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  پیشگفتار
  

  .على ، حامى محرومان است 
  .على ، ھمراه و در بین محرومان است 

  .على ، مدافع محرومان است 
  .كرد على ، براى احقاق حق محرومان قیام

  .على ، نوازشگر محرومان است 
  .على ، خود را از محرومان مى دانست 

  .على ، ستایشگر محرومان است 
  .على ، حتى در ركوع نماز نیز حاجت سائل و نیازمند را برآورد و دل او را شاد نمود

  .على ، براى نجات مستضعفان و محرومان جھاد كرد
  .بود و افتخار ھم مى نمود على ، در كنار پابرھنگان و طبقات ضعیف

  .على ، فقرا را بھ خود نزدیك مى كرد
  .على ، لباسش و غذایش مانند محرومان بود

  .على ، ساده مى زیست ، ساده مى پوشید و ساده غذا مى خورد
شبیھ تر بود؛ شیوه او چنان بود كھ خود نان و ) ص (على ، در خوراك و روش از ھمھ مردم بھ رسول خدا

  .ورد و بھ مردم نان و گوشت مى خورانیدروغن مى خ
  .خانھ اى ساده داشت ) ص (على ، در كنار مسجد نبوى 

  .على ، مسند حكومت را تنھا بھ خاطر نجات محرومان از ستمگران قبول نمود

 



  .على ، حتى حاجت و نیاز پیرمرد مسیحى فقیر را ھم برآورد
مى گرفت و بھ طور سّرى و   ا و خواربار بر دوش على ، در تاریكى شب از خانھ خارج مى شد، نان و خرم

) ع (محرومان و مستمندان جیره خوار خواِن كرِم على . محرمانھ بھ در خانھ فقیران و مستمندان مى رساند
  .بودند و خود نیز از آن بى اطّالع بودند

  .بھ درد دل محرومان گوش مى داد و بھ آنھا رسیدگى مى كرد) ع (على 
  .گاه خود را از مردم دردمند دور نمى دانست ھیچ ) ع (على 
آیا من دلم را تنھا بھ این خوش كنم كھ مردم مرا امیرالمؤ منین بخوانند : "در عصر خالفتش فرمود) ع (على 

  ."و در دشوارى ھاى زندگى با آن ھا مشاركت نداشتھ باشم 
حرومان جدا ندانیم ، آن ھا را میھمان سفره عمل نماییم ، خود را از م) ع (بیاییم بھ سیره امیرالمؤ منین على 

  .ھایمان كنیم و افتخار نماییم كھ ھمراه آن ھا ھستیم ؛ زیرا خدمت بھ آن ھا ثواب زیادى در بردارد
  .نگذاریم شیطان ما را از ثواب خدمت كردن بھ مستمندان باز دارد

ھمدردى نمى دیدند و مستمندان  ، مردم رنجدیده و مصیبت زده جز او براى خود)ع (در زمان حكومت على 
  .و افتادگان غیر از سراى او خانھ اى را نمى جستند

امیدواریم خداوند سعادت خدمت بھ محرومان و مستمندان را بھ ما بدھد؛ زیرا خدمت بھ محرومان توفیق و 
ھ محرومان ، در واقع این ما ھستیم كھ بھ محرومان نیاز داریم ؛ زیرا در باطن رسیدگى ب. سعادت مى خواھد

پس اگر بخواھیم بھ ثواب و رضوان الھى دست یابیم ، نباید از محرومان غافل . ثواب و بھشت نھفتھ است 
  .ان شاء ّهللا . شویم 

  عباس عزیزى
  1379تابستان  -قم 

  
  توجھ و رسیدگى بھ محرومان از دیدگاه قرآن: فصل اول 

  
  جنگ و پیكار

و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من  و ما لكم ال تُقاتلون فى سبیل ّهللا "
  )1."(ھذه القریة الظالم اھلھا و اجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا

  .تضعیف شده اند پیكار نمى كنید) بھ دست ستمگران (چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كھ 
كھ اھلش ستمگرند، بیرون ببر و ) مكھ (ما را از این شھر ! خدایا: كھ مى گویند) ستمدیده اى ( ھمان افراد

  .براى ما از طرف خود سرپرستى قرار بده و از براى ما از طرف خود یار و یاورى تعیین فرما
  

  پیام آیھ
و مردان بال و پر شكستھ  جھاد اسالمى تنھا براى نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستم دیدگان و زنان* 

  .و كودكان محروم و ستم دیده است 
یكى ھدف الھى و دیگرى ھدف انسانى و این دو در حقیقت از یكدیگر جدا نیستند : جھاد دو ھدف جامع دارد* 

  .و بھ یك واقعیت باز مى گردند
  .جنگ و مبارزه براى رھایى مستضعفان واجب است * 
  .نجات مستضعفان با ھم ذكر شده  جھاد در راه خدا و جھاد براى* 
  .جنگ براى رھایى مستضعفان موحد از مصادیق جھاد در راه خدا است * 
  .اسالم مرز نمى شناسد، ھر جا كھ مستضعفینى وجود داشتھ باشند، ما ھستیم * 
  .ارتش اسالم باید بھ حّدى مقتدر باشد كھ نجات بخش تمام محرومان جھان باشد* 

ستون دین و سرمایھ : "در فرمان معروف خود بھ مالك اشتر مى فرماید) ع (على  امیرالمؤ منین حضرت
اجتماع مسلمین و نیروى ذخیره در برابر دشمنان تنھا ھمین توده مردمند؛ لذا باید بھ سخنان آنھا گوش فرا 

  )2."(دھى و عالقھ خود را بھ آنھا معطوف دارى 
  

  وارثین روى زمین
  )3"(استضعفوا فى االرض و نجعلھم ائمة و نجعلھم الوارثین و نرید ان نمن على الذین "



اراده ما بر این قرار گرفتھ است كھ بھ مستضعفین نعمت بخشیم و آنھا را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار 
  .دھیم 

  پیام آیھ
ما اراده : این آیھ ، بیانگر یك قانون كلى است براى ھمھ اعصار و قرون و ھمھ اقوام و جمعیت ھا مى گوید
  .داریم كھ بر مستضعفان منت بگذاریم و آنھا را پیشوایان و وارثان حكومت روى زمین قرار دھیم 

این بشارتى است براى ھمھ انسان ھاى آزاده و خواھان حكومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و * 
  .جور

  .حكومت فرعونیان است نمونھ اى از تحقیق این مشیت الھى ، حكومت بنى اسراییل و زوال * 
حكومت پابرھنگان و . نمونھ كامل ترین حكومت ، حكومت پیامبر اسالم و یارانش بعد از ظھور اسالم بود* 

تھى دستان با ایمان و مظلومان پاكدل كھ پیوستھ از سوى فراعنھ زمان خود مورد تحقیر و استھزاء بودند و 
  .تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند

چرا : یك جا مؤ منان را دعوت بھ مبارزه و جھاد در راه خدا و مستضعفین باایمان كرده مى گوید قرآن در* 
  .در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كھ تضعیف شده اند پیكار نمى كنید

و براى كھ اھلش ستمگرند بیرون بر ) مكھ (ما را از این شھر ! خدایا: "ھمان افراد ستمدیده اى كھ مى گویند
  ."ما از طرف خودت سرپرستى قرار ده و براى ما از سوى خودت یاورى تعیین فرما

  
  غافل شدن از محرومان

اما من استغنى ) 4(او یذكر فتنفعھ الذكرى ) 3(و ما یدریك لعلھ یزكى ) 2(ان جاَءه االعمى ) 1(عبس و تولّى "
فانت عنھ تلھى ) 9(و ھو یخشى ) 8(اءك یسعى و اما من ج) 7(و ما علیك اال یزكى ) 6(فانت لھ تصدى ) 5(
)10(  

تو چھ مى دانى شاید او ) 2(از این كھ نابینایى بھ سراغ او آمده بود ) 1(چھره درھم كشید و روى برتافت 
) 5(اما آن كسى كھ مستغنى است ) 4(یا متذكر گردد و این تذكر بھ حال او مفید باشد) 3(پاكى و تقوا پیشھ كند 

) 9(و از خدا ترسان است ) 8(در حالى كھ بھ سراغ تو مى آید و كوشش مى كند ) 6(ى مى آورى تو بھ او رو
  )4).(10(تو از او غافل مى شود 

  پیام آیھ
این آیات ، اجماال نشان مى دھد كھ خداوند كسى را در آنھا مورد عتاب قرار داده است و علت این عتاب آن 

  .بر نابیناى حق طلبى مقدم دانست است كھ شخصى ، مرد غنى و ثروتمندى را 
عده اى از سران قریش مانند عتبھ بن ربیعھ ، ابوجھل ، عباس بن عبدالمطلب و جمعى دیگر خدمت پیامبر 

بودند و پیامبر مشغول تبلیغ و دعوت آنھا بھ سوى اسالم بود و امید داشت كھ این سخنان در دل آنھا موثر واقع 
افراد اسالم را مى پذیرفتند، گروه دیگرى را نیز بھ اسالم مى كشاندند و ھم كار و مسلّماً اگر این گونھ . (شود

  )شكنى ھاى آنھا از میان مى رفت و از ھمھ جھت بھ نفع اسالم بود
در این میان عبدّهللا بن ام مكتوم كھ مرد نابینا و ظاھراً فقیرى بود، وارد مجلس شد و از پیامبر تقاضا كرد كھ 

براى او بخواند و بھ او تعلیم دھد و پیوستھ سخن خود را تكرار مى كرد و آرام نمى گرفت ؛  آیاتى از قرآن را
  .با چھ كسانى مشغول صحبت است ) ص (زیرا دقیقاً متوجھ نبود كھ پیامبر

را قطع كرد كھ حضرت ناراحت شد و آثار ناخشنودى در چھره مباركش نمایان ) ص (او آن قدر كالم پیغمبر
  ."این سران عرب پیش خود مى گویند پیروان محمد نابینایان و بردگانند: "گفت گشت و در دل 

  .لذا رو از عبدّهللا برگرداند و بھ سخنانش با آن گروه ادامھ داد
  .را مورد عتاب قرار داد) ص (در این ھنگام آیھ فوق نازل شد و در این باره پیامبر

: تھ گرامى مى داشت و ھنگامى كھ او را مى دید مى فرمودرسول ّهللا بعد از این ماجرا، عبدّهللا را پیوس
  "مرحبا بمن عاقبتى فیھ ربى "

آیا حاجتى :"مرحبا بھ كسى كھ پروردگار بھ خاطر او من را مورد عتاب قرار داد و سپس بھ او مى فرمود
  ."دارى تا آن را انجام دھم 

  )5.(ویش قرار داددوبار او را در غزوات اسالمى در مدینھ جانشین خ) ص (پیامبر
این آیات بیانگر فرھنگ اسالم در برخورد با مستضعفان و مستكبران است كھ چگونھ مرد فقیر نابیناى مؤ * 

این بھ خوبى نشان مى دھد كھ اسالم حامى . منى را بر ھمھ اغنیا و سران قدرتمند مشرك عرب مقدم مى شمرد
  .مستضعفان و دشمن مستكبران است 



اب و خطاب خواه بھ شخص پیامبر باشد یا غیر او، بیانگر این واقعیت مھم است كھ اسالم و بھ ھر حال این عت
  .قرآن اھمیت و احترام خاصى براى پویندگان راه حق مخصوصاً از طبقات مستضعف قایل است 

  )مدظلھ العالى(و حضرت آیت ّهللا خامنھ اى ) ره(محرومان و مستضعفان در كالم امام خمینى : فصل دوم 
  

  )ره (حمایت از محرومان از دیدگاه امام خمینى 
قشرھاى محروم و دور افتاده ، روستاییان ، عشایر و كسانى كھ مشكالت بیشترى دارند نھ تنھا در بخش * 

  .ھاى اقتصادى بلكھ در انواع و اقسام خدمات فرھنگ باید در اولویت قرار گیرند
ا بودند؛ زیرا بھ درستى و صحت راه ، ایمان و اعتقاد عاشق ترین مردم بھ نظام و مسئولین ھمان ضعف* 

  .شاھد بودیم " قدس سره "داشتند و ما این عشق پاك را در رحلت جانگداز امام بزرگوار 
در این جبھھ ھا و این بسیج عظیم مردم ، اغلب ھمین طبقات پایین جامعھ و محرومین جامعھ بودند، از * 

یمى را تشكیل مى دادند؛ یعنى غیر از نبرد اقتصادى بھ نبرد نظامى ھم جملھ طبقات كارگر كھ یك اكثریت عظ
  .پرداختند

این نظام را قشرھاى محروم ، قشرھاى متوسط كھ غالب مؤ منین را تشكیل مى دھند، بھ وجود آوردند و * 
این نظام بھ این ھا وفادارند و پشتیبان این نظام ھم این ھا ھستند، لذا . حمایت كردند و از آن دفاع كردند

  .پشتیبانى این توده عظیم مردم مومن ، ماندنى و پایدار و بادوام است 
  .سیاست اداره كشور باید در جھت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آن ھا باشد* 
پابرھنگان و كوخ نشینان و اكثریت مردم ما كھ بر اثر سیاست ھاى خائنانھ و خانھ برانداز رژیم ستمشاھى * 

قر و محرومیت بھ سر مى برند، ھمواره صادق ترین و با اخالص ترین یاوران این انقالب و این نظام در ف
اسالمى بوده اند و ھستند و نظام اسالمى باید رفع محرومیت از آنان را در صدر برنامھ ھاى سازنده خود 

  .قرار دھد
كھ در معیارھاى مادى جوامع چیزى بھ فراموش نكنیم كھ ھمین مردم ، پابرھنھ ھا، طبقات ضعیف و كسانى * 

حساب نمى آیند، صاحبان اصلى كشورند و پیروزى ھاى این انقالب و عزت این كشور بھ خاطر فداكارى 
  .ھاى آن ھا بوده است 

شناخت محرومین و محرومیت ھا ضرورى است و دولت باید در سیاست ھاى خود بھ گونھ اى برنامھ * 
  )6.(ور مستقیم بھ دست طبقات فقیر و محروم برسدریزى كند كھ محصول كار بھ ط

  .طریق اسالمى این است كھ مستضعفین را حمایت كنند* 
  .ما بھ پیروى از اسالم ، از جمیع مستضعفین حمایت مى كنیم * 
  .گمان نمى كنم عبادتى باالتر از خدمت بھ محرومین وجود داشتھ باشد* 
كمر بھ خدمت بندگان خدا كھ . الم و ملت محروم مھیا كنیدخود را براى خدمت بھ اس! دوستان عزیزم * 

  .خدمت بھ خداست ببندید
بھ ھمھ در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى كنم كھ خیر دنیا و آخرت شماھا در رسیدگى بھ * 

  .حال محرومان است 
ن و رفاه تھیھ كنند؛ و چھ نیكو است كھ طبقات تمكن دار، بھ طور داوطلب براى زاغھ و َچپَرنشینان مسك* 

و از انصاف بھ دور است كھ یكى بى خانمان و یكى داراى . مطمئن باشند كھ خیر دنیا و آخرت در آن است 
  .آپارتمان ھا باشد

 -ما آن روز عید داریم كھ مستمندان ما، مستضعفان ما بھ زندگى صحیح رفاھى و بھ ترتیب صحیح اسالمى * 
  .انسانى برسند

  .ست این است كھ قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشدآن چھ مھم ا* 
خدا نیاورد آن روزى را كھ سیاست ما و سیاست مسئولین كشور ما، پشت كردن بھ دفاع از محرومین و رو * 

  .آوردن بھ حمایت از سرمایھ دارھا گردد
  .اسالم براى مستضعفین آمده است و اول نظرش بھ آنھاست * 
  .قرن غلبھ مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است  -ند قادربھ خواست خداو -این قرن * 
  .بھ مستضعفان و مستمندان و زاغھ نشینان كھ ولى نعمت ما ھستند خدمت كنید* 
  .پیش خداى تبارك و تعالى كمتر خدمتى است كھ بھ اندازه خدمت بھ زاغھ نشینان فایده داشتھ باشد* 
  .نى را از این ملت بزداییم ما باید كوشش كنیم كھ اخالق كاخ نشی* 



  .اكثر این خوى ھاى فاسد از طبقھ مرفھ بھ مردم دیگر صادر شده است * 
  .طبع كاخ نشینى منافات دارد با تربیت صحیح ، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تاءلیف و زحمت * 
فلسفھ ما آن طور غنى ما وقتى كھ در مذھب خودمان مالحظھ مى كنیم كھ فقھ ما آن طور غنى است ، و * 

است ، مى بینى اشخاصى كھ این فقھ را بھ این غنا رساندند، و آن اشخاص كھ این فلسفھ را بھ این غنا رساندند 
  .نشینان نبودند، كوخ نشینان بودند كاخ 

نشین ھا ھست در بین كوخ نشین ھا نیست ؛ آرامشى كھ این طبقھ محروم دارند، آن  تزلزلى كھ در بین كاخ * 
  .طبقھ اى كھ بھ خیال خودشان در آن باالھا ھستند ندارند

آن . نشین نیستند، دولت ما یك دولت كاخ نشین نیست  امروز ھمھ دست اندركارھایمان كاخ  -بحمد ّهللا  - ما* 
  )7.(روزى كھ دولت ما توجھ بھ كاخ پیدا كرد، آن روز است كھ باید ما فاتحھ دولت و ملت را بخوانیم 

  
  محرومان از دیدگاه مقام معظم رھبرىحمایت از 

تنھا ایمان ، تقوا، . فقرا را بھ خود نزدیك مى كرد و ضعفا را مورد رعایت خاص قرار مى داد) ع (على * 
اخالص ، جھاد و انسانیت در نزد او ارزش داشت و كسانى كھ بھ ناحق و با پول و زور خود را مطرح و 

  .با خاك یكسان بودند)  ع(برجستھ كرده بودند در پیش چشم على 
خداوند متعال تو را بھ زینتى آرایش داد كھ ھیچ بنده اى !اى على :"فرمودند) ع (بھ على ) ص (رسول ّهللا * 

زھد و بى :"آن زینت عبارت است از. از بندگان خود را بھ زینتى بھتر و محبوب تر از آن آرایش نداده است 
  .فریبنده اى كھ انسان لذت از آنھا مى بردیعنى ؛ بھ این ظواھر ." رغبتى بھ دنیا

این كھ دنیا را آباد كنند، زمین را با زینت ھایى الھى مزین كنند، و . معنایش آباد كردن دنیا نیست " دنیا"
؛ یعنى این كھ من و شما از آن "دنیا. "بندگان خدا را برخوردار كنند، این كھ امیر المؤ منین پیشتاز این راه بود

زمین است براى استفاده و لذت خودمان فراھم بیاوریم و استفاده كنیم ، در خوراك ، پوشاك ، چھ كھ در 
  .البتھ مقدارى از آن مجاز و ممدوح است . این آن دنیایى است كھ در روایات ھست . مركب و شھوات جنسى 

است ) ع (نیا، زینت على پس ، زھد در د. زیاده روى در این دنیا، بھ دو خبیث است كھ ما را باز داشتھ است 
 )8."(خداوند جورى قرار داده است كھ این دنیا از تو ھیچ چیز نخواھد برد: "بعد فرمودند

 

 

  )ع (ساده زیستى على : فصل سوم 
  

  ھم لباس محرومان: بخش اول 
  

  پیراھن كھنھ خرید
الفت خویش پیراھن كھنھ اى را بھ ھنگام خ) ع (حاتم بن اسماعیل مدنى ، از جعفر بن محمد نقل مى كند كھ على 

بھ چھار درھم خرید، سپس خیاط را خواست و آستین پیراھن را روى دست خود باز كرد و دستور داد آنچھ را 
  )9.(كھ بلندتر از انگشتان است ببرد

  
  !نانى خشك تر از این مى خورد) ص (پیامبر

رفتم و در برابر او ماست بسیار ) ع (على  نصر بن منصور از عقبة بن علقمھ نقل مى كند كھ در كوفھ بھ خانھ
آیا چنین ! اى امیر المؤ منین : گفتم . ترشیده اى كھ بوى آن مرا آزار مى داد و چند قطعھ نان خشك وجود داشت 

