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 چکیده

های دینی به معنای انجام دادن کار نیک در ارتباط تنگاتنگ میان انسان با خدا و احسان و نیکوکاری در آموزه

های پسندیده جامعه انسانی است که در جوامع به خدمت به دیگران بدون چشمداشت است. احسان یکی از روش

های پیامبر به خوبی در رفتار مسلمانان جای گرفته اییهای گوناگون وجود داشته و با ظهور اسالم و راهنمشکل

 اهتمام ایشان به رفع نیاز مستضعفان و محرومان و )علیه السالم(م در سیره امیرالمؤمنیناست. یکی از امور مسلّ

هایی که حضرت نسبت سعی شده احسانتاریخی،  تحلیلحدیثی ـ روش  ا استفاده ازدر این پژوهش ب یتیمان است.

 مردم داشتند به صورت مصداقی آورده شود.به 

های عظیمی داشتند که سبب نزول های مختلف زندگی پربرکتشان بخششدر برهه )علیه السالم(حضرت علی

موقوفات،  ،های حضرت شامل: انفاق، صدقه، اطعام، آزاد کردن بردههایی در مدح ایشان گردیده است. احسانآیه

ها جنبه اقتصادی، خدماتی، تبلیغی و عاطفی داشتند و بوده است که این احسان سیس صندوق شکایات و...أت

دادند و هدف ایشان عالوه بر رضای حضرت با کارکردن بر روی زمین و حفر چاه و... این امور خیر را انجام می

ی در جامعه بوده خدا و قرب الهی که در اولویت قرار داشت، برای گسترش و تبلیغ دین اسالم و تعدیل اقتصاد

 دانستند.که حضرت رسیدگی به محرومان را وظیفه رهبر جامعه میاست و این

 .ها: علی، احسان، بخشش، موقوفات، اطعامیدواژهکل

 لهئبیان مس

آیند و شادکننده که به روح یا هر نعمت خوش« حسنه»یندی که مورد رغبت باشد و آیعنی هر چیز خوش «سنحُ»

که گفته نعمت دادن و بخشیدن به دیگری چنان ؛به دو وجه بیان شده است: یکی« احسان»و رسد بدن انسان می

احسان در کار و عمل به این معنی که کسی علم نیکویی را بیاموزد  دیگری؛ .شود: به فالن شخص بخشش کردمی

)راغب  «ابناء ما یحسنون الناس» :)علیه السالم(سخن امیرالمؤمنیناست این اساس  یا عمل نیکویی انجام دهد و بر

 .(493، ص1ج القرآن،المفردات فی غریب اصفهانی،

های دین ویژه اسالم در طول تاریخ بوده و در آموزهها بهها و سنتاحسان یکی از اصول مورد توجه همه شریعت

 ،شودکریم استفاده میچه از آیات قرآن اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده است. بنابر آن
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 توانمی هاکند، از جمله آنهای مختلف ظهور و بروز میاحسان و نیکوکاری مصادیق فراوانی داشته و در شکل

ها و مشکالت، عفو و گذشت، محبت و دوستی معاد، تقوا، تحمل سختی ،، قرآن کریم|ایمان به خدا، پیامبر

د و گناهان کبیره، استغفار در سحرگاهان، پرداخت زکات، ، خیرخواهی و اصالح، اجتناب از فسا^بیتاهل

مین نیازمندان، رفتار شایسته با پدر و مادر را از مصادیق نیکوکاری أپرداخت هدیه، انفاق و بخشش در راه خدا، ت

 برشمرد.

واع شود، هم انتوان گفت که احسان و نیکوکاری معنی وسیعی دارد که هم اطاعت خدا را شامل میدر کل می»

 .(674، ص1، جتفسیر نمونه، شیرازی )مکارم« ها به خلق خدانیکی

اهتمام ایشان  ،)علیه السالم(م در سیره پیامبر گرامی اسالم و ائمه معصومین، به ویژه امیرالمؤمنینیکی از امور مسلّ 

در ’ ترین مردم بودند و پیامبر خدابخشنده )علیه السالم(به رفع نیاز مستضعفان و محرومان است. حضرت علی

تر است این دریای خروشان و خورشید برآمده، در بخشش، از فرات بخشنده»فرمودند:  )علیه السالم(وصف علی

)علیه دانشنامه امیرالمؤمنینشهری، )محمدی ری« گشاتر از دنیا. هر کس او را دشمن بدارد لعنت خدا بر او بادو دل

 .(512، ص9، جالسالم(

به خلق خدا  )علیه السالم(ها و مصادیق گوناگون احسان و نیکوکاری امیرالمؤمنین علیدر این مقاله به انواع نیکی

های حضرت فقط آیا احسان چه چیزهایی بود؟ )علیه السالم(های حضرت علیکه احسانشود. و اینپرداخته می

های حضرت نسبت علت نیکوکاری اند؟هایی داشتهین بخششحضرت از چه راهی چن جنبه اقتصادی داشته است؟

 به مردم چه بود؟

 پیشینه و ضرورت تحقیق

 )علیه السالم(های امیرالمؤمنین علیهای زیادی در مورد مناقب و فضیلتشده مشخص شد کتاببا بررسی انجام

و کتب تاریخی و  طالب مغازلیل ابیعنوان نمونه: کتاب مناقب ابن شهر آشوب و مناقب آبه نوشته شده است.

شرح  ،جلد نوشته شده 14که در  )علیه السالم(حدیثی مانند: تاریخ مدینه از ابن شبه و کتاب دانشنامه امیرالمؤمنین

 .اندپرداختهنیز  )علیه السالم(به فضایل امیرالمؤمنین که است )علیه السالم(کاملی از زندگی حضرت علی
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ولی فقط به  ،نوشته شده است )علیه السالم(شد که در مورد کارهای نیک حضرت امیر کتب و مقاالتی هم دیده

و بخشیدن انگشتر و یا  )علیه السالم(. برای نمونه: کتاب حضرت علیه شده استکارها پرداختآن یک مورد از 

توان گفت آثار مذکور طور کلی میبهلذا  عفت خشنودی.خانم از  )علیه السالم(مقاله جایگاه موقوفات امام علی

 اند.نپرداخته )علیه السالم(مستقل به مصادیق اعمال نیک حضرت علی شکلبه 

که نسبت به نیازمندان  )علیه السالم(های حضرت علیدر این پژوهش سعی بر آن است که مصادیق مختلف احسان

فقط بخشیدن انگشتر و لباس نبود بلکه  رتآن حض هاید که احسانگرددادند آورده شود تا روشن انجام می

 –کردند. مقاله حاضر به روش تحلیلی های مختلفی به مردم کمک میهای گوناگونی داشته و به شکلبخشش

 پردازد.له میمسئ این به روایات و آیات به استناد با و توصیفی

خیلی کوتاه به مصادیق نیکوکاری در قرآن  الزم است ،)علیه السالم(قبل از بیان مصادیق نیکوکاری امیرالمؤمنین

 پرداخته شود.

کند و به معنای انجام دادن کار نیک است که خداوند متعال مردم را به انجام دادن آن تشویق می« احسان»واژه 

ادامه به تبیین و در  {ینَنِحسِلمُ لِةًحمَ رَدیً وَ}هُ :کندیاد می« محسنین»در آیات قرآن از نیکوکاران با واژه  غالباً

و  ؛{الصَّالةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ الَّذینَ یُقِیمُونَ فرماید: }و می پردازدهای خاصشان میویژگی

 {لِحُونَهُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْ أُولئِکَ عَلى} :کندبیان می ینعاقبت و سرانجام کار محسنین را چن

 (.5ـ3)لقمان/

ها، عفو و تحمل سختی ؛احسان و نیکوکاری در قرآن مصادیق بسیاری دارد. از جمله ،طور که گفته شدهمان

از مصادیق  ...و گذشت، خیرخواهی، ایمان به خدا و معاد و نبوت، هدیه دادن، انفاق و دستگیری و یاری نیازمندان

 نیکوکاری است.

 ز مصادیق نیکوکاری بیان شده است.در آیه ذیل چند مورد ا

مِ اآلخِرِ وَالْمَالئِکَةِ وَالْکِتابِ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْ}

وَالْمَساکینَ وَابْنَ السَّبیلِ وَالسَّائِلینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّالةَ  وَالْیَتامى ىحُبِّهِ ذَوِی الْقُرْب وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمالَ عَلى
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ئِکَ الَّذینَ صَدَقُوا وَ وَآتَى الزَّکاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحینَ الْبَأْسِ أُول

 .(177/)بقره { هُمُ الْمُتَّقُونأُولئِکَ

جا که باشد و از آندر اصل به معنی بیابان و مکان وسیع می .برّ جنبه وصفی دارد و به معنی شخص نیکوکار است»

 .(675، ص1، جتفسیر نمونه)مکارم، « شودها اطالق میروحی وسیع و گسترده دارند این واژه بر آن ،نیکوکاران

رآن کریم نیکوکاری معنی وسیعی دارد و یکی از مصادیق نیکوکاری کمک به محرومان و بنابر آیات نورانی ق

انسان » مصداق کامل یک فرد نیکوکار و نسخه منحصر به فرد )علیه السالم(نیازمندان جامعه است. حضرت علی

گویی، ایثار، تای که در ایمان، تقوا، دانش، اخالق، شجاعت، وفاداری، راسپس از پیامبر است. یگانه« کامل

 تراز ندارد.رحمت و دستگیری از مستمندان و مهربانی با یتیمان هم

 )علیه السالم(اهمیت تبعیت از سیره امیرالمؤمنینـ 1

یعنی نوع راه رفتن. سیره بر وزن « سیره»عنی حرکت، رفتن، راه رفتن. یسیره در زبان عربی از ماده سیر است. سیر »

 .(39، صسیره نبوی )مطهری،« کند. سیره یعنی نوع و سبک رفتارداللت بر نوع می فعله و فعله در زبان عربی

 ؛یکی از منابع شناخت از نظر اسالم، سیره اولیا و پیشوایان اسالم از شخص پیامبر تا ائمه اطهار، و به عبارت دیگر»

عی برای شناخت است. شان منبشان یعنی سیره و روشهاشان به جای خود، شخصیتسیره معصومین است. گفته

 .(21صهمان، ) «سیره پیغمبر برای ما یک منبع الهام است و نیز سیره ائمه

ها و برترین پیامبر و ائمه معصومین بهترین الگو و چراغ راهنما در تمام مراحل زندگی انسانطبق متون دینی، 

 ها تبعیت کنند.از آن تان امر شده به مسلمانا که در قرآن کریم سرمشق و پیشوا در احسان و نیکوکاری هستند

یک نورافکن است برای انسان  ،یک چراغ است، یک شعله است ،کوچک پیغمبر یک کار»به تعبیر شهید مطهری 

 .)همان(« های بسیار دور را نشان دهدکه تا مسافت

آگاه باش! » فرماید:می دخو در مورد اقتدا و تبعیت کردن از امام البالغهنهج 45در نامه  )علیه السالم(حضرت علی

امام شما از دنیایش به  !مومی امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور دانش او بهره گیرد. بدانأم هر

توانید این چنین باشید و این کهنه و از غذایش به دو قرص نان قناعت کرده است. آگاه باش که شما نمی هدو جام

 «.لی مرا با پرهیزگاری و تالش و عفت و پیمودن راه درست یاری دهیدزندگی را تحمل کنید و
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ام و از غنائم های دنیای شما چیزی از طال و نقره نیندوختهبه خدا سوگند! من هرگز از ثروت»فرمایند: در ادامه می

اضی این دنیا حتی یک ام و از ارام بدلی مهیا نساختهام و برای این لباس کهنههای آن مالی ذخیره نکردهو ثروت

چهارپای مجروحی در اختیار و ام و از خوراک آن جز به مقدار قوت ناچیز وجب به ملک خود در نیاورده

 «.تر و خوارتر از شیره تلخ درخت بلوط است!ارزشام. این دنیا در چشم من بینگرفته

برای آن است که مخاطب یا  ،دهدکه از نهایت تواضع و زهد آن حضرت خبر می )علیه السالم(تعبیر امام»

آلود نشوند و با نیازمندان های پر زرق و برق اشرافی گناهله مهم را جدی بگیرند و آلوده زندگیئمخاطبانش این مس

 . (188، ص10، ج)علیه السالم(پیام امیرالمؤمنین، شیرازی )مکارم« و مستمندان مواسات کنند

های توانستم از عسل مصفی و بافتهخواستم میاگر می»فرماید: می )علیه السالم(امام ،45در فرازی دیگر از نامه 

ابریشم برای خود غذا و لباس تهیه کنم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره شود و حرص و طمع مرا وادار به 

آوردن رزمین حجاز یا یمامه کسی باشد که حتی امید به دستکه شاید در سنماید. در حالی های لذیذانتخاب طعام

که در اطراف سیر به خود ندیده باشد. آیا من با شکمی سیر بخوابم در حالی یک قرص نان نداشته و هرگز شکمی

های گرسنه و جگرهای تشنه باشند و یا چنان باشم که شاعر گفته است: این درد تو را بس که با شکم من شکم

آیا  ای است که آرزوی قطعه پوستی برای خوردن دارد!های گرسنهکه در اطراف تو شکموابی در حالیسیر بخ

های روزگار شرکت نکنم و ها در سختیمن به همین قناعت کنم که گفته شود، من امیر مؤمنانم! اما خود با آن

 .(45 البالغه، نامهنهجمکارم شیرازی، ترجمه )« های زندگی نباشم؟اسوه و مقتدایشان در ناگواری

 )علیه السالم(مصادیق احسان و نیکوکاری امیرالمؤمنینـ 2

گرفت که بعضی های گوناگونی انجام میدر حق خلق خدا به شکل )علیه السالم(احسان و نیکوکاری امیرالمؤمنین

دادند. مانند: بردن مشک آب، صندوق شکایات، یعنی برای فرد یا افرادی خدمتی انجام می ،جنبه خدماتی داشت

صدقه، انفاق،  ؛جنبه اقتصادی داشتند. از جملهنیز  )علیه السالم(های حضرت علیبسیاری از احسان نان پختن.

ه عاطفی داشتند و این حضرت، چه خدماتی و چه اقتصادی، جنبآن های توان گفت تمام احسان... میو موقوفات

پذیر جامعه است. البته قابل ویژه اقشار آسیبنشان از صفت رحمت، مهربانی و عطوفت حضرت نسبت به مردم به

ذکر است که تمام امور خیر حضرت عالوه بر جنبه خدماتی، اقتصادی و عاطفی، جنبه تبلیغی هم داشتند و 

 کردند.ها را به دین اسالم دعوت میک به مردم، آناز طریق انفاق و کم )علیه السالم(امیرالمؤمنین
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 های اقتصادیاحسانالف( 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اقتصادی آن حضرت میاز احسان

 دهندگانصدقه ولیّـ  یک

صدقه دادن  ،نازل شد ایشان نأانجام دادند و آیه والیت در ش )علیه السالم(مشهورترین احسانی که حضرت علی

 {ونَإِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُ}: در حال رکوع بود

 .(55)مائده/

صدقه داد، نازل شده ، هنگامی که در حال رکوع )علیه السالم(مسلمانان اتفاق نظر دارند که این آیه، درباره علی»

 .(2، ص3جالمناقب،  )ابن شهرآشوب، «است. در این باره بین مفسران اختالف نظری وجود ندارد.

هرگاه فقیر شدید، با خداوند از طریق صدقه »فرماید: میدرباره اهمیت و ارزش صدقه  )علیه السالم(حضرت علی

 .(258البالغه، حکمت نهجرجمه مکارم شیرازی، ت)« )پرسود( کنید )در راه او( تجارت دادن

 انهان و آشکار، شب و روزدر دارایی کننده دو ـ انفاق

{ )بقره/ فٌ عَلَیْهِمْ وَال هُمْ یَحْزَنُونَالَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرّاً وَ عَالنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ واَل خَوْ}

274). 

