رکوع و سجده کسى را نخورید -782
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  :به کمیل بن زیاد آمد  ضرت امیردر وصایاى حکیمانه ح

و یصرمون فیدا و مون ما و یتصدقون ، ال تغتر باقوام یصلون فیطیلون !یا کمیل
  ... قیحسبون انهم موفقون

به اقوامى که نماز طوالنى مى گذارند و مدام روزه مى گیرند و اهل  !اى کمیل
فریـب نخـور و شـیفته    ، صدقه هستند و گمان مى برند که آدمهاى موفقى هستند

  . آنان مباش
زیرا ممکن است که به این اوصاف عادت کرده باشند یا بخواهند عمدا مردم ( 

  ). را فریب دهند
ان الشیطان اذا حمل قومـا   :یقول اقسم باهللا لسمعت رسول اهللا  !یا کمیل

  ... على الفواحش مثل الزنا و شرب الخمر و الریا
شـیطان  : شنیدم که مـى فرمـود   سوگند به خدا از پیامبر خدا  !کمیلاى 

وقتى قومى را دعوت به فواحش و فجایع مثل زنـا و شـراب خـوارى و ریـا و     
عبادات شدید و زیادى را با طول ، سمعه و آنچه شبیه این گناهان است مى نماید

وقتـى خـوب   . محبوب مى گرداندآنان  رکوع و سجود و خضوع و خشوع پیش
آنها را به دام انداخت آنگاه آنان را دعوت به والیت و دوستى پیشوایان جـور و  
ستم مى نماید پیشوایانى که انسانها را به آتـش دعـوت مـى کننـد و در قیامـت      

  )941(. یارى نخواهد شد و کسى به دادشان نخواهد رسید

  آتش فتنه را خاموش کرد -783
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  
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براى ایجاب آشـوب عبـداهللا بـن عـامر       معاویه در عصر حکومت على
 حضرمى را با گروهى بـه بصـره کـه یکـى از شـهرهاى تحـت حکومـت علـى        

عبداهللا توانست آشـوبى در منطقـه درسـت کنـد ولـى توسـط       ، بود فرستاد 
نیروهاى امام گرد مقر عبـداهللا را  ، ره شداصحاب و یاران امام در خانه اى محاص

گرفتند و خانه را به آتش کشیدند و خانه و ساکنان آن در آتش سـوختند زیـاد   
پـس از سـرکوبى آشـوب عبـداهللا     ) جانشین عبداهللا بن عباس در بصـره ( بن ابیه

، در نامه اى به امـام ، فرمانده لشکر اعزامى از طرف امام، توسط جاریۀ بن قدامۀ
  . قایع را چنین نگاشتگزارش و

جاریه بن قدامه بنده صالح خدا از پیشگاه تو آمد و بـا گـروه ابـن حضـرمى     
درگیر شد و یاران او را ناچار سـاخت کـه در خانـه اى از خانـه هـاى بصـره       

سپس ابن حضرمى و یارانشان کشته شدند و برخـى بـا آتـش    ... محصور گردند
معى خانه بر سرشان خراب شـد و  مردند و گروهى دیوار بر آنان فرود آمد و ج

. طائفه اى با شمشیر از بین رفتند و بعضى از آنان توبه کردند و بخشـوده شـدند  
)942(  

  . امام پس از استماع حادثه و خواندن نامه فوق از وضعیت جنگ مطلع شد

    منزلت قارى نزد على -784
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضور یافت و اقرار به سرقت کرد امام   خدمت امام علىروزى جوانى 
مـن تـو را   ، انى اراك شابا الباس بهیئتک فهل تقرا شیئا من القـرآن : به او فرمود

  ؟ایا از قرائت قرآن آگاهى، جوانى مى بینم که ظاهرى بى عیب و آراسته دارى
فقد وهبتک یدك : فرمودسوره بقره را مى خوانم آنگاه امام : مجرم اظهار کرد

  )943(دستت را در مقابل سوره بقره بخشودم  ؛لسورة البقره
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  امام در برخورد با غالت -785
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضرتش را تا بـه مرحلـه   ،   غالت عده گمراهى بودند که در زمان على
اعتقاد بازنگشتند امـام آنهـا را در   آنها وقتى از آن ، الوهیت حق تعالى باال بردند

روزى مـردى خـدمت امـام آمـد کـه دو مـرد از       ، و همچنین )944(. آتش سوزاند
امام به گواهى او . مسلمانان کوفه را در حالى که بت مى پرستیده اند را دیده بود

اکتفا نکرد لذا کسى را فرستاد تا مطلب بت پرسـتى آن دو نفـر را بررسـى کنـد     
آنگاه امام آنان را طلبید و از آنان ، کرد تأئیدت پرستى آن دو مرد را نماینده اما ب

سـپس  . اما آنان از این عمل خوددارى نکرد، خواست تا از بت پرستى بازگردند
همچنـین   )945(امام دستور دادند که آتشى برافرزند و آنان را در آن آتش بیفکنند 

غیـر مشـروع بـا یکـدیگر      امام در دوران حکومت خود دو زن را نیز که روابط
  )946(. سوزاند داشتند را در آتش

  تنبیه هوس باز شکم پرست -786
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او را با گوشت خـوك بریـان   ، روزى مردى نصرانى که تازه مسلمان شده بود
چـرا   :کـه امام پرسید . آوردند  شده دستگیر کردند آنگاه او را نزد امام على

  ؟چنان کرده است
من مریض بودم و براى مداوا از آن مى خواسـتم اسـتفاده    :او در پاسخ گفت

  . کنم
امام در نهایت اظهار داشت که اگر خوك استفاده مى کردى بـر تـو حـد مـى     

. امام اکنون چنان ضرباتى بر تو فرود آید که دیگر یاد این عمـل را ننمـایى  ، زدم
)947(  
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  همهعدالت براى  -787
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى فردى به نام لبیدبن عطارد تمیمى توسط ماءموران حکـومتى حضـرت   
احضار گشت او به همراه ماءمورین امام در بین راه بـه    به خدمت امام على

در ، جمعى برخورد که بعضى از طائفه بنى اسد در آن جمع گرد هم آمـده بودنـد  
او برخاسـت و لبیـد بـن عطـارد را     ، آن جمع نعیم بن دجاجه نشسـته بـود  میان 

  . فرارى داد
خدمت امام آمدند و اظهار داشتند که نعـیم بـن دجاجـه    ، ن دستگیرىمسئوال

امام فرمـان  . او چنین حادثه اى را بوجود آورده است، باعث فرار کردن لبید شد
سندش مورد تعزیـر قـرار داد   احضار نعیم را داد و به شدت او را بخاطر عمل ناپ

)948(  
  در اجراى الهى تأخیر -788

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
حضرت در شرائطى اجراى حدالهى را بـراى    در دور حکومت امام على

ال اقیم على رجل حدا بـا   :از امام نقل شده است، مى انداخت تأخیرمتخلفان به 
نها مخافۀ تحمیه الحمیه فیلحق بالعـدو؛ در سـرزمین   رض العدو و حتى یخرج م

تا زمان خـروج از منطقـه   ( سپاهیانم حد را اجرا نخواهم کرد، دشمن به کسى از
و در  )949(. او را به آن وا دارد که بـه دشـمن پنـاه ببـرد    ) اینکار( تا مبادا )دشمن

مـرد  امـا آن  ، مورد دیگرى مردى را خدمت امام آوردند که مسـتحق حـد بـود   
اخروه حتى یبرا ال تنکـاقر  : مریض بود و بدنى پر جراحت داشت لذا امام فرمود

اندازید تا مبادا  تأخیراجراى حد را به  ؛وحه علیه فیموت و لکن اذا براء حددناه
لکن پـس از بهبـودى او   ، مرگش فرا برسد) در اثر حد( از سرباز شدن جراحات

  )950(. را حد خواهیم زد
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  ین واقعىمؤمنامیرال -789
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى امام ابن عباس را ، وقتى بر شورشیان گمراه جمل پیروز شد  على
نزد عایشه فرستاد تا او را از بصره به مدینه حرکت دهد تـا او در بصـره اقامـت    

  . نگزیند
رود اجـازه  ابن عبـاس هنگـام و  ، عایشه در آن هنگام در خانه بنى خلف بود

ولى ابن عباس بدون اجازه وارد منـزل او شـد و   ، خواست اما عایشه اجازه نداد
  . براى خود زیراندازى انداخت و نشست

ابن عباس خالف سنت عمل کردى و بـدون اذن و اجـازه    :عایشه به او گفت
  . داخل خانه من شدى و روى فرش من نشستى

را بهتر از تو مى دانیم و اولى هستم به  ما سنت پیامبر  :ابن عباس گفت
  . را به تو یاد دادیم این ما بودیم که آداب و سنت پیامبر ، آن

تـرا در آن سـاکن    منزل تو همان است که پیامبر ، اینجا منزل تو نیست
پس هر ، کرده بود و تو از آنجا بیرون آمدى از روى ظلم و عصیان خدا و رسول

گاه تو به منزلت رفتى ما بدون اذان در آنجا داخل نمى شویم و بر روى فرش تو 
که تو به مدینـه روى و در  : امر فرمود  ینمؤمنامیرال :آنگاه گفت، نمى نشینم

خدا رحمت کنـد عمـربن خطـاب را کـه او      :عایشه گفت، ىخانه خود قرارگیر
. است  ین علىمؤمنبخدا سوگند که امیرال :ابن عباس گفت، ین بودمؤمنامیرال

)951(  
  همدم انبیاء و اولیاء علیست -790

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 )952(ر نخیلـه  را دید که بـا حضـرت خضـر د     روى حارث حضرت امیر

  . نشسته که ناگه طبقى خرما از آسمان براى آنها نازل شد و آنها از آن خوردند
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حضرت خضر وقتى خرماها را مى خورد هسته هاى آن را دور مى انـداخت  
  . هسته خرماها را در دست خود جمع مى کرد  ول حضرت امیر

آن ، خرما را بـه مـن بـبخش   که این دانه هاى  :به امام گفتم: حارث مى گوید
حضرت آنها را به من داد و من نیز آن هسته ها را در زمین کاشتم و آنهـا نخـل   

  )953(. خرما شد و خرمایشان آنچنان پاکیزه بود که مثل آن را من ندیده بودم

  دختربچه عاشق -791
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

است کـه در رکـاب آن حضـرت در      ابواالسود دئلى از یاران امام على
او از شعراى اسالم است و قرآن را در زمان زیاد بن ابیـه  ، صفین نیز جنگیده بود

  . اعراب و نقطه گذارى کرده است
دادن ، نسبت به خود  یکى از شیوه هاى معاویه در جذب یاران امام على

تى در منزل خود نبود یاران معاویـه بـه   لذا روزى ابواالسود وق، هدیه به آنها بود
از جمله به در خانـه اسـود نیـز حلـوائى     ، در خانه مردم حلوا و عسل مى دادند

  . دادند که دختر اسود آن را گرفت
  

 :گفـت ، اسود وقتى به منزل برگشت دید دخترش مشغول خوردن حلو اسـت 
ا این طریق ما را از معاویه این حلوا را براى ما و امثال ما مى فرستد تا ب !دخترم

سـاله ابواالسـود فـورا ضـمن      5برگرداند دختـر    ین علىمؤمندوستى امیرال
رفت و دست در حلق خود کرد تا هر چه حلوا خورده ، اینکه معاویه را لعن کرد

  )954(. است را برگرداند

  قضاوتى جامع و کامل -792
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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که هر سه ، دوران خالفت حضرت سه نفر را به محضر امام آوردند روزى در
نفر به نحوى در قتل فردى شرکت داشته اند یکى از آنان مقتـول را نگـه داشـته    

آنـان  ، بود و دیگرى او را کشته بود و شخص سوم در رؤ یت و شناسایى مقتول
ـ  . را یارى کرده بود د و آن کسـى کـه   امام دستور دادند که فرد اخیر را نابینـا کنن

تا زمـان فـوت در آن مکـان محبـوس     ( مقتول را گرفته بود را به زندان بیندازند
  )955(. دادند و قاتل را در دستور قصاص نفس) باشد

  عدالت مجسم -793
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 دزدان حرفه اى پدید آمده بودند که پـس از   در عهد حکومت امام على
براى سومین بار بـه سـرقت   ، دو مرتبه گرفتارى و قطع دست راست و پاى چپ

امام این گروه را به زنـدان افکنـد و اظهـار    ، روى آورده و گرفتار گردیده بودند
  :داشت

انى ال ستحى من ربى ان ادعه بالیـد یسـتنظف بهـاو الرجـل یمشـى بهـاالى       
دهم تا از نظافـت خـود   من شرم دارم که کسى را بدون دست و پا قرار  ؛حاجته

  )956(. عاجز و امکان رفتن و بر آوردن حاجات خود را نداشته باشد
نوجوانى بود که به حد بلوغ نرسیده بود؛ ایـن جـوان مرتکـب     :نمونه دیگرى

امام دستور دادند که بخشى از گوشت اطراف انگشـتان او را  . سرقت گردیده بود
به سرقت رو آورد دست او را قطـع   سپس تهدید نمودند که اگر مجددا، قطع کنند

  )957(. خواهند کرد

    اولین صحنه مالقات ابن ملجم با امام على -794
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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حبیـب بـن منتخـب را کـه     ، به حکومـت رسـید    بعد از اینکه امام على
و طـى  ، را بر ریاستش ابقا کردفرماندار و والى اطراف یمن از جانب عثمان بود 

، نامه اى به او سفارش تقوا کرد و از او خواست تا از مسلمانان آنجا بیعت بگیرد
حبیب وقتى نامه ، حضرت نامه خود را مهر زد و با یک مرد عرب نزد او فرستاد

. مردم آن دیار نیز اطاعت کردنـد ، امام را گرفت مردم را به بیعت امام فرا خواند
من مى خواهم ده تـن از سـران و شـجاعان شـما را بـه جانـب آن        :تآنگاه گف

او در ابتدا صد نفر را انتخاب کـرد و از جمـع   . آنها پذیرفتند، حضرت روانه کنم
آنها هفتاد تن و از هفتاد تن سى نفر و از سى ده نفر را انتخاب کرد و بـه جانـب   

رسیدند و به امـام تبریـک   بعد از آنکه که آن ده نفر به حضور امام ، امام فرستاد
لعنۀ اهللا علیه  -در آن جمع ده نفر ابن ملجم ، آمد گفت امام به آنها خوش، گفتند

سالم بر تو اى امام عـادل و بـدر    :حرکت کرد و در مقابل امام ایستاد و گفت -
و کسى کـه خداونـد او را بـر    ، سوار بخشنده، قهرمان دالور، شیر بزرگوار، کامل

شهادت مى دهم که ، داد صلوات و درود خدا بر تو و خاندانت بقیه مردم فضیلت
و خلیفـه   و تو وصى رسول خدا ، ین هستىمؤمنتو به حق و حقیقت امیرال
خداوند لعنت کند کسى را که حق و مقام تو را منکـر  ، او وارث علم او مى باشى

  ... !شود
لجم خیره شد و پس از آن به گروه اعزامى به جانب ابن م  حضرت امیر

حضرت دستور داد که به هـر نفـر از آنهـا    ... نظر کرده آنگاه آنها را مقرب داشت
امام فرمان داد که آنها مـورد احتـرام قـرار    . حله اى یمنى عبایى عدنى بخشیدند

  . بگیرند
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آن جماعت هنگامى که حرکت کردند ابن ملجـم مجـدد در مقابـل حضـرت     
صـاحب خیـر و نیکـى و فرزنـد     ، تو گواه پـاك : و اشعارى را انشاء کردایستاد 

  )958(... شیران طراز اول مى باشى اى وصى محمد 

  با ابن ملجم  گفتگوى امام على -795
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

) در داستان قبلـى ذکـر شـد   ( بعد از اینکه ابن ملجم عرض ارادت به امام کرد
: حضرت فرمود. عبدالرحمن :گفت ؟اسمت: امام گفتار او را تحسین کرد و فرمود

  . فرزند ملجم مرادى. گفت ؟فرزند چه کسى هستى
حضـرت   !ینمـؤمن آرى اى امیرال :گفت ؟آیا تو مرادى هستى: حضرت فرمود

  العلى العضیم انا هللا انا الیه راجعون و ال حول و ال قوه اال باهللا: فرمود
حضرت مکرر به او نگاه مى کرد و یک دست خود را بـه دیگـرى مـى زد و    

آیا تو از قبیلـه  ! واى بر تو: بعد فرمود. کلمه استرجاع را بر زبان جارى مى نمود
  :آرى در اینجا حضرت این اشعار را خواند :گفت ؟بنى مرادى

  انــــا انصــــحک منــــى بــــالوداد

ــادى       ــفه و انـــت مـــن االعـ   مکاشـ

   
  اریــــد حیاتــــه و یریــــد قتلــــى

ــراد        ــن م ــک م ــن خلیل ــذیرك م   ع

   
من تو را به دوستى نصیحت مى کنم آشکارا و حـال آنکـه مـى دانـم تـو از      

مـرا عـذر    ؛دشمنان من مى باشى من قصد زنده ماندن او را دارم و او قصد قتـل 
  )959(. خواه تو دوستت از قبیله مراد است

  سه بار بیعت گرفت -796
  ه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّ

وقتى جماعتى از یمن نزد امام وارد شـدند و بـا آن   : اصبغ بن نباته مى گوید
ابن ملجم هم که جز آن گروه بود بیعت کرد و بعد از بیعت . حضرت بیعت کردند



661 

 

حرکت کرد که برود حضرت او را صدا زد و از او عهد و پنهان گرفت کـه بیعـت   
سپس تا حرکت کرد اما مجددا حضرت براى سومین ، پذیرفتاو ، خود را نگسلد

ابن ملجم که از این واقعـه متعجـب   ، بار درخواست بیعت و استحکام آن را نمود
بـرود امـا   : امام به او فرمود، ندیدم با دیگران این گونه عمل کنى :شده بود گفت

که اسم مـرا   ابن ملجم از زمانى. من نمى بینم که تو بر آنچه بیعت کردى وفا کنى
شنیدى از حضورم ناراحت شدى در حالى که به خدا قسم من مانـدن بـا تـو و    
جهاد براى تو را دوست دارم و قلب من دوستدار توست و محققا من دوستداران 

  . تو را نیز دوست دارم و با دشمنان تو دشمن مى باشم
صـادقانه   کنم سئوالاى برادر مرادى اگر از چیزى : امام تبسمى کرد و فرمود

  ؟جواب مى دهى
  !ینمؤمنبلى اى امیرال :گفت

آیا تو دایه اى یهودى داشته اى که هر گاه گریه مى کردى تو : حضرت فرمود
زیرا تو از ! ساکت شو :را کتک مى زد و به صوتت سیلى مى نواخت و مى گفت

کسى که ناقه صالح را پى کرد شقى ترى و بزودى جنایـت عظیمـى را مرتکـب    
که خداوند به خاطر آن بر تو غضب کند و سرنوشت تو آتش جهـنم  خواهى شد 

  باشد؟
این بوده و لیکن به خدا قسم تـو در نـزد مـن از هـر کسـى       :ابن ملجم گفت

  )960(. محبوبترى

    ماندن ابن ملجم نزد على -797
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به هنگام مراجعت دوستانش به یمن او ابن ملجم مدتى در بنى تمیم ماند امام 
ابن ملجم چـون خـوب   . مریض شد و دوستانش او را ترك گفته و به یمن رفتند
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حضرت خواسته . ین آمد و شبانه روز از حضرت جدا نمى شدمؤمنشد نزد امیرال
هایش را بر آورده مى ساخت و او را گرامى مى داشت و به منزل خود دعـوت  

تو قاتل و کشنده من هستى و ایـن شـعر را   : ى فرمودمى کرد و در همان حال م
  :مکرر مى خواند

  اریـــد حیاتـــه و یریـــد قتلــــى   

ــراد         ــن م ــک م ــن حلیل ــذیرك م   ع

   
ین اگر مى دانى من قاتل شـما هسـتم مـرا    مؤمناى امیرال :ابن ملجم مى گفت

براى من جایز و حالل نیست مردى را قبل از این که : حضرت مى فرمود. بکش
هر گاه مـن  : بکشم و یا طبق نقل دیگر مى فرمود، کارى انجام دهد نسبت به من

  ؟تو را بکشم چه کسى مرا خواهد کشت

  عکس العمل یاران امام در قبال ابن ملجم -798
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مالـک اشـتر و   ، وقتى از واقعه مطلـع شـدند    شیعیان و پیروان امام على
اعور همدانى و دیگران حرکت کردند و شمشـیرهاى خـود را برهنـه    حارث بن 
این سگى که بارها او را این گونه مخاطب ساختى  !ینمؤمناى امیرال: نموده گفتند

. مـا هسـتى   ولى ما و پسر عموى پیـامبر  ، در حالى که تو امام ما ؟کیست
شمشیرهاى خود را غـالف  : ا فرمودحضرت به آنه. دستور کشتن او را به ما بده

عصاى وحـدت امـت را نشـکنید آیـا مـرا      ، خداوند شما را مبارك گرداند! کنید
  ؟اینگونه مى شناسید که کسى را بکشم که نسبت به من کارى انجام نداده است

اما شیعیان جمـع شـدند و   . بعد از این صحبت حضرت به منزل خود بازگشت
در آخـر    حضـرت علـى  : آنها مى گفتند: تندآنچه شنیده بودند به هم مى گف

شما خطاب امام را به ابن ملجم شـنیدید و او جـز حـق    ، شب به مسجد مى رود
ما مى ترسیم که ایـن مـرد   ! چیزى نمى گوید و شما عدل و شفقت او را دیده اید
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قرعـه  لذا به فکر چاره افتادند؛ از این رو تصمیم گرفتند . مرادى امام را ترور کند
هر شب قبیله اى را براى حفاظت امام تعیین کنند قرعه در شب ، بزنند و طبق آن

آنها شمشیرهاى خود را شب با خود حمل ، اول و دوم و سوم به اهل کناس افتاد
از مسجد خارج شد   همین که على، کردند و به شبستان مسجد جامع رفتند

چه مى کنید؟ آنها ماجرا را به اطالع حضـرت  : و با این حالت آنها را دید فرمود
رساندند حضرت در حق آن ها دعا کرد و خندید سپس آنها را از این کار نهـى  

  )961(. کرد

  ابن ملجم در کوفه -799
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در اواخر عمر شریفش و بعـد از جنـگ نهـروان در      وقتى حضرت على
شده بود دستور داده بود اسامى کسانى را که وارد کوفه مى شوند را  کوفه مستقر

ابن . روزى حضرت صورت اسامى را مى خواند. بنویسند و به آن حضرت بدهند
قاتلـک اهللا  : ملجم را دید و با انگشت خود روى اسم او گذاشـت و بعـد فرمـود   

: ت فرمودنـد یاران حضـر ! خداوند تو را بکشد! خداوند تو را بکشد !قاتلک اهللا
خداوند : حضرت فرمود ؟پس چرا او را نمى کشى تو که مى دانى او قاتل توست
  )962(. بنده اى را عذاب نمى کند تا اینکه او مرتکب گناه شود

در نـزد امـام     اصبغ بن نباته در آخرین لحظات عمر شریف امـام علـى  
: فرمود. به هوش آمد وقتى آن حضرت. امام بیهوش شد: او مى گوید، حاضر شد
اى : آنگـاه امـام فرمـود   . اى مـوالى مـن  ، بلى :گفتم. هنوز نشسته اى !اى اصبغ

  .  بلى یا على :مى خواهى بارى تو حدیث دیگرى بگویم عرض کردم !اصبغ
در یکى از راههاى مدینه مـرا   روزى پیامبر  !اى اصبغ: حضرت فرمود

اى ابوالحسـن تـرا   : حضرت به مـن فرمـود  . دید در حالى که بسیار غمگین بودم
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غمگین مى بینم آیا مى خواهى حدیثى برایت بگویم تـا دیگـر هرگـز ناراحـت     
  . بلى یا رسول اهللا: عرض کرد. نشوى

ران و هر گاه قیامت شود خداوندى منبرى را که از منبر پیغمب: حضرت فرمود
سپس خداوند ترا امر مى کند تا بر منبـر  . شهیدان بلندتر است را نصب مى نماید
بـه دو ملـک کـه    : سپس امر مى فرماید، بروى و یک پله پایین تر از من بایستى

پس وقتى ما بر منبر مى رویم خلق اولین و آخـرین  ، آنها بنشینند پایین تر از تو
  . حاضر شوند

هر کـه مـرا    !اى مردم. ندا سر مى دهد، از تو نشستهآنگاه ملکى که پایین تر 
، بداند که من نگهبان بهشتم، اما هر که مرا نمى شناسد، مى شناسد که مى شناسد

همانــا خداونــد بــه مــن امــر کــرده کــه بــدهم کلیــدهاى بهشــت را بــه محمــد 
،   ا را بدهم به على بن ابیطالبمرا امر فرموده که آنه و محمد  

سپس نگهبان جهنم که پـایین  ، پس اى مردم شما را شاهد مى گیرم در این مورد
 علـى . همـان گویـد و عمـل کنـد    ، همانند ملک بهشت، تر از ملک بهشت است

رسـول خـدا    سپس، پس من مى گیریم کلیدهاى بهشت و دوزخ را: فرمود 
تو متوسل من مى شوى و اهلبیت تو متوسل تو خواهنـد   !یا على: فرمود 

  . شد و شیعیان تو توسل اهلبیت تو مى شوند
من دستهاى خود را بر هـم زدم و گفـتم یـا     !اصبغ: فرمود  ینمؤمنامیرال

بـه خـداى کعبـه    : حضـرت فرمـود  . رسول اهللا پس ما به سوى بهشت مى رویم
  . بله به بهشت مى رویم سوگند

شنیدم آنگاه   این آخرین حدیثى بود که از موالى خود على :اصبغ گفت
  )963(. او به شهادت رسید
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    آتش غم بر سینه یاران على -800
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
اثـر زهـر   چون شب بیستم ماه مبارك رمضان شد : محمد بن حنفیه مى گوید

به قدمهاى مبارك پدرم رسید لذا در آن شب  -لعنه اهللا علیه  -شمشیر ابن ملجم 
پدرم نماز خود را نشسته خواند و به ما وصیتها کرد تا اینکه صبح شد پـس بـه   
مردم اجازه داد تا به خدمتش برسند مردم آمدند و سالم کردند آنگـاه حضـرت   

  . جواب آنها را داد
اى مردم بپرسـید قبـل    ؛ها الناس سلونى قبل ان تفقدونىای: سپس پدرم فرمود

ت خـود را  سـئواال ولـى  . از اینکه مرا از دست بدهید و من در میان شما نباشـم 
  . کوتاه و سبک کنید که حال امام شما خوب نیست
  . مردم با شنیدن این جمله امام به سختى نالیدند

 ینمــؤمنالآنگــاه حجــربن عــدى برخاســت و شــعرى چنــد در مصــیبت امیر
چگونه خواهد بـود  ! اى حجر: امام به او فرمود. انشاء کرد چون ساکت شد 

  . که از تو بخواهند و به تو دستور دهند که از من بیزارى جویى، حال تو
 به خدا قسم اگر مرا با شمشیر پاره پاره کننـد و بـه آتـش   : حجر عرض کرد

تو به خیر باشى و مؤ : حضرت فرمود. عذاب نمایند من از تو بیزارى نمى جویم
  . خداوند تو را جزاى خیر دهد از آل پیامبر ، فق

ایـن  : سـپس فرمـود  . مقدارى شیر طلبید و اندکى از آن میل کرد :آنگاه پدرم
  . آخر رزق و روزى من از دنیاست

حاضرین به شدت اشک ریختند و مردم جملگى به خـروش آمدنـد و هـاى    
  . )964(... هاى گریستند
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  دهانش پر از آتش باد -801
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـه  ،   مردى پس از واقعه هولناك ضربت خوردن موالى مظلومان علـى 
  :گفت -لعنه اهللا علیه  -ابن ملجم 

  . خوب خواهد شد بزودى حالش  اى دشمن خدا خوشدل مباش که على
پس ام کلثون بر چه کس این گونه ناله مـى کنـد و    :آن ملعون در پاسخ گفت

! به خدا سـوگند . بر من مى گرید یا بر پدرش على سوگوارى مى کند، مى گرید
  . این شمشیر را هزار درهم خریدم و با هزار درهم آنرا به زهر سیرابش ساختم

دم مشـرق و مغـرب   و چنین ضربتى بر على زده ام که اگر آن ضربه را بین مر
  )965(. تقسیم کنند همگى آنها بمیرند

  سفارشهاى آخر -802
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زود : در آخرین لحظات عمر شریف خود به فرزندان خـود فرمـود    على
باشد که فتنه ها از هر طرف رو به شما آورد و منافقان این امت کینه هاى دیرینه 

که عاقبت صبر ، از شما طلب نمایند و انتقال بگیرند پس بر شما باد صبر خود را
کـه بعـد از مـن بـه     : نمود و فرمـود   سپس رو به جانب حسین. نیکو است

. پس صبر کنید تـا خـدا حکـم کنـد    ، خصوص فتنه هاى شما بسیار خواهد بود
ترا این امت شهید مى کنند پس بر تو باد صبر و تقوا  !اى ابا عبداهللا: سپس فرمود

  . در بال
اینـک رسـول خـدا    : چون به هوش آمد فرمـود ، آنگاه امام لختى بیهوش شد

زود بیا کـه مـا   : و عمویم حمزه و برادرم جعفر نزدیک من آمدند و گفتند 
ردانید و به اهلبیـت خـود   مشتاق و منتظر توایم پس دیده هاى مبارك خود را گ
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بر شما سـالم  : آنگاه فرمود... همه شما را به خدا مى سپارم: نظرى کرد و فرمود
  ... اى فرشتگان خدا

آنگاه جبین مبارکش در عرق نشست و چشمهاى مبارك را بر هم گذاشـت و  
اشهد ان ال اله اال اهللا وحـده ال   :دست و پاى خود را به جانب قبله کشید و گفت

له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و با قـدم شـهادت بـه سـوى جنـت      شریک 
خداوند پرواز کرد و این قلعه که آتشـش هنـوز در جانهـاى شـیعیان جـارى و      

  )966(. بود 40رمضان سال  21جاوید و دائمى است در شب جمعه 

  قصاص قاتل امام -803
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بر حسـب    مضان توسط ضربه اى که امام حسنر 21ابن ملجم در روز 
وصیت پدر بزرگوارشان کرده بودند آن شقى را به جهنم فرستاد سپس ام الهیـثم  

آنگـاه آتشـى بـر    . جسد ابن ملجم را خواست تا به او بدهند، دختر اسوده نخعى
ابـن شـهر آشـوب و    ، انـداخت  افروخت و جسد کثیف و جهنمى او را در آتش

را در  -لعنـه اهللا علیـه    -روایت کرده اند که استخوانهاى پلید ابن ملجم  دیگران
گودالى انداخته بودند و پیوسته مردم کوفه از آن چاله صداى نالـه و فریـاد مـى    

  . شنیدند
لعنـه اهللا   -وقتى خواستند ابن ملجم : لیکن مسعودى مورخ مشهور مى نویسد

و را به من دهیـد تـا سـینه ام راحـت     ا :عبداهللا بن جعفر گفت، را بکشند -علیه 
آنگاه دست و پاى او را برید و میخى را در آتش سرخ کرد و در چشـمان  ، شود

سپس مردم ابن ملجم را گرفته و در بوریا پیچیدند و بـه آتـش   ... آن ملعون کرد
  )967(. کشیدند
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  عشق تو جارى و جاوید در جانها -804
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  است سراسیمه به خدمت على  حارث که از اصحاب حضرت على
آن حضرت از حارث چه چیزى ترا بر آن داشته که در این موقع شب نزد ، رفت

  ؟من آیى
  . واهللا دوستى و عشقى که در جان من است مرا پیش تو آورد :حارث گفت

ى میـرد آن کسـى کـه مـرا     که نم !بدان اى حارث: آنگاه حضرت به او فرمود
دوست مى دارد اال اینکه در وقت جان دادن مرا مى بیند و با دیدن من امیـدوار  
رحمت الهى مى شود و همین طور کسى که مرا دشمن مى دارد مرا مى بینـد در  

  )968(. اما عرق خجالت و ناامیدى در صورت مى نشیند، وقت مردن

    چگونگى غسل امام على -805
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 امـام حسـین  . چون برادرانم مشغول غسل پدر شـدند : محمد حنفیه مى گوید

غسل مى داد و احتیاجى به این نبود کـه    آب مى ریخت و امام حسن 
خود ، بلکه بدن پدرم هنگام غسل، کسى بدن مطهر و معطر پدرم را جا به جا کند

این سو به آن سو مى شد و بویى خوشتر از مشک و عنبر از بدن مطهرش بـه  از 
 !اى خـواهرم : فرمـود   امام حسن. چون کار غسل تمام شد، مشام مى رسید

حنوط باقى مانـده اى   آنگاه زینب . را بیاور حنوط جدم رسول خدا 
که سهم امام بود را آورد و آن همان کافورى بـود کـه جبرئیـل آن را از بهشـت     

  . آورده بود  و امام على و فاطمه  براى پیامبر 
آنگـاه  ، شهر کوفه از بوى خوش آن معطر شد، وقتى حنوط پدرم را باز کردند

وصـیت پـدرم    در پنج جامه کفن کردند و در تابوت نهادند و بر اسـاس پدرم را 
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جبرئیـل و میکائیـل   ( عقـب تـابوت را برداشـتند و جلـوى تـابوت را      :حسنین
بعضـى از  . برداشتند و به جانب نجـف شـتافتند  ) همرزمان امام در میادین جنگ

را بـه مراجعـت   آنها   مردم مى خواستند به دنبال تابوت آیند که امام حسن
ال حول و ال قـوة   :مى گریست و مى گفت  و برادرم امام حسین، فرمان داد

من گریه را از جهت  ؛پشت ما را شکستى، اى پدر بزرگوار ؛اال باهللا العلى العظیم
  )969(. تو آموخته ام

  همه در بحر غم موال -806
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مى گوید شبى که تابوت پدرم را از کوفه به نجـف حرکـت مـى     محمد حنفیه
به خدا سوگند من مى دیدم که جنازه آن حضرت بر هر دیوار و یا خانـه  ، دادیم

اى و یا هر درختى که مى گذشت آنها خم مى شدند و خشوع مى کردند وقتـى  
همراه بـر آن  با جماعت   فرود آمد و امام حسن، تابوت به موضع قبر رسید

و بعد از نماز جنازه را برداشتند و آن ، حضرت نماز خواندند و هفت تکبیر گفت
موضع را حفر کردند که ناگاه قبر از پیش ساخته اى نمایان شد و چون خواستند 

داخل کنیـد او   :صداى هاتفى را شنیدم که مى گفت )970(پدرم را داخل قبر نمایند 
و ، به سوى حبیب خود مشتاق گردیـده اسـت   را به سوى تربت طاهر که حبیب

حق تعالى شما را صبر نیکو کرامـت فرمایـد در مصـیبت     :نیز منادى صدا زد که
  )971(. سید شما و حجت خدا بر خلق خویش

  :مى گوید  دختر یتیمى از على -807
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که مـن  : دالواحد بن زید که مى گویدابن شهر آشوب روایت کرده است که عب
در خانه کعبه مشغول طواف بودم دخترى را دیدم که براى خواهر خـود سـوگند   
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ال و حـق المنتجـب بـا لوصـیه      ؛به ایـن شـکل    ینمؤمنیاد کرد به نام امیرال
  ... الحاکم بالسویه العادل فى القضیه العال البینه زوج فاطمه المرضیه

 من در تعجب شدم که این دختـر بـا همـه کـودکى اش    : گوید عبدالواحد مى
 :از او پرسـیدم ، را مدح و ثنا و ستایش مى کنـد   چگونه این طور زیبا على

  !!؟را مى شناسى که این گونه او را ستایش مى کنى  آیا تو على! اى دختر
ر جنگ صـفین در  چگونه او را نشناسم کسى را که وقتى پدرم د :دختر گفت

یارى او شهید شده بود و ما یتیم بودیم ما را یارى مى کرد و متوجه احـوال مـا   
  . بود

حال تـو چطـور   : به مادرم فرمود! روزى امام به خانه ما آمد: سپس ادامه داد
  ؟است اى مادر یتیمان

آنگاه مادرم من و خـواهرم را نـزد   ، بخیر است: مادرم به حضرت عرض کرد
حاضر کرد؛ من بر اثر مرض آبله نابینا شده بودم وقتى نگاه امام بـه  آن حضرت 

  . آهى کشید و این دو شعر را قرائت کرد، من افتاد
  ما ان تاوهت مـن شـى ء رزئـت بـه    

ــغر       ــى الص ــال ف ــب لالطف ــا تاوه   کم

   
ــدهم مــن کــان یکفلهــم    قــدمات وال

  فى النائباب و فى االسـفار و الحضـر       

   
 ،مبارکش را بر صورت من کشید و چشم من بینا شدآنگاه آن حضرت دست 

  )972(. آن چنانکه در شب تار شتر رمیده را از مسافت بسیار دور مى بینم

    مرد آذربایجانى نزد على -808
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مرا  !که یا على: آمد و عرض کرد  روزى مردى آذربایجانى خدمت على
. شترى سرکش و چموش است که بـه هـیچ شـکلى نمـى تـوان آن را رام کـرد      

چون به شهر خود رسیدى بر شتر خود این دعا را بخـوان اللهـم   : حضرت فرمود
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آن مرد به شهر خود مراجعت کرد و با . شتر تو رام خواهد شد... انى اتوجه الیک
ت و خـدمت امـام   و سال دیگر بر آن شـتر نشسـ  ، آن دعا شتر خود را رام کرد

او وقتى امام را دید قبل از آنکه صحبتى کند امام چگونگى رام شدن شتر . رسید
آن مـرد  ، را بـراى آن مـرد تعریـف کـرد    ، او را به همان نحوى که واقع شده بود

چنان است که تو نـزد مـن حاضـر بـودى و همـه چیـز را        !یا على: عرض کرد
  )973(. مشاهده کردى

  از غم هجران گریه مردى یهودى -809
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
پیر مردى را در کوفه دیدم که شدیدا مـى گریسـت و   : حارث اعور مى گوید

صد سال زندگى کردم و فقط در طـول ایـن صـد سـال یـک سـاعت        :مى گفت
  . عدالت دیدم

  ؟حارث مى گوید به او گفتم چطور و چگونه
م از بهر تهیه غذا به کوفه آمدم چـون  من حجر حمیریم و یهودى بود :او گفت

من نزد مالک اشتر نخعـى رفـتم و مـاجراى    . رسیدم اموالم مفقود شد )974(به قبه 
آن حضـرت تـا   . برد  ین علىمؤمنمالک مرا به نزد امیرال. خود را به او گفتم
نـزد مـا   ) علم بالیا و منایا و ما کان و مـا یکـون  ! یا اخا الیهود( :مرا دید فرمود

شـما   :گفـتم  ؟من بگویم براى چه نزد من آمدى یا تـو خـود مـى گـویى    ، است
  . جماعت جن مال تو را در قبه ربوده اند: حضرت فرمود. بگویید

اگـر   !یا علـى  :به او عرض کردم، االن از ما چه مى خواهى اى برادر یهودى
ـ . تفضل فرمایى و مالم را به من برگردانى مسلمان مى شوم را بـا  پس حضرت م

پـس قرائـت   . خود به همان محل قبه برد و دو رکعت نماز گذارد و دعایى نمود
اى : نمود یرسل علیکما شواظ مـن نـار و نحـاس فـال تنتصـران آنگـاه فرمـود       
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، شما با من بیعت کردید این چه کار زشتى است که مرتکب شـدید  !جماعت جن
را گفتم و مسلمان  من ناگاه دیدم تمامى اموالم حاضر شد و من هم شهادت خود

ولى افسـوس  ، ایمان آوردم، پاك رو، پاك خوى، شدم و به آن مرد پاك سرشت
وقتى وارد کوفه شدم شنید آن خوش خوى خوش روى خوش طینت شهید شده 

  )975(. است و گریه ام به خاطر از دست دادن آن مرد الهى است

  عهدنامه صفین -810
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، وقتى در صفین قرآنها باال شد مالک اشتر در صف مقدم جبهـه مـى جنگیـد   
اشعث بن قیس کندى مردى و یاران امام را بر ضد جنگ تحریک کرد تـا آنجـا   

ما خواستار صـلح  ، که هوادارانش شمشیرها را در غالف کردند و فریاد مى زدند
  !هستیم

نزدیک سـراپرده معاویـه   خود را به ، اما مالک اشتر با بى اعتنایى به حوادث
 اشعث چون مالک را در چنین وضعى دید با لحن تهدیـدآمیزى از علـى  ، رساند
حضرت به ناچار یزیدبن هانى . خواست تا مالک را از ادامه جنگ باز دارد 

اما مالک از امام اجازه و فرصت خواست تـا کـار را   ، را نزد مالک اشتر فرستاد
  . یکسره کند
مالک را احضار کن تا بر گردد و  !یا على: ى خبر را شنید بانگ زداشعث وقت

  . اال تو را زنده نمى بیند
مالـک در حـالى کـه خشـم و     . آنگاه امام مجددا یزید را پیش مالک فرستاد

دست از جنگ کشید و بـه موسـى امـام آمـد و     ، غضب اندامش را فراگرفته بود
  . ام خود عصیان کردیدبانک بر منافقان زد که چرا یک مرتبه بر ام
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مالـک  . ما با کسانى که قرآن در دست دارند نمى توانیم بجنگـیم  :اشعث گفت
یک سال است ما آنها را به قرآن دعوت مى کنیم عمـل امـروز    !اى احمق :گفت

  . آنان جز فریب چیز دیگرى نیست
  . هر چه مالک نصیحت کرد منافقان نپذیرفتند

یـاران اشـعث دسـت بـه     . او را تازیانه زدمالک ، اشعث به مالک ناسزا گفت
وقتى این حادثـه را دیـد از     امام على. شمشیر بردند و مالک نیز چنین کرد

  . چاره کر از دست ما بیرون رفت !اى مالک: فرمود تأسفشدت 
شما کارى کردید کـه نیـروى اسـالم    : آنگاه امام رو به لشکر خود کرد فرمود

اکنـون کـه هـر دو     !یا علـى  :اشعث گفت... از دست رفت متزلزل شد و توانایى
اجازه دهید نزد معاویه بـروم و نظـر او را   . طرف به حکمیت قرآن راضى هستید

کار از دست من خارج شد و شما که به میل خود عمـل  : امام فرمود. جویا شوم
اشعث نزد معاویه رفـت و معاویـه او   . در این صورت من دخالتى ندارم. مى کنید

عمر و عاص را حکم کرد و ، معاویه. ا به انتخاب حکمین از دو طرف وادار کردر
اشعث و یارانش ابوموسى اشعرى را انتخاب کردند چون این خبر به امام رسـید  

این قوم منافق الاقل اختیار تعیین حکم را نیـز بـه مـن نمـى     ، سبحان اهللا: فرمود
مالک اشتر بـه علـت مقاومـت     اصرار امام مبنى بر انتخاب ابن عباس و... دهند

  . اشعث سودى نبخشید
مـاده   19هجرى قمرى صلح نامه اى در  38صفر  17بدین ترتیب در تاریخ 

مـاه   6و معاویه و شهود طرفین تنظیم شده و قرار شـد تـا     به امضاى على
دیگر موضوع اختالف طرفین را با آیات قرآن مطابقت داده و راءى خـود را بـر   

هزار کشته و ظلم هاى متعدد در حق  95قرآن اعالم کنند و این جنگ با  اساس
  . والیت به پایان رسید
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  متن قرارداد حکمیت در جنگ صفین -811
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ولى معاویـه  ، و معاویه نوشته شد  ین علىمؤمنقرارداد حکمیت بین امیرال

ین یاد شود متن قرارداد ایـن گونـه   مؤمنبه عنوان امیرال  نپذیرفت که از على
  :است

این نوشته اى است که بر اساس درخواست على بن ابیطالب و معاویۀ بن ابى 
دربـاره   سفیان و هوادارانشان تهیه شده است تا کتاب خدا و سنت پیـامبر  

عراق و شیعیان غایب و حاضر على است بر مردم . اختالف دو طرف داورى کند
همچنین بر مردم شام و هواداران غایـب و حاضـر   . که به این حکم متعهد باشند

ما به حکم قرآن خرسـند و بـه   ، معاویه است که به اجراى این حکم تن در دهند
تنها قرآن است که قادر به حل اختالفات ماست و ، اجراى او امر آن ملزم هستیم

هر آنچـه را  . داور اختالفات خود قرار داده ایم، را از آغاز تا انجام ما تمام قرآن
زنده نگاه مى داریم و هر چیز را کـه مـى رانـده مـى     ، که زنده نگاه داشته است

بر مبناى این حکم هر دو طرف متخاصم درخواست حکمیت کرده اند و ، میرانیم
ر قرار داده اند و معاویه عبداهللا بن قیس را به عنوان ناظر و داو، على و شیعیانش

و یارانش نیز عمر و عاص را ناظر و داور خـود سـاخته انـد از هـر دو حکـم      
پیمانى محکم گرفتند که قرآن را در این مهم فرا روى خود قرار دهند و از آن به 