  خوراكى مى خورى ؟
و سپس بھ جامھ خود اشاره ." نانى خشك تر از این مى خورد) ص (پیامبر! اى اباالجنوب : "فرمود) ع (على 

و جامھ اى خشن تر از این مى پوشید و اگر من آن چنان كھ او رفتار مى فرمود رفتار نكنم ، بیم : "كرد و فرمود
  )10."(آن دارم كھ بھ او ملحق نشوم 

  
  )ع (بى آالیشى على 

 



) ع (من در روز جمعھ اى بھ روى دوش پدرم بودم و امیر مؤ منان على بن ابى طالب : ابو اسحاق سبیعى گوید
  آیا امیر مؤ منان گرمشان است ؟! پدر جان : گفتم . ھ مى خواند و خود را با آستین باد مى زدخطب

او گرما و سرما را احساس نمى كند؛ ولى لباس خود را شستھ و ھنوز تر است و چون لباس دیگرى : پدرم گفت 
  )11.(ندارد ھمان را پوشیده و باد مى زند تا خشك شود

  
  تاءثیر لباس ساده

ا دیدند جامھ اى خشن را بھ پنج درھم خریده است و دیدند كھ جامھ ى وصلھ كرده بھ تن دارد، در این باره على ر
  از آن جناب پرسیدند كھ تو امام و پیشوایى ، این چھ جامھ اى است كھ بھ تن دارى ؟

چنین جامھ اى بھ  دل با) و از پوشیدن لباس ھاى فاخر چشم پوشند(تا اھل ایمان بھ من اقتدا كنند، : "فرمود
  ."خشوع آید، و نفس احساس ذلّت و خوارى كند، و نیز در پرداخت قیمت آن رعایت اقتصاد شده است 

  ."این جامھ بھ شعار و روش صالحان شبیھ تر است : "و در روایتى فرمود
  

  لباس وصلھ دار
ارد شدم ، دیدم قطیفھ اى و) ع (ھارون بن عنتره از پدرش نقل مى كند كھ در زمستان ، در خورنق بر على 

  .كھنھ و پاره بر دوش دارد و از سرما ناراحت است 
  خداوند از بیت المال براى تو و خاندانت نصیبى داده ، چرا از آن بھره اى نمى گیرد؟: گفتم 

  )12."(از بیت المال براى خود چیزى نمى گیرم و این قطیفھ را ھم از مدینھ با خود آورده ام : "فرمود
بھ خدا قسم ، آن قدر بر این : "وصلھ دار بود و خود آن را وصلھ مى زد و خود در سخنى فرموده بود لباسش
  )13."(وصلھ زدم كھ از وصلھ زننده آن شرمسار مى شوم ) باالپوشم (لباسم 

  
  )ع (ساده زیستى على 

ما بھ دوش گرفتھ بود و بھ را دیدم ، بار خر) ع (ھنگام عبور از راھى ، على : صالح گوید جّده ام نقل مى كرد
بار خرما را بھ من بده ، من بھ : "جواب سالم مرا داد، عرض كردم . منزل مى برد، جلو رفتم و سالم كردم 

  ."مقصد برسانم 
  .)با توجھ بھ این مطلب كھ زمان خالفت آن حضرت بود(

  ."اوارتر بھ حمل آن است سرپرست خانواده و فرزندان ، سز"؛ "ابو العیال احق بحملھ : "در پاسخ فرمود
  ."از این خرماھا بخور: "سپس بھ من تعارف كرد و فرمود

  ."خیلى ممنون ، میل ندارم : "عرض كردم 
  .بیاید) بھ مسجد(آن حضرت بھ منزل خود رفت ، روز جمعھ بود، منتظر بودیم براى امامت نماز جمعھ 

ما را در میان آن ریختھ بود و بھ منزل مى ھنگامى كھ آن حضرت بھ مسجد آمد، دیدم ھمان روپوشى كھ خر
برد، مانند عبا، آن را بھ تن كرده و با ھمان لباس ساده كھ مقدارى پوست خرما بھ آن چسبیده بود و دیده مى شد، 

  )14.(نماز جمعھ را خواند
  

  بخشیدن ثروت بھ مستمندان
كھنھ و پاره آن حضرت را دیدند روزى از كنار جمعى از قریش عبور كرد، آن ھا پیراھن ) ع (حضرت على 

فقیر و تھى دست است و بر اثر فقر پیراھن پاره ) ع (اظھار داشتند كھ على ) بھ اصطالح بھ او متلك گفتند و(
: سخن آن ھا را شنید، بھ متصدى نخلستان ھاى احداثى خودش فرمود) ع (ھنگامى كھ امام على . پوشیده است 

بلكھ خرماھا را بھ بازرگانان بفروش و پول آن ھا را در ھمان انبارى كھ امسال خرماھا را بھ فقرا نده ، "
  ."خرماھا را در آن جا جمع مى كردى بگذار

تھیّھ شد و آن را در ) درھم (پر از پول ) جوال ھایى (رفتار نمود، ُجوالى یا ) ع (متصدى طبق دستور على 
  .انبار گذاشت 

تھى دست خوانده بودند، پیام فرستاد و آن ھا را دعوت كرد، آنان براى ھمان ھا كھ حضرتش را ) ع (سپس على 
آمدند، سپس خرما طلبید، متصدى براى آوردن خرما از انبار باال رفت ، ھنگام فرود آمدن ) ع (بھ حضور على 

  .گردید  بھ جوال خورد و جوال پاره شد و پول ھاى زیاد آن بر روى زمین پخش   پایش 
  "این پول ھاى زیاد چیست ؟!اى على "ما ھذا یا اباالحسن ؛ : روى تعجب گفتندآن افراد متلك گو از 

  !"این مال كسى است كھ مال ندارد"؛ "ھذا مال َمن ال مال لھ : "آن حضرت در پاسخ فرمود



سپس جلو چشم آنان آن پول ھا را تقسیم كرد و براى مستمندانى كھ ھر سال برایشان خرما مى فرستاد، ارسال 
  )15.(كرد

  .بھ خاطر فقر او نیست ) ع (و بھ آن یاوه گوھا نشان داد كھ ساده زیستى و ساده پوشى على 
  

  رھیده از دنیا پرستى
چنان بود كھ خود در سخنى كوتاه بھ روشنى بیان ) ع (آزادى و آزادگى و رھیدن از دنیا و مافیھا براى على 

  : داشت ، آن جا كھ فرمود
  ")16(؛...على غاربك قد اسللُت من مخالبك و اءفلت من حبائلك إ لیك عنّى یا دنیا، فحبلك "
دور شو از من ، افسارت را بر دوشت انداختم ، از چنگال ھاى درنده تو خود را رھا ساختم و از دام ! اى دنیا"

  ."ھاى تو رستھ ام 
ده بود؛ زیرا غذاى كم تجلى كر  روحى آزاد و رھیده از دنیا پرستى داشت و این نیز در فكر و عملش ) ع (على 

  .و ساده مى خورد، لباس ارزان قیمت مى پوشید و در زندگى بسیار كم خرج بود
  : فرمود) ع (درباره زھد على ) ع (امام باقر

اگر دو جامھ مى . ھمچون غالمان غذا مى خورد و مانند غالمان مى نشست ) ع (سوگند بھ خدا، ھمانا على "
رین آن دو آزاد مى گذاشت و لباس پست تر را خود مى پوشید و اگر آستین آن و خرید، غالمش را در انتخاب بھت

یا دامنش بلند بود آن دو را قطع مى كرد، او پنج سال حكومت كرد؛ اما آجرى روى آجرى و خشتى روى خشتى 
نھ درھمى  قرار نداد و قطعھ زمینى براى خود نخرید و بعد از شھادتش نھ دینارى از خود بھ ارث گذاشتھ بود و

، او نان گندم و گوشت را بھ مردم مى داد و خود بھ خانھ بر مى گشت و نان جو و سركھ و زیتون مى خورد، و 
از ) ع (ھیچ گاه با دو كار خداپسندانھ رو بھ رو نمى شد، مگر آن كھ پر زحمت تر از انتخاب مى كرد، على 

طاقت كار   دا آزاد كرد، در آن روزگار ھیچ كس زحمت بازو و عرق جبین خویش ھزار بنده خرید و در راه خ
  )17."(را نداشت ؛ ولى در عین حال در شب و روز ھزار ركعت نماز بھ جاى مى آورد) ع (كردن على 

  
  )ع (زندگى على 

آجرى بر آجرى و خشتى بر خشتى و چوبى روى چوبى ننھاد، حتى حاضر نشد در كاخ سفید كوفھ ) ع (على "
بر خود ترجیح داد و آنھا را در آنجا مسكن داد، و گاھى اوقات شمشیرش را مى فروخت تا  وارد شود، فقرا را

  ."عبا و طعام خود را تھیھ كند
  

  ترجیح غالم بر خود
بر در ) ع (امیرالمؤ منین : چنین روایت كرده است ) ع (احمد بن حنبل از ابى معده و او نیز از امام محمد باقر

  ."دو لباس بھ من بفروش : "رمودمغازه رفت و بھ فروشنده ف
  خواستھ شما نزد من است ؟! اى امیرمؤ منان : را شناخت و عرضھ داشت ) ع (صاحب مغازه امام 

ھمین كھ حضرت متوجھ شد كھ آن مرد او را شناختھ است ، از آن مغازه رد شد و بھ سراغ مغازه اى رفت كھ 
آن سھ : "سپس بھ قنبر فرمود. ھ درھم و دیگرى بھ دو درھم نوجوانى در آن بود، دو لباس از او خرید یكى بھ س

  !"درھمى مال تو باشد آن را بگیر
  .شما بھ این سزاوارترید تا من ؛ چون شما منبر مى روید و براى مردم خطبھ مى خوانید: قنبر عرض كرد
بر تو برترى جویم  از طرفى من از خدا حیا مى كنم كھ. تو جوانى و در تو نشاط جوانى است : "حضرت فرمود

بھ غالمانتان از آن چھ خود مى پوشید، بپوشانید و از آن چھ خود : "شنیدم كھ فرمود) ص (؛ زیرا از رسول خدا
  ."مى خورید بخورانید

آن لباس را پوشید، آستین آن بلند بود، دستور داد زیادى آستین را بریدند تا از ) ع (وقتى على : راوى مى گوید
  .ى مستمندان درست كنندآن شب كالھى برا

  .آستین را بیاورید تا او را بدوزم : قنبر عرضھ داشت 
  ."از این نزدیكتر است ) مرگ (رھا كن آن را ھمان طور باشد؛ زیرا فرمان خدا: "فرمود

وقتى پدر آن نوجوان بھ مغازه آمد و از خرید امیر مؤ منان آگاه شد، بى درنگ بھ محضر حضرت آمد و عرض 
  .دو درھم سودى را كھ برده ام بھ شما برمى گردانم و پسرم شما را نشناختھ است این : كرد

این دو درھم را نمى گیرم ؛ زیرا من و او بر سر قیمت آن توافق كردیم و من بھ آن !ھرگز: "حضرت فرمود



  )18."(قیمت راضى شدم 

  خوراكى ھمانند خوراك محرومان: بخش دوم 
  

  )ع (نمك ، خورش على 
سپس . در افطار، مھمان دخترش ام كلثوم بود، ام كلثوم سفره را آورد و پھن كرد) ع (مؤ منان على  شبى امیر

بعد از نماز، نظرش بھ سفره افتاد، سرش را تكان داد و ) ع (نان جو و شیر و نمك در آن گذاشت ، امام على 
  !"چھ وقت پدرت نان را با دو خورش خورده است ؟!دخترم ، ام كلثوم : "فرمود

  )19.(با نان جو و نمك افطار كرد) ع (ام كلثوم ، شیر را برداشت و على 
  

  تزكیھ اخالق و مجاھده نفس
بود، در مسجد كوفھ در حال   بھ ھنگام خالفت بیت المال بھ طور فراوان در اختیارش ) ع (امیر المؤ منین 

ر بیابانى وارد مسجد شد، نزدیك افطار بھ سر مى برد، در چنین زمانى یك نف) نماز و روزه و عبادت (اعتكاف 
  .بود؛ رفت نزد پیرمردى كھ از افطارش استفاده كند

آرد جو بیرون آورد و مقدارى ھم بھ او داد، لیكن نتوانست " قاووت "وقت افطار دید آن پیرمرد، شیشھ اى از 
گردش مى كرد تا بھ  آن را در پارچھ اى گذاشت و برخاست و از مسجد بیرون رفت ؛ كوچھ بھ كوچھ. بخورد

خانھ اى برسد كھ غذاى خوبى داشتھ باشد و خود را سیر كند، تا این كھ بھ خانھ اى برسد كھ غذاى خوبى داشتھ 
رسید، وارد منزل شد و از غذاى آنان ) ع (و حسین ) ع (باشد و خود را سیر كند، تا این كھ بھ خانھ امام حسن 

در مسجد، : نشان داد و عرض كرد) ع (و حسین ) ع (بھ امام حسن  آن پیرمرد را" قاووت "سیر خورد و سپس 
دلم بھ حالش سوخت ، مى خواھم از این . پیرمرد غریبى را دیدم كھ از این قاووت مى خورد، بھ من ھم داد

  .غذاى شما براى او ببرم 
پدرمان است ، او بدین  )ع (آن پیرمرد، حضرت على : "بھ گریھ افتادند و فرمودند) ع (و حسین ) ع (امام حسن 

  )20."(طریق ، تزكیھ اخالق و مجاھده مى نماید
  

  ذلت نفس
آن زمانى كھ براى خالفت با ایشان بیعت كرده بودند، شرفیاب شدم ) ع (روزى خدمت على : سوید بن غفلھ گوید

  .دیدم روى حصیر كوچكى نشستھ است و در آن خانھ جز آن حصیر چیز دیگرى نبود.
در این خانھ جز این حصیر چیزى دیگر از لوازم یافت . بیت المال در اختیار شما است ! على  یا: عرض كردم 

  !نمى شود
ما خانھ امن . عاقل در مسافرخانھ و خانھ اى كھ باید از آن جا نقل مكان كند تھیھ وسایل نمى كند! سوید: "فرمود

، بھ زودى من بھ سوى آن خانھ رھسپار خواھم و راحتى داریم كھ بھترین اسباب خود را بھ آن جا نقل مى دھیم 
  ."شد

در میان . وارد شدیم ، در پیش آن حضرت طبقى بافتھ شده از لیف خرما بود) ع (بر على : اسود و علقمھ گفتند
نان را ) ع (على . طبق دو گرده نان جوین مشاھده كردیم ، نخالھ آرد جو بر روى نان ھا آشكارا دیده مى شد

بھ كنیزى كھ نامش فضھ بود، . وى زانوى خود گذاشت تا آن را بشكند، آن گاه با نمك میل فرمودبرداشت و بر ر
  مى گرفتى ؟) ع (چھ مى شد اگر نخالھ این آرد را براى على : گفتم 

  .بخورد، گناھش گردن من باشد) ع (نان گوارا را على : فضھ گفت 
  ."من خودم دستور داده ام نخالھ اش را نگیرد: "دتبسم نموده ، فرمو) ع (در این ھنگام امیرالمؤ منین 

  !براى چھ یا على : گفتم 
زیرا این گونھ نفس بھتر ذلیل مى شود و مؤ منان از من پیروى خواھند كرد تا وقتى كھ بھ اصحابم : "فرمود

  )21."(ملحق شوم 
  

  )ع (والى ُعكبرا حضور على 
نمود، وقتى بھ حضور امام آمده بود، حضرت بھ او " كبراعُ "را والى " ثقیف "شخصى از ) ع (امیر المؤ منین 

  ."بعد از نماز ظھر بھ نزدم بیا: "فرمودند
من سر وقت معین شده نزد امام رفتم ، ھیچ دربانى نداشت تا مرا از آمدن منع كند، دیدم نشستھ و نزدش : گوید



امام مرا امین مى : بھ خود گفتم .ا آوردندپیالھ و كوزه آبى نھاده است ؛ دستور داد تا ظرفى بستھ و مھر كرده ر
داند كھ پیش من این بستھ را مى گشاید كھ درون آن جواھر است ؛امام مھر بر ظرف را شكستھ و ظرف را باز 

است ، مقدارى از آن را بیرون آورد و در ) نانى كھ با آرد الك نكرده درست شده بود(كرد، دیدم درونش سویق 
ب بر آن افزود، مقدارى خودش خورد و مقدارى بھ من خورانید؛ نتوانستم صبر كنم ، پیالھ ریخت و مقدارى آ

  !با این كھ در عراق ، غذا و طعام زیاد است شما این چنین غذایى مى خورید؟! اى امیرالمؤ منین : عرض كردم 
ترسم چیزى از آن كم قسم بھ خدا، بھ خاطر بخل مھر نكردم ، بلكھ فقط بھ قدر احتیاج خریدم ؛چون مى : "فرمود

شود و بھ جایش چیز دیگر بگذارند و من دوست ندارم كھ بھ شكمم غیر از غذاى پاك برسد، بھ ھمین علت چنین 
  )22."(كرده ام ، ولى تو چیزى را كھ نمى دانى حالل است نخور

  
  بھ دنبال كارگرى) ع (على 

  .را فرا گرفت ) ع (دى على بھ قدرى تنگ شد كھ گرسنگى شدی) ع (روزى شرایط زندگى بر على 
از خانھ بیرون آمد و در جستجوى آن بود تا كارى پیدا شود و كارگرى كند و با مزد آن گرسنگى ) ع (امام على 

مزرعھ اى بھ فاصلھ یك فرسخ و (در مدینھ كار پیدا نكرد، تصمیم گرفت بھ عوالى مدینھ . خود را رفع نماید
پیدا شود، بھ آن جا رفت ، ناگاه دید زنى خاك الك كرده و جمع نموده است ،  برود؛ بلكھ آن جا كار) نیمى مدینھ 

  ."البد این زن منتظر كارگرى است تا آب بیاورد و آن خاك را براى ساختن ساختمان ِگل نماید: "با خود گفت 
  .نزد آن زن رفت و معلوم شد كھ او منتظر كارگر است 

آب از درون چاه بیرون بكشد و براى ھر دلوى ، یك خرما ) ع (لى پس از صحبت با او، قرار بر این شد كھ ع
آب بیرون كشید بھ طورى كھ دستش تاول زد، آن آب ھا را طبق ) عمیق آن جا(اجرت بگیرد، شانزده دلو از چاه 

  .قرار داد بر سر آن خاك ریخت 
گفت ، با ) ص (را بھ پیامبر داد، و آن حضرت بھ مدینھ بازگشت و جریان) ع (زن شانزده خرما بھ امام على 

  )23.(ھم نشستند و آن خرماھا را خوردند و گرسنگى آن روزشان برطرف گردید
  

  یاد قیامت
تا یك سال ترتیب اثر بھ میلش نداد، پس از یك سال . میل بھ جگر پختھ پیدا كرد كھ با نان نرم بخورد) ع (على 

آن روز ) ع (على . رفت ، جگرى تھیھ كرد و آن را پخت ) ع (تذكر داد، امام حسن ) ع (بھ فرزندش امام حسن 
در ھمین ھنگام فقیرى در . روزه بود، ھنگام افطار، وقتى خواست از آن جگر بخورد، آن را نزدیك خود آورد

این جگر را بھ آن فقیر بده ، مبادا !پسرم : "داد و فرمود) ع (ھمھ جگر را بھ امام حسن ) ع (خانھ را زد، على 
  : بخوانى ) این آیھ را(قیامت در نامھ اعمال ما در روز 

شما در زندگى دنیا، خوشى ھاى خود را بردید و از آن ) "24(؛"اذ ھبتم طیباتكم فى حیاتكم الدنیا و استمتعتم بھا"
  )25."(ھا بھره مند شدید و امروز شما را عذاب خوارى دھند

  
  زھد شكم

د و روى آن مقدارى آب نوشید، بعد با دست روى شكم خود زد خرمایى از بدترین خرماھا را میل كر) ع (على 
  ."ھر كس آتش میان شكمش جاى دھد، خداوند او را از رحمتش دور سازد: "و فرمود

