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زندگی، فرصت بندگی اســـت. آنچنان که زندگی را باید آموخت، بندگی نیز 
آموختنی است. حکایت های این دفتر، هر یک اشارتی است به آنچه باید از 
پیشوایان نور و ایمان آموخت. این حکمت ها و حکایت ها تقدیم به وجود 

آنان که دل به راه ســپرده اند و چشــــم از قله های قرب و کمــال برنمی دارند. ه:
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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز مـــا بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریـــِت مهارت آمـــوزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اســـم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همـــۀ راه های ممکن، با »یـــار مهربان« به یـــاری خانواده هـــا آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و 

ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! خوشـــبختانه  جنون آمیـــز انســـان امروز به آن هـــا، هیچ چیز جای 
که پاسخ گوی نیازهای  گنجینۀ سرشاری به شمار می رود  این یار مهربان، همچنان 

رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در ایـــن عرصه را معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تـــا با دریافـــت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیز بـــه آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 
اصحـــاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچنـــدان، ما را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگی و تربیتـــی، مدال افتخار بـــر 
کردند وگام  به گاِم مســـیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقـــدمــه
گفتار و رفتار پیامبران و امامان معصوم؟مهع؟سرشـــار از آموزه ها و درســـهایی اســـت 
کـــه هـــر یک از آنها همچون چراغی بر ســـر راه مؤمنان اســـت. در ســـخنان و ســـیرۀ 
که تأمل در آنها راه گشـــا  معصومین؟مهع؟گاهـــی حکایت هایی به چشـــم می خـــورد 
است. این حکایت ها به زبان ها و به شیوه های مختلف بیان شده است؛ اما هنوز 

گفته و شنیده شوند.  که  جا دارد 
گزارش  که ریشۀ روایی یا تاریخی دارند،  کتاب حاضر، برخی داستان هایی را   در 
کوشـــیده ایم دخل و تصرفی در اصل  کرده ایم، با اندکی پردازش ادبی و روایی. اما 

داستان و عبارات احادیث صورت نگیرد.



حݡکایت خوبان

خرافه ستیزی پیامبر؟ص؟

در اوایل هجرت پیامبر؟ص؟ به مدینه بود که خداوند فرزندی به ایشان عطا فرمود. 
گذاشت و بسیار دوستش می داشت. اما ابراهیم  رسول خدا؟ص؟ نام او را ابراهیم 
گاهی  بیش از هیجده ماه عمر نکرد. پیغمبر خدا؟ص؟ به شدت اندوهگین شدند. 
گاهی نیـــز خطاب به ابراهیم  گاه بـــا خدا مناجات می کردند و  اشـــک می ریختند و 
جمالتی را می گفتند. »ای ابراهیم، دل می ســـوزد و اشـــک می ریزد و ما در فراق تو 

غمگینیم. اما هرگز خالف رضای خداوند، سخنی نمی گوییم.«
سوگ ابراهیم فقط پیامبر را اندوهگین نکرده بود. مدینه یک پارچه عزادار شد. 
گهان هوا تاریک شد. در میان روز، خورشید  در همین لحظه های اندوه بار بود که نا
دیده نمی شد! کسوف، روز روشن مدینه را تیره و تار کرد. مردم به یکدیگر می گفتند: 
گویا خورشید نیز به خیمه عزا رفته و در سوگ ابراهیم، چهرۀ خود را پوشانده است. 
گوش پیامبر؟ص؟ رسید. حضرت؟ص؟ سکوت را جایز ندانست و  این ســـخن ها به 
گرفته است؛ اما نه برای  گفت: »خورشید  به مسجد آمد. سپس بر منبر نشست و 

فرزند من.«1
گر پیامبر؟ص؟ نیز مانند بســـیاری از رهبران سیاسی دیروز و امروز، هدفی  1. برگرفته از: ســـیرۀ حلبی، ج۳، ص۳۴. آری، ا
که به ظاهر به نفع او بود، مخالفت نمی کرد؛ بلکه یا تأیید می کرد  جز قدرت و حکومت نداشت، این گونه با خرافه ای 
کفر و شرک مبارزه  که با  گردد. اما پیغمبر، همان ســـان  کم ســـکوت می نمود تا ایمان مردم به او بیشـــتر  و یا دســـت 
می کرد، خرافات را نیز برنمی تافت. استاد مطهری در این باره می نویسد: »پیامبر؟ص؟ در برابر آن احساسات، سکوت 
کت باشم. هدف را ببینیم. وسیله هر چه می خواهد،  نکردند و نگفتند مردم این طور فهمیده اند. پس من هم سا
کردند... و با این عمل، این منطق پســـت )هدف وســـیله را توجیه می کند( را رد  گاه  باشـــد! منبر رفتند و مردم را آ

کردند.« )سیرۀ نبوی، ص۷۲(
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وانگهی دریا شود

با یارانش در سرزمینی خشک و بی آب و علف فرود آمدند. 
کنید.  فرمود: به اطراف بروید و هیزم جمع 

کنیم.  که ما جمع  _  یا رسول اهلل، در این صحرای خشک، هیزمی نیست 
کند. که می تواند هیزم جمع  کس به هر اندازه  _  هر 

اصحـــاب روانـــۀ صحرا شـــدند و هـــر یک با دقـــت و زحمت بســـیار چوب های 
کوچک و اندک را روی  کوچک و خشـــکی را یافتند و آوردند. وقتی آن چوب های 

هم ریختند، خرمن بزرگی از هیزم فراهم شده بود. 
که  گفت: »نخســـت باور نمی کردید  در این هنگام، پیامبر؟ص؟ به ســـخن آمد و 
گناهان کوچک  که  که جمع شد. بدانید  کرد؛ اما دیدید  بتوان این همه هیزم جمع 
کنار هم قرار می گیرند و  و ُخرد نیز همین گونه اند. نخست به نظر نمی آیند؛ اما وقتی 

بر هم افزوده می شوند، انسان را در خود غرق می کنند.«1

1. وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۶۲.
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حݡکایت خوبان

دشمن گناهان

ســـلمان، شـــاخۀ درخت را تکان داد. برگ های زرد، یک یک از شـــاخه روی زمین 
کرد به ابن  عباس:  ریخت. سپس روی 

_  دیدی؟
_    آری. دیدم.

_  دیدی چگونه برگ ها ریخت؟
_  آری، دیدم.

_  نمی پرسی چرا من شاخۀ درخت را لرزاندم تا برگ های آن بریزد؟
_  حکمتی داشت؟

_   بله. روزی من و رســـول خدا؟ص؟ زیر درختی نشســـته بودیم و ایشـــان، همین 
کنون کردم. سپس به من گفت: »ای سلمان، از من نمی پرسی  کاری را کرد که من ا

چرا این شاخۀ درخت را تکان دادم تا برگ های آن بریزد؟« 
گفتم: »حکمت آن چه بود؟« 

گناهان او می ریزد،  که مؤمن برای نماز برمی خیزد و وضو می گیرد،  فرمود: »آنگاه 
کردند:  که برگ های این شاخه ریختند.« سپس این آیه را تالوت  همین گونه 

ِيَّئاِت<1  َحَسَناِت ُيْذِهْبَن الَسّ
ْ
 ال

ّ
ْيل ِإَن

َّ
َن الل ًفا ِمّ

َ
َهاِر َوُزل

ّ
لَاَة َطَرفَي الَن ِقِم الَصّ

َ
>َوأ

کارهای نیک ]مانند  )نماز را اقامه کن در ابتدا و انتهای روز و در میانه های شب. 
نماز[، بدی ها را محو می کند.(2

1. سورۀ هود، آیۀ 11۴.
۲. تفسیر منهاج الصادقین، ج۴، ص۴۶۲.
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فروتنی، شرط ایمان

گر  گفت: »از شـــما خواهشـــی دارم. ا روزی حضرت عیســـی؟ع؟ به حواریین خود 
قول می دهید که با خواهشم مخالفت نمی کنید، بگویم.« 

گفتند: »هر چه گویی، اطاعت می کنیم.«
کرد. آنان  عیســـی؟ع؟ از جای خود برخاســـت و شروع به شســـتن پای یارانش 
که با پیامبرشان مخالفت  کرده بودند  سخت شرمگین شده بودند؛ اما چون تعهد 

نکنند، سخنی نگفتند و تاب آوردند. 
گفتند: »شگفتا! تو  وقتی عیســـی؟ع؟ از شست وشوی پاها فارغ شد، حواریین 

معلم و پیامبر و مراد مایی! این عمل، برازندۀ ما بود نه سزاوار تو.« 
عیسی؟ع؟ فرمود:

که ســـزاوارترین مـــردم بـــرای خدمت به  پـــای شـــما یارانـــم را شســـتم تا بدانیـــد 
که معلمان مردم باید خادم ترین  دیگران، عالمان اند. خواستم به شما بیاموزم 
و متواضع تریـــن انســـان ها باشـــند. پـــس از من، شـــما بر مســـند ارشـــاد و تعلیم 
کبر  که  کســـانی است  که بدانید این مســـند، شایستۀ  می نشـــینید. الزم اســـت 
ندارند و غرور نمی ورزند و شیوۀ آنان خدمت و تواضع است. اقتضای حکمت 
که نرم و خاضع نباشد،  کبر و سرکشی. دلی  و دانش، تواضع و فروتنی است، نه 
گیاه در زمین نرم می روید،  که  گاه باشید  رویشگاه حکمت و معنویت نیست. آ

نه در صخره های سنگی کوهستان.1

1. وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۵۷.
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حݡکایت خوبان

ای فدای تو همه بزهای من

نشسته بود و گوسفندانش پیش چشمش، علف های زمین را به دهان می گرفتند 
کوهستان را زیباتر  کنده، منظرۀ  گوســـفند در دســـته های پرا و می خوردند. صدها 
کرده بود. پشت سرش، چند صخره و کوه و کتل، به صف ایستاده بودند. ابراهیم، 
گوسفندانش؟ یا عجایب خلقت و پرودگار هستی؟  به چه می اندیشد؟ به شمارۀ 
گوشـــۀ آن، چراغـــی روشـــن اســـت.  کـــه در هـــر  نگاهـــش بـــه خانـــه ای می مانـــد 
گوســـفندان، و نـــه مـــاه و  کشـــف رازی یـــا حـــل معمایـــی بـــود. نـــه  گویـــی در حـــال 
خورشـــید و ســـتارگان، جایـــی در قلـــب شـــیفتۀ او نداشـــتند. آنجـــا جـــز خـــدا نبـــود، و 

خـــدا در آنجـــا، بیـــش از همـــه جـــا بـــود. 
ـــد، و ابراهیـــم از اندیشـــۀ پـــروردگار خـــود، بیـــرون  گوســـفندان می رفتنـــد و می آمدن

نمی آمـــد. 
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که او سالیان دراز در آرزوی شنیدن آن از زبان  گهان، صدایی شـــنید؛ صدایی  نا
قوم خود بود. اما آنان جز بت و بت پرستی، هنری نداشتند. آن صدا، نام معشوق 

گوش او می رساند:  ابراهیم را به 
ک و بی عیب و نقص( ک پا _   یا قدوس )ای خدا

ابراهیم از خود بی خود شد و لذت شنیدن آن نام دل انگیز، هوش از سر او برد. 
که بـــر صخرۀ بلندی ایســـتاده اســـت.  چـــون بـــه هـــوش آمد، مـــردی را دیـــد 
گر یک بـــار دیگر، همان نام را بر زبان آری، دســـته ای از  گفـــت:»ای بنـــدۀ خدا، ا

گوسفندانم را به تو می دهم.« 
کوه و دشت پیچید. ابراهیم در لذتی  همان دم، صدای »یا قدوس« دوباره در 
که جز  کرد  دوباره و بی پایان، غرق شد. شوق شنیدن نام دوست، در او چنان اثر 

شنیدن دوباره و چند باره، اندیشه ای نداشت.
کنم.  گوسفندانم را نثار تو  _  دوباره بگو، تا دسته ای دیگر از 

_  یا قدوس!
_  باز هم بگو!
_  یا قدوس!

...
گوســـفندی، باقی نمانده بود؛ اما جانش همچنان خواستار  دیگر برای ابراهیم، 
گهان، چشمش بر سگ گله افتاد و قالدۀ زرینی  شنیدن نام مبارک خداوند، بود. نا
که باز بگوید و  گویندۀ ناشناس خواست  گردن او بود. دوباره به شوق آمد و از  که بر 
کوه ها  عطایی دیگر بگیرد. مرد ناشناس یک بار دیگر، صدای »یا قدوس« را روانۀ 
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حݡکایت خوبان

کرد و ابراهیم بار دیگر به وجد آمد. 
کنـــون، دیگر چیـــزی برای ابراهیم نمانده اســـت تا بدهد و نام دوســـت خود را  ا
باز بشـــنود. شـــوق ابراهیم، پایان نپذیرفته بود، اما چیزی برای نثارکردن در بساط 
خود نمی یافت. نگاهی به مرد ناشـــناس انداخت و آخریـــن دارایی اش را نیز به او 
کرد: »ای بندۀ خوب خدا، یک بار دیگر آن نام دلنشین را بگوی تا جان  پیشنهاد 

کنم.«  خود را نثار تو 
مرد ناشناس، تبسمی زیبا در صورت خود ظاهر کرد و نزد ابراهیم آمد. ابراهیم در 
گویی سخن دیگری با ابراهیم داشت:  انتظار شنیدن نام دوست بود؛ اما آن مرد، 
_   من جبرئیل، فرشتۀ مقرب خداوندم. در آسمان ها سخن از تو بود و فرشتگان 
گفتیـــم: »بارالها،  کردیم و  که همگی خدای خویـــش را ندا  از تـــو می گفتند؛ تـــا این 
کی تو اســـت به مقام خلیل اللهــــی رســـید و ما را این مقام  که بندۀ خا چرا ابراهیم 
کنون معلوم  که به نزد تو بیایم و تو را بیازمایم. ا نیست؟« خداوند، مرا فرمان داد 
کمال رســـیده ای. ای  که چـــرا تو خلیل خدا هســـتی؛ زیرا تـــو در عاشـــقی، به  شـــد 
کار ما نمی آیند و ما را به آن ها نیازی نیست. همۀ آنها را  گوسفندان تو به  ابراهیم، 

به تو باز می گردانم. 
کسی  که چیزی را به  گفت: »شرط جوانمردی و در مرام آزادگان نیست  ابراهیم 

ببخشند و سپس بازگیرند. من آنها را بخشیده ام و بازپس نمی گیرم.« 
که  کجا  کنم، تا هر یـــک به هر  گفت: »پـــس آنها را بر روی زمیـــن می پرا جبرئیـــل 

می خواهند، بروند.«1

1. برگرفته از: میبدی، کشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص۳۷۷؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۳، ص۵۵۳، و ج۵، ص1۸۴.
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تافتۀ جدابافته

امام رضا؟ع؟ برادری داشت به نام زید. برخی رفتارهای وی چندان خوشایند امام 
که امام در مرو بود، روزی در  نبود و هرازگاه به او تذکر و پند می داد. در ســـال هایی 
که زید نیز در آنجا بود. زید، خطاب به عده ای از حاضران،  مجلسی حضور داشت 
گاه  پی درپـــی از فضایل خانـــدان و پدرانش می گفت و اینکه ما چنان و چنینیم. نا

کرد و فرمود:  امام؟ع؟ سخن زید را قطع 
که هیچ فضیلتی جای عمل  که می گویی؟ آیا نمی دانی  این ســـخنان چیســـت 
صالح را نمی گیرد؟ هیچ کس نزد خدا تافتۀ جدابافته نیست و بدون بندگی خدا 
گرامی تر از پدرت  و عمل صالح به هیچ مرتبه ای نمی توان رســـید. آیا تو نزد خدا 
موسی بن جعفر؟ع؟ هستی؟ او همۀ عمر بندگی کرد و هیچ به این فضایل َنَسبی 
اعتماد و تکیه نداشـــت. پســـر نوح نیز پیغمبرزاده بود، امـــا در درگاه خدا جایی 

گرفتار طوفان بال شد.1 نیافت و 

1. بحار األنوار، ج1، ص۳۳۵.
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حݡکایت خوبان

یک کیسه نخلستان

گذاشته بود و به سوی باغستان های اطراف شهر می رفت.  کیسه ای بر دوش 
که بر  گفت: »ای علی، این چیست  دوســـتی از دوســـتانش به او نزدیک شـــد و 

دوش داری؟« 
گفت: »درخت خرما!«

کیسه، هسته های خرما را بیرون  که دید علی از درون  در شگفت شد؛ اما آنگاه 
کیسه،  که در  گفت  که منظور او چیست و چرا  می آورد و در زمین می کارد، دانست 

درخت خرما دارم.1

1. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعۀ آثار، ج1، ص۳۳۲ و ۳۳1.
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برتر از جهاد

گه گاه به کنارۀ میدان می آمد و با دست، سایبانی برای چشم های خود می ساخت 
و خورشـــید را رصد می کرد. ســـپس شمشـــیرش را به دســـت می گرفـــت و به قلب 
دشمن می زد. چندین بار از جنگ کناره گرفت، رو به آسمان کرد و دوباره به جنگ 

بازگشت.
گفـــت: »ای امیرمؤمنـــان، در میانـــۀ جنـــگ و خـــون، در آســـمان   ابن عبـــاس 
کناری  گـــه گاه به  می نگرید؟! ســـپاه شـــام، از هر ســـو بر ما حمله آورده اســـت. چرا 

می روید و در آسمان خیره می شوید؟«
گفت: »خورشید به میانۀ آسمان رسیده است. می خواهم نمازم  امیرالمؤمنین 

را اول وقت بخوانم.« 
کنون به چیزی جز  که ا گفت: »گمان نمی کردم  ابن عباس، حیران و شگفت زده 

پیروزی در جنگ بیندیشید.«
کنم؟«1 فرمود: »من برای نماز می جنگم. چگونه نماز را فراموش 

1. سفینة البحار، ج۲، ص۴۳. 
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حݡکایت خوبان

کسی مانند همه

کســـی به حضور پیامبر؟ص؟ رســـید تا حاجتش را بگوید. امـــا وقتی رودرروی  روزی 
رسول خدا؟ص؟ نشست، نتوانست سخنش را بگوید. هیبت پیامبر؟ص؟ چنان در 

که زبانش بند آمد و حاجتش را از یاد برد.  کرد  دل او اثر 
پیغمبر خدا؟ص؟ با دیدن حالت او، ناراحت شد و فرمود: »آیا دیدار من، زبانت 

را بست؟« 
گرفت. در همـــان حال فرمود:  کرد و در آغوشـــش  ســـپس خـــود را به او نزدیک 
که با من راحت نباشی.  »نترس و سخنت را بگو. من از جابران و پادشاهان نیستم 
گوســـفندان شیر می دوشید. مرا مانند  که با دست خویش از  من پســـِر زنی هستم 

برادر خود بدانید.«1

1. ر.ک: مرتضی مطهری، سیرۀ نبوی، ص۲۹.
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یاران علی؟ع؟

در بازگشت از جنگ صفین، یکی از همراهان امیرالمؤمنین نزد ایشان آمد: 
کاش برادرم در این جنگ، همراه ما بود و برای شما شمشیر می زد.   _

_  آیا برادر تو می خواســـت همراه ما باشـــد و نتوانست؟ یا میلی به شرکت در این 
جنگ نداشـــت؟ نیت و تصمیم او چه بود؟ آیا دلش با ما است و نیتش همراهی 

ما در این جنگ بود؟ 
که در رکاب شما باشد، اما نتوانست. _   آری، ای امیرمؤمنان. او می خواست 

گویا در این جنگ حضور داشته است، زیرا دلش و عزم و  _  برادرت با ما است و 
که هنوز به دنیا نیامده اند و روزی به دنیا خواهند آمد  نیتش با ما است. حتی آنان 
کاش مرا در این جنگ ها همراهـــی می کردند، آنان نیز از یاران و  که  و آرزو می کننـــد 

اصحاب من اند.1

1. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص۲۷۰.
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حݡکایت خوبان

عبادت خدا و خدمت به خلق

که به تازگی بـــرای او پیش آمده بود،  کســـی نزد امام صادق؟ع؟ آمد و مشـــکلی را 
گفت. 

کند.  که مشکل او را حل  کرد  امام؟ع؟ یکی از یارانش به نام صفوان را مأمور 
صفوان رفت و پس از مدتی بازگشت. 

