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 (2) بشناسیم بهتر را( ع) صادق امام

اکبری اهلل محمد

 پیوروان  و یواران . بودد  کریم و بخشنده بسیار حالل، روزی آوردن دست به در تالش و تاکید همه آن با( ع) امام

 خودد  او. باشوند  ماندگان راه در گیردست و درماندگان یاور فرمدد می تاکید و کرد می سفارش بخشش به را خدد

 کدچک را نیازمند مؤمنان به تدجهی بی امام.« شدد نمی کم صدقه با مال: »فرمدد می پیدسته. بدد چنین عمال نیز

 از( ع) صواد   حضور  (. ص) پیوامرر  بیوت  اهو   بوه  تودهین  را آنها شمردن کدچک و دانست می آنان شمردن

 گواه  ;آشواار  گواه  و داد موی  صودقه  نهوانی  گاه. کرد می کمک نیازمند مردم دیگر و خدیشان به مختلف راههای

. کورد  موی  دعود   خودردن  بوه  را افوراد  و پخوت  می غذا نیز گاهی. برد می خدد گاه و فرستاد می کسی تدسط

 گدشوت  و نوان  زنریلهای پدرانش همچدن( ع) امام خفتند، می مردم و گسترد می سایه شب تاریای که شرانگاه،

 و غوذا  و رفوت  می نیازمندان سراغ به ناشناس گرفت، می دست در دینار و درهم های کیسه ارد،گذ می بردوش

 بواران  کوه  شری در( ع) امام: »گدید می( ع) صاد  امام ارادتمندان از یای معلی،. کرد می تقسیم آنها میان را پدل

 چیوزی  ناگاه راه، میان در. رفتم رالشدن پنهانی من. رفت بیرون ساعده بنی سقیفه قصد به خانه از بارید می نم نم

: گفتم هستی؟ معلی: فرمدد کردم، سالم و رفتم جلد«.  گردان بازش من به خدایا اهلل، بسم: »فرمدد. افتاد زمین بر

 ای پراکنوده  نانهوای  کوردم،  جستجد«.  بده من به یافتی آنچه کن، جستجد دستانت با: »فرمدد. شدم فدایت آری،

 را آن مون  بفرماییود  اجوازه : گفوتم . دیودم  دوشوش  بور  نان از پر ای کیسه دادم می( ع) امام به ار آنها وقتی. یافتم

 خفتوه  را مردموی  و رفتویم  سواعده  بنوی  سقیفه به سپس. بیا من با ولی سزاوارترم، آن حم  به من: فرمدد. بردارم

 موی  نیازمنودان  به شرانه خدد امام آنچه بر عالوه.« برگشتیم و گذاشت نان دو یا یک نفر هر کنار( ع) امام. یافتیم

 صودقه  بر«  ام داده من نگدیید گیرنده به: »گفت می و فرستاد می آنان برای امدالی نیز دیگران واسطه به گاه داد،

 کسوی  بوه  را پدل های کیسه امام: »گدید می قره ابی بن فض . داشت دوست بسیار را آن و کرد می تاکید پنهانی

 شوخ   آن.« انود  فرستاده برایتان عرا  از بگد و بده هاشم بنی از فالنی و فالنی به را نهاای: فرمدد می و داد می

 پیوامرر  خدیشوان  بوه  ا  نیای سرب به: گفتند: داد می پاسخ گفتند؟ چه: پرسید می امام. گشت می باز و برد می

 تنهوا  ;شوناختند  نموی  ار دهنده گیرندگان و داشت ادامه امام شرانه بخششهای.« دهد نیات پاداش خدای ،(ص)

 دستگیری مستمندان از نیز آشاارا امام این، بر افزون. است بدده که آنان یاور که دریافتند امام گذشت در از پس



2 
 

 کوه - صواد   اموام . بخشوید  فقیوری  به درهم هزار ده ارزش به انگشتری یک و درهم چهارصد بار یک. کرد می

 و بودد  قانع گرفت می آنچه به گیرنده اگر ;داشت ویژه روشی دندا صدقه در -باد او بر فرشتگانش و خدا درود

 از خودای  شوار  جوای  بوه  یا دانست می کم را آن اگر و ;بخشید می او به بیشتر امام گفت، می سپاس را خدای

( ع) صواد   اموام  خودمت  روزی: »گدیود  الملوک  عرود  بن مسمع. داد نمی او به چیزی دیگر کرد، می تشار امام

: گفوت  نیازمند. داد وی به انگدر ای خدشه( ع) امام. خداست چیزی و آمد نیازمندی. خدردیم می انگدر و بددیم

 و رفوت  نیازمند. کند زیاد را دیگران روزی خدای: فرمدد و نداد او به چیزی امام! بدهید پدل ندارم این به نیازی

 زیواد  را ا  روزی خودای : فرمودد  و ادنود  او به چیزی امام. بدهید را انگدر خدشه همان: گفت و آمد باز دوباره

 کوه  را خودای  سوپاس : گفت و گرفت نیازمند. داد وی به انگدر دانه سه( ع) امام. آمد دیگری نیازمند سپس. کند

 را انگدرهوا  تهیدسوت .داد او بوه  کرده، انگدر از پر را خدد دست دو پس کن، صرر: فرمدد امام. کرد ام روزی این

 بیست حدود که پدلی سپس. بمان: فرمدد( ع) صاد  امام. کرد ام روزی این که را خدایی سپاس: گفت و گرفت

. بموان : فرمودد  اموام . است تد طرف از تنها این. سپاس را تد خدایا،: گفت و گرفت نیازمند. داد او به بدد، درهم

 سپاس: گفت و پدشید گرفت، را پیراهن تهیدست مرد! بپدش را این: فرمدد و بخشید او به را خدد پیراهن سپس

 موا  و ناورد  دیگوری  دعوای  امام برای این جز. دهد نیک پاداش خدایت اهلل، عرد ابا ای... . پدشاند مرا که خدایی

 باغهوای  محصودل  از همچنین( ع) امام.« بخشید می چیز او به همچنان کرد نمی دعا را امام اگر که کردیم گمان

 سواننه  کوه  داشوت  «زیواد  ابی» چشمه نام به باغی امام. بخشید می همسایگان و رهگذران نیازمندان، به نیز خدد

 مواجرایی  بواغ  این. ماند می باقی دینار چهارصد تنها که بخشید می آن از قدر آن. داشت درآمد دینار هزار چهار

 کنوی،  موی  شوگفت  کواری  زیواد  ابوی  چشومه  باغ در ام شنیده: »گفت وی به( ع) امام یاران از یای. دارد شگفت

 را بواغ  دیدارهوای  دهویم  موی  فرمان رسد، می خرماها چدن آری،: »فرمدد امام.« بشندم شما زبان از رمدا دوست

 یوک  هور  سر بر که خرما، ظرف ده» دهم می فرمان نیز و« ;بخدرند آن میده از و شدند وارد مردم تا کنند سدراخ

 موی  خرموا  مود  یوک  نفور  هور  و بیاینود  ردیگ تن ده بخدرند، نفر ده چدن و کنند آماده بنشینند، تدانند می نفر ده

 کسوانی  همه و زن و کددک و مریض و پیرزن و پیرمرد از باغ، همسایگان تمام به دهم می فرمان سپس.« خدرند

 و دهوم  موی  را بواغ  سرپرستان و کارگران و باغرانان مزد سپس. بدهند خرما مد یک اند، نداشته آمدن تدانایی که

 پایوان  در و ;کنم می تقسیم نیازشان اندازه به آبرومندان و نیازمندان بین و آورم می مدینه به را محصدل باقیمانده

 می میهمانی بسیار بخششها، این بر افزون ،(ع) صاد  امام. ماند می باقی برایم دینار چهارصد دینار، چهارهزار از
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 اش خانوه . کورد  موی  اطعوام  و خدانود  موی  میهمانی به را رهگذران و غریران خدیشاوندان، پیروان شاگردان،. داد

. دانست می بهتر بنده کردن آزاد از را اطعام. داشت دوست بسیار را دادن میهمانی. بدد مسافران و غریران منزلگاه

 ای انودازه  به( ع) امام. کنند اطعام را خدیش دوستان و همسایگان و خدیشان که کرد می سفارش پیروانش به او

 ای انودازه  بوه  محمود  بن جعفر: »گفتند می مردم. داشت میهمان اوقا  بیشتر فت،گ تدان می که داد می میهمانی

 را کسوی  خداسوت  نمی وقتی( ع) صاد  امام.« ماند نمی باقی چیزی اش خانداده برای که کند می اطعام را مردم

 هور  و درنود بخ بیشتر که کرد می تعارف نشستند، می سفره سر بر میهمانان چدن. کرد نمی تعارف بررد، خانه به

 داد، می انجام را آنها کارهای و. کرد می پذیرایی میهمانان از خدد گاه. شد می تر شادمان خدردند، می بیشتر چه

 بوه  حتوی  و نهواد  می غذا میهمانان برای خدد. گذاشت می میهمانان برابر در و کرد می جدا را گدشتها سفره سر

 مدقوع  شود،  می تمام مناظره و درس مجلس وقتی که افتاد می اتفا  بسیار. گرفت می لقمه آنها برای خدد دست

 میهمانوان  مقابو   در. خودرد  موی  غوذا  آنها با و داشت می نگه را محف  در حاضران و شاگردان. بدد خدردن غذا

 داد موی  لذیذ بسیار غذای میهمانان به گاه. کرد می دعد  باهم را غنی و فقیر و. بدد خدشرفتار و خدشرو بسیار

 چودن . دهوم  می غذا تدانم اندازه به من: فرمدد مدرد، این در یاران از یای پاسخ در. معمدلی و ساده ذایغ گاه و

 چودن . کونم  می اطعام معمدلی غذای با برسد، کم روزی چدن و ;دهم می نیاد طعام برساند، زیاد روزی خدای

 شوادمانی  اظهار آنها حضدر از و داشت می بزرگ را میهمانان. زیاد هم و بدد خدب هم غذایش داد می میهمانی

 موی  کمک آنها به بارشان وانهادن و کردن باز در و گفت می آمد خدش آنها به میهمانان، آمدن هنگام به. کرد می

 آنها به کردن کمک از نیز را خدمتاارانش و کرد نمی کمک آنها به بنه و بار بستن در میهمانان، رفتن هنگام. کرد

 یواری  منزلمان از رفتن بر را میهمانان که هستیم خاندانی ما: فرمدد می پرسیدند می را سرب چدن. داشت می باز

 .دهیم نمی

 شجاعت

 بورده  ارث بوه  خودد  پدران از را پایداری و شجاعت او. نظیر بی شجاعت در و بدد علی نس  از( ع) صاد  امام

 شود  درمانده مگسی از عراسی، خلیفه صدر،من روزی. نداشت پروا حق گفتن از امیران و زورمندان مقاب  در. بدد

 بون  داوود» وقتوی .« کنود  خودار  را جرواران  توا : »داد پاسخ( ع) امام آفرید؟ را مگس خداوند چرا: پرسید وی از و
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 قاتو   ;کرد مطالره را حقش ;رفت امار  کاخ به برگرفته شمشیر کشت، را خنیس بن معلی مدینه، فرماندار علی،

 موی  قودم  آتش های شعله میان در کشیدند، آتش به را اش خانه حادمت مامدران. کشت قصاص به را«  معلی»

 هوای  خطره در و هاشم بنی حضدر در مدینه امدی فرماندار که وقتی«  خلیلم ابراهیم فرزند من: »فرمدد می و زد

 کوه  داد وا بوه  ای کدبنوده  پاسوخ  چنوان ( ع) اموام  کردنود،  سواد   هاشم بنی همه و داد دشنام را( ع) علی نماز

 .گرفت پیش خانه راه کند تمام را خطره آناه بی فرماندار

 بردباری و گذشت مهابت،

 دلهوا  ابهتش بدد شده سرب بسیار عراد . نافذ نگاهش و بدد ندرانی اش چهره داشت، خدادادی مهابتی( ع) امام

 بوه  داشوت،  حضودر ( ع) ماموا  و شود  وارد منصدر بر حنیفه ابد که بدد چنان وی مهابت و عظمت. کند جذب را

 آن برابور  در حشم و خدم همه آن با منصدر مهابت که گرفت قرار( ع) امام هیرت تاثیر تحت چنان خددش گفته

 آمواده  حضور   آن بوا  منواظره  برای را خدد و بالید می خدد بر بسیار که کالم، علم دانشمندان از یای. بدد هیچ

 وجدد با امام. آمد بند زبانش و ماند حیران که گرفت قرار تاثیر تحت چنان افتاد امام به چشمش چدن بدد، کرده

 و بودد  گذشوت  بوا  و بردبار بسیار خدمتاارانش و مردم با برخدرد در داشت، که قلری قد  و مهابت و شجاعت

 و خدشورو . بودد  مهربانانوه  و مالیوم  بسویار  خودمتااران  حتوی  دیگران، با رفتارش. داد می پاسخ نیای با را بدی

 دیور  بدد، رفته کاری پی در که غالمش، روزی. شد می شمرده رفتارش معیار نرمی و مالیمت و بدد رفتار خدش

 باد را او و نشست کنارش بلاه نارد، درشتی او با تنها نه. یافت خدابیده را او و گشت اش پی در( ع) امام. کرد

 حتی گاه.« کن کار روز و بخداب شب روز، هم بخدابی شب هم نشاید را تد: »فرمدد او به آنگاه. شد بیدار تا زد

 شخصوی  روزی. طلریود  موی  آمرزش خدا از بدکننده برای و ایستاد می نماز به داد، می نشان گذشت این از بیش

 چودن . داد او بوه  درهوم  هوزار  و بورد  خانه به را وی( ع) امام. کرد متهم دزدی به را او شناخت، نمی را امام که،

 .نپذیرفت را آن امام آورد، پس را درهمها و گشت باز عذرخداه و شرمنده شخ 
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 صبر

 موی  ایجواد  بورایش  حادموت  که سختیهایی برابر در. بدد پایدار بسیار مصیرتها و سختیها برابر در( ع) صاد  امام

 دادن دسوت  از غم در او. بدد استدار کردند، می تهدیدش مرگ به و ریختند می منزلش به شرانه حتی گاه و کرد

 را اسوماعی   بوزرگش  پسور  گذشوت  در خرور  که بدد سفره سر بر میهمانانش با روزی. بدد صردر بسیار زندانفر

 پویش  زد، لرخند نشست، میهمانان با بلاه نارد، تابی بی تنها نه داشت دوست بسیار را اسماعی  آناه با. آوردند

 او کوه  این از میهمانان. خدرد غذا بهتر ردیگ روزهای از و کرد تشدیق خدردن به را آنها و گذاشت غذا میهمانان

 راسوتگدیان  راستگدترین نراشم، چنین چرا: »فرمدد حضر . پرسیدند را سرب و کردند تعجب ندیدند غمگین را

 کوددک  چودن  و بودد  غمگین بدد، شده مریض کددکش چدن.« مرد خداهیم شما و من که است داده خرر من به

 چودن  و بددی غمگین بدد، بیمار کددک تا: »پرسیدند. پیدست یاران جمع به و نهاد کناری به را اندوه درگذشت،

 و شودیم  موی  انودوهگین  مصیرت وقدع از پیش که هستیم ماخاندانی: »فرمدد ؟« زدودی چهره از غم درگذشت،

 و یواران  دادن دسوت  از فورا   در. هسوتیم  حوق  فرموان  تسلیم و دهیم می رضا قضا به رسد در حق فرمان چدن

(« ع) الحسین بن علی بن زید» عمدیش شهاد  در. بدد قامت راست پیدسته ولی ریخت، می اشک دانخدیشاون

 .ایستاد پایدار همچنان ولی گریست، عمدزادگانش شهاد  و ها شانجه گرفتاری، در. گریست

 تواضع

 چدن مردم میان در و بدد متداضع بسیار داشت، که دانشی برتری و قدر جاللت و نسب شرافت همه با ،(ع) امام

 موی  سودار  چهارپا. کرد می آبیاری ;زد می بی  را خدد باغ. کرد می وزن خرما خدیش دست به. بدد آنان از یای

 از خودد  و. خودرد  موی  غذا و نشست می زمین بر بندگان چدن. کنند قر  برایش را حمام داد نمی اجازه و. شد

 پواره  کفشوش  کوه  رفت می هاشم بنی از یای منزل به اردید و دلجدیی برای روزی. کرد می پذیرایی میهمانانش

 .کرد می سرپرستی و ندازش را یتیمان. رفت مقصد تا برهنه پای یک با و گرفت دست به را پاره کفش. شد
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 رحم صله

 از را هوا  کینوه  کدشوید  موی  او. بدد رفتارش معیار خشدنت، مقاب  در مهربانی و بد رفتار برابر در خدب برخدرد

 خطاکوار  از کوه  بدد این( ع) امام اخالقی سجایای جمله از. سازد برقرار باره دو را بریده پیدندهای و دیدبش دلها

 بن اهلل عرد» و حضر  آن بین که آنگاه. کرد می قرار بر بدد، بریده او از که کسی با را پیدندش و گذشت می در

 را یاودیگر  دوبواره  وقتی. کرد درشتی حضر  نآ با اهلل عرد ;گرفت در ای مشاجره( ع) حسن امام نده«  الحسن

 رحوم  صوله  کوه  ای نشونیده  آیا: »فرمدد امام«.  خدبم: »گفت خشمگینانه وی. پرسید را اهلل عرد حال امام دیدند،

 کوه  حضور   آن عمدی پسر ،« افطس حسن» به تا کرد وصیت مرگ گاه به.« کند می سرک را قیامت حسابرسی

 .بدهند دینار هفتاد بدد، کرده حمله انایش به( ع) امام کشتن قصد به

 آرامش و صلح برقراری برای مالی کمک

 بورای  بلاه کرد، نمی گذشتگی خدد از و تالش خدیشاوندانش و خدد بین محرت و پیدند قراری بر برای تنها او

 توا  بودد  داده یوارانش  بوه  مرلغوی  خدیش مال از. کدشید می نیز شیعیانش، بدیژه مردم، دیگر بین دوستی برقراری

 .سازند برقرار آشتی بینشان و بدهند آنها به برخیزند نزاع به هم با پیروانش هرگاه

 مردم با همدردی

 موی  همودردی  مردم تمام با بلاه دانست، می شریک پیروانش و یاران و نزدیاان شادی و غم در را خدد تنها نه

 ماننود  و بفروشود  را مدجودد  غوذایی  مداد تا داد فرمان خرجش وکی  به بدد رفته بان نرخها مدینه در وقتی. کرد

 چقودر : فرمودد  مون  بوه  امام رفت، بان نرخها مدینه در چدن: گدید می«  معتب. »کند تهیه غذا روزانه مردم سایر

 مدینوه  در غوذایی  موداد : گفوتم . بفوروش  را آنهوا : فرمدد. کند می کفایت را ماهی چند: »گفتم داریم؟ غذایی مداد

 از نیموی  معتوب،  ای. کون  خریوداری  غوذایی  موداد  روز هور  مردم مانند بعد و بفروش را آن: فرمدد. است نایاب

 ولوی  بودهم  گنودم  نوان  آنهوا  بوه  تودانم  می من داند می خدا ;جد را نیمی و بده قرار گندم را ام خانداده خدراک

 خدیشواوندان،  دسوتگیر  تنهوا  نوه . ام کورده  ریزی برنامه خدب ام زندگی اداره برای که بریند خداوند دارم دوست
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 و ماوه  بوین : گدید می«  معتب. »کرد می کمک نیز را مسلمان غیر نیازمندان بلاه ;بدد مسلمانان عمدم و شیعیان

 بورویم،  او طورف  به: »فرمدد امام بدد، انداخته درختی زیر را خدد که برخدردیم مردی به. بددم امام همراه مدینه

 بوا  بودد  مسیحی مردی ;رفتیم او سدی به و کردیم کج را راهمان.« باشد رآوردهد پای از را وی تشنگی ترسم می

 و شودم  پیاده من. بده آبش مصادف، ای: فرمدد امام«  آری: »گفت «ای؟ تشنه: »پرسید او از( ع) امام. بلند مدهای

! کنوی؟  موی  کموک  هم مسیحی به آیا بدد، مسیحی مرد این: گفتم من. رفتیم و شدیم سدار سپس. کردم سیرابش

 چودن  و رفوت  موی  باغهوایش  از یاوی  بوه  و شود  می خارج مدینه از فتنه هنگام به. آری حالتی چنین در: فرمدد

 .گشت می باز مدینه به شد، می برقرار آرامش و نشست می فرو شدرش