  
  )ع (غذاى لذیذ براى على 

) كھ از خرما و كشمش و روغن ، مانند حلوا درست مى شد) (خبیص (غذایى بھ نام ) ع (براى امام على 
  آیا آن را حرام مى دانى ؟: ن را نخورد، پرسیدندآوردند، حضرت آ

سپس این آیھ را ." نھ ؛ولى مى ترسم تمایالت نفسانى من بھ آن غذاى لذیذ، مشتاق و بى كنترل گردد: "فرمود
  : خواند كھ در روز قیامت بھ آنان كھ طیّبات خود را در دنیا گرفتند گفتھ مى شود

از طیّبات و لذایذ در زندگى دنیاى خود استفاده كردید و دیگر براى ) 26(؛..."اذھبتم طیباتكم فى حیاتكم الدنیا"
  )27."(آخرت چیزى نگذاشتید

  
  تسلط بر نفس
ظاھراً در دوران خالفت ! (اى امیرمؤ منان : از در مغازه قصابى مى گذاشت ، قصاب گفت ) ع (روزى على 

  .خواھید ببریدگوشت ھاى بسیار خوبى آورده ام ، اگر مى ) ایشان بوده است 



  ."اكنون پول ندارم كھ ببرم : "فرمود) ع (على 
  .من صبر مى كنم : قصاب گفت 

من بھ شكم خود مى گویم كھ صبر كند، اگر من نمى توانستم بھ شكم خود بگویم كھ صبر كند، : "حضرت فرمود
  )28."(از تو مى خواستم كھ صبر كنى ؛ ولى من بھ شكم خود مى گویم كھ صبر كند

  
  ھ امامصدق

" بغیبغھ "و " عین ابى نیزر"بھ نام ) ع (من در دو زمین زراعى امام على بن ابى طالب ) 29: (ابونَیَزر گوید
  "آیا غذایى دارى ؟: "بھ آن جا آمد و بھ من فرمود) ع (مشغول كار بودم كھ امام 

كنده و با روغن پیھ نامطبوعى غذایى است كھ براى امیرمؤ منان نمى پسندم ، كدویى است كھ از ھمین جا : گفتم 
  .سرخ كرده ام 

  ."ھمان را بیاور: "فرمود
سپس برخاست بر لب جوى رفت ، دست خود را شست و اندكى از آن غذا را میل فرمود و باز بر لب جوى 

رفت و دست ھاى خود را با خاك و شن كامالً تمیز شست ، آن گاه دست ھا را مشت كرد و مشتى آب از ھمان 
آن گاه با ھمان ترى دست بر شكم ." كف دست ھا پاكیزه ترین ظرف ھاست ! اى ابانیزر: "ید و فرمودجوى نوش

  ."آتش در شكم خود كند از رحمت حق بھ دور باد) با خوردن حرام (ھر كھ : كشید و فرمود
مد در سپس كلنگ را برداشت و بھ درون چاه رفت و مشغول كندن شد؛ ولى آب در نیامد، از آن جا بیرون آ

حالى كھ پیشانى مباركش خیس برق بود، عرق از پیشانى پاك كرد و باز كلنگ را برداشت و بھ درون چاه رفت 
و پیوستھ كلنگ مى زد بھ حدى كھ صداى نفس مباركش بھ گوش مى رسید، ناگاه آب فوران كرد و مانند گردن 

خدا را گواه مى گیرم كھ این چشمھ آب : "دامام بھ سرعت از چاه بیرون آمد و فرمو. شتر از زمین بیرون جست 
بھ نام خداوند : "من بھ سرعت كاغذ و قلم آوردم ، حضرت نوشت ." صدقھ است ؛ كاغذ و قلم برایم بیاور

این چیزى است كھ بنده خدا على امیر مؤ منان صدقھ داده است ، این دو زمین بھ نام ھاى . بخشنده مھربان 
را بر فقراى مدینھ و در راه ماندگان صدقھ نمود تا بدین وسیلھ در روز قیامت " ھ بَُغْیبَغ"و " عین ابى نیزر"

كھ ) یعنى قیامت (چھره خود را از آتش دوزخ مصون دارد؛ كسى حق فروش و بخشش آن ھا را ندارد تا آن گاه 
كھ ملك  خدا وارث آن ھا شود و خدا بھترین وارثان است ، مگر آن كھ حسن و حسین بدان ھا محتاج شوند

  ."خالص آن ھا خواھد بود و ھیچ كس دیگر حقّى در آن ھا ندارد
عین "بدھكار شد، معاویھ دویست ھزار دینام براى خرید ) ع (زمانى امام حسین : ابو محلم محمد بن ھشام گوید

  : نزد امام فرستاد و ایشان از فروش آن خوددارى نموده فرمود" ابى نیزر
ا چھره خود را از آتش دوزخ مصون دارد و من آن ھا را بھ ھیچ قیمتى نخواھم پدرم آن ھا را صدقھ داد ت"

  )30."(فروخت 
  

  رسم على در خانھ
  : فرمود) ع (شنیدم امام صادق : زید بن حسن گوید

شیوه او چنان بود كھ خود نان و . شبیھ تر بود) ص (در خوراك و روش از ھمھ مردم بھ رسول خدا) ع (على "
  ."بھ مردم نان و گوشت مى خوراند روغن مى خورد و

آسیا مى كرد و آن را خمیر ) س (آب و ھیزم را بھ خانھ مى آورد و فاطمھ ) ع (رسم این بود كھ على : "فرمود
از ھمھ مردم زیباروتر بود و گویى بر دو گونھ اش ) س (فاطمھ . مى نمود و نان مى پخت و جامھ وصلھ مى زد

  ". علیھا و على ابیھا و بعلھا و بنیھاصلّى ّهللا ." "دو گل شكفتھ بود
  

  خوراكى در سطح پایین ترین افراد
وقتى سفیر روم بھ كوفھ آمده بود، برنامھ پذیرایى كسانى كھ از خارج مى آمدند بھ عھده حضرت امام : نوشتھ اند

كھ سفره را پھن  موقعى. بود، یعنى تا مدتى كھ مى ماندند براى كارشان ، مھمان ایشان بودند) ع (حسن مجتبى 
  .من چیزى نمى خورم : كردند و خواستند خوراك بخورند، یك دفعھ سفیر اظھار غصھ و حسرتى كرد و گفت 

  "چرا نمى خورى ؟: "فرمود) ع (امام حسن مجتبى 
ین دلم گرفتھ و نمى توانم چیزى بخورم ، مگر ا. آقا، فقیرى را دیده ام بھ یاد او افتادم ، دلم برایش سوخت : گفت 

  .كھ شما از این خوراك براى او ببرید
  "فقیر كجا و كیست ؟: "فرمود



از این جا بفھمید كھ امیرالمؤ منین وضعش با بقیھ (من شبى بھ مسجد رفتم ، بعد از فارغ شدن از نماز: گفت 
مشت  دیدم عربى مى خواست افطار كند، سفره اى داشت باز كرد، آرد جو) مردم یكى بوده ، تمیز داده نمى شد

  ."تو ھم بخور: "كرد در دھان ریخت ، كوزه اى آب جلویش بود بھ من تعارف كرد گفت 
حاال آقا شما اگر بشود از این خوراك برایش .من دیدم نمى توانم این خوراك را بخورم دلم برایش سوخت 

  .بفرستید
المؤ منین است ، خلیفھ مسلمین است ، امیر ) ع (او پدرم على : "بلند شد و فرمود) ع (صداى گریھ امام مجتبى 

  )31."(است ، این است خوراك او

  )ع (خانھ محقر على : بخش سوم 
  

  زندگى با پوست گوسفند
ازدواج كردم ، زیراندازى جز پوست گوسفند ) ع (ھنگامى كھ با زھراى مرضیھ : "فرمود) ع (حضرت على 

زھا شتر آب كش خود را بر روى آن علوفھ مى نداشتیم ؛ شب ھا آن را زیر انداز خود قرار مى دادیم ، و رو
  ."و خدمتكارى جز آن شتر نداشتیم ! دادیم 

  
  )ع (اتاق خشتى و گلى على 

در كنار مسجد، خانھ ساده اى داشت كھ مجموع آن از یك اتاق خشت و گلى ، كھ در كف آن ) ع (حضرت على 
گوسفند فرش شده بود و یك عدد متّكا كھ الیھ آن آن اتاق با پوست . اتاق ماسھ نرم ریختھ شده بود خالصھ مى شد

  .از لیف خرما بود در آن دیده مى شد
در ھمین نزدیكى ، خانھ اى : "فرمود) ع (بھ على ) ص (این خانھ براى شب زفاف مناسب نبود، پیامبر اسالم 

  ."تا ھمسرت را بھ تو تحویل دھم ) اجاره كن (را فراھم كن 
  ."ر این نزدیكى جز منزل حارثة بن نعمان منزلى نیست د: "عرض كرد) ع (حضرت على 

خانھ ھاى حارثھ را براى مھاجران بى خانھ گرفتھ ایم و اكنون شرم مى كنیم كھ باز از او : "فرمود) ص (پیامبر
  !"تقاضاى منزلى كنیم 

خدا و  من و اموالم بھ: "آمد و متواضعانھ عرض كرد) ص (حارثة این سخن را شنید، بھ محضر رسول خدا
شب ) س (براى او دعا كرد، بھ این ترتیب خانھ حارثھ آماده شد و فاطمھ زھرا) ص (پیامبر." رسولش تعلّق دارد

  .عروسى بھ آن جا رفت 
در ھمان ) س (بازگشتند و فرزندان زھرا) ع (بھ خانھ قبلى على ) س (و فاطمھ ) ع (پس از مّدتى امام على 

این خانھ در كنار مسجد النّبى بود كھ محل آن اكنون بھ نام . بزرگ شدندخانھ ساده چشم بھ جھان گشودند و 
  )32.(معروف است ) س (خانھ زھرا"

  
  )ع (زندگى بى پیرایھ على 

را در حال خروج از خانھ دیدم كھ بھ خود پارچھ اى پشمى و كھنھ ) س (روزى حضرت زھرا: سلمان مى گوید
دختر كسرى و قیصر در : من از شدت ناراحتى گریستم و گفتم . دپیچیده بود كھ دوازده جاى آن وصلھ شده بو

  .در چادر شبى پشمینھ و كھنھ ، آن ھم با این ھمھ وصلھ ) ص (حریرند و دختر رسول خدا
سلمان از چادر وصلھ ! پدر جان : "رفت و عرضھ داشت ) ص (بھ نزد رسول خدا) س (آن گاه فاطمھ زھرا

كھ بھ خدا سوگند، پنج سال است من در خانھ على بھ سر مى برم و از مال  خورده من در شگفت است ، در حالى
دنیا تنھا پوست گوسفندى داریم كھ روزھا شترمان را بر آن علوفھ مى خورانیم و شب ھا خود بھ روى آن مى 

  ."خوابیم و بالش ما پوستى است كھ از لیف خرما پر شده است 
حالم این گونھ است كھ مى : "جواب داد. و حالش را پرسید وارد شد) س (بر زھرا) ص (روزى رسول خدا

نگرید؛ با عبایى زندگى مى كنیم كھ نصف آن زیر انداز ماست و بر روى آن مى نشینیم و نصف دیگر آن 
  )33."(روانداز ماست كھ بر روى خود مى كشیم 

  
  ھمان مقدار كافى است

با لیلى دختر مسعود نھشلى ازدواج ) ع (وقتى على : ھ روایت مى كند ك) ع (عوام بن حوشب از امام محمد باقر
براى اھل : "آمد و آن را برداشت و فرمود) ع (على . خیمھ و پرده اى زدند) ع (كرد، براى او در خانھ على 



  )34!"(على ھمان مقدار كھ در آن ھست ، كافى است 
  

  )ع (حصیر، فرش امام على 
وارد شدم ، در خانھ حضرت غیر از حصیر كھنھ اى ) ع (بر على  روزى: سوید بن غفلھ روایت كرده است كھ 

  : كھ روى آن نشستھ بود فرش دیگرى مشاھده نمى شد، عرضھ داشتم 
آیا مگر شما سلطان مسلمین و حاكم بر آن ھا نیستید؟ و آیا مگر ھمھ بیت المال در اختیار شما !اى امیرمؤ منان "

مى شوند، در حالى كھ در خانھ شما جز این حصیر چیز دیگرى نیست  نیست ؟ نمایندگان دولت ھا بر شما وارد
  ؟

آدم عاقل در خانھ انتقالى اثاثیھ نمى آورد و حال آن كھ خانھ !اى سوید: "در پاسخ این انتقاد فرمود) ع (امام 
ھیم ھمیشگى پیش روى ماست و ما زندگى و اثاث خود را بھ آن جا منتقل كرده ایم و بھ زودى بھ آن جا خوا

  !"رفت 
  )35."(مرا بھ گریھ انداخت ) ع (بھ خدا سوگند، این سخن على "؛"فاءبكانى و ّهللا كالُمھ : "سوید مى گوید

  
  َمثِل ما َمثِل سواره اى است

وارد شدم ، و در خانھ اش چیزى ندیدم ، پرسیدم ، پس ) ع (بر امام امیرالمؤ منین : مى گوید" سوید بن غفلھ "
  ؟ وسایل خانھ كجاست

ما اھل بیتى ھستیم كھ در دنیا اثاثى براى خود بر نمى گیریم و ھمھ اثاث خود را بھ ! اى پسر غفلھ : "فرمود
آخرت منتقل كرده ایم ، و مثل ما در دنیا مانند سواره اى است كھ از راه مى رسد و در سایھ درختى استراحت 

  !"كندمى كند و سپس بھ راه خود ادامھ مى دھد و درخت را رھا مى 
، )كھ در سر راھتان قرار گرفتھ (بزرگ ترین خطرى كھ براى شما مى ترسم : "فرمود) ص (پیغمبر اكرم 

پیروى ھوا و ھوس و درازاى آرزو است كھ سبب فراموشى آخرت مى گردد و خداى متعال دنیا را بھ دوست و 
نیا فرزندانى دارد و آخرت ھم بدانید كھ د. دشمن خود مى دھد؛ اما آخرت را فقط بھ دوستان خود مى دھد

پس شما فرزند آخرت باشید نھ دنیا و ھر فرزندى بھ دنبال مادر خویش مى رود و دنیا در حال ! فرزندانى 
گذشتن و رفتن ولى آخرت با آراستگى در حال روى آوردن است و اینك شما در روز عمل قرار دارید و حسابى 

  ."سید؛ ولى عملى در كار نیست در كار نیست و بھ زودى بھ روز حساب مى ر
مغرور نگردید؛ زیرا اگر خداى متعال چیزى را مھمل و بیھوده مى آفرید، اشیاى كوچك را ! اى مردم : "فرمود

  )36."(مانند پشھ و غیره مھمل مى گذاشت 
  

  )ع (بنا كردن قصر براى على 
ر آن سكونت نماید و بھ امور حكومتى بنا كردند تا امام د) ع (در كوفھ ، قصر سفیدى براى امیرالمؤ منین 

  : بپردازد؛ وقتى این مطلب را بھ گوش امام رساندند، فرمود
من حاضر نمى شوم تا دیوار خانھ ام از دیوار منازل بیچارگان باالتر و خانھ ام از منازل مستمندان بھتر "

 )37!"(باشد

 

 

 
   

رسیدگى بھ محرومان جامعھ: فصل چھارم   
 

ھل اتى"ركھ نزول سوره مبا  " 
گفتند. با چند تن از یاران بھ عیادتشان آمدند) ص (پیامبر گرامى . مریض شدند) ع (حسن و حسین  : 

خوب بود نذرى براى شفاى فرزندانت مى كردى! یا على  -  . 
و ) ع (خود حسن و حسین . نذر كردند، اگر عزیزان شفا یابند، سھ روز روزه بگیرند) ع (و فاطمھ ) ع (على 

چیزى نگذشت كھ خداوند بھ ھردوى آن ھا شفاى . ھ كھ خادمھ آنھا بود نیز نذر كردند كھ سھ روز روزه بگیرندفض



ع(حضرت على . روز اول را روزه گرفتند در حالى كھ غذایى در خانھ نداشتند .عنایت فرمود تقریباً (سھ صاع  ( 
یك قسمت آن را آرد كرد)ع (حضرت زھرا. جو قرض كرد)سھ كیلو وقت غروب سفره . ج عدد نان پخت پن .

سالم بر شما اى خاندان : ھنگام افطار سائلى بر در خانھ آمد و گفت  .انداختند و پنج نفر كنار سفره نشستند
ص (پیامبر طعامى بھ من دھید كھ خداوند بھ شما از طعام ھاى بھشتى . من مستمندى از مستمندان مسلمین ھستم  !(

روز دوم را . ھمگى غذاى خویش را بھ او دادند و تنھا با آب افطار كردند و خوابیدند) ع (خاندان على . عنایت كند
سالم :موقع افطار یتیمى آمد و گفت . پنج عدد نان جو آماده كرد و در سفره گذاشت ) س (فاطمھ  .نیز روزه گرفتند

بھ شما از غذاى بھشتى مرحمت  من یتیمى مسلمانم ، بھ من غذایى دھید كھ خداوند)! ص (بر شما اى خاندان محمد
س(زھرا. روز سوم را نیز روزه گرفتند. ھمھ سھم خود را بھ او دادند و باز با آب افطار كردند. كند نان (غذایى  ( 

ھنگام افطار اسیرى بھ در خانھ آمد و كمك خواست. آماده كرد)جو بار دیگر ھمھ غذاى خویش را بھ اسیر دادند و  . 
را گرفتھ و محضر ) ع (دست حسن و حسین ) ع (صبح كھ شد، على . ه و گرسنھ خوابیدندتنھا با آب افطار كرد

آنھا را در چنان ) ص (وقتى كھ پیامبر. در حالى كھ بچھ ھا از شدت گرسنگى مى لرزیدند. رسیدند) ص (پیامبر
پس برخاست و با آنان بھ س." این حالى را كھ در شما مى بینم برایم بسیار ناگوار است ! یا على :"حالى دید فرمود

حركت كردند) س (سوى خانھ فاطمھ  . 
در محراب عبادت ایستاده ، در حالى كھ از شدت گرسنگى بسیار ) س (دیدند فاطمھ . وقتى بھ خانھ وارد شدند

از وضع شما بھ خدا :"او را در آغوش كشید و فرمود) ص (رسول خدا.ضعیف گشتھ و دیدگانش بھ گودى نشستھ 
خداوند بھ داشتن چنین خاندانى تو را تھنیت !اى رسول خدا:"در این وقت جبرییل نازل گشت و گفت ." م پناه مى بر

38.(را بر او خواند" ھل اءتى "آن گاه سوره ." مى كند ) 
 
 صدقھ قبل از سؤ ال

من و نھ  بھ درستى كھ در قرآن مجید آیھ اى است كھ عمل بھ آن ننموده ھیچ كس نھ قبل از:"مى فرماید) ع (على 
) ص (و قبل از ھر سؤ الى كھ از پیامبر) انفاق كردم (؛ زیرا من یك دینار را بھ ده درھم فروختم )39(بعد از من 

ص(سپس یك مطلب از آن حضرت سؤ ال مى كردم ، رسول خدا. كردم یك درھم بھ فقیر دادم  یا :"بھ من فرمود ( 
، اول بایستى صدقھ اى بھ فقیر بدھند و من قصد دارم مقدار بھ من وحى رسیده كھ قبل از ھر پرسشى از من ! على 

 ". صدقھ را یك دینار قرار دھم
حضرت ." اگر مقدار صدقھ یك دینار باشد؟مردم سؤ الى نمى كنند! یا رسول ّهللا :"عرض كرد) ع (على 

م كسى حاضر بھ باز ھ." یك دانھ گندم یا یك دانھ جو:"عرض كرد) ع (حضرت على ." پس چھ قدر باشد:"فرمود
ص(سؤ ال كردن از رسول خدا 40.(كھ ده سؤ ال نمود و این آیھ در شاءن او نازل گردید) ع (نشد، مگر على  (  ) 

 
 كریم با مروت

شرفیاب شد و از آن حضرت درخواست ) ع (از كتب اھل تسنن روایت شده كھ عرب فقیرى خدمت حضرت على 
در خانھ چیزى نداریم بھ خدا قسم ،:"حضرت بھ او فرمود. كمك نمود  ." 
بھ خدا، اگر ناامیدم كنى ، خدا روز قیامت از شما نمى گذرد:فقیر گفت  . 