امام؟ع؟ پرسید: »چه شد؟« 
کرد.«  گفت: »مشکلش را خداوند حل  صفوان 

که وقت چندانی هم از تو نگرفت، نزد  کار تو  گفت: »این  امـــام؟ع؟ به صفـــوان 
کعبه بهتر و برتر است.« سپس ادامه داد:  خدا از طواف 

کرد. امام  کســـی نزد جّدم حسن بن علی؟ع؟ آمد و از ایشان طلب یاری  روزی 
کند.  که برای حل مشکل او اقدام  کفش هایش را پوشید  حسن؟ع؟ بی درنگ 
گفت: »رفتم؛  در بین راه از او پرسید: »چرا نزد برادرم حسین بن علی نرفتی؟« 
امـــا او را در حـــال اعتکاف و عبادت دیدم. نخواســـتم خلوتـــش را با خدا بر هم 
گر حاجتـــت را به او می گفتی،  زنم.« امام حســـن؟ع؟ فرمود: »به خدا ســـوگند ا
در بـــرآوردن آن درنگ نمی کرد؛ زیرا بـــرآوردن حاجت تو، برای او بهتر از یک ماه 

اعتکاف است.«1

1. کافی، ج۲، ص1۹۸.
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عبادت در بازار

روزی رسول خدا؟ص؟ با یارانش نشسته بود که جوانی نیرومند، از کنار آنان گذشت. 
یکی پرسید: »در این وقت صبح به کجا می روی؟« 

گفت: »به مغازه ام، در بازار.« 
گر در این صبح دم برای عبادت خدا برمی خاستی،  همنشین پیامبر؟ص؟ گفت: »ا

بهتر بود.« 
که بـــرای تأمین معـــاش خود و  کســـی  پیامبـــر؟ص؟ فرمـــود: »این  گونـــه نیســـت! 

گویی در راه خدا قدم برمی دارد.«1 خانواده اش به بازار می رود، 

1. غزالی، کیمیای سعادت، ج1، ص۳۲۵.
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حݡکایت خوبان

او را نمی شناسید؟!

کرد. سپس راهِی مکه شد. در بین  قافلۀ حجاج، برای استراحت در مدینه توقف 
که او نیز آهنگ حج داشت، به آنان پیوست. آن مرد، به اعضای قافله  راه، مردی 
گاه چشمش به مرد میان سالی افتاد  می نگریســـت تا با یک یک آنان آشنا شود. نا
کند. یک لحظه آرام نداشت.  کمک  که دائم در تکاپو بود و می کوشید به دیگران 
کســـی را حل می کرد، به ســـراغ دیگری می رفت تا حاجت او را نیز  گاه مشـــکل  هر 

برآورد. 
مرد تازه وارد از میزبانان خود پرسید: »آیا او را می شناسید؟« 

گفتند: »نه، او را نمی شناسیم؛ ولی در مدینه به ما پیوست. مردی صالح و مهربان 
کمک  کند، دائم در حال خدمت گزاری و  کسی از او تقاضایی  است. بدون اینکه 

به دیگران است.« 
کار  گر او را می شـــناختید، این گونه از او  که ا گفت: »به خدا ســـوگند  مرد تازه وارد 
گستاخ نبودید و همچون نوکران با او رفتار نمی کردید.«  نمی کشیدید و چنین به او 

گفتند: »مگر او کیست؟«  مردان قافله 
گفت: »او علی بن الحسین، زین العابدین و فرزند رسول خدا است.«
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کاروان سراســـیمه از جای خود برخاستند و نزد امام سجاد؟ع؟ رفتند.  اعضای 
یکی عذرخواهی می کرد و دیگری خدا را استغفار می کرد و سومی پوزش می طلبید 

که چرا خود را به ما نشناساندی و... .  گله می کرد  و چهارمی 
که توفیق خدمت داشـــته  امام؟ع؟ فرمود: »من ناشـــناس در قافلۀ شـــما آمدم 
کار و تالش معاف می کنند و به  باشـــم. هرگاه با آشـــنایانم به سفر می روم آنان مرا از 
گرامی می دارند. خواســـتم در میان شما ناشناس باشم تا بتوانم  حرمت جّدم، مرا 

کنم و از این عبادت محروم نباشم.«1 خدمت 

کمپانی، ج11، ص۲1. 1. داستان راستان، ص۳۶، به نقل از بحاراألنوار، چاپ 
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حݡکایت خوبان

مگر نماز نمی خوانی؟

گریه می کرد. می گفت: »باید رسول خدا را ببینم.«  زن، بر سر و روی خود می زد و 
او را نزد پیامبر؟ص؟ آوردند؛ ولی همچنان می  گریست. 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »تو را چه شده است؟«
کنـــم؟ آیا خدا مرا  کـــرده ام. نمی دانم چه  گناهی بس بزرگ  _   ای رســـول خـــدا، 

می بخشد؟
گناه تو است. _  رحم و مهر خدا، بیشتر از 

گمان نمی کنم مرا ببخشد. که  گناه من به قدری بزرگ و مهیب است  _   آری؛ اما 
کرده ای؟ _  مگر چه 

کنند تا فقط شما بشنوید. _  بگویید دیگران اینجا را ترک 
گرفتند. کناره  با اشارۀ پیامبر؟ص؟، اصحاب 

_  حاال بگو چه شده است.
کشتم! _  از راه نامشروع، بچه دار شدم و وقتی بچه ام به دنیا آمد، او را 

کرد و فرمود:  پیامبر؟ص؟ سخت متأثر شد و به فکر فرو رفت. سپس به زن روی 
کرده ای؛ وگرنه در چنین چاه مهیبی نمی افتادی.«1 که نماز را ترک  »به گمانم 

کبیر، ج۳۲، ص ۸۵. 1. فخر رازی، تفسیر 
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دویدن به سوی جهنم

کوفه، به شهر انبار1 رسید.  علی؟ع؟ در راه بازگشت به 
مردم شهر به استقبال ایشان رفتند و در پی مرکب امام؟ع؟ دویدند. 

کار شما چیست؟«  امام؟ع؟ به آنان فرمود: »معنای این 
که بزرگی  گفتنـــد: »این نوع اســـتقبال از ســـنت  های دیرینۀ ما اســـت. ما هـــرگاه 
به شـــهرمان می آید، به اســـتقبالش می رویم و ســـپس مســـافت زیادی را در پی او 

می دویم.«
کار، در دنیا شـــما را به رنج می اندازد و در آخرت نیز َوبال  امام؟ع؟ فرمود: »این 
که این گونه از او استقبال می کنید نیز سودی ندارد.  کســـی  شـــما خواهد شد. برای 

کبر و غرور نیندازید.«2 کمانتان را هم در به  پس خود را خوار نکنید و حا

کنون از شهرهای عراق است؛ اما در آن زمان جزء سرزمین پهناور ایران بود. 1. این شهر ا
۲. نهج البالغه، حکمت ۳۷.
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حݡکایت خوبان

لذت دست رنج

به گذشتۀ پرمشقت خویش می اندیشید. به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و 
پرمرارتی را پشت سر گذاشته، روزهایی که حتی قادر نبود ُقوت روزانۀ خانواده اش 
کوتاه به روحش نیرو داد  که چگونه یک جملـــۀ  کند. با خود فکر می کرد  را فراهـــم 

کرد و او و خانواده اش را از فقر و نکبت نجات داد.  و مسیر زندگانی اش را عوض 
کـــرم بـــود. فقـــر و تنگدســـتی بـــر او چیـــره شـــده بـــود.  او یکـــی از صحابـــۀ رســـول ا
کارد بـــه اســـتخوانش رســـیده، بـــا مشـــورت و پیشـــنهاد  کـــرد دیگـــر  کـــه حـــس  یـــک  روز 
ـــرم شـــرح دهـــد و از آن  ک ـــرای رســـول ا ـــرود و وضـــع خـــود را ب گرفـــت ب زنـــش  تصمیـــم 

کنـــد.  حضـــرت  اســـتمداد مالـــی 
که حاجت خود را بگوید این جمله از زبان   بـــا همین نیت رفت؛ ولی قبـــل از آن 
کمک  کمکی بخواهـــد ما به او  گوشـــش خـــورد: »هرکس از ما  کرم؟ص؟ به  رســـول ا
کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند،  گر  می کنیم، ولی  ا

خداوند او را بی نیاز می کند.« 
آن روز چیزی نگفت و به خانۀ خویش برگشت. باز با هیوالی مهیب فقر که  همچنان 
بر خانه اش سایه افکنده بود، روبرو شد. ناچار روز دیگر به همان نیت به  مجلس رسول 

کرم؟ص؟ شنید.  کرم؟ص؟ حاضر شد. آن روز هم همان جمله را از رسول ا ا
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که حاجت خود را بگوید به خانه برگشت. و چون خود  این دفعه نیز بدون این 
را همچنان در چنگال فقر، ضعیف و بیچاره و ناتوان  می دید، برای ســـومین بار به 
کرم؟ص؟  کرم؟ص؟ رفت. اما باز هم لب های  رسول ا همان نیت به مجلس رسول ا
ـ  ـ  که به دل قّوت و به روح اطمینان  می بخشـــیدـ  بـــه حرکت آمـــد و با همان آهنگـ 

کرد.   همان جمله را تکرار 
کرد.  که آن جمله را شـــنید، اطمینان بیشـــتری در قلب خود احســـاس  این بار 

کلید مشکل خویش را در همین جمله یافته است.  که  کرد  حس  
که خارج شـــد با قدم های مطمئن تری راه می رفـــت. با خود فکر می کرد:  وقتـــی 
»دیگر هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می کنم 
گذاشته، استفاده می کنم و از  که در وجود خودم به ودیعت  و از نیرو و استعدادی 

گرداند و مرا بی نیاز سازد.«  که پیش می گیرم موفق  کاری  که مرا در  او می خواهم 
کاری ساخته است؟«  کرد: »از من چه  با خودش فکر 

کند و بفروشـــد. تیشه ای را  که فعاًل به صحرا برود و هیزم جمع  به نظرش رســـید 
گرد آورد و فروخت. لذت  حاصل دسترنج  گرفت و به صحرا رفت و هیزمی  امانت 
 توانست از همین 

ً
کار ادامه داد، تا تدریجا خویش را چشید. روزهای دیگر به این 

کار خود ادامه  کار را بخرد. باز هـــم به   پول برای خود تیشـــه و حیوان و ســـایر لوازم 
داد... تا صاحب سرمایه و غالمانی شد. 

کرم؟ص؟ به او رســـید و تبسم کنان فرمود: »نگفتم هرکس از ما کمکی   روزی رســـول ا
گر بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز می کند؟«1 بخواهد، ما به او کمک می دهیم، ولی ا

کافی ، ج۲، ص 1۳۹. 1. ر.ک: مرتضی مطهری، داستان راستان، ص۲۷ تا ۳۰؛ به نقل از: اصول 
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حݡکایت خوبان

کافر حالل زاده

که همیشه در خدمت امام بود و ایشان  امام صادق؟ع؟ دوست نزدیکی داشت 
را همراهی می کرد. 

روزی همراه هم وارد بازار شدند. دوست امام؟ع؟ غالمش را هم با خود آورده 
گاه دوســـت امام؟ع؟  گشـــتند و آنچه می بایســـت خریدند. نا بـــود. مدتی در بازار 
کرد؛ اما زود او را یافت و به او دشنام داد و »حرامزاده« اش خواند.  گم  غالمش را 

کرد و دوست خود را سرزنش فرمود.  امام صادق؟ع؟ بسیار تعجب 
ـــا  ـــه دنی ـــر ب کاف ـــدر و مـــادر  ـــر اســـت و از پ کاف گفـــت: »ایـــن غـــالم،  صاحـــب غـــالم 

آمـــده اســـت.« 
کرده اند و این  که باشند، مطابق آن دین ازدواج  امام فرمود: »آنان به هر دینی 

غالم نیز حالل زاده است. تو حق نداشتی به او دشنامی بدهی.«1

1. ر.ک: کافی، ج۲، ص۳۲۴؛ وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۷۷.
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آخرین وصیت 

کاش هنگام ارتحال امام؟ع؟ اینجا بودی.«  می گریست و می گفت: »ای ابابصیر، 
که تازه از سفر برگشته بود و برای عرض تسلیت نزد ام حمیده، همسر امام  ابوبصیر 
صادق؟ع؟، آمده بود، آهی  کشید و گفت: »مدتی در مدینه نبودم. وقتی رسیدم، 

گفتند؟« خبر را شنیدم. آیا امام؟ع؟ هنگام رحلت، سخنی 
که همۀ  گفـــت: »آری، از ما خواســـتند  که می گریســـت،  ام حمیـــده، همچنـــان 
گرد بســـتر ایشـــان جمع شـــوند. وقتی همه  کنیم تا  خویشـــان و نزدیکان را دعوت 
آمدند، چشمان خود را گشودند و فرمودند: ‘نماز را سبک مشمارید که از شفاعت 

گفتند و به دیار باقی شتافتند.«1 ما محروم خواهید شد.’ این را 

1. ثواب االعمال، ص ۲۰۵؛ بحار األنوار، ج۴۷، ص۲، ح۵؛ برقی، المحاسن، ج 1، ص ۸۰.
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حݡکایت خوبان

رسول مؤّید
کرد و ایشان  نمار جنگ 

َ
گفت: رســـول خدا؟ص؟ در بطن نخله با بنی ا ابن عباس 

گریختند.  را شکست داد و مال ایشان به غنیمت برداشت و دشمنان، همه 
کن شدند و بیارمیدند و سالح ها بنهادند.  رســـول خدا و یاران ایشـــان، آنجا سا
گوشه ای باز شد و زیر درختی فرود آمد.  پس رسول خدا؟ص؟ تنها برخاست و به 
کـــرده. در میان  کوه را به پناه خود  کوه شـــده بودنـــد و  جماعتی از مشـــرکان، به 
کرد و رســـول خدا؟ص؟  که از دور، نظاره  ایشـــان یکی بود به نام عوف بن حارث 

را تنها دید در زیر آن درخت. شمشیر برگرفت و آمد به قصد رسول خدا؟ص؟. 
گاه او را بر سر خود دید، ایستاده  گاهی نداشت، تا نا رسول؟ص؟ از آمدن عوف، آ

و شمشیرکشیده. 
گفت: »یا محمد! آن کیست که این ساعت، تو را فریاد رسد و مرا از تو بازدارد؟« 

که مرا فریاد رسد و تو را از من بازدارد.«  گفت: »خداست  رسول خدا؟ص؟ 
کار را و عوف  کن این  کفایت  گفت: »بار خدایا!  کرد و  آنگاه روی سوی آسمان 

را از من بازدار.« 
کتف او زخمی رســـید  گاه میان دو  که ضربتی زند. نا کرد  پس عوف، آهنگ آن 

که به روی درافتاد و شمشیر از دست وی بیفتاد. 
که  کیست  گفت: »ای عوف! آن  رسول خدا؟ص؟ برخاست و شمشیر برگرفت و 
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این ساعت، تو را از من نگه دارد و مرا از تو باز دارد؟« 
که تو خود نکنی.«  کس نیست، مگر  گفت: »هیچ  عوف 

که خدا یکی است و من بنده  و رسول  گفت: »گواهی می دهی  رسول خدا؟ص؟ 
او هستم، تا این شمشیر به تو باز دهم؟« 

که بعد از این، هرگز با تو جنگ نکنم  گواه باش  گفت: »این یکی نمی توانم، لکن 
و هیچ دشمنی را بر تو یاری ندهم.« 

رسول خدا؟ص؟ شمشیر به وی باز داد. 
که تو از من بهتر و جوان مردتری.«  گفت: »ای محمد! واهلل  عوف 

که  کردند،  پـــس عوف، بـــه اصحاب خویش بازگشـــت و ایشـــان او را مالمـــت 
کار تمام نکردی؟« »چون دست یافتی، چرا این 

 وی قصۀ خویش بگفت و همه خاموش شدند.1

1. ر.ک: کشف األسرار و عّدة األبرار، ج۲، ص۶۰.
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حݡکایت خوبان

هر دوستداری، پیرو نیست

که چشم از نگاه  گفت: »در همسایگی ما مردی است  مردی نزد پیامبر؟ص؟ آمد و 
حرام نمی پوشد و همسایگانش را می آزارد.« 

رسول خدا؟ص؟ برآشفت و فرمود: »او را نزد من بیاورید.« 
در آن مجلس، شخص دیگری حاضر بود و این گفت و گو را شنید. وقتی برآشفتگی 
گرفته اید،  که بر او خشم  گفت: »یا رسول اهلل، آن شخص  رسول خدا؟ص؟ را دید، 

از پیروان و دوستداران شما است و سخت از دشمنان شما بیزار است.« 
پیامبر؟ص؟ فرمود: »او پیرو ما نیست. پیروان ما همچون ما رفتار می کنند.«1

1. بحار األنوار، ج۶۸، ص1۵۵.
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بهتر از هفت آسمان
کشـــیدی. روزی دستش آبله  فاطمه؟اهع؟ به دســـت خویشتن دستاس، بسیار 

کرده بود. علی را بنمود و از آن رنج بنالید. 
گفت: »پدرت را بگوی تا تو را خادمه ای َخَرد.«  علی 

کند  کار من  گفت: »یا رسول اهلل، مرا خادمه ای می باید تا  فاطمه؟اهع؟ رســـول را 
و رنج از من بردارد.« 

که از همۀ خدمتکاران بهتر  گفت: »یا فاطمه، من تو را چیزی آموزم  پیغامبر؟ص؟ 
است و از هفت آسمان و زمین، عزیزتر.« 

گفت: »بیاموز.« 
گفت: »چون ِبُخسبی، سه بار بگوی: سبحان اهلل و الحمد هلل و لا إله الّا اهلل و اهلل اکبر.«1

1. محمد غزالی، نصیحة الملوک، ص۲۸۰.
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حݡکایت خوبان

ایثار دختر و آبروی پدر 

کنند.  مرد و زن به یک دیگر نگاه می کردند و غصه می خوردند. نمی دانســـتند چه 
مهمانی عزیز به خانه شان آمده بود و آنان، چیزی برای پذیرایی از او نداشتند. 

کـــرد. تکه نانی در آن دید. خوشـــحال شـــد. نان را  علی؟ع؟ ســـفرۀ طعـــام را باز 
برداشت که برای مهمان ببرد؛ اما هنوز از جای خود برنخاسته بود که آثار تعجب در 
چهره اش پدیدار شد: »فکر نمی کردم در خانه، چیزی برای خوردن داشته باشیم. 

که در سفره مانده است؟« کیست  این نان، غذای 
که به نان می نگریســـت، صدای زهرا؟اهع؟ را شـــنید: »ســـهم زینب از  همچنـــان 

غذای امروز است.« 
ک شـــد. چه باید می کرد؟ پذیرایی از مهمان به  دوباره چهرۀ علی؟ع؟ اندوهنا
کردن دختر، به قیمت پذیرایی نکردن از مهمان؟  گرســـنگی دختر، یا ســـیر  قیمت 

هر دو سخت بود. 
گفت: »من تا فردا صبر می کنم. با این  که دختر شیرین زبان پدر،  در اندیشه بود 

کنید.«1 نان، از مهمانتان پذیرایی 

1. ریاحین الشریعه، ج۳، ص۶۴.
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گه راز تماشا

گوشه ای نشست  که به نماز ایستاده است.  حسن؟ع؟ به خانه آمد و مادر را دید 
و چشم از مادر برنداشت. تماشای قنوت و سجدۀ مادر، دیدنی ترین صحنه های 
گه راز رفته اســـت و حضـــور خلوت انس را به  گویی به تماشـــا معنوی برای او بود؛ 

چشم می بیند.
زهرا؟اهع؟ از نماز فارغ شـــد؛ اما از جا برنخاســـت. بر ســـجاده نشست و همچنان 
ذکر می گفت و دعا می کرد و راز دل با خدا می گفت. سپس نام هایی را بر زبان آورد 
و برای آنان از خدا خیر و ســـالمت و ســـعادت خواست. می گفت: »خدایا، آنان را 

که در راه تو باشند و... .« گر زنده اند، توفیقشان ده  بیامرز و ا
که نام های آشناتری را نیز بشنود؛ اما هر چه  حسن نام ها را می شنید و منتظر بود 
که شاید نام او و برادر  می شنید، نام همسایه های دور و نزدیک بود. باز منتظر ماند 
و خواهر و پدر و مادرش را نیز بشـــنود؛ اما زهرا همچنان برای دیگران دعا می کرد و 

برای آنان، خیر و سعادت می خواست. 
گوشه ای نشسته است و آثار  که  ســـرانجام از سجده گاه برخاست و فرزند را دید 

کرد.  تعجب و شگفتی در سیمای او پیدا است. روی به فرزند 
کردی و برای همه، از خدا، هر خیر و نعمتی را خواستی.  گفت: »همه را دعا  پسر 

چرا نامی از اهل خانه در دعاهای تو نشنیدم؟«
مادر گفت: »فرزندم، نخست دیگران، سپس خاندان.«1

1. احقاق الحّق، ج۲۵، ص۲۵۵؛ بحار األنوار، ج۴۳، ص۸1؛ مستدرک الوسائل، ج۵، ص۲۴۴، ح1.
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حݡکایت خوبان

شیرین تر از عسل

که آب آن سفیدتر از شیر و شیرین تر از  کسی آمده و او را در نهری  در خواب می دید 
که در آنجا رزقی  عسل بود، انداخت و گفت: »بنوش!« سپس گفت: »به مکه برو 

فراوان، منتظر توست... .«
که خوابی به این حالوت،  حلیمه از خواب برخاست. در باورش نمی گنجید 
در این زمانۀ ُعســـرت و خشک ســـالی به ســـراغش آمده باشـــد. آیا این خواب 
تعبیر می شـــود؟ یا خوابی بوده اســـت و خیالی؟ نهری به آن زیبایی و شـــیرینی، 
گوارا،  گوشـــۀ بخت او خواهد جوشـــید؟ آیا نصیب او از زندگی شیرین و  کدام  از 

خوابی بیش نیست؟
کشـــید. ســـینه اش از تـــراوش شـــیر، مرطـــوب شـــده  دســـتی بـــه ســـر و صورتـــش 
کویـــری بودنـــد، امـــا طراوتـــی بهشـــتی در  بـــود. زمین هـــای قبیلـــه اش خشـــک و 

ــی زد.  ــوج مـ ــود او مـ وجـ
که دیده بود، همچون رازی در سینه اش نگه داشت و با کسی نگفت؛  خوابی را 
گذارش به مکه افتـــاد. روزی چند در مکـــه بود و به دیـــدار اقوام و  تـــا اینکـــه روزی 
خویشـــانش رفت. اندک اندک، هنگام بازگشـــتن فرا رســـید؛ اما حلیمه هنوز امید 
کنار کعبه رفت و ایستاد و سر به سوی  کند. روزی  داشت که مکه، خواب او را تعبیر 
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که  گرســـنگی من و فرزندانم ادامه خواهد یافت؟ آن رود  کرد: »خدایا، آیا  آســـمان 
کجا است؟ چرا مرا با دستان خالی  در خواب به من نشان دادی، سرچمشه اش 

و تهی بازمی گردانی؟«
گهان  روزها پی  در پی می گذشت و حلمیه هر روز ناامیدتر از دیروز می شد... که نا

یکی از خویشان نزدیکش، نزد او آمد.
کـــه نوه اش را با خودت به صحرا  _  عبدالمطلـــب، بزرگ حجاز، از تو می خواهد 

کنی. آیا می پذیری؟ ببری و برای او دایگی 
که در خـــواب دیده بود. طراوت آن نهر زیبا را در  حلیمـــه، به یاد آن رودی افتاد 

کرد. باغستان وجود خود احساس 
_   آری. می پذیرم. 

