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مقدمه

حضرت محمد؟ص؟:  
َنة؛ ْن َيُكوَن َرَمَضاُن الّسَ

َ
 أ

َ
َوّد

َ
َعْبُد َما ِفي َرَمَضاَن ل

ْ
ُم ال

َ
ْو َيْعل

َ
ل

گـر بنـده خـدا می دانسـت کـه مـاه رمضـان چیسـت )چـه برکتی  ا
وجـود دارد( دوسـت می  داشـت کـه تمـام سـال، رمضـان باشـد. 1

ماه مبارک رمضان، با شوکتی شگرف، به روی مشتاقان خدا، 
آغوش می گشاید و با هالل محرابی  اش، هلهلۀ اهل پارسایی و 
پروا می انگیزد. در  ماه مبارک رمضان، می توان ذخایر درون را 
غنی ساخت و ریزش های نفسانی را با رویش  های سبز » صبر«  و 
خ می نمایند که  »صلوة«  جبران نمود. چرا که لغزشگاه ها، آنگاه ر
کاهش ذخایر نفسانی توان حرکت  های پیش رونده را از رهروان 
سلب گرداند. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، پرودگار مهربان 
اراده فرموده که هر سال با انباشت ذخایر نوین معنوی، از توان 
سیر و سلوک در صراط مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی 
که هر  روزه ، فانوس فطرت پایدار بماند.روزه، آموزه هایی دارد 

1. بحار االنوار)ط-بیروت( ج 93، ص 346 ، ح 12.



کدام از آنها دریایی از معنویت را به اوج می رساند. 
از  مراقبت  خودسازی،  فرصت  اعطای  بر  افزون  رمضان، 
نفس را برای روزه داران ملکه نموده و با کاستن تعلقات دنیایی، 
نگاهی  با  می توان  که  می آورد  دنبال  به  را  بصیرتی  و  نورانیت 
کاوی نمود و به زشتی و زیبایی آنها با  گذشته را وا الهی، اعمال 
دیدۀ انصاف نگریسته و حراستی قوی را در وجود خود پدید آورد. 
که  خ می نماید و ماندگار می گردد  این برکات، آن گاه بیشتر ر
غ جان ما به پناه گاه امن و آرام مسجد پناه ببرد و در میان خیل  مر
ل اهل ایمان، زمزمۀ مناجات  اراده های پوالدین و دل های زال

برگیریم.
و مسجد  که رمضان  ناشدنی است  انکار  این حقیقتی  آری 
پیوندی عمیق و دیرینه دارند و همزمان با فرارسیدن رمضان، 
نمایش  به  را  بندگی  و  صمیمیت  همدلی،  از  ضیافتی  مساجد 
می گذارند و آیین های عبادی، پر رنگ تر و پر شورتر از قبل تجلی 

می یابند.
فرصتـی بـس گران بهـا کـه خـدای تبـارک ابتـداء در اختیـار تـک 
تـک مؤمنـان و میهمانـان ضیافـت خویـش و سـپس بـرای مبلغـان 
و پرچمـداران هدایـت جامعـه قـرار داده اسـت و همان طـور کـه در 
رجـب و شـعبان می بایسـت زنـگار دل بگیریـم و خـود را مهیـای 
نشسـتن بـر خـوان کرامـت الهـی کنیـم، بـر اهـل علـم و منبـِر وعـظ 
کـه خویـش را مهیـای هدایـت و بهره بـرداری  هـم فـرض اسـت 

کثـری از فضـای بی بدیـل مـاه ضیافـت الهـی نماینـد.  حدا
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آنچـه در ایـن ایـام و لیالـی بیـش از هـر زمـان دیگری مـورد تقاضا 
و درخواسـت مخاطبـان مؤمـن منابـر و محافـل مذهبـی اسـت، 
کـه برگرفتـه از  سلسـله مباحـث معرفتـی، اخالقـی و معنـوی اسـت 
آیـات، روایـات وسـیرۀ معصومیـن؟مهع؟  می باشـد و بتوانـد بـا قالبـی 
نـو و بـا بیانـی رسـا و ارائـه ای دلنشـین، آرام بخـش دل و جـان روزه 

داران و چـراغ راه جوینـدگان علـم و معرفـت باشـد.
راسـتای رسـالت خـود در  امـور مسـاجد در  بـه  مرکـز رسـیدگی 
ارائـه خدمـات فرهنگـی و تبلیغـی، مجموعـه ای از منشـورات و 
محتواهـای سـودمند را بـه مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان تـدارک 
دیـده اسـت و ایـن اثـر حلقـه ای از سلسـله محصـوالت و محتوایـی 
گـون را بـا بهره گیـری از قلمـی شـیوا و اثرگذار  اسـت کـه مباحـث گونا

گـردآوری نمـوده اسـت. تألیـف و 
ضمـن سـپاس از تالش هـا و زحمـات نویسـندگان و محققیـن 
تأمیـن محتـوای  و  تولیـد  ادارۀ  گرانقـدر در  ارجمنـد و همـکاران 
گرامیـان  نـگاه شـما  اثـر، در  ایـن  امیدواریـم  معاونـت فرهنگـی، 
افتـاده و پیشـنهادات  ائمـۀ محتـرم جماعـات مقبـول  بـه ویـژه 
معاونـت  در  خویـش  خادمـان  از  را  خویـش  ارزشـمند  نظـرات  و 

نفرماییـد. دریـغ  مرکـز  اجتماعـی  فرهنگـی 

جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل

مرکز رسیدگی به امور مساجد

معاونت فرهنگی- اجتماعی
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11
ادب

انگیزه سازی

امام حسن عسکری؟ع؟ می فرماید:
روزى پـدر و پسـرى از بـرادران ایمانـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـزد او 
کـرام  آمدنـد. حضـرت  در حضـور آن دو برخاسـته و ضمـن احتـرام و ا
بـه ایشـان، آن دو را در صـدر مجلـس نشـاند، و خـود کنـار ایـن دو 
نشسـت. سـپس دسـتور داد کـه شـام بیاورنـد. شـام آوردنـد و آن دو 
از آن غـذا خوردنـد. سـپس قنبـر طشـت و پارچـی چوبـی و حولـه اى 
چ آب بر روى دسـت  براى خشـک کردن آورد و تا خواسـت از آن پار
چ را گرفـت تـا خود بر  آن مـرد بریـزد، حضـرت أمیـر از جـا جسـته و پـار
ک  دسـتان آن مـرد آب بریـزد. بـا دیـدن ایـن صحنـه، آن مـرد در خا

غلطیـده و گفـت: 



»اى أمیـر المؤمنیـن! خـدا مـرا می بینـد و شـما بـر دسـتان من آب 
می ریزیـد؟!« حضـرت فرمود: 

»بنشـین و دسـتانت را بشـوى! زیـرا خداونـد )عـّز و جـّل( تـو را در 
حالـی می بینـد کـه بـرادرت کـه هیـچ امتیـاز و فضیلتـی بـر تـو نـدارد 
بـه تـو خدمـت می کنـد و خداونـد بـه واسـطه ایـن خدمـت؛ تعـداد 
خادمـان بـرادرت را در بهشـت بـه انـدازه ی ده برابـر تعـداد مـردم 
دنیـا افزایـش داده و بـه همیـن انـدازه در تعـداد مناطـق و ممالکـی 
کـه در آنجـا بـرای بـرادرت اسـت می افزایـد!« پس آن مرد نشسـت و 

علـی؟ع؟ بـه او فرمـود: 
»تـو را قسـم بـه حـّق بـزرگ من که نیک آن را می شناسـی و بدان 
احتـرام می گـذارى؛ و سـوگند بـه تواضعـت  بـراى خـدا کـه خداوند با 
مهمـان کردنـت در نـزد مـن ایـن تواضـع را جـزا داد، و این شـرافت را 
بـه تـو بخشـید کـه مـن خدمتت کنم؛ از تـو می خواهم دسـتان خود 
را بـا آرامـش بشـویی، همان گونـه کـه انـگار قنبـر بـر دسـتان تـو آب 

می ریـزد!« آن مـرد نیـز همـان کار را انجـام داد.
چ را بـه محّمـد حنفّیـه داده و  پـس از اتمـام کار، آن حضـرت پـار

فرمـود: 
گـر فرزنـِد ایـن مـرد بـه تنهائـی نـزد مـن بـود، بـاز  »اى فرزنـدم! ا
هـم مـن روى دسـتش آب می ریختـم، ولـی خداونـد امتنـاع دارد 
از اینکـه میـان پسـر و پـدر )وقتـی هـر دو در یـک مجلـس بودنـد( 
مسـاوى رفتـار شـود. بلکـه پـدر بـر روى دسـتان پـدر آب می ریـزد و 

پسـر بـر پسـر.« محّمـد حنفّیـه نیـز بـر دسـتان پسـر آب ریخـت! 
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سپس امام حسن عسکرى؟ع؟ فرمود: 
کـه در ایـن خصلـت از علـی؟ع؟ تبعّیـت و پیـروى  »پـس هـر 

اسـت.«1 یـک شـیعه حقیقـی  او  نمایـد، 

اقناع اندیشه

امامـان بزرگـوار مـا در تمـام فضایـل اخالقـی و ایمانـی، سـرآمد 
کـه  گفـت  مردمـان تمـام دوران هـا بوده انـد؛ بلکـه حتـی می تـوان 
ک و معیـار ایـن فضائـل هسـتند. در ایـن میان،  ائمـه بزرگـوار مـا مـال
وجـود نازنیـن امیرالمؤمنیـن امام علی؟ع؟ به عنـوان وصّی پیامبر 
را در  ایـن فضائـل  خاتـم؟ص؟ و شـخصیت دوم جهـان خلقـت، 
باالتریـن مراتـب در معـرض نـگاه مؤمنیـن قـرار داده اسـت و عمـل 
بـه ایـن فضائل را به شـیعیان خودشـان مؤکدًا توصیـه می نمودند.
أمیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ ایـن افتخـار را دارنـد کـه توسـط وجـود 
اسـت،  شـده  الهـی  آداب  بـه  مـؤدب  اسـالم؟ص؟  پیامبـر  مقـدس 

می فرماینـد: پیامبـر؟ص؟  چنانچـه 
ِديِب .2

َ
ِدیُب  اهَّلِل  َو َعِلٌّ أ

َ
َنا أ

َ
أ

من ادب آموخته خدا هستم و علی، ادب آموخته من است.
بـه  توصیـه  کیـدًا  ا علـی؟ع؟  حضـرت  مقـدس  وجـود  گرچـه  ا
رعایـت ادب نموده انـد، ولـی ایشـان در قـول و فعـل، مؤدب تریـن 

ایشـان می فرماینـد: بوده انـد، چنانچـه خـود  مـردم 

1.  امام حسن عسکری؟ع؟، التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری؟ع؟، ص: 325
2.  حسین بن محمد تقی نورى  ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  7، ص: 32
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 َتْعلیِم 
َ

 َفلَیْبیَدأ ِبَتْعلیِم َنْفِسیِه َقْبیل
ً
َمیْن َنَصیَب َنْفَسیُه ِللّنیاِس ِامامیا

َو  َنْفِسیِه  یُم  ِ
ّ
ُمَعل َو  ِبِلسیاِنِه  ديِبیِه 

ْ
َتأ  

َ
َقْبیل ِبسییَرِتِه  ديُبیُه 

ْ
َتا َیُكیْن 

ْ
َول َغْییِرِه 

یْم.1 ِبِ وُمَؤّدِ الّنیاِس  یِم  ِ
ّ
ُمَعل ِمیْن  ِل  ِبااِلْجیا َحیّقُ 

َ
ا ُبیا  ُمَؤّدِ

کسـی که خود را پیشـواى مردم قرار داده، باید پیش از آموزش 
دیگـران، خـود را آمـوزش دهـد و پیـش از آن کـه دیگـران را بـا زبـان، 
کـه نفـس  کسـی  کـردارش ادب آمـوزد، و البتـه  ادب بیامـوزد، بـا 
خـود را تعلیـم داده و ادب  می آمـوزد، بیـش از آمـوزگار و ادب آمـوز به 

مـردم، شایسـته تجلیـل اسـت.
ک  مـال علـی؟ع؟  حضـرت  کـه  بـس  همیـن  ادب  اهمیـت  در 
ایشـان می دانـد و می فرمایـد: را علـم و ادب  افـراد  ارزش گـزارِی 
ا  َ َ

ِمَهیا ف
ُّ
یْد ِف َتَعل یُن َنْفِسیَک َفاْجَتِ َ

َ
َدَب ث

َ
یَم َو اْل

ْ
ِعل

ْ
َيیا ُمْؤِمیُن ِإّنَ َهیَذا ال

َتِدی  ِم َتْ
ْ
ِعل

ْ
ِنَک َو َقْدِرَک َفیِإّنَ ِبال َ َ

ییُد ِف ث َدِبیَک َيِز
َ
ِمیَک َو أ

ْ
ییُد ِمیْن ِعل َيِز

ْدَمیِة َيْسیَتْوِجُب  َدِب اْلخِ
َ
یَک َو ِبیأ ّبِ ِسیُن ِخْدَمیَة َر ْ ُ

َدِب ت
َ
یَک َو ِبیاْل ّبِ ِإَل َر

َعَذاِب.2
ْ
ِصیَحیَة َکیْی َتْنُجیَو ِمیَن ال َبیُه َفاْقَبیِل الّنَ َعْبیُد َواَلَيَتیُه َو ُقْر

ْ
ال

اى مؤمـن! ایـن دانـش و فرهنـگ، ارزش جـان توسـت. در فـرا 
ج  گرفتـِن آن بکـوش کـه هـر چه علم و فرهنِگ تو افزوده شـود، بر ار
و منزلـت تـو افـزوده می شـود و همانـا بـه یـارى دانـش اسـت کـه بـه 
خداونـدت رهنمـون می شـوى و به یارى فرهنـگ و ادب می توانی 
خدمـت خدایـت را پسـندیده انجـام دهـی و در اثـر آن، بنـده سـزاوار 
دوسـتی و قـرب بـه خـدا می شـود. پنـد و انـدرز را بپذیـر تـا از عـذاب 

1.  محمد بن حسین شریف رضی، نهج البالغه )صبحی صالح(، ص480 ،ح 73
2.  محمـد بـن احمـد فتـال نیشـابورى، روضـة الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن )ط - القدیمـة(، ج 

 1، ص: 11
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رهایـی یابـی.
ک ارزش انسـان ها وابسـته بـه میـزان ادب  البتـه نـه تنهـا مـال
ک هـای مؤمن بودن یـا نبودن نیز ادب  آن هاسـت بلکـه یکـی از مال

اسـت چنانکـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ می فرماینـد:
و  است  مؤدبانه  او  حرکت  و  است...  صادق  دنیا  در  مومن 
سخنش همراه با خیرخواهی است و پندش نرم و آرام است و از 

کسی جز خدا نمی ترسد.1
کـه ذکـر آن ضـروری بـه نظـر می رسـد، انـواع ادب  مسـئله ای 
اسـت کـه در روایـات وارد شـده اسـت. مـا در ایـن مقـال بـه برخـی از 
انـواع ادب و کسـانی کـه بایـد در برابر آن ها بـه صورت خاص و ویژه 

ادب را رعایـت نمـود، اشـاره می نماییـم:
ع از ادب، ادب در برابـر پـروردگار اسـت. پیامبـر گرامـی  یـک نـو

اسـالم؟ص؟ در ایـن زمینـه می فرمایـد:
َسیَع َو إذا 

َ
ْییِه ِإّت

َ
 إذا َوِسیَع َعل

َّ
ْؤِمیَن یأُخیُذ ِبیأَدِب اهَّللِ َعیّزَ َو َجیل إّنَ اْلُ

أْمَسیَک.2 ْییِه 
َ
َعل أْمَسیَک 

کـه خـدا بـه او  کار می گیـرد، هنگامـی  مؤمـن، ادب الهـی را بـه 
گشـایش دهـد او هـم توسـعه می دهـد و زمانی که خـدا از او باز دارد، 

ک می کنـد. او هـم مراعـات و امسـا
ع دیگـر ادب، ادب در برابـر پیامبـر گرامـی اسـالم؟ص؟ اسـت.  نـو

قـرآن کریـم در این بـاره می فرمایـد:

1.  محمد بن محمد شعیری، جامع األخبار )للشعیری(، ص: 84
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 12
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ُقیوا اهَّلَل ِإّنَ 
َ
ُمیوا َبیْ�خَ َيیَدِی اهَّلِل َو َرُسیوِلِه َو اّت ذيیَن آَمُنیوا ال ُتَقّدِ

َّ
یا ال َ ّیُ

َ
ییا أ

اهَّلَل َسییٌع َعلیٌم.1
اى اهـل ایمـان! بـر خـدا و پیامبـرش ]در هیـچ امـرى از امور دین 
و دنیـا و آخـرت [ پیشـی مگیریـد و از خـدا پـروا کنیـد کـه خـدا شـنوا و 

داناسـت.
در ایـن مـورد یکـی از ادب هـا ایـن اسـت که هـرگاه که نـام پیامبر 
اسـالم؟ص؟ برده می شـود، کسـی که نام ایشـان را شـنید بر او و اهل 
بیـت معّظـم او؟مهع؟ صلـوات بفرسـتد. آن طـور کـه خـود پیامبر؟ص؟ 

فرموده انـد:
2. َّ َ

ِ َعل
ّ

ْم ُيَصل
َ
ِکْرُت ِعْنَدُه َفل  َمْن ُذ

ُ
َبِخیل

ْ
ال

کـه نـام مـن نـزد او بـرده شـود و او بـر مـن  کسـی اسـت  بخیـل 
نفرسـتد. صلـوات 

ع دیگـر ادب نیـز ادب در برابـر اهل بیت عصمت؟مهع؟ اسـت.  نـو
کـه  اسـت  ایـن  بیـت؟مهع؟  اهـل  برابـر  در  ادب  از مصادیـق  یکـی 
وقتـی بـه زیـارت ایشـان می رویـم، بـدون اذن دخـول وارد نشـویم 

چنانچـه وارد شـده اسـت:
یِة؟مهع؟  ِئَّ

َ
اْل َمَشیاِهِد  َحیِد 

َ
أ ْو 

َ
أ ؟ص؟  یِبِّ الّنَ  

َ
 َعیل

َ
ُخیول

ُ
الّد َرْدَت 

َ
أ َفیِإَذا 

َواُتیَک 
َ
یَک َصل ْبیَواِب ُبُییوِت َنِبّیِ

َ
 َبیاٍب ِمیْن أ

َ
ُهیّمَ ِإّنِ َوَقْفیُت َعیل

َّ
 الل

ُ
َفَتُقیول

یا  َ ّیُ
َ
یَت  ییا أ

ْ
 ِبِإْذِنیِه َفُقل

َ
یوا ِإاّل

ُ
ْن َيْدُخل

َ
یاَس أ ْییِه َو آِلیِه َو َقیْد َمَنْعیَت الّنَ

َ
َعل

1.  الحجرات، آیه 1
2.  حسن بن فضل طبرسی، مکارم األخالق، ص: 312
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ُهّمَ ِإّنِ اْعَتَقْدُت 
َّ
ُكْم  الل

َ
ْن ُيیْؤَذَن ل

َ
 أ

َ
ِبِ  ِإاّل یوا ُبُییوَت  الّنَ

ُ
ِذيیَن  آَمُنیوا ال َتْدُخل

َّ
ال

ْعَتِقُدَها 
َ
یِف ِف َغْیَبِتِه َکَمیا أ یِر

َ
ْشیَهِد الّش ْعَتِقیُد[ ُحْرَمیَة َصاِحیِب َهَذا اْلَ

َ
]أ

ِف َحْضَرِتیه .1
زمانـی کـه خواسـتی در حـرم پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سـلم( 
یـا یکـی از حرم هـای ائمـه؟مهع؟ وارد شـوی می گویـی: خداوندا؛ من 
ایسـتاده  ام کنـار درى از درهـاى خانه  هـاى پیامبـرت کـه درود تـو 
بـر او و آل او بـاد، و تـو مـردم را بازداشـته  اى از این کـه بدون اجازه ی 
کـه ایمـان آورده  ایـد،  کسـانی  او وارد شـوند، و فرمـوده اى: »اى 
بـه خانه  هـاى پیامبـر وارد نشـوید مگـر اینکـه بـه شـما اجـازه داده 
شـود.« خداونـدا؛ مـن بـه احتـرام صاحـب ایـن مـکان شـریف در 
فقـدان او معتقـدم؛ همـان  گونـه کـه آن را در حضـورش بـاور دارم.
ع دیگـری از ادب نیـز در احادیـث وارد شـده اسـت کـه ادب در  نـو

برابـر اسـتاد و پـدر می باشـد. در حدیـث شـریفی آمده اسـت:
2.

ً
ِمَک َو ِإْن ُکْنَت أمیرا

ّ
ِلِسَک لبیَک َو ُمَعِل ْ ُقْم َعْن َمج

گر چه فرمانروا باشی. به احترام پدر و معّلمت از جاى برخیز، ا
البتـه بایـد بگوییـم کـه بـرای بسـیاری از اعمـاِل عبـادی و غیـر 
عبـادی، در آیـات قـرآن و احادیـث اهـل بیـت؟مهع؟ آداب مختلفـی 
ذکـر شـده اسـت کـه رعایـت آن هـا باعـث تقـرب بـه خـدای متعـال و 
خشـنود نمـودن اهـل بیـت؟مهع؟ می گـردد و بـرای یافتـِن ایـن آداب 
کـه دربـاره آداب نوشـته شـده اسـت می تـوان  کتـب متعـددی  بـه 

1.  ابراهیم بن علی عاملی  کفعمی ، المصباح للکفعمی )جنة األمان الواقیة(، ص: 472
2.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 136، ح 117
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مراجعـه نمـود.
آری! رعایـت ادب بـرای انسـاِن مؤمـن از ضروریـات اسـت و این 
مسـئله باعـث افتخـار اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟ بـه شـخص مؤمـن 

می گـردد، چنانچـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:
ْیَنا َشْینا.1

َ
، َو اَل َتُكوُنوا َعل

ً
ْينا َنا َز

َ
یَعة ُکوُنوا ل َمَعاِشَر الّشِ

اى گروه هـای شـیعه، باعـث زینـت مـا باشـید و باعـث زشـتی مـا 
نباشـید.

رفتارسازی

دو مـرد بـر امـام علـی؟ع؟ وارد شـدند. پـس آن حضـرت بـراى 
هـر کـدام از آنهـا ُتَشـکی انداخـت. یکـی از آن دو، روى آن نشسـت و 

دیگـرى خـوددارى کـرد. حضـرت بـه او فرمـود: 
»بـر آن بنشـین، زیـرا از پذیرفتـن احتـرام خـوددارى نکنـد جـز 
چهارپایـان!« سـپس فرمـود: »رسـول خـدا فرمـوده: هـر گاه بزرگـواِر 

قومـی بـر شـما رسـید، او را گرامـی داریـد!«2
در حدیثـی دیگـر نیـز ادب امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را می بینیـم. 

دربـاره آن حضـرت این گونـه وارد شـده اسـت:
ی )که در پناه اسـالم اسـت( همراه شـد.  امـام بـا یـک نفـر کافـر ذّمِ

آن مـرد ذّمـی بـه آن حضرت گفت:
»اى بنـده خـدا، مـی خواهـی بـه کجـا بـروى؟« حضـرت فرمـود: 

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی )للصدوق(، النص، ص: 400
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 659
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»می خواهـم بـه کوفـه بـروم،« )پـس از مدتـی سـر دو راهـی رسـیدند 
و مـرد ذمـی بـه مقصـد دیگـرى می رفـت.( چـون راه ذمـی جدا شـد، 

حضـرت نیـز همـراه او بـه آن راه رفـت.
مرد ذّمی گفت: »مگر نمی خواستی که به کوفه بروى؟« 

فرمود: »چرا!« ذمی گفت: »راه کوفه را رها کردى!« 
فرمـود: »می دانـم!« ذمـی گفـت: »پـس چـرا بـا اینکـه می دانـی 

بـه راه مـن آمـدی؟«
امـام فرمـود: »ایـن از بـه کامـل کـردن خـوش رفاقتـی اسـت کـه 
مـرد، رفیـِق راهـش را در هنـگام جدائـی چنـد گامـی بدرقـه کنـد؛ و 

این گونـه پیغمبـر مـا بـه مـا دسـتور داده اسـت.« 
ذّمـی گفـت: »این گونه دسـتور داده؟« حضرت فرمود: »آرى!« 
ذّمـی گفـت: »پـس بـه طـور مسـّلم هـر کـه پیرویـش کـرده بـه خاطـر 
همیـن کردارهـاى بزرگوارانـه ی او بـوده؛ و مـن تـو را گـواه می گیـرم 
که پیرو دین تو و بر کیش شـمایم.« و مرد ذّمی با حضرت برگشـت 

و همین که او را شـناخت مسـلمان شـد.1

پرورش احساس

کـه  زمانـی  صفیـن،  جنـگ  هنگامـه ی  در  اسـت  شـده  نقـل 
گاه شـد ُحْجـر بـن َعـِدی و َعْمـرو بـن  حضـرت امیرمؤمنـان؟ع؟ آ
آن هـا  نـزد  را  کسـی  می کننـد،  لعـن  را  شـام  اهـل  آشـکارا  َحِمـق، 
فرسـتاد تـا بـه آن هـا بگویـد کـه از ایـن کار دسـت بردارنـد. آن هـا ]بـا 

1. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 670
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تعجـب[ نـزد امـام آمدنـد و عـرض کردنـد: »ای أمیـر المؤمنیـن! آیـا 
مـا بـر حـق نیسـتیم؟« ایشـان فرمـود: »آری.« عـرض کردنـد: »آیـا 
کردنـد:  آن هـا باطـل نیسـتند؟« حضـرت فرمـود: »آری.« عـرض 
کردیـد؟« حضـرت  »پـس چـرا مـا را از دشـنام دادن بـه آن هـا منـع 
خطـاب بـه آن هـا فرمـود: »نمی پسـندم کـه از دشـنام گویـان و لعـن 
کننـدگان باشـید و آنـان را لعـن و ناسـزا گوییـد ]کـه درنتیجـه ایشـان 
نیـز شـما را ناسـزا گوینـد و از شـما بیـزاری جوینـد[؛ بلکـه چـه بهتـر 
اسـت اعمـال ناشایسـت ایشـان را یـادآور شـوید و بگوییـد: از جملـه 
سـیره ]زشـت[ آنان چنین و چنان اسـت و از اعمال ]نادرست[شـان 
ل اسـت.  ایـن و آن اسـت. ایـن بهتریـن بیـان و نافذتریـن اسـتدال
کـرده و از ایشـان  همچنیـن بـه جـای آنکـه فقـط آنـان را نفریـن 
بیـزاری بجوییـد، چنیـن بگوییـد ]و دعـا کنیـد[: خداونـدا! جـان ما 
و ایشـان را حفـظ کـرده و بیـن مـا و ایشـان را اصـالح کـن و آنـان را از 
کـه حـق را نمی دانـد، آن را  کسـی  گمراهی شـان نجـات ده تـا آن 

گـردن نهـد. بشناسـد و آنکـه از آن سـرپیچی می کنـد، بـه آن 
ایـن را مـن بیشـتر دوسـت دارم و بـرای شـما ]نیـز[ بهتـر اسـت.« 
َدِبیک؛ ای 

َ
ُب ِبأ

َ
ّد

َ
 ِعَظَتیَک َو َنَتیأ

ُ
ْؤِمِنی�خَ َنْقَبیل ِمییَر اْلُ

َ
آن هـا گفتنـد: ییا أ

امیرمؤمنـان، نصیحـت شـما را پذیرفتیـم و بـه ادب شـما مـؤدب 
شـدیم.1

1.  نصر بن مزاحم، وقعة صفین، النص، ص: 103
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مناجات

مـاه رحمـت شـده پیـدا لـَک لّبیـک خدا
»اسـتجابت« شـده معنـا لـَک لّبیـک خـدا

بودیـم رمضانـت  مـاه  پـی  در  ماه هـا 
خـدا لّبیـک  لـَک  ماهـا  حاجـت  روا  شـد 

تـا شـود روزی مـا لقمـه ی نـان سـحری
پهـن شـد سـفره ی نجـوا لـَک لّبیـک خـدا
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12
سخاوت

انگیزه سازی

امام صادق؟ع؟ فرمود:
امیرالمؤمنین؟ع؟ برای مردی پنج باِر شتر خرمای )نخلستان( 
ُبَغْیِبَغـة1 را فرسـتاد. آن مـرد از کسـانی بـود کـه امیـد بـه بخشـش امام 
و آروزی عطایـای ایشـان را داشـت ولـی از علـی؟ع؟ و از غیـر ایشـان 

درخواسـتی نمی کـرد. مـردی بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفت:
»بـه خـدا قسـم فالنـی درخواسـتی از تـو نکـرده اسـت، لـذا قطعـًا 

یـک بـار خرمـا بـه جـای پنـج بـار او را کفایـت می کـرد.« 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »خداونـد امثـال تـو را زیـاد نکنـد! 
گـر مـن تنهـا  مـن می بخشـم، تـو بخـل می کنـی؟! انصـاف بـده! ا

1.  ملک و زمین حاصلخیزی در مدینه است )لسان العرب، ج  8، ص: 419(



بـه کسـی عطـا کنـم کـه از مـن درخواسـت کنـد، مـن بهـای آنچـه را 
کـه از او گرفتـه ام نـداده ام؛ زیـرا مـن باعـث شـدم او آبـروی خـودش 
کـه بـرای پـرودگارم و  کنـد؛ همـان رویـی  ج  را در مقابـل مـن خـر
ک می مالـد و حوائجـش  پـروردگارش بـه وقـت عبـادت آن را بـه خـا
را از او طلـب می کنـد، و هرکـس بـا بـرادر مسـلمانش این چنیـن کنـد 
)تا درخواسـت نکند به او بخشـش نکند( و حال آنکه بداند او نیاز 
به ِصله )و بخشـش( و کار پسـندیده دارد، در آن هنگامی که برای 
آن بـرادر مؤمنـش از خداونـد درخواسـت بهشـت می کنـد، دعایـش 
دروغ اسـت، زیـرا بـا زبانـش بـرای او تمنـای بهشـت می نمایـد ولـی 
از مـال ناچیـز خـودش نسـبت بـه او بخـل مـی ورزد، و ایـن همـان 
کـه عبـد در دعایـش می گویـد: »خداونـدا مـردان  مـواردی اسـت 
و زنـان مؤمـن را بیامـرز.« وقتـی او بـرای آن هـا دعـای بـه مغفـرت 
می کنـد، در واقـع بـرای آن هـا بهشـت را خواسـته اسـت، پـس آن 
کـه ایـن سـخن )و دعـا( را می گویـد ولـی بـا عملـش آن را  کسـی 

ج نـداده اسـت.«1 محقـق نسـاخته، انصـاف بـه خـر

اقناع اندیشه

سـخاوت یکـی از صفـات ایمانـی می باشـد کـه در روایـات بـر آن 
کید شـده اسـت. در این زمینه امام صادق؟ع؟  می فرماید: بسـیار تأ
 
ً
مَییاِن َو اَل َيُكیوُن مؤمنیا ْنِبَییاِء َو ُهیَو ِعَمیاُد اْلِ

َ
ِق اْل

َ
ْخیا

َ
یَخاُء ِمیْن أ الّسَ

1.   محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 22
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 َسیِخّیا.1
َ

]ُمؤِمیٌن [ ِإاّل
سـخاوت از اخالق انبیاء اسـت و سـخاوت سـتون ایمان اسـت و 

هیچ مؤمنی نیسـت مگر آنکه سـخاوتمند اسـت.
اهمیت سخاوت وقتی بیشتر مشخص می شود که امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟  می فرماید:
وِب.2

ُ
ُقل

ْ
َة ال ّبَ ِلُب َمَ ُنوَب َو َيحجْ

ُ
ُص الّذ ّحِ َخاُء مُیَ الّسَ

باعـث جلـب محبـت  و  ک می نمایـد  پـا را  گناهـان  سـخاوت 
می شـود.  قلب هـا 

آری! سـخاوت باعث اصالح ارتباط با خداوند متعال می گردد؛ 
ک شـدن از گناهـان، ارتبـاط بـا خداونـد متعـال را بهبـود  چـرا کـه پـا

می بخشـد و انسـان را در زمـره رسـتگاران قـرار می دهد.3
سخاوت آثار دیگری نیز به همراه دارد.

1. پوشیده شدن عیب ها: 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  می فرمایـد: غّطیوا معايبكیم  بالّسیخاء 
فإّنیه سیتر للعییوب .4

عیوب خود را با سخاوت بپوشانید پس همانا سخاوت پوشاننده 
عیب هاست.

1.  منسوب به جعفر بن محمد ؟امهع؟ امام ششم، مصباح الشریعة، ص: 82
2.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 23، ح 168

3.  النور، آیه 31
4.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 475، ح60
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2. جلب محبت دیگران:

یَخاِء َو  ْثیِل  الّسَ یُة ِبِ َحّبَ امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟: َمیا اْسیُتْجِلَبِت اْلَ
یق .1

ُ
ل ْفیِق َو ُحْسیِن اْلخُ الّرِ

هیـچ چیـزی ماننـد سـخاوت و مدارا کردن و حسـن خلق، جلب 
محبـت نمی کند.

3. مشمول دست گیری خداوند متعال شدن:

یِخِی  َفیِإّنَ اهَّلَل َتَعاَل آِخٌذ  وا َعیْن  َذْنِب  الّسَ یاَوُز َ ج
َ

قـال رسـول اهلل؟ص؟: ت
َمیا اْفَتَقر.2

َّ
ُه ُکل

َ
َمیا َعَثیَر، َو َفاِتیٌح ل

َّ
ِبَییِدِه ُکل

رسـول خدا؟ص؟ فرمودند: از گناه شـخص سـخاوتمند بگذرید، 
زیرا خداوند دسـت او را هر گاه لغزشـی پیدا کند، می گیرد، و هر گاه 

تنگدسـت شـود، درى به روى او می گشاید.

4. قرب به خداوند و مردم و بهشت:

یاِس َو  ییٌب ِمیَن الّنَ ییٌب ِمیَن اهَّلِل َو َقِر یِخُی  َقِر قـال رسـول اهلل؟ص؟: الّسَ
ِة.3 ّنَ َ ییٌب ِمیَن اْلج َقِر

رسـول خـدا؟ص؟  فرمودنـد: انسـان سـخاوتمند بـه خداونـد و 
مـردم و بهشـت نزدیـک اسـت.

امـا نکتـه مهـم در اینجـا فهم معنای سـخاوت اسـت؟ آیا فرد به 

1.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى،  تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 244،ح4991
2.  حسین بن محمد بن حسن بن نصر حلوانی ، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص: 12

3.  منسوب به جعفر بن محمد ؟امهع؟ امام ششم، مصباح الشریعة، ص: 83
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ِصـرف بـذل و بخشـش سـخاوتمند می شـود؟ در حدیـث شـریفی از 
امام صادق؟ع؟ در مورد حد سـخاوت سـؤال شـده اسـت:

ِرُج ِمْن  خْ ُ
 ت

َ
یَخاِء؟ َفَقال  الّسَ

ُ
ُه َما َحّد

َ
یُت ل

ْ
: ُقل

َ
ِب َعْبیِد اهَّلِل؟ع؟ َقیال

َ
َعیْن أ

ْیَک َفَتَضُعُه ِف َمْوِضِعِه.
َ
ْوَجَبیُه اهَّلُل َعل

َ
ِذی أ

َّ
یّقَ ال َماِلیَک اْلَ

سـخاوت  انـدازه  و  حـد  کـه  شـد  سـوال  صـادق؟ع؟  امـام  از 
چیسـت؟ ایشـان فرمـود: اینکـه از اموالـت حقـی را کـه خداونـد بر تو 
ج کنـی و در جایـگاه خـودش قـرار بدهـی. واجـب کـرده اسـت خـار
بنابرایـن پرداخـت حقـوق واجـب مثـل خمـس و زکات نیـز در 
چارچـوب سـخاوت تعریـف می شـود، لـذا پیامبـر گرامی اسـالم؟ص؟ 

فرمودنـد:
 
ً
اِنَییِة َجیَوادا

َ
 َو ِف الّث

ً
ْنَییا َسیِخّیا

ُ
یاِء الّد ی ِف َسَ ى َزَکاَة َماِلیِه ُيَسیّمَ

َ
ّد

َ
َمیْن أ

یاِبَعِة   َو ِف الّسَ
ً
 َمْنُصورا

ً
ُفوظا  َمْ

ً
اِدَسیِة ُمَباَرکا  َو ِف الّسَ

ً
اِلَثِة ُمْعِطیا

َ
َو ِف الّث

َمْغُفورا.1
کـه زکات مالـش را بپـردازد، در آسـمان دنیـا سـخاوتمند  کسـی 
در  و  می شـود  نامیـده  جـواد  دوم  آسـمان  در  و  می شـود  نامیـده 
ششـم  آسـمان  در  و  می شـود  نامیـده  کننـده  عطـا  سـوم  آسـمان 
مبـارک و محفـوظ و منصـور نامیـده می شـود و در آسـمان هفتـم 

می شـود. نامیـده  مغفـور 
کـه بـذل مـال در راه  البتـه ایـن مطلـب نیـز قابـل ذکـر اسـت 
اطاعـت خداونـد، سـخاوت اسـت نـه بـذل مـال در مسـیر معصیـت 

کـه در روایتـی وارد شـده اسـت: خداونـد متعـال. همان گونـه 

1.  حسین بن محمد تقی  نورى ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  7، ص: 17
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ی   ِف  َمْعِصَییِة  َتَسیّخِ یا اْلُ ّمَ
َ
َراَد ِبیِه َوْجیَه اهَّلِل َو أ

َ
یَک َو أ

َ
یا َمل یِخّیُ ِبَ الّسَ

 َنْفِسیه  َفَكْییَف 
َ

یاِس َعیل  الّنَ
ُ

یل ْبحخَ
َ
 َسیَخِط اهَّلِل َو َغَضِبیِه َو ُهیَو أ

ُ
یال اهَّلِل  َفَحّمَ

ْمیَر اهَّلل .1
َ
یَف أ

َ
َبیَع َهیَواُه َو َخال

َ
ِلَغْییِرِه َحْییُث اّت

از  کـه  اسـت  فـردى  سـخی  اسـت:  فرمـوده  کـرم؟ص؟  ا رسـول 
کـرده و هدفـش رضـای خـدا باشـد؛ و  آنچـه مالـِک آن اسـت بـذل 
امـا کسـی کـه تظاهـر بـه سـخاوت می کنـد و بـذل و بخشـش او در 
راه هـاى خـالف وعصیـان اسـت، هـر آینـه سـخط و غضـب خـدا را 
اسـت  مـردم  بخیل تریـن  شـخصی  چنیـن  و  می کشـد  دوش  بـه 
نسـبت بـه خـودش، تـا چه رسـد نسـبت به دیگـران، زیـرا او از هوى 
و هـوس خـود پیـروى کـرده و از اوامر و فرمان هاى پـروردگار متعال 

سـرپیچی نمـوده اسـت .
البتـه بایـد متوجـه ایـن مطلب باشـیم کـه انفاقات مسـتحب در 
سـخاوتمند بـودن مؤثـر اسـت و لـذا امـام علـی؟ع؟ از فرزنـدش امام 

حسـن؟ع؟ می پرسـد:
ُعْسِر.2

ْ
ُیْسِر َو ال

ْ
 ِف ال

ُ
َبْذل

ْ
 ال

َ
َماَحُة؟ َقال َيا ُبَنَّ َما الّسَ

ای فرزنـدم! جـود و سـخاوت چیسـت؟ امـام حسـن فرمـود: 
بخشـش در رفـاه و در سـختی.