سپس بھ ." زره من را بیاور و بھ این عرب بده :"بھ شدت گریست ، آن گاه بھ قنبر دستور داد) ع (حضرت على 
را خوشحال كرده ام) ص (ام و پیغمبر خدا قدر آن را بدان كھ من با این زره در مقابل دشمنان ایستاده:"فقیر فرمود  

." 
قیمت این زره بیست درھم است و این مقدار براى یك فقیر زیاد است! یا امیر المؤ منین :"قنبر عرض كرد  ." 

اگر بھ اندازه دنیا طال و نقره داشتھ باشم ، در صورتى خوشحال مى شوم كھ آنھا را در !اى قنبر: "حضرت فرمود
م و خدا قبول كند؛زیرا خداوند از نعمت ھاى خود سؤ ال خواھد نمودراه خدا صدقھ دھ ." 

 
 آفرین بر آن ركوع و آن سجود

نیز حاضر بود، فقیرى وارد مسجد شد ) ع (در مسجد مدینھ ، نماز ظھر مى خواند، على ) ص (روزى رسول خدا
 .و از مردم خواست كھ بھ او كمك كنند، ھیچ كس بھ او چیزى نداد

درخواست كمك كردم ؛ ولى ھیچ ) ص (گواه باش كھ من در مسجد رسول خدا!خدایا:"ست و عرض كرددل فقیر شك
 ".كس بھ من كمك نكرد

، )ع (كھ در ركوع نماز بود، با انگشت كوچكش اشاره كرد، فقیر جلو آمد و با اشاره على ) ع (در این ھنگام على 
بیرون آورد و رفت) ع (انگشتر را از انگشت على   . 



برادرم موسى از تو تقاضا كرد! پروردگارا: "پس از نماز بھ خدا متوجھ شد و عرض كرد) ص (ل خدارسو : 
رب اشرح لى صدرى ؛ و یسرلى امرى ؛ و احلل عقدة من لسانى ؛ یفقھوا قولى ؛ و اجعل لى وزیرا من اھلى ؛ "
 (41):"ھارون اخى ؛ اشدد بھ ازرى ؛ و اشركھ فى امرى 
" كار مرا آسان كن و گره از زبانم بگشا تا سخنان مرا بفھمند و وزیرى از خاندانم براى من  سینھ مرا گشاده دار،
 ". قرار بده ، برادرم ھارون را، بھ وسیلھ او پشتم را محكم گردان و او را در كار من شریك كن

عرض كرد) ص (پس از این پیامبر اسالم  : 
" وزیرا من اھلى ، علیا، اُشُدد بھ ظھرىاللھم اشرح لى صدرى ، و یسرلى امرى ، و اجعل لى   ": 
" ) ع (پروردگارا، سینھ مرا گشاده دار، كار مرا بھ من آسان گردان ، و وزیرى از خاندانم برایم قرار بده كھ على 
 ". باشد، بھ وسیلھ او پشتم را محكم كن

ل كردبھ پایان نرسیده بود كھ جبرییل نازل شد و این آیھ را ناز) ص (ھنوز سخن پیامبر : 
" 42":(انما ولیكم ّهللا و رسولھ و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزكوة و ھم راكعون  ) 
سرپرست و رھبر شما، تنھا خداوند است و پیامبر او و آنھا كھ ایمان آورده اند و نماز را بر پاى مى دارند و در "
 ".حال ركوع ، زكات مى پردازند

43.(از سوى خدا اعالم گردید) ص (پس از پیامبر) ع (و رھبرى على  بھ این ترتیب ، والیت ) 
 
 توجھ بھ مریض غریب

بیمار افتاده ، چون شدت بیمارى و تب آن بانو را دید، سرش را بھ ) س (بھ خانھ آمد، دید زھرا) ع (روزى على 
) س (فاطمھ ." چھ میل دارى ؟ از من بخواه :"دامن گرفت و بر رخسارش نظر كرد و گریست و فرمود

آن بانوى معظمھ قبول نكرد، و . دوباره اصرار نمود) ع (على ." چیزى از شما نمى خواھم ! اى پسر عمو:"فرمود
حضرت ." از شوھرت على ھرگز خواھش مكن ، مبادا خجالت بكشد:"فرمود) ص (پدرم رسول خدا: فرمود

حال كھ قسم دادى ، اگر انارى باشد، :"كرد عرض." بھ جان من ، آن چھ میل دارى ، بگو! اى فاطمھ :"فرمود
ع(على ." خوب است  فصل آن گذشتھ ، مگر آن كھ : "بیرون رفت و از اصحاب جویاى انار شده عرض كردند ( 

شمعون بیرون آمد، دید . حضرت خود را بھ در خانھ شمعون رسانید و در زد." چند دانھ انار براى شمعون آوردند
شنیدم از :"چھ باعث شد كھ خانھ من را روشن نمودى ؟ حضرت فرمود: عرض كرد. ست اسدّهللا الغالب بر در ا

طایف براى تو انارى آوردند، اگر چیزى از آن باقى مانده یك دانھ بھ من بفروش كھ مى خواھم آن را براى بیمار 
بھ فراست علم آن حضرت . فداى تو شوم ، آن چھ بود، مدتى است فروختھ ام :"عرض كرد." عزیزى مى خواھم 

: عرض كرد." جویا شو، شاید دانھ اى باقى باشد و تو بى خبر باشى :"امامت مى دانست كھ یكى باقى مانده ، فرمود
یك انار در زیر ! اى شمعون : ھمسرش پشت در ایستاده بود، گفت و گو را شنید، صدا كرد. از خانھ خود باخبرم 

! یا على : شمعون گفت . حضرت چھار درھم داد. ت حضرت آوردآن را خدم. برگ ھا ذخیره و پنھان كرده ام 
." ھمسرت براى خود ذخیره كرده بود و اضافھ پول براى او باشد:"حضرت فرمود. قیمت این انار نیم درھم است 

از پى آن رفت تا داخل خرابھ . آن را گرفت و با شتاب روانھ خانھ شد؛ اما در راه صداى ضعیف و نالھ غریبى شنید
امام بر بالین او . ى شد، دید شخصى كو و بیمار غریب و تنھا بھ خاك افتاده ، از شدت ضعف و مرض مى نالدا

چند روز است بیمار شده اى ؟! اى مرد:"نشست و سر او را در بغل گرفت و پرسید اى جوان صالح : عرض كرد "
سوار و بھ این دیار آمدم كھ شاید خدمت من از اھل مداین ھستم ، بسیار بھ قرض افتادم و مدتى است بھ كشتى ! 

یك :"آن جناب فرمود. شدم و ناچار گردیدم   امیرمؤ منان برسم تا عالجى در قرض من نماید، در این حال مریض 
انار در این شھر بود بھ جھت بیمار عزیزى داشتم كھ بھ دست آوردم ؛ لكن اكنون نمى توانم تو را محروم كنم ، 

آن گاه انار را نصف نمود و خود بھ دھان ." دھم و نصف دیگر آن را براى او نگھ مى دارم  نصف آن را بھ تو مى
بسیار دلم بى قرار : عرض كرد" آیا باز ھم میل دارى ؟:"آن مریض مى گذاشت تا نصف تمام شد، آن گاه فرمود

ا بھ زیر افكند، بھ نفس آن جناب سر خود ر. است ، ھرگاه نصف دیگر را نیز احسان نمایى ، كمال امتنان است 
شاید . این مریض در این خرابھ غریب افتاده ، از این جھت بھ رعایت سزاوارتر است ! یا على :"خود خطاب نمود

. وقتى تمام شد، آن بیمار كور دعا كرد. پس نیم دیگر را نیز بھ او دادند." براى فاطمھ وسیلھ دیگرى فراھم شود
بگوید؛ زیرا بھ او وعده انار داده بود، از ) س (یر كھ چھ جوابى بھ زھراحضرت با دست خالى ، متفكر و متح

سر . خرابھ بیرون آمد؛ اما آھستھ آھستھ با عرق خجلت آمد تا بھ در خانھ رسید و از داخل شدن خانھ شرم داشت 
عرق كرده و دید آن بانوى معظمھ . مبارك را از در خانھ پیش برد تا بنگرد آن مخدره در خواب است یا بیدار

خوشحال شده داخل خانھ شد . نشستھ ، و طبقى انار نزد آن بانو است كھ از جنس انار دنیا نیست و تناول مى فرماید
پسر عمو:"كرد  عرض ) س (فاطمھ . و از واقعھ جویا شد وقتى تشریف بردید، زمانى نگذشت كھ سالمتى بر من  !



خصى طبق انارى آورده كھ آن را جناب امیرالمؤ منین داده كھ فّضھ رفت و دید ش. ناگاه دق الباب شد. عارض شد
44."(بیاورم ) س (براى سیده زنان ، فاطمھ  ) 

 
 نزول اِنّما در شاءن على

روایت كرد در گفتار خداوند عزوجل ) ع (احمد بن عیسى از حضرت ابى عبدّهللا  جز این نیست كھ ولى شما خدا ":
اولى بھ شما؛ ) از ولى (مقصود پروردگار :"كھ فرمود 55سوره مائده آیھ "رنداست و پیغمبرش و آن ھا كھ ایمان دا

یعنى سزاوارتر بھ شما و امور شما و جان ھا و اموال شما خدا است و پیغمبرش و آن ھا كھ ایمان دارند و 
نموده  سپس خداوند عزوجل آن ھا را وصف." و اوالدش ھستند كھ پیشوایانند تا روز قیامت ) ع (مقصودش على 

در ) ع (حضرت امیر المؤ منین ." كسانى كھ نماز بھ پا داشتھ و در حالى كھ در ركوعند زكات مى دھند:"فرمود
نماز ظھر، دو ركعت بھ جاى آورده در حال ركوع بود و لباسى كھ ھزار دینار قیمت داشت و نجاشى خدمت 

درود بر تو : بھ تن داشت ؛ سائلى آمده عرض كردھدیھ نموده و پیغمبر با آن حضرت را پوشانیده بود ) ص (پیغمبر
بھ بیچاره تصدقى كن ؛ آن حضرت لباس را بھ جانب ! اى ولى خدا و كسى كھ بھ مؤ منان از جانشان سزاوارترى 

صدقھ دادن (فرزندانش را بھ نعمت ) تصدق دادن (وى افكند؛ و خداوند این آیھ را درباره اش نازل فرمود؛ و نعمت 
و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزكوة و ھم راكعون :"ساخت چون بھ عنوان جمع فرمودوى ھمراه ) 

، پس ھر یك از فرزندانش بھ مقام امامت رسد در این عمل مانند اوست كھ در حال ركوع صدقھ مى دھند و آن "
ھ از ائمھ اى كھ فرزندان وى ھستند سؤ در خواست كرد از فرشتگان بود و آن ھا ك) ع (سائلى كھ از امیرالمؤ منین 

45.(ال مى كنند نیز از فرشتگانند ) 
 
 عدالت اجتماعى

من حكومت را بھ این علت قبول كردم كھ خداوند تبارك و تعالى از علماى :"مى فرماید) ع (امیرالمؤ منین على 
ن و گرسنگى و محرومیت اسالم تعھد گرفتھ و آنھا را ملزم كرده كھ در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگرا

سوگند بھ آن كھ بذر را شكافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت . ستمدیدگان ساكت ننشینند و بیكار نایستند
كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من با وجود یافتن نیروى مددكار تمام نمى شد و اگر نبود كھ خدا از علماى 

رى و غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانكاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش اسالم پیمان گرفتھ كھ بر پرخو
نمانند، زمام حكومت را رھا مى ساختم و از پى آن نمى گشتم و مى دیدید كھ این دنیاتان و مقام دنیاى شما در نظرم 
 ". از نمى كھ از عطسھ بزى بیرون مى آید ناچیزتر است
من بھ اندازه این برایش :"ماھا شیعھ ھمان كسى ھستید كھ مى گویدش: مى فرمایند) ره (حضرت امام خمینى  #

46."(ارزش قایل نیستم ، مگر این كھ حقى را ایجاد كنم  ) 
 
 رھبرى ھماھنگ طبقھ ضعیف جامعھ

كھ در بصره زندگى مى كرد رفت ، " عالء بن زیاد"بھ عیادت یكى از دوستانش بھ نام ) ع (امیرمؤ منان على 
این خانھ با این ھمھ وسعت را در این دنیا براى چھ مى خواھى ؟ با :"ھ وسیع او افتاد، فرمودوقتى چشمش بھ خان

 : این كھ در آخرت بھ آن نیازمندتر ھستى ؟ آرى ، مگر این كھ بخواھى بھ این وسیلھ بھ آخرت برسى مانند آن كھ
 . در این خانھ از مھمان پذیرایى كنى -1
خود را از این خانھ خارج كرده و بھ اھلش برسانى كھ در این صورت با ) واجب (صلھ رحم نمایى و حقوق  -2

از برادرم عاصم بھ زیاد، پیش تو !اى امیرمؤ منان : عالء عرض كرد" این گونھ خانھ بھ آخرت نایل شده اى 
نیا پوشیده و از د) ناچیز(عبایى : عالء عرض كرد" براى چھ ؟ مگر چھ كرده ؟:"امام فرمود. شكایت مى كنم 

آمد، حضرت بھ ) ع (وقتى كھ عاصم بھ حضور على ." او را نزد من بیاور:"فرمود) ع (على . كناره گرفتھ است 
آیا بھ خانواده ات رحم نمى كنى ؟ تو .شیطان در تو راه یافتھ و تو صید او شده اى ! اى دشمن جان خود: "او فرمود

و حالل كرده ، دوست ندارد كھ از آن ھا بھره مند شوى را بر ت) زندگى خوب (خیال مى كنى خداوند كھ طیّبات 
 ".!؟
" این : عاصم عرض كرد." تو بى ارزش تر از آنى كھ خداوند با تو چنین كند"؛ "انت اَھون على ّهللا من ذلك 

امام ) و من از تو پیروى مى كنم (خشن و غذاى ناگوار بھ سر مى برى ؟  ولى تو با این لباس ! امیرمؤ منان 
عزیزم : "دفرمو  " من مثل تو نیستم!

 :"اِن ّهللا تعالى فرض على اَئمھ العدل ان یقدروا اَنفسھم بضعفھ الناس ، كیال یتبیّغ بالفقیر فقرُ "
خداوند متعال بر پیشوایان عدل و حق ، واجب شمرده است كھ بر خود سخت گیرند، و شیوه زندگى شان را "



) 47."(ر دھند تا ندارى فقیر موجب نافرمانى او از خداوند نشودھماھنگ با وضع زندگى طبقھ ضعیف مردم قرا
یك درس مھم اقتصاد ) ع (بھ این ترتیب على .)تا ندارى فقیر، موجب آن نشود كھ زندگى بھ او سخت بگذرد(

نمود  اسالمى را تعلیم داد و از افراط و تفریط شدیداً نھى كرد و وظیفھ رھبران حق را مشخص  . 
 

را سیر كنم چگونھ شكم خود  
براى حضرت حلواى شیرینى آوردند) ع (در ایام خالفت امیر المؤ منین على  . 

 :حضرت با انگشت مبارك ، قدرى از آن حلوا را برداشت و بو نمود و فرمود
" كنایھ از آن كھ تا بھ حال حلوا نخورده ام."(چھ رنگ زیبا و چھ بوى خوبى دارد؛ ولى على از طعم او خبر ندارد  
). 

مگر حلوا براى شما حرام است ؟: رافیان گفتنداط  
حالل خدا حرام نمى شود؛ و لیكن چھ گونھ راضى شوم كھ شكم خود را سیر نمایم و حال آن كھ : "حضرت فرمود

48."(در اطراف مملكت ما گرسنھ ھا زندگى مى كنند ) 
 
 حامى مستضعفان

خود بھ قصابى آمد تا گوشت بگیرد، قصاب عوض بود، كنیزى از طرف خانم ) ع (زمان خالفت امیرمؤ منان على 
كنیز در حالى كھ بر اثر ناراحتى گریھ . گوشت خوب ، گوشت آشغال بھ كنیز داد، و بھ اعتراض كنیز توجھ نكرد

) ع (مى كرد، از مغازه قصابى بیرون آمد و بھ خانھ خانم خود رھسپار گردید، در راه چشمش بھ امیرمؤ منان على 
حضرت على . آن حضرت رفتھ و از قصاب شكایت كرد افتاد، بھ حضور ( ھمراه آن كنیز بھ نزد قصاب رفت ) ع 

ینبغى اَن یكون : "و قصاب را موعظھ كرد و از او خواست كھ با كنیز بر اساس حق و انصاف رفتار كند، و فرمود
و ھمچون افراد نیرومند سزاوار است كھ افراد ضعیف در نزد ت"؛ "الضعیف عندك بمنزلة القوى فال تظلم الناس 

را نشناخت و خیال كرد مردى ) ع (قصاب كھ على ." بنابراین بھ مردم ظلم نكن ) و بین آن ھا فرق نگذارى (باشند 
برو بیرون ، تو چھ كاره اى ؟و حتّى دست بلند كرد كھ آن : معمولى نزد او آمده ، خشمگین شد و با خشونت گفت 

مورد، دیگر چیزى نگفت و رفتدر این ) ع (على . حضرت را بزند شخصى كھ در كنار قصابى بگومگوى  . 
ع(شنیده بود و على ) ع (قصاب را با على  " آیا این آقا را شناختى ؟:"را مى شناخت ، نزد قصاب آمد و گفت  ( 

را قصاب تا این مطلب ." بود) ع (آن آقا امیر مؤ منان على : "نھ ، او چھ كسى بود؟ آن شخص گفت :قصاب گفت 
ع(شنید، بسیار ناراحت شد كھ چرا بھ مقام شامخ حضرت على  جسارت كرده است ، ناراحتى او بھ حّدى زیاد  ( 

رى كھ قسمتى از دستش قطع شد، بلند كرده بود برید، بھ طو) ع (شد كھ بى اختیار ھمان دستش را كھ بھ سوى على 
دل مھربان . آمد و معذرت خواھى كرد) ع (آن قسمت قطع شھ را بھ دست گرفت با نالھ و زارى بھ حضور على 

بھ حال قصاب سوخت ، براى او دعا كرد واز خدا خواست دست او را خوب كند، دعایش مستجاب ) ع (على 
49.(شد ) 

 
 كمك بھ مسیحى فقیر

آمد و از او تقاضاى كمك كرد و حاضران چنین ) ع (مسیحى بھ محضر امیر مؤ منان على  پیرمردى نابینا و
 .وانمود كردند كھ نباید بھ او كمك كرد

پس از تحقیق ، دریافت كھ او ھنگام توانمندى براى مسلمانان كار كرده و خدمت نموده ) ع (امیر مؤ منان على 
 :است ، از این رو فرمود
" " قتى كھ توان داشت كار كشیدید، اكنون كھ پیر و ناتوان شده او را بھ حال خود واگذارده اید؟از او تا و! شگفتا

50.(آنگاه دستور داد از بیت المال بھ او كمك كردند و حقوق ماھیانھ براى او مقّرر فرمود ) 
 
 ھمردیف زنان مھاجر باش

میان اموال موجود در بیت المال گردنبند در : ، على بن ابى رافع گفت )ع (سرپرست و نگھبان بیت المال على 
یك نفر را پیش من فرستاد و ) ع (دختر امیر المؤ منین . مرواریدى وجود داشت كھ از بصره بھ دست آورده بودند

پیغام داد كھ شنیده ام در بیت المال گردنبند مرواریدى ھست ؛ مى خواھم آن را بھ رسم عاریھ چند روزى بھ من 
در صورت تلف شدن (من خبر فرستادم بھ رسم عاریھ مضمونھ . ربان بھ آن خود را زیور نمایم دھى تا روز عید ق

آن بانوى محترمھ با این شرط بھ مدت سھ روز گردن بند را از من گرفت. بھ ایشان مى دھم ) بھ عھده گیرنده باشد  
. 