تر، تنها چهار درهم، و نه بیش )علیه السالم(طالب: علی بن ابیـ آورده است به نقل از ابواسحاقـ  تفسیر عیاشی

’ درهمی در شب و درهمی در روز، درهمی در نهان و درهمی در آشکار صدقه داد. این خبر به پیامبرکه  داشت

یابی به دست»گفت:  )علیه السالم(علی« داشت؟ ای علی! چه چیزی تو را بر این کار وافرمود: حضرت  ،رسید

، 1، جتفسیر العیاشی{ را فرو فرستاد )العیاشی، ةًیَعالنِ اً وَ رّ.... سِ نفقونَپس خداوند آیه }الذین یُ« وعده خداوند

 .(151ص

مکارم )« شودکس با دست کوتاه ببخشد با دست بلند به او بخشیده می هر»فرماید: می )علیه السالم(حضرت علی

 .(232البالغه، حکمتنهجشیرازی، ترجمه 

بخشد هر چه از دارایی خود در راه خیر و نیکی میمعنای این سخن آن است که آن»گوید: مرحوم سید رضی می

 «.دهدچه اندک باشد، خدای متعال پاداش آن را بزرگ و فراوان قرار می
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 دهندگانپیشوای صدقهسه ـ 

سوره مجادله است که شرط نجوا کردن  13و 12، کسی بدان عمل نکرد، آیه السالم( )علیهای که جز امام علیآیه

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ }: کندرا دادن صدقه به مستمندان بیان می’ با پیامبر

 فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ... صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ

.} 

کس به آن عمل نکرد و پس از من کسی به ای است که هیچفرماید: در کتاب خدا آیهمی )علیه السالم(امام علی

ای گوی محرمانهواید! هرگاه با پیامبر گفتای کسانی که ایمان آورده»است: آیه نجو و آن آن عمل نخواهد کرد

آن را به ده درهم تبدیل کردم  ،من یک دینار داشتم. «ای بپردازید...گوی محرمانه، صدقهودارید، پیش از گفت

دادم. سپس آیه می دم و هرگاه که با پیامبر خدا نجوا کردم، پیش از نجوا، یک درهم صدقهنموو با پیامبر نجوا 

گوی محرمانه خود، وآیا ترسیدید که پیش از گفت»نازل شد!  آیه بعدی منسوخ شد و کسی به آن عمل نکرد و

 (.279، ص9ج البیان،مجمع)طبرسی،  «هایی بپردازید...صدقه

 بخشیدن لباسچهار ـ 

کردند و از چیزهایی که دوست داشتند برای رضای بسیار ایثار و از خودگذشتگی می )علیه السالم(حضرت علی

ها المبیت و در جنگةکه در شب لیل )علیه السالم(خدا و خلق خدا بارها گذشتند. برای مرد بزرگی چون علی

او علی بود که  گذشتن از مال و غذا و لباس چیزی نبود. ،خاطر اسالم، خدا و پیامبر خدا از جان خود گذشتبه

 همتایی در عالم نداشت.

آن را صدقه داد و ، لباسی خرید و از آن خوشش آمد )علیه السالم(علیکند که نقل می ـ از ابوطفیلـ  البیانمجمع

روز قیامت، به  خویش مقدم دارد، خداوند او را در که دیگری را برآن»فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که می»گفت: 

کس چیزی را دوست بدارد و آن را برای خداوند قرار دهد، خداوند متعال در روز  دارد، و هربهشت پیش می

دهند و من امروز، بهشت را ای که در بین آنان رایج است، پاداش میگوید: بندگان در کارهای شایستهقیامت می

 .(792، ص2، جهمانسازم )پاداش تو می
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 بخشیدن زرهپنج ـ 

داری هست و نه ام نه حیوان کرکای امیرمؤمنان! در خانهآمد و گفت:  )علیه السالم(د علینشینی به نزبیابان»

 «به خدا سوگند، در خانه بیش از قوت خود چیزی ندارم»فرمود: ! داری، نه گوسفندی دارم و نه شتریپشم

خاطر این دیدار، بهگفت: به خدا سوگند، در روز قیامت، خدا از توبه که مینشین برگشت، در حالیبیابان

از او خواست تا بار دیگر  بسیار گریست و فرمود تا او را برگردانند و )علیه السالم(علی بازخواست خواهد کرد.

و آن را به مرد بیابانی داد و فرمود: « ای قنبر! آن زره مرا بیاور»سخنش را تکرار کند و باز گریست و فرمود: 

قنبر گفت: بیست درهم برای او بس  «.امزدوده’ ها از چهره پیامبربسیار غم مواظب باش کاله سرت نرود. با آن،»

دادم و داشتم و آن را صدقه میای قنبر! به خدا سوگند، دوست ندارم که به اندازه دنیا طال و نقره می»بود. فرمود: 

 .(668، ص2، جراالبراربیع )زمخشری،« کردپذیرفت، ولی از این دیدار، بازخواستم میخدا از من می

 لّهبخشیدن حُشش ـ 

( آمد )علیه السالم(مردی پیش او )علی کند کهـ نقل می )علیه السالم(از اصبغ بن نباته، از امام علیـ  تاریخ دمشق

ام، که با تو مطرح کنم، در درگاه الهی مطرح کردهای امیرالمؤمنان! من حاجتی دارم. آن را پیش از اینو گفت: 

و اگر آن را برآورده نکنی،  برآورده کنی، خدا را سپاس خواهم گفت و از تو تشکر خواهم کرداگر تو آن را 

 ؛حاجتت را روی زمین بنویس»فرمود:  )علیه السالم(خدا را سپاس خواهم گفت و تو را معذور خواهم داشت. علی

فرمود: آن  لیه السالم()ععلی وی نوشت: من محتاجم. «.ات ببینمال را در چهرهؤچون من دوست ندارم ذلت س

 گاه چنین سرود:و آن را به وی بخشید. آن مرد گرفت و پوشید و آن« لّه را برایم بیاوریدحُ

اگر  هایی بر قامتت خواهم پوشاند.لباس ،هایش آشکار است و من با ثناگوییلباسی به من پوشاندی که زیبایی

ثنا یاد صاحب ثنا را ، آروزی جانشینی برای ثنایم افتادو در  ثنای من شامل تو شود، به بزرگی دست خواهی یافت

هر ، چشم مداندنیا را در نیکویی که انتظار داری، تنگ. کندچون باران که دشت و کوه را زنده می داردزنده می

 چه انجام داده پاداش داده خواهد شد.خاطر آنکسی به

 ها را به وی داد.صد دینار برای وی آوردند و آن «.دینارها را برایم بیاورید»فرمود:  )علیه السالم(علی
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هر »فرمود: فرمود: آری. از پیامبر خدا شنیدم که می ای امیر مؤمنان! لباس و صد دینار؟!گوید:  گفتم اصبغ می

، 523ص 42، جتاریخ دمشق، ابن عساکر)«. کس را جایگاه خود بنشانید و این، جایگاه این شخص در نزد من است

 .(9048ح

 مردی و بخشیدن شمشیرجوانهفت ـ 

برای تبلیغ و ترویج دین اسالم این بود که هیچ درخواستی را بدون  )علیه السالم(های حضرت علییکی از شیوه

شد که طرف مقابل دشمن حضرت بود و همین امر باعث می ،کنندهالؤحتی اگر شخص س ؛گذاشتندپاسخ نمی

 داند و به اسالم ایمان آورد.شرمنده شود و حضرت را دیندار واقعی ب

مشرک ، جنگیدبا مردی از مشرکان می )علیه السالم(روایت شده که علی»: گویدمی المناقبدر ابن شهرآشوب 

آن را به سویش پرتاب کرد. مشرک گفت:  )علیه السالم(من ببخش. علیبه ای پسر ابوطالب! شمشیرت را گفت: 

ای مرد! تو دست نیاز به سوی »فرمود:  بخشی؟!ی شمشیرت را به من میچنین شرایط ای پسر ابوطالب! درشگفتا 

مشرک خود را بر زمین افکند و گفت  «.مردی نیست که درخواست کسی را رد کنیمن دراز کردی و از جوان

 (.76، ص2ج المناقب، را بوسید و اسالم آورد. )ابن شهرآشوب، )علیه السالم(پای علی ،این روش دینداران است

 بخشیدن خانه و نزول سوره لیلهشت ـ 

که نماز عصر را با پیامبر خدا به جا : پس از آنـ آورده است به نقل از موسی بن عیسی انصاریـ  تفسیر فرات

ای ابوالحسن! ای نشسته بودیم که مردی پیش او آمد و گفت: طالب، در سایهآوردیم، با امیر مؤمنان علی بن ابی

 )علیه السالم(کار بیایی. علیخواستم با من در این خصوص، نزد صاحبام. میتو آمده خاطر کاری به پیشبه

کنم که در آن، درخت خرمایی است و باد، آن درخت را تکان گفت: من در خانه کسی زندگی می« بگو»فرمود: 

خورم دازد و من از آن میانای آن را میافتد و گاه، پرندهو گاه از غوره خرما، رطب و یا خرمایی فرو می دهدمی

خواهم که که با چوب آن را بکنیم و یا سنگی به طرفش پرتاب کنیم. میخوردند، بدون آنها هم میو بچه

 خانه( آن را برای ما حالل کند.)صاحب

سالم  لبطامؤمنان علی بن ابی من هم با او برخاستم و پیش آن مرد رفتیم. امیر«. بلند شو»فرمود:  )علیه السالم(علی

 )علیه السالم(ابوالحسن؟ علییا  ایمسرور گشت و پرسید: برای چه آمده آمد گفت و شاد وکرد. آن مرد، خوش

این مرد در خانه تو در فالن جا »شاءاهلل انجام خواهد یافت. چه کاری؟ فرمود: مرد گفت: ان« برای کاری»فرمود: 
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دهد و گاه از آن، غوره ست و باد، آن را حرکت میجا درخت خرمایی اگوید که آنکند و میزندگی می

که سنگی به افکند، بدون اینافتد و گاه پرنده چیزی از آن میخرمایی، خاره خرمایی، رطبی و یا خرمایی فرو می

)علیه مرد نپذیرفت. علی«. خواهم او را حالل کنیمی اند[]و از آن خورده طرف آن پرتاب کنند و یا با چوب بزنند

گیرم و خدا را گواه می»که گفت: بار دیگر خواست و در خواست خود اصرار کرد و مرد نپذیرفت تا آن السالم(

هم(  )باز و مرد« تو باشد کنم که در مقابل این درخت خرما، باغی در بهشت از آنِاز سوی پیامبر خدا ضمانت می

)خانه( را در برابر فالن باغم به من  آن» به وی فرمود: )علیه السالم(علی و نپذیرفت. نزدیک غروب شد

گفت: آری. خدا را و موسی بن عیسی انصاری را گواه بگیر که آن را در مقابل این خانه فروختی. «. فروشی؟می

ها گیرم که آن باغ را با درختان، نخلموسی بن عیسی انصاری را گواه می باشد. خدا و»فرمود:  )علیه السالم(علی

 «.در مقابل این خانه فروختمهایش و میوه

چه در آن است، به آن باغ گیرم که این خانه را با آنگفت: آری. خدا و موسی بن عیسی را گواه میصاحب باغ 

برخیز و خانه را مالک شو. خدا مبارکت گرداند و خانه »به آن مرد کرد و فرمود:  رو )علیه السالم(فروختم. علی

همه برخاستند و نماز مغرب و عشا را با پیامبر  ،غرب شد و اذان بالل به گوش رسیدوقت نماز م«. بر تو حالل است

های خود رفتند. وقتی صبح شد، پیامبر خدا نماز صبح را با آنان به جای آورد و به ند و به خانهدخدا به جای آور

خدا وحی آورد. پیامبر خدا به  از نزد )علیه السالم(.. در حال تعقیب نماز بود که جبرئیل.تعقیبات نماز پرداخت و

کدام یک از شما در شب گذشته، کاری انجام داده است. خداوند گزارش آن »سوی یارانش برگشت و فرمود: 

طالب امیر مؤمنان علی بن ابی«. یا یکی از شما جریان را بگوید و یا من خود آن را بگویم؟ ؛را فرو فرستاده است

آری. جبرئیل فرود آمد و سالم خدا را به من »فرمود: ’ را به ما بده. پیامبر خداای پیامبر خدا! تو خبر آن گفت: 

ای پیامبر خدا!  گفت: دیشب علی کاری کرده است. به دوستم جبرئیل گفتم: چه کاری؟ گفت: بخوان رساند و

 ؛گفتم چه چیز را بخوانم گفت: بخوان

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

ـ  . تو(21ـ 1)لیل/ {إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّى... وَلَسَوْفَ یَرْضى ا یَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثىوَاللَّیْلِ إِذ}

 )علیه السالم(علی«. برابر باغ، خانه را برای ساکنان آن، صدقه ندادی؟ در آیا برای بهشت، صدقه ندادی وـ  ای علی

’ پیامبر«. ای است که درباره تو نازل شده و این، برای توستاین، سوره»فرمود:  مبرای پیامبر خدا! پیا گفت: چرا،
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من  تو برادر منی و»به سوی امیر مؤمنان شتافت و بین دو چشمش را بوسید و وی را در آغوش گرفت و فرمود: 

 .(566، صتفسیر فرات)کوفی، « برادر توام

 بخشیدن بند کفشنُه ـ 

گرفت، در هایی در دست میطالب را دیدم که بند کفش: علی بن ابیـ چنین آورده به نقل از زادانـ ابن حنبل 

کرد و کرده را راهنمایی میگمداد، راهشان پاره شده بود( بند می)ی که بند کفش زد و به افرادبازارها قدم می

الدَّارُ اآلخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا  تِلْکَخواند: }ا میرساند و این آیه قرآن رباربر را در حمل بار یاری می

قدرت این آیه درباره حاکمان و مردمان صاحب»فرمود: و می (83)قصص/ {فِی الْأَرْضِ واَل فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ

 (.104ص ،2جالمناقب، )ابن شهرآشوب، « نازل شده است

کرده و گمکند: دادن بند کفش، راهنمایی راهرا بیان می )علیه السالم(وایت چند عمل نیک حضرت علیاین ر 

 شود.یاری رساندن به باربر، که هر دو جنبه اقتصادی و خدماتی را شامل می

کارم م) «تر استزیرا محروم کردن، از آن هم کم ؛از بخشش کم حیا مکن»فرماید: می )علیه السالم(حضرت علی 

 .(67البالغه، حکمت نهجشیرازی، ترجمه 

 )علیه السالم(مواسات علیده ـ 

ها آمد و در به بازار کرباس فروشی )علیه السالم(: علیکندنقل می )علیه السالم(از ابو مطر درباره امام علی ثقفی

 فوری برخاست و گفت: آریمرد « ای مرد! دو لباس به پنج درهم داری؟»چهره ایستاد و فرمود: برابر فرد خوش

او را رها کرد و از وی گذشت و پیش جوانی آمد و  )علیه السالم(امیرمؤمنان! وقتی مرد او را شناخت، علی یا

تا لباس دارم که یکی بهتر از دیگری است؛  گفت: آری، دو«. ای جوان! آیا دو لباس به پنج درهم داری؟»فرمود: 

ای قنبر! آن را »گاه فرمود: آن«. ها را بیاورآن»: فرمود )علیه السالم(م. علییکی به سه درهم و دیگری به دو دره

روی مؤمنان! تو به لباس سه درهمی سزاوارتری، چون به منبر می ای امیرقنبر گفت: «. که سه درهم است؛ تو بردار

کنم از پروردگارم شرم میای قنبر! تو جوانی و نشاط جوانی داری و من »کنی. فرمود: و برای مردم سخنرانی می

خورید، چه میپوشید، بپوشانید و از آنچه میاز آن»فرمود: که بر تو برتری جویم؛ چون از پیامبر خدا شنیدم که می

گذرد. فرمود: گاه لباس را پوشید و دستش را درون آستین کشید و دید که آستین از انگشتانش میآن«. بخورانید
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طور رهایش همین»: ای پیرمرد! بده تا آن را بدوزم. فرمود»جوان آن را برید و گفت: «. ببرای جوان! این زیادی را »

 .(106، ص1، جالغارات)ابن هالل الثقفی، «. تر از این استکن؛ چون عمر، کوتاه

 آزاد کردن بردگانیازده ـ 

تا زمانی که پیش  ج خود آزاد کرد وهزار بنده را از دسترن )علیه السالم(علی فرماید:می )علیه السالم(امام صادق

 .(92، صهمانو لباسش کرباس بود ) ،اش خرما و شیرهشما بود، شیرینی

با پینه  )علیه السالم(: علیکندـ  نقل می )علیه السالم(طالباز عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابیثقفی ـ 

 .(91، صهماناش هزار خانواده را آزاد ساخت )هایش و عرق پیشانیدست

ای فرزند آدم! تو خود وصی خویشتن در »فرماید: می 254البالغه، حکمت در نهج )علیه السالم(حضرت علی

 «.خواهی پس از تو )مطابق وصیتت( عمل کنندای در آن عمل کن که میاموال خود باش و )امروز( به گونه

 پرداخت بدهیدوازده ـ 

ها بود و ضامن شدن پرداخت بدهی آن ،نسبت به مردم ه السالم()علییکی دیگر از کارهای نیک حضرت علی

 حضرت برای کسی که دینی بر عهده اوست.

