دين و اخالق
از :ا.ح.د ّري

بر بالين اميرالمومنين(ع)

پرسمان زند گي
احكام روزه

س��ؤال :بعضيازپزش��كانكهبهمس��ائلش��رعي
التزام��ي ندارن��د بيم��اران را از روزه گرفت��ن منع
ميكنن��د ،آيا گفته اين پزش��كان حجت اس��ت يا
خير ،و آيا در مواقعي كه خود ش��خص علم دارد كه
ميتوان��د عليرغم بيم��اري روزه بگيرد بايد به علم
خود عمل كند يا تجويز پزشك؟

پاس��خ:اگر پزش��ك امين نباش��د و گفت��ه او هم
اطمينان آور نباش��د و باعث خوف و ضرر نشود
گفته او اعتباري ندارد و در غير اين صورت نبايد
روزه گرفت و در صورتي كه خود ش��خص به آن
عل��م دارد كه ميتوان��د روزه بگيرد و ضرري هم
به او نميرس��د بايد به علم خود عمل كند البته با
مشورت با پزشكان حاذق و متديّن.
ميآيند و بر من سالم و بشارت ميدهند و اين فاطمه
(س) است كه به استقبال من آمده است.
آخرين سخنان امام (ع)
امام (ع) در سخنانش در آستانه وفاتش فرمود؛
به خدا س��وگند از مرگ چي��زي ناگهان بر من فرود
نيامد كه از آن بد م آيد و چيزي برايم آش��كار نش��د
كه آن را نشناس��م ،من نبودم ،مگر مثل جوياي آبي
كه به آب برسد و جويندهاي كه گمشدهاش را بيابد
و به خداي كعبه سوگند كه رستگار شدم.
خطبه امام حسن (ع) پس از پدرش
امام حس��ن (ع) پس ازرحل��ت پدرش به خطبه
ايس��تاد و فرمود :ديش��ب مردي را كشتيد ،در شبي
كه قرآن نازل شده و در اين شب عيسي بن مريم (ع)
به آسمان رفت.به خدا سوگند! كسي پيش از اين به
اين ش��رافت دس��ت نيافته بود و آيندگان نيز به اين
ش��رافت نخواهند رسيد .به خدا سوگند! پيامبر خدا
(ص) او را به جنگ ميفرستاد درحاليكه جبرئيل در
سمت راست او و ميكائيل در سمت چپ او بود به خدا
درهم و ديناري از خود به جا نگذاشت .مگر هشتصد
دره��م كه آن را براي خريد خادم ذخيره كرده بود.
سپس امام صداي خود را بلند كردند و فرمودند اي
امت اسالمي به خدا كه شما از امروز دچار فتنههاي
شديدي خواهيد شد.
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نيكي كردن امام (ع) با قاتلش
در ذك��ر آنچه پس از ترور ام��ام (ع) آمده ،نقل
اس��ت كه ابن ملجم ملع��ون را گرفته و نزد امام (ع)
آوردند امام (ع) فرمود خوراكش را خوب و بسترش
را ن��رم كني��د .مبادا او را در عذاب ق��رار دهيد .اگر
زن��ده ماندم من صاحب اختيار خون خويش��م ،يا او
را عف��و ميكنم و ي��ا قصاص ...و اگر ُم��ردم ،او را به
م��ن ملحق كني��د و تجاوز از حد نكني��د كه خداوند
متجاوزان را دوس��ت ن��دارد .در نقل ديگري آمده
اس��ت چون ابن ملجم فاسق اميرالمومنين را ضربت
زد امام حسن(ع) به پدر خود فرمود :اگر اجازه دهيد
او را در همي��ن جا قصاص ميكن��م ،امام فرمود :نه،
به درس��تي كه خداوند آناني را كه بخش��ش و عفو
ميكنند دوست دارد.
آخرين عيادت
در امالي شيخ مفيد به نقل از اصبغ بن نباته آمده
است بعد از ضربت اميرالمومنين(ع) همراه عدهاي
از ياران به خدمتش رس��يديم ،بر درِخانه نشستيم.
صداي گريه شنيديم .ما هم گريستيم .حسن بن علي
(ع) بيرون آمد و گفت :اميرالمومنين (ع) ميگويند
ب��ه خانه هايتان برگردي��د .آن گروه رفتند ،جز من.
صداي گريه از خانه ش��دت يافت .من نيز گريستم.
حس��ن (ع) بيرون آمد و گفت :مگر به ش��ما نگفتم
بازگردي��د؟ گفتم:اي پس��ر پيغمبر! ن��ه به خدا دلم
همراهي نميكن��د .پاهايم طاقت ندارد كه برگردم
مگر آنكه موالي خود را ببينم...بر اميرالمومنين(ع)
وارد شدم درحاليكه تكيه داده بود و دستاري زرد بر
پيش��اني بسته بود .خون از او رفته بود و چهرهاش به
زردي ميرفت.خ��ود را به روي او افكندم و به گريه
افتادم .امام فرمود :اصبغ! گريه نكن به خدا س��وگند
اينك بهشت است كه به استقبال من ميآيد.
اصبغ ميگوي��د :امام گاهي از هوش ميرفتند و
گاهي به هوش ميآمدند و ميفرمود:
خوش آمديد ،خوش آمديد! حمد خدايي را كه
به وعدهاش وفاكرد و بهشتمان داد.
به آن حضرت گفت��م چه ميبينيد؟ فرمود :اين
پيامبر خداس��ت و برادرم جعف��ر و عمويم حمزه...
درهاي آس��مان گشوده شده است و فرشتگان فرود

پاسخ به مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

حضرت علي (ع)

وصيتهاي امام (ع)
اميرالمومني��ن (ع) به هنگام بس��تري ش��دن،
وصيت خود به امام حسن
سفارشات متعددي را در ّ
(ع) و امام حس��ين(ع) و همه عيادت كنندگان بيان
كردند .ايش��ان فرمودند :به ش��ما و همه كساني كه
وصيت من به دست آنان ميرسد ،سفارش ميكنم
ّ
تقوايالهيرارعايتكنيدواينكهدرپيدنيانباشيد،
هرچند دنيا در پي ش��ما باش��د .بر آنچه كه از دنيا از
دستتان ميرود،تاسف نخوريد .حق رابگوييدوبراي
اجر آخرت عمل كنيد .خصم س��تمگر و ياور مظلوم
باش��يد .ش��ما و همه فرزندان و خانوادهام و هر كس
كه اين نامه به دس��ت او ميرس��د را به تقواي الهي،
نظم در كارها و آش��تي دادن ميان خودتان سفارش
جدتان شنيدم كه ميفرمود؛ آشتي
ميكنم .همانا از ّ
دادن و صل��ح مي��ان افراد و يا دو برادر ديني از نماز و
روزه بهتر است.
خ��داي را خ��داي را! در م��ورد يتيم��ان! مب��ادا
دهانش��ان را گاهي س��ير نگه داريد و گاهي گرس��نه
بداريد و در حضور ش��ما تباه ش��وند.خداي را خداي
را! درباره همس��ايگان شما كه اين سفارش پيامبرتان
است ،پيوسته نسبت به آنان سفارش ميكرد تا حدي
كه پنداشتم براي آنان حق ارث قائل مي شود.خداي
را خداي را درباره قرآن! مبادا ديگران در عمل به آن
از ش��ما پيش��ي بگيرند .خداي را خداي را درباره نماز
كهستوندينشماست!خدايراخدايرادربارهخانه
پروردگارتان! تا هس��تيد ،آن را خالي از زائر نگذاريد،
چ��را كه اگر خانه خدا رها ش��ود از عذاب الهي مهلت
نخواهيد يافت.خداي را خداي را درباره جهاد با اموال
و جانها و زبانهايتان در راه خدا! بر شما باد پيوند و بذل
و بخش��ش به يكديگر و بپرهيزيد از پش��ت كردن به
ه��م و قطع رابط��ه! ...امر به معروف ونه��ي از منكر را
رهانكنيدكهدرنتيجهبدانتانبرش��مامس��لّطشوندو
آنگاه دعا كنيد و دعايتان مستجاب نشود.اي فرزندان
عبدالمطلب ،مبادا ببينم كه وارد خانههاي مس��لمانان
ش��دهايد و گوييد ،اميرمومنان كش��ته ش��ده است .به
قصاص خون من جز قاتلم را نكش��يد! بنگريد اگر من
از اين ضربت حياتم را از دست دادم به او يك ضربت
در مقاب��ل آن ضربت بزنيد .اين مرد را مثله نكنيد كه
از پيامبر خدا (ص) ش��نيدم كه فرمود :از مثله كردن
بپرهيزيد هر چند نسبت به سگ هار و گزنده باشد.

در تاريخ نقل اس��ت هنگامي ك��ه اميرالمومنين(ع)
مورد سوءقصد و ضربت دشمن سفاك خود در سحرگاه
نوزدهم ماه رمضان قرار گرفت ،متجاوز از دو روز در قيد
حيات نبوده و در س��حرگاه بيس��ت و يكم ماه رمضان به
ديدار معشوق خود شتافت .آن حضرت در اين مدت كه
در بس��تر بيماري به سر ميبردند نكات مهم و ارزشمند
اخالق��ي در قالب وصيت و س��فارش بي��ان فرمودند كه
ميتواند سرلوحه زندگاني تك تك عاشقان آن حضرت
ق��رار گيرد .در نوش��تار حاضر به برخي از آن نكات مهم
اشاره ميكنيم:

