تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی  -اسالمی شبکة االمامین الحسنین

بصورت الکترونیکی برای

مخاطبین گرامی منتشر شده است.
الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی ،روی این کتاب انجام گردیده است.
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پیشگفتار

7

8

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که خود را به ما شناسانده وحجّت های خویش را به ماا معرّفای
نموده و محبّت خود و اولیائش را به ما الهام کرده و آن را بهترین عمل بندگانش قرار داده است ،و سالم و
درود بی پایان بر آخرین پیامبرش محمّد

و برگزیدگانش از خاندان پاک او باد.

امّا بعد ،مؤلّف کتاب ،کمترینِ خدمتگزاران علم و دانش «احمد رضی الدین موسوی تبریازی مساتنبط»
گوید :زمانی این روایت را که صدوق

در کتاب «امالی» از پیامبر اکرم

نقل کرده ،با دقّات ماورد

مطالعه قرار داده بودم که آن حضرت فرموده است:
خداوند تبارک و تعالی برای برادرم حضرت علیّ بن ابی طالب

فضائلی قرار داده که غیر از خودش کسی نمای

تواند عدد آن را بشمارد ،هر کس فضیلتی از آن فضائل را در حالی که به آن اقرار دارد یادآوری کند

3

خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد گرچه با گناه جنّ و انس وارد قیامت شود.
و هر کس فضیلتی از آن فضائل را بنویسد تا خطّی از آن نوشته باقی باشد فرشتگان برای او استغفار کنند.
و هر کس به فضیلتی از آن فضائل گوش فرا دهد خداوند گناهانی را که با گوش مرتکب شده ببخشد ،و هر کاس باه
نوشته ای از آن فضائل نگاه کند خداوند گناهانی را که با چشم انجام داده بیامرزد.

ی
سپس فرمود :انلظر إیل ی
لع بن أیب طالب عليهالسالم عباده ،و ذکره عباده ،و ال یقبل ایمان عبد إال بوالیته

و الرباءة من أعدائه.
نگاه کردن به علیّ بن ابی طالب

عبادت و یاد او عبادت است ،و ایمان کسی جز با والیت آن حضرت و بیازاری

()1

از دشمنان او پذیرفته نمی شود.
مؤلّف

گوید :اینکه در روایت فرموده اند« :خداوند گناهان آینده او را نیز ببخشد» یعنی به او توفیا توباه کاردن

مرحمت نموده و عاقبت او را بخیر گرداند تا از این جمله اجازه در نافرمانی و گناه که از نظر عقلی زشت و ناپسند است
الزم نیاید.

و روایتی را که در اصول کافی نقل کرده است :ابی المعزا گفت :از حضرت موسی بن جعفر

شانیدم

که فرمود:
هیچ چیزی برای ابلیس و لشکر او کشنده تر از زیارت برادران ایمانی نیست ،وفرمود:

ی
ه
َ
اَّلل ،ی
فال یبیق لع وجه إبلیس مضغه حلم
ثم یذکران فضلنا أهل ابليت
وإن املؤمننی یلتقيان فيذکران
ی
ی ی
ی
ی
ی
فتحس مالئکه السماء ی
وخزان اجلنان فيلعنونه
حت أن روحه لتستغيث من شده ما جتد من األلم،
إال ختدد

ی
حت الیبیق ملک

____________________
 -1امالی صدوق 201 :ح 10مجلس ،28بحاراألنوار 134/38 :ح ،4الدمعه الساکبه ،52/2 :روضه الواعظین.114 :
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ی

ی
مقرب إال لعنه ،فيقع خاسئا حسریا مدحورا.
وقتی دو نفر مؤمن یکدیگر را مالقات کرده و خدا را یاد می کنند و فضائل ما اهل بیت را گفتگو می نمایند بر چهاره
ابلیس گوشتی نمی ماند مگر اینکه می ریزد تا آنکه روح او از شدّت درد بفریاد می آید ،فرشتگان آسمان و خزاناه داران
()2

بهشت آن را احساس کرده و او را لعنت می کنند و هیچ فرشته مقرّبی نمی ماند مگر اینکه او را لعنت نماید.

از پیامبر اکرم

و روایت دیگری که در تفسیر امام حسن عسکری

ای امّت محمّد؛ هنگام مصائب و گرفتاری های خود محمّد و آل محمّد

نقل شده ،که فرمود:

رابیاد آورید تا آنکه به برکت ایشان خدا

فرشتگان موکّل بر شما را بر شیاطینی که شما را قصد کرده اند یاری کند.
با هر یک از شما از طرف راست او فرشته ای است که حسنات او را می نویسد و از طرف چپ فرشته ای اسات کاه
گناهانش را ثبت می کند ،و با او دو شیطان است از طرف ابلیس که او را گمراه می کنند ،وقتی آن دو شیطان در قلاب او
وسوسه می کنند اگر یاد خدا کرد و ذکر شریف «ال حول وال قوّه إلّا باللَّه العلایّ العظایم وصالّی اللَّاه علای محمّاد وآلاه
[الطیّبین]» را گفت ،آن دو شیطان سرکوب شده نمی توانند فعّالیت کنند ،نزد ابلیس آمده شکایت می کنند کاه ماا خساته
شدیم ما رابه لشکری مدد برسان ،هزار نفر برای آنها کمک می فرستد ،همینکه او را قصد می کنند یاد خدا کرده و صلوات
بر محمّد و آل محمّد

می فرستد ،آنها راهی برای نفوذ پیدا نمی کنند و نمی توانند او را مورد حمله خود قرار دهند.

____________________
 -2الکافی 188/2 :ح ،7الوافی 451/5 :ح  ،8بحار األنوار 258/43 :ح  131و  243/74ح .41
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به ابلیس می گویند :کسی غیر خودت حریف او نیست ،تو و لشکرت به او حمله کنید تا بر او غلبه کرده و او را گمراه
کنید.
چون ابلیس چنین اراده ای کرد خداوند تبارک و تعالی به مالئکه اش فرماید :ابلیس به همراه لشکرش بنده مرا هادف
گرفته اند ،به کمک او بشتابید و با آنها بجنگید.
در مقابل هر شیطان مطرودی صد هزار فرشته در حالی که بر مرکب هائی از آتش سوارند و به دست آنها شمشیرهایی
از آتش ،نیزه ،خنجر ،تیر و اسلحه هایی ازآتش است ،آماده نبرد شوند .فرشتگان آنها را با این اسلحه ها پی در پای مای
کشند تا اینکه ابلیس را اسیر کرده اسحله را بر او قرار می دهند ،می گوید:خدایا ،به من وعده داده ای که تا وقت معلوم و
معیّن مهلت داشته باشم.
خداوند به فرشتگان فرماید :وعده کرده ام او را نمیرانم ولی وعده نداده ام که بر او اسلحه و عذاب و درد مسلّط نکنم،
شما او را با سالح آتشین خود بزنید و من اورا زنده نگه می دارم.
فرشتگان بر او جراحت های بسیار وارد کرده و رهایش می کنند ،ابلیس بر حال خود و اوالد کشته شده اش در ایان
حال متأثّر و غمناک است و جراحات او را جز صدای کفر مشرکین مداوا نمی کند.
اگر آن شخص مؤمن بر طاعت خدا و یاد او و درود فرستادن ادامه دهد جراحت های ابلیس برایش باقی بماند ،و اگر
تغییر روش دهد و در مخالفت خدا وسرپیچی از فرامین او تالش نماید جراحات ابلیس بهبود پیدا کارده و بار ایان بناده
تسلّط پیدا کند و او را لجام نموده بر او سوار می شود ،سپس به شیاطین گوید :بخاطر داریاد آنچاه ماا از ایان شاخص
کشیدیم اآلن ذلیل و رام ما گردیده ،شما اکنون بر او سوار شوید.

12

فرمود :فإن أردتم أن تدیموا لع إبلیس سخنه عينه وألم جراحاتهه ،فهداوموا لع
سپس پیامبر اکرم
ُ
ه
اَّلل وذکره ،والصاله لع ی
حممد وآهل ،وإن زتلم عن ذلهک ،کنهتم ارساء إبلهیس فریکهب أقفيهتکم بعه
طاعه

مردته.
اگر می خواهید جراحات ابلیس بر او باقی باشد و دائماً متأثّر و غمناک باشد بر اطاعت خدا و یاد او ،و صالوات بار
محمّد و آل محمّد مداومت داشته باشید ،و اگر چنین نکردید اسیر ابلیش گشته و بعضای از لشاکریان او بار شاما ساوار
()1

شوند.

بعد از مالحظه این روایات دوست داشتم که از دریای بیکران فضائل اهل بیت

قطره ای گرفتهه و

آن را به رشته تحریر درآورم و به مقدار فرصتی که هست تذکّر دهم و آن را کتها «القطهره مهن بحهار
مناقب النبیّ والعتره

» نامیدم.

کیااااف یسااااتوعب الکتاااااب سااااجایاه

وهااااال ینااااازح الرکاااااا البحاااااارا

چگونه این کتاب می تواند کرامات و فضائل آنها را در برداشته باشد؟ و آیا با پیاله کاوچکی مای شاود آب دریاا را
کشید؟

شاعر دیگری گفته است:
قطاااره نیاااارد صااافت ز دریاااا لااایکن
____________________
 -1تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

بااار قااادر خاااود کناااد حکایااات دریاااا

.334 :
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ذرّه نیااااارد صاااافت ز خورشااااا لاااایکن

بااار مثااال خاااود کناااد روایااات خورشاااا

ذرّه چااه دانااد حاادی طلعاات خورشااید

پشّااه چااه دانااد رمااوز خلقاات عنقااا

فلااااو نظاااار الناااادمان خااااتم انائهااااا

ألساااکرهم مااان دونهاااا ذلاااک الخاااتم

و اگر ندیمان مهری را که بر ظرفها زده شده نگاه کنند ،همین مُهر آنها را بدون آشامیدن مست خواهد کرد.

و این کتا مستطا را در زمانی که در جوار امیرالمؤمنین

در نجف اشرف علهی مشهرّفها آالف

التحیّه والثناء وطن داشتم گردآوری کردم ،نکات لطیهف وتحقیقهات باارزشهی کهه در آن یافهت شهود از
برکات آن حرم مقدّس و فیوضات موالو سرورم امیرالمؤمنین

است ،خدا و آن امهام بزرگهوار را بهر

این لطف و عطای بزرگ سپاسگزام.
شاها من ار باه عارش رساانم ساریر فضال

مملاااوک آن جناااابم و محتاااا ایااان درم

گاار باارکنم دل از تااو و مهاار از تااو بگساالم

این مهار بار کاه افکانم ،ایان دل کجاا بارم

ساافینه دلاام از ماادح شاااه پاار گهاار اساات

گاااواه حاااال بااادین علااام عاااالم العلّاااام

14

تطاااوف ملاااوک األرض حاااول جناباااه

وتساااعی لکااام لحظااای بلاااثم تراباااه

فیکثر عند اإلستالم ازدحامها
فکاااان کبیااات اللَّاااه بیااات عاااال باااه

تااااازاحم تیجاااااان الملاااااوک بباباااااه

أتاااااه ملااااوک األرض طوعااااً وأملاا اتّ

ملیکاااا ساااحاب الفضااال مناااه تهلّلااات

ومهماااا دنااات زادت خضاااوعاً باااه علااات

إذا مااااا رأتااااه ماااان بعیااااد ترجّلاااات

وإن هی لم تفعل ترجّل هامها
پادشاهان روی زمین اطراف حرمش به طواف مشغولند ،و چشمان من به بوسیدن خاک آن مکان سعی می کند.
از نظر شأن و عظمت همانند خانه خداست خانه ای که به آن برتری می یابند ،وتا های شاهان عالم نزد درب آن با
یکدیگر برخورد می کنند.
و وقت استالم (کشیدن دست بعنوان تبرّک و بوسیدن) ازدحام زیادی است.
از روی میل و اختیار پادشاهان می آیند درب خانه شاهی که ابرهای رحمت وبخشش از آسمان او بارش دارد.
و هر گاه نزدیک شوند ،خضوع آنها زیاد شده و به سبب آن برتری یابند ،و زمانی که او را از دور ببینند با قدم ها باه
طرف او آیند.
و اگر قدم ها این کار را نکند صورتها بر روی زمین کار قدم ها را انجام دهند.

و قبل از شروع در اصل کتا مقدّماتی را به رشته تحریر درآورده و ذکر می کنم:

15

14

مقدمه اول
()1

وعندنا واللَّه علم الکتا کلّه.

به خدا قسم «علم الکتاب» یعنی علم همه کتاب نزد ما است.
روایاتی که این مطلب را بیان می کند فراوان است ،به روایت اصبغ بن نباته توجّه کنید:
اصبغ می گوید :به امام حسین

عرض کردم :ای سرور من! از مطلبی سؤال می کنم که باه آن یقاین

دارم و آن از اسرار است و در وجود شما نهفته است .فرمود:
ای اصبغ! آیا می خواهی مکالمه پیامبر اکرم

را با ابوبکر در روز مسجد قُبا مشاهده کنی؟

عرض کرد :این همان چیزی است که اراده کرده ام.
فرمود :برخیز ،ناگهان خود را در کوفه مشاهده کرده و کمتر از چشم بهم زدنی مسجد را دیدم ،آن حضرت در صورت

ُ َ ْ
َ ْ
ُ ُ
من تبسّمی کرد و سپس فرمود :خداوند باد را مسخّر سلیمان بن داود کرد غد ُّوها شه ٌر َو َرواحها شه ٌر ( )2ومن بایش
از آنچه به او عطا شده نصیبم گردیده است.
عرض کردم :بخدا قسم همان طور است ،بعد فرمود:

ی

ی

ی ه
اَّلل.
حنن الین عندنا علم الکتاب وبيان ما فيه ،ولیس عند أحد من خلقه ماعندنا ،ألنه أهل رس

علم کتاب و بیان آن نزد ما است و هیچ کس از آفریدگان خدا به دلیل آنکه اهل سرّالهی است آنچه را نزد ماا هسات
ندارد.
سپس فرمود :ما وابستگان پروردگار و وارثین رسول خدا

هستیم.

فرمود :داخل شو.

پس داخل مسجد شدم ،ناگهان پیامبر اکرم
این هنگام امیر مؤمنان

را در محراب دیدم که ردا به خود پیچیاده اسات ،در

را مشاهده کردم گریبان ابوبکر را گرفته است .پیامبر در حالی که انگشات باه

دندان گرفته
____________________
 -1الکافی 223/1 :ح .5
 -2سوره سبأ ،آیه .12
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()1

بود فرمود :تو واصحاب تو بد بازماندگانی بعد از من بودید ،لعنت خدا و لعنت من بر شما باد.
از این واقعه تعجّب نکنید ،زیرا خاندان وحی

به مقتضاای والیتشاان قادرت تصارّف در ملکاوت

آسمان ها و زمین دارند.
امیرالمؤمنین

فرموده است:

قسم بح ّ آن کسی که دانه را شکافت و خل را آفرید من از اختیار و قادرتی نسابت باه ملکاوت آسامانها و زماین
برخوردارم که شما تحمّل دانستن بعضی از آن را ندارید ،اسم اعظم پروردگار هفتاد و دو حرف است آصف بن برخیا یک
حرف از آن را می دانست ،با آن یک حرف در زمینی که بین او و تخت بلقیس بود تصرّف کرد ،آن را پیماود و تخات را
برداشت ،دو مرتبه زمین به شکل اوّل برگشت و این عمل سریع تر از یک چشم بهم زدن انجام شد.
بخدا قسم؛ تمام هفتاد و دو حرف نزد ما است ،و یک حرف است که مخصوص خداوند است و در علم غیب او نهفتاه
است ،و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر به سبب خدای بلند مرتبه و بزرگ ،شناخت ما را هر کس به ما معرفت پیدا کارد،
()2

وانکار کرد ما را هر که ما را نشناخت.

و امام صادق

در ضمن روایتی فرموده است:

ی ه
إن اَّلل جعل والیتنا أهل ابليت قطب القرآن وقطب مجيع الکتب ،عليها یستدیر حمکهم القهرآن ،وبهها

ی
نوهت الکتب ویستبنی اإلیمان....

()3

خداوند والیت ما اهل بیت را مدار قرآن و جمیع کتب آسمانی قرار داده است ،آیات محکام قارآن بار
محور آن می چرخد ،و به سبب آن کتب آسمانی بلند آوازه شده وایمان آشکار گردید....
____________________
 -1بحار األنوار ،184/44 :به نقل از کتاب مناقب آل ابی طالب.52/4 :
 -2بحار األنوار 37/27 :ح .5
 -3تفسیر عیّاشی.5/1 :
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این مقداری است از آنچه فرموده اند و اظهار کرده اند ،و امّا آنچه بخاطر عدم پذیرش ما پنهان کرده اند
علم آن نزد خداوند است .آنچه از فضائل و کماالت خود ذکر کرده اند به اندازه درک ماردم و قباول آنهاا
است ،و هدف ایشان از بیان آن ارشاد مردم به حقای محکم و وارد کردن آنها به راه مستقیم و رساندن آنها
به مراتب عالی است ،و از اینها گذشته خداوند دستور داده است که نعمت های اورا تذکّر دهناد و فرماوده
است:

َ

ْ

َ ی
أما بِ ِن ْع َم ِه َر ِّبکَ ف َح ِّدث .
و

()1

یعنی نعمت های پروردگارت را بازگو کن.

و ذکر فضائل آنها یادآوری بزرگترین نعمت های خداوند به آنها است.
و مؤیّد این مطلب روایت امام باقر
بعد از بازگشت از نهروان به امیرالمؤمنین

است که فرمود:
عرض کردند :معاویه ناسزا وبدگوئی کرده و اصحاب شما را می کشد.
و تاذکّر نعمتهاای

آن حضرت در ضمن خطبه ای بعد از حمد و ثنا الهی و درود و صلوات بار پیاامبر اکارم
پروردگار بر رسولش فرمود:

ْ
ی
اگر این آیه در قرآن کریم نبود آنچه را گفتم نگفته بودم ،خداوند تبارک و تعالی فرموده استَ :وأمها بِ ِنع َمه ِه َر ِّبهکَ
َ َ ِّ ْ
فحدث .
بعد فرمود :خداوندا سپاس و ستایش سزاوار تو است بخاطر نعمتهایت که قابل شمارش نیست ،و باه خااطر فضال و
بخشش تو که فراموش شدنی نیست.
ای مردم؛ بمن رسیده آنچه رسیده ،و همانا می بینم اجلم نزدیک شده و گویا هنوز نسبت به شأن مان جاهلیاد و مارا
نشناخته اید ،و در میان شما بجا می گذارم آنچه را که رسول خدا

بجا گذاشت ،و آن کتاب خدا و عترتم می باشند
()2

که همان عترت آن هدایت کننده بطرف نجات یعنی خاتم انبیا و سرور خوبان وپیامبر برگزیده است.
____________________
 -1سوره ضحی ،آیه .11
 -2بشاره المصطفی.12 :
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امامان ما آنچه را درباره فضائل خود فرموده اند به این جهت بوده است وچون دل های مردم ماریض و
افکار آنها ضعیف و عقل های آنان کامل نیست همه فضائل خود را بیان نکرده اند؛ زیرا مردم تاب تحمّل و
پذیرش همه حقای راندارند ،چون ح ّ سنگین است ،و هنگامی که قائم آل محمّد

إنشا اللَّه قیام کرد

مردم از نظر عقلی و علمی به کمال می رسند.
همان طور که موالی ما حضرت باقر العلوم

فرموده اند:

إذا قام قائمنا وضع یده لع رؤوس العباد ،فجمع بها عقوهلم ،وکملت بها أحالمهم.

()1

وقتی قائم ما (اهل بیت) قیام کرد دست خود را بر روی سر بندگان قرار می دهد ،به برکت آن عقل ها و اندیشه ها از
پراکندگی نجات پیدا کرده و فهم آنها کامل می گردد.

در آن زمان ،وقتی چنین لطفی به بندگان شود مردم اسرار و حقاای را مای توانناد درک کنناد و آن را
بپذیرند .حضرت امیرالمؤمنین
ی

فرموده است:

ی

یا کميل؛ ما من علم إال وأنا أفتحه وما من ی
رس إال والقائم خیتمه.

()2

ای کمیل! هیچ علمی نیست مگر اینکه من آن را آغاز کرده ام و هیچ سرّی نیست مگرآنکه حضرت قائم (صلوات اللَّه
علیه) آن را به پایان می رساند.

پس هنگامی که حضرت بقیّه اللَّه ارواحنا فداه ظاهر گردید و زمین را به نور خودروشن ساخت ،علوم و
حقای را در میان مردم منتشر می کند؛ زیرا در دولت کریمه آن حضرت به خاطر اینکه دست شریف خاود
را بر سر مردمان می گذارد ،عقول و افکار آنان تمرکز پیدا می کند و فهمشان کامل می گردد.
پس آنچه به ما رسیده و ما به آنچه رسیده ایم  -از آن جمله این کتاب -
____________________
 -1بحار األنوار 328/52 :ح .47
 -2بحار األنوار.243/77 :
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بیش از «قطره ای» از دریای فضائل و مناقب ایشان نیست ،هرگز آن را انکار نکرده ووحشات نداشاته
باشید و از مطالب این کتاب تعجّب نکنید ،و از خدای تعالی تقاضا کنید فهام شاما را در معاارف خانادان
وحی زیاد کند ،و جستجو نموده ازرحمت او مأیوس مباشید ،زیرا قرآن کریم می فرماید:
ه

َ َ

ه

َ

ه
ْ
اَّلل إال الق ْو ُم الاک ِف ُرون .
إنه الیيأس ِم ْن َر ْوح

()1

از رحمت خدا جز قومی که کافرند مأیوس نمی باشند.
و به موال و صاحب اختیار و فرمانروای همه هستی بگویید:

َ َ
ه هَ َْ
َ ْ َ ْ َ َ ه ْ َْ
الُّض َوجئْنا بب َ
یا َأ ُّی َها َ
العزی ُز َم هسنا َوأَ ْهلَنَا ُّ ُّ
اَّلل یه ِزی
ضاع ٍه ُم ْزجهاهٍ فهأ ْو ِ نلَها الکيهل َوت َصهدْ َعلينها ِإن
ِ ِِ
ْ
()2
ال ُمتَ َص ِّدقنی .

ای پادشاه عالم؛ به ما و اهل ما بیچارگی روی آورده و ما با سرمایه ای بسیار اندک به شما روی آورده
ایم ،پیمانه ما را پر کن و بر ما نیکی و احسان نما ،که خداوند نیکوکاران را پاداش می دهد.
و هنگامی که موال و سرورمان فهمیدن معارف را به شما احسان نمود می توانید بپذیریاد «آنچاه را کاه
فرشته مقرّب یا نبیّ مرسل و یا بنده ای که خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده»( )3قابلیّت پاذیرش آن را
دارد .اسرار اهل بیت

را از اخبار و روایاتی که رسیده است درک کنید ،خداوند به ما و شاما «قطاره»

ای از «دریاهای نور» روزی نماید.
____________________
 -1سوره یوسف ،آیه .87
 -2سوره یوسف ،آیه .88
 -3بصائر الدرجات.21 :
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مؤلّف کتا :
مؤلّف

از علمای مشهور نجف اشرف و امام جماعت در حرم مطهّرحضارت امیرالماؤمنین

باوده

است.
علّامه کاوشگر حا آغا بزرگ طهرانی در شرح حال مؤلّف فرموده است:
سیّد احمد پسر سیّد رضی ،پسر سیّد احمد ،پسر سیّد نصراللَّه ،پسر سیّدحسین موسوی ساوجی تبریازی
از علما و از مدرّسین بود ،جدّ بزرگ او سیّد حسین اهل ساو بود و از آنجا به تبریز منتقل شد ،اوالد او
نسل به نسل در آنجا زندگی کرده اند و در میان آنها دانشمندان و بزرگانی ظاهر گشته اند.
مرحوم مستنبط در تاریخ  12ربیع الثانی  1325در شهر تبریز متولّد شد و درآنجاا رشاد و نماا یافات.
دروس مقدّماتی را از بعضی از بزرگان فرا گرفت ،و دردرس علّامه میرزا صادق تبریزی حضور یافت و در
سال  1347به نجف اشرف مهاجرت نمود و در درس استادانی مانند میرزا محمّاد حساین ناائینی و شایخ
ضیا الدین عراقی و میرزا علی ایروانی و سیّد ابوالحسن اصفهانی شرکت کرد ،وتقریرات بعضی از ایشان را
در فقه و اصول نوشت و بعضی از آن بزرگواران به اواجازه داده اند و از مرحوم علّامه شیخ عبّاس قمای ،و
از مؤلّف( )1اجازه نقل روایت دارد.
از آثار ایشان کتاب های زیر را می توان نام برد:
« .1القطرة من بحار مناقب النبیّ والعترة» که در سال  1340ه ق از تألیف آن فارغ شده است.
____________________
 -1منظور حا آغا بزرگ طهرانی ،مؤلّف «الذریعه» است.
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« .2دالئل الحقّ فی اُصول الدین» این کتاب در سه جلد تألیف شده و در سال 1371ه ق آن را به پایان
رسانده است.
« .3ضیاء الصالحین والمتهجّدین».
 .4ترجمه کتا «سبیل الصالحین ونهج السالکین» نوشته علّامه سیّد حسن صدر ،که ایشان اضافاتی به
آن نموده است.
« .5أوجز البیان» این کتاب در شرح ارجوزه ای در بیان اصول دین و ایمان است که ارجوزه از عالّماه
حا سیّد محمّد رضوی کشمیری می باشد.
 .4تعلیقاتی بر مکاسب و درس های علّامه ناائینی ،عالّماه حاا میارزا علای ایروانای و عالّماه سایّد
()1

ابوالحسن اصفهانی قدّس اللَّه أرواحهم از ایشان بجا مانده است.

عالم بزرگوار شیخ هادی امینی در کتاب خود «معجم رجال الفکر واألدب فی النجاف» در شارح حاال
ایشان می نویسد:
احمد بن سیّد رضی بن سیّد احمد ،متولّد  - 5321متوفّای  :5311از علمای بافضیلت ،مجتهدین عاالی
رتبه ،اهل تقوا ،عبادت و اعمال صالح بود .او ازاساتید فقه و اصول ،مؤلّفی کنجکاو و پرتالش ،و از کساانی
بود که اقامه جماعت می کرد.
در تبریز متولّد شد ،و دروس مقدّماتی را نزد علمای سرشناس آنجا آموخت ،پس از آن در سال 1347
به نجف اشرف مهاجرت کرد ،و درحوزه های درسی شخصیّت ها و اساتید معروف شرکت کرد و از محضر
بزرگانی چون میرزا محمّد حسین نائینی ،شیخ ضیا الدین عراقی ،میارزا علای ایروانای وسایّد ابوالحسان
اصفهانی استفاده های فراوان علمی برد.
در مدّت اقامت خود در نجف به تألیف ،تحقی  ،عبادت و برپائی
____________________
 -1نقبا البشر فی القرن الرابع عشر.100/1 :
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جماعت مشغول بود ،و همواره از زهد و تقوای عالی و توفی عبادت فراوان برخوردارباود .و سارانجام
در سال  1333دارفانی را وداع و دعوت حّ را لبیّک گفت.
پسران ایشان :ادیب واالمقام سیّد علی ،دکتر سیّد محمّد رضی )1(،سیّد محمّد حسین و سیّد محمّاد علای
می باشند.
سپس از آثار چاپ شده ایشان  -غیر از کتاب هایی که نام بردیم  -کتب زیر رانام برده است:
« .7الرثاء واألسی» (در مقتل امام حسین

).

« .8الزیاره والبشاره .»2 - 1
« .3المناسک والمدارک».
()2

« .10منتخب خاتم الرسائل بأحسن الوسائل .»2 - 1
مؤلف و رؤیای مهمّ او بعد از تألیف کتا :

فرزند بزرگوار و با فضیلت ایشان آقای حا سیّد علی مستنبط دام عزّه العالی برای من نقل کردند:
پدر عظیم الشأن من که خدا بر درجاتش بیفزاید بعد از تألیف جز اوّل این کتاب در عالم رؤیا دید کاه
از دنیا رفته و سر او بر زانوی مادرش فاطمه زهرا سالم اللَّه علیها است ،از داشتن این موقعیّت که داللت بر
بلندی مقام و عظمت شأن او داشت تعجّب کرده و از خود سئوال می کند :چگونه به این مقام رسایده ای و
چه چیزی باع شده این عظمت را بیابی؟ و تا این سئوال به فکرش خطور مای کناد سارور زناان عاالم
حضرت فاطمه زهرا سالم اللَّه علیها به او الهام نمودند که:
____________________
 -1ترجمه این کتاب ارزشمند با پیشنهاد فرزند ارشد مؤلّف جناب آقای حا سیّد علی مستنبط دام مجده ،و با هزینه مالی جنااب
آقای دکتر سیّد رضی مستنبط انجام گرفت.
 -2معجم رجال الفکر و األدب النجف (خالل ألف عام).38/113 :

24

هذا جزا من ألّف کتاب «القطره» ،این پاداش کسی است که کتاب «القطره» را جمع آوری نموده است.
بعضی از موثّقین و کسانی که به گفته آنها اطمینان دارم برایم نقل کردند :او اوّل کسی باود کاه در مادّت
چهل سال هر شب هنگام سحر به زیارت امیرالمؤمنین

شرفیاب می شد ،زیرا کلیددار حارم مطهّار آن

مرحوم رابر خود مقدّم داشته و کلید را به او می داد.
مؤلّف

بعد از آنکه درب حرم را باز می کرد خود وارد می شد و برای چند دقیقه آن را می بسات و

سپس درب حرم را به روی زوّار می گشود و کسی نمی دانست که در آن چند دقیقه به چه عبادتی مشغول
بوده است.
ولی یکی از نزدیکانش به من گفت :او را در بعضی از سحرها دیدم که کناار ضاریح مقادّس نشساته و
صورت خود را بر آن گذاشته و با محاسن شریفش غبار آن را پاک می کرد ،و بعد از آنکاه درب حارم را
باز می کرد تا هنگام نماز صبح به تهجّد و عبادت پروردگار مشغول بود و تاا از دنیاا رفات او تنهاا اماام
جماعت درحرم حضرت امیرالمؤمنین

بود.

در تمام عمر مقیّد بود شب های جمعه پیاده به زیارت امام حسین

مشرّف شود ،فقط زمانی کاه راه

رفتن برایش ممکن نبود از وسائل نقلیّه استفاده کرد وزیارت را ترک ننمود ،در آخرین سفرش باه زیاارت
سیّدالشهدا

خبر ازوفات خود داده و به بعضی از دوستانش گفته بود :این زیاارت ،زیاارت وداع مان

است ،و می خواهم نفسهای آخر عمرم را در نجف باشم ،لذا به نجف برگشته ودر همان روز از دنیا رفت.

ْ
َُ ُْ ْ
«عاش سعیداً ومات سعیداً»؛ «سعادتمند زندگی کرد و سعادتمند از دنیا رفت» ،ولهم البشی ِف احل َيهوهِ
ُّ ْ َ ْ
َْ ْ
َْ َ َ
ه
َ
اَّلل ذ ِلکَ ُه َوالف ْو ُز ال َعظي ُم ()1؛ «و برای آنها در دنیا (با دیادن خوابهاای
مات
َک
ل
ل
ی
د
ب
ت
ال
ه
ر
خ
اال
ِ
ِ
ادلنيا و ِف ِ
ِ ِ ِ

رحمانی) و در
____________________
 -1سوره یونس ،آیه .44
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آخرت (با دیدن اولیا خدا و نعمتهای او) بشارت می رسد ،سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این
پیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست».
کتا :
«القطره» کتابی است معروف در فضائل پیامبر اکرم

و اهل بیت طاهرین او

که مؤلّاف بارای

جمع آوری آن ،از کتاب های خطّی و چاپی فراوانی بهره جسته است.
ایشان در کتابخانه شخصی خود کتاب های خطّی باارزشی مثل کتاب «سلیم بن قیس» را داشته ،از آنها
و از کتاب های چاپ شده مخصوصاً کتاب ارزشمند «بحار األنوار» علّامه مجلسی

استفاده کرده است.

نسخه تحقی نشده ای از این کتاب قبالً چاپ شده بود؛ جز اوّل آن را جناب حجّه اإلسالم والمسلمین
شیخ محمّد ظریف تحقی نمود و جز دوّم آن را با مشارکت و همکاری فاضل و محقّا عالیقادر جنااب
آقای محمّد حسین رحیمیان ادامه داد ،و چون نسخه چاپ شده خالی از اشتباهات نبود کوشش کردناد تاا
کتاب با رجوع به مصادر اصلی آن اصالح گردد ،آیات و احادی آن را اخارا نماوده و بعضای از لغاات
مشکل را در پاورقی توضیح دادند ،تا کتاب به شکل حاضر درآمد و انشا اللَّه برای آنها که بخواهند از آن
استفاده کنند مفید و برای آن ها که بخواهند از نور آن بهره مند گردند روشنی بخش باشد ،و حمد و سپاس
مخصوص ذات بی همتای پروردگار جهانیان است.
سیّد مرتضی مجتهدی سیستانی
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مقدمه مؤلف
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که خود را به ما شناسانده وحجّت های خویش را به ماا معرّفای
نموده و محبّت خود و اولیائش را به ما الهام کرده و آن را بهترین عمل بندگانش قرار داده است ،و سالم و
درود بی پایان بر آخرین پیامبرش محمّد

و برگزیدگانش از خاندان پاک او باد.

امّا بعد ،مؤلّف کتاب ،کمترینِ خدمتگزاران علم و دانش «احمد رضی الدین موسوی تبریازی مساتنبط»
گوید :زمانی این روایت را که صدوق

در کتاب «امالی» از پیامبر اکرم

نقل کرده ،با دقّات ماورد

مطالعه قرار داده بودم که آن حضرت فرموده است:
خداوند تبارک و تعالی برای برادرم حضرت علیّ بن ابی طالب

فضائلی قرار داده که غیر از خودش کسی نمای

تواند عدد آن را بشمارد ،هر کس فضیلتی از آن فضائل را در حالی که به آن اقرار دارد یاادآوری کناد خداوناد گناهاان
گذشته و آینده او را بیامرزد گرچه با گناه جنّ و انس وارد قیامت شود.
و هر کس فضیلتی از آن فضائل را بنویسد تا خطّی از آن نوشته باقی باشد فرشتگان برای او استغفار کنند.
و هر کس به فضیلتی از آن فضائل گوش فرا دهد خداوند گناهانی را که با
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گوش مرتکب شده ببخشد ،و هر کس به نوشته ای از آن فضائل نگاه کناد خداوناد گناهاانی را کاه باا
چشم انجام داده بیامرزد.

ی
سپس فرمود :انلظر إیل ی
لع بن أیب طالب عليهالسالم عباده ،و ذکره عباده ،و ال یقبل ایمان عبد إال بوالیته

و الرباءة من أعدائه.
نگاه کردن به علیّ بن ابی طالب

عبادت و یاد او عبادت است ،و ایمان کسی جز با والیت آن حضرت و بیازاری

()1

از دشمنان او پذیرفته نمی شود.
مؤلّف

گوید :اینکه در روایت فرموده اند« :خداوند گناهان آینده او را نیز ببخشد» یعنی به او توفیا توباه کاردن

مرحمت نموده و عاقبت او را بخیر گرداند تا از این جمله اجازه در نافرمانی و گناه که از نظر عقلی زشت و ناپسند است
الزم نیاید.

شانیدم

و روایتی را که در اصول کافی نقل کرده است :ابی المعزا گفت :از حضرت موسی بن جعفر
که فرمود:
هیچ چیزی برای ابلیس و لشکر او کشنده تر از زیارت برادران ایمانی نیست ،وفرمود:

ی
ه
َ
اَّلل ،ی
فال یبیق لع وجه إبلیس مضغه حلهم
ثم یذکران فضلنا أهل ابليت
وإن املؤمننی یلتقيان فيذکران
ی
ی ی
ی
ی
ی
فتحس مالئکه السماء ی
وخزان اجلنهان فيلعنونهه
حت أن روحه لتستغيث من شده ما جتد من األلم،
إال ختدد
ی ی
ی
مقرب إال لعنه ،فيقع خاسئا حسریا مدحورا.
حت الیبیق ملک
وقتی دو نفر مؤمن یکدیگر را مالقات کرده و خدا را یاد می کنند و فضائل ما اهل بیت را گفتگو می نمایند بر چهاره
ابلیس گوشتی نمی ماند مگر اینکه می ریزد تا آنکه روح او از شدّت درد بفریاد می آید ،فرشتگان آسمان و خزاناه داران
()2

بهشت آن را احساس کرده و او را لعنت می کنند و هیچ فرشته مقرّبی نمی ماند مگر اینکه او را لعنت نماید.
____________________
 -1امالی صدوق 201 :ح 10مجلس ،28بحاراألنوار 134/38 :ح ،4الدمعه الساکبه ،52/2 :روضه الواعظین.114 :
 -2الکافی 188/2 :ح ،7الوافی 451/5 :ح  ،8بحار األنوار 258/43 :ح  131و  243/74ح .41
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و روایت دیگری که در تفسیر امام حسن عسکری

از پیامبر اکرم

ای امّت محمّد؛ هنگام مصائب و گرفتاری های خود محمّد و آل محمّد

نقل شده ،که فرمود:

رابیاد آورید تا آنکه به برکت ایشان خدا

فرشتگان موکّل بر شما را بر شیاطینی که شما را قصد کرده اند یاری کند.
با هر یک از شما از طرف راست او فرشته ای است که حسنات او را می نویسد و از طرف چپ فرشته ای اسات کاه
گناهانش را ثبت می کند ،و با او دو شیطان است از طرف ابلیس که او را گمراه می کنند ،وقتی آن دو شیطان در قلاب او

وسوسه می کنند اگر یاد خدا کرد و ذکر شریف «ال حول وال قوّه إلّا باللَّه العلیّ العظیم وصلّی اللَّهه علهی محمّهد
وآله [الطیّبین]» را گفت ،آن دو شیطان سرکوب شده نمی توانند فعّالیت کنند ،نزد ابلیس آمده شکایت می کنناد کاه ماا
خسته شدیم ما رابه لشکری مدد برسان ،هزار نفر برای آنها کمک می فرستد ،همینکه او را قصد می کنند یاد خدا کارده و
صلوات بر محمّد و آل محمّد

می فرستد ،آنها راهی برای نفوذ پیدا نمی کنند و نمی توانند او را ماورد حملاه خاود

قرار دهند.
به ابلیس می گویند :کسی غیر خودت حریف او نیست ،تو و لشکرت به او حمله کنید تا بر او غلبه کرده و او را گمراه
کنید.
چون ابلیس چنین اراده ای کرد خداوند تبارک و تعالی به مالئکه اش فرماید :ابلیس به همراه لشکرش بنده مرا هادف
گرفته اند ،به کمک او بشتابید و با آنها بجنگید.
در مقابل هر شیطان مطرودی صد هزار فرشته در حالی که بر مرکب هائی از آتش سوارند و به دست آنها شمشیرهایی
از آتش ،نیزه ،خنجر ،تیر و اسلحه هایی ازآتش است ،آماده نبرد شوند .فرشتگان آنها را با این اسلحه ها پی در پای مای
کشند تا اینکه ابلیس را اسیر کرده اسحله را بر او قرار می دهند ،می گوید:خدایا ،به من وعده داده ای که تا وقت معلوم و
معیّن مهلت داشته باشم.
خداوند به فرشتگان فرماید :وعده کرده ام او را نمیرانم ولی وعده نداده ام که بر او اسلحه و عذاب و درد مسلّط نکنم،
شما او را با سالح آتشین
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خود بزنید و من اورا زنده نگه می دارم.
فرشتگان بر او جراحت های بسیار وارد کرده و رهایش می کنند ،ابلیس بر حال خود و اوالد کشته شده اش در ایان
حال متأثّر و غمناک است و جراحات او را جز صدای کفر مشرکین مداوا نمی کند.
اگر آن شخص مؤمن بر طاعت خدا و یاد او و درود فرستادن ادامه دهد جراحت های ابلیس برایش باقی بماند ،و اگر
تغییر روش دهد و در مخالفت خدا وسرپیچی از فرامین او تالش نماید جراحات ابلیس بهبود پیدا کارده و بار ایان بناده
تسلّط پیدا کند و او را لجام نموده بر او سوار می شود ،سپس به شیاطین گوید :بخاطر داریاد آنچاه ماا از ایان شاخص
کشیدیم اآلن ذلیل و رام ما گردیده ،شما اکنون بر او سوار شوید.

فرمود :فإن أردتم أن تدیموا لع إبلیس سخنه عينه وألم جراحاتهه ،فهداوموا لع
سپس پیامبر اکرم
ُ
ه
اَّلل وذکره ،والصالة لع ی
حممد وآهل ،وإن زتلم عن ذلهک ،کنهتم ارساء إبلهیس فریکهب أقفيهتکم بعه
طاعه

مردته.
اگر می خواهید جراحات ابلیس بر او باقی باشد و دائماً متأثّر و غمناک باشد بر اطاعت خدا و یاد او ،و صالوات بار
محمّد و آل محمّد مداومت داشته باشید ،و اگر چنین نکردید اسیر ابلیش گشته و بعضای از لشاکریان او بار شاما ساوار
()1

شوند.

بعد از مالحظه این روایات دوست داشتم که از دریای بیکران فضائل اهل بیت

قطره ای گرفتهه و

آن را به رشته تحریر درآورم و به مقدار فرصتی که هست تذکّر دهم و آن را کتها «القطهره مهن بحهار
مناقب النبیّ والعتره

» نامیدم.

کیااااف یسااااتوعب الکتاااااب سااااجایاه

وهااااال ینااااازح الرکاااااا البحاااااارا

چگونه این کتاب می تواند کرامات و فضائل آنها را در برداشته باشد؟ و آیا با پیاله کاوچکی مای شاود آب دریاا را
کشید؟

شاعر دیگری گفته است:
____________________
 -1تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

.334 :
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قطاااره نیاااارد صااافت ز دریاااا لااایکن

بااار قااادر خاااود کناااد حکایااات دریاااا

ذرّه نیااااارد صاااافت ز خورشااااا لاااایکن

بااار مثااال خاااود کناااد روایااات خورشاااا

ذرّه چااه دانااد حاادی طلعاات خورشااید

پشّااه چااه دانااد رمااوز خلقاات عنقااا

فلااااو نظاااار الناااادمان خااااتم انائهااااا

ألساااکرهم مااان دونهاااا ذلاااک الخاااتم

و اگر ندیمان مهری را که بر ظرفها زده شده نگاه کنند ،همین مُهر آنها را بدون آشامیدن مست خواهد کرد.

و این کتا مستطا را در زمانی که در جوار امیرالمؤمنین

در نجف اشرف علهی مشهرّفها آالف

التحیّه والثناء وطن داشتم گردآوری کردم ،نکات لطیهف وتحقیقهات باارزشهی کهه در آن یافهت شهود از
برکات آن حرم مقدّس و فیوضات موالو سرورم امیرالمؤمنین

است ،خدا و آن امهام بزرگهوار را بهر

این لطف و عطای بزرگ سپاسگزام.
شاها من ار باه عارش رساانم ساریر فضال

مملاااوک آن جناااابم و محتاااا ایااان درم

گاار باارکنم دل از تااو و مهاار از تااو بگساالم

این مهار بار کاه افکانم ،ایان دل کجاا بارم

ساافینه دلاام از ماادح شاااه پاار گهاار اساات

گاااواه حاااال بااادین علااام عاااالم العلّاااام

تطاااوف ملاااوک األرض حاااول جناباااه

وتساااعی لکااام لحظااای بلاااثم تراباااه

فکاااان کبیااات اللَّاااه بیااات عاااال باااه

تااااازاحم تیجاااااان الملاااااوک بباباااااه

فیکثر عند اإلستالم ازدحامها
أتاااااه ملااااوک األرض طوعااااً وأملاا اتّ

ملیکاااا ساااحاب الفضااال مناااه تهلّلااات

ومهماااا دنااات زادت خضاااوعاً باااه علااات

إذا مااااا رأتااااه ماااان بعیااااد ترجّلاااات

وإن هی لم تفعل ترجّل هامها
پادشاهان روی زمین اطراف حرمش به طواف مشغولند ،و چشمان من به بوسیدن خاک آن مکان سعی می کند.
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از نظر شأن و عظمت همانند خانه خداست خانه ای که به آن برتری می یابند ،وتا های شاهان عالم نزد درب آن با
یکدیگر برخورد می کنند.
و وقت استالم (کشیدن دست بعنوان تبرّک و بوسیدن) ازدحام زیادی است.
از روی میل و اختیار پادشاهان می آیند درب خانه شاهی که ابرهای رحمت وبخشش از آسمان او بارش دارد.
و هر گاه نزدیک شوند ،خضوع آنها زیاد شده و به سبب آن برتری یابند ،و زمانی که او را از دور ببینند با قدم ها باه
طرف او آیند.
و اگر قدم ها این کار را نکند صورتها بر روی زمین کار قدم ها را انجام دهند.

و قبل از شروع در اصل کتا مقدّماتی را به رشته تحریر درآورده و ذکر می کنم:
مقدّمه اوّل

محبّتی که آدمی را به سوی والیت می کشاند آن والیتی که بیعت مخصوص ودعوت باطنی و کلیّه الهای
است بر دو قسم است:
 .1موهوبی (که بخشش الهی و بدون اختیار شخص است).
در کتاب «تحف العقول» در باب سفارش های امام صادق

به مؤمن طاق نقل شده است که فرمود:

ی
ی
ی ه
إن ی
یزنهل اَّلل من السماء من خزائن حتت العهر کخهزائن الههب والفضهه
حبنا أهل ابليت
یابن انلعمان؛
ی
ی ی
ی
ه
ی
اَّلل أن ی
أحهب
خیص بهه مهن
والیزنهل إال بقدر ،والیعطيه إال خریاخللق ،وإن هل غمامه کغمامه القطر ،فإذا أراد
ُ
فتهطلت کما ی
من خلقه ،أذن تللک الغمامه ی
ی ()1
تهطلت السحاب ،فتصيب اجلننی ف بطن امه.
ای پسر نعمان؛ محبّت و دوستی ما اهل بیت از آسمان از خزانه های زیر عرش که همانند خزانه های طال و نقاره اناد
فرود می آید و آن را جز به مقدار معیّن نازل نمی کند ،و جز به بهترین بندگانش عطا نمی فرماید.
____________________
 -1تحف العقول ،310 :بحار األنوار.232/78 :
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و برای آن ابری است مثل ابری که باران داشته باشد ،وقتی اراده فرمود کسانی را که دوست دارد از محبّت بهاره مناد
کند به آن ابر اجازه بارش دهد ،آنگاه می بارد و به جنینی که در شکم مادر است برخورد می کند.

یا به دعای نیاکان و پدران است .همان طور که از پدر علّامه مجلسی

نقل شده است که گفت :نیماه

شبی بعد از تهجّد و عبادت حالتی بر من عارض شد و در آن حال فهمیدم چیزی از خدا نمی خواهم مگار
اینکه اجابت فرماید ،گویا صدائی شنیدم که گفت« :محمّد باقر در گهواره است» .بی درنگ گفتم:
«پروردگارا؛ بح ّ محمّد و آل محمّد

این طفل را مروّ دین و نشر دهنده احکام مبین قرار باده ،و

او را به توفیقات بی پایان خود موفّ فرما».
و او بر اثر این دعا به مرتبه ای رسید که اگر دین شیعه را دین مجلسی بنامیم بجا اسات بخااطر اینکاه
رون دین از او است ،مثل اینکه مذهب شیعه را جعفری نامیده اند.
و از بحرالعلوم

نقل شده که آرزو می کرد تمام تصانیف او در پرونده کارهای مجلسی

ثبت شاود

و یکی از کتاب های آن بزرگوار که ترجمه متون اخبار است و در تمام شهرها همانند قرآن مجیاد پخاش
()1

شده بنام او و به حساب او نوشته شود.
یا به دعای برادران صالح و ابراهیم
َ

ْ ْ

َ

َ

َ
ْ َ
انلاس ت ْهوی إَلْ ِهم (.)2
فاجعل أفئِده ِمن ِ

است .همان طور که دعای او را قرآن مجید حکایت می کند:

دل های مردم را چنان قرار بده که بسوی آنها و به طرف آنها متمایل شوند.
یا به مشاهده آنها در بیداری است که یک باره محبّت آنها در دل ریخته شود.
____________________
 -1دار السالم.205/2 :
 -2سوره ابراهیم ،آیه .37
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همان طور که از بعضی از بزرگان شنیده ام که نقل می کرد :شخصی از دوستان امیرالماؤمنین

پسار

برادری داشت که با آن حضرت دشمن بود و او از آن حضرت تقاضا می کرد که پسر برادرم را از دوساتان
خود قرار دهید .روزی اتّفاقاً این شخص در حضور امیرالمؤمنین

بود ،او به هماراه رفیقاانش از آنجاا

عبورکردند و بر آن حضرت سالم نکردند ،آن شخص از رفتار پساربرادرش شارمنده شاد ،در ایان هنگاام
نگاهی به آن جوان نمود ،او فوراً برگشت و خود را روی قادم

چشم بینای الهی حضرت امیرالمؤمنین

های آن حضرت انداخت و گفت :شما دشمن ترین افراد نزد من بودید و اکناون تاو را بایش از هار کاس
دوست دارم.
من هم عرض می کنم:
دوساااااتان را کجاااااا کنااااای محاااااروم

تااااو کااااه بااااا دشاااامنان نظاااار داری

آنااان کااه خاااک را بااه نظاار کیمیااا کننااد

آیااا شااود کااه گوشااه چشاامی بااه مااا کننااد

باااه ذرّه گااار نظااار لطاااف باااوتراب کناااد

باااه آسااامان رود و کاااار آفتااااب کناااد
سروده اند و منسوب به آن حضرت است.

گفته شده :مصرع دوّم این شعر را امیرالمؤمنین

دیگری گفته بود :زهره شیر شود آ ز دل داری دل
و در مصرع بعدی مانده بود ،حضرت در خواب به او تعلیم داده و فرمودند بگو :اسداللَّه گهر آیهد بههوا
داری دل
و مانند آنچه برای زهیر در برخورد با امام حسین
من نبود که در جائیکه امام حسین

منزل کرده ما فرود آئیم تا اینکه به ناچار با او هم منزل شدیم ،ماا

نشسته بودیم که ناگهان فرستاده امام حسین
ای زهیر؛ امام حسین

اتّفاق افتاد .او می گفت :چیزی بدتر از این برای

وارد شده سالم کرد و گفت:

مرا بسوی تو فرستاده که نزد او حاضر شوی.
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با شنیدن این کالم آنچه در دست داشت رها کرد ،گویا بر سرها پرنده ای قرار گرفته است.
همسرش به او گفت :پسر پیامبر خدا کسی را به سوی تو فرستاده است چرا جواب نمی دهی و چارا او
را رد می کنی؟ سبحان اللَّه! چه می شود به سوی او بروی ،کالم آن حضرت را بشنوی و برگردی؟
زهیر خدمت امام حسین

رسید و خیلی نگذشت که با چهره ای شادمان وتابان برگشات و دساتور

داد خیمه و خرگاهش را در کنار خیمه های آن حضرت برپا کنند ،سپس به همسرش گفت :ترا طالق دادم،
()1

به اهل و عیال خود ملح شو ،زیرا دوست ندارم که به خاطر من در زحمت و رنج واقع شوی.
یا محبّت آنها با مشاهده ایشان در خوا القاء می شود.
استاد ما محدّث نوری

از استاد خود شیخ جعفر شوشتری

نقل نماوده :چاون از تحصایل علاوم

دینی در نجف اشرف فارغ گشتم و وقت تبلیغ رسید به وطن برگشتم تا وظیفه خاود را در زمیناه ارشااد و
هدایت مردم انجام دهم و چون به آثار و نوشته های مربوط به موعظه و سوگواری تسلّط نداشاتم در ایّاام
ماه رمضان و جمعه ها تفسیر صافی را بدست می گرفتم و در منبر می خواندم ،و در ایّام عاشورا از کتااب
«روضه الشهدا » نوشته مولی حسین کاشفی قرائت می کردم ،و برایم امکان نداشت از محفوظاات ساینه ام
مردم را موعظه کنم یا بگریانم ،تا اینکه یکسال گذشت و دوباره محرّم نزدیک شد.
شبی با خود گفتم :تا چه وقت کتاب را از خود جدا نکنم و از روی نوشته بخوانم ،چرا نمی توانم مانناد
دیگران بدون در دست داشتن کتاب منبر روم و تبلیغ کنم ،در این فکر بودم که خساته شادم و باه خاواب
رفتم.
____________________
 -1اإلرشاد ،244 :اللهوف ،30 :بحار األنوار.371/44 :
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در خواب دیدم گویا در سرزمین کربال هستم و همان روزهائی است که موکب های حسینی نازول اجاالل
فرموده و خیمه برپا کرده اند ،لشکر دشمن هم در مقابل آنها خیمه آرائی می کردند همانطور که در روایات
وارد شده است ،به خیمه سیّد و سارور مخلوقاات حضارت اباعبداللَّاه الحساین

وارد شادم و بار آن

حضرت سالم کردم ،او مرا کنار خود نشانید و به حبیب بن مظاهر فرمود:

ی
ی
ی
إن فالنا  -وأشار ی
إیل  -ضيفنا ،أما املاء فالیوجد عندنا منه یش ء ،وإنما یوجد عنهدنا دقيهق وسهمن ،فقهم

واصنع هل منهما طعاما ،وأحُّضه دلیه.
فالنی  -اشاره به من نمود  -میهمان ما است ،آب که در خیمه ها یافت نمی شود ،از هماان آرد و روغان کاه هسات
طعامی درست کرده و آن را حاضر کن.

حبیب اطاعت کرد و پس از آماده کردن آن را در مقابال مان گذاشات ،چناد لقماه از آن خاوردم و از
خواب بیدار شدم.
پس از این رؤیا نکات و دقائقی از آثار و مصائب اهل بیت

به من الهام می شد کاه کسای قبال از

من متوجّه آن نشده بود ،و هر روز فهم من زیادتر می شد تا آنکه ماه رمضاان فارا رساید و مان در مقاام
موعظه برآمدم و در بیان مطالب به نهایت آرزویم رسیدم ،و این فضل پروردگار است به هر کاس بخواهاد
()1

آن را عنایت فرماید.

و نیز محدّث نوری

از سیّد عبداللَّه شبّر ( - )2که در زمان خودش به

____________________
 -1فوائد الرضویّه.47 :
 -2او از علمای مشهور بود که در علم فقه ،تفسیر ،حدی  ،کالم و سایر علوم اساالمی مهاارت داشات .در ساال  1188در نجاف
اشرف به دنیا آمد و اوائل عمر خود را در آنجا سپری کرد سپس به کاظمیّه انتقال یافت و در سال  1242وفات یافت و با آنکه 54
سال بیشتر زندگی نکرد از او بیش از  70تألیف بجا مانده است .برای آشنائی بیشتر با شرح حال ایشان به کتااب هاای «روضاات
الجنّات« ،»441/4 :معارف الرجال« ،»8/2 :الکنی واأللقاب« ،»352/2 :ریحانه األدب ،» 234/2 :مقدّمه کتاب «مصابیح األناوار»
و «ح ّ الیقین» مراجعه کنید.
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مجلسی دوّم مشهور گشته و کتاب مهمّ «جامع المعارف واألحکام» که شبیه بحاراألنوار است از تألیفات
او است  -حکایت کرده که گفت:
اسات ،آن حضارت را در

زیاد بودن تألیفات من از توجّه امام بزرگوار حضرت موسی بن جعفار
خواب مشاهده کردم به من قلمی عنایت کرد و فرمود« :بنویس».

()1

از آن زمان توفی نوشتن پیدا کردم و همه آثاری که از من بجا مانده از برکت آن قلم است.
و گاهی فقط با شنیدن نام مقدّسشان محبّت آنها در دل وارد می شود.
()2

تحقّ پیدا کرده است.

همان طور که در حدی اسالم آوردن سلمان

یا کام را به آ فرات بردارد که باعث محبّت آنها می شود.
امام صادق

فرموده است:

الفرات من شيعه لع

ی
حنک به أحد یإال ی
أحبنا أهل ابليت
وما

فرات از شیعیان علی

است ،هیچ کس کامش به آن برداشته نمی شود مگر اینکاه ماا اهال بیات را

.

()3

دوست خواهد داشت.

یا اهل شهرهای مخصوص باشد که از آن تعریف شده است ،مانند :کوفه (.)4
____________________
 -1دار السالم.250/2 :
 .2بحار األنوار 355/22 :ح  ،2و در آنجا از جناب سلمان

نقل کرده است که گفت :من اهل شیراز و از تاجرزادگان بودم ،پادر

و مادرم مرا زیاد دوست می داشتند و نزد آنها عزیز بودم ،در یکی از روزهای عید به همراه ایشان بیرون رفتم ،ناگهان به صاومعه و
عبادتگاهی رسیدیم .در آنجا مردی ساکن بود و با صدای بلند می گفت« :أشهد أن ال إله إلّا اللَّه ،وأنّ عیسی روح اللَّه وأنّ محمّهداً
حبیب اللَّه» «شهادت می دهم که خدایی جز خداوند یکتا نیست و اینکه عیسی روح خادا و محمّاد

حبیاب او اسات» .باا

شنیدن نام محمّد محبّت او در گوشت و خونم وارد شد.
 -3کامل الزیارات 111 :ح  ،15بحار األنوار 230/100 :ح .18
 -4همان طور که در حدیثی امام صادق

فرموده است :در هیچ شهری دوستان ما به اندازه شهر کوفه نیستند.
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قم ( )1وآبه ( ،)2و از شهرهایی که مذمّت شده نباشد.
در کتاب خصال از امام صادق

روایت شده که فرمود:

ی
ُی
ی
ی
ی
والحیببوننا إیل انلاس ،ویبغضهوننا
الحیبوننا
ثالثه عش صنفا  -وقال تميم :سته عش صنفا  -من امه جدی
ی
ی
ی
ی
جهنم وهلم عذاب احلریق.
والیتولوننا ،وخیذلوننا وخیذلون انلاس عنا ،فهم أعداؤنا حقا ،هلم نار
سیزده صنف  -و به روایت تمیم شانزده صنف  -از امّت جدّم هستند که ما را دوست ندارند و مردم را به دوساتی ماا
نمی کشانند ،با ما دشمنی می کنند و والیت ما رانمی پذیرند ،ما را خوار کرده و مردم را از اطراف ما پراکناده مای کنناد،
ایشان در حقیقت دشمن ما هستند و سزاوار آتش جهنّم و عذاب سوزناکند.

عرض کردم :آنها را برای من بیان کن ،خداوند شما را از شرّ ایشان حفظ کند ،فرمود:
کسی که در خلقت او عضو زائدی است :هیچ یک از آنها را نمی بینی مگر اینکه می یابی که با ما اظهار
دشمنی کرده و اهل والیت ما نیست.
کسی که در خلقت او نقصی باشد :هیچ یک از آنها را نمی بینی مگر اینکه می یابی در قلبش بر علیه ما
نیرنگ دارد.
کسی که ذاتاً و از هنگام پیدایش در چشم راست او پیچیدگی است :کسی را با این وصف نمی بینی مگر
اینکه می یابی که با ما در حال جنگ و با دشمنان ما اهل سازش است.
کسی که عمرش طوالنی شده و موهایش سفید نشده باشد و محاسن او
____________________
فرموده است« :إنّما سمّی قم ألنّ أهله یجتمعون ماع قاائم آل محمّاد علیاه الساالم ویقوماون معاه
 -1در حدیثی امام صادق
ویستقیمون علیه وینصرونه» ،همانا شهر قم را به این نام خوانده اند زیرا که اهل آن با قائم آل محمّد

اجتماع می کنند و همراه

آن حضرت به قیام و استقامت می پردازند و او را یاری می نمایند.
 -2در حدیثی وارد شده است که پیغمبر اکرم

فرمود :این بقعه چه نام دارد؟

به جبرئیل

عرض کرد :به آن «آبه» گفته می شود ،رسالت شما و والیت ذریّه ات را به آن سرزمین عرضه داشتند و آنهاا پذیرفتناد ،و ازآنجاا
مردانی پدیدار می شوند که تو و ذریّه ات را دوست دارند ،خدا بر آن سرزمین و اهل آن برکت دهد.
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مانند دم کالغ است :آنکه این صفت را دارد مردم را بر علیه ما به دشمنی و ظلم جمع می کند و دشمنان
ما را زیاد می کند.
سیاه غلیظ :کسی از آنها را نمی بینی مگر آنکه دشنام دهنده ما و مدح کننده دشمنان ما می باشند.
کسی که موی سرش بخاطر عیب و آفتی ریخته شده است :هیچ یک از اینها را نمی بینی مگر اینکاه او
را عیب گوی ما در آشکار و پنهان می یابی و بر علیه ما سخن چینی می کند.
کسی که چشمش آبی است :هیچ یک از اینها را نمی بینی  -در حالی که زیاد هستند  -مگر اینکه مای
یابی که ما را در پیش رو با چهره ای و در پشت سر با چهره دیگری مالقات می کند.
زنازاده :هیچ یک از آنها را مالقات نمی کنی مگر اینکه او را دشمن ما مای یاابی در حاالی کاه گماراه
آشکار است.
ابرص :کسانی که به پیسی مبتال هستند ،هیچ کدام از اینها را مالقات نمی کنی مگر مای بینای بارای ماا
کمین کرده و سر راه ما و شیعیان ما می نشینند تا به خیال خود ما را از راه صحیح منحرف کنند.
کسی که به مرض جذام مبتال است :آنها وارد جهنّم می شوند و آتش گیره های جهنّمند.
منکوح :کسی که اُبنه است ،یکی از اینها را نمی بینی مگر اینکه می یابی که به ناسزا گفتن باه ماا آوازه
خوانی می کند و مردم را به دشمنی با ما وادار می کند.
اهل سجستان :آنها با ما دشمن اند و اظهار دشمنی می کنند ،بدترین مردماان هساتند ،و عاذاب آن هاا
همانند عذاب فرعون و هامان و قارون است.
اهل ری :آنها دشمن خدا و رسول و اهل بیت پیامبرند ،جنگ با اهل بیت پیغمبر را جهاد ،و اماوال آنهاا
را غنیمت می دانند ،آنها در دنیا و آخرت گرفتار عذاب خوارکننده اند.
اهل موصل :آنها بدترین مردمی هستند که روی زمین زندگی می کنند.
اهل زورا :که آن شهر در آخرالزمان بنا می شود ،آنها به ریختن خون ما تسکین پیدا می کنند به دشمنی
ما تقرّب می جویند ،در عداوت ما باهم دوستی می کنند و روابط برقرار می کنند ،جناگ کاردن باا ماا را
واجب و کشتن ما را الزم می دانند.
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فرزندم؛ از ایشان اجتناب کن و دوری گزین ،همانا هر گاه دو نفر از ایشان یکی از بستگان تاو را تنهاا
()1

پیدا کنند به کشتن او اقدام می کنند.
مؤلّف

گوید :مذمّت شهرهای ری ،موصل و سجستان که ذکر شاد و شاهر اصافهان کاه در روایتای

فرموده اند :در میان اهل آن پنج خصلت نیست و یکی ازآنها را دوستی اهل بیت

شمرده اند )2(،و نیاز

شهرهای دیگری که در روایات ازآنها مذمّت شده به اعتبار آن است که وقتی این فرماایش را فرماوده اناد
اهل آنها اینگونه بوده اند ،و یا بخاطر غلبه است که اهل آن شهرها غالباً این چنین اند ،لاذا کلّیات نادارد و
همه را شامل نمی شود تا اینکه به وجود افراد صالحی که در میان آنها هستند مطلب را نقض کنی.
و در مورد صفات غیر اختیاری مثل زیادی خلقت و کمی آن این اشاکال باه ذهنات خطاور نکناد کاه
چگونه این صفات عالمت عداوت و دشمنی و باع آن است تا شخص بخااطر آن ماذمّت شاود ،بخااطر
اینکه در جواب می گوئیم:
خداوند تبارک و تعالی که صورتها را تصویر نموده هر صاورتی را باه مقتضاای اساتعداد و قابلیّات آن
ترسیم کرده است.
بعضی از اساتید ما در جواب این اشکال فرموده اند :ماهیّت ها که در علم ازلی موجود بودناد باا زباان
حال تقاضای وارد شدن در عالم وجود را داشتند ،پروردگاار عاالم کاه ذات مقدّساش بای نیااز مطلا و
بخشنده و کارش فیض رساندن است بر خود الزم دید بر مبنای فیض اینها را وجود دهد ،و
____________________
 -1الخصال 504/2 :ح  ،4بحار األنوار 278/5 :ح .8
 -2رجوع کنید به کتاب شریف «بحار األنوار »201/40 :باب شهرهایی که درباره آن مدح یا سرزنش شده است.
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چون جود و بخشش به مقدار قابلیّت درخواست کننده و مطاب حال او است فایض رساانی پروردگاار
کامالً عادالنه و صحیح بوده است و هر نقصی که هست از ناحیه درخواست کننده است ،زیارا هار چیازی
طب مقتضای حال خود عمل می کند.
مؤلّف

گویهد :بهتر آن است که گفته شود :قابلیّت های فعلی ناشی از آن اسات کاه کماال اختیااری

بعدی از آن شخص واقع نمی شود ،در این هنگام اشکالی نیست در صاورت هاایی کاه عطاا شاده اناد و
مقتضی بعضی از آثار است ،زیرا مطاب آن چیزی است که بعداً اختیار می کنند و آن را قبول می نمایند ،از
آن گذشته اقتضا علّت تامّه و کامله نیست و اگر مانعی سر راهش ایجاد شود عمل نمی کند ،و لذا جبار و
اجباری الزم نمی آید.
به عبارت دیگر :چون خداوند از ارواح آنها می دانست کاه اینهاا محمّاد و آل محمّاد

را دوسات

ندارند و در میثاق یعنی عالم ذر به والیت آن بزرگواران اقرار نکردند صورتهای آنها را اینگونه قرار داد.
 .2قسم دوّم از انواع محبّت ،اکتسابی است ،و راه تحصیل آن به اموری است که ذکر می شود:
که خود بخود آدمی به آن صفات متمایل است و

 .1اندیشیدن در صفات نیکو و پسندیده اهل بیت

به طرف آنها کشیده می شود .مانند :علم ،بردباری ،پرهیزکاری ،بزرگواری ،زهد ،عبادت ،شجاعت ،رأفت و
قدرت ،و همانا فطرت بشری طبیعتاً هر چیزی را که در او صفت نیکویی یا کمالی باشد دوست دارد.
 .2اندیشیدن در نعمت های بی شماری که خداوند به واسطه آن ذوات مقدّسه و به سبب ایشان  -دنیوی
یا اخروی ،بخششی یا اکتسابی  -عنایت کرده است.
نوع اوّل که به شکل بخشش است مانند دمیدن روح و سایر قوای
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روحی ،ومانند خل بدن.
نوع دوّم که اکتسابی است مانند پاک کردن نفس از بدیها و زشاتی هاا و آراساته کاردن آن باه مکاارم
اخالق ،و مانند بدست آوردن مال و مقام.
()1

امّا عنایت اخروی که بواسطه اهل بیت نصیب ما شده ایمان است.

و امّا مهمترین نعمت دنیوی که اصل وجود و هستی است به برکت آنها است ،زیارا ایشاان علّات غاائی
خلقت و سبب آفرینش عالمند ،چون زمین و آنچه درآن است فقط به خاطر آنها آفریده شده اسات ،هماان
طور که پیغمبر اکرم

ه
اَّلل اخللق.
فرموده اند :لوال أنا وأنت یا لع ،ما خلق
()2

یا علی؛ اگر من و تو نبودیم خداوند خل را نمی آفرید.

و سرّش این است که خداوند موجود برتر را در عالم علّت غائی و سبب آفرینش موجود پست تر قارار
داده است ،زمین را خل کرده برای روئیدن نباتات ،و نباتات را خل کرده برای حیواناات ،و حیواناات را
آفریده برای انسانها ،همانطور که خداوند تبارک و تعالی به انسانها خطاب کرده و فرموده است:
َ

َ

َ
ُ
کم ما ف ْ
األر ِض مجيعا .
َوخلق ل
ِ

()3

آنچه در زمین است تمامش را برای شما آفریده است.

انسان های کامل که جانشین خدا بر روی زمین اند و هدف نهائی آفرینش می باشند محمّد و آل محمّاد
هستند ،و لذا فرموده اند:
____________________
نقل شده است که گفت:
 -1در حدیثی از ابوذر
از رسول خدا

شنیدم که فرمود :اگر من و علی نبودیم خدا شناخته نمی شد ،و اگر من و علی نبودیم خدا هرگاز عباادت و

بندگی نمی شد ،و اگر من و علی نبودیم پاداش و کیفری نبود« .بحار األنوار.»34/40 :
 -2همان طور که خداوند تبارک و تعالی توسّط جبرئیل در ضمن حدی کسا فرموده است :آسمان برافراشته و زمین گساترده و...
را نیافریدم مگر به خاطر شما که اینجا جمع شده اید.
 -3سوره بقره ،آیه .23
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لو بقيت األرض بغری امام لساخت.

()1

اگر زمین بدون امام و حجّت خدا باقی بماند از هم می پاشد.

به خاطر آنکه زمین بخاطر او خل شده و هرگاه چیزی بخاطر چیز دیگری آفریده شده باشد وقتای او
نباشد آن دیگری هم نخواهد بود .پس واضح شد که آنها اصل و اسااس هار نعمات و سابب هار لطاف و
احسانی هستند .و رسول اکرم

فرموده است:

ُجبلت القلوب لع ی
حب من أحسن إَلها وبغ

من أساء إَلها.

()2

دل ها بر محبّت کسی که به آنها نیکی و احسان کنند و دشمنی کسانی که به آنها بدی کنند سرشته شده اند.

واساطه نعمات و سابب وسرچشامه و منباع آن

در قرآن و روایات شواهد بسیاری است که ائمّاه

هستند .همان طور که در زیارت حضرت حجّت ارواحنا فداه سابقاً به آن اشاره شد:
ی

فما یش ء منه إال وأنتم هل السبب وإَله السبيل.

()3

هیچ چیز نیست مگر اینکه شما سبب آن و راه رسیدن به آن هستید.

کراجکی

نقل کرده است که :ابو حنیفه همراه آن حضارت

در کتاب «کنز الفوائد» از امام صادق

غذا می خورد ،وقتی حضرت دست از خوردن کشیدند فرمودند:
ی ی ی
ه ی
هم إن هذا منک ومن رسولک
احلمد َّلل رب العاملنی ،الل

.

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است ،خداونادا؛ ایان نعمات از تاو و از
رسول تو است.
____________________
فرموده است :اگر زمین روزی بدون امام و پیشوایی که از ما اهل بیت است بماند اهل خاود را فارو مای بارد و
 -1امام باقر
خداوند آنان را به سخت ترین مشکل عذاب خواهد کرد« .بحار األنوار 37/23 :ح .»44
 -2تحف العقول ،37 :بحار األنوار 142/77 :ح .18
 -3بحار األنوار 37/34 :سطر .4
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ابوحنیفه گفت :آیا برای خدا شریک قرار می دهی؟
حضرت فرمود :وای بر تو ،خدای تبارک و تعالی فرموده است:
ی

ََ

ْ

ُ

ْ

َ ْ

ُ ُ ه
اَّلل َو َر ُس ُ
وهل ِم ْن فض ِله (.)1
َوما نق ُموا إال أن أغناهم

«در مقام انتقام جوئی برنیامدند مگر بعد از آنکه خدا و رسول ایشان را از فضل وبخشش خود بی نیاز کردند».

َ

ُ

ه

ُ

ْ

َ ْ

ُ

َ ْ ُ ه
ُ ُ ه
اَّلل َسيُؤتینا ه ُ
اَّلل َو ُ
اَّلل ِم ْن فض ِله َو َر ُسوهل (.)2
رسوهل َوقالوا حسبنا
َولو أن ُهم َر ُضوا ما آتاهم

«و چقدر خوب بود اگر ایشان به آنچه خدا و رسول او به آنها مرحمت کرده راضی و خشنود بودند و می گفتند :خادا
ما را کفایت می کند ،و به زودی خدا و رسولش از بزرگواری و فضل خود به ما عطا خواهد کرد».

ابوحنیفه گفت :گویا این دو آیه را از کتاب خدا تاکنون نخوانده و آن را نشنیده بودم .حضرت فرمود:
این دو آیه را خوانده ای و شنیده ای ،و لکن درباره تو و امثال تو این آیه نازل شده:
ُُ

ُ

ْ

ْ
أم َلع قلوب أقفاهلا ()3؛

«یا بر دل هایشان قفل زده شده» که در نتیجه چیزی در آن وارد نمی شود.

و این آیه که فرموده است:

ُُ
ْ
َی ْ َ
ُ
َک بَل ران َلع قلوبِهم ما اکنوا یَک ِسبُون

()4
()5

«این طور نیست ،بلکه بر دل های آنها به خاطر اعمالی که انجام داده اند پرده کشیده شده است».

و در هر حال انسان مشمول احسانی از طرف آنها یا دفع بالیی به سبب آنهاست ،زیرا تیرهای حاوادث
روزگار پیاپی پرتاب می شوند و بدی های
____________________
 -1سوره توبه ،آیه  74و.53
 -2سوره توبه ،آیه  74و.53
 -3سوره محمّد

 ،آیه .24

 -4سوره مطفّفین ،آیه .14
 -5کنز الفوائد ،34/2 :بحار األنوار 214/10 :ح  214 240/47ح  ،25و  384/44ح  ،52وسائل الشیعه482/14 :ح .3
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است که از او دفع شده و برطرف مای گاردد ،و

دوران همواره فرود می آیند و به عنایت اهل بیت

اگر کسی این نعمت ها و لطف ها که درباره اش به واسطه آنها می شود بیاد داشته باشد و فراموش نکند به
روشنی درک می کند که آنها نزد او از خودش محبوبتر و دوست داشتنی تر هستند.
 .3متابعت کردن از دستورات و برنامه های ایشان و عمل کردن به آنچه مورد محبّت آنهاست و پیاروی
کردن از سیره و روش آنها ،و شباهت پیدا کردن به آنها در حرکات و سکنات ،و خودداری کاردن از آنچاه
نهی کرده اند ،و اینها همگی غالباً ناشی از مرتبه ای از محبّت و سبب حصول مرتبه دیگری از محبّات مای
باشند ،بلکه در روایات زیادی  -همان گونه که ذکر خواهد شاد  -وارد شاده کاه باه والیات اهال بیات
نمی توان رسید مگر با داشتن ورع که همان انجام واجبات و ترک محرّمات است ،بنابر آنکه والیات
را در روایت به فتح واو بخوانیم و آن مقصود باشد.
طریحی در «مجمع البحرین» ذیل این حدی شریف «بنی اإلسالم علی الخمس» «اسالم بار پانج پایاه
استوار است» که یکی از آنها را والیت شمرده اند ،تصریح کرده که والیت به فاتح واو باه معناای محبّات
()1

است.

و امّا شناختن حقوق این بزرگواران ،و اعتقاد داشتن به امامت ایشان از اصاول دیان اسات و از فاروع
احکام و عبادات عملی نیست.
مقدّمه دوّم:
در آثار و عالمت هائی که به آن ،محبّ شناخته می شود و از غیر آن امتیاز داده مای شاود ،در بعضای
روایات به این عالمتها تصریح شده است.
از آن جمله روایتی است که شیخ صدوق

در کتاب «خصال» از پیامبر اکرم

آن حضرت فرمود:
____________________
 -1مجمع البحرین 381/13 :مادّه ولی ،بحار األنوار 323/48 :ح  1 332ح  ،8و  374ح .21
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نقل کرده است که

ی
ی
ی
ی
ه
ی
اَّلل ی
األئمه من أهل بیت ،فقد أصاب خری ادلنيا واآلخره ،فالیشک ین أحد أ نه ف اجلنهه ،فهإن
حب
من رزقه
ف ی
حب أهل بیت عشین خصله ،عش منها ف ادلنيا ،وعش ف اآلخره.
کسی که دوستی ائمّه اطهار نصیب او شده خیر دنیا و آخرت شامل حال او گشته است ،و کسی شکّ نکند که او اهال
بهشت خواهد بود ،همانا دوستی اهل بیت من بیست اثر به همراه دارد که نیمی از آن مربوط باه دنیاا و نایم دیگار آثاار
اُخروی ومربوط به آخرت است:

آثار دنیوی آن عبارتند از :بی رغبتی به دنیا ،حریص بودن بر عمل ،ورع داشتن در دین ،میال و رغبات
در عبادت ،توبه کردن قبل از مرگ ،شوق و نشاط درشب زناده داری ،ناامیادی از آنچاه در دسات ماردم
است ،رعایت کردن اوامر ونواهی پروردگار ،دشمنی دنیا ،و دهم سخاوتمندی است.
و امّا آثار اُخروی :برای او پرونده عمل باز نمی شود ،ترازوی سنجش اعمال نصب نمی گردد ،کتااب او
را بدست راستش می دهند ،رهائی از آتش دوزخ برایش می نویسند ،روی او سفید و نورانی خواهد باود،
از لباسهای بهشتی به او بپوشانند ،درباره صد نفر از بستگانش شفاعت کند ،خدا به او نظر رحمات کناد ،از
تا های بهشتیان بر سر او بگذارند ،و بدون حساب داخل بهشت شود ،پس خوشا به حال آنهاا کاه اهال
()1

بیت مرا دوست دارند.
مؤلّف

گوید :دوستی دنیا دو قسم است:

قسم اوّل آن که :کسی دنیا را به خاطر دنیا بخواهد و دنیا خودش هدف ومقصاود باشاد ،محبّات چناین
دنیائی مذمّت شده است.
قسم دوّم آن است که :دنیا راه تحصیل آخرت و وسیله جلب خشنودی پروردگار باشد و آن را در آنچه
خدا دستور داده بکار گیرد.
روشن است که محبّت چنین دنیائی مذمّت و سرزنش ندارد بلکه مورد
____________________
 -1الخصال 515/2 :ح  ،1بحار األنوار 78/27 :ح .12
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ستایش است ،و به این ترتیب و با این تقسیم بندی ،بین روایاتی که در آن مدح دنیا شده و روایاتی کاه از
دنیا سرزنش شده می توان جمع کرد.
و از روایاتی که در آن نشانه و عالمت محبّات ذکار شاده روایتای اسات کاه صااحب کتااب «بشااره
المصطفی» از حنش بن معتمر و او از امیرالمؤمنین

نقل کرده است که فرمود:

أحمب نلا هو أم مبغ  ،فليمتحن قلبه ،فإن اکن ی
ی
یا حنش؛ من ی
حیب ی
وَلها نلها ،فلهیس بمهبغ
رسه أن یعلم
ی
ی
()1
بمحب نلا.
وَلا نلا ،فلیس
[نلا] ،وإن اکن یبغ
ای حنش؛ هر کس دوست دارد بداند از دوستان ما و یا از دشمنان ما است به قلب خود مراجعه کند اگر دلش دوست
ما را دوست دارد از دشمنان ما نیست ،ولی اگر در دل خود دوست ما را دشمن دارد از دوستان ما نیست.

در همان کتاب از امام صادق

روایت می کند که فرمود:

ی
ی
إنکم لن تنالوا والیتنا إال بالورع ،واإلجتهاد ،وصدْ احلدیث ،وأداء األمانه وحسن اجلوار ،وحسهن اخللهق،
ی
أن قاتل ی
لع عليهالسهالم ائتمنهی لع أمانهه ألدییتهها
والوفاء بالعهد ،وصله الرحم ،وأعينونا بطول السجود .ولو

إَله.

()2

والیت ما نصیب شما نخواهد شد مگر با داشتن ورع ،و تالش و کوشش ،و راستگویی و امانت داری ،و خوب همسایه
داری کردن ،و داشتن اخالق نیکو ،و وفا کردن به عهد و پیمان ،و خوبی کردن به اقوام و خویشان ،و ماا را باه طاوالنی
کردن سجده های خود یاری دهید ،و اگر کشنده حضرت امیر المؤمنین

مرا بر امانتی امین قرار داد آن را به او بر می

گردانم.

و از آن روایات؛ روایتی است که در کتاب «علل الشرایع» از رسول اکارم

نقال کارده کاه حضارت

فرمود:
____________________
 -1بشاره المصطفی ،44 :امالی طوسی 113 :ح  ،172امالی مفید 334 :ح  ،4بحار األنوار 53/27 :ح .4
 -2بشارة المصطفی.240 :
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ی
ی
ی
الیؤمن عبد ی
أحب إَله
أحب إَله من عرتته ،وتکون أهیل
أحب إَله من نفسه ،وتکون عرتیت
حت أکون
ی
()1
أحب إَله من ذاته.
من أهله ،وتکون ذایت
ایمان نیاورده کسی به خداوند تا اینکه مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشد ،ونسل مرا از نسل خودش ،و خانادان
مرا از خاندان خودش ،و آنچه وابسته به من است از وابستگان خودش بیشتر دوست داشته باشد.

َْ

و از آن جمله؛ حدیثی است که از امام باقر

قلبَ ْنی ف َج ْوفِه ( )2روایت شده است:

َ َ َ
هل ه ُ
اَّلل ل ِ َر ُجهل ِمهن
در ذیل فرمایش پروردگاار :ماجع

«خداوند در باطن آدمی دو تا قلب قرار نداده است» ،پس با یکی از آنها دوستی وباا دیگاری دشامنی
کند .دوستان ما دوستی خود را برای ما خالص می کنند همان طور که طال وقتی در بوته آتش قرار گرفات
ناخالصی های آن برطرف شده وخالص می گردد.

ه
ی
حبنا ی
حبنا فليمتحن قلبه؛ فإن شارک ف ی
من أراد أن یعلم ی
ی
ی
عهدوه
عدونا فلهیس منها ولسهنا منهه ،واَّلل
حب
ه
ی
عدو للاکفرین.
وجربئيل ومياکئيل ،واَّلل
هر که بخواهد بداند ما را دوست دارد یا نه؟ می تواند قلب خود را آزمایش کند ،اگربا دوستی ما دوستی دشمن ما هم
شرکت دارد پس از ما نیست و ما از او نیستیم و خدا و جبرئیل و میکائیل دشامن او هساتند و خداوناد دشامن کاافران
()3

است.

شیخ صدوق

نقل کرده است که فرمود:

در کتاب «امالی» از امام صادق

____________________
 -1علل الشرایع 140/1 :ح  ،3بحار األنوار 84/27 :ح  ،30و ص  112ح  ،85بشاره المصطفی 52 :و ( 148با اندکی اختالف).
 -2سوره احزاب ،آیه .4
 -3تأویل اآلیات 447/2 :ح  ،1بحار األنوار 317/24 :ح  .23و نیز این روایت (با اندکی اختالف) در کتاب بشاره المصاطفی،87 :
امالی طوسی 147/1 :ح  ،54و بحار األنوار 83/27 :ح  24از امیر مؤمنان علی
آن را به طور مختصر ذکر کرده است.
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نقل شده است .وحدی طوالنی است مؤلّاف

ی
عهدوا ،أو اعدی نلها
من جالس نلا اعئبا ،أو مدح نلا واَلا ،أو واصل نلا قاطعا ،أو قطع نلا واصال ،أو وایل نلا
ی
ی
()1
وَلا ،فقد کفر بالی أنزل السبع املثاین والقرآن العظيم.
هر که با کسی که از ما عیب گوئی می کند همنشینی کند ،یا از کسی که به ما پشت کرده مدح و ساتایش کناد ،یاا باا
کسی که با ما قطع رابطه کرده رابطه برقرار کند ،یا با کسی که به ما مربوط است قطع رابطه کند ،یا با دشمن ما دوستی کند،
و یا با کسی که ما را دوست دارد دشمنی کند همانا به خداوندی که قرآن و سوره حمدش را نازل کرده کافر گشته است.

در کتاب «اختصاص» و «بصائر الدرجات» از امام باقر
روزی امیرالمؤمنین

روایتی نقل کرده که فرمود:

در مسجد نشسته و اصحاب آن حضرت در اطراف اوبودند ،شخصی از شیعیان

وارد شد و عرض کرد :ای امیر مؤمنان؛ خدا می داند که او را به محبّت تو در نهان پرستش می کانم هماان
طور که در عیان و آشکار می پرستم ،و دوستی می کنم با تو در پنهانی همان طور که در آشکارا نیز با تاو
دوستی دارم.
امیرالمؤمنین
ی

فرمود:
ی

صدقت ،أما فاختذ للفقر جلبابا ،فإن الفقر أرسع إیل شيعتنا من السيل إیل قرار الوادی.
راست گفتی ،برای فقر لباسی آماده کن (که فقرِ تو را بپوشاند ،و این کنایه از صبر است) ،هماناا فقار و تنگدساتی باه
طرف شیعیان ما سرعتش بیشتر از سرعت سیل است که به طرف پائین و محلّ جمع شدن آب سرازیر می گردد.

آن شخص در حالی که از خوشحالی به خاطر فرمایش امیرالمؤمنین
روایت دیگر فرمایش امام باقر

()2

گریه می کرد برگشت.

در ضمن وصایای آن حضرت به

____________________
 -1امالی صدوق 111 :ح  7مجلس  ،13بحار األنوار 52/27 :ح  ،4مشکاه األنوار.84 :
 -2اإلختصاص ،305 :بصائر الدرجات 331 :ح  ،3بحار األنوار 234/41 :ح  17و  43/72ح  ،51مدینه المعاجز 138/2:ح .503
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جابر جعفی  -که سفارشات جامع و نافعی است  -می باشد که فرمود:
بدان تو ولیّ ما و دوست دار ما نخواهی بود تا اینکه اگر همه مردم شهر گفتند تاوآدم بادی هساتی تارا
محزون و غمناک نکند ،و اگر همه به اتّفاق گفتند تو آدم خوب و صالحی هستی تو را خشنود نکند ،و لکن
خودت را بر قرآن عرضه کن؛
اگر راه قرآن را می پوئی و در آنچه تو را امر به بی اعتنائی می کند بی اعتنا هستی ،و در مواردی که تو
را ترغیب می کند راغبی و مایلی ،و در آنچه تو را می ترساند ترسناکی؛ پس ثابت و اساتوار بااش و تارا
بشارت باد ،و همانا آنچه درباره ات گفته شده تو را ضرر و زیانی نمی رساند ،و اگر روش تاو مخاالف باا
قرآن است به گفته دیگران مغرور نشو.

ی
ی ه
َََ
ی
إن املؤمن معی بمجاهده نفسه َلغلبها لع هواها ،ی
فمره یقيم أودها وخیالف هواها ف حمبه اَّلل ،ومره ترصعه
ی
ی
ه
ه
نفسه فيتبع هواها فينعشه اَّلل فينتعش ،ویقيل اَّلل عرثته فيتذکر.
مؤمن اهتمامش در مجاهده با نفس است تا بر هواها و خواهشهای آن غالب آید،گاهی کجی های آن را درسات مای
کند و با هوای نفس در راه محبّت خدا مخالفت می کند ،و گاهی هوای نفس او را از پای درمی آورد و از آن پیروی مای
کند ،خداونداو را کمک می کند و او را که زمین خورده بلند می کند و لغزش های او را می بخشد ،دوباره به خود آمده و
()1

بیدار می شود.

و از جابر نقل شده که گفت :سرور عالمیان امام باقر

را هجده سال خدمت کردم ،وقتی خواساتم از

خدمتش مرخص شوم او را وداع کرده و عرض کردم :مرا مطلبی بفرما تا استفاده کنم .حضرت فرمود:
ای جابر؛ بعد از هجده سال که در خدمت ما بوده ای؟
عرض کردم :بله ،شما دریای بیکرانی هستید که هرگز به انتهای آن نمی توان رسید .فرمود:

ی
ه ی ی
ی
یا جابر؛ بلیغ شيعت ی
ی
والیتقرب إَلهه إال بالطاعهه
عزوجل،
عی السالم ،وأعلمهم أنه ال قرابه بیننا وبنی اَّلل

هل.
____________________
 -1تحف العقول ،284 :بحار األنوار 142/78 :ح .1
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ه
ی
وأحبنا فهو ی
وَلنا.
یا جابر؛ من أطاع اَّلل
ای جابر؛ شیعیانم را از جانب من سالم برسان ،و به آنها خبر بده که بین خدا و ماا قرابتای نیسات ،تقارّب یاافتن باه
پروردگار جز از راه اطاعت کردن دستوراتش ممکن نیست .ای جابر؛ کسی که اطاعت خدا کند و ما را دوسات بادارد او
()1

اهل والیت ما است.

درباره حقوق مؤمن

و در کتاب «کافی» از معلّی بن خنیس روایت می کند که گفت :از امام صادق

سؤال کردم فرمود :او را هفتاد ح است فقط هفت ح آن را به تو خبر می دهم ،زیرا نسبت به تو دلسوزم
و می ترسم به آنها عمل نکنی یا آنها را قبول ننمایی.
عرض کردم :بفرمائید انشا اللَّه عمل خواهم کرد .فرمود:

ی
ی
ی
ی
وحتهب هل
التشبع ویوع ،والتکتیس ویعری ،وتکون دَلله ،وقميصه الی یلبسه ،ولسانه الی یتَکم به،
ی
ما ی
حتب نلفسک ،وإن اکنت لک جاریه بعثتها تلمهد فراشه وتسیع ف حواجئه بالليل وانلهار ،فإذا فعلهت ذلهک
ه ی ی
عزوجل.
وصلت والیتک بوالیتنا ،ووالیتنا بوالیه اَّلل

تو سیر نباشی در حالی که او گرسنه است ،تو پوشیده نباشی در حالی که او عریان و برهنه است ،راهنماای او باشای،
لباس او باشی که او را می پوشاند ،زبان او باشی که با آن تکلّم می کند ،دوست داشته باشی برای او آنچه بارای خاودت
دوست داری ،اگر کنیز داری برای او بفرستی تا رختخواب او را آماده کند ،و شب و روز در بارآوردن حاوائجش تاالش
()2

کنی ،اگر چنین کردی رشته والیت تو به والیت ما ،و والیت ما به والیت الهی متّصل می گردد.

و در کتاب «بلد األمین» امام صادق
ی

فرموده است:

لیس من شيعتنا من لم یصل صاله الليل.

()3

____________________
 -1امالی طوسی 234 :ح  23مجلس  ،11بحار األنوار 182/78 :ح  ،8بشاره المصطفی.183 :
 -2الکافی 174/2 :ح  ،14بحار األنوار 255/74 :ح  52و در آن زیادتر از آنچه ذکر شد می باشد.
 -3البلد األمین 47 :هامش ،روضه الواعظین ،321 :بحار األنوار 142/87 :ذیل حادی  ،53الادعوات 272 :ح  ،778المقنعاه13 :
سطر  ،14وسائل الشیعه 280/5 :ح .10
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از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب نخواند.

و نیز فرموده است:
أبغ

ه
اَّلل جيفه بالليل ی
وبطال بانلهار.
اخللق إیل

()2

خدا نسبت به کسی که شب همچون مردار است و روزش را به بطالت می گذراند دشمنی شدیدی دارد.

مقدّمه سوّم:
در بیان این مطلب است که مردم از نظر شناختی که نسبت به ائمّه طاهرین

دارند متفاوتند ،و گاهی

دچار افراط و تفریطند.
گروهی در معرفت کوتاهی کرده و مقام ائمّه

را از جایگاه حقیقی اش تنزّل داده اناد و بسایاری از

روایاتی که در فضائل و کماالت آنها وارد شده انکار کرده اند ،در حالیکه جز از راه خود ایشان باا داشاتن
فهم سالم و ادراک صحیح نمی توان آنها را شناخت ،چه بسیارند که در مورد موضوعی غیر خود را تکفیار
کرده و غیر آنها ایشان را کافر دانسته اند.
عدّه کمی از مردمند که بر مسائل دقی امامت مطّلعند و حقای احوال ائمّه طاهرین

را بگونه ای که

ح باشد از خود ایشان گرفته اند و بر طری متعادل که در آن افراط و تفریط نیست استقامت ورزیده اناد
و در آن مواضعی که دیگران دچار لغزش شده اند نلغزیده اند.
و به خاطر همین پیشوایان ما صلوات اللَّه علیهم اجمعین حاالت پنهانی و مقامات باطنی خاود را بارای
هر کسی اظهار نمی کردند بلکه فقط برای بعضی از خواصّ که در معرفت کامل بودند بعضای از خصاائص
خود را ذکر کرده و با آنها شرط می کردند که از اشخاص فرومایه و نادان آن را پنهان کنند .و فرموده اند:
____________________
 -1بحار األنوار 158/87 :ح  44به نقل از کتاب «الغایات».
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ی

ی

ه
إن أمرنا مستصعب الحیتمله إال ملک ی
مقرب ،أو ی
اَّلل قلبه لإلیمان.
نب مرسل ،أو عبد مؤمن امتحن

()1

امر ما  -یعنی مسائل مربوط به امامت و والیت  -سخت و دشوار است ،قبول نمای کناد آن را مگار فرشاته مقّارب
پروردگار یا پیامبر مرسل و یا بنده ای که خدا در مورد ایمان ،قلب او را امتحان کرده است.

از کسانی که دچار تفریطند آنهایی هستند که خیال می کنند اهل بیت

چیزی از احکام را نمی دانند

تا اینکه در دلهای ایشان القا شود.
به رأی خود و گماان خاویش تکیاه مای

دیگر از این گروه کسانی هستند که خیال می کنند ائمّه
کنند ،و کسانی که برتری آنها را بر پیامبران  -غیر از پیامبر اکرم
سیّد شرف الدین نجفی

ه

َ

 -و بر فرشتگان انکار می کنند.

در ذیل آیه شریفه َوإن م ْن َ
شيع ِت ِه إلبْراهيم ( )2یعنای از شایعیان او هماناا
ِ

ابراهیم است ،می گوید :از امام صادق

روایت شده که ابراهیم از شیعیان حضرت علی

و گفته است :این مطلب را تأیید می کند روایت جابر بن یزید جعفی که از امام صادق
آیه سؤال کرد ،آن حضرت فرمود :خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهیم

()3

است.

از تفسیر این

را خلا کارد پارده از مقابال

چشمان او کنار زد و نوری را در کنار عرش مشاهده کرد .عرض کرد :پروردگارا؛ این چه نوری اسات کاه
می بینم؟
گفته شد :این نور محمّد

برگزیده من از میان خلقم می باشد ،و نور دیگری در کناار آن مشااهده

کرد ،سؤال کرد :خدایا این چه نوری است؟ گفته شد :این نور علی
____________________
 -1بصائر الدرجات 24 :باب  12در اینکه امر امامان از آل محمّد

یاری کننده دین من است.

سخت و دشوار است ،در این باب دو حدی و درتتمّه این

باب نه حدی به این معنا آورده است.
 -2سوره صافّات ،آیه .83
 -3تأویل اآلیات 435/2 :ح .8

54

و سه نور دیگر کنار این دو نور مشاهده کرد و از آنها سؤال کارد ،گفتاه شاد :اینهاا یکای ناور فاطماه
است که دوستانش را از آتش دوزخ رهانیده ام ،وآن دو نور دو فرزند فاطمه ،حسن و حساین
هستند.
عرض کرد :خدایا نه نور دیگر را مشاهده می کنم که اینها را احاطه کرده اند ،گفته شد :ای اباراهیم؛ آن
ها نور ائمّه

است که همگی از فرزندان فاطمه و علی هستند ،سپس حضرت ابراهیم

عرض کارد:

خدایا به ح ّ این پنج نور مقدّس این نه نور را به من بشناسان .گفته شد:

لع وابنهه ی
لع بن احلسنی ،وابنه ی
یا إبراهيم؛ ی
حممهد ،وابنهه ی
حممد ،وابنه جعفر،وابنه مهو ،،وابنهه ی
أوهلم ی
لع،
ی
ابنه.
واحلجه القائم
وابنه احلسن،
ای ابراهیم؛ اوّل ایشان نامش علیّ بن الحسین است و بعد از او به ترتیب فرزندش محمّد ،فرزناد او جعفار ،فرزناد او
موسی ،فرزند او علی ،فرزند او محمّد ،فرزند او علی ،فرزند او حسن ،و آخرین آنها فرزند حسن اسات کاه حجّات قیاام
کننده من است.

ابراهیم

عرض کرد :نورهای زیادی در اطراف آن انوار می بینم که عددش را غیر از تو کسای نمای

داند.
گفته شد :ای ابراهیم؛ اینها نور شیعیان آنهاست که شیعه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اند.
ابراهیم

سؤال کرد :عالمت آنها چیست و به چه چیزی شناخته می شوند؟ جواب داده شد:

ه
ی
بصاله إحدی ومخسنی ،واجلهر ببسم اَّلل الرمحن الرحيم ،والقنوت قبل الرکوع ،واتلختم باَلمنی.

در شبانه روز  51رکعت نماز خواندن« ،بسم اللَّه الرحمن الرحیم» را بلند گفتن ،قنوت را قبل از رکاوع انجاام دادن ،و
انگشتر را در دست راست نمودن است.

در این هنگام حضرت ابراهیم
مرا از شیعیان امیرالمؤمنین
َ

عرض کرد« :امهللی اجعلی من شيعه أمریاملهؤمننی» ،باار پروردگاارا؛

ه
إن م ْ
هن
قرار بده ،وخداوند در کتابش آن را خبر داده و فرماوده اساتَ :و ِ

َ
شيع ِت ِه إلبْراهيم یعنی ابراهیم از شیعیان علی

()1

می باشد.

____________________
 -1تأویل اآلیات 434/2 :ح  ،3بحار األنوار 151/34 :ح  131و  80/85ح  ،20تفسیر برهان 20/4 :ح .2
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تأیید دیگر ،روایتی است که از امام صادق
ی

نقل شده است ،آن حضرت فرمود:

ه
اَّلل ورسوهل وحنن وشيعتنا وابلایق ف انلار.
لیس إال

()2

غیر از خدا و رسول و ما و شیعیان ما همگی در آتشند( .یعنی انبیا که در آتش نیستند از شیعیان ما هستند).

ُْ
َْ
َ ِّ
ه
حت
هف
ي
ک
ین
أر
ب
مؤلّف گوید :تعجّبی در آن نیست ،آیا ابراهیم خلیل الرحمان نفرموده اسات :ر
ِ
ِ
َْ َ ه َْ
َْ
ئ قلب ()1؛ «پروردگارا؛ به من نشان بده چگونه مرده ها را زنده می کنای؟ ...تاا قلاب مان
المویتَِ ...لطم ِ

فرموده است:

اطمینان پیدا کند» ،ولی حضرت امیرالمؤمنین
لو کشف الغطاء ما ازددت یقينا .

()3( )2

اگر پرده ها کنار زده شود به یقین من چیزی افزوده نمی شود.
____________________
 -1تأویل اآلیات 437/2 :ح  ،10تفسیر برهان 20/4 :ح .3
 -2سوره بقره ،آیه .240
 -3علّامه مجلسی

در «بحار األنوار »142/70 :فرموده است :یقین سه مرتبه دارد ،علم الیقین ،عین الیقین و ح ّ الیقین .و فرق

میان اینها با یک مثال روشن می شود ،مثالً کسی که علم الیقین نسبت به آتش دارد دیدنی ها را توسّط روشنائی آتش مشاهده مای
کند ،مرتبه عین الیقین دیدن جرم و مادّه آتش است ،و مرتبه ح ّ الیقین سوختن در آتش و از بین بردن خودیّت و آتش شدن است،
و باالتر از این مرحله ای نیست و قابل افزودن نمی باشد.
 -4بحار األنوار 203/43 :سطر  .8علّامه مجلسی

در «بحار األنوار 134/44 :ح  »25داساتان حارّه دختار حلیماه ساعدیّه را

هنگامی که بر حجّا ثقفی وارد شد نقل کرده و در قسمتی از آن آورده است :حجّا از او سؤال کرد :چگونه علی

را بر پادر

انبیا یعنی ابراهیم خلیل اللَّه برتری و فضیلت دادی؟ جواب داد :خداوند تبارک و تعالی او را برتاری داده اسات آنجاا کاه فرماوده
ُ
َ
ی َ
َ ی
َ
الم ْویت قال َ
أولَم تُؤمن قال بَیل َولکن َِلَ
طمئ قلب ؛ «وقتای اباراهیم عارض کارد:
أرین کيف حت
است :وإذ قال إبراهيم رب ِ
خدایا؛ به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خطاب شد :آیا به آن اعتقاد و ایمان نداری؟ عرض کرد :ایمان دارم ولی
می خواهم دلم اطمینان و آرامش پیدا کند» ،ولی موالی من امیرالمؤمنین

فرموده است« :اگر پرده ها کنار زده شاود باه یقاین

من چیزی افزوده نمی شود» ،و همه مسلمانان بدون اختالف اقرار دارند که این فرمایش امیرالمؤمنین
از آن حضرت و نیز بعد از ایشان این مقام را برای خود قائل نشده و درباره خودش نگفته است.
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است و هیچ کس پایش

پس جاللت ،عظمت ،بزرگواری و شرافت را ببین ،حضرت ابراهیم

کاه بعاد از پیغمبار ماا اشارف

پیغمبران است قلبش اطمینان پیدا نمی کند تا اینکه واقع را ببیند ،امّا این ناور درخشانده و ایان روشانایی
تابنده نزد او ظاهر و باطن مساوی است.
و از اینجا فهمیده می شود که تمامی انبیا مرسلین و اوصیا و بنادگان صاالح از شایعیان امیرالماؤمنین
هستند ،و او به خاطر فضل و برتری و والیت کلیّه ای که دارد بر همگان غیار از پیغمبار اکارم
امام است ،و با آن حضرت از جهت والیت متّحدند ،و در محلّ خودش تحقی شده و ثابت گشته است کاه
والیت کلیّه روح نبوّت است ،و بنابر این شیعه ممکن است به معنای پیرو (از شایع به معنای پیروی کرد) و
یا به معنای شعاع باشد.
بعضی از مردم خیال می کنند منزّه دانستن ائمّه

را از سهو و نسیان یا قائل شدن به اینکه آنها آنچه

را که واقع شده و خواهد شد می دانند غلوّ است ،و چه بسا اینهاا از روی جهالات چناین مای پندارناد ،و
سزاوار نیست که شخص آنچه راکه نمی داند تکذیب کند.
علّامه مجلسی

فرموده است :ردّ کردن اخباری که متون آنها شهادت به صاحیح باودن آن مای دهاد

بخاطر گمان یا وهم ،کوتاهی در شأن ائمّه اطهار

است ،زیرا می بینیم وقتی اخبااری کاه مشاتمل بار

معجزات عجیب است به آنها می رسد یا طعن در متن اخبار می زنند و یا طعان در راوی آن ،بلکاه جارم
()1

بیشتر آنهائی که مورد طعن واقع شده اند نقل چنین اخباری است.
در کتاب «منتخب البصائر» و غیر آن از امام باقر
ی
إن حدیث آل ی
حممد

نقل می کند که پیامبر اکرم

ی
عظيم صعب مستصعب ،الیؤمن به إال

____________________
 -1برای اطّالع بیشتر رجوع کنید به بحار األنوار ،347/25 :و مقدمّه تفسیر مرآه األنوار.41 :
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فرمود:

ه
ملک ی
مقرب ،أو ی
اَّلل قلبه لإلیمان.
نب مرسل ،أو عبد [مؤمن] إمتحن
همانا گفتار و احادی آل محمّد

بزرگ ،سخت و دشوار اسات ،باه آن ایماان نمای آورد مگار فرشاته مقارّب

پروردگار یا پیغمبر مرسل و یا بنده مؤمنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزمایش کرده است.

پس آنچه از احادی آل محمّد

به شما می رسد و دل های شما می پذیرد و آن را می فهمید قبول

کنید ،و آنچه دل های شما آن را نمی پذیرد و انکار می کند آن را به خدا و رسول و عالم آل محمّاد
ارجاع دهید.
و هالک شونده آن کسی است که حدیثی از ما اهل بیت برای او گفته شود که نمی تواند آن را قبول کند
پس بگوید :به خدا قسم؛ این چنین نیست ،زیرا انکار فضاائل اهال بیات

و فرمایشاات ایشاان کفار

()1

است.

و امّا اهل افراط (تندروها) :کسانی هستند که قائل به الوهیّت و خدائی اهل بیت اند ،یا می گویند :اینهاا
با خدا در عبادت و پرستش شریکند ،یا قائلند به خال بودن و رازق بودن آنها مساتقالا و بادون واساطه و
اذن پروردگار ،یا می گویند :خدا در آنها حلول کرده و یکی شده اند ،یا می گویند :غیب مای دانناد بادون
اینکه خدا آنها را تعلیم داده باشد ،یا معتقدند به تناسخ بعضی از ارواح به بعض دیگر ،یا می گویند :معرفت
و شناخت آنها انسان را از انجام واجبات وترک محرّمات بی نیاز می کند ،و یا عقیده دارند که آنهاا کشاته
نشده اند بلکه مردم اینگونه خیال کارده اناد ،و یاا قائلناد باه برتاری یکای از ائمّاه

بار نبایّ اکارم

و از این طائفه حلّاجیّه اند که نوعی صوفی گری است و قائل به حلول و اباحه اند.
شیخ مفید

( )2فرموده است :حلّا ( )3اظهار تشیّع می کرد گرچه کارهای

____________________
 -1مختصر بصائر الدرجات ،123 :بحار األنوار 344/25 :ح .7
 -2شیخ مفید که نامش محمّد بن محمّد بن نعمان و کنیه اش ابوعبداللَّه اسات در فقاه ،کاالم و روایات مشاهورتر از آن اسات کاه
بخواهیم او را توصیف کنیم ،او از همه اهل زمانش مطمئن تر و دانشمندتر بوده است ،همه دانشمندانی که بعد از اوآمده اند از داناش
او استفاده کرده اند .شیخ طوسی

شاگرد بزرگوار او درباره اش می گوید :از متکلّمان طائفه امامیّه است و در زماان او ریاسات

شیعه به او منتهی گشت ،در فقه و کالم بر هر کس مقدّم بود ،فکرش عالی ،ذهنش دقی و حاضر جواب بود=.
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او صوفی گری بود و پیروانش گروهی زندی و کافرند که با هر فرقه ای بدین آنها تظاهر مای کنناد و
مطالب باطلی را برای حلّا ادّعا می کنند ،مانند معجزاتی که مجوس برای زردشت ادّعا می کردند.
و شیخ صدوق

فرموده است :حلّاجیّه از غاله اند و عالمت ایشان این است که ادّعا مای کنناد بایاد

برای عبادت فارغ بود در حالی که نماز و جمیع واجبات را ترک می کنند ،و ادّعا می کنند اسم اعظم الهای
را می دانند و ح ّ با آنها هماهنگی دارد ،از نشانه های دیگر آنها این است که ادّعا می کنند علام کیمیاا را
()4

می دانند درحالی که جز نیرنگ و فریب دادن چیزی از آن نمی دانند.
در «تفسیر امام حسن عسکری
خالصه اش اینست:

ْ

» و کتاب «احتجا » از حضرت رضا
َ

روایتای نقال شاده کاه

ی

ی
ْ
َ
الضالنی فرمود:
المغ ُضوب َعليهم َوال
آن حضرت در تفسیر

مراد از کسانی که بر آنها غضب شده و کسانی که گمراهند آنهایی هستند
____________________
= والدتش در روز یازدهم ذیقعده سال  334ه و وفاتش در شب جمعه سوم ماه رمضان سال  413ه اتّفاق افتااد ،در روز وفاات او
هشتاد هزار نفر از شیعیان او را تشییع نمودند ،سیّد مرتضی
آن حضرت نزدیک قبر استادش ابن قولویه

بر پیکر شریف او نماز گذارد و در حرم امام جواد

پایین پاای

مدفون گردید .مشهور است که حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه در رثای آن بزرگوار

اشعاری را سرودند که به خطّ خود آن حضرت بر روی قبر این عالم بزرگوار دیده شده است ،لذا محدّث قمی

گفته است :کسی

را که امام عصر ارواحنا فداه بستاید و مدح گوید آن مدح امام همه مدح هاست ،و هر کاس پاس از ساتایش اماام از کسای ،او را
ستایش کند در حقیقت مقام او را پایین آورده است.
 -3حسین بن منصور حلّا از جمله اشخاصی است که مذّمت شده اند .او ادّعای بابیّت کرده و از جملاه لعنات شادگان اسات کