نگاه

 -او ،علي بن الحسين زين العابدين است.
جمعيت ،آشفته بپاخاستند و خواستند براي معذرت دست و پاي امام را ببوسند.
آنگاه به عنوان گله گفتند" :اين چه كاري بود كه ش���ما با م���ا كرديد؟! ممكن بود خداي
ناخواسته ما جسارتي نسبت به شما بكنيم و مرتكب گناهي بزرگ بشويم." .
امام" :من عمدا ش���ما را كه مرا نميشناختيد براي همس���فري انتخاب كردم ،زيرا گاهي با
كنم ،آنها به خاطر رسول خدا زياد به من عطوفت
شناسند مس���افرت مي
كساني كه مرا مي
گذارند كه من عهده دار كار و خدمتي بش���وم ،از اين رو مايلم
و مهرباني ميكنن���د ،نمي
همس���فراني انتخاب كنم كه مرا نميشناس���ند و از معرفي خودم هم خودداري ميكنم تا
بتوانم به سعادت خدمت رفقا نائل شوم" .

مسلمان و كتابي

همسفر حج
مردي از س���فر حج برگشته سرگذشت مس���افرت خودش و همراهانش را براي امام صادق
ستود كه ،چه مرد بزرگواري
تعريف ميكرد ،مخصوصا يكي از همسفران خويش را بسيار مي
بود ،ما به معيت همچو مرد ش���ريفي مفتخر بوديم ،يكس���ره مشغول طاعت و عبادت بود،
همينكه در منزلي فرود ميآمديم او فورا به گوش���هاي ميرفت و سجاده ي خويش را پهن
شد.
كرد و به طاعت و عبادت خويش مشغول مي
مي
امام فرمود" :پس چه كسي كارهاي او را انجام ميداد؟ و كه حيوان او را تيمار ميكرد؟ ".
مرد گفت :البته افتخار اين كارها با ما بود .او فقط به كارهاي مقدس خويش مش���غول بود و
كاري به اين كارها نداشت.
امام فرمود :بنابراين همه ي شما از او برتر بوده ايد.

غذاي دسته جمعي

همينكه رسول اكرم و اصحاب و ياران از مركبها فرود آمدند و بارها را بر زمين نهادند ،تصميم
جمعيت بر اين شد كه براي غذا گوسفندي را ذبح و آماده كنند.
يكي از اصحاب گفت :سر بريدن گوسفند با من.
ديگري :كندن پوست آن با من.
سومي :پختن گوشت آن با من.
چهارمي...:
رسول اكرم" :جمع كردن هيزم از صحرا با من." .
رسول هّ
َ
الل شما زحمت نكشيد و راحت بنشينيد ،ما خودمان با كمال افتخار
جمعيت :يا
كنيم.
همه اين كارها را مي
كنيد ،ولي خداوند دوست نميدارد بنده
رسول اكرم" :مي دانم كه ش���ما مي
اش را در ميان يارانش با وضعي متمايز ببيند كه براي خود نسبت به ديگران
امتيازي قائل ش���ده باشد " .س���پس به طرف صحرا رفت و مقدار الزم خار و
خاشاك از صحرا جمع كرد و آورد.