آری! انفـاق در راه خـدا و سـخاوت بـه خاطـر خداونـد متعـال، 
ایـن همـه آثـار و بـرکات بـه همـراه دارد؛ فلـذا در زندگانـی اهل بیـت 
عصمـت؟مهع؟ سـخاوت و بخشـش را در اوج خـود می بینیـم؛ تـا 

1.  منسوب به جعفر بن محمد؟امهع؟ امام ششم، مصباح الشریعة، ص: 82
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  4، ص: 41
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عـاَم َعلـی   کـه »َو ُیْطِعُمـوَن الّطَ کـه آیـه قـرآن نـازل می شـود  جایـی 
سـیرًا«1 »و غذا را در عین دوسـت داشـتنش، 

َ
ِه ِمْسـکینًا َو َیتیمًا َو أ ُحّبِ

بـه مسـکین و یتیـم و اسـیر انفـاق می کننـد.« و حـال آنکـه خانـواده 
گرسـنه روز را بـه شـب و شـب را بـه روز  نبـوت و جایـگاه رسـالت، 

می رسـاندند.
کشـورهای  کشـورمان و  امـروزه بـا وجـود فقـرا و نیازمنـدان در 
کـه  مظلـوم و جنـگ زده ی اسـالمی، وظیفـه تمـام مؤمنیـن اسـت 
در حـّد تـوان خویـش در رفـع نیـاز ایشـان تـالش نماینـد و بـا تهیـه 
امکانـات و انفـاق در راه خداونـد متعـال از مشـکالت مسـلمین و 

کننـد. گره گشـایی  اسـالمی  جوامـع 

رفتارسازی

عبد االعلی گوید: به امام صادق؟ع؟ گفتم: 
»مردم تو را بسیار ثروتمند می دانند!«

فرمـود: از ایـن امر نگران نیسـتم، علـی؟ع؟ روزى از کنار جمعی 
کهنـه و پـاره ی آن  از قریـش عبـور می کـرد. آن هـا وقتـی پیراهـن 
حضـرت را دیدنـد، اظهـار کردنـد: »علـی مـردی فقیـر و تهی دسـت 

اسـت و بـر اثـر فقـر، پیراهـِن پـاره پوشـیده اسـت!« 
هنگامـی کـه امـام علـی؟ع؟ سـخن آن هـا را شـنید، بـه متصدى 

نخلسـتان هاى احداثـی خـود فرمـود:
»امسـال خرماهـا را بـه فقـرا نـده، بلکـه خرماهـا را بـه بازرگانـان 

1.  اإلنسان، آیه 8
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بفـروش و پـول آن هـا را در همـان انبارى که خرماها را در آنجا جمع 
می کـردى بگـذار!« متصـدى طبـق دسـتور علـی؟ع؟ رفتـار نمـود. 

آن گاه جوالـی پـر از پـول تهیـه شـد و آن را در انبـار گذاشـت.
سـپس علـی؟ع؟ بـراى همان هایـی کـه حضرتش را تهی دسـت 
بـه  آنـان  کـرد.  دعـوت  را  آن هـا  و  فرسـتاد  پیـام  می پنداشـتند، 
حضـور علـی؟ع؟ آمدنـد. سـپس امـام بـراى پذیرائـی خرمـا طلبیـد. 
متصـدى بـراى آوردن خرمـا بـه انبـار بـاال رفتـه و هنـگام پائیـن 
آمـدن، پایـش بـه جـوال خـورد و جوال پاره شـد و پول هـاى زیاِد آن 

گردیـد. در زمیـن پخـش 
آن افراد از روى تعجب گفتند: »اى ابوالحسن! این ها چیست؟« 
حضـرت در پاسـخ آن هـا فرمـود: »ایـن مـال، از آِن کسـی اسـت 
کـه مـال نـدارد!« سـپس جلو چشـم آن هـا، پول ها را تقسـیم کرده و 
بـراى مسـتمندانی کـه هـر سـال برایشـان خرمـا می فرسـتاد، ارسـال 

کرد!1
امـام علـی؟ع؟ این گونـه نتیجـه زحمـات خویـش را بیـن فقـراء 
تقسـیم می نمـود. در نقـل دیگـری نیـز این گونـه وارد شـده اسـت:

که به نقلی غالم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بوده است،  ابو نیزر 
کار بودم  می گوید: من در مزرعه هاى ابونیزر و بغیبغه، مشغول 
که علی؟ع؟ نزدم آمد و به من فرمود: چیزى براى خوردن دارى؟
عـرض کـردم: غذایـی دارم که امیرالمؤمنین آن را نمی پسـندد. 
از کدوهـاى مزرعـه، غذایـی تهیـه کـرده و آن را بـا روغنـی معمولـی 

1.  شیخ عباس قمی ،سفینة البحار، ج 2، ص 558
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پختـه ام، فرمـود: همـان را برایـم بیاور.
حضـرت بپاخاسـت و بـه سـمت جوى آبی که در آن جـا بود، رفت 
و دسـتان مبارکـش را شستشـو داد و از آن غـذا تنـاول فرمـود و مجـددًا 
بـه سـوى جـوى آب رفـت و دسـتانش را بـا ماسـه شسـت تـا آن هـا را 
تمیـز کـرد و سـپس دسـتش را بـر شـکم خـود روى لبـاس مالیـد و آن را 
خشـک کرد و فرمود: کسـی که به واسـطه سـیر کردن شـکمش وارد 
خ شـود، خدا او را از رحمت خویش دور می سـازد و سـپس کلنگ  دوز
را بـه دسـت گرفـت و داخـل قنـات رفـت و مشـغول حفـر آن شـد و آب 
ج می شـد. حضـرت از کانـاِل قنـات بیرون آمـد و عرق  بـه کنـدى خـار
ک کـرد و دوبـاره نفـس زنـان  پیشـانی اش را بـا انگشـتان مبارکـش پـا
بـه حفـر قنـات پرداخـت. ایـن بـار، آب بـه ماننـد گـردن شـتر، جریـان 
یافـت. حضـرت فـورًا بیـرون آمـد و فرمـود: خـدا را گـواه می گیـرم کـه 

ایـن قنـات، صدقـه بـه شـمار می آیـد و سـپس نوشـت:
، تصیّدق بالّضیعت�خ  »هیذا میا تصیّدق بیه عبد اهَّلل عیّل امیر املؤمنی�خ
عیل فقیراء املدینیة، إاّل أن حیتیاج الهیمیا السینان، فهمیا طلیق هلمیا دون 

غیرمها.«
 »این هـا صدقـه ی بنـده خـدا، علـّی امیـر المؤمنیـن اسـت که هر 
دو مزرعه را وقف مستمنداِن مدینه نمود، مگر این که ]فرزندانم [ 
حسـن و حسـین بدان هـا نیازمنـد شـوند کـه در ایـن صـورت، ملـک 

خالـص آنـان اسـت و دیگران در آن حقـی ندارند«.1

1.  شـیخ محمـد بـن طاهـر سـماوى ، مترجـم عباس جاللی  ، سلحشـوران طف، ترجمـه إبصار العین 
،ص:124
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پرورش احساس

حارث حمدانی تعریف می کند:
در  و  می گفتـم  سـخن  علـی؟ع؟  المؤمنیـن  أمیـر  بـا  شـبی 
گفتـم: »ای امیرالمؤمنیـن! بـرای مـن حاجتـی بـه وجـود  ادامـه 
ح ایـن درخواسـت  آمـده.« حضـرت فرمـود: »مـن را اهـل بـرای طـر

نسـتی؟« دا
گفتـم: »بلـه یـا امیرالمؤمنیـن!« حضـرت فرمـود: »خداونـد از 
طـرف مـن بـه تـو پـاداش خیـر دهـد.« و بعـد بلنـد شـد و روی چـراغ 
را پوشـاند و سـپس نشسـت و فرمـود: »روی چـراغ را پوشـاندم تـا 
ح حاجتـت را در صورتـت نبینـم. حـال سـخن بگـو زیـرا  خـواری طـر

کـه می فرمـود: مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 
»حاجت هـا، امانت هایـی از ناحیـه خداونـد در سـینه بنـدگان 
کـس آن هـا را پوشـیده دارد، خداونـد بـرای او  هسـتند. پـس هـر 
عبـادت می نویسـد و هـر کـس آن هـا را افشـاء کنـد، وظیفـه اسـت بـر 

هـر کـس کـه آن هـا را بشـنود ایـن کـه او را کمـک کنـد.«1
به محرومین است.  کمک  فکر  در  این گونه  آری! علی؟ع؟ 
مادی؛  کمک  هم  و  معرفتی  می نمود  کمک  هم  ایشان  البته 
چنانچه حضرت برای جلوگیری از انحراف مسلمین در مباحث 
مختلف دخالت می نمود و با پرتو افشانی، معارف الهی را گوش زد 

می نمود. یک نمونه از این تذکر معرفتی را نقل می نماییم:
عـذرش  »بخیـل  می گویـد:  مـردی  شـنید  علـی؟ع؟  حضـرت 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  4، ص: 24
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گفتـی!  »دروغ  فرمـود:  حضـرت  اسـت.«  سـتمگر  از  پذیرفته تـر 
سـتمکار گاهـی توبـه می کنـد و طلـب مغفـرت می نمایـد و نسـبت بـه 
آنهایـی کـه مظلوم واقع شـده بودنـد، رد مظالم می کند، ولی بخیل 
وقتـی بخـل مـی ورزد، زکات و صدقـه نمی دهد و صله رحم نمی کند 
و میهمـان نـوازی نمی نمایـد و در راه خداونـد و راه های نیک هزینه 

نمی کنـد و حـرام اسـت بهشـت بـر کسـی کـه بخـل می کنـد!«1
و ایـن علـی؟ع؟ اسـت کـه این گونـه غمخـوار امت اسـالم و فقراء 
مسـلمین اسـت و خداونـد متعـال نیز پاداش ایـن انفاقات را نه تنها 
در آخـرت بلکـه حتـی در دنیـا نیـز بـه ایشـان عطـا فرمـوده اسـت. 

چنانچـه نقـل شـده اسـت:
سـّید ابـن طـاووس روایـت کـرده اسـت که: پادشـاه حبشـه براى 
حضـرت رسـول؟ص؟ قطیفـه اى2 بـه هدیه فرسـتاد که به طـال بافته 
بودنـد. حضـرت فرمـود: البّتـه ایـن قطیفـه را بـه مـردى بدهـم کـه 
خدا و رسـول را دوسـت دارد، و خدا و رسـول نیز او را دوسـت دارند. 
کشـیدند  گردن هـا  چـون اصحـاب آن حضـرت شـنیدند، همگـی 
کجاسـت  کـه شـاید بـه ایشـان داده شـود. پـس حضـرت فرمـود: 
علـی؟ عّمـار چـون این سـخن را شـنید بـه خانه أمیـر المؤمنین؟ع؟  

شـتافت و ایـن خبـر را بـه حضـرت رسـانید.
را  چـون آن جنـاب حاضـر شـد، حضـرت رسـول؟ص؟ قطیفـه 
بـه او داد و فرمـود: توئـی سـزاوار ایـن قطیفـه. پـس حضـرت امیـر 

1.  محمد بن حسن  شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج  9، ص: 35
2.  پارچه ای ضخیم که معمواًل از آن برای خشک کردن بدن استفاده می کرده اند.
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گشـود و  آن قطیفـه را بـه سـوق اللیـل آورد و تارهـاى آن را از هـم 
طالهـاى آن را میـان مهاجـران و انصـار قسـمت نمـود. چـون بـه 

خانـه برگشـت هیـچ از آن بـا خـود نبـرد.
چـون روز دیگـر حضـرت رسـول؟ص؟ او را مالقـات کـرد فرمـود: یـا 
علـی! دیـروز هـزار مثقـال طـال گرفتـه اى. فـردا من و همـه مهاجران 
و انصـار نـزد تـو چاشـت خواهیـم خـورد. أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ گفـت: 
باشـد یـا رسـول اهلل. چـون روز دیگـر شـد، حضـرت رسـول؟ص؟ بـا 
مهاجـر و انصـار متوّجـه خانـه آن حضرت شـدند تا آنکـه در کوبیدند 
و علـی؟ع؟ بیـرون آمـد. چـون نظـر مبـارک پیامبـر بـر ایشـان افتـاد، 
در عـرق حیـا غوطـه خـورد زیـرا در خانـه ی خـود گمـان  بـه چیـزى 

نداشـت، نـه انـدک و نـه بسـیار.
پـس حضـرت رسـول؟ص؟ بـا مهاجـران و انصـار بـه خانـه وارد 
شـده و نشسـتند. امیـر المؤمنیـن؟ع؟ بـه نـزد فاطمـه؟اهس؟ رفـت و 
گاه کاسـه بزرگی دید پر از ترید1 و بر روى آن پاره گوشـتی گذاشـته  نا
کـه بـوى مشـک از آن سـاطع می گردیـد. پـس حضـرت  شـده بـود 
کنـد، امـا از شـدت بزرگـی و وزن  کاسـه را بلنـد  امیـر؟ع؟ خواسـت 
زیـاد آن کاسـه، نتوانسـت. پـس فاطمـه؟اهس؟ او را مـدد کـرد تـا آنکـه 

علـی؟ع؟ آن کاسـه را بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ گذاشـت.
نـزد  بـه  کـرد،  مشـاهده  را  طعـام  آن  رسـول  حضـرت  چـون 
فاطمـه؟اهس؟ آمـده و فرمـود: دختـرم، از کجـا آوردى ایـن طعـام را؟ 
فاطمـه؟اهس؟  گفـت: اى پـدر، از جانـب خـدا آمـده اسـت، بـه درسـتی 

1.  ظاهرًا غذایی آبکی و شبیه آبگوشت بوده است.
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پـس  می دهـد.  روزى  بی حسـاب  می خواهـد  را  کـه  هـر  خـدا  کـه 
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: حمـد می کنـم خداوندى را که بیـرون نبرد 
مـرا از دنیـا تـا آنکـه دیـدم درمـورد دختـر خـود آنچـه زکرّیـا در مریـم 

دختـر عمـران دیـد.1

مناجات

بگیـرد را  دسـتی  کـه  خواهـد  خـدا  وقتـی 
می پذیـرد هـم  را  آلـوده  مـِن  حتـی 

رد کسـی  نمی گـردد  خانـه  ایـن  درب  از 
پـس خـوش بـه حـال هـر کسـی این جـا بمیـرد

کـه دل را می برنـد و این جـا همـان جایـی 
و می خرنـد  نگاهـی  بـا  را  بیچاره هـا 

می آیـد بـاران  تـا  آلـوده  دیـده ی  از 
می آیـد غفـران  حـق،  الّنـاِر  عـذاب  جـای 

می آیـد درمـان  دل  بی درمـاِن  درد  بـر 
می آیـد رضـوان  از  عـرش،  از  خـودش  زهـرا 

1.  محمد باقر مجلسی، جالء العیون، ص:191
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13
با نیازمندان

انگیزه سازی

مردى نزد أمیر المؤمنین علی؟ع؟ آمده و گفت: »یا امیرالمؤمنین، 
من از تو حاجتی دارم!«

زمین  روی  بر  انگشتت(  )با  را  »حاجتت  فرمود:  حضرت 
بنویس. همانا من بدحالی را آشکارا در تو می بینم!« 

مـرد بـر زمیـن نوشـت: »مـن فقیـر و نیازمنـدم!« حضـرت فرمـود: 
»اى قنبـر، دو جامـه بـه او بپوشـان!« و او شـروع بـه سـرودن نمـود 

و می گفـت:1
ً

َنا ُحَلال
َ
ْکُسوَک ِمْن ُحْسِن الّث

َ
ًة َتْبَلی َمَحاِسُنَها        *     َفَسْوَف أ

َ
1.  َکَسْوَتِنی ُحّل

ً
  ِإْن ِنْلَت ُحْسَن َثَناِئی ِنْلَت َمْکُرَمًة   *          َو َلْسَت تبقی ]َتْبِغی [ ِبَما َقْد ِنْلَتُه َبَدال

َ
ْهَل َو اْلَجَبال َناَء َلُیْحِیی ِذْکَر َصاِحِبِه        *     َکاْلَغْیِث ُیْحِیی َنَداُه الّسَ

َ
  ِإّنَ الّث

ِذی َفَعال
َ
 َعْبٍد َسَیْجِزی ِباّل

ُ
َت ِبِه      *       َفُکّل

ْ
ْهَر ِفی ُعْرٍف َبَدأ

َ
 َتْزَهِد الّد

َ
  ال



کهنـه  آن  زیبایی هـاى  کـه  پوشـانیدى  حّله هایـی  مـن  »بـر 
خواهـم  سـتایش  )جنـس(  از  حّله هایـی  تـو  بـر  مـن  و  می شـود، 

ناشـدنی.( )کهنـه  پوشـانید، 
گـر بـه سـتایش نیکـوى مـن دسـت یابـی، بـه َمکرمتـی دسـت  ا

کـرد. کـه چیـزى را جانشـین آن نخواهـی  یافتـه اى 
ثنـا و سـتایش، یـاد صاحـب آن را زنـده نـگاه مـی دارد، همچـون 
باران که رطوبت و طراوت آن، دشت و کوهستان را زنده می کند.
ایـن کار نیکـی را کـه بـدان دسـت یازیـدى هیـچ گاه فرومگـذار، 

کـه هـر بنـده در مقابـل آنچـه کـرده اسـت پـاداش می بینـد.« 
حضرت فرمودند:

»صد دینار طال به او بدهید!« به ایشان عرض شد: 
»یـا علـی، او را توانگـر سـاختی!« فرمـود مـن از رسـول خـدا؟ص؟ 
کـه می فرمـود: »مـردم را در جایگاهـی مناسـب شأنشـان  شـنیدم 
قـرار دهیـد!« سـپس امـام فرمـود: »همانـا از مردمـی در شـگفتم 
کـه بـا پـوِل خـود بنده هـا را می خرنـد، امـا آزادهـا را بـا احسـان خـود 

نمی خرنـد!«1

اقناع اندیشه

که در قرآن ذکر شده، قرار دادن  یکی از صفات افراد نیکوکار 
قسمتی از اموال برای نیازمندان است؛ چنانچه قرآن می فرماید:

ْحُروم.2 ائِل َو اْلَ لّسَ ِ
ّ
ْم َحّقٌ ل ْمَواهِلِ

َ
َو ِف أ

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی) للصدوق(، النص، ص: 273
2.  الذاریات، آیه 19
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و در اموالشان براى سائل و محروم حّقی ]معّین [ بود.
در بـاب انفـاق، زیـاد صحبـت شـده اسـت. امـا یکـی از نکاتـی که 
در ایـن بـاب اهمیـت دارد، طریقـه ی برخـورد بـا نیازمنـدان و فقـراء 

اسـت. در حدیـث شـریفی اینچنیـن وارد شـده:
 ِبِه ُموَس؟ع؟ 

َّ
: َکاَن ِفیَمیا َناَجیی اهَّلُل َعّزَ َو َجیل

َ
ِب َجْعَفیٍر؟ع؟ َقیال

َ
َعیْن أ

ِتییَک َمْن 
ْ
یُه َيأ

َ
ّن

َ
ییٍل ِل ْو ِبیَرّدٍ َجِ

َ
  ِبَبیْذٍل َيِسییٍر أ

َ
یاِئل ْکیِرِم  الّسَ

َ
 َيیا ُمیوَس! أ

َ
َقیال

وَنیک ِفیَمیا 
ُ
یِن َيْبل ْحَ ِئَكیِة الّرَ

َ
ِئَكیٌة ِمیْن َما

َ
ْییَس ِبِإْنیٍس َو اَل َجیاّنٍ َما

َ
ل

ْنیَت َصاِنیٌع َيااْبیَن 
َ
َکْییَف أ ُتیَک َفاْنُظیْر 

ْ
ل یا َنّوَ وَنَک َعّمَ

ُ
ل

َ
ُتیَک َو َيْسیأ

ْ
ل َخّوَ

ِعْمیَراَن.
از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـده اسـت کـه فرمـود: از جمله اسـرارى 
کـه خـداى )عـّز و جـّل( بـا موسـی؟ع؟ نجوا کـرد این بود کـه فرمود: 
اى موسـی، سـائل را بـا عطایـی قلیـل یا بـا رّدى جمیـل محترم دار، 
زیـرا بسـا اّتفـاق می افتـد کـه کسـی نزد تو می آید که نه انسـان اسـت 
و نـه جـّن، بلکـه فرشـته اى از فرشـتگان خـداى رحمـان اسـت کـه 
کـرده ام می آزماینـد، و از آن  ایشـان تـو را در آنچـه مـن بـه تـو عطـا 
کـه بـه تـو انعـام نمـوده ام از تـو درخواسـت می کننـد. پـس  نعمتـی 

بنگـر کـه چـه خواهـی کـرد، اى پسـر عمـران.
طبـق ایـن حدیـث شـریف، خـوب اسـت کـه وقتـی فقیـری از مـا 
درخواسـت کمـک می نمایـد، هرچنـد کـم باشـد، ولـی بـه او کمـک 
کنیـم یـا حداقـل بـا دعـای خیـر و خوش رویـی او را بدرقـه نماییـم.
از همیـن روایـت و روایاتـی کـه خواهد آمد، سـؤالی را که در اینجا 
ح اسـت می تـوان پاسـخ داد. سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا وقتی ما  مطـر
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سـائلی را می  بینیـم و صـدای کمک خواهـی او را می شـنویم، ولـی 
نمی دانیـم کـه نیازمنـد اسـت یـا نـه، آیـا بایـد بـه او کمک کنیـم؟ در 

این بـاره پیامبـر گرامـی اسـالم؟ص؟ می فرماینـد:
ِک�خَ َيْكِذُبیوَن َمیا  َسیا ّنَ اْلَ

َ
یْواَل أ

َ
َتُه َفل

َ
ل

َ
یاِئِل َمْسیأ  الّسَ

َ
»اَل َتْقَطُعیوا َعیل

ُهیْم.«1
َ

یَح َمیْن َرّد
َ
ْفل

َ
أ

گـر چنین نبـود که )برخی(  درخواسـت سـائل را رّد مکنیـد، زیـرا ا
مسـکینان دروغ می گوینـد، کسـی کـه ایشـان را رد می کـرد رسـتگار 

نمی شـد.
بـر طبـق ایـن احادیـث، انسـان مؤمن تا حـد امکان نبایـد فقیر را 
دسـت خالی رد نماید، ولی در صورتی که امکان کمک ندارد، الزم 
اسـت تـا تلخـی جواب رّد به او را با شـیرینی برخـوردی محّبت آمیز، 

جبـران نماید.
نکتـه ی بعـدی ایـن اسـت کـه انفـاق را مخفـی انجـام دهیـم یـا 

آشـکار؟ 
صدقـات  در  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  سـیره ی  میـان  ایـن  در 
مخفیانـه، بـه عنـوان الگویـی در انفاقـات مسـتحب می باشـد. چرا 
کـه حفـظ آبـروی مؤمـِن نیازمنـد، از حفـظ حرمـت کعبـه نیـز مهم تـر 

اسـت؛ چنانکـه از رسـول مکـرم اسـالم؟ص؟ نقـل شـده اسـت:
 

َ
َكْعَبیِة َفَقیال

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ِإَل ال

ُ
یاٍس َرِضَ اهَّلُل َعْنیُه  َنَظیَر َرُسیول اْبیُن َعّبَ

ْعَظیَم ُحْرَمَتیِک َو اهَّلِل ِإّنَ 
َ
ْعَظَمیِک َو َمیا أ

َ
 ِبیِک ِمیْن َبْییٍت َمیا أ

ً
َمْرَحبیا

َم ِمْنیِک َواِحیَدًة َو  ّنَ اهَّلَل َتَعیاَل َحیّرَ
َ
ْعَظیُم  ُحْرَمیًة ِعْنیَد اهَّلِل ِمْنیِک ِل

َ
ْؤِمیَن  أ اْلُ

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  4، ص: 15
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یْوء.1 ْن ُيَظیّنَ ِبیِه َظیّنَ الّسَ
َ
یُه َو أ

َ
 َدَمیُه َو َمال

ً
ثیا

َ
ْؤِمیِن َثا َم ِمیَن اْلُ َحیّرَ

کـرده  ابـن عبـاس می گویـد: رسـول خـدا؟ص؟ بـه کعبـه نگاهـی 
و فرمـود: »مرحبـا بـه تـو اى خانـه! چـه قـدر بـا عظمتـی و چـه قـدر 
احتـرام دارى! بـه خـدا سـوگند کـه حرمـت مؤمـن نزد خـدا از حرمت 
تـو بیشـتر اسـت، زیـرا خداونـد نسـبت بـه تـو یـک چیـز را حـرام کـرده 

اسـت اّمـا از مؤمـن سـه چیـز را: خـون، مـال و بدگمانـی بـه او را.«
و امام صادق؟ع؟ فرمود:

َكْعَبِة.2
ْ
ْعَظُم ُحْرَمًة ِمَن ال

َ
ْؤِمُن أ اْلُ

احترام مؤمن از حرمت کعبه عظیم تر است.
لذا از موالی متقیان علی؟ع؟ نقل شده است:

محمد بن الصمة از طریق پدرش از عموى خود نقل می کند:
»شـبی در مدینـه، مـردى را دیـدم کـه مشـکی بر دوش و کاسـه ی 
غذایـی در دسـت گرفتـه بـود و می گفت: اى خـداى من، که صاحب 
اختیـار و آفریـدگار و پنـاه دهنـده ی مؤمنانـی، قربانـی امشـب مـرا 
کاسـه دارم و آنچـه بـر دوش  بپذیـر، بـه چیـزى جـز آنچـه در ایـن 
کـه مـن  کشـیده ام بـه شـبانگاه در نیامـده ام، و تـو خـود می دانـی 
علیرغـم شـدت گرسـنگی و تشـنگی، بـه خاطـر تقـّرب بـه تـو و هدیـه 
بـه پیشـگاهت آن را از خـود دریـغ داشـتم. ای پـروردگار مـن! پـس 
روى مـرا بـر نگـردان و دعایـم را بپذیـر! بـه او نزدیـک شـدم تـا آنکـه 
گهـان متوجـه شـدم کـه او علـی بـن ابـی طالـب بود؛  او را شـناختم، نا

1.  مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس، مجموعة ورام، ج 1، ص: 52
2.  محمد بن علی بن بابویه، الخصال، ج 1، ص: 27
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سـپس بـه سـراغ مـردى رفتـه و اطعامـش نمـود.«1
آری! رفتار امیرالمؤمنین علی؟ع؟ برای حفظ کرامت مؤمنین 
که  این گونه است و با اینچنین دلسوزی به فکر مؤمنین است 

می فرماید:
هیهـات کـه هـوا و هوسـم بـر مـن چیـره شـود و شـکم بارگی، مـرا 
بـه گزینـش طعام هـاى لذیـذ وادار نمایـد، در حالـی کـه چـه بسـا در 
یمامـه و یـا حجـاز کسـانی باشـند کـه امیـد دسـتیابی بـه قـرص نانی 
نداشـته و خاطـره اى از سـیرى ندارنـد و هرگـز مبـاد کـه مـن بـا شـکم 
ُپـر بخوابـم در حالـی کـه شـاید پیرامـون مـن شـکم هاى بـه پشـت 

چسـبیده و جگرهـاى سـوخته باشـد.2
لـذا بـه نظـر می رسـد کـه عـالوه بـر انفاق هـای آشـکار، در جهـت 
حفـظ آبـروی مؤمنیـِن نیازمنـد، باید با دلسـوزی، اهتمام به انجام 
انفاقـات مخفیانـه نیـز داشـته باشـیم تـا بـه سـیره علـوی؟ع؟ عمل 
نمـوده باشـیم و در صـورت اعـالم نیـاز نیـز در حـد امـکان، بـه مؤمـن 
فقیـر کمـک نماییـم. امـا ایـن کمـک بایـد بـا رعایـت آدابـی باشـد تـا 

باعـث خجالـت انسـان محتـاج نگـردد.

رفتارسازی

علـی؟ع؟ در شـبی از شـب ها عبـورش بـه خانـه زنـی بینـوا افتـاد 
گریـان بودنـد و خـواب بـه  گرسـنگی  کـودکان خردسـالش از  کـه 

1.  محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 76
2.  محمد بن حسین شریف الرضی  ، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 418
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چشمانشـان نمی آمـد. ایـن منظـره ی تأثرانگیـز، قلـب مهربـان و 
کنـده از محبـت آن جنـاب را عمیقـًا لرزانـد؛ چـرا کـه آن زن بـراى  آ
خامـوش نمـودن کودکانـش و مشـغول نمـودن آن هـا و بـه خـواب 
کردنشـان، دیگـی کـه جـز آب، چیـزى در آن نبـود، بـر اجـاق نهـاده 
بود و آن ها را بدین وسـیله تسـّلی می داد که پس از لحظاتی چند، 
غذایشـان آمـاده خواهـد شـد. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـا اطـالع از 
گرسـنگاِن بی پنـاه، بـه همـراه قنبـر خدمتگـزار  وضـع رقت بـاِر آن 
خـاص خـود، مقـدارى خرمـا، روغـن و نـان در همیانـی گذاشـته و 
بـه دوش کشـید و بـه سـمت منـزل آن زن بـه راه افتـاد. قنبـر عـرض 
گذاریـد! فرمـود: نـه، مـن اولی تـرم  کـرد: آقایـم! ایـن کار را بـه مـن وا
بـه در خانـه  کـه  بـه حمـل غـذاى بینوایـاِن تهی دسـت. همیـن 
آن هـا رسـید، از آن زن اجـازه خواسـت. زن اجـازه ی ورود داد و در 
را گشـود. حضـرت علـی؟ع؟ شـخصًا متصـدى سـازمان دهی غـذا 
گردیـد و مقـدارى برنـج، روغـن و آب را در دیـگ ریخـت و زمانـی نـه 
چنـدان طوالنـی در انتظـار آمـاده شـدِن غـذا گذرانید. پـس از حاضر 
کـودکان بـا  کـودکان را بـراى صـرف غـذا فراخوانـد.  شـدن غـذا، 
خوشـحالی بـه خـوردن غـذا مشـغول گردیدنـد. پـس از صـرف غذا، 
بـراى سـرگرمی و شـادمانِی بیشـتر آنـان، در حالی که کـودکان را دور 
خویـش جمـع کـرده بـود، در صحـن منـزل صـداى گوسـفند از خـود 
درمـی آورد و دور مـی زد و آن هـا را می خندانـد. قنبـر کـه ایـن منظـره 
را بـه چشـم خـود دیـد، عـرض کـرد: مـوالى من، در این شـب حالت 
گاه نشـدم و آن ایـن  غیـر منتظـره اى از شـما دیـدم کـه از علـت آن آ
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بـود کـه چـرا ماننـد گوسـفند بـع بـع می کردیـد، در حالـی کـه برایـم 
کـه چـرا شـخصًا غـذا را بـه شـانه می کشـیدى؛ زیـرا آن  روشـن بـود 
بـراى تقـّرب بـه خـدا و تحصیل ثواب اسـت. امام علـی؟ع؟ فرمود: 
گرسـنگی  کودکانـش از  کـه بـه خانـه ایـن زن وارد شـدم،  زمانـی 
ج شـدن، عـالوه بـر تنـاول  گریـان بودنـد. خواسـتم در حـال خـار
طعـام، آن هـا را خرسـند و شـادمان نمایـم و راهـی بـراى ایـن عمـل 
خداپسـندانه، جـز بـا ایـن وسـیله ندیـدم؛ از ایـن رو بـا ایـن حالـت 

آنـان را خوشـحال کـردم.1

پرورش احساس

کوفه  مسجد  در  علی؟ع؟  حضرت  امیرالمؤمنین  »روزى 
نشسته بودند.

گفـت: اى  از اداى تحیـت و ثنـا  مـردی اعرابـی آمـده و بعـد 
پیشـواى اتقیـا و مقتـداى اصفیـا، مفلـس و دل فـکارم و عیال منـد و 
قـرض دارم و از مطالبـه قـرض خواهـان، جانـم بـر لـب رسـیده و بـه 

کرمـی در عالـم نمی شناسـم. جـز تـو صاحـب 
گردیـد و بـه دِر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا چنـدى از صحابـه روان 
گردانیـد. چـون بـه  کوفـی رسـید. قنبـر او را خبـردار  خانـه احمـد 
سـعادت دیـدار نائـل گردیـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـفقت تمام از 
حالـش پرسـید. احمـد کوفـی گفت: یا وصـی خیرالمرسـلین! مدتی 

1.  حسـن بن یوسـف بن مطهر عالمه حلی ، کشـف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین؟ع؟، النص، 
ص: 115
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بـه تعمیـر خانـه مشـغول بـوده و منـزل باصفایـی سـاختم.
ج   امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: اى در محبـت یگانـه، چنـد خـر
کـردى از بـراى خانـه؟ گفـت: اى پیشـواى ابـرار، مبلـغ هـزار دینـار. 
فرمـود: مـن بـه ایـن مبلـغ، خانـه ای در بهشـت بـه تـو می فروشـم. 
احمـد گفـت: مـن آن خانـه را خریـدارم و رقـم منـت بـر صفحـه جـان 

می نـگارم.
امیرالمؤمنین؟ع؟ دست مبارک بر دستش نهاده و بیع فرمود. 
دینار  هزار  و  ساخته،  گاه  آ را  خود  زوجه  مضمون  این  از  احمد 
که با  گفت: من نیز شریکم در این بیع با فرزندان  طلبید. زنش 
هم باشیم در خانه ی جاودان. احمد التماس زن قبول نمود. 
دینارها را در خدمت امیر المؤمنین؟ع؟ آورد. آن سرور اسخیا و 
رهبر اتقیا به سائل عطا کرد. احمد گفت: یا امیر المؤمنین، از براى 
نااستوار است.  که بیع بی حجت  نیاز است  بیع سند و حجتی 
حجتی  و  طلبید  قلم  و  دوات  نموده،  تبسم  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ابی طالبم،  بن  که علی  آن که من  گردانید. مضمونش  مرقوم 
فروختم خانه به احمد کوفی در بهشت جاودان، مشتمل بر چهار 
حد. حد اول( ملحق به خانه رسول آخر الزمان؟ص؟؛ حد دوم( 
متصل به خانه من؛ حد سوم( ملحق به خانه حسن؛ حد چهارم( 
پیوسته به منزل حسین، سبطین رسول اهلل ذو المنن؛ پر از حور و 
غلمان و چهار جوى از شهد و شیر در وى روان. حضرت آن سند را 
حواله احمد کوفی کرد و احمد آن را به زوجه خود سپرده وصیت 
گر من پیش تر از تو بمیرم، این حجت را با من در قبر  که ا نمود 
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بگذار. قضا را بعد از چندگاه از دار فنا به دارالبقاء انتقال کرد. چون 
خبر فوتش به امیرالمؤمنین؟ع؟ رسید، از براى تجهیز و تکفینش 
حاضر آمده، بر او نماز گزارده روى به دعاى آمرزش او نهاد. چون 
گرفته  کاغذى در منقار  کبوترى  کردند،  او را به مقبره برده دفن 
کرد.  خ بلند پرواز  آمده در دامن شاه والیت افکند و به سوى چر
چون نامه بگشود، در وى به خط سبز مرقوم بود که این نامه اى 
است از جانب حق )سبحانه و تعالی( به سوى علی مرتضی؟ع؟ 

که بیع تو بیع من است.«1
در ماجـرای دیگـری از مـوالی متقیـان و امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ 

این گونـه نقـل شـده اسـت:
»روزى در سـفر، سـائلی پیـش امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ آمـده و 

نانـی طلـب کـرد. 
حضـرت بـه قنبـر فرمـود: بـه ایـن درویـش نـان بـده. گفـت: یـا 
امیرالمؤمنین، نان بر شـتر اسـت. فرمود: با شـتر بده. گفت: شتر در 
قطـار شـتران اسـت. فرمـود: همچنـان بـا قطار بـده. قنبـر بالفاصله 
گرفـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کنـاره  دسـت از مهـار شـتر بازداشـته و 
گفـت: اى بحـر سـخا! بـا خـود  گرفتـی؟  کنـار  از وى پرسـید: چـرا 
کـه مبـادا مـرا هـم همـراه شـتران ببخشـی و از دولـت  اندیشـیدم 

خدمـت و سـعادت مالزمـِت تـو محـروم بمانـم.«2
کوچک تریـن  بـا سـخاوت و بـدون  آری! علـی؟ع؟ این گونـه 

1.  میر محمد متخلص به کشفی ، مناقب مرتضوى، کشفی، متن، ص: 366
2.  همان، ص: 367
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اذیـت یـا بی احترامـی، بـه فقیـر کمـک می نمایـد و این علـی بن ابی 
طالـب؟ع؟ اسـت کـه خـود را در مقابـل فقـراء مسـئول می دانـد و در 
خ می دانـد، آن طـور که  صـورت اهمـال، خـود را مسـتحق آتـش دوز

نقـل شـده اسـت: 
امـام؟ع؟ زنـی را دیـد که مشـکی از آب بر دوش خـود می برد. آن 
مشـک را از وى گرفـت و همـراه او بـه بـردن آن پرداخـت؛ و چـون از 

حـال او پرسـید، زن کـه امـام را نشـناخته بـود گفت: 
»علـی بـن ابـی طالـب، همسـر مـرا بـه یکـی از مرزهـا فرسـتاد و او 
گذاشـت. چـون  کشـته شـد و چنـد طفـل یتیـم بـراى مـن برجـاى 
گزیـر بـه خدمتگـزارى مردم می پـردازم!« حضرت  چیـزى نـدارم، نا
رفـت و شـب را بـه پریشـان دلی گذرانـد. چـون بامـداد شـد، زنبیلـی 
کی براى آن زن برد. در راه بعضی از کسان از او خواستند  پر از خورا
کـه بـردن زنبیـل را بـر عهـده ایشـان گـذارد، امـا او در جـواب فرمـود: 
»روز قیامـت چـه کـس بـار مـرا خواهد برد؟« بـه در خانه زن رفت 

و در زد. زن پرسـید: »کیست؟« 
حضـرت فرمـود: »مـن آن بنـده ام کـه دیـروز مشـک را بـر دوش 
کشـیدم. در را بگشـا کـه چیـزى بـراى کودکان با خـود آورده ام!« آن 
زن گفـت: »خـدا از تـو خرسـند باشـد و خـودش میـان مـن و علـی بـن 

ابـی طالـب داورى کنـد!« 
کـه بـه ثـواب  حضـرت داخـل شـد و فرمـود: »مـن دوسـت دارم 
کـردن و پختـن نـان و نـگاه دارى  و پاداشـی برسـم. میـان خمیـر 
کـودکان، کـودکان را برگزیـن تـا مـن بـه نان پختن مشـغول شـوم!« 
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گاه تـر و تواناتـرم. ایـن تـو و ایـن  آن زن گفـت: »مـن بـر پختـن نـان آ
غ شـوم!«  کـودکان؛ آنـان را سـرگرم دار تـا مـن از پختـن نـان فـار

پـس آن زن بـه خمیـر کـردن پرداخـت و علـی بـه پختـن گوشـت 
مشـغول شـد، و لقمه هایی از گوشـت و خرما و غیر آن را خرده خرده 
کـودکان چیـزى مـی داد،  کـودکان می خورانیـد. هـر وقـت بـه  بـه 
گذشـته اسـت، علـی بـن  کار تـو  می فرمـود: »فرزنـدم! از آنچـه در 
ابـی طالـب را حـالل کـن!« حضـرت بعـد از آن بـه روشـن کـردن تنـور 
مشـغول شـد و چـون شـعله آتـش روى او را می سـوزاند، می گفـت: 
»اى علی! بچش! این اسـت کیفر کسـی که از بیوه زنان و یتیمان 
غافـل بمانـد!« در آن هنـگام زنـی کـه امـام را می شـناخت بـه خانـه 

زن آمـد و بـه زن  صاحـب خانـه گفـت:
»واى بـر تـو، ایـن امیرالمؤمنیـن اسـت!« آن زن شرمسـار شـد 
گفـت: »از تـو خجالـت می کشـم اى امیرمؤمنـان!« حضـرت در  و 
پاسـخ او فرمـود: »مـن بایـد از تـو خجالـت بکشـم کـه در کار تو قصور 

کـرده ام!«1
امام در همین رابطه شعری سرود:2

»نالـه اى کـه بـراى دیـدن اطفـال کوچک می کشـم، بـراى هیچ 
مصیبـت دیگرى نمی کشـم.