ین گردنبند را از كجا بھ دست آورده اى ا:"آن گردنبند را در گردن دختر خود مشاھده كرده پرسید) ع (اتفاقاً على 
 "؟

از على بھ ابى رافع تا سھ روز بھ عنوان عاریھ ضمانت شده گرفتھ ام تا در عید بھ آن زینت كنم و بعد : عرض كرد
 . از سھ روز بھ او رد نمایم

بدون اجازه آن ھا  آیا در بیت المال مسلمانان: "مرا خواست ، فرمود) ع (امیرالمؤ منین : على بن ابى رافع گفت 
 "خیانت مى كنى ؟

بھ خدا پناه مى برم از خیانت كردن: گفتم   . 
پس چگونھ گردنبند را بھ دختر من دادى ؟: "فرمود " 

من گردنبند را بھ . دختر شما آن را بھ رسم عاریھ از من درخواست كرد تا در عید با آن آراستھ شود: عرض كردم 
بر خود نیز ضمان آن را گرفتھ ام ، بر من الزم است كھ بھ جاى خود برگردانماین شرط تا سھ روز بھ او دادم و   

." 
امروز باید آن را پس بگیرى و بھ جاى خود بگذارى و اگر بعد از این چنین كارى از تو دیده :"فرمود) ع (على 

فتھ بود، البتھ شود كیفر سختى خواھى شد و چنان چھ دختر من آن گردن بند را بھ رسم عاریھ ضمانت شده نگر
 ". نخست زنى از بنى ھاشم بود كھ دست او را بھ عنوان دزدى مى بریدم

رسید، بھ پدر خویش) ع (این سرزنش و تھدید بھ گوش دختر امیر المؤ منین  مگر من دختر تو نبودم : عرض كرد  
 و یا بھ من نمى رسد كھ چند روز بھ خاطر زینت از آن گردنبند استفاده كنم ؟

انسان نباید بھ واسطھ اشتھاى نفسانى و خواھش دل خود پاى از مرحلھ حق ! دخترم :"فرمود) ع (لمؤ منین امیر ا
مگر زنان مھاجرین كھ با تو یكسانند بھ مثل چنین گردنبندى خود را آراستھ اند تا تو ھم خواستھ باشى . بیرون نھد

51"(در ردیف آن ھا قرار گرفتھ و از ایشان كمتر نباشى ؟ ) 
 

از فرماندار) ع (نتقاد على ا  
یكى از محترمین شھر، او را بھ مجلس . فرماندار بصره بود) ع (عثمان بن حنیف انصارى در حكومت على 

مدعوین ھمھ از ثروتمندان و متمكنین . فرماندار آن را پذیرفت و در مجلس ولیمھ شركت كرد. عروس دعوت نمود
ر آن مجلس دعوت نداشتشھر بودند واز محرومین و تھى دستان كسى د  . 

سفره رنگینى گسترده شد و فرماندار و سایر مھمان ھا در كنار آن نشستند و صاحب خانھ با غذاھاى فراوان و 
 .رنگارنگ از فرماندار بھ گرمى پذیرایى كرد

قاد قرار نامھ تندى بھ فرماندار نوشت و عمل او را این چنین مورد انت. رسید) ع (خبر این مجلس مجلل ، بھ على 
من گمان نمى كردم كھ دعوت ) "52.":(و ما ظننت انك تجیب الى طعام قوم عائتھم مجفو و غنیھم مدعو: "داد

 ".مردمى را براى صرف طعام اجابت كنى كھ فقیر و محرومشان را مى رانند و غنى و توانگرشان را مى خوانند
 
 تقسیم بیت المال بین فقرا

در عصر خالفتش اموالى مى آوردند، ) ع (كھ از اطراف براى امیر المؤ منین على وقتى : اصبغ بن نباتھ مى گوید
 :افراد مستحق را جمع مى كرد و سپس با دست خود آن اموال را جدا مى كرد، آن گاه مى فرمود
 :" یا صفراُء یا بیضاُء ال تغرینى ، غریا غیرى"
" و مى فرمود" مرا فریب ندھید، غیر مرا بفریبید! اى دینار و اى درھم  : 
 " ھذا جناى و خیاره فیھ اذ كل جان یده الى فیھ"
" در حالى كھ ھر چیننده اى دستش در ) و نخورده ام (این چیده من است بھترھا و برگزیده ھایش ھم در آن است 

خودش مى خورد) خوب ھایش را(دھانش مى باشد و  ." 
سیم مى كرد و بھ افراد مستحق مى داد، سپس امر مى كرد بعد از كنار بیت المال فاصلھ نمى گرفت تا ھمھ آن را تق

اى :"كھ جاى بیت المال را جارو كنند و آب در آن بپاشند، بعد دو ركعت نماز مى خواند و پس از نماز مى فرمود
خود را بھ من منما و مرا شیفتھ خود مگردان و رابطھ اشتیاق با من برقرار مكن كھ من تو را سھ طالق گفتھ  !دنیا
 ". ام كھ در آن بازگشتى نیست
 "و كان یقول یا دنیا غّرى سواى فلست من اھل الغرور"
" 53."(غیر مرا فریب بده كھ من از فریفتگان تو نیستم ! اى دنیا ) 
 چنین قفس نھ سزاى چو من خوش الحانى است روم بھ گلشن رضوان كھ مرغ آن چمنم
 



 دادن حق بینوایان
مالك مردم از اطراف من رفتند نزد معاویھ براى این كھ من بد : "دا زد و گفت مالك اشتر را ص) ع (روزى على 

 "آدمیم ؟
نھ آقا: گفت  . 

براى این كھ معاویھ خوب آدمى است ؟: "فرمود ." 
پس چرا رفتند؟: "فرمود. نھ : گفت  " 

معاویھ آزاد حقوق براى این كھ شما پول بیت المال را مى خواھى طبق رضاى خدا بھ صاحبانش بدھى ؛ اما : گفت 
 ". بینوایان را بھ حلق این طبقات مى ریزد بھ نفع خودش

اگر مردم مرا ترك گفتند نھ براى این است كھ من بد ! پروردگارا:"گریھ كرد، دست برداشت و گفت ) ع (على 
را اجرا كنم ،  من خواستم دینت! خدایا. آدمى ھستم و اگر نزد معاویھ رفتند نھ براى این است كھ معاویھ خوب است 

مردم تاب و طاقت اجراى دینت را نداشتند، مردم نتوانستند تحمل كنند، با ھر كھ سخن خدا را بھ میان آوردم شانھ 
54."(خالى كرد و مرا تنھا گذاشت  ) 

مى توانست با یك عمل تھاجم غیر قانونى عمل كند ولى نكرد) ع (على . مردم رفتند . 
عاویھ با من مكر مى كند، من بھ مكر معاویھ واقفمم:"وى باالى منبر رفت و فرمود  . 

دین من اجازه نمى دھد. من ھم مى توانستم فكر كنم . اگر خداپرستى نبود، من اول باھوش بودم ! اى مردم  ." 
 ". لوال التقّى لكنت ادھى العرب ؛ اگر تقوا و ایمان نبود، من اول باھوش بودم ؛ اما چھ كنم كھ ایمانم مانع است"
 

من پیرمردى شكستھ ام! یاعلى   
یا امیرالمؤ منین : بیت المال را تقسیم مى كرد، خدمت حضرت آمد و عرض كرد) ع (عاصم بن میثم وقتى كھ على 

من پیرمردى مسن و شكستھ ام!   . 
راث بھ نھ خودم بھ وسیلھ داد و ستد بھ دست آورده ام و نھ بھ وسیلھ می. قسم بھ خدا، این ھا مال من نیست :"فرمود

خدا رحمت كند كسى را كھ بھ این شیخ و :"بعد فرمود." من رسیده ؛ بلكھ اینھا امانت است كھ من نگھدارى كرده ام 
 ".پیرمرد كمك كند
" بلكھ ؛اینھا مال . این اموال نھ مال من است نھ مال تو:"مالى و پولى درخواست كرد و فرمود" عبدّهللا بن زمعھ 

اگر شما ھم در جنگ با آن ھا شركت كرده اى ، . مشیرھاى آنھا در جنگ بھ دست آمده مسلمین است كھ بھ وسیلھ ش
و اال ثمره و نتیجھ و عاید دست آنھا براى غیر ایشان نیست. مثل نصیب و سھم ایشان بھ تو ھم خواھد رسید  ." 

آمدم در حالى كھ در مقابلش) ع (ام عثمان ام ولد على گوید، آمدم نزد على  میوه درختى است مثل (د قرنفل بو  
براى دخترم مقدارى از این قرنفل بده كھ گردنبند كنم ! یا امیرالمؤ منین : عرض كردم ) یاسمین و خوش عطر

بگیر بھ درستى كھ اینھا اول درجھ :"بھ مقدار درھمى برداشت و فرمود) زنان عرب گویا با آن زینت مى كنند(
55."(برسد از این براى دختر تو بخشش كنم صبر كن تا قسمت ما . براى مسلمانان است  ) 

 
 عدالت و دادگرى

عقیل از یادآورى خاطرات گذشتھ راجع بھ . را پرسید) آھن گداختھ (معاویھ ، روزى از عقیل داستان حدیده محماة 
آرى ، روزى وضع زندگى : آن گاه پس از نقل یك قضیھ گفت . برادرش على و عدالت و دادگریش بھ گریھ افتاد

ن خیلى آشفتھ گردید بھ تنگدستى دچار شدم ، خدمت برادرم رفتھ و از او درخواست كمكى نمودم م بنا بھ فرمایش )
پس از آن . اما بھ منظور خود نایل نشدم ) در نھج البالغھ ، یك من آرد از بیت المال مى خواست ) ع (خود على 

سنگى شدید و بى تابى از ظاھرشان ھویدا بود، پیش او بچھ ھاى خود را جمع نموده ، آن ھا را در حالى كھ آثار گر
تو :"بھ پسرم گفت . شبانگاه با یكى از بچھ ھا پیش او رفتم ." امشب بیا:"بودم باز تقاضاى كمك نمودم ، فرمود

او را نگذاشت نزدیك بیاید." برگرد من از شدت تنگدستى و حرصى كھ داشتم ."جلو بیا تا بدھم :"آن گاه فرمود .
كردم كیسھ دینارى بھ من خواھد داد، ھمین كھ دستم را دراز كردم بر روى دستم آھنى گداختھ وارد شد، پس خیال 

. مادرت بھ عزایت بنشیند!عقیل :"گفت . از گرفتن فوراً آن را انداختم و مانند گاو نرى در دست قصاب نالھ كردم 
ه ؟ چھ خواھد گذشت بر من و تو اگر در زنجیرھاى این ھمھ ناراحتى تو از آھنى است كھ بھ آتش دنیا افروختھ شد

56".(اذ االغالل فى اعناقھم و السالسل یسحبون : "سپس این آیھ را خواند" آتشین جھنم بستھ شویم ؟ ) 
بیشتر از حقى كھ خدا برایت معین كرده اگر بخواھى ھمین آھن گداختھ خواھد بود، بھ ! عقیل :"پس از آن فرمود

زنان مانند على را دیگر !ھرگز! ھرگز:اویھ از شنیدن گفتار عقیل تعجب مى كرد و مى گفت مع." خانھ اى برگرد
57.(نخواھند زایید ) 



 
 طرفدارى محرومان از عادل واقعى

على پشتیبان را فراموشاند و بعدى ھا را در :بعدھا با نام عدالت قرین شد، عمر بن عبد العزیز گفت ) ع (نام على 
او را وسیلھ مالمت و سركوفت خلفاء قرار مى دادند  یره و روش مردم س. زحمت انداخت  . 

در یكى از سال ھا كھ معاویھ بھ حج رفتھ بود، سراغ یكى از زنان كھ سوابقى در طرفدارى على و دشمنى معاویھ 
كردم ھیچ مى دانى چرا تو را احضار : فرستاد او را حاضر كردند، از او پرسید. زنده است : داشت گرفت ، گفتند

بھتر است از این باب حرفى نزنى:؟ تو را احضار كردم كھ بپرسم چرا على را دوست دارى و مرا دشمن ؟ گفت   . 
نھ حتماً باید جواب بدھى: معاویھ گفت   . 

بھ علت این كھ او عادل و طرفدار مساوات بود و تو بى جھت با او جنگیدى ، على را دوست مى : آن زن گفت 
ا دوست مى پنداشت و تو را دشمن مى دارم ، براى این كھ بھ ناحق خونریزى كردى و اختالف دارم ؛ چون فقرا ر

 . میان مسلمانان افكندى و در قضاوت ظلم مى كنى و مطابق ھواى نفس رفتار مى كنى
معاویھ خشمناك شد و جملھ زشتى میان او و آن زن رّد و بدل شد؛ اما بعد خشم خود را فرو خورد و ھمان طورى 

آیا على را بھ چشم خود دیدى ؟: كھ عادتش بود آخر كار روى مالیمت نشان داد، پرسید  
بلى دیدم: گفت   . 

چگونھ دیدى ؟: گفت   
بھ خدا سوگند، او را در حالى دیدم كھ ملك و سلطنتى كھ تو را فریفتھ و غافل كرده ، او را غافل نكرده بود: گفت  . 

آواز على را ھیچ شنیده اى ؟: گفت   
آرى شنیده ام ، دل را جال مى داد، كدورت را از دل مى برد، آن طور كھ روغن زیت زنگار را مى زداید: ت گف . 

حاجتى دارى ؟: معاویھ گفت   
ھر چھ بگویم مى دھى ؟: گفت   

مى دھم: گفت   . 
صد شتر سرخ مو بده: گفت   . 

اگر بدھم آن وقت در نظر تو مانند على خواھم بود؟: گفت   
ابداً : گفت  . 

بھ خدا قسم ، اگر على زنده بود  : معاویھ دستور داد صد شتر ھمان طور كھ خواستھ بود بھ او دادند و بھ او گفت
 .یكى از این ھا را بھ تو نمى داد

58.(بھ خدا قسم ، یك موى این ھا راھم بھ من نمى داد؛ زیرا اینھا مال عموم مسلمین است : او گفت  ) 
 

آشكاردر نھان و ) ع (انفاق على   
از سوره بقره ، كھ مى فرماید 274آیھ : ابن عباس گوید : 

 :" الذین ینفقون اموالھم باللیل و النھار سرا و عالنیة فلھم اجرھم عند ربھم"
 ". آنھا كھ اموال خود را ھنگام شب و روز، در پنھان و آشكار انفاق مى كنند مزدشان نزد پروردگارشان است"

است ؛ زیرا آن حضرت درھمى در شب و درھمى در روز و درھمى آشكار و  نازل شده) ع (در شاءن على 
59.(درھمى پنھان انفاق كرد ) 

 
 ماءموریت اھل بیت

ما اھل بیت ، ماءمور شده ایم غذا بدھیم و گرفتارى : "فرمود) ع (على : نقل شده كھ فرمود) ع (از امام باقر
60."(وابند، نماز بخوانیم گرفتاران را بر طرف سازیم ، و آن گاه كھ مردم در خ ) 

 
 صدقھ آشكار و پنھان

شب ھا و در تاریكى از خانھ بیرون مى آمد، نان و خرما و خواروبار بر دوش مى گرفت و آنھا را ) ع (على 
محرومان و ناتوانان و بیوه زنان مستمند جیره خوار خوان على  .محرمانھ بھ در خانھ فقرا و مستمندان مى رساند

و خود از آن خبر نداشتندبودند ) ع ( . 
 

ع(دادرسى على   ) 
در كوفھ دیدم كھ در كنار ) در زمان خالفتش (را ) ع (روزى امام على : از سعید بن قیس ھمدانى نقل شده كھ گفت 



ھوا گرم بود(دیوارى ، بھ اطراف مى نگرد  كھ ھنگام استراحت و آرمیدن (اى امیرمؤ منان در این ساعت : گفتم  (
در این جا چھ مى كنى ؟). ا است در سرداب ھ " 

از خانھ بیرون نیامده ام مگر براى آن كھ مظلومى را یارى كنم و یا بھ دادخواه و بى پناھى ، پناه بدھم: "فرمود  ." 
دنبال كسى مى گشت ، تا او را یارى )در این میان ، ناگھان زنى پریشان و ناالن و آشفتھ را دیدم حركت مى كرد 

اى امیرمؤ منان شوھرم بھ من ظلم كرده و حق مرا :"را دید، توقف كرد و عرض كرد) ع (على  تا حضرت) نماید
و ما را " (پایمال نموده است و سوگند یاد كرده كھ مرا كتك بزند، از شما تقاضا دارم ، ھمراه من نزد شوھرم بیا

 ( اصالح بده
كرد و فرموداندكى سر را پایین انداخت ، سپس سرش را بلند ) ع (حضرت على  : 

 :" ال و ّهللا حتى یاءخذ للمظلوم حقھ غیر متعتع"
" تا حق مظلوم با كمال صراحت و قاطعیت گرفتھ شود) بھ خانھ نمى روم (آرى ، سوگند بھ خدا  ." 

خانھ ات كجا است: "بھ آن بانو فرمود  " 
فالن جا است: "او عرض كرد  " 

این جا خانھ ما است: ند، وقتى نزدیك خانھ رسیدند، زن گفت حضرت با آن بانو، با ھم بھ سوى خانھ او حركت كرد  
." 

كنار در منزل ایستاد و سالم بر اھل خانھ كرد، بعد از چند لحظھ جوانى كھ پیراھن بلند و رنگارنگ ) ع (امام على 
 .پوشیده بود، از خانھ بیرون آمد

ده اى و بھ وحشت انداختھ اىاز خدا بترس ، تو ھمسر خودت را تھدید كر: "بھ او فرمود) ع (على   " 
 : جوان با كمال گستاخى گفت
 :" و ما انت ذاك ، و ّهللا الحرقنّھا بالنّار لكالمك"
این جریان ، خصوصى است ، بھ تو چھ مربوط است ، حال كھ چنین شده ، بھ خاطر گفتار تو، او را بھ آتش مى "
 ". كشم

امام على . كرد و نقش بر زمین شد  را حس ) ع (ت على در ھمین وقت ، جوان گستاخ ضربھ شدید شمشیر حضر
بھ او فرمود) ع ( : 

آمرك بالمعروف اَنھاك عن المنكر و تردُّ المعروف ؛ من تو را بھ كار نیك امر مى كنم و از كار زشت نھى مى كنم "
ھمین حاال، توبھ كن ، و گرنھ تو را مى كشم" ، تو كار نیك را رد مى كنى ؟  . 

آمدند) ع (ھمسایھ ھا بیرون آمده و بھ حضور حضرت على ) از سرو صداى آن حضرت با جوان (، در این وقت  . 
عرض كرد) ع (ملتمسانھ بھ على ) كھ سخت وحشت زده شده بود(آن جوان گستاخ  اى امیرمؤ منان مرا ببخش ، " :

شوم و او مرا زیر پاى خود  خدا تو را ببخشد سوگند بھ خدا، بھ گونھ اى با ھمسرم رفتار مى كنم كھ فرش زمین
 "قرار دھد

و بھ این ترتیب ، شاخ و شانھ جوان را شكست و بین آن ھا " (برو بھ منزل : "بھ ھمسر او گفت ) ع (آن گاه على 
61."(را آشتى داد ) 

 
 تواضع در پیشگاه خدا

چھ قدر :عرض كردبسیار صدقھ مى داد و بھ مستمندان كمك مالى مى كرد، شخصى بھ آن حضرت ) ع (امام على 
 "زیاد صدقھ مى دھى ، آیا چیزى براى خود نگھ نمى دارى ؟

را ) و انجام یك وظیفھ (آرى بھ خدا سوگند، اگر بدانم كھ خداوند انجام یك واجب : "در پاسخ فرمود) ع (امام على 
من مورد قبول خداوند  قبول مى كند، از زیاده روى در انفاق خوددارى مى كردم ؛ ولى نمى دانم كھ آیا این كارھاى

62](چون نمى دانم ، آن قدر مى دھم تا بلكھ یكى از آن ھا قبول گردد" [ھست یا نھ ؟ ) 
با كمال تواضع ، بھ قبولى اعمال توجھ داشت ؛ یعنى كیفیت را مورد توجھ قرار مى ) ع (بھ این ترتیب امام على 

ید كارھایمان را با اخالص و شرایط قبولى ، انجام دھیم داد نھ زیادى و كمیت را، و از این رھگذر مى آموزیم كھ با
 .تا در پیشگاه خدا قبول گردد
 
 اداى دین
" بر آن نماز گزارد وقتى ) ص (بودیم ، جنازه اى را آوردند تا پیامبر) ص (نزد رسول خدا: گوید" ابوسعید خدرى 
 جنازه اى

آرى ، دو درھم : اصحاب جواب دادند" ارى دارد؟آیا این جنازه بدھك: "را بر زمین گذاشتند، حضرت سؤ ال كرد



 . بدھكار است
شما بر آن نمازگزارید: "حضرت فرمود " 

اى رسول خدا من بدھى او را ادا مى كنم: "عرض كرد) ع (على   ." 
آمد و گفت ) ع (بر او نماز گزارد، سپس نزد امیرالمؤ منین ) ص (آن گاه پیامبر خداوند بھ تو جزاى خیر دھد و " :

63."(ن تو را ادا كند، ھمان گونھ كھ دین برادرت را ادا كردى دی ) 
 

بھ درد دل حارث) ع (گوش دادن على   
. را دیدم و مشكلى را كھ براى من پیش آمده بود مطرح كردم ) ع (حارث ھمدانى نقل مى كند كھ شبى على 

آیا از دست من كارى ساختھ است تا یاریت كنم ؟: "حضرت فرمود  " 
لى اى امیرالمؤ منین خداوند مرا خیر رسان شما قرار ددب: "گفتم  ." 