  . چیز دیگر رو نیاورند
 اگر قضیه حکمیت رهنمودى از قـرآن نیافتنـد بایـد از سـنت پیـامبر      
  . استعانت جویند و نباید به خالف و هواهاى نفسانى و شبهات تکیه کنند

عبداهللا بن قیس و عمر و عاص از على و معاویـه پیمـان گرفتـه انـد کـه بـه       
داورى دو حکم که بر مبناى قرآن و سنت پیامبر است خرسند و مطیـع باشـند و   
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تجاوز نکرده باشند جان و مال و دو حکم تا وقتى که از حق ، آن را نقض نکنند
  . خانواده شان از هر گونه گزندى در امان است

این عهدنامه را عمیره در روز چهارشنبه هفدهم صفر سال سى و هفتم هجرى 
  )976(. نوشت

  احمقى در چنگال روباه -812
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

متوجه شد که ملعبه دسـت   ابوموسى اشعرى بعد از اعالم راءى حکمیت تازه
در قنـوت    بعد از این واقعـه حضـرت امیـر   . هوس عمر و عاص بوده است

در نماز این گونـه آنهـا را     على. نماز خود ابوموسى اشعرى را لعن مى کرد
اوال معاویه ثانیا عمر و ثالثا ابو اعور سلمى اشعرى را لعـن  ! بارالها: لعن مى کرد

  )977(. نما
طى نامـه اى  ، گردید  وقتى که ابوموسى اشعرى در مکه متوجه لعن على

به من خبر رسیده که تو در نماز مرا لعن مى کنى و مـردم جاهـل    :به امام نوشت
پشت سر تو نیز آمین مى گویند و من همان سخن موسـى پیغمبـر خـدا را مـى     

به خاطر آنچه به من دادى شکر مى کنم پس هرگـز پشـتیبان   ! پروردگارا :گویم
  )978(مجرمان نخواهم بود 

    بیعت مردم کوفه با على -813
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 هاشم بن عتبه بـا علـى  ، به کوفه رسید  وقتى که خبر بیعت مردم با على
  :است و افزود  دست راستم و چپم براى على :کرد و گفتبیعت  

  ابایع غیر مکتتم علیا
  و ال اخشى امیرى اال شعریا
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ابوموسى مى ، بدون واهمه و پنهانکارى با على بیعت مى کنم و از امیر اشعرى
  . ترسم

 را یزید بن عاصـم بـه کوفـه آورد و ابوموسـى      خبر بیعت مردم با على
بیعت کرد وقتى خبر بیعت کردن ابوموسى به عمار یاسر   اشعرى هم با على

 به خدا قسم او عهد و بیعتش را خواهد شکست و کوششـهاى علـى   :رسید گفت
  )979(. را بى فایده خواهد نمود و لشکر او را تسلیم خواهد کرد 

  مارق اول -814
  رَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْ

بعد از پایان یافتن ماجراى صفین عروه بن ادیه نخسـتین کسـى بـود کـه بـه      
حکمیت اعتراض کرد و شعار خوارج یعنى ال حکم اال اهللا را سـر داد و اسـاس   

  . دین خوارج را اعالم کرد
آنگاه دو نفر به نامهاى زرعه بن برج طایى و حرقوص بـن زهـر سـعدى بـه     

رسـیدند و او را بـه ال حکـم اال اهللا فـرا       نمایندگى خوارج نزد امـام علـى  
  ال حکم اال اهللا: حضرت نیز در پاسخ آنان فرمود، خواندند

از گناه خود توبه کن و از این کار  !یا على :حرقوص با کمال بى شرمى گفت
امام آنها را به خطاهایى که انجام دادنـد و  ، بر رد و با ما به جنگ معاویه بشتاب

وادار به حکمیت و تحمیل نماینده احمق خود ابوموسى اشعرى اشاره  حضرت را
  . ما تعهدى را امضاء کردیم و پاى بند به آن هستیم: کرد و فرمود

خـوارج بـا   ، حرورا منطقه اى بود در بیرون کوفه که محل تجمع خوارج شـد 
 مکاتباتى که با بصره و کوفه و جاهاى دیگر مى کردند هم فکران خود را در آن

محل جمع کردند و با عبداهللا بن وهب راسبى بیعت کردند که وى مـردى بسـیار   
  . هزار نفر رسید 12متعصب و ظاهرا زاهد بود تا اینکه جمع خوارج به 
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این جماعت به نامه ها و نصایح امام که براى آنها فرسـتاده مـى شـد توجـه     
ود هـر  نکردند و از حروراء به قصـد نهـروان حرکـت کردنـد و در طـى راه خـ      

مسلمانى را که مى دیدند به قتل مى رساندند که از جمله آنها عبداهللا بن خباب و 
همسر باردارش را مى توان نام برد اما بعد از قتل عبداهللا شخصـى را بـه عنـوان    
نماینده خود بنام حارث بن مرره نزد خوارج فرستاد تا با آنها صـحبت کنـد امـا    

  . بى رحمانه به شهادت رساندند خوارج بر سر او ریخته و او را نیز

  گفتگوهاى قبل از جنگ نهروان -815
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فتنه خوارج کم کم به حدى رشد کرد که امام صالح دید قبـل از شـتافتن بـه    
امام . سوى معاویه به سراغ این گروه گمراه رود وقتى لشکر امام به نهروان رسید

امـا خـوارج پاسـخ    ، قاتالن جنایات اخیر را تحویل دهند از خوارج خواست تا
  دادند که ما خون امام و یارانش را مباح مى دانیم

لـذا در مرحلـه اول   ، از آنجا که امام همواره از خونریزى خوددارى مى کـرد 
یک بار قیس بن سعد را و بار دیگر ابو ایوب انصارى و دفعه دیگر صعصعه بـن  

  . با خوارج گفتگو کنندصوحان را ماءمور کرد تا 
سرانجام امام ابن عباس را نیز به سوى آنها فرستاد تا آنـان را نصـیحت کنـد    
ولى هیچ پندى در آنها اثر نکرد و آنها از ابن عباس خواستند تا خـود امـام بـه    

  . مباحثه با آنان بیاید
داهللا خوارج عب. خود در برابر خوارج قرار گرفت  بدین ترتیب امام على

  . بن الکواء را براى بحث با امام انتخاب کردند
چه ایرادى بر من وارد دانستید در حـالى کـه در جمـل    : امام به عبداهللا فرمود

  ایراد نگرفتید؟
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  . در واقعه جمل موضوع حکمیت مطرح نبود :عبداهللا گفت
بلکه قرآن را حاکم ، ما در حکمیت اشخاص را حاکم قرار ندادیم: امام فرمود

  . دانستیم و این قرآن خطوطى بیش نیست و بیانگرى مى خواهد
. خوارج دیدند که ابن الکواء مردى نیست که بتواند در برابر بیان امام بایسـتد 

  . بنابراین فریاد زدند با آنها مباحثه نکنید بلکه باید با آنان جنگید
پـل  در آن هنگام خوارج بـه سـوى   : ابن اثیر در کتاب کامل خود مى نویسد

هرگز آنها از پل نخواهند گذشت قتلگاه آنها در این : حرکت کردند و امام فرمود
  . طرف رود خواهد بود باز امام به سمت آنها رفت و آنها را نصیحت کرد

اکثر خوارج وقتى استدالل قوى امام را شنیدند توبه کردند و فروة بـن نوفـل   
حضرت دسـتور داد پـرچم   . تن از گروه خوارج از آنها جدا شد 500اشجعى با 

هزار نفر آن منطقه  10امان را ابو ایوب انصارى در جاى مخصوص نصب کند و 
نفـر در جهـل و    4000نفرى گمـراه فقـط    12000را محافظت کنند از جماعت 

  . عناد خود باقى ماندند

  حمله کنندگان نهروان -816
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

امـام دیـد عبـداهللا بـن     . خوارج از راه مذاکره به راه نیامدندوقتى گروه گمراه 
راهب و حرقوص بن زهر فریاد کشیدند آیا کسى از شما مشتاق رفتن به بهشـت  

  ؟نیست
و به سوى سپاه امام حمله کردند و یکى از یاران امام را شهید کردند امـام بـا   

  :مشاهده آن فرمود
  . لذا فرمان جنگ داددیگر قتال با آنها حالل است ! اهللا اکبر
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در کمتر از یک ساعت تمامى خوارج جز نفر از آنها کـه فـرار کردنـد کشـته     
نفر شهید شدند از عایشه روایت مى کننـد کـه وقتـى     2شدند از یاران امام فقط 

آنان را کشته اسـت    خبر کشته شدن خوارج را شنید و متوجه شد امام على
هللا صلىاز پیامبر  :گفت سلم وآله عليه ا اینها بدترین مـردم و از  : شنیدم که فرمود و

که حق همیشـه بـا   ! رحمت خدا بر على باد :گفت سپس. دین خارج شدگان اند
  !اوست

امام پس از خاتمه جنگ دستور داد مجروحان خوارج را از میان کشـته هـا   
  . جدا کرده و مداوا کنند و همه توابین آنها را بخشید

  دومظهور خوارج  -817
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
عده اى از آن جماعت که توبـه کـرده بودنـد و از    ، بعضى پایان جنگ نهروان

نمى   ما در رکاب على: آنها جدا شده بودند در کوفه مستقر شدند آنها گفتند
 جنگیم و بر ضد او نیز هم نمى جنگیم و قیام نمى کنیم این جماعـت گمـراه بـا   

اما پـس  ، جمع دیگرى از خوارج که این اندیشه را داشتند در کوفه اقامت کردند
از واقعه نهروان و کشته شدن همه دوستان و یاران خود؛ خود را مقصر شمرده و 

  . ما یاران خویش را ذلیل کردیم: مى گفتند
رئیس این گروه مستورد از قبیله بنى سعد بن زید منـاة بـود کـه آنهـا را بـه      

  . مجددا تحریک کرد و از نخیله خروج کرد  ر علیه علىجنگ ب
اگر : ابن عباس را براى اتمام حجت نزد آنها فرستاد آنها گفتند  امام على

ابن عباس پاسخ  ؟حضرت بر حق بود چرا در جنگ جمل از آنها اسیرى نگرفت
  شود؟کدامیک حاضر بودید به عنوان اسیر عایشه سهم او : داد
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اما مستورد زنده ماند تا آنکـه بـار دیگـر در    ، سپاه امام آنان را در هم کوبید
  . زمان حکومت مغیرة بن شعبه قیام کرد و کشته شد

  قسم نخورید -818
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
اى جماعـت گوشـت   : وارد بازار شد و فرمود  روزى امیرالمومنین على

  . هر کس از شما در گوسفند باد کند از ما نیست! فروشها
هفت  قسم به کسى که در پس :گفت، مردى که به آن حضرت پشت کرده بود

  . هرگز، حجاب پوشیده است
چه کسى در پس هفت پـرده   !اى گوشت فروش: امام بر پشت او زد و فرمود

  !؟پوشیده شده است
  . پروردگار عالم :او گفت

مادرت به عزایت بنشیند بین خدا و خلق او حجـابى  ، خطا رفتى: امام فرمود
  . نیست

تو : امام فرمود، کرد سئوالآن مرد درباره کفار قسمى که یاد کرده بود از امام 
  )980(. به پروردگار خود قسم نخورده اى

  و عدالت  على -819
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ایراد خطبه اى در خصوص تقسیم عادالنه بیت المال  بعد از  روزى على
نزد ما مقدارى از بیت المال هست مى خواهیم آن را در میان شما تقسیم : فرمود

کنیم فردا همگى بدون استثناء بیایید و سهم خود را بگیرید و هیچ کـس اعـم از   
  . غایب نشود، عرب و عجم و اعم از اینکه تاکنون حقوق مى گرفته یا نه
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فرداى آن روز همه مسلمانها براى گرفتن سهم خـود از بیـت المـال حاضـر     
مروان وعده دیگرى از ، سعید بن عاص، عبداهللا بن عمر، شدند البته طلحه و زبیر

بزرگان و رجال قریش و غیر قریش در این تقسیم به جهت اعتـراض بـه شـیوه    
  . حضرت شرکت نکردند

ابتداء اسامى : بیداهللا بن ابى رافع فرمودآنگاه امام به منشى و خزانه دار خود ع
سـپس  ، مهاجرین را بخوان و به هر یک از آنها که حاضر شده اند سه دینار بـده 

سهم انصار را به همین نحو بپرداز و به هر یک از افرادى که حضور دارند اعم از 
  .... سیاه و سفید بدون استثناء سه دینار بده
ایـن    ینمـؤمن یـا امیرال : عرض کـرد سهل بن حنیف با اشاره به شخصى 

به او هم : حضرت فرمود. شخص غالم و برده من بوده که دیروز او را آزاد کردم
  )981(. به اندازه تو مى دهیم و به هر یک از آن دو نفر سه دینار داد

  اما معاویه و عدالت او -820
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
معاویـه بـه فرمانـداران خـود در سراسـر        ت علىپس از شهادت حضر

را در محـاکم    کشور نوشت که شهادت هیچ یک از شیعیان و خاندان علـى 
قضایى نپذیرند و اضافه کرد که اگر دو نفر شهادت دادند که کسى از دوسـتداران  

یـد و حقـوق و   و خاندان او است اسمش را از دفتر دولـت حـذف کن    على
مقررى او را قطع نمایید و هر کس متهم به دوستى این قـوم بـود او را شـکنجه    

  !بدهید و خانه اش را ویران سازید
شیعیان ما در : این فاجعه را در روایتى اینگونه بیان مى فرماید  امام باقر

صى را که بـه  بنى امیه دستها و پاهاى اشخا، هر کجا که بودند به قتل مى رسیدند
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بنى امیه در بخشنامه هاى متعـددى بـه    )982(.... گمان از شیعیان ما هستند بریدند
  )983(. مردم هشدار داده بودند که اسم کودکان خود را على نگذارند

  و مرد سارق  على -821
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى در  :نقل مى کند که گفـت مرحوم کلینى در کافى از حارث بن حضیره 
مدینه عبور مى کرد به مرد حبشى که در حال کشیدن آب از چاه بـود برخـورد   
کردم که دستش قطع شده بود از او پرسیدم چه کسـى انگشـتان دسـتت را قطـع     

  ؟کرده است
قطـع کـرده     على بـن ابیطالـب  ( دستم را بهترین مردم :مرد حبشى گفت

 آنگاه ما را نـزد علـى  ، مشغول سرقت بودیم که دستگیر شدیمما با جمعى . است
مـى دانیـد کـه سـرقت     : پس اقرار به سرقت کردیم امام به ما فرمود، بردند 

آن وقت حضرت دستور داد حد خدا را بر ما . مى دانیم، بلى :گفتیم ؟حرام است
بعد دستور . شتندجارى کنند و انگشتانمان را قطع کردند و کف دست را باقى گذا

داد ما را در خانه اى بازداشت نمودند و با روغن و عسل ما را پذیرایى کردند تا 
بعد دستور داد ما را از حبس بیرون آوردند . جراحت هاى دستمان بهبودى یافت

اگر توبه کنید و اصالح شـوید  : و بهترین لباس را به ما پوشاندند بعد به ما فرمود
خداوند دستهاى شما را در بهشت به شما ملحق مى کند و  براى شما بهتر است و

  )984(. اگر توبه نکردید و اصالح نشوید در آتش جهنم به شما ملحق خواهد کرد

  قدر عدالت گستر حق را ندانستند -822
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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حـال  در بستر شـهادت بسـیار عجیـب و در عـین       آخرین سخنان على
من دیروز رهبر شما بودم امـروز مایـه عبـرت    : عبرت آمیز است آنجا که فرمود

  . شمایم و فردا از شما جدا خواهم شد
فردا ارزش ایام زندگى با مـن را بـه خـوبى    ... غدا ترون ایامى: سپس فرمود

خواهید دانست و مکتونات خاطر و ناراحتى درونیم برایتان آشکار خواهد شد و 
اى خالى مرا دیدید و دیگرى به جـاى مـن نشسـت کـامال مـرا      پس از آنکه ج
  )985(! !خواهید شناخت
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  )986(داستانهاى متفرقه از زندگى امام على  :فصل پنجم
  احترام را متوجه باش -823

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
هر آمدند آن حضرت براى   ان علىمؤمنروزى دو نفر مرد به حضور امیر

کدام از آنها تشکى انداخت یکى از آنها روى آن نشست ولى دیگرى از نشسـتن  
فانه  ؛بر آن بنشین: به آن مرد فرمود  بر روى تشک خوددارى کرد امام على

  خوددارى از احترام نمى کند مگر جز االغ: ال یابى الکرامۀ االحمار
هر گاه شخصیت مورد احترام نزد شما : رمودف رسول خدا  :سپس گفت

  )987(آمد او را احترام کنید 

  انواع انسانها -824
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ـ اى امیر: رسید و عـرض کـرد    ان علىمؤمنمردى به حضور امیر ان مؤمن

  ؟راهى از راههاى نیکى را به من سفارش کن که با عمل به آن نجات یابم
سپس یقـین  ، سپس بفهم، گوش کن !کننده سئوالاى : فرمود  انمؤمنامیر

  :بدان که انسانها بر سه دسته اند، و باور کن و سپس آن را عمل کن
  . راغب و فریفته دنیا -3صابر و مقاوم  -2زاهد پارسا  -1

 کسى است که اندوهها و شادى ها از دلش خارج شده نه به چیـزى ، اما زاهد
از امور دنیا که به داده شده شاد اسـت و نـه از آنچـه از دنیـا از دسـتش رفتـه       

  . افسوس مى خورد پس چنین کسى آسوده خاطر است
کسى است که قلبا آرزوى امور دنیا مى کند ولى وقتـى کـه بـه آن    ، اما صابر

رسید هوسهاى نفسانى خود را کنترل مى نماید تا سرانجام ناخوش و آثار بد آن 
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گیرش نگردد او به گونه اى است که اگر بر دلش آگـاه شـوى از خویشـتن    دامن
  . دارى و تواضع و دور اندیشى او تعجب کنى

هیچ باکى ندارد که از کجا امور دنیا به او مى  :و اما راغب دنیا؛ کسى است که
و باکى ندارد که امور دنیا موجـب چـرکین شـدن    ، رسد آیا از راه حالل یا حرام

خود را هالك کند و جـوانمردى خـود را از بـین ببـرد فـردى در      آبروش گردد 
  )988(گنداب دنیا پریشان و سرگردان است 

  )عج( و حضرت قائم  امام على -825
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
ـ به حضـور امیر : اصبغ بن نباته مى گوید آمـدم دیـدم آن     ان علـى مؤمن

  :پرسیدم، کر و اندیشه است و در روى زمین خط مى کشدحضرت غرق در ف
چرا تو را این گونه در فکر و اندیشه مى نگرم که به زمین مى  !انمؤمناى امیر

  ؟آیا به رهبرى در زمین اشتیاق یافته اى ؟نگرى و آن را خط مى کشى
نه به خدا سوگند هرگز حتى یک روز نبـوده کـه مـن    : فرمود  امام على

یفته خالفت یا شیفته دنیا گردم بلکه درباره مولودى که یـازدهمین فرزنـد مـن    ش
  درباره همان مهـدى ، فکر مى کردم  یعنى درباره حضرت مهدى( است

که سراسر زمین را همانگونه که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد مى کنـد  
گمـراه گردنـد و   ، بعضـى در ایـن راسـتا    براى او غیبت و سرگردانى وجود دارد

  . بعضى راه هدایت را شناخته و مى پیمایند
ـ اى امیر: اصبغ بـن نباتـه عـرض کـرد     و ، ان غایـب بـودن آن حضـرت   مؤمن
  ؟سرگردانى او تا چه اندازه است
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طول غیبت شش روز یا شش ماه یـا شـش سـال    : فرمود  حضرت على
آن ، و خداوند پس از آن شش مرحلـه ، تشش مرحله اس، واحد هر دوره( است

  )حضرت را آشکار مى کند
  ؟واقع شدنى است) غیبت و سرگردانى( آیا این: اصبغ بن نباته عرض کرد

آرى این موضوع مسلم است و انجام شدنى است ولى : فرمود  امام على
ـ    ( تو کجا و این امر کجا؟ آنهـا  !اى اصبغ ن راه کـه غیبـت را درك کـرده و در ای
  )استوارند

  !نیکان این امت همراه نیکان این عترت هستند
بعد از آن هر چه خدا بخواهد انجام مى شود زیرا براى : اصبغ بن نباته پرسید

  . )989(خدا مقدرات وارده ها و نتیجه ها و پایانها است 

  اعلم از انبیاء الهى -826
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مـردم  : براى شاگردان خود سخن مـى گفـت و فرمـود     قرروزى امام با
نهـر بـزرگ   : رطوبت را مى مکند ولى نهر بزرگ را رها مى کنند شخصى پرسید

  ؟چیست
و علمى است که خـدا   آن نهر بزرگ رسول خدا : فرمود  امام باقر

همانا خداوند سنتهاى همه پیامبران از حضرت آدم تا ، به او عنایت فرموده است
  . جمع کرده است را براى پیامبر اسالم  حضرت محمد 

همـه علـم پیـامبران و    : فرمود  امام ؟آن سنتها چه بوده: شاگردى پرسید
  بـه علـى   که همه آن علـم را رسـول خـدا     ؛ علم رسول خدا 

  . تحویل داد
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اعلم و آگاهتر   ان علىمؤمنامیر! اى پسر پیامبر: یکى از شاگردان پرسید
  !؟است یا بعضى از پیامبران

بنگرید به ایـن شـخص کـه چـه     : فرمود) خطاب به حاضران(  امام باقر
من بـه او مـى   ، ى مى کند خداوند گوشهاى هر که را مى خواهد مى گشایدئوالس

گـرد آورد و آن   گویم خداوند علـم تمـام پیـامبران را در وجـود محمـد      
در عـین حـال از مـن مـى     ، تحویل داد  حضرت همه آن علم ها را به على

  )990( ؟على اعلم است یا پیامبران، پرسد

    تماس فرشته با على -827
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اسـت مـى    حمران بن اعین یکى از شاگردان امام بـاقر و امـام صـادق    
  :شنیدم که فرمود  روزى از امام باقر: گوید

  )991(محدث بود   ان علیا محدثا؛ همانا على
من نزد دوستانم آمدم و به آنها گفتم خبـر عجیبـى بـراى شـما     : مى گویداو 

این مطلب را   از اما باقر :حمران گفت ؟آنها گفتند آن خبر چیست، آورده ام
شنیدم دوستان او گفتند تا از آن حضرت نپرسى که چه کسى اخبار آسمانى را به 

  . ىمى دهد کارى نکرده ا گزارش  على
سـخن   :کـردم  باز گشتم و عـرض   به حضور امام باقر: حمران مى گوید

اگر نپرسى که چه کسـى اخبـار   : شما را براى دوستان خود نقل کردم آنها گفتند
اکنون آمده ام از شما ایـن را  ، مى گوید کارى نکرده اى  آسمانى را به على

  . بپرسم
: فرشته اى با او حدیث مى گوید حمران عرض کرد ؛یحدثه ملک: امام فرمود

 پیغمبر بود؟ امام دست خـود را بـاال نمـود     ایا منظورتان این است که على
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در ایـن مـورد ماننـد همـدم       علـى : سپس فرمـود ) یعنى نه او پیامبر نبود(
کـه  ( بود )992(یا مانند ذوالقرنین ) خضر( و همدم موسى) آصف بن برخیا( سلیمان

ایـا ایـن خبـر بـه شـما نرسـیده کـه پیـامبر         ) فرشته به آنها نیز حدیث مى گفت
  )993(در میان شما مانند ذوالقرنین هست ) على( او ؛وفیکم مثله: فرمود 

   على بنده اى از بندگان پیامبر -828
  لْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ ا

اى : آمد و پرسـید   ان علىمؤمنیکى از دانشمندان یهودى به حضور امیر
  ؟پروردگارت از چه وقت بوده است !انمؤمنامیر

را در مـورد چیـزى مـى     ؟ى مانند از وقت بودهسئوال، واى بر تو: امام فرمود
ى دربـاره  سـئوال چنین ، که زمانى نبوده باشد ولى وجودى که همیشه بوده، گویند

او غلط است پس خدا بدون آنکه قبلى داشته باشد پیش از هر چیـزى اسـت او   
  . بى آنکه نهایتى داشته باشد پایان پایانها است

  
  ؟آیا تو پیامبر هستى :دانشمند یهودى گفت

 :مادرت به عزایت بنشیند انما اناعبـد مـن عبیـد رسـول اهللا    :   امام على
  )994(بندگان رسول خدا هستم  همانا من بنده اى از

  تغافل در مقابل جاهل -829
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
دشنام داد حضرت خود را بـه تغافـل زد و از او     روزى شخصى به على

بـه گـوش   : گذشت و لقد امر على الیئم یسبنى فمضیت ثمۀ ال ینینى مى فرمایـد 
دشنام مى داد من به روى خود نیاوردم و با خود خودم شنیدم کسى را که به من 
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البد به على دیگرى بد مى گفتـه اسـت و ایـن نحـوه برخـورد بـه روش        :گفتم
  )995(اخالقى قرآنى است که در آیه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما آمده است 

  بیان علت مریضى ها -830
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ارسى زکام کرده بود و سـرخود را بسـته بـود و در آن حـال     روزى سلمان ف
سـلمان حالـت   : رسید حضرت به سلمان فرمـود   ین علىمؤمنخدمت امیرال
ین مـؤمن یا ابالحسـن سـرم درد مـى کنـد امیرال    : سلمان عرض کرد ؟چطور است

شش رگ در بدن است که هر گـاه تحرکـى پیـدا    : فرمود) حاصل روایت منقوله
اگر در کسى جنون پیـدا  ، داوند با شش چیز جلو تحرك آنها را مى گیردکنند خ

اگر براى کسى زمینه کورى پیـدا  ، شود خدا هم سرما خوردگى را به او مى دهد
تا چـرك و آلـودگى هـا بدینوسـیله از چشـم      ( شود به چشم درد مبتال مى شود

شود هر گاه مى ) کورك( پیدا شود مبتال به دمل هر گاه زمینه برص) خارج شود
کسى به مرض سل مى خواهد مبتال شود سرفه عارض او مى شود تـا خلطهـاى   

  )996(... سینه اش پاك شود

  ان اختصاصى استمؤمناسم امیر -831
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به عنوان ) عج( پرسید آیا رواست که به امام قائم  شخصى از امام صادق

  ان سال کرد؟مؤمنى امیرسالم بر تو ا
  . را به این اسم نامید  نه روا نیست خداوند تنها على: امام صادق فرمود

کسى بر این نام نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر کسـى    قبل از على
  )997(. آن نام را بر خود نبندد
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  کاله شفا بخش -832
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ

نوشـت و از آن حضـرت راه     سلطان روم نامه اى خدمت حضرت على
درمانى براى سر دردهاى عجیبى که به آن مبتال بود را خواست چـرا کـه تـا آن    

  . موقع کوشش اطبا مختلف به جایى نرسیده بود
: کالهى را به قاصـد نامـه داد و فرمـود   ، در جواب نامه او  حضرت امیر

  . بگو به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود بگذارد
سلطان هر بار که سردرد عارضش مى شد کاله را بر سر خود مى گذاشـت و  

چه کرده اسـت کـه ایـن      درد آرام مى گرفت روزى به فکر افتاد ببیند على
  . کاله چنین اثر مى کند

بسم اهللا  :در میان آن کاله نوشته شده است دستور داد آن کاله را شکافتند دید
  )998(الرحمن الرحیم 

  معنى صلوات تجدید بیعت با والیت -833
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

حضرت موسى بن جعفر ع  :ابن بابویه از یزید بن حسن روایت کرده که گفت
مى فرستد معنایش آن است  کسى که صلوات بر پیغمبر اکرم : به من فرمود

الست بربکم و محمـد  : که وفاى به عهد و میثاقى که در عالم در پروردگار فرمود
نبیکم و على امامکم بزبان آورده و قبولى آن را اعالم مى نماید و تجدید عهد و 

  . )999(میثاق بعمل مى آورد 

  مرده بودى زنده شدى -834
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  
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را در خواب خـود    حضرت خضر  ین علىمؤمنشبى حضرت امیرال
دید آن حضرت از خضر در خواست نصیحتى کرد حضـرت خضـر کـف دسـت     

دید به خط سـبزى در کـف     خود را به آن حضرت نشان داد حضرت على
  :دست خضر نوشته شده

ــ  ــا عضـ ــاقـــد کنـــت میتـ   رت حیـ

ــا        ــود میتــ ــل عــ ــن قلیــ   و عــ

   
  فـــــابن لـــــدار البقـــــاء بیتـــــا

ــا        ــاء بیتـــ ــدار الفنـــ   و ودع لـــ

   
مرده بودى زنده شدى و طولى نخواهد کشید که باز مرده خواهى شـد؛   ؛یعنى

. خانه اى بناکن و براى خانه فنا و نیستى خانه اى واگـذار ، براى خانه بقاء خود
)1000(  

  قرین شیطان -835
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 

ــدا      ــول خ ــرت رس ــاس از حض ــن عب ــرده از اب ــت ک ــدوق روای ــیخ ص ش
در روز   شک کننده در فضل على بن ابیطالب: که آن حضرت فرمود 

قیامت در حالى از قبر خود برانگیخته مى شود که در گردن او حلقهاى از آتـش  
قه سیصد شعبه وجود دارد که بر هـر شـعبه اى از آن شـیطانى    باشد و در آن حل

  )1001(وجود دارد که در روى او آب دهن مى افکند 
تصـریح شـده اسـت و در      لذا در روایات متعدد بر اعتقاد افضلیت على

  على خیر البشر و من ابا فقد کفر: مى فرماید روایتى پیامبر اسالم 

    زور بازوى على -836
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که در داسـتانهاى متعـدد بیـان شـده برگرفتـه از بنیـه         زور بازوى على
معنوى آن حضرت است که ما در اینجا به چند داستان اشاره مى کنیم ابن شـهر  
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سـت هـر کسـى را کـه     د: آشوب مولف کتاب مناقب آل ابى طالب مـى نویسـد  
به قدرت مى گرفت نفس او بند مى آمد و اگـر بـیش از     ین علىمؤمنامیرال

حد فشار وارد مى نمود او را مى کشت و قضیه آن حضرت با خالد بن ولیـد در  
باب قطب رحى که حضرت میله سنگ آسیا را طوق گردن خالد کرد و بر گردن 

خالص کند جز خود آن حضرت بر صخره  نتوانست او را او آویخت و هیچ کس
جبل ثور در مکه و اثرات نیزه آن حضرت در کوهى از جبال بادیه و در سـنگى  

به دست آن حضـرت  ، در قلعه خیبر معروف مى باشد و دیگر نرم شدن آهن زره
دیدم آن حضرت حلقه هاى زره خود را با دست خـود  : است که خالد مى گوید

خداوند به سبب ما و به برکت وجود ما ، اى خالد: وداصالح مى کند و به من فرم
  . )1002(نرم ساخت   آهن را در دست داود نبى

  خدایش نگه داشت -837
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

سید حمیرى شاعر بزرگ اهل بیت روزى سوار بر اسب در کنار کوفه ایسـتاد  
نقل کند کـه مـن     هر کسى که یک فضیلتى از على :و خطاب به مردم گفت

درباره آن فضیلت شعرى نگفته باشم این اسب را به آنچـه بـا مـن اسـت بـه او      
  . پاداش مى دهم

و   ینمـؤمن سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضـایل امیرال 
  . انشاء مى کردسید حمیرى نیز اشعار خود را که متضمن آن فضیلت بود 

مـن در خـدمت    :تا اینکه به ناگه مردى از ابوالوعل مرادى نقل کرد و گفـت 
لذا کفـش خـود را از   ، بودم که او مشغول تطهیر و وضو شد براى نماز  على

پاى بیرون آورد ناگاه مارى داخل کفش آن حضرت شد پس زمانى که حضرت 
سرعت از هوا فرود آمد و کفـش آن  مى خواست کفش خود را بپوشد کالغى به 
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حضرت را ربود و باال برد؛ آنگاه آن را از باال انداخت تا آن مار از کفش خارج 
  . شد

سید حمیرى تا این فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بـود بـه وى عطـا    
  :آنگاه درباره آن فضیلت شعرى را به نظم آورد و گفت، کرد

ــاب   ــب العجـ ــوم للعجـ ــا قـ   اال یـ

ــف ابــى الحســین و للحجــاب           لخ

   
ــد   ــن عبـ ــداة الجـ ــن عـ ــدو مـ   عـ

  بعیــد فــى المــرارة مــن صــواب         

   
ــیص  ــود ذوبصـ ــون اسـ ــه اللـ   کریـ

ــد النــاب ازرق ذولعــاب         )1003(حدی
  

   
  معنى حسنه و سیئه -838

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
رسـید؛ بحـث آن     ین علـى مؤمنروزى ابو عبداهللا جدلى به حضور امیرال

جمع پیرامون آیه شریفه من جاء بالحسنه فله خیر منها و هـم مـن فـزع یومئـذ     
  )1004(آمنون 

  مؤمنمنشاء گریه هر  -839
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 بـه امـام حسـین     روزى على بن ابیطالـب : مى فرماید  امام صادق
 ؛مـؤمن اى مایـه اشـک هـر     مـؤمن یا عبرة کـل   :فقال: فرمودنگاه کرد و  

! مرا مى فرمائى اى پدر ؟انا یا ابتاه :فقال: حضرت سیدالشهداء به پدر عرض کرد
یا بنى لذا در روایاتى دیگـر  ، آرى اى فرزندم فقال نعم: فرمود  حضرت امیر
اى : مى فرماید به دختر گرامى خود حضرت فاطمه زهرا  رسول خدا 

 هر دیده اى روز قیامت گریان است جز دیده اى که بر مصـیبت حسـین   !فاطمه
گریه کند که آن دیده خندان و مسرور اسـت و بـه نعمتهـاى بهشـتى او را      

  )1005(. بشارت باد
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  عامل استجابت دعا -840
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

در حال نیایش خداوند متعال را سـوگند بـه     حضرت امام زین العابدین
بـار اسـم    55و افعال و اوصاف او مى داد بـاین شـکل کـه      حضرت على
  . را در فرازهاى دعاى خود جاى مى دهند  حضرت امیر

و ، و سلم علـى و سـالمته  ، على و رفاقتهو رفق ، الهى بصدق على و صداقته
و قوة على و خالفته و حلم علـى و صـالبته و کـرم علـى و     ، علم على و امامته

و عز على و شجاعته و صبر على و طاعته و حکم على و عدالته و زهـد  ، کرامته
على و عبادته و عصمۀ على و طهارته و قرب علـى و سـیادته و هـدى علـى و     

  ... الیتههدایتۀ و حب على و و
  ان تجعلنى فى الدین و الدنیا و الخرد عزیزا، و ذات على و صفاته

ین و مـؤمن مهیبا فى اعین الخالئـق و ان تقضـى حـوائجى و حـوائج جمیـع ال     
ات و اعصمنى و کل هلکۀ و نجنى من کل بلیۀ و آفـۀ و عاهـۀ و اهانـۀ و    مؤمنال

  . )1006() الى آخر( کربۀ و ضیق و ذلۀ و علۀ و قلۀ

  نحوه تربیت فرزندان -841
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که داراى پسرى بود نزد آن حضرت آمد و   روزى یکى از اصحاب على
راهنمائى جهـت تربیـت   ، از فرزندش نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار

  . پسرش از حضرت بگیرد
او را نـزن و تنبیـه بـدنى     ؛لال تضربه و اهجره و ال تطـ : حضرت به او فرمود

اما مواظب باش این قهر  ؛با او قهر کنى) او شایسته است تأدیببلکه براى ( ؛نکن
  )1007(به درازا نکشد 
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  راه مبارزه با شیطان -842
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اى : به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کـرد؛ فرمـود    روزى على
شیطان باکید و مکر لطیفش بسوى تو مى آید و تو را به طاعتى امـر مـى    !لکمی

کند که مى داند با آن الفت و انس دارى و آن را فرو نمى گذارى پس تو گمـان  
در حالیکه بدون تردید او شـیطان رانـده   ، مى برى که او فرشته اى بخشنده است

  . شده است
تـو را بـه اتخـاذ تصـمیماتى     ، سپس وقتى به او انس گرفتى و اطمینان یافتى
  . هالك کننده که نجات در آن نیست وا مى دارد

اعوذ باهللا القوى مـن  : وقتى که شیطان در سینه ات وسوسه کرد بگو !اى کمیل
الشیطان الغوى و اعوذ بمحد الرضى من شرما قدر و قضى و اعوذ باهللا الناس من 

  آله و سلم و سلمشر الجنۀ و الناس اجمعین و صلى اهللا على محمد و 
، این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلـیس و شـیاطین همـراه او   

  )1008(. کفایت کرد، اگر چه تماما مثل او ابلیس باشند

    شیعه واقعى على -843
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

درباره معنى و تفسیر آیـه    از امام صادق: جابر بن یزید جعفى مى گوید
سوال کردم آن حضرت فرمود چون خداوند  )1009(شریفه و ان من شیعته البراهیم 

را خلق کرد پرده از برابر چشـمان او برداشـت و ابـراهیم پیرامـون       ابراهیم
 ؟این چه نورى است! پروردگارا: عرش را نظر کرد و نورهاى را دید عرض کرد

 سـئوال   است آنگاه ابـراهیم  محمد ، نور حبیب من این: خطاب رسید
 ایـن نـور علـى   : کرد خدایا نور دیگرى در کنار آن نـور بـود؟ خداونـد فرمـود    
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و فرزندانش  یارى کننده دین من است و این سه نور دیگر نور فاطمه  
از  آن نه نور دیگر انـوار فرزنـدان علـى و فاطمـه      و حسن و حسین 
و اسامى تمام چهارده نور پاك را خداوند یک به یک . هستند  صلب حسین

  . بیان فرمود  براى حضرت ابراهیم
نورهاى بى شمارى در اطـراف ایـن انـوار    : عرض کرد  حضرت ابراهیم

، این نورها !اى ابراهیم، خطاب رسید، کنم که تعداد آنها معلوم نیستمشاهده مى 
  شـیعیان علـى  ! کـرد خداونـدا   سئوالابراهیم  ؛است  انوار شیعیان على

  چگونه شناخته مى شوند؟
در شبانه روز پنجـاه و یـک رکعـت نمـاز       شیعیان على: خداوند فرمود

خوانند بسم اهللا الرحمن الرحیم را بلند مى گویند و انگشتر  واجب و مستحب مى
خود را در دست راست مى کنند و در نمازهاى خود پیش از رکوع قنـوت مـى   

  . خوانند
 از خداوند تقاضا کرد که او را نیز از شیعیان علـى   آنگاه حضرت ابراهیم

  )1010(قرار دهد که خداوند در این آیه مى فرماید و ان من شیعته البراهیم  

  پناه بر خدا -844
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  :این است  ین علىمؤمنیکى از دعاهاى امیرال: اسحاق بن فضل مى گوید

یـا بـا دشـمنت    ، پناه مى برم به تو از اینکه دوستت را دشمن بدارم! خداوندا
بر هر ! خداوندا، یا کسى را که از تو خشم به دل دارد خشنود سازم، دوستى کنم

لعنت کنى لعنـت مـا    و بر هر کس، کس که تو درود فرستى درود ما نیز بر او باد
هر کس که مـرگ او موجـب شـادى مـا و شـادى تمـام       ! خداوندا. نیز بر او باد

و بجاى او کسى را به ما ارزانـى دار  ، زمسلمانان است ما را از شر او آسوده سا
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تا آنجا که نشانه اجابت را طورى بر ما نمایان سازى ، که براى ما بهتر از او باشد
  )1011(که ما در دین و دنیاى خود بدان آشنا باشیم اى مهربان تر از هر مهربانى 

    با على  حضرت خضر -845
الْرَّح مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیم  

بـه دور    ین علىمؤمنروزى در حالى که امیرال: محمد بن حنفیه مى گوید
خانه کعبه طواف مى کرد به مردى برخورد که چنگ به پرده کعبه زده بود و مـى  

و اى آنکـه  ، اى آنکـه هـیچ صـوتى تـو را از صـوت دیگـر بـاز نـدارد         :گفت
از  سئوالو اى آنکه اصرار نیازمندان در ، ازندتو را به اشتباه نیند، حاجتمندان تو
یـا مـن ال   ( خدایا عفو و شیرینى رحمت خود را به من بچشان، تو ملولت نسازد

، یا من الیبرمـه الحـاح الملحـین   ، یا من ال یغلطه السائلون، یشغله سمع عن سمع
  ؟توستاین دعاى : به او فرمود  على) و حالوة رحمتک، اذقنى برد عفوك
در پایان هر : سپس فرمود، آرى: حضرت فرمود ؟مگر شنیدى: او عرض کرد

ى این دعا را در پایـان نمـازش   مؤمنبخدا سوگند هیچ ، نمازى این دعا را بخوان
هر چند به شمار ستارگان آسمان . نخواند جز اینکه خداوند گناهان او را بیامرزد
  . ذره هاى خاك زمین باشدو قطرات باران و به تعداد ریگ و ریگزارها و 

و خداونـد وسـعت   ، علم آن نزد من اسـت : به او فرمود  آنگاه امام على
بـه   :گفـت   بود به على  آن مرد که حضرت خضر. دهنده و کریم است

ان و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشى داناى مؤمنخدا سوگند راست گفتى اى امیر
  )1012( دیگرى هست

  کریم دهر ؛امیر نفس -846
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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روایـت    و از پدرش امام باقر  عبداهللا بن میمون مکى از امام صادق
آوردنـد حضـرت     ین علىمؤمنروزى حلوائى را بر امیرال: مى کند که فرمود

ایا آن : رض شدخدمت حضرت ع، را میل نفرمود از خوردن آن امتناع کرد و آن
  را حرام مى دانید؟
. اما مى ترسم دلم خواستار آن شود و بـه دنبـالش بـروم   ، نه: حضرت فرمود

شما بهره هاى پاکیزه خـود را  : شریفه را تالوت نمود )1013(آنگاه حضرت این آیه 
  )1014(در زندگانى دنیاى خود بردید و از تمامى آنها بهره ور گشتید 

  !چرا دعاى ما مستجاب نمى شود؟ -847
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در روز جمعه اى خطبـه بلیغـى ایـراد      ین علىمؤمنروزى حضرت امیرال

  :فرمود و در پایان آن خطبه فرمود
و موتمن ، خل مؤمنو ، عالم زل و عابد مل ؛ایها الناس سبع مصائب نعوذ باهللا

هفت مصیبت است که مـا از   !اى مردم ؛غنى اقل و عزیز ذل و تحقر اعتلغل و 
ملول و خسـته  ) از عبادت( عابدى که، عالمى که بلغزد :آنها به خدا پناه مى بریم

، توانگرى که بـه فقـر در افتـد   ، امینى که خیانت کند، ى که فقیر شودمؤمن، گردد
  . بینوایى که بیمار شود، عزیزى که خوار گردد

ى سـئوال  :ین وقت مردى برخاست و پـس از تمجیـد آن حضـرت گفـت    در ا
مرا بخوانیـد   ؛ادعونى استجب لکم: درباره گفتار خداى تعالى دارم که مى فرماید

پس چگونه است که ما دعا مى کنیم ولى اجابـت  . )1015(تا دعایتان را اجابت کنم 
  نمى شود؟
  :کرد) بى وفایى( مورد خیانتدلهاى شما در هشت : فرمود  امام على
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اینکه خدا را شناختید ولى حقش را آن گونه که بر شـما واجـب بـود ادا     -1
  . نکردید و از این رو آن معرفت به کار شما نیامد

ایمان آوردید؛ آنگاه بـا سـنت و روش او مخالفـت     به پیامبر خدا  -2
  . پس ثمره ایمان شما چه شد؟. کردید و شریعت او را از بین بردید

. کتاب خدا را که بر مشا فرود آمده خواندید ولـى بـه آن عمـل نکردیـد     -3
  . ولى با آن به مخالفت برخاستید، به گوش و دل مى پذیریم: گفتید
ما راغب بهشتیم ولى در تمام حاالت کارهایى انجام مى دهید کـه  : گفتید -4

بـت و شـوق شـما نسـبت بـه بهشـت       پـس رغ . شما را از بهشت دور مى سازد
  ؟کجاست

ولـى در همـه حـاالت بـه واسـطه      ، ما از آتش دوزخ مى ترسـیم : گفتید -5
  ؟پس ترس شما کجا رفت. گناهان و معاصى خود به سوى دوزخ مى روید

  . ولى سپاسگزارى نکردید، نعمت خداى خود را خوردید -6
ان الشیطان لکـم  : دخداوند شما را به دشمنى با شیطان دستور داد و فرمو -7

 )1016(عدو فاتخذوه عدوا؛ شیطان دشمن شما است شما نیـز او را دشـمن گیریـد    
  . ولى به زبان با او دشمنى کردید و در عمل به دوستى با او برخاستید

پشـت   عیبهاى مردم را برابر دیدگانتان قرار دادید و عیبهاى خود را پس -8
در نتیجه کسى را مالمت مى کنید که خود به و ) و آن را نادیده گرفتید( انداختید