بـراى اطفـال کوچکـی کـه پـدر آنـان کـه آن هـا را در سـختی ها، و 

1.  محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 115
َغِر ْطَفاِل ِفی الّصِ

َ ْ
ْهُت ِلل ّوَ

َ
ْهُت ِفی َشْی ٍء ُرِزْئُت ِبِه * َکَما َتأ ّوَ

َ
2.  َما ِإْن َتأ

ْسَفاِر َو اْلَحَضر
َ ْ
اِئَباِت َو ِفی األ    َقْد َماَت َواِلُدُهْم َمْن َکاَن َیْکُفُلُهْم * ِفی الّنَ
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در مسـافرت و وطـن تحـت کفالـت داشـته، مـرده اسـت.«1

مناجات

گناهـی گـر ببخشـند از مجرمـی  خواهنـد ا
آهـی و  اشـک  و  سـوز  بـا  نوازنـد  ورا  اول 

دردمنـدی اشـک  از  جوشـد  عفـو  دریـای 
صبحگاهـی آه  از  سـوزد  جـرم  اوراق 

اینجـا گنـاه بخشـند کوهـی به کاه بخشـند
کاهـی ّپـر  نـاورده  خـود  بـا  کـه  مـن  بیچـاره 

گناهـم هـر  افشـای  بـرای  گـر  ا وای  ای 
گواهـی مـن  عضـو  هـر  محشـر  روز  گردنـد 

گناهـم آنهمـه  بـا  روسـیاهم  چنـد  هـر 
نگاهـی مـن  مـوالی  نگاهـم  یـک  مشـتاق 

1.  حسین بن معین الدین میبدى، مصطفی زمانی،  دیوان أمیر المؤمنین؟ع؟، ص: 210
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14
عفو

انگیزه سازی

امـام علـی؟ع؟ از بـازار خرمافروشـان عبـور می نمـود کـه متوجـه 
کنیـزی شـد کـه می گریسـت. حضـرت فرمـود:

»ای کنیـز! چـه چیـز باعث گریه ات شـده!« کنیز گفت: »موالی 
مـن مـرا بـا درهمـی فرسـتاد تـا از ایـن فروشـنده خرمـا بخـرم، خرمـا 
کـه خرماهـا را پـس  را نـزد موالیـم بـردم ولـی آن را نپسـندید. حـاال 

آوردم، ایـن فروشـنده امتنـاع می کنـد از ایـن کـه بپذیـرد.« 
امام علی؟ع؟ به خرمافروش فرمود:

کنیـز، خدمتـکار اسـت و اختیـاری از  »ای بنـده ی خـدا! ایـن 
خـود نـدارد، لـذا درهمـش را بـه او برگـردان و خرمـا را پـس بگیـر!« 
کـه حضـرت را نمی شـناخت، بلنـد شـد و مشـتی بـه  خرمافـروش 



گفتنـد: سـینه حضـرت زد. مـردم 
»ایـن أمیر المؤمنین اسـت!« خرمافـروش جا خورد و رنگش زرد 
شـد و خرمـا را گرفـت و درهـم را بـه کنیـز برگردانـد و بعـد بـه حضـرت 

گفـت: »یـا أمیـر المؤمنیـن! از مـن راضی شـو!« 
حضـرت فرمـود: »مـن را از خـودت راضی نمی کنـی، مگر این که 

کارت را اصـالح کنی!«1
از  این گونه  عجم  و  عرب  قهرماِن  و  جهان  دو  آقای  آری! 
و  بخشش  و  لطف  با  و  کرده  گذشت  شخصی  چنین  گستاخی 
هدایِت حکیمانه ی خویش، زمینه هدایت این شخص را فراهم 

می آورند.
امـام علـی؟ع؟ آن قـدر اهـل عفـو و گذشـت بودنـد کـه نقـل شـده 

اسـت:
کـه او را چنـد بـار صـدا  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ غالمـی داشـت 
زد ولـی او جـواب نـداد! حضـرت از اطـاق بیـرون آمـد و دیـد غـالم 
پشـت درب ایسـتاده اسـت. علی؟ع؟ از او پرسـیدند: »چه چیز تو را 

کـه پاسـخم را ندهـی؟«  واداشـت 
گفـت: »حـال نداشـتم پاسـخت را بدهـم و )از طرفـی(  غـالم 

از عقوبـت شـدن.«  بـودم  ایمـن 
حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: »سـتایش از آِن خداونـدی اسـت کـه 

مـن را از کسـانی قـرار داد کـه زیردسـتانش از او ایمـن هسـتند.« 

1.  محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی ، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ج 2، ص: 112
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بعد به او فرمود: »برو! تو در راه خداوند آزاد هستی.«1
از عفو آن  نیز  اماِم متقین  آن  زیردستان  که حتی  می بینیم 
حضرت استفاده می نمودند و اطمینان به عدم عقوبت داشتند. 
حال درباره عفو آن امام عالمین در برابر منافقین داستانی را نقل 

می نماییم:
ابوهریره برای حاجتی نزد امام علی؟ع؟ آمد. روز قبل سخن 
)زشتی( درباره حضرت گفته بود و این سخن به اطالع امام رسیده 
را  نیازش  کرد، حضرت  ح  را مطر آنکه درخواستش  از  بود. پس 
برآورد. وقتی رفت، اصحاب آن حضرت ایشان را توبیخ نمودند که 

چرا خواسته ی این چنین کسی را برآورده می کند. حضرت فرمود:
ُتُه 

َ
ل

َ
ِمیی َو َذْنُبیُه َعْفیِوی َو َمْسیأ

ْ
یُه ِعل

ُ
ْن َيْغِلیَب َجْهل

َ
ْسیَتْحِی أ

َ
»ِإّنِ َل
ُجیوِدی .«

»مـن شـرم دارم از ایـن کـه نادانـی او بـر علـم مـن و گنـاه او بـر عفو 
مـن و درخواسـت او بـر جـود من غلبه پیـدا کند!«2 

اقناع اندیشه

خداونـد متعـال دربـاره ی گذشـت و عفـو، بـه بنـدگان خویـش 
بسـیار سـفارش نمـوده اسـت. در قـرآن کریـم آمـده اسـت:

3. اِهل�خَ ْعِرْض َعِن اْلج
َ
ُعْرِف َو أ

ْ
ُمْر ِبال

ْ
َعْفَو َو أ

ْ
ُخِذ ال

عفـو و گذشـت را پیشـه کـن، و بـه کار پسـندیده فرمـان ده، و از 

1.  محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی ، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ج 2، ص: 113
2.  محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی ، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ج 2، ص: 114

3.  األعراف، آیه 199
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نادانـان روى بگـردان.
در سـیره ائمـه اطهـار؟مهع؟ نیـز همان طـور کـه گذشـت و خواهـد 
آمـد، عفـو در حقـوق شـخصی آن قـدر زیـاد بـود کـه حتی زیردسـتان 
آن بزرگـواران بـه عفـو و گذشـِت آنـان تکیـه و اعتمـاد می نمودنـد.

در یکـی از همیـن مـوارد اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ حتی کسـی را 
کـه قصـد کشـتن ایشـان را داشـت عفـو کردنـد، چنانکـه وارد شـده 

اسـت:
یِت  یِی َسَّ

َّ
یِة ال وِدّيَ هَیُ

ْ
ِتَ ِبال

ُ
 اهَّلِل؟ص؟ أ

َ
: ِإّنَ َرُسیول

َ
ِب َجْعَفیٍر؟ع؟ َقیال

َ
َعیْن أ

ُت ِإْن 
ْ
یْت ُقل

َ
 َمیا َصَنْعیِت َفَقال

َ
یِک َعیل

َ
ل یا َمیا َحَ َ

َ
 ل

َ
؟ص؟ َفَقیال یِبِّ یاَة ِللّنَ

َ
الّش

 
ُ

 َفَعَفیا َرُسیول
َ

یاَس ِمْنیُه َقیال َرْحیُت الّنَ
َ
 أ

ً
َکاَن َمِلیكا ُه َو ِإْن   َلْ َيُضیّرَ

ً
َکاَن َنِبّییا

یا.1 اهَّلِل؟ص؟ َعْنَ
گوسـفندى  گوشـت  کـه  امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: زنـی یهـودی را 
کـرده بـود تـا پیغمبـر؟ص؟ بخـورد، خدمـت آن حضـرت  را مسـموم 
کـرم؟ص؟ فرمـود: چـه چیز تـو را بر آن کار واداشـت؟  آوردنـد. پیامبـر ا
گر او پیغمبر باشـد زیانش نرسـاند  زن یهودی گفت: با خود گفتم ا
گـر پادشـاه باشـد، مـردم را از او آسـوده خواهـم کـرد. پـس رسـول  و ا

خـدا؟ص؟ از او درگذشـت.
و  پسـندیده  صفـت  ایـن  بـر  بارهـا  اسـالم؟ص؟  گرامـی  پیامبـر 
را در  کیـد و اصـرار  تأ ایـن  کیـد نموده انـد و  تأ محبـوب پـروردگار 

اسـت: شـده  نقـل  کـه  می بینیـم  شـریفی  روایـت 
ْنَییا َو 

ُ
ِئیِق  الّد

َ
ْییِر َخا ْخِبُرُکیْم ِبحخَ

ُ
 اَل أ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ِف ُخْطَبِتیِه  أ

ُ
 َرُسیول

َ
َقیال

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 108
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ْحَسیاُن ِإَل َمیْن   َمیْن َقَطَعیَک َو اْلِ
ُ

َمیَک َو َتِصیل
َ
یْن َظل َعْفیُو َعّمَ

ْ
اْلِخیَرِة؟ ال

ْییَک َو ِإْعَطیاُء َمیْن َحَرَمیَک.1
َ
َسیاَء ِإل

َ
أ

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: آیـا بهتریـن اخـالق دنیـا و آخـرت را بـه 
شـما خبـر ندهـم؟ گذشـتن از کسـی کـه بـه تو سـتم کرده و پیوسـتن 
کـرده و  کـه بـه تـو بـدى  کـه از تـو بریـده و نیکـی بـا کسـی  بـا کسـی 

بخشـیدن بـه کسـی کـه  تـو را محـروم سـاخته  اسـت.
در این حدیث شریف، نکته جالب توجه این است که در تمام 
صفـات مذکـور، نوعـی گذشـت و عفو وجود دارد، فلـذا پیامبری که 
ق «2 )همانا من مبعوث 

َ
ْخیا

َ
یَم  َمیَكاِرَم  اْل َتِّ

ُ
یا ُبِعْثیُت ِل َ

َ
می فرمایـد: »ِإّن

کمـال برسـانم(، بـه داشـتن عفـو  شـدم تـا نیکی هـای اخـالق را بـه ا
کیـد می نماید.  سـفارش أ

عفـو نمـودن، آثـار زیـادی دارد. از جملـه ی ایـن آثـار، زیـاد شـدن 
عـزت و آبـروی انسـان اسـت. چنانچـه رسـول مکـرم اسـالم؟ص؟ 

می فرماینـد:
ُکُم اهَّلُل.3  َفَتَعاَفْوا ُيِعّزَ

ً
 ِعّزا

َ
َعْبَد ِإاّل

ْ
یُد ال َعْفَو اَل َيِز

ْ
َعْفِو َفِإَن  ال

ْ
ْیُكْم  ِبال

َ
َعل

کـه عفـو چیـزی جـز عـزت  گذشـت، چـرا  بـر شـما بـاد بـه عفـو و 
بـر انسـان نمی افزایـد، پـس از یکدیگـر درگذریـد تـا خداونـد )تمـام( 

شـما را عـزت دهـد.
اثـر دیگِر گذشـت نمـودن، از بین رفتن کینه هاسـت، همان گونه 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 107
2.  حسن بن فضل  طبرسی، مکارم األخالق، ص: 8

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 108
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که پیامبر عظیم الشـأن اسـالم؟ص؟ می فرمایند:
َغاِئَن  َبیَنُكم .1

َ
َتَعاُفوا َيسُقُط الّض

یکدیگر را عفو کنید که دشمنی ها و کینه ها را از میان می برد.
قدرتمنـدان  و  منصبـان  صاحـب  بـرای  عفـو،  دیگـِر  ثمـره ی 

می فرماینـد: اسـالم؟ص؟  پیامبـر  چنانچـه  اسـت؛ 
ِک .2 

ْ
ُمل

ْ
ْبَق ِلل

َ
ِلِک أ َعْفُو اْلَ

کم، باعث بقاء حکومت است. عفِو حا
گذشـت از دیگـران، تبدیـل دشـمنی ها بـه  فایـده دیگـر عفـو و 

کریـم می فرمایـد: دوسـتی ها اسـت. چنانچـه قـرآن 
یِذى 

َّ
ْحَسیُن َفیِإَذا ال

َ
یِی ِهیَی أ

َّ
َئُة اْدَفیْع ِبال یّیِ َسیَنُة َو اَل الّسَ َو اَل َتْسیَتِوى اْلَ

م.3 ِلّ ٌ َحِ یُه َو
َ
ّن

َ
َبْیَنیَک َو َبْیَنیُه َعیَداَوٌة َکأ

و نیکـی بـا بـدى یکسـان نیسـت. ]بـدى را[ بـه آنچـه خـود بهتـر 
اسـت دفـع کـن آن گاه کسـی کـه میـان تو و میان او دشـمنی اسـت، 

گویـی دوسـتی یـک دل می گـردد.
کـه بـرای عفـِو خطـای دیگـران در احادیـث وارد  اثـر دیگـری 
گرامـی  شـده، زیـاد شـدن عمـر انسـان اسـت. چنانچـه از رسـول 

اسـت: شـده  نقـل  اسـالم؟ص؟ 
 ِف ُعُمِره .4

َ
َمْن  َکُثَر َعْفُوُه  ُمّد

کسی که عفوش افزون گردد، عمرش طوالنی می شود.

1.  ابو القاسم  پاینده، نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟ص؟(، ص: 385
2.  محمد بن علی  بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 381

3.  فصلت، آیه 34
4.  محمد بن علی  کراجکی، کنز الفوائد، ج 1، ص: 135
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کـه بـرای یـک مؤمـن بسـیار مؤثـر و  ثمـره دیگـر عفـو نمـودن 
مهـم اسـت، دوری از عـذاب الهـی اسـت؛ چنانچـه امـام علـی؟ع؟ 

می فرماینـد:
ٌة ِمْن  َعَذاِب  اهَّلِل  ُسْبَحاَنه .1 ُقْدَرِة ُجّنَ

ْ
َعْفُو َمَع ال

ْ
ال

عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپری است در برابر عذاب الهی.
کـه عفـو و گذشـت  بـا توجـه بـه مطالـب مذکـور می تـوان گفـت 
باعـث پیشـرفت چشـمگیر مـادی و معنـوی انسـان خواهـد شـد و 
در ادامـه نیـز بـه طـور طبیعـی، اسـباب خوشـحالی اهل بیـت؟مهع؟ را 
فراهـم مـی آورد؛ چـرا که گذشـت و عفو از خطـای مؤمنین، باعث از 
بیـن رفتـن کینه هـا و ایجـاد سـرور در جمـع مؤمنیـن می گـردد؛ فلـذا 
طبـق فرمـوده ی امـام کاظـم؟ع؟ باعـث سـرور اهل بیـت می گردد. 

کـه حضـرت می فرمایـد: همان طـور 
ث .2 َّ

؟ص؟ َثّنَ َو ِبَنا َثل ِبِّ  َو ِبالّنَ
َ
 َفِباهَّلِل  َبَدأ

ً
َمْن  َسّرَ ُمْؤِمنا

هـر کـس مؤمنـی را شـاد کنـد، اّول خـدا را شـاد کـرده اسـت، دوم 
پیامبـر خـدا؟ص؟ را، و در درجـه سـّوم مـا را.

و  این گونـه اسـت کـه انسـان می توانـد در مسـیر اهل بیـت؟مهع؟ 
قـدم بـردارد و سـعادتمند گـردد.

البتـه نکتـه مهمـی کـه در ایـن مقـال قابـل ذکـر می باشـد، ایـن 
کـه  گذشـت و عفـو تـا زمانـی مناسـب و بجاسـت  کـه ایـن  اسـت 

1.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 342، ح7826
2.  محمد باقر مجلسی، بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 48، ص: 136
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نسـبت بـه حقـوق شـخصِی انسـان، خطـا و اشـتباهی از مؤمنـی سـر 
بزنـد، ولـی در جایـی کـه بحـث حقـوق شـخصی نباشـد بلکـه پـای 
دیـن و دیانـت انسـاِن مؤمـن در میـان باشـد، مؤمـن دیگـر عفـو و 
گذشـت نخواهـد داشـت و بـا غیـرت الهـی و دینـی خویـش بـا منکـر 
برخـورد می نمایـد. چنانچـه از امـام المتقیـن حضـرت علـی؟ع؟ 

نقـل شـده اسـت:
 
ً
ْو َوْهنیا

َ
يیِن أ  ِف الّدِ

ً
میا

ْ
َئِة َمیا َلْ َيُكیْن َثل یّیِ یاَوْز َعیِن  الّسَ َ ج

َ
َسیَنِة َو ت َجیاِز ِباْلَ
ِم.1

َ
ْسا َطاِن اْلِ

ْ
ِف ُسیل

)بـدى یـا خوبـی را( بـه نیکـی پـاداش ده و از بـدى درگـذر، بـه 
کـه بـه دیـن لطمـه  اى نزنـد یـا در قـدرت اسـالم ضعفـی  شـرط آن 

نیـاورد. پدیـد 
بنابرایـن، بدیـن صـورت اسـت که انسـاِن غیوِر مؤمـن می تواند 
عفـو و غیـرت دینـی را بـا همدیگـر جمـع نموده و هر کـدام را در جای 
خویـش إعمـال کند و موجبات خوشـنودی خداونـد متعال و اولیاء 

او را فراهـم نمایـد.

رفتارسازی

موسـی بـن طلحـه بـن عبیـداهلل در حالی که جزء کسـانی بود که 
در جنـگ جمـل اسـیر شـده بـود و بـا اسـرای جنـگ جمـل در بصـره 

زندانـی بـود می گویـد:
مـن در زنـداِن علـی؟ع؟ در بصـره بـودم تـا اینکـه شـنیدم منـادی 

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: 223
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نـدا می دهـد که موسـی بـن طلحة بن عبیداهلل کجاسـت؟ می گوید: 
در این حال من اسـترجاع1 نمودم و اهل زندان نیز اسـترجاع نمودند 

و گفتنـد: علـی تو را خواهد کشـت.
زمانی که نزد علی رفتم به من گفت: ای موسی! گفتم: لبیک 

یا أمیر المومنین! فرمود: بگو استغفراهلل!
مـن سـه مرتبـه گفتـم: أسـتغفراهلل و أتـوب الیه. پس بـه مأمورانی 
کجـا  گفـت: هـر  کنیـد و بـه مـن  کـه بـا مـن بودنـد فرمـود: آزادش 
می خواهـی بـرو و هرچـه خواسـتی از سـالح یـا اسـب از لشـکر مـا بـردار 
و از خـدا بپرهیـز و تقـوا داشـته بـاش در وقایعـی کـه بـه تـو روی خواهد 

نمـود و در خانـه ات بنشـین. 
پـس تشـکر نمـودم و برگشـتم و علـی؟ع؟ آنچـه را کـه اهل بصره 
بـرای جنـگ بـا او در سپاهشـان آورده بودنـد به غنیمـت گرفته بود 
و متعرض چیز دیگری نشـده بود و خمس آن غنائمی را که گرفته 

بـود نیـز پرداختـه بود و همین کار نیز سـنت شـد.2
ایـن عفوهـا و گذشـت های امیرالمؤمنیـن؟ع؟ الگوی اصحاب 

آن حضـرت شـده بـود تـا جایـی که نقـل می کنند:
در جنـگ صّفیـن، یکـی از سـرداران لشـگر معاویـه بـه نـام اصبـغ 
بـن ضـرار بـه دسـت مالـک اشـتر اسـیر شـد. او مسـتحق مجـازات 
شـدیدی بود و مالک اشـتر می توانسـت او را مجازات سـختی کند. 

1.  گفتن آیه »إنا هلل و إنا إلیه راجعون«
ح األخبـار فی فضائل األئمـة األطهار علیهم السـالم، ج 1، ص:  2.  نعمـان بـن محمـد بـن حیـون، شـر
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مالـک او را بـه اردوگاه آورد. آن روز شـب شـد و اصبـغ بـن ضرار در آن 
شـب اشـعاری می خواند که مالک شـنید. او در آن اشـعار می گفت: 
»ای شـب، تـا ابـد و تـا قیامـت شـب بـاش، ای کاش ایـن شـب روز 

نمی شـد، زیـرا فـردا بـرای مـن روز سـختی خواهـد بـود...« 
مالـک اشـتر در عیـن صالبـت و سـخت گیری بـر دشـمن، در فکـر 
عفـو و گذشـت نسـبت بـه او شـد. آن شـب پایـان یافـت و مالـک آن 
اسـیر را نزد امیرمؤمنان علی؟ع؟ آورد و وسـاطت نمود که حضرت 
کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ پـس از بیـان  در مـورد ایـن اسـیر لطـف 
گـذار نمـود. مالـک او را  مطالبـی، اختیـار اصبـغ را بـه مالـک اشـتر وا

بـه خانـه اش آورده و بـا کمـال بزرگـواری او را آزاد کـرد.1

پرورش احساس

ح نمودیـم کـه ائمـه اطهـار؟مهع؟ و اصحاب با وفای ایشـان  مطـر
همیشـه اهـل گذشـت بودنـد و اصحـاب امامـان بزرگـوار مـا نیـز بـا 
رأفـت  و  گذشـت  دیگـران  بـه  نسـبت  خـدا،  ولـی  از  الگوبـرداری 
می نمودنـد. در ایـن رابطـه داسـتانی از یـار باوفـای امیرالمؤمنیـن 

امـام علـی؟مهع؟ یعنـی مالـک اشـتر نقـل می نماییـم:
کـه در  مالـک اشـتر سـردار شـجاع و بی بدیـل لشـگر علـی؟مهع؟ 
کوفـه عبـور  همـه چیـز از علـی؟مهع؟ پیـروی می کـرد، روزی از بـازار 
کـه یـک  می کـرد. یکـی از بازاریـان او را نشـناخت و بـه خیـال ایـن 

1.  نصر بن مزاحم ، وقعة صفین، النص، ص: 466
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دهاتـی فقیـر عبـور می کنـد، مقـداری ته مانده سـبزی را به سـوی او 
کاِر مثـاًل بامـزه ی خـودش، خندیـد. کـرد و از ایـن  پرتـاب 

 مالـک بـدون آن کـه سـخنی بگویـد از آنجـا عبـور کـرد. مـردی 
بـه آن بـازاری گفـت: آیـا ایـن شـخص را نشـناختی؟ او گفـت: نـه. 
آن مـرد گفـت: »او مالـک اشـتر سـردار بـزرگ سـپاه علـی؟ع؟ بـود.« 
بـازاری بـا شـنیدن ایـن سـخن ترسـان و لـرزان بـه دنبـال مالـک 
شـتافت تـا بـه محضـرش رسـیده عذرخواهی کنـد. دید مالـک وارد 
مسـجد شـد و بـه نمـاز ایسـتاد. بـازاری پـس از نمـاز نـزد مالـک آمـد و 
بـا کمـال فروتنـی بـه عذرخواهـی پرداخـت. مالـک گفـت: »سـوگند 
بـه خـدا بـه مسـجد نیامـدم مگـر بـرای ایـن کـه دعا کنـم تا خـدا تو را 

بیامـرزد و اصـالح کنـد.«1

مناجات

بـاز کـن در کـه گـدای سـحرت برگشـته
بنده ی خسته ز عصیان، به درت برگشته

بـاز هـم در بـه دری، دور و برت برگشـته
سـفره را چیـدی و دیـدم نظـرت برگشـته

مـن گنـه کارم  انـگار  نـه  انـگار  اصـال 
بـه تـو انـدازه ی یـک عمـر بدهـکارم مـن

آمـده ام ولـی  خـوار  و  آلـوده ام  گرچـه 
آمـده ام ازلـی  ک  پـا فطـرت  همـان  بـا 

1.  محمد باقر مجلسی، بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 42، ص: 157
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15
امر به معروف

انگیزه سازی

امام باقر؟ع؟ فرمود: 
کوفـه بـود، چنیـن  کـه در  امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ در آن اّیـام 
کـه هـر روز صبـح از داراإلمـاره بیـرون می شـد و در  عـادت داشـت 
کوفـه می گشـت و تازیانـه اى دو شـاخه بنـام  یکایـک بازارهـاى 
َسـِبیَبه بـه همـراه داشـت. در هـر بـازارى می ایسـتاد و در میـان اهـل 

آن صـدا مـی زد:
»اى تاجـران پیـش از داد و سـتد از خداونـد خیـر و نیکـی طلبیـد، 
و بـا آسـان گیرى در معاملـه از خداونـد برکـت  جوئیـد، و به خریداران 
نزدیـک شـوید )گـران نفروشـید تـا از شـما بگریزنـد(، و خـود را بـه 
زینت حلم و بردبارى آرایش دهید، و از سـوگند خوردن خوددارى 



کنیـد، و از دروغ بپرهیزیـد، و از سـتم کنـاره گیریـد، و بـا مظلومان به 
انصـاف رفتـار نمائیـد، و بـه رباخـوارى نزدیـک مشـوید، و »پیمانـه 
کـم  کامـل بدهیـد )کم فروشـی نکنیـد(، و چیـزى از حـّق مـردم  را 

نگذاریـد«،1 و »روى زمیـن در غرقـاب فسـاد فـرو نرویـد.«2
سپس  و  می زد  دور  کوفه  بازارهاى  تمام  در  همین طور  و 
بازمی گشت و در محّلی براى رسیدگی به کارهاى مردم می نشست؛ 
و چون مردم می دیدند که آن حضرت به سوى آنان می آید و فریاد 
»اى مردم« او بلند می شود، همگی دست از کار می کشیدند و خوب 
به فرمایشات حضرتش گوش می دادند و به روى آن حضرت چشم 
غ می گشت؛ و چون سخنش  می دوختند تا ایشان از سخن خود فار

تمام می شد می گفتند: 
»اى أمیرمؤمنان شنیدیم و اطاعت خواهیم کرد.«3

همچنیـن حضـرت کنـار سـاختمان ابـن ابـی معیـط کـه شـتران 
آن جـا نگهـداری می شـدند می ایسـتاد و می فرمـود:

ل ها! کمتر سـوگند یاد کنید که سـوگند سـبب کسـادى  »ای دال
جنـس و از میـان رفتن برکت سـود اسـت.«4

همچنین در تاریخ آمده است:
حضـرت در بازارهـا راه می رفـت و در دسـتش تازیانـه کوچکـش 

1.  األعراف ، آیه 85
2.  البقره ، آیه60

3.  محمد بن محمد مفید، األمالی ، النص، ص: 197
4.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 162
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قرار داشـت و با آن کم فروش و یا ِغش کننده در تجارِت مسـلمین 
را مـی زد. اصبـغ می گویـد مـن روزی بـه ایشـان گفتم:

»ای امیـر المؤمنیـن! مـن بـه جـای تـو ایـن کار را می کنـم، تـو در 
منزلـت بنشـین!« حضـرت بـه مـن فرمـود:

»اصبغ! تو درباره من خیرخواهی نکردی!« 
حضـرت بـر قاطـر پیامبـر خـدا؟ص؟، شـهباء سـوار می شـد و در 
گشـت مـی زد! پـس روزی بـه بـازار  بازارهـا یکـی پـس از دیگـری 

فرمـود: و  نمـود  سرکشـی  فروش هـا  گوشـت 
گرفتـن جـان حیـوان نکنیـد  گـروه قصاب هـا! شـتاب در  »ای 
قبـل از ایـن کـه َنَفسـش بیـرون بیایـد و از دمیـدن در گوشـت )بـرای 
سـنگین و چـاق نمایانـدِن آن هنـگام فـروش( خـودداری کنید.« و 

بعـد بـه بـازار خرمـا فروشـان می آمـد و می فرمـود:
»جنـس پسـت را نیـز مثـل جنـس مرغوب، در معـرض دید مردم 
قـرار دهیـد! )و آن را زیـر خرماهـای مرغـوب مخفی نکنیـد.(« و بعد 

بـه بـازار ماهـی فروشـان می آمـد و می فرمود:
کیـزه نفروشـید و از )فـروش ماهـی( روی آب مانده پرهیز  »جـز پا
کـه در آن انـواع  کناسـه )کوفـه( می آمـد  کنیـد!« و بعـد بـه منطقـه 
تجارت وجود داشـت، از فروشـنده های چهارپایان و برده فروشان 
گرفتـه تـا ریسـمان فروشـان و شترفروشـان و صرافی هـا و بزازهـا و 

خیاط هـا. حضـرت صدایـش را بـاال می بـرد و می فرمـود:
گـروه تجـار! سـوگند ها در بازارهـای شـما حاضـر هسـتند  »ای 
)مـدام بـرای جـوش دادن معاملـه قسـم می خوریـد(. پـس آن هـا 
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کنیـد و )البتـه( از قسـم خـوردن نیـز خـود را  را بـا صدقـه مخلـوط 
کیزه نمی کند )نمی آمرزد( کسـی را  بازداریـد! زیـرا خداونـد متعـال پا

کـه بـه نـام خـدا قسـِم دروغ بخـورد!«1 
همچنین در روایت وارد شده است:

امام صادق؟ع؟ می فرمود: امیر المؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ 
در کوفه سوار بر قاطر پیامبر خدا؟ص؟ می شد و از بازار ماهی فروشان 

عبور می کرد و می فرمود: 
»ماهی هایی را که پوست )فلس( ندارند، نخورید و نفروشید.«2
همچنیـن روز جمعـه از بـازار ماهی فروشـان عبـور می کرد و آن ها 

را قبـل از نمـاز نهـی از صیـد می کرد.3
همچنین از آن چراغ راه هدایت نقل شده است:

زاذان نقل می کند:
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در دوران خالفتـش در بازارهـا قـدم مـی زد و 
کمـک می نمـود،  گم شـدگان را راهنمایـی می کـرد، و ضعیفـان را 
و بـر فروشـندگان و بقـاالن می گذشـت، و قـرآن را پیـش رویـش بـاز 

می کـرد، و می خوانـد:
ْرِض َو ال 

َ
ا ِف اْل یّوً

ُ
ییُدوَن ُعل ِذيیَن ال ُيِر

َّ
هیا ِلل

ُ
َعل ْ ج

َ
اُر اْلِخیَرُة ن

َ
یَک الیّد

ْ
»ِتل

4»
ً
َفسیادا

»ایـن سـراى آخـرت را )تنهـا( بـراى کسـانی قـرار می دهیـم کـه 

1.  نعمان بن محمد مغربی بن حیون،  دعائم اإلسالم، ج 2، ص: 538
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 6، ص: 220
3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 6، ص: 219

4.  القصص ، آیه 83
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اراده برترى جویـی در زمیـن و فسـاد را ندارنـد!«
و می فرمـود: »ایـن آیـه دربـاره اهـل عدالـت و تواضـع از والیـان 

امـور و دربـاره قدرتمنـدان از سـایر مـردم نـازل شـده!«1
و نیز درباره آقای عالمیان، امیرمؤمنان آمده است:

وشـیکه می گویـد: علـی؟ع؟ را دیدم ردایی پوشـیده که تا باالى 
کـه تـا نصـف سـاق پـا می رسـید و تازیانـه  نـاف اسـت و لنگـی دارد 

کوچکـی بـه دسـت داشـت و دور بـازار می گشـت و می فرمـود: 
معلـم  گوئـی  تـو  کنیـد.«  ُپـر  را  پیمانه هـا  و  بترسـید،  »از خـدا 

اسـت.2 کـودکان 

اقناع اندیشه

کید  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، از فـروع دین اسـالم و مورد تأ
خداونـد متعـال و اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟ اسـت. خداونـد متعـال 

در قـرآن کریـم دسـتور می دهـد کـه:
یْوَن  وِف َو َيْنَ ْعیُر وَن ِباْلَ ُمیُر

ْ
ْییِر َو َيأ یٌة َيْدُعیوَن ِإَل اْلخَ ّمَ

ُ
َتُكیْن ِمْنُكیْم أ

ْ
َو ل

ْفِلُحیوَن.3 ولِئیَک ُهیُم اْلُ
ُ
ْنَكیِر َو أ َعیِن اْلُ

و بایـد از شـما گروهـی باشـند کـه ]همـه مـردم را[ بـه سـوى خیـر 
کار  کار شایسـته و پسـندیده وادارنـد، و از  دعـوت نماینـد، و بـه 

کـه یقینـًا رسـتگارند. ناپسـند و زشـت بازدارنـد و ایناننـد 
گرامـی اسـالم؟ص؟ هـم بـه  کریـم بـه پیامبـر  خداونـد در قـرآن 

1.  حسن بن فضل  طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 420
2.  حسن بن فضل  طبرسی،  مکارم األخالق، ص: 112

3.  آل عمران، آیه 104
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کـه امـر بـه معـروف نمایـد، چنانچـه  کلـی فرمـان می دهـد  طـور 
: یـد ما می فر

1. اِهل�خَ ْعِرْض َعِن اْلج
َ
ُعْرِف َو أ

ْ
ُمْر ِبال

ْ
َعْفَو َو أ

ْ
ُخِذ ال

عفـو و گذشـت را پیشـه کـن، و بـه کار پسـندیده فرمـان ده، و از 
نادانـان روى بگـردان.

