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 خرما   تعداد اندکیاحتیاج شدید مالی امیرالمؤمنین و کار کردن برای 

 

 

-سالمتوسط امیرالمؤمنین و حضرت زهرا    علهیمااهللسالمپذیرایی از سائل با غذای حسنین  

 با وجود نبود غذای دیگری در خانه  امعلیهاهلل



 
 

 با وجود نیاز خود به آن  نیازمندانقبل از اطعام به  ،ن با خدا مناجات امیرالمؤمنی 

 درآمد چهل هزار دیناری حضرت و صدقه دادن آن

 سیره حضرت در دوران حکومت 



 
 

 علیهاهللسالمبه سیره امیرالمؤمنین   فرجهتعالیاهللعجاقتدای حضرت حجت  

 

زائد« بن  »رُکس  مسیحی   جمالت  مطرح  محقق  و  تواضع    نویسنده  و  زهد  توصیف  در 

 علیهاهللسالم امیرالمؤمنین 



 
 

 زهاد مسیحی به زهد هالگو و ترغیب کنند علیهاهللسالمزهد امیرلمؤمنین  

 صدقه دادن لباسی که مورد عالقه حضرت بود

 به علت نداشتن پول برای خرید لباس  فروختن شمشیر

دینار صدقات و  در حالی که سالیانه چهل هزار  ؛فروختن شمشیر برای یک وعده غذایی

 موقوفات وی بود 

  



 
 

بیت    امیرالمؤمنین از  اطرافیان از عدم استفاده  تعجبسرما و    برای  نداشتن لباس مناسب

 خود  روزانه المال برای رفع نیازهای

 وصله زدن چندباره لباس

 تواضع حیرت انگیز امیرالمؤمنین در کالم »رُکس بن زائد« 



 
 

 کمک کردن امیرالمؤمنین به باربران در بازار در دوران حکومت

 ایشان سیره  به  )سوید بن غفله(یکی از اطرافیان گالیه و  خانه حضرتمُندرس زیلوی 

بیدورغ از  زبیر  و  طلحه  سختگویی  علت  به  امیرالمؤمنین  به  پولی  ایشان  گیری 

 و پاسخ حضرت به آنان کارگزارن در امور مالی



 
 

 بیان »رُکس بن زائد« مسیحی  زهد همراه با کرامت و سخاوت امیرالمؤمنین در 

 در برخورد با مستضعفان  علیه اهللسالممالطفت و تواضع حیرت انگیز امیرالمؤمنین ، کرامت

 سالم اهلل علیهما توصیفات حضرت امام باقر از امیرالمؤمنین  

    



 
 

 برای مردم رمضانماه مبارک در  علیهاهللسالمسفره افطار امیرالمؤمنین 

 

د داشتن »بولس سالمه« مسیحی به مورد عنایت قرار گرفتن از سوی امیرالمؤمنین به  امی 

 سالم اهلل علیهماعلت گریه او بر سیدالشهدا 



 
 

 علیه اهللسالماش بر سیدالشهدا گریه مظلومیت اهل بیت و سروده »ابن ابی الحدید« از 



 
 