نور چراغ را كم كردم تا ھنگام بیان حاجتت ، : "حضرت بھ پا خاست و فتیلھ چراغ را پایین كشید و فرمود
ص(از رسول خدا. شرمندگى را در چھره ات نبینم  نیازھا و حاجات مردم ، امانت الھى در دل : شنیدم كھ فرمود ( 

خداست بندگان كسى كھ آنھا را كتمان كند، ثواب عبادت الھى را براى او مى نویسند و بر عھده شنونده است كھ بھ  . 
64." (یارى او برخیزد ) 

 
ع(نمونھ اى از كرم حضرت على   ) 

با توجھ بھ این كھ زندگیش از جھات (آمد و تقاضاى كمك مالى كرد ) ع (شخص فقیرى بھ حضور حضرت على 
ین نبودمختلف ، تاءم .) 

ھزار بھ او بده: "بھ یكى از یاران فرمود) ع (امیرمؤ منان على   " 
ھزار دینار یا درھم ، از طال باشد یا از نقره ؟: او عرض كرد  

آن چھ كھ بھ حال آن فقیر نافع تر است ، ھمان را ) تحقیق كن (ھر دو در نزد من از سنگ اند، : "فرمود) ع (على 
65."(بده  ) 

 
ھ آیات قرآنىتنھا عامل ب  

ص(پیامبر  افراد ثروتمند تا فرصتى بھ دست مى آورند، جھت اظھار این كھ پیش  از تقرب و منزلت خاصى  ( 
از این رو خداوند متعال با صدور دستور در آیھ شریفھ ذیل ، ایشان را بھ . برخوردارند، نزد حضرت مى آمدند

یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم ."اصر و آیندگان نشان دادو چھره واقعى ایشان را بھ مردم مع) 66.(امتحان كشید
؛ اى ایمان داران"الرسول فقدموا بین یدى نجواكم صدقة  صدقھ اى ) ص (قبل از رفتن نزد رسول خدا ! 

67."(بپردازید ) 
د؛ و برو) ص (مى خواست نزد پیامبر اكرم ) ع (على . در آن امتحان مردود شدند) ع (ھمھ صحابھ ، غیر از على 

لیكن از آن جا كھ پولى نداشت ، یك دینار قرض كرد و آن را بھ ده درھم تبدیل نمود و در ھر شرفیابى حضور 
سرانجام خداوند متعال با نزول آیھ بعدى صحابھ را سرزنش و مالمت نمود . یك درھم صدقھ داد) ص (رسول اكرم 

 .و حكم را نسخ كرد
" دقاتءاشفقتم اءن تقدموا بین یدى نجواكم ص  ." 
 "آیا با صدقھ دادن در نجواى با پیامبر، ترسیدید فقیر شوید"

اگر كسى بھ آن آیھ عمل نمى نمود، خداوند متعال عذاب نازل مى كرد؛ و لیكن با : "فرمود) ع (در این رابطھ على 
68."(عمل من ، پروردگار متعال عذاب را از آنان برداشت  ) 

 
 وقف قنات ینبع

از زمین ھاى غنایم جنگى كھ ) ص (رسول خدا: "شنیدم كھ فرمود) ع (از امام صادق : دایوب بن عطیھ مى گوی
ع(بین مسلمانان تقسیم كرد سھمى در اختیار على   . گذاشت ( 

آن ) ع (آن حضرت بالدرنگ در آن قناتى حفر كرد كھ آب آن ھمچون گردن شتر بھ آسمان فواره مى زد، امام 
ع (وان آن قنات ، مایھ نشاط و روشنى چشم اھالى آن جا شد و فردى از آنان بھ على آب فرا. نامید" ینبع "قنات را 

بھ جھت توفیق این خدمت بشارت داد، حضرت در پاسخ او فرمود)  : 
بھ وارث خبر دھید، خبر دھید این قنات وقف زایران خانھ خدا و رھگذرانى است كھ از این جا بھ مكھ مى گذرند، "

آن را ندارد و فرزندانم ھم ھرگز آن را بھ میراث نمى برند، پس ھر كس آن را بفروشد  كسى حق فروش و ھبھ آب



 ".و ھبھ كند لعنت خداوند و مالیكھ و ھمھ مردم بر او باد، خداوند مستحبات و فرایض او را قبول نكند
 
 انفاق یك دینار و واجب شدن بھشت

ملو از جمعیت بود، حضرت رو بھ آنھا كرد و مسجد م. نماز صبح را در مسجد خواند) ص (روزى رسول خدا
 :فرمود
 " كدام یك از شما امروز مالش را براى رضاى خدا انفاق كرده است ؟"

براى خرید طعام از منزل بیرون آمدم و تنھا یك دینار ھمراه : "عرضھ داشت ) ع (ھمھ ساكت شدند، تنھا على 
ر گرسنگى در صورتش پیدا بود، لذا دینار را بھ او دادمداشتم ؛ اما بین راه مقداد بن اسود را دیدم كھ آثا  ." 

بھشت براى على واجب شد: "فرمود) ص (رسول خدا ." 
انفاق كردم ؛ زیرا بھ ) ع (من امروز بیشتر از على ! یا رسول ّهللا : در این میان نفر دومى از جا برخاست و گفت 

سكوت كرد و چیزى نفرمود، آن ) ص (رسول خدا. ردم مرد و زنى كھ ھزینھ معاش نداشتند دو ھزار درھم عطا ك
فرمودى بھشت بر او واجب شد، اما در مورد ) ع (چرا درباره على ! اى رسول خدا: ھا كھ در مسجد بودند گفتند

 "این مرد كھ بیشتر صدقھ داده بود نفرمودى بھشت بر او واجب شد؟
ارى ھدیھ كوچكى براى مالك و ارباب خود مى برد و آیا نمى بینید گاھى خدمتگز: "حضرت در جواب آنھا فرمود

او آن ھدیھ را مى پذیرد و نیكو مى پسندد و موقعیت آورنده ھدیھ را باال مى برد؛ اما خادم دیگر ھدیھ بیشتر و 
 "بزرگترى مى برد؛ اما ارباب ھدیھ را پس مى دھد و آورنده را سبك مى شمرد؟

ست گاھى چنین باشدممكن ا! بلھ یا رسول ّهللا : ھمھ گفتند . 
ھم چنین است ؛ زیرا دینارى را داد و قصدش اطاعت فرمان خدا و از بین ) ع (دوست شما على : "حضرت فرمود

بردن فقر یك مؤ منى بود؛ اما دوست دیگر شما چنین قصدى نداشتھ ، اگر چھ عطاى او با عطاى من برابر بود؛ اما 
بى طالب بود، لذا خداوند عمل او را ساقط و بى ارزش كرد و براى او ھدفش از این كار علو و بزرگى بر على بن ا

69."(وبالى گردانید ) 
 

ع(گریھ على   ) 
زنى بھ نام سوده ، دختر عماره ، وقتى بھ عنوان دادخواھى از یكى از حكام در ھنگام نماز بھ نزد آن بزرگوار آمد 

ع(و ماجرا را بھ عرض رسانید، امام  بھ گریھ كرده ، گفتفورا نشست و شروع  (   : 
 "... اللھم انت الشاھد على و علیھم اَنى لم امرھم بظلم خلقك و ال بترك حقك"
" تو شاھد و گواھى بر من و بر ایشان كھ من بھ ایشان دستور ندادم كھ بھ خلق تو ظلم كنند و حق تو را ! خدایا
 "...واگذارند

70.(ن زن دادو در ھمان حال دستور عزل او را صادر كرده و بھ ھما ) 
 

در سھ شب) ص (انفاق سیصد دینار اھدایى پیامبر  
نازل شده ، این آیھ شریفھ است) ع (یكى از آیاتى كھ مفسران گفتھ اند در شاءن امیرمؤ منان على   : 

" غافل مردانى كھ نھ تجارت و نھ معاملھ ، آن ھا را از یاد خدا ) "71..."(رجال التلھیھم تجارة و البیع عن ذكر ّهللا 
 "...نمى كند

ھو وّهللا اءمیرالمؤ منین ؛ بھ خدا قسم ، او امیرمؤ منان است: "ابن عباس در تفسیر آیھ فوق مى گوید  ." 
روزى بھ نبى گرامى " و ذلك اءن النبى اءعطى علیا یوما ثالثمائة دینار اھدیت إ لیھ : "سپس در ادامھ سخن گفت 

عطا كرد) ع (ن حضرت ھمھ را بھ على سیصد دینار ھدیھ داده شد و آ) ص (اسالم  ." 
مى فرماید) ع (امیرمؤ منان على  : 

" امشب از این دینارھا صدقھ خواھم داد كھ مورد : گرفتم و با خود گفتم ) ص (آن سیصد دینار را از رسول خدا
 .قبول درگاه احدیت واقع شود

آن پول را برداشتم و از مسجد خارج شدم ، خواندم ، صد دینار از ) ص (ھنگامى كھ نماز عشا را با رسول ّهللا 
على در شب قبل : زنى بھ نزد من آمد و آن دینارھا را بھ او دادم ، امام فردا صبح كھ شد، شنیدم كھ مردم مى گویند

من از این خبر، خیلى غضبناك شدم. صد دینار بھ یك زن بدھكار داده است   ." 
مى فرماید) ع (على  : 

" خواندم و صد دینار از پول ھا را برداشتم و از مسجد بیرون شدم ، با ) ص (ا با رسول خداشب كھ شد، باز نماز ر
در بین راه مردى را دیدم و آن صد دینار را . خود گفتم امشب صدقھ را بھ كسى مى دھم كھ خداوند از من قبول كند



از این خبر بسیار غمگین . ى داده است على صد دینار بھ مرد دزد: بھ او دادم ؛ اما صبح فردا باز مردم مدینھ گفتند
بھ خدا سوگند، امشب صدقھ را بھ كسى خواھم داد كھ مورد قبول پروردگار قرار گیرد، نماز : شدم و با خود گفتم 

 .عشا را كھ با حضرت خواندم ، از مسجد بیرون آمدم ، در حالى كھ صد دینار با من بود
على دیشب صد دینار : ادم ، اما ھنگامى كھ صبح شد اھل مدینھ گفتندمردى را مالقات كردم و پول ھا را بھ او د

آمدم و ) ص (باز این خبر مرا بسیار غمگین نمود، لذا بھ محضر رسول خدا . صدقھ بھ مرد ثروتمندى داده است 
 ". داستان سھ شب گذشتھ را براى حضرتش بیان كردم

فرمود) ص (رسول خدا : 
" ھمانا خداوند عز و جل صدقات تو را پذیرفتھ است و عملت را : رباره تو مى گویداین جبرییل است كھ د! یا على 
پاك گردانید؛ زیرا صد دینار اولى كھ بھ آن زن فاسد دادى ، او بھ منزل كھ برگشت در درگاه خداى متعال توبھ 
 .نمود و آن صد دینار را سرمایھ قرار داد و در طلب مردى است تا با او ازدواج نماید

ما صدقھ شب دوم تو بھ دست مرد سارقى رسید و او پس از آن كھ بھ منزل رفت بھ درگاه خداى خود از گناه و ا
 .سرقتش توبھ كرد و آن صد دینار را سرمایھ تجارتش قرار داد
و اما صدقھ سومى كھ دادى ، در دست ثروتمندى قرار گرفت كھ سال ھا بود زكات مالش را نمى داد، پس وقتى بھ 

این على بن ابیطالب است ، با این كھ مالى ! اى بخیل : برگشت خود را توبیخ كرد و بھ نفس خود گفت منزلش 
ندارد صد دینار بھ من صدقھ داد، در حالى كھ خداوند بر اموال زیادى كھ من دارم زكات قرار داده و چند سالى 

اختاست زكات آن را نداده ام ؛ لذا حساب مالش را كرد و زكات زیادى پرد  . 
نازل فرموده است" رجال التلھیھم تجارة "پس خداوند درباره تو این آیھ   ." 

آن چھ گفتھ شد، گوشھ اى از اخالص بزرگ مردى است كھ رفتارھاى خالصانھ اش اعجاب ھمگان را برانگیخت 
 .و براى ھمیشھ اسوه و نمونھ بشر گردید
 

براى معاویھ) ع (نقل فضایل على   
را برایم وصف كن) ع (على : بھ معاویة بن ابى سفیان وارد شد، معاویھ بھ او گفت  ضرار بن ضمره نھشلى  . 

مرا معاف مى دارى ؟: گفت   
نھ ضرار: گفت  . 

در میان ما چون یكى از ما بود و وقتى نزد او مى رفتیم ما را بھ خود نزدیك مى . را رحمت كند) ع (على : گفت 
در . ا جواب مى داد و چون بھ دیدنش مى رفتیم ما را مقرب مى ساخت كرد و چون از او پرسشى مى كردیم بھ م

بھ روى ما نمى بست و دربانى بر ما نمى گمارد و بھ خدا با ھمھ این كھ ما را بھ خود نزدیك مى كرد و بھ ما نزدیك 
بخند مى زد بود از ھیبتش یاراى سخن گفتن با او نداشتیم و از بزرگواریش آغاز سخن با و نمى كردیم و چون ل

 . دندان ھایى داشت مانند در رشتھ كشیده
وصف بیشترى از او كن: معاویھ گفت   . 

ھمھ وقت شب و ھر ساعت روز قرآن مى خواند . رحم ّهللا علیا، بھ خدا بسیار بیدار بود و كم خواب : ضرار گفت 
نمى شد و كیسھ ھاى زر از ما ذخیره پرده براى او افكنده . و جان در راه خدا مى داد و اشك بھ آستان و مى ریخت 

اگر او را مى دیدى كھ در محراب . نمى كرد براى وابستھ خود نرمى نداشت و بر جفاكاران بدخویى نمى كرد
عبادت متمثل مى شد در وقتى كھ شب پرده ظلمت افكنده و اختران سرازیر افق شدند و او دست بھ ریش گرفتھ و 

خود را بھ رخ من مى كشى و ! اى دنیا: "و چون غمنده مى گریست و مى گفت چون مار گزیده بر خود مى پیچید 
من نیازى بھ تو ندارم و تو را سھ طالق دادم كھ رجوعى ندارد! ھیھات ! مرا مشتاق خود مى سازى ؟ ھیھات  ." 

آه آه ، از دورى راه و كمى توشھ و سختى طریق: "سپس مى فرمود  ." 
72.(خدا رحمت كند ابوالحسن را. بھ خدا، على چنین بود. تو را بس است  !اى ضرار: معاویھ گریست و گفت  ) 

 
 ایثار خاندان نبوت

جمع شده بودند، نماز ) ص (شب فرا رسید، ھنگام نماز عشاء بود، مسلمین در مسجد مدینھ براى اداى نماز با پیامبر
كھ مردى از میان صف برخاست و بھ پس از نماز، ھنوز صف ھاى نماز برقرار بود . عشاء بھ جماعت خوانده شد

 : حاضران گفت
 ". من مردى غریب و گرسنھ ھستم ، از شما تقاضاى غذا دارم"

از غربت و غریبى ، سخن مگو كھ با یاد آن رگ ھاى قلبم بریده مى شود، بدان كھ افراد "فرمود ) ص (پیامبر
 :غریب چھار عدد ھستند



ولى در آن نماز نخوانندمسجدى كھ در میان قبیلھ و قومى باشد؛  -1 . 
 .قرآنى كھ در دست مردم باشد و آن را نخوانند -2
 .دانشمندى كھ در میان جمعیتى قرار گیرد؛ ولى مردم بھ او بى اعتنا باشند و او را تنھا بگذارند -3
 ".اسیرى كھ در میان كافران خدانشناس باشد -4

ر میان شما كھ عھده دار مخارج زندگى این مستمند كیست د: "رو بھ بھ جمعیت كرد و فرمود) ص (سپس پیامبر
بھشت گردد؟  شود تا شایستھ بھره مندى از فردوس  " 

برخاست و اعالم آمادگى براى رسیدگى بھ امور آن فقیر كرد، دست فقیر را ) ع (در میان جمعیت ، امام على 
س(گرفت و بھ خانھ اش برد، و جریان را بھ فاطمھ   . گفت ( 

ع (و فرزندانشان گرسنھ بودند و على ) س (و فاطمھ ) ع (ى جز بھ اندازه یك نفر نبود با این كھ على در خانھ غذای
رساند، ) ع (جریان را بھ عرض على ) س (فاطمھ . در آن روز، روزه بود و ھنگام افطار، نیاز بھ غذا داشت ) 

آن طعام را حاضر كن: "فرمود) ع (در عین حال ، على   ." 
اگر از آن غذا : "بھ آن غذا نگاه كرد، دید كم است ، با خودش گفت ) ع (ذا را حاضر كرد، على غ) س (فاطمھ 

و یا غذا براى ." (بخورم ، مھمان سیر نمى شود، و چنانچھ از آن نخورم ، مھمان ھم از آن غذا نخواھد خورد
 (.مھمان ناگوار خواھد شد

آھستھ فرمود) س (طمھ رسید و آن این بود كھ بھ فا) ع (طرحى بھ نظر على  چراغ را روشن كن ؛ ولى در " :
 ".روشن كردن چراغ ، دست بھ دست كن و طول بده ، تا مھمان از غذا بخورد و سیر شود

نیز دھانش را مى جنبانید و وانمود مى كرد كھ غذا مى خورد و فقیر بى آن كھ متوّجھ شود، بھ ) ع (و خود على 
نار نشست و باز از غذا ماند، خداوند بھ آن غذا بركت داد، ھمھ افراد خانواده طور كامل غذا خورد و سیر شد و ك

 .از آن غذا خوردند و سیر شدند
با مھمان چھ كردى ؟ آیا : "از او پرسید) ص (براى اداى نماز بھ مسجد رفت ، پیامبر) ع (صبح وقتى كھ على 

 "غذایش دادى ؟
ار بھ نیكویى انجام شدسپاس خداوند را كھ ك! آرى : "فرمود) ع (على  ." 

خداوند بھ خاطر مھمان نوازى تو و اشتغال بھ چراغ و نخوردن غذا تعجب كرد : "فرمود) ع (بھ على ) ص (پیامبر
 :و جبرییل ، این آیھ را در شاءن شما خواند
" 73":(و یؤ ثرون على انفسھم و لو كان بھم خصاصة  ) 
" 74."(داشتھ باشند) غذا(د، اگر چھ نیاز سخت بھ آن آن ھا، تھى دستان را بر خودشان مقدم مى دارن ) 
 

ھمراه فقرا) ع (على   
دارد  استحباب مخصوص ) یعنى سور دادن (در اسالم در پنج مورد، ولیمھ دادن  : 

بچھ دار شدن -5از حج آمدن  -4خانھ خریدن  -3در ختنھ كردن بچھ  -2ھنگام ازدواج  -1  
رسید و آن حضرت را براى ولیمھ ازدواج پسرش دعوت كرد،  ( ع(شخصى بھ حضور على : در حكایت آمده 

چھ كسانى را دعوت كرده اى ؟: "بھ او فرمود) ع (على  او چند نفر از اعیان و اشراف را نام برد، حضرت  "
چرا فقرا و مستمندان را دعوت نكرده اى ؟: "فرمود " 

فردا شب فقرا را دعوت مى كنم امشب شما و اینان كھ نامشان را بردم دعوت دارید،: او عرض كرد  . 
فردا شب ھم من با فقرا مى آیم: "فرمود) ع (امام   ." 
من فقیرى را نمى شناسم تا او را دعوت كنم: او عرض كرد  . 

