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فصل اول 

در طواف عشق شرح مختصر زندگى 
  اميرالمؤمنين على

رسول خدا فرمود:

»ان الله خلق االنبیاء من شجر 

شــتّی و خلقنی و علیاً من شجرة 

واحدة...«

خدای سبحان پیامربان را از 
درخت های مختلف خلق کرد اما من 
و علی را از درختی واحد خلق کرد.

شواهد التنزیل، جلد1، صفحه544.





   1. مختصرى بر اين اجمال    

عمران)ابوطالــب( فرزند عبدالمطلب1 پدر حضرت على  مى باشــد كنيه ايشــان 
ابى طالب اســت كودكى در روز سيزدهم رجب سال ســى ام عام الفيل برابر با سال 600 
  ميــالدى در خانه كعبه پا به عرصه حيات گذارد كه مادرش نام او را حيدر ناميد2 على
تا 6 سالگى نزد پدر و مادر خود زندگى كرد و از آن پس نزد رسول خدا  به سر مى برد. 
بعضى از نام هاى حضرت على  به اين شرح است: صفدر، اسداهلل، سيف اهلل، قدرت اهلل و 
كنيه هاى آن حضرت: ابوتراب، ابوالحسن و ابوالحسين و القاب حضرت على  : مرتضى، 
اميرالمؤمنين، اخ الرسول، زوج البتول مى باشد. مرحوم ميزرا جوادآقا ملكى تبريزى در جلد 
يك كتاب المراقبات، صفحه 146 براى حضرت امير  104 اســم و صفت نام برده كه 

23 اسم از اين اسماء با رسول خدا  مشترك مى باشد. 
  با فاطمه زهرا  در سال دوم هجرت در شب 24 رمضان در سن 25 سالگى على
دختر 10 ســاله پيامبر  ازدواج كرد و در مدت هفت ســال و نه ماه زندگى زناشويى با 
حضــرت داراى پنج فرزند گرديد. حضرت على  پس از شــهادت حضرت فاطمه  به 
تدريج 8 همســر اختيار كرد كه اســامى آن ها چنين است: 1. خوله؛ 2. ام البنين؛ 3.اسماء 
دختر عميس؛ 4. ليلى دختر مســعود رعبى؛ 5. ام سعيد دختر غروه ثقفى؛ 6. شيبه صهبا؛ 
7. امامه دختر ابوالعباس؛ 8. ام جميلــه دختر ربيعه. تعداد فرزندان حضرت على  را 37 
تن، هيجده پســر و نوزده دختر ذكر كرده اند. تعداد 9 تن از فرزندان حضرت على  در 
كربال شــهيد شدند كه به ترتيب عبارتند از: 1. امام حسين  ؛ 2. عباس ملّقب به اكبر، 
ابوالفضل، قمربنى هاشم در سن 34 سالگى؛ 3. عبداهلل، اكبر در سن 19 سالگى؛ 4. جعفر 
اكبر در ســن 33 ســالگى؛ 5. عثمان اكبر در سن 21 ســالگى كه اين 4 تن از ام البنين 
هستند؛ 6. محّمداصغر از ليلى؛ 7.عون از اسماء دختر عميس؛ 8. محّمد اوسط از امام؛ 9. 

عباس اصغر از صهبا كه در روز تاسوعا به شهادت رسيد.
حضرت امير  در سال 35 هجرى بعد از مرگ عثمان به خالفت رسيد و جمعا چهار 

1. عمران چهار پســر به نام هاى طالب، عقيل، جعفر و على داشت و داراى سه دختر موسوم به ام هانى، حمانه و 
ربطه بود. ابى طالب خود 54 ســال قبل از بعثت به دنيا آمد و در پايان سال دهم بعثت در سن64 سال و 8 ماه و 

14 روز سه روز قبل از وفات حضرت خديجه همسر پيامبر  فوت كرد.
2. فاطمه دختر اسد فرزند عبدمناف بود و عمران فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف بود.
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ســال و نه ماه خالفت كرده اند و در سال 36 درگير جنگ جمل شد و در سال 36 و 37 
هجرى با معاويه در جنگ بود و در سال 39 هجرى با گروه گمراه نهروان )خوارج( جنگيد 
و در ســال 40 هجرى برابر با سال 661 ميالدى در محراب زكريا واقع در مسجد كوفه 
توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادى ضربه اى به فرق حضرت زده شد و 2 روز بعد در 21 

ماه رمضان به شهادت رسيد. 

   2. خورشيد جهان و جنان   

* در روايتى رسول خدا  به حضرت زهرا  فرمود:.... تو نمى دانى على  چه مقامى 
نزد من دارد. 

12 سال داشت كه كارهاى مرا اداره مى كرد. 
16 سال داشت كه در مقابلم شمشير مى زد. 
19 سال داشت كه غم هاى مرا برطرف كرد.

22 سال داشــت كه َدِر قلعه خيبر را از جا كند در حالى كه 50 مرد نمى توانستند آن 
را بردارند...)امالى صدوق(.

* تنها كسى كه قبل از بعثت همراه دائمى رسول خدا  بود و از زندگى و احواالت و 
سيره و سنت عبادت هاى حضرت ما را خبر داده است اميرالمؤمنين على  است. 

* امام على  كسى است كه بيشــترين سؤاالت را از رسول خدا  داشته است كه 
نمونه اين پرسش ها در آيه نجوا متجلى گشته است. 

* امام على  صاحب سّر رسول خدا  بود. 
 * تعداد زيادى از آيات قرآن بنابر مدارك و كتب اهل ســنت و شــيعه در حق امام 
على  نازل شــده است كه بخشــى از آن حدود 120 مورد در فصل اول كتاب 1001 
فضيلت از امام على  در كتب اهل سنت با استفاده از كتب قدمى اهل سنت آمده است 
و بخشــى از آن در كتاب 1001 فضيلت امام على  آمده اســت. براى نمونه درباره آيه 
شريفه »اّنا وليكم اللّه  ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون«1 

1. مائده / 55.
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فقط در كتاب غاية المرام 42 حديث از طرق اهل سنت و 19 حديث از طريق شيعه وارد 
شده كه اين آيه درباره امام على  و انفاق معظم له در ركوع نماز نازل شده است.

* دعاهاى زيادى از امام على  روايت شــده كه در جاى خود كتابى وزين و نورانى 
خواهد شــد البته در قديم االيام اين بخش دعاها به طور مستقل به چاپ رسيده است كه 

حاوى مطالب عميق عرفانى، توحيدى، اخالقى و... است. 
  نقل شده كه تحت عنوان ديوان امام على  اشــعار بســيار زيبايى از امام على *
به چاپ رســيده اســت كه در جاى خود بيان كننده روح لطيف و ربانى و يكى از فضايل 

بيشمار آن حضرت به شمار مى آيد. 
* خطبه هاى امام على  كه در نهج البالغه تدوين گشته است پر از مسائل اخالقى 
و حكومتى و سياســى و عرفانى اســت البته مرحوم ســيدرضى همه خطبه هاى امام را 
جمع آورى نكرده اســت مثاًل خطبه بلنــد و زيباى بدون نقطــه و خطبه عجيب بدون 
الــف امام در نهج البالغه وجود ندارد و در ســاير كتب روايى قديمى موجود مى باشــد و 
عالقمنــدان مى توانند ايــن دو خطبه نورانى را در كتاب 1001 داســتان از زندگى امام 

على  مطالعه نمايند. 
كتاب ديگرى تحت عنوان كتاب غررالحكم كه حاوى بيش از 11000 حديث كوتاه 
از امام على  اســت نيز از مجموعه فرمايشات امام مى باشد كه دنيايى از حكمت را در 

خود جاى داده است. 
* اميرالمؤمنيــن ويژگى هاى منحصر به فردى دارد كه او را در زمان خود و حتى در 
زمان بعد از ايشــان ممتاز و استثنايى كرده است. از جمله تولد وجود مقدسش در كعبه و 
  و فرزندانى همانند امام حسن و امام حسين  داشــتن همسرى همانند حضرت زهرا
چهره نورانى امــام را يكه تاز ميدان ممتازى نموده به حدى كه به راحتى مى توان ادعا 

كرد كه كسى چنين ويژگى هاى ويژه را ندارند. 
* از طرف خداوند به پيامبرخدا  دســتور داده شد همه درهايى كه به مسجد پيامبر 
باز مى شود بايد بسته شــود ااّل درب خانه اميرالمؤمنين على  كه اين مسئله به عنوان 

سد ابواب در كتب شيعه و سنى نقل شده است. 
* مؤثرترين فرد در جنگ هاى بزرگ صدر اســالم به نقل از همه كتب اهل ســنت 
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و شيعه شــخص اميرالمؤمنين على  است او در جنگ حنين ابوجرول بزرگ مشركان 
را كشــت و در خيبر مرحب را و در اُحد با آن همه زخم هايى كه برداشــته بود از وجود 
مقدس رسول خدا  دفاع كرد تا جايى كه در بين آسمان و زمين همه صداى جبرئيل را 
شنيدند كه گفت: »الفتى االّ عىل السيف االّ ذوالفقار« در همه جنگ ها بر طبق روايات متعدد 
جبرئيل و ميكائيل در راســت و چپ امام مى جنگيدند. حضرت در جنگ ذات السالسل 
همه دشمنان اسالم را چنان به خاك مذلت انداخت كه امام صادق  فرمود: غنايمى كه 
در اين جهاد به دست آمد در هيچ يك از جهادها نصيب مسلمين نشد مگر در خيبر آنهم 

به دست اميرالمؤمنين و هم چنين كشتن مرحب در اين جنگ. 
* پــدر امام على  حامى محكم و دائمى رســول خدا  بود بعــد از ارتحال جناب 
ابوطالــب  پيامبر درباره او فرمود: تو به خوبى صلــه رحم كردى و به جزاى خير نائل 
شــدى و سرپرستى از كودك يتيمى كردى )يعنى پيغمبر اسالم( و او را بزرگ نمودى و 
در بزرگى از او حمايت و يارى كردى و فرمود: »الشفعن لعمى شفاعة بها الثقلني؛ از عمويم 

)ابوطالب( شفاعتى خواهم نمود كه همه جن و انس از آن تعجب كنند«. .....
* مادر امام على  نيز از حاميان رســول خدا  بود. رسول خدا  بعد از ارتحال مادر 
امــام على  پيراهن خود را جهت كفن به او داد و بــر او نماز خواند و 70 مرتبه تكبير 
گفت و وارد قبر مادر امام شد و به ديوار و اطراف قبر دست كشيد بعد به شدت گريست 
و به قبر ســفارش مادر امام را كرد و به عمر فرمود: بعد از مادر من كه مرا زائيد او مادر 

ديگر من بود جبرئيل برايم خبر آورد او اهل بهشت است.
* حضرت در سال 8 و 9 هجرى مأموريت هايى از طرف رسول خدا  به يمن داشته 
كه صرفا جنبه تبليغى و قضايى داشــته اســت و يكبار هم در ســال 10 هجرى بعد از 

خرابكارى هاى خالدبن وليد به يمن رفت. 
* در كتب شــيعه و سنى مستندات محكمى اســت كه بعد از رسول خدا  خليفه بر 
حــق امام على  كه اين مطالب با ذكر نام كتب قديمى و علماى ممتاز اهل ســنت در 
 و در كتاب 1001 فضيلت امام على  كتاب 1001 نكته در واليت اميرالمؤمنين على

در كتب اهل سنت به طور مستدل و مستند و مفصل آمده است. 
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* برادر امام على  جناب جعفر در جنگ موته به شــهادت رســيد و هم اكنون مزار 
شريف ايشان در كشور اردن محل زيارت مى باشد. 

 خوابيد تا پيامبرخدا  در توطئه دارالندوة شب در جاى پيامبر اسالم  امام على *
بتواند سالم از شــهر مكه به مدينه مهاجرت نمايند اين جانفشانى آنچنان برجسته است 
كه آيه اى در وصف اين عمل نورانى امام على  نازل شــد. بايد دانست كه تمامى آثار 
و ثواب و خيراتى كه بعد از هجرت رســول خدا  از مكه به مدينه از ايشــان صادر شده 
اســت وابسته به جانفشانى امام على  در ليله المبيت بود؛ لذا حضرت على  در تمامى 
  بعد از هجرت رسول خدا  است. امام على  آن ثواب ها و خيرات شــريك رسول خدا
و اداء امانات رســول خدا در مكه به همراه فاطميات و چند نفر ديگر راهى مدينه شدند 
كه در بين راه 8 تن از كفار به كاروان ايشــان حملــه كردند. حضرت در اين نبرد جناح 
  غالم حرب بن اميه را با شمشير دو نيم كرد و كفار را از سر راه خود برداشت و به پيامبر

ملحق شد. 
* در دوران خانه نشــينى حضرت كار جمع آورى قرآن را به عهده گرفت ايشــان در 
زمان رسول خدا  جزء چند نفر كاتبان وحى الهى بودند كه قرآن را مى نوشتند در همين 
دوران مصحف فاطمه زهرا  را نوشــتند و با اشــتغال به كشاورزى و حفر چاه مناطق 
زيادى را آباد كردند در همين دوره بود كه ســؤاالت متعددى كه از خلفاء مى شد و آنان 

جواب آن را نمى دانستند، حضرت پاسخ مى فرمود.
* بعد از گذشــت 5 ماه در شهر مدينه از طرف خداوند رسول خدا  مأمور شد تا در 
بين مهاجر و انصار بــرادرى ايجاد كند و امام على  را برادر خود خواند و فرمود: »انت 

أخى ىف الدنيا واالخرة«.

 * غسل و كفن و دفن رسول خدا  و خواندن نماز بر بدن رسول اهلل نيز از امتيازات 
ديگر امام على  است. حضرت در حين ارتحال رسول اهلل نيز در كنار بدن مطهر او قرار 

داشتند.
* ســوره مباركه انسان به واســطه دادن افطارى امام على  به يتيم و اسير و فقير 

بود كه نازل شد. 
* رسول خدا  به عمارياسر فرمود: اگر ديدى تمام مردم جهان در يك مسير حركت 

45



مى كنند و على به تنهايى در مسير ديگر تو در مسير على حركت كن و مردم را رها كن. 
اى عمار! على تو را در ضاللت و پستى وارد نمى كند. 

* در منابع و كتب اهل سنت و شيعه روايات زيادى آمده مبنى بر اينكه مرز مؤمن و 
منافق را با دشــمنى و كينه على  مى توان فهميد كسى كه دشمن على  باشد منافق 

و محب او مؤمن است. 
* شــب زنده دارى هاـ  اعتكافـ  انفاق هاى شبانهـ  يتيم نوازى و عبادت هاى سنگين 
و بخشش اموال و يا وقف اموال چهره نورانى كسى است كه رسول خدا  به فرمان خدا 

او را اميرالمؤمنين  مى باشد.
* خورشــيد مكرر براى امام على  برگشت داشته يكبار در بيرون مدينه كه در اين 
جريان امام على  طبق روايت و براساس دستور رسول خدا  در جلوى همه اصحاب با 
خورشيد تكلم داشته اند و در اين منطقه )بيرون مدينه( مسجد ردالشمس وجود دارد يك 
مرحله از اين برگشــت بعد از فتح مكه در منطقه هوازن و يك مرحله نيز بعد از برگشت 
جنگ نهروان در بعد از منطقه بابل عراق بوده كه در آنجا نيز مسجد به همين نام وجود 

دارد و اين از اختصاصات شخصيت امام على  است. 
* حكومت شــام در دوران ابوبكر به دســت معاويه رســيد و در زمان عمر و عثمان 
  قوت و قدرت بيشترى يافت. او در سب و لعن و ناسزاگويى به وجود مقدس امام على
اصرار زيادى داشــت و تا زمانى كه زنده بود دســت از اين كار برنداشت او حتى وقتى با 
امام حسن وارد صلح شد به هيچ يك از مفاد قطعنامه كه يكى از آن ها سّب نكردن به 
على  بود عمل نكرد او بعد از بيعت مردم كوفه به منبر رفت و با وجود پيمان نامه صلح 
  و نهى صريح اسالم به ناسزاگويى نسبت به ساحت مقدس حضرت اميرالمؤمنين على
در حضور امام حسن و امام حسين ناسزا گفت كه با اعتراض امام حسن  مواجه شد 
  معاويه با تطميع پاره اى از صحابه هاى معلوم الحال احاديثى به نام حضرت رسول اكرم
بر ضد على  جعل كرد. معاويه در مقابل اعتراض و مخالفت عده اى از صحابه نســبت 
به لعن و ناسزاگويى به امام على  صريحا اعالم كرد كه به خدا سوگند دست از اينكار 
بر نمى دارم تا كودكان با اين عادت بزرگ شوند و بزرگان با آن پير، تا آنجا كه هيچ كس 
او را به نيكى ياد نكند و اين عمل آن چنان رايج شد كه بعد از نمازهاى واجب به وجود 
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مقدس امام لعن مى شد اين عمل تا زمان خالفت عمربن عبدالعزيز ادامه داشت. معاويه 
دشمن سرسخت امام و عامل جنگ طوالنى )حدود 2 سال( صفين است. او در جنگ بدر 
و اُحد در سپاه مشركين بود و بنابه مدارك موجود در كتب اهل سنت مثل االستيعاب او 
  فردى دائم الخمر بود كه بعنوان استاندار شام در زمان حكومت خلفاى قبل از امام على
منصوب شد دوام حكومت او به حكومت فرزندش يزيد رسيد و يزيد كسى است كه عامل 

جنايت كربال و حمله به مدينه و مكه است. 
* پس از شــهادت امام على  به واسطه فضاى مســموم و منفى كه در جامعه بر 
عليه امام وجود داشــت امام حسن  بعد از دفن امام در پشت كوفه يعنى نجف فعلى به 
منظور جلوگيرى از تخريب يا نبش قبر مطهر حضرت توســط بنى اميه و مروانى ها ســه 
تابوت تهيه كرد و بر يكى از تابوت ها نماز خواند سپس آن را در خانه دفن كردند و يك 
تابوت را به خانه جعدة بن هبيره فرستاد تا آنجا دفن كنند و يك تابوت را در داالن مسجد 
گذاشــتند به عنوان اينكه مى خواهند بدن مطهر امام را در مسجد دفن كنند و در روايتى 
ديگر اســت كه سه تابوت ديگر هم تدارك كرده و يك تابوت را به بيت المقدس فرستاد 
تا مردم خيــال كنند بدن امام را به بيت المقدس برده اند و يك تابوت را به مدينه و يك 
تابوت را به مكه تا به اين شكل محل اصلى قبر مطهر امام مخفى بماند بايد توجه داشت 
كه حجاج بن يوســف ثقفى در طول حكومتش حدود 100 قبر را به خيال اينكه قبر امام 
على  اســت را شــكافت تا بدن مطهر امام را بيابد و بدن امام را بسوزاند. بايد دانست 
كه قضيه مخفى كردن قبر امام على  جزء وصيت هاى امام در شب شهادتشان به امام 

حسن  است. 
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فصل دوم 

سؤاالت خداشناسى، توحيد، ايمان و اسالم 

رسول خدافرمود:

»ال تســّبوا علیاً فانه ممسوٌس فی 

ذات الله تعالی«

بــه علی ناســزا نگویید که او در 
محبت خدای متعال فانی شده است.

کنز العمال، جلد11، صفحه621.





  1. موّحدى بى نظير  

روزى زينــب  و حضرت عباس  در كنار پدر نشســته بودند على  به ابوالفضل 
العبــاس  فرمود: بگو: يك، عباس گفت: يــك. پدر گفت: بگو دو. عباس  با مكث و 
حالتى خجول گفت خجالت مى كشم به زبانى كه گفتم يك بگويم دو »و اين خود اشاره 

به يك لطيفه توحيدى است يعنى موّحدين هرگز به شرك و دو پرستى نمى گرايند«.
على  چشــمان پسر را بوســيد و زينب را نوازش كرد زينب پرسيد: باباجان ما را 
دوســت دارى؟ پدر گفت: آرى دخترم. فرزندان من! شــما جگر گوشه هاى من هستيد. 
زينب گفت: پدر دو نوع دوســتى، يكى دوســتى خداوند و ديگرى دوستى فرزند. اين دو 
دوســتى در قلب مؤمن يك جا جمع نمى شــوند بهتر اســت بگوييم دوستى تو براى ما 

شفقت و مهربانى هست و براى خداوند دوستى خالص1.

  2. وجود چيست؟  

در كتاب كشــف الحقائق آمده: از على  سؤال كردند كه وجود چيست؟ گفت: به 
غير وجود چيست؟ و نيز آن حضرت فرمود: »فهذا الوجود کله وجه اللّه «.2

  3. وجه اهلل   

اميرالمؤمنين على  در جواب ســؤال شــخصى در مــورد »وجه اهلل « فرموده 
است؟ »فهذا الوجود كله وجه اللّه  ثم قرأ: فأينام تولّوا فثّم وجه اللّه « پس اين وجود همه وجه اهلل 

است سپس آيه شريفه را قرائت كرد: پس هر طرف كه رو كنى همان سمت خداست.3

  4. معنای توحيد و عدل   

َهَمُه  از حضرت  على  درباره توحيد و عدل پرسيدند، فرمودند: »التوحيُد ااَلّ تََتَوهَّ

1. مستدرک الوسایل، ج 15، ص 215، باب 79، ح 18040.
2. منهاج الرباعة، ج 19، ص 226 و کشف الحقائق، نسفى، ص 31.

3. جامع االرسار، سيدحيدر آملى، ص 211.
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َوالَْعدُل ااَلّ تَتَِّهَمُه«؛ توحيد آن است كه خدا را در وهم نيارى و عدل آن است كه او را مّتهم 

نسازى.1

  5. نعمت هاى الهى   

پيامبرخــدا  به اميرالمؤمنين علــى  فرمود: يا على! بگو نخســتين نعمتى كه 
خداوند به تو ارزانى داشته چيست؟ 

عرض كرد: اين كه مرا آفريد.....
فرمود: ســومين نعمت چيســت؟ گفت: اين كه بحمداهلل مرا در بهترين شــكل و 

متناسب ترين تركيب به وجود آورد. پيامبر فرمود: درست گفتى.2

  6. ذكر جامع   

اصبغ بن نبايه مى گويد: در مسجد كوفه اميرالمؤمنين على  براى ما سخنرانى مى كرد 
نخســت ستايش خداى بزرگ را گفت و فرمود: اى مردم! از من سؤال كنيد كه در سينه 

من دانش بسيارى است. 
در اين هنگام ابن كواء ســر دســته گروه گمراه خوارج برخاســت و از امام پرسيد: از 
جايى كه شــما ايستاده ايد، تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ امام فرمود: مادرت به 

عزايت بنشيند اى پسر كواء براى يادگيرى بپرس نه براى مچ گيرى. 
فاصلــه جاى پاى من تا عرش پروردگارم به اين اندازه اســت كه گوينده با اخالص 

بگويد: الاله االاللّه .
ابن كواء پرسيد: 

اى اميرمؤمنان! اگر كسى بگويد الاله اال اللّه  پاداشش چيست؟ امام فرمود: هركس 
از ســر اخالص بگويد: الاله اال اللّه  گناهانش زدوده مى شود همانطورى كه حرف سياه از 
پوست سفيد زدوده مى شــود. اگر دوبار از سر اخالص بگويد درهاى آسمان ها و صفوف 

1. روضه الواعظني، ص 39.
2. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 522.

52



فرشــتگان را مى شــكافد )جمله الاله اال اللّه ( تا جايى كه فرشتگان به يكديگر مى گويند 
براى عظمت خدا خشوع كنيد.

و اگر سه بار از ســر اخالص بگويد: )اين جمله( در برابر عرش خدا بى تابى مى كند، 
پس خداوند بزرگ مى فرمايد: آرام باش به عزت و جاللم ســوگند گوينده تو را با وجود 
همه گناهانش مى آمرزم، ســپس امام آيه 10 سوره فاطر را تالوت فرمود: گفتار پاك به 
ســوى او باال مى رود و كردار نيك آن را باال مى برد، يعنى اگر كردارش نيك باشد گفته 

و سخن او باال مى رود.3

  7. توصيف خداى متعال   

از امام صادق  شــنيدم مى فرمود: روزى اميرالمؤمنين  ، در منبر كوفه براى مردم 
سخنرانى مى كرد كه مردى ايستاد و گفت: اى اميرالمؤمنين پروردگار تبارك و تعالى 

را براى ما توصيف كن تا عالقه مان به او و شناختمان از او فزون گردد.؟ 
اميرمؤمنان  ، خشمگين شد و مردم را فرا خواند، مردم گرد آمدند و سپس در حالى 

كه رنگ رخسارش دگرگون شده بود برخاست وفرمود:
سپاس خدايى راست كه نبخشيدن، داراترش نمى كند و بخشيدن، نيازمندش نمى سازد 
زيرا هر بخشــنده اى جز او نقص بردار اســت. به نعمت هاى سودمند و بهره هاى فراوان 
آكنده است. به بخشــش اش، نان خورى مردم تضمين شده است. براى دلدادگانش، راه 
درخواست را هموار ســاخته است. نسبت به آنچه كه از او درخواست شده، بخشنده تر از 
آنچه كه درخواســت نشــده نيســت. روزگار بر او دگرگون نمى گردد تا حال او دگرگون 
شــود. اگر آنچه كــه كان كوه ها از آن جان مى گيرند و صــدف درياها لبخند مى زنند از 
قبيل گنج هاى طال و اليه هاى نقره و مرواريدهاى آراســته به بعضى از بندگانش بدهد، 
در كرم او تأثيرى ندارد و از گســتره آنچه نزد اوســت چيزى كم نمى گردد. از گنج هاى 
بخشــش، آن قدر نزد اوست كه درخواسِت درخواست كنندگان آن ها را از بين نمى برد و 
فراوانى آن در خاطر نمى گنجد زيرا او بخشنده اى است كه بخشيدنى ها از آن كم نمى كند 
و اصرار اصرارگران او را به بخشــش وادار نمى ســازد. »جز اين نيست كه كار او چنين 

3. بحاراالنوار، ج 93، ص 198، حديث 25.
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اســت كه هرگاه چيزى را اراده كند همين كه بگويد باش، مى شود« آن كه فرشتگان با 
همه نزديكى به تخت كرامتش و فراوانى شيفتگى شــان به او و تعظيم جالل عّزت او و 
نزديكى شان به غيب ملكوتش از اين كه جز آنچه او به آنان ياد داده، چيزى از كارهايش 
را بدانند، ناتوانشــان ساخته اســت با آن كه آنان از فرشتگان قدس هستند و با معرفت 
خداوند بر اين كه آنان را به چه سرشــتى آفريده، آنان مى گفتند: »منزه هســتى تو! ما را 
دانشــى نيســت جز آنچه كه تو به ما آموخته اى، همانا تو همان داناى حكيم هستى«. 
ســپس امام فرمود؟ اى پرسش كننده! گمان تو به آن كه چنين است، چيست؟ منزه 
است و سپاس او را، پديد نيامده تا تغيير و انتقال در او نهاده شود و تغيير حال ها در ذات 
او دگرگونى ايجاد نكرده اســت، چرخش شب و روز بر او نگذشته است. آن كه آفريده ها 
را آفريد، بدون نمونه اى كه از روى آن نمونه ســازى كند و بدون داشــتن اندازه اى كه از 
خالِق معبودى پيش از او مانده باشــد تا آن را دستور كار قرار دهد. صفت ها بر او احاطه 
ندارند تا بــا درك او در چهارچوب آن صفت ها متناهى گردد، چيزى چون او نيســت و 
همواره از صفت آفريده ها واالتر اســت. ديده ها از اين كه به او برسند سرافكنده هستند، 
تا به آشــكارى موصوف گردد و به ذاتى كه جز خــود او آن را نمى داند در نزد آفريده ها 

شناخته است.1

  8. على و اسقف مسيحی   

بعد از درگذشــت پيامبر  گروهى از مسيحيان به سرپرستى يك اسقف، وارد مدينه 
شدند و در حضور ابوبكر، سؤاالتى مطرح كردند. خليفه، آنان را به حضور على  فرستاد، 

يكى از سؤاالت آنان از امام اين بود كه: »خدا كجاست؟«
امام  آتش افروخت و سپس پرسيد: روى اين آتش، كجاست؟

دانشمند مسيحى گفت: 
 همه اطراف آن، روى آن محسوب مى شود و آتش، هرگز پشت و رو ندارد. 

امام  فرمود: اگر براى آتشى كه مصنوع خداست، طرف خاصى نيست، خالق آن كه 
هرگز، شبيه آن )يعنى آتش( نيست، باالتر از آن است كه پشت و رو داشته باشد، مشرق 

1. توحيد صدوق، ص 53.

54



و مغرب از آِن خداســت و به هر طرف رو كنى آن طرف، وجه و روى خداســت و چيزى 
بر او مخفى و از او پنهان نيست.1

  9. درود فرشتگان   

ابن بابويه از يزيدبن اصم روايت كرده: شخصى از عمربن خطاب سؤال نمود معناى 
»سبحان رّب السموات و االرض« چيست؟2

عمر اشــاره به اميرالمؤمنين سّيداالوصياء  نمود و گفت: از اين بزرگوار سؤال كن. 
آن حضرت فرمود: معناى »سبحان اللّه « تعظيم جالل خداى عّزوجّل و تنزيه اوست از آنچه 
كه مشــركين مى گويند و هرگاه بنده اى اين كلمات را بگويد تمام فرشــتگان بر او درود 

مى فرستند.3

  10. احتجاج امام على  با يهودى   

روزى يك نفر يهودى از امام على  پرسيد. 
آن چيست كه براى خدا نيست و آن چيست كه در نزد خدا نيست و آن چيست 

كه از آن خبر ندارد؟!
على  فرمود: اّما آنچه خدا از آن خبر ندارد گفتار شما يهوديان است كه گفتيد عزير 

پسر خداست. 
زيرا خدا براى خود فرزندى نمى شناسد اّما آنچه براى خدا نيست شريك است و آنچه 
نزد خدا نيســت ظلم خدا به بندگان است پس آن يهودى در مقابل پاسخ عميق حضرت 

ايمان آورد و گفت: اشهد ان ال اله االّ اللّه  واشهد اّن محّمدا رسول اللّه .4

1. قضاءامرياملؤمنني ط نجف، 1369، ص 96.
2. زخرف / 82.

3. بحاراالنوار، ج 40، ص 121.
4. عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 50.
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  11.  خدا كجاست؟!   

در عصر خالفت عمربن خطاب روزى بزرگ نصاراى نجران نزد او آمد و چند سؤال از 
او كرد عمر نتوانست پاسخ دهد، لذا امام على  را به كمك خواست امام تمامى سؤاالت 

نصرانى را پاسخ فرمود:.... اما سؤال آخرين اين نصرانى آن بود كه پرسيد: 
اى عمــر! خداونــد كجاســت؟! عمر در غضب شــد خواســت نصرانــى را بزند، 
اميرالمؤمنين  فرمود: اى نصرانى جواب ســؤالت را از من بشــنو، روزى حضور پيغمبر 
بودم فرشته اى وارد شد و سالم كرد پيغمبر از او پرسيد: از كجا مى آيى؟ گفت: از آسمان 
هفتم از نزد پروردگار. فرشــته ديگرى وارد شــد سؤال نمود از كجا آمده اى؟ عرض كرد 
از تخوم زمين از نزد پروردگار. ســومى رسيد جواب داد از مشرق زمين از نزد پروردگار و 
فرشــته چهارم گفت من از مغرب زمين از نزد پروردگار مى آيم. پس خداوند در همه جا 

هست و در آسمان و زمين او دانا و تواناست.1

  12. دليلى توحيدى   

در جنگ جمل روزى هنگامى كه ســپاهيان امام دور هم نشســته و با همفكرى آن 
حضرت مشــغول طرح عمليات جنگى بودند يكى از عرب هاى باديه نشين از جا برخاست 
و با صداى بلند گفت: »يا امرياملؤمنني  اتقول انّ اللّه  واحد؟ آيا به عقيده شــما خدا يكى 
اســت؟!« اين سؤال غيرمنتظره بود و همگان از دست اين مرد عصبانى شدند و همه از 

هر سو صدايشان به اعتراض بلند شد. 
امام وقتى مشــاهده كرد مرد مورد اعتراض قرار گرفته به حمايت از وى برخاست و 
فرمود: »دعوه فاّن الذى يريده االعراىب هو الّذى نريده من القوم؛ بگذاريد سؤالش را مطرح كند 
و از او دست برداريد، آنچه اين مرد باديه نشين مى خواهد همان چيزى است كه ما از اين 

مردم كه با آن ها مى جنگيم مى خواهيم«.
آنگاه در پاســخ اعرابى ادامه دادنــد »يا اعراىب اّن القول ىف انّ اللّه  واحد عىل اربعه اقسام 

فوجهان منها اليجوز ان عىل اللّه  عزوجل؛

1. تفسري جامع، ج 7، ص 71.
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 اى اعرابى اين گفته كه خدا يكى اســت چهار فرض دارد كه دو فرض آن در مورد 
خداوند عزوجل صحيح نيست و دو فرض آن صحيح است«.

اّما آن دو كه جائز نيســت در مورد خدا گفته شود در واحد آن است كه »فقول القائل 
واحد يقصد به باب االعداد فهذا ما اليجوز الّن ما الثاىن له اليدخل ىف باب االعداد؛ اينكه كســى 

بگويد خدا يكى است و مقصود او يكى، يا )واحد عددى( باشد. پس چنين چيزى در مورد 
خدا جايز نيســت به خاطر اين كه چيزى كه دومى بر آن فرض نمى شــود داخل در باب 

اعداد نمى شود«. 
ســپس فرمود: »اماترى انّه تعاىل كفر من قال ثالث ثالثة؛ مگــر نمى بينى كه به خداوند 
تبارك و تعالى نسبت كفر داده است؟ كسى كه گفت: خداوند سه است )نظريه مسيحيان 

كه مى گويند خداوند سه است، پدر، پسر و روح القدس(.
"وقال القائل هو واحد من الناس تريد به الجنس النوع من فهذا ما اليجوز عليه النه تشبيه وجل 

ربّنا عن ذلك و تعاىل؛ اينكه كســى بگويد خداوند واحد است و مقصود او يك نوع از جنس 

باشد زيرا در اين صورت خداوند را به چيزى تشبيه كرده است )به نوعى تشبيه كرده ايم( 
و خداوند بلند مرتبه تر از آن اســت كه چيزى شــبيه او باشد« و اّما آن دو فرضى كه در 

خداى تعالى ثابت است: 
"فقول القائل انّه عّزوجّل واحد" يعنــى »ليس له ىف االشياء شبه كذلك ربّنا وقول القائل انّه 

عّزوجّل واحد مبعنى انّه احدى املعنى« يعنى »به انه الينقسم ىف وجود والعقل وال وهم كذلك ربنا 

عّزوجّل«؛ و آن اين اســت كه انســان بگويد خداوند واحد است و مقصود او اين باشد كه 

در ميان اشــياء هيچ شبيهى ندارد و ديگر اين كه انسان بگويد خداوند واحد است به اين 
معنا كه او از نظر معنا واحد است و مقصود او اين باشد كه خداوند قابل تقسيم نيست نه 

در عالم خارج نه در عالم ذهن نه حتى در عالم فرض و وهم، خداوند ما چنين است«.1
دل اگر خداشناسى همه در ُرخ على بين            به على شناختم من به خدا قسم خدا را2

1. بحاراالنوار، ج 3، ص 206.
2. شهريار.
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  13.  خدا كجاست؟   

برخى از دانشــمندان يهودى نزد ابوبكر آمدند و از او پرسيدند: اگر تو جانشين پيامبر 
اين امت هســتى، ما در تورات خوانده ايم كه جانشين پيامبر  داناترين افراد است، پس 

به ما بگو كه آيا خدا در آسمان است يا در زمين؟
ابوبكر جواب داد: او در آسمان بر عرش است. آنان گفتند: پس زمين از او خالى است 
و معلوم مى گردد كه خدا در مكانى هست و در مكانى نيست...؟ ابوبكر گفت: اين سخن 
كافران اســت دور شويد وگرنه فرمان كشتن شــما را خواهم داد آن ها به حالت تعجب 

بازگشتند و اسالم را به استهزاء گرفتند. 
حضرت على بن ابيطالب  يكى از آنان را خواســت و بــه او فرمود: مى دانم كه چه 
پرسيدى و چه پاسخ شنيدى، اّما بدان كه اسالم مى گويد: خداوند پديدآورنده مكان است، 
پس مكان ندارد و برتر از آن است كه مكان او را فرا گيرد، او در همه جا هست بى آنكه 
مجاورت و تماسى داشته باشد، او به هرچيز احاطه علمى دارد و هيچ مكانى خالى از خدا 
نيست و اگر من خبر دهم شما را از روى كتاب شما كه كجا اين امر را متذكر شده است 

آيا به اسالم ايمان خواهى آورد؟ آن شخص يهودى قبول نمود. 
على بن ابيطالب  فرمود: 

آيا در كتاب شــما نيست كه وقتى موسى بن عمران در مكانى نشسته بود ناگاه ملكى 
نازل گرديد از طرف مشرق، موسى از ملك سؤال كرد كه از كجا مى آيى؟ گفت: از طرف 

خداوند. 
پس از آن ملــك ديگرى از طرف مغرب آمده او هم گفت: كه از طرف خدا مى آيم. 
پس از آن ملك ديگرى آمد، گفت: از آسمان هفتم از طرف خداوند مى آيم در اين هنگام 
موســى پيغمبر گفت: تصديق و تنزيه مى كنم خدايى را كه هيچ مكانى از او خالى نيست 

و هيچ مكانى هم اقرب در نزد او معنا نيست و قرب و بُعد در نزد او معنا ندارد. 
آن يهودى اسالم آورد و گفت: تو سزاوار مقام جانشينى پيامبرى نه ديگران.1

1. كشف اليقني، ص 79.

58



  14.  نكته اى توحيدى   

جمعــى از يهوديان نزد روحانى بــزرگ خود، رأس جالوت آمــده و از اميرالمؤمنين 
على  ســخن به ميان آوردند و گفتند: اين مرد عالم و دانشمند است ما را نزد او ببر تا 

از او سؤال كنيم.
آن ها همراه رأس الجالوت به قصد ديدار حضرت على  حركت كردند به آن ها گفته 
شد سؤاالت خود را از اميرالمؤمنين  بپرسيد: يكى از يهوديان سؤال كرد از پروردگارت 
سؤال مى كنم. خدا از چه وقتى بوده؟ حضرت فرمود: خدا كى نبوده تا گفته شود از كى 
بوده، در نقلى ديگر آمده كه فرمود: خدا بوده اســت بدون پديد آمدن و بدون چگونگى 
)پس صفاتش عين ذاتش مى باشد( و هميشگى است بدون كميت و كيفيِت زمانى )زيرا 
زمان از مجعوالت و مخلوقات اوست و محالست كه در ذات او تأثيرى كند( چيزى پيش 
از او نبوده او خود بدون پيشــى، پيش از هر پيش است )چون اوليت او عين ذاتش باشد 
پس اّوليتى زائد بر ذات ندارد و چون مبدأالمبادى و علت العلل اســت بر هر پيشى مقدم 
اســت( و پايان و نهايتى ندارد و پايان از او منقطع است و او پايان هر پايان است )چون 
آخريت او عين ذاتش اســت پس آخريت زائدى ندارد و چون همه چيز پايدار، پايان يابد 

و او باقى باشد پس پايان پايان است(.
رأس الجالوت گفت: باييد برويم كه او از آنچه همه درباره اش مى گويند دانشــمندتر 
است. در نقلى ديگر آمده كه حضرت فرمود: اى يهودى از كى بوده رابه كسى گويند كه 
زمانى نبوده، آنجا درست اســت از كى بوده ولى خدا موجود است بدون بودن پديده اى، 

بوده است بدون هيچ كيفيتى.1

  15. خداى خود را ديده اى   

شخصى به نام ذعلب از امام على  پرسيد: آيا خداى خود را ديده اى؟ امام پاسخ 
داد: واى بر تو اى ذعلب! من كســى نيســتم كه خدايى را كه نبينم، بپرســتم! ذعلب از 
كيفيت پاسخ شگفت زده شد و او كه مقصود امام را از ديدار خدا درنيافته بود عرض كرد: 
»چگونه او را ديدى؟ براى ما تعريف كن كه او چگونه است، امام فرمود: »ويلك مل تره 

1. كاىف، ج 1، ص 120.
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العيون مبشاهدة االبصار ولكن رأته القلوب بحقايق االميان؛ واى بر تو تصور نكنى كه مقصودم 

ديدار خدا با ديده حس اســت، خير ديده ها او را با شهود حسى مشاهده نكرده ولى دل ها 
او را با حقايق ايمان ديده است«.1

 در وادى ضاللت و خيرت چراغ راه    در كشتى نجات و يقين ناخدا عليست2  

  16. قدرت خداوند سبحان   

شخصى از امام على  سؤال كرد: يا اميرالمؤمنين آيا پروردگار تو مى تواند دنيا 
را در داخل تخم مرغى جاى دهد بدون آن كه زمين را كوچك كند و يا تخم مرغ را 
بزرگ نمايد؟ امام فرمود: واى بر تو! خداوند به ناتوانى وصف نمى شــود.... و در روايتى 
ديگر در پاســخ به همين سؤال به ســائل فرمود: نسبت عجز نمى توان به خداوند داد اّما 

آنچه از من پرسيدى شدنى نيست )چرا كه قدرت خداوند به محال تعلّق نمى گيرد(.3

  17. خدا كجاست؟   

يكى از دانشــمندان يهود نزد اميرالمؤمنين علــى  آمد و گفت: اى اميرالمؤمنين 
»متى كان ربُّك؟ پروردگار تو در كجاست؟«

حضرت در پاســخ فرمود: مادرت به عزايت بنشيند، خدا در كجا نيست، تا گفته شود 
خدا كجاست؟ خدا از ازل بوده و هميشه خواهد بود و انتهايى ندارد. 

َا اَنا َعْبٌد  او پرسيد: اى اميرالمؤمنين، آيا تو پيامبر هستى؟ على  فرمود: »َويْلََك اِنَّ
د ؛ واى بر تو، من بنده اى از بندگان محّمد  هستم«.4 ِمْن َعبيٍد ُمَحمَّ

  18. خليفه به حق   

بعد از آن كه رســول اهلل  به ديدار پروردگار متعال رفت و اتفاقات بعد از ارتحال آن 

1. بحاراالنوار، ج 4، ص 27.
2. ابولحسن ورزى.

3. توحيد صدوق، ص 130.
4. کافی، ج1، ص 90.

60



عزيز منجر به خانه نشينى امام على  شد روزى راهبى از سرزمين روم با لباس هاى فاخر 
و كمربند مرصع و زنار به شهر مدينه وارد شد او ابتدا سراغ خليفه رسول اهلل  را گرفت 
مردم او را به مسجد رسول خدا  راهنمايى كردند او وقتى وارد مسجد رسول خدا  شد 
ابوبكر را در بين انصار و مهاجرين ديد. آنگاه از جمع حاضرين در مسجد پرسيد: كداميك 

از شما خليفه و جانشين بر حق رسول خداست؟
ابوبكر در آن جمع به او گفت: من جانشين رسول اهلل هستم.

راهب پرسيد: اسم تو چيست؟ ابوبكر گفت: صديق. 
راهب گفت: من از روم آمده ام و سؤالى دارم. 

ابوبكر گفت: سؤاالت را از من بپرس.
راهب گفت: آيا من به واسطه سؤالم از خشم تو و يارانت در امان هستم و به واسطه 

سؤالم به من تعدى نمى كنيد؟ 
ابوبكر گفت: آرى! تو در امانى سؤاالت را بپرس.

راهب گفت: اى ابوبكر!
به من بگو آن چيســت كه براى خدا وجود ندارد و در نزد خدا نيست و خدا آن 

را نمى داند؟
»فارتعش ابوبكر، ابوبكر از اين ســؤال بر خود لرزيد و بهت زده شد و جوابى نتوانست 

بدهد. 
راهب ســپس همين ســؤال را از عمر، آنگاه از عثمان پرســيد در اين هنگام ابوبكر 
عصبانى شد و به راهب گفت: اگر عهدى بين ما نبود همانا خون تو را بر زمين مى ريختم 
در اين ميان ســلمان فارسى برخاســت و نزد امام على  رفت. امام  وارد مسجد شد 
جمعيت مســجد وقتى امام على  را در بين خود ديدند از شــدت هيجان تكبير گفتند 
و جملگى به پاى امام على  به پا خاســتند و قيــام كردند تا اين كه امام در جاى خود 

نشست. 
ابوبكــر رو به راهب كرد و گفت: اى راهب ســؤالت را از اين فرد بپرس كه اين مرد 

پاسخگوى توست. 
راهب رو به امام كرد و از امام پرسيد: آقا اسم شما چيست؟ 
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 امام به او فرمود: اسم من در نزد يهود »اليا« و در نزد نصارا »ايليا« و در پيش پدرم 
»على« و نزد مادرم »حيدر« است. 

راهب: چه نسبتى با پيامبر دارى؟
على  فرمود: او برادر و پسر عموى من است و من داماد او هستم.

راهب: به حق عيســى  مقصود و گمشده من تو هستى، اكنون به من خبر بده، آن 
چيست كه براى خدا نيست و در نزد خدا نيست و خدا آن را نمى داند؟!

على  : آنكه براى خدا نيســت فرزند و همســر است و آنكه در نزد خدا نيست ظلم 
است كه در نزد او نسبت به بندگان نيست و آنكه خدا آن را نمى داند شريك است كه او 

در ملك خود آن را براى خود نمى داند. 
راهب تا اين پاسخ ها را شنيد برخاست و ُزنّار و كمربند خود را باز كرد و كنار گذاشت 
و سر امام على  را در آغوش گرفت و بين دو چشم آن حضرت را بوسيد و گفت: گواهى 
مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيســت و محّمد  رســول خدا است و تو جانشين 
رسول خدا  و امين اين امت و معدن حكمت و سرچشمه علم و برهان هستى، نام تو در 
تورات »اليا«و در انجيل »ايليا« و در قرآن »على« و در كتاب هاى پيشين »حيدر« است. 
من تو را وصّى به حق پيامبر  يافتم و تو بعد از پيامبر  سزاوار مقام رهبرى مى باشى و 
سزاوار است كه تو در اين مجلس بنشينى، بگو بدانم سرگذشت تو با اين قوم چيست؟ 

امام على  پاسخ مختصرى به او داد. 
آنگاه راهب برخاست و همه اموال خود را به آن حضرت تقديم كرد، امام على  آن 
را گرفت و در همان مجلس بين مســتمندان مدينه تقســيم نمود، راهب و همراهان در 

حالى كه مسلمان شده بودند به وطن خود بازگشتند.1

  19. ذكرى توحيدی   

حضرت باقر  فرمود: كه حضرت على  فرمودند: پيش از جنگ بدر شبى حضرِت 
خضــِر پيامبر را در خواب مالقات نمودم بــه او گفتم به من تعليم بده چيزى را كه به 
وســيله آن بر دشمنان غالب شوم.؟ گفت: بگو يا هو يا من الهو اال هو. وقتى بيدار شدم 

1. احتجاج طربىس، ج 1، ص 307.
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خوابم را براى پيامبر  تعريف كردم ايشــان فرمودند: خضر نبى اســم اعظم خدا را به 
تــو تعليم نمود و فرمود قرائت كن قل هواللّه  احد، را و پس از آن بگو يا هو يا من الهو اال 
هو اغفرىل وانرصىن عىل القوم الكافرين. اميرالمؤمنيــن  فرمود: مكرر در روز بدر و صفين 

اين كلمات را مى گفتم. عمارياسر از حضرت على  سؤال كرد اين كنايات و كلمات 
چيســت؟ حضرت فرمود: اين ها اســم اعظم پروردگار است و عماد و ستون توحيد الاله 
اال هو اســت و فرمود اهلل همان معبودى اســت كه: خاليق واله و حيران هستند از درك 

حقيقت او و احاطه پيدا كردن از كيفيت او.1

  20. تو خود حجابى از ميان برخيز   

روزى اميرالمؤمنين على  وارد بازار شــد و فرمود: »اى جماعت گوشت فروش ها! 
هركس از شما در گوسفند باد كند از ما نيست« مردى كه به آن حضرت پشت كرده بود 

گفت: قسم به كسى كه در پس هفت حجاب پوشيده است هرگز.
امام بر پشــت او زد و فرمود: اى گوشــت فروش! چه كســى در پس هفت پرده 

پوشيده شده است؟ او گفت: پروردگار عالم. 
امام فرمود: خطا رفتى، مادرت به عزايت نشيند بين خدا و خلق او حجابى نيست. 

آن مرد درباره كّفاره قســمى كه ياد كرده بود از امام ســؤال كرد امام فرمود: تو به 
پروردگار خود قسم نخورده اى.2

  21. توصيف فرشتگان   

زيدبن وهب گويد: از اميرالمؤمنين  ســؤال شد درباره توانايى خداوند بيانى 
فرمائيد؟ حضرت به سخنرانى ايستاد و خداى را سپاس گفت و او را ستايش كرد. سپس 

فرمود: 
 خداى تبارك و تعالى را فرشتگانى است كه اگر فرشته اى از آنان به زمين آيد زمين 
گنجايش او را ندارد.... از فرشــتگان الهى فرشته اى است كه فاصله ميان دو شانه اش و 

1. تفسري جامع، ج 7، ص 534.
2. الغارات، ج 1، ص 112.
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نرمى دو گوشش هفتصد سال راه است و از بين فرشتگان فرشته اى است كه نه با اندام 
بزرگش بلكه فقط با يك بال از بال هايش همه افق را مى پوشاند....

و بعضى از فرشــتگان را اگر همه آب ها را به گودى پشــت انگشت ابهامش بريزند 
گنجايش دارد و بعضى از آنان هســتند كه اگر كشــتى ها را در اشك ديدگانش بيندازند 
سال هاى دراز سير مى كنند. پس مبارك است خداوندى كه بهترين آفريننده ها است... در 

اينجا بود كه سخن امام به پايان رسيد. 
عمربن خطاب به آن حضرت عرض كرد: اى ابوالحســن! از خداوند مى خواهم يك 

روز بى ديدار تو زنده نباشم.1

  22. هدايت گرى بيدار   

...ابن كواء نزد اميرمؤمنان  آمد و گفت: اى اميرمؤمنان! ســوگند به خدا، كه در 
كتاب خداى عّزوجّل آيه اى اســت كه دلم را فاســد ساخته و در دينم مرا به ترديد 

افكنده است. 
على  فرمود: مادرت به عزايت بنشيند و نابود گردى اين آيه چيست؟ فرمود: 
كالم خداى تبارك و تعالى كه فرموده: »و پرندگان در حالى كه در آسمان پر گشوده اند، 
همه ســتايش و نيايش خود را مى دانند«.2 اميرمؤمنان  به وى گفت: ابن كواء! خداوند 
تبارك و تعالى فرشتگان را در شكل هاى گوناگون آفريده است. خداى تبارك و تعالى را 
فرشته اى است به شكل خروسى خاكسترى با صداى گرفته كه چنگال هاى آن در طبقه 

هفتم زمين است و تاج دو شقه آن تا زير عرش قرار دارد. 
دو بال دارد بالى در مشرق و بالى در مغرب كه يكى از آتش و ديگرى از برف است. 
وقت نماز كه برســد روى پنجه هايش ايســتاده و گردنــش را از زير عرش بلند كرده و 
بال هــاى خودش را همانگونه كه خروس هاى خانه شــما به هم مى زنند، به هم مى زند. 
نه آتش، برف را آب مى كند و نه برف، آتش را خاموش مى ســازد. فرياد مى زند: گواهى 
مى دهم كه خدايى جز خداى يگانه نيســت و شريك براى او نمى باشد و گواهى مى دهم 

1. خصال شيخ صدوق، ص 464.
2. نور / 41.
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كه محمد  آقاى پيامبران اســت و وصّى او آقاى وصى هاســت و اين كه خدا ســّبوح 
و قدوس و پروردگار فرشــتگان و روح اســت. امام  فرمود: خروســى كه در خانه هاى 
شماست بالهايش را به حركت در مى آورد و به او پاسخ مى دهد. و اين سخن خداى متعال 
اســت كه فرموده: »پرندگان در حالى كه در آسمان پر گشوده اند، همه ستايش و نيايش 

خود را مى دانند« يعنى از خروس روى زمين.1

  23. ديدار حق تعالى   

امام صادق  فرمود: اســقفى مســيحى پيــش اميرالمؤمنين  آمــد و گفت: اى 
اميرمؤمنــان! آيا پــروردگارت را ديده اى كه عبادتش مى كنــى؟ على  فرمود: من 
پروردگارى را كه نديده باشــم عبادت نمى كنم. پرسيد: چگونه او را ديدى؟ فرمود: در 

نگاه ديده ها، چشم ها او را درك نمى كنند ولى دل ها به حقيقت ايمان او را مى بينند.2

  24. كسب بهشت   

در روايتى مفّصل آمده اســت كه رســول خدا  به مردم فرمــود: اى مردم! هركس 
بــا اقرار مخلصانه به توحيد و كلمه الاله اال اللّه  بــدون آن كه چيزى به آن مخلوط كند 
خدا را مالقات نمايد، اهل بهشــت است، در آن جمع على بن ابيطالب  به پا خواست و 
عرض كرد: پدر و مادرم فدايت، چگونه اين كلمه را مخلصانه بگويد و چيزى به آن 

مخلوط نكند آن را براى ما بيان كن تا حّد آن را بشناسيم؟
رســول خدا  فرمود: اين كلمه را براى دنيا خواهى و جمع آورى مال و خشنودى بر 
امور ماّدى و گناه و معصيت و بندگى پول نبايد گفت. و مردمى چنين اند كه گفتارشــان، 
گفتار نيكان، ولى كردارشان كردار ستمگران است. با زبان، شهادت به توحيد مى دهند اّما 

هر فسق و فجورى را مرتكب مى شوند. 
 پس هركس خداى عّزوجّل را ديدار كند و در او اين صفات ناپســند نباشد و قولش 

1. تفسري برهان، ج 4، ص 80.
2. التوحيد، ص 135.
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الاله االاللّه  باشــد؛ بهشت براى اوست و هر كسى دنيا را بگيرد و آخرت را ترك كند اهل 

دوزخ است.1 

  25. به على شناختم من به خدا قسم خدا را   

از اميرالمؤمنين  پرســيده شــد كه به چه چيزى خدا را شناختى؟ فرمود: به 
چيزى كه خودش را با آن به من معرفى كرده اســت. پرســيده شد: چطور خودش را به 
تو معرفى كرده؟ فرمود: هيچ چهره اى شــبيه او نيست، با حواس، حّس نمى شود به مردم 
قياس نمى گردد، در دورى اش نزديك و در نزديكى اش دور است. برتر از هر چيزى است 
و گفته نمى شود كه چيزى فوق اوست. پيشواى هر چيزى است و گفته نشده كه چيزى 
پيشواى اوســت. داخل در چيزهاست اّما نه چون داخل بودن چيزى در چيزى. بيرون از 
چيزهاســت نه چون بيرون بودن چيزى از چيزى، منزه است كسى كه چنين است و غير 

او چنين نيست و هر چيزى را آغازى است.2

  26. شناخت خدا   

ابن بابويــه در كتاب خصال نقل مى كند مــردى در حضور اميرالمؤمنين على  به پا 
خاســت و عرض كرد: پروردگارت را به چه دليل شناختى؟ حضرت فرمود: در به هم 
ريختن اراده و شكســت تصميم، گاه به كارى همت گمــارم ناگهان قدرتى ميان من و 
مقصودم حائل مى شــود، تصميم مى گيرم، دســت تقدير آن را به هم مى زند؛ از اين راه 
پى مى برم تدبير به دست ديگرى اســت پرسيد: چگونه شكر نعمت پروردگارت را به 
جــا آوردى؟ حضرت فرمــود: ديدم مرا از بالهايى رهاند كه ديگران دچارند، دانســتم 

كه اين انعام خداوندى است، وظيفه شــكر را انجام دادم. پرسيد: چگونه مشتاق لقاى 
خدا گشــتى؟ حضرت فرمود: وقتى ديدم كه او براى من، دين، فرشــتگان، پيامبران و 

1. ثواب االعمال، ص 643. 
2. التوحيد، ص 443.
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رســوالنش را برگزيده اســت فهميدم آن كه مرا به اين وسيله اكرام كرده مرا فراموش 
نكرده بنابراين ديدارش را دوست دارم.1

  27.  معناى "الحول وال قوة ااّل باهلل "   

ابن ابى الحديد مى نويســد: از حضرت على  از معنى سخن »الحول والقّوة االّ باللّه « 
پرســيده شد؟ فرمودند: ما با وجود خدا بر هيچ چيزى مالك نيستيم و به آنچه كه او بر 

ما تمليك كرده نيز مالك نيستيم. 
پس هر وقت كه بر ما تمليك كرد آن چه را كه او از ما به آن مالك تر اســت، ما را 

مكلّف فرموده و هر موقع كه آن را از ما گرفت تكليف آن را از ما ساقط نموده است.

  28. انواع حجاب   

روزى از حضرت على  درباره ُحجب ســؤال شــد؟ حضرت فرمود: نخســتين 

حجاب ها هفت مورد هستند. غلظت هر حجابى برابر با مسير پانصد سال است. و بين هر 
حجابى پانصد ســال راه است. حجاب سّوم، خود هفتاد حجاب است كه بين هر حجابى 
پانصد سال راه است و طول آن، پانصد سال راه مى باشد. نگهبانان هر حجابى هفتاد هزار 
فرشته مى باشند. توان هر فرشته اى از آن ها توان دو جهان است. بعضى از آن حجاب ها 
تاريكى، بعضى نور، بعضى آتش، بعضى دود، بعضى ابر، بعضى برق، بعضى باران، بعضى 
رعد، بعضى روشــنى، بعضى ريگ، بعضى كوه، بعضى غبــار، بعضى آب، بعضى رودبار 
اســت و حجاب هاى گوناگون مى باشد. غلظت هر حجابى هفتاد هزار سال راه است آن 
گاه ســراپرده هاى جالل است و آن ها هفتاد سراپرده است، در هر سراپرده اى هفتاد هزار 
فرشــته است. بين هر كدام از سراپرده ها پانصد سال راه است آن گاه سراپرده عّزت، آن 
گاه ســراپرده كبرياء، آن گاه سراپرده عظمت، سپس ســراپرده قدس و آن گاه سراپرده 

1. نور الرباهني، ج 2، ص 291.
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جبروت بعد سراپرده فخر، آن گاه نور سفيد، آن گاه سراپرده يگانگى است كه هفتاد هزار 
سال در هفتاد هزار سال راه است، آن گاه حجاب برتر است.1

  29. برترى انسان از مالئكه   

 عبداهلل بن سنان گفت: از حضرت صادق  پرسش كردم كه يابن رسول اهلل! مالئكه 
افضلند يا انســان؟ حضرت فرمودند: جدم حضــرت اميرالمؤمنين على  فرمود: ايزد 

متعال در ساختمان مالئكه، عقل بدون شهوت مستقر ساخته و در حيوانات شهوت بدون 
عقل و در انســان عقل و شــهوت را با هم قرار داده و هر انسانى كه عقلش بر شهوتش 
پيروز گردد برتر از ملك و عاقبتش به خير است و هر انسانى كه شهوتش بر عقلش غلبه 

كند پست تر از حيوان و پايان امرش به بدى تمام مى شود.2

  30. توصيف خداوند   

خطبه اشــباح كه از خطبه هاى بلند نهج البالغه اســت و از خطابه هاى پر شكوه امام 
على  است اين خطبه در پاسخ به سؤال كسى كه از امام راجع به توصيف خداى متعال 
ســؤال كرد ايراد شده است او از امام خواست خدا را به گونه اى توصيف كند كه گويى او 

را مى بيند.
از امام صادق  نقل شــده اســت كه اين خطبه را حضرت اميــر  بر منبر كوفه 
ايــراد فرمود بدان جهت كــه مردى در كوفه نزد او آمد و خطــاب به امام  گفت: اى 
اميرالمؤمنين! براى ما پروردگارمان را توصيف كن تا عشــق و شناخت خود را به 

او بيفزاييم؟ آنگاه على  به هيجان آمد و اعالم اجتماع عمومى كرد تا اين كه مسجد 

كوفه در پاســخ به اين دعوت پر از جمعيت شــد پس امام بر فراز منبر رفت در حالى كه 
رنگ چهره اش از احساسات بســيار دگرگون شده بود فرمود....3 )به علت طوالنى بودن 

خطبه مذكور عالقه مندان مى توانند به نهج البالغه مراجعه نمايند(.
1. التوحيد، ص 428.
2. وسايل الشيعه، ج 4.

3. نهج البالغه، خطبه 90.
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  31. مشيت الهى   

امام باقر  فرمود: به على  خبر داده شد كه شخصى درباره مشّيت بحث مى كند. 
امــام فرمود: او را پيش مــن بياوريد، وى را آوردند. امــام  فرمود: اى بنده خدا! 
خداوند تو را به خواســت خودش آفريد يا خواســت تــو؟ گفت: بخواست خودش. 

فرمود: هرگاه بخواهد تو را بيمار مى كند و يا هرگاه بخواهى؟ گفت: هرگاه بخواهد. 
فرمود: هرگاه بخواهد تو را شفا مى دهد و يا هرگاه بخواهى؟ گفت: هرگاه بخواهد. 
فرمــود: هرجا كه بخواهد تــو را مى برد و يا هرجا كه تــو بخواهى؟ گفت: هرجا 

بخواهد. على  فرمود: اگر غير اين را بگويى سرت را از تنت جدا مى كنم.4

  32. تبيين عرفان ناب   

در كتاب »عوالى اللئالى« آمده اســت كه: از حضرت على  پرسيدند معنى تصّوف 
چيست؟ فرمود: »التصوف مشتق من الصوف وهو ثلثه احرف، صـ  واوـ  فاء: فالصاد صرب وصدق 

وصفاء والواو، ورد، وّد وفاء والفاء فقر؛ تصّوف از كلمه صوف اشــتقاق يافته و مرّكب از سه 

حرف صاد، واو، فاء اســت حرف صاد كنايه از صبر و صدق و صفا و حرف واو اشــاره به 
ورد و وّد و وفاء و حرف فاء نمايشگر فقر و فرد و فناء است.5

هركه را دردى بود در راه دين درمان عليست  ُدّر درياى حقيقت بحر بى پايان عليست6

  33. ايمان و پايه هاى آن   

روزى مردى در حضور اميرالمؤمنين على  برخاســت و راجع به ايمان از آن 

حضرت پرسش نمود، حضرت نيز به ايراد خطبه برخاست و فرمود: 

سپاس خدائى را كه قانون اسالم را بنيان نهاد و راه ورود به آبشخورهاى آن را براى 
واردين آن آسان ساخت و پايه هايش را در برابر متجاوز به آن استحكام بخشيد. 

4. التوحيد، ص 529.
5. منهاج الرباعة ىف رشح نهج البالغه، نوشته عالمه خويى، ج 13، ص 414.

6. شمش تبريزى.
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پس ايمان بر چهار پايه اســتوار است: صبر، يقين و عدل و جهاد و صبر چهار شعبه 
دارد شوق و هراس و زهادت و انتظار. 

هال! هركه به بهشــت مشتاق باشــد دل به شهوات ندهد و هركه از آتش بهراسد از 
كارهاى ناروا روى مى گرداند و هركس در دنيا زهد پيشه كند مصيبت ها بر او آسان نمايد 

و هركس مراقب و منتظر مرگ باشد به كارهاى خير بشتابد. 
و يقين چهار شعبه دارد: باريك بينى و درك حقايق و اندرز گرفتن از عبرت ها و روش 
پيشينيان پس هركه در امور دقيق بينا شود حقيقت شناس گردد و هركه به حقايق رسد 
عبرت شــناس شود وهركه عبرت شناس باشد با سنت آشنا شود و هركه سنت را بشناسد 

گويا با پيشينيان بوده است. 
و عدل چهار شــعبه دارد: تيز فهمى و دانش بسيار و شكوفه حكم )داورى( و بوستان 
حلم و بردبارى هركه بفهمد مجمالت علوم را تفســير كند و هركه عالم شــود راه ها و 
قوانين حكم را بشناســد و هركه راه ها و قوانين حكم را بشناســد گمراه نگردد و هركه 
بردبارى كند در كارهايش زياده روى نورزد و در ميان مردم خوشنام و ستوده زندگى كند. 
و جهاد شعبه دارد: امر به معروف و نهى از منكر و پايدارى در جبهه ها و كينه توزى 
با فاسقان پس هركه امر به معروف كند پشت مؤمن را محكم ساخته و هركه در جبهه ها 
پايدارى كند به عهد و وظيفه خود عمل نموده و هركه با فاســقان كينه توزد براى خدا 
خشــم گرفته و هركه براى خدا خشــم بگيرد حقيقتا مؤمن است پس اين است ايمان و 

پايه هاى آن.
سؤال كننده عرض كرد: اى اميرالمؤمنين راستى كه هدايت و ارشاد نمودى، خداوند 

به خاطر بيان اين جمالت نورانى به شما جزاى خير دهد.1
در روايتــى ديگر على  به كميل بن زياد مى فرمايد: اى كميل! برادر )واقعى( تو دين 

توست پس هر طور كه مى خواهى از دين خود محافظت به عمل آور.

1. كاىف، ج 2، ص 150.
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  34. مؤمن واقعى   

روزى اميرالمؤمنين  از كنار عده اى عبور كرد و ديد آن ها لباس هاى ســفيد و گران 
قيمت پوشــيده اند و )نشانه تكبر در آن ها مشهود است( رنگ صورتشان برافروخته است 
و خنده آن ها بلند و زياد  اســت و با انگشــت خود هركس را كه از كنارشان رد مى شود 
مســخره مى كنند. ســپس به عده اى ديگر رســيد كه الغر اندام و رنگ آن ها زرد و در 
هنگام ســخن گفتــن متواضع بودند. آن حضرت در حالى كــه تعجب كرده بود خدمت 
رسول خدا  رسيد و عرض كرد: يا رسول اهلل! دو گروه متفاوت را ديدم و هر دو گروه 
خود را مؤمن مى دانســتند؟ صفت مؤمن چيســت؟ پيامبراكرم  سكوتى كرد و در 

پاسخ حضرت على  فرمود: 
يا على! مؤمن بيست خصوصيت دارد كه اگر يكى از آن ها در او نباشد، ايمانش كامل 

نيست. 
1. بــه نمــاز )جماعت( حاضر مى شــود. 2. زكات را در وقت خــود مى پردازد. 3. به 
مســتمندان رســيدگى مى كند. 4. يتيم را نوازش مى كنــد. 5. لباس هاى پاك و پاكيزه 
مى پوشــد. 6. كمر به عبادت حق بســته است. 7. راســت مى گويد. 8. به وعده خود وفا 
مى كند. 9. در امانت خيانت نمى كند. 10. زاهد شــب و شــير روز مى باشــد. 11. در روز   
روزه دار و در شــب بيدار و عابد است. 12. همســايه را آزار نمى دهد. 13. متواضعانه راه 

مى رود. 14. تشييع جنازه مى كند و....1

  35. فرق بين ايمان و يقين   

روزى اميرالمؤمنين على  از دو فرزند ارجمندش امام حسن و امام حسين  پرسيد: 
فرق ميان ايمان و يقين چيســت؟ هر دو براى رعايت ادب سكوت كردند تا هريك كه 

پدر گفت پاسخ دهند. 
امام خطاب به فرزند بزرگ تر فرمود: يا ابامحمد! )كنيه امام حســن  ( پاسخ ده امام 

1. محجة البيضاء، ج 4، ص 362.
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حســن  پاسخ داد »بينهام شرب« يعنى فاصله بين ايمان و يقين يك وجب است پدر از او 
توضيح خواست و امام مجتبى  در توضيح فرمود: 

»الّن االميان ما سمعناه بآذاننا وصّدقناه بقلوبنا واليقني ما ابرصناه باعيننا واستدللنا به عىل ما 

غاب عّنا« يعنى: ايمان چيزى است كه به گوش مى شنويم و با دل آن را تصديق مى كنيم 

و يقين چيزى اســت كه با چشــم آن را مى بينيم و به آن بر چيزى كه از ما پنهان است 
استدالل مى كنيم.1

  36. خودرائى عامل هالكت   

امام على  فرمود: با وجود ســه چيز هيچ عملى پذيرفته نمى شــود: شرك و كفر و 
رأى. عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! مقصود از رأى چيست؟ 

فرمود: اين كه كتاب خدا و سّنت پيامبر او را بگذارى و به رأى )خود( عمل كنى.2

  37.  راه كسب ثبات در دين   

امام صادق  از پدران خود  نقل فرمودند: از اميرالمؤمنين  ســؤال شد ثبات و 
پايدارى ايمان چيست؟ 

آن حضرت فرمود: پارســائى، پس به آن حضرت گفته شــد كه زوال ايمان چيست؟ 
فرمود: طمع.3

  38. سخت ترين فقرها   

 امام على  در پاسخ به اين پرسش كه سخت ترين فقر كدام است؟ 
فرمود: »الكفر بعد االميان« كفر بعد از ايمان.4

1. بحاراالنوار، ج 70، ص 182.
2. كنزالعامل، حديث 164.

3. وسايل الشيعه، ج 16، باب 67، حديث 7.
4. بحاراالنوار، ج 72، ص 56.
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  39.  معناى ايمان   

از امام على  سؤال شد: سئل عن االميان. فقال: االميان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل 
باالركان.

از حضرت درباره ايمان سؤال شد؟ حضرت فرمود: 
ايمان شناخت با قلب و اقرار با زبان و عمل كردن به اعضاء و جوارح است.1

  40. ايمان و اسالم   

 ابودعامه مى گويد: روزى بــه محضر امام دهم حضرت هادى  براى عيادت رفتم 
در آن زمانى كه در بســتر بيمارى بود. هنگامى كه تصميم گرفتم از محضرش بروم امام 
فرمود: اى ابودعامه! حق تو واجب شــد )بــه من حق پيدا كردى( آيا مى خواهى تو را به 
چيزى كه به وســيله آن خوشــحال گردى خبر دهم عرض كردم: بسيار به چنين خبرى 

نيازمندم.
امام فرمود: 

پدرم و او از پدرش تا اميرالمؤمنين على  فرمود: روزى رســول خدا  به من فرمود: 
بنويس گفتم چه بنويسم؟ فرمود بنويس: »بسم اللّه  الرّحمن الرحيم االميان ما وقرته القلوب 
وصّدقته االعامل واالسالم ما جرى به اللسان وحلّت به املناكحة« به نام خداوند بخشنده مهربان 

ايمان آن اســت كه در دل هاى ما جاى گيرد و كردار انسان آن را تصديق كند اّما اسالم 
آن است كه در زبان جارى مى گردد و پذيرفتن اسالم، براى ازدواج كافى است.... 

سپس فرمود: اين مطالب در صحيفه اى به خط على  با امالى رسول خدا  نوشته 
شده و پس از آن ها نسل به نسل براى ما به ارث مانده است.2

1. نهج البالغه صبحى صالح، ص 508.
2. سفينه البحار، ج 1، ص 643.
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  41.  قواعد اسالم و ابعاد توبه واقعی   

كميل بن زياد مى گويد: روزى از اميرالمؤمنين على  پرسيدم قواعد اسالم چيست؟ 
فرمود: قواعد اسالم هفت چيز است: 

1. خردمندى كه بنياد آن شكيبايى است. 2. آبرومندى و راستگويى. 3. قرآن خواندن 
با توجه. 4. دوســتى در راه خدا و دشمنى در راه خدا. 5. حق خاندان محّمد  و شناخت 
واليــت آنان. 6. حق برادران و حمايت از آنها. 7. همســايگى با مردم به شــكل نيكو، 
كميــل عرض كرد: يا اميرالمؤمنيــن! بنده اى دچار گناه مى شــود و از آن آمرزش 
مى خواهد، اندازه آمرزش خواســتن چيســت؟ على  فرمود: كميل! اندازه اش توبه 

اســت. گفتم: همين؟ فرمود: نه. گفتم: پس چگونه است؟ فرمود: هرگاه بنده گناه كرد 
بگويد: استغفراللّه  و بجنباند، عرض كردم جنباندن چيست؟ فرمود: دو لب و زبان را به 
قصد اينكه به دنبالش حقيقت باشد. گفتم: حقيقت چيست؟ فرمود: از روى دل باشد و 
در دل گيرد كه به گناهى كه از آن استغفار كرده باز نگردد. عرض كردم: يا على! چون 
چنين كردم از مســتغفرين هستم؟ فرمود: نه، عرض كردم: پس اين چگونه حاصل 

گردد؟ فرمود: براى اينكه تو هنوز به اصل و ريشه آن نرسيدى. عرض كردم: پس ريشه 

استغفار چيست؟ على  فرمود: برگشت قطعى از گناهى كه از آن استغفار كردى و اول 

درجه آن عبادت و ترك گناه است. استغفار يك نام است براى شش معنى. 
1. پشيمانى از گذشته. 2. تصميم قطعى بر عدم بازگشت به آن گناه. 3. پرداخت حق 
هر يك از بندگان خدا كه به او بدهكارى. 4. اداى حق خدا در هر يك از واجبات. 5. آب 
كردن هر گوشتى از تن خود را كه به حرام در بدن تو روييده است تا پوستت به استخوان 
بچســبد و سپس گوشت تازه ميان آن ها برويد. 6. به خود سختى عبادت خدا را برسانى 

آنگونه كه از گناه خود لذت بردى.1

  42.  توصيف اسالم و ايمان و كفر و نفاق    

اصبغ بن نباته، روايت نمود كــه روزى اميرالمؤمنين  در خانه يا داراالماره اش براى 
1. تحف العقول، ص 196.
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ما كه جماعتى بوديم ســخنرانى نمود پس امر فرمودند: آن سخنرانى را بنويسند و براى 
مردم بخوانند و ديگرى روايت كرده اســت كه ابن كّواء از اميرالمؤمنين  سؤال نمود 

از بيان اسالم و ايمان و كفر و نفاق؟ حضرت فرمودند: 

اّما بعد: خداوند تبارك و تعالى دين اسالم را مقّدر نمود و آبگاههايش را براى واردين 
آسان ساخت )زيرا دستورات اسالم آبى است گورا و سهل المؤنه كه به لب تشنگان وادى 

جهل و ضاللت مى رسد(.
و پايه هايش را در برابر دشــمنانش قوى و غالــب گردانيد و آن را مايه عّزت پيروان 
و دوســتانش قرار داد و موجب صلح واردينــش و هدايت اقتدا كنندگانش و زبور تجليل 
كنندگانش و پوزش هركه بدان احتجاج كند و دانش هركه آن را در گوش گيرد و حديث 
هركه روايت كند و فرمان هركه قضاوت كند و مايه خويشــتن دارى هركه تجربه اندوزد 
و لباس و نگهبان هركه بينديشــد و مايه فهم هركه زيرك باشد و يقين آنكه تعّقل كند 
و مايه بصيرت آنكه تصميم گيرد و نشــانه آنكه باريك بين شود و اندرز آنكه پند پذيرد و 
نجــات آنكه تصديق كند و آرامــش آنكه اصالح جويد، و مايه تقّرب آنكه تقّرب جويد و 
اطمينان آنكه توكل كند و نعمت آنكه كار خود را به خدا واگذار كند و جايزه آنكه احسان 
كند و خير آنكه سرعت جويد و سپر آنكه صبر كند و لباس آنكه پرهيزكار باشد و كمك 
آنكه به راه راست رود و پناه آنكه ايمان آورد و امان آنكه اسالم آورد و اميد آنكه راست 

بگويد و ثروت آنكه قناعت كند مى باشد. 
اين اســت حق كه راهش هدايت و نشــانش بزرگوارى و وصفش بهترى است پس 
برنامه اش روشن اســت و مناره اش تابان، چراغش روشن، هدف و پايانش عالى، ميدان 
مســابقه اش كوتاه، شركت كنندگان آن گرد آمده، مســابقه اش باشتاب، كيفر و انتقامش 

دردناك، ساز و برگش كامل، سوارانش بزرگوارند.
ايمان برنامه آن است و كارهاى شايسته چراغگاهش، دانش چراغهايش، دنيا ميدان 
مسابقه اش، مرگ پايانش، رســتاخيز قيام، مجمع مسابقه دهندگانش، بهشت جايزه اش، 
دوزخ كيفرش، تقواســاز و برگش و نيكوكاران ســوارانش. پس به سبب ايمان بر اعمال 
صالح اســتدالل شــود و با اعمال صالح فقه و دانش رونق گيرد و فقه و دانش موجب 
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ترس از مرگ شــود و با مرگ دنيا خاتمه پذيرد و با دنيا قيامت بگذرد و با قيامت بهشت 
نزديك شــود و بهشت مايه حسرت و افسوس اهل دوزخ و دوزخ مايه پند پرهيزكاران و 

پرهيزكارى پايه ايمان است. 
و در روايتى در اصول كافى جابر از امام باقر  نقل مى كند كه فرمودند: شش سؤال 
از اميرالمؤمنين  درباره ايمان شــد فرمودند: خداوند عّزوجّل ايمان را بر چهار پايه 

قرار داده است: 1. صبر؛ 2. يقين؛ 3. عدالت؛ 4. جهاد.
و صبر چهار شــعبه دارد: اشــتياق و ترس و زهد و انتظار پس هركه اشتياق بهشت 
داشــته باشــد. هوس رانى ها را كنار گذارد. هركه از دوزخ بيــم دارد از چيزهاى حرام رو 
برگرداند و هركه در دنيا زهد ورزد مصيبت ها بر او آسان شود و هركه منتظر مرگ باشد 

به انجام دادن نيكى ها شتاب كند. 
يقين چهار شــعبه دارد: 1. روشــن بينى زيركانه؛ 2. رســيدن به حقايــق؛ 3. پند و 

عبرت شناسى؛ 4. روش پيشينيان.
پس هركه روشن بين شود، حقيقت شناس گردد و هركه به حقايق رسد عبرت شناس 
شــود هركه عبرت شناس باشد، سنت و روش را بفهمد و  هركس سّنت را بشناسد، مثل 
اين اســت كه با پيشينيان بوده و به راهى كه درست تر است هدايت شود و نگاه كند به 
كسى كه نجات يافته به چه وسيله اى نجات يافته و هركه هالك شده براى چه هالك 

شده.
همانا خداوند هركه را هالك كند، تنها به ســبب نافرمايش هالك نموده و هركه را 

نجات بخشيده به سبب اطاعتش بوده است. 
و عدالت چهار شــعبه دارد: 1. فهميدن امر مشــكل؛ 2. رسيدن به حقيقت دانش؛ 3. 

روشنى حكم؛ 4. خّرمى شكيبايى.
پس هركه بفهمد همه دانش را تفســير كن و هركه بداند آبگاههاى داورى شناسد و 

هركه بردبارى ورزد در كارش زياده روى نكند و در ميان مردم به نيكويى زندگى كند. 
و جهاد چهار شعبه دارد: 

1. امربه معروف؛ 2. نهى از منكر؛ 3. راستگويى در هر حال؛ 4. دشمنى با بدكاران.
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پس هركه امر به معروف كند مؤمن را يارى كرده و پشــتش را محكم نموه و هركه 
نهى از منكر كند، بينى منافق را به خاك ماليده و از نيرنگ او ايمن گشته و هركه همه 
جا راستگو باشــد، وظيفه اى كه بر او بوده را انجام داده و هركه با بدكاران دشمنى كند، 
براى خدا خشم نموده و هركه براى خدا خشم نمايد، خدا هم با او خشم نمايد اين است 

ايمان پايه ها و شعبه هايش.1

  43. موعظه اى عظيم و علمى وسيع   

حضرت على  مى فرمايد: به رسول خدا  عرض كردم يا رسول اهلل مرا موعظه و 
سفارشى بفرما؟ 

رســول خدا  فرمود: بگو: »رىب اللّه «، پروردگار من خداســت و آنــگاه )بر اين گفته( 
ايستادگى كن. 

امام على  گفت: پروردگار من خداست و توفيق را جز از خدا نخواهم و به او توكل 
مى كنم و به سوى او باز مى گردم. 

رســول خدا  فرمود: )يــا على!( علم گوارايت باد اى اباالحســن! كه دانش را خوب 
نوشيدى و از آن نيكو سيراب گشتى.2

  44. خدای مهربان   

از حضرت على  درباره كلمه حنان كه اسمى از اسماء الهى است سؤال شد؟ 
فرمود: حنان يعنى خدا اقبال مى كند و به بنده اى كه پشت كرده است خدا رو مى كند.3

1. اصول كاىف، ج 3، ص 84.
2. بحاراالنوار، ج 67، ص 271.

3. مجمع البحرين، طريحى.

77





فصل سوم 

 سواالت تاريخ انبياء و نبوت پيامبران

امام علی فرمود:

»تدبروا احوال املاضین من 

املومنین قبلکم کیف کانوا 

فــی حال التمحیــص والبالد«

تاریخ مومنان پیش از خود را مطالعه 
کنید اکرث مومنان در گذشته کسانی 
بودند که با گرفتاری زندگی می کردند....

نهج البالغه، خطبه قاصعه.





  1. برترين و بهترين آفريده خداوند   

در مصباح الهدايه امام خمينى قدس سره آمده: امام رضا  از پدران بزرگوارش و آنان 
از حضرت على  نقل مى فرمايند كه رســول خدا  فرمود: خداى تعالى آفريده اى از من 
برتر نيافريد و هيچ آفريده اى نزد خداى تعالى از من گرامى تر نيســت. على  مى گويد: 
مــن عرض كردم: يا رســول اهلل! آيا تو برترى يا جبرئيــل؟ فرمود: يا على! همانا كه 
خداى تبارك و تعالى پيامبران مرســلش را بر فرشتگان مقربش برترى داد و مرا به همه 
پيامبران و مرسلين برترى بخشيد و پس از من برترى از آن تو و امامان پس از تو است 

و همانا فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند. 
اى على! آنان كه حامالن عرشــند و آنان كه در گرد عرش اند به ثناى پروردگارشان 

تسبيح مى گويند و از براى كسانى كه به واليت ما ايمان آورده اند آمرزش مى طلبند. 
اى علــى! اگر ما نبوديم خداى تعالى نه آدم  را مى آفريد و نه حوا و نه بهشــت و 
دوزخ را و نه آســمان و زمين را پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشيم و حال آن كه ما 
پيش از آنان پروردگار خود را شــناختيم و او را تســبيح گفتيم و تجليل و تقديس كرديم 

زيرا نخستين چيزى كه خداى تعالى آن را آفريد ارواح ما بود...

  2. سؤاالت پادشاه روم از عمر   

روزى پادشــاه روم نامه اى به عمر بن خطاب نوشت و از مسائلى سؤال نمود، عمر آن 
مســائل را براى، صحابه گفت تا جوابى براى آن بيابد، ولى جوابى نزد آن ها نيافت و لذا 
آن مســائل را به على  عرضه داشــت آن حضرت در كمترين وقت بهترين پاسخ ها را 

فرمود، ما در اين جا تعدادى از اين سؤاالت را به همراه پاسخ آن ها مى آوريم. 
 سؤال: خبر ِده از مردى كه برايش فاميل نيست؟ 

جواب: اين كه فاميلى برايش نيست، حضرت آدم  مى باشد. 
سؤال: حركت كننده اى كه يك بار حركت كرد؟

جواب: حركت كننده، طور سينا است، هنگامى كه بنى اسرائيل عصيان نمودند و بين 
آنان و زمين مقدس چند شــبانه روز فاصله بود، خداوند قطعه اى از آن زمين را جدا نمود 
و براى آن دو بال از نور قرار داد و روى ســر آن ها نگه داشــت و اين است قول خداوند 
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تبارك و تعالى: »َواِْذ نتقنا الِجبل َفوَفهم كأنَُّه ظَلَّة َوظَنُّوا اِنَُّه واِقٌع ِبِهْم...«1؛ و زمانى كه ما كوه 
را باالى ســر ايشان بلند كرديم مثل آن كه آن سايبانى بود گمان كردند كه آن برايشان 
فرود آيد. و بنى اســرائيل را فرمود: اگر ايمان نياوريد آن را براى شــما فرود آورم و چون 

توبه كردند آن را به جاى خودش برگردانيد.
سؤال: درختى كه بدون آب روئيد؟

جواب: اّما درختى كه بدون آب روئيده شد، آن درخت يونس  بود كه اين معجزه اى 
براى آن بود و اين است قول خداى بزرگ »َوانَْبِتنا َعلَْيِه َشَجرٍة ِمْن يَْقطنَي«2؛ و ما رويانديم 

بر او درختى از كدو.
سؤال: سفره گســترده بهشتى براى اهل بهشت كه در آن قدح ها و در هر قدح 
انواع غذاهاى رنگارنگ است كه اين غذاها هرگز مخلوط به هم نمى شوند، مثلشان 

در دنيا چيست؟
جواب: مانند آن غذاها در دنيا تخِم پرندگان است كه در آن دو رنگ سفيد و زرد است 

مخلوط و آميخته به هم نمى شود. 
سؤال: كليدهاى بهشتى چيست؟

جواب: كليدهاى بهشت، الاله االاللّه  محّمد رسول اللّه  است.
وقتــى قصر روم نامه را خواند، گفت: اين جواب صادر نشــده مگر از خانه نبوت و يا 
پيامبرى، آنگاه از جواب دهنده پرسيد؟ به او گفتند كه اين جواب پسر عّم محّمد  است. 
پس به آن حضرت نوشــت: سالم عليك اما بعد، من مطلع شدم بر جوابت و دانستم كه 
تو از خاندان نبوت و معدن رسالت و موصوف به شجاعت و علمى و عالقه دارم كه براى 
من مذهب و روش خودتان را روشــن كنى و از روحى كه خداوند در كتاب شــما ياد 
كرده در آنجا كه مى فرمايد: »َويَْسَئلُونََك َعْن الرُّوحِ ُقْل الرُّوحِ ِمْن اَْمِر َرىّب...«3 برايم بگويى؟

حضرت على  براى او نوشــت: ... اما بعد، روح، نكته لطيفه و نور شــريفه اى است 
از صنعــت پروردگار و قدرت ايجاد كننــده اش، آن را از خزائن ُملكش بيرون آورده و در 

1. اعراف / 171.
2. صافات / 146.

3. اسراء / 85.
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ِملكش ساكن گردانيده و آن در نزد او براى تو وسيله است و براى او نزد تو امانت، پس 
هرگاه او خواست مالش را كه پيش توست مى گيرد.1

    نزد امام على  3. حضرت خضر  

شيخ طبرسى در احتجاج با استناد روايت كرده است: روزى اميرالمؤمنين  در مسجد 
نشسته بودند جمعيتى نيز دور ايشان حلقه زده بودند.

امام على  فرمودند: اى مردم! از من سؤال كنيد قبل از اين كه مرا از دست بدهيد، 
 !  پس در همان حال مردى از ميان جمعيت بلند شــد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين
مرا به راهى هدايت كن كه با انجام دادن آن خدا از من راضى شــود و مرا از آتش 

دور بگرداند.؟
امام على  به او فرمودند: بشــنو، و بدان، سپس يقين داشته باش، همانا دنيا بر سه 
ســتون بر پا شده است؛ به عالم ناطق كه به علمش عمل مى كند و به ثروتمندى كه به 
اهل دين خدا بخيل نمى شود و به فقيرى كه به فقرش صبر مى كند، پس واى بر فقيرى 

كه صبر نكند و به خاطر آن كافر شود كه آتش، جزاى عمل او خواهد بود. 
اى سائل! به زياد بودن مساجد و كثرت جماعت افتخار مكن در حالى كه جماعت)مردم( 
با هم هســتند ولى قلب هاى آن ها يكى نيســت و همانا مردم سه دسته هستند: زاهد و 
راغب و صابر؛ اما زاهد كسى است كه اگر دنيا پيش او بيايد خوشحال نمى شود و اگر دنيا 
از پيش او رفت ناراحت نمى شــود و اما صابر، آرزو مى كند كه دنيا پيش او بيايد و وقتى 
آن را درك كرد از آن دور مى شــود؛ زيرا از عاقبت كار آگاه است و راغب كسى است كه 
حالل و حرام را رعايت نمى كند، پس آن ســائل عرض كرد: عالمت مؤمن در آن زمان 
چيست؟ ايشان فرمودند: به ولّى خدا نگاه مى كند و از آن پيروى مى كند و با دشمن خدا 

نيز دشمنى مى كند. 
سپس سائل عرض كرد: راست گفتى اى اميرالمؤمنين  ! آنگاه از نظر غايب شد. 

1. بحاراالنوار، ج 30، ص 119.
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مردم با تعجب در مورد آن ســائل از امام على  سؤال كردند، امام على  به آن ها 
فرمودند: آن شخص، برادرم حضرت خضر  بود.1

  4. توصيف قرآن مجسم   

  گويد: روزى سلمان رضى اهلل عنه به حضور اميرالمؤمنين  يكى از اصحاب على
شــرفياب شد و درخواســت كرد كه آن حضرت راجع به شــخصيت خود بياناتى 
فرمايــد؟ امام  فرمود: اى ســلمان! من آنم كه همه اّمت هــا به اطاعت از فرمان من 
خوانده شده اند و چون ســر به كفر برداشتند، در آتش دوزخ گرفتار گرديدند و اينك من 

خازن و نگهبان جهنم و عذاب آنان هستم. 
اى سلمان! به تحقيق به تو بگويم كه هيچ كس نيست كه حق مرا بشناسد، مگر آن 
كه در مأل اعلى در كنار من خواهد بود. سلمان گويد: در اين هنگام حسنين  وارد شدند. 
اميرالمؤمنين  فرمود: اى ســلمان! اين دو گوشواره هاى عرش پروردگارند و بهشت به 

نور ايشان، روشن مى شود و مادرشان بهترين زنان عالم است. 
خداونــد از همه مردم بر واليت من، پيمان گرفته گروهى تصديق و گروهى تكذيب 
كردند و در آتش معذب شــدند. منم حجت بالغه و كلمات جاودانه و منم سفير سفيران. 
ســلمان عرضه داشــت: يا اميرالمؤمنين من نيز تو را در كتب آسمانى تورات و انجيل به 
همين اوصاف خوانده ام پدر و مادرم فداى تو اى كشته ديار كوفه... تو آن حجت خدايى 
كه توبه آدم به خاطر تو مورد قبول حق واقع شد و يوسف به واسطه تو از آن چاه، نجات 

يافت و تويى داستان ايوب و تويى سبب دگرگونى نعمت بر او. 
اميرالمؤمنين على  فرمود: آيا داستان ايوب و تغيير نعمت او را مى دانى؟ عرضه 
داشــتم: خدا و اميرالمؤمنين بهتر از من مى دانند. آنگاه حضرت فرمودند: در عالم ذّر كه 
جمله مخلوقات براى اقرار به ربوبيت برانگيخته شــدند. ايوب در واليت و حاكميت من 
بر جهان دچار ترديد گشت و گفت: اين مطلب بس گران و بزرگ است، خداوند عزوجل 
فرمــود: اى ايوب! در عظمت چيزى كــه خود به عنايت خويش برپاى داشــتم، ترديد 
مى كنى؟ آنگاه كه آدم را به بالئى آزموده و مبتال ساختم او را به خاطر آن كه نسبت به 

1. مدينة املعاجز، ص 365.
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على به عنوان اميرالمؤمنين، ســر تسليم فرود آورد، از گناهش درگذشتم و او را بخشودم 
آنگاه سعادت به سراغش باز آمد.1

چون زآغوش محّمد پر گرفت2      عالمى را پرتو حيدر گرفت 

  5. يصّلون على النبى   

ديلمــى در ارشــادالقلوب از امــام هفتــم  آورده: كه روزى مــرد يهودى خدمت 
اميرالمؤمنين على  آمد و از فضل خاتم االنبياء بر ســاير انبياء  پرسيد آنگاه گفت: آيا 

خداوند مالئكه را امر كرد تا به حضرت آدم سجده كنند؟
حضــرت فرمود: خداوند برتر از آن را به محّمــد  كرامت فرمود زيرا كه خود بر او 
صلوات فرســتاد و به مالئكه امر فرمود بر او صلوات فرســتند و عبادت بندگان را تا روز 
قيامت در صلوات بر آن حضرت قرار داد و فرمود: »انّ اللّه  ومالئكته...« سپس فرمود هركه 
در حال حيات يا بعد از وفات آن حضرت بر او صلوات فرستد خداوند به هر صلواتى يك، 
صلوات بر آن كس مى فرستد و 10 حسنه به او مى بخشد و هركس بعد از وفات آن جناب 
بر او صلوات فرســتد آن حضرت بر آن مّطلع شــده و بر او صلوات و سالم فرستد و اين 

بزرگ تر است از آنچه كه به آدم  عطا فرمود.

  6. رفع اتهام   

طبرسى از ابن عّباس روايت كرده و گفت از اميرالمؤمنين  پرسيدند: 
يا على ! چگونه بنى اسرائيل موســى را اذيت و آزار كرده و خداوند او را تبرئه 
كرد؟ حضرت فرمود: روزى موســى به همراه بــرادرش هارون به مكانى مى رفتند چون 
به يكى از كوه ها رســيدند خداى تعالى هارون را قبض روح كرد موســى بازگشت و به 
بنى اســرائيل خبر داد كه هارون وفات كرده بنى اسرائيل به موسى گفتند: هارون را بردى 
و به قتل رساندى اكنون آمده اى و به ما مى گويى او وفات كرده تو حسادت مى كردى بر 

1. بحاراالنوار، بخش امامت، ج 7.
2. احمد عزيزى.
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هارون چرا كه ما او را از تو بيشتر دوست مى داشتيم و او از تو به ما ماليم تر و سازگارتر 
بود. 

خداوند موسى را از آن تهمت و افترا منّزه ساخت و تبرئه كرد آن گونه كه امر كرد به 
فرشــتگان تا جسد هارون را بيرون آورده و بر محافل بنى اسرائيل گردانيدند در حالى كه 
او مى گفت: اى بنى اســرائيل برادرم مرا نكشته است من به مرگ خود وفات يافتم پس 

از آن فرشتگان او را بردند و به مكانى دفن كردند كه كسى بر آن اّطالع پيدا نكرد.1

  7. نشانه انسان بينا   

روزى ابن كواء از على  سؤال كرد؟ بصير و بينا در شب و روز كيست؟ على  در 
پاســخ سؤال ابن كواء فرمود: از چيزى و مطلبى سؤال كن كه به دردت بخورد و اين نوع 
ســؤال ها را كه فايده آنچنانى ندارد نپرس. آنگاه حضرت فرمود: بينا در شب و روز كسى 
اســت كه به پيامبران پيشــين ايمان داشته و پيامبر اسالم  را نيز درك كرده و دين او 

را پذيرفته است....2

  8. سؤاالت قرآنى   

در مناقب ابن شهر آشوب مازندرانى آمده است كه شخصى از امام على  سؤال كرد:
كــدام قبر بود كه صاحب خود را حركت داد )قبر ســّيار(؟ امــام فرمود: ماهى 
كه حضرت يونس را در شــكم خود جاى داد پرســيد: آن چيســت كه وقتى زنده بود 
مى آشــاميد و وقتى ُمرد مى بلعيد؟ حضرت فرمود: عصاى حضرت موســى زمانى كه 
شاخه اى بر درخت بود آب مى آشاميد و زمانى كه به شكل عصاى موسى در آمد اژدها و 
مارهاى جادوگران دربار فرعون را خورد. پرسيد: فرستاده و رسولى كه از جن و انس 
نبود و نه از فرشتگان و شياطين؟ امام فرمود: ُهدُهد حضرت سليمان. پرسيد: خداوند 
چگونــه بندگان خود را با اين تعداد زياد محاكمه مى كند؟ امام فرمود: همان طورى 

كه به آن ها رزق و روزى مى دهد. 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 309.
2. احتجاج، ج1، ص 511.
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پرســيد: چه ســاعتى جزء روز و شب نيست؟ فرمود: يك ســاعت قبل از طلوع 
خورشيد پرسيد: قفل و كليد آســمان چيست؟ فرمود: قفل آسمان شرك به خداست و 

كليد آن الاله االالله است. 
پرسيد: آن كيســت كه مردار مى خورد؟ فرمود: كســى كه ماهى و ملخ مى خورد. 
پرسيد: آن كيست كه خون مى خورد )خونخوار است؟( فرمود: كسى كه جگر مى خورد.

  9. گفتگويى عجيب   

از عبايه بن ربعى اسدى روايت شده كه گفت بر اميرالمؤمنين  وارد شدم و ديدم كه 
در نزد آن حضرت مردى با صورتى چروكيده و لباس ژنده نشسته و حضرت با او مشغول 
گفتگو بودند چون مرد برخاست عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! اين مرد كه بود؟ فرمود: 

1.  يوشع بن نون وصى حضرت موسى

  10. علت نامگذارى آدم و حوا به اين نام   

حضرت على  در پاســخ به اين پرســش كه علت نامگذارى آدم و حوا چيست؟ 
فرمودند: 

آدم را آدم ناميده اند، چون از اَديم زمين آفريده شــد. بدين سان كه خداوند تبارك و 
تعالى جبرئيل  را فرســتاد و به او فرمود از اَديم )اليه بيرونى( زمين چهار قسمت خاك 
بياورد: خاكى ســفيد، خاكى سرخ، خاكى قهوه اى و خاكى سياه و آن ها را از قسمت هاى 
نرم و سخت زمين فراهم آورد. آنگاه به او دستور داد چهار قسمت آب بياورد: آبى شيرين، 
آبى شــور، آبى تلخ و آبى گنديده. ســپس فرمود كه آب را روى خاك بريزد. و خداوند با 
دســت )قدرت( خويش آنهارا به هم آميخت به طورى كه نه خاكى اضافه آمد كه به آب 
احتياج داشته باشد و نه آبى كه به خاك نياز داشته باشد. سپس آب شيرين را در قسمت 
حلق آن قرار داد و آب شــور را در چشمانش و آب تلخ را در گوشهايش و آب گنديده را 

1. بصايرالدرجات، ص 80.
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در بينى اش. حّوا نيز از آن رو حّوا ناميده شــد كه از َحَيوان )موجود زنده و جاندار( آفريده 
شده است.1

  11. ذوالقرنين كيست؟   

از حضرت على  سؤال شد ذوالقرنين پيامبر بود يا فرشته؟
حضرت در پاســخ فرمودند: نه پيامبر بود و نه فرشــته، بلكــه بنده اى بود كه خدا را 
دوســت مى داشت و خدا هم او را دوست داشــت و براى خدا خيرخواهى مى كرد و خدا 
هم خيرخواه او شــد. پس او را به سوى قومش فرستاد، اّما مردم بر قسمت راست سر او 
كوفتند. پس، ذوالقرنين تا مدت زمانى كه خدا مى خواست از ميان مردم ناپديد شد. سپس 
بار ديگر او را فرســتاد و اين بار مردم بر قســمت چپ سر او كوفتند و او باز تا مدتى كه 
خدا مى خواست از ميانشان ناپديد شد. سپس بار سوم خداوند مبعوثش كرد و در زمين به 
او قدرت داد. ســپس امام فرمود: همانند و نمونه او در ميان شما نيز هست، مقصود خود 
آن حضرت است »كه دو ضربت بر سر او زدند: يكى روز خندق و ديگرى در محراب، به 

دست ابن ملجم )لعنه اهلّل  عليه(«.2
و در نقلى ديگر اصبغ بن نباته گويد: از حضرت على  راجع به ذوالقرنين ســؤال 
شد؟ آن جناب فرمودند: ذوالقرنين بنده صالح خدا بود. موسوم به عّياش، حق تعالى او را 
برگزيد و پس از طوفان نوح وى را به ســوى مردم مغرب مبعوث كرد. او مردم را دعوت 
به حق مى نمود ولى مردم بر فرق راســتش كوبيده و او را از پاى در آوردند. ســپس حق 
تعالى او را بعد از صد ســال ديگر زنده كرد و اين بار او را به سوى مردم مشرق فرستاد، 
باز مردم وى را تكذيب كرده و بر فرق چپش كوبيده و او را مقتول ساختند، خداوند پس 
از صد ســال ديگر او را زنده كرد و به عوض دو ضربه اى كه به او رســيده بود دو شاخ 

مجّوف قرار داد. 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 71، حديث 1.
2. علل الرشائع، ج 1، ص 157.
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  12.  حرف زدن كوسه ماهى   

اصبغ بن نباته روايت كرده اســت: روزى جماعتى نزد امام على  آمدند و به ايشــان 
عرض كردند: همانا شما مى فرماييد: كوسه ماهى مسخ شده است؟

امام على  به آن ها فرمودند: صبر كنيد تا به شما نشان بدهم.
  پس لباس خود را پوشيدند و بيرون رفتند تا به رود فرات رسيدند، سپس امام على

صدا زدند: اى كوسه!
كوسه ماهى جواب داد: لبيك لبيك!

امام على  به كوسه فرمودند: تو چه كسى هستى؟
كوسه عرض كرد: من يكى از كسانى بودم كه واليت شما بر من عرضه شد، ولى من 
آن را انكار كردم و به خاطر همين به صورت كوسه ماهى مسخ شدم و بعضى از كسانى 

كه با شما هستند به كوسه ماهى مسخ خواهند شد. 
اميرالمؤمنين  به او فرمودند: قصه خود را برايمان تعريف كن. چه كســى بودى 

و چه كسى با تو مسخ شد؟
عرض كرد: يا اميرالمؤمنين  ! همانا ما بيســت و چهار طائفه از بنى اسرائيل بوديم 
كه تمّرد كرديم و طغيان نموديم و متكّبر شــديم و از شــهرها بيرون رفتيم و هيچ كس 
در آن جا نماند و به صحراها و دشــت ها رفتيم و از آب و رودها دور شديم، يك نفر نزد 
ما آمد و به خدا قسم آن شخص كسى نبود به جز شما اى اميرالمؤمنين ، به خدا قسم 
شما را مى شناسم، پس شما فرياد بلندى زده و يكباره ما در يك جا جمع شديم در حالى 

كه ما در دشت ها و صحراها و كوه ها پراكنده بوديم. 
شما در آن جمع به ما گفتيد: چرا شما از شهرها و رودها و آب ها فرار كرديد و به اين 
صحراها و دشــت هاى بى آب و علف آمده ايد؟ ما خواستيم بگوييم كه ما متكّبر شده ايم؛ 
اما شــما به ما گفتيد: همانا به آنچه در دل هايتان مى گذرد آگاه هســتم، آيا بر خدا تكّبر 

مى كنيد؟ گفتيم: نه!
  سپس فرموديد: آيا از شما عهد و پيمان گرفته نشده تا به محمدبن عبداهلل
ايمــان بياوريد؟ گفتيم: چرا! ســپس به ما گفت: آيا از شــما در مــورد واليت وصّى 
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و جانشــينش اميرالمؤمنين على بن ابيطالب  عهد و پيمان گرفته نشــد؟ آنگاه ما 
ساكت شديم. 

ايشان فرمود: با زبان هايتان بگوييد؟ 
پس ما با زبان هايمان گفتيم. 

آنگاه به ما فرمود: به اذن خداى تبارك و تعالى هر طايفه اى از شــما به يك جنس 
مسخ مى شــويد. ســپس فرمود: اى صحراها! به اذن خدا رود و دريا شويد تا اين مسخ 
شــده ها در آب زندگى كنند، آنگاه به درياهاى دنيا و رودهايش متصل شويد تا هيچ آبى 
باقى نماند مگر اين كه از اين مســخ شده ها در آن باشــد. پس ما بيست و چهار طايفه 
بوديم كه به بيســت و چهار نوع از مسخ شده ها تبديل شــديم، پس دوازده طائفه از ما 
صدا زدند: اى مقتدر! به قدرت خداى تبارك و تعالى تو را به حق خدا قســم مى دهيم ما 
را در آب نگذار و ما را در خشكى قرار بده به آنچه كه دوست دارى! و همين گونه شد.

اميرالمؤمنين على  به كوســه ماهى فرمودند: حاال به ما بگو آن مسخ شده هاى 
صحرايى و دريايى چه كسانى هســتند؟ كوسه ماهى گفت: مسخ شده هاى دريايى: 
كوسه ماهى، الك پشــت، مارماهى، سگ ماهى، گربه ماهى، خرچنگ، سگ آبى، ستاره 

دريايى، تمساح، قورباغه.... و اّره ماهى. 
مسخ شده هاى خشكى: وزغ، سوسك، ســگ، خرس، ميمون، گراز، شغال، خفاش، 

روباه، خرگوش، مارمولك و سوسمار. 
امام على  به او فرمودند: آيا شما مانند انسان توليدمثل مى كنيد؟!

كوســه ماهى گفت: بله! مانند انســان ها هســتيم و بعضى از ماهى هاى ما حائض 
مى شوند.

امام على  به كوسه ماهى فرمودند: راست گفتى همانا آنچه را كه بود حفظ كردى. 
كوسه ماهى عرض كرد: آيا توبه و بازگشتى هست؟ 

امام على  در جواب آن فرمودند: خداوند مهربان ترين مهربانان است. 
اصبغ بن نباته مى گويد: به خدا قســم آنچه را كه كوســه ماهى گفت، شــنيديم و با 

چشمانمان ديديم.1

1. مدينه املعاجز، ص 180.
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  13. ماجراى مسجد براثا   

زمانــى كــه اميرالمؤمنين على  از جنــگ نهروان بر مى گشــت در منطقه اى به 
نــام »براثا« فرود آمــد در آن منطقه راهبى به نام ُحباب در صومعــه خود بود او وقتى 
لشكريان امام را ديد، از لشكريان سؤال كرد فرمانده اين لشكر چه كسى است؟ گفتند: 
اميرالمؤمنين على  اســت كه از جنگ نهروان بر مى گردد، حباب نزد امام آمد و عرض 
كرد: درود بر تو اى پيشــواى راســتين  مؤمنان كه به حق اميرالمؤمنين هستى حضرت 
فرمود: از كجا دانســتى من اميرالمؤمنينم؟ عرض كرد: دانشمندان و عالمان دينى ما 
چنيــن به ما آموخته اند، ُحباب، عرض كرد: يا علــى! چگونه نام مرا مى دانى؟ حضرت 
فرمود: حبيب من پيامبر  مرا آموخت. در اين هنگام حباب به امام عرض كرد: دســتت 
را بده من شهادت مى دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست و محّمد  رسول و فرستاده 

اوست و تو وصّى و جانشين او هستى. 
امام از او ســؤال كرد كجا زندگى مى كنــى؟ گفت: در صومعه خويش حضرت به او 
فرمود: از امروز به بعد در آن سكونت مكن اّما در اينجا مسجدى بنا بگذار.... سپس امام 

فرمود: اى حباب از كجا آب مى نوشى؟
عرض كرد: از دجله. 

حضرت فرمود: چرا چشــمه و چاهى حفر نمى كنى؟ عرض كرد: هر وقت به حفر چاه 
مبادرت كردم آب آن شــور بود حضرت اشــاره فرمود در اينجا چاهى بكن و او حفر كرد 
تا به ســنگى تخت برخوردند كه قادر به از جاى كندن آن نبودند آن حضرت سنگ را از 

جاى بركند و آب شيرينى جوشيد. 
بعد امام فرمود: اى حباب! آب آشــاميدنى تو از اين چشــمه اســت اّما به زودى در  
مجاورت اين مسجد شهرى بنا خواهد شد كه ستمگران در آن افزون و بال و مصيبت هاى 

بزرگى بر سر آن خواهد آمد... به مسجد تو هجوم مى آورند و آن را منهدم مى سازند...1

    14. صورت برزخى وصى عيسى  

قيس غالم على  مى گويد: 
1. بحاراالنوار، ج 52، ص 217.
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در صفين اميرالمؤمنين  نزديك كوه بود چون هنگام نماز مغرب فرا رسيد به مكانى 
دور دست رفته و در آنجا نداى اذان سر داد و چون از اذان فارغ شد مردى به نزد او آمد و 
به كوه نزديك مى شد چون پيش آمد ديدم مردى است كه موهاى سر و صورتش سپيد 
و صورتى روشــن دارد او به امام گفت: ســالم خدا بر تو باد اى اميرالمؤمنين و رحمت و 
بركات خدا بر تو باد، آفرين بر وصى خاتم النبيين و پيشواى پيشتازان سفيدرو و نشانه دار 
بهشــت... اميرالمؤمنين  فرمود وعليك السالم حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: 
حالم خوب اســت و من در انتظار روح القدس هستم و به خاطر ندارم كسى در راه رضاى 
خداوند امتحانش از تو بزرگ تر و ثوابش از تو نيكوتر باشد، اى برادر من! بر اين مشكالت 
و رنج هايى كه دســت به گريبان هســتى پايدارى و استقامت داشته باش تا آنكه حبيب 
خود را مالقات نمايى.... ســپس با دست خود اشــاره به اهل شام كرد و گفت: اگر اين 
صورت هاى مســكين و متكّبر مى دانستند چه عذاب سخت و جزاى بدى براى آن ها به 

جهت نبرد با تو معين گرديده است البته دست از جنگ بر مى داشتند. 
ســپس با دست خود اشــاره به اهل عراق نموده و گفت: اگر اين چهره هاى روشن 
مى دانســتند كه چه پاداش و اجر بزرگى به جهت اطاعــت از فرمان تو براى آن ها مهّيا 

گرديده است دوست داشتند كه بدن آن ها را با قيچى هاى آهنين پاره پاره كنند... 
سپس گفت: »والسالم عليك ورحمة اللّه  وبركاته« سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد، و 
از نظرها پنهان شد در اين حال عمار ياسر و ابوالهيثم و ابوايوب انصارى و عباده بن صامت 
و خزيمه بن ثابت و هاشــم مرقال و جماعتى ديگــر از پيروان خاص اميرالمؤمنين  كه 

گفتار آن مرد را شنيده بودند برخاستند و عرض كردند: 
 اى اميرالمؤمنين اين مرد كه بود؟ 

حضرت فرمود: اين مرد شــمعون بن صفاء وصّى حضرت عيسى  بود كه خداوند او 
را فرســتاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشــمنان خدا تأييد و تقويت نمايد آنگاه تمامى 
يــاران عرض كردند: پدر و مادر ما فداى تو باد، ســوگند بــه خدا چنان جنگى در ركاب 
تو خواهيم نمود كه در ركاب رســول خدا  مى نموديم... سپس امام على  درباره آن ها 

دعاى خير نمود....1

1. اماىل شيخ مفيد، ص 40.
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    15. توصيف پيامبر  

على  مى فرمايد: در ايامى كه به فرمان رسول خدا  در يمن به سر مى بردم روزى 
براى مردم ســخن مى گفتم مردى از دانشــمندان يهود از ميان جمعيت برخاست و در 
حالى كه كتابى در دست داشت و در آن نگاه مى كرد به من گفت: تصويرى از شمايل 
محّمد  را براى ما توصيف كن؟ گفتم: پيامبر خدا نه چندان بلند قد و نه بسيار كوتاه 
قد اســت. موى سرش نه خيلى پيچيده است و نه صاف و افتاده، سرى بزرگ و متناسب 
دارد، رنگ چهره اش سفيد است و اندكى به سرخى مى زند. استخوان بندى درشت و كف 
دست و قدم پاهايش بزرگ است. از ميان سينه تا ناف خطى باريك از مو دارد. محاسنى 
پر پشــت و ابروانى پيوسته و پيشانى بلند داشــته همانا او چهار شانه مى نمايد وقتى راه 
مى رود انگار از بلندى به سرازيرى روانه است هرگز مانند او كسى را نديدم و پس از اين 

هم نخواهم ديد. 
على  مى فرمايد: پس از اين كه صحبتم تمام شد دانشمند يهودى گفت: ادامه بده؟ 
گفتم: آنچه فعاًل در خاطر داشتم گفتم اّما آن يهودى خود ادامه داد و افزود: در چشمانش 
ســرخى ديده مى شود دهانى خوش بو دارد و محاسنى نيكو، وقتى با او سخن بگويند با 
دقت مى شــنود و هنگامى كه بخواهد به طرف جلو يا عقب سر نگاه كند با تمام بدن بر 

مى گردد....
به او گفتم: به خدا ســوگند! اين ها كه گفتى از صفات اوست. مرد دانشمند گفت: من 

اين وصف را در كتاب هاى پدرانم خواندم....
ســرانجام مرد يهودى مسلمان شد و به وحدانّيت خدا و رسالت پيامبر اسالم گواهى 

داد.1

  16. از من سؤال كنيد   

عبداهلل بن عباس گويد: دو برادر يهودى كه از رؤســاى يهود به مدينه آمدند و گفتند 

1. نهج الســعادة، ج 1، ص 31. )تا زمانى كه على  در يمن بود اين مرد دانشــمند همه روزه براى كســب علم 
به محضر مبارك امام وارد مى شــد و با بازگشــت امام على  به مدينه او در يمن بود و در زمان خالفت ابوبكر 

فوت كرد(.
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از پيغمبرمــان به ما رســيده كه در مكه پيامبرى ظهور مى كند، افكار يهود را نادرســت 
مى انگارد و از دينشان انتقاد مى كند، آنگاه سؤال كردند كداميك از شما آن پيغمبريد؟ 
اگر همان باشــد كه داود مژده آن را داده اســت به او ايمان مى آوريم.... مهاجرين و 
انصار گفتند: پيغمبر ما از دنيا رفته است آن دو گفتند: جانشين او كداميك از شماست؟ 
زيرا كه خداى عزوجل پيغمبرى را به قومى نفرســتاده مگر اين كه براى او جانشين قرار 
داده است، تا پس از او انجام وظيفه كند و آنچه او از طرف پروردگار مأموريت داشته براى 
مــردم بازگو كند، مهاجرين و انصار ابوبكر را نشــان آن ها دادند و گفتند: او وصى پيامبر 
اســت آن دو به ابى بكر گفتند: سؤاالتى از تو خواهيم كرد كه از جانشينان پيامبران الهى 
سؤال مى شود. ابوبكر به آنان گفت: هرچه مى خواهيد بپرسيد كه من پاسخ آن را به شما 

خواهم داد يكى از آن دو برادر سؤاالتى از ابوبكر كرد. 
راوى مى گويد: ابوبكر آنچنان در پاسخ سؤاالت فرو ماند كه هيچ پاسخى نمى توانست 
بدهد و ما ترسيديم كه مبادا مردم از دين اسالم برگردند پس من به خانه على  آمدم به 
او عرض كردم: يا على! بزرگانى از يهود به مدينه آمدند و پرسش هايى از ابى بكر كردند 

كه ابى بكر در پاسخ آن ها عاجز شده است. على  لبخندى به روى من زد. 
سپس فرمود: اين همان روزى است كه رسول خدا به من وعده فرمود آنگاه پيشاپيش 
من به راه افتاد و مشاهده كردم راه رفتنش با راه رفتن رسول خدا هيچ تفاوتى ندارد امام 
آمد در همان جايى كه رســول خدا  مى نشست، نشست. سپس روى به آن دو يهودى 
كرد و فرمود: هر دو نزديك من آييد و سؤاالتى را كه از اين پيرمرد كرديد از من بپرسيد 

آن دو گفتند شما كه هستيد؟
حضرت فرمود: من على بن ابيطالب فرزند عبدالمّطلب و برادر پيغمبر و شوهر دخترش 
فاطمه و پدر حســن و حســين و در تمام حاالت جانشين او هستم، منم كسى كه داراى 
همــه مناقب و عّزت هاســت و منم رازدار پيغمبراكرم ، ســپس يكى از آن دو يهودى 
سؤاالت خود را از آن حضرت يك به يك پرسيد و امام نيز يك به يك به آن ها پاسخ داد 
تا اين كه يهودى در ضمن سؤاالت از حضرت اين گونه پرسش نمود: اى جوان! محّمد 
را براى من توصيف كن آنچنان كه به چشم مى بينم تا هم اكنون به او ايمان آورم. 

على  گريه كرد و فرمود: 
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اى يهودى! اندوه مرا برانگيختى. دوســت من رسول خدا شخصى بود پيشانى بلند با 
ابروان پيوسته و سياه چشــم، گونه هاى صورتش بدون برآمدگى، بينيش كشيده، نازك 
لب و پر ريش، دندان هاى جلو او درخشان و گردنش همچون ُتنگ نقره بود، خط مويى 
از سينه تا ناف او كشيده شده بود همچون شاخه كافور و جز آن قسمت در بدنش مويى 

نبود نه زياد بلند باال بود و نه كوتاه قد. 
چون با مردم راه مى رفت نورش آنان را فرا مى گرفت و چون قدم بر مى داشت گويى 
پا از سنگ مى كند و يا از شيبى سرازير مى گردد دو كعبش )بلندى روى پا( گرد بود و دو 
قدمش نازك بود، عمامه اش صحاب نام داشــت و شمشير او ذوالفقار و اسب او ُدلدل و 
درازگــوش او رونده بود مانند آهو... حضرتش از همه كس به مردم مهربان تر بود از همه 
كس به مردم دلســوزتر، ميان دو شانه اش مهر نبوت بود كه بر آن مهر، دو سطر نوشته 

شده بود.
اّما سطر اول »الاله االاللّه « و سطر دوم »محّمد رسول اللّه «. آنگاه آن دو يهودى شهادت 
به يگانگى خداوند دادند و مســلمان شده و مالزم و همراه على  بودند و با آن حضرت 
درجنــگ جمــل و در ركاب آن حضرت به بصره رفتند يكى از آن دو تن در جنگ جمل 
كشــته شد و ديگرى در ركاب حضرت به جنگ صفين رفت و در آنجا به فيض شهادت 

نايل شد....1

  17. مقام خاتم االنبيائى   

طبرسى در احتجاج از اميرالمؤمنين  روايت كرد در جواب يهودى كه از امام سؤال 
كرد: چگونه پيغمبر خاتم افضل از ســاير پيغمبران اســت و حال آن كه شــياطين 

مسّخر سليمان بودند و براى او هرچه مى خواست مى كردند؟
فرمود: با آن كه اجنه مســّخر سليمان بودند آن ها بر كفر خود باقى ماندند ولى آن ها 
مســّخر محّمد  شــدند و به آن حضرت ايمان آوردند، نه نفر از بــزرگان اجنه حضور 
پيغمبر  رسيدند يك نفر از طايفه نصيبين و هشت نفر ديگر از طايفه بنى عمروبن عامر 
كه شضاة و مضاة و هملكان و مرزبان و مازان و هاضب و نضاه و هضب و عمرو، همان 

1. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 723.
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اشخاصى هستند كه خداوند در قرآن حكايت آن ها را ياد مى كند و مى فرمايد: »واذ رصفنا 
اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن...«.1

آن ها خدمت پيغمبر در بطن نخل رســيدند و از حضرتش عذر خواســتند كه ما نيز 
همانند بعضى از انســانها تا به حال گمان مى كرديم كه خداوند احدى را در قيامت زنده 

نخواهد كرد. 
پس از اين جماعت هفتاد و يكهزار نفر از جنيان حضورش شــرفياب شــدند و با او 
بيعت كردند به شرط آن كه نماز و روزه و حج آورند و مردم مسلمان را نصيحت كنند و 
عذر طلبيدند از اين كه ســفيهان و بيخردان آن ها تا بحال به خدا دروغ بستند و مسيح و 
عزير يا فرشتگان را فرزندان او مى پنداشتند و اين تسخير، افضل و باالتر از مسّخر شدن 
ســليمان است، چرا كه آن ها بعد از تمّرد و كفر و اعتقاد به آنكه براى خداوند فرزندى 

است به رسول خدا ايمان آورده و اسالم اختيار كردند و تحت فرمان محمد  آمدند.2

    18. كشف قبر حضرت دانيال  

ايرانيان باســتان، پس از رحلت حضرت دانيال  طبق آيين خودشــان، پيكر مطّهر 
حضــرت دانيال  را موميايى كرده در اتاقكى بــر روى تپه اى قرار دادند و در اتاقك را 
مهر و موم كردند. سال ها گذشــت و ايرانيان در گمراهى ره مى سپردند. با ظهور اسالم 
و ورود ســربازان مسلمان به ايران، وقتى آنان از وجود اتاقك آگاهى يافتند، جريان را از 
مردم پرسيدند و شنيدند كه بدن مطهر آن پيامبر الهى در اين اتاقك قرار دارد. مسأله را 
به گوش خليفه رساندند. خليفه براى چاره كار از على  سؤال كرد و كمك خواست 

كه با پيكر اين پيامبر الهى چه بايد كرد؟
مؤرخين نوشــته اند: حضرت على  دســتور داد پيكر مقدس دانيــال نبى را طبق 
دســتورات اسالمى رو به كعبه دفن نمايند. سربازان اســالم، دستور آن حضرت را اجرا 
كردند و ســپس مطابق دستور حضرت على  مســير رودخانه را عوض كردند تا آب بر 
روى قبر جارى شــود، چون بيم آن مى رفت يهوديان آن زمان با اطالع از موضوع، پيكر 

1. احقاف / 29.
2. علل الرشايع، ص 167.
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حضرت دانيال را بدزدند. بر سنگ قبر او روايتى از حضرت على  نقل شده است كه 
فرمود: »من زار اخى دانيال كمن زارىن، هركس برادرم دانيال را زيارت كند مانند كسى است 

كه مرا زيارت كرده است«.1
زهى مقصود اصلى از وجود آدم و حّوا   غرض ذات همايون تو از دنيا وما فيها2

  19. خارج كردن شتر ثمود   

  روايت شده است: روزى نزد اميرالمؤمنين على بن ابيطالب  با استناد از سلمان فارسى
بودم، به ايشــان عرض كردم: اى موالى من! دوســت دارم يكى از معجزاتت را ببينم، 
ايشان فرمودند: اى سلمان! چه چيزى مى خواهى؟ عرض كردم: مى خواهم شتر ثمود 
را به من نشــان بدهى، امام على  به من فرمودنــد: اين كار را براى تو انجام مى دهم 
انشــاءاهلل، آنگاه داخل منزل رفته و چند لحظه ديگر از منزل خارج شدند، در حالى كه بر 
اســبى قهوه اى كه روى آن را پارچه و زين سفيد انداخته بود سوار شده بود، سپس صدا 
زدند و فرمودند: اى قنبر! آن اســب را براى ســلمان بيرون بياور، قنبر آن را بيرون آورد 
آنگاه فرمودند: اى اباعبداهلل!)كنيه ســلمان( سوار شو، من نيز سوار شدم، آن اسب دو بال 
داشــت كه روى هم چسبيده بودند، امام على  صدا زدند و آن دو اسب، بال زدند و به 
هوا پرواز كردند، ســلمان مى گويد: به خدا قســم آن قدر باال رفتيم تا وقتى كه صداى 
بال زدن مالئكه و تســبيح آن ها را در زير عرش شنيديم، سپس به ساحل دريا رفتيم در 
حالى كه دريا موج مى زد و موج هاى آن باال و پايين مى رفتند، آنگاه امام على  به دريا 
نگاه كردند، يكباره آن موج هاى عظيم ايســتادند و من خيلى تعجب كردم و به ايشــان 
عرض كردم: يا اباالحســن ! با نگاه كردن شــما، اين موج هاى عظيم ايســتادند! 
ايشــان فرمودند: به خاطر كارى كه انجام داده بود دريا خجالت كشيد، سلمان مى گويد: 
امام على  دستم را گرفت و روى آب برد و اسب ها نيز دنبال ما آمدند بدون اين كه هيچ 
كس آن ها را هدايت كند و به خدا قســم نه پاهايمان خيس شد و نه نعل اسب ها، آنگاه 

1. در سال 1352 براى اجراى طرح شهرسازى شهرستان شوش، مسير رودخانه را عوض كردند و به همين جهت 
قبر حضرت دانيال  نمايان شد و مردم شوش به بازسازى صحن و حرم مطهر پرداختند.

2. هاتف اصفهانى.
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از آن دريا گذشــتيم و به يك جزيره ُپر از درخت رسيديم كه ميوه و پرندگان و رودهاى 
فراوان داشــت، به يك درخت عظيم برخورد كرديم كه هيچ شــاخ و برگى نداشت، امام 
على  با دستان خود آن درخت تنومند را تكان دادند، يكباره درخت شكافته شد و از آن 
شــتر ماده اى خارج شد كه طول آن هشتاد ذراع و عرض آن چهل ذراع بود و در پشتش 
پســتان بود، آنگاه به من امر فرمودند: اين همان شتر ثمود مى باشد به آن نزديك شو و 
از شيرش بنوش، من نيز نزديك آن شدم و از شيرش نوشيدم تا وقتى كه سير شدم، آن 
شــير شيرين تر از عسل و نرم تر از كره بود، پس به من فرمودند: آيا دوست دارى بهتر 
از اين را نشانت بدهم؟ عرض كردم: بله! پدر و مادرم به فدايت اى اميرالمؤمنين! پس 
ايشــان صدا زد: اى شترى كه بهتر از اين هســتى بيرون بيا، يكباره ناقه اى )شتر ماده( 
خارج شــد كه طولش صد و بيست و عرضش شصت ذراع بود و سرش از ياقوت قرمز و 
سينه اش از عنبر و مشك و كوهانش از زبرجد و پستانش از ياقوت زرد و طرف راستش از 
طال و طرف چپيش از نقره و عرض آن از مرواريد مرغوب بود، آنگاه به من فرمودند: اى 
سلمان! از شير اين نيز بنوش، من رفتم و خواستم آن را بدوشم يكباره ديدم كه آن ناقه 
خود به خود، خود را دوشيد و از آن شير صاف خارج شد، به امام على  عرض كردم: اى 
موالى من! اين براى كيست؟ ايشان فرمودند: اى سلمان! اين براى تو و ديگر مؤمنان 
است، سپس به آن ناقه فرمودند: سر جايت برگرد، پس همان لحظه شتر برگشت، سپس 
به يك درخت ديگر رسيديم كه زير آن سفره عظيمى پهن شده بود و داخل آن غذاهاى 
رنگارنگ وجود داشت و بوى مشك از آن به مشام مى رسيد و يك پرنده بزرگ نگهبان 
آن سفره بود، آن پرنده باالى سرمان ايستاد و به امام على  سالم كردم، سپس به جاى 
خودش برگشــت، عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! اين سفره چيست؟ ايشان فرمودند: 
اين سفره براى شــيعيان ما است، عرض كردم: اين پرنده چيســت؟ ايشان فرمودند: 
اين پرنده، فرشــته اى اســت كه تا روز قيامت نگهبان اين سفره است. عرض كردم: آيا 
به تنهايى از آن نگهبانى مى كند؟ ايشــان فرمودند: هر روز حضرت خضر  پيش آن 
مى آيد. ســپس دســتم را گرفت و به درياى ديگر برد و از آن دريا نيز گذشتيم تا به يك 
جزيره بزرگ رســيديم كه در آن قصرى بود كه ستونى از طال و ستونى از نقره داشت و 
بااليش از عقيق زرد بود و بر هر طرف قصر، هفتاد هزار فرشــته بود، همه آن ها آمدند و 
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به امام على  ســالم كردند و ايشان جواب سالمشان را دادند، سپس وارد قصر شديم، 
در آن قصــر، درختان ميوه و رودها و پرندگان و انواع گياهان وجود داشــتند، پس امام 
على  شــروع كردند به قدم زدن تا به آخر قصر رســيدند و در كنار بركه اى ايستادند، 
سپس به پشــت بام قصر رفتند و من نيز دنبال ايشان بودم، ايشان روى يك صندلى از 
طال نشستند، من همه جا را ديدم، يكباره درياى سياهى ديدم كه موج مى زد كه هر موج 
آن به اندازه يك كوه بزرگ بود. امام على  به آن دريا نگاه كرد، يكباره موج هاى دريا از 
حركت ايستادند،  سپس فرمودند: اى سلمان! آيا مى دانى اين دريا چه دريايى است؟ 
عرض كردم: نه سرورم! فرمودند: اين دريا همان دريايى است كه فرعون و اصحابش 
در آن غرق شــدند، ســپس آن دريا در هوا معلق ماند و همانا تا روز قيامت معلق خواهد 
ماند، سپس عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! آيا به اندازه دو فرسخ راه رفته ايم؟ ايشان 
فرمودند: همانا پنجاه هزار فرســخ راه رفته ايم و بيســت هزار بار دور زمين را گشته ايم، 
عرض كردم: اى ســرورم! اين چطور ممكن است؟! امام على  فرمودند: اى سلمان! 
ذوالقرنين، غرب و شــرق زمين را گشت و سّدى درست كرد و راه را بر يأجوج و مأجوج 
بســت، آيا ايشــان باالتر از من اســت؟ همانا من اميرالمؤمنين و جانشين خاتم االنبياء 
هســتم كه بهترين و با ارزش ترين پيامبر خداســت. آيا قول خداى تعالى را در قرآن 
نخوانده اى؟ »عامل الغيبه فال يظهر عىل الغيب احدا«1 علم غيب نزد او است و علمش را براى 
هيچ كس ظاهر نمى كند، پس فرمودند: اى ســلمان! من عالم ربّانى هســتم، من همان 
كسى هستم كه خداوند سختى ها را برايم آسان و دور را برايم نزديك كرده است، سلمان 
مى گويد: يكباره صدايى از آسمان شنيدم كه مى گفت: »صدقت صدقت انت الصادق صديق 
صلوات اللّه  عليك« راست گفتى! راست گفتى! تو راستگوى صديقان هستى، صلوات خدا بر 

تو باد، ســپس امام على  بلند شدند و بر اسب سوار شدند و امر كردند كه اسب ها پرواز 
كنند، آن ها نيز پرواز كردند، يكباره ديدم در نزديكى دروازه اى رســيديم، ساعتى از شب 
گذشته بود، امام على  به من فرمودند: اى سلمان! كدام بهتر است؟ محّمد مصطفى 
يا ســليمان بن داوود  ؟ عرض كردم: حضرت محّمد  بهتر است، ايشان فرمودند: اى 
ســلمان! همانا آصف بن برخيا وصّى حضرت سليمان تخت بلقيس را قبل از چشم بر هم 

1. جن / 26.
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زدن نزد سليمان بن داوود  آورد در حالى كه فقط يك علم از كتاب نزد او بود، پس من 
چطور آن را انجام ندهم در حالى كه علم صد و بيست و چهار هزار كتاب من نزد است، 
همانا خداوند متعال پنجاه صحيفه براى شــيث بن آدم  ، سى صحيفه براى ادريس  و 
بيست صحيفه براى ابراهيم  و تورات و انجيل و زبور و فرقان عظيم نازل كرده است. 

عرض كردم: راست گفتى اى موالى من!1

  20.  چهار سؤال يهودى   

ابى اسماعيل از ابى نون روايت مى كند كه: بعد از وفات رسول خدا  مردى از فرزندان 
داود  كه بر دين يهود بود وارد مدينه شــد و مــردم را ماتم زده و اندوهگين يافت. از 
گروهى پرســيد: چرا همه اندوهگين هستيد؟ گفتند: به خاطر وفات رسول خدا . آن مرد 
يهودى گفت: وفات رسول خدا  در همين روز، در كتاب مقدس ما هم ذكر شده است. 
آنگاه يهودى گفت: مرا به سوى جانشين پيامبر راهنمايى كنيد، مى خواهم چند سؤال 

از او بپرسم. 
آن گروه گفتند: منتظر باش تا تو را به كســى راهنمايى كنيم كه هرچه ســؤال كنى 
جواب آن را دريابى. در اين هنگام حضرت على  از دِر مســجد وارد شد و مردم هم به 
آن مرد يهودى گفتند: اين همان شخصى است كه هرچه سؤال كنى جوابت را مى دهد. 
  مرد يهودى بلند شد و به سوى حضرت حركت كرد و گفت: آيا تو على بن ابيطالب

هستى؟ 
حضرت فرمود: بله! خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد. يهودى دست حضرت را 
گرفت و حضرت را بر روى زمين نشانيد و گفت: مى خواهم چهار سؤال از شما بپرسم تا 

مرا راهنمايى كنيد آيا اجازه مى دهيد سؤاالتم را مطرح كنم؟
حضرت فرمود: سؤال كن انشاءاهلل جوابت را مى دهم. 

مرد يهودى ســؤاالت خود را اين گونه مطرح كــرد: اولين حرفى كه با آن خداوند 
متعال در شب معراج با پيامبر  تكلم كرد چه بود؟

حضرت فرمودند: اما اولين حرفى كه خداوند با آن پيامبرش را مورد مخاطب خود قرار 

1. مدينه املعاجز، ص 82.
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داد، آن قول خداوند تبارك و تعالى در قرآن است كه در سوره بقره مى فرمايد: »آمن الرسول 
مبا انزل اليه من ربه«.

مرد يهودى گفت: اين اولين حرف نبوده و من سؤالم راجع به اين سؤال نبود؟ 
حضرت به او فرمود: آنچه تو مى خواهى از اسرار است. 

مرد يهودى گفت: بايد آن راز را برايم بگويى در اين صورت تو خليفه و جانشين 
پيامبر نيستى و من دنبال كسى مى گردم كه جوابم را دهد؟ 

حضرت به او فرمودند: اگر آن راز را برايت بگويم اسالم مى آورى؟
يهودى گفت: بله! اسالم مى آورم. 

حضرت فرمودند: در شب معراج چون پيامبر خواست از آن جايگاه بلند الهى به مقام 
جبرئيل )سدرة المنتهى( برگردد ملكى ندا داد: اى محمد! همانا خداوند مدام بر تو سالم و 
درود مى فرستد و مى گويد: سالم و درود مرا به سّيد موال برسانيد. رسول خدا  پرسيدند: 
پروردگارا سّيِد موال كيست؟ خداوند متعال فرمود: على بن ابيطالب . پس يهودى حرف 

حضرت را تصديق كرد و گفت: اين را در كتاب داود  ديده ام.1

  21. پيامبران عرب زبان   

در عيون مرحوم صدوق آمده: امام حســين  فرمود: در مســجد كوفه شــخصى 
از اهل شــام ســؤال نمود يا على! پنج پيامبرى كه به زبان عربى ســخن مى گفتند 
چه كسانى هســتند؟ حضرت فرمود: هود، صالح، شعيب، اسماعيل و محمد  بودند كه 

به زبان عربى سخن مى گفتند. 
بعد در مورد اين آيه شريفه سؤال كرد كه خداوند مى فرمايد: روزى كه مردى 
از بــرادر و مــادر و پدر و همســر و فرزندان خويش مى گريزد آن ها چه كســانى 
هستند؟ »يوم يفّر املرء من اخيه واّمه وابيه« حضرت فرمودند: آن ها عبارتند از اين كه قابيل 
از هابيل مى گريزد و آنكه از مادرش مى گريزد موســى اســت و آنكه از پدرش مى گريزد 
ابراهيم اســت و آنكه از همســرش مى گريزد لوط است و آنكه از پسرش مى گريزد نوح 

است كه از فرزندش كنعان مى گريزد.

1. بحاراالنوار، ج 30، ص 99.
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  22. مفسر معنايى   

حســين بن على  فرمود: على بن ابيطالب  در مسجد كوفه بود آنگاه مردى از اهل 
شام برخواست و از حضرت سؤاالتى نمود از جمله آن ها اين بود كه عرض كرد: يا على! 
مــرا آگاه نما از شــش پيغمبرى كه هريك از آنان دو نام داشــتند؟ حضرت فرمود: 
يوشع بن نون بود كه نامش ذوالكفل بود و يعقوب كه اسرائيل نام داشت و خضر كه او را 
حلقيا مى خواندند و يونس بود كه ذوالنون نام داشت و عيسى كه مسيح بود و محّمد كه 
نامش احمد بود صلوات اهلل عليهم اجمعين. آنگاه عرض كرد: آن شش چيزى كه متولد 
شدند ولى در رحم مادر نبوده اند حضرت فرمود: آدم بود و حواء و گوسفندى كه براى 
ابراهيم آمد و عصاى موســى )كه اژدها شــود( و ناقه صالح و شب پره اى )خفاش( كه 

عيسى بن مريم با دستش ساخت و به اذن خداى عزوجل پر گرفت.1

  23. شناخت انبياء   

شخصى از اهالى شام از على  پرسيد: 
1. پنج نفر از پيامبرانى كه به عربى سخن مى گفتند، كدامند؟

.  آن حضرت فرمود: شعيب، هود، صالح، اسماعيل، محّمد
2. آن پيامبرانى كه ختنه كرده به دنيا آمدند، كدام بودند؟ 

فرمود: آدم، شــيث، ادريس، نوح، سام بن نوح، ابراهيم، داود، سليمان، لوط، اسماعيل، 
.  موسى، عيسى و محمد

3. پيامبرى كه از رحم مادر نيامد، كدام بود؟ 
فرمود: آدم.

4. كداميك از پيامبران دو نام دارند؟ 
فرمود: يوشع بن نون كه ذوالكفل است. 2. يعقوب كه اسرائيل است. 3. خضر كه حلقيا 

است. 4. يونس كه ذوالّنون است. 5. عيسى كه مسيح است. 6. محّمد كه احمد است.2

1. مسند امام رضا  ، ج 1، ص 51، حديث 7.
2. بحاراالنوار، ج 1، ص 8.
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  24. علم انبيائى   

 روزى از حضرت على  ســؤال كردند: يا على! دو بــرادر بودند كه در يك روز 
متولــد و در يك روز از دنيا رفته اند ولى يكى از آن ها 150 ســال و ديگرى پنجاه 

سال زنده بود نام آن ها را بگوييد؟
امام فرمود: حضرت عزير و عزيز آن دو برادر بودند، عزيز بمدت صد سال از دنيا رفت 
و ســپس به اذن خداوند زنده شد. آنگاه ســؤال كردند: يا على! كدام فرزندى است كه 
عمر او از عمر پدرش بيشــتر است؟ حضرت فرمود: عزير پيغمبر بوده و در 20 سالگى 
خداوند به او پسرى عنايت كرد و چون 40 ساله شد صد سال از دنيا رفت و پس از صد 
سال در سن چهل سالگى زنده شد و به خانه پسرش رفت و ديد پسرش پير شده و 120 

ساله شده است.1
اى ذات تو گنجينه اسرار مدّقق           بر ُكنه صفات تو خرد گشته معلق2

    25. افضليت پيامبراسالم  

روزى مردى يهودى از امام على  سؤاالتى نمود كه از جمله آن ها اين بود:....
مى گويند عيسى جهانگرد بود امام على  فرمود: بلى پيامبر ما نيز اين گونه بوده 
است جهانگردى رسول خدا  در جهاد او بود او مدت ده سال در شهر و بيابان بى شمارى 

كوچ كرد و عده اى از ظالمين عرب را از بين برد....
يهودى گفت: مى گويند عيسى  زاهد بود؟

حضرت فرمود: بلى! رسول خدا  زاهدترين پيامبران بود، پيامبر به غير از كنيزان خود 
13 نفر نان خور داشت.... ولى او هرگز نان گندم نخورد و در سه شب پى در پى نان جو 
ســيرى نخورد رسول خدا  از دنيا رفت در حالى كه زره اش در گرو چهار درهم نزد يك 

يهودى بود... هيچ طال و نقره اى را از خود باقى نگذاشت....

1. ناسخ التواريخ، ج 5، ص 28.
2. يغماى جندقى.
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يهودى گفت: اكنون من نيز شهادت مى دهم كه هيچ معبودى جز خدا نيست و محّمد 
رسول  خداست....1

  26. اولين شعر   

امام رضا  فرمود: حضرت اميرالمؤمنين  در مسجد كوفه نشسته بودند كه مردى 
از اهل شــام به پا خاســت و گفت: يا اميرالمؤمنين از شما سؤال دارم. حضرت فرمود: به 
منظور فهميدن بپرس نه به قصد زحمت دادن. پس آن مرد شــامى پرسشهايى نمود از 
جمله عرض كرد، نخستين كسى كه شعر سرود كه بود؟ حضرت فرمود: حضرت آدم.

عرض كرد: اشعارش چه بود؟ 
فرمود: چون آدم از آســمان به زمين فرود آمد و خاك و فضا و هوا و زمين را ديد و 
قابيل هابيل را كشت آدم گفت: )مضمون شعر(. شهرها و مردمشان كه تغيير كردند روى 
زمين را غبار و زشــتى فرا گرفت رنگ و طعم هر چيزى دگرگون گشته است و صورت 

غمگين كمتر گشاده رويى را نشان مى دهد.
آنگاه ابليس پاسخش را چنين داد: 

از شهرها و ساكنين آن دورى جوى ـ كه من بهشت را با آن همه وسعت بر تو تنگ 
كردم ـ تو و همسرت در بهشت جايگزين بودى و از آزار دنيا در آسايش به سر مى بردى 
ولى از مكر و حيله من دورى نكردى تا آن كه بهشت پر بها و پر سود را از دست دادى و 

اگر رحمت خداى جبار دستگيرت نبود بهشت جاودان همچون باد از كفت بيرون مى شد.2

    27. گريه داود  

يك فرد يهودى از حضرت على  سؤال كرد: آيا داود  بر خطاى خود گريست 
بــه گونه اى كه كوه ها هــم به خاطر ترس او از خدا همراه او تســبيح مى گفتند؟ 

حضرت فرمود: بله! او همانگونه بود.3

1. بحاراالنوار، ج 16، ص 341.
2. خصال صدوق، ص 320.

3. احتجاج طربىس، ج 1، ص 326 ـ صاىف، ج 4، ص 462.
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  28. معناى نود   

از اميرالمؤمنين  سؤال شد كه نود)90( به چه معناست؟ فرمود: 
منظور كشــتى حضرت نوح است كه پر از جمعيت و مخلوقات بود و نوح نود جايگاه 

را براى حيوانات در آن آماده ساخته بود.4

  29. كوه طور   

از امام على بن ابيطالب  سؤال شد: خداوند متعال ذراتى را كه از روزنه و پنجره 
خانه داخل مى شــوند را از چه آفريده اســت؟ )ذرات ريزى كه به واسطه تابش نور 

خورشيد از پنجره ديده مى شود(.
حضرت فرمود: هنگامى كه موسى  به خداوند متعال عرض كرد: پروردگارا! خود را 

به من بنما تا به تو نظر كنم. 
خداوند تبارك و تعالى فرمود: اگر اين كوه با تابش نور من پابرجا ماند تو توان آن را 
دارى كه به من نظر كنى و اگر پابرجا نماند ضعف ديدگانت مانع مى شــوند از اينكه نظر 
به من كنى؛ لذا وقتى خداوند به كوه تجلى نمود كوه ســه قطعه شــد يك بخش آن به 
آسمان باال رفت و بخش ديگر به زمين فرو رفت و يك قطعه ديگرش ذره ذره شد و در 

فضا منتشر گرديد اين ذرات داخل در روزنه خانه ها از غبار آن كوه است.5
)و عجيــب آنكه اميرالمؤنين على مكرر فرمود: خدايى را كه نبينم عبادت نمى كنم 

و فرمود: نديدم چيزى را اال اينكه قبل و بعد آن خدا را ديدم(.
 

4. خصال، ص 598.
5. علل الرشائع، ج 2، ص 589.
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فصل چهارم

  سواالت واليت و امامت دوازده امام
  

رسول خدا فرمود:

»هر کس در حق علی و خالفت او 
بعد از من به او ظلم کند و جای او را 
غصب کند هامنند آن است که نبوت 
من و انبیاء گذشته را انکار کرده است.«

شواهد التنزیل ، جلد1، صفحه206.





    1. سؤاالت صعصعة از على  

در روز بيستم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرت وقتى كه آثار شهادت بر حضرت 
على  ظاهر شد، امام به فرزندش امام حسن  فرمود: به شيعيانى كه بر در خانه اجتماع 
نموده اند اجازه بدهيد بيايند مرا ببينند، وقتى آن ها را اطراف بســتر امام گرفتند آهسته به 

حال آن حضرت گريه  نمودند. حضرت با ضعف فراوان فرمود: 
»سلوىن قبل أن تفقدوىن ولكن خّففوا مسائلكم«1 اصحــاب هريــك ســؤالى نمودند و 

جواب هايى از امام شــنيدند. از جمله سؤال كنندگان صعصعه بن صوحان بود كه از رجال 
بــزرگ شــيعه و از خطباء معروف كوفه و از روات بزرگ اســت. صعصعــة عرض كرد: 
»اخربىن أنت أفضل ام آدم ابوالبرش؟« مرا خبر دهيد شما افضل هستيد يا آدم؛ حضرت 

فرمودند؟ قبيح است كه مرد از خود تعريف نمايد ولكن از باب »واّما بنعمة ربّك فحّدث«2 
مى گويم من از حضرت آدم افضل هستم. 

عرض كرد: به چه دليل افضل از آدم هستى؟ حضرت بياناتى فرمود كه خالصه اش 
اين اســت: براى آدم  همه جور وســايل رحمت و راحت و نعمت در بهشت فراهم بود 
فقط از يك شجره گندم منع گرديد ولى او از آن شجره خورد و از بهشت و جوار رحمت 
حق خارج شــد. ولى خداوند مرا از خوردن گندم منع ننمود من به ميل و اراده خود چون 

دنيا را قابل توجه نمى دانستم از گندم آن نخوردم. 
عرض كرد: شــما افضل هستيد يا حضرت نوح، فرمود: »انا افضل من نوح« من از 
نوح باالترم، زيرا نوح قوم خود را دعوت كرد به سوى خدا آن ها اطاعت نكردند به عالوه 
اذيت و آزار بسيارى به آن پيامبر الهى نمودند تا آنجا كه درباره آن ها نفرين كرد.3 اّما من 
بعد از خاتم االنبياء  با آن همه صدمات و اذيت هاى بسيار فراوانى كه از اين امت ديدم 

ابدا درباره آن ها نفرين نكردم و كاماًل صبر نمودم. 
عرض كرد: شما افضل هستيد يا ابراهيم، فرمود: من از حضرت ابراهيم  باالترم. 
عرض كرد: چرا شما افضل از ابراهيم هستيد؟ حضرت فرمود: زيرا ابراهيم  به 

1. سؤال كنيد از من هرچه مى خواهيد قبل از آن كه مرا نيابيد ولكن سؤال هاى خود را سبك و مختصر كنيد.
2. ضحى / 11؛ نعمت هاى خدا داد خود را نقل كن.

3. رّب التذر عىل االرض من الكافرين ّديارا.

109



خداوند عرض كرد: پروردگارا به من نشــان بده كه چگونه مردگان را زنده خواهى كرد 
خداوند به او فرمود آيا باور ندارى، عرض كرد: آرى باور دارم لكن مى خواهم به مشاهده 
آن دلم آرام گيرد.1 ولى ايمان من به جايى رسيده كه گفتم: اگر پرده ها باال رود و كشف 

حجب گردد يقين من زياد نخواهد شد.2
عرض كرد: شــما افضل هســتيد يا حضرت موســى؟ فرمود: من افضل هستم. 
عرض كرد: به چه دليل شــما افضل از موسى هستيد؟ حضرت فرمود: وقتى خداوند 
او را مأمــور كرد تا با دعوت از فرعون به مصر برود موســى عرض كرد: اى خدا من از 
فرعونيان، يك نفر را كشــته ام و مى ترســم مرا به قتل رسانند با اين حال اگر از رسالت 
ناگزيرم برادرم هارون كه نطقش از من فصيح تر است با من يار و شريك در كار رسالت 
  فرما تا مرا تصديق كند، مى ترســم آن ها تكذيب رسالتم كنند.3 اّما وقتى رسول اكرم
از جانب خدا مأمورم كرد تا در مكه معظمه باالى بام كعبه آيات اول ســوره برائت را بر 
كفار قريش قرائت نمايم با آن كه كمتر كسى در مكه بود كه برادر يا پدر يا عمو يا يكى 
از نزديكان و خويشانش به دست من كشته نشده باشد ولى ابدا نترسيدم اطاعت امر خدا 
و رســولش را نمودم. مأموريت خود را انجام دادم و آيات سوره برائت را بر آن ها خواندم 

و مراجعت نمودم. 
عرض كرد: شــما افضل هستيد يا حضرت عيســى، فرمود: من افضل از عيسى 
هستم، عرض كرد: براى چه شما افضل هستيد؟ فرمود: پس از آن كه مريم به واسطه 
دميدن جبرئيل در گريبان او به قدرت خدا حامله شد همين كه موقع وضع حمل او رسيد 
وحى شــد: اى مريم! از خانه بيت المقدس بيرون رو زيرا كه اين خانه محل عبادت است 
نه زايشگاه و محل والدت4 فلذا از بيت المقدس بيرون رفت و در ميان صحرا پاى درخت 
خرما خشكيده اى عيسى  را به دنيا آورد. اّما وقتى مادر من، فاطمه بنت اسد درد زاييدن 
گرفت در حالى كه وســط مســجدالحرام بود به مستجار5 كعبه متمسك گرديد و عرض 

1. بقره / 262.
2. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.

3. قصص / 33.
4. اخرجى عن البيت فان بيت العبادة البيت الوالدة.

5. محل ورود مادر امام على  به داخل كعبه است اين محل شكافته شده را مستجار گويند.
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كرد: الهى به حق اين خانه و به حق آن كســى كه ايــن خانه را بنا كرده درد زاييدن را 
بر من آســان گردان، همان ساعت ديوار خانه كعبه شكافته شد و مادرم را با نداى غيبى 
دعوت به داخل خانه نمودند. آنگاه مادرم وارد خانه خدا شــد و من در همان خانه كعبه 

به دنيا آمدم.1

شيعه قلبش فرق خونين عليست  سرخ مردن مغز آئين عليست   
مى شود از زهر شمشير نفاق2 گريه بر فرق عدالت كن كه فاق   

  2. كتمان حق و حقيقت   

در زمان رسول خدا  افراد زيادى در صحنه هاى متعدد از حقانيت امام على  و اين 
كه ايشان امام بر حق هســتند را از رسول خدا  شنيده يا ديده بودند ولى بنا به داليلى 

اين حقيقت را بعد از ارتحال رسول خدا  كتمان كردند. 
يكى از اين موارد كتمان انس بن مالك خادم رسول خدا  در مسئله واليت و جانشينى 
امام على  بود وقتى رســول خدا  به انــس در ماجرايى تأكيد فرمود: »اى انس چون 

وصّى من على، بعد از من از تو در اين باب، شهادت خواست كتمان مكن«.
وليكن وقتى رسول خدا  از دنيا رفت و خالفت را از على  گرفتند روزى در حضور 

جمعى، على  از او راجع به امامتش پرسيد شهادت طلبيد او در پاسخ امام گفت: 
 پير شده ام و همه چيز از نظرم محو شده.

امام فرمود: اى انس اگر آنچه در نظر دارى كتمان كرده اى خدا تو را به مرض برص 
و كورى دل مبتال گرداند.

انس مى گويد: هنوز از مجلس امام برنخاسته بودم كه آثار نفرين امام را خود ديدم.3

  3. سؤاالت در خطبه شقشقيه   

در نهج البالغه عالمه خويى آمده: اميرالمؤمنين  هنگامى كه در حال قرائت خطبه 

1. اللمعة البیضاء، ص 99 و انوار النعامنیه، ج 1، ص 27.
2. احمد عزيزى.

3. اماىل شيخ صدوق، ص 753.
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شقشقيه1 بود مردى برخاست و نامه اى به دست امام داد او در آن نامه ده مسئله را سؤال 
كرده بود كه سؤاالت از قرار زير بود:

سؤال: ...آن چيست كه قليل آن مباح و زياد آن حرام است؟
فرمــود:»هو نهر طالوت لقوله تعالی: االّ من اغرتف غرفة بيده« نهــر طالــوت، خداوند 

مى فرمايد: »االّ من اغرتف غرفة بيده«2 هركه بيشتر آن را بياشامد حرام است. 
سؤال: كدام عبادتست كه اگر بجا بياورند حرام و اگر آن را ترك كنند نيز حرام 

است؟ 
فرمود: نماز انســان مست اســت؛ خداوند مى فرمايد: »التقربوا الصلوة و انتم سكارى؛ 

درحال مستى به نماز نزديك نشويد«. 
سؤال: موجودى كه از شكم حيوانى بيرون آمد و نسبتى بين آن ها نبود؟

فرمود: يونس كه از شكم ماهى خارج شد.
سؤال: چهار نفر شهادت دادند بر زناى محصن پس حاكم شرع حكم به رجم او 
كرد يك نفر از آن شهود بهمراه مردم او را رجم كرد در حال رجم كردن اين شاهد 
از شــهادت دادن خود برگشت در حالى كه هنوز مرجوم )رجم شونده( زنده بود و 

بعد فوت شد. 
بعد از فوت رجم شونده سه نفر شاهد ديگر نيز از شهادت خود منصرف شدند 

در اين صورت ديه آن مرد به گردن كيست؟
امام فرمود: ديه به گردن آن يك نفر شاهد و مردمى كه در رجم با او بودند مى باشد. 
ســؤال: دو نفر يهودى شــهادت به اســالم آوردن يك نفر يهــودى داده اند آيا 

شهادت آن ها مورد قبول است؟
فرمود: شــهادت آن ها قبول نيست چون آن ها شهادت دروغ و تغيير كالم اهلل را جايز 

مى دانند. »ال تقبل شهادتهام النهام یجوز ان تغییر کالم الله و شهادة الزور«.
سؤال: دو نفــر نصرانى شهادت دادند كه شخصى مسلمان شده آيا شهادت اين 

دو نفر قبول است؟ 

1. اين خطبه پر دردترين فرمايشات امام است كه در آن به ماجراى مظلوميت و غصب خالفت اشاره نموده است.
2. بقره / 249.
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امام فرمود: بلى قبول اســت چون كه خداوند مى فرمايد: »ولتجدّن اقربهم موّدة للّذين 
آمنوا الّذين قالوا انا نصارى«.1

سؤال: كسى دست شــخصى را قطع كرده سپس چهار شاهد شهادت دادند كه 
اين كســى كه دست او قطع شده زناى محصن هم كرده، حاكم شرع خواست او را 
رجم كند قبل از سنگسار او به علت بريده شدن دست فوت مى كند اكنون آن كسى 

كه دست او را قطع كرده، ديه دست را بايد بدهد، يا ديه نفس؟
حضرت فرمود: فقط ديه دست بر اوست و اگر دو شاهد شهادت دادند كه دست او را 

براى اين كه سرقت كرده با آن شرط ديه هم بر قاطع نيست.2

  4. نفوس واحد   

  سؤاالتى نموده و با رسول خدا  روزى ده نفر يهودى قصد كردند كه از پيامبراكرم
از در مجادله وارد شــوند وقتى حضور پيامبر  آمدند عرِب بيابانى كه سوسمارى نيز در 
عباى خود پنهان كرده بود از راه رســيد و به پيامبر  عرض كرد: اى محّمد  ســؤالى 

دارم؟
حضرت فرمود: اين يهودى ها قبل از تو آمدند و بر تو مقّدم هستند. 

عرب عرض كرد: من غريب و رهگذر هستم و آن ها اهل همين شهر هستند. 
پيامبر  فرمود: تو چون غريب هستى مقّدم مى باشى اعرابى سؤال خود را گفت.

پيامبر  فرمود: على بن ابيطالب كجاست؟
 همين كه على  شــرفياب شــد عرب گفت: اى محّمد من با على كارى ندارم و 
ســؤالى از شخص شما داشتم رســول خدا  فرمود: سؤال خود را بپرس بين من و على 
جدائى نيســت و على داراى بيان كافى اســت من شــهر علم و على در آن است هركه 

بخواهد به شهرى وارد شود بايد از دروازه آن داخل شود. 
آنگاه پيامبر  با صداى بلند فرمود: 

»اى بنده خدا هركس بخواهد نظر كند در جاللت آدم و به حكمت شــيث و هيبت 

1. مائده / 82.
2. منهاج الرباعة، ج 3، ص 114.
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ادريس و به شــكرگذارى نوح و به درستى و وفاى ابراهيم و به بغض موسى در دشمنان 
 خدا و به محبت و دوستى و حسن معاشرت عيسى و معجزات او، پس به على بن ابيطالب

نظر كند.

  5. دست شيطان   

ســليم بن قيس در كتابش آورده: سلمان فارســى مى گويد: على بن ابيطالب  وقتى 
مشغول غسل رسول خدا  بود از اوضاع بيرون خانه و ماجراى سقيفه به او خبر دادم. 

و عرض كردم: ابوبكر هم اكنون بر منبر پيامبر اســت و مردم با شتاب و هيجان دو 
دستى با او بيعت مى كنند..!!

على  پرســيد: اى سلمان! آيا متوجه شــدى اولين كسى كه بر منبر پيامبر با 
ابوبكر بيعت كرد چه كسى بود؟

عرض كرد: نه، همين قدر مى دانم كه او را در ســقيفه ديدم وقتى كه با انصار َجدل 
مى كرد. 

ســپس به امام عرض كردم: اول كســى كه با ابوبكر بيعت كرد و او را خليفه بر حق 
خوانده مغيره بود و بعد از او بشيربن سعيد آنگاه ابوعبيده و بعد از آن ها عمربن خطاب و 

بعد از او سالم غالم ابى حذيفه و معاذبن جبل.
على  فرمود: خير! درباره اين ها از تو سؤال نكردم؟

بگــو آيا فهميدى اولين كســى كه از منبر باال رفت و بــا ابوبكر در باالى منبر 
پيامبر بيعت كرد چه كسى بود؟

 عــرض كردم: نفهميدم، ولى پيرمرد ســالخورده اى را ديدم كه بر عصاى خود تكيه 
زده بود و در پيشــانى او آثار سجده بود به طورى كه نشان مى داد در عبادت بسيار كوشا 

و جّدى است. 
او را ديدم از منبر باال رفت و در حال گريه گفت: 

»شكر خدا را كه قبل از مردن، تو را در اين جا )بر منبر پيامبر( مى بينم دستت را بده 
تا بيعت كنم«. 
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ابوبكر نيز دستش را جلو برد او هم بيعت كرد و گفت: »روزى است همانند روز آدم!« 
و از منبر پيامبراكرم  پائين آمد و از مسجد خارج شد. 

اميرالمؤمنين على  پرسيد: اى سلمان آيا او را شناختى؟ 
عــرض كردم: نه! ولى از گفتارش ناراحت شــدم مثل اين كــه مرگ پيامبر  را به 

سرزنش گرفته بود. 
على  فرمود: سلمان! او شيطان بود!

پيامبر به من خبر داد كه ابليس و رؤساى يارانش در روز غديرخم شاهد منصوب من 
به امر خدا بودند. 

و اين كه من صاحب اختيار آن ها هستم...
در آن هنگام شياطين و بزرگان آن ها به سوى شيطان خود آمدند و به او گفتند: اين 

اّمت مورد رحمت خداوند قرار گرفته و از گناه دور خواهند بود...
آن ها پيامبر خود و امام بعد از پيامبر خود را شناختند. 

شيطان هم ناراحت شد. 
آنگاه پيامبر به من خبر داد كه مردم در ســقيفه با ابوبكر بيعت خواهند كرد و بعد به 
مســجد مى روند و اول كسى كه با او بيعت مى كند شيطان است كه به صورت پيرمردى 
سالخورده خواهد بود بعد از بيعت، شيطان از مسجد خارج مى شود و شياطين خود را جمع 

مى كند آن ها هم در مقابل او سجده كرده و مى گويند: 
اى رئيس بزرگ ما تو همان كسى هستى كه آدم را از بهشت راندى. 

او هــم به يارانــش مى گويد: كدام اّمتى بود كه بعد از پيامبرش گمراه نشــد؟ خيال 
كرده ايد من ديگر راهى بر آنان ندارم. 

نقشه مرا چگونه ديديد آنگاه كه امر خدا را مبنى بر اطاعت از على  و امر پيامبر را 
راجع به همين مطلب ترك كردند. 

سپس امام فرمود: اين همان فرمايش خداوند متعال است كه فرمود: 
»ولقد صدق عليهم ابليس ظّنه فاتّبعوه االّ فريقا من املؤمنني؛1 يعنى: همانا شيطان حدسى 

1. سبأ / 20.
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كــه درباره آنان زده بود به مرحله عمل رســانيد پس او را پيــروى كردند ااّل گروهى از 
مؤمنان«.

در روايتــى ديگر على  در روز قتل عثمــان فرمود: وقتى كه مردم امام گمراهى را 
پيروى كردند آن زمان حكومت ابليس بر آدم است وقتى كه مردم امام هدايت كننده اى 

را پيروى كردند آن زمان حكومت آدم بر ابليس است. 
ســپس آهســته به عّمارياســر و محّمدبن ابى بكر فرمود: من مى شنيدم از وقتى كه 
پيامبرتان از دنيا رفته هميشــه در حكومت ابليس بوديد براى آن كه مرا رها كرديد و از 

غير من پيروى نموديد.

  6. جايگاه واليت   

در تفسير جامع آمده اســت: جابربن عبداهلل انصارى روايت كرده: اميرالمؤمنين  را 
بيرون شهر كوفه ديدم به دنبال آن حضرت رفتم تا به قبرستان يهودى ها رسيديم آنگاه 
امام در وســط قبرستان توّقف نمود و صدا زد يا يهود، يا يهود. ناگاه از ميان قبور صدائى 
بلند شــد كه: لبيك، لبيك اى اميرالمؤمنين امر شــما مطاع است چه مى فرمائيد؟ امام 
فرمود: عذاب خدا را چگونه مشــاهده كرديد؟ جواب دادند ما به سبب نافرمانى نسبت 
به شما معّذب هستيم مانند نافرمانى كردن نسبت به هارون، هركس تو را اطاعت ننمايد 

و نافرمانى كند )در اينجا( تا قيامت در عذاب است. 
سپس چنان فريادى از آن ها برخاست كه نزديك بود آسمان به زمين فرو ريزد و من 
از ترس بيهوش شــدم و چون به هوش آمدم ديــدم اميرالمؤمنين  بر تختى از ياقوت 
سرخ و تاجى از انواع جواهرات بر سر و لباسى سبز و زرد بر تن داشت نشسته كه صورت 
حضرت چون قرص ماه مى درخشيد حضور امام عرض كردم: اى اميرالمؤمنين  و اى 
  موالى من، اين ســلطنت و پادشاهى بزرگ تر از پادشاهى حضرت سليمان نبى
است؟ امام فرمودند: بلى اى جابر! سلطنت ما از سلطنت سليمان بن داود  بزرگ تر است. 
ســپس امام به طرف كوفه بازگشــت و من هم عقب سر او آمدم، امام داخل مسجد 
شــدند و در حالى كه قدم ها را آهسته برمى داشت مى فرمود: »نه به خدا به جا نمى آوريد 

116



و قبول نمى كنيد« به حضور امام عرض كردم: با چه كسى سخن مى گوئيد و مخاطب 
شما كيست؟ من كسى را مشاهده نمى كنم؟

امام فرمود: هم اكنون عالم برهوت بر من كشــف شــد و مى بينم اهل آن را كه در 
ميــان تابوت ها عذاب مى كنند و آن ها صدا مى زنند و مى گويند: »ما را به دنيا برگردان تا 

به واليت شما اعتراف نمائيم«.
به آن ها مى گويم: به خدا قسم دروغ مى گوئيد و هرگز اقرار نمى كنيد. 

سپس امام اين آيه را تالوت كرد: »ولو رّدوا لعادوا ملا نهوا عنه«.
آنگاه فرمود: 

اى جابر كســى نيست كه با من مخالفت كند مگر آن كه خداوند او را در قيامت كور 
محشور كند و در صحراى قيامت و عرصات سرگردان نمايد.

  7. سخنى بزرگ   

شيخ مفيد در اختصاص مى نويسد: 
اميرالمؤمنين على  در مســجد نشســته بود در نزد حضرت عّده اى از اصحاب نيز 

حضور داشتند آن ها از امام درخواست كردند تا حديثى نقل فرمايد؟ 
حضرت در پاسخشــان فرمود: واى بر شــما! سخن من بر شــما دشوار است آن را 

نمى فهمد مگر علماء بزرگ. با اصرار عرض كردند: حديثى براى ما بفرمائيد؟
حضرت فرمودند: 

برخيزيد تا به منزل رويم آنگاه براى شــما حديثى را مى گويم چون به خانه در آمدند 
آن حضرت بسيارى از كلمات گذشته را براى آن ها فرمود.