هنگامی  ای که پیامبر خدا هم بود، حضور یافتم.: در تشیع جنازهـ آورده است به نقل از ابوسعیدـ  سنن الدار قطنی

گفتند: آری. از او روی برتافت . «ای بر عهده اوست؟آیا بدهی»که جنازه را بر زمین گذاشتند، پیامبر خدا پرسید: 

 «.بر دوستتان نماز بگذارید»و فرمود: 

هایش رها ای پیامبر خدا! از او بدهیچنین دید، در پی پیامبر خدا رفت و گفت:  )علیه السالم(هنگامی که علی

 )علیه السالم(گاه رفت و به علیارد و آنذاو نماز گ های اویم. پیامبر خدا بازگشت و برگشت و من ضامن بدهی

که تو ذمه ای علی! خدا تو را جزای خیر دهد! خداوند در روز قیامت ذمه تو را از دین آزاد کند، چنان»فرمود: 

که روز قیامت، دهد، جز آنای بدهی برادر دینی خود را نمیبرادر مسلمانت را از دین آزاد کردی. هیچ بنده

 .(152، ص9، ج)علیه السالم(دانشنامه امیرالمؤمنینشهری، کند )محمدی ریزاد میخداوند ذمه او را از دین آ
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 پردازنده بدهی پیامبردوازده ـ 

نازل شد...، پیامبر خدا به « و خویشان نزدیکت را هشدار ده»فرمایند: هنگامی که آیه می )علیه السالم(امام علی

پیامبر سکوت کرد و آنان هم سکوت کردند.  «.پردازید؟کدام یک از شما وام مرا می»ها رفت و فرمود: سراغ آن

« ای علی! ای علی! تو تو»فرمود: حضرت ای پیامبر خدا!  پیامبر خدا، دوباره سخن را تکرار کرد. من گفتم: من،

 (.78ص ،8ج همان،)

، ها و تعهداتش دادپیامبر خدا در وصیتش به من، فرمان به پرداخت واموقتی : اندفرموده )علیه السالم(امام علی

 «.ات خواهد کردخداوند یاری»دانی که من مالی ندارم. فرمود: ای پیامبر خدا! میگفتم: 

ها و بدهی ها و تعهداتش را بپردازم، خداوند آن را برایم آسان ساخت.ستم بخشی از بدهیپس از آن، هرگاه خوا

به حسن وصیت کردم  ،)سکه( شد. مقداری از آن ماند تعهداتش را پرداختم، آن را شمردم و دیدم که هشتاد هزار

 .)همان( دازدرتا آن را بپ

زد: بانگ می )علیه السالم(سه سال در هنگام حج، علیایم که شنیدهنقل کرده که  ـ از قتادهـ ابن شهرآشوب 

، 2جالمناقب، )ابن شهرآشوب، « هرکس وامی از او بر عهده پیامبر خداست، پیش ما بیاید تا وامش را بپردازیم»

 .(98ص

 اطعامسیزده ـ 

به این مسئله بسیار توجه داشتند و به  )علیه السالم(حضرت علی .اطعام نیازمندان است ،یکی از بهترین اعمال نیک

به  67 نیازمندان رسیدگی کنند و گرسنگان را فراموش نکنند در نامهبه کردند که کارگزاران خود هم سفارش می

المالی که نزد تو گرد آمده بنگر، و آن را برای عیالمندان و گرسنگان در بیت»نویسند: می کارگزار خود در مکه

 «.مصرف کن، و به فقیران و نیازمندان برسانکه نزد تو هستند 

کردند و غذای خود را به نیازمندان و محرومان بسیاری از مواقع ایثار و گذشت می )علیه السالم(مؤمنان امیر

 جا به چند مورد اشاره خواهد شد.دادند که در اینمی

 یتیم و اسیر ،اطعام مستمند اول(

ای در مورد آن نازل شده و بسیاری از سورهمستمند، یتیم و اسیر است که  ترین ایثار ایشان، اطعامیکی از مهم

 دانند.می‘ و حسن و حسین÷ حضرت فاطمه ،)علیه السالم(ن نزول آن را مربوط به حضرت علیأمفسران ش
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تیماً وَأَسیراً إِنَّما نُطْعِمُکُمْ حُبِّهِ مِسْکیناً وَیَ وَیُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىفرماید: }سوره انسان می و نُه هشتخداوند در آیه 

و همسر  )علیه السالم(حضرت علی. در تفسیر این آیات آمده است که {لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً واَل شُکُورا

سیر یتیم و ا ،که سه روز روزه گرفته بودند و غذایی نخورده بودند غذای خود را به مسکینو فرزندان ایشان با این

 فرمایند ما فقط برای رضای خدا شما را اطعام کردیم و این نشان از اخالص ایشان دارد.دهند و میمی

 تقسیم گوشت بین مردم دوم(

کردند دادند و خود به قرص نانی اکتفا میبهترین غذاها را برای گرسنگان اختصاص می )علیه السالم(حضرت علی

 گیرد شایسته نیست که چیزی بهتر از غذای آنان بخورد.دست می ا بهو معتقد بودند کسی که کارهای مردم ر

وقتی نماز شام را  حضرتآمده بود.  )علیه السالم(جا به کوفه نزد علیعامل آذربایجان در ماه رمضان با اموال آن»

دو نماز  تا ازایشان  با مردم خواند، با دست خویش گوشت و ترید بر بیچارگان و دیگر اهل مسجد تقسیم کرد.

ای فرمود: بهره هم به عامل آذربایجان رفت.کرد، به خانه نمیشد و به دست خود همه غذا را تقسیم نمیفارغ نمی

 و ترید بردار و با آن افطار کن. از این گوشت

 پنداشت که غذای بهتری بهره او خواهد شد.گشایم. و پیش خود میعامل گفت: من نزد امیر مؤمنان روزه می

اندکی سویق نزدشان ...و از کار خویش بیاسود و با عامل خود به خانه برگشت،  )علیه السالم(می که علیهنگا

کارگزار  و خود به خوردن پرداخت.« بخور»به کارگزار فرمود:  )علیه السالم(آوردند که بین آن دو تقسیم شد. علی

دانی که هر کس کارهای مگر نمی فرمود: حضرت ام!گفت: من گوشت شتر و ترید را به طمع چیزی بهتر گذاشته

مردم را به دست گیرد، شایسته نیست که چیزی بهتر از خوردنی آنان بخورد؟. سپس به قنبر فرمود: برو پیش حسن 

 کار آید!.و ببین نزد او طعامی هست که مهمان ما را به

ورد. قنبر آن را نزد کارگزار گذاشت رفت و دو گرده نان و اندکی ترید برای او آ )علیه السالم(قنبر، پیش حسن

 .(445ص، 10اخالق محتشمی، جطوسی، )« و او از آن خورد

 خوراندن عسل به یتیمان سوم( 

 ای به پدری دلسوز و مهربان که اهتمام ویژه ؛پدر یتیمان بودند )علیه السالم(حضرت علی

 داشتند. آنان
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آوردند.  امیر مؤمنان از منطقه هجران و حلوان، عسل و انجیربرای کند که نقل می ـ ثابتاز حبیب بن ابیکلینی ـ 

های عسل جای داد تا عسل بخورند و پس به سرشناسان قبایل دستور داد که یتیمان را بیاورند. آنان را باالی ظرف

فرمود:  خورند؟ای امیر مؤمنان! چرا عسل میگفته شد:  کرد.ها را قدح قدح میان مسلمانان تقسیم میخود، عسل