و هـم بـه صـورت مصداقـی بـه پیامبـرش؟ص؟ دسـتور می دهـد 
کـه امـر بـه معـروف کنـد، ماننـد ایـن آیـه کـه می فرمایـد:

هْیا.2
َ
اِة َو اْصَطِبْر َعل َک ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
َو أ

و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن شکیبایی ورز.
کتـب فقهـی  دربـاره وجـوب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در 
گرفتـه و وجـوب شـرعی آن ثابـت شـده  بحـث و بررسـی صـورت 
کـه بـه آثـار تـرک امـر بـه  گفتـار مناسـب اسـت  اسـت، امـا در ایـن 
معـروف و نهـی از منکـر اشـاره داشـته باشـیم. لـذا در ایـن نوشـتار 
برخـی از آثـار تـرک امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را ذکـر می نماییـم:

1. برانگیختن خشم خداوند
َی  ْ وِف َو الّنَ ْعُر ْمَر ِباْلَ

َ
ِت اْل

َ
َکل ِی َتَوا ّمَ

ُ
 ِإَذا أ

ُ
 اهَّلِل؟ص؟ َيُقول

ُ
َکاَن َرُسول

َذُنوا ِبِوَقاٍع ِمَن اهَّلِل َتَعاَل.3
ْ
َیأ

ْ
ْنَكِر َفل َعِن اْلُ

رسول خدا؟ص؟ همواره می فرمودند: هرگاه اّمت من از انجام 
کرده و آن را به یکدیگر  امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی 

1.  األعراف، آیه 199
2.  طه، آیه 132

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 59
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گذار نمایند، گویا با خداوند اعالن جنگ داده اند. وا

2. نزول عذاب الهی
یا َبْعیُد  ّمَ

َ
: أ

َ
ْییِه َو َقیال

َ
ْثیَن َعل

َ
؟ع؟ َفَحِمیَد اهَّلَل َو أ ْؤِمِنی�خَ ِمیُراْلُ

َ
َخَطیَب أ

َعیاِص َو َلْ  یوا ِمیَن اْلَ
ُ
ُكیْم  َحْییُث َمیا َعِمل

َ
َکاَن  َقْبل یَک  َمیْن  

َ
یا َهل َ

َ
یُه ِإّن

َ
َفِإّن

َعیاِص َو َلْ  یاَدْوا ِف اْلَ یا َتَ یْم َلَّ ُ ْحَبیاُر َعیْن َذِلیَک َو ِإّنَ
َ
یوَن َو اْل اِنّیُ ّبَ ُهیُم الّرَ َيْنَ

ُعُقوَبیات .1
ْ
یُم ال یْت ِبِ

َ
ْحَبیاُر َعیْن َذِلیَک َنَزل

َ
یوَن َو اْل اِنّیُ ّبَ ُهیُم الّرَ َيْنَ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خطبـه خواندنـد، پـس خداونـد را حمـد و 
ثنـا گفتـه و فرمودنـد: امـا بعـد، پـس همانـا کسـانی کـه قبـل از شـما 
دیـن  عالمـان  و  می شـدند  معاصـی  مرتکـب  کـه  زمانـی  بودنـد، 
ک شـدند و ایشـان زمانـی کـه در معاصی  آن هـا را نهـی نکردنـد، هـال
اسـتمرار نمودنـد و عالمـان دیـن و عارفـان، ایشـان را نهـی نکردنـد 

گشـت. عقوبت هـا و عذاب هـا بـر ایشـان نـازل 

3. مرده متحرک و بی خاصیت شدن
ِبِه َو ِلَسیاِنِه َو َيِدِه 

ْ
ْنَكِر ِبَقل ْنیَكاِر اْلُ یْم َتیاِرٌک ِلِ قیال عیٌل؟ع؟: ...َو ِمْنُ

ْحَیاء.2
َ
ُت اْل َفَذِلیَک َمّیِ

گروهـی از مـردم مبـارزه بـا منکـر را بـا دل و زبـان و دسـت تـرک 
برابـر خـالف کار هیچ گونـه عکس العملـی نشـان  می کننـد، )و در 
نمی دهنـد.( پـس این هـا در حقیقـت مردگانـی زنده نمـا هسـتند.

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 57
2.  محمد بن حسین شریف الرضی،  نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 542
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4. عدم استجابت دعاها
و مین وصییة لیه؟ع؟ للحسین و السی�خ ؟امهع؟ ملیا ضربیه ابین ملجیم 
ْیُكْم 

َ
 َعل

َ
ّل ْنَكِر َفُییَو یَی َعِن اْلُ ْ وِف َو الّنَ ْعیُر ْمیَر ِباْلَ

َ
)لعنیه اهَّلل(: اَل َتْتُرُکیوا اْل

ُكْم.1
َ
 ُيْسیَتَجاُب ل

َ
َّ َتْدُعیوَن َفیا ُ

ْشیَراُرُکْم ث
َ
أ

وصیتـی از حضـرت علـی؟ع؟ به حسـن و حسـین ؟امهع؟ هنگامی 
کـه ابـن ملجـم )لعنـه اهلل( او را ضربـت زد: امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر را تـرک نکنیـد، زیـرا در ایـن صـورت افـراد نادرسـت بـر شـما 
مسـتجاب  دعایتـان  و  می کنیـد  دعـا  آن گاه  می گردنـد،  مسـلط 

نمی شـود.

5. دوری عالمان و سفیهان جامعه از رحمت خداوند
وَن  ُقیُر

ْ
یاِضَ  ]ال َن  اْلَ َقیْر

ْ
َعیِن  ال

ْ
قیال عیل؟ع؟: َفیِإّنَ اهَّلَل ُسیْبَحاَنُه َلْ َيل

َعیِن  یَی  ْ الّنَ َو  وِف  ْعیُر ِباْلَ ْمیَر 
َ
اْل ِلَتْرِکِهیُم   

َ
ِإاّل ْيِدیُكیْم 

َ
أ َبیْ�خَ  اِضَییَة[  اْلَ

یاَء[ ِلَتیْرِک  َ
َ

َمیاَء ]اُلک
َ
ل َعیاِص َو اْلُ یَفَهاَء ِلُرُکیوِب اْلَ َعیَن اهَّلُل الّسُ

َ
ْنَكیِر َفل اْلُ

َناِهیی.2 الّتَ
امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: خداونـد افـراد قـرن گذشـته و پیـش از 
شـما را لعـن نکـرد مگـر بـه خاطـر اینکـه آنـان امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر را تـرک کردنـد. لـذا خداونـد نادان هـا را بـه خاطـر ارتـکاب 
بـاز   و  تناهـی  تـرک  دلیـل  بـه  را  دانشـمندان  و  حکمـا  و  معاصـی 

گناهـکاران مـورد لعـن قـرار داده اسـت. نداشـتن 

1.  محمد بن حسین شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 421
2.  محمد بن حسین شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 299
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6. دوری از بهشت و دوزخی شدن
یَذا   َفِبَ

َ
یٌر َو اَل َزاِجیٌر ُمْزَدِجیٌر أ  ُمْنِكیٌر ُمَغّیِ

َ
َفَسیاُد َفیا

ْ
قیال عیٌل؟ع؟: َظَهیَر ال

اَت  ْوِلَیاِئیِه ِعْنیَدُه َههْیَ
َ
َعیّزَ أ

َ
وا اهَّلَل ِف َداِر ُقْدِسیِه َو َتُكوُنیوا أ یاِوُر َ ج

ُ
ْن ت

َ
ییُدوَن أ ُتِر

 ِبَطاَعِتیه .1
َ

 َمْرَضاُتیُه ِإاّل
ُ

ِتیِه َو اَل ُتَنیال یَدُع اهَّلُل َعیْن  َجّنَ اَل ُيحخْ
 فسـاد آشـکار شـده اسـت امـا کسـی نیسـت کـه آن را تغییـر دهـد 
و باز دارنـده ای نیسـت کـه آن را بـاز دارد. آیـا این گونـه می خواهیـد 
در منـزل گاه قـدس الهـی بـا خداونـد مجـاور و همنشـین شـوید و از 
عزیزتریـن اولیـای او بـه حسـاب آییـد؟ هرگـز! خداونـد را در مـورد 
بهشـتش نمی تـوان فریـب داد و جـز بـا اطاعـت نمی تـوان رضـای او 

را بـه دسـت آورد.
که امر به  با توجه به این ضررها، عقل سلیم حکم می کند 
معروف و نهی از منکر را به هیچ وجه ترک ننماییم؛ اما نکته ای 
که در این مقال قابل بررسی می باشد، اقتضائات امروزه ی جامعه 
که شاید باعث سستی برخی از مؤمنین در انجام  اسالمی است 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر شود. در این زمینه باید به 
که عالم دین است، از جامعه  که در حالی  کرد  ع  کسی رجو کالم 
گاهی کامل دارد. این شخص کسی جز مقام معظم  اسالمِی امروز آ
رهبری، امام خامنه ای )حفظه اهلل( نیست. قسمتی از سخنان 

ایشان درباره امر به معروف و نهی از منکر را ذکر می نماییم:
»مـن همیـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر زبانـی را - ولـو بـه 
شـکل خیلـی راحـت و آرام و بـدون هیـچ خشـونت و دعوایـی - 

1.  محمد بن حسین شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 187
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واقعـًا یکـی از معجـزات اسـالم می دانـم. مثـاًل یـک نفـر کار خالفـی 
می کنـد، می گوینـد آقـا شـما ایـن کار را نبایـد می کـردى. این مطلب 
را بگـو و بـرو. می گویـد او برمی گـردد دو تـا فحـش بـه مـن می دهـد. 
خیلـی خـوب؛ حـاال دو تـا فحـش هـم بـه شـما بدهـد؛ بـراى خاطـر 
گـر نفـر دوم هـم بگویـد آقـا شـما بایـد ایـن  امـر خـدا تحّمـل کنیـد. ا
کمتـر از  گـر دعـوا هـم بکنـد، دعوایـش  کار را نمی کـردى؛ بدانیـد ا
کـرده اسـت. نفـر سـوم و نفـر دهـم و نفـر  کـه بـا نفـر اّول  آنـی اسـت 
گـر نهـی از منکـر بـاب شـد و تـا  بیسـتم هـم همین طـور. بنابرایـن، ا
نفـر بیسـتم رسـید، شـما خیـال می کنیـد آن آدم دیگـر آن کار را تکرار 
خواهـد کـرد؟ نهـی از منکـر واقعـًا معجـزه می کنـد. فقـط هـم زبانـی؛ 
گـر جایـی باید بـا گناهکار  یدیـش در اختیـار حکومـت اسـت؛ یعنـی ا
بـه صـورت یـدى و مجازاتـی برخـورد کننـد، فقـط دسـتگاه هایی از 
حکومـت هسـتند کـه مسـؤول ایـن کارنـد؛ مـردم نبایـد بکننـد. امـا 

زبانـی چـرا؛ خیلـی هـم اثـر دارد.«1
با توجه به این مطالب به نظر می رسد هیچ مجوز شرعی و یا 
عرفی و یا عقلی  برای ترک امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، 
گرچه در این دوران که زمان برپایی حکومت اسالمی می باشد،  ا
مرحله إعمال قدرت برای نهی از منکر به عهده حکومت اسالمی 

است و وظیفه ما، فقط نهی از منکِر قلبی و لسانی است.

1.  بیانـات در جلسـه پرسـش و پاسـخ مدیـران مسـئول و سـردبیران نشـریات دانشـجویی- 
77 /12 /4
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رفتارسازی

شد.  فروشان  خرما  بازار  وارد  علی؟ع؟  امام  امیرالمؤمنین 
که با مرد خرما فروشی بگومگو دارد!  دید زنی می گرید در حالی 
گفت: »یا  حضرت به آن زن فرمود: »چه مشکلی داری؟« زن 
أمیرالمؤمنین! من از این مرد یک درهم خرما خریدم ولی قسمت 

پایین آن پست است و آن طور که دیده بودم نیست!« 
حضـرت بـه خرمافـروش فرمـود: »)پولـش را( بـه او برگـردان!« 
ولـی خرمـا فـروش از ایـن کار امتنـاع نمـود تـا این که حضرت سـه بار 
بـه او همیـن دسـتور را داد و او بـاز هـم امتنـاع نمـود. حضرت تازیانه 
)کوچـک( خـود را روی سـر مـرد بلنـد نمـود و او پولـش را برگردانـد.« 
حضـرت از ایـن کـه خرمـای بـد را در زیـر خرمـای خـوب پنهـان 

کننـد، ناخشـنود بـود!1
این گونـه امـام المتقیـن؟ع؟ اهـل منکـر را نهـی از منکـر می نمود 
و حـق مظلـوم را از ظالـم می سـتاند و معصیـت کار را مجبـور بـه 
مقـدس  وجـود  از  دیگـر  داسـتانی  در  می نمـود.  معصیـت  تـرک 

نقـل شـده اسـت: امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
روزى امـام علـی؟ع؟ بـه بـازار قصاب هـا گـذر نمـوده و آنـان را از 
فروختـن هفـت چیـز از گوسـفند نهـی کـرد: خـون، گوشـه هاى دل، 

سـپرز )طحـال(، رگ نخـاع، غده هـا، تخم هـا و آلـت نـرى. 
یکـی از قصاب هـا گفـت: »یـا امیرالمومنیـن! سـپرز و جگـر یکـی 

هسـتند و فرقـی بیـن آن هـا نیسـت!« 
1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 230
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کنـون دو ظـرف آب برایـم  حضـرت فرمـود: »چنیـن نیسـت ا
بیـاور!« دو ظـرف آب، و جگـر و سـپرزى بـراى آن حضـرت آوردنـد، 
آن گاه فرمود: »جگر و سـپرز را از وسـط بشـکافید!« و سـپس دسـتور 
داد آن هـا را درون آب بـه نرمـی بمالنـد؛ و چـون چنین کردند ژس از 
مدتـی جگـر سـفید شـده و چیـزى از آن کـم نگردیـد ولی سـپرز سـفید 
نشـده و تمامـش مبـدل بـه خـون گردیـده و فقط پوسـت و مقدارى 
رگ از آن باقـی مانـد. در ایـن هنـگام حضـرت بـه معتـرض رو کـرده 

و فرمـود: 
گوشـت اسـت و سـپرز  کبـد  کـه دیـدى فـرق آن هـا بـود،  »ایـن 

خـون!«1
از  نهـی  تنهـا  نـه  جامعـه  از  منکـر  دفـع  بـرای  علـی؟ع؟  امـام 
کـه اهـل منکـر افـرادی جاهـل  منکـر می نمودنـد، بلکـه در جایـی 
گاه نمـودن و همـوار کـردن مسـیر هدایـت ایشـان  بودنـد، سـعی در آ
داشـتند. البتـه نهـی از منکـر و تـالش بـرای هدایـت انسـان ها فقـط 
در معامـالت و برخـورد بـا مـردم نیسـت بلکـه در عبـادات و ارتبـاط 
بـا خداونـد نیـز می باشـد. چنانچـه از امیرالمؤمنیـن امـام علـی؟ع؟ 

نقـل شـده اسـت:
روزى آن حضـرت شـخصی را در حـال نمـاز خوانـدن دیـد کـه بـا 
سـرعت و بـه تنـدی نمـاز خـود را می خوانـد. پـس از نمـاز، حضـرت 
بـه او فرمـود: »چـه مـدت اسـت کـه این چنیـن نمـاز می خوانـی؟« 

آن مرد عرض کرد: »از فالن وقت!« 
1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 6، ص 253
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حضـرت فرمـود: »مثـل تـو نـزد خداونـد مثل کالغ اسـت کـه دانه 
گـر تـو در ایـن حـال بمیـرى، بـر غیـر دیـن  را نـوک می زنـد؛ بـدان ا
ابوالقاسـم محمـد؟ص؟ مـرده اى!« بعـد حضـرت فرمـود: »دزدترین 

دزدان کسـی اسـت کـه از نمـازش بـدزدد.«1
وجـود مقـدس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـعی در ممانعـت از سسـتی 
و کاهلـی مـردم در عبـادات نیـز داشـتند. همان گونـه کـه در تاریـخ 

آمـده اسـت:
گروهـی بـراى نمـاز در مسـجد حاضـر  کـه  بـه امـام خبـر رسـید 
نمی شـود. حضـرت خطبـه اى خوانـد و در آن خطبـه چنین فرمود: 
حاضـر  مـا  مسـاجد  در  نمـاز  بـراى  گروهـی  کـه  درسـتی  »بـه 
نـه  نـه آب بیاشـامند،  نـه غـذا بخورنـد،  مـا  بـا  نمی شـوند، پـس 
کننـد، نـه از مـا )زن( بگیرنـد و از غنایـم مـا چیـزى اخـذ  مشـورت 

بـا مـا حاضـر شـوند. اینکـه در نمـاز جماعـت  تـا  نکننـد، 
مسـلمانان از خـوردن و آشـامیدن و ازدواج بـا آن هـا خـوددارى 

کردنـد تـا اینکـه آنـان در نمـاز جماعـت مسـلمین حاضـر شـدند.2
همسـایگی  در  مردمـی  کوفـه  در  دادنـد،  خبـر  امـام  بـه  نیـز  و 
کـه بـه نمـاز جماعـت مسـلمین در مسـجد حاضـر  مسـجد هسـتند 
نمی شـوند. امـام فرمـود: »آن هـا بایـد بـه جماعـت مـا و نمـاز بـا ما در 
مسـجد حاضر شـوند، وگرنه باید کوچ کرده و از همسـایگی مسـجد 

1.  احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج 1، ص: 82
2.  محمد بن الحسن  الطوسی، األمالی ، النص، ص: 696
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دور شـوند و با ما همسـایه نباشـند و ما نیز با آنان مجاور نباشـیم!«1 

پرورش احساس

حضـرت علـی؟ع؟ از کنـار کنیزی می گذشـت که دید او مشـغول 
خریـدن گوشـت از قصاب اسـت و به قصـاب می گوید:

»بیشترش کن!« حضرت به قصاب فرمود:
»بـه او بیشـتر بـده، زیـرا ایـن بـرای برکـت )از نقـش( بزرگتـر )ی 

برخـوردار( اسـت!«2 
کـه خـود محـور حـق اسـت، این گونـه سـعی در  امـام علـی؟ع؟ 
تـالش  حضـرت  آن  همچنیـن  دارد.  جامعـه  در  معـروف  اشـاعه 
خویش را برای مقابله با گناه و منکر در جامعه مبذول می داشت. 

چنانچـه نقـل شـده اسـت:
ک عبـور کـرد و امـر بـه   حضـرت از کنـار دّکان هـاى مسـجد سـما
خـراب کـردن آن دکان هـا داد. دکان هـا خـراب شـد. بـار دیگـر آن را 
سـاختند و تـا سـه مرتبـه ایـن کار تکـرار شـد. بعـد از نوبـت سـوم در 
حالـی کـه همـه آن هـا نشسـته بودنـد، در آنجـا توقـف کـرد و فرمـود: 
)از  را  خـود  چشـم  داریـد،  امتنـاع  کـردن  خـراب  از  کـه  »حـاال 
نامحـرم( ببندیـد و گم شـده ها را برگردانیـد و راه را نشـان دهیـد.«3
کـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ شـنید شـخصی بـا  گـزارش شـده  و نیـز 

1.  مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس - محمد رضا عطایی، مجموعة ورام، ج 2، ص: 87
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 152

3.   علی بن حسن  طبرسی، مشکاة األنوار فی غرر األخبار، النص، ص: 205
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طنبـور، طـرب و شـادى می کنـد. امـام؟ع؟ او را از ایـن کار بازداشـت 
و طنبـورش را شکسـت. آن گاه از وى خواسـت توبـه کنـد و آن مـرد 

کـرد. توبـه 
گفـت: آیـا می دانـی وقتـی طنبـور  سـپس علـی؟ع؟ بـه آن مـرد 

نواختـه می شـود، چـه می گویـد؟
گاه تر است. آن مرد گفت: جانشین پیامبر؟ص؟ آ

امـام؟ع؟ فرمـود: طنبـور می گویـد: بـه زودى پشـیمان خواهـی 
شـد! بـه زودى پشـیمان خواهـی شـد! اى همنشـین بـا مـن. بـه 

خ خواهـی شـد! اى نوازنـده مـن.«1 زودى داخـل دوز
خویـش،  اندرزهـای  و  توصیه هـا  بـا  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 
سـعی در از بیـن بـردن معصیـت و ایجاد معنویـت و برکت در جامعه 
داشـتند. تاریـخ گـواه بـر ایـن مطلـب اسـت، چنانچـه در تاریخ آمده 

اسـت:
ابراهیم نخعی از کنار زنی گذشـت به اسـم ام بکر که در آسـتان 

منزلش نشسـته و مشـغول نخ ریسـی بود.
ابراهیم به او گفت: »ای ام بکر، آیا سنی از تو نگذشته است؟! 

آیا وقتش نرسیده که این نخ ریسی را رها کنی؟«
ام بکـر گفـت: »چگونـه آن را رهـا کنـم و حـال آن کـه از علـی بـن 

ابی طالـب امیـر المؤمنیـن؟ع؟ شـنیدم کـه می فرمـود:
کیزه( است«؟!2  »این از کسب های طیب )و پا

1.  حسین بن محمد تقی  نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 13، ص: 220
2.  محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج 1، ص: 150
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میالد امام حسن مجتبی؟ع؟

مطلع شعر من از عشق تو حیران شده است
بیت در بیت دلم بی سـر و سـامان شـده اسـت

دارد بـر  در  چـه  بـاره  دگـر  پیـر  عالـم 
دارد سـر  در  کـه  جوانیسـت  شـور  گوئیـا 

لحظـه آمدنـش غصـه نهـان خواهـد شـد
شـد« خواهـد  جـوان  بـاره  دگـر  پیـر  »عالـم 

و خـدا خواسـت کـه یـک بـرِگ دگـر رو بکنـد
بکنـد سـو  آن  بـه  روی  نمـا  قبلـه  جهـت 

دادنـد پیمبـر  بـه  تـا  آمدنـش  مـژده ی   
افتادنـد تـاب  و  تـب  در  جهـان  ذرات  همـه 

می آیـد قمـر  دامـان  ز  خورشـید  نـور 
می آیـد پـدر  بـه  مـادر،  بـه  طفـل  چقـدر 

رفتـه پیمبـر  بـه  نگاهـش  نـاز  چهـره اش، 
رفتـه مـادر  بـه  نیـز  عاطفـه اش  و  کـرم 

این پسر کیست چنین جلوه ی محشر دارد
دارد حیـدر  هیبـت  کودکـی اش  همیـن  از 

مـاه مهمانـی حـق نیـز بـه مهمانـی اوسـت
امشـب افطـار علـی بوسـه بـه پیشـانی اوسـت

و در آن لحظـه کـه ایـن کـودک شـیرین آمد
آمـد بـه تحسـین  نیـز  کـه خـدا  نـدارم  شـک 
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دیدنـد را  خـدا  ُحسـن  او  آئینـه ی  در  تـا 
نامیدنـد َحسـن  سـماوات،  ز  را  او  نـام 

آمـد لبخنـد  فاطمـه  و  علـی  لبـان  بـر 
آمـد بـه تماشـای حسـن بنـد  کوچـه امشـب 

نوشـت ک  افـال سـردِر  روی  خداونـد  و 
بهشـت جوانـان  آقـای  و  سـید  او  هسـت 

دشمنش خوار و ذلیل است مریض است مریض
عزیـز اسـت  عزیـز  زهراسـت،  و  حیـدر  پسـر 

کـه شـده فاتـح پیـکار جمـل در شـجاعت 
عسـل پسـرهاش  کام  در  شـده  شـهادت  و 

مـادرش نـام مـرا سـائل ایـن خانـه نوشـت
نوشـت کریمانـه  نیـز  مـرا  شـعر  روزی 

باشـیم گدایـش  و  بیاییـم  گفـت  پـدرش 
کاش امشـب همـه مشـمول دعایـش باشـیم

یـار سـالم را می دهـم ای  تـو  روزه  لـب  بـا 
سـالم زار  مـن  بـه  بگویـی  کریمانـه  کـه 

سـائل خانـه ات از حـد و عـدد بیـرون اسـت
اسـت مدیـون  شـما  درگاه  بـه  نیـز  آسـمان 

نظری کن که در این ماه مسـلمان بشـویم
کاش بـر سـفره ی افطـار تـو مهمـان بشـویم
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16
تقوای نفس

انگیزه سازی

روزی حضـرت أمیـر المؤمنیـن علی؟ع؟ سـوار بر مرکبش شـد که 
برخی اصحاب متوجهش شـده و با ایشـان همراه شـدند. حضرت 
گفتنـد: »نـه!  رویـش را بـه آن هـا نمـود و پرسـید: »کاری داریـد؟« 

دوسـت داریـم بـا شـما همـراه شـویم!« 
حضـرت فرمـود: »برگردیـد! )صـدای( کفـش، پشـت سـر مردان 
)صاحـب منصـب( موجـب فسـاد قلب هاسـت )و آن هـا را مغـرور 

می کنـد.(1«2
همچنیـن دربـاره تقـوای نفِس امام المتقیـن حضرت علی؟ع؟ 

َجاِل ُمْفِسَدُة اْلُقُلوب. ْعَقاِب الّرِ
َ
َعاُل َخْلَف أ 1.  الّنِ

2.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 104



نقل شـده اسـت:
جویریة بن مسهر نقل می کند: 

مـن پشـت سـر امیرمؤمنـان؟ع؟ دویـدم کـه حضـرت رو بـه مـن 
ک  کـرده و فرمـود: »اى جویریـة، بـه راسـتی کـه ایـن احمقـان هـال
کنـون )بگـو(  نشـدند جـز بـه صـداى کفش هـا در پشـت سرشـان، ا

بـراى چـه آمـده اى؟« 
عـرض کـردم: »آمـده ام تـا سـه چیـز را از تـو بپرسـم: از شـرافت، و 

از مـروت، و از عقـل« 
کـه را سـلطان شـرافت  حضـرت فرمـود: »امـا شـرافت پـس هـر 
گـردد، و امـا مـروت )و مردانگـی همـان( سـر و  بخشـد شـرافتمند 
سـامان دادن بـه معیشـت و زندگانـی اسـت، و امـا عقـل پـس هـر که 

از خـدا ترسـید عاقـل و خردمنـد اسـت.«1
و نیز درباره آن امام عالمیان نقل شده است:

کنیـزی داشـت بـه نـام ام سـعید! او روزی بـر دسـتان  حضـرت 
حضـرت آب می ریخـت! حضـرت فرمـود: »ام سـعید!« 

ام سعید گفت: »لبیک، یا أمیر المؤمنین!«
حضرت فرمود: »میل دارم که داماد شوم!« 

ام سعید گفت: »یا أمیر المؤمنین؛ چه چیز مانِع تو می شود؟« 
حضـرت فرمـود: »وای بـر تـو! آیـا بعـد از چهـار همسـر در حیـاط 

)در منـزل مـن(.« 
ام سعید گفت: »یکی را طالق بده و دیگری را جایگزین آن کن!« 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 8، ص: 241

شهـــــــدسخـــــــن849



حضـرت فرمـود: »وای بـر تـو! خـودم ایـن را می دانـم و لکـن 
طـالق زشـت اسـت و مـن آن را ناخـوش مـی دارم!«1

آری! بـا اینکـه در جامعـه ی عـرب، تعـدد زوجـات امـری طبیعی 
بـوده و عـالوه بـر آن، تعـدد زوجـات برای امامان بزرگوار؟مهع؟ سـبب 
کثـرت بیشـتر شـیعیان و مبلغیـن مذهـب شـیعه  تعـدد فرزنـدان و 
کـه بـه قیمـت  کار  می شـده اسـت، بـاز هـم امـام علـی؟ع؟ از ایـن 
کـراه داشـته اند، چـرا کـه بـه فرمـوده پیامبـر  طـالق صـورت بگیـرد ا
گرامـی اسـالم؟ص؟ مبغوض تریـن حالل در پیشـگاه خداوند، طالق 

است.2

اقناع اندیشه

تقـوا در لغـت  بـه معنـای حفـظ شـی ء اسـت از آنچـه اذّیـت و ضرر 
تعریـف  اینگونـه  روایـت  می رسـاند3 و معنـای اصطالحـی آن در 

شـده:
ْن اَل َيْفِقَدَک 

َ
؟ع؟ أ

َ
ْقیَوى َفَقیال  َعیْن َتْفِسییِر الّتَ

َ
یاِدَق؟ع؟ ُسیِئل ّنَ الّصَ

َ
أ

ک .4 ا َک  َحْییُث  َنَ َمیَرَک َو اَل َيیَرا
َ
اهَّلُل َحْییُث أ

از حضرت صادق؟ع؟ در مورد تفسـیر »تقوا« سـؤال شـد، ایشـان 
فرمـود: »یعنـی اینکـه در جایـی کـه خداونـد تو را امر کـرده، مفقود و 

در جایـی کـه تـو را نهـی نموده، پیدا نباشـی«.

1.   نعمان بن محمد مغربی  بن حیون، دعائم اإلسالم، ج 2، ص: 257
2.  ابو القاسم  پاینده، نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟ص؟(، ص: 157

کبر قرشی بنایی، قاموس قرآن، ج 7، ص: 236 3.  علی ا
4.  احمد بن محمد بن فهد حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص: 303
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چنانچـه  دارد،  رتبـه  سـه  تقـوا  صـادق؟ع؟  امـام  فرمـوده  بـه 
: یـد ما می فر

 َعیِن 
ً

ِف َفْضیا
َ

یا ْوُجیٍه َتْقیَوى ِبیاهَّلِل َو ُهیَو َتیْرُک اْلخِ
َ
َثیِة أ

َ
 َثا

َ
ْقیَوى َعیل الّتَ

یاّصِ َو َتْقیَوى ِمیَن اهَّلِل َتَعیاَل َو ُهیَو َتیْرُک  ِة َو ُهیَو َتْقیَوى َخیاّصِ اْلخَ یْبَ
ُ

الّش
اِر  یاّصِ َو َتْقَوى ِمْن َخیْوِف الّنَ یَراِم َو ُهیَو َتْقیَوى اْلخَ  َعیِن اْلَ

ً
اِت َفْضیا یُبَ

ُ
الّش

1. َعیاّمِ
ْ
یَراِم َو ُهیَو َتْقیَوى ال ِعَقیاِب َو ُهیَو َتیْرُک اْلَ

ْ
َو ال

حضرت صادق؟ع؟ فرموده است تقوى بر سه وجه می باشد:
اول- تقـوى بـه سـبب و در راه خداونـِد متعـال، و آن ترک کردن 

امـور حـالل اسـت تـا چه رسـد به امورى که مشـتبه باشـد.
دوم- تقـوى از خـوف خـدا، و آن تـرک امـور مشـتبه بـه حـرام 

اسـت تـا چـه رسـد بـه آنچـه حـرام باشـد.
تـرک  آن  و  پـروردگار،  و عقـاب  آتـش  از خـوف  تقـوى  سـوم- 

اسـت. محرمـات 
مخصـوص  و  اسـت،  الخـاص  خـاّص  تقـواى  اول،  صـورت 
پـروردگار  مخصـوِص  بنـدگان  و  مؤمنیـن  خـواص  بـه  می شـود 
متعـال و اولیـاء حـق تعالـی؛ و صـورت دوم تقـواى خـاص اسـت، و 
کـه در راه سـلوک و در طریـق  اختصـاص پیـدا می کنـد بـه افـرادى 
تکمیـل ایمـان و در مقـام ریاضـت و مجاهـدت هسـتند؛ و صـورت 
سـوم تقواى عام اسـت، و براى همه طبقات که در راه خداشناسـی 

و اسـالم هسـتند شـامل می شـود.
تقـوا  بـه  سـفارش  بارهـا  و  بارهـا  او  اولیـاء  و  متعـال  خداونـد 

1.  منسوب به امام صادق؟ع؟، مصباح الشریعة ؛ ص38
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نموده انـد تـا جایـی کـه خداونـد متعال تنهـا راه نجـات را تقوا اعالم 
می فرمایـد: و  می کنـد 

یی  یا * ُثّ َ ُنَنّجِ ْقِضّیً یَک َحْتًمیا ّمَ ّبِ َن َعیَل  َر
َ
کا  َواِرُدَهیا 

َ
نكیُمْ  ِإاّل َو ِإن ّمِ

یا.1 ی�خَ ِفهَییا ِجِثّیً امِلِ
َ

 ّوَ َنیَذُر الّظ
ْ
َقیوا

َ
ِذيیَن اّت

َّ
ال

کـس از شـما نیسـت مگـر ]اینکـه [ در آن ]آتـش [ وارد  و هیـچ 
می گـردد. ایـن ]امـر[ همـواره بر پـروردگارت حکمی قطعی اسـت. * 
آن گاه کسـانی را کـه پرهیـزگار بوده انـد می رهانیـم، و سـتمگران را 

خ [ رهـا می کنیـم. بـه زانـو درافتـاده در ]دوز
تقوا آن قدر مهم اسـت که تمام شـئون زندگی شـخص را تحت 
تأثیـر خویـش قـرار می دهـد، چنانچـه دربـاره یکـی از جنبه هـای 
اجتماعـی یعنـی انتخـاب همنشـین و دوسـت این گونـه وارد شـده 

اسـت:
ْکَسیَبَک ُتًق 

َ
 ُهًدى َو أ

َ
َک َعیل

َّ
قیال عیٌل؟ع؟: َخْییُر ِإْخَواِنیَک َمیْن َدل

َبیاِع َهًوى .2 َک َعیِن اّتِ
َ

َو َصیّد
کـه تـو را بـر هدایـت رهنمـون  کسـی اسـت  بهتریـن برادرانـت 
باشـد. و بـه تقـوا وا دارد، و از پیـروی کـردن هـوا و هوس بازت دارد.

و نیز امیرالمؤمنین فرمود:
ِق�خ .3 ّتَ ِ َحاٍل َو َواّدِ اْلُ

ّ
 ُکل

َ
َق  َعل   ُقِل  اْلَ

ُ
 عل؟ع؟: َيا ُکَمْیل

َ
قال

ای کمیـل، در هـر حالتـی حـّق را بگـو و مدافع آن باش و دوسـتی 

1.  مریم، آیات 71و72
2.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 359

3.  حسن بن علی  بن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص: 173
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و معاشـرت بـا پرهیـز گاران را ادامه ده.
اشـاره  از آن هـا  بـه برخـی  کـه  فراوانـی دارد  آثـار  تقـوا داشـتن 

: ییـم می نما

1. برکت اعمال
 

ُّ
 َمیَع َتْقیَوى َو َکْییَف َيِقیل

ٌ
 َعَمیل

ُّ
  اَل َيِقیل

ُ
؟ع؟ َيُقیول ْؤِمِنی�خَ ِمییُر اْلُ

َ
َکاَن أ

1.
ُ

ل َمیا ُيَتَقّبَ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمـود: هیـچ عملـی بـا تقـوا کـم نیسـت و 

چگونـه کـم باشـد عملـی کـه قبـول می گردد.

2. خروج از تنگناها و کسب روزی از جایی که فرد گمان نمی کند
َتِسُب.2  * َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل حَیْ

ً
َرجا ُه َمخْ

َ
 ل

ْ
َعل ِق اهَّلَل َيحجْ َمْن َيّتَ

کنـد، ]خـدا[ بـراى او راه بیرون شـدنی  کـس از خـدا پـروا  و هـر 
کـه حسـابش را نمی کنـد، بـه او روزى  قـرار می دهـد. * و از جایـی 

می رسـاند.

3. به دسـت آوردن نیروی جدا کردن حق و باطل و بخشـیده شـدن 
گناهان

یْر َعْنُكیْم   َو ُيَكّفِ
ً
ُكیْم ُفْرقانیا

َ
 ل

ْ
َعیل ُقیوا اهَّلَل َيحجْ ذيیَن آَمُنیوا ِإْن َتّتَ

َّ
یا ال َ ّیُ

َ
ییا أ

َعظیِم.3
ْ
َفْضیِل ال

ْ
ُكیْم َو اهَّلُل ُذو ال

َ
ئاِتُكْم َو َيْغِفیْر ل َسیّیِ

1.  محمد بن یعقوب )شیخ کلینی(، الکافی )ط – إسالمیة(، ج 2، ص 75
2.  الطالق، آیات 2و3

3.  األنفال، آیه 29
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گـر از خـدا پـروا داریـد، بـراى  کـه ایمـان آورده ایـد، ا اى کسـانی 
شـما ]نیـروى [ تشـخیص ]حـّق از باطل [ قـرار می دهـد و گناهانتان 
را از شـما می زدایـد و شـما را می آمـرزد و خـدا داراى بخشـش بـزرگ 

اسـت.

4. تسهیل امور زندگی
1.

ً
ْمِرِه ُيْسرا

َ
ُه ِمْن أ

َ
 ل

ْ
َعل ِق اهَّلَل َيحجْ َمْن َيّتَ

کارش تسـهیلی  کـس از خـدا پـروا دارد ]خـدا[ بـراى او در  هـر 
سـازد.  فراهـم 

5. گرفتن پاداش بزرگ از خداوند
2.

ً
ْجرا

َ
ُه أ

َ
ئاِتِه َو ُيْعِظْم ل ْر َعْنُه َسّیِ ِق اهَّلَل ُيَكّفِ َو َمْن َيّتَ

و هر کس از خدا پروا کند، بدی هایش را از او بزداید و پاداشش 
را بزرگ گرداند.

6. هدایت یافتن
3. ِق�خ ُمّتَ

ْ
ل ِ

ّ
ْيَب ِفیِه ُهًدى ل ِكَتاُب اَل َر

ْ
َذاِلَک ال

این اسـت کتابی که در ]حقانیت [ آن هیچ تردیدى نیسـت ]و[ 
مایه هدایت تقواپیشـگان است.