  . مالمت سزاوارتر از اویید
پس با این وضع چه ادعایى از شما مسـتجاب گـردد در صـورتى کـه شـما      
درهاى دعا و راههاى آن را بسته اید؟ پس از خدا بترسید و کارهایتان را اصالح 

  )1017(. ستجاب کندکنید و امر به معروف و نهى از منکر کنید تا خدا دعایتان را م
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  جواز عبور از صراط -848
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
روز قیامـت کـه پـل    : روایت کرده کـه فرمـود   در امالى از پیغمبر اکرم 

هیچ کسى از صراط عبور نمـى کنـد مگـر    ، صراط را روى جهنم نصب مى کنند
را با خود داشته باشد و از ابى سـعید    علىین مؤمناینکه جواز والیت امیرال

روز قیامـت پروردگـار   : فرمـود  رسول اکرم  :خدرى روایت کرده که گفت
امر مى کند به دو فرشته که بر صراط بایستند و نگذارند کسى از آن عبور داشته 

ابـى  ، ت در آتـش افکنیـد  و هر کسى که جواز نداشته باشد او را به صور، باشند
فـدایت شـوم معنـاى بـرات      :عرض کردم به رسول خدا : سعید مى گوید

نامه اى است کـه در آن نوشـته   : حضرت فرمود ؟چیست  ین علىمؤمنامیرال
  :شده است

 ین على بن ابیطالب وصى رسـول اهللا مؤمنال اله االاهللا محمد رسول اهللا و امیرال
  )1018(و حجۀ اهللا على خلقه واقبل بعضهم على بعض یتسائلون 

  دوست با شیعه فرق دارد -849
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یا بن رسول : رسیدند و عرض کردند  روزى جمعى به حضور امام حسن
: حضرت به آنهـا فرمـود   ؛هستیم  ین علىمؤمناهللا ما از شیعیان پدرت امیرال

زیرا شیعیان پدرم کسانى هستند که . شما از دوستان پدرم هستید نه از شیعیان او
والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصـحاب  : خداوند درباره آنها مى فرماید

  الجنۀ هم فیها خالدون
شیعیان پدرم کسانى هستند که به خدا ایمان آورده و به صفات پـدرم متصـف   

نازل شده تصدیق مى کننـد و از   تند و تمام آنچه را که بر پیغمبر اکرم هس
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بعد از پیامبر   ین علىمؤمنهر گوه معصیت دور مى باشند و معتقدند که امیرال
ترجیح  خلیفه بالفصل بوده و کسى با او برابر نیست و بر تمام مردم اسالم 

دارد همانطورى که آسمان بر زمین برترى دارد و هرگز از کشتن و کشـته شـدن   
در راه خدا نمى ترسند و براى آنها فرقى نمى کند که مرگ به استقبال آنها بـرود  

همـواره بـرادران دینـى      شیعیان علـى . یا اینکه آنها به استقبال مرگ بروند
اگر چه خـود در سـختى باشـند و هرگـز گـرد       .خود را مقدم بر خود مى دارند

را مقتداى خـود مـى     منهیات نمى گردند و ترك واجبات نکرده اند و على
  )1019(. بیان فرموده اند را پیغمبر اکرم   دانند و این صفات شیعیان على

  دعا به هنگام وضو گرفتن -850
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

با محمد بن حنفیه نشسته بود حضرت به فرزنـدش    روزى حضرت على
فرمود تا براى ظرف آبى آماده کند تا براى نماز وضو بسازد محمـد آب آورد و  

  . شروع به ساختن وضو کردند  على
هر عضوى را کـه  ، دینى در موقع وضو گرفتن و انجام دادن وظیفه  على

مى شست به پیشگاه خدا دعایى مى کند و سعادت آن عضو را در عرصه قیامت 
  . از خداوند متعال درخواست مى نماید

کرد اللهم بیض  عرض، وقتى صورت را مى شست ؛ثم غسل و وجهه فقال... 
وجهى یوم تسود فیه الوجود و ال تسود وجهى یوم تبـیض فیـه الوجـوه بارالهـا     
رویم را سفید گردان در روزى که صورتهایى در آن سیاه مـى شـود و رویـم را    
سیاه مگردان در روزى که صورتهایى در آن سفید مى گردد؛ سپس دست راست 

ـ  : خود را مى شست و عرض مى کرد ابى بیمینـى و الخلـد فـى    اللهم اعطنـى کت
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الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیرا؛ بارالها نامه اعمالم را به دست راستم بده 
  )1020(... و

اى محمد هر کس وضو بسازد همانند وضویى کـه مـن   : در پایان امام فرمود
ساختم و بگوید آنچه راه من گفتم خداونـد تبـارك و تعـالى از هـر قطـره آب      

او مى آفریند که مشغول تقدیس و تسـبیح و تکبیـر بـراى    وضویش ملکى براى 
خداوند هستند و خداوند ثواب این اذکار را تا روز قیامت براى او ثبت و ضـبط  

  . خواهد کرد

  یعسوب االیمان -851
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ـ     حضرت باقرالعلوم با پدر بزرگوارش امام سجاد ار در نجـف اشـرف کن
پـدرم کنـار قبـر    : فرمـود   حضرت امام بـاقر ، آمدند  ینمؤمنقبر امیرال

ایستاد و گریست و ضـمن سـالم هـاى متعـدد ایـن سـالم را بـه حضـور جـد          
  . بزرگوارش تقدیم داشت

  و سیف ذى الجال، و میزان االعمال، السالم على یعسوب االیمان
را به سـه صـفت توصـیف نمـوده       بارت علىدر این ع  امام سجاد

. شمشیر خداونـد ذوالجـالل   :سوم. میزان اعمال :یعسوب االیمان دوم، اول :است
)1021(  

  مرا موعظه کنید -852
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را گرفت و عـرض    در یک نیم روز گرم شخصى دامن على بن ابیطالب
تو با مـا مجـالس فراوانـى را    : حضرت فرمود. مرا موعظه کنید  علىکرد یا 
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گذرانده اى و سخنرانى هاى زیادى از ما شـنیدى االن در ایـن ظهـر گـرم چـه      
  . حاجت که موعظه اى از من بشنوى

  . مگر اینکه سخنى بفرمایید، دامن شما را رها نمى کنم: عرض کرد
مع من احببت تو با محبوبت محشور مـى   انت: حضرت این جمله را فرمودند

  )1022(... شوى آنگاه او دامن حضرت را رها کرد

  خود را سبک نکن -853
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

: مرقوم فرمـود   در نامه اى به پسرش امام حسن  ین علىمؤمنامیرال
  عده اى گفتنشپسرم داستانهایى که خنده دار است و 

  ... و ایاك ان تذکر من الکالم قذرا او تکون مضحکا، را مى خنداند نقل نکن
نه تنها کـارى نکـن   ( انسان مقامى بس عظیم دارد؛، خود را سبک نکن ؛پسرم

بلکه در یک جمعى که نشسته اى سنگین باش تا تـو را وسـیله   ، که کسى بخندد
  )1023() خنده دیگران قرار ندهند

  الجنۀ و النار قسیم -854
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را  چرا رسول خدا : آمد و عرض کرد  شخصى خدمت امام صادق
یک فرزنـدى   براى اینکه رسول خدا : اباالقاسم مى گویند؟ حضرت فرمود
 بـود از ایـن جهـت بـه رسـول خـدا        داشتند بنام قاسم و چون پدر قاسم

این معنا را من مى دانم کمى روشن تر بیان کنید : عرض کرد، اباالقاسم مى گفتند
چـون علـى بـن    : را اباالقاسم مى گویند؟ حضـرت فرمـود   که چرا پیامبر 

یعنى قسمت کننـده بهشـت و   ، سم استقا، قسیم الجنۀ و النار است  ابیطالب
به اذن خدا جهنمى ها را به جهـنم    ین علىمؤمندر قیامت امیرال. جهنم است
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و چـون  ، قاسـم اسـت    پـس علـى  . و بهشتى ها را به بهشت فرا مى خواند
خداوند متعال على بـن ابیطالـب را در همـان دوران کـودکى بـه دامـان پیـامبر        

 معلم علـى بـن ابیطالـب    منقل کرد و از همان طفولیت رسول خدا  
علـوم فراوانـى را    بود و از رسـول خـدا    بود و شاگرد پیامبر  

ى بـر او دارد پـس   آموخت و هر شاگردى فرزند استاد است و استاد حـق پـدر  
است بـه   که قاسم جنۀ و نار است و چون شاگرد پیامبر ، على بن ابیطالب

را  به منزله پدر او است پـس پیـامبر    منزله فرزند او است و پیامبر 
  )1024(. اباالقاسم نامند این معنا و تفسیر براى اباالقاسم جزء اسرار این کنیه است

  جواب کامل تر -855
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
و بهترین عمل ها کدام ، و بهترى ماه ها، بهترین روزها: از ابن عباس پرسیدند

و ، مـاه رمضـان اسـت   ، بهترین مـاه هـا  ، بهترین روزها جمعه است :گفت ؟است
ایــن ســخن را بــراى . بهتــرین اعمــال نمازهــاى پنجگانــه در اول وقــت اســت

اگر از تمام علماى مشرق تـا مغـرب   : فرمود، نقل کردند  ین علىمؤمنامیرال
بهتـرین   :اما من مـى گـویم  . غیر از این جواب ندهند، را بپرسند سئوالعالم این 

خداوند شود و بهترین ماه ها ماهى اسـت کـه در    عملها آن است که قبول درگاه
. و بهترین روزها روزى است که با ایمان به سوى خدا روى، آن از گناه توبه کنى

)1025(  
  امام کامل -856

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 دربـاره علـى  : گفتنـد ) رئیس یکى از چهـار مـذهب اهـل سـنت    ( به شافعى
  )1026( ؟چه مى گویى 
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چه گویم در حق کسى که سه صفت در وجودش بـا سـه صـفت    : جواب داد
  . دیگر جمع شده بود که در هیچ آدمى زاد جمع نشود

  )1027(. علم و عمل، شجاعت و عقل ؛فقر و سخاوت

  نشانه هاى قوم جاهل -857
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

عالم زبان دارى که  :ن به چهار کس استقوام دی: در جمعى فرمود  على
ثروتمندى که مازاد ثروت خود را به هم خویشـان خـود   ، به علم خود عمل کند

و جـاهلى کـه از تحصـیل علـم     ، فقیرى که آخرت را به دنیا نفروشد، پخش کند
علم خود را نشر ندهد و تـوانگر بخـل بـورزد و    ، پس هر گاه عالم، تکبر نورزد

دنیا بـه عقـب   ، و جاهل از آموختن علم تکبر کند، یا بفروشدفقیر آخرت را به دن
  )و جاهلیت را از سر گیرد( بر مى گردد

در آن روز به تعداد مسجدهاى زیاد و اجتماعات مردمى که دلهایشان از هـم  
  . جداست فریب نخورید

  در آن زمان چگونه باید زندگى کرد؟  یا على: عرض کردند
و در باطن مخالفت نمایید کـه  ، اهر با مردم آمیزش کنیددر ظ: حضرت فرمود

و هر کس را که دوست داشته باشد با او محشـور مـى   ، قرین انسان عمل اوست
  )1028(. و در عین حال منتظر فرج هم باشید، شود

  جمالت پایانى تورات -858
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر  در خاتمه ى: فرمود  على
  :بامداد آن را مطالعه کنم
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، سلطان بى عدالت با فرعون یکسان است، عالم بى عمل با شیطان برابر است
ثروتى که ، فقیر طمعکارى که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است

احتیـاج از   وزنى که بدون ضـرورت و ، از آن سودى نبرند با آجر مساوى است
  )1029(. خانه بیرون رود باکنیز هم ردیف است

  نه کلمه کامل -859
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کـه ایـن کلمـات در    ، نه کلمه را بالبداهـه فرمـود    على: شعبى مى گوید
که همه ى مردمان از رسیدن به یـک کلمـه آنهـا عـاجز و     ، بالغت آنچنان است

  :ناتوانند
و سـه  ، سه تاى آن در حکمت، این سخنان سه تا در مناجات خداوندى است

  . تاى دیگر در آداب است
این سربلندى مـرا بـس کـه بنـده ى     ! عرض مى نماید؛ خداوند :اما مناجات
تـو  ! خداونـدا . و این افتخار مرا بس که چـون تـو خـدایى دارم   ، درگاه تو باشم

  . ن کن که تو دوستم دارىمرا هم چنا، که من دوستت دارم، آنچنانى
هر که قـدر  ، ارزش هر کس به مقدار معرفت و دانش او است :اما در حکمت

  . خود را شناخت هالك نشد و آدمى زیر زبان خود نهفته است
 بـه هـر کـس   ، هر که را با احسان بنوازى امیر وى خواهى بـود  :اما در آداب

نیازى گزیـدى بـا    و از هر که بى، دست حاجت دراز کردى اسیرش خواهى شد
  )1030(. وى برابر و هم تراز خواهى بود

    افتخارات على -860
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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نصـیب مـن شـده     ده افتخار از پیغمبر اسـالم  : فرمود  روزى على
  . بیشتر دوست دارم است که هرکدام را از آنچه خورشید بر آن مى تابد

و ، تو در دنیا و آخرت بـرادر منـى   !اى على: به من فرمود پیامبر خدا 
و تو در مال و ، و تو وزیر وصى من هستى، در محشر از همه به من نزدیک ترى

و در دنیا و آخرت پرچم من به دست تو است دوست ، جانشین من هستى، عیال
  )1031(. و دشمنت دشمن من و دشمن خدا استتو دوست من است 

    ین علىمؤمنفضیلت هاى امیرال -861
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

شنیدم که مى  روزى از پیغمبر اسالم : جابربن عبداهللا انصارى مى گوید
اگر یکـى از آنهـا در سـایر مـردم     فضایلى است که   در وجود على: فرمود

هر که : فرمود  درباره ى على آنگاه پیامبر اسالم ، باشد کفایتشان کند
على نسبت به من مثل هـا هـارون    ؛من فرمانرواى اویم على فرمانرواى او است

 ؛اسـت به جاى خود مـن   ؛على از من است و من از على ؛است نسبت به موسى
جنگ بـا علـى جنـگ بـا      ؛اطاعتش اطاعت من و نافرمانیش نافرمانى من است

خداست و صلح با او صلح با خدا؛ دوست علـى دوسـت خداسـت و دشـمن او     
هرکه از على جدا شود از من جدا شده و هر کـه از مـن جـدا    ... دشمن خداست

 دوست على ایمان است و دشـمنى او کفـر؛ حـزب    ؛شود از خدا جدا شده است
  )1032(... على حزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان

  ... عذاب بر آنها وارد مى شود زمانى که -862
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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هـر گـاه   : نقل کرده است که فرمـود  از پیغمبر   على بن ابى طالب
چـه  : پرسـیدند . اب بـر آنهـا نـازل شـود    امت من به پانزده گناه آلوده شوند عذ

  :گناهانى فرمود
به پدر و مادر جفا کنند و رفیق خوش رفتارى نمایند؛ در مساجد سر و صـدا  

  ... )1033(. کنیزان خواننده تهیه کنند؛ ساز بزنند، کنند؛ لباس ابریشم بپوشند

  وسایل زیادى رزق -863
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آیا مى خواهید اسباب زیادى رزق را بیـان  : به یاران خود فرمودروزى على 
جمع بین دو : آنگاه امام فرمود !ینمؤمنآرى یا امیرال: اصحاب عرض کردند ؟کنم
روزى را زیـاد مـى کنـد؛ همچنـین تعیقیـب      ) ظهر و عصر، مغرب و عشاء( نماز

طلـب  ، جارو کردن جلـوى خانـه  ، صله رحم، خواندن بعد از نماز صبح و عصر
مـى   مـؤذن هر چه را کـه  ( جواب دادن اذان گو، حقگویى، امانت دارى، آمرزش
  )بگویید و ممکن است مراد نماز اول وقت باشد: گوید

سـکوت در بیـت الخـالء پرهیـز از قسـم      ، شکر صاحب نعمت، حرص نزدن
 خوردن ریزه هاى غذا کـه از سـفره مـى ریـزد    ، دست شستن قبل از غذا، دروغ

  )1034( ...)خورده نانها(

  دارد  فضیلت هایى که اختصاص به على -864
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

: فرمودنـد   ان على بـن ابیطالـب  مؤمنمکحول روایت کرده است که امیرال
 جملگى مى دانند که در میانشان مردى نیست کـه  بزرگان از یاران پیامبر 
و ، جز آنکه من در آن بـا او شـریکم و بـر او برتـرى دارم    ، فضیلتى داشته باشد

  . براى من هفتاد نیک نامى است که هیچ یک از آنان در آن شریک من نیستند
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  . مرا از آنها آگاه فرمایید  انمؤمناى امیر :عرض کردم
خـدا شـرك   اولین فضیلت من است که به یک چشم به هـم زدن بـه   : فرمود

  . نورزیده و پرستش الت و عزى را نکرده ام
  . آنکه من هرگز شراب نیاشامیدم :دوم
مرا در کودکى از پدرم گرفت و من همسـفره و   آنکه رسول خدا  :سوم

  . هم کاسه و هم دم و هم زبان او بودم
جـدا شـدم و    آنکه من آخرین نفر از مردم هستم که از پیـامبر   :چهارم

  . من او را در آرامگاهش نهادم
هزار بـاب  ، به من هزار باب از علم آموخت که از هر باب رسول خدا 

گشوده مى شود و آن را به هیچ کس جز من نیاموخت برادرم جعفر در بهشت با 
ه کـه از در و یـاقوت و زبـر    فرشتگان پرواز مى کند و بـه دو بـال تـزیین شـد    

  . جداست
  . عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است

آنکه من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبـارزه مـن نیامـد    
مــن بــا رســول خــدا ، جــز آنکــه زمــین را از خــونش آبیــارى کــردم و آنکــه

ــرچ     ــودم و پ ــراه ب ــا هم ــا و جنگه ــحنه ه ــه ص ــدا در هم ــول خ م رس
در دست من بود من عمروبن عبدود را که با هزار نفر برابـرى مـى کـرد     
  ... کشتم

آنکه خداى متعال دوبار آفتاب را براى من برگردانـد و جـز    :شصت و ششم
  . آن را برنگردانده است من براى هیچ کس از امت محمد 
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، که در حیـات و مـرگ او  ، فرمان داد آنکه رسول خدا  :شصت و هفتم
ین خوانده شوم و این عنوان را بـه هـیچ کـس جـز مـن      مؤمنمرا به عنوان امیرال

  )1035(... اطالق نفرمود

  کالمى سودبخش و کوتاه -865
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :فرمود  امام حسنبه فرزندش   حضرت على
  :چهار چیز و چهار چیز را از من به خاطر خود بسپار و نگه دار

  ؟آنها چیست: عرض کرد
شدیدترین ، بزرگترین فقر حماقت. عقل است، باالترین ثروت: حضرت فرمود

  . اخالقى است خوش، وحشت خود پسندى و بهترین حسب ها و نسب ها
  ؟چهارتاى دیگر چیست !پدر جان: دعرض کر  امام حسن

زیـان  ، از رفاقت با آدم احمق پرهیز کن که چون سود رساند: حضرت فرمود
از دوستى دروغگو هم بر حذر باش کـه دور را نزدیـک و نزدیـک را    ، وارد کند
حاجت تو ، از رفاقت با بخیل نى دورى کن که در سخت ترین مواقع، دور نماید
  . )1036(ا بى دین اجتناب کن که ترا در اثر نفاق بفروشد و از دوستى ب، را رها کند

  سئوالرستگارى و درستکارى در چند  -866
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پرسشهایى دربـاره    ینمؤمنامیرال: حافظ ابونعیم در کتاب حلیه مى گوید
حضرت بدینگونـه جـواب   کرد که   دوستى و رفاقت از فرزندش امام حسن

  :داد
بـدى را بـا     امـام حسـن   ؟استقامت و راستى چیست: فرمود  على

  . خوبى از بین بردن
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و تحمل خونبهایى کـه بـه گـردن    ، خوشرفتارى با قوم و قبیله ؟شرف چیست
  کسى افتاده

  پاکدامنى و اصالح مال ؟جوانمردى چیست
و بخـل از  ، گیـرى در چیزهـاى بـى ارزش   خرده  ؟باریک بینى بیجا چیست

  . مالهاى بى مقدار
  . خود را دریافتن همسر را فراموش کردن ؟پستى و لئیمى چیست

  بخل چیست تصور این که آنچه دارد شرف است و آنچه انفاق کرده تلف
  بخشش در تنگدستى و در حال رفاه ؟کرم چیست

  . برابرى در سختى و گشاده دستى ؟برادرى چیست
  . فرد بردن خشم و خویشتن دارى ؟یستحلم چ

  . حرص و آزمندى در هر چیز ؟فقر چیست
  . دالورى در جنگ و عزت مردم را به چنگ آوردن ؟نیرومندى چیست

  . بى تابى در موقع بال ؟ذلت چیست
  . بیهوده گویى ؟تکلف چیست
  . )1037(... ترك مسجد و اطاعت مردم مفسد ؟غفلت چیست

  عالمت شیطان -867
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرموده عالمت شیعه من دو چیـز اسـت کـه بـه آنهـا        ین علىمؤمنامیرال
. مراقبت از وقت نماز و در میان نهادن مال با برادران ایمانى خود: آزمایش شود

  )1038(! باز هم از او بگریز! اگر این دو صفت در کسى نبود از او بگریز

  مچون زنبور عسل باشیده -868
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در میان مردم همانند زنبور : به جمعى از شیعیان خود فرمود  روزى على
که هیچ پرنده اى نیسـت جـز اینکـه زنبـور     ، عسل در میان سایر پرندگان باشید

ون او نهفتـه اسـت   عسل را ناتوان مى شمرد و اگر بدانند که چه برکتـى در انـدر  
  . هرگز چنین رفتارى درباره اش نمى کردند
و ) صرفا رفتارى صـورى و ظـاهرى  ( با زبان و پیکرتان با مردم آمیزش کنید
براى هر فردى همانى است که به دسـت  ، با دل و عمل خود از آنان کناره گیرید

  )1039(. آورده و روز قیامت با کسى محشور شود که دوستش مى داشته است
شیعیان من مانند زنبور عسل اند کـه  : فرمود  لذا در روایت است که على

  ، جز پاك نمى خورند و بجز خوبى پس نمى دهند
را ناچیز مى شـمارند امـا از بـاطن او    ) زنبور عسل( سایر حشرات آن حیوان

را   ینمـؤمن لامیرا لذا به همـین جهـت رسـول خـدا      )1040(خبر ندارند 
  . ین نامید و یعسوب به معناى ملکه کندوى عسل استمؤمنیعسوب 

  است  افضل مردم على -869
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ؟حره تو دختر حلیمه هستى: حجاج بن یوسف ثقفى از حره پرسید
حـره   :مى یابم حجاج گفت مؤمنفراست و زیرکى را از غیر : حره پاسخ داد

را افضل و برتر از ابوبکر و عمر و عثمـان    از قول تو نقل مى کنند که على
  ؟مى دانى آیا از خدا چنین مطلبى به تو رسیده است

را تنها بر اینها افضل مى دانم   آن کس که گفته است من على :حره گفت
  . دروغ گفته است

  ؟از چه کسانى افضل است  ینها علىغیر از ا :حجاج
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از آدم صفى هللا و نـوح نبـى اهللا و لـوط و ابـراهیم خلیـل اهللا و داود و       :حره
  . موسى و عیسى ، سلیمان

نفر از  7و بر  او را بر اصحاب پیامبر اکرم . اى واى بر تو :حجاج گفت
اگر دلیل و برهانى بـر صـدق گفتـارت    ، ولوالعزم برتر مى دانىانبیاء و پیامبران ا

  . نیاوردى گردنت را مى زنم
من او را برتر از این انبیاء نمى دانم بلکه خداوند متعـال در قـرآن    :حره گفت

  . کریم او را بر آنان فضیلت و برترى داده است
فعصـى آدم ربـه   : فرمایـد خداوند در قرآن مـى    اما درباره آدم ابوالبشر

  آدم پروردگارش را نافرمانى کرد پس بى بهره شد لیکن علـى  :یعنى ؛فغوى
سعى و کوشش او در دیـن و آخـرت مـورد     :و کان سعیه مشکورا؛ یعنى: فرمود

افضل است   و لوط  قبول و تحسین پروردگار قرار گرفت و اما بر نوح
خداوند براى کسانى که کافر شدند زنان نوح و لـوط را  : ند مى فرمایدزیرا خداو

مثال مى آورد که آنها با آنکه همسران دو بنده شایسته و نیکوکار ما بودند چون 
خیانت کردند قرابت و همسرى پیامبران بر آنان سودى نرسانید و به آنـان گفتـه   

م عليه شد که با کفار وارد آتش شوید اما جایگاه على ال زیر درخـت سـدرة    الس
اسـت کـه    دختر پیامبر اسـالم   المنتهى است و همسرش فاطمه زهرا 

  . خدا به خشنودى او خشنود است و به غضب او غضبناك
ابـراهیم بـه   ( :زیرا که قرآن مى فرماید :برتر است  اما از حضرت ابراهیم

  )به من نشان بده چگونه مرده را زنده مى کنى! پروردگارا، خداوند عرض کرد
ابراهیم عرض کرد چرا ولى بـراى اطمینـان    ؟که آیا ایمان ندارى: خدا فرمود

که اگـر حجابهـا برداشـته شـود و     : فرمود  امام على. قلبم مى خواهم ببینم
 حقایق مکشوف شود چیزى بـر یقـین مـن افـزوده نخواهـد شـد و جـز علـى        
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زیرا . برتر است  اما بر موسى. تاکنون کسى چنین مطلب را نگفته است 
موسى با خوف و ترس از مملکـت فرعـون خـارج شـد در     ( بر طبق گفته قران

  امـا علـى  ) حالیکه پشت سرش مى نگریست و مراقب بود تا دستگیر نشود
خوابید و ترس و خـوفى بـه دل    در بستر پیامبر   برتر است امام على

راه نداد تا اینکه خداوند این آیه شریفه را نازل کرد؛ از مردم کسى است که جان 
بنا به ، برتر است  خود را براى خشنودى خدا نثار مى کند از حضرت داوود

بین مردم بـه  ، خود در زمین قرار دادیمداوود ما تو را جانشین ، گفته قرآن کریم
حق حکم و قضاوت کن و از هواى نفس پیروى منما که از راه خـدا دور شـدى   

که از آسمانها و کهکشانها و از باال و پایین هـر چـه مـى    : فرمود  امام على
در  خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا در جمع خـود نیابیـد و پیـامبر    

بر همه شما افضل و داناتر و در امر قضاوت   که على: روز فتح خیبر فرمود
  . برتر است

کـه سـلیمان نبـى    : بر حضرت سلیمان نیز افضل است چون قرآن مى فرماید
عرض مى کند خدایا چنان پادشاهى به من عطا فرما کـه بـه کسـى بعـد از مـن      

اى دنیا تو را سه طالقـه کـردم   : فرمود  کن علىچنین سلطنتى داده نشود لی
. نیـز برتـرى دارد    و بر حضرت عیسـى ... که دیگر رجوعى براى من نباشد

آیا تو به مردم گفته اى که مرا و مادرم . که یا عیسى بن مریم: خداوند مى فرماید
کـه سـبحان   : عرض کرد  مگر خداى جهان را؟ عیسى، را به خدایى نپذیرند

اگر چنـین گفتـه   ، مرا نشاید مطلبى را که شایسته و سزاوار من نیست بگویم ؛اهللا
زیرا تو از ضمیرم آگاهى و من از آنچه که در ضـمیر  ، باشم به تحقیق دانسته اى

من نگفته ام چیزى را مگر آنچـه را  ، تو است آگاه نیستم که تویى داناى بر اسرار
مردمـى را کـه بـه الوهیـت وى و     ، با این بیـان   عیسى ؟ىکه تو امر فرمود
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مادرش معتقد بودند را به قیامت محول کرد و از محاکمه و مجازات غالین چشم 
درباره خـود مطلـع شـد    ) سبائیه( وقتى از ادعاى نصیریه  لکن على. پوشید

. نیانداخت بلکه آنان را بـه آتـش سـوزانید    تأخیرمحاکمه و مجازات آنان را به 
بسیار خوب از عهده بر آمدى اگر این چنین جواب قـانع  . احسنت :حجاج گفت

  . کننده اى نمى دادى دستورم را اجرا مى کردم

  زاذان فارسى -870
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و از خـواص    ینمـؤمن زاذان که کنیه او ابوعمره اسـت از اصـحاب امیرال  
چنانکه حضرت در گوش او اسم اعظم خواند و به برکت آن حافظ . ایشان است
که از زاذان پرسیدند قرائت قرآن را از کـه  ، قطب راوندى نقل مى کند. قرآن شد
اسـتاد مـن    :ابوعمره تبسمى کرد دو گفـت . که بدین خوبى مى خوانى ؟آموختى

من صداى دلنشینى داشتم روزى شعر مى خواندم چون ، است  حضرت على
که قرآن نخوانده ام آنگـاه   :گفتم. که چرا قرائت قرآن نمى کنى: حضرت فرمودند
نزدیک بیا آن گاه در گوش من چیزى خواند که هیچ نفهمیـدم و  : حضرت فرمود

 نقل مـى کنـد کـه حضـرت بـاقر     . بعد آب دهان مبارك خود را به دهانم ریخت
 کـه حضـرت علـى   : پس از شنیدن این موضوع تصدیق گفته زاذان فرمـود  
  . در گوش ابوعمره اسم اعظم خوانده بود 

  در منظر دیگران  على -871
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زبان به   على... دوست و دشمن درباره شجاعت عبادت و زهد و علم و
  . ستایش گشوده اند که در اینجا به چند نمونه آن اشاره مى شود
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شنید که  از عمرو او از ابوبکر و او از پیامبر : عثمان بن عفان مى گوید
فرشتگانى آفرید کـه    همانا که خدا از نور صورت على ابن ابیطالب: فرمود

و   د و ثـواب آن را بـراى دوسـتان علـى    خداوند را تسبیح و تقدیس گوین
و معاویه بن ابـى سـفیان وقتـى خبـر      )1041(دوستان فرزندانش ثبت و ضبط کنند 

 :یعنـى  ؛ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابى طالب :را شنید گفت  شهادت على
شـیر  به خدا سوگند اگر شم: فقه و علم از میان رفت و عمر بن خطاب مى گوید

نبود هرگز اسالم پابرجا نمى شد و او بعد از چنین موقعیتى باالترین و   على
  . برترین قاضى و پیشگام در اسالم و صاحب شرف است

اى مردم بر شما باد دوستى و پیروى از على بن ابیطالـب  : و ابوبکر مى گوید
على بعد از من بهتـرین کسـى   : فرمودشنیدم که  پس همانا از رسول خدا 

  . باشد که خورشید بر او تابیده و غروب کرده است
نیرومند و بلند همت   به خدا قسم على: ضرار بن ضمره ضیایى مى گوید

از دنیا و زرق و برق آن در وحشت بود امـا بـا شـب و تـاریکى هـاى آن      ، بود
  ... بود گریه اش زیاد و اندیشه اش طوالنى، مانوس

در بـین    مرا رها کنید در حالیکه علـى  :ابوبکر روزى بر روى منبر گفت
حب : شنیدم که فرمود از رسول خدا : شماست و عمربن خطاب مى گوید

على براة من النار؛ دوستى على مایه رهـایى از آتـش دوزخ اسـت و در جـایى     
آگـاه تـرین     الناس بما انزل اهللا على محمد؛ علىعلى اعلم : دیگر مى گوید

  )1042(نازل کرده است  مردم است به آنچه خدا بر محمد 

  در محراب عبادت  على -872
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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را   علـى  به خدا قسم در یکى از شبها: ضرار بن ضمره ضیایى مى گوید
در محراب عبادتش دیدم که محاسنش را در دست گرفته بود و مانند مار گزیده 

اى دنیا از  :به خود مى پیچید و مانند افراد مصیبت زده گریه مى کرد و مى گفت
هیهـات مـن صـید     ؟آیا متعرض من مى شوى و به من دل بسته اى، من دور شو
یب ده که من ترا سه طالقه کردم که حق رجـوع  برو دیگران را فر، دام تو نیستم

  . گول ترا نمى خورم که عمرت کوتاه وفایده ات اندك است. براى من نیست

  نور واحد -873
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

و ایمـان در  ) تـرازو ( اگر آسمان و زمین در کفه اى: فرمود پیامبر خدا 
از آسمان و زمین سنگین تر خواهـد    ر آن باشد کفه ایمان علىکفه اى دیگ

  )1043(بود 
هـزار   14من و على از نورى واحد آفریده شدیم و : فرمود پیامبر خدا 

سپس آدم آفریده شد آنگـاه پروردگـار نـور مـا را در     ، سال پیش از خلقت آدم
به صلب مى گشت تا اینکه در صلب عبـدالمطلب   صلب او قرار داد و این صلب

  )1044(  از هم جدا شد نبوت در من مستقر شد و خالفت در على

  بر دو قبله نماز خواند -874
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ابـن  ، کـرد  پرسـش   روزى مردى از ابن عباس درباره على بن ابیطالـب 
منظـور قبلـه اول   ( بـر دو قبلـه    على بن ابیطالـب  :او گفتعباس در پاسخ 

بیعت قبل ( نماز خواند و در هر دو بیعت) مسلمین بیت المقدس و کعبه مى باشد
، شرکت جست و هرگز بت نپرستید و قمارى نباخـت ) از هجرت و بیعت رضوان

  . شرکت نیاورداو بر آئین پاك توحید به دنیا آمد به اندازه چشم بهم زدنى هم 
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سوال من از این است که او شمشیر بـر  ، سوال من از اینها نبود :آن مرد گفت
دوش نهاده و با حالت تبختر و تکبر به بصره وارد شد و چهـل هـزار نفـر را در    

و در برخورد با سران و بزرگـان عـرب   ، آنگاه بسوى شام رفت )1045(آنجا کشت 
سپس به سـوى نهـروان رفـت و بـا     ، شتچنان آنان را درهم کوفت تا همه را ک

  . اینکه آنان مسلمان بودند همه آنها را تا آخرین نفر به قتل رساند
اگر علـى را از تـو    :او گفت ؟على نزد تو داناتر است یا من :ابن عباس گفت

  !داناتر مى دانستم از تو پرسش نمى کردم
عزایت مادرت به  :ابن عباس به خشم آمد تا حدى که خشمش شدت و گفت

علم او از جانب رسـول خداسـت و   ، به من علم آموخته است  على، بنشیند
بنـابراین  ، از خداوند از باالى عرش خود آموزش داده اسـت  رسول خدا 
و علـم   از جانب پیامبر   از جانب خدا و علم على علم پیامبر 

  در برابر على و علم تمام یاران محمد ، است  من از جانب على
  )1046(. همچون قطره اى است در برابر هفت دریا

  کالم ناب -875
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دمات شک را فراهم نکنید که به شک افتید و شـک  مق: مى فرمود  على
و ... نکنید که به کفر مى گرایید و به خودتان رخصت ندهید که سست مى شـوید 

خیر خـواه تـرین شـما از بـراى     . از نشانه هاى دانایى آن است که مغرور نشوید
  . خودش کسى است که از همه بیشتر مطیع خدا باشد

و بدانیـد  ، ور مشکل را بر خود آسان گیریدو ام، امور دور را بر خود نزدیک
که بنده هر قدر راه یابى و چاره جوئیش ضعیف و سست باشد از آنچه که خـدا  
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کمتر نستاند و اگر زرنگى و راه یابى و چاره جوئیش قـوى  . برایش مقدر فرمود
  )1047(. و افزون باشد بیش از آنچه خدا مقدرش فرموده بدست نیاورد

  کن خود را مشهور -876
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
روزى از آن حضرت شنیدم : مى گوید  ین علىمؤمنمردى از یاران امیرال

ترك حشمت و بزرگى و خودنمایى نکن و خود را مشهور نساز و : که مى فرمود
و ، و راز خـود را پنهـان دار  ، خود را پنهان کن تا یاد تو نکنند و شناخته نشوى

آنگاه با دست خود به سینه اش اشـاره کـرد و   . کوت اختیار کن تا سالم بمانىس
و : و بعد با دست خود به عموم اشاره کرد و فرمود، نیکان را دوست دارد: فرمود

  )1048(. فاجران را دشمن مى دارد

  پایه هاى دین، راه سعادت -877
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بـودیم حضـرت     ین علـى مـؤمن روزى خـدمت امیرال : ابوعقیل مى گوید
سـوگند بـه آن   ، هر آینه این امت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد: فرمود

تمام فرقه ها گمراهنـد جـز آن کـس کـه از مـن      ، کس که جانم به دست اوست
پیروى کند و از شیعیان من باشد لذا در روایـت اسـت کـه روزى رسـول خـدا      

و دو فرزنـدت حسـن و   ، اى على من تو: فرمود  به على بن ابیطالب 
هـر  ، و نه نفر از اوالد حسین پایه ها دین و استوانه هاى اسـالم هسـتیم  ، حسین

کس از ما پیروى کند نجات یابد و هر کس از فرمان ما سـرپیچد راهـش را بـه    
  )1049(سوى آتش خواهد برد 
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  است  آیه در قرآن از على 300 -878
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آیه از آیات شریفه قرآن  300به طورى که از اخبار و احادیث به دست آمده 
نـازل شـده     مجید بر حسب ماءخذ و مدارك مستند درباره حضـرت علـى  

شـیخ  ، ز قبیـل شـبلنجى  بزرگـان اهـل سـنت ا   ، است صرف نظر از علماى شیعه
 ؛ابن عساکر و شیخ محمد بن على الصـبان ، ترمذى، عالمه گنجى، سلیمان حنفى

آیه از قرآن کـریم در شـاءن والـى حضـرت      300از ابن عباس نقل کرده اند که 
  :نازل شده است که ما نمونه اى از آن را مى آوریم  على

امام فخر رازى در تفسیر کبیر خود درباره آیه انا انت منذر و لک قـوم هـاد؛   
از ابن عباس چنین نقل مى  )1050(تو هشدار دهنده اى و هر قومى را رهبرى است 

دست مبارك خود را ابتـدا بـه    رسول خدا ، چون آیه مزبور نازل شد: کند
  سـپس بـر دوش علـى   ، منم نبى منـذر : سینه شریف خود گذاشت و فرمود

  . انت الهادى: دست گذاشت و فرمود

  در پیشگاه خدا -879
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :به پیشگاه خداوند عرض کرد  حضرت على
نه بـه خـاطر   . که در پیشگاه تو به جاى آوردم، این نماز من است! بار خدایا
و نه به خاطر میل و رغبتى اسـت کـه تـو در آن    ، که تو به آن دارى نیازى است

بلکه براى بزرگداشت و پذیرش فرمان تو است که تـو مـرا بـه انجـام آن     ، دارى
  . فرمان داده اى

اگر در نماز من عیبى است و یا نقصى در رکـوع و سـجود آن    !اى خداى من
  )1051(. پس مرا باز خواست مکن، موجود است
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  کارمرد -880
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از بیرون شـهر  ، در جوانى شترى داشت که با آن آب کشى مى کرد  على
مشکها را پر از آب مى نمود و با خود به شهر مى آورد و در اختیار مردم قـرار  

نقل است روزى حضرت بار شترى از هسته خرما به خارج از شهر مـى  . مى داد
صد هزار : فرمود ؟چه بر بار شتر خود دارى  کردند یا على سئوالبرد از او 

 ینمـؤمن امیرال: روایت شده کـه فرمـود    لذا از امام محمد باقر، درخت خرما
، کدام از آنها دو رکعت نماز مـى خوانـد  درخت داشت که در کنار هر  500 

حضرت در مدینه نخلستانهاى قوم یهود را آبیارى مى کرد و در اثر کشـیدن آب  
حضرت چاههـاى فـراوان در راه مکـه و    . از چاه دستهاى مبارکش پینه زده بود

خـدمات آن  . کوفه و دیگر محلهاى حفر کرد تـا حجـاج از آن اسـتفاده نماینـد    
قنوات و ایجاد مـزارع و کنـدن چاههـا نبـود بلکـه در      حضرت منحصر به حفر 
بصره و نیـز مسـجد فـتح و مسـجدى در مقابـل قبـر       ، ساختن مساجد در کوفه

بنیانگـذار  ، نیز تالش مى نمود و از جمله ایـن آثـار اینکـه     حضرت حمزه
فرهنگ غنى وقف در اسالم آن حضرت بوده اند که تمـامى قنـوات و چاههـا را    

  . نمودندوقف مى 

  !  خداوندا شیعه على -881
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چون روز قیامت شود خداوند تمام مردم از گذشـتگان  : فرمود  امام باقر
و آیندگان را عریان و پا برهنه در سرزمین واحدى گرد آورد پس همه آنهـا در  

که عرق فراوانـى بریزنـد و بـه نفـس نفـس      محشر بازداشت مى شوند تا جایى 
  ... افتند
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رسـول  ... ؟پیامبر امى کجاسـت : سپس آواز دهنده اى از سوى عرش ندا دهد
برخاسته و جلو مردم مى ایستد تا به حوضى که طول آن به فاصـله   خدا 

کسـانى از   چـون رسـول خـدا    ... )1052(میان ایله و صنعا است مـى رسـد   
مى گرید و مـى  ، دوستان ما اهل بیت را مشاهده مى کند که باز داشته مى گردند

  :گوید
  . شیعه على! خداوندا، شیعه على! خداوندا

اى محمـد  : خداوند فرشته اى را بسوى آن حضرت مى فرستد و مـى گویـد  
چگونه نگریم براى مردمـى کـه از   : ى گویدم رسول خدا  ؟چرا مى گریى

شیعیان برادرم على بن ابیطالب هستند و مى بینم به سوى دوزخیان برده شـده و  
  !از درآمدن به کنار حوض من ممنوع مى گردند؟

و به خاطر تـو  ، من آنان را به تو بخشیدم، اى محمد: پس خداوند مى فرماید
و به آن عده از فرزندانت که دوست مى  و آنان را به تو، از گناهانشان در گذشتم

و در حـوض تـو   ، داشتند ملحق نمودم و در دسـته و گـروه تـو قرارشـان دادم    
و تـو را بـدین کرامـت    ، واردشان ساختم و شفاعت تو را درباره آنـان پـذیرفتم  

  . گرامى داشتم
، پـس در آن روز چـه بسـیارند مـردان و زنـان     : فرمود  آنگاه امام باقر

اى محمـد  ، وا محمـدا : فریاد مـى کننـد  ، ریانى که چون این صحنه را مى بینندگ
بفریاد رس پس در آن روز هیچ کس نیست که ما را دوست داشته و به مـا مهـر   
مى ورزیده جز اینکه در حزب ما و با ماست و در حوض ما وارد مى شود؛ بـه  

را دوست   اى مردم على: فرمود این جهت است که در روایتى پیامبر 
  . گوشت من و خون او خون من است، بدارید زیرا که گوشت او
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خداوند لعنت کند دسته اى از امت مرا که پیمان مرا درباره او تباه سـاختند و  
سفارش مرا درباره اش به فراموشى سپردند که آنـان هـیچ گونـه بهـره اى نـزد      

  )1053(. خداوند ندارند

  نشانه هاى دوستى -882
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
حضـرت  ، رسیدم  روزى خدمت على بن ابیطالب: حارث اعور مى گوید

ین دوستى شما مرا مؤمنیا امیرال :عرض کردم، براى چه اینجا آمدى! اعور: فرمود
عـرض   ؟گـویى تو را به خدا راست مـى  : حضرت فرمود. به اینجا کشانده است

آگـاه  : حضرت سه بار مرا سوگند داد سـپس فرمـود  . به خدا سوگند آرى :کردم
باش که بنده اى از بندگان خدا نیست که خداوند بر او خشم گرفتـه باشـد جـز    
. اینکه بغض و دشمنى ما را در دل خود احساس مى کند و ما را دشمن مى دارد

و ، در انتظار رحمت بسر مى بردبنابراین دوست ما هر روزى را که آغاز مى کند 
و دشمن ما روز را آغاز مى کنـد در  ، درهاى رحمت نیز به روى او گشوده است

حالى که بناى کار خود را بر لب پرتگاهى قرار داده که او را به آتـش دوزخ در  
اهل رحمت را گوارایشان باد و جایگاه اهل دوزخ نیز همان ، پس رحمت. اندازد

  )1054(. هالکتشان باد

  ایمان و پایه هاى آن -883
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

برخاست و راجع به ایمان از   ین علىمؤمنروزى مردى رد حضور امیرال
سـپاس  : حضرت نیز به ایراد خطبه برخاست و فرمـود ، آن حضرت پرسش نمود

شـخورهاى آن را بـراى   خدایى را که قانون اسالم را بنیان نهاد و راه ورود به آب
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اسـتحکام  ، واردین آن آسان ساخت و پایه هـایش را در برابـر متجـاوز بـه آن    
  ... بخشید

عدل و جهاد و صـبر چهـار   ، یقین، صبر :پس ایمان بر چهار پایه استوار است
  . شوق و هراس و زهد و انتظار: شعبه دارد
 از آتـش هر که به بهشت مشتاق باشد دل به شـهوات ندهـد و هـر کـه     ! هال