کودکی خود  همان روز، نزد آمنه رفتند. آمنه، محمد را به حلیمه سپرد. محمد، 
گه گاه نیز همراه  ک سرشت نوشید.  گذراند و شیر از سینۀ زنی پا را در قبیلۀ بنی سعد 

دایه به مکه می رفت و در آغوش مادر آرام می گرفت.1

1. بحار األنوار، ج۵، ص۳۷1. 
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حݡکایت خوبان

حق گریستن

کـــه پیامبـــر؟ص؟ و مجاهـــدان از احـــد بازمی گردنـــد. آسیمه ســـر  حمنـــه، شـــنید 

خـــود را بـــه آنـــان رســـاند. در چهـــرۀ آنـــان می نگریســـت تـــا شـــاید اخبـــار جنـــگ را 

ــان بخوانـــد.  از جریـــدۀ چشمشـ
گرفت. دلش طاقت نیاورد. افسار اسب یکی از مجاهدان را 

_  برادرم، عبداهلل؟
_  شهید شد.

ْيِه َراِجعوَن<
َ
ـا ِإل

ّ
ِإَن ا ِلّلِه َو

ّ
_    >ِإَن

_    حمزه، دایی دلیرم؟
_    او نیز شهد شهادت را نوشید.

ْيِه َراِجعوَن<
َ
ـا ِإل

ّ
ِإَن ا ِلّلِه َو

ّ
_  >ِإَن

_    همسرم، مصعب؟
_  شهادت، بیش از تو او را دوست داشت و با خود برد.

ْيِه...<
َ
ـا ِإل

ّ
ِإَن ا ِلّلِه َو

ّ
_  >ِإَن

حمنه نشست. تاب ایســـتادن نداشت. چشم هایش چشمۀ زالل اشک شد. 
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که بر ســـر او  کلوخی اســـت  گویـــی آســـمان بـــر زمین فرود آمده اســـت و هر ســـتاره، 
می زنند. می گریست و ضجه می زد و نام برادر و دایی و همسر را بر زبان می آورد. 

گریۀ دخترعمه به گوش پیامبر؟ص؟ رسید. پیامبر؟ص؟ برای آنکه همگان  صدای 
گفت: »مردان را در دِل زنان مقامی اســـت و  گریه حق بازماندگان اســـت،  بدانند 

زنان را تاب جدایی از آنان نیست.«1
کـــه یارانـــت برفـــت از یاد  اال ای همنشـــین دل 

کـــه بی یاد تو بنشـــینم2 مـــرا روزی مبـــاد آن  دم 

1. الطبقات الکبیر، ج۸، ص1۷۵؛ به نقل از: زنان نامدار، ج۳، ص1۲1.
۲. حافظ. 
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حݡکایت خوبان

به یاد روزهای خوب 

گروهی از مشـــرکان را در  که مســـلمانان،  برای زینب، دختر پیامبر؟ص؟، خبر آوردند 
کرده اند و ابوالعاص هم در میان آنان است.  جنگ اسیر 

که پـــدرش به میان  زینـــب بـــه فکر فرو رفت. یـــاد روزهای مکه افتـــاد؛ روزهایی 
کند؛ اما مردم نمی پذیرفتند  مردم می رفت تا مشـــرکان را به خدا و توحید دعوت 
که قریشیان بر  گاهی پاســـخش را با سنگ و چوب می دادند. یاد روزهایی افتاد  و 
که دختر محمد را طالق بده تا فقر و عائله مندی، او را از  ابوالعاص فشار می آوردند 
گرچه به دین پدرش  پای درآورد. ابوالعاص می گفت: »من زینب را دوست دارم؛ ا
که همسری بهتر از او برای من  ایمان نیاورده ام. چگونه او را طالق بدهم در حالی 

نیست؟« 
کرد و به مدینه آمد. در تمام  که با ابوالعاص خداحافظی  زینـــب یاد روزی افتاد 
که  ایـــن روزهـــا و ماه ها، وفای ابوالعـــاص را فراموش نکـــرد. آرزوی بزرگش این بود 

کنند.  کنار هم زندگی  روزی ابوالعاص مسلمان شود و آن دو دوباره 
خبر اسیرشـــدن ابوالعاص، آزارش می داد. سرنوشـــت او چه خواهد شد؟ آیا به 

کرد؟ کاری  پاس جوانمردی و مردانگی او نباید 
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گردن بند و اندکی طال  گفـــت: »  از مال دنیا جز ایـــن  برخاســـت و نـــزد پدر رفت و 
کنید. او همان  و نقره چیزی ندارم. اینها را از من بگیرید و شـــوی ســـابق من را آزاد 
که وقتی مّکیان می خواستند شما را در تنگنا بگذارند، حاضر نشد مرا  کسی است 

طالق بدهد.« 
پدر غمگین شد. او نیز روزهای سخت مکه را به یاد آورد. به سوی مردم رفت و 

کنید.«  فرمود: »ابوالعاص را آزاد 
ـــود  ـــرکانۀ خ ـــی مش ـــه زندگ ـــرود و ب ـــه ب ـــه مک ـــت ب ـــد. می توانس ـــاص آزاد ش ابوالع
ادامـــه دهـــد و می توانســـت اســـالم را بپذیـــرد و بـــا همســـر ســـابقش، زندگـــی 

کنـــد.  تـــازه ای را شـــروع 
جوانمردی پیامبر و وفای زینب، دل او را با اسالم نرم کرده بود. درنگ نکرد. نزد 

گفت: »اشهد اّن لا اله الا اهلل و اشهد اّن محمدا رسول اهلل«1 پیامبر بازگشت و 

1. سیرۀ ابن هشام، ج۲، ص۳۰۷.
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حݡکایت خوبان

از شّر پدر، تو را چه خسران؟

که پدر و مادرت، آن مرد و زن نابکاری بودند  زنان مدینه، ُدّره را سرزنش می کردند 
که خداوند در قرآن، آن دو را نفرین کرده است. سپس با صدای بلند می خواندند: 
الة  ُتُه َحّمَ

َ
َهٍب. َو اْمَرأ

َ
 َذاَت ل

ً
ی َنارا

َ
ُه َو َما کَســـَب. َســـيْصل

ُ
ْغنَی َعْنُه َمال

َ
. َما أ َهٍب َو تَّبَ

َ
بِی ل

َ
>َتّبَْت يَدا أ

َحَطِب. فِی ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد<1
ْ
ال

گاهی می گفت:  گریه، آرام بخشـــی نداشـــت.  دّره، در درون می شکســـت و جز 
»من همراه شما از مکه به مدینه آمدم. من مهاجرم. به وحدانیت خدا و رسالت 
گواهی داده ام. چرا مرا سرزنش می کنید؟ اما برخی زنان مدینه، هر وقت او  محمد 

کنایه ای، دل دّره را به درد می آوردند.« را می دیدند، با نیش و 
گوش پیامبر؟ص؟ رسید. روزی، پس از نماز بر منبر نشست و خدا را ستود  خبر به 
گفت: »شنیده ام دّره را به جرم آنکه دختر  گفت. سپس  و از تقوا و پارسایی سخن 
که سعادت و شقاوت  ابولهب است، سرزنش می کنند. چنین مباد. آیا نمی دانند 
گفتارشـــان اســـت، نه در دســـت پدر و مادرشـــان؟ دّره را با  گرو رفتار و  آدمیان، در 
که برادرزادۀ  گر نســـبت او با ابولهب، جرم اســـت، پس مرا هـــم  کار؟ ا ابولهب چه 

ابولهبم، سرزنش کنید!«2

1. سورۀ مسد.
۲. زنان نامدار، ج۲، ص۸۵؛ به نقل از: سطور مع نساء مؤمنات.
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مادر تو منم

ک آلود و با  که پدر وارد شـــد؛ همراه پســـربچه ای خا فاطمه در خانه نشســـته بـــود 
لباس هایی پاره.

گریه و زاری در ســـیمای او پیدا بود.  کرد. آثار  فاطمـــه، قدری در روی پســـر نگاه 
کرد: سپس رو به پدر 

کیست؟ _    این پسر، فرزند 
که در جنگ، شهید شد. _  پسِر رفاعۀ انصاری است 

_  مادرش؟
گویا از شهر رفته است. کجاست.  _   معلوم نیست 

کودِک زار، نه پدری دارد و نه مادری و نه سرپناهی؟ _   پس این 
کودکان نگاه می کرد. از او  گوشه ای نشسته بود و به بازی  کوچه دیدمش.  _   در 
کرد. از پدر و مادرش  گریه  پرســـیدم چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ به جای جواب، 

کشته شده و مادرم نیست.  گفت: پدرم  کردم.  سؤال 
فاطمه، پسربچه را در آغوش گرفت و گفت: بعد از این مادر تو منم و پدرت، پدر 

گرسنه ای؟ فرزندان من است. 
پسرک، سرش را پایین انداخت. فاطمه، برای او ظرفی خرما آورد. 

کودک پیدا نشده است و  که مادر این  گر اجازه بفرمایید، تا وقتی  _  پدر جان، ا
کند. سرپرستی ندارد، در خانۀ ما زندگی 

کرد.1 رسول خدا؟ص؟ دخترش را بوسید و برای او دعا 

1. میبدی، کشف األسرار، ج1، ص۵۹۴.
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حݡکایت خوبان

چشمان امیدوار

گر اوس ُمرده است، ما زنده ایم. چرا  دختران و همسر اوس بن ثابت می گفتند: »ا
اموالش را به یغما می برید؟« 

که در خانۀ  گوش نمی دادند. هر چه را  مـــردان قبیلـــۀ اوس، به ناله و فریاِد زنان 
که قیمتی دارد، برای خود برمی داشتند.  اوس می دیدند و می پنداشتند 

گفت: » آیا ما  وقتی نوبت به شـــتران اوس رسید، همسر اوس نزد پیامبر رفت و 
کســـی جلو این نامردان را نمی گیرد؟ ما باید همچنان از ارث  را حقی نیســـت؟ چرا 
محروم باشیم؟ در جاهلیت، میراث مردان به زنان نمی رسید، آیا اسالم نیز همین 

را می گوید؟« 
پیامبر، سر به پایین انداخت. سخنی نمی گفت. 

گر اســـالم هم حق ما را از مردان  همســـر اوس، بی تاب بود. با خود می گفت: »ا
نگیرد، به کجا پناه ببریم؟« 

کنون خداوند، آیه ای  کرد: » ا که صدای پیامبر، هشیارش  در این اندیشه ها بود 
کرد. خدا می فرماید: ‘برای مـــردان و زنان، از آنچه پـــدران و مادران و  بـــر من نـــازل 

خویشاوندان نزدیک به جا می گذارند، نصیب است.’«1
کشید و با قلبی مطمئن و امیدوار، به سوی خانه اش رفت، تا  زن، نفسی راحت 

گیرد.2 اموال همسرش را از دست مردان قبیله بازپس 

1. سورۀ نساء، آیۀ ۷.
۲. زنان نامدار، ج۳، ص۴۸.
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باقرم، نه بقر
_   أ أنت الَبَقر؟1

_  نه؛ من باقرم، نه بقر.
کنیز بود. _   شنیده ام مادرت 

کنیز و همسر زین العابدین بود. _  مادرم 
کار می کرد و غذا می پخت؟  که می گویند مادرت در مطبخ  _  راست است 

که فرزندانش  کار در مطبخ ننگ نیســـت. مادرم برای همســـرش و ما  _   آری؛ اما 
بودیم، غذا می پخت و سفره می انداخت و...

_  می گویند: مادرت بی شرم و بدزبان بود. 
که به مادرم می دهی، راست است، خداوند او را بیامرزد و از  گر این نسبت ها  _   ا
کدامن  که به آن زن پا گناه تو بگذرد  گر دروغ است، خداوند از  گناهش درگذرد. و ا

و پرهیزگار، دروغ  و افترا بستی. 
مرد دشنام گو، شرمنده شد و همان دم ایمان آورد.

گاوی؟« 1. »تو 
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حݡکایت خوبان

مهمان خدا

کنار کعبه تا خانه، راه چندانی نیست. این  باید سریع تر خود را به خانه می رساند. از 
راه را باید شتابان می رفت. باید هر چه زودتر به خانه می رسید تا اهل خانه، قابله  را 

کنند و او فرزند خود را سالم به دنیا آورد.  خبر 
گریبانش را  که باید تا خانه بپیماید. درد،  کرد و نگاهی به راهی  کعبه  نگاهی به 
کرد؟ درد زایمان، زمین گیرش  گرفته بود. قدم از قدم نمی توانست بردارد. چه باید 
کعبه و وضع حمل؟!  کنار  کـــرده بود. نه پای رفتن داشـــت و نه جای ماندن بـــود. 
یک بار دیگر پردۀ کعبه را چنگ زد و به خود پیچید. صورت به دیوار کعبه گذاشت 
گردان؛  کعبه، تولد فرزندم را بر من آســـان  گفـــت: »ای خـــدای بزرگ، ای خدای  و 
گردان؛ ای  ای خدای بزرگ، ای خدای زمین و آسمان، تولد فرزندم را بر من آسان 

خدای بزرگ، تولد ف ر ز ند م...«
گهان، شـــکافی باریک پیش چشمش ظاهر شد. فاطمه، دختر اسد، هزار بار  نا
کعبه  کرده بود؛ ولی تـــا آن روز و آن لحظه، چنین شـــکافی بر دیوار  کعبـــه را زیـــارت 

ندیده بود. 
_   آیا درد، چشم مرا خیال پرداز کرده است؟ آیا فشار درد بر دیدگانم، باعث شده 
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که هست، نبینم؟ که نیست ببینم و چیزی را  که چیزی را  است 
که دل به دریـــا زد و خود را به درون شـــکاف انداخت.  در این اندیشـــه ها بـــود 
که زمیـــن آن را با فرش   گذاشـــت  از دهلیـــز شـــکاف، به اتاقی بزرگ و چهارگوش پا 
پوشـــانده بودند و بـــر دیوارهایش پرده های بلند و زیبا آویخته بـــود. همان جا دراز 

کشید و دیگر چیزی ندید و نشنید.
کرد، صدای نوزادش بود.1  که او را هشیار  اولین صدایی 

1. بحار األنوار، ج۳۵، ص۸۳.
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حݡکایت خوبان

دیدار آخر

کســـی. آتش  گوش می رســـید و نه فغان  دیگر نه صدای چکاچک شمشـــیر ها به 
جنگ فرو نشســـته بود. مردان، زخم های خود را مـــداوا می کردند و زنان بر جنازۀ 
گریه ها، صدای زنی برای پیامبر آشنا بود؛ صدای  عزیزانشان می گریستند. در میان 

صفیه، خواهر حمزه. 
مشرکان، جنازۀ حمزه را پاره پاره کرده بودند. از آن لحظه که پیامبر؟ص؟ بدن حمزه 
که دیدن این صحنه برای  را با آن وضع و حال دید، نگران صفیه شد. می دانست 
که از مســـلمانان دربارۀ  ک اســـت. وقتی صدای صفیه را شـــنید  یک خواهر، دردنا

حمزه سؤال می کند، فرمود: »نگذارید این خواهر، پیکر پاره پارۀ برادرش را ببیند.« 
که برگردد. زبیر، شتابان خود را به سوی صفیه رساند و از او خواست 

که شـــکمش را  کرده انـــد؛ می دانم  کـــه بـــرادرم را ُمثله  گفـــت: »می دانم  صفیـــه 
دریده اند و جگرش را خورده اند. به خدا ســـوگند، همـــۀ اینها را می دانم؛ اما در راه 

خدا، بیش از این را هم تحمل می کنم. بگذارید برادرم را ببینم.«
گریان، خود را به جنازۀ برادر رســـاند. می گریســـت و دلیری های  صفیه، ناالن و 
برادر را یاد می کرد؛ می گریســـت و ایمانش را می ستود؛ می گریست و دست بر سر و 

روی برادر می کشید. 
کرد و دست های خود را به نشانۀ تکبیر باال برد.  کعبه  سپس برخاست؛ روی به 
گفت: »خدایا، برادرم را در بهشت  کرد و  که فارغ شد، سر به سوی آسمان  از نماز 

غفران، جای ده.«1

1. سفینة البحار، مادۀ صفی.
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میان عاشق و معشوق، رمزی است 

سرش را به گوش دخترش نزدیک کرد و چیزی گفت. دختر گریست. در میان گریه 
گفت. این بار دختر خندید. گوش دختر، سخنی  که پدر باز دِر  بود 

گریست و چرا خندید؟  که چرا  زن بابا، از فاطمه پرسید 
گفت: »میان عاشق و معشوق رمزی است... .«  فاطمه 

که  که نبایـــد بیش از این اصرار بکند. او هرگز نخواهد دانســـت  زن بابا دانســـت 
که خندید. گفت  کرد و چه  گریه  که  گفت  پیامبر به فاطمه چه 

گفت و دختر را به بیت االحزان فرســـتاد. روزها به بیرون از  پـــدر، دار فانـــی را وداع 
مدینه می رفت و می گریست و شب ها در خانه، گریه می کرد. گریۀ دختر، بند نمی آمد. 
که زن بابا دوباره پیش او آمد. دختر  گریه و دلتنگی فاطمه بود  در همین روزهای 
گریه های تو را می بینم،  که  گفـــت: »االن  را دلـــداری می داد، اما ســـودی نمی کرد. 
که اشـــک از چشـــمانت جاری شد. اما  گفت  که پیامبر، بار اول با تو چه  می فهمم 

گفت وگوی دوم چیست.« نمی دانم سبب خنده و خوشحالی تو در 
گفت: »پدرم بار اول،  که غم و شادی را در هم  می آمیخت،  فاطمه، با صدایی 
گریه و بی تابی مرا دید، مژدۀ دیدار داد  سخن از فراق گفت و من گریستم. اما وقتی 

که به من می پیوندی.‘«1 کس از خاندان من هستی  گفت: ‘تو نخستین  و 
کز ســر جــان برخیزم  کو  ــــــــزم مــژدۀ وصــل تو  ــــــــر قدســــــــم و از دام جهــــــــان برخی طای
گر بندۀ خویشم خوانی  که  کــون و مــکان برخیــزم به والی تو  از ســر خواجگــی 
گــردی ز میــان برخیــزمیــا رب از ابــر هدایــت برســان بارانــی  کــه چــو  پیشــتر زان 

1. احقاق الحّق، ج۲۵، ص۹۷ و ۸۵.
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حݡکایت خوبان

 

در آشیانۀ عصمت

کوتـــاه  از مدینـــه تـــا خراســـان، راه درازی اســـت؛ امـــا دیـــدار بـــرادر، هـــر راهـــی را 
رفـــت.  بایـــد  می کنـــد. 

آمدند و آمدند تا به ساوه رسیدند. در ساوه، بیماری و خستگی، معصومه؟اهع؟ 
کـــه روح او را تا  را بـــه بســـتر احتضار انداخت. نه پای ماندن داشـــت و نه جســـمی 

خراسان، تاب بیاورد. 
با صدایی ضعیف پرسید: »تا قم چقدر راه مانده؟« 

گفتند: »ده فرسخ.« 
کشید. چشم به سقف اتاق دوخت و نفسی عمیق 

_  می رویم.
کجا؟   _

_  قم.
کنید. که ده فرسخ راه را طی  _  شما رنجورتر و بیمارتر از آن هستید 

_   می رویم.
گفـــت و به یاد آورد ســـخن پدربزرگش، صـــادق آل محمد؟مهع؟را  این ســـخن را 
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گفته بود: »خداوند را حرمی اســـت و آن مکه اســـت؛ پیامبر را حرمی اســـت و  کـــه 
کوفه است؛ حرم امامت، قم  آن مدینه اســـت؛ امیرالمؤمنین را حرمی اســـت و آن 

است. بانویی از فرزندان من در آنجا می آرمد.«
که خیمۀ خاندان رسول  از هجرت، 200 سال می گذشت و وقت آن رسیده بود 

گوشۀ جهان، بیفرازد.1  را در این 
کعبه و بتخانه یکی است  چون طهارت نبَود، 

کـــه عصمـــت نبـــود2 نبـــَود خیـــر در آن خانـــه 

1. اعیان الشیعه، ج۴۳، ص۲۵۶؛ سفینة البحار، ج۲، ص۳۷۶ ذیل »فطم« و ص۴۴۵ ذیل »قم«.
۲. حافظ.
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حݡکایت خوبان

مهر مادری

کوچـــه می رفـــت. هـــر دری را می زد و می پرســـید: »پســـرم را  کوچـــه بـــه آن  از ایـــن 
گم شده است.«  ندیده اید؟ خردسال است. راه خانه را بلد نیست. 

می گفتند: »نه، ندیده ایم. ان شاء اهلل پیدا می شود.«
کوچه های اصلی شهر  کوچه های تنگ به  مادر ناامید نمی شد. اشک ریزان، از 
کوچه هـــا به بـــازار و از بازار به میدان مرکزی شـــهر و از میدان به بیرون  می رفـــت و از 

که در تصورش می گنجید، می گشت، و نمی یافت.  شهر. هر جایی 
که روی  کجاهـــا را باید بگـــردم  کجاســـت ایـــن طفل مظلـــوم؟ دیگر  _  خدایـــا 
ماهـــش را دوباره ببینـــم. خدایا، او را به من بازگردان. در این شـــهر بزرگ، او جز 

کسی را ندارد.  من 
اشک می ریخت و می دوید. می دوید و اشک می ریخت. 

کنار دیواری دید. دوید و در آغوشش  گریان را در  ک آلود و  کودکی خا گهان،  نا
که مطمئن شـــود طفل او اســـت. بچه   کرد  گرفت. چندبار به صورت طفل نگاه 
گر  را ســـفت و ســـخت در آغوشش می فشرد و بر دســـت و پای او بوسه می زد. ا
خدا همۀ دنیا را یک جا به او داده بود، این قدر خوشـــحال نمی شـــد. همۀ اهل 
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مدینه نیز خوشحال شدند.
گرفت و دوان دوان به سوی خانه رفت.  گریانش را در آغوش  مادر، پسربچۀ 

گفت:  کرد و  بیـــن راه، پیامبـــر؟ص؟ او را دید. با دســـت بـــه زن و فرزندش اشـــاره 
که خدا، بســـیار بیش از این، بندگانش  »مهر و بی تابی این مادر را دیدید؟ بدانید 

را دوست دارد و انتظارشان را می کشد. بیش از این او را چشم انتظار نگذارید.«1
مهرانگیزتــــــــر  تــــــــو  بــــــــا  مــــــــادر  ز  قهــــــــر و مهــــــــرش، هــــــــر دو عشــــــــق آمیزتراو 

1. غزالی، کیمیای سعادت، ج۲، ص۳۹۶.
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حݡکایت خوبان

کنیز خوشبخت

گهواره می جنباَند و با دســـت دیگر،  که با یک دســـت  ســـلمان، فاطمه؟اهع؟ را دید 
دستاس را می چرخاَند. 

کمک نمی گیرید؟ کنیز شماست،  که ندیم و  _  چرا از فضه 
کرده ایم. امروز نوبت من اســـت. فضه را  کارهای خانه را تقســـیم  _   من و فضه، 

فرستاده ام که استراحت کند.
کمک کار زهـــرا؟اهع؟ بود؛ اما همچـــون یکی از اعضـــای خانواده،  فضـــه، ندیـــم و 
حرمـــت و احترام داشـــت. او نیـــز در خانۀ علی؟ع؟، احســـاس بیگانگی نمی کرد. 
وقتی پدر و مادر خانواده، برای بهبود فرزندانشان روزه می گرفتند، فضه نیز روزه  دار 
که  می شد؛ با خندۀ آنان می خندید و در غم آنان، غمگین می شد. آن شب هایی 
علی و فاطمه؟امهع؟غذای افطاری خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند، فضه نیز 

کشید و غذای خود را به مسکین یتیم و اسیر داد.  دست از طعام 
کـــه فاطمه؟اهع؟ بال  او راوی حدیـــث زهـــرا؟اهع؟ و دانای شـــریعت نیز بود. شـــبی 
گذاشت، فضه فرزندان بانوی خویش را در  کی را پشت سر  گشود و عمر خا معراج 

گرفته بود تا غم بی مادری را باور نکنند.  آغوش 
گذراند و نوشته اند: تا پایان عمر، پاسخ  پس از فاطمه، فضه روزگار را به عبادت 

کسی را نداد مگر با آیه ای از قرآن.1

1. سفینة البحار، مادۀ »فض«.
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قرآن، وثیقۀ آزادی

کاســـۀ آب را برداشـــت و بـــرای زین العابدین؟ع؟  برد تـــا وضو بگیرد.  خدمت کار، 
کاسه از دست زن لغزید و به پیشانی حضرت خورد. پیشانی مبارک امام شکافت 
و خون جاری شد. زن زیرک بود و در محضر امام بزرگ شده بود. بی درنگ آیۀ >و 

َغيَظ<1 را خواند. 
ْ
کاِظِمیَن ال

ْ
ال

کرد و فرمود: »خشمم را نخواهی دید.« زین العابدین؟ع؟ تبسمی 
اِس< َعاِفین َعِن الّنَ

ْ
زن، ادامۀ آیه را خواند: >َوال

زین العابدین؟ع؟ فرمود: »خطای تو را بخشیدم؛ خدا نیز از خطای تو درگذرد.« 
ُمْحِسِنیَن<

ْ
ُه يِحّبُ ال زن که فرصت را مناسب یافت، پایان آیه را نیز تالوت کرد: >َوالّلَ

کردم.«2 امام فرمود: »تو را در راه خدا آزاد 

ُمْحِسِنیَن< 
ْ
ُه يِحّبُ ال اِس َوالّلَ َعاِفیَن َعِن الّنَ

ْ
َغيَظ َوال

ْ
کاِظِمیَن ال

ْ
اِء َوال ّرَ اِء َوالّضَ ّرَ ِذیَن يْنِفُقوَن فِی الّسَ

َّ
1. بخشی از آیۀ 1۳۴ سورۀ آل عمران: >ال

کـــه در پیـــدا و پنهان، انفاق می کنند و خشـــم خود را می خورند و دیگران را می بخشـــند. و خـــدا نیکوکاران را  )آنـــان 
دوست دارد.(

۲. بحار األنوار، ج11، ص۲1. 
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حݡکایت خوبان

ام عماره

کعب انصاری و همســـر غزیة بن َعمْرو. در تاریخ اسالم،  نامش نســـیبه بود؛ دختر 
گرفته و حق جهاد و  که به اندازۀ او شمشـــیر به دســـت  کمتـــر زنی را می  توان یافت 

کرده باشد.  وفاداری به پیامبر را ادا 
کفر، به سال ها پیش از هجرت پیامبر به مدینه بازمی گردد.  دشمنی او با شرک و 
گروهی از مردان یثرب، برای بیعت با محمد؟ص؟ به مکه می روند،  که  وقتی شنید 
که در پیمان عقبۀ دوم حضور داشـــت و با پیامبر  همـــراه آنان رفت و تنها زنی بود 
گر  که ا کرد. در این پیمان، او و همراهانش، به رسول خدا؟ص؟ تعهد دادند  بیعت 

کرد.  به یثرب بیاید، با جان و مال خود از او و مهاجران دفاع خواهند 
در مدینه نیز در بیشـــتر جنگ هـــا، همراه پیامبر؟ص؟ جنگیـــد. جنگ های احد، 
خندق و حنین، شـــاهد دلیری ها و از جان گذشـــتگی این زن در راه خدا و اســـالم 
بودنـــد و پـــس از ارتحال نبی؟ص؟ نیز دســـت از جهـــاد با متجاوزان برنداشـــت و در 

جنگ مسلمانان با مرتدان، در زمان خلیفۀ اول، حضور داشت. 
کاری نســـیبه، از برگ های درخشـــان در تاریخ زنان صدر اسالم  دالوری ها و فدا
اســـت. او در ایـــن جنـــگ سرنوشت ســـاز، همراه پســـر و همســـر به احد رفـــت و با 
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خود مقداری پارچه و نخ و دیگر وســـایل مـــداوای زخمیان و ظرف آب برد. هر جا 
که به او نیازی بود، ســـر از پا  کمکش می شـــتافت، و هر جا  مجروحـــی می دیـــد، به 

نمی شناخت.
که می دید به سراغش می رفت. سخت سرگرم مداوای  نسیبه، هر مجروحی را 
که شتابان و هراسان از خط  گهان مسلمانان را دید  که نا مجروحان و آبرسانی بود 
که در جنگ شکســـت خورده اند و مردم پا به  مقدم جنگ بازمی گردند. دانســـت 
که  کشید  که او هم می گریزد، بر سر او فریاد  گذاشـــته اند. وقتی پســـرش را دید  فرار 

بازگرد و رسول خدا را تنها نگذار. 
گذاشـــت و شمشیر برداشـــت و پیش رفت تا خودش را  نســـیبه، مشـــک آب را 
کارآزموده  به پیامبر برســـاند. وقتی نزدیک رســـول خدا؟ص؟ شد، همچون سربازی 
ز« می گفت. او یکی از ده نفری  ک، شمشیرش را می چرخاند و »هل ِمن مبار و بی با
که پیامبر؟ص؟ را در جنگ احد تنها نگذاشتند و تا پای جان، از جان ایشان  اســـت 

دفاع کردند.
کجا  گیرودار یکی از مشرکان به نام ابن قمیئه فریاد برآورد: »این محمد  در همین 

است؟ او را به من نشان دهید؛ این دنیا یا جای من است یا جای او.« 
نســـیبه، به سوی او حمله ور شد تا پیامبر را از خطر برهاند؛ اما ابن قمیئه شمشیر 

کرد.  کتف نسیبه فرود آورد و او را سخت زخمی  خود را بر 
که به  رسول خدا؟ص؟ بی درنگ، عبداهلل فرزند نسیبه را صدا زد و از او خواست 

کمک مادرش برود. 
عبداهلل، مادر را از میدان جنگ بیرون برد و زخم او را بست. سپس به مصاف 
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حݡکایت خوبان

با ابن قمیئه رفت؛ ولی او نیز زخم برداشت و بازگشت. 
این بار، مادر با دســـت زخمی، به داد پســـر رسید. در ساعات پایانی جنگ نیز، 
گروهی از مجاهدان را به تعقیب ســـپاه مکه بفرستد،  وقتی رســـول خدا خواســـت 
کند؛ اما  گروه، مشـــرکان را تعقیـــب  که از جـــای برخیزد و همـــراه  نســـیبه خواســـت 

کرد.  زخم های بی شمارش، او را زمین گیر 
که فرونشســـت و مســـلمانان به مدینه بازگشتند. رسول خدا؟ص؟ از  غبار جنگ 

حال نسیبه پرسید. 
عبداهلل، پسر نسیبه، گفت: »مادرم زخم بر تن دارد و گروهی از زنان مدینه، برای 

مداوای او به خانه اش رفته اند.« 
گفت: »امروز مردانگی و شجاعت مادرت، بسیاری  رسول خدا؟ص؟ به عبداهلل 
که  کرد. به هیچ ســـو نگاه نکردم، مگر اینکه مـــادرت را دیدم  از مردان را شـــرمنده 

بی اسب و زره، شمشیر می زند و رجز می خواند.«1

1. ر.ک: بحار األنوار، ج۹۷، ص1۶۸؛ ســـیرۀ ابن هشـــام ، ج۳، ص۶۷؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۹۲؛ الطبقات الکبری، ج۸، 
ص۴1۵. 
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چرخ هستی 

که جلوتر رفته بودند، برگشتند. علی؟ع؟  علی؟ع؟ ایستاد. چند نفر از همراهانش 
که با مهارت نخ  می ریسید، نگاه می کرد.  به دست های پیرزن 

یکی از همراهان پرسید: »چیزی شده است؟«
کرد، اما دستۀ چرخ  علی؟ع؟ پیرزن را با دست نشان داد. پیرزن سرش را بلند 

نخ ریسی را همان طور منظم می چرخاند. 
علی پرسید: »پیرزن، خدایت را به چه چیز شناختی؟« 

کرد و لبخند زد.  پیرزن دستۀ چرخ را رها 
که آهسته آهســـته می ایســـتاد، نگاه می کردند. یکی از  همه به پیرزن و چرخش 

گفت: »چرا پاسخ علی را نمی دهی؟«  همراهان به پیرزن 
کوچکی، بـــرای اینکه بچرخد،  گفـــت: »یا امیرالمؤمنین، چرخـــی به این  پیـــرزن 
محتاج دســـت من اســـت. چطور ممکن است چرخ هســـتی بدون خدایی دانا و 

گردش نایستد؟«  گردش درآید و از  توانا به 
گفت: »دینداری را از این پیرزن بیاموزید.«1  کرد و  علی رو به همراهانش 

1. بحار األنوار، ج۶۹، ص1۳۵.
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حݡکایت خوبان

همسر نبوت

محمد؟ص؟ مدتی در مکه چوپانی کرد. هر روز گوسفندان ابوطالب را به بیابان های 
گوســـفندان، علف های زمین را  قراریـــط می بـــرد و در آنجا با خود خلـــوت می کرد. 
گوشـــه ای می نشست. به انسان می اندیشید و به جامعه ای  می چریدند و محمد 

که در آن زندگی می کرد و به رازهای خلقت. 
گوســـفندانش را  که ابوطالب،  او در ایـــن روزهای چوپانی، با خود می اندیشـــید 
بدون چوپان به صحرا نمی فرستد. پس چگونه خداوند بندگانش را بدون راهنما 
گوســـفندان و شتران، بیشتر از دلسوزی خدا  کند؟ آیا دلســـوزی ابوطالب برای  رها 

برای آدم ها است؟
گفتارش  که بزرگ و بزرگ تر می شـــود و رفتـــار و  ابوطالـــب محمـــد؟ص؟ را می دید 

که بسیار بیش از هم ساالن و اقتضای سن و سال او است.  به گونه ای است 
روزی بـــه بـــرادرزادۀ 25ســـاله اش می گوید: »خدیجـــه، دختر خویلد، خواســـتار 
که او را با اموال خود به تجارت بفرســـتد. آیا این مســـئولیت را  مردی امین اســـت 

می پذیری؟« 
کار  هـــای بزرگ می گشـــود، این  کـــه هماره آغـــوش خود را بـــه روی  محمـــد؟ص؟ 

پیشنهاد را پذیرفت. قرارداد بسته شد و امین مکه، رهسپار شام شد. 
کاروانی از متاع را  که امانت دار و شریف بود،  کســـی را می یافت  گاه  خدیجه هر 
در اختیار او می گذاشت تا در بیرون از مکه و عربستان، آن را بفروشد و نیز اجناس 
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و متاع  هایی را برای فروش در مکه بخرد و با خود به حجاز بیاورد. از ســـوی دیگر، 
گوش او نیز رســـیده بود.  خبر امانت داری، درســـت کاری و مردانگی محمد؟ص؟ به 

کرد. پیشنهاد ابوطالب نیز زمینه را برای این ارتباط بازرگانی هموار 
در سفر محمد؟ص؟ به شام، غالم خدیجه او را همراهی کرد. غالم خدیجه آنچه 
در این ســـفر از برادرزادۀ ابوطالب دیده بود، برای خدیجه بازگفت. درست کاری و 
که از بزرگی و بزرگواری او بر ســـر زبان ها بود،  جوانمردی محمد؟ص؟ و نیز خبرهایی 

کرد.  خدیجه را شیفتۀ فرزند عبداهلل 
گفت وگوها آغاز شـــد و سرانجام حمزه، عموی محمد؟ص؟، نزد عموی خدیجه 
رفت و او را برای برادرزاده اش خواستگاری کرد. بدین ترتیب، دو ماه و بیست وپنج 

روز پس از بازگشت رسول خدا؟ص؟ از سفر شام، خدیجه به تزویج ایشان درآمد. 
رسول خدا؟ص؟ بیست شتر جوان، مهر داد و خطبۀ عقد را ابوطالب خواند. در 
این هنگام، چهل بهار از عمر خدیجه می گذشـــت و همۀ فرزندان رســـول خدا جز 

ابراهیم، از وی تولد یافتند. 
پس از خدیجه، پیامبر؟ص؟ زنان دیگری نیز برگزید؛ اما هیچ یک جای او را در دل 

و خانۀ پیامبر نگرفتند. 
او نخستین زنی است که اسالم را پذیرفت و نیز همۀ مال و ثروت و اعتبار خود را 
که مرگ او در ایام عسرت، روح رسول اهلل؟ص؟  کرد؛ به طوری  در راه اسالم، هزینه 
گفت  وگوی محمد؟ص؟ با جنازۀ خدیجه در هنگام دفن او، چنان  را ســـخت آزرد. 

که هر دلی را می لرزاند.1 جانسوز است 

1. سیرة النبی، ج1، ص۲۰۳ و ۲۰۵
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فدای او باد پدر

پدر هرگاه از ســـفری بازمی گشـــت، نخســـت به دیدار دختر می رفت و مدتی نزد او 
گردن بند و  می نشست. در یکی از سفرهای پیغمبر، زهرا؟اهع؟ دست بندی از نقره و 

گوشواره ای برای خود خرید و پرده ای نو به در خانه آویخت. 
که بازگشت، نخست به خانۀ  رسول خدا؟ص؟ به عادت همیشگی اش، از سفر 

فاطمه؟اهع؟ رفت؛ اما زود برخاست و به مسجد رفت. 
ک شد: »چه چیز پدر را رنجانده است؟«  فاطمه، اندیشنا

که فرســـتادۀ فاطمـــه؟اهع؟ با دســـت بند و  پیامبـــر؟ص؟ در مســـجد نشســـته بـــود 
گفت: »دخترت می گوید این زیورها را  گوشواره ها و پرده نزد پدر آمد و  گردن بند و 

کن.«  بفروش و در راه خدا انفاق 
گفـــت: »پدرش فدای او بـــاد! آنچه باید  گرفت و  پیغمبـــر؟ص؟ هدایـــای دختر را 

کرد. دنیا برای محمد و آل  محمد نیست.«1 بکند، 

1. مناقب، ج۳، ص۳۴۳؛ بحار األنوار، ج۴۳، ص۲۰. 
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منجی همسر

گوشه ای خزید. کشید و به  وقتی حسین؟ع؟ او را نزد خود فراخواند، روی در هم 
که جز مرگ، پایانی ندارد.  کار؟ او در راهی است  _  مرا با حسین چه 

گفـــت: »ای ُزَهیـــر، آیا دعوت فرزند رســـول خـــدا؟ص؟ را  زن، نـــزد شـــوی رفت. 
این گونه پاسخ می دهی؟«

این کلمات و چهرۀ حیرت زدۀ زن، زهیر را دگرگون کرد. می دانست که »دلهم«، 
کارش، جز از روی خرد و ایمان سخن نمی گوید.  همسر وفادار و فدا

اسب خواست و لباس رزم پوشید و به سوی خیمه های حسین؟ع؟ رهسپار شد.
که  گفـــت: »آنگاه  کـــرد. نیز بدو  گویـــان مـــرِد آرزوهـــای خـــود را بدرقه  زن، مرحبا
کوثـــر می گیـــری و روی در روی پیمبر خدا؟ص؟  در بهشـــت، جـــام از دســـت ســـاقی 

کن.«1 می نشینی، مرا به یاد آر و شفاعت 

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۵، ص1۷۵.
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آموزگار شکیبایی

گریان. از خانه بیرون آمد و خودش  ابوطلحه، نمی دانست باید خوشحال باشد یا 
گاهی خدا را شکر می کرد و  کوچه ها سپرد تا او را به مسجد برسانند. بین راه،  را به 
گاهی هم سرش را به سوی آسمان بلند  گاهی دلش به درد می آمد و می گریست، 

می کرد و می گفت: »خدایا ام سلیم را از من نگیر.« 
که به خواســـتگاری ام ســـلیم رفته بـــود. ام ســـلیم نمی پذیرفت.  یـــاد روزی افتـــاد 

می گفت: »تا مسلمان نشوی، همسر تو نخواهم شد.« 
خاطره هـــا یک یک به او هجوم می آوردند و یادآوری آنها، ابوطلحه را غرق غرور 
که ام سلیم زخمی ها را مداوا می کرد؛ اما خنجری  می کرد. جنگ احد را به یاد آورد 
کار تو می آید؟ تـــو برای درمان  گفـــت: »خنجر به چه  هـــم با خـــود آورده بود. به او 
کمک به مجروحان آمـــده ام؛ اما این  گفـــت: »برای  آمده ای یا جنگ؟« ام ســـلیم 
کردند، من به جای  گر مـــردان مدینه، جنگ را رها  که ا خنجـــر را هم با خود آوردم 

آنها بجنگم.«
گفت وگوی پیامبر با دیگران تمام  گوشه ای ایستاد تا  باالخره به مسجد رســـید. 

که رسول خدا را تنها دید، نزدیک شد. سالم داد و پاسخ شنید.  شود. همین 
_  امروز، برای من روز عجیبی است. نمی دانم خوشحال باشم یا غمگین.

66



_  چه شده است؟
کوفته به خانه رفتم. ام ســـلیم، بیشتر و بهتر از هر روز به من خدمت  _  خســـته و 
کردم او امروز خوشـــحال ترین  گمان  که  کرد؛ آنقـــدر  کـــرد. غذا آورد و شـــیرین زبانی 
گوهری را نزد  کســـی  گر  گفت: »ابوطلحه، ا که خوردیم،  زن مدینه اســـت. ناهار را 
گفتم:  تـــو امانت بگـــذارد و ســـپس آن را از تو بگیرد، چه حالی خواهی داشـــت؟« 
گفت: »آیا  »امانت را باید پس داد. چاره ای نیست و نباید غمگین شد.« ام سلیم 
گفت: »امروز خدا امانتش  گفتم: »آری.«  فرزندان ما، امانت خدا نزد ما نیست؟« 

گرفت.«  را از ما پس 
ابوطلحه، با صدایی بغض آلود، ادامه داد:

_   من پسرم را از جانم بیشتر دوست داشتم. اما ام سلیم، تا چشمۀ صبر و شکر را 
در درون من به جوشش درنیاورد، این خبر را به من نداد. 

که چنین زنانی در امت من  گفت: »خدا را هزاران بار شـــکر و سپاس  پیامبر؟ص؟ 
هستند.«1

1. سیرۀ ابن هشام، ج۳، ص۳۵۴؛ اسد الغایه، ج۵، ص۵۹1؛ بحار األنوار، ج۷۹، ص1۵1.
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حݡکایت خوبان

قصۀ نامکرر عشق

کــه می شــنوم نامکــرر اســتیک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب  ــان  ــز هــر زب ک
در خانه نشسته بود و روزهای خوشبختی خود را به یاد می آورد. در دل می خندید 
کنـــون همه را از  که بـــرای او و در خانۀ او بود؛ اما ا و شـــاد بـــود از آن همه ســـعادت 

دست داده است. 
کنون در  روزی، همســـر حســـین؟ع؟ بود و عـــروس فاطمه؟اهع؟ و علـــی؟ع؟. ا
خانه نشســـته اســـت و جز یاد همســـر، هیچ چیز او را خشـــنود نمی  کنـــد. روزی و 
که »من روزی همسر  که خواستگاری را رد نکند و به آنان نگوید  هفته ای نیست 
که از خانـــۀ چنان مردی، به  حســـین؟ع؟ و عروس پیمبـــر؟ص؟ بودم. آیا بپذیرم 

خانۀ دیگران روم؟ هرگز!«
این، پاسخ َرباب بود به همۀ خواستگارانش. 

کرد؛ دعوت فرشتۀ مرگ را؛ تا  که دعوتی را اجابت  اما یک سال بیشتر نگذشت 
او را دوباره به وصال حسین؟ع؟ برساند.1

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج1، ص۲۸۳.
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بهتر از همه

که همراه من است داخل شوم؟ کسی  _   با 
که تو را به رســـالت برگزیـــد، دخترت جـــز عبایی برای  _   پـــدر جـــان، بـــه خدایی 

پوشاندن خود ندارد.
_  دخترم، خودت را با آن عبا بپوشان تا داخل شویم.

_  سرم را چگونه بپوشانم؟
که بر دوش داشت، به درون خانه انداخت. کهنه ای را  پیغمبر عبای 

_  با این عبا، سرت را بپوشان.
پیامبر؟ص؟ حال فاطمه؟اهع؟ را پرسید و شنید: 

گرسنه. _  دردمند و 
رسول خدا؟ص؟ اندکی به فکر فرو رفت و سپس فرمود:

که سرور زنان جهان باشی؟ _  آیا نمی پسندی 
_  مگر سرور زنان، مریم مادر عیسی نیست؟

_  او سرور زنان عصر خویش بود و تو سرور همۀ زنانی، و شوهرت در دنیا و آخرت 
بزرگ است.1

1. ابن شهرآشوب، المناقب، ج۳، ص۳۲۳.
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حݡکایت خوبان

خادم مسجد

که  که هر روز مسجد را تمییز می کرد، کجاست؟ چند روز است  پرسید: »آن پیرزنی 
او را نمی بینم.«

گفتند: »چند شب پیش درگذشت.« 
کســـی  گفت: »درگذشـــت؟ چرا  که آثار تعجب در چهره اش پیدا بود،  در حالی 

مرا خبر نکرد؟«
که مرگ او خبر مهمی باشد.«  گمان نمی کردیم  گفتند: »پیر بود و فرتوت. 

تعجب، جای خود را به خشم داد: » مهم نیست؟! آن زن خادم خانۀ خدا بود. 
کنید.«  کیزه، خدا را عبادت  هر روز مسجد را برای شما جارو می کرد تا در زمین پا

کسی چیزی نگفت.
پرسید: » کجا دفنش کرده اند؟«

گرفت و راه افتاد. همۀ اصحـــاب نیز در پی پیامبر؟ص؟  نشـــانی قبر پیـــرزن را 
راه افتادند.1

1. فضیلت زنان، ص1۴۵.
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یا برای همه یا برای هیچ کس

بـــوی عیـــد همه جـــا به مشـــام می رســـید. مردم هـــر جـــا همدیگـــر را می دیددند، 
کرده بود.  »مبارک باد« می گفتند. عید قربان، رنگ وبوی شهر را دگرگون 

اما علی؟ع؟ آرام نداشت. خشم، چهرۀ مهربانش را در هم کشیده بود. قدم می زد 
گردن بند بیت المال؟« و با خود می گفت:» دختر من؟ 

خ زانـــه دار، پی در پـــی عذرخواهـــی می کـــرد و توضیح مـــی داد: »دختر شـــما آن 
گرفته اســـت؛ نه بیشتر. و من خودم این امانت را  گردن بند را فقط ســـه روز امانت 

گردن بند بیاید، من جبران می کنم.«  گر هر بالیی بر سر آن  کرده ام. ا ضمانت 
علی؟ع؟ می شنید اما همچنان فریاد می زد: » دختر من؟ گردن بند بیت المال؟« 
گردن بند را  کوفه، دوباره توضیح داد: »ای امیر مؤمنان، دختر شما آن  خزانه دار 

گرفته است و من آن را ضامنم.«  از آِن خود نکرده است؛ امانت 
گر تو را ضامن نکرده بود، سوگند به اهلل هرگز او را نمی بخشیدم.« گفت: »ا

گرفته است.  که عید  آنگاه به خانه رفت و دختر را دید 
کوفه  گفت: »آیا جز تو هیچ دختر دیگری در  چشم در چشم دخترک دوخت و 
می توانســـت چنین زینتـــی را از بیت المال امانـــت بگیرد؟ چرا برای خـــود چیزی را 
که دختران  گناه زنان دیگر چیست  کوتاه است؟  که دست دیگران از آن  خواستی 

خلیفه نیستند؟«1

1. ابن شهرآشوب، المناقب، ج۲، ص1۰۸.
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حݡکایت خوبان

نان و شمشیر

با نان و خرما به خانه رسید. همسر، نان و خرما را از دست علی؟ع؟ گرفت. نگاهی 
به قامت شوی انداخت. او را بدون شمشیر دید. 

_  کجاست شمشیر مردافکنت؟
_  به چند ِدرهم فروختم و این نان و خرما را خریدم.

کـــه از صبح به  کردی؟ چندین و چند روز اســـت  _  پـــس درآمـــد نخل ها را چـــه 
نخلستان می روی و زمین را می شکافی و نخل می نشانی. آیا هیچ درهم و دیناری 

از کشت وکار در نخلستان های مدینه، برای تو نیست؟
_  نیازمندتر از خود یافتم و همه را به او دادم.1

1. ابن شهرآشوب، المناقب، ج۲، ص۹۸.
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خضوع در برابر قانون

نشســـته بودند و از دین و آیین می گفتند. شـــاید هم دربارۀ فنـــون جنگی یا آداب 
کشورداری حرف می زدند. 

کنار خلیفه  که در  مردی ناشـــناس وارد مجلس آنان شـــد. با دست به مردی 
کرده اســـت. آمده ام تا  گفت: »این مرد به من ظلم  کرد و  نشســـته بود، اشـــاره 

داد مرا از او بگیری.«
 عَمر نگاهی به علی؟ع؟ انداخت و نگاهی به مرد ناشـــناس. روی به علی؟ع؟ 

کنم.« گفت: »یا اباالحسن، نزد او بنشین تا دربارۀ شما داوری  کرد و 
کی نشست.  کنار شا  علی برخاست و 

گرفت. علی تبرئه شد؛ اما چهره اش برافروخته بود.  داوری پایان 
عمر پرسید: »آیا نباید شکایت او را می شنیدم؟ آیا نباید تو را در کنار او می نشاندم 

و دربارۀ شما داوری می کردم؟ خشم تو از چیست؟«
کردی.« کردی؛ اما نه بر من؛ بر او ظلم  گفت: »پسر خّطاب، ظلم 

گذشـــته بود، برای خود یادآوری  خلیفـــه، یک بار دیگر هر چه در آن لحظه ها 
کرد. ظلمی نیافت.

کنیه  گفـــت: »حرمت من را نگه داشـــتی و حرمـــت او را نه. مرا بـــه لقب و  علـــی 
خواندی، او را به اسم.«1

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج  البالغه، ج1۷، ص۶۵. 
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حݡکایت خوبان

والسالم

که رسید، بی درنگ کسی را به مسجد فرستاد.  به دارالحکومه 
فرستادۀ علی؟ع؟ در قاب دِر مسجد ایستاد و فریاد زد: »موالیت تو را می خواند. 

برخیز و نزد او برو.«
ابواالسود دوئلی، برخاست و خود را به دارالحکومه رساند. 

از علی شنید: »از این ساعت، تو قاضی شهر نیستی.« 
کرده ام یا جنایت؟«  مات و مبهوت پرسید: »خیانت 

گفت: »هیچ کدام.« 
کوفه خواندی و ِسمت قضا دادی.  که شیخ بْصری ها بودم، به  پرسید: »من را 

کدامین جرم، َمسند قضا از من می ستانی؟«  کنون به  ا
که با مردی متهم، سخن می گفتی  کنار مسجد می گذشتم. تو را دیدم  گفت: »از 
کنی. صدای تو بلندتر از صدای او بود.  و جرم های او را می شـــمردی تا بر او حکم 

والسالم.«1

1. عوالی اللئالی، ج۲، ص۳۴۳، ح۵. 
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ُشکوه عدالت

گویی خویش را در برابر دوزخ می دید.  می گریست؛ همچون مادر داغدار. 
گشوده یا نمازی از او فوت شده  گناهی از او سر زده است؟ روزه ای را به حرام  آیا 

کرده است؟ گریان  گونه  کدام مصیبت، علی؟اهع؟ را این   است؟ 
می گریست و می گفت:

که سربازان معاویه وارد شهری از شهرهای عراق شده  به من خبر رسیده است 
کرده اند. شـــنیده ام به خانۀ زنی یهودی ریخته اند و خلخال و  و مردم را غارت 
گر مسلمانی در غم  گردن بند و گوشواره های او را با خود برده اند. به خدا سوگند ا

این ظلم بمیرد، سزاوار است.1

1. نهج البالغه، خطبۀ ۲۷. 
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حݡکایت خوبان

جوان دیروز 

گهان ایســـتاد. با دســـت به پیرمردی فرتوت و نابینا  که نا کوچه ای می گذشـــت  از 
گدایی می کرد.  کنار دیواری نشسته بود و  که  کرد  اشاره 

کیست؟ _   او 
کار افتاده است. که از  _   مردی است نصرانی 

کار می گرفتند، نصرانی نبود؟ نام او را در  که جوان بود و مردم او را به  _   آیا آن روز 
دفتر بیت المال بنویسید.1

1. وسائل الشیعه، ج11، ص۴۹.
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گر علی نبود... ا

کنند.  کشان کشان به مسلخ می بردند تا بر او حد جاری  زن را 
فرمود: »دست نگه دارید.« 

کنیم.«  که او را مجازات  گفتند: »فرمان خلیفه است 
نزد خلیفه رفت. 

_  قصه چیست؟ 
_  آن زن به اقرار خود، تن به فحشا داده است. 

کرده است یا پس از آن؟  _  پیش از دستگیری اقرار 
گشود.  که به جرم خود، زبان  _  در زندان بود 

که  کـــه اقـــرار زندانـــی، اقـــرار نیســـت؟ آیا نشـــنیدی  _  آیـــا از پیامبـــر نشـــنیدی 
گناهی اقرار  گر به  که در بند اســـت و هراسیده است، ا گفت: »کســـی  پیامبرمان 

کرد، بر او حد نزنید؟«
که پیشتر نیز  گفت  خلیفه، چشم های خود را به زمین دوخت و همان جمله را 

بارها گفته بود:
ک می شد.1 گر علی نبود، عَمر هال _  ا

1. کشف الغمه، ج1، ص11۳.
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حݡکایت خوبان

مایۀ برتری

از سابقه و فضیلت های خود می گفتند. 
یکی می گفت: »من در همۀ جنگ های پیامبر؟ص؟ شمشیر زده ام.« 

که بر دست و بازو داشت، نشان می داد.  دیگری زخمی را 
کاری های خود را می شمرد.  یکی دیگر، فدا

چهارمی از جایگاه خود نزد رسول خدا؟ص؟ خبر می داد. 
که داشـــت یا نداشـــت، برای علی؟ع؟ یـــادآوری می کرد تا  کس، فضیلتی را  هر 

سهم بیشتری از غنایم یا منصب ها برگیرد.
گفت: »آری؛ شمایان حق بسیاری بر  علی؟ع؟ همۀ ســـخن ها را شنید. ســـپس 
که خداوند،  کـــردم، جایی ندیدم  گـــردن اســـالم دارید؛ اما من هر چه در قرآن نظر 

گروهی دیگر برتری داده باشد، جز به تقوا.«1  گروهی را بر 

کبر غفاری، ص1۸۳. 1. تحف العقول، تصحیح علی ا
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گروگان عدالت

کوفه، یک روز بصره، یک روز شام.  گفت: »یک روز  کشید و  مالک نَفس عمیقی 
گروه گروه از ما جدا می شـــوند و  آن از جنگ جمل، این هم از صفین و شـــام. مردم 
که شما نیز تدبیری  به معاویه می پیوندند. ای امیرمؤمنان، وقت آن نرسیده است 

کنده نشوند؟«  گرد شما پرا بیندیشید تا مردم از 
علی؟ع؟ می شنید و چیزی نمی گفت. 

گفت: »می دانید چرا؟ چون نزد شـــما، پـــول دار و بی پول و آزاد و  مالـــک دوباره 
بنده و عرب و عجم یکی است.« 

کمی جابه جا شـــد و ادامه داد: »مردم  گذاشت.  شمشـــیرش را روی زانوهایش 
کوچک  که ســـهم بـــزرگ و  تـــاب نمی  آورنـــد؛ تا بـــه حال چنین چیزی ندیده بودند 

یکسان باشد.«
کرد. نگاهی به علی؟ع؟ انداخت. سرش  سرش را پایین انداخت و دوباره بلند 
گفت: »مردم را نباید از دست داد؛ لشکریان، غنیمت  را پایین آورد و با اضطراب 

می خواهند. امتیاز می خواهند...« 
گرداند. خواست بلند  کرد. ســـرش را به این ســـو و آن سو  باز حرفش را نیمه رها 
گرو همراهی مردم است و همراهی  گفت: »پیروزی در  شود، اما باز طاقت نیاورد و 

گرو بخشش های خلیفه.« مردم در 
گرو عدالتم.«1 گفت: »و من در  همین هنگام، علی؟ع؟ سکوتش را شکست و 

1. شیخ طوسی، األمالی، ص۳1۳.
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حݡکایت خوبان

دادرسی در بازار

گفت: »اینجا هیچ عادلی پیدا نمی شـــود؟  کـــرد و با فریاد  مرد دو دســـتش را بلند 
خدایا، هیچ دادرسی نیست؟ آخر این چه شهری است!«

گفت: »چه می خواهی؟«  علی؟ع؟ جلو رفت و 
گرفت. سراســـیمه او را بـــا خود چند قدم به ســـمت  مرد ســـاق دســـت علـــی را 
گفـــت: » خدا را شـــکر. بیـــا، بیا و ببیـــن. یک پیراهن بـــه این مرد  مغـــازه اش بـــرد و 

فروختم، به ُنه ِدرهم. این پول ها را ببین؟« 
علی؟ع؟ نگاهی به پول ها انداخت و به مرد خریدار گفت: »چرا پول تقلبی دادی؟« 
مغازه دار با لکنت گفت: »کاش فقط این بود یا امیرالمؤمنین. وقتی از او خواستم 

کند، به صورتم سیلی هم زد! این مردم شاهدند.«  پول ها را عوض 
کردند.  مردم حرف های مرد فروشنده را تأیید 

کن. این حق تو است.« گر خواستی او را قصاص  گفت: »ا علی؟ع؟ 
_  یا امیرالمؤمنین، او را بخشیدم. فقط یا پولم را بدهد یا پیراهن را.

_  تو خود می دانی و خودت. 
ســـپس علی؟ع؟ چند قدم به سمت خریدار رفت. چند سیلی به صورتش زد. 

برق از چشم خریدار پرید. 
کاسۀ داغ تر از آش شده ای؟ که مرا بخشید!  _  چرا می زنی؟ او 

گذشـــت، اما من از حق جامعه نمی گذرم؛ چون نظم و امنیت  _   او از حق خود 
کرده ای.1 گردن من است. تو در نظم بازار اخالل  مردم بر 

1. الهامات جان بخش و پیام های جالب، ص۴۳۵. 
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همسفر 

کرد و چیزی نگفت.  مرد یهودی برگشت و به همراهش نگاه 
کمی از شهر دور شده بودند. 

کرد و لبخند زد و به راهش ادامه داد.  باز مرد نگاهی به همسفرش 
کمی بیشتر دور شدند. 

مرد با تعجب پرســـید: »یا علی، مگر وقتـــی راه افتادیم، نگفتی می خواهی به 
کوفه بروی؟« 

_  بله.
گذشتیم! کوفه  که از  _  خب، ما 

_   می دانم.
_  می دانی و هنوز می آیی؟

که در وقت جداشدن از رفیق، چند  _  در دین ما، از ُحســـن رفاقت این اســـت 
کنی.  قدم او را همراهی 

_  عجب رسم زیبایی! 
که به  گفت: »شاهد باش  کوفه برگشت و  گرفت و به سوی  دست علی؟ع؟ را 

گرویدم.«1  دین تو 

1. بحار األنوار، ج۴1، ص۵1۳.
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حݡکایت خوبان

 

نخ تسبیح 

همه با شور و شوق و »اهلل اکبر«گویان برخاستند. 
طلحه با شادی داد زد: »این بهترین راه است.« 

کرد به عَمر و  کنیم.« بعد رو  گفت: »باید هر چه سریع تر مدینه را ترک  عثمان هم 
گفت: »نامه ای هم به سپاه شام و یمن بنویسید تا به ما ملحق شوند.« 

کوفه آمادۀ نبرد با یزدگرد است.«  که سپاه  گفت: »سعد وقاص نامه داده  عمر 
دوباره صدای »اهلل اکبر« بلند شد. 

کشور، همچون  صدای علی؟ع؟ رساتر از همه، در مسجد پیچید: »فرمانروای 
گر رشته بگسلد، مهره ها  گرد هم نگه می دارد. ا که دانه های تسبیح را  نخی است 

کنده می شود.«  پرا
که من همراه ســـپاه بروم و پیروزی را  گفت: »االن بهترین موقعیت اســـت  عمر 

نهایی کنم.«
گفت: »به فردا بیندیش و با مرگ خویش، سپاه اسالم  علی؟ع؟ آرام و مطمئن 

کنده نکن.« را پرا
طلحه و عثمان به عمر نگریستند. آثار تسلیم در چهرۀ خلیفه پدیدار شد.1

1. تاریخ طبری، ج۴، ص۲۳۷.
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بهای حکومت

ابن عباس دِر پارچه اِی خیمه را باال زد و نگاهی به دست های علی؟ع؟ انداخت. 
کهنه اش می گذراند. کفش  علی؟ع؟ همچنان نخ و سوزن از 

که برایشان خطبه بخوانید. شما هنوز مشغول  ــ  یا امیرالمؤمنین، مردم منتظرند 
وصله کردن کفش های تان هستید؟ 

کشید.  گره زد و محکم  کفشش را می دوخت،  که با آن  علی؟ع؟ رشتۀ نخی را 
کفش های پر از وصله و پینه اش را جلوی پای ابن عباس گذاشت و گفت:» این دو 

کن.«  کفش را برای من قیمت  لنگه 
کشـــید و ابروهایش را باال انداخت: » گمان نکنم  ابن عباس دستی به صورتش 

کسی حاضر باشد بابت این کفش ها ِدرهمی بپردازد.«
گفت: »به خدا قســـم این  کفش ها نگاه می کـــرد،  که بـــه  علـــی؟ع؟ همان طـــور 
کفش، پیش من محبوب تر از حکومت بر شما است؛ مگر این که با آن حقی را اقامه 

کنم یا باطلی را دفع.«1

1. نهج البالغه، خطبۀ ۳۳.
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حݡکایت خوبان

همچون فرودستان

گفـــت: »ارباب، امیرالمؤمنین به اینجا  غـــالم ربیع بن زیاد، به داخل خانه رفت و 
می آیند.« 

گفت: »پس چرا این جایی؟ سریع برو و ایشان را بیاور.«  ربیع 
گرفت و از جا  گذاشت و یک دســـت به دیوار  ربیع یک دســـت به پیشانی اش 

گیج رفت و نشست.  بلند شد. علی؟ع؟ وارد اتاق شد، اما ربیع سرش 
گفت: »چگونه ای؟«  علی؟ع؟ به سمت ربیع آمد و 

که می بینید، راضیم چشـــمم را از دســـت بدهم و این درد را نداشـــته  _  حالم را 
باشم. 

_  چشم هایت برایت چقدر می ارزد؟
گر همۀ دنیا مال من باشد، حاضرم آن را ببخشم تا از این درد نجات  که ا _   آنقدر 

پیدا کنم.
_  ناراحت نباش، خدا به اندازۀ همین دردی که می کشی، به تو پاداش می دهد. 

برادرت عاصم کجاست؟
گوشـــه ای رفته و  کرده و به  گفت: »او همه چیز را رها  ربیع ســـرش را تکان داد و 
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فقط عبادت می کند. زن و بچه اش ناراحتند.« 
کسی را دنبالش بفرست.    _

_  مگر حرف شما را بشنود. از همه بریده. 
علی؟ع؟ نگاهی به اطراف انداخت و پرســـید: »خانـــۀ به این بزرگی را برای چه 

می خواهی؟«
گر شما بگویید این را هم می بخشم. _  عائله مندم. اما ا

_  خانۀ بزرگ به این درد می خورد که در آن اطعام کنی و پذیرای خویشانت باشی.
گفت: »ارباب، برادرتان اینجا است.«  غالم در زد و 

کـــه لب هایش  عاصـــم بـــا صـــدای آرامی پرســـید: »اجـــازه هســـت؟« در حالی 
می جنبید، وارد اتاق شد و دم در نشست. 

کرد. بلند شد و به سمتش رفت و با  علی؟ع؟ به لباس و سر و وضع عاصم نگاه 
عصبانیت گفت: »چرا به خانواده ات رحم نمی کنی؟ آیا خداوند نعمت های خود 

کرده است؟«  را حرام 
_  شما چرا لباس زبر و خشن می پوشید و نان خشک می خورید؟

کم باید همچون فرودستان زندگی کند.1  کم شما هستم. حا _  برای این که من حا

1. شرح ابن ابی الحدید، ج۳، ص1۷؛ داستان راستان، ج1، ص۸۴.
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حݡکایت خوبان

قانون زنده

گفت: »ای مـــرد، من چاره ای  کنار دیوار روی زمین نشســـت و  زن، بیـــرون مغـــازه 
کن!« ندارم. رحم 

گفت: »آن قدر بنشین تا زیر پایت علف سبز شود.« کرد و  خرمافروش نگاهش 
که  گریـــه اش بند نیامـــده بود  کـــرد.  گریـــه  گذاشـــت و  زن ســـرش را روی زانـــو 

صدایی شنید:
ــ  چه شده است تو را ای زن؟

که باالی سر او ایستاده است. کرد. علی؟ع؟ را دید  زن سرش را بلند 
_   اربابـــم یـــک ِدرهم به مـــن داد تا خرما بخرم. من هم آمـــدم و از این مرد خرما 
خریـــدم. امـــا اربابم این خرماها را نپســـندید. حاال پـــس آورده ام، اما این مرد پس 

نمی گیرد. 
کنیز اســـت و اختیاری از خود  گفت: »این بندۀ خدا،  علـــی؟ع؟ بـــه خرمافروش 

ندارد. خرما را پس بگیر و پولش را بده.«
خرمافروش تا این حرف را شـــنید، از پشـــت دخل بیرون پرید و چند مشـــت به 

سینۀ علی؟ع؟ زد. 
گریـــۀ زن بلندتر شـــد. مردم جمع شـــدند. یکی از میان جمع به ســـوی  صـــدای 
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خرمافروش رفت و گفت: »مردک می فهمی چه می کنی؟ او امیرالمؤمنین است.« 
گفـــت: »ببخشـــید مـــرا یا  خرمافـــروش بـــا دســـت بـــر ســـرش زد و جلـــو دویـــد و 

امیرالمؤمنین! به خدا قسم نشناختم  شما را.« 
علی؟ع؟ چیزی نگفت. 

گریـــان را از خـــود راضی نکند، علـــی؟ع؟ از او  کنیِز  خرمافـــروش دانســـت تـــا آن 
گرفـــت و پولـــش را پس داد. به ســـوی  نمی گـــذرد. شـــتابان ظـــرف خرمـــای زن را 

کند؛ اما او رفته بود!1 که او را نیز از خود راضی  علی؟ع؟ بازگشت 

1. مکارم االخالق، ص۲۳1.
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حݡکایت خوبان

غیرت و غنیمت

گفـــت: »یـــا امیرالمؤمنین، به خدا قســـم تو در حـــق ما ظلم  عبـــاد بکـــری با تندی 
که جنگ بصره تمام شده و تو هنوز دیناری از غنایم را  می کنی. چندین روز اســـت 

به ما نداده ای.« 
کنـــون برای  گفت: جنگ مـــا با بزرگ ســـاالن بصره بـــود. اموال آنان ا علـــی؟ع؟ 

فرزندان آنان است. من چگونه اموال زن و بچۀ دیگران را به شما بدهم؟« 
گفتند: »غنایم حق ما است.« سخن علی؟ع؟ مردم را راضی نکرد. دوباره 

که  گفت: »کســـی از شما هست  ک  علی؟ع؟ این بار با صدایی بلند و خشـــمنا
عایشـــه را حق خود بداند؟ او در این جنگ، اســـیر شـــده اســـت. پس جزء غنائم 

کند؟« کنیز خود  گیرد و  که همسر پیمبر را غنیمت  کیست  است! از میان شما 
سرها پایین افتاد و دیگر صدایی به اعتراض برنخاست.1

1. احتجاج طبرسی، ج1، ص۴۶.
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 خون کسی هدر نیست

گرفته  گردوغبار همه جا را  شـــترها و مردم ســـرگردان از این سو به آن سو می رفتند. 
گریختند. زن  بود. لشکِر شکست خوردۀ بصره سرگردان و مضطرب به سمت شهر 

که شنید:  کنار دیوار ایستاده بود  جوان بارداری 
کنید، آمدند، علی و سپاهش آمدند.  _  فرار 

کند. امـــا هنوز یک قدم  کرد پناهی برای خـــودش پیدا  زن وحشـــت زده ســـعی 
برنداشته بود که از درد به خود پیچید و فریاد زد: »خدایا، به دادم برسید. بچه ام!«

کناری  یکـــی دو زن از خانه های خود بیرون آمدند و زن را با لباس  خون آلود، به 
کشیدند. اما سودی نکرد؛ زِن باردار مرده بود. 

شهر کم کم آرام می شد و مردم خرابی های شهر را درست می کردند. علی؟ع؟ نیز 
به امور مردم رسیدگی می کرد. 

که  گفت: »روزی  کسی  گرفتن غنیمت ایستاده بودند،  که برای  از میان مردمی 
کرد و  کوچه، زن بیچاره ای بچه اش را سقط  سپاه بصره شکست خورد، در همین 

خودش هم ُمرد.« 
علی لحظه ای دست از کار کشید و پرسید: »کسی از خانوادۀ آن زن زنده است؟« 

گفتند: »بله.« 
کودک را از بیت المال به خانواده اش بپردازیم.«1 گفت: »باید دیۀ مادر و 

1. وسائل الشیعه، ج1۷، ص۳۹۳.
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حݡکایت خوبان

در پی دلدار

گریبـــان او و خاندانش را  که  دســـت های خالـــی خود را می دید و فقـــر و فاقه ای را 
که از  گرفته بود. قلب او سرشار از مهر بود و سینه اش آشیانۀ شوق؛ اما همان اندازه 

مهر و ایمان، سرشار بود، از ِدرهم و دینار، تنگ دست بود. 
گفت. به  کرد و ندای دل و جـــان خود را لبیک  بـــا وجود این، بر خداونـــد توکل 
گفت.  خانۀ پیامبر؟ص؟ رفت و پیش روی ایشـــان نشســـت. سخن نمی توانست 

گاه به چشم پسرعمو و سرپرست خود.  گاه به زمین بود و  نگاهش 
که در دل داشت؛ اما به اشارت و آمیخته با شرم و حیا.  گفت آنچه را  سرانجام 

رسول خدا؟ص؟ فرمود: »ای علی، پیش از تو، مردانی فاطمه را از من خواستگاری 
کراهت دیدم؛ اما همین جا منتظر  گفتم؛ ولی در چهـــره اش  کردنـــد. من به فاطمه 

باش تا بازگردم.« 
پیامبـــر خـــدا پیـــش فاطمـــه؟اهع؟ رفـــت و زود بازگشـــت، بـــا خنـــده ای ملیح  و 

گشاده.  چهره ای 
فرمود: »از مال دنیا چه داری؟« 

گفت: »هیچ؛ جز شمشیری و زرهی.« 
فرمود: شمشیرت را نگه دار که به کار می آید؛ اما زره را بفروش تا آنچه می بایست، 

فراهم کنی.«1

1. شیخ طوسی، األمالی، ص۳۹، ح۴۴.
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سرنوشت ما دست نوشت ما است

کمر می بســـت و دیگری لباس  یکی اســـبش را زین می کرد، یکی شمشـــیرش را به 
جنگی می پوشید. سپاه آماده حرکت بود. 

کنید.  مـــرد الغراندامی شـــتابان پیش آمد و فریاد زد: »یـــا امیرالمؤمنین، صبر 
خبری دارم.« 

_  بگو.
_   من مردی ستاره شناسم. 

_  از من چه می خواهی؟
که تـــو در این جنگ  کـــب نگریســـتم و دیدم  کوا _   یـــا امیرالمؤمنیـــن، در احـــوال 

شکست خواهی خورد.
_   آیا تو از راه ستارگان، غیب را هم می دانی؟

_  آری. می دانم.
که پیامبر خدا نیز نمی کرد. تردید به دل  _  ای مردم، این مرد ادعایی می کند 
که شکســـت و پیروزی به دســـت شـــما رقم می خورد، نـــه به فرمان  راه مدهید 
کب. ما سرنوشـــتمان را با دست های خود می نویسیم. لشکریان من، پیش  کوا

به سوی نهروان.1

1. نهج البالغه، خطبه۷۷؛ وسائل الشیعه، ج۲، ص1۸1.
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قضا یا غذا؟

گفتی؟ برای قضاوت نزد من آمده ای؟ _  چه 
_  بله.

گمان می کردم تو مهمان منی. _  من 
که هم مهمان تو باشـــم و هم دربارۀ من و شـــریکم  _  چـــه فرق می کند؟ آمده ام 

قضاوت کنی.
گر هم برای غذا و مهمانی  گر برای قضا آمده ای، حرمت مهمان نداری. ا _   نه؛ ا

آمده ای، بر چشم من جای داری.1

1. وسائل الشیعه، ج۳، ص۳۹۵؛ داستان راستان، ج۲، ص11۵.
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نه بیشتر

کس او را می دید، می خواســـت بداند  لب های خونین  و بی رمقش می جنبید. هر 
کـــه در این دم های آخر عمر، با خدای خود چه می گوید. »ســـبحان اهلل« می گوید یا 

»اهلل اکبر« یا »الحمد هلل«؟ 
صـــدای علـــی؟ع؟ یک لحظـــه بلنـــد شـــد؛ امـــا خبـــری از ذکـــر نبـــود. نـــام قاتلـــش 

را تکـــرار می کـــرد! 
حسن بن علی؟ع؟ نزدیک تر رفت. 

شنید: »پسر ملجم را بیاورید.«
آوردند. 

که جز حماقت  علی؟ع؟ از قصد و نیت او پرسید و پسر ملجم، پاسخ هایی داد 
و قساوت نبود. 

که همه  کـــه او را از نزد من ببرید. ســـپس بـــا صدایی  کرد  موال با دســـت اشـــاره 
گفت: »پس از من مبادا شمشـــیر انتقام برکشید و به جان خلق خدا  می شـــنیدند، 
گر زنده مانـــدم، دربارۀ او تصمیم می گیرم و  بیفتید. پســـر ملجم را هم آزار ندهید. ا
کرد: یک ضربت، نه بیشـــتر. تا آن  که او با من  کاری را بکنید  گر ُمردم، با او همان  ا

کوشا باشید.«1 ک و خوابگاهش  هنگام نیز در خورا

1. مقاتل الطالبیین، ص۲۸ تا ۴۴.
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بهای عدالت

گذاشـــتی و هـــم همســـایگانت را آزرده ای. چگونه تو را  _  هـــم حکـــم خـــدا را زیر پا 
ببخشم؟

گفته ام. مرا ببخش.  _  من نجاشی شاعرم. عمری شما را مدح 
علی؟ع؟ نبخشیدش. شاعر نیز به شام رفت و به دشمنان علی؟ع؟ پیوست.1

1. بحار األنوار، ج۴1، ص۹.

94



حلوای تلخ

گفت: »اشعث، این وقت شب  علی؟ع؟ نگاهی به اشـــعث بن قیس انداخت و 
کار داری؟«  با من چه 

گرداند و گفت: »هیچ، یا  کمی به این طرف و آن طرف  اشعث خندید. سرش را 
امیرالمؤمنین. در خانه حلوا پخته بودند، دلم نیامد از این حلوای خوشمزه بخورم 

و برای شما نیاورم.« 
کرد.  امام نگاهش 

گفت:  کـــرد و  اشـــعث، دســـت پاچه، صدایـــش را پاییـــن آورد و دِر ظـــرف را باز 
کرد.  »حلوای لذیذی است. میل بفرمایید.« بعد دستش را به سمت امام دراز 

کرد.  علی؟ع؟ باز نگاهش 
اشعث دستش را پایین آورد. 

کـــردی؟ با آب دهان مار؟! ایـــن حلوا، زکات  گفت: »با چه درســـت  علـــی؟ع؟ 
است یا صدقه؟« 

که  گفـــت: »یا علی، هدیه اســـت. هدیـــه را  کرد و  کلفـــت  اشـــعث صدایـــش را 
برنمی گردانند.«

گفت: »وای  که علی  کرد. خواســـت دوباره چیـــزی بگوید  کمی این پا و آن پا 
گر دهان به حلوای رشـــوه،  که دســـت از فریب برنمـــی داری و وای بر من ا بـــر تو 

کنم!«1  شیرین 

1. نهج البالغه، خطبۀ ۲۲۴.
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سخاوت در میدان جنگ

صدای فریاد ســـربازان، شیهۀ اســـب ها و چکاچک شمشیرها، همراه صدای نالۀ 
ک مثل ابر سیاهی روی بیابان را پوشانده  گرد و خا زخمی ها از همه طرف می آمد. 

بود. صدای نفس نفس اسب ها و سربازها یک لحظه آرام نمی گرفت. 
علی؟ع؟ فریاد زد: »ای گروه کافران، به خدا ایمان بیاورید و فقط او را بپرستید.« 

که نمی بینیم، چطور بپرستیم؟«  کسی از میان دشمنان فریاد زد: »خدایی را 
که مقابلش  علی؟ع؟ شمشـــیرش را باال برد. برق شمشـــیر در چشم جنگجویی 

ایستاده بود، درخشید. 
کاش صاحب آن شمشیِر بلند و زیبا  که  کرد  ک و فریاد، آرزو  در میان خون و خا

باشد. همان دم فریاد زد: »یا علی، چه شمشیر زیبایی داری!« و بلند خندید. 
گر قبضۀ شمشیر  گفت: »ا دور خود چرخی زد و دوباره مقابل علی؟ع؟ ایستاد و 
تو در دســـت من بـــود، جنگ را به تـــو و یارانت می آموختم. بعد دهانۀ اســـبش را 

کشید و رو به میدان راه افتاد.« 
گردن سرباز را خراشید.  نوک شمشیری 

کشید و برگشت تا با صاحب شمشیر بجنگد. علی؟ع؟  ســـرباز افسار اســـبش را 
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گهان همۀ  را روبـــه روی خود دیـــد. رنگش پرید و قطره های ریز و درشـــت عرق، نا
کمی عقب رفت. علی شمشـــیر را برگرداند و قبضۀ آن را به  کرد.  پیشـــانی اش را پر 

سمت سرباز گرفت: 
_  بیا، بگیر. این شمشیر مال تو!

_  چه می کنی، یا علی؟
_  مگر نخواستی این شمشیر را به تو بدهم؟ دور از جوانمردی است که خواهشی 

کوچکی را برآورده نکنم!1 به این 
 

1. بحار األنوار، ج۴1، ص۶۹؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج۲، ص۸۷.
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دیدار در جهانی دیگر

کنید رفته است مسافرت. گریه و شیون ندارد. فکر  _  مرگ حق است؛ این همه 
گفت: »مســـافرت؟ مســـافر،  کـــه بـــر ســـر و روی خـــود مـــی زد،  زن، همان طـــور 

برمی گردد؛ ولی شوی من دیگر...«
کرد.  گریان  گریۀ زن، دیگران را هم 

گفت: »بله، او برنمی گردد. تو پیش او خواهی رفت.«1  علی جلوتر رفت و 

1. نهج البالغه، حکمت ۳۷۵.
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مهمان نجیب

گفـــت: »یـــا امیرالمؤمنیـــن،  گذاشـــت و  مـــرد دســـتش را روی دســـت علـــی؟ع؟ 
کنیـــد.«  خوشـــحالم 

گفت: »باشد برای یک وقت دیگر.« امام نگاهی به مرد انداخت و 
گفت: »چرا قبول نمی کنید؟« کرد و  مرد باز اصرار 

که خودت را به زحمت می اندازی.«  گفت: »برای این  علی؟ع؟ 
کنید، یا امیرالمؤمنین. _  خوشحالم 

کنی. گر بیایم، باید چند چیز را رعایت  _   ا
_   هرچه شما بگویید. 

_  چیزی از بیرون خانه برای پذیرایی من فراهم نکن.
_  چشم.

_  و همسرت را برای پذیرایی از من به زحمت نینداز.
_  چشم.1

1. بحار األنوار، ج1۵، ص۲۴1.
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گدای فرمانده

_  بنویس.
_  چه بنویسم؟

_  حاجتت را.
گرفته است؟ _  بنویسم؟ مگر خدا زبان را از من 

کرد. حاجتش را با انگشت اشاره روی  سکوت علی؟ع؟ مرد را وادار به نوشتن 
ک نوشت. خا

کرد و نگاهی به علی؟ع؟. برخاست و چند جامۀ نو  قنبر، نگاهی به نوشتۀ مرد 
از بیت المال برای او آورد.

که درخواستی نکرده  وقتی از پیش امام مســـلمین می رفت، احســـاس می کرد 
است؛ بلکه فرمان داده است.1

1. بحار األنوار، ج۵، ص۴۵ و ج۴1، ص۳۴.
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کلبۀ خالفت

گفت: »دیروز به قصر خلیفه رفتم.«  کرد و  سوید رو به دوستش 
_  برای چه؟

_  می خواستم دم ودستگاه خالفت را از نزدیک ببینم. 
_   راهت دادند؟

_  باید بودی و قصر را با چشم خودت می دیدی! 
_  بزرگ و زیبا بود؟

_   بله. یک خانه بود و یک حصیر و دیگر هیچ! 
_   فقط همین؟!

_   بلـــه. من هم دنبال بیش از این بودم. با چشـــم این طـــرف و آن طرف را نگاه 
گفت: »عاقل  که در سر من چه می گذرد؛ چون به من  گویا علی فهمید  می کردم. 
برای بیتوته در مســـافرخانه یا در منزل های بین راه، بیش از این خود را به زحمت 

نمی اندارد.«1

1. األنوار النعمانیة، ص1۸.
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بایستید!

گفت: »یک جارو بدهید  مأمور از محل نگهداری بیت المال بیرون آمد و با خنده 
کنم!« ک ها را هم جمع  تا خا

گفت: »همین یک قرص نان، مانده... تمام شـــد.  بعد دســـتش را بـــاال آورد و 
بروید.« 

گفت: »خدا را شکر. همه به یک اندازه سهم شان  یکی از سران هفت گانۀ شهر 
ک مانده.«  گرفتند. فقط خا را 

همه خندیدند. 
کنند، صدای  که سردســـته ها به شترها و اســـب ها نهیب زدند تا حرکت  همین 

کنید. هیچ کس نرود.«  علی؟ع؟ بلند شد: »صبر 
کســـی حرکت نکند. علی؟ع؟ جلو رفت، نان را از  کردند تا  سردســـته ها اشـــاره 
کرد و هر  گرفت. زمین نشست. با دقت آن را هفت تکه  دســـت مأمور بیت المال 

گفت: »به سالمت!«1 گروهی داد. بعد  تکه را به 

1. المناقب، ج۲، ص11۲.
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سهم برادر

_  خوشا به حالش، برادر خلیفه است و نانش در روغن!
_  برای علی، دوست و دشمن یکی است. برو دعا کن که تو جای عقیل نیستی، 

کرده بود. وگرنه جای او، تو را تهدید به آتش 
_   تهدید؟ آتش؟ چرا؟

کرده. یک  گندم را  _  عقیل چند بار پیش او رفته است و تقاضای همان یک َمن 
گداخته بوده، به او نزدیک  که در آتش  که این تقاضا را می کنـــد، امام آهنی را  بـــار، 
می کند. عقیل می ترســـد. علی به برادرش می گوید: »ترسیدی؟ پس من هم حق 
دارم که از آتش جهنم بترسم.« برخیز و برو که سهم تو از بیت المال، بیش از دیگران 

نخواهد بود.1

1. نهج البالغه، خطبۀ ۲۲۴.
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حامی اقلیت ها

که  که علی؟ع؟ از مسجد بیرون بیاید. باورشان نمی شد  لحظه شماری می کردند 
که با خلیفه حرف بزند  کند. وقتی پیش او رفتند و از او خواســـتند  از آنان حمایت 
که غیر اعراب را هم منصب و مســـئولیت بدهد، فکر می کردند  کند  و او را متقاعد 
که او به  کاری برای آنان نکنـــد؛ اما حاال می بیننـــد  علـــی؟ع؟ بیـــش از هـــم دردی، 

کند. گفت وگو  مسجد رفته است تا با بزرگان مدینه دربارۀ آنان 
که علی؟ع؟ از مسجد بیرون آمد. آثار خشم و  همان طور منتظر ایســـتاده بودند 
که با درخواســـت آنان موافقت نشـــده  که در چهرۀ او دیدند، دانســـتند  غضب را 

گذاشتند.  است. سرها را پایین انداختند و رو به سوی خانه های خود 
که شما  که گفت: »بله؛ آنان موافقت نکردند  گهان صدای علی را شنیدند  اما نا
گر  که ا کارهای مهم بگمارند؛ اما من از پسرعمو و برادرم، رسول خدا شنیده ام  را بر 
کنند، یک قسم آن در حکومت است و باقی در تجارت.  رزق و روزی را َده قســـم 

چشم به حکومت نداشته باشید؛ بروید به سوی ُنه قسم دیگر.«1

1. الکافی، باب النوادر، حدیث ۵۹؛ بحار األنوار، ج۴۲، ص1۶۰، باب 1۲۴.
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زیبندۀ علی

_  قنبر، بیا تا به بازار برویم.
_  هر چه شما بگویید.

گران قیمت بود، ایســـتادند.  که پر از پیراهن هـــای ارزان و  هـــر دو جلو مغـــازه  ای 
علی؟ع؟ دو پیراهن برداشت، یکی را به قنبر داد و یکی را برای خود برداشت. 

قنبر، شگفت زده شد:» من غالم شما هستم. زیبندۀ من، جامۀ ارزان تر است.«
کـــه خـــود را بـــر تـــو  کـــه علـــی فرمـــود:» و زیبنـــدۀ مـــن نیســـت  و در پاســـخ شـــنید 

دارم.«1 مقـــدم 

1. ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص۳۶۶؛ بحار األنوار، ج۸؛ الغارات، ج1.
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آرزوی یتیمی

کرد. بعد به  کنار ســـفره بود، زیر چشـــمی به غذاهای داخل ســـفره نگاه  که  جوانی 
گفت: »بخورید. نوش جان تان!« که دور سفره بودند، لبخند زد و  بچه هایی 

که به دهان بچه ها لقمه  دوباره آب دهانش را قورت داد و با حسرت به مردی 
می گذاشت، نگاه کرد. 

گفت: »بابای  گذاشـــته بود،  که لقمه دهانش  یکی از پســـربچه ها به مردی 
من می شوی؟« 

گفتند: »آقا، بابای من بشو!  گرفتند و  بچه های دیگر هم بلند شدند و دور مرد را 
بابای من بشو!«

کار را نکنید. بنشینید.«  جوان به بچه ها گفت: »این 
گفت: »من بابای همۀ بچه های  کشـــید و  علی؟ع؟ روی ســـر بچه ها دســـت 

یتیم هستم.« 
جوان گفت: »یا امیرالمؤمنین، من اندازۀ همین  بچه ها بودم که یتیم شدم.« بعد 
کرد: »کاش آن موقع خلیفۀ مسلمانان،  ســـرش را پایین انداخت و با خودش فکر 

علی بود و... .« 
گرسنه بودم!«1  گفت: »کاش من هم یتیم و  دوستش هم زیر لب 

1. بحار األنوار، ج۴1، ص۲۹.

106



شب تنهایی

_  عجبا! علی اینجا چه می کند؟ پس محمد کو؟ میان شمشیرهای ما و بدن علی، 
به اندازۀ مویی فاصله بود. 

_  محمد کجاست؟
که ما امشب برای کشتن محمد به بستر او هجوم می آوریم؟ _  علی می دانست 

آرامـــش علـــی؟ع؟ آنهـــا را افروخته تـــر می کـــرد. شمشـــیرهای خـــود را یک یـــک 
کردنـــد. هیـــچ اثـــری از بیـــم و  پاییـــن آوردنـــد و دوبـــاره بـــه چهـــرۀ علـــی؟ع؟ نـــگاه 

اضطـــراب در او نبـــود.1 

1. ر.ک: تفاسیر قرآن، ذیل سورۀ بقره، آیۀ ۲۰۷.
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گریه برای خود

ــ  بروید به خانه هایتان. این، فرمان امیرالمؤمنین است.
کســـی از  گه گاه  گریســـت.  همه رفتند، جز اصبغ بن نباته. بر دِر خانه نشســـت و 
که اینجا ننشیند و به خانه اش برود؛  خانۀ امام، بیرون می آمد و از او می خواســـت 

اما اصبغ، پای رفتن نداشت. 
که می دید از خانۀ امام بیرون آمده اســـت، به ســـوی او می دوید و  کســـی را  هر 
می پرســـید: »شـــما را به خدا بگوید حال امیرالمؤمنین چگونه اســـت؟ هنور از ســـر 

امام، خون می رود؟« 
خبرهایی که می شنید، همه ناامیدکننده بود. 

گریۀ اصبغ بلند و بلندتر می شد.  ساعتی گذشت. صدای 
که به خانه اش برود.  یکی از فرزندان امام، دوباره از اصبغ خواست 

اصبغ گفت: »باشد، می روم؛ فقط به من اجازه بدهید که یک بار ایشان را ببینم.« 
فرزند امام، رفت داخل خانه و زود برگشت. گفت: »بیا داخل و امیرالمؤمنین را ببین.« 
کنار بستر امام نشست. سر و روی خونین  اصبغ، شـــتابان داخل خانه شـــد و در 

گریۀ او افزود.  علی؟ع؟ بر 
امام دست اصبغ را فشرد و گفت: »گریه نکن. به خدا سوگند، بهشت را می بینم. 
که فردا ما  گفت: »گریۀ من برای این اســـت  اصبـــغ، با همان صدای بغض آلود 

گریه می کنم.«1 هستیم و تو نیستی. من برای خودم 

1. مفید، األمالی، ص۳۵1، ح۳.
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بوسه گاه عرش

گزاردن نماز صبح به  ســـرانجام آن شـــب تاریک و غمبار فرارســـید. علی؟ع؟ برای 
کوچه های شهر، مردم را برای نماز بیدار می کرد.  مسجد رفت. در راه مسجد، در 

مســـجد، انتظار علی را می کشـــید و علی انتظار مسجود را. عمری جهاد و تقوا و 
شگفتی، رو به سوی مسجد داشت و آسمان، لحظه  های زمین را می شمرد. 

که شمشـــیری از نیـــاِم حماقت و  علـــی؟ع؟ در دهلیز مســـجد یا در محراب بود 
که بوسه گاه عرش بود.1  شقاوت بیرون آمد و بر جایی نشست 

1. تاریخ طبری، ج۵، ص1۴۶؛ أنساب األشراف، ج۳، ص۲۵۶.

109



حݡکایت خوبان

شیر حق

کردند. یک سوی خندق، پیامبر؟ص؟  ســـرانجام، دو لشکر در برابر هم صف آرایی 
بود و مســـلمانان تهی دســـت و اندک، و آن ســـو هزاران ســـرباز جنگاور و پهلوانان 

نامی عرب. 
که از خندق پرید و  کسی بود  عْمِرو بن عبُدَود، پهلوان نامدار عرب، نخســـتین 
به ســـوی مســـلمانان آمد. عمرو در جنگ بدر زخمی شده بود. به همین دلیل در 

ُحد غایب بود. 
ُ
جنگ ا

ز؟«  پس از پریدن از خندق، فریاد زد: »َهل ِمن ُمبار
کسی برای مقابله با او اعالم آمادگی نکرد. میدان خالی، عمرو  اما از مسلمانان 
گشود. او فریاد می زد و  کرد و زبانش را به دشنام و سرزنش مسلمانان  گستاخ تر  را 

اهل مدینه، یارای جنگ تن به تن با او را نداشتند. 
گفت: »مگر شما نمی گویید فرجام  که سکوت و هراس مسلمانان را دید،  عمرو 
که بخواهد من او را به بهشت  کشـــتگان ما بهشت اســـت؟ آیا یکی از شما نیست 

کند؟« بفرستم یا او مرا روانۀ دوزخ 
صدای خشـــن و رعب انگیز عمـــرو در فضای اردوگاه مســـلمین می پیچید... و 
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رنگ ها دگرگون شـــده بود. او را همه می شناختند. می دانستند از شجاعان عرب 
کســـان  اســـت و در حجـــاز، مثل و ماننـــدی ندارد. ده ها بار در میدان های جنگ، 

ک و خون افکنده بود.  بسیاری را به خا
ز« او باز پردۀ گوش ها را آزرد؛ اما از آن سو، سکوت بود و حیرت  فریاد »هل ِمن مبار

و وحشت.
که شّر این  ســـرانجام رســـول خدا؟ص؟ ســـکوت را شکســـت و فرمود: »کیســـت 

بت پرست را از سر اسالم بردارد؟« 
کسی صدایی برنمی آمد.  نفس ها در سینه حبس بود و از 

گفت: »مرا اذن دهید.«  در این هنگام، علی؟ع؟ برخاست و 
پیامبر؟ص؟ اندکی درنگ کرد. شاید انتظار می کشید که میان سال هایی که بیشتر 

کس دم برنیاورد.  از علی؟ع؟ میدان جنگ دیده اند، پا پیش بگذارند؛ اما هیچ 
علی؟ع؟ دوباره اجازه خواست. 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »ای علی، او عمرو است. او را می شناسی؟« 
گفت: »من هم علی  بن ابی طالبم.«  علی؟ع؟ 

که  کمر او بست و فرمود: »برو  رسول خدا عمامه بر سر علی گذاشت و شمشیر بر 
خداوند نگهدارت باد.« 

عمرو همچنان رجز می خواند و مسلمانان را دشنام می گفت. 
کرد.  علی؟ع؟ چون شیِر خشمگین آهنگ میدان 

کسی داوطلب  گفت: »جز تو  عمرو به چشـــم حقارت به علی؟ع؟ نگریســـت و 
بهشت نبود؟ من با پدرت ابوطالب آشنا و دوست بودم. نمی خواهم تو را در پنجۀ 
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خود چون مرِغ بال و پر شکسته ای در حال نزِع جان ببینم.« 
گر نمی پذیری، از  گفت: »من تو را به توحید و اسالم دعوت می کنم. ا علی؟ع؟ 

که آمده ای برگرد و از جنگ با پیغمبر خدا درگذر.«  همین راه 
گفت: »من از روش پدران خود دست برنمی دارم. جنگ را آماده باش.«  عمرو 

کنون از اسب پیاده شو تا پیاده بجنگیم.«  گفت: »پس، ا علی؟ع؟ 
عمرو از اسب پیاده شد و در برابر علی؟ع؟ ایستاد. 

کنون  گفت: »ا که از دور صحنۀ نبرد را می دید  در ایـــن هنگام، پیغمبر خدا؟ص؟ 
همۀ ایمان در برابر همۀ شرک ایستاده است.« 

کشـــیدند و بـــه مصاف هـــم رفتند. عمرو شمشـــیری بر  ســـرانجام شمشـــیرها را 
کرد و زخمی نیز بر سر علی؟ع؟ نشست؛  که سپِر آن حضرت را دو نیم  علی؟ع؟ زد 

ک افکند.  که او را به خا اما علی؟ع؟ بی درنگ ضربتی سخت بر عمرو فرود آورد 
که علی؟ع؟ با صدایی بلند و رسا تکبیر سرداد.  ک و خون می غلتید  عمرو در خا

بانگ تکبیرش مسلمانان را به وجد آورد.1 

1. المغـــازی، ج۲، ص۴۷۰؛ تاریـــخ طبـــری، ج۲، ص۲۳۹؛ الطبقـــات الکبـــری، ج۲، ص۶۸؛ ابن ابی الحدید، شـــرح نهج 
البالغه، ج1۹، ص۶1.
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حدیث منزلت 

_   از من خطایی دیده اید؟
_  نه.

کرده ام؟ کوتاهی    _
_  نه.

کم دل یافته اید؟ _   مرا ترسو و 
_   نه.

_  از جنگاوری من در جبهه ها رضایت ندارید؟
_   از تو خشنودم. 

کودکان بنشینم و  کنار زنان و  _  پس چرا مرا با خود به جنگ تبوک نمی برید؟ من 
میدان جنگ، برای دیگران باشد؟ سزاوار است؟ 

کـــه  _  مـــن بـــه ســـفری دور و دراز مـــی روم. مدینـــه را بـــه تـــو ســـپرده ام. می دانـــی 
ـــم از  ـــم خیال ـــد. می خواه ـــر فرصت ان ـــه، منتظ ـــمنان مدین ـــت. دش ـــر اس ـــهر در خط ش

ـــه راحـــت باشـــد. مدین
کنار بیماران و  کنـــم با زخم زبان هـــا؟ می گویند: »پیامبر، علی را در شـــهر،  _  چـــه 

گذاشت و خود به جنگ رفت.« ناتوانان 
_  از قول من به آنان بگو: »علی برای من همچون هارون است برای موسی، جز 

اینکه بعد از من پیمبری نخواهد آمد.«1

1. بحار األنوار، ج۲1، ص۲۰۷؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۳۶۸؛ سیرۀ ابن هشام، ج۴، ص1۶۳.
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فاتح خیبر

گویی تیری ستبر در چشمش فرورفته است. درد  که  چنان از درد چشـــم می نالید 
گذاشتن مســـلمانان در جنگ با شورشـــیان یک سو. با این  چشـــم یک ســـو، تنها 
کنار مسلمانان بجنگد و آخرین قلعۀ  کش نمی توانســـت در  چشـــم و درد وحشتنا

خیبری ها را درهم  شکند. 
که آخرین و استوارترین قلعه های خیبر را بگشایند؛ اما  کوشیدند  کسان بسیاری 

نتوانستند. 
کرد. علی؟ع؟ از بستر بیماری برخاست  پیامبر؟ص؟ برای سالمت علی؟ع؟ دعا 

کرد.  و عزم نبرد 
گرفت.  نور امید در دل های مؤمنان درخشیدن 

کـــه نامش لـــرزه بر اندام هـــا می افکنـــد، با ضربت  حـــارث، رزم آور مغـــرور یهـــود 
سهمگیِن علی؟ع؟ کشته شد و مرَحب، که کسی توان رویارویی با او را نداشت، با 

شمشیر وی، در خون خود غلتید. 
کام ماندنـــد، پیامبر  گشـــودن دژهـــای وطیح و ســـاللم نـــا وقتـــی مســـلمانان در 
گره نیز به دست او باز شد. وقتی علی؟ع؟ را  خدا؟ص؟، علی؟ع؟ را فرســـتاد و این 
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می فرســـتاد، به او فرمود: »آرام و مطمئن برو تا به جایگاه آنان برسی. سپس، آنان 
گر خداوند یک نفر را به دست تو  کن. به خدا سوگند، ا را به خدا و اسالم، دعوت 

کند، برای تو بهتر است از همۀ شتران سرخ مو.« هدایت 
که  که سنگینی آن به قدری بود  کند؛ دری  علی، دِر دِژ َقموص را به تنهایی از جا 
چندین مرد زورمند نیز از عهدۀ آن برنمی آمدند. سپس همان درب بزرگ و سنگین 
کنده بودند و  که یهودیان برای محافظت از قلعۀ خود  را بر روی خندقی انداخت 
کنند و خود را به  که رزمندگان مســـلمان از روی آن عبور  بدین ترتیب پلی ســـاخت 

درون قلعه رسانند.1

1. صحیح البخاری، ج۴، ص1۵۴۲، حدیث ۳۹۷۳؛ اإلرشاد، ج1، ص1۲۷.
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ندارم، نمی خورم

که چشم ها را بفریبد.  گوشت را آویخته بود؛ جوری  شقه های 
علی نگاهی به گوشت های شرحه شرحه انداخت و گذشت. 

مرد قصاب، با لحنی مشتری پسند، گفت:
_  گوشت نمی خواهید یا امیرالمؤمنین؟

_   نه.
کرده ام. _  تازه است. همین امروز قربانی 

_  پول ندارم.
 بدهید. من صبر می کنم.

ً
_   گوشت را بَبرید، پولش را بعدا

کنی؟ من برای خوردن صبر می کنم. _  چرا تو برای پول صبر 
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غم مخور

_  به قلب سپاه بیعت شکن، یورش آور!
گرفت و پیش رفت؛ اما زود بازگشت.  محمد حَنفیه، نیزه را از دست پدر 

گرفت و به فرزند دیگرش حسن؟ع؟ داد.  علی؟ع؟ نیزه را از او 
او درنگ نکرد و به قلب سپاه زد. وقتی بازگشت، نیزه اش خون آلود بود. 

گوشـــه ای رفـــت تـــا ســـنگینی نگاه هـــا را روی خـــود  محمـــد، ســـرافکنده بـــه 
احســـاس نکنـــد. 

گفت:» غصه نخور پســـرم.  گرفت و  علـــی؟ع؟ به ســـوی او رفت. در آغوشـــش 
حسن فرزند پیغمبر است.« 
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اسوۀ مردان

که روزها در این سرزمین آب را بر ما بستند  کسانند  _  یا علی، این سپاهیان همان نا
کنون فرصت انتقام  و ما با جانبازی توانســـتیم رودخانه را از چنگشـــان درآوریـــم. ا

کردند. که آنان با ما  کاری را بکن  است؛ با آنان مثل همان 
کرده اســـت. بستن آب بر  کافر مباح  _   آب را خدا هم برای مســـلمان و هم برای 

روی هر انسانی دور از مردانگی است.
کشـــته و زخمی  گر چندین  که آنها آب را بر ما بســـتند؟ ا _   مگر ما انســـان نبودیم 

ک می شدیم. نمی  دادیم، هنوز آب در دست آنها بود و ما از تشنگی هال
_  جواب پستی، پستی نیست.1 

1. پرویز اتابکی، پیکار صفین، ترجمۀ وقعة صفین.
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علم آموزی در میدان جنگ

که »ســـپاه شـــام قصد حمله  به ســـوی علی یا خبر می آمد یا تیر. یکی خبر می آورد 
کشـــته دادیم« یکی می پرســـید:  کنار رودخانه  که »در  دارنـــد«. یکی خبـــر می آورد 

کنیم یا سواره نظام را؟«  »پیاده نظام را آماده  
گه گاه تیر و سنانی.  از هر سوی سخنی بود و خبری... و 

کوته اندام ریزنقشـــی، خودش را به خیمۀ فرماندهی رساند و  در این میان، مرد 
گفت: »یا علی، پرسشی دارم.« 

حاضران، به یکدیگر نگریستند. دربارۀ کدام جبهه یا کدام عملیات یا کدام نیرو، 
کرد؟ سؤال خواهد 

مرد به سخن آمد و سؤالی دربارۀ توحید از علی؟ع؟ پرسید! 
کنون وقت این ســـؤال ها است؟ صدای برخورد  کس آنجا بود برآشـــفت: » ا هر 

شمشیرها را نمی شنوی؟«
کردند. مرد را نزد خود خواند و  کرد. همه سکوت  علی؟ع؟ دست خود را بلند 
گفت. مرد  کنار خویش نشـــاند. ســـپس چندین سخن ناب و نغز دربارۀ توحید  در 

شنید و در فکر فرو رفت و از خیمۀ فرماندهی بیرون آمد. 
گفت: »مگر جنگ ما برای غیر توحید است؟  کرد و  علی؟ع؟ روی به حاضران 

کنیم.« که بخواهیم چیزی را بر او مقدم  هیچ چیز مهم تر از خداوند نیست 
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قرآن ناطق

شتر، 
َ
که مالک ا صدای برخورد شمشیرها دل وجان معاویه را می خراشید. می دید 

هر لحظه به خیمۀ او نزدیک تر می شود. 
شتر را می بینم. 

َ
_  ای َعمْرو، چاره ای بیندیش! برق شمشیر ا

که همراه تو شدم، چنین روزی را پیش بینی می کردم و البته برای  _  من از روزی 
این روز سیاه، از همان ابتدا حیله ای در آستین دارم.

کت نجات دهد؟ که ما را از این فال _  یعنی راهی هست 
_   آری؛ هست. مردان تو یارای برابری با مردان علی را ندارند و تو خود نیز همانند 
علـــی نیســـتی. او برای چیزی با تو می جنگد و تو بـــرای چیزی دیگر با او می جنگی. 
که تو بر ایشان  ک اند  تو خواهاِن بقایی و او خواستار فنا در راه خدا. عراقیان بیمنا

گردد.  که علی بر آنان چیره  چیره شوی؛ اما شامیان هراسی ندارند 
_   قصه مگو. حیله ات را بگو.

کرد.  گوش او زمزمه  گوش معاویه آورد و نیرنگـــش را در  عمـــرو ســـرش را نزدیک 
گهان خندۀ معاویه بلند شد. نا
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کار را می کنیم.  _  همین 
گرفتند و به  به دســـتور معاویه، ســـربازان و ســـرداران سپاه شـــام، قرآن ها را بر سر 
گفتند: »بیایید به حکم قرآن گردن گذاریم. شما مسلمانید و ما نیز،  میدان رفتند و 

کی؟ و چرا؟«  کشتار تا  شما پیرو قرآنید و ما نیز. جنگ و 
گروه گروه از سپاه علی؟ع؟ شمشیرهای خود  کرد و  اندک اندک، افسون عمرو اثر 

را زمین گذاشتند. 
علی؟ع؟، برآشفته و شکسته دل، فریاد زد: »سوگند به خدا، آنان دروغ می گویند. 
اینان اهل قرآن نیستند. فریب شان را نخورید. قرآن، آن کاغذ هایی نیست که آنان 

گرفته اند؛ قرآن ناطق منم.«  بر سر 
شتر. 

َ
کرد و نه سرزنش های ا نه فریاد های علی سودی 

کند: »شـــما از جنگ  گفت وگو  علی یک بار دیگر به میان یارانش رفت تا با آنان 
کـــه پایان جنگ  کنید  خســـته شـــده اید. آنان نیـــز از جنگ خســـته اند. اندکی صبر 

نزدیک است.« 
که پیش از این بر لشـــکر معاویه فـــرود می آوردند، به  شورشـــیان، تیغ هایی را 
شـــتر را از میدان بازگردانـــد و همگان تن به 

َ
که ا گرفتند و خواســـتند  ســـوی علـــی 

َحکمیت قرآن دهند. 
گفتنـــد: »بازگـــرد، امیرالمؤمنیـــن َحکمّیـــت قرآن را  شـــتر رفتنـــد و 

َ
گروهـــی نزد ا

پذیرفته است. 
گزیر بازگشت و... .1 شتر نا

َ
ا

1. نهج البالغه، خطبه ۲۰۸؛ وقعة صّفین، ص۴۷۶ و ۴۹۲.
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بارقۀ بدرقه

زنان خاندان عبدالمطلـــب، وفادارترین و نجیب ترین زنان عرب بودند. غیرت و 
حّمیت آنان زبانزد بود.

کرد و خواســـت پا از دروازه هـــای مدینه بیرون  که حســـین؟ع؟ عـــزم مکه  آنگاه 
گشودند.  گذارد، زنان خاندان عبدالمطلب نزد او آمدند و زبان به نوحه و شـــکِوه 
که مردان ســـر از خانه های خود بیرون نمی آوردنـــد تا مبادا هدف تیر  در زمانـــه ای 

کردند.  بنی امیه شوند، این زنان غیور، با ناله و اندوه، حسین؟ع؟ را بدرقه 
که پیامبر خدا؟ص؟ از  گفتند: »به خدا ســـوگند، امروز برای ما یادآور روزی اســـت 
میان ما رفت و در جوار رحمت حق آرمید. امروز، زنده شد در خاطر ما روز شهادت 

مادرت زهرا؟اهع؟ و امیر مؤمنان، علی؟ع؟. 
گفت: »ای حسین، سوگند به خدای  گریان و ناالن  صفیه، عمۀ حســـین؟ع؟، 
که به بدرقۀ تـــو آمده اند و همچـــون ما نوحه  که فرشـــتگان را می بینـــم  بی ماننـــد، 

می سرایند و مرثیه می خوانند.«
ســـرهای قدســـیان همه بـــر زانوی غم اســـت

شــــــــرف اوالد آدم اســــــــت
َ
گویــــــــی عــــــــزای ا

حســـین؟ع؟ آن شـــیرزنان را دلـــداری داد و خـــدا را بـــه یادشـــان آورد و از تـــوکل به 
که مدینه را خبردار نکنند و از این  گفت. نیز از آنان خواست  حضرت حق، سخن 

سفر با کسی سخن نگویند.1

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۳، ص۴۲۳.
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 مادر فضیلت

وْهب بن وْهب، مســـیحی بود و مادرش نیز. آنان از راه حســـین؟ع؟ با اسالم آشنا 
شدند و مسلمانی را برگزیدند. 

گذشـــت تا اینکه دســـت سرنوشـــت، آن مـــادر و فرزند را همـــراه قافلۀ  ســـال  ها 
که  که اســـالم را از حسین؟ع؟ آموخته بودند، سِر آن داشتند  کرد. آن دو  حســـینی 

کنند. دارالسالم )بهشت( را نیز از او نصیب خود 
گرفت و جنگید.  روز عاشورا، وْهب بر اسب سوار شد و عمود خیمه را به دست 

کشت. سپس اسیر شد.  ک افکند و  هفت تن از سپاه دشمن را بر خا
گردن زدند و  گردنـــش را بزنند. او را  او را نـــزد عمر بن ســـعد آوردند. فرمان داد تا 

سرش را به سوی لشکر امام انداختند. 
این عمل شنیع، برای آن بود که روحیه و دلیری را از همراهان حسین؟ع؟ بگیرند. 
که دلیرانه به میدان رفت و پا  اما مادر وهب، ورق را برگرداند! نه تنها نشکست، 

گذاشت.  جای پای فرزند 
کار ناتمام فرزند را به  مـــادر وهب، شمشـــیر فرزند را برگرفت و به میدان رفت تـــا 

اتمام رساند.
بازآمـــدم چون عیـــد نو تا قفل زندان بشـــکنم 

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم
 امـــام؟ع؟ بـــه مادر وهب فرمـــود: »ای اّم وْهـــب، برگرد. خداوند، جهـــاد را از زنان 

برداشته است. اما تو و پسرت، با جدم رسول خدا؟ص؟ در بهشت خواهید بود.«1

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۶، ص1۸۳.
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بعض در گلو

که نه بر سر چادر دارید و نه بر روی نقاب؟« کیستید  »شما 
کوفی بـــود و از بام خانۀ  گران  که در میان تماشـــا ایـــن پرســـش، از زبـــان زنی بود 

کربال را می نگریست.  خویش، منظرۀ عبور قافلۀ 
گفتند: »ما خاندان رسول خدا، محمد مصطفاییم. ما را به اسیری می برند.«

گلوی بغض آلود و چشـــماِن تـــر، بی درنگ از بام خانه پایین آمد. هر زنی  زن، با 
کرد و  که می دید، از او چادر یا پیراهن یا مقنعه یا عبایی  می گرفت. همه را جمع  را 

یک یک به اسیران داد.1 

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۸، ص11۷.
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حماسۀ سخن

کت شوید!« »سا
کســـی صـــدا نمی آمد. نَفس ها در ســـینه ها حبس  همهمه هـــا خوابیـــد. دیگر از 

کنون همۀ چشم ها به زینب؟اهع؟ است: شدند. ا
کان ما را به رسالت برگزید. و درود و آفرین بر محمد، بهترین  سپاس خدا را که نیا

فرستادۀ او. 
گریان باشـــید و هرگز  کوفیان بی صفا و ای دغلکاران بی وفا، هماره  اما بعد. ای 
گریه تا ابد روزی شما است. همچون زنان،  که اشک و  چشمتان خشک مباد، 
نشستید و پنبه ها رشته کردید و آنگاه به دست خویش، همه را از هم گسستید. 
گفتید و الف مهـــر و وفا زدیـــد و پیمان  گـــزاف  ســـوگند دروغ خوردیـــد و ســـخن 

شکستید. 
کیســـت؟ آیـــا در برابر دشـــمن، زبون تـــر از خود  در جبهـــۀ حق، ناتوان تر از شـــما 

که جز آن را الیق نیستید.  می شناسید؟ دوزخ قهر خدا، بر شما باد 
گریه  می کنید؟ پس فراوان بِگریید و  گریه و پشـــیمانی است؟  کنون، هنگام  آیا ا

گرفته است... گریبان شما را  که ننگ و عار  اندک بخندید 

کوفیان می گریستند. زینب؟اهع؟ از سخن لب فروبست.  زینب؟اهع؟ می گفت و 
که اشـــک از چهره اش بر  از میان مردمان، پیر جهان دیده ای چنان می گریســـت 
گفت: »پیران ایشان،  کرد و  گریه ایستاد. نگاهی به زینب  ختی از 

َ
زمین می بارید. ل

بهترین پیران اند و فرزندانشان سرافراز و عزت مند.«1 

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۸، ص11۹.
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در کوی نیک نامان

کیست؟« »این زن 
که به زنی  کبر را عبیداهلل پرسید، در حالی  این پرسش مغرورانه و از سِر نخوت و 

کربال اشاره می کرد.  در میان اسیران 
گفتند: »زینب، دختر علی است، ای امیر.«

ابن زیاد نیشخندی زد. سپس رو به سوی زینب؟اهع؟ کرد و گفت: »دیدی ای زن 
کرد؟«  که خدا با خاندانت چه 

که  گفت: »شـــهادت بر ایشـــان مقّدر بود و آنان به ســـویی شـــتافتند  زینب؟اهع؟ 
ِگرد هم آورد تا  کـــرده بود. و زودا خـــدای بزرگ، ما و تو و آنـــان را  خدای شـــان اراده 

کند.«  داوری 
که در پشت سخن زینب؟اهع؟ چیست.  کشـــید و دانست  ابن زیاد، روی در هم 
که  گفت: »ستایش خدایی را  اما غرور و قدرت، به او اجازۀ سکوت ندادند. پس 

کرد.«  کشت و سخنتان را دروغ  شما را 
گمان او، شکســـت در جنگ یا در میدانی از میدان های دنیا، شکســـت در  بـــه 
کشته اند،  که چون حسین؟ع؟ را  گمان می کردند  عقیده اســـت. او و همراهانش 
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گزیر باطل است!  کشته می شود، نا که  پس بر حق اند و آن 
که ما را به  گفت: »ســـتایش خدایـــی را  گمان باطل تاخت و  زینـــب؟اهع؟ بـــر این 

کیزه آفرید.«  ک و پا گرامی داشت و پا محمد 
کیزگی است، نه در زورمندی و فرمانروایی. کی و پا یعنی، پیروزی در پا

که  کرد، تا بدانند  کربال را برای همۀ آیندگان تفسیر  که زینب؟اهع؟  بدین گونه بود 
عاشورا، پیروزی است، نه شکست؛ پیروزی خون بر شمشیر و پیروزی نام نیک بر 

رسم دنیاپرستی.1

1. دانشنامۀ امام حسین؟ع؟، ج۸، ص1۵۵.
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حݡکایت خوبان

مردی از شام

مردی از اهل شـــام به مجلس حضرت امام باقر؟ع؟ می آمد و ســـخنان ایشـــان را 
می شـــنید. روزی بـــه امـــام  گفـــت: »محبت و دوســـتی با شـــما مرا بـــه این مجلس 
کردن با شـــما است؛ ولی  نمی آوَرد؛ چون اطاعت از خدا و رســـول او، در دشـــمنی 

چون تو را مردی فصیح و عالم می بینم، به مجلس شما می آیم.« 
ْن َتْخفی َعلی اهلِل خاِفيه« 

َ
که بر لب تبســـم داشت، فرمود: »ل امام باقر؟ع؟ در حالی 

)هیچ چیز از خدا پنهان نیست.« 
گفت:  پـــس از مدتی، مرد شـــامی بیمار شـــد. یکی از دوســـتان خـــود را طلبید و 
کشیدی، نزد محمد بن علی برو و  که من از دنیا رفتم و جامه بر روی من  »هنگامی 

که بر من نماز بگزارد.«  از او بخواه 
همان شـــب، مرد شامی به اغما رفت. دوست او، بامدادان به مسجد رفت و 
گفت: »آن مرد شامی  ایستاد تا حضرت باقر؟ع؟ از نماز فارغ شد. نزد امام رفت و 
که هنگام  کرده اســـت  که به مجلس شـــما می آمد، در حال مرگ اســـت. وصیت 

مرگ، شما بر بالینش باشید و بر او نماز بگزارید.« 
گرفت، دو رکعت نماز خواند  امام؟ع؟ فرمـــود: »او نمی میرد. آنگاه دوباره وضو 
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که آفتاب برآمد. در این هنگام،  کرد. ســـپس به سجده رفت... تا هنگامی  و دعا 
برخاست و به منزل مرد شامی رفت. 

گرم سیر  گفت: »این مرد، از ســـرزمین سردســـیر شام است و حجاز  به اهل خانه 
کنید تا بهبود یابد.« سپس به خانۀ خود برگشت. است. او را خنک 

آن روز، مرد شامی از بستر احتضار برخاست و بی درنگ نزد امام باقر؟ع؟ رفت. 
گفت: »در عالم احتضار دیدم که شما را نزد خدا چه مقام و منزلتی است. شهادت 

که تو حجت خدا بر مایی.«  می دهم 
ُه« 

َ
َعْبَد َويِحّبُ َعمل

ْ
َعْبَد َويبِغُض َعملُه َويبِغـــُض ال

ْ
ّنَ اهلَل يِحّبُ ال

َ
ما َعِلمـــَت ا

َ
امـــام فرمود: »ا

که عمل آنان را  )آیـــا نمی دانـــی خداوند برخی بندگانش را دوســـت دارد، در حالی 
که عملشان را می پسندد.(1  نمی پسندد؟ و برخی را دوست ندارد، در حالی 

1. منتهی اآلمال، ج۲، ص1۰۷.
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آیا ما منافقیم

شخصی به نام سالم بن مستنیر می گوید: 
که حمران ابن اعین وارد شـــد و چند ســـؤال  محضـــر امام محمد باقر؟ع؟ بودم 
گفت: »ای پســـر رســـول خدا، خدا شما را  کرد. در هنگام خداحافظی  از آن بزرگوار 
گرداند. خواســـتم وضع خود را  کند و ما را بیش از این بهره مند  طـــول عمـــر عنایت 
ک و مصفا  برایتان شرح دهم: وقتی ما به محضر شما شرفیاب می شویم، قلبمان پا
می شود و سبکبار می شویم؛ اما پس از آنکه به خانه های خود بازمی گردیم یا سراغ 
کســـب وکار خود می رویم، دوباره ســـنگین و مکّدر می شویم. چرا چنین است؟ آیا 
که در حضور شما روحانی است و در غیبت شما، سنگین و  قلبمان منافق اســـت 

ظلمانی؟« 
گاهی سخت و سنگین اند و  امام؟ع؟ فرمود: »ای ســـالم، قلب ها این گونه اند؛ 
که با  گفتند: آیا ما منافق نیستیم  گاهی نرم و آرام. اصحاب رسول اهلل نیز به ایشان 
گویی بهشت و دوزخ  که  دیدن شما، آخرت جو و خدادوست می شویم؛ آن سان 
را می بینیم؛ اما پس از آنکه از محضر شما می رویم، همه چیز را فراموش می کنیم و 

دوباره خدا و آخرت را از یاد می بریم؟ پیامبر؟ص؟ به اصحاب فرمود: 
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گر  شما منافق نیستید. قلب ها این گونه اند و بر یک حال نیستند. سوگند به  خدا ا
شما بر یک حال بودید و هماره بهشت و دوزخ را به چشم می دیدید، فرشتگان 
که بر روی  با شـــما مصافحه می کردند و شـــما روی آب راه می رفتید، همان گونه 
گناه می  کنید و ســـپس خـــدا را می خوانید و آمرزش  زمین قدم می گذارید. شـــما 
کســـان  گر غیـــر از این بود، خداوند  می خواهیـــد و خدا نیز شـــما را می بخشـــد. ا
کنند. آیا  کنند و سپس از او طلب آمرزش  گناه  که  دیگری را به جایتان می آفرید 
ّواِبیَن َوُيِحّبُ  نشنیده اید که خداوند توبه کاران را دوست دارد؟ >ِإّنَ اهلَل ُيِحّبُ الّتَ

ُمَتَطّهِريَن<1 
ْ
ال

1. احقاق الحق، ج1۲، ص1۷۴.
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کی  پیرمرد شا

کهولت و پیری، روزی به محضر امام باقر؟ع؟ رفت.  جابربن عبداهلل انصاری در 
حضرت از حالش پرسید. 

که پیری  کنون در حالی هستم  کرد: »ا جابر، اندکی از وضع و حال خود شکایت 
را از جوانی، بیماری را از سالمت، و مرگ را از زنده بودن بیشتر دوست  دارم.« 

گر جوان،  کند، پیری را می خواهـــم و ا گر خداونـــد پیرم  امـــام فرمـــود: »اما من، ا
گر بمیراند  گر شفا دهد، شفا و سالمتی را؛ ا گر مریض باشـــم، مرض را و ا جوانی را؛ ا

مرگ را و چنانچه در حیات باشم، زندگی را دوست دارم.«1
به قول شاعر پارسی گوی:

یکــــــــی وصــــــــل و یکــــــــی هجــــــــران پســــــــنددیکــــــــی درد و یکــــــــی درمــــــــان پســــــــندد
ــــــــان پســــــــندد2مــن از درمــان و درد و وصــل و هجران  پســــــــندم آنچــــــــه را جان

1. جامع السعادات، ج۲، ص۲۰۲.
۲. باباطاهر همدانی.

132



حق و حقوق

گوید: امام باقر؟ع؟ برای تشییع جنازۀ مردی از قریش، حضور یافت و من نیز  زراره 
همراه ایشان بودم. در میان جمعیت تشییع کننده عطاء نیز حضور داشت. 

در این میان، زنی از مصیبت دیدگان فریاد و ناله بر آورد. 
کت می شوی، یا من بازخواهم گشت!«  گفت: »یا سا عطاء به زن مصیبت زده 
کت نشـــد و به زاری و افغان ادامه داد، و عطاء بازگشـــت و تشییع را  آن زن ســـا

ناتمام گذاشت. 
گفتم.  من برای امام باقر؟ع؟ داستان عطاء و زن مصیبت دیده را 

امام فرمود: »ما به راه خود ادامه می دهیم و جنازه را تشییع می کنیم. باطل نباید 
حق را بپوشاند.«1 

ســـرانجام جنـــازه را بر زمین نهادنـــد و بر آن نماز خواندیم و مراســـم تدفین ادامه 
کرد و  یافت. در این هنگام، صاحب عزا پیش آمد و از امام باقر؟ع؟ سپاسگزاری 
که آمده اید و جنازه را تشییع  گفت: »برای شما راه رفتن دشوار است. همین اندازه 

کنون بازگردید و بیش از این ما را شرمنده نکنید.«  کردید، سپاسگزاریم. ا
که صاحب عزا به شما رخصت بازگشت داده است،  کنون  گفتم: »ا من به امام 

که می خواهم از شما بهره مند شوم.«  بهتر است بازگردید؛ زیرا من نیز سؤالی دارم 
امام فرمود: »ما با اجازۀ صاحب عزا نیامده ایم تا با رخصت او بازگردیم. تشییع 

کرده است.«2 که خداوند آن را تعهد  جنازۀ مؤمن، فضل و پاداشی بزرگ دارد 

گردن ما است، فراموش شود. که بر  1. یعنی: با دیدن باطل در دیگران، نباید حقوقی 
۲. بحار األنوار، ج۴۶، ص۳۰1.
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خیانت، هرگز!

گفتم: »فدایت شوم، من  ابوثمامه می گوید: در مکه حضور امام باقر؟ع؟ رسیدم و 
گزینم؛ ولی در وطنم یکـــی از پیروان مذهب ُمرجئه، از  می خواهـــم در مکه اقامت 
من طلبکار است و من به او مدیونم. ]به شهر خود بروم و ِدینم را بپردازم یا با توجه 
به اینکه او فاسدالعقیده است، می توانم پرداخت وام را به تأخیر بیندازم و فعاًل در 

کنم؟[«  مکه بمانم و خدا را عبادت 
که هنگام مرگ، حقی بر  کـــن  امـــام فرمود: »مؤمن خیانت نمی کند. چنان زندگی 

گرفته ای، پس بده.«1 که  گردن تو نباشد. پس به شهر خود برو و قرضی را 

1. علل الشرایع، ص۵۲۸. 
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