 .(406، ص1، جکافی)کلینی،  «همانا آنان را به خوردن عسل وا داشتم، به جای پدرانشان امام، پدر یتیمان است و»

 هاسیر کردن کودکان و بازی با آن چهارم(

دست عبور کرد که کودکانی خردسال داشت و از گرسنگی شبی بر زنی تهی )علیه السالم(گزارش شده که علی»

کرد تا بخوابند، و آتشی زیر دیگی که فقط آب داشت . آن زن، کودکان را مشغول و سرگرم میکردندگریه می

مؤمنان از حال زن آگاه  امیر پزد.برافروخته بود تا کودکان گمان برند که در دیگ غذایی است که برایشان می

پس مقداری برنج در دیگ ریخت س ؛وقتی به خانه زن رسید، اجازه ورود خواست ...اش راه افتادشد. به سوی خانه

ها خواست که بخورند. با مقداری چربی. وقتی که از پختن آن فارغ شد، آن را در اختیار کودکان گذاشت و از آن

خندیدند. وقتی از خانه ها میدر آوردن، و آن« بع بع» وقتی سیر شدند، شروع کرد به دور اتاق گشتن و صدای

ورم! دیشب امری شگفت دیدم که علت بعضی از آن را دانستم و آن، بر دوش بیرون آمد، قنبر به وی گفت: سر

 در آوردن را ندانستم!« بع بع»کشیدن توشه برای کسب ثواب بود، اما علت گشتن دور خانه بر دست و پا و صدای 

ت کردند. دوسکه از شدت گرسنگی گریه میفرمود: ای قنبر! من بر این کودکان وارد شدم، حال آنحضرت 

)محمدی  «چه انجام دادم، نیافتمخندند و راهی جز آنکه با سیری میداشتم از نزد آنان بیرون روم، در حالی

 (.154، ص4، ج)علیه السالم(دانشنامه امیرالمؤمنینشهری، ری

فرمایند: خدای سبحان قوت فقرا را در اموال اغنیا واجب و معین می 328 در حکمت )علیه السالم(حضرت علی

)ممانعت او از پرداخت حق فقیر(  مندی غنیماند مگر به سبب بهرهرو هیچ فقیری گرسنه نمیده است. از اینکر

 «. کندها سوال و باز خواست میو خدای متعال )روز قیامت( در این باره از آن

 ای بر پشت سینی در دست و کیسه پنجم(

کرد؛ گاه علنی و در روز و گاهی مخفی و شبانه های مختلف به مردم نیکی میدر شکل )علیه السالم(حضرت علی

سپس خدا را خدا را در »نویسد: به مالک می 53خاطر نزدیکی به خدا و رضای او بود. و در نامه ها بهآن و همه

و خود ...«. گیران بینوایان و زمین اند، از مساکین، نیازمندان،پایین جامعه، آنان که بیچاره نظر بگیرد در حق طبقه

 دادند.حضرت به رسیدگی نیازمندان بسیار اهمیت می
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ای : مردی را در مدینه دیدم که کیسهنویسدـ می به نقل از محمد بن صمه، از پدرش، از عمویشـ  ابن شهرآشوب

ده مؤمنان! ؤمنان و پناهای دوست مؤمنان، خدای م !اپروردگار»گفت: ای در دست داشت و میبر پشت و سینی

ام، چیزی را مالک نیستم و تو خود چه پوشیدهام هست و آنکه در سینیامشب هدیه مرا به درگاهت بپذیر. جز آن

! رویم را بر زمین اخاطر بهره نزدیکی به تو، از آن، محروم ساختم. پروردگاردانی که با همه نیازم، خود را بهمی

است. نزد مردی  )علیه السالم(طالبنزدیک وی آمدم و او را شناختم. دیدم علی بن ابی «.مزن و دعایم را رد مکن

 .(76، ص2جالمناقب، رفت و او را سیر کرد )ابن شهرآشوب، 

 زد و آرد و خرما بر( شبانگاه، قنبر را صدا می)علیه السالم()علی : پدرمکندنقل میاز محمد بن حنفیّه زمخشری 

کرد. به وی گفتم: پدرم! رفت و کسی را از آن آگاه نمیشناخت، میهایی که میخانهنهاد و به در دوشش می

پسرم! صدقه مخفی، خشم پروردگار را خاموش »دهی؟ فرمود: )علنی( به آنان نمی چرا این اموال را در طول روز

 (.148، ص2، جاالبرارربیع)زمخشری،  «کندمی

 رسیدگی به خویشاوندانششم ـ 

کردند و خویشاوندان نیازمند از دسترنج خود و کشاورزی به مردم نیازمند کمک می )علیه السالم(علی امیر مؤمنان

 کردند.ها نیز بخشش میکردند و به آنخود را هم فراموش نمی

رسید، خوراک خود، خانواده و مادران های پدرم از زمینش میهرگاه غلهنقل شده است که  محمد بن حنفیهاز »

داد و به هر کس از فرزندانش که داد، خوراک مرا میرا می‘ داشت، خوراک حسن و حسینرا بر میفرزندانش 

 هانی و فرزندانش و به همه فرزندان عبدالمطلبداد، به عقیل و پسرانش، به فرزندان جعفر، به امحاضر بودند، می

بن عبدمناف، فرزندان نوفل بن عبدمناف و  بهاشم و فرزندان مطلّبخشید و به دیگر بنیمی ـ اگر نیازمند بودندـ 

ای که برای بخشید، به گونههای انصار و دیگران میبه گروهی از قریشیان که نیازمند به بخشش بودند و خانواده

گرداند که با اجابت درخواستش او را باز میخواست، جز آنکس از او چیزی نمیماند. هیچوی چیزی باقی نمی

 .(68، ص2، ج)علیه السالم(مام امیرالمؤمنینمناقب اال)کوفی، 

های خاصی را خداوند بندگانی دارد که نعمت»فرماید: می 425البالغه حکمت در نهج )علیه السالم(حضرت علی

بخشند ها به دیگران میبه آنان بخشیده تا بندگانی دیگر از آن بهره گیرند، به همین دلیل مادامی که از این نعمت
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گیرد و آن ها میها را از دیگران دریغ داشتند از آندارد اما هنگامی که آن نعمتدر دستشان نگه میخدا آن را 

 «.دهددیگر میرا به گروهی 

 موقوفات چهارده ـ 

به  آن حضرت که جنبه اقتصادی داشت و )علیه السالم(های حسنه و اعمال خیر حضرت علییکی دیگر از سنت

)بیش  هاشامل چاه )علیه السالم(ورزید سنت حسنه وقف است. موقوفات حضرت علییای مالعادهآن اهتمام فوق

 مساجد است که به صورت مختصر معرفی خواهد گردید. ها وها، خانهها، نخلستانحلقه چاه(، چشمه 100از 

 ها و مزارعها، نخلستانها، چشمهچاهاول( 

هایی پراکنده در منطقه ینبع چشمه )علیه السالم(: اموال علیاست آورده ـ به نقل از ابوغسّانـ  تاریخ المدینهکتاب 

و چشمه دیگری « چشمه ابونیزر» گفتند و به دیگریمی« چشمه بحیر»ای بود که به آن ها چشمهبود. یکی از آن

ست که ای اشود و همین چشمه، چشمهنامیده می« عور»کردند و اکنون به نام یاد می« نوله»هم بود که از آن به 

چنین در ینبع، بغیبغات را هم آباد هم )علیه السالم(علی. در آن کار کرده است شخصاً )علیه السالم(گویند علیمی

گفتند و چشمه دیگری که می« اراک 3خیف»ای بود که به آن ها چشمهاز جمله آن .کرد که چندین چشمه بود

ای از نخل شد که در آن، راستهیاد می« خیف بسطاس» گفتند و چشمه دیگری که از آن بهمی« خیف لیلی»به آن 

 بود.