بهراسد از کارهاى ناروا روى گرداند و هر کس در دنیا زهد پیشه کند مصیبتها بر 
  . او آسان نماید و هر کس مراقب و منتظر مرگ باشد به کارهاى خیر بشتابد

اندرز گـرفتن از عبرتهـا و   ، درك حقایق، باریک بین: و یقین چهار شعبه دارد
و هـر  ، بینا شود حقیقت شناس گـردد پس هر که در امور دقیق . روش پیشینیان

که به حقایق رسد عبرت شناس شود و هر که عبرت شناس باشد با سنت آشـنا  
  . شود و هر که سنت را بشناسد گویا با پیشینیان بوده است

و ) داورى( تیز فهمى و دانش بسیار و شکوفه حکـم : و عدل چهار شعبه دارد
  بوستان حلم و بردبارى

و هر کـه عـالم شـود راههـا و     ، ت علوم را تفسیر کندپس هر که بفهمد جمال
و ، و هر که راهها و قوانین حکم را بشناسد گمراه نگردد، قوانین حکم را بشناسد

هر که بردبارى کند در کارهایش زیاده روى نورزد و در میان مـردم خوشـنام و   
  . ستوده زندگى کند

پایدارى در جبهه هـا  ، امر به معروف و نهى از منکر: و جهاد چهار شعبه دارد
  . و کینه توزى با فاسقان

و هر که نهـى از  ، را محکم ساخته مؤمنپس هر که امر به معروف کند پشت 
و هر که در جبهه ها پایدارى کند به عهـد  ، منکر کند بینى کافر را به خاك مالیده

و وظیفه خود عمل نموده و هر که با فاسقان کینه ورزد براى خود خشم گرفته و 
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است پس این است ایمان و پایه هاى  مؤمنهر که براى خدا خشم بگیرد حقیقتا 
  . آن

ـ اى امیر: کننده عرض کرد سئوال راسـت کـه هـدایت و ارشـاد       انمؤمن
  )1055(. خداوند از جانب دین و به خاطر آن به شما جزاى خیر دهد، نمودى

 بـرادر  !اى کمیـل : مـى فرمایـد   به کمیل بن زیـاد   در روایتى دیگر على
تو دین توست پس هر طور که مـى خـواهى از دیـن خـود احتیـاط و      ) واقعى(

  . محافظت به عمل آور

  پاى برهنه -884
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

این بود که آن حضرت در پنج وقـت پـاى     از خصوصیات حضرت على
 -2در روز عید فطر؛  -1. به دست مى گرفت پیاده راه مى رفت و کفشهایش را

در وقـت رفـتن بـه     -4 ؛در وقت رفتن به نمـاز جمعـه   -3 ؛در روز عید اضحى
این محلهـا مـورد توجـه    : در روز تشییع جنازه و مى فرمود -5 ؛عیادت مریض

  . دوست دارم در آنجا پا برهنه باشم. خداست و یا مواضع خداست

  درمان دردها -885
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  
طبـاع او   هـر کـس   :به یکى از دانشمندان یهود گفـت   ینمؤمنامام امیرال

و هر کس مزاجش صافى باشد اثـر نفـس در   ، معتدل باشد مزاج او صافى گردد
و هر کس اثر نفس در او قوى گردد به سوى آنچه که ارتقـایش  ، وى قوى گردد
سوى آنچه ارتقایش دهد باال رود به اخـالق نفسـانى   و هر که به ، دهد باال رود
و هر کس به اخالق نفسانى متخلق گردد موجودى انسانى شود نه ، متخلق گردد

  . و به باب ملکى در آید و چیزى او را از این حالت برنگرداند، حیوانى
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چیـزى  ، همه فلسفه را گفتـه اى ، اى پسر ابوطالب! اهللا اکبر :پس یهودى گفت
  )1056(. را فرو گذار نکرده اى از فلسفه

  پدر و پاسخ پسران سئوال -886
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

تى پرسـید کـه هـر    سئواال از امام حسن و امام حسین   روزى على
از پسـرش    ابتـداء علـى  . یک از آن بزرگواران به پاسخ پدر خود بر آمدند

آنکـه دل تـو نگهدارنـده     :گفـت  ؟پرسید اى پسرم خرد چیست  حسنامام 
) هوشـیارى و دور اندیشـى  ( پرسید حـزم . چیزى باشد که در آن ودیعه نهاده اى

آنکه منتظر فرصت باشى و در امور خیرى که برایت ممکـن  : پاسخ داد ؟چیست
 عفـو و تحمـل   :گفـت  ؟حضرت پرسید بزرگـوارى چیسـت  . است شتاب ورزى

: پرسـید . اسـتوار نمـودن زنـدگى بـر شـالوده خویهـاى ارزنـده       ، لغزش دیگران
بر آوردن نیاز درخواست کننده و : پاسخ داد ؟بخشندگى و بلند نظرى در چیست

اینکه اندك را زیـاد  : پاسخ داد ؟خساست چیست: فرمود. بخشش دسترنج خود
پسـتى و  ( رقـه  :فرمـود . بدانى و آنچه را در راه خدا داده اى تلف شده پنـدارى 

کوته بینى و درخواست نمودن چیز کم و دریغ داشـتن از   :گفت ؟چیست) بردگى
تمسک : پاسخ داد ؟خود را به رنج و مصیبت انداختن چیست: پرسید. چیز اندك

. به کسى که تو را ایمن نمى سازد و کنجکاوى در چیزى که برایت سودى نـدارد 
پیش از مهارت یافتن در آن و  پریدن بر روى مرکب :گفت ؟جهل چیست: فرمود

ســرباز زدن از پاســخ گــویى و چــه خــوب کمــک کــارى اســت خاموشــى در 
  . جایگاههاى بسیار اگر چه زبان گویایى داشته باشى

: نمود و به او فرمود  رو به فرزندش امام حسین  ینمؤمنآنگاه امیرال
نیکویى نمودن به قبیله و بر گردن گرفتن و پرداخت  :گفت ؟پسرم آقایى چیست
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انـدك  : پاسـخ داد  ؟در چیست) بى نیازى( غنا: دیه جرائم و جنایات آنان فرمود
پرسید بینـوایى در  . بودن آروزهایت و خوشنودى به آنچه تو را کفایت مى نماید

نکوهش ( پرسید لوم. طمع داشتن به هر چیز و سخت ناامید شدن :گفت ؟چیست
که مرد خـود را از خطـر محفـوظ دارد و عیـال     : پاسخ داد ؟چیست) سرزنش و

در  :گفـت  ؟چیسـت ) دریده بـودن ، درشتى( پرسید خرق. خود را تسلیم آن کند
افتادن و دشمنى کردن با فرمانده خود و شخصى که مى تواند به تو سود و زیانى 

اى حـارث  : ه وى فرمودبه حارث اعور توجه نمود و ب  آنگاه على. برساند
این حکمت ها را به فرزندانتان بیاموزید زیرا آنها بر خـرد و حـزم و راءى مـى    

  )1057(افزاید 

  موحدى راستگو -887
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 علـى . در کنار پـدر نشسـته بودنـد     و حضرت عباس روزى زینب 
 :پـدر گفـت  . یـک  :عباس گفت. بگو یک: فرمود  ابوالفضل العباسبه  

و این خود اشاره به یک لطیفه توحیدى است یعنـى موحـدین   ، بگو دو قل اثنان
  . هرگز به شرك و دو پرستى نمى گرایند

زینـب  . کرد چشمان پسر خود را بوسید سپس زینب را نیز نوازش  على
، فرزندان مـن ، آرى دخترم :پدر گفت ؟بابا جان ما را دوست دارى: سیدپر 

یکـى محبـت   ، پدر دو نوع محبت :زینب گفت. شما جگر گوشه هاى من هستید
احسـاس  . یک جا جمع نمى شـود  مؤمنخداوند و دیگر دوستى فرزند در قلب 
و نسبت به خداوند محبت خالص است . شما نسبت به ما شفقت و مهربانى است

حب اهللا و حب االوالد و ان کان البد ، مؤمنحبان ال یجتمعان فى قلب ال، ا ابتاهی
  )1058(. فالشفقۀ لنا و الحب هللا خالصا
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  جواب سالم -888
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از کنار عده اى عبور مى کرد به آنها   ینمؤمنامیرال: فرمود  امام باقر
علیک السالم و رحمۀ اهللا و برکاته و مغفرتـه  : سالم کرد و آنها در پاسخ او گفتند
شما در جواب سالم ما بیش از آنچه که مالئکه : و رضوانه حضرت به آنها فرمود

رحمۀ اهللا و برکاتـه  : مالئکه گفتند. نگوئید، گفتند  در جواب پدرمان ابراهیم
  )1059(علیکم اهل البیت 

    دنیا و على بن ابیطالب -889
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رسیده بود در بعضى مـزارع   در باغ فدك که به فاطمه : فرمود  على
ناگاه زنى را دیدم در نهایت جمال و غایت دلربائى و او . آن به کار مشغول بودم
آن ) و زنى بود که در جمال ضرب المثل عرب بوده استا( را تشبیه به بثینه نمود

اى پسر ابوطالب مرا همسر خود کن تا خزینه ها زمین را به تـو   :زن به من گفت
از خودت فرزندانت نیز بهره مند و ملـک دار   بنمایم تا داراى ملک شوى و پس

. یـا مـنم دن  :گفت. شوند به او گفتم تو کیستى تا از خانواده ات خواستگارى کنم
  . فرمود باز گرد و شوهر دیگر بجوى  على

  :اشعارى به این مضمون فرمود، آنگاه حضرت مشغول کار خود گشت
و دنیا اگـر فریبـد   ، به حقیقت بى بهره شده هر که دنیاى فرومایه او را فریفت

دنیا آمد ما را برزى عزیز بثینه و آرایش او در مثـل آن  ، قرنها سود دهنده نیست
و ، گفتم او را غیر مرا بفریب زیرا من از دنیا سیرم و نـادان نیسـتم  ، شیوه ها بود

یعنى ( افتاد در خاك میان آن سنگها نیستم من در دنیا پیوسته زیرا محمد 
گیـرم دنیـا بیـاورد    ) دلبستگى من به دنیا بى جاسـت  پس از مردن محمد 
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آیـا ایـن طـور    ، من گنجها و زرها و مالهاى قارون و پادشاهى قبیله ها را براى
نیست که بازگشت همه آنهـا بـه نیسـتى اسـت و مطالبـه خواهـد شـد از نگـاه         

اى دنیا غیر مرا بفریب زیرا من راغب نیستم بـه آنچـه   ، دارندگان آنها به دشمنیها
من راضى است  و به حقیقت نفس، در تست از عزت و ارجمندى و ملک و عطا

مـن از  ، کار تو اى دنیا با اهل بدیها و سختیها همراه است، به آنچه روزى ام شده
  )1060(. روز قیامت ترسانم و از عذاب همیشگى

ــه   ــا دنی ــه دنی ــن عزت ــاب م ــد خ   لق

ــرو      ــل. و مــاهى ان غــرت ق ــا بطائ   ن

   
ــه   ــز بثینـ ــى زى العزیـ ــا علـ   اتتنـ

ــک الشــمائل         و زینتهــا فــى مثــل تل

   
ــت  ــاننى   فقل ــواى ف ــزى س ــا ع   له

  عـزوف عـن الــدنیا و لسـت بجاهــل        

   
  و مـــا انـــا والـــد نیافـــان محمـــدا

ــادل        ــک الحن ــین تل ــریعا ب ــل ص   اح

   
ــا  ــالکنوز و درهـ ــا اتتنـــى بـ   وهبهـ

ــل        ــک القبائ ــارون و مل ــوال ق   و ام

   
ــیرها  ــاء مصـ ــا للفنـ ــیس جمیعـ   الـ

  و یطلــب مـــن خزآنهـــا بالطوائـــل      

   
ــب    ــر راغ ــى غی ــواى انن ــزى س   فع

  بما فیـک مـن ملـک و عـز و نائـل          

   
ــه    فقــد فنعــت نفســى بمــا قــدر زقت

ــل        ــل الغوائ ــا و اه ــا دنی ــانک ی   فش

   
  فـــانى اخـــاف اهللا یـــوم لقائـــه   

ــل        ــر زائ ــا غی ــدابا دائم   و اخشــى غ

   
  نحوه مردم دارى -890

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بـه پسـران خـود      در خصال صدوق روایت شده که علـى بـن ابیطالـب   

  ... فرمودند یا بنى ایاکم و معاداة الرجل
اى پسران من مبادا با مردم از سر خصومت و دشمنى برخیزید زیرا که ایشان 

که در صدد مکر و خدعه با شما بر آینـد  ، خالى از دو گروه نمى باشند یا عاقلند
حکـم  ، نند؛ گفتارکه بزودى بر علیه شما به دفاع از خود قیام مى ک، و یا جاهلند
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مرد نرى را دارد و پاسخ دادن در حکم زن ماده اى است و چون مـرد و زن بـا   
حضرت شروع کردند از خـود   هم جمع آیند گریزى از تولد بچه نیست و سپس

  . این شعر را انشاء نمودند
ــا   ــذر الجواب ــن ح ــرض م ــلیم الع   س

ــابا         ــد اص ــال فق ــن دارى الرج   و م

   
ــوه   ــال تهیبـ ــاب الرجـ ــن هـ   و مـ

ــا         ــن یهاب ــال فل ــر الرج ــن حق   و م

   
کسى که مى خواهد آبرویش محفوظ باشـد از جـواب دادن خـوددارى مـى     

و کسى که با مردمان به مدارا و مالیمـت رفتـار نمایـد وى بـه مقصـد و      ، نماید
مقصود خود مى رسد و راه صواب و درسـت را طـى کـرده اسـت و کسـى کـه       

ترسانند و کسى که مردمـان را پسـت و   مردمان را بترساند مردمان نیز او را مى 
  . حقیر پندارد براى او ارزشى قائل نمى شوند

  بهترین آیه قرآن کریم -891
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :سوره مبارکه شورى مى فرماید 30خداوند در آیه 
  و ما اصابکم من مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر

و هر گرفتارى که به شما رسد به خاطر اعمالى است که انجام داده ایـد   :یعنى
  . و بسیارى را نیز عفو مى کند

رسول خدا فرموده است بهترین آیه در قرآن همین آیه : مى فرماید  على
  . است

  خیر آیۀ فى کتاب اهللا هذه االیه
یـا علـى مـا مـن     : در ادامه فرمود رسول خدا : فرمود  آنگاه على

اى على هر خراشى که از چوبى بـه انسـان    ؛خدش عمود و ال نکبۀ قدم االبذنب
  )1061(. بر اثر گناهى است که از او سر زده است، مى رسد و هر لغزش قدمى
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  آزادى بیت المقدس -892
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یهودیان از اطراف جهان جملگى به : فرمود  امیرالمومنینروزى حضرت 
کشور فلسطین خواهند آمد و از براى خود دولت تشکیل مى دهند و عده اى از 
. زمامداران کشورها با آنان جنگ مى کنند ولى شکست نصیب یهود نمـى گـردد  

ایجاد گردد آخراالمر مسلمین با اعراب متحد شوند و وحدت الزم در همه آنان 
و با نبردى که مى کنند سرانجام پیروزى نصیب آنان مى گردد و کشور فلسـطین  

  )1062(. در اختیار آنها مى آید و یک یهودى در آنجا جایگزین نمى شود

  درس خداشناسى -893
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ز اصحاب خـود از  روزى با جمعى از اصحاب خود ا  ین علىمؤمنامیرال
حضرت پیر زنى را دید که با چـرخ نـخ ریسـى خـود     . کوچه اى عبور مى کرد
اى پیر زن خداى خود را به چه : کردند سئوالحضرت . مشغول رستن پنبه است

دست از دسـته چـرخ برداشـت طـولى     ، پیر زن به جاى جواب ؟چیزى شناختى
یا علـى   :پیر زن گفت، چرخ از حرکت ایستاد، نکشید پس از چند مرتبه دو زدن

احتیاج به شخصى چون من دارد آیا ممکـن   چرخى به این کوچکى براى گردش
است افالك با این عظمت و کرات با این بزرگى بدون مـدبرى دانـا و حکـیم و    

 علـى . صانعى توانا و با نظم معینى به گردش افتند و از گردش خود باز نایسـتند 
. مانند این پیر زن خدا را بشناسید: و فرمودند روى به اصحاب خود کردند 

)1063(  
  منشاء اندوه و غم -894

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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این انـدوه  : روزى اندوهناك شد آنگاه فرمود  على: فرمود  امام باقر
نه ، که بیاد ندارم من که نه بر آستانه در خانه نشسته ام ؟از کجا بر دل من نشست

از میان گله گوسفندان راه عبور باز کرده ام و نه پیراهنم را ایستاده پوشـیده ام و  
  )1064(. خود دست و رویم را خشک کرده ام) شلوار( نه با دامن

  فرق بین ایمان و یقین -895
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از دو فرزنـد ارجمنـدش امـام حسـن و امـام        ین علىمؤمنى امیرالروز
هر دو بـراى رعایـت ادب    ؟فرق میان ایمان و یقین چیست: پرسید حسین 

امـام خطـاب   . سکوت کردند تا هر یک که پدر مورد خطاب قرار داد پاسخ دهد
امـام  . پاسـخ ده ) است  کنیه امام حسن( یا ابا محمد: به فرزند بزرگتر فرمود

پدر . پاسخ داد بینهما شبر یعنى فاصله ایمان و یقین یک وجب است  حسن
  :در توضیح فرمودند  از او توضیح خواست و امام مجتبى

الن االیمان ما سمعناه باذاننا و صدقناه بطوبنا و الیقین ما ابصرناه بـا عیننـا و   
ایمان چیزى است که به گوش مى شـنویم و   :ه على ما غابب عنا؛ یعنىاستدللنا ب

با دل آن را تصدیق مى کنیم و یقین چیزى است که با چشم آن را مى بینیم و به 
  )1065(. آن بر چیزى که از ما پنهان است استدالل مى کنیم

  سفارش رعایت آداب اجتماعى -896
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  به فرزنـد خـود حضـرت امـام حسـین       سفارشى حضرت على در
  :فرموده است

  حسین اذا کنت فى بلدة
  غریبا فعاشر بآدابها
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  و ال تفخرن فیهم بالنهى
  فکل قبیل بالبابها

با آداب و رسوم آن محل زندگى ، حسین جان هر گاه در شهرى غریب بودى
  . میان آنان فخر و مباهان به خود راه مدهو در ، عقل خود را بکار گیر، کن

. زیرا هر جمعیتى عقالء و خردمندانى دارد و رسوم خود را محترم مى شمارد
  :و در برخورد با جاهالن حضرتش مى فرماید )1066(

  و لقد امر على اللئیم یسبنى
  فمضیت عنه و قلت ال یغنینى

پـس از او  : ى گویدبه تحقیق گاه مى گذرم بر شخص پستى که به من ناسزا م
  . مى گذرم و به خود مى گویم که مقصود او من نیستم

  صبر براى روزى حالل -897
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آن مرد . استر مرا نگاهدار :وارد مسجد شد و به مردى گفت  روزى على
پـس از    علـى ، بدبخت دهنه بند استر آن حضرت را باز کرد و با خود بـرد 

نماز در حالى که دو درهم در دست مبارکش بود و قصد داشت آن را به عنـوان  
دید آن مرد دهن بند را دزدیده و استر ، مزد به آن مرد بدهد از مسجد خارج شد

دو درهم را به یکى از خدمتکاران داد تا دهـن بنـدى   ، را به حال خود رها کرده
ن بنـد دزدیـده شـده را در بـازار در مغـازه اى      خـدمتکار دهـ  . براى استر بخرد
خدمتکار نیز دهنه را بـه  ، که صاحب مغازه به دو درهم خریده بود، مشاهده کرد

 ( :فرمود  آنگاه على. برگرداند  دو درهم از آن صاحب خرید و به على
بـه   ؛ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحالل بترك الصبر و ال یزداد على مـا قـدر لـه   

حقیقت که بنده اى با افتادن در عجله و ترك صبر و استقامت روزى حالل الهـى  
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را بر خود حرام مى کند و چیزى هم از مقدار مقدر شده بوسیله حضرت حق به 
  )1067()!! خود اضافه نمى کند

  عبانفضیلت ماه ش -898
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بر گروهى از مسلمانان که در مسجد نشسته و   روزى حضرت امیر على

آنها پاسخ گفتـه  ، مشغول مشاجره کالمى بودند وارد شدند و بر آنها سالم نمودند
و آن حضرت را به جمع خود دعـوت کردنـد حضـرت پـس از سـرزنش آنـان       

ه بدعت گزار امروز اول ماه شـعبان اسـت خداونـد آن را بـه آن     اى گرو: فرمود
جهت شعبان نامید که نیک ها در آن شاخه شاخه مى شود و درهـاى بهشـت را   
در آن گشود و نعمت هاى بهشتى را با ارزانترین قیمت و آسانترین راه بـر شـما   

، این مـاه  شاخه هاى نیکى در: آنگاه فرمود، اما شما از آن ابا دارید، عرضه کرده
نیکـى بـه پـدر و مـادر و     ، نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهى از منکر

خویشان و همسایگان و ایجاد صلح و صفا بین مردم و احسان به فقرا و مساکین 
  )1068(. است اما شما به کارى پرداخته اید که از آن نهى شده اید

  آمرزش از گناهان -899
  الْرَّحیم بِسمِ اللّه الْرَّحمنِ

هر کسـى دوسـت دارد کـه وقـت     : فرمود  على: اصبغ بن نباته مى گوید
مردن از گناهان پاك باشد و همچون طالى نابى که هیچ ناخالصى در آن وجـود  

نمازهاى پنجگانه شب  در پس، ندارد گردد و احدى حقى از او درخواست نکند
بار بخوانـد بعـد دسـتها را     12و اهللا را یعنى قل ه) سوره توحید( و روز نسبۀ اهللا

  :بگشاید و این دعاى را بخواند
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اللهم انى اسالک باسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبـارك و اسـالک   
باسمک العظیم و سلطانک القدیم یا واهب العطایا یا مطلق االسـارى یـا فکـاك    

نار مـن الـدنیا و   الرقاب من النار صل على محمد و آل محمد و فک رقبتى من ال
ادخلنى سالما واجعل دعائى او له فالحا و اوسطه نجاحا و آخـره صـالحا انـک    

  انت عالم الغیوب
این از اسرار دعاهایى است که به طور پنهانى و رمـزى خوانـده   : آنگاه فرمود

به من آموخـت و دسـتور داد    مى شود و از دعاهایى است که پیامبر خدا 
  )1069(. نیز بیاموزم که من آن را به حسن و حسین 

  مرگ از دیدگاه على ع -900
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: روزى شنیدم کـه فرمـود    ان علىمؤمناز امیر: سویدة بن غفلۀ مى گوید

سد مال و فرزند و عمـل شـخص در   هنگامى که آخرین روز زندگى انسان مى ر
مـن در جمـع   : برابر او مجسم مى شود و با زبان حال به ثروت خود مى گویـد 

آوریت حریص بودم و در مصرف تو بخل ورزیدم در این لحظه چه کمکى به من 
خواهى کرد؟ مال با همان زبان به او مى گوید من کفن تو را تاءمین مـى کـنم و   

من سخت تو را : س روى به فرزند نموده و مى گویدسپ. کارى دیگر با تو ندارم
پاسخ مى  ؟دوست داشتم از تو حمایت مى کردم در این لحظه با من چه مى کنى

پس از آن به عمل خـود مـى   ، دهد من تو را در قبر مى گذارم و پنهانت مى کنم
من به تو بى میل بودم و بر من سنگینى داشتى امروز با من چـه خـواهى   : گوید
من همیشه با تو هستم در قبر در حشر تـا حضـور   : عملش پاسخ مى دهدکرد؟ 

  )1070(. در پاى میزان عدل الهى
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  مسافر دنیاى ناپایدار -901
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ولـى    وارد شدم به خانه على بن ابیطالـب : مى گوید )1071(سوید بن غفله 
اثـاث منـزل شـما      یا على :عرض کردم، در منزل آن حضرت چیزى ندیدم

ما ، یا سوید ما اهل بیتى نیستیم که در دنیا اثاث البیت بخواهیم: فرمود ؟کجاست
آنچه داریم براى آخرت خود مى فرستیم ما در دنیا مانند سوارى هسـتیم کـه از   

تـوجهى  راه برسد و در سایه درختى کمى استراحت کند و باز براه افتد و برود و 
  )1072(. به سایه درخت نداشته باشد

  بنیانگذار عمل نیکوکارانه وقف -902
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بودم در نخلستانى که قنات مى کنـد ظهـر     خدمت على: راوى مى گوید
نماز ظهر و عصرش را خواند بعـد فرمودنـد غـذایى بـراى     ، از قنات بیرون آمد

مى گویـد یـک مقـدارى    . بیاور: فرمود. کدوى پخته داریم، گفتم ؟هستخوردن 
آوردم دست مبارکش را با آبى که از شن بیرون مى   کدوى پخته براى على

آمد شستند و داشتند غذا مى خوردند اما زمزمه داشتند و گاهى مى گفتند لعنـت  
ناهـار را  : مـى گویـد  راوى ، خدا بر آن کسى که بواسطه شکم به جهنم مـى رود 

خورد و بعد به قنات رفتند و کلنگى زدند اتفاقا بسترى خورد که آب فوران کرد 
آمده بود اصال نتوانست کار   ینمؤمنبه حدى که آب گل آلود تا ریش امیرال

آمده بودنـد    فرزندان و خویشاوندان براى دیدن على، کند از قنات باال آمد
در حالى کـه از قنـات     فصل را دیدند خیلى خوشحال شدند علىآن آب م

: فرمودند، این طرف قنات و پاى دیگر آن طرف بود باال نیامده بود و یک پایش
سـال ایـن بـود کـه      25در آن   قلم و دوات برایم بیاورد چنانکه کار علـى 
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ضـعفا و بیچـاره هـا کـرد     بیست و چهار چشمه و قنات و باغستان وقف فقرا و 
همانجا مى فرمایند در قنات وقف نامه اش را نوشتند و گفتند بچه ها و خویشان 

  . چشم داشت به این قنات نداشته باشید اینها مال فقرا و بیچاره هاست، من
من کان همه بطنه فقیمته ما یخـرج عـن   : در حدیثى مى فرماید  لذا على

کوشش مـى کنـد مسـاوى آن     که تنها به جهت شکمش ارزش کسى :یعنى ؛بطنه
  )1073(. چیزى است که از شکم او خارج مى شود

  عباى فقر، لباس محبت -903
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
حدیثى نقل مى شود کـه شخصـى بـه    : عرض کرد  مردى به امام صادق

: تو را دوسـت دارم و حضـرت بـه او فرمـود    من   یا على :گفت  على
: در پاسـخ وى فرمـود    امـام صـادق  . جامه گشاد براى تهیدستى آماده نمـا 

بـه او فرمـود بـراى      ین علـى مـؤمن اینطور نیست که مى گویى همانـا امیرال 
ه روز قیامـت بـود    تنگدستى خود جامه اى تهیه نموده اى و منظـور علـى  

  )1074(. است

  مبارزه با غیب گوها -904
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
به طالع بین و فـرد پیشـگویى برخـورد کـرد و بـا        روزى حضرت على

ماده ، آیا مى دانى در شکم این حویان: اشاره به حیوان آبستنى از آن مرد پرسید
چنین ادعایى کرد آیات قرآن را هر کس : است یا نر؟ آنگاه خود حضرت فرمود

تنها خداونـد از روز رسـتاخیز   ( تکذیب کرده است چرا که خداوند فرموده است
آگاه است او باران را فرو مى فرستد و از آنچه در رحمهاست خبر دارد و هـیچ  
کس نمى داند فردا چه بدست خواهـد آورد و هـیچ کـس نمـى دانـد در کـدام       
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الکـاهن  : لذا امام مـى فرمایـد  ) دانا و آگاه است سرزمین مى میرد همانا خداوند
کالساحر و الساحر و الکافر فى النار؛ پیشگو همچون جادوگر و جادوگر همچون 

  )1075(. کافر و کافر در دوزخ است

    انفاق حضرت على -905
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرستاد این پیراهن را   امام علىیکى از دهقانان پیراهنى زربفت را براى 
فردى بنام عمروبن حریث به چهار هزار درهم از امام خرید و حضرت آن پـول  

وارد میدان بزرگ کوفه : عبدالرحمن بن الشعبى مى گوید. را بین مردم تقسیم کرد
ى را دیدم که بر بـاال   على. شدم در آن هنگام جوانى همچون دیگران بودم

دو ظرف طال و نقره ایستاده بود و بین مردم تقسیم مى کرد تا اینکـه هـیچ چیـز    
امروز مردى را دیدم  :تعجب کردم رفتم و به پدرم گفتم، براى خود او باقى نماند

آن چـه کسـى   : پدرم پرسید. که نمى دانم بهترین مردم است یا جاهل ترین مردم
جریان را تعریف کـردم او گریسـت و    ین على ع را دیدم ومؤمنامیرال :بود؟ گفتم

  . نه فرزندم تو امروز بهترین مردم را دیده اى :گفت

  توجه به آموزش سخنرانى -906
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

بخشى از ساعات روز خود را در صفه اى که   ان علىمؤمنحضرت امیر 
را بنام اولین دانشـگاه اسـالمى    در شهر مدینه جاى داشت که مسیحیان آن مرکز

نام گذارى کرده اند شخصا حضور پیدا مى کردند و در باب سـخنرانى و سـخن   
  )1076(. شناسى و غیر مذاکره مى فرمودند

لذا از این جهت حضرت توجه خاصى به نحوه کالم اصحاب خود مبذول مى 
ان منجمله حضرت به شاگردان خود رو نمود و بـه صعصـعۀ بـن صـوح    ، داشتند
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کـه  ، و با این جمله کوتاه صعصعه را مدح فرمـوده ) هذا الخطیب الشحیح( فرمود
ابن ابى الحدید با تمام مقام علمى که دارد در شرح نهج البالغه خود مى نویسـد  
 را همین فخر و سرافرازى بس که اسـتاد سـخن شناسـى ماننـد حضـرت علـى      

  . او را خطیب و سخن شناس معرفى کرده است 

  عملى بى جا -907
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در تشیع جنازه اى شرکت داشـتند و در مسـیر در     روزى حضرت على

حالى که دیگران محزون بعضى گریان بودند یکى از همراهان در حال خندیـدن  
  :بود حضرت از آن غفلت و حرکت نابجا ناراحت شده و فرمودند

  ... فیها على غیرنا کتب و کان الحق فیها على غیرنا وجبکان الموت 
گویا مرگ در این جهان براى دیگـران معـین شـده و حـق نیـز بـراى        :یعنى

دیگران واجب گردیده است و گویا مردگان را که مشاهده مـى کنـیم مسـافرانى    
  )1077(. هستند که آنان را در قبر مى گذاریم و بزودى نزد ما بازگشت مى کنند

  نیکى و بدى -908
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

من در همه عمر خود : در میان اصحاب خود فرمود  روزى حضرت امیر
  . در حق کسى نه نیکى کرده ام نه بدى

ما معنى این سخن را نمـى دانـم     ینمؤمنیا امیرال: اصحاب عرض کردند
هر کسى که در حق کسـى  : آنگاه حضرت فرمود .شما این معنى را توضیح دهید

پس در حقیقت در حق خـود  . نیکى کند جزاى آن نیکى به خود او باز مى گردد
نماید سزاى آن بـدى نیـز بـه او    ، نیکى کرده است و هر کسى در حق کسى بدى

  . پس در حقیقت در حق خود بدى کرده است، برمى گردد
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  نگاه لطف -909
الْرَّح مِ اللّهبِسمنِ الْرَّحیم  

در راهـى همـراه ایشـان مـالزم       ینمؤمنیکى از شیفتگان حضرت امیرال
حضرتش بود که ناگاه اشکش جارى شـد آن حضـرت علـت را از او پرسـش     

چنان محبت و عالقه شـما در مـن جـایگزین اسـت کـه از      : عرض کرد، نمودند
مـى گیـرد و از   توصیف خارج است ولکن این پسر جـوان مـن از شـما کنـاره     
مـن مـى    تأسـف دشمنان سر سخت شما مى باشد که به این جهت مایه حـزن و  

مایلى قلب او را چنان تغییر و حالش را دگرگون کنم کـه  : حضرت فرمود. باشد
آن حضرت عطف ، عرض کرد منتهى آرزوى من است، از جمله دوستان ما گردد

مشـاهده کـردم چنـان شـیفته و جـان نثـار آن        :آن مرد گفت. توجه به او نمود
  . حضرت گردید که حاضر نبود آنى از حضرتش جداگردد

  توان برد برون از دل ما حب على
  )1078(نور از مهر جهانتاب نگردد منفک 

  جلسه شعراء -910
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
فرمودند کـه کامـل تـرین    روزى از شعراء پرسش   حضرت على مرتضى

آنان کیست ابى االسود دوئلى در پاسخ گفت سراینده این اشعار و و لقد اغتـدى  
  )الى آخر( یدافع رکنى

امرء القیس اشـعارش ارزنـده تـر اسـت و     : آن حضرت پس از مطالبى فرمود
  )1079(. سپس دالئلى آوردند که همه شعراء تصدیق گفتار آن حضرت را نمودند

  :گر امام فرمودو در جایى دی
  و ایـــاك فضـــالت االمـــور فانهـــا

  حــرام علــى الــنفس التقــى ارتکابهــا     
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از زواید زندگى و امور بیهوده حذر کن که چنین اعمالى بر شخص پارسا روا 
  . نیست

  استکبار ورزى -911
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ردم خواند و ضمن دعوت در یکى از روزها خطبه اى بر م  حضرت على
مردم به توحید الهى آنها را به اطاعت از کسانى که خداوند امر به اطاعـت آنهـا   

آیا مـى   :را یاد آور شد و گفت) مؤمنسوره  48( کرده است توجه داد و آیه اى
ترك اطاعت از کسانى که ماءمور به اطاعت آنها هسـتید   ؟دانید استکبار چیست

  ... و خود برتر بینى نسبت به آنها

  شما را سفارش مى کنم -912
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  :فرمود  روزى على
شما را به پنج خصلت سفارش مى کنم که براى دست یابى بـه آنهـا سـزاوار    

  . راهوار سوار گشته و با تمام توان در پى آنها بر آییداست بر شترهاى 
  . جز به خدا امید نبندید -1
  . واهمه به دل راه ندهید، از هیچ چیز جز گناههاى خود -2
هنگامى که با پرسش از مطلبى که نمى دانید روبرو شدید از گفـتن نمـى    -3

راه ندهید بر شما بـاد  شرم به خود ، از فراگیرى آنچه نمى دانید... دانم حیا نکنید
  )1080(... به صبر و مقاومت

  جنس آسمانها -913
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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و الـذى خلـق    :سمعت علیا علیه السالم ذات یوم یحلف :عن حبۀ العرنى قال
  )1081(. السماء من دخان و ماء
بـه  : خـورد  بدینگونه قسم مـى   شنیدم روزى على: حبه عرنى مى گوید

نهج البالغه حضرت مى  90و در خطبه ! خدایى که آسمان را از گاز و آب آفرید
که با ، به آسمانهایى که ماده اش دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن: فرماید

  . هم فاصله داشتند بهم پیوسته و گرد آمدند

  در قرآن  على -914
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ

آیه اى در قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و  :مردى به عمار یاسر گفت
واذا وقع القول علـیهم   :او گفت. کدام آیه :عمار گفت ؟مرا در شک انداخته است
به خـدا سـوگند مـن روى زمـین      :عمار گفت )1082(... اخرجنالهم دابۀ من االرض

نمى نشینم غذایى نمى خورم و آبى نمى نوشم تا دابـۀ االرض را بـه تـو نشـان     
آمـد و در حـالى کـه آن حضـرت       سپس همراه آن مرد خدمت على، دهم

بـه    مشغول خوردن غذا بود به محضرش رسیدند هنگامى کـه چشـم امـام   
مار آمد نشست و با امام غذا خورد آن مـرد سـخت در   ع، بیا: عمار افتاد فرمود

تعجب فرو رفت و با ناباورى به این صحنه مى نگریست زیرا عمـار بـه او قـول    
گویى قسم و . داده بود و قسم خورده بود که تا به وعده اش وفا نکند غذا نخورد

  هنگـامى کـه عمـار برخاسـت و بـا علـى      ، قول خود را فراموش کرده بود
خداحافظى کرد آن مرد رو به او کرد و گفت عجیب است تو سوگند یادکردى که 

مـن او   :عمار گفـت  ؟تا اینکه دابۀ االرض را به من نشان دهى... غذا نخوردى و
  )1083(. )است  یعنى منظور على( .را به تو نشان دادم اگر مى فهمیدى
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  عذاب الهى تأخیراسباب  -915
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

اهـل زمـین چـون بـه     : فرمود  ینمؤمنروزى امیرال: اصبغ نباته مى گوید
تبهکارى و نافرمانى پروردگار آلوده شوند خداوند بر آن شود کـه آنهـا را روى   
استحقاقشان عقوبت فرماید ولى چون نظر کند به سالخوردگان که در عین ضعف 
پیرى به سوى نماز گام بر مى دارند و کودکان که مشغول یادگیرى قرآننـد آنـان   

  . اندازد تأخیرذابشان را به را مورد عفو قرار داده ع
خـدا را در امـر   : در وصیت لحظات آخر عمرش فرمود  ینمؤمنلذا امیرال

اهللا اهللا فى الزکـاة  . زکات رعایت کنید که موجب خاموشى غضب پروردگار است
  فانها تطفى غضب ربکم

    توسط امام ششم  توصیف امام على -916
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 

بودم سـخن از وجـود     خدمت حضرت صادق: سعید بن کلثوم مى گوید
 آنچنـان کـه حـق علـى      امام ششـم . به میان آمد  ینمؤمنمقدس امیرال
بود از آن جناب تمجید کرد و حضرتش را به بهترین صـورتى کـه لیاقـت     

  :فرمود سپس. ستودداشت 
به خدا قسم هرگز حرامى نخورد تا عمرش پایان گرفت و از دو برنامه اى که 
رضاى خداوند در آن بود سخت ترینش را براى عمل انتخاب مى کرد حادثه اى 

پیش نیامد مگر اینکه آن حضرت را به عنوان تکیه گـاه   براى رسول خدا 
طاقـت عبـادت    است جز او کسى همانند رسول خدا براى رفع حادثه خو

ثواب حق را امید داشت و از عذابش خائف بود در راه رضاى خداوند ... نداشت
و دورى از عذاب فردا از کار کرد و دستمزد کار روزانـه اش هـزار بنـده در راه    
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ـ    م انباشـته بـود   خدا خرید و آزاد کرد غذاى اهلش روغن و سـره و خرمـاى به
  )1084(لباسى جز لباس کرباس نداشت 

  فقیه کیست -917
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

  ینمـؤمن روایـت نمـوده کـه امیرال     ابوحمزه ثمالى از حضرت بـاقر 
) آگـاه بـه مسـائل دیـن    ( آیا آگاه نسازم شما را از کسى که حقیقتا فقیـه : فرمود
شخصى است که مـردم  : فرمود.   ینمؤمنچرا اى امیرال: عرض کردند ؟است

را از رحمت خدا نومید نگرداند و آنان را از عذاب او ایمن نسازد و در نافرمانى 
از خدا برایشان تسهیل قال نشود و به آنان اجازه نافرمانى ندهـد و قـرآن را بـه    

گاه باشید در دانشى کـه بـه دیگـران    آ. دلیل عالقه به چیزهاى دیگر ترك نگوید
و بدانید در قرائتى که تدبر و چاره اندیشى در آن ، خیرى نیست، انتقال پیدا نکند

نباشد و در عبادتى که آگاهى و فهم و دانستن مسائل دین در آن نباشـد خیـرى   
  )1085(. نیست

  معنى قدقامت الصلوة -918
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در تفسیر جمله قدقامت الصلوة آمده است قد   ینمؤمنایتى از امیرالدر رو
قامت الصلوة اى حان وقت الزیارة و المناجـاة و قضـاء الحـوائج درك المنـى و     

نماز این اسـت کـه نزدیـک شـد وقـت      . معناى بپا شد. الوصول الى اهللا عزوجل
سـیدن بـه آرزوهـا و    زیارت خدا و مناجات با او و برآورده شدن حاجـات و ر 

  )1086(. واصل شدن به خداوند عزوجل

   بعد از ایمان به خدا و رسولش -919
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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آیا  :سلمان فارسى را در عالم خواب دیدم به او گفتم: عبداهللا بن عباس گوید
آرى بودم دیدم تاج یـاقوتى   :گفت ؟نبودى تو غالم آزاد کرده رسول خدا 

اى سـلمان ایـن منظـره     :بر سر دارد و لباسهاى عالى بهشتى بر تن پوشیده گفتم
تو  :آرى گفتم :حکایت از مقام عالى تو مى کند که خداوند به تو عطا کرده گفت

چه چیـز را بهتـر از    در بهشت بعد از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا 
در بهشـت بعـد از ایمـان بـه خـدا و رسـولش        :در پاسخ گفت. همه چیز دیدى
  )1087(. نیست  چیزى بهتر از دوستى على 

  از این باالتر است  درجه على -920
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رسیدم حضرت   من روزى خدمت امام صادق :ف بن ابى سعید گفتیوس
چون روز قیامت شود خداوند تبارك و تعالى خالئق را در آن روز  :به من گفت
پـس از او  ، اسـت   اولین کسى که او را فرا بخوانند حضرت نوح، گرد آورد
به او گفته مى شود شاهد بـر  . آرى: نوح مى گوید ؟شود آیا تبلیغ نمودى سئوال

از   نـوح  پس محمد بن عبداهللا : مى گوید  نوح ؟گفتارت کیست
مـى آیـد و او بـر روى تلـى از      مکان خود بر مى خیزد و به نزد محمـد  

اى : مـى گویـد   به محمـد    نوح، قرار دارد  مشک به همراه على
گـواه تـو    :گفـت . آرى :گفـتم  ؟نموده که آیا نمودى سئوالمحمد خداوند از من 

اى جعفر و اى : مى گوید حضرت محمد  پس. محمد  :گفتم ؟کیست
پس حضرت صـادق  . یغ خود را کرده استحمزه بروید و شهادت دهید که او تبل

. جعفر و اى حمزه بروید و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است: ع فرمود
جعفر و حمزه دو نفر گواهى هستند که از براى : فرمود  پس حضرت صادق

. من عرض کردم فـدایت شـوم  : یوسف مى گوید، تبلیغ پیامبران گواهى مى دهند
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درجـه و منزلـت علـى از    : حضرت فرمود ؟در آن موقع کجاست  پس على
  )1088(. این باالتر است

  فخر فروشى -921
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به همـدیگر    ان علىمؤمندو نفر مرد در نزد امیر: فرمود  امام صادق
بـه آنهـا     مى کردند امام علـى ) خوددر مورد نیاکان ( افتخار و فخر فروشى

  !افتخار مى کنید؟، آیا شما به پیکرهاى پوسیده و روهاى در میان آتش: فرمود
داراى خـوى و خلـق   ، اگر داراى عقل باشـى : فرمود) به افتخار کننده( سپس

انسانى خواهى بود و اگر داراى تقـوا و پرهیزکـارى باشـى صـاحب کرامـت و      
بدانکـه االغ بهتـر از تـو    ، و اگر نه عقل و نه تقوا داشته باشـى  بزرگوارى هستى

  )1089(. است و تو بر هیچ کس امتیازى ندارى

  رد احسان و مروت -922
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
: پرسـید   ین از فرزنـدش امـام حسـن   مؤمنامیرال: حارث اعور مى گوید

پارسایى و اصـالح مـال و در   : پاسخ داد  امام حسن ؟پسرم مروت چیست
روایـت نمـود کـه      امـام رضـا  : روایتى دیگر حسن بـن جهـم مـى گویـد    

جـز دراز گـوش   : فرمـود   ینمـؤمن روایت نمود که امیرال  ینمؤمنامیرال
  . موجود دیگرى رد احسان و نیکى نمى کند

براى نشستن او جـا بـاز    :یعنى: حضرت فرمود ؟عرض کردم مقصود چیست
  )1090(. )و او امتناع کند( کنند و به خوشى به او عرضه شود

  فاتح بیت المقدس -923
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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دراز کشیده بود و مـن در بـاالى     در حالى که على: عبایه اسد مى گوید
به تحقیق در مصر هـالك کننـده   : که مى فرمایدسر حضرت ایستاده بودم شنیدم 

درهـم خواهـد   ، یـک سـنگ  ، اى خواهد آمد و محققا شهر دمشق را یک سنگ
کوبید و حتما یهودیان و مسیحیان از هر شهر و ناحیه عربها سر بر خواهند آورد 

اى  :به آن حضرت عرض کردم: گوید، و یقینا عرب را با این عصایم خواهم راند
گویا به ما خبر مى دهى پس از آنکه از دنیا رفتى مجدد زنده   ینمؤمنامیرال