آن ها يك مرتبه از جاى خود برخاستند و گفتند: على كافر شد. 
ســپس به ســمت در رفتند تا از خانه امام خارج شوند حضرت به دِر خانه اشاره نمود 
كه آن ها را نگــه دارد دِر خانه جلوى آن ها را گرفت تا اميرالمؤمنين همه كلمات خود را 

براى آن ها تفسير كرد.

117



    8. اثر دنيائى بى اعتقادى به واليت على  

ابن شهر آشوب مازندرانى در مناقب آورده: روزى امام على  در محراب مسجد كوفه 
نشســته بود مردى برخاست و تا رحبه كوفه براى گرفتن وضو رفت كه ناگهان مار افعى 
بزرگى ســر راهش آمد و به او حمله نمود او ضمن فرار به مســجد آمد و ماجراى خود را 
به عرض امام رســاند. حضرت با او به راه افتاد تا به محلى كه مار در آنجا بود رســيدند 
آنگاه امام ســر شمشير خود را بر ســوراخ النه مار نهاد و فرمود: اى شمشير! اگر همانند 
عصاى موســى  داراى معجزه اى، افعى را بيرون آور! ناگهان افعى بيرون آمد و آهسته 

به حضرت مطلبى گفت. 
حضرت رو به آن مرد عرب نمود و فرمود: وقتى از مســجد برخاستى تا بيرون بيايى 

در خيال خود گفتى كه من خليفه چهارم هستم؟
آن مرد گفت: آرى )علّت حمله مار به او به جهت اين انديشه ناصواب(.

سپس از كار خود توبه كرد و به امامت و خالفت اميرالمؤمنين على  اقرار كرد.

  9. انار بهشتى   

مرحوم كلينى در كافى روايت كرده: 
كه روزى جبرئيل دو انار براى رســول خدا  آورد پيامبر  يكى از آن انارها را خورد 
و انــار ديگر را نصف كرد، آنــگاه نيمى از آن را خورد و نيم ديگر را به على  داد او نيز 
آن را خورد سپس پيامبر  به على  فرمود: برادرم! آيا مى دانى اين دو انار چه بود؟ 
على  عرض كرد نه نمى دانــم؛ پيامبر  فرمود: انار اولى نبوت بود كه مخصوص من 
است و تو از آن بهره اى ندارى ولى ديگرى علم و دانش بود كه تو در آن با من شريك 

هستى.

    10. نور ازلى ولى، على  

از محّمدبن صدقه روايت شــد روزى ابوذر غفارى از سلمان فارسى پرسيد: شناخت 
نورانيت اميرالمؤمنين  به چه چيزى ميّســر است؟ سلمان گفت: اى جندب برويم 

118



از خود حضرت ســؤال كنيم وقتى آن ها خدمت امام رسيدند حضرت به آن ها فرمود چه 
چيزى شــما را به اينجا آورده؟ گفتند: آمده ايم خدمت شــما تا پيرامون نورانيت شما 

سؤال كنيم؟
حضرت فرمودند: 

مرحبا به شما دو دوســت متعّهد در دين، قسم به جان خودم كه اين شناخت واجب 
اســت بر هر مؤمن و مؤمنه اى. بعد حضرت فرمودند: كســى كه تظاهر او به واليِت من 
بيشــتر از باطنش باشــد ميزان او در قيامت سبك خواهد بود. يا سليمان كامل نمى شود 
ايمان مؤمن تا اين كه بشناســد مرا به نورانّيت، هرگاه شناخت مرا به نورانّيت، او مؤمنى 
است كه امتحان كرده خداوند او را براى ايمان و وسعت داده سينه او را براى اسالم و به 
دين خود و عارف و بينا گرديده و كسى كه از اين شناخت كوتاهى كند او شخصى است 

كه در حال شّك و ريب است.
اى سلمان و يا اباذر شــناخت من به نورانّيت، شناخت خداوند تعالى است و شناخت 

خداوند تعالى شناخت من است و همانا اين دين خالص است.
....حنفــاء در قرآن كريم به معنى اقرار به نبّوت محّمد  اســت و اين را دين حنيف 
گويند. و مقصود قول خداوند از »ويقيم الصلوة« واليت من است پس هركس آن را قبول 
داشــته باشد واليت مرا به پا داشته اســت.... و درك اين مطلب مشكل و بسيار مشكل 

مى باشد. 
و »يؤىت الزكوة« اقرار به امامت ائّمه اطهار  اســت و ايــن به معناى دين بر حق و 

مستقيم است. 
لذا قرآن شــهادت داده كه دين خالص اقرار به توحيد و نبّوت و واليت اســت پس 

هركس به اين ها اقرار كند به تحقيق داراى دين قّيم است. 
اى ســلمان و اى جندب خداوند مرا امين خودش بر خلق و خليفه خود در زمين قرار 

داده است...
وصف كنندگان از وصف من عاجزند و عارفان نســبت به شــناخت من ناتوان، پس 
هرگاه مرا چنين شــناختيد همانا مؤمن هستيد اى ســلمان، خداوند تعالى فرموده است 
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كمك بجوئيد به صبر و نماز پس مراد از صبر محّمد  اســت و مراد از نماز واليت من 
است و بدين جهت فرمود »وانّها لكبرية« پس همانا نماز بزرگ است....

يا ســلمان! مائيم ســّر خداوند آن چنان كه مخفى نمى شــود و نور خداوند خاموش 
نمى شود....

اّول ما محّمد اســت و اوسط ما محّمد است و آخر ما محّمد است پس هركس ما را 
بدين طريق شــناخت پس دين خود را كامل كرده اســت يا سلمان! مرده ما هرگاه ُمرد، 
نمرده اســت و كشته ما كشته نشده است و غائب ما هرگاه غائب شود غائب نشده است 

و احدى از مردم با ما مقايسه نمى شود. 
ســپس امام فرمود: منم كه در گهواره ســخن بر زبان عيســى گفتم. منم صاحب 
نوح و صاحــب ابراهيم و صاحب ناقه صالح و صاحب راجفــه و صاحب زلزله. منم لوح 
محفوظ. تمام علوم به من منتهى مى شــود و در حقيقت مائيم نور خداوند، آن چنانى كه 
زائل نمى شــود و تغييرى در او پيدا نمى شــود. يا ســلمان به ما شرافت داده شده بر هر 

برانگيخته اى پس ما را رّب نخوانيد ولى آنچه كه مى خواهيد درباره ما بگوئيد...
اى سلمان! 

كســى كه ايمان آورد به آنچه گفتم و شــرح دادم پس او مؤمنى اســت كه خداوند 
امتحان كرده است قلبش را براى ايمان و از ايمان او راضى است.1

  11. وارث و وصى عليست   

از ابورافع نقل شده است. مردى به حضرت على  عرض كرد به چه دليل تو وارث 
پيامبراكرم  شدى؟ بلكه عموى تو بر اين كار مقّدم تر است. 

  در پاسخ او داستان يوم االنذار را نقل فرمود تا آنجا كه مى فرمايد: پيامبراكرم  على
فرمود: »ايّكم يبايعتى عىل ان يكون اخى وصاحبى ووارىث«.2

كداميك از شما با من بيعت مى كنيد تا برادر و دوست و وارث من باشيد؟
من در پاسخ پيامبر  از جاى برخاستم در حالى كه از همه حاضرين كوچك تر بودم 

1. بحاراالنوار، ج 26، ص 14.
2. بحاراالنوار، ج 58، ص 231.
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پيامبر  به من فرمود: بنشين على جان! تا اين كه رسول خدا  3 بار اين موضوع را در 
آن جمع تكرار فرمود و كســى جواب آن حضرت را نداد. سپس به من فرمود يا على! تو 

وارث منى.1

  12. بزرگ ترين سربلندى   

روزى شــيبه و عباس عموى پيامبر)ص( هــر كدام بر ديگرى افتخار مى كردند و در 
اين باره مشغول ســخن بودند كه على  از كنار آن ها گذشت و پرسيد: به چه چيزى 
افتخار مى كنيد؟ عباس گفت: امتيازى به من داده شــده كه احدى ندارد و آن مســئله 
آب دادن به حجاج خانه خدا اســت. شيبه گفت: من تعمير كننده مسجدالحرام و كليددار 
كعبه هســتم. على  گفت: با اين كه از شما حيا مى كنم ولى بايد بگويم كه من داراى 

افتخارى هستم كه شما آن را نداريد. 
آن ها پرسيدند: كدام افتخار؟ حضرت فرمود: من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان 
به خدا و پيامبر  آوريد. عباس خشــمگين شــد و برخاســت و به سراغ پيامبر  آمد و 
گفت: آيا نمى بينى على چگونه با من سخن مى گويد؟ پيامبر فرمود: على  را صدا كنيد. 
علــى  هنگامى كه به خدمت پيامبر  آمد پيامبر  فرمود: چرا اين گونه با عمويت 
عباس ســخن گفتى؟ على  عرض كرد: اى رســول خدا! اگر من او را ناراحت ساختم 
بيان حقيقتى بوده در برابر گفتار حق، هركس مى خواهد ناراحت شود و هركس مى خواهد 

خشنود گردد.2

  13. علم غيب   

شخصى از اميرالمؤمنين  سؤال كرد: 
يا اميرالمؤمنين! آيا شــما علم غيــب داريد؟ حضرت فرمود: »علم غيب تنها علم 
قيامت و آنچه خداوند در اين آيه برشــمرده است مى باشد آنجا كه مى فرمايد: آگاهى از 

1. شواهدالتنزيل، ج 1، ص 543.
2. تاريخ دمشق، ج 42، ص 357 و تفسري فرات كوىف، ص 165، حديث 209.
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زمان قيامت مخصوص خداست و اوست كه باران را نازل مى كند و آنچه در رحم مادران 
است مى داند و هيچ كس نمى داند فردا چه مى كند يا در چه سرزمينى مى ميرد«.

سپس حضرت در شرح اين معنى افزود: خداوند سبحان از آنچه در رحم مادران قرار 
دارد آگاه اســت كه پسر است يا دختر؟ زشــت است يا زيبا؟! سخاوتمند است يا بخيل؟! 

سعادتمند است يا شقى؟! اهل دوزخ است يا بهشت؟!....
اين ها علوم غيبى اســت كه غير از خدا كسى نمى داند و قسم ديگر، از جمله علومى 
اســت كه خداوند آن ها را به پيامبران و اولياى خود تعليم فرموده است چنانچه حضرت 
در ادامه حديث مى فرمايد: و غير از آن علومى اســت كه خداوند به پيامبرش تعليم كرده 

و او به من آموخته است.1

    14. دّجال بعد از فوت پيامبر  

طبرســى در احتجاج مى نويســد: على  مى فرمايد: روزى با جمع كثيرى از ياران و 
اصحاب پيامبر  در نزد ايشــان بوديم: در آن وقت رســول خدا  سر مبارك خود را در 

كنار من گذاشت و به خواب رفت. 
شخصى از من پرسيد: يا على! دّجال كيست؟

حضرت از خواب بيدار شد و روى خود را به طرف او كرد و فرمود: 
من براى شــما از غير دّجال و از رهبران گمراه و بدعت گذاران در دين خدا كه دّجال 
اين اّمت اند بيشتر مى ترسم چرا كه مى ترسم شما را گمراه كنند و خون عترت مرا بريزند 
سپس فرمود: بعد از من هركه محارب عترت من است محارب من است كسى كه دستور 

عترت مرا اطاعت كند دستور مرا اطاعت كرده است.

  15. خليفه چهارم   

ابن بابويه از حضرت رضا  روايت كرده كــه فرمود: روزى اميرالمؤمنين على  به 
اتفاق پيامبراكرم  در مدينه گردش مى نمودند پيرمردى از راه رســيد و به آن ها سالم 

1. نهج البالغه، خطبه 128.
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كرد و به اميرالمؤمنين عرض كرد: اى خليفه چهارم پروردگار در روى زمين، سپس رو به 
پيامبر كرد و گفت: اى رسول اكرم آيا او خليفه چهارم نمى باشد؟

حضرت فرمود: بلى چنين اســت آنگاه آن مرد از نظر غايب شد اميرالمؤمنين عرض 
كرد: اين پيرمرد چه كسى بود كه شما گفتارش را تصديق فرموديد؟

پيامبر  فرمود: 
او برادرم خضر بود ســخنان او صحيح بود چرا كه نخستين خليفه و جانشين خدا در 

زمين آدم بود چنانچه مى فرمايد: »...اىّن جاعل ىف االرض خليفة«.1
خليفه دوم هارون است كه مى فرمايد: »...يا هارون اخلفنى ىف قومى واصلح والتّتبع سبيل 

املفسدين«.2

خليفه ســوم داود است كه مى فرمايد: »يا داود انّا جعلناك خليفه ىف االرض...«3 و خليفه 
چهارم پروردگار تو هســتى خداوند اين آيه را درباره تو نازل كرده كه مى فرمايد: »...اذان 
من اللّه  ورسوله اىل الناس يوم الحّج االكرب...«.4 سپس فرمود: اى على! وصى و جانشين و وزير 

من تو مى باشى.5

  16. ذوالقرنين اّمت   

روزى ابن كواء از امام على  پرســيد چه كســانى بودند كه نعمت خدا را به كفر 
بدل كردند؟ 

امام به او فرمود: آنان را در گمراهيشان واگذار آن ها قريش بودند. 
او پرسيد: ذوالقرنين كيست؟

امــام فرمود: او مردى بود كه خدا او را بر قومش مبعوث كرد مردم دعوتش را دروغ 
شمردند و ضربتى بر يك طرف سرش زدند و او از آن ضربت بمرد.

خداوند بار ديگر او را زنده كرد و بار ديگر به ســوى قومش به رسالت فرستاد اّما باز 

1. بقره / 30.
2. اعراف / 142.

3. ص / 26.
4. توبه / 3.

5. عيون اخبارالرضا  ، ج 2، ص 9.
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هم دعوتش را دروغ شمردند و ضربتى بر طرف ديگر سرش زدند و او از آن ضربت بمرد 
سپس خداوند او را زنده كرد. 

اين پيامبر ذوالقرنين نام گرفت زيرا بر دو جانب سرش ضربت آمده بود. 
و در روايتى ديگر امام على  فرمود: در ميان شما هم كسى هست كه چنين باشد1 

)منظور خود امام على  است(.

  17. امام مبين   

مرحوم فيض كاشــانى در تفسير صافى مى نويسد: شــخصى از على بن ابيطالب)ع( 
پرسيد: امام مبين كيست؟

امام فرمود: من امام مبين هستم سپس سوگند ياد نمود كه من هستم بيان كننده و 
شرح دهنده احكام خدائى و تميز دهنده ما بين حق و باطل.

  18. مقتداى خلق   

در كامل الزيارات آمده است كه: حضرت على  به حضرت امام حسين  فرموده اند: 
اى اباعبداهلل! از قديم ثابت و مسلّم شده كه تو اُسوه و مقتداى خلق مى باشى. 

حسين  عرض كرد: فدايت شوم در آينده حالم چگونه خواهد بود؟
حضرت على  فرمودند: مى دانى آنچه را كه خلق نمى دانند و عنقريب عالم به آنچه 

مى داند منتفع خواهد شد. 
فرزندم بشنو و ببين پيش از آن كه مبتال گردى.

قسم به كســى كه جانم در دست او اســت بنى امّيه خون تو را خواهند ريخت ولى 
نمى توانند تو را از دينت جدا كنند و قادر نيستند ياد پروردگارت را از خاطرت ببرند. 

حســين  عرض كرد: قسم به كسى كه جانم در دست اوست همين قدر مرا كافى 
است. به آنچه خدا نازل فرموده اقرار داشته و گفتار پيامبرخدا  را تصديق داشته و كالم 

پدرم را تكذيب نمى كنم.

1. الغارات )امام على  يك بار در جنگ خندق ضربه اى از عمروبن عبدود به فرقش رسيد و يكبار هم اين 
حركت نابكارانه توسط ابن ملجم انجام شد(.
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  19. قتيل العبرات   

روزى اميرالمؤمنين على  به امام حسين نگاه كرد و به او فرمود: اى دليل گريه هر 
مؤمن! حضرت سيدالشهداء به پدر عرض كرد: 

»فقال: انا يا ابتاه؟ مــرا مى فرمائى اى پدر!« حضرت امير  فرمود: آرى اى فرزندم 

»فقال: نعم، يا بنّى« لذا در رواياتى ديگر رسول خدا  به دختر گرامى خود حضرت فاطمه 

زهــرا  مى فرمايد: اى فاطمه! هر ديده اى روز قيامت گريان اســت جز ديده اى كه بر 
مصيبت حســين  گريه كند كه آن ديده خندان و مسرور است و به نعمت هاى بهشتى 

او را بشارت باد.1

  20. اولى االمر كيست؟   

روزى شــخصى از امام على  پرسيد: يا ابالحســن، نام حجت هاى خدا را براى 
من بگوئيد؟

امام على  فرمود: 
همانا كسانى هستند كه خداوند نام آن ها را همراه نام خود و نام پيامبرش ذكر كرده 
اســت آنجا كه مى فرمايد: »...اطيعوا اللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم«2 يعنى: از خدا و 

پيامبر و صاحبان امرتان اطاعت كنيد. 
پرسيد: نامشان را روشن تر بفرمائيد؟ حضرت فرمود: 

همانا كســانى كه پيامبر  در آخرين خطبه اى كه خواند و در همان روز از دنيا رفت 
از آنان اين چنين ياد كرده است؟ من در ميان شما دو چيز باقى مى گذارم تا هنگامى كه 

دست به دامان اين ها باشيد گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و اهل بيتم.
خداوند متعال با من عهد كرده اين دو هيچگاه از يكديگر جدا نمى شــوند تا بر ســر 
حوض كوثر مرا مالقات كنند مانند اين دو انگشت )و در اينجا اشاره به 2 انگشت سبابه 
دستش فرمود( نه مانند اين دو انگشت )در اينجا اشاره به 2 انگشت سبابه و ميانى نمود( 

زيرا اين دو انگشت يكى بلندتر از آن ديگرى است و جلوتر از آن است. 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 293.
2. نساء / 62.
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با اين دو باشيد)قرآن و اهل بيت( گمراه نمى شويد اگر از اين ها پيش تر و جلوتر برويد 
به هالكت مى رسيد و اگر از آن ها عقب بمانيد متفرق مى شويد و به آنها)اهل بيت( چيزى 

ياد ندهيد كه آن ها از شما داناترند. 
آن مرد گفت: يا اميرالمؤمنين نام اين حجت هاى خدا را برايم بگو؟

امام فرمود: همان كسى است كه پيامبر  در روز غديرخم او را نصب كرد و به مردم 
خبر داد كه »اختيار او نســبت به مردم از خود آن ها بيشــتر است« و دستور داد حاضران 

به غائبان خبر دهند. 
گفت: يعنى شما يا اميرالمؤمنين؟

فرمود: بله من اول و آقاى آن ها هســتم و بعد از من پســرم حسن  صاحب اختيار 
مردم است ســپس پسرم حسين  و بعد از او جانشينان پيامبر  تا وقتى بر سر حوض 
كوثر يكى پس از ديگرى به حضور آن حضرت برسند سپس آن مرد از جا بلند شد و به 

طرف على  رفت و سر آن حضرت را بوسيد و گفت: 
مطلب را برايم روشن كردى و غم و گرفتگى را از من گشودى و هر اشكالى در قلبم 

بود از بين بردى.1

  21. معجزه اى علوى   

امام حســين  فرمود: روزى در خدمت پدر نشسته بوديم در حياط منزل ما درخت 
خشــك شده انارى وجود داشــت كه تعدادى مهمان همراه با سلمان فارسى بر ما وارد 
شدند در آن جمع برخى از دوستان پدرم و برخى از دشمنان ما وجود داشتند پس از عرض 

سالم، پدرم به آنان بفرما گفت و همگى نشستند. 
سپس امام على  فرمود: امروز نشانه اى از حقانيت خود را به شما نشان خواهم داد 
همانند مائده اى كه در قوم بنى اســرائيل نازل شــد و خدا فرمود »من آن را بر شما نازل 
مى كنم اّما اگر كسى پس از آن بر كفر خود باقى ماند من او را عذاب خواهم كرد عذابى 

كه ديگران را آنگونه عذاب نكرده باشم«.2

1. اثبات الهداة، ج 1، ص 94.
2. مائده / 115.
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سپس امام به همه حاضران فرمود به درخت خشك انار نگاه كنيد درخت خشك بود 
ولى يك دفعه درخت رشــد كرد و سبز شد سپس برگ در آورد و شاخه هاى آن باال آمد 

تا اين كه در باالى سر ما قرار گرفت و پر از ميوه انار شد. 
آنگاه على  به دوستان خود فرمود: دست دراز كنيد و ميوه ها را بخوريد. 

ما و دوستان ما ميوه ها را چيديم و گفتيم به نام خداوند بخشنده مهربان و آنگاه آن ها 
را خورديم، انارى به آن شيرينى و گوارايى نخورده بوديم. سپس امام به دشمنان به ظاهر 
مســلمان خود فرمود: شما هم دســت دراز كنيد و از آن ميوه ها بخوريد. اما آن ها هرچه 

دست ها را باال مى بردند شاخه ها باالتر مى رفتند و مانع چيدن مى شدند. 
گفتند: يا اميرالمؤمنين همراهان ما توانســتند ميوه هاى انار را بخورند اّما ما 

هرچه تالش كرديم نتوانستيم از اين ميوه ها بچينيم؟
امام پاسخ داد: در بهشت هم اين گونه است به بهشت نمى رسند جز ياران و دوستداران 
ما و از بهشت دور نمى شوند ااّل دشمنان ما وقتى كه جمعيت از منزل ما خارج شدند آن ها 

كه از دشمنان ما بودند گفتند: حادثه امروز از سحر على بود.
سلمان به آن ها پاسخ داد: آيا سحر بود اين حادثه شما آگاهى نداريد؟1

  22. عاق والدين   

انس به مالك مى گويد: در آن ماه رمضانى كه على  شــربت شــهادت نوشــيد در 
خدمتش بودم پســرش حسن  را احضار كرد و به او فرمود: ابامحّمد! باالى منبر برو و 
فراوان خداوند را حمد كن و بهترين يادها را از جّدت پيامبر خدا  بنما و بگو لعنت خدا 
بر فرزندى باد كه پدر و مادرش از او ناراضى شــوند و اين جمله را سه بار تكرار نما. بعد 
بگو: لعنت خدا بر برده اى كه از ارباب و موالى خود فرار كرده اســت و خداوند از رحمت 
خود دور گرداند گوســفندى را كه از چوپان خود دور افتد ســپس از منبر فرود آى. امام 
حســن فرمان پدر را انجام داد چون سخنرانى او به پايان رسيد و به پايين آمد مردم دور 
او گرد آمدند و گفتند: اى فرزند اميرالمؤمنين! مقصود تو از اين چند جمله چه بود 

ما را آگاه ساز. 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 249، حديث 4.
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فرمود: پاســخ آن بر عهده على  اســت. همگى خدمت اميرالمؤمنين جهت پاسخ 
آمدند، على  فرمود: زمانى خدمت پيغمبرخدا  بودم نمازى را خوانده بود دست راست 
خود را به دست راست من زده و آن را كشيد و محكم به سينه مبارك چسباند. آنگاه به 
من فرمود: اى على! گفتم: بلى يا رسول اهلل فرمود: من و تو دو پدر اين امت هستيم خدا 

لعنت كند شخصى را كه موجب ناخشنودى ما گردد. بگو »آمين« گفتم »آمين«.
بعد فرمود: من و تو دو موالى اين امتيم خدا لعنت كند آن كس را كه از ما فرار كند 
بگو: »آمين« گفتم: »آمين«. ســپس فرمود: من و تو سرپرســت و راعى اين امتيم خدا 

لعنت كند كسى كه ما را گم كند، بگو: »آمين«، من گفتم: »آمين«.
پس على  فرمود: »حسن جان! آن وقتى كه من آمين مى گفتم دو نفر ديگر هم با 
من آمين مى گفتند. از رســول خدا  پرسيدم كه: »اين دو نفر كيستند كه با من آمين 

مى گفتند؟« حضرت رسول  فرمودند: »آن دو نفر جبرئيل و ميكائيل بودند«.1

  23. نشانه هاى پر شميم دوست   

امام صادق  فرمود: شــخصى از اميرالمؤمنين پرسيد: يا على! سه سؤال دارم كه 
درباره خود شماســت؟ اول اين كه چرا شــما قد كوتاهى داريد و دوم اين كه چرا 

شكم بزرگى داريد و آخر اين كه چرا جلوى سر شما مو ندارد؟ 
حضرت فرمود: 

خــداى تبارك و تعالى مرا نه بلند قامت آفريد و نــه كوتاه قد بلكه ميان باال آفريده 
اســت تا بتوانم دشمن قد كوتاه خود را با شمشير از قسمت سر به دو نيم كنم و قد بلند 
آن ها را از ميان با ضربه شمشــير نصف كنم و اّما بزرگى شــكمم به آن جهت است كه 
رســول خدا  درى از دانش به روى من گشــود كه هزار در از آن بر من گشوده شد لذا 
در اثر فشــردگى دانش شكمم بزرگ شده و اّما بى مويى جلو سرم از اين جهت است كه 

همواره كاله ُخود را بر سر دارم و با قهرمانان در پيكارم.2

1. بحاراالنوار، ج 36، ص 5.
2. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 208.
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  24. طرفداران حق   

روزى عبدالرحمن بن ابى ليلى در حضور اميرالمؤمنين على  برخاست و عرض كرد: 
اى اميرالمؤمنين! از شما پرسش مى كنم تا چيزى را از شما فرا گيرم، البته منتظر 

بوديم كه درباره كار خودت چيزى بفرمايى اّما چيزى نفرمودى.
آيا از كار خويش به ما خبر نمى دهى كه اين ســكوت شــما به دليل ســفارش 
پيامبرخدا  اســت يا نظر خودتان)بر جريان غصب خالفت( برسكوت است، ما 
با خود مى گفتيم: اگر حكومت پس از رســول خدا  به دست شما مى رسيد احدى با شما 
به نزاع نمى پرداخت، به خدا ســوگند اگر از من بپرسند نمى دانم چه بگويم؟ آيا اين 
جماعت به آنچه كه در آنند از شما در حكومتدارى شايسته ترند؟ اگر چنين بگويم 
پس به چه دليل رســول خدا  در بازگشت از حّجه الوداع شــما را نصب نمود و فرمود: 
»اى مردم هركه من موالى اويم پس على موالى اوســت« و اگر شما از آنان نسبت 

به آنچه كه آن ها در آنند شايسته ترى پس براى چه ما واليت آن ها را بپذيريم؟
اميرالمؤمنيــن على  فرمود: اى عبدالرحمن! همانا خــداى متعال پيامبر خود را به 
نزد خود برد و من در آن روز نســبت به همه مردم از شايستگى خود به )خالفت( از اين 
لباســم شايسته تر بودم و همانا از جانب رسول خدا  به من سفارش شده بود كه اگر مرا 
به خالفت انتخاب كرديد، به خاطر اطاعت شما از خدا اقرار كنم و )رهبرى و امامت شما 

را( بپذيرم. 
همانا نخســتين چيزى كه پس از آن حضرت )يا پــس از غصب خالفت( از حّقمان 
كاســته و ضايع شــد گرفتن حّق ما در خمس بود چون كار ما سست گشت چند چوپانى 
از قريش در ما طمع ورزيدند، همانا مرا حّقى بر مردم است)حق امامت و واليت( كه اگر 
بدون درخواســت و درگيرى به من باز گردانند مى پذيرم و به انجامش بر مى خيزم و آن 

)امامت( تا مدت معلومى ادامه خواهد يافت. 
من مثل مردى هستم كه از مردم طلبى در مّدت معينى دارد، اگر در پرداخت مال او 
تسريع كنند و آن را بگيرد و سپاسشان گويد و اگر به تأخير اندازند باالخره آن را مى ستاند 
بدون اين كه ديگر مردم مورد سپاس قرار گيرند... جز اين نيست كه هميشه حق از اين 
راه شناخته مى شــود كه طرفداران اندكى دارد پس هرگاه سكوت كردم از من صرفنظر 
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كنيد كه اگر نيازى پيش آيد كه نيازمند پاســخ باشــيد شما را هدايت خواهم كرد پس تا 
آنگاه كه من دست بر مى دارم شما نيز از من دست برداريد. 

عبدالرحمن گفت: 
اى اميرالمؤمنين! به جان خودت سوگند كه شما همانطور كه پيشينيان گفته اند: »به 
جانت ســوگند كه هركس را خواب بود بيدار نمودى و به گوش هركس كه گوشى شنوا 

داشت)مطلب حق را( رسانيدى«.1

  25. تو را چه كسى اميرالمؤمنين كرده؟   

روزى مــردى خدمت على  آمــد و عرض كرد: يا على! به شــما اميرالمؤمنين 
مى گويند چه كسى تو را بر مؤمنين امير كرده؟

حضرت فرمود: 
خداوند متعال مرا اميرالمؤمنين كرده آن مرد نزد رســول خدا  رفت و عرض كرد: يا 
رسول اهلل  آيا على  راست مى گويد كه خدا او را امير بر خلقش كرده؟ پيامبر از سخن 
آن مرد خشمگين شــد و فرمود: به راستى على به واليت از طرف خداوند عزوجل، امير 
بر مومنين شــده است، )اين اميرى( در باالى عرش، خدا آن را منعقد نموده و مالئكه را 
گواه بر آن گرفته است كه على  خليفه اهلل و حجت اهلل و امام مسلمانان است اطاعتش 
اطاعت خداســت و نافرمانى او نافرمانى از خداســت هركه او را نشناسد، مرا نشناخته و 
هركه او را بشناســد مرا شناخته است هركه منكر امامت او شود منكر نبّوت من است و 

هركه اميرى او را انكار كند رسالت مرا انكار كرده...
هركه با او نبرد كند با من جنگيده و هركه او را دشنام دهد مرا دشنام داده زيرا او از 
من است و از ِگل من خلق شده و او شوهر فاطمه دختر من است و پدر دو فرزندم حسن 
و حســين است ســپس فرمود: من و على و فاطمه و حسن و حسين و نه فرزند حسين 
حجت هاى خدا هســتيم بر خلق او، دشمنان ما دشمن خداست و دوستان ما از دوستان 

خدا هستند.2

1. كشف الغمه، ج 2، ص 3.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 132، مجلس 27.
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     26. معرفى اهل بيت  

امام حسين  فرمود: ُسِئَل اَمريالُْمؤِمننَي َعْن َمْعنى َقَوِل رَُسولِ اللّه    اىِّن ُمَخلَِف فيكُْم الِْثْقلنَي: 
ِكتابَ اللّه ِ َوِعرْتىَت ِمن الِْعرتَِة؟ َفقاَل   اَنَا َوالَْحَسَن َوالُْحَسنْيِ َواَلَِئَِّة الِْتْسَعِة ِمْن ُولَِد الُْحْسنَيِ تاِسْعُهم 

ِ   َحْوِضِه. َمَهديِهْم َوقاِتِْهْم اليُفارُِقوَن ِكتابَ اللّه ِ َواليُفارِْقِهْم َحّتى يَرُِّدوا َعىل رَُسول اللّه 

از حضرت على  معناى حديث ثقلين كه رسول خدا  فرمود: من در ميان 
شما دو چيز گرانبها باقى مى گذارم كتاب خدا و عترت، از ايشان سؤال شد: معناى 
عترت چيست؟ حضرت فرمود: هدف از عترت من حسن و حسين و نه امام از فرزندان 
حســين هســتند كه نهمين آنان مهدى و قائم امامان است. آنان از قرآن و قرآن از آنان 

جدا نمى شود تا در كنار حوض كوثر بر رسول خدا  وارد شوند.1

     27. پيامبر و شهادت اميرالمؤمنين على  

...اميرالمؤمنين  فرمودند: آنگاه )پس از خطبه خواندن حضرت رسول  در فضيلت 
ماه رمضان( من از جا برخاســتم و پرســيدم: اى رسول خدا! بهترين كارها در اين ماه 
چيست؟ حضرت فرمودند: اى ابوالحسن! بهترين كارها در اين ماه ورع و پرهيزكارى از 
محّرمات خداوند عزوجل است و سپس گريستند. من پرسيدم: يا رسول اهلّل ! چه چيزى 

شما را به گريه وا داشت؟
حضــرت فرمودند: اى على! از حادثه اى كه در اين ماه بر ســر تو خواهد آمد. گويى 
من هســتم و تو مشغول نماز گزاردن براى پروردگارت هستى و شقى ترين كس در بين 
گذشــتگان و آيندگان، بدتر از پى كننده شتر قوم ثمود از جا برمى خيزد و ضربتى بر فرق 

سرت مى زند كه رويت از خون آن رنگين مى شود. 
اميرالمؤمنين  فرمودند: آنگاه پرسيدم: اى رسول خدا! آيا اين حادثه در هنگامى 
رخ مى دهد كه دين من ســالم اســت؟ حضرت فرمودند: آرى در زمان ســالمِت دينت 

خواهد بود. 
آنگاه حضرت  فرمودند: اى على! هركس تو را بكشد مرا كشته است و هركس با تو 
كينه ورزد با من كينه ورزيده اســت و هركس به تو ناسزا گويد، به من ناسزا گفته است، 

1. بحاراالنوار، ج 23، ص 147، حديث 110.
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چرا كه تو به منزله خود من هستى. روح تو از روح من است و سرشت تو از سرشت من. 
خداوند عزوجل مرا آفريد، مرا برگزيد و تو را و مرا به نبّوت برگزيد و تو را به امامت. لذا 

هركس كه امامت تو را انكار كند نبوت مرا انكار كرده است!
اى على! تو وصى من و پدر فرزندانم و همسر دختر من و جانشين منى در بين امتم 
هم در حيات و هم در مرگم. امر تو امر من اســت. و نهى تو نهى من. قسم به آن كسى 
كه مرا به نبوت مبعوث كرد و بهترين مخلوقم كرد، تو حجت خدا بر آفريدگان و امين او 

بر سّرش و خليفه او در بين بندگانش هستى.1

   تيغ، فرقى پاك تر زين وا نكرد   از على مظلوم تر پيدا نكرد2 

  28. مرز گمراهى و هدايت   

ســليم بن قيس هاللى در كتابش مى گويد: به اميرالمؤمنين على  عرض كردم: يا 
على! كمترين چيزى كه به سبب آن انسان گمراه مى شود چيست؟

حضرت فرمــود: آنكه امام خود را كه خداوند به اطاعت او فرمان داده و واليت او را 
واجب نموده و او را حجت خويش در زمينش قرار داده و شاهد و گواه خود بر مخلوقش 

ساخته نشناسد. عرضه داشتم: اى اميرالمؤمنين! ايشان)يعنى امامان(  چه كسانى هستند؟
حضرت فرمود: آنان كه خداوند ايشــان را به نفس خود و پيغمبرش پيوسته و فرموده 
»يا أيها الذين آمنوا اطيعوااللّه  واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 

اطاعت كنيد خدا را و فرمان بريد پيغمبر و صاحبان امر را«.3 ســليم مى گويد: سر مبارك 
آن حضرت را بوســيدم و عرض كردم مطلب را برايم روشــن نمودى و گره از مشكلم 

گشودى و هر ترديدى كه در دلم بود از بين بردى.

  29. تقسيم اوقات زندگى   

امام حسين  مى فرمايد: از پدرم درباره زندگى داخلى پيامبر  پرسيدم؟

1. اقبال االعامل، بخش اعمال ماه رمضان. 
2. احمد عزيزى.

3. نساء / 62.
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فرمود.... وقت خود را به ســه بخش تقسيم مى نمود: بخشى را براى خدا و عبادت او 
و بخشى ديگر را براى رسيدگى به خانواده خود و بخش سوم را هم براى خود اختصاص 
مى داد كه آن وقِت ويژه خود را بين رســيدگى به امور شخصى خود و رسيدگى به مردم 

تقسيم مى نمود....
  مى فرمايد: ســپس از پدرم درباره زندگِى بيرونِى رســول خدا  امام حســين

پرسيدم كه در بيرون چه مى كرد؟
على  فرمود: رسول خدا  زبانش را جز از سخنان سودمند نگه مى داشت... بزرگوار 
هر قومى را احترام مى فرمود و او را بر آنان رياست مى داد، از مردم )جز در مواقع ضرورى 
و شايســته( دورى مى جســت و خود را از )اعمال و اقوال غفلت آور( آنان )به دور( نگه 
مى داشت بى آنكه خوشــرويى و اخالق كريمانه خود را از آنان باز گيرد. از اصحاب خود 
دلجوئى و تفّقد مى نمود، از مردم درباره آنچه ميانشــان جريان داشت مى پرسيد و )آنگاه( 
آنچه را كه نيكو بود تحســين و تقويت مى كرد و آنچه را كه ناپســند و زشت بود تقبيح 
و تحقير مى نمود )تا بدين وســيله مردم به خوبيها روى آورند و از بدى ها كنار كشند( در 
كارها معتدل بود، با كســى بگو مگو و ناسازگارى نمى نمود، خود )از انجام وظايف الهى 
و توّجه به خداى ســبحان( از بيم آنكه مبادا مردم غفلت ورزند يا خسته و ناراحت شوند 
غافل نمى ماند، نه از حق كوتاه مى آمد و نه از آن تجاوز مى كرد، نزديكان او )در فضائل( 

از بهترين مردم بودند. 
افرادى نزد او بهتر از همه بودند كه پيش از همه در حق مسلمانان خيرخواهى داشتند 
و افرادى پيش او جايگاه مهم ترى داشتند كه بهتر از همه در دلجويى و همراهى با اهل 

اسالم و تحّمل بارهاى سنگين )و يارى رساندن به( آنان كوشا بودند. 
امام حسين  فرمود: »درباره نشست وبرخاست رسول خدا  سؤال كردم«؟

پدرم فرمود: نشســت و برخاست او جز با )ياد و( ذكر خدا نبود، براى خود در مجالس 
جاى ويژه اى )كه نشــانه تشخيص و برترى باشــد( قرار نمى داد و ديگران را هم از اين 
كار نهى مى فرمود. هرگاه به مردمى )كه پيش از او به مجلس آمده بودند( وارد مى شــد 
در همانجايى مى نشســت كــه )ذيل مجلس بود و( مجلس بــه آن پايان مى پذيرفت و 
ديگــران را نيز به اين كار فرمان مى داد. به هريك از همنشــينان به اندازه و در خور او 

133



توّجه مى نمود )و نگاه برابر مى كرد(، هريك از همنشــينانش، ديگرى را نزد رســول خدا 
گرامى تر از خود نمى ديد، هركس با او همنشــين مى شــد حضــرت  آن قدر تحملش 
مى نمود تا او خود منصرف شــود و برخيزد هركس حاجتى از او مى طلبيد برنمى گشــت 
مگر با حاجت روا شــده يا )با روحى آرامش يافته و آســوده از( گفتار نرم )و مهرآميز او(، 
سايه اخالق خوش او )در برخوردها( همه را فرا گرفته بود و او براى آنان )در دلسوزى و 
خيرخواه بودن همچون( پدر بود و همه مردم )از عرب و عجم و ســياه و سفيد( پيش او 
در آفرينش )و شــئون آفرينش( برابر مى نمودند )و هيچ يك را جز به تقوا امتيازى نبود( 
مجلس او مجلس بردبارى، حيا، راســتگويى و درست كردارى بود، در محضرش صداها 

بلند نمى شود....1

  30. سير در آفاق با امام ُملك و ملكوت   

شــيخ صدوق رحمه اهلل عليه نقل مى كند: ســلمان فارسى روايت كرده در زمانى كه 
مــردم با عمربن خطاب بيعت كردند روزى مــن و دو فرزند على  و محّمدبن حنفيه و 

عماربن ياسر و مقدادبن اسود در خدمت اميرالمؤمنين  نشسته بوديم. 
امام حسن  به امام على  عرض كرد: اى اميرالمؤمنين، سليمان پيغمبر  به سلطنت 
بزرگى دست يافت كه هيچ يك از مردم به آن رتبه دست نيافت، سپس فرمود: پدرجان 

آيا شما به چيزى از ملك سليمان نبى  دست يافته ايد؟ 
 اميرالمؤمنين  فرمود: »سوگند به آن كه دانه را شكافت و حيوانات را آفريد، همانا 

پدرت به سلطنتى رسيده كه هيچ كس قبل و بعد او به آن دست نخواهد يافت«.
امام حسن  گفت: ما دوست داريم به مقدارى از آنچه را كه خداوند متعال از ملكوت 

در اختيار شما نهاده بنگريم تا بر ايمانمان در ميان مردم افزوده شود.
حضرت فرمود: البته، چقدر شما را دوست دارم. 

»فقام فصىّل ركعتني ثّم ذهب اىل صحن داره ونحن ننظر اليه....«.

آنگاه حضرت برخاســت و دو ركعت نماز گزارد سپس وارد حياط خانه شد پس دست 

1. موسوعه امام حسني  ، ص 642.
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خود را دراز كرد به ســوى آسمان به طورى كه زيربغل امام نمايان شد سپس به آن ابر 
اشاره نمود و فرمود: اى ابر، به سوى ما فرود آى.

سلمان مى گويد: به خداى بزرگ سوگند كه ديديم آن ابر فرود آمد و با زبانى ملكوتى 
خطاب به امام مى گفت: 

“گواهى مى دهم كه معبودى جز خدا نيســت... گواهى مى دهم كه محّمد  بنده و 
فرستاده اوست و تو وصّى رسولى بزرگوار مى باشى محّمد رسول خدا و تو ولّى خدا هستى، 
پس هركه در مقام تو شك كند هالك گردد و هركه به تو چنگ زند )از تو پيروى كند( 

راه نجات را يافته است«.
ابرها همانند دو فرش روى زمين قرار گرفتند و بوى خوشى چون مشك داشتند آنگاه 

خطاب به ما فرمود: 
برخيزيد و بر اين ابر ســوار شويد همه ما بر روى آن ابر نشسته سپس امام برخاست 
و ســخنى فرمود و با دست براى حركت به ســمت مغرب اشاره كرد و ما سخن امام را 
نفهميديم هنوز سخن امام تمام نشده بود كه بادى در زير ابر زد و آن را به آرامى و نرمى 
در هوا بلند و به حركت در آورد در اين حال ما اميرالمؤمنين را ديديم كه بر روى تكه ابر 
ديگرى بر كرســى از نور نشسته.... و چهره مباركش چنان نورانى بود كه چشم ها را تار 
مى كرد. امام حسن  گفت: پدرجان سليمان بن داود  با انگشتر خود فرمان مى داد 

شما با چه فرمان مى دهيد امام در پاسخ فرمود: فرزندم!
من وجه خدا، چشم خدا، زبان گوياى خدا در ميان بندگانش هستم، من ولى خدا، نور 
خدا، باب خدا و گنجينه خدا هستم. من قدرت مقدره و تقسيم كننده بهشت و دوزخم....

فرزندم مى خواهى انگشترى را كه ســليمان بن داود  داشت به تو نشان دهم 
امام حســن   عرض كرد: آرى! امام دســت خود را به زير لباس كرد و انگشترى را كه 
نگينش از ياقوت سرخ بود و چهار سطر نوشته بر روى آن حك شده بود را بيرون آورد و 
فرمود: به خدا سوگند! اين انگشتر سليمان است كه نام ما بر روى آن نوشته شده است. 
ســلمان مى گويــد: ما همين طور در تعّجب بوديم كه امام بــه ما فرمود: از چه چيزى 
در تعّجب هستيد و اين شــگفتى شما براى چيست؟ من امروز چيزى به شما نشان 

مى دهم كه احدى پيش از من نشان نداده و نمى دهد. 
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امام حسن  عرض كرد: اى اميرمؤمنين! ما دوست داريم يأجوج و مأجوج و آن سه 
را به ما نشــان دهيد. حضرت به باد فرمود: ما را آنجا ببر وقتى باد سخن امام را شنيد ما 
را به هوا برد تا بر ســر كوهى رســاند كه درختى خشكيده در آن جا بود گفتيم: چرا اين 
درخت خشــكيده است امام فرمود: از خود درخت بپرســيد كه او به شما خبر خواهد داد 
امام حسن  به آن درخت فرمود: اى درخت چرا تو را اين گونه خشكيده مى بينيم؟ 
درخت پاســخ نداد اميرالمؤمنين فرمود: اى درخت به حقى كه من بر تو دارم به اذن خدا 
پاســخ ايشان را بده. پس به خداى بزرگ ســوگند همه شنيديم كه آن درخت مى گفت: 

لبيك! لبيك! اى وصى رسول خدا  و خليفه بر حق پس از وى.
حضرت فرمود: داســتان خود را به اينان بگو. درخت به امام حسن گفت: اى ابامحمد 
پــدرت اميرمؤمنين هر شــب اين جا مى آمد و در كنار من نماز مى گزارد و تســبيح خدا 
مى كرد و در زير من مى نشســت و چون از نماز و تســبيح خود فارغ مى شد ابر سفيدى 
كه بوى مشــك از آن مى آمد مى رســيد و بر روى آن كرســى اى بود كه حضرت بر آن 
مى نشســت سپس ابر او را مى برد و من هر شب به بوى خوش پدرت مى زيستم ولى او 
40 شب است كه مرا ترك كرده و تا حال از او خبرى نداشتم و اين وضع آشفته اى را كه 
در من مى بينى به جهت دورى او و غم و اندوهى است كه از ناحيه او به من رسيده است. 
سرورم از پدرت بخواه كه با نشستن در نزد من از من دلجويى كند كه به خدا سوگند من 
در اين وقت با نگاه به او و با بوى او زندگى مى كنم. ســلمان گفت: پس حضرت امير از 
كرسى خود فرود آمد و نزديك درخت شد و دست مبارك خود را بر آن كشيد... به قدرت 

خدا و بركت دستان بهشتى امام درخت ميوه داد و همه ما از آن خورديم...
آنگاه عرض كرديم: يا اميرالمؤمنين! جاى شگفتى است؟ 

فرمود: مشاهدات بعدى شما عجيب تر از اين خواهد بود. 
آنگاه امام به جاى خود بازگشت و به باد فرمود: حركت كن. 

بــاد به زير ابر رفت و ما را آن قدر باال برد تا دنيا را مانند گردِى ســرى ديديم و در 
آن حال فرشــته اى را در هوا ديديم كه سرش زير خورشيد و پاهايش در قعر دريا و يك 
دستش در مغرب و دست ديگرش در مشرق بود وقتى چشم آن فرشته به ما افتاد، خطاب 

به ما گفت: 

136



»گواهى مى دهم كه محّمد بنده و فرســتاده اوست و تو بدون شك جانشين به حق 
اويى پس هركس درباره تو شك كند كافر است«.

عرض كرديم: يا اميرالمؤمنين! اين فرشته كيست؟ و چرا يك دستش در مغرب 
و دست ديگرش در مشرق است؟ 

امام فرمود: 
»من به اذن خدا او را در اينجا وا  داشته ام و او را مأمور تاريكى شب و روز كرده ام و 

او پيوسته به همين شكل خواهد بود تا روز قيامت. 
مــن كار دنيا را تدبير نمــوده و به اذن و فرمان خداى متعــال هرچه خواهم انجام 
مى دهم و اعمال و كردار آفريدگان به ســوى من مى آيد و من آن ها را به ســوى خداى 

بزرگ باال مى برم«.
سپس آن ابر ما را حركت داد تا به سّد يأجوج و مأجوج رسيديم پس به باد فرمود: 

به زير اين كوه فرود آى و با دست خود به كوه بلندى كه نزديك سد بود و تا چشم 
كار مى كرد بلندى داشت اشاره نمود. 

در اين هنگام ســياهى را در آن ديديم كه مثل پاره اى از شــب اســت و دود از آن 
برمى خاســت حضرت فرمود: من صاحب اين سدم كه به روى اين بندگان كشيده شده 

است. 
 سلمان گفت: من آن ها را سه دسته ديدم: عده اى از آن ها قد بلند كه طول هر كدام 

بيست ذرع در ده ذرع بود. 
دســته دوم طول هر كدام صد ذرع در هفتاد ذرع بود و دســته سوم طورى بودند كه 
يك گوش خود را زير خود پهن مى كردند و ديگرى را مثل لحاف روى خود كشيده بودند. 

سپس امام به باد فرمود: ما را به كوه قاف ببر. 
باد نيز ما را به سوى كوهى برد كه از ياقوت سرخ بود و به تمام دنيا احاطه داشت و 

فرشته اى به صورت آدميزاد بر روى آن بود كه مأمور آن كوه بود.
چون چشــم آن فرشــته به امام افتاد گفت: »ســالم بر تو اى امير مؤمنين به من 

اجازه سخن مى دهى؟«
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امام پاسخ سالم او را داد و فرمود: آنچه كه قصد گفتنش را دارى من بگويم يا تو 
خود مى گويى؟ 

فرشته عرض كرد: شما بفرمائيد يا اميرالمؤمنين.
امام فرمود: تو دوســت دارى من به تو اجازه دهم تا به ديدن دوســتت بروى، برو به 

تو اجازه دادم. 
فرشته حركت كرد و گفت: »بسم اللّه  الرّحمن الرّحيم« آنگاه پريد به طورى كه از ديده 

ما پنهان شد. 
ســلمان گفت: از آن كوه نيز گذشتيم و به درخت خشك ديگرى مثل همان درخت 

اول رسيديم. 
عرض كردم: اى اميرالمؤمنين، اين درخت چرا خشــكيده اســت فرمود: از خودش 

بپرسيد. 
امام حســن  به درخت فرمود: تو را به حق اميرالمؤمنين  سوگند كه ما را از حال 

خود و علت بودنت در اينجا خبر دهى؟
سلمان گفت: درخت با زبانى روان به حرف آمد و گفت: 

يا ابامحّمد! من به ساير درختان افتخار كردم حال به گونه اى شدم كه درختان ديگر 
به من افتخار مى كنند. 

 پدرت هر شب ثلث اول شب را در نزد من مى آمد و ساعتى در زير من مى نشست و 
به نماز مى پرداخت سپس اسبى سياه رنگ مى آمد او را سوار مى كرد و مى رفت... ولى 40 
شب است كه به سراغ من نيامده و اينك به اين حال در آمده ام كه مى بينى آن درخت نيز 
شهادت به رسالت و واليت حضرت داد آنگاه سرسبز شد و ما ساعتى در زير آن نشستيم. 
سلمان مى گويد: در اين وقت از امام راجع به آن فرشته پرسيديم كه آن فرشته كجا رفت. 
امام فرمود: من ديشــب بر كوه ظلمت قرار داشــتم و فرشته آن كوه از من خواست 
تا اين فرشــته را ببيند و من اجازه دادم پرسيديم يا اميرالمؤمنين اين ها بدون اجازه شما 
جاى خود را ترك نمى كنند. امام فرمود: به خدايى كه آســمان را بدون پايه و ســتون بر 
افراشته گمان ندارم كه احدى از آن ها بدون اجازه من به اندازه يك نفس زدن جاى خود 
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را ترك كند جز اين كه بسوزد. گفتيم: يا اميرالمؤمنين مگر شما در شب هاى گذشته 
در منزلتان با ما نبوديد پس چه وقت در كوه قاف بوديد؟ 

فرمود: چشــم هاى خود را ببنديد ما نيز بســتيم. سپس فرمود: باز كنيد ما تا چشمان 
خود را باز كرديم ديديم در مدينه به منزل حضرت رسيده ايم. سپس امام فرمود: ما اينجا 
رسيديم در حالى كه هيچ كدام نفهميديد. گفتيم: اى اميرالمؤمنين اين مطلب از جانشين 
رسول خدا شگفت آور نيست. آنگاه امام فرمود: به خدا سوگند من ملك و قدرتى در اختيار 
دارم كه اگر ببينيد خواهيد گفت توئى تو )پرودرگار عالم( در حالى كه من نيز از آفريدگانم 
كه مى خورم و مى آشامم. ســلمان مى گويد: در مسير حركت به باغى رسيديم كه گويى 
باغى از باغ هاى بهشــت است. جوانى را ديديم كه ميان دو قبر مشغول نماز بود گفتيم: 
يا اميرالمؤمنين اين جوان كيســت؟ امام فرمود: اين برادرم صالح اســت و اين ها قبر 
پدر و مادر اوســت كه در ميان آن ها به عبادت خدا مشغول است. وقتى صالِح پيامبر، ما 
و اميرالمؤمنين على  را ديد در حال گريه بود چون كه از گريه فارغ شــد گفتيم سبب 
گريه ات چيســت؟ گفت: اميرالمؤمنين هر روز صبح بر من مى گذشت و من با حضرت 
انس داشته و در عبادت مى افزودم 40 روز است كه به سراغ من نيامده و اين امر موجب 
اندوه من شــده و از شدت شــوقى كه به او دارم نمى توانم از گريه خود جلوگيرى كنم و 
اندوهى بر من چيره شــده كه مى بينيد. گفتيم: اى اميرالمؤمنين اين از تمام آنچه تا 
حال ديده ايم تعّجب آورتر اســت شــما هر روز با ما هستيد چگونه نزد اين جوان 
مى آييد؟ )توجه به آخر روايت شود پاسخ آنجا آمده( آنگاه امام فرمود: آيا دوست داريد 
سليمان را به شما نشان دهم؟ گفتيم: آرى. حضرت برخاست ما نيز با او برخاسته و به 
راه افتاديم تا اين كه به باغى وارد شــديم كه تا حال مثل آن را نديده بوديم در آن باغ 
از هر نوع ميوه اى وجود داشــت نهرها در آن جارى و پرندگان چون على  را ديدند بر 
باالى سر مبارك امام بال گشاده و پرواز مى كردند. تختى از فيروزه در ميان اين باغ بود 
كه جوانى روى آن خوابيده بود و انگشترى به دست نداشت. اژدهايى كنار سر و اژدهايى 
ديگر در كنار پاهاى او بود تا چشــم آن دو به امام افتاد به روى قدم هاى حضرت افتادند 

و صورت خود را به خاك مى ماليدند سپس آن ها خاك شدند. 
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گفتيم: اى اميرالمؤمنين! اين ســليمان  است؟ فرمود: آرى! و اين انگشتر اوست 
پس انگشتر را از دست خود در آورد و در دست سليمان نهاد. 

سپس فرمود: اى ســليمان! به اذن خدائى كه استخوان هاى پوسيده را زنده مى كند 
برخيز، اوســت خدائى كه معبودى جز او نيست، زنده اســت و پاينده و قّهار و پروردگار 

آسمان ها و زمين ها و پروردگار من و پدران نخستين ها. 
سلمان مى گويد: پس شنيديم كه سليمان  مى گفت: 

»گواهى مى دهم كه محّمد بنده و فرســتاده اوســت كه او را با هدايت و دين حق 
فرستاد تا آن را بر تمام اديان غلبه دهد هرچند مشركان را خوش نباشد. 

و گواهى مى دهم كه تو جانشــين رســول خدا  پيامبر هدايتگر مى باشــى و من از 
خداوند متعال خواســته ام تا از شيعيان تو باشم و اگر اين را نگفته بودم هرگز حكومت بر 

هيچ چيزى پيدا نمى كردم«.
ســلمان گفت: چون اين را از ســليمان  شنيدم برخاســتم و پاهاى مبارك امام را 

بوسيدم. 
سپس سليمان نبى  خوابيد و ما برخاستيم و در كوه قاف به گردش پرداختيم. 

من از امام پرسيدم: پشت كوه قاف چيست؟
فرمود: پشت آن چهل دنياى ديگرى است كه هر دنياى آن چهل برابر دنيايى است 

كه ما پيموده ايم. 
گفتم: چگونه شما از آن ها باخبريد؟

  فرمود: آگاهم از اين دنيا و كســانى كه در آن ها قرار دارند و من پس از رسول خدا
حافظ و شاهد بر آن ها هستم و همچنين جانشينان پس از من كه از اوالد من هستند. 

آنگاه امام فرمود: من به راه هاى آســمان ها و زمين داناترم اى سلمان، نام هاى ما بر 
شب نوشته شد تا تاريك گردد و بر روز، تا روشن شود....

من آن حادثه سخت و بزرگم، نام هاى ما بر عرش نوشته شد تا اين كه عرش نورانى 
شد آنگاه آرام يافت و بر بادها منتشر شد و بر برق كه درخشيد و بر نور كه ساطع گشت 
و بر رعد كه فرو خوابيد و نام هاى ما بر پيشانى اسرافيل كه دو بالش در مشرق و مغرب 

است و مى گويد: پاك و منّزه است پروردگار فرشتگان و روح نوشته شده است. 
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سپس امام به ما فرمود: چشمانتان را ببنديد ما بستيم سپس فرمود: باز كنيد. خود را 
در شــهرى ديديم كه بزرگتر از آن را نديده بوديم در آن شهر بازارهاى آبادى بود و بلند 
قامت تر از مردمان آن تاكنون نديده بوديم هر كدام از آن ها مثل درخت خرمايى بودند.

گفتيم: اى اميرالمؤمنين! اين ها چه كســانى هستند كه اين قدر بزرگ و درشت 
هستند؟

امــام فرمود: اينان بازماندگان قوم عاد هســتند كه همه كافرنــد و به روز معاد و به 
محمد  ايمان ندارند. 

دوســت داشــتم كه آنان را در اينجا به شما نشــان دهم و من به قدرت خدا رفتم و 
شهرهاى آنان را از جا كندم. 

آن ها از شهرهاى مشــرق اند. آن ها را نزد شما آوردم و شما متوجه نشديد و دوست 
دارم پيش شــما با آنان بجنگم سپس امام به آنان نزديك شد و آن ها را به ايمان دعوت 

كرد آنان نپذيرفتند.
پــس به آن ها حمله برد و آنهانيز به امام يورش بردند ما آن ها را مى ديديم ولى آنان 

ما را نمى ديدند پس حضرت از آنان دور و به ما نزديك شد.
در روايتى ديگر اســت كه به آن ها حمله كرد و بســيارى از آن ها را كشت ولى چون 
آثار خوف را در ما مشاهده كرد نزد ما آمد و دست مبارك خود را بر سينه ما كشيد خوف 

از ما زايل شد. 
بار ديگر امام با صداى بلند آن ها را به اســالم دعوت كرد ولى آن ها ايمان نياوردند 
بــرق و صاعقه اى ظاهر شــد و امام چيزى مى خواند كه ما نفهميديم و چنان مشــاهده 
مى شد كه اين رعد و صاعقه و برق از دهان آن حضرت بيرون مى آمد و چنان صداهاى 

هولناكى پديد آمد كه گفتيم آسمان به زمين افتاد و كوهها از هم فرو ريخت. 
تا اينكه يك نفر از آن ها زنده نماند. 

وقتــى امام از مجادله با آن قوم فارغ شــد آن رعد و برق نيز برطرف شــد آنگاه به 
حضرت عرض كرديم: يااميرالمؤمنين! ما را به وطن خود برسانيد كه بيشتر از اين طاقت 
مشاهده اين امور را نداريم. امام آن ابر را طلبيد و ما بر آن سوار شديم باد ما را به هوا برد 
و به جايى رســانيد كه دنيا را به اندازه درهمى مى ديديم و بعد از گذشت لحظاتى خود را 
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در منزل اميرالمؤمنين على  ديديم وقتى فرود آمد و نشســتيم صداى مؤذن را شنيديم 
كه اذان ظهر را مى گفت و ما اول صبح بعد از طلوع آفتاب راهى آن سفر شديم و در اين 

پنج ساعت پنجاه سال راه را طى نموديم.
حضرت وقتى تعجب ما را ديد فرمود: به آن خدائى كه نفس من به قدرت اوست اگر 

بخواهم شما را در طرفه العينى در همه آسمان ها و زمين بگردانيم بر آن قادرم. 
و اين قدرت عظيــم را به اذن خداوند متعال و از بركت بهترين خليفه خدا يافته ام و 

منم ولى و وصى آن حضرت در حال حيات وليكن اكثر مردم نمى دانند.
َك َوَحَجَدَك َواْعرَِض َعْنَك َوضاِعُف َعلَْيِه الَْعذاِب االَليم«.1 سلمان گفت: »لَعن اللّه ُ ِمْن َغصب َحقِّ

  31. از قبل نقشه داشتند   

امام على  به ابوبكر فرمود: به طومارى كه در خانه كعبه با هم نوشــتيد و هم 
پيمان شديد و امضا كرديد وفا نموديد، شما با هم شرط كرديد اگر خداوند محمد 

را به قتل رساند يا او ُمرد، خالفت را از ما اهل بيت بگيريد)اينطور نيست(؟
ابوبكر گفت: از كجا مى دانى؟ ما كه اّطالعى به تو نداده بوديم؟

امام فرمود: اى زبير و اى سلمان و اى ابوذر واى مقداد شما را به خدا قسم... آيا شما 
از پيامبر نشــنيديد كه فرمود: »فالنى با فالنى )و همه پنج نفر شــما را نام برد( در ميان 

خود طومارى نوشته اند و در آن با هم پيمان بسته اند كه...«
جواب دادند: آرى ما از پيامبر اين كالم را شــنيديم كه فرمود: هم پيمان شــدند تا 

خالفت را بعد از من از تو بگيرند...2

  32. ويژگى هاى امام   

روزى از امام على  در مورد شرايط امامت و ويژگى هاى امام سؤال پرسيدند؟ 
امام در پاسخ فرمودند: امامى كه سزاوار امامت است نشانه هايى دارد:

نخست آنكه، معلوم شود او از همه گناهان ـ كوچك و بزرگ ـ مصون است، در فتوا 

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 34. 
2. كتاب سليم بن قيس، ص 182.
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دچار لغزش نشود و پاسخ نادرست ندهد، گرفتار سهو فراموشى نگردد و به چيزى از دنيا 
دل نبندد. 

دوم آنكه، آگاهترين فرد باشــد به حالل و حرام خــدا و احكام گوناگون او و اوامر و 
نواهــى الهى و هر آنچه مردم بدان نيازمندند، ســپس مردم بــه او نيازمندند و او از آنان 

بى نياز. 
ســوم: بايد شجاعترين فرد باشد، زيرا او سر دسته مؤمنانى است كه روى به سوى او 
دارند، اگر ميدان نبرد از پيشروى باز ماند مؤمنان نيز با عقب نشينى او عقب مى نشينند.

چهارم: بايد بخشــنده ترين افراد باشند هرچند همه مردم زمين بخيل باشند، زيرا اگر 
بخل و آزمندى بر او چيره شــود به اموال مسلمانان كه در دست اوست آزمند و حريص 

خواهد شد. 
پنجــم: پاك و معصوم بودن از همه گناهان. بــا اين ويژگى، او از پيروان خود كه از 
گناه مصون نيستند، متمايز مى شود، چه اگر معصوم و پاكدامن نباشد اطمينانى نيست كه 

همچون ديگر مردمان در گرداب گناهان مهلك و شهوات كام جويى ها نيفتند.1

  33. چرا سكوت كردم؟   

اشعث بن قيس كندى از امام پرسيد: چرا وقتى با ابوبكر بيعت كردند تو به جنگ 
با آنان نرفتى )حق غصب شده خود را نگرفتى( و شمشير به روى آنان نكشيدى؟ 
تو از زمانــى كه به عراق آمده اى هر خطبه اى كه براى ما خوانده اى قبل از پائين آمدن 
از منبر اين جمله را براى ما گفتى: »به خدا قســم اختيار من بر مردم از خود آن ها بيشتر 

است و دائما از زمان فوت پيامبر مظلوم بوده ام«. 
چرا قبل از اينكه به اين ظلم بيفتى شمشير نكشيدى؟

امام فرمود: اى پسر قيس! جوابت را گوش كن: ترس با كراهت از مالقات با پروردگار 
)مرگ( مانع من نبود و مى دانســتم آنچه در نزد خداست براى من از دنيا و زندگى در آن 
بهتر اســت. بلكه آنچه مرا منع مى كرد فرمــان پيامبراكرم  و پيمان او با من بود آنچه 
امــت بعد از پيامبر كردند او به من خبر داده بود آن هنگامى كه به چشــم خود كارهاى 

1. بحاراالنوار، ج 90، ص 64. 
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آنان را مى ديدم يقين و دانائى من با قبل آن فرقى نداشت من بگفته پيامبر بيش از آنچه 
مى ديدم و شاهد بودم يقين داشتم...

پيامبر  فرمود: اگر يارانى پيدا كردى خود را در مقابل آنان قرار بده و با آنان جهاد 
كن و اگر يارى پيدا نكردى دست نگهدار و خون خود را هدر نده...

تا اينكه يارانى براى برپايى دين و كتاب خدا و سّنت من بيابى.1
)امام چند شــب متوالى شــب ها به در خانه اهل بدر و ســابقين از مهاجرين و انصار 
مى رفــت و آن ها را به دفاع از واليت دعوت كرد و در آن ميان 40 نفر )و به روايتى 44 
نفر( قول مساعدت دادند امام به آن ها مى فرمود: فردا سر خود را تراشيده و در فالن محل 
جمع شــويد ولى فرداى آن روز از آن 40 نفر فقط 4 نفر بودند تا حاضر به دفاع از حريم 

واليت شدند كه آن ها عبارت بودند از سلمان، مقداد، ابوذر و زبير(.
ســپس امام به قيس فرمود: به خدا قســم اگر آن چهل نفر كه با من بيعت كردند به 
من وفا مى كردند و صبحگاه با ســرهاى تراشيده در خانه ام حاضر مى شدند قبل از آنكه 
بيعت ابوبكــر را بپذيرم بر ضد آنان نهضت به پا مى كردم و او را نزد خداوند به محاكمه 
مى كشيدم و نيز اگر قبل از بيعت كردن با عمر يارانى پيدا مى كردم با آنان مى جنگيدم... 

)من تنها ماندم(.

  34. عطشان دشت كربال   

عبداهلل بن قيس مى گويــد: در جنگ صفين همراه ياران على  بودم ابواّيوب اعور، 
آب فرات را بر لشــكريان امام  بست ياران حضرت از تشنگى به ستوه آمدند حضرت 
دســتور داد تا عده اى بروند و عبورگاه آب را باز پس گيرند و مســير آب را باز كنند عدۀ 
اول پس از حمله نتوانســتند آب را از لشكريان معاويه باز پس گيرند در اين هنگام امام 
حســين  نزد پدر خود رفت و عرض كرد و اجازه خواســت تا جهت بازپس گيرى آبراه، 
حركت كند امام اذن داد امام حسين  حركت كرد و توانست تسلط ابواّيواب بر آبراه را از 
بين ببرد آنگاه خيمه خود را در آنجا افراشت و يارانش را جهت حفظ محل در آنجا گمارد 

آنگاه به نزد پدر آمد و خبر پيروزى خود را داد اميرالمؤمنين  گريست. 

1. ارشاد القلوب، ص 394.
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به او عرض كردند: يا على! اين اولين پيروزى ما بود كه به بركت حسين  به 
ما رسيد چرا گريه مى كنيد؟!

حضرت فرمود: او در كربال با لب تشــنه به شــهادت مى رســد تا آن جا كه اسب او     
شيهه كنان مى گويد: واى بر اّمتى كه فرزند دختر پيامبر خود را كشتند.1

    35. سؤال از پيامبر  

رسول خدا  به اميرالمؤمنين  مى فرمايد: يا على! »اذا انا مّت فاستق ىل سّت قرب من 
برئ غرس فغّسلنى وكفّنى وحّنطنى فاذا فرغت من غسىل فخذ، جامع كفنى واجلسنى ثم سلنى عاّم 

شئت فواللّه  التسألنى عن ىش ء االّ اجبتك«.2

يا على! بعد از آن كه من رحلت كردم من را غسل بده و وقتى تجهيز تمام شد كفن 
كردى اطراف كفنم را بگير و مرا بنشان وقتى اطراف كفنم را گرفتى و مرا نشاندى پس 

به خدا قسم نمى پرسى از من چيزى را مگر اينكه جواب تو را مى دهم. 

  36. پدر اّمت   

  بر بالين امام  است او در لحظات پايانى عمر على  اصبغ بن نباته از ياران على
حاضر شــد و با اصرار از آن حضرت تقاضاى حديث كرد حضرت خواهش او را پذيرفت 
  و فرمود: اصبغ همان طورى كه تو به عيادتم آمدى يك روز هم به عيادت رسول خدا
رفتم رســول اهلل  از من خواســت تا به ميان مردم روم و آنان را براى شنيدن پيامى از 
جانب او به مسجد فرا بخوانم؛ امام فرمود: رسول خدا  به من گفت: به مسجد كه رفتى 
بر فراز منبر برو و يك پله پائين تر از جايى كه من مى نشــينم بايســت و به مردم چنين 
بگو: »لعنت خدا بر كســى كه مورد خشم و عاق والدين قرار گيرد!! لعنت خدا بر آنكه از 
موالى خويش بگريزد!! لعنت خدا بر كسى كه در مزد اجير خيانت ورزد و او را از حقش 

محروم سازد!«.
اين هــا جمالتى بود كه به امر آن حضرت گفتم و از منبــر به زير آمدم در اين بين 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 266. 
2. كحل البرص، ص 181.
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مردى از انتهاى مســجد در حالى كه جمعيت را مى شكافت و سعى داشت خود را به من 
برساند پيش آمد و گفت:

اى اباالحســن! سه جمله به اختصار گفتى آن ها را براى ما تشريح كن؟ من در 
پاســخ او چيزى نگفتم و نزد پيامبر خدا  بازگشتم و سخن آن مرد را نقل كردم )اصبغ 
مى گويد: در اين لحظه حضرت يكى از انگشتان مرا در ميان دست خود گرفت و فرمود(.

اصبغ! رسول خدا  نيز انگشتان مرا چنين در دست خود گرفته بود و با همين حال در 
شرح آن كلمات فرمود: على! من و تو پدران اين امت هستيم هركس ما را به خشم آورد 
لعنت خدا بر او باد، من و تو موالى اين مردم هستيم هركه از ما بگريزد به نفرين ابدى 
مبتال گردد، من و تو اجير اين امت هستيم هر كس در اجرت ما )كه دوستى اهل بيت و 
عترت رسول خدا  است( خيانت ورزد به لعنت خدا و دورى از لطف او گرفتار گردد. پس 

آن حضرت آمين گفت و من نيز آمين گفتم...1
سليم بن قيس گويد: 

  37. يک قطره آن هم حرام است   

از اميرالمؤمنين على  ســؤال كردم: مست كننده چيست؟ فرمود: آشاميدنى است 
كه زياد خوردن او مستى آورد، يك جرعه بلكه يك قطره آن هم حرام است. سپس امام 
در ادامه فرمود: وقتى واليت ما اهل بيت را داشــته باشى خداوند به تو جزا مى دهد و اگر 
خداوند امامان از ما را كه اوصياِء علماِء فقها هســتند به تو بشناساند و تو به اطاعت آنان 
اقرار و آنان را اطاعت كردى، تو مؤمن به خدا و تو از اهل بهشــتى، آنان كسانى هستند 

كه بدون حساب داخل بهشت مى شوند. 
و اگر خدا را به يگانگى قبول كردى و شهادت دادى كه محمد رسول خداست و معتقد 
باشــى به آنچه كه بين همه اهل قبله اختالف نيست از امورى كه بر آنان اجتماع كردند 
كــه خداوند به آن امر كــرده و از آن نهى فرموده و موضع امامت و وصيت و علم و فقه 
بر تو مشــكل شــود علم آن را به خدا واگذارى و با آنان دشمنى نكنى و از آنان بيزارى 

مجويى و عداوت به آنان نورزى.

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 45.
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تــو در اين صــورت به آنچه كه نمى دانى جاهل هســتى و از آنچه كه اهل فضل و 
واليت هدايت شــده اند تو گمراه شده اى براى خدا درباره تو مشّيت است اگر تو را عذاب 

كند به خاطر گناهت بوده و اگر از تو بگذرد با رحمت اوست. 
و اّما دشــمن ما و كســى كه ما را دشمن مى دارد مشرك و كافر و دشمن خداست و 

آنان كه عارف به حق ما هستند و به ما ايمان آوردند مسلمانان و اولياء خدا هستند.1

     38. پاسخ اصحاب كهف به امام على  

 در حديقة الشيعه آمده است كه اَنس بن مالك2 مى گويد: روزى رسول خدا  به من امر 
كرد تا ده نفر از اصحاب او را در نزد ايشان حاضر كنم وقتى آن ها حاضر شدند امر فرمود 

تا فرشى را كه يكى از بزرگان قبيله به آن حضرت هديه داده بود پهن كنم.
سپس پيامبر  به آن ده نفر امر فرمود: تا بر روى آن فرش بنشينند. 

آنگاه فرمود: اى انس! تو نيز بر اين فرش بنشــين و از آنچه در اين ســفر ديدى به 
من خبر ده. 

انــس مى گويد: وقتى همه بر روى آن فرش قرار گرفتيم اميرالمؤمنين على  به باد 
امــر كرد تا اين كه آن فرش را حركت دهد آنگاه اين فرش با ســاكنان آن از مكانى به 

مكان ديگر حركت مى كرد. 
تــا اين كه مجددا على  به باد امــر نمود كه ما را به روى زمين بگذارد وقتى روى 

زمين قرار گرفتيم فرمود: آيا مى دانيد در چه محلى مى باشيد؟ 
عرض كرديم: خدا و رسول و وصى او داناتر است. 

حضرت فرمود: اين كوه آرامگاه اصحاب كهف3 است بر خيزيد اى اصحاب پيغمبر و 
به اصحاب كهف سالم كنيد. 

آنگاه ابوبكر و عمر كه همراه اين ده نفر بودند بلند شده و هر دو در جلو غار آمدند و 
بر آن ها سالم كردند ولى جوابى نشنيدند. 

1. كتاب سليم بن قيس، ص 540.
2. انس بعدها منكر واليت اميرالمؤمنين شد و طبق نفرين امام على  به بيمارى برص مبتال شد.

3. آرامگاه اصحاب كهف فى الحال در دو منطقه ذكر شده: 1. در منطقه اى در آذربايجان شوروى سابق در منطقه 
قفقاز. 2. در كشور سوريه.
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آنگاه ســاير اصحاب دو به دو برخاستند و در جلوى غار قرار مى گرفتند و به اصحاب 
كهف سالم مى كردند ولى جوابى نيز نصيب آن ها نشد. 

تا اين كه آخرين نفر اميرالمؤمنين  در جلو غار آمد و فرمود: 
"السالم عليكم يا اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات اللّه  عجبا".

سپس همه ما شنيديم كه از ميان غار اين صدا بلند شد: »وعليك السالم يا وىص رسول اللّه  
ورحمه اللّه  وبركاته«.

على  فرمود: اى اصحاب كهف! چرا شما جواب سالم ساير اصحاب پيغمبر را 
نداديد؟ 

آن ها گفتند: اى خليفه پيغمبر آخرالزمان! ما اجازه نداريم با كســى تكلّم كنيم مگر با 
پيغمبر يا وصى او و اگر تو نيز وصى پيغمبر نبودى با تو هم تكلّم نمى كرديم. 

على  به ما فرمود: آيا شنيديد آنچه را كه اصحاب كهف گفتند. 
عــرض كرديم: بلى يا اميرالمؤمنين! آنگاه امام فرمان داد تا اين كه هركس به جاى 

خود در روى آن فرش قرار گيرد. 
ســپس باد ما را حمل كرد تا در مسجد پيغمبر در مدينه ما را به زمين گذاشت. آنگاه 

رسول خدا  رو به من كرد و فرمود: 
اى اَنس! آيا تو مى گويى آنچه را كه ديدى يا من بگويم. 

عرض كردم: يا رسول اهلل! سخن از زبان شما شنيدن شيرين تر است. 
ســپس حضرت تمام ماجراى ما را از اول تا آخر نقل فرمود و در پايان فرمود: »اى 
اَنس چون وصى من على، بعد از من، از تو در اين باب شهادت خواست كتمان مكن«.

وليكن وقتى رسول خدا  از دنيا رفت و خالفت را از على  گرفتند روزى در حضور 
جمعى على  از او شهادت طلبيدند او در پاسخ امام گفت: پيرى مرا دريافته و همه چيز 

از نظرم محو شده. 
امام فرمود: اى انس اگر آنچه در نظر دارى كتمان كرده اى خدا تو را به مرض برص 

و كورى دل مبتال مى گرداند.
انس مى گويد: هنوز از مجلس امام برنخاسته بودم كه آثار نفرين امام را در خود ديدم.
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  39. مذاكره بى ثمر، تهمتى بزرگ   

ابن ابى الحديد از نصربن مزاحم چنين نقل مى كند كه: 
قاريان اهل عراق و اهل شــام از ميان دو ســپاه بيرون آمدند و در محل خاصى اردو 
زدنــد و نمايندگان آنان مانند: عبيده ســلمانى، علقمه بن قيس، عبداهلل بن عتبه و عامربن 
القيس، به رفت و آمد ميان ســران دو سپاه پرداختند. نخست به سراغ معاويه رفتند و با 

او به شرح زير مذاكره كردند: 
نمايندگان: چه مى خواهى؟

معاويه: خون عثمان را مى خواهم. 
 نمايندگان: از چه كسى؟

معاويه: از على.
نمايندگان: مگر على او را كشته است؟

معاويه: آرى! او كشته و قاتالن او را پناه داده است. 
نمايندگان به حضور امام  آمدند و يادآور شدند كه معاويه او را به قتل عثمان متهم 

مى سازد. 
امام فرمود: به خدا سوگند كه او در اين گفتار دروغگوست، من هرگز او را نكشته ام. 

نمايندگان به سوى معاويه بازگشتند و سخن امام  را به او باز گفتند. 
معاويــه: او مباشــر قتل عثمان نبوده ولى فرمان داده و مــردم را بر قتل او تحريك 

كرده است. 
امام  پس از آگاهى از ســخن معاويه، مجددا هر نوع مداخله خود را در قتل خليفه 

تكذيب كرد. 
معاويــه، پس از آگاهى از تكذيب همه جانبه امام، مطلب ديگرى مطرح كرد و گفت: 
اگر چنين اســت، قاتالن عثمان را به ما تحويل دهيد يا دســت ما را در دستگيرى آنان 

باز بگذارد.
امام در پاسخ فرمود: يك چنين قتلى، چون به عمد نبوده، داراى قصاص نيست، زيرا 
قاتــالن، قــرآن را بر جواز قتل او دليل گرفتند و آن را تأويل كردند و ميان آنان و خليفه 
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اختالف روى داد و خليفه در حال قدرت كشته شد )و بر فرض ناصواب بودن عمل، چنين 
قتلى داراى قصاص نيست(.

وقتى نمايندگان امام، اســتدالل فقهى آن حضرت را )كه خود در باب قضا از جمله 
اصول اســت( براى معاويه نقل كردند او خود را محكوم ديد، لذا ســخن را از جاى ديگر 
آغاز كرد و گفت: چرا على خالفت را بدون مشــورت با ما و كســانى كه در اين جا 

هستند براى خود برگزيد و آن را از ما سلب كرد؟ 
امام  در پاسخ فرمود: مردم، پيرو مهاجران و انصار هستند و آنان زبان گوياى ديگر 
مســلمانان متفرق در بالدند. آنان با كمال ميل و رضا و صميميت با من بيعت كردند و 
مــن هرگز به امثال معاويه اجازه نمى دهم كه بر اّمت اســالمى حكومت كند و بر گرده 

آنان سوار شود و عصايشان را بشكند. 
معاويه: مهاجران و انصار همگى در مدينه نبودند، بلكه برخى از آنان در شــام 

مى زيستند چرا با آنان مشورت نشد؟ 
امــام: گزينش امام، مربوط به همه مهاجران و انصار متفرق در اطراف و اقطار جهان 
نيســت وگرنه انتخاب صورت نمى پذيرد، بلكه مربوط به بخشــى از آنان است، يعنى به 
كســانى كه در صدر اسالم از خود پايمردى نشــان دادند و به عنوان »بدرى« معروف 
شده اند، و تمام آنان با من بيعت كردند. آنگاه رو به نمايندگان قاريان قرآن كرد و فرمود: 

معاويه شما را فريب ندهد و مايه تباهى جان و دين شما نشود.1
ايــن رفت و آمدها در ميان دو لشــكر به دراز كشــيد و به گفتــه نصربن مزاحم در 
ماه هاى ربيع االول و جمادى الثانى، اين مذاكرات به طول انجاميد و در اين مدت حمالت 
پراكنده اى )طبق نقل مورخان، هشــتاد نوبت( رخ داد ولى قاريان عراق و شــام وساطت 
كردند و نمى گذاشتند به نبرد شديد و خونريزى منجر شود و آنان را از هم جدا مى ساختند.

  40. گواهى بر حق   

هنگامى كه حضرت على از جنگ صفين فارغ گرديد، در ساحل رودخانه فرات ايستاد 
و خطــاب به رود فرات فرمود: »من كيســتم؟« ناگهان آب رودخانه، خروشــان گرديد، 

1. واقعه صفني، ص 190؛ رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 4، ص 15 ـ 17.
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طورى كه امواج آن به يكديگر برخورد مى كردند و از رود فرات صدايى شــنيده مى شــد 
كه مى گفت: 

»اشهد ان الاله االاللّه  وأن محمدا رسول اللّه  واّن عليا امرياملؤمنني حّجه اللّه  عىل خلقه؛ شهادت 

مى دهم كه معبودى جز خدا نيســت و به درســتى كه محمد رسول خداوند است و على، 
اميرالمؤمنين و حّجت خدا بر خلقش مى باشد«.1

     41.  شاهد پيامبر  

روزى امام على  بر فراز منبر فرمود: هيچ كس به حّد بلوغ و تكليف نرســيده مگر 
اين كه خداى متعال درباره او آيه اى نازل فرموده است. 

مردى كه نسبت به امام كينه داشت از البالى جمعيت برخاست و عرض كرد: 
خداوند درباره تو آيه اى در قرآن نازل كرده است؟ 

مردم برخاستند تا او را بزنند، امام فرمود: او را رها كنيد. 
سپس به او فرمود: آيا سوره هود را خوانده اى؟ 

عرض كرد: آرى. 
امــام اين آيه را تالوت كرد كه مى فرمايــد: »افمن كان عىل بّينة من َربِِّه َويَتلوُه شاِهٌد 
ِمْنُه؛.... يعنى: آيا آن كس كه بر دليل روشنى از پروردگار خود است و گواهى صادق همراه 

اوست«....2 سپس فرمود: آن كس كه بر دليل روشن از پروردگار خود بود محّمد  است 
و گواهى كه همراه اوست من هستم.3

  42. باب علم   

على  در روزهاى آخر عمر پيامبر  لحظه اى آن حضرت را تنها نمى گذاشــت در 
يكى از روزها على  براى انجام كارى از نزد حضرت خارج شــد رسول خدا  وقتى به 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 251.
2. هود / 17.

3. فضايل الخمسه من الصحاح الستة، ج 1.
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هوش آمد و ديد على  بر بالين او حاضر نيست به يكى از همسرانش كه حاضر بودند، 
فرمود: برادر و دوست مرا بگوئيد نزد من آيد.

عايشه به دنبال پدرش ابوبكر فرستاد و او بر بالين حضرت حاضر شد اّما پيامبر همين 
كــه او را ديد از او روى برگردانيد ابوبكر برخاســت، گفت: اگر با من كارى مى داشــتند 
مى فرمودند، اين را گفت و رفت حضرت باز تقاضاى خود را تكرار كرد اين  بار حفصه به 
دنبال پدرش عمر فرستاد و چون او حاضر شد حضرت روى خود را از او برگردانيد او هم 

عمل و گفته ابوبكر را تكرار كرد و رفت.
پيامبر مجّددا تقاضاى خود را بيان داشــت امّ ســلمه گفت به خدا قسم او على  را 
مى خواهد پس او را حاضر نمودند چون رســول خدا  على  را ديد او را به ســينه خود 
  چســبانيد و صحبت هاى مخفيانه اى با او نمود كه بسيار هم طول كشيد بعدا از على
ســؤال كردند: رسول خدا  چه چيزى به شما مى گفت؟ فرمود: هزار باب علم به من 
آموخت كه از هر بابى هزار باب ديگر برايم باز شــد و وصايايى به من كرد كه انشــاءاهلل 

به آن ها عمل خواهم كرد.1

  43. توصيف حبيب خدا   

امام حسين  مى فرمايد: 
امام على  در هنگام جنگ با معاويه در صحن مسجد كوفه بود و مردم گرداگردش 

حلقه زده بودند....
در اين هنگام مردى از ياران او پرسيد؟ 

اى اميرالمؤمنين! اوصاف رســول خدا  را آنگونه براى ما بگو كه گويى او را 
ما مى بينيم چرا كه شما بيشتر از ما او را به خاطر دارى؟

حضرت در حالى كه ياد پيامبر  او را منقلب كرده بود سر مباركش را پايين انداخت 
و به خاطر ياد آورى رســول خدا  دلش سوخت و در خود فرو رفت و اشكهايش جارى 

شد سپس سر مبارك خود را بلند كرد و فرمود: 

1. محجة البيضاء، ج 8، ص 276.
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رســول خدا  رنگ رخسارش سفيد آميخته به سرخى بود چشمانى سياه و درشت و 
موهايى صاف و نرم و دماغى باريك داشت.1

  44. اكثريت در گمراهى   

در تفســير جامع جلد 6 روايت است كه: على بن ابراهيم از حضرت باقر  روايت كرد 
كه فرمود: 

اميرالمؤمنيــن  با صداى بلند آيه »الّذين كفروا وصّدوا عن سبيل اللّه  اضّل اعاملهم«2 را 
تالوت نمودند ابن عّباس عرض كرد: اى موالى من چرا اين آيه را قرائت نموديد؟

فرمود: آيه اى از قرآن را تالوت كردم. 
عرض كرد: آيه را براى منظور خاّصى تالوت نموديد؟ 

فرمود: بلى! پــروردگار در قرآن مى فرمايــد: ...ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه 
فانتهوا«3 اى ابن عّباس! آيا گواهى مى دهى بر پيامبرخدا  كه ابوبكر را خليفه و جانشين 

خود گردانيده باشد؟ 
عرض كردم: اى موال! ســوگند به خدا نشنيده ام از رسول خدا  كه وصى و جانشين 

خود قرار دهد كسى را جز شما را.
امام فرمود: پس چرا با ابوبكر بيعت كردى و با من بيعت نكردى؟

عرض كردم: مردم همه بر بيعت ابوبكر اجتماع نمودند من هم از آن ها تبعيت كردم. 
امام فرمود: همانطورى كه مردم بعد از موسى بر پرستيدن آن گوساله اجتماع نمودند 

در اينجا خداوند شما را آزمايش نمود، مثل شما كه با ابوبكر بيعت كرديد...

  45. پليدترين انسان   

در تفســير نمونه است كه: پيامبراكرم  به على  فرمود: سنگدل ترين افراد اقوام 
نخستين كه بود؟ على  در پاسخ عرض كرد: آن كس كه ناقه قوم ثمود را به هالكت 
رســاند. پيامبر  فرمود: راست گفتى.  اينك بگو شــقى ترين افراد قوم اخير چه كسى 

1. مسند زيد، ص 427.
2. محمد / 1.
3. حشر / 7.
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اســت؟ على  گفت: نمى دانم اى رســول خدا  . حضرت فرمود: كسى كه شمشير را 
بر اين نقطه از سر تو وارد مى كند )و اشاره به قسمت باالى پيشانى آن حضرت كرد(.

  46. نسلى پاك   

 رسول خدا  به اميرالمؤمنين على  فرمودند: آنچه من بر تو امالء مى كنم بنويس. 
اميرالمؤمنين عرضه داشت: اى پيامبر خدا بيم دارى كه من فراموش كنم؟

حضرت فرمودند: از فراموشى آن بر تو بيم ندارم چه آنكه از خدا خواسته ام قوه حفظ 
تو را نگاه داشته و به فراموشى نياندازدت ولى شركاء خود را بنويس.

اميرالمؤمنين عرضه داشت: اى پيامبر خدا! شركاء من كيانند؟ 
حضرت فرمودند: پيشــوايانى كه از فرزندت بهم مى رسند، به واسطه ايشان اّمت من 
از نعمت باران بهره مند شــده و دعايشان مستجاب گرديده و بالء از ايشان دفع گرديده 
و رحمت از آســمان بر آن ها نازل مى گردد، اين اول ايشــان است و اشاره فرمود به امام 
حسن  ســپس با دست مبارك به امام حسين  اشــاره نموده و پس از آن فرمودند: 

پيشوايان از فرزند او خواهند بود.1

  47. ابوتراب كنيه اى شريف   

ابن عمر گويد: نبى اكرم  در نخلستان هاى مدينه از على  تفحّص و جستجو مى نمود 
و من نيز همراهش بودم كه به باغى رســيديم، پيامبر چشمشان به اميرالمؤمنين  افتاد 
كه در زمين مشغول كار بودند و سر و روى آن جناب غبارآلود بود، نبى اكرم  فرمودند: 
من مردم را ســرزنش نمى كنم اگر ُكنيه تو را ابوتراب صدا بزنند. راوى مى گويد: صورت 
على  دگرگون و رنگ چهره اش تغيير كرده و بسيار در رنج بود، پيامبراكرم  فرمودند: 

آيا تو را خشنود و خرسند بكنم؟ 
على  عرضه داشت: آرى يا رسول اهلل!

حضرت دست اميرالمؤمنين را گرفت و فرمود: 
تو برادر و وزير و خليفه من در بين اهلم بوده، ِدين من را تو اداء كرده و ذّمه ام را تو 
اجرا مى نمايى، كســى كه در زمان حيات من تو را دوســت بدارد اهل بهشت است و آن 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 673.
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كــه بعد از من تو را بخواهد خداوند متعال امنيت و ايمان به او مى دهد و آن كس كه تو 
را نديده بعد از تو دوســتت بدارد خداوند امنيت و ايمان به داده و در روز قيامت در امان 
خودش وى را قرار مى دهد و كسى كه بميرد و تو را دشمن بدارد به مرگ جاهليت از دنيا 

رفته ولى به آنچه در اسالم عمل كرده مورد محاسبه قرار مى گيرد.1

  48. حق غصب شده   

 از امام على  سؤال شد: 
با اين كه شــما از قوم خود به اين مقام )خالفت( ســزاوارتريد، چگونه شد كه 

آن ها شما را از آن باز پس زدند؟ 
حضــرت فرمود: بــه زور گرفتن اين مقام از دســت ما، با آن كه ما از نظر نســب 
باالتر و پيوند خويشــى ما به رسول خدا  بيشتر و استوارتر است، به اين سبب است كه 
خالفت امتيازى بود كه عده اى به آن آزمندى و زفتى نشــان دادند و گروهى )اهل بيت( 

سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و داور خداست.2

  49. نعمتى بزرگ   

اميرالمؤمنين على  فرمود: 
چگونه اســت حال مردمى كه سنت پيامبر  را دگرگون ساختند و از وصى او 

روگردان شدند؟ آيا آن ها نمى ترسند كه عذاب بر آن ها نازل شود؟ 
سپس  اين  آيه  را تالوت  فرمود: »امل تر اىل الذين بّدلوا نعمه اللّه  كفرا وأحلوا قومهم دارالبوار«؛3  
يعنى: مگر آن كســانى را كه نعمت خدا را به ناسپاسى تغيير دادند نديدى و قوم خويش 

را به دوزخ كه سراى هالكت است درآوردند. 
ســپس امام فرمود: ما هستيم آن نعمتى كه خدا به بندگانش انعام فرمود هركس در 

روز قيامت كامياب شود، به وسيله ما است.4
 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 523.
2. نهج البالغه، خطبه 162.

3. ابراهيم / 28.
4. كاىف، ج 1، ص 315.
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فصل پنجم 

  سؤاالت در حكومتدارى اميرالمؤمنين على

رسول خدا فرمود:

»هر کس می خواهد به زهد یحیی 
و هیبت و قدرت موســی نگاه کند 
بــه علی بن ابی طالب نــگاه کند«.

شواهد التنزیل ، جلد1، صفحه50.





  1. پيشواى كفر   

سدير روايت كرده كه گفت: حضرت امام جعفرصادق  فرمود: جمعى از اهالى بصره 
نزد من آمده و از طلحه و زبير سؤال نمودند به آن ها گفتم: طلحه و زبير دو پيشواى كفر 
بودند زيرا روزى كه اميرالمؤمنين  در جنگ جمل و در برابر لشكر كفر مردم بصره صف 

آرائى نموده بودند به اصحاب و ياران خود فرمود: 
»در جهاد با اين قوم شــتاب ننمائيد تا من با آن ها اتمام حّجت كنم و در پيشــگاه 

خداوند ميان ما و آن ها عذرى نباشد«.
آنگاه حضرت در برابر بصره آمد و فرمود: اى مردم بصره!

آيا من در حكمى، جور و ستم كرده ام؟ 
گفتند: خير. امام فرمود: آيا برخالف قسم و سوگند )خود( رفتارى كرده ام؟ 

عرض كردند: خير. 
باز پرسيدند: آيا مرا مايل به دنيا مى دانيد؟ 

گفتند: نه.
فرمودند: آيا براى خود و اهل بيت خويش چيزى را ترجيح و اختصاص داده ام 

كه شما از آن محروم مانده ايد؟ 
پاسخ منفى دادند. 

فرمود: آيا حدود الهى را در بعضى معّطل گذاشته يا در موردى انجام نداده ام؟ 
عرض كردند: خير. 

فرمود: پس چرا بيعت مرا شكســتيد و به ديگران پيوسته ايد؟ سپس امام فرمود: 
»پس شما مردمى كافر هستيد و بر طبق صريح قرآن كه مى فرمايد: وان نكثوا اميانهم من 

بعد عهدهم؛ با شما جهاد و كارزار خواهيم كرد«.

  آنگاه امام به ياران خود فرمان جهاد )حمله( داد و فرمود: به آن خدائى كه محّمد 
را به راســتى و به حق مبعوث فرمود اهل بصره مصداق حقيقى اين آيه  مى باشــند و از 
زمانى كه اين آيه نازل شده تا امروز به مضمون اين آيه جهادى نشده بود كه اينك شما 

به جهاد مى پردازيد.1

1. تفسري عياىش، ج 2، ص 77 ـ توبه / 12.
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  2. سوى عشق   

نوف بكالى كه از اصحاب امام على  است مى گويد: 
روزى اميرالمؤمنين على  را ديدم كه با سرعت مى رود. عرض كردم كجا مى رويد؟

فرمود: رهايم كن اى نوف كه اميد و آرزوهايم مرا به سمت معشوق مى برد. 
عرض كردم: موالى من آرزوهايتان چيست؟ 

فرمود: آن كه اميد و آرزوهايم به اوســت خود مى داند و نيازى نيســت براى جز او 
باز گويم در ادب بنده همين بس كه در خوشــى ها و نيازهايش كسى جز خداوند خود را 

شريك نگرداند.
عرض كــردم: يا اميرالمؤمنين! مــن بر جان خويش از طمــع ورزى به يكى از 

مطامع و خواستنى هاى دنيايى ترسانم؟ 
به من فرمود: چرا به عصمت ترسندگان و پناه عارفان روى نمى آورى؟

عرض كردم: مرا به آن راهنمايى فرما. 
امــام فرمود: خداوند، واالى بزرگى اســت كه با تفّضل نيكويش تــو را به آرزويت 
مى رســاند و تو نيز يك دل به او روى مى آورى از گرفتارى كه در دلت فرود مى آيد روى 
گــردان. پس اگر در بــر آوردن آرزويت به تأخيرت انداخت مــن ضامن برآوردن آن از 

سرچشمه اش هستم. 
به سوى خداوند سبحان )از هرچه غير اوست( منقطع شود و به او بپيوند كه مى فرمايد: 
به عزت و جاللم سوگند! اميد هركس را كه به غير من اميد بندد نااميد خواهم كرد و در 
ميان مردم بر او لباس خوارى خواهم پوشاند و اورا از ساحت قرب خود دور خواهم كرد...

واى بر او آيا در تنگناهايش از كسى جز من اميد فريادرسى دارد حال آن كه برطرف 
ساختن تنگناها به دست من اســت؟ درهاى بندگانم را مى كوبد حال آنكه بسته است و 
دِر مرا كه باز است رها مى كند؟ چه كسى براى گناهان بسيارش به من اميد بست و من 

اميدش را نااميد كردم؟....1

1. بحاراالنوار، ج 94، ص 94.
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  3. تنها مانده بودم   

پس از آن كه مردم بعد از عثمان با امام على  بيعت كردند حضرت در مســجد بر 
منبر بودند كه شخصى از ميان جمعيت صدا زد: 

چرا در گرفتن خالفت مسامحه كردى. »ما الّذى ابطأ بك اىل اآلن؟« حضرت در پاسخ 
اين فرد خطبه اى ايراد فرمودند كه به شقشقيه معروف شده است.1

آنگاه امام در بين كالم خود فرمود: اگر نبود جمعيت بســيارى گرداگرد مرا را گرفته 
بودند و به ياريم قيام كرده بودند )حكومت شما را نمى پذيرفتم( ولى از اين جهت حّجت 

تمام شده است....

  4. حق با عليست   

شــيخ مفيد در امالــى مى نويســد: اصبغ بن نباته مى گويد: در بصــره مردى خدمت 
اميرالمؤمنين آمــد و عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! با ايــن مردمى كه ما مى جنگيم 
دعوتمان يكى اســت و پيامبرمان نيز يكى و نمازمان هــم يكى و حج مان هم يكى 
اســت، پس نام اين هــا را چه بگذاريم؟ حضرت فرمود: به همــان نامى كه خداوند در 
كتاب خود ناميده اســت، مگر نشــينده اى كه مى فرمايد: »از ايــن پيامبران بعضى را بر 
بعضى ديگر برترى داديم، بعضى از آنان با خدا ســخن گفته و درجاتشــان را باال برده 
و به عيســى بن مريم داليل روشــن داديم و او را به روح القدس تأييد كرديم و اگر خدا 
مى خواســت آنان پس از وى بعد از آن كه دالئل روشن بر ايشان آمد مقاتله نمى كردند 

ولكن اختالف كردند، پس پاره اى از آنان ايمان آوردند و پاره اى كفر ورزيدند«.2
  ســپس امام ادامه داد پس چون اختالف ميان ما افتاد ما به خدا و دين او و پيامبر
و كتاب و حّق ســزاوارتريم، پس ما جــزء مؤمنانم و آنان كافران، خدا جنِگ با آنان را از 

ما خواسته است، و ما هم به خواست و فرمان و اراده خدا با ايشان به جنگ برخاستيم.

  5. بشرى بى شباهت    

صاحب الغارات مى نويســد: زيدبن وهب مى گويد: جماعتــى از مردم بصره نزد امام 

1. خطبه 3 نهج البالغه.
2. بقره / 253.
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على  آمدند و در ميان آن ها مردى از رؤســاى خوارج بود به نام جعدة بن نعجه او درباره 
لباس حضرت سؤال كرد كه چرا جامه اى بهتر از اين نمى پوشى؟

امام فرمود: اين لباس مرا از خودپســندى دور مى دارد و براى تأّســى كردن )پيروى 
كردن( مسلمانان به من شايسته تر است. سپس آن خارجى گفت: از خدا بترس تو خواهى 

مرد. امام فرمود: خواهم مرد؟ نه، به خدا كشته مى شوم.
ضربتى بر سرم فرود مى آيد و اين ريشم را به خونم خضاب خواهد كرد.

  6. دلسوز شيعيان است    

ابن عباس مى گويد: روزى بعضى از شــيعيان ســاكن شــام نامه اى از وضعيت خود 
بــه امام على  نوشــتند. حضرت را ديدم وقتى نامه آن ها را مطالعه كرد در گوشــه اى 
از رختخواب ناراحت نشســته است. به حضرت عرض كردم: »ما لك يا امرياملؤمنني الليلة؟«               
يا على! شب را چگونه گذراندى؟ فرمود: »ويحك يابن عباس؛ سلطان جوارح بدن تو قلب 

است«. 
وقتى كه به تو چيزى )غم و اندوه( نازل شــد خواب از چشمان تو مى رود من از اول  

شب تا اآلن كه مى بينى از فكر و ناراحتى دوستانم در شام بيدارم.
ابن عباس مى گويد: در اين لحظه بود كه مؤذن اذان گفت.

حضرت فرمود: »الصلوة يابن عباس«.1

  7. 3 دسته منحرف    

على  مى فرمايد: روزى رســول خدا  به فرمود: به زودى با پيمان شكنان )ناكثين( 
و ســتمگران )قاســطين( و از دين بيرون رفتگان )مارقين( خواهى جنگيد، هر كدامشان 
با تو بجنگد براى تو در برابر هر يك تو از آنان شــفاعت صد هزار نفر از شيعيان خواهد 
بود على  مى فرمايد: به رســول خدا  عرض كردم: اى رســول خدا! پيمان شــكنان 

كيستند؟
حضرت فرمود: طلحه و زبير به زودى در حجاز با تو بيعت مى كنند و در عراق پيمان 

1. كتاب يقني، سيدبن طاووس، ص 322 و بحاراالنوار، ج 29، ص 550.
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مى شكنند، وقتى چنين كردند با آن ها نبرد كن كه در جنگ با آنان پاكى و طهارت براى 
اهل زمين است. 

آنگاه عرض كردم: يا رسول اهلل ستمگران كيستند؟
حضرت فرمود: معاويه و يارانش. 

سپس گفتم: از دين بيرون رفتگان كيستند؟ 
حضــرت فرمود: ياران ذوالثديه و آنان از ديــن همچون تير از كمان بيرون مى روند، 
آنان را بكش كه در كشتن آنان فرج و گشايش براى اهل زمين است و عذابى شتابان بر 
آنان از براى دين بيرون رفتگان است، و اندوخته اى براى تو در نزد خداى عزيز و جليل 

در روز رستاخيز است.1

  8. يتيم نواز بى بديل   

شــبى على  به زنى تهى دســت برخورد كرد كه كودكانى خردســال داشت و از 
گرسنگى، گريه مى كردند. 

آن زن، كودكان را مشــغول و سرگرم مى كرد تا بخوابند، و آتشى زير ديگى كه فقط 
آب داشــت، برافروخته بود، تا كودكان گمان بََرند كه در ديگ غذايى است كه برايشان 

مى پزد. 
اميرالمؤمنين، از حال زن آگاه شد. به سوى خانه اش راه افتاد، در حالى كه قنبر نيز با 
او بود. ســپس زنبيلى خرما و كيسه اى آرد و مقدارى پيه، برنج و نان برداشت و بر دوش 

خود نهاد. قنبر خواست آن را بر دوش كشد كه ايشان، نگذاشت. 
وقتى به خانه زن رسيد، اجازه ورود خواست. زن، اجازه ورود داد. سپس مقدارى برنج 
با مقدارى پيه در ديگ ريخت. وقتى كه از پختن آن فارغ شــد، آن را در اختيار كودكان 

گذاشت و از آن ها خواست كه بخورند.
وقتى ســير شدند، شــروع كرد به چرخيدن دور اتاق و صداى »بع بع« در آوردن، و 
آن ها خنديدند وقتى از خانه بيرون آمد، قنبر به وى گفت: ســرورم! امشــب چيزهايى 
شــگفت ديدم. علت برخى را دانســتم كه بر دوش كشيدن توشه براى كسب ثواب 

1. خصال، ص 572.
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باشد، اما علت دور خانه گشتن و بر دست و پا چرخيدن و صداى »بع بع« در آوردن 
را ندانستم!

فرمود: »اى قنبر! من در حالى نزد اين كودكان، رفتم كه از شــدت گرسنگى، گريه 
مى كردند. دوســت داشــتم از نزد آنان خارج شوم، در حالى كه با شكم سير، مى خندند و 

)راهى براى خنديدن كودكان( جز آنچه انجام دادم، نيافتم.1
  و در روايتى ديگر در خصوص يتيم نوازى موالى متقيان حضرت اميرالمؤمنين على
چنين آمده است كه: على  زنى را ديد كه مشك آبى بر دوش دارد. مشك را از او گرفت 

و تا خانه اش برد. آنگاه از احوالش پرسيد. 
زن گفت: على بن ابيطالب، شــوهرم را به يكى از مناطق مرزى فرستاد و كشته شد 
و كودكانى يتيم، برايم به جاى گذاشت. چيزى ندارم و نياز، مرا به كلفتى مردم وا داشته 

است. 
على  باز گشــت و آن شب را تا صبح، مضطرب بود. هنگامى كه صبح شد، زنبيلى 
غذا به دوش گرفت. برخى گفتند: بگذار ما به جاى تو بر دوش بكشيم. فرمود: »چه كسى 

روز قيامت، گناه مرا به دوش مى كشد«.
سپس به در خانه )آن زن( آمد و در را كوبيد. زن گفت: كيستى؟ 

 فرمود: »من همان بنده اى هستم كه ديروز، مشك آبت را به دوش كشيدم در را باز 
كن. غذايى براى كودكان، با خود دارم«.

زن گفت: خدا از تو خشنود باشد و ميان من و على بن ابيطالب، داورى كند!
سپس على  داخل خانه شد و فرمود: »دوست دارم ثوابى به دست آورم تو خمير 

مى كنى و نان مى پزى، يا كودكان را سرگرم مى كنى تا من، نان بپزم«. 
زن گفت: من به پختن نان، آگاه ترم و بر آن، توانمند ترم. تو با كودكان باش و آنان 

را سرگرم كن تا از پختن نان، فارغ شوم. 
زن به سوى آردها رفت و آن ها را خمير كرد و على  به سوى گوشت رفت و آن را 
پخت و از خرما و گوشت و ديگر خوراكى ها، لقمه به دهان كودكان مى گذاشت و هرگاه 

كودكان، لقمه اى مى خوردند، به آن ها مى فرمود: 
»فرزندم! به خاطر آنچه بر تو گذشته است، على بن ابيطالب را حالل كن«. 

وقتى زن، آرد را خمير كرد، گفت: اى بنده خدا! تنور را روشن كن. 

1. كشف اليقني، ص 136، ح 129. 
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على  براى روشن كردن تنور شــتافت. وقتى آن را شعله ور ساخت و )حرارت( به 
صورتش برخورد كرد. پيوســته مى گفت: »اى على! بچش. اين است كيفر كسى كه بيوه 
زنان و يتيمان را )به حال خود( رها سازد«. زنى )ديگر گفت( كه على  را مى شناخت، او 
را ديد و گفت: واى بر تو، اى زن اين اميرمؤمنان است. زن سراسيمه به سوى على  آمد 
و گفت واى كه شرمنده ات هستم، اى اميرمؤمنان! ايشان فرمود: »واى كه من، شرمنده 

تو هستم ـ اى بنده خداـ كه درباره ات كوتاهى كرده ام«.1

  9. فريادرس يتيمان    

دو يا ســه روز بود كه عثمان خليفه شده بود كه زن و مردى دست دختر 14 ساله اى 
را گرفته و به پيش او در مسجد آوردند و گفتند: اين دختر يتيم بود و در 7 سالگى پدر و 
مادرش را از دست داد هيچ چيزى نداشت ما به حكم اسالم و انسانيت او را تحت تكفل 
خود آورديم تا امروز در تربيت و نگهدارى او نيز همت گماشــتيم و هم چون فرزندمان 
او را بزرگ كرديم اما او با يك جوان برخالف شــرع خالف كرده و دوشــيزگى خود را 
از دســت داده است. عثمان دستور داد تا قابله اى بيايد و دختر يتيم را ببيند تا اگر قضيه 
درست است به حد شرعى مجازاتش كند قابله هم پس از تحقيق تصديق كرد كه دختر 
باكره نيســت. دختر ســر بزير افكنده و مدام گريه مى كرد عثمان به او گفت: بگو ببينم 
مگر از حدود الهى باكى نداشــتى كه عفاف خود را به هدر دادى و اين رســوايى را به 
بــارآوردى. دختر گريه مى كرد و جواب داد، خدا مى داند من گناهى ندارم. زن آن مرد به 
عثمان گفت: من شاهد دارم كه اين دختر بى عفتى كرده و به جاى دو شاهد، شش شاهد 
دارم كه اين دختر، را با مردى بدكار نيمه عريان ديده اند و شــاهدان را به عثمان معرفى 
كــرد. آن ها همه گواهى دادند كه آن دختر را با مردى ناشــناس در خرابه ديده اند دختر 
هم گريه مى كرد و اظهار مى داشت كه خدا را گواه مى گيرم دست مردى به من نخورده 
عثمان درمانده شده بود نمى توانست با اطمينان خاطر فتوى دهد. لذا سخت بيچاره شده 
بود احساس مى كرد كه به على  محتاج است اما رويش هم نمى شد كه دست به دامن 
على  بشــود و از احاطه اش در فن قضاوت كمك بگيرد، باالخره پيامى با اين لحن به 
على  داد. يا اباالحسن  ادرك امة محمد »يا على امت محمد را درياب« على  به مسجد 

1. املناقب، ابن شهر آشوب، ج 2، ص 115، بحاراالنوار، ج 41، ص 52.
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آمد و فرمود: هرگز از التفات و عنايت به مصالح مردم غفلت نمى ورزم. بگوييد چه پيش 
آمده است. عثمان جريان را گفت على  شاهدان قضيه را يك به يك جداگانه خواست، 
شاهد اول آمد و على  دستش را گرفت و به زاويه اى از مسجد برد و از او پرسيد خوب 
توضيح بدهيد اين دختر را در كجا و چگونه ديده ايد؟ او گفت: در خرابه اى در ســمت 

شرقى قبيله بنى نضير. حضرت از قيافه و سن مرد بدكاره نيز سؤال كرد.
شــاهد دوم را حضرت خواست حضرت به او فرمود: اين دختر را با آن مرد بدكاره 
كجــا ديــدى؟ عرض كرد: يا على  در نخلســتان آل وائل ديدم... و ســؤاالت بعدى 

حضرت. 
حضرت فرمود: شهادت دادن كافى است قضيه روشن است، قنبر برو شمشير را بياور، 
علــى  با قيافه اى ملتهب و عصبانى پيــش آمد و به آن زن انصارى گفت: اى زن مرا 
مى شناســى؟ عرض كرد بلى يا على  . در اين هنگام قنبر شمشــير برهنه اى جلوى 
على  گذاشت. على  با آهنگى خشن فرمود: بحق قبر محمد  اگر راست نگويى تو 
و گواهان تو را با همين شمشير در همين مسجد به سزايتان خواهم رسانيد بگوييد ببينم 
چه باليى به سر اين دختر آورده ايد. قبل از آن زن، چهار شاهد جلو آمده عرض كردند: يا 
اباالحسن  ما را ببخش از جان ما بگذر. ما در زندگى اين دختر انحرافى نديديم. اين زن 
همســايه ماست از ما خواست تا به نفعش شهادت دهيم زن نيز اقرار كرد و عرض كرد: 
يا على  اين دختر در خانه ما به ســر مى برد بزرگ شد و قشنگ شد و من مى ترسيدم 
شــوهرم از من دست بردارد و با او عروســى كند. دستور دادم دست و پايش را با طناب 
بستند آن وقت خودم با انگشت مهر بكارت او را برداشتم و بعد تهمتش زدم كه... قضيه 
تمام شــد شوهر آن زن در آن مجلس آن زن نابكار را كه مايه چنين سر و صدايى شده 
بود، طالق دادو بعد در همان مجلس دختر يتيم را به عقد خود درآورد. بعد على  دستور 
داد آن زن جنايــت كار به پرداخت مهريه بكارت آن دختر محكوم شــود و گواهان هم 
هــر يك جريمه اى بپردازند. عثمان جلو آمد و به على  گفت: يا على  اين فن را در 
قضاوت از كجا آموخته اى؟ اميرالمؤمنين   تبســم كرد و گفت: از دانيال  ، پيامبر 

بنى اسرائيل...1

1. تهذيب االحكام، ج 6، ص 308.

166



  10. سوال نامربوط   

در جنگ صفين آنگاه كه يك تن از »بنى اسد« در اين زمينه سؤال مى كند كه: »چرا 
خالفت را از شما گرفتند و ديگران بر شما پيشى يافتند«؟ 

امام على  مى گويد: 
، تُرِْسُل ىف َغرْيِ َسَدٍد...؛ اى برادر، تو همچون كسى هستى كه به اندك  »...إِنََّك لَِقلُُق الَْوضنْيِ

شبهه اى مضطرب مى شوى و مهار مركب خرد را بيجا رها مى كنى )در جاى خود سخن 
نمى گويى در حالى كه ما با دشمن خود به زد و خورد مشغوليم، تو پرسش مى كنى(.

  11. ترك جبهه حق   

 در تاريخ آمده اســت كه عده اى از اميرالمؤمنيــن  كناره گيرى كردند و از طرفى 
  به معاويه هم نپيوســتند. اصحاب نظر امام را درباره آنان جويا شــدند؟ امام على
فرمــود: »خذلوا الحق ومل ينرصوا الباطل؛ آنــان به باطل كمك نكردنــد ولى حق را خوار 
گذاشــتند« اين سخن را حضرت على  درباره افرادى مانند عبدالرحمن بن عمر، سعدبن 
ابى وقاص، سعيدبن عمرو، اسامة بن زيد، محمدبن مسلمه، انس بن مالك، ابوموسى اشعرى، 
اخنف بن قيس كه از همراهى آن حضرت در جنگ با دشــمنان خوددارى كردند فرموده 

است.1

  12. بدا به حال شما   

امام على  در هنگامى كه بر جنازه خوارج بعد از پايان جنگ مى گذشــت فرمود: بدا 
به حال شما آن كس كه فريبتان داد و به شما زيان رساند. 
عرض شد: اى اميرمؤمنين چه كسى فريبشان داد؟ 

امام فرمود: 
شيطان گمراه كننده و نفس فرمان دهنده به بدى، آن ها را به آرزوهاى پوچ فريبشان 
داد و ميدان گناهان را بر آنان فراخ گردانيد و به آنان وعده پيروزى داد و آن گاه آنان را 

در كام آتش فرو برد.2

1. نهج البالغه حكمت 12. 
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 5، ص 14 و تاريخ طربى، ج 4، ص 66 ـ بحاراالنوار، ج 33، ص 356. 
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  13. مجازات مشركان    

عصــر حكومت اميرالمؤمنين على  بود مردى در كوفه نزد آن حضرت آمد و گفت: 
در كوفه دو نفر از مسلمانان را ديدم كه در برابر بُت نماز مى خواندند. 

امام على  فرمود: 
شايد اشتباه مى كنى و چيز ديگرى بر تو مشتبه شده است. 

آنگاه آن حضرت يك نفر را براى تحقيق به آنجا كه آن ها نماز مى خواندند فرستاد او 
رفت و ديد همان گونه است كه گزارش داده اند دو نفر در برابر بُت نماز مى خوانند آن ها 
را نزد حضرت على  آورد آن حضرت به آن ها فرمود: در برابر بُت نماز نخوانيد و از اين 

عقيده دست برداريد. 
آن ها از عقيده خود باز نگشــتند حضرت على  گودالى آماده كرد و آن گودال را با 

آتش شعله ور ساخت و آن دو نفر را در ميان آن گودال افكند و سوزانيد.1

  14. اتمام حّجت   

عبدالرحمــن بن عوف روايت كرده كــه امام على  صداى هياهوئــى را در ميان 
لشكريان خود شنيد پرسيد: اين صداى چيست؟ 

عرض كردند: معاويه كشته شده است. 
حضرت فرمود: اين طور نيست سوگند به خداى كعبه! كشته نشده است تا همة اين 
مردم گرد او نيايند نمى ميرد عرض شد: اى اميرالمؤمنين! پس چرا ما با او مى جنگيم؟

فرمود: من براى اتمام حّجت و يافتن عذر در ميان خودم و خدا جنگ مى كنم.2

  15. نگون بختان تاريخ اسالم    

وقتى امام على  وارد كوفه شد بسيارى از خوارج همراه آن حضرت به آن جا آمدند 
و شمار فراوانى از آنان نيز در نخيله و ديگر مكان ها ماندند و به كوفه نيامدند. 
حرقوص بن زهير و زرعة بن طائى كه از سران خوارج بودند نزد امام آمدند. 

حرقوص به امام گفت: از گناه خود توبه كن و با ما بيا تا با معاويه بجنگيم.

1. وسايل الشيعه، ج 18، ص 556. 
2. بحاراالنوار، ج 9، ص 583. 

168



حضرت فرمود: من شما را از حكميت باز داشتم اّما شما نپذيرفتيد و اينك آن را گناه 
مى دانيد؟ 

بدانيد كه حكميت گناه نيســت بلكه ناشى از ناتوانى رأى و سستى تدبير است و من 
شما را از اين ها باز داشتم. 

زرعة بن برج طائى گفت: به خدا قســم اگر از داور قرار دادن اين مردان توبه نكنى تو 
را براى رضاى خدا مى كشم.

امام فرمود: بينواى نگون بخت! گويا كشتة تو را مى بينم كه باد بر آن مى ورزد. 
 زرعة گفت: اين آرزوى من است.1

در روايتى ديگر آمده است زمانى كه اميرالمؤمنين حكمين را پذيرفت. 
خوارج گفتند: دو انسان را حكم قرار دادى؟ 

حضرت فرمود: من هيچ مخلوقى را حكم قرار ندادم بلكه قرآن را داور كردم.2

  16. رفتارى خداپسندانه   

شيخ مفيد در امالى آورده: روزى اشعث بن قيس ِكندى به حضرت على  گفت: چرا 
تو آن گونه كه عثمان با ما رفتار مى كرد عمل نمى كنى؟

حضرت على  فرمود: اى كاكل آتش )رئيس دوزخيان(، واى بر تو... بخدا ســوگند! 
آن مردى كه دشمن را بر خود چيره كند تا گوشتش ببرد، و استخوانش بشكند و پوستش 
بكند و خونش را بريزد، مردى است بزدل و ترسو، تو اگر مايلى همين گونه باش، اما من 

آن گونه )مثل عثمان( نيستم كه خود را بدست چنين سرنوشتى بسپارم....

  17. اين  هم مظلوميتى مضاعف!!   

  است در جريان جنگ جمل به حضور امام  احنف بن مالك كه از ياران امام على
آمد و پرســيد: قبيله من مى گويند: اگر على پيروز شود )در بصره( مردان را مى كشد 

و زنان را به اسارت مى گيرد آيا چنين مى كنيد؟ 
امام مهربانى ها على بن ابيطالب  فرمود: از مثل من نبايد ترسيد...

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 268. 
2. كنز العامل حديث 31576 )دو نفر حكمين عبارت بودند از عمر و عاص از طرف معاويه و ابوموسى اشعرى كه 

على رغم ميل حضرت على  به عنوان نمايندگى امام معرفى شد(. 
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علّت اين ســؤال آن بود كه طلحه و زبير هنگام جنگ بــه مردم بصره اعالم كرده 
بودند اگر على بر شــما پيروز شــود چنين خواهد كرد و با اين شايعه و تهمت مردم را بر 

عليه  امام شوراندند. 
امام على  پس از پيروزى بر خالف شايعات آن دو ملعون همه را بخشيد. 

كلبى مى گويد: از ابى صالح پرسيدم: چگونه على  از اهل بصره صرف نظر كرد؟ 
در پاسخم گفت: 

همان گونه كه پيغمبر با اهل مكه رفتار كرد زيرا دوست داشت آن ها هدايت شوند.1

  18. فحش دادن ممنوع   

روزى امام على  شــنيد حجربن عدى و عمروبن حمق دو نفر از يارانش، به معاويه 
ناســزا مى گويند. امام آن ها را نهى كرد آن ها به حضور امام آمده و عرض كردند: آيا ما 
بر حق نيســتيم؟ آيا پيروان معاويه بر طريق باطل نيســتند. امام فرمود: ما بر حقيم و 

آن ها بر باطل. 
آن ها سؤال كردند پس چرا ناسزا نگوييم؟ امام فرمود: من دوست ندارم شما فحش 
بدهيد ولى اگر كارهاى بد دشمن را افشاء كنيد، استوارتر در گفتار و رساتر در عذر است... 
حجر و عمر و هر دو عرض كردند: »بســيار خوب به نصيحت تو گوش مى كنيم و آن را 

بكار مى بنديم«.2

  19. دل ما با توست  

در نهج البالغه است كه: امام على  به يكى از ياران خود كه دوست داشت برادرش 
نيز در جنگ جمل باشــد و پيروزى خدا بر دشــمنان را ببيند فرمود: آيا دل برادرت با 

ماست؟ 
عرض كرد: آرى. 

حضرت فرمود: پس او با ما بوده اســت و در اين سپاه مردمانى با ما هستند كه هنوز 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 247. 
2. رشح نهج البالغه خويى، ج 13، ص 94. 
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در پشــت مردها و رحم هاى زنانند، به زودى دست زمان آن ها را بيرون آورد و به سبب 
آنان ايمان به خدا نيرومند گردد.

  20.  على، امام مهرباني ها  

مرحوم شيخ مفيد)ره( مى نويسد: 
وقتــى كه على  بر مردم بصره كــه در جريان جنگ جمل جنگجويان را حمايت و 
 پشــتيبانى نمودند، پيروز شــد براى آن  ها خطبه اى خواند و  پس از حمد و ثناى خداوند 

فرمود:...
»فام ظّنكم يا اهل البرصة وقد نكثتم بيعتى ظاهرتم عىل عدّوى؛ اى مــردم بصره! اينك 

چه گمان داريد؛ با شما انجام دهم در حالى كه پيمان مرا شكستيد و دشمن مرا بر 
ّضد من يارى نموديد؟«

پيمان شكنان بصره در حالى كه سرهاى خود را به زير انداخته بودند نمى دانستند چه 
جوابى به اين سؤال امام بدهند تا اينكه يك نفر از آن ها برخاست و گفت:

»نظّن خريا ونراك قد ظهرك وقدرت، فان عاقبت فقد اجرمنا ذلك وان عفوت فالعفو احب اىل 

اللّه  تعاىل«؛

اى امام بزرگوار! ما غير از خير و نيكى درباره تو نسبت به خود گمان ديگرى نداريم 
و اكنون مى بينيم شــما بر ما غالب شــده و پيروزى نصيب شــما گرديده است اگر ما را 
عقوبــت كنى جا دارد زيرا ما گناهكاريم و اگر ما را عفو كنى خداوند عفو و بخشــش را 

بيشتر دوست مى دارد«. 
امــام در جواب اين جوان فرمود: »قد عفوت عنكم فاياكم والفتنة فانّكم اّول الّرعية نكث 
البيعة وشّق عصا هذه االّمة؛ از تقصير شــما گذشــتم از اين به بعد كارى كنيد كه ســبب 

آشوبگرى فراهم نشود زيرا شما نخستين كسانى بوديد كه پيمان شكستيد و عصاى اّمت 
)وحدت( را دو نيم كرديد اكنون توبه كنيد و از گناهان خود بازگرديد«.

بعد امام در جاى خود نشســتند و مردم بصره يكى پس از ديگرى مى آمدند و بيعت 
مى كردند.1

1. ارشاد شيخ مفيد، فصل 26، باب 3. 
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  21.  پشتيبانى جبهه حق  

از امام على  ســؤال شد: يا ابالحســن! آيا تأمين مخارج و هزينه جهاد واجب 
 است يا امرى است مستحب؟

امام فرمود: اگر جهاد واجب باشــد به اين معنا كه براى مقابله با كافران كسى نباشد 
كه ديگر مســلمانان را نيابت و حمايت كنــد در اين صورت نزد خداوند ثواب يك درهم 
هزينه كردن، هفتصد هزار اســت اّما اگر جهاد مستحب باشد به اين معنا كه فردى قصد 
آن را بنمايد ولى ديگران به جاى او ســبقت گرفته باشــند و نيازى به او نباشــد در اين 
صورت يك درهم، هفتصد حســنه و ثواب دارد كه هر حســنه صد هزار بار بهتر است از 

دنيا و هر آنچه در دنياست.1

  22. گفتگو با خوارج  

امام على  قبل از شروع جنگ نهروان ابن عباس را احضار فرمود: به او فرمود: كه 
به نزد اين جماعت برود و با ســخنانى نصيحت گونه آن ها را به طريق هدايت راهنمايى 

و اتمام حّجت نمايد. 
ابن عباس طبق دستور امام بهترين لباس هاى خود را خوشبو كرد و بر بهترين مركب 

سوار شد و نزد خوارج آمد...
خــوارج هنگامى كه ابــن عباس را ديدند گفتند: ابن عباس تــو خود را افضل مردم 
مى دانى ولى لباس ظالمان را مى پوشى و بر مركب متكّبرين مى نشينى و نزد ما آمده اى...

ابن عباس پس از پاســخ به اين ايراد آن ها به ايشان گفت: سخن ما راجع به لباس 
نيست بگوئيد چرا بر اميرالمؤمنين على  خروج كرده ايد؟ 

خوارج در جواب او گفتند: اگر على خود حاضر شــود و با ما سخن بگويد ما كفر او را 
بر او ثابت مى كنيم...

ابن عباس برگشت و به امام عرض كرد: شما جواب اين قوم را بهتر از من مى دهيد. 
 علــى  نزد خوارج آمد و فرمود: الســالم عليكم آن ها جواب ســالم امام را دادند 
حضــرت فرمود: اينك منم على بن ابيطالــب، بگوئيد تا از من چه ديديد كه بر من خروج 

كرديد. 

1. مستدرك الوسائل، ج 11، ص 20. 
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گفتند: سخن بسيار است حضرت فرمود: من حاضرم تمام آن ها را بشنوم. 
آن ها به طرح ســؤاالت خود پرداختند و گفتند: چــرا هنگامى كه متن صلح ميان 
خود و معاويه را مى نوشــتى اسم خويش را از امارت مؤمنين محو نمودى الجرم 
تو اميرالمؤمنين نيســتى و ما همگان مؤمنانيم و راضى نيستيم كه تو امير باشى 

تو همچنان امير كافران باش و دست از سرما بردار؟
امام على  در پاسخ به آن ها فرمود: گوش كنيد تا بفهميد در جواب مطلب اول چه 
مى گويم همانا همه مى دانيد كه من در نزد حضرت رســول  كاتب وحى و قضا و دبير 
شــروط و امان بودم آنروز كه در صلح حديبيه قرار شد كه ميان رسول خدا و ابوسفيان و 

سهيل بن عمرو كتاب صلح نوشته شود من بر حسب فرمان نوشتم. 
»بسم اللّه  الرحمن الرحيم هذا ما اصطلح عليه رسول اللّه  و اباسفيان و سهيل بن عمرو«.

  در اين هنگام سهيل بن عمرو گفت: من رحمن و رحيم ندانم و من تو را رسول خدا
نمى دانم چرا اگر تو را به عنوان رســول خدا قبول داشتم با تو جنگ نمى كردم و تو را به 

زيارت مكه باز نمى داشتم و...
در اين هنگام رســول خدا  امر فرمود به جــاى »بسم اللّه  الرحمن الرحيم« به قانون 
جاهليت بنويس »بسمك اللهم« و لفظ رســول اهلل را نيز محو كنم من هم چنين نوشــتم: 
»بسمك اللّهم هذا ما اصطلح عليه محمدبن عبداللّه « آنگاه پيامبر از اين روز خبر داد و مرا با 

معاويه و عمر و عاص كار به اين گونه شد كه نوشتند. 
»هذا ما اصطلح امرياملؤمنني« آن هــا گفتند ما اگر تو را اميرالمؤمنين مى دانســتيم با تو 

جنــگ نمى كرديم اين لفظ را محو كن و بنويــس على بن ابيطالب لذا من چنان كردم و 
اقتداء به رسول خدا  كردم. 

در اين هنگام خوارج گفتند: جواب اول را پاســخى گفتى اكنون جواب سؤال دوم ما 
را بده. 

 ســپس عرض كردند: هنگامى كه به حكمين امــر فرمودى در امر خالفت نظر 
كنند اگر معاويه را ســزاوارتر دانســتند او را اجابت كنند و اگــر نه، تو را اطاعت 
نمايند از اينجا معلوم شــد كه تو در خالفت حق خود دچار شك و شبهه شده اى 

پس ما بيشتر از تو دچار شك و شبهه خواهيم بود؟ 
امام فرمود: من درباره خود در شــك و شبهه نبودم و اينكه گفتم معاويه را سزاوارتر 
يافتيد او را به خالفت برداريد در سخن طريق انصاف را پيشه كردم اين كه من از اول به 
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حكمين بگويم معاويه را خلع كنيد و كار را به نفع من تمام نماييد اين حرف كه درســت 
نيســت، من اين سخن را از روى شــك نگفتم چنانچه خداى متعال مى فرمايد: »قل من 

يرزقكم من السموات واالرض قل اللّه  وانا او اياكم لعىل هدى اوىف ضالل مبني«.1 

يعنى: اى رســول ما به مشــركين بگو چه كســى روزى مى دهد شما را از آسمان و 
زمين؟ بگو: خداى يكتا اينك ما و شما يا در طريق هدايت هستيم يا در گمراهى آشكار 
سپس خوارج سؤال بعدى خود را مطرح كردند و گفتند: ايراد ما به تو اينست كه درباره 

حقى كه مال تو بود چرا تن به حكميت دادى؟ 
امام فرمود: پيامبر خدا هم درباره بنى قريظه، ســعد بن معــاذ را داور قرار داد و اگر 
مى خواســت اين كار را نمى كرد و من هم به پيامبر اقتدا نمودم پس از اين گفتگوها امام 
فرمود: آيا مطالب ديگرى هم داريد؟ آن ها همه ســاكت شــدند و گروه هايى از آنان به 

سمت امام آمدند. 
بايد توجه داشــت كه امام سعى و افرى را مبذول فرمود تا اين كج انديشان گمراه را 
از ورطه هالكت نجات دهــد حضرت با خوارج مثل پدرى مهربان رفتار مى كرد و مرتبا 
مى كوشيد تا كار به جنگ كشيده نشود و مالى به غارت نرود لذا وقتى صعصعة بن صوحان 
و زيادبــن نضر و ابن عباس از نزد خوارج برگشــتند امام از صعصعة پرســيد: اين گروه 

شورشگر در ميان خود به چه كسى بيشتر توجه دارد؟ 
عرض كرد: به يزيدبن قيس ارحبى.

 امام  فورا بر مركب ســوار شد و از اردوگاه حروراء گذشت و در برابر خيمه يزيدبن 
قيس حاضر شــد ســپس 2 ركعت نماز خواند آنگاه به كمان خود تكيه زد و رو به خوارج 
كرد و فرمود: »هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة اين مقامى اســت كه هر كس در آن 
پيروز شــود در روز رستاخيز پيروز خواهد شد« ســپس امام آنان را موعظه فرمود آن ها 
گفتنــد: ما با پذيرفتن حكميت گناه بزرگى مرتكب شــديم و اكنون توبه مى كنيم تو نيز 
توبــه كن همان طور كه ما توبه كرديم. امام فرمود: »انا استغفراللّه  من كل ذنب من از هر 

گناهى به درگاه خداى يكتا آمرزش مى خواهم«. 
بدنبال اين گفتگو شش هزار نفر از آنان دست از دشمنى با امام برداشتند و با حضرت 

به كوفه بازگشتند.2

1. سوره سباء، آيه 24. 
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 278. 
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امام در پيروى از ســيره رســول اهلل  مثل ســاير جنگهاى قبل كوشش فرمود تا 
خوارج دست از جنگ بردارند پرچمى را به دست ابوايوب انصارى كه از صحابى بزرگوار 
رســول خدا  بود و در اين جنگ جزء ياران امام و همراه امام در اين جنگ بود داد تا به 
ميان خوارج برود و اعالم كند هر كس در پشت اين پرچم حاضر شود در امان خواهد بود. 
ابوايوب پرچم را گرفت و به نزديك خوارج آمد و فرياد برآورد راه بازگشــت باز است 
كســانى كه در اين پرچم آيند توبه آنان پذيرفته اســت در بعضى از نقل ها وارد شده كه 
در ايــن مرحله 8000 هزار نفر از آنان به دور پرچم ابوايوب جمع شــدند و امام  توبه 
آنان را پذيرفت و دســتور فرمود آن ها را به كنار ببرند )البته در اينجا شــايان توجه است 
كه عده قبلى كه در گفتگوى امام با يزيد بن قيس ارحبى به سمت امام آمدند به واسطه 
خباثت هاى اشعث بن قيس كندى دوباره به لشكر خوارج برگشتند و همه زحمات امام را 
اين شخص پليد بر باد داد( باقيمانده خوارج كه به قول طبرى 2600 تن بودند1 و به قول 
ابن اثير 1600 تن بودند2 بر مخالفت خود اصرار كردند و  آماده جنگ با امام شدند3 امام 
با خوارج در مراحل مختلف فرمايشاتى داشته اند در يك مرحله امام  پس از خواندن آيه 

97 سوره مباركه آل عمران مى فرمايند: 
»وللّه  عىل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيالً«4 يعنى: از طرف خداست بر مردم حج 

آن خانه، هر كس كه توانايى رسيدن و رفتن به آنجا را داشته باشد. 
پس اگر مردم حج را ترك گويند به بيت اهلل زيانى نرسانند. بلكه خود كافر شوند زيرا 
كه خداوند بيت اهلل را براى مســلمين عالمتى قرار داد و همچنان كه رسول خدا  مرا در 

ميان امت عالمت قرار داد و فرمود: 
»يا عىل! أنت مّنى مبنزلة الكعبه تؤىت والتأىت« يعنى: تو مانند خانه كعبه مى باشى كه مردم 

به سوى تو مى آيند و تو به سوى كسى نمى روى. 
العلم  ومعدن  الرحمة  وعنرص  املالئكه  ومختلف  الرساله  وموضع  النبوة  اهل بيت  »نحن 

والحكمة... والينا ترجع التائب ايّها القوم. يعنــى: ما خانــدان نبوتيم، خاندان ما محل نزول 

رســالت و مالئكه ها مى باشد خاندان ما مركز رحمت و معدن علم و حكمت مى باشد اى 
مردم! توبه كننده ها بايد به سوى ما بيايند«. 

1. تاريخ طربى، ج 4، ص 64.
2. كامل ابن اثري، ج 3، ص 366. 

3. مناقب ابن شهر آشوب مازندراىن، ج 3، ص 189.
4. آل عمران / 97. 
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آنگاه امام فرمود: من شــما را پند مى دهم مبادا صبح كنيد در حالى كه همه در اين 
رودخانه )نهروان( كشته شويد در حالى كه بدون دليل نزد پروردگار خود رفته باشيد...

بعد از ســخنرانى امام، از طرف لشــكر خوارج بانگ به پا خاست كه: »يا امرياملؤمنني! 
الّتوبة الّتوبة«.

امام پرچم امان را به دســت ابواّيوب انصارى داد و فرمود: هركس در زير اين پرچم 
بيايد در پناه است و عده كثيرى در زير پرچم گرد آمدند...1

  23.  فضيلت جهاد  

در تفسير كشف االسرار آمده است كه: امام حسين  مى فرمايد: روزى اميرالمؤمنين 
على  در حال سخنرانى بود و مردم را به جهاد در راه خدا تشويق مى فرمود ناگه جوانى 

برخاست و عرض كرد: يا على! ارزش جهادگران راه خدا را براى ما بيان فرماييد؟
  حضرت فرمود: ما از جنگ ذات السالســل برمى گشتيم و من پشت سر رسول خدا
بر شــتر عضبا سوار بودم و قصد داشتم تا اين ســؤال را از پيامبر بپرسم وقتى به پيامبر 
عــرض كردم پيامبر فرمود: جهادگر چون قصد جنگ كند خدا برائت از آتش جهنم را به 
او مى دهد و وقتى او آماده جنگ شود خداوند بواسطه عمل او بر فرشتگان مباهات كند و 
وقتى با خانواده وداع كند ديوارها و خانه ها بر او بگريند و از گناهان خود همچون مارى 

كه از پوست خود خارج مى شود بيرون مى رود. 

  24. عدالت شيوه من است   

هنگامى كه از امام على  به تندى و عتاب پرســيدند: چرا )همانند خلفاى قبل( 
عطاياى بيت المال را در ميان مردم به يكسان تقسيم مى نمايد و اشخاصى را كه در 

اسالم سبقت داشته اند و داراى شرافت و بزرگى بوده اند برترى نمى دهد؟
فرمودنــد: آيا به من دســتور مى دهيد كه براى پيروزى خود از جور و ســتم در حق 

كسانى كه بر آن ها حكومت مى كنم استمداد جويم؟...
بخشيدن مال در غير موردش تبذير و اسراف است اين كار ممكن است در دنيا باعث 

1. بحاراالنوار، ج 33، ص 397. 
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سربلندى شود ولى در آخرت موجب سرافكندگى است در ميان مردم گرامى اش مى دارد 
ولى نزد خداوند خوارش مى سازد.1

    25. ياران على  

محمــد حنفيه گويد: پس از جنگ جمل چــون اميرالمؤمنين  به بصره رفت احنف 
پسر قيس، طعامى تهيه نمود و بســوى اميرالمؤمنين  و يارانش پيام فرستاد و دعوت 
نمود حضرت پذيرفت و به احنف فرمود: ياران مرا حاضر كن گروهى خاشــع وارد شدند 

كه مانند مشكهاى كهنه پوستشان خشك شده و پژمرده شده بود. 
احنــف عرض كرد: يــا اميرالمؤمنين! چرا اين ها بدين گونه انــد از كمبود مواد 

غذايى يا از ترس جنگ چنين حالى به آنان دست داده است؟ 
اميرالمؤمنيــن  فرمودند: يا احنف خداوند گروهى را كه از ترس غافلگير شــدن و 
فرا رســيدن روز رستاخيز از دنيا كناره گيرى كرده و سرگرم بندگى پروردگارشان شده اند 

دوست دارد...2

    26. مرد شامى در محضر اميرالمؤمنين  

  در كتاب مجالس مرحوم صدوق قدس سره روايت شده است از حضرت موسى بن جعفر
از جدش امام ســجاد  كه فرمودند: روزى اميرالمؤمنين  با اصحابشان نشسته بودند 
و آن ها را براى جنگ صف بندى مى نمودند آنگاه پير مردى وارد شــد كه از او رنج سفر 
نمايان بود و گفت: اميرالمؤمنين كجاســت؟ گفتند: همين آقاســت. سالم نمود و عرضه 
داشــت: يا اميرالمؤمنين! من از حوالى شام آمده و پير مردى هستم كه فضائل بى شمار 
شما را شنيده ام و گمان مى كنم كه شما را ترور مى كنند. پس بياموز به من آنچه را كه 

خداوند به تو آموخته است. 
حضرت فرمود: بلى! اى پيرمرد، هركس كه دو روزش يكسان باشد ضرر كرده است 
و هركس كه دنيا همت او باشد، هنگام مرگ حسرت زيادى مى برد و هركس كه فرداى 
او، بدتر از ديروز باشــد، محروم اســت و هركه با تأمين دنيايش غم آخرت ندارد، هالك 

1. نهج البالغه، خطبه 126
2. صفات شيعه، ص 39. 
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است و هركس به خود نرسد، هوس بر او چيره مى شود و هركس در كاستى است مرگ 
او بهتر است. 

اى پيرمرد! دنيا، خّرم و شــيرين اســت و براى دنيا طرفدارانى اســت و آخرت نيز 
طرفدارانى دارد كه از مفاخره با دنيا داران خوددارى مى كنند و به دنيا حسرت نمى برند و 
به خوشى آن ها شاد نمى شوند و از مشكالت آن غصه نمى خورند. اى پيرمرد! هركس كه 
از شبيخون نگران باشد، خوابش كم است، چقدر شتاب دارد شبها و روزها براى عمر بنده 

خدا، پس زبانت را در بند كن، سخنت را بشمار و كم سخن بگو مگر در نيكى. 
اى پيرمرد بپســند براى مردم آنچه براى خود مى پســندى و با مردم آن بجا آور كه 

دوست دارى با تو كنند. 
آنــگاه رو به يارانش نمود و فرمود: اى مردم آيا نمى بينيد كه اهل دنيا در هر صبح و 
شام احوال گوناگون دارند، يكى بر خاك هالك مى شود و يكى عبادت مى كند يا عبادت 
مى شود و ديگرى در حال جان كندن است و اميدى به او نيست. و آن ديگرى ميان كفن 
اســت. طالب دنيا را مرگ به دنبال است. غافل است و حال اين كه از او غفلت نمى شود 

آنان كه باقى هستند به دنبال رفتگان روان هستند. 
زيدبن صوحان عبدى در اين هنگام برخاست و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! كدام 

پادشاهى زورمندتر است؟ حضرت فرمود: هواى نفس!
پرسيد: كدام خوارى بدتر است؟ فرمود: حرص بر دنيا.

پرسيد: كدام فقر سخت تر است؟ فرمودند: كفر پس از ايمان. 
پرســيد: كدام دعوت گمراه كننده تر اســت؟ فرمودند: آن كه دعوت كند به چيزى 

كه نيست. 
پرسيد: كدام عمل برتر است؟ فرمودند: تقوا.

پرسيد: كدام عمل موفقيت آميزتر است؟ فرمودند: رفتن به دنبال آنچه نزد خداست.
پرسيد: كدام رفيق بدتر است؟ فرمودند: آن كه معصيت خدا را برايت بيارايد.

پرســيد: كدام يك از مردم بدبخت تر اســت؟ فرمودند: آن كــه دينش را به دنياى 
ديگران بفروشد.

پرسيد: كدام يك از مردم نيرومندترند؟ فرمودند: فرد بردبار. 
پرسيد: كدام كس بخيل تر اســت؟ فرمودند: آن كه مال حرام بدست آورد و در غير 

حق مصرف كند.
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پرسيد: كدام كس زيرك تر است؟ كسى كه راه حق را از باطل بشناسد. پس به جانب 
حق بگرايد.

 پرسيد: چه كسى بردبارتر است؟ فرمودند: كسى كه خشم نگيرد.
پرسيد: چه كسى رأى او ثابت تر است؟ فرمودند: آن كه مردم را فريب ندهند و دنيا 

به خودآرايى او را نفريبد. 
پرســيد: چه كســى احمق اســت؟ فرمودند: آن كه زير و رو شــدن دنيا را ببيند و 

فريفته اش گردد. 
پرسيد: چه كسى حسرت و غصه بيشــترى مى خورد؟ فرمودند: آن كه از دنيا و 

آخرت محروم است و در او زيان آشكار است. 
پرسيد: چه كسانى از مردم كورند؟ فرمودند: آن كه عمل به ريا كند و ثواب از خدا 

بخواهد. 
پرســيد: كدام سخن نزد خداى متعال برتر است؟ فرمودند: بسيار ياد خدا كردن و 

با دعا و راز و نياز به پيشگاه او كرنش و اظهار فروتنى كردن. 
پرسيد: كدام مصيبت سخت تر است؟ فرمودند: مصيبت در دين.

پرسيد: كدام عمل نزد خدا محبوب تر است؟ فرمودند: انتظار فرج. 
پرســيد: كدام يك از مردم نزد خدا بهترند؟ فرمودند: آنكه بيشــتر بترسد و با تقوا 

ترينشان. 
پرســيد: كدام سخن راست تر است؟ فرمودند: شهادت به اين كه معبود حقى غير از 

خدا نيست. 
پرسيد: كدام عمل نزد خدا بزرگ تر است؟ فرمودند: تسليم و پرهيزكارى. 

پرسيد: چه كسى گرامى تر است؟ فرمودند: آن كه براستى در جبهه ها عمل كند. 
پرسيد: راستگوترين مردم كيست؟ فرمودند: آنكه در همه جا و در همه امور راست 

بگويد. 
آنگاه رو به پير مرد نمود و فرمود: براستى كه خداوند عّزوّجل بندگانى آفريده است كه 
دنيا در نظرشــان تنگ است و از دنيا و متاع او روى گردان هستند و مشتاق دارالسالمى 
هســتند كه خداوند آن ها را بدانجا دعوت نموده است و شكيبايى نمودند بر تنگى معاش 
و ناراحتى و مشتاق شدند بدانچه نزد خداست اكرام و جان خود را براى رضاى خدا دادند 
و سرانجامشــان شــهادت بود و خدا را مالقات كردند در حالى كه از آنان خشنود بود و 
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دانســتند كه مرگ راه گذشتگان و آيندگان است و براى آخرت خود ذخيره نمودند، غير 
از طال و نقره را، لباس زبر پوشــيدند و بر غذاى كم شكيبايى نمودند و فضيلت را مقدم 
داشــتند و در راه خدا دوســت مى داشتند و دشمن مى داشــتند آنان چراغ هدايت و اهل 
بهشتند و اهل اسالم هســتند. آنگاه پير مرد گفت: يا اميرالمؤمنين  ! من كه بهشت را 
با تو و يارانت مى بينم آن را بگذرانم و كجا بروم. ســاز و برگى به من ده تا بر دشــمنت 
بتازم! پس اميرالمؤمنين  به او ســاز و برگ داد و در كنار اميرالمؤمنين  شمشير زد و 
جلو رفت و اميرالمؤمنين  از شهامت او در شگفت مى شد و چون نبرد سخت شد اسب 
خود را پيش راند، تا اين كه كشــته شد و يكى از ياران اميرالمؤمنين  به دنبال او رفت 
و ديد كه به خاك افتاده اســت و اســب او حاضر است و شمشيرش در بازو است پس از 
خاتمه نبرد آن ها را برداشت و خدمت اميرالمؤمنين  آورد حضرت برايش طلب معرفت 

نمودند و فرمودند به خدا اين مرد خوشبخت بود پس براى برادر خود طلب رحمت كنيد.1

  27. شمشير از پى حق مى زنم  

  با عمر بــن عبدود در جنگ خندق، حضرت على  بعــد از جنگ على بن ابيطالب
ســر عمرو بن عبدود را جلو پيامبر  آورد آنگاه مسلمانان در اطراف على  جمع شدند 
و دست و صورت آن حضرت را مى بوسيدند عمربن خطاب جلو رفت و به على  عرض 
كرد: يا على! چرا زره عمروبن عبدود را از تنش به عنوان غنيمت بيرون نياوردى؟ 

كسى در بين اعراب زره اى مانند آن ندارد.
حضــرت علــى  فرمود: نخواســتم هتك حرمت او بشــود در آن وقــت بود كه 
پيغمبراكرم  فرمود: بشارت باد بر تو اى على  اگر تمام اعمال مسلمانان تا روز قيامت 
با عمل تو مقايسه شود عمل تو بر تمام آن اعمال برترى و فضيلت دارد؛ آنگاه وقتى كه 
خبر قتل عمروبن عبدود به خواهرش رســيد سؤال كرد چه كسى جرأت كرد آن دالور 

نامى عرب را به قتل برساند؟
 گفتند على بن ابيطالب  جواب داد چون مرگش به دســت انســان كريمى واقع شد 

من بر او گريه نمى كنم.2

1. اماىل صدوق، ص 393.
2. بحاراالنوار، ج 20، ص 260، باب 17.
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  28. سفارش پيامبر  بود  

يكــى از مظلوميت هاى تلخ دوران زندگى اميرالمؤمنين على  جنگ ناخواســته با 
سپاه جمل بود اين جماعت جاهل باعث كشته شدن افراد بسيارى شدند محمدبن حنفيه 
مى گويد: من در جنگ جمل پرچمدار بودم و در اين جنگ قبيله بنى ضبه بيشترين كشته 
را داده بود وقتى مردم از ميدان جنگ فرار كردند على  و عمارياسر و محمدبن ابى بكر 
كه همراه امام بودند جلو آمدند تا به هودجى )كه عايشه در آن بود( و از بسيارى تير كه 
به آن خورده بود چون خارپشــتى مى نمود، حضرت با عصائى كه به دست داشت بر آن 
هــودج زد و فرمود: اى حميرا بگو ببينم همانطور كه عثمان بن عفان را به كشــتن 
  دادى مى خواستى مرا هم بكشتن دهى؟ اين دستور خدا بود يا سفارش پيامبر

؟ عايشه پاسخ داد حال كه پيروز شدى گذشت كن. 
حضرت به برادر او محمدبن ابى بكر فرمود: بنگر ببين زخمى برداشته؟ او نگاه كرد 
و گفت يا اميرالمؤمنين! از ضربه ســالح ســالم مانده فقط تيرى مقدارى از پيراهنش را 
دريده است حضرت فرمود: او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعى )عبداهلل و عثمان( 
انتقال بده ســپس به جارچى فرمود: اعالم كن زخمى ها را رها كنند و آنان را نكشــند و 
فراريــان را دنبال نكنند و هركس به خانه خود پناه برد و در بروى خود بســت در امان 

خواهد بود.1

  29. اشرف خصائل دنيا  

شــيخ مفيد در امالى آورده اســت كه: ربيعه و عماره و گروهــى ديگرى از اصحاب 
على  مى گويند در آن زمانى كه گروه كثيرى از ياران على  از دور آن حضرت پراكنده 
شدند و نزد معاويه رفتند تا كه نصيبى از دنيا ببرند، گروهى از ياران امام خدمت او رسيدند 
و عرض كردند: اى اميرالمؤمنين! اين همه اموال را كه در نزد خود دارى بين ياران 
خود بخشــش كن و اين اشــرف عرب و قريش و كسانى را كه مى ترسى زير بار تو 
نروند و تبعيت از تو نكنند و بســوى معاويه مى گريزند، را بر ساير آزاد شدگان و 

عجميان ترجيح و تفضيل مده )تا وفادار به تو بمانند(. 
على  فرمود: به من دســتور مى دهيد كه آن ها را از راه ستم يارى كنم؟ نه به خدا 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 36. 
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سوگند! تا خورشيد مى تابد و ستاره اى در آسمان مى درخشد دست به چنين كارى نمى زنم 
به خدا ســوگند! اگر اين اموال از خود من بود هر آينه مساوات را در ميان آن ها مراعات 
مى كردم حال چه برســد به اينكه مال خود آنهاســت )بيت المال مسلمين است( سپس 

لحظه اى سكوت كرد و تفكر نمود و پس از آن فرمود: 
هركس ثروتى دارد به طور جدى بايد از فساد بپرهيزد كه بخشش مال در غير حّقش 
تبذير و اسراف است... هركس بخواهد از آنچه كه خداوند به او ارزانى داشته؛ نيكى نمايد 
به خويشــان و نزديكان خود رسيدگى كند و مهمان نوازى كند و اسيرى را آزاد كند و به 
ورشكستگان و در راه ماندگان و تهيدستان و جهادگران در راه خدا يارى رساند و بايد بر 
مشــكالت و سختى ها شكيبا باشد، كه همانا دستيابى به اين خصال، اشراف كرامت هاى 

دنيا و رسيدن به فضائل آخرت است.

   30. عجائبى از مظلوميت على  

امام باقر  فرمود: وقتى على  از جنگ نهروان بازگشــت در مسجد كوفه نشسته 
بود كه رئيس يهوديان به حضور امام آمد و عرض كرد: يا على! ســؤاالتى از شما دارم 

كه پاسخ آن را جز پيامبر يا وصى پيامبر كسى نمى داند. 
حضــرت فرمود: برادر يهودى هر چه مى خواهى بپرس. يهودى گفت: يا على! ما در 
كتاب خــود چنين يافته ايم كه خداوند چون پيغمبــرى را مبعوث كند به او وحى 
مى فرمايــد كه از ميان افراد خاندان خود كســى را كه بتوانــد پس از او كار امت و 
مردم را بدســت گيرد انتخاب و اختيار كند و از امت و مردم خود نيز عهد و پيمان 
اخذ كند كه پس از او بر ســر پيمان و اطاعت او باشــند و طبق عهدى كه بسته اند 
رفتار كنند و خداوند نيز جانشــينان پيامبران را در زمان حيات پيغمبران آزمايش 

مى نمايد و پس از وفات پيغمبران نيز آن ها را آزمايش مى نمايد. 
حال مرا آگاه فرما كه آزمايش جانشينان پيغمبران چند بار است و پس از وفات 
آن ها چند بار، و اگر جانشــينان پيغمبــران در آزمايش مورد رضايت خداوند قرار 

گرفتند سرانجام كارشان به كجا خواهد كشيد؟ 
حضرت فرمود: به حق خدائى كه يكتاست و دريا را براى بنى اسرائيل شكافت تورات 
و انجيل را بر موســى و عيســى فرو فرستاد اگر جواب ســؤال تو را درست گفتم آيا 

اعتراف خواهى كرد كه درست مى گويم.؟ 
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عرض كرد: آرى. فرمود: به حق خداى كه دريا را براى بنى اسرائيل شكافت و تورات 
را بر موسى فرو فرستاد. پاسخ پرسش تو را گفتم اسالم را خواهى پذيرفت؟ عرض كرد: 
بلى! على  فرمود: خداى عزوّجل جانشــينان پيغمبران را تا خود آن ها زنده اند در هفت 
مقــام آزمايش مى نمايد تا فرمانبردارى آنان را بيازمايد و چون نتيجه آزمايش آن ها مورد 
رضايت خداوند بود به پيامبران دستور مى دهد كه تا زنده اند آنانرا دوست گيرند و پس از 
مرگ آن ها را جانشين خود قرار دهند و امتهايى را كه اطاعت پيغمبر را الزم مى شمارند 

بر اطاعت از جانشينان نيزالزام كنند. 
سپس جانشينان را پس از آنكه پيغمبران از دنيا رفتند در هفت مقام آزمايش مى فرمايد 
تا ميزان شــكيبايى و صبر آنان را بيازمايد و چون آزمايش رضايت بخش شــد سرانجام 
آنان را سعادت و نيك بختى قرار دهد تا با كمال خوشبختى به پيغمبران ملحقشان سازد. 
رئيــس يهوديان عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! درســت فرمودى اكنون بفرما تا 
بدانم خداوند تو را در زمان حيات پيامبر چند بار آزمايش نمود؟ و پس از وفات آن 
حضرت چند بار و سرانجام كار تو چه خواهد شد. على  دست يهودى را گرفته و فرمود. 
برخيز با هم برويم تا تو را از اين موضوع آگاه كنم. جمعى از ياران برخواســتند و عرض 
كردنــد: يا اميرالمؤمنين! ما را نيز در اين افتخار با يهودى شــريك كن. حضرت فرمود: 

مى ترسم كه دلهاى شما تاب و تحمل آن را نداشته باشد. 
عرض كردند: براى چه يا اميرالمؤمنين! 

امام فرمود: به خاطر كارهايى كه از بيشتر شماها سر زده است. مالك اشتر برخاست 
و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! ما را نيز آگاه بفرمائيد كه به خدا قســم ما بطور يقين 
مى دانيم كه در روى زمين بجز تو وصى پيغمبرى وجود ندارد و براى ما مســلم است كه 
خداوند پس از پيغمبر اســالم  پيغمبرى ديگرى نخواهد فرستاد و گردن هاى ما براى 

فرمان تو و فرمان پيامبر ما محمد  به يك ريسمان اطاعت بسته شده است. 
على  نشست و رو به يهودى كرده و فرمود: اى برادر يهودى! همانا خداوند در زمان 
حيات پيامبر مرا در هفت مورد آزمايش فرمود نه از باب خودستايى مى گويم بلكه نعمتى 

از خداوند بود كه در همه اين موارد مرا فرمانبردار يافت. 
يهودى عــرض كرد: در كدام موارد يا اميرالمؤمنيــن؟ حضرت فرمود: اول اينكه 
بعد از بعثت پيامبر من در خانه ايشــان به او خدمت مى كردم و...پيامبر كوچك و بزرگ 
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خاندان عبدالمطلب را خواست تا به يگانگى خداوند و رسالت او گواهى دهند همه از اين 
گواهى خوددارى نمودند...

تنها من بودم كه دعوت رسول خدا را شتابانه اطاعت كردم و تا سه سال در روى زمين 
مخلوقــى نبود كه نماز بگذارد بجز من و خديجه دختــر خويلد كه خدايش او را رحمت 

كند...سپس على  رو به ياران خود كرد و فرمود: مگر چنين نبود؟ 
همه عرض كردند: بله! يا اميرالمؤمنين. 

اّما مورد دوم: در قضيه يوم الدار و جلســه اى است كه در دارالندوة قريش تشكيل داد 
و ابليس ملعون نيز در آن جلسه حضور داشت تا قتل پيامبر را طراحى كردند و من رفتم 
و در بســتر پيامبر خوابيدم و پيامبر به مدينه رفت سپس حضرت به اصحاب خود فرمود: 

آيا چنين نبود؟ عرض كردند: بله! يا اميرالمؤمنين. 
اما ســومين مورد: ميدان دفاع و جنگ بدر كه من از همه رفيقانم در سن كوچك تر 
و در جنگ كم تجربه تر بودم خداوند به دســت من وليد و شيبه را كشت غير از افسران 
و درجه داران قريش در آن روز نتيجه كار من از همه رفيقانم در جنگ بيشــتر بود... اما 
چهارمين مورد: در جنگ احد بود... من پيشــاپيش رسول خدا از او دفاع مى كردم آنچنان 
كه هفتاد و چند زخم برداشــتم كه از جمله اينهاســت در اين موقع على  رداى خود را 

بيفكند و دست بر جاى زخمها كشيد و آن ها را نشان داد...
و اما مورد پنجم: در جنگ خندق بود...عمربن عبدود در آن روز مانند شتر مست فرياد 
مى كشــيد و مبارزه مى طلبيد... در اين هنگام على  دســت به ذوالفقار گرفته و فرمود: 

همين شمشير را كه تعلق به پيامبر داشت ايشان به من داد...
و خداوند او را به دست من كشت. در اين وقت على  با دست خود به فرق سر خود 

اشاره كرد و فرمود: اين ضربت را عمرو بر سر من زد...
اما مورد ششــم: در جنگ خيبر بود... كه رسول خدا فرمان حمله به من داد هركس با 
من روبرو مى شــد او را مى كشتم و هر پهلوانى كه بر من حمله مى كرد ُخردش مى كردم 
ســپس همچو شيرى كه شكار خود را بَِدَرد آنان را شــكافتم و با فشار خود مجبورشان 
كردم تا داخل شهر عقب نشينى كنند سپس سوراخ در قلعه آنان را گرفتم و با دست خود 
از جاى كندم و تنها به ميان قلعه رفتم و هرمردى بيرون مى آمد او را مى كشتم...تا آنكه 

پيروز شدم و جز خداوند كسى به من كمك نكرد...
اما مورد هفتم: در فتح مكه بود...و قرائت سوره برائت براى اهل مكه بود كه من اين 
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كار را كردم در حالى كه مردم مكه را شــما خوب مى شناســيد يك نفر از آنان نبود مگر 
اينكه اگر مى توانســت هر پاره اى از گوشــت تن مرا باالى كوهى بگذارد مى كرد گرچه 
اينكار به قيمت از دست رفتن جان و خاندان و اوالد و مالش باشد ولى من پيام رسول خدا 

را بر آنان رسانيدم...
امــا پس از رحلت پيامبرش درهفت مورد مرا آزمايش نمود بدون آنكه خود ســتائى 

نموده باشم از نعمتى كه بر من روا داشت مرا شكيبا يافت. 
اما مورد اول...در برابر فاجعه فوت پيامبر عنان صبر را از دســت ندادم و راه خويش 
را در پيش گرفته و به مأموريتى كه داشتم پرداختم، جنازه حضرتش را برداشتم و غسل 
دادم و حنوط كردم و كفن نمودم و نماز بر آن خواندم و پيكرش را به خاك سپردم و به 

جمع نمودن قرآن سرگرم بودم...
اما مورد دوم )انتخاب خليفه بعد از رحلت پيامبر بود( اين گونه رفتار )غصب حق من( 
با من، نمكى بود كه بر زخم دل من )فوت پيامبر( پاشــيده شــد ولى من دامن صبر را از 

دست ندادم. 
اما مورد ســوم... در مطالبه حق خويش نزاعى بــه راه نينداختم او همه روزه كه مرا 
مى ديــد از مــن عذرخواهى مى كرد و بر خالف آنچه حق مــرا غضب كرده بود و بيعت 
مرا شكســته بود از من حالليت مى خواست...من از خواص اصحاب پيامبر كه مرا دعوت 
مى كردنــد حق خود را باز پس بگيرم و مى گفتم آرام باشــيد و اندكى صبر كنيد شــايد 
خداوند بدون جنگ و خونريزى و به آســانى حق از دســت رفته مرا به من بازگرداند...و 
چون عمر زمامدارى را به عهده گرفت اين هم مانند گذشــته رفيقش گرفتارى ديگرى 

براى من شد و دوباره حقى كه خداوند براى من قرار داده بود از من گرفته شد...
باز اصحــاب پيامبر كه عده اى از آن ها زنده وعده اى ديگر مرده اند را دعوت به صبر 
كردم... تا مبادا اجتماعى كه رســول خدا با سياســتى عميق آن را تشــكيل داده بود تباه 
شود... من اگر آن روز خود را كانديد خالفت مى كردم و مردم را به يارى خود مى خواندم 
مــردم دربــاره من يكــى از دو راه را انتخاب مى كردند يا پيروى از مــن مى كردند و با 
مخالفين مى جنگيدند وعده آن ها كم بود طبعا كشته مى شدند و يا اينكه از يارى من سر 
باز مى زدند و آنوقت هم بواســطه ســر باز زدن و كوتاهى در يارى من و عدم اطاعت از 

من كافر مى شدند...
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ديدم چاره اى نيســت به جز اين كه جام هاى غم و اندوه را سركشم و آه هاى سرد را 
در قفس سينه نگهدارم و دامن صبر و شكيبايى را از دست ندهم....

اّما در مورد چهارم: اى برادر يهودى كســى كه پس از ابوبكر زمامدار شــد در ورود 
و خروج همه كارها با من مشــورت كرد و طبق دســتور من كارها را انجام مى داد و در 
كارهاى سخت از من نظر مى خواست.... تا اين كه مرگ ناگهانى او رسيد ولى نتيجه كار 
دومى اين بود كه پرونده زندگيش موقعى بسته شد كه عده اى را كانديد و نامزد خالفت 
كرد كه من شمشين آن ها بودم و مرا با هيچ كدام از آنان برابر ندانست و همه حاالت مرا 

از وراثت رسول خدا و خويشاوندى و نسبت و دامادى به دست فراموشى سپرد....
اى برادر! يهودى مى دانى براى همين پيشآمد ناگوار چه اندازه صبر و تحمل 
الزم است؟ آنان در آن چند روزى كه بودند به نفع خويش شروع به فعاليت و سخنرانى 

نمودند ولى من دست روى دست گذاشته و ساكت بودم...
سپس طولى نكشيد كه به واسطه همان سرسختى ها در انتخاب عثمان، عده اى او را 

كافر شمردند و از او بيزارى جستند. 
 اى برادر يهودى! اين پيشآمد از پيشآمد قبلى سخت تر و دلخراش تر بود و من از اين 
جريان آن چنان ناراحت شــدم كه قابل توصيف نيست و اندازه اى ندارد ولى چاره اى جز 
صبر نداشتم كه بگذرم و بگذرم... اى برادر يهودى هيچ تغييرى در تصميم خود راه ندادم 

و در برابر عثمان ساكت ماندم... بعد از عثمان مردم سراغ من آمدند....
و اّما مورد پنجم: كسانى بودند كه با من بيعت كردند ولى وقتى ديدند مقاصد شخصى 
آنان به دست من انجام نمى شود به وسيله آن زن )عايشه( بر من شوريدند... من در كار 
آنان ميان دو مشــكل قرار گرفتم كه هيچ يك را دوست نداشتم اگر صبر مى كردم آنان 
كسى نبودند كه از شورش خود باز گردند و اگر ايستادگى مى كردم كار به جايى مى رسيد 
كه نمى خواســتم.... ولى چون به جز جنگ هواى ديگرى در سر نداشتند به ناچار جنگ 

كردم...
و اّما مورد ششم: اى برادر يهودى! انتخاب حكميت و نبرد با پسر هند جگرخوار بود... 
خدا مى داند كه نهايت كوشــش خود را كردم و هر راهى كه به خاطرم مى رسيد پيمودم 
تا مگر بگذارند من به رأى خود عمل كنم ولى نگذاشتند... تا اين كه ترسيدم اين دو نفر 
كشته شوند )و با دست به حسن و حسين  اشاره فرمود( كه اگر اين دو كشته مى شدند 

نسل رسول خدا  و نژاد آن حضرت قطع مى شد....
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به اين جهت به خواسته مردم تن دادم.... و هيچ راهى جز قبول نمودن حكميت براى 
من نگذاشتند....

اّما مورد هفتــم: جنگ نهروان بود  آنان جز جنگ چيزى ديگرى را نپذيرفتند با آنان 
جنگيدم تا پيروز شدم. اى برادر يهودى! اين هفت موردى كه من به عهد خود وفا نمودم 

و يك مورد ديگر كه مانده است و نزديك است كه وقت آن نيز فرا رسد. 
اصحاب اميرالمؤمنيــن و يهودى گريه كنان عرض كردند: آن يك مورد را نيز بيان 

فرماييد. 
فرمود: آن يك مورد اين اســت كه )با دســت اشاره به محاسن مبارك خود نمود( از 
خون اين )با  دست اشــاره به فرق سر فرمود( رنگين شود راوى گويد: صداى حاضرين 
در مسجد كوفه به گريه بلند شد به طورى كه از صداى آن مردم وحشت كرده و تمامى 
مردم كوفه از خانه هاى خود بيرون ريختند و يهودى هماندم مسلمان شد و همانجا ماند 

تا اين كه على  به شهادت رسيد.1

  31. شهيد آگاه  

اصبغ بن نباته مى گويد: 
در جنــگ جمل حضــور اميرالمؤمنين على  بودم كه مردى آمــد و در حضور آن 
حضرت ايســتاد و عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! من مى بينم هم سپاه دشمن تكبير 
)اهلّل اكبــر( مى گويــد و هم ما هم آن ها تهليل )الالــه االاهلّل ( مى گويند و هم ما، هم 
آن ها نماز مى خوانند و هم ما بنابراين بر چه اساســى ما با سپاه دشمن )عايشه، 

طلحه و زبير( جنگ كنيم؟!
اميرالمؤمنين على  در پاسخ به او فرمود: ما بر اساس فرمان خدا در قرآن مى جنگيم. 
او پرسيد: ما آنچه در قرآن آمده به آن آگاهى نداريم به ما بياموز. امام  فرمود: 

بر آنچه كه خدا در سوره بقره نازل فرموده است. او پرسيد: كدام آيه به ما بياموز؟
امام  فرمود: بر اســاس آيه 253 ســوره بقره »تلك الرسل فّضلنا بعضهم عىل بعض...؛ 
بعضى از آن رســوالن را بر بعضى ديگر برترى داديم خدا با برخى از آن ها ســخن گفت 
)موسى( و بعضى را درجاتى برتر داد و به عيسى بن مريم نشانه هاى روشنى داديم و او را 

1. خصال شيخ صدوق، ص 439.
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با روح القدس تأييد نموديم و اگر خدا مى خواست كسانى بعد از اين پيامبران بودند پس از 
آن كه آن همه نشانه هاى روشن براى آن ها آمد، با هم جنگ و ستيز نمى كردند. 

ولــى اين امت ها بودند كه با هم اختالف كردنــد بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر 
شدند )و جنگ و اختالف بروز كرد( و باز اگر خدا مى خواست با هم پيكار نمى كردند ولى 

خداوند آنچه را مى خواهد انجام مى دهد.
ســپس امام فرمود: ما از آن گروهى هســتيم كه ايمان آورديم ولى آن ها از كسانى 
هســتند كه راه كفر را پيمودند. آن مرد از اين بيان اميرالمؤمنين آگاه شد و عرض كرد: 
سوگند به خداى كعبه كه آن ها كافر شدند، سپس به جنگ با آن ها شتافت و به شهادت 

رسيد.1

  32. سؤاالت بى حاصل  

اميرالمؤمنين على  پس از بازگشــت از جنگ نهروان نامه اى را نگاشــت و دستور 
داد تا به مردم آن را برســانند و ابالغ كنند. اّما ســبب نوشتن نامه اين بود كه عده اى در 
مورد ابوبكر و عمر و عثمان از آن موالى بزرگوار پرســش كردند على  از اين ســؤال 
خشمگين شــدند و فرمودند: اين پرسش هاى بى حاصل را چه سود؟ بنگريد كه شهر 
مصر را تصرف كرده اند و معاويه »ابن خديج« و »محّمدبن ابى بكر« را به قتل رســانيده 

چه مصيبت بزرگى! كشته شدن محّمد مرا مصيبتى است بزرگ.
به خدا سوگند! كه او مانند يكى از فرزندان من بود. 

ســبحان اهلل ما اميدوار بوديم كه بر اين قوم و متصرفاتشــان چيره و پيروز شويم اّما 
ناگهان آنان بر ما تاختند و متصّرفات ما را تصاحب كردند. اينك من براى شــما نامه اى 

مى نويسم كه انشاءاهلل تعالى به پرسش هاى شما پاسخى روشن باشد. 
پس به دبير خود »عبداهلل بن ابى رافع« فرمود: 

چنــد تــن از مردمى كه به آنــان اعتماد دارم را نــزد من حاضر كــن او گفت: يا 
اميرالمؤمنين! نام آنان چيست؟ چه كسانى را به خدمت آورم؟

حضــرت فرمود: »اصبغ بن نباتــه و ابوطفيل عامربن وائله كنانــى و زرين بن جبيش 
اســدى و جويريه بن مسهر عبدى و خندف بن زهير اســدى و حارثه بن مضرب الهمدانى و 

1. بحاراالنوار، ج 32، ص 202.
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حارث بن عبداهلل اعور همدانى و مصباح نخعى و علقمه بن قيس و كميل بن زياد و عميربن 
زراره، را نزد من بياور، آنان حاضر شدند. 

علــى  به آن ها فرمود: اين نوشــته را بگيــر و »عبداهلل بن ابى رافع« آن را بر مردم 
بخواند و شــما هر جمعه حاضر باشيد و اگر كسى بر ضد شما برخيزد، با او به كتاب خدا 

در اختالف خود انصاف دهيد و به عدالت رفتار كنيد.
 متن نامه:  از بنده خدا على اميرالمؤمنين، به مؤمنان و مسلمانان از شيعيان خود... به 
خدا سوگند نمى دانم به چه كسى شكايت برم. آيا در حق انصار ستم رفت يا در حق من 
ستم كردند؟ بلكه حق مرا به ستم گرفتند و من مظلوم واقع شدم.... ]امام پس از تحليل 
وقايــع غصب خالفت و واليت او به بيعت مردم با عثمــان مى پردازند كه البته به علت 

طوالنى بودن نامه موارد حذف گرديد[....
مردم مى ترسيدند اگر من بر آنان واليت يابم گلويشان را بفشارم و نتوانند دم بر آورند 
و از واليت بهره اى در دســت آنان نماند. پس همه بر ضد من بر پاى خاســتند و متفق 
شدند تا واليت را از من به عثمان برگردانند به اين اميد كه به وسيله او از آن نصيب برند 

و آن امر را در ميان خود دست به دست بگردانند. 
شبى كه با عثمان بيعت كردند بانگى برخاست و در مدينه پيچيد و به گوش ها رسيد 
و معلوم نشــد بانگ از كيســت و به گمان من بانگ از كســى بود كه پنهان از چشم ها 

مى زيست!!
بــارى چنين گفت آن ندا دهنده: ]اى كه بر اســالم ســوگوارى مى كنى ـ برخيز و 
ســوگوارى كنـ  همانا كه معروف مُرد و منكر آشــكار شد. همانا كه على به امر واليت 
از او برتر اســت پس واليت او را در دست او گذاريد و مقام واالى او را انكار مكنيد[ اين 

ندا مايه عبرت بود و اگر همه مردم از اين واقعه آگاهى نداشتند آن را نقل نمى كردم. 
آنــگاه مرا دعوت كردند تــا با عثمان بيعت كنم و مــن از روى اكراه چنين كردم و 
بردبارى پيشــه ســاختم تا خدايتعالى چه خواهد.... عبدالرحمن بن عوف به من گفت: اى 
پســر ابوطالب تو آيا به اين امر )حكومت( بســيار دلبسته اى؟ گفتم دلبسته به آن 
نيستم. اّما ميراث محّمد  و حق او را مطالبه مى كنم واليت اين امت بعد از او از آِن من 
اســت و شما به امر )حكومت( حريص تريد تا من، زيرا كه شما با زور شمشير ميان من و 

حق حائل شده ايد و مرا از حقم باز داشته ايد.
بارخدايا! من شكايت قريش را به درگاه تو مى آورم... رسول اكرم  با من عهد كرد و 
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فرمود: اى پسر ابوطالب واليت امر من با تو است پس اگر با عافيت و سالمتى واليت را 
به تو واگذاشــتند و به اتفاق بر آن تسليم شوند به آن كار و پذيرش آن قيام كن، اّما اگر 

اختالف كردند، آن را و آنچه را به آن سر گرمند رها كن....
و اّما اگر بعد از رســول خدا  حمزه عمويم و جعفــر برادرم براى من مانده بودند به 
اجبار و اكراه با ابوبكر بيعت نمى كردم. من دچار دو مرد )عباس( و )عقيل( بودم كه كارى 
از آنان ســاخته نبود پس در نظر گرفتم كه خاندان خود را حفظ كنم و با خار و خاشــاك 
در ديده، چشــم بر هم نهادم و جرعه هاى خشــم و اندوه را با گلوى گرفته فرو بردم و با 

شكيبايى تلخ تر از حنظل و شكافنده تر از تيغ ساختم...
شرح كار او )عثمان( به طور كامل و جامع اين است كه امرى را برگزيد و آن اختيار، 

بد بود. 
و شما جزع كرديد كه آن نيز بد بود. خداوند ميان ما و او حكم فرمايد. به خدا سوگند! 

در خون عثمان اتّهامى ندارم )شراكت نداشتم(.
من مســلمانى بودم از مهاجران كه در خانه خود بود وقتى او را كشتيد نزد من آمديد 
تا با من بيعت كنيد. من از قبول آن خوددارى كردم شــما عذر مرا نپذيرفتند دســتم را 
كه براى بيعت گرفتيد و كشــيديد واپس كشيدم آنگاه به من هجوم آورديد مانند هجوم 

شتران تشنه كه به آبشخور خود هجوم برند. 
ازدحام شــما چنان باال گرفت كه بيم آن كردم كشته شوم و يا بعضى از شما بعضى 
ديگر را به قتل برسانند، از شدت هجوم بند نعلينم پاره شد و ردا از دوشم افتاد و ناتوانان 

پايمال شدند....
)حضرت از اينجا به بعد در نامه خود شــورش ها و بيعت شــكنى ها و ظلم هاى بعد 
از بيعت كه بر او روا داشــتند را مورد بحث قرار مى دهد و تحليل كرده و شــديداً اعمال 

ناجوانمردانه بعضى را سرزنش مى نمايند و در انتها.... مى فرمايد(...
بارخدايــا! ما را و اينان را، راهروان راه، هدايت فرماى و ما و آنان را به دنيا بى رغبت 

گردان و آخرت را براى ما بهتر از دنيا قرار بده.1

1. كشف املحجة، ص 235.
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   33.  عدالت على  

على بن ابى رافــع گفت: من عامل و كارگزار بيت المال حضرت على  و نويســنده او 
بودم در بيت المال گردنبندى از مرواريد وجود داشت كه در بصره به دست آمده بود روزى 
دختر آن حضرت كسى را نزد من فرستاد و پيغام داد كه شنيده ام گردنبند مرواريدى نزد 
تو است، آن را به صورت عاريه )امانت( در اختيارم بگذار تا روز عيد قربان از آن استفاده 

كنم. 
مــن پيغام دادم كه اگر آن را به صــورت عاريه مضمونه قبول مى كنى تا در صورتى 
كه خســارتى به آن وارد شود تاوان آن را بدهى مى توانى از آن بهره گيريد. او پذيرفت و 
من گردنبند را براى او فرســتادم. اتفاقًا اميرالمؤمنين على  آن گردنبند را نزد دخترشان 
ديدند و آن را شناختند. و از او پرسيدند كه: اين را از كجا آوردى؟ دختر جريان را گفت: 
حضرت مرا احضار كرد، و چون نزدشــان رفتم فرمودند: بدون اذن و رضاى مسلمان ها 
در بيت المــال آن ها خيانت مى كنــى؟!! عرض كردم: پناه بر خدا كه خيانتكار باشــم. 
فرمودنــد: پس چگونه گردنبند را به دختــرم داده اى؟ عرض كردم: به صورت عاريه 
مضمونــه داده ام. فرمود: همين امروز آن را باز پس گيــر و در جاى خود بگذار، واى بر 
تو، اگر بعد از اين چنين كارى از تو ســر بزند هرگز تو را نخواهم بخشيد. اگر دخترم آن 
گردنبند را به صورت عاريه مضمونه )با ضمانت در مورد جبران خســارت هاى احتمالى( 

نگرفته بود اولين زن هاشمى بود كه دستش بريده مى شد!
على بن ابى رافع گفت: چون عتاب و ناراحتى حضرت با من به گوش دخترشــان رسيد 
نزد حضرت رفتند و گفتند: من دختر شــما هستم حضرت به او فرمودند: دخترم به جهت 
هواى نفس خود از دايره حق بيرون مرو! مگر همه زنان مهاجر در عيدقربان چنين زينتى 

دارند كه تو نيز مى خواهى داشته باشى؟!
ابى رافــع گفــت: پس از اين گفت و شــنود، من گردنبند را گرفتــم و در جاى خود 

گذاشتم.1

  34.  حكم خدا  

هنگامى كه دوازده شــب از ماه رجب ســپرى شده بود حضرت امير  از بصره وارد 

1. فوائدالرضويه، مرحوم محدث قمى، ص 701.
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كوفه شــدند ســپس به ايراد خطبه پرداختند بعد از خطبــه ابوبرده بن عوف ازدى كه از 
طرفداران عثمان بود و در جنگ جمل شركت نكرده بود و در جنگ صفين با نيتى سست 
وارد جنگ شــده بود از ميان جمعيت برخاست و به حضرت گفت: اين جنازه هايى كه 
در اطراف عايشــه و طلحه و زبير ديده مى شــود به نظر شــما به چه دليل كشته 

شده اند؟ 
حضرت امير  فرمود: به اين دليل كه شيعيان و كارگزاران مرا كشتند و نيز به سبب 
كشــتن آن مرد ـ عبدى ـ رحمه اهلل.... من از آن ها خواستم كه قاتلين برادرانم را از ميان 
اين گروه به من تحويل دهند تا آن ها را به قصاص آن كشــته بكشــم سپس كتاب خدا 
ميان من و ايشــان حاكم باشــد، اما آنان نپذيرفتند و با اين كه هنوز بيعت من و خون 
نزديك به هزار نفر از شــيعيانم به گردنشــان بود به جنگ با من برخاستند و من بدين 
خاطر آن ها را كشتم، آيا تو در اين زمينه ترديدى بدل دارى؟ گفت: قباًل ترديد داشتم 
و اآلن حق را شــناختم و اشتباه آن گروه برايم روشن شده به راستى كه تو هدايت يافته 

و درستكارى.1

  35. حكومت شايستگان  

نوشــته اند: پس از اين كه على  فرزندان عباس را بــر حجاز، يمن و عراق گمارد 
مالك اشــتر گفت: پس براى چه ما ديروز آن پيرمرد را كشتيم؟ )يعنى كشتن عثمان 

به خاطر اين بود كه او بدون جهت اقوام خود را سركار مى آورد(.
هنگامى كه حضرت از ســخن مالك مّطلع شــد او را احضــار كرد و مورد مالطفت 
قــرارش داد و فرمود: اى مالك! آيا من حســن و حســين را امــارت دادم يا يكى از 

فرزندان برادرم جعفر يا عقيل و يا حتى فرزندان او را؟
  مالك! فرزندان عّباس را به امارت گماردم به خاطر اين كه عباس »عموى پيامبر
مكرر از رســول خدا  طلب امارت مى كرد و ايشان نيز به او مى فرمود: يا عّم اّن االمارة ان 
طلبتها وكّلت اليها وان طلبتك اعنت عليها2؛ اى عموى من! حكومت به گونه اى است كه اگر 

آن را بخواهى، موّكل آن خواهى شــد )و بايد خودت آن مقام را حفظ كنى( و اگر آن تو 
را طلب كند بر حفظش يارى خواهى شد«.

1. اماىل شيخ مفيد، ص 142.
2. دعائم االسالم، ج 2، ص 527.
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)يعنى كســى كه طالب مقام اســت، تمام هّم و غم او اين است كه مقام از دست او 
گرفته نشود اّما اگر به سراغ كسى بيايد وسايل و ابزار حفظ آن نيز فراهم مى شود(.

آنــگاه امام على  ادامه داد كه: من در دوران عمــر و عثمان مى ديدم كه فرزندان 
عباس شاهد واليت كسانى از فرزندان )رها شدگان( بودند اّما هيچ يك از آن ها به واليت 
گمارده نشــدند پس دوست داشتم كه صله رحم نموده آنچه در نفس هاى آن ها )از عقده 
حقارت( بود را از بين ببرم ولى حاال اگر فردى را كه از آن ها بهتر باشــد مى شناسى او را 
نزد من بياور تا براى مناصب حكومتى از او استفاده كنم مالك اشتر بعد از شنيدن سخنان 

حضرت از نزد ايشان در حالى كه شك و شبهه او زايل شده بود خارج شد.1

  36. معيار حق شناسى  

در جنــگ جمل يكى از ياران على  به نام حارث ســؤالى از آن حضرت كرد )البته 
حارث وقتى كه مى بيند در اين جنگ رهبرى طرف مقابل با عايشــه و شــخصيت هايى 
مانند طلحه و خوش سابقه تر از او زبير كه حتى در جريان ماجراى غصب خالفت حضرت 
در ســقيفه جزء متحصنين در خانه على  بود در ركاب او شمشير مى زنند( نمى توانست 
باور كند اين چهره هاى برجســته در جنگ با على  خطاكار باشــند لذا سؤال كرد: »يا 
امرياملؤمنني ما أرى طلحه والزبري وعايشه اجتمعوا اال االعىل حق؛ اى اميرالمؤمنيــن نمى بينم 

طلحه و زبير و عايشه اتفاق كرده باشند مگر بر حق«.2
در نقل ديگــرى آمده اســت: »اتراىن افلق اصحاب الجمل كانوا عىل ضاللة؟ آيا تصور 

مى كنى كه به نظر من اصحاب جمل بر خطا و گمراهى بوده اند«.3
 امام پاسخ دادند: 

»انك مللبوس عليك؛ تو سخت در اشتباهى«.

"ان الحق والباطل اليعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله وأعرف الباطل تعرف أهله؛ 

حق و باطل قطعًا با معيار شــخصيت ها شناخته نمى شــود، حق را بشناس، اهل حق را 
خواهى شناخت و باطل را بشناس، اهل باطل را خواهى شناخت«.4

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 176.

2. نهج السعاده، ج 1، ص 298.
3. ميزان الحكمه، ح 4126.
4. ميزان الحكمه، ح 898.
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از او بجوى باطل و حق را كه بى خالف      معيار كفر و دين و صواب و خطا عليست
تنها مجاهدى كه در آن عصر فتنه خيز     مردانه بود ضامن صلح و صفا عليســت1

  37. خدعه در جنگ  

در جنگ احزاب ميان على  و عمروبن عبدود ســخنانى رد و بدل شــد امام به او 
فرمود: 

اى عمرو! )در ترســويى تو( همين كافى نبــود كه من به جنگ تن به تن با تو 
آمده ام اما تو با خودت افرادى را براى كمك آورده اى؟ 

عمرو برگشــت كه پشت ســرش را ببيند امام على  بالفاصله ضربه اى به دو ساق 
پاى او زد و پاهايش را جدا كرد....

بعد از اتمام جنگ وقتى امام در حالى كه از ســر مباركش بر اثر ضربه شمشير عمرو 
خون مى آمد خدمت رسول خدا  رســيد، رسول خدا  از امام پرسيد: اى على! فريبش 

دادى؟ 
امام عرض كرد: آرى اى رسول خدا  ! جنگ نيرنگ است.2

  38.  جاهالن جهنمى  

...روزى كــه على بن ابيطالب  روبروى خوارج ايســتاد و آنان را پند و تذكر داد و از 
جنگ بر حذر داشــت به آنان گفت: چه بدى از من ديده ايد؟ آيا من نخســتين كسى 
نيســتم كه به خدا و رسول او ايمان آوردم؟ گفتند: آرى! تو چنين هستى اّما در دين 

خدا ابوموسى اشعرى را َحكم قرار دادى؟ 
على  فرمود: 

ســوگند به خدا! من مخلوقى از مخلوقان را َحكم قرار ندادم، بلكه من قرآن را َحكم 
قرار دادم. 

و اگر من در كارم مغلوب قرار نمى گرفتم و نظرم مورد مخالفت واقع نمى شد هرگز ـ 

1. ابوالحسن ورزى.
2. تفسري عىل بن ابراهيم قمى، ج 2، ص 184.
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تا برتر ساختن كالم خدا و يارى كردن دين خدا، عليرغم ناخشنودى كافران و جاهالن ـ 
به پايان يافتن جنگ بين من و بين آنان كه جنگ افروختند، خشنود نمى گشتم.1

  39. رهبرى كه مورد ظلم واقع شد  

روزى اميرالمؤمنين على  در مســجد كوفــه باالى منبر در حضور جمعيت در حال 
ســخنرانى بودند كه اعتراض كرد ناگهان در وســط خطبه، اشعث بن قيس كندى به امام 
اعتراض كرد ســخن على  پيرامون مســأله سياســى حكمين بود كه در خطبه 121 
نهج البالغه نيز آمده است. على  طبق نقل اين خطبه به قدرى نسبت به سپاهش در آن 
وقت ناراضى بود كه خطاب به آن ها فرمود: مى خواهم به وسيله شما به درمان بيمارى ها 
بپردازم ولى شما خود درد من و بيمارى من هستيد و من بسان كسى هستم كه بخواهد 

خار را به وسيله خار ديگر بيرون آورد با اين كه مى داند خار همانند خار است.2
موضوع اعتراض از اين قرار بود: حضرت على  باالى منبر مســجد كوفه در مورد 
ماجراى َحكميت ســخن مى گفت مردى برخاســت و به عنوان اعتراض گفت: ما را از 
قبول َحكميت نهى كردى و سپس به آن امر نمودى ما نمى دانيم كداميك از اين امر 

و نهى، به صالح بوده است. 
 در اين هنگام على  يكى از دستهايش را به روى دست ديگرش زد و فرمود: »هذا 
جزاء من ترك العقدة؛ اين كيفر كسى است كه فرمان رهبرش را رد كنند و بيعتش را بشكند 

و از مخالفان پيروى كند و رهبر خود را مجبور كند كه از مخالفان پيروى كند«.
اشــعث كه در آن مجلس حضور داشت خيال كرد منظور امام از اين سخن اين است 
كه اين جزاى من است كه احتياط را از دست دادم و ُحكم َحكمين را پذيرفتم از اين رو 
به امام اعتراض كرد: كه اين مطلب به زيان تو است نه به سود تو )در صورتى كه منظور 

على  اصحابش بودند(.3

1. التوحيد، ص 337.
2. نهج البالغه، خطبه 121.

3. منهاج الرباعه، ج 3، ص 383.
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  40. مهم ترين وظايف حمكران  

در روايت اســت كه امام على  به عمربن خّطاب فرمودند: ســه چيز است كه اگر 
آن ها را فرو گذارى هيچ چيز ديگر براى تو سود ندارد؟ 

عمر گفت: آن ها چيســت اى ابالحســن؟ حضرت فرمودند: جارى ســاختن حدود 
كيفرها درباره خويش و بيگانه، حكم كردن بر اساس كتاب خدا در حال خشنودى و خشم 
و تقسيم عادالنه بيت المال ميان سرخ و سفيد، عمر گفت: »لََعمرى لََقْد أَْو َجزََت َوأَبْلَْغُت؛ به 

جانم سوگند كه كوتاه و رسا گفتى«.1

  41. توصيف فتنه هاى سياسى  

صاحــب الغارات آورده: امام على  در خطبه اى كه در نهروان ايراد كرد، فرمود: اى 
مردم! )پس از حمد و ثناى الهى( اين من بودم كه چشم فتنه را در آوردم و جز من كسى 

جرأت اين كار را نداشت...
مردى ديگر برخاست و عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! از فتنه ها برايمان بگو؟ 

حضرت فرمود: همانا فتنه ها هرگاه روى آورند، شــبهه انگيزند و چون از ميان بروند 
آگاه و هشيار كنند وقتى مى آيند حق و باطل را مشتبه مى سازند و وقتى مى روند شناخته 

مى شوند. 
 فتنه ها همچون گردبادها حركت مى كنند و )در سر راه خود( به شهرى بر مى خورند 
و از شــهرى نمى گذرند )مگر آنكه گمراهى و سردرگمى را به همراه دارند( بدانيد كه به 

نظر من وحشتناك ترين فتنه اى كه بر شما مى گذرد فتنه بنى اّميه است.

  42. على  در كربال  

مرحــوم فيض در محجة البيضاء آورده كه: روزى على  با لشــكريان خود از بيابان 
كربال عبور مى كرد لحظه اى ايســتاد و نگاهى به راســت و چپ انداخت و در حالى كه 
گريه مى كرد فرمود: به خدا سوگند اينجا محل جنگ كردن و كشته شدن آن ها مى باشد. 
عده اى پرسيدند: اى اميرالمؤمنين اينجا چه جائى است؟ حضرت فرمود: اينجا كربال 

1. وسايل الشيعه، ج 27، ص 212 و التهذيب، ج 6، ص 227.
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مى باشد و افرادى در اينجا كشته مى شوند آن ها بدون حساب وارد بهشت خواهند شد اين 
را گفت و حركت كرد و آن روز مردم معناى فرمايش آن حضرت را نفهميدند.

  43.  با عقل خود ببين  

اهل بصره شــخصى را به نام كليب جرى نزد امام على  فرستاده بودند تا نظر امام 
براى آن ها در خصوص اصحاب جمل معلوم شــود و شبهه از دل هاى آنان برطرف شود 
)امام خود به مقصد بصره در حركــت بود( امام پس از اداى توضيحات به نماينده مردم 
بصره فرمود: با من بيعت كن. او گفت: من فرستاده مردمى هستم و كارى انجام نمى دهم 
تا اين كه به ســوى آنان برگردم، امام به او فرمود: اگر آن ها كه پشــت سر تو هستند 
تــو را به عنوان طاليه دارى كه محل نزول باران را پيدا كند فرســتاده بودند و تو 
برمى گشــتى و جاى گياهان و آب را به آنان اطــالع مى دادى و آنان با تو مخالفت 
مى كردند و به ســوى نقــاط بى آب و علف حركت مى كردند تــو چه مى كردى؟ او 
عرض كرد: آنان را رها مى كردم و رو به جايى مى رفتم كه روييدنى ها و آب دارد. حضرت 
فرمود: بنابراين دســتت را دراز كن و با من بيعت كن، او گفت: به خدا ســوگند! بعد از 

شنيدن داليل امام نتوانستم با او مخالفت كنم و با امام بيعت كردم.1

  44.  سوء عاقبت  

امام على  به زبير يكى از سر دسته جماعت جاهل جمل فرمود: 
تو را به خدا آيا يادت هســت كه من و تو در سقيفه فرزندان فالنى)تعبير فالن كس 
را در فارسى نيز بكار مى بردند( بوديم و با هم گفتگو مى كرديم آنگاه پيامبر خدا  بر من 

گذشت و به من فرمود: به نظر مى رسد كه او را دوست دارى؟
و من عرض كردم: چرا دوست نداشته باشم؟ 

پيامبر خدا  فرمود: بدان كه او از روى ظلم و ستم با تو خواهد جنگيد. 
زبير گفت: بله درست است چيزى را كه فراموش كرده بودم به يادم آوردى )زبير بعد 

از اين تذّكر از ادامه جنگ جمل صرف نظر كرد برگشت و رفت(.2

1. منهاج الرباعة، ج 10، ص 118.
2. كنزالعامل، حديث 31660.
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  45.  امين مردم  

روزى عقيــل برادر على  نزد آن حضرت آمد و گفت: اى برادر! مبلغى به من بده 
تا قرض خود را با آن بپردازم، امام فرمود: وام تو چقدر است؟ 

عقيل پاسخ داد. 
امــام فرمــود: من اين مبلغ را ندارم تا به تو بدهم، صبر كــن تا جيره ام از بيت المال 

پرداخت شود آنگاه در اختيار تو بگذارم. 
عقيل گفت: بيت المال در دست توست باز مى گويى، صبر كن تا جيره ام پرداخت شود.

  46.  زياده طلبى ظالمان  

 طلحــه و زبير در زمان خالفت على  با اين كه داراى ثروت فوق العاده اى بودند و 
آن ثروت ها را نيز در زمان خالفت خلفاى قبل تهيه كرده بودند. چشم داشتى نيز به آن 
حضرت داشــتند روزى على  به آن ها فرمود: دليل اين كه شــما خودتان را برتر از 

ديگران مى دانيد چيست؟ 
عرض كردند: در زمان خالفت عمر و عثمان مقّررى ما بيشتر از ديگران بود حضرت 
فرمود: در زمان پيغمبر  مقّررى شــما چگونه بود؟ عرض كردند: مانند ساير مردم، 
على  فرمود: اكنون هم مقّررى شــما مانند ســاير مردم است آيا من از روش پيغمبر 
پيــروى كنم يا از روش عمر؟ آن ها چون جوابى نداشــتند عرض كردند: ما خدماتى 
كرده ايم و ســوابقى در اسالم داريم على  فرمود: خدمات و سوابق من بنا به تصديق 
خود شــما بيشتر از همه مسلمين است و با اين كه فعاًل خليفه ام هيچگونه امتيازى ميان 
خود و فقيرترين مردم قائل نيستم و باالخره آن ها ظاهرا ساكت شدند و نااميدانه برگشتند.

  47.  پاداش پليدى مرتد  

سليم بن قيس مى نويسد: 
عمربن خطاب در يكى از ســال هاى خالفتش تمامى عّمالش را به خاطر شعرى كه 

»ابى مختار«1 سروده بود جريمه كرد مگر قنفذ را.

1. ابى المختاربن ابى الصعق در غالب اشعارى وضعيت قبايل را به عمر گزارش داده است و....
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قنفذ مبلغ بيســت هزار درهم براى عمر فرستاده بود ولى عمر همه آن ها را براى او 
بازپس فرستاد.1

ســليم مى گويد: از اميرالمؤمنين على  ســؤال كردم: چرا عمربن خطاب با قنفذ 
)عليــه اللعنة والعذاب االليم( اين همه مدارا و مالطفت مى كرد و اموال زيادى را به 

او باز گرداند و بخشيد؟
امام مظلوم على بن ابيطالب  فرمود: »النّه هو الّذى رضب فاطمه بالسوط...« يعنى: )قنفذ 
به عمر خدمت كرد( زيرا آنگاه كه فاطمه  بين من و عمربن خطاب فاصله شد تا نگذارد 
مرا به مســجد ببرند قنفذ ضربه شــالقى بر بازوى فاطمه  زد هنگامى كه فاطمه  از 
دنيا رفت هنوز اثر آن ضربه همچون بازوبندى خون گرفته و كبود بر بازويش باقى بود.

   48.  اصحاب على  

هنگامــى كه اميرالمؤمنيــن على  از جنگ صفين مراجعت مى نمود، شــخصى از 
اصحاب آن حضرت خدمت ايشان آمد و عرض كرد: 

يا على  دوست داشتم برادرم هم در اين جنگ بود و به فيض درك ركاب شما نائل 
مى شد. حضرت در جواب وى فرمود: 

بگو او چه نيتى داشته است؟ 
آيا اين برادر تو، معذور بود و نتوانســت بيايد و در جنگ شــركت كند؟ يا بدون هيچ 
عذرى از شــركت در جنگ خوددارى كرد و نيامد؟ اگــر معذوز نبود و نيامد، بهتر همان 
كه نيامد و اگر عذرى داشته است و نتوانسته است بيايد، ولى دلش و ميلش با ما بوده و 

تصميم داشته كه با ما باشد پس با ما بوده است. آن مرد عرض كرد: 
بله يا اميرالمؤمنين! اين طور بود، يعنى نيتش اين بود كه با ما باشد. 

»الرجال وارحام النساء سريعف بهم الزمان ويقوى بهم االميان«.

يعنى: پس بى شك او در اين صحنه با ما است و همراه ما خواهند بود كسانى كه در 
آينده مى آيند و در پشت پدران و در شكم مادرانشان هستند....2

1. بحاراالنوار، ج 30، ص 302 ـ عوامل العلوم واملعارف، ج 11، ص 570.
2. نهج البالغه، خطبه 12.
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  49.  قدرتى الهى  

روزى زن و مردى شكايت به نزد اميرمؤمنان  بردند و هنگام طرح شكايت، صداى 
مرد بر روى زن بلند شــد. پس اميرمؤمنان به مرد فرمود: »إخسأ« ]آنچه به سگ هنگام 
راندن مى گويند ـ چخِه در فارســى[ و آن مرد از خوارج بود. ناگهان ســر او به سر سگ 
تبديل شد، شــخصى به آن حضرت عرض كرد: يا اميرمؤمنان! بر سر اين مرد كه از 
خوارج فرياد بود كشــيدى و ســرش تبديل به سر سگ شد، پس چه چيز تو را از 
معاويه باز مى دارد كه مثل اين كار را با او بكنى )چرا ســر معاويه را تبديل به سر 

سگ نمى كنى؟( 
 فرمــود: واى بر تو! اگر مى خواســتم كه معاويه را با تختش بــه اينجا بياورم، دعا 
مى كردم و از خدا مى خواســتم اين كار را انجام دهــد ولى خداوند متعال گنجينه دارانى 
دارد نه بر طال و نقره، بلكه بر اســرارش و اين تأويل آن اســت كه قرائت مى كنى. »بل 

عباٌد مكرمون«.1

  50. هالكت ظالم حتمى است  

در يكى از جنگ ها، يكى از شــجاعان دشمن، يكى از افراد بنى هاشم را به جنگ با 
خود دعوت كرد، ولى او پاسخ مثبت نداد. 

حضرت على  به او فرمود: »چرا از پيكار، خوددارى مى كنى؟!«
او در جواب گفت: »اين شــخص )اشاره به قهرمان دشمن( از يكه سواران دلير عرب 

است، ترس آن دارم كه بر من پيروز گردد«.
امام على  فرمود: »او )به حساب اينكه در سپاه دشمن است( بر تو ظلم كرده است، 
اگر با او نبرد كنى، بر او پيروز خواهى شــد، بدانكه اگر كوهى بر كوهى ديگر ظلم كند، 

ظلم كننده مغلوب شده و به هالكت مى رسد«.2

  51. مير ميدان نبرد  

در امالى صدوق روايت اســت كه: روزى در جنگ صفين معاويه ديد كه يك نفر در 

1. خرائج و جرائح، ج 1، ص 172 ـ صاىف، ج 4، ص 437.
2. وسائل الشيعه، ج 11، ص 334.
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مقابل لشــكر او به تنهائى مى جنگد، رو به عمروعاص كرد و گفت: اين شجاع قوى دل 
كيست كه اين گونه مبارزه مى كند؟ 

عمروعاص گفت: اين شخص يا عبداهلل بن عباس است يا على ابن ابيطالب حيدر كرار!
معاويه گفت: چگونه مى توان تشخيص داد كه كداميك از آن ها هستند؟ 

عمروعاص گفت: اگرچه ابن عباس مرد شجاعى است، ولى نمى تواند در برابر سپاهى 
مقاومت كند؛ لذا اگر روى گردانيد او ابن عباس است ولى اگر ثابت و پابرجا ماند و جنگيد 
و عقب نرفت، بدان كه او همان على ابن ابيطالب اســت سپس افزود: اگر تمام اعراب به 

مقابله با او )على  ( برخيزند او روى خود را بر نمى گرداند، چه برسد به سپاه تو.
آنگاه معاويه براى آزمايش فرمان حمله عمومى ســپاه خود را صادر كرد، اما ديد آن 
جنگجو با شــجاعت بى همتاى خود همچون كوهى آهنين در جاى خود ثابت و اســتوار 

مانده است و يك يك سپاهيان او را به هالكت مى رساند. 
آنگاه به اين طريق على  را شناســايى كرد و فورا دستور عقب نشينى سپاه را صادر 

كرد.

  52. صاحب دو سهم غنيمت  

 روزى پيامبراسالم  به جنگى عازم شد و على  را به جاى خود بر خاندانش خليفه 
  به مدينه برگشت، نوبت تقسيم غنائم جنگى شد. پيامبر  كرده بود. وقتى رســول خدا
غنايم را كه تقســيم كرد، با اينكه على  در ميدان جنگ نبود به على  دو ســهم از 

غنيمت داد. مردم گفتند: يا رسول اهلل! به على كه در مدينه بود دو سهم دادى؟ 
حضرت فرمود: اى گروه مردم! شما نديديد كه در ميدان جنگ اسب سوارى از سمت 
راســت بر مشــركان حمله برد و آن ها را شكست داد سپس آن اسب سوار نزد من آمد و 
گفت: اى محمد! من سهمى از غنايم جنگ دارم آن را به على بخشيدم او جبرئيل بود. 
اى گروه مردم! شــما را به خدا و رسولش سوگند آيا شما نديديد آن اسب سوارى كه 
از ســمت چپ به مشركان حمله برد و نزد من برگشت و گفت: اى محمد! سهم غنيمتم 
را به على دادم او ميكائيل بود. به خدا سوگند! به على غنيمت ندادم ااّل جز سهم جبرئيل 

و ميكائيل سپس همة مردم تكبير گفتند.
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  53. پاك خوى، پاك روى پرهيزگار  

احنف بن قيس كه از ياران امام على  بعد از شهادت امام روزى گذرش به شهر شام 
و كاخ معاويه افتاد او ماجراى ديدارش با معاويه را اين گونه خبر داد كه: 

بر معاويه وارد شــدم هر نوع شيرينى و ترشــى آنقدر براى معاويه آوردند كه مرا به 
شــگفتى انداخت. آنگاه پس از خوردن آن ها دســتور داد آن غذاى رنگين مخصوص او 
را بياورنــد. احنف بن قيس مى گويد: براى او غذايى آوردند كه من نفهميدم چيســت؟ او 

مى گويد به معاويه گفتم: اين غذا چيست؟ 
معاويه گفت: روده مرغابى كه با مغز پر شــده و در روغن پســته پخته شده و بر آن 

شكر پاشيده شده است. 
احنف مى گويد: من گريه ام گرفت. 

معاويه گفت: چرا گريه مى كنى چنين سفره اى به اين زيبايى گريه دارد؟!
احنف مى گويد: به او گفتم درود بر على بن ابيطالب چنان از جان خود مايه گذاشت كه 

نه تو و نه غير تو نمى توانند چنين كنند. 
پرسيد: على چگونه بود؟ 

احنف گفت: شــبى هنگام افطار بر على وارد شدم به من فرمود: احنف برو و با حسن 
و حسين شام بخور.

ســپس امام به نماز ايستاد وقتى نمازش تمام شد كيسه اى كه بر سر آن ُمهرى زده 
شده بود را خواست و آن كيسه را باز كرد و مقدارى نان جو در آورد و بار ديگر سر كيسه 

را ُمهرى زد و بست. 
به امام عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! من تو را هيچ گاه بخيل نديدم چرا بر اين 

كيسه جو ُمهر مى زنى؟
امام فرمود: از روى بخل بر ســر كيسه مهر نزدم بلكه مى ترسم حسن و حسين نان 

جو را به روغنى آغشته كنند و چربش كنند. 
عرض كردم: يا على! مگر اينكار حرام است؟

فرمود: نه! ولى بر امام حق و پيشــوا و رهبر واجب است كه در خوردن و پوشيدن به 
ناتوان ترين افراد خود را عادت دهد تا ندارى و فقر، مردم تهى دســت را به سركشــى وا 

ندارد.
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معاويه پس از شنيدن كالم احنف بن قيس گفت: از كسى ياد كردى كه فضل او جاى 
انكار ندارد.1

 54. جايگاه قيامتی حاكم ستمگر و کسی که خودکشی کند  

در روايتى بلند بعد از ســخنان رســول خدا  امام على  برخاســت و پرسيد: »... يا 
رسول اللّه  باىب أنت واُّمى و مامنزلُة اماٍم جائٍر معتٍد مل يصلح لرعّتيه ومل يقم فيهم بامراللّه  تعاىل؟«

اى رســول خدا! پــدر و مادرم فدايت رهبر و پيشــواى ســتمگر متجاوزى كه 
صالحيــت رعيت خود را ندارد و فرمان خداى متعال را در ميان آنان برپا نمى كند، 

چه منزلت و جايگاهى دارد؟ 
رســول خدا  فرمــود: »هو رابع اربعٍة من اشدِّ الناس عذابا يوم القيامة: ابليُس وفرعوُن 
وقاتُل النفس ورابعهم سلطان جائر؛ او چهارمين آن چهارتنى اســت كه عذابشــان در روز  

قيامت از همگان ســخت تر است: ابليس و فرعون و كسى كه خودكشى كند و چهارمين 
آن ها حاكم ستمگر است«.2

  55. امام عدالت پيشه  

  يعقوبى مؤرخ بزرگ اهل ســنت در كتاب خود آورده است كه دو نفر نزد امام على
آمده و اظهار تنگدستى نمودند. حضرت پس از بررسى و درستى ادعاى آنان به هريك از 
آن ها يكصد درهم داد يكى از آن دو به عنوان اعتراض به امام گفت: من عرب هســتم 

و آن ديگرى از موالى است، آيا حق ما بايد مساوى باشد؟ 
امام در پاســخ به او فرمود: من قرآن را خوانده ام و در آن خوب نگاه كردم اما براى 

فرزندان اسماعيل برترى بر فرزندان اسحاق به اندازه بال پشه اى نديدم.3
يعقوبى در ادامه مى نويسد: 

على  اموال عمومى را بين مردم به تســاوى تقسيم مى كرد و به بردگان و غالمان  

1. حلية االبرار، ج 2، ص 232.
2. ثواب االعامل شيخ صدوق، ص 338.

3. تاريخ يعقوىب، ج 2، ص 183.
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ايرانى كه آزاد شــده بودند به همان اندازه از بيت المــال مى داد كه به عرب ها  مى داد و 
مى فرمود: پروردگار در قرآن، فرزندان اسماعيل را بر فرزندان اسحاق برترى نداده است.1

حتــى خواهر امام على ام هانى به همــراه كنيز خود براى دريافت از بيت المال نزد 
امام آمد ولى پس از گرفتن سهم خود دريافت كه امام به او و كنيزش مالى مساوى داده 

نزد امام برگشت و گفت: بايد به من پول بيشترى بدهى؟
امام به او فرمود: قرآن را خوانده و در آن انديشــيده ام فرزندان اسماعيل به فرزندان 

اسحاق برترى ندارند و عرب و عجم در قرآن يكى هستند.2

  56. عادل بي نظيری  

در روايتى اســت كه زنى قريشى از حجاز به كوفه آمد و با زنى فارسى زبان كه تازه 
ساكن كوفه شده بود روبرو شد و چون از مقدار سهم او از بيت المال پرسيد فهميد كه با 
ســهم آن زن يكسان است همراه آن زن نزد امام على  آمد و در حالى كه صدايش را 
بلند كرده بود از امام پرســيد: آيا اين از عدالت است كه ميان من و كنيز فارسى زبان 

يكسان عمل مى كنى؟
امام نگاهى به آن زن قريش كرد و مشــتى از خاك برداشت و به آن نگاه كرد و آن 

خاك را در دست خود گردانيد و فرمود: اجزاى اين خاك بر يكديگر برترى ندارند. 
و ابن ابى الحديد به نقل از مدائنى مى نويســد كه مهم ترين علتى كه مردم على  را 
رها كردند و اطراف معاويه گرد آمدند مســأله مال و پول بود؛ زيرا على  در تقسيم مال 

كسى را بر ديگرى برترى نمى داد ولى معاويه اين گونه نبود...3
ابن ابى الحديد مورخ بزرگ اهل سنت و شارح نهج البالغه مى نويسد:

يكى ديگر از اقدامات على  اين بود كه بر اثر خالفكارى هاى عثمان و كارگزاراش 
اموال فراوانى گردآورى شــده بود امام خود را ملزم مى دانســت كه آن ها را به بيت المال 
برگردانــد لذا در دومين روز پس از بيعت مردم بــا آن حضرت يكى از برنامه هاى كارى 

1. همان مدرك.
2. نهج السعادة ىف مستدرك نهج البالغه، ج 1، ص 212.

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 180.
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خود را اين گونه اعالم كرد و فرمود: هر مالى را كه عثمان به كسى بخشيده و هر زمينى 
را كه در اختيار كسى قرار داده، همگى بايد به بيت المال باز گردد.1

امام بعد از اين خطبه دستور داد هر سالح و اسب و شترى را كه در خانه عثمان بود 
)بجز سالح و مركب شــخصى عثمان( همه را به بيت المال باز گردانند همچنين فرمان 

داد كه هرچه عثمان به ديگران بخشيده بود را به بيت المال برگردانند. 
وقتى اين خبر به عمروعاص رســيد در نامه اى به معاويه اين گونه نوشــت: هر كار و 
فكرى كه دارى به كار بگير زيرا پسر ابوطالب هر ثروت و اموالى را كه دارى از تو خواهد 

گرفت همان طورى كه پوست را از چوب جدا مى سازند.2

  57. نشانه حاکم اسالمی  

روزى ابن عباس در دوران خالفت امام على  بر امام وارد شد مشاهده كرد كه امام 
با دستان خود كفش كهنه اش را وصله مى زند امام با ديدن ابن عباس از او پرسيد: قيمت 

اين كفش چقدر است؟ 
ابن عباس عرض كرد: 

هيچ امام فرمود: ارزش همين كفش كهنه در نظر من از حكومت بر شما بيشتر است 
مگر اين كه به وســيله آن عدالتى را اجرا كنم يا حقى را به صاحبش برسانم يا باطلى را 

از ميان بردارم.3

    58. علت جدا شدن مردم از علی  

ابن ابى الحديد مى نويسد كه فضل بن جنيد گفته: آنچه باعث كوتاهى مردم در حمايت 
از على  شد مسئله عدالت اقتصادى او بود و ديگر آن كه حضرت، اشراف را بر ديگران 

برترى نمى داد هم چنان كه عرب را بر عجم برتر نمى شمرد.4

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 90.
2. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد معتزلى، ج 1، ص 90.

3. رشح نهج البالغه ابن ميثم بحراىن، خطبه 32.
4. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 7، ص 182.
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  59. چرا سکوت کردم   

ابن مسعود، گويد: مردم در مسجد كوفه با هم مباحثه و محاّجه كرده و مى گفتند: 
چرا اميرالمؤمنين  با آن ســه نفر )ابوبكر،عمر،عثمان( و منازعه نكرد همان 

طورى كه با طلحه و زبير و عايشه و معاويه جنگ فرمود؟ 
اين خبر به ســمع مبارك اميرالمؤمنين  رسيد امر فرمود منادى نداء كرده و بگويد: 
الصــالة جامعه )يعنى براى نماز در مســجد گرد هم آييد( وقتى مــردم اجتماع نمودند، 
حضرت باالى منبر رفته و حمد خدا و ثناء الهى را به جا آورده سپس فرمودند: اى مردم! 

خبر به من رسيده كه چنين و چنان گفته ايد؟ 
مردم گفتند: يا اميرالمؤمنين! بلى ما چنين گفته ايم. 

حضــرت فرمودند: من در آنچه انجام داده ام از ســنت انبيــاء پيروى كرده ام، خداى 
عزوجل در قرآن مى فرمايد: بر شما است كه از رسول خدا نيك تبعيت كنيد. 

مردم گفتند: يا اميرالمؤمنين! آن انبيائى كه شــما از ايشان در كردارتان تبعيت 
نموده ايد چه كسانى هستند؟ 

حضرت فرمودند: اول ايشان جناب ابراهيم  است كه به قوم خود فرمود: من از شما 
و بت هايى كه به جاى خدا مى پرستيد دورى مى جويم. 

سپس حضرت فرمودند: 
اگــر بگوييد جناب ابراهيم  بدون اين كه اذيت و مكروهى از قومش به او برســد 
از آن ها دورى گزيد كافر شــده ايد و اگر بگوييد به خاطر مكروهى كه از ناحيه آن ها به 
حضرتش رســيد از آن ها دورى جست من مى گويم وصّى پيغمبراسالم سزاوارتر است به 
اين كه به خاطر مكروهى كه از ناحيه ديگران به وى رســيده از آن ها دورى گزيند و نيز 
از پســر خاله ابراهيم يعنى جناب لوط  تبعيــت نموده ام چه آن كه وى به قوم خويش 
فرمود: اى كاش مرا بر منع شــما اقتدارى بود يا آن كه چون قدرت ندارم از شر شما به 

ركن محكمى پناه خواهم برد. 
اگــر بگوييد: لوط بر منع آن مردم گمراه قدرت داشــت گفته او را تكذيب كرده ايد و 
كافر مى شويد و اگر بگوييد او قدرت منع آن ها را نداشت، مى گويم وقتى پيامبر قدرت بر 
منع دشــمن نداشته باشد وصّى )پيامبر اسالم( به واسطه نداشتن قدرت در منع كردن 

سزاوارتر است. 
و از يوسف  نيز تبعيت كرده ام چه آنكه وى فرمود: 
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پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه مرا به آن مى خوانند. 
اگر بگوييد جناب يوســف زندان را به خاطر آن از خدا خواست كه پروردگارش او را 
مورد ســخط و غضب خود قرار داده بود اين كالم شما را كافر مى كند و اگر بگوييد مراد 
يوسف از اين دعاء آن بود كه پروردگارش به او غضب نكند پس زندان را اختيار كرد، من 

مى گويم وصّى )پيامبر اسالم( به انزوا و عدم تعّرض سزاوارتر مى باشد. 
 و از جناب موســى  )در اجراى ســكوت 25ســاله در زمان خالفت ابوبكر و عمر 

عثمان( نيز تبعيت كرده ام زيرا وى فرمود: از ترس شما گريختم. 
اگر بگوييد: موسى بدون ترس از قومش گريخت تكذيب سخن او را كرده ايد و كافر 
مى شويد و اگر بگوييد موسى از ايشان)مردم بنى اسرائيل( ترسيد، مى گويم وقتى پيغمبر 

از دشمن خود بترسد وصّى)پيغمبر اسالم( اولى به آن مى باشد. 
و از جناب هارون نيز تبعيت كرده ام زيرا وى به برادرش موسى  گفت: 

اى فرزند مادرم! بر من خشــمگين مباش، آن ها مرا خوار و زبون داشــتند تا آنجا كه 
نزديك بود مرا به قتل رسانند. 

اگر بگوييد: 
مردم هارون را خوار نكرده و قصد قتلش را نداشــتند كالم پيامبر را تكذيب كرده ايد 
و كافر مى شــويد و اگر بگوييد آن ها او را ضعيف و خوار نموده و قصد قتلش را داشــتند 
لذا او ســاكت شــد و متعــّرض آن ها نگرديد، مى گويــم پيامبر كه چنين باشــد وصّى                    

)پيامبر اسالم( اولى به آن مى باشد. 
و از حضرت محمــد  )در اجراى غصب خالفت( نيز تبعيــت كرده ام چه آنكه آن 
حضرت از خوف دشمنانش گريخت و پناه به غار برد و من در بستر آن جناب خوابيدم. 

اگر بگوييد: رسول خدا بدون هيچ خوفى از دشمنان گريخت، كافر مى شويد و اگر 
بگوييد از خوف گريخت و من در بسترش خوابيده و آن جناب از ترس آن ها به غار پناه 

برد من كه وصّى او هستم سزاوارتر هستم به خوف.1
امام على  با اين اســتدالل قرآنى خود حاضرين را از علت سكوت 25 ساله خود در 

جريان غصب خالفت آگاه نمود.

1. علل الرشائع، ج 1، ص 497.

207





فصل ششم 

سواالت قرآن كريم و ادعيه

امام علی فرمود:

»لو اذن الله و رسوله لی الترسع...«

اگر خداوند و پیامرب خدا به من اجازه 
دهند به اندازه بار چهل شــرت »الف« 
سوره فاتحه الکتاب را رشح می نایم...

سعد الســعود للنفــوس منضود، 
صفحه284.





  1.  به قرآن عمل كن  

در كتــاب احتجاج در باب احتجاجاِت امام على  با مهاجر و انصار روايتى آمده كه: 
طلحه به آن حضرت گفت: يا ابالحســن! مى خواهم از شما سؤال كنم و آن اينكه به 
يــاد دارم در زمان ابوبكر، پارچة بســته و مهر كــرده اى را آوردى و فرمودى: اى 
مردم! من پس از فراغت از غســل و كفن و دفن پيامبراكرم  مشــغول جمع آورى 

قرآن شدم. 
و ديدم عمر شــخصى را به حضور شــما فرستاد تا آن قرآن را بگيرد و شما از 

دادن آن امتناع كرديد....
به چه علتى آن قرآن را نمى آورى؟...
على  در پاسخ به او فرمود: اى طلحه!

بدان! هر آيه كه خداوند بر پيامبرش نازل فرمود به امالء رسول اكرم  و خّط خودم ، 
نزد من است و هر حالل و حرام و حّد و حكمى كه تا روز قيامت بدان محتاج باشد حّتى 

ديه خراشيدن پشت دست به امالء پيامبر  و خط من نوشته شده است. 
طلحه عرض كرد: آيا خبر همه چيز از بزرگ و كوچك و حوادث گذشته و آينده 

تا روز قيامت نزد شما نوشته شده است؟ 
امــام فرمود: بلى! عالوه بر اين ها پيامبراكرم  در حين وفاتش هزار ســّر، كه كليد 
درهاى هزار باب علم و دانش اســت به من سپرد كه از هر درى از آن، هزار در ديگر از 
دانش باز مى شود و اگر مردم پس از رحلت پيامبر از من پيروى مى كردند همانا از وسعت 

روزى آسمان و زمين، بهره مند مى گشتند.
طلحه گفت: يا اباالحسن! جواب درخواست مرا نفرمودى؟ آيا آن قرآن را براى 

ما بيرون مى آورى؟
امام فرمود: اى طلحه! عمداً جواب تو را نمى دهم. 

طلحه عرض كرد: اينك كه مصلحت نيســت جواب مرا بفرمائى پس جواب ســؤالم 
را بفرما؟

ســپس ادامه داد: يا ابوالحســن! آيا قرآنى كه عمر و عثمان جمع آورى كرده اند 
قرآِن كامل است يا در آن چيز ديگرى غير از قرآن وجود دارد.؟ 
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امام فرمود: تمام آن ها قرآن است و اگر به آن عمل نمائيد از آتش جهنم نجات يافته 
و داخل بهشــت مى شويد همانا در آن قرآن حّجت ما و بيان حقوق ما بر مردم و وجوب 

اطاعت ما و فرمانبردارى مردم از ما وجود دارد. 
طلحه عرض كرد: چون قرآن است براى ما كافى است. 

بعــد عرض كرد: بعــد از خودتان آن قرآنى كه نزد شماســت را به چه كســى 
مى دهيد؟ و صاحب آن چه كسى مى باشد؟ 

فرمود: پيامبراكرم  به من امر فرمود بعد از خودم به وصّى خودم و ولّى و امام مردم 
بعد از خودم يعنى فرزندم حســن و او بعد از خودش به فرزندم حســين و او به فرزندش 
على و او به فرزندش تا امام دوازدهم برساند و بعد از آن بر پيامبراكرم  در كنار حوض 

كوثر در قيامت برسد. 
همانا فرزندان من با قرآن هستند و قرآن هم با ايشان است و از ايشان جدا نمى شود. 

  2.  سّر حروف الفباء  

روزى شخصى يهودى خدمت رسول خدا  رسيد و پرسيد: يا رسول اهلّل!  به كار بردن 
حروف الفبا چه سودى دارد؟ در آن وقت اميرالمؤمنين  در محضر آن بزرگوار حضور 
داشــت پيغمبر خدا به على  فرمود: يا على! پاســخ او را بده! پس آن حضرت دست 
  به دعا برداشــت و چنين گفت: پروردگارا! او را يارى فرما و استوارش بدار، آنگاه على
فرمود: هريك از حروف، نامى از نام هاى خداوند است سپس چنين ادامه داد: اّما »الف«ـ  
اهلل ـ معبود به حّقى نيست جز او كه زنده كننده و برپا دارنده و نگهدارنده همه موجودات 
اســت1 ـ »با« باقى ـ جاودانه اى اســت كه پس از نابود شدن آفريدگانش پايدار خواهد 
بود. »تا«ـ  توابـ  )هشــت جاى قرآن آمده است( خداوند بس توبه پذير و مهربان است، 
بازگشــت از گناه را از بنده اش مى پذيرد. »ثا« ثابت و پايدار و هميشگى... »ل« لطيف ـ 
مهربان و رساننده نيكى ها به بندگانش و »ميم« مالك و پادشاه اقليم وجود است »نون« 
نور روشنى آسمان ها است و زمين شمه اى از فروغ عرش عظمت او مى باشد »واو« واحد 
يعنى: يكتاى بزرگوارى كه نه زائيده اســت و نه خود زائيده شده است. »ها« هدايتگر و 

1. بقره / 255.
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راهنماى بندگان خود.... »يا« ـ يد ـ دســت قدرت خدا بر سر آفريدگانش گسترده است، 
وقتى سخن اميرالمؤمنين  به اينجا رسيد پيغمبرخدا  فرمود: اين همان گفتارى است 
كه خداوند براى خود از بنده اش پسنديد و )در نتيجه اين موشكافى و دّقت اميرالمؤمنين( 

مرد يهودى اسالم را پذيرفت.1

  3.  تدوين ابيات عرب  

ابواالســود دوئلى مى گويد: روزى به خدمت اميرالمؤمنين  رسيدم، ديدم سر به زير 
انداخته و به فكر فرو رفته است. 

عرض كردم: يا اميرالمؤمنين  درباره چه چيزى فكر مى كنيد؟ 
فرمود: شــنيدم در شهر شما كســى قرآن را غلط مى خواند، مى خواهم كتابى درباره 

ريشه هاى ادبيات عرب پديد آورم.
عرض كردم: اگر اين لطف را بفرماييد ما را زنده كرده ايد و زبان عربى براى ما باقى 
خواهد ماند. پس از چند روز كه به حضور امام رسيدم صحيفه اى را به من داد كه در آن 

نوشته بود: 
 بسم اللّه  الرحمن الرحيم، كالم عرب سه قسم است: اسم، فعل و حرف.

اســم چيزى است كه از مســّمى خبر مى دهد، فعل از حركات مسّمى خبر مى دهد و 
حرف از معنايى خبر مى دهد كه نه اسم است و نه فعل.

سپس به من فرمود: دنبال آن را بگير و چيزهايى كه به نظرت مى رسد بر آن بيفزا.
ســپس امام فرمود: اى ابواالسود! اسم ها نيز سه نوع هستند: ظاهر )آشكار( و مضمر 

)پنهان( و چيزى كه نه ظاهر است و نه مضمر.
علما فقط درباره شناخت چيزى كه نه ظاهر است و نه مضمر گفتگو مى كنند. 

ابواالسود گفت: از سخنان حضرت چيزهايى گرد آوردم و به نظر مباركش رساندم.
. َل و كأَنَّ ، لَْيَت، لَعَّ ، اَنَّ از جمله حروف ناصبه يعنى: اِنَّ

كلمه »لكن« را ذكر نكرده بودم، حضرت فرمود: چرا آن را ترك كردى؟
عرض كردم: در رديف اين ها به شمار نمى آورم.

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 99.
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فرمود: چرا در رديف آنهاست. بايد آن را هم در رديف آن حرف بياورى.1

  4.  تفسير حروف مقطعه  

روزى چند تن از يهوديان براى مالقــات و گفتگو با پيامبر  آمدند، آن حضرت به 
علــى  فرمود به نمايندگى از جانب او نــزد آن ها برود، هنگامى كه على  در مجلس 

حاضر شد، سخن گوى آن ها چنين گفت: 
اگر آنچه محّمد مى گويد واقعيت داشــته باشــد ما بر طبــق آن گفته ها)يعنى 
قرآن( شــما را از مّدت حكومت و بقاى اّمتش آگاه مى ســازيم و اعالم مى كنيم طى 
هفتاد و يك سال آئينش منقرض خواهد شد: »الف« يك سال و »الم« سى و »ميم« 
چهل كه جمعش مى شود: هفتاد و يك سال.)براساس حروف مقطعه اول سر سوره 

بقره »الم«(.2
على  در جــواب فرمود: پس با »المص« هم كه بر او نازل شــده چه مى كنيد؟ 
گفتند: اين مى شــود يكصد و شصت و يك ســال. فرمود: با »الر« چه خواهيد كرد؟ 
گفتند: اين اندكى بيشتر مى شود، دويست و سى و يك سال، على  فرمود: پس »المر« 
كه بر او نازل گشــته اســت چطور؟ گفتند: اين دويست و هفتاد و يك سال مى گردد. 
پــس على  فرمود: آيا جمع اعداد يكى از اين حروف يا حاصل جمع همه تمام اين 
حروف مدت بقاى دين رسول خداست؟ وقتى كه سخن به اينجا رسيد ميانشان پچ پچ 
افتاد يكى از آن ها گفت: فقط جمع يكى از حروف مقّطعه و ديگرى گفت: بلكه بايد همه 
حروف مقطعه را هم جمع كرد كه جمع آن ها هفتصد و سى و چهار سال مى شود و پس 

از آن حكومت به يهوديان برمى گردد. 
على  پرسيد: آيا اين حروف در يكى از كتاب هاى آسمانى آمده يا نتيجه افكار 
خودتان اســت؟ يكى از آن ها گفت: اين ســخن كتاب خداست و ديگرى گفت: از فكِر 

خود ما است. 

1. زهرالبيع، ص 183.
2. يهوديان مدت بقاء دين رسول خدا را براساس جمع ابجدى حروف مقطعه قرآن كريم محاسبه كرده بودند.
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فرمود: اگر براى اثبات اين ادعايتان از كتاب هايى كه از ســوى خدا نازل شــده 
است دليلى داريد بيان كنيد؟ 

يكى از آن ها گفت: برهان و دليل درســتى نظر ما حساب ابجد است. على  فرمود: 
حســاب اَبجد چگونه بر آنچــه گفتيد داللت دارد؟ در حالى كــه در اين حروف جز 
پرســش هاى پوچ و بى مدرك شما چيز ديگرى نيست! آيا شما خواهيد پذيرفت اگر گفته 
شــود كه اين حروف مقطعه نشانگر مّدت حكومت محّمد  نيست، بلكه داللت دارد به 
اين كه بايد به عدد اين حســاب بر هريك از شــما لعنت فرستاده شود؟ و يا مفهوم اين 

حروف اين است كه به هريك از ما و شما چند درهم و دينار تعلّق گرفته است؟!...
گفتند: اى ابوالحسن! هيچ يك از گفته هايت قابل پذيرش نيست چون در هيچ كدام 
از ايــن حروف »الم« »المص« يا ديگرى تصريحى بر اين اّدعا نشــده اســت. حضرت 
فرمود: اين حروف بر گفته هاى شما هم صراحتى ندارد بنابراين اگر آنچه ما گفتيم باطل 
است گفته شــما هم درست نيســت. نماينده يهوديان به على  گفت: اى على! اينكه 
نتوانستيم بر اثبات اّدعاى خويش دليلى بياوريم خوشحالت نسازد. اگر ما دليلى بر انقراض 
شما نداريم معلوم نيست كه شما هم براى دوام اين خود دليلى داشته باشيد كه بتوانى بر 

آن ببالى، بنابراين ما و شما در بى دليل بودن يكسان خواهيم بود.
على  فرمود: نه برابر نيســتيم، بلكه ما برهانى قــوى در اختيار داريم و آن معجزه 
آشــكار است و ســپس امام به شتر آن يهوديان فرمود: اى شــتران،! گواهى خود را به 
حّقانيت محّمد  و وصّيش بگوييد. شتران صدا در آورده و تصديق كردند و گفتند: »اى 

جانشين محّمد تو راست گفتى!!، اين گروه يهودى دروغگويند«.
آنگاه على  به لباس ها اشاره كرد و فرمود: اى لباس هايى كه بر تن يهوديان هستيد 
به درستى محّمد و وصّيش گواهى دهيد، لباس ها به سخن آمدند و گفتند: »اى على! تو 
راست مى گويى، گواهى مى دهيم كه محّمد فرستاده خداست....« با اين صحنه يهوديان 

محكوم شدند و عده اى از آن ها نيز ايمان آوردند.1

1. مدينه املعاجز، ص 40.
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  5.  قرائت صحيح  

صعصعه بن صوحان گويد: عربى باديه نشــين خدمت اميرالمؤمنين على  رســيد و 
عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! اين كلمه از قرآن را چگونه مى خوانى؟ 

"ال يأكله االّ الخاطون؛ آن ـ چرك آب جهّنم ـ را جز گام زنندگان نمى خورند«. ســپس 

باديه نشين به امام عرض كرد: به خدا قسم كه همگان قدم مى زنند و راه مى روند.؟
على  تبسمى كرد و فرمود: »اليأكله االّ الخاطئون، )آن را جز گنهكاران نمى خورند(«.

باديه نشين عرض كرد: درست فرمودى اى اباالحسن!
به راستى كه خداوند بنده خود را وا نمى گذارد آنگاه امام رو به ابواالسود دئلى كرد و 
فرمود: غير عرب ها همه به دين اســالم در آمدند پس چيزى براى مردم وضع كن تا به 

واسطه آن صحيح صحبت كنند. 
سپس امام براى ابواالسود عاليم رفع و نصب و جّر در علم عربى را رسم كرد.1

  6.  علم قرآن در نزد من است  

ســليم مى گويد: من در كوفه در محضر على  نشســته بودم و مردم هم در اطراف 
حضرت جمع شده بودند آنگاه حضرت خطاب به آنان فرمود: هرچه مى خواهيد از من 
ســؤال كنيد قبل از آن كه مرا نيابيد از كتاب خدا بپرسيد قسم به خدا آيه اى نازل 
نشــد مگر اينكه پيغمبر  قرائت آن را به من ياد داد و تأويلش را تعليم نمود، پس 

ابن كواء سؤال كرد: يا على! آياتى كه در غياب شما نازل مى شد چگونه است؟ 
حضرت فرمود: آن ها را پيغمبر  ضبط مى فرمود وقتى كه به حضورش مى رســيدم 
اظهار مى نمود كه اين ها در غياب تو نازل شــده پس به من ياد مى داد و تأويل آن ها را  

براى من مى فرمود.2

  7.  انواع وحى

در جلد 6 تفســير جامع آمده كه: ابن بابويه از ابى معّمر الســعدى روايت كرده گفت: 

1. كنزالعامل، حديث 29456.
2. كتاب سليم بن قيس، ص 171.

216



مردى حضور اميرالمؤمنين على  شــرفياب شد و مسائلى را پرسيد آن حضرت 
پاسخ سؤاالت او را داد و در ضمن بيانات خود فرمود: 

سزاوار نيست خداوند با انسان تكلم نمايد مگر به وحى و آن هم به چند طريق صورت 
مى پذيرد گاهى از پس پرده غيب بدون واســطه فرشتگان به پيغمبران وحى مى رساند و 

بعضى اوقات انبياء در خواب، وحى را دريافت مى دارند... 
آن مرد به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: اشكال مرا مرتفع و هّم و غم مرا برطرف 

نمودى اميدوارم خداوند، هّم و غم شما را برطرف سازد.

  8.  آيات محكم و متشابه  

امام على  به ســؤالى كه از معناى محكم و متشابه در قرآن ها كريم اين گونه پاسخ 
فرمودند: محكم آن آيه اى اســت كه چيزى از قرآن او را نســخ نكرده است اين سخن 
خداى عّزوجّل اســت كه مى فرمايــد: »هو الّذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكامت هّن 
امّ الكتاب واخر متشابهات؛ اوســت كســى كه كتاب را بر تو نازل كرد برخى از آن، آياتى 

محكمند كه آن ها امّ الكتابند و برخى ديگر مشتابهند«.
مردم در آيات متشــابه به هالكت افتاده اند زيرا معناى آيات متشــابه را نفهميدند و 
حقيقت آن ها را نشناختند از اين رو با آراى شخصى خود آن ها را تأويل و توجيه كردند و 

بدين سان خود را از رجوع به اوصياء و پرسيدن از آن ها بى نياز دانستند...
اّما متشــابه قرآن، آن اســت كه از آن منحرف شده اســت لفظش يكى و معنايش 
متفاوت است مانند اين سخن خداى عّزوجّل »يضّل اللّه  من يشاء ويهدى من يشاء؛ خدا هركه 

را بخواهد گمراه مى كند و هركه را خواهد هدايت مى كند«.
در اين جا گمراه كردن را به خودش نسبت داده است و اين گمراه كردن از راه بهشت 
اســت به سبب افعال و اعمال خودشان. در جايى  ديگر گمراهى را به كّفار نسبت داده و 

در آيه اى ديگر به بت ها منتسب كرده است.1

1. بحاراالنوار، ج 92، ص 382.
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  9. قرآن نور مطلق  

شخصى از حضرت على  سؤال كرد: يا على! از رسول خدا  ، غير از قرآن، نزد 
شما از وحى الهى وجود دارد؟ »هل عندكم من رسول اللّه   شيئى من الوحى سوى القرآن؟!«

حضرت على  فرمود: نه ســوگند به آن كســى كه دانه را شكافت و جان را آفريد؛ 
مگــر اينكه خداوند به بنده خودش، فهميدن كتابش را عنايت فرمايد. »قال: ال والّذى خلق 

الحّبة وبرء النسمه، االّ ان يعطى عبدا فهام ىف كتابه«.1

  10.  تفسير بسم اهلّل  الّرحمن الّرحيم  

عبداهلل بن يحيى به امــام على  عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! تفســير »بسم اللّه  
الرّحمن الرّحيم« چيست؟ امام فرمود: هرگاه بنده بخواهد كارى انجام دهد بگويد »بسم اللّه  

الرّحمن الرّحيم« يعنى: با اسم خدا اين عمل را انجام مى دهم پس كارى را كه با اين جمله 

شروع مى كند مبارك مى باشد. 
روايت اســت كه مردى از اميرالمؤمنين على  معناى »بسم اللّه  الرّحمن الرّحيم«          

را سؤال نمود.؟
امام فرمود: گفتن كلمه اهلل بزرگ ترين اسم از اسامى پروردگار است و اهلل اسمى است 

كه ناميده نشود به آن، جز خداوند عالم. 
 آن مرد عرض كرد: پس تفسير اهلل چيست؟

امام فرمود: 
)اهلل( آن كســى اســت كه مردم پس از نااميدى از ما ســوى اهلل در هنگام شدائد و 
نيازمندى ها به او توجه مى كنند زيرا اين به اين جهت اســت كه هر بزرگى و رياســت 
طلبى هرچند بزرگ و متمكن باشــد و مردم به او محتاج باشند باز هم ممكن است نياز 
به چيزهائى داشــته باشد كه مردم نتوانند آن ها را رفع كنند و براى انجام آن خواهش ها 
به خدا توجه نمايد و همين كه حوائج او را خداوند بر آورد مجددا به طغيان و سركشى و 
نافرمانى اوليه خود بر مى گردد در اين زمينه خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: »قل أراتيكم 

1. تفسري صاىف، ج 1، ص 19.
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ان أتلكم عذاب اللّه  او أتتكم الساعة أغرياللّه  تدعون ان كنت صادقني بل أياه تدعون فيكشف ما 

تدعون اليه ان شاء و تنسون ما ترشكون«.1

يعنى: »اى پيامبر! بگو چه مى بينيد كه اگر بر شــما عذاب خدا فرود آيد يا قيامت در 
رسد - اگر راست مى گوييد - باز هم جز خدا را مى خوانيد؟ 

نــه تنها او را مى خوانيــد و اگر بخواهد آن رنجى را كه خدا به خاطر آن مى خوانيد از 
ميان مى برد و شما شريكى را كه براى او ساخته ايد از ياد مى بريد.« 

و خداوند براى بندگان فقير خود مى فرمايد: 
اى فقرائى كه محتاج من هستيد شما در هر حال پيوسته محتاج من بوده و در ذلت 
و خوارى، بندۀ خداى خود مى باشيد، به سوى من توجه كنيد تا به مقصود و مطلوب خود 
برســيد، چه اگر من بخواهم چيزى به شما عطا نمايم. هيچ قدرتى نمى تواند مانع بر آن 
شود و چنانچه چيزى از شما سلب و منع كنم كسى قدرت عطاى آن را به شما ندارد، پس 
من سزاوارترم كه مورد سؤال و درخواست شما باشم و اولى ترم كه در شدائد و سختى ها 

به درگاه من تضرع و زارى كنيد. 
موقع شروع به هر كار بزرگ و كوچك بگوئيد »بسم اللّه  الرحمن الرحيم« يعنى در اين 
كارم از كسى كه جز او سزاوار پرستش نيست يارى مى جويم و هركه به درگاه او مى آيد 
و اســتغاثه نمايد اجابت شود و خداوند رحمن است چون روزى را به تمام مخلوقات خود 
مى دهد و در امور دين و آخرت بر ما رحيم اســت و دين را بر ما ســبك و سهل و آسان 

مقرر داشت و به ما ترحم فرمود و ما را از دشمنان خود امتياز و برترى بخشيد. 
سپس اميرالمؤمنين فرمود: هرگاه به شما حزنى دست داد و يا كارى پيش آمد از روى 
خلــوص دل بگوئيد »بسم اللّه  الرحمن الرحيم« و با دل پــاك و توجه تام به خدا رو نمائيد 
تا خداوند حاجات شــما را در دنيا برآورد و يا آنكه نزد خود ذخيره كند و البته هرچه نزد 

پروردگار ذخيره شود براى مؤمن بهتر است. 
و روايتى است در خصال از امام صادق  كه مى فرمايد: 

به اميرالمؤمنين على  عرض كردند: عده اى در نماز »بسم اللّه « نمى خوانند فرمود: آن 
يكى از آيات قرآنى است و شيطان از ياد آن ها برده است. 2

1. انعام / 40.
2. تفسیر امام حسن عسگری، ص 21.
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  11.  شعر خوانى يا آموزش قرآن كريم  

غالب فرزنــد صعصعه در زمان حكومت امام على  در حالــى كه پيرمردى بود به 
همراه فرزند خود فرزدق كه پسرى خردسال بود خدمت حضرت شرفياب شد. 

حضرت فرمود: 
اين پيرمرد كيســت؟ غالب گفت: من غالب فرزند صعصعه هســتم. حضرت فرمود: 
غالِب شــتردار؟ عرض كرد: بلى. امام فرمود: غالب شترهايت را چه كردى؟ عرض كرد: 
در راه مشكالت زندگى و حقوق اســالمى صرف كردم. امام فرمود: بهترين راه مصرف 
آن ها همين بود. امام پرســيد: اين پسر كه با توســت كيست؟ عرض كرد: اين پسر من 
است.... سپس به امام عرض كرد: شعر و داستان هاى عرب را به او مى آموزم اميد مى رود 

شاعرى زبردست گردد!
امام على  فرمود: اگر به او قرآن را مى آموختى براى او بهتر بود.1

"َعلِّمُه الُْقران، َفُهَو َخرْيٌ لَُه ِمْن الِشْعِر".

  12. معنای حيات طيبه  

از امــام على  در مــورد معنى »فلنحّيينه حياًة طّيبة« پرســيدند. امام فرمود: آن 
قناعت است.2

  13.  روز و شب آسايش ندارى؟  

يكى از اصحاب حضرت امير  مى گويد: شــنيده بودم آيه شريفه »اّمن هو قانت آناء 
الليل....«3 در شأن على  است لذا رفتم تا حسنات و عبادات او را به چشم خود ببينم. 

وقت مغرب شــد على  با يــاران خود نماز خواند و پس از تعقيبات به نماز عشــاء 
پرداخت آنگاه با اجازه آن حضرت به منزلش رفتم، قسمت عمده اى از شب، او را مشغول 

قرآن و نماز ديدم. 

1. تحفه االحباب، ص 264.
2. نهج البالغه، خ 229.

3. زمر / 9.
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آنگاه صبح نمازش را در مسجد به جماعت بجا آورد و سپس به كار مردم پرداخت تا 
وقت نماز ظهر و عصر آمد. پس از انجام فريضه ظهر و عصر دوباره تا شب به كار مردم 

پرداخت، به امام گفتم: روز و شب آسايش ندارى؟
فرمود: اگر روز بياســايم كار مردم ضايع شود و اگر شب بياسايم قيامت خودم ضايع 

مى گردد. پس در روز امور مردم را انجام مى دهم و شب كارهاى خودم را.1

  14.  تفسيرى كوتاه از سوره حمد  

 قيصر روم طى نامه اى تفســير سوره حمد را سؤال نمود كه امام على  پاسخ 
او را اين گونه داد: اما اينكه از »نام« خدا پرســيدى، بدانكه شــفاى هر دردى است... و 
»رحمن« نامى اســت كه جز خدا به آن خوانده نشده، اما رحيم؛ يعنى: او نسبت به كسى 

كه گناه كرد و سپس بازگشت و ايمان آورد و عمل صالح انجام داد مهربان است.
اما »الحمدللّه  رّب العاملني« سپاس ما نسبت به خداست، زيرا به ما نعمت داد، »اّما قوله 
مالك يوم الدين« فانه ميلك نواىص الخلق يوم القيامة وكل من كان ىف الدنيا شاكااو جبارا ادخله النار 

والميتنع من عذاب اللّه  شاك واالجبار وكل من كان ىف الدنيا طائعا مدميا محافظا اياه ادخله الجنة 

برحمته.

اما » مالک یوم الدین« يعنى: او در قيامت مالك مردم است و هركسى كه در دنيا شك 
كننده و جّبار باشــد او را در آتش مى اندازد و هركسى كه پيرو بود، لغزشهايش را محو با 

رحمت خود به بهشتش مى برد. 
»واما قوله اياك نَعبد َفانَا نعبداللّه  والنرشك به شيئا واما قوله واياك نستعني فانا نستعني باللّه  

عزوجل عىل الشيطان الرجيم اليضلنا كام اضلكم«.

يعنى: ما او را ستايش مى كنيم و شريكى برايش قائل نيستيم و اياك نستعني يعنى: ما 
از خدا استعانت مى جوييم تا شيطان گمراهمان نكند.

»واما قوله اهدنا الرصاط املستقيم فذلك الطريق الواضح من عمل ىف الدنيا عمالً صالحا فانه 

يسلك عىل الرصاط اىل الجنة".

1. اماىل صدوق، ص 282.
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يعنى: اين است راه روشن و كسى كه در دنيا عمل شايسته انجام دهد، بر راه راست 
قرار گرفته است.

»واما قوله رصاط الذين انعمت عليهم، فتلك النعمة التى انعمها اللّه  عزوجل عىل من كان قلبنا 

من النبيني والصديقني فنسال اللّه  ربنا ان ينعم علينا كام انعم عليهم«.

يعنى: نعمتى كه پيش از ما به انبياء و صديقين داد و ما با اين جمله از او مى خواهيم 
كه به ما هم بدهد.

»واما قوله غرياملغضوب عليهم فاولئك اليهود بدلوا نعمت اللّه  كفرا فغضب عليهم فجعل منهم 

القردة والخنازير فنسال اللّه  تعاىل ان اليغضب علينا كام غضب عليهم«.

 يعنى: نه راه كسانى كه به جاى شكر كفران نعمت خدا كردند و لذا برخى به ميمون 
تبديل شدند و برخى به خوك و اينك از خدا مى خواهيم كه چون آنان بر ما خشم نورزند.

»واما وال الضالین؛ تو و امثال تو هســتند اى پرســتنده صليب، پس از عيســى گمراه 

شده ايد ما از خدا مى خواهيم كه چون شما گمراه نگرديم....1

  15. عدل برتر است  

از على  درباره آيه شــريفه »ان اللّه  يأمر بالعدل واالحسان همانا خداوند همواره 
به عدل و نيكى فرمان مى دهد«2 پرسيدند.؟

امام فرمود: العدل االنصاف واالحسان التفّضل؛ عدل انصاف اســت و احســان نيكوئى 
كردن.3

  16.  ويژگى اولياء خدا  

ابن عباس گويد: 
درباره اين آيه شريفه »ااَل اِنَّ أْولياء اللّه ِ ال َخوٌف َعلَيِهْم َو ال يَْحزَنون؛ هان به راستى كه 

نه ترسى بر دوستان خدا هست و نه محزون و دلتنگ شوند«.

1. بحاراالنوار، ج 10، ص 60.
2. نحل / 90.

3. رشح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 19، ص 57.
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از اميرالمؤمنين  پرسش شــد، حضرت فرمود: آنان مردمى هستند كه عبادت 
خود را تنها براى خدا خالص كرده اند و به باطن دنيا نگريسته اند وقتى كه مردم به ظاهر 
آن چشــم دوخته اند و ســرانجام آن را شــناخته اند آنگاه كه مردم به نمودهاى زودگذر 

آن)دنيا( فريفته شده اند. 
پس واگذارند آنچــه را كه مى دانند و بزودى آن را ترك خواهند كرد )مال و اوالد و 

شهوات پست دنيوى( و نابود و بى اثر ساخته اند آنچه را كه )از دنيا( مى دانند... .1

  17.  عظمت بزرگ  

طبرســى در احتجاج ذيل آيه »وجعلنا من بني ايديهم سدا ومن خلفهم سّدا« از حضرت 
  روايت كرد، فرمود: يكى از علماى يهود در گفتگويى با اميرالمؤمنين  موسى بن جعفر

گفت: حضرت ابراهيم با سه حجاب از نمرود محجوب گرديد.
اميرالمؤمنين  به او پاســخ داد اما محمد  با پنج حجاب از چشم كسانى كه قصد 

قتل آن حضرت را داشتند پنهان گرديد. 
ســه حجاب از آن برابر با سه حجاب ابراهيم و دو حجاب ديگر مايه فخر و فضيلت 
محمد اســت اما شرح پنج حجاِب كه در قرآن آمده: »و جعلنا من بني أيديهم سّدا اين يك 
حجاب، ومن خلفهم سّدا حجاب دوم، فاغشيناهم فهم اليبرصون حجاب سوم، فهى اىل االذقان 
فهم مقمحون حجاب چهــارم، وجعلنا بينك وبني الذين اليؤمنون باالخرة حجابا مستورا و اين 

حجاب پنجم«.2

  18.  قرآن در كتب مسيحيان  

در دايرة المعارف علوى آمده كه: پادشــاه روم نامه اى به معاويه نوشت مبنى بر اينكه 
در كتب مسيحيان به يك پيشگويى برخورد كرده ايم و آن عبارتست از اينكه در يكى از 
كتب آسمانى سوره اى كه عالئم مختصه آن سوره آنست كه هفت حرف از حروف 
هجاء در آن وجود ندارد لذا هر چه بررسى كرديم آن را نيافته ايم معاويه موضوع را 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 99. 
2. تفسري جامع ذيل آيه 45 سوره اسرا.
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در بين دانشمندان شــام طرح و با بررسى كه در اين مورد نمودند از پاسخ صحيح عاجز 
شدند. 

ناچار معاويه به حيله اى متمســك و شــخصى را احضار و به او دستور داد خود را به 
شــكل مردم كوفه در آورده و نزد حضرت على  مشرف شــود آنگاه خود را به عنوان 
يكى از شــيعيان اهل كوفه معرفى و سؤال ياد شده را مطرح كند فرستاده معاويه وقتى 
به خدمت حضرت امير رسيد برابر برنامه پيش بينى شده رفتار نمود. حضرت فرمود: اواًل 
تو اهل كوفه نيستى بلكه ساكن شام مى باشى و تو به دستور معاويه خود را جزء دوستان 

ما معرفى نمودى.
اين مسأله از تو نيست بلكه از پادشاه روم مى باشد و جواب پادشاه روم اين است كه 
اين ســوره فقط در قرآن مجيد اســت نه در كتب ديگر آسمانى و آن سوره حمد است و 
داراى خواص فروانى است و حروفى كه در آن وجود ندارد عبارتست از: ث، ج، خ، ز، ش، 
ظ، ف، و به روايتى نقل شده است كه فرمود:»ث« از ثبور و به معنى هالكت است. »ج« 
از جحيم و به معنى جهنم است. »خ« از خبيث است. »ز« از زقوم و نام درختى است در 
جهنم. »ش« از شــقاوت. »ظ« از ظلمت. »فا« از فساد و اين سوره رحمت است و اين 
حروف از حروف غير رحمت به شــمار مى روند، معاويه پاسخ ها را به پادشاه روم نوشت و 

او كاماًل تصديق كرد ولى به معاويه نوشت اين جواب ها از آن تو نمى باشد.

  19.  مفسر بزرگ قرآن  

اصبغ بن نباتــه از اميرالمؤمنين  روايت مى كنند كه آن حضرت فرمود: به آن خدائى 
كه محمد  را به راستى مبعوث كرد و اهل بيت او را گرامى داشته هيچ چيزى نيست كه 

در طلب آن باشيد... پس هرچه مى خواهيد از من سؤال كنيد؟
شخصى برخاســت و عرض كرد: يااميرالمؤمنيــن! كدام آيه قرآن است كه مرا از 

سوختن و غرق شدن حفظ مى كند؟
امام فرمود: »اللّه  الذى نزّل الكتاب و هو یتولی الصالحین... «.1

هركس اين آيات را بخواند از آن ها ايمن خواهد بود...

1. اعراف / 196.
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ديگرى برخاست و گفت: مركبى چموش و سركش دارم؟ حضرت فرمود: در گوش 
او اين آيه را بخوان: »وله اسلم من ىف الساموات واالرض طوعا وكرها واليه ترجعون«.1

مردى ديگر پرســيد: خانه ما در جائى اســت كه در اطــراف آن دّرندگان زيادى 
وجود دارد و آن ها شب ها تا طعام خود را نربايند نمى روند؟

 امام فرمود: اين آيه را تالوت كن »لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه... وهو ربُّ 
العرُش الَْعظيْم«.2

ديگرى پرســيد: بفرمائيد اگر چيزى از من گم شــد چه آيه اى را براى پيدا شدن 
آن بخوانم؟ 

امام فرمود: 
دو ركعت نماز مى خوانى در هر ركعت ســوره يس را سپس بعد از نماز بگو: »يا هادى 

الضالّة رّد عىّل ضالّتى«...

مردى ديگر از جا برخاســت و عرض كرد: يا اباالحســن! من از دست دزد بيچاره 
شدم دائما شبها دزد بر من مى زند؟ )چاره چيست(؟

حضرت فرمود: اين آيه را قرائت كن وقتى كه در رختخواب خود مى روى. 
»قل ادعوااللّه  وادعوا الرحمن امّيا تدعوا... فكرّبه تكبريا«.3

آن مرد اين آيه را قرائت مى كرد و از دست دزد ايمنى يافت...4

    20.  شناخت اهل بيت  

در كافى عّبادبن عبداهلل گويد: 
مردى خدمت اميرالمؤمنين  آمد و عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! مرا از معنى آيه 
17 ســوره هود: »آيا آن كس كه بر بّينه و دليل روشن از جانب خداى خود است و 
گواهى در كنار دارد....« آگاه ســاز.؟ حضرت فرمود: رسول خدا  آن كسى است كه بر 
دليلى روشــن از جانب خداى خود آمده اســت و من گواه او و از او هستم. سوگند به آن 

1. آل عمران / 83. 
2. توبه، 128. 

3. سوره اسراء / 110 ـ 111. 
4. من ال یحرضه الفقیه، ج6، ص306.
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كس كه جانم به دست اوست احدى از قريش نيست كه تيغ سرتراشى بر سرش كشيده 
باشد جز اينكه خداوند درباره او مطلبى در كتاب خود فرو فرستاده است. 

سوگند به آنكس كه جانم به دست اوست اگر آنان بدانند آنچه را كه خداوند درباره ما 
خاندان بر زبان پيامبر امى خود جارى ســاخته، )اين دانستن آنان( نزد من محبوبتر است 

از اينكه به اندازه ظرفيت اين صحن )صحن مسجد كوفه( برايم طال باشد. 
 به خدا سوگند مثل ما در ميان اين امت همانند كشتى نوح و باب حّطه )در توبه( در 

ميان بنى اسرائيل است.1

  21.  صبر در مرگ عزيزان  

در غررالحكــم آمده كه: روزى على  به عنوان تســليت دادن به اشــعث در مرگ 
برادرش عبدالرحمن فرمود: اى اشعث! اگر بى تابى كنى در مرگ برادرت حق عبدالرحمن 
اســت كه اين گونه ادا مى نمايى و اگر صبر كنى حق خدا اســت كه ادا كردى و اگر صبر 
كنى قضاى الهى بر تو روا شــده اســت و تو هم آنرا با صبر خود ستوده اى و اگر بى تابى 

كنى قضا حق بر تو روا شده ولى تو آنرا نكوهيده اى. 
اشــعث گفت: »انّاللّه  وانّا اليه راجعون«2 اميرالمؤمنين  فرمود: آيا مى دانى معنى و 

تأويل آن را كه گفتى چيست؟ اشعث گفت: شما پايان هر دانشى و نهايت آنى.
آنگاه حضرت فرمود: اما گفته ات در انّاللّه  به معنى اعتراف به ملك خدا اســت، و اما 

گفته ات در انّا اليه راجعون اعتراف به هالكت و زوال خود است.

  22.  صراط مستقيم  

يكى از دانشمندان مسيحى به دين اسالم گرويد و بعد از گذشت مدتى مجددا به دين 
حضرت مسيح بازگشت و در يكى از كليساها مشغول عبادت شد. به خليفه وقت ابى بكر 
خبر دادند مرد مسيحى كه مسلمان شده بود هم اكنون مسيحى شده است، او گفت من 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 160.
2. بقره / 156.
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او را بســيار دانا و خردمند تشــخيص دادم و گروهى را مأمور كرد تا نزد او رفته و سبب 
تغيير دين او را پرسش كنند. 

آن گروه وقتى از آن مرد مســيحى سؤال كردند به چه علت تغيير مسلك داده 
گفت: شــما مســلمانان در نماز در ركعــت اول و دوم ميخوانيد »اهدنا الرصاط املستقيم« 
يعنى خداوندا ما را به راه مســتقيم كه ســبب رفتن به بهشت است هدايت فرما و از اين 
آيه چنين فهميدم دين اســالم صراط مستقيم نيست چرا كه از خداوند صراط مستقيم را 
درخواســت مى كنيد تا او ما را به راهى هدايت كند كه راه نجات از جهنم و داخل شدن 
به بهشــت باشد من نيز نزد دانشمندان مسيحى آمدم آنان گفتند دين مسيح يقينا صراط 
مســتقيم است. گروه اعزامى از طرف خليفه چون اين حرف را شنيدند قول او را تصديق 
كردند و چون خبر را نزد ابى بكر آوردند، ابوبكر فورا خدمت اميرالمؤمنين على  رسيد و 
عرض كرد: اكثر مســلمانان اين ايراد را قبول كرده اند و اين تويى كه بايد به فرياد امت 

اسالمى برسى.
حضرت امير  طى نامه اى به مســيحى توضيحاتى را مرقوم نمودند كه يك قسمت 
آن نامه اين اســت »اهدنا الرصاط املستقيم« به معنى هدايت و راهنمايى نيســت بلكه به 
معنى ثبوت اســت )هدايت داراى معانى فراوانى است( و مى گويى پروردگارا ما را به اين 
صراط مســتقيم كه دين اسالم اســت تا آخر عمر ثابت بدار تا من از دين مقدس اسالم 
دســت بر ندارم. وقتى نامه امام در كشور روم در كليسا بدست مرد مسيحى رسيد چنان 
اطرافيان او را شگفت زده كرد كه همراه او عده اى از مسيحيان نيز به مدينه بازگشتند و 

به دين اسالم مشرف شدند.1 
شاه مكه مير يثرب آفتاب مشرق و غرب

                  خواجه ى شرع و شريعت، معنى قرآن عليست2

  23.  كوثر چيست؟  

  به پيامبر  نازل شــد. على بن ابيطالب  وقتى كه ســوره كوثر به پيامبر اسالم

1. كتاب اميان، نوشته شهيد آيت اهلّل  دستغيب.
2. شمس تبريزى. 
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عرض كرد: اى رســول خدا كوثر چيســت؟ حضرت فرمود: نهرى است كه خداوند به 
من كرامت نموده اســت على  عرض كرد: اين نهر گرانقدر اســت، پس آن را براى ما 

توصيف كن اى رسول خدا.؟
حضرت فرمود: آرى اى على، كوثر نهرى است كه از زير عرش خداى عزوجل جارى 
اســت، آبش از شير سفيدتر و از عسل شــيرين تر و از كره نرم تر است، سنگريزه هايش 
زبرجد و ياقوت و مرجان، گياهش زعفران، خاكش ُمشــِك خوشبو و پايه هايش به زير 
عرش خداوند استوار است. پس رسول خدا  دست به پهلوى اميرالمؤمنين على  زد و 

فرمود: اى على! اين نهر پس از من از آن من و تو و دوستان تو خواهد بود.1

  24. آيه اى بزرگ  

امام باقر  مى فرمايد: روزى اميرالمؤمنيــن على  خطاب به اصحاب خود فرمود: 
كدام يك از آيات كالم اهلل مجيد نزد شما اميدوار كننده ترين آيات مى باشد؟
بعضى گفتند: اين آيه »اّن اللّه  اليغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء«.2

حضرت فرمود: نيكو آيه اى اســت اما اميدوار كننده ترين آيات براى غفران و آمرزش  
نمى باشد. 

عده اى ديگر گفتند: اين آيه »و من يعمل سوًء أو يظلم نفسه....«.3 حضرت فرمود: نيكو 
آيه اى است اّما آيه منظور نظر نمى باشد.

بعضى ديگر گفتند: اين آيه اســت »قل يا عبادى الذين ارسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من 
رحمه اللّه  ان اللّه  يغفر الذنوب جميعا«.4 حضرت فرمود: نيكو آيه اى اســت اما آيه مورد نظر 

نيست.
گفتند: اين آيه است »والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروااللّه  فاستغفروا ذنوبهم«5 
حضرت فرمود: نيكو آيه اى اســت اما اين آيه نيست، آيا آيه ديگرى نمى دانيد كه به نظر 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 334. 
2. نساء / 48.

3. نساء / 110.
4. زمر / 53.

5. آل عمران / 135.
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شما اميدوار كننده ترين آيات قرآن باشد؟ اصحاب عرض كردند: نه يا اميرالمؤمنين به خدا 
سوگند چيزى در نزد ما نيست كه بخوانيم. 

امام فرمود: »سمعت حبيبى رسول اللّه  يقول ارجى آية ىف كتاب اللّه : واقم الصالة طرىف النهار 
وزلفا من الليل....«.1

از حبيبم رســول خدا  شــنيدم كه فرمود: اميدوار كننده تريــن آيه در قرآن اين آيه 
شريفه است: و بپا داريد نماز را در دو طرف از روز و نمازى كه پاره اى از شب گذشته به 

جا آورده شود«....2

  25.  از قرآن بگيريد  

روزى جمعى از ياران اميرالمؤمنين على  در موضوع مروت )مردانگى و جوانمردى( 
بــا هم گفتگــو مى كردند بودند كه حضــرت على  وارد جمع شــد، حضرت وقتى از 
گفتگو آن ها مطلع شــد فرمود: چــرا آن را از قرآن فرا نگرفته ايــد؟ عرض كردند: يا 

اميرالمؤمنين! اين مطلب در كجاى قرآن است؟ 
حضرت فرمود: در آيه »انّ اللّه  يأمر بالعدل واالحسان؛ خداوند به شــما دســتور مى دهد 
عدل و احســان را شيوه خود ســازيد«3 پس عدل همان انصاف و رعايت حق و احسان 

بخشش و تفضل از حق خويش مى باشد.4

  26.  سيصد اسم در قرآن  

روزى امام على  در مسجد كوفه نشسته بودند، در همان حال على پسر درع اسدى 
وارد مسجد شد. امام على  به او فرمود: ديشب قرآن مى خواندى؟

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين  از كجا مى دانيد؟ 
ايشــان فرمودند: به خدا قســم اگر بخواهى بــه تو مى گويم چه ســوره اى را 

مى خواندى؟

1. هود / 114.
2. بحاراالنوار، ج 82، ص 22.

3. نحل / 90.
4. معاىن االخبار، ج 2، ص 126.
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عرض كرد: بله! دوست دارم به من بگوييد. 
ايشــان فرمودنــد: همانا ديشــب ســوره »عّم يتسائلون عن نباء العظيم الذى هم فيه 
مختلفون...«1 را خوانــدى و دربــاره آن فكر كردى، به خدا قســم من همان خبر بزرگ 

هســتم؛ در حالى كه خداى تبارك و تعالى هيچ خبرى بزرگ تر از من نياورده اســت و 
من در قرآن ســيصد اســم دارم كه خداوند آن ها را به صراحت نياورده است و اگر آن ها 
را بــه صراحت مى آورد هنگامى كه پيامبر  و اميرالمؤمنين  و اهل بيتش فضل خدا را 

مى گفتند، مردم به فضل خداى تبارك و تعالى ايمان نمى آوردند.2

  27.  فتنه ها و آزمايش الهى  

در روايت است كه در جمع اصحاب اميرالمؤمنين  مردى برخاست و عرض كرد: 
  اى اميرالمؤمنيــن، مــا را از فتنــه آگاه كن و آيــا دربــاره آن از پيامبرخدا
پرســيده اى؟ حضرت فرمودند: چون خداى سبحان اين آيه را فرو فرستاد »امل ـ احسب 
الّناس ان يرتكوا ان يقولوا آمّنا وهم اليفتنون3: الــف الم ميمـ  آيا مردم پنداشــتند همين كه 

بگويند ايمان آورديم رها مى شوند و مورد آزمايش قرار نمى گيرند«.
دانســتم كه تا پيامبرخدا  در ميان ما هســت اين فتنه بر سر ما فرود نمى آيد. پس 
گفتم: يا رسول اهلل! اين چه فتنه اى است كه خداى بزرگ شما را از آن خبر داده است؟ 

پيامبر  فرمود: اى على! زود باشد كه اّمتم بعد از آن آزموده شوند...
اى على! به زودى مسلمانان با اموال خود آزموده مى شوند و به خاطر دينشان بر خدا 
منــت مى نهند و آرزوى رحمت او را مى كنند و خود را از خشــم او در امان مى دانند و با 

شبهه هاى دروغين و خواهش هاى نفسانى غفلت زا، حرام او را حالل مى گردانند.
مثاًل شــراب را به نام آب انگور يا رشــوه را به نام هديه و ربا را به نام معامله حالل 

مى شمارند!
عرض كردم: يا رســول اهلل، در اين هنگام آن ها را در چه مرتبه اى از مراتب قرار 

1. نباء / 3 ـ 1.
2. مدينه املعاجز، ص 176.

3. عنكبوت / 2 ـ 1.
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دهــم؟ آيــا در مرتبه ارتداد يا در مرتبه فتنه و آزمايش جايشــان دهم؟ فرمود: در 
مرتبه فتنه و آزمايش.

سپس به من فرمود: اى على! تو بعد از من زنده مى مانى و به امتم مبتال مى شوى و 
روز قيامت در پيشگاه خداى تعالى براى مخاصمه مى ايستى. عرض كردم: پدرم و مادرم 
فدايت باد! برايم توضيح دهيد كه اين فتنه اى كه مســلمانان به آن مبتال مى شوند 

چيست؟ و بعد از شما بر چه اساسى با آن ها بجنگم؟
فرمود: به زودى بعد از من با ناكثين و قاسطين و مارقين مى جنگى. پيامبر نام و نشان 
يكايك آن ها را به من گفت. ســپس فرمــود: با هركس از اّمت من كه با قرآن مخالفت 
ورزد و در ديــن رأى و نظــر خود را به كار زند جهاد مى كنى، چرا كه در دين رأى و نظر 

شخصى نيست، بلكه دين تنها امر و نهى پروردگار است.1

  28.  مفسر كتاب نور  

  روايت كرده فرمود: روزى عمربن خطاب، اميرالمؤمنين  در كافى از حضرت باقر
را مالقات كرد و از آن حضرت پرسيد شما مى فرمائيد آيه »بايكم املفتون«2 درباره من 

و ابوبكر نازل شده؟ 
آن حضــرت فرمود: اى عمر! آيا خبر ندهم تــو را به آيه اى كه در حق بنى اميه نازل 

شده است؟
آنگاه تالوت نمود: 

»فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا ىف االرض وتقطعوا ارحامكم«3 عمــر گفت: بنى اميه از 

بنى هاشم صله رحم بيشتر به جا مى آورند لكن شما امتناع مى نمايى و با بنى تميم و عدى 
و بنى اميه اظهار عداوت و دشــمنى مى كنى )مقصود از تميم و عدى خود عمر و ابوبكر 

مى باشد(.4

1. تفسري نورالثقلني، ج 4، ص 148، حديث 6.
2. قلم / 6.

3. محمد / 22.
4. تفسري قمى، ج 2، ص 308.
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  29.  اسم اعظم خداوند  

براءبن عــازب مى گويد: بر اميرالمومنين على  وارد شــدم و آن حضرت را به خدا 
سوگند دادم كه مرا به اعظم اسمايى كه خداوند، جبرئيل را به ارسال آن مخصوص 
داشــت و وى رسول خدا  را و آن حضرت شــما را به آن اسم مخصوص گردان آگاه 

سازد.
حضرت فرمود: اگر سؤال تو نمى بود من اراده داشتم كه آن اسم را تا در لحدم نهاده 
شوم پوشــيده بدارم سپس حضرت فرمود: هرگاه خواســتى خداوند را به اسم اعظمش 
بخوانى، شش آيه اول سوره حديد بعد از )بسم اللّه  الرحمن الرحيم تا وهو عليم بذات الصدور( 

و آخر سوره حشر از )هواللّه  الذى الاله االهو تا آخر سوره بخوان(.
بعد از آن مى گويى يا من كذلك افعل بى كذا وكذا )حاجت خود را بخواه( كه سوگند 
به خداوند اگر بر شــقى بخوانى ســعيد مى گردد. براء گفت: قسم به خدا من آن را براى 

دنيا نمى خوانم.
امام  فرمود: همين صواب اســت رسول اهلل  مرا هم اين چنين وصيت فرمود جز 

اين كه مرا امر كرد كه خدا را بدان در كارهاى بزرگ و دشوار روزگار بخوانم.1

  30.  برگشت خورشيد  

در مجمع البيان طبرسى از ابن عباس در ذيل آيه »اذ عرض عليه بالعىّش الصافنات الجياد«2 
از ســوره مباركه »ص« روايت كرده: از اميرالمؤمنين  معناى اين آيه را  ســؤال 
كردم؟ فرمود: از مردم چه شــنيدى عرض كردم، از كعب شــنيدم كه مى گفت: روزى 
حضرت سليمان  به سركشى و غذا دادن اسب ها آن چنان مشغول شد كه نمازش قضا 
شد و وقت آن گذشت و گفت: »رودها« يعنى اسب ها را به سوى من بر گردانيد و آن ها 
چهارده اســب بودند همه را برگردانده و به حضــورش آورده اند آنقدر با تازيانه و غالف 
شمشير به سر و صورت و گردن اسب ها زد تا آن ها را كشت و خداوند مدت چهارده روز 
سلطنت و پادشاهى را از او گرفت براى آن ظلمى كه درباره آن حيوانات به جا آورده بود. 

1. رساله نور عاىل نور، عالمه حسن زاده آملى.
2. ص / 31.
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اميرالمؤمنين على  فرمود: كعب دروغ گفته است سليمان روزى عازم جنگ و جهاد 
بود اسب ها را بازديد مى كرد و چنان سرگرم شد كه آفتاب غروب كرد او از خداوند مسئلت 
كرد كه به فرشتگان موّكل آفتاب امر كند تا آفتاب را برگردانند تا او نماز عصر خود را به 
موقع بجا آورد و مراد از »رودها« باز گردانيدن آفتاب است، نه سليمان و نه هيچ يك از 
پيغمبران خدا به مخلوق ســتم و ظلم ننموده و امر به ظلم هم نمى نمايند چرا كه ايشان 

معصوم بوده و از ظلم و ستم بيزار مى باشند.
در چندين روايت ماجراى برگشت خورشيد براى اميرالمؤمنين  نيز آورده شده است 

)و اين از فضايل بزرگ امام على  محسوب مى گردد( از جمله: 
عروةبن عبداهلل بن قشير جعفى مى گويد: بر فاطمه دختر على بن ابيطالب  وارد شدم 

در حالى كه او پير زنى كهنسال بود....
  سپس او گفت: اســماء بنت عميس به من خبر داد كه: خداوند به پيامبرش محّمد
وحى فرســتاد و آن وحى وجود حضرت را فرا گرفــت و على بن ابيطالب  با لباس خود 
آن حضرت را پوشــاند و وحى بــه طول انجاميد تا حدى كه آفتــاب غروب كرد، چون 
رســول خدا  به حال اول بازگشت و وحى الهى قطع شد به على  فرمود: يا على! آيا 

نماز عصر خود را خوانده اى؟ 
على  عرض كرد: نه يا رســول اهلل من سرگرم كار شما بودم و از نمازم ماندم، آنگاه 

رسول خدا  به خداوند عرض كرد: پروردگارا آفتاب را بر على بن ابيطالب  باز گردان.
در آن وقت آفتاب غروب كرده بود، پس آفتاب مجدد بازگشت به حّدى كه نور آفتاب 

به نصف اطاق من و مسجد رسيد.1

  31.  آبشار حكمت  

روزى ابن كواء از امام على  پرسيد: يا على! بيت المعمور چيست؟ 
امام فرمود: واى بر تو آن ضراح بود.2

بيت المعمور خانه اى است در آسمان چهارم برابر كعبه از يك دانه لؤلؤ كه هر روز 70 

1. اماىل شيخ مفيد، ص106.
2. خانه اى است در آسمان چهارم باالى كعبه كه نام اين خانه بيت المعمور يا ضراح است.
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هزار فرشــته در آن وارد مى شــوند و تا روز قيامت بدان باز نمى گردند )يعنى نوبت آن ها 
نخواهد شد( نويســنده هاى اهل بهشت در آن مكان مى باشند و در سمت راست، كردار 
اهل بهشت را بنويسند و نويســنده هاى دوزخيان در سمت چپ با قلم هاى سياه، كردار 
و رفتار دوزخيان را مى نويســند. شب هنگام آن دو فرشته باال مى روند و از آن ها شنيده 
مى شــود آنچه را كه انسان ها انجام داده اند و اين است تفسير قول خداوند تعالى.1 سپس 
ابن كواء گفت: يا اميرالمؤمنين سقف مرفوع چيست؟ حضرت فرمود: آن آسمان است 

و بحر مسجور دريايى در آسمان، زير عرش خداست.2

  32.  علوم قرآن نزد امّ الكتاب است  

  مرحوم آية اهلل سيد محسن امينى در كتاب زيباى عجائب احكام اميرالمومنين على
مى نويســد: روزى ابن كواء به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: يا اباالحســن! ما را از 
محو قمر خبر دهيد كه آن چيســت؟ حضرت فرمود: همانا خورشيد و ماه دو نشانه از 
نشــانه هاى عظمت الهى بودند و نور و روشنايى خورشيد و ماه هر دو با هم مساوى بود 
وقتى خداوند حضرت آدم  را آفريد نود و نه جزء از صد جزء نور قمر را محو كرد و يك 

جزء او را باقى نهاد براى آنكه شما شب را از روز جدا كنيد و ساعات خود را بفهميد....
سپس امام اين آيه را تالوت فرمود: »وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آيه الليل وجعلنا آيه 

النهار مبرصًة لتبتغوا فضالً من ربّكم ولتعلموا عدد السنني والحساب«.3

 ابن كــواء عرض كرد: معنى قول خداوند كــه فرمود: »وبقية مام ترك آل موىس وآل 
  هارون تحمله املالئكه«4 چيست؟ حضرت فرمود: آن باقى مانده عمامه و عصاى موسى

و الواح تورات و يك قفيز ترنجبين و يك طشــت از طال بود كه باقى مانده بود. ســپس 
پرسيد: رعد چيست؟

امام فرمود: رعد نام ملكى مى باشد و ابر را از جهت تقديس و تسبيح حركت مى دهد، 
آنگونه كه شتربان ها شتران خود را به واسطه آواز حركت مى دهند. 

1. جاثيه / 28.
2. مجمع البیان، ج9، 163.

3. اسراء / 12.
4. بقره / 248.
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پرســيد: برق چيست؟ امام فرمود: نگريســتن و ديدن فرشته اى است كه هرگاه به 
طرف راست يا چپ مى نگرد اين برق به وجود مى آيد....

  33. تناقضی وجود ندارد  

امام على  در پاسخ به سوال كسى كه مى گفت: اگر در قرآن كريم تناقضى نبود 
من مســلمان مى شدم چرا كه خداوند لغزش هاى پيامبرانش را در قرآن بيان كرده 
ولى دشــمنانش را با كنيه)اســمى كه جنبه تكريم دارد( نام مى برد، فرمود: »بيان 
لغزش هــاى انبياء داللت بر حكمت و قــدرت خداوند دارد انبياء بــه اذن خداى متعال 
معجزاتى داشتند كه در چشم مردم بسيار بزرگ محسوب مى شد به طورى كه مسيحيان 
عيسى را اله)خدا( ناميدند خداوند با بيان بعضى از نقص ها كه مخصوص انسان است در 
مقام بيان نقص هايى بر آمده كه فقط در او )يعنى در خدا( پيدا نمى شود مثاًل درباره مريم 
و عيسى  مى فرمايد: )کانا یا کالن الطعام(1 يعنى براى اثبات عدم خدايى بودن آنها كافى 
اســت كه بدانيم آن ها مانند بقيه انسان ها به غذا احتياج دارند و كسى كه غذا مى خورد، 
باقى مانده دارد )يعنى بعد از غذا به تخليه احتياج دارد( و چنين كسى از ادعاى مسيحيان 

)كه عيسى را خدا مى دانند به دور است.2

  34.  شأنى قرآنى    

ابن حجر مى گويد: حضرت اميرالمؤمنين على  بر فراز مســجد كوفه بود كســى از 
تفسير آيه شريفه »رجال صدقوا«3 و شأن نزول آن سؤال كرد. حضرت فرمود: 

خدايا آمرزش با توســت سپس فرمود: اين آيات درباره من و درباره عموى من حمزه 
و درباره فرزند عموى من عبيده بن الحارث نازل شده است. 

اّما عبيده در جنگ بدر به درجه شهادت رسيد و اّما حمزه در جنگ احد و من منتظرم 

1. مائده ، 75.
2. احتجاج طبرسى، ج1، ص358.

3. احزاب / 23.
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كه شــقى ترين افراد اين را از اين خضاب كند و با دست خود اشاره به محاسن خود و به 
سر خود نمودند و اين پيمانى است كه حبيب من محّمد  با من بسته است.1

  35. لبخند غنچه در بهاران  

روزى مرد يهودى از امام على  راجع به معناى آيه »وانّه هو اضحك وابىك« سؤال 
كرد؟ امام فرمود: خنداندن كار )خداى( حكيم نيست. 

يهودى پرسيد: پس چگونه خداوند بندگان را مى خنداند. 
امام فرمود: پروردگار ابر را با باران مى گرياند و باغ و بســتان و اشــجار را با بهار و 

رويانيدن گل و رياحين مى خنداند.2

  36.  شب قدر  

اصبغ بن نباتــه از على  روايت نمود كه پيامبر  به من فرمود: يا على! آيا مى دانى 
معنى شب قدر چيســت؟ عرض كردم: نه يا رسول اهلل. پيامبر  فرمود: خداوند تبارك 
و تعالى در آن شــب، به تقدير و سرنوشــتى كه در روز قيامت خواهد بود قضا و حكم و 
اندازه گيرى نموده اســت و در آنچه خداى عزوجل فرمان داد واليت تو بود و نيز واليت 

امامان از نسل تو تا روز قيامت.3

  37.  آيه اى نجات بخش  

قبــل از جنگ جمل طلحــه و زبير يكى از ياران خود را به نــام ِخداش براى ابالغ 
پيامشان به على  نزد آن حضرت فرستادند، آن ها گفتند: اى ِخداش! ما تو را نزد مردى 
مى فرستيم كه خود و خاندانش را از سال ها قبل، به جادوگرى و غيب گويى مى شناسيم... 
مواظب باش ســخن على  تو را نفريبد بلكه با او ســتيز مى كنى تا حق را بر او آشكار 
ســازى... بدان كه يكى از راه هاى فريب دادن على  اين است كه با آوردن خوردنى و 

1. نوراالبصار، نوشته شبلنجى، ص 97.
2. تفسري جامع، ج 6.

3. معاىن االخبار، ج 2، ص 250.
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نوشــيدنى و عسل و روغن و خلوت كردن با مردم، آن ها را فريب مى دهد مبادا از غذاى 
او بخورى... به نزد او رســيدى آيه سخره)آيه 54، 55، 56 سوره اعراف( را بخوان و اين 
مطالب را از جانب ما به او بگو: »دو برادر دينى تو و دو پســر عموى نســبى، تو را 
ســوگند مى دهند كه قطع رحم نكنى، آيا نمى دانى كه ما از روزى كه پيامبر  نزد 
خدا رفت به خاطر تو و رهبرى تو با مردم و اقوام خود مخالفت كرديم و از آن ها 
بُريديــم، اكنون كه تو زمام امور رهبرى را به دســت گرفته اى احترام ما را ضايع 
كردى و اميدمان را قطع كردى... اين را بدان آن كســى كه )مانند عمارياســر و....( 
تو را از ما و همســوئى با ما منصرف مى كند، ســودش براى تو از ما كمتر اســت 
و دفاعش از تو، نســبت به دفاع ما سســت تر مى باشــد. به ما خبر رسيد كه به ما 
بى احترامى كرده اى و ما را نفرين نموده اى، چه چيز تو را بر اين كار وا داشــت با 
اين كه ما تو را از شــجاع ترين قهرمانان عرب مى دانستيم )نفرين كار  آدم شجاع 
  نيست(... ِخداش، وقتى به امام رسيد طبق دستور آن ها آيه سخره را خواند، امام على
تا او را ديد خنديد و فرمود: اى عبدقيس! بيا نزديك، ِخداش گفت: جا وســيع است ولى 
من آمدم پيامى را به شما برسانم. امام على  فرمود: مى خواهى با تو در جاى خلوت 
بنشــينم تا اگر راز دارى به من بگويى. ِخــداش گفت: رازى ندارم هر رازى براى من 
آشــكار است... امام اشاره به خواندن آيه ســخره كرد و تا هفتاد مرتبه فرمود اين آيه را 
بخــوان و هر بار غلط هــاى او را مى گرفت و بعد فرمود: آيا دلــت آرام گرفت؟ ِخداش 
گفت: آرى به خدا ســوگند دلم آرامــش يافت. امام على  فرمــود: اكنون پيام آن دو 
نفر را برايم بگو. آنگاه امام پاســخ تمام مطالب آن ها را داد و به ِخداش فرمود: پيام مرا 
به آن ها برســان. )خالصه پاسخ امام چنين اســت(. به آن ها بگو: گفتار خود شما، براى 
اســتدالل بر محكوميت شما كفايت مى كند، خداوند گروه ستمگران را هدايت نمى كند. 
شــما مى پنداريد برادر دينى و پسرعموى نسبى من هســتيد، البته در مورد خويشاوندى 
نسبى آن را انكار نمى كنم ولى با آمدن اسالم پيوند جاهليت قطع شد، اّما در مورد برادر 
دينى بودن شما، راســت نمى گوييد: شما با كارهاى خود با قرآن خدا مخالفت نموديد و 

شيوه برادر دينى را از بين برديد و از تحت فرمان من خارج شديد....
در مورد مخالفت شما با مردم به خاطر من، از هنگام رحلت پيامبر  اگر شما از روى 
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حق با آن ها مخالفت نموديد )و با من بيعت كرديد( ولى بعدا با مخالفت با من آن حق را 
دگرگــون كرده و باطل نموديد و اگر از روى باطل با مردم مخالفت كرديد پس گناه آن 
باطل و گناه جديد مخالفت با من، برگردن شــما است، به عالوه انگيزه مخالفت شما با 

مردم )براى من نبود، بلكه( به خاطر طمع به دنيا بود. 
در مورد اينكه: اميد شما را قطع كردم و چنين معتقديد خدا را شكر كه عيب دينى بر 
من نگرفتيد )زيرا قطع كردن اميد انسان معصيت كار است جرم دينى محسوب نيست(.

و اّما انگيزه دورى من از شــما، به علت ســرپيچى شما و )شما( افسار بيعت با من را 
مانند چارپايى كهافسارش را پاره مى كند، پاره كرديد و از گردنتان بيرون آورديد....

اّما اينكه: مرا از شــجاع ترين قهرمانان عرب خوانديد و از اين رو نفرين مرا مناســب 
شــجاعت من ندانستيد، بدانيد كه هر مقامى مناسب كارى است... و در مورد نفرين من 
نبايد بى تابى كنيد چرا كه نبايد نفرين من كسى را كه به پندار شما، جادوگر و از خاندان 

جادوگر است بترساند و به او ضررى برساند. 
آنگاه على  آن ها را چنين نفرين كرد: 

خدايا! اگر طلحه و زبير بر من ســتم كرده اند و نســبت نارواى )جادوگرى و دســت 
داشــتن در قتل عثمان و....( را به من دادند و آنچه را كه از رســول خدا  در شــأن من 
ديدند و شــنيدند ولــى كتمان نمودند و با تو و پيامبر مخالفــت كردند زبير را با بدترين 
وضعــى بكش و خونش را در گمراهيش بريز و طلحه را خوار گردان و در آخرت آن ها را 

با سخت ترين مجازات كيفر فرما.
اى ِخداش! آمين بگو.

ِخــداش گفت: آمين! خدايا مســتجاب كن؛ ِخداش تصميم گرفــت كه از آن دو نفر 
)طلحه و زبير( بيزارى جويد. 

اّما امــام على  فرمود: اى ِخداش! نزد آن دو برو و گفتــار مرا به آن ها ابالغ كن. 
ِخــداش گفت: نه به خدا نمى روم مگر اينكه از خدا بخواهى و دعا كنى كه مرا بى درنگ 

به سوى تو بازگرداند و مرا در مسير خشنودى خود نسبت به تو موفق كند. 
امام على  براى ِخداش همين دعا را كرد ِخداش نزد طلحه و زبير رفت و پيام امام 
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على  را به آن ها ابالغ كرد سپس با شتاب به حضور على  بازگشت و در جنگ جمل 
جز ياران امام شد و در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد.1

  38.  مال حرام  

از حضرت على  راجع به »ُسحت« كه در آيه 41 سوره مائده آمده است، سؤال 
شــد، حضرت فرمودند: آن رشوه است. عرض شــد: منظور رشوه در قضاوت است؟ 

فرمود: رشوه گرفتن در كار قضاوت كفر است.2

  39. معنای روح  

مردى از امام على  پرسيد: يا على! روح چيست؟ آيا همان جبرئيل است؟ 
 على  فرمود: جبرئيل از مالئكه است و روح غير از جبرئيل است آن مرد ترديد كرد 
و به امام گفت: سخنى شگفت گفتى ، هيچ كس روح را غير جبرئيل نمى داند. امام فرمود: 
تو گمراهى و از گمراهان نقل سخن مى كنى خداى متعال به رسولش فرمود: )فرمان خدا 
رسيد به شتابش مخواهيد او منزه است و از هرچه شريك او مى سازند برتر، فرشتگان را 
همراه روح - كه فرمان اوست- بر هريك از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد.3( پس 
روح غير از مالئكه است و نيز فرمود:)شب قدر بهتر از هزار ماه است در آن شب مالئكه 
و روح به فرمان پروردگارشان فرود مى آيند4( و فرمود: )روزى كه روح و مالئكه در يك 
صف مى ايســتند.5( و درباره آدم فرمود: )من بشرى از گل مى آفرينم چون تمامش كردم 
و در آن از روح خود دميدم همه ســجده اش كنيد6( اين خطاب به مالئكه بود و جبرئيل 
نيز از مالئكه بود پس جبرئيل با مالئكه براى روح ســجده كردند و درباره مريم گفت : 
)ما روح خود را نزدش فرســتاديم و چون انسانى تمام بر او نمودار شد7( و در حق محمد 

1. اصول كاىف، ج 3، ص 146.
2. تفسري امليزان، ج 5، ص 361.

3. نحل ، 2-1.
4. قدر.

5. نباء، 31.
6. ص، 72-71.

7. مريم، 71.
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 فرمود: )آن را روح االمين نازل كرده است بر دل تو... 1( زبر به معنى ذكر يعنى كتاب 
است»اولين« رسول اهلل  هم از ايشان است پس روح يكى است و صورت ها گوناگون2.

  40. سؤاالت امام على  در عمل به آيه نجوا  

پس از آنكه آيه نجوا )آيه 12 و 13 ســوره مجادله( بر رســول خدا  نازل شــد امام 
على  بعد از دادن صدقه ســؤاالت خود را از رســول خدا  پرســيد آنگاه آيه مذكور را 
خداوند لغو فرمود تا ديگر مســلمانان براى گفتگو با رسول خدا  نياز به پرداخت صدقه 
نداشــته باشند اما تنها كسى كه به آيه نجوا عمل نمود شخص امام على  بود كه يك 
دينار داشت و آن را به ده درهم فروخت و قبل از هر سؤال خود يك درهم آن را صدقه 

:  از رسول خدا  داد و اما سؤاالت امام على
امام پرسد: براى نجات خود چه كنم؟

پيامبر فرمود: براى نجات خود حالل بخور و راست بگو. 
امام پرسيد: وفا چيست؟ 

رسول خدا  فرمود: وفا عبارت است از توحيد و شهادت به يگانگى خداوند متعال. 
پرسيد: فساد چيست؟ فرمود: فساد كفر و شرك به خداوند عزوجل است. 

پرسيد: حق چيست؟ فرمود: حق اسالم و قرآن و واليت است. 
پرسيد: حيله چيست؟ فرمود: حيله در حيله نكردن است. 

پرسيد: تكليف من چيست؟ فرمود: تكليف تو اطاعت از خدا و رسول اوست.
پرسيد: خدا را چگونه بخوانم؟ فرمود: خدا را با صدق و يقين بخوان. 

پرسيد: سرور و شادى چيست؟ فرمود: سرور و شادى در بهشت است. 
پرسيد: راحت چيست؟ فرمود: راحت در لَقاى خداست.3

1. شعراء، 194-193.
2. الغارات، ص 63.

3. ينابيع املودة، ص 100 ـ نظم درالسمطني، ص 90.
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  41. صاحب علم قرآن  

ابن كواء سر كرده گروه گمراه خوارج از امام على  پرسيد: يا اميرالمؤمنين! معنى 
اين سخن خداوند چيست؟ والذاريات ذروا؟ امام فرمود: واى بر تو! منظور بادها هستند. 
پرسيد: الحامالت وقرأ به چه معنى است؟ امام فرمود: واى بر تو منظور ابرها هستند. 

پرسيد: الجاريات يرسا چيست؟ امام فرمود: واى بر تو كشتى ها. 
پرسيد: املقسامت امرا يعنى چه؟ امام فرمود: واى بر تو منظور مالئكه اند. 

امام هر بار كلمه واى بر تو را به او مى گفت به معنى كه اين سؤال ها را كه مى كنى 
از روى عناد است. 

پرسيد: طور يعنى چه؟ 
امام فرمود: كوهى است كه موسى در آن كوه با خدا مناجات مى كرد. 

گفت: الكتاب املسطور يعنى چه؟ فرمود: واى بر تو آن لوح محفوظ است و آن از ُدر 
سفيد است كه دو جلد آن را احاطه كرده است از ياقوت سرخ ....

پرسيد: السامء ذات الحبك به چه معنى است؟ 
امام فرمود: يعنى داراى آفرينش نيكو.

پرسيد: سياهى كه در درون ماه است چيست؟ 
امام فرمود: واى بر تو، كورى از چيزى ناديدنى مى پرسد. اگر مى پرسى براى فهميدن 
بپــرس نه از روى عنــاد و از آن چيزى بپرس كه به كارت آيد و هرچه به كارت نمى آيد 

را نپرس.
ابن كواء گفت: به خدا سوگند آنچه از تو مى پرسم به كارم مى آيد.

على  فرمود: اين شــكاف آسمان است در زمان نوح آسمان از اينجا گشاده شده و 
بر قوم نوح آب فرو ريخت. 

پرســيد: قوس و قزح چيســت؟ امام فرمود: مگو قوس و قزح كه شــيطان است و 
آن كمانى اســت كه امان اســت براى مردم زمين كه بعد از قوم نوح هرگز در آب غرق 

نشوند....1

1. الغارات، ج 1، ص 61.
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  42.  كوثر ثانى  

وقتى كه على  در شــهر كوفه مستقر شــد، گروهى از زنان كوفه شوهران خود را 
واداشتند تا به حضور امام على  مشرف شده و بگويند كه ما شنيده ايم زينب نيز همانند 
مادرش حضرت زهرا  به زينت علم و دانش آراســته اســت اجازه دهيد حضور به هم 

رسانده و از فيض دانش او بهره ببريم.
امام به اين تقاضا پاســخ مثبت داد، در نتيجه جلســه تفســير قرآن توسط حضرت 

زينب  داير گرديد.1
و ســّيدنورالدين جزائــرى در كتاب خصائص زينبيه آورده اســت كــه هنگامى كه 
على بن ابيطالب در كوفه بودند حضرت زينب  در منزل خويش جلسه تفسير قرآن براى 

زنان داشته است.
روزى »كهيعص« را تفسير مى نمود كه اميرالمؤمنين على  به خانه ايشان آمده و به 

دخترش فرمود: فرزندم! كهيعص را براى زنان تفسير مى كنى؟
زينب  عرض كرد: آرى!

امام فرمود: 
اين رمز و نشــانه اى اســت براى مصيبت و اندوهى كه به شــما عترت و فرزندان 
رســول خدا  روى خواهد آورد. و چون آن مصائب و اندوه ها را بيان فرمود: »فبكت بكاًء 

عاليا؛ زينب با صداى بلند به گريه در مى آمد«.2
در روايتى ديگر نقل شــده كه روزى زينب  در حضور پدرش مشغول تالوت آياتى 
چند از قرآن بود و از پدر تفســير برخى از آيات را خواســت و پدر پاسخ او را داد. زينب با 
هوش و فراست خود دريافت كه اين آيات به روزهاى آينده و مسئوليت سنگنين او اشاره 
دارد، لذا عرض كرد: اى پدر آن را مى دانم مادرم از آن خبردارم نموده اســت تا مرا براى 

فردا آماده نمايد.3

1. شيخ جعفرالنقدى، زينب الكبرى.
2. مثرياالحزان.

3. زينب بانوى قهرمان كربال.
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  43.  رجعت امرى قطعى   

ابان مى گويد: 
ابوالطفيل را در خانه اش مالقات كردم او هم درباره رجعت حديث هايى از اهل بدر و 

سلمان فارسى و مقداد و ابى كعب نقل كرد.
ابوالطفيل مى گويد: حديث هائى را كه از آن ها شنيده بودم در كوفه خدمت اميرالمؤمنين 
على  عرض كردم. حضرت به من فرمود: اين علم مخصوصى اســت كه اگر اّمت آن 
را ندانند مانعى ندارد و علم آن به خدا واگذار شــده اســت سپس همه روايت را تصديق 

فرمود....
او مى گويد: از جمله ســؤاالتى كه از امام پرسيدم اين بود گفتم: يا اميرالمؤمنين! 

درباره حوض پيامبر  به من خبر بده آيا در دنيا است يا در آخرت؟
فرمود: در دنيا )يعنى مقدمات آن در دنيا فراهم مى شود(.

پرسيدم: چه كسى عده اى را از كنار اين حوض دور مى كند؟ فرمود: من، با همين 
دستم. 

دوستانم بر آن وارد مى شوند و دشمنانم از آن بازگردانيده مى شوند.1

  44.  فهمى عميق و دقيق از حمد  

امام رضا  فرمود: شــخصى نزد امــام على  آمد و از تفســير »الحمدللّه  رب 
العاملني« ســؤال نمود. آن حضرت فرمود: كه خداوند عالــم بعضى از نعمت هاى خود را 

به نحو اجمال بر بندگان شناســانيد زيرا كه بندگان قدرت ندارند كه بر نحو تفصيل همه 
نعمت هاى او را بشناســند زيرا كه نعمت هاى خدا نامتناهى اســت و حد و حصرى براى 
نعمت هاى الهى نيست پس خداوند بعضى از نعمت هاى خود را به نحو اجمال به بندگان 
خود نشــان داده اســت و ايشــان فى الجمله فهميدند لذا حق تعالى فرمود: بگوئيد حمد 
مخصوص ذات مستجمع جميع صفات كمالى است كه تفضل بر ما فرموده و نعمت ها بر 

ما عطا كرده است. پس اوست تربيت دهنده و پرورانده عالميان.
 از آن رو كه خداى ســبحان بعضى از نعمت هاى خــود را به طور اجمالى و كلى بر 
بندگان خود شناسانده است به آنان فرمود: بگوئيد: »همه سپاس ها از آِن خداوند است«.

1. كتاب سليم بن قيس، ص 153.
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و بــه خاطر آنچه به ما انعام فرموده اســت »پروردگار عالميان اســت« و عالميان، 
دسته جات )گوناگون( پديده ها از جمادات و حيوانات است. 

اّما در مورد حيوانات؛ اين خداوند اســت كه آن ها را در )قلمرو( قدرت خود مى گرداند 
و از روزى خود بهره مند مى سازد و در پناه خود حفظ مى كند و هريك را با مصلحت خود 

تدبير مى كند. 
در مورد جمادات: اين خداست كه )ريز و درشت( آن ها را با اقتدار خود نگه مى دارد. 
به هم پيوســته آن ها را، از اينكه به هم ريزند باز مى دارد و گسســته هاى آن ها را از 

اينكه به هم آميزند حفظ مى كند. 
آســمان را از اينكه بى اجازه او فرود آيد و زمين را از اينكه بى فرمان او فرو رود نگه 

مى دارد، او بر بندگان خود دلسوز و مهربان است. 
فرمود: )اما معناى( »رَّب العاملني«.

و آن به اين معنى اســت كه او مالك و آفريدگار آنان است و ارزاق آنان را از آنجاها 
كه خود مى دانند و از آنجائى كه خود نمى دانند به آنان مى رســاند و روزى ها تقسيم شده 

است و به سراغ فرزند آدم با هرگونه رفتار دنيوى كه دارد مى آيد...1

  45. سبع مثانى  

دارقطنى از علماى اهل سنت به سند صحيح از على  نقل مى كند كه مردى از آن 
حضرت پرسيد »السبع املثاىن« چيست؟ فرمود: سوره حمد است، عرض كرد: سوره حمد 

شش آيه است. فرمود: بسم اللّه  الرحمن الرحيم، نيز آيه اى از آن است.2

  46.  نشانه هاى حزب خدا  

امام على  فرمود: آيا دوست دارى كه از حزب پيروز خدا باشى؟ 
ســپس فرمــود: »اتّق اللّه  سبحانه واحسن ىف كّل امورك فان اللّه  مع الّذين اتّقوا والّذين هم 

1. عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 254.
2. االتقان، ج 1، ص 136.
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محسنون« از خداى ســبحان بترس و در همه كارهايت خوب عمل كن زيرا كه خداوند با 
تقوا پيشگان و نيكوكاران است«.1

  47. نشانه اى روشن  

از حضرت على  ســؤال شد: درباره خود شــما چه آيه اى در قرآن نازل شده است؟ 
حضرت فرمود: اگر از من نمى پرســيديد به شما نمى گفتم، همانا درباره من اين آيه نازل 
شــده2 )همانا تو منذرى و براى هر قومى رهبرى( و رسول خدا  منذر است و من رهبر 

شما هستم به آنچه كه رسول خدا  آورده است.3

  48. فهم ناقص  

شــخصى به امام على  عرض كرد: يا اميرالمؤمنين مــن در كتاب خدا )قرآن( 
دچار شك شده ام. 

امام فرمود: مادرت به عزايت نشيند: چگونه در كتاب ُمنزل خداوند شك كرده اى؟....
همانا كتاب خدا برخى از آن برخى ديگرش را تصديق مى كند و هيچ قســمتى از آن 

قسمت ديگرش را تكذيب نمى كند اما به تو عقلى داده نشده كه از آن بهره گيرى....4

  49.  به احترام قرآن  

دزدى را نزد على  آوردند و او به سرقت خود اعتراف كرد. 
على  به او فرمود: آيا از قرآن چيزى حفظ دارى؟

عرض كرد: آرى سوره بقره را.
حضرت به او فرمود: دستت را به سوره بقره بخشيدم. 

 اشعث بن قيس كندى به امام گفت: حّدى از حدود خدا را تعطيل مى كنى؟
امام در پاسخ او فرمود: 

1. غررالحكم، حديث 2828.
2. رعد / 7.

3. اماىل شيخ صدوق، ص276.
4. توحيد صدوق، ص 255.
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تــو چه مى دانى؟ اگر بّينه اقامه شــود امام حق عفو مجــرم را ندارد اّما اگر مردى 
اعتراف كرد كه دزدى كرده است اختيار با امام است كه او را ببخشد يا كيفر دهد.1

  50. ذكر قبل از دعا  

اصبغ بن نباته گويد: در خانه على  مشــغول دعا بودم، بعد از مدتى على  از منزل 
بيــرون آمد، مرا كه ديد فرمود: چه مى كنى؟ عرض كردم: »دعا مى كنم« فرمود: هرگاه 
مى خواهى دعا كنى بگو: »الحمدللّه  عىل ما كان والحمدللّه  عىل كل حال؛ ســپاس خداوند را 
بر آنچه كه گذشــت و سپاس او را در هر حال، سپس دست راستش را بر شانه چپ من 

گذاشت و فرمود: اى اصبغ!
"لنئ ثبتت قدمك وتّت...؛ اگر در راه دين، ثابت قدم بودى و واليت تو كامل شد )يعنى 

امامت رهبران حق را قبول كردى و آن ها را دوست داشتى و دستت را گشودى و كمك 
به تهى دستان نمودى( آنگاه خداوند از خودت به تو مهربان تر است.2

  51.  صاحب علم قرآن  

اصبغ بن نباته نقل كرد كه امام على  وقتى به كوفه تشــريف آوردند تا چهل روز در 
نماز صبح خود سوره اعلى را خواندند.

بعضــى از مردم راجع به اين حركت امام كه چرا در نماز صبح ســوره اعلى را 
مى خواند سؤال كردند؟ 

امام به آن ها فرمود: من ناســخ و منسوخ و محكم و متشابه قرآن را مى شناسم هيچ 
سخنى )از قرآن( نازل نشده جز آنكه مى دانم درباره چه كسى در چه روزى و در چه جايى 
نازل شــده است. آيا نخوانده ايد كه: »ان هذا لفى الصحف االوىل؛ صحف ابراهيم و موسى، 
يعنى: قطعا در صحيفه هاى گذشــته اين )معنا( هست، صحيفه هاى ابراهيم و موسى«3 
ســپس امام فرمود: به خدا سوگند آن )صحيفه( در پيش من است از دوستم رسول خدا و 

از ابراهيم و موسى  آن را به ارث برده ام. 

1. مستدرك الوسايل، ج 18، ص 34.
2. اماىل شيخ مفيد، ص 108.

3. اعلى / 19 ـ 18.
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ســوگند به خدا من كسى هســتم كه خداوند درباره من اين آيه را نازل كرده است. 
»وتعيها اذن واعية يعنى: و گوشى شــنوا، آن را نگه دارد«1 ما نزد پيامبرخدا بوديم و ما را 

از وحى خبردار مى ســاخت و من آن را به خاطر مى ســپردم و ديگران از دست مى دادند 
و وقتــى از نزد او بيرون مى آمديــم مى گفتند: »ماذا قال ءانفا؛ يعنى: چند لحظه پيش چه 

گفت؟«2

  52. معناى استكبار  

امــام على  در خطبه الغدير بعد از تالوت آيه 21 ســوره مباركه ابراهيم فرمود: آيا 
مى دانيد معناى استكبار چيست؟ 

 ســپس فرمود: استكبار يعنى ترك اطاعت كســى كه مأمور پيروى و اطاعت از او 
هستيد و سرپيچى كردن از چيزى كه به آن دعوت شده ايد.3

  53. اصحاب اخدود  

در مناقب ابن شهر آشوب آمده است كه: مردى نصرانى از اميرالمؤمنين على  پرسيد 
يا اباالحسن! براى ما از اصحاب اخدود4 بگوئيد آن ها چه كسانى بودند؟ 

حضرت فرمود: خداوند متعال پيغمبرى را براى مردم حبشــه مبعوث گردانيد تا مردم 
حبشه را به سوى خدا دعوت كند او را تكذيب كردند و با او جنگيدند و بر او پيروز شدند. 

)ادامة اين داستان در فصل ملت شناسى آمده است(.

  54. امانت بزرگ  

شخصى از امام على  پرسيد كه خدا مى فرمايد: »انا عرضنا االمانة...« ما عرضه كرديم 
امانت را.5

ســپس در ادامه عرض كرد: اين امانت چيست و اين انسان كيست؟ همانا خداى 
1. حاقه / 12.

2. محمد / 16 ـ ينابيع املودة، ج 1، ص 361، حديث 28.
3. مصباح املتهجد، ص 701.

4. بروج / 4.
5. احزاب / 72.
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عزيز حكيم اين صفت را ندارد كه حقيقتى)مثل اين امانت( را از بندگان خود پنهان 
كند. 

امام فرمود: امانتى كه گفتى امانتى است كه نبايد و نشايد مگر در پيامبران و اوصياى 
آنان.1

  55. تفسير صراط مستقيم  

مردى يهودى به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: در قرآن كريم آيه اى وجود دارد 
كه اگر تفسير آن را بفرمايى و مشكل من حل شود مسلمان خواهم شد. 

 امام فرمود: كدام آيه؟ 
عرض كرد: تفســير و معناى »اهدنا الرصاط املستقيم«؛ مگر نه آن اســت كه شما 
مسلمانان مى گوئيد ما به راه راستيم و اگر چنين است و به اين گفته اعتقاد داريد 

پس چرا چيزى را مى خواهيد كه داريد؟ 
امام فرمود: 

عده اى از پيامبران و دوســتان خدا قبل از ما به بهشــت رفته اند و به سعادت ابدى 
رســيدند ما از خدا مى خواهيم تا آن راهى كه براى آن ها گشود و به آنان نشان داد و آن 
اطاعت و طاعتى را كه به آن ها داد تا به بهشــت رسيدند را به ما عطا فرمايد تا ما نيز به 

آن ها برسيم و به بهشت وارد شديم مردى يهودى با پاسخ قانع كننده امام مسلمان شد.2

  56. معناى طارق  

از حضرت على  سؤال شد: طارق چيست؟ 
امام فرمود: »هو احسن نجم ىف السامء وليس تعرفه الناس«.

بهترين ستاره در آسمان است ولى مردم آن را نمى شناسند.3

1. تفسري نورالثقلني، ج ،ص 312.
2. تفسري كشف االرسار، ج 1، ص 18.

3. علل الرشائع، ج 2، ص 834.
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  57. قرآن شفاى دردها  

اصبغ بن نباته در حديثى طوالنى گويد: 
مردى در برابر اميرالمؤمنين على  ايستاد و گفت: در شكم من آب زردى است آيا  

اين درد شفا دارد؟ 
امام فرمــود: »نعم بال درهم وال دينار ولكن تكتب عىل بطنك آيه الكرىس وتكتبها وترشبها 

وتجعلها ذخريًة ىف بطنك فتربا باذن اللّه  تعاىل«.

يعنى: بلى! بدون درهم و دينار.
آيه الكرســى را بر شــكمت بنويس، هم چنين آن را بنويس و بنوش و در شكم خود 

ذخيره اش كن كه به خواست خداوند متعال خوب خواهى شد.1

  58. معرفى اصحاب اليمين و اصحاب المشئمه  

 در كافى از اميرالمؤمنين  روايت شــده اســت كه مردى خدمت آن حضرت آمده 
و گفت: اى اميرمؤمنان! عده اى از مردم گمان مى كنند كه بنده مســلمان هرگز در حال 
ايمان زنا نمى كند و دســت به سرقت هم نمى زند و فرد مؤمن شراب نمى نوشد و ربا هم 
نمى خورد. و انســان در حال ايمان هرگز دستش به خون ناحق، آغشته نمى گردد. و اين 
مطلب بر من سنگينى مى كند و سينه ام را به تنگ آورده و قبولش برايم سخت و مشكل 
اســت، هنگامى كه فكر مى كنم اين بنده اى كــه مثل من نماز مى خواند و دعا مى نمايد 
و بــا مــن ازدواج كرده و من با او ازدواج مى كنم و از من ارث مى برد و من نيز از او ارث 

مى برم، چگونه با گناه كوچكى از ايمان خارج مى گردد.؟
اميرالمؤمنين  فرمود: راســت مى گويى، از رسول خدا  شنيدم كه فرمود: مردم سه 
طبقه هســتند كه و دليل آن در كتاب الهى ذكر شده است و جايگاه آن ها نيز سه منزل 
مى باشد. چون كه خداوند مى فرمايد: اصحاب امليمنة واصحاب املشأمة والسابقون السابقون، 
انبياء مرسلني وغري مرسل از جانب خداوند مى باشند كه خداوند در وجود آن ها پنج روح قرار 

داده است: روح القدس، روح االميان، روح القّوة، روح الّشهوة و روح البدن.
پس به واســطه روح القدس انبياى مرسل و غيرمرسل مبعوث شده اند و به واسطه آن 
دو همه چيز را فرا گرفته اند. با روح االيمان خداوند را عبادت و پرستش نموده و لحظه اى 

1. عدة الداعى، حديث 768.
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به او شرك نورزيدند، اما با روح القّوة در راه خدا با دشمنان الهى جهاد كرده و معاش خود 
را نيز كسب كرده و به واسطه روح الشهوة لذت طعام هاى حالل را چشيده و از زنان حالل 
نيز استمتاع نموده اند و با روح البدن در بين مردم نشست و برخاست و رفت و آمد داشتند. 

پس اين گروه، خداوند از آن ها راضى و از گناه و معصيت در امان مى باشند. 
ســپس امام  فرمود: خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: تلك الرُّسل فّضلنا بعضهم عىل 
بعض، منهم من كلّم اللّه  ورفع بعضهم درجاٍت وآتينا عيىس بُن مريَم البّينات وأيّدناه بروحِ الُقدس«.1 

ســپس فرمود: خداوند در مورد همة آن ها فرموده كه آن ها را با روح القدس مؤيد ساختيم 
و پيامبران را با اين خصوصيت گرامى داشــته و بر ديگران برترى داديم. پس اين دسته 
را خداوند مورد مغفرت خود قرار داده و از خطاهاى آن ها اعراض و چشم پوشى مى نمايد. 

اصحاب ميمنه كيانند؟
ســپس اصحاب ميمنه را معرفى مى كند و اينكه آنان حقيقتا از  مؤمنين هســتند و 
خداوند چهار روح در وجود آنان قرار داده اســت: روح االميان وروح القوة، روح الشهوة وروح 
البدن. و بنــدۀ خدا اين ارواح را تكميل مى نمايد و بر او حاالتى عارض مى گردد. آن مرد 

ســؤال كرد: اى اميرمؤمنان! اين حاالت را برايم بيان كن؟ امام  فرمود: اول حالت اين 
است كه خداوند مى فرمايد: »ومنكم من يردُّ إىل أرذل الُعمر لىك اليَعلَم بعد علٍم شيئا«.2 و اين 
حالت باعث از دست رفتن و كم شدن ديگر ارواح از بنده مى گردد، اما او را از دين الهى 
خارج نمى ســازد. چرا كه انســان در اين مرحله به بدترين مراحل عمر خود مى رسد به 
گونه اى كه حتى وقت نماز را نمى داند و توانايى تهّجد را در شــب يا روز ندارد و توانايى 
اقامه جماعت هم نخواهد داشت. پس اين حالت يك نوع نقصان در روح االيمان مى باشد 
اما به ايمان او ضربه اى وارد نمى ســازد و بعضى از مؤمنين هستند كه روح القّوه در وجود 
او رو به نقصان و ضعف مى گذارد به گونه اى كه توانايى جهاد با دشــمن را ندارد و ديگر 
قدرت كســب معاش برايش نيز مشــكل خواهد بود. و بعضى از اهل ايمان روح الشهوة 
در او رو بــه نقصان مى گذارد، به گونه اى كه اگــر خوش روترين زنان به او رو كند هيچ 
اشــتياقى به آنان پيدا نخواهد كرد. با اين حال روح البدن در او وجود دارد و او نشســت 
و برخاســت مى كند تا مرگ او فرا رســد و همه اين حاالت با خير و حسن عاقبت پايان 
مى يابد، چرا كه فاعل همه اين امور خداوند عزوجل مى باشــد. و گاهى از مواقع در ايام 

1. بقره / 253.
2. نحل / 70.
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جوانى و قدرت، حالتى به او دســت مى دهد و قصد انجام گناهى مى نمايد و روح القّوة او 
را تشــجيع كرده و روح الّشــهوة وى را تحريك مى نمايد و روح البدن نيز آن را همراهى 
مى نمايد تا مرتكب خطا شــود. و هنگامى كه مرتكب اين عمل شــد در ايمان او نقصى 
ايجاد مى گردد و از ايمان خود خارج مى شود تا اينكه توبه نمايد و هنگامى كه توبه نمود، 
خداوند نيز توبه او را قبول مى نمايد. اما اگر دوباره مرتكب گناه شــد خداوند نيز او را در 

آتش جهنم داخل مى كند. 
اما »اصحاب املشئمة« آنان يهود و نصارى هســتند كه خداوند در حق آنان مى فرمايد: 
»الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كام يعرفون ابناءهم«1 رســول خــدا و واليت را از طريق 

  تورات و انجيل مى شناســند. و همان گونه كه فرزندان خود را مى شناسند به رسول خدا
نيز معرفت دارند. اما »وانَّ فريقا منهم ليُّكتموَن الحقَّ وهم يعلمونَ الحقُّ ِمن ربّك«2 و مى دانند 
كه تو يقينًا براى آنان نيز فرستاده شده اى، )فال تکوننَّ من املمرتین(3 اما هنگامى كه آنچه 
را مى دانســتند انكار نمودند، خداوند نيز روح االيمان را از آنان ســلب نموده و در وجود 
آن ها ســه روح ديگر باقى مى گذارد، روح القّوة و روح الشــهوة وروح البدن، سپس با سلب 
روح االيمان، آن ها را ملحق به انعام و چهارپايان مى نمايد. و فرمود: »ان هم االّ كاالنعام«4 
چرا كه چهارپا با روح القّوة بار مى برد و با روح الشهوة علف مى خورد و با روح البدن نيز راه 
مى رود. اينجا بود كه شــخص سؤال كننده رو به اميرمؤمنان گفت: اى اميرالمؤمنين! به 

اذن خداوند قلبم را احياء كردى.5
 

1. بقره / 146.
2. بقره / 146 و 147.

3. بقره / 147.
4. فرقان / 44.

5. كاىف، ج 2، ص 281.
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فصل هفتم 

سؤاالت نماز و ادعيه 

رسول خدا به علی فرمود:

»انت العروة الوثقی التی الانقصام  لها«

تویی ریسامن محکم و دستگیره 
محکم رسیدن به خدا که هرگز 

گسسته نی شود.

مناقب خوارزمی، صفحه35.





  1.  آموزش نماز  

روزى حضــرت على  ديد مردى نماز خود را با شــتاب مى خواند، بعد از اينكه نماز 
او تمام شــد حضرت ســراغ وى رفت تا با تازيانه اى او را تنبيه نمايد. ليكن او با تضرع و 

خواهش قول داد تا نمازهاى بعدى خود را صحيح بخواند. 
حضرت على  فرمود: پس نماز را از نو بخوان. لذا او مجدد به نماز ايستاد و نماز را 
به آرامى مى خواند و به پايان رساند بعد از نماز حضرت به او فرمود: خودت بگو كه نماز 
اول بهتر بــود يا اين نماز دومى؟ عرض كرد: نماز اول. حضرت فرمود: چرا، گفت: يا 
على نماز اول را از براى خدا خواندم و نماز دوم را از ترس تازيانه شما. آن حضرت تبسم 

نمودند.

  2.  تأويل و تفسير نماز  

امام على  مردى را در حال اقامه نماز مشاهده فرمود: امام بعد از نماز به او فرمود:
اى مرد! آيا به تأويل و تفسير نماز آشنايى؟

او عرض كرد: موالى من مگر براى نماز به غير از عبوديت تأويلى هست؟ 
امام فرمود: بلى! به خدايى كه محّمد  را به نبوت برانگيخت آرى تأويل دارد. تأويل 
تكبيرت چنين است كه وقتى اهلل اكبر در آغاز هر نماز مى گويى آن است كه چون اهلل اكبر 
نخســتين را بر زبان آوردى در دل خطور داده و اعتراف كرده اى كه خداوند واالتر از آن 
است كه به قيام و قعود توصيف گردد و در تكبير دوم خداوند را برتر از توصيف به حركت 
و سكون دانسته اى و در سومين تكبير او را از توصيف به جسم بودن و شبيه داشتن و يا 
آنكه به چيزى مقايسه گرديدن باالتر شناخته اى و در چهارمين تكبير از آن كه امراض بر 
حق تعالى عارض شود و يا آنكه امراض رنجورش كند او را برتر دانسته اى و در پنجمين 
تكبير از آنكه جوهر و يا عرض باشــد و يا آنكه چيزى در او حلول كند و در ششــمين 
تكبير از آنكه حالت زوال و نيســتى يا انتقال و دگرگونى كه بر موجودات حادث است، در 
او عارض شــود و باالخره در تكبير هفتم او را از آنكه حواس پنجگانه در ذات مقدسش 

راهى داشته باشد برتر و باالتر خوانده اى. 
پس از آن فرمود: 
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تأويل گردن كشــيدن تو به هنگام ركوع نماز آن اســت كه به زبان دل مى گويى: 
خداونــدا! به تو ايمان دارم گرچه گردنــم را به تيغ جدا كنند«آمنت بك ولو رضبت عنقى« 
و تأويل ســر برداشــتن از ركوع و گفتن ذكر »سمع اللّه  ملن حمده« آنكه »الحمدللّه  الذى 
اخرجنى من العدم اىل الوجود« خداوند را سپاس كه مرا از عدم به وجود آورده است و تأويل 

نخستين ســجده آنكه در قلب خود حضور دهى كه خداوند مرا از اين خاك آفريده اى و 
ســر برداشتن از سجده در دل خود گويى پروردگارا مرا از اين خاك بيرون كشيدى و در 

سجده دوم مى گويى.
مــرا به اين خاك باز خواهى گردانيد و در ســر برداشــتن از دومين ســجده گويى 
خداونــدگارا! تو مرا دوباره از اين خاك بيرون خواهى كشــيد و اّما تأويل آنكه به هنگام 
نشستن به جانب چپ نشسته و پاى راست را بر پاى چپ خود قرار مى دهى آن است كه 
در باطــن خود مى گويى خدايا! حق را زنده و باطل را مى ميرانم »اللّهم اقمت الحق وامتت 

الباطل«.

تأويل تشــهد همانا تجديد ايمان و اظهار مكرر اعتقاد به اسالم و تسليم در برابر امر 
حق متعال و اقرار به زنده شــدن پس از مرگ اســت. تأويل تحيات عبارت از اذعان به 
مجد و عظمت پروردگار سبحان و تعظيم و تكريم وجود اقدس اوست از آنچه ستمكاران 
گفته انــد و ملحدان و كافران درباره او توصيف كرده انــد اما تأويل جمله »السالم عليكم 
ورحمه اللّه  وبركاته« ترحم از ســوى خداوند پاك و در حقيقت امان نمازگزار است از آتش 

دوزخ و عذاب روز واپســين. پس از آن امام  فرمود: هر آنكس كه اين گونه تأويل نماز 
خويش نداند نمازش ناقص و ناتمام خواهد بود.1

بركنگــرى عــرش بيفــزود على بود آن عارف سجاد كه خاك درش از قدر  

  3. دعاى مستجاب  

از اميرالمؤمنين على  روايت شده است كه رسول خدا  فرمود: هركس نماز واجبى 
را براى خدا بجا آورد در پى آن دعايى مستجاب براى او هست. 

1. بحاراالنوار، ج 84، ص 253.
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ابن الفحــام گفــت: اميرالمؤمنين على  را در خواب ديــدم و از او راجع به اين 
روايت سؤال كردم. 
حضرت فرمود: 

روايت صحيح است و وقتى از نماز فارغ شدى به سجده برو و در سجده بگو: »اللّهم 
اىّن اسألك بحّق من رواه وبحق من روى عنه صّل عىل جامعتهم وافعل ىب )كذا و كذا(؛ خدايا! از تو 

مى خواهم به حق كســى كه آن را روايت كرد و به حق آن كسى كه از او روايت شده بر 
همه آن ها درود فرست و در حق من )چنين و چنان( كن«.1

  4.  تفسير بسم اهلّل   

شــيخ صدوق روايت مى كند كه از على  سؤال شد: بسم اللّه  الرحمن الرحيم آيه اى 
است از آيات فاتحه الكتاب؟ حضرت فرمود: بلى و پيغمبر خدا  آن را قرائت مى كرد و 

آن را آيه مى شمرد و مى فرمود: فاتحه الكتاب همان سبع مثانى است.2

    5.  اسرار اذان در كالم امام على  

حســين بن على  فرمود: ]روزى[ در مسجد نشسته بوديم، كه مؤّذن ]به باالى مناره 
[رفت و گفت: »اَللّه ُاَكْرَبُ، اَللّه ُاَكْرَبُ«

اميرالمؤمنين علىّ بن ابيطالب  گريست و ما نيز به خاطر گريه آن بزرگوار گريستيم، 
هنگامى كه مؤّذن اذان را به پايان برد. 

فرمــود: آيا مى دانيد كه مؤّذن چه مى گويد؟ عرض كرديم: خدا و رســول و وصّى 
او  آگاه ترند. فرمود: اگر مى دانســتيد كه چه مى گويد، مســلّما كم مى خنديديد و بســيار 

مى گريستيد. 
»اَللّه ُاَكْرَبُ« معانــى فراوانى دارد، معناى اول اينكه: مقصود از آن بزرگ تر بودن خداوند 

از جهت قديم و ازلى ]و ابدى[ بودن و علم و قدرت و بردبارى و بزرگوارى و بخشش و 
عطا و كبريا و بزرگ منشى و عظمت خداوند است، يعنى وقتى مؤّذن مى گويد »اَللّه ُاَكْرَبُ«، 

1. مجموع ورام، ج 2، ص 169.
2. بحاراالنوار، ج 92، ص 227.
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در واقع مى گويد: خداوندى كه آفرينش از آن اوســت و امر به دست اوست و مخلوقات 
به خواســت او پديد آمده اند و همه چيِز مخلوقات از اوســت و خاليق به سوى او رجوع 
مى كنند، اوســت كه اّول پيش از هر چيز و ازلى اســت و آخر بعد از هر چيز و جاودانى و 
آشــكار فوق هر چيز است كه نمى توان او را درك نمود و باطن در هر چيز كه بى حّد و 

مرز است؛ پس اوست پاينده و باقى و هر چيز غير او فانى و نابود است. 
معناى دوم »اَللّه ُاَكْرَبُ« اين اســت كه  خداوند داناى كاردان و خبير، به هرچه كه پديد 

آمده و پديد مى آيد، پيش از به وجود آمدن آن آگاهى دارد.
معناى ســوم »اَللّه ُاَكْرَبُ« اينكه: خداوند بر هر چيز قادر اســت و بــر هر چيز بخواهد 
تواناســت و به قدرت خويش نيرومند و بر مخلوقات مقتدر اســت و ذاتا قوّى اســت و 
قدرتش بر تمام اشــياء قائم و اســتوار است و هرگاه چيزى را به حتم اراده نمايد، تنها به 

آن مى گويد: موجود شو و آن چيز بى درنگ پديد مى آيد.
معناى چهارم »اَللّه ُاَكْرَبُ« بر اســاس معناى حلم و كَرم خداوند اســت، يعنى: خداوند 
آنچنان حليم و بردبار اســت كه گويى از گناه بنده آگاهى ندارد و آنچنان عفو و گذشت 
مى كند كه گويى نمى بيند و آنچنان گناهان بندگانش را مى پوشــاند كه گويى گناه انجام 

نداده اند و از روى كَرم و گذشت و بردبارى، در عقوبت شتاب نمى كند .
و وجه ديگر در معناى »اَللّه ُاَكْرَبُ« اين اســت كه خداوند بخشنده و بسيار عطا كننده و 

افعالش بزرگوارانه و با كرامت است. 
رويكرد ديگر در معناى »اَللّه ُاَكْرَبُ« اينكه درباره نفى كيفّيت و چگونگى داشتن خداوند 
است، گويى گوينده آن مى گويد: خداوند بزرگ تر و منّزه از آن است كه توصيف كنندگان 
اندازه اوصافى را كه او بدان مّتصف اســت درك كنند و كســانى كه او را مى ستانيد تنها 
به اندازه درك خويش مى ســتايند، نه به اندازه عظمت و جاللى كه او دارد. منّزه و بسيار 
بلندمرتبه اســت خداوند از اينكه ستايش كنندگان بتوانند او را آنچنان كه هست توصيف 

كنند. 
وجه ديگر در معناى »اَللّه ُاَكْرَبُ« اين اســت كه گويى گويندۀ آن مى گويد: خداوند بلند 

متربه و بزرگوارتر و از بندگانش بى نياز است و هيچ نيازى به اعمال مخلوقاتش ندارد. 
معناى »أَْشَهُد أَْن ال إِلَه إاِلّ اللّه ُ« اعالم شــهادت و گواهى دادن اســت و شهادت جز با 
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شــناخت قلبى مّيسر نيست، گويى مؤّذن مى گويد: آگاهى دارم كه معبودى جز خداوند ـ 
عّزوجّل ـ نيست و تمامى معبودها جز خداوند ـ عّزوجّل ـ باطل و نابود هستند و با زبان 
به آگاهى درونى ام اقرار مى نمايم به اينكه: مســلّما معبودى جز خداوند نيست و شهادت 
مى دهم كه هيچ پناهگاهى براى گريز از خداوند جز به سوى او نيست و راه نجاتى از شّر 

هيچ بد رسان و فتنه و آسيب هيچ آسيب رسان نيست، جز به وسيله خداوند.
معناى »أَْشَهُد أَْن ال إِلَه إاِلّ اللّه ُ« در باِر دّوم اين اســت: شــهادت مى دهم كه راهنمايى 
جز خداوند نيســت و من راهنمايى جز خدا ندارم و خدا را شاهد مى گيرم بر اينكه گواهى 
مى دهم كه معبودى جز خدا نيســت و نيز ساكنان آسمان ها و زمين ها و تمام فرشتگانى 
كه در آن ها هستند و همه مردم و كوه ها و درختان و جنبندگان و جانوران وحشى و هرتر 
و خشــكى را كه در آن ها وجود دارد گواه مى گيرم و شهادت مى دهم كه آفريدگارى جز 
خداوند نيست و هيچ روزى دهنده و معبود و آسيب رسان و سود دهنده و قابض و باسط 
و عطــا كننده و جلو گيرنده و دفع كننــده و راننده و خيرخواه و كفايت كننده و بهبودى 
بخش و به جلو يا به تأخير اندازه امور جز خداوند نيست و خلق و امر تنها از آِن اوست و 
همه خير و خوبى منحصرا به دست اوست. بلند مرتبه و منزه است خداوندى كه پروردگار 

عالميان است. 
دا رَُسوُل اللّه ِ«، كــه مؤّذن مى گويد اين اســت: گواهى مى دهم  معنــاى »أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
معبــودى جز خداوند نيســت و حضرت محّمد  بنده و فرســتاده و پيامبر و برگزيده و 
منتخِب اوســت كه خداوند او را همراه با هدايت خود و دين و آيين حّق به ســوى همه 
مردم فرســتاد، تا دين او را بر تمام اديان چيره و غالب گرداند، هرچند مشــركان بدشان 

بيايد. 
و تمام پيامبران و فرســتادگان و مالئكه و همه مردمانى را كه در آسمان ها و زمين 

هستند گواه مى گيرم كه حضرت محّمد  سرور اولين و آخرين مى باشد. 
دا رَُسوُل اللّه ِ«، در واقع مى گويد: گواهى  و مــؤّذن دربار دّوم كه مى گويد »أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
مى دهم كه هيچ كس جز به خداوند يگانه قّهار كه از همه بندگان و خاليق بى نياز است، 
به كس ديگر نياز ندارد و مســلما او حضرت محّمد  را به عنوان بشارت دهنده مؤمنان 
و بيم دهنده كافران و گناهكاران، به عنوان دعوت كننده همگان به ســوى خود و چراغ 
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روشــن براى هدايت مردم، به اذن خود به ســوى آنان فرستاد، پس هركس پيامبرِى او 
را انــكار نمود و نپذيرفت و به او ايمان نياورد، خداوند - عّزوجل ـ او را وارد آتش جهّنم 
مى كند، در حالى كه جاودانه و پيوسته در آنجا بوده و هيچگاه از آنجا به جاى ديگر منتقل 

نخواهد شد. ]يا: هرگز از آن جدا نخواهد شد[.
الِة«؛ يعنى اينكه بياييد به سوى بهترين اعمالتان و آنچه پروردگار،  معناى »َحىَّ َعىَل الصَّ
شما را به سوى آن فرا خوانده و بشتابيد به سوى آمرزش پروردگارتان و خاموش نمودن 
آتشــى كه به واسطه گناهانتان افروخته ايد و آزاد نمودن خود از گرو گناهانتان، تا خداوند 
بدى هايتان را پوشانده و گناهانتان را آمرزيده و بدى هايتان را به نيكى ها مبّدل نمايد، كه 
او فرمانرواى با كرامت و بزرگوار و صاحب بخشش بزرگ است و به ما جماعت مسلمانان 

اجازه داده كه در خدمت و بندگى و در محضرش وارد شويم.
الِة« دربار دّوم اين است كه: بپا خيزيد به سوى مناجات با پروردگار  معناى »َحىَّ َعىَل الصَّ
و عرضه نمودن خواســته هايتان بر او و با كالم او به او توّسل جوييد و آن را واسطه بين 
خود و او قرار دهيد و بســيار به ياد او، به قنوت و ركوع و ســجود و خشوع و خضوع او 

بپردازيد و حوايج خويش را به درگاه او ببريد كه خود اجازه اين ها را به ما داده است. 
معنــاى »َحىَّ َعىَل الَْفالحِ« اين اســت كه در واقع مؤّذن مى گويد: رو آوريد به ســوى 
پايداريى كه فنا و نيســتى با آن نيســت و رهايى كه هيچ گونه نابــودى با آن نخواهد 
بود و بياييد به ســوى حياتى كه مرگى در آن نيســت و به سوى نعمتى معنوى كه نابود 
نمى گردد و به ســوى ســلطنتى كه زوال ندارد و به سوى خوشى و سرورى كه اندوهى 
همراه آن نيست و به سوى اُنسى كه هيچ تنهايى در آن نيست و به سوى نورى كه هيچ 
تاريكى در آن نيست و به سوى گشايشى كه تنگى در آن نيست و به سوى برافروختگى 
و شــادمانى اى كه پايان پذير نيست. و به سوى توانگرى اى كه هيچ نيازى به ديگران در 
آن نيست و به سوى تندرستى اى كه هيچ بيمارى در آن نيست و به سوى سر افرازى اى 
كه هيچ ذلّت و خوارى در آن نيست و به سوى قدرتى كه هيچ ناتوانى در آن نيست و به 
سوى كرامت چه كرامت و بزرگوارى اى! بشتابيد به سوى شادمانى دنيا و آخرت و نجات 

آخرت و اين جهان. 
در بار دّوم كه مؤّذن مى گويد »َحىَّ َعىَل الَْفالحِ« در واقع مى گويد: 
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از يكديگر پيشى گيريد به سوى آنچه كه شما را بدان دعوت نمودم و به سوى كرامت 
بسيار و افزون و مّنت عظيم و نعمت بلند پايه و رستگارى بزرگ و نعمت جاودانى در جوار 
حضرت محّمد  در مقام صدق و راستى، نزد خداوندى كه فرمانرواى مقتدر و تواناست. 
معناى »اَللّه ُاَكْرَبُ« اين است كه در واقع مؤّذن مى گويد: خداوند، باالتر و بزرگ تر است 
از اينكه احدى از مخلوقاتش از كرامتى كه او براى بنده اش مهّيا نموده، آگاه باشــد، آن 
بنده اى كه او را پذيرا گشــته و از او اطاعت نموده و او را شــناخته و بندگى نموده و به 
يادش مشــغول گرديده و نسبت به او محّبت ورزيده و با او اُنس و به او آرام گرفته و بر 
او اعتماد نموده و از او بيم و هراس داشــته و به او مشــتاق گشته و با حكم و قضاى او 

موافقت نموده و بدان خشنود باشد. 
در بار دّوِم »اَللّه ُاَكْرَبُ« در واقع مى گويد: 

خداوند بزرگ تر و باالتر و بزرگوارتر از آن اســت كه احدى اندازه كرامت او نسبت به 
دوستان و اندازه عقوبتش نسبت به دشمنانش و اندازه گذشت و آمرزش ونعمتش رابراى 
كســى كه دعوت او و رســولش را پذيرفته و اندازه عذاب و عقوبت و اهانتش را نسبت به 

كسانى كه او را انكار نموده و نپذيرفته اند، بداند. 
معناى »ال إِلَه إاِلّ اللّه ُ« اين است كه در واقع مؤّذن مى گويد: به واسطه فرستادن رسول 
و رســالت و روشنگرى و دعوت او، ُحّجت رســاِى خداوند بر مردم تمام شده است و او 
بزرگ تر از آن اســت كه احدى از آنان بر او حّجت داشــته باشد، پس هركس دعوت او 
را بپذيرد، فوز و رســتگارى و كرامت منحصراً براى اوست و هركس او را انكار نمايد، به 
راستى كه خداوند از همه عالميان بى نياز است و هم او سريع ترين حسابرس ها مى باشد. 

الُة« در اقامه اين است:   معناى »َقْد قاَمِت الصَّ
وقِت زيارت و ديدار و مناجات و برآورده شدن حوايج و نيل به آرزو و رسيدن و وصول 

به خداوند ـ عّزوجّل ـ و به كرامت و عفو و خشنودى و آمرزشش فرا رسيد.1
شيخ جليل ابوجعفر بابويه ـ رضوان اهلل عليه ـ مى گويد: راوى به خاطر تقّيه »َحىَّ َعىل 

َخرْيِ الَْعَمْل« را ذكر ننموده است. 

1. توحيد، ص 238، روايت 1؛ معاىن االخبار، ص 38، روايت 1.
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در روايات ديگر، از امام صادق  درباره معناى آن پرسيدند: حضرت فرمود: »بهترين 
عمل همان واليت است«.1 

و در روايت ديگرى فرمود: »بهترين عمل، نيكى كردن به حضرت فاطمه و فرزندان 
او  مى باشد«.2

  6. آيه اى محكم  

  فرمود: به اميرالمؤمنين على  مرحوم صدوق در خصال آورده كه: حضرت صادق
عرض كردند مردمانى هستند كه در نماز بسم اهلل را نمى خوانند؟ 

امام فرمود: آن يكى از آيات قرآن است و شيطان از ياد آن ها برده است.

  7. نشانه همسايه مسجد  

از حضرت على  ســؤال شد: همســايه مسجد كيســت؟ فرمود: كسى كه نداى 
دعوت به اقامه نماز را بشنود.3

  8. نماز اداء امانت  

حضرت اميرالمؤمنين على  وقتى كه زمان نمازمى شــد به خود مى پيچيد و متزلزل 
مى شد از آن حضرت سؤال شد يا على! چه مى شود چرا شما در وقت نماز اين گونه ايد؟ 
مى فرمود: وقت )نماز( امانتى كه حق تعالى عرضه داشت بر آسمان ها و زمين و آن ها 

ابا كردند از حمل آن و برحذر شدند از آن.4)فرا مى رسد(

1. توحيد، ص 241، روايت 2؛ معاىن االخبار، ص 41.

2. توحيد، ص 241، روايت 2؛ معاىن االخبار، ص 41.
3. بحاراالنوار، ج 83، ص 354.

4. مستدرك الوسايل، باب 2، حديث 14 و عواىل الئاىل، ج 1، ص 324.
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  9. نماز جمعه  

امام على  فرمودند: حضور در نماز جمعه هم زيارت اســت هم جمال، ســؤال شد: 
منظور از جمال چيست؟ امام فرمود: واجب را ادا كنيد و به ديدار يكديگر بپردازيد.1

    10. وضوى پيامبرخدا  

  ســؤال كرد: على  اصبغ بن نباته گويد: در مدائن، مردى درباره وضوى پيامبرخدا
تشــتى ســنگى خواســت كه آبش تا نيمه باشد. ســپس گفت:»كه بود كه از وضوى 

پيامبرخدا پرسيد؟«. 
مرد برخاســت. على  سه اندامش )دو دست و صورت( را سه بار ُشست و سرش را 

يك بار مسح كشيد و گفت: »ديدم كه پيامبرخدا  اين گونه وضو مى ساخت«.2

  11. حكمت اذان در نماز  

از على  سؤال شــد حكمت اينكه براى نماز اذان معّين شده چيست؟ در حالى 
كه در ســاير عبادات اذان و اقامه نيست؟ حضرت فرمود: به خاطر اينكه نماز شبيه به 
احوال قيامت است و اذان شبيه نفخه اولين است كه براى مردم و جميع خاليق )توسط 
اسرافيل( دميده مى شود و اقامه شبيه نفخه دوم است كه براى قيام خاليق در روز قيامت 

)سراى حسابرسى( گفته مى شود.

  12.  نماز شب ، نورى معنوى  

در لئالى االخبار آمده كه: 
امام على  فرمود: از روزى كه پيامبراكرم  فرمودند: نماز شب نور است هرگز نماز 

شب من ترك نشده است. 

1. مستدرك الوسايل.
2. وقعة صفنّي، ص 146.

263



ابن كواء1 از حضرت پرسيد: در ليلة الهرير2 هم نماز شبتان ترك نشد؟
امام فرمود: حتى در آن شب هم ترك نشد.

  13.  معناى تكبير در نماز  

مردى از امام على پرسيد: اى پســرعموى بهترين آفريده خدا باال بردن دست ها در 
هنگام گفتن تكبيرة االحرام چه معنايى دارد؟ 

حضرت فرمود: خدا بزرگ تر اســت، آن يكتاى يگانه اى كه چيزى همانند او نيست و 
با چيزى قياس نمى شود و با پنج انگشت لمس نمى گردد و با حواس ادراك نمى شود. 

مرد عرض كرد: كشيدن گردن در ركوع به چه معناست؟ 
امام فرمود: تأويلش اين اســت كه من به وحدانيت تو اى خداوند ايمان آورده ام حتى 

اگر گردنم را قطع كنى.3

  14. معناى ركوع  

رواى از حضرت اميرالمؤمنين  پرســيد: اى پســرعم بهترين خلق خدا، معناى 
كشيدن گردن و سر در ركوع چه مى باشد؟ 

بَْت ُعُنقى. َفاِذا  امام مى فرمايد: تأويلش اين اســت كه مى گويــى: »آَمْنُت ِباللّه ِ َولَْو رُضِ
رَكْعَت َفُقُل اَللُّهمَ لََك رَكْعُت َولََك َخَشْعُت َولََك اَْسلَْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعلَْيَك تَوَكَّلُْت َواَنَْت َرىّب َخَشَع   

لََك َوْجهى َوَسْمعى َوبَرَصى َوِشْعرى َوبَرَشى َولَْحمى َوَدمى َوُمخّى َوَعَصبى َوِعظامى َوما اََقلَِّت اْلَرُْض 

ِمّنى لِلِّه رَبِّ الْعالِمنَي«.

»ايمان آوردم به خداوند اگرچه گردنم زده شود. هنگام ركوع بگو! بارپروردگارا براى 
تو ركوع مى كنم و براى تو اســت خشــوع من و براى تو است اسالم من و به تو ايمان 
دارم و بر تو توكل مى نمايم و تو پروردگار منى كه خاشــع است براى تو صورتم و گوش 

1. ابن كواء سر دسته گروه گمراه خوارج بود.
2. ليلة الهرير يكى از شب هاى مشهور در جنگ صفين است كه در آن شب هزاران نفر از دشمن كشته شد و عده 

كثيرى نيز به دست آن حضرت گردن زده شدند.
3. علل الرشايع، مرحوم صدوق.
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و چشمم و مو و پوستم، گوشت و خون و مغز و اعصابم و استخوانم و آنچه از من است 
در روى زمين ُكاًل از خداوند است كه پروردگار عالميان است«.1

"اِنَُّه جاء رجل اىل امرياملؤمنني  فقال: اىن قد حرمت صالة الليل فقال  انت رجل قد قّيدتك 

ذنوبك؛ شــخصى به خدمت امام على  آمد و ســؤال كرد: مدتى است كه از انجام 

نماز شب محروم شده ام. امام فرمود: تو مردى هستى كه گناهانت تو را به قيد در آورده 
است و مانع از انجام نماز شب مى شود«.2

  15.  عبادت خداى بزرگ  

از حضرت على  درباره عبادات پرســيده شد، حضرت فرمود: نماز باعث مى شود كه 
چهره هاى شــريف و بزرگوار فروتنانه به خاك ماليده شــوند و اعضا و اندام هاى ارجمند 
)هفت موضع ســجده( از روى ذلت به زمين بچســبند. و روزه سبب مى شود كه شكم ها 

براى اظهار خضوع و ذلت به پشت ها برسند.3

  16. كالم صادق  

از امام على  سؤال شد: يا اميرالمؤمنين! راست ترين سخن چه كالمى است؟
حضرت فرمود: شهادت دادن به اينكه معبودى جز خدا نيست.4

    17.  خارج از دين محمد  

امام على  مردى را ديد كه ســجده هاى نمازش را خيلى سريع به جا مى آورد به او 
فرمود: چند وقت است كه اينطور نماز مى خوانى؟ عرض كرد: از فالن وقت. 

امام فرمود: شــخصى چون تو در نزد خداوند همانند كالغ اســت كه نوك بر زمين 
مى زند و اگر بميرى بر غير آيين محّمد  مرده اى.

1. من اليحرضه الفقيه، ج 1، ص 311.
2. علل الرشائع، ج 2، ص 51.

3. رشح نهج البالغه، ابن اىب الحديد، ج 13، ص 163.
4. بحاراالنوار، ج 77، ص 378.
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سپس فرمود: دزدترين انسان ها كسى است كه از نمازش بدزدد.1

  18. معناى سجده  

شــخصى از امام على  در مورد معنى ســجود پرســيد؟ حضرت پاسخ دادند: 
معنايش اين است كه مرا از خاك آفريدى و برداشتن سر از سجود معنايش اين است كه 
مرا از خاك بيرون آوردى و ســجده دوم يعنى مرا به خاك بر مى گردانى و سر برداشتن 
از سجده دوم يعنى بار ديگر مرا از خاك بيرون مى آورى و جمله »سبحان رىب االعىل« يعنى 
پاك و منزه دانســتن خدا )از مرتبه مخلوقين( و »رىّب« يعنى آفريدگار من و »اعىل« يعنى 
بر فراز آســمان هاى خود جاى دارد. به طورى كه بندگان همگى زير دســت او و مقهور 

عّزت و شكوه اويند و اوست كه همگان را تدبير مى كند و هر عروجى به سوى اوست.2

  19. تأويل نماز  

روزى حضرت اميرالمؤمنين على  در مســجد كوفه جوانى را مشغول نماز خواندن 
ديد. جوان با حضور قلب و توجه تام نســبت به آداب نماز، نماز مى خواند. حضرت به او 

عرض كرد: تأويل و معنى نماز چيست؟ 
جــوان عرض كرد: آيا نمــاز را جز عبوديت، تأويلى اســت؟ آنگاه امام  فرمود: 
تأويل حقيقت نماز، عبارت اســت از: قرب، خلــوص، حضور قلب و توجه، و معرفت خدا 
و محبت اهل بيت  كه بــدون آن هيچ عملى صحيح نخواهد بود، اگرچه در همه دهر 

صائم و روزه دار باشد و در بين صفا و مروه به عبادت قيام كند.3

  20. آيه رهايي  

روزى اميرالمؤمنيــن علــى  در جمــع ياران خود ســؤالى را در مــورد اميدوار 
كننده تريــن آيه قرآن مطرح فرمودند هريك از ياران جوابى را عرض كردند. امام در 

1. املحاسن، ج 1، ص 162 و بحاراالنوار، ج 84، ص 241.
2. علل الرشائع، ج 2، ص 336.

3. ناز از ديدگاه قرآن و حديث، ص 138.
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پايان بزرگ ترين آيه اميدوار كننده قرآن را مطرح فرمودند اين ســؤال و جواب در فصل 
ســؤاالت قرآنى در اين كتاب آمده است. سپس امام بعد از آنكه آيه فوق را قرائت نمود 

مطالب مهمى را راجع به نماز ايراد فرمود. 
امام فرمود: »سمعت حبيبى رسول اللّه  يقول ارجى آية ىف كتاب اللّه : واقم الصالة طرىف النهار 

وزلفا من الليل...«.1

از حبيبم رســول خدا  شــنيدم كه فرمود: اميدوار كننده تريــن آيه در قرآن اين آيه 
شــريفه است: »و بپا داريد نماز را در دو طرف از روز و نمازى كه پاره اى از شب گذشته 
به جا آورده شــود«. سپس پيامبر  به من فرمود: يا على! به خدايى كه مرا بشير و نذير 
قرار داد و مبعوث به رسالت گردانيد اگر يكى از شما به وضو قيام نمايد گناهان و معاصى 
او از اعضــاى او فرو مى ريزد تا وقتى با صــورت و قلب خود متوجه قبله گردد، از قبله و 
نمازش بر نگــردد مگر آنكه جميع گناهان او بريزد و هيچ گناه بر صحيفه عمل او باقى 
نماند همچون روزى كه از مادر متولد شده باشد و هرگاه مابين دو نماز گناهى از او صادر 
شده باشــد با خواندن نماز آمرزيده شود. و از گناه پاك گردد تا اينكه پيامبر  نمازهاى 

پنجگانه را كه موجب آمرزش هستند شمارش نمود. 
ســپس پيامبر  فرمود: يا على! بدان كه منزلــت نماز پنجگانه براى امت من مانند 
نهرى اســت كه بر دِر خانه يكى از شما باشــد اگر شخصى در بدن او چرك باشد و هر 
روز پنج بار در آن نهر شستشو كند، آيا چرك در بدن او باقى خواهد ماند. سوگند به خدا 
نمازهاى پنجگانه براى اّمتم چنين است كه تمام گناهان او را پاك مى كند و تيرگى قلب 

آن ها را مى برد.2

  21.  بر همه عالم احاطه دارد  

عده اى در حاشــيه شهر عدن، مسجدى بنا كرد. اّما وقتى مراحل ساخت آن تمام شد 
ناگهان مسجد خراب شد و فرو ريخت. 

1. هود / 114.
2. بحاراالنوار، ج 82، ص 22.
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آن ها پيش ابوبكر رفتند و قضّيه را با او در ميان گذاشــتند. ابوبكر گفت: بناى مسجد 
را محكم بسازيد. 

آن ها دوباره مسجد را ساختند، ولى باز هم خراب شد. دوباره نزد ابوبكر آمدند و قضّيه 
  را به او گفتند. ابوبكر كه نمى دانســت چه بايد بكند، مثل هميشه از حضرت على

درخواست كمك نمود. 
حضرت على  فرمود: »طرف راست و چپ قبله را بكنيد. دو قبر آشكار مى شود كه 
روى آن ها ســنگى قرار دارد. روى سنگ نوشته شده است: من »ارضوى« هستم و نام 
خواهرم »حّيا« مى باشد. هر دو، دختران ُتّبع، پادشاه يمن هستيم. ما ُمرديم، در حالى كه 
به خدا شــكر نمى ورزيديم. پس آن ها را بيرون بياوريد و غســل و كفن نماييد و بر آنها، 

نماز بخوانيد، سپس آن ها را به خاك بسپاريد. 
آنگاه مســجد را بنا كنيد، تا خراب نشــود. آن ها نيز همان كار را كردند. از آن پس، 

ديگر مسجد خراب نشد.1

  22. درمانى كامل  

حضرت على  فرمودند: »حبيب من رسول خدا  )چيزى را( به من تعليم فرمود 
كه با وجود آن محتاج به دواى طبيبان نخواهم شــد« عرض شد: يا اميرالمؤمنين! 

آن چيست؟ 
فرمود: ســى و هفت تهليل از قرآن از بيست و چهار سوره )از بقره تا مزّمل( مى باشد 
كه نمى گويد آن ها را، غمگينى مگر اينكه خدا غم و غصه او را برطرف نمايد و نه مديونى 
مگــر اينكه خدا ديــن او را ادا نمايد و نه غائبى مگر اينكه خدا غربت او را رد نمايد و نه 
صاحــب حاجتى مگر اينكه خدا حاجت او را برآورد و نه خائفى مگر اينكه خدا او را ايمن 
فرمايد و هركس در هر بامداد بخواند قلب او از شــقاق و نفاق ايمن بماند و هفتاد نوع از 
انواع بالها از او دفع شود كه سبك ترين آن ها جذام و ديوانگى و برص باشد و خدا او را 
سيراب زنده بدارد و سيراب بميراند، سيراب داخل بهشت نمايد و هركس در سفر بخواند 
نبيند در ســفر خود مگر خير و خوبى را و هركس هر شب در وقت خواب بخواند خداوند 

1. بحاراالنوار، ج 4، ص 297.
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هفتاد فرشته بر او موّكل فرمايد كه تا صبح او را از شّر ابليس و لشكر او حفظ نمايد و در 
روز تا شام محفوظ بماند و روزى داده شود. 

و هركس اين تهليالت را بنويسد و با آب باران بشويد و بياشامد هيچ بدى و ذلّت و 
پســتى به او نرسد و از چشم زخم، سحر و كيد جّنيان در امان بوده باشد و هميشه از هر 
آفت و بالئى محفوظ بماند و روزى او هميشــه گشــاده باشد و از شّر هر شيطان مريد و 
جّبار عنيد ايمن بوده باشــد و از دنيا بيرون نرود تا اينكه خداوند عّزوجّل در خواب مكان 

او را در بهشت به او بنماياند. و آن تهليالت عبارتند از: 
1. »َواِلُهكُْم اِله واِحٌد الاِلَه ااِلّ ُهَو الرَّْحمُن الرَّحيمـ  و خداى شــما يكتاست، نيست خدائى 

مگر او كه بخشاينده مهربان است«. 
2. »اللّه ُ ال اِلَه ااِلّ ُهَو الَحىُّ الَقيُّوم التَأُخُذُه ِسَنَة َوالنَْومـ  هيچ معبودى جز خداوند يگانه زنده 
كه قائم به ذات خويش اســت و موجودات ديگر قائم به او هستند، وجود ندارد، هيچگاه 

خواب سبك و سنگينى او را فرا نمى گيرد«.
3. سوره آل عمران، آيه 1.
4. سوره آل عمران، آيه 4.

5. سوره آل عمران، آيه 16.
6. سوره آل عمران، آيه 62. )اين آيه در 

حديث نيست(.
7. سوره نساء، آيه 89.

8. سوره نساء، آيه 171.
9. ســوره مائده، آيــه 77. )اين آيه در 

حديث نيست(.
10. سوره انعام، آيه 102.
11. سوره انعام، آيه 106.

12. سوره اعراف، آيه 157.
13. سوره توبه، آيه 31. 
14. سوره توبه، آيه 129.

15. سوره يونس، آيه 90. 
16. سوره رعد، آيه 30. 
17. سوره نحل، آيه 2. 

18. سوره كهف، آيه 11.
19. سوره طه، آيه 7. 
20. سوره طه، آيه 13.
21. سوره طه، آيه 98.

22. سوره انبياء، آيه 25.

23. سوره انبياء، آيه 87.
24. سوره مومنون، آيه 117.

25. سوره نمل، آيه 26.
26. سوره قصص، آيه 70.
27. سوره قصص، آيه 88.

28. سوره فاطر، آيه 3.
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29. سوره صافات، آيه 34.
30. سوره ص، آيه 65.
31. سوره زمر، آيه 8.

32. سوره مؤمن، آيه 2.
33. سوره مؤمن، آيه 54. 
34. سوره مؤمن، آيه 67. 

35. سوره دخان، آيه 7.
36. سوره محّمد، آيه 18.
37. سوره حشر، آيه 22. 
38. سوره حشر، آيه 23.
39. سوره تغابن، آيه 13.
40. سوره مزمل، آيه 9.

  23. اجر و ثواب يك شب زنده دارى )شب قدر(  

انَّ رجال سال عىل بن ابيطالب ممن قيام الليل بالقرآن فقال له ابرش من صىل من الليل عرش 

ليلهللّه  مخلصا )ابتغاء ثواب اللّه ( قال اللّه  تبارك وتعاىل ملالئكة اكتبوا لعبدى هذا من الحسنات عدد 

ما انبت اللّه  ىف الليل من حبة وورقة وشجرة....

مردى از امام على  سؤال كرد در مورد فضيلت تالوت قرآن در دل شب.
حضرت فرمود: بشارت باد تو را هركس يك دهم شب را به نماز بايستد در حالى كه 
نيتش فقط خدا و طلب اجر الهى باشــد پروردگار به فرشــتگان مى فرمايد: به عدد آنچه 
روئيده مى شود از برگ و دانه ها و درختان در اين شب و به شماره تمام نى ها و شاخه هاى 
تازه، اجر و ثواب براى او بنويســيد و هركس يك نهم شــب را به عبادت و نماز مشغول 

باشد خداوند استجابت دعا به او عطا مى فرمايد. 
و در قيامت نامه اعمالش را به دســِت راسِت او خواهد داد و هركس يك هشتم شب 
را به نماز و عبادت مشغول باشد خداوند پاداش و ثواب يك شهيد شكيباى با اخالص را 
به او عطا مى كند و شفاعت او را درباره اهل خانه اش مى پذيرد و هركسى يك هفتم شب 
را به نماز بايســتد از قبر خود با چهره اى نورانى مثل ماه شب چهارده محشور مى شود تا 
از صراط با جماعتى كه در امانند عبور كند و هركسى كه يك ششم شب را نماز بخواند 
در زمره توبه كاران و بازگشــت كنندگان به ســوى خدا نوشته مى شودو گناهان قديم و 
جديدش آمرزيده مى گردد و هركس يك پنجم شــب را به نماز و عبادت و تهجد و دعا 
بگذارند در بهشت هم اتاق ابراهيم خليل الرحمان است و هركس يك چهارم شب را به 
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نماز بايســتد در اول رستگاران خواهد بود تا از صراط مانند تند بادى بگذرد و بى مناقشه 
در حساب داخل بهشت گردد. 

و هركس يك ســوم از شــب را نماز بخواند هيچ فرشته اى را مالقات نمى كند مگر 
آنكه به مقام و منزلت او در نزد خداوند غبطه و حســرت مى برد و به او پيشنهاد مى شود 
كه از هر كدام درهاى هشــت گانه بهشت كه مى خواهى وارد شود و اگر كسى نيمه اى 
از شــب را به نماز بايســتد اگر 70000 برابر زمين پر از طال باشد برابر با اجر و ثواب او 
نخواهد بود و از براى او در مقابل اين عمل بيشتر از هفتاد برده اى كه از اوالد اسماعيل 
باشند و آزاد كند پاداش است و هركس دو سوم شب را نماز بخواند از براى او به شماره 
شن هاى بيابان حسنات و پاداش خواهد بود كه كمترين حسنه اش سنگين تر از 10 برابر 

كوه احد خواهد بود. 
و هركس يك شــب تمام در عبادت به ســر برد به قدرى به او اجر و پاداش و ثواب 
داده مى شود كه كمترين مقدارش آنست كه گناهانش بريزد و پاك شود مانند روزى كه 
از مادر متولد شــده و به شماره تمام حسنات و درجات براى او، پاداش است و مشعلى از 
نور در قبر او زنند و تيرگى گناه و حســد را از قلب او برطرف ســازند و او را از عذاب قبر 
ايمــن گردانند و بيزارى و برات آزادى از جهنــم را به او عطا كنند و در زمره آنان كه از 

عذاب الهى در امانند محشور مى شود و خداوند متعال به فرشتگانش مى فرمايد: 
اى فرشــتگان من! نظر كنيد به بنده من كه شبى را به عبادت براى طلب خشنودى 

و رضاى من به سر برد او را داخل فردوس كنيد و براى او در آنجا هزار شهر است و....1

  24.  دعايى كوتاه براى وضو گرفتن  

امام المتقين على بن ابيطالب صلوات اهلل عليه فرمودند: 
“هيچ مسلمانى نيست كه وضو بگيرد و هنگام وضو اين دعا را بخواند جز اينكه اين 
عمل وى در برگه اى نوشته مى شود و بر آن ُمهر نهاده و در زير عرش الهى قرار مى گيرد 

تا روز قيامت سربسته به او باز گردد”.2

1. وسايل الشيعه، ج 6 و ثواب االعامل، ص 48.
2. از كتاب جامع احاديث الشيعه، جلد 2، ص 260، حديث 1995.
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»ُسْبحانََك اللُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، أَْشَهُد اَْن ال اِلَه ااِلّ اَنَْت، اَْسَتْغِفرَُك َواَتُوُب اِلَْيَك، اَللُّهمَّ اْجَعلْنى ِمَن 

التَّوابنَي َواْجَعلْنى ِمَن الُْمَتطََهريَن«.

  25.  براى وضو بخوانيد و عمل كنيد  

قبل از وضو: رسول خدا  فرمودند: اگر كسى پيش از وضو 7 بار ال اِلَه ااِلَّاللّه  بگويد در 
بهشت 10 برابر همه دنيا به او خواهند داد.1

 در حال وضو: امام صادق  فرمودند: هر مؤمنى كه در وضويش سوره قدر را بخواند 
از گناهان خود بيرون شود مثل روزى كه از مادر متولد شده است.

بعد از وضو: امام باقر  فرمودند: هركســى بعد از وضوى خود آية الكرسى را بخواند 
خداوند ثواب 40 سال عبادت و 40 درجه در بهشت... به او بدهند.

  26. وسيله نجات  

على  فرمود: در تعجبم از كســى كه نااميد است در حالى كه وسيله نجاتش با 
خود اوست سؤال شد آن وسيله چيست؟ فرمود: استغفار.2

امام على  فرمود: آيا شما را از فقيه حقيقى آگاه نكنم؟
سپس فرمود: كسى كه در معاصى خدا به مردم جواز ندهد و از جهت خدا نوميدشان 

نكند و از مكر و عذاب خدا آسوده خاطرشان نسازد و از قرآن به چيز ديگر رو نكند.3

  27. راه نجات از فقر  

يكــى از اصحاب حضرت على  نقل مى كند كه: روزى نزد امام نشســته بودم كه 
عربى وارد شد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين من مرد عيالمند و فقيرى هستم و مالى كه 

زندگى مرا كفايت كند ندارم. 
حضرت فرمود: اى برادر عرب! چرا استغفار نمى كنى تا حالت نيكو شود؟

1. از كتاب اذكار نوشته حجه االسالم سيدمحمدتقى مقدم )شايسته است اين دعاى كوتاه به جهت كسب اجر و 
پاداش معنوى و آخرتى آن تكثير و در وضوخانه هاى مساجد نصب گردد(.

2. مكارم االخالق، ص 361.
3. تحف العقول، ص 204.
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عرض كرد: زياد استغفار مى كنم اما تغييرى در زندگى ام پيدا نشده است. 
حضــرت فرمود: اى برادر عرب! خداى متعال مى فرمايد: »استغفروا ربكم انه كان غفارا 

يرسل السامء عليكم مدرارا وميددكم بأموال وبنني ويجعل لكم جنات وتجعل لكم أنهارا«.1

 يعنى: به درگاه خداوند توبه كنيد و آمرزش طلبيد كه او بسيار آمرزنده است )استغفار 
كنيد( تا رحمت فراوانش را بر شما فرود آورد و شما را با ثروت و اوالد مدد فرمايد و باغ ها 

و نهرهاى جارى به شما عطا كند.
)ظاهراً مرد عرب اســتغفارش ناقص بود( ســپس امام فرمود: اينك به تو استغفارى 
مى آموزم كه اگر آن را هنگام خواب بخوانى خدا به تو وســعت رزق عطا فرمايد. سپس 
امام دعا را نوشت و به اعرابى داد و فرمودند: شب قبل از خوابيدن اين استغفار را بخوان 

و گريه كن و اگر اشكت جارى نشد تباكى كن.
امام حســين  فرمود: ســال بعد اعرابى به خدمت امام آمد و عرض كرد: يا على! 
خداوند به من نعمت هاى زيادى عطا فرمود شتران و گوسفندانم آن قدر زياد شده اند كه 

محلى براى نگه دارى آن ها ندارم. 
آن حضــرت فرمودند: اى برادر عرب قســم به آن خدايى كــه محمد  را به نبوت 
برگزيد بنده اى نيســت كه با اين دعا به درگاه خدا استغفار كند مگر اينكه خداى متعال 
بــه بركت آن دعا گناهانش را آمرزيده حوائجش را بر آورده و به مال و اوالدش فراوانى 

و بركت عطا مى فرمايد: 
و اما اين دعا داراى 70 بند است كه در اينجا به بند اول آن اكتفا مى شود و عالقمندان 

مى توانند جهت مطالعه به كتاب شريف بلداالمين مرحوم كفعمى مراجعه نمايند. 
»اللهم اىن اثنى عليك مبعونتك عىل ما نلت به الثناء عليك واقر لك عىل نفىس مبا انت أهله 

واملستوجب له ىف قدر فساد نيتى ضعف یقینی....«.2

1. نوح / 10.
2. حدود سال 76 صبح ها به نماز جماعت حضرت آيت اهلّل  بهجت حاضر مى شدم جوانى بعد از نماز ايشان پرسيد: 
10 سال است ازدواج كردم در اين مدت به غير از رنج و بدبختى و سختى چيزى نديدم، حضرت آيت اهلّل  بهجت 
در پاســخ به او فرمودند: آمدى ســؤالى كنى و بروى يا واقعًا مى خواهى مشكل حل شــود. جوان پاسخ داد: نه 

مى خواهم مشكل حل شود. ايشان فرمودند: پس تا جان در بدن دارى استغفار كن.

273



  28.  آثار استغفار  

 فالنســى كه از بزرگان اهل ســنت است در تفسير خود دربارۀ سورۀ نوح چنين نقل 
مى كنــد كه: فردى نــزد اميرالمؤمنين على  آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين! گناه بســيار 
كرده ام و صحيفه اعمالم را ســياه كرده ام دعا كن خدا مــرا بيامرزد. حضرت فرمود: برو 

استغفار كن. 
شــخص ديگرى آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين! مزارع من به جهت كمى آب خشــك 

شده دعا كن خدا باران بفرستد، امام فرمود: استغفار كن. 
ديگرى آمد و عرض كرد: يا اباالحسن! من مردى فقيرم و از فقر بى طاقت شده ام دعا 

فرما تا خدا از لطف خود مرا انعامى بخشد. 
امام فرمود: برو استغفار كن. 

مرد چهارمى آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين! مال بسيار دارم ولى فرزند ندارم دعا كن تا 
خداوند مرا فرزندى دهد. امام فرمود: برو استغفار كن. 

يكى برخاســت و گفت: يا سيدالوصيين! باغ و بوستان من ميوه كم مى دهد دعا كن 
خداوند آن را بركت دهد. امام به او فرمود: برو استغفار كن. 

شــخص ديگرى گفت: يا على! در منطقه ما چشمه ها خشك شده و آب قنات ها فرو 
رفته و قحطى ظاهر گشته از حضرتت التماس دعائى دارم. 

امام فرمود: اســتغفار كن. ســپس در نقلى آمده كه ابن عباس به امام عرض كرد: يا 
على! ســؤاالت متعدد و مختلفى مطرح شد ولى شــما جواب واحدى )يعنى فقط 

استغفار را مورد سفارش قرار داديد( فرموديد. 
امام على  در پاســخ فرمود: اين مطلب را خداوند در قرآن كريم در سوره نوح آيات 

10 ـ 11 ـ 12 فرموده است. 

  29. راه امان  

ابن عباس مى گويد: روزى از على  سؤال كردم: يا على! چرا در اول سوره برائت 
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بسم اهلل... نوشته نشده است؟ حضرت فرمود: براى اينكه بسم اهلل... امان است و برائت 
براى شمشير نازل شده است.1

  30. توبه نصوح  

اميرالمؤمنيــن على  مى فرمايد: »ترك الذنب اهون من طلب التوبة؛ يعنى گناه نكردن 
آســان تر از توبه است« گفته شــد يا اباالحســن! توبه نصوح كدام است و چگونه؟ 

حضرت فرمود: پشيمانى با دل و طلب آمرزش با زبان و تصميم نداشتن بر انجام گناه«.2

  31.  پيدايش دعاى كميل  

در كتاب اقبال روايت شــده اســت كميل، اميرالمؤمنين  را در شــب نيمه شعبان 
  در ســجده ديد كه اين دعا را مى خواند. كميل بن زياد گفــت: با مواليم اميرالمؤمنين
  در مســجد بصره نشســته بودم و جمعى از اصحاب با او بودند، بعضى از آن ها از امام
پرســيدند: معنى ســخن خداوند عزوجل كه مى فرمايــد: »فيها يفرق كّل امر حكيم«3 

چيست؟
امام فرمودند: منظور شب نيمه شعبان است و قسم به آن كه جان على به دست اوست 
هيچ بنده اى نيست مگر آنكه هرچه از خير و شر بر او جارى مى شود در شب نيمه شعبان 
تا آخر سال بر او قسمت شده است مثل شبى كه در پيش داريم و هيچ بنده اى نيست كه 
آن شــب را بيدار بماند )احيا نگه دارد( و دعاى خضر  را بخواند مگر آنكه به او جواب 
داده مى شــود و دعاى او به اجابت مى رسد كميل مى گويد، وقتى از مسجد بازگشت من 

شبانه راه را بر او گرفتم. امام على  فرمود: هان، كميل تو را چه شده است؟
گفتم: يا اميرالمؤمنين! دعاى خضر كدام است؟ 

 فرمود: بنشــين كميل! وقتى اين دعا را حفظ كردى هر شب جمعه يا ماهى يك بار 
يا ســالى يك بار يا در تمام عمرت يك بار خدا را با اين دعا صدا كن به كفايت خواهى 

1. االتقان، ج 1، ص 67.
2. تحف العقول، ص 414.

3. دخان / 14؛ در آن شب هر امرى و هر كارى با حكمت و تدبير معين مى شود. 
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رســيد و يارى خواهى شد و روزى داده مى شوى و به وسيله آن آمرزش گناهت هرگز از 
ميان نمى رود. 

اى كميل! زيادى همنشــينى تو با ما واجب مى كند كه آنچه را از ما خواسته اى به تو 
ببخشيم. 

ســپس فرمودند: بنويس. پس دعا را از زبان اميرالمؤمنين شــنيد و به دعاى كميل 
معروف شده است.1

  32.  حدود استغفار  

امام على  در پاسخ به كميل بن زياد كه پرسيد: حدوداستغفارچيست؟
فرمود: اى پسر زياد! توبه.

عرض كردم: همين كافى است؟ 
فرمود: نه. عرض كردم: پس چه؟ 

فرمود: هرگاه بنده مرتكب گناهى شــود بايد بــا حركت دادن بگويد: از خدا آمرزش 
مى طلبم.

عرض كردم: حركت دادن يعنى چه؟
فرمود: با حركت دادن لب ها و زبان به طورى كه بخواهد حقيقت اســتغفار را نيز به 

دنبال داشته باشد. 
عرض كردم: حقيقت چيست؟ 

فرمود: تصديق در دل و عزم بر بازنگشتن به گناهى كه از آن آمرزش خواسته است.
كميل عرض كرد: هرگاه چنين كند آيا از آمرزش خواهان است؟ 

فرمود: نه.... زيرا تو هنوز به ريشه و اصل استغفار نرسيده اى. 
كميل عرض كرد: پس اصل استغفار چيست؟ 

فرمود: 
بازگشــت به توبه از گناهى كه از آن آمرزش طلبيده اى اين نخســتين درجه عابدان 

است ترك گناه و استغفار، نامى است كه شش معنا را در بر مى گيرد.2

1. المرقبات و اقبال االعامل بخش اعمال ماه شعبان.
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2.
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  33. علت عدم استجابت دعا  

روزى مــردى درباره گفتار خداى تعالى كه مى فرمايد: »ادعوىن استجب لكم؛ مرا 
بخوانيد تا دعايتان را اجابت كنم«1 سؤال كرد: پس چگونه است كه ما دعا مى كنيم 

ولى اجابت نمى شود؟ 
امام على  فرمود: دل هاى شما در هشت مورد خيانت )بى وفايى( كرد: 

1. اينكه خدا را شــناختيد ولى حقش را آنگونه كه بر شــما واجب بود ادا نكرديد و از 
اين رو آن معرفت به كار شما نيامد. 

2. به پيامبرخدا  ايمان آورديد؛ آنگاه با ســّنت و روش او مخالفت كرديد و شريعت 
او را از بين برديد، پس ثمره ايمان شما چه شد؟

3. كتاب خدا را كه بر شــما فرود آمده خوانديد ولــى به آن عمل نكرديد. گفتيد: به 
گوش و دل مى پذيريم، ولى با آن به مخالفت برخاستيد. 

4. گفتيد: ما راغب بهشتيم ولى در تمام حاالت كارهايى انجام مى دهيد كه شما را از 
بهشت دور مى سازد. پس رغبت و شوق شما نسبت به بهشت كجاست؟ 

5. گفتيد: ما از آتش دوزخ مى ترسيم، ولى در همه حاالت به واسطه گناهان و معاصى 
خود به سوى دوزخ مى رويد. پس ترس شما كجا رفت؟ 

6. نعمت خداى خود را خورديد، ولى سپاسگزارى نكرديد. 
7. خداوند شــما را به دشــمنى با شيطان دســتور داد و فرمود: »ان الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا؛ شــيطان دشمن شما است شما نيز او را دشمن گيريد«2 ولى به زبان با او 

دشمنى كرديد و در عمل به دوستى با او برخاستيد. 
8. عيب هاى مردم را برابر ديدگانتان قرار داديد و عيب هاى خود را پس پشت انداختيد 
و )آن را ناديده گرفتيد( و در نتيجه كسى را مالمت مى كنيد كه خود به  مالمت سزاوارتر 
از اوييد. پس با اين وضع چه دعايى از شما مستجاب گردد و در صورتى كه شما درهاى 
دعا و راه هاى آن را بســته ايد؟ پس از خدا بترســيد و كارهايتان را اصالح كنيد و امر به 

معروف و نهى از منكر كنيد تا خدا دعايتان را مستجاب كند.3

1. مؤمن / 60.
2. فاطر / 6.

3. بحاراالنوار، ج 9، صص 377 ـ 376.
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  34.  معناى استغفار  

در محضر اميرالمؤمنين على  كســى جمله »استغفراللّه « را بر زبان آورد آن حضرت 
فرمود: »ثكلتك اّمك اتدرى ما االستغفار؟ اّن االستغفار درجة العلّيني هو اسم وقع عىل سّتة معان: 

اّولها: الّندم عىل ما مىض....«.

يعنى: مادر به ســوگند نشــيند آيا مى دانى كه اســتغفار چيســت؟ استغفار مرتبه 
بلند پايگان اســت اين كلمه شــش معنى دارد. نخســت: آنكه آدمى از كار و كرده خود 

پشيمان شده باشد. 
دوم: آنكه مصّمم شود كه ديگر به كردار بد گذشته خود باز نگردد. 

ســوم: آنكه حقوقى كه از مردم بر ذّمه دارد ادا كند و پاك و صافى به مالقات حق 
تعالى رود و عهده اش از بار حقوق ديگران فارغ و آسوده باشد. 

چهارم: آنكه واجباتى كه عمل نكرده و ضايع ســاخته است به نحو شايسته به انجام 
رساند. 

پنجم: آنكه گوشت هاى تن خود را كه به نامشروع حاصل گرديده به آتش اندوه آب 
كند تا آنگاه كه پوستى و استخوانى پيش او به جاى نماند و پس از آن گوشت تازه از راه 

حالل و مشروع بر آن برويد. 
ششــم: آنكه به جبران حالوت و لذتى كه از ارتكاب معاصى احســاس كرده تلخى 
و مــرارت طاعت را در ذائقه جان خود بچكاند در چنين وضعى آدمى شايســته آمرزش 

مى گردد و به جاست كه كلمه استغفار بر زبان آورد.

  35.  دعای بي ثمر  

حضرت على  در پاسخ به اين سؤال كه بى ثمرترين دعاها كدام است؟ 
فرمود: دعا براى چيزهائى كه شدنى نيست.1

1. معاىن االخبار، ص 198.
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  36. از رسول خدا  گرفته ام  

....روزى امام على  از جوانى پيراهنى به ســه درهم خريدارى كرد و آن را پوشيد. 
در آن حال مى گفت: 

»حمد و سپاس خداى را كه پوشاند مرا از پشم به طورى كه هم در نزد مردم جمال 
يافتم و هم عورتم را با آن پوشاندم.

شخصى آن جا حاضر بود سؤال كرد: يا اميرالمؤمنين! اين كه خواندى از خودت 
روايت است يا از رسول خدا شنيدى؟

حضرت فرمود: »بلكه از رســول خدا شنيدم كه موقع پوشيدن لباس چنين حمدى را 
مى كرد«.1

  37.  تمجيد حق تعالى  

شــخصى از اميرالمؤمنين على  پرســيد: يا على  چطور خداوند را تمجيد كنيم و 
عظيم بدانيم؟

حضرت در پاسخ او فرمود: بگو »يا من هو اقرب اىّل من حبل الوريد، يا فعاالً ملا يريد يا من 
يحول بني املرء وقلبه. يا من هو باملنظر االعىل وباالفق املبني. يا من ليس كمثله ىش؛ اى كسى كه 

از رگ گردن به من نزديك ترى، اى كســى كه بين انســان و دلش حايل مى شوى، اى 
كسى كه در باالترين محل ناظرى و در آشكارترين جا قرار دارى، اى كسى كه چون او 

هيچ كس نيست«.2

  38. راه استجابت  

مــردى خدمت اميرالمؤمنين على  آمد و عــرض كرد: من خدا را مى خوانم ولى 
اجابتى نمى بينم؟ علت چيست؟ 

حضــرت فرمود: چون تو خدا را با صفاتى جــز صفات او وصف مى كنى و مى خوانى 
همانا در دعا چهار مطلب بايد رعايت شــود: اخالص باطنى، حضور قلب، شناخت وسيله 

1. كشف الغمه، ج 1، ص 219.
2. كاىف، ج 4، ص 334.
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و انصاف داشتن در خواســته، سپس امام به سائل فرمود: آيا تو با اين چهار نكته دعا 
مى كنى؟ 

عرض كرد: خير.
 امام فرمود: پس آن ها را بشناس )بعد دعا كن(.1

  39.  دعايى جامع بعد از هر نماز   

امام على  مردى را ديد كه مشغول خواندن دعايى طوالنى است. امام به او فرمود: 
اى مرد! خداوند دعاى كوچك و كوتاه را مى شــنود. او از امام پرســيد: يا على! چگونه 
دعا كنم. امام در پاسخ فرمود: بگو! الحمدللّه  عىل كل نعمة واَْسأل اللّه  من كل خري واعوذ باللّه  
من كل رش واستغفراللّه  من كل ذنٍب )اين دعا در عين كوتاهى از حيث معنا و مفهوم بسيار 

وسيع و پر نور مى باشد(.2

  40.  دعاى خضر  

محّمدبن حنفيه مى گويد: روزى در حالى كه اميرالمؤمنين  به دور خانه كعبه طواف 
مى كرد به مردى برخورد كه چنگ به پرده كعبه زده بود و مى گفت: 

"يامن اليشغله سمع عن سمع، يامن اليغلطه السائلون، يا من اليربمه الحاح امللّحني، اذقنى 

برد عفوك، وحالوة رحمتك؛ اى آنكــه هيچ صوتى تو را از صوت ديگر باز ندارد و اى آنكه 

حاجت مندان تو، تو را به اشتباه نيندازند و اى آنكه اصرار نيازمندان در سوال از تو ملولت 
نسازد، خنكى عفو و شيرينى رحمت خود را به من بچشان«.

على  به او فرمود: اين دعاى توست؟ او عرض كرد: مگر شنيدى؟ حضرت فرمود: 
آرى. 

ســپس فرمود: در پايان هر نمازى اين دعا را بخوان، به خدا سوگند هيچ مؤمنى اين 
دعــا را در پايان نمازش نخواند جز اينكه خداوند گناهان او را بيامرزد هرچند به شــمار 
ستارگان آسمان و قطرات باران و به تعداد ريگ و ريگزارها و ذّره هاى خاك زمين باشد. 
 آنگاه امام على  به او فرمود: علم آن نزد من است و خداوند وسعت دهنده و كريم 

است. 

1. تنبيه الخواطر، ص 302.
2. بحاراالنوار، ج 91، ص 243.
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آن مرد كه حضرت خضر  بود به على  گفت: به خدا ســوگند راســت گفتى اى 
اميرالمؤمنين! »و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشى داناى ديگرى هست«.1

  41.  دعاى پر بركت  

از اميرالمؤمنين  روايت شــده: كه دعاى شــريف »يستشــير« را پيامبر  به من 
آموخت و امر فرمود: تا آن را در همه حال چه در سختى و چه در راحتى حفظش كنم و 
به خلفا بعد از خودم نيز تعليم نمايم و تأكيد فرمود: در طول عمرت اين دعا را از خودت 

جدا مكن....
علــى  مى فرمايد: به رســول خدا  عرض كردم: يا رســول اهلّل  چگونه بخوانم؟ 

فرمود: در صبح و شام اين دعا را بخوان....
براى اين دعا ثواب هاى فوق العاده و ويژه اى در روايت آمده از آن جمله....

سلمان عرض كرد: يا رسول اهلل بزرگترين ثواب اين دعا را بفرماييد؟
حضرت فرمود: دهم: هر گنهكارى كه مرتكب كبائر شــده و قبل از مردن اين دعا را 
بخواند اگر شب بميرد يا روز همچون شهيد از دنيا رفته و اگر  موفق به توبه نشده باشد 

خداوند به كرم و عفوش او را بيامرزد.2
و اما قسمتى از آن دعا: 

بسم اللّه  الرحمن الرّحيم

الحمدللّه  الذى الاله االّ هو امللك الحّق املبني املدبّر الوزير والخلق من عباده يستشري االّول غري 

موصوف والباقى بعد فناء الخلق العظيم الربوبيه نور السموات واالرضني وفاطرهام ومبتدعهام بغري 

عمد....

  42. دعای بزرگ  

پيامبرخدا  به على  فرمود: 
آيــا دعاى روز عرفه را به تــو بياموزم كه دعاى پيامبراِن پيش از من اســت؟ 
مى گويى: »جز خداى يكتاى بى شريك، معبودى نيست. سلطنت و ستايش، از آِن اوست. 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 92، حديث 8.
2. مهج الدعوات، ص 122.
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زنده مى كند و مى ميراند و او زنده اى است كه نمى ميرد. خير، در دست اوست و او بر هر 
چيزى تواناست. 

 خدايا! ستايش، براى توست، آن گونه كه خود مى ستايى و بهتر از آنچه ما مى گوييم 
و باالتر از آنچه گويندگان مى گويند....

خدايا! نماز و عبادتم، زندگى و مرگم و بيزارى جســتنم براى توست و توان و نيرويم 
از توست.....

خدايا! از فقر و وسوسه هاى درون و پراكندگى كار و عذاب قبر به تو پناه مى برم.....
خدايا! از شــّر آنچــه توفان ها مى آورد، به تو پناه مى برم و از تو، خيِر شــب و روز را 

مى خواهم..... 
خدايا! در دل و گوش و چشــمم و در گوشــت و خون و اســتخوان ها و رگ هايم در 
جايگاه نشســتن و ايستادنم و در ورود و خروجم، نور و روشنايى قرار بده و روزى كه تو 

را ديدار مى كنم، فروغ مرا بزرگ بدار كه تو بر هرچيز توانايى.....1

  43.  دعاى مؤثر و بزرگ  

شــخصى از امام على  ســؤال كرد: يا على! چرا دعاى من اجابتش به تأخير 
مى افتد؟

حضرت در پاســخ فرمود: چرا دعاى ســريع االجابة را نمى خوانى تا دعايت سريع به 
اجابت برسد. 

آن شخص عرض كرد: آن دعا چگونه است؟ 
حضرت فرمود: اين گونه بخوان: 

»اَللُّهمَّ اىِّن اَْسَئلَُك ِباْسِمَك الَْعظيِم االَْْعظَِم االََْجلِّ اْلَكْرَِم الْمْحُزوِن الَْمكُْنوِن النُّوِر الَْحقِّ الْرُبْهاِن 

الُْمبنِي الَّذى ُهَو نُوٌر َمَع نُوٍر َونُوٌر َمْن نُوٌر َونُوٌر ىِف نُوٌر َونُوٌر َعىل كُلِّ نُوٌر َونُوٌر َفْوَق نُوٌر كُلِّ نُوٌر َونُوٌر 

ِة وَكُلِّ َشْيطاٍن ُمريٌد وَكُلِّ َجّباٍر َعنيٌد التََقرُّ ِبِه اَرِْض َواليَُقوُم ِبِه  ُ ِبِه كُلِّ ِشدَّ تُضُئ ِبِه كُلِّ ظُلَْمٍة َويُكْرسِّ

ُدُع لَِعظََمْتُه  َسآمٍء َويا َمْن ِبِه كُلُّ خآئُِف يَْبِطُل ِبِه ِسْحٌر كُلِّ ساِحٌر َوبَغى كُلِّ باغٍ َوَحَسٍد كُلِّ حاِسٍد َويََتصِّ

ُل ِبِه الُْفلَْك حنَي يََتكلُِّم ِبِه الُْملَْك َفال يَكُوُن لِلَْموجِ َعلَْيِه َسبيُل َوُهَوْسُمَك اْلَْعظَِم  ُ َوالَْبْحُر َويَْسَتقِّ الربِّ

ٍد  ُه اِلَْيَك مِبَُحمِّ ُيَت ِبِه نَْفُسَك َواْسَتَويَْت ِبِه َعىل َعرِْشَك َواتََوجَّ اْلَْعِظَم اْلََجلُّ اْلََجلُّ النُّوِر اْلَكْرَبُ الَّذى َسمَّ

1. االقبال، ج 2، ص 72.
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ُد َواَْن تَْفَعُل ىب كَذا وَكَذا و بجاى كَذا  ُد وَآِل ُمَحمَّ َ َعىل ُمَحمَّ َواَْهِل بَْيِتِه َواْسَئلَُك ِبَك َوِبِهْم، اَْن تَُصىلِّ
وَكَذا حاجت بخواه«.1

  44.  دعايى عجيب و بزرگ  

اميرالمؤمنين  فرمود: از رســول خدا  ســؤال نمودم: مقاليد )كليد( آسمان و 
زمين چيست؟ فرمود: آن است كه بنده هر بامداد و شبانگاه ده مرتبه بگويد: »الاله االّاللّه  
واللّه  اكرب وسبحان اللّه  والحمدللّه  والحول والقوة االّ باللّه  العىّل العظيم هو االّول واآلخر والظاهر 

والباطن له امللك وله الحمد يحيى ومييت بيده الخري وهو عىل كّل ىش ء قدير« ســپس فرمــود: 

هركس ده مرتبه اين كلمات را بگويد پروردگار اين شش لطف را درباره او مى فرمايد: 
شــيطان را از او دور مى كند و از وساوس ابليس او را نگه مى دارد، كّفه حسنات او را 
ســنگين گرداند، او را به درجه ابرار و نيكوكاران مى رساند، حورالعين به او بدهد، دوازده 
هزار فرشته اين كلمات را براى او نوشته و روز قيامت بر او گواهى مى دهند، ثواب كسى 
را كه تورات و انجيل و زبور و فرآن را تالوت كرده باشــد به او مى دهد و اگر در آن روز 

يا در آن هفته بميرد نزد خداوند ثواب شهيد را خواهد داشت...2

  45.  اين ذكر را در صبح و شب ترك مكن  

ســليم بن قيس مى گويد: امام على  به من فرمود: آيا به تو بياموزم آن چيزى را 
كه از رسول خدا  شنيدم در حالى كه به سلمان و ابوذر و مقداد آن را مى آموخت؟

عرض كردم: آرى يا اميرالمؤمنين!
امام فرمود: هر صبح و شام ده بار بگو: 

»اللّهمَّ ابعثنى عىل االميان بك والّتصديق مبحّمد رسولك والوالية لعىل بن ابيطالب وااليتامم باالئّة 

من آل محّمد فاىّن قد رضيت بذلك يا رّب«.

عرض كردم: 
 يا اميرالمؤمنين همين را سلمان و ابوذر و مقداد براى من نقل كرده بودند و از وقتى 

كه از آن ها اين دعا را شنيدم آن را ترك نكرده ام. 

1. كاىف، ج 2، ص 582.
2. بلداالمني، ص 92.
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امام فرمود: تا زنده هستى آن را ترك نكن.1

  46.  دعائى نافذ  

ســلمان مى گويد بر حمايل شمشير على  نوشته اى ديدم سؤال كردم: يا على! اين 
نوشته چيست؟ حضرت فرمود: اين يازده كلمه است كه رسول خدا آن را به من آموخت 
كه با آن ها در ســفر و حضر و شــب و روز از بالها، مال و جان و فرزند محفوظ مى ماند 

سپس امام فرمود: 
اى سلمان تو را سفارش مى كنم چون از نماز صبح فارغ شدى اين دعا را بخوان. 

»اللّهّم اىّن اسئلك يا عاملا بكّل خفية يا من السامء بقدرته مدحية يا من الشمس والقمر بنور 

جالله مضيئة يا من البحار بقدرته مجرية يا منجى يوسف من الرّق العبودية يا من يرصف كّل نعمة 

وبلية يا من حوائج السائلني عنده مقضية يا من ليس حاجب يغىش والوزير يرىش صّل عىل محّمد 

وآل محّمد واحفظنى ىف سفرى وحرضى وليىل ونهارى ويقظتى ومنامى واهىل وولدى والحمدللّه  

وحده«.

  47.  نوزده كلمه بى نظير در اجابت دعا  

ابن عباس گويد: على بن ابيطالب  نزد پيامبر  آمد و چيزى از آن حضرت درخواست 
كرد پيغمبر  به او فرمود: يا على! به حق آنكه مرا به پيغمبرى فرســتاد سوگند كه نزد 
من هيچ از كم و بيش نيست ولى تو را چيزى مى آموزم كه دوست من جبرئيل براى من 
آورد و گفت يا محمد! اين هديه اى است از نزد خداى ـ عزوجّل ـ كه تو را با آن گرامى 
داشته و به هيچ كس از پيغمبران پيشين اين هديه را نداده است و آن نوزده جمله است 
كه هر دل سوخته و هر مصيبت زده و هر اندوهناك و هر غمناك و هركسى كه در خطر 
دزد و آتش سوزى باشد آن ها را بخواند و هر بنده اى كه از پادشاهى بترسد آن كلمات را 
بگويد خداوند براى او وســيله رهايى فراهم سازد و آن نوزده جمله است كه چهار جمله 
آن بر پيشانى اسرافيل نوشته شده و چهار جمله اش بر پيشانى ميكائيل و چهار جمله ان 
بر گرداگرد عرش و چهار جمله اش بر پيشــانى جبرئيل و ســه كلمه آن در جائى كه خدا 

خواسته است نوشته شده است. 
على  عرض كرد: يا رسول اهلل! چگونه آن ها را بخوانيم؟ حضرت فرمود: »يا عامد 

1. لوامع النورانية، ص 237.
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له ويا ذخر من الذخر له ويا سند من السند له ويا حرز من الحرز له ويا غياث من الغياث له ويا 

كريم العفو ويا حسن البالء ويا عظيم الرجاء ويا عون الضعفاء و يا منقذ الغرقى ويا منجى الهلىك 

يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل انت الذى سجدلك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع 

الشمس ودوى املاء وخفيف الشجر يا اللّه  يا اللّه  يا اللّه  انت وحدك الرشيك لك« آنگاه مى گويى: 

بارالها! با من چنين و چنين كن كه به طور مســلّم از جاى خود برنخيزى تا اينكه دعاى 
تو مستجاب شود.1

  48. راه حل براى رام كردن  

روزى مردى آذربايجانى خدمت على  آمد و عرض كرد: كه يا على! مرا شــترى 
سركش و چموش است كه به هيچ شكلى نمى توان آن را رام كرد. 

حضرت فرمود: چون به شــهر خود رسيدى بر شتر خود اين دعا را بخوان »اللهم اىن 
توجه اليك بنبيك نبى الرحمة واهل بيته الذين اخرتتهم عىل علم عىل العاملني فذلل ىل صعوبتها 

وحزونتها واكفنى رشها فانك الكاىف املعاىف والغالب القاهر« شتر تو رام خواهد شد. آن مرد به 

شــهر خود مراجعت كرد و با آن دعا شتر خود را رام كرد و سال ديگر بر آن شتر نشست 
و خدمت امام رسيد. قبل از اينكه صحبتى كند امام نحوه رام كردن شترش را براى وى 
تعريف كرد. آن مرد گفت: يا على! گويا تو نزد من حاضر بودى و همه چيز را مشــاهده 

كردى.2

    49.  دعائى از پيامبر  

ابوالقاسم اصبغ بن نباته حنظلى از ياران خاّص على  است او در كوفه اقامت داشت.
اصبغ معارف زيادى از على  روايت كرده است از جمله مى گويد: 

من در خانه على  دعا مى خواندم و ركوع مى كردم در اين هنگام على  مى خواست 
از خانه بيرون رود فرمود: اى اصبغ چه مى كنى؟

عرض كردم: در حال ركوع و دعا بودم. 
حضرت فرمود: اى اصبغ تو را به دعائى كه از رسول خدا  شنيده ام تعليم مى دهم. 

سپس فرمود: بگو: »الحمدللّه  عىل ما كان والحمدللّه  عىل كّل حال«.

1. خصال صدوق، ص 606.
2. منتهى االمال.
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  50. علت محروميت از نماز شب  

مردى محضر مبارك اميرالمؤمنين  مشــرف شد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! 
من از خواندن نماز شب محروم هستم چه كار كنم؟

اميرالمؤمنيــن علــى  فرمودند: گناهانت تو را زنجير كرده و از خواندن نماز شــب 
محروم كرده است.1

"انت رجل قد قيدتك ذنوبك"

  51. دست به دعا برداشتن  

امام على  فرمود: هرگاه يكى از شما نمازش تمام شد دو دستش را به طرف آسمان 
بلند كند و دعا نمايد. 

ابن سباء عرض كرد: يااميرالمؤمنين! آيا نه اين است كه خداوند در همه مكان ها 
هست؟ 

اميرالمؤمنين على  فرمود: آرى!
عرض كرد: پس چرا دست ها را به طرف آسمان بلند كنيم؟

حضرت فرمودند: مگر اين آيه را نخواندى؟ »وىف السامء رزقكم وما توعدون«2 روزى و 
رزق شما با همه وعده ها كه به شما داده اند در آسمان مى باشد. 

پس روزى را طلب نمى كنند مگر از مكان و جايگاه روزى و آنچه حق تعالى وعده اش 
را داده است آسمان مى باشد.3

  52. تأويل نماز  

روزى اميرالمؤمنين از كنار بيت اهلل الحرام عبور مى كرد در اين هنگام مردى را ديدند 
كه نمازش را نيكــو و كامل مى خواند. حضرت فرمودند: اى مــرد آيا تأويل نمازت را 
مى دانــى؟ آن مرد گفت: اى پســرعموى بهترين خلق خدا مگــر براى نماز غير از 

تعبد تأويلى هست؟ 
امــام فرمود: اى مرد بدان كه خداوند تبــارك و عالى نبى اكرم  را به امرى از امور 

1. علل الرشائع، ج 2، ص 177.
2. ذاريات / 22.

3. علل الرشائع، ج 2، ص 125.
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نفرستاده مگر آنكه آن امر مشابه و تأويل و تنزيل دارد و تمام تعبد است، پس كسى كه 
تأويل نمازش را نداند نمازش خدعه و نيرنگ است و عالوه بر آن ناقص هم مى باشد.1

  53. معناى سجده  

مردى از امام على  پرسيد: يا اميرالمؤمنين معناى سجده اول در نماز چيست؟ 
حضرت فرمود: تأويلش آن است كه: »أللّهم انك منها خلقتنى؛ خدايا تو مرا از خاك زمين 
آفريدى« و ســر خود را كه از ســجده برمى دارى يعنى: »ومنها اجرجتنا؛ و از زمين ما را 
بيرون آوردى« و به سجده دوم كه مى روى معنايش اين است كه: »واليها تعیدنا؛ به زمين 

خواهى برد )يعنى خواهيم ُمرد(«.
و سر خود را كه از سجده دوم بر مى دارى يعنى: »ومنها تجرجنا تارة اخرى؛ يعنى: و بار 

ديگر ما را از آن خارج مى نمايى )در قيامت(«.
آن مرد پرسيد: اين كه در تشــهد پاى راست را بر پاى چپ مى گذاريم معنايش 

چيست؟ 
 امام فرمود: تأويل آن اين است كه: »أللهم امت الباطل واقم الحق؛ خدايا باطل را نابود 

و حق را برپا بدار«.2

  54. نور پاينده  

امام على  فرمود: از روزى كه از رســول خدا  شــنيدم كه فرمود: »نماز شب نور 
است« نماز شب را ترك نكرده ام. ابن كواء سر دسته گروه گمراه خوارج برخاست و پرسيد: 

يا على! حتى در شب ليلةالهرير نماز شبت را خواندى؟ 
امام فرمود: حتى در شــب هرير )ليلة الهرير يكى از شــب هاى جنگ صفين بود كه 
جنگ بين ســپاه امام و لشكر معاويه به شدت و سختى گذشت و تعداد زيادى از طرفين 

كشته شدند(.3

1. علل الرشائع، ج 2، ص 901.
2. علل الرشائع، ص 101.

3. بحاراالنوار، ج 41، ص 71.
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  55. سير در ملكوت عالم  

از حضرت على  ســؤال كردند: آيا خداوند عزوجل موصوف به مكان مى شــود 
يعنى آيا مى توانيم بگوييم در مكانى هست؟

حضرت فرمودند: خدا منزه از آن است. 
عرض شد: پس براى چه پيامبرش  را به آسمان سير داد؟ 

حضرت فرمودند: تا به او ملكوت آســمان ها و مصنوعات عجيب و مخلوقات بديعش 
را نشان دهد. 

عرض شــد: مقصود و مراد از اين كالم الهى چيســت؟ كه مى فرمايد: »ثُمِّ دىن فَتدىّل 
فكاَن قاَب قوسنِي اَْو اَدىن«1؛ ســپس نزديك آمد و بر او نازل گرديد به نزديكى دو كمان يا 

نزديك تر از آن. 
حضرت فرمودند: مقصود از فاعل »دىن« رســول خدا  است چه آنكه حضرت نزديك 
به حجاب هاى نور شــده و ملكوت آسمان ها را ديدند ســپس سرازير شده و از پايين به 
ملكوت زمين نگريســتن بــه قدرى خود را نزديك زمين ديدنــد كه گويا همچون قاب 
قوســين او »ادىن« يعنى خود را به نزديكى دو كمان يا نزديك تر از آن نســبت به زمين 

مشاهده فرمود.2

  56. انواع خلقت   
از حضرت على  درباره انواع خلقت سؤال شد؟3

امام در پاسخ فرمود: خلقت و آفرينش بر سه شكل است: 
1. يكى آفرينش اختراعى است چنان كه خداوند متعال مى فرمايد: آسمان ها و زمين 

را در شش روز آفريد.4
2. آفرينش مرحله اى اســت چنان كه مى فرمايد: »شــما را در شكم هاى مادرانتان، 
آفرينش پس از آفرينش در تاريكى هاى سه گانه خلق كرد« و مى فرمايد: او كسى است 

كه شما را از خاكى، سپس از نطفه اى.... آفريد. 

1. نجم / 8 ، 9.
2. علل الرشائع، ج 1، ص 449.

3. بحاراالنوار، ج 60، ص 333، حديث 2.
4. اعراف / 54.
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»يخلقكم ىف بطون أمهتكم خلقا من بعد خلق ىف ظلامت ثلث، وقوله: هو الذى خلقكم من 
تراب ثم من نطفة«.1

3. آفرينش تقديرى، چنانكه عيســى  فرمود: »آنگاه كه از گِل مى آفرينى« تا آخر 
آيه.

  57. تعريف علم  

از حضــرت على  راجع علم و دانش پرســيدند؟ امام فرمــود: »اربع كلامٍت: ان 
تعبداللّه  بقدر حاجتك اليه...«.

)علم( چهار جمله اســت: اين كه خدا را به اندازه نيازى كه به او دارى عبادت كنى ـ 
بــه اندازه طاقتى كه در برابر آتش دارى، نافرمانيش كنىـ  براى دنيايت به اندازه عمرى 
كه در آن دارى كار كنى و براى آخرتت به اندازه مدتى كه در آن هستى كار كنى2 و در  
پاســخ به اين ســؤال كه داناترين مردم كيست فرمود: كسى كه دانش مردم را به دانش 

خود اضافه كند؛ »من جمع علم الناس اىل علمه«.3

  58. مفهومى عميق  

حضرت على  در پاســخ به ســؤال مردى كــه از معناى قــدر و تقدير الهى 
پرسيده بود؟ فرمود: دريايى عميق است در آن فرو مرو )يعنى دنبال موضوع نباش(. آن 

مرد دوباره عرض كرد: اى اميرمؤمنان مرا از تقدير آگاه كن؟ 
امام مختصر فرمود: )اى مرد!( راز خداســت خود را بــراى )فهميدن( آن به زحمت 

نينداز.
و براى بار سوم سؤال خود را تكرار كرد امام فرمود: 

»اما اذ ابيت فانه أمر بني امرين الجرب والتفويض«.

اكنــون كه اصرار مى كنى بدانكه تقدير و قدر الهى امرى اســت ميان دو امر نه جبر 
است و نه تفويض.4

 

1. مائده / 110.
2. تنبيه الخواطر، ج 2، ص 37.

3. خصال، مرحوم صدوق، 13/5.
4. كنزالعامل، حديث 1567.
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فصل هشتم 

اعتقادات و كالم اسالمى 

سعید بن مسیب می گوید:

هیچ کس جز علی نی تواند جمله: 
)هر  آنچه می خواهید از من بپرسید( 

را بگوید.

االستیعاب، جلد3، صفحه206.





  1.  حقيقت چيست؟  

  كميل1 از قبيله نخع، مردى پارسا و بزرگوار بود. اين مرد در خالفت اميرالمؤمنين
چندى فرماندار »هيت« بود. كميل بن زياد از صاحبدالن و عارفان مشــهور است. تا آنجا 

كه وى را صاحب اسرار اميرالمؤمنين  مى شمارند. 
روزى على  بر شــترى سوار بود، كميل را نيز در رديف خود سوار كرده بود. كميل 
مى گويــد: خود را در مقامى كه فوق آرزوى من بود يافتم. فرصت خوبى بود كه ديگر به 
دســت نمى آمد. آن را غنيمت شــمردم و گفتم: يا اميرالمؤمنين ! حقيقت چيست؟ 
كميل مى گويد: همانطور كه روى مقدســش به سمت صحرا بود فرمود: »مالك والحقيقة، 
تو را به حقيقت چكار؟« كميل عرض كرد: »او لست بصاحب رسّك؟ مگر من صاحب ِسّر 
تو نيستم؟« على  فرمود: البته! ولى هركس به قدر استعداد خود از فيض دانشم بهره ور 
مى شــود. »يرتّشح عليك ما يطفح منى« كميل، دوباره به التماس و تمنا پرداخت، گفت: آيا 
چون تو كســى، درويش را از خانه خويش طرد مى كند. اين سخن قلب مقدس  را 
به رحم آورده، فرمود: »الحقيقة كشف سبحات الجالل من غري اشاره؛ در آن هنگام كه پرده ها 
از شعشــعه جالل بر كنار شــوند جمال حقيقت جلوه گر خواهد شد«. كميل عرض كرد: 
توضيح بيشترى بدهيد؟ على  فرمود: »محو املوهوم، مع صحو املعلوم؛ موهوم را محو 
كردن و معلوم را برانگيختن، راز حقيقت اســت«. كميل از اين سخن مرموز هم چيزى 

سر در نياورد. گفت: يا اميرالمؤمنين ! زدىن بيانا، باز هم توضيح دهيد. 
 على  فرمود: »هتك السرت لغلبة الرس. در آنجا كه از طغيان اسرار پرده دريده مى شود 
چهره حقيقت ظهور مى كند«. براى بار ســوم كميل گفت: يا اميرالمؤمنين  بيشــتر 
توضيح دهيــد. اميرالمؤمنين  براى بار چهارم فرمود: »نور يرشق من صبح االزل فيلوح 
عىل هياكل التوحيد آثاره؛ يعنى نوريســت كه از طليعه صبح ازل مى درخشــد و آثارش در 

هياكل توحيد آشــكار مى شــود«. كميل كه گيج مانده بود با شرمســارى بسيار گفت:                      

1. كميل بن زياد در سال 83 هجرى به دست ناپاك حجاج بن يوسف ثقفى كه از طرف عبدالمطلب بن مروان والى 
عراق بود در سن 90 سالگى به شهادت رسيد.
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يــا اميرالمؤمنين  : زدىن بيانا؛ توضيح بدهيــد«. اينجا بود كه امام  فرمود: »اطفئ 
الرساج فقد طلع الصبح؛ چراغ را خاموش كن سپيده صبح سركشيده است«.1

كرد تجلى ز وى به حيدر صفدر                نور خدا در رسول اكرم پيدا         

  2.  الشى ء  

ابن شهر آشوب در مناقب آورده كه: پادشاه روم نامه اى به معاويه نوشت و سؤاالتى كه 
از او كرده بود، يكى از آن سؤاالت آن بود كه معنى الشى ء چيست؟

معاويه جواب آن را نمى دانســت عمروعاص به معاويه گفت: اسب خوبى را به همراه 
كســى به لشكر على بن ابيطالب بفرست تا او بگويد اين اســب را مى فروشم از او وقتى 

پرسيدند: به چند مى فروشى؟
بگويد: »بال ىش ء«، آن وقت اين مسئله بر ما روشن خواهد شد. 

معاويه به گفته عمروعاص عمل كرد. 
فروشنده در بين لشكر امام حاضر شد امام على  از او قيمت اسب را پرسيد او عرض 

كرد: آن را بالشى ء مى فروشم.
حضرت به قنبر فرمود: اسب را از او بگير فروشنده عرض كرد: الىش ء را بده كه قيمت 

اسب بود؟
حضرت دست او را گرفت و به طرف صحرا متوّجه كرد سرابى به نظر او آمد حضرت 
فرمود: اين قيمت اســب توست آن را بگير. فروشــنده گفت: اين شدنى نيست. حضرت 
فرمود: مگر اين آيه را نخواندى كه خداوند مى فرمايد: »يحسبه الظآمن ماء حّتى اذا جائه مل 

يجده شيئا«.

  3.  كمترين ها!!  

ســليم بن قيس مى گويد: از امام على  شنيدم كه مردى به حضورش آمد و اين سه 
ســؤال را كرد: 1. كمترين چيزى كه انســان ها با آن »مؤمن« مى شود؟ 2. كمترين 

1. روضه املتقني، ج 2، ص 81.
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چيزى كه انســان به خاطر آن »كافر« مى شــود؟ 3. كمترين چيزى كه انســان به 
خاطر آن »گمراه« مى شود؟ 

امام على  فرمود: كمترين چيزى كه انسان به وسيله آن مؤمن مى شود آن است كه 
خداوند، خود را به او بشناساند و انسان به اطاعت از خدا اقرار كند و سپس خدا، پيامبرش 
را به او بشناساند و او به اطاعت از پيامبر  اقرار نمايد و همچنين خداوند امام و حجتش 
را در زميــن و گواهــش را بر مردم )يعنى امام را( به او معرفى كند و او به اطاعت از امام 

اقرار نمايد. 
سليم مى گويد: من عرض كردم: اى اميرالمؤمنين! اگر از همه چيز جز آنچه بيان 

كردى، ناآگاه باشد؟
حضرت فرمود: آرى در صورتى كه اگر به او امر كردند، انجام دهد و نهى كردند ترك 
كند. ســپس حضرت ادامه داد: كمترين چيزى كه انســان به خاطر آن كافر مى شود آن 
است: چيزى را كه خداوند نهى كرده گمان كند انجام آن روا است و اين پندار را در دين 
خــود قرار دهد )بدعت گذار گــردد( و اين عقيده باقى بماند و خيال كند آنچه را )به پندار 
او( خدا دســتور داده، بايد خدا را بر آن اســاس پرستش كرد در صورتى كه چنين كسى 

شيطان را مى پرستد. 
و كمترين چيزى كه انسان به خاطر آن گمراه مى شود آن است: حجت و گواه خدا بر 
بندگانش را نشناسد يعنى آن امامى را كه خداوند به اطاعت از او دستور داده و رهبريش 

را واجب كرده نشناسد. 
ســليم مى گويد: عرض كردم، »اى اميرالمؤمنين! آن حجــت و گواهانى الهى را 

براى من تعريف كن!«.
 امام على  در پاســخ فرمود: آن ها كســانى هستند كه خداوند )اطاعت( آنان را )در 

قرآن( قرين اطاعت خود و پيامبرش قرار داده و فرموده است: 
»يا ايّها الذين آمنوا اطيعوااللّه  واطيعواالرسول واوىل االمر منكم؛ اى كســانى كــه ايمان 

آورده ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رســول خدا  را و اطاعت كنيد صاحبان امر 
را«.1

1. نساء / 59.
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عرض كردم: »اى اميرالمؤمنين، خدا مرا فدايت كند اين مطلب را روشن تر بيان كن. 
حضرت فرمود: آن ها )صاحبان امر( كسانى هستند كه رسول خدا  در آخرين خطبه اش، 
در روز رحلتــش فرمود: همانا من دو چيز را در ميان شــما مى گــذارم كه پس از من تا 
وقتــى به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه نشــويد: كتاب خدا و عترت من كه خاندان من 
هستند زيرا خداوند لطيف و آگاه به من سفارش كرده آن دو از هم جدا نشوند تا در كنار 
حوض بر من وارد گردند؛ مانند اين دو انگشــت، سپس امام دو انگشت اشاره خود را به 

هم چسبانيد...«.
آنگاه فرمود: »فتمّسكوا بهام التزلّوا والتضلّوا والتقّدموهم فتضلّوا؛ پس به هر دوى اين ها 

چنگ بزنيد تا لغزش نكنيد و گمراه نگرديد و از آن ها جلو نيفتيد كه گمراه خواهيد شد«.1
و در روايت از رســول خدا  نقل شده است كه فرمود: سوگند به خداوندى كه جان 
من در دست اوست اگر كسى عمل هفتاد پيامبر را انجام دهد هرگز وارد بهشت نخواهد 

شد مگر اين كه برادرم على را دوست داشته باشد.2

  4.  جبر يا اختيار؟  

عبادية بن ربعى از امام على  پرســيد: يا على! توان و استطاعتى كه ما به واسطه 
آن بر مى خيزيم و كارهايمان را انجام مى دهيم چيست؟ )آيا خداوند در اين كارها 
داخل اســت يا ما مستقل عمل مى كنيم( يعنى انســان قدرت و استطاعت دارد كه 
كارها را با قدرت و اســتطاعت خود مى كند يا فاقد قدرت و استطاعت است؟ و اگر 
قدرت و استطاعت دارد و كارها را با حول و قوه خود مى كند، پس دخالت خداوند 

در كارى كه انسان به قدرت و استطاعت خود مى كند چگونه است؟ 
امــام به او فرمود: »سألت عن االستطاعة تلكها من دون اللّه  او مع اللّه ؟ تو از اســتطاعت 
ســؤال كردى آيا تو كه مالك اين استطاعت هســتى، به )واسطه( خود و بدون دخالت 

خداوند صاحب اين استطاعتى يا با شركت خداوند صاحب آن هستى؟
ســؤال كننده در جواب متحّير ماند كه چه بگويد، امام فرمود: اگر مدعى شوى كه تو 

1. كاىف، ج 2، ص 415.
2. اماىل طوىس، ص 140.
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و خدا با هم صاحب اين اســتطاعت و قدرت هستيد، تو را مى كشم )زيرا خود را شريك 
خدا و همدوش خدا فرض كرده اى و اين كفر است( و اگر بگويى بدون خدا صاحب اين 
استطاعت هستى، باز تو را مى كشم )زيرا خود را از دايره نياز به خداوند خارج كرده اى(.

سؤال كننده پرسيد: پس چه بگويم يا على؟
حضرت فرمود: تو به مشيت و اراده حق، صاحب استطاعت مى باشى، در حالى كه در 
همين حال خداوند صاحب مستقل اين استطاعت است )يعنى: تو صاحب اين استطاعتى، 
اّما صاحب متكى به غير و غير قائم به ذات و اّما او صاحب همين اســتطاعت اســت، اّما 
صاحب قائم بالذات و غير متكى به غير( اگر به تو اســتطاعت مى دهد اين اســتطاعت تو 
عطيه اوســت و اگر از تو ســلب مى كند ،تو را در بوته آزمايش قرار مى دهد در عين حال 
بايد بدانى آنچه به تو تمليك مى كند و در عين اينكه به تو تمليك مى كند، خودش مالك 
اوست تو را به هرچه قادر مى سازد باز تحت قدرت خود اوست و از تحت قدرت او خارج 

نمى شود.1

  5. قضاى دوم  

اصبغ بن نباته گفت: على  از پاى ديوار كجى كه هر لحظه امكان ريختن را داشــت 
حركت كرد و پاى ديوار ديگرى نشست، همين كه مورد اعتراض قرار گرفت كه يا على! 
مى خواهى از قضا و قدر الهى فرار كنى، حضرت پاسخ داد: از قضا و قدرى به قضا و 

قدر ديگر فرار مى كنم.2

  6.  سريع ترين حساب  

از اميرالمؤمنين على  ســؤال شد: »كْيَف يُحاِسُب اللّه ُ الَْخلَْق َعىل كَرْثِتَِهْم« خداوند در 
روز قيامت چگونه به حساب آن همه خاليق مى رسد؟ حضرت فرمودند: »كَام يَْرزُُقِهْم 

َعىل كَرْثَتِِهْم«؛ يعنى: همانگونه كه آن همه را روزى مى دهد.3

1. تحف العقول، ص 213.

2. توحيد صدوق، ص 73.
3. نهج البالغه، حكمت 300 ـ التبيان، ج 4، ص 159.
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  7. عدل چيست؟  

حضرت على  در پاسخ به اين سؤال كه عدل چيست؟ 
فرمود: »العدل االّ تّتهمه؛ عدل آن است كه خدا را متهم نكند«.1

  8.  تفسير قضاء الهى  

  درباره چند معناى گوناگون واژه قضا سؤال شد؟ امام على  از حضرت على
در پاســخ فرمودند: »قضاء به ده معناست: قضا به معناى فارغ شدن و تمام كردن كار ـ 
قضا به معناى سفارش كردن ـ قضا به معناى فعل و كار ـ قضا به معناى آگاه نمودن ـ 
قضا به معناى واجب كردن عذاب ـ قضا به معناى كتاب و نوشــتن ـ قضا به معناى به 
پايان رســاندن ـ قضا به معناى داورى و فيصله دادن به دعوا ـ قضا به معناى آفريدن و 

قضا به معناى فرا رسيدن مرگ«.
ســپس فرمود: توضيح قضا به معناى فارغ شدن از چيزى، دليلش اين سخن خداوند 
است: »واذ رصفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلاّم حرضوه قالوا انصتوا فلاّم قىض ولّوا اىل 

قومهم منذرین«.2 معناى »فلاّم قىض« يعنى: چون فارغ شد. 

دليل ديگرش اين آيه است: »فاذا قضيتم مناسككم فاذكروااللّه «.3
اّما قضاء به معناى ســفارش و توصيه، نمونه اش اين سخن خدا است »وقىض ربّك االّ 
تعبدوا االّ ايّاه«4 يعنى سفارش و توصيه كرد. نمونه ديگر آن در سوره قصص  است: »وما 

كنت بجانب الغرىب اذ قضينا اىل موىس االمر«5 يعنى به او سفارش و توصيه كرديم.

اّما قضاء به معناى آگاه نمودن نمونة آن اين سخن خداوند است »وقضينا اليه ذلك االمر 
اّن دابر هوالء مقطوع مصبحني«.6

1. نهج البالغه حكمت 470.
2. احقاف / 29.
3. بقره / 200.
4. اسراء / 23.

5. قصص / 44.
6. حجر / 66.
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و آيــه »وقضينا اىل بنى ارسائيل ىف الكتاب لتفسدون ىف االرض مرّتني«1؛ يعنى: در تورات به 
آگاهى آن ها رسانديم كه چه كارهايى خواهند كرد. 

اّما قضاء به معناى فعل و كار، نمونه اش اين ســخن خداى متعال در سوره طه است: 
»فاقض ما انت قاض«2 يعنى هركار مى خواهى بكن و نمونه ديگرش در ســوره انفال است 

»ليقىض اللّه  أمرا كان مفعوالً«3 يعنى آنچه را در علم ازلى خود دارد به كار مى زند قضا به اين 

معنا در قرآن فراوان آمده است. 
اّما قضا به معناى واجب ســاختن عذاب كه نمونه اين سخن در قرآن كريم در سوره 
ابراهيم است كه مى فرمايد: »وقال الشيطان ملّا قىض االمر«4 يعنى چون عذاب واجب گشت. 
نمونه ديگر آن در سوره يوسف  است »قىض االمر الّذى فيه تستفتيان«5 يعنى چيزى 

كه از آن سؤال مى كنيد واجب و الزم آمد. 
اّما قضا به معناى نوشــتن و محتوم شــدن، اين كالم خداوند است در داستان مريم: 
»وكان امرا مقضيا«6 يعنى معلوم و قطعى. اّما قضا به معناى به اتمام رســاندن، نمونه اين 

معنا در قرآن كريم در سوره قصص است. آنجا كه مى فرمايد: »فلاّم قىض موىس االجل«7 به 
معنى چون شرطى را كه گذاشته بود به اتمام رساند و نيز مانند اين سخن موسى : »امّيا 

االجلني قضيت فال عدوان عىّل«8 به معنى هرگاه به اتمام رساندم. 

اّمــا قضا به معنــاى داورى، نمونه اين كالم در كتاب خدا آنجاســت كه مى فرمايد:        
»و قىض بينهم بالحّق وقيل الحمدللّه  رّب العاملني«9 به معنى اين كه ميان آن ها حكم و داورى 

كرد و نيز اين سخن خداى متعال: »واللّه  يقىض بالحّق والّذين من دونه اليقضون بىش ء انّ اللّه  
هو السميع البصري«10 و نيــز اين فرموده خداوند متعال كــه: »واللّه  يقىض بالحق وهو خري 

1. اسراء / 4.
2. طه / 72.

3. انفال / 42.
4. ابراهيم / 22.
5. يوسف / 11.
6. مريم / 21.

7. قصص / 15.

8. قصص / 28.
9. زمر / 75.

10. غافر / 20.
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الفاصلني«1 و هم چنين اين ســخن خداى متعال در سوره يونس »وقىض بينهم بالقسط«2 

اّما قضا به معناى آفريدن. 
نمونه اين ســخن خداوند در قرآن كريم است »فقضا هّن سبع ساموات ىف يومني«3 يعنى 

هفت آسمان را آفريد. 
و سرانجام قضا به معناى فرو فرستادن مرگ: 

نمونه اين، ســخن دوزخيان است در سوره مباركه زخرف: »ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ربّك. قال انّكم ماكثون4« يعنى مرگ را بر ما فرو فرســتد نمونه ديگرش اين آيه اســت: 

»اليقىض عليهم فيموتوا واليخّفف عنهم من عذابها«5 يعنى مرگ را بر آن ها فرو نمى فرســتد 

كه راحت شــوند. و نيز اين آيه در داستان سليمان بن داود: »فلاّم قضينا عليه املوت مادلّهم 
عىل موته االّ دابة االرض تأكل منساته«6 مقصود خداوند متعال اين است كه چون مرگ را بر 

او فرو فرستاديم.7

  9.  اثبات وجود باريتعالى  

حضرت على  در پاســخ به سؤال از اثبات )صانع( خداوند فرمود: مدفوع شتر 
بر وجود شتر داللت دارد و سرگين االغ بر وجود االغ و ردپا در زمين بر وجود رهگذر.

پس چگونه پيكره اى آسمانى )خورشيد و ستارگان( با اين لطافت و كالبدى زمينى با 
اين بسترى بر وجود خدايى لطيف و خبير داللت ندارد؟

در روايتى ديگر از امام پرسيدند: چه دليلى بر اثبات صانع هست؟ 
امام فرمود: ســه دليل دگرگونى حاالت ـ سست و ناتوان شدن اعضاى بدن ـ برهم 

خوردن اراده و خواسته ها.8

1. انعام / 57 )در قرآن كريم آيه اينگونه است: ان الحکم اال الله یقّص الحق و هو خیرالفاصلین(
2. يونس / 54.
3. فصلت / 12.
4. زخرف / 77.
5. فاطر / 36.
6. سبا / 14.

7. بحاراالنوار، ج 93، ص 18.
8. بحاراالنوار، ج 3، ص 55.
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  10.  امدادهاى غيبى  

ســعيدبن قيس مى گويــد: روزى در ميدان جنگ مردى را ديدم كــه تنها دو جامه 
پوشــيده بود )بى آنكه زره و لباس جنگ پوشــيده باشد( ســوار بر اسب به سويش رفتم 
ديدم اميرالمؤمنين على  است پرسيدم: اى اميرالمؤمنين! در چنين نقطه اى با اين 
لباس؟! حضرت فرمود: آرى اى ســعيد! هيچ بنده اى نيســت مگر اينكه از جانب خدا دو 
فرشــته از او نگهبانى مى كنند تا از كوهى سقوط نكند و يا به چاهى نيفتد ولى وقتى كه 

قضاى الهى )اجل( فرا رسد او را نسبت به همه چيز وا گذارند.1

  11. جوع عامل قرب  

اميرالمؤمنين على  در ماه رمضانى كه در آن به شهادت رسيد شبى را در خانه امام 
حســن  و شب بعد در خانه امام حسين  و شــبى را در خانه عبداهلل بن جعفر شوهر 
حضرت زينب كبرى  افطار مى كرد بيش از دو يا سه لقمه غذا ميل نمى كرد. از حضرت 

پرسيدند: چرا اينقدر غذا كم ميل مى كنيد؟ 
امام فرمود: شبى بيش نمانده )شهادتم نزديك است( دوست دارم در حالى كه شكمم 

خالى و گرسنه است فرمان حق در رسد.2

  12.  راهى تاريك  

....مردى نزد اميرمؤمنان  آمد و گفت: اى اميرمؤمنان! به من از قدر بگو. فرمود: 
راه تاريكى اســت در آن گام نزن. گفتم: اى اميرمؤمنان! به من از قدر بگو. فرمود: سّر 
خداست، سختش نكن. گفتم: اى اميرمؤمنان! به من از قدر بگو. اميرمؤمنان  فرمود: 
حال كه نمى پذيرى از تو مى پرســم: آيا رحمت خدا بر بندگان پيش از اعمال بندگان 
بــود و يــا اعمال بندگان پيش از رحمت خدا؟ آن مــرد گفت: رحمت خدا بر  بندگان 
پيــش از عمل بندگان بــود. اميرمؤمنان  فرمود: برخيزيد بر برادرتان ســالم كنيد كه 
اســالم آورد ـ آن مرد كافر بود ـ آن مرد اندكى دور شــد ولى دوباره باز گشت و گفت: 

1. توحيد مرحوم شيخ صدوق، ص 379.
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 8، ص 80.
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اى اميرمؤمنان ! يا به مشــّيت نخستين مى ايستيم، مى نشينم، تنگ مى گيريم و 
مى گســترانيم؟ امام  به وى فرمود: همانا پس از مشــّيت ]يا دور[ از مشّيت هستى. 
من از تو ســه چيز مى پرســم كه خدا راه گريزى از هيچ كدام براى تو نگذاشته است. به 
من بگو: كه آيا خدا بندگان را آن گونه كه مى خواســت آفريده و يا آنگونه كه آنان 
مى خواستند؟ گفت: آنگونه كه مى خواست. على  فرمود: خدا بندگان را براى آنچه 
كه مى خواســت آفريده و يا براى آنچه كه آنان مى خواستند؟ گفت: براى خواست 
خود. على  فرمود: در روز قيامت آنگونه كه مى خواهد آنان را مى آورد و يا آنگونه 
كه مى خواهند؟ گفت: آنگونه كه مى خواهد. على  فرمود: از مشــّيت چيزى براى تو 

نيست. 

  13.  كار محال  

شخصى از امام على  پرسيد: »هل يقدر ربك ان يدخل الدنيا ىف بيضة من غري ان تصغر 
الدنيا او تكرب البيضة« آيا پروردگار تو مى تواند جهان را در تخم مرغ جاى دهد بى آنكه 

دنيا كوچك شود يا تخم مرغ بزرگ؟
امام در پاسخش فرمود: 

»ان اللّه  تبارك وتعاىل الينسب اىل العجز والذى سالتنى اليكون« خداونــد هرگز توصيف به 

عجز نمى شود اما آنچه را تو سؤال كردى غيرممكن است.1 
در روايتى ديگر از امام رضا  نقل شــده كه در پاســخ به همين سؤال در پاسخ به 
ســؤال فرمود: بله! خداوند مى تواند و كوچك تر از آن هم مى تواند مگر نمى بينى دنيا را 
در چشم تو قرار داد. در حالى كه از تخم مرغ هم كوچك تر است »وقد جعالً ىف عينك وهى 
أقل من البيضة«2 چون سؤال كننده قدرت فهم و تحليل درست اين مطالب را نداشته امام 

از اين طريق به او پاســخ داده وگرنه جواب صحيح همان است كه امام على  فرموده 
اســت و واقع مطلب همين اســت كه خداوند قادر و تواناســت وليكن قدرت خدا به كار 

محال تعلق نمى گيرد.

1. بحاراالنوار، ج 4، ص 143، حديث 10.
2. بحاراالنوار، ج 4، ص 143.
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  14.  تعريف قدر الهى  

... امام ابوابراهيم  فرمود: اميرالمؤمنين  ، در كوفه بر جماعتى گذشــت كه درباره 
»قدر« بحث مى كردند؛ به متكلّم آنان فرمود: آيا به خدا توانا هســتى يا با خدا و يا 

بدون خدا توانا هستى؟ وى نتوانست چيزى بگويد.
اميرمؤمنــان  فرمود: اگر تو مى پندارى كه به خدا توانا هســتى پس تو را در كار، 
چيزى نيســت و اگر مى پندارى كه تو به همراه خدا توانا هســتى، پنداشتى كه با خدا در 
ملك او شــريك هستى و اگر پنداشتى كه بدون خدا توانا هستى كه به جاى خدا اّدعاى 
پروردگارى كرده اى. گفت: اى اميرمؤمنان! نه، بلكه به خدا توانا هســتم. على  فرمود: 

بدان كه اگر تو غير اين را مى گفتى گردنت را مى زدم.1

  15.  معناى قضا و قدر  

هنگامى كه از حضرت امير  درباره قدر سؤال كردند فرمود: 
قضا و قدر راه تاريكى است از آن راه نرويد. 

بار دوم سؤال كردند قدر چيست؟
امام فرمود: دريايى است عميق وارد آن نشويد. 

بار ســوم سؤال كردند: قدر چيســت؟ حضرت فرمود: راز خداست خود را به زحمت 
نيندازيد.2

در روايتى ديگر اصبغ بن نباته مى گويد: امام در جواب مرد شامى كه به هنگام حركت 
به ســوى شام، ســؤال كرد: آيا رفتن ما به ســوى جنگ صفين از روى قضا و قدر 

خداست؟ 
پاســخ فرمودند: »سوگند به خداوندى كه دانه را مى شــكافد و جان ها را مى آفريند، 

ما هيچ گامى برنداشتيم و بر هيچ منزلى فرود نيامديم مگر بر اساس قضا و قدر خدا«.

1. التوحيد، ص 549.
2. نهج البالغه كلامت قصار.
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پيرمرد گفت: بنابراين رنجى كه در اين راه بردم بايد به حســاب خدا بگذارم و ديگر 
ثوابى نخواهم داشت.1

 امام فرمود: »خاموش باش! قطعا خداوند در اين ســفر به شــما پاداش بزرگى عطا 
كرده است، چه در رفتن به جبهه و چه در بازگشتن و شما در هيچ حالى مجبور نبوديد«.

پيرمــرد گفت: چگونــه مجبور نبوديم با اين كه قضا و قــدر ما را به حركت در 
آورد؟ 

امام فرمود: »واى بر تو شــايد تو مى پندارى كه منظور از قضا و قدر )حكم و 
اندازه گيرى( اجبارى است؟ 

اگر چنين باشــد ثواب و عقاب و وعده و وعيد الهى باطل خواهد شــد خداوند متعال 
انســان را مخّير ساخته و نهى كرده و بر حذر داشته و تكاليف آسانى بر دوش او گذارده 
است و هرگز تكليف سنگينى ننموده است و در برابر كار كم، پاداش مى دهد )يعنى، قضا 
امرى الزم و قدر امرى حتمى نيســت به طورى كه از تو سلب اختيار كند( اگر چنين بود 
پاداش و ثواب و كيفر گناهكاران معنا نمى داشت و گنهكار از طرف خدا سرزنش نمى شد 
و نيكوكار مورد ســتايش خدا قرار نمى گرفت و ســزاوارى نيكوكار به پاداِش احســان و 

نيكوكاريش از بدكار بيشتر نبود. 
اين سخن، سخن گروه هاى بت پرست .... و مجوس اين امت است خداوند به كارهاى 
خوب فرمان داده است و انسان از روى اختيار آن اعمال را انجام مى دهد و از بدى نهى 
كرده است از باب بر حذر داشتن، نه به زور خداوند نافرمانى مى شود و نه به زور و اجبار 
اطاعت مى شــود و اختيارات خود را تفويض هم نكرده است و آسمان ها و زمين و آيات 
شــگفت انگيز را بيهوده نيافريده »اين پندار كسانى اســت كه كفر ورزيدند پس واى بر 

كافران از آتش«.
پيرمــرد گفت: پس آن قضا و قدرى كه رفتن و برگشــتن ما بر اســاس آن بود 

چيست؟ 

1. پيرمرد خيال كرده بود كه قضا و قدر به معنى جبرى بودن است لذا اين سؤال را كرد.
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امام فرمود: آن عبارت از امر خدا و حكمت اوســت سپس على  اين آيه را تالوت 
فرمود: »و پروردگارت فرمان داد كه جز او را نپرستيد«.1

آن پيرمرد مطلب را دريافت و در حالى كه شــادمان بود برخاست و اشعارى در مدح 
امام خواند و رفت.2

  16.  خالق حكيم  

جاثليق از امام على  پرســيد: يا على! آيا خدا را به محّمد شناختى يا محّمد را 
به خدا شناختى؟ 

امام فرمود: 
من خدا را به محّمد  نشــناختم بلكه محّمد را به خداى عّزوجّل شناختم زيرا كه او 

را آفريده و حدودى از قبل در ازاء پهنا در او پديد آورده است.
پس دريافتم كه ســاخته دســت مدبّرى اســت و اين دريافت به راهنمائى و الهام و 

1. كنزالعامل، حديث 1560 اسراء / 23.
2. رشح نهج البالغه، ابن اىب الحديد، ج 18، ص 228. 

موضوع قضا و قدر يك موضوع كالمى و علمى است آنچه مى توان نقل كرد اين است كه سرنوشت گاهى حتمى 
است و گاهى مشروط؛ حتمى اين است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم انجام مى شود مانند مرگ. 

مشــروط آن اســت: مثل تاريخ و زمان مرگ چنانچه صدقه داده شود يا با صله رحم و پرهيز از ظلم، عمر ما به 
طور طبيعى پايان مى يابد و به قضاء حتمى مى رســيم و مرگ گريبان ما را مى گيرد ولى اگر علل طوالنى شــدن 

عمر را تعقيب نكرديم زودتر و قبل از قضا و قدر حتمى از دنيا مى رويم. 
براى روشــن شدن مطلب به اين مثال توجه كنيد: دستگاه بدن انســان قلب و معده آنچه بخواهيم يا نخواهيم 
به طور منظم كار خود را انجام مى دهند اما حركت دســت و پا و چشــم و گوش فكر و زبان به اختيار ماست، در 
دســتگاه خلقت هم خيلى از برنامه ها به خواســته ما نيســت و روى نظم جهان مى چرخد و خيلى از برنامه ها در 
عين اينكه تحت شعاع نظم جهان و نظارت خداست براى مردم آزادى هم است فرمايش امام در جواب آن مرد 
شــامى اشاره به همين دو مطلب است كه رفتن به شام از كارهاى اختيارى ماست براى پاداش گرفتن به نقل از 

مرحوم استاد مصطفى زمانى.
بايد توجه كرد قضا به معنى حكم و قدر به معنى اندازه گيرى اســت و به فرموده امام صادق : نه جبر درســت 
اســت و نه تفويض بلكه امير بين اين دو امر درســت است به عبارت روشن تر نه ما مختار كامل هستيم و نه در 
كارها مجبوريم بلكه در عين اختيار، اراده خداوند بر همه چيز حاكم است در روايتى آمده على  از كنار ديوارى 
كــه در حال خراب شــدن بود فاصله گرفت و به كنار ديوار ديگر آمــد اصبغ بن نباته عرض كرد: آيا از قضاء خدا 

فرار مى كنى؟
امام فرمود: از قضا خدا به سوى قدر خداوند فرار مى كنم.
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خواست خدا بود همچنان كه طاعت خويش را به فرشتگان الهام فرمود و خود را بى مانند 
و بى چون به آنان شناساند.1

  17.  شناخت خدا به خدا  

از امام على  پرسيده شد: »بم غرفَت َربِّك؟« پروردگارت را به چه شناختى؟ فرمود: 
به شناختى كه او از خودش به من داد. عرض شد: چگونه خودش را به تو شناساند؟ 
فرمود: هيچ صورتى مانند او نيست و با حواس درك نمى شود و با مردم قياس نمى گردد.2

  18.  قضا و قدر الهى  

ابن بابويه از على بن احمدبن محّمدبن عمران در ذيل آيه »وما خلقنا السامء واالرض وما 
بينهام باطالً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار«3 روايــت كرده گفت: هنگامى 

كــه اميرالمؤمنين  از جنگ صفين مراجعت نمــوده بود مردى از اهل عراق حضورش 
شرفياب شد، عرض كرد: يا اميرالمؤمنين حركت ما به سوى شام بنا بر قضا و قدر 

خدايى بود؟ 
حضرت فرمودند: آرى اى شــيخ به خدا قســم شــما بر هيچ بــاال و بلندى حركت 
نمى كنيد مگر آنكه به قضا و قدر خداوند اســت آن شخص گفت: يا اميرالمؤمنين اينك 

من از پيشگاه پروردگار ثواب و اجر زحمت خود را مى خواهم. 
اميرالمؤمنين فرمود: اى شــيخ ساكت باش به خدا قســم محققا خداوند اجر شما را 
بزرگ كرد از همان لحظه اى كه شما با اختيار خود به جبهه جنگ رفته و در برابر دشمن 
قــرار گرفته و به ميل و اختيار خود پايمردى و ثبات ورزيده و با دشــمن مصاف و قتال 
نمــوده و مراجعــت كرديد و در تمام اين حاالت مجبور نبوده و در تحت قيد و فشــار و 

اضطرار واقع نشده ايد. 

1. توحيد صدوق، ص 287.
2. روضه الواعظني، ص 30.

3. ص / 27.
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آن مرد عرض كرد: چگونه ما مجبور و مضطر نبوده ايم و حال آنكه مى فرمائيد 
رفتن و درنگ و برگشتن ما تمام به قضا و قدر خداوند بوده است. 

 حضــرت فرمود: تو گمان مى كنى كه آن قضا حتمى و قدر الزم بود. اگر قضا و قدر 
الزم و حتمى بود ثواب و عقاب و اجر و عذاب باطل بوده و مفهومى نداشت و امر خداوند 
بر طاعات و نهى از معاصى و كارهاى زشت موردى پيدا نمى كرد و معناى وعده ثواب و 
يا ترساندن از عذاب از بين مى رفت و كار گناهكار و نيكوكار وجود خارجى پيدا نمى كرد 
بلكه برعكس شــخص نيكوكار ســزاوارتر اســت به عذاب بر مردم بد عمل و گناهكار 
اولى تر اســت به مدح از نيكوكار زيرا گناهكار مجبور بوده كه مرتكب خطا و گناه شــده 
ولى نيكوكار راضى به عمل خود نبوده بلكه از روى جبر به كار نيك پرداخت و اين اعتقاد 
بر جبر و اضطرار بندگان بر معاصى از گفته ها و ســخنان بت پرستان و معتقدات دشمنان 

رحمان و حزب و گروه شيطانست و دين قدريه1 و مجوس اين امت مى باشد. 
اى شيخ بدان كه خداوند براى خاليق تكاليفى مقرر فرموده و ايشان را مخّير ساخته 
در بجا آوردن آن فرائض و نهى فرموده از معصيت بدون اكراه به آن و از اين رو در برابر 
عمل اندك ثواب بســيار عطا مى فرمايد و هيچ وقــت خداوند در مقابل عاصيان مغلوب 
نبــوده بلكه قدرت بر منع نافرمان و معصيــت كار دارد كه فاعل فعل را از انجام آن باز 
داشته و نگذارد گناهى صورت وقوع پيدا كند اّما هرگز مردمان را به اجبار وادار به اطاعت 
و يا نهى از معصيت نفرمود و آســمان و زمين و آنچه در ميان آنهاست باطل و لغو خلق 
نفرموده و ارسال رسل و انزال كتب براى ترسانيدن خاليق از عذاب و بشارت به حصول 
ثــواب به طريــق عبث و بى فايده نبوده و تصور باطل بودن هســتى و لغو بعثت انبياء و 

پيغمبران گمان ياوه كسانى است كه كافرند واى بر اين قبيل مردم از آتش دوزخ. 
آن مرد عراقى از شنيدن فرمايشان آن حضرت به وجد آمد، اشعارى سرود 

يوم النـجاة مـن الـرحمن غفرانا انـت االمـام الـذى نرجـوا بطاعته    

جـزاك ربـك بـاالحـسان احـسانا او ضحت من امرنا ما كان ملتبسا   

قد كنـت راكبها فسقا وعصيانا...   اليـس مـعـذرة ىف فـعل فـاحـشة 
تو آن امامى هســتى كه در مقابل اطاعت و اجراى اوامرت روز قيامت از خداوند اميد 

1. دين قدريه، مذهب افرادى است كه جبرگرا هستند.
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نجات و بخشايش داريم. امرى كه بر ما مشتبه شده بود به خوبى واضح و روشن فرمودى 
در مقابل اين لطف و احسان از خداوند مى خواهم پاداش نيك مرحمت فرمايد. 

چطور ممكن است كه شــخصى كار زشت بكند و به سبب فسق و عصيان مرتكب 
خطائى شود و بتواند خود را معذور دانسته و بى گناه بداند.1

 زان دم كه با والى على آشنا شدم    چون قطره جا به ســينه دريا گرفته ام  

  19. معناى مختلف فتنه در قرآن كريم  

معناى فتنه كلمات متشــابه در قرآن دارد در اين مورد از حضرت على  سؤال 
شد: ايشان فرمودند: »امل احسب الناس ان يرتكوا ان يقولوا آمّنا وهم اليفتنون2؛ الف الم ميم ـ 
آيا مردم پنداشــتند كه همين كه بگويند ايمان آورديم رها مى شوند و مورد آزمايش قرار 
نمى گيرند«. و اين سخن خداوند به موسى  كه: »َوَفَتّناَك ُفتونا؛ و تو را بارها آزموديم«. و 
از آن جمله است فتنه كفر، مانند آيه »لقد ابتغوا الِفتنَة مِنن َقبُل َوَقلَبَّوا لَك االُُْموَر َحّتى جاءالَْحقُّ 
َوظََهَر اَُمرُاللّه ِ...3؛ در حقيقــت پيش از اين نيز درصدد فتنه جويى بر آمدند و كارها را به تو 

وارونه ساختند، تا آن كه حق آمد و امر خدا آشكار شد در حالى كه آنان ناخشنود بودند«. 
و آيه »َوالِفْتَنُة اَكْرَبُ ِمن الَْقْتِل4؛ و فتنه بزرگ تر از كشــتار است«، كه در اينجا به معناى كفر 
مى باشــد و سخن خداى متعال درباره منافقانى كه در جنگ تبوك از پيامبرخدا  اجازه 
گرفتند در جنگ شــركت نكنند، پس خداى متعال درباره آن ها فرمود: »َوِمْنُهم َمْن يَُقوُل 
اَئَِذَن ىل َوالتََقِتنِّى5؛ و از آنان  كســى است كه مى گويد: مرا در ماندن اجازه ده و در فتنه ام 

مينداز...«؛ يعنى: به من اجازه ده و مرا به كفر مينداز، پس خداى عزوجل فرمود: »...االىف 
الِفَتَنَة َسَقطُوا َواِنَّ َجَهنََّم لُِمحيطَُة ِبالْكاِفريَن6؛ هان، آنان خود به فتنه )كفر( افتاده اند و بى ترديد 

جهنم بر كافران احاطه دارد«.

1. تحف العقول، ص 469.
2. عنكبوت / 2 ـ 1.

3. توبه / 48.
4. بقره / 217.
5. توبه / 49.
6. توبه / 49.
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و از آن جمله اســت فتنه عذاب كه نمونه اش اين سخن خداى متعال است: »يَوَم ُهْم 
َعىلَ الّناِر يُْفَتُنوَن1؛ روزى كه آنان در آتش مفتون شــوند« و از آن جمله است فتنه عذاب 

كه نمونه اش اين ســخن خداى متعال است: »يَْوَم ُهْم َعىلَ الّناِر يُْفَتُنوَن؛ روزى كه آنان در 
آتش مفتون مى شوند«؛ يعنى عذاب شوند. »ُذوُقوا ِفْتَنَتكُْم هذا الّذى كُْنُتْم ِبِه تَْسَتْعِجلُوَن2؛ اين 

همان چيزى است كه به شتاب آن را مى خواستيد«؛ يعنى بچشيد عذاب خود را. 
نمونه ديگرش اين سخن خداى متعال است: »اِنَّ الّذيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمننَي َوالُْموِمناُت ثُمَّ  لَْم 
يَُتوبُوا...3؛ كســانى كه مردان و زنان مؤمن را گرفتار فتنه كردند و سپس توبه ننمودند«؛ 

يعنى مؤمنان را عذاب و شكنجه دادند. 
ا  و از آن جمله اســت فتنه عشــق به مال و فرزند، مانند اين سخن خداى متعال: »اِنَّ
اَْموالُكُْم َواَْوالُدكُْم ِفْتَنة...4َ؛ جز اين نيســت كه اموال و فرزندان شما فتنه اند«؛ يعنى دوست 

داشتن آن ها مايه فتنه و آزمايش شما مى باشد. 
و از آن جمله است فتنه بيمارى كه نمونه اش اين سخن خداى بزرگ است: »اََوال يََروَن 
اَنَُّهْم يُْفَتُنوَن ىف كُلِّ عاٍم َمرٍّة اَْو َمرَّتنَْيِ ثُمَّ اليَُتوبَُن َوالُهْم يَذَّكَُرون5؛ آيــا نمى بينيد كه آنان در هر 

سال يك يا دو بار به فتنه گرفتار مى شوند؟ باز هم توبه نمى كنند و عبرت نمى گيرند«. 
يعنى بيمار و دردمند مى شوند.6

  20.  قضاى حتمى الهى  

در اّيام ماه مبارك رمضان حضرت على  گاهى خبر از شهادت خود مى دادند. 
از اين رو گروهى از شيعيان و خواص امام براى حفظ جان امام در مسجد زودتر حاضر 

مى شدند و شب ها نيز نگران بودند. 
امام على  روزى به جمع آن ها فرمود: اين ازدحام و شلوغى براى چيست؟ 

مردم گفتند: بر جان شما بيمناكيم و قصد پاسدارى از جان شما را داريم. 
1. ذاريات / 13.
2. ذاريات / 14.

3. بروج / 10.
4. تغابن / 15 ـ انفال / 28.

5. توبه / 126.
6. بحاراالنوار، ج 5، ص 173.
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حضرت فرمود: مرا از آســيب ها و بالهاى آســمانى نگه مى داريد يا از مصائب 
زمينى؟ 

عرض كردند: ما را بر آسمان دستى نيست بلكه قصد داريم چنانچه كسى از دشمنان 
قصد جان شما را نمايد شما را از آن حفظ كنيم. 

حضرت فرمود: بى حكم سماوى )خداوند( امرى در زمين روى نمى دهد. 
آنگاه امام آن ها را از دور خود به كنارى فرستاد....

  21.  خبر شهادت  

مرحوم شيخ مفيد در امالى آورده كه: امام على  مى فرمايد: وقتى آيه اذا جاء نرصاللّه  
والفتح« بر پيامبر  نازل شــد پيامبر  به من فرمود: اى على! به تحقيق نصر خداوند و 

فتح فرا رسيده، پس هرگاه كه ديدى مردم دسته دسته در دين خدا وارد مى شوند پس به 
حمد پروردگارت تسبيح كن و از او آمرزش خواه كه خداوند توبه پذير است. 

اى على! خداوند جهاد را در فتنه اى كه پس از من رخ مى دهد بر مؤمنين واجب نموده 
چنان كه جهاد با مشركين را در ركاب من بر آنان واجب ساخته بود.

على  عرض كرد: اى رســول خدا! آن فتنه اى كه خداوند جهاد درباره آن را بر 
ما واجب نموده كدام است؟ حضرت فرمود: فتنه گروهى كه شهادت »الاله االّاللّه « واين 
كه من رســول خدا هســتم مى دهند با  اين حال مخالف سّنت من و طعنه زننده در دين 

من هستند. 
 على  عرض كرد: »اى رسول خدا! پس به چه جهت با آنان بجنگيم و حال آنكه 

شهادت به الاله االّ اللّه  و رسالت الهى شما مى دهند؟ 
حضرت فرمود: به جهت پديد آوردن مســائل بى سابقه و بدعت گزارى در دين و جدا 

شدنشان از فرمان من و حالل شمردن آن ها در ريختن خون عترت من. 
على  عرض كرد: اى رســول خدا! شما مرا به شهادت مژده فرمودى، از خدا بخواه 

كه براى من در اين باره شتاب ورزد. 
حضرت فرمود: آرى من به تو مژده شهادت داده بودم، پس چگونه خواهى بود آن 

زمان كه اين از اين رنگين شود؟....
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و با دست مبارك اشاره به سر و ريش من نمود...
عرض كردم: اى رســول خدا! حال كه چنين مژده اى به من داده اى، ديگر جاى صبر 

نيست بلكه جاى مژدگانى و سپاس است. حضرت فرمود: آرى!
پس خود را براى خصومت و درگيرى آماده ســاز، كه تو با اّمت من مخاصمه خواهى 
نمود. عرض كردم: اى رســول خدا! راه پيــروزى )بر آنان( را به من بنما، حضرت فرمود: 
چــون گروهــى را ديدى كه از هدايت به ســوى گمراهى رو گرداندنــد پس با آنان به 
مخاصمه برخيز )كه پيروزى از آن توســت(، زيــرا كه هدايت از جانب خدا و گمراهى از 

سوى شيطان است.
اى على! همانا هدايت پيروى فرمان خداســت نه پيــروى از هواى نفس، گويا تو با 
گروهى روبرو هســتى كه قرآن را تأويل و توجيه نموده و به شهادت چنگ زده و شراب 
را به نام آب انگور و كم فروشــى را با زكات و رشــوه را به نام هديه و پيشــكش حالل 

مى شمرند. 
عرض كردم: اى رســول خدا! بنابراين وقتى چنين كنند چگونه اند؟ آيا مرتد و 
برگشتگان از دين هســتند يا اهل فتنه و آزمايش؟ حضرت فرمود: آنان اهل فتنه اند 
متحّير و ســرگردان در آن گردش كنند تا عدل گريبان گيرشــان شود عرض كردم: اى 
رســول خدا عدل از جانب ما يا از ســوى غير ما؟ حضرت فرمــود: بلكه از جانب ما، 
خداوند )دين را( به دســت ما گشوده و به دســت ما پايان بخشد و به واسطه ما خداوند 
ميان دل ها پس از شرك آورى مهر و دوستى انداخت و به واسطه ما نيز ميان دل ها پس 
از فتنه مهر و دوستى اندازد على  عرض كرد: سپاس خدا را به آنچه كه از فضل خويش 

به ما ارزانى داشته است.

  22. سير در ملکوت عالم  

از حضرت على  ســؤال كردند: آيا خداوند عزّوجّل موصوف به مكان مى شود 
يعنى آيا مى توانيم بگوييم در مكانى هست؟

حضرت فرمودند: خدا متّره از آن است.
عرض شد: پس براى چه پيامبرش  را به آسمان سير داد؟
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حضرت فرمودند: تا به او ملكوت آســمان ها و مصنوعات عجيب و مخلوقات بديعش 
را نشان دهد.

عرض شــد: مقصود و مراد دين از اين كالم الهى چيست كه مى فرمايد: ثُمَّ َدنی 
َفَتَدلی فکاَن قاَب َقوَسیِن اَو ادنی )ســپس نزديك آمد و بر او نازل گرديد به نرديكى دو 

كمان يا نرديك تر از آن(
حضرت فرمودند: مقصود از فاعل »دنى« رســول خدا  است چه آن كه آن حضرت 
ترديك به حجاب هاى نور شــده و ملكوت آســمان ها را ديدند ســپس سرازير شده و از 
پايين به ملكوت زمين نگريســته به قدرى خود را نزديك زمين ديدند كه گويا همچون 
قاب قوسين او ادنى يعنى خود را به نزديكى دو كمان يا نزديك تر از  آن نسبت به زمين 

مشاهده فرمود.1

  23. انواع خلقت  

از امام على درباره انواع خلقت سؤال شد؟2
امام در پاسخ فرمود: خلقت و آفرينش بر سه شكل است:

1. يكى آفرينش اختراعى اســت چنان كه خداوند متعال مى فرمايد: آسمان ها و زمين 
را در شش روز آفريد.3

2. آفرينش مرحله اى اســت چنان كه مى فرمايد: »شــما را در شكم هاى مادرانتان ، 
آفرينش پس از آفرينش در تاريكى هاى سه گانه خلق كرد« و مى فرمايد: او كسى است 
كه شما را از خاكى، سپس از نطفه اى ... آفريد.)یخلقکم فی بطون امهتکم خلقاً من بعد خلق 

فی ظلامت ثلث، و قوله: هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة(4

3. آفرينش تقديرى، چنا ن كه عيسى  فرمود: »آن گاه كه از ِگل مى آفرينى«.

1. عدل الرشایع، ج1، ص449.
2. بحاراالنوار، ج60، ص333، ح2.

3. اعراف، 54.
4. مائده، 110.
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  24. تعريف علم  

از حضرت على  راجع به علم و دانش پرسيدند؟ امام فرمود:
»اربع کلامٍت: ان تعبد الله بقدر حاجتک الیه...« 

)علم( چهار جمله است: اين كه خدا را به اندازه نيازى كه به او دارى عبادت كنى- به 
انــدازه طاقتى كه در برابر آتش دارى، نافرمانيش كنى- براى دنيايت به اندزه عمرى كه 
در آن دارى كاركنى و براى آخرتت به اندازه مدتى كه در آن هستى كاركنى 1 و در پاسخ 
به اين ســؤال كه داناترين مردم كيست؟ فرمود: كسى كه دانش مردم را به دانش خود 

اضافه كند، )من جمع علم الناس الی علمه(2

  25. مفهومي عميق  

امام على  در پاسخ به سؤال مردى كه از معناى قدر و تقدير الهى پرسيده بود 
فرمود: دريايى عميق اســت در آن فرو مرد )يعنــى دنبال موضوع نباش( آن مرد دوباره 

عرض كرد: اى امير مؤمنان مرا از تقدير آگاه كن؟
امام مختصر فرمود:)اى مرد(، راز خداست خود را براى )فهميدن( آن به زحمت نينداز.

و براى بار سوم سؤال خود را تكرار كرد امام فرمود:
»اما اذ ابیت فانه امر بین امرین الجرب و ال تفویض« اكنون كه اصرار مى كنى بدانكه تقدير 

و قدر الهى امرى است ميان دو امر نه جبر است و نه تفويض.3

1. تنبیه الخواطر، ج2،ص37.
2. خصال مرحوم صدوق، ص13.

3. کنز العامل، ح1567.
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فصل نهم

سواالت اخالق و مواعظ و خانواده 

رسول خدا فرمود:

حب   املومن  صحیفـــه  »عنـــوان 

» لـــب بی طا علی بن ا

اولین نشانه و صدر صفحه زندگی مومن 
.»علی بن ابی طالب داشنت  دوست 

الخطیب البغــدادی فی تاریخه، جلد4، 

صفحه410.





  1. رعايت احكام همسفرى  

روزى در خارج شــهر كوفه على  با يك نفر كافر برخورد كرد. مرد كافر، على  را 
نمى شناخت از مقصد حضرت پرسيد. معلوم شد كه امام به كوفه مى رود. و مرد كافر جاى 
ديگر مى رود. راه مشترك را با صميميت و دوستى طى كردند تا سر دو راهى رسيدند. مرد 
كافر با كمال تعّجب مشاهده كرد كه رفيق مسلمانش از آن طرف كه راه كوفه بود نرفت 
و از اين طرف كه او مى رود آمد. پرسيد: مگر تو نگفتى من مى خواهم به كوفه بروم. 

امام  فرمود: چرا؟
گفت: پس چرا از اين طرف مى آيى؟ راه كوفه كه آن طرف است. 

حضرت فرمود: من مى دانم ولى از شــرايط مصاحبت خوب همين است كه در موقع 
جدايى، انسان، رفيق خود را مقدارى بدرقه كند و پيامبر ما اين چنين فرمان داده است. 

مرد كافر گفت: پيغمبر شما چنين دستور داده است؟ 
فرمود: بلى!

آن مرد گفت: پس پيغمبر شــما كه اين چنين نفوذ و قدرتى در ميان مردم پيدا كرده 
و به اين ســرعت دينش در جهان رايج شد حتما به واسطه همين اخالق كريمه اش بوده 
اســت پس من هم شهادت مى دهم كه بر دين شما هســتم و با حضرت به كوفه آمد. 
اما تعّجب و تحســين مرد كافر زمانى به اوج خود رسيد كه برايش معلوم شد اين رفيق 

مسلمانش خليفه مسلمين اميرالمؤمنين  بوده است. لذا در زمره ياران امام گرديد.1

  2.  نحوه انجام محاسبه نفس  

امام على  در پاســخ به سؤال از نحوه محاســبه نفس فرمود: چون شب را به 
صبح رساند و سپس روز را به شب، به سراغ نفس خويش رود و بگويد: اى نفس! امروز 
را گذرانــدى و ديگر هرگز بــر نمى گردد. خداوند از تو خواهد پرســيد كه آن را چگونه 
سپرى كردى؟ در آن روز چه كردى؟ آيا خدا را ياد كردى يا سپاس و ستايشش گفتى؟ 
آيا حق بــرادرى مؤمن را پرداختى؟ آيا بار غمى از دل او برداشــتى؟ آيا در نبود او از 
فرزندانش نگهدارى كردى؟ آيا وقتى در گذشــت به بازماندگان او رسيدگى كردى؟ 

1. اصول كاىف، ج 2، ص 670.
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آيا با استفاده از مقام و موقعيت از غيبت برادر مؤمنى جلوگيرى كردى؟ آيا مسلمانى را 
يارى رساندى؟ چه كارى براى او كرده اى؟ آنگاه كارهايى كه كرده است بر مى شمرد، 
اگر كار خيرى از وى ســر زده باشــد خدا را سپاس گويد و به شكرانه توفيقى كه به وى 
عنايت كرده خدا را به بزرگى ياد كند و اگر ديدى گناهى يا تقصيرى از او ســر زده است 

از خداوند عزوجل آمرزش بخواهد و تصميم بگيرد كه ديگر آن را تكرار نكند.1

  3. معناى مروت  

از حضرت اميرالمؤمنين على  سؤال شد: يا على! مرّوت چيست؟ فرمود: كارى در 
پنهان انجام ندهى كه در ظاهر از آن شــرمنده باشى و از آن حضرت سؤال شد يا على 
توبه نصوح چيســت؟ فرمود: پشيمانى به دل و استغفار به زبان و عزم به بازنگشتن به 

آن.2

  4.  شكر خداى متعال  

ابن ابى الحديد در جلد 8 نهج البالغه آورده كه: امام على  عبداهلل بن عباس را در وقت 
نماز ظهر در جمع ياران خود مشــاهده نكرد، پرســيد: چه شده است كه فرزند عباس 

حاضر نيست؟ 
 عرض شد: يا اميرالمؤمنين! خداوند پسرى به او داده است. 

حضرت نزد ابن عباس آمد و گفت: خدا را شكر و قدم نو رسيده مبارك! نامش را چه 
گذاشته اى؟ عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! من به خود اجازه نمى دهم نامى بر او بگذارم 

تا اين كه شما براى او اسمى بگذاريد. 
حضــرت فرمود: نوزاد را بيــاور او نوزاد را آورد حضرت طفــل را گرفت و كامش را 

برداشت و برايش دعا كرد...
سپس فرمود: من نام او را على و كنيه اش را ابوالحسن گذاشتم.

1. تفسري االمام العسكرى  ، ص 38.
2. تحف العقول، ص 414.
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  5. مردانگی چيست؟  

اميرالمؤمنين  در پاســخ به سؤال مردانگى چيست؟ فرمودند: »التَْفَعُل َشْيئا ىِف الرّسِّ 
تَْسَتْحيى ِمْنُه ىِف الَْعالنَِيَة؛ اينكه در نهان كارى را نكنى كه آشــكارا از انجام آن شرم داشته 

باشى.1 و در جايى ديگر مردانگى را اين گونه معنى نمودند كه: دورى كردن از آنچه مايه 
ننگ اوست و به دست آوردن چيزى كه موجب آراستگى اوست.2

  6.  بزرگ ترين گناه  

شخصى از امام على  پرسيد: »ما اَكْرَبُ الْكَبائِر؟«
»بزرگ ترين گناهان كبيره چيست؟«

آن حضرت در پاسخ فرمود: »ااَلَمُن ِمْن َمكْرِاللّه ِ، َوالَْيأُس ِمْن َرْوحِ اللّه ِ، َوالُْقُنوُط ِمْن َرْحَمهِ اللّه ِ؛ 
يعنى: 1. خود را ايمن دانســتن از عذاب مخفى خدا )عذاب مهلت دادن خدا(؛ 2. نوميدى 

از لطف خدا؛ 3. و نااميدى از رحمت خدا.3

  7. معنای علم  

روزى شخصى در مورد علم و دانش از على  پرسش كرد. حضرت فرمود: علم 
چهار كلمه است: الف. به قدر احتياج خود به خداوند، او را عبادت كنى؛ ب. به قدر طاقت 
و صبر خود در سوختن به وسيله آتش جهنم گناه كنى؛ ج. به اندازه عمرت در دنيا براى 

دنيا كار كنى؛ د. و به مقدار بقايت در آخرت توشه تهيه بنمايى.4

  8.  معناى خير  

شخصى از على  پرسيد: يا على! خير چيست؟ حضرت فرمود: خير اين نيست كه 

1. تحف العقول، ص 223.
2. غررالحكم، ح 5081.

3. كنزالعامل، حديث 4325.
4. مجموعه وارم.
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مال و فرزندت بسيار شود، بلكه آن است كه علمت زياد و عملت كامل گردد و خداوند به 
عبادت تو مباهات كند، اگر خوبى كنى سپاس خدا گزارى و اگر بدى كردى توبه نمايى.1

  9. جايگاه زبان در سعادت يا شقاوت  

روزى از حضــرت على  ســؤال كردند: يا على! از آفريده هــاى خدا كدام بهتر 
است؟ حضرت فرمود: سخن گفتن. 

سؤال شد: كداميــك از مخلوقات خدا زشت تر است؟ باز فرمود: سخن گفتن. آنگاه 
فرمود: با سخن گفتن است كه )انسان ها( سفيدرو يا روسياه مى شوند.2

  10. نشانه هاى اهل تقوا  

  مردى كه او را همام صدا مى كردند و عابد و زاهد كوشايى بود وقتى كه اميرالمؤمنين
مشغول خطبه بود از جايش بلند شد و گفت: 

اى اميرمؤمنــان! مؤمــن را آن طور براى ما تعريف كن كــه انگار او را در برابر 
خودمان مى بينيم.

امام  در پاســخ به او تأمل و درنگ فرمود: زيرا مصلحت را در تأخير جواب مى ديد، 
پــس از آن امام به طور اجمال فرمود: اى همام! تو خــود از خدا بترس و نيكوكار باش 
كــه »اِنَ اللّه  َمَع الّذين اتقوا والذين هم محسنون«3؛ يعنى: خدا با پرهيزكاران و نيكوكرداران 
است. همام به اين پاسخ اكتفا نكرد تا اينكه حضرت را سوگند داد: امام خطبه اى مفصل 
از اوصاف مؤمن را فرمود: چون امام اوصاف مؤمن را مى شمارد همام بى هوش شد و در 

آن بى هوشى از دنيا رفت....
 قسمتى از متن خطبه همام:«املؤمن من هو الكيس الفطن....«.

مؤمن زيرك و تيزهوش اســت كه بشاش است و اگر غصه اى هم داشته باشد آن را 

1. نصايح، ص 83.
2. تحف العقول.
3. نحل / 128.
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آشــكار نمى كند... از هركس كه از بين رفتنى باشد دورى مى كند و نسبت به حسنات و 
نيكى ها طمع كار و آزمند است....1

  11. غمى مستمر  

امام على  در پاسخ به اين سؤال كه: اندوه چه كسى پايدارتر است؟ 
فرمودند: »أْسَواُهْم ُخلَقا؛ آنكه از همه بدخوتر باشد.2

  12. سخت ترين مشكل ها   

از حضرت على  سؤال شد: ســخت ترين مصيبت ها چيست؟ فرمودند: مصيبت 
دينى )سخت ترين مصيبت است(.3

    13.  شبيه پيامبر  

رسول خدا  به على  فرمود: اى على! آيا آگاهتان نسازم كه كداميك از شما در 
اخالق و روش به من شبيه تريد؟

!  عرض كرد: بفرماييد يا رسول اهلل  على
حضرت فرمود: خوش اخالق ترين شما و بردبارترين شما و نيكوكارترين شما، نسبت 

به بستگان خود و انصاف دهنده ترين شما نسبت به خود....
آنگاه رسولخدا  اضافه كرد: اى على  ! هركس صلوات بر من را فراموش كند راه 

بهشت را گم كرده است.4

  14. يكى از راه هاى آمرزش  

عبدالرحمن بن جنــدب مى گويد: زمانى كــه همراه با على  از صفين برگشــتم و 

1. نهج البالغه فيض االسالم، ص 613.
2. نهج السعادة، ج 7، ص 243.
3. اماىل شيخ صدوق، ص 497.

4. نصايح، ص 470.
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خانه هاى كوفه را ديدم چشم ما به پيرمردى افتاد كه در سايه خانه اش نشسته بود و آثار 
مرض در قيافه اش ديده مى شــد، على  به او فرمود: صورتت را رنگ پريده مى بينم، 
آيا به خاطر بيمارى است؟ عرض كرد: آرى يا اميرالمؤمنين! آنگاه حضرت فرمود: آيا 
از اين بيمارى كراهت دارى؟ عرض كرد: يا على! هرگز دوست ندارم به چنين مريضى 
كسى دچار شــود، امام فرمود: آنچه را كه به تو رسيده به حساب خدا نمى گذارى؟ 
)يعنى راضى هستى به قضا و قدر خداوند( عرض كرد: بله! حضرت فرمود: تو را به رحمت 

پروردگارت بشارت باد و بدان كه به خاطر اين بيمارى گناهت آمرزيده شده....1

  15. سگ هاى كوفه  

روزى امام على  به مســجد كوفه وارد شــد. ديد عده اى زانــو به بغل گرفته و در 
گوشه اى نشســته اند. حضرت پرسيد: اين ها كيســتند؟ گفته شد: مردان حق. حضرت 
فرمود: به چه دليل مردان حق هســتند؟ پاســخ دادند: از ايــن رو كه داراى نجابت و 
عزت نفس هســتند اگر كسى به آن ها غذا داد شكر مى كنند وگرنه صبر مى كنند و هيچ 
گاه تقاضا نمى كنند و دســت گدايى به سوى كسى دراز نمى نمايند. امام على  فرمود: 
ســگ هاى كوفه هم چنين رفتارى دارند آنگاه امام على  با شــالق آن ها را از مسجد 

بيرون كرد و به آن ها فرمود: برويد كار كنيد.2

  16. نشانه بزرگوارى  

روزى شــخصى از امام على  پرسيد: يا على! بزرگوار كيست؟ حضرت فرمود: آن 
كــه دعوت را اجابت كند چون اطاعتــش كنى تالفى كند و چون مخالفتش نمايى از دِر 
احسان در آيد، آن را كه رخ بتابد، بخواند، آن را كه رو كند، نزديك گرداند و آن را كه بر 

او اعتماد كند كفايت نمايد.3

1. وقعه صفني، ص 528.
2. پيكار اسالم با ارساف، ص 133.

3. نصايح.
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  17.  راه توبه  

روزى فــردى كه حكمش قتل بود نزد حضــرت على  آمد و عرض كرد: چه كنم 
تا پيامبر  مرا ببخشــد؟ على  به او فرمود: به حضور پيامبر  برو و آيه 91 سوره 

يوسف را تالوت كن. 
»به خدا ســوگند خداوند تو را برما تقدم داشــته و ما خطاكار بوديم«. او نيز به اين 

دستور عمل كرد. 
پيامبر  نيز بى درنگ آيه بعد يعنى 92 ســوره يوسف را قرائت فرمود »و توبيخى بر 
شــما نيست خداوند شما را مى بخشــد و او مهربان ترين مهربانان است«. قرائت اين آيه 

توسط رسول خدا  به منزله عفو از آن شخص قرار گرفت.1

  18. راه اعتدال  

در تحف العقول آمده است كه: 
روزى شخصى خدمت على  رســيد و عرض كرد: يا على! مرا پندى ده حضرت 
فرمود: به تو سفارش مى كنم كه كار خير و خوب خود را هرگز زياد مپندار و گناهان خود 
را هرچند كه كم باشند كم حساب نكن، شخص ديگرى به او عرض كرد مرا اندرزى فرما، 

حضرت فرمود: خويشتن خود را تلقين به فقر و تنگدستى و طول عمر نكن.

  19. كريم بزرگوار  

روزى ابوهريره سخنان زشــت و توهين آميزى به على  نسبت داد، فرداى آن روز 
براى حاجت مهم خود نزد حضرت آمد. 

امام على  نياز او را برطرف ســاخت، ياران امام بــا تعجب عرض كردند: يا على! 
چرا چنين كرديد؟ حضرت پاســخ فرمود: شرم داشــتم از اينكه جهالت و نادانى او، بر 
حلم من و خطايش بر عفو و ســؤالش بر كَرم من غلبه و پيشى گيرد از اين رو حاجتش 

را روا ساختم.

1. مهر تابان، ص 84.
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  20.  زيادى رزق  

روزى على  به ياران خود فرمود: آيا مى خواهيد اسباب زيادى رزق را بيان كنم؟ 
اصحــاب عرض كردند: آرى يا اميرالمؤمنين! آنگاه امام فرمود: جمع بين دو نماز )مغرب 
و عشاء، ظهر و عصر( روزى را زياد مى كند؛ همچنين تعقيب خواندن بعد از نماز صبح و 
عصر، صله رحم، جارو كــردن جلوى خانه، طلب آمرزش، امانت دارى، حقگويى، جواب 
دادن اذان گو )هرچه را كه مؤّذن مى گويد بگويد و ممكن است مراد نماز اول وقت باشد( 
حرص نزدن، شــكر صاحب نعمت، ســكوت در بيت الخالء، پرهيز از قسم دروغ، شستن 

دست قبل از غذا، خوردن ريزه هاى غذا كه در سفره مى ريزد. )خوردن نان ها(....1

  21.  علت فقر  

شخصى به حضور اميرالمؤمنين  رســيد و از تنگى معيشت خود شكايت كرد امام 
فرمود: »لعلّك تكتب بقلم معهود فقال: ال. فقال لعلّك تشط مبشط مكسور فقال: ال....«.

يعنى: فقر و تنگدستى تو شايد به اين سبب است كه با قلم گره دار مى نويسى. 
عرضه داشــت: خير يا اميرالمؤمنين! حضرت فرمود: شــايد با شانه شكسته موى 
خويش را مى آرايى. گفت: نه. فرمود: شــايد از كســى كه عمرش از تو بيش تر است 

جلوتر مى روى )رعايت ادب بزرگ تر نمى كنى و جلوتر از آن ها راه مى روى(. 
گفت: نه. 

حضرت فرمود: شــايد بعد از طلوع فجر مى خوابى گفت: نه، فرمود: شايد كه در 
مورد پدر و مادر خود از دعاى خير دريغ مى ورزى. 

عرضه داشت: آرى يا اميرالمؤمنين! پس آنگاه امام دستور فرمود كه براى رفع بالى 
تنگدســتى، پدر و مادر خود را از دعا فراموش نكند و فرمود: از رسول اكرم  شنيدم كه 
فرمود: ترك دعاى خير براى پدر و مادر روزى آدمى را مى برد و او را به تنگدستى مبتال 

مى سازد. 

1. نصايح، ص 355.
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  22.  پاسدارى از چشم ها   

از حضرت على  ســؤال شــد: براى اينكه به نامحرم نگاه نكنيم چه كار انجام 
دهيم؟ 

آن حضرت فرمود: با تذكر اين نكته كه تو در قبضه قدرت خدايى هستى، كه از همه 
اسرار تو آگاه است. از على  سؤال شد: مبا كنت؟ قال : كنت بّوابا عىل باب قلبى؛ چگونه 

به اين مقام رسيدى؟«. 
فرمود: من پاسدار قلبم بودم... يعنى هر چيزى را به قلبم راه نمى دادم.

از امام على   ســؤال كرد جماع چيســت؟ امام فرمود: پرده شرمى كنار مى رود و 
شرمگاه هايى به هم مى آميزند. 

شبيه ترين حالت به ديوانگى است، زياده روى در آن پيرى مى آورد، چون از آن حالت 
به در آيد پشــيمان شود ميوه حاللش فرزند است كه اگر زنده ماند مايه فتنه است و اگر 

بميرد مايه غم و اندوه.1

  23.  زاهد بصير  

روزى شــخصى پيراهن وصله دارى را بر تن امام على  ديد. آن شخص از حضرت 
پرســيد: چرا پيراهن وصله دار مى پوشــى؟ حضرت فرمودند: دل با آن فروتن و نفس 

رام مى شود و مؤمنان از آن سرمشق مى گيرند. 
دنياى حرام و آخرت، دو دشــمن متفاوت و دو راه جداى از يكديگرند، پس كسى كه 
دنياپرســت باشد و به آن عشق بورزد، به آخرت كينه ورزد و با آن دشمنى خواهد كرد. و 
آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند و رونده به سوى آن دو، هرگاه به يكى نزديك 

شود از ديگرى دور مى گردد و آن دو همواره به يكديگر زيان رسانند.2

  24.  اميد بدون عمل، حربه شيطان  

امام على  در پاسخ به مردى كه از آن حضرت خواهش كرد تا پند و اندرزى 

1. غررالحكم، ح 4943.
2. نهج البالغه، حكمت 103.
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به او دهد فرمود: همچون كســى نباش كه بدون عمــل به آخرت )به پاداش آن( اميد 
دارد.1

و با آرزوهاى دراز توبه را به تأخير مى اندازد در نكوهش دنيا چون پارســايان ســخن 
مى گويد اّما رفتارش رفتار دنياطلبان است.2

  25.  قضاوت سخت است؟  

روزى امام حسن  و امام حسين  هر كدام روى كاغذ، خطى نوشتند و براى آنكه 
بدانند خط كداميك از آن ها زيباتر يا بهتر است خدمت پدر رسيدند و پس از نشان دادن 
خط ها سؤال كردند پدر كداميك از اين خط ها بهتر است. على  فرمود: هر دو خوب 
اســت، هم خوانا و هم زيباســت. گفتند: نه، كدام بهتر است؟ حضرت فرمود: خوب اگر 
شــما مكتب مى رفتيد حق اين بود كه اين را از استادتان بپرسيد اّما شما خود آموخته ايد 
و هنوز هم خردســاليد به كارهاى كودكان هم مادران بيشــتر مى رسند قضاوت مادرتان 
زهرا هم درســت مانند من اســت من در اين خط ها هيچ عيبى نمى بينم ولى بهتر است 
كه از مادرتان بپرسيد هرچه بگويد من هم همان را مى پسندم اگر در خانه مطلب روشن 
نشد آن وقت شورايى از اصحاب تشكيل مى دهيم و حكميت را به ايشان وا مى گذاريم.

حسنين  گفتند: فرمايش شما صحيح است لذا خدمت مادر رسيدند و همان پرسش 
را كردند. حضرت زهرا  فرمود: هر دو را خوب مى بينم تفاوت گذاشتن ميان آن ها خيلى 
مشــكل اســت.... و اصاًل بهتر اســت يك كار ديگرى بكنيم؟ عرض كردند: چه كنيم؟ 
حضرت فاطمه  گردنبندى از استخوان عاج داشت كه داراى هفت دانه بود فرمود: اين 
دانه ها را روى زمين مى ريزم هركه دانه هاى بيشــترى جمع كرد خطش را بهتر حساب 
مى كنيم. گفتند: خوب اســت اگرچه كار قرعه كشى است و خط شناسى نيست ولى خوب 
است آن وقت حضرت دانه ها را بر زمين ريخت و حسنين  دويدند و هر كدام سه دانه 

1. متأسفانه اين مطلب مبتالى جامعه است كه به افراد گفته مى شود چرا فالن مطلب شرعى را انجام نمى دهى 
مى گويد خدا به اندازه تو ســخت گير نيســت يا مى گويند ما به رحمت خدا اميدواريم. به واسطه اميد به رحمت 
پروردگار شيطان آن ها را از انجام عمل باز مى دارد. حضرت امام خمينى قدس سره به اين تلبيس ابليس در كتاب 

چهل حديث خود به طور مفصل اشاره فرموده اند و آن را از حيله هاى شيطان تلقى فرموده اند. 
2. نهج البالغه.
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برداشتند اما دانه آخرى نصف شده بود به هر كدام يك نصفه رسيد و نتيجه مساوى بود 
و هر دو راضى شدند.1

)در نقلى ديگر جبرئيل  دانه را به فرمان الهى به دو نيم كرد(.
يعنى خداوند هم نمى خواهد و راضى نيست يكى از اين دو كودك را ناراحت ببيند و 

ديگرى را خوشحال ببيند لذا هر دو خوشحال شدند. 

  26.  چهار سؤال جالب  

شخصى باديه نشين از راه دور به حضور امام على  آمد و عرض كرد: از راه دور براى 
اين آمده ام كه به چهار سؤال من پاسخ دهى. امام على  فرمود: بپرس!

او چنين سؤال كرد: 
1. واجب چيســت و واجب تر كدام اســت؟ 2. نزديك چيست و نزديك تر كدام 
اســت؟ 3. مطلب عجيب چيســت و عجيب تر كدام اســت؟ 4. مشــكل چيست و 

مشكل تر كدام است؟ 
حضرت على  در پاسخ فرمود: 

1. واجب، ترك گناه است و واجب تر توبه كردن از گناه است. 
2. نزديك، قيامت است و نزديك تر مرگ مى باشد. 

3. مطلب عجيب همين دنيا )از نظر بى وفايى( است و عجيب تر دلبستگى به اين دنيا 
است. )مگر انسان عاقل به چيز فانى دل مى بندد؟(.

4. مشكل، رفتن به قبر است و مشكل تر بى توبه به قبر رفتن است.2
 يا مظهرالعجائب يا مرتضى على         خواندن تو را به يارى از هرچه بهتر3   

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 309.
2. عنوان الكالم، ص 275.

3. حكيم وفايى شوشترى.
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  27. زاهد راستين  

امــام باقر  فرمــود: مقدارى خبيص )حلوايــى تهيه شــده از آرد و خرما( خدمت 
اميرالمؤمنين على  آوردند.

حضرت از خوردن آن خوددارى كردند. 
عرض كردند: آيا آن را حرام مى دانيد؟ 

فرمود: نه! اّما مى ترسم نفسم به آن عالقمند شود و به دنبال آن بروم. سپس اين آيه 
)احقاف، 20( را تالوت كرد: »اذهبتم طّيباتكم ىف حياتكم الدنيا واستمتعتم بها«.1

  28. راه بزرگى  

»قال امرياملؤمنني  يا بنّى ما السامحة؟ قال: البذل ىف العرس ويرس؛ اميرالمؤمنيــن  از 

فرزندش امام حسن  ســؤال كرد: پسرم گذشت و بلند نظرى چيست؟ عرض كرد: 
بخشش مال به تهيدستان در تنگدستى و دارايى«.2

  29. راه نجات  

اميرالمؤمنين على  فرمــود: »اذا سئلتم عاّم التعلمون فاهربوا قالوا: كيف الهرب؟ قال: 
تقولون: اللّه  اعلم؛ وقتى از شــما راجع به چيزى سؤال كردند كه درباره آن آگاهى نداريد، 

راه فرار و گريز را در پيش گيريد. 
عرض كردند: چگونه فرارى؟ فرمود: بگوئيد خدا بهتر مى داند.3

  30. وظيفه شناسی  

راوى حديث مى گويد: 
على  را ديدم كه يك درهم خرما خريدارى كرد و خود شــخصا آن را حمل كرده 
و بــه منزل برد بعضى از اصحاب از روى ارادت به رئيس مملكت عرض كردند: يا على  

1. اماىل شيخ مفيد، ص 134.
2. بحاراالنوار، ج 71، ص 353.

3. منيه املريد، ص 400.
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اجازه فرماييد آن را براى شما بياوريم. حضرت در جواب فرمود: كسى كه عائله دارد 
به حمل متاع خود شايسته تر است.1

    31.  شبى با اميرالمؤمنين على  

نوِف بكالى گويد: شــبى نزد اميرالمؤمنين  ماندم و ديدم كه مكرر از منزلش بيرون 
مى رود و به آســمان نظر مى كند. ســپس بار ديگر به روش هميشه داخل شد و فرمود: 
خوابى يا بيدار؟ عرض كردم: بيدارم اى اميرالمؤمنين! از اول شب چشم به تو دوخته ام 

و آنچه مى كردى، مى ديدم. 
فرمود: اى نوف! خوشــا به حال آنانكه به دنيا زاهد و بى ميل گردند و به آخرت ميل 
و عالقه مى ورزند، قومى كه زمين خدا را گليم، خاكش را بســتر و كتاب خدا را پيراهن 
زير و دعاى او را لباس رو قرار داده اند )از كتاب خدا در پنهانى پند گيرند و در آشكار دعا 
كنند( و آب زمين را به منزله بوى خوش به كار مى برند و بر روش حضرت مســيح  از 

دنيا دل بريده اند. 
همانا خداى متعال به عيسى  وحى كرد كه: اى عيسى بر تو باد به روش پيشينيان 
تا به ســر منزل پيامبران برســى. اى برادر به بيم دهندگان قــوم خود بگو كه: در هيچ 
خانه اى از خانه هاى من جز با دل هاى پاك و دست هاى تميز و ناآلوده و ديدگان خاشع و 
فرو خفته داخل نشوند كه من دعاى آن كس را كه مرا بخواند و حقى از مردم در گردن 
وى باشد، نمى شنوم و تا آن زمان كه حّقى نزدش داشته باشم و به من برنگردانده باشد 

دعايش را مستجاب نگردانم.
اى نوف! تا توانى جاسوس و شاعر و تارزن و دهل زن مباش، همانا داود  پيامبرى 
از جانب پروردگار جهانيان بود شبى از شب ها بيرون شد و به اطراف آسمان نظرى افكند 
و گفت: اين ســاعت ساعتى است كه هيچ بنده اى دست به نيايش و درخواست بر ندارد 
مگر اينكه خدا نيازش را بر آورد، جز اينكه آن شخص جاسوس يا شاعر يا تارزن يا دهل 

نواز باشد.2

1. مجموعه ورام، ج 1، ص 23.
2. اماىل شيخ مفيد، ص 146.
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  32. اثر سريع گناه  

 قال االمام عىل : ملا سئل: اّى ذنٍب اعجل عقوبًة لصاحبه؟
امام على  در پاســخ به اين سؤال كه كيفر كدام گناه است كه زودتر و سريع تر 

دامن گير گنهكار مى شود؟ 
فرمود: آن گناهى كه به كســى ظلمى كنى كه او غير خدا كســى را نداشته باشد و 
آن كه در گزاردن حق نعمت ها كوتاهى كند و آن كه دســت تعّدى و ستم به سوى فقير 

دراز نمايد.1

  33. راه تربيت   

روزى يكــى از اصحاب حضرت على  كه داراى پســرى بود پيش آن حضرت آمد 
و از فرزندش در نزد آن حضرت شــكايت نمود تا با اين كار، جهت تربيت پســرش از 

حضرت راهنمايى بگيرد.
حضرت به او فرمود: »الترضبه واهجره والتطل؛ او را نزن و تنبيه بدنى نكن، )بلكه براى 

تأديب اوشايسته است( با او قهر كنى، اّما مواظب باش اين قهر به درازا نكشد«.2

  34. راه سالمت  

روزى حضرت اميرالمؤمنين على  به شخصى سالم كرد. 
ابن كواء پرسيد: اى اميرالمؤمنين! آيا به يكى از گناهكاران اين اّمت سالم مى كنى؟ 
حضرت پاسخ داد: خداونِد عزيز و بزرگ، او را براى ايمان آوردن سزاوار مى داند و تو سالم 

كردن بر او را سزاوار نمى دانى.3

  35.  خير دنيا و آخرت  

در كتاب امالى شــيخ صدوق از بّكالى روايت شــده است كه در صحن مسجد كوفه 

1. بحاراالنوار، ج 75، ص 320.
2. غررالحكم، ص 697.

3. مستدرك الوسايل، ج 8، ص 359، حديث 9663.
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به حضور اميرالمؤمنين  شــرفياب شــدم. پس از سالم و اداى احترام، عرض كردم: يا 
اميرالمؤمنين! مرا موعظه اى بفرمائيد؟ 

 حضرت فرمود: 
نيكى كن تا نيكى ببينى. گفتم: بيشــتر فرما اى اميرالمؤمنين! فرمود: بر ديگران، 
رحم آور تا به تو رحم كنند. گفتم: بيشتر. فرمود: گفتار خويش را نيكو گردان تا از تو به 
نيكويى ياد كنند. گفتم: يا اميرالمؤمنين! باز هم بيشتر فرما. فرمود: اى نوف! از غيبت 

مردمان بپرهيز كه آن خوراك سگان جهنم است. 
اى نوف! دروغ گفته است آن كسى كه خود را حالل زاده دانسته است و گوشت مردم 
را به غيبت، مى خورد و دروغ گفته اســت آن كسى كه خود را حالل زاده پنداشته است و 
نسبت به من و ديگر امامانى كه از پشت من هستند، دشمنى و كينه مى ورزد. دروغ گفته 
اســت آن كسى كه خود را حالل زاده پنداشته و به زناكارى رغبت نشان مى دهد و دروغ 
گفته اســت آن كسى كه خود را حالل زاده پنداشته است، در حالى كه روز و شب، نسبت 

به انجام معاصى و گناهان جرأت و جسارت مى ورزد. 
اى نوف، ارتباط خود را با خويشــاوندان خود اســتوار كن تا خداوند زندگانيت را دراز 
فرمايد و اخالق خويش را نيكو ساز تا خداوند حساب تو را آسان گيرد. اى نوف! آن كسى 
كه در اين جهان دوستدار ما باشد، در قيامت نيز با ما خواهد بود كه اگر آدمى به سنگى 

دلبسته باشد، خداوند او را با همان سنگ محشور خواهد كرد. 
اى نوف دورى كن از اينكه خويشتن را در چشم مردمان بيارايى و با پروردگار خود با 
ارتــكاب معاصى به مبارزه برخيزى كه به مكافات آن عمل در روز قيامت كه به مالقات 
حق تعالى خواهى رفت، رســوا و مفتضحت مى ســازد. اى نوف! آنچه سفارشت كردم به 

خاطر بسپار و آن ها را به كار بند. تا به خير دنيا و آخرت دست يابى. 
هركس كه در طريقت او رهنما عليست1 با يك قدم به منزل مقصود مى رسد   

  36.  صبر چيست؟  

امام صادق  مى فرمايد: اميرالمؤمنين على  به مسجد آمد، ناگاه مردى را غمناك 

1. ابوالحسن ورزى.
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و ناراحت و سر به گريبان ديد از او سؤال كرد: در چه حالى هستى؟ چه خبر است؟ تو 
را چه مى شود؟ آن شخص عرض كرد: يا على! پدر و مادرم و برادرم مرده اند مى ترسم 

از اين غصه زهره ترك شوم!
حضرت فرمود: بر تو باد تقوا و صبر تا فرداى قيامت با اين دو سرمايه به محضر حق 
شــرفياب شوى صبر در امور چون ســر است از تن چون سر از تن جدا گردد تن فاسد و 

چون در كارها صبر نباشد همه كارها فاسد گردد.1
لذا حضرت على  مى فرمايد: نشــانه صابر در ســه چيز است: اول كسل و سست و 

بى حال نمى شود. دوم دلتنگ وبى قرار نمى گردد. سوم از خداى خود شكايت نمى كند.
زيرا اگر كســل شــود حق را ضايع مى كند و اگر دلتنگ گردد به شكر بر نمى خيزد و 

اگر از خداوند شكايت كند به راه عصيان رفته است.2

  37.  چگونه صبح كردى؟!  

حنش بن معتمــر مى گويد: بر اميرالمؤمنين على  در حالــى كه در َرحبه )محلى در 
كوفه( تكيه زده بود داخل شــدم و گفتم: الســالم عليك يــا اميرالمؤمنين ورحمه اهلّل  

وبركاته چگونه صبح كردى؟
حضرت سربلند كرد و جواب سالم مرا داد و فرمود: صبح كردم در حالى كه دوستدار 
دوستان و صبر كننده بر دشمنى دشمنان هستم همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظر 
راحتى و گشايش است و دشمن ما بناى كار خود را بر پايه اى نهاده كه سخت نااستوار و 

لغزان است، اين بناى او بر لب پرتگاهى است كه وى را در آتش دوزخ مى افكند. 
اى اباالمعتمر! به راســتى كه دوســت ما نمى تواند ما را دشــمن بدارد و دشــمن ما 
نمى تواند ما را دوســت بدارد، همانا خداى متعال دل هاى بندگان را بر دوستى ما سرشته 

و دشمنان ما را يارى نخواهد كرد. 
پس دوســت ما توان دشمنى ما و دشمن ما توان دوستى ما را ندارد و هرگز دوستى 
ما و دوســتى دشــمن ما در يك دل نگنجد زيرا كه »خداوند براى يك مرد دو دل در 

1. كاىف، ج 3، ص 146.
2. بحاراالنوار، ج 71، ص 86.
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سينه اش ننهاده اســت« كه با يكى، گروهى از آن ها را و با)همان دل( ديگرى دشمنان 
همان گروه را دوست بدارد.1

  38.  عامل پيشرفت  

مردى به حضور اميرالمؤمنين على  آمد و به طور كوتاه اين چهار ســؤال را مطرح 
كرد: 1. سّنت چيست؟ 2. بدعت چيست؟ 3. جماعت يعنى چه؟ 4. تفرقه چيست؟

امام على  در پاسخ فرمود: 
»سّنت« آن روشى است كه رسول خدا  آن را انجام داد و بجا گذاشت. 

»بدعت« چيزى است كه بعد از رسول خدا  پيدا شده...
»جماعت« را اهل حق بپا مى دارند و حق طلبان در فكر و عمل با جماعت هستند.

»تفرقه« از آِن باطل گرايان است و منحرفان و حاميان باطل به آن روى مى آورند.2

  39. مسئوليت همسر  

امام على  فرمود: رســول خدا  در وصيت خود به من فرمود: يا على! كســى كه 
همسر خود را اطاعت كند خداوند او را به رو در آتش افكند. 
على  عرض كرد: اين اطاعت در چه مواردى است؟ 

رســول اكرم  فرمود: كسى كه به همســر خود اجازه دهد تا به حمام هاى بيرون از 
خانه و يا مجالس عروسى و مجالس نوحه سرائى برود و جامه هاى بدن نما بپوشد.3

  40.  هفت سؤال  

شــخصى به حضور على  آمــد و عرض كرد: من از فاصله هفتاد فرســخى به 
حضور شما آمده ام براى اينكه هفت سؤال از شما بپرسم. امام على  فرمود: هرچه 

1. اماىل شيخ مفيد، ص 334.
2. مشكاه االنوار، ص 380.

3. خصال صدوق، ص 215.
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مى خواهى ســؤال كن. او گفت: چه چيزى بزرگ تر از آســمان است. حضرت فرمود: 
بهتان و تهمت زدن به انسان، پرسيد: چه چيزى وسيع تر از زمين ها است؟ 

حضرت فرمود: وســيع تر از زمين حق است. پرسيد: چه شخصى ضعيف تر از يتيم 
مى باشــد؟ حضرت فرمود: شــخص نمام و سخن چين. پرســيد: چه چيزى داغ تر و 

سوزنده تر از آتش است؟ حضرت فرمود: حرص.
پرسيد: چه چيز سردتر از َزْمهرير است؟ 

حضرت فرمود: دست نياز به سوى بخل دراز كردن است. 
پرسيد: چه چيزى بى نيازتر از درياى پهناور است؟ 

فرمود: انسان قانع. 
پرســيد: چه چيزى سخت تر از سنگ اســت؟ فرمود: سخت تر از سنگ قلب كافر 

است.1

  41.  ميزان عمل  

ابن فهد حلى در عدة الداعى آورده كــه: مردى نزد اميرالمؤمنين على  آمد و به آن 
حضرت عرض كرد: بالل حبشــى را ديدم با شــخصى گفتگو مى كند ليكن الفاظ و 
گفتارش ملحون به لهجه )لكنت زبان دارد( است ولى آن شخص عباراتش صحيح 

و ُمَعرب و كامل مى باشد و به بالل مى خندد.
امام فرمود: اى بنده خدا، اعراب و درستى كالم براى درستى و تهذيب اعمال است، 
آن شخص اگر افعالش نادرست باشد، مسلّم اعراب كالمش او را سودى ندهد ولى بالل 

را كه افعالش به درستى آراسته است لحن عبارات و الفاظش به او زيانى نرساند.

  42.  حكومت و آزادى  

روزى على  در كوفه ســخنرانى مى كرد و ضمن سخنرانى فرمودند: قبل از اينكه 
مرا از دســت دهيد سؤاالتتان را بپرســيد كه من از مادون عرش و هر آنچه سؤال 
شود پاسخ خواهم داد و چنين ادعايى را پس از من جز دروغگويان نخواهند كرد 

1. لئاىل االخبار، ج 5، ص 245.
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مردى از يهوديان عرب از گوشــه مجلس با صداى بلنــد و با لحنى زننده فرياد زد: من 
چيزهايى ســؤال خواهم كرد كه در آن خواهى ماند اصحاب و دوســتان على  از 

برخورد بى ادبانه او در خشم شدند و به وى هجوم آوردند. 
على  آنان را منع كردند و فرمودند: رهايش كنيد و وى را به شــتاب و دستپاچگى 
مكشــانيد حجج الهى با شتابزدگى و كم خردى اســتوار نمى گردد و با گرفتن فرصت از 

سائل براهين الهى نمود، پيدا نمى كند....1

  43.  على  و يتيمان  

  حبيب بن ابى ثابت مى گويد: روزى مقدارى عسل به بيت المال آوردند حضرت على
دستور داد يتيمان را حاضر كردند موقعى كه عسل را در بين نيازمندان تقسيم مى فرمود: 
خود شخصا به دهان يتيمان عسل مى گذارد بعضى گفتند: اى اميرالمؤمنين! اين عمل 

براى چيست؟ 
حضرت فرمود: امام، پدر يتيمان است عسل به دهان يتيم مى گذارم و به جاى پدران 
از دســت رفته آنها، عطوفت پدرى مى كنم )نقل شده پيرمردان عصر على  وقتى اين 
گونه عواطف آن حضرت را مشــاهده مى كردند مى گفتنــد: اى كاش ما نيز بچه يتيمى 

بوديم تا حضرت با دستان مبارك خود عسل در دهان ما نيز مى گذاشت(.2

  44.  گفتگوى جامع  

روزى حضرت على  از امام حسن  سؤاالتى مى فرمايد كه به طور مختصر اشاره 
مى شــود: على  سؤال كرد: اى پسر زهد چيست؟ امام حسن  عرضه داشت رغبت 

به تقوى و بى رغبتى در دنيا. 
حلم چيست؟ خشم خود فرو بردن و اختيار داشتن. سؤال كرد درستكارى چيست؟ 
عرض كرد: دفع زشتى به خوبى و نيكى. شرف چيست؟ احسان به قبيله و اقوام خود و 

1. بحاراالنوار، ج 10، ص 126.
2. كاىف، ج 1، ص 406.
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تحمل خسارت و جرم آنها. نيرومندى چيست؟ دفاع از پناهنده و صبر در نبردها و اقدام 
هنگام سختى. بزرگوارى چيست؟ اين است كه در غرامت عطا دهى و از جرم بگذرى.
مرّوت چيست؟ حفظ دين، عّزت نفس، نرمش و بررسى و مراقبه در اعمال. پرداخت 
حقوق و دوست يابى. كرم چيست؟ بخشش پيش از خواهش و اطعام در قحطى و كمبود. 
ناكسى چيســت؟ كم بخشيدن و گفتار زشت بر زبان داشــتن. جوانمردى چيست؟ 
بخشــش از خوشى و ســختى. بخل چيست؟ آنچه دارى شــرف خود بدانى و آنچه را 
كه انفاق كنى تلف شــده و نابود شــده پندارى. برادرى چيست؟ همراهى در سختى و 
خوشــى. ترس چيست؟ دليرى بر دوست و فرار از دشمن. ثروتمندى چيست؟ رضاى 
به قسمت اگرچه كم باشد. جود چيست؟ بخشش دسترنج خود را گويند. كرم چيست؟ 

خوددارى در سختى و خوشى. دليرى چيست؟ هم نبردى با پهلوانان. 
شرافت چيست؟ موافقت و همراهى با دوستان و حفظ حرمت همسايگان. سفاهت 
چيســت؟ به پستى گراييدن و با همراهان همنشينى كردن. درماندگى و عجز در كالم 
چيســت؟ بازى كردن با ريش و لكنت هنگام ســخن گفتن. فقر چيست؟ آزمندى به 

هرچيزى.1

  45.  سخت ترين مشكل ها   

روزى چند نفر از اصحاب رســول اكرم  با يكديگر درباره مشكل ترين و سخت ترين 
مصيبت ها براى يك مرد ســخن مى گفتند يكى از آنان گفت: خيلى مشكل است كه زن 
و فرزندان مردى مريض باشــند اّما او دوا نداشته باشد، ديگرى گفت: مشكل تر آن است 
كه مردى وقتى به خانه خود مى رود كودكانش شــام نداشته باشند، به هرحال هر كسى 
چيزى گفت: تا اينكه حضرت اميرالمؤمنين على  از راه رســيد، از على  سؤال كردند: 

يا على! سخت ترين و مشكل ترين مصيبت ها براى يك مرد چيست؟
 على  نگاهى به اطراف انداخت تا بيگانه اى در مجلس نباشد. آنگاه فرمود: مشكل تر 

1. تحف العقول، ص 227.

336



از همه مصيبت ها براى مرد آن وقتى اســت كه در مقابل چشــمش، همسرش را كتك 
1.»بزنند اّما او نتواند حرف بزند!!! »اللّهم العن ظاملى وضارىب وغاصبى حقوق فاطمة الزهراء

  46.  شش صد هزار باب حكمت آميز  

پيامبرخدا  فرمود: اى على! شــش صد هزار گوســفند مى خواهى يا شش صد 
هزار دينار؟ يا شش صد هزار جمله؟ 

على  عرض كرد: يا رسول اهلل! من شش صد هزار جمله مى خواهم.
پيامبر  فرمود: اى على! هرگاه ديدى مردم به فضايل و مستحبات مى پردازند تو به 
كامل كردن فرايض بپرداز. و هرگاه ديدى مردم ســرگرم كار دنيا هستند، تو سرگرم كار 
آخرت شــو و هرگاه ديدى مردم به عيب هاى يكديگر مى پردازند تو به عيب هاى خودت 
بپرداز و هرگاه ديدى مردم به آراستن دنيا مى پردازند تو به آراستن آخرت بپرداز و هرگاه 
ديــدى مردم به زيادى عمل مى پردازنــد تو به خالص كردن عمل بپرداز و هرگاه ديدى 

مردم به خلق متوّكل مى شوند تو به خالق متوّسل شو.2

  47. سالم بر گنهکاران  

امام حسين  مى فرمايد: ابن كواء از اميرالمؤمنين على  پرسيد: يا امير مؤمنان! آيا 
بر گناهكاران و معصيت كاران اين اّمت سالم بدهيم؟ امام فرمود: آيا خداى عزوجل او 

را اهل توحيد بشمارد و ما او را شايسته سالم ندانيم.3

  48.  بهترين خوبى ها   

علــى  مى فرمايد: بين من و عباس و عمر بحــث در اين موضوع بود كه بهترين 
خوبى ها كدام است؟ من گفتم: بهترين آن است كه در پرده و نهان از همه انجام شود. 

1. راه حق، ص 25.
2. املواعظ العددية، ص 293.

3. الجعفريات، ص 234.
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  49.  نيكى و بدى  

روزى حضــرت امير  در ميان اصحاب خود فرمود: من در همه عمر خود در حق 
كسى نه نيكى كرده ام و نه بدى. 

اصحاب عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! ما معنى اين ســخن شــما را نمى دانيم 
شما اين معنى را توضيح دهيد. آنگاه حضرت فرمود: هركسى كه در حق كسى نيكى 
كند جزاى آن نيكى به خود او باز مى گردد. پس در حقيقت در حق خود نيكى كرده است 
و هركسى در حق كسى بدى نمايد، سزاى آن بدى نيز به او بر مى گردد پس در حقيقت 

در حق خود بدى كرده است.

  50.  انواع گناهان  

ابى رفعه مى گويد: روزى على  به منبر رفت ســپس خداى را حمد و ثنا گفت، آنگاه 
فرمود: اى مردم، گناه سه قسم است. سپس ساكت شد. 

مردى در بين جمعيت به نام حبه عرنى عرض كرد: يا اباالحسن! گناهان را توضيح 
دهيد؟ حضرت فرمود: از گناهان جز به منظور تفســير و توضيح، نام نبردم. لكن تنفس 
تند و غير عادى كه عارضم شــد از ســخن گفتنم بازداشت آنگاه ادامه داد: بلى. گناهان 
سه قسم است؛ اول: گناهى است كه خدا مى بخشد، دوم: گناهى است كه او نمى بخشد، 
سوم: گناهى است كه ما براى صاحب گناه به عفو الهى اميدواريم، ولى با داشتن اميد از 
عذاب او نيز مى ترسيم. عرض شد: اى اميرالمؤمنين! مطلبى را كه فرموديد براى ما 

توضيح دهيد؟ حضرت خواسته آن ها را اجابت نمود و هر يك را شرح داد. 
درباره قســم اول گناهان فرمود: آن گناهى اســت كه خداوند صاحب گناه را در دنيا 
عقاب نموده اســت و خداوند حكيم تر و بزرگوارتر از آن اســت كه دوباره او را در قيامت 

براى همان گناه عذاب نمايد. 
اما درباره قســم دوم گناهان، گناهانى كه بخشــيده نمى شود ظلم و ستم بندگان به 
يكديگر اســت خداوند در روز جزاء در مقام قضاء و موقــع احقاق حق مظلومان و كيفر 
ســتمكاران به عزت و جالل خود سوگند ياد مى كند كه ظلم هيچ ظالمى بدون بررسى 
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و ســنجش از دادگاه عدلش نگذرد و آن را ناديده نگيرد هرچند آن ظلم كوچك و ناچيز 
باشد....1

   51. آثار بداخالقى  

از امام على  سؤال شد: يا على! اندوه چه كسى بلندتر و پايدارتر است؟ 
فرمود: »اسوءهم خلقا؛ آن كه از همه بد اخالق تر باشد«.2

  52.  خير چيست؟  

از امام على  سؤال شد: خير چيست؟ حضرت فرمودند: خير و خوبى آن نيست كه 
مال و فرزندت بسيار شود، بلكه خير آن است كه دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و 
گران مقدار باشــد و در پرستش پروردگار در ميان مردم سرفراز باشى، پس اگر كار نيكى 

انجام دهى شكر خدا به جا آورى و اگر بد كردى از خدا آمرزش خواهى. 
؛ و در دنيا جز براى دو كس خير نيست: يكى گناهكارى كه با  نْيا ااِلَّلَرُْجلَنْيِ َوالَخرْيَ ىِف الدُّ

توبه جبران كند و ديگر نيكوكارى كه در كارهاى نيكو شتاب ورزد«.3

  53.  ريشه شهوات  

روزى اميرالمؤمنين  در ميان اصحاب خود نشســته بود كه زنى زيبا و با جمالى از 
آنجا عبور كرد گروهى از مردان چشم هاى خود را با نگاهى طوالنى به او دوختند. 

»فقال : اّن ابصار هذه الفحول طوامح، واّن ذلك سبب هبابها، فاذا نظر احدكم اىل امرأة 

تعجبه، فليالمس أهله فاّنا هى امرأة كامراته«؛ در اين حال حضرت فرمود: چشــم هاى اين 

مردان، گشاده و تيزبين و دنبال كننده مطلوب از راه دور است و همين چشم چرانى سبب 
هيجان نفوس آن ها براى آميزش و لمس نمودن زنان است. 

بنابراين اگر احيانا چشــم شما به زن زيبايى افتاد، كه براى شما شگفت آور و دلپسند 

1. بحاراالنوار، ج 4، ص 100.
2. جامع االخبار، ص 290.

3. سفينه البحار، ج 1، ص 433.
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بود فوراً برويد و با عيال خودتان در منزل آميزش نموده و همبستر شويد، زيرا زوجه شما 
هم زنى است مانند ساير زنان. 

فقال رجل من الخوارج: قاتله اللّه  كافرا ما أفقهُه!

مردى از خوارج كه ســخن امام على  را شنيد به امام گفت: خدا اين مرد كافر را 
بكشــد، چقدر دانا و بينا و فقيه و عاقبت انديش و به اســرار احكام آشنا و بصير 

است؟!
اصحاب امام على  از جا برجستند تا آن مرد بى ادب را بكشند. 

حضرت فرمود: آرام باشيد، جزاى او نيست مگر دشنام در مقابل دشنامى كه او به من 
داده است و يا به عوض آن، عفو و گذشت از گناهى كه مرتكب شده است.1

  54.  كشتى گير قهرمان  

امام على  روزى از ياران خود پرســيد: اى مردم! رقوب )انسان بى فرزند( به چه 
كسى گفته مى شود؟ 

آن هــا عرض كردند: يا على! آن كســى كه بميرد و در آن حــال فرزندى از خود به 
يادگار نگذاشته باشد. 

حضرت فرمود: رقوب حقيقى كســى است كه بميرد و فرزندى پيش از خود نفرستاده 
باشد، كه در پيشگاه خدا حساب مى شود، اگرچه فرزندان بسيار بعد از خود بگذارد. 

2. پرســيد: »صعلوك« )بر وزن بهلول( در ميان شــما كيست؟ پاسخ دادند: او مرد 
فقير و تهى دست مى باشد. فرمود: بلكه صعلوك واقعى كسى است كه مالى را در راه خدا 

به پيش نفرستاده باشد، هرچند بعد از خود ثروت كالن بگذارد. 
3. پرسيد: »صرعه« )بر وزن زبده( »كشتى گير قهرمان« نزد شما كيست؟ گفتند: 

آن قهرمان پرتوانى است كه پهلويش به خاك نرسيده است. 
فرمود: بلكه كشــتى گير قهرمان حقيقى كسى است كه وقتى شيطان بر قلبش زد و 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 4، ص 56.
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ســخت خشمگين شد به طورى كه خونش آشكار گرديد، به ياد خدا بيفتد و با حلم خود 
بر خشمش پيروز گردد و خشمش را به زمين بكوبد.1

  55.  نشانه حرص  

و در سؤالى ديگر از حضرت پرسيده شد: آزمندى چيست؟ 
فرمود: »هو طلب القليل باضاعة الكثري؛ يعنى: به دســت آوردن كم با از دســت دادن 

زياد«.2

  56.  امتياز بزرگ  

حضرت على  فرمود: در خدمت رســول خدا  نشســته بوديم آن حضرت فرمود: 
بهترين چيز براى زنان چيست؟ هيچ كس نتوانست پاسخ درست ارائه دهد.

من به سوى فاطمه  آمدم موضوع را با او در ميان گذاشتم. 
فاطمــه زهرا  جواب داد: من مى دانم ســپس فرمود: خري للّنساء ان اليرين الرجال وال 

يراهّن الرجال«.

بهترين چيز براى زن اين است كه مردان او را نبينند و او نيز آنان را نبيند. 
به نزد پيامبر  باز گشــتم و جواب گفتم پيامبر  فرمود: چه كســى جواب را  به تو 

ياد داد. 
عرض كردم: جواب از فاطمه  اســت. رسول خدا  با تعّجب فرمود: »فاطمة بضعة 

مّنى؛ فاطمه پاره تن من است«.3

  57.  جمعى جاويد  

بعد از عروســى حضرت فاطمه زهرا  فرداى آن روز رسول خدا  براى ديدار وى به 
منزل على  آمد آنگاه از على  پرســيد: يا على! همسرت را چگونه يافتى؟ حضرت 

1. مشكاه االنوار، ص 366.
2. بحاراالنوار، ج 73، ص 167.

3. كشف الغمه، ج 2، ص 92.
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عرض كرد: يا رســول اهلل ياور خوبى اســت در طاعت خدا، بعد از فاطمه زهرا  پرسيد: 
فاطمه جان! شوهرت چگونه است؟ 

عرض كرد: شوهر بسيار خوبى است. در اين هنگام رسول خدا  براى آنان دعا  كرد: 
»بار خدايا! جمعشان را پراكنده مكن و بين دلهايشان الفت بيفكن و...«.4

... لذا رسول خدا  به فاطمه  فرمود: اى فاطمه! همانا على نزد خداوند بزرگوارتر از 
هارون است زيرا هارون موسى را خشمگين نمود و حاال آنكه على هيچ گاه مرا خشمگين 
نساخت سوگند به آنكه پدرت را به حق به پيامبرى مبعوث كرد هرگز يك روز هم بر او 

غصب نكردم و هيچگاه نگاه ننمودم به چهره على جز آنكه خشم از من رخت بربست.5

  58. تعريف اخالق نيكو  

شــخصى از امام على  پرسيد: اخالق نيك چيســت؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 
»عارشوا الناس باملعروف معارشة ان عشتم حّنوا اليكم وان مّتم بكوا عليكم؛ به گونه اى با مردم 

معاشرت كنيد كه اگر زنده باشيد آن ها به سوى شما جذب شده و عالقمند به شما شوند 
و اگر مرديد براى شما گريه كنند«.6

  59.  زن باوفا  

  چشــم به جهان گشود امّ البنين او را خدمت حضرت على  وقتى حضرت عباس
داد. تا نام او را تعيين كند حضرت او را در بغل گرفت و در گوش راست او اذان و در گوش 

چپش اقامه گفت آنگاه به امّ البنين فرمود: نام اين نوزاد را چه گذارده اى؟ 
امّ البنين عرض كرد: من در هيچ امرى از شــما سبقت نگرفته ام هر نامى را كه شما 

بپسنديد همان را انتخاب كنيد. 
حضرت فرمود: من اين كودك را به نام عمويم عّباس ناميدم. 

صىّل اللّه  عليك يا ابوالفضل العّباس....

4. بحاراالنوار، ج 3، ص 117.
5. بحاراالنوار، ج 43، ص 151.

6. موسوعه امام الحسني  ، ص 137.
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  60. نشانه ي وفا  

 وقتى حضرت ابوالفضل العباس  بــه دنيا آمد او را به امام على  دادند امام وقتى 
فرزندش را ديد گريه كرد. 

ام البنين از امام پرسيد: يا على! براى چه چيزى گريه مى كنيد؟ امام فرمود: مصائبى 
كه به او مى رسد را به خاطر آوردم از اين رو گريستم... .
امّ البنين پرسيد: مگر دست هاى او چه مى شوند؟ 

امام فرمود: قطع مى شوند سپس با اندوه دردناكى چندين بار فرمود: مگر با يزيد چه 
كرده ام؟ امّ البنين با شــنيدن اين سخنان اشــك  ريخت و پرسيد: براى چه دست هاى 

عّباس قطع مى شوند؟
امام ماجراى كربال و وقايع آن را بر او بيان كرد.1

  61.  خداترسى  

حضرت امير  آثار ترس را در چهره شــخصى ديد به او فرمود: تو را چه شده 
است؟

عرض كرد: من از خدا مى ترسم. 
حضــرت فرمود: اى بنده خدا از گناهانت و از عدل خدا بر تو در برابر ســتم هائى كه 
بــر بندگانش روا مى دارى بترس. خدا را اطاعت كن در آنچه بر تو واجب كرده اســت و 
نافرمانيش مكن در آنچه صالح حال تو در آن است و پس از آن ديگر از خدا مترس زيرا 
به تحقيق خداوند بر كسى ستم نمى كند و هرگز عذاب نمى كند او را پيش از آن كه خود 
سزاوار عذاب است، مگر اينكه از سوء عاقبت و فرجام بد، ترس داشته باشى كه در حال 

تو تغيير و تبديل پيش آيد. 
پس اگر خواســتى كه خداوند تو را از ســوء عاقبت نيز در امان دارد )عاقبت را ختم 
بــه خير نمايد( پس بايد بدانى كــه هرچه خير و نيكى كه مى كنى، از فضل خداوند و در 

1. العباس بن عىل  ، نوشته باقر شريف قريشى.
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اثر توفيق اوســت كه به تو داده اســت و هر بدى كه از تو سر مى زند، پس در اثر مهلت 
و فرصتى است كه خداوند به تو داده و در اثر حلم و عفو و بخشش او درباره تو است.1

  62. پيامى ملكوتى، عملى سعادت زا  

»قال عىل بن ابيطالب  قال: رسول اللّه   أتاىن جربئيل و قال، قل لعىل: صم من كل شهر ثلثة 

ايّام يكتب لك باول يوم تصوم صيام عرشة الف سنة وبالثاىن الف سنة و...«.

امام على  از قول رســول اهلل  فرمود: كه جبرئيل نزد من آمد و گفت به على بگو: 
در هر ماه ســه روز روزه دار باشــد كه براى روز اول آن ثواب ده هزار سال روزه و براى 
روزه روز دوم ثواب ســى هزار سال روزه و براى روز سوم ثواب صدهزار سال روزه براى 

او خواهد داشت. 
امام على  از رســول خدا  پرسيد: يا رسول اهلل! اين عمل براى من است يا براى 

همه؟ 
رسول خدا  فرمود: براى تو و هركه مثل تو عمل نمايد. 

حضرت پرسيد: آن سه روز در هر ماه كدام روزهاست؟ 
رسول خدا  فرمود: ايام البيض هر ماه )به 13 و 14 و 15 ماه هاى قمرى ايام البيض 

گويند(.

  63. راه دستيابى به نجات چيست؟   

امام حسن  فرمود: بر اميرالمؤمنين على  زمانى وارد شدم كه بر اثر ضربه ابن ملجم 
حضرت در حال احتضار بود. بى تابى كردم حضرت به من فرمود: آيا بى تابى مى كنى؟ 

عرض كردم: با اين حالى كه از شما مى بينم چطور بى تابى نكنم؟ 
على  فرمود: آيا چهار خصلــت به تو بياموزم كه اگر آن ها را مراعات كنى به 

نجات دست يابى و اگر رها كنى هر دو سراى را از دست بدهى؟ 
، الغنى اكربُ من العقل والفقر مثل الجهل....«. فرمود: »يا بنىَّ

فرزندم!

1. بحاراالنوار، ج 70، ص 392، حديث 60.

344



هيچ ثروتى باالتر از عقل نيســت و هيچ فقرى مثل نادانى نيســت و هيچ تنهايى و 
وحشتى بدتر از خودپسندى نيست و هيچ عيشى خوش تر از خوش خويى نيست.1

  64.  فرق عدالت و بخشش  

شخصى از امام على  پرسيد: عدالت بهتر است يا بخشش؟
امام فرمود: عدالت بهتر اســت به دو دليل: نخست اين كه عدالت هرچيز را در جاى 
طبيعى اش قرار مى دهد وليكن بخشش آن را از مجراى طبيعى خود خارج مى سازد. دوم 
اينكه عدالت نگهبان همه است ليكن بخشش تنها به كسى كه به او بخشش شده بهره 

مى رساند.2

  65. فخر فروشى  

امام صــادق  فرمود: دو نفر مرد در نزد اميرمؤمنان علــى  به همديگر افتخار و 
فخرفروشى )در مورد نياكان خود( مى كردند. 

امام على  به آن ها فرمود: »آيا شــما به پيكرهاى پوسيده و روح هاى در ميان 
آتش، افتخار مى كنيد؟!«.

ســپس )به افتخار كننده( فرمود: »اگر داراى عقل باشى، داراى خوى و خلق انسانى 
خواهى بود و اگر داراى تقوى و پرهيزكارى باشــى، صاحب كرامت و بزرگوارى هستى 
و اگر عقل و تقوى نداشــته باشى بدانكه االغ بهتر از تو است و تو بر هيچ كس امتيازى 

ندارى«.3

  66. راه نجات  

جابر گويد: امام على  را صبح روزى مالقات كردم از حضرت سؤال كردم يا على! 

1. بحاراالنوار، ج 75، ص 111.
2. رشح نهج البالغه ابن ميثم بحراىن، حكمت 411.

3. وسائل الشيعه، ج 11، ص 335.
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چگونه صبح كردى؟ حضرت در پاســخ فرمود: با نعمت و فضل خداوند)صبح كردم(  و 
مثل كسى كه از برادرى ديدن نكرده و مؤمنى را شاد نساخته است. 

عرض كردم: آن شــادى چيســت؟ فرمود: اندوهى از او بزدايد يا قرضى از جانب او 
بپردازد يا نيازش  را برطرف سازد.1

  67. صفات شيعه  

امام على  به نوف بكالى فرمود: اى نوف! آيا مى دانى شــيعه من كيست؟ عرض 
كرد: نه! به خدا. فرمود: شــيعيان من آنانند كه لبانشــان )از تشنگى روزه دارى( خشكيده 
و شكم هايشــان )از گرسنگى( به پشت چسبيده اســت، آنان كه پارسايى در رخسارشان 

پيداست. پارسايان شب اند و شيران روز.2

  68. راهنماى راه ها   

از اميرالمؤمنين على  نقل شــده اســت كه وقتى از آن حضرت درباره شخصى 
كه بارها گناه كرده و توبه مى نمايد و باز گناه مى كند و توبه مى كند سؤال كردند؟ 

امام فرمود: خدا او را مى بخشد )هرچند باز هم توبه را تكرار كند(. 
پرسيدند: تا چه زمانى خدا او را مى بخشد؟ 

امام فرمود: تا زمانى كه شيطان خسته و ناتوان شود.3

    69. رازى از رازهاى پيامبرخدا  

 اصبغ بن نباته گويد: 
در مســجد كوفــه خدمت امام على  نشســته بودم كه مــردى از قبيله بجيله كه 
كنيه اش ابوخديجه بود خدمت امام آمد و پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيا رازى از رازهاى 

پيامبرخدا  دارى كه برايمان بيان فرمايى؟

1. اماىل طوىس، ص 640.
2. بحاراالنوار، ج 78، ص 28.
3. مجمع البيان، ج 3، ص 22.
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امام فرمود: آرى! سپس به قنبر فرمود: قنبر آن نوشته را بياور....
در آن نوشته آمده بود: به نام خداوند بخشاينده مهربان.

ـ نفرين خدا و فرشــتگان و همه مردم بر كســى باد كه خــود را به غير موالى خود 
نسبت دهد. 

ـ لعنت خدا و فرشــتگان و همه مردم بر كسى كه در اسالم بدعتى به وجود آورد يا 
بدعتگذارى را پناه دهد. 

ـ نفرين و لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه مزد كارگرى را كم گذارد.1

  70. بدترين انسان ها  

از امام على  پرسيدند يا على! بدترين همنشين آدمى چه كسى است؟ 
امام فرمود: آن كسى كه معصيت و نافرمانى خدا را در نظرت زيبا جلوه دهد.2

  71. حق ُكشى  

روزى رســول خدا  بــه عيادت امام علــى  رفت كه از درد چشــم ناله مى كرد. 
رسول خدا  به امام فرمود: اى على! عاجز و ناشكيبايى يا از درد زياد مى نالى؟ 

امام عرض كرد: اى رسول خدا! هرگز دردى به اين سختى نديده ام. 
پيامبر  فرمود: 

اى علــى! زمانى كه ملك الموت براى گرفتن جان انســان گنهكار مى آيد ســيخى 
آتشــين با خود مى آوردو به وسيله آن ســيخ جان آن انسان گنهكار را مى ستاند و دوزخ 

فرياد مى كشد!
 ! با شــنيدن اين خبر از جا برخاست و نشست و عرض كرد: اى رسول خدا  على
ســخن خود را برايم تكرار كنيد؛ زيرا از شدت درد متوجه نشدم چه فرموديد. سپس امام 

پرسيد: آيا اين عذاب به كسى از امت شما هم مى رسد؟
 پيامبرخدا  فرمود: 

1. مستدرك الوسائل، حديث 16022.
2. معاىن االخبار، ص 198.
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آرى! قاضيان حق ُكش و خورنده مال يتيم و شهادت دهنده به دروغ.1

  72. راه اصالح   

امام على  فرمود: من در تعجبم از كســى كه نااميــد مى گردد ولى پاك كننده به 
همراه داد.)يعنى از بخشش خدا نااميد نشو(

سؤال شد: يا على! پاك كننده )گناهان( چيست؟ 
امام فرمود: استغفار.2

  73. حياء عامل حيات  

امام على: »يا اهل العراق نبئت ان نساءكم يدافعن الرجال ىف الطريق، اما تستحيون؟«
امام على  فرمود: خبردار شدم كه زنان شما در گذرگاه ها با مردان نا محرم برخورد 

مى كنند آيا شرم نمى كنيد؟3
و در نقلى ديگر فرمود: آيا شرم نمى كنيد و غيرت نداريد كه زنان شما به بازارها 

مى روندو با بى نزاكت ها درهم مى آميزند؟ 
»اما تستحيون والتغارون؟«

»نساؤكم يخرجن اىل االسواق ويزاحمن العلوج«.4

  74. پاداش غم هاى بزرگ  

روزى امام على  از خانه خود خارج و سلمان به استقبال امام آمد. حضرت به سلمان 
فرمود: »كيف اصبحت يا اباعبداللّه ؛ چگونه شب را به صبح رساندى اى سلمان؟«

 سلمان عرض كرد: صبح كردم در حالى كه به 4 غم و اندوه مبتاليم. 
حضرت فرمود: آن ها چيست؟

1. تهذيب، ج 6، ص 224.
2. اماىل شيخ طوىس، ص 191.

3. كاىف، ج 5، ص 537.
4. كاىف، ج 5، ص 537، ح 6.

348



عــرض كرد: غم خانواده كه از من خرجى و زندگــى مى خواهند و خداى بزرگ كه 
ايمان و اطاعت را مى طلبد و شيطان كه به معصيت و نافرمانى امر مى كند و ملك الموت 

كه روح و جان را مى طلبد.
امام به سلمان فرمود: بشارت باد بر تو اى سلمان كه براى هر يك از اين ها درجه اى 
نزد خداست چرا كه روزى به رسول خدا  وارد شدم حضرت از من پرسيد: يا على! چگونه 

صبح كردى؟
عــرض كردم: در حالى صبح كردم كه چيزى جــز آب در خانه ندارم و ناراحت حال 

حسن و حسين هستم. 
سپس رسول خدا  به من فرمود: »يا عىل غم العيال سرت من النار وطاعة الخالق امان من 

العذاب و...«

يا على! كســى كه غم و غصه خانواده اش را دارد آن غم پرده ايســت بين او و جهنم 
و اطاعت خداى بزرگ براى بنده امانى اســت از عذاب و صبر كردن برندارى و فقر مثل 
جهاد در راه خداست و برتر از عبادت شصت ساله است و كسى كه غم مردن خود را دارد 

اين ناراحتى و غم كفاره گناهان او محسوب مى شود...1
 
 

1. جامع االخبار، ص 91.
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فصل دهم 

سواالت تاريخ ملل و مردم شناسى

 

امام علی فرمود:

»تدبروا احوال املاضین من 

املومنین قبلکم کیف کانوا 

فــی حال التمحیــص والبالد«

تاریخ مومنان پیش از خود را مطالعه 
کنید اکرث مومنان در گذشته کسانی 
بودند که با گرفتاری زندگی می کردند....

نهج البالغه، خطبه قاصعه.





  1. هفتادوسه ملت  

در كتاب امالى از حضرت رضا  روايت كرده فرمود: يكى از بزرگان يهود به حضور 
امام على  شرفياب شد آن حضرت به او فرمود: شما يهوديان بر چند فرقه مى باشيد؟ 

يهودى عرض كرد: بر فالن عدد. 
امام فرمود: دروغ گفتى سپس به مردم و اطرافيان خود توّجهى كرد و فرمود: يهوديان 
بر هفتاد و يك فرقه تقســيم شدند و هفتاد فرقه آن در آتش هستند و يك فرقه شان در 
بهشــت و آن ها كسانى هستند كه پيروى نمودند از يوشع بن نون وصّى حضرت موسى و 
نصارى هفتاد و دو فرقه گرديدند ولى يك فرقه آن ها در بهشت است و آنان كسانى بودند 
كه از شمعون بن صفا وصّى حضرت عيسى پيروى كردند و بقيه آن ها در جهّنم مى باشند و 
اين اّمت هفتادو سه فرقه شدند يكى از آن ها اهل بهشت است و آن ها كسانى هستند كه 
پيروى از وصّى محّمد  مى نمايند و با دست مبارك اشاره به وجود مقّدس خود نمود...

سپس فرمود: سيزده فرقه از اين هفتاد و سه فرقه ادعاى دوستى مرا مى كنند و حال 
آنكه فقط يكى از آن ها داخل بهشت مى شود. 

  2.  اصحاب اخدود  

ابن شهر آشــوب در مناقب آورده كه: مردى نصرانى از اميرالمؤمنين على  پرسيد: يا 
اباالحسن! براى ما از اصحاب اخدود بگوئيد آن ها چه كسانى بودند؟ 

حضرت فرمود: خداوند متعال پيغمبرى را براى مردم حبشــه مبعوث گردانيد تا مردم 
حبشه را به سوى خدا دعوت كند او را تكذيب كردند و با او جنگيدند و بر او پيروز شدند. 
مردم حبشه حفره هائى در زمين كندند كه آن را اخدود مى گفتند آن ها آن حفره ها را پر از 
هيزم كردند و در آن ها آتش افروختند چون آتش شعله ور شد پادشاه آن ها گفت: هركس 

به دين اين پيغمبر است از جمعيت ما جدا شود.
آنگاه مردم دو دسته شدند آن دسته اى كه به دين پيامبر گرويده بودند را حاضر كردند 

و به آن ها گفتند يا از دين اين پيغمبر دست بكشيد يا در آتش، شما را مى سوزانيم. 
و هركس كه اِبا مى كرد او را در آتش مى انداختند حتى زنى را آوردند كه فرزندى دو 
ماهه در بغل داشت از او خواستند تا از اعتقادش دست بردارد تا در آتش نيفتد او نپذيرفت 
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وقتى خواســتند زن را در آتش اندازند نگاهى به طفل خود كرد دلش به حال طفل خود 
ســوخت در آن حال خداوند آن طفل را به نطق آورد او گفت: اى مادر! مرا و خود را در 

آتش بينداز اين در راه كسب رضاى خداى متعال قليل است. 
آنگاه آن زن و فرزندش را در آتش انداختند اى يهودى اين اســت ماجراى اصحاب 

اخدود، يهودى پرسيد: يا اميرالمؤمنين به چه چيزى شما برتر از مردميد؟ 
حضرت فرمود: به آنچه از من ســؤال كردى و جواب خود را شــنيدى حال از هرچه 

مى خواهى سؤال كن تا جواب بشنوى. 
يهودى گفت: براى اّدعاى خود دليلى بياور؟

امام فرمود: اى مرد يهودى تو در منزل خود كه بودى قصد داشــتى بيائى و ســؤال 
كنى البته نه براى فهميدن و هدايت بلكه قصد تو مجادله بود شب در عالم خواب و رؤيا 

به تو گفتند كه اين كار را نكن )براى فهميدن سؤال كن(.
آنــگاه در رويا مقام و منزلت مرا براى تــو توصيف كردند و از مخالفت كردن با من، 
تــو را نهى كردند و به تو امر كردند كه ســعادت و رســتگارى تــو در اطاعت كردن از 

على بن ابيطالب  است. 
يهودى گفت: راست گفتى آنگاه او مسلمان شد.

  3.  حيوانات مسخ شده  

على  مى فرمايد: 
 روزى از پيامبراســالم  پرسيدم: يا رســول اهلّل   حيوانات مسخ شده كدامند؟ 

حضرت فرمود: آن ها سيزده حيوان هستند. 
فيل، خرس، خوك، ميمون، مارماهى، سوســمار، شب پره، )يا پرستو( كرم سياه آبى، 

عقرب، عنكبوت، خرگوش، سهيل و زهره )نام دو حيوان دريايى است(.
آنگاه پرسيدم: علت مسخ اين ها چه بوده؟

حضرت فرمود: فيل: مردى لوطى )اهل لواط( بود؛ خرس: مردى مأبونى بود كه مردها 
را به خود مى خواند؛ خوك: عده اى نصرانى بودند كه از خدا خواستند تا غذاى آسمانى بر 
آن ها بفرســتد و با اين كه خواسته شــان عملى شد بر كفر خود افزودند؛ ميمون: كسانى 
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بودند كه روز شــنبه بر خالف دستور دينشان ماهى گرفتند؛ مارماهى: مرد دّيوثى بود كه 
همســرش را در اختيار مردم مى گذاشت؛ سوســمار؛ باديه نشينى بود كه سر راه حاجيان 
را مى گرفت و اموالشــان را مى ربود؛ شــب پره: دزدى بود كه خرمنهاى مردم را از ســر 
درختان سرقت مى كرد؛ كرم سياه ؛ سخن چين بود كه ميان دوستان جدائى مى انداخت؛ 
عقرب: مرد بد زبانى بود كه هيچ كس از نيش زبانش آسوده نبود؛ عنكبوت: زنى بود كه 
به شوهرش خيانت كرده بود؛ خرگوش: زنى بود كه غسل حيض و غيره نمى كرد؛ سهيل: 
گمرك چى اى بود در يمن؛ و زهره: زنى نصرانى بود و اين زن همان اســت كه هاروت 

و ماروت را فريفت.1

  4.  تکبر عامل نابودی  

امام على  فرمود: اولين دسته اى كه در روى زمين هالك مى شوند قريش و ربيعه 
هستند. عرض شد: يا اميرالمؤمنين چگونه؟

فرمود: قريش را پادشاهى هالك مى كند و قوم ربيعه را تعصب.2

  5.  جايگاه اولياء خدا  

حضرت على  در پاســخ به ســؤال عربى باديه نشــين كه از جايگاه و رتبه 
دوستان خدا و اولياءاهلل از امام سؤال كرد؟ فرمود: 

پائين ترين درجه دوســتان خدا براى كسى است كه اطاعت و عبادات خود را كوچك 
شمارد و گناهش را بزرگ شمارد و پندارد كه در دو جهان كسى جز او مورد مؤاخذه قرار 

نگيرد. 
آن باديه نشين از هوش رفت، وقتى به هوش آمد عرض كرد:

آيا مرتبتى باالتر از اين نيز هست امام فرمود: بلى، باالتر از آن هفتاد مرتبه است.3

1. نصايح، ص 399. 
2. الغارات ج 1، ص 66. 
3. مستدرك الوسائل، ج 1.
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  6.  معرفى قريش  

ملّا سئل عن قريش: اما بنو مخزوم ُمريحانة قريش...

درباره قريش از امام على  سؤال كردند؟ امام فرمود: اما دودمان مخزوم )طايفه اى 
از قريش( آن ها گل خوشبوى قريش اند صحبت كردن با مردمانشان و ازدواج با زنانشان 

را دوست داريم.
و اما خاندان عبدشمس از نظر رأى و انديشه دورتر و به دفاع از آنچه دارند مقاوم ترند. 
و اما ما )خاندان بنى هاشــم( بخشنده ترين افراد قريش هســتيم به هر آنچه كه در 
دست خود داريم و سخاوتمندتريم به از دست دادن جان، در برابر مرگ، افراد آنان بيشتر 

حيله گر و بدكردارند اما ما خيرخواه و خوش روتر و فصيح تريم.1

  7.  انواع دوست و رفيق  

امــام باقر  فرمود: مردى در بصره در حضور على  به پا خاســت و راجع به 
حقوق رفقا و برادران مسلمان خود، سؤال كرد؟ حضرت فرمود: رفيق دو نوع است: 

خالص واقعى، صورى ظاهرى.
اما رفيق با اخالص )در برابر حوادث( پنجه محكم اســت، براى تو به حكم پر و بال 
و اهل و عيال و مال اســت، اگر به رفيقى اطمينان كردى از مال و جان در راهش دريغ 
مكن، با هر كه باصفا بود با صفا باش، با دشــمنش عداوت ورز، راز و عيبش را بپوشان، 
حس و كمالش را اظهار كن، ولى بدان كه اين وظيفه از دوستان مثل ياقوت سرخ كمياب 

هستند. 
اما رفيق ظاهرى: چون از دوســتيش بهره ور شوى از او جدا نشو ولى خلوص باطن 

خود را از او چشم مدار، تو هم چون او خوش زبان و گشاده باش.2

  8. نشانه هاى عاقبت بخيرى  

از امام على  پرسيدند: نيكوترين حاالت انسانها )آدمى( چيست؟

1. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 18، ص 285.
2. نصايح، ص 87. 

356



حضرت فرمود: كسى كه در زير خاك باشد در حالى كه از كيفر و عذاب خدا ايمن و 
به پاداش اميدوار باشد.1

  9.  نشانه های عاقالن  

»قيل له فصف لنا العاقل. قال هو الذى يضع الىّش ء مواضعه«.2 »قيل له فصف لنا الجاهل قال 

قد فعلت«.

از حضرت على  درخواســت شــد كه عاقل را معرفى كند؟ فرمود: عاقل كسى 
است كه هر چيزى را در جاى خود قرار دهد. 

از حضرت درخواســت شــد كه جاهل را معرفى كند؟ فرمود: به تحقيق معرفى 
كردم.

)يعنى ضد عاقل مى شود جاهل وقتى عاقل را گفتم معناى جاهل خود به خود روشن 
مى شود( 

  10.  جاهالن دينى  

از امام على  پرسيدند: يا على! كسى نه شما را پيشواى خود قرار داده، و نه با 
شما دشمنى ورزيده نه بدگوئى از شما مى كند و نه با شما دوستى و ارتباط دارد و 
از دشمنان شما نيز دورى نمى كند. اين شخص مى گويد: نمى دانم حق كدام است و 

البته راست هم مى گويد چنين شخصى چه وضعيتى دارد و چگونه خواهد بود؟
امام فرمود: اين دسته را افراد جزء آن هفتاد و سه گروهى نيستند كه پيامبر  فرمود: 
بلكه مقصود پيامبر از آن هفتاد و ســه گروه تجاوزكاران ناصبين كه خودشان را مشهور 

مى كنند و مردم را به دين خود دعوت مى كنند، مى باشد. 
فقط يك گروه از آن ها متدّين به دين خدا هســتند و هفتاد و دو دسته ديگر شيطانى 

دارند.....3

1. اختصاص، ص 118. 
2. نهج البالغه مالفتح اللّه  كاشاىن، ص 606. 

3. كتاب سليم بن قيس، ص 200. 
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  11. نشانه هاى انسان فصيح  

از امام على  سؤال شد: يا على! فصيح ترين افراد كيست؟ حضرت فرمود: 
»املجيب املسكت عند بديهة السؤال؛ از همه فصيح تر كسى است كه بدون تأمل و فكر 

قبلى به گفته ها پاســخ صحيح و جامع بدهد بطورى كه شنونده و سؤال كننده ساكت و 
اقناع گردد.1

  12. بهترين ها چه كسانى هستند؟  

از على بن ابيطالب  ســؤال شــد: »من خري خلق اللّه  بعد ائّة الهدى ومصابيح الدجى؟ 
بهترين آفريده خدا پس از ائمه معصومين  چه كسانى هستند؟«.

حضرت فرمود:
»العلامء اذ صلحوا؛ عالمان اگر صالح باشــند. دوباره از آن حضرت سؤال شد بدترين 

آفريده خدا پس از ابليس و فرعون و نمرود... كيست؟« 
حضرت فرمــود: »العلامء اذا فسدوا، هم املظهرون لالباطيل، الكاتون للحقائق...؛ عالمان، 

هنگامى كه فاسد شده باشند و باطل را ترويج كنند و حقيقتى را كتمان نمايند«....2

  13. بدترين مردم  

رسول خدا  به امام على  فرمود: 
اى على! بگو خدايا! مرا به بدترين افراد خلق خود نيازمند نكن. 

»اللهم التحوجنى اىل رشار خلقك«.

عرض كرد: اى رسول خدا  بدترين خلق چه كسانى هستند؟
پيامبراكرم  فرمود: 

آن ها كسانى هســتند كه وقتى به آنان چيزى عطا شود )از عطاى به ديگران( دريغ 
مى كنند و هرگاه عطا نشوند عيبجوئى و انتقاد كنند.3

1. بحاراالنوار، ج 2، ص 55.
2. بحاراالنوار، ج 1، ص 89. 

3. بحاراالنوار، ج 93، ص 325. 
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   14.  شيعيان امام على  

امام على  به نوف بكالى فرمود: اى نوف! آيا مى دانى شيعه من كيست؟ 
عرض كرد: نه، به خدا. 

امام فرمود: شــيعيان من آنانند كه لبانشــان )از تشــنگى روزه دارى( خشــكيده و 
شكمهايشــان )از گرسنگى( به پشت چسبيده است، آنان كه پارسايى در رخسارشان پيدا 

است پارسايان شب هايند و شيران روز.1

  15. چهار نشانه بدى  

در تحف العقول آمده است كه: روزى حضرت امير به اصحاب خود فرمودند: هر كس 
بتواند خود را از چهار چيز باز دارد هر آئينه بدى نخواهد ديد. ســؤال شد: يا على! آن ها 

چه هستند؟ حضرت فرمود: شتاب كردن، لجبازى، خودبينى و سستى نمودن.

  16.  بردبارترين مردمان  

از حضرت على  در مورد بردبارترين مردم سؤال شد؟ حضرت فرمودند: »الذى 
ال يغضب«؛ كسى كه خشمگين نمى شود.2

  17.  نخستين شاعر  

امام على  در پاسخ به ســؤال مرد شامى كه نخستين بار چه كسى شعر گفت؟ 
فرمودند: آدم  پرســيدند: چه شــعرى گفت؟ حضرت فرمود: وقتى از آسمان به زمين 
فرود آورده شــد و خاك آن و گســتردگى و هوايش و كشته شدن هابيل به دست قابيل 

را ديد گفت: 
 تََغريَّ الِبالُد و َمن َعلَيها                             َفَوجُه االرض ُمغرَبُّ قبيُح...  

1. بحاراالنوار، ج 78، ص 28. 
2. معاىن االخبار، ص 198. 
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سرزمين ها و ساكنان آن ها دگرگون شده اند و روى زمين غبار آلود و زشت گشته است، 
هر آنچه رنگ و بويى دارد تغيير كرده است و شادى چهره نمكين كم شده است.1

  18.  پيشامد آينده  

روزى امــام على  ضمــن بيان امور آينده به ايراد خطبه پرداخت شــخصى به نام 
عامربن حارث معروف به اعشى باهله در حالى كه در عنفوان جوانى بود برخاست و گفت: 

يا اميرالمؤمنين! اين سخنان چه قدر شبيه خرافات است. 
امــام فرمود: اى جوان در آن چه گفتى گنهــكارى، خداوند تو را گرفتار غالم ثقيف 

فرمايد سپس سكوت فرمود: عّده اى برخاستند و از امام پرسيدند: غالم ثقيف كيست؟
امام فرمود: غالمى اســت كه اين شــهر را تصّرف مى كند و هيــچ حرمتى را پاس 

نمى دارد و آن را مى درد و گردن اين نوجوان را با شمشير خود مى زند.
عرض شد: اى اميرالمؤمنين! چند سال حكومت مى كند؟

فرمود: بيست سال اگر به آن برسد. )منظور حجاج بن يوسف است(. 
سؤال شد: آيا كشته مى شود يا مى ميرد؟

فرمود: به مرگ معمولى و يا بيمارى شكم خواهد مرد... 
راوى مى گويد: به خدا ســوگند ديدم كه اعشــى باهله را به همراه اســيران لشكر 
عبدالرحمن بن محّمدبن اشــعث قيس كندى گرفته و پيش حجاج بن يوسف ثقفى آوردند 
حجاج از او خواســت شعرى كه در تشــويق عبدالرحمن در جنگ سروده است را بخواند 

آنگاه در همان مجلس گردنش را زد.2

  19.  احمق ترين مردم  

نيا َو هو يَرى  امام على  در پاسخ به سوال از احمق ترين مردم؟ فرمود: »املُغرَتُّ بالدُّ

1. علل الرشايع، ج 2، ص 593. 
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 399. 
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ما فيها من تقلُِّب اَحوالِها« احمق ترين مردم كســى است كه بى وفايى و بى اعتبارى دنيا را 

مى بيند و باز دلبسته و فريفته آن مى شود.1

  20.  قوى ترين شاعر  

ابواالسود دوئلى از امام على  پرسيد: بزرگترين شاعر عرب كيست؟ 
حضرت فرمودند: شــاعران در يك وادى روشنى نتاخته اند تا پايان كار معلوم شود، و 
اگر به ناچار بايد داورى كرد، پس پادشاه گمراهان ـ امرؤالقيس ـ بزرگترين و قوى ترين 

شاعر است.2

   21.  اصحاب روح اهلّل  خمينى  

  روزى ابوبكر و عمربن خطاب و زبير و عبدالرحمن بن عوف در مقابل خانه رسول خدا
نشسته بودند در همين بين رسول خدا  از منزل خارج شد و كفش خود را كه پاره بود به 

على بن ابيطالب  كه جداى از آن جمع نشسته بود داد و خطاب به آن ها فرمود:
مى خواهيد شما را از كسانى خبر دهم كه در روز قيامت در سمت راست عرش الهى 
قرار دارند، آن ها مردمى هســتند كه در منابرى از نور قرار دارند و سيماى آن ها از نور و 

لباسشان از نور است...
ابوبكر عرض كرد: آن ها چه كسانى هستند يا رسول اهلل؟

حضرت پاســخ او را نداد زبير نيز همانند ابوبكر و بعد از زبير عبدالرحمن نيز پرسيدند 
اما پيامبر  همچنان سكوت مى كردند.

تا اينكه حضرت على  سؤال كردند: يا رسول اهلل آن ها چه كسانى هستند؟
پيامبر خدا  در پاســخ على  فرمود: آن ها مردمى هســتند كه به روح اهلل عشق 

مى ورزند و اين محبت به خاطر نسبت اوست نه به خاطر ثروت. 
اى على! آن ها شيعيان تو هستند و تو امام آنهائى.3

1. معاىن االخبار، ص 199.
2. نهج البالغه، حكمت 455. 

3. بحاراالنوار، ج 68، ص 129. 
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  22.  اصحاب كهف  

از ابن عباس روايت شــده كه در عهد خالفت عمربــن خطاب از اخبار يهود1 از عمر 
سؤاالتى كردند عمر در پاسخ به آنهاعاجز شد لذا از على  پرسيدند. يكى از سؤاالت اين 
بود چه كســانى بودند كه 309 سال مردند اما خداوند متعال دوباره آن ها را زنده 

كرد قّصه آن ها چيست؟ و آن ها كيستند؟
حضرت فرمود: آن ها اصحاب كهف بودند كه خداوند متعال ماجراى آن ها را در قرآن 

كريم ياد كرده است. 
يهودى گفت: ما قرآن شــما را بسيار مى خوانيم و شــنيده ايم اما تفصيل خبر 
آن ها را بفرمائيد كه آن ها چند نفر بودند و نام آن ها و شــهر آن ها و نام پادشــاه 

آن ها و نام سگ آن ها و نام غارى كه در آن آرميدند چيست؟
حضرت فرمود: حبيبم رســول خدا  به من خبر داد كه در اراضى روم شهرى بود كه  

آن را افسوس مى گفته اند.2
اين شهر ســلطان عادلى داشت او از دنيا رفت در ميان مردمش اختالف افتاد و اين 

اختالف ابّهت )سياسى( آن ها را از بين برد و آن ها را ضعيف كرد.
پادشــاه فارس كه او را دقيانوس مى گفتند با صد هزار مرد جنگى به آن شهر حمله 
كرد و آن شــهر را تصرف كرد آنگاه آن را پايتخت خود قرار داد سپس در آن جا قلعه اى 

بنا كرد كه يك فرسخ در يك فرسخ مساحت داشت. 
و در ميان آن قلعه، قصرى كه هزار ذراع بود از ســنگهاى مرمر بنا كرد و چهار هزار 

ستون طال در آن بر پا كرد و هزار قنديل طال با زنجيرهاى طال در آن آويخت. 
در آنجا چراغ هائى را ساخته بود كه با بهترين روغن ها مى سوخت در طرف شرقى آن 

قصر هشتاد پنجره داشت. 
و در ضلع غربى آن نيز هشــتاد پنجره كه اين كار باعث مى شد آفتاب در مجلس او 

  و حتى در زمان پيامبر اكرم  1. ايــن مناظرات عملى براى اثبات تفوق دينى بوده كه در عهد همه امامان
نيز وجود داشته است. 

2. ثلعبى گويد: در زمان جاهليت آن شهر را اقسوس مى گفته اند چون اسالم ظهور كرد آن را طرطوس گفتند.
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بتابد و او تختى در آن جا داشــت كه طول آن هشــتاد ذراع و عرض آن چهل ذراع و از 
جنس طالى خالص بود. 

و چهــار پايــه آن راكه از نقره بود با جواهرت گران مرصع كــرده بود و بر روى آن 
تخت فرشهاى ديبا و استبرق مى انداخت و در طرف راست مجلس هشتاد كرسى از طال 
گذاشته بود كه آن ها را نيز با زير جد سبز تزئين نموده بود كه بر آن ها بطارقه مى نشستند.

و در طرف چپ مجلس نيز هشــتاد كرسى از نقره بود كه به ياقوت سرخ آذين شده 
بود و بر آن ها حّكام جلوس مى كردند.

دقيانوس نيز بر باالى آن مكان مى نشست و تاج بر سر مى گذاشت. 
يهودى پرسيد: تاج او را برايم توصيف كن؟ 

امام فرمود: اى يهودى! آن تاج از طالى مشــبك بود هفت پايه داشت و بر هر پايه 
آن دانه اى از مرواريد سفيد نصب شده بود كه شبها مانند چراغى پرنور مى درخشيد.

دقيانوس پنجاه نفر از اوالد ســالطين و پادشاهان را با گوشواره هاى قيمتى و با زير 
جامه هــاى حرير و خلخالهائى از طال )مانند زنان كه در پاى آن ها خلخال مى كنند( در پا 
و دست آنهاكرده و به دست هر يك از آن ها عصائى از طال داده بود و آن ها را در پشت 

سر خود سر پا نگه مى داشت. 
او شــش نفر از اوالد علماء را نيز جز مشاوران خاص خود داشت كه سه نفر آن ها در 

طرف راست او و سه نفر ديگر در طرف چپ او مى ايستادند.
مرد يهودى عرض كرد: اسم هاى آن ها را بيان فرمائيد؟

امام فرمود: آن ســه نفرى كه در طرف راست او بودند. »تليخا ومكسلمينا ومنشيلينا« 
نام داشتند. 

و آن سه نفرى كه در طرف چپ او بودند »مرنوس وديرنوس وشاذريوس« بودند. 
دقيانوس در همه امور با آن ها مشورت مى كرد. 

دقيانوس هر روز وقتى بر تخت مى نشست و وقتى همه بزرگان مملكت در جاى خود 
قرار مي گرفتند در اين وقت ســه غالم وارد مجلس او مى شدند كه در دست يكى مرغى 
ســفيد با منقار سرخ بود و در دست ديگرى جامى از طال كه پر از گالب بود و در دست 

ديگرى ظرفى از مشك سائيده شده بود. 
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ســپس دقيانوس با صدائى كه در مى آورد، آن مرغ )طبق عادت( از روى دســت آن 
غــالم پرواز مى كرد و در ظرف گالب غوطه مى خورد آنگاه دقيانوس با صداى دوم خود 
باعث مى شــد كه مرغ از ظرف گالب در جام مشــك بپرد و در آن غوطه زند لذا پر و 

بالهاى او به مشك و گالب آغشته مى شد.. 
دقيانــوس با صداى بعدى كه ايجاد مى كرد آن مرغ بلند مى شــد و بر ســتون قصر 
مى نشست و بالهاى خود را برهم مى زد آنگاه تمام آن مشك و گالب بر اهل آن  مجلس 

مى ريخت و فضا را عطرآگين مى كرد. 
وقتى دقيانوس اين صحنه را مى ديد به تكّبر و خودخواهى او اضافه مى شد و اّدعاى 

الوهّيت مى كرد.1
و مردم را به سوى خود دعوت مى نمود آنگاه هركس كه دعوت او را اطاعت مى كرد 
مورد لطف واقع مى شد و هركس كه نافرمانى مى كرد دچار عقوبت و عذاب او مى شد. 

دقيانوس براى مردم خود عيدى قرار داده بود كه آن عيد ســالى يكبار بود و در آن 
عيد وقت خود را به عيش و نوش مى گذرانيدند. 

تا اينكه روزى براى او خبر آوردند ســربازان و لشكريانى با اسب و وسايل جنگى از 
مرز آن ها عبور كرده اند. 

دقيانوس از اين خبر چنان ترســيد كه تاج از سر او افتاد يكى از غالمان او وقتى اين 
صحنه را ديد پيش خود گفت اگر اين خدا بود نبايد از اين خبر مى ترسيد اين فكر باعث 
شد او به فكر بيشترى روى آورد و پيش خود گفت: اگر دقيانوس واقعا خدا بود به خواب 

نمى رفت بول و غائط نمى كرد پس اين ها صفات خدا نيست. 
اين شش نفر جوان هر شب به خانه يكى جمع مى شدند آن شب نوبت تمليخا بود او 
بعد از آنكه با دوســتانش غذا خورد خطاب به آن ها گفت: اى دوستان در قلب من چيزى 

است كه مرا رها نمى كند و خوردن و خوابيدن را از من سلب كرده است. 
دوستانش پرسيدند: چه چيزى تو را آشفته كرده؟ 

او گفت: من فكر كردم اين آسمان به اين عظمت را چه كسى بدون ستون بر سر ما 
نگه داشته بدون آنكه نه ستونى و نه چيزى به آن بسته شده باشد؟ 

1. ثعلبى گويد: دقيانوس سى سال حكومت كرد و در اين سى سال او را هيچ مرض عارض نشد.
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 چه كسى اين خورشيد و ماه را در آسمان جارى كرده؟ 
باز فكر كردم كه اين ســتاره هاى بى شمار را چه كسى زينت اين آسمان ها قرار داده 
است؟ چه كسى اين زمين را با اين همه وسعت بر روى درياها نگه داشته و اين كوه هاى 
ســر به فلك كشيده را چه كســى بر روى زمين نصب كرده؟ باز فكر كردم كه من اّول 
كجا بودم و در رحم مادر چه كســى مرا پرورش داد تا به اين دنيا آمدم؟ چه كســى مرا 

تربيت كرد و مرا روزى داد؟ 
بعد از فكر زياد متوجه شدم كه اين اشياء و حوادث به خودى خود نمى تواند به وجود 

آمده باشد. 
و فهميدم كه يك صانعى و مدبّرى در كار است كه او حتمًا دقيانوس نيست. 

اگــر دقيانوس مدبّر اين امور بود خواب و خوراك نداشــت و خوف و ترس به او راه 
نداشت بول و غائط نمى كرد؟ 

اّما ما امروز ديديم چگونه او براى يك خبر آشــفته و ناراحت شد و رنگش متغّير شد 
و تاج از سرش افتاد...

دوستانش برخاستند و خود را روى قدم هاى تمليخا انداختند و گفتند: به واسطه تو ما 
از گمراهى و ضاللت بيرون آمديم. 

اكنون آنچه بگوئى ما اطاعت مى كنيم. 
سپس تمليخا نخلســتانى داشت آن را به هزار درهم فروخت و پول آن را در آستين 
خود نهاد و نزد دوستان خود رفت و در روزى كه دقيانوس با سران مملكتى خود به بيرون 

شهر رفتند او با يارانش سوار بر اسب هاى خود شدند و از شهر فرار كردند. 
وقتى از شهر دور شدند تمليخا به دوستانش گفت: 

اى برادران، ما اكنون به طلب حق مى رويم بايد مهّياى راه باشيم و در مشكالت صبر 
كنيم سپس گفت: از اسب هاى خود پائين آييد و آن ها را رها كنيد. 

آنگاه همگى با پاى پياده به راه افتادند. 
آن ها هفت فرســخ پياده راه رفتند تا جائى كه از پاهايشان خون جارى شد در مسير 

خود چوپانى را ديدند از او آب طلبيدند.
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چوپان گفت: نزد من آب اســت ولى من شــما را در لباس كنيزان پادشاه مى بينم و 
گمان دارم كه از پادشاه گريخته ايد؟

تمليخا گفت: اى چوپان! براى ما دروغ حالل نيست آنگاه قصد خود را به آن چوپان 
گفت.

چوپان بعد از شــنيدن حرف هاى تمليخا گفت: در دل من نيز مى باشــد آنچه در دل 
شما هســت ولكن مرا مهلتى دهيد تا اين گوسفندان را به صاحبانشان برسانم و به شما 

ملحق شوم.
چوپان گوسفندان را نزد صاحبانشان برد و با عجله خود را به آن ها رساند در اين اثناء 

سگ او از پشت سر چوپان مى آمد. 
يهودى پرسيد: يا اميرالمؤمنين! نام اين سگ چه بود؟ و رنگ او چگونه؟

امام فرمود: »الَحوَل َوالُقوََّة ااِلّ، ِباللّه ، آن سگ نامش قطمير و رنگش سياه و سفيد بود«.
اصحاب تمليخا به چوپان گفتند اين سگ با فرياد خود، ما را رسوا خواهد كرد هرچه 

كردند تا او را از خود برانند نشد. 
تا اينكه خداوند آن سگ را به نطق آورد و او گفت: مرا نزنيد و از خود مرانيد من شما 

را از دشمنان محافظت مى كنم. 
چوپان به جهت اينكه آن بيابان ها را مى شــناخت آن هــا را به وادى برد كه در آنجا 

درخت هاى ميوه و آب شيرين بود آن ها از ميوه ها خوردند. 
سپس چوپان از كوهى باال رفت كه در وسط )يا ابتداى( آن كوه غارى بود. 

يهودى از امام پرسيد: يا اميرالمؤمنين! نام آن غار چه بود؟ 
امام در پاسخش فرمود: نام آن غار وصيد بود. 

ســپس امام فرمود: آن ها داخل غار شدند و چون خسته بودند خوابيدند و شب شد و 
آن ها خواب بودند و سگ آن ها بر دِر غار، سر روى دست هاى خود گذاشته و خوابيده بود.

در ايــن هنگام خداوند متعال ملك الموت را فرمــان داد تا آن ها را قبض روح كند و 
براى هر يك از آن ها دو ملك را موكّل نمود تا آن ها را از پهلوى راســت به پهلوى چپ 

و به عكس به بغلطاند...
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وقتى دقيانوس به شهر بازگشت از آن ها خبر گرفت گفتند آن ها فرار كرده اند دقيانوس 
با هشتاد هزار سوار به تعقيب آن ها رفت تا اينكه به دِر غار رسيدند. 

دقيانوس وقتى فهميد آن ها در غار هستند گفت: اگر مى خواستم آن ها را عقوبت كنم 
بيشتر از آنچه اين ها خودشان به جان خودشان كردند، نمى كردم. 

بعد دســتور داد بنايان را بياورند و با سنگ و آهك دِر غار را مسدود كنند. وقتى كار 
تمام شــد دقيانوس گفت: اكنون به خداى آن هــا بگوئيد بيايد آن ها را از اين غار نجات 
دهد آنگاه دقيانوس به شهر خود برگشت و آن ها سيصد و نه سال در آن غار خوابيدند. 

وقتى خداوند متعال اراده كرد آن ها را زنده كند به اســرافيل فرمان داد تا روح را بر 
آن ها بدمد....

آن ها از خواب بيدار شــدند ديدند خورشيد طلوع كرده با خود گفتند امشب از عبادت 
پروردگار خود غفلت كرديم. 

سپس در خود احساس گرســنگى كردند و گفتند يك نفر از ما برود به شهر طعامى 
تهيه كند ولى بايستى با احتياط كامل و مخفيانه باشد تا مبادا دقيانوس از ما خبردار شود. 
تمليخا گفت: من براى اين كار حاضرم ولى چوپان لباس خود را به من بدهد تا كسى 

مرا نشناسد. 
تمليخا لباس چوپان را پوشــيد و از غار بيرون آمد ديد چشــمه آبى كه ديروز از آن 

آشاميدند خشك شده و اثرى از آن نيست. 
و آن همه درخت هاى ميوه نيز وجود ندارد تعّجب كرد كه چگونه چشــمه آبى با آن 

همه آب در يك شب خشك شده است. 
آنگاه راه شــهرى را پيش گرفت كه روز گذشته در آنجا بودند ولى اثرى از آن بناها 

نبود. 
او بناهاى ديگر را ديد كه ســر به فلك كشــيده بود و تغييرات كلّى در آن ها صورت 
گرفته بود. او رفت تا به شــهر رســيد ديد پرچم سبزى بر دروازه شهر نصب شده كه بر 
آن نوشــته »الاله االّاللّه  عيىس روح اللّه « تمليخا خيره شد و گفت شايد من در خواب باشم، 
دستان خود را به چشمانش كشيد در اين هنگام به يكى از اهالى شهر برخورد كرد به او 

گفت: اين شهر چه نام دارد؟ 
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 او گفت: اقسوس. 
گفت: سلطان شما نامش چيست؟ گفت: عبدالرحمن.

تعّجب تمليخا بيشــتر شد باالخره آمد به در دكان نانوائى يك درهم بيرون آورد كه 
سّكه دقيانوس بود تا آن را به نانوا داد. 

مرد يهودى پرسيد: يا اميرالمؤمنين وزن آن درهم چقدر بود؟
امام فرمود: هر درهم به وزن ده درهم بود...

مرد نانوا چون سنگينى درهم ونقش آن را ديد تعّجب كرد. 
گفت: اى مرد اين گنج را از كجا پيدا كردى؟

تمليخا گفت: اين چه حرفى است كه مى گويى اين پول نخلستانى است كه ديروز در 
اين شهر فروختم و مردم دقيانوس را مى پرستيدند. 

مرد نانوا از اين سخنان تعّجب كرد و حرف هاى او را باور نكرد. 
تمليخــا را گرفته و نزد پادشــاه خود بردند و گفتند اين مرد گنج به دســت آورده و 

سخنانى عجيب مى گويد. 
پادشاه گفت: اى جوان نترس پيغمبر ما عيسى وصيت فرموده كه از گنج يك خمس 
بيشتر نگيريم اكنون بگو اين گنج را از كجا به دست آوردى خمس آن را به ما بده بقيه 

براى خودت. 
تمليخا گفت: اى پادشــاه! در كارها عجله نكن من گنجى به دست نياوردم اين پول 
نخلستانى است كه ديروز من آن را فروخته ام و مردم دقيانوس را پرستش مى كردند و ما 
شــش نفر بوديم كه از او فرار كرده ا يم و شــب را در غار وصيد به سر برديم اكنون براى 

خريد طعام به شهر آمده ام پادشاه پرسيد نام تو چيست؟ 
گفت: تمليخا.

پادشــاه گفت: اين نام زمان ما نيســت سپس گفت تو در اين شهر خانه و زن و بچه 
دارى. گفت: بلى. پس پادشاه با جمعى به همراه او روانه شدند تا خانه اى را تمليخا نشان 
داد او گفت: خانه من اين اســت آن ها صاحب خانه را طلبيدند مرد پيرى از خانه بيرون 

آمد و گفت در خانه من چه مى طلبيد؟ 
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گفتند: اين جوان پيدا شــده و مّدعى اســت كه اين خانه اوست و از امورى عجيب 
صحبت مى كند. 

پيرمرد رو به تمليخا كرد و گفت: تو كيستى؟ تمليخا گفت پسر قسطيكين. 
پيرمرد افتاد و قدم هاى تمليخا را بوســه مى زد و مى گفت: به خداى آســمان و زمين 

اين جّد اعالى من است. 
ســپس رو به پادشاه كرد و گفت: اى پادشــاه اين ها شش نفر بودند كه از دقيانوس 
گريخته اند و تاكنون كسى از آن ها اطالع ندارد در اينجا بود كه پادشاه پياده شد و تمليخا 

را بر دوش خود سوار كرد. 
ســپس گفت: رفقاى تو كجا هستند. فرمود: در غار وصيد در اين حال مردم دست و 
پاى تمليخا را مى بوســيدند در آن وقت آن شــهر دو پادشاه داشت يكى نصرانى و يكى 

يهودى هر دوى آن ها با جمعيت خود به سوى غار حركت كردند. 
وقتى نزديك غار رســيدند تمليخا گفت: بگذاريد من پيش بروم و به آن ها خبر دهم 
چرا كه آن ها اگر صداى شما را بشنوند وحشت مى كنند گمان مى كنند كه دقيانوس آمده 

است. 
تمليخا رفت و وارد غار شــد رفقاى او برخاستند و او را در آغوش گرفتند و شكر خدا 

به جا آوردند و گفتند: الحمدهلّل  خداوند تو را از شّر دقيانوس نجات داد. 
تمليخا گفت: حرف دقيانوس را بگذاريد براى بعد به من بگوئيد چقدر اســت كه شما 

در اين جا خوابيده ايد. گفتند: يك روز يا نصف روز.
تمليخا گفت: ما ســيصد ونه سال است كه در اينجا خوابيده ايم دقيانوس هالك شده 
قرن ها گذشــته خداوند متعال پيغمبرى به نام عيسى مبعوث كرده و پس از تبليغ احكام 
او را به آســمان باال برده و مردم اين شهر عيسوى مذهب هستند اينك سلطان با جمع 

كثيرى به ديدن شما آمده اند. 
دوستانش به تمليخا گفتند: آيا مى خواهى كه ما در ميان مردم فتنه اى شويم. 

تمليخا گفت: چه مى خواهيد؟
گفتنــد: دعا كنيم كه خداونــد متعال ما را به حال اّول برگردانــد آنگاه دعاى آن ها 

مستجاب شد. 
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مردمى كه براى ديدن آن ها آمده بودند تا هفت روز معّطل شدند و هرچه اطراف آن 
كوه را گشتند دِر آن غار را پيدا نكردند. 

آنگاه پادشــاه عيسويان گفت: من در اينجا مسجدى بنا مى كنم چون اين جماعت به 
دين ما مرده اند احترام آن ها بر ما الزم است. 

پادشاه يهودى گفت: من بايد معبدى بنا كنم اين ها به دين ما مرده اند تا اين كه كار 
به جنگ كشيد و پادشاه عيسوى پيروز شد و در آنجا مسجدى بنا كرد سپس حضرت رو 
به يهودى كرد و فرمود: اى يهودى! آنچه كه شــنيدى موافق كتاب شما بود؟ عرض 
كرد: يا اباالحسن يك حرف كم و زياد نشد. سپس يهودى گفت: »اشهُد اِنَّ ال اله االَّاللّه  َواِنَّ 

ُمحّمدا رسول اللّه  واشهُد اِنّك وصّيه وخليفتُه بَعِدِه«.1

  23.  زيرك ترين مردم  

حضرت على  در پاسخ به سؤال از زيرك ترين مردم؟ فرمود: »َمْن أبرَْصَ رُْشَدِه ِمْن 
َغيِّه َفامَل اىِل رُْشِدِه؛ كسى كه هدايت خود را از گمراهى باز شناسد و به هدايت و رستگارى، 

رو كند.2

  24.  بهترين فرمان  

امام على  در پاســخ به اين پرسش كه بهترين مردمان نزد خداى عزوجل چه 
كسانى هستند؟ 

نْيا؛ خدا ترس ترين آنها، پايبندترين  فرمودند: »أَُخَو َفُهْم َوأْعَملُُهْم ِبالتَّقوى، َوأَزََهُدُهْم ىِف الدُّ
آن ها به تقوى و بى اعتناترينشان به دنيا«.3

  25.  بدبخت ترين مردم  

امام على  در پاسخ به اين پرسش كه بدبخت ترين مردم كيست؟ 

1. بحاراالنوار، ج 14، ص 409 ـ ارشادالقلوب، ج 2، ص 360 ـ تحصني سيدبن طاووس، ص 646.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 477.

3. معاىن االخبار، ص 199.
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 فرمود: َمْن باَع ِديَنُه ِبُدنْيا َغرْيِِه؛ كسى كه دين خود را به دنيا ديگرى بفروشد.1

  26.  اوصاف عارفان  

امــام صادق  مى فرمايد: مــردى كه او را همــام صدا مى كردنــد و عابد و زاهد 
كوشــائى بود. وقتى كه اميرالمؤمنين  مشغول خطبه بود از جايش بلند شد و گفت: يا 
اميرالمؤمنين! مؤمن را آن طور براى ما تعريف كن كه انگار او را در برابر خودتان 
مى بينيد؟ امام  در پاســخ به او تأّمل و درنگ فرمود: زيرا مصلحت را در تأخير جواب 
مى ديد. پس از آن امام اجمااًل فرمود: اى همام! تو خود از خدا بترس و نيكوكار باش كه 
»اِنَ اللّه  َمع الَّذيَن اتُّقوا َوالّذيَن ُهم ُمحسون«؛ يعنى خدا با پرهيزكاران و نيكوكرداران اســت. 

همام به اين پاسخ اكتفا نكرد تا اينكه حضرت را براى اداى توضيح بيشتر سوگند داد. امام 
خطبه اى مفّصل از اوصاف مؤمن را فرمود. چون امام اوصاف مؤمن را مى شــمرد. همام 
بى هوش شــد و در آن بى هوشــى از دنيا رفت. على  فرمود: آگاه باشيد سوگند به خدا 
كه از چنين پيشامدى بر او مى ترسيدم و پس از آن فرمودند: اندرزهاى درست به اهلش 
چنين تأثير مى گذارد يكى از حاضرين )ابن كواء كه از خوارج بود( گفت: يا اميرالمؤمنين 
تــو چه حــال دارى )و چرا اين اندرزهــا در تو تأثير ندارد، يــا چون چنين گمان 

مى داشتى چرا باعث مرگ او شدى؟(.
امــام  فرمود: واى بر تو هر اجلى را وقتى اســت كــه از آن نمى گذرد دير يا زود 
نمى شود و ســببى اســت كه از آن تجاوز نمى كند پس از اين گونه گفتار كه شيطان بر 

زبانت راند پرهيز كن.2
اّما متن خطبه »املؤمن من هو الكّيس الفطن....« يعنى مؤمن زيرك و تيزهوش است كه 
بّشــاش است و اگر غّصه اى هم داشته باشد آن را آشكار نمى كند دلش از هر چيِز ديگر 
پهناورتــر و خودش از همه چيز در نظرش خوارتر مى باشــد از هركس كه از بين رفتنى  
باشد، دورى مى كند و نسبت به حسنات و نيكى ها طمع كار و آزمند است. كينه توز نيست. 
چشــم تنگ نمى باشــد. جّر وبحث بيهوده نمى كند كارش َســّب و نفرين كردن نيست 

1. معاىن االخبار، ص 199.
2. نهج البالغه فيض االسالم، ص 613.
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پيوســته عيب نمى گيرد غيبت نمى كند از اينكه باالتر از ديگران باشد خوشش نمى آيد و 
ريا و سمعه را دوســت نمى دارد در مسائل بى تفاوت نيست هّمتش عالى است سكوتش 
فراوان و باوقار است و با مرّوت )نيكى ديگران در حق او( يادش مى ماند پايمرد و قدردان 
اســت اگر غمى داشته باشد از روى تفّكر و تعّقل اســت از فقرش خشنود است. خوش 
برخورد و قابل انعطاف اســت استبداد در كارش نيســت. پايبند به عهد و پيمان است و 

اذيتش كم، دروغ نمى گويد و پرده درى نمى كند و.... 

  27.  منافق شناس بزرگ    

امام صادق  فرمود: مردى ســه مرتبه به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: به خدا 
قسم من شما را دوست دارم. 

امام على  فرمود: به خدا سوگند تو مرا دوست ندارى.
مرد عصبانى شد و گفت: به خدا قسم گويى از دل من خبر دارى؟

على  فرمود: نه، اّما خداوند دو هزار ســال پيش از آفريدن جسم ها، ارواح مؤمنين و 
شيعيان مرا آفريد ولى من روح تو را در جمع آن ها نديدم.1

  28.  ميثم تمار  

ميثم تّمار غالم زنى بود از قبيله بنى اسد. اميرالمؤمنين على  او را از آن زن خريد و 
آزادش كرد و به وى فرمود: نامت چيست؟ عرض كرد: سالم. 

حضرت فرمود: رســول خدا  به من خبر داده نامى كــه پدرت در عجم تو را به آن 
ناميده ميثم است. عرض كرد: خدا و پيغمبرش درست گفته اند. حضرت فرمود: رجوع كن 

به همان نامت كه رسول خدا  تو را به آن ناميده و سالم را رها كن. 
پس به همان اسم ميثم رجوع كرد و ُكنيه اش را ابى سالم گذاشت. 

  روزى به نزد امّ ســلمه آمد و امّ ســلمه به او فرمود: به خدا قسم بسيار از رسول خدا
شنيدم كه در دل شب درباره تو به على  سفارش مى كرد.2

1. بحاراالنوار، ج 61، ص 132.
2. اثباة الهداة، ج 2، ص 109.
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  29.  علت گمراهى مردم  

امام على  در پاسخ به سؤاالت از احواالت عاّمه مردم؟ فرمود: فساِد توده مردم، 
ناشــى از فســاد خّواص است. خواص به پنج گروه تقسيم مى شــوند. 1. دانشمندان كه 
راهنمايان به ســوى خدايند. 2. زاهدان كه راه منتهى به خدايند. 3. بازرگانان كه اُمناى 
خدايند. 4. جنگجويان كه ياوران دين خدايند 5. زمامداران كه سرپرستان خلق خدايند. 

ســپس امام فرمود: پس اگر دانشمند، طّماع و مال جمع كن باشد ديگر از چه كسى 
بايد راهنمايى خواست؟! اگر زاهد به دنيا و آنچه مردم دارند راغب باشد ديگر به چه 
كسى اقتدا شود؟! و اگر بازرگان خيانت پيشه باشد و زكات ندهد به چه كسى مى توان 
اعتماد كرد؟! و اگر جنگجو خودنما باشد و چشم بر كسب مال و ثروت داشته باشد ديگر 

به وسيله چه كسى از مسلمانان دفاع شود؟!
و اگر زمامدار ســتمگر باشد و در احكام و فرامين، جور و بى عدالتى روا دارد ديگر به 

وسيله چه كسى داد ستمديده از ستمگر گرفته شود؟!
ســوگند به خدا كه مردم را نابــود نكرد مگر علماى طمعــكار و زاهدان دنياخواه و 

بازرگانان خيانت پيشه و جنگجويان ريايى و زمامدار ستمگر....1

  30. فرار از فتنه  

ابوطفيل گويد: شنيدم كه اميرالمؤمنين على  مى فرمود: 
البته بعد از من فتنه و آشوب هاى بى هدف و ايجاد كنندۀ ترديد و دو دلى برپا خواهد 

شد كه باقى نمى ماند در آن مگر شخص »نومه« )خواب آلود(.
شخصى سؤال كرد: نومه چيست؟ 

 فرمود: شخص تودار)زيرك( است و مردم نمى دانند در دل چه دارد.2

  31.  راه نجات از فتنه ها   

حارث اعور مى گويد: خدمت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب  رســيدم و عرض كردم: 

1. غررالحكم، ص 542.
2. معاىن االخبار، ص 372.
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يا اباالحســن! ما در حضور شما هستيم سخنانى مى شنويم كه با آن ها دين خود 
را اســتوار مى گردانيم اّما وقتى از خدمت شــما مى رويم مطالب گوناگوِن تاريكى 

مى شنويم كه نمى دانيم چيستند؟ 
حضرت فرمود: اين حرف ها را مى زنند؟1 عرض كردم: آرى.

حضرت فرمود: شــنيدم كه رســول خدا  مى فرمايد: جبرئيل نــزد من آمد و گفت: 
اى محّمــد! به زودى در ميان اّمتــت فتنه اى پديد خواهد آمد من گفتم: راه نجات از آن 
چيســت؟ فرمود: كتاب خدا كه در آن خبرهاى پيش از شــما و بعد از شما و حكم آنچه 

ميان شماست بيان شده است....2

  32. عزيز صادق  

از امام على  سؤال شد: عزيزترين و گرامى ترين مردم چه كسى است؟ 
امام فرمود: »من صدق ىف املواطن؛ كســى كه هميشه و در همه جا با راستى و صداقت 

برخورد كند«.3

  33.  پيامبر  تعّهد مكتوب گرفت  

محّمدبن عّباس از حضرت صادق  روايــت كرده: روزى پيامبراكرم  به ابوبكر و 
عمر و اميرالمؤمنين  امر فرمود بروند و بر اصحاب كهف و رقيم ســالم كنند ايشان با  
قدرِت على بن ابيطالب ، امام ملك و ملكوت به كنار غار رســيدند ابوبكر وضو گرفت و 

دو ركعت نماز بجا آورد و بر آن ها سالم كرد ولى جوابى از اصحاب كهف نشنيد. 
عمربن خطاب نيز پيش رفت او نيز جوابى نشنيد اميرالمؤمنين على  سرور مجاهدان 

اسالم به طرف غار تشريف برد و فرمود: سالم بر شما اى جوانان اصحاب كهف. 
آن ها جواب دادند: بر تو باد سالم اى وصّى پيغمبر آخرالزمان.

امام فرمود: اى اصحاب كهف چرا جواب سالم ابوبكر و عمر را نداديد؟ 

1. امام به وضعيت تفرقه آميز جامعه خود اشاره نموده اند كه در متن روايت به آن اشاره نشده بود.
2. تفسري عياىش، ج 1، ص 23.
3. بحاراالنوار، ج 71، ص 91.
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عرض كردند: پروردگار به ما امر فرموده جواب كســى را ندهيم مگر آنكه او پيغمبر 
و يا وصّى او باشد. 

پس از آن بازگشــتند به حضور رسول خدا  آن حضرت داستان آن ها را سؤال نمود 
آن ها جواب دادند كه اصحاب كهف فقط پاسخ سالم اميرالمؤمنين على  را دادند پيغمبر 
صحيفه اى بيرون آورد و به عمر و ابوبكر فرمود: گواهى خودتان را )مبنى بر اين مطلب( 
با خط خود در اين صحيفه بنويســيد و آنچه ديده و شنيده ايد ثبت كنيد در آن وقت بود 

كه جبرئيل نازل شد و آيه شريفه: »... ستکتب شهادتهم ويسئلون«1 را آورد.2

  34.  عالم ذّر  

ســعدبن طريف از اصبغ بن نباته روايت كرده كه گفت: ابن كواء نزد اميرالمؤمنين آمد 
و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! آيا خداوند پيش از حضرت موســى با فرزندان آدم 

تكّلم كرده بود؟
سپس: پرسيد اين تكّلم بر چه نحوى بوده است؟ 

امام فرمود: مگر كتاب خدا را نخوانده اى آنجا كه به رســول خدا مى فرمايد: »واذ اخذ 
ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذريّاتهم واشهدهم عىل انفسهم الست بربّكم قالوا بىل...«.3

 خداوند كالم خويش را به تمام بشريت از بنى آدم در عالم ذر شنواند و همه مردم از 
اوالد آدم پاســخ خداوند را دادند همچنان در قول خداوند مى بينى كه فرمود: »انّنى انااللّه  

الاله االّ انا وانا الرّحمن«.

پــس بنى آدم اقرار كردند به اطاعت خداونــد و اقرار كردند به يگانگى او، خداوند نيز 
انبياء و رســل را براى انســان ها تعيين فرمود و مقام اوصياء را براى آن ها معّرفى كرد و 
مردم را امر كرد تا اطاعت نمايند و انســان ها در عالــم ميثاق )عالم ذر( به اين امر اقرار 
كردند و وقتى بنى آدم اقرار كردند. مالئكه نيز گفتند: »شهدنا عليكم يا بنى آدم ان تقولوا يوم 

القيمة انّا كّنا عن هذا الدين واالمر لغافلني«.

1. زخرف / 19.
2. بحاراالنوار، ج 2، ص 271.

3. اعراف / 172.
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  35. بزرگ ترين كبائر  

شــخصى از امام على  پرســيد: »يا عىل! ما اكرب الكبائر؟ بزرگ ترين گناهان كبيره 
چيســت؟«. آن حضرت در پاســخ فرمود: »اال من مكراللّه  اليأس من روح اللّه  والقنوط من 
رحمه اللّه ؛ يعنى: خود را ايمن دانســتن از عذاب مخفى خــدا )عذاب مهلت دادن خدا( و 

نوميدى از لطف خدا و نااميدى از رحمت خدا.1

  36.  عبادت آگاهانه  

در تفســير جامع جلد 6 آمده اســت كه: قنبر مى گويد: اميرالمؤمنين على  شبى از 
شب ها در كوچه هاى كوفه عبور مى نمود من نيز در خدمتش بودم، گفت صدائى حزين از 

خانه اى شنيدم كه گفت: »اّمن هو قانت آناء اللّيل ساجدا«2 اندكى توّقف نمودم.3
اميرالمؤمنين صدا زد، اى قنبر! چرا از حركت باز ماندى، حضورش عرض كردم: آواز 

سوزناكى در اين تاريكى شب مرا جذب نمود. 
امام فرمــود: اى قنبر! خواب عاقل و اهل يقين بهتر اســت از عبادت جاهل و اهل  

شك. 
قنبر مى گويد: من از فرموده امام تعجب كردم آن خانه را نشــان كردم صبح رفتم و 
  از اهل آن خانه تفّحص نمودم يكــى از منافقين بود. عرض كردم: يا اميرالمؤمنين
چگونه شــناختيد صاحب صدا را؟ حضرت فرمود: چگونــه خليفه خدا رعيت خود را 

نمى شناسد.

  37.  اصحاب رس  

امــام رضا  فرمود: مردى از اشــراف قبيله بنى تميم به نام عمرو ســه روز پيش از 
شهادت اميرالمؤمنين  به حضور آن حضرت رسيد و عرض كرد: اى موالى من تقاضا 
دارم داستان اصحاب رس را برايم بيان فرمائيد تا بدانم آن ها در چه عصر و زمانى 

1. ميزان الحكمة، ج 3، ص 474.
2. زمر / 9.

3. تحف العقول، ص 468.
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زندگى مى كرده اند و ســرزمين آن ها در كجا بوده اســت و پادشاه آن ها چه كسى 
بوده است؟ 

آيا خداوند پيغمبرى براى آن قوم مبعوث فرموده و به چه علت آن ها به هالكت 
رســيدند؟ زيرا كه در قرآن كريم از آن ها نام برده شــده ولى شرح حال آن ها بيان 

نشده است. 

اميرالمؤمنين على  فرمودند: 
پرســش نمودى كه پيش از تو كســى از من سؤال ننموده و بعد از من نيز كسى جز 
من، آن ها را به تو نخواهد گفت مگر آنكه از من حديث كند. بدان اى مرد! در كتاب خدا 
هيچ آيه اى نيست مگر آنكه تفسير آن را من مى دانم و حتى موقع نزول و شأن نزول آن 
را مطلّع هستم سپس به سينه مبارك خود اشاره نموده و فرمودند: در اينجا علم و دانش 
بى پايانى اســت اّما جويندگان آن بسيار كم هستند و به زودى وقتى كه مرا در بين خود 

نبينند پشيمان خواهند شد.
اى تميمى اصحاب رس مردمى بودند كه درخت صنوبر را پرستش مى كردند و آن را 
در فارســى شاه درخت مى ناميدند و آن درختى بود كه پس از طوفان نوح در كنار چشمه 

آبى به نام روشناب كاشته شد. 
قوم مزبور بعد از عصر حضرت سليمان در روى زمين مى زيستند و دوازده شهر را در 
كنار رود ارس در بالد مشــرق زمين بنا كرده بودند و به همين مناسبت آن ها را اصحاب 
رس ناميده انــد در آن زمان در روى زمين نهرى پر آب تــر و گواراتر از رود ارس وجود 

نداشت و هيچ شهر و ديارى آبادتر از شهرهاى ايشان نبود. 
نام دوازده شهر آن ها عبارت بود از: 

آبان، آذر، دى، بهمن، اسفندار، فروردين، ارديبهشت، خرداد، مرداد، مهر، تير، شهريور، 
مركز كشور و سلطنت آن ها شهر بزرگ اسفندار و نام پادشاهان ايشان تركوذبن، غابوربن، 
يارش بن، سازن بن، نمرودبن و كنعان بود.... چشمه روشناب و اولين صنوبر در شهر اسفندار 
بود اصحاب رس در هر ماه عيدى داشــتند كه پيرامــون درخت صنوبر اجتماع نموده و 
درخت را با انواع زيورها مى آراســتند و گاو و گوسفند زيادى مى آوردند و براى آن درخت 
قربانى مى كردند و آتش فراوان آماده مى كردند و اين قربانى ها را در آتش مى انداختند و 

377



دود آن كه باال مى آمد آن درخت را سجده مى كردند و گريه و تضرع مى نمودند تا درخت 
از آن ها راضى شود. شيطان لعنة اهلل عليه مى آمد و شاخه هاى آن درخت را تكان مى داد و 

از ساق آن درخت آوازى بلند مى شد، مانند آواز كودك و مى گفت: 
اى بندگان من! از شــما خشــنود شدم و آن ها خوشحال مى شــدند و از سجده بلند 
مى شــدند و شراب مى خوردند و به لهو و لعب در آن روز و شب مى پرداختند.... پيغمبرى 
از فرزندان يهودابن يعقوب برايشان فرستاده شد و مدت مديدى آن ها را به بندگى خدا و 

معرفت ربوبيت دعوت كرد، آن ها اجابت نكردند. 
او نيز از خداوند خواســت تا درخت آن ها خشك شود... صبح روز ديگر آن قوم ديدند 
كه درخت ايشــان خشك شد... سپس همه تصميم گرفتند پيامبر را بكشند. نظير چاه ها 
كه در كنار خانه ها درست مى كنند چاهى را حفر كردند و اطراف آن را از سفال بر آوردند 
و به طرز خاصى... اين پيامبر را در ميان چاه كردند و سنگ بزرگى بر سر آن چاه نهادند 
در آن روز ناله او را مى شــنيدند كه مى گفت: »اى خــداى من! تو مى بينى تنگى مكان 
مرا و ســختى رنج مرا، پس رحم كن بر ضعف بدن و كمى چاره و تعجيل فرما به قبض 
روح من و تأخير نكن اجابت دعاى مرا« تا اينكه وفات كرد... چون نوبت عيدشان شد بر 

عادت خود به عبادتگاه آمدند. 
باد بســيار سرخى وزيد و زمين زير ايشان ســنگ كبريت شد و آتش زبانه كشيد و 
ابرى ســياه بر باالى سر ايشان ايســتاد و آتش بر آن ها باريد و بدن هاى آن ها سوخت، 

پناه مى بريم به خدا از غضب او و نزول بالى او، »والحول والقوة اال باللّه  العىل العظيم«.1

  38.  مردم نماها  

مردى از حضرت على  پرسيد: 
مردم كيســتند، مردم نماها چه كسانى هســتند و نسناس كدامند؟ حضرت به 

امام حسين  دستور داد جواب آن مرد را بدهد. 
حضرت  فرمود: اما آن كه گفتى، مرا از مردم خبر ده، بدان كه مردم ما هســتيم. از 

1. عيون اخبارالرضا  ، ص 178.
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همين رو خداى متعال در كتاب خود فرموده اســت: »ثُمَّ اَفيضوا ِمْن َحْيُث اُفاُض الّناس«1؛ از 
همانجا كه مردم روانه مى شوند شما نيز روانه شويد«. 

رسول خدا كسى است كه مردم را روانه كرد. 
و اما اينكه گفتى: مردم نماها كيســتند، بدان كه آنان همان شيعيان و دوستداران ما 
هســتند و ايشان از ما هستند و از همين رو ابراهيم  فرمود: »پس هركه از من پيروى 

كند او از من است«.
و اما اينكه گفتى: نسناس چه كسانى هستند، آنان همان توده مردم هستند و با دست 
خود به جمعيت مردم اشــاره كرد و ســپس فرمود: »اينان نيستند مگر مانند چارپايان و 

بلكه ايشان گمراه ترند«.2

  39.  على در كنار كاخ مدائن  

 روزى اميرالمؤمنين  به قصد سرزمين تاريخ ساز صفين براى مبارزه با ظلم و لشكر 
معاويه از كنار اين ايوان گذشت و بقاياى عظيم حكومت ساسانيان را مشاهده كرد يكى 

از همراهان امام از روى عبرت اين شعر را خواند: 
فكانّهم كانوا عىل ميعاد   جرت الرياح عىل رسوم ديارهم     

يعنى: باد بر ويرانه هاى خانه هايشان مى وزد گويا آن ها فقط چند روزى نوبت داشتند 
كه در اين تاالر بنشينند و نشستند و گذاشتند و گذشتند. 

على  فرمود: چرا اين آيات را نخواندى؟ »كم تركوا من جّنات...؛ چه بســيار باغ ها 
و چشمه ســارها و كشــتزارها و جايگاهى ارجمند و نعمتى كه در آن شادمان بودند بجا 
گذاشــتند اين چنين است رسم روزگار كه ما آن ها را به قومى ديگر ميراث داديم، آنگاه 

آسمان و زمين بر آن ها نگريست و از مهلت دادگان نبودند«.3
سپس امام فرمود: به راستى اين ها ملك پيشينيان بود ولى طولى نكشيد كه ديگران 

1. بقره / 199.
2. كاىف، ج 8، ص 244.

3. دخان / 29 ـ 25.
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وارث آن ها شــدند نعمت هاى الهى را سپاسگزارى نكردند در حال معصيت، دنيا از آنان 
ربوده شد اى مردم كفران نعمت نكنيد تا مبادا بر شما نقمت )و بال( فرود آيد.1

 جز پناه سايه عرش آشيان بوالحسن      كز غبار درگهش دست حمايت مى دهد
  دســتگاه آبـروى اوليـن و آخـريـن      صـبح انــوار ازل شـمـع شبـستان ابـد2  

  40.  عظمت حضرت سلمان  

از على  دربارة سلمان سوال پرسيدند؟ حضرت پاسخ داد: سلمان كسى است كه 
از سرشــت و طينت و روح ما آفريده شده و خداوند او را به آغاز و انجام و آشكار و نهان 

علوم مخصوص ساخته است. 
آنگاه حضرت اين واقعه را نقل مى كند كه من و سلمان در حضور پيامبر بوديم مردى 
باديه نشــين وارد شد و سلمان را كنار زد و در جاى او نشســت پيامبر از اين برخورد به 
شــّدت رنجيد به آن مرد گفت: اى مرد! آيا كسى را كنار مى زنى كه خداوند در آسمان و 
پيامبر خدا در زمين دوســتش مى دارد؟ كسى كه جبرئيل از سوى خداوند مرا مأمور ابالغ 

سالم به او مى كرد. سلمان از من است...3

  41.  انواع انسان ها   

مردى به حضور اميرالمؤمنين على  رسيد و عرض كرد: 
اى اميرالمؤمنين راهى از راه هاى نيكى را به من ســفارش كن كه با عمل به آن 

نجات يابم؟
اميرالمؤمنين  فرمود: اى سؤال كننده! گوش كن، سپس بفهم، بعد يقين و باور كن 

و آنگاه به آن عمل كن، پس بدان كه انسان ها بر سه دسته اند: 
1. زاهد و پارسا؛ 2. صابر و مقاوم؛ 3. راغب و فريفته دنيا.

اّما زاهد كســى است كه اندوه ها و شــادى ها از دلش خارج شده نه به چيزى از امور 

1. كنزالعامل، ج 16، ص 204، حديث 44228.
2. عبدالقادر بيدل.

3. بحاراالنوار، ج 22، ص 347.
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دنيا كه به او داده شده شاد است و نه به چيزى كه از دستش رفته افسوس مى خورد پس 
چنين كسى آسوده خاطر است. 

اّما صابر كســى اســت كه قلبا آرزوى امور دنيا مى كند ولى وقتى كه به آن رســيد 
هوس هاى نفســانى خود را كنترل مى نمايد تا سرانجام ناخوش و آثار بد آن دامنگيرش 
نگــردد او به گونه اى اســت كه اگر بر دلش آگاه شــوى از خويشــتن دارى و تواضع و 

دورانديشى او تعجب مى كنى. 
و اّما راغب كســى اســت كه هيچ باكى ندارد از كجا امور دنيا به او مى رسد آيا از راه 
حــالل يا حرام و باكى نــدارد كه امور دنيا موجب چركين شــدن آبرويش گردد خود را 
هالك مى كند و جوانمردى خود را از بين مى برد چنين فردى در گرداب دنيا، پريشان و 

سرگردان است.1

  42.  سخن كوتاه  

انوشــيروان از شاهان مشهور ساسانى اســت كه حدود پنجاه سال قبل از هجرت بر 
سراســر ايران حكومت مى كرد بوذرجمهر فيلسوف معروف مدتى وزير او بود و شخصى 

به نام جميل مدتى كاتب او بود. 
پس از مرگ انوشيروان، جميل عمر طوالنى كرد تا آن هنگام كه على  به خالفت 
رســيد در ســال 36 هجرى هنگامى كه على  همراه سپاه خود به جنگ خوارج سوى 
ســرزمين نهروان در حركت بود از نزديكى مدائن گذشــت و با پيرمرد سالخورده اى كه 
همان جميل منشــى انوشيروان بود مالقات كرد در اين مالقات على  از جميل پرسيد: 
يك انســان چگونه بايد باشــد؟ و چگونه زندگى كند؟ جميل گفت: الزم اســت كه 

دوست كم و دشمن زياد داشته باشد!
على  فرمود: اى جميل ســخن تازه مى گويى؟ با ايــن كه همه مردم مى گويند 
دوست بسيار بهتر است. جميل گفت: آنگونه كه مردم مى گويند صحيح نيست زيرا تعداد 
دوست بسيار موجب تكليف سخت در راه اداى نيازهاى آن ها مى شود و انسان نمى تواند 

1. كاىف، ج 2، ص 455.
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آنگونه كه سزاوار است از اداى حق دوستان بر آيد و در مثال ها آمده: بسيار ناخدايان زياد 
در كشتى موجب غرق كشتى خواهد شد.

على  پرســيد: دشمن زياد چه ســودى دارد؟ جميل گفت: دشمن كه بسيار شد 
هرلحظه مراقب خود هست تا خطا و لغزش نكند لذا خود را از گزند دشمن حفظ مى كند 
و اگر انســان در چنين حالت مراقبت و كنترل داشته باشد برايش بهتر است. امام  اين 

سخن او را پسنديد و آن را زيبا خواند.1

  43. فاصله حق و باطل  

اميرالمؤمنين على  روزى با مردم سخن مى گفت و مى فرمود: مراقب باشيد آنچه را 
مردم پشت سر افراد مى گويند نپذيريد )از شنيدن غيبت پرهيز كنيد( سپس فرمود: بدانيد 
كه بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله نيست يكى از حاضرين  پرسيد: چگونه 

بين حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله نيست؟ 
امام انگشــتانش را كنار هم گذارد و بين گوش و چشــم خود قرار داد. سپس فرمود: 
»الباطل ان تقول سمعت والحق ان تقول رأيت؛ باطل آن است كه بگويى شنيدم و حق آنست 

كه بگويى ديدم«.2

  44.  خيرالبشر، خيرالناس، خيرالخلق  

اصبغ بن نباته مى گويد: امام علــى  را در بصره پس از فتح بصره )در جريان جنگ 
جمل( ديدم سوار بر شتر بود )آنگاه رو به مردم كرد( و فرمود: آيا به شما خبر ندهم كه 
بهترين انسان ها در قيامت چه كسانى هستند؟ ابواّيوب انصارى برخاست و گفت: بله 
اى اميرالمؤمنيــن! به ما خبر بده زيرا تو )در محضر پيامبر و هنگام دريافت وحى( حاضر 

بودى و ما غايب بوديم.
امــام على  فرمود: بهترين مخلوقات در قيامت هفــت نفر از فرزندان عبدالمطلب 

1. الدعوات، ص 297، حديث 65.
2. نهج البالغه، خطبه 141.
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هستند كه هيچ كس فضيلت و برترى آن ها را انكار نمى كند مگر كافر و منكر. عّمارياسر 
عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! نام آن ها را ذكر كن تا آن ها را بشناسيم؟

  فرمود: بهترين مخلوقات در قيامت پيامبرانند و بهترين آن ها محّمد  امــام على
اســت و بهترين شخص در هر امتى، بعد از پيامبرشان، وصى اوست تا آنكه پيامبرى بعد 
از او بيايد و همانا بهترين اوصياء وصى محّمد  )يعنى على  است( و بهترين مخلوقات 
بعد از اوصياء شهيدان هستند و بهترين شهيدان حمزه و جعفر  مى باشند. جعفر دو بال 
تر و تازه دارد كه با آن در بهشــت پرواز مى كند و به هيچ كس از اين امت جز او اين دو 

بال عطا نشده است...
و ديگرى دو نوه پيامبر  حسن و حسين و ديگرى مهدى است.....

  45. نشانه كور دل  

به اميرالمؤمنين على  عرض شد: يا اباالحسن! كدام انسان كور دل تر است؟ 
امام فرمود: كسى كه براى غير خدا كار كند و ثواب و پاداش عمل خود را از خداوند 

متعال بخواهد.1

  46.  خبر دادن از حجاج بن يوسف و علت مرگش  

شيخ طبرسى در احتجاج با استناد از امام صادق  روايت كرده است: روزى مردى از 
 !  گفت: يا اميرالمؤمنين  قوم بكربن وائل كه نامش عبادبن قيس بود به امام على
به خدا قسم به مساوات تقسيم نكردى و با عدالت با رعيت خود رفتار نكردى)امور 

حكومتى(؟
امام على  به او فرمودند: واى بر تو! به چه دليل اين حرف را مى زنى.

آن مرد گفت: به خاطر اين كه شــما آنچه در لشكر است تقسيم كردى و اموال 
و زنان و ذريه را تنها گذاشتيد. 

امام على  فرمودند: 

1. اماىل صدوق، ص 322.
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هركس مجروح است آن را مداوا كنيد، عباد گفت: براى طلب كردن غنيمت آمده ايم 
ولى مرا ترد كرديد. 

امام علــى  به او فرمودند: اگر دروغ بگويى خدا تو را از دنيا نبرد تا وقتى كه غالم 
ثقيف را درك كنى، آنگاه به ايشــان عرض شــد: غالم ثقيف كيست؟ ايشان فرمودند: 

مردى است كه كارهاى حرام انجام مى دهد.
عرض كردند: آيا او مى ميرد يا كشــته مى شود؟ ايشان فرمود: همانا قاسم جبارين 
خداى تبارك و تعالى، آن را به مرگ فاحش مى ميراند و پشتش از آنچه از شكمش جارى 

مى شود مى سوزد.1

  47. نشانه دانشمند  

از امام على  پرسيده شد: داناترين مردم كيست؟ فرمودند: 
كسى كه دانش مردم را به دانش خود اضافه كند. )َمْن َجَمَع ِعلْمَ الّناِس اىِل ِعلِْمِه(.2

  48.  حرفى حكيمانه  

على  براى ســركوبى سپاه معاويه ســپاه مجهزى آماده ساخت اين سپاه در نَُخيله 
كه لشــكرگاه ســپاه على  بود در آماده باش به سر مى برد. امام على  از كوفه بيرون 
آمد و رهسپار قرارگاه نخيله شد و براى آنان سخنرانى نمود. آنگاه سپاه مجهز على  به 
فرماندهى خود آن حضرت به سوى صفين حركت كردند در مسير راه به مداين3 رسيدند 
در ايــن هنگام آنان ويرانه هاى كاخ ها و تاالرها را مشــاهده كردند. على  جمجمه اى 
پوسيده را در خرابه اى ديد به يكى از اصحاب خود فرمود آن را بردار و به همراه من بيا. 
على  به ايوان معروف كاخ مداين آمد و در آن نشســت و طشــت آبى طلبيد و به 
آورنــده جمجمه فرمود آن را در ميان طشــت بگذار او اين كار را كرد على  خطاب به 
جمجمه فرمود: اى جمجمه تو را ســوگند مى دهم بگو من كيســتم و تو كيســتى؟ 

1. مدينه املعاجز، ص 117.
2. الخصال، ص 5، ح 13 ـ تفسري صاىف، ج 3، ص 322.

3. مداين به مجموعه هفت شهر آباد و نزديك به هم گويند كه مركز حكومت ساسانيان يعنى شهر تيسفون بود 
كه در اين مجموعه قرار داشت.
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جمجمه با زبان رســا گفت: تو اميرالمؤمنين و سيد اوصياء و پيشواى پرهيزكاران هستى 
ولى من بنده خدا و فرزند كنيز خدا »كســرى انوشــيروان« هستم. على  به او فرمود: 

حالت چطور است؟ او سخنى گفت كه خالصه آن اين است: 
من نســبت به زير دستان مهربان بودم ولى در آئين مجوس بسر مى بردم.... اينك از 
بهشــت محروم هستم و گرفتار دوزخ مى باشم اّما به خاطر اينكه با رعيت مدارا مى كردم 
از آتش دوزخ در امان هســتم »وا حسرتا« اگر من ايمان مى آوردم با تو بودم. اى سرور 

خاندان محّمد  و اى اميرالمؤمنين.
سخنان او به قدرى جانسوز بود كه همه حاضران صدا را به گريه بلند كردند.1

  49.  روزى بد و نحس   

روزى اميرالمؤمنين على  در مسجد كوفه نشسته بود كه مردى برخواست و عرض 
كرد: 

 يا على! مرا آگاه نما كه چرا روز چهارشــنبه به فال بد گرفته مى شــود و آن را 
روز سنگينى مى دانند و بفرماييد منظور كدام چهارشنبه است؟ 

حضرت فرمود: چهارشنبه آخر ماهى كه محاق باشد )يعنى شب ها ماه پيدا نباشد( در 
چنين روزى بود كه قابيل برادر خود هابيل را كشــت و روز چهارشــنبه ابراهيم در آتش 
افكنده شد و در روز چهارشنبه منجنيق را نصب كردند و در روز چهارشنبه خداوند فرعون 
را غرق كرد و روز چهارشــنبه خداوند قوم لوط را زير و زبر كرد و روز چهارشنبه خداوند 
باد ســوزناك را بر قوم عاد فرســتاد و در روز چهارشنبه باغ هاى مردم صنعا مانند درخت 
خشــكيده بر زمين ريخته شد و در روز چهارشنبه فرعون دستور داد كه نوزادهاى پسر را 

بكشند و در روز چهارشنبه بيت المقدس ويران گرديد. 
روز چهارشنبه مسجد سليمان بن داود.... در استخر كه از شهرستان هاى استان فارس 
بود ســوخت و در روز چهارشنبه خداوند ايوب را به نابودى مال و فرزندانش گرفتار كرد 
و روز چهارشــنبه بود كه يوســف زندانى شد و روز چهارشنبه را خداوند فرموده است كه 
ما آنان )قوم صالح( را همگى ســرنگون كرديم و روز چهارشنبه ناقه صالح را پى كردند 

1. منهاج الرباعه، ج 4، ص 272.
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و روز چهارشــنبه سنگ آسمانى از گل پخته بر ســر آنان باريد و روز چهارشنبه پيشانى 
پيغمبر  مجروح شــد و دندان هاى آن حضرت شكست و روز چهارشنبه عمالقه، تابوت 

را از بنى اسرائيل گرفتند.1

  50.  ثابت ترين مردم در فكر  

از امام على  ســؤال شد كه ثابت ترين مردم در فكر و انديشه چه كسى است؟ 
حضرت فرمودند: كســى كــه فريب مردم را نخورد و دنيا نيز با تشــويق هاى خود او را 

نفريبد.2

  51.  بهترين شهره  

 اميرالمؤمنين  در جواب ســؤال كسى است كه پرسيد: در زمان فتنه سالم ترين و 
بهترين شهرها كدام است؟، فرمود: سالم ترين جاها در آن روز »زمين جبل« است. پس 
چون مضطرب شــد خراسان و وقتى در ميان اهل گرگان و طبرستان جنگ واقع شود و 

سيستان خراب شود، پس سالم ترين مواضع در آن هنگام شهر »قم« است. 
آن شــهرى است كه بيرون مى آيد از آن ياران كسى كه بهترين مردم است از جهت 
پدر و مادر و جّد و جّده و عمو و عمه. و آن شــهرى اســت كه زهرا ناميده و در آنجاست 
جاى پاى جبرئيل و آنجاســت جايى كه مى جوشــد از آن، آبى كه هركس بنوشد از آن، 
ايمن مى شود از هر دردى و از آن آب سرشته ِگلى از آن ساخته شده هيأت و شكل مرغ 
و از آن غسل كند على بن موســى الرضا و از آنجا بيرون مى آيد قوچ ابراهيم  و عصاى 

3.  و انگشتر سليمان  موسى

1. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 447.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 479 ـ بحاراالنوار، ج 74، ص 378.

3. املالحن والفنت، ص 112.
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  52. بدترين مردم  

پيامبراســالم  به على  فرمود: بگو: خدايا! مرا به بدترين افراد خلق خود نيازمند 
مگردان. 

عرض كردم اى رسول خدا! بدترين خلق او چه كسانى هستند؟ 
فرمود: كسانى كه چون به آنان عطا شود )از عطاى به ديگران( دريغ ورزند و هرگاه 

عطا نشوند عيب جويى و انتقاد كنند.1

  53. نشانه های اسراف کار  

امام على  در پاسخ به اين سؤال كه تنگ چشم ترين مردم كيست؟ فرمود: كسى 
كه مال را به ناروا به دست آورد و به ناحق خرجش كند.2

  54. زيرك ترين ها   

از امام على  پرسيدند: يا اميرالمؤمنين: اَىُّ الناس الكيس؟ كداميك از مردمان زيرك 
و زرنگ تر هستند؟ 

امام فرمود: »من ابرص رشده من غيه فامل اىل رشده«.
كسى كه سعادت را از شقاوت تشخيص دهد و در راه رستگارى قدم گذارد.3

  55. راستِى سعادت زا  

از امام على  سؤال شد: گرامى ترين مردم كيست؟ فرمود: كسى كه هميشه و همه 
جا با راستى برخورد كند.4

 

1. بحاراالنوار، ج 93، ص 325.
2. معاىن االخبار، 4/199.

3. من اليحرضه الفقيه، ج 4، حديث 5833.
4. بحاراالنوار، ج 71، ص 9.
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فصل يازدهم 

سواالت دنيا و دنياگرايى

خداوند در آیه 20 ســوره حدید 
نازل کرد:

»اعلموا انا الحیوة الدنیا لعب و لهو...«

بدانید زندگی دنیا بازیچه و لهو ...  است.





  1. لذت دنيا چيست؟  

اميرالمؤمنين على  ؛ به عمارياسر فرمود: اى عمار! بر دنيا غم مخور كه تمام لذات 
دنيا شش چيز است: مطعوم )خوردنى( و مشروب )نوشيدنى( ملبوس )پوشيدنى( و منكوح 

)نكاح كردن( و مشموم )بوئيدن( و مركوب )سوارى(.
اما شــريف ترين طعامها عسل است كه فرآورده زنبور مى باشــد از بدن زنبور خارج 
مى شود و بهترين مشمومات مشــك است كه از خون آهو است و نفيس ترين مركب ها 
اسب اســت كه مردان بى شمارى را بر پشت خود هالكت مى رساند و بهترين مشروبات 
آب است كه تمام حيوانات از آن مى آشامند و نيكوترين جلوسات ابريشم است و آن بافته 
كرمى اســت كه از آب دهان كرم توليد مى شــود و منحوكات زنانند و آن ها وسيله دفع 

شهوت هستند. 
پس دنيا چه زيبايى دارد و چگونه مى شود به آن دلبستگى و تفاخر نمود؟

و فرمود: مصيبت هاى دنيا بســيار است و مشاربش تيره و هيچ دوستى را با دوستى 
خود برخوردار نكند.1

  2.  فرزند دنيا آرم باش   

حــارث اعور مى گويد: به همراه حضرت على  حركــت مى كردم تا در »حيره« در 
كنــار فرات به دير نصارى بر خورديم و از آن دير صداى ناقوس بلند بود. حضرت فرمود: 
اى حارث آيا مى دانى كه ناقوس چه مى گويد؟ عرض كردم: خدا و رسولش و ابن عّم 

رسولش داناترند فرمودند: ناقوس، َمَثل دنيا و خرابى آن را مى سرايد. 
 سپس از زبان ناقوس حضرت اين اشعار را خواند.

حّقا حّقا صدقا صدقا ال الـــه االّ اللّــه       

واشتغلتنا واستهوتنا اّن الدنيا قد غرّتنا     

يابن الدنيا دّقا دّقا يابن الدنيا مهالً مهالً     

تفنى الدنيا قرنا قرنا يابن الدنيا جمعا جمعا     

1. بحاراالنوار، ج 64، ص 240.
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يعنى: معبودى به حق، شايســته پرســتش جز خدا نيســت اين را به حق و راستى 
مى گويم. 

به راستى كه دنيا ما را فريفت و ما را به خود سرگرم نمود و ما را سرگشته و مدهوش 
گرداند. 

اى فرزند دنيا! آرام باش آرام، اى فرزند دنيا )در كار خود( دقيق شو دقيق شدنى.
اى فرزند دنيا! )كردار نيك( گرد آورى كن، گرد آورى دنيا ســپرى مى شــود پيوسته 

پيوسته...
حارث گويد عرض كردم: اى اميرالمؤمنين آيا نصارى تفســير صداى ناقوس را 

اين گونه كه فرموديد، مى دانند؟
حضرت فرمود: اگر مى دانســتند مسيح  را به عنوان اِله بر نمى گزيدند. حارث گويد: 
فرداى آن روز من به دير نصارى رفتم و گفتم: به حق حضرت مسيح  همان گونه كه 
ناقوس را مى نواختى به صدا در آور و او چنين كرد و من تفسير آن را آنگونه كه آموخته 
بودم، گفتم تا به پايان اشعار رسيدم او مرا سوگند داد كه به پيامبرتان سوگند مى دهم كه 

چه كسى اين تفسير را برايت گفته، گفتم همان مردى كه ديروز همراه من بود. 
گفت: آيا بين او و پيامبرتان خويشــاوندى اســت گفتم: آرى. او پسر عموى اوست، 
گفت: ســوگند مى خورم كه اين را از پيامبرتان شنيده و آنگاه اسالم آورد و سپس گفت: 

من در تورات خوانده ام كه پيامبر آخرالزمان صداى ناقوس را تفسير مى كند.1

  3. دنيا لهو و لعب است  

در بصائر نقل شده كه: روزى شخصى به امام على  برخورد و به امام عرض كرد: 
 يا اميرالمؤمنين من تعّجب مى كنم از اين كه دنيا در دســت اين گروه )اشاره به 

گروه معاويه و يارانش( است و در نزد شما چيزى نيست؟ 
امام در پاسخ فرمود: تو گمان مى كنى ما دنيا را مى خواهيم و به ما نمى دهند؟

آنگاه امام مشتى سنگريزه برداشت در يك لحظه آن سنگريزه ها تبديل به جواهر شد.
سپس به او فرمود: اين چيست؟ عرض كرد: جواهر.

1. ارشاد القلوب، ص 373 )اين اشعار را اشعار ناقوسيه گويند(.
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حضرت فرمود: اگر بخواهيم هست، اّما ما نمى خواهيم سپس سنگريزه ها را بر زمين 
ريخت.

  4. غرق نعمت هاى الهى  

در تحف العقول آمده اســت كه: روزى جابر به على  گفت: يا على! چگونه صبح 
كردى؟ حضرت در پاسخ او فرمود: صبح كرديم در حالى كه غرق در نعمت هاى بى حد و 
شمار خداوند هستيم و با گناهان فراوان خود همراه هستيم، نتوانيم شكر خوبى هايى كه 

به ما داده است يا زشتى هايى كه از ما پرده پوشى كرده را بجا آوريم.

  5.  باران شفابخش  

در كافــى ذيل آيــه شــريفه: هو الّذى يريكم الربق خوفا وطمعا«1 از حضرت جعفربن 
محّمد  روايت فرمود: وقتى كه از آســمان باران مى باريد اميرالمؤمنين على  در زير 
باران مى ايستادند تا آنكه سر و صورت مبارك امام و لباس حضرت از آب باران تر مى شد. 

وقتى كه به حضور امام عرض شد: چرا اين عمل را انجام مى دهيد؟ 
در پاسخ فرمود: 

اين باران آبى است كه از نزديك عرش پروردگار جارى مى شود و به آسمان مى رسد 
و زير عرش دريايى اســت كه به وســيله آب آن دريا روزى داده مى شــود و چون خدا 
بخواهد گياهى برويد فرمان مى رســد به آب دريا كه به آسمان ببارد و از آسمان اّول به 
آســمان دوم و باالخره به آســمان دنيا و همين كه با ابرها تالقى و برخورد كند ابرها به 
منزله غربالى هســتند و به امر خداوند باد مأمور مى شود قطرات باران را به محل معّين و 
به مقدار معلوم و محدود برســاند و با هر قطره باران فرشته اى همراه است كه موّكل بر 
آن اســت تا به زمين برســد و هميشه باران بنا به امر پروردگار و به اندازه و عدد معين و 
معلوم باريده مى شود جز بارانى كه در زمان طوفان نوح سيل آسا و بى حساب و بدون وزن 

و عدد معلوم فرو ريخته شد.2

1. معاىن االخبار، ج 2.
2. در روايات اســالمى سفارش زيادى جهت استفاده از باران شده اســت و صراحتا در رواياتى به عنوان شفاى 

مريضى ها ذكر شده است.
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  6. فرصت شناسی از عمر  

از اميرالمؤمنين على  در زمينه »بهره خود را از دنيا فراموش مكن«1 پرسش 
شد؟ حضرت فرمود: سالمتى و نيرو و فراغت و جوانى و نشاط خود را در بهره گيرى براى 

آخرت فراموش مكن.2

  7.  نصيحت كامل  

روزى عمربن خطاب خدمت امام على  شــرفياب شــد و عــرض كرد: »عظنى يا 
اباالحسن«؛ يا اباالحسن مرا موعظه اى كن. 

حضرت فرمود: »ال تجعل یقینک شکا و ال علمک جهال و ال ظنک حقا... يقين خود را تبديل 
به شك مكن گمان هاى خويش را حق مپندار.«

بدان از دنيا براى تو چيزى جز آنچه بخشيده و پاى آن را امضا كردى، تقسيم كردى 
و پرداختى، پوشيدى و كهنه كردى باقى نماند.3

  8. نصيحت نافع  

روزى ديگر عّده اى از مســلمانان به محضر اميرالمؤمنين رسيده و عرض كردند: يا 
على! ما را پندى كوتاه ده. 

حضرت فرمــود: »الدنيا حالل ها حساب وحرام ها عقاب، واىّن لكم بالروح وملّا تأّسوا بسّنة 
نبيكم تطلبون ما يطغيكم والترضون ما يكفيكم«؛ يعنى: در حالل هاى دنيا حساب و بر حرام 

آن شــكنجه و عقوبت اســت شما را با شــادمانى چكار، در حالى كه به دنبال چيزهايى 
مى باشــيد كه شما را به تجاوز در حدود الهى وا مى دارد و به آنچه از دنيا كه كفايت شما 

مى كند راضى نمى شويد.4

1. قسمتى از متنى است كه على  به محّمدبن ابى بكر در زمان تصدى وى به استاندارى مصر نوشته است.
2. اماىل شيخ صدوق، ص 229.

3. کنزالعامل، متقی هندی، ح44232.
4. روضة املتقین، مرحوم مجلسی، ج 13، ص 65.
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  9.  سخت ترين سختى ها   

در الغارات نقل شده كه: عامر شعبى مى گويد: از امام على  سؤال شد: سخت ترين 
آفريده ها خداوند چيست؟ 

امام فرمود: ده چيز اســت: كوه هاى بلند و اســتوار و آهن كه به وســيله آن كوه را 
مى كاونــد و آتــش كه آهن را ذوب مى كند و آب كه آتــش را خاموش مى كند و ابر كه 
ميان آســمان ها و زمين به فرمان خدا حامل آب مى باشد و باد كه ابرها را به حركت در 
مى آورد و انســان كه بر باد غلبه مى يابد و با دســت هاى خود از آن محفوظ مى ماند)باد 
را كنترل مى كند( و از پى كار خود مى رود و مســتى كه بر انسان چيره مى شود و خواب 
كه بر مســتى چيره مى شود و اندوه كه بر خواب غلبه مى يابد پس سخت ترين آفريدگان 

پروردگار تو غم و اندوه است.

  10. بهترين روزها  

از ابن عباس پرســيدند: بهترين روزها و بهترين ماه هــا و بهترين عمل ها كدام 
است؟ گفت: بهترين روزها جمعه است، بهترين ماه ها ماه رمضان است و بهترين اعمال 
نمازهاى پنجگانه در اول وقت است اين سخن را براى اميرالمؤمنين على  نقل كردند 
و فرمود: اّما من مى گويم: بهترين عمل ها آن است كه قبول درگاه خداوند شود و بهترين 
ماه ها، ماهى اســت كه در آن از گناه توبه كنى و بهترين روزها روزى است كه با ايمان 

به سوى خدا روى.1

  11. هشت طلبكار  

 روزى اميرالمؤمنين على  خدمت پيامبراسالم  رسيد پيغمبر  از حضرت پرسيد: 
اى اباالحســن! در چه حالى هســتى؟ حضرت عرض كرد: در حالى هستم كه هشت 
طلبكار دارم. خدا واجبات دين را طلب مى كند، شــما مســتحبات و نويســندگان عمل 

راستگويى، فرشته مرگ روح، عايله غذا، شيطان گناه، نفس لذت و دنيا تمايل و رغبت.2

1. نصايح، ص 164.

2. نصايح، ص 281.
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  12. َمثل دنيا  

ســويدبن غفله1 گويد: وارد منزل على بن ابيطالب  شدم ولى چيزى نديدم، عرض 
كردم: اثاث منزل شما كجاست؟ حضرت فرمود: يا سويد ما اهل بيتى نيستيم كه در دنيا 
اثاث البيت بخواهيم، ما آنچه داريم براى آخرت خود مى فرســتيم ما در دنيا مانند سوارى 
هســتيم كه از راه برســد و در سايه درختى كمى استراحت كند و باز به راه افتد و برود و 

توجهى به سايه درخت نداشته باشد.2

  13.  دنيا براى اهل تقوى  

  در تحف العقول آمده اســت كه: جابربن عبداهلل انصارى مى گويد: روزى امام على
فرمــود: در چه مورد گفتگو مى كنيد؟ عرض كــردم: در نكوهش از دنيا. حضرت فرمود: 
اى جابر! دنيا را براى چه نكوهش مى كنيد؟ سپس امام بعد از حمد الهى. فرمود: چه 
چيزى در نهاد مردم است كه دنيا را نكوهش مى كنند؟... دنيا براى كسى كه آن را درست 
بفهمد خانه راستى است و مســكن تندرستى و محل ثروت. مسجد پيامبران خداست و 
فرودگاه وحى حضرت حق و نمازگاه فرشــته هايش مى باشد... اى جابر كيست كه دنيا را 
نكوهش كند با اينكه به فرزندان خود اعالم كرده و فرياد كشيده كه رفتنى است و خود را 
به نابودى وصف كرده است... مردم بدكار، هنگام پشيمانى آن را به باد مذمت مى گيرند... 

بعد همراه على  به گورستان رفتيم. 
ايشــان فرمود: اى خاك نشــينان! اى آوارگان، خانه هاى شــما را مسكن ساختند و 
ميراث ها را قســمت كردند و همسرهايتان به شوهر رفتند! اين است خبرى كه ما داريم، 

شما چه خبر داريد؟ 
سپس فرمود: ســوگند به آنكه آسمان را برداشت تا بلندى گرفت و زمين را بگسترد 
تا پهناور شــد اگر به اين مردگان اجازه سخن مى دادند مى گفتند: ما بهترين توشه بعد از 

مرگ را تقوى يافتيم. سپس فرمود: اى جابر برگرد!3

1. ســويد از اصحاب حضرت امير  است كه 127 سال عمر كرد و در كوفه در زمان حجاج يوسف ثقفى فوت 
كرد.

2. ارشادالقلوب.

3. تحف العقول.
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  14. زهد در دنيا  

در روايتى امام صادق  مى فرمايند: از اميرالمؤمنين  ســؤال شــد: زهد در دنيا 
چيست؟ حضرت فرمودند: »تََنكُُّب َحراِمها«؛ فروگذاشتن از حرام آن.1

  15. تكيه گاه محكم  

از رســول خدا  نقل شده است كه فرمود: بعد از من يك فتنه تاريكى بپا خواهد شد 
و كســانى از آن نجات پيدا خواهند كرد كه به عروه الوثقى تمّســك كنند. سؤال شد: يا 

رسول اهلل! عروه الوثقى كيست؟ 
ايشــان فرمود: واليت سيدالوصيين. سؤال شد: يا رســول اهلل! سيدالوصيين كيست؟ 
فرمود: اميرالمؤمنين. سؤال شد: اميرالمؤمنين كيست؟ فرمود: موالى مسلمانان و امام 

شما بعد از من. سؤال شد: موالى مسلمين كيست؟ فرمود: برادرم على بن ابيطالب.2

            تا هست على امام عاليست  در مملكت و دو كون واليست3  

  16. معنای زهد  

سكونى گويد: 
امام صادق  فرمود: از اميرالمؤمنين على  ســؤال شــد: يا علــى! زهد در دنيا 
چيســت؟ حضرت فرمــود: دورى گزيدن و كناره گيرى از حــرام آن )دنيا( و ابوالطفيل 
مى گويد: از على  شنيدم كه مى فرمود: زهد در دنيا كوتاه كردن آرزو و سپاس هر نعمت 

و خوددارى از هر آنچه كه خدا آن را بر تو ممنوع ساخته  باشد.4

  17.  ذكر جامع براى رفع باليا در دنيا  

بُكير مى گويد: از اميرالمؤمنين  شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا  به من فرمود: اى 
.  على! آيا به تو كلماتى نياموزم؟ عرض كردم: بلى يا رسول اهلل

1. معاىن االخبار، ص 251.
2. مذهب اهل بيت  ، ص 25.

3. شاه نعمت اهلّل  ولى.
4. معاىن االخبار، ج 2، ص 115.
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پيامبراسالم  فرمود: يا على هرگاه كه در سختى و باليى گرفتار شدى بگو: »بسم اللّه  
الرّحمن الرّحيم الحول والقوة االّ باللّه  العىّل العظيم«.

زيرا خداوند عزوجل با آن ذكر از تو انواع بال را بر مى گرداند.1

  18. دنياى مردم قبل از ظهور  

علــى  فرمود: زمانى بر مردم بيايد كه افراد ضعيف االيمان و بى انصاف و بى عدالت 
در نزد اكثر مردم عزيز و آبرومند باشــند و افراد با ايمان و با انصاف در نزد مردم ضعيف 

و بى ارزش خواهند بود. 
سؤال شد يا اميرالمؤمنين! در چه زمانى چنين شود؟

حضرت فرمود: هرگاه زن ها مسلّط بر امور و امور مملكت بدست بچه ها )يعنى جوانان 
بى تجربه( افتد.2

  19. انديشه ثابت  

روزى از اميرالمؤمنين على  پرسيدند: »اّى الناس اثبت رأيا؛ چه كسى از همه مردم 
بافكرتر و از نظر انديشه ثابت تر است؟«.

حضــرت فرمود: »من مل يغره الناس من نفسه ومل تغره الدنيا بتشوفها؛ كســى كه مردم 
فريبكار او را نفريبند و زينت هاى دنيا او را فريب ندهد«.3

  20. كار دنيا براى آخرت  

امام باقر  فرمود: 
مردى اميرالمؤمنين على  را سوار بر شترى كه بارى از هسته خرما بر آن بود، ديد 
آن مرد از على  پرســيد: اى ابوالحسن! اين بار چيست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 
»مأة الف عذق انشاءاللّه « اگــر خدا بخواهد صد هزار درخــت خرما. او آن ها را در زمينى 

1. كاىف، ج 6، ص 311.
2. روضه كاىف، ج 1، ص 122.

3. بحاراالنوار، ج 77، ص 380.
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كاشت همه آن ها به صورت درخت خرما در آمد و حتى يك دانه از هسته آن ها تباه نشد 
و به اين ترتيب حضرت يك نخلستان خرماى صد هزار درختى را پديدار نمودند.1

  21. دنياى كوچك  

جابربن عبــداهلل مى گويد: روزى بر حضرت وارد شــدم، از آن حضرت پرســيدم: .... 
درباره دار دنيا چه نظرى داريد؟ حضرت فرمود: چه بگويم درباره ســرايى كه آغازش 

اندوه است و آخرش مرگ.
جابر عرض كرد: پس نكو حال ترين مردم كيست؟ 

فرمود: كسى كه در زير خاك ايمن از كيفر و اميدوار به پاداش باشد.2

  22.  آزمايش الهى  

روزى اميرالمؤمنين على  بيمار شد گروهى به عيادت آن حضرت شرفياب شدند و 
عرض كردند: چگونه صبح كرديد يا اميرالمؤمنين؟

امام فرمود: با بدى. 
عرض كردند: سبحان اهلّل ! چنين سخنى از چون شمايى؟!

امام فرمود: خداى تعالى مى فرمايد: »و شما را با خوبى و بدى مى آزماييم...«3. 
خوبى همان تندرســتى و توانگرى است و بدى همان بيمارى و فقر است و اين هر 

دو براى آزمايش و امتحان است.4

  23. صبح دانايى  

بامــدادى عبداهلل بن جعفــر به عيادت امام علــى  كه بيمار بود آمد و پرســيد:  يا 
 اباالحسن  ! چگونه صبح كردى؟

1. فروع كاىف، ج 5، ص 75.
2. جامع االخبار، ص 238.

3. انبياء / 35.
4. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 7، ص 110.
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فرمود: فرزندم! چگونه صبح كرده باشد كسى كه حياتش رو به زوال است و دارويش 
موجب بيمارى اوست و از مأمنش )مرگ( بر او وارد مى شود.1

  24. نشانه هاى احمق  

امام على  در پاسخ به اين سؤال كه احمق ترين انسان ها چه كسى است؟ فرمود: 
»املغرّت بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلّب احوالها؛ احمق ترين مردم كسى است كه بى وفايى و 

بى اعتبارى دنيا را مى بيند و باز دلبسته و فريفته آن مى شود«.2

  25. انديشه اى سالم  

زيدبن صوحان كه جزء ياوران حضرت على  محســوب مى شود، مى گويد: روزى 
از آن حضرت راجع به اينكه كدام رأى و نظر از مردم درســت تر و ثابت است سؤال 
كردم؟ امام در پاسخ فرمود: »من مل يغره الناس من نفسه ومل تغره الدنيا بتشوفها؛ كسى كه نه 

فريب وسوسه هاى مردم را بخورد و نه فريب زر و زيورهاى دنيا را«.3

  26.  علت بعضى از باليا  

روزى عبداهلل بن يحيى به محضر امام على  حاضر شد حضرت به او فرمود: بنشين 
او نشست وليكن در حال نشستن از روى صندلى افتاد و سر او شكافى برداشت حضرت 

سر او را پانسمان نمود تا خون آن بند آيد. سپس امام به او فرمود: 
"الحمدللّه  الذى جعل تحيص ذنوب شيعتنا ىف الدنيا مبحنهم لتسلم طاعاتهم ويستحقوا عليها 

ثوابها".

خدا را شكر خداوند ســختى هاى شيعيان مرا در دنيا قرار داد تا بدينوسيله از گناهان 
پاك شوند...

عبداهلل پرســيد: »انا النجازى بذنبوبنا االّ ىف الدنيا؛ پس ما در دنيا مجازات نمى شويم 
مگر به واسطه گناهان«.

1. بحاراالنوار، ج 76، ص 18.
2. معاىن االخبار، ص 199.

3. روضه املتقني، ج 13، ص 32.

400



امام فرمود: بلى! من از رسول خدا  شنيدم كه دنيا زندان مؤمن است و بهشت كافر 
است پس شيعيان ما از گناهانشــان پاك مى شوند به واسطه سختى و گرفتارى هايشان 
تا به اين وســيله آمرزيده شــوند و خداوند پيروان ما را در دنيا از گناهان پاك مى كند و 

فرموده: »ما أصابكم من مصيبة فبام كسبت ايديكم«.1
آنچه از مصيبت ها به شــما مى رسد از كردار خود شماست ولى دشمنان ما را در دنيا 
پاداش مى دهند وقتى وارد محشر مى شوند سنگينى گناه بر دوش آنان است و وارد آتش 

مى شوند. 
عبداهلل مى گويد: پرسيدم: يا اميرالمؤمنين! امروز گناه من چه بود كه مبتال شدم؟ 
حضرت فرمود: به هنگام نشستن بسم اللّه  نگفتى كه اين مصيبت كفاره گناه تو شد مگر 
نمى دانى كه رسول خدا  فرمود: هر كارى كه در آن بسم اللّه  گفته نشود آن ناتمام خواهد 

ماند. عبداهلل گفت: پدر و مادرم فداى شما ديگر بسم اللّه  را ترك نمى كنم.2

  27. مظلوم غريب  

روزى امــام علــى  يارانش را جمع كرد و آن ها را به جهــاد دعوت نمود و آنان به 
جز ســكوتى طوالنى واكنشى نداشــتند. امام  فرمودند: »شما را چه شده است، مگر 
گنگيد؟« گروهى از حاضران گفتند: »اى امير مؤمنان، اگر شما خود شخصًا حركت كنيد 
و در جبهه حاضر شويد، ما نيز همراه شما در جنگ حاضر خواهيم بود« امام در پاسخ به 
آن ها فرمود: چرا چنين هســتيد؟ هرگز به راه راست موّفق نشويد آيا در چنين شرايط 

سزاوار است من شخصًا به سوى ميدان نبرد حركت كنم....
 براى من ســزاوار نيست كه لشكر، شــهر، بيت المال، جمع آورى خراج، قضاوت بين 
مسلمانان و نظر و توجه به حقوق مطالبه كنندگان را رها سازم و با گروهى از لشكر دنبال 

گروه هاى ديگر خارج گردم...
من همچون محور ســنگ آسيا هســتم كه بايد در محل خود بمانم و همه اين امور 
پيرامون من و به وســيله من گردش كند اگر من از مركز خود دور شوم مدار همه كارها 

به هم مى ريزد...3

1. شورى / 30.
2. تفسري برهان، ج 1، ص 105.

3. نهج البالغه، خطبه 118.
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  28. عيد نوروز  

در عيد نوروز هديه اى را نزد على  آوردند. حضرت فرمود: »ما هذا« اين چيست؟ 
عرض كردند: اى اميرالمؤمنين امروز نوروز است. )اين هديه به واسطه اين روز است(.

حضرت فرمود: »اِصعنوا لنا كّل يوم نريوزا« يعنى: هر روزمان را نوروز كنيد. 
)برنامه خود را طورى اجراء كنيد كه هر روزتان نوروز باشد(.1

  29. نشانه هاى بدبخت  

از حضرت على  سؤال شد: بدبخت بزرگ كيست؟ 
حضرت فرمودند: مردى كه دنيا را به خاطر دنيا واگذارد و بدين سبب دنيا را از دست 
دهــد و آخرت را زيان كند؛ و مردى كه براى خودنمايى، عبادت و كوشــش كند و روزه 
بگيرد، چنين كســى به خاطر دنيا از لذت هاى دنيا محروم گشــته و خود را به رنجى در 

افكنده است كه اگر براى خدا مى بود سزاوار پاداش او مى شد.2

  30. عيد آمرزش  

ســويدبن غفلة مى گويد در يك روِز عيد بر اميرالمؤمنين على  وارد شدم. ديدم در 
برابر آن حضرت سفره اى است كه در آن مقدارى نان و يك ظرف فرنى و قاشقى گذاشته 

شده است. 
عرض كردم: اى اميرالمؤمنين روز عيد و فرنى؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: اين عيد كسى است كه آمرزيده شده باشد.3

  31. نشانه هاى انسان ِ خوار  

«. حضرت  از اميرالمؤمنين  ســؤال شد: خوارترين خوارى چيســت؟ »اَىُّ ُذلٍّ أََذلَّ
نْيا؛ حرص و آزمندى به دنيا«.4 فرمودند: »الِْحرُص َعىَل الدُّ

1. الفقيه، ج 3، ص 300، حديث 4074.
2. ميزان الحكمه، ج 3، ص 1401.

3. بحاراالنوار، ج 40، ص 326.
4. مستدرك الوسائل، ج 12، ص 59.
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  32. نشانه خرج  کردن  

از حضرت على  سؤال شــد: تنگ چشم ترين مردم كيســت؟ حضرت فرمودند: 
كسى كه مال را به ناروا به دست آورد و به ناحق خرجش كند.1

  33. حرص دنيا  

« از امام على  سؤال  در غررالحكم آمده است كه: االمام عىل : "َقْد ُسِئْلـ  اَىُّ َذلُّ اََذلُّ
شد: كدام خوارى بدتر است. فرمود: آزمندى به دنيا.

  34. رزق جارى  

از امام على  پرسيده شد: اگر در خانه كسى را به رويش ببندند و تنها رهايش 
كنند، روزيش از كجا به او خواهد رسيد؟ 

امام فرمود: »من حيُث ياتيه اجله؛ از همان جايى كه مرگش مى رسد«.2

  35. راه كسب آسايش دنيوى  

شخصى به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: ما را پندى كوتاه ده؟ 
وا بسنَّة  نيا حاللها حساب و حرامها عقاب، واىّن لكم بالرَّوح وملّا تاسَّ حضرت به او فرمود: »الدُّ

نبيكم؟« تطلبون ما يطغيكم والترضون ما يكفيكم!«.

دنيا )مال( حاللش حســاب دارد و حرامش عذاب و كيفر. كجا آسايش و راحتى براى 
شــما باشد در حالى هنوز به روش پيامبرتان تأسى نكرده ايد؟ چيزى مى جوييد كه شما را 

به سركشى وا مى دارد و به آن چه شما را بسنده مى كند خرسند نيستيد.3

1. معاىن االخبار، ص 199.
2. نهج البالغه، حكمت 356.

3. كاىف، ج 2، ص 459.
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فصل دوازدهم

سواالت مرگ و برزخ و معاد

رسول خدا فرمود:

»والیة علی بن ابی طالب حصنی 

فمن دخل حصنی امن من عذابی«

والیت علی بن ابی طالب حصار 
محکم من)خدا( اســت هرکس به 
حصار من وارد شود از عذاب من در 

امان خواهد بود.«

شواهد التنزیل، جلد1، ص170.





  1. آمادگى براى مرگ  

از اميرالمؤمنين على  پرســيدند: »ما االستعداد للموت؟ قال : اداء الفرايض واجتناب 
املحارم واالشتغال عىل املكارم ثّم اليباىل اوقع عىل املوت او املوت وقع عليه؛ آمادگى براى مرگ 

چگونه است؟ فرمود: آنكه واجبات را به جاى آورد و از محّرمات اجتناب ورزد و خويشتن 
را به مكارم اخالق و صفات آراسته گرداند و با حصول اين امور، ديگر هراسى نيست كه 

آدمى با مرگ تالقى كند و يا آنكه مرگ بر او يورش آورد«.
قسيم دوزخ و جنّت تو و در عرصه محشر  غالمان تو را انديشه از دوزخ بود حاشا1

  2. پشيمان ترين آدم ها   

امام على  در پاسخ به اين سؤال كه پر حسرت ترين مردم و پشيمان ترين آن ها 
چه كسى است؟ 

فرمود: »من رأى ماله ىف ميزان غريه فادخله اللّه  به النار وادخل وارثه به الجّنة« كسى كه مال 
ثروت خود را در ترازوى )عمل( ديگرى )در قيامت( بيند و خداوند به ســبب آن او را به 

دوزخ برد و وارث او را به بهشت داخل كند.2

  3. بهترين حاالت انسان  

از امام على  پرسيدند: نيكوترين حاالت انسان ها )آدمى( چيست؟ 
حضرت فرمود: كسى كه در زير خاك باشد در حالى كه از كيفر و عذاب خدا ايمن و 

به پاداشش اميدوار باشد.3

  4.  عروج مردى ملكوتى  

حبيب بن عمرو مى گويد: بعد از ضربت خوردن على  خدمت امام رسيدم، حضرت در 
بستر افتاده بود زخم سر مباركش را باز كردند، به حضرت گفتم: يا على! اين زخم شما 

1. هاتف اصفهانى.
2. بحاراالنوار، ج 103، ص 15، حديث 68.

3. اختصاص، ص 118.
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چيزى نيســت و باكى بر شما نيست )خداوندشما راشفا دهد(. حضرت فرمود: اى 
حبيب! من هم اكنون از شما مفارقت مى كنم، من گريستم و امّ كلثوم هم كه نزد امام بود 

گريست حضرت به او فرمود: دخترم چرا گريه مى كنى؟ 
امّ كلثوم گفت: جدايى از شما باعث گريه من شده است، امام فرمود: دخترم گريه مكن 

به خدا اگر آنچه را كه پدرت مى ديد تو هم مى ديدى گريه نمى كردى.
حبيب مى گويد: به امام عرض كردم: يا على چه مى بينيد؟ 

حضرت فرمود: اى حبيب، همه فرشــتگان آسمان و پيغمبران صف كشيده اند براى 
مالقات من صف كشيده اند و اين هم برادرم محّمد رسول خدا  است كه نزد من نشسته 

است و مى فرمايد بيا كه آنچه در پيش دارى بهتر است از آنچه كه برايت هست. 
حبيب گويد: هنوز از نزد امام بيرون نرفته بودم كه حضرت به شهادت رسيد.1

    در شهادت على  5.  فرمايش رسول خدا  

از فضاله بن ابى فضاله روايت اســت )ابوفضاله پدر فضالــه از اهل بدر بود و در ركاب 
اميرالمؤمنين  در جنگ صفين شهيد شد( روزى اميرالمؤمنين على  در كوفه مريض 
شــد و من با پدرم به عيادت آن حضرت رفتيم پدرم به آن حضرت گفت: يا على! علت 
توقف شــما در كوفه در بين اصحاب جهينه چيســت؟ به سوى مدينه برويد كه اگر 
اجل شــما فرا رسد اصحاب شــما متصّدى و مباشر تكفين و تغسيل تو مى گردند و بر تو 
نماز مى خوانند. حضرت فرمود: رســول خدا  با من عهد و ميثاق بســته كه از دنيا نروم  
مگر اينكه از خون اينجا خضاب گردد حضرت و اشــاره كردند به محاســن شــريف و 

سرشان. )يعنى محاسنش از خون سرش(.2

  6.  سرنوشت من شهادت است  

در يكى از صبح ها امام على  به سوى حمام عمومى شهر مى رفت ابن ملجم نيز به 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 396.
2. تذكرةالخواص، ص 100.
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دنبال امام بود امام حســن  و امام حسين  در حالى كه مسلح بودند براى حفاظت از 
پدرشان ابن ملجم را تحت نظر گرفتند.

وقتى امام على  وارد حمام گرديد متوجه ســخنان فرزندان خود شــد برگشــت و 
پرسيد: پدر و مادرم فداى شما چه شده است، شما را در اين حال مى نگرم؟

عرض كردند: اين مرد جنايتكار را ديديم كه از پى شما روان است و گمان برديم كه 
مى خواهد زيانى به شما برساند.

امام على  فرمودند: او را به حال خود واگذاريد.1

  7.  خبر از شهادت ميثم  

  ميثم تّمار پيش از شهادت خود از آن باخبر بود و خبر شهادتش را از مواليش على
شنيده بود امام به ميثم تّمار گفت: 

چــه خواهى كرد آن روز كه فرزند ناپاك بنى امّيه ـ عبيداهلّل  ـ از تو بخواهد تا 
از من تبّرى و بيزارى بجويى؟

ميثم گفت: نه به خدا سوگند هرگز چنين نخواهم كرد. امام فرمود: در غير اين صورت 
و تــو را به دار آويخته و مى كشــند. ميثم گفت: صبر و بردبــارى خواهم كرد اين در راه 
خدا چيزى نيســت. گاهى هنگام عبور از كنــار آن درخت )درختى كه ميثم تمار با آن به 
دار آويخته شــد( على  به او مى فرمود: اى ميثم تو بعدها با اين درخت ماجراها خواهى 

داشت...
 اى ميثم: اين درخت خرما را به چهار قسمت تقسيم مى كنند و تو را از قسمت چهارم 
آن بــه دار مى آويزند از اين رو ميثم خيلى وقت هــا پيش درخت آمده و در كنارش نماز 
مى خواند و مى گفت اى نخل مباركت باد مرا براى تو آفريده اند و تو براى من روييده اى 
و همواره به آن نخل نگاه مى كرد. روزى كه ابن زياد حاكم كوفه شد هنگام ورود به كوفه 
پرچمش به شــاخه اى از آن درخت گير كرد و پاره شــد. ابن زياد از اين پيش آمد فال بد 
زد و دســتور داد كه آن را بريدند نجارى آن را خريد و به چهار قســمت در آورد ميثم به 

فرزندش صالح گفت: نام من و پدرم را بر چوب آن نخل حك كن. 

1. بصائرالدرجات، ص 480.
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صالح مى گويد: نام پدرم را آن روز بر آن چوب نوشــتم وقتى ابن زياد پدرم را به دار 
آويخت پس از چند روز چوبه دار را ديدم همان قســمتى از آن نخل بود كه نام پدرم را 

بر آن نوشته بودم.1

  8.  پادشاه كشور ُحسن  

محّمدبن حنفيه مى گويد: چون شــب بيستم ماه مبارك رمضان شد اثر زهر شمشير 
ابن ملجــم ـ لعنةاهلل عليه ـ به پاهاى مبارك پدرم رســيد در آن شــب پدرم نماز خود را 
نشســته خواند و به ما وصيت ها كرد تا اينكه صبح شــد پس به مــردم اجازه داد تا به 

خدمتش برسند مردم آمدند و سالم كردند و حضرت جواب آن ها را داد. 
آنگاه پدرم فرمود: 

»ايّها الناس سلوىن قبل ان تفقدوىن؛ اى مردم بپرسيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد 

و در ميان شــما نباشم. ولى ســؤاالت خود را كوتاه و سبك كنيد كه حال امام شما 
خوب نيست«.

مردم با شنيدن اين جملة امام به شدت گريستند.
آنگاه حجربن عدى برخاســت و شــعرى چند در مصيبت اميرالمؤمنين  انشاء كرد 

چون ساكت شد امام به او فرمود: 
اى حجر! چگونه خواهد بود حال تو كه از تو بخواهند و به تو دستور بدهند 

كه از من بيزارى جوئى.
 حجر عرض كرد: به خدا قســم اگر مرا با شمشــير پاره پاره كنند و به آتش عذاب 

نمايند من از تو بيزارى نمى جويم.2
حضرت فرمود: موفق باشى. و خداوند تو را از آل پيامبر   جزاى خير دهد .

آنگاه پدرم مقدارى شير طلبيد و اندكى از آن را ميل كرد سپس فرمود: »اين آخرين 
رزق و روزى من از دنيا است«.

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 2، ص 292 ـ رجال كىش، ص 85.
2. حجربن عدى به همراه فرزند و يارانش به همان علتى كه امام اشــاره فرمود در نزديكى دمشق منطقه عذراء 

توسط ياران معاويه به شهادت رسيد كه فى الحال داراى مرقدى نورانى و بزرگ است. 
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حاضرين به شّدت اشك ريختند و مردم جملگى به خروش آمدند...1

  9. راهرو بهشت  

امام على  فرمود: رسول خدا  به من فرمود: اى على! تو نخستين كسى هستى 
كه وارد بهشت مى شوى. 

امام على  فرمود: از رسول خدا  پرسيدم: اى رسول خدا  آيا پيش از شما وارد 
بهشت مى شوم؟ 

پيامبرخدا  فرمود: آرى! زيرا تو پرچمدار من در آخرتى همچنان كه در دنيا پرچمدار 
من هستى و پرچمدار، پيشرو است.2

  10. عاشق خدا  

اصبغ بن نباتــه مى گويد: پس از ضربت خوردن اميرالمؤمنين  به خدمتش مشــرف 
شــدم و خود را روى پاهاى مبارك آن حضرت انداختم و گريه مى كردم. حضرت فرمود: 
اى اصبغ! برخيز براى چه گريه مى كنى؟ من راه بهشــت در پيش دارم عرض كردم، 
مى دانم تو عاشق لقاى خدا هستى و راه بهشت در پيش دارى من بر فقدان و هجرت تو 

از اين دنيا گريه مى كنم من بر خود مى نالم.3

  11.  تكلم با فرشتگان  

از اميرالمؤمنين  روايت شده است كه چون آن حضرت بعد از كشتن اهل جمل به 
بصره آمد، ســوار بر اســب در ميان صفوف حركت مى كرد و آن ها را مى شكافت تا آنكه 
به )كعب بن ســورة( رســيد كعب قاضى بصره بود و اين مقام را عمر به او داده بود. كعب 
در ميان اهل بصره در زمان عمر و عثمان به قضاوت باقى بود؛ چون فتنه اهل جمل در 

1. متنهى االجال ـ بحاراالنوار، ج 42، ص 290.
2. علل الرشائع، ص 173.

3. بحاراالنوار، ج 42، ص 204.
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بصره عليه على  برپا شــد كعب قرآنى بر گردن خود حمايل نمود و با تمام فرزندان و 
اهل خود براى جنگ با آن حضرت خارج شد و همگى آن ها كشته شدند. 

چون حضرت بر جنازه كعب عبور كرد او در ميان كشــتگان افتاده بود در آنجا درنگ 
كرد و فرمود: كعب را بنشانيد، كعب را بين دو مرد نشاندند. 

آنــگاه امام خطاب به او فرمود: اى كعب بن ســوره! »َقْد َوَجْدُت ما َوَعَدىن َرىبِّ َحّقا َفَهْل 
َوَجْدَت ما َوْعَدَك َربَُّك َحّقا؟ آنچــه را كه پرورگار من به من وعده داد يافتم كه تمامش 

حــق بود آيا تو هم وعيدهاى پروردگارت را به حق يافتى؟ و ســپس فرمود: كعب 
را بخوابانيد و كمى حضرت حركت كرد تا رســيد به طلحه بن عبداهلل كه آن هم در ميان 
كشتگان افتاده بود. حضرت فرمود: او را بنشانيد، نشاندند و همان خطاب را عينًا به طلحه 

فرمود و سپس فرمود: طلحه را بخوابانيد.
يكى از اصحاب ســؤال كرد: اى اميرالمؤمنين! در گفتار شــما با اين دو مرد كه 

كالمى را نمى شنوند چه فايده اى بود؟ 
حضرت فرمود: اى مرد! سوگند به خدا آن ها كالم مرا شنيدند همان طورى كه اهل 

قليب )چاه بدر( كالم رسول خدا  را شنيدند.1

  12.  گفتگو با ارواح  

حّبة ُعرنى مى گويد: من همراه با اميرالمؤمنين  به سوى پشت كوفه از كوفه خارج 
شديم. 

حضرت در وادى الســالم توقف كرد و مثل اينكه با اقوامى گفتگو داشــت؛ من به 
متابعت از او ايســتادم تا اينكه خسته شدم پس نشستم به قدرى كه ملول شدم و پس از 
آن ايســتادم به قدرى كه همانند مرتبه اول خسته شدم و سپس باز نشستم به قدرى كه 
خسته شدم و سپس ايستادم و رداى خود را جمع كردم و عرض كردم: اى اميرالمؤمنين! 
من از قيام طوالنى  تو دلم برايت ســوخت آخر يك ساعتى استراحت نمائيد و سپس ردا 

را به زمين انداختم تا آن حضرت به روى آن بنشيند. 
حضرت فرمود: اى حّبه! اين قيام و وقوفى نبود مگر تكلم با مؤمنى و يا مؤانست با او.

1. احتجاج طربىس، ج 2، ص 189.
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عرض كردم: اى اميرالمؤمنين! آيا مردگان هم تكّلم و مؤانست دارند؟ 
فرمود: بلى! اگر پرده از جلوى ديدگان تو برداشته شود آن ها را مى بينى كه حلقه حلقه 

نشسته و گفتگو دارند. 
عرض كردم: آيا آن ها اجسامى هستند يا ارواحى؟

حضرت فرمود: بلكه ارواح هستند و هيچ مؤمنى در زمينى از زمين هاى دنيا نمىميرد 
مگر آنكه به روح او گفته مى شــود كه به وادى السالم ملحق شود و وادى السالم بقعه اى 

از بهشت عدن است.1

نگردد نامه ات بى آن فراهم2      بگو ِمهر على، ُمهرى ست خاتم  

  13.  وادى السالم نجف  

اصبغ  و قنبر گويند كه: اميرالمؤمنين  از كوفه خارج شــد و همين طور مى رفت تا 
به غّريين )دو ستون سفيد رنگى بود در يك فرسنگى كوفه براى عالمت راه مردمى كه 
به كوفه مى آيند: و بدين جهــت نجف را أرض الغرى و يا ارض الغريين مى گويند يعنى 
دشــتى كه پهلوى اين دو ستون واقع است( رسيد؛ و از آنجا نيز گذشت و ما به دنبال او 
رفتيم تا به او رسيديم و ديديم كه به پشت به روى زمين دراز كشيده و بدن مباركش به 

زمين بود و هيچ زيراندازى نداشت.
 قنبر عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! اجازه هســت فرشــى براى شما روى زمين 
پهن كنم؟ فرمود: نه، مگر نه اين است كه اين خاك خوابگاه مومن )قبر( است يا مزاحم 

شده براى او در مجلسش. 
اصبغ مى گويد: اى اميرالمؤمنين! خاك مؤمن را مى دانيم و مى شناســيم كه در 
اينجا بوده و يا آنكه بعدا خواهد بود، ليكن معناى مزاحمت در مجلســش چگونه 

است.
حضرت فرمود: اى فرزند نباته! اگر پرده از برابر چشــم هاى شــما كنار برود مى بينيد 
ارواح مؤمنين را در اين َظْهر )پشت كوفه كه وادى السالم است( كه حلقه وار به گرد خود 

1. فروع كاىف، ج 1، ص 66.
2. على موسوى گرمارودى.
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نشسته و با يكديگر به سخن و گفت و شنود مشغولند، در اين پشت)كوفه( روح هر مؤمن 
در وادى السالم مى باشد و در وادى بََرُهوت )سرزمينى در يمن( روح هر كافرى است.1

  14.  شيفته ديدار خداوند  

از امام على  سؤال كردند: چرا شيفته ديدار خدا هستى؟
فرمودنــد: چون ديدم كه خداوند دين فرشــتگان و فرســتادگان و پيغمبران خود را 
براى من برگزيد، دانســتم كه مرا چنين گرامى داشته است، فراموشم نمى كند. از اين رو 

دوستدار ديدار او شدم.2

  15.  تعريف مرگ  

مــردى به اميرالمؤمنين على  عرض كرد »يا عىل صف لنا املوت؛ مرگ را براى من 
توصيف كن كه چيست؟« حضرت فرمودند: سؤال نمودى بعد فرمود: مرگ يكى از سه 

قسم است: 
گروه اول: افرادى هســتند كه بشــارت ابدى به آن ها داده مى شود. )و آن ها سعدا، 
پاكان، نيكان و شايستگانند به آن ها بشارت و مژده به رحمت ابدى مى دهند و آن ها جزء 

دوستان ما هستند(.
 گروه دوم: افرادى هســتند كه بشــارت عذاب ابدى به آن ها داده مى شــود و اين 
اشــخاص كفار و مشركين و مخالفين ما هستند كه در همان وقت مرگ عذاب قطعى را 

مى فهمند.
گروه سوم: اين افراد مسلمانند، اّما آلودگى ها و معاصى نيز دارند، حضرت درباره آن ها 
فرمود: امر اين ها مبهم اســت. اين ها دچار هول و وحشت و اضطراب مى باشند نه نجات 
آن ها معلوم اســت نه هالكت آن ها. در انتظارند تا به كار آن ها رسيدگى شود، در دنباله 

حديث على  مى فرمايد:
اى دوستان و اى شيعيان بكوشيد داراى عمل نيك باشيد خدا در يك حدودى به ما 

1. بحاراالنوار، ج 5، ص 44.
2. التفسري الصاىف، ج 1، ص 166.
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اجازه شفاعت داده اّما تا وقتى ما برسيم و شما اليق شفاعت ما بشويد گاهى سيصد هزار 
سال در عذاب الهى گرفتاريد، پس بكوشيد بار گناه خود را سنگنين نكنيد تا وضعتان در 
دم مرگ روشــن باشــد به پاكى و خوبى از اين عالم برويد تا مى توانيد در اعمال نيك و 

خدمت به مردم بكوشيد تا سكرات موت بر شما آسان گردد.1

 فردا كه هركسى به شفيعى زند دست             مائيم و دســت و دامن معصوم مرتضى2  

  16.  چشم خدا  

از اصبغ بن نباته روايت شــده كه مى گفت: روزى اميرالمؤمنين  در كوفه نشسته بود 
در آن حال به اصحاب خود فرمود: چه كسى آنچه را كه من مى بينم، مى بيند؟ 

عرض كردند: »ماترى يا عني اللّه  الناظرة ىف عباده؟ اى چشم خدا كه با آن در بندگانش 
مى نگرد تو چه مى بينى؟«

امام فرمود: 
من شترى را مى بينم كه جنازه اى را بر روى خود حمل مى كند و يك مرد جلودار آن 
شــتر است و مردى ديگر در عقب آن، آن ها ســه روز ديگر نزد شما مى رسند. چون روز 

سوم شد آن شتر با جنازه اى كه روى آن بسته بود به همراه آن دو مرد رسيدند. 
آن ها به حضرت سالم كردند و امام پاسخ آن ها را داد. 

آنگاه امام از آن ها پرسيد: شما كيستيد؟ و از كجا مى آييد؟ 
 و اين جنازه كيست؟ و به چه دليل به اينجا آمده ايد؟ 

عرض كردند: ما از اهل يمن هســتيم و اين جنازه پدر ماست او ما را وصيت كرد كه 
بعد از غســل و كفن و نماز مرا بر روى شــترم به سوى عراق حمل كنيد و مرا در نجف 

)كوفه( دفن كنيد. 
حضرت فرمود: آيا شما از او سؤال نكرديد تا علت آن را بيابيد؟ 

عرض كردند: آرى ما از او سؤال كرديم و او به ما گفت: 
»يدفن هناك رجل لو شّفع ىف يوم القيامة الهل املوقف لشفع؛ مردى در آنجا )نجف( دفن 

1. بحاراالنوار، ج 3، ص 134.
2. سعدى شيرازى.
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مى شــود كه اگر در روز قيامت براى همه اهل محشر شــفاعت كند شفاعتش پذيرفته 
مى شود«.

)لذا به اين جهت مرا نيز در نجف دفن كنيد(.
»فقام امرياملؤمنني عىل  و قال: صدق، انا والله ذلك الرجل؛ اميرالمؤمنين على  برخاست 

و فرمود: او راست گفته، همانا به خداوند متعال سوگند كه آن مرد من هستم«.1

  17.  امير، امين  

  بود شبى مقدارى امواِل بيت المال را به محضر امام على  عصر خالفت امام على
آوردند على  به مأموران حاضر فرمود: اين مال را تقســيم كنيد و به مستحقين برسانيد 

عرض كردند شب شده و تاريك است تقسيم آن را تا فردا به تأخير بيندازيد. 
امام على  فرمود: آيا شما قبول مى كنيد كه من تا فردا زنده باشم؟ 

آن ها گفتند: اين كار در دست ما نيست. 
آنگاه حضرت فرمود: بنابراين تأخير نيندازيد سپس آن ها شمعى آورده و روشن كردند 

و همان شب در پرتور روشنى آن شمع به تقسيم اموال پرداختند.2

  18.  فرشته مرگ  

امام على  در پاسخ به زنديقى كه مدعى تناقض در قرآن بود فرمودند: 

»اللّه  يتوىّف االنفس حني موتها«3 و آيه »يتوّفاكم ملك املوت«4 و »توفَّته رسلنا«5 و »تّتوفاهم 

املالئكة طّيبني«6 و »الذين تتوفاهم املالئكة ظاملى أنفسهم«7 خداونــد تبــارك و تعالى برتر 

و بزرگ تر از آن اســت كه )گرفتــن جان ها( را خود به عهده گيرد، كار فرســتادگان و 

1. بحاراالنوار، ج 9، ص 595.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 107.

3. زمر / 42.
4. سجده / 11.

5. انعام / 61.
6. نحل / 32.
7. نحل / 28.
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فرشــتگان، كار او به شــمار مى آيد؛ چرا كه اينان به فرمان او كار مى كنند.... پس هركه 
اهل طاعت و فرمانبرى باشد، ســتاندن جانش را فرشتگان رحمت به عهده مى گيرند و 
هركه اهل معصيت و نافرمانى باشد، قبض روحش را فرشتگان عذاب به گردن مى گيرند. 
ملك الموت دســتيارانى از فرشتگان رحمت و عذاب دارد كه فرمان او را اجرا مى كنند و 
كار آن ها در واقع كار او مى باشد و هرچه آن ها انجام مى دهند، به ملك الموت نسبت داده 
مى شــود. بنابراين، عمل آن ها عمل ملك الموت است و عمل ملك الموت عمل خداست؛ 

زيرا كه خداوند جان ها را با دست هركه خود بخواهد، مى ستاند.1

  19.  برترى وصى پيامبر آخرالزمان  

مرحوم قطب راوندى در خرائج آورده: روزى بعضى از اصحاب على  به آن حضرت 
عرض كردند: گروهى از اصحاب موســى  و وصّى عيســى  داليل و آياتى را به 
اّمت خود نشان مى دادند. تو نيز اگر معجزه اى نشان مى دادى دل ما به آن مطمئن 

مى شد. 

حضرت به آن ها فرمود: دل شما نمى تواند علم و آيات عالم را تحّمل كند. 
آن هــا اصرار كردند حضرت آن هــا را به مكانى برد تا آنكه بــه خانه هاى هجريين 

رسيدند و بر زمينى شورزار نزديك شدند. 
آنگاه امام دعايى زير لب خواند و فرمود: »اى زمين پرده خود را باز كن«.

در اين حال بهشــت و نهرهائى در يك ضلع و آتش هايى هم در حال زبانه كشيدن 
در طرف ديگر را مشاهده كردند. 

  گروهى از آنان گفتند: اين سحر است و دسته اى ديگر گفتند: مانند اين را رسول خدا
فرموده است كه: »القرب روضة من رياض الجّنة او حفرة من حفر النريان«.

قبر باغى از باغ هاى بهشت است يا گودالى از گودال هاى جهنم است.2

1. االختصاص شيخ مفيد، ص 188.
2. بحاراالنوار، ج41 ، ص249
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  20.  علت مرگ زودرس  

روزى اميرالمؤمنيــن على  خطبه مى خوانــد و در ضمن آن فرمود: »أعوذ باللّه  من 
الذنوب الّتى تعّجل الفناء؛ پناه مى برم به خداوند از گناهانى كه موجب زودرســى هالكت 

خواهند شد«.
عبداهلل بن كّواء )منافق سرشناس عهد اميرالمؤمنين كه بعدها رئيس گروه گمراه خوارج 
شد( بلند شد و گفت: اى اميرالمؤمنين! آيا گناهانى كه موجب مكافات زودرس است 

وجود دارد؟ 

امام على  فرمود: آرى! واى بر تو و آن گناه قطع رحم )بريدن پيوند از خويشاوندان( 
اســت، چه بسا خاندانى هســتند با اينكه از حق دورند ولى بر اثر همكارى و خدمت به 
يكديگر به گرد هم آيند و همين كار موجب مى شود كه خداوند به آن ها روزى مى رساند 
و چه بســا افراد پرهيزكارى كه تفرقه و درگيرى خاندانشان و قطع رحم بينشان موجب 

مى شود كه خداوند آن ها را از روزى و رحمتش محروم سازد.1

  21. اجل نگهبان آدمى است  

به امام على  عرض شد: يا اميرالمؤمنين آيا از شما محافظت نكنيم؟ 
امام در پاســخ آن ها فرمود: »حرس امرءا أجله؛ اجل هر كسى او را محافظت مى كند«. 

)هركس تا اجلش نرسد نخواهد ُمرد(.2

  22.  مردگان زمين  

شــخصى از امام على  كه در حال ايراد خطبه بودند سؤال كرد: يا اميرالمؤمنين! 
نشانه انسان يا مرده متحّرك را كه در ميان زندگان است، براى ما بيان فرمائيد؟

حضرت فرمود: 

1. كاىف، ج 2، ص 347.
2. توحيد صدوق، ص 379.
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آرى خداوند پيامبران را نويد دهنده و بيم دهنده فرستاد پس عّده اى از مردم آن ها را 
تصديق و عّده اى تكذيب كردند. 

تكذيب كنندگان با تصديق كنندگان به جنگ بر مى خيزند و خداوند تصديق كنندگان 
را پيروز مى گرداند پس از مدتى پيامبران چشم از جهان فرو مى بندند و در ميان جانشينان 
و نســل هاى بعد از آنان افرادى هستند كه در برابر زشــت كارى با دست و زبان و دل 

اعتراض مى كنند. )نهى از منكر مى كنند(.
اينان همه خصلت هاى خوب را در خود جمع مى كنند بعضى ديگر در برابر زشتكارى 
با زبان و دل اعتراض مى كنند و با دست خود به آن كارى ندارند كه اين خود دو خصلت 
خوب است كه اين عّده به دست مى آورند و خصلت ديگر را كه برتر است از دست دادند. 
عّده اى ُمنكر را در دل انكار مى كنند و با دست و زبان خود كارى به آن ندارند اينان 

دو خصلت ارزشمند از اين سه خصلت را از دست دادند و يكى را گرفتند. 
بعضى هم نه با زبان و نه با دســت و نه با دل خويش به زشتكارى اعتراض نكردند 

اين ها مردگانى هستند كه در ميان زندگان زندگى مى كنند.1

  23.  معنای موت  

امام على  به اشعث بن قيس كندى در مرگ برادرش تسليت گفت: 
اشعث استرجاع كرد )يعنى گفت: اناللّه  وانّا اليه راجعون(.2

حضرت فرمود: آيا مى دانى معناى آن چيست؟ 
عرض كرد: خير شما اوج و منتهاى دانشى. 

آنــگاه حضرت فرمود: اين كه مى گويــى: ما از خداييم، اقرار توســت به مالكيت و 
پادشــاهى خدا و اين كه مى گويى: ما به ســوى او باز مى گرديم، اقرار توســت به فانى 

شدنت.3

1. كنزالعامل، حديث 44216.
2. بقره / 156.

3. تفسري نورالثقلني، ج 1، ص 144.
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  24.  لقاء خداوند  

امام صادق  از پدرش از جدش روايت مى كند، از حضرت اميرالمؤمنين  ســؤال 
كردند به چه علت اين همه به مرگ و مردن اشــتياق دارى و عاشــق انتقال از اين 
عالــم به آن عالمى؟ حضرت فرمود: خداوندى كه ايــن مالئكه و انبياء و پيامبرانش را 
براى من انتخاب كرد قطعا مرا فراموش نمى كند، به همين خاطر مشتاق لقايش هستم.1

  25. خبر از شهادت زيد بن علی  

علــى  در كوفه در همان جايى كه بعدها زيدبن على  را به دار آويختند ايســتاد 
و چنان گريســت كه محاسن مباركش تر شد و مردم نيز از گريه امام گريستند. آنگاه از 
حضرت سؤال شد: يا اميرالمؤمنين! علت گريه تان چه بود؟ كه يارانت را نيز به گريه 
انداختى؟ حضرت فرمــود: براى آن مى گريم كه مردى از فرزندان من در اين نقطه به 

دار آويخته خواهد شد.2

  26.  حق با على  است  

على بن ابراهيم ذيل آيه 7 از ســوره شــورى از امام صادق  روايت كرده است كه 
فرمود: خبر جنگ معاويه با اميرالمؤمنين  به امپراطور روم رسيد. 

به او گفتند: براى خالفت مســلمين بين دو نفر از مدعيان آن پيكار سختى در گرفته 
است. 

امپراطور پرســيد: اين دو نفر از كدام محل هســتند؟ جواب دادند: يكى از شام و 
ديگرى از كوفه قيام نموده، سؤال كرد: هم اكنون زمان امور مسلمين در دست كيست؟ 
گفتند: به دســت على  كه در كوفه است. به وزير خود دستور داد تحقيق كند تا از  
مردم شــام و عراق كسى در روم ساكن هســت يا خير؟ بر اثر بررسى دو نفر تاجر يكى 

1. بحاراالنوار، ج 6، ص 127.
2. الترشيف باملنن، ص 244.
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از تجار عراق و ديگرى از شــام را يافتند آن ها را حضور پادشــاه آوردند او از هر دو نفر 
پرسش هايى به عمل آورد و آن ها شمه اى از اوصاف على  و معاويه را به او گفتند. 

سپس دســتور داد كه از خزائن دربار خود مجســمه هايى را حاضر نمودند و پس از 
مشــاهده و دقت نظر در آنها، پادشاه روم گفت: مرد شــامى گمراه و مرد كوفى هدايت 

يافته و بر حق است. 
آنگاه نامه اى به امام على  و معاويه نوشت كه براى من مشكلى روى داده داناترين 
افراد خانواده و اهل بيت خود را نزد من گســيل داريد تا مسائلى چند طرح كنم و سخنان 

و پاسخ او را بشنوم و با مندرجات انجيل تطبيق كرده و حق را تشخيص دهم.
معاويه يزيد و امام على  حضرت امام حســن  را به روم فرســتادند يزيد چون به 
دربار امپراطور وارد شــد دست پادشاه را بوسه زد و سر او را نيز بوسيد اّما همين كه امام 
حســن  داخل محفل پادشاه شد با صدايى رســا و بلند تمجيد و تحميد خداوند را كرد 
ســپس جلوس فرمود پادشاه دستور داد امام حسن را به محلى بردند و يزيد را در حضور 
خويش نگاه داشــت و دســتور داد از خزانه سيصد و سيزده صندوق كه محتوى تمثال و 
تصوير انبياء و اوصياء بود حاضر نمودند و يكايك آن ها را به يزيد ارائه داد و نام صاحب 

آن ها را پرسيد. يزيد هيچ يك از آن ها را نشناخت. 
پادشــاه سؤال كرد: ارزاق خاليق چگونه به آن ها مى رسد و ارواح مؤمنين و كفار 

بعد از مرگ در كجا جمع مى شود؟ يزيد اظهار بى اطالعى نمود. 

پادشــاه امام حسن  را احضار كرد و به او گفت: قبل از تو آنچه مى خواستم از يزيد 
فرســتاده معاويه سؤال كردم تا اينكه بر خودش ثابت شــود چيزى نمى داند تو آنچه او 
نمى دانــد مى دانى همان طورى كه پدرش آنچه پــدرت مى داند، نمى داند من وقتى كه 
اوصاف پدر تو و پدر او را شنيدم و با مراجعه به انجيل و آثارى كه در دست داشتم دانستم 

كه محّمد  رسول خدا و پدرت على  وزير و وصى و جانشين محّمد  است. 
حضرت امام حســن  فرمود: اى پادشاه هرچه مى خواهى از من سؤال كن خواه از 
مندرجات تورات و انجيل و يا آنچه كه در قرآن، كتاب آسمانى ماست تا بخواست خداوند 

جواب شايسته و كافى بشنوى.
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پادشاه شروع كرد به ارائه مجسمه ها و تمثال ها و تصاوير انبياء و اوصياء، اول صورت 
آدم ابوالبشر را ارائه داد. 

حضرت امام حســن  آن ها را شــناخته و نام هر يك را گفت بعد تصوير شيث پسر 
آدم و بعــد صورت نوح و بعد تصوير خليل الرحمن حضرت ابراهيم و بعد يعقوب و.... بعد 

تصوير عيسى بن مريم كه همگى مورد شناسايى حضرت قرار گرفت. 
پادشاه دســتور داد تصاوير ديگرى از خزانه آوردند و نشان دادند حضرت فرمود: اين 
صورت هــا مربوط به انبياء و اوصياء و اولياء نيســت و در زبور و تورات و انجيل نامى از 
ايشان برده نشده و يقينًا تصوير سالطين و پادشاهان گذشته است. پادشاه گفت: شهادت 
مى دهم كه شما خاندان محّمد  ، وارثان علم آن پيغمبر هستيد و خداوند علوم اّولين و 
آخرين را به شــما عطا فرموده و شما زبور و تورات و انجيل را از صاحبان آن اديان بهتر 

مى دانيد. 
آنگاه پادشاه روم صورت ديگرى خواست و سپس ارائه نمود چون امام تصوير را ديد 
  گريه بر او مستولى گرديد و در پاسخ پرسش پادشاه فرمود: اين شمايل جدم پيغمبراكرم
اســت. پادشاه گفت: از اخبار و آيات انجيل چنين يافته ايم كه آن بزرگوار امالك خود را 

در زمان حيات خود به يگانه دختر خود بخشيده است آيا چنين بوده؟ 
حضرت تصديق فرمود. 

پادشاه پرســيد: آيا امالك مزبور تاكنون در اختيار شماست يا خير؟ در جواب فرمود: 
خير.1

  27.  سؤال از ميت در قبر  

از امام على  درباره پرسش از ميت در قبر سؤال شد؟ حضرت فرمودند: و در آن 

هنگام كه تشــييع كننده برگردد و عزادار مراجعت كند، او را در گورش مى نشانند و او از 
وحشت سؤال و لغزش در امتحان، آهسته سخن مى گويد و زمزمه غم آلود دارد. 