ای موات در ینبع به در ینبع، سهم آب داشت و در آباد کردن چشمه« حدث»ای به نام از چشمه )علیه السالم(علی

ت در منطقه قنا« ملک» در عالیه، چاه« فقیرین»او در مدینه نیز موقوفاتی داشت:  نیز مشارکت داشت.« عصبیه» نام

ها را همه آن )علیه السالم(یا حسین بن علی )علیه السالم(شود که حسن بن علیدر منطقه اضم. گفته می« ادبیه»و 

 هایشان فروختند و امروزه آن اموال در دست افراد گوناگون پراکنده است.در جنگ

گفتند، در می« شمه حسنچ»بود که به آن، « وادی القری»چشمه روانی در  )علیه السالم(از جمله موقوفات علی

 وادی القری، چشمه دیگری بود که موات بود.

                                                           
3 شود که نه درشتی و سنگالخی کوه را دارد و نه نرمی و پایه( اطالق میخیف، در زبان عربی به پایین دست کوه )کوه .

دستی دشت را.یک  
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ای در منطقه بیره داشت که از که سهم آبی در چشمههم سهمی داشت، چنان« چشمه سکر»در  )علیه السالم(علی

ر که بخشی از آن د« احمد» از ناحیه شعب زید، وادی است به نام« حره الرجالء»در منطقه  جمله موقوفات بود.

ذوات »، «ذات کمات»ها بود. وی در حره الرجالء چهار عدد چاه داشت که به آن )علیه السالم(های علیموقوفه

 های وی بود.گفتند و همه جزو موقوفهمی« رعوان»و « معید»، «قعین»، «العشراء

بود و جریان آب گفتند و دارای نخل می« رعیه»سرزمینی سنگالخ بود که به آن، « زرنوق»در ناحیه فدک، در 

 شد و از جمله موقوفات بود.ضعیفی داشت که با دلو و چرخ، خارج می

آن ادعای مالکیت و سکونت داشتند  قزاره برگفتند و بنیمی« اسحن»وی در منطقه فدک، زمینی داشت که به آن، 

 ها و در دست متولیان موقوفات است.و اکنون، جزو موقوفه

، 1، جالمدینهتاریخگفتند )ابن شبه، می« قصیبه»وی در فدک در قسمت باالی حره الرجالء ملکی داشت که به آن 

 .(231ص

 )علیه السالم(مساجد وقفی حضرت علی دوم(

به سبب  )علیه السالم(های مهم تبلیغ اسالم و رسیدگی به نیازهای مردم، مسجد است و حضرت علییکی از کانون

نمودند. از دیگر ها را وقف میکردند و آنترش دین اسالم مساجدی را به دست مبارک خود بنا میترویج و گس

است که  یجداکه ابن شهر آشوب در کتاب خود به آن اشاره نموده مس )علیه السالم(موقوفات حضرت علی

د، مسجدی در منطقه اح وقف نمودند که عبارتند از: مسجد الفتح، مسجد الجامع البصره، و حضرت خود بنا کردند

)علیه جایگاه موقوفات امام علی)خشنودی،  مسجدی در عبادان و مسجدی در کوفه ،مسجدی در میقات حج

 .(243، صالسالم(

  )علیه السالم(خانه موقوفه حضرت علی سوم(

 های خود است. بر خاله« زریقبنی»ای در مدینه در محله یکی از حاالت وقف خاص امام، وقف خانه

زریق داشتند و ای در محله بنیخانه )علیه السالم(نقل شده است که امیرالمؤمنین علی )علیه السالم(از امام صادق

طالب آن را در چه علی بن ابیبه نام خدای بخشاینده مهربان. این است آن»بدین صورت آن را وقف کردند: 

ای که فروخته زریق قرار دارد، صدقهکه در بنی که زنده و کامل بود، صدقه کرد. وقف نمود خانه خود راحالی

های خود گردد تا خدای که وارث آسمان و زمین است آن را وارث شود. و در این خانه، خالهشود و هبه نمینمی
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ها فرا رسید برای محتاجانی از مسلمانان را سکونت داد مادامی که خود یا اوالدشان زنده هستند و وقتی مرگ آن

 .(356، ص10، ج)علیه السالم(دانشنامه امیرالمؤمنینشهری، حمدی ری)م «باشد.

هزار دینار بوده که همه صرف خدمت به  40ازموقوفات خویش بالغ بر  )علیه السالم(درآمد ساالنه حضرت علی»

 جایگاه )خشنودی، «شده است.گسترش اسالم و کمک به محرومان و نیازمندان می جامعه اسالمی و امور خیریه و

 .(246ص ،)علیه السالم(موقوفات امام علی

 جنبه خدماتیبا هایی احسانب( 

 آید:ها در پی میاحساناتی با جنبه خدماتی نیز داشتند که مواردی از آن )علیه السالم(حضرت علی

 بنیادنهادن صندوق شکایاتیک ـ 

ها حل شود، دادخواهی ها وکه مشکل عدم طرح مستقیم مظلومیتخاطر اینبه )علیه السالم(حضرت علی»

سیس کرده بود تا مردمان، مظلومان و هر آن که مسئله دارد و از طرح رویاروی أت« القصصبیت»جایگاهی به نام 

از آن مطلع شود. امام، خود در  )علیه السالم(جا بیفکند تا علیآن ناتوان است، دادخواهی خود را بنویسید و بدان

اش را کسی بداند تا از شناخته شدن، مصون خواهد واگویینمی میان مردم ندا داد که هر کس را نیازی است و

در تاریخ،  گویا این کار القصص )صندوق شکایات( بیفکند.بماند، خواست خود را در نوشتاری بنویسد و در بیت

)علیه دانشنامه امیرالمؤمنینشهری، )محمدی ری« مردم با هیئت حاکم استاولین گام در جهت مرتبط ساختن 

 .(424، ص 3، جالسالم(

الحدید، )ابن ابی« های خود را در آن افکندندالقصص نامید و مردم نامهای بود. آن را بیتبرای امیرالمؤمنین خانه»

 (.87، ص17، جالبالغهشرح نهج

 بردن مشک آب و پخت نان دو ـ 

زنی را دید که مشک آبی بر دوش دارد. مشک را از او گرفت و  )علیه السالم(: علیکندنقل می شهرآشوبابن 

طالب، شوهرم را به یکی از مناطق مرزی فرستاد. گاه از احوالش پرسید. زن گفت: علی بن ابیاش برد. آنتا خانه

)علیه تی مردم وا داشته است. علیاز، مرا به کلفَاو کشته شد و کودکانی یتیم برایم به جای گذاشت. چیزی ندارم و نی

برخی گفتند:  بازگشت و آن شب تا صبح مضطرب بود. هنگامی که صبح شد. زنبیلی غذا به دوش گرفت. السالم(

 .«کشد؟چه کسی روز قیامت، گناه مرا بر دوش می»بگذار به جای تو بر دوش کشیم. فرمود: 
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ای که دیروز مشک آبت را به دوش کشید. بنده»زن گفت: کیستی؟ فرمود:  سپس به در خانه آمد و در را کوبید.

زن گفت: خدا از تو خشنود باشد و میان من و علی بن «. در را باز کن. غذایی برای کودکان، همراه من است

کنی و دارم ثوابی به دست آورم. تو خمیر میدوست می»فرمود:  طالب داوری کند! سپس داخل خانه شد وابی

 «.کنی تا من نان بپذم؟پزی یا کودکان را سرگرم مینان می

زن به سوی  رم. تو با کودکان باش و آنان را سرگرم کن.تآن توانمند تر و برزن گفت: من به پختن نان، آگاه

به سوی گوشت رفت و آن را پخت و از خرما و گوشت و  )علیه السالم(ها را خمیر کرد و علیآردها رفت و آن

گفت: ها میخوردند، به آنای میگذاشت و هرگاه کودکان لقمهها لقمه به دهان کودکان میدیگر خوراکی

وقتی زن، آرد را خمیر کرد، گفت: «. چه بر تو گذشته استخاطر آنطالب را حالل کن بهفرزندم! علی بن ابی»

ورش شتابان برای روشن کردنش حرکت کرد. وقتی شعله )علیه السالم(! تنور را روشن کن. علیای بنده خدا

زنان و یتیمان را رها ای علی! بچش. این کیفر کسی است که بیوه»ساخت و به صورتش برخورد کرد، گفت: 

مؤمنان است. راوی گوید:  رای زن! این امی تو شناخت، او را دید و گفت: وای برزنی )دیگر( که علی را می«. سازد

رو که ای بنده خدا! از آن من شرمنده تو هستم،»ای امیر مؤمنان! فرمود:  ات هستمگفت: شرمندهزن، با شتاب می

 (.115ص ،12ج المناقب، )ابن شهرآشوب، «امات کوتاهی کردهدرباره

 نیکی در حق زن ستمدیدهسه ـ 

 به هنگام گرمی هوا به خانه برگشت که در این هنگام، زنی را لیه السالم()عفرماید: علیمی )علیه السالم(امام باقر

گفت: همسرم به من ستم کرده و مرا ترسانده و بر من تعدی روا داشت و سوگند یاد کرده که ایستاده دید که می

رویم، اگر خدا یتو م گاه باای بنده خدا! صبر کن تا هوا خنک شود، آن»فرمود:  )علیه السالم(علی مرا کتک زند.