معتقد شدى به غیر عقیـده اى  ، اى عبایه ؛چه دور است این: خواهى شد؟ فرمود
  )1091(. که مردى آن را از من باور کند

  از قرآن یادگیرید -924
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مردانگـى و  ( در موضـوع مـروت    ینمـؤمن رالروزى جمعى از یـاران امی 
، وارد جمع آن هـا شـد    با هم در گفتگو بودند که حضرت على )جوانمردى

چرا آن را از قرآن فـرا نگرفتـه   : حضرت وقتى از گفتگوى آنها مطلع شد فرمود
 ؟اسـت ایـن مطلـب در کجـاى قـرآن       ینمـؤمن یا امیرال: اید؟ عرض کردند
خداوند به شما دستور مى  ؛در آیه ان اهللا یامر بالعدل و االحسان: حضرت فرمود

  )1092(. دهد عدل و احسان را شیوه خدا سازید
پس عدل همان انصاف و رعایت حق و احسـان بخشـش و تفضـل از حـق     

  )1093(. خویش مى باشد

    بردبارى على -925
  حیمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّ

ولى او جوابى نداد بار دوم ، یکى از غالمان خود را صدا زد  روزى على
حضرت برخاست و نزد او رفـت و  . اما او جواب نداد، و سوم هم او را صدا کرد
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. شـنیدم : عرض کرد ؟آیا صدایم را نشنیدى: به او فرمود، دید که استراحت کرده
چـون از    یا علـى : عرض کرد ؟پس چرا جواب مرا ندادى: حضرت فرمود

خود را در امان مى دیدم و مطمئن بودم که مرا توبیخ ، عقوبت و توبیخ و تنبیه تو
. تو را به خاطر خدا آزاد کـردم : لذا سهل انگارى کردم حضرت فرمود، نمى کنى

)1094(  
  معناى فقر -926

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
 ین علـى مـؤمن از جمله پرسشـهایى کـه امیرال  : ى مى گویدحارث اعور همدان

و او پاسـخ   ؟نمود این بود که فقـر چیسـت    از فرزند خود امام حسن 
 و دیگر پرسش آن حضرت این بود که سفاهت، آز و شدت تمایل به چیزى: داد

فرومایه و همنشـینى  پاسخ داد پیروى از مردم   امام حسن ؟چیست) نادانى(
پاسـخ   ؟چیست) بزرگوارى و بخشش و جوانمردى( با گمراهان و اینکه سماحۀ

  )1095(. داد اینکه شخص چه در حال رفاه و چه در حال سختى بخشنده باشد

    انگشتران على -927
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

انگشتر داشت که آنها را بدست مـى کـرد   چهار   على: عبدخیر مى گوید
دیگرى . یکى از آنها یاقوت بود که بخاطر بزرگوارى و نجابت در دست مى کرد

فیروزه بود که به منظور پیروزى در دست مى کرد و دیگرى آن جدید چینى بود 
که براى قوت خود به دست مى کرد و آخرى آن عقیق بود که به جهت محفـوظ  

یاقوت الاله االاهللا ، د و نقش هر یک از آنها عبارت بود ازماندن در دست مى کر
اهللا الملک الحق و نقش حدید چینى العزة اهللا ، الملک الحق المبین و نقش فیروزه

  )1096(. استغفر اهللا بود، القوة اال باهللا، جمیعا و نقش عقیق در سه سطر ماشاء اهللا
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  معنى ارادت و دوست داشتن -928
  رَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْ
عـرض    ینمـؤمن روزى حـارث اعـور بـه امیرال   : فرمود  امام صادق

حضرت به . بخدا سوگند که من شما را دوست مى دارم  ینمؤمنیا امیرال:کرد
اى حارث حال که مرا دوست مى دارى پس با من دشمنى مکن و بـا  : او فرمود

مکن و با من شوخى و مرا پست و کوچک نکن و  مرا آزمایشمن بازى مکن و 
  )1097(. مرا از مقام خودم باالتر مبر

  راهنمایى شفابخش -929
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زندگى مى کرد مرد عرب و مسـلمان و    ان علىمؤمنفردى در زمان امیر
، بیمارى او طول کشـید . ال به بیمارى شده بودبود ولى مبت  ارادتمند به على

بسیار رنجیده خاطر و رنجور بود براى درمان بیمارى خود بسیار تـالش کـرد و   
نزد اطباء گوناگون رفت ولى نتیجه نگرفت و همچنان بیماریش ادامه داشت و او 

 سـرانجام بـه محضـر علـى    ، همچنان با سختى و رنج مى ساخت و مى سوخت
افت و از بیمارى طوالنى خود شکایت کرد و از آن حضرت خواست که شت 

  . راه درمانى به او ارائه دهد
مایـه برکـت و رحمـت    ، براى مستضعفین و درماندگان  آرى وجود على

: به او فرمـود   على. است لذا هیچ کسى از در خانه او نا امید بر نمى گشت
به همسرت بگو مقدارى از : فرمود  على. آرى :گفت بیمار ؟آیا همسر دارى

سـپس از آن بخشـیده همسـرت مقـدارى عسـل      . مهریه خود را به تـو ببخشـد  
خریدارى کن و آن عسل را با قدرت آب باران مخلوط کن و سپس آن عسل را 

  . بخور که بخواست خدا شفا مى یابى
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و خـورد و شـفا یافـت و در    بیمار رفت و همین غذاى معجون را تهیه نمـود  
آمد و پـس از اعـالم شـفاى      حالى که بسیار خوشحال بود به محضر على

من براى درمان خود امـوال بسـیار خـرج      انمؤمناى امیر: خود عرض کرد
کردم و به طبیب هاى بسیار مراجعه نمودم ولى نتیجه نگرفتم امـا شـما بـا یـک     

را درمان کردید به گونه اى که گـویى اصـال بیمـار نبـودم     دستور ساده بیمارى م
 انمؤمنامیر ؟اینکه آمده ام بپرسم که درمان با این دستور بر چه اساسى بوده اس

مهریـه زنـان را بطـور    : در مورد مهریه خداوند در قرآن مى فرماید: فرمود 
  . کامل بپردازید

نیا مرئبا؛ و اگر زنهـا بـا رضـایت    فان طبن لکم عن شیى ء منه نفسا فکلوه ه
. خاطر چیزى از مهریه خود را به شما ببخشند آن را حالل و گوارا مصرف کنیـد 

)1098(  
و نزلنا من السماء ماء مبارکـا؛ و از آسـمان   : و در مورد آب باران مى فرماید

  )1099(. آب پر برکت فرستادیم
. ل شفاى مردم اسـت و در عس ؛فیه شفاء للناس: و در مورد عسل مى فرماید

)1100(  
در آن ، هر گاه آب باران و قدرى از مهریه زن و عسل بـا هـم جمـع شـوند    

برکـت و شـفا جمـع شـده اسـت البتـه چنـین معجـونى         ، معجون حالل و گوارا
  )1101(. شفابخش است و بیمارى را برطرف مى سازد

  بازیچه جریانات روز نگردد -930
  یمبِسمِ اللّه الْرَّحمنِ الْرَّح

از سه کس بر : مى فرمود  ین علىمؤمنامیرال، سلیم بن قیس هاللى شنیدم
) و بعلوم قرآن آشنا شده است( دین خودتان بترسید مردى که قرآن را فرا گرفته
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کنایه از اینکه موقعیـت اجتمـاعى   ( همین که نشاط و خرمى به چهره اش نشست
  )بدست آورد

خود کشیده و او را هدف تیر تهمـت و شـرکت   شمشیرش را به روى همسایه 
کدامیک بـه شـرك سـزاوار ترنـد؟       ینمؤمنیا امیرال :عرض کردم. قرار دهد
آنکه تیر تهمت زده است و مردى که بازیچه جریانات روز گـردد و هـر   : فرمود

افسانه دروغین که سـاخته شـود او دنبالـه اش را درازتـر بکشـد و مـردى کـه        
ل قدرتى بدست او داده باشد و او گمان کند که فرمان بـردارى او  خدایش عزوج

فرمان برى از خدا اسـت و سـرپیچى از فرمـانش سـرپیچى از فرمـان خـدا در       
صورتى که چنین نیست زیرا رد راه معصیت خدا از هیچ مخلوقى نبایـد اطاعـت   

یـد از  پس نه در راه معصیت الهـى با ، کرد و مخلوق را نزیبد که دلبند گناه گردد
و فقـط مـى   ، کسى فرمان برد و نه به فرمان شخص گناهکـار بایسـتى در آمـد   

بایست از خداوند و پیغمبرش و جانشینان او فرمان برد و اینکه خداوند دسـتور  
اطاعت شود بـراى ایـن اسـت کـه      فرموده است فقط از دستورات پیغمبر 

عصوم است و پاك و به نافرمانى خداوند دستور نمى دهد و اینکه م پیغمبر 
امر فرموده است براى این است که آنـان   فقط به اطاعت جانشینان پیغمبر 

  )1102(. و امر به گناه نمى کنند، نیز معصومند و پاك

  مردم دو گونه اند -931
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرزندان من مبادا با مردم ستیزه کنید که بیش از دو : فرمود  ینمؤمنامیرال
که با شما مکر و حیله بکار مى برد و یـا نـادان   ، یا خردمندى است، قسم نیستند

و شنود مانند نر و مـاده انـد    :گفت، ...که هر چه زودتر آسیب بر شما مى رساند
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سپس دو بیـت شـعر   ، جه اى خواهند داشتکه چون با هم جفت شوند ناچار نتی
  :انشاء فرمود

ــا   ــذر الجواب ــن ح ــرض م ــلیم الع   س

ــابا         ــد اص ــال فق ــن دارى الرج   و م

   
ــوه   ــال تهیبـ ــاب الرجـ ــن هـ   و مـ

ــا         ــن یهاب ــال فل ــر الرج ــن حق   و م

   
آبروى خود را حفظ کرده و هر کس ، هر کس از جواب گفتار خویش بهراسد

، رفته است و آنکه براى مردان احترام نگه داردبا مردان مدارا کند به راه صواب 
آنان نیز احترامش را نگه مى دارند و آنکه آنان را کوچک شمرد بزرگى خویش 

  )1103(. را از دلهاى آنان برده است

  صبر در مرگ عزیزان -932
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در مــرگ بــرادرش بــه عنــوان تســلیت دادن بــه اشــعث   روزى علــى
اگر بى تابى کنـى در مـرگ بـرادرت حـق      :اى اشعث: عبدالرحمان به او فرمود

عبدالرحمن است که اینگونه ادا مى نمایى و اگر صبر کنى حق خدا است کـه ادا  
و اگر صبر کنى قضا الهى بر تو روا شده است و تو هم آن را با صبر خود ، کردى

و بر تو روا شده ولى تو آن را نکوهیـده  ستوده اى و اگر بى تابى کنى قضا حق 
آیا مـى دانـى   : فرمود  ینمؤمنانا هللا و انا لیه راجعون امیرال :اشعث گفت. اى

تو پایان هر دانشى و نهایت  :اشعث گفت ؟معنى و تاءویل آن را که گفتى چیست
ـ      : آنگاه حضرت فرمود. آن ک اما گفته است در انـا هللا بـه معنـى اعتـراف بـه مل

. خداست و اما گفته ات در اناالیه راجعون اعتراف به هالکت و زوال خود اسـت 
)1104(  

  ؟چگونه صبح کردى -933
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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حضرت در  ؟چگونه صبح کردى  یا على :گفت  روزى جابر به على
صبح کردیم در حالى که در نعمت هاى بى حد و شمار خداونـد  : پاسخ او فرمود

کـه بـه مـا    ، نتوانیم از شکر خوبیهایى، قرار دادیم و با گناهان فراوان خود همراه
  )1105(! بجا آوریم یا زشتى هایى که از ما پرده پوشى کرد، داده است

  اندرزى بنما -934
  نِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه الْرَّحم

مرا پندى   یا على: رسید و عرض کرد  روزى شخصى خدمت على
بتو سفارش مى کنم که کار خیر و خوب خود را هرگز زیاد : حضرتش فرمود. ده

شـخص دیگـرى   . مپندار و گناهان خود را هر چند که کم باشند کم حساب نکن
خویشتن خود را : حضرت فرمود. فرمامرا اندرزى : به آن حضرت او عرض کرد

  )1106(. تلقین به فقر و تنگدستى و طول عمر مکن

  !!از بسیارى از آنها مى گذرد -935
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مـن بـه شـما    : شنیدم که فرمـود   روزى از على: اصبغ بن نباته مى گوید

نى آن را حفظ کند سپس رو بـه مـا   حدیثى مى گویم که سزاوار است هر مسلما
  :کرد و فرمود

ى را در این دنیا کیفر نکند اال اینکه بهتر و آبرومندتر از آن مؤمنخداوند بنده 
ى در این دنیا پـرده پوشـى او   مؤمندر قیامت به کیفر او بازگردد و خدا هیچ بنده 

ز قیامت از او را نکند و از او نگذرد جز اینکه بهتر و آبرومندتر است از اینکه رو
ى را دچار بالئى در بدن یا مـال  مؤمنگاهى خداوند بنده : در گذرد سپس فرمود

هـر  ) 30/شـورى  ( سپس ایـن آیـه را خوانـد   . یا فرزند یا خانواده اش مى کند
مصیبت که به شما رسد به سبب آنچه است که بدست خود کردید و از بسـیارى  
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و از : بهـم زد و مـى فرمـود   دست خـود را   هم مى گذرد و تا سه بار حضرتش
  )1107(. بسیارى هم مى گذرد

  معاد و خداشناسى -936
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که آن حضرت قـانون عقلـى وجـوب      شعرى است منسوب به امام على
دفع خطر احتمالى را که به اعتقاد بعضى زندگى پس از مـرگ را باطـل و هـیچ    

  . صورت زیبایى به نظم کشیده استمپندارند را به 
  زعــم المــنجم و الطبیــب کالهمــا   

ــا        ــت ذاك الیکمـ ــاد فقلـ   ان ال معـ

   
ــت بخاســر    ــا فلس ــح قولکم   ان ص

)1108(ان صح قولى فالو بـال علیکمـا        
  

   
شما در انتخـاب   :گفتم. منجم و طبیب هر دو چنین پنداشتند که معادى نیست

درسـت باشـد مـن ضـرر     ) عدم وجـود معـاد  ( عقیده آزادید ولى اگر عقیده شما
درسـت باشـد   ) معاد روز قیامت و محاسبه میزان الهى( اما اگر عقیده من، نکردم

  . شما زیانکارید

  ؟اسالم چیست -937
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

هستم اسالم را به شکلى تعریف مى کـنم    من که على: فرمود  على
، قبل از من کسى این چنین بیان نکرده است و نه شخصى حتـى بعـد از مـن   که 

  . مگر به همان طرزى که من بیان نموده ام
ان ، النسبن االسالم نسبۀ الینسبه احد قبلى و ال ینبه احد بعدى اال بمثل ذلک

و تسـلیم  ، والتسـلیم هـو الیقـین   ، اسالم تسلیم بـودن اسـت  ، االسالم هو التسلیم
و یقین یعنى همان تصدیق والتصدیق ، والیقین هو التصدیق، ز یقینعبارت است ا
و تصدیق آن اقرار است واالقرار هو العمل و اقرار همان عمل و بجا ، هو االقرار



755 

 

من لم  مؤمنان ال، و عمل همان انجام دادن است، و العمل هو االداء، آوردن است
ـ  مـؤمن یاخذ دینه عن رایه ولکن اتاه من ربه فاخـذ و   ن خـود را از راءى و  دی

  )1109(. عقیده خود نمى گیرد بلکه دین خود را از پروردگار متعال فرا مى گیرد

  میثم تمار -938
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

او را از آن   ین علـى مؤمنامیرال، میثم تمار غالم زنى بود از قبیله بنى اسد
. سـالم : عـرض کـرد   ؟نامـت چیسـت  : مـود زن خرید و آزادش کرد و به وى فر

به من خبر داده که نامى که پـدرت در عجـم    رسول خدا : حضرت فرمود
درسـت   خدا و پیغمبرش : میثم عرض کرد. ترا به آن نامیده اند میثم است

رجــوع کــن بــه همــان نامــت کــه رســول خــدا  : حضــرت فرمــود، گفتــه انــد
پس به همان اسم میثم رجـوع کـرد و   . ترا به آن نامیده و سالم را رها کن 

در آن سالى که کشته شـد حـج    ؛کنیه اش را ابى سالم گذاشت تا اینکه نقل شده
ـ : بجا آورد بر ام سلمه وارد شد و ام سلمه به او فرمـود  ه خـدا قسـم بسـیار از    ب

مـى   سـفارش   شنیدم که در دل شب درباره تو بـه علـى   رسول خدا 
  )1110(. کرد

  خبر از قیام مختار -939
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـا بـن رسـول اهللا    : به آن حضـرت عـرض کردنـد     اصحاب امام سجاد
ماجراى قیام مختار را خبر داده ولى نفرمـوده اسـت چـه      امام على 

 ینمـؤمن امیرال: وقت کشته مى شود و چه کسى او را مى کشد؟ حضـرت فرمـود  
آیا به شما خبر ندهم که چه وقت ایـن امـر واقـع مـى شـود؟      ، راست گفته 
سه سال دیگر در فالن روز واقع مى شـود و   از این تاریخ تا: فرمود. چرا: گفتند
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به زودى در فالن روز سر ابن زیاد و شمر را مى آورنـد و مـا آنهـا را در جلـو     
چون مختار قیام کـرد  ، خود مى گذاریم و غذا مى خوریم و به آنها نگاه مى کنیم
کنیـد   برادران دل خوش: حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بود به آنها فرمود

د که شما غذا مى خورید و در حالى که ستمکاران بنى امیه را درو مـى  و بخوری
مختار آنها را مى کشد و به زودى فـالن روز  . فالن جا: کجا؟ فرمود: گفتند. کنند

  . دو سر را براى ما مى آورند
در آن روز معهود آن حضرت از نماز فارغ شده بود و مـى خاسـت بـر سـر     

 :چون چشمش به آنها افتاد سجده کـرد و گفـت  ، سفره بنشیند که سرا را آوردند
  )1111(. شکر خدایى را که مرا زنده داشت تا این سرها را به من نمایاند

  تقسیم پول نان به عدالت -940
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

روزى دو نفر بر سر پول نان هاى خود اختالف داشتند لذا جهت حل اختالف 
م عليه خدمت حضرت على ال یکـى از    یا على: رسیدند و عرض کردند الس

یک نفر میهمان بر ما وارد شد و هم غـذاى  ، ما پنج نان و دیگرى سه نان داشت
، ما شد او وقتى که خواست برود هشت درهم به ازاء آنچه خورده بود به مـا داد 

ـ     ان من که پنج قرص نان دارم پنج درهم آن را مى خواهم و آنکـه سـه قـرص ن
باید چهـار بـه چهـار پـول را     : دارد را سه دهم حاضرم بدهم لیکن او مى گوید

بیا . سر این مسائل دعوا نکن: حضرت ابتدا به صاحب سه نان فرمود. نصف کنى
براى اینها سزاوار نیست دعوا کنیـد امـا   ، سه درهم را بردار و برو؛ اهمیتى ندارد

حق من چهار درهم است چرا که این ، قبول ندارم  یا على :گفت آن شخص
اگـر حـق را   : حضرت فرمود. هشت درهم را آن شخص باى ما دو تا داده است

او داد و فریاد کرد که چرا حق مـن  ، مى خواهى یک درهم بیشتر حق تو نیست
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. یک درهم و او که پنج نان داشته هفت درهم، اینقدر کم است من سه نان داشتم
خودت هم از آن خورده اى آن هم که پنج تا ، داشتى تو سه نان: حضرت فرمود

نان داشته از آن پنج تاى خود خورده است مهمانى که بر شـما وارد شـده آنهـم    
پس هشـت قـرص   . مى شود جمعا سه نفر در قبال هشت قرص نا. خورده است

قسمت خورده ایـد یـا    24نان سه قسمت مى گردد هر کدامتان هشت قسمت از 
دو قـرص نـان و دو ثلـث    ، هر کدام از شما سه نفر، تعبیر دیگراگر خواستید به 
بنابراى آن کسى که سه نان دارد خودش دو قرص نان و  پس. نانها را خورده اید

پس یک ثلث آن باقى مانده است که آن . دو ثلث از نانهاى خود را خورده است
ثلث آنها اما آنکه پنج قرص نان داشت دو قرص نان و دو . میهمان خورده است

را خود خورده و دو قرص بعالوه یک ثلث هم دیگر آن بـراى مهمـان گذاشـته    
بنابراین اگر بخواهید تقسیم کنید آن کسى که سه قرص نان داشته تنها یک . است

ثلث از نان خود را به میهمان داد و کسى که پنج قـرص نـان دارد دو نـان و دو    
. و یک درهم هم مـال توسـت   ثلث نان خود را داده پس هفت درهم مال اوست

)1112(  
  صدرنشینى مجلس -941

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
بـالى مجلـس   : مـى فرمـود    ینمـؤمن بارها امیرال: فرمود  امام کاظم

  :ننشیند مگر کسى که داراى این خصائل باشد
یر بـالراى الـذى فیـه    یجیب اذا سئل و ینطق اذا عجز القوام عن الکالم و یشـ 
  صالح اهله فمن لم یکن فیه شیئى منهن فجلس فهو احمق

شود پاسخگو باشد؛ آنگاه که دیگران از سـخن گفـتن عـاجز     سئوالآنگاه که 
شوند سخنگو باشد؛ آنگاه که به اندیشه هاى خیر خواهانه نیاز گـردد راه پویـان   

  . را ره گو باشد
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در صـدر مجلـس بنشـیند احمـق      پس هر گاه این سه خصلت در او نباشد و
  :انسان عاقل باید داراى سه نشانه باشد: است و در کالمى دیگر مى فرماید

ان ینظر فى شانه و یحفـظ لسـانه و یعـرف زمانـه و      ؛و البد للعاقل من ثالث
اینکه شاءن و موقعیت خود را درك کند و زبانش را از لغزشهاى گفتارى حفـظ  

  )1113(. نماید و زمانش را بشناسد

  منع از چاپلوسى -942
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

رسید و زبـان بـه سـتایش و      در یکى از روزها شخصى به خدمت على
 ستودن و مدح و ثناى آن حضرت گشود این مرد با اینکه خود نسـبت بـه علـى   

در برابر آن   ىلذا عل. بى اعتقاد بود در ستایش بیش از حد افراط کرد 
انا دون ما تقول ما فـى  : همه افزون گوییها که رنگ چاپلوسى داشت به او فرمود

  نفسک
من از آنچه که تو به زبان مى گویى پایین ترم ولى از آنچه که در اندیشـه ات  

  )1114(. دارى باالترم

  گفتگو با دنیاى فانى -943
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

اما با دنیایى از مفاهیم دارند ، درباره دنیا بیانى مختصر  امام المتقین على
  . که در اینجا به آن اشاره مى نماییم

اى دنیا از من دور شو که مهار تو را به گردنت انداختم و خود را از چنگـت  
ى کـه  به خدا سوگند اگر تو انسـانى بـود  ... بیرون کشیدم و از دام هایت گریختم

همانا حدود خدا را بر تو جارى مى ساختم و تـو را بـه سـزاى    ، دیده مى شدى
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. بندگانى که آنان را با آرزوهاى واهى فریفتى و در پرتگاهها افکندى مى رساندم
)1115(  

على را بـا  ) پس( )1116(. من دنیا را بدور افکندم و چهره اش را به خاك مالیدم
  )1117(نعمتى که از دست رفتنى است و از لذتى که فانى شدنى است چه کار؟ 

  مرد مردان عالم -944
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

زبان زد عام ، در زمان خود آن حضرت  رحمت و بخشش حضرت على
ملقـب بـه قـوچ     و خاص بوده است در یکى از کارزارها جنگجویى از مشرکین

لشکر با حضرت درگیر شد و به جنگ امام آمد امام او را بزیر انداخت و تیغ از 
اى : عـرض کـرد  ، نیام برکشید تا سر او را از تن جدا کند اما آن مرد با التمـاس 

حضرت برخاسـت و   ؟که کودکانى خردسال دارم مى کشى، آیا آیا مرا  على
یا در پیکارى دیگر بر سـوارکارى تیـغ   ، انت بخشیدمتو را به خاطر کودک: فرمود

از نیام کشید اما پیش از آنکه بر فرق او ضـربه را وارد سـازد حریـف حضـرت     
امام شمشـیرش را بـه   ، شمشیرت را به من ببخش  بانگ سرداد که اى على

وى داد و خود بدون سالح در برابر دشمن ایستاد و چه بسیار است ماننـد ایـن   
استان مثل ماجراى عمروبن عاص و بسربن ارطاة که بـراى حفـظ جـان خـود     د

  )1118(. پرده از عورت خود برکشیدند و مهلکه جنگ با آن حضرت گریختند
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  ؟صبر چیست -945
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ناگـاه  ، به مسجد در آمد  ین علىمؤمنامیرال: مى فرماید  امام صادق
 ؟کرد در چه حـالى  سئوالمردى را غمناك و ناراحت و سر به گریبان دید از او 

پـدر و    یا علـى : عرض کرد تو را چه مى شود؟ آن شخص ؟چه خبر است
  !مى ترسم از این غصه زهره ترك شوم. مادر و برادرم مرده اند

ایـن دو سـرمایه بـه    بر تو باد تقوا و صبر تا فرداى قیامت با : حضرت فرمود
چون سـر از تـن   ، محضر حق شرفیاب شوى صبر رد امور چون سر است از تن

. جدا گردد تن فاسد شود و چون در کارها صبر نباشد همه کارهـا فاسـد گـردد   
)1119(  

  :نشانه صابر در سه چیز است: مى فرماید  لذا حضرت على
  . کسل و سست و بى حال نمى شود -1
  . و بى قرار نمى گردددلتنگ  -2
  . از خداى خود شکایت نمى کند -3

زیرا اگر کسل شود حق را ضایع مى کند و اگر دلتنگ گردد به شکر بـر نـیم   
  )1120(. خیزد و اگر از خداوند شکایت کند به راه عصیان رفته است

    شبى با على -946
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى نماز عشـاءى  : به من فرمود  شبى از شب ها على :گفتابن عباس 
: مـى گویـد   ابـن عبـاس  . خود را خواندى پیش من بیا تا به تو فایـده اى دهـم  

از مـن    علـى . شبى مهتابى و بسیار روشـن بـود  ، رسیدم  خدمت على
 یـا علـى   :عرض کـردم  ؟ىتو تفسیر الف الحمد را مى دان :کرد ابن عباس سئوال
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شروع کـرد بـه     على: ابن عباس مى گوید، این تو هستى که مى دانى 
آنگـاه مجـدد از مـن    ، و یک ساعت از آن را به تفسیر الف پرداخت ؛تفسیر الف

جواب  ؟فما تفسیر الالم من الحمد آیا تفسیر الم الحمد را مى دانى: فرمود سئوال
یک ساعت دیگر در تفسیر حرف الم سخن گفـت پـس     على همان دادم و

، حا الحمد نیز به همین منوال و در میم نیز همانطور و در دال نیز به همان شـکل 
چون از تفسیر این حروف فارغ گشت فجر صبح صادق از مشرق سـر بـر آورد   

  :فرمود  در این جا بود که على
اگر مى خواستم هفتاد شتر  ؛من تفسیر سورة الفاتحه لو شئت ال و قرت بصیرا

  )1121(. از تفسیر سوره حمد بار مى کردم

  تفسر اهللا اکبر اذان -947
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
نقـل    از پدران بزرگوارش از امام حسـین   حضرت موسى بن جعفر

روزى در محضر پـدر بزرگـوارم میـان مسـجد     : مودفر  کرد که امام حسین
همـین کـه   . ى باالى بلندى رفت و شروع به گفتن اذان کردمؤذننشسته بودیم که 

که بـر  ، چنان زار زار گریست  ین علىمؤمناهللا اکبر پدرم امیرال :دو بار گفت
آیا مى : فرمود اثر آن ما هم به گریه افتادیم و چون اذان را به پایان رسانید پدرم

و جانشین پیـامبر    خدا و پیغمبرش :عرض کردیم: چه مى گوید مؤذندانید 
اگر معناى آنچه را او مى گوید بفهمید قطعا لبان خـود  : فرمود. او داناترند 

  )1122(.... را کمتر به خنده خواهید گشود و بیشتر گریان خواهید بود

  زان عمل صحیح استمی -948
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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کرد کـه بـالل    آمد و به آن حضرت عرض  ین علىمؤمنمردى نزد امیرال
الفاظ و گفتارش ملحـون و  ، حبشى را دیدم با شخصى گفتگو مى کند لیکن بالل

 لهجه دار است ولى آن شخص عباراتش صحیح و معرب و کامل مى باشد و بـه 
  . بالل مى خندید

اعراب و درستى کالم براى درستى و تهـذیب  ، اى بنده خدا: فرمود  امام
مسلم اعـراب کالمـش او را   ، آن شخص اگر افعالش نادرست باشد، اعمال است

لحـن عبـارات و   ، سودى ندهد ولى بالل را که افعالش بدرسـتى آراسـته اسـت   
  )1123(. الفاظش به او زیانى نرساند

  اى مضطرب دار فنا باش آرام -949
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
حرکت مـى کـردم تـا در      به همراه حضرت على: حارث اعور مى گوید

حیره در کنار فرات به دیر نصارى برخوردیم و از آن دیر صـداى نـاقوس بلنـد    
ویـد؟ عـرض   اى حارث آیا مى دانى که ناقوس چه مـى گ : حضرت فرمود. بود

 نـاقوس : فرمـود . داناترند و ابن عم رسولش  کردم خدا و رسولش 
سپس از زبان ناقوس حضرت این اشـعار را  . مثل دنیا و خرابى آن را مى سراید

  )1124(: خواند
  ال اله اال اهللا

  حقا حقا صدقا صدقا
  ان الدنیا قد غرتنا

  واشتغلتنا و استهوتنا
  یابن الدنیا مهال مهال
  یابن الدنیا دقا دقا
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  یابن الدنیا جمعا جمعا
  ... تفنى الدنیا قرنا قرنا

جز خدا نیست این را بـه حـق و   ، معبودى به حق و شایستگى پرستش :یعنى
  . راستى مى گویم

سرگشـته و  براستى که دنیا ما را فریفت و ما را به خود سرگرم نمود و مـا را  
  . مدهوش گرداند
  . دقیق شو دقیق) در کار خود( اى فرزند دنیا، دنیا آرام باش آرام، اى فرزند

گردآوردنى دنیا سپرى مى شـود  ، گردآوردنى کن) کردار نیک( اى فرزند دنیا
  ... پیوسته پیوسته
آیـا نصـارى تفسـیر صـداى       انمؤمناى امیر :عرض کردم: حارث گوید

 اگر مى دانستند مسـیح : ا اینگونه که فرمودید مى دانند؟ حضرت فرمودناقوس ر
فـرداى آن روز مـن بـه دیـر     : حارث گوید. را به عنوان اله بر نمى گزیدند 

همانگونه که نـاقوس    به حق حضرت مسیح :نصارى رفتم و به راهب گفتم
مـن تفسـیر آن را آنگونـه کـه     را مى نواختى به صدا در آور و او چنین کـرد و  

تا به پایان اشعار رسیدم او مرا سوگند داد کـه بـه پیامبرتـان     :آموخته بودم گفتم
گفتم همان مـردى کـه   ، سوگندت مى دهم که چه کسى این تفسیر را برایت گفته

 :گفـتم  ؟آیا بین او و پیامبرتـان خویشـاوندى اسـت    :گفت. دیروز همراه من بود
سوگند مى خورم که این را از پیامبرتان شنیده  :گفت. آرى او پسر عموى اوست

من در تورات خوانده ام که پیامبر آخر زمـان   :و آنگاه اسالم آورد و سپس گفت
  )1125(. صداى ناقوس را تفسیر مى کند 

  لقاى حق، قرب، نماز -950
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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وقتى که وقت نماز مى شد به خود مى پیچید   ین علىمؤمنحضرت امیرال
چه مى شود چرا شـما    شد یا على سئوالاز آن حضرت ، و متزلزل مى شد

آمد وقت امـانتى کـه حـق تعـالى عرضـه      : در وقت نماز اینگونه اید؟ مى فرمود
. ر شـدند از آن داشت بر آسمانها و زمین و آنها ابا کردند از حمله آن و بـر حـذ  

نیز وقتى مهیاى وضو مى شد رنگ مبارکش زرد مى   و حضرت سجاد )1126(
  )1127(. آیا نمى دانید در حضور کى ایستادم: کردند فرمود سئوالشد سبب آنرا 

  !!زایمان عجیب و قضاوتى عجیب تر -951
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرزندى به دنیا آورد که او دو سر و دو بـدن روى  زنى از شوهر قانونى خود 
خانواده نوزاد دچار اشکال شدند و نمى دانسـتند کـه آیـا ایـن     . یک کمر داشت

شـرفیاب    به محضر مبـارك حضـرت علـى   ، نوزاد یک نفر است یا دو نفر
بچـه را در  : کنند حضرت بعد از دیدن کودك فرمـود  سئوالشدند تا در این باره 

ع خواب آزمایش کنید باین ترتیب که وقتى هر دو در خوابند یکى از آن دو موق
سر یا دو بدن را حرکت دهید و بیدار کنید اگر هر دو با هم در یک لحظه بیـدار  
شدند این دو یک انسانند ولى اگر یکى بیدار شد و دیگرى در خواب بـود آنهـا   

  )1128(. دو انسانند و ارث دو نفر را مى برند

  ترك ریا کارى -952
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

به نحوى که نشان مى ، مردى را دید که سر در پیش افکنده  روزى على
ایـن  ، اى جـوان : حضـرت بـه او فرمـود    !دهد که من پارسا و عابد و پرهیزکارم

مى  که خداى متعال در دل آدمى، پیچى که در گردن انداختى در دل خود اندازى
نه شما آنیـد کـه   : پس بدان که در روز قیامت ریاکاران را خطاب مى کنند، نگرد



765 

 

متاع دنیا به شما ارزان تر فروختند؟ و نه آنید کـه مردمـان بـر در سـراى شـما      
ایستادند؟ و نه آنید که ابتدا به شما سالم کردند؟ پس اینها به مثابه جزاى اعمـال  

  )1129(. وز دیگر به شما چیزى نخواهد رسیدشما بود که به شما رسانیدیم ولى امر

  نحوه برخورد با جاهل -953
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

خوابى دید که براى مـاءمون چنـین   ) لعنۀ اهللا علیه( ابراهیم پسر مهدى عباسى
  :نقل کرد

 مى رفتیم وقتى به پلـى رسـیدیم    در عالم رویا دیدم که در راهى با على
خواستم بر او سبقت گیرم روى بـه او کـردم و گفـتم تـو خواسـتى بـه شـرافت        

  )1130(. همسرت خالفت را تصاحب کنى
  ؟ماءمون پرسید پس چه گفت. اما او به من جوابى نداد

  . او فقط به من سالم کرد :ابراهیم گفت
تو را جاهل دانسته جوابـت نیـز همـین بـوده       چون على :ماءمون گفت

  )1131(. است
  :در شعرى که به ایشان منسوب است مى فرماید  لذا امام على

ــا   ــره طیبـ ــن عنصـ ــم یکـ ــن لـ   مـ

ــه        ــن فیـ ــب مـ ــرج الطیـ ــم یخـ   لـ

   
  کـــــل امـــــر یشـــــبهه فعلـــــه

ــه       ــا فیــ ــوز بمــ ــح الکــ   و ینضــ

   
آنکس را که طینت و سرشت پاك نیست سخن پاك از دهانش نخواهى شنید 

  اوست و از کوزه همان برون تراود که در اوست همانا کار هر کس مثالى از

  نحوه مهماندارى -954
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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دعوت کرد که به خانه او تشـریف    ینمؤمنروزى مردى از حضرت امیرال
ان ال تـدخل علـى   ... قد اجیتک على ان تضمن لى ثالث: امام فرمود. فرما شود

  . ال تدخر عنى شیئا فى البیت و ال تجحف بالعیالشیئا من خارج و 
دعوت ترا مى پذیرم در صورتى که سه موضوع زیرا را تعهد و رعایـت   :یعنى
دیگـر  . یکى آنکه چیزى از خارج خانه براى پذیرایى مـن فـراهم نیـاورى    :کنى

آنکه به ما حضر اکتفا کنى و و خود را به تکلیف نیفکنـى و سـوم آنکـه از ایـن     
 ینمـؤمن ه عیال خود سختى و ستم روا ندارى عرضـه داشـت یـا امیرال   رهگذر ب
رعایت هر سه موضوع را تعهد مى کنم و حضرت آنگاه دعـوتش را قبـول    
  . فرمود

  عوامل تنگدستى و فقر -955
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

ز تنگـى معـیش   ا  ینمـؤمن روایت شده است که شخصى به حضور امیرال
فقـال لعلـک   . ال :لعک تکتب بقلـم معهـود فقـال   : امام فرمود. خود حکایت کرد

  ... ال :تمشط بمشط مکسور فقال
. فقر و تنگذستى تو شاید به این سبب است که با قلـم گـره دار مـى نویسـى    

  .   ینمؤمنخبر یا امیرال :عرضه داشت
  . نه :گفت ؟مى آرایى شاید با شانه شکسته موى خویش را: فرمود
رعایـت  ( شاید از کسى که عمرش از تو بیشتر است جلوتر مـى روى : فرمود

  . نه :گفت) ادب بزرگتر نمى کنى و جلوتر از آنها راه مى روى
  . نه :گفت ؟شاید بعد از طلوع فجر مى خوابى: فرمود
 ؟شاید که در مورد پدر و مادر خود از دعاى خیـر دریـغ مـى ورزى   : فرمود

  .   ینمؤمنه داشت آرى یا امیرالعرض
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پدر و مادر خـود  ، که براى رفع بالى تنگدستى، پس آنگاه امام دستور فرمود
: شنیدم کـه فرمـود   از رسول اکرم : را از دعا فراموش نکند و آنگاه فرمود

بـه تنگدسـتى    ترك دعاى خیر براى پدر و مادر روزى آدمى را مى بـرد و او را 
  )1132(مبتال مى سازد 

  استغفار و طلب آمرزش -956
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

کسى جمله استغفراهللا را بـر زبـان آورد آن     ین علىمؤمندر محضر امیرال
  :حضرت فرمود

تکلتک امک اتدرى ما االستغفار؟ ان االستغفار درجۀ العلیین هـو اسـم وقـع    
  ... الندم على ما مضى: اولها ؛ستۀ على معانعلى 

اسـتغفار مرتبـه    ؟مادر به سوگت نشیند آیا مى دانى که معنى استغفار چیسـت 
  :بلند پایگان است این کلمه شش معنى دارد

آنکه مصمم شود  :دوم، آنکه آدمى از کار و کرده خود پشیمان شده باشد :اول
آنکه حقوقى کـه از مـردم بـر     :سوم، که دیگر به کردار بد گذشته خود باز نگردد

از بـار  ، ذمه دارد ادا کند و پاك و صافى به مالقات حق تعالى رود و عهـده اش 
آنکه واجباتى که عمل نکرده و تباه و  :حقوق دیگران فارغ و آسوده باشد چهارم

آنکه فربهى تن خود را  :پنجم، ضایع ساخته است به نحو شایسته به انجام رساند
شروع حاصل گردیده به آتش اندوه آب کنـد تـا آنگـاه کـه پوسـتى و      که به نام

از او به جاى نماند و تـا آن کـه گوشـت تـازه از راه حـالل و      ، استخوانى بیش
آنکه بـه جبـران حـالوت و لـذتى کـه از ارتکـاب        :ششم، مشروع بر آن بروید

در ، معاصى احساس کرده تلخى و مرارت طاعت را در ذائقه جان خود بچکانـد 
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نین وضعى آدمى شایسته آمرزش مى گردد و به جاست که کلمـه اسـتغفار بـه    چ
  )1133(. زبان آورد

  از مسجد جمکران قم  خبر غیبى امام على -957
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در عصر خود قبل از آن که سـخنى از قـم در     ان علىمؤمنحضرت امیر
مسـجد   سـال قبـل از آغـاز تاءسـیس     330میان آیـد حـدود    حجاز و کوفه به

جمکران از آن خبر داده است آنگونه که نقل شده حضرت روزى به حذیفـۀ بـن   
  :فرمود یکى از اصحاب نیک پیامبر ، یمان

از شـهرى کـه آن را قـم     در اول ظهور؛ قائم آل محمد  !اى پسر یمانى
و مردم را به سوى حق دعوت مى نماید همـه مـردم    )1134(گویند؛ خروج مى کند 

  ... از شرق و غرب به آن روى مى آورند و اسالم تازه مى شود
... مقدس است و از همه آلودگیها پاك مى باشـد ، این سرزمین، اى پسر یمانى

  :آنگاه حضرت در ادامه حدیث مى فرماید
کـه آن را جمکـران   ... نزدیـک مسـجد  ، را بر فراز کوه سفید )1135(وى روایت 

  ... نامند نصب کنند او از زیر مناره آن مسجد برون آید
این پیش گویى غیبى نیز در جاى خود بسیار عجیب است چرا کـه حضـرت   

هنگـام قیـام     تاءکید دارند که قم یکى از پایگاههاى مرکزى حضرت مهدى
  )1136(. حضرت خواهد بود جهانى آن

  شقوق علوم -958
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

علم ینفع و علم یشفع و علم یرفع ، العلوم اربعه: فرمود  حضرت امیر على
  :است یعنى علوم بر چهار بخش. و علم یضع
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  . علمى است که براى داننده او نفع و سود دارد -1
  . به او سبب شفاعت و محل توجه الهى گردد دانشى که داناى -2
علمى که آموزش آن سبب شود که به مقام شامخ و منزلت رفیـع و رتبـه    -3

بلند برسد و آن عبارتست از دانا شدن بدین مقدس اسالم و اعتقادات و احکـام  
  . آن

  )1137(. علم یضع و آن شناسایى به علم نجوم است -4

  گزینش کالمى -959
مِ اللّهبِس منِ الْرَّحیمالْرَّح  

تورات و انجیل و زبور و قرآن را تالوت کـردم و  : فرمود  حضرت على
  :از هر یک کلمه اى برگزیدم

  . هر کس سکوت اختیار کند نجات یابد :یعنى) من صمت نجا ( از تورات -1
  . هر که قناعت کند سیر شود :یعنى) من قنع شبع( از انجیل -2
تمایالت را رها  هر کس) من ترك الشهوات فقد سلم عن االفات( از زبور -3

  . کند از آفتها سالم ماند
هر که به خداونـد توکـل   ) و من یتوکل على اهللا فهو حسبه( از قرآن کریم -4

  )1138(. نماید خداى براى او کافى است

  مناعت طبع -960
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
مى باشد کـه موضـوع     امام العارفین حضرت على اشعار زیر منسوب به

  :مى فرماید. آن در مورد مناعت طبع است
ــال     ــل الجب ــن قل ــخر م ــل الص   لنق

  احـــب الـــى مـــن مـــنن الرجـــال     

   
  یقول النـاس لـى فـى الکسـب عـار     

ــوال        ــى ذل السـ ــار فـ ــت العـ   فقلـ
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براى مـن  ، همانا حمل سنگهاى سخت و سنگین از باالى قله هاى کوه :یعنى
  . محبوبتر و آسانتر از آن است که زیر بار منت کسى بروم

مردم به من مى گویند کسب و کارمایه سر شکستگى است ولى من مى گویم 
  )1139(. مى باشد) بر اثر کار نکردن( دلت در درخواست، ننگ و عار

  از نورى روى اوست که عالم منورست
  )1140(حسنى چنین لطیف چه حاجت به زیور است 

  کیفیت قلب -961
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـدرك  ، ما من احد اال و قلبه عینـان : فرماید  ین علىمؤمنحضرت امیرال
دل هـر انسـان را دو دیـده     ؛بهما الغیب فاذا اراد اهللا بعبد خیرا فتح له عینى قلبـه 
اگر خدا براى بنده خود ، حال. است که با آن از امور غیب و پنهان آگاه مى شود

  :خیر خواهد دو چشم دل او را مى گشاید و نیز فرمود
  زین القلب بالتقى تنل الفوز البقاء

  ثم بالصبر و الحجى ثم بالخوف و الرجاء
تا رستگارى و پایدارى یـابى و  ، قلب خویش را به زینت تقوى بیاراى :یعنى

  . و رجا مزین ساز از آن پس به زیور صبر و فرزانگى و سپس به خوف
صـدر و قلـب و فـواد و لـب فالصـدر       ؛القلوب اربعۀ: و همچنین امام فرمود

  و القلب الالیمان و الفواد المعرفۀ و اللب للذکر، لالسالم
صدر جایگاه اسـالم  ، فواد و لب، قلب، صدر: قلوب آدمیان بر چهار گونه اند

  . و حق متعال است و قلب محل ایمان و فواد مرکز معرفت و لب جاى ذکر
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مى فرماید قلب آدمى دچار رنگ و کدورت مى شـود و    لذا امام صادق
چون آنرا با ذکر ال اله اال اهللا متذکر سازى از کدورت خارج مى شـود و صـفا و   