1.  الطالق، آیه 4
2.  الطالق، آیه 5

3.  البقره، آیه 2
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7. نزول برکت و رحمت از آسمان و زمین
یماِء َو  ْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ هْیِ

َ
َفَتْحنیا َعل

َ
َقیْوا ل

َ
ى  آَمُنیوا َو اّت ُقیر

ْ
 ال

َ
ْهیل

َ
ّنَ أ

َ
یْو أ

َ
َو ل

َخْذناُهْم ِبا کاُنوا َيْكِسیُبون.1
َ
ُبیوا َفأ

َ
ْرِض َو لِكیْن َکّذ

َ
اْل

گـر مـردم شـهرها ایمـان آورده و بـه تقـوا گراییـده بودند، قطعًا  و ا
برکاتی از آسـمان و زمین برایشـان می گشـودیم ولی تکذیب کردند 

پـس بـه ]کیفـر[ دستاوردشـان ]گریبان [ آنـان را گرفتیم.

8. به دست آوردن حمایت همه جانبه خداوند
2. ق�خ ّتَ ّنَ اهَّلَل َمَع اْلُ

َ
ُموا أ

َ
َو اْعل

از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است.

9. اهل بهشت بودن
اٍت َو ُعُیوٍن.3 ق�خَ ف  َجّنَ ّتَ ِإّنَ اْلُ

بی گمان، پرهیزگاران در باغ ها و چشمه سارانند.

10. قبولی اعمال
4. ق�خ ّتَ  اهَّلُل ِمَن اْلُ

ُ
ل ا َيَتَقّبَ

َ
ِإّن

خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد.
کـه بگذریـم بـه نظـر می رسـد در صـورت تقـوا  از تمـام ایـن آثـار 

1.  األعراف، آیه 96
2.  البقره، آیه 194

  .3
4.  المائده، آیه 27
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نداشـتن حتـی هـدف از خلقـت ما محقق نشـده اسـت؛ زیرا خداوند 
هـدف از خلقـت انسـان را عبـادت و انقیـاد در مقابـل خـودش اعالم 

می کنـد و می فرمایـد:
 ِلَیْعُبُدوِن.1

َ
ْنَس ِإاّل ّنَ َو اْلِ ْقُت اْلجِ

َ
َو ما َخل

و جّن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند.
گر هم  واضـح اسـت کـه بـدون تقـوا عبادتی صـورت نمی گیـرد و ا

صـورت بگیـرد مقبـول نخواهد بود.
از طرف دیگر انسـانی که طالب کمال اسـت تنها راه رسـیدن به 
کمـال و سـعادت را حفـظ خویـش از معصیـت مـوال و انجـام فرامیـن 
حضرتـش می بینـد فلـذا تقـوا بـرای زندگی انسـان مؤمن مسـئله ای 
حیاتی اسـت و با تمام شـئون زندگی اش گره خورده اسـت و هر روز 
و هـر سـاعت بـه فکـر بیشـتر نمـودن ایـن خصلـت در وجـود خویـش 
اسـت تا رضایت خالق را کسـب نموده و روز به روز بر تقرب خویش  

بـه خداونـد متعـال بیفزاید.

رفتارسازی

امام علی؟ع؟  می فرمود:
»محبـوب مـن رسـول خـدا؟ص؟ چیـزى )از بیـت المـال را( بـراى 
فـردا ذخیـره نمی کـرد و ابوبکـر ذخیـره می کـرد... امـا مـن چنـان 

کـه محبوبـم رسـول خـدا؟ص؟ می کـرد.«2 می کنـم 

1.  الذاریات، آیه 56
2.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 47
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لـذا حضـرت هـر روِز جمعـه بیـت المـال را جـاروب می کـرد و آب 
می پاشـید، سـپس دو رکعـت نمـاز بـه جـاى مـی آورد و می فرمـود: 
»شـما دو تـا )دو رکعـت( در روز قیامـت در حـق مـن شـهادت 

المـال هـم می فرمـود: بیـت  بـه  دهیـد.« 
کـه مـن از مـال  »اى بیـت المـال! در روز قیامـت شـهادت بـده 

مسـلمانان، هیـچ در تـو نـگاه نداشـتم.«1
و همچنیـن می فرمـود: »مـن بـه شـب نرسـیدم و حـال آن کـه در 
ج می شـد،  تـو درهمـی مانـده باشـد!«2 سـپس کـه از بیـت المال خار

می فرمـود:
ج نمـود بـه  کـه مـن را از آن خـار »سـپاس از آن خدایـی اسـت 
همـان وضعیتـی کـه داخـل شـدم.3 )مالـی نداشـتم کـه داخل بیت 

ج می شـوم مالـی نـدارم!(«4  کـه خـار المـال شـدم و االن هـم 
کمیتی خویش،  امام علی؟ع؟  این گونه در انجام وظایف حا
تقوا داشتند و بدین صورت به سنت نبوی؟ص؟ عمل می نمودند. 

این حساسیت حضرت به اندازه ای بود که در تاریخ آمده است:
شـبی بـرای امـام؟ع؟ مالـی را آوردنـد، حضـرت بـه مسـؤولین 

کنیـد!« بیـت المـال فرمـود: »ایـن مـال را تقسـیم 
گفتنـد: »أمیرالمؤمنیـن! االن در حـال گذرانـدن شـب هسـتیم، 

1.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی،  الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 46، 48 و 49
2.  احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبرى، ج 10، ص 132

ْخَرَجِنی ِمْنُه َکَما َدَخْلُته .
َ
ِذی أ

َ
ِ اّل

3.  اْلَحْمُد هلِلَّ
4.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 95
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آن را تـا فـردا بـه تأخیـر بیانـداز!«
کـه مـن تـا فـردا زنـده  حضـرت فرمـود: »آیـا ضمانـت می دهیـد 

باشـم؟!« 
گفتند: »این به دست ما نیست!« 

حضرت فرمود: »آن را تقسیم کنید و به تأخیر نیاندازید!«1

پرورش احساس

روزی علی؟ع؟ در مسیرش به سمت کوفه، به شهر انبار رسید. 
این شهر در گذشته جزو سرزمین ایران بوده است. وقتی که خبر 
کدخداها، دهدارها  ورود علی؟ع؟  به ایرانیان رسید، عده ای از 
خودشان،  گمان  به  آنان  آمدند.  خلیفه  استقبال  به  بزرگان  و 
علی؟ع؟ را جانشین سالطین ساسانی می دانستند. وقتی به آن 
کردند.  حضرت رسیدند، در جلوی مرکب امام شروع به دویدن 

علی؟ع؟ خطاب به آنان فرمود: »چرا این کار را می کنید؟«
آن ها گفتند: »ما به بزرگان و ُامرای خود این گونه احترام می گذاریم.«
آن گاه امام فرمود: »نه. این کار را نکنید! این کار شما را پست و 
ذلیل می کند، شما را خوار می کند. چرا خودتان را در مقابل من که 
خلیفه شما هستم، خوار و ذلیل می کنید؟ من هم مانند یکی از شما 
کرده،  کارتان ممکن است یک وقت خدای نا هستم. تازه با این 

غروری در من پیدا شود و واقعًا خودم را برتر از شما بدانم«.2
همچنین درباره آن بزرگوار نقل شده است:

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 95
2.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 104
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کـه: »چـون در خدمـت  در ترجمـه مسـتقصی مسـطور اسـت 
عایشـه، طلحـه و زبیـر بـر بصـره اسـتیالء یافتنـد، طلحـه بـه بیـت 
المـال درآمـده و چـون نقـود نامعـدود دیـد، قرائـت ایـن آیـه کریمـه 
ُكیْم هیِذِه«1 »و 

َ
 ل

َ
یل ُخُذوَنیا َفَعّجَ

ْ
َکِثییَرًة َتأ نمـود کـه: »َوَعَدُکیُم اهَّلُل َمغیاِنَ 

خـدا بـه شـما غنیمت هاى فراوان وعـده داده بود که به زودى آنها 
را خواهیـد گرفـت، و ایـن ]پیـروزى [ را بـراى شـما پیـش انداخت.«
بعـد از آنکـه أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ بـر ایشـان ظفر یافـت، به همان 
خ و  خانـه درآمـد و چـون نظـر فیـض اثـرش بـر دنانیـر و دراهـم سـر
سـفید افتـاد بـه زبـان گوهرافشـان فرمـود: اى زر احمـر، مـرا مغـرور 
کـه بـه عشـوه شـما  مسـاز و اى سـیم سـفید، بـه فریـب غیـر پـرداز 
مغـرور نشـوم و بـه جلـوه شـما مایـل نگـردم و ایـن حدیـث نبـوى 
کاّنـک غریـب او کعابـرى سـبیل؛ یعنـی  برخوانـد: »کـن فـی الّدنیـا 
در دنیـا همچـون کسـی بـاش کـه غریـب اسـت یـا ماننـد مسـافر.«2
بدیـن صـورت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در برابـر نفـس خود می ایسـتاد 
و اجـازه تخطـی از فرامیـن الهـی را بـه نفـس خویـش نمـی داد تا آن جا 
کـه بـرای مقابلـه بـا نفـس و جلوگیـری از افتـادن نفـس بـه ورطـه ی 
حـرام، حتـی از برخـی حالل هـا نیـز اجتنـاب  می نمـود تـا کنترل نفس 
خویـش را در دسـت داشـته باشـد و هنـگام درخواسـِت نفـس بـرای 
گنـاه خـودداری نمایـد. ایـن  گنـاه، نفـس خویـش را سـرکوب و از 
رفتـاِر حضـرت علـی؟ع؟ را در واقعـه ای کـه ذکـر می کنیـم بـه وضـوح 

1.  الفتح، آیه 20
2.   میرمحمد بن میر عبداهلل حسینی ترمذى ، مناقب مرتضوى) کشفی(، ص:350
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می تـوان مشـاهده نمـود.
روزی ظـرف فالـوده اى خدمـت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ آوردنـد و 
در برابـر آن حضـرت گذاشـتند. امـام؟ع؟  بـه صافـی و زیبایـِی آن 
نگریسـت و انگشـت خود را به آن زد و آن را چشـید، و فرمود: همانا 
ک و نیکوسـت و ایـن حـرام نیسـت، اّمـا من خـوش ندارم  حـالل، پـا
کنـون بـدان عـادت  کـه تا نْفـِس خـود را بـه چیـزى عـادت دهـم 
نـداده ام. ایـن ظـرف را از جلـوی مـن بردارید. پس آن را برداشـتند.

همچنین درباره امیرمؤمنان علی؟ع؟ نقل شده است:
در یکی از اعیاد، ضعیفان و مسکینان به در خانه أمیر المؤمنین 
مجتمع بودند. امیرالمؤمنین؟ع؟  بیرون آمده و ابوموسـی را فرمود 
گشـاید و سـیصد هـزار درهـم بـه فقـرا نفقـه نمایـد.  دِر بیـت المـال 
چـون ابوموسـی بـه فرمـوده قیـام نمـود، حضرتـش بـه عیـدگاه رفتـه 
نمـاز گـزارده مراجعـت نمـود. بـا او بـه خانـه رفتـم. چنـد نـان جویـن 
گر می فرمودى  بی روغن حاضر آورد. گفتم: یا امیر المؤمنین؟ع؟! ا
کـه از ایـن مـال، یـک درهـم روغـن می خریدنـد چه می شـد؟! فرمود: 
اى ابوهریـره، می خواهـی مـرا بـه مجمـع قیامـت شـرمنده گردانـی 
و داغ خیانـت بـر ناصیـه ی مـن کشـی. و اهلل! علـی را هیـچ نعمتـی 
بزرگ تـر نیسـت کـه در موقـف قیامـت از خجالـت و رسـوایِی خیانـت 

ایمـن گـردد.«1 

1.   میرمحمد بن میر عبداهلل حسینی ترمذى ، مناقب مرتضوى) کشفی(، متن ،ص:368
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مناجات

گردیـم ک ز عصیـان  پـا تـا  آمـده  رمضـان 
گردیـم قـرآن  بـه  مأنـوس  آمـده  رمضـان 

رمضـان آمـده تـا لحظـه ی افطـار و سـحر
گردیـم مهمـان  تـو  اطعـاِم  سـفره ی  سـر  بـر 

العفـو الهـی  ذکـر  بـا  آمـده  رمضـان 
گردیـم دامـان  بـه  دسـت  را  فاطمـه  خالـق 

رمضـان آمـده از نفـس و هـوی دور شـویم
لحظـه ای هـم که شـده دور ز شـیطان گردیم

شـود خـوب  دل  بیمـاری  آمـده  رمضـان 
گردیـم در شـفاخانه ی رحمـان همـه درمـان 

شهـــــــدسخـــــــن969



17
عدالت

انگیزه سازی

در زمـان حکومـت أمیـر المؤمنیـن امـام علـی؟ع؟ روزی مالـی از 
جبـل1 رسـید. بـه امـام خبـر دادنـد. حضـرت از جـای خود بلند شـد و 
دیگرانـی هـم کـه بـا ایشـان بودنـد همـراه حضـرت شـدند. امـام نـزد 
سـاربانان رسـید. مـردم گـرد آمـده و ازدحـام نموده بودنـد. حضرت 
چنـد ریسـمان گرفـت و آن هـا را بـه هـم گـره زد و بـه گـرد آن امـوال 

کشـید و فرمـود: 
»هیچ کس حق ندارد که از این ریسمان پاى به درون گذارد.«

مـردم پشـت ریسـمان نشسـتند. امـام بـه درون ریسـمان آمـد و 

1.  جبـل یـا جبـال، نامـی اسـت کـه بـه سـرزمین هاى میـان اصفهـان تـا زنجـان و قزویـن و همـدان و 
دینـور و رى و بـالد میـان آنهـا اطـالق می شـده. )مراصـد االطـالع ج 1/ ص 309 و 312(



کجاینـد؟!« فرمـود: »سـران هفت گانـه 
رؤسـای  زندگـی می کردنـد.  کوفـه  زمـان هفـت طائفـه در  آن 
طوائـف آمدنـد. پـس از آن حضـرت بـه کمـک آنـان ایـن جـوال1 را 
در آن جـوال می ریخـت تـا همـه امـوال را بـه هفـت قسـمت تقسـیم 
گـرده نانـی بـود، آن را نیـز بشکسـت و هفـت  نمـود. در آن میـان 
قسـمت کـرد و بـر هـر قسـمت از سـهم طوائـف تکـه اى از آن نهـاد. 

سـپس شـعری از جذیمـه ابـرش خوانـد:2
»ایـن چیـزى اسـت کـه من چیده ام و خوب هایـش هم در میان 
چ چینـان همیشـه دستشـان بـه  آن هاسـت، در حالـی کـه دیگـر قار

دهنشـان بود.«
و بعـد بـر آن جوال هـا قرعـه زد. هـر یـک از سـران، قـوم خـود را 
فراخوانـد تـا جوال هایی که سهمشـان شـده بود را بـا خود ببرند.3 و 

هیـچ از ایـن میـان بـرای خـودش اختصـاص نمـی داد. 
عدالـت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ هیچ گاه اجازه نمی داد که ایشـان به 
شـخصی بیـش از دیگـران از بیـت المـال مسـلمین بخشـش نمایـد؛ 

چنانچـه نقل شـده اسـت:
عاصـم بـن میثـم، هنگامـی که امام بیت المال را تقسـیم می کرد 

1.  جوال نوعی ظرف است )الصحاح، ج 4، ص: 1454(
چ می کنـد.  2.  ایـن بیـت مثـل اسـت. گوینـد کـه عمـرو خواهـر زاده جذیمـة االبـرش، از زمیـن قـار
کـه می یافتنـد خـود می خوردنـد ولـی عمـرو همـه آنهـا را در آسـتین  همـکاران او بهتریـن قارچـی 

می نهـاد تـا بـراى دایـی خـود آورد. و ایـن بیـت خوانـد:

 هذا جناى و خیاره فیه * اذ کّل جان یده الی فیه
3.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 51
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نـزد حضرت آمـد و گفت:
»من پیرمرد کهنسالی هستم و بدهکارم!« 

حضـرت فرمـود: » بـه خـدا قسـم ایـن )بیـت المـال( حاصـل 
دسـت رنج مـن و یـا زمینـی از طـرف والدینـم نیسـت! این هـا امانتی 
اسـت کـه مـن تحویـل گرفتـم!« و بعد )روی بـه اصحابش کرده و( 
فرمـود: »خداونـد مـورد رحمـت قـرار دهـد کسـی را که کمـک کند به 

پیرمـرد کهنسـالی کـه بدهـکار اسـت!«1

اقناع اندیشه

بارهـا  کریـم دربـاره اجـرای عدالـت  قـرآن  خداونـد متعـال در 
فرمـان داده اسـت، تـا آنجـا کـه امـر می نمایـد حتـی در برابـر افـرادی 
کـه بـا آنـان دشـمنی داریـد نیـز عدالـت مراعـات شـود و می فرمایـد:
ْقوى.2 ْقَرُب ِللّتَ

َ
وا ُهَو أ

ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َ
اّل

َ
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعل  أ ِرَمّنَ َو ال َيحجْ

کـه عدالـت  گروهـی شـما را بـر آن دارد  )و البّتـه نبایـد دشـمنِی 
کـه آن بـه تقـوا نزدیکتـر اسـت.( کنیـد  نکنیـد. عدالـت 

در ایـن زمینـه روایـات فراوانـی نیـز وارد شـده اسـت. یکـی از ایـن 
روایـات، حدیثـی از امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ اسـت کـه امـر بـه رعایـت 

عـدل کـرده و می فرمایـد:
قاَمِة  َنَصَبُه اِل لیِق و َ یذى َوَضَعیُه ِف الخَ

َّ
 مییزاُن اهَّلل ِ ُسیبحاَنُه ال

َ
ِاّنَ الَعیدل

اِلفُه ف میزاِنِه َو ال ُتعاِرضُه ف ُسیلطاِنِه.3 خ ُ
اَلّقِ َفا ت

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 110
2.  المائده، آیه 8

3.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 150
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به راستی که عدالت، ترازوى )معیار( خداى سبحان است که 
در میان خلق نهاده است و براى بر پاداشتن حق نصب فرموده، 
پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نکن و با حکومتش مقابله 

ننما.
ح شـده  در روایـات، مـواردی بـه عنـوان مصادیـق عدالـت مطـر
اسـت کـه بـا توجـه به آن هـا فهِم مصادیـق دیگر عدالت با سـهولت 

بیشـتری امکان پذیـر می گـردد.
َظاِلِم .  ِمْن  َرّدِ اْلَ

ُ
ْفَضل

َ
 أ

َ
1. قال عٌل؟ع؟: اَل َعْدل

بازگردانـدن  از  بهتـر  عدالتـی  هیـچ  فرمودنـد:  علـی؟ع؟  امـام 
نیسـت. شـده  پایمـال  حقـوق 

وم .1
ُ
ْظل َعْدِل  ُنْصَرُة اْلَ

ْ
ْحَسُن ال

َ
2. قال عٌل؟ع؟: أ

امام علی؟ع؟ فرمودند: بهترین عدالت یارى مظلوم است.
 الّنیاِس َمین َرِضَ ِللّنیاِس میا َيیرض 

ُ
عیَدل

َ
3. قیال الصیادق؟ع؟: ا

یم میا َيكیَرُه ِلَنفِسیِه.2 ُ
َ

َکیِرَه ل ِلَنفِسیِه َو 
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: عادل تریـن مـردم کسـی اسـت کـه 
کـه بـراى خـود می پسـندد و بـراى  بـراى مـردم همـان را بپسـندد 

آنـان نپسـندد آنچـه را بـراى خـود نمی  پسـندد.
َمُه.3

َ
نَصَف َمن َظل

َ
 الّناِس َمن أ

ُ
عَدل

َ
4. قال عٌل؟ع؟: أ

امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: عادل تریـن مـردم کسـی اسـت کـه بـا 

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 113
2.  محمد بن علی  بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 394

3.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 116
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کسـی کـه بـه او ظلـم کـرده بـا انصـاف رفتـار کنـد.
آری! عدالت آن قدر دارای ارزش است که در احادیث آمده:

�خَ َسیَنًة ِقَیاٍم    َسیاَعٍة َخْییٌر ِمیْن  ِعَباَدِة ِسیّتِ
ُ

 اهَّلِل؟ص؟ : َعیْدل
ُ

 َرُسیول
َ

َو َقیال
ْعَظیُم ِعْنیَد اهَّلِل ِمیْن 

َ
 َو أ

ُ
َشیّد

َ
اُرَهیا َو َجیْوُر َسیاَعٍة ِف ُحْكیٍم أ َهیا َو ِصَییاٍم َنَ

ُ
ْیل

َ
ل

�خَ َسیَنة.1 َمَعاِص ِسیّتِ
کـردن  رسـول خـدا؟ص؟  فرمـود: یـک سـاعت بـه عدالـت رفتـار 
بهتر از شـصت سـال عبادت اسـت؛ عبادتی که شـب هایش را بیدار 
و روزهایـش را روزه دار باشـد، و یـک سـاعت حکـم بـه ظلـم کـردن 

نـزد خـدا از گناهـان شـصت سـال سـخت تر و بزرگتـر اسـت.
امـا در صورتـی کـه عدالـت تـرک شـود و ظلمـی واقع گـردد نیز آثار 
منفـی بـه دنبـال خواهـد داشـت. البتـه ایـن نکتـه نیـز واضـح اسـت 
گـر  کـه انسـان از ظلم هـای کوچـک بـه ظلم هـای بـزرگ می رسـد و ا
فرد به دنبال اصالِح خود نباشـد و از گناهان کوچک توبه ننماید، 

همـان گناهـان کوچـک او را بـه ورطـه گناهـان بزرگ می کشـانند.
ح  آثـار منفـِی ظلـم و تـرک عدالـت را مطـر از  در اینجـا برخـی 

: ییـم می نما

1. گرفتاری در عذاب دائم
ُکنیُمْ  یا   ِبَ

َ
ْوَن ِإاّل یَز

ُْ  تج
ْ

یِد َهیل
ْ
ل

 َعیَذاَب الخُْ
ْ
 ُذوُقیوا

ْ
ُمیوا

َ
ِذيیَن َظل

َّ
 ِلل

َ
َّ ِقییل ُ

ث
َتْكِسیُبون.2

گفتـه شـود: عـذاب جاویـد  کـه سـتم ورزیدنـد  پـس بـه کسـانی 
1.  محمد بن محمد شعیری، جامع األخبار، ص: 154

2.  یونس، آیه 52
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را بچشـید. آیـا جـز بـه ]کیفـر[ آنچـه بـه دسـت می آوردیـد، جـزا داده 
می شـوید؟

2. مشمول شفاعت نمی شوند
ْمُرَنا َو َفاَر 

َ
ْعُیِنَنیا َو َوْحِیَنا َفِإَذا َجاَء أ

َ
یَک ِبأ

ْ
ُفل

ْ
ِن اْصَنیِع ال

َ
ْییِه أ

َ
ْوَحْیَنیا ِإل

َ
َفأ

ْیِه 
َ
 َمن َسیَبَق َعل

َ
َک ِإاّل

َ
ْهل

َ
ْوَجی�خْ ِ اْثَن�خْ ِ َو أ ْک ِفهَییا ِمین ُکٍلّ  َز

ُ
یوُر َفاْسیل ّنُ الّتَ

ْغَرُقون.1 م ّمُ  ِإّنَُ
ْ
ُموا

َ
ِذيَن َظل

َّ
اِطْبیِن ِف ال

یْم َو اَل تخَُ  ِمْنُ
ُ

َقیْول
ْ
ال

پـس بـه او وحـی کردیـم کـه: زیـر نظـر ما و ]بـه [ وحی ما کشـتی را 
بسـاز، و چـون فرمـان مـا دررسـید و تنـور بـه فـوران آمـد، پـس در آن 
ع ]حیوانـی [ دو تـا ]یکـی نـر و دیگرى ماده [ بـا خانواده ات-  از هـر نـو
بجز کسـی از آنان که حکم ]عذاب [ بر او پیشـی گرفته اسـت- وارد 
کـن، دربـاره کسـانی کـه ظلـم کرده انـد بـا مـن سـخن مگـوى، زیـرا 

آنهـا غـرق خواهند شـد.

3. معذرت خواهی آنها در قیامت پذیرفته نمی شود
ْم َو اَل ُهْم ُيْسَتْعَتُبون.2  َمْعِذَرُتُ

ْ
ُموا

َ
ِذيَن َظل

َّ
 َينَفُع ال

َ
َفَیْوَمئٍذ اّل

و در چنیـن روزى، ]دیگـر[ پـوزِش آنـان کـه سـتم کرده انـد سـود 
نمی بخشـد، و بازگشـت بـه سـوى حـق از آنـان خواسـته نمی شـود.

4. گرفتاری در عذابی بزرگ و سهمگین
ا َتْسیَتِطیُعوَن َصْرًفیا َو اَل َنْصًرا َو َمن َيْظِلم  َ َ

یوَن ف
ُ
یا َتُقول ُبوُکیم ِبَ

َ
َفَقیْد َکّذ

1.  المؤمنون، آیه 27
2.  الروم، آیه 57
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1.
ً
نُكْم ُنِذْقیُه َعَذاًبا َکِبیرا ّمِ

قطعـًا ]خدایانتـان [ در آنچـه می گفتیـد، شـما را تکذیـب کردنـد 
در نتیجـه نـه می توانیـد ]عـذاب را از خـود[ دفـع کنیـد و نـه ]خـود را[ 
یـارى نماییـد و هـر کـس از شـما شـرک ورزد عذابـی سـهمگین بـه او 

می چشـانیم.

5. جان دادن سخت
ْيِدِیْم 

َ
 أ

ْ
ِئَكُة َباِسیُطوا

َ
ا ْوِت َو اْلَ یوَن ِف َغَمیَراِت اْلَ اِلُ

َ
ى ِإِذ الّظ یْو َتیَر

َ
َو ل

یوَن َعیَل اهَّلِل 
ُ
یا ُکنیُمْ َتُقول یوِن ِبَ ُ

ْ
ْوَن َعیَذاَب ال یَز ْ ج

ُ
َییْوَم ت

ْ
نُفَسیُكُم ال

َ
 أ

ْ
ْخِرُجیوا

َ
أ

ون.2 َغییَر اَلیّقِ َو ُکنیُمْ َعیْن َءاَياِتِه َتْسیَتْكبِرُ
کـه  می دیـدى  مـرگ  گرداب هـاى  در  را  سـتمکاران  کاش  و 
فرشـتگان ]بـه سـوى آنـان [ دست هایشـان را گشـوده اند ]و نهیـب 
می زننـد:[ »جان هایتـان را بیـرون دهیـد« امـروز بـه ]سـزاى [ آنچـه 
بـه ناحـق بـر خـدا دروغ می بسـتید و در برابر آیـات او تکبر می کردید، 

کیفـر می یابیـد. بـه عـذاب خوارکننـده 

6. هدایت نمی شوند
3. �خَ امِلِ

َ
َقْوَم الّظ

ْ
ِدى ال َو اهَّلُل اَل َیْ

و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی کند.

1.  الفرقان، آیه 19
2.  األنعام، آیه 93

3.  آل عمران، آیه 86
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7. محرومیت از همنشینی خوبان در دنیا
َقیْوِم 

ْ
ال َمیَع  ى  ْکیَر الّذِ َبْعیَد  َتْقُعیْد   

َ
َفیا یْیَطاُن 

َ
الّش َک  ُينِسیَیّنَ یا  ِإّمَ َو 

1 . ی�خ مِلِ ا
َ

لّظ ا
گـر شـیطان تـو را ]در ایـن بـاره [ بـه فراموشـی انداخـت، پـس از  و ا

توّجـه، ]دیگـر[ بـا قوم سـتمکار منشـین.

8. کاهش عمر
  َو ُيْدِن اْلَجال  .2

َ
َجال َبْغُی  َيْصَرُع  الّرِ

ْ
قال عٌل؟ع؟: ال

امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: ظلـم و تجـاوز، انسـان را زمیـن می زنـد 
و مرگ هـا را نزدیـک می سـازد.

گرچـه  در بیـان آثـار ظلـم بـه همیـن مقـدار بسـنده می نماییـم، ا
آیـات و روایـات فراوانـی در مذمـت و عواقـب ظلـم وارد شـده اسـت. 
کـه چـه ظلم هایـی در پیشـگاه خداونـد  نکتـه بعـد ایـن اسـت 
قابـل بخشـش اسـت و چـه ظلم هایـی قابـل بخشـش نیسـت. در 

ایـن زمینـه امیرمؤمنـان حضـرت علـی؟ع؟ می فرمایـد:
یٌم َمْغُفیوٌر 

ْ
یٌم اَل ُيْتیَرُک و ُظل

ْ
یٌم اَل ُيْغَفیُر َو ُظل

ْ
َثیٌة َفُظل

َ
یَم  َثا

ْ
ل

ُ
اَل َو ِإّنَ الّظ

َ
أ

 اهَّلُل َتَعیاَل  »ِإّنَ 
َ

یْرُک ِبیاهَّلِل َقیال یِذی اَل ُيْغَفیُر َفالّشِ
َّ
یُم ال

ْ
ل

ُ
یا الّظ ّمَ

َ
یُب َفأ

َ
اَل ُيْطل

َعْبِد َنْفَسیُه 
ْ
یُم ال

ْ
یِذی ُيْغَفیُر َفُظل

َّ
یُم ال

ْ
ل

ُ
یا الّظ ّمَ

َ
ْن ُيْشیَرَک ِبیِه«3  َو أ

َ
اهَّلَل ال َيْغِفیُر أ

ِعَبیاِد َبْعِضِهیْم 
ْ
یُم ال

ْ
یِذی اَل ُيْتیَرُک َفُظل

َّ
یُم ال

ْ
ل

ُ
یا الّظ ّمَ

َ
َنیاِت َو أ َ ِعْنیَد َبْعیِض الْ

َبْعضا.4
1.  األنعام، آیه 68

2.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 80
3.  النساء، آیه 48

4.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 255
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که نابخشودنی  که ظلم بر سه ِقسم است: ظلمی  گاه باشید  آ
است، و ظلمی که بدون مجازات نمی ماند، و ظلمی که بخشودنی 
نابخشودنیست، شرک به  که  اّما ظلمی  و جبران شدنی است. 
خداى سبحان است که فرمود: »خداوند هیچ گاه از شرک به خود، 
که بخشودنی می باشد، ستمی است  در نمی گذرد«؛ و اّما ظلمی 
که بدون  گناهان بر خویشتن روا داشته است و ظلمی  که بنده با 

مجازات نیست، ستمگرى بعضی از بندگان بر بعض دیگر است .
آری! عدالـت ورزیـدن باعـث رشـد انسـان و صعـود او بـه مراتـب 
کمـال می گـردد و در دنیـا و آخـرت در محضـر خداونـد متعال و اولیاء 

او، انسـاِن مؤمـن را روسـفید می نمایـد.

رفتارسازی

کـه بـه  روزى حضـرت علـی؟ع؟ بیـت المـال را تقسـیم می کـرد 
گاه طفلـی از نوه هـاى امـام آمـد و از بیـت المـال چیـزى برداشـت  نـا
و رفـت. امـام سراسـیمه بـه دنبـال آن کـودک دویـد و آنچـه را کـه در 
دسـتش بـود گرفـت و بـه بیـت المـال مسـلمین برگردانیـد. مردم به 
حضـرت عـرض کردنـد: »یـا علـی! ایـن طفـل هـم، خـود سـهمی از 

دارد.«  بیت المـال 
امـام فرمـود: »هرگـز! بلکـه تنهـا پـدرش سـهمی دارد. آن هـم بـه 
قـدر سـهم هـر مسـلمان عـادى. پـس هـرگاه آن سـهم را گرفـت، بـه 

هـر قـدر کـه خـود الزم بدانـد بـه آن طفـل خواهـد داد.«1 

1.  باقر شریف الَقْرشی ، حیاة االمام حسین ، ج 1، ص 388
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آری! عدالت موالی متقیان اجازه نمی داد که حتی در حالی که 
مـردم و اطرافیـان حضـرت، حـق می دهنـد کـه مالی بـه طفلی داده 
شـود، آن مـال بـه نـوه امـام داده شـود و این گونـه بیـن خویشـاوند 
و غیـر خویشـاوند و بـزرگ و کوچـک بـدون ذره ای تردیـد، عدالـت 
را جـاری می نمـود. همچنیـن آن حضـرت در تقسـیم بیت المـال، 
نهایـت دقـت را می نمـود و جنـس خـوب و بـد را بـه صورت مسـاوی 

تقسـیم می کـرد، چنانچـه نقـل شـده اسـت:
حضـرت جزیـه را از اهـل ذمـه، از جنـس همان چیـزی می گرفت 
کـه آن فـرد درسـت می کـرد. از صاحـب سـوزن سـوزن می گرفـت و 
از صاحـب مـال، مـال؛ پـس زمانـی کـه آنچـه در بیت المـال بـود را 
تقسـیم می کـرد، این هـا را نیـز تقسـیم می نمـود. برخـی می گفتنـد:
»مـا نیـازی بـه این هـا )مثاًل یـک دانه سـوزن( نداریم.« حضرت 

می فرمـود:
»خوب هایـش را گرفته ایـد و بدهایـش را برای من رها می کنید! 

نـه بـه خـدا چاره ای ندارید جـز این که آن ها را بگیرید.«1
تقسیم  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  شد،  ح  مطر که  همان طور 
به  و  داشتند  را  دقت  نهایت  حق الناس،  رعایت  و  بیت المال 
هیچ کس اجازه تعدی و بی عدالتی را نمی دادند و در این نکته 
فرقی بین اقوام و غیر آن ها و بزرگ و کوچک نمی گذاشتند. در این 

زمینه در روایت آمده است:

ح األخبـار فی فضائل األئمـة األطهار علیهم السـالم، ج 2، ص:  1.  نعمـان بـن محمـد بـن حیـون، شـر
362
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کـم اصفهـان بـا مالیـات  آن شـهر بـه کوفـه   عمـرو بـن سـلمه، حا
کلثـوم  آمـد. از جملـه امـوال، چنـد خیـک عسـل و روغـن بـود. ام 
دختـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـزد او فرسـتاد و تقاضـای اندکـی عسـل 
و روغـن نمـود. او هـم یـک خیـک روغـن و یـک خیـک عسـل بـراى 
او فرسـتاد. روز بعـد امـام؟ع؟ بـراى تقسـیم امـوال بـه محـل آن هـا 
رفـت. چـون خیک هـا را شـمرد، دو خیـک از آن ها کم بـود. او از ابن 

سـلمه پرسـید:
»چـرا این هـا کـم شـده؟« ابـن سـلمه جریـان را از حضـرت پنهان 

نمـود و گفـت: 
کـه  »آن دو خیـک را خواهـم آورد!« امـام؟ع؟ او را سـوگند داد 
علـت کـم شـدن را بگویـد. او هـم حقیقـت را گفـت. امام؟ع؟ کسـی 
را نـزد ام کلثـوم فرسـتاد و آن دو خیـک را پـس گرفـت. دیـد اندکـی از 
آن دو خیـک کـم شـده. نـزد تجـار فرسـتاد کـه ارزیابی کننـد. معلوم 
شـد بـه مقـدار سـه درهـم از آن هـا کـم شـده اسـت. حضرت فـردی را 
نـزد ام کلثـوم فرسـتاد و سـه درهـم را از او مطالبـه کـرد و بعـد تمـام 

امـوال را تقسـیم نمـود.1

پرورش احساس

گفـت: »یـا امیرالمؤمنیـن!  روزی قنبـر بـه حضـرت علـی؟ع؟ 
کـرده ام!« گنجینـه اى مخفـی  کـه بـراى شـما  برخیـز 

1.  ابـو الحسـن علـی بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الکریـم شـیبانی جزرى مشـهور به عـز الدین ابن 
اثیـر، الکامـل فی التاریـخ، ج 3،ص:400
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امام؟ع؟ فرمود: »چه گنجینه اى؟«
قنبر گفت: »با من بیا!« 

امـام برخاسـت و بـا او بـه خانـه رفـت. در آنجـا دو خرجیـن ُپـر از 
ظـروف طـال و نقـره بـود. 

قنبر گفت: »یا امیرالمؤمنین! تو عادت داری که هر چه هست 
به میان مردم تقسـیم کنی و من این ها را براى تو اندوخته ام.« 

گر آتشـی فـراوان به خانـه ی من می افکندى  امـام؟ع؟ فرمـود: »ا
خوش تـر از ایـن می داشـتم.« بعـد شمشـیر کشـید و بـر آن ظـروف زد. 
کنـده شـد در حالـی کـه از هـر یـک نیمـی یا ثلثی  ظـروف بـه اطـراف پرا
شکسـته شـده بود.1 بعد فرمان داد که آن ها را تقسـیم کنند. ظروف 
کـه تقسـیم شـد حضـرت همـان شـعر جذیمـه ابـرش را خوانـد و بعـد 

فرمـود:
»اى سـیم سـپید، فـرِد دیگـرى جـز مـرا بفریـب و اى طـالى زرد، 

فـرد دیگـرى جـز مـرا بفریـب!2«3 
و نیز درباره آن حضرت آمده است:

ابو عمرو شعبی خاطره ای را اینگونه تعریف می کند: 
پسـرکی بـودم. روزی همـراه بـا دیگـر پسـرکان بـه رحبـه )حیـاط 
مسـجد جامـع کوفـه( آمـدم. علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ را دیـدم کـه 

1.  ظـروف طـال و نقـره، قابـل اسـتفاده نیسـت، زیـرا خـوردن غـذا و یـا نوشـیدنی در آنهـا حـرام اسـت. 
تنهـا اسـتفاده از آنهـا تهیـه زیـورآالت و یـا ضـرب سـکه مـی باشـد. لـذا هنگامـی کـه امـام بـا شمشـیر 

قسـمتی از آنهـا را شکسـت، ضـرری بـه بیـت المـال نبـود.
2.  یا بیضاء ُغّری غیری، و یا صفراء ُغّری غیری!