 «. بخواهد

گاه سپس سرش را پایین انداخت. آن ()علیه السالم(زن گفت: خشم و عصبانیتش بر من بسیار خواهد شد. )علی

در گفتار،  )لکنت( نه، به خدا سوگند، تا حق ستمدیده، بدون درماندگی»گفت: که میسر بلند کرد، در حالی

 « السالم علیکم!»ایستاد و گفت:  خانه مرد رفت وبه در «. ات کجاست؟گرفته شود. خانه

«. ایای و بیرون راندهترسانده ای بنده خدا! از خدا پروا کن. تو زنت را»فرمود:  )علیه السالم(جوانی بیرون آمد. علی

د: گاه امیر مؤمنان فرموسوزانم! آنجوان گفت: تو را به او چه کار؟ به خدا سوگند، به سبب این سخن تو را می
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مردم «. انگاری؟آیی و نیکی را نادیده میدارم. با زشتی به استقبالم میمی کنم و از زشتی بازتو را به نیکی امر می»

ای امیر مؤمنان! ای امیر مؤمنان! مرد، پشیمان و سرگشته گفت:  گفتند: سالم بر توآمدند و میاز گوشه و کنار می

 ین پس( در برابرش زمینی خواهم بود که بر من پا گذارد. از لغزشم درگذر. به خدا سوگند، )از ا

ات شو و همسرت را به چنین کارهایی ای بنده خدا! وارد خانه»شمشیرش را غالف نمود و گفت:  )علیه السالم(علی

 .(106، ص2ج ، المناقب،)ابن شهرآشوب «وامدار

نسبت به خلق خدا بود که در  یه السالم()علچه ذکر شد مصادیق گوناگون احسان و نیکوکاری امیرالمؤمنینآن

به زیبایی تمام در کالم خود سفارش به احسان  )علیه السالم(ها  نام برده شده بود. حضرت امیرآن کتب تاریخی از

کنند و به زیباترین شکل ممکن احسان به دیگران را در سیره، رفتار و عمل و نیکوکاری و کمک به نیازمندان می

سی کنند و ببینند که کالم و عمل ایشان یکی است. أگذارند تا دیگران هم بیاموزند و به ایشان تمی خود به نمایش

 فرمودند:کردند و میترین قناعت میدادند و به کمحضرت همیشه بهترین غذا و لباس را به نیازمندان اختصاص می

که خودم، خوردنم، نوشیدنم و پوششم را به خداوند، مرا پیشوای بندگانش قرار داده است و بر من واجب کرده »

، کافی )کلینی،« ام اقتدا کند و ثروت ثروتمند، او را سرکش نسازدترین مردم قرار دهم تا ندار به ناداریقدر ناتوان

 (.410، ص1ج

ک به نیازمندان کم ،خاطر تعدیل اقتصادیدانستند و بهحضرت وظیفه رهبر جامعه را رسیدگی به نیازمندان می

زیرا انفاق پیش از  ؛جا متمرکز نشود کردند تا ثروت در یککردند و سفارش به انفاق، صدقه و زکات میمی

داران است و در حقیقت، تعدیل ثروت، حافظ ثروت است. که به حال محرومان مفید باشد به نفع سرمایهآن

البالغه، حکمت نهجرم شیرازی، ترجمه مکا) «زکات حفظ کنیدو اموال خود را با دادن صدقه »فرماید: حضرت می

146). 

بلکه همواره با  ؛اندتنگدست نبوده گاه فقیر وآمده، ایشان هیچ )علیه السالم(چه در سیره حضرت علیطبق آن

آوردند و سهم ایشان از غنائم جنگی هم قبل از خالفت قابل مالحظه تالش و زحمت، اموال فراوانی به دست می

نمودند اند و بخش مهمی از اموال خود را صرف آزاد کردن بردگان میکردهدر راه خدا انفاق میها را بود ولی آن

 گذاشتند.و چیزی برای خود باقی نمی
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دار کردن شخصیت او تالش جویی از او و لکهکه در عیب )علیه السالم(توز علیسفیان، دشمن کینهمعاویه بن ابی»

گفت : وای  ،«آیمترین مردم میاز نزد بخیل»در مقابل این سخن او که گفت: محنن صبی کرد، به محنن بن ابیمی

داشت، انبار طالیش را ترین مردم است؟ اگر او انباری از طال و انباری از کاه میگویی او بخیلطور میتو! چه بر

 .(527ص ،9ج ،م()علیه السالدانشنامه امیرالمؤمنین)محمدی ری شهری، « بخشیدزودتر از انبار کاهش می

 )علیه السالم(علیمصادیق احسان و نیکوکاری امیرالمؤمنین 

 جنبه اقتصادی

 

 ا،صدقه در خفا و آشکار،  دهندگانصدقه ولیّ

 ،بخشیدن شمشیر، دهندگانپیشوای صدقه

 ،هلّ بخشیدن حُ، بخشیدن زره

 بخشیدن لباس

 بخشیدن خانه 

 بخشیدن بند کفش

پرداخت ، کردن بردگان،آزاد )علیه السالم(مواسات علی

 بدهی

 اطعام

 دادن غذا به مسکین، یتیم و اسیر

 تقسیم گوشت بین مردم

 خوراندن عسل به یتیمان

 سیر کردن کودکان

 ای بر پشتسینی در دست و کیسه

 رسیدگی به خویشاوندان
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 موقوفات
، مساجد، ها و مزارعها، نخلستانها، چشمهچاه

  خانه

  خدماتیجنبه 

 سیس صندوق شکایاتأت

 بردن مشک آب و پخت نان

 نیکی در حق زن ستمدیده
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 نتیجه

معنی وسیعی دارد و به معنای انجام دادن هرگونه  ،از آن یاد شده« محسنین»با واژه  نیکوکاری که غالباً احسان و

و نیکی در حق خلق خداست. ها، احسان نیک و شایسته است و مصادیق فراوانی دارد و یکی از انواع نیکی کار

ای به احسان و نیکوکاری العادهاهتمام فوق ،چه قبل از آن چه در زمان خالفت و )علیه السالم(امیر مؤمنان علی

های حضرت به کردند. بسیاری از نیکیداشتند و به صورت مخفی و آشکارا و به طرق مختلف به مردم کمک می

اطعام  ،...(و های حضرت )انگشتر، لباس، زره، خانه، بند کفشبخشش ؛از جمله ،مردم جنبه اقتصادی داشت

های ها، نخلستان و مزارع(. تمام این فعالیتها، چشمه)چاه نیازمندان و یتیمان، آزادی بردگان، موقوفات

به خیرخواهانه را حضرت با کار کردن بر روی زمین و حفر چاه با دست مبارک خویش و یا از غنائم جنگی که 

دادند. برخی از اعمال خیر حضرت جنبه خدماتی داشت مانند: حمل مشک آب، نان انجام می ندآورددست می

ر مشکالت خود را تکه مردم راحتسیس صندوق شکایات برای اینأپختن، حمل بار، کمک به ستمدیدگان و ت

اعمال خیر  ،به او و گسترش اسالمبرای رضای خدا و نزدیکی  )علیه السالم(با وی در میان گذارند. حضرت علی

که بارها توزیع عادالنه ثروت در جامعه بود و این ،دادند و هدف دیگر حضرتو نیکوکارانه را انجام می

 ها باخبر باشد.فرمودند: رهبر و پیشوای جامعه باید به مردم به ویژه نیازمندان رسیدگی کند و از احوال آنمی
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