  )1141(. جلوه خود را باز مى یابد

  راه شناخت -962
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

که ضمن یک روایت نقـل شـده اسـت دربـاره راه       علىاشعارى از امام 
  :شناخت مشکالت نظرى است که چند بیت آن عبارت است از

ــى   ــدین لــ ــکالت تصــ   اذا المشــ

ــالنظر       ــا بـــ ــفت حقائقهـــ   کشـــ

   
  و لســـت بامعـــۀ فـــى الرجـــال   

  اســــائل هــــذا و ذامــــا الخبــــر     

   
ــغرین  ــدرب االصــ ــى مــ   و لکننــ

ــر        ــا غب ــا مضــى م ــع م ــین م )1142(اب
  

   
نظریه صحیح و مطابق بـا  ، هنگامى که مشکالت نظرى براى من پیش مى آید

  . کشف مى کنم تأملواقع را با اندیشه و 
من از مردانى نیستم که صاحب نظر نیستند تا براى تقلید از دیگران از ایـن و  

  . ان بپرسیم چه خبر
بـا مقیـاس آنچـه    فرد با تجربه اى هستم کـه  ، بلکه من از نظر اندیشه و بیان

  . گذشته است آینده را پیش بینى مى کنم
  برتبت ساقى کوثر بمردى فاع خیبر
  به نسبت صهر پیغمبر ولى والى واال

  از آتش عقل در گوهر شمار و جفت پیغمبر
  )1143(که بى مثل است و بى انباز آن یکتاى بى همتا 

  دعاى مستحب شده -963
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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کنـار کعبـه بـراى      همراه فرزندش امام حسن  اواخر شب بود على
صداى جانگدازى شـنید دریافـت کـه      ناگاه على. مناجات و عبادت آمدند

شخص دردمندى با سوز و گداز در کنار کعبه دعا مى کنـد و بـا گریـه و زارى    
نـزد ایـن   : فرمـود   بـه حسـن    علـى . خواسته اش را از خدا مى طلبد

نزد او رفت   امام حسن. مناجات کننده برو و ببین کیست او را نزد من بیاور
: دید جوانى بسیار غمگین با آهى پرسوز و جانکاه مشغول مناجات است فرمـود 

دعـوتش  . را مى خواهد ببیند تو ان پسر عموى پیغمبر مؤمناى جوان امیر
 علـى . آمد  جوان لنگان لنگان با اشتیاق وافر به حضور على. را اجابت کن
حقیقت این است که مـن بـه پـدرم     :جوان گفت ؟چه حاجت دارى: فرمود 

 امـام علـى  . آزار مى رساندم او مرا نفرین کـرده نصـف بـدنم فلـج شـده اسـت      
مـن جـوانى   ، جـوان عـرض کـرد    ؟چه آزارى به پدرت رسانده اى: فرمود 

عیاش و گنهکار بودم پدرم مرا از گناه نهى مى کرد من به حرف او گـوش نمـى   
دادم بلکه بیشتر گناه مى کردم تا اینکه روزى مرا در حال گناه دید باز مرا نهـى  

زمین افتـاد  کرد سرانجام من ناراحت شدم چوبى برداشتم طورى به او زدم که به 
اکنون کنار کعبه مى روم و براى تو نفرین مى  :و با دلى شکسته برخاست و گفت

در این . کنم کنار کعبه رفت و نفرین کرد نفرین او باعث شد نصف بدنم فلج گردد
بسیار پشـیمان شـدم نـزد پـدرم     . هنگام آن قسمت از بدنش را به امام نشان داد

رت خواهى کردم و گفتم مرا ببخش و برایم آمدم و با خواهش و زارى از او معذ
پدرم مرا بخشید و حتى حاضر شد که با هم به کنـار کعبـه بیـاییم و در    . دعا کن

همان نقطه اى که نفرین کرده بود دعا کند تا سالمتى خود را باز یابم بـا هـم بـه    
طرف مکه رهسپار شدیم پدرم سوار بر شتر بود در بیابان ناگاه مرغـى از پشـت   

رم کرد و پدرم از بالى شتر به زمین افتاد و تا بـه بـالینش   ، نگى پراند شترسر س
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رفتم دیدم از دنیا رفته است همانجا او را دفن کردم و اکنون خودم با حالى جگر 
از این که پدرت با تو بـه  : فرمود  امام على. سوز به اینجا براى دعا آمده ام

آمد معلوم مى شود که پدرت از تـو راضـى    طرف کعبه براى دعا در حق تو مى
امام بزرگوار در حق او دعا کـرد سـپس   . است اکنون من در حق تو دعا مى کنم

دستهاى مبارکش را به بدن آن جوان مالید هماندم جوان سـالمتى خـود را بـاز    
  . یافت

 :علیکم ببر الوالـدین ( :نزد پسرانش آمد و به آنها فرمود  سپس امام على
  )1144() . بر شما باد نیکى به پدر و مادر

  اخالق مردم دارى -964
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

فرزندان خود ، در بستر شهادت قرار گرفت  ان علىمؤمنهنگامى که امیر
یـا  : را به دور خود جمع نمود و براى آنها وصیت کرد در پایان وصیت فرمودنـد 

  )1145(و ان فقدتم بکوا علیکم ، لناس عشرة ان غبتم حنو الیکمبنى عاشر و ا
به گونه اى با مردم زندگى کنید که اگر از نظر آنها غایـب   !اى فرزندانم :یعنى

  )1146(. گریه کنند، و اگر از دنیا رفتید از فقدان شما، شدید مشتاق دیدار شما شوند

    زمین شناسى امام على -965
  للّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ ا

  :مى فرماید  در خصوص حرکت زمین و انواع حرکت آن حضرت امیر
و عدل حرکاتها بالراسیات من جالمیدها؛ تعدیل و کنتـرل و مـوزون نمـودن    

  . بوسیله کوههاى محکم است، میان حرکات گوناگون زمین
ـ      ین داراى حرکـات  و از این گفتار حضرت چنین اسـتفاده مـى شـود کـه زم

فرمایش حضرت علم امروز تابه حال هشت نـوع   تأئیدمتعددى مى باشد لذا در 
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یازده حرکت  ؛ورنه حرکت براى زمین اثبات کرده است و دانشمندى بنام فلکس
براى زمین کشف کرده و فرمایش حضرت را از کلمات اعجازآمیز دانسـته و در  

  )1147(. صدد حرکات دیگرى براى زمین بر آمده است

  کاشت درخت خرما -966
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

را سوار بر شـترى    ان علىمؤمنامیر، روزى مردى: فرمود  امام باقر
 اى ابوالحسـن : پرسـید ، دید که عبور مى کرد، که بارى از هسته خرما بر آن بود

اگر  ؛ماة الف عذق ان شاء اهللا: اسخ فرمودآن حضرت در پ ؟این بار چیست 
  . خدا بخواهد صد هزار درخت خرما

او آنها را در زمینى کاشت همه آنها بصورت درخت در آمد و حتى یک دانـه  
از هسته آنها تباه نشد و به این ترتیب حضرت یک نخلستان خرماى صـد هـزار   

  )1148(. درختى را پدیدار نمودند

  احداث باغ -967
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیم بِسمِ

با دسترنج خود دو باغ احداث کرد کـه نـام آن دو بـاغ یکـى       امام على
بود و شخصى بنام ابونیزر سرپرستى آن دو باغ ) بغبغه( ابونیزر دیگرى باغ بغیبغه

وارد   در بـاغ بـودم روزى امـام علـى    : را به عهده داشت ابونیزر مى گویـد 
با کـدوئى کـه از    :عرض کردم ؟آیا غذا در باغ هست: اغش شد و به من فرمودب

آن : فرمود. این باغ بدست آمده و روغنى که موجود بوده غذایى آماده ساخته ام
غذا را حاضر کردم و پس از میـل غـذا و شسـتن دسـتها     . غذا را بیاور بخوریم

کلنگ را به دست گرفت و به سوى چاه قنات آن باغ روانه شد و به الى روبـى  
و پاك کردن آن قناعت پرداخت و در حالى که عرق از پیشانیش مى ریخـت از  
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چاه بیرون آمد و بار دیگر به داخل چاه رفت و همچنان به الى روبى پرداخـت  
گام کلنگ زدن به زمین صداى همهمه آن حضرت بـه بیـرون چـاه مـى     و به هن
آن قنات را به گونه اى پاکسازى نمود که بـه انـدازه گـردن شـتر آب آن     ، رسید

خدا را گواه مى گیرم که این : زیاد شد سپس با شتاب از چاه بیرون آمد و فرمود
آن . مـودم چشمه و باغ را وقف کردم آنگاه از من قلم و کاغـذ طلبیـد حاضـر ن   

تـا  ، این را وقف کرده بنـده خـدا علـى   ، بسم اهللا الرحمن الرحیم :حضرت نوشت
تا خداوند به وسیله این دو چشمه وقف شده  ؛الیقى اهللا وجهه حرالنار یوم القیامۀ

  . را در قیامت از حرارت آتش دوزخ حفظ کند  چهره على
طبـق وقـف   ... و  و بعد از امام حسین  امام حسن  پس از على

نامه عمل کردند و از درآمد محصول آن دو باغ بذل و بخشش مى کردنـد و بـه   
مقروض شـد    فقراء و درماندگان راه مى دادند در یکى از سالها امام حسین

ر دینار معاویه از فرصت استفاده کرد و پیشنهاد کرد آن دو باغ را به دویست هزا
پدرم آن را . این دو مزرعه فروشى نیست: فرمود  خریدار هستم امام حسین

بر عموم فقراء وقف نمود تا چهره اش از آتش دوزخ محفوظ بماند بنابراین مـن  
  )1149(. آنها را به هیچ قیمتى نمى فروشم

از در آمد ان این دو باغ معروف به چشمه ابى نیزر بغبغه را وقف کرد مؤمنامیر
محصوالت آنها در تاءمین معاش زندگى فقراء مردم مدینه و درمانـدگان صـرف   

  . گردد

  موقوفات حضرت زهرا  -968
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آیا نمى خواهى وصیت فاطمه : به من فرمود  امام باقر: ابوبصیر مى گوید
جامـه    آرى مى خواهم امام بـاقر  :عرض کردم ؟را براى تو بازگو کنم 
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دانى را بیرون آورد و در میان آن نامه اى را خارج کرد و آن نامه را که وصـیت  
: را که در مورد وقف مزارع هفتگانه بـود چنـین خوانـد    نامه حضرت زهرا 

بـه آن   ست که فاطمه دختـر پیـامبر   بسم اهللا الرحمن الرحیم این وصیتى ا
کـه  ) باغهاى یا مـزارع هفتگـان  ( وصیت نموده است وصیت کرد به حوائط سبعه

  :عبارتنداز
ام ) مشـربه ( مـال ، صـافیه ، حسـنى ) بـروزن منبـر  ( میثب، برقه، دالل، عواف
واگـذار کـردم و     تا وقف باشد و تولیت آن را به على بن ابیطالـب ، ابراهیم

پس از او به بزرگترین فرزندانم باشـد خداونـد بـر ایـن وصـیت گـواه اسـت و        
  همچنین مقداد و زبیر گواهى مى دهد و این وصـیت را علـى بـن ابیطالـب    

  )1150(نوشت 

  دعاى ختم قرآن -969
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

وقتى قرآن را ختم مـى فرمـود ایـن دعـا را مـى        ینمؤمنحضرت امیرال
  :خواند

  . شرح صدر مرا عطا کن، اللهم اشرح بالقرآن صدرى خدایا به قرآن
  . واستعمل بالقرآن بدنى و به قرآن بدنم را به کار بندگى خود وادار کن

  . دیده ام را روشنایى بخش، و ثوره بالقران بصرى و به قرآن
  . زبانم را رها کن، قرآن و اءطلق بالقرآن لسانى و به

  به خانواده ات سفارش کن -970
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  ... به خانواده است فرمان ده: به کمیل فرمود  حضرت على بن ابیطالب
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یا کمیل مراهلک ان ترو حوا فى المکارم و یدلجوا فى حاجۀ من هو نائم فـو  
  . ..الذى وسع سمعه االصوات

خانواده خود را فرمان ده که خویشتن را به محامد اخالق و مکارم  !اى کمیل
، صفات آراسته سازند و در تاریکى شب ها براى رفع نیازمندى خفتگان بکوشند

هـر کـس در دل   ، اصوات را احاطه کرده است، که شنواییش، سوگند به آن خدا
لطفى بیافرینـد  ، آن سرور خداوند متعال از، سرور و شادمانى ایجاد کند، دیگران

آن لطف همچنـان سـیلى کـه در    ، که چون اندوه و غصه به آن کس هجوم آورد
فضول اشتران را با خود مـى بـرد اثـر انـدوه را از دل آن کـس      ، بستر سراشیب

  )1151(بزداید 

  ... اهل زمانه خود را بشناس -971
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

چنـین نصـیحت و     به فرزند خود امام حسن  ینمؤمنحضرت امیرال
  :سفارش فرمود

یا بنى انه البد اللعاقل ان ینظر فى شانه فلیحفظ لسانه و لیعرف اهل زمانه یـا  
  ... بنى ان من البالء الفاقه

و حلـم و بردبـارى همچـون    ، پسر عزیزم خرد در آدمى دوست و یار اوست
و صبر و شـکیبایى بـه منزلـه بهتـرین     ، همانند پدر مهربانو مدارا ، وزیر و رفیق

باید که در کار خویش به دقت بنگرد و زبان در ، پسرم خردمند. لشکر وى است
تهى ، پسرم. اختیار خود دارد و در حق اهل زمان و مردم عصر خود عارف باشد

 دستى خود بالیى است و از آن بدتر بیمارى جسم آدمى و از آن بـدتر بیمـارى  
ثروت و مکنت خود نعمت است لیکن برتر از آن نعمت سالمت بدن . دل او است

سه بخـش   مؤمناوقات ، پسرم. انسان و باالتر از آن نعمت تقواى قلب وى است
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قسمتى که در آن با خداى خویشـتن راز و نیـاز کنـد و قسـمت دیگـر را       :است
م از نعمتـى  و نظر در کار و رفتار خود کند و در بخش سـو  صرف محاسبه نفس

مسـلمان   مـؤمن نیز هـر  . که خداوند بر او حالل و سزاوار فرموده است بهره برد
ناگزیر است که به سه مورد توجه و عنایت کافى مبذول دارد ترمیمـى در وضـع   
معیشت و زندگى و گامى براى روز واپسین و بهره اى از آنچـه حـالل و مبـاح    

  )1152(. گردیده است

    با امام حسن  م علىگفتگوى شیرین اما -972
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

از ابـونعیم حـدیث مـى کنـد کـه      ) عالمـه شـافعى مـذهب   ( محمد بن طلحه
گفتگـوى شـیرینى بـه      روزى با پسرش امام حسن  ین علىمؤمنامیرال

  :جواب مى داد  مى کرد و حسن سئوال  على. میل کشیده بود
  حسـن  ؟اى پسر معنى رشد و صالح چیسـت : فرمود  ینمؤمنامیرال

  . بدیها را با نیکى از میان برداشتن: عرض کرد
جواب داد خویشاوندان را در سایه خود نگاه داشتن و  ؟پرسید شرف چیست
  . از خطایشان گذشتن

  جواب داد عفاف نفس و اعطاى سائل ؟گفت مروت چیست
فرمـود در انـدك و بسـیار و کوچـک و بـزرگ بـا        ؟سوال کرد دقت چیست

  . احتیاط نگریستن
  راحت خود و رنج کسان خود خواستن :گفت ؟فرومایگى چیست: پرسید
، در همه حـال خـواه در تـوانگرى خـواه در درویشـى      ؟کرم چیست: پرسید
  . بخشیدن
  . شرف خویش در سرمایه جستن: داد جواب ؟بخل چیست: پرسید



779 

 

برابرى در همه حال چه در تنگدسـتى و  : جواب داد ؟برادرى چیست: پرسید
  . چه در آسایش

  . بر دوست حمله کردن و از دشمن گریختن :گفت ؟ترس چیست: پرسید
غنیمـت رغبـت بـه تقـوا و پرهیزگـارى      : جواب داد ؟غنیمت چیست: پرسید

  . است
خویشتن را نگاه داشتن و خشم خود را فـرو   :گفت ؟بردبارى چیست: پرسید
  . خوردن
  . گفت بر قسمت خویش قناعت کردن ؟بى نیازى چیست: پرسید
  . هوس پرستى :گفت ؟گدایى چیست: پرسید
  . فرمود حرمت خویش نگهداشتن ؟مناعت چیست: کرد سئوال
  . در برابر حوادث جزع کردن: جواب داد ؟ذلت چیست: کرد سئوال
  . در محافل با ریش خود بازى کردن: فرمود ؟حماقت چیست: کرد سئوال
  . بى ترس و هراس به پیکار حریف رفتن: جواب داد ؟جراءت چیست :گفت
  . بیهوده سخن گفتن :گفت ؟رنج بیهوده چیست: پرسید
در عین تنگدستى بخشیدن و در عین قـدرت  : فرمود ؟عظمت چیست: پرسید
  . بخشودن
  . شنیده ها را به خاطر سپردن: ب دادجوا ؟عقل چیست: کرد سئوال
پیشواى خود را کوچک شمردن و سـر  : جواب داد ؟جهل چیست: کرد سئوال

  . از فرمانش برتافتن
  . نیکى را بکار بستن و از بدى دورى جستن ؟روشنایى چیست: پرسید
  . با زیر دستان مدارا کردن :گفت ؟احتیاط چیست: پرسید
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مسـجد را تـرك گفـتن و در پـى     : جـواب داد  ؟غفلـت چیسـت  : کرد سئوال
  . فرومایگان دنیا به دست دویدن

  . فرومایگى :گفت ؟سفاهت چیست: پرسید
بخت سفید را بـا دسـت خـود سـیاه     : جواب داد ؟حرمان چیست: کرد سئوال
  . کردن

آن کس که عشیره و قبیله خود را زخم زبـان   :گفت ؟سید کیست: کرد سئوال
  . و نیششان ایمن بدارد

  در حمله هالکوخانمغول به بغداد  پیشگویى تاریخى امام على -973
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

علـت  : عالمه حلى از پدرش سدیدالدین یوسف بن المطهـر نقـل مـى نمایـد    
محفوظ بودن شهرهاى کوفه و حله و کربال و نجف اشراف از قتل عام و خرابـى  

این بود که وقتى هالکوخان با لشکر خود به خارج شـهر  لشکر هالکوخان مغول 
بغداد رسید اکثر مردم حله از ترس خانه هاى خود را تـرك و بـه اطـراف فـرار     

لیکن پدر من و سیدبن طاووس و ابى العزا هر سه از نوابغ علمـى شـیعه   . کردند
د تصمیم گرفتند به هالکوخان نامه اى بنویسند و صریحا تسلیم بودن خو، هستند

نامه را نوشته و فرستادند چون نامه در بیرون شهر بغداد در وقتى . را اظهار کنند
شما سه نفـر کـه   : فورا فرمان داد در جواب نامه بنویسید، که محاصره بود رسید

آنگـاه  . بزرگ شهر حله هستید و مردم در اختیار شما مى باشند به نزد من آییـد 
چـون نامـه رسـید سـید بـن      ، ود فرستادپاسخ را به وسیله دو نفر از سپاهیان خ

طاووس و ابن ابى العز اطالع بر مضـامین آن یافتنـد حاضـر نشـدند پـیش وى      
من حاضرم و تنها بـا آن دو مـاءمور در حـال کـه کتـابى       :لذا پدرم گفت. بروند

پادشاه مغول بـا حـال شـگفت گفـت شـما      . همراه داشت نزد هالکو رهسپار شد
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بیایید و بنوشتن چنین نامه اى در حالى که شـهر   چطور جراءت نمودید به اینجا
  ؟بغداد فتح نشده و چگونگى وضع مملکت و وظیفه شما معلوم نگردیده

هشیار باش نوشتن نامه و آمدن من بدون هیچ ترس بـر  : وى در پاسخ فرمود
که ، که بما رسیده است  اساس روایتى مى باشد از حضرت على بن ابیطالب

  :هج البالغه در خطبه زوراء فرموده انددر کتاب ن
؛ بغـداد و چـه   )الى آخـر ( و ما ادریک مالزوراء ارمن ذات اثل و )1153(الزوراء 

شهرى است وسیع و در آن ساختمانهاى مدرن محکم  ؟مى دانید که بغداد چیست
پایه گذارى شود و جمعیت بسیارى در آن مسکن گزینند و برخى از خلفـاء بـن   

  العباس در آنجا خالفت کنند
و آنان جور و ستم نمایند آخر االمر باید دچار هجوم لشکرى شوند که جوان 

طوق شده ، ند سپرو نیرومند باشند و حدقه چشمهایشان کوچک و صورتشان مان
و لباس آنان از زره آهنین مى باشد و صداهایشان بسیار بلند و داراى سطوت و 
ابهتند و آنان به هیچ شهرى نگذرند مگر آنکه فتح مى نمایند و هـیچ سـلطانى و   
پرچمى در برابرشان به جنگ افراشته نشود و مگر آنکه سـرنگون شـود و بـالء    

  . ان برخیزدبزرگ است براى کسى که به مخالفتش
هالکوخان مغول چون این پیش گویى ها را از کلمات گهربار حضـرت علـى   

شنیده بویژه بشارت پیروزى نسبت به پادشاهانى که بـه جنـگ او     مرتضى
بیایند و همه عالماتى که حضرت بیان فرموده بود در خـود و لشـکرش مطـابق    

  ن پیش گویى حضـرت علـى  فورا نامه اى نوشت که هر گاه بواسطه ای، دید
بغداد را فتح کردم شهر حله و شهر کوفه و شهر نجف و شهر کربال را با سـاکنین  
آنها بلکى مورد عفو و همه آن جمعیت را از کشتن و اسیر شدن در امان خـواهم  

فرمان داد بـه بغـداد     سپس با اعتماد باین پیشگویى حضرت على. گذاشت
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و مستعصم که خلیفه آخرین سلسله بن العباس بود به بدترین وجه به  حمله شود
قتل رسانید و پیروزى شگفتى نمود و صدق این پیشگویى حضرت را رد جهـان  

  )1154(انتشار و بر شیفتگان حضرت افزود 

    توسط امام على  بیان راز نسب پیامبر -974
  لْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ اللّه ا

ان حضـرت در   :نقل مى کند که  از حضرت على  امام جعفر صادق
خداونـد تعـالى نـور مقـدس     : فرمـود  توصیف از آفرینش و نسب محمد 

و  عـرش پیش از آنکه آسمانها و زمـین و  ، را خلق فرمود حضرت محمد 
کرسى و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافریند و قبل از اینکه احدى از انبیا را 

بـه آن نـور دوازده   ، اراده آفرینش کند به چهار صد و بیست چهـار هـزار سـال   
  :حجاب خلق نمود

حجـاب   -4. حجـاب منـت   -3. حجـاب عظمـت   -2. حجاب قـدرت  -1
 -8. منزلـت حجـاب   -7. حجـاب کرامـت   -6. حجـاب سـعادت   -5. رحمت

  . حجاب شفاعت -11. حجاب رفعت -10. حجاب نبوت -9. حجاب هدایت
هزار سـال جـارى داد و او مـى     12پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت 

  . سبحان ربى االعلى :گفت
  سبحان عالم السر :و در حجاب عظمت یازده هزار سال و او مى گفت

  هو قائم الیلهوسبحان من  :و در حجاب منت ده هزار سال و مى گفت
  سبحان الرفیع االعلى :و در حجاب رحمت نه هزار سال و مى گفت

سـبحان مـن هـو دائـم      :و در حجاب سعادت هشت هزار سال و مـى گفـت  
  الیسهو

  سبحان من هو غنى الیفتقر :و در حجاب کرامت هفت هزار سال و مى گفت
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  سبحان العلیم الکریم :و در حجاب منزلت شش هزار سال و مى گفت
  العظیم سبحان ذى العرش :و در حجاب هدایت پنج هزار سال و مى گفت
  سبحان رب العزه عما یصفون :و در حجاب نبوت چهار هزار سال و مى گفت
  سبحان ذى الملک و الملکوت :و در حجاب رفعت سه هزار سال و مى گفت
  سبحان اهللا وبحمده :و در حجاب هیبت دو هزار سال و مى گفت

  سبحان ربى العظیم و بحمده :ت دو هزار سال و مى گفتو در حجاب شفاع
پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید و ان نـام مبـارك چهـار    
هزار سال بر لوح مى درخشید پس اسم اطهر آن حضـرت را بـر عـرش ظـاهر     
گردانید و هفت هزار سال در آنجا نور مى بخشید همچنین در احـوال رفعـت و   

آنکه حق تعالى آن نور را در صـلب آدم جـاى داد و از آدم    جالل مى گردید تا
تـا در  ... در شیث و از شیث در انوش و از انوش در قینان و از قینان در مهالئیل

در عبدمناف و از عبدمناف در هاشم و ... ابراهیم خلیل اهللا و ابراهیم در اسماعیل
 جاى داد و پیامبر از هاشم سید قریش در عبدالمطلب و از عبدالمطلب در عبداهللا

ین خندان و شادان وقتى مؤمنفاطمه بنت اسد مادر امیرال )1155(. به دنیا آمد 
آمد و او را به آنچـه    بدنیا آمد نزد ابوطالب پدر حضرت على پیامبر 

 ؟مگر از این امـر در شـگفتى   :پس ابوطالب به وى گفت. واقع شده بود خبر داد
  )1156(. تو هم باردار مى شوى و وصى و وزیر او را مى زایى

  ؟همام کیست -975
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در اصول کافى و نهج البالغه نقل شده کـه    ینمؤمنروایتى است از امیرال

خطبه عجیبى است و مـا   این. روایت بلندى است و به خطبه همام معروف است
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نقل مـى کنـیم از امـام     226اصول کافى ص  2قسمت اول این خطبه را از جلد 
  :  صادق

مردى که او را همام صدا مى کردند و عابد و زاهد کوشـایى بـود وقتـى کـه     
ـ اى امیر :مشغول خطبه بود از جایش بلند شد و گفت  ینمؤمنامیرال  !انمؤمن
  . آنطور براى ما تعریف کن که انگار او را در برابر خودمان مى بینیم را مؤمن
 تـأخیر زیـرا مصـلحت را در   : و درنگ فرمود تأملدر پاسخ به او   امام

تـو خـود از خـدا    ، اى همام: پس از آن امام بطور اجمال فرمود، جواب مى دید
 :یعنـى  )1157(بترس و نیکوکار باش که ان اهللا مع الذین اتقوا والذین هم محسـنون  

همام به این پاسخ اکتفا نکرد تـا اینکـه   . خدا با پرهیزکاران و نیکوکرداران است
چون امـام  : فرمود مؤمنامام خطبه اى مفصل از اوصاف : حضرت را سوگند داد

. م بى هوش شد و در آن بى هوشى از دنیا رفترا مى شمارد هما مؤمناوصاف 
فرمود باشید سوگند به خدا که از چنین پیش آمدى بر او مى ترسـیدم    على
اندرزهاى درست به اهلش چنین تاءثیر مـى کنـد یکـى از    : از آن فرمود و پس

ال تـو چـه حـ     ینمـؤمن یا امیرال :گفت) ابن کواکه از خوارج بود( حاضرین
یا چون چنین گمـان مـى داشـتى    ، و چرا این اندرزها در تو تاءثیر ندارد ؟دارى

واى بر تو هر اجلى را وقتى اسـت  : فرمود  امام) ؟چرا باعث مرگ او شدى
که از آن نمى گذرد دیر یا زود نمى شود و سببى است که از آن تجاوز نمى کنـد  

  )1158(. ت راند بازیستپس از اینگونه گفتار که شیطان بر زبان
  ... من هو الکیس الفطن مؤمنمتن خطبه همام ال

زیرك و تیز هوش است که بشاش است و اگر غصه اى هم داشته باشد  مؤمن
آنرا آشکار نمى کند دلش از هر چیز دیگر و خـودش از همـه چیـز در نظـرش     

از هر کس که از بین رفتنى باشد دورى مى کند و نسبت به حسـنات و  ، خوارتر
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جر و بحث ، نیک ها طمعکار و آزمند است کینه توز نیست چشم تنگ نمى باشد
، پیوسـته عیـب نمـى گیـرد    ، کارش سبب و نفرین کردن نیسـت ، بیهوده نمى کند
سمعه را  ریا و، از اینکه باالتر از دیگران باشد خوشش نمى آید، غیبت نمى کند

سـکوتش  ، همـتش عـالى اسـت   ، در مسائل بى تفاوت نیست، دوست نمى دارد
، یادش مـى مانـد  ) نیک دیگران در حق او( با مروت است، فراوان با وقار است

اگر غمى هم داشته باشد از روى تفکر و تعقـل اسـت و   ، پایمرد و قدر دان است
، انعطـاف اسـت   از فقرش خشنود است خوش بر خورد و قابـل ، بى مورد نیست

دروغ نمـى  ، و اذیتش کـم ، پایبند به عهد و پیمان است، استبداد در کارش نیست
  ... گوید و پرده درى نمى کند

  ایراد خطبه اى بدون نقطه -976
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پیرامون مسائلى چون حمـد    خطبه اى است بدون نقطه که حضرت امیر
، ازدواج پیـامبر   -اطاعـت حـق    -بت پرستى  ول خدا الهى و رس
البته این خطبه طوالنى است که مختصرى از ( :صحبت فرموده اند... اخالقیات و
  . )آن آمده است

و له اوکد الحمد و احاله و اسرع الحمد و اسـراه  ، الحمد هللا اهل الحمد و ماواه
الحمد هللا الملک الملک المحمـود و  ، هر الحمد و اسماه و اکرم الحمد و اوالهو اط

ساطح المهاد و موطد االطـواد و  ، المالک الود مصور کل مولود و مال کل مطرود
عالم االسـرار و مـدرکها و مـدمر اال مـالك و     ، مرسل االمطار و مسهل االوطار

عم سماحه و کمـل  ، مصدرها مهلکها و مکور الدهور و مکررها و مورد االمور و
احمـده حمـدا   ، و اوسـع الرمـل و ارمـل   ، و طاوع السوال و االمل، رکامه و همل



786 

 

و هو اهللا ال اله لالمم سواه و الصادع لما عدلـه  ، ممدودا و اوحده کما وحد االواه
  ... و سواه

حمد و ثناء خداوندى را که اهل حمد بوده و جایگه آن مختص او مى باشـد  
شیرین ترین و سریع ترین و گسترده ترین و پـاکترین و بـاالترین و   و برترین و 

خداونـدى را کـه    سـپاس . گرامى ترین و سـزاوارترین حمـدها بـر ذات او بـاد    
هـر  ، پادشاهى است مورد ستایش و مالکى اسـت بسـیار مهربـان و بـا محبـت     

، مولودى را صورت مى بخشد و هـر طـرد شـده اى را ملجـا و پناهگـاه اسـت      
فـرو  ، ه دشت ها و صحراها و برپـا کننـده کوههـا و بلنـدى هـا اسـت      گسترانند

عالم و دانا به همه اسـرار  ، فرستنده بارانها و آسان کننده مشکالت و نیازها است
روزگـاران را بـه سـرانجام    ، و درهم کوبنده و نابود کننده همه پادشـاهان اسـت  

در همـه امـور   رسانده و آنان را مجددا به عرصه وجود مى آورد و مرجع و مصـ 
، با کمال ریزش، همه چیز را رد برگرفته و ابر بخشش او جود و عطایش، اوست

خواسته ها و امیدهاى بندگان را برآورده نمـود و بـه   ، همگان را فرا گرفته است
  . ریگزاران افزونى و توسعه بخشیده است

مـى   و یگانـه اش ، حمد و ستایشـى بـى انتهـا   ، حمد و ستایش مى کنم او را
او را یگانـه مـى شـمارد و اوسـت     ، رم همانگونه که بنده دعا کننـده گریـان  شما

و کسى نیست که آنچه را که او بر پـا  ، خداوندى که امتها را خدایى جز او نیست
  )1159(... و تنظیم کرده درهم فرو ریزد

  حمد حق تعالى -977
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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در باب حمد مطالبى بسـیار عـالى دارد     ان علىمؤمنموالى عارفان امیر
 73ص ، 3که از باب نمونه جمالتى از آن را از کتاب مستدرك سفینۀ البحـار ج  

  :نقل مى کنیم
و ، الحمد هللا الذى جعل الحمد على عباده من غیـر حاجـۀ منـه الـى حامدیـه     

  ... طریقا من طرق االعتراف بال هوتیته صمدانیته
بدون ، که بندگانش را مشرف به تشریف حمد فرمود، خداوند را سپاس :یعنى

و این کلمه جامعه را کـه بایـد از عمـق    ، اینکه به سپاسگزارى آنان نیازمند باشد
راهى از راههاى اعتراف به الهوتیت و صمدیت و ، قلب و حقیقت وجود برخیزد

ر عباد اعالم کـرد  ربوبیت و فردیت خود قرار داد و آن را علت ازدیاد رحمتش ب
حقیقت این ، و در کنون و سر این لفظ، و راهى روشن براى طالب فضلش فرمود

معنى را که سپاس و حمد اعتراف به منعم بودن او نسبت بـر هـر حمـدى اسـت     
  . جلوه داد

  اگر در راه خدا ثابت قدم باشى -978
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
رکوع مى کـردم و بـه پیشـگاه      نار خانه علىک: اصبغ بن نباته مى گوید

 حضرت حق به دعا و مناجات برخاسته بودم در این وقت حضـرت امیـر علـى   
در : فرمـود ، بلـه ، اصبغ عرضه داشـتم : از در خانه خود بیرون آمد و فرمود 

سـول  عالقه دارى دعایى که از ر: فرمود. در رکوع و دعا :گفتم ؟چه کارى بودى
  . بگو: فرمود. آرى :پاسخ دادم ؟شنید به تو بیاموزم خدا 

سپاس خدا را بر آنچه بوده و  ؛الحمد هللا على ماکان و الحمد هللا على کان حال
  سپاس خدا را بر هر حال
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اگر در راه خدا ثابـت قـدم   : سپس با دست راستش بر شانه چپم زد و فرمود
جود رهبرى پیشواى بر حق را قبول داشته باشى و در مسـاءله  باشى و با تمام و

مال در راه خدا دست و دل باز باشى خداوند مهربان از تـو بـه وجـود خـودت     
  )1160(. مهربان تر است

  بى اعتنایى به دنیا -979
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

دنیا دیگرى را فریـب ده  اى : بارها در فرازهاى مختلف مى فرمود  على
در تعجب هستیم همه   یا على: کردند سئوال. که من تو را سه طالقه کرده ام

مردان دالور و رزم آوران میادین جنگ از شمشیر تو مـى ترسـند ولـى چطـور     
  ؟است که تو این چنین از دنیا مى ترسى

ه دست هوى شما خبر ندارید این دنیا درخت خارآور است ک: حضرت فرمود
اگر از آن دورى نکنى خار آن ، آن را بر کنار جوى عمر تو کاشته، و هوس و آز

آیا نشنیدید که در آغاز کار که هنوز خـار  ... در دامن عصمت پاکى تو مى افتد و
  را درید؟  آن نیرومند و قى نشده بود دامن عصمت حضرت آدم

  )1161(! ابوطالب چه مى کنداکنون که خار آن قوت گرفته با على پسر 

  ؟ین یعنى چهمؤمنامیرال -980
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

 عرض کـردم فـدایت گـردم چـرا علـى       به امام باقر: جابربن یزید گوید
از علم خود آنان را تغذیه مى کرد و به آنها : ین نامیدند؟ فرمودمؤمنرا امیرال 

مگر قول خداوند را نشنیده اى و نمیر اهلنـا و مـى آوریـم غـذایى     مى آموخت 
  . 65براى خاندانمان سوره مبارکه یوسف آیه 
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را بـدین    شمشـیر علـى  : روایت شده که فرمودنـد   و از امام صادق
جهت ذوالفقار نامیدند که در میانه قبضه آن خطى به درازا بود شبیه به مهره هاى 

آن ، همان شمشیرى که جبرئیل از آسمان آورد و دسته اش از نقره بود، تیره کمر
شمشیرى که ندا کننده اى از آسمان فریاد بر آورد ال سیف اال ذوالفقار و الفتـى  

  )1162(اال على 

  عدم توفیق نماز شب -981
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

یـا  : کرد سئوالرسید و   علىین مؤمنروزى مردى خدمت حضرت امیرال
انـى حرمـت الصـلوة     !ینمـؤمن یا امیرال ؟من از خواندن نماز شب محرومم !على
تـو مـردى هسـتى کـه     ، انت رحل قد قید تـک ذنوبـک  : حضرت فرمود ؛باللیل

از این رو موفق به خواندن نماز شب ( گناهانت تو را گرفتار و مقید ساخته است
  )1163(. )نمى شوى

  علم و دانش -982
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در مورد علـم و دانـش پرسـش کـرد حضـرت        روزى شخصى از على

  :فرمود
. او را عبـادت کنـى  ، به قدر احتیاج خود به خداوند) علم چهار کله است الف

بـه انـدازه   ) ج. به قدر طاقت و صبر خود در سوختن آتش جهنم گنـاه کنـى  )ب
و به مقدار بقایـت در آخـرت توشـه تهیـه     ) د. ت در دنیا براى دنیا کار کنىعمر
  )1164(. نمایى

  سخن بیهوده -983
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
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مردى را دید که دهان به سخنان بیهوده گشوده و از پرگوئى   روزى على
اى شـخص  : حضرت به او فرمود، زبان خود را در کام نمى گیرد، و بیهوده گوئى

نامه اى را بوسیله دو فرشته حافظ خود دیکتـه مـى    ؛به راستى که تو با اعمالت
پـس سـخنى   ، بسوى پروردگـارت ) و هر آنچه مى کنى آنها را مى نویسند( کنى

. بگو که براى تو فایده اى داشته باشد و دم فرو بند از سخن بیهوده و بـى فایـده  
)1165(  

  و مسجدفرق بهشت  -984
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

نشسـتن در مسـجد بـراى مـن از     : مى فرماید  ان علىمؤمنحضرت امیر
زیرا با نشستن در بهشت بـه خواسـته   ، نشستن در بهشت محبوب تر و بهتر است

. خودم نائل شده ام ولى با نشستن در مسجد به خواست خداوند نائل مـى شـوم  
)1166(  

ـ هر موقع براى حضرت امیر، است که  ر روایتى از امام صادقو د  انمؤمن
سـپس ایـن آیـه را    ، کار مهمى پیش مى آمد به نماز خواندن پناه مى بـرد  

هر یک از شما کـه  : و نیز فرمودند )1167(واستعینو بالصبر و الصالء : تالوت کردند
د وضو بگیرید و به مسجد برود و دو رکعت با اندوهى از اندوههاى دنیا مواجه ش

نماز بخوانید و ربع اندوه و شدائد خود را از خدا بخواهید آیـا نشـنیده ایـد کـه     
  )1168(. واستعینو بالصبر والصالة: خداوند فرمود

    معجزه اى از امام على -985
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

جوانى از آن قبیله نزد ، چند دائى در بنى مخزوم داشت  ان علىمؤمنامیر
دائى جان برادرم از دنیا رفت و من در مـرگ  : آمد و عرض کرد  امام على

  . او بسیار ناراحتم
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 امـام علـى   ؛آرى :او گفت ؟آیا مى خواهى او را ببینى: فرمود  امام على
  . را به من نشان بده قبرش: فرمود 

با آن شخص بیرون آمد در حالى که آن حضرت پارچه   آنگاه امام على
وقتى که به کنار قبر رسید لبهایش بـه هـم   ، را به کمر بسته بود برد پیامبر 

بـه  او از قبر بیرون آمد در حـالى کـه   ، مى خورد آنگاه با پاى خود به قبر او زد
  :زبان عجمى سخن مى گفت

 ؟مگر وقتى که تو از دنیا رفتى عرب نبـودى : به او فرمود  حضرت على
چرا ولى ما به روش فالن و فالن مردیم از این رو زبانمان تغییـر  : او عرض کرد

  )1169(. کرد

  دوستان خدا کیانند؟ -986
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

درباره دوستان خدا کـه    روزى از على بن ابیطالب: ویدابن عباس مى گ
بدانید که به راستى دوستان  ؛در آیه اال ان اولیاء ال خوف علیهم و ال هم یحزنون

شـد؟   سئوال، به آن اشاره شده )1170(خدا نه بیمى دارند و نه اندوهگین مى شوند 
  :حضرت در پاسخ فرمودند

الـى   و نظروا الى بـاطن الـدنیا حـین نظـر النـاس     ، عبادتهقام اخلصو اهللا فى 
پرسـتش مـى کننـد و     آنان مردمى هستند که خدا را از روى اخالص ؛...ظاهرها

هنگامى که مردم به ظاهر دنیا مى نگرند آنان به باطن و درون آن مـى نگرنـد و   
ه آنها آینـد ، در همان حال که مردم فریب خوش هاى زودگذر دنیا را خورده اند

دست ، از این رو آنها از آنچه که مى دانند و خبر دارند. آن را به خوبى مى دانند
مـى  ) دل و قلـب ( را که مى دانند بزودى آنـان را ) امیالى( و آن، از آن مى کشند

  )1171(. مى کشند، میراند
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  چگونگى مرگ هارون -987
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

پرسیدند یـا    ینمؤمناز امیرال :کرده که گفت طبرسى از ابن عباس روایت
چگونه بنى اسرائیل موسى را اذیت و آزار کردند ولـى خداونـد او را     على

به همراه برادرش هارون به مکانى   روزى موسى: حضرت فرمود، تبرئه کرد
موسى ، قبض روح کرد خداى تعالى هارون را، وقتى به کوهى رسیدند، مى رفتند

بنى اسرائیل بـه  ، وقتى بازگشت و به بنى اسرائیل خبر داد که هارون وفات کرده
هارون را بردى و به قتل رساندى اکنون آمده اى و به ما مى : گفتند  موسى

چرا کـه مـا او را بیشـتر    ، تو حسادت مى کردى بر هارون، گویى او وفات کرده
  . زیرا او از تو به ما مالیم تر و سازگارتر بوددوست مى داشتیم 
را از آن تهمت و افترا منزه ساخت و تبرئه کرد آن گونـه    خداوند موسى

، که امر کرد تا جسد هارون را بیرون آورده و بر محافل بنى اسـرائیل گردانیدنـد  
فـات  برادرم مرا نکشت من به مـرگ خـود و   !اى بنى اسرائیل :هارون مى گفت

پس از آن فرشتگان او را بردند و به مکانى دفن کردند کـه کسـى بـر آن    ، کردم
  )1172(. اطالع پیدا نکرد

  ؟در کاخ آرزو چه مى کنى -988
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
  :است که این اشعار را حضرت به معاویه نوشت  در دیوان اشعار على

ــى دار المن   ــد فـ ــروم الخلـ ــاتـ   ایـ

  فکــم قــدر ام مثلــک مــا تــروم         

   
ــک المنایـــا    تنـــام ولـــم تـــنم عنـ

ــوم       ــا نئـــ ــه یـــ ــه للمنیـــ   تنبـــ

   
ــى    ــت تفن ــاء و ان ــن الفن ــوت ع   له

ــدنیا یـــدوم       ــیئى مـــن الـ ــا شـ   فمـ
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در کاخ آرزوها بهشت را جستجو مى کنى و چه بسا پیشینیان قبـل تـو    :یعنى
، نیز چنین مى خواستند تو خود مى خوابى و لکن آرزوهاى تو آرام نمـى گیـرد  

تو از فانى شدن غافل گشته اى و حال آنکـه  ، اى به خواب رفته غافل بیدار شو
  . هیچ چیز در دنیا جاودان نخواهد ماند

  !قربانى پسر -989
بِسمنِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّه  

نـذر کـرده ام کـه اگـر       یـا علـى   :آمد و گفت  مردى نزد امام على
قربانى کنم ) در مسجد الحرام( مرتکب فالن عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم

، مرتکب شـده ام حـاال چـه کـنم    ، و حاال آن عمل را که نبایستى انجام مى دادم
  ؟کلیف من چیستت

به جاى پسرت قوچ فربهى بکش و گوشتش را بر مستمندان : حضرت فرمود
  . تقسیم کن

  گر بگذرى زمرتبـه ى کبریـاى حـق   

)1173(برصدر دور گذر، کبریاعلى ست      
  

   
  استطاعت و قدرت -990

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کرد؛ که آیا انسان  سئوالاز قدرت و استطاعت   شخصى از حضرت على

قدرت و استطاعت دارد و کارها را با قدرت و استطاعت خود مى کند یـا فاقـد   
و اگر قدرت و استطاعت دارد و کارها را بـا حـول و    ؟قدرت و استطاعت است

قوة خود انجام مى دهد پس دخالت خداوند در کارى کـه انسـان بـه قـدرت و     
  ؟ند چگونه استاستطاعت خود مى ک
تو  :یعنى ؟سالت عن االستطاعۀ تملکها من دون اهللا او مع اهللا: امام به او فرمود

خود به خـود و  ، آیا تو که مالک این استطاعت هستى. از استطاعت سوال کردى
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یا با شرکت خداونـد صـاحب آن    ؟بدون دخالت خداوند صاحب این استطاعتى
  ؟شدى