3.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 55
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میـان دو کپـه زر و سـیم ایسـتاده بـود و تازیانـه اى سـبک در دسـت 
داشـت و مـردم را از آن دور می کـرد. آن گاه بـه سـمت آن امـوال رفت 
کـرد تـا هیـچ از آن باقـی نمانـد. )بعـد  و آن را میـان مـردم تقسـیم 
دیـدم( علـی خـود بـا دسـت خالـی بـه خانـه بازگشـت. مـن بـه نـزد 
پـدرم رفتـم و گفتـم: »نمی دانـم امـروز بهتریـن مـردم را دیـده ام یـا 

احمق تریـن آن هـا را!« 
»أمیـر  گفتـم:  دیـده اى؟«  را  کسـی  چـه  »پسـرم  گفـت:  پـدرم 
نقـل  برایـش  بـودم  آنچـه دیـده  بعـد  و  را.«  المؤمنیـن علـی؟ع؟ 

کـردم. 
پدرم گریست و گفت: »اى پسر! بهترین مردم را دیده اى!«1

همچنین از تقوا و عدالت علی؟ع؟ نقل شده است:
زنـی بـه نـام ام عثمـان کـه اّم ولـد2 امـام علـی؟ع؟ بـود، تعریـف 

می کنـد:
به حضور علی؟ع؟ آمدم. نزدش مقدار زیادی گل میخک روی 

هم در حیاط )مسجد کوفه( انباشته شده بود. به ایشان گفتم:
»از این گل میخک به عنوان گردنبند به دخترم ببخش!«

حضـرت فرمـود: »ایـن را بگیـر!« و درهمـی را سـویم انداخـت! 
سـپس فرمـود: »ایـن گل هـا از بـرای مسـلمین اسـت، پـس صبر کن 
تـا سـهم مـا از آن بـه مـا برسـد، آ   ن  وقـت آن را بـه عنـوان گردنبنـد 

بـرای دختـرت می بخشـیم!«3

1.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 54
2.  کنیزی که از امام بچه داشت

3.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ج 2، ص: 109
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گرچـه أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ بسـیار اهـل انفاق و خیـرات از اموال  ا
خویـش بودنـد، ولـی عدالـت ایشـان همیشـه مانـع از بخشـش از 
گـر آن شـخص محتـاج  ا بیت المـال بـه اطرافیـان می شـد حتـی 

باشـد. در ایـن زمینـه در تاریـخ آمـده اسـت:
روزی عبد اهلل بن جعفر خدمت امام علی؟ع؟ آمد و گفت:

گـر دسـتور دهـی تـا کمکـی بـه من شـود و یا  »ای امیرالمؤمنیـن! ا
هزینـه ای بـه مـن پرداخـت شـود )خیلـی خـوب اسـت( زیـرا بـه خدا 
قسـم کـه مـن هزینـه ای )بـرای گـذران زندگـی( نـدارم، جـز ایـن که 
قسـمتی از شـتر یا گوسـفندانم را بفروشـم )شـتر و گوسـفندانی که با 

آن هـا امـرار زندگـی مـی کنم(.«
امـام فرمـود: »نـه! بـه خـدا بـرای تو چیـزی یافت نمی کنـم، مگر 

ایـن کـه عمویـت را دسـتور دهـی تـا دزدی کنـد و به تـو بدهد!«1
ماجـرای عجیـب و قابـل تأمـل دیگـری نیـز در ایـن زمینـه نقـل 

شـده اسـت:
گویـد: »مـن مسـؤول بیت المـال علـی بـن  علـی بـن ابـی رافـع 
کاتـب ایشـان بـودم و در بیت المـال حضـرت  ابـی طالـب؟ع؟ و 
یـک گردنبنـد لؤلـؤ بـود کـه حضـرت در روز بصره ]درگیـرى و تصرف 

بصـره [ بـدان دسـت یافتـه بـود. 
را  کسـی  گویـد: دختـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ابـی رافـع  علـی بـن 
کـه در  کـه بـه مـن خبـر رسـیده اسـت  نـزد مـن فرسـتاد و پیـام داد 
در  آن  و  اسـت  لؤلـؤی  گردنبنـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بیت المـال 

1.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 66
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دسـت توسـت و مـن دوسـت دارم کـه آن را بـه عنـوان عاریـه بـه من 
دهـی تـا در روز عیـد قربـان خـودم را بـا آن بیارایـم.

اى  کـه:  دادم  پیـام  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دختـر  بـه  هـم  مـن 
دختـر امیرالمؤمنیـن، ایـن بـه عنـوان عاریـه اى مضمونـه کـه بایـد 
بازگردانـده شـود خواهـد بـود. ایشـان هـم پذیرفـت و گفـت: باشـد 
بـه عنـوان عاریـه مضمونـه کـه پـس از سـه روز بازگردانده می شـود. 
پـس از آن، گردنبنـد را بـه او دادم. ولـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چـون 
گردنبنـد را در گـردن دخترشـان دیـد و آن را شـناخت بـه او فرمـود: از 

کجـا ایـن گردنبنـد پیـش تـو آمـده اسـت؟
گرفتـه ام تـا در عیـد  گفـت: مـن ایـن را از علـی بـن ابـی رافـع  او 
کنـم و پـس از آن بازگردانـم. علـی بـن ابـی  خـودم را بـا آن زینـت 
رافـع گویـد: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه من پیـام داد و من نزدش رفتم. 
ایشـان بـه مـن فرمـود: آیـا تـو بـه مسـلمانان خیانـت می کنـی، اى 

ابـن ابـی رافـع؟
بـه حضـرت گفتـم: بـه خدا پنـاه می بـرم از این که به مسـلمانان 
خیانت کنم! حضرت فرمود: چگونه گردنبندى که در بیت المال 
مسـلمانان بـوده را )بـدون رضایـت مـن و رضایـت مسـلمانان( بـه 

دختـر امیرالمؤمنیـن عاریه داده اى؟
گفتـم: اى امیرالمؤمنیـن، او دختـر شـما بـود و از مـن خواسـت 
کـه بـه او عاریـه دهـم تـا خویـش را بـا آن زینـت کنـد؛ مـن هـم آن را 
بـه عنـوان عاریـه مضمونـه ی مـردوده عاریـه دادم و ضمانـت آن را 
در مـال خـودم بـه عهـده گرفتـم و بـر مـن اسـت کـه آن را سـالم بـه 
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بازگردانـم. جایگاهـش 
حضـرت فرمـود: همیـن امـروز آن را بازگـردان و مبـادا کـه مجددًا 
چنیـن کارى کنـی کـه در ایـن صـورت کیفـرم بـه تو می رسـد. آن گاه 
گر این گردنبند را به شکل عاریه  امام؟ع؟ فرمود: واى بر دخترم! ا
مضمونـه ی مـردوده نگرفتـه بـود، هـر آینـه اولیـن زن هاشـمی بـود 
کـه دسـتش بـراى سـرقت قطـع می شـد. علـی بـن ابـی رافـع گویـد: 
فرمـوده ی حضـرت بـه دخترشـان رسـید. او بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
گفـت: اى امیرالمؤمنیـن! مـن دختـر تـو و پـاره تـن تـوأم! چـه کسـی 
کنـد؟  گـردن  کـه آن را بـر  گردنبنـد سـزاوارتر اسـت  از مـن بـه ایـن 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه دخترشـان فرمـود: اى دختـر علـی بـن ابـی 
طالـب، خویـش را از حـّق جـدا نکـن. آیـا همـه زنـان مهاجـر در ایـن 
عیـد ایـن گونـه خـود را زینـت می کننـد؟ علـی بـن ابـی رافـع گویـد: 
مـن گردنبنـد را از دختـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پـس گرفتـم و آن را بـه 

جایگاهـش برگردانـدم«.1
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ماننـد پـدری مهربـان عدالـت را بیـن تمـام 
بـود،  النـاس بسـیار مراقـب  مؤمنیـن جـاری می نمـود و در حـق 

چنانکـه نقـل شـده اسـت:
از همـدان و حلـوان )شـهری اسـت نزدیـک بغـداد( بـراى امـام 
کننـدگان  عسـل و انجیـر آوردنـد، حضـرت بـه نقیبـان )تقسـیم 
بیت المـال( و رؤسـاء اصحابـش دسـتور داد تـا یتیمـان را حاضـر 
کننـد. سـپس سـر مشـک هاى عسـل را در اختیـار آن هـا گذاشـت تـا 

1.  محمد بن الحسن  الطوسی، تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج 10، ص: 151
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بلیسـند و خـود عسـل ها را ظـرف ظـرف، بین مردم تقسـیم می کرد. 
بـه حضـرت عـرض شـد: »اى امیرمؤمنـان! چرا باید یتیمان سـِر 

مشـک ها را بلیسـند؟«
فرمـود: »زیـرا امـام، پـدر یتیمـان اسـت و مـن بـه ماننـد پدرهـا، 

گذاشـتم!«1  لیسـیدن آن هـا را بـه ایشـان وا
ابـو طفیـل تعریـف می کـرد: دیـدم علـی را کـه بـه یتیمـان عسـل 

گفـت: می خورانیـد. یکـی از اصحـاب 
»دوست داشتم من هم یتیم بودم!«2

مناجات

علـی حـق  بـه  دعـا  و  علـی  حـق  بـه  نـدا 
علـی حـق  بـه  شـفا  و  علـی  حـق  بـه  دوا 

خـودم بـرای  شـدم  آقـا  و  سـرفرازم  چـه 
علـی حـق  بـه  پـا  افتـاده  و  می شـود  بلنـد 

شـدم عزیـز  شـدم  زهـرا  کوچـه ی  گـدای 
علـی حـق  بـه  گـدا  اینجـا  می شـود  بـزرگ 

واشـد دری  هـم  بـاز  گـر  ا نیسـت  عجیـب 
علـی حـق  بـه  بارهـا  مـرا  داده  نجـات 

دادی خجالتـم  همیشـه  اینکـه  نـه  مگـر 
بـه حـق علـی بیـا  گفتـی  تـو  اینکـه  نـه  مگـر 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 406
2.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، ج 2، ص: 75
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چـه خـوب دسـت مـن و دامنت گـره خورده
بـه حـق علـی وا  گـرهِ  بسـته  ایـن  شده سـت 

تـو بـا  آشـتی  بـود  ایـن  حاجتـم  تمـام 
علـی حـق  بـه  روا  کهنـه  حاجـت  شده سـت 

کـه پـرده بیفتـد چـه آبـرو ریـزی سـت گـر  ا
علـی حـق  بـه  خـدا  را  آبرویـم  مریـز 

بـه مـن ز ِ َاخـم تـو آن قـدر عرصـه تنـگ آمـد
علـی حـق  بـه  مـرا  قبـر  تنگـِی  بگیـر 

بـه حـق فاطمه کـه پیش زینبـش می گفت
علـی حـق  بـه  را  شـانه  ایـن  می کنـم  بلنـد 
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18
ساده زیستی

انگیزه سازی

امام صادق؟ع؟ می فرماید:
»هـرگاه علـی؟ع؟ میـان دو کار کـه در هـر دو رضـاى خـدا بود قرار 
می گرفـت، همـواره آن کاری را بـر می گزیـد کـه سـخت تر از دیگـرى 
بـود. علـی؟ع؟ همیشـه از دسـترنج خـود می خـورد و آن را بـراى او 
گـر خـوردن سـویق )آرد جـو یـا آرد گنـدِم بـو  از مدینـه می آوردنـد و ا
داده ی نامرغـوب( را انتخـاب می کـرد، آن را در کیسـه ای می نمـود 
و بـر سـر آن مهـر مـی زد تـا مبـادا کسـی چیـزى بـر آن بیفزایـد. در دنیـا 

چـه کسـی زاهدتـر از علـی توانـد بـود؟!«1 
همچنین عقبة بن علقمه تعریف می کند:

1.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 81



بـر علـی؟ع؟ داخـل شـدم. در مقابلـش ظرفـی شـیر تـرش بـود. 
چنان که بوی ترشـی اش مرا آزار داد و تکه اى نان خشـک. گفتم: 
گفـت: »اى  امیرالمؤمنیـن! غـذاى شـما چنیـن اسـت؟«  »یـا 
ایـن  از  نانـی خشـک تر  رسـول خـدا؟ص؟  کـه  دیـدم  ابوالجنـوب! 
می خـورد و جامـه اى خشـن تر از ایـن جامـه می پوشـید )و بـه جامـه 
گر من همانند او نخورم و نپوشـم  می ترسـم که  خود اشـاره کرد( و ا

بـه او ملحـق نشـوم.«1

اقناع اندیشه

در تاریـخ نمونه هـای زیـادی از ساده زیسـتِی امیرمؤمنـان؟ع؟ 
ثبـت شـده اسـت. می تـوان گفـت کـه ساده زیسـتی امـام علـی؟ع؟ 
بـر پایـه زهـد و قناعـت اسـتوار بـوده و بـا اینکـه آن حضـرت از نظـر 
اقتصـادی درآمـد بسـیار زیـادی داشـته اند امـا نسـبت بـه مـال دنیـا 
بی رغبـت بـوده و بـه اسـتفاده حداقلـی از دنیـا بسـنده می نمودنـد، 

چنانچـه نقـل شـده اسـت:
ُكوَفیِة َمیْن َيْشیَتِری ِمیّنِ َسیْیِف َهیَذا َو 

ْ
 ِمْنَبیِر ال

َ
 َعیل

ً
قیال عیل؟ع؟ َيْومیا

َبِع�خَ  ْر
َ
 أ

َ
 ِحیَنِئٍذ َعیل

ُ
یُة َصَدَقِتِه َتْشیَتِمل

َّ
یٍة َمیا ِبْعُتیُه َو َغل

َ
ْیل

َ
ّنَ ِل ُقیوَت ل

َ
یْو أ

َ
ل

ِ َسیَنة.2
ّ

یَف ِدیَنیاٍر ِف ُکل
ْ
ل

َ
أ

کسـی  کوفـه رفتـه و فرمـود: چـه  امـام علـی؟ع؟ روزی بـر منبـر 
گـر غـذای یـک شـب را داشـتم، آن را  شمشـیر مـرا از مـن می خـرد؟ ا

1.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 84
2.  محمد بن حسـین  شـریف الرضی، خصائص األئمة؟مهع؟)خصائص أمیر المؤمنین؟ع؟(، ص: 
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نمی فروختـم. ایـن سـخنان حضـرت در حالـی بـود کـه غالتـی کـه 
آن حضـرت بـه عنـوان صدقـه مـی داد، حـدود چهـل هـزار دینـار در 

هـر سـال بـود.
کـه ایـن دو صفـت از  امـا دربـاره زهـد و قناعـت بایـد بگوییـم 
صفـات پسـندیده ایمانـی اسـت، کـه باعـث سـرعت یافتن سـیر إلی 
اهلل می گـردد؛ ولـی بایـد گفـت کـه زهـد یـک مقولـه درونـی و قلبـی 
اسـت، چنانکـه امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ در تعریـف زهد می فرماید:
َسیْوا 

ْ
 اهَّلُل ُسیْبَحاَنُه »ِلَكْییا َتأ

َ
ُقیْرآِن  َقیال

ْ
ِ  ِمیَن  ال یُه  َبیْ�خَ  َکِلَمَتیْ�خ

ُّ
ْهیُد ُکل الّزُ

یاِض َو َلْ   اْلَ
َ

َس َعیل
ْ
ُکیْم «1 َو َمیْن َلْ َيیأ َعیل  میا فاَتُكیْم َو ال َتْفَرُحیوا ِبیا آتا

ْهیَد ِبَطَرَفْییه .2 َخیَذ الّزُ
َ
ِت َفَقیْد أ َيْفیَرْح ِبیاْل

تمـام زهـد، در دو جملـه از قـرآن ]گـرد آمـده[ اسـت. خداونـد 
سـبحان فرموده: »تا بر آنچه از دسـت شـما رفته، افسوس مخورید 
و بـراى آنچـه بـه شـما داده اسـت، شـادمان نشـوید.« کسـی کـه بـر 
گذشـته افسـوس نخـورد و بـراى آنچـه بـه دسـتش می رسـد شـاد 

نشـود، هـر دو جانـب زهـد )زهـد کامـل( را گرفتـه اسـت.
امـا قناعـت، بیشـتر جنبـه ی رفتـاری و عملـی دارد. چنانچـه از 

رسـول گرامـی اسـالم؟ص؟ در تفسـیر قناعـت سـؤال شـد:
ْنَییا َيْقَنیُع 

ُ
یا ُيِصییُب ِمیَن الّد ؟ص؟ َيْقَنیُع ِبَ

َ
َقَناَعیِة؟ َقیال

ْ
َمیا َتْفِسییُر ال

َیِسییر.3
ْ
َقِلییِل َو َيْشیُكُر ال

ْ
ِبال

1.  الحدید، آیه 23
2.  محمد بن حسین  شریف الرضی،  نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 553

3.  محمدبن علی بن بابویه، معانی األخبار ؛ النص ؛ ص261
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حضـرت فرمـود: راضـی و خرسـند باشـد بـه آن چـه از دنیـا به وى 
کـه بـه او  کـم، و دربـاره انـدک نعمتـی  می رسـد. راضـی باشـد بـه 

گویـد. می رسـد )خـداى را( سـپاس 
خداوند در قرآن می فرماید:

َبًة  ُه َحَیوًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ
َ
نىَث  َو ُهَو ُمْؤِمیٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َکٍر أ ین َذ یا ّمِ  َصاِلً

َ
»َمیْن َعِمیل

ون.«1
ُ
 َيْعَمل

ْ
ْحَسیِن َما َکاُنوا

َ
ْجَرُهم ِبأ

َ
ْم أ ُ َيّنَ َنْجِز

َ
َو ل

هر کس- از مرد یا زن- کار شایسـته کند و مؤمن باشـد، قطعًا او 
کیـزه اى، حیاِت ]حقیقی [ بخشـیم، و مسـلمًا به آنان  را بـا زندگـی پا

بهتـر از آنچـه انجام می دادند پـاداش خواهیم داد.
در ذیل این آیه شـریفه از امیرمؤمنان علی؟ع؟ وارد شـده اسـت 

کـه فرمودنـد: مقصـود از حیات طیبة، زندگی با قناعت اسـت.2
در مـورد قناعـت، روایـات متعـددی بـا مضمـون ذیـل وارد شـده 

اسـت:
َعیاِش َرِضَ  َیِسییِر ِمیَن اْلَ

ْ
: َمیْن َرِضَ ِمیَن اهَّلِل ِبال

َ
ِب َعْبیِد اهَّلِل؟ع؟ َقیال

َ
أ

َعَمیِل.3
ْ
َیِسییِر ِمیَن ال

ْ
اهَّلُل ِمْنیُه ِبال

از ناحیـه   انـدک  کـه بـه معـاِش  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هـر 
گـردد، خـدا هـم بـه عمـل انـدک او راضـی شـود. خداونـد راضـی 
کـه زهـد در دنیـا فوایـد فراوانـی دارد. برخـی  امـا بایـد بگوییـم 

کـه در ایـن زمینـه وارد شـده اسـت را ذکـر می نماییـم: فوایـدی 

1.  النحل، آیه 97
2.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 509

3.  محمد بن یعقول الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 138
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1. اعطـاء حکمـت از جانـب خداونـد و شـناخت راه صحیـح زندگـی 
و کسب جواز بهشت: 

یَة ِف  َ
ْ

ک ْثَبیَت اهَّلُل اْلِ
َ
ْنَییا أ

ُ
: َمیْن َزِهیَد ِف الّد

َ
ِب َعْبیِد اهَّلِل؟ع؟ َقیال

َ
َعیْن أ

ْخَرَجُه 
َ
ْنَیا َداَءَها َو َدَواَءَهیا َو أ

ُ
یَرُه ُعُییوَب الّد یا ِلَسیاَنُه  َو َبّصَ ْنَطیَق ِبَ

َ
ِبیِه  َو أ

ْ
َقل

ِم .1
َ

یا  ِإَل َداِر الّسَ
ً
ْنَییا َسیامِلا

ُ
ِمیَن الّد

کـه بـه دنیـا بی رغبـت باشـد،  کسـی  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 
خـدا حکمـت را در قلبـش بـر جـا دارد و زبانـش را بـه آن گویا سـازد، و 
او را بـه عیب هـاى دنیـا و درد و دوایـش بینـا گردانـد، و او را از دنیـا 

سـالم بیـرون کنـد و بـه بهشـت دارالسـالم درآورد.

2. چشیدن شیرینی ایمان و مقدمه سازی انجام خیرات:

نهـاده  خانـه اى  در  خیرهـا  همـه  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام 
شـده و کلیـدش را زهـد و بی رغبتـی بـه دنیـا قـرار داده انـد. سـپس 
فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: مـرد شـیرینی ایمـان را در قلبـش 
کـش نباشـد که چه کسـی دنیا را خـورد. آن گاه  نمی یابـد، تـا آنکـه با
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: شـناختن شـیرینی ایمان بر دل هاى شـما 

حـرام اسـت، تـا زمانـی کـه بـه دنیـا بی رغبـت شـوید. 2

3. یاری شدن در مسیر دین داری:
ْهیَد ِف  يیِن الّزُ  الّدِ

َ
ِق  َعیل

َ
ْخیا

َ
ْعیَوِن اْل

َ
؟ع؟  ِإّنَ ِمیْن أ ْؤِمِنی�خَ ِمییُر اْلُ

َ
 أ

َ
َقیال

ْنَیا.3
ُ

الّد

1.  محمد بن یعقول الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 128
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 128

3.  همان
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امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: اخالقـی کـه بیشـتر انسـان را کمـک 
بـه دیـن می کنـد، زهـد نسـبت بـه دنیاسـت.

4. هموار نمودن مسیر خیر دنیا و آخرت:
ْنَییا َو 

ُ
یَدُه ِف الّد

َ
 َزّه

ً
َراَد اهَّلُل ِبَعْبیٍد َخْییرا

َ
: ِإَذا أ

َ
ِب َعْبیِد اهَّلِل؟ع؟  َقیال

َ
َعیْن أ

ْنَییا َو 
ُ

ِتَ  َخْییَر الّد و
ُ
یَن  َفَقیْد أ وِتهَیُ

ُ
یا َو َمیْن أ َبَ یَرُه ُعُیو يیِن َو َبّصَ َهیُه ِف الّدِ

َ
َفّق

اْلِخیَرة.1
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: چـون خـدا خیـر بنـده اى را خواهـد، او 
را نسـبت بـه دنیـا بی رغبـت و نسـبت بـه دیـن دانشـمند کنـد و بـه 
عیـوب دنیـا بینایـش سـازد؛ و بـه هـر که ایـن خصلت ها داده شـود، 

خیـر دنیـا و آخـرت داده شـده  اسـت.

5. آسایش قلب و بدن در دنیا:
ْهیُد ِف   َن َو الّزُ یْز یّمَ َو اْلُ َ

ْ
ْنَییا ُتْكِثیُر ال

ُ
ْغَبیُة ِف الّد  اهَّلِل؟ص؟  الّرَ

ُ
 َرُسیول

َ
َقیال

َبیَدَن.
ْ
یَب َو ال

ْ
َقل

ْ
ییُح  ال ْنَییا ُيِر

ُ
الّد

آسـایش  را  و جـان  تـن  بـه دنیـا،  پیامبـر خـدا؟ص؟: بی رغبتـی 
می بخشـد و رغبـت بـه آن تـن و جـان را بـه رنـج می افکنـد .

6. هدایت مستقیم از جانب خداوند و به دست آوردن علم الهی:
ا َو  َ ِ

ّ
یَزْع ِمیْن ُذل ْ ْنَییا َو َلْ َيحج

ُ
 امییر املؤمنی�خ عیل؟ع؟ : َمیْن َزِهیَد ِف الّد

َ
 َقیال

َمیُه ِبَغْییِر َتْعِلٍم َو 
َّ
یوٍق  َو َعل

ُ
ل َهیا َهیَداُه  اهَّلُل  ِبَغْییِر ِهَداَيیٍة ِمیْن  َمخْ َلْ ُيَناِفیْس ِف ِعّزِ

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 130
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 ِلَسیاِنِه.1
َ

ْجَراَها َعل
َ
یَة ِف َصیْدِرِه َو أ َ

ْ
ْثَبیَت اِلک

َ
أ

امـام علـی؟ع؟: هـر کـه دل از دنیـا برکَنـد و از خـوارِى آن بی تابی 
برنخیـزد،  رقابـت  بـه  آن  ارجمنـدِى  بـه  رسـیدن  بـراى  و  نکنـد 
خداونـد او را هدایـت کنـد، بی هدایـت مخلوقـی و علمـش آمـوزد، 
بی آن که از کسـی تعلیم گیرد و حکمت را در سـینه اش اسـتوار دارد 

و آن را بـر زبانـش جـارى سـازد .

7. جلب رحمت الهی:
ْحَة.2 ْیَک الّرَ

َ
 َعل

ْ
ْنَیا َتْنِزل

ُ
؟ع؟: إْزَهْد ِف  الّد قال َعّلٌ

امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: در دنیـا زاهـد بـاش تـا رحمـت الهـی بـر 
تـو نـازل شـود.

8. آسان شدن تحمل مصیبت ها:
َصاِئب .3 ْیِه  اْلَ

َ
ْنَیا َهاَنْت  َعل

ُ
؟امهع؟: َمْن َزِهَد ِف الّد قال عل بن الس�خ

کـه دل از دنیـا برکنـد، مصیبت هـا بـر او  امـام سـجاد؟ع؟: هـر 
شـود. آسـان 

امـا شـاید ایـن سـوال پیـش بیایـد که بـرای به دسـت آوردن زهد 
در دنیـا چـه بایـد کرد؟ در این باره نیز روایاتی وارد شـده که راه های 

ح نموده اسـت: بدسـت آوردن زهد در دنیا را مطر

1.  حسن بن علی  بن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص: 223
2. علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 83

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 131
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1. تمرین زهد:
 الّزهِد الّتزّهد.1

ُ
قال عٌل؟ع؟: أّول

امـام علـی؟ع؟: آغـاز زهـد، خـود را بـه زهـد واداشـتن )و تمریـن 
کـردن زهـد( اسـت.

2. زیاد یاد مرگ نمودن:
ْنَتِفیُع 

َ
یا أ ْثیِن ِبَ ِب َجْعَفیٍر ؟امهع؟ َحّدِ

َ
یُت ِل

ْ
: ُقل

َ
اِء َقیال

َ
یّذ ِب ُعَبْییَدَة اْلَ

َ
َعیْن أ

ْوِت  ْکیَر اْلَ یُه َلْ ُيْكِثیْر ِإْنَسیاٌن ِذ
َ
یْوِت  َفِإّن ْکیَر اْلَ ْکِثیْر ِذ

َ
َبیا ُعَبْییَدَة أ

َ
 َيیا أ

َ
ِبیِه َفَقیال

ْنَییا.2
ُ

 َزِهیَد ِف الّد
َ

ِإاّل
ابـو عبیـده حـذاء گویـد: بـه امـام باقر؟ع؟ عـرض کـردم: حدیثی 
بـه مـن بفرمـا کـه از آن سـود بـرم. فرمـود: اى اباعبیـده، بسـیار یـاد 
مـرگ کـن، زیـرا شـخصی از مـرگ بسـیار یـاد نکنـد، جـز آنکه بـه دنیا 

بی رغبـت شـود.

3. یاد آخرت و نعمت های بهشت و عذاب دوزخ:
ِلِم 

َ
َعَذاِب اْل

ْ
ِعیِم َو ال ْکیَر اْلِخَرِة َو َمیا ِفهَیا ِمَن الّنَ ْکِثیْر ِذ

َ
قیال عیٌل؟ع؟: أ

ُرَها ِعْنَدک .3 ْنَیا َو ُيَصّغِ
ُ

یُدَک ِف الّد َفیِإّنَ َذِلیَک ُيَزّهِ
ک آن بسـیار  امـام علـی؟ع؟: از آخـرت و نعمت هـا و عذاب دردنا
کار، تـو را بـه دنیـا بی رغبـت و آن را در نظـرت  کـن؛ زیـرا ایـن  یـاد 

می کنـد. بی مقـدار 

1.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 189
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 131

3. حسن بن علی  بن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص: 76
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4. تفکر درباره دنیا:
قیال میوس بین جعفیر ؟امهع؟: إّن الُعَقیاَء َزِهیُدوا ف الدنییا و َرِغُبیوا ف 
الِخیَرِة، لّنیم َعِلُمیوا أّنَ الدنییا طاِلَبیٌة و َمطلوَبیٌة، و الِخیَرَة طاِلَبیٌة و 
زَقیُه، و  ِفَ ِمنیا ِر َبتیُه الدنییا َحیّیَ َيسیَتو

َ
یَب الِخیَرَة َطل

َ
ین َطل َ

َ
َمطلوَبیٌة، ف

ییِه ُدنییاُه و 
َ
َبتیُه الِخیَرُة َفَیأِتییِه اَلیوُت َفُیفِسیُد عل

َ
یَب الدنییا َطل

َ
َمین َطل

آِخَرَتیُه.1
امـام کاظـم؟ع؟: خردمنـدان، بـه دنیـا بی رغبتنـد و بـه آخـرت 
کـه دنیـا طالـب اسـت و مطلـوب و آخـرت  مشـتاق؛ زیـرا می داننـد 
نیـز طالـب اسـت و مطلـوب؛ هـر کـه آخـرت را طلبـد، دنیـا در طلـب 
وى برآیـد، تـا وى روزى خـود را بـه تمـام از آن دریافـت کنـد و هـر که 
دنیـا را طلبـد، آخـرت در طلـب وى برآیـد و مرگـش فـرا رسـد و دنیـا و 

آخرتـش را بـر وى تبـاه کنـد.
اسـباب  ساده زیسـتی،  بـا  دنیـا  در  زاهـد  مؤمـِن  انسـان  آری! 
آسـایش دنیـا و آخـرت را بـرای خویـش فراهم می آورد امـا این نکته 
ح شـد، زهـد یـک احسـاس  قابـل ذکـر اسـت کـه همان طـور کـه مطـر

درونـی اسـت کـه البتـه در رفتـار انسـان نیـز منعکـس می گـردد.
گـردد ایـن  کـه در ایـن بحـث بایـد ذکـر  مسـئله مهـم دیگـری 
کـه زهـد و قناعـت در هـر زمانـی بـه یـک صـورت در زندگـی  اسـت 
اولیـاء خـدا جلـوه پیـدا می کنـد. در زمـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
بـه خاطـر وضعیـت زندگـی مـردم و سـطح پاییـن معیشـِت بسـیاری 
کامـل  از مؤمنیـن، زهـد در زندگـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه صورتـی 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 18
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تجلـی پیـدا کـرد ولـی در زندگـی ائمـه ی دیگـر، زهـد بدیـن صـورت 
گرچـه ایشـان نیـز نسـبت بـه دنیـا بی رغبـت بودنـد،  جلـوه نکـرد ا

چنانکـه در روایتـی وارد شـده:
مـردى  طـواف  حـال  در  می کنـد:  تعریـف  صـادق؟ع؟  امـام 
جامـه ام را کشـید، برگشـتم دیـدم َعّبـاد بصـرى اسـت. گفـت: »اى 
جعفـر بـن محمـد، ایـن چنیـن لبـاس )قیمتـی( می پوشـی، بـا آن 
گفتـم: »واى بـر تـو! ایـن جامـه ی  کـه بـا علـی دارى؟!«  نسـبتی 
کـه بـه یـک دینـار و خـرده اى خریـده ام؛ و علـی؟ع؟  کوهـی اسـت 
کـه  کـه مناسـب آن زمـان همان گونـه جامـه بـود  در زمانـی بـود 
گـر مـن در ایـن زمـان چنـان لباسـی بپوشـم، مـردم  می پوشـید، و ا

کارى اسـت مثـل َعّبـاد.«1 گفـت: ایـن آدم ریـا خواهنـد 
گرفتن تصّوف بود، فلذا  البته زمان امام صادق؟ع؟ عصر اوج 
آن حضرت برای مقابله با تفکر تصّوف، لباس هایی در سطح بقیه 
مردم می پوشند، ولی زندگی ائمه؟مهع؟ تا حدی که موجب انحراف 
جامعه و یا برخورد حکومت ها نمی شد، ساده و بدون تجمل بوده 
است. فلذا شایسته است که ما شیعیان و محبین اهل بیت؟مهع؟ نیز 
با تأسی به سیره آن بزرگواران از تجمالت و آلوده شدن به زرق و برق 
دنیا و دل بستگی به زندگی مادی پرهیز نماییم و زندگی خویش 
کنیم و در عوض بر انفاقات خویش  را تا حد ممکن از زوائد خالی 
می نمود.  عمل  اینچنین  امیرالمؤمنین؟ع؟  چنانکه  بیافزاییم؛ 
مخصوصًا در شرایط فعلی که در جامعه اسالمی زندگی می نماییم 

1.  حسن بن فضل طبرسی،  مکارم األخالق، ص: 97

شهـــــــدسخـــــــن1249



و فقراء شیعه در بالد مسلمین قابل شناسایی و کمک هستند. لذا 
باید زندگی یک فرد مؤمن در حد رفع نیازهای ضروری اش اداره 
گردد، اعم از انفاقات مالی  شود و بقیه درآمِد فرد، صرف دیگران 
کرام میهمان و غیره؛  یا غیر مالی، مثل سنت افطاری دادن و یا ا
و  است؛  بوده  همین گونه  اطهار؟مهع؟  ائمه  سیره  که  همان گونه 
بدین  صورت انسان مؤمن می تواند زاد و توشه آخرت خویش را 

بهتر فراهم سازد.

رفتارسازی

که مشک  عدی بن حاتم، حضرت علی؟ع؟ را در حالی دید 
کوچکی از آب، به همراه تکه هایی از نان جو و نمک جلویش بود. 
که  به ایشان گفت: »یا امیرالمؤمنین، من پیوسته تو را می بینم 
روزت با جهاد سپری می شود و شبت با بیداری و اندیشه نمودن 

)برای حل مشکالت حکومت(. آن وقت این است غذای تو؟!« 
حضرت با سروده ای پاسخ او را فرمود:

گـر قناعـت را پیشـه کرد  »ثـروت و فقـر در روح همـه وجـود دارد، ا
هرچـه پـاداش بـه او داده شـود کم اسـت.

گـر او را بـه قناعـت تربیـت نکنـی  روح را بـا قناعـت تربیـت کـن. ا
بیـش از مـورد نیـاز از تـو درخواسـت می کنـد.

کـه دنبـال لـذت باشـد و قناعـت نداشـته باشـد،  کسـی  بـراى 
نـه نسـبت بـه آنچـه از عمـر پشـت سـر گذاشـته، لـذت دیـده و نـه در 
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کـه در پیـش دارد، لذتـی خواهـد داشـت.«1 حوادثـی 
صـورت  بدیـن  متقیـان؟ع؟  مـوالی  و  امیرمؤمنـان  زندگـی 
می گذشـت. آن حضـرت آن قـدر اهـل انفاقـات و موقوفـات بودنـد 
گاهـی بـرای رفـع احتیاجـات خویـش بـه ظاهـر دچـار مشـکل  کـه 

اسـت: آمـده  تاریـخ  در  می شـدند، چنانچـه 
یـک روز حضـرت علـی؟ع؟ مجبـور شـد بـرای خریـد پیراهنـی، 
شمشـیر خـود را بـه فـروش بگـذارد. او بـه بـازار رفـت و شمشـیرش را 

عرضـه نمـود و فرمـود: 
گـر بهـاى لباسـی  ا کسـی ایـن شمشـیر از مـن می خـرد؟  »چـه 
از  را  غبارهایـی  چـه  قسـم  خـدا  بـه  نمی فروختـم!  را  آن  داشـتم 

بـر طـرف نمـودم.«2 ایـن  بـا  صـورت پیامبـر 
ابـو رجـاء یکـی از افراد قبیله ضّبه، در بازار چشـمش به امام؟ع؟ 

افتـاد. جلـو رفت و گفت:
»یـا امیرالمؤمنیـن! مـن بـراى تو پیراهن می خرم و بهـاى آن را به 

هنـگام پرداخـت عطائت )سـهمت از بیت المـال( از تو می گیرم!« 
ابورجـاء پیراهنـی بـرای حضرت خرید و امام وقتی سـهمش را از 

بیت المـال دریافت کرد، دینش را اداء نمود.3
گـزارش می گویـد: امـام؟ع؟  الـرزاق یکـی از راویـان ایـن  عبـد 
در زمانـی شمشـیرش را بـه بـازار بـرای فـروش بـرده بـود، کـه تمـام 

1. مسعود بن عیسی ورام بن أبی فراس - محمد رضا عطایی، مجموعة ورام، ج 2، ص: 77
2.  احمد بن عبداهلل ابونعیم ، حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء، ج 1، ص 83

3.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 63
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جهـان اسـالم غیـر از شـام در اختیـارش بـود.1
اسـت:  شـده  نقـل  المؤمنیـن2  یعسـوب  آن  دربـاره  همچنیـن 
روزی علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ نـزد مـا آمد در حالی کـه دو تکه پارچه 
پوشـیده بـود. یکـی را لنـگ نموده بود و دیگری را بر شـانه انداخته 
کـرده  گرفتـه و طـرف دیگـر را رهـا  بـود. یـک طـرف لنگـی را بـاال 
کـه بـر شـانه انداختـه بـود، وصلـه داشـت. عربـی  بـود. پارچـه ای 

گفـت: گویـا حضـرت را نمی شـناخت(  بادیه نشـین )کـه 
»ای انسـان! از ایـن لباس هـا )ی معمـول( بپـوش! تو باالخره یا 

می میـری و یا کشـته می شـوی )مالـت را ذخیره نکن!(« 
حضـرت فرمـود: »ای اعرابـی! مـن ایـن دو تکـه را می پوشـم 
زیـرا ایـن دو مـن را از کبـر دورتـر نگـه مـی دارد و در نمـازم برایـم بهتـر 
اسـت، و سـنت )و روش( بـرای مؤمـن اسـت )مؤمنیـن از آن تبعیت 

می کنند(.«3

پرورش احساس

زهـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در عیـن توانمنـدی مـادی بـود و ایشـان از 
مواهـب دنیـا بـرای خـود اسـتفاده نمی نمودند، ولی نعمت هـای دنیا 
را  ارزانـی دیگـران می داشـتند و حتـی در ایـن مسـیر در صـورت لـزوم از 
قدرت امامت نیز اسـتفاده می کردند، چنانکه در   روایات آمده اسـت:

1.  یوسف  بن  عبد اهلل بن  عبد البر، االستیعاب فی معرفة األصحاب، ج 2، ص 465
ح األخبـار فـی  2.  یکـی از القـاب آن امـام المتقیـن اسـت و بـه معنـای ملکـه مؤمنیـن می باشـد )شـر

فضائـل األئمـة األطهـار؟مهع؟، ج 2، ص: 278(
3.  اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایة و النهایة، ج 8 ص 3 )ط مطبعة السعادة بمصر(
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امـام علـی؟ع؟ از مـردی خواسـت تـا میهمانـش شـود. او هـم 
کـرد. وقتـی وارد منـزل امـام شـد و نشسـت، حضـرت یـک  قبـول 
تکـه نـان خشـک و کاسـه ای کـه در آن مقـداری آب باشـد طلبیـد. 
حاضـر کردنـد. حضرت آن کاسـه را جلو میهمـان نهاد و قطعه ای از 

آن نـان را در میـان کاسـه گذاشـت، و بـه مهمـان فرمـود: 
گاه دیـد ران بریـان  »بخـور!« مهمـان آن نـان را بیـرون آورد و نـا
شـده ی پرنـده اسـت، آن را خـورد. حضـرت بـار دیگـر قطعـه نـان 

خشـکی در میـان آن کاسـه نهـاد و فرمـود: 
»بخـور!« مهمـان آن را بیـرون آورد، دیـد قطعـه حلـوا اسـت. بـه 
امـام عـرض کـرد: »ای مـوالی مـن! نان خشـک به کاسـه می نهی، 
ع می یابـم!« حضـرت  ولـی مـن آن را بـه صـورت غذاهـای متنـو
فرمـود: »آری ایـن نـان خشـک در ظاهـر اسـت، و آن غذاهـای 
ع در باطـن اسـت، سـوگند بـه خـدا کار مـا همین گونه اسـت!«1 متنـو
را  دنیـا  نعمت هـای  از  اسـتفاده  توانایـی  معصـوم  امـام  آری! 
هـم بـه صـورت عـادی و کسـب درآمـد اقتصـادی و هـم بـه صـورت 
فوق العـاده دارد، ولـی زندگـی خویـش را بـا سـادگی می گذرانـد و بـه 
اصطـالح فقـِر اختیـاری را انتخـاب می نماید. یـک نمونه ی دیگر از 
نمودهـای زهـد امـام علـی؟ع؟ در عیـن قدرت و توانایـی، این گونه 

در تاریـخ ثبـت شـده:
روزی امـام وارد منـزل شـد در حالـی کـه گرسـنه بـود و حضـرت 
فاطمـه؟اهس؟ نیـز اظهـار داشـت که طعامـی در منزل موجود نیسـت. 