من مى شناسم ، فردا شب با جمعى از فقرا بھ خانھ تو مى آییم: "حضرت فرمود شب موعود فرا رسید، حضرت  ". 
فقرا و ضعفا كھ شام نداشتند بھ مھمانى و مجلس ولیمھ تشریف برد نفر از 50ھمراه ) ع (على  . 

 
 قرار دادن مردم در منزلت خویش

مرا بھ تو حاجتى است و آن را پیش از آن كھ بھ تو گویم بھ خدا عرضھ داشتم ! اى امیرمؤ منان : مردى آمد و گفت 
ر آن را بر نیاورى خدا را ستایش كنم و تو را ، اگر آن را برآورى خدا را ستایش كنم و تو را سپاس گویم ، و اگ

 . معذور دارم
حاجتت را بر زمین بنویس كھ دوست ندارم خوارى خواھش را در چھره ات ببینم: "فرمود) ع (على   ." 

من نیازمندم: آن مرد نوشت   . 
برایم حلّھ اى بیاورید: "فرمود) ع (على  ." 



مرا حلّھ اى پوشاندى كھ روزى جلوه اش كھنھ مى شود و من : "آوردند، آن مرد آن را گرفت و پوشید سپس گفت 
 ".تو را حلّھ اى از ثناى زیبا خواھم پوشاند
 . اگر بھ ثناى زیباى من نایل شوى بھ مكرمتى دست یافتھ اى كھ بھ جاى آن چیز دیگرى نخواھى خواست

از ترى خود زنده مى سازدثنا و ستایش یاد صاحبش را زنده مى دارد، مانند یاران كھ كوه و دشت را  . 
بھ خاطر بزرگى و كبرى كھ بھ دست مى آورى بھ روزگار بى اعتنا مشو، كھ ھر بنده اى بھ پاداش عمل خود 
 ".خواھد رسید

برایم دینار بیاورید: "فرمود) ع (على  ." 
صد دینار بھ او بخشیدىیك حلّھ و ! اى امیرمؤ منان : من گفتم : اصبغ گوید. صد دینار آوردند، ھمھ را بھ سائل داد  

! 
ھر یك از مردم را در جاى و منزلت خودش قرار : "شنیدم كھ مى فرمود) ص (آرى ، از رسول خدا: "فرمود

و منزلت این مرد در نزد من ھمین بود" دھید ." 
 

ع(بخشش على   ) 
فرمود. من حاجتى دارم ! یا امیرالمؤ منین : آمد و گفت ) ع (مردى نزد على  : " زمین بنویس ، من بدحالى آن را بر 

دو جامھ بھ او بپوشان ! اى قنبر: "فرمود) ع (على . من فقیر و نیازمندم : بر زمین نوشت " تو را آشكار مى نگرم 
و او شروع بھ سرودن نمود و مى گفت."   : 

ھزارھا جامھ  بپوشمت ز ستایش  /گرم تو جامھ ز نخ داده اى كھ كھنھ شود   
باشد  ستایشم ز براى تو حرمتى  كھ جاى آن نپذیرى ھزار بیژامھ /

 چنان كھ زنده شود كوه و دشت از باران /شود ز مدح و ثنا زنده نام صاحب آن 
 كھ بنده راست جزا طبق آن چھ كرده عیان /بھ عمر خویش ز احسان بھ كس كناره مكن 

 
انگر ساختىاو را تو! یاعلى : فرمود صد دینار طال بھ او دادند و بھ او عرض شد) ع (على   . 

من از مردمى : "سپس على فرمود." از مردم قدردانى كنید: شنیدم كھ مى فرمود) ص (من از رسول خدا: "فرمود
75."(در شگفتم كھ بھ پول خود بنده ھا را مى خرند و آزادگان را بھ احسان خود نمى خرند ) 

 
 رفع كننده اندوه نیازمندان

براى كارى بھ مكھ رفت ، عرب بیابانى را دید كھ بھ پرده خانھ كعبھ ) ع (امیرالمؤ منین : خالد بن ربعى گوید
خانھ خانھ تو است و مھمان ، مھمان تو و ھر مھمانى حق پذیرایى از ! اى صاحب خانھ : چسبیده و مى گوید

دارد، امشب بھ آمرزش مرا پذیرایى كن  میزبانش   . 
گفتند چرا؟" نشنوید؟ سخن این اعرابى را: "امیرالمؤ منین بھ اصحابش فرمود  

خدا كریم تر از آن است كھ مھمان خود را براند: "فرمود ." 
مرا بھ عزت خود ! اى عزیزى كھ از تو عزیزتر نیست : شب دوم او را دید كھ بھ ركن چسبیده و مى گوید: گوید

، بھ من بده آن چھ بھ تو رو كردم و توسل جستم بھ حق محمد و آل محمد بر تو. عزتى ده كھ كسى نداند چون است 
 .دیگرى ندھد و بر گردان از من آن چھ دیگرى بر نگرداند

بھ ) ص (حبیبم رسول خدا. بھ خدا، این دعا ھمان اسم اعظم است ، بھ لغت سریانى : "فرمود) ع (امیرالمؤ منین 
نیدمن خبر داده بھشت خواست و خدا بھ او داد و درخواست رفع دوزخ نمود و خدا آن را از وى گردا ." 

بھ این اعرابى ! اى كھ مكانى گنجایش تو ندارد و چگونگى ندارى : شب سوم دید بھ ھمان ركن چسبیده و مى گوید
 . چھارھزار درھم بده

بھشت خواستى بھ . از خدا پذیرایى خواستى پذیرایت شد! اى اعرابى : "نزد او رفت و فرمود) ع (امیرالمؤ منین 
حال امشب از او چھار ھزار درھم مى خواھى. از تو بگرداند، گردانیددرخواست كردى دوزخ را . تو داد  ." 

تو مطلوب منى و از پروردگارت حاجت خواستم: اعرابى گفت   . 
بخواه! اى اعرابى : "فرمود  " 



ھزار درھم براى صداق مى خواھم و ھزار درھم براى اداى قرض و ھزار درھم براى خرید خانھ و ھزار : گفت 
ارج زندگىدرھم براى مخ  . 

انصاف دادى ؛ چون من از مكھ رفتم در مدینھ رسول مرا بجو! اى اعرابى : "فرمود ." 
چھ كسى مرا بھ خانھ : و فریاد مى زد) ع (اعرابى یك ھفتھ در مكھ ماند بعد آمد بھ مدینھ دنبال امیرالمؤ منین 

من . تو را بھ خانھ او راھنمایى مى كنم  من: "امیرالمؤ منین راھنمایى مى كند؟ حسین بن على در این میان فرمود
 ". پسر اویم

پدرت كیست ؟: اعرابى گفت   
امیرالمؤ منین على بن ابیطالب: "فرمود  ." 

مادرت كیست ؟: عرض كرد  
فاطمھ زھرا، سیده نساءالعالمین: "فرمود  ." 

جدت كیست ؟: عرض كرد  
رسول خدا، محمد بن عبدّهللا بن عبدالمطلب: "فرمود  ." 

جده ات كیست ؟: دعرض كر  
خدیجھ دختر خویلد: "فرمود ." 

برادرت كیست ؟: عرض كرد  
ابومحمد حسن بن على: "فرمود  " 

ھمھ اطراف دنیا را جمع كردى ، برو نزد امیرالمؤ منین و بگو اعرابى صاحب ضمانت در مكھ بر در خانھ : گفت 
 . است

یك اعرابى بر در خانھ است و شما را ضامن در مكھ ! پدر جان : "وارد خانھ شد و گفت ) ع (حسین بن على : گوید
 ".مى داند

چیزى دارى كھ این اعرابى بخورد؟! اى فاطمھ : "فرمود) ع (على  " 
بھ خدا نھ: "فرمود  ." 

سلمان آمد بھ ." ابوعبدّهللا ، سلمان فارسى را نزد من آرید: "امیرالمؤ منین لباس پوشید و بیرون رفت و گفت : گوید
باغى كھ رسول خدا برایم كاشتھ بھ تجار بفروش: "او فرمود  ." 

سلمان آن را بھ دوازده ھزار درھم فروخت و اعرابى را حاضر كرد و چھار ھزار درھمش را بھ او داد و چھل 
مردى از انصار این خبر . خبر بھ گدایان مدینھ رسید، گرد او را گرفتند. درھم دیگر ھم براى خرج سفر بھ او داد

پول ھا را مقابل خود ریخت ، یارانش جمع شدند ) ع (على " خدا بھ تو خیر دھد: "رسانید، او فرمود را بھ فاطمھ
پسر عمو، باغى را كھ : "وقتى بھ منزل آمد، فاطمھ بھ او گفت . سپس با مشت بین آنھا تقسیم كرد تا یك درھم نماند

ر دنیا و آخرتآرى ، بھ بھتر از آن د: "فرمود." پدرم برایت كاشتھ بود فروختى   ." 
پولش كجا است ؟: "گفت  " 

بھ دیده ھایى دادم كھ نخواستم دچار خوارى سؤ ال شوند: "فرمود ." 
من دو پسرت گرسنھ ایم و بى شك تو ھم مانند ما گرسنھ اى ، یك درھمش بھ ما نمى رسید؟: "فاطمھ گفت  " 

فاطمھ مرا رھا كن: "را گرفت ، على فرمود) ع (بعد دامن على   " 
نھ بھ خدا تا پدرم میان ما و تو حكم باشد: "ت گف ." 

از من بھ على : خدایت سالم مى رساند و مى فرماید! اى محمد: "نازل شد و گفت ) ص (جبرییل بھ رسول خدا
 ". سالم برسان و بھ فاطمھ بگو حق ندارى جلو دست على را بھ دامنش بچسبى ، بگیرى

چرا بھ على چسبیدى! دختر جان : "فرمود. ھ بھ او چسبیده است چون رسول خدا بھ منزل على آمد، دید فاطم  ." 
باغى را كھ تو برایش كاشتى ، بھ دوازده ھزار درھم فروختھ و یك درھم آن را براى ما ! پدر جان : "گفت 

 ". نگذاشتھ كھ خوراكى بخریم
لى از پروردگارش سالم برسان بھ ع: جبرییل از پروردگارم بھ من سالم رساند و مى فرمود! دختر جان : "فرمود



 ". و بھ من دستور داده بھ تو بگویم حق ندارى جلوى دست او را بگیرى
از خدا آمرزش مى جویم و دیگر چنین نكنم: "فاطمھ گفت   ." 

اى : "پدرم بھ سویى رفت و على بھ سوى دیگر و طولى نكشید كھ پدرم ھفت درھم آورد و فرمود: فاطمھ فرماید
ویم كجا است ؟پسر عم! فاطمھ  " 

بیرون رفت: "گفتم   ." 
این ھفت درھم را بگیر و چون پسر عمویم آمد بگو با آن براى شما خوراكى بخرد: "فرمود) ص (رسول خدا ." 

پسر عمویم برگشت ، من بوى خوشى مى شنوم: "آمد و فرمود) ع (بالفاصلھ على   ." 
خریمآرى چیزى ھم بھ من داد كھ با آن خوراكى ب: "فاطمھ گفت   ." 

آن را بیاور: "على فرمود ." 
 . من آن ھفت درھم را بھ او دادم

با من بھ بازار بیا! اى حسن : "سپس فرمود." بسم ّهللا و الحمدrّ كثیرا طیبا، این روزى خداوند است : "فرمود ." 
كیست كھ بھ داراى وفادار قرضى بدھد: در این میان بھ مردى رسیدند كھ مى گفت  . 

بھ او بدھیم ؟! رجان پس: "فرمود " 
آرى بھ خدا پدرجان: "فرمود  ." 

ھمھ درھم ھا را بھ او دادى ؟! پدرجان : "على ھفت درھم را بھ او داد، حسن عرض كرد " 
آرى پسرم آن كھ كم داده مى تواند بسیار بدھد: "فرمود ." 

این شتر ! اى على : د و گفت بھ خانھ كسى رفت كھ از او چیزى قرض كند، یك اعرابى بھ او رسی) ع (على : گوید
پولى ھمراه با من نیست: "فرمود. مرا بخر  ." 

مھلت مى دھم: گفت   . 
بھ چند درھم مى دھى ؟: "فرمود " 

صد درھم: گفت   . 
آن را بگیر! اى حسن : "فرمود ." 

فروشى  این شتر را مى! یا على : "آن را گرفت و رفت ، یك اعرابى دیگر مثل او در جامھ دیگرى رسید و گفت 
 "؟

براى چھ مى خواھى ؟: "فرمود " 
اول غزوه اى كھ پسر عمویت پیامبر رود از آن استفاده كنم: گفت   . 

اگر مى خواھى بى بھا بھ تو مى دھم: "فرمود  ." 
بھایش ھمراه من است و بھ بھا مى خرم چند آن را خریدى ؟: گفت   

صد درھم: "فرمود  " 
ھم مى خرممن آن را صد و ھفتاد در: اعرابى گفت   . 

صد و ھفتاد درھم را بگیر و شتر را بده تا صد درھم را بھ اعرابى بدھیم و با ھفتاد درھم چیزى : "على فرمود
رفتم دنبال اعرابى كھ از او شتر را : "حسن درھم ھا را تحویل گرفت و شتر را تسلیم داد، على فرماید." بخریم 

سول خدا میان راه در جایى نشستھ كھ ھرگز در آن جا ندیده بودمش خریده بودم تا بھایش را بھ او بدھم ، دیدم ر
 .چون نگاھش بھ من افتاد، لبخندى زد تا دندانھاى آسیابش نمایان شد

ھمیشھ خندان و خوشرو باشید مانند امروز: "على فرمود ." 
دھى ؟آن اعرابى را مى جویى كھ بھ تو شتر داد تا بھا بھ او ب! اى ابوالحسن : "پیامبر فرمود " 

آرى بھ خدا. پدر مادرم قربانت : "گفتم  ." 
آن كھ بھ تو فروخت جبرئیل و آن كھ خرید میكاییل ، و آن درھم ھا از نزد رب العالمین ! یا ابوالحسن : "فرمود

76."(بود، بھ خوبى خرج كن و از ندارى نترس  ) 
 



 آبروى مؤ من
براى مردى فرستاد، آن مرد شخصى آبرومند بود و از خرما ) حدود پنج بار(مقدار پنج وسق ) ع (امیرمؤ منان 

 .كسى تقاضاى كمك نمى كرد
آن مرد كھ تقاضاى كمك نكرد، چرا براى او خرما فرستادى ؟ بھ عالوه : "گفت ) ع (شخصى در آن جا بود بھ على 

 ".یك وسق براى او كافى بود
بھ او فرمود) ع (امیرمؤ منان على  : 

" معھ ما زیاد نكند، من مى دھم تو بخل مى ورزى ، اگر من آن چھ را كھ مورد حاجت او خداوند امثال تو را در جا
را كھ بھ من داده ، بھ او ) آبرویى (است ، پس از سؤ ال او، بھ او بدھم ، چیزى بھ او نداده ام ؛ بلكھ قیمت چیزى 

كھ آبرویش را بھ من بدھد، آن رویى  داده ام ؛ زیرا اگر صبر كنم تا او سؤ ال كند، در حقیقت او را وادار كرده ام
77."(را كھ در ھنگام عبادت و پرستش خداى خود و خداى من ، بھ خاك مى سایید ) 

 
 نمونھ ھاى زھد على

چیست ؟: چنین بود؛ او صدھزار ھستھ خرما مى برد، گفتند) ع (على   
78.(وقف كرد و آن ھستھ ھا خرما شد و سپس آنھا را در راه خدا." درخت خرما است : "فرمود ) 

سھ شبانھ روز با آب خالى افطار مى كنند و ) ع (على و ھمسر گرامیش فاطمھ زھرا و فرزندانش حسن و حسین 
و یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و "روزه مى گیرند و خوراك خویش را بھ مسكین و یتیم و اسیر مى دھند و آیھ 

در شاءن آنان نازل مى شود" یتیما و اءسیرا . 
شبى مھمان را بر خود و خانواده خویش مقدم مى دارد، خود و بچھ ھا و ھمسرش گرسنھ مى خوابند و ) ع ( على

و یؤ ثرون على اءنفسھم و لو كان بھم خصاصة"آیھ   .در شاءنش نازل مى گردد " 
د و در چنین روح بلندى داشتھ باش) ع (كمتر كسى دیده شده كھ مثل على ) ص (در تاریخ بشر بعد از رسول خدا

 .مقام ایثار و از خود گذشتگى تا بھ این حد رنج خود و راحت یاران را طلبیده باشد
آرى ، زھد اسالمى در روح ھر كس جلوه گرى كند، او را بھ ایثار و فداكارى و از خود گذشتگى فرا مى خواند، 

خودخواھى و منفعت جستن صفتى كھ از با شكوه ترین مظاھر جمال و جالل انسانیت است ؛ زیرا حرص و بخل و 
بر طبیعت بسیارى از انسان ھا غالب است و كسى كھ از این رذایل گذشتھ و بھ آن فضایل آراستھ باشد، شایستھ 
 . تكریم و احترام واالیى است
 
 ترجیح فقیران بر خود
" نقل مى كند كھ گفت" سفیان ثورى "از " عقاد مصرى   : 
" ى ننھاد و نھ چوبى روى چوبى ، حتى حاضر نشد در كاخ سفید كوفھ آجرى بر آجرى و خشتى بر خشت) ع (على 

وارد شود و فقرا را بر خود ترجیح داد و آنھا را در آنجا مسكن داد و گاھى اوقات شمشیرش را مى فروخت تا عبا 
79."(و طعام خود را تھیھ كند ) 

 
 بى نیازى قریش در ِگروه صدقات على

اشجار و حفر قنوات و عمران و   اثر فعالیت كشاورزى و زراعت و غرس در ) ع (صدقات امیرالمؤ منین على 
آبادى اراضى مخصوص جریانش بھ چھل ھزار دینار در سال مى رسد و مجموع آن را تا ھشتاد ھزار دینار نوشتھ 

صدقات على ، ھمھ : "اند كھ بین فقرا و قریش تقسیم مى كرد و عرصھ آن را وقف بر قریش كرد و مى فرمود
یش را بى نیاز مى كندقر ." 

 
 وصیت بینوایان و مظلومان

بنگرید كھ مبادا در ) ص (خدا را در امت پیامبر: "در وصیت خویش بیش از شھادت بھ فرزندانش فرمود) ع (على 



آنھا را شریك زندگى خود قرار دھید و خدا را . بینوایان و محتاجان را فراموش نكنید. میان عالم مظلوم واقع شوند
نسبت بھ كنیزان و غالمان رؤ وف و مھربان باشید و خدا را ناظر بر فرمان خود بر آنھا بدانید. خود بگیرید شاھد . 