بزرگ ترين بالى آنجا، فرود آمدن در آتش ســوزان دوزخ و برافروختگى شــعله ها و 

1. تفسري عىل بن ابراهيم قمى، ج 2، ص 268.
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نعره هاى آتش اســت، كه نه يك لحظه آرام گيرد تا اســتراحت كند و نه آرامشى وجود 
دارد كــه از درد او بكاهد و نه قدرتى كه مانع كيفر او شــود، نــه مرگى كه او را از اين 
همه ناراحتى برهاند و نه خوابى كه اندوهش را برطرف ســازد و در ميان انواع مرگ ها و 

ساعت ها مجازات گوناگون گرفتار است »انّا باللّه  عائذون«؛ به خدا پناه مى بريم.1

  28.  جهنم كجاست؟  

عصــر خالفت عمر بود، روزى بزرگ نصاراى نجران نزد عمر آمد و گفت: اراضى ما 
بسيار سرد اســت و تاب تحمل قشون را ندارد خود من ضامن خراج مى شوم و هر سال 
آن را مى آورم يك سال با جمعى از اعوان، خود آن پيرمرد نيكو منظر خراج را آورد. عمر 
او را دعوت به اسالم كرد و فضايل اسالم را برايش بيان كرد آن نصرانى گفت: اى عمر 

چند سؤال دارم جواب آن ها را بيان كن. 
1. در قرآن آمده كه عرض بهشــت به مقدار آســمان ها و زمين است پس جاى 

جهنم كجاست؟

عمر از پاســخ او عاجز شد و از خجالت ســر به زير افكند. اميرالمؤمنين  تشريف 
داشت. 

عمر عرض كرد: يا على! جواب ســؤال نصرانى را شــما بفرمائيد، فرمود: چرا خودت 
پاسخ او را نمى دهى. عرض كرد: نمى دانم. فرمود: اى بزرگ نصرانى بگو ببينم هر وقت 

روز ظاهر مى شود شب به كجا مى رود. 
نصرانى آگاه شد آنگاه گفت: به خدا قسم تا به حال كسى جواب اين سؤال مرا نداده 
بود. سؤال كرد: اى عمر اين جوان كيست؟ گفت: على بن ابيطالب پسرعم پيغمبر و داماد 

و پدر حسنين فرزندان رسول خدا  است. 
2. نصرانى به عمر گفت: خبر ده مرا از بقعه اى كه يك ساعت بيشتر آفتاب در 
آن نتابيد و ديگر هم نمى تابد. عمر گفت: يا على جواب او را بده. اميرالمؤمنين فرمود: 

آن دريايى بود كه شكافته شد براى بنى اسرائيل. نصرانى گفت: راست گفتى. 

1. نهج البالغه، خطبه 83.
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3. پــس از آن ســؤال نمود: اى عمر آيــا در دنيا چيزهايى وجــود دارد كه به 
ميوه هاى بهشــتى شــباهت داشته باشــد كه هرچه از آن بردارند كم نشود. عمر 

جواب داد، نمى دانم. از على سؤال كن. 
 اميرالمؤمنين  فرمود: بلى. آن قرآن است اگر تمام اهل عالم جمع شوند و هركس 
حاجات خود را از آن بردارد ابداً از قرآن چيزى كم نشود. نصرانى گفت: راست گفتى اى 

جوان. 
4. مجدداً از عمر سؤال كرد: آيا براى آسمان درهايى هست و آيا براى آن درها 

قفلى وجود دارد؟

عمر گفت: از على مطالب خود را ســؤال كن. اميرالمؤمنين  فرمود: بلى! آسمان در 
دارد و قفل درهاى آن شــرك به خدا است و كليد درها شهادت به الاله االّاللّه  مى باشد و 

هيچ چيزى مانع آن نيست مگر عرش پروردگار.
5. نصرانى باز از عمر ســؤال كرد: اول خونى كه در روى زمين ريخته شد چه خونى 
بود؟ عمر جواب داد مگر من نگفتم مسائل خود را از على بپرس. اميرالمؤمنين  فرمود: 
اول خونى كه ريخته شــد خون رحم حوا بود در وقت زاييدن قابيل پسر آدم. لكن مردم 
مى گويند خون هابيل بود كه برادرش قابيل او را به قتل رســانيد، نصرانى گفت: راست 
گفتى بعد از آن متوجه عمر شد و گفت: اى عمر بايد اين مسأله را خودت جواب بدهى.1...

  29.  جهّنم را مى آورند!  

وقتى آيه »وجىَء يومئذ بجهنم...«2 نازل شد رنگ چهره مبارك رسول خدا  دگرگون 
گشــت. اين حالت بر اصحاب گران آمد، بعضى به ســراغ على  رفتند و ماجرا را بيان 
كردند. على  آمد و ميان دو شانه پيامبر  را بوسيد و گفت: اى رسول خدا  ، پدر و 
مادرم به فدايت باد، چــه حادثه اى روى داده؟ پيامبر  فرمود: جبرئيل اين آيه را بر 

من تالوت كرد. 

1. تفسري جامع، ج 7، ص 70.
2. فجر / 23.
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على  گفت: چگونه جهنم را مى آورد؟ 
فرمود: 

هفتاد هزار فرشــته آن را با هفتاد هزار مهار مى كشــند و مى آورنــد! و آن در حال 
سركشــى است كه اگر او را رها كنند همه را آتش مى زند، سپس من در برابر جهنم قرار 
مى گيرم و او مى گويد: اى محمد! مرا با تو كارى نيست، خداوند گوشت تو را بر من حرام 

كرده است. 
  مى فرمايد: در آن روز )قيامت( هركس در فكر خويش اســت، اّما محّمد  علــى

مى گويد: رّب اّمتى، رِّب اّمتى )پروردگارا! اّمتم، امّتم(.1

  30.  آسياب جهنم   

حضرت صــادق  از پدرانش، از على  روايت مى كند كــه: على  به ياران خود 
فرمود: در جهنم آسيابى است كه آرد مى كند؟ 

سپس حضرت فرمود: آيا از من نمى پرسيد آرد آن آسياب چيست؟ سؤال كردند: 
آرد آن آسياب چه چيزى است. 

فرمود: علماء گناهكار، قاريان فاســق، سالطين ســتمگر، وزيران خائن، خبرگزاران 
دروغگو. ســپس فرمــود: »وان ىف النار املدينة يقال لها، الحصينة افال تسألوىن ما فيها؟« و در 
آتش جهنم شهرى اســت كه به آن حصينه مى گويند، آيا از من نمى پرسيد در آن 

چيست؟ »فقيل وما فيها يا امرياملؤمنني  فقال: فيها ايدى الناكثني«. سؤال كردند آن چيست؟ 
حضرت فرمود: بيعت شكنان.2

يــاد آرم به خرابات چــو ابروى على3 طى كنم عرصه ملك و ملكوت از پى دوست  

1. تفسري نونه، ج 26، ص 472.
2. بحاراالنوار، ج 15، ص 338.

3. امام خمينى قدس سره.
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  31.  بهشت و جهنم  

ديلمى از ســلمان فارســى روايت كرده، گفت: جاثليق نصرانى با صد نفر از نصارى 
حضور اميرالمؤمنين  رسيدند. 

جاثليق از آن حضرت سؤال نمود كه بر طبق مفاد آيه »واالرض جميعا قبضته يوم القيمة 
والسموات مطويات بيمينه؛ 1روز قيامت زمين در قبضه قدرت او و آسمان ها به هم پيچيده، 

به دست اوست«.
آسمان ها كه به هم پيچيده و زمين در قبضه قدرت او باشد پس بهشت و دوزخ 

كه در آسمان و زمين است كجا مى رود و چه مى شود؟ آن حضرت كاغذى طلبيد در 

آن آيات بهشت و دوزخ را نوشته و به هم پيچيدند و به جاثليق داد و فرمود: آيا اين كاغذ 
به هم پيچيده نشده؟ عرض كرد: بلى! حضرت به او فرمود: باز كن. 

او كاغذ را باز كرد وحضرت على  فرمود: آيا آيات بهشت و دوزخ بر اثر پيچيدن 
كاغذ به هم محو و نابوده شده يا به حال اولى باقى است؟ 

عرض كرد: نابود نشــده و باقيســت. حضرت فرمود: قدرت پروردگار نيز چنين است 
آســمان ها را كه به هم بپيچد و زمين را در قبضه خود قرار دهد بهشــت و دوزخ از بين 
نخواهد رفت چنانچه بر اثر پيچيدن اين كاغذ آيات بهشــت و دوزخ از بين نرفت و محو 

و نابود نگرديد.2

  32. سخن نيكو چيست؟  

ابوبصير مى گويد: 
  چنين روايت نمود كه پيامبر خدا  از پدران خــود از حضرت على  امام صادق
فرمود: در بهشت اطاق هايى است كه ظاهر آن با باطن آن برابر بوده و درونش از پيرامون 
آن ديده مى شــود. آنجا اقامتگاه فردى از اّمت من اســت كه داراى اين خوى ها باشــد. 
كالمش نيكو باشد و مردم )گرسنه( را اطعام كند و سالم كند و پيوسته روزه دار باشد و در 

1. زمره / 67.
2. تفسري جامع، ج 6، ص 96.
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شب وقتى چشمان مردم در خواب رفته است او چشم خود را به رحمت پروردگار دوخته 
و به خواندن نماز مشغول گردد. آنگاه فرمود: يا على! آيا مى دانى »اطابه كالم« )سخن 
نيكو( چيســت؟ كســى كه هر صبح و هرشب ده مرتبه بگويد: سبحان اللّه  والحمدللّه  وال 

اله االاللّه  واللّه  اكرب )نيكوكالم مى باشــد(. »اطعام الّطعام«، »دادن غذا( خرجى دادن مرد 

اســت به خانواده خود و اما ادامه روزه آن اســت كه انسان در طول  ماه رمضان و در هر 
ماه )اول، وسط، آخر ماه هاى قمرى( سه روز روزه بگيرد كه ثواب روزه تمامى عمر بر او 

نوشته مى شود. 
»والصالة بالليل« يعنى اداى نماز در شب و هنگامى كه مردم در خوابند، پس شخصى 

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

مسلمانان بخل نكند.1

  33. حسنه بزرگ  

روزى ابوعبداهلل جدلى به حضور اميرالمؤمنين على  رسيد، بحث آن جمع پيرامون 
  آيه شريفه »من جاء بالحسنة فله خري منها و هم من فزع يومئٍذ آمنون«2 بود. حضرت على
بــه عبداهلل فرمود: آيا مى خوهى معناى آيه را برايت بگويم او عرض كرد: بلى. آنگاه 
حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت و واليت دوستى ما است و مراد و غرض از سيئه 

انكار واليت و بغض و دشمنى ما اهل بيت مى باشد.3

  34.  پيش بينى آينده  

وقتى كه معاويه بن ابى ســفيان به حكومت رســيد روزى به اهل مجلس خود گفت: 
چگونه مى توانيم آينده خود را روشن كنيم؟ 

آن ها گفتند: ما راهى براى آن نمى شناسيم. 
1. معاىن االخبار، ج 12، ص 114.

2. سوره نمل، آيه 89 "كسانى كه كار نيك دهند پادشاى بهتر از آن خواهد بود."
3. تفسري جامع، ج 5، ص 140.
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معاويه گفت: من آن را از علم على  به دست مى آورم زيرا او هرچه مى گويد درست 
اســت و باطل نيست پس سه نفر را احضار كرد و به آن ها گفت هر سه به كوفه برويد و 
يكى پس از ديگرى وارد شــهر شويد و خبر مرگ مرا به مردم برسانيد ولى توّجه داشته 
باشيد كه هر سه يك سخن بگوييد و در علّت و روز مرگ و محّل قبر من اختالف نداشته 
باشيد و توجه كنيد كه على  چه مى گويد آن ها رفتند اّولى وارد كوفه شد مردم پرسيدند: 
از كجا مى آئى؟ گفت: از شام، گفتند: چه خبر دارى؟ گفت: معاويه ُمرد! مردم اين خبر 

را به على  رساندند ولى آن حضرت اعتنائى به اين خبر نكرد، دومى و سومى هم وارد 
شــده و همان خبر را دادند و مردم نيز حضرت على  را از آن خبرها مّطلع كردند و در 
مرتبه سوم كه نزد آن حضرت آمدند گفتند: خبر صحيح است زيرا هر سه نفر كه در سه 

روز وارد كوفه شده اند اين خبر را بدون هيچ گونه اختالفى بيان كرده اند. 
حضرت على  وقتى اصرار مردم بر صّحت خبر را شنيد فرمود: او نمرده و نمى ميرد 
تا محاســن من با خون سرم سرخ شود و معاويه با حكومت، بازى خواهد كرد، آنگاه آن 

سه نفر اين خبر را براى معاويه بردند.1

  35.  شيعيان بر لب كوثر  

عبدالرّزاق بن قيس رحبى گويد: 
بــا على بن ابيطالب  جلو درب داراالماره نشســته بوديم تا اينكه نور آفتاب حضرت 
را وادار ســاخت تا كنار ديوار )زير ســايه( بنشــيند، همين كه حضرت برخاست تا داخل 
داراالماره شــود مردى از َهْمدان دامن حضرت را گرفت و گفت: اى اميرالمؤمنين! يك 

حديث جامعى برايم بازگو تا خداوند بدين وسيله سودى به من رساند. 

فرمود: مگر اين سود و بهره در بسيارى از احاديث نهفته نيست؟ 
عرض كرد: 

چرا، وليكن حديث جامعى به من گو )تا خداوند بدان، ســودى به من رساند( فرمود: 
دوســتم رسول خدا  به من گفت: كه من و شيعيان كه چهره آنان از سپيدى مى درخشد 

1. محجة البيضاء، ج 4، ص 202.
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سيراب بر سر حوض كوثر وارد مى شويم و دشمنان ما با رويى سياه، عطشان و لب تشنه 
وارد مى گردند اين را به خاطر داشــته باش كه نمونه اى از خروار اســت، تو با آن كسى 
هستى كه دوستش دارى و براى توست آنچه به دست آورده اى پس مرا رها كن اى برادر 

همدانى، سپس داخل داراالماره شد.1

  36.  خير الّبرية  

على  مى فرمايد: 
در حالى كه ســر مبارك پيامبر نزد گوش من قرار گرفته بود )در حين ارتحال(..... به 
من فرمود: يا على! ســخن خداوند متعال را مى بينى؟ »اّن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
اولئك هم خري الربيّة«2 يعنى: كســانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيك انجام دادند اينان 

بهترين خلق هستند. 
ســپس پرسيد: يا على! آيا مى دانى آن ها چه كسانى هستند؟ )اشاره به آيه فوق( 

عرض كردم: خدا و پيامبرش داناتر است. 
فرمود: آن ها شــيعيان و ياران تو هستند وعده گاه من و وعده گاه آنان در روز قيامت 

كنار حوض كوثر است. 
وقتى كه اّمت ها به زانو در مى آيند )در قيامت( و مردم به خدا عرضه مى شوند و مردم 
به ســوى چيزى كه ناچارند خوانده مى شــوند، خداوند تو و شيعيانت را مى خواند شما با 

نورانيت مواضع وضو3 مى آييد در حالى كه سير و سيراب هستيد.4

1. اماىل شيخ مفيد، ص 386.
2. بينه / 7.

3. مواضع وضو يعنى صورت و دست ها و جاى مسح، سر و پا، اين اشاره به يكى از القاب حضرت على  است 
قائدالغــّر المحّجلين به اين معنى كه: قائد يعنى رهبر، غّر: به گاوى مى گويند كه تمام بدنش ســياه اســت ولى 
پيشــانى اش سفيد است و محجل به اســبى گفته مى شود كه دست هايش سفيد مى باشد و اين كنايه اى است به 

اين كه امام على  رهبر كسانى است كه اهل وضو گرفتن هستند.
4. بحاراالنوار، ج 22، ص 498.
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  37. جهان برين  

از امام على  پرســيدند: جهان برين چيســت؟ ايشان فرمودند: صورت هايى است 
برهنه از ماده، فراتر از قوه و اســتعداد، خداوند بر آن ُصَور تجلى كرده و آن ها نور وجود 
يافتند و به آن ها نگريســت و درخشان شــدند، مثال خود را در ماهيت آن ها افكند، پس 

افعال خود را از آن ها پديدار ساخت.1

  38.  حقيقتى كامل  

على  با شــخصى درباره وجود )دنياى ديگر، مســئله معاد( گفتگو مى كرد 

تا اينكه در پاســخ به او فرمود؟ اگر حقيقت همان است كه تو اّدعا مى كنى )يعنى آن 

جهان وجود ندارد( بنابراين همگى ما رهائى خواهيم يافت ولى اگر حقيقت آن اســت كه 
مــن گفته ام )يعنى معاد و دنياى ديگرى وجود دارد( پس تو محكوم و درگير خواهى بود 

و من رهائى خواهم يافت.2

  39. آماده مرگ باش  

از امام صادق  درباره حديثى كه روايت مى شــود )مردى به اميرالمؤمنين  عرض 
كرد: من تو را دوســت دارم و حضرت به او فرمود: پس تن پوشى براى فقر آماده كن(. 

سؤال شد. 
حضرت فرمود: اميرالمؤمنين چنين نفرموده، بلكه فرموده اســت: براى نيازمنديت ـ 

يعنى روز قيامت ـ تن پوشى فراهم آورده اى.3

  40.  پرسشگری حکيم  

حضرت على  از پيامبر خدا  درباره آيه »يوم نحرش املتقني اىل الرحمن وفدا« پرســيد 

1. غررالحكم، حديث 5885.
2. ميزان العمل، ص 13.

3. بحاراالنوار، ج 72، ص 40.
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  و عرض كرد: اى رســول خدا! آيا هيأت هاى اعزامى جز ســواره هستند؟ پيامبر
فرمود: ســوگند به آن كه جانم در دست اوست پرهيزگاران چون از گورهاى خود بيرون 
آيند با شتران سفيد بالدارى كه جهازشان از طالست رو به رو مى شوند بند كفش هايشان 

نورى درخشان است فاصله هر قدم آن شتران به اندازه اى است كه چشم كار مى كند...1

  41. آداب تشييع جنازه  

مرحــوم فيض در محجةالبيضاء ، ج4 آورده: روزى جنازه اى را به ســوى قبرســتان 
مى بردند. حضرت على  پشــت آن جنازه حركت مى كرد اما ابوبكر و عمر جلوى تابوت 
آن جنازه راه مى رفتند از آن حضرت پرســيده شــد: كه يا علــى! آن دو نفر )ابوبكر و 
عمر( چــرا جلوى جنازه حركت مى كنند؟ حضرت فرمود: آن ها هم خود مى دانند كه 

عقب جنازه راه رفتن ثواب بيشــترى دارد اما مى خواهند بدينوسيله در نظر مردم ممتازتر 
از ديگران جلوه گرى كنند.

  42.  مرگ قطعی  

از امام على  پرســيدند: اگر دِر خانه مردى را ببندند، روزى او از كجا خواهد 
آمد؟ 

حضرت فرمودند: »َمْن َحْيُث يَاتِيِه اََجلُُه«؛ از آن جايى كه مرگ او مى آيد.2

  43. حسابرسى سريع  

شــخصى از حضرت على  پرســيد: يا على! خداوند چگونه ايــن همه افراد را 
حسابرســى مى كند »وهو ارسع الحاسبني«3 حضــرت فرمود: همانگونه كه همه مردم را 

روزى مى دهد همه آنان را حساب هم مى كند.4

1. الرتغيب و الرتهيب، ج 4، ص 494.
2. تفسري نورالثقلني، ج 5، ص 356.

3. انعام / 63.

4. نهج البالغه.
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  44. جمجمه سرد  

در زمان خالفت عثمان، شــخصى كاسه ســر كافرى را كه سال ها قبل مرده بود، از 
قبرســتان برداشــت و نزد عثمان آمد و گفت: »اگر كافر مى سوزد، پس چرا اين كاسه 

سر، نسوخته و حتى  گرم و داغ نيست؟!«

عثمان از جواب درماند، به حضور على  فرستاد، على  حاضر شد، عثمان به سؤال 
كننده گفت: »سؤالت را بپرس!«

او ســؤال خود را تكرار كرد، على  دســتور داد يك قطعه ســنگ چخماق آوردند، 
فرمود: اين ســنگ در ظاهر ســرد است، ولى در درون آتش دارد كه اگر اين سنگ را به 

سنگى بزنيم، از آن آتش بيرون مى جهد، جمجمه كافر نيز در درون آتش دارد.1
در اين هنگام عثمان گفت: اگر على نبود، عثمان هالك مى شد.2

  45. عذاب هاى بعد از مرگ  

 در تفســير شــريف جامع از جابربن عبداهلل انصارى روايت كرده: اميرالمؤمنين  را 
بيرون شــهر كوفه ديدم به دنبال آن حضرت رفتم تا به قبرستان يهودى ها رسيد. آنگاه 

امام در وسط قبرستان توقف نمود و صدا زد يا يهود، يا يهود. 
ناگاه از ميان قبور صدائى بلند شد كه: لبيك، لبيك اى اميرالمؤمنين، امر شما مطاع 

است چه مى فرمائيد؟ 
امام فرمود: عذاب خدا را چگونه مشاهده كرديد؟ 

جواب دادند: ما به ســبب نافرمانى نسبت به شما معّذب هستيم مانند نافرمانى كردن 
نسبت به هارون و هركس تو را اطاعت ننمايد و نافرمانى كند تا قيامت در عذاب است. 
ســپس چنان فريادى از آن ها برخاســت كه نزديك بود آسمان به زمين فرو ريزد و 
من از ترس بى هوش شــدم و چون به هوش آمــد ديدم اميرالمؤمنين  جلوس فرموده 
و بر تختى از ياقوت ســرخ و تاجى از انواع جواهرات بر ســر و لباســى سبز و زرد بر تن 

1. الغدير، ج 8، ص 12.
2. حكمت / 300.
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داشــت و صورت حضرت چون قرص ماه مى درخشــيد. حضور امــام عرض كردم: اى 
اميرالمؤمنين  و اى موالى من اين است سلطنت و پادشاهى بزرگ؟

فرمود: بلى اى جابر! سلطنت ما از سلطنت سليمان بن داود بزرگ تر است. 
ســپس امام به طرف كوفه بازگشت و من هم عقب سر او آمدم، داخل مسجد شدند 
و در حالى كه قدم ها را آهســته برمى داشت مى فرمود: »نه به خدا بجا نمى آوريد و قبول 

نمى كنيد«.
حضور امام عرض كردم: با چه كسى سخن مى گوئيد و مخاطب شما كيست؟ من 

كسى را مشاهده نمى كنم؟ 

امام فرمود: هم اكنون عالم برهوت بر من كشــف شــد و مى بينم اهل آن را كه در 
ميان تابوت ها عذاب مى كنند و آن ها صدا مى زنند و مى گويند: »ما را به دنيا برگردان ما 
به واليت شما اعتراف و اعتقاد خواهيم نمود«. سپس امام اين آيه را تالوت كرد: »ولورد 
والعادو املانهوا عنه«. آنگاه فرمود: اى جابر! كسى نيست كه با من مخالفت كند مگر آنكه 

خداوند او را در قيامت كور محشور كند و در صحراى قيامت و عرصات سرگردان بماند.

  46.  اهل حسرت در قيامت چه کسانی هستند؟  

"سئل امرياملؤمنني : من اعظم الناس حرسة؟".

از امام على  پرسيدند: چه كسى بيشترين و بزرگ ترين حسرت را )در قيامت( 
خواهد داشت؟ 

امام فرمود: »من رأى ماله ىف ميزان غريه وادخله اللّه  به النار وادخل وارثه به الجنة«.
كســى كه مال و ثروت خود را در ميزان اعمال ديگرى ببيند و خدا به ســبب همان 

مال، او را به آتش برد و وارث وى را وارد بهشت سازد.1

1. افرادى هستند كه حقوق شرعى مثل خمس و زكاة و حق الناس مال خود را در زمان حيات خود نمى پردازنند 
لذا به خاطر عدم انجام اين واجب الهى مســتحق جهنم مى شــوند و همين مال به دست وارث او مى رسد و او با 

انجام اعمال نيك و پرداخت حقوق شرعى مثل خمس و زكاة استحقاق بهشت را پيدا مى كند.
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  47. حيات بعد از مرگ  

  اصبغ ابن نباتــه روايت مى كند كه عبداهلل بن كّواء يشــكرى، پيــش اميرمؤمنان
برخاســت و گفت: اى اميرمؤمنان! گروهى از اصحاب تــو گمان مى كنند كه بعد از 

مرگ بازگردانده مى شوند. 

اميرمؤمنان  فرمود: بلى! آنگونه كه شنيدى نقل كن و در كالم اضافه منما و تو چه 
به آنان گفتى؟ گفت: گفتم من به هيچ چيز از كالم شــما ايمان ندارم. اميرمؤمنان به او 
فرمود: واى بر تو! خداوند گروهى را به آنچه از گناه انجام داده بودند، مبتال كرد و آنان را 
قبل از مرگ حتمِى نوشته شده بر آنان، از دنيا برد ]مردند[، پس آنان را به دنيا باز گرداند 
تا به طور كامل روزى خود را دريافت كنند، ســپس دوباره آنان را ميراند. پس اين سخن 
بــر ابن كواء ]گران آمد[ بزرگ آمد و به آن ره نيافت. اميرمؤمنان  به او فرمود: واى بر 
تو! آيا مى دانى كه خداوند مى فرمايد واختار موىس لقومه سبعني رجالً مليقاتنا«1 پس آنان را 
همراه خود برد تا شــهادت دهند هنگامى كه به ســوى قومش برگشت و خداوند با من 
ســخن گفت و اگر آنان اين را پذيرفته بودند و تصديق مى كردند برايشان بهتر و نيكوتر 
بود ولى به موسى گفتند: »لن نؤمن لك حتى نرى اللّه  جهرة«2 پس خداوند گفت: »فأخذتكم 
الصاعقة«3 يعنى مرگ شما را فرا گرفت »وأنتم تنظرون«4 سپس شما را برانگيختيم بعد از 

مردنتان شــايد شكرگزار باشيد، آيا اى ابن كواء! ديدى كه اين گروه بعد از آنكه مردند 
به ســوى خانه هاى خود بازگشــتند؟ ابن كواء گفت: آيا اين طور نشد كه در همانجا 

مردند؟ اميرمؤمنان  فرمود: واى بر تو! آيا خداوند در كتابش به تو خبر نداده است آنجا 
كه مى فرمايد: »وظللّنا عليكم الغامم وأنزلنا عليكم املّن والسلوى«5 و اين حادثه بعد از مرگشان 
بــود هنگامى كه دوباره برانگيخته شــدند و مانند اى گروه هســتند اى ابن كواء! گروه 
ديگرى از بنى اسرائيل كه خداوند درباره آنان مى فرمايد: »أمل تراىل الذين خرجوا من ديارهم 

1. اعراف / 155.
2. بقره / 55.
3. بقره / 55.
4. بقره / 56.
5. بقره / 57.
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وهم ألوف حذراملوت فقال لهم اللّه  موتوا ثّم أحياهم«1 وسخن خداوند درباره ُعزيِر نبّى، آنجا 

كه خبر مى دهد وكالّذى مّر عىل قرية وهى خاوية عىل عروشها« عزير عرض كرد: »اىّن يحيى 
هذه اللّه  بعد موتها فأماته اللّه « و به خاطر اين خطا او را صد سال ميراند و سپس دوباره به 

دنيا باز گرداند و فرمود: »كم لبثت« و ُعزير عرض كرد: »لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 
مأة عام« سپس امام فرمود: پس اى ابن كواء! در قدرت خدا شك مكن.2

  48. تعريف مرگ  

امام حســين  فرمود: روزى شخصى به اميرالمؤمنين على  عرض كرد: يا على! 
مرگ را برايم وصف كن. حضرت فرمود: با مرد آگاهى روبرو شده ايد. مرگ يكى از سه 

امرى است كه بر آدمى وارد مى شود يا نويد به نعمت هاى جاودان است و يا خبرى است 
به عذاب هميشــگى و يا اندوهگين نمودن و ترســانيدن است، كار شخص »محتضر« 
مبهم مى باشــد؛ زيرا نمى داند جزو كداميك از اين ســه گروه خواهد بود. اما انسانى كه 
دوســتدار و مطيع ما باشــد به نعمت هاى جاودان نويد داده شده و دشمنانى كه با ما سر 
ســتيز دارند عذاب ابدى در پيش خواهند داشــت و اما آن كس كه وضعش معلوم نيست 
و نمى داند سرانجامش چه خواهد شــد مؤمنى است كه به زيان خود زياده روى نموده و 
مشــخص نيست سرانجامش به كجا خواهد كشــيد خبر مبهم و ترسناكى به او مى رسد 
ولى خداوند هرگز او را با دشــمنان ما برابر نخواهد كرد و به شــفاعت ما او را از جهنم 
بيرون مى آورد پس كار نيك انجام دهيد و خدا را اطاعت كنيد مطمئن نباشــيد و سزاى 
گناه را از طرف خدا ناچيز مشــماريد زيرا شــفاعت شامل حال مسرفين نخواهد شد مگر 

بعد از سيصدهزار سال.3

1. بقره / 243.
2. تفسري صاىف، ج 5، ص 133.
3. معاىن االخبار، ج 2، ص 144.
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فصل سيزدهم

سؤاالت فقهى و شرعى

 عمر بن خطــاب بــه امــام علی
عرض کرد:

»یا بن ابی طالب! فام زلت کاشف 

کّل شبهٍة و موّضح کّل حکٍم«

ای پرس ابوطالب! تو همواره بر طرف 
کننده هر شــبهه و سؤالی و روشن 

کننده هر حکم هستی.

کنز العمال، جلد5، صفحه834.





  1. قضاوتى زيبا  

روزى دختــرى، دختر ديگــرى را روى دوش گرفته بود و بازى مى كرد و ]در همان 
حال [دختر ديگرى )سومى( از راه رسيده و دختر بر دوش گيرنده را نيشگون گرفت و آن 
دختر در رفته و در نتيجه دخترى كه بر دوش وى ســوار بود، بر زمين افتاده و گردنش 

شكسته و ُمرد.
براى داورى قضيه را به امام على  گفتند. امام  نيز يك ســوم ديه را بر عهده 
نيشــگون گيرنده و يك ســوم آن را بر عهده بر دوش گيرنده گذاشت و يك سوم باقى 
مانده را به خاطر آن كه دختِر درگذشــته، خود به قصد بازى بر دوش وى سوار شده بود، 
از عهده وى برداشــت .خبر اين ]داورى[ به پيامبر  رسيد ]پيامبر  [ آن را تأييد كرد و 

به  درستى آن گواهى داد.1

  2. نشانه انسان دائم الخمر  

حجربن عدى از حضرت على  ســؤال كرد دائمالخمركيست؟ فرمود: آن كسى كه 
هر وقت شــراب پيدا كند بنوشد و هركه مست كننده را بنوشد چهل شب نمازش قبول 

نيست.2

  3. ميهمان خدا  

خالدبن ربعى نقل كرده: اميرمؤمنان براى كارى كه داشت، وارد مّكه شد. باديه نشينى 
را ديد كه به پرده هاى كعبه در آويخته و چنين مى گويد: اى صاحب خانه! اين خانه، خانة 
تو و ميهمان، ميهمان توســت و هر ميهمانى از ميهمانى اش بهره اى دارد. پس امشــب 
نصيب مرا، آمرزشم قرار ده. پس اميرمؤمنان به اصحابش فرمود: »آيا سخن باديه نشين 

را مى شنويد؟«.
گفتند: آرى!

1. االرشاد، ج 1، ص 196.
2. تحف العقول، ص 117.
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فرمود: “خداوند، بزرگوارتر از آن است كه ميهمانش را رد كند”.1

  4. حكم خدا را فرمود  

امام باقر  فرمود: ُقدامه بن مظعون را كه شراب خورده بود، نزد عمربن خطاب آوردند. 
دو نفر عليه وى شهادت دادند. يكى از آن دو، عمرو تميمى )مردى خواجه( بود و ديگرى 
معلّى بن جارود. يكى از آن دو گفت: من ديدم كه وى شــراب مى خورد. و ديگرى گفت: 

من ديدم كه وى شراب قى مى كرد.
عمر، در پى ياران پيامبرخدا  فرســتاد كه در بين آنان اميرمؤمنان ]نيز[ بود. عمر به 
  گفت: نظر تو چيست، اى ابوالحسن؟ تو كسى هستى كه رسول خدا  اميرمؤمنان
درباره ات گفته اســت كه: »تو داناتريِن اين اّمت و داورتريِن آنان بر اساس حق هستى« 

اين دو نفر در گواهى دادن، اختالف دارند.
على  فرمود: آن دو، دو گونه گواهى نداده اند؛ اين شــخص تا شراب نخورده باشد، 

شراب قى نمى كند. )يعنى زمانى شراب را قى مى كند كه آن خورده باشد(.
]عمر[ پرسيد: آيا گواهِى فرد خواجه ]اَخته[ پذيرفتنى است؟ 

على  فرمود: از دســت رفتن مردى اش مثل از دست رفتن يكى از اعضاى بدنش 
است.2

  5. زيورآالت كعبه  

در دوران عمر، چون نزد او ســخن از آرايش هاى )پوشش هاى( كعبه و فراوانى آن ها 
گفته شــد، گروهى گفتند: كاش آن ها را برگيرى و ســپاه مســلمانان را تجهيز كنى كه 
پاداش آن، بيشتر اســت. كعبه، آرايش براى چه مى خواهد؟ عمر، تصميم به اين كار 

گرفت و از اميرمؤمنان  در اين باره پرسيد. 
حضرت فرمود: 

»وقتى اين قرآن بر پيامبر  نازل شــد، اموال چهار بخش بودند، اموال مســلمانان 

1. اماىل صدوق، ص 533.
2. من اليحرضه الفقيه، ج 3، ص 42.

440



كه آن را طبق ســهم معّين، ميان وارثان تقسيم كرد، غنائم كه آن را بين مستحّقان آن، 
تقســيم كرد؛ ُخمس كه خدا آن را در جايى خاص قرار داد؛ و صدقات )زكات( كه آن را 

هم خداوند تعيين كرد.«
آن روز، پوشش هاى )زيورهاى( كعبه بر كعبه بود: »ولى خداوند، آن را بر همان حال 
وا گذاشــت و از روى فراموشــى نبود كه آن را وا گذاشت و جايى هم از او پنهان نماند. 

پس بگذار)اين زيورها( همان جا كه خدا و پيامبرش قرار داده، باقى بماند«.
عمر گفت: »اگر تو نبودى رسوا شده بوديم. و پوشش ها را به همان حال گذاشت.3«

  6. علت وقوف  

از اميرمؤمنــان  درباره وقوف در ِحل )خارج حرم( در عرفات پرســيدند كه: 
چرا در َحَرم نيست؟ 

حضرت فرمود: »زيرا كعبه اندرون خانه اســت و حرم، خود خانه. چون حّجاج رو به 
خداى مى آورند، آنان را در آستانه در نگه مى دارد تا به درگاهش تضّرع كنند«.4

  7. حكيم دانا  

محّمدبن يحيى گويد: مردى دو زن داشــت: زنى از انصار و زنى از بنى هاشم. او زن 
انصارى را طالق داد و سپس ُمرد. 

زن انصارى كه َمرد، طالقش داده بود ـ اّدعا مى كرد كه در زمان عّده است و نزد 
عثمان بن عّفان اقامه دعواى ميراث نمود. 

  فرســتاد. على  عثمــان نفهميد كه چگونه داورى كند و آنان را پيش على
فرمود: »قســم بخورد كه پس از آن كه ]مرد[ وى را طالق داده، ســه بار حيض نديده 

است و سپس ارث ببرد«.
عثمان به زن هاشمى گفت: اين، داورِى پسر عمويت است. 

3. بحاراالنوار، ج 99، ص 69.
4. كنزالفوائد، ج 2، ص 81.
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زن گفت: مى پذيرم كه زِن ]انصارى[ بايد ســوگند بخورد و ارث ببرد. اّما زِن انصارى 
از سوگند خوردن، سرباز زد و ميراث را رها نمود.1

  8. احياء حق  

روزى پيرمرد ســالخورده اى با دختر جوانى ازدواج كرد و در شب زفاف هنگام سحر 
مرگش فرا رسيد. 

بعد از مدتى مشــخص گرديد كه اين تازه عروس باردار مى باشــد آن پيرمرد از زنان 
ديگرش پســران و دختران بزرگى داشت. فرزندان او جنجال به راه انداختند كه عروس 
جوان از شخص ديگرى حامله گرديده و مى خواهد خود را در ميراث ما شريك كند ولى 
عروس ادعا مى كرد كه اين فرزند از همان شوهر پيرمرد مى باشد. دوره حمل به سر آمد 
و نوزاد پســربچه بود از اين ماجرا سه، چهار سال گذشت اما فرزندان آن پيرمرد آن بچه 
را حرام زاده مى شمردند و ميراثش را نمى دادند. اين داورى را به خليفه، عمر واگذار كردند 
وقتى عمر جريان را مطلع شــد گفت: اين عروس يك شــبه زنى بدكاره است و فقط به 
خاطر ثروت آن مرد، اين وارث حرامزاده را درســت كرده باز هم طبق هميشه با خشم و 
خشونت دستور داد، زن را سنگسار كنند ولى على  فرمود: شتاب نكنيد، آيا پدر شما 

با اين زن همبستر شده يا نه؟ عرض كردند: بله! يا اباالحسن. ولى فقط يك شب. 
على  كودك را خواست و بعد وادارش كرد با چهار پنج كودك ديگر به همان سن 
  و ســال كه در گوشــه اى بازى مى كردند بازى كند. بچه ها مشغول بازى شدند. على
مشتى خرما به دست گرفت و چند قدم دور از آنها، بچه ها را صدا كرد و فرمود: هر كدام 
از شــما كه زودتر به طرف من بدود از اين خرما ســهم بيشترى خواهد داشت بچه ها به 
اشتياق خرما هر كدام به سرعت خود را به على  رساندند ولى اين بچه مشكوك وقتى 
خواســت برخيزد دو دستش را بر زمين گذاشت و با سستى از جايش برخاست و ديرتر از 
همه به دنبال ســاير بچه هاى ديگر خود را به على  رساند. على  به عمر و حاضرين 
فرمود: به علت همين سســتى و به دليل هميــن ضعف كه اين كودك دارد از نطفه آن 

1. رشح االخبار، ج 2، ص 313.
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پيرمرد به وجود آمده اســت. زيرا بى آنكه بيمار باشد از همساالن خود عقب مانده است. 
فرزندان پيرمرد از تهمت خود معذرت خواستند و پسر را به برادرى خود قبول نمودند.1

  9.  قاتل بى گناه  

مأموران مدينه در خرابه اى كه بيرون شــهر بود مردى را كشــته شــده يافتند و در 
نزديكى آنجا نيز مردى را كه كاردى خون آلود در دســت داشــت يافتند مأموران جنازه 
بى ســر و قاتل را، كارد به دســت حضور عمر آوردند تا حكم قصاص را در حق او صادر 
كند قاتل به قضيه قتل اعتراف كرد عمر نيز حكم قصاص او را صادر كرد على  فرمود: 
اى عمر! قضيه را ساده نگير كسى كه آدم مى كشد به اين آسانى به جنايت خود اعتراف 

نمى كند لذا على  قاتل را خواست و از او سؤال كرد اين مرد را تو كشتى؟ 
مرد گفت: بله 

يااباالحسن! 
آيا مقتول را مى شناسى؟ 

نه يا اباالحسن. 
على  فرمود: 

حتما نسبت به وى كينه و عداوتى هم نداشتى؟ 
عرض كرد: نه يابن عّم رسول اهلل! 

على  فرمود: پس چرا بى جهت سر از تنش جدا كردى آن مرد خاموش شد.
على  فرمود: حرف بزن و بگو كسب و كار تو چيست؟ 

آن مرد گفت: قّصابى، على  فرمود: اين هم كارد قّصابى توست. مّتهم عرض كرد: 
اجازه بدهيد آنچه حقيقت اســت تعريف كنم من در كنار خرابه اى كه آن مرد كشته شده 
بود گوســفندى را كشــته بودم و هنوز دست خود را نُشســته بودم كه به قضاى حاجت 
احتياج پيدا كردم لذا وارد خرابه شــدم تا به خرابه رســيدم مقتول را ديدم و همانجا مرا 
دســتگير كردند لذا ديدم انكار با اين چنين وضعى )دست خونى، كارد به دست و بر سر 
مقتول بودن( فائده و نتيجه اى ندارد پس اقرار كردم كه من كشتم. يا على! ولى در پرده 

1. تهذيب االحكام، ج 6، ص 306.
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قلبم اميدوار بــودم كه پروردگار دانا و توانا بر بى گناهى من ترّحم مى آورد و از مجازات 
ايمنم مى فرمايد. ناگهان در اين لحظه مردى وارد مجلس شــد و گفت: يا على  قاتل 
من هســتم و قصاب بى گناه است قصاب آزاد شــد و عمر قاتل حقيقى را بازجوئى كرد 
قاتل داســتانى از مظالم و مفاســد مقتول گفت ولى چون قاتل بود بايد قصاص مى شد. 
عمر دوباره رو به على  كرد و عرض كرد: يا اباالحســن! فتواى شما درباره اين مرد 
چيســت؟ حضرت فرمــود: آزادش كنيد. عرض كرد: يا على! قاتل اســت خودش اقرار 
مى كند كه آدم كشــته!! على  با استناد به آيه اى از قرآن »آنكس كه بى جهت انسانى 
را از ميان بردارد چنانســت كه همه مردم را كشته باشد و آنكس كه انسانى را زنده كند 

چنانست كه به همه مردم نعمت حيات بخشد«.
فرمود: اين مرد با اينكه قاتل اســت و به جرم خود اعتراف كرده چون قصاِب بى گناه 
را از اعدام نجات داد يعنى انســانى را زنده كرد چنان اســت كه همه مردم را زنده كرده، 
اين مرد به پاداش اين جوانمردى و فداكارى در راه يك انســان بى گناه از قصاص معاف 

خواهد بود و خونبهاى قاتل نيز از بيت المال مسلمانان به ورثه اش پرداخت شود.1

  10.  مصلحت زمانى احكام  

از امام على  ســؤال شد كه رســول خدا  فرموده اند كه موها را رنگ كنيد و 
خود را به ملت يهود شبيه نكنيد اين مطلب به چه معنايى است؟ 

حضرت فرمود: پيامبر اين سخن را در روزگارى فرمود كه پيروان اسالم كم بود و در 
ميان سربازان اسالم كه در جنگ ها شركت مى كردند افراد پير زياد بود و ريش تمامشان 
سفيد بود دشمن كه اين ها را مى ديد مالحظه مى كرد كه يك مشت ريش سفيد در ميان 

سپاه اسالم است روحيه اش قوى مى شد و در جنگ قّوت قلب نقش اّول را دارد. 
 پيغمبر ديد اگر اين ها با ريش هاى ســفيد در ميادين جنگ بيايند اول بار كه چشــم 
دشــمن به اين ها بيفتد روحيه شــان قوى مى شــود لذا فرمود: ريش ها را رنگ بزنيد كه 

دشمن به پيرى شما پى نبرد. 

1. عجائب احكام امرياملؤمنني عىل  ، ص 138 نوشته عالمه سيدمحسن امين جبل العاملى.
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اين نيازى بود براى آن روز، امروز ديگر اين نياز وجود ندارد و از اين جهت هر كسى 
آزاد است.

  11. نجات بى گناه  

زنى حامله زنا كرده بود به فتواى عمر كه خليفه وقت بود از مسجد او را بيرون بردند 
تا سنگســارش كنند. على  وقتى قضيه را بررسى كرد فرمود: اى عمر درست است كه 
اين زن زنا كرده و جد شرعى او رجم است ولى آيا مى دانى آن طفل كه در رحم اين زن 
اســت گناهى نكرده شما اين زن را مى توانيد بكشيد ولى جنين معصومش به چه جرمى 
بايد رجم و سنگسار شود عمر با دستپاچگى گفت: يا اباالحسن  چاره كار چيست؟ 

حضــرت فرمود: صبر كنيد تا دوران حمل و باردارى او به پايان رســد و بچه به دنيا 
بيايد و پرستارش مشخص شود آن وقت مادرش را به سزاى كردارش برسانيد. آنگاه عمر 

گفت: آن زن را تا پايان حمل از مجازات معاف بدارند. 
از قضا آن زن هنگام وضع حمل ُمرد، وقتى عمر مطلع شــد بى اختيار گفت: لوال عىل 

لهلك عمر!1

  12. حكيم بى بديل  

مــردى نزد امام على  آمد و گفت: يا على! نذر كرده ام كه اگر مرتكب فالن عمل 
بشــوم پسرم را نزد مقام ابراهيم )در مسجدالحرام( قربانى كنم و حاال آن عمل را 
كه نبايستى انجام مى دادم، مرتكب شده ام تكليف من چيست؟ حضرت فرمود: بجاى 

پسرت قوچ فربهى بكش و گوشتش را بر مستمندان تقسيم كن. 

    13. راهنمای دين محمد  

مرحوم فيض در وافى آورده كه: عده اى سفره اى را پيدا كردند كه در آن مقدارى 

1. عجائب احكام امرياملؤمنني عىل  ، ص 64.
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گوشت بود متحّير شدند كه آيا اين سفرة مسلمانان است و آيا مى توان اين گوشت 
را خورد آيا اين گوشت ذبح شرعى شده و حالل است يا اينكه گوشت ميته است. 

اين مطلب را از حضرت پرسيدند: امام فرمود: گوشت را بر سر آتش نهيد اگر گوشت 
بر هم بر آمد و برهم كشيده و منقبض نشد آن گوشت ذبح شرعى نشده و گوشت ميته 

است.

  14. قضاوت در يمن  

مرحوم صدوق در امالى آورده اســت كه: امام باقر  فرمود: رسول خدا  على  را 
به يمن فرســتاد، در آنجا اسب شخصى از اهل يمن گريخت و با پاى خود به مردى لگد 
زد و او را كشــت، اولياء مقتول صاحب اسب را گرفتند و نزد على  آوردند و بر او اقامه 
  دعوى كردند صاحب اسب گواه آورد كه اسبش گريخته و آن مرد را كشته است، على
خون مرد كشته شده را هدر ساخت، اولياء مقتول از يمن نزد رسول خدا  آمدند و از حكم 
على  شــكايت كردند و گفتند: يا رسول اهلل! على  به ما ستم كرد و خون صاحب 

ما را هدر كرده است. 
پيامبر  فرمود: »على ســتمكار نيست و براى ستم آفريده نشده و واليت و سرورى 
بعد از من با على اســت و حكم او حكم قطعى اســت و قول او قول صحيح است كسى 
رد حكــم و قــول و واليت على را نكند مگر كافر و حكم و قول و واليتش را نپســندد 
اال مؤمن« اهل يمــن، چون اين توصيف را از پيامبر  درباره على  شــنيدند گفتند: 
يا رســول اهلل! ما به قول و حكم على  راضى شــديم، رسول خدا  فرمود: همين توبه 

شماست از آنچه كه گفتيد.

  15. تنبيه متمرد  

روزى مردى نصرانى كه تازه مسلمان شده بود را با گوشت خوك بريان شده دستگير 
كردند. آنگاه او را نزد امام على  آوردند: امام از او پرســيد: چرا چنين عمل حرامى را 

انجام داده است؟ 
او پاسخ داد: مريض است و براى مداوا از اين گوشت مى خواسته مصرف كند. 
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امام در نهايت اظهار داشــت كه اگر از گوشــت خوك اســتفاده مى كردى بر تو حّد 
مى زدم، اما اكنون چنان ضرباتى بر تو فرود آيد كه ديگر ياد اين عمل را ننمايى.1

  16. نجات بخش انسان ها   

مردى توسط شــخص ديگرى كشته شد، برادر مقتول شخص قاتل را نزد عمر برد، 
عمربن خطاب حكم كرد كه برادر مقتول شــخص قاتل را قصاص كند و بكشــد، برادر 
مقتول، شــخص قاتل را به قدرى زد كه يقين پيدا كرد او را كشته است و او از دنيا رفته 
اســت. لذا جسم او را رها كرد و رفت، اولياى قاتل او را برداشته، دريافتند كه زنده است. 
لــذا به درمان او پرداختند و او را مداوا كردند و بعد از مدتى حال قاتل خوب شــد، برادر 
مقتول وقتى او را ســالم ديد مجدد مدعى قصاص و كشــتن او شد و عمربن خطاب نيز 
دوباره حكم قتل وى را صادر كرد. نزاع آن ها ادامه داشت تا اينكه مطلب به نزد حضرت 
على  رسيده شد و از آن حضرت درخواست قضاوت را كردند. امام  نزد عمر رفت 
و حكم او را لغو كرد و فرمود: ابتدا قاتل بايد شكنجه هايى را كه توسط برادر مقتول بر او 
وارد شــده قصاص كند. سپس او را بكشد، برادر مقتول چون جان خود را در خطر ديد از 
قصاص صرف نظر كرد. آنگاه عمر در پايان ماجرا دست به دعا برداشت و گفت: سپاس 
خداى را، يا اباالحســن! شما خاندان رحمت ايد. آنگاه گفت: اگر على  نبود عمر هالك 

مى شد. 

  17. حكم ازدواج برده  

روزى از عمر ســؤال كردند كه عبد )غالم( چند زن مى تواند به عقد دائم خود 
تزويج كند؟ 

عمر در پاســخ ســؤال ماند از اطرافيان خود نيز راجع به اين مطلب سؤال كرد كسى 
نمى دانست تا اينكه از اميرالمؤمنين على  سؤال كرد و گفت: »ايّاك ايّاك اعنى يا صاحب 

1. دعائم االسالم، ج 2، ص 483.
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املعافری؛ يعنى، اى صاحب رداء معافرى مقصود من از اين سؤال تو هستى با تو هستم«. 

سپس امام فرمود: دو تا.1

    18.  وارث علم نبى  

از اميرالمؤمنين على  پرسيدند: اگر حيوانى نجاستى را بخورد تكليف چيست؟ 
امام فرمود: اگر مرغى است سه روز دانه پاك بخورد اگر مرغابى است پنج روز و اگر 
گوســفند است ده روز علف پاك بخورد و اگر گاو است بيست روز و اگر شتر است چهل 

روز.2

  19.  تعيين ميزان مهريه  

از حضرت على ســؤال شد: مردى، زنى را به عقد خود در آورد و مهريه او را 
يك كنيز قرار داده است قبل از دخول آن زن را طالق داد، تكليف چيست؟ 

امــام فرمود: نصف قيمت روزى كه يك كنيز را به عنوان مهريه قرار داده اســت را 
بايد به آن زن بدهد.

  20. اجراى حكم درست  

در تهذيب االحكام آمده كه: 
مردى متأهل در زمان خالفت عمر با زنى برخالف شــرع همبستر شد و بعد دستگير 
شد او را نزد عمر آوردند عمر به منبر خالفت نشسته بود و گفت: اين مرد چون زن داشته 

زناكار محصن است. بايد سنگسارش كرد. 
ســپس مرد را گرفته جهت اجراى حكم خليفه به سمت صحرا بردند. على  از راه 
رسيد و پس از بررسى فرمود: از آنجايى كه زن اين مرد در مدينه حضور نداشته 

او را نمى توان محصن ناميد )زن دار ناميد(. 

1. بحاراالنوار، ج40، ص236.
2. ترجمه کتاب السامء و العامل بحاراالنوار، ج9، ص127.
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بنابراين حد شــرعى او سنگســار نيســت. بلكه مجازات او صرفًا صد تازيانه شالق 
مى باشد آن مرد در سايه علم و فكر على  از مرگ حتمى نجات يافت.

  21. حکم الهی  

امام حســين فرمود: دو نفر كه يكى به ديگرى شترى را فروخته بود در معامله سر 
و پوســت آن را از فروش استثناء كرده بود ســپس خريدار شتر را نحر )سر بريدن شتر( 
كرد آن ها با هم در مورد پوســت و ســر آن اختالف پيدا كردند لذا ماجرا را در حضور 
امام على  از ايشان سوال كردند؟ امام فرمود: به مقدار سر و پوست شتر فروشنده با 

خريدار شريك است.1

  22. راه حل شرعی  

از اميرالمؤمنين  پرسيدند: اگر در شكم ماهى، ماهى ديگرى ديده شود حكم 
آن چيست؟ حضرت فرمود: هر دو را بخوريد. 

 چون دل ُدّر معنى او خرد سفت        عشــق آمد و مدحت على گفت2  

  23. حكم زناكار  

 از على  سؤال شد: يا اميرالمؤمنين كسى كه زنا كند كافر است؟ 
امام فرمود:

.... زناكار با اعتقاد به حالل بودن زنا، زنا نمى كند، اگر به حالل بودن زنا ايمان داشته 
باشد كافر است.3

  24. كسب حرام و حالل  

ابن بابويه روايت كرده شــخصى حضور اميرالمؤمنين على  شــرفياب شد و عرض 

1. بحاراالنوار، ج 103، ص 134.
2. مهرداد اوستا.

3. كنزالعامل، حديث 1733.
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كرد: يا اباالحسن! مالى جمع كرده ام كه در جمع آورى آن رعايت حالل و حرام آن را 
نكرده و هم اكنون آن كسب من مخلوطى از حرام و حالل است. 

آيا راهى براى توبه من وجود دارد؟ 
امام به او فرمود: بلى ُخمس آن مال را بده باقى بر تو حالل است.1

  25.  منطق ازدواج در اسالم  

روزى حدود چهل نفر از زنان قريش، گرد آمده و به حضور على  رســيدند، گفتند: 
يا على! چرا اســالم به مردان اجازه گرفتن چند زن را داده، اما به زنان اجازه چند 

شوهر را نداده است؟ آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست؟ 
على  دســتور داد ظرف هاى كوچكى از آب آوردند و هر يك از آن ها را به دســت 
يكى از زنان داد، سپس دستور داد همه آب ظرف ها را در ظرف بزرگى كه وسط مجلس 

گذاشته بود خالى كنند. 
دستور اطاعت شد. آنگاه فرمود: هر يك از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر كنند، 

اّما بايد هر كدام از شما عين همان آبى كه در ظرف وجود داشته بردارد. 
گفتند: اين چگونه ممكن اســت؟ آب ها با يكديگر ممزوج شده اند و تشخيص آن ها 
ممكن نيســت. على  فرمود: اگر يك زن چند شــوهر داشته باشد، خواه ناخواه با همه 
آن ها همبستر مى شود و بعد آبستن مى گردد چگونه مى توان تشخيص داد فرزندى كه به 

دنيا آمده است از نسل كدام شوهر است.2

  26. معاويه كافرى گمراه  

  نقل مى كند كه فرمود: شنيدم اميرالمؤمنين  شيخ طوسى به سند خود از امام حسين
در پاسخ اين سؤال كه: )آيا كدو حلوايى را ذبح مى كنند؟(.3

1. تفسري جامع، ص 60.
2. نظام حقوق زن در اسالم، ص 348.

3. ابن شهر آشوب مازندرانى در مناقب گفته: هنگامى كه معاويه به مخالفت با اميرالمؤمنين على  تصميم گرفت 
خواســت مردم شــام را آزمايش كند كه آيا دنبال رو او هستند در اينكار يا نه، لذا عمروعاص به او گفت: تا آنان 
را فرمان دهد كه كدو را سر ببرند و تزكيه كنند اگر فرمانش را عمل كنند، در اين مسئله نيز همراهيش خواهند 
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فرمود: 
چيز جاندارى نيســت تا آن را ذبح كنند پس آن را بخوريد و ســر آن را نبريد، مبادا 

شيطان شما را بلغزاند.

  27.  طالق كنيز  

دو نفر نــزد عمربن خطاب آمدند و درباره طالق كنيز ســؤال كردند كه چند مرتبه 
مى توان او را طالق داد، تا حرام نشــود و ديگر نتوان او را به عقد جديدى نيز در حباله 

نكاح در آورد.
عمر با آن ها برخاست تا به مسجد رسيد در ميان جمعيت مرد اصلعى بود كه عمر به 

او گفت: اى اصلع! در طالق امة )يعنى كنيز( چه مى گويى؟
آن مرد ســر خود را به ســوى او كرد و با دو انگشت سبابه و وسطى اشاره كرد، عمر 
دانســت كه طالق اَمة دو طالق اســت و به آن دو مرد گفت: »تطليقتان« يعنى »دو بار 

طالق«.
يكى از آن دو نفر گفت: »سبحان اللّه !« ما نزد تو آمديم و تو اميرالمؤمنين و بزرگ آن ها 
هســتى! چگونه با ما آمدى تا در مقابل اين مرد ايستادى! و از او سؤال كرده و به اشاره 

او به دو انگشت اكتفا نمودى؟
عمر به آن دو نفر گفت: آيا مى دانيد اين مرد كيست؟ 

گفتنــد: نه. عمر گفت: اين على بن ابيطالب اســت. آنگاه گفت: شــهادت مى دهم از 
رســول خدا  كه شنيدم درباره او فرمود: »اگر آســمان هاى هفتگانه و زمين هاى هفت 
طبقه را در كفه ترازوئى بگذارند و ســپس ايمان على  را در كفه ديگر هر آينه، ايمان 

على بن ابيطالب سنگين تر خواهد بود«.
سپس عالمه امينى مى گويد: در حديثى كه زمخشرى روايت كرده مى گويد: 

آن دو نفر به عمر گفتند: تو خليفه مســلمين هستى و ما آمده ايم از تو سؤال كنيم تو 
ما را پيش مرد ديگرى بردى و از او ســؤال نمودى پس يكى از آن نفر گفت: سوگند به 

خدا كه اى عمر! من ديگر با تو سخن نخواهم گفت. 

كرد وگرنه، نه. معاويه فرمان داد پس مردم او را اطاعت كردند و بدينوسيله اين بدعت بريدن سر كدو پديد آمد.
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عمر گفت: واى بر تو! مى دانى اين مرد كيست؟ او على بن ابيطالب است.1

  28. امر به شورا شده ايم   

امام على  مى فرمايد: به رسول خدا عرض كردم: اى رسول خدا! اگر با موضوعى 
مواجه شدم كه درباره آن نه دستورى از جانب خداوند آمده بود و نه سّنتى بر آن 

وجود داشت چه بايد بكنم؟ 
پيامبر  فرمود: 

آن موضوع را در ميان مؤمنان فقيه و خداپرست به مشورت گذاريد و طبق رأى )فرد( 
خاّصى درباره آن حكم نكن.2

  29. عملى واحد احكام مختلف  

روزى شــش نفر مرد زنا كردند، آنان را جهت صدور حكم شــرعى و الهى به حضور 
عمر آوردند تا دستور مجازات آن ها را دريافت كنند عمر با عصبانيت گفت: هر شش نفر 

آن ها را سنگسار كنيد. 
 ولى على  فرمود: 

اى عمــر! قبل از اجراى حكم بر خون و مال گناهكار، بررســى به عمل آوريد، 
عمر فرمايش على  را اطاعت كرد: معلوم شــد كه نفر اول مردى مسيحى بود كه با 
زنى مســلمان همبستر شده بود. على  فرمود: گردنش را بزنيد زيرا اين مرد )ذمى( بود 
و در پناه حكومت اســالمى زندگى مى كرد و با اين تعدى قرار )ذمه( را درهم شكســت. 
نفر دوم، مردى زن دار بود و زنش هم در كنارش به ســر مى برد، لذا على  فرمود: بنا 

به فرمان قرآن سنگسار كنيد. 
نفر سوم، مردى عرب و مجرد بود و مجازاتش هم صد ضربه تازيانه بود كه حضرت 

حكم را فرمود. 

1. الغدير، ج 2، ص 299.
2. كنزالعامل، حديث 14456.
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نفر چهارم، برده اى بود كه مرتكب زنا شده بود لذا مجازات بردگان نيمى از مجازات 
اُمرا است. 

حضرت فرمود: بيش از پنجاه ضربه شالق كيفر ندارد. 
نفر پنجم، پسرى بود كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود على  دستور داد كه تعزيرش 

كنيد يعنى تنبيهش كنند تا ديگران از اين غلط ها نكنند. 
نفر ششم، را حضرت دستور داد آزادش كنند چرا كه آن مرد ديوانه بود اينجا بود كه 
عمر به على  عرض كرد: پس از تو خدا زنده ام نگذارد زيرا اگر تو نباشى به لغزش هاى 

بزرگى دچار خواهم شد.1

  30. جوانمرد بى مثال  

پيامبرخــدا  بــه اميرالمؤمنين فرمود: يا على! اگر مــردى را روى زن بد كاره اى 
ديدى چه مى كنى؟

عرض كرد: او را مى پوشانم.
فرمود: اگر دوباره او را ديدى؟ عرض كرد: تا سه بار با ردايم او را مى پوشانم. 

پيامبر  فرمود: جوانمردى جز على نيست. سپس فرمود: براى برادران خود پرده پوشى 
كنيد.2

  31.  خواب غلط  

روزى مــردى به على  عرض كرد: يا علــى! اين مرد خواب ديده كه با مادر من 
همبستر شده است. 

حضرت فرمود: خواب به منزله ســايه است اگر مى خواهى ســايه او را شالق بزنم. 
ولى او را تنيه مى كنم تا با گفتن اين حرف ها مســلمانان را اذيت نكند و در روايتى ديگر 

1. عجائب احكام امرياملؤمنني عىل  ، ص 65.
2. مستدرك الوسائل، ص 426.
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حسين بن عال مثل همين روايت را نقل مى كند و مى نويسد آن حضرت او را شديداً تنبيه 
كرد.1

  32.  اثبات پاكى  

زمان خالفت اميرالمؤمنين  بود، زنى شيفته و عاشق جوانى شده بود و با ترفندهاى 
خود مى خواست آن جوان كه شخصى پاك بود را آلوده به عمل منافى عّفت كند، جوان 
از او دورى مى كرد و از حريم عّفت و پاكى تجاوز ننمود. آن زن آلوده نسبت به آن جوان 
بســيار ناراحت شد، تصميم گرفت با تهمت هاى ناجوانمردانه او را به كشتن دهد، سفيده 
تخم مرغ را به لباس خود ماليد و سپس به آن جوان چسبيد و او را به حضور اميرالمؤمنين 

على  آورد و شكايت خود را چنين مطرح كرد: 
ايــن جوان مى خواســت با من عمل منافى عّفت انجام دهد، ولى من نمى گذاشــتم 

سرانجام آنقدر خودش را به من ماليد كه شهوت او به لباسم ريخت.
ســپس آن سفيده تخم مرغ را كه در لباسش بود به على  نشان داد. مردم آن جوان 
را مالمت مى كردند و آن جوان پاك و بى گناه كه سخت ناراحت شده بود، گريه مى كرد. 
حضرت على  آماده قضاوت شد به قنبر فرمود: برو ظرفى پر از آب جوش اينجا 

بياور، قنبر رفت و آب جوش آورد. 
به دستور امام على  آب جوش را بر روى لباس زن ريختند، هماندم آن سفيده هاى 
ماليده به لباس او جمع شــد، آن حضرت به قنبر فرمود: آن ســفيدى ها را به دو نفر بده، 
)جهت تشــخيص( قنبر آن ها را به دو نفر داد، آن دو نفر ســفيدى ها را چشيدند و هر دو 

عرض كردند: كه اين سفيدى ها از سفيده تخم مرغ است. 
امام على  دستور داد، آن جوان بى گناه را آزاد ساختند و آن زن را به جرم نسبت به 

زنا به يك فرد بى گناه شالق زدند.2

             راز بگشا اى على مرتضى              اى پس سوءالقضاء حسن القضاء3   

1. وسايل الشيعه، ج 18، ص 458.
2. ارشاد شيخ مفيد، ج 1، ص 210.

3. موالنا جالل الدين رومى.
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  33.  حكمى الهى  

عصر خالفت عمربن خطاب بود، زنى نزد او آمد و چنين گفت: 
واثرى لك اهالً ماترى اصلحك اللّه      
اصبحت تطلب بعالً ىف فتاٍة ذات بعٍل     

ابرى ذلك حالً بعد اذٍن من ابيها     

خدا كار تو را سامان دهد و راه شايسته را براى تو برگزيند، درباره زن جوانى 
كه شب شــوهر داشته و صبح كرده در حالى كه شوهر ديگرى را مطالبه مى كند، 
چه رأى مى دهى؟ البته پس از آنكه از پدرش اجازه گرفته، آيا راه حل جواز شوهر 

كردن چنين زنى را مى يابى؟
حاضران در حيرت افتادند كه چگونه مى شــود زنى شــوهردار، شــوهر كند؟ 
موضوع همچنان به صورت معما بود، تا اين كه به وســاطت امام على  مشــكل حل 
شد، امام على  به او گفت: شوهرت را به اينجا بياور. او رفت و شوهرش را حاضر كرد. 

امام على  به شوهر او فرمود: همسرت را طالق بده. 
آن مــرد بدون اعتراض اطاعت كرد و همســرش را طالق داد، آنگاه امام على  به 
حاضران فرمود: اين مرد عّنين است )يعنى توان آميزش را ندارد( او نيز سخن على  را 

تصديق كرد. سپس على  آن زن را پس از انقضاء عّده به مرد ديگرى تزويج نمود.4

  34.  حد خدا تعطيل بردار نيست  

اميرالمؤمنين  مردى از قبيله بنى اسد را به منظور جارى كردن حّدى از حدود الهى 
بازداشت كرد. 

بنى اسد نزد حسين بن على  رفتند و از او خواهش كردند پا در ميانى كند آن حضرت 
نپذيرفت پس نزد اميرالمؤمنين  رفتند و از ايشان خواستند حّد را جارى نكنند. 
حضرت فرمود: هرچه از من بخواهيد كه مال باشد، البته به شما خواهم داد. 

بنى اســد با خوشحالى از نزد حضرت خارج شدند تا اينكه به امام حسين  برخوردند 
و سخن امام را براى حضرت اباعبداهلل بيان كردند. 

4. مناقب آل اىب طالب، ج 2، ص 360.
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امام حسين  فرمود: برگرديد شايد كار دوستتان تمام شده باشد. 
آنان برگشتند و ديدند امام على  حد را بر او جارى كرده است. 

به امام گفتند: اى اميرالمؤمنين! مگر شما به ما قول نداديد؟
حضرت فرمود: من به شما قول دادم كه آنچه مال من باشد به شما بدهم و اين حّد 

از آن خداست و من مالك و اختياردار آن نيستم.1

  35.  مسخ شدگان  

حبابــه گويد: اميرمؤمنان را در ميان نگهبانان ديدم كه شــالقى دو زبانه در دســت 
داشت و با آن فروشندگاِن ماهى هاى بى فلس و مار ماهى و نيزه ماهى را مى زد و به آنان 

مى فرمود: اى فروشندگان مسخ شدگان بنى اسرائيل و لشكر بنى مروان. 
فرات بن احنف عرض كرد: اى اميرمؤمنان! لشكر بنى مروان چه بود؟ 

حضرت على  فرمود: كســانى كه ريش خود را تراشيدند و سبيل هاى خود را تاب 
دادند و مسخ شدند...2

  36.  مشكل گشاى آبرومندان  

عثمان بن عفان تازه به خالفت رسيده بود پيرمردى اين شكايت را به حضور وى برد 
كه با دختر جوانى ازدواج كرده ام ولى بى آنكه بكارت از وى بردارم حامله شــده و مسلم 

است كه اين حاملگى از بيگانه است. 
عثمان ابتدا فرمان داد متهم را سنگسار كنند ولى بعد پشيمان شد و از على  تقاضا 

كرد كه به اين قضيه پاسخ دهد و نظر خود را بيان نمايد. 
اميرالمؤمنيــن  از پيرمرد پرســيد: آيــا هيچ وقت با عروس بــه يك رختخواب 

رفته اى؟ پيرمرد گفت: بله يا اباالحسن!
سپس امام پرسيد: در آن هنگام برهنه با هم خفته بوديد، حالت انزال هم به تو دست 

مى داد، پيرمرد تصديق كرد: بله يا ابالحسن!

1. مستدرك الوسايل، ج 18، ص 24.
2. بحاراالنوار، ج 25، ص 175.
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اميرالمؤمنين  فرمــود: اين حمل از همان نطفه به وجود آمد و جاذبه رحم بى آنكه 
  بكارت برطرف شود عمل خود را انجام داده است. پيرمرد خشنود شد و عثمان از على

تشكر كرد.1
وى تو در معرفت و علم زلقمان برتر2 اى تو در حشمت وصولت زسليمان برتر   

  37.  حكم حيوان نجاست خوار  

از امام على  درباره بچه گوســفندى كه از شير خوك خورده بود سؤال شد 
فرمود: 

اگر از شــير خوردن بى نياز شــده است آن را ببندند تا يكسره علف و دانه و نان پاك 
بخورد و اگر هنوز احتياج به شــير خوردن دارد مدت هفت روز به شير خوردن از پستان 

گوسفندى وادار شود تا گوشت آن پاك و حالل گردد.3

  38. وحشت ديدار با خليفه  

روزى عمربن خطاب زن باردارى را جهت ســؤال در خصــوص موردى نزد خود فرا 
خواند آن زن از ترس كودك خود را ســقط كرد، عمر درباره ديه آن از بزرگان صحابه 

نظر خواست. 
 آن ها گفتند: بر تو چيزى نيست.

علــى  به عمر فرمود: اين اشــخاص )صحابه( رعايت حال تــو را كرده اند تو بايد 
برده اى را آزاد كنى.4

  39.  ُكلُّهم نور واحد  

روزى گروهى از دوســتان على  براى حل مشكلى وارد خانه على  شدند وليكن 

1. نهج الحق و كشف الصدق، ص 312.
2. ممتحن.

3. النوادر، ص 289.
4. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 69.
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  گفتند: مى خواهيم اميرالمؤمنين  حضرت در خانه نبود به فرزند آن حضرت، امام حسن
را مالقات كنيم. 

حضرت مجتبى  فرمودند: هدف شما از اين مالقات چيست؟
عرض كردند: مشــكلى پيش آمده كه بايد از آن حضرت بپرســيم. حضرت فرمود: 
مشــكل شما چيســت؟ عرض كردند: زنى با شــوهر خود همبســتر شده و سپس 
بالفاصله با دختر ديگرى اين زن تماس گرفته و نطفه شــوهر خود را به آن دختر 
منتقل نموده اســت و آن دختر از اين راه توســط آن زن باردار شــده است. اسالم 

درباره اين زن چگونه حكم مى كند؟
حضرت فرمود: من جواب مســأله را مى گويم و اميدوارم بــه فضل الهى در گفتارم 
اشــتباه نكرده باشــم، اّما قبل از هر چيز مهريه آن دختر به اندازه مهريه دختران امثال 
اوست كه توسط حاكم شرع از زن گرفته مى شود، زيرا هنگام تولد بچه در هر صورت او 
دختر نخواهد بود، لذا معادل مهريه دختر به عهده زن اســت و بعد بايد آن زن را همانند 
زناكاران كيفر و حد شــرعى زنند چون نتيجه عملش با زناكاران يكى است و بعد منتظر 
شــوند تا دختر وضع حمل كند آنگاه نوزاد را به پدر وى يعنى صاحب نطفه تحويل دهند 

و سپس مجازات دختر اجرا مى گردد. 
سؤال كنندگان پس از شنيدن پاسخ از حضور امام حسن  مرخص شدند و در راه با 
اميرالمؤمنين على  مالقات كردند، اميرالمؤمنين على  پرســيد: شما به فرزندم حسن 
چه گفتيد و او به شما چه گفت: آن ها عين جريان را بازگو كردند. اميرالمؤمنين  فرمود: 

اگر اين مسأله را از من پرسيده بوديد جز آنچه فرزندم گفته است از من نمى شنيديد.1
فارغ از هر دو جهانم به گل روى على           از خــم دوســت جوانم به خم موى على2

  40.  حكيم بى بديل  

از على  درباره ســفره غذايى كه در بين راه ها پيدا مى شــود و در آن گوشت، 
نان، تخم مرغ و كارد وجود داشت سؤال كردند ايشان فرمود: مواد خوراكى آن را وزن 
كنيد و آنگاه بخوريد چون فاســد مى گردد وقتى كه صاحــب آن آمد قيمت آن را به او 

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 352.
2. امام خمينى قدس سره.
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پرداخت كنيد. عرض كردند:  يا اميرالمؤمنين نمى دانند ســفره از آِن كافر ذمى يا از 
مجوسى است. امام فرمود: آنان درباره چيزى كه )علم به حرام يا نجس بودن آن ندارند( 

براى خوردن آزادند.1

  41.  فرار زناكار از رجم  

در كافى از حسين بن خالد نقل مى كند: كه از ابوالحسن اميرالمؤمنين  پرسيدم 
در زناى محصنه اگر مرد از گودال فرار كند آيا برگردانده مى شــود براى مجازات 

يا نه؟ 
حضرت فرمود: اگر خود او اقرار كرده باشد به زنا و پس از اصابت تعدادى از سنگ ها 
بر او فرار نمايد او را ديگر بر نمى گردانند ولى اگر شاهد بر گناهكار او اقامه شده باشد و 
او از گودال فرار كند باز او را بر مى گردانند و حكم رجم بر او جارى مى شود زيرا »ماعزبن 
مالــك« نــزد پيامبر به گناه زناى خود اقرار كرد و آن حضرت دســتور اجراى حد صادر 
كردند ولى ماعز از گودال فرار كرد، زبيربن عوام با اســتخوان شترى او را هدف قرار داد 
و اســتخوان بر او خورد و افتاد سپس مردم او را كشــتند وقتى قضيه به پيغمبر گزارش 
شــد، فرمود: چرا او را پس از فرار تعقيب كرديد؟ مگر نه او خود اقرار كرده بود؟ ســپس 
رســول خدا  فرمود: اگر على در ميان شما بود به گمراهى نمى رفتيد. »لو كان معكم ملا 

ظلتم« بعد رسول خدا  دستور داد از بيت المال ديه او را پرداخت نمايند.2

  42.  خيرخواهى عجيبى  

اصبغ بن نباته مى گويد: 
روزى به امام على  عرض كردم: يا على! شما در منزل بنشيند و من به عوض شما 

كار نظارت بر بازار مسلمين و حضور در آنجا را انجام دهم.
حضرت فرمود: اى اصبغ! اين چه نصيحت و خيرخواهى است؟

اصبغ مى گويد: حضرت بر مركب رسول خدا  يعنى »شهبا« سوار مى شد تمام بازارها 
را يكى پس از ديگرى زير پا مى گذاشت. 

1. النوادر، ص 289.
2. وسايل الشيعه، ج 18، ص 376.

459



روزى به بازار گوشت فروشان آمد و فرمود: اى قصابان! در كار گوسفندان شتاب نكنيد 
و پس از ذبِح آن ها بگذاريد روح از بدنشان بيرون رود و مبادا بر گوشت بدميد.1

  43.  حيله شرابخوار  

در زمان خالفت ابوبكر شــخصى شراب خورد او را نزد ابوبكر آوردند، ابوبكر به وى 
گفت: آيا شراب خورده اى؟! 

او گفت: آرى! ابوبكر گفت: چرا شراب خوردى با اينكه خوردن آن حرام است؟!
او گفت: من دين اســالم را پذيرفتم و دستورات اسالم را به نيكى رعايت مى نمودم 
ولى منزل من در محله قومى است كه شراب مى خورند و آن را حالل مى دانند و اگر من 

مى دانستم كه خوردن شراب در اسالم حرام است؟ اجتناب مى كردم. 
ابوبكر، قضاوت درباره اين شخص را از عمربن خطاب پرسيد، او گفت: مسأله دشوارى 

است و حل آن نزد ابوالحسن على  است. 
ابوبكر گفت: على  را بگو به اينجا بيايد. 

 عمر گفت: برويم به خانه اش تا داورى كند. 
ابوبكــر و عمر، همراه شــرابخوار به حضور على  آمده و جريان را ســؤال كردند، 
حضرت على  فرمود: اين شخص را به مجلس  مهاجر و انصار ببريد و جويا شويد ببينيد 
آيا كسى، آيه حرمت شرابخوارى را براى اين شخص خوانده است يا نه، اگر خوانده است، 

گواهى بدهد. 
اين دســتور را انجام دادند، ولى كسى را نيافتند كه گواهى دهد بر اينكه آيه تحريم 
شراب را براى او خوانده باشد ماجرا را به حضرت على  گزارش دادند، على  او را آزاد 
كرد و به او فرمود: از اين به بعد اگر شــراب بنوشــى، حد شرابخوار )هشتاد تازيانه( را بر 

تو جارى مى كنيم.2

  44.  سركشى به بازار  

روزى اميرالمؤمنين  به محله قصاب ها رفت و فرمود: فروش هفت چيز از گوسفند 

1. دعائم االسالم، ج 2، ص 583.
2. فروع كاىف، ج 7، ص 216.
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را بر شما ممنوع مى نمايم. خون و غده ها، گوشه هاى دل و سپرزه، مغز حرام و آلت تناسلى 
و بيضه ها، مردى از ميان جماعت قصاب ها بلند و گفت: يا اميرالمؤمنين! جگر سياه و 

سپرزه كه فرقى با هم ندارند.
حضرت فرمود: دروغ مى گويى اى دروغگو! دو كاسه آب بياور تا فرق آن دو را به تو 
نشان دهم. آن مرد يك جگر سياه و يك سپرزه و دو ظرف آب آورد. حضرت فرمود: هر 
يك از اين ها را جداگانه در كاســه آب بگذارد و كمى آن ها را بمال، آن مرد جگر سياه و 
سپرزه را طبق دستور آن حضرت مالش داد جگر درهم فشرده شد و چيزى از آن بيرون 

نيامد ولى سپرزه درهم فشرده نشد و از آن خون در آمد....
حضرت فرمود: تفاوت اين دو همين است كه اين گوشت است و آن ديگرى خون.1

  45.  اشياء پيدا شده  

امام على  در پاســخ به سؤال از شى ء پيدا شــده؟ فرمودند: بايد پيدا شدن آن 
را اعالم كند. اگر صاحبش آمد، به او بدهد و اگر نيامد، يك ســال نگه دارد. چنانچه در 
اين مدت صاحبش يا كســى كه آن را بطلبد نيامد، آن را به عنوان صدقه بدهد. اگر بعد 
از اين كه شــى ء را صدقه داد صاحبش پيدا شد، چنانچه بخواهد مى توان تاوان چيزى را 
كه نزد او بوده به صاحبش بپردازد. در اين صورت اجِر مالى كه صدقه داده اســت از آِن 

او خواهد بود.2

  46.  اقرار بر اساس ترس   

در زمان حكومت عمر، زن حامله اى را به محكمه آوردند عمر از زن ســؤال كرد: آيا 
مرتكب گناه و فحشا شده اى؟ زن گفت: آرى! عمر حكم كرد كه حد رجم بر او جارى 

شود. 
موقعى كه زن را به محل اجراى حد مى بردند اميرالمؤمنين  در آنجا حاضر شــد و 
ســؤال كرد: اين زن چه كرده اســت؟ گفتند: خليفه پيامبر عمربن خطاب حكم كرده كه 

حد رجم بر او جارى شود!!

1. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 381.
2. االستبصار، ج 3، ص 68، حديث 228 ـ وسايل الشيعه، ج 17، ص 350.
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حضرت امير  دستور داد زن را برگردانند و به عمر، فرمود: امرت بها ان ترجم؟ آيا تو 
گفته اى كه او را رجم كنند؟ 

عمر عرض كرد: بلى زيرا نزد من اقرار به زنا كرده است. 
حضرت فرمود: »هذا سلطانك عليها فام سلطانك عىل ما ىف بطنها؛ تو بر زن حكومت داشته 

و حق حكم رجم بر او دارى اّما نسبت به كودكى كه در شكم دارد تو حقى ندارى«.
آنگاه حضرت از يك دليل ديگر فقهى براى نجات زن استفاده و فرمود: »شايد تو او 

را زجر داده يا ترسانده اى؟«
عمر گفت: بلى چنين بوده است. 

امام فرمود: آيا مگر نشــنيده اى كه پيامبر خدا  مى فرمود: »الحّد عىل معرتف بعد بالء 
انه من قيدت او حبست او تهددت فال اقرار لها؛ اعتراف با شكنجه حد ندارد پس اگر كسى را 

ببنــدى يا زندان كنى و يا تهديد نمايى و با اين تمهيدات اقرار گرفتى آن اقرار و اعتراف 
اعتبار ندارد«.

عمر زن را آزاد كرد و سپس گفت: 
»عجزت النساء ان يلدن مثل عىل بن ابيطالب لوال عىل لهلك عمر؛ همه زنان عالم عاجزند كه 

مثل على بن ابيطالب بزايند اگر على نبود عمر هالك مى شد«.1

  47. بيان حکم خدا  

از امــام على  درباره حيوانى كه خون جهنده دارد و در روغنى افتاده و مرده 
سؤال شد حضرت فرمود: آن روغن را به كسى كه صابون مى سازد بفروشند.2

  48.  قضاوتى حكيمانه  

عمربن خطاب نماينده اى به ســرزمين روم اعزام كرد همسر عمر مقدارى عطر براى 
همسر سلطان روم هديه فرستاد. 

وقتى كه ســفير عمر آمد مقدارى جواهر براى همسر عمر آورد عمر كه جواهرات را 
ديد به همسر خود اعتراض كرد و گفت اين ها از كجا آمده است؟

1. مناقب خوارزمى، ص 39 و ذخائر العقبى، ص 81.
2. النوادر، ص 289.
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همسر عمر ماجرا را گفت.
عمر گفت: اين جواهرات از مسلمانان و بيت المال است اّما همسر عمر آن را در برابر 

هديه خود مى دانست. 
در حل اختالف آن دو امام على  به همسر عمر فرمود؟ 

در برابــر پولى كه براى عطر داده اى )همان ميزان از جواهرات( بردار باقى ماندۀ آن  
از مسلمانان است زيرا سفير مسلمانان به خرج بيت المال عطر تو را برده است.1

  49.  قرعه كشى  

پيامبرخدا  از امام على  پرســيد: شــگفت ترين چيزى كه در يمن با آن مواجه 
شدى چه بود؟ 

 على  عرض كرد: جمعى نزد من آمدند كه كنيزى را با هم به شراكت خريده بودند 
و همه آن ها در يك ُطهر )يعنى در زمان پاكى زن( با او همبســتر شده بودند و آن كنيز 
پســرى به دنيا آورده بود و اينان بر ســر آن پســر بچه با هم اختالف داشتند و هر يك 
مّدعى بود كه فرزند اوســت من ميان آن ها قرعه زدم و فرزند را متعلّق به كسى دانستم 

كه قرعه به نامش در آمد و او را ضامن )پرداخت( سهم ديگران قرار دادم. 
رسول خدا  فرمود: هيچ عّده اى نيستند كه در چنين مواردى با هم اختالف پيدا كنند 
و حل مشــكل خود را با كشيدن قرعه به خدا واگذارند. مگر اين كه قرعه به نام صاحب 

حق بيرون آيد.2

  50.  فريادرس مظلومان  

شــيخ طوسى در تهذيب نوشته كه عاصم بن حمزه گفت: جوانى را در مدينه ديدم كه 
مى گفت: اى خداى عادل حاكم، ميان من و مادرم به عدالت حكم كن!

چون خبر به عمربن خطاب دادند او را احضار كرد و گفت: جوان! چرا به مادر خود 
نفرين مى كنى؟

جوان گفت: يا اميرالمؤمنين! مادرم نه ماه مرا در شــكم خود حمل كرده و دو ســال 

1. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 19، ص 391.
2. وسايل الشيعه، ج 18، ص 188.
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كامل مرا شير داده ولى اكنون كه رشد كرده ام و جوانى نورس شده ام و خوب و بد را تميز 
مى دهم و دســت راست را از چپ مى شناسم، مرا از خود مى راند و فرزند خود نمى داند و 

چنان مى نمايد كه هرگز مرا نديده است!
عمر گفت: مادرت كجاســت؟ جوان گفت: در سقيفه بنى فالن. عمر دستور داد مادر 
جــوان را حاضر كنند، مأمورين زنى را با چهار برادر او آوردند. چهل نفر هم براى قســم 
خوردن آمدند و همگى گواهى دادند كه اين زن دختر اســت و شــوهر نكرده و فرزندى 

ندارد. 
شهود توضيح دادند كه اين جوان دروغگو و منفور است و مى خواهد اين زن آبرومند 

را ميان فاميل خود رسوا كند. عمر از جوان پرسيد تو چه مى گويى؟
 جوان گفت: به خدا قسم اين زن مادر من است، نه ماه مرا در شكم داشت و دو سال 

شير داده است، ولى حاال منكر اين مى شود كه من فرزند او هستم. 
عمر رو كرد به زن و گفت: اين جوان چه مى گويد؟

زن گفت: اى عمر! به خدا و به حّق محّمد  كه من اين جوان را نمى شناسم از چه 
فاميلى اســت! اين جوان دروغ مى گويد و مى خواهد مرا ميان قبيله ام رســوا گرداند. من 
دخترى از طايفه قريش هســتم. هرگز شوهر نكرده ام و همچنان دست نخورده مانده ام 
و همان طور كه خدا آفريده، باقى هســتم. عمر پرســيد: آيا گواهانى براى اثبات مدعاى 

خود دارى؟ 
زن گفت: آرى! اين جماعت گواهان من هستند.

ســپس چهل مردى كه همراه او آمده بودند، جلو آمدند و گواهى دادند و ادعاى زن 
را تأييد كردند. عمر گفت: حال كه چنين است اين جوان را حبس كنيد تا درباره گواهان 
رسيدگى شود. اگر معلوم شد موضوع حقيقت دارد و اين جوان به دروغ خود را فرزند اين 
زن مى داند، بايد حد مفترى را بر او جارى ســاخت. به دنبال اين فرمان مأمورين دســت 

جوان را گرفتند و به طرف زندان بردند. در بين راه به اميرالمؤمنين  برخورد نمودند. 
تا جوان نظرش به اميرالمؤمنين  افتاد فرياد زد: اى پســر عم رســول خدا! به داد 
من برس، من جوانى مظلوم هســتم و خليفه دستور داده مرا زندانى كنند. حضرت 
دستور داد جوان را برگردانند نزد عمر. وقتى برگشتند عمر گفت: مگر من نگفتم او را به 

زندان ببريد، چرا برگردانديد؟ 
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مأمورين گفتند: به دستور على برگشتيم. زيرا تو به ما سفارش كردى كه در اين قبيل 
موارد با نظر على مخالفت نكنيم. عمر نيز دم فرو بست و حرفى نزد. 

على  فرمود: مادر اين جوان را حاضر كنيد. وقتى زن آمد حضرت پرســيد: تو چه 
مى گويى؟ او هم حرف هاى خود را شرح داد. 

حضرت به عمر گفت: اجازه مى دهى من درباره ايشــان قضاوت كنم؟ عمر گفت: 
ســبحان اهلل! چگونه اجازه ندهم با اينكه از پيغمبر  شــنيدم، مى فرمود: داناترين شما 
على بن ابيطالب است. سپس حضرت از زن پرسيد: گواهانى دارى كه ادعاى تو را گواهى 

كنند؟
 زن گفــت: آرى! اين چهل نفر گواهان من هســتند. هر چهل نفر هم ادعاى زن را 
گواهى كردند. چون كار به اينجا رســيد اميرالمؤمنين  فرمود: امروز درباره شما حكمى 

صادر مى كنم كه موجب خشنودى خدا و پيغمبر باشد. 
آنگاه از زن پرسيد: سرپرست تو كيست؟ 

گفت: برادرانم هستند كه در اينجا ايستاده اند. 
حضرت از برادران زن پرســيد: آيا رضايت مى دهيد كه من درباره خواهر شــما 

حكمى صادر كنم؟ 
گفتند: آرى. على  حضار را مخاطب ســاخت و گفت: اى مردم! من خدا را شــاهد 
مى گيرم و شما را به گواهى مى طلبم، همگى شاهد باشيد كه من اين زن را به چهارصد 

درهم از مال خودم به اين جوان تزويج كردم. 
اى قنبر! برو و درهم ها بياور! قنبر رفت و درهم ها را آورد.

حضرت فرمود: درهم ها را بريز در دامن اين جوان و به او هم گفت: آن ها را بريز در 
دامن زن خود و دستش را بگير و برو به خانه ات! و تا غسل نكنى نبايد نزد ما بيايى!!

همين كه زن اين ســخنان را شــنيد فرياد زد و گفت: امان! امان! اى پسرعم پيغمبر 
خدا! آيا مى خواهى من در آتش دوزخ بسوزم؟ به خدا اين پسر من است!! 

حضرت فرمود: چرا قباًل اقرار نكردى؟ 
زن گفت: 

اى پسر عم رسول خدا! من تقصير ندارم. مرا به مردى ناكس و فرومايه تزويج كردند 
و از او اين پسر را آوردم. وقتى شوهرم ُمرد و اين پسر به سن بلوغ رسيد برادران و كسان 
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من گفتند: بايد اين پسر را از خود نفى كنم من هم از  ترس برادرانم فرزندى او را انكار 
كردم. به خدا اين جوان پســر من اســت. دلم به خاطر اندوه او بريان است و مى سوزم و 

مى سازم!
حضرت دســتور داد، زن دست پســر خود را بگيرد و با آزادى با هم زندگى كنند و از 

برادرانش واهمه نداشته باشد. 
چون قضاوت حضرت به انجام رسيد، عمر با صداى بلند گفت: »لوال عىّل لهلك العمر؛ 

اگر على نبود عمر به هالكت مى رسيد«.

  51.  پناه آبروداران  

مردى به عنوان دادخواهى و شكايت نزد عمربن خطاب حاضر شد و گفت: من اكنون 
شــش ماه است با همسرم ازدواج كرده ام و امروز وقتى از جهاد به خانه ام برگشتم 
متوجه شــدم كه همسرم فرزند شــش ماهه اى را به دنيا آورد و ادعا مى كند اين 
فرزند از تو باشــد. عمر گفت: بچه كه شــش ماه به دنيا نمى آيد لذا حكم زناى زن را 

صادر كرد و دستور داد زن را آماده سنگسار كردن كنند.
خواهر آن زن با چشــم اشــك آلود به ســرعت نزد حضرت  اميرالمؤمنين  آمد و 
جريان را به آن امام گزارش داد. حضرت نيز به سرعت نزد عمر رفت و فرمود اين فرزند 
حالل زاده و فرزند اين مرد مى باشد. عمر از امام دليل فرمايش آن حضرت را خواست. 
حضــرت چنين شــروع فرمود كه: من چند آيه از قرآن را بايــد در اين مورد ذكر كنم تا 
اينكه حكم كامل آن استنباط شود، سوره احقاف آيه 14 خداوند مى فرمايد: مدت حمل و 

باردارى زنان و ايام شير دادن آن ها روى هم سى ماه مى باشد.
در سوره بقره آيه 233 مى فرمايد: مادران دو سال كامل فرزندان خود را شير بدهند و 
در سوره لقمان آيه 13 نيز دو سال كه 24 ماه مى باشد ذكر شده است. اين آيات دالئلى 
استوار و محكمى است كه چون از سى ماه كه در آيه اول ذكر شده 24 ماه كه ايام شير 
دادن نوزاد مى باشد كسر شود، شش ماه مدت حمل و آبستنى مادر مى گردد و عمر ضمن 
تشكر از آن حضرت حكم آزادى زن بى گناه را صادر كرد و با حضور حضرت از قتل زن 

مظلوم مسلمانى جلوگيرى شد.1

1. مناقب، ج 2، ص 192.
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  52.  آموزش حج واجب  

حلبــى از امام باقر و امام صادق  روايت مى كند. اولين ســالى كه عمربن خطاب 
در عهــد خالفتــش حج مى كرد مهاجريــن و انصار و على  به همراه حســنين   و 
عبداهلل بن جعفر حج مى نمودند. موقع احرام عبداهلل لباس احرامى را كه با گلى قرمز رنگ 
شــده بود پوشــيد و در حالى كه لبيك مى گفت در كنار حضرت على  حركت مى كرد 
عمر از پشــت سر مى گفت: اين چه بدعتى اســت كه در حرم روا داشته اى؟ حضرت 
على  رو به او كرده و فرمود: كسى نمى تواند سنت پيامبر را به ما بياموزد عمر گفت: 

راست گفتى يا اباالحسن! به خدا نمى دانستم شماييد. 
راوى مى گويد: اين يك واقعه نادرى بودكه در آن سفر رخ داد سپس داخل مكه شدند 
و طواف خانه نمودند عمر حجراالســود را دســت زد و گفت: به خدا قسم مى دانم تو 
  ســنگى بيش نيستى كه نه سودى مى رسانى و نه زيانى اگر اين نبود كه پيامبر
به تو دست زد به تو دست نمى زدم على  فرمود: خاموش باش. رسول اهلل  بى جهت 
به اين ســنگ دست نزد اگر قرآن خوانده بودى و آنچه از تأويلش را كه همه جز تو آن 
را مى دانند مى دانســتى و هر آينه مى فهميدى كه هم زيان مى زند و هم سود مى رساند 
و او چشــم و دو لب و زبانى گويا و رســا دارد و گواهى مى دهد وفادارى كسى را كه وفا 
كرده. عمر گفت: آيه مربوطه را به من نشــان بده؟ امام على  فرمود: خداوند فرمود 
»و اذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذّريتهم واشهدهم عىل انفسهم الست بربّكم قالوا بىل...؛1 

هنگامى كه خداى تو از پشــت آدم فرزندان و ذريه آن ها را برگرفت و آن ها را بر خدايى 
خود گواه ســاخت، فرمود من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: آرى ما به خداوندى تو 
گواهى مى دهيم پس موقعى كه اقرار كردند بنى آدم به اطاعت و به اين كه او پروردگار 
و آن ها بندگان او هســتند از آن ها براى حج بيت اهلل الحــرام پيمان گرفت پس صفحه 
نازكى لطيف تــر از آب آفريد و به قلم فرمان داد كه بنويس وفادارى خلقم را به خانه ام، 
قلم هم وفادارى بنى آدم را در آن صفحه نوشت پس به حجر گفته شد دهانت را باز كن 
آن صفحــه را در دهانش فرو كرد و به حجر فرمــود نگهدار و گواهى بده براى بندگانم 
وفادارى را، حجر هم مطيعانه فرود آمد. اى عمر مگر نه موقعى كه حجر را دست مى زنى 

1. اعراف /172.
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مى گويى امانتم را ادا كردم و به پيمانم وفا مى كنم تا گواهى به وفادارى من بدهى. عمر 
گفت: به خدا آرى. پس على  فرمود: ايمان بياور به آنچه گفتم.1

  53.  سگ و گوسفند  

  مرحوم شيخ بهايى در كشكول آورده كه: مرد عربى آمد حضور اميرالمؤمنين على
و گفت: ســگى با گوسفندى جفت گيرى نموده و گوســفند زاييده است. نمى دانيم 

حكم سگ بر آن جارى كنيم يا حكم گوسفند؟
چون مطلب بر ما مشكل شده است آمده ايم از شما سؤال كنيم. 

حضرت فرمود: اگر علف مى خورد گوسفند است و اگر استخوان مى خورد سگ است.
عرب گفت: گاهى علف مى خورد و زمانى استخوان!

فرمود: نگاه كن ببين اگر مانند سگ آب مى نوشد، سگ است و اگر مثل گوسفند آب 
مى نوشد، گوسفند است. 

عرب گفت: گاهى مانند سگ و زمانى مثل گوسفند آب مى نوشد!
فرمود: ببين اگر در آخر گله گوسفند دنبال آن ها حركت مى كند سگ است و چنانچه 

در وسط يا جلو آن ها راه مى رود، گوسفند است. 
عرب گفت: گاهى در وســط و گاهى در جلو گوسفندان راه مى رود و زمانى در 

عقب آن ها حركت مى كند. 
حضرت فرمود: نگاه كن اگر موقع خوابيدن مثل گوســفند مى خوابد، گوسفند است و 

چنانچه روى دم مى نشنيد سگ است. 
عرب گفت: گاهى روى دم مى نشيند و زمانى مانند گوسفند مى خوابد. 

حضرت فرمود: ببين اگر مثل ســگ ادرار مى كند، ســگ اســت و چنانچه مانند 
گوسفند بود، گوسفند است. 

عرب گفت: گاهى مثل سگ ادرار مى كند و زمانى مانند گوسفند. 
فرمود: آن را ذبح كن اگر شــكمبه داشــت گوسفند است و در غير اين صورت سگ 

است!!

1. تفسري عياىش، ج 2، ص 38، حديث 105.
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  54.  آسمان علم، آفتاب فكر   

 در تهذيــب احكام آمده كه: يك روز صبح عمر خليفه وقت به مســجد رفت تا نماز 
صبح را ادا كند وقتى خواســت داخل محراب رود ديد زنى در محراب خوابيده اســت به 
غالم خود يرفى گفت: اين زن را بيدار كن غالم عمر ديد كه جنازه زنى است برگشت و 

گفت در محراب جنازه زنى بى سر است. 
عمر گفت: برو به دنبال ابوطلحه بگو بيايد اينجا. ابوطلحه امور انتظامى مدينه را اداره 
مى كرد ابوطلحه جنازه را از محراب خارج كرد سپس متوجه شد جسد بى سر، زن نيست 

بلكه مردى است كه لباس زنانه بر تن دارد. 
ســر آن مرد را در كنج محراب پيدا كردند عمر نمــاز صبح را به جماعت خواند بعد 
دســتور داد جنازه آن مرد را دفن كنند ابوطلحه نيز در بررسى اين قتل بسيار تالش كرد 
ولى به جايى نرســيد 9 ماه از اين ماجرا گذشته بود باز هم يك روز در سپيده دم عمر به 
مسجد آمد به جاى همان جنازه، قنداقه كودكى را يافت عمر به غالمش يرفى دستور داد 
براى كودك دايــه اى بگيرد و حقوقش را از بيت المال بپردازند ولى در فكر فرو رفته كه 

اين كارها چيست در مسجد رسول خدا  اتفاق مى افتد. 
عمر با اصحاب پيامبر در مورد قضيه مشورت كرد ولى به جايى نرسيد عمر با ناراحتى 
گفت: اگر ابوالحســن به من كمك كند مرا از راهنمايى همه بى نياز خواهد كرد در 
اين هنگام على  از راه رسيد عمر خوشحال شد و برخاست و على  را به آغوش كشيد 

و گفت: بنشين اى شهر علم، اى آسمان علم اى آفتاب فكر. 
عمر ماجرا را براى حضرت تعريف كرد و راه چاره را ســؤال كرد؟ على  دايه 
كودك را خواســت و دستور داد هفته ديگر روز دوشنبه كه عيد قربان است آن كودك را 
مى آرايى و او را به صحراى پشــت مدينه كه گردشگاه عمومى است مى برى سعى كن 
همه تو را ببينند در آن هنگام زنى خواهد رســيد و اين بچه را نوازش خواهد كرد همان 

زن را بگيريد و نزد من بياوريد. 
بعد حضرت به عمر فرمود: ميان اين جنازه و نوزاد حكايتى اســت. داية كودك اين 
كار را اجرا كرد زن دســتگير شــد و او را وارد مسجد كردند عمر مات و مبهوت در كنار 
على  ايستاده بود، على  لبخندى زد و فرمود: نترس دخترم حرف بزن اّما احتياط كن 

كه دروغ نگويى. 
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زن جوان اندكى نشســت آن وقت به شرح ماجرا پرداخت، عرض كرد: يا على! اسم 
من جميله اســت از طايفه انصارم و تنها دختر عامربن سعد خزرجى هستم كه در جنگ 
احد در ركاب رســول خدا  به شهادت رســيد مادرم در زمان ابوبكر فوت كرد اّما چون 
ثروتمند بوديم در خانه خود با عفاف و تقوى به سر مى بردم روزى با دختران هم سن خود 
مشغول صحبت بودم كه پيرزنى آمد و با يكايك ما صحبت كرد و از من سراغ مادرم را 

گرفت، گفتم مادرم مرده است. 
او گفت اى كاش من مى توانســتم مادر تو باشــم من از فرط تنهايى استقبال كردم 
پيرزن را به خانه خودم بردم و برايش غذا بردم ولى اظهار داشــت روزه اســت و مشغول 
عبادت خداوند شد تا صبح كه پيش من بود نماز خواند بعد صبح رفت و گفت من دخترى 
دارم كه بايد به او هم ســرى بزنم از او خواهش كردم دخترش را نيز به منزل ما بياورد. 
آن پيرزن با حيله گرى مرا فريب داد روز ديگر پيرزن به ظاهر مؤمن با دخترش به منزل 
ما آمد و دخترش را در منزل ما گذاشت و گفت من به مسجد اعظم مى روم پيرزن رفت 
ناگهان در زير لباس زنانه مردى ظاهر شد او به من تجاوز كرد و چون مست بود جلوى 
اتاق، خوابش برد من نيز با خنجر خودش او را كشتم و جنازه او را در الى چادرى پيچيدم 
و به مسجدش رسانيدم پس از چندى باردار شدم تا شبى كه درد زايمان بر من چيره شد 
و در گوشــه اى ناشــناس از شهر مدينه اين بچه را به دنيا آوردم و او را همانجا كه نعش 
پدرش را گذاشته بودم، گذاشتم اّما چشمم به دنبالش بود. عمر مات و مبهوت مانده بود 
على  فرمود نترس جميله تو دختر شجاع و شريف بوده اى تو از شرافت و عصمت خود 

دفاع كردى تو را قاتل نمى شود شمرد، عمر گفت: يا على! پس خون بهاى مقتول؟
على  فرمود: اين مقتول خونبها ندارد زيرا خونش را به شهوتش فروخته است. 

عمر ســكوت كرد و على  به جميله فرمود: آن پيرزن كجاست. جميله گفت: يابن 
عّم رســول اهلل به من سه روز مهلت بدهيد او را خدمت شــما مى آورم هنوز روز دوم به 
پايان نرسيده بود كه در بيرون شهر مدينه پيرزنى را مردم سنگسار مى كردند اين محكوم 

به رجم همان پيرزن حيله گر نانجيب بود. 
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  55. ثواب انگشتر عقيق  

رســول خدا  به على  فرمودند: يا على انگشتر را به دست راست نما تا از مقّربين 
درگاه الهى باشى.

 على  عرض كردند: يا رسول اهلل مقّربين درگاه الهى چه كسانى هستند؟ 
رسول خدا  فرمودند: جبرئيل و ميكائيل.

على  عرض كردند: چه انگشترى به دست نمايم؟
رسول خدا  فرمودند: عقيق سرخ، چه آنكه اين سنگ به وحدانّيت حق عزوجل و به 
نبّوت من و به وصّى بودن تو و به امانت فرزندانت و به بهشتى بودن دوستانت و به اهل 

فردوس بودن شيعيان فرزندانت اقرار كرده است.1

  56. نشانه رحمت خدا   

عياشى از اميرمؤمنان  نقل مى كند كه حضرت هرگاه دست سارقى را قطع مى كرد 
كف دست و انگشت شصت او را باقى مى گذاشت. 

به حضرت عرض شــد: اى اميرمؤمنان! شــما كه بيشــتر قســمت دست را نگه 
داشتى؟

 فرمود: اگر توبه كرد چگونه وضو بگيرد؟! 
خداوند مى فرمايد: »فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح...«.2

پس از آنكه پس از ظلم و ســتمش توبه نمايد و خــود را اصالح نمايد پس خداوند 
متعال به او باز مى گردد، چون خداوند بخشنده و مهربان است.3

  57. بهترين جايگاه در نماز  

حضرت على  از پيامبر  نقل نمودند كه ايشان فرمودند: 
بهترين صف ها در نمازهاى يوميه صف مقدم بوده و بهترين آن ها در نماز جنائز صف 

مؤخر مى باشد. محضر مباركش عرض شد چرا؟ 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 525.
2. مائده / 39.

3. صاىف، ج 2، ص 410.
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حضرت فرمودند: اين امر موجب مستور ماندن زنان از ديد مردان مى باشد.1

  58. وضوى جبيره  

در تفســير عياشى از على  نقل شده اســت كه فرمود: از رسول خدا  سؤال كردم 
وقتى جبيره روى عضو شكســته است شخص چگونه وضو بگيرد؟ و وقتى جنب 
شــده چگونه غسل نمايد؟ حضرت فرمود: كشــيدن آب بر روى جبيره براى غسل و 

وضو كافى است. 
عرض كردم: اگر در ســرما بود و از ريختن آب روى بدنش نسبت به جانش در 

هراس بود؟ حضرت اين آيه را تالوت فرمود:2 "والتقتلوا انفسكم ان اللّه  كان بكم رحيام".3

  59. مقدمات حرام  

در علل الشرايع آمده است كه مردى محضر مبارك اميرالمؤمنين امام على  مشرف 
شــد و پرسيد: يا على! وقتى كه روزه دار هســتم آيا مى توانم زن خود را ببوسم؟ امام در 
پاسخ فرمود: »أعف صومك فان بدو القتال اللطام؛ روزه خود را نگهدار چه آنكه ابتدا و مقدمه 
جنگ و دعوا، سيلى زدن به يكديگر است«. )يعنى همان طورى كه ابتدا دو نفر با سيلى 
زدن اقدام به نزاع و دعوا مى كنند ســپس كارشــان به قتل يكديگر مى رسد پس اينكار 

)بوسيدن( مقدمه همبسترى است در نتيجه روزه باطل مى شود(.

  60. زيور كعبه  

در زمان خالفت عمر ســخن از زر و زيور كعبه و فراوانى آن به ميان آمد. دســته اى 
گفتند: اگر طالها را مى فروختى و صرف تجهيزات لشــكر مســلمانان مى كردى ثوابش 

زيادتر بود كعبه طال براى چه مى خواهد؟ 
عمــر تصميم به اين كار گرفت ولى قبل از عمل مطلب را از امام على  ســؤال 

كرد. 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 963.
2. نساء / 29.

3. تفسري عياىش، ج 1، ص 236 ـ صاىف، ج 2، ص 205.
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حضرت فرمود: موقعى كه قرآن به محمد  نازل گرديد اموال چهار نوع بود:
1. اموال مردم كه ميان وارث ها به حسب ارثى كه مى بردند تقسيم مى شود. 

2. غنائم جنگى كه ميان مستحقين طبق دستور خدا تقسيم مى شود. 
3. خمس كه براى مصرفى كه خدا تعيين كرده بود قرار داده است. 

4. صدقات كه خدا آن را براى موارد تعيين شده در نظر گرفت. در آن تاريخ زيور كعبه 
وجود داشــت و خداوند درباره آن دســتور صادر نفرمود ترك دستور نه بخاطر فراموشى 
خدا بود و نه بخاطر نداشتن جاى كعبه پس تو هم زيور كعبه را مانند خدا و رسول او بر 

جاى خود بگذار..!!
عمر به امام عرض كرد: اگر تو نبودى ما مفتضح شده بوديم.

»فقال له عمر: لوالك الفضعنا وترك الحىل بحاله«.1

  61. علت فرق ارث مرد و زن  

از امام على  پرسيدند: چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى باشد. 
ايشــان فرمودند: به جهت اينكه آن خوشه )گندم در بهشت( 3 دانه داشت حوا پيش 
افتاد و يك دانه از آن را خورد و دو دانه ديگر را به آدم خورانيد از آنجا اســت كه مرد دو 

برابر زن ارث مى برد.2
 

1. منهاج الرباعة ىف رشح نهج البالغه، نوشته عالمه خوئى، ج 21، ص 357.
2. عیون اخبار الرضا ، ص 221.
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فصل چهاردهم

سواالت علوم پزشكى و شيمى 

ابن عباس گوید:

»زنان از این کــه فــردی مثل 

امیراملؤمنین علی بن ابی طالب را 

بزایند ناتوانند«

تاریخ دمشق، جلد42، صفحه460.





  1. مواجهه امام على  با طبيب يونانى  

امــام زين العابدين  مى فرمايند: براى امــام على  اين چنين اتفاقى افتاد كه: يك 
روز مردى از يونان كه خود را عالم فلسفه و طب مى خواند، نزد امام على  آمد و عرض 
كرد: يا اباالحسن  ! شنيده ام دوستت )پيامبر  ( مجنون است، من آمده ام او را معالجه 
كنم. هنگامى كه اين جا رسيدم ايشان از دنيا رفته بودند، به من خبر رسيد شما پسرعمو 
و وصّى ايشــان هستيد. مى بينم صورتت زرد شــده و دو ساق پايت الغر شده اند و قادر 
نيســتند تو را تحّمل كنند؛ دواى زردى صورتت پيش من است، براى ساق پاهايت هيچ 
دوايى ندارم، ولى به تو ســفارش مى كنم چيز سنگين حمل نكنى و زياد راه نروى، زيرا 
پاهايت توانايى ندارند و اما دواى زردى تو نزد من است و بعد دوايى از درون كشكولش 
بيرون آورد و گفت: مصرف اين دارو تو را اذيت مى كند؛ ولى طى چهل روز، گوشت هاى 

تو قوى مى شوند و زردى صورتت از بين مى رود. 
امام على  فرمودند: داروى برطرف كردن زردى ام را به من دادى، آيا دوايى دارى 
كه زردى مرا زياد كند؟ آن مرد گفت: بله! و به دارويى كه نزدش بود اشاره كرد و گفت: 
اگر انســانى كه صورتش زرد باشــد، يك حبه از آن ميل كند، در جا از دنيا مى رود و اگر 

زردى آن كم باشد، زيادتر مى شود. 
امــام على  بــه او فرمودند: آن دارو را به من بده، آن شــخص نيز دارو را به امام 
على  داد. امام على  به او فرمودند: وزنش چقدر اســت؟ عرض كرد: دو مثقال سم 
كشــنده كه هر دانه آن يك مرد را به قتل مى رســاند. آنگاه امام على  همه آن دارو را 
خوردنــد و عرق خفيفى كردند و آن مــرد به خودش مى پيچيد و با خود مى گفت: اكنون 
او مى ميرد و مردم مى گويند كه آن يونانى او را به قتل رســانده است و حرف هاى من را 
قبول نمى كنند و اگر به آن ها بگويم كه خود على  خودكشى كرده است باور نمى كنند؛ 
زيرا ايشان عاقل و وصّى پيامبر  است، آنگاه امام على  تبّسم كردند و به او فرمودند: 
اى بنده خدا! اين دارو هيچ ضررى به من نرســاند، در حالى كه مى گويى آن ســّم است 
پس چشــمانت را ببند، آن يونانى نيز چشــمانش را بست، سپس حضرت به او فرمودند: 
  چشمانت را باز كن، او نيز چشمانش را باز كرد و با تعجب به صورت نورانى امام على
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نگاه كرد در حالى كه قرمز و ســفيد بود و مانند ماه مى درخشيد، خيلى تعجب كرد؛ زيرا 
آن چيزى كه به امام داده بود، سّم بود. 

آنگاه امام على  تبّسم كردند و فرمودند: آن زردى كه مى گفتى كجاست؟ آن مرد 
گفت: به خدا قسم وقتى شما را ديدم صورتتان زرد بود و حاال كه شما را مى بينم سفيد و 
قرمز است. امام على  پاهاى مباركشان را دراز كردند و جامعه خود را باال آوردند، پس 
ساق پايشان ظاهر شد و به او فرمودند: تو به من گفتى مواظب خودم باشم و چيز سنگين 
حمل نكنم و زياد راه نروم؛ زيرا اگر اين كار را انجام بدهم پاهايم را از دست مى دهم، ولى 

من تو را به خداى بى نياز و عزوجل راهنمايى مى كنم كه بهتر از طب تو است. 
ســپس با دستان مباركشان به يك ستون چوبى عظيم زدند. آن ستون، در جايى بود 
كه بر آن نشسته بودند و دو اتاق روى آن ستون بود كه باالى هم قرار داشتند، حضرت 
على  آن ها را بلند كردند تا وقتى كه باالى سرشــان رسيد، سپس آن يونانى بى هوش 
شــد، امام على  دستور دادند آب روى او بريزند او به هوش آمد در حالى كه مى گفت: 

به خدا قسم من كارى عجيب تر از اين در اين روز نديده بودم.
آنــگاه آن يونانى گفت: آيا پيامبر  مانند تو اســت؟ حضرت در جواب فرمودند: 
علمم از علم او و عقلم از عقل او و قدرتم از قدرت او است، سپس به او فرمودند: مردى 
از بنى ثقيف نزد پيامبر  آمد و به ايشــان عرض كرد: يا محّمد  ! شــنيده ام كه جنون 

گرفته اى و من براى معالجه ات آمده ام. 
رسول خدا  به او فرمودند: آيا چيزى به تو نشان بدهم كه ثابت كند من احتياج 
بــه طبيب نــدارم و تو محتاج طب من هســتى؟ او عرض كرد: بلــه! پيامبر  به او 
فرمودند: چه چيزى از من مى خواهى تا به تو نشــان بدهم؟ عرض كرد: آن نخل را 
كه از ما فاصله دارد صدا بزن تا پيش ما بيايد و دوباره به او بگو كه به جاى قبلى اش باز 
گــردد. پيامبر  اين كار را انجام دادند و آن نخل را صدا زدند و نزد خود خواندند، او نيز 
  زمين را شــكافت و با ريشه هايش شيارهايى در زمين ايجاد كرد تا وقتى كه به پيامبر
رسيدند. پيامبر  به آن مرد فرمودند: آيا اين كار براى تو كافى است؟ عرض كرد: نه! 
به او بگوييد به جاى خودش برگردد. پيامبر  به آن نخل فرمان دادند و آن نخل به جاى 
خودش برگشت و آن شيارهايى كه با آمدنش درست كرده بود، به حالت اول بازگشتند. 
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آن يونانــى به امام على  عرض كرد: اين معجزه اى كه گفتى مال پيامبر  اســت 
و اكنون غايب هســتند و من از تو مى خواهم كوچك تر از آن معجزه انجام بدهى، من از 
شما دور مى شوم تا وقتى كه مرا با چشم نبينى و از تو مى خواهم كه مرا صدا بزنى و من 
بدون اختيار جوابت را بدهم، اگر اجابت كردم به من ثابت مى شود كه معجزه تو است. 

امام على  فرمودند: 
ايــن معجزه فقط براى تو اســت، زيرا مى فهمى كه بدون اختيــار به صدايم جواب 
داده اى و ديگران از تو بهره نمى برند، از تو مى خواهم كه چيزى از من بخواهى كه براى 
تو مهم و نيز براى ديگران، دليل و برهان و معجزه باشد. آنگاه يونانى گفت: اگر آن طور 
باشد، از تو مى خواهم كه آن درخت نخل را كه از ما فاصله دارد تّكه تّكه كنى و اجزايش 
را از همديگر دور كنى و هيچ ذره اى از آن نماند و آن نخل ناپديد شــود و ســپس به آن 
دســتور بدهى كه اجزايش جمع شود و ميوه بدهد. امام على  فرمودند: اين معجزه من 
اســت و تو از طرف من وكيل هســتى كه به آن نخل بگويى: وصّى رسول خدا  به تو 

دستور مى دهد كه متالشى شوى و اجزايت از همديگر دور شود و ناپديد شوند. 
يونانى به دســتور امــام على  آن حرف ها را به آن نخل گفــت، وقتى فرمان امام 
على  به آن نخل رســيد، آن نخل متالشــى و اجزاى آن ذّره ذّره شد و به هوا رفت و 
ناپديد شــد، گويى كه نخلى در آن مكان نبوده است. يونانى به امام على  عرض كرد: 
يا اميرالمؤمنين  ! اين يك درخواســت من بود، درخواســت ديگر من اين است كه به 
نخل بگويى بــه حالت قبلى اش برگردد. امام على  به يونانى فرمودند: تو از طرف من 
وكيلى كه به آن بگويى، همانا وصّى رسول خدا  به تو امر مى كند كه به حالت قبلى خود 
برگردى، همان طور كه بودى، يونانى به دســتور امام على  به آن نخل گفت، يكباره 
تمام ذّرات آن نخل از هوا و زمين به هم پيوســتند و آن نخل تنومند به حالت قبلى خود 
برگشــت، سپس آن يونانى به امام على  عرض كرد: اى اباالحسن  ! از تو مى خواهم 
به آن امر كنى كه ميوه بدهد و از ســبزى به زردى و قرمزى تبديل شــود تا وقتى كه 
رطب شود. امام  نيز به او فرمودند: تو وكيل من هستى، آنچه را مى خواهى به او بگو!

آن يونانى به دستور امام على  به آن نخل گفت، پس يكباره به اذن خداى عزوجل 
ميوه دار شــد و ميوه اش سبز، سپس زرد و در آخر قرمز شد تا وقتى كه رطب شد و مانند 
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رطب تازه از نخل افتاد. آن يونانى گفت: دوســت دارم چند دانه از آن رطب ميل كنم به 
شرطى كه آن شاخه ميوه، پيش من بيايد تا آن ميوه را بچينم، دوست دارم شاخه اش آن 
قدر از من دور شــود و من دستم را دراز كنم تا اين كه ميوه را با دست خود از آن شاخه 
بچينم، امام على  فرمودند: اى يونانى! آن دستى را كه دوست دارى باال بياور و دستى 

را كه دوست دارى، پايين باشد. 
يونانى نيز دست راســتش را باال برد و دست چپش را پايين گذاشت، يكباره به اذن 
خداى تبارك و تعالى يكى از ســاقه هاى نخل آن قدر پايين آمد تا وقتى كه به دســت 
چپ آن يونانى رســيد و از آن رطب چيد و دســت راستش آن قدر باال رفت، تا وقتى كه 
به ســاقه نخل رســيد و از آن ميوه چيد. پس امام على  به او فرمودند: اى يونانى! اگر 
ايمان نياورى خداى عزوجل تو را به عذابى، عذاب مى دهد كه هيچ كس از خلقش به آن 
عذاب نشده است. يونانى گفت: اگر من ايمان نياورم، به خودم ظلم كرده ام و خودمختار 

و لجوج هستم. پس ايمان مى آورم و آنچه به من امر كنى انجام مى دهم. 
امام على  فرمودند: از تو مى خواهم به خداى يكتا و واال مرتبه و به پيامبرش محّمد 
مصطفى  كه بهترين و شريف ترين و عزيزترين كس نزد خدا است ايمان بياورى. من 
وصّى ايشان هستم و نيز شهادت بده كه من بهترين و شريف ترين و عزيزترين خلق نزد 
خدا بعد از پيغمبرش و راستگوى راستگويان و با حق ترين حق گويان هستم و دوستانش 
وارد بهشت و دشمنانش وارد جهنم مى شوند و نيز بايد به فاميل و قبيله خود بگويى كه 
من چنين معجزه اى از وصّى محّمد  ديدم و به او ايمان آوردم و شــما نيز ايمان آوريد 
و برادرانت و غيره را كه به ما ايمان آوردند از نظر دشــمناِن ما مخفى كن و اگر آن ها را 

مخفى نكنى، جانت را از دست خواهى داد.1

  2.  پاداش مريضى  

امام حسين  مى فرمايد: روزى على  به عيادت سلمان فارسى رفت حضرت به او 
فرمود: حالت چگونه است؟ 

او عرض كرد: يا اباالحسن! خدا را سپاس مى گويم و از اندوه زياد ناراحتم. 

1. مدينه املعاجز، ص 174.
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امام فرمود: ناراحت نباش كه هيچ دردى به شــيعيان ما نمى رســد ااّل به واســطه 
گناهشان كه آن درد او را پاك مى كند. 

عرض كرد: اگر اين گونه است پس پاداشى جز تطهير گناهان نداريم؟
حضرت فرمود: 

اى سلمان شما به واسطه مريضى و دعا و درخواست از خداوند اجر و ثواب مى بريد و 
درجاتتان بدين وسيله باال مى رود اّما درد باعث پاكسازى و كّفاره گناه است. 

ســلمان ميان دو ديده امام را بوسه زد و گريست سپس گفت: اى اميرالمؤمنين! اگر 
شما نبوديد چه كسى اين مفاهيم و معارف را براى ما بيان كرد.1

  3. علم كيميا چيست؟  

از امام على  در مورد علم كيميا ســؤال شــد؟ حضرت فرمود: كيميا آب جامد، 

هواى راكد، آتش گردان و زمين سيال است. 
بار دوم از امام پرسيدند: كيميا از چيست؟ 

فرمود: از جيوه، سرب، زاج2، آهن و رنگار مس سبز مى باشد.3

  4.  درمان مريضى با دستورى معنوى  

على  در پاســِخ مردى كه از مريضى خود به امام شكايت كرد فرمود: "آيا همسر 
دارى؟" بيمــار گفت: آرى. على  فرمود: به همســرت بگو مقدارى از مهريه خود را به 

تو ببخشــد سپس از آن پول مقدارى عســل خريدارى كن و آن عسل را با مقدارى آب 
باران مخلوط كن و پس از آن عسل را بخور كه به خواست خدا شفا مى يابى بيمار رفت 
و همين غذاى معجون را تهيه نمود و خورد و شــفا يافت او در حالى كه بسيار خوشحال 
بود به محضر على  آمد و پس از اعالم شفاى خود عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! من 

1. طب االئه، ص 15.
2. زاج نوعى نمك است. 

3. منهاج الرباعــه فى شــرح نهج البالغــه )جابربن حيان در چند جا تصريح دارد كه منبع علم شــيمى پيامبر  و 
على ابن ابيطالب و امام جعفر صادق  و ساير امامان هستند.(
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براى درمان خود مال بسيار خرج كردم و به طبيب هاى بسيار مراجعه نمودم ولى 

نتيجه نگرفتم اما شما با يك دستور ساده بيمارى مرا درمان كرديد به گونه اى كه 

گويى اصاًل بيمار نبودم اينك آمده ام بپرسم كه درمان با اين دستور بر چه اساسى 

بوده اســت؟ اميرالمؤمنين  فرمود: در مورد مهريه خداوند در قرآن مى فرمايد: »مهريه 

زنان را به طور كامل به آن ها بپردازيد«.
"فان طنب لكم عن شيى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مرئيا، اگر زن ها با رضايت خاطرى چيزى 

از مهريه خود را به شما ببخشند آن را حالل و گوارا مصرف كنيد«1 و در مورد آب باران 
مى فرمايد »ونزّلنا من السامء ماًء مباركا؛ و از آسمان آبى پر بركت فرستاديم«.2

و در مورد عسل مى فرمايد: »فيه شفاء للّناس؛ و در عسل شفاى مردم است«.3
هرگاه آب باران و قدرى از مهريه زن و عسل با هم جمع شوند، در آن معجون حالل 
و گوارا و بركت و شــفا جمع شده است البته چنين معجونى شفابخش است و بيمارى را 

برطرف مى سازد.4

  5.  زايمان عجيب و قضاوتى عجيب تر   

زنى از شوهر خود فرزندى به دنيا آورد كه او دو سر و دو بدن روى يك كمر داشت. 
خانواده نوزاد نمى دانســتند كه آيا اين نوزاد يك نفر اســت يا دو نفر، به محضر مبارك 
حضرت على  شــرفياب شدند تا در اين باره سؤال كنند حضرت بعد از ديدن كودك 
فرمود: بچه را در موقع خواب آزمايش كنيد به اين ترتيب كه وقتى هر دو در خوابند يكى 
از آن دو سر يا دو بدن را حركت دهيد و بيدار كنيد اگر هر دو با هم در يك لحظه بيدار 
شــدند اين دو يك انسان اســت ولى اگر يكى بيدار شد و ديگرى در خواب بود آن ها دو 

انسانند و ارث دو نفر را مى برند.5

1. نساء / قسمتى از آيه 4.
2. قاف / 9.

3. نحل / 69.
4. جامع النورين، ص 479.

5. ارشاد مفيد، ص 102 و بحاراالنوار، ج 104، ص 355، حديث 5.
در داستانى شبيه همين ماجرا وقتى به عمربن خطاب مراجعه كردند او براى تشخيص اينكه چگونه مى توان تعداد 
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  6.  نشانه سالمتى  

از اميرالمؤمنين  سؤال كردند كه: شخصى ضربه اى به سر ديگرى كوفته است و او 
بينايى، بويايى و گويايى خود را از دســت داده است و طلب ديه مى نمايد، على  فرمود: 
اگر راست مى گويد ســه ديه طلب دارد. آنگاه سؤال كردند: يا على! چگونه اين مطلب 

معلوم مى شود؟ 

امام فرمود: بويائش را بدين وســيله آزمايش كنيد كه پارچه نيم ســوزى را زير بينى 
او مى گيريد اگر در جاى خود ايســتاد و حركت نكرد راســت گفته و اگر سر خود را كنار 
كشيد و اشك آمد دروغ گفته است و آزمايش بينايش بدين ترتيب است كه چشمانش را 
در مقابل قرص خورشــيد باز نگه دارند اگر بدون اختيار چشمان را بر هم زد دروغ گفته 
وگرنه راســت گفته است و اّما گوياييش، سوزنى در زبان او فرو مى برند، اگر خون سرخ 

بيرون آمد دروغ گفته و اگر خون سياه خارج شود راست گفته است.1

در حق آنكه رود بى خطا على ست2  بسيار حكم ها، به خطا رود ولى   

  7.  فنون علم دامپزشكى  

روزى اميرالمؤمنين  به محله قصابها رفت و فرمود فروش هفت چيز از گوسفند را 
بر شــما ممنوع مى نمايم. خون و غده ها، گوشه هاى دل و سپرزه، مغز حرام، آلت تناسلى 
و بيضه ها، مردى از ميان قصابها بلند شد و گفت يا اميرالمؤمنين جگر سياه و سپرزه 

كه فرقى با هم ندارد. 

حضرت فرمود: دروغ مى گويى اى دروغگو! دو كاسه آب بياور تا فرق آن دو را به تو 
نشان دهم. آن مرد يك جگر سياه و يك سپرزه و دو ظرف آب آورد. حضرت فرمود: هر 
يك از اين ها را جداگانه در كاســه آب بگذارد و كمى آن ها را بمال، آن مرد جگر سياه و 

يكى يا دو تا بودن فرزند را بفهمد خود به سراغ امام على  رفت و حضرت مشكل را حل نمود.
1. من اليحرضه الفقيه، ج 3، ص 19، حديث 3250.

2. نيما يوشيج.
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سپرزه را طبق دستور آن حضرت مالش داد جگر درهم فشرده شد و چيزى از آن بيرون 
نيامد ولى سپرزه درهم فشره نشد و از آن خون درآمد...

حضرت فرمود: تفاوت اين دو همين است كه اين گوشت است و آن ديگرى خون.1

  8.  امام رهائى بخش  

در جامع االخبار است كه: مردى نزد امام على  آمد و عرض كرد: يا سّيدى من به 
سه علت مبتال هستم، عّلت مرض، علت جهل و عّلت فقر، راه حّل چيست؟ 

حضرت فرمود: مــرض را به طبيب مداوا مى كنى و فقر خود را به غنى و جهل خود 
را به عالم. آن مرد عرض كرد: نزد شــما آمده ام كه شــما هم طبيبى و هم عالمى و هم 

غنى )مشكل مراحل كنيد(. 
حضرت فرمود: از بيت المال سه هزار درهم به او بدهند. 

آنگاه فرمود: يك هزار درهم را براى معالجه مرض خود و هزار درهم براى فقر تو و 
هزار درهم ديگر براى معالجه جهل و نادانى تو.

  9.  داروى گناهان   

  مى فرمايد: از عماربن ياســر كه يكى از اصحاب خاص اميرالمؤمنين  امام رضا
بود روايت كرده: روزى در كوفه راه مى رفتم ناگاه اميرالمؤمنين را ديدم نشسته و گروهى 
گرد ايشان اجتماع كرده بودند و آن حضرت به هر يك از حاضران به تناسب مصلحتش 
ســخنى مى فرمود، من هم پيش رفتم و عرض كردم: يا اميرالمؤمنين! آيا داروى درد 

گناهان نزد تو يافت مى شود؟

حضرت فرمود: آرى بنشــين، من به زانو در آنجا نشستم تا آن گروه همه رفتند آنگاه 
روى به من كردند و فرمودند: اين اســت آن دارويى كه مى گويم براى خود فراهم كن، 
»عليك بورق الفقر وعروق البرص وهليلج الكتامن وبليلج الرضا وغاريقون الكفر وسقمونيا وارشبه 

1. خصال، مرحوم شيخ صدوق 381. 
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مبا االجفان واغله طنجري القلق ودعه تحت نريان ثم صفه مبنخل االرق وارشبه عىل الحرق فذاك 

دواءك وشفائك يا عليل؛ 

يعنى: بايد كه برگ نياز و فقر را با ريشه صبر و هليله پرده پوشى و كتمان و بليله رضا 
و غاريقون انديشــه و تفكر و سقمونياى1 اندوه را با اشك ديده سرشته و آن را در ديگ 
بى قرارى بجوشــانى و در زير آتش ترس بگذارى ســپس آنرا از صافى شب زنده دارى 

بگذرانى و داغ داغ بنوشى. آرى، اين است داروى شفاى درد تو اى بيمار«.2

حجت قاطع، امام حق، اميرالمؤمنين          بحر دانش، كان مردى، لطف رب العالمين3 

  10.  توطئه منافقين  

سلمان فارسى مى گويد: هنگامى كه پيامبر  در شأن على  فرمود: »انا مدينة العلم 
و عىل بابها؛ من شــهر علم هســتم و على دِر آن شــهر« جمعى از منافقين اين سخن را 

شــنيدند و در مورد على  حســادت ورزيدند و در بين خود به توطئه چينى پرداختند. تا 
بلكــه به نحوى على  را در همين مورد )علم( درمانده كنند توطئه آن ها اين بود كه ده 
نفر هر كدام جداگانه نزد على بروند و ســؤال كنند: آيا علم بهتر است يا مال و به چه 
دليل؟ اگر آن حضرت پاسخ هر كدام را يكسان داد مى فهميم كه علم او اندك است ولى 

اگر جواب هر كدام را به گونه اى داد كه با جوابهاى ديگرشان تفاوت داشت ديگر در اين 
موضوع راهى براى عيب تراشــى از او نداريم. اين توطئه به اين شكل اجرا شد كه يكى 

يكى آمدند و هر كدام جداگانه از آن حضرت چنين سؤال كردند:
اولى: علم بهتر اســت يا مال؟ على  : علم بهتر اســت. اولى: چرا؟ على  : براى 
اينكه علم ميراث پيامبران اســت ولى مال ميراث قارون و هارون و فراعنه است. او نزد 

دوستانش رفت و پاسخ على  را به آن ها داد. 
دومى: آمد علم بهتر است يا مال؟ على  : علم بهتر است. دومى: چرا؟ براى اينكه 

1. هليله و بليله و غاريقون و سمقونيا اسامى چند گياه دارويى است. بحاراالنوار.
2. مستدرك الوسايل، ج 12، ص 171. 

3. سلمان ساوجى.
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مــال را تو بايد حفظ كنى ولى در مورد علم، علم تو را حفظ مى كند او نيز مثل اولى خبر 
را براى دوستانش برد. آن ها گفتند: على  راست گفته است.

 : علم بهتر است. سومى: چرا؟ على : سومى آمد، علم بهتر اســت يا مــال؟ على
براى اينكه صاحب ثروت دشــمنان بسيارى دارد ولى صاحب علم دوستان بسيار دارد او 

نيز مثل مابقى خبر مالقاتش را به دوستانش خبر داد. 
  علم بهتر اســت. چهارمى: چرا؟ على : چهارمى: علم بهتر اســت يا مال؟  على
براى اينكه هرگاه مال را استفاده كنى از آن كاسته مى شود ولى اگر از علم استفاده كنى 

بر آن افزوده مى گردد. او نيز مثل دوستانش خبر را به آن ها رسانيد.
پنجمى آمد: يا على! علم بهتر است يا مال؟ على  : علم بهتر است. پنجمى: چرا؟ 
براى اينكه صاحب مال با صفاتى مانند بخيل ولئيم خوانده مى شــود ولى صاحب علم با 
احترام و تجليل و بزرگى نام برده مى شود... آخرين نفر پس از دريافت جواب نزد دوستان 
خود آمد و پاســخ على  را به آن ها گفت و تأكيد كرد كه خدا و رسولش راست گفتند و 

بدون ترديد على باب همه علوم است. 
در اين هنگام بود كه على  فرمود: ســوگند به خدا تا زنده هستم اگر همه خاليق 
تا پايان روزگار از من ســؤال كنند در پاســخ آن ها درمانده نمى شوم. به هر كدام پاسخ 

جداگانه اى غير از پاسخى كه به ديگرى دادم خواهم داد.1

  11.  ماده موجودات  

امام صادق  به جابربن حيان علم ماده )عنصر( را آموزش داد. آنگاه به او فرمود: 
اى جابر! اگر من تو را اليق و سزاوار نمى دانستم اين علم را به تو نمى آموختم، آنگاه 
امام با ذكر مطالبى ديگر، فرمود: جابر! اين همان مشــكلى بود كه دانشــمندان يونان با 
آن مواجه بودند براى حل آن نامه اى به معاويه نوشــتند و سؤال كردند كه: ماده اصلى 

موجودات چيست؟ 

معاويه نيز همه دانشمندان شهر شام را جمع كرده و از آنان سؤال كرد ليكن همگى 

1. همانند اين روايت در الغارات، ص 55 آمده است.
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آن ها از پاســخ آن عاجز شدند. معاويه ناچار شــد براى حل اين پرسش شخصى را نزد 
حضرت اميرالمؤمنين على  بفرستند تا جواب را بگيرد، لذا شخصى را روانه شهر مدينه 

كرد نماينده معاويه وقتى خدمت امام رسيد سؤال را خدمت امام داد. 
حضرت امير  در پاسخ فرمود: ماده موجودات آب است. معاويه آن پاسخ را نيز براى 
پادشاه روم فرستاد. اّما رأس الجالوت دانشمند يهوديان خدمت آن حضرت رسيد و گفت: 

يا على اين جوابى كه بيان كرديد آيا مدرك قرآنى دارد؟ 

حضرت فرمود: 
آرى! آنجا كه در سوره انبياء آيه 30 مى فرمايد: »وجعلنا من املاء كّل ىش ء حّى...«.1

  12.  صاحب رأى كامل  

ابواالســود نقل مى كند كه مردى در بيرون منزل از اميرالمؤمنين  سؤال كرد امام 
بدون اينكه به او پاسخ دهد وارد منزل شد و پس از اندكى بيرون آمد. آنگاه پرسيد سؤال 
كننده كجاســت؟ آن مرد هنوز نرفته بود، به امام پاسخ داد كه اينجا هستم. امام فرمود: 

مسأله خود را اكنون طرح كن. 
آن مرد مســأله خود را گفت و امام هم به آن پاســخ داد يكــى از حضار كه حضور 
ذهن و پاســخگويى سريع امام به سؤاالت مختلف را در موارد متعددى ديده بود تعجب 
كرد كه چگونه امام اين بار فوراً پاســخ ســؤال آن مرد را نداد لذا به امام عرض كرد: يا 
اميرالمؤمنين تا آنجا كه ما به ياد داريم شــما در پاســخ ســؤال ها همچون سكه 

ســرخ2 بوديد چطور شد كه امروز در پاســخ  اين مرد تأخير كرديد تا اينكه وارد 

حجره شديد و سپس بيرون آمديد و جوابش را داديد؟ 

امام فرمود: 
»كُنُت حاِقنا َوال رأَى لثالثه: ال َرأَى لِحاِقٍن َوالحازِق؛ آن موقع حاقن بودم و سه دسته رأى 

ندارند، حاقن رأى ندارد حازق نيز صاحب رأى نيست«.

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 223 و مناقب، ج 2، ص 358.
2. سكه سرخ: آهن سرخ شده اى است كه براى داغ كردن حيوانات به كار مى رود و با سرعت در پشم و كرك و 

پوست حيوان اثر مى كند، لذا اين گونه تشبيه مى نمايد.
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مرحوم مجلســى در توضيح اين روايت مى فرمايد: ظاهرا يكى از اين ســه عبارت از 
قلم نسخه بردارها افتاده و آن عبارت از حاقب است. جرزى مى گويد: در حديث است كه 
»ال َرأى لَحازِق« حازق رأى ندارد، حازق كســى اســت كه كفش او تنگ است و پاى او را 

فشــار مى دهد و اين واژه فاعل به معناى مفعول است... و در حديث است »ال َرأى لَحاِقب 
َوال لَحاِقن« حاقب كســى است كه غائط )مدفوع( خود را حبس كرده است... و در حديث 

اســت »ال َرأى لَحاِقن« حاقن كسى است كه بول )ادرار( خود را حبس كرده است. مجلسى 
پس از نقل اين كالم مى فرمايد: ممكن اســت منظور از حاقن در اينجا حبس كنندۀ بول 

و غائط باشد.1

  13. انواع خواب ها   

در عيون، مرحوم صدوق آورده كه: امام حســين  فرمود: اميرالمؤمنين  در مسجد 
كوفه بود كه مردى از اهل شــام بپا خواســت و سؤالتى نمود از جمله آن ها اين بود كه 
پرســش نمود: يا على خواب بر چند گونه است؟ حضرت فرمود: خواب بر چهار گونه 
است. پيغمبران الهى  بر پشت مى خوابند و چشمشان نمى خوابد و به انتظار وحى الهى 
بيدار مى باشند و مؤمن به پهلوى راست مى خوابد رو به قبله و پادشاهان و شاهزادگان به 
پهلوى چپ مى خوابند، تا عمل گوارش غذا به خوبى انجام گيرد و شيطان و برادرانش و 

هر ديوانه و هر بيمارى به رو مى خوابد.

  14.  شناخت نفس آدمى  

روزى كميل بن زيــاد نخعى )يكى از ياران صميمى و بــا وفاى على  ( به حضرت 
على  عرض كــرد: يا اميرالمؤمنين! نفــس را براى من تعريــف كنيد تا خود را 

بشناسيم. 

حضرت فرمود: اى كميل! كدام نفس را مى خواهى برايت تعريف كنم؟
كميل عرض كرد: آقا! مگر بيش از يك نفس هم هست؟ 

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 187.
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حضرت فرمود: اى كميل! نفس چهار قســم است: نامى نباتى، حس حيوانى، ناطقه 
قدسى و كلّى الهى. 

و هر يك از اين چهار قسم هم پنج قوه و دو خاصيت دارد. 
1. نفس نامى نباتى؛ كه آدمى به وسيله آن نمو مى كند و بزرگ مى شود و داراى پنج 

قوه است: 
اول: قوه ماسكه، كه مى تواند خود را از آلودگى نگاه دارد. 

دوم: قوه جاذبه، كه موارد خوردنى و نوشيدنى را جذب مى كند. 
سوم: قوه هاضمه، كه به وسيله آن غذا را در دستگاه گوارش هضم مى كند. 

چهارم: قوه دافعه، كه اگر نباشد چيزى از انسان دفع نمى شود. 
پنجم: قوه مربّيه، كه بدن انسان را پرورش مى دهد شيره غذا را به تمام بدن مى رساند. 

اين نفس نامى دو خاصيت هم دارد و آن زياده و نقصان است. 
اين قوه از جگر انســان سرچشــمه مى گيرد. نفس نامى از همه چيز به نفس حيوان 

شبيه تر است. 
2. نفس حس حيوانى: اين نفس محسوس هم داراى پنج قوه است: 

اول: قوه سامعه، كه به وسيله آن صداها را تميز مى دهد. 
دوم: قوه باصره، كه بدان وسيله شكل ها و رنگ ها را تشخيص مى دهد. 

 سوم: قوه شامه، كه به وسيله آن بوهاى خوب و بد را از هم تميز مى دهد.
چهارم: قوه ذائقه، كه بدان وسيله طعم غذا را تشخيص مى دهد.

پنجم: قوه المسه، كه به وسيله آن نرمى و زبرى و سردى و گرمى را حس مى كند. 
اين نفس دو خاصيت دارد: يكى رضا و ديگرى غضب و از قلب سرچشــمه مى گيرد، 

اين نفس شبيه ترين اشياء به نفس درندگان است. 
نفس ناطقه قدسى: اين نفس هم داراى پنج قوه است: 

اول: قوه تفكر، كه كار بد و خوب را از هم تميز مى دهد و به صالح و فســادكار خود 
پى مى برد. 

دوم: قوه ِذْكر، كه به وسيله آن مى تواند با خدا راز و نياز كند و چيزى به زبان آورد. 
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سوم: قوه علم، كه بدان وسيله به مقام عالى علمى و كماالت روحى مى رسد. 
چهارم: قوه حلم، كه نتيجه و فائده علم اوست. 

پنجم: قوه بى نهايت، يعنى عظمت و بزرگوارى كه در اثر علم و حلم حاصل مى شود. 
اين نفس از چيزى پديد نمى آيد و شبيه ترين چيزها به نفس فرشتگان است. 

نفس ناطقه دو خاصيت هم دارد و آن پاكى و حكمت است. 
بنابراين نفس ناطقه از همه آلودگى ها پيراسته و جز حق و حقيقت، چيزى نمى بيند و 

اعمال او هم پاك و گفتار حكمت آميز است. 
4. نفس كلى الهى، كه شــعاعى است از اشــعه انوار الوهيت و آن نيز داراى پنج قوه 

است: 
اول: بقاء در فنا، كه در راه خدا نيست مى شود تا بقاء و هستى پيدا كند. 

دوم: نعمت در عســرت، كه در حال تنگدستى و ناراحتى خوش است و خود را متنعم 
مى بيند. 

سوم: عزت در ذلت، كه مقام واالئى است و كار هركسى نيست. 
چهارم: فقر در غنا، كه در عين بى نيازى خود را نيازمند به حق مى داند. 

پنجم: صبر در بالء، كه در تمام گرفتارى ها صبر پيشــه مى ســازد و لب به نافرمانى 
خداوند نمى گشايد چنان كه عادت انبياء و جانشينان آنان و برجستگان جهان است. 

اين نفس داراى دو خاصيت مى باشد: يكى حلم و بردبارى و ديگرى كرم و بزرگوارى.
 اين همان نفسى است كه از خداوند پديد مى آيد و به سوى او بازگشت مى كند. 

چنانچه خداوند مى فرمايد: »ونفخنا فيه من روحنا؛ و بازگشــت آن به ســوى خداوند 
چنانست كه مى فرمايد: »يا ايّتها النفس املطمئّنة ارجعى اىل ربّك راضية مرضيه؛ خداوند عقل را 
در وســط اين تقدس قرار داده است تا كسى برخالف عقل سخن نگويد وكارى نامعقول 

انجام ندهد«.1

1. خصال صدوق، ج 1، ص 341.
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  15.  فلزشناسى  

حضرت على  نســبت به بيمارى كه مبتال به مرض جذام بود، فرمودند: فلزى كه 
آهن خالص باشــد در آب بينداز و تكان بــده و آب آن را بنوش و بعد هم آن آهن را به 

زخم هاى جذامت ماساژ بده تا بهبودى حاصل نمايى.
اين گفتار حضرت در اطراف بازگو و منتشــر شد تا اين كه به گوش استاتيد دانشگاه 
جندى شــاپور در شهر آبادان، رسيد آنان درصدد آزمايش بر آمدند ولى نتيجه نگرفتند. لذا 
نامه اى به حضرت نوشتند، حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: آن فلز بايد آهن خالص 
باشد و چون جواب نامه را خواندند مجددا نوشتند مگر اين آهن ها خالص نيست امام در 
پاســخ نوشــتند: اگر آهن خالص مى خواهيد در كشور هندوستان شهر سومنات )مركز 

بتخانه شهر( موجود است. 
اساتيد دانشــگاه فوق به سومنات رهسپار و از نزديك مشاهده كردند كه يك ستون 
بزرگى از آهن كه با تشكيالت خاص بود، وجود دارد و بيماران فراوانى كه به جذام مبتال 
بودند زخم هاى خود را به آن آهن مى ماليدند از بزرگ بتكده ســؤال نمودند. برهمن در 
پاسخشــان گفت: از عنايات اين خدايان مى باشــد كه به شكل بت هستند ولى چند روز 

مى گذرد مرض جذام آنان بازگشت مى كند. 
دانشــمندان فوراً قدرى از آن آهن را قطع كرده و در ظرف آبى گذاشــتند و مقدارى 
تكان دادند و به يك بيمار جذامى گفتند، بياشامد چون آشاميدند زخم هاى آن ها برطرف 
و ســپس محل زخم را با آن قطعه ماساژ دادند و مدتى در آنجا درنگ كردند و ديدند به 
كلى زخم ها بهبودى حاصل نمود، باعث شــگفتى همه گرديد و به دانشمندان جهان نيز 

مكاتبه نمودند و عظمت علمى آن حضرت را بازگو نمودند.1

  16.  دو جنسى  

در دايرة المعارف علوى آمده كه: روز جمعه اى حضرت امير  در مســجد نشسته بود 
كه ناگه كسى وارد شد و عرض كرد: 

1. بحاراالنوار، ج 103، ص 230.
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يا على! مشــكلى دارم. حضرت فرمود: بگو. عرض كرد: من مثل مردان ريش دارم 
و مثل زنان پســتان در صورتى كه من هم فرج زنانه و هــم آلت مردانه دارم، زنى 

هســتم كه دو فرزند از او دارم و شــوهرى نيز دارم كه دو فرزنــد از او دارم يكى 

از آن ها پســر و ديگرى دختر اســت. پدرم اخيرا فوت كرده اســت و مقدارى ارث 

برايم باقى مانده اســت حاال يكى مى گويد تو دخترى ارث دخترى بردار و ديگرى 

مى گويد پســرى و ارث پسرى مى برى و ســؤال ديگرم اينكه اگر من ُمردم مرا چه 

كسى غسل دهد مرد يا زن؟ 

حضرت بــه قنبر حكم كرد كه مردم را خبر كن پس از جمع شــدن مردم، حضرت 
فرمودند: طشــتى حاضر كن ســپس فصادى با نشــتر طلب كردند و آنگاه طبق دستور 
على  فصاد به رگى از آن فرد نشــترى فرو كرد مقدارى از خون او در طشــت ريخت. 
مردم ديدند كه خون به حكم خداوند چهار رنگ دارد يكى زرد و يكى سرخ و يكى سياه 

و يكى خوناب. 
ســپس مردم عرض كردند: يا على! از ما چه مى خواهى؟ حكم چيست؟ حضرت 

به خون فرمودند: 
پس از آنگه شاه دين فرمود ارث صاحبت از مال 

 دهم هم چون پســر يا در جهان مانند يك دختر 
به حيدر گفت خون زرد، كه ارث صاحبم آنست 

 بَرد از حصه نصفى از پســر نصــف دگر دختر 
بخون سرخ شه فرمود: برگو صاحبت بر من 

 دهد غســل تو را زن يا كه مرد؟ اى گوهر اختر 
 بگفت هم مرد و زن غسلش دهند از زير پيراهن 

 كه اين باشــد عجائب خلقتــى از قدرت داور 
اميرالمؤمنين خون سيه را بعد از آن فرمود

 كه برگو صاحبت را چون كفن پوشــانم اندر بر
به حيدر عرض كرد آن خون، كفن نه شش نه پنج است 

 بود هفت تا به خلعت صاحبم را در جهان يكسر
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بخون چارمين حيدر اشاره كرد كى خوناب 
 بگو كى صاحبــت را در لحد بگــذارد اندر بر 

به حيدر عرض كرد آن خون كه اى شاه همه عالم 
 ســپارد صالحى كه مرد و زن، نزدش بود يكسو

  17.  دو زن و پسرى شيرخوار  

دو زن در مورد دو كودك شــيرخوار كه يكى دختر و ديگرى پسر بود نزاع داشتند و 
هر دو ادعا مى كردند كه پســر مال اوست. زمان خالفت عمربن خطاب بود نزد او براى 

قضاوت آمدند. 
عمر براى حّل اين مشــكل درمانده شد و گفت: على  كه اندوه زاست كجاست؟ 

شخصى به سراغ على  رفت و او را حاضر كرد و جريان را به آن حضرت گفتند. 
امام على  فرمود: 

دو شيشــه )دو استكان( بياوريد، آوردند آن ها را وزن كرد و سپس فرمود: يكى از آن 
استكان ها را به يكى از زنان بدهيد و استكان ديگر را به ديگرى، تا هر دو با شير پستان 

خود، آن دو استكان را پر كنند. 
آن ها چنين كردند، امام على  آن اســتكان ها را وزن كرد، يكى از آن ها سنگين تر 
بود، فرمود: كودك پســر از آِن زنى اســت كه شيرش سنگين تر است و دختر از آِن زنى 

ديگر است كه شيرش سبك تر مى باشد. 
عمر گفت: اى ابوالحسن! اين قضاوت را بر چه اساسى مى فرمايى؟ 
امام فرمود: زيرا خداوند در ارث، حق مرد را دو برابر زن قرار داده است. 

 و اطّباء همين امر را ميزان استدالل براى مشخص نمودن پسر و دختر قرار داده اند.1

1. مناقب ابن شهر آشوب مازندراىن، ج 2، ص 367.
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  18.  اثر وراثت و ژنتيك  

مردى در اين باره از اميرمؤمنان پرســيد: كه چرا فرزند گاهى همانند پدر و مادر 
خويش و گاهى همانند دايى و عموست؟ 

امام على  به امام حسن  فرمود: پاسخ او را بده.... 
در روايتى ديگر از امام پرســيده شــد كه چرا فرزند گاهى بــه عموها و دايى ها 
شبيه اند. فرمود: اما شباهت فرزند با عموها و دايى هايش به اين علت است كه اگر نطفه 

مرد بر نطفه زن در رســيدن به زهدان پيشى جويد شباهت فرزند به عموهايش پديد آيد 
و از نطفه مرد استخوان و پى شكل مى گيرد. 

اما اگر نطفه زن بر نطفه مرد پيشــى گيرد شباهت فرزند به دايى ها پديد مى آيد و از 
نطفه زن مو، پوست و گوشت شكل مى گيرد چرا كه اين نطفه زرد و رقيق است.1

  19. بهترين خوراکی  

امام على  فرمــود: زن باردار چيزى نمى خورد و با چيزى مداوا نمى كند كه برتر از 
رطب باشد. خداوند متعال به مريم  فرمود: ساقه درخت خرما را به سوى خود تكان بده 

تا خرماى تازه براى تو فرو ريزد و بخور و بياشام و چشمت روشن باد. 
»وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا؛2 و كام نوزادان خود را با خرما برداريد. 

پيامبرخدا  درباره حسن و حسين  چنين كرد. 
»ما تأكل الحامل من ىش ء والتتد اوى به افضل من الرطب".3

  20. خوراک نيرو بخش  

امام در پاســخ به كســى كه به غذاى كم امام و كم خــوردن آن حضرت ايراد 

1. بحاراالنوار، ج60، ص338، ح15.
2. مريم / 25.

3. خصال، ص637.
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گرفته و گفته بود اگر اين غذاى فرزند ابوطالب است از جنگ با جنگجويان و مبارزه با 

شجاعان ناتوان مى گردد فرمود: 
بدانيد درخت بيابان محكم تر اســت )با اينكه به او آب كم مى رسد( و سبزه هاى زيبا 

پوست نازك ترند )با اينكه آب و كود كامل هر روزه به آن ها مى رسد(.
و )چــوب( درختانى كه با آب باران مى رويند )در بيابان ها از آب كم بهره اند( پر آتش 

و دير خاموش ترند.1

  21. درمان مريضى ها  

"قال امرياملؤمنني  ما اتخمت قط فقيل له: ومل؟ قال: ما رفعت لقمة اىل فمى اال ذكرت اسم اللّه  

عليها".

يعنى: 
اميرالمؤمنين على  فرمود: هرگز من به ُتْخَمْه )دردى كه بر اثر خوراك سنگين 

به انسان دست مى دهد( گرفتار نشده ام از حضرت علت آن را پرسيدند؟ 

فرمود: لقمه اى به سوى دهانم برنداشتم مگر آنكه بر آن نام خدا را بردم.2 

1. نهج البالغه، نامه 45.
2. الثقالن ىف تفسريالقرآن.
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فصل پانزدهم

سؤاالت رياضى و علم نجوم 

رسول خدا فرمود:

»من رزقه الله حب االئه...«

هرکس که خداونــد متعال محبت و 
دوستی امامان از خاندان مرا روزیش 
فرماید به خیر دنیا و آخرت دست 

یافته و بدون شک بهشتی است.

مشکاة االنوار، صفحه 81.





  1.  قضاوتى عجيب   

در اواخر عصر پيامبر  ايشان، على  را براى ارشاد مردم يمن و قضاوت و حكومت 
بين آن ها به آنجا فرســتاد در آن ايام حادثه عجيبى رخ داد گروهى براى شــكار شيرى، 
گودال عميقى را كنده و شيرى را در ميان آن انداخته و محاصره كردند ناگهان پاى يكى 
از آن ها لغزيد، او براى حفظ جان خود دست ديگرى را گرفت و او نيز دست سومى را و 
سومى دست چهارمى و سرانجام همه آن ها به داخل گودال افتادند و بر اثر حمله شير به 
آن ها هر چهار نفر مردند. در مورد ديه و خونبهاى آن ها بين بستگانشــان اختالف و نزاع 

شد تا حدى كه ماجرا به جنگيدن رسيد. 
امــام على  وقتى از ماجرا مطلع شــد نزد آن ها رفت و فرمود: من در ميان شــما 
داورى مى كنــم و اگر به داورى من رضايت نداديد به حضور پيامبر  برويد تا در 

ميان شما قضاوت كند. 
آنگاه فرمود: 

فرد اولى كه طعمه شــير شــد ديه اى ندارد، ولى بايد بستگان او يك سوم ديه يك 
انســان را )مثاًل از صد شتر، 33 شتر( به اولياء دومين مقتول بپردازند و بستگان دومى32 
ديه را به اولياء ســومين مقتول بپردازند و بستگان ســومى ديه كامل را به اولياء مقتول 

چهارم بپردازند. 
آنان قضــاوت كامل امام را قبول نكردند لذا نزد پيامبر خدا  رفتند و جريان را نقل 
كردند. پيامبر  به آن ها فرمود: »القضاء كام قىض عىل؛ قضاوت صحيح همان اســت كه 

على انجام داد.«
بايد توجه داشت كه امام خونبهاى مقتول چهارم را ميان اولياى سه نفر مقتول قبلى 
ديه را به اولياء دومى دادند و بستگان  1

3
به طور مســاوى تقسيم كرد. زيرا بستگان اولى

  2
3

1 آن از خودشــان بود( دادند و بستگان سومى همه ديه كه 
3

2 ديه را )كه 
3

دومى 
آن از ديگرى بود را پرداختند.

  2.  درسى از نجوم  

حضرت على  با ســپاه خود به جنگ مى رفــت در بين راه در حدود كوفه يا مدائن 
يك دهقان فارس كه سير سفيل نام  داشت و از علم نجوم مطالبى را مى دانست جلو آمد 
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و اظهار داشــت: يا على! از حساب نجوم چنين بر مى آيد كه شما در اين سفر روى 
پيروزى را نخواهيد ديد. 

امام در پاسخ فرمود: 
»اخلنك حكمت عىل اقرتان املشرتى وزحل ملا استنارا لك ىف... گمان مى كنم مأخذ پيشگويى 

تو اين باشــد كه مشترى با زحل مقارن شــده در تاريكى شب از مقارنت آن ها روشنايى 
پديد آمده و ســتاره مريخ هنگام سحر با يك حال درخشندگى و روشنى مسافت را طى 

كرده جرم آن با جرم تربيع قمر اتصال يافته است...«.1

  3. نجات بخش خليفه از مشکالت  

يكى از دانشــمندان مشهور شهر شام وارد مدينه شد و سؤاالتى از خليفه وقت نمود. 
  ليكن جملگى آنان در پاســخ ســؤاالت وى عاجز شدند. لذا او را خدمت حضرت على
راهنمايى نمودند. او وقتى خدمت حضرت على  رســيد ســؤال كــرد: يا على! حجم 
كشتى حضرت نوح  از حيث طول و عرض و ارتفاع چند ذراع بوده است. حضرت 
بدون درنگ فرمود: طول آن كشتى هشتصد و عرض آن پانصد و ارتفاع آن هشتاد ذراع 

بوده است.

  4.  فال بد زدن  

ابن ابى الحديد در كتابش آورده كه: روزى اميرالمؤمنين على  از كوفه خارج شد كه 
به حروريه عزيمت نمايد، مردى به آن حضرت عرض كرد: يا على! حركت شــما در اين 
ساعت به صالح نيســت، صبر كنيد تا آنكه سه ساعت از روز بگذرد، من خوف آن دارم 
كه آسيبى به شما برسد، حضرت به آن مرد فال بين، فرمود: مركبى كه من بر آن سوارم 
در رحم خود چه دارد؟ جنين اسب من نر است يا ماده؟ عرض كرد: اگر حساب كنم 

خواهم دانست. 
اميرالمؤمنيــن فرمود: هركه گفتار تو را تصديق كند قرآن را تكذيب نمود و در تأييد 
فرمايش خــود اين آيه را تالوت كرد: »ان اللّه  عنده علم الساعة« آنگاه به آن مرد فال بين 

1. بحاراالنوار، ج 58، ص 231.
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فرمود: پيغمبراكرم  با مقام عالى و دانش و جامعيت و خاتميت خود هرگز ادعايى را كه 
تو نمى كنى نمى فرمود!!...

  5.  حكيم بى مثال در علم نجوم  

از سعيدبن جبير نقل شــده كه: روزى دهقانى فارسى كه در علم نجوم و اسطرالب 
و در اكثر علوم زمان خود تبحر داشــت خدمت امام على  مشرف شد و به امام عرض 
كرد: يا اميرالمؤمنين! ستارگان منحوسه از مطلع خود طالع شدند و نجوم سعود به واسطه 
تقارب به ســياره هاى منحوسه اثر نحوست دارد و در چنين وضعى بر انسان حكيم الزم 
اســت تا از خانه بيرون نيايد خصوصًا به واسطه شما دو كوكب منقلب در طالع شما جمع 

گشتند و از برج تو آتش افروخته ظاهر شده لذا مبادا براى جنگ عازم ميدان شوى.
امام در پاسخ فرمود: ويحك يا دهقان، واى بر تو!

تو چگونه از آثار نجوم و ســتارگان و سعد و نحس آن ها مى گويى و از قدرت خداوند 
حذر نمى نمايى. سپس حضرت فرمود: به ما بگو از سرطان و از طالع اسد و از ساعاتى كه 
ســتارگان در حركت هستند و... دهقان عرض كرد: مرا مهلتى فرما تا به اسطرالب خود 
نگاه كنم و آن ها را به عرض برســانم در اين هنگام حضرت تبسمى فرمود و گفت: آيا 
مى دانى در شــب گذشــته در اطراف دنيا چه حوادث خير و شرى پيدا شده آيا در 

اسطرالب چيزى در اين خصوص هست؟ 
دهقان از فرمايش مبهوت شد. 

امام فرمود: شــب گذشــته در چين خانه اى فرو ريخت و چند برج از قلعه شهر چين 
نيز خراب شد و ديوار شهر ســرنديب افتاد و لشكر روميان كه به طرف ارمنستان لشكر 
كشيده بود عقب نشينى كرد و در شهر ايله، ديان يهود ُمرد و پادشاه افريقا وفات يافت و 

در وادى النمل مورچگان به هيجان آمدند. 
آنگاه امام فرمود: آيا به اين علوم آگاهى دارى؟

دهقان عرض كرد: خير. 
امام مجدداً فرمود: امشب روح هفتاد هزار نفر از بدنشان جدا شد و در هر عالم هفتاد 
هزار نفر متولد شــدند و شب آينده نيز هفتاد هزار نفر خواهند مرد و اين شخص يكى از 
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آن هفتاد هزار نفر اســت و سپس دست مبارك خود را به سوى سعدبن مسعدة الحارثى 
كرد و اين پليد در سپاه امام بود در حالى كه جاسوسى گروه گمراه خوارج را مى نمود. 

دهقــان از حيرت به ســجده افتاد و آنگاه امام به او فرمود: آيــا من تو را به هدايت 
راهنمايى نكردم. 

دهقان عرض كرد: بله يا اميرالمؤمنين!
ســپس امام فرمود: اى دهقان! ما صحابى رســول خدا  و در كردار و گفتار مطيع 

خداى متعال هستيم...
اما آنچه كه گفتى از برج طالع ما آتش افروخته پيداست و مى بارد بايد آن را بر خوبى 
احوال ما تفسير كنى نه آنكه آن آتش افروخته را به نحوست تفسير كنى؟ و بر عليه من! 
زيرا نور و تابش او براى من اســت و در نزد من اســت و آتش از من دور شده، اين 
مســأله عميقى است حســاب آن را بررســى كن. دهقان گفت: »اشهد ان ال اله االاللّه « و 

مسلمان شد. 
در نقل ديگر حضرت اميرالمؤمنين على  وقتى با منجمى ديگرى مواجه شدند پس 
از راهنمايــى منجم فرمودند: اى مردم! علم نجوم را دنبــال مكنيد مگر به اندازه اى كه 
دانستن آن براى سير و سفر در دريا و خشكى ضرورت دارد و بيشتر از اين حد حرام است 
چرا كه علم نجوم انســان را به كاهن مى كند و منجم بدون شــك كاهن است و كاهن 
مانند ســاحر و ساحر مثل كافر و كافر در آتش است وقتى قصد سفر داريد به نام خداى 

تبارك و تعالى سفر خود را آغاز كنيد و حركت كنيد.1

  6.  محل ابرها  

از  البحر..."  شاطى  عىل  كثيب  عىل  شجر  عىل  يكون  قال:  يكون  اين  السحاب  عن  "عمل 

اميرالمؤمنين على  سؤال شد: يا اباالحسن! مركز و محل ابرها در كجاى دنياست؟ 
حضــرت فرمود: بر درخت هائى كه در كنار دريا قرار دارند و هر وقت خداوند اراده فرمايد 
بادى را مأمور مى فرمايد تا آن ها را از جا حركت داده و فرشتگانى موّكل آن ها هستند تا 
بخارهاى آب را به هوا بلند نمايند و تشــكيل ابرها را مى دهند و به هر كجا مقّرر و مقّدر 

1. احتجاج طربىس، ج 2، ص 416.
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باشند روانه مى شود و در تأييد فرمايش خود آيه »واللّه  الذى ارسل الرياح فتثري سحابا فسقناه 
اىل بلد مّيت«1 را تالوت كردند.2

  7. معنای نامحدود  

از اميرالمؤمنين على  روايت شــده است كه مردى از شام در مسجد كوفه ضمن 
سؤاالتى از امام على  در مورد طول و عرض ماه و خورشيد پرسيد: 

حضرت فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. 
در پاورقى اين حديث در كتاب عيون اخبارالرضا  است امام رضا  از اميرالمؤمنين 
روايت كرده: »فرسخ در لســان عرب به معناى دائم والينقطع« و در زبان فارسى است 

كه به معناى مسافت به كار مى رود....3

  8.  قضاوت با علم رياضى  

امام صادق  فرمود:
اميرمؤمنان درباره دو نفر كه مّدعى مالكيت اَســبى بودند، داورى كرد. يكى از 

آن دو، دو شاهد عليه طرف مقابل اقامه كرد و ديگرى پنج شاهد. 
 على  به آن كه پنج شاهد داشت، به پنج هفتم و براى آن كه دو شاهد داشت، به 

دو هفتم داورى كرد.4

  9.  آشنا به علم اعداد كسرى  

امام صادق  فرمود: شــش نوجوان را پيش على  بردند كه در فرات بوده اند و 
يكى از آنان غرق شــده بود. سه نفرشــان گواهى دادند كه دو  نفر ديگر او را غرق 

كرده اند و آن دو نفر هم گواهى دادند كه آن سه نفر، او را غرق كرده اند. 

1. فاطر / 9.
2. كاىف، ج 8، ص 219.

