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 بودند، این ماجرا اتفاق افتاد: وقتی حضرت محمد)ص( بیست سال داشتند و هنوز پیامبر نشده ▪

ی خود، به مکه آمد. یکی از اهالی مکه، مقداری کاال از او خرید، اما پولش را به او نداد. هامردی بازرگان برای فروش کاال

ها به دعوا کشید، اما فروشنده زورش به خریدار داد. کار آنپولی نمیکرد، خریدار به او هرچه فروشنده اصرار می

توانست حق خودش را بگیرد. مرد فروشنده خیلی ناراحت و آزرده خاطر شده بود. فکری به ذهنش رسید و نمینمی

که از شهر دیگری به ای هستم رسید. به باالی تپه ای رفت و فریاد زد: »ای مردم مکه! به داد من برسید. من مرد ستمدیده

 اند. اینجا هیچ دوست و آشنایی ندارم.«ام و در شهر شما کاالیم را به زور از من گرفتهآمدهاینجا 

به ها . آنجمع شدند گروهی از جوانان مکه پس از شنیدن فریادهای بازرگان ستمدیده، دور همضرت محمد)ص( و ح

 :ستندب چنین پیماناین با هم. سپس بازگرداند حقش را به او و از خریدار خواستند کهمرد ستمدیده کمک کردند 

که در شهر  دهیمنمیو اجازه  کنیمان به هم کمک میدر گرفتن حق مظلوم کنیم،می یاریرا  یادهیهر ستمد از این به بعد»

آن زمان هیچ پیمانی به آن خوبی بین مردم بسته ، چون تا « گذاشتندانبهترین پیماسم این پیمان را » «.ما به کسی ستم شود

  بود.نشده

به آن به آن وفادار باشند و  دندید یخود را موظف م زین ندهیآ یمحکم و پا بر جا بود که نسل ها یبه قدر این پیمان

 [1]کردند و از آن حمایت می نمودند.پیمان افتخار می به شرکت در اینیز تا آخر عمر پیامبر)ص( ن احترام بگذارند.

راحت : »لرزید. پیامبر)ص( به او گفتندترسید و از ترس میخواست با پیامبر)ص( صحبت کند. اما از ایشان مییک نفر می ▪

 [2]است.« خوردهیهستم که گوشت خشک شده م یمن فرزند زن ستم،یمن شاه ن ،باش

از بزرگان آن  یا. عدهشدندمسلمانان شده بودند، با جمعی از یارانشان از شهری رد میوقتی که حضرت علی)ع( خلیفه  ▪

پشت شدند و  ادهیپ شانیهااز اسب ،آمدند شوازشیبه پ کند،عبور می جاآن، وقتی که فهمیدند حضرت علی)ع( از شهر

گفتند:  ست؟«یچ هاکنید؟ این اسبمی»چه کار : ها گفتندحت شدند. به آن احضرت علی)ع( نار. دندیدو سر آن حضرت

 . عالوه بر اینمیاآورده هیتو هد یبراهم را  هاسبن ایا .گذاریممان احترام میگونه به فرمانروایانت! ما اینرسم ماس نیا»

»در )ع( گفت:  یعل حضرت .«میاکرده تهیهعلوفه  هایتان هماسب یو براایم کردهآماده  یخوراکهمراهانتان شما و  یبرا

ندارد و ای فایدهفرمانروایان  یبراشما کار  نیامورد رسمی که برای احترام گذاشتن به فرمانروایان دارید، باید بگویم که 

دوست شما اگر هایتان، در مورد اسب! اما این کار را نکنید گرید وقت هیچپس  ؛آوردمی یرنج و خستگهم  ماش یبرا

 یکه برا یخوراک ی. و اما دربارهکنمبرای خودم، قبول میشما ای از هیهد مالیات شهر شما و نهاز  یبه عنوان بخش ،دیدار

.« گفتند: میبخور غذای شمااز هزینه، بدون پرداخت  میدوست ندار من و همراهانم که میبگو دیبا ،ایدآماده کردهما 

پولی کمتر از قیمت واقعی از  در آن صورت»: « حضرت علی)ع( گفتند.پذیریماز شما میی غذا را هزینهمؤمنان ما میر»ا

 [3]گیرید. پس بهتر است که ما غذای دیگری بخوریم.«من می
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 نی: » ادیو پرس دی)ع( او را د یکرد. امام علیطلب م یاز مردمان پول کرد و، گدایی میگذشت یم یاز راه یینایناب رمردیپ ▪

او « حضرت علی)ع( گفتند: ».یک مرد مسیحی است !مؤمنان ریام یا»گفتند: یارانشان !« ؟کیست و چرا چنین وضعی دارد

به  (دولتالمال )بیتپول از  !د؟ینداد یزیو به او چ دیکرد او را رهاشد، سپس  ناتوانو  ریکه پ ید تا زمانیرا به کار گرفت

 [4]او خرجی بدهید.«

امام وارد شدند.  دو نفر از مسلمانان المال نشسته بودند و کارهای دولتی را انجام می دادند.در بیت حضرت علی)ع( ▪

کار تعجب  شان آوردند. آن دو نفر از اینمقابلشان روشن بود، خاموش کردند و چراغی از خانهرا که  یچراغعلی)ع( 

چون شما برای یک کار شخصی . المال )دولت( بودبیت ماِل، روغنِ آن چراغکردند و دلیلش را پرسیدند. امام گفتند: »

 [5]آن برای صحبت کردن با شما استفاده کنم.« روشنایی فکر کردم درست نیست که از اید،پیش من آمده

کرد. در همان زمان مردی به نام َصفوان شتربان در زمان امام موسی کاظم)ع(، پادشاه ستمگری به نام هارون زندگی می ▪

کرد. داد و به این ترتیب مخارج زندگی خود را تأمین میبود. این مرد شترهای زیادی داشت. شترهایش را کرایه می

 «!زیچ کیتو خوب است جز  زیهمه چصفوان! »: گفتندبه او  آن حضرت رفت.حضرت امام کاظم)ع(  صفوان نزد یروز

  ستمگرمردِ نیخود را به ا انشتر کهنیا»د: گفتنامام  «؟»چه چیزیسؤال کرد: داشت، که امام را دوست میصفوان 

 رود،ببه حج  خواهد کهمی . چون اوکنمینم یکار نیچن ستمگری یمن از رو»صفوان گفت:  «.یدهیم هی)هارون( کرا

او زنده  یدوست دار ایآ»د: گفتنامام  «.رومیو همراهش نم کنمی. خودم هم خدمت او را نمدهمیم هیرا به او کرام شتران

دوست داشته که  یکس»: گفتندحضرت  «.بله، دوست دارم»صفوان گفت:  «؟بپردازدتو  ی شترانت را بههیتا کرا برگردد

 [6]«.استآنان  همراهان ، اززنده بمانند ستمگرانباشد که 
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