1.  محمد باقر مجلسی، بحاراألنوار، ج 41، ص 273
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حضـرت عبـای خـود را نـزد فـردی یهـودی کـه در همسـایگی آن ها 
منـزل داشـت گـرو گذاشـته و مقـداری جو گرفت. وقتـی حضرت به 

طـرف منزلـش راه افتـاد، یهـودی حضـرت را صـدا زد و گفـت:
»قسم می دهم شما را که صبر کنی تا از شما مسئله ای بپرسم.« 

حضرت ایستاد و مرد یهودی گفت: 
»پسـر عمـوی شـما گمـان می کنـد که حبیـب خدا و اشـرف انبیاء 
اسـت. چرا درخواسـت نمی کند از خدای تعالی که شـما را بضاعتی 

بدهـد و از ایـن فقـر و فاقـه که در آن هسـتی نجـات یابید؟« 
حضـرت سـر بـه زیـر انداخـت و مکثـی کـرد و بعـد سـرش را بلنـد 

کـرده و فرمـود:
»ای بـرادر یهـودی! بـه خـدا قسـم از بـرای خداونـد بندگانـی 
گـر از خـدا تقاضـا کننـد کـه ایـن دیـوار را بـرای آن هـا طـال  اسـت کـه ا

کـرد!« کنـد، البتـه خواهـد 
گاه دیوار به تللؤ درآمد و می درخشید و طالی خالص شد!  نا

امام به دیوار اشاره کرد و فرمود: »قصدم )طال شدن( تو نبود! 
خواستم مثلی زده باشم!«

مرد یهودی با مشاهده اعجاز و بزرگوارِی حضرت، مسلمان شد.1

روضه

کـه از دنیـای فانـی بـرای  آری! ایـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت 
خویـش چیـزی نمی خواهـد و این گونـه بـه دور از زیـور دنیـا زندگـی 

1.  علـی بـن موسـی  بـن طـاووس، الیقین باختصاص موالنا علی؟ع؟ بإمـرة المؤمنین، النص، ص: 
454
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شـربت  تـا  نمـود  زندگـی  سـاده  همچنـان  علـی؟ع؟  و  می کنـد؛ 
نوشـید. را  شـهادت 

کـه فرمـود: چـون شـب نوزدهـم مـاه  کلثـوم نقـل شـده  اّم  از 
رمضـان رسـید، پـدرم بـه خانـه آمـد و بـه نمـاز ایسـتاد. مـن بـراى 
کـه دو قـرص نـان جـو بـا  افطـاِر آن جنـاب طبقـی حاضـر گذاشـتم 

کاسـه اى از شـیر و مقـدارى نمـک آسـیاب شـده در آن بـود.
غ شـد و آن طبـق را نگریسـت، بگریسـت و  چـون از نمـاز فـار
دو خـورش حاضـر  یـک طبـق  در  مـن  بـراى  اى دختـر!  فرمـود: 
کـرده اى؟ مگـر نمی دانـی کـه مـن متابعـت از بـرادر و پسـر عـّم خـود 

می کنـم؟  خـدا؟ص؟  رسـول 
ک او در دنیـا نیکوتـر اسـت،  ک و پوشـا اى دختـر! هـر کـه خـورا

ایسـتادنش در قیامـت نـزد حـق تعالـی بیشـتر اسـت. 
اى دختر! در حالل دنیا حساب است و در حرام دنیا عذاب.

پـس بخشـی از زهـد حضـرت رسـول؟ص؟ را یـادآور شـده و فرمود: 
بـه خـدا سـوگند افطـار نکنـم تـا از ایـن دو خـورش یکـی را بـردارى. 
پس من کاسـه ی شـیر را برداشـتم و آن حضرت اندکی از نان جو با 
نمـک تنـاول فرمـود و حمـد و ثناى الهی به جا آورد و برخاسـت و به 
ع و ابتهال  ع و سـجود بود و تضّر نماز ایسـتاد. پیوسـته مشـغول رکو

بـه درگاه خالـق متعالـی می نمود.1
چه خبر داشـت خدایا آن شـب

خبـرش از  هیجـان  در  علـی  کـه 
1.   شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال، ج 1،ص:418
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نگـران و  غمیـن  کلثـوم  ام 
کاین شـب تار چه دارد سـحرش؟

حیـدر رفتـن  آمـاده ی  گشـت 
مضطـرب دختـر خونیـن جگـرش

چـون کـه از خانه برون می آمد
کمـرش گشـود از  چفـت در، بنـد 

کـه مـرو یـا علـی از خانـه بـرون
ایـن خطـرش و  بگـذرد  تـا سـحر 

علـی آن روح مناجـات و نمـاز
ح قـرآن سـخن چـون شـکرش شـر

گفت با خود که کمر محکم کن
کـه عیـان شـد اثـرش بهـر مـردن 

تا که نزدیک بشد صبح وصال
درش بـاز  بشـد  کوفـه  مسـجد 

علـی آن بنـده ی تسـلیم خـدا
قـدرش و  قضـا  االمـر  صاحـب 

کعبـه زادى که خدا دعوت کرد
دگـرش سـراى  بـه  دیگـر  بـار 

چون که جا در بر محراب گرفت
من چه گویم که چه آمد به سرش

علـی تکبیـر  ز  لرزیـد  کوفـه 
ناله برخاسـت ز سـنگ و شـجرش
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ک عزا فلک افشـاند به سـر، خا
گـذرش و  سـیر  ز  مانـد  وا  خ،  چـر

آه از آن دم که علی غرِق به خون
شـبرش و  شـبیر  دوش  بـر  بـود 
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19
عبادت

انگیزه سازی

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ وقتـی وضـو می گرفـت رنگـش از خـوف 
خداونـد تغییـر می کـرد.1

وقتـی زمـان نمـاز فـرا می رسـید، امـام؟ع؟ رنگـش تغییـر کـرده و 
می لرزیـد. بـه حضـرت گفتـه می شـد:

»تو را چه شده است؟« حضرت پاسخ می داد:
»وقـت )اداء( امانتـی رسـیده اسـت کـه خداونـد متعـال آن را بـر 
آسـمان ها و زمیـن و کوه هـا عرضـه نمـوده اسـت و آن هـا از حملـش 
اباء نمودند! و انسان آن را حمل نموده است!2 با همه ناتوانی ام! 

1.  احمد بن محمد بن فهد حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص 151
ْشـَفْقَن ِمْنهـا َو َحَمَلَها 

َ
ْن َیْحِمْلَنهـا َو أ

َ
َبْیـَن أ

َ
ْرِض َو اْلِجبـاِل َفأ

َ ْ
ـماواِت َو األ ماَنـَة َعَلـی الّسَ

َ ْ
ـا َعَرْضَنـا األ 2.  ِإّنَ

ـُه کاَن َظُلومـًا َجُهـواًل، االحـزاب، آیه 72 ْنسـاُن ِإّنَ ِ
ْ

اإل



نمی دانم آنی را که بر پشت دارم به نیکویی اداء می کنم یا نه!«1
هـرگاه حضـرت علـی؟ع؟ )قبـل از شـروع نمـاز( می فرمـود: »ِإّنِ 
َنیا ِمیَن 

َ
 َو میا أ

ً
ْرَض َحنیفیا

َ
یماواِت َو اْل یذی َفَطیَر الّسَ

َّ
ْهیُت َوْجِهیَی ِلل َوّجَ

کدالنـه روى خـود را بـه سـوى  2« )مـن از روى اخـالص، پا ْشیِرک�خَ اْلُ
کسـی گردانیـدم کـه آسـمان ها و زمیـن را پدیـد آورده اسـت؛ و مـن 
از مشـرکان نیسـتم.( چهـره اش تغییـر کـرده و رنگـش زرد می شـد، 
و همـه می دانسـتند از خـوف خـدا ایـن حالـت بـه وى دسـت داده 

است.3
عبادت امیرمؤمنان علی؟ع؟ به قدری عارفانه و عاشـقانه بود 
کـه حتـی دشـمنان نیـز بـه خشـیت او از خداوند و حـاالت عارفانه ی 

او در عبـادات اذعـان می نمودنـد؛ چنانچه نقل شـده اسـت:
وقتـی ضـرار بـن ضمـره بـر معاویـه وارد شـد، معاویـه گفـت: علـی 

را برایـم وصـف کـن!
ضرار پس از آنکه شـمه اى از خصوصیات اخالقی آن حضرت را 
براى معاویه بیان نمود، گفت: شب ها بیدارِى او بیشتر و خوابش 
کـم بـود. در اوقـات شـب و روز، تـالوت قـرآن می کـرد و جانـش را در 
راه خـدا مـی داد و در پیشـگاه کبریائـی او اشـک می ریخـت و خـود را 
از مـا مسـتور نمی داشـت و کیسـه هاى طـال از مـا ذخیـره نمی نمـود. 
کاران تندخوئـی نمی کـرد.  بـراى نزدیکانـش مالطفـت و بـر جفـا

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 124
2.   آل عمران، آیه 79

3.  حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب ، ج 1، ص: 105
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موقعـی کـه شـب پـرده ظلمـت و تاریکـی می افکند و سـتارگان رو به 
افـول می نهادنـد، او را می دیـدى کـه در محـراب عبـادت دسـت به 
ریـش خـود گرفتـه و چـون شـخص مـار گزیـده بـه خـود می پیچیـد. 

ماننـد فـرد اندوهگینـی )از خـوف خـدا( گریـه می کـرد و می گفـت: 
خود  مشتاق  مرا  و  داده  جلوه  من  به  را  خود  آیا  دنیا!  »اى 
می سازى؟ هیهات! مرا به تو نیازى نیست و تو را سه طالق داده ام 
که دیگر مرا بر تو رجوعی نیست!« سپس می فرمود: آه از کمِی توشه 

و دورى سفر و سختی راه!
معاویـه گریـه کـرد و گفـت: اى ضرار! بس اسـت. به خدا سـوگند 

کـه علـی؟ع؟ چنیـن بود. خدا رحمت کند ابوالحسـن را.1

اقناع اندیشه

امیرالمؤمنین؟ع؟ مطالب  روایات درباره عبادات  و  تاریخ  در 
زیادی نقل شده است. امام صادق؟ع؟ درباره عبادت امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ می فرمایند:
یِة َغْییُرُه َو ِإْن َکاَن  ّمَ

ُ
 َرُسیوِل اهَّلِل؟ص؟ ِمیْن َهیِذِه اْل

َ
َحیٌد َعَمیل

َ
َطیاَق أ

َ
َو َمیا أ

یاِر َيْرُجیو َثیَواَب َهیِذِه َو  یِة َو الّنَ ّنَ َ ّنَ َوْجَهیُه َبیْ�خَ اْلج
َ
َکأ  َرُجیٍل 

َ
 َعَمیل

ُ
َیْعَمیل

َ
ل

یاُف ِعَقیاَب َهیِذه . َيحخَ
و هیچ کس را طاقت عمل رسـول اهلل؟ص؟ نبود از این ُامت غیر 
از او )علـی(، و در وقـت عمـل کـردن عملـش مثـل مـردى بـود کـه 
خ باشـد کـه امیـد ثـواب ایـن داشـته و  روى او در میـان بهشـت و دوز

1.  محمد بن علی  بن بابویه، األمالی، النص، ص: 624
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خـوف عقـاب آن َبـَرد.
همچنیـن از سـید السـاجدین و زیـن العابدیـن حضـرت علی بن 

الحسـین؟امهع؟ نقل شـده اسـت:
یٍة 

َ
ْیل

َ
ِ َيیْوٍم َو ل

ّ
ِ ِف ُکل

ّ
ِة ُيَصیل

َ
یا َسیْ�خِ ؟امهع؟ َحَسیَن الّصَ َکاَن َعیِلُّ ْبیُن اْلُ

 ِمیْن َعَمیِل َعیِلٍّ 
ُ

َعَمیل
ْ
ْيیَن َهیَذا ال

َ
یُه: أ

َ
 ل

َ
یَضیِة، َفِقییل َفِر

ْ
یَف َرْکَعیٍة ِسیَوى ال

ْ
ل

َ
أ

؟ع؟  یِن َنَظیْرُت ِف َعَمیِل َعیِلٍّ
َ
 : َمیْه ِإّن

َ
َک؟ َفَقیال ؟ع؟ َجیّدِ ْؤِمِنی�خَ ِمییِر اْلُ

َ
أ

یْول .1 یْوِل ِإَل اْلَ یُه  ِمیْن اْلَ
َ
ْعِدل

َ
ْن أ

َ
یا اْسیَتَطْعُت أ َ

َ
، ف

ً
 َواِحیدا

ً
َيْومیا

امـام سـجاد؟ع؟ غیـر از نمازهـای واجـب، هـزار رکعـت نمـاز در 
گفتـه شـد: شـبانه روز انجـام مـی داد. بـه ایشـان 

»ایـن عمـل در مقایسـه با عمل علی امیـر المؤمنین؟ع؟ جدت، 
کجاست؟!« 

کت شـو! مـن نـگاه کـردم به عمـل یک روز  حضـرت فرمـود: »سـا
علـی؟ع؟، نتوانسـتم نظیـر او را از سـالی تـا سـالی انجـام دهم!«

کثـرت عبـادت امیرالمؤمنیـن منحصـر به نماز نیسـت، چنانکه 
در روایت وارد شـده اسـت:

حضرت پس از نماز صبح می فرمود: 
کریـم! بـه خواسـت  »آفریـن بـر شـما اى دو فرشـته ی حافـظ و 
خداونـد چیـزى را بـر شـما امـال می کنـم کـه آن را بـراى مـن ذخیـره 
ع آفتـاب بـه تسـبیح و تهلیـل مشـغول بـود و  سـازید.«2 آنـگاه تـا طلـو

همیـن کار را بعـد از نمـاز عصـر نیـز انجـام مـی داد.3

1.   محمد بن جریر بن رستم  طبرى آملی صغیر، دالئل اإلمامة )ط - الحدیثة(، ص: 198
ْمِلی َعَلْیُکَما َما َتْخَتاَراِن ِإْن َشاَء اهلُل

ُ
2.   َمْرَحبًا ِبُکَما ِمْن َمَلَکْیِن َحِفیَظْیِن َکِریَمْیِن أ

3.  احمد بن محمد بن فهد حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص: 267
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دربـاره روزه داری آن حضـرت نیـز از امـام صـادق؟ع؟ وارد شـده 
اسـت:

همانـا رسـول خـدا؟ص؟ زمانـی کـه هـالل مـاه شـعبان را می دیـد 
کسـی در مدینـه نـدا بدهـد: ای اهـل مدینـه، مـن  کـه  امـر می کـرد 
کـه  فرموده انـد  خـدا  رسـول  هسـتم.  خـدا؟ص؟  رسـول  فرسـتاده 
شـعبان مـاه مـن اسـت، پـس خـدا رحمت کند کسـی را که مـرا بر ماه 

کنـد. خویـش یـاری 
سـپس امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمـود: 
»از زمانی که سـخِن منادی رسـول خدا؟ص؟ را شـنیدم تا آخر عمرم 

روزه مـاه شـعبان از مـن فوت نشـد.«
البتـه عبـادت آن امـام المتقیـن بـه نمـاز و روزه و ذکـر و دعـا ختم 
نمی شـد، بلکـه آن حضـرت بـا جهـاِد خویـش نیز برتریـن عبادت ها 

را انجـام می دادنـد، چنانچـه رسـول گرامـی اسـالم؟ص؟ فرمودند:
ْ�خ .1

َ
َقل

َ
  ِمْن  ِعَباَدِة الّث

ُ
ْفَضل

َ
ْنَدِق أ َبُة َعِلٍّ َيْوَم اْلخَ َضْر

َ
ل

هرآینـه، یـک ضربـه علـی در روز جنـگ خنـدق بـا فضیلت تـر 
اسـت از عبـادت جـن و انـس.

آری! کسـی را تـواِن عبـادت و زهـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیسـت، 
امـا خـود آن حضـرت می فرمایـد:

ْيیِه َو ِمْن ُطْعِمیِه ِبُقْرَصْیِه  ْکَتیَف ِمیْن ُدْنَییاُه ِبِطْمَر اَل َو ِإّنَ ِإَماَمُكیْم َقیِد ا
َ
أ

ٍة 
َ

اٍد َو ِعّف ِن  ِبیَوَرٍع َو اْجِتَ ِعیُنو
َ
ِكیْن أ

َ
 َذِلیَک َو ل

َ
وَن َعیل ُكیْم اَل َتْقیِدُر

َ
اَل َو ِإّن

َ
أ

َو َسَداد.2

1.  علی بن موسی  بن طاووس، إقبال األعمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 467
2.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 417
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گاه باشـید! امـام شـما از تمـام دنیایـش بـه دو جامـه کهنـه، و  آ
کـش بـه دو قـرص نـان قناعـت نمـوده. بدانیـد کـه شـما تـن  از خورا
ع و کوشـش  دادن بـه چنیـن روشـی را قـدرت نداریـد، ولـی مـرا بـا ور

کدامنـی و درسـتی یـارى کنیـد. در عبـادت، و پا
پـس وظیفـه مـا بـه عنوان شـیعیان و محبین اهل بیـت؟مهع؟، به 
کار بسـتن تمـام تـوان و تـالش خویـش بـرای تقـوا و عبـادت و زندگـی 
گـر بخواهیم  کـردن بـر طبـق دسـتورات اهل بیـت؟مهع؟ اسـت. حـال ا
یـاور خوبـی بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ باشـیم، بایـد بـه توصیه هـا و 
فرامیـن آن حضـرت توجـه نمـوده و بـه آن ها جامه عمل بپوشـانیم.
کـه  شـاید ایـن سـؤال بـرای برخـی از مؤمنیـن بـه وجـود بیایـد 
عبـادت  اهـل  و  شـویم  جـدا  سسـتی ها  از  می توانیـم  مـا  چگونـه 
گردیـم و این گونـه زینـت اهل بیـت؟مهع؟ باشـیم و باعـث شـادی آن 

گردیـم؟ مقدسـه  ذوات 
در پاسـخ بایـد بگوییـم کـه بـرای دوری از سسـتی در عبـادت و 
انجـام مطلـوب عبـادات، می بایسـت عوامـل گرایـش بـه عبـادات 

را رعایـت کنیـم. برخـی از ایـن عوامـل عبارتنـد از:

1. به دست آوردن علم و آگاهی: 

علـم و دانـِش توحیـدی، از جملـه مهمتریـن عواملـی اسـت کـه 
ع در برابر پروردگار را برای افراد آسان و لذت بخش  عبادت و خشو
بـه  نیـز،  زمینـه  ایـن  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فرمایـش  می نمایـد. 

وضـوح همیـن مطلـب را بیـان مـی دارد. ایشـان می فرماینـد:
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ِعَباَدُة.1؛ ثمره ی علم عبادت است.«
ْ
ِم  ال

ْ
ِعل

ْ
َرُة ال َ َ

»ث

2. کمک خواستن و درخواسِت توفیق از خداوند:
ِف  ْییِه 

َ
ِإل ْغَبیِة  الّرَ َو  یَک   ِ

َ
ِبِإهل ِباالْسیِتَعاَنِة  ْییَک  

َ
َعل عیٌل؟ع؟:  قیال 

2 ِفیِقیک . َتْو
کـه از خـدای خـودت یـاری طلبـی و بـرای جلـب  بـر تـو اسـت 

توفیـق از جانـب او بـه سـویش رغبـت داشـته باشـی.
کلیدهـای تمایـل بـه عبـادات  درخواسـت از خداونـد، یکـی از 

اسـت، چنانکـه در دعـا وارد شـده اسـت:
ْعِصَیة.3 اَعِة َو ُبْعَد اْلَ ُهّمَ اْرُزْقَنا َتْوِفیَق  الّطَ

َّ
الل

خدایـا! توفیـق اطاعـت و بندگـی و دوری از معصیـت را بـه مـا 
فرمـا. عنایـت 

3. به کار بستن تالش و توان خویش:
َغ ُکْنَه ِإَراَدِتِه.«4

َ
  ُجْهَد َطاَقِتِه  َبل

َ
عل؟ع؟: »َمْن  َبَذل

کارگیـرد، بـه تمـام خواسـته ی  هرکـس تمـام تـوان خـود را بـه 
برسـد. خـود 

4. توبه و استغفار:
َجیٍل 

َ
 ِإل  أ

ً
 َحَسینا

ً
ْعُكیْم َمتاعیا ّتِ ْییِه مُیَ

َ
َّ ُتوُبیوا ِإل ُ

ُكیْم ث ّبَ وا َر ِن اْسیَتْغِفُر
َ
َو أ

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 208
2.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 334

ع الحصین، النص، ص: 349 3.  ابراهیم بن علی عاملی کفعمی،  البلد األمین و الدر
4.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ ، ص: 462
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یُه.1
َ
 ذی َفْضیٍل َفْضل

َّ
ُکل ی َو ُيیْؤِت  ُمَسیّمً

و اینکـه از پروردگارتـان آمـرزش بخواهیـد، سـپس بـه درگاه او 
کنیـد، ]تـا اینکـه [ شـما را بـا بهره منـدى نیکویـی تـا زمانـی  توبـه 
َکـَرم خـود عطـا  معّیـن بهره منـد سـازد، و بـه هـر شایسـته نعمتـی از 

. کنـد

5. ترک گناه و رعایت تقوا:
ه .2 ُه اهَّلُل ِبِعَباَدٍة َتُسّرُ

َ
ْبَدل

َ
ٍم  أ ّرَ ْعَرَض  َعْن  ُمَ

َ
قال رسول اهَّلل؟ص؟: َمْن  أ

کـس از حرامـی دسـت بـاز دارد، خداونـد او را بـه عبادتـی  هـر 
را خوشـحال سـازد. او  کـه  مشـغول می کنـد 

6. همنشینی با دوستان مؤمن و صالحین:
ح .3

َ
ا �خَ  َداِعَیٌة ِإَل الّصَ اِلِ اِلُس  الّصَ َ قال عل بن الس�خ ؟امهع؟: َمج

امـام سـجاد؟ع؟: بـا صالحـان نشسـتن، زمینـه نیکـی و صـالح 
را فراهـم آورد.

7. نیات خوب داشتن:
ْوِفیق .4 ُه  الّتَ

َ
َمّد

َ
ُتُه أ قال عٌل؟ع؟: َمْن َحُسَنْت ِنّیَ

هر که قصد و نّیتش نیکو باشد، توفیق  او را مدد کند.

1.  هود، آیه 3
2.  محمد بن الحسن  الطوسی، األمالی، النص، ص: 182

3.  حسن بن علی  بن شعبه حرانی، تحف العقول، النص، ص: 283
4.  عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، ص: 667
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و نیز در روایت آمده است:
َعَمل .1

ْ
ْحَسَن ال

َ
ْوِفیُق  أ ُه  الّتَ

َ
َمّد

َ
قال عٌل؟ع؟: َمْن أ

هر که او را توفیق حّق تعالی مدد کند عمل را نیکو گرداند.
کـه خوش نیـت باشـد، بـه توفیـق الهـی بـه سـوی  کسـی  فلـذا 

و عبـادات رهنمـون می گـردد. اعمـال صالـح 
بـا رعایـت ایـن امـور، امیـد اسـت که انگیـزه و توان اعمـال صالح 
در ما بیشـتر شـده و روز به روز به اهل بیت عترت نزدیک تر شـویم.

رفتارسازی

گویـد: شـبی در خدمـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه سـر  نـوف 
بـردم. در تمـام شـب حضرتـش مشـغول نمـاز بـود و سـاعت بـه 
سـاعت بیـرون می آمـد و بـه آسـمان نـگاه می کـرد و قـرآن تـالوت 
کنـار مـن بگذشـت و  گذشـت، از  می فرمـود. چـون پاسـی از شـب 
فرمـود: اى نـوف بـه خوابـی یا بیدار؟ عرض کردم: بیـدارم و نگران 
شـما یـا امیرالمؤمنیـن! فرمـود: خوشـا بـه حـال کسـانی کـه از دنیـا 
روى برتافتنـد و بـه آخـرت روى آوردنـد. آنـان  هسـتند کـه زمیـن را 
ک آن را رختخـواب و بالششـان و آب روى  فـرش زیـر پایشـان و خـا
زمیـن را عطـر و گالبشـان انتخـاب کردنـد. جامـه روئینشـان قـرآن 
و لبـاس تنشـان دعـا اسـت. از دنیـا بریدنـد، هم چنـان کـه عیسـی 
بـن مریـم ؟امهع؟ بریـد. خـداى )عـز و جـل( بـه عیسـی بـن مریـم 
؟امهع؟ وحـی فرمـود کـه بـه جامعـه ی بنی اسـرائیل بگـو کـه نبایـد بـه 

1.  علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص: 449
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ک و  هیـچ یـک از خانه هـاى مـن داخـل شـوند مگـر بـا دل هایـی  پـا
ک و دسـت هائی نیالـوده بـه گناه؛ و آنـان را بگو که  دیدگانـی ترسـنا
مـن دعـاى هیـچ کـس از شـما را مسـتجاب نکنـم مادامـی کـه یـک 

نفـر از مخلوقـات مـرا بـر ذمـه او حقـی اسـت.
اى نـوف، مبـادا کـه بـاج بگیـر و یـا شـاعر و یـا عضـو شـهربانی و 
کـه پیغمبـر  یـا مأمـور مالیـات و یـا طنبـور زن و یـا طبل نـواز باشـی 
خـدا؟ص؟ شـبی بیـرون آمـد و بـه آسـمان نـگاه کـرد و فرمـود: همـان 
کـه هیـچ دعائـی بـر نمی گـردد، مگـر دعـاى مأمـور  سـاعتی اسـت 
مالیـات و یـا دعـاى شـاعر و یـا دعـاى باج بگیـر و یـا طنبـور زن و یـا 

طبل نـواز.1

پرورش احساس

عـروة بـن زبیـر می گویـد: در مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ نشسـته 
گفتگـو می کردیـم.  گذشـته ها  بودیـم و دربـاره اعمـال اهـل بـدر و 
ابـودرداء از حاضریـن بـود و گفـت: مـردم! می خواهیـد از کسـی بـه 
شـما خبـر دهـم کـه از همگان، ثروتش کمتر و پارسـائیش بیشـتر، و 
در عبـادت کوشـاتر اسـت؟ گفتنـد: آری. گفـت: امیرالمؤمنین علی 

بـن ابیطالـب؟ع؟.
عروه گوید: به خدا سوگند به خاطر این گفتاِر ابودرداء، همه ی 
اهل مجلس از او رو گرداندند؛ زیرا اینان از دشمنان حضرت بودند 
و طاقت شنیدن فضایل ایشان را نداشتند. مردی از انصار، رو به 

1.  محمد بن علی  بن بابویه، الخصال، ج 1، ص: 337
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او کرد و گفت: سخنی گفتی که هیچ کدام از حاضران با تو موافقت 
نکردند.

کـه خـودم دیـدم بـرای شـما  گفـت: مـردم! چیـزی را  ابـودرداء 
کنـم:  تعریـف 

شـب هنـگام در قسـمتی از باغـات، علـی؟ع؟ را مشـاهده کـردم 
کـه از غالمـان خـود کنـاره گرفتـه، در البـه الی درختـان خرما پنهان 
شـد. از مـن دور شـد و مـن او را گـم کـردم. پیـش خـود گفتـم حتمـًا 
نالـه ای  صـدای  کـه  نگذشـت  چیـزی  اسـت.  رفتـه  منزلـش  بـه 
کـه صاحـب  گوشـم رسـید  حـزن انگیـز و نغمـه ای دل خـراش بـه 
نالـه می گفـت: »پـروردگارا! چـه بسـیار گناهـی کـه بـه خاطـر حلـم و 
گذشـت خـود، بـا عـذاب کـردن مـن، در صـدد مقابلـه برنیامـدی، و 
چـه بسـیار جرمـی کـه بـا کـرم خـود از کشـف نمـودن آن خـودداری 
گـر عمـری طوالنـی در نافرمانیـت گذرانـده ام  فرمـودی، خداونـدا! ا
گناهـم سـنگین شـده اسـت، بـه غیـر آمرزشـت  و نامـه عمـل و بـار 

آرزویـی نـدارم و بـه جـز خشـنودیت بـه چیـزی امیـد نـدارم.«
گهـان  از شـنیدن نالـه بـه جسـتجوی صاحـب آن افتـادم. نا
دیـدم کـه علـی؟ع؟ اسـت. در گوشـه ای بی حرکـت خـود را پنهـان 
سـاختم. در آن نیمـه شـب، نمـاز بسـیاری خوانـد؛ آن گاه بـه دعـا 
و گریـه پرداخـت و از حـال خـود بـه درگاه الهـی، شـکوه می بـرد، از 

جملـه مناجات هـای آن حضـرت بـا خداونـد ایـن بـود:
می کنـم،  فکـر  بزرگواریـت  و  عفـو  در  کـه  آن گاه  »خداونـدا! 
گناهانـم در نظـرم سـاده می آید، پس وقتی کـه به یاد عقوبت های 
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گـر در نامـه ی  شـدیدت می افتـم بلیـه ام گـران می شـود. ای وای ا
عمـل بـه گناهـی برخـورد کنـم کـه مـن آن را فرامـوش کـرده ام ولـی 
تـو آن را بـه حسـاب آورده ای، آن گاه خواهـی گفـت: او را بگیریـد. 
وای بـر ایـن گرفتـاری کـه بسـتگانش نمی تواننـد نجاتـش دهنـد و 
قبیلـه اش بـه حالـش سـودی نخواهنـد داشـت. آن گاه کـه دسـتور 
فراخواندنـش رسـید، همـگان بـر او رحمشـان می آیـد. وای از آن 
آتـش کـه جگرهـا و کلیه هـا را کبـاب می کنـد، وای از آن آتشـی کـه 
کـه در اثـر  اعضـای بـدن را از هـم جـدا می کنـد، آه از آن بیهوشـی 

شـعله های سـوزان دسـت می دهـد.
سـپس حضـرت آن قـدر گریـه کـرد کـه دیگـر حـس و حرکـت از او 
بریـده شـد. پیـش خود گفتـم: حتمًا در اثر شـب زنده داری خوابش 
گرفتـه اسـت و بـرای نمـاز صبح بیـدارش می کنم. جلـو رفتم، دیدم 
ماننـد چوبـی خشـک روی زمیـن افتـاده اسـت. او را تـکان دادم 
دیـدم تـکان نمی خـورد. خواسـتم او را بنشـانم نشـد؛ گفتم: »انا هلل 

و انـا الیـه راجعـون« )حتمـًا مـرده اسـت.(
بـه منـزل حضـرت رفتـم تـا خبـر مرگـش را بـه اهلـش برسـانم. 
اسـت؟  شـده  خبـر  چـه  ابـودرداء!  ای  فرمـود:  زهـرا؟اهس؟  فاطمـه 
فرمـود:  زهـرا؟اهس؟  حضـرت  کـردم.  نقـل  خانـم  بـرای  را  جریـان 
ابـودرداء، بـه خـدا علـی بـاز هـم ماننـد همیشـه از تـرس خـدا غـش 
کـرده اسـت. سـپس مقـداری آب آوردنـد و بـه صورتـش پاشـیدند 
گریـه  کـه  کـه بـه هـوش آمـد و مـرا دیـد  تـا بـه هـوش آمـد. همیـن 
می کنـم، فرمـود: ابـودرداء! بـرای چـه گریـه می کنی؟ گفتـم: از این 
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حالتـی کـه شـما بـرای خـودت پیـش آورده ای. فرمـود: »ابـودرداء! 
بـه  گنـاه  اهـل  و  فراخواننـد  حسـاب  بـرای  مـرا  کـه  آن گاه  پـس 
گـر مـرا ببینـی، چگونـه خواهـی بـود؟  عـذاب الهـی یقیـن کردنـد، ا
کـه مأموریـن درشـت خو و تـرش رو اطـراف مـرا بگیرنـد  آن وقـت 
کـه زنـدگان مـرا  و در پیشـگاه پادشـاهی جبـار بایسـتم، در حالـی 
کننـد؛ آنجـا در  کرده انـد و مـردم دنیـا بـه حـال مـن ترحـم  تسـلیم 
گـر  ا نیسـت،  او پوشـیده  از  کـه هیـچ سـّری  پیشـگاه خداونـدی 
مـن خواهـد سـوخت.« بـه حـال  دلـت  ایـن  از  بیـش  ببینـی   مـرا 
ابـودرداء گفـت: بـه خـدا سـوگند کـه ایـن حالـت را در هیـچ کـدام از 

یـاران رسـول خـدا؟ص؟ ندیـدم.1

روضه

ایـن امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ اسـت کـه این گونـه 
کـه  عبـادت می کنـد و شـاید خداونـد متعـال یکـی از پاداش هایـی 
بـه علـی )علیـه  السـالم( داد همیـن بـود کـه در حـال نمـاز و بـا زبـان 
روزه ضربـت خـورد و در مـاه رمضـان کـه مـاه خداسـت بـه مالقـات 

او رفـت. 
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در شـب آخـر عمـر مبـارک خویـش نیـز 
بـه عبـادت بـا خدایـش مشـغول گشـت، چنانچـه جنـاب ام کلثـوم 

نقـل می کنـد:
ع و  پـدرم بعـد از افطـار بـه نمـاز ایسـتاد، پیوسـته مشـغول رکـو

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی، النص، ص: 77
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ع و ابتهـال بـه درگاه خالـق متعـال می نمـود. سـجود بـود و تضـّر
و نقـل شـده کـه: آن حضـرت در آن شـب، بسـیار از خانـه بیـرون 
و  می کـرد  نظـر  آسـمان  اطـراِف  بـه  و  می شـد  داخـل  و  می رفـت 
ع و زارى می کـرد و سـوره یـس را تـالوت  اضطـراب می نمـود و تضـّر
فرمـود و می گفـت: الّلُهـّمَ َبـاِرک ِلـی ِفـی الَمـوِت. یعنـی: خداونـدا، 
مـرگ را بـرای مـن مبـارک گـردان، و بسـیار می گفـت: إّنـا هلِلِّ َو إّنا إلیِه 
 ِبـاهلِل الَعِلـّیِ الَعِظیـِم« 

ّ
َة إال راِجُعـون. و ذکـر مبـارک »ال َحـوَل َو ال ُقـّوَ

اسـتغفار  و  می فرسـتاد  صلـوات   بسـیار  و  می کـرد  تکـرار  بسـیار  را 
می نمـود.1

کی بر سـرم کرد  دیشـب فلک دیدی چه خا
کـرد  بـرم  در  ماتـم  رخـت  دیگـر  بـار  یـک 

گفتنـت ذکـر لبـت بـود  کـه اشـهد  دیشـب 
بـود  زینبـت  لبـان  ورد  یجیـب  امـن 

می دریدنـد گریبـان  هـم  مالئـک  دیشـب 
می شـنیدند  را  الکعبـه ات  رب  و  فـزت 

را  محنتـت  بـار  بگـذار  مـن  دوش  بـر 
را  غربتـت  تمـام  خـود  چشـم  بـه  دیـدم 

کـردی  گریـه  رفتـی  چـاه  سـراغ  شـب  هـر 
کـردی  گریـه  رفتـی  راه  کوچـه  بیـن  یـا 

گشـتی  پیـر  مـادر  هجـران  از  میدانـم 
گشـتی؟ سـیر  زندگانـی  از  مگـر  امـا 

1.  شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال، ج 1، ص:418
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کـردی؟ کاسـه های شـیر  فکـری بـه حـال 
کـردی؟ دلگیـر  کوفـه ی  حـال  بـه  فکـری 

مـن می شـوم  غم هـا  مانـوس  مـرو  بابـا 
مـن  می شـوم  تنهـا  تنهـای  رفتنـت  بـا 
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20
در منزل

انگیزه سازی

روایت است از امیر المؤمنین علی؟ع؟ که فرمود:
روزی رسـول خـدا؟ص؟ بـر مـا داخـل شـد در حالـی کـه فاطمـه نـزد 

ک می کـردم.  دیـگ نشسـته بـود و مـن عـدس پـا
یـا  لبیـک  کـردم:  عـرض  ابوالحسـن!  یـا  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟ 

اهلل! رسـول 
حضـرت فرمـود: بشـنو از مـن آنچـه می گویـم و توّجـه داشـته 
کـه مـن سـخنی نمی گویـم مگـر آن کـه خداونـد مـرا بـه آن  بـاش 
کنـد زن خـود را در  کـه یـارى  دسـتور داده باشـد. نیسـت مـردى 
 آنکـه بـه هـر مویـی کـه در بدن اوسـت برایـش عبادت یک 

ّ
خانـه اال

سـال باشـد کـه روزهـای آن بـه روزه باشـد و شـب های آن بـه قیـام؛ 



و خـداى تعالـی بـه او از ثـواب بدهـد مثـل آنچـه داده اسـت صابران 
را و داود پیغمبـر و یعقـوب و عیسـی؟امهع؟ را. 

یـا علـی! هـر کـه در خدمـت عیـال باشـد در خانـه و ننـگ نـدارد 
از آن، خـداى تعالـی در دیـوان شـهیدان نـام او را بنویسـد و خـدا از 
براى وى به هر روزى و شـبی ثواب هزار شـهید بنویسـد و از براى او 
بـه هـر قدمـی، ثـواب حـج و عمـره ای بنویسـد و او را بـه ازای هر رگی 

کـه در بدنـش می باشـد، شـهرى در بهشـت دهـد.
یـا علـی! یـک سـاعت در خدمـت خانه بهتر اسـت از عبادت هزار 
سـاله و هـزار حـج و هـزار عمـره و بهتـر اسـت از آزاد کـردن هـزار بنـده 
و هـزار جهـاد و عیـادت هـزار بیمـار و هـزار نمـاز جمعـه و هـزار جنـازه 
و هـزار گرسـنه را سـیر کـردن و هـزار برهنـه را پوشـیدن و هـزار اسـب 
)جنگـی( تجهیـز نمـودن در راه خـدا و بهتـر اسـت او را از هـزار دینـار 
صدقـه دادن بـر درویشـان و بهتـر اسـت او را از خوانـدن تـورات و 
انجیـل و زبـور و قـرآن و از هـزار اسـیر کـه آنـان را اسـیر کـرده و سـپس 
آزاد گردانـد و بهتـر اسـت او را از هـزار شـتر کـه بدهـد بـه درویشـان و 
چنیـن فـردی بیـرون نـرود از دنیـا تـا آنکـه جـاى خـود را در بهشـت 

ببینـد.
یا علی! هر که ننگ ندارد از خدمت عیال، خدا او را بی حسـاب 

داخل در بهشت گرداند.
بـاز  و  اسـت  کبیـره  گناهـان  کفـاره  عیـال،  خدمـت  علـی!  یـا 
می نشـاند غضـب پـروردگار را و مهریـه حـور العیـن اسـت و زیـاد 

را. درجـات  و  حسـنات  می گردانـد 
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 یـا علـی! خدمـت نمی کنـد عیـال را مگـر صدیـق یـا شـهید یـا 
کـه خـدا خیـر دنیـا و آخـرت را برایـش بخواهـد.1 مـردی 

نکتـه ای کـه دربـاره ایـن روایـت شـریف قابـل توجـه می باشـد، 
گرامـی اسـالم در زمانـی واقـع شـد  کـه بعثـت پیامبـر  ایـن اسـت 
کرامـت و فضیلتـی برخـوردار نبودنـد، فلـذا  کـه زنـان در جامعـه از 
بسـیاری از مردهـا بـه خـود حـق می دادنـد کـه دختـران خویـش را 
زنـده بـه گـور کـرده و یـا هـر رفتـاری کـه دلشـان می خواهـد بـا زنـان 
خویش انجام دهند. پیامبر در این فضا و شـرایط، سـعی در ایجاد 
محبـت و دوسـتی و احیـای کرامـت زنـان داشـتند. لـذا هـر مـردی 
کـه در آن زمـان می خواسـت بـه ایـن دسـتورات عمـل نمایـد، بایـد 
کنـار  بـا نفـس خویـش مقابلـه می نمـود و سـنت های جاهلـی را 
می گذاشـت. فلـذا در آن شـرایط این گونـه احادیـث و ثواب هـا برای 
ح می گردیـد. البتـه در زمان  کمـک نمـودن بـه همسـر در خانـه مطـر
مـا نیـز بـه هـر مقـدار کـه مردهـا در کمـک نمـودن بـه همسـر اخالص 
داشـته باشـند و عمـل را بـرای رضـای خداونـد انجـام دهنـد و نیـز 
مقابلـه بـا نفـس نمایند، عملشـان ارزش بیشـتری می یابـد تا اینکه 

فـرد بـه ایـن ثواب هـا برسـد.

اقناع اندیشه

ع رفتـار مـرد و زِن مؤمـن در خانـه، دسـتورات فراوانـی  دربـاره نـو
نیـز  مـا  بزرگـوار  امامـان  و سـیره  اسـت  وارد شـده  اسـالم  در دیـن 

1.  محمد بن محمد شعیری، جامع األخبار، ص: 102
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کـه در احادیـث و  مؤیـد همیـن دسـتورات اسـت. یکـی از مسـائلی 
کمـک نمـودن مـرد در  کیـد شـده،  دسـتورات دینـی بـر روی آن تأ
فعالیت هـای داخـل خانـه اسـت. سـیره امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
در ایـن زمینـه الگـوی بسـیار خوبـی بـرای مـردان مؤمـن مـا اسـت. 
ع بحـث، بـه دسـتورات و سـیره  در ایـن مقـال بـه مناسـبت موضـو
اهل بیـت دربـاره کار و فعالیـت مـردان مؤمـن در داخـل خانه اشـاره 

می نماییـم:
چنانچـه ذکـر شـد و خواهـد آمـد امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ همواره 
در فعالیت هـای خانـه بـه یـاری همسـر و فرزندانشـان می شـتافتند 
و بدیـن صـورت عـالوه بـر ایجـاد فضایـی محبت آمیـز در خانـه، 
اسـباب خشـنودی خداونـد متعـال را فراهـم می نمودنـد و ثواب هـا 

و درجـات ُقـرب الهـی را بـا سـرعت بیشـتری می پیمودنـد.
خـوب اسـت کـه مـا نیـز بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه 
ج از خانه باعث معاف شـدن شـخص از  فعالیـت مـرد مؤمـن در خار
کار در داخـل خانـه نمی شـود و مـرد مؤمـن ایـن فعالیـت را به عنوان 
وسـیله ای برای تقرب به خداوند می بیند و خود را بدین وسـیله از 
بـرکات مـادی و معنـوی ایـن کار بهره مند می سـازد. در این مورد در 
احادیـث و دسـتورات دینـی، سفارشـات جالـب توجهی شـده اسـت 
کـه بـه برخـی از آن هـا اشـاره شـده و یـا خواهـد شـد. در این بـاره بـا 
مراجعـه بـه سـیره پیامبـر گرامـی اسـالم؟ص؟ می بینیم کـه این گونه 

وارد شـده اسـت:
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ْهِلِه.1
َ
ُب َعْنَز أ

ُ
 اهَّلِل؟ص؟ َيْحل

ُ
ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟:  َکاَن َرُسول

َ
 أ

َ
َقال

گوسـفنِد خانـه را  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: رسـول خـدا؟ص؟ 
می دوشـید. خـودش 

درباره امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز وارد شده است:
ْییِه 

َ
یَواُت اهَّلِل َعل

َ
ْؤِمِنی�خَ َصل ِمییُر اْلُ

َ
َکاَن أ  :

َ
ِب َعْبیِد اهَّلِل؟ع؟ َقیال

َ
َعیْن أ

یا َتْطَحیُن  هْیَ
َ
ُم اهَّلِل َعل

َ
َيْحَتِطیُب  َو َيْسیَتِق  َو َيْكُنیُس  َو َکاَنیْت َفاِطَمیُة َسیا

ِبیُز.2 خْ َ
َو َتْعِجیُن َو ت

امیـر  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  گویـد:  سـالم  بـن  هشـام   
مؤمنـان؟ع؟ خـودش هیـزم تهّیـه می کـرد و آب از چـاه می کشـید 
خمیـر  و  می کـرد  آسـیا  فاطمـه؟اهس؟  حضـرت   و  می کـرد  جـاروب  و 

می پخـت. نـان  و  می نمـود 
آری! اهل بیـت عصمـت؟مهع؟ همیشـه در تـالش بـرای یـاری و 
حمایـت از اهـل خانـه خویـش بودنـد و ایـن تالش را تالشـی مقدس 
نظـر می رسـد،  بـه  کـه مهم تـر  تـالش مقدسـی  امـا  می دانسـتند. 
تـالش در جهـت هدایـت و تربیـت خانواده اسـت. در این باره نیز در 
سـیره ائمـه بزرگوار، بـه خصوص امیرمؤمنـان؟ع؟ مطالب فراوانی 

نقـل شـده کـه بایـد الگـوی مـا در زندگـی قـرار بگیـرد.
کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ همـواره  در ایـن زمینـه می بینیـم 
نسـبت به اهل خانه خویش حساسـیت داشـتند و سـعی در تربیت 
آن هـا و یـاری آن هـا در مسـیر حـق می نمودنـد و این گونـه به دسـتور 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 86
2.  همان.
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ْهلیُكْم 
َ
ْنُفَسیُكْم َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
قـرآن کریـم کـه می فرماید: »یا أ

«1 » اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد خـود و خانـواده خویش را از 
ً
نیارا

ج از منزل،  آتـش نگه داریـد.« عمـل می نمودنـد و کار و فعالیـت خار
ایشـان را از فعالیت هـای تربیتـی بـرای خانـواده بـاز نمی داشـت. 

یکـی از فعالیت هایـی کـه آن حضـرت انجـام دادنـد و در تاریـخ 
ثبـت شـده اسـت و بـرای مـا الگو می باشـد، نوشـتن نامـه ای تربیتی 
شـریف  کتـاب  در  کـه  اسـت  حسـن؟ع؟  امـام  فرزندشـان  بـرای 
نهج البالغـه بـه عنـوان نامـه 31 مکتـوب گردیـده و آن حضـرت در 
ضمـن ایـن نامـه، حکمت هـا و معـارف بسـیاری را بـه فرزندشـان 

تعلیـم دادنـد.
آن حضـرت نسـبت بـه خانـواده بزرگوارشـان تـا آنجـا مراقبـت 
می کردنـد کـه حتـی بعـد از ضربـت خـوردن توسـط ابـن ملجـم، بـاز 
هـم تذکراتـی را بـه فرزندانشـان گوشـزد می نمودنـد؛ چنانچـه نقـل 

شـده اسـت:
و مین وصییة لیه؟ع؟ للحسین و السی�خ ؟امهع؟ ملیا ضربیه ابین ملجیم 

)لعنیه اهَّلل( : 
 

َ
َسیَفا َعیل

ْ
یا َو اَل َتأ َ

ُ
ْنَییا َو ِإْن َبَغْتک

ُ
 َتْبِغَییا الّد

َ
اّل

َ
یا ِبَتْقیَوى  اهَّلِل َو أ َ

ُ
وِصیک

ُ
أ

اِلیِم 
َ

ُکوَنیا ِللّظ ْجیِر َو 
َ ْ
 ِلل

َ
یّقِ َو اْعَمیا یا َو ُقیواَل ِباْلَ َ

ُ
ِوَی َعْنک یا ُز َشْ ٍء ِمْنَ

َغیُه 
َ
ْهیِل َو َمیْن َبل

َ
یِدی َو أ

َ
ییَع َول یا َو َجِ َ

ُ
وِصیک

ُ
 أ

ً
یوِم َعْونیا

ُ
َمْظل

ْ
 َو ِلل

ً
َخْصمیا

ُکَما 
َ

ْعُت َجّد ِح َذاِت َبْیِنُكْم َفِإّنِ َسِ
َ

ْمِرُکیْم َو َصیا
َ
ِکَتیاِب ِبَتْقیَوى اهَّلِل َو َنْظیِم أ

َییاِم.2 ِة َو الّصِ
َ

یا یِة الّصَ  ِمیْن َعاّمَ
ُ

ْفَضیل
َ
ِ أ َبیْ�خ

ْ
ُح َذاِت ال

َ
 َصیا

ُ
َيُقیول

1.  التحریم، آیه 6
2.  محمد بن حسین  شریف الرضی، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 421
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حسـین؟امهع؟  و  حسـن  بـه  اسـت  حضـرت  آن  وصیت هـاى  از 
کـه ابـن ملجـم )لعنـة اهلل علیـه( بـه ایشـان ضربـت زد: وقتـی 

شـما را بـه تقـواى الهـی سـفارش می نمایـم، و اینکـه دنیـا را 
مجوییـد، گرچـه دنیـا شـما را بجویـد، و بـر آنچـه از دنیـا از دسـتتان 
رفتـه متأّسـف نباشـید. حـق بگوییـد، و بـراى ثواب الهی بکوشـید. 

دشـمن سـتمگر و یـار سـتمدیده باشـید.
کـه ایـن وصیتـم بـه او  شـما و همـه فرزنـدان و خاندانـم و هـر 
می رسـد را بـه تقـواى الهـی و نظـم در زندگـی و اصـالح بیـن مـردم 
می فرمـود:  کـه  شـنیدم  شـما  جـّد  از  کـه  چـرا  می کنـم؛  سـفارش 

»اصـالح ذات البیـن از عمـوم نمـاز و روزه بهتـر اسـت«.
کـه از سـیره اهل بیـت عصمـت؟مهع؟ در تـالش مـادی و  حـال 
گاه شـدیم، خـوب اسـت کـه دربـاره رفتـار مـرد در  معنـوی در خانـه آ

ح نماییـم.  خانـه نیـز نکاتـی را مطـر
در احادیـث متعـددی وظایـف مـرد و زن نسـبت بـه یکدیگـر 
کـه بـرای جامعـه ی  ح شـده اسـت، امـا آنچـه  و امـور زندگـی مطـر
مؤمنیـن دارای اهمیـت اسـت، رسـیدن بـه کمـال و دسـت یافتـن 
بـه خوشـنودی و رضایـت خداونـد متعـال می باشـد کـه امـری فراتـر 
از واجبـات در ایـن زمینه اسـت. چنانچه انسـاِن مؤمـن در عبادات 
نیـز بـا انجـام مسـتحبات، اسـباب رضایـت خداونـد و پیشـرفت 
معنـوی خویـش را بهتـر فراهـم نمـوده و نقائص عبـادات خویش را 
بـا انجـام اعمـال عبـادِی مسـتحب جبـران می کنـد، در امـور زندگی 
نیـز همین گونـه اسـت. فلـذا انسـان مؤمـن بـا انجـام کارهایـی کـه 
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ج از وظیفـه اوسـت، عـالوه بـر ایجـاد رابطـه ای  شـاید بـه ظاهـر خـار
صمیمـی بـا خانـواده و اسـتحکام بنیـاد خانواده، باعث خشـنودی 

خداونـد متعـال و اولیـاء او می گـردد.
در این زمینه روایاتی وارد شده است که به آن ها اشاره می نماییم:

1. توسعه دادن در زندگی برای خانواده در صورت امکان:
ْییِه ِنْعَمًة 

َ
ْنَعیَم اهَّلُل َعل

َ
یْن أ َ

َ
َسیَراُؤُه ف

ُ
ُجیِل أ  الّرَ

َ
َكاِظیُم؟ع؟  ِإّنَ ِعَییال

ْ
 ال

َ
َقیال

ْعَمُة.1 َک الّنِ
ْ
 َعْنُه ِتل

َ
ول ْن َتُز

َ
ْوَشیَک أ

َ
 أ

ْ
َسیَراِئِه َفِإْن َلْ َيْفَعل

ُ
 أ

َ
یْع َعل ُیَوّسِ

ْ
َفل

او  اسـیران  شـخص،  فرزنـِد  و  زن  فرمـود:  کاظـم؟ع؟  امـام 
هسـتند، و هـر کـس را کـه خداوند نعمتی بخشـید باید بر اسـیرانش 
گـر چنیـن نکنـد چیزى نگذرد کـه آن فراخی از وى  توسـعه دهـد، و ا

برتابـد. روى 

2. کم نمودن مسئولیت های زن و مدارا و خوش رفتاری با او:
یِة: َيیا ُبیَنَّ  َنِفّیَ یِد ْبیِن اْلَ ّمَ ِتیِه اِلْبِنیِه ُمَ ؟ع؟  ِف َوِصّیَ ْؤِمِنی�خَ ِمییُر اْلُ

َ
 أ

َ
َقیال

 َطاَعیِة اهَّلِل َو ِإَذا َضُعْفیَت َفاْضُعیْف َعیْن َمْعِصَییِة اهَّلِل 
َ

ییَت  َفاْقیَو َعیل ِإَذا َقِو
ْمِرَهیا َمیا َجیاَوَز َنْفَسیَها 

َ
َة ِمیْن أ

َ
یْرأ یَک اْلَ ِ

ّ
ل ْن اَل ُتَ

َ
 َو ِإِن اْسیَتَطْعَت أ

َّ
َعیّزَ َو َجیل

َة 
َ
یْرأ یا َفیِإّنَ اْلَ اِلَ ْحَسیُن ِلَ

َ
یا َو أ ْرَخیی ِلَباِلَ

َ
یا َو أ ْدَوُم ِلَجَماِلَ

َ
یُه أ

َ
  َفِإّن

ْ
َفاْفَعیل

ْحَبیَة  ْحِسیِن الّصُ
َ
ِ َحیاٍل َو أ

ّ
ُکل  

َ
ْیَسیْت ِبَقْهَرَماَنیٍة َفَداِرَهیا َعیل

َ
ْيَحاَنیٌة َو ل َر

یا ِلَیْصُفیَو َعْیُشیک . َ
َ

ل
امیـر مؤمنـان علـی؟ع؟ در وصّیـت و سفارشـی کـه بـه فرزنـدش 
گـر قدرتـی در تـو  کـرد، فرمـود: اى فرزنـد عزیـزم! ا محّمـد حنفیـه 

1.  محمد بن علی  بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556
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گـر ناتوانـی، در  هسـت، آن را در طاعـت و فرمـان خـدا بـه کار ببـر؛ و ا
معصیـت خداونـد ناتـوان بـاش؛ و چنانچـه بتوانـی همسـرت را جـز 
در امـور مربـوط بـه خـودش اختیـار ندهـی، همیـن کار را بکـن، زیـرا 
ایـن بـراى جمـال و بزرگـوارى او بهتـر اسـت و هـم بـراى آسـودگی 
شـاخه  ماننـد  زن  چـون  حالـش؛  راحتـی  بـراى  هـم  و  خاطـرش 
ریحان اسـت، )بسـیار لطیف و زود رنج اسـت( و کارگزاِر تو نیسـت. 
همیشـه بـا او بـه مـدارا و نرمـی رفتـار کـن و بـا زبـان خـوش و روى بـاز 

بـا وى معاشـرت نمـا تـا زندگیتـان بـا آرامـش و صفـا بگـذرد.

3. خوب سخن گفتن با زن:
ُهّنَ 

َّ
َعل

َ
  ل

َ
َقال ّنَ اْلَ ُ ْحِسیُنوا لَ

َ
ِ َحاٍل  َو أ

ّ
 ُکل

َ
وُهَن  َعل ؟ع؟: َفَداُر  عّلٌ

َ
َقال

1.
َ

ِفَعال
ْ
ُيْحِسّنَ ال

امـام علـی؟ع؟: پـس شـما اى شـوهران! با آنان )زنان( همیشـه 
بـه مـدارا رفتـار کنیـد و بـا زبـان نـرم بـا ایشـان سـخن گوئید؛ بـه امید 

آنکـه آنـان نیـز کارهایشـان را نیکـو و بـا دّقـت انجـام دهند.

4. پرهیز از خشونت و برخورد فیزیکی:
َنیا َخْصُمیُه 

َ
ًة ِبَغْییِر َحیّقٍ َفأ

َ
قیال جعفیر بین ممید ؟امهع؟: َمیْن َضیَرَب اْمیَرأ

یْم ِبَغْییِر َحیّقٍ َفَقیْد َعیَى اهَّلَل  َبُ یْن َضَر َ
َ

ُبیوا ِنَسیاَءُکْم  ف ِقَیاَمیِة اَل َتْضِر
ْ
َيیْوَم ال

ه .2
َ
َو َرُسیول

و  بی گناه  را  همسرش  که  مردی  هر  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص: 554
2.  حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب ، ج 1، ص: 175
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مزنید.  را  زن هایتان  اویم.  دشمن  قیامت  روز  من  بزند،  تقصیر 
هرکس بی تقصیر آنان را بزند معصیت خدا و رسولش را کرده است.

گـر ایـن دسـتورات را رعایـت نماییـم،  بسـیار واضـح اسـت کـه ا
بسـیاری از اختالفـات و مشـکالت برطـرف می گـردد و زندگی هـا 
کمتـر  بـا خوبـی و خوشـی ادامـه می یابـد و آمـار طـالق نیـز بسـیار 
می شـود. همچنیـن بـا رعایـت ایـن دسـتورات، پیشـرفت معنـوی 
انسـان سـریع تر شـده و هـوای نفـس نیـز خـوار و زبـون می شـود و 

کمـال انسـاِن مؤمـن هموارتـر می گـردد. این گونـه مسـیر رشـد و 

رفتارسازی

برادرش عاصم شکایت  از  امام علی؟ع؟  نزد  زیاد،  بن  ربیع 
نمود که جامه ی نرم را از تنش بیرون آورده و همسرش را غمگین 

ک ساخته است.  نموده و فرزندانش را اندوهنا
حضرت فرمود: »عاصم را نزد من آورید!« او را خدمتش آوردند، 

چون حضرت او را دید، چهره در هم کشید و فرمود: 
»از همسـرت خجالـت نکشـیدى؟ بـه فرزندانت رحـم نکردى؟ 
کیـزه را بـراى تـو  کـه خـدا چیزهـاى خـوب و پا گمـان می کنـی  آیـا 
حـالل کـرده ولـی بـا این حـال نمی خواهـد از آن ها اسـتفاده کنی. تو 

نـزد خـدا پسـت تر از آنـی! مگـر خـدا نمی فرمایـد: 
با  نخل ها  و  میوه ]ها[  آن،  در  نهاد.  مردم  براى  را  زمین  »و 
خوشه هاى غالف دار«1 و مگر خدا نمی فرماید: »دو دریا را گذاشت 

1.  الرحمن ، آیات 10 و 11
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که به هم برسند، میانشان حائلی است که به هم تجاوز نکنند - 
تا آنجا که فرماید- از آن ها لؤلؤ و مرجان بیرون می شود.«1

بـه خـدا سـوگند کـه یـاد نمودن و ُشـکر نعمت هاى خـدا با عمل، 
نزد او محبوب تر اسـت از ُشـکر آن ها با گفتار، در صورتی که خداى 

)عـز و جـل( می فرمایـد: »و اما نعمت پـروردگارت را بازگو« 2
ک  عاصم گفت: »یا امیر المؤمنین! پس چرا خوِد شما به خورا

کتفا نموده  اى؟«  ک درشت، ا سخت و پوشا
حضرت فرمود: »واى بر تو! همانا خداى )عز و جل( بر پیشوایاِن 
که خود را در ردیف مردم ضعیف و ناتوان  عدالت واجب ساخته 
گیرند، تا فقر و تنگدستی، فقیر را از جا به در نبرد.«3 عاصم بن زیاد 

عبا را کنار گذاشت و جامه نرم در برکرد.4
کـه انسـان از تجمـالت و  گرچـه خـوب اسـت  طبـق روایـت، ا
زوائـد پرهیـز نمایـد، امـا در صورتـی که خانـواده ی شـخص، درباره 

1.  الرحمن، آیات 19 و 20 و 22
2.  الضحی ، آیه 11

3.   عمـرو بـن شـمر تعریـف مـی کنـد: در خانـه ابـی عبد اهلل )امـام صادق؟ع؟( در محضـر آن حضرت 
بـودم و خانـه پـر از جمعّیـت بـود و مـردم از او پرسـش ها می کردنـد و آن حضـرت بـه هـر پرسشـی 
پاسـخ مـی داد. مـن از یـک گوشـه مجلـس شـروع بـه گریسـتن کـردم. فرمـود: »اى عمـرو، چـرا گریـه 
می کنـی؟« عـرض کـردم: »فدایـت شـوم چـرا نگریـم؟ مگـر در ایـن اّمـت هماننـد تـو هسـت؟ ولـی در 
بـه روى شـما بسـته شـده و پـرده بـر تـو افکنده انـد!« فرمـود: »اى عمـرو گریه مکن، مـا در حال حاضر 
گـر آنچـه تـو می گوئـی محقـق می شـد،  بیشـتر غـذاى خـوب می خوریـم و لبـاس نـرم می پوشـیم، و ا
گوار و لباس درشـت بافت بـرای ما روا نبود و گرنه گرفتار  هماننـد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه جـز غذاى نا
زنجیرهـاى آتشـین می شـدیم.« )محمـد بـن ابراهیـم  بـن أبـی زینـب، الغیبـة )للنعمانـی(، النـص، 

ص: 287(
4.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 410
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ظاهـرش حساسـیت نشـان بدهنـد، فـرد بایـد بـه ایـن مسـئله اعتنـا 
نمایـد و ظاهـرش را در حـد معمـول و متوسـط جامعـه قـرار دهـد، 
گرچـه در دل و قلـب خویـش نسـبت بـه همیـن مقـدار هـم بی میـل  ا
و زاهـد باشـد؛ چـرا کـه زهـد امـری درونی و قلبی اسـت و فـرد در عین 
کـه در  بی میلـی بـه دنیـا می توانـد بـرای جلوگیـری از آزار خانـواده 
ظاهـر  می گـردد،  متعـال  خداونـد  رضایـت  جلـب  باعـث  نتیجـه 
خویـش را در سـطح معمـول جامعـه و متناسـب بـا احـکام و آداب 

اسـالمی تنظیـم نمایـد.
البتـه همان طـور کـه گفتـه شـد، انسـان مؤمـن همـواره مراقـب 
اسـت کـه خـودش و افـراد تحـت تکفـل او آلـوده بـه گنـاه نشـوند و 
تمـام تـالش خویـش را در ایـن زمینـه می نمایـد. در همیـن رابطـه 

داسـتانی از زندگـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل شـده اسـت:
عقیـل بـن عبـد الرحمـان خوالنـی بـه نقـل از عمه اش که همسـر 

عقیـل بـن ابـو طالـب بـود نقـل می کنـد که:
االغـی  پوسـیده  پـاالن  بـر  دیـدم  رسـیدم.  علـی؟ع؟  خدمـت 
نشسـته اسـت! بـه همسـر ایشـان کـه زنـی از بنی تیـم بـود اعتـراض 

کـه: کـردم 
خانـه ات پـر از اثاثیـه اسـت )چـرا از آن اثـاث و جهزیـه ات بـرای 

رفـاه شـوهرت اسـتفاده نمی کنـی؟(«  
زن گفـت: »مـن را مالمـت نکنیـد! بـه خـدا قسـم او چیـزی را کـه 
نشناسـد )از کجـا آمـده( می گیـرد و در بیـت المـال می انـدازد )تصـور 
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می کنـد مـا آن را از بیـت المـال آورده ایـم(.«1
کـه دیگـران را امـر بـه زندگـی در سـطح  آری! همـان علـی؟ع؟ 
معمـول جامعـه می کنـد، تـا ایـن حـد مراقـب اطرافیـان خویـش 
اسـت کـه مبـادا مـال حرام وارد زندگی ایشـان شـود؛ خصوصًا اینکه 
در برخـی داسـتان ها و روایـات، مـواردی از تعـدی بـه بیت المـال 
توسـط اطرافیـان آن حضـرت نقـل شـده اسـت کـه البتـه بـا برخـورد 

گردیـده اسـت.  شـدید آن مـوالی متقیـان مواجـه 
همچنیـن از سـادگِی زندگـی خـود آن امـام عالمیـان و وضعیـت 

شـخصی ایشـان در منـزل نقـل شـده اسـت:
سوید بن َغَفَله تعریف می کند:

من وارد منزل علی؟ع؟ شـدم. در خانه اش جز حصیر کهنه ای 
نبود و او روی آن حصیر نشسـته بود. به ایشـان گفتم:

کـم بـر  »یـا امیرالمؤمنیـن! تـو پادشـاه مسـلمین هسـتی! و حا
آ  ن هـا و بیت المالـی و هیئت هـای نمایندگـی نـزد تـو می آینـد ولـی 

در خانـه ی تـو جـز همیـن چیـزی نیسـت!« 
حضـرت فرمـود: »ای سـوید! خانـه در دنیایـی اسـت کـه محـل 
انتقـال اسـت و در پیشـاپیش مـا جهـان ثبـات اسـت. مـا متـاع خـود 
را بـه آنجـا منتقـل نموده ایـم و بـه زودی به آنجا منتقل می شـویم! 
کـه در سـایه  ـل سـوار سـایه اسـت! )مسـافری 

َ
َمَثـل مـا در دنیـا َمَث

درختـی فـرود آیـد تـا پـس از رفـع خسـتگی حرکـت کنـد و بـرود.(«2

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ج 2، ص: 97
2.  حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب ، ج 1، ص: 20
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پرورش احساس

در کتاب فضائل نوشته ابن شاذان نقل شده است:
که او و  روزى رسول خدا؟ص؟ وارد خانه علی؟ع؟ شد و دید 
پیامبر؟ص؟  هستند.  دستی  آسیاى  با  کار  مشغول  فاطمه؟اهس؟ 
خطاب به آن ها فرمود: کدام یک از شما خسته هستید؟ علی؟ع؟ 
برخیز  گفت:  او  به  خطاب  پیامبر؟ص؟  فاطمه؟اهس؟.  داد:  پاسخ 
دخترم! پس فاطمه؟اهس؟ برخاست و پیامبر به جاى وى نشسته و 

با علی؟ع؟ مشغول آسیا کردن گردید.1
می بینیم که رسول خدا؟ص؟ نیز در امور خانه به دختر و دامادش 

کمک می نماید و بدون هیچ تکبری آنان را یاری می کند.
همچنین از سیره امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل شده است:

کـه: مادربزرگـم نـزد علـی؟ع؟ رفـت.  صالـح بـزاز نقـل می کنـد 
بـه دوش می کشـید.  علـی؟ع؟ خرمـا 

مادربزرگم سالم کرد و گفت: »این خرما را بده تا من برایت بیاورم!« 
علـی؟ع؟ گفـت: »آنکـه صاحـب زن و فرزنـد اسـت بـه حمـل آن 

سـزاوارتر اسـت« و بعـد گفـت: »نمی خـورى؟« 
جده ام گفت: »نه! میل ندارم!« 

علـی؟ع؟ آن خرمـا را بـه منـزل خـود بـرده و بازگشـت در حالـی 
کـه آن ملحفـه کـه هنـوز پوسـت خرمـا بـه آن چسـبیده بـود بر دوش 
داشـت و بـه همـان حالـت بـه نمـاز جمعه ایسـتاد و مردم بـه او اقتدا 

کردند.2

1.  أبوالفضل شاذان بن جبرئیل  بن شاذان قمی، الفضائل ، ص: 112
2.  ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  ثقفی، الغارات )ط - الحدیثة(، ج 1، ص: 89
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روضه

شـب قـدر شـب رحمـت الهـی اسـت و مـا نیـز بـرای اسـتجابت 
ائمـه  و  اسـالم؟ص؟  گرامـی  پیامبـر  مقـدس  وجـود  بایـد  دعاهـا 
اطهـار؟مهع؟ را واسـطه قـرار دهیـم تـا خداونـد دعـای مـا را بـه اجابـت 
برسـاند. آری! پس از نبی مکرم اسـالم؟ص؟ این امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کـه جایـگاه نـزول مالئکـه الهـی در شـب قـدر و واسـطه بیـن  بـود 
مـردم و خداونـد متعـال بودنـد، امـا انسـان های جاهـل، اولیـاء خدا 
را کـه واسـطه تمـام خیـرات هسـتند، به شـهادت رسـانده و با کمال 

کار خویـش دفـاع می کننـد.  وقاحـت از ایـن 
شیخ مفید و دیگران روایت کرده اند: 

گفـت: اى  کلثـوم  اّم  بـه حبـس بردنـد،  را  ابـن ملجـم  چـون 
کشـتی؟  را  المؤمنیـن؟ع؟  امیـر  خـدا،  دشـمن 

آن ملعون گفت: امیر المؤمنین را نکشته ام، پدر تو را کشته ام.
اّم کلثـوم فرمـود: امیـدوارم کـه آن حضـرت از ایـن ضربـت شـفا 

یابـد و حـّق تعالـی تـو را در دنیـا و آخـرت معـّذب دارد.
گفـت: آن شمشـیر را بـه هـزار درهـم خریـده ام، و  ابـن ملجـم 
کـه آن را بـه زهـر آب داده انـد و ضربتـی  هـزار درهـم دیگـر داده ام 
گـر میـان اهـل زمیـن قسـمت کننـد، هرآینـه همـه را  بـر او زده ام کـه ا

کنـد.1 ک  هـال
ج نقل کرده که به جهت معالجه زخم امیر المؤمنین؟ع؟  ابو الفر
جّراحی  عمل  در  آنان  عالم تریِن  و  کردند،  جمع  را  کوفه  اطّباء 

1.  شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال، ج 1،ص:431
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در  وی  چون  می نامیدند؛  عمرو  بن  اثیر  را  او  که  بود  شخصی 
جراحت امیر المؤمنین؟ع؟ نگریست، ُشش گوسفندى طلبید که 
تازه و گرم باشد؛ چون آن شش را حاضر کردند. رگی از آن بیرون 
کشید آنگاه رگ را در شکاف زخم کرده و در آن دمید تا اطرافش به 
اقصاى جراحت رسید و لختی بگذاشت، سپس رگ را برداشته و 
در آن نظر کرد. بعضی از سفیدِى مغز سر آن حضرت را در آن دید، 
آن وقت به امیر المؤمنین؟ع؟ عرض کرد که وصّیت خود را بکن 
کرده و به مغز سر رسیده و  کار خود را  که ضربت این دشمِن خدا 

دیگر کار از تدبیر بیرون شده.1
گرچـه انسـان های ظالـم و جاهـل، قـدر اولیـاء خـدا را  آری! ا
ندانسـتند، ولـی تمـام اشـیاء و موجـودات در خدمـت امـام هـر عصـر 
و زمانـی اسـت، لـذا پـس از شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و هنـگام 
تشـییع پیکـر آن امـام مظلـوم، محّمـد حنفّیـه فرزنـد آن حضـرت 

می کنـد: نقـل 
کنـار  کـه جنـازه آن حضـرت را از  بـه خـدا سـوگند مـن می دیـدم 
هـر دیـوار و عمـارت و درختـی کـه می گذشـت، آن هـا خـم می شـدند 
از مـردم  ع می کردنـد. بعضـی  نـزد جنـازه ی آن حضـرت خشـو و 
خواسـتند کـه همـراه بـا جنـازه از شـهر بیـرون آینـد، امام حسـن؟ع؟ 
ایشـان را برگردانیـد. امـام حسـین؟ع؟ می گریسـت و می گفـت: ال 
 بـاهلل العلـّی العظیـم، اّنـا هلل و اّنـا الیـه راجعـون، 

ّ
حـول و ال قـّوة اال

اى پـدِر بزرگـوار، پشـت مـا را شکسـتی، و بـه سـوى خـدا شـکایت 
1.  شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال ،ج 1،ص:432
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می کنیـم مصیبـت تـو را.1
مسجد، خموش و شهر پر از اشک بی صداست

ای چاه خون گرفته ی کوفه علی کجاست؟
ای نخل هـا کـه سـر بـه گریبـان کشـیده اید

شماسـت تنهایـی  و  غریبـی  شـب  امشـب 
گرفته انـد آتـش  خیمـه  تمـام،   دل هـا 

کربالسـت غریبـان  شـام  کوفـه   صحـرای 
امشب علی به باغ جنان پیش فاطمه است

خرابه هاسـت در  او  شکسـته ی  دل   امـا 
سـجاده بی امـام و زمیـن  الله گـون ز خـون

 مسـجد غریب مانده و محراب، بی دعاسـت
بایـد گالب ریخـت پـس از دفـن، روی قبـر

مجتباسـت اشـک  علـی  قبـر  گالب   امشـب 
علـی! سـوختی  جهـان  خلـق  بـرای  از  تـو 

نخواسـت را  تـو  دنیـا  کـه  حیـف  هـزار   امـا 
کوفـه اشـک علـی را چـه می کنـی ای چـاه 

پربهاسـت؟ دّر  ایـن  قیمـت  چقـدر   دانـی 
بشـر حامـی  علـی  گفـت:  گریـه  بـه  بایـد 

 بایـد بـه خـون نوشـت: علـی کشـته خداسـت

1.  محمد باقر مجلسی، جالء العیون، ص 363
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