 
 رفع مظلومیت بعد از نماز

در دوران حكومت خود، روزھا پس از نماز ظھر و زمانى كھ مردم از گرماى ھوا خستھ شده و براى ) ع (على 
ھواى وسط روز در كوچھ ھا و خیابان ھا قدم مى زد تا راه ورود مظالمى را استراحت بھ خانھ مى رفتند، او در آن 

 .بھ خانھ اى سد كند و درگیرى و نابسامانى محتملى را در جامعھ از بین ببرد
 
 ھمدرد محرومان

این سخن اوست كھ مى .ھیچ گاه خود را از مردم دردمند دور نمى داشت ، بھ ویژه در عصر خالفت ) ع (على 
 :فرمود
 ".ءاقنع من نفسى یان یقال امیرالمؤ منین ، و ال اشاركھم فى مكاره الدھر"
آیا من دلم را تنھا بھ این خوش كنم كھ مردم مرا امیرالمؤ منین بخوانند و در دشوارى ھاى زندگى با آنھا مشاركت "

80"(نداشتھ باشم ؟ ) 
شبانھ :"ثمان بن حنیف مى نویسد كھ در دوران حكومت ، خود را با ضعیف ترین مردم تطابق مى داد و بھ ع

روزى را بھ دو قرص نان و خرمایى قناعت دارد و این بدان خاطر است كھ افراد مناطق دوردست در عین فقر و 
 ".گرفتارى و در عین گرسنگى این دلگرمى برایشان باشد كھ امام شان وضعى بھتر از وضع زندگى آنھا ندارد

قبل از حكومت است ، اسناد فریقین نشان مى دھند كھ شرایط او بھتر از شرایط  اما در آن چھ كھ مربوط بھ دوران
زندگى طبقھ پایین تر از متوسط نبود، با ھمھ كار و تالشى كھ داشت ، با ھمھ درآمدھایى كھ براى خود راھم مى 

دم كندكرد، كمترین بھره را از زندگى مى گرفت و ھمیشھ سعى داشت خود را شریك و ھم سطح زندگى مر . 
براى خود ھمدردى نمى دیدند و مستمندان و افتادگان ) ع (مردم رنجدیده و مصیبت زده جز امیرالمؤ منین على 

او حتى در عین نادارى كھ مبلغى را قرض كرده و براى تھیھ آب و نان . غیر از سراى او خانھ اى را نمى جستند
قداد را دید، آن مبلغ را بھ او داد و خود دست خالى بھ خانھ بھ خانھ مى رفت ، وقتى كھ حالت آشفتھ ناشى از فقر م

81.(برگشت  ) 

 

در بیت المال محرومان) ع (دقت على : فصل پنجم   
 
 ! مال را بین اھل آن قسمت كن

سلمان فارسى را طلب فرمود و گفت) ع (شب بود، امیرالمؤ مین على  برو بھ نزد عمر كھ مال بسیار از ناحیھ  " : 
بھ او بگو مالى . د او آورده اند و كسى نمى داند و مى خواھد كھ پنھان كند و بھ كسى چیزى از آن ندھدمشرق بھ نز

  " . كھ امشب از جانب مشرق آورده اند بیرون آور و بر اھل آن قسمت كن
را رسانیدم و گفتم) ع (بھ نرد او رفتم و پیغام على : سلمان گوید رسوا شوى  پیش از آن كھ در میان مسلمانان " : 

  " . مال را بھ اھل آن قسمت كن
از كجا از این موضوع مطلع گردید؟) ع (على ! اى سلمان : گفت   

  " مگر چیزى بر او مخفى ھست ؟ " : گفتم
من بر تو مھربانم بیا و از او جدا شو و بھ ما بپیوند كھ او از جملھ ساحران است! اى سلمان : گفت   ! 

او وارث اسرار نبوت است و علمش ، علم لدنى است و نزد او از . و او را بدشناختى بد گفتى ! اى عمر " : گفتم
برگرد و بھ : پس او چون از من ماءیوس شد گفت  " . علوم و اسرار ربانیھ بیش از آن است كھ تو دیده و شنیده اى
؛ ھر چھ فرمایى چنان كنم" سمعنا و اطعنا  " :موالى خود بگو كھ عمر مى گوید  . 

آمدم فرمود) ع (امى كھ خدمت على ھنگ   " آن چھ میان تو و او گذشتھ تو حكایت مى كنى یا من بیان كنم ؟ " :
 : بى تفاوت گفتگوھا را بیان فرموده و گفت  پس " . بھ یقین تو داناتر از منى در آن چھ بین من و او گذشتھ " : گفتم



سمعنا و اطعنا را از ترس اژدھا مى گوید. ت ترس اژدھا تا ھنگام مردن از دل او بیرون نخواھد رف " ھنگام  " 
82.(صبح ، عمر آن مال را بین مسلمانان قسمت نموده و بھ فرموده آن حضرت در آن مورد عمل كرد ) 

 
 عدالت بین عرب و عجم
 : ابواسحاق ھمدانى روایت كرده است

رسیدند و از آن حضرت مالى ) ع (خدمت امام على ) غیر عرب (دو نفر زن ، یكى عرب و دیگر از موالى 
 .درخواست كردند، حضرت چند درھم و مقدارى خوراكى بھ تساوى بھ آنان داد

من زنى از عرب ھستم و این زن عجم است: زن عرب گفت   ! 
. بھ خدا سوگند، من در این اموال عمومى ترجیحى براى فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نمى بینم  " :فرمود

) "83 ) 
 

ع استفاده خصوصى از بیت المالمن  
 :مولى صالح كشفى حنفى گوید

بھ بیت المال رفت تا بھ حساب تقسیم اموال بپردازد، طلحھ و زبیر بر آن حضرت وارد ) ع (شبى امیرمؤ منان 
روشن بود خاموش كرد و فرمود  چراغى را كھ در برابرش ) ع (شدند، امام    " چراغ دیگرى از خانھ بیاورید " :

ھا از علت این كار پرسیدند، فرمودآن  روغن آن از بیت المال تھیھ شده بود و روا نبود كھ در نور آن بھ كار  " :
84. " (شخصى شما بپردازم  ) 

 
 دقت در مصرف بیت المال

از دور آن حضرت پراكنده شده و ) ع (در آن زمان كھ گروه كثیرى از اصحاب امیرالمؤ منین على بن ابى طالب 
ن حضرت بھ سوى معاویھ ره سپردند تا كھ نصیبى از دنیا ببرند، گروھى از یاران حضرتش خدمت او از نزد آ

این ھمھ اموال را بخشش كن و این اشراف عرب و قریش و كسانى را ! اى امیرمؤ منان  :رسیدند و عرضھ داشتند
میان ترجیح و تفضیل دهكھ مى ترسى زیر بار نروند و بھ سوى معاویھ بگریزند بر سایر آزادشدگان و عج  . 

فرمود) ع (امیرالمؤ منین  نھ ، بھ خدا سوگند تا خورشید مى ! مرا مى فرمایید كھ یارى را از راه ستم بجویم ؟ " :
بھ خدا سوگند، اگر این اموال از خودم بود، . تابد و ستاره اى در آسمان مى درخشد، دست بھ چنین كارى نمى یازم 

ان آنان مراعات مى نمودم چھ برسد بھ این كھ مال خودشان استھر آینھ مساوات را در می  . "  
ھر كسى ثروتى دارد جدا باید از فساد بپرھیزد كھ  " :سپس لختى سكوت كرد و بھ فكر فرو رفت ، پس از آن فرمود
؛ بخشش مال در غیر حقّش تبذیر و اسراف است و ثروت ھر چند نامى از صاحب خود در دنیا بھ جاى مى گذارد

ولى در نزد خداوند عز و جل فرومایھ اش مى سازد؛ و ھیچ مردى مال خود را در غیر حق و نزد غیر اھلش ننھاد 
جز این كھ خداوند وى را از سپاس آنان محروم ساخت و دوستى آنان از آن دیگرى شد و اگر با او بماند كسى كھ 

؛ زیرا مى خواھد بدین وسیلھ بھ وى نزدیك شود او را دوست بدارد و سپاسش گوید جملگى دروغ و چاپلوسى است 
تا بتواند دوباره بھ ھمانند چیزى كھ در گذشتھ از وى بھ دست آورده بود دست یابد و اگر روزى نعمت از دستش 
 .برود و بھ كمك و دست گیرى متقابل او نیاز پیدا كند، ھمانا او بدترین دوست و پست ترین رفیق خواھد بود

آن چھ كھ خداوند بھ او ارزانى داشتھ نیكى نماید، باید بھ خویشان نزدیك خود رسیدگى نموده و  ھر كس بخواھد از
مھمان نوازى كند و اسیران را آزاد سازد و بھ ورشكستگان و در راه ماندگان و تھى دستان و جھادگران در راه 

بى بھ این خصال ، اشرف كرامت ھاى خدا یارى رساند و باید بر مشكالت و سختى ھا شكیبا باشد كھ ھمانا دست یا
85. " (دنیا و رسیدن بھ فضایل آخرت است  ) 

 
 نماز و تقسیم بیت المال

در ھمان (خالى مى شد، ) جاى آن (ھنگامى كھ بیت المال را تقسیم مى كرد و ) ع (امیرالمؤ منین حضرت على 
دو ركعت نماز بھ جاى مى آورد و مى فرمود) مكان مى ایستاد و قیامت گواھى ده كھ من تو را بھ حق پر  روز " :

86. " (كردم و بھ حق خالى كردم  ) 
 
 تفسیر ھمھ بیت المال
رفتیم) ع (نزد امیرالمؤ منین )] ع (غالم على [یا قنبر  " :زاذان گوید برخیز كھ ! یا امیرالمؤ منین : قنبر گفت  . 
 . براى شما گنجینھ اى نھفتھ ام



گفت) ع (على  ى ؟چھ گنجینھ ا " :   "  
با من بیایید: گفت  . 

دو جوال پر از جام ھاى زر و سیم بود. برخاست و ھمراه او بھ خانھ اش رفت ) ع (على  . 
شما عادت دارید كھ ھر چھ ھست را در میان مردم تقسیم مى كنى ، و من ھم این ھا را ! یا امیرالمؤ منین : گفت 

 . براى شما اندوختھ ام
گفت) ع (على  فراوان بھ خانھ من مى افكندى خوش تر از این مى داشتم اگر آتشى " :   . "  

جام ھا بھ اطراف پراكنده شد، در حالى كھ از ھر یك نیمى یا ثلثى . سپس شمشیر خود را كشید و بر آن جوال ھا زد
پس فرمان داد كھ آنھا را تقسیم كردند و بعد این شعر را خواند. بریده شده بود : 

ھ اذ كل جان یده الى فیھ ھذا جناى و خیاره فی " "  
گفت. سپس دید در بیت المال چند سوزن بزرگ و كوچك است    " .این ھا را ھم تقسیم كنید " : 

و رسم او چنان بود كھ كارگزارانش ھر چھ مى فرستادند مى پذیرفت[ما را نیازى بھ آنھا نیست : مردم گفتند  .] 
فرمود) ع (على  87. " (ت اوست ، باید بد و خوبش را با ھم بستانیدسوگند بھ كسى كھ جانم بھ دس " : ) 

 
 مولى على

 رھبر خلق خدا، تنھا على /چھره صدق و صفا، موال على 
 شیر حق ، شمس وفا، آقا على /لطف حق ، قھر خداوند جھان 

 دلبر شیرین و بس گویا، على /كدخداى عالم بود و نبود 
گویا، على دلبر شیرین و بس /ھر كھ دارد خود نواى دلبرى   
 جلوه گاه روى ما فیھا، على /ملك ھستى جلوه گاه روى او 
 آن مى گلگون بى ھمتا، على /ساقى عرفان و بزم معرفت 
 میگسار سینھ سینا، على /باده او، او مى على خود میكده 

 حق بھ ھر دریا و ھر صحرا، على /ذكر من ھو حق على مولى مدد 
مى باشد بھ حق بر ما، علىآن كھ  /رھبر دل در ھمھ ملك وجود   

 آن كھ یكسر بوده حق پیما، على /شیر یزدان ، شاه مردان ، مرد حق 
 آن كھ بر حق پى زند اعدا، على /یار مظلومان عدو بر ظالمان 

 بھر دشمن ، خصم بى پروا، على /حامى حق در كفش شد ذوالفقار 
على ھو على ، ھو حق على ، ھو یا /كن رھا غیر على بى ریب و شك   

 على "او ادنى  "بر نسبى غوغاى  /كوى حق جوالنگھ موالى من 
 قوت ھر پیر و ھر برنا، على /خار راه ظالم و یار ضعیف 

 سر ھر رازى و ھر سودى ، على /رمز حق در ھر جمال و چھره اى 
 پیر من ، استاد ھر دانا، على /من غالم شاه مردان ، شیر حق 
ن كھ تنھا عالى اعلى علىچو /یا على گوید نكو در زندگى   
 زوج الیق ، ھمسر زھرا، على /باب از بھر عزیزان جنان 

 برتر از دنیا و از عقبى ، على /مرد حق ، روح وفا، دور از دغا 
 آن كھ لطفش مى كند غوغا، على /شد نكو درمانده احسان او 

 
-------------------------------------------- 
 : پي نوشت ھا
 
، آیھ سوره -1  . 
53نھج البالغھ ، نامھ  -2 . 
5سوره قصص ، آیھ  -3 . 
10تا  1سوره عبس ، آیات  -4 . 
435، ص 10مجمع البیان ج  -5 . 
256- 254چشمھ نور، ص  -6 . 



221 - 219كلمات قصار، ص  -7 . 
18 - 21چشمھ نور، ص  -8 . 
321، ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج  -9 . 
319، ص 1ابن ابى الحدید، ج شرح نھج البالغھ  -10 . 
1/98الغارات ،  -11 . 
104، ص 2عدالت اجتماعى در اسالم ج  -12 . 
591نھج البالغھ ، ص  -13 . 
89، ص 1الغارات ، ج  -14 . 
588، ص 2سفینة البحار، ج  -15 . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -16 . 
88، ص 9؛مجمع البیان ، ج 66، ص 1وسائل الشیعھ ، ج  -17 . 
366، ص 1ب ابن شھر آشوب ، ج مناق -18 . 
81، ص 1لئالى االءخبار، ج  -19 . 
174ینابیع الموده ، ص  -20 . 
18انوار نعمانیة ، ص  -21 . 
50كشف الغمھ ، ص  -22 . 
33، ص 41كشف الغّمھ مطابق نقل بحار، ج  -23 . 
20سوره احقاف ، آیھ  -24 . 
458، ص 2سفینة البحار، ج  -25 . 
20سوره احقاف ، آیھ  -26 . 
90، ص 1الغارات ، ج  -27 . 
مى فرماید) نھج البالغھ  45طبق نامھ ) (ع (استاد شھید مطھرى ، على : گفتارھاى معنوى از -28 سوگند بھ  " :

و " خدا، اگر مى خواستم مى توانستم ازعسل مصفّى و مغز گندم و بافتھ ھاى ابریشم ، خوراك و پوشاك تھیھ كنم ؛ 
) " ...ولى ھیھات كھ ھواى نفس بر من چیره گردد "،  "لكن ھیھات ان یغلبنى ھواى  45نھج البالغھ نامھ  ). 
) ع (این ابو نیزر كھ چشمھ اى بھ او منسوب است غالم على بن ابى طالب : محمد بن اسحاق بن یسار گوید -29

او را ) ع (لى ع. وى فرزند نجاشى پادشان حبشھ بود كھ مسلمانان صدر اسالم بھ حبشھ نزد او ھجرت كردند. است 
در مكھ نزد تاجرى دید، او را از آن تاجر خرید و بھ پاس خدمتى كھ پدرش نجاشى بھ مسلمانان مھاجر كرده بود 

پس از مرگ نجاشى اوضاع حبشھ آشفتھ شد و مردم آن جا ھیئتى را نزد ابونیزر ھنگامى كھ در : گویند. آزاد نمود
ع(خدمت على  او بسپارند و تاج سلطنت بر سرش نھند و تسلیم بى چون و چراى  بود فرستادند تا حكومت را بھ ( 

پس از آن كھ خداوند نعمت اسالم را بھ من بخشید دیگر خواھان ملك و سلطنت : او باشند، ولى او نپذیرفت و گفت 
 . نیستم

را مى دید مردى  ابو نیزر بسیار بلند قامت و زیباروى بود و مانند مردم حبشھ سیاه پوست نبود، بلكھ اگر كسى او
معجم البلدان .(از نژاد عرب مى پنداشت  4/175) 

، ماده عین4/176معجم البلدان ،  -30  . 
282، ص 8؛احقاق الحق چاپ جدید، ج 147ینابیع الموده ، ص  -31 . 
92، ص 1ریاحین الشریعھ ، ج  -32 . 
88، ص 43بحار االءنوار، ج  -33 . 
321 -320، ص 1 شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج -34 . 
110تذكرة الخواص ، ص  -35 . 
73و  72، ص 1ارشاد القلوب دیلمى ، ج  -36 . 



81، ص 1االمام على صوت العدالة االنسانیة ، ج  -37 . 
237- 247، ص 35ج : بحار -38 . 
13/ مجادلھ  -39 . 
390، ص 10دایرة المعارف علوى ، ج  -40 . 
32تا  25سوره طھ ، آیات  -41 . 
55ده ، آیھ سوره مائ -42 . 
، این روایت با مختصر تفاوتى از كتب معتبر شیعھ و سنى نقل 278، ص 1ناسخ التواریخ حضرت على ، ج  -43

و كتاب الغدیر جلد دوم مراجعھ گردد 410تا  39، ص 2شده است ، براى اطالع بیشتر بھ كتاب احقاق الحق ، ج  . 
108و  107فضایل الزھراء، ص  -44 . 
262 - 263، ص 2، ج  اثبات الھداة -45 . 
251، 247، ص )ره (سیماى معصومین در اندیشھ امام خمینى  -46 . 
210نھج البالغھ صبحى صالح ، خطبھ  -47 . 
مناقب موفق بن احمد خوارزمى و ابن مغازلى فقیھ شافعى - 825شبھاى پیشاور، ص  -48  . 
123الخرائج قطب راوندى ، ص  -49 . 
811، حدیث 292، ص 6تھذیب شیخ طوسى ، ج  -50 . 
503، ص 9بحار االنوار، ج  -51 . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -52 . 
54 - 55الفصول العلیّھ محّدث قمى ، ص  -53 . 
133، ص 41بحار االنوار، ج  -54 . 
115، ص 41بحار، ج  -55 . 
70سوره مؤ من ، آیھ  -56 . 
117، ص 3شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج  -57 . 
67 - 68صفحھ  بیست گفتار، -58 . 
324، ص 6، مجمع الزوائد حافظ ھیثمى ، ج 363، ص 1در المنثور، ج  -59 . 
154، ص 87بحار االنوار، ج  -60 . 
321، ص 2سفینة البحار، ج  -61 . 
91، ص 1الغارات ، ج  -62 . 
404، ص 13مستدرك الوسایل ، ج  -63 . 
36، ص 41االنوار، ج  ، بحار12493، حدیث 39، باب 320، ص 6وسایل الشیعھ ، ج  -64 . 
40، ص 1اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازى ، ج  -65 . 
19، ص 26، ص 41بحار االنوار، ج  -66 . 
12سوره مجادلھ ، آیھ  -67 . 
27، ص 41بحار االنوار، ج  -68 . 
18، ص 41؛ بحار االنوار، ج ) ع (، طبع مدرسھ امام المھدى 83تفسیر امام عسكرى ، ص  -69 . 
30، بالغات النساء، ص 211، ص 1فرید، ج عقد ال -70 . 
37، آیھ )24(نور -71 . 
624 - 625امالى شیخ صدوق ، ص  -72 . 
سوره حشر 9قسمتى از آیھ  -73 . 
این آیھ در شاءن انصار نازل شده كھ مھاجران را در غذا . 299، ص 5اقتباس از تفسیر ابوالفتوح رازى ، ج  -74

استان فوق بھ عنوان یكى از مصادیق روشن خوانده شده استو اموال بر خود مقدم داشتند و درد  . 



273 - 274امالى شیخ صدوق ، ص  -75 . 
467 - 471امالى شیخ صدوق ، ص  -76 . 
118، ص 2وسائل الشیعھ ، ج  -77 . 
32، ص 41؛ بحار االنوار، ج 123، ص 2مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -78 . 
443، ص 2، ج ، كامل ابن اثیر29عبقریة االمام ، ص  -79 . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -80 . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -81 . 
565حدیقة الشیعھ ، ص  -82 . 
137، ص 41بحار االنوار، ج  -83 . 
365المناقب المرتضویھ ،  -84 . 
193 - 195امالى شیخ مفید، ص  -85 . 
226، ص 27تفسیر نمونھ ، ج  -86 . 
305و  304ص آینھ عرفان ، ( 55، ص 1الغارات ، ج  -87 . 