3. عيون اخبارالرضا  ، ج 1، ص 498.
4. كاىف، ج 7، ص 433.
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2 بر 
5

3 بر عهده دو نفر و 
5 على  به پرداخت ديه، بر پايه پنج ســهم، حكم كرد: 

عهده سه نفر ديگر.1

  10.  تقسيم عادالنه  

به نقل از َزّرين ُحَبيش: دو نفر نشسته بودند و غذا مى خوردند. يكى از آنان پنج قرص 
نان داشــت و ديگرى سه قرص نان. وقتى ســفره انداختند، كسى نزد آنان آمد و سالم 
كرد. گفتند: بنشــين و غذا بخور. مرد نشســت و با آن دو خورد و همه هشت قرص نان 

را خوردند.
آن مرد برخاســت و در هنگام رفتن، هشت درهم نزد آن دو گذاشت و گفت: اين در 

مقابل نانى است كه با شما خوردم و از غذايتان بهره بردم.
آن دو ]بر ســِر تقسيم درهم ها[ با هم كشمكش كردند. دارنده پنج قرص نان گفت: 

پنج درهم، از آِن من و سه درهم، از آِن توست. 
دارنده ســه قرص نان گفت: جز اين كه پول بين ما به نصف تقســيم شود، به چيز 
ديگرى راضى نيستم. شــكايت، نزد اميرمؤمنان على بن ابيطالب  بردند و داستان خود 
را براى وى نقل كردند. على  به آن كه ســه قرص نان داشت، گفت: »دوستت آنچه 
را كه ]حق تو[ بوده، به تو داده اســت و نان او بيشتر از نان تو بوده است. بيا و به همين 

سه درهم راضى باش«.
 گفت: هرگز! جز به حق خالص، از او راضى نخواهم شد. 

على  فرمود: »در حق خالص، به تو بيش از يك درهم نمى رســد و او هفت درهم 
مى برد«.

مــرد گفت: پناه بــر خدا، اى اميرمؤمنان! او ســه درهم مى دهــد و من راضى 
نمى شــوم و حتى تو هم توصيه كردى كه من بپذيرم و من باز هم راضى نشــدم 

حال به من مى گويى كه در حق خالص، نبايد جز يك درهم به من برسد؟!
على  فرمود: »دوست تو سه درهم را بر پايه مصالحه به تو داد، ولى گفت: من جز 

به حّق خالص، راضى نيستم و طبق حق خالص، جز يك درهم مال تو نيست«.
مرد گفت: دليــل آن را طبق حّق خالص به من بفهمان تــا بپذيرم. على  فرمود: 
»اگر هر يك از هشــت قرص نان ـ كه شما خورده ايد ـ سه قسمت شود، بيست و چهار 

1. كاىف، ج 7، ص 284.
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مى شــود. حال اگر يكى از شما بيشتر يا كم تر خورده باشد، معلوم نيست. پس در خوردن 
مساوى هستيد!«.

گفت: آرى! فرمود: »تو هشت سهم خوردى، در حالى كه نُه سهم داشتى و دوست تو 
هشت سهم خورده، در حالى كه پانزده سهم داشته است؛ يعنى هشت سهم خود را خورده 
و هفت ســهمش باقى مانده اســت و آن شخص سوم ]فقط[ يك سهم از نُه سهم تو را 
خورده اســت. بنابراين يك درهم از آِن تو مى شود در برابر يك سهمت، و هفت درهم از 

آِن او مى شود در برابر هفت سهمش«.
مرد گفت: اكنون راضى ام.1

  11.  امام مبين منم  

عمارياســر مى گويد: در يكى از جنگ ها كه در خدمت اميرالمؤمنين على  بودم از 
بيابانى عبــور مى كرديم كه مملو از مورچه بود به حضرت عرض كردم: اى موالى من! 
آيا كســى هست كه شماره اين مورچگان را بداند، حضرت فرمود: بلى! اى عمار. من 

مى دانم و مى توانم تعداد آن ها را تعيين كنم. 
 عرض كردم: يا اميرالمؤمنين  تعداد اين ها را از كجا مى داند؟ حضرت فرمود: 
اى عمار مگر ســوره يس را نخوانده اى آنجا كــه مى فرمايد: »وَكُلُّ شيى ء اَْحَصْيناُه ىف اِماٍم 
ُمبني« عرض كردم: بلى فدايت شوم اين سوره را مكرر خوانده ام. حضرت فرمود: اى عمار! 

منظور از امام مبين كه خداوند فرموده است منم.2

  12.  پاسخ هاى متعدد  

در كتاب خالصه الحســاب، ص 15 عالمه شيخ بهايى و شرح نهايه مى نويسد: يكى 
از رياضيدانان يهودى با طرح سؤاالت خود از دانشمندان و عدم پاسخگويى آنها، خدمت 
حضرت امير  شــرفياب شــد و در حالى كه امام يك پاى خود را در ركاب اسب خود 

گذاشته بود. 
آنگاه سؤال كرد: يا على! عددى بفرما كه اگر او را تقسيم بر 2 و 3 و 4 و 5 و 6 

و 7 و 8 و 9 و 10 نمائيم براى هريك از آن ها باقيمانده نماند؟

1. االستيعاب، ج 3، ص 207.
2. ينابيع املودة، ج 1، ص 230، حديث 68.
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حضرت فرمود: 
»ارضب ايام اسبوعك ىف ايام سنتك« )ايام هفته را بر ايام سال ضرب كن( عالمه ميرداماد 

در حاشــيه كتاب خالصه الحســاب، ص 15 مى نگارد كه: آن دانشمند باز سؤال كرد كه 
عددى بگوئيد كه او نصف و ثلث و ربع و خمس و ســدس و ســبع و ثمن و تسع و 
عشر باشد و بدون باقيمانده شود حضرت پاسخ باال را كه قيد شد فرمود، آن يهودى 

عرض كرد: مطلب را روشن تر بيان فرمائيد. 
حضرت فرمود: 

ايام هفته خودت كه هفت روز است را در ايام سال )360( ضرب كن، يهودى عرض 
كرد: يا على! مطلب را روشــن تر بفرماييد. حضرت فرمود: »ارضب شهورك ىف ايام اسبوعك« 
يعنى تمام ماه هاى ســال )360( را در ايام هفتــه )7 روز( ضرب كن. مردم همه از بيان 

پاسخ هاى متعدد حضرت دچار شگفتى شدند....1

  13.  والى مملكت عدل  

نقل شــده است كه روزى شــخصى را اجير كردند تا چاهى به عمق 10 قامت )هر 
قامت يك ذراع اســت يعنى از سر انگشت تا مرفق( براى كسى كه حفر نمايد و در ازاى 
هــر قامــت 10 درهم مزد و اجرت بگيرد. او پس از كندن يــك قامت به داليلى اظهار 
ناتوانى كرد و براى ميزان خود با صاحب كار به اختالف رسيدند آن ها براى حل مشكل 

خود خدمت حضرت على  رسيدند. 
حضرت فرمود: ده درهم را به 55 تقســيم كنيد يك قســمت از آن را به اين چاه كن 
بدهيد )البته علت اين بيان حضرت اين است كه فشار و زحمت وارده به كارگر در خارج 
كردن از عمق دو مترى برابر اســت با زحمت بيــرون ريختن خاك از عمق يك مترى 

زمين( زيرا مقدار انرژى مصرفى كارگر دو برابر مى گردد. 
لذا بر اساس فرمايش به اين روش محاسبه گرديد. 55=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 
پس عدد 55 نتيجه اعداد دهگانه است و ده درهم كه ميزان مزد كارگر است را تقسيم بر 
55 مى نماييم خارج قسمت آن مبلغى است كه در برابر يك قامت حفر شده به كارگر بايد 

پرداخت كرد و اين محاسبه بر اساس علم جبر است كه آن حضرت بيان فرموده اند....2
( )+ = =

2 11* 1010 1 55
10 2

1. تسليه املجالس وزينه املجالس، ج 1، ص 303 و ينابيع املودة، ج 1، ص 227، حديث 59.
2. دايره املعارف علوى، ج 10، و همانند آن در منابع فقه شيعه، ج 24، ص 111.
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چون درخت دين بباغ شرع حيدر در نشاند           باغبانى زشت باشد جز كه حيدر داشتن1

  14. صاحب علمى بزرگ  

ابن ابى الحديد در كتاب نهج البالغه جلد اول در چند جا به مناســباتى نقل مى كند كه 
عمربن خطاب بارها به على  گفته اســت: يا على من نسبت به شما در شگفتم زيرا در 
مورد هر مشكلى كه از شما سؤال مى شود كلمه نمى دانم به زبان خود جارى نمى كنى و 
بدون تأّمل پاســخ سؤال كننده را مى گوئى. حضرت على  پنج انگشت دست خود را به 
عمر نشان داد و فرمود: عمر! اين ها چند انگشت است؟ عمر فوراً در جواب عرض كرد: 
پنج انگشــت. آنگاه حضرت على  فرمود: آگاه باش تمامى علوم و پاسخ هر مشكل و 

سؤالى در نزد من به همين آسانى است.2

  15.  سؤال براى فهميدن  

مردى از اهالى شــام در مسجد جامع كوفه به على  عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! 
ســؤاالتى از شــما دارم؟ حضرت فرمود: بپرس، اّما براى فهميدن و نه براى آزمودن و 

عاجز كردن. 
شامى گفت: نخستين آفريده پروردگار چيست؟ 

حضرت فرمود: نور. گفت: آســمان ها از چه پديد شده اند؟ فرمود: از بخارآب.3 گفت: 
زمين از  چه؟ فرمود: از ته نشين كف آب. گفت: كوه ها؟ فرمود: از امواج. درباره آسمان 

اول سؤال كرد. 
فرمود: موجى مى باشــد محفوظ، درباره طول و عرض ماه و خورشيد پرسيد؟ فرمود: 

نهصد فرسنگ در نهصد فرسنگ.
درباره رنگ آســمان ها پرسش كرد؟ فرمود: آسمان اول نامش »رفيع« و از جنس 

آب و گاز )دخان( است. 
آسمان دوم »قيدام« و به رنگ مس مى باشد. 

1. سنايى غزنوى.
2. دايره املعارف علوى، ج 10.

3. معنى بخار آب گازهاى متصاعد از انفجار ماده اوليه است.
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آسمان سوم »ماروم« و به رنگ )فلز( برنج يا )برنز(. 
آسمان چهارم »ارقلون« و به رنگ نقره است. 

آسمان پنجم »هيفون« و به رنگ طالست. 
آسمان ششم »عروس« و از ياقوت سبز است. 

آســمان هفتم »عجما« و ُدّرى سفيد اســت و ميان هر يك از اين آسمان ها پانصد 
سال راهست.1

  16.  اصحاب كهف  

عصر خالفت ابوبكر بود، جماعتى از يهود به مدينه آمدند و از مســلمانان پرســيدند: 
مدت خوابيدن اصحاب كهف، در كتاب تورات »سيصد سال نوشته شده است« ولى 
در قرآن شما در آيه 25 سوره كهف آمده: »َولَِبُثوا ىِف كَْهِفِهْم ثثُلَِث ِمائٍِة ِسننَي َواَزداُدوا تِْسعا؛ 

اصحاب كهف در غار خود، 300 سال درنگ كرده و نه سال نيز بر آن افزودند«.
يعنى جمعا 309 سال در آن درنگ نمودند. 

مســلمانان از پاسخ به اين ســؤال)علّت اختالفات بين 300 و 309 سال(  درماندند 
تا اينكه مســأله را به عرض حضرت على  رساندند، آن حضرت در پاسخ فرمود: تعبير 
تورات به 300 سال و تعبير قرآن به 309 سال با هم مخالف نيست، زيرا تورات به زبان 
يهود نازل شده كه در ميان آن ها سال شمسى اعتبار دارد، ولى قرآن به زبان عرب نازل 
شده كه در ميان آن ها سال قمرى اعتبار دارد و 300 سال شمسى برابر 309 سال قمرى 

است، پس هم سخن تورات درست است و هم سخن قرآن.2

1. خصال مرحوم صدوق، ص 385.
2. بحاراالنوار، ج 55، ص 352.

توضيح اينكه: هر سال شمسى 365 روز و 5 ساعت و 5 دقيقه و 12 ثانيه است و هر سال قمرى 354 روز است، 
در نتيجه تقريبا هر 300 سال شمسى، 309 سال قمرى است. جالب اينكه قرآن به جاى 309 سال فرموده 300 
سال به اضافه 9 سال به عقيده بعضى، اولى 300 سال اشاره به سال هاى شمسى است و دومى )افزايش 9 سال( 
اشــاره به سال هاى قمرى مى باشد و اين از تعبيرات لطيف قرآن است كه با يك تعبير جزئى در عبارت هم سال 

شمسى را بيان نموده و هم سال قمرى را.
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  17.  مدت زمان خلقت زمين و آسمان  

روزى شــخصى از حضرت اميرالمؤمنين على  سؤال كرد: پيش از خلقت زمين و 
آسمان، چه مدت عرش الهى بر آب بوده است؟ در پاسخ فرمود:

"فقال   تحسن ان تحسب؟ فقیل له: نعم". محاســبه و حســاب را نيكو مى دانى؟ 

گفتم: »آرى«. فرمود: اگر از مشرق تا مغرب و همچنين از سطح زمين تا اعماق بيكران 
آسمان پر از دانه هاى خردل باشد، سپس تو را در عين ناتوانى وادار كنند كه از اين يك 
جهان خردل، دانه دانه از آن ها برگيرى و هر كدام را از مشــرق تا مغرب زمين ببرى تا 
آن ها تمام شود طول مدت اين باربرى تو يك چهارم از يك دهم و از يك هفتادم، يك 
دوهزار هشتصد مدتى خواهد بود كه پيش از آفرينش زمين و آسمان، عرش الهى بر آب 

بوده است آنگاه فرمود: 
"ثّم قال اّنا مّثلت لك مثاالً؛ اين مثالى بود كه براى فهم مطلب آوردم«.1

  18.  تكلم با خورشيد  

محّمدبن عباس از جابر انصارى روايت كرده گفت: عمار را در يكى از كوچه هاى مدينه 
مالقات نمودم. پرســيدم: پيغمبراكرم  كجاســت؟ جواب داد: با جمعى از اصحاب در 
  مسجد مى باشند. به مسجد رفته به حضورش شرفياب شدم در آن اثناء على بن ابيطالب
نيز تشريف آورد. پيغمبر  از جاى خود به احترام آن حضرت بلند شد و ميان ديده هاى او 
را بوسيد و پهلوى خود نشاند. پس از آن فرمود: يا على! از جا برخيز و با خورشيد صحبت 

كن. پاسخ تو را خواهد داد. 
آن حضرت به خورشــيد خطاب كــرد: اى مخلوق با عظمت خــدا چگونه صبح 
كــردى؟ عرض كرد: به خير و خوشــى اى اول و اى آخر و اى ظاهر و اى باطن و اى 
كســى كه به هرچيزى توانايى دارى و به اســراِر نهائى جهانيان آگاه هستى، اى برادر و 

وصى پيغمبر آخر زمان. 
تمام مردم از اين جواب خورشيد مضطرب و حيران گشتند. حضور پيغمبر  مراجعت 
نموده داستان پاسخ خورشــيد را به پيغمبر رساندند و عرض كردند: چگونه است كه 

خورشيد على  را به اين اوصاف الهى خطاب نمود؟!
پيغمبر فرمود: مراد از اول آنست كه على  اول كسى است كه به خدا ايمان آورد 

1. تفسري برهان، ج 2، ص 208.
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و منظور از آخرين او آخرين كسى است كه مرا روى تخته غسل مشاهده مى كند و اولين 
وصى پيغمبر آخر زمان اســت و بعد از من ديگر پيغمبرى نيست و مراد از ظاهر آن است 

كه او بر مخزن سّر خداوند و من آگاه مى باشد.
و مقصود از باطن، بطون علم من مى باشد و اما علم خداوند، نازل نكرده است علمى 
از حالل و حرام و واجب و مستحب و تنزيل و تأويل و محكم و متشابه و مشكل را مگر 
آنكه على به همه آن ها داناســت و اگر تــرس آن نبود كه طايفه اى در حق او مى گفتند 
آنچه را كه نصارى در حق عيســى گفته اند، درباره او منقبتى مى گفتم كه عبور نمى كرد 

از جايى مگر آنكه مردم خاك زير قدم او را بر مى داشتند و از آن طلب شفا مى نمودند.1

    19.  والدت امام حسين  

مردم وقتى خبر والدت امام حســين  را شــنيدند نزد رسول خدا  آمدند و تهنيت 
گفتند. شخصى از ميان جمعيت عرض كرد، پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اهلل  امروز 

از على  امر عجيبى مشاهده كرديم، فرمود: چه ديديد؟
عرض كرد: چون ما براى تهنيت آمديم على ما را از ورود بر شــما منع نمود به عذر 
اينكه يكصد و بيســت هزار ملك از آسمان جهت تبريك و تهنيت نازل شده اند و حضور 
رسول خدا  مى باشند ما تعجب نموديم كه على از كجا شماره نمود و چگونه خبردار شد. 

آيا شما به او خبر داديد؟
حضرت تبســم نمــود و به على فرمود: از كجا دانســتى آنقدر ملــك در نزد من 
آمده اند؟ عرض كرد: »باىب انت وامّى« مالئكه اى كه بر شــما نازل و سالم مى نمودند هر 
يك كه با شــما حرف مى زدند من شــماره كردم ديدم به يكصد و بيست هزار بار با شما 

حرف زدند فهميدم يكصد و بيست هزار ملك خدمت شما آمده اند. 
حضرت فرمودند: 

خداوند علم و حلم تو را زياد كند يا اباالحســن! آنگاه رو به مردم نموده و فرمود: من 
شــهر علم هستم و على دروازه اوســت، نيست براى خدا خبرى و آيتى بزرگ تر از على، 
اوست امام خلق و بهترين مردم امين خدا و نگهدار علم او و اوست اهل ذكرى كه خداوند 
فرموده سؤال كنيد از اهل ذكر اگر شما علم نداريد من خزانه علم هستم و على كليد آن 

خزانه است هركس خزانه را مى خواهد پس بايد كليد را يابد.2
1. تفسري جامع، ج 7، ص 56.
2. شب هاى پيشاور، ص 961.
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آنكه در بســتر بخوابد َمْحرم اســت1 زين لطافت هرچه مى گويم كم است    

  20.  تقسيم غنائم  

طبرى در كتاب تاريخ خود مى نگارد. لشكر اسالم پايتخت ساسانيان در مدائن را فتح 
كرد و كشور ايران به تصرف آنان در آمد و غنائم فراوانى به دست آورد از جمله يك قالى 
كه طول و عرض آن 60×60 به مســاحت 3600 ذراع و از نخ هاى طال و جواهر، گل و 
بوته آن بافته شده بود كه آن ها در مجالس شادى و ميگسارى مى گستراندند. مسلمانان 

آن را به عنوان غنيمت به مدينه آوردند.
عمر با بازرگانى مشــورت كرد و پس از اختالف اكثر آراء، قرار بر اين شــدكه قالى 
را مخصوص عمر قرار دهند. عمر رو كرد به حضرت على  گفت: يا على! رأى شــما 
هميشــه در شــورا رضايت بخش بوده، حضرت فرمود: قالى را قطعه قطعه نما و بين 
ارتش تقسيم كن زيرا بعد از تو، از اين قالى استفاده هاى ناپسند مى نمايند. عمر اين نظر 
را پســنديد و فرمان داد به تســاوى بين شصت هزار سرباز قطعه قطعه نمايند و حضرت 
على  قسمت خود را از آن قالى به بيست هزار درهم فروخت و بين فقرا تقسيم نمود. 

  21.  حروف ابجد  

در كتاب ســفينة النجاة، بسطامى مى نويسد، حضرت اميرالمؤمنين  درباره اين علم 
)زبر(  فرمود: از جمله، عجبت مّمن اليدرى ىف اآلية الرشيفة. 

 "اّنا يريداللّه  ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطّهركم تطهريا".
يكى از حاضران ســؤال كرد: يا على! چه اسرارى در اين آيه شريفه مى باشد كه 
باعث تعجب و شــگفت شما گرديده، حضرت فرمود: اعداد حروف ابجد انّما 92 تعجب 
مى كنم كه ابجد نام عدد با ابجد نام محّمد  مســاوى اســت. از )انّما( ان ن م ا = 92 

)محّمد( = م ح م م د = 92
و از بقيه آيه شــريفه اسامى ائمه اطهار  اســتخراج مى گردد. لذا خواجه نصيرالدين 
طوسى محقق و دانشمند نامى اين آيه را به واسطه علم ابجد كه حضرت على  فرموده 

1. احمد عزيزى.

511



اســت حســاب كرده و ابجد نام هر يك از ائمه اطهار  را با ابجد هر كلمه از اين آيه 
شريفه برابر ديده بود.1

  22.  سنجش علمى    

روزى عده اى بر ســر وزن كردن درب آهنى، بزرگى با هم دچار اختالف شديد شدند 
تا اينكه همگى خدمت حضرت امير  رســيدند و عرض كردند: يا على! به اين آهنگر 
گفته شد تا به طرز مخصوص درب آهنى بزرگى بسازد و در قبال هر كيلو آن فالن 

مبلغ را بگيرد.
پس از اتمام آن درب وزن كردن اين درب دچار اختالف شده اند. 

حضرت فرمود: 
كشــتى كوچكى را خالى كنند و دستور دادند درب بزرگ فلزى را در كشتى بگذارند 
و به اندازه اى كه كشــتى در آب فرو مى رود با ميخ به بدنه كشتى عالمت بگذارند آنگاه 
درب را از  كشــتى خارج كرده و به عوض آن قطعات آهنى كه قباًل وزن شده بود را در 
آن كشــتى بگذارند هر وقت به اندازه ميخ ها، كشــتى در آب بنشيند وزن درب به دست 

مى آيد.2
ره به منزل برد هر كو مذهب حيدر گرفت       آب حيوان يافت آن كه خضر را رهبر گرفت3

  23.  تقسيم ارث  

روزى ســه برادر خدمت حضرت على  رســيدند و عرض كردند در تقسيم ما ترك 
)ارث( پدرمان اختالف داريم همه از تقسيم آن اظهار عجز نمودند تا اينكه ما را به سوى 
شما راهنمائى كردند. سپس عرض كردند: يا على پدر ما در وقت مردن خود وصيت كرد 

19 شتر مرا اين گونه بين خود تقسيم كنيد: 
الف: پســر بزرگ تر نصف شترها را بردارد و برادر وسطى چهار يك از شترها 

را بردارد و برادر كوچكترتان پنج يك آن ها را حاال بايد چه كنيم؟ 
حضرت دســتور داد يك شتر از شتران خود آن حضرت را بياورند و بر اين نوزده شتر 

1. دايره املعارف علوى، ج 10.

2. دايره املعارف علوى، ج 10.
3. خواجوى كرمانى.

512



بيفزايند و آنگاه فرمود: نصف اين بيســت شتر مى شــود ده شتر و متعلق به پسر بزرگ 
اســت و به پسر وسط نيز ربع شتران كه پنج شتر است مى رسد و برادر كوچك ترتان نيز 
پنج يك شترها متعلق به او مى باشد كه مى شود چهار شتر. وقتى كه حضرت 19 شتر را 

تقسيم كرد فرمود: شتر مرا نيز به محل اولش برگردانيد.4

  24. پرسشى جالب  

از حضــرت على  در مورد كوچك ترين عــددى كه بر اعداد طبيعى از يك تا نُه 
بدون كسر قابل تقسيم است سئوال پرسيده شد. 

امام فرمود: ايام هفته ات را در ايام سالت ضرب كن. )البته منظور تعداد روزهاى سال 
قمرى 360 روز است كه اگر در عدد هفت ضرب شود مى شود 2520 و اين عددى است 

كه بر اعداد طبيعى از يك تا نُه بدون باقيمانده قابل تقسيم است(.5

  25. تقسيم ارث  

از حضرت على  درباره كسى كه مرده است و از او يك همسر و پدر و مادر و 
دو دختر به جاى مانده پرسيده شد. 

 امام فرمود: ميزان يك هشتم آن زن، تبديل به يك نهم مى شود.6
در كتاب مناقب آل ابى طالب نوشته ابن شهر آشوب مازندانى، ج 2، ص 45 در توضيح 

كالم امام اين چنين آمده است: 
براى پدر و مادر، دو ششــم و براى دو دختر، دو ســوم و براى زن يك هشتم خواهد 
بود و )بدين ترتيب( از مقدار فريضه افزون مى گردد. براى زن، يك هشتم بيست و چهار، 
سه سهم است و چون سهم ها بيست و هفت مى شود، يك هشتم او، يك سهم مى شود، 
زيرا يك ســوم بيست و هفت، نه مى گردد. در نتيجه 24 سهم مى ماند كه براى دو دختر 

شانزده سهم و براى پدر و مادر هشت سهم است تا به طور مساوى تقيسم شود.
 

4. دايره املعارف علوى، ج 10.
5. بحاراالنوار، ج 40، ص 187.

6. تهذيب االحكام، ج 9، ص 257.
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فصل شانزدهم

پرسش هاى گوناگون و مختلف 

 

رسول خدا فرمود:

هرکس دوســت دارد بر کشتی نجات 
بنشیند و به دستگیره محکم تسک 
جوید و به ریسامن استوار خداوند 
بیاویزد بعد از من با علی دوستی 

ورزد و با دشمنش دشمنی کند...

عیون اخبار الرضا، جلد1، 

صفحه 292.





  1.  سؤاالت عجيب و پاسخ هاى عجيب تر   

هنگامى كه اخبار رحلت رسول خدا به پادشاه روم رسيد و شنيد كه مردم خليفه اى 
به ناحق انتخاب كرده اند دانشــمندان كشــور و اُســقفها )رهبران مذهبى مسيحيت( را 
خواســت، و در اين باره با آنان به مشــورت و بحث پرداخت، كه آيــا ادعاى قريش از 

پيامبرشان  درست است و آيا آنچه محمد  آورده مورد تصديق مى باشد، يا نه؟
اُسقفها داليلى اقامه كردند كه او، محمد  است لذا از آن ها خواست تا به مدينه )نزد 
پيامبر( بروند و با مسلمين به بحث و مناظره بپردازند، تا حقيقت امر برايشان آشكار گردد. 
به جاثليق )بزرگ مســيحيان( دستور داد، تا از ميان ياران خود، كسانى را برگزيند او 

نيز يكصد نفر را انتخاب كرد و راهى ديار حجاز شدند.
اين دانشمند فرهيخته، با همراهان خود، وارد مدينه شدند و از شتران پايين آمدند.
از اهل مدينه نام وّصى و قائم پيامبر  را پرسيد و آن ها ابى بكر را معرفى كردند.

لذا به مســجد داخل و بر ابى بكرـ كه با گروهى از قريش از جمله عمر و ابوعبيده و 
خالدبن وليد و عثمان و ديگران نشسته بودند ـ وارد شدند. 

هنگامى كه به آن ها نزديك شدند، پيشواى شان سالم داد و پاسخ شنيد. 
آنــگاه گفت: من و همراهانم از روم آمده و پيرو دين مســيح هســتيم و چون خبر 
درگذشت پيامبر  و اختالفتان به ما رسيده، آمده ايم تا درباره صّحت نبوت او تحقيق به 
عمل آوريم. و راه درست و دين حق را بشناسيم. اگر از دين ما برتر بود، آن را مى پذيريم 
و مسلمان مى شــويم و راه »رشد« را با كمال ميل قبول مى كنيم و به دعوت پيامبرتان 
پاســخ مثبت مى دهيم و اگر برخالف چيزهايى بود كه عيســى و ساير انبياء آورده اند، به 
همان دين مســيح باز مى گرديم ـ زيرا در اين دين )مســيح( خداوند معيارهايى درباره 
انبياى خود فرســتاده كه بهترين دليل و روشــنگر راه ماســت، حال كدام يك از شما، 

صاحب امر پس از پيامبر  هستيد؟
عمر با اشاره به ابى بكر گفت: اين مرد، صاحب امر پيامبر ماست؟ 

جاثليق گفت: اى پير مرد تو وصّى محمد  در ميان امت او هستى؟
و تو عالمى هســتى كه بــا علم پيامبــرت  نيازمندى هاى امــت را برطرف 

مى نمايى؟
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ابى بكر گفت: نه من وصّى نيستم.
جاثليق گفت: پس تو چه كاره هستى؟
عمر گفت: او خليفه رسول خدا  است. 

جاثليق گفت: تو خليفه اى هستى كه پيامبر  تو را به اين امر منصوب داشته؟ 
ابى بكر گفت: نه )او مرا نصب نكرده(.

جاثليق گفت: پس چرا اين اسم را ابداع و اّدعا كرده ايد، و حال آنكه ما كتابهاى انبياء 
را خوانده ايم و خالفت منصبى اســت كه جز نبى نمى تواند، بر آن تكيه زند، زيرا خداى 
عزوجــل، آدم را در زمين به عنوان خليفه برگزيد و اطاعتش را بر اهل آســمان و زمين 

واجب گردانيد، و به نام داود  تصريح كرد و فرمود. 
"يا داُود، اِنّا َجَعلناَك َخليَفًة ىِف االَرِض".1

اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم. 
پس چرا اين نام را بر خود گذاشته اى؟ آيا پيامبر  اين نام را بر تو نهاد؟

ابى بكــر گفت: نه، اما مردم توافق كردند و مرا متولّى امر قرار دادند و خودشــان مرا 
خليفه خواندند. 

جاثليق گفت: پس تو خليفه قوم خويش هستى، نه خليفه پيامبر  ؟ 
 و خــودت گفتــى: پيامبر  تو را وصى خويش قرار نداده، در حالى كه ما در ســنن 
پيامبــران خوانده ايم كه: خداوند پيامبرى برنگزيد، مگر اين كه وصى اى داشــت و به او 
وصّيت  كرده و همه مردم به علم او نيازمند بودند و او از علم بى نياز بود، و تو مى گويى: 
تو را مثل ســاير اوصياى انبياء وصى قرار نداده، پس چيزى را مّدعى شده اى كه اهليت 
آن را ندارى؟ حال مى بينم كه شــما نبوت محمد  را كنار گذاشــته و سنن انبياء را در 

ميان خود، تعطيل كرده ايد؟
... او بــه ابى بكر گفت: اى پير مرد مگر تو اقرار نكردى كه محمد  تو را به عنوان 
وصى و جانشــين انتخاب نكرده اســت؟ و مردم درباره ات به توافق رسيده اند؟ در حالى 
كه اگر خدا پيرو خواســت مردم مى بود، و به نظر ايشــان كسى را انتخاب مى كرد، نبايد 

1. ص / بخشى از آيه / 26. 
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پيامبران مبّشــر و منذر و كتاب و حكمت مى فرستاد، و براى مردم موارد حالل و حرام و 
اختالفات را بيان نمى كرد و حّجت بر مردم تمام نمى شد؟

جاثليق در ادامه افزود: شما رسالت انبياء را كنار نهاده ايد، و با جهل خود انتخاب مردم 
را بر انتخاب خود و پيامبر  ترجيح داده ايد و با اين كار بر خدا و رســول افترا بســته ايد 
و مى خواهيــد پس از اين، نــام خليفه بر خود بگذاريد، در صورتى كه اين مقام، جز براى 

پيامبر  و يا وصى پيامبر  مجاز نيست.
پس بر ما الزم است كه با شما بحث كنيم، تا مدعايتان را بشناسيم و راهتان را براى 
خود، روشن ســازيم، و حق را پس از پيامبرتان در ميان شــما، بشناسيم )كه چه كسى 
وصى اوســت(، و بدانيم، آيا راه صواب را با ايمان برگزيده ايد؟ يا به راه جهل و كفر 

رفته ايد؟
سپس به ابى بكر گفت: اى پير مرد، به ما پاسخ بده؟

راوى گفت: ابى بكر به ابوعبيده نگاه كرد، شــايد عوض او به جاثليق پاسخى بدهيد، 
ولى جوابى نشنيد. 

پس از آن جاثليق به ياران خود گفت: بناى اين قوم بر اساس استوار نيست، و حجتى 
بر ايشان نمى بينم، آيا شما هم اين گونه تشخيص مى دهيد؟

گفتند: آرى! 
سپس به ابى بكر گفت: پرسشى دارم؟

 ابى بكر گفت: بپرس، جاثليق گفت: به من بگو، مقام تو و من نزد خدا چيست؟
ابى بكر گفت: اما من نزد خود، مؤمن هســتم، ولى نمى دانم نزد خدا چه هستم، و اما 
تو نزد من كافر محســوب مى شوى، ولى نمى دانم نزد خدا چگونه هستى، جاثليق گفت: 
اما نســبت به خود، كفر را پس از ايمان رقم زدى و مقام ايمانى خود را نشناختى كه آيا 

در آن محق هستى يا مبطل؟
اما نسبت به من، ايمان را پس از كفر رقم زدى )و آرزو كردى،( پس نزد تو وضع من 
بسيار از وضع تو بهتر خواهد بود، زيرا به ايمان خود، در نزد خدا يقين ندارى، و براى من 

رستگارى و نجات و براى خود به هالك و كفر گواهى دادى.
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آنــگاه به ياران خويــش گفت: خود را نيك بدانيد، زيرا به نجات شــما پس از كفر، 
شهادت داد. 

سپس از ابى بكر پرسيد: جاى تو هم اكنون در بهشت چگونه است؟ 
زيرا ادعاى ايمان دارى، و جاى من در آتش كجاست؟ 

راوى گفــت: ابى بكر به عمر و به ابى عبيده نگاه كرد، شــايد به جاى او، به جاثليق 
پاســخ دهند، ولى هيچكدام سخنى نگفتند: و او در جواب گفت: من مقام و جايگاهم را 

نزد خدا نمى دانم. 
جاثليق پرســيد: پس چرا به خود اجازه داده اى كه در چنين مقامى بنشينى، در 
صورتى كه محتاج علم ديگران هستى؟ و آيا از تو داناتر در ميان امت يافت مى شود؟ 

ابى بكر گفت: آرى. 
جاثليق گفت: مردم آگاهى نداشــتند كه اين امر عظيم را به عهده تو گذاشتند و تو را 

بر شخصى عالم تر، مقدم داشتند. 
اگر او كه از تو عالم تر اســت، مانند تو از پاســخ به مسايل ما عاجز بماند، تو و او در 
اّدعايتان يكسان خواهيد بود، و پيامبرتان ـ اگر نبى باشد ـ علم و عهد خدا را تباه ساخته 
و ميثاقى را كه از پيامبران گرفته، از سوى او در ميان شما از بين رفته، مگر نه پيامبران، 
بايد اوصياى خود را در ميان اُمتها معين سازند، تا در هنگام تنازع، در امر دين به او رجوع 
نمايند، پس اكنون مرا نزد عالمترين خود ببريد، شــايد او هم از نظر علمى از شما كمتر 

باشد و نتواند پاسخ مرا بدهد؟
 و اثر و ســّنت پيامبران را در او نيابيم؟ مردم در انتخابشــان به تو و خودشــان ستم 

كرده اند. 
ســلمان)ره( گويد: وقتى بهت و حيرت و خوارى و حقارت، اين قوم و شكســتى كه 
بر دين محمد  وارد كردند را ديدم و اندوه مســلمان را مشــاهده كردم، برخاســتم، و 
نمى دانســتم چگونه راه مى روم، تا به در خانه على  رسيدم، و در را زدم، امام  بيرون 

آمد و پرسيد: اى سلمان چه چيز تو را ترسانده؟
عــرض كردم: دين خدا پس از پيامبر ما  از ميــان رفت و اهل كفر با دليل، بر آن 

تسلّط يافتند و اصحاب او را مجاب كردند، اى على  به داد دين محمد  برس...
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راوى گفت: امام  فرمود: مشكل چيست؟
ســلمان گفت: گروهى نيرومند و مركب از يكصد نفر از اشراف قوم كه در رأس آنها، 

جاثليق دانشمند قرار دارد، از طرف پادشاه روم به اينجا آمده اند...
ســلمان)ره( در ادامه گفت: اميرالمؤمنين  برخاســت و همراه من، نزد اين قوم كه 
در حيرت و حقارت فرو رفته بودند، آمد و پس از ســالم، روى زمين نشســت و فرمود: 
اى نصرانى پرسشــهاى خود را مطرح كن، تا پاســخهايم را بشــنوى، من پاسخ 

نيازمنديهاى مردم را در همه زمينه ها به خواست خدا، مى دهم!؟
نصرانى رو كرد به امام  و گفت: اى جوان، ما در كتابهاى انبياء خوانديم كه: خداوند 
پيامبرى نفرســتاده مگر اين كه وصى اى داشــت، كه جاى او را مى گرفت، و ما اختالف 
امت شــما را بر جانشينى پيامبر  و ادعاى قريش بر انصار و انصار بر قريش و انتخاب 
جانشــينى براى او را شنيده ايم، لذا پادشاه ما گروهى را به اين منظور فرستاده، تا درباره 
دين محمد  و شــناخت سنن انبياء و استماع مدعيان قومش كه حق مى گويند يا باطل 
به تحقيق بپردازيم، حال متوجه شديم كه اين ها مانند گذشتگان، بر پيامبرشان  دروغ 

بسته اند و اوصياء را از مقامشان كنار گذاشته اند. 
مثاًل قوم موســى  پس از او، در اطراف گوساله جمع شدند، و هارون را از مقامش 

كنار نهادند، و راهى چون قوم شما اختيار كردند.
گذشتگان اين گونه عمل كردند، در حالى كه سّنت خدا، تغيير نمى كند؟

اكنــون نزد اين مرد )ابى بكــر( آمده ايم و او ادعا مى كند كــه اين مقام، پس از 
پيامبر  به او رســيده، ما هم از وصيت پيامبرش  درباره او سؤال كرديم ولى او 

قادر به پاسخ نبود. 
درباره قرابت و نزديكى او با پيامبر  پرسيديم، مگر نه دعوت ابراهيم در گذشته، بر 

اين پايه استوار بود كه: 
"اىِّن جاِعلَُك لِلّناِس اِماما".1

من تو را عنوان امام براى مردم برگزيدم.
عرض كرد: خدايا امامت به ذّريه من مى رسد؟ فرمود:

1. بقره / از آيه 124. 
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1.» »ال يَناُل َعهِدّى الظّالِمینَّ

و مقام امامت به ذرّيه پاك و مطهر مى رسد نه كسانى كه ستمكارند.
و ما خواســتيم او ســّنت محمد  و آنچه انبياء آورده اند را برايمان روشــن سازد و 
اختــالف اّمت را درباره وصى، مانند اختالفى كه درباره اوصياى گذشــته روى داد، حّل 
كند و عترت را در ميان ايشان بشناسيم، ولى مسئله همچنان براى ما در ابهام است. 
حال اگر وصى اين پيامبر  را بشناســيم و علم مورد احتياج مردم، در نزد او باشد و 
پاسخ هاى روشن به مسايل بدهد و علت نزول بالها و مصيبت ها و فصل الخطاب و علم 
انســان و آنچه در »ليله القدر« در هر سال فرود مى آيد و چيزى را كه فرشتگان و روح و 
اوصيا مى آورند؛ بداند، نبوت او را تصديق مى كنيم و به دعوتش پاســخ مثبت مى دهيم و 

به وصى و اُمنا و اوصيا و كتابش اقتدا مى كنيم....
ما از اين پيرمرد سؤال كرديم، ولى دليلى بر صّحت نبّوت محّمد  نيافتيم. 

او ادعا مى كند كه با قهر و غلبه، رياســت مردم را به دســت گرفته و آثارى از 
نبوت )پيامبر خدا  ( را نزد وى نديديم....

جاثلقين به امام گفت: من نام او را پرسيدم؟ كسى كه در كنار وى نشسته بود، گفت 
اين مرد خليفه رسول خدا  است. 

در جواب اين اّدعا گفتم: اين نام را براى كسى پس از پيامبران، نديده ايم مگر اين 
كه اصطالحى عربى باشد؟

 اما مقام خالفت، جز براى آدم و داود، ميّسر نيست و سنت اين مسئله، اين است كه: 
اين مقام، از آِن انبيا و پس از آنها، از آِن اوصياء باشد....

امام  فرمود: آرى درمان دردتان و روشــنى بخش دل هايتان، نزد من اســت من به 
پرســش هاى شــما، پاسخى مى دهم كه شــكى در دلتان باقى نماند و اخبارى از امور و 
برهانى براى هدايت شــما دارم پس اكنون گــوش فرا ده و گوش هاى دل را باز كنيد و 

ذهنتان را به من بسپاريد و درست به گفته هايم توجه كنيد، تا برايتان بگويم. 
خداوند با لطف و فضل و كرم خويش ـ كه بايد هميشه سپاسگزار او باشيم ـ به وعده 
خود جامه عمل پوشــيد و دينش را عزت بخشيد و فرستاده و بنده اش، محّمد  را يارى 

1. بقره / 124.
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كرد و به تنهايى احزاب را متوارى ساخت، پس ُملك و حمد از آن اوست و بر هر چيزى 
تواناست، او بزرگ و متعالى است. 

محّمــد  را به خود مختــص گردانيد و او را برگزيد و هدايتــش1 نمود و براى امر 
رسالت مهّيايش ساخت، تا رحمت و رأفت خود را، شامل مردم و ثقلين سازد و اطاعت او 
را بر آسمانيان و زمينيان فرض كرد و او را امام پيامبران گذشته و خاتم مخلوقات بعد از 
او و وارث ميراث انبياء ساخت و كليدهاى دنيا و آخرت را در اختيارش گذاشت و او را به 
عنوان نبى و رســول و حبيب و امام، برگزيد و او را به سوى خويش باال برد2 و به جانب 
راست عرش، نزديكش نمود، به طورى كه فرشته مقرب و نبى مرسلى به او نمى رسيد. 
آنــگاه به او وحى كرد كــه: ما كََذَب الُْفواد ما َرأى«3 آنچه دل تو ديده دروغ نمى گويد. 
آنگاه نام او را بر انبياء فرو فرستاد و از آنان پيمان گرفت كه: به او  ايمان آورند و فرمود: 
من او را يارى مى كنم، سپس به پيامبران فرمود: آيا به وجود او اقرار كرديد و پيمان مرا 

نسبت به او دريافتيد؟ پاسخ دادند: آرى، به وجود او اقرار نموديم. 
فرمود: گواه باشيد و من نيز با شما گواهى مى دهم. 

 باز خداوند فرمود: نام او را در تورات و انجيل مكتوب مى بينيد كه: او مى آيد و مردم را 
به كار نيك فرمان مى دهد و از زشتى باز مى دارد و پاكى ها را بر آنان، حالل و پليدى ها را 
بر آنان، حرام مى كند و رسوم )خرافى( و زنجيرهايى كه بر گردن خود نهاده اند، بر مى دارد 
پس كسانى كه به او ايمان آورده اند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و از نورى كه با او 

فرستاده شده، بهره گرفتند در هنگام درگذشت او، رستگارند. 
تــا اين كه خداى عزوجل، مقام او را به اتمام برســاند و وســيله او را اعطا نمايد و 
درجه اش را باال برد و نام خدا هرگز ياد نمى شود، مگر اين كه نام او برده مى شود و دين 

او را )بر همگان( واجب و طاعت او را به طاعت خود مقرون ساخت و مى فرمايد: 

1. در اينجا به معناى تربيت است و شايد اشاره به اين باشد كه پيش از بعثت همه مردم در گمراهى و بت پرستى 
بودند، اما دامن او به اين پليدى ها آلوده نگشت.

2. اشاره به معراج پيامبراسالم  است.
3. نجم / 11.
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»َمْن يُطْعِ الرَُّسوَل َفَقْد اَطاعَ اللّه َ...«. كسى كه از پيامبر  تبعيت كند، از خدا تبعيت كرده 

است.1
و: »َوما آتاكُُم الرَُّسوُل َفَخُذوُه َومانَهاكُْم َعْنُه َفانَْتُهوا...«2؛ يعنى آنچه پيامبر  برايتان آورد، 

بگيريد )و عمل كنيد( و آنچه شما را از آن باز داشته، ترك كنيد.
او نيز رسالت خدا را ابالغ و برهان واليت او را روشن و نشانه او را تحكيم و قوانين او 
را استوار نمود و مردم را به راه نجات و باب هدايت و حكمت، خدا رهنمون گرديد و نيز 
پيامبران پيش از او به آمدنش مژده دادند چنان كه عيسى روح اهلل را به وجود او و دينش، 

بشارت داده و در انجيل فرموده: احمد عربى، نبى اّمى، صاحب شتر سرخ و قضيب است.3
ســپس وصّى و جايگاه علم و موضع اسرار و بيان كننده آيات كتاب را در ميان اّمت، 
مشــخص نمود؛ كسى را كه حق تالوت قرآن )و تفســير( را ادا كند و باب شهر علم و 
وارث كتاب او باشد، همراه با قرآن، در ميان امت باقى گذارد و حّجت را )در اين باره( بر 
مردم تمام كرد، لذا فرمود: من چيزهايى را در ميان شما گذاشتم كه اگر به آن ها تمّسك 

جوييد، هرگز گمراه نمى شويد: كتاب خدا و عترت و خاندانم«.4
 اينان دو شــى ء گرانبهايند، كتاب خدا ثقل اكبر و ريســمانى كه از آسمان به زمين 
كشــيده شده و شــما را به خدا مربوط مى سازد و اين دو از هم جدا نمى شوند، تا در كنار 

حوض بر من وارد شوند. 
مبادا از آنان پيشى گيريد، كه هالك مى شويد و از غير آنان )دين را( نگيريد، كه زيان 
مى بريد و تباه مى شويد و به آنان نياموزيد، كه از شما عالم ترند، وصى او  قادر به تأويل 
كتاب و عارف به حالل و حرام و محكم و متشــابه و ناسخ و منسوخ و امثال و عبرت ها 

است و مى داند كتاب را به كجا ببرد )و به وسيله آن مردم را هدايت نمايد(.
اكنون علمى كه مردم بدان محتاجند، پس از پيامبر  نزد من است. 

هر هوشــمند و باريك بين و ياوه ســرا را پاســخ مى دهم، علم بالها و مرگ ها 
و وصايا و انســاب و فصل الخطاب و مولد اســالم و كفــر و صاحب حمله و دولت 

1. نساء / 80.
2. حشر / 7.

3. در لغت به معناى چوب دستى است.
كُْتم ِبِه لَْن تََضلُّوا اَبَدا، ِكتابَ اللّه ِ َوِعرْتىَت اَْهِل بَْيتى. 4. َقْد َخلِّفُت فيكُم ما اِنَّ َتسُّ
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دولت ها1 نزد من اســت و هرچه مى خواهى، درباره آنچه تا قيامت روى مى دهد، 
از من بپرس؟ و آنچه در زمان عيسى  از هنگامى كه خداوند او را برگزيد، سؤال 

كن!؟
درباره هر وصّى اى و هر گروهى كه مى آيد و گمراه اســت و يا هدايت شــده، 

سؤال كن؟ 

از راه برنده آن گروه ها و رهبران و صداهايى كه تا قيامت بلند مى شود و هر آيه اى كه 
در كتاب خدا ناز شده، در شب فرود آمده يا در روز و نيز از تورات و انجيل و قرآن كريم، 
بپرس زيرا او كه درود خدا به روانش باد، چيزى از دانشش را از من فرو گذار نكرد و هر 
چيزى را كه امت ها بدان نياز دارند، چه مؤمنان به تورات و چه انجيل و چه انواع ملحدان 

و احوال مخالفان و اديان مختلف، به من آموخت زيرا او خاتم پيامبران بود.
بر آنان نيز، طاعت و ايمان به او و ياريش واجب شده بود، و اين معنا را مى توانيد در 
تورات و انجيل و زبور و در صحيفه هاى نخستين و صحيفه هاى ابراهيم و موسى بياييد.

او كسى نبود كه عهد را درباره مردم تباه سازد و امت را پس از خود، سرگردان بگذارد. 
چگونه مى تواند چنين باشد؟ و حال اين كه خداوند او را به مهر و محبت و عفو و امر به 

معروف و نهى از منكر و اقامه راه مستقيم، توصيف كرده است.
 چنانكه خداوند به نوح و پيامبران پس از او نيز موسى و عيسى  وحى كرد و رسالت 
او را تصديق نمودند و او نيز رسالت حق را ابالغ كرد و من بر اين امر گواه و شاهد بودم؟!

خداوند در اين باره مى فرمايد: 
»ُقْل كَفى ِباللّه ِ َشهيدا بَْينى َوبَْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلِْم الِْكتاب«.2

بگو اى پيامبر خدا تنها گواه من و شــما و عالمان حقيقى به كتاب خدا كافى خواهد 
بود.

و خداوند درست گفته و وسيله آن را در اختيارش گذاشته است. 
فرمود: »يا أَيُّهاالَّذيَن اَمُنوا اتَُّقواللّه َ وَكُونُوا َمَع الّصاِدقنَي«.3

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا بترسيد و با صادقان باشيد. 

1. شايد كنايه از آمدن دولت امام زمانعج باشد.
2. رعد / 43.

3. توبه / 119.
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سوگند به خدا ماييم صادقان و من برادر او در دنيا و آخرت هستم و پس از او بر امت 
شاهدم و من وسيله بين او و امت هستم من و فرزندانم، وارثان اوييم و من و آنان بسان 
كشــتى نوح در ميان مردمش مى باشيم، كسى كه بر آن سوار شد، نجات يافت و كسى 

كه از آن تخلّف كرد، غرق شد. 
من و ايشــان مانند »باب حّطه« بنى اسرائيل هستيم و من نسبت به او چون هارون 

نسبت به موسى هستم، جز اين كه پس از او پيامبرى نخواهد آمد.
من از ســوى او در دنيا و آخرت، شــاهد )بر امت( هستم و پيامبر  اين »بّينه« را از 

خداى خويش دارد. 
طاعت و دوســتى مرا بر اهل ايمان و كفر و نفاق، فرض دانســته پس كسى كه مرا 

دوست بدارد، مؤمن و كسى كه دشمن بدارد، گمراه و كافر است. 
ســوگند به خدا دروغ نگفته ام و گمراه نشده ام و به گمراهى برده نشده ام و من 
»بّينــه«اى دارم كه خدايم براى پيامبرش آن را بيــان نموده و او نيز براى من، آن 
را بيان كرده، پس از هرچه مى خواهيد درباره هســتى اشــياء كه تا روز قيامت به 

وجود مى آيند بپرسيد؟
 راوى گفت: اينجا بود كه جاثليق رو كرد به يارانش و گفت: سوگند به خدا اين مرد، 
ناطــق به علم و قدرت و حل و فصل كننده اســت، از خدا مى خواهيم كه به بهره و نور 

هدايت او بهره مند شويم، زيرا اين مرد، حجت اوصياء از سوى انبياء بر مردم است. 
ســپس رو كرد به امام على  و پرسيد: چرا اين مردم، از تو برگشتند و به كسى 

روى آوردند، كه تو از او به ايشان سزاوارترى؟
امام: بايد دانســت كه اينان به حــق، به زيان خويش اقدام كردنــد و اوصياء زيان 
نكرده اند، چرا كه خداوند آنان را به علمى كه داده بى نيازشــان كرده و آن ها را مستحق 

مقامات پيامبران نموده، درود خدا بر آنان باد. 
جاثليق گفــت: »اى حكيم! حال براى ما بيان كن كه مــن و تو نزد خدا چگونه 

هستيم؟«.
فرمود: اما من، نزد خداى عّزوجّل و نزد خودم، مؤمنى يقين كننده به فضل و رحمت 
و هدايت و نعمت هايى هســتم كه به من داده است و اين گونه خداى عزوجل، پيمان مرا 
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برايمان گرفته و مرا به معرفت خويش هدايت كرده و شكى در اين معنا ندارم و همواره 
ترديدى به خود راه نمى دهم كه اين ميثاق را از من گرفته و در آن تبديل و تغييرى راه 
ندارد و اين مسئله با لطف و رحمت و كار او صورت گرفته و در آن شك و ترديدى ندارم، 

زيرا شك، شرك است و خدا يقين و بّينه را به من داده است. 
امــا تو نزد خدا كافرى، زيرا پيمان و اقرارى كه خــدا از تو گرفته، كه پس از خروج 
از شــكم مادر و بلوغ عقلى و يافتن قدرت و معرفت و تشــخيص خوب و بد و خير و شّر 
  و اقرار به وجود پيامبران پيشــين و منكر شــدن آنچه در انجيل آمده و اخبار پيامبران
را بيان فرموده تا زمانى كه بر اين حال باقى باشــى، در آتش خواهى بود )زيرا ايمان به 

پيامبر خاتم بر تو الزم است؟(.
جاثليــق گفت: پس مرا نســبت به مكانم در آتش و مقامت در بهشــت آگاه كن؟ 

فرمود: من به بهشت، نرفته ام تا جايگاهم را در بهشت و جايگاه تو را در آتش بدانم.1
اما اين مسئله را در كتاب خداى عزوجل شناخته ام كه او محّمد  را به حق برانگيخت 
و كتابى را بر او فرستاد كه باطل به آن راه ندارد، زيرا از سوى حكيمى ستوده نازل شده 

و علم همه چيز را در آن نهاده است. )و مؤمن به بهشت مى رود و كافر به جهّنم(.
پيامبر  را از بهشــت و درجات و منزل هاى آن باخبر ســاخت و خداوند، جّل جالله 
بهشت را در ميان خلق خود تقسيم كرده و هر عاملى بهره اى مخصوص دارد و هر كدام 

را به اندازه فضايل شان در اعمال و ايمان بزرگ مى دارد. 
ســپس منزل هاى فاجران و عذاب هايى كه برايشــان آماده كرده، به ما شناسانده و 

فرمود: دوزخ هفت در دارد و هر درى، اجزايى دارد. 
پس كســى كه در زمان كفر و شــرك و نفاق و ستم و فسق، بميرد؛ سهمى معّين از 

آن »اجزاء مقسوم« دارد. 
منَي«.2 خداوند مى فرمايد: »اِنَّ ىِف ذلَِك آلياٍت لِلُمِتَوسِّ

در اين عذاب نشانه هايى است براى افراد تيزبين. 

1. شــايد شــنوندگان كالم امام  نمى توانستند، بيان ايشان را درباره بهشــت و دوزخ درك كنند، لذا حضرت 
توضيحى را الزم نمى بيند.

2. حجر / 75.
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رسول خدا  »متوّســم« اول و پيشــوايان، از ذرّيه من، تا روز قيامت »متوّسمين« 
هستند. 

جاثليق به همراهان خود گفت: به چيزى كه مى خواستيد رسيديد و اميدوارم به حقى 
كه دنبالش هستيم، دست يابيم، اما اكنون مسايلى ديگر مى پرسم، اگر به درستى به آن ها 

پاسخ داد، فكرى مى كنيم و از او مى پذيريم. 
امام  فرمود: اگر پاســخى مبرهن و روشــن دادم و جز پذيــرش آن ها راهى 

نداشتى آيا دين ما را مى پذيرى؟ جاثليق گفت: آرى!
امام  فرمود: خدا را گواه مى گيريد كه اگر حق روشــن شــد و راه درســت را 
شــناختيد، همه شما مسلمان شويد؟ جاثليق گفت: بلى، خدا را گواه مى گيرم كه اين 

كار را بكنم. 
امام  فرمود: از يارانت اين پيمان را بگير؟ او نيز پيمان گرفت، امام  فرمود: حال 

آنچه خواستى مى توانى سؤال كنى؟ 
  جاثليق گفت: آيا خدا عــرش را حمل كرده، يا عرش خدا را حمل كرده؟ امام
فرمود: خداوند حامِل عرش و آسمان ها و زمين ها و آنچه در اين دو و ميان اين دو است، 
امواِت َواْلَرَْض اَْن تَُزوال َولنَِئْ زالَتا اِْن اَْمَسكُُهام ِمْن اََحٍد ِمْن  چرا كه مى فرمايد: »اِنَّ اللّه َ مُيِْسُك السَّ

بَْعِدِه اِنَُّه كاَن َحليام َغُفورا«.1

محققا خدا آســمان ها و زمين را از اينكه نابود شود، نگاه مى دارد و اگر رو به زوالند، 
گذشته از او هيچ كس آن ها را محفوظ نتواند داشت، خدا بسيار بردبار و آمرزنده است. 

جاثليق گفت: درباره اين آيه چه مى گويى: 
»...َويَْحِمُل َعرَْش َربَِّك َفْوَقُهْم يَْوَمِئٍذ َثانَِيٌة«.2

در اين روز عرش خدايت را هشت نفر حمل مى كنند.
پس با آنچه شما گفتى، خدا عرش را حمل مى كند، تضاد دارد؟ 

امــام  فرمود: خداوند تبارك و تعالى، عرش را از چهار نور آفريد، نورى ســرخ كه 
سرخى از آن پيدا شده و نورى سبز كه سبزى از آن سبز گشته و نورى زرد كه زردى از 

1. فاطر / 41.
2. الحاقه / 17.
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آن گرفته شــده و نورى سفيد كه سفيدى از آن سفيد گشته است، و منظور علمى است 
كه خداوند آن را بر حامالن حمل كرده اســت و آن نورى از عظمت خود است، پس به 
واســطه عظمت و نور او، دل هاى مؤمنان سفيد گرديده و به واسطه عظمت و نور اوست 
كه جاهالن با او دشمنى مى كنند و به عظمت و نور اوست كه: همه مخلوقات آسمان و 
زمين، با اعمال مختلف و راه هاى گوناگون به دنبال وسيله، براى نزديكى به او مى گردند 
و هر محمولى را خداوند نور و عظمت و قدرتش را بر او حمل مى كند و قدرت ســود و 
زيان و مرگ و زندگى و حشــر را براى خود ندارد، پس هر چيزى محمول است و خداى 
عزوجل، نگهدار و محيط به زمين و آســمان و هر چيزى كه در آن دو اســت، مى باشد 
و او حيات همه اشــياء و نور همه آن ها اســت، منزه و بزرگ تر است از آنچه، ستمكاران 

مى گويند.
جاثليق گفت: از خدا برايم بگو، كجاست؟ 

فرمود: او اينجا و آنجا و در پايين و باال و محيط به ما و با ما است، خداوند مى فرمايد: 
 "ما يَكُوُن ِمْن نَجوى ثاَلثٍَة ااِلّ ُهَو راِبْعُهُهم َوال َخْمَسٍة ااِلّ ُهَو ساِدِسُهْم َوالاَدىن ِمْن ذلَِك َوال اَكرَْثَ 

ااِلّ ُهَو َمَعُهْم اَيَْنام كانُوا ثُمَّ يَُنبُِّئُهْم مِبا َعِملُوا يَْومَ الِْقياَمِة اِنَ اللّه َ ِبكُلِّ ىَش ٍء َعليٍم".1

سه تن نجوا نمى كنند، مگر اينكه او چهارمى آنهاست و پنج تن نجوان نمى كنند مگر 
اينكه او ششمى است و كم و بيشى نيست، مگر اينكه او با آنهاست هركجا باشند، سپس 
آن ها را به اعمالشان در قيامت خبر مى كند و او به هر چيزى داناست و كرسى محيط به 
آسمان ها و زمين است و حفظ اين دو او را خسته نمى كند و او بلند مرتبه و بزرگ است.

پس كســانى كه عرش را حمل مى كنند، علما هستند و آنان كسانى هستند كه خدا 
علمش را بر آنان حمل كرده است و هيچ چيز از اين چهار چيز بيرون نيست. خداوند در 

ملكوت خود يعنى آن چيزى كه به برگزيدگانش و از جمله به ابراهيم خليل ارائه داد: 
َمواِت َواْلَرِْض َولَِيكُوَن ِمَن الُْموِقننَي«. و فرمود: »وَكَذلَِك نُرَِى اَبْراهيَم َملَكُوَت السَّ

و همچنين به ابراهيم ملكوت آســمان ها و زمين را ارائه كرديم تا از يقين كنندگان 
باشد. 

1. مجادله / 7.
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با اين وصف چگونه عرش خدا حمل مى شــود، در حالى به حيات او، قلوبشــان زنده 
شده و به نور او به معرفتش راه يافته اند؟!

راوى گفــت: جاثليق در اين موقع رو كرد به طرف يارانش و گفت: ســوگند به خدا 
اين كالم حقى است كه از نزد خدا بر زبان مسيح و پيامبران و اوصياء جارى گشته بود. 
جاثليق پرسيد: آيا بهشت در دنياست يا در آخرت و اينكه آخرت نسبت به دنيا، 

در كجا واقع شده است؟ 
فرمــود: دنيا در آخرت واقع گرديده و آخرت محيط به دنياســت... آخرت همان خانه 
»حيوان« و زندگى اســت چرا كــه دنيا خانه نقل و رفتن و آخرت خانه زندگى اســت، 
همچون كسى كه در خواب  است )و خواب او موقت و محدود است( و علت اين مسئله 
در اين نهفته، كه جسم مى خوابد و روح نمى خوابد و بدن مى ميرد و روح نمى ميرد، خداوند 

مى فرمايد: 
»َواِنَّ الّداَر اآلِخرَِة لَِهَى الَْحْيواُن لَو كانُوا يَْعلَُمون«.1

محققا خانه آخرت خانه زندگى و حيات است، اگر )مردم( مى دانستند.
پس دنيا نشانه آخرت و آخرت نشانه دنيا است، نه دنيا آخرت است و نه آخرت دنيا. 
هرگاه روح از جســم مفارقت، نمايد هر كدام به جايى كه آمده و از آن خلق شده باز 
مى گردد، همينگونه هم، بهشــت و دوزخ در دنيا و آخرت موجود است، زيرا بنده هنگامى 
كه مى ميرد، به خانه اى از زمين باز مى گردد، حاال يا به باغى از باغ هاى بهشــتى و يا به 
جايى از جاهاى آتشين باز مى گردد و روح او به يكى از دو خانه مى رود، يا در خانه نعمت 
مقيم مى شــوند و هرگز نمى ميرد و يا در خانه عذاب دردناك منزل مى كند و نمى ميرد و 

نشانه براى كسى كه خردمند باشد، موجود است و واضح، خداوند مى فرمايد: 
»كَالّ لَو تَْعلَُموَن ِعلََم الَْيقنِي لَرَتَُّونَّ الَْجحيِم ثُمَّ لَرَتُونَّها َعنْيَ الَْيقنِي ثُمَّ لَُتَسألُنَّ يَوَمِئٍذ َعِن النَّعيِم«.2

حقا اگر به طور يقين مى دانســتيد، البته دوزخ را به طور يقين مشاهده خواهيد كرد و 
سپس به چشم يقين مى بينيد، آنگاه از نعمت ها شما را باز مى پرسند.

از كافران نيز چنين خبر مى دهد: 

1. عنكبوت / 64.
2. تكاثر / 4 ـ 8.
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»الَّذيَن كانَْت اَْعُيُنُهْم ىِف ِغطاٍء َعْن ِذكْرى وَكانُوا اليَْسَتطيُعوَن َسمعا«.1

آن كافرانى كه بر چشمشان پرده بود و از ياد من غافل بودند و هيچ توانايى بر شنيدن 
نداشتند.

اگر انسان بداند، در چه چيزى است، از ترس مرگ مى ميرد و كسى كه نجات يافت، 
در سايه يقين آن را به دست آورده است. 

 جاثليق گفت: اين آيه را برايم روشن كن.
ياٌت ِبَيميِنِه...«.2 امواُت َمطوِّ »...َواالَرُْض َجميعا َقْبَضُتُه يَوَم الِْقياَمِة َوالسَّ

»زمين در قبضه قدرت او و آسمان ها درهم پيچيده به دست قدرت اوست«.
پس اگر آســمان درهم پيچيده شــود و زمين قبض شود، بهشــت و دوزخ در 

كجاى اين دو مى باشد؟ 
امام  دوات و كاغذى خواست و كلمه بهشت و دوزخ را در آن نوشت سپس كاغذ را 

جمع كرد و به نصرانى داد و به او فرمود: مگر نه اين كاغذ را درهم پيچيدم؟ 
گفت: بلى!

فرمود: حاال آن را باز كن، نصرانى آن را گشود، امام فرمود: آيا نشانه آتش و بهشت 
را در كاغذى كه آن ها را محو كردم مى بينى؟ گفت: آرى!

فرمود: در قدرت خدا اين گونه اســت، زمانى كه آســمان درهم پيچد و زمين قبض 
گردد، بهشــت و دوزخ باطل نمى شوند، چنان كه نشــانه اين دو، در اين نوشته، از ميان 

نرفت. 
جاثليق پرسيد: كالم خداى متعال: »كُلُّ َشْيى ٍء هالٌِك ااِلّ َوْجَهُه«.3

همه چيز صورتش هالك مى شود جز او.
اين »وجه« چيســت و چگونه اســت و بــه كجا وارد مى شــود و دليل ما بر آن 
چيست؟ امام  فرمود: آتش و هيزم بياورند و آن را مشعل سازند، وقتى روشن و شعله ور 
گرديد، فرمود: اى نصرانى براى اين آتش )كوچك( صورتى كه غير از صورت ديگر 

باشد، مى بينى؟ 

1. كهف / 101.
2. زمر / 67.

3. قصص / قسمتى از آيه 88.
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گفت: نه، بلكه هر لحظه آن را مى بينم. 
فرمود: پس وقتى كه براى اين آتش آماده شــده و ضعيف با سرعت زوالى كه دارد، 
صورتى نمى يابى، پس چطور كسى كه اين آتش و همه چيزهايى را كه در ملك اوست، 
خلــق كرده برايش صورت تصّور مى كنى؟ و يا او را به حّدى محدود مى ســازى؟ و يا با 

چشمى ديده مى شود؟ و يا عقلى او را احاطه مى كند؟ 
 و يا گمانى او را در خود ضبط مى نمايد؟ در حالى كه خدا مى فرمايد: 

ميُع الَبصري«.1 »َولَْيَس كَِمْثلِِه ىَش ٌء َوُهَو السَّ

چيزى همانند او نيست و او شنوا و بيناست؟ 
جاثليق گفت: درست گفتى، اى وصى بلند مرتبه و فرهيخته و دوست هدايت كننده، 

»اشهد ان الاله االاللّه  وحده الرشيك له و....«.

آنگاه به مردم نگاهى كرد و گفت: شما به آرزوهايتان رسيديد ولى سّنت پيامبر خود را 
رها كرده ايد، به او بگرويد تا هدايت و رشد يابيد؟ چه دليلى شما را به كارهايى كه انجام 
داده ايد، كشانده، پس از اين عذرى برايتان باقى نمى ماند، آيات خدا و حّجت بر شما تمام 
شده است، اين سّنتى است كه از پيش تعيين گشته و تبديلى در كلمات خدا راه ندارد. 

راوى گفت: جاثليق و همراهان مســلمان شــدند و به وصايــت على  و حّقانيت و 
مرّوت محّمد  شــهادت دادند و گفتند: او همان كســى اســت كه در تورات و انجيل 
توصيف شــده است، سپس راهى ديار خود شدند، تا مشاهدات و مسموعات خويش را به 

پادشاه روم گزارش دهند. 
امام  فرمود: سپاس خدايى را كه برهان محّمد  را روشن و دين او را گرامى داشته 
او را يارى كرده و پيامبرش را تصديق نموده و دينش را بر  همگان آشكار گردانيد، اگرچه 

مشركان نپسنديدند.
سلمان گويد: وقتى از مســجد خارج و مردم پراكنده شدندو كاروان خواستند حركت 
كنند، در حالى كه مســلمان شــده بودند، نزد امام  آمدند تا وداع كنند، از امام  اجازه 

خواستند. 
حضرت در كنار آنان نشست. 

1. شورى / 11
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جاثليق گفت: اى وصى محّمد  و پدر فرزندان او، ما اين امت را چون كســانى كه 
از بنى اســرائيل و قوم موسى هالك شــدند و هارون آن ها را رها كرد، مى بينيم چنانكه 

بنى اسرائيل در اطراف گوساله سامرى اعتكاف كردند و به پرستش آن روى آوردند. 
ماجراى هر پيامبرى كه خدا مبعوث نمود، شياطين و دشمنانى از انس و جّن، دين را 
بر پيامبر  تباه كردند و امت را به وادى هالكت سوق دادند و وصّى او را كنار گذاشتند 

و پس از او مّدعى امر خالفت شدند. 
خداوند به ما نشــان داد معرفت به هالك اين قــوم را ـ چنان كه صادقان را وعده 
فرموده ـ و فاصله راه تو با آن را برايمان روشــن ساخت و ما را به آنچه اينان نمى بينند، 
بصير گردانيد، ما اولياى تو و بر دين و راه و طاعت تو هســتيم پس اگر فرمان دهى، با 

شما خواهيم بود!
و شما را بر ضد دشمنانت يارى مى كنيم؟ و اگر فرمان حركت به ما بدهى، مى رويم و 
به آنچه ما را مصروف داشته اى، حركت مى كنيم؟ ما صبر تو را بر آنچه ديده اى مى بينيم، 
و همچنين سيماى اوصيا و سّنت  ايشان را پس از پيامبرشان در شما مشاهده مى كنيم، 
آيا عهدى از پيامبرت نزد خود دارى؟ كه اين گونه در ميان مردم بر كارشــان صبر 

مى كنى؟ 
امام على  فرمود: آرى سوگند به خدا، از رسول خدا  نزد خود عهدى دارم كه اينان 
به راهى مى روند و به دين عمل نمى كنند و چگونه امر اّمت بر من پوشــيده مى ماند؟ در 
حالى كه نســبت به او چون هارون نســبت به موسى و شمعون نسبت به عيسى بودم و 

هستم. 
آيا مى دانيد كه وصّى عيسى شمعون بن حمون الصفا فرزند خاله او بود؟ و اّمت عيسى 

درباره اش به اختالف پرداختند و به چهار گروه تقسيم شدند. 
و آن چهــار گروه به »هفتاد و دو گروه« تبديل گشــتند و همه آن ها جز يك گروه، 
همه گمراهند؟ و همچنين امت موســى به »هفتاد و يك فرقه« بدل شدند، كه جز يك 

فرقه همگى در هالكتند. 
پيامبر ما محّمد  با من عهد بســت كه امت او به »هفتاد و ســه فرقه« تقســيم 
مى شــوند و سيزده فرقه آنان، دوستى ما را اّدعا مى كنند و همه شان هالك مى شوند جز 
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يك فرقه؟ من نشانه اى از سوى خدا دارم و به آنچه اين قوم به سوى آن مى روند، بصير 
و آگاه هستم، اما مدتى مشخص و معين دارد....

پس من از ســوى خدا و رسول او  فريضه اى بر شما هستم، بلكه باالترين فرائض 
و ارجمندترين و جامع ترين آنها، نســبت به حق هســتم و بيشتر از ساير احكام، پايه ها و 
شــرايع، اسالم را استوار مى كنم و آنچه مردم در صالح دنيا و آخرتشان به آن نياز دارند، 

نزد من تأمين مى شود. 
آنان به من پشت كردند و فضل مرا كنار گذاشتند، در حالى كه پيامبرخدا  امامت و 
راه مرا بر آنان واجب گردانيده، اكنون خوارى و ذلّت آن ها را نســبت به پاسخ مسائل 
ديديد، چگونه خداوند حّجت را به نفعشان تمام كند؟ در صورتى كه سخنان پيامبر 
را فراموش كردند كه به مقام من در ميان آن ها تأكيد نمود و آن را از رســالت هاى الهى 
دانست و نيازشان به من و غناى من نسبت به آن ها را بيان كرد، بلكه بى نيازى مرا نسبت 

به همه امت به خاطر عطاهاى الهى به من، برايشان روشن ساخت....
مى بينيد كه اين قوم مانند امت هاى گذشــته، مستحق عذابند، زيرا كالم و سنت خدا 
را تغيير دادند، شــما به خدا تمســك جوييد و جزء حزب خدا و پيامبر  باشيد و عهد و 
پيمان پيامبر را بر خود الزم بدانيد، چرا كه اسالم با غربت آغاز گرديد و به زودى غريب 

خواهد شد. 
شما در ميان ملت خود، چون اصحاب كهف باشيد، مبادا امر )اسالم( خود را به كسان 
و فرزندان باز گوييد، زيرا خداوند تقّيه در دين را بر اولياء واجب كرده اگر فرصتى دســت 
داد كه بتوانيد پادشــاه را به پذيرش برخى از مطالــب وا داريد، اين كار را انجام دهيد و 
بدانيد كه اسالم، باب اهلل و دژ ايمان است و كسى به آن وارد نمى شود، مگر اينكه پيمان 

و نور الهى در دلش باشد و خدا او را يارى نمايد. 
شــما به كشــور خويش برگرديد و بر عهدى كه با من بستيد، استوار بمانيد و بدانيد 
كه در هر برهه اى از زمان شــما و پس از من پادشاهانى مى آيند و پس از آنان دين خدا 
را دچار تغيير و تحريف مى كنند و اولياء را مى كشــند و دشــمنان خدا را بزرگ مى دارند 

بدعت ها زياد گشته و سنت ها مى ميرد، تا زمين از ستم و دشمنى پر شود. 
آنگاه خدا پرده را بر مى دارد و به وســيله ما اهل بيت  همه كشــورها را مى گشايد، 
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البته پس از شدت باليى عظيم، تا اين كه زمين را از قسط و عدل پر مى سازد، همانگونه 
كه از ظلم و جور پر شده بود...

راوى گفت: 
آنــگاه امام  گريه كرد و حاضران نيز به گريه در آمدند، ســپس با او وداع كردند و 
گفتند: ما به وصايت و امامت و برادرى ات با پيامبرخدا  شــهادت مى دهيم.... ما هم به 
نزد پادشاه خود باز مى گرديم و ادلّه و كرامت و صبر شما را نسبت به شرايط موجود به او 
خواهيم گفت و ما در انتظار آمدن دولت و فرمان شما مى نشينيم، اما اين بال )و مفارقت 

از شما( و طول اين مدت، بر ما گران است از خداوند توفيق و ثبات خود را خواهانيم.1

  2. پاسخى زاهدانه  

امام صادق  فرمود: به امام على  گفته شد آيا شما اسب تندرو نمى خريد؟ چرا 
كه اسب تندرو به كار مى آيد؟ 

امام در پاســخ فرمود: اگر كسى )در جنگ( به من حمله كند من فرار نمى كنم و اگر 
كسى هم از دستم فرار كند به او حمله نمى كنم پس به اسب تندرو نيازى ندارم.2

  3. معاويه پرسيد:  

اصبغ بن نباته مى گويد: پادشاه روم براى معاويه چند سؤال فرستاد معاويه در جواب آن 
ماند لذا كسى را خدمت امام على  فرستاد تا سؤاالت را به عرض برساند. 

آن مرد پرسيد: نخســتين چيزى كه بــر روى زمين جنبديد چه بود و نخستين 
چيزى كه بر روى زمين زارى كرد چه بود فاصله ميان حق و باطل چقدر اســت؟ 
فاصله مشرق تا مغرب چيست؟ فاصله ميان زمين تا آسمان و ارواح مسلمانان بعد 
از مردن در كجا جاى مى گيرند؟ ارواح مشركين در كجا جاى مى گيرند؟ اين رنگين 

كمان در آسمان نشانه چيست؟ و كهكشان چيست؟ خنثى چگونه ارث مى برد؟ 
امام در پاســخ فرمود: نخستين چيزى كه بر روى زمين جنبيد درخت نخل بود و آن 

1. ارشاد القلوب ديلمى، ج2، ص206.
2. موسوعه امام على  ، باب حربّيات.
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همانند فرزند آدم اســت كه اگر سرش را قطع كنند مى ميرد و وقتى سرنخل را ببرند تنه 
بيجانى از آن بر جاى مى ماند و نخســتين چيزى كه در روى زمين زارى كرد دره اى بود 
در يمن و آن اولين دره اى اســت كه آب از آن جوشــيد ميان حق و باطل چهار انگشت 
است و آن همان اســت كه مى گويى چشمم ديد و گوشم شنيد و فاصله ميان آسمان و 
زمين همان قدر است كه نگاه گسترش مى يابد و دعاى مظلوم از زمين به آسمان مى رود 
و فاصله ميان مشرق و مغرب يك روز راه خورشيد است ارواح مسلمانان در چشمه اى در 
بهشت به نام ُسلمى جاى مى گيرند و ارواح مشركين در چاهى در جهنم به نام برهوت و 

اين كمان، نشان امان يافتن مردم غرق هنگامى كه آن را در آسمان بنگرند. 
اما اين كهكشــان درهاى آسمان است كه خدا براى نوح گشود سپس آن ها را بست 
و ديگر نگشــود اما خنثى بايد بول كند اگر بول او از آلت مرديش بيرون آمد مرد است و 
احكام مردان درباره او جارى مى شود و اگر از آلت زنانه اش بيرون آمد زن است و احكام 

زن درباره او جارى مى شود. 
معاويه اين پاســخ ها را براى پادشــاه روم نوشــت او هم خراج خود را براى معاويه 
فرستاد و گفت: اين پاسخ ها از كتاب هاى پيامبران بيرون آمده و در انجيل هم كه خدا بر 

عيسى بن مريم  نازل كرده است چنين است.1

  4.  معيار كار يك شاعر  

على  در ماه رمضان هر شــب مردم را به شــام دعوت مى كرد و به آن ها گوشت 
مى خورانــد، اّما خود از غــذاى آن ها نمى خورد. پس از مصرف شــام براى آن ها خطابه 

مى خواند و موعظه مى كرد. 
يك شــب حاضران در حالى كه مشغول صرف غذا بودند، درباره شاعران گذشته به 

بحث پرداختند. 
على  پس از صرف غذا ســخن گفت: و در ضمن فرمودند: مالك كار شــما دين 
اســت، مايه حفظ و نگهدارى شما تقوا اســت، ادب زيور شماست و حلم، حصار آبروى 

1. الغارات، ج 1، ص 65.
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شماست؛ آنگاه رو به ابواالسود دوئلى كه جز حاضران بود كرد و فرمود: بگو ببينم عقيده 
تو درباره شاعرترين شاعران چيست؟

ابواالســود شعرى از ابا داود االيادى خواند و گفت: به عقيده من اين شخص از همه 
شاعرتر است. 

امام فرمود: اشتباه كردى. حاضران جملگى از امام درخواست كردند كه شما نظرتان 
را بيان فرماييد: امام فرمود: »ان القوم مل يجروا ىف حلبة تعرف الغاية عند قصبتها فان كان و البد 
فامللك الظليل« قضاوت درباره اين موضوع صحيح نيست زيرا اگر در مسابقه شعرى همه 

آن ها در يك جهت سير كرده بودند ممكن بود درباره آن ها داورى كرده و برنده را معرفى 
كنيم ولى اگر الزم باشــد حتما اظهار نظرى شود بايد آن كسى را كه نه تحت تأثير ميل 

شخصى و نه تحت تأثير بيم و ترس شعر سروده است را بر ديگران مقدم داشت. 
گفتند: يا اميرالمؤمنين آن كيست؟ فرمود: پادشاه تبه كار، امرء القيس.1

  5. نشانه هاى نزول عذاب  

على بن ابيطالب  از پيغمبر  نقل كرده اســت كه فرمود: هرگاه اّمت من به پانزده 
گناه آلوده شوند عذاب بر آن ها نازل شود پرسيدند چه گناهانى؟ 

حضرت فرمود: به پدر و مادر جفا كنند و در مســاجد ســر و صدا كنند، لباس ابريشم 
بپوشند، كنيزان خواننده تهيه كنند، ساز بزنند...2

  6. حرفى درست  

روزى امام على  به ياران خود فرمود: 
اگــر بگويم در پشــت كوفه بــه زودى نهرى حفر مى شــود و آب در آن جارى 

مى گردد تصديق مى كنيد؟
عرض كردند: آرى يا اميرالمؤمنين  آنگاه امام به آن ها فرمود: 

1. منهاج الرباعة، ج21، ص522.
2. تحف العقول، ص89.
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آرى به خدا ســوگند مى بينم آب در آن جارى گردد و كشــتى ها روى آن روانند و از 
آن منفعت مى برند. 

رواى مى گويد: بعدها همان شد كه امام پيش بينى فرموده بود.1

  7.  نشانه فقر  

مرحوم صدوق در معانى االخبار نوشــته: حارث اعور همدانى )رحمه اهلل( مى گويد: از 
جمله پرسش هايى كه اميرالمؤمنين على  از فرزند خود امام حسن  نمود اين بود كه 
فقر چيســت؟ وى پاسخ داد آز و شدت تمايل به چيزى و ديگر پرسش آن حضرت اين 

بود كه سفاهت )نادانى( چيست؟ 
امام حسن  پاســخ داد: پيروى از مردم فرومايه و همنشــينى با گمراهان و اينكه 
سماحة )بزرگوارى و بخشش و جوانمردى( چيست؟ پاسخ داد اينكه شخصى چه در 

حال رفاه و چه در حال سختى بخشنده باشد.

  8. سؤاالت مرد شامى در مسجد كوفه  

روزى مردى شــامى در مسجد جامع كوفه برخاســته و عرض كرد: اى اميرمؤمنان! 
پرسش هايى از شما دارم. حضرت فرمودند: بپرس تا بفهمى نه آن كه بيازارى آن هنگام 

مردم خيره و با توجه به او مى نگريستند....
پرسيد: آدم  از فراق بهشــت چه مدت گريست و اشك هايى كه از ديده ها يش 

ريخت چقدر بود؟ 
امام على  فرمود: صد ســال گريست، يعنى از چشم راست او چون دجله و از ديده 

چپ او چون فرات اشك آمد. 
پرسيد: آدم  چند بار حّج كرد؟ 

فرمود: با پاى پياده هفتاد بار حّج رفت، در اولين حّج )پرنده اى شــكارى به نام( ُصَرر 
با خود داشــت كه او را به جاهايى كه آب و چشمه داشت، راهنمايى مى كرد، آن ُصَرر با 

او از بهشت آمد و او خوردن ُصَرر و پرستو را حرام كرد. 

1. خرائج مرحوم راوندی، ص531.
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پرسيد: چرا پرستو راه نمى رود؟ 
فرمود: زيرا او بر بيت المقدس شيون كرد. چهل سال گرد بيت المقدس چرخيده بر آن 

مى گريست و پيوسته با آدم  مى گريست. 
از آنجاست كه در سقف خانه ها النه گزيند، نُه آيه از آيات كتاب خداى متعال كه آدم 
در بهشــت مى خواندـ  تا روز قيامت با اوســت: سه آيه آغازين كهف، سه آيه سوره اسرا 
كه با »و اِذا َقرأتَا الُقراَن...«1 شروع مى شود و سه آيه سوره يس كه با »َوَجَعلْنا ِمْن بَنْيَ اَيِْديِهْم 

َسدا...«2 آغاز مى شود. 

پرسيد: اولين كسى كه ناسپاسى كرد و كفر را پديد آورد كيست؟ 
فرمود: ابليس لعين. 

پرسيد: اولين نفر آسمانى كه حج كرد كه بود؟ 
.  فرمود: جبرئيل

پرسيد: اولين كسى كه كفن پوشيد كه بود؟
.  فرمود: ابراهيم

پرسيد: بهترين پيوند خويشاوندى از آِن كه بود؟
فرمود: يوســف  كه صّديق خداســت، فرزند يعقوب  كه بنده خداســت، فرزند 

اسحاق  كه ذبيح خداست، فرزند ابراهيم  كه خليل خداست. 
پرسيد: اّولين كسى كه ناگهان ُمرد كه بود؟ 

فرمود: داود  كه در روز چهارشنبه بر منبر در گذشت. 
پرسيد: صداى كبوتر چه معنى دارد؟

فرمود: به ساز نوازان، آوازه خوانان زن، فلوت دمان و تار زنان نفرين مى كند. 
پرسيد: كنيه بُراق3 چيست؟ 

فرمود: ابوهالل.4

1. اسراء / آيات 47 ـ 46 ـ 45.
2. يس / آيات 11 ـ 10 ـ 9.

3. مركب پيامبر  در شب معراج مى باشد.
4. تفسري نورالثقلني، ج 1، ص 610 ـ بحاراالنوار، ج 10، ص 77.
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  9.  وسايل زيادى رزق  

روزى على  به ياران خود فرمود: آيا مى خواهيد اسباب زيادى رزق را بيان كنم؟ 
اصحاب عرض كردند: 

 آرى يــا اميرالمؤمنين! آنگاه امام فرمود: جمع بين دو نماز )مغرب و عشــاء، ظهر و 
عصر( روزى را زياد مى كند؛ همچنين تعقيب خواندن بعد از نماز صبح و عصر، صله رحم، 
جارو كردن جلوى خانه، طلب آمرزش، امانتدارى، حقگويى، جواب دادن اذان گو )هرچه 
را كه مؤذن مى گويد بگويد و ممكن اســت مراد نماز اول وقت باشد( حرص نزدن، شكر 
صاحب نعمت، ســكوت در بيت الجالء، پرهيز از قســم دروغ، دست شستن قبل از غذا، 

خوردن ريزه هاى غذا كه از سفره مى ريزد. )خورده نان ها(.1

  10. نااميد از رحمت حق  

على  مى فرمايد: روزى در كنار خانه كعبه نشسته بودم پيرمردى قد خميده را ديدم 
با موهاى سفيد و بلند كه ابروان او بر چشمانش افتاده بود، با عصايى بر دست و كالهى 
قرمز و جامه اى پشــمين، پيرمرد نزديك شد و در حضور رسول خدا  كه بر ديوار كعبه 
تكيه زده بود نشست. سپس گفت: اى فرستاده خدا! آيا مى شود در حق من دعا كنى 
و از درگاه خدا برايم طلب مغفرت كنى؟ رســول خدا  فرمود: پيرمرد كوشش تو فايده 

ندارد، اعمال تو تباه گشته و درخواست مغفرت در حق تو پذيرفته نخواهد شد. 
پيرمرد با ســرافكندگى از محضر آن حضرت خارج شــد و لذا از راهى كه آمده بود 
بازگشــت. در اين هنگام رسول خدا  به من فرمود: يا على! آيا او را شناختى؟ گفتم: 

نه. حضرت فرمود: او همان ابليس ملعون است....2

  11.  كالمى سودبخش و كوتاه    

حضرت على  به فرزندش امام حسن  فرمود: 
چهار چيز و چهار چيز را از من به خاطر خود بسپار و نگه دار: 

1. نصايح، ص 355.
2. بحاراالنوار، ج 27، ص 148.
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عرض كرد: آن ها چيست؟ 
حضــرت فرمود: باالترين ثروت، عقل اســت. بزرگ ترين فقر حماقت، شــديدترين 

وحشت خودپسندى و بهترين حسب ها و نسب ها، خوش اخالقى است. 
امام حسن  عرض كرد: پدرجان! چهار تاى ديگر چيست؟ 

حضرت فرمود: از رفاقت با آدم احمق پرهيز كن كه چون سود رساند، زيان وارد كند، 
از دوســتى دروغگو هم بر حذر باش كه دور را نزديك و نزديك را دور نمايد، از رفاقت 
با بخيل نيز دورى كن زيرا در ســخت ترين مواقع، حاجت تو را رها كند و از دوســتى با 

بى دين اجتناب كن كه تو را در اثر نفاق بفروشد.1

  12. سؤاالت دو برادر يهودى  

از ابن عباس نقل اســت كه گفت: دو برادر از بزرگان يهود، به مدينه آمدند و گفتند: 
پيامبر ما خبر داده كه در »تهامه« مردى ظهور مى كند كه خواب را بر يهوديان آشفته و 
به دين آن ها طعنه مى زند و ما مى ترسيم كه راه پدرانمان را از ميان ببرد، حال كدام يك 
از شما آن مرد هستيد؟ اگر داود )پيامبر( از آمدنش خبر داده باشد، به او ايمان آورده و 
پيرويش مى كنيم؟ و اگر كالم بليغ انشــاء مى كند و شعر مى گويد و مى خواهد با زبان بر 

ما غلبه يابد؛ با جان و مالمان به جنگش مى آييم. 
مهاجرين و انصار گفتند: پيامبر ما  در گذشت. گفتند: الحمدهلل .

پرسيدند: كداميــك وصّى او هســتيد؟ زيرا هر پيامبرى وصىّ اى دارد كه پس از او 
راهــش را ادامه مى دهد و فرمان هاى الهى را از طرف او به مردم مى رســاند. مهاجرين 
و انصار، ابى بكر را به آن دو معرفى كردند و گفتند: او وصّى پيامبر  اســت. به ابى بكر 
گفتند: ما مســايلى را كه به اوصياء مربوط اســت، از تو مى پرســيم؟ ابى بكر گفت: 

بپرسيد، تا به يارى خدا پاسخ دهم؟!
يكى از آن دو يهودى پرسيد: 

اول اينكه: من و تو نزد خدا چه )مقامى( داريم؟

1. نصايح، ص 186.
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دوم اينكه: نفسى كه در نفسى باشد وميانشان خويشاوندى نباشد، چيست )و 
يا كدام( است؟ 

 سوم اينكه: چه قبرى است كه صاحبش را »ِسير« مى دهد؟ 
چهارم اينكه: آفتــاب از كجا طلوع و از كجا غروب مى كند و در كجا طلوع كرده 

كه هرگز در آنجا طلوع نخواهد كرد؟ 
پنجم: اينكه بهشت و دوزخ كجاست؟ 

ششم: خداوند محمول است يا حامل و صورت خدا كجاست؟ 
هفتم: دو شاهد و دو غايب و دو خشمگين بر يكديگر كدامند؟ 

هشتم: واحد )يك( و اثنان )دو( و ثالثه )سه( و اربعه )چهار( و خمسه )پنج( و 
سّته )شش( و سبعه )هفت( و ثمانيه )هشت( و تسعه )نه( و عشر )ده( و احدعشر 
)يازده( و اثناعشر )دوازده( و عشرون )بيست( و ثالثون )سى( و اربعون )چهل( و 
خمسون )پنجاه( و سّتون )شصت( و سبعون )هفتاد( و ثمانون )هشتاد( و تسعون 

)نود( و مأة )صد( چيست؟ 
»ابن عباس« گفت: ابى بكر نتوانســت پاســخ بدهد و ما ترسيديم كه مردم از اسالم 

برگرداند. 
لــذا به خدمت على  رفتــم و گفتم: يا على! بــزرگان يهود به مدينــه آمده اند و 
پرســش هايى از ابى بكر به عمل آورده اند، ولى نتوانســت جواب بدهد، امام  خنديد و 
ســپس فرمود: اين همان روزى است كه پيامبرخدا  به من وعده كرده، آنگاه برخاست 
و پيشــاپيش من حركت كرد و درست همانند پيامبر  راه مى رفت، تا به جايى رسيد كه 
پيامبر  در آنجا مى نشست و بعد به دو يهودى فرمود: نزديك من بياييد و آنچه از اين 

پيرمرد )ابى بكر( پرسيده ايد، بپرسيد؟ 

  برادر رسول خدا  دو برادر پرسيدند: شما كى هستى؟ فرمود: من على بن ابيطالب
و همسر فاطمه  و پدر حسن و حسين  و وصّى او  در همه احوال هستم و صاحب 

هر منقبت و جهاد و جايگاه اسرار نبىّ ام.
يكى از آن دو گفت: من و تو نزد خدا چه هستيم؟ 

فرمود: اّما من، از هنگامى كه خود را شــناخته ام، مؤمن بوده و تو از زمانى كه خود را 
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شناخته اى، كافر بوده اى و هستى و نمى دانم پس از اين چه حالتى پيدا مى كنى؟ يهودى 
گفت: نفس در نفس چيست؟ كه قرابتى ندارند؟ 

 فرمود: او يونس در شكم ماهى است. 
پرســيدند: قبرى كه صاحبش را حركت مى داد چيســت؟ فرمود: يونس است كه 

ماهى او را به هفت دريا سير داد. 
پرسيدند: آفتاب از كجا طلوع مى كند؟ فرمود: از دو شاخ شيطان. 

  پرســيدند: در كجا غروب مى كند؟ فرمود: در چشــمه اى گرم و حبيب من پيامبر
فرمود: در موقع روى آوردن خورشــيد و پشــت كردن آن، كمى صبر كن و سپس نماز 

بخوان. 
پرسيد: در چه موضعى خورشــيد طلوع كرد كه ديگر در آنجا طلوعى نخواهد 

داشت؟
فرمود: در دريا و آن زمانى بود كه: خداوند براى قوم موسى آن را شكافت. 

پرسيد: خدا حامل است يا محمول؟
فرمود: خداوند هر چيزى را حمل مى كند و چيزى او را حمل نمى كند. 

پرســيد: پس معناى »َويَْحِمُل َعرَش َربَُّك َفوِقِهْم يَوَمِئٍذ َثانِية«؛ 1و عرش پروردگارت را 
در آن روز هشت فرشته برگيرند چيست؟ 

فرمــود: اى يهودى، آيا نمى دانــى كه خداوند با قدرت خــود صاحب همه آنچه در 
آســمان ها و زمين و ميان آن دو و زيرزمين اســت مى باشد، پس قدرت از آِن خداى من 

است. 
پرسيد: پس بهشت و دوزخ كجاست؟ 

فرمود: بهشت در آسمان و دوزخ در زمين است. 
پرسيد: »وجه رّب« كجاست؟

امام  به ابن عباس فرمود: هيزم و آتش آورد و آن را مشــتعل نمود و فرمود: وجه 
)صورت( اين آتش كجاست؟ يهودى گفت: وجهى برايش سراغ ندارم.

فرمود: خدا نيز اين چنين است و به هر طرف كه رو كنى، رويت به طرف خداست. 

1. حاقه / 17.
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پرسيد: آن دو شاهدى كه غايب نمى شوند، كدامند؟ 
فرمود: آسمان و زمين. 

پرسيد: آن دو كه غايبند، كدامند؟
فرمود: مرگ و زندگى است و آن دو را نمى بينيم. 

 پرسيد: آن دو كه بر يكديگر خشمگين اند، كدامند؟
فرمود: شب و روز.

پرسيد: واحد، كدام است؟ 
فرمود: خداى ـ عزوجل ـ.

پرسيد: ثالثه )سه( كدام است؟ 
فرمود: نصارا بر خدا دروغ بســتند و گفتند: ثالث ثالثه )ســوم سه تا( عيسى بن مريم، 

فرزند خداست، در حالى كه خداوند مصاحب و فرزندى نگرفته است. 
پرسيد: اربعه كدام است؟ فرمود: تورات، انجيل، زبور و قرآن كريم. 

پرسيد: خمسه چيست؟ 
فرمود: نمازهاى پنجگانه كه واجبند.

پرسيد: سّته )شش( چيست؟ 
فرمود: خداوند آســمان ها و زمين را در شــش روز آفريد و سپس بر عرش مستولى 

گشت. 
پرسيد: سبعه چيست؟ 

فرمود: هفت در دوزخ است كه طبقه طبقه است. 
پرسيد: تسعه چيست؟

فرمود: نه گروه هستند كه در زمين جز فساد كارى نمى كنند.
پرسيد: عشره چيست؟

فرمود: مراد ده روز است )كه در قرآن ذكر شده...(.
پرسيد: احدعشر چيست؟

فرمود: گفته يوسف به يعقوب است كه اظهار داشت: من يازده ستاره و خورشيد و ماه 
را ديدم كه برايم سجده مى كنند. 
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پرسيد: اثناعشر چيست؟ 
فرمود: ماه هاى سال است.
پرسيد: عشرون چيست؟

فرمود: فروش يوسف به بيست درهم است.
 پرسيد: ثالثون چيست؟

فرمود: سى روز ماه رمضان است كه روزه اش بر هر مسلمان واجب است، مگر كسى 
كه بيمار يا در سفر باشد.

پرسيد: اربعون چيست؟ 
فرمود: ميقات موسى است كه چهل روز تمام بود. 

پرسيد: خمسون چيست؟ 
فرمود: نوح قوم خود را هزار سال منهاى پنجاه سال به ايمان دعوت كرد. 

پرسيد: سّتون چيست؟
فرمود: خداوند دســتور داده كه در مواردى شصت مسكين را طعام دهند و يا شصت 

روز روزه بگيرند.
پرسيد: سبعون چيست؟

فرمود: موسى براى ميقات با خدا هفتاد نفر از قومش را اختيار كرد. 
پرسيد: ثمانون چيست؟ 

فرمود: قريه اى است در جزيره كه به آن ثمانون گفته مى شود و نوح در آنجا به كشتى 
سوار شد و بر )كوه( جودى قرار گرفت و خدا قومش را غرق كرد. 

پرسيد: تسعون چيست؟ 
فرمود: كشتى اى است كه نوح در آن نود خانه )جا( براى حيوانات ساخت. 

پرسيد: مأة چيست؟ 
فرمود: 

داود )بنا شــد( شصت سال عمر كند و آدم چهل ســال از عمر خود را به او بخشيد، 
)تا صد ســال تكميل شــود( اّما وقتى مرگ آدم فرا رسيد، اين بخشش را منكر شد پس 

ذرّيه اش نيز منكر شدند. 
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يهودى گفت: 
اى جوان محّمــد  را برايم به طورى توصيف كن، كه گويا او را مى بينم تا به 

او ايمان بياورم....1

    13. نامه قيصر به عمر و پاسخ امام على  

در زمان خالفت عمر، ميان مردى از يارانش به نام »حارث بن ســنان ازدى« و يكى 
از انصــار، منازعه اى روى داد و عمر منصفانه با قضّيه برخورد نكرد، لذا حارث نزد قيصر 
روم رفت و از اســالم دست برداشــت و همه قرآن را فراموش نمود، جز آيه »َوَمْن يَْبَتغِ 
َغرْيِاالسالِم دينا...«2 كســى كه جز اسالم دين ديگرى انتخاب نمود؛ از او پذيرفته نمى گردد 

و در آخرت از زيانكاران است. 
قيصر اين آيه را از وى شنيد وگفت: من نامه اى حاوى چند سؤال براى پادشاه عرب 
مى فرستم اگر پاسخ مرا داد، همه اسيران مسلمان را آزاد مى كنم؟ وگرنه، دين نصرانى را 
بر اسيران عرضه مى كنم، اگر كسى قبول كرد او را به عنوان برده مى پذيرم و اگر كسى 
نپذيرد او را مى ُكشــم. لذا به عمر نامه اى نوشت و در ضمن پرسش ها سؤال كرد درباره 
آبى كه نه از زمين اســت و نه از آسمان؟ سؤال بعدى جاريه بكرى كه در دنيا براى 
دو برادر است و در آخرت از آن يكى است؟ هنگامى كه اين نامه به عمر رسيد جوابى 
نيافت، لذا به امام  پناه برد و حضرت براى قيصر پاسخ را نوشت... اّما آبى كه گفتى: نه 
از آســمان و نه از زمين است، آبى است كه بلقيس براى سليمان فرستاد و آن را از عرق 
بدن اسب ها در جنگ گرفته بود. اّما جاريه يعنى؛ نخله كه در دنيا هم كافرى مثل تو دارد 
و هم مؤمنى چون من و در آخرت فقط از آِن مؤمنى است و ما از فرزندان آدم هستيم )و 
برادريم( و نخله در بهشــت است، نه در جهنم كه در نتيجه، مال مؤمن است... سپس در 
ادامه حضرت على  اقدام به پاســخگويى به سؤال قيصر در خصوص تفسير سوره حمد 

نمودند كه در فصل سؤاالت قرآن آورده شده است.

1. ارشادالقلوب، ديلمى، ج 2، ص 312.
2. بحاراالنوار، ج 10، ص 60.

546



  14.  فضيلت مسجد كوفه  

 امام حسين  مى فرمايد: 
شــخصى در حالى خدمت اميرالمؤمنين على  رسيد كه آن حضرت در مسجد كوفه 
حضور داشــت او پس از ورود بر آن حضرت ســالم كرد و عرض كرد: فدايت شوم عازم 
مســجد اقصى )فلســطين( بودم و با خودم گفتم ابتداء خدمت شما برسم و سالم عرض 

كرده و با شما وداع نمايم. 
حضرت فرمودند: قصدت از رفتن به آن مسجد چيست؟ 

عرض كرد: فدايت شوم درك فضيلت آن مسجد. حضرت فرمودند: 
مركبت را بفروش و توشــه ات را تناول كن و در همين مســجد نماز بگذار و نيازى 
به آن مســجد نيست زيرا يك نماز واجب در اينجا خواندن معادل با يك حّج قبول شده 
مى باشــد و يك نماز نافله گذاردن مســاوى و برابر است با يك عمره مقبول، بركتى كه 
از اين مســجد ناشى مى باشد تا فاصله دوازده ميلى آن منتشر مى باشد، جانب راست آن 
نيكبختى و بركت بوده و طرف چپش تزوير و فريب و در وســطش چشمه اى از روغن و 
چشــمه اى از شير و چشمه اى از آبى كه شــراب است براى مؤمنين و چشمه اى است از 
آب كه براى اهل ايمان طهور و پاكيزه مى باشد از همين مكان كشتى نوح حركت نمود 
و در همين مسجد بت هاى سه گانه يعنى؛ نَسر و يغوث و يعوق بودند و در همين مسجد 

هفتاد پيغمبر و هفتاد وصّى كه يكى از آن ها من هستم نماز خوانده اند. 
ســپس در حالى كه با دست مبارك اشــاره مى نمودند فرمودند: در اين مسجد هيچ 
محزونــى و مكروبى براى حاجتى از حوائجش دعا نكرده مگر آنكه حق تعالى حزنش را 

برطرف و غمش را زائل و حاجتش را روا ساخته است.1

  15.  بيعتى عجيب  

سلمان مى گويد: در حالى كه على  ســرگرم غسل پيامبر  بود از آنچه مردم )در 
  بيرون خانه( انجام دادند به او خبر دادم و گفتم: يا على! هم اكنون ابوبكر بر منبر پيامبر
نشســته و مردم به بيعت با يك دســتش هم اكتفا نمى كنند بلكه با هر دو دست راست 

1. كامل الزيارات، ص 91.
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و چپ با او بيعت مى كنند. على  فرمود: اى ســلمان، متوجه شــدى اولين كسى كه 
با او بيعت كرد چه كســى بود؟ عرض كردم: نه. همين قدر مى دانم كه در سقيفه بنى 
ســاعده وقتى كه با انصار مخاصمه مى كردند او را ديدم. و اول كسى كه با ابوبكر بيعت 
كرد مغيره بود بعد... على  فرمود: آيا فهميدى اولين كســى كه با ابوبكر بيعت كرد 
چه كســى بود؟ گفتم: نفهميدم، ولى پيرمرد ســالخورده اى را ديدم كه بر عصاى خود 
تكيه كرده و ميان دو چشمش جاى سجده بود با ابوبكر بيعت كرد و گفت: »روزى است 
مانند روز آدم!«. على  پرســيد: اى سلمان، آيا او را شناختى؟ عرض كردم: نه! ولى 
  را به ســرزنش گرفته بود. على  از گفتارش ناراحت شــدم، مثل اينكه مرگ پيامبر
فرمود: او شيطان بود... پيامبر  اين خبر را به من داده بود كه مردم در سقيفه با ابوبكر 
بيعت خواهند كرد بعد از آنكه بر ســر حق ما اختالف پيدا مى كنند... و اول كســى كه با 
ابوبكر بيعت مى كند شــيطان است كه به صورت پير سالخورده اى جّدى خواهد بود، كه 
اين حرف ها را نيز خواهد گفت، بعد خارج شده و شياطين خود را جمع مى كند. آن ها هم 
در مقابلش ســجده كرده و مى گويند: اى رئيس بزرگ ما، تو همان كسى هستى كه آدم 

را از بهشت راندى. 
او هم مى گويد: 

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

  16. سؤاالت پادشاه روم از عمر  

پادشــاه روم طى نامه از عمر درخواســت پاسخ به چند ســؤال نمود كه امام 
على  به آن سؤاالت جواب دادند و آن پاسخ ها از قرار ذيل بود: 

و اما درختى كه ســواره زير سايه آن، يكصد سال راه مى رود، درخت طوبى است، و 
آن، همان ِسْدرة الُمنتهى در آسمان هفتم است كه اعمال انسان ها به آن جا مى رود و اين 
درخت، از درخت بهشت است و در بهشت، قصرى و خانه اى نيست، مگر آن كه شاخه اى 
از اين درخت در آن جا هســت. نمونه آن در دنيا، خورشيد است كه اصل آن يكى است، 

ولى نورش در همه جا پراكنده است.

.  1. ارسار آل محمد
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 و اما درختى كه بدون آب روييده، درخت يونس  اســت كه معجزه وى بود، طبق 
ســخن خداوند كه مى فرمايد: »َواَنَْبْتنا َعلَْيِه َشَجرًَة ِمْن يَْقِطنٍي«1 و بر باالى سِراو درختى از 

نوع كدو رويانديم.
و اما غذاى بهشــتيان، نمونه آن در دنيا غذاى جنين در شــكم مادر است كه از ناف 

مادر تغذيه مى كند و ادرار نمى كند و مدفوع ندارد. 
و اما رنگ ها ى مختلف جدا از هم براى يك ماده ســّيال در يك كاسه، نمونه اش در 

دنيا تخم مرغ است كه داراى دو رنگ سفيد و زرد است و با هم آميخته نمى شوند. 
و اما كنيزكى كه از ســيب بيرون مى آيد، نمونه اش در دنيا ِكرمى اســت كه از سيْب 

بيرون مى آيد و تغيير نمى كند. 
و اما كنيزكى كه بين دو نفر مشترك است، نخل است كه در دنيا از آن مؤمنى چون 
من و كافرى چون توست، ولى در آخرت، از آِن من است، نه تو، چون آن نخل در بهشت 

است و تو وارد آن نمى شوى.
و اما كليدهاى بهشت، »ال اله اال اللّه  و محمد رسول اللّه  است«.

وقتى قيصر رم اين نامه را خواند، گفت: اين سخن، جز از خاندان نّبوت، بيرون نيامده 
است.2

  17.  سؤاالت پادشاه روم  

در تحف العقول آمده اســت كه: معاوية ابن ابى سفيان لعنة اهلل عليه در زمان حكومتش 
مكرر مورد ســواالت پادشــاهان بالد مختلف قرار مى گرفت حتــى در مواردى در امور 
قضايى براى تشــخيص و قضاوت دعوا در بين مردم دچار مشــكل مى شد با راهنمايى 
اطرافيانش دست توســل و استغاثه به سوى امام على  دراز مى كرد منتها در بعضى از 
موارد دوست نمى داشت كه در سواالتى كه از امام مى پرسيد امام بداند كه او درمانده شده 
است، روزى معاويه مرد ناشناسى را از طرف خود به نزد امام على  فرستاد تا سواالتى 
را كه پادشــاه روم از او پرسيده بود را ســؤال نمايد آن مرد چون به كوفه آمد با حضرت 

1. صافات / 146.
2. تذكرة الخواص، ص 145. 

549



صحبت كرد و حضرت فهميد كه او فرستاده معاويه است آنگاه فرمود: خدا زاده هند جگر 
خوار را بكشد كه چه اندازه خود و همراهانش گمراهند، خدا او را بكشد...

بعد فرمود: حسن و حســين و محمد را نزد من بياوريد آن ها آمدند آنگاه حضرت به 
مرد شــامى گفت: اى برادر شامى: اين دو فرزند رســول خدا  هستند و اين فرزند من 
اســت از هر كدام مى خواهى مسائل خود را بپرس آن شامى گفت: از اين )يعنى حسن( 

سؤال مى كنم.
ســؤال كرد: 1. ميان حق و باطل چقدر فاصله اســت؟ 2. ميان آســمان و زمين 
چقدر فاصله اســت؟ 3. ميان مشــرق و مغرب چقدر فاصله است اين لكه بى نورى 
كه در ماه است چيست؟ 4. قوس و قزح چيست؟ 5. كهكشان چيست؟ 6. نخستين 
آبى كه بر روى زمين جارى شــد كدام است؟ 7. نخستين چيزى كه روى زمين به 
جنبش درآمد چيست؟ 8. آن چشمه كه ارواح مؤمنان و مشركان بدان مأوى دارند 
كدام اســت؟ 9. مؤنث چيســت؟ 10. آن ده چيزى كه هر كدام از ديگرى سخت تر 

است چيست؟
امام حســن  در پاسخ وى فرمود: اى برادر شامى، ميان حق و باطل چهار انگشت 
فاصله اســت و آنچه به چشم خود ديدى حق است و با گوش خود بيهوده و باطل بسيار 
مى شــنوى، و اما ميان آســمان و زمين به اندازه دعا و آه ستمديده و دامنه ديد او فاصله 

است...
ميان مشرق و مغرب يك روز حركت خورشيد است خورشيد را هنگام طلوع و غروب 
ببين فاصله آن را درمى يابى، و اما اين كهكشان همان شكاف هاى آسمان است كه محل 
نزول باران سيل آساى طوفان نوح بوده اند، و اما قوس و قزح آنكه نبايد قزح بگويى زيرا 
قزح شيطان است ولى آن )قوس اهلل( است و علت امان از غرق شدن مى باشد، و اما لكه 
سياه روى ماه بدرستى كه نور ماه مانند نور آفتاب بوده ولى خداوند آن را محو و تاريك 
كرده چنانچه در قرآنش فرمود1 آيت شــب را محو كرديم و آيت روز را روشن ساختيم و 

1. اسراء / 12.
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اما نخستين چيزى كه روى زمين روان شد وادى دلس )يعنى وادى ظلمت( و اول چيزى 
كه روى زمين جنبيد درخت خرما بود.1

  18.  مقام عرشى واليت  

اصبغ بن نباته گويد: چون على  به خالفت مســتقر شــد به مسجد آمد.... و فرمود: 
اى گروه مردم از من پرســش كنيد قبل از آنكه مرا نيابيد اين سبد علم است... اهل 
قرآن را به قرآن فتوى دهم تا قرآن به ســخن آيد و گويد على راست گفته و دروغ 
نگفته هر آينه به شــما همان را فتوى داده كه در من نازل شــد شما كه شب و روز 
قرآن مى خوانيد در ميان شــما كسى است كه بداند چه در آن نازل شده؟ و اگر اين 
آيه در قرآن نبود شــما را خبر مى دادم به آنچه بود و باشــد و خواهد بود تا روز قيامت و 
آن اين است2 »محو كند خدا هرچه را خواهد و برجا دارد هرچه را خواهد و دفتر كل نزد 
او اســت«.... مردى به نام ذعلب پرسيد: يا على! آيا پروردگار خود را ديدى؟ فرمود: 
واى بر تو اى ذعلب من كســى نباشــم كه بپرستم خدائى را كه نديدم، گفت چطور او 
را ديدى براى ما وصف كن. فرمود: واى بر تو با چشــم سر نمى توان خدا را ديد وليكن 
دل ها به حقيقت ايمان او را ببينند. واى بر تو اى ذعلب به راستى پروردگارم به دورى و 
نزديكى و حركت و سكون و ايستاده بر قامت و رفتن و آمدن وصف نشود تا آنجا لطيف 
است كه به لطفش نتوان ستود تا آنجا بزرگ است كه به وصف نيايد تا آنجا بزرگ است 
كه وصفش نشــايد تا آنجا جليل است كه خشــونت ندارد. مهربان و رحيم است و رّقت 
قلب ندارد، مؤمن اســت ولى عادت ندارد درك كند. ولى نه به حس جســمانى، گوينده 

است ولى تلفظ ندارد....
سپس على  فرمود: بپرســيد قبل از آن كه من را نيابيد. اشعث بن قيس برخاست و 
گفت: اى اميرالمؤمنين! چگونه از گبران جزيه ســتانند با آنكه نه كتاب آســمانى 
دارند و نه پيامبرى؟ فرمود: آرى اى اشــعث! خدا بر آن ها كتابى نازل كرد و پيامبرى 
فرستاد و پادشاهى داشتند كه شبى مست شد و دختر خود را به بستر خود كشيد.... قومش 

1. تحف العقول، ص395.
2. رعد / 39.
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به در كاخ آمدند و گفتند: اى پادشاه بيرون بيا تا حد بر تو جارى كنيم. پادشاه بيرون كاخ 
همه را جمع كرد و گفت عذرم را مى گويم شــما هم هر كارى مى خواهيد بكنيد. گفت: 
خداى ـ عزوجل ـ گرامى تر از پدر و مادر ما آدم و حوا را نيافريد. مگر او نبود كه پسران و 
دختران خود را با هم تزويج كرد؟ گفتند: چرا. گفت پس دين همين است و بر آن قرارداد 
كردند و خدا آنچه دانش در ســينه آنان بود محو كرد و كتاب را از آن ها برداشت و آن ها 

كافر هستند كه بى حساب به دوزخ مى روند. 
اشــعث گفت: من تاكنون چنين پاسخى نشــنيدم و به خدا چنين سؤالى ديگر برايم 
پيش نمى آيد و قانع شــدم. مردى به نزديك على  آمــد و عرض كرد يا على مرا به 
كارى رهنمايــى كــن كه چون انجام دهم از دوزخ نجاتم دهد. فرمود: اى شــخص 
حاضر! بشنو و يقين كن دنيا بر سه كس استوار است به دانشمند سخنور، به توانگرى كه 
به مال خود بر دينداران بخل نورزد و به درويشــى شكيبا... آن مرد گفت: به خدا راست 
گفتى يا اميرالمؤمنين. سپس آن مرد غائب شد و ما او را نديديم و مردم دنبالش گرديدند 

او را نيافتند على  بر منبر لبخندى زد و فرمود چه مى خواهيد؟ 
او برادرم خضر بود سپس فرمود: بپرسيد قبل از آنكه مرا نيابيد آنگاه كسى برنخاست 
ســپس امام خدا را حمد كرد و صلوات بر پيغمبر فرســتاد و فرمود: اى حسن! بر منبر بيا 
و سخنى بگو مبادا قريش پس از من تو را نشناسند و گويند حسن خطبه نتواند بخواند. 
امام حسن  عرض كرد: پدرم چگونه با حضور شما باالى منبر رفته و سخن بگويم 
و تو در ميان مردم مرا ببينى و ســخنم را بشــنوى امام على  فرمود: پدر و مادرم به 
قربانت من خود را از تو پنهان مى كنم و ســخن تو را مى شــنوم و تو را مى بينم ولى تو 

مرا نمى بينى. 
امام حســن بر منبر رفت و خدا را ستايش كرد و صلوات بر پيامبر  فرستاد. سپس 
فرمود: اى مردم من از جّدم رســول خدا  شــنيدم كه مى فرمود: من شهر علم هستم و 
على در آن اســت آيا مى توان وارد شهر شــد جز از در آن؟ سپس از منبر پائين آمد. 
آنگاه امام على  او را به سينه خود چسبانيد سپس به حسين  فرمود: پسرجانم برخيز 
و به منبر برو تا قريش به حال تو نادان نماند تو دنبال ســخن برادرت حسن را بگو امام 
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حســين  به منبر رفت و حمد خدا كرد و ستايش الهى را نمود و صلوات مختصرى بر 
پيامبر  فرستاد. 

 سپس فرمود: اى مردم! از رسول خدا  شنيدم كه فرمود: على پس از من شهر علم 
است و هركه در آن در آيد نجات يابد و هركه از او تخلّف كند هالك شود آنگاه از منبر 
پائين آمد و امام على  او را نيز در آغوش كشيد و بوسيد و فرمود: اى گروه مردم گواه 
باشــيد كه اين دو، فرزندان رسول خدا  هستند و دو امانتى كه به من سپرده شده و من 
آن ها را به شــما مى ســپارم و رسول خدا از شما و رفتار شــما نسبت به آن ها بازپرسى و 

سؤال خواهد كرد.1

  19.  فرق بخيل و ستمكار  

درمــن اليحضره الفقيــه از حضرت صادق  روايت كرده اســت كه فرمود: روزى 
شخصى در حضور اميرالمؤمنين على  مى گفت: 

مرد بخيل از آدم ستمكار بهتر است و عذرش بيشتر پذيرفته مى شود. 
آن حضرت در پاســخ بــه آن مرد فرمود: دروغ مى گوئى! چرا كه ســتمكار گاهى از 
اوقات از كار خود توبه مى كند و بر آن كسى كه ظلم نموده مظلمه مى دهد )لذا بخشيده 

مى شود(.
ولى بخيل هرگاه بخل ورزيد زكاة نمى دهد و صله رحم به جا نمى آورد و در راه خدا 

چيزى انفاق نمى كند خداوند بهشت را بر شخص بخيل حرام كرده. 

  20.  سفير پادشاه روم  

پادشاه روم سفيرى نزد زمامدار مدينه فرستاد و اطالع داد شخصى در كشور من پيدا 
شــده گرچه ظاهرا مردى مقّيد به قواعد اسالم است لكن ادعايى دارد كه به نظر علماى 
ما كافر و چون كلمات او برخورد به مذهب شــما دارد شايســته است خليفه نظر خود را 
درباره پرســش هاى وى به نگارش در آورد. خليفه با خواندن نامه و شنيدن گفتار سفير و 
مشورت با عده اى از اطرافيان خود جواب مورد پسند براى پادشاه روم نتوانست تهيه كند، 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 344.
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لذا متوســل به حضرت امير  شد كه پاسخ هاى سلطان روم را با برهان مرقوم فرمايند. 
حضرت پس از خواندن نامه در پاسخ مرقوم نمودند: 

1. نوشــته بــود آن مرد مى گويــد من اميدوار به بهشــت نيســتم و از جهنم 
نمى ترســم. حضرت فرمود: اين شخص از اولياءاهلل است زيرا عبادات خود را براى طمع 
به بهشــت و از ترس جهنم انجام نمى دهد بلكه او خداوند را فقط سزاوار عبادت مى داند 

و عبادات را با خلوص نيت به جا مى آورد. 
2. آن مرد مى گويد من از خدا نمى ترسم، حضرت فرمود: آن شخص حقيقتا موّحد 

واقعى است زيرا خداوند را عادل مى داند و ظالم نمى داند. 
3. آن مرد گفته من نماز را بدون وضو و غســل و تيمم بجا مى آورم، آگاه باشيد 

آن نماز، نماز مّيت است كه در خواندنش وضو، غسل و تيمم الزم نيست. 
4. اّما اينكه گويد من ميته و مردار تناول مى كنم و ســر بريدن واجب ندارد، آن 

شخص گوشت ماهى مى خورد. 
5. آن شــخص مى گويد فتنه را دوســت دارم، مقصــودش از آن آيه: »اّنا اموالكم 
واوالدكم فتنة« است يعنى آيه 15 ســوره مباركه تغابن و مراد از فتنه اموال و اوالد است 

كه آن ها را دوست دارد.
6. و اّما اينكه گفته از حق كراهت دارم، مقصود مرگ است چون خداوند مى فرمايد: 

»وجائت َسکْرت  املوت بالحق«.1

7. اّما اينكه مدعى اســت من پروردگار شما هستم، زيرا با گفتن جمله »انا ربكم« 
اين مقصود را به زبان جارى نكرده چون ربّكم از دو كلمه رّب و كم است و رب به معنى 
صاحب و كم به معنى آستين است. يعنى او مى گويد: من صاحب آستين لباس خود هستم 

نه اينكه من پروردگار شما مى باشم.
8. اّما اينكه »انا احمد النبى« يعنى پيغمبرى هســتم به نام احمد، حضرت فرمود: 
منظور »اَْحَمُد متكلم وحده« در نظرش مى باشــد، يعنى مــن نبى اكرم  را حمد و ثناگو 

هستم نه اينكه ادعاى نبوت داشته باشد. 
9. اّما اينكه گويد هرچه يهود و نصارى بگويند من راست مى پندارم، مقصودش 

1. ق / 19.
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دو آيه قرآن اســت در سوره مباركه بقره آيه 113 »وقالت اليهود ليست النصارى عىل ىش ٍء 
وقالت النصارى ليست اليهود عىل ىش ٍء« يعنــى و من قبول دارم كــه يهود مى گويند دين 

نصارى باطل و نصارى مى گويد دين يهود غير حق است.
10. مى گويــد من چيزى دارم كه خداوند ندارد و صحيح گفته زيرا مى گويد: من 
زن و فرزند دارم و ايزد متعال زن و فرزند ندارد. سفير چون فرمايش حضرت را كه همه 

آن ها با دليل و برهان بود شنيد سپس به وطن خود بازگشت و آن ها را بازگو نمود. 
آن حضرت در انتها به او فرمود: آن مرد در قيامت اهل بهشــت اســت، لذا از بركت 

راهنمائى آن امام آن مرد نه تنها كشته نشد بلكه مورد توجه و احترام مردم نيز واقع شد.1
        گر شكى دارى زپيغمبر بپرس   سّر دين احمد از حيدر بپرس  

  21.  حب و بغض  

دو نفــر نصرانى نزد عمر آمدند و از او پرســيدند: بين حّب و بغض چه فرقى 
اســت با آنكه جايگاه آن ها يكى اســت و هر دو در قلب اســت و به ما بگو حفظ و 
فراموشــى چه فرقى  دارند با اينكه جايگاه آن ها نيز يكى اســت و چه فرقى است 

بين خواب هاى راست و دروغ با اينكه محل آن ها نيز يكى است؟ 
عمر از پاسخ ماند و اشاره به امام على  كرد. 

حضرت فرمود: 
اما مســئله حّب و بغض، خداوند متعال ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق كرد 
پس در عالم ذر هرگاه )دو نفر( با هم شناســايى و الفت پيدا كردند در اين عالم نيز قلب 
آن ها خود به خود بهم مايل مى شــود و محّبت و دوستى بين آن ها پيدا مى شود و هرگاه 

در عالم ذر اين شناسايى و الفت حاصل نشده در اين عالم نيز حاصل نخواهد شد. 
اّما حفظ و فراموشى براى اين است كه خداوند هنگامى كه فرزندان آدم را خلق كرد 
براى قلب او پرده اى قرار داد هرگاه آن پرده باال زده مى شــود هر آنچه بشنود و بخواند 
او حفظ مى كند و هرگاه آن پرده روى قلب را بپوشاند او را دچار فراموشى مى كند و اگر 

چيزى را بخواند يا بشنود نمى تواند حفظ كند. 

1. نوراالبصار، ص 70.
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اّما رؤياى صادقه و كاذبه، خداوند متعال روح را كه خلق كرد براى آن ســلطانى قرار 
داد كه به آن نفس مى گويند هنگامى كه كسى مى خوابد روح از بدن بيرون مى رود ولى 
ســلطان او كه نفس مى باشــد در مركز خود حضور دارد هرگاه روح به جمعى از مالئكه 

برخورد كرد آنچه را در خواب ببيند راست است. 
و هرگاه به دسته اى از شياطين و اجّنه مواجه شود آنچه را در خواب ببيند همه آن ها 
دروغ است. آن دو نفر مسلمان شدند تا اينكه در جنگ صفين در ركاب با صفاى موالى 

مّتقيان على بن ابيطالب  به شهادت رسيدند.1

  22.  مظهرالعجائب بى همتا  

جمعى از يهوديان در ايام حكومت عمربن خطاب نزد او آمدند و گفتند: اى عمر! پس 
از پيامبر  تو زمام امور مســلمين را به دســت گرفته اى و ما آمده ايم نزد تو تا سؤاالت 
خود را از تو بپرســيم. چنانچه به ســؤاالت ما پاســخ صحيح دادى، ايمان آورده و تو را 
تصديق خواهيم كرد و پيرو تو خواهيم شد. عمر گفت: پس هرچه مى خواهيد سؤال 
كنيد. گفتند: اى عمر قفل هاى هفت آســمان و كليدهايش چيست؟ و از قبرى كه 
صاحبش در حركت بود ما را آگاه كن و از كســى كه به قبيله خود اعالم خطر كرد 
ولى نه از جن بود و نه از بشر ما را خبر ده و از جايى كه آفتاب بجز يك بار در آن 
نتابيده و از پنج جاندارى كه در رحم آفريده نشــده اند و از يك و دو و سه و چهار 
و پنج و شش و هفت و هشت و از نه تا ده و يازده تا و دوازده تا برايمان بگو؟ عمر 
قدرى سر خود را به زير انداخت سپس چشم هاى خود را گشود و گفت: از عمربن خطاب 

چيزى پرسيديد كه نمى داند ولى پسرعموى رسول خدا  پاسخ شما را مى داند. 
آنگاه كســى را نزد على  فرستاد تا حضرتش را دعوت كند. وقتى امام على  وارد 
مجلس شــد عمر عرض كرد: اى اباالحسن! اين يهوديان از من چيزهايى پرسيده اند كه 

من به هيچ يك از آن ها نتوانسته ام پاسخ بدهم.
پس على  به آنان فرمود: بجز آنچه از عمر پرســيده ايد سؤال ديگرى داريد؟ 
عرض كردند: نه اى پدر شــبر و شــبير. پس به آنان فرمود: اّما قفل آسمان ها، شريك 

1. كنزالعامل، ج 7، ص 26.
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براى خداوند قرار دادن است و كليد آن گفتن الاله االاهلل و اّما قبرى كه صاحبش حركت 
مى كرد ماهيى بود كه يونس را در شكم خود در هفت دريا گردش دارد و اّما آنكه به قوم 
خود اعالم خطر كرد كه نه از جنس جن و آدم بود همان مورچه سليمان بن داود )اين خبر 
در ســوره نمل آمده اســت( و اّما آنجايى كه آفتاب يك بار بر آن تابيد همان دريايى بود 

كه خداوند موسى را از آن رد كرد و نجات داد و فرعون و يارانش را در آن غرق كرد. 
اّما پنج جاندارى كه در رحم ها آفريده نشده اند آدم است و حوا و عصاى موسى و شتر 
صالح پيغمبر و گوســفند حضرت ابراهيم اّما آن يك، كه ســؤال كردى يكتا خداى يكتا 
اســت، و اّما دو تا آن آدم و حوا، و اّما ســه تا جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و اّما چهار تا 
تورات و انجيل و زبور و قرآن و اّما پنج تا پنج نوبت نماز شبانه روزى است و اّما شش تا 
فرموده خداوند اســت كه ما آسمان ها و زمين و آنچه را كه در ميان آن ها است در شش 

روز آفريديم. 
و اّما هفت تا فرموده خداوند است كه باالى سر شما هفت آسمان را استوار ساخته ايم 
و اّما هشــت تا فرموده خداوند  اســت كه فرمود در اين روز )قيامت( عرش پروردگار را 
هشت تن حمل مى كنند و اّما نه تا معجزه هايى بود كه به موسى بن عمران داده شده بود 
و اّما ده تا فرموده خداوند است كه ما سى شب به موسى وعده داديم و به ده شب كامل  
نموديم و اّما يازده تا گفتار يوســف اســت به پدرش كه من يازده ستاره در خواب ديدم. 
اّما دوازده تا فرموده خداوند اســت به موسى كه عصاى خود را بر سنگ بزن پس از آن 
دوازده چشــمه آب شكافته شد. گفتند: گواهى مى دهيم اين شخص برادر رسول خداست 

و به خدا قسم او به اين مقام خالفت از تو سزاوارتر است....1

    23.  ازدواج امام حسين  

در يكى از جنگ ها، دختران كســرى پادشاه ايران به اسارت در آمدند و آن ها را نزد 
عمربن خطاب فرســتادند. حضرت امير  با شفاعتى كه كرد مانع از فروش آن ها شد و 
آن ها را آزاد كرد در اين ميان درباره ازدواج با اسيران فارسى، بين آن جمع حاضر صحبت 
شــد و شهربانو با دست خود به حضرت امام حسين  اشاره نمود و در ميان آن جمعيت 

1. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 535.
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  را وكيل خود قرار داد اميرالمؤمنين  را انتخاب كرد و اميرالمؤمنين على  حســين
به او فرمود: نامت چيســت؟ او جواب داد: شاه زنان، بنت كسرى، اميرالمؤمنين  به او 

فرمود: تو شهربانوئى و خواهرت مرواريد، دختر كسرى.
او به زبان فارسى گفت: آرى )و در نسخه اى  اين گونه نوشته كه پس از آنكه امام به 
او فرمود: نامت چيســت و او جواب داد شاه زنان، على  با لهجه فارسى به او فرمود: نه 

شاه زنان كسى نيست مگر دختر محّمد  و اوست سّيده الّنساء و تو شهربانوئى(.
  سپس خواهرش مرواريد را نيز در امر ازدواج آنان آزاد گذاشتند و او هم حسن بن على

را انتخاب نمود.1

  24.  سخنانى از جنس نور  

شــريح بن هانى مى گويد: اميرالمؤمنين  از پســرش حسن بن على  پرسيد: پسرم 
ِخَرد چيست؟ گفت: آنكه دل تو نگهدارنده چيزى باشد كه در آن وديعه نهاده اى. فرمود: 
َحْزم )هوشــيارى، دورانديشى( چيست؟ پاســخ داد: آنكه منتظر فرصت باشى، و در 

امور خيرى كه برايت ممكن است شتاب ورزى فرمود: 
بزرگوارى چيست؟ 

گفت: عفو و تحّمل لغزش ديگران، استوار نمودن زندگى بر شالوده خوى هاى ارزنده. 
فرمود: بخشندگى و بلند نظرى در چيست؟ پاسخ داد: بر آوردن نياز درخواست كننده 
و بخشــش دسترنج خود. فرمود: خساست چيســت؟ گفت: اينكه اندك را زياد بدانى و 

آنچه را در راه خدا داده اى، تلف شده پندارى. 
 فرمود: »رّقه« پســتى و بردگى چيســت؟ )در نســخه بحاراالنــوار »دّقه« و در 
نّيه« ضبط شــده است( گفت: كوته بينى و درخواست نمودن چيز كم و  تحف العقول »الدَّ
دريغ داشــتن از چيز اندك. پرسيد: خود را به رنج و مصيبت انداختن چيست؟ پاسخ 
داد: تمّسك به كســى كه تو را ايمن نمى سازد و كنجكاوى در چيزى كه برايت سودى 

ندارد. 
فرمود: جهل چيســت؟ گفت: پريدن بر روى مركب پيش از مهارت يافتن در آن و 

1. بحاراالنوار، ج 46، صص 16 ـ 15.
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ســرباز زدن از پاسخ گوئى و چه خوب كمك كارى است خاموشى در جايگاه هاى بسيار 
اگرچه زبان گويائى داشته باشى.

آنگاه اميرالمؤمنين  رو به فرزندش امام حسين  نمود و به او فرمود: پسرم آقائى 
چيســت؟ عرض كرد: نيكوئى نمودن به قبيله و برگردن گرفتن و پرداخت ديه جرائم و 
جنايات آنان. فرمود: غنا )بى نيازى( در چيســت؟ پاســخ داد: اندك بودن آرزوهايت و 
خشنودى به آنچه تو را كفايت مى نمايد. پرسيد: بينوايى در چيست؟ عرض كرد: طمع 

داشتن به هرچيز و سخت نااميد شدن...
پرســيد: خرق )درشتى، دريده بودن( چيست؟ گفت: در افتادن و دشمنى كردن با 

فرومانده خود و شخصى كه مى تواند به تو سود و زيانى برساند. 
آنگاه على  به حارث اعور توّجه نمود و به وى فرمود: اى حارث اين حكمت ها را به 

فرزندانتان بياموزيد زيرا دانستن اين ها بر خرد و َحْزم و رأى مى افزايد.1

  25.  شروط بيعت  

امام حســين  مى فرمايد: آنگاه كه بزرگان انصار خدمت رســول خدا  آمدند تا در 
عقبه با آن حضرت بيعت كنند. 

پيامبر  به على  فرمود: اى على! برخيز و از ايشان بيعت بگير!
پس على  پرسيد: اى رسول خدا بر چه شرايطى از آنان بيعت بگيرم؟ 

پيامبــر  فرمود: از آنان بيعت بگير كه: خدا را اطاعت كنند و نافرمانى خدا نكنند آن 
چنان كه خود و فرزندان و خانواده خود را حفظ مى كنند. از رسول خدا و خانواده و فرزندان 

او نيز محافظت و پاسدارى كنند.2

  26. راهنمای خردمند  

مــردى نزد اميرمؤمنين على آمد و عرض كرد: قدرى خرما در پيش روى من بود، 
زن من يك دانه از آن را برداشت و در دهان خود گذارد من سوگند ياد كردم كه نه بايد 

1. معاىن االخبار، ج 2، ص 426.
2. بحاراالنوار، ج 38، ص 220.

559



آن خرما را بخورد و نه بايد بيرون اندازد )اكنون من با اين سوگند چه كنم؟( فرمودند: 
نيمى از آن را بخورد و نيمى را بيرون اندازد و به اين وسيله تو از سوگندى كه خورده اى 

آسوده خواهى شد.1

  27.  سؤال ايرانيان  

جمعى از موالى )غير عرب، ظاهرا ايرانيان، بعد از فتح ايران توسط مسلمين( به مدينه 
رفتند و به حضور امام على  رســيده و عرض كردند: ما آمده ايم از شش موضوع سؤال 
كنيم، اگر جواب صحيــح آن را به ما دهى، به تو ايمان مى آوريم و امامت تو را تصديق 
مى نماييم )با توجه به اينكه آن ها در كتب دينى خود، پاســخ آن شش موضوع را دريافته 

بودند(.
حضرت على  فرمود: بپرســيد، ولى در صورتى كه سؤال شما براى فهم و شناخت 

باشد، نه از روى عناد و دشمنى. آن ها پرسش هاى خود را چنين عنوان كردند: 
1. اسب هنگامى كه شيهه مى كشد چه مى گويد؟ 

2. خروس هنگام قوقولى قوقو چه مى گويد؟ 
3. االغ هنگام عرعر چه مى گويد؟ 

4. صداى مخصوص مرغ دّراجه چه معنى دارد؟ 
5. چكاوك در آواز خود چه مى گويد؟ 

6. قورباغه با صداى مخصوص خود چه مى گويد؟ 
حضرت على  در پاسخ فرمود: 

اسب در آن هنگامى كه دو لشكر در جبهه، در برابر هم براى جنگ قرار گرفته اند در 
وس؛ پاك و منزه است خداوند مالك پاك«. شيهه خود مى گويد: »ُسْبحانِ الَْملُِك الُْقدُّ

خروس هنگام ســحر با آواز خود مى گويد: »اذْكُُرواللّه  يا غاِفلني؛ اى غافالن به ياد خدا 
باشيد«.

االغ با عرعر خود مى گويد: »اَللُّهمَّ الَْعِن الَْعّشارِيَن؛ خدايا آنان كه يكدهم بگير هستند 

1. ارشاد شیخ مفید، ص215.
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را لعنت كن )عّشــارين گمرك چى ها هستند كه در زمان قديم ده يِك مال را مى گرفتند 
و منظور رباخواران نمى باشد(.

 مــرغ ُدّراجه در صداى مخصوص خود مى گويــد: »اَلرِّْحْمُن َعىَل الَْعرِْش اْسَتوى؛ خداى 
رحمان بر عرش مسلط است«.1

  ٍد؛ خدايا دشمنان آل محّمد چكاوك در آواز خود مى گويد: »اَللُّهمَّ الَْعْن ُمْبِغىِضٍ اِل ُمَحمَّ
را لعنت فرما. 

و اما قورباغه با صدايش مى گويد: »ُسْبحاَن الَْمْعُبوِد ىِف الُججِ الِْبحار؛ منزه است پروردگار 
من، تسبيح شده در عمق درياها«. 

ســپس سؤال كنندگان عرض كردند: ما به شما ايمان آورده ايم و داناتر از شما كسى 
را نديديم....2

  28.  شمارش و معناى چند عدد  

دو يهودى وارد مدينه شدند و پس از پرسش سؤاالتى از ابوبكر و ناتوانى وى در پاسخ 
آن ها خدمت على  رســيده و ســؤاالت خود را طرح كردند يكى از آن ها سؤال كرد: يا 
على! كدام جاندارى است كه در ميان جاندارى ديگر بوده و در ميان آن دو خويشى 

و پيوند نژادى نبوده است؟ 
حضرت فرمود: آن يونس بود كه در شكم ماهى جاى داشت. گفت: كدام قبرى است 
كه صاحب خود را مى گردانيد؟ فرمود: يونس بود هنگامى كه ماهى او را در هفت دريا 
گردانيد. گفت: بهشــت كجاســت و دوزخ كجا؟ فرمود: اّما بهشت در آسمان است و اّما 

دوزخ بر روى زمين. عرض كرد: آن دو چيزى كه هميشه شاهد هستند چيست؟ 
فرمود: آســمان ها و زمين كه يك ســاعت از نظر غايب نمى شوند. گفت: آن دو كه 
غايبند چيســت؟ فرمود: مرگ و زندگى كه آن دو را نمى شود ديد. عرض كرد: آن دو 
كه با هم دشمند چيست؟ روز و شب. عرض كرد: يك چيست؟ فرمود: خداى عزوجل. 
عرض كرد: دو چيســت؟ فرمود: آدم و حوا... عرض كرد: بيست چيست؟ فرمود: فروش 

1. طه / 5.
2. بحاراالنوار، ج 61، ص 35.
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يوســف به بيســت درهم. عرض كرد: سى چيست؟ فرمود: ســى روز ماه رمضان كه 
روزه اش واجب اســت بر هر مؤمنى مگر اينكه بيمار باشــد يا مسافر، عرض كرد: چهل 
چيســت؟ فرمود: ميقات موسى است كه سى شــب بود و خداوند ده روز به آن افزود و 

چهل شب تمام شد.1

  29.  راه جهنم  

امام على  شــنيد مردى طنبور مى نوازد )شــبيه 3 تار( حضرت او را از اين كار نهى 
فرمود و از او خواســت تا از عملش توبه كند او نيز توبه كرد. سپس فرمود: آيا مى دانيد 

در هنگامى كه طنين نواخته مى شود به شما چه مى گويد؟ 
آن مرد عرض كرد جانشين رسول خدا  آگاه تر است. حضرت فرمود: 

 ستندم ستندم ايا صاحبى                       ستدخل جهنم اَيا ضاربى 
  اى نوازنده صاحب من، به زودى پشــيمان مى شوى، پشيمان مى شوى و به زودى 

وارد جهنم مى شوى.2

  30.  زنده كردن چهار پرنده  

ســلمان فارسى مى گويد: روزى نزد ســرورم اميرالمؤمنين على  در زمين بى آب و 
علفى نشســته بودم، يك باره يك جوجه تيغى از محلى كه امام على  براى عبادت به 

آن جا رفته بود گذشت. 
پس امام على  وقتى جوجه تيغى را ديدند با آن حرف زدند و فرمودند: چند ســال 
اســت در اين صحرا بدون آب و علف زندگى مى كنى؟ آب و غذايت را چگونه تهّيه 
مى كنى؟ ســپس يكباره به اذن خداى تبارك و تعالى جوجه تيغى به زبان فصيح جواب 
داد: »اى اميرالمؤمنين! من چهارصد ســال است كه در اين صحرا زندگى مى كنم و آب 
و غذايم را خداوند برايم مى فرستد، با اين شرط كه اگر گرسنه شدم، بر شما و اهل بيت 

1. خصال مرحوم شيخ صدوق، ص 722.
2. مستدرك الوسايل، ج 13، ص 220.
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شما صلوات بفرستم و اگر تشنه شدم بر دشمنان شما و دشمنان اهل بيت لعنت بفرستم، 
آنگاه خدا تشنگى و گرسنگى ام را برطرف مى كند.«

ســلمان مى گويد: بــه مواليم عرض كردم: صلوات و ســالم خدا بر شــما باد اى 
اميرالمؤمنين! اين كارى كه انجام دادى عجيب اســت؛ زيرا هيچ كس با حيوانات حرف 

نمى زند، مگر حضرت سليمان بن داود  كه فقط آن هم با پرندگان حرف مى زد. 
امــام على  فرمودند: اى ســلمان! آيــا نمى دانى كه ما آن علــم )حرف زدن با 
پرندگان( را به ايشــان آموختيم؟ اى سلمان! دوست دارى عجيب تر از آن را به تو 

نشان دهم؟ 
عرض كردم: بله! پدر و مادرم فدايت، اى سرورم.... امام على  به آسمان رو كردند 
و فرمودند: اى طاووس! پايين بيا. طاووس پايين آمد. ســپس قرقى و باز و كالغ نيز به 
دستور امام  پايين آمدند. امام  به من فرمود: اى سلمان! سر آن ها را بزن و پرهايشان 
را بكن و آن ها را تّكه تّكه كن و سپس گوشت هايشان را با هم مخلوط كن. من نيز اين 
كار را انجام دادم. من در كار اميرالمؤمنين به شك افتادم. سپس حضرت به من رو كرد 
و فرمودند: اى سلمان! چه چيزى با خودت مى گويى؟ آيا به كار ما شّك كرده اى؟ 

عرض كردم: بله!.... زيرا پرندگان هيچ گناهى ندارند آن ها پرواز مى كردند و من آن ها 
را قطعه قطعه كردم و اين كار را انجام دادم؟ آنگاه امام  به من فرمودند: اى ســلمان! 
دوســت دارى آن ها را در همين لحظه براى تو زنده كنم؟ عرض كردم: پدر و مادرم 
به فدايت! اين كار خيلى مشــكل اســت. پس امام على  به گوشت هاى مخلوط شده 

پرندگان نگاه كردند و چيزى زمزمه كردند كه مفهوم آن را نمى دانستم. 
يكبــاره ديدم كه آن پرندگان بــه اذن خداى تبارك و تعالى پرواز كردند. ســلمان 
مى گويد: از كار اميرالمؤمنيــن  خيلى تعجب كردم، عرض كردم: موالى من! اين كار 

خيلى عظيم است. 
امام على  به من فرمودند: 

اى سلمان! از امر خداى تبارك و تعالى تعّجب نكن، همانا خداى عزوجل بر همه چيز 
قادر است و هرچه دوست دارد انجام مى دهد »َفّعاٌل لِام يُريد« سلمان مواظب باش! هرگز 
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به كارى كه انجام داده ام شك نكنى؛ زيرا من بنده خدا هستم، دستورم دستور او است و 
نهى من نيز نهى او است و قدرتم، قدرت او و قّوتم، قّوت او است.1

  31. بزرگترين کبائر  

 از امام على  راجع به بزرگ ترين كبائر سؤال شد فرمود: ايمن و غافل بودن از 
مكر خدا و مأيوس شدن از يارى خدا و نوميدى از رحمت خدا.2

    32.  مظهرالعجائبى امام على  

روزى اميرالمؤمنين على  در مســجد كوفه مشغول ســخنرانى بود، ناگهان مردم 
  ديدند اژدهايى از يكى از درهاى مســجد وارد شــد، مردم خواستند او را بكشند، على
كسى را فرستاد كه دســت نگهداريد مردم از كشتن او خوددارى كردند و او سينه كشان 
خود را به پاى منبر رســاند و برخاست و روى ُدمش ايستاد و به اميرالمؤمنين سالم كرد، 
حضرت اشاره كرد كه بنشيند، تا خطبه تمام شود، پس از خطبه به او فرمود: تو كيستى؟
او گفت: من عمروبن عثمان فرزند خليفه شما بر طايفه جن هستم، پدرم از دنيا رفت 
و به من وصيت كرد تا به حضور شما بيايم و از شما سؤال كنم كه رأيتان چيست و چه 
دســتورى مى فرمائيد؟ اميرالمؤمنين على  او را به تقوى و پرهيزكارى سفارش نمود 

و او را به عنوان جانشين پدرش، منصوب نمود او خداحافظى كرد و رفت....3

  33.  زنده كردن جلندى  

عماربن ياســر روايت كرده است: وقتى امام على  به جنگ صفين عازم شدند، كنار 
رود فرات ايســتادند و فرمودند: آيا مى دانيد مخاض4 از كدام طرف اســت؟ لشــكر امام 

على  جواب دادند: ما نمى دانيم. 

1. مدينه املعاجز، ص 36، معجزه 69.
2. كنزالعامل، حديث 4325.

3. اصول كاىف، ج 1، ص 396.
4. مخاض يا شريعه، نهرى است و شاخه اى از رودخانه است؛ مانند نهر علقمه در كربال.
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راوى مى گويد: پس امام على  يك نفر از اصحابش را فرســتادند و به او فرمودند: 
باالى تپه برو و صدا بزن: اى جلندى! مخاض كجاست؟ آنگاه خلق زيادى از زير خاك 
جوابش را دادند. ســپس آن شــخص در حالى كه ترس در چهره اش نمايان بود، پيش 
امام على  برگشــت و به امام على  عرض كرد: جلندى را صدا زدم، ولى خلق زيادى 

جوابم را دادند. 
امام على  به قنبــر )غالمش( فرمودند: اى قنبر! باالى بلندى برو و صدا بزن: اى 
جلندى! پســر كركر، مخاض كجاســت؟ ناگهان يك نفر از زير خاك جوابش را داد و 
گفت: واى بر حال شــما! چه كسى اسم من و اسم پدر و مادرم را مى شناسد؟ به خدا 
قســم او بهتر از من مى داند كه راه از كدام طرف است، واى بر شما! چگونه دل هايتان 
كدر و ايمانتان ضعيف شــده اســت، واى بر شما! دنبال او برويد و هر كجا قدم گذاشتند 
شما نيز پايتان را در جاى پاى مباركشان قرار بدهيد، به درستى كه او نزد خداوند بهترين 

مخلوقات است. 
ابن شهر آشوب در مناقب آورده است: وقتى امام على  به رود فرات رسيدند در آنجا 
يــك جمجه ديدند، آن را صدا زدند: اى جلندى پســر كركر! بلند شــو و به من بگو 

شريعه كجا است؟ 
پس جواب داد: همين جا است. 

راوى مى گويد: در آن جا مســجد ساخته شد و به »مسجد جمجمه« نامگذارى شد. 
جلندى، پادشــاه حبشه و از اصحاب فيل است و نيز روايت كرده اند؛ ماهى را صدا زدند و 
فرمودند: ميمونه شــريعه كجا اســت؟ پس آن ماهى سرش را از آب فرات بيرون آورد 
و گفت: هركس اســم من را از ميان اسم ها مى داند و من را مى شناسد، شريعه رانيز بهتر 

از من مى شناسد.1

    34. جبرئيل و امام على  

روزى جمعيــت زيادى در محضر امام على  بودند على  رو به آن ها كرد و فرمود: 
»سلوىن قبل ان تفقدوىن، سلوىن عن علم السامء فاىن اعلمها زقاقا، زقاقا وملكا ملكا؛ قبل از آنكه 

1. مدينه املعاجز، ص 36.
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از ميان شــما بروم از من )مســائل خود را( بپرســيد، ســؤال كنيد از من در مورد 
خبرهاى آســمانى، چرا كه من به كوچه ها و راه ها و به فرد فرد فرشــتگان )اهل 
آســمانى( آگاهى دارم«. و در جاى ديگر فرمود: »سلوىن عن ارسار الغيوب فاىّن وارث علوم 
االنبياء واملرسلني؛ درباره اســرار غيب از من بپرسيد كه من ميراث دار دانش هاى پيامبران و 

رسوالن هستم«.
مردى از حاضران گفت: اى پســر ابوطالب! آن گونــه كه ادعا مى كنى بگو بدانم در 
ايــن لحظه، جبرئيل در كجاســت؟ امام على  اندكى ســرش را پايين انداخت و در 
اســرار فرو رفت و سپس سر بلند نمود و فرمود: همه آســمان ها را گشتم جبرئيل را در 
آنجا نيافتم، گمانم اى سؤال كننده، جبرئيل خودت هستى! سؤال كننده گفت: »بخ بخ من 
مثلك يابن ابيطالب وربك يباهى بك املالئكة؛ بَه بَه، بِه تو، كيست مثل تو اى پسر ابوطالب كه 

پروردگارت به وجود تو به فرشتگان مباهات مى كند«.1

  35.  معرفى راويان حديث   

سليم بن قيس هاللى به امام على  عرض كرد: يا على! من از سلمان و اباذر و مقداد 
احاديثى را در باب تفسير قرآن كريم و احاديثى از رسول خدا  مى شنوم كه بعدا تصديق 
آن احاديث را از شــما مى شــنوم اما در بين مردم مطالب زيادى از تفســير قرآن كريم و 

احاديث رسول خدا  وجود دارد كه با نظر شما مخالف است. 
آيا مردم عمداً به رســول خدا  دروغ مى بندند و قرآن را به نظر خود تفسير 

مى كنند؟ 
اميرالمؤمنين على  فرمود: پرسش كردى پاسخ مرا گوش كن تا بفهمى.

همانا در بين مردم مطالب و احاديث حق و باطل و راســت و دروغ و ناسخ و منسوح 
و عام و خاص و محكم و متشــابه اســت و آنچه را كه درست حفظ و ضبط كردند و يا 
غلط حفظ كرده اند به تحقيق در زمان رسول خدا  بر آن حضرت هم بسيار دروغ بستند 
تا جايى كه رســول خدا در اين باره به سخنرانى در بين مردم پرداخت و فرمود: اى مردم 

1. احقاق الحق، ج 7، ص 631.
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كسانى كه بر من دروغ مى بندند و تعداد آن ها فراوان شده هركس عمدا بر من دروغ بندد 
در آتش جهنم خود را نشانده و جاى داده است. 

ســپس امام ادامه فرمود: حتى بعد از ارتحال رســول خدا  نيز به آن حضرت دروغ 
بستند سپس آنهايى كه براى تو حديث نقل مى كنند چهار دسته اند كه پنجمى ندارند. 

1. اين ها دسته اى هستند كه منافقند و به ظاهر اظهار اسالم و ايمان مى كنند اين ها 
ابايى ندارند كه عمدا به رســول خدا  دروغ بندند اگر مردم مى دانســتند كه اين دسته 
منافق و دروغگويند احاديــث را از آن ها نمى پذيرفتند ولى مردم مى گويند اينان صحابه 
رســول خدا  هستند. آن حضرت را ديده اند و از او شنيده اند و از آن حضرت اخذ حديث 
كردند پس خداوند اين منافقان را به شــكلى كامل در قرآن وصف فرموده: »و اذا رأيتهم 

تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم...«.1

قرآن كريم فرمود: )و چون آن ها را بينى ظاهرشان تو را به شگفت افكند و اگر لب به 
گفتار بگشايند سخن آن ها را بشنوى(.

اين عده بعد از پيامبر پراكنده شــده و با پيشوايان گمراه رفت و آمد كردند و به آن ها 
نزديك شدند پس آن ها آنان را به كار خود گماشتند و قاضى شدند و بر گرده مردم سوار 
كردند و به كمك آن ها دنيا را خوردند و تو مى دانى مردم با پادشاهانند و پيرو دنيا و اين 

دنيا هدف آنهاست. 
البته جز كســى كه خدايش نگهدارد، اين يكى از چهار نفر. دســته دوم: كسى كه از 
رســول خدا  چيزى شــنيده ولى آن را ياد گرفته و درست درك نكرده و به عمد دروغ 
نمى گويد، ليكن مطلب غلط به دســت او رسيد و آن را به كار بسته است و مدعى است 
رســول خدا  آن را گفته، ســپس امام فرمود: ولى من از رسول خدا  شنيدم اگر مردم 
مى دانســتند او غلط ياد گرفته از او نمى پذيرفتند و اگر خودش هم مى دانست غلط است 

آن را ترك مى كرد و به كار نمى بست. 
دسته سوم: 

كسى كه شــنيده است رســول خدا  فرمانى داده آنگاه آن را نهى كرده، ولى او از 
دستور نهى آن خبر نداشته، يا اينكه پيغمبر چيزى را نهى كرده سپس به آن امر كرده و 

1. منافقون /4.
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آن امر را ندانسته، لذا منسوخ را ياد گرفته و ناسخ را ياد نگرفته، اگر مردم مى دانستند كه 
آن منسوخ است آن را ترك مى كردند و خود او هم تركش مى كرد. 

دسته چهارم: 
كســى است كه بر خدا و رســولش دروغ نبندد و از ترس خدا دروغ گفتن را ناپسند 
و ناصحيــح مى داند از براى احترام بــه پيغمبر  و غلط هم ياد نگرفته و آن را فراموش 
نكرده و هرچه كه شنيده حفظ كرده و همانطورى كه بوده نقل كرده نه بر آن مى افزايد 

و نه از آن مى كاهد. 
ناسخ را حفظ كرده و به آن عمل مى نمايد و منسوخ را مى داند و آن را ترك مى كند. 
زيرا امر رســول خدا  هم به مانند قرآن كريم ناســخ و منسوخ و محكم و متشابه دارد، 
رســول خدا  امرى مى فرمود كه دو وجه داشــت از عام و خاص و كالم خصوصى نيز 
داشــت خداوند در سوره حشــر آيه 7 مى فرمايد: »و ما اَتاكُم الرَُّسوَل َفُخُذوُه َوما نَهاكُم َعْنُه 
َفانَْتُهوا...؛ هرچه را رســول خدا  به شما داد بگيريد و هرچه را بر شما منع كرد از آن باز 

ايستيد«.
لذا تعدادى بودند كه گفته رسول خدا  را مى شنيدند ولى نمى فهميدند و نمى دانستند 

مقصود خدا و رسولش از آن سخن )قرآن و يا حديث( چيست؟
و همه اصحاب رســول خدا  نيز اينطــور نبودند كه از آن حضرت ســؤال كنند و 
مقصود او را بفهمند برخى سؤال كردند ولى نمى فهميدند لذا آن ها دوست داشتند تا يك 
عرب بيابانى )يا شــخصى( تازه وارد و يا كافرى ذمى از راه برســد و سؤال كند تا جواب 

رسول خدا  را بشنوند و بفهمند. 
ولى من هر روز يك بار خدمت رســول خدا  مى رســيدم او با من خلوت مى كرد و 
هرچه مى خواســتم به او مى گفتم و همه اصحاب او مى دانستند كه او با من چنين اخوت 
و نزديكى را دارد با من اين گونه رفتار مى نمايد و كس ديگرى اين گونه عمل نمى فرمود. 
و موقعى رســول خدا  به خانه من مى آمد و وقتى مــن به منازل او مى رفتم با من 
خلوت مى كرد و زنان خود را از جا بلند مى كرد تا تنها باشيم هر وقت سؤال مى كردم به 
من پاســخ مى فرمود و هرگاه خاموش مى شدم و مسائلم تمام مى شد حضرت آغاز سخن 

مى كرد. 
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 آيه اى بر او نازل نشــد چه در روز و چه در شب و چه درباره آسمان و زمين و دنيا و 
آخرت و بهشت و دوزخ و دشت و كوه.... جز اينكه همه را بر من مى خواند و به من امالء 
مى فرمود و من آن ها را مى نوشتم و تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه 

و خاص و عام آيات را به من آموخت. 
من مى دانم آيات قرآن در كجا نازل شده و درباره چه چيزى نازل شده است.1

  36.  زن و شوهرى غريب  

سلمان فارسى پس از رحلت رسول اكرم  مدتى از خانه بيرون نيامد او خود مى گويد: 
پس از ده روز از خانه بيرون آمدم حضرت على  مرا ديد و فرمود: سلمان پس از پيامبر 

درباره ما كم لطفى كردى.
عرض كردم: موالى من! كوتاهى نبود بلكه غم دورى پيامبر  مرا خانه نشين كرده 
و مانع شــده كه به ديدار شما بيايم. آن حضرت فرمود: به خانه فاطمه  برو كه مشتاق 
ديدار توست و هديه اى از بهشت برايت نگه داشته است. از ايشان سؤال كردم: مگر بعد 
از پيامبر نيز از بهشت براى شما چيزى مى آيد؟! آن حضرت جواب داد همين ديروز 

آمده است. 
سلمان مى گويد: من به خانه حضرت فاطمه  آمدم ايشان در حجاب و پوشش بود. 

سپس فرمود: اى سلمان! در حق ما كوتاهى كردى؟
عرض كردم: اى يادگار پيامبر اين چنين نيســت. آن حضرت فرمود: پس بنشــين و 
گوش كن. ديروز تشــنه بودم در خانه نيز قفل بود در اين فكر مى كردم كه چگونه وحى 
قطع شــد و چرا فرشتگان ديگر به خانه ما نمى آيند؟ در اين هنگام در خانه باز شد و 

سه فرشته وارد شدند كه از نظر زيبايى كسى را مانند آن ها نديده بودم. 
از آن ها پرســيدم: اهل مكه ايد يا مدينه؟ گفتند: نه اهل مكه ايم نه اهل مدينه و نه 
اهل زمين بلكه از جمع حورالعين و از دارالسالم هستيم، خدا ما را به سوى شما فرستاده 
اســت و ما مشتاق ديدار شماييم، ســپس خود را معرفى كردند و معلوم شد كه آن ها در 

بهشت همسر مقداد و اباذر و سلمان هستند. 

1. تحف العقول، ص 190.
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ســلمان مى گويد: پس فاطمه زهرا  رطبى آورد كه از برف ســفيدتر و از مشــك 
خوشــبوتر بود و آنگاه فرمود: با آن افطار كن و فردا هسته اش را براى من بياور. رطب را 
برداشــتم و با خود به خانه آوردم در بين راه هركس از كنارم رد مى شد تحت تأثير بوى 

خوش رطب قرار مى گرفت سؤال مى كرد آيا مشك همراه دارى؟
مى گفتم: آرى، هنگام افطار آن را خوردم اّما هســته اى در آن نيافتم هرچه جستجو 
كردم نتيجه اى نداشــت فردا خدمت حضرت رسول زهرا  رسيدم و عرض كردم با آن 

رطب افطار كردم ولى هسته آن را نديدم!
آن حضرت فرمود: اين رطب هسته و دانه ندارد و از درخت على  است كه خداوند 
آن را در دارالسالم كاشته و دانه آن كلمه اى است كه پدرم به من آموخت و من هر صبح 
و شــام آن را تكرار مى كنم عرض كردم: آن را به من بياموز آن حضرت دعاى نور را به 

من آموخت.1

  37. مظلوم بزرگ  

روزى امام على  براى مردم سخن مى گفت، مرد عربى وارد مجلس شد و مى گفت: 
واى از ظلمى كه به من شــده؟ امام  فرمود: »جلو بيا«، وقتى مرد عرب نزديك امام 
آمد حضرت فرمود: »لََقْد ظُلِْمُت َعَدَد الَْمَدِر َوالَْوبَر؛ اى مرد عرب! به اندازه شن ها و ريگ ها 

و كرك حيوانات به من ظلم شده است«.2

  38. معناى سنت و بدعت  

روزى شخصى خدمت اميرالمؤمنين  رسيد و عرض كرد معنى اين كلمات چيست؟ 
سنت، بدعت، جماعت و فرقه؟ 

اميرالمؤمنين  فرمود: ســنت راه و روشى است كه پيامبر  مقرر فرموده و بدعت 

1. رياحني الرشيعه، ج 1، ص 135.
2. مستدرك حاكم، ج 3، ص 142.
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روشــى است كه بعد از آن حضرت پيدا شــد و جماعت آنانند كه به حق معقتدند اگرچه 
اندك باشند و فرقه پيروان باطلند اگرچه بسيار باشند.1

  39.  انار بهشتى  

يك نفر يهودى نزد امام على  آمد و از روى اســتهزاء گفت: محّمد  مى گويد: در 
هر انار، يك دانه اى از انار بهشــت اســت. من هم اكنون يك عدد انار را خوردم و طبق 
گفته محّمد  من كه كافر هســتم، ولى يك دانه از دانه هاى انار را كه از بهشــت آمده 

است خوردم.
پس بنابراين اينكه مى گويند: كافر از غذاى بهشــتى محروم است، من از آن خوردم، 

پس سخن پيامبر  دروغ در آمد! حال چه مى گويى؟
امام على  فرمود: 

رســول خدا  راســت گفت، در همين هنگام على  يك دانه از دانه هاى انار را كه 
در ميان ريش آن يهودى افتاده بود، با دســت خود زد و آن به كنار افتاد، على  آن را 

برداشت و فرمود: بنابراين سپاس خدا را كه كافر آن را نخورد.2

    40.  عالم به كتاب و علم پيامبر  

روزى شخص يهودى از شهر مدينه نزد عمر آمد و گفت: كداميك از شما به كتاب 
خدا و علم پيامبرتان عالم تريد تا از او سؤال كنم؟

عمر اشــاره كرد به امــام على  او به امام عرض كرد: آيا اين چنين اســت؟ امام 
فرمود: بلى سؤال كن از آنچه كه مى خواهى. 

يهودى گفت: من از تو سؤال مى كنم از سه چيز و سه چيز و يك چيز؟
امام فرمود: چرا نگفتى هفت سؤال مى كنم؟ 

او گفت: به خاطر اين كه اگر سه سؤال اّولم را پاسخ دادى سه سؤال بعدى را خواهم 
پرسيد و اگر جواب ندادى من هرگز سؤاالت بعدى خود را مطرح نخواهم كرد. 

1. معاىن االخبار، ج 1، ص 35.
2. بحاراالنوار، ج 41، ص 300.
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امام فرمود: بپرس. يهودى كتابى قديمى را از وسايل خود در آورد و گفت اين كتاب 
از اجدادم به من ارث رسيده است اين كتاب به امالء موسى  و خط هارون  مى باشد 

)يهودى از آن كتاب پرسيد(.
امام فرمود: اگر من جواب سؤاالت تو را بدهم آيا تو مسلمان مى شوى؟

عرض كرد: بلى.
يهودى پرسيد: به من خبر ده از اّولين سنگى كه به زمين رسيده؟ و اّولين درختى 

كه در زمين روئيده؟ و اّولين چشمه اى كه در زمين جارى شد؟
امام فرمود: يهوديان اعتقاد دارند كه اّولين ســنگ، صخــره اى بود در بيت المقدس 
وليكن اّولين ســنگ در زمين حجراالســود بود كه با حضرت آدم از بهشت فرود آمد و 
قرار گرفته در يكى از اركان كعبه و مردم آن را مســح مى كنند و آن را مى بوسند و با آن 

تجديد عهد مى كنند. 
يهودى عرض كرد: درست گفتى به خدا!

امام ادامه داد: اّما اّولين درخت، يهوديان معتقدند كه درخت زيتون بوده وليكن دروغ 
مى گويند آن نخله اى بود به نام العجوة كه با آدم بود در بهشت. 

يهودى عرض كرد: درســت گفتى. ســپس امام فرمود: اّما اّولين چيزى كه در زمين 
جارى شــد، يهوديان معتقدند كه آن چشمه اى بود كه از زير صخره بيت المقدس جارى 

گشت اّما دروغ مى گويند. 
آن چشمه حيات نام داشت كه ماهى مرده را موسى  در آن انداخت و آن زنده شد 
و موســى در آن شنا كرد و ذوالقرنين نتوانســت آن چشمه را بيابد و خضر بود كه از آن 

چشمه نوشيده است. 
يهودى عرض كرد: به خدا قسم درست فرمودى.

امام فرمود: سه تاى بعدى را بپرس؟
يهودى عرض كرد: مرا خبر ده كه امام بعد از پيامبر اين اّمت چه كسى است؟ و 

خبر ده مرا از جايگاه محّمد  در بهشت و اينكه چه كسى همراه اوست؟
امام در پاسخ او فرمود: بعد از پيامبر  براى هدايت اين مردم دوازده امام مى باشد....

يهودى عرض كرد: درست فرمودى.
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سپس امام فرمود: اّما جايگاه محّمد  در بهشت در محلى است به نام بهشت عدن 
كه آن مكان در وسط بهشت مى باشد و آنجا نزديك ترين جاى بهشت به عرش پروردگار 

عالم است. 
و همراه او هستند همان ائّمه اثنى عشر  در بهشت. 

يهودى عرض كرد: درست فرمودى.
ســوگند به خدايى كه جز او كســى شايسته پرستش نيســت، من اين مطلب را در 
كتاب هاى پدرم )جّدم( هارون ديده ام كه با دســت خود نوشته و عمويم موسى  آن را 

ديكته كرده است. 
آنگاه يهودى پرسيد: آن سؤال ديگرم كه يك سؤال است اين است كه بگو: جانشين 

محّمد  چند سال بعد از او زندگى مى كند؟ 
على: سى سال زندگى مى كند.... ســپس ضربتى به اين جا )فرق سرش( مى رسد و 

اين محاسن از خون همانجا، رنگين مى گردد. 
در اين هنگام يهودى فريادى كشيد و كمربند مخصوص را )كه شعار يهوديان است 
و به كمــر مى بندند( بريد و به كنار انداخت و گفــت: »گواهى مى دهم كه معبودى جز 
خداى يكتا و بى همتا نيســت و گواهى مى دهم كه محّمد  بنده و رســول اوست و تو 

وصّى او مى باشى".
"سزاوار است كه تو برترى يابى و كسى بر تو برترى نگيرد وتو را بزرگ بشمارند".

آنگاه حضرت على  يهودى تازه مسلمان را به خانه خود برد و اصول و احكام دين 
اسالم را به او آموخت.1

  41.  سؤال نابجا  

امام على  روزى در حال ايراد خطبه بودند و در خطبه خود فرمودند: »سلوىن قبل ان 
تفقدوىن؛ بپرســيد از من قبل از آنكه مرا از دست بدهيد. در اين حال سعد ابى وقاص 

برخاست و از حضرت پرسيد: يا على! چه اندازه موى در سر و ريش من است؟ 
حضرت فرمود: بدان به خدا ســوگند هر آينه پرسيدى مرا از پرسيدنى كه فرموده بود 

1. اصول كاىف، ج 1، صص 530 ـ 529.
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براى من دوست من پيغمبر خدا كه تو خواهى پرسيد از من آن را و نيست در سر و ريش 
تو موئى مگر آنكه در بن و بيخ او شــيطان نشسته و به درستى كه در خانه تو بُز بچه اى 
است كه خواهد كشت حسين پسر مرا و عمر سعد پسر او در آن روز تازه به راه افتاده بود 

جلو روى او »اللّهّم العن هام«.1

  42.  استخراج نفت   

حضــرت على  با عده اى از اصحاب خود به ظهران كه يكى از شــهرهاى كوچك 
كشور حجاز در نزديكى شــهر مكه مى باشد رسيدند اصحاب ديدند حضرت گوشه اى از 

بيابان را بررسى و زير و رو مى نمايد. عرض كردند: يا على! چه مى كنيد؟ 
حضرت فرمود: سوگند به خدا اگر استطاعت و وسائل ظاهرى فراهم مى شد از اينجا 
نفت خارج مى كردم. سؤال كردند: يا على! نفت چيست؟ فرمود: مايعى است شبيه روغن 

زيتون. سپس فرمود: اگر از اينجا نفت استخراج شود ممالك غربى ثروتمند مى شود.2

  43.  سؤاالت مرد شامى  

امام حســين  مى فرمايد: امام على  در مســجد جامع كوفه بود كه مردى از شام 
عرض كرد: اى اميرالمؤمنين  سؤاالتى دارم. 

حضرت فرمود: بپرس براى فهميدن نه براى آزردن. 
عرض كرد: يا على! اولين چيزى كه خداى متعال آفريد چه بود؟ فرمود: نور.

عرض كرد: پس آسمان ها را از چه آفريد؟ فرمود: از بخارآب....
عرض كرد: كوه ها را از چه آفريد؟ فرمود: از امواج آب دريا.

 عرض كرد: چرا مّكه را اُم القرى مى گويند؟ فرمود: چون زمين از زير مكه بســط 
پيدا كرده است...

پرســيد: چرا گاو نر به پايين نگاه مى كند و سر به آسمان ندارد؟ فرمود: به جهت 
شرم از خداى متعال از قوم موسى  كه گوساله را پرستيدند لذا سر به زمين مى افكند. 

1. اماىل شيخ صدوق، ص 133 ـ بحاراالنوار، ج 40، ص 191.
2. مجله العرفان.
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پرسيد: چه كسى ميان دو خواهر را جمع كرد؟ فرمود: يعقوب حبار و راحيل را در 
يك زمان به همسرى گرفت سپس ازدواج با دو خواهر حرام گشت و حكم خدا نازل شد 

»وان تجمعوا بني االختني«.1

و ســؤال كرد از مد و جزر كه آن ها چيست؟ فرمود: فرشته اى است موكل به دريا 
كه آن را رومان نامند، چون دو پاى خود را در دريا گذارده آب زياد شــود و چون بيرون 

آورد، فرو نشيند. 
و ســؤال كرد از پدر جن، فرمود: كه شــونان اســت كه از زبانه صايى از آتش كه 

متحرك و مضطرب و بى دود است، آفريده شده است. 
و ســؤال كرد كه آيا حق تعالى پيغمبرى به سوى جن مبعوث گردانيده؟ فرمود: 
»بلى، پيغمبرى يوسف نام به سوى ايشان مبعوث گردانيد و ايشان را دعوت به خدا كرده، 

او را در معرض قتل در آوردند«.
و ســؤال كرد از اسم ابليس كه در آسمان چه نام داشــته است؟ فرمود: »حارث نام 

داشته«. 
و ســؤال كرد كه چرا آدم به آدم نام شــد؟ فرمود: »به جهت اين كه آدم از اديم 
زمين آفريده شــد و اديم زمين را روى زميــن و ظاهر آن گويند، چه خلقت آدم از خاك 

بوده است«.
و سؤال كرد كه چرا پسر به قدرت بهره دو دختر ميراث مى برد؟ 

حضرت فرمود: كه خوشــه گندم را كه آدم و حوا در بهشــت خوردند، سه حبه گندم 
داشت، حوا پيشدستى كرد و يك حبه از آن را خورد و بعد از آن آدم دو حبه ديگر را تناول 

نمود، پس از اين جهت پسر بهره دو دختر به ارث مى برد«. 
و سؤال كرد كه عمر آدم چقدر بود؟ فرمود: »ششصد و سى سال«.

  و ســؤال كرد از اول كسى كه شــعر گفت؟ فرمود: »اول كسى كه شعر گفت آدم
بود«.

بعد مرد شــامى در مورد گريه آدم از فراق بهشت ســؤال كرد كه چه مدت طول 

1. نساء / 23.
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كشيد؟ حضرت فرمود: »صد سال كرد و از چشم راست او به قدر آب دجله جارى شد و 
از چشم چپ او به قدر فرات آب جارى شد«. 

و سؤال كرد كه آدم چند حج به جا آورد؟ فرمود: »هفتاد حج پياده...«. 
ســؤال كرد از اول كســى كه كافر شــد و كفر ايجاد نمود، فرمود: شيطان لعين و 

پرسيد: از اسم نوح كه اسم او چه بوده است؟ 
فرمود: »اســم او سكن بوده اســت و او را نوح گويند به جهت آن كه نهصد و پنجاه 

سال بر قوم خود نوحه كرد«. 
و پرســيد كشتى نوح عرض و طولش چقدر بود؟ فرمود: »طولش هشتصد زراع و 

عرضش پانصد زراع و ارتفاع آن در جهت علو و بلندى، هشتاد زراع بود«. 
مردى ديگر برخاســت و ســؤال كرد: »اول درختى كه در زمين روئيد چه بود؟« 

على  عرض كرد: »درخت كدو بود«. 
پرسيد: اول كسى كه از اهل آسمان حج به جا آورد؟ فرمود: »جبرئيل« بود.

ســؤال كرد: زندانى كه صاحب خود را سير داد؟ فرمود: »ماهى كه يونس در آن 
بود«.

پرسيد: چرا ُدم بز باالست و شرمگاهش پيداست؟ 
فرمود: چون نوح خواســت بز را داخل كشتى كند او ســرپيچى كرد از اين رو آن را 
پيش مى برد لذا دمش شكست ولى گوسفند كه شرمگاهش پوشيده است خود پيش آمد  
و داخل كشتى شد پس نوح دست خود را بر ُدمش كشيد لذا شرمگاهش با دمبه پوشيده 

شد. 
پرسيد: اهل بهشت با چه زبانى سخن مى گويند؟ فرمود: عربى.

پرسيد: اهل جهنم با كدام زبان؟ 
فرمود: گبرى.... 

آنگاه آن مرد نشســت و مرد ديگرى برخاســت و سؤاالتى را طرح نمود كه حضرت 
تمامى آن ها را پاسخ فرمود...1

1. تفسري كنزالدقائق، ج 3، ص 66.
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  44.  حفظ آبروى مؤمن  

اميرالمؤمنين على  پنج ســبد خرما را از باغ هاى بغيبغه براى كسى فرستاد، در آن 
هنگام كســى نزد امام نشسته بود او گفت: يا على! فالنى از تو درخواستى نكرده بود 

چرا اين خرما را براى او مى فرستى؟ 
اميرالمؤمنيــن  فرمود: خداوند امثال تو را در بين مؤمنين زياد نكند، من مى دهم تو 
بخل مى ورزى؟ اگر اين خرماها را پس از درخواســت آن شخص مى فرستادم در مقابل 
قيمتى مبادله مى كردم، زيرا او بعد از درخواســت مجبور بــود آبروى خود را در معرض 
مبادله بگذارد. آبروئى كه بايد تنها در مقابل پرســتش خالق من و او به خاك آلوده شود 

در مقابل مخلوق خدا ضايع مى شد.1

 برو اى گداى مسكين در خانه على زن         كه نگين پادشاهى دهد از كرم گدا را2  

  45. دشمنان خدا  

ابوجارود از قول كســى كه شــنيد على  مى فرمود: »العجب كّل العجب بني جامدى 
ورجب؛ اى شگفتا و شگفتا از جمادى تا رجب«.

مردى برخاست و عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! اين چه امرى است كه پيوسته3 
از آن اظهار شگفتى مى كنى؟ 

حضرت فرمود: مادرت به عزايت نشــيند كدام شــگفتى باالتــر از اين كه مردانى با 
دشمنان خدا و رسول او و اهل بيت رسولش بجنگند.4

1. لطايف االبرار، ص 17.
2. شهريار.

3. اين تعبير در نهج البالغه ابن اىب الحديد در خطبه 72 نيز آمده در آنجا حضرت على  به حمله شديدى كه به 
عراق مى شود اشاره مى فرمايد و بعضى اين خطبه را با توجه به متن خطبه و شباهت هاى آن با جنگ خليج فارس 
منطبق دانسته اند البته حضرت در جلد 60 بحاراالنوار نيز چنين تعبيرى را فرموده اند كه در آنجا اشاره به مسئله 

رجعت فرموده اند.
4. بحاراالنوار، ج 53، ص 90.
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  46. چند سؤال در يك مجلس  

  پادشاه روم به عمربن خطاب نامه اى نوشت و سؤاالتى را طرح كرد او از امام على 
براى پاسخ كمك خواست و اما سؤاالت: 

1. عدل بهتر است يا بخشش )جود(؟ على  فرمود: عدالت كارها را بدانجا مى نهد 
كه بايد، ولى بخشــش آن را از جايش برون نمايد. عدالت تدبير كننده اى اســت به سود 

همگان و بخشش به سود افراد خاص. پس عدل شريف تر و با فضيلت تر است.1 
2. مكانى كه قبله ندارد كجاست؟ داخل كعبه. 

3. بهترين و پاك ترين بقعه اى كه نماز بر بام آن روا نيست؟ كعبه. 
4. آن چيســت كه خدا آن را نمى داند؟ سخن يهود است كه مى گفتند: »عزير پسر 
خداست« و خداوند متعال براى خود پسرى سراغ ندارد و اين حرف را صحيح نمى داند. 
5. آن چيســت كه خداوند ندارد؟ شريك. 6. آن چيست كه پيش خدا نيست؟ ظلم 
و ستم به بندگان. 7. آن چيست كه بزرگ تر از آسمان است؟ تهمت به بى گناه. 8. آن 
چيســت كه وسيع تر از زمين است؟ حق. 9. آن چيست كه سردتر از سرماى شديد 

)زمهرير( است؟ نياز انسان به شخص بخيل. 
در روايتى ديگر از امام پرســيده شد: 1. آن چيست كه غنى تر از درياست؟ شكمى 
كه قانع اســت. 2. آن چيست كه ســخت تر و قسى تر از سنگ است؟ دل كافر. 3. آن 
چيســت كه انسان دارد ولى هرگز خداوند ندارد؟ زن و فرزند. 4. آن چيست كه كم 
مى شــود ولى زياد نمى گردد؟ عمر انسان. 5. آن چيســت كه زياد مى شود، ولى كم 
نمى گردد؟ آب دريا. 6. آن چيست كه هم زياد و هم كم مى شود؟ قرص و نور ماه. 7. 

چيزى كه از هر طرف دهان دارد؟ آتش. 
8. چيزى كه همه اش پا اســت؟ آب. 9. چيزى كه همه اش چشــم است؟ آفتاب.    
10. آن چيســت كه مانند ميوه هاى بهشت اســت؟ قرآن )چون هر چقدر از آن بهره 
بگيريم كم نمى شــود و هميشــه تازگى دارد(. 11. چيزى كه همه اش بال است؟ باد.     

1. نهج البالغه، حكمت 437.
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12. آن چيست كه روح ندارد ولى تنفس مى كند؟ »والصبح اذا تنّفس«1 13. آن كيست 
كه در نمازش ركوع و سجده نمى كند؟ شخصى كه نماز ميت مى خواند.

      .  14. آن كيســت كه پدر نداشــت و معجزه آســا تولد يافت؟ حضرت عيسى 
15. آن كيســت كه هيچ قوم و خويش ندارد؟ حضرت آدم. 16. نخستين درختى كه 
در زمين روئيد؟ درخت خرما. 17. ســه تائى كه چهار ندارد؟ طالق )زنى كه ســه بار 
طالق داده مى شــود بعد از دفعه ســوم ديگر نمى توان با همان زن ازدواج كرد...(. 18. 
نخستين چشمه زمين چه چشمه اى است؟ چشمه زندگى )حضرت خضر از آن نوشيد 

و زندگى جاودانه يافت(. 19. مزه آب چگونه است؟ مانند مزه زندگى است.2

  47. همزبانى و همدلى  

عبداهلل بن مسعود يكى از اصحاب معروف رسول خدا  مى گويد: روزى پس از رحلت 
رســول خدا  در نزد امام على  بودم، ناگاه مردى را ديدم، مى گويد: چه كسى مرا به 
شخصى راهنمايى مى كند تا از علم او بهره مند گردم؟ و از كنار ما عبور كرد، من او 
را صدا زدم و گفتم: اى آقا! آيا شــنيده اى كه پيامبر  فرمود: »اَنَا َمديَنُة الِْعلِْم َوَعىِلٌّ بابُها؛ 
من شــهر علم هستم و على در آن شهر اســت؟« او گفت: آرى شنيده ام، گفتم: پس به 
كجا مى روى؟ اين شخص، على بن ابيطالب  است، آن مرد به حضور على  آمد. امام 

على  به او گفت: اهل كجا هستى؟ او گفت: اهل اصفهان هستم. 
على  فرمود: »مردم كنونى« اصفهان، اين خصلت هاى )خوب( را ندارند كه عبارت 

است از: سخاوت، شجاعت، امانتدارى، غيرت و محبت به ما خاندان رسالت. 
مرد اصفهانى گفت: بيشــتر بيان كنيد. امام على  به زبــان اصفهانى به او فرمود: 

»اُِروت اين َوس« امروز همين بس است.3

اى صبا بر گردنت خاكم ببر سوى نجف        بعد مردن چون فرو ريزد زهم اعضاى من 4

1. تكوير / 18.
2. تذكرةالخواص، ص 145 ـ الغارات، ج 1، ص 180 ـ خصال، ص 456.

3. بحاراالنوار، ج 41، ص 301.
4. قاضى ميبدى.
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  48.  علم ّمواج موال على  

روزى حرقوص از اميرالمؤمنين على  كه بر منبر بود پرســيد: يا اباالحسن! من در 
مســير راه پاى خود را روى مرغ مرده اى نهادم تخمى از او بيرون آمد آيا خوردن 
آن تخم مرغ بر من حالل اســت؟ امام فرمود: حالل نيست. پرسيد: اگر آن تخم را زير 
مرغى بگذارم تا مرغى بيرون آورد آيا گوشــت آن را مى توانم بخورم؟ فرمود: عيبى 
ندارد پرســيد: پس چرا تخم او را نمى توانم بخورم؟ حضرت فرمود: جوجه زنده است 

كه از ميت بيرون شده است وليكن تخم مرغ مرده است كه از مرده بيرون آمده است. 
پرسيد: آب چه مزه اى دارد؟ 
فرمود: طعم و مّزه حيات دارد. 

پرسيد: آن چه بود كه در حال زنده بودن و مرده بودن مى خورد و مى بلعيد؟
فرمود: عصاى موســى بود تا بر درخت بود آب مى آشاميد وقتى عصا شد و به دست 

موسى آمد سحر فرعون را بلعيد. 
پرسيد: عصاى موسى از چه چيزى بود؟ 

فرمود: از درخت عوســج و بلندى آن هفت ذراع بود جبرئيل آن را از بهشــت براى 
شعيب پيغمبر آورده بود. 

پرسيد: آن دو زوج كدامند كه جدا از يكديگرند در حالى كه حيات ندارند؟ 
فرمود: خورشيد و ماه. 

پرسيد: آن چه نورى بود كه نه از خورشيد بود و نه از قمر و نه از چراغ؟
فرمود: آن نور، نور عمودى بود كه خداوند در وادى تيه از براى موسى فرستاد. 

پرسيد: پاك ترين بُقاع )بقعه ها( كجاست كه نماز در آن جايز نيست.
فرمود: پشت بام خانه كعبه است.1

  49.  مرد ميدان سلونى 

ابوعمرو ِكندى گويد: روزى نزد على  بوديم، مردم آن حضرت را ســر خوش و شاد 
ديدند، پس از او ســؤال كردند:... ابن الّكواء پرسيد: فاصله ميان آسمان و زمين چقدر 

1. ناسخ التواريخ، ص 738.
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اســت؟ على  گفت: به قدر كشش يك نگاه و به  همان اندازه كه صداى كسى در راه 
است كه به دعا خدا را ياد مى كند و خدا مى شنود. جز اين مقدار نمى گويم، بشنو، بيش از 

اين نمى گويم. ابن الّكواء پرسيد: فاصله ميان مشرق و مغرب چقدر است؟ 
على  گفت: مســير يك روز خورشيد از خاستنگاهش كه طلوع مى كند، تا آنجا كه 

فرو مى نشيند، هركس به تو جز اين بگويد، دروغ گفته است. 
ابن الّكواء پرسيد: 

اينان چه كســانى هســتند كه در اين آيه از آنان ياد شده: »بگو آيا شما را آگاه 
كنيم كه كردار چه كســانى بيش از همه به زيانشان بود؟ كسانى كه كوشش آن ها 

در زندگى دنيا تباه شد ولى پنداشتند كارى نيكو مى كنند«. 
على  گفت: كافران اهل كتابند كه پيشــينيان آن ها بر راه راســت بودند. پس در 
دين خود بدعت آوردند و به پروردگارشــان شــرك ورزيدند. اينان در عبادت مى كوشند 
ولى پندارند كه كارى مى كنند و از عبادتشــان ســودى حاصل مى كنند و حال آنكه، از 
همه زيانكارترند. آرى، »كوشــش آن ها در زندگى دنيا تباه شد و مى پنداشتند كارى نيكو 

مى كنند«.1
سپس على  فرياد زد: و فردا اهل نهروان از اينان چندان دور نيستند. 

ابن الّكواء گفت: جز از تو پيروى نمى كنيم و جز از تو از شــخص ديگر نمى پرســيم. 
على  گفت: اگر كار به دست توست چنين كن. 

سپس ابن كواء در ادامه از امام پرسيد: يا على! مصداق آيه 28 سوره ابراهيم چه 
كسانى هستند؟ اَلَْم تََر اىِل الذين بّدلوا نعمه اللّه  كفرا واحلوا قومهم دارالبوار؟« حضرت فرمود: 
هام اال فجران من قريش بنواميه و بنواملغريه؛ درباره دو طايفه از بد عمل ترين مردمان قريش 

بنى اميه و بنو مغيره«.
گفــت: خبر ده به من از قول خداى تعالى: »قل هل انّبئكم باالخرسين اعامالً؟«2 امام 

فرمود: اهل حرورا يعنى آنهايى كه خوارج هستند. 

1. كهف / 104 ـ 103.
2. كهف / 103.
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 گفت: بگو به من مجره چيست؟ فرمود: راه هائى است در آسمان مانند مجراى آبى 
كه در زمين است، باران تند و فراوان از آنجا فرود مى آيد...

گفــت: از اصحاب رســول خدا مرا خبر ده. حضرت فرمــود: از كداميك از آن ها 
بگويم؟ گفت: از عبداهلل بن مســعود؟ حضرت فرمود: »قرأ القرآن ثّم وقف عنده؛ قرآن را 

قرائت كرد و در همانجا متوّقف شد«.
گفت: از ابوذر غفارى خبر ده؟ حضرت فرمود: »عامل شحيح عىل علمه، عالمى بود كه 

بر علمش بخيل بود و ميل نداشت كه به نااهل بياموزد«.
گفت: به من خبر بده از ســلمان؟ حضــرت فرمود: »ادرك علم االّول واآلخر وهو بحر 
الينزف ومن لقامن الحكيم وهو مّنا اهل البيت؛ سلمان علم اول و آخر را آموخت و او دريائى 

است وسيع كه آبش تمام نمى شود و مثل لقمان حكيم است و او از ما اهل بيت است«.
گفت خبر بده مــرا از حذيفه بن اليمان امام فرمود: »عراف باملنافقني وسال رسول اللّه  
عن املعضالت...« حذيفــه منافقيــن از امت را خوب مى شــناخت و از رســول خدا درباره 

مســائل و قضاياى مشــكلى ســؤاالتى نمود و اگر او را دريابيد مى بينيد كه او به حّل 
غوامض)پيچيدگى ها( و مشكالت خبير و داناست. 

گفت: مرا خبر بدهيد از عّمار ياسر؟ 
حضرت فرمود: 

»خالط االسالم محّمد ودمه وهو محرم عىل النار كيفام دار الحق دار معه، اســالم با گوشت 

و خون عمارياســر آميخته شده است و بنابراين بدن او بر آتش حرام است و چگونه اين 
طور نباشد با آنكه عمار پيوسته با حق دور مى زد و حق نيز پيوسته با عمار دور مى زد. 

گفــت: از خودت براى من خبر بده؛ حضرت فرمود: »قال اللّه  تعاىل: فال تزكو انفسكم 
وكذلك قال: واّما بنعمة ربّك فحّدث،1 خداونــد تبارك و تعالــى مى فرمايد: از خود تعريف و 

تمجيد نكنيد و در عين حال مى فرمايد: از نعمت هائى كه پروردگار به شــما داده اســت، 
براى مردم بيان كنيد. 

"كنت اّول داخل وآخر خارج وكنت اذا سألت اعطيت واذا سكت ابتديت وبني جوانحى علم 

جم؛ اول داخل من بودم )يعنى من اولين ايمان آورنده( و آخرين خارج شــونده من بودم 

1. ضحى / 11.
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)يعنى آخرين كسى كه در قبر پيامبرخدا را دفن كرد من بودم( چون تقاضا داشتم و سؤال 
كردم به من عطا مى نمودند و چون سكوت مى كردم خود به خود به من عنايت مى نمودند 

و در ميان پهلوهاى من علوم بسيارى است. 
گفت: در قرآن در حق تو چه آيه اى فرود آمده اســت؟ حضرت فرمود: مگر سوره 

هود را نمى خوانى؟ 
"افمن كان عىل بّينه من ربّه ويتلوه شاهد منه... 1؟ آنكه صاحب بّينه از طرف خدايش بود 

رسول خدا است و آنكه گواه بر او و پيرو اوست من هستم«.
ابن كواء گفت: »وحقك الاتبعت احد بعدك؛ ســوگند به حق تو كه ديگر من از غير تو 

پيروى نخواهم كرد«.2

  50.  انفاق گر مخلص  

بعضــى از اصحاب امــام على  نقل كرده اند كه از على  ســؤال كردند: يا على! 
چقدر شــما در راه خدا صدقه مى دهى آيا مقدارى از اين صدقه را براى خود نگاه 

نمى دارى؟ 
امام على  در پاسخ فرمود: 

آرى به خدا ســوگند، اگر بدانم كه خداوند انجام يك واجب )و انجام يك وظيفه( را 
قبول مى كند از زياده روى در انفاق خوددارى مى كردم ولى نمى دانم كه آيا اين كارهاى 
من مورد قبول خداوند هســت يا نه؟ )چون نمى دانم، آنقدر مى دهم تا بلكه يكى از آن ها 

قبول گردد(.3

  51. اتفاقات بعد از دجال  

امام على  در روايتى راجع به وضعيت دجال و نحوه كشــته شــدن او فرمايشاتى 
فرمود. ســپس امام فرمود: آگاه باشيد بعد از كشته شــدن دجال قيامت كبرى به وقوع 

1. هود / 17.
2. تفسري ابوالفتوح رازى، ج 6، ص 256.

3. الغارات، ج 1، ص 91.
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خواهد پيوست. شخصى سؤال كرد: يا اميرالمؤمنين قيامت كبرى چيست؟ حضرت در 
پاسخ وى فرمود: خروج جنبده اى از كوه صفا، كه انگشتر سليمان و عصاى موسى همراه 
اوســت. انگشتر را بر صورت هر مؤمنى كه بگذارد در صورت او نوشته مى شود: اين فرد 
مؤمن است و بر صورت هر كافرى كه بگذارد بر صورت او نوشته مى شود: اين فرد كافر 
است به گونه اى كه مؤمن ندا مى دهد واى بر تو است اى كافر! و كافر ندا مى دهد خوش 
به حال تو اى مؤمن! آرزو مى كردم كه همانند تو بوده باشــم و به فوز و پيروزى بزرگى 
نائل مى آمدم پس جنبده سرش را بلند مى كند و به اذن خداوند شرق و غرب جهان او را 
مى بينند. و اين حادثه بعد از طلوع خورشــيد از مغرب است كه در اين حال توبه برداشته 
مى شود پس نه توبه اى قبول مى شود و نه عملى باال مى رود. »والينفع نفسا اميانها مل تكن 

آمنت من قبل او كسبت ىف اميانها خريا«.1و2

آنــگاه فرمود: از من ســؤال نكنيد از آنچه بعد از آن واقع خواهد شــد، چرا كه 
پيمانى است از رسول خدا نزد من كه كسى جز اهل بيتم را از آن باخبر نسازم.3

  52. زندگى سعادتمندانه  

اميرالمؤمنيــن على  روزى غمگيــن و نفس زنان نزد ياران خــود آمد و به آن ها 
فرمــود: چه مى كنيد در زمانى كه در آن حدود الهى تعطيل شــود و اموال )مردم و 
حق الناس( دســت به دست مى شود و با دوســتان خدا دشمنى مى شود و دشمنان 

خدا به دوستى گرفته مى شوند؟ )جايگاه سياسى و اجتماعى پيدا مى كنند(.
ياران امام عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! اگر آن زمان را درك كرديم چگونه بايد 

بود؟ 
امام در پاسخ فرمود: 

مانند ياران عيســى  باشيد كه با اره پاره پاره و بر چوبه دار آويخته شدند. مردن در 
راه طاعت خداى عزوجل بهتر است از زندگى كردن با معصيت و نافرمانى او.4

1. انعام / 158.
2. تفسیر رشیف صافی، ج 2، ص 649.

3. اكامل الدين واتام النعمه، ص 522 ـ تفسري صاىف، ج 5، ص 130.
4. نهج السعادة، ج 2، ص 639.

584



  53.  نشانه هاى قيام  

سلمان فارسى مى گويد: 
خدمــت اميرالمؤمنين  آمدم در حالى كه در خانه خود تنها بود عرض كردم قائم از 

فرزندان شما چه وقت قيام مى كند؟
آن حضرت آهى كشــيد و فرمود: »اليظهر القائم حتى يكون امور الصبيان يضيع حقوق 

الرحمن....«.

قائم ظاهر نمى شــود تا اينكه چند نشانه به وجود آيد، كارها به دست جوانان و افراد 
نــاآگاه قرار گيرد و حقوق خداوند رحمان ضايع گردد و قــرآن را با تغّنن)غنا( بخوانند و 
پادشاهان بنى عباس كه از ديدن حق محروم و از شناخت آن ناتوانند به دست تيراندازان 

و كماندارانى كشته شوند كه صورت هايشان همانند سپر مى باشد و بصره خراب گردد. 
»يقوم القائم من ولد الحسني «؛ در اين موقع قائم ما از فرزندان امام حســين  قيام 

مى كند.1

  54. راه نجات در آخرالزمان  

امام على  فرمود: »انَّ بعدى فتنا مظلمة عمياء مشككًة...«.
پس از من فتنه هايى تاريك و كور و شــك برانگيز پديد خواهد آمد كه تنها شخص 

گمنام از آن ها جان به سالمت خواهد برد. 
پرسيدند: اى اميرمؤمنان شخص گمنام كيست؟ 

فرمود: كســى كه مردم نمى دانند در درون او چه مى گذرد. )يعنى افكار و عقايد خود 
را مخفى نگه مى دارد(.2

  55. خضاب سعادت آفرين  

اصبغ مى گويد: محضر مبارك اميرالمؤمنين  عرض كردم: 
چه چيز مانع از خضاب كردن شــما اســت در حالى كه رســول خدا  خضاب 

1. بحاراالنوار، ج 52، ص 275.
2. معاىن االخبار، ص 166.
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مى فرمودند؟ حضرت فرمودند: منتظر هســتم شقى ترين اّمت محاسن مرا به خون سرم 
خضاب كند چه آنكه حبيبم رسول خدا  به من اين خبر را داده است.1

  56. راه درست  

حضرت ابى عبداهلل  فرمودند: زمانى كه عمر مكتوب شــورى را مى نوشت و اسامى 
نامزدها براى خالفت پس از خودش را در آن درج مى كرد ابتدا اســم عثمان را در صدر 
مكتوبــه قرار داد و نام على  را مؤخر از همه نوشــت، عباس به على  عرض كرد: يا 
اميرالمؤمنين، يا اباالحسن! روزى كه رسول خدا از دنيا مى رفتند من به شما اشاره 
كردم دســت دراز كن تا ما با تو بيعت كنيم چون خالفت از آن كسى است كه سابق 
بر ديگران اســت شــما مخالفت كرده و از آن امتناع نموديد و مردم با ابوبكر بيعت 
كردند. و امروز نيز گوشزد مى كنم كه عمر اسم شما را در شورى نوشته و آخرين 
نفر قــرار داده و مى دانم كه آن ها تو را از آن خارج خواهند كرد پس نصيحت مرا 

بشنو و داخل شورى مشو.
اميرالمؤمنيــن  جواب عباس را نداد و زمانى كه مردم با عثمان بيعت كردند عباس 

به حضرت عرضه داشت: نگفتم ايشان با تو چنين خواهند نمود؟ 

  57. تعيين و آغاز تاريخ جهان اسالم  

عمربن خطاب در زمان خالقتش درباره مبدأ و شــروع و تعيين ســال دچار مشكل 
گرديد و علت آن هم اين بود كه روزى ســندى به او دادند كه سررســيد آن سند در ماه 
شعبان بود عمر متحير شد و گفت: كدام شعبان منظور است؟ شعبان آينده يا شعبان 

گذشته و يا شعبان فعلى؟ 
آنگاه به اصحاب رســول خدا  گفت: تا براى مردم تاريخى را وضع كنند تا سردرگم 
نشــوند. يكى از آن ها گفت: براســاس تاريخ ملت روم بنويسيد. گفتند: رومى ها تاريخى 

طوالنى دارند و از زمان ذوالقرنين حساب مى كنند و....
تا اينكه عمر مهاجران را جمع كرد و درباره مبدأ تاريخ پرسيد امام على  به او 
فرمود: روزى كه پيامبرخدا  هجرت كرد و ســرزمين شرك را ترك كرد همان را تاريخ 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 567.
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قرار دهيد چون كه زمانى كه پيامبر  در ماه ربيع االول وارد مدينه شد دستور داد تاريخ 
آن را ثبت كنند، عمر هم بعد از راهنمايى امام همين كار را كرد و تاريخ را شــانزده سال 

از هجرت ثبت كرد.1

  58. بهترين شعراء  

ابن رشيق نقل مى كند كه حضرت على  فرمود: 
اگر شعراى پيشين را روزى با هم گرد مى آوردند و برايشان رايتى )پرچم( مى نهادند و 
با هم مى تاختند آنگاه مى دانستيم كداميك از آن ها در شعر پيشرو هستند و چون اين گونه 
نبوده آن كسى پيشرو آنهاست كه به خاطر بيم و اميد شعر نگفته باشد. پرسيدند: او چه 

كسى است؟ امام فرمود: كندى. )از شعراى عرب جاهليت(.
پرسيدند: چرا؟ 

امام فرمود: چون او را در نادره گويى بهترين شعراء و در بديهه سراى پيشروترينشان 
ديدم.2

  59. فرق خواب صادق و كاذب  

سأل ابابكر نرصانيان ماالفرق بني الرؤيا الصادقة.

والرؤيا الكاذبة ومعدنهام واحد؟

. فاشار اىل عمر فلاّم سااله اشار اىل عىل 

فقال: ان الله تعاىل خلق الروح....

دو نفر نصرانى از ابوبكر پرســيدند: فرق بين خواب درست و صادق و خواب دروغ 
در چيست؟ ابوبكر به عمر رو كرد و عمر به امام على  اشاره كرد. 

امام على  در پاســخ به سؤال آن دو نفر فرمود: خداوند متعال روح را آفريد و براى 
او سلطانى قرار داد و سلطان آن نفس است پس هنگامى كه انسان مى خوابد روح از بدن 
جدا مى شــود ولى سلطان )يعنى نفس انســان( آن باقى مى ماند پس گروهى از مالئكه 
و جن از كنار او عبور مى كنند اگر رؤيا صادق باشــد از مالئكه است و هرگاه رؤيا كاذب 

1. بحاراالنوار، ج 40، ص 218 و تفسري الدراملنثور، ج 1، ص 152.
2. العمده، ج 1، ص 42.
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باشــد از )عبور( جن اســت. آن دو نفر نصرانى به دست امام على  پس از مشاهده اين 
ماجرا مســلمان شــدند و همراه امام بودند تا اينكه در جنگ صفين در ركاب حضرت به 

شهادت رسيدند.1

  60. همراه حضرت آدم  

مردى اهل شام از امام على  سؤال كرد: چرا شب پره روى زمين راه نمى رود؟ 
حضرت فرمود: زيرا اين حيوان در بيت المقدس نوحه مى كرد و به مدت چهل ســال 
گريه نمود و همراه آدم  اشــك ريخت به همين خاطر در خانه سكونت گزيد در حالى 
كه با او نه آيه از آيات قرآنى كه آدم  آن ها را در بهشت مى خواند، همراه بود؛ اين آيات 
تا روز قيامت با اين حيوان هســتند آيات مزبور عبارتند از: 3 آيه اول سوره كهف و 3 آيه 

از سوره اسراء و 3 آيه از سوره يس.2

  61. تعريف ايمان به خدا  

روزى شخصى از امام على  خواست تا ايمان به خدا را براى او توضيح دهد؟ 
امام به او فرمود: 

فردا نزد من بيا تا در حضور مردم آن را برايت شرح دهم تا اگر تو سخن مرا فراموش 
كردى مردم آن را به خاطر بسپارند؛ زيرا كه سخن مثل شكار، رمنده است يكى آن را به 

دست آرد و ديگرى از دست بدهد.3

  62. علم آموزى با نوشتن بدست مى آيد  

علباءبن احمر نقل مى كند: 
روزى اميرالمؤمنين على  ســخنرانى كرد و فرمود: چه كســى دانشى را به يك 

درهم مى خرد؟ 

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 357.
2. علل الرشائع، ج 2، ص 579.
3. بحاراالنوار، ج 2، ص 180.
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حــارث اعور چند صفحه كاغذ را به يك درهم خريد و آن را نزد امام على  آورد و 
امام براى او در آن كاغذها دانش و علم هاى بسيارى را نوشت.

بعد از آن امام على  سخنرانى كرد و فرمود: 
اى مردم كوفه!

نيمه مردى1 بر شما پيروز شد.2

  63. نعمت هاى الهى   

  فرمود: »پيامبرخدا  در امالى در روايتى نســبتا مفصلى آمده اســت كه امام باقر
به على  فرمود: بگو نخســتين نعمتى كه خداوند تو را با آن امتحان كرده است و 
به تو آن را انعام كرده اســت چيست؟ على  عرض كرد: نخستين نعمتى كه خداوند 
ارزانى داشته است اين است كه مرا خلق كرده است در حالى كه چيز قابل ذكرى نبودم. 
فرمود: آرى! راست گفتى، اما دومى چيست؟ فرمود: آن است كه خداوند مرا خلق نمود 
و خلقت مرا زيبا كرد و زنده قرار داد نه مرده. عرض كرد: پس ســومى چيست؟ فرمود: 
آن است كه مرا ايجاد كرد و حمد او را است كه مرا در بهترين صورت و بهترين تركيب 
قرار داد. فرمود: پس راســت گفتى. ســؤال كرد: پس چهارمى چيســت؟ فرمود: و مرا 
متفكر و انديشــمند و اهل دانش قرار داد نه فراموشــكار و خطاكار. فرمود: راست گفتى: 
سؤال فرمود: پس پنجمى چيست؟ فرمود: در من مشاعر و ادراكات قرار داد كه با آن ها 
درك مى كنم هرچيزى را كه بخواهم و مرا چراغ منير و روشنگرى قرار داد، فرمود: پس 
راســت گفتى. پس ششمى چيســت؟ فرمود: اينكه مرا در زندگى بازگشتى قرار داد كه 
هرگز انقطاع پيدا نمى كند. فرمود: پس راســت گفتى. پرســيد: پس هفتمى چيست؟ 
فرمود: اين اســت كه مرا صاحب اختيار و مالك قرار داد نه مملوك و بى اختيار. پرســيد: 
پس هشــتمى چيست؟ فرمود: آنســت كه خداوند مرا مذكر و پايدار در حالئل او آفريد 
نه اُناث ]كه زحمات و دردســرهاى فراوانى دارند[، پرسيد: پس نهمى چيست؟ فرمود: 
آنســت كه آسمان و زمين خود را در تسخير من قرار داد و هر آنچه در بين آن قرار دارد 
از مخلوقاتى كه در بين زمين و آســمان هستند. على  عرض كرد: پس نعمت هاى خدا 

1. شايد منظور امام از نيمه مردى آن باشد كه حارث اعور يك چشم نداشت.
2. تاريخ بغداد، ج 8، ص 357.
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بســيار فراوان است اى پيامبر خدا! و حقيقتا زيبا است كه خداوند متعال مى فرمايد: »وإن 
تعّدوا نعمه اللّه  التحصوها...«1 پس رسول خدا  تبسم نمود و فرمود: گوارا باد بر تو! حكمت 

و گوارا باد بر تو! علم و دانش، اى اباالحسن! پس وارث علم من و بيانگر براى امت من 
هستى در مواردى كه پس از من در حديث اختالف پيدا مى نمايند.2

  64. سرزمين امن  

شــخصى از امــام على  پرســيد: »أين مكة من بكة؟ جايگاه مكه نســبت به بّكه 
چيست؟« 

امام فرمود: مكه اطراف حرم است و بلكه جاى خانه خدا )يعنى كعبه( است. 
پرسيد: چرا مكه ناميده شد؟

امام فرمود: چون خداوند متعال زمين را از زير آن گسترده است. 
پرسيد: چرا بّكه ناميده شد؟

امام فرمود: چرا كه چشم جباران و گنهكاران را گريانده است.3

  65.  صادق بزرگ  

خليفه دوم براى فتح بيت المقدس به مشورت با اصحابش روى آورد ولى نظر آنان را 
نپســنديد، و چون با حضرت على  مشورت كرد و راهنمائى آن حضرت را دريافت، آن 

را پذيرفت. آنگاه رو به اصحابش كرد و گفت: 
من جز به مشــورت و سخن على  رفتار نمى كنم و او را در مشورت مى ستايم 

و او را رو سفيد مى بينم.4
و زمانى كه ابوبكر قصد لشكركشــى به شــام را داشت به مشــاوره با اصحاب خود 
پرداخت، ولى نظر آنان را نپسنديد ولى وقتى با على  مشورت كرد، پيشنهاد حضرت را 
پذيرفت و رو به مردم كرد و گفت: اين على  وارث علم پيامبر  است هركه در راستى 

1. نحل / 18.
2. اماىل شيخ طوىس، ص 492، ح 46/1077.

3. بحاراالنوار، ج 10، ص 127، حديث 6.
4. فتوح الشام، ازدى بصرى، ص 3 و ص 148.
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او شــك كند منافق است1 و خليفه دوم مكرر مى گفت: »خداوند مرا رها نكند در شهرى 
كه ابوالحسن در آن نباشد و مرا رها نكند در شرايطى كه او بر آن نباشد«.2

  66.  هدايت مرد يهودی  

شــخصى يهودى محضر على بن ابيطالب  رســيد و عرض كرد: چند سؤال از شما 
مى نمايم در صورتى كه جواب آن ها را بدهيد اسالم مى آورم.

علــى  فرمودند: آنچه مى خواهى بپرس و محققا كســى را داناتــر از ما اهل بيت 
نخواهى يافت. 

يهودى عرضه داشت: 
الف. كره زمين بر چه استوار مى باشد؟ 

ب. چرا فرزند گاهى به عموها و زمانى به دايى ها شباهت دارد؟ 
ج. منشــأ پيدايش مو و خون و گوشت و استخوان و رگ آيا نطفه مرد بوده يا 

نفطه زن مى باشد؟ 
د. چرا آسمان را آسمان ناميده اند؟ 

 ه. چرا دنيا را دنيا خوانده اند؟ 
و. براى چه آخرت را آخرت مى گويند؟ 

ز. وجه ناميدن حضرت آدم به آدم و حّوا به حّوا چيست؟ 
ح. چرا  به درهم، درهم گفته شده و دينار به اين نام موسوم شده است؟ 
«5 گفته اند؟  ط. چرا به اسب »اِِجد«3 و به قاطر »ِعْد«4 و به درازگوش »َحرِّ

على  در جواب فرمودند: 
الف. كره زمين روى دوش فرشته اى است و دو پاى آن فرشته روى سنگى و سنگ 
بر شــاخ گاوى بوده و چهار دست و پاى گاو بر پشت ماهى كه در درياى اسفل مى باشد 

1. همان.
2. كنزالعامل، متقى الهندى، ج 3، ص 179.

3. اِجد، به كسر همزه و جيم.
4. ِعد، به كسر عين و سكون دال.

5. حّر، به فتح حاء و تشديد راء مكسوره.
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قرار دارد و دريا روى ظلمت و ظلمت و تاريكى بر عقيم و عقيم بر ثرى اســتوار است و 
كسى غير از خداوند عزوجل از زير ثرى مطلع نيست. 

ب و ج. هرگاه نطفه مرد زودتر از نفطه زن خارج شده و در رحم قرار گيرد البته فرزند 
به عمو و عمه ها شــبيه مى گردد و منشأ پيدايش استخوان و رگ همين نطفه مى باشد و 
در صورتــى كه نطفه زن پيش از نطفه مرد بيرون آمده و زودتر در رحم وارد  گردد فرزند 
به دايى و خاله ها شبيه مى شود و منشأ پيدايش موى و پوست و گوشت اين نطفه مى باشد 

چه آنكه نطفه زن زرد و رقيق است. 
د. و آسمان را ازاين جهت آسمان ناميده اند كه چون »َوسم«1 و معدن آب مى باشد.

ه. دنيا را به خاطر آن دنيا گفته اند كه از هر چيزى پست تر مى باشد. 
و. و آخرت را آخرت خوانند زيرا در آن پاداش و ثواب مى باشد.2

 ز. و جهت ناميدن آدم، به آدم اين اســت كه آن جناب از صفحه روى زمين آفريده 
شده و شرح و توضيح آن چنين است: 

حق تعالــى جبرئيل  را برانگيخت، ابتدا او را مأمور ســاخت كه از روى زمين چه 
نواحى نرمش و چه مواضع ضخيم و درســت آن چهار نمونه خاك )خاك سفيد و سرخ و 
تيره و سياه( بياورد و سپس فرمانش داد به آوردن چهار نوع آب )آب شيرين و شور و تلخ 
و بدبوى( بعد به او امر نمود كه آب را در خاك بريزد آنگاه حق تعالى با قدرت كامله اش 
آب را با خاك در آميخت و آن را گل ساخت و چنان اين دو با هم ممزوج شدند كه نه از 
خاك چيزى زائد آمد كه آب بخواهد و نه از آب مقدارى ماند كه خاك نياز داشته باشد و 
ِگل ســاخته شده جثه آدم بود و قادر متعال هنگام آميختن آب ها با خاك چنان نمود كه 
آب شــيرين در حلق آن هيكل و آب شور در دو چشمش و آب تلخ در دو گوشش و آب 

بدبو در بينى او قرار گرفت. 
و اما حّوا از اين رو به اين نام خوانده شده كه منشأ آفرينشش حيوان بوده است.

ط. و اما اين كه به اسب چرا »اِجد« گفته اند، جهتش آنست كه اولين كسى كه روى 

1. َوســم، به فتح واو و ســكون ســين در اين روايت به معناى َموِسم كه اسم مكان اســت بوده و قرينه بر آن 
تفســيرش به معدن مى باشــد و مقصود از آن محل گرد آمدن مى باشد چنانچه در اقرب الموارد اين معنا را براى 

آن ذكر كرده است.
2. چــون پاداش و اجرت را معمواًل در پايــان كار مى دهند و حق تعالى نيز ثواب و اجر بندگان را در جهان باقى 

مى دهد از اين رو اين جهان را عالم آخرت ناميده اند.
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اسب نشست قابيل بود كه در روز كشتن برادرش هابيل سوار آن شد و اين بيت را انشاء 
كرد:

ترك الناس دما اجد اليوم وما      

يعنــى: مى يابم كه مردم در امروز، خونى را كه ريخته ام ناديده نگرفته و به دنبال من 
مى آيند. 

و چون هنگام دواندن اسب بيتى را كه با كلمه »اجد« آغاز شده خواند الجرم به اسب 
»اجد« گفته اند و به قاطر به خاطر آن »عد« گفته اند كه: اولين كسى كه بر قاطر نشست 

حضرت آدم  بود و شرح آن اينست كه: 
حضرت آدم فرزندى داشت به نام »َمِعد« كه به چهارپايان شوق وافر داشت و پيوسته 
در معيت جناب آدم آن ها را مى راند و هرگاه قاطر از حركت مى ماند آدم  با صداى بلند 
مى فرمود: َمِعد آن را بران در نتيجه قاطر با اســم معد الفت و انس پيدا كرد به حدى كه 
وقتى اسم معد را مى گفتند قاطر به ذهن مى آمد و بدين ترتيب اين اسم براى آن حيوان 

گذارده شد و بعدها مردم »ميم« را حذف كردند و به قاطر »ِعد« اطالق نمودند. 
« گفته اند جهتش آنســت كه: اولين كســى كه بر   و امــا اين كه به درازگوش »َحرِّ
درازگوش نشســت حواء بود، وى درازگوشى داشت كه براى زيارت نمودن قبر فرزندش 
هابيل بر آن سوار مى شد و در اثناء راه مكرر مى گفت: واحّراه و هر وقت اين عبارت را ادا 
مى نمود حيوان راه مى رفت و در وقتى كه ســاكت مى شد حيوان نيز از رفتن باز مى ماند، 
پس گويا اين كلمه نام اين حيوان اســت كه وقتى آن را مى شنود به وجد آمده و حركت 

« گفتند.  مى كند، بعدا مردم در آن تصّرف كرده و كلمه »واحّراه« را »َحرِّ
ح. و اما وجه تسميه »درهم« به اين نام آنست كه، درهم داِرهم1 و حزن)خانة غم و 
غّصه( است كسى كه آن را جمع نموده و در طاعت خدا صرف نكند حق تعالى در آتش 

واردش مى نمايد.
و وجه تسميه »دينار« به اين اسم آنست كه دينار دار نار و آتش است، كسى كه آن 

را گرد نمايد و در طاعت حق خرج نكند خداوند او را در آتش مى برد. 
يهودى پس از استماع اين جواب ها عرضه داشت: 

1. علل الرشائع، ج 1، ص 30.
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اى اميرمؤمنان راست و صحيح فرمودى، آنچه را كه ايراد كردى در تورات يافته ايم، 
پس از آن به دست حضرت اسالم آورد و مالزم آن جناب بود تا در جنگ صفين كشته شد.

  67. روزى فرزند در شكم مادر  

ســلمان رحمه اهلل عليه از حضرت على  راجــع به روزى فرزند مادامى كه در 
شكم مادرش هست پرسيد؟

حضــرت فرمودند: خداوند تبارك و تعالى خون حيض را حبس كرد پس آن را رزق و 
روزى فرزند در شكم مادر قرار داد.1

  68. چهرۀ سياه بنی امّيه  

ابن كواء از امير مؤمنان على  پرسيد مقصود خداى متعال كه مى فرمايد: »الی الذين 
بدلوا نعمت اللّه  كفروا واحلوا قومهم دار البوار«2 چيست؟ 

 امام فرمود: 
آن ها دو طايفه ســتمكار از قريش هســتند بنواميه و بنو مغيره، نبى مغيره را خداوند 
در روز جنگ بدر شــرش را كند و آن ها را هالك كرد ولى بنواميه تا حال از مال و عمر 

برخوردار هستند. 
اين اســت كه خداوند مى فرمايد: آيا نديدى كسانى را كه تبديل كردند نعمت خداوند 

را به كفر و... 
پرسيد: يااباالحسن! اين آيه »قل هل نبئكم باالخرسين اعامالً الذين ضل سعيهم ىف الحيوة 

الدنيا...«.3

امام فرمود: آن ها اهل حرورا مى باشند )يعنى خوارج( كه خداوند مى فرمايد: اى محمد! 
آيا خبر بدهيم شــما را به زيانكارترين اشــخاص در كردار و اعمال، آنان كسانى هستند 
كه ضايع شد سعى آن ها در زندگى و دنيا و آن ها گمان مى كنند كه كار خوبى هم انجام 

مى دهند...

1. علل الرشائع، ج 1، ص 919.
2. ابراهيم / 28.
3. كهف / 103.
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پرسيد: يا اميرالمؤمنين مرا از اصحاب رسول خدا  خبر دهيد؟ 
حضرت فرمود: آن ها اصحاب من هستند از حال كداميك مى خواهى تا بگويم؟ 

گفت: از احواالت سلمان. 
فرمود: ســلمان كسى اســت كه علم اول و آخر را نيكو آموخت. او دريائى است كه 

.  هرگز خشك نمى شود، مردى است از خانواده محمد و آل محمد
پرسيد: از احوال ابوذر بفرمائيد؟

امام فرمود: او مردى حريص و بخيل و شحيح بود. 
گفت: اين كلمات از شــما عجيب است ابوذر كسى اســت كه پيامبر او را به صفت 
عيسى بن مريم در وفا و صدق و راستى و زهد و اعراض از دنيا توصيف فرموده است ولى 

شما او را بخيل و حريص توصيف مى فرمائيد؟ 
امام فرمود: ابن كواء از اول به تو گفتم كه ســؤال تو از روى تعنت است مى خواهى از  
من چيزى ســؤال كنى كه من در پاسخ آن بمانم و ندانم و پاى مرا بلغزانى. »يقال جائنى 

فالن متعنتا اى يطلب زلتى« همانا غرض تو فهميدن نيست....

سپس فرمود: 
آرى ابوذر در كليه امور خويش صحيح العمل و درستكار بود و بر دين خود بخيل بود 

و سعى داشت كه خود را به خدا نزديك كند. 
عرض كرد: يا اميرالمؤمنين از حال خودت مرا خبر ده!

حضرت فرمود: واى بر تو! از من مى خواهى كه من از خود تعريف كنم در حالى 
كه خداوند آن را نهى فرموده است. 

ابن كواء گفت: مگر خداوند نفرموده »واّما بنعمة ربك فحدث«1.
حضرت فرمود: اين آيه در دين و عافيت و دنيا است من وقتى از رسول خدا چيزى را 

مى خواستم به من عطا مى كرد، وقتى ساكت بودم آن حضرت ابتدا به كالم مى فرمود. 
در مابين دو پهلوى من علم بسيارى است كه از امروز تا روز قيامت را مى دانم. 

هيچ گروهى نيســت كه تعداد آن ها به ســى نفر برســد مگر آنكــه رهبر آن ها را 
مى شناسم...2

 

1. ضحى / 11.
2. عجائب احكام امرياملؤمنني عىل بن ابيطالب، نوشته عالمه سيدمحسن امين جبل عاملى، ص 208.
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فصل هفدهم

  سؤاالت درباره ظهور امام زمان

امام سجاد فرمود:

هر کس در روزگار غیبت حرضت 
مهدی بر والیت ما استوار ماند 
خداوند پاداش 1000 شــهید هامنند 
شــهدای جنگ بدر و احد به وی 

عطافرماید.

بحاراالنوار، جلد52، صفحه125.





  1. نشانه هاى قيام حق  

امام على   فرمود: 
زمانى بر مردم مى آيد كه زناكار به نعمت مى رســد و انســان فرومايه مقّرب مى شود 
و مرد با انصاف ضعيف مى گردد. عرض شــد: يا اميرالمؤمنين! اين در چه وقت اتفاق 

مى افتد؟
»فقال: اذا تسلطن النساء وسلطن االماء و امر الصبيان«.

فرمود: هنگامى كه زنان و كنيزان بر امور مردم مســلط گردند و بچه ها به حكومت 
برسند.1

  2. كشته شدن نفسه زكيه   

عباية بن ربعى اسدى گويد: 
بر حضرت على  وارد شــديم با چهار نفر ديگر كه من پنجمين و كوچكترين آن ها 
بودم.... حضرت فرمودند: آيا نمى خواهيد شــما را از پايان دولت خاندان فالن با خبر 
ســازم؟ عرض كرديم: آرى، يا اميرالمؤمنين بفرمائيد. فرمود: كشــتن شخص محترمى 
در روزى كه خدا آن را محترم دانســته در شــهرى محترم از قومى از قريش. سوگند به 
كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد كه آنان بعد از كشتن او جز پانزده شب مهلت، 

حكومت كردن پيدا نخواهند كرد. 
عرض كرديم: آيــا پيش از اين واقعه يا بعد از آن چيــز ديگرى اتفاق نخواهد 

افتاد؟
فرمود: شــنيدن صيحه اى در ماه رمضان كه بيداران را به وحشت اندازد و خفتگان را 

بيدار كند، و بانوان پرده نشين را از پس پرده بيرون مى كشد.2

  3.  سرنوشت يهوديان  

روايتى در عقايداالمية اثناعشر آمده كه: و سیاىت اليهود من الغرب االنشاء دولتهم بفلسطني 
قال الناس يا اباالحسن اىن تكنو العرب؟ قال: تكون مفككُة القوى مفككة الُعرى غري متكاتفة و 

1. كاىف، ج 8، ص 69. 
2. غيبت نعامىن، ص 420. 
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غري مرتافة... و ستاىن النجدة من العراق كتب راياتها القوُة و تشرتك العرب و االسالم كافًة لتخلص 

فلسطني، معركًة و اىُّ معركة؟...

زود اســت كه يهود از غرب براى ايجاد كشور و دولت بيايد. پرسيدند: عرب ها كجا 
هســتند؟ فرمــود: در آن زمان عرب ها از ما جدا هســتند و اتحــاد ندارند اما به زودى 
نيروهايى اهل كارزار از عراق حركت مى كنند و شريك مى شوند و همه حركت مى كنند 
براى آزادى فلســطين و ميدان جنگى برپا مى شود چه معركه اى؟ در كنار دريا مردم در 
خون فرو رفته و شنا مى كنند و مجروحين از روى بدن كشتگان راه مى روند قسم به خدا 
كه همه يهوديان را چون گوســفند ســر مى برند تا اين كه يك يهودى هم در فلسطين 

باقى نمى ماند.

  4.  گناهان مردم در آخر الزمان   

امــام على  روزى براى مردم خطبه خواند و پس از حمد الهى فرمود: مردم قبل از 
آنكه مرا از دســت دهيد آنچه راكه مى خواهيد بدانيد از من بپرســيد و اين مطلب را سه 

بار تكرار كرد. 
در اين هنگام صعصعة بن صوحان بلند شــد و پرسيد: يا اباالحسن! دّجال چه وقت 

خروج مى كند؟
حضرت فرمود: بنشــين، خداوند كالم تو را شنيد و مى داند منظورت چه بود، در اين 
مورد سؤال شنونده، داناتر از سؤال كننده نيست ولكن خروج دجال عالمات و نشانه هايى 
دارد كه اين عالمات پى درپى ظاهر مى شــوند و اگر مى خواهى عالمات آن را براى تو 

بگويم؟
صعصعه عرض كرد: بلى يا اميرالمؤمنين! 

آنگاه امام فرمود: بدان كه يكى از عالمات آن اين اســت كه مردم نماز را مى ميرانند 
و  دفن مى كنند و امانات را ضايع مى كنند و دروغ گفتن امرى عادى مى شود و رباخورى 
شــايع مى شود و رشوه خوارى رايج مى شود و برج سازى رواج پيدا مى كند و دين فروشى 
رونق مى يابد و ســفيهان حاكم شــوند و زنان مورد مشورت قرار گيرند وصله ارحام بين 
اقوام نيســت و هر كس دنبال هوا و هوس خويش است و قتل و خون ريزى كار سهلى 

است...
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سالطين اهل فسق و وزراء اهل ستم هستند... گناه علنا انجام مى شود... قرآن ها زيور  
مى شــوند... و كسى دنبال وفاى به عهد نيست و زمان موعود نزديك مى شود و زنان در 

تجارت با مردان هستند و در زراندوزى شريك مى شوند....1

  5. قيام در سوريه  

مغيرة بن سعيد از امام باقر  روايت كرده كه فرمود: اميرالمؤمنين  فرمود: هنگامى 
كه دو نيزه در شــام با هم برخورد كنند، به نبرد برنخيزند مگر آنكه آيتى از آيات خداوند 

آشكار شود. 
عرض شد: يا اميرالمؤمنين! آن آيت چيست؟

فرمود: زلزله اى در شــام رخ مى دهد كه بيــش از صد هزار نفر در اثر آن به هالكت 
مى رســند، خــدا آن را رحمتى براى مؤمنان، و عذابى براى كافــران قرار مى دهد، چون 
چنين شد به ســواران مركب هاى خاكسترى بنگريد و نيز به پرچمهاى زرد كه از سوى 
مغرب زمين هجوم مى آورند تا به شام برسند، و اين به هنگام بزرگ ترين بيتابى و اندوه و 
مرگ سرخ است، وقتى چنين شد به فرو رفتن قريه اى از دمشق كه به نام حرستا خوانده 
مى شــود بنگريد و پس از آن زاده )هند( جگرخوار از سرزمين خشك خروج مى كند تا بر 
منبر دمشق نشيند )بر مصدر امور آنجا قرار گيرد( و چون اين جريان واقع شد منتظر قيام 

حضرت مهدى باشيد.2

  6. روز رهايى  

روزى امام حســين  عرض كــرد: يا اميرالمؤمنين! چه وقــت خداوند زمين را 
 از لوث وجود ظالمان و ســتمگران پــاك مى گرداند؟ )منظور ظهور حضرت مهدى

است(. 
 حضرت على  فرمود: خداوند زمين را از لوث وجود ســتمگران پاك نمى كند، مگر 
بعد از آنكه خون محترمى ريخته شود. )يعنى كشته شدن نفس زكّيه در مسجدالحرام(....

1. بحاراالنوار، ج 52، ص 193. 
2. غيبت نعامىن، ص 495.
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آنگاه آن قائمى كه همه آروزى او را دارند، آن امام ناپيدا، صاحب شــرف و فضيلت 
قيام مى كند.

اى حسين! او از نسل توست، فرزندى مثل او نيست. در ميان دور كن مسجداالحرام 
با دو جامه كهنه و پوسيده بر جن و انس ظاهر مى گردد و يك نفر از افراد فرومايه را در 
روى زمين باقى نمى گذارد، خوشا به حال كسى كه زمان او را درك كند و به آن روزگار 

برسد و روزگار او را مشاهده نمايد.1

  7.  مصداق آيه  

در تفسير آيه شريفه: 
اوســت خدايى كه رســول خدا را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر تمام اديان 

عالم تسلّط و برترى دهد هر چند كافران ناراضى و مخاف باشند2
از اميرالمؤمنين  روايت شــده است از آن حضرت سؤال شد: آيا خداوند مصداق 

اين آيه را اكنون آشكار ساخته است؟
امام فرمود: هرگز ســوگند به كسى كه جانم بدست اوست هيچ آبادى نمى ماند مگر 

اينكه هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محّمدى  بدهند.3

  8.  معرفى سفيانى  

روزى اميرالمؤمنيــن على  بر منبر كوفــه خطبه اى ايراد نمود و پس از حمد خدا و 
درود بر پيغمبر اســالم  فرمود: اى مردم! هرچه مى خواهيد از من بپرســيد زيرا در اين 
دهه آخر ماه مبارك رمضان من از ميان شــما مى روم. ســپس امام حوادث بعد از خود 
را ذكر نمود و شــهادت امام حســين  و زيدبن على و سوزاندن جنازه او و به باد دادن 

خاكستر آن را بيان فرمود و گريه كرد.
آنگاه امام زوال و نابودى بنى اميه و ســلطنت بنى عباس را به مردم تذكر داد و سپس 

حوادث بعد از آن ها را به مردم خاطر نشان ساخت و چنين فرمود: 

1. غيبت نعامىن، ص 443.
2. توبه 33. 

3. محجة بحراىن، ص 87. 
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»اولها السفياىن وآخرها السفياىن فقيل له والسفياىن والسفياىن؟ فقال:...«. يعنى: اول آن فتنه ها 

سفيانى و آخر آن نيز سفيانى خواهد بود. 
از آن حضرت پرســيدند سفيان اول كيست؟ و ســفيانى دوم كدامست؟ حضرت 
فرمود: ســفيانى اول صاحب هجر1 و سفيانى دوم صاحب شــام است. سپس لحظه اى 
ســكوت كرد و فرمود: در آخرالزمان خليفه اى مى آيد كه به مردم اموال كمى داده و آن 

را به شمارش نمى آورد. 
در روايتى آمده كه: اهل غرب به سوى مصر هجوم مى آورند همين كه وارد مى شوند 
  فرمانروايى ســفيانى برقرار مى شود و قبل از آن شــخصى مردم را به سوى آل پيامبر

دعوت مى نمايد.2

  9.  نشانه هاى ظهور نور  

على بن ابيطالب در خطبه اى به نام خطبه البيان ضمن معرفى خود فرمود: »انا ابو االئة 
االطهار انا ابواملهدى  القائم ىف آخر الزمان".

منم پدر امامان پاك، منم پدر مهدى  كه در آخرالزمان قيام مى كند. 
در اين وقت مالك اشــتر نخعى از پايين منبر عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! اين قيام 

كننده از فرزند شما چه وقت قيام مى فرمايد؟
حضرت فرمود: 

»اذا زهق الزاهق ـ وخفت الحقائق ـ ولحق الالحق ـ وثقلت الطهور وتقاربت االمور وحجب 

النشور وارغم املالكـ  وسلك السالك... واشكل االشكالـ  وشّيع الكربالـ  ومنع الكامل... فعند ذلك 

.» ترّقبوا خروج صاحب الزّمان

هنگامى كه نابود شــونده و نابود شــود ـ و حقايق مخفى شــود ـ و ملحق شونده 
ملحق شود ـ و پشت ها سنگين شود ـ و كارها و اشياء نزديك به هم شوند ـ و از انتشار 
جلوگيرى شود ـ و دماغ مالك به خاك ماليده شود.... و عرب ها با هم اختالف كنند ـ و 
خواسته ها شديد شود ـ وام ها درخواست شود ـ و اشك ها روان شود ـ و گوش ها كر شود 
ـ شــيطان چيره گردد ـ و واجب الهى تعطيل شود... كمبود شدت گيرد ـ و حرام زادگان 

1. در لسان عرب هجر شهر معروفى است در بحرين و نهرى به اين نام در نزديكى مدينه است.
2. بحاراالنوار، ج 52، ص 208 و ص 253.
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به پا خيزند... و امور شــبيه به هم، هم شــكل شوندـ  و سوزانده و نابود شوند غربالـ  و 
از كمال منع شود....

پس در آن هنگام انتظار بكشيد ظهور صاحب الزمان را.1

    10.  توصيف مهدى آل محّمد  

مردى خدمت اميرالمؤمنين على  آمد و عرض كرد: 
اى اميرالمؤمنين به ما از مهدى آل محمد  خبر ده؟ 

حضــرت فرمود: آنگاه كه روندگان بروند، زمان ها بگذرد و مؤمنان كمياب شــوند و 
فراهم آمدگان نابود شوند در آن زمان خواهد آمد. 

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين: او از كدام قبيله است؟ 
امام فرمود: از بنى هاشم است... از هيچ كس هراسى ندارد... او كار آمد و چيره دست 

و پيروز است. 
شيِر دروگِر دشمنان و زخم افكِن نام آور است. 

او شمشيرى از شمشيرهاى خداست، سرور و بخشنده است. 
انديشه او در عالى ترين جايگاه سيادت بند آمده است و مجد ريشه دار او در گرانبهاترين 

اصالت ها جا يافته است...
حضرت مجّددا به توصيف حضرت مهدى پرداختند و فرمودند: 

 پناه دهندگى او از همه فراگيرتر، علم او از همه فزون تر و صله رحم او از همه بهتر 
و بيشتر است. 

خدايا! ظهور او را، با بيرون شــدن او از اندوه و درد قرار ده و به ســبب او پراكندگى 
اّمت اسالم را گرد آور.

پس اگر توفيق درك حضور او را يافتى و خداى سبحان خير تو را فراهم آورد مصمم 
و استوار باش و از او رو بر متابان و اگر به حضور او راه يافتى او را رها نكن.

در اينجا حضرت با دست اشاره به سينه خود نمود و فرمود: آه كه چه شوقى به ديدار 
او دارم.2

1. الزام الناصب، ج 2، ص 213.
2. بحاراالنوار، ج 51، ص 115.
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  11.  نشانه هاى سال هاى قبل از ظهور امام عصر  

حضرت على  مى فرمايند: قبل از قيام قائم ســال هاى پر دغدغه و نيرنگى در پيش 
است. 

در اين ســال ها راستگويان دروغگو شمرده مى شوند و در عوض دروغگويان راستگو 
شناخته مى شــوند در اين سال ها »ماحل« تقّرب پيدا مى كند و »رويبضه« در سخن گفتن 

پيشقدم مى گردند. 
رواى عرض كرد: يا على! ماحل و رويبضه به چه كسانى گفته مى شوند؟ 

امام فرمود: 
مگر در قرآن نخوانده اى كه خداوند مى فرمايد: »وهو شديد املحال« ســپس فرمودند: 
منظور از ماحل آدم مّكارى است كه به وسيله مكر زياد مردم را به خود متوجه مى كند.1

)در اين روايت رويبضه معنى نشده است و بيشتر از اين نيامده است(.

  12.  راز پنهان  

عبداهلل بن حارث از امام على  پرســيد: از حوادث و رخدادهاى پس از قائم خود 
به من خبر دهيد؟

امام فرمود: اى پسر حارث! سخن گفتن در اين موضوع به خود او واگذار شده است.2

    13.  صفات ياران امام عصر  

اصبغ بن نباته مى گويــد: اميرالمؤمنين على  خطبه اى ايراد فرمود و از قيام و ظهور 
حضرت مهدى  و يارانش ياد نمود. ابوخالد حلبى عرض كرد: يا على! خصوصيات او 

)مهدى  ( را براى ما بيان فرما؟ 
امام فرمود: مهدى  در رخسار و رفتار و نيكى شبيه ترين مردم به رسول خدا  است 

آيا شما را از تعداد يارانش آگاه نسازم؟

1. غيبت نعامىن، ص 278 )در روايتى از پيامبراكرم  رســيده كه در معنى رويبضه فرمودند: »رويبضه الرجل 
التافة... يعنى مرد حقير و بى شخصيتى كه عليرغم عدم شايستگى در امور عامه مردم دخالت مى كند و به جاى 

آن ها اظهارنظر مى كند«.
2. بحاراالنوار، ج 53، ص 11.
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عرض شد: بيان فرمائيد. 
حضرت اميرالمؤمنين على  فرمود: از رســول خدا  شنيدم كه مى فرمود: نخستين 
يــار مهدى  از بصره اســت و آخر آن ها از يمامه خواهد بــود و آنگاه آن حضرت عدد 
اصحاب قائم  را بر شمرد و مردم همه مى نوشتند تا اينكه فرمود: پيامبر  آن ها را براى 

من شماره فرمود تا اينكه مطابق عدد اصحاب بدر 313 نفر شدند. 
ســپس فرمود: خداوند آن ها را از مشــرق و مغرب زمين به يك چشم بهم زدن نزد 
خانه كعبه جمع مى كند.... تا اينكه ناگهان آن مردى كه خلقًا و جمااًل شبيه ترين مردم به 
رسول خدا  است از پشت پرده كعبه بيرون مى آيد و نزد آن ها مى رود و آن ها مى گويند: 
آيا تو مهدى موعود هســتى و او مى گويد آرى من همان مهدى موعود هستم آنگاه آن 
حضــرت به آن ها مى فرمايد: درباره چهل خصلت با من بيعت كنيد و راجع به ده خصلت 

با من شرط نمائيد. 
احنف پرسيد: موالى من! آن خصلت ها كدامند؟ 

 على  فرمود: آن ها با آن حضرت بيعت مى كنند كه دزدى نكنند، زنا نكنند، كســى 
را به ناحق نكشند، هتك حرمت محترمى را ننمايند، به مسلمانى فحش ندهند. به منزل 
كسى هجوم نبرند و كسى را به غير حق نزنند، خود را به وسيله )طال( زينت نكنند، لباس 
)خز( نپوشــند، لباس )حرير( در بر نكنند، نعلين هاى )صراره( نپوشند، مسجدى را خراب 
نكنند، راه را بر كسى نبندند، در حق يتيمى ظلم روا ندارند، راهى را خوفناك نسازند، مكر 

و حيله ننمايند. مال يتيم را نخورند، هم جنس بازى نكنند، شراب نخورند.
به امانت خيانت نكنند، خلف وعده ننمايند، گندم و جو را احتكار نكنند، كســى را كه 
به آن ها پناه مى برد به قتل نرسانند، شكست خورده در جنگ را تعقيب ننمايند، خونى را 
)به ناحق( نريزند، به كشتن شخصى كه در جنگ مجروح شده اقدام ننمايند، لباس زبر و 
خشن بپوشند، خاك را متكاى خود قرار دهند و نان جو بخورند، به چيز كم راضى باشند، 
براى خدا آن طور كه شــايد و بايد جهاد نمايند، بوى خوش ببويند و از نجاســت دورى 
كننــد.... )بقيه خصلت هاى چهل گانه در حديث نيامده( ســپس آن حضرت هم با آن ها 

شرط مى كند كه معاشر و مالزمى براى خود انتخاب نكند.
هر وقت آن ها راه بروند و هرجا كه بخواهند او هم با آن ها برود به چيز كم قانع باشد 
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زمين را به يارى خدا پر از عدل و داد نمايند آن طور كه پر از ظلم و جور شده باشد. خدا 
را آنگونه كه شايسته است عبادت كنند... 

آنگاه با لشكريان و سپاهيان خود حركت مى كند تا اينكه )وادى فتنه ها( را پشت سر 
گذارد...1

  14.  فتنه در آخرالزمان  

زّريــن جيش مى گويد: اميرالمؤمنين على  در نهــروان خطابه اى ايراد كرد. مردى 
برخاست و گفت: يا اميرالمؤمنين! از فتنه ها برايمان بفرما؟

حضرت فرمود: هنگامى كه فتنه روى مى آورد مشتبه مى شود... سپس امام فتنه هاى 
بعد از خود را برشــمرد... آنگاه مردى برخاســت و گفت: يا اميرالمؤمنين! در آن زمان 

چه بايد بكنيم؟
امام فرمود: به اهل بيت پيغمبر نظر كنيد سپس اگر قيام كردند و  اگر از شما كمك 
خواســتند آنان را يارى  دهيد پس مأجور خواهيد بود و در اين امر از آنان پيشى نگيريد 
كه در اين صورت گرفتار بال خواهيد شد پس از آن حضرت، يكى ديگر برخاست و گفت: 

يا اميرالمؤمنين! پس از آن چه خواهد شد؟ 
گفت: خداوند به وســيله مردى از ما، خاندان پيامبر، فتنه را مى شــكافد، آن گونه كه 
پوست را بر تن كسى كه به شكنجه در چرم گاوش گرفته اند مى شكافند. پدرم فداى آن 
فرزند بهترين كنيزان باد كه به خواريشــان افكند وجام لبريز شوكران مرگ به كامشان 
مى ريزد و جز زخم شمشــير بّران عطايشان ندهد. آرى هشت ماه تيغ آخته بر روى شانه 
دارد و كشــتار كند. قريش در آن روز آرزو كند كه اى كاش مى توانســت دنيا را و هرچه 
در آن هست بدهد و كوتاه زمانى به قدِر دوشيدن گوسفندى يا كشتن شترى، مرا ببيند، 
تا پاره اى از آنچه از آن زمان خواســته بودم و در دادن آن امساك مى كرد، اكنون تدارك 
كند و من بپذيرم. قريش چون شمشــير جان شكار او را ببيند، گويد: اگر اين مرد سرفراز 
از فرزندان فاطمه باشــد، بر ما خواهد بخشــيد، زيرا خداوند بر بنى اّميه مسلّط ساخته كه 
»اينان لعنت شــدگانند هرجا يافته شوند بايد دســتگير گردند و به سختى كشته شوند. 

1. املالحم والفنت، ص 145.
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اين است ســنت خداوندى كه در ميان پيشينيان نيز بود و در سّنت خدا تغييرى نخواهد 
يافت.1...«.2

  15.  اختالف امت  

از مالك بن ضمرة نقل شده كه گفت: اميرالمؤمنين  فرمود: 
اى مالك بن ضمرة زمانى كه شيعيان اين چنين با يكديگر اختالف داشته باشند 

توچه حالى خواهى داشت؟ 
آنگاه حضرت انگشــتان مبارك خود را به طور مشــبك داخل يكديگر نمود، عرض 

كردم: اى اميرالمؤمنين! در آن هنگام چه مسئله خيرى به وجود خواهد آمد؟ 
 حضرت فرمود: تمام خير در آن هنگام اســت، اى مالــك در آن زمان قائم ما قيام 
مى كند و تعداد هفتاد مرد را كه به خدا و رســول  او دروغ گفته اند پيش كشيده و آنان 

را به قتل مى رساند سپس خداوند همه را به يكپارچگى و وحدت مى رساند.3

   16.  حضرت قائم  

اصبغ بن نباته مى گويد: 
به حضور اميرالمؤمنين على  آمدم ديدم آن حضرت غرق در فكر و انديشــه است 
و در روى زمين خط مى كشــد، پرسيدم: اى اميرالمؤمنين! چرا تو را اين گونه در فكر 
و انديشــه مى نگرم كه به زمين مى نگرى و در آن خط مى كشى؟ آيا به رهبرى در 

زمين اشتياق يافته اى؟ 
امام على  فرمود: نه به خدا سوگند! هرگز حتى يك روز نبوده كه من شيفته خالفت 
يا شــيفته دنيا گردم بلكه دربــاره مولودى كه يازدهمين فرزند من اســت )يعنى درباره 
حضرت مهدى  ( فكر مى كردم، درباره همان مهدى  كه سراســر زمين را همانگونه 
كه پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد مى كند براى او غيبت و سرگردانى وجود دارد 

بعضى در اين راستا، گمراه گردند و بعضى راه هدايت را شناخته و مى پيمايند. 

1. احزاب / 62 ـ 61.
2. الغارات، ص 23.

3. بحاراالنوار، ج 52، ص 115.
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اصبغ بن نباته عرض كرد: اى اميرالمؤمنين! غايب بودن آن حضرت و ســرگردانى تا 
چه اندازه اســت؟ امام على  فرمود: طول غيبت، شــش روز يا شش ماه يا شش سال 
اســت )واحد هر دوره شش مرحله است و خداوند پس از آن شش مرحله، آن حضرت را 

آشكار مى كند(.
اصبغ بن نباته عرض كرد: آيا اين )غيبت و ســرگردانى( واقع شــدنى است؟ امام 
على  فرمود: آرى اين موضوع مســلّم است و انجام شدنى است ولى اى اصبغ! تو كجا 

و )اين( امر كجا؟
آن ها )كه غيبت را درك كرده و در اين راه اســتوارند( نيكان اين امت همراه نيكان 
اين عترت هســتند!! اصبغ بن نباته پرســيد: بعد از آن چه مى شود؟ حضرت فرمود: بعد 
از آن هرچه خدا بخواهد انجام مى شــود زيرا براى خدا مقــّدرات و اراده ها و نتيجه ها و 

پايان ها است.1

  17.  نشانه هاى آخرالزمان   

زمانــى كه اميرالمؤمنين از جنگ جمل فارغ شــد منادى را امر كــرد تا اعالم كند 
همه مردم از فردا به مدت ســه روز در نمازها، حاضر شوند و هيچ كس بدون عذر، حق 
ســرپيچى ندارد چون روز معين فرا رسيد و مردم اجتماع كردند امام در آن مكان حضور 
يافت و نماز صبح را در مســجد جامع با مردم گذارد بعد از پايان نماز، حضرت ايســتاد و 
در حالى كه پشــت به قبله به ديوار ســمت راست مصلّى تكيه زده بود مردم را مخاطب 
قرار داد و بعد از حمد الهى و ستايش پيامبر اسالم  و طلب آمرزش براى مردان و زنان 

مؤمن فرمود:
»اى مردم بصره! 

اى اهالى شــهرى كه تاكنون ســه مرحله اهل خود را به كام مرگ فرستاده است. 
خداوند متعال مرحله چهارم را نيز محقق ســاخته، اى لشــكريان زن )عايشــه(... آئين 
شــما نفاق است و آب آشــاميدنى تان تلخ و غير قابل استفاده، خاك شهر شما بدبوترين 
خاك هاى شهرهاى خداست و دورترين آن ها از رحمت خداوند.... گويا مى بينم شهر شما 

1. اصول كاىف، ج 1.
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را آب پوشانده به گونه اى كه غير از كنگره مسجد كه مانند سينه پرنده اى در وسط دريا 
آشكار است چيز ديگرى ديده نمى شود.

در اين هنگام احنف بن قيس ايستاد و سؤال كرد: اى اميرالمؤمنين اين ها چه زمانى 
اتفاق مى افتد؟ حضرت فرمود: اى ابابحر، تو آن زمان را هرگز درك نخواهى كرد فاصله 
بين تو و آن زمان قرنهاســت لكن بايد حاضرين شــما به غائبين و آن ها نيز به برادران 

دينى خود برسانند....
ســپس حضرت فرمود: زمانى كــه ديدند نيزارهاى آن تبديل به خانه ها و آســمان 
خراش ها شــده است سپس فرار، فرار. در آن روز ديگر بصره اى براى شما باقى نخواهد 
ماند آنگاه امام متوجه ســمت راست خود شــد و فرمود: فاصله بين شما و اَبُلَّه چقدر 

است؟ 
منذربن جارود عرض كرد: پدر و مادرم فداى تو باد چهار فرسخ. حضرت به او فرمود: 
راست گفتى.... آنگاه فرمود: از پيامبر شنيدم اين گونه كه شما هم اكنون از من مى شنويد 

روزى پيامبر  به من فرمود: 
اى علــى! آيا مى دانى فاصله بين مكانى كه بصره نام دارد و بين منطقه اى كه آن را 
اَبُلَّه مى نامند چهار فرســخ است و به زودى اين منطقه محل استقرار خراج گيران خواهد 
شد در آن مكان هفتاد هزار نفر از امت من شهيد خواهند شد كه به منزله شهداى جنگ 

بدر مى باشد. 
منذر ســؤال كرد: اى اميرالمؤمنين  چه كسى آنان را مى كشد؟ حضرت فرمود: 
آنان به وسيله برادرانى كه مانند شياطين سياه چهره و بدبو هستند كشته مى شوند. حرص 
و طمع آنان زياد است اّما در غارت ها سود اندكى دارند خوش به حال كسى كه به دست 
اينان كشــته شــود براى مبارزه با آنان گروهى پيشقدم مى شوند، كه نزد مستكبرين آن 
زمان خوار هســتند و در زمين ناشناس و در آســمان معروفند آسمان و زمين و آنچه در 
آنهاســت بر آنان مى گريند سپس چشمان حضرت پر از اشك گرديد و فرمود: واى بر تو 

اى بصره از لشكرى كه نه صدا دارد و نه گرد و غبار. 
منذر سؤال كرد: يا اباالحســن! آنچه فرموديد كه از غرق شدن براى آنان )اهل 

بصره( پيش مى آيد كدام است؟ 
حضــرت فرمود: اين لفظ )واى( داراى دو درب اســت يكى در رحمت و ديگرى در 
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عذاب، آرى اى پسر جارود! خونخواهانى بزرگ كه گروهى از آنان بعضى ديگر را به قتل 
مى رســانند و از آن جمله فتنه و آشوبى است كه تخريب خانه ها و شهرها و غارت اموال 
را به دنبال خواهد داشــت و اسارت زنانى كه با وضع بسيار، بدى سر بريده مى شوند. اى 

واى! كه تا چه اندازه سرگذشت آنان عجيب است. 
و از جمله آن نشــانه ها دجال بزرگ است كه يك چشــم راست او ناپيدا است و در 
چشــم ديگرش چيزى مانند گوشت جويده شده مى باشد كه آميخته به خون است چشم 
وى مانند دانه انگورى كه روى آب در گردش باشــد از حدقه بيرون آمده است گروهى 
از مردم بصره كه تعداد آن ها به اندازه شــهداى اَبُلَّه مى رسد و انجيل ها حمايل دارند و از 
او پيروى مى كنند و در آن زمان عده اى كشــته مى شــوند و عده اى فرار مى كنند و پس 
از آن اتفاقاتى صورت مى گيرد مثل لرزش زمين، به اطراف پرتاب شــدن، فرو رفتن و به 
صورت ديگر در آمدِن قيافه ها. آنگاه گرسنگى در اثر قحطى و بعد از آن مرگ سرخ يعنى 

غرق شدن مى باشد. 
سپس امام فرمود: شهر بصره در كتب آسمانى داراى سه نام ديگر غير از بصره است 
كه جز دانشــمندان و علماء، آن ها را كســى نمى داند از آن جمله ُخرْيَبه، تَدمر و مؤتفكه 

است....
در ادامــه اين خطبه امام فرمود: در يكى از روزها پيامبراســالم  مطلبى را به من  
فرمود و غير از من كســى با آن حضرت نبود آنــگاه امام فرمود: جبرئيل روح االمين مرا 
به شــانه راستش حمل نمود تا زمين و آنچه كه بر روى آن وجود دارد را ببينم كليدهاى 
آن را به من سپرد و به آنچه كه در زمين بود و تا روز قيامت خواهد بود مرا آگاه نمود. 

آشــنايى و آگاهى اين امر برايم دشوار نبود همان طورى كه بر پدرم آدم سخت نبود 
آن زمانى كه همه نام ها را پدرم آرام آموختند اما مالئكه آن ها را ندانستند. 

آنگاه من در كنار درياى شــهرى را مشــاهده نمودم كه بصره ناميده مى شد آب آن 
سرزمين از ساير مكان ها زودتر خراب مى گردد و داراى نامرغوب ترين خاك و شديدترين 
عذاب ها خواهد بود كه در قرون گذشته چندين بار به زمين فرو رفته و ديگر بار نيز چنين 

خواهد شد. 
اى اهل بصره و اى روســتاهاى اطراف: آن روزى كه آب آنجا را فرا مى گيرد براى 
شما، از نظر بال و مصيبت روز بس بزرگى خواهد بود من محل فوران و جوشش آب در 

611



شهر شما )بصره( را مى دانم و قبل از آن حوادث بزرگ و غيرمنتظره به شما روى مى آورد 
كه از ديدگان شــما پنهان است لكن ما به آن آگاهيم كسى كه نزديك غرق شدن، آن 
شهر را ترك كند رحمت خدا شامل او شده است و كسى كه در آن بدون توجه باقى بماند 

در گرو گناهان خويش است خداوند نسبت به بندگانش ستم نمى كند.1

  18. اتفاقات بعد از دجال  

امام على  در روايتى راجع به وضعيت دجال و نحوۀ كشــته شــدن او فرمايشاتى 
فرمود: ســپس امام فرمود: آگاه باشــديد بعد از كشته شدن دجال قيامت كبرى به وقوع 
خواهد پيوست. شخصى ســؤال كرد يا اميرالمؤمنين قيامت كبرى چيست؟ حضرت 
در پاســخ وى فرمود: خروج جنبنده اى از كوه صفا، كه انگشتر سليمان و عصاى موسى 
همراه اوست. انگشتر را بر صورت هر مؤمنى كه بگذارد در صورت او نوشته مى شود اين 
فرد مؤمن اســت، وبر صورت هر كافرى كه بگذارد بر صورت او نوشته مى شود: اين فرد 
كافر است، به گونه اى كه مؤمن ندا مى دهد واى برتو اى كافر!، و كافر ندا مى دهد خوش 
به حال تو اى مؤمن! آرزو مى كردم كه همانند تو باشــم و به فوز و پيروزى بزرگى نائل 
مى آمدم پس جنبنده ســرش را از بين خافقين بلند مى كند به فرمان خداوند و اين حادثه 
بعد از طلوع خورشيد از مغرب است كه در اين حال تو به برداشته مى شود نه توبه اى قبول 
مى شود و نه عملى باال مى رود. )وال ینفع نفساً ایامنها مل تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایامنها 
خیرا(2 آنگاه فرمود: از من سؤال نكنيد از آنچه بعد از آن واقع خواهد شد، چرا كه پيمانى 

است از رسول خدا  نزد من كه كسى جز اهل بيتم را از آن با خبر سازم.3

  19. زندگی سعادتمندانه  

اميرالمؤمنين على روزى غمگين و نفس زنان نزد ياران خود آمد و به آن ها فرمود: 
چــه مى كنيد در زمانــى كه در آن حدود الهى تعطيل شــود و اموال)مردم و حق الناس( 
دســت به دست مى شــود و با دوستان خدا دشمنى مى شود و دشــمنان خدا به دوستى 

1. بحاراالنوار، ج 32، ص 256.
2. انعام / 158.

3. اکامل الدین و اتام النعمه، ص522 / تفسیر صافی، ج5، ص130.
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گرفته مى شــوند؟)جايگاه سياســى و اجتماعى پيدا مى كنند( ياران امام عرض كردند: يا 
اميرالمؤمنين اگر آن زمان را درك كرديم چگونه بايد بود؟ امام در پاسخ فرمود:

مانند ياران عيســى  باشيد كه با اره پاره پاره و بر چوبه دار آويخته شدند مردن در 
راه طاعت خداى عزّوجّل بهتر است از زندگى كردن با معصيت و نافرمانى او.1

  20. نشانه های قيام  

سلمان فارسى مى گويد: خدمت اميرالمؤمنين آمدن در حالى كه در خانه خود تنها 
بود عرض كردم قائم از فرزندان شما چه وقت قيام مى كند؟

آن حضرت آهى كشيده فرمود: »ال یظهر القائم حتی یکون امور الصبیان و یضیع حقوق 
الرحمن...«

قائــم ظاهر نمى شــود تا اينكه چند نشــانه به وجود آيد، كارها به دســت جوانان و 
افــراد نا اگاه قرار گيرد و حقوق خداوند رحمان ضايع گــردد و قرآن را با تغّنى بخوانند و 
پادشاهان بنى عباس كه از ديدن حق محروم و از شناخت آن ناتوانند به دست تير اندازان 

و كمانداران كشته شوند كه صورت هايشان همانند سپر مى باشد و بصره خراب گردد.
»   یقوم القائم من ولد الحسین«

در اين موقع قائم ما از فرزندان امام حسين قيام مى كند«2

  21. راه نجات در آخرالزمان  

امام على فرمود: »انَّ بعدی فتناً مظلمًة عمیاء مشککتًة...«
پس از من فتنه هايى تاريك و كور و شــك برانگيز پديد خواهد آمد كه تنها شخص 
گمنام از آن ها جان به ســالمت خواهد برد پرســيدند: اى امير مؤمنان شــخص گمنام 
كيســت؟ فرمود: كسى كه مردم نمى دانند درون او چه مى گذرد)يعنى افكار و عقايد خود 

را مخفى نگه مى دارد(3

1. نهج السعادة، ج2، ص639.
2. بحاراالنوار، ج2، ص275.

3. معانی االخبار، ص166.
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فصل هجدهم

در حريم عشق 

فضایــل  در  شــعبی  عامــر 
علی می گوید:

آگاهرتین افراد به کتاب خدا بعد از 
رسول خداعلی است.

شواهد التنزیل، جلد1، صفحه25.





درآمد

از جنس عشــق گفتن و شنيدن و بر پيشانى تاريك تاريخ حرف ماندگار نوشتن و از 
مقدمه عقل رهيدن و به قاف عشق رسيدن همراهى و همسايگى عشق را مى طلبد. 

در اين فصل به همنشــينى روح آفرين عشق در عالم خاك شتافتيم تا از محضرش 
مشق عاشقى گيريم. 

  اين فصل شامل گفتگوئى غير حضورى با امام المتقين سيداالوصياء، على بن ابيطالب
در قالب 40 سؤال مى باشد. 

تا چه در نظر آيد و قبول افتد. 
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  1. در حريم عشق    

  وقتى به حضور خسرو عرش نشين و امين وحى الهى و سّراهلل اعظم على بن ابيطالب
رسيديم. عرض كرديم: آقاجان! اى حقيقت مطلق »سوارم هركجا گردد به سوى توست 
مقصودش«1، اى دبير كائنات، اى معنى كتاب اهلّل  واى مهد اسرار الهى از محضرتان چند 

سؤال داشتيم:
امام فرمودنــد: »انا علم اللّه  وانا قلب اللّه  الواعى ولسان اللّه  الناطق وعني اللّه  وجنب اللّه  وانا 
يداللّه «. "من علم خدا هستم من قلب آگاه خدايم و زبان گوياى خدا و چشم خدا و پهلوى 

خدا، من دست خدا هستم«.2
 عرض شــد: اى باب مفتوح خدا با عنايت به تقدس عدد 40 كه در قرآن كريم به آن 
اشــاره شــده و اهميت عدد چهل چنانچه اجازه فرمايند از محضر نورريز حضرتعالى 40 

سؤال داشته باشيم.
امام فرمودند: »انا مثىل بينكم كالرساج ىف الظلمة يستىض به من ولجها« مثل من در ميان 
شــما همچون چراغى است در تاريكى كه هر كســى در روشنى آن داخل شود روشنى 

يابد.3
آنــگاه در ادامه فرمودنــد: »بل اندمجت عىل مكنون علم لوبحت به الضطربتم اضطراب 

االرشيه ىف الطوى البعيدة«.

»دانشى در سينه پنهان دارم كه اگر آن را آشكار سازم همچون دلو آويخته در چاهى 
عميق به لرزه در آييد«.4

به امام عرض شد: اى قرآن ناطق.

 چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنيدن  به رخت نظاره كردن و سخن خدا شنيدن5  

1. شعر از مرحوم سيدبن طاووس عليه الرحمة است كه در روزهاى جمعه به حضرت ولى عصر  اين گونه عرض 
ارادت مى شود.

            سوارم هركجا گردد به سوى توست مقصودش             به هر شهر و ديارى هم سرخوان تو مهمانم
2. التوحيد / 1/164.

3. صحيح، ج 2، ص 109 و نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 13، ص 95.
4. رشح نهج البالغه، ابن اىب الحديد، ج 1، ص 213.

5. شــعر از عالّمه بحرالعلوم است ايشان روزى وارد حرم امام على  شدند كه به ناگه امام زمان  را در آنجا 
در حال خواندن قرآن مشاهده كردند آنگاه اين شعر را تقديم حضرت ولىّ عصر  كردند.

618



ما كه پناهى نداريم ما غريبيم و درمانده ياريمان فرما. 
آنگاه حضرت فرمودند: »بنا اهتديتم ىف الظلامء وتسنمتم العلياء وبنا انفجرتم عن الرسار«.

به رهبرى ما از تاريكى در آمديد و به ذروه برترى بر آمديد و از شــب تاريك برون 
شديد )و به سپيده روشن درون شديد(.1

سپس تأكيد كردند: »انا واهل بيتى امان الهل االرض كام اّن الّنجوم امان الهل السامء«.
من و خانواه ام مايه امنيت مردم در روى زمين هستيم، آن چنانكه ستارگان مايه امان 

اهل آسمان هستند.2
 آنگاه يكى از دوستان عرض كرد:

بى روى تو چشــم ما گلســتان نشود  بى نام تو نطق ما گل افشان نشود   
آنگاه سؤاالت خود را پرسيديم:

  2.  حركت آفرينى در يك سيستم ادارى   

ســؤال يك: بديهى است كه در تمام مراحل ادارى سعى هدفدار، در آن سيستم 
كمال يابى مى باشد لذا استدعا دارد عواملى كه براى تعالى بخشيدن در يك سيستم 
ادارى ضرورى است را بيان فرموده آنگاه بفرمائيد در اين ميان از چه امورى بايد 

پرهيز كرد؟ 
جواب: امام على  فرمودند: »الطّريق مسدود عىل الخلق بخمسة خصال: القناعة بالجهل، 

والحرص عىل الدنيا والشّح بالفضل والرياء بالعمل واالعجاب بالرّاى«.

فرمودند: پنج خصلت راه كمال را بر مردم مى بندد: 
1. قناعت به نادانى.

2. حرص به دنيا. 
3. بخل ورزيدن بر نيكى. 

4. ريا كردن در كارها. 

1. نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج ، ص 207.
2. غررالحكم، حديث 2005.
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5. خود محورى در تصميم گيرى و خودرأيى.1
سپس تأكيد فرمودند: »اكرث مصارع العقول تحت بروق املطامع«.

»بيشتر لغزش گاههاى افكار در سايه زرق و برق انواع طمع ها است«.2
آنگاه تصريح كردند كه: »من استطاع ان مينع نفسه من اربعة اشياء فهود خليق بأن الينزل 
به مكروه ابدا... العلجة واللجاجة والعجب والتواىن؛ اگــر بتوانى از اين چهار چيز دورى كنى 

ســزاوار است كه به تو مكروهى نرسد شتاب زدگى، خيره سرى  )لجاجت( و خودپسندى 
و تنبلى«.3

در ادامه تأكيد فرمودند: 
»يرسوا والتعرسوا وخففوا والتثقلوا«.

آســان گيريد و هرگز سخت نگيريد، ســبك و كم خرج بگيريد و بار خود را سنگين 
مكنيد.4

آنگاه فرمودند: »رأى الرجل عىل قدر تجربته«.
ارزش هر كس به قدر تجربه اوست.5

سپس در مورد حصول موفقيت فرمودند: 
»ومن التوفيق حفظ التجربه«.

يكى از راه هاى موفقيت حفظ تجربه هاست.6

  3. داليل نابودی انسان در دنيا و آخرت   

سؤال دوم: انحراف آدمى و نقطه هالكت انسان ها متعدد و مختلف است استدعا 
دارد ضمن بر شمردن عواملى كه موجبات هالكت انسان را فراهم مى كند در نقطه 

مقابل آن عوامل خير دنيا و آخرت مردم را نيز بفرمائيد؟
جواب: »احفظ بطنك وفرجك ففيها فتنتك«.

1. السبعني، ص 18 و ص 56.
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 19، ص 41.

3. تحف العقول، ص 206.
4. غررالحكم، حديث 11146.
5. غررالحكم، حديث 10146.

6. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 19، ص 31.

620



شكم و عورت خود را از گناه حفظ كن چرا كه هالكت تو در اين دو عضو است.1
آنگاه امام ادامه دادند كه: 

»اربع من اعطيهن فقد اعطى خري الدنيا واالخرة«.

»صدق الحديث، واداء امانة وعفة بطن وحسن خلق«.2

خير دنيا و آخر تو در چهار چيز است: 
راستگوئى، امانت دارى، عفت شكم و اخالق نيكوست. 

سپس امام با اشاره به تأثير رفيق و دوست منحرف فرمودند: 
 "صاحب السوء قطعة من النار".

همنشين بد پاره اى از آتش است.3
سپس امام به دنياطلبى اشاره كردند و فرمودند: 

»من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه«.

هركس كه سعى و تالشش بر اين باشد كه در شكم خويش چه ريزد ارزشش همان 
است كه از شكمش خارج شود.4

  4. مصون از خطاها  

سؤال سوم: موالجان روحى فداك بفرمائيد با چه روشى مى توان ضريب تكرار 
اشــتباهات را كاهش داد و اساس و ريشه خطا و اشــتباه انسان ها چگونه مرتفع 

مى شود؟
جواب: »التاىن ىف الفعل يومن الخطل«.

شتاب نكردن در كارها و تانى و تأمل در آن، انسان ها را از اشتباه مصون مى دارد.5 
آنگاه به جايگاه جهل و نوع گرفتارى هاى آن اشاره فرمودند: 

»الجهل ىف االنسان ارض من االكلة من البدن«.

1. غررالحكم، حديث 6945.

2. غررالحكم، حديث 4282.

3. غررالحكم، حديث 9819.

4. غررالحكم، حديث 2577.
5. غررالحكم، حديث 10963.
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جهل انسان از بيمارى خوره در بدن زيان بارتر است.1
سپس تأكيد فرمودند: »الجهل فساد كل امر، الجهل اصل كُّل رش«.

جهل ريشه تمام فسادهاى انسان و اساس هر بدى است.2

  5. عوامل موفقيت در کارها   

ســؤال چهارم: چنانچه از عوامل مؤثر بر موفقيت در حوزه عملكرد انســان ها 
مطلبى را بيان نمائيد؟

جــواب: امام على  فرمــود: »اليعدم الصبور الظفر« هرگز آدم صبور و با اســتقامت 
پيروزى را از دست نمى دهد.3

آنگاه تأكيد فرمودند: 
»احسن ىف كّل امورك فانّ اللّه  مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون« در تمــام امــور  خود 

درستى و نيكى كن كه خدا با اهل تقواست.4
سپس فرمودند: 

»التبينتَّ من امر عىل غرر« شب خود را با فريب و نگرانى سپرى مكن.5

آنگاه حضرت با اشاره و تأكيد به وقت شناسى در امور فرمودند: 
»والفرصة تّر مرَّ السحاب فانتهزوا فرص الخري« وقت و فرصت ها همانند ابر مى گذرند پس 

فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد.6

  6.  زمينه ظهور استعدادها   

سؤال پنجم: خواهشمندم عرصه ظهور استعداد پرسنل در يك محيط كارى را 
بيان فرمائيد؟ همچنين چگونه مى توان از ركود كارها جلوگيرى كرد؟ 

1. غررالحكم، حديث 1099.

2. غررالحكم، حديث 1097.
3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 1، ص 324.

4. غررالحكم، حديث 5845.
5. تحف العقول، ص 80.

6. بحاراالنوار، ج 68، ص 337، باب 81.
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جــواب: امام علــى  فرمــود: »اجعل لكّل انسان من خدمك عمالً تأخذه به فانّه احرى 
ان اليتواكلوا ىف خدمتك« وظيفــه هر يك )از آنها( را مشــخص كــن و از هر كدام وظيفه 

مخصوص خود را طلب كن تا به اتّكاء به يكديگر كارها تعطيل نگردد.1
ســپس امام فرمودند: »حسن التدبري وتجّنب التبذير من حسن السياسة« تدبير شايسته و 

دورى از اسراف نشانه سياست نيك است.2
ســپس تأكيد فرمود: »من مل يجرّب االمور ُخدع« هركس در كارها تجربه نداشته باشد 

فريب داده مى شود.3

  7.  ويژگى يك مدير شايسته   

سؤال ششم: همانطورى كه حضرت مستطاب عالى استحضار داريد بيشترين 
و مهم ترين دغدغه در يك سيســتم ادارى گزينش و انتخاب مدير آن قسمت است 
اساسا برترين ويژگى در اين انتخاب را بيان فرمائيد؟ آنگاه بفرمائيد با چه نيتى و 
هدفى بايد اين نوع مســئوليت ها را پذيرفت؟ و چه توصيه و نصيحتى به مديران 

مى فرمائيد؟
 جواب: امام على  در تعبيرى زيبا فرمودند: 

»من اتّخذ الحّق لجاما، اتّخذه الناس اماما« هركس حــق را محور اعمال خود قرار دهد 

مردم نيز او را به رهبرى برگزينند.4
آنگاه در ادامه اشاره كردند كه: 

»ولكن اماتة الباطل واحياء حق« هدف تو بايد از ميان بردن باطل و زنده نگه داشــتن 

حق باشد.5
ســپس با بيانى لطيف فرمودند: »اذا ولّيت فاعدل« اگر به حكومت و رياستى رسيدى 

به عدل رفتار كن.6
1. غررالحكم، حديث 7847.
2. غررالحكم، حديث 7618.

3. ارشاد شيخ مفيد، ج 2، ص 433.
4. غررالحكم، حديث 7626.

5. بحاراالنوار، ج 40، ص 328.
6. غررالحكم، حديث 7799.
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بعد امام علّت رفتار عادالنه داشتن را بيان فرمودند و افزوند:
»اقبح ىش ء جور الوالة« زشت ترين كارها ستمكارى حاكم و مديران است.1

  8.  شيوه رفتارى مديران   

سؤال هفتم: آيا حضرتعالى اين شيوه بذل و بخشش مديران به اطرافيان خود 
را از بيت المال مى پسنديد؟ 

به نظر حضرتعالى يك مدير به چه موضوعى بايد بيشتر توجه كند؟ 
امام هديه دادن از بيت المال را نوعى ستمكارى تحليل فرمودند و تصريح كردند كه:

»جود الوالة بفى ء املسلمني جوروخرت« بخشش حاكمان از بيت المال مسلمين نوعى فساد 

و ستمكارى است.2
آنــگاه ادامه فرمودند: »وليكن احّب االمور اليك اوسطها ىف الحّق واعمها ىف العدل واجمعها 

لرىض الرعية....«.

بيشــترين چيزى كه بايد مورد توّجه واقع شود آن كارى است كه به حق نزديك تر و 
از عدالت برخوردارتر و بيشتر جلب رضايت عامه مردم را بكند.3

 سپس امام فرمود: »من اخذ رشوة فهو مرشك« كسى كه رشوه بگيرد به خداوند مشرك 
شده است.

  9.  شرائط واگذارى يك مسئوليت   

ســؤال هشتم: اساسا در واگذارى مســئوليت ها چه زمانى مى توان به مدير آن 
اعتماد كرد؟ 

و مهم ترين خصيصه يك مدير را چه مى دانيد؟ 
امام در تعبيرى جامع فرمودند: 

1. غررالحكم، حديث 8004.

2. غررالحكم، حديث 7852.
3. نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 17، ص 34.
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جواب: »من اطأمّن قبل االختيار ندم« چنانچه قبل از شــناختن )به او( اعتماد كنى حتما 
پشيمان مى شوى.1

امام در ادامه ضمن تأكيد بر راستگوئى يك مدير فرمودند: 
»الكّذاب واملّيت، سواء فاّن فضيلة الحّى عىل املّيت الثقة به فاذا مل يوثق بكالمه بطلت حياته« 

انسان دروغگو با مرده برابر است زيرا فرق زنده با مرده، همانا اعتماد بر او مى باشد پس 
كســى كه به سخنش اعتمادى نباشــد زندگى اش باطل و بيهوده است.2 )همانند مرده 

است(.

  10.  گزينش بهترين نظريه   

ســؤال نهم: اى امير كالم و سخن، استدعا دارد بفرمائيد وقتى يك مدير در يك 
مطلب يا حادثه اى با نظريات و پيشنهادات متعّدد مواجه مى شود چگونه مى تواند 
در بين آن نظريات، بهترين آن ها را انتخاب كند؟ چه معيارى را براى انتخاب ارائه 

مى فرمائيد؟
امام فرمودند: »خري اآلراء ابعدها عن الهوى واقربها من الّسداد«3 بهترين فكرها  آن است 

كه از روى هوى و هوس نباشد و به راه درست زندگى نزديك تر باشد. 
سپس امام با تعبير ديگرى فرمودند: 

»رّش اآلراء ماخالف الرشيعة« بدترين نظريه ها آنهائى است كه برخالف دين اند.4

  11.  نيازهاى يك مدير و توصيف انسان دورانديش   

سؤال دهم: جسم و جان و روحم بفدايتان.
اســتدعا دارد بفرمائيد تحليل و تفســير حضرت مستطاب عالى از يك انسان 
مّدقق و دورانديش چيست؟ و يك مدير اجرائى، نيازمند چه امرى است؟ بعضى ها 

1. غررالحكم، حديث 9497.

2. غررالحكم، حديث 4386.
3. غررالحكم، حديث 830.

4. غررالحكم، حديث 10095.
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ســرعت در يك كار ضرورى را عجله تلقى مى كنند استدعا دارد نظر مباركتان را 
بيان فرمائيد؟

امام فرمودند: »الحزم النظر ىف العواقب ومشاورة ذوى العقول« دورانديشــى به اين است 
كه در عاقبت كار دّقت كند و با افراد خردمند مشورت كنى.1

سپس امام به وجه دوم يك انسان مّدقق پرداختند و فرمودند: 
»ايّاكم والّتسويف ىف العمل بادروا به اذا امكنكم« مبادا در كارهاى الزم و ضرورى تأخير 

روا داريد، تا مى توانيد بدان بشتابيد.2

  12.  تفسير سياست   

سؤال يازدهم: امام راستى ها و درســتى ها: بعضى سياست را نوعى فريبكارى 
تعبير مى كنند. خواهشمندم معناى سياست را از ديدگاه پر نور خود بيان فرمائيد؟

جواب: امام در معناى سياست از نوع دينى و اسالمى آن فرمودند: 
»سياسة العدل ىف ثالث: لني ىف حزم، واستقصاء ىف عدل، وافضال ىف قصد« سياسيت عادالنه 

بر سه محور استوار است:
نرمش همراه با دورانديشى. 

پيگيرى كامل در اجراى عدالت.
 و ميانه روى در بخشش و عطا.3

در ادامه حضرت فرمودند: »امللك سياسة« اساس حكومت سياست است.4
ســپس امام در خصوص اينكه سياســت از نوع فربيكارانه آن بــا دين ضديت دارد 

فرمودند: 
»لوال اّن املكر والخديعة ىف الّنار لكنُت امكر الّناس« اگر حيله و نيرنگ موجب آتش دوزخ 

نمى شد من نيرنگ بازترين انسان ها بودم.5

1. غررالحكم، حديث 10881.
2. تحف العقول، ص 122.

3. غررالحكم، حديث 7747.

4. غررالحكم، حديث 7613.
5. منهاج البراعة، ج 12، ص 366.
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سپس تأكيد فرمودند: »لوال الّتقى لكنُت ادهى العرب« اگر دين و تقوا نبود من زيرك ترين 
فرد عرب بودم.1

  13.  ضرورت نظارت در كارها   

سؤال دوازدهم: همانطورى كه حضرتعالى استحضار دارند نظارت بر عملكرد 
پرسنل در يك سيستم، عامل مؤّثر در سالم سازى آن را به همراه خواهد داشت. 

اســتدعا دارد تحليل خود را در خصوص نظارت بر عملكرد مجموعه هائى كه 
ضرورت نظارت بر آنها الزم است را بيان فرمائيد؟ 

امام فرمودند: »تفقد اعاملهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم«.
كارهايشان را زير نظر بگير چشم هائى )مأموران مخفى( از افراد با صداقت و با وفا را 

در بين آن ها داشته باش....2
سپس امام در خصوص يكى از جنبه هاى نظارت فرمودند: 

»كفى بالصحبة اختبارا« براى آزمودن )افراد( همنشينى كافى است.3

پس از آن فرمودند: »انظر ىف امور عاّم لك فاستعملهم اختبارا«.
در كارهاى كارگزارانت انديشــه و تأمل كن و پس از آزمودن آنها، ايشــان را به كار 

گمار.4

  14.  مرز حرف حق و باطل   

ســؤال سيزدهم: يا ابالحســن يا اميرالمؤمنين در محاورات روزانه با خبرهاى 
متعّددى مواجه مى شويم آيا پســنديده است هر خبرى را به صرف شنيدن، نقل 

كنيم؟ 
و آنگاه بفرمائيد مرز تشخيص حرف حق و باطل را چگونه بفهميم و بيابيم؟

امام تأكيد فرمودند: 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 150.
2. جامع احاديث الشيعه، ج 22، ص 650.

3. غررالحكم، حديث 9493.
4. نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 17، ص 68.
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»التخربّن االّ عن ثقه فتكون كّذابا وان اخربت عن غريه فاّن الكّذاب مهانة وذّل«.

خير، هر خبرى را كه مى شنوى نقل مكن مگر اينكه از شخصى موثّق و معتمد شنيده 
باشى وگرنه دروغگو محسوب خواهى شد و دروغگويى موجب ذلّت است.1

بعد فرمودند: الّصمت روضه الفكر« خاموشى مرغزار انديشه است.2
آنگاه امام انگشتان خود را در بين گوش و چشم خود قرار داد و فرمود:

»الباطل ان تقول سمعت والحّق ان تقول رأيت« فاصله حق و باطل چهار انگشــت است 

باطل آن است كه بگويى شنيدم و حق آنست كه بگوئى ديدم.3

  15.  در امور شبهناك چه بايد كرد؟   

سؤال چهاردهم: اى على! اى جمله عقل و ديده اى! در كارهائى كه دچار ترديد 
و دو دلى هستيم طبق دستور خاندان سعادت بخش شما به استخاره اقدام مى كنيم 
ولى اســتدعا دارد بفرمائيد چنانچه همه ابعاد مطلبى برايمان واضح نگشــت چه 

وظيفه اى متصّور است آيا بايد با وجود ابهام به آن كار اقدام كرد؟ 
 امام فرمودند: 

»امسك عن طريق اذا خفت ضاللته...« اقدام مكن و در آن كار وارد مشو.4

آنگاه حضرت به تفكيك و تقسيم كارها اشاره كردند: 
»االمور ثالثة: امٌر بان لك رشده فاتّبعه، وامٌر بان لك غري فاجتنبه، وامٌر اشكل عليك فرددته اىل 

عامله.

كارها اساسا بر سه شكل هستند: 
1. كارى كه درستى آن براى تو روشن است پس پيروش باش.

2. كارى كه گمراهى آن بر تو روشن است پس از آن كناره گيرى كن.
3. كارى كه حكمش بر تو مشكل است پس به عالم )آن علم( مراجعه كن.5

1. غررالحكم، حديث 10955.
2. غررالحكم، حديث 4221.

3. منهاج الرباعة ىف رشح نهج البالغه، عالمه خويى، ج 8، ص 393.
4. غررالحكم، حديث 1676.

5. تحف العقول، ص 210.
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آنــگاه امام تأكيــد كردند كــه: »اال ومن تورط ىف االمور غري ناظر ىف العواقب فقد تعرّض 
ملفضحات النوائب«.

آگاه باشــيد، هركس چشم بسته و بدون توّجه به عواقب كار، خويش را در هر كارى 
داخل كند، در معرض ناگوارى هاى رسوا كننده قرار مى گيرد...1

در پايــان امام تأكيد كردند كه: »واردد اىل اللّه  ورسوله ما يضلعك من الخطوب« و امورى 
كه بر تو مشــتبه مى شــود به خدا و پيامبرش ارجاع ده )ببين آن ها چه فرموده اند همان 

كن(.2

  16.  ريشه هاى سقوط   

ســؤال پانزدهم: سردار سرفرازى يا على! در محيط هاى نظامى و انتظامى چه 
عاملى باعث زوال و نابودى خواهد بود؟ 

امام فرمود: »آفة الجند مخالفة القادة« آفت لشكريان سرپيچى از فرماندهان است.3
 به امام عرض شد ممكن است قلبا بعضى ها از اطاعت فرمانده يا رئيس يك سيستم 

كراهت داشته باشند، آنگاه چه بايد كرد؟ 
حضرت فرمود: »افضل االعامل ما اكرهت نفسك عليه« برترين عمل ها آن عملى اســت 

كه بر نفس خويش تحميل كنى.4

  17.  تشويق و تنبيه   

ســؤال شــانزدهم: تحليل حضرتعالــى در مورد مســئله تشــويق و تنبيه در 
سيستم هاى ادارى چگونه است؟ 

خواهشــمنديم بــا انفاس نورانــى و ملكوتى خود راهنمائى هــاى خود را در 
جانمان جارى و جاودانه فرمائيد؟ 

1. تحف العقول، ص 93.
2. نهج البالغه، نامه 53.

3. غررالحكم، حديث 7674.
4. نهج البالغه، ص 511.
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حضرت فرمودنــد: »اليكونّن املحسن واملىس ء عندك مبنزلة سواء فاّن ىف ذلك تزهيدا الهل 
االحسان ىف االحسان وتدريبا الهل االسائة عىل االسائة والزم كالًّ منهم ما الزم نفسه«.

فرد صالح و نيكوكار و بدكار نبايد در نزد تو يكسان باشد زيرا كه اين بى توجهى، آدم 
نيكوكار را در انجام كار نيك بى ميل و انســان بدكار را در انجام كار بد تشــويق مى كند 

پس برخورد تو با هر كدام از آن ها بايد متناسب با كردار خودشان باشد.1

  18.  راه پيروزى و غلبه بر مشكالت   

ســؤال هفدهم: از امام ســؤال شــد كه چگونه با مشــكالت شــخصى، ادارى، 
خانوادگى، اجتماعى و.... روبرو شويم؟ تا بر آن ها فائق و پيروز شويم؟ 

حضرت فرمودند: »اّن للنكبات غايات البّد ان ينتهى اليها فاذا حكم عىل احدكم بها فليتطاطا 
لها ويصرب حّتى يجوز«.2

گرفتارى ها و مشــكالت را نهايتى اســت كه باالخره پايان يابند اگر بر سر يكى از 
شماها آمد تحّمل كند و صبر كند تا بگذرد. 

ســپس امام فرمــود: »جعل اللّه  لكّل ىش ٍء قدرا ولكل قدر اجالً« خداوند براى هر چيزى 
اندازه اى گذاشته است و براى هر اندازه اى سر آمدنى.3

  19.  عامل باال رفتن ضريب موفقيت   

ســؤال هيجدهم: اى صاحب ســّر نبى  در انجام كارهاى مهم اجرائى عموما 
و مأموريت هــاى امنيتــى چه عاملى باعث باال رفتن ضريــب موّفقيت آن عمليات 

مى باشد؟ 
امام فرمودند: »انجح االمور ما احاطه به الكتامن«.

موفق ترين كارها، آن كارى است كه در آن حفظ اسرار احاطه داشته باشد.4

1. نهج البالغه، نامه 53.
2. بحاراالنوار، ج 17، ص 59.

3. غررالحكم، حديث 1082.

4. غررالحكم، حديث 7684.
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سپس فرمود: »الزم الصمت تسلم« به خاموشى چنگ بزن تا سالم بمانى.1
پس از آن امام تصريح فرمودند: »من سجن لسانه امن من ندمه« كسى كه زبانش را نگه 

دارد پشيمانى نصيبش نخواهد شد.2
ســپس امام تأكيد كردنــد: »انتهزوا الفرص، فانّها تّر مّر السحاب« از فرصت ها بهره بر 

گيريد، كه ابرآسا مى روند.3

  20.  نهى از پر گوئى   

سؤال نوزدهم: در روايات اسالمى پر گوئى به شّدت نهى شده است در محيط هاى 
عمومــى طبعا ضرورت كم گوئى و دقت در گفتار بيشــتر به نظر مى رســد تحليل 

حضرت مستطاب عالى در خصوص اين مهم چيست؟
امام فرمود: »اكالم كادواء قليلة ينفع وكثرية قاتل«.4

سخن همچون داروست، اندكش سود مى بخشد و بسيارش كشنده است.
امام فرمودند: »الكالم ىف وثاقك مامل تتكلم به فاذا تكلمت رصت ىف وثاقه فاخزن  لسانك كام 

تخزن ذهبك«.

مادامى كه ســخن گفته نشده، كالمت در قيد و بند توست و چون سخنى گفته شود 
تو در قيد و بنِد آن هســتى، پس زبان خود را نگهدار آنچنــان كه طال را در خزانه قرار 

مى دهى.5 
سپس امام تأكيد كرد كه: 

»اصمت حكم والسكوت سالمة، والكتامن طرف من السعادة«.

خاموشى فرزانگى است، سكوت سالمت است و راز دارى قسمى از سعادت است.6

1. بحاراالنوار، ج 75، ص 99.
2. غررالحكم، حديث 4186.

3. رشح نهج البالغه، ابن اىب الحديد، ج 18، ص 283.
4. السبعني، ص 75.

5. غررالحكم، حديث 4127.
6. تحف العقول، ص 223.
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  21. نحوه آگاهی از سّر درون   

سؤال بيست: در مباحث روانكاوى بحثى مطرح است كه اگر از سخنان كسى در 
حال جدى يا شــوخى يا ارادى و غير ارادى مى توان افكار باطنى شخص را كشف 

كرد در واقع يك نوع تخليه اطالعاتى خزنده و نامرئى را مى توان به دست آورد.
استدعا دارد با عنايت به روايات زيادى كه در باب كم حرفى آمده نظر تحليلى 

خود را بيان فرمائيد؟ 
امام ضمن تأكيد بر كم گوئى فرمودند: 

»ما اضمر احد شيئا االّ ظهر من فلتات لسانه وصفحات وجهه« هيچ كس چيزى را در دل 

خود پنهان نمى دارد مگر آن كه از فلتات و ريزش هاى ســخن )و البالى گفتار( او ظاهر 
مى شود و در چهره اش نشان مى دهد.1

سپس امام ادامه فرمودند: »اللسان ينزح من القلب« از زبان آنچه در دل است مى تراود.2
آنگاه امام ادامه فرمود كه: 

»تالفيك ما فرط من صمتك، ايرس من ادراكك مافات من منطقك واعلم اّن اليسري...«. 

جبران و تالفى نمودن يك لغزش كه از ســكوت پيدا شــده به مراتب آسان تر از به 
دست آوردن چيزى است كه به وسيله گفتار تو فوت شده است...3

آنگاه حضرت فرمود: »رّب قول انفذ من صول« اى بســا گفتارى كه از حمله )شمشير( 
بيشتر اثر دارد.4

  22. برخورد با سعايت كنندگان   

سؤال بيســت و يك: موالى پاكان، در مواجهات روزمّره بعضا با افرادى روبرو 
مى شــويم كه صرفا و دائما به بيــان بدى هاى ديگــران مى پردازند و خوبى هاى 
ديگران را كتمان مى كنند استدعا دارد نحوه برخورد و مواجه با اين گونه اشخاص 

را بيان فرمائيد؟

1. السبطني، ص 32.
2. تحف العقول، ص 175.

3. السبعني، ص 85.
4. نهج البالغه، ص 545.
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امام فرمودند: »التواخ من يسرت مناقبك وينرش مثالبك« با كســى كه خوبى هاى تو را )يا 
ديگر مردم را( مى پوشاند و فقط به عيب هايت مى پردازد ارتباط نداشته باش.1

امام تأكيد كردند كه در مقابل اين افراد بايد: »السكوت عىل االحمق افضل جوابه«.
سكوت كنيد، زيرا سكوت در برابر آدم احمق بهترين پاسخ است.2

سپس فرمود: 
»االرشار يتبعون مساوى الناس ويرتكون محاسنهم كام يتتبع الذباب املواضع الفاسدة من الجسد 

ويرتك الصحيح«.

بد ســيرتان عيب هاى مردم را پى مى گيرند، همانند مگسان كه به دنبال نقطه هاى 
چركين مى گردند و اعضاء سالم بدن را رها مى كنند.3

آنگاه حضــرت با نقل حديثى از پيامبراكرم  اشــاره كردند كه آن حضرت فرموده 
است: »يبرص احدكم القذاة ىف عني اخيه ويدع الجذع ىف عينه«.

 بعضى از شــما خارى را در چشــم برادر خود مى بينيد ولى شاخه درختى را در چشم 
خود نمى بينيد.4

  23. برخورد با افراد خطاکار   

ســؤال بيست و دوم: استدعا دارد در مورد افرادى كه داراى ُحسن شهرتند ولى 
بعضا دچار اشتباهاتى مى شوند چه روش و منشى را بايد انتخاب كرد.

حضرت، امام گونه راهنمائى فرمودند: 
»اقبل عذر اخيك فان مل يكن له عذر فالتمس له عذرا«.5

عــذر او را بپذير و او را متهم به دروغ گوئى نكن چنانچه او عذرى نياورد تو براى او 
عذرى بياب و او را در كارش معذور بدارد.

سپس حضرت در ادامه فرمايش خود به علّت آن اشاره فرمودند و تأكيد كردند كه: 

1. غررالحكم، حديث 9565.

2. غررالحكم، حديث 1256.
3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 20، ص 269.

4. تفسير قرطبى و رشح االخبار، ص 305.
5. تحف العقول، ص 112.
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»املسلم مرآة اخيه فاذا رأيتم من اخيكم هفوة فال تكونوا عليه البا، وارشده وانصحواله« مسلمان 

آينه برادر خويش است هرگاه از برادر خود لغزشى ديديد همه بر سر او نريزيد او را ارشاد 
و اندرز دهيد و با او نرمش كنيد...1

سپس تأكيد فرمودند: »الترصم اخاك عىل ارتياب« به صرف شك از برادرت مبر.2
امام مجّدد تأكيد كرد كه: »اى بنّى، التؤيس مذنبا فكم من عاكف عىل ذنبه ختم له بخري، 

وكم من مقبل عىل عمله مفسد ىف آخر عمره صائر اىل النار، نعوذباللّه  منها«.

پسر جانم! هيچ گناهكارى را نوميد مكن چه بسيار گناهكارانى كه عاقبت بخير شده 
و چه بسيار خوش كردارى كه در پايان عمر تباه شده و به دوزخ رفته است.3

  24. سفارشى به شيعيان   

ســؤال بيست و ســه: اى قائد غرالمحجّلين! با عنايت به ســؤال قبل اساسا به 
شــيعيان خود درباره اينكه با چه افرادى ارتباط داشته باشند )در اين خصوص( 

چه دستورى مى فرمائيد؟ 
امام فرمودند: »قارن اهل الخري تكن منهم وباين اهل الرشتنب عنهم« به خوبان و  اهل نيكى 
نزديك شــو، تا در زمره نيكوكاران محسوب شوى و از بدان و اهل شر دورى كن تا جز 

آن ها به حساب نيايى.4
پس امام فرمود: »صحبه االرشار تكسب الرّش، كالريح اذا مرّت بالننت حملت نتنا« همنشينى با 

بدان بدى مى آورد همانگونه كه باد وقتى بر چيز بدبويى بگذرد بوى بد را با خود مى برد.5

  25.  وفاى به عهد و پيمان   

سؤال بيست و چهار: اى قرآن ناطق، در قرآن شريف آيات متعددى درباره وفاى 

1. تحف العقول، ص 108.
2. تحف العقول، ص 82.
3. تحف العقول، ص 91.
4. نهج البالغه، ص 402.

5. غررالحكم، حديث 9826.
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به عهد نازل شــده است حضرتعالى وفاى به عهد و حدود آن را چگونه تفسير و 
تصوير مى فرمائيد؟

امام فرمود: »ان عقدت بينك وبني عدّوك عقدة أو البسته منك ذّمة فحّط عهدك بالوفاء وارع 
ذّمتك باالمانة«.

حتما اگر با دشمنت نيز پيمان و عهدى بستى و در ذّمه خود، او را امان دادى به عهد 
خود وفا كن و آنچه را عهد كردى ادا كن.1

سپس تأكيد فرمودند: 
»فاّن املكر والخديعة ىف النار« به درستى كه نيرنگ زن و فريبنده در دوزخند.2

  26.  طريقه حصول نظم   

سؤال بيست و پنجم: 
به حضرت عرض شــد حضرتعالى مكّرر ما را به نظم در امور دستور فرموديد 

استدعا داريم طريقه وصول به آن را نيز بفرمائيد؟
حضرت فرمود: 

 "اّن للمؤمن ثالث ساعات: فساعة يناجى فيها ربّه، وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخىّل بني 
نفسه وبني لّذاتها فيام يحّل ويجمل".

مؤمن را سه ساعت است: )ســاعات خود را اين گونه تقسيم كنيد تا نظم در امورتان 
جارى شود(.

ساعتى كه با خداى خود راز و نياز مى گويد.
و ساعتى كه به حساب خود مى رسد. 

و ساعتى كه به لّذت حالل مى پردازد.3
سپس امام دستور فرمودند: »والتقطعوا نهاركم بكيت وكيت وفعلنا كذا وكذا...«.

1. نهج البالغه، نامه 53.
2. تحف العقول، ص 154.
3. تحف العقول، ص 203.
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روز خــود را به گفته هاى چنين و چنان و به اينكه چها و چها كرديم به ســر نبريد.1 
)اتالف وقت نداشته باشيد(.

  27.  ويژگى هاى انسان خردمند   

سؤال بيست وششم: از حضرت درباره ويژگى هاى يك انسان خردمند سؤال شد؟ 
امام فرمودند: »صدر العاقل صندوق رسّه، والبشاشة حبالة املوّدة، واالحتامل قرب العيوب«.

ســينه و دل مرد خردمند صندوق رازهاى اوســت، و خنده روئى او طناب و ريسمان 
دوستى اوست، و تحّمل و راز داريش قبر ناپسنديهاى او است.2 سپس امام فرمود: 

"من استحكمت ىل فيه خصلة من خصال الخري ما سواها والاغتفر فقد عقل والدين مفارقة 

الدين...".3

كسى كه در پيروى از مكتب من يكى از صفات نيك را در جان خود پايدار و محكم 
ســازد او را با آن يك خصلت خوب مى پذيرم و از اينكه فاقد ســاير صفات خوب است 
چشم مى پوشم ولى بى خردى و بى دينى براى من قابل گذشت نيست و از آن چشم پوشى 

نخواهم كرد...

  28.  انتظارات امام على  از شيعيان   

ســؤال بيست و هفتم: قطعا حضرتعالى توّقع واضحى از شيعيان خود خواهيد 
داشت. 

استدعا دارد ابتدا بفرمائيد چه توّقعى از ما در دايره برخورد با ديگران خواهيد 
داشت با جمله اى يا مثالى  كوتاه تنها توّقع خود را از شيعيان بفرمائيد تا بتوانيم 
خيلى كوتاه مقصود شــما را بيابيم تا انشــاءاهلل با عمل كردن به آن به مقصد، ره 

يابيم؟
امام فرمودند: »فاحبب لغريك ما تحّب لنفسك واكره له ما تكره لها«.

1. تحف العقول، ص 103.
2. نهج البالغه، ص 469.

3. بحاراالنوار، ج 78، ص 59.
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هرچه را براى خود مى پسندى براى ديگران نيز بخواه و آنچه را بر خويش نمى پسندى 
براى غير مپسند.1

آنگاه امام با اشاره به وضعيت زندگى زنبور عسل تأكيد كردند كه: 
»شيعتنا مبنزلة النحل...«.

شــيعيان من همانند زنبور عسل هستند...2 )زنبور بد و ناپاك نمى خورد و ناپاك پس 
نمى دهد زنبور شهد گل مى خورد و عسل پس مى دهد شيعه حضرت على هم بايد مثل 

زنبور زندگى كند چون امام او را به زنبور تشبيه فرموده است(.

  29.  محور صحبت هاى يك انسان   

سؤال بيست و هشتم: اى امين وحى حق تعالى يا على! بيشترين بخش و عمده 
كالم ما به چه چيزى بايستى اختصاص يابد؟

امام فرمود: 
»ليكن جّل كالمكم ذكراللّه « بايد عمده كالم شما ذكر خدا باشد.3

سپس امام فرمود: »خري االمور ما كانللّه  جّل وعّز رىض«.
بهترين امور آن ها است كه رضاى خداوند در آن باشد.4

  30.  روز خود را چگونه آغاز كنيم  

ســؤال بيســت و نهم: آقاجان، اى چهره نورانى دين محّمد ، اســتدعا دارد: 
بفرمائيد كه چگونه بايد صبح خود را شروع كرد؟

 امام فرمودند: 
»سّم كّل يوم باسم اللّه  وقل: الحول والقوة االّ باللّه ، وتوكّل عىل اللّه ، وسّم باسامئنا وصّل علينا، 

وادر بذلك عىل نفسك وما تحوطه عنايتك تكّف رّش ذلك اليوم انشاءاللّه «.

هر روز اول نام خداى مهربان را به زبان بگو، بعد از آن بگو »الحول وال قوة االّ باللّه « و 

1. نهج البالغه، نامه 31.
2. بحاراالنوار، ج 65، ص 17، باب 15.

3. تحف العقول، ص 110.

4. تحف العقول، ص 122.
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بر خدا توكل كن و ياد ما كن و نام ما را ببر و بر ما درود بفرســت و اين كار را بر خود و 
بر هرچه در حيطه عنايت تو است وارد كن، تا از شّر آن روز بر كنار باشى.1

  31. راه رهايی از مشکالت  

سؤال سى: در بروز مشكالت چه بايد كرد تا گشايش حاصل و نجات بيابيم؟ 
حضرت فرمود: 

»قل عند كل شدة »الحول والقوة االّ باللّه « تكفها«.

در هر سختى و مشكل بگو »الحول والقوة االّ باللّه « تا آن سختى برطرف شود. 
سپس امام فرمود: 

»يا كميل انج بواليتنا«.

اى كميل! به وسيله واليت ما خود را نجات بخش.
آنگاه در ادامه حضرت فرمودند: »يا كميل التأخذ االعنا تكن منا«.

اى كميل! جز از مامگير تا از ما باشى.2
آنگاه امام فرمود: »واذا ابطات اال رزاق عليك فاستغفراللّه  يوسع عليك فيها«.

و چون روزيت دير رسيد استغفار كن تا وسعت يابى در آن.3
آنگاه امام فرمود: تعطروا باالستغفار والتفضحكم روائح الذنوب«.

با استغفار خود را معّطر كنيد مبادا كه بوى گناهان شما را رسوا كند.4

  32.  اسم اعظم خداوند   

سؤال سى و يك: يا وصّى رسول خدا  استدعا دارد درباره اسم اعظم خداوند 
و چگونگى استفاده معنوى از آن ما را راهنمايى فرمائيد؟

پس از آن بفرمائيد به چه شــكلى خداى خود را در دعا بخوانيم تا دعايمان به 
اجابت برسد؟

1. تحف العقول، ص 171.

2. تحف العقول، ص 174.

3. تحف العقول، ص 174.
4. اماىل طوىس، ص 372.
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حضرت فرمود: 
اگر ســؤال تو نمى بود من قصد داشتم آن را تا در لحدم نهاده شوم پوشيده و پنهان 

بدارم. 
آنگاه امام ادامه داد: هرگاه خواســتى خداوند را به اســم اعظمش بخوانى و به درگاه 

خداى يگانه دعا كنى؟ 
ابتدا، شــش آيه اّول ســوره حديد )بعد از بسم اللّه  الرّحمن الرّحيم، تا وهو عليم بذات 

الصدور( و آخر سوره حشر از )هواللّه  الذى الاله االّ هو تا آخر سوره را بخوان(.

بعد از آن مى گويى: »يا من كذلك افعل ىب كذا وكذا« )حاجت خود را بخواه(. 
آنگاه امام فرمود: رســول خدا  مرا وصيت كرد كه آن را براى دنيا نخوانم و امر كرد 

كه خداى خود را)بوسيله اين ذكر( در بروز كارهاى بزرگ و دشوارى هاى روزگار بخوانم.1

  33.  عدم توفيق در خواندن نماز شب    

سؤال سى و دو: سرور مؤمنين يا اباالحسن يا اميرالمؤمنين چرا بعضى از اوقات 
توفيق خواندن نماز شب از ما سلب مى شود؟ 

حضرت فرمود: »انت رجل قد قّيدتك ذنوبك« تو كسى هستى كه گناهانت تو را به قيد 
و بند كشيده و مانع از اقامه نماز شبت مى شود.2

آنگاه امام فرمود: »كيف يعمل لآلخرة املشغول بالدنيا« كسى كه سرگرم دنياست چگونه 
مى تواند براى آخرت كار كند.3

 ســپس تأكيد فرمودند: »التكن ممن يرجو اآلخرة بغري عمل« از آن ها مباش كه كارى 
نكرده اّما اميد به آخرت دارند.4

ســپس در ادامه فرمــود: »كام اّن الّشمس واللّيل اليجتمعان، كذلك حّب اللّه  وحّب الدنيا 

1. رساله نور عىل نور.
2. علل الرشايع، ج 2، ص 362.

3. غررالحكم، حديث 2487.
4. منهاج الرباعة، ج 21، ص 230.
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اليجتمعان«. همچنان كه خورشــيد و شب با هم جمع نمى شود خدا خواهى و دنيا دوستى 

نيز با هم گرد نمى آيند.1

  34.  تفسير ركوع در نماز   

سؤال سى و سه: براى هر يك از اعمال نماز تأويل و تفسيرى است استدعا دارد 
اسرار ركوع و كشيدن گردن در ركوع نماز را برايمان بيان فرمائيد.

امــام فرمود: وقتى در ركوع نمازت گردن را مى كشــى بگو! »آمنت باللّه  ولو رضبت 
عنقى، فاذا ركعت فقل: اللّهم لك ركعت ولك خشعت وبك اعتصمت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك 

توكّلت وانت رىّب خشع لك وجهى وسمعى وبرصى وشعرى وبرشى وبرشى ولحمى ودمى ومخى 

وعصبى وعظامى وجميع جوارحى وما اقلّت االرض مّنى، للّه  رّب العاملني«.

يعنى: ايمان آوردم به خداوند، اگرچه گردنم زده شود. 
آنگاه هنگام ركوع بگو! بار پروردگارا! براى تو است خشوع من و براى تو است اسالم 

من و به تو ايمان دارم و بر تو توّكل مى نمايم. 
تو پروردگار منى، براى توســت خشوع من و صورتم و گوش و چشمم و مو و پوستم 
گوشت و مغزم اعصاب و استخوانم و آنچه از من است در روى زمين ُكاًل از خداوند است، 

كه پروردگار عالميان است.2

  35. بهاى بهشت   

ســؤال ســى و چهار: يا قسيم الجّنة والّنار فرموده اند: بهشت را به بها دهند نه به 
بهانه، بفرمائيد بهاى بهشت خداوندى چيست؟

 حضرت فرمودند: »من اشتاق اىل الجّنة سال عن الشهوات« هركس مشتاق بهشت است 
بايد شهوات حرام را كنار بگذارد.3

سپس تصريح فرمودند: »ثن الجّنة العمل الصالح« بهاى بهشت عمل صالح و كارهاى 

1. غررالحكم، حديث 2513.
2. من اليحرضه الفقيه، ج 1، ص 311.

3. كاىف، ج 2، ص 132.
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نيكوست1. آنگاه حضرت تأكيد كردند كه: "من اشفق من النار اجتنب املحرّمات" كسى كه از 
آتش جهّنم بترسد از گناهان دورى مى كند.2

   36.  زمان ظهور امام عصر  

ســؤال سى و پنج: استدعا دارد بفرمائيد زمان ظهور فرزند بزرگوارتان حضرت 
صاحب االمر چه زمانى است؟3

امام فرمود: »اّن لكّل اجالً اليعدوه« هر چيزى را مدتى است و پايانى.4

   37.  ويژگى ياران مهدى  

سؤال سى و شش: آقاجان روحى فداك!
دل در گرو فرزندت مهدى سرور اهل بهشت داديم. 

چه كنيم تا جزء آن 313 نفر يارانش باشــيم اساسا بفرمائيد كه اين 313 نفر 
چه خصائصــى دارند كه حضرت ولّى عصر  آن ها را به مالزمى خود مى پذيرند 

استدعا دارد بفرمائيد تا جان معنويمان را به آن طرف، سمت و سو دهيم؟
 امام على  فرمودند: 

ياران مهدى  با آن حضرت بيعت مى كنند كه: 
1. دزدى نكنند 2. زنا نكنند 3. كسى را به ناحق نكشند 4. هتك حرمت محترمى را 
ننمايند 5. به مسلمانى فحش ندهند 6. به منزل كسى هجوم نبرند 7. و كسى را به غير 

1. غررالحكم، حديث 2786.
2. نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 18، ص 142.

3. همين ســؤال از حضرت صاحب االمر  پرسيده شد حضرت در پاسخ سؤال كننده اين آيه از قرآن را تالوت 
كردند »يا اّيها الّذين آمنوا التســألوا عن اشــياء ان تبدلكم تسؤكم؛ اى اهل ايمان از چيزهايى كه جواب آن ها را 

نمى توانيد تحّمل كنيد و ناراحت مى شويد سؤال نكنيد«.
شــايان توجه اســت كه براى ظهور حضرت در روايات نشانه هائى ذكر شده از جمله آنكه ظهور حضرت در سال 
فرد و در روز جمعه و در عاشــورا و بعد از نماز مغرب و عشــاء در شــهر مكه به وقوع مى پيوند و از حيث عالئم 
ظهور روايات وارده مى توان به عالئم اجتماعى، سياســى، محيطى و آســمانى و اقتصادى اشاره كرد كه هر يك 
نشانه هاى خاص خود را دارند مثاًل از عالئم اقتصادى ظهور گرانى و توّرم ذكر شده و از نظر سياسى حاكم شدن 

امير عبداهلّل  در حجاز وكشته شدن او در روايات آمده است. 
4. كاىف، ج 2، ص 230.
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حق نزنند 8. خود را به وسيله )طال( زينت نكنند 9. لباس )خز نپوشند( 10. لباس )حرير( 
در تن نكنند 11. مســجدى را خراب نكنند 12. راه را بر كسى نبندند 13. در حق يتيمى 
ظلم روا ندارند 14. مكر و حيله ننمايند 15. مال يتيم را نخورند 16. شــراب نخورند 17. 
به امانت خيانت نكنند 18. خلف وعده ننمايند 19. كســى را كه به آن ها پناه مى برند به 
قتل نرســانند 20. خاك را متّكاى خود قرار دهند 21. لباس زبر و خشن بپوشند 22. نان 
جو بخورند 23. به چيز كم راضى باشند 24. براى خدا آنطور كه شايد و بايد جهاد نمايند 

25. خونى را به ناحق نريزند 26. بوى خوش ببويند 27. و از نجاست دورى كنند...1

  38.  تأكيد بر قرآن و نهج البالغه   

سؤال سى و هفت: آقاجان به آخر سؤال ها رسيديم. 
موالى روســفيدان، امســال ســال ما به نام مقّدس و نور ريز شما مّزين گشته 
است2 سفارش نهائى شما كه در نظر مباركتان مهمّ تر تّلقى مى شود را بيان نمائيد؟

حضرت اين حديث را از رسول خدا  بيان فرمودند: 
"اذا التبست عليكم الفنت كقطع اللّيل املظلم فعليكم بالقرآن".

وقتى فتنه ها و مشكالت همانند پاره هاى شب تاريك به شما روى آورد پس بر شما 
باد كه به قرآن پناه ببريد.3

  سپس امام فرمود: چاره اى نيست كه در فتنه هاى آخرالزمان به فرمايش پيامبرتان
گوش فرا دهيد آنگاه امام در ادامه تأكيد فرمود: 

»اللّه  اللّه  ىف القرآن فال يسبقنكم اىل العلم به غريكم« خــدا را خــدا را، درباره قرآن، مبادا 

ديگران در فهم آن بر شما پيشى گيرند.4
سپس امام تأكيد كردند كه: 

»و كتاب اللّه  بني اظهركم ناطق...«. 

1. املالحم والفنت.
2. سال 1379 در پيام نوروزى مقام معظم رهبرى)مد ظله العالى( آن سال را به نام حضرت على نام گذارى فرمود 

و اين كتاب بخش هاى زيادى از آن در آن سال ها نوشته شد.
3. وسايل الشيعه، ج 6، ص 171.

4. تحف العقول، ص 198.
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كتاب خدا در ميان شماســت، گوينده اى اســت كه زبانش از گفتن حقايق خســته 
نمى شود...1

سپس تصريح فرمود:»اعلموا انّ القرآن هدى النهار ونور الليل املظلم«.
بدانيد همانا قرآن راهبر روز و پرتو افكن شب تار است.2

به امام عرض شد: آقا جان! 
ما را به نهج البالغه ســفارش نمى كنيد برداشــت اين اســت كه كتاب3 شما همانند 

خودتان در بين شيعيان مظلوم و غريب مانده؟
در حقيقت هر دو مظلوميد؟ آيا برداشت ما صحيح است؟ 

امام در اين جا حديثى از پيامبر  آوردند كه رســول خدا  فرموده است:»يا عىل! انت 
املظلوم بعدى« اى على! پس از من تو مظلومى.4

 آنگاه در ادامه اشاره كردند كه: 
»ما لقى احد من الناس ما لقيت« هيچ كس به اندازه من سختى نديده است.5

ســپس امام تصريح فرمودند: »ما زلت مظلوما منذ قبض اللّه  رسوله حتى يوم الناس هذا 
اللهم اخذ قريشا فانّها منعتنى حّقى و غصبتنى امرى«.6

از زمانى كه خداوند جان پيامبر خود را ستاند تا روزگار اين مردم همواره مظلوم بوده ام 
بار خدايا! قريش را خوار و ذليل گردان كه آنان مرا از حّقم محروم كردند.

  39.  دقت در تاريخ گذشتگان   

ســؤال سى و هشــت: خداوند در قرآن كريم مكرر به ســير در زمين و دقت در 
احواالت گذشــتگان ما را دعوت نموده اســت حضرتعالى علــت اين دعوت را چه 

1. بحاراالنوار، ج 89، ص 33.
2. اصول كاىف، ج 2، ص 216.

3. فرمايشــات امام على  تنها در كتاب شــريف نهج البالغه نيامده بلكه در كتبى ديگرى همانند غررالحكم، 
صحيفه علويه، ديوان اشعار امام على  ، تحف العقول و... فرمايشات امام جمع آورى شده است مثاًل براى نمونه 

خطبه بدون الف امام در كتاب بحاراالنوار آمده است. 
4. عيون االخبار الرضا، ج 1، ص 303. 

5. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 4، ص 103.
6. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد، ج 10، ص 286.
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مى داند؟ امام در پاســخ فرمــود: »و ىف تقلب االحوال علم جواهر الرجال، و اليام توضح لك 
الرسائر الكامنة«. 

در زير و رو شدن اوضاع روزگار جوهر مردان شناخته مى شود و آينده روزگار و گذشت 
زمان اسرار نهان را براى تو عيان مى كند.1

  40.  شهادت در راه خدا  

سؤال سى و نه: اى بزرگ مرد ميدان عشق و شمشير. 
اى سرو سرخ رويان تاريخ 

جهاد در راه خدا را بر ايمان توصيف فرمائيد.
آنگاه استدعا دارد بفرمائيد بهترين مرگها چه مرگى است؟ 

آقا جان شما كدام مرگ را مى پسنديد؟
امام با اشاره به فرق خونين خود فرمودند: 

»الجهاد باب من ابواب الجّنة فتحه الله لخاصة اوليائه«.

جهاد يكى از درهاى بهشــت است كه خداوند آن را به بندگان خاص خود اختصاص 
داده است.2

 سپس امام ادامه دادند كه: »اّن الفضل املوت القتل والذى نفىس بيده اللف رضبة بالسيف 
اهون عىّل من ميتة عىل فراش«.

برترين مرگها كشته شدن در راه خداست. 
قســم به خدائى كه جانم به دست اوست اصابت هزار ضربه شمشير بر بدنم بهتر از 

آن است كه در بستر بميرم.3

  41.  شهادت حسن ختام بزم عاشقان  

سؤال چهل: 

1. تحف العقول، ص 97.
2. وسايل الشيعه، ج 15، ص 14.

3. كاىف، ج 9، ص 478.
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اســتدعا دارد در پايان اين گنج نامه ســعادت دســت بر دعا برداشته و دعائى 
فرمائيد؟ امام دست بر دعا برداشتند و به درگاه خداوند عرض كردند: 

»و ان يختم ىل و لك بالّسعادة و الّشهادة و انّا اليه راغبون و الّسالم عىل رسول اللّه  و عىل آله 

الطّيبني و سلّم كثريا«.

و از خداوند خواستارم كه زندگى مرا و تو را به سعادت شهادت در راه او پايان بخشد 
زيرا ما بدرگاه او مشتاقيم1...

به حضرت عرض كردم: كه من ساغر دل بر سراين غم بشكستم. 
سپس امام فرمود: »نسأل اللّه  سبحانه ان يجعلنا و ايّاكم مّمن ال تبطره نعمة و ال تقرّص به 

عن طاعة ربّة غاية و ال تحّل به بعد املوت ندامة و الكابة«.

و از خداوند مســألت داريم كه ما و شــما را در زمره كسانى قرار دهد كه هيچ نعمتى 
آن ها را سرمســت نمى ســازد و هيچ هدفى از طاعت پروردگار بازشان نمى دارد و بعد از 

مرگ گرفتار پشيمانى و اندوه نمى شوند.2
  

1. سطر آخر نامه امام على  به مالك اشتر نخعى.
2. نهج البالغه، خطبه 109. 
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فصل نوزدهم

ذخيره اى براى قبر و برزخ و قيامت

 

امام صادق فرمود:

»فوق کل عبادة و حبنا اهل البیت 

افضل العبادة«

باالتر از هر عبادت، عبادتی است 

اما دوســتی و والیت ما اهل بیت 

باالترین عبادت  ها است.

بحاراالنوار، جلد27، صفحه123.





  1. برترِى روشن  

يا ساقى كوثر! 
»ميخانه وجود را با رخ زيباى تو رقم هستى زدند«

خواننده محترم بعد از مطالعه اين كتاب بايستى يافته باشد كه جانشين هر پيامبر در 
هر عصر و زمان، كســى است كه بتواند تمامى ابعاد و ظرفيتهاى مادى و معنوى و الهى 

و علمى پيامبرى را كه به جاى او نشسته است را پر نمايد.
لذا 1001 پرسش و پاسخ از امام ُملك و ملكوت على بن ابيطالب در جاى خود به منزله 

1001 دليل در اثبات امامت و برترى و شايستگى على  بر سايرين مى باشد.

  2.  رواياتى در تأييد مطالب باال   

امام صادق  به هشام مى فرمايد:... واى بر تو اى هشام! 
خــداى تبارك و تعالى براى خلقش حجتى مقرر نمــى دارد كه همه احتياجات مردم 

نزد او نباشد.1
اما بعد:

در ايــن فصل اذكار و اعمالى آورده مى شــود كه به عنوان ذخيره قبر و قيامت براى 
محبين امام على  توشه اى نورانى و ماندگار خواهد بود.

  3. ذكر كوتاه وضو  

شــايد خيلى ها نتوانند دعاهاى وارده براى وضو گرفتن را بخوانند وليكن مى توان به 
شــكل ديگرى از بهره هاى معنوى و پاداش ها و ثواب هاى اذكار وضو بهره مند شــده در 

اينجا به 3 مرحله از اذكار وضو اشاره مى شود. 
1.قبل از وضو: رســول خدا  فرمود: اگر كسى قبل از وضو 7 بار »الاله االّ اللّه « بگويد 

در بهشت 10 برابر همه دنيا به او خواهند داد.2

1. اصول كاىف، ج 1، ص 383. 
2. اذكار و ختوم نوشته سيدمحمدتقى مقدم.
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2. در حــال وضو گرفتن: امام صادق  فرمود: هــر مؤمنى كه در حين انجام وضو 
سوره قدر را بخواند از گناهان خود بيرون شود مثل روزى كه از مادر متولد شده است.1

3. بعد از اتمام وضو: 
امام باقر  فرمود: هركسى بعد از وضوى خود آيه الكرسى را بخواند خداوند ثواب 40 

سال عبادت و 40 درجه بهشت و... را به او مى دهد.2

  4. ثواب نماز يكساله در يك روز به دست مى آيد  

اگر كســى بعد از نمازهاى يوميه تسبيحات حضرت زهرا  را بگويد طبق روايت هر 
مرحلــه از گفتن آن معادل ثواب 1000 ركعت نماز را خواهد داشــت و 5 مرحله نمازش 

ثواب و پاداش 5000 ركعت نماز را خواهد داشت. 
و اگر كسى به اين روايت رسول خدا  عمل كند كه فرمود: اگر كسى در موقع خواب 
اين ذكر را 3 بار بخواند ثواب 1000 ركعت نماز را خواهد داشت. »يعفل اللّه  ما يشاء بقدرته 

ويحكم مايريد بعزته«.3

جمع ثواب هاى نماز در نامه عملش با ثواب ذكر موقع خواب ثواب 6000 ركعت نماز 
را خواهد داشت. 

و اين در حالى است كه هر فرد مسلمان در هر سال 6205 ركعت نماز مى خواند پس 
در نتيجه با تســبيحات حضرت زهرا  و ذكر موقع خــواب مى توان به راحتى به اجر و 

ثواب نماز يكساله نائل آمد.

  5.  راهگشاى مؤثر  

شخصى به امام هفتم  شكايت كرد كه كار بر من بسته شده و به سوى هر كارى 
كه مى روم سودى نمى يابم و به هر حاجتى روى مى نهم برآورده نمى شود امام فرمود: بعد 

از نماز صبح 10 بار بگو: »سبحان اللّه  العظيم وبحمده واستغفراللّه  واسئلُُه ِمْن فضله«.
و مرحوم ســيد در مهج الدعوات در روايتى آورده كه وقتى حضرت داود  اين دعاى 

1. اذكار و ختوم نوشته سيدمحمدتقى مقدم.

2. اذكار و ختوم نوشته سيدمحمدتقى مقدم.
3. مستدرك الوسايل، ج 5، ص 49.
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كوتاه را يكبار خواند به او وحى شــد كه مالئكه را از نوشتن ثواب اين ذكر خسته كردى 
»اللّهم لك الحمد دائا مع دوامك ولك الحمد باقيا مع بقائك ولك الحمد خالدا مع خلودك ولك 

الحمد كام ينبغى لكرم وجهك وعز جاللك يا ذالجالل واالكرام«.

بايد توجه كرد اين اذكار و اعمال بسيار كوتاه مثل مسيرهاى ميان بُرى است كه عقب 
افتادگان وادى رحمت را به منزل مقصود يعنى رحمت واســعه الهى به ســهولت واصل 
مى نمايد؛ لذا چقدر انســان بايد بى توفيق باشد كه حتى نتواند از اين مسيرهاى كوتاه هم 

استفاده كند. 

  6. نمازى كه برابر با ثواب 600 هزار مرتبه حج است  

على بن محمد كسائى از امام صادق  نقل مى كند كه مقصود از آيه 6 سوره مزمل 
دو ركعت نماز بعد از نماز مغرب است به اين صورت كه:

در ركعت اول: بعد از حمد ده آيه اول سوره بقره و بعد از آن آيه 54 و 55 و 56 سوره 
اعراف كه به آيه ســخره مشهور است و بعد از آن آيه 163 و 164 سوره بقره سپس 15 

بار سوره توحيد خوانده مى شود. 
در ركعت دوم: بعد از حمد آيه الكرســى و 3 آيه آخر سوره بقره و 15 بار سوره توحيد 

خوانده مى شود و بعد از نماز دعا مى كنى.
سپس امام فرمود: هركس اين نماز را بجا آورد و بر آن مواظبت كند خداوند متعال در 

برابر هر نماز براى او ششصد هزار حج مى نويسد. »...كتب له بكل صالة ستامئة الف حجة«.1
 نكته: انســان چقدر بايد عمر كند تا بتواند 600 هزار مرتبه حج بجا آورد بايد توجه 
داشــت كه اين نماز ثواب 600 هزار حج را در نامه عمل ما ثبت مى نمايد ممكن اســت 
كســى نتواند هر شــب آن را بجا آورد وليكن حداقل هفته اى يكبار يا ماهى يكبار براى 

همه ما ميسر است. 

    7. صلوات مخصوص حضرت زهرا  

قالت فاطمُة: قال اىب وهو ذا حى من سلَّم عىل وعليك ثالثة ايام فله الجنة....

از فاطمه  روايت شــده كه فرمود: پدرم زمانى كه در قيد حيات بود به من فرمود: 

1. كاىف، ج 3، ص 468 ـ وسايل الشيعه، ج 8، ص 118.
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هركس سه روز بر من و تو سالم كند بهشت براى اوست. شخصى پرسيد: در حيات شما 
يا بعد از مرگتان؟ حضرت زهرا  فرمود: در حيات و ممات ما.

كية، َحبيَبِة َحبيبَك َونبيَِّك، وامِّ أحّباِبَك وأصِفيائَك، الَّتى  ديَقِة فاطمَة الزَّ اللّهّم صلِّ عىل الصِّ

ها، وكُِن  ن ظَلََمها َواستَخفَّ ِبَحقَّ لَتها َواخرَتتَها َعىل نِساءالعالَمنَي. اللُّهمَّ كُِن الطّالَِب لَها ِممَّ انَتَجبَتها وَفضَّ

الّثائَِر اللُّهمَّ ِبَدِم أوالدها.

اللُّهمَّ وَكَام َجَعلَتها امَّ أِئَّه الُهدى، وَحليلََة صاِحِب اللِّواء، َوالكَرميََة ِعنَداملَِلِ الَعىل َفَصلِّ َعلَيها وَعىل 

يَّتها وأبلِغُهم  ِبها أعنُيَ ُذرِّ ٍد صىل اللّه  عليه وآله، وتُِقرُّ ها َخديَجَة الكُربى، َصالًة تُكَرُِّم ِبها َوجَه أبيها ُمحمَّ امِّ

الِم. َعّنى ىف هِذِه الّساعِة أفَضَل التَِّحيَِّة والسَّ

»بارخدايا! بر بانوى راستين و پارسا و وارسته، دوست داشتنى نزد دوست و پيامبرت، 
مادر عزيزان و دوســتان برگزيده ات همو كه او را برگزيــدى و بر زنان عالم، برترى و 

امتيازش دادى، درود فرست. 
بارخدايا! حق او را از كســانى كه به وى ســتم كردند و حق ]و حرمتش[ را ســبك 

شمردند، بستان و تو خود ـ اى خداوند ـ انتقام خون فرزندانش را بگير. 
بارخدايا! تو كه او را مادر پيشــوايان هدايت و همسر پرچمدار ]حق[، و گرامى در نزد 
فرشــتگان عالم باال قرار دادى، بر او و مادرش خديجه كبرى درود فرست. درودى كه با  
آن پدرش را عزيز دارى و ديدگان فرزندانش را روشــن گردانى و در اين لحظه از جانب 

من برترين تحّيت و درود را به آن بزرگواران نيز برسان.« 
با توجه به ثواب خــاص و ممتاز اين صلوات نورانى، مى توان آن را به عنوان تعقيب 
نماز مورد اســتفاده قرار داد تا از بهره هاى بى مانند آن بهره مند شــد چرا كه در روايتى 
على  مى فرمايــد: »عن فاطمة  قالت: قال رسول اللّه  يا فاطمه! من صىّل عليك غفراللّه  له 
والحقه ىب حيث كنت من الجنة؛ از فاطمه  شنيدم كه گفت: پيامبرخدا  به من فرمودند: 

دخترم كسى كه بر تو درود و صلوات بفرستد، خداوند او را مى آمرزد و او را در بهشت در 
هركجا كه باشم به من ملحق مى كند.1 )البته به شرطى كه لوازم صلوات را كه عمل به 

تمام دين است را داشته باشد(.

1. بحاراالنوار، ج 43، ص 55، حديث 48.
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  8. زيارتى كامل و كوتاه در روز جمعه  

مرحوم محدث حاج شــيخ عباس قمى در كتاب شــريف مفاتيح الجنان زيارتى كوتاه 
براى همه امامان  نقل فرموده است كه به جهت ثواب زيادش و از طرفى كوتاه بودن 
آن، كه فرصتى از انسان نمى گيرد، آن را در اينجا مى آوريم. حضرت صادق  مى فرمايد: 
هركس مى خواهد قبر رسول خدا و قبر اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و قبرهاى 
ساير حجج طاهره  را در شهر خود زيارت كند در روز جمعه غسل )زيارت( كند و لباس 
پاكيزه بپوشــد و به صحرا رفته يا به نقل ديگــر بر بام خانه رفته چهار ركعت نماز با هر 

سوره كه ميسر شد بخواند بعد از اتمام نماز رو به قبله بگويد: 
الُم َعلَيَك أيُّها النَّبىُّ املرسِل والوىصُّ املُرتىض  السالم َعليك أيّها الّنبىُّ ورحمهُ اللّه ِ َوبَركاتُُه، السَّ

يِّدة الکربی والّسّیدة الزّهرائُ، والّسبطان املنتجبان واالوالُد االعالُم، والَمناء املنتجبوَن، جْئُت  والسَّ

انقطاعا اِليكم واىل آبائكم وولدكم الخلِف عىل بركة الحّق، فقلبى لكم مسلٌّم ونرصىت لكم معّدٌة حّتى 

يحكم اللّه  بدينِه، فمَعكم معكم المَع عدوّكْم، اىّن ملَِن القائلنَي بفضلكُْم، مقرٌّ برجعتكم الانكرُللّه  قدرًة 

وال ازعُم ااِلّ ماشاءاللّه ُ، ُسبحان اللّه ِ ذى املُلِك وامللكوِت، يُسبح اللّه  ِباسامئِِه جميُع خلقِه، َوالّسالُم عىل 

ارواحكُْم َواجساِدكْم والّسالُم عليكُْم َورحَمهُ اللّه ِ وبركاتُُه.

از آنجايى كه مؤمنين در روزهاى جمعه مقيد به انجام غســل جمعه هستند مى توانند 
نيت غســل اين زيارت را نيز بكنند و با اين زيارت بســيار كوتاه و پرثواب خود را از اين 

بركت ويژه در روزهاى جمعه بهره مند نمايند.

  9. ذكرى كوتاه براى در امان بودن از باليا  

بعد از آنكه خودروى حضرت آيه اهلل مشكينى را كه با ماشين ديگرى برخورد كرده بود 
و به علت شــدت تصادف به وسيله كشيدن 2 جرثقيل از دو طرف، ماشين ها از يكديگر 
جدا شد ايشــان را از البالى آهن هاى ماشين خارج كردند مشاهده نمودند ايشان سالم 

مانده اند علت آن را پرسيدند فرمود: آيه الكرسى و دعاى سفر را خوانده بودم. 
بعضى ها نتيجه و موفقيت هر كارى را وابســته به عوامل مادى مى دانند و به كلى از 
دخالــت عوامل مؤثر معنوى صرفنظر مى كنند ماجراى فوق كه حدود 20 ســال قبل در 
اتوبــان قم اتفاق افتاده بود را آوردم تا بدانيم كاهش حــوادث رانندگى همه اش رعايت 
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كردن قوانين و كمربند بســتن راننده نيســت. بلكه عوامل ديگرى مثل صدقه دادن و 
خواندن اذكار سفر تضمين سالمتى سفر را مى كند. 

در اســالم براى موفقيت در همه كارها ما را متوجه امور معنوى كرده اند ما نبايستى 
در تمامى كارها عوامل مادى را محاســبه كرده و آن عوامل را راهگشــاى كارها بدانيم 
و از توجــه به راه هاى معنوى، خود را محروم نمائيم و از آثار اين اذكار غفلت كنيم بلكه 

بايستى با گفتن آن ها خود را در دايره نفوذ و اثر آن اذكار وارد نمائيم.
مرحوم محدث نورى در جلد 5 مستدرك الوســائل، ص 392 روايتى از سلمان فارسى 
نقــل مى كند كه وقتى داخل صبح شــدى )آفتــاب طلوع كرد( 3 بار ايــن ذكر را بگو: 
»الحمدللّه  رب العاملني، الحمدللّه  حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه« اين ذكر باعث آن مى شــود كه 

گوينده آن از 70 نوع بال حفظ شود كه كمترين آن غم و اندوه مى باشد. 

  10. ذكر در موقع طلوع و غروب آفتاب  

در آيات متعدد قرآن كريم و حتى در روايات بســيارى سفارش شده است كه در حين 
طلوع و غروب آفتاب ذكر خداى بزرگ گفته شود. 

يكى از پر ثواب ترين اين ذكرها در روايتى اين گونه آمده است كه: 
 اميرالمؤمنين  فرمود: از رســول خدا ســؤال نمودم مقاليد )كليد( آســمان و زمين 
چيست؟ فرمود: آن است كه بنده هر بامداد و شبانگاه ده مرتبه بگويد: »الاله االللّه  واللّه اكرب 
وسبحان اللّه  والحمدللّه  والحول والقوة االباللّه  العىل العظيم هواالول واالخر والظاهر والباطن له 

امللك وله الحمد يحيى ومييت بيده الخري هو عىل كل ىش ءقدير«.

سپس فرمود: هركس ده مرتبه اين كلمات را بگويد پروردگار اين شش لطف را درباره 
او مى فرمايد: 

شــيطان را از او دور مى كند و از وســاوس ابليس او را نگه مى داردـ  كفه حسنات او 
را ســنگين گرداندـ  او را به درجه ابرار و نيكوكاران مى رســاندـ  حورالعين به او مى دهد 
ـ دوازده هزار فرشــته اين كلمات را براى او نوشته و روز قيامت بر او گواهى مى دهند ـ 
ثواب كســى را كه تورات و انجيل و زبور و قرآن را تالوت كرده به او مى دهد و اگر در 

آن روز يا در آن هفته بميرد نزد خداوند ثواب شهيد را خواهد داشت.1

1. بلداالمني، ص 91.
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انجام و گفتن اين ذكر شريف از حيث زمانى بسيار كوتاه مى باشد لذا شايسته است در 
كســب رحمت و مغفرت الهى تالش كرده و خود را از اين همه خيرات و بركات محروم 

ننمائيم.

  11. عملى از باب وظيفه شناسى  

الف. در كشور ايران اســالمى فعاًل كسى براى برپائى مراسم بمناسبت ارتحال مادر 
بزرگوار حضرت مهدى  اقدامى نمى كند شايسته است مؤمنين با تعيين روزى به شكل 
اجماع علمايى، آن نســبت به ساحت مقدس مادر امام عرض ادب و ارادت بنمايند. تا با 
تكريم و ادب ورزى به محضر اين بانوى بزرگوار، ياد و نام اين خاندان در كشــور ما هر 
روز پررنگ تر گردد اين عمل همان دوستى و مودت با ذوى القربِى رسول خدا  است كه 

مى توان جزء وظيفه قطعى هر مسلمانى محسوب نمود.
ب. حضرت امام حسن عسكرى  در بين همه معصومين  تنها امامى است كه به 
علت حبس حتى يكبار هم نتوانســتند به حج واجب مشرف شوند مؤمنين نسبت به همه 
امامان  وظايفى دارند؛ لذا از باب وظيفه شناســى شايسته است مؤمنين به نيابت از امام 
عســكرى  حج خانه خدا را به عمل آورند تا بدينوسيله به مقام آن عزيز بزرگوار عرض 

ادب و ارادتى شده باشد. 
ج. جنايتــكاران وهابى كه حجاج ايرانى را در مراســم برائت از مشــركين قتل عام 
نمودند بر طبق كداميك از مذاهب اهل سنت اين عمل شيطانى را انجام دادند؟ چرا كه 
در تمامى مذاهب اهل سنت و طبق نظر آن ها نمى توان در حريم امن حرم الهى كسى را 
به قتل رساند و اين نكته را از اين جهت، يادآورى نموديم تا مسلمانان بدانند كه وهابيت 

به هيچ مذهبى وابسته نيست اال به مذهب انگليس نابكار و اسرائيل پليد.

  12. سخن آخر  

»طاق ابروى تو را قبله عشقم بگزيدم«
.» اللّهم نوّر ُقلوِبنا مِبُحّبة امرياملؤمنني واالئّة«

خداوندا!
قلب هاى ما را به نور محبت على بن ابيطالب و ائمه معصومين  روشنى بخش. 
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"اللّهم... وصّل عىل عىل امرياملؤمنني ووارث املرسلني وقائد الغّر املّحجلني وسّيدالوصني".1

ملّا )حرض( عبداللّه بن عباس الوفاة قال: اللّهم اىّن اتقرّب اليك بوالية عىل بن ابيطالب ؛ ابن عباس 

در موقع فوت خود اينگونه دعا كرد: خدايا! به وســيله اعتقاد به واليت على بن ابي طالب و 
امامت او به تو تقّرب مى جويم.2

الحمدللّه  رب العاملني   
وصىل اللّه  عىل محّمد وآله الطاهرين   

محمد رضا رمزی اوحدی   
قم املقدس   

1. امام زمان  به نقل از مصباح املتهجد، ص 406.
2. ورواة عنه ىف الرياض النرضة، ص 227.
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