  :امام فرمود. ماند که چه بگوید کننده در جواب حضرت متحیر سئوال
تو و خدا با هـم صـاحب ایـن اسـتطاعت و قـدرت      ، اگر تو مدعى شوى که

کـرده   زیرا تو خود را شریک خدا و همدوش خدا فرض( تو را مى کشم، هستید
صاحب ایـن اسـتطاعت و   ، بدون خدا، و اگر باز هم بگویى) اى و این کفر است

خود را از دایره نیاز بـه خداونـد خـارج     زیرا( باز تو را مى کشم، قدرت هستى
  . )کرده اى
تو بـه مشـیت و   : حضرت فرمود ؟پس چه بگویم یا على: کننده پرسید سئوال
در حـالى کـه در همـین حـال     ، صاحب استطاعت و قدرت مى باشى، اراده حق
، تو صاحب ایـن اسـتطاعتى   :یعنى( صاحب مستقل این استطاعت است، خداوند

  )ذات و غیر متکى به غیرامام صاحب قائم بال
این استطاعت تو عطیه اوست و اگر از تو سلب ، اگر به تو استطاعت مى دهد

در عین حال باید بدانى آنچه به تو . تو را در بوته آزمایش قرار مى دهد، مى کند
تـو را  . خودش مالک اوست، تملیک مى کند در عین اینکه به تو تملیک مى کند

از تحت قدرت خود اوست و از تحت قدرت او خارج به هر چه قادر مى سازد ب
  )1174(. نمى شود

    انواع اسمهاى على -991
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مى فرماید نام من در انجیل به الیا و در تورات به برى و در زبـور    على
نامید و پدرم به ظهیر نـام نهـاد و   ) شیر( مادرم مرا حیدر )1175(. به ارى آمده است

  . عرب به على صدایم مى زد
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مرا ابوالحسین صدا مى زد و حسین نیز ، زنده بود حسن تا رسول خدا 
و هر دوى آنها جدشان را پدر صدا مى زدند ولى پـس  ، مرا ابوالحسن مى خواند

  )1176(. از رحلت آن بزرگوار مرا پدر خواندند

  پیشگویى وقایع آخرالزمان -992
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

در بعضى اوقات از مصائب و گرفتاریهاى آینـدگان خبـر     حضرت على
  . مى داد و راه درمان ابتالئات آنها را گوشزد مى کرد

 زمانى بر مردم خواهد مد که چند گناه بزرگ و عمل زشت: فرمود  على
  . در بن آنها پدید مى آید

  . کارهاى زشت آشکار مى گردد و معمولى مى شود -1
  . پرده هاى عفت و شرم پاره مى گردد -2
  زنا کارى و تجاوزهاى ناموسى علنى مى شود -3
  . مالهاى یتیمان را حالل مى شمارند و مى خورند -4
  . ربا خوارى شیوع پیدا مى کند -5
  . کاست مى کنندکم و ، در کیلو و وزنها -6
  . شراب را به اسم نبید حالل شمرده و مى خورند -7
  . رشوه را به عنوان هدیه و شیرینى مى گیرند -8
  . به نام امانت دارى خیانت مى نمایند -9

مردها خود را به شکل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در مى  -10
  . آورند
  . مى کنند به احکام و دستورات نماز بى اعتنائى -11
  . بجا مى آورند) براى ریا و یا تجارت( حج خانه خدا را براى غیر خدا -12
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کیفر این زشتى ها این است که خداوند آنهـا را از فیوضـات   : سپس ادامه داد
براى آنها مخفى مى شـود بطـورى   ) شوال( تا جائى که ماه، خود محروم مى کند

شود روز عید فطر را به عنوان ماه که معلوم مى ( که گاهى دو شبه دیده مى شود
و زمـانى شـب اول   ) رمضان روزه گرفتهاند با اینکه روزه آن حرام بـوده اسـت  

که دو روز آن را روزه نگرفتـه و بـه عنـوان آخـر مـاه      ، رمضان مخفى مى شود
. شعبان مى خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه مـى گیرنـد  

ماننـد  ( از اینکه خداوند بطور ناگهانى آنها را کیفـر کنـد  در این وقت باید ترسید 
  . )زلزله و طوفان و سیل

تا جـائى کـه کسـانى    ، بالها مردم را فرا مى گیرد، چرا که به دنبال آن کارها
صبح سالم هستند ولى شب در دل خاك و قبر آرمیده اند و گاهى شب سالمند و 

  . بامدادان جزء مردگان هستند
الزم است انسان همیشه وصیت کرده باشـد  ، ارى پیش آمدوقتى چنین روزگ

که مبادا بالئى بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب اسـت نمـاز را در   
  . اول وقت آن بخواند چون ممکن است تا آخر وقت زنده نباشد

هر یک از شما آن زمان را درك کرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امکـان  
لـذا خـوب   ، ضو باشد چه ترس آن است که مرگ ناگهانى برسددارد همیشه با و

  . است با وضو باشد که روح وى با طهارت خدا را مالقات نماید
اگر آگاه گردید و شـما را پنـد   ، من شما را ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم
از خدا بترسید و نباید کسـى از  ، دادم چنانچه پند گیرید پس در پنهانى و آشکار

زیرا هر کس به جز اسالم آئینى داشته باشد ، مگر اینکه مسلمان باشد، بمیردشما 
  )1177(از او پذیرفته نیست و در آخرت زیان کار است 

  فارغ از هر دو جهانم به گل روى على
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  )1178(از خم دوست جوانم به خم موى على 

  رفتارهاى اجتماعى -993
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

، هر کس خود را در معرض تهمت قـرار دهـد  : فرمود  ین علىمؤمنامیرال
، و هر کـه را از خـود را پنهـان دارد   . کسى را که به او بد گمان شود سرزن نکند

و هر صحبتى که از دو نفر تجـاوز کـرد   ) نه کس دیگر( اختیار آنرا خود او دارد
  ... و ندیدى خوشبین باشبه برادر خود تا زمانى که بدى از ا، شایع مى گردد

سخن برادر خود را بد تفسیر مکن تا جایى که حمـل بـر خـوبى آن ممکـن     
با کسـانى مشـورت   ... بر تو باد به دوستى با برادران راستگو و درست کار، است

  )1179(... کن که از خدا مى ترسند و آنها را تا آنجا که تقوا دارند دوست بدار

  در سجده نمازها  مناجات على -994
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در سجودش به خداوند بارى   ین علىمؤمنامیرال: اصبغ بن نباته مى گوید

  :تعالى عرض مى کرد
انا جیک یا سیدى کما یناجى العبد الذلیل مواله و اطلب الیـک طلـب مـن     ( 

یعلم انک تعطى و ال ینقص مما عندك شى و استغفرك استغفار من یعلـم انـه ال   
توکل من یعلم انک علـى کـل شـى قـدیر؛     ، یغفر الذنوب اال انت و اتوکل علیک

موالى خـود راز خـود    بنده اى ذلیل با، اى آقایم با تو راز و نیاز مى کنم :یعنى
و از تو مى خواهد مثل کسى که مى داند تو عطا مـى کنـى و از   ، خود مى گوید

مانند کسى جز تو گناه را ، مى جویم و از تو آمرزش، آنچه نزد تو است کم نیاید
  )1180() نیامرزد و به تو توکل دارم مانند کسى که مى داند تو بر همه چیز توانایى
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  به فقیر و قدر دانى از مردمالقاء عزت نفس  -995
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
من نیازمندى  !یا اباالحسن: آمد عرض کرد  ینمؤمنروزى مردم نزد امیرال

 علـى  ؛او نوشـت مـن فقیـرم   ، نیازت را بر روى زمـین بنـویس  : حضرت فرمود
و آن مرد به سرودن اشـعارى در  اى قنبر دو جامه به او بده : به قنبر فرمود 

، صد دینار طال به او بدهنـد : به قنبر فرمود  پرداخت على  وصف على
مـن از رسـول خـدا    : حضرت فرمود، او را توانگر ساختى !عرض کردند یا على

مـن  ( :فرمود  سپس على: از مردم قدردانى کنید: شنیدم که مى فرمود 
از مردمى در تعجب و شگفتم که با پول خود بنده ها و کنیزانى مـى خرنـد امـام    

  . )1181() با احسان خود نمى خرند) فقیران( مردم را

  مفسر قرآن -996
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

مبر اکـرم  اگر خداونـد و پیـا  : فرمود  ینمؤمنغزالى نقل مى کند که امیرال
مرا اذن و اجازه دهند به اندازه بار چهل شتر الف سوره فـاتح الکتـاب را    

و هذه الکثرة ص السعۀ و االفتتاح فى العلـم ال  : مى گوید سپس. شرح مى نمایم
این وسـعت مطالـب و گشـودن     :یعنى )1182(. یکون اال یکون اال لدنیا سماویا الهیا

ایـن علـم   ( باب علم نیست مگر علمى الهـى و آسـمانى و بـاطنى و خـدادادى    
  :مى فرماید لذا در جایى دیگر حضرتش... )اکتسابى نیست خدادادى است

راجـع بـه    ؛سلونى عن القرآن اخبرکم عن آیاته فمن نزلت و این نزلت یعنـى 
کنم که آیات آن درباره چه کسـى و   قرآن از من بپرسید هر آینه شما را آگاه مى

  . در کجا نازل شده است
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 :رهبانى از وجـه اهللا فرمـوده اسـت    سئوالدر جواب   ین علىمؤمنامیرال
  :ثم قراء، فهذا الوجود کله وجه اهللا

پس این وجود همه وجه اهللا است سـپس آیـه    )1183(. فاینما تو لو فثم وجه اهللا
  . به هر طرف که رو کنى همان سمت خداستپس : شریف را قرائت کرد

    سفارش به امام حسن -997
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  

آوردنـد و او    روزى دو کودك خطى را نوشته سپس خدمت امام حسن
را حکم خود قرار دادند تا آن حضرت قضاوت کند که کدام خط نیکـوتر اسـت   

  :چشم به وى دوخت و فرمود  لىدر آن هنگام ع
اى  :یعنـى  ؛یا بنى انظر کیف تحکم فان هذا حکم و اهللا سالم عنه یـوم القیامـۀ  

بـى گمـان ایـن یـک قضـاوت اسـت        ؟دقت کن چگونه قضاوت مى کنى !پسرم
  )1184(. قرار خواهد داد سئوالتو را مورد ، خداوند روز قیامت از آن

  توبه نصوح -998
  اللّه الْرَّحمنِ الْرَّحیمبِسمِ 
یعنـى گنـاه نکـردن     ؛مى فرماید ترك الذنب اهون من طلب التوبـۀ   على

  ؟عرض شد یا اباالحسن توبه نصوح کدام است و چگونه ؛آسان تر از توبه است
پشیمانى با دل و طلب آمرزش با زبان و تصمیم نداشـتن بـر   : حضرت فرمود

  )1185(. انجام گناه
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  همه زهد در دو کلمه -999
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
خداوند متعـال زهـد را در دو کلمـه جمـع     : فرمود  روایت است که على

که اگر کسى به این آیه عمل کند زاهد روزگار است و آن آیه ایـن   :فرموده است
. نخورید تأسفاید براى آنچه از دست داده  ؛لکیال تاءسوعا على ما فاتکم :است

)1186(  
    معرفى امام على -1000

منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
کرد یابن رسـول اهللا بـه چـه دلیـل      سئوال  مفضل بن عمر از امام صادق

  ؟قسیم الجنۀ و النار تقسیم کننده بهشت و جهنم شده است  على بن ابیطالب
به سبب اینکه محبت به آن حضـرت عـین ایمـان اسـت و     : فرمودندحضرت 

عداوت با او کفر است و تحقیقا بهشت فقط براى اهل ایمان آفریده شده اسـت و  
جهنم صرفا براى اهل کفر؛ بدین علت قسمت کننده بهشت و جهنم است و کسى 
 داخل بهشت نمى شود اال با محبت او و کسى داخل در جهنم نشـود اال کسـانى  

  . که دشمنى با آن حضرت را داشته باشند
بنابراین انبیـاء و اوصـیاى آنـان هـم     : اى پسر رسول خدا: مفضل عرض کرد

  !مى داشته اند؟ را دوست داشته اند و دشمنانش را مبغوض  على
  !؟فکیف ذلک :قلت. فقال نعم

  !؟چگونه است آن مطلب: مفضل عرض کرد، آرى: امام فرمود
هر آینـه  : در روز خیبر فرمود آیا ندانسته اى که پیامبر : حضرت فرمود

حتما من پرچم و لواى جنگ را فردا به مردى مى سپارم که خـدا و رسـولش را   
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و او از میدان کـار زار بـر   . دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند
  )1187(. او فتح و ظفر را نصیب خواهد نمود نمى گردد مگر اینکه خداوند بدست

آیا ندانسته اى که چون یک پرنده بریـان بـراى   : امام فرمود، بلى: عرض کرد
! بـار پروردگـارا  : آوردند آن حضرت به خداوند عـرض کـرد   رسول خدا 

محبوب ترین مخلوقات خود را بیاور تا او با من از این پرنده بخـورد و مقصـود   
  . بود  از احب خلق اله على

ایا ممکن است که انبیاى خداوند و اوصیاى آنها : امام فرمود، بلى: عرض کرد
خدا و رسولش او را دوست داشته باشند و وى  دوست نداشته باشند مردى را که

  . نه :نیز خدا و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم
ین از امت هایى باشند که حبیب خدا مؤمنآیا ممکن است که : حضرت فرمود

  و حبیب رسولش و حبیب پیمبرانش را دوست نداشته باشند؟
  . نه :گفتم

مبران خدا و مرسـلین از آنهـا   بنابراین ثابت شد که تمامى پیا: حضرت فرمود
  . هستند  محبت و دوستدار على بن ابیطالب، تمامى مومنان

و همچنین ثابت شد کـه تمـامى مخـالفین آنهـا دشـمن او و دشـمن تمـامى        
  . آرى :گفتم. دوستداران و اهل محبت او مى باشند

را   بنابراین داخل در بهشت نمى شود مگر کسى که على: حضرت فرمود
پس روى این اسـتدالل   ؛دوست بدارد خواه از پیشینیان باشد و خواه از پسینیان

  . قسمت کننده بهشت و جهنم است  على
اندوه و غصه را از من گرفتـى خداونـد غصـه و    : مفضل در اینجا عرض کرد

  . اندوهت را بزدایت
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ا آن از علـوم مخـزون و   زیر، اى مفضل این مطلب را بگیر: امام سپس فرمود
  )1188(. مکنون و پنهان است که کسى را بدان دسترسى نیست

  چشم چرانى ممنوع -1001
منِ الْرَّحیمالْرَّح مِ اللّهبِس  
در میان اصحاب خود نشسته بـود کـه     ینمؤمندر روایت است که امیرال

خـود را بـا نگـاهى    زنى زیبا و جمیل از آنجا عبور کرد و این گروه چشـمهاى  
  . طوالنى به او دوختند

فـاذا نظـر   ، ان ابصار هذه الفحول طوامح و ان ذلک سبب هبابهـا :   فقال
در این حال  :یعنى ؛فلیال مس اهله فانما هى امراة کامراة، احدکم الى امراة تعجبه

از  گشاده و تیز بین و دنبال کننده مطلوب. چشم هاى این مردان: حضرت فرمود
راه دو است و همین چشم چرانى سبب هیجان نفوس آنها براى آمیزش و لمـس  

که براى شما ، بنابراین اگر احیانا چشم شما به زن زیبایى افتاد. نمودن زنان است
و با عیال خودتان در منزل آمیزش نمـوده و  ، شگفت آور دلپسند بود فورا بروید

  . انند سایر زنانزیرا زوجه شما هم زنى است م: هم بستر شوید
  !فقال رجل من الخوارج قاتله اهللا کافرا ما افقهه

خدا این مـرد   :را شنید به امام گفت  مردى از خوارج که سخن امام على
چقدر دانا و بینا و فقیه و عاقبت اندیش و به اسرار احکام آشنا و ، کافر را بکشد
  !؟بصیر است

  . جابر جستند تا آن مرد بى ادب را بکشنداز   اصحاب امام على
آرام باشید جزاى او نیست مگر دشنامى در مقابـل دشـنام او   : حضرت فرمود

عفو و گذشت از گناهى که مرتکب شـده  ، که به من داده است و یا به عوض آن
  )1189(. است
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   :پی نوشت ها
  
  162ص ، الریاض لنضره -1
  . سعدى -2
  . حافظ -3
  . صائب -4
  . مهدى سهیلى -5
نویسنده پیشنهادات و انتقادات شما را در مورد مطالب این کتاب پذیرا مى باشد در صورت  -6

  . لزوم با صندوق پستى ناشر مکاتبه فرمایید
  . 431ص  2ج ، معانى االخبار -7
  . غایۀ المرام -8
  . 9ص ، 35ج ، بحاراالنوار -9

  . 117ص ، 3ج ، بحاراالنوار -10
  . 151ص ، 43ج ، اربحاراالنو -11
  . 142ص ، 1ج ، معانى االخبار -12
  . 106ص ، کشف الغمه -13
  . 20ج ،، بحار -14
  . عبدالصمد حقیقت -15
  . 192خطبه ، نهج البالغه -16
  . فصل المهمه ابن صباغ -17
  . حافظ شیرازى -18
  . 10ج ، 431ص ، دایرة المعارف علوى -19
  . 140ص ، 1ج ، معانى االخبار -20
؛ محقق دوانى از علماى بـزرگ اهـل   75و  22ص ، رساله نورالهدیۀ، محقق جالل دوانى -21

بوده که در اواخر عمر شیعه شده و مطالب فوق را در کتاب خـود ذکـر کـرده      ه 908تسنن متوفى 
  . است

  . قصص االنبیاء -22
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  . 18ص ، 42ج ، بحاراالنوار -23
  . 214ص ، نصایح -24
  . 68ص ، ؛ روضۀ الواعظین10ص ، 35ج ، بحاراالنوار -25
  . با راهب مثرم مراجعه شود  به داستان مالقات ابوطالب -26
  . و امالى شیخ طوسى 72روضۀ الواعظین ص ، 14العمدة ص  -27
  . کوه لکام در سوریه نزدیک شهر حماه و در جنوب شهر حلب مى باشد -28
  . 35ج ، بحاراالنوار -29
  . 11ص ، 35ج ، ربحاراالنوا -30
  . 358ص ، 1مناقب شهر آشوب ج  -31
  . را بر عهده مى گیرد  در آینده نگهدارى على  یعنى پیامبر -32
  115و کنز الفوائد ص ، 40ص ، 35ج ، بحاراالنوار -33
  . 41ص ، 35ج ، بحاراالنوار -34
  . 42ص ، 35ج ، بحاراالنوار -35
  . 38ص ، 35ج ، بحاراالنوار -36
توسل شده   و فاطمه الزهرا و على  در این دعا به وجود مقدس رسول خدا -37
  . است

  . 11ص ، 35ج ، بحاراالنوار -38
  . 27ص ، 35ج ، بحاراالنوار -39
  . 27ص ، 35ج ، بحاراالنوار -40
  30ص  ولید الکعبه  على -41
  میالدى 599مارس سال  21این تاریخ مطابق است با  -42
  . 68ص ، ورضۀ الواعظین -43
  30ص ، 35ج ، بحاراالنوار -44
  80ص ، امالى شیخ طوسى -45
  3ص ، و ارشاد مفید 3ص ، اعالم الورى -46
  13ص ، 35ج ، بحاراالنوار -47
  3ص ، و جنات الخلود 80ص ، امالى شیخ طوسى -48
  41ص ، ولید الکعبه  على -49
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  13ص ، 35ج ، بحاراالنوار -50
  31ص ، ولید الکعبۀ  على -51
  32ص ، ولید الکعبه  على -52
  62ص ، و معانى االخبار 80ص ، و امالى شیخ صدوق 56ص ، علل الشرایع -53
  35ج ، بحاراالنوار -54
  35ج ، بحاراالنوار -55
  63ص ، ولید الکعبۀ  على -56
  ***ص ، و بشارة المصطفى 6ص ، کشف الیقین -57
  35ج ، بحاراالنوار -58
  . 162ص ، الریاض لنضره -59
  35ج ، امالى شیخ طوسى و بحاراالنوار -60
  امالى شیخ طوسى -61
  . 35ج ، بحاراالنوار -62
  . 2ج ، مناقب این شهر آشوب -63
  35ج ، بحارالنوارامالى شیخ طوسى و  -64
  35ج ، بحاراالنوار -65
  129ص  12وسایل الشیعه ج  -66
  . 328ص  20ج ، شرح نهج البالغه -67
  امالى صدوق -68
  . 247ینابیع المودة ص  -69
  . 55آیه ، سوره مائده -70
حدیث از طریق شیعه وارد شـده   19حدیث از طریق اهل تسنن و  42تعداد ، غایۀ المرام -71
  . نازل شده است  على، ورد اینکه آیه فوق در شاءدر م، است

  627ص ، وقایع االیام -72
  . 310ص ، نصایح -73
  . 310ص ، نصایح -74
  . 399ص ، نصایح -75
  . 471ص ، نصایح -76
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  . 470صد ، نصایح -77
  . 148ص ، 27ج ، بحاراالنوار -78
  . 40ص ، 10ج ، بحاراالنوار -79
  . مکه مکرمه مى باشد کوه ابوقبیس در -80
  . 186ص ، 39ج ، بحاراالنوار -81
قبـل از هجـرت پیـامبر      این شکستن بتها بوسیله علـى . 79ص ، 1ج ، کشف الغمه -82
و فتخ مکه بوده است و همین عمل نیز در روز فتح مکه مجـددا توسـط آن حضـرت انـام      

  . شده است
  . 155ص ، جواد فاضل، دوم کتاب معصوم -83
  . کتاب معصوم دوم -84
  . 30/ بقره  -85
  . 26/ ص  -86
  . 142/ اعراف  -87
  . 9ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا -88
  . 96ص ، 43ج ، بحاراالنوار -89
  . 32/احزاب  -90
  . 27ص ، 1ج ، کمال الدین -91
  . 42ص ، انوار البهیه -92
  . واژه فقر مراجعه شود در این باره به مجمع البحرین -93
  . 50ص ، 2ج ، کامل ابن اثیر -94
  . 362ص  4ج ، محجۀ البیضاء -95
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -96
  . 215ص ، خصال صدوق -97
  . 606ص ، خصال صدوق -98
  254ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -99

  . 224خصال صدوق ص  -100
  . تفسیر نمونه -101
  . 29ص ، 43ج ، بحاراالنوار -102
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  . تفسیر جامع -103
  80ص ، 21ج ، ؛ بحاراالنوار27فصل ، 101ص ، ارشاد مفید -104
  . 37ص ، و فیات العلماء -105
  . عبدالرحممان جامى -106
  . احمد عزیزى -107
  . 58ص ، 1ج ، ریاحین الشریعه -108
  . تفسیر نمونه -109
  . 163ص ، 4ج ، مسند احمد نیل، 2ج ، سیره ابن هشام -110
  . تفسیر نمونه -111
  تفسیر نمونه -112
  . سوره مائده 55شرح و تفسیر آیه  -113
  . تفسیر نمونه -114
  . تفسیر نمونه -115
  . همان مدرك -116
  . 5/ضحى  -117
  . 7/بینه  -118
  . همان مدرك -119
  . همان مدرك -120
  . همان مدرك -121
  . 335ص ، 18ج ، همان مدرك -122
  . 268ص ، 9ج ، همان مدرك -123
  . کنزالعمال -124
  . مهرداد اوستا -125
  . 295ص ، 4ج ، احقاق الحق -126
  . 191ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -127
در سالهاى هشتم و نهم هجرى در یمن ماءموریتهـایى داشـته     على، امالى صدوق -128

یمن داشـته کـه ایـن     که صرفا جنبه تبلیغى و قضایى داشته ولى در سال دهم هجرى ماءموریتى به
  . ماءموریت جنگى بوده است
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  . این آیه بیان کننده و اظهار پشیمانى برادران یوسف در حضور او مى باشد -129
به واسـطه عالقـه اى کـه بـه قـرآن       اگر کسى نزد پیامبر قرآن مى خواند پیامبر  -130

  داشتند آیه بعدى آنرا مى خواندند
  . آیه در مورد عفو یوسف پس از عذرخواهى برادرانش مى باشداین  -131
  . 84ص ، مهر تابان -132
  . 117ص ، اعالم الورى -133
  . 461ص ، خصال صدوق -134
  . 299ص ، جنۀ الماوى -135
  . 619ص ، 3ج ، ربیع االبرار، زمخشرى -136
  . 78ص ، مجموعه ورام -137
  . 341ص ، 43بحاراالنوارك ج  -138
  . 45ص ، نابیع المودةی -139
  . 162ص ، مناقب این مغازلى شافعى -140
  . شیخ فریدالدین عطار نیشابورى -141
  . 396ص ، 19ج ، المیزان -142
  . 387ص ، 11ج ، المیزان -143
  . 150 -106ص ، کشف الغمه -144
  . 236ص ، 1ج ، اصول کافى -145
  . 459ص ، 22ج ، ؛ بحاراالنوار67ص ، علل الشرایع -146
  . 66مهر ماه ، مجله حوزه، آیۀ اهللا حسن زاده -147
  . حافظ شیرازى -148
  . 37ص ، 13ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -149
  . 60ص ، همان مدرك -150
  . حافظ شیرازى -151
  . 26ص ، 2ج ، شرح ابن ابى الحدید -152
  . 417ص ، 2ج ، مروج الذهب -153
 مى فرمایـد رئـیس   ؛ در حدیثى دیگر پیامبر اکرم 326ص ، 33ج ، بحاراالنوار -154

  -. آنها مردى ناقص الخلقه است که یکى از دستهایش مانند پستان زن است) خوارج(
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  ابوالحسن ورزى -155
  . 339ص ، 7ج ، تفسیر نمونه -156
  . هاتف اصفهانى -157
  . 1ج ، دیار عاشقان -158
  . 13ج ، وسائل الشیعه -159
  . وجدى -160
  . 40ج ، بحاراالنوار -161
  . ابوالقاسم حالت -162
  کشف -163
  . جویاى تبریزى -164
  . 36ج ، بحاراالنوار -165
  . 302ص ، 1ج ، کشف الغمه -166
  . مناقب ابن شهر آشوب -167
  . 336و  321ص ، سنن النبى -168
  . 325ص ، مرحوم نراقى، کتاب الخزاین -169
  . 13/  مجادله -170
  390ص  10ج  7دایرة المعارف علوى  -171
  271ص ، 1ج ، تفسیر روح البیان -172
  . 1ج ، کشف االسرار -173
  )ره( مصباح الهدیۀ امام خمینى -174
  180ص ، محدث قمى، کحل البصر -175
  . 33حدیث ، 79ص ، روضه کافى -176
  . 151و  5ص ، 43ج ، بحاراالنوار -177
  . 56ص ، کشف الغمه -178
  . 43ج ، بحاراالنوار -179
  . 386ص ، 7ج ، الغدیر -180
  . 108ص ، جاذبه و دافعه على -181
  . 308ص ، 32ج ، بحاراالنوار -182
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  . 409ص ، خصال صدوق -183
  . 1ج ، معانى االخبار -184
  . 58ص ، ارشاد مفید -185
  . 1ج ، معانى االخبار -186
  . همان مدرك -187
  . 84ص ، 21ج ، ؛ بحاراالنوار593ص ، تفسیر فرات -188
  . 4***ص ، مناقب ابن مغازلى شافعى -189
  . کتاب و العادیات -190
  جه باید کرد میرزا جواد آقا ملکى تبریزى -191
  . سید مرتضى، تنزیه االنبیاء -192
  . 376ص ، خصال صدوق -193
  . 487ص ، 1ج ، اثبات الهداة -194
  . 269ص ، ج، من ال یحضره الفقیه -195
  . 309ص ، 43ج ، بحاراالنوار -196
  . المراقبات -197
  . 57ص ، 76ج ، بحاراالنوار -198
ایـن محـل را قصـى بـن کـالب جلـد       . دارالندوه به مجلس شوراى قریش گفته مى شد -199

تاءسیس کرد در دوران اسـالم معاویـه آن را از حکـیم بـن حـزام خریـد و        چهارم پیامبر 
ص ، 2ج ، معجـم البلـدان  **. داراالمارة قرار داد سپس با وسعت مسجدالحرام جز آن قرار گرفت

  ***423 .  
  . 141ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى -200
  . 124ص ، 2ج ، السیرة النبویه -201
سخى مدینه قرار داشت و مرکز قبیله بنى عمرو بن عوف قبا دهکده اى بود که در دو فر -202

  . بود ولى اکنون بر اثر توسعه شهر جزو شهر قرار گرفته است
  . 138ص ، 2ج ، السیرة النبویه -203
  . 40ص ، ارشاد مفید -204
  . 68ص ، 2ج ، مناقب ابن شهر آشوب -205
  . 141ص ، کشف الغمه -206
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  . 250ص ، 2ج ، معانى االخبار -207
  . 425ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -208
  . 431ص ، 2ج ، معانى االخبار -209
  . 372ص ، 3ج ، محجۀ البیضاء -210
  . 276ج ص ، 8ج ، محجۀ البیضاء -211
  . 3ج ، تاریخ طبرى -212
  . 22ص ، ارشاد مفید -213
  . شواهد التنزیل -214
  )207/ بقره ( ى فروشدو از مردم کسى هست که جان خود را در راه خشنودى خدا م -215
  . 32 -25/ طه  -216
این روایت بـا مختصـر تفـاوتى از    ، 278ص ، 1ج ،   ناسخ التواریخ حضرت على -217

تـا   39ص ، 2ج ، براى اطالع بیشتر به کتاب احقاق الحـق ، کتب معتبر شیعه و سنى نقل شده است
  . مراجعه گردد، 2ج ، و کتاب الغدیر 41

  . 279ص ، 8ج ، بیضاءمحجۀ ال -218
  . 273ص ، 8ج ، محجۀ البیضاء -219
  . 8ج ، محجۀ البیضا -220
  . 201ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -221
  . 208ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -222
  . 210ص ، 4ج ، محجۀ البیضا -223
  . 58/ نساء  -224
  . معصوم دوم -225
  . معصوم دوم -226
  . معصوم دوم -227
  9ج ، بحاراالنوار -228
  . 197ص ، احتجاج -229
داستان مرغ بهشتى از مسلمات تاریخ و حدیث است این داستان با کیفیت هاى مختلـف   -230

  . نقل تنها در کتب معتبر اهل سنت آمده است 18متجاوز از 
  . 197ص ، احتجاج -231
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  329ص ، 38ج ، بحار االنوار -232
  270، 2ج ، مناقب ابن شهر آشوب -233
  143ص ، خوارزمى مناقب -234
  96ص ، 1ج ، کشف الغمه -235
  141ص ، 21ج ، بحار االنوار -236
  223ص ، 18ج ، بحار االنوار -237
  55/مائده  -238
  113ص ، 39ج ، بحار االنوار -239
  . 3ج ، تفسیر نمونه -240
در حـین    این داستان طبق نقلى در صفین رخ داده که تیر را به دستور امام حسن -241

نماز از پاى حضرت خارج مى نمایند ولى مرحوم فیض در جلد اول محجۀ البیضاء پیشنهاد قضییه 
  . نسبت داده است  خارج کردن تیر را به حضرت زهرا

  . 217ص ، 2ج ، ارشاد القلوب، 140ص ، حدیقۀ الحقیقۀ -242
  17ص ، لطایف االبرار -243
  933ص ، 2ج ، اکسیر اعظم -244
  گناهان کبیره -245
  تفسیر نمونه -246
  202ص ، مناقب ابن مغازلى شافعى -247
  297ص ، 1ج ، کشف الغمه -248
  137ص ، اعالم الورى -249
  137ص ، اعالم الورى -250
  فروع کافى -251
  88ص ، کحل البصر -252
  . 263ص ، 21ج ، بحاراالنوار -253
  309ص ، 6ج ، الغدیر -254
  . 142ص ، 1ج ، ریاحین الشریعه -255
  698ص ، خصال -256
  460ص ، 2ج ، مستدرك -257
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  . 270ص ، 20ج ، نهج البالغه ابن ابى الحدید -258
  . 293ص ، غایۀ المرام -259
  . 16ص ، 39ج ، بحاراالنوار -260
  . 688ص ، خصال -261
  . 22ص ، 21ج ، بحاراالنوار -262
  . 414ص ، 2ج  ،و تفسیرهاى برهان 23ص ، 21ج ، بحاراالنوار -263
  . 82ص ، مرحوم مفید، ارشاد -264
  . همان مدرك -265
  . 13ص  3ج ، تاریخ طبرى -266
  . 114ص ، 2ج ، معانى االخبار -267
  8/حشر -268
  519ص ، 23ج ، تفسیر نمونه -269
  57ص ، امالى شیخ مفید -270
  . امالى شیخ مفید -271
  . سلمان فارسى بوده از قلم افتاده است در خبر نام نهمین نفر و سالم وى که ظاهرا -272
  30صد ، امالى شیخ مفید -273
  . 15تفسیر نمونه ج  -274
  .  اسرار آل محمد -275
  . 450ص ، ***ج : بحار االنوار -276
  85ص ، امالى شیخ مفید -277
  . 51ص  2و مودة القربى ج  256یناییع المودة ص  -278
  . 54المودة ص ینابیع  -279
  . 1ج ، امام شناسى -280
  . 16غایۀ المرام ص  -281
  . 134ینابیع المودة ص  -282
  . 54ینابیع المودة ص  -283
  . 642ص  1سفینۀ البحار ج  -284
  امالى صدوق -285
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  امالى شیخ صدوق -286
  7و  6و  5سوره لیل آیه  -287
  516ص *** بحاراالنوار ج  -288
  10بحاراالنوار ج  -289
  پ201و بحاراالنوار ج  1و اعالم الورى ج  1ارشاد ج  -290
  20بحاراالنوار ج  -291
  . 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -292
  به نقل از این اسحاق و ابن اثیر و ابن حزم 504/ تاریخ پیامبر اسالم  -293
  8احقاق الحق ج  -1اثبات الهداة ج  -659حصال ص  -21بحار ج  -294
  670/حضال  -295
  338/  19بحاراالنوار ج  -296
  7/ سوره بینه  -297
  212/  اسرار آل محمد -298
  3فضائل الخمسه من الصحاح السته ج  -299
  امالى شیخ صدوق -300
  . امالى شیخ صدوق -301
  امالى صدوق -302
  . 198/  2مستدرك الوسائل ج  -303
  . 546/  22بحاراالنوار ج  -304
  20بحاراالنوار ج  -305
  اصول کافى -306
  169، آل عمران -307
  . 1اصول کافى ج ، اختصاص شیخ مفید -308
  2الغدیر ج  -2احقاق الحق جلد  -اصول کافى  -309
  4حدیث  296ص ، 1اصول کافى ج  -310
  . اصول کافى -311
  1اصول کافى ج  -312
  1اصول کافى ج  -313
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  داستانهاى اصول کافى -314
  در این مکان مسجدى هست بنام مسجد ردالشمس -315
  9تفسیر برهان و بحاراالنوار جلد  -316
  . 6بحاراالنوار ج  -317
  78داستانهاى پراکنده ص  -318
شـب مهمـان او بـود و در    ، در شب معـراج  ام هانى همان کسى است که پیامبر  -319

هللا صلىخانه او بود که معراج رسول خدا  سلم وآله عليه ا   . از مکه شروع شد و
  78ص  10شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید ج  -320
  . 1اصول کافى ج  -321
  10ص  2عیون اخبار الرضا ج  -322
  . 86داستانهاى پراکنده ص  -323
  گوهر مراد -324
  . 41بحار االنوار جلد  -325
  . 75مناقب خوارزمى ص  -326
  2على مع الحق جلد  -327
  . 6ص  2على مع الحق جلد  -328
را ببیند فوت  حاتم طائى قبل از اینکه پیامبر ، قبیله حاتم طائى است ؛قبیله طى -329

فرار کرد و خواهر عدى به اسـارت در    کرد و پسرش عدى جانشین او شد او در حمله على
داستانهاى قبلى گذشته است بعدها عدى از یاران باوفاى آمد که داستان چگونگى آزادى آن را در 

حمایت کردند و سـه پسـر عـدى بنامهـاى       شد و در جنگ ها قبیله طى از على  على
  . شهید شدند  طریف و طراف و طرفه همه در جنگهاى على

  194ص  2کامل ابن ایثر ج  -330
  53ص  20بحاراالنوار جلد  -331
  281نصایح ص  -332
  امالى شیخ مفید -333
  . امالى شیخ مفید -334
  امالى شیخ مفید -335
  امالى شیخ مفید -336
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  امالى شیخ مفید -337
  امالى شیخ مفید -338
  نصایح -339
  426نصایح ص  -340
  436نصایح ص  -341
  امالى شیخ مفید -342
  امالى شیخ مفید -343
  امالى شیخ مفید -344
  83ص  3تنقیح المقال ج  -345
  5تفسیر جامع جلد  -346
  5تفسیر جامع جلد  -347
  5تفسیر جامع جلد  -348
  5تفسیر جامع جلد  -349
  5تفسیر جامع جلد  -350
بعنـوان   است در جنگ خیبر اسیر شد و پیامبر  صفیه همسر رسول خدا  -351

 36ابن حجر گوید او در سـال  . سهم خود او را گرفت و آزاد نمود سپس به همسرى خود در آورد
  . هجرى وفات یافت و بعضى گویند او در زمان معاویه از دنیا رفته است

  امالى شیخ مفید -352
  5تفسیر جامع جلد  -353
  5تفسیر جامع جلد  -354
  5تفسیر جامع جلد  -355
  5جلد ، عتفسیر جام -356
  113نصایح من  -357
  . اسماء در آن زمان همسر ابوبکر بوده است -358
  )اصل قرارداد و متن آن در انوار علویه است( انوار علویه -359
  82نهج البالغه حکمت  -360
  106کشف الغمه ص  -361



817 

 

و به اصحاب دسـتور داد  عمامه خود را به على پوشانید  بعد از غدیر خم پیامبر  -362
  . ان تبریک گویندمؤمنبه منزله و لقب امیر   جملگى به حضرت على

  54حدیث ، 58باب  :غایۀ المرام -363
نفر از بزرگان  110به امامت و والیت را   داستان غدیر خم و انتخاب رسمى على -364

نفـر از علمـاء اسـتادان و     360و  نفر از تابعین پیـامبر اسـالم    84و  صحابه پیامبر 
زبیر بن عوام قرشى  -2عمر بن خطاب  -1حفاظ نقل کرده اند که بعضى از این راویان عبارتند از 

  طلحه بن عبیداهللا -4ابوبکر بن ابى قحافه  -3
  302ص  3فروع کافى ج  -365
  130ص  5تفسیر جامع جلد  -366
  82سورهنمال آیه  -367
  135ص  5تفسیر جامع جامع جلد  -368
  172ص  5تفسیر جامع تجلد  -369
  276صفحه  21بحاراالنوار جلد  -370
  53امالى صدوق مجلس  -371
  . خصال صدوق -372
  12سوره هود آیه  -373
  امالى شیخ مفید -374
  امالى شیخ مفید -375
  امالى شیخ مفید -376
  304ص ، 41ج ، بحاراالنوار -377
  . امالى شیخ مفید -378
  امالى شیخ مفید -379
  امالى شیخ مفید -380
  امالى شیخ مفید -381
  654نهج البالغه فیض االسالم ص  -382
  . ناهموار :کئود یعنى -383
آیه اول همان جمله اى است که چون برادران گناهکار یوسف 2و  1سوره یوسف آیات  -384

یدند و برادر خود را شناختند از روى خجلت و شرمندگى با این جمله تقاضاى عفـو  به یوسف رس
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سوگند بخدا که حقا خداوند ترا بر ما برگزید و اختیار و انتخاب کرد و بدرستیکه مـا  ( :کردند یعنى
و آیه دوم همان پاسخى است که یوسف به آنها میدهد و با آن پاسخ حکم عفـو  ) از گناهکار هستم

هیچ مالمت و سرزنش بر شما امروز نیست خداوند شما را مورد مغفـرت  ( :صادر کرد یعنى آنان را
  )خود قرار مى دهد و او ارحم الراحمین است

  6دیار عاشقان جلد  -385
  157ص  74بحار ج  -386
  . 151/  2تفسیر نورالثقلین ج  -387
  . امالى شیخ صدوق -388
  منتهى االمال -389
  امالى صدوق -390
  امالى شیخ صدوق -391
  . امالى شیخ صدوق -392
  امالى شیخ صدوق -393
  امالى شیخ صدوق -394
  امالى شیخ صدوق -395
  . 18ص ، 41ج ، بحاراالنوار -396
  امالى شیخ صدوق -397
  امالى شیخ صدوق -398
  امالى شیخ صدوق -399
  همان مدرك -400
  همان مدرك -401
  امالى شیخ صدوق -402
  صدوقامالى شیخ  -403
  . امالى شیخ صدوق -404
  . امالى شیخ صدوق -405
  امالى شیخ صدوق -406
  . امالى شیخ صدوق -407
  امالى شیخ صدوق -408
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  امالى شیخ صدوق -409
  امالى شیخ صدوق -410
  همان مدرك -411
  امالى شیخ صدوق -412
  امالى شیخ صدوق -413
  امالى شیخ صدوق -414
  امالى شیخ صدوق -415
  شیخ صدوق امالى -416
  امالى صدوق -417
  امالى شیخ صدوق -418
  امالى شیخ صدوق -419
  امالى شیخ صدوق -420
  ارشاد شیخ مفید، تفسیر کشاف -421
  . اسد الغابه، مسند احمد حنبل، صحیح مسلم -422
  558ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -423
  امالى شیخ مفید -424
  امالى شیخ مفید -425
  !!او رفتند و براى دنیاى آنها این کار خوب بود چنانچه خیلى ها نزد -426
  . 115ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى -427
  . 58بص ، 2ج ، کافى -428
  . 73ص ، توحید صدوق -429
  . 148و ص  3ص ، فتوح الشام از دى بصرى -430
  . همان همان مدرك -431
  . 179ص ، 3ج ، کنز العمال -432
  . 115ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه -433
  . 29ص ، ابویوسف، الخراج -434
  . 10ص ، المناقب، زمخشرى، خوارزمى -435
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البته در تاریخ و منابع اهل سنت و شیعه در خصوص اعتراض به غضب خالفت توسـط   -436
نفر از مهـاجرین و البتـه    6نفر از صحابه و  12ابوبکر عده دیگرى را نیز نام برده اند که تعداد آنان 

  . از این تعداد افراد دیگر نیز اعتراض کردند که در تاریخ ثبت استغیر 
مورد دیگر است که بـه علـت    14با ابوبکر حدود   احتجاج و دالیل حضرت امیر -437

  . طوالنى بودن روایت مابقى آن حذف گردید
  . 157ص ، 1ج ، احتجاج طبرسى -438
  . امالى شیخ مفید -439
  . فیدامالى شیخ م -440
  . 220ص ، 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید ج  -441
طلحهۀ بن عبداهللا و زبیربن عوام و عبدالرحمن بـن  ،   على: منظور از این شش نفر -442

  . عوف و عثمان و سعدابى و قاص
  . 195ص ، اسرار عبادات -443
  . مفاتیح الجنان، اعمال شب هفدهم ماه رمضان -444
  . 144ص ، 17ج ، راالنواربحا -445
  . ابوبکر از قبیله بنى تیم است و عمربن خطاب از قبیله بنى عدى -446
  84ص ، امالى شیخ مفید -447
  . 77ص ، 3و ج  307ص ، 2ج ، مروج الذهب -448
  . 62نامه ، صبحى صالح، نهج البالغه -449
  . 1202ص ، 2ج ، و تاریخ یعقوبى 422ص ، 2ج ، کامل ابن اثیر -450
  . اصول کافى -451
  . 156ص ، 18ج ، وسائل الشیعه -452
  . 5ج ، فروع کافى -453
  .. 123ص  1ج ، تاریخ یعقوبى -454
  . منتهى االمال -455
  . 44ص ، تاریخ القرآن -456
  خلفاء راشدین -457
  . تاریخ طبرى -458
  . 298ص ، 8ج ، بحاراالنوار -459
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  . 173ص ، فتاوى صحابى کبیر -460
  . 238ص ، تاریخ تشیع در ایران -461
، 1ج ، نظیر این مطلب با اندکى تفاوت در اصول کافى، 274ص ، االختصاص شیخ مفید -462

  . نیز آمده است 533ص 
  . 167ص ، کشف الیقین عالمه حلى -463
 متن فوق با تصرف مختصر عـین فرمایشـات حضـرت علـى    ، 426ص ، خصال صدوق -464
یهودى حضرتش به نقل مصائب و مظلومیت خود مى پردازند و  سئوالمى باشد که در پاسخ  

  . ابعاد پنهان قضیه خانه نشینى خود اشاره مى نماید
 متن فوق با تصرف بسیار ابتدایى عین کلمات حضـرت علـى  ، 425ص ، خصال صدوق -465
مصائب و امتحانـات خداونـد مـى     مى باشد که در پاسخ یهودى اشاره شد حضرتش به نقل 
فى الواقع حضرتش دقیقا به فضاى اجتماعى آن زمان اشاره دقیق مى نماینـد و بـه ابعـاد    . پردازند

  . پنهان خانه نشینى خود اشاره مى نمایند
بـه    البتـه ایـن داسـتان ادامـه دارد و حضـرت امیـر      **. 194ص ، معصوم دوم -466

  ***. را با بیان داستان قضاوت دانیال اشاره مى نماید  انیالیادگیرى قضاوت خود از د
  . 190ص ، معصوم دوم -467
  . 156ص ، معصوم دوم -468
  . 158ص ، کتاب معصوم دوم -469
  . 160ص ، کتاب معصوم دوم -470
  . کتاب معصوم دوم -471
  . 8ص ، 43ج ، بحاراالنوار -472
  . مرزداران -473
  . 493ص ، 4ج ، برهانتفسیر  -474
  . 184ص ، معصوم دوم -475
  . 1ج ، علل الشرایع -476
  . 132ص ، حضرت زهرا -477
را بـه قتـل رسـانند      وقتى فرعونیان مى خواستند حضـرت موسـى  . 20/ قصص  -478
ى آل فرعون تصمیم آنها را به همین نحو به اطالع موسى رسانید یعنى اشراف قوم فرعون برا مؤمن

  . کشتن تو نقشه مى کشند بنابراین تو از مصر خارج شو
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  . 127تا  121ص ، 1ج ، االحتجاج -479
اینهم میزان خداشناسى جناب خلیفه که در مسند پیغمبر نشسته و نمى دانسته که خدا را  -480

  !!!جاى مخصوصى مانند عرش و غیره نیست بلکه او خود خالق همه مکانهاست
  . 212ص ، 43 ج، بحاراالنوار -481
  . 73ص ، شیخ صدوق، توحید -482
  . 3ج ، محجۀ البیضاء -483
  . 235ص ، 2ج ، معانى االخبار -484
  . ***ص ، 42ج ، بحار االنوار -485
  . 114ص ، منتخب التواریخ -486
  . تحف العقول -487
  . 253ص ، 8ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -488
  . 130خطبه ، نهج البالغه -489
  . محمد حسین شهریار -490
  0. 166تا  163ص ، 1ج ، الغدیر -491
  . 216ص ، 12ج ، منهاج البراعه -492
  . 198ص ، 43ج ، ؛ بحاراالنوار1ج ، علل الشرایع صدوق -493
  . 59ص ، حکایتهاى شنیدنى -494
  . 164ص ، اسرار آل محمد -495
  . 194ص ، 3ج ، مناقب این شهر آشوب -496
  . 15ص ، 5ج ، لتواریخناسخ ا -497
  3/ ***مائده  -498
  . 97ص ، ارشاد مفید -499
  . شهید دستغیب، تفسیر سوره نجم -500
  . 48ص ، 4ج ، مناقب ابن شهر آشوب -501
  . ناسخ التواریخ -502
  . 5خطبه ، نهج البالغه -503
  . 74ص ، 5ج ، فروع کافى -504
  . 240ص ، 1ج ، اصول کافى -505
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  . 547ص ، خصال صدوق -506
  . 62ص ، امالى شیخ مفید -507
  . به کسى گفته مى شود که جلوى سر او مو ندارد ؛اصلع -508
  299ص  2الغدیر ج  -509
  48ص  1جورج جرداق ج ، على و حقوق بشر -510
  413ص  1سفینۀ الحار ج  -511
  37علم بیکران ص  -512
را مى یـد کـه    سال موارد تغییر و تحریف احکام رسول خدا  25حضرت حدود  -513

و آن *** تـراویج **اهل سنت نمازى دارند بـه نـام   ، نمونه اى از آن در اینجا به اشاره ذکر شد
خواندان نمازهاى مستحبى با جماعت است لذا حضرت در این بخـش از فرمـایش خـود بـه ایـن      

  . سمتاز بدعت خلفا نظر دارندق
  59ص  8اصول کافى جلد  -514
  668حضال ص  -515
  369ص  2و مناقب ابن شهر آشوب ج  99ارشاد شیخ مفید ص  -516
  امالى شیخ مفید -517
  منتهى االمال -518
  . 2ج ، اصول کافى -519
  . 2ج ، اصول کافى -520
  . شهید دستغیب، تفسیر سوره حدید -521
  . 61ص ، به نقل از مستطرف 194ص ، 2ج ، دارکیفر کر -522
  . عالمه حسن زاده آملى، رساله نور على نور -523
  . 59/نساء -524
  . 2ج ، اصول کافى -525
  . بحاراالنوار -526
  . 173ص ، زهرالربیع -527
  ، مروج الذهب مسعودى -528
  . 588ص ، 8ج ، بحاراالنوار -529
  . 202، 32ج ، بحاراالنوار -530
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  . 1ج ، سفینۀ البحار -531
  . 94ص ، 13ج ، شرح نهج البالغه خویى -532
  . 72ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -533
  . 345ص ، 43ج ، بحاراالنوار -534
  . امالى شیخ مفید -535
  . امالى شیخ مفید -536
  . امالى شیخ مفید -537
، و لعـن حضـرت  در اینجا حضرت به حوادث بعد از شهادت خود مبنى بر ترویج سـب   -538

توسط معاویه اشاره نموده که این گمراهى تا زمان خالفت عمر بن عبـدالعزیز در جامعـه مسـلمین    
ادامه داشت و لعن بر حضرت توسط عمر بن عبدالعزیز بعد از حدود نیم قرن در جامعه اسالمى بـر  

  . چیده شد
  . امالى شیخ مفید -539
مرتبا اشاره کرده و عمل عایشه و ابـوبکر را   )س( خلیفه سوم به تضییع حق فاطمه زهرا -540

  قبیح و اشتباه مى داند
  . امالى شیخ مفید -541
  . 245ص ، 41ج ، بحاراالنوار -542
  . مناقب -543
  . 29ص ، 41ج ، بحاراالنوار -544
  . 48ص ، 41ج ، بحاراالنوار -545
  . 325ص ، 40ج ، بحاراالنوار -546
  . 51ص ، الفصول العلیه -547
چون از کثرت سجده مواضع سجده و پیشانى آن حضرت پینه بسته بود آن حضـرت را   -548

  . ذوالثفنات مى گفتند
  . 71ص ، 41ج ، بحاراالنوار -549
  . 14ص ، 41ج ، بحاراالنوار -550
  . 17/ هود -551
تبعیض در بیت المال و بمکار گمـاردن   :اعمالى که از عثمان سر زد بسیار است از قبیل -552
  ... ان خود در پست هاى مهم وخویش
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تبعیض در بیت المال و بکـار گمـاردن    :اعمالى که از عثمان سر زد بسیار است از قبیل -553
  ... خویشان خود در پست هاى مهم و

  . امالى شیخ مفید -554
  . اسد الغابه -555
  . 30ص ، 4ج ، مسندرك الحاکم -556
  . 463صد ، غررالحکم -557
  . 26ص ، 4ج ، غه ابن ابى الحدیدشرح نهج البال -558
  . 111ص ، 75ج ، بحاراالنوار -559
  . 388ص ، 1ج ، حیاة االمام حسین -560
  . 137ص ، 41ج ، بحاراالنوار -561
  . 114ص ، ارشاد -562
  . 14ص ، 80ج ، بحاراالنوار -563
  . 230ص ، 84ج ، بحاراالنوار -564
  . 339ص ، 84ج ، بحاراالنوار -565
  . 39ص ، 37آیه ، شیخ مفید و سوره نازعات امالى -566
  . 43ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -567
  . 138ص ، نماز دیدگاه قرآن و حدیث -568
  . 241ص ، 84ج ، بحاراالنوار -569
  . 14ص ، 88ج ، بحاراالنوار -570
  . 479ص  3ج ، وسایل الشیعه -571
   .324ص  1ج ، ؛ صحیح بخارى478ص ، 3ج ، وسایل الشیعه -572
  . 515ص  3ج ، وسایل الشیعه -573
  . 324ص ، 1ج ، ؛ صحیح بخارى55ص ، 3ج ، وسایل الشیعه -574
  . 13ص ، 88ج ، بحاراالنوار -575
این کتاب به ایـن مناسـبت   . الغارت تقریبا یک قرن قبل از نهج البالغه نوشته شده است -576

در   امیه در زمان حکومت امامالغارت نام گذارى شده است که در آن به غارت هایى که بنى 
  . قلمرو حکومت حضرت روا داشتند در این کتاب اشاره شده است

  . 739ص ، 8ج ، ؛ بحاراالنوار8***ص ، 1ج ، الغارات -577
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  . امالى شیخ مفید -578
  . 443ص ، 2ج ، ؛ اصول کافى100ص ، 3ج ، بحاراالنوار -579
  . 58ص ، 42ج ، بحاراالنوار -580
  . 267ص ، 1ج ، تفسیر نورالثقلین -581
  . زمخشرى، ربیع االبرار -582
سال از حضرت بزرگتر بود وى در  20است که   برادر بزرگ على) ابویزید( عقیل -583

 علم انساب بسیار توانا بود او در اواخر عمر نابینا شد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضـل 
  . ه خاطر شناخت علم انساب خود داشت، نقش مؤ ثرى  به همسرى على) البنینام ( 

  . 139ص ، کتاب سلیم بن قیس -584
  . 239ص ، اقتباس از االوائل -585
  . 119ص ، الفقه على المذاهب الخمسه -586
  . امالى شیخ مفید -587
  . امت و عقبات محشرزلزله قی، و جواب قبر سئوال، قبر، همچون سکرات مرگ -588
  . امالى شیخ مفید -589
  . امالى شیخ مفید -590
  . امالى شیخ مفید -591
  . امالى شیخ مفید -592
  امالى شیخ مفید -593
ذکر نمـوده کـه بـه     41تا  38ص ، این روایت را مرحوم صدوق در کتاب معانى االخبار -594

  . از تفسیر آن صرف نظر شد، علت طوالنى بودن مطلب
  . 30ص ، 5ج ، تفسیر جامع -595
  . مرزداران -596
  . ممتحنى -597
بـه طلحـه و زبیـر و    ) ابوبکر و عمر و عثمـان ( در مورد بخشش هاى زیاد از حد خلفا -598

  . کتاب وزین و ارزشمند الغدیر مراجعه نمایید 8به جلد ... سعدبن ابى وقاص و
  . 433ص ، 4ج ، اثبات الهداة -599
  . مفید اختصاص شیخ -600
  . خصائص سید رضى -601



827 

 

  . محمد بن یعقوب، رسائل -602
  . امالى شیخ مفید -603
  . 34/ لقمان  -604
  . ابن ابى الحدید، نهج البالغه -605
  امالى شیخ مفید -606
  ***. مردم را به گمان خود بر دین بر مى انگیزند** :در امالى طوسى آمده -607
  امالى شیخ مفید -608
  . 5ج ، جامعتفسیر  -609
  . کلمات قصار، نهج البالغه -610
 ابوهریره در سال هفتم هجرى اسالم آورد بیش از هر صحابى دیگـر از پیـامبر    -611

در روزگـار  ، حدیث نقل کرده تا آن جا که در عصر خلفا بارها بزرگان صحابه به او اعتراض کردند
شت سپس معزول گشت و به کیفـر بـردن امـوال بیـت المـال بـه       عمر والیت بحرین را بر عهده دا

در زمان خالفت عثمان براى تقرب به وى احـادیثى  . پرداخت ده هزار درهم غرامت محکوم گردید
در فضیلت وى جعل کرد که بسیارى از احادیث وى را دانشمندان اسالمى چه شـیعه و چـه سـنى    

  . مردود شناخته اند
  . 78، 69 - 63ص ، 4ج ، بن ابى الحدیدا، شرح نهج البالغه -612
  . 126ص ، 10ج ، بحاراالنوار -613
  . در بعضى از نسخ ریذه نیز نقل شده است -614
  . 33خطبه ، نهج البالغه -615
در اینکه آیا محمد بن ابى بکر پیش از رفتن مالک اشتر به مصر به شـهادت رسـیده یـا     -616

ص ، 1ج ، ر آن است که بعد بوده و روایت کتاب غـارات اینکه بعد بوده اختالف است و قول مشهو
  . موید این قول مشهور است 34نامه ، و نهج البالغه 458

  . 96ص ، امالى شیخ مفید -617
  23ص ، 1ج ، مجموعه ورام -618
  . 259و  234ص ، 42ج ، بحاراالنوار -619
  . همان مدرك -620
  . 298ص ، 2ج ، مروج الذهب -621
  304ص ، همان -622
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  . 259و  234ص ، 42ج ، بحاراالنوار -623
  . ارشاد شیخ مفید -624
  9ج ، بحاراالنوار -625
  92خطبه ، نهج البالغه -626
  . 213ص ، 2ج ، انساب االشراف -627
  . الغارات -628
  . منتهى االمال -629
  . 138ص ، 16ج ، نهج البالغه ابن اب الحدید -630
  . 72ص ، 5ج  ابن میثم، شرح نهج البالغه -631
  . منتهى االمال -632
  . 377ص ، نهج البالغه صبحى صالح -633
  . 21نامه ، نهج البالغه -634
  . 668ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -635
  . 389ص ، و درجات الرفیعه 676ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -636
کرد آن گاه که ام کلثوم به آیات سوره تحریم که درباره حفصه نازل گردیده است اشاره  -637

  . 2/تحریم ... حفصه راز پیامبر را فاش ساخت و اذا اسرا النبى الى بعض ازواجه حدیثا
  . بهجتى -638
  . 104حکمت ، نهج البالغه -639
  . 321ص ، 7ج ، تفسر جامع -640
  . 458ص ، 2ج ، داستان از سفینۀ البحار، 20/ احقاف  -641
  . 108ص ، امالى شیخ مفید -642
  . 701ص ، شیخ عباس قمى، ئد الرضویهفوا -643
  . 3نامه ، نهج البالغه -644
  . 114ص ، ارشاد مفید -645
  . شیخ بهایى -646
  . 65/ زمر -647
  . 60/ روم  -648
  . 7ج ، تفسیر نمونه -649
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  . جویا تبریزى -650
  . نشان از بى نشانها -651
  . 940ص ، شبهاى پیشاور -652
  . سعیدى شیرازى -653
  . 23مجلس ، امالى صدوق -654
  . 89ص ، توحید صدوق -655
  . نام محله اى در کوفه -656
  . پیکار صفین -657
  . 33/ بنى اسرائیل  -658
  . پیکار صفین -659
تحت حمایت حکومـت اسـالمى قـرار مـى     ) نوعى مالیات( کافرى که با پرداخت جزیه -660
  . گیرد

  . 3ج ، محجۀ البیضاء -661
  . 171 ص، معصوم دوم -662
  . 386ص  7ج ، الغدیر -663
  . 107ص ، 41ج ، بحاراالنوار -664
  . 44و  43/ طه  -665
  . 102ص ، 11ج ، وسائل الشیعه -666
  . 131ص ، 6ج ، اقتباس از شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -667
  . 322حکمت ، نهج البالغه -668
  . 162ص ، 2ج ، الغدیر -669
  . 85ص ، 1ج ، الغارات -670
  . 417ص ، 4ج ، تفسیر برهان -671
  . 40ص ، 5ج ، ناسخ التواریخ -672
کریب بن صباح از لشگریان معاویه بود که مورخین نوشته اند بازو و انگشتان این مـرد   -673

  . به قدرى قوى بود که سکه را با دستش مى مالید و آثار روى آنرا از بین مى برد
  . 147ص ، 1ج ، مناقب خوارزمى -674
  . 329ص ، 1ج ، ناسخ التورایخ -675
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  . نشان از بى نشانها -676
  . همان مدرك -677
  . شاه نعمت اهللا ولى -678
  . 114ص ، معصوم دوم -679
  . تفسیر نمونه -680
  . 49ص ، 11ج ، وسایل الشیعه -681
  . 522ص ، معالم الحکومه -682
  . سعدى -683
نزدیکى شهر بغداد مى باشد بنا به نقل مـورخین   یکى از بناهاى پر شکوه ایران قدیم در -684

 20میالدى ساخته شـد و مـدت    4این بنا توسط شاپور دوم نهمین پادشاه ساسانى در حدود قرن 
  سال ساختن آن طول کشید نماى خارجى آن با آجر بود ولى ستونها

  . 29 - 25/ دخال  -685
  . سفینۀ البحار -686
  . ذخایر الملوك -687
  . الدین مولوىجالل  -688
  . 478ص ، 2ج ، االمام على -689
  . فروغى بسطامى -690
  . 16ص ، غایۀ التعدیل -691
  . 674ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -692
  . 123ص ، 41ج ، بحاراالنوار -693
  . 271ص ، 4ج ، ناسخ التواریخ -694
  . تتمۀ المنتهى -695
  . 703ص ، 2ج ، نهج السعاده -696
  . 210ص ، 1ج ، مستدرك -697
  . 324ص ، 40ج ، بحاراالنوار -698
  . 501ج ص ، بحاراالنوار -699
  . این جوان در جنگ جمل به همراه عایشه و در همین نبرد نیز کشته شد -700
  . 211ص ، 2ج ، انساب االشراف -701
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  . روضۀ الشهداء -702
  . 159ص ، 42ج ، بحاراالنوار -703
  . 20ج ، مستدرك -704
  . سعدى -705
  . 79ص ، 11ج ، وسائل -706
  . وسائل الشیعه ؛جواهر الکالم -707
ابن کوا سردسته گروه گمراه خوارج بود که بر علیـه حضـرت قیـام کـرد و بدسـت آن       -708

  . حضرت در جنگ نهروان کشته شد
  280ص ، 1ج ، معانى االخبار -709
  . نصر بن مزاحم، پیکار صفین -710
  . 671ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -711
  . 88ص  4ج ، و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید 243ص  1ج ، گناهان کبیره -712
  . شریح بن حارث کندى اصل او از یمن بوده است، ابو امیه -713
  . 7و  6ص ، 18ج ، وسائل الشیعه -714
  . 2ص ، تتمۀ المنتهى -715
ـ ) یمن( اویس قرنى مردى از اهالى قرن -716 ه در منطقـه ذى قـار   بود و آخرین فردى بود ک

پارسـایان  **نزدیک بصره به سپاه حضرت پیوست و با امام بیعـت کـرد اویـس از زهـاد ثمانیـه      
  . به شهادت رسید  بود که در جنگ صفین در رکاب على*** هشتگانه
  . فرحۀ الغرى و ارشاد القلوب -717
  . 302ص ، شهید دستغیب، تفسیر سوره حجرات -718
  . 326ص ، 32ج ، نواربحاراال -719
  . 215ص ، 42ج ، اعیان الشیعه -720
  . 17نامه ، نهج البالغه، پیکار صفین -721
  . 7حدیث ، 247ص ، 27ج ، بحاراالنوار -722
  . منظور سر دسته گروه گمراه خوارج ابن کواء مى باشد -723
  . 572ص ، 2ج ، خصال صدوق -724
  . 85ص ، ؛ رجال کشى292ص ، 2 ج، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -725
  . 199ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -726
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  . تحف العقول -727
  . 12/ االسراء -728
  . تحف العقول -729
  . 261حکمت ، اقتباس از نهج البالغه -730
  . 383ص ، 20ج ، بحاراالنوار -731
  . 125ص ، 42ج ، همان -732
ص ، 42ج ، ؛ بحـاراالنوار 195ص ، 1ج ، المقـال ؛ تنقیح )واژه شیعه( 1ج ، اعیان الشیعه -733

  ط جدید، 152 - 151
  . 525ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -734
  . 60ص ، نفس المهموم -735
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -736
  . 4ج ، المحجۀ البیضاء -737
  . 278ص ، 5ج ، محجۀ البیضاء -738
  . 226ص ، 6ج ، محجۀ البیضاء -739
  . 195ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -740
  . 219ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -741
  . 18ص ، 2ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -742
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -743
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -744
  . 202ص ، 4ج ، محجۀ البیضاء -745
این روایت را به سندهاى متعددى در کتابهاى دیگر نقل کرده ، 204ص ، خصال صدوق -746

  اند
  . 166ص ، خصال صدوق -747
  . 202و  201ص ، اعالم الورى -748
  . 418ص ، اقتباس از نفائس االخبار -749
  . 191ص ، 4ج ، محجۀ البیضا -750
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -751
  . 4ج ، محجۀ البیضاء -752
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  . 53نامه ، نهج البالغه -753
  . 57ص ، خصال صدوق -754
  . 25/ مائده  -755
  . 237ص ، 2ج ، االخبارمعانى  -756
  . 21نامه ، نهج البالغه -757
  . خرایج -758
  . 114ص ، 2ج ، معانى االخبار -759
  . 227ص ، 2ج ، معانى االخبار -760
  . 334ص ، 11ج ، وسائل الشیعه -761
  . 338ص ، 2ج ، معانى االخبار -762
  . 255ص ، 6ج ، بحاراالنوار -763
  . 80ص ، بصائر الدرجات -764
  . 15ج ، تفسیر نمونه -765
  . 73خطبه ، نهج البالغه -766
  . 262ص ، 2ج ، انساب االشراف -767
  . وقعه صفین -768
  . 281ص ، 40ج ، بحاراالنوار -769
  . 233ص ، عبده، نهج البالغه -770
  . 38ص ، 1ج ، الغارات -771
  . 677ص ، 9ج ، بحاراالنوار -772
که مرکـز حکومـت ساسـانیان بـود     ، آبادان و نزدیک به هممداین به مجموعه هفت شر  -773
  -. شهر تیسفون گویند که در این مجموعه قرار داشت، یعنى

  . 272ص ، 4ج ، منهاج البراعه -774
  . 204ص ، 42ج ، بحاراالنوار -775
  . 190ص ، 1ج ، معادشناسى -776
  . 2ج ، معادشناسى -777
  . ***ص ، تتمۀ المنتهى -778
  . 239ص ، 1ج ، و االلقابالکنى  -779
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  . 66ص ، 1ج ، فروغ کافى -780
  . 100ص ، تذکرة الخواص -781
  . 282ص ، 8ج ، چاپ جدید، احقاق الحق -782
  . 240ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -783
  . 280ص ، 3ج ، معادشناسى -784
  . 149ص ، 1ج ، تنقیح المقال -785
  . 40ص ، مجالس مفید -786
  . 5نامه ، نهج البالغه -787
  . فیض االسالم، نهج البالغه -788
  . 438ص ، 1ج ، معالى السبطین -789
  . 411ص ، 1ج ، اصول کافى -790
  . نصربن مزاحم، پیکار صفین -791
بـود او اذان گـوى سـحاح بـود     ) یا چند منافق( شبث بن ربعى کنیه اش ابو عبدالقدوس -792

شد سـپس از    بعد از اصحاب على، قیام کرد سپس اسالم آورد و از آنانى بود که علیه عثمان
مجدد توبه کرد و بعد از مدتى در صحراى کربال در صـف  ، خوارج شد و بر علیه حضرت قیام کرد

 قرار گرفت بعد از مدتى از آنانى شد که به طلب خـون خـواهى حسـین     قاتالن امام حسین
بعد رئیس شهربانى کوفه شد و بعد از آن در کشتن مختـار  ، مختار بودبرخواستند و به همراه  

  !!!هجرى وفات کرد 80آنگاه در سال . شرکت کرد
  . خصال صدوق -793
  . 352ص ، خصال صدوق -794
  . 6ص ، 32ج ، بحاراالنوار -795
  . ق واقع شد  ه 36؛ این واقعه را جمادى الثانى سال 12ص ، تتمه المنتهى -796
  . 420ص ، 4ج ، سیر برهانتف -797
  . 216ص ، شهید دستغیب، تفسیر سوره حجرات -798
  . 521ص ، 1ج ، اثبات الهداة -799
  93ص ، یادنامه عالمه طباطبایى -800
  . 192، کشکول شیخ بهائى -801
  . 68ص ، بیست گفتار -802
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  . 187ص ، 2ج ، انساب االشراف -803
  . 16ص ، 76ج ، بحاراالنوار -804
  . 133ص ، یکار اسالم با اسرافپ -805
  . پیکار صفین -806
  . 203ص ، 7ج ، فروع کافى -807
  . 528ص ، وقعه صفین -808
  . 435ص ، خصال صدوق -809
  . 431ص ، خصال صدوق -810
  . 41ج ، بحاراالنوار -811
  . فروغ کافى -812
  . 5/ نمل  -813
  . 402ص ، 2ج ، کامل ابن اثیر -814
  . 2ج ، البالغه ابن ابى الحدیدشرح نهج  -815
  . 2ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -816
  . 194 - 191/ آل عمران  -817
  . 1ج ، بحاراالنوار -818
  . 9، سوره زمر -819
  . 19ج ، تفسیر نمونه -820
  . 126خطبه ، و نهج البالغه 1ج ، الغارت -821
  . 36ص ، امالى شیخ مفید -822
  ص، امالى شیخ مفید. 15ص ، فیدامالى شیخ م -823
  . 72ص ، امالى شیخ مفید -824
  1اصول کافى ج  -825
  سوره اعراف 54آیه  -826
  1اصول کافى ج  -827
  1اصول کافى ج  -828
  2اصول کافى ج  -829
  1اصول کافى ج  -830
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  . اصول کافى -831
  . اصول کافى -832
  امالى شیخ صدوق -833
  . 253/ سوره بقره  -834
  امالى شیخ صدوق -835
  87نصایح ص  -836
  45ص  40بحاراالنوار ج  -837
  43ص  2ناسخ التواریخ ج  -838
  203ص  2تاریخ یعقوبى ج  -839
  203ص  2تاریخ یعقوبى ج  -840
  543ص  7فروع کافى ج  -841
  49ذخائر العقبى ص  -842
  85ص  17منهاج البرعه ج  -843
  303ص  13و وسایل الشیعه ج  7فروع کافى ج  -844
  17منهاج البرعه ج  -845
  83ص  11وسائل الشیعه ج  -846
  . 1اصول کافى جلد  -847
  امالى شیخ صدوق -848
  . 1/235ج ، شرح نهج البالغه -849
  20/ رمضائیه  -850
  )7 -رعد ( -851
  امالى صدوق -852
  امالى شیخ صدوق -853
  امالى شیخ صدوق -854
  )160 -انعام ( -855
  خ صدوقامالى شی -856
  امالى صدوق -857
  خصال صدوق -858
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  . 61بحاراالنوار ج  -859
  . امالى شیخ صدوق -860
  . امام استفاده از این انگشتر را براى دیگران نهى فرموده است -861
  89 - 91مکارم اخالق ص  -862
  31ص ، 1من ال یحضره الفقیه ج  -863
  امالى شیخ صدوق -864
  )9آیه  -زمر ( -865
  امالى صدوق -866
  360مکارم اخالق ص  -867
  الغارت -868
  30/ سوره شورى  -869
  . 1تفسیر برهان ج  -870
  . ابومره کنیه شیطان است -871
  امالى شیخ صدوق -872
  امالى شیخ صدوق -873
  . در داستان هاى قبلى نیز درباره شخصیت گمراه شریح داستانهائى نقل شده است -874
حضرت به جهت جلوگیرى از اختالف سیاسـى در  ( .182و  181ص  1کشف الغمه ج  -875

  ). بین مردم شریح را نصب نمود
  53ص  2انساب االشراف ج  -876
  منتهى االمال -877
  315ص  1ج   ناسخ التواریخ زندگانى على -878
  امالى شیخ صدوق -879
  امالى شیخ صدوق -880
  622ص  8بحاراالنوار ج  -881
  شیخ صدوق امالى -882
  . 344صد ، امالى شیخ صدوق -883
  امالى شیخ صدوق -884
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و به امام زهر داد و پسـرى    اشعث دخترى بنام جعده داشت که همسر امام حسن -885
بنام محمد داشت که در قتل مسلم بن عقیل و سپس در کربال دخالـت داشـت او و فرزندانشـان از    

  . اند به حدى که معاویه نیز از شرارت اشعث مى ترسیدشرورترین افراد عصر خود بوده 
  . 224خطبه ، نهج البالغه -886
  . 3090ص ، 6ج ، تاریخ طبرى -887
  . 176ص ، 42ج ، بحاراالنوار -888
  . عبدالفتاح عبدالمقصود -889
  . داستان جنگ سالسل در داستانهاى قبلى نیر بیان شده است -890
  . 41ج ، بحاراالنوار -891
او کسى است که آب دهانش را به صـورت  ، ولید بن عقبه فرزند کسى است به نام عقبه -892

  . سر از تنش جدا شد  پیامبر عزیز اسالم انداخت و آخراالمر با شمشیر على
  . 51خطبه ، نهج البالغه -893
  . 246ص ، 84ج ، بحاراالنوار -894
  . ه حله که مسجد الشمس در آنجا استمحلى است در عراق فعلى نزدیک منطق -895
مسئله برگشت خورشید براى اقامه نماز در قرآن بارى حضـرت سـلیمان آمـده بـه آن      -896

و در روایت دیگرى است کـه خداونـد بـراى حضـرت     ) 33تا  30سوره ص آیه ( اشاره شده است
ى مسئله برگشـت  یوشع بن نون وصى حضرت موسى نیز آفتاب را برگردانید البته در روایات دیگر

  . خورشید به شکل هاى دیگر براى آن حضرت بیان شده است
  . من ال یحضره الفقیه -897
  . 174ص ، تحف العقول -898
  . 48سوره نساء آیه  -899
  110سوره نساء آیه  -900
  . 53سوره زمره آیه  -901
  . 135سوره آل عمران آیه  -902
  . 114سوره هود آیه  -903
  . 22ص ، 82ج ، بحاراالنوار -904
  . 85ص ، خداوند علم و شمشیر -905
  . 407ص ، شجره طوبى -906
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  . 27ص ، لطائف الطوائف -907
  . 234ص ، 1ج ، کشف الغمه -908
  . 13خطبه ، 1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه -909
  . 124ص ، 1ج   ناسخ التواریخ زندگى على -910
  174ص ، ینابیع المودة -911
  . بارگاه پادشاهان حیره است -912
  . 1کشف الغمه ج ، 442ص ، 2ج ، کامل ابن اثیر -913
  . 152ص ، 21ج ، خوئى، شرح نهج البالغه -914
  . 19ص ، انوار نعمانیه -915
  ، 1ج ، جورج جورداق مسیحى،   امام على -916
  . 82ص ، 1ج ، الغارات -917
  . 148ص ، تحفۀ المجالس -918
  . 215ص ، 1ج ، ناسخ التواریخ -919
  . 203ص ، معالم القربه -920
  . 226ص ، 6ج ، شیخ طوسى، تهذیب االحکام -921
  . 86ص ، شریف رضى، خصایص االئمۀ -922
  . 260ص ، 7ج ، ؛ اصول کافى4ج ، استبصار شیخ طوسى -923
  . 24ص ، فرد نامتناهى -924
  . 162ص ، 1ج ، ناسخ التواریخ -925
  . 532ص ، 2ج ، دعائم االسالم -926
  . 4ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، 2ج ، الغارات -927
  . 197ص ، 2ج ، یعقوبى، تاریخ -928
  . 371ص  3ج ، کامل ابن اثیر -929
  . 119ص ، 1ج ، ابواسحاق ثقفى، الغارات -930
  . 200ص ، 4ج ، االستبصار، 2ج ، اصول کافى، 10ج ، تهذیب -931
  . 10ج ، تهذیب شیخ طوسى -932
  . 10ج ، شیخ طوسى، تهذیب -933
  . 382ص ، 32ج ، بحاراالنوار -934
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  . 417ص ، باالذرى، انساب االشراف -935
  . 177ص ، 3ج ، شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید -936
  . 125ص ، تحف العقول -937
  . 86ص ،   دیوان منسوب به على -938
  .   وب به علىدیوان منس -939
  . 381ص ، 5ج ، میزان الحکمه -940
  . 230ص ، 84ج ، بحاراالنوار -941
  . 4ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه -942
  . 252ص ، 4ج ، االستبصار -943
  . 138ص ، 10ج ، تهذیب -944
  91ص ، 3ج ، من الیحضره الفقیه -945
  . 230ص ، 4ج ، استصبار -946
  . 483ص ، 2ج ، دعائم االسالم -947
  . 119ص ، 1ج ، الغارت -948
  . 10ج ، تهذیب -949
  . 4ج ، االستبصار -950
  . منتهى االمال -951
  . محله اى است در کوفه -952
  . منتهى االمال -953
  . منتهى االمال -954
  . 409ص ، 2ج ، دعائم االسالم -955
  . 469ص ، 2ج ، دعائم االسالم -956
  . 248ص ، 4ج ، االستبصار -957
  . 42ج ، بحاراالنوار -958
  . 42ج ، بحاراالنوار -959
  . 263 - 259ص  42ج ، بحاراالنوار -960
  . 355ص ، 1ج ، معادن الحکمۀ -961
  . 374ص ، 2ج ، مناقب شهر آشوب -962
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  . منتهى االمال -963
  . منتهى االمال -964
  . منتهلى االمال -965
  . منتهى االمال -966
  . منتهى االمال -967
  . منتهى االمال -968
  . منتهى االمال -969
  . را پیش از طلوع دفن کردند  ینمؤمنحضرت امیرال: مى فرماید  امام باقر -970
  . منتهى االمال -971
  . منتهى االمال -972
  . منتهى االمال -973
  . محلى است در کوفه -974
  . مالمنتهى اال -975
  . 236ص ، واقعه صفین -976
  . واقعه صفین -977
  . 654ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -978
  . 213ص ، 2ج ، انساب االشراف -979
  . 112ص ، 1ج ، الغارات -980
  . 38ص ، 7ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه -981
  . 11و  1ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه -982
  . 11و  1ج ، ابن ابى الحدید، البالغهشرح نهج  -983
  . 260ص ، 7ج ، کافى -984
  . 149خطبه ، نهج البالغه -985
داستانهاى این فصل به جهت معلوم نبودن آن از حیـث زمـانى بـه یـک فصـل مجـزا       ( -986
  ). یافت اختصاص
  2ج ، اصول کافى -987
  455ص ، 2ج ، اصول کافى -988
  . 1ج ، اصول کافى -989
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  . 1ج ، کافى اصول -990
  . محدث یعنى خداوند اخبار آسمانى را به وسیله فرشته یا صدا به او مى رساند -991
روزى مقام و اوصاف ذوالقرنین را براى اصحاب   که على :در بعضى روایات آمده -992

  ***در میان شما نیز مانند او هست : **خود ذکر کرد و سپس فرمود
  تفسیر على بن ابراهیماصول کافى و  -993
  . 1ج ، اصول کافى -994
  تفسیر سوره حدید و دستغیب -995
  تفسیر سوره حدید -996
  411ص ، 1ج ، اصول کافى -997
  4ج ، داستانهاى پراکنده -998
  5ج ، تفسیر جامع -999

  391ص ، 1ج ، سفینۀ البحار ؛امالى مفید نیشابورى -1000
  211ص ، 7ج ، بحاراالنوار -1001
  مدینۀ المعاجز -1002
  . 15ص ، 7ج ، اغانى، 243، 41ج ، بحاراالنوار -1003
کسانى که کار نیکى انجام دهنـد پاداشـى بهتـر از آن خواهنـد     ** 89سوره نمل آیه  -1004

  . ***داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند
  293ص ، 44ج ، بحاراالنوار -1005
  . نائینى، گوهر شب چراغ -1006
  697ص ، غرر -1007
  نشان از بى نشانها -1008
  83سوره صافات آیه  -1009
  . 5ج ، تفسیر جامع -1010
  . 183ص ، امالى شیخ مفید -1011
  امالى شیخ مفید -1012
  امالى شیخ مفید -1013
  . 20/احقاف  -1014
  60/  مؤمن -1015
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  . 6/فاطر -1016
  . 377 - 376ص  9ج ، بحاراالنوار -1017
  . 5ج ، تفسیر جامع -1018
  . 5ج ، تفسر جامع -1019
و ثواب االعمال و کتاب من ال یحضـره الفقیـه ج   ، 331ص ، 82مجلس ، اماى صدوق -1020

  . دعاى وضو در رساله عملیه نیز موجود است( .42ص ، 1
  197ص ، 2ج ، مستدرك الوسائل -1021
  . 6ص ، امالى شیخ مفید -1022
  . 57ص ، تحف العقول -1023
  . ارمعانى االخب -1024
  . اشعار بسیار بلند و سطح باالیى دارد  شافعى در وصف حضرت على -1025
  . اشعار بسیار بلند و سطح باالیى دارد  شافعى در وصف حضرت على -1026
  . 169ص ، نصایح -1027
  . 195ص ، نصایح -1028
  . 233ص ، نصایح -1029
  294ص ، نصایح -1030
  . 310ص ، نصایح -1031
  . 340ص ، نصایح -1032
  . نصایح -1033
  . 355ص ، نصایح -1034
  438ص ، نصایح -1035
  . 186ص ، نصایح -1036
  100ص ، نصایح -1037
  105ص ، نصایح -1038
  . امالى شیخ مفید -1039
  . سفینه البحار -1040
  97ص ، مقتل الحسین، خوارزمى -1041
  . 1ج ، شواهد التنزیل، 2ج ، فردوس االخبار -سرالعالمین  -1042
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  7ص ، غایۀ المرام -1043
  . 161ص ، 2فضایل الخمسه ج  -1044
تعداد کشته شدگان این جنگ به این اندازه نبود بلکه همیشه طـرف مقابـل مطلـب را     -1045

  . بزرگ جلوه مى دهد
  . امالى شیخ مفید -1046
  228و  227امالى شیخ مفید ص  -1047
  امالى شیخ مفید -1048
  امالى شیخ مفید -1049
  . 7/ رعد -1050
  . 38ص ، 83ج ، بحاراالنوار -1051
  امالى شیخ مفید -1052
  امالى شیخ مفید -1053
  امالى شیخ مفید -1054
  . امالى شیخ مفید -1055
  . 594ص ، کشکول شیخ بهایى -1056
  . 426ص ، 2ج ، معانى االخبار -1057
  . 36ص ، پیام آور عاشورا -1058
  . 385ص ، 3ج ، لبیضاءمحجۀ ا -1059
  . شهید ثانى، کشف الربیه -1060
  . مجمع البیان ذیل آیه فوق -1061
  . عقاید االمامیه اثنا عشر -1062
  . روش تبلیغ -1063
  . 250ص ، خصال صدوف -1064
  . 70ج ، بحاراالنوار -1065
  .   دیوان امام على -1066
  . 160ص ، 3ج ، نهج البالغه ابن ابى الحدید -1067
  . 55ص ، 97ج ، بحاراالنوار -1068
  . 324ص ، معانى االخبار -1069
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  . مقام شهید -1070
سال عمر کرد و در کوفه در زمـان   127است که   سوید از صحابه حضرت امیر -1071

  . حجاج یوسف ثقفى فوت کرد
  . ارشاد القلوب -1072
  . جهاد با نفس -1073
  . 402ص ، 1ج ، ارمعانى االخب -1074
  . 127ص ، امامت على در آینه عقل و قرآن -1075
  . 80ص ، ژایکر مسیحى، خداوند علم و شمشیر -1076
  . 22حکمت ، نهج البالغه -1077
  جویا تبریزى -1078
  . 165ص ، عدد السنه -1079
  . 82حکمت ، نهج البالغه -1080
  . 104ص ، 58ج ، بحاراالنوار -1081
  . 82/نمل  -1082
  تفسیر نمونه -1083
  . 75ص ، 46ج ، بحاراالنوار -1084
  66ص ، 2ج ، معانى االخبار -1085
این روایت مشروحى است در تفسیر اذان و اقامه که صدوق در معانى االخبار توحیـد   -1086

  . آن را نقل کرده است
  . 753ص ، 6ج ، مطابق نقل از بحاراالنوار، مجالس شیخ مفید -1087
  . 267ص ، افىروضه ک -1088
  . 335ص ، 11ج ، وسائل الشیعه -1089
  . 2ج ، معانى االخبار -1090
  . 438ص ، 2ج ، معانى االخبار -1091
  90/نحل  -1092
  . 126ص ، 2ج ، معانى االخبار -1093
  . 123ص ، 5ج ، محجۀ البیضاء -1094
  . 2ج ، معانى االخبار -1095
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  . 218ص ، خصال صدوق -1096
  . 373ص ، خصال صدوق -1097
  . 2/نساء -1098
  9/قاف  -1099
  . 69/نحل  -1100
  . 479جامع النورین ص  -1101
  . 157ص ، خصال صدوق -1102
  . 83ص ، خصال صدوق -1103
  . تحف العقول -1104
  . تحف العقول -1105
  . تحف العقول -1106
  . تحف العقول -1107
  . 78ج ، بحاراالنوار -1108
  . 25ص ، اسالم و فلسفه -1109
  . 109ص ، 2ج ، اثباة الهداة -1110
  . 247ص ، 5ج ، اثباة الهداة -1111
  . 486ص  9ج ، بحاراالنوار -1112
  . تحف العقول -1113
  . 80حکمت ، نهج البالغه -1114
  . 45خطبه ، نهج البالغه -1115
  . 224خطبه ، نهج البالغه -1116
  . 149خطبه ، نهج البالغه -1117
  . ر آینه عقل و قرآنامامت على د -1118
  . 146ص ، 3ج ، کافى -1119
  . 86ص ، 71ج ، بحاراالنوار -1120
  . 686ص ، 10ج ، تفسیر کشف االسرار -1121
ایـن حـدیث بـه جهـت طـوالنى بـودن از آوردن آن        182ص ، 1ج ، معانى االخبـرا  -1122

  . خوددارى شد
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  . عدة الداعى ابن فهد -1123
  . ناقوسیه نامگذارى شده استاین اشعار به اشعار  -1124
  . 373ص ، ارشاد القلوب -1125
  . کتاب الصلوة ؛مستدرك الوسائل -1126
  . 351ص ، 1ج ، محجۀ البیضاء -1127
  . 102ص ، ارشاد مفید -1128
  . 1ج ، خواجه عبداهللا انصارى، کشف االسرار -1129
در  مادى پیغمبـر اکـرم   صرفا به علت دا  به گمان این نادان حضرت على -1130

  . صدد کسب خالفت بوده است
  . نشان بى نشانها -1131
  نشان از بى نشانها -1132
  . نهج البالغه فیض االسالم -1133
و گرنـه بـدون تردیـد نخسـتین     ، در مراحل بعدى است) عج( منظور؛ پایگاه امام عصر -1134

  . ر خانه خدا خواهد بودپایگاه قیام آن حضرت در مکه کنا
  . منظور مى باشد) عج( حضرت مهدى -1135
  . 194و  190ص ، 2ج ، خالصۀ البلدان و انوار المشعشین، مونس الحزین شیخ صدوق -1136
  . حدائق االنس -1137
  . جامع االخبار -1138
  . رى شهرى، شناخت -1139
  شاه نعمت اهللا ولى -1140
  . نشان از بى نشانها -1141
  . 16783حدیث ، میزان الحکمه -1142
  . هاتف اصفهانى -1143
  . ، جامع النورین -1144
  . 247ص ، 42ج ، بحاراالنوار -1145
  . 247ص ، 42ج ، بحاراالنوار -1146
  . دایرة المعارف علوى -1147
  . 75ص ، 5ج ، فروع کافى -1148
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  . 514ص  2ج ، مستدرك الوسائل -1149
  514ص ، 2 ج، مستدرك الوسائل -1150
  نشان از بى نشانها -1151
  . نشان از بى نشانها -1152
  . زوراء به معنى شهر بغداد است -1153
  . شبهاى پیشاور -1154
  . 3ص ، 2ج ، حیات القلوب -1155
  . 297ص ، 15ج ، بحاراالنوار -1156
  . 128آیه ، 16سوره  -1157
  . 613ص . نهج البالغه فیض االسالم -1158
  . 397ص ، 1ج ، البحارسفینۀ  -1159
  . 211ص ، 93ج ، بحاراالنوار -1160
  . 1ج ، خواجه عبداهللا انصارى، تفسیر کشف االسرار -1161
  . 146ص ، 1ج ، معانى االخبار -1162
  51ص  2علل الشرایع ج  -1163
  مجموعه ورام -1164
  امالى شیخ صدوق -1165
  477ص  3وسایل الشیعه ج  -1166
  263ص  5 وسایل الشیعه ج -1167
  همان مدرك -1168
  1اصول کافى ج  -1169
  62یونس آیه  -1170
  98ص  10تفسیر المیزان ج  -1171
  5تفسیر جامع جلد  -1172
  نیما یوشیج -1173
  468تحف العقول صفحه  -1174
  46/  35بحار ج  -1175
  . 421/ خصال  -1176
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  78ص  19بحاراالنوار ج  -1177
  . )ره( امام خمینى -1178
  امالى شیخ صدوق -1179
  255امالى شیخ صدوق  -1180
  امالى شیخ صدوق -1181
  . 104ص ، 89جلد ، بحاراالنوار -1182
  . جامع االسرار -1183
  . 64ص ، 2ج ، تفسیر مجمع البیان -1184
  . 214ص ، تحف العقول -1185
  . 23سوره حدید آیه  -1186
  . 16ص ، 1ج ، تفسیر صافى -1187
  . 331ص ، ینابیع المودة -1188
  . جامع نهج البالغه -1189
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