قافلهاي كه به حج ميرفت
قافلهاي از مسلمانان كه آهنگ مكه داشت ،همينكه
به مدينه رسيد چند روزي توقف و استراحت كرد و
بعد ،از مدينه به مقصد مكه به راه افتاد.
در بين راه مكه و مدينه ،در يكي از منازل ،اهل
قافله با مردي مصادف شدند كه با آنها آشنا بود.
آن مرد در ضمن صحبت با آنها متوجه شخصي
در ميان آنها شد كه سيماي صالحين داشت و
با چابكي و نشاط مشغول خدمت و رسيدگي به
كارها و حوائج اهل قافله بود .در لحظه ي اول او
را شناخت .با كمال تعجب از اهل قافله پرسيد:
اين ش���خصي را كه مشغول خدمت و انجام كارهاي
شناسيد؟.
شماست مي
 -نه ،او را نميشناس���يم .اين مرد در مدينه به قافله ي
ما ملحق شد .مردي صالح و متقي و پرهيزگار است .ما از او
ايم كه براي ما كاري انجام دهد ،ولي او خودش مايل
تقاضا نكرده
است كه در كارهاي ديگران شركت كند و به آنها كمك بدهد.
شناختيد اين طور گستاخ نبوديد ،هرگز
 -معلوم است كه نميشناسيد ،اگر مي
شديد مانند يك خادم به كارهاي شما رسيدگي كند.
حاضر نمي
 -مگر اين شخص كيست؟.
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در آن ايام ،شهر كوفه مركز ثقل حكومت اسالمي بود .در تمام قلمرو كشور وسيع اسالمي آن
روز ،به استثناء قسمت شامات ،چشمها به آن شهر دوخته بود كه ،چه فرماني صادر ميكند
و چه تصميمي ميگيرد.
در خارج اين ش���هر دو نفر ،يكي مسلمان و ديگري كتابي (يهودي يا مسيحي يا زردشتي)،
روزي در راه به هم برخورد كردند .مقصد يكديگر را پرسيدند .معلوم شد كه مسلمان به كوفه
رود و آن مرد كتابي در همان نزديكي ،جاي ديگري را در نظر دارد كه برود .توافق كردند
مي
كه چون در مقداري از مسافت راهشان يكي است با هم باشند و با يكديگر مصاحبت كنند.
راه مش���ترك ،با صميميت ،در ضمن صحبتها و مذاكرات مختلف طي شد .به سر دوراهي
رسيدند .مرد كتابي با كمال تعجب مشاهده كرد كه رفيق مسلمانش از آن طرف كه راه كوفه
بود نرفت و از اين طرف كه او ميرفت آمد پرسید.
مگر تو نگفتي من ميخواهم به كوفه بروم؟.
 -چرا.
 -پس چرا از اين طرف ميآيي؟ راه كوفه كه آن يكي است.
دانم ،ميخواهم مقداري تو را مشايعت كنم .پيغمبر ما فرمود" :هرگاه دو نفردر يك راه
 -مي
كنند " .اكنون تو حقي بر من پيدا كردي.
با يكديگر مصاحبت كنند حقي بر يكديگر پيدا مي
من به خاطر اين حق كه به گردن من داري ميخواهم مقداری تو را مش���ايعت كنم ،و البته
بعد به راه خودم خواهم رفت.
 -اوه ،پيغمبر شما كه اينچنين نفوذ و قدرتي در ميان مردم پيدا كرد و به اين سرعت دينش
در جهان رايج شد ،حتما به واسطه ي همين اخالق كريمه اش بوده.
تعجب و تحس���ين مرد كتابي در اين هنگام به منتها درجه رسيد كه برايش معلوم شد اين
رفيق مسلمانش خليفه ي وقت علي بن ابي طالب عليه السالم بوده .طولي نكشيد كه همين
مرد مسلمان شد و در شمار افراد مؤمن و فداكار اصحاب علي عليه السالم قرار گرفت.

مرد شامی و امام حسین(ع)
ش���خصی از اهل شام به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد .چشمش افتاد به
مردی كه در كناری نشس���ته بود .توجهش جلب ش���د .پرسید :این مرد كیست؟
گفته شد:
«حس���ین بن علی بن ابی طالب است » .سوابق تبلیغاتی عجیبی كه
در روحش رس���وخ كرده بود موجب شد كه دیگ خشمش به جوش
آید و قربة الی هّ
س���ب و دشنام نثار حسین
الل آنچه می تواند
ّ
بن علی بنماید .همینكه هرچه خواست گفت و عقده ی
دل خود را گشود ،امام حسین بدون آنكه خشم بگیرد و
اظه���ار ناراحتی كند ،نگاهی پر از مهر و عطوفت به او
كرد و پس از آنكه چند آیه از قرآن -مبنی بر حس���ن
خلق و عفو و اغماض -قرائت كرد به او فرمود« :ما
برای هر نوع خدم���ت و كمك به تو آماده ایم» .
آنگاه از او پرسید« :آیا از اهل شامی؟ » جواب داد:
آری .فرمود« :من با این خلق و خوی سابقه دارم
و سرچشمه ی آن را می دانم. » .
پ���س از آن فرمود« :تو در ش���هر ما غریبی ،اگر
احتیاجی داری حاضریم به تو كمك دهیم ،حاضریم در
خانه خود از تو پذیرایی كنیم ،حاضریم تو را بپوشانیم،
حاضریم به تو پول بدهیم. » .
مرد شامی كه منتظر بود با عكس العمل شدیدی برخورد
كند و هرگز گمان نمی كرد با یك همچو گذش���ت و اغماضی
روبرو شود ،چنان منقلب شد كه گفت:
«آرزو داشتم در آن وقت زمین شكافته می شد و من به زمین فرو می
رفتم و اینچنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی كردم .تا آن ساعت برای من
در همه ی روی زمین كس���ی از حسین و پدرش مبغوضتر نبود ،و از آن ساعت
برعكس ،كسی نزد من از او و پدرش محبوبتر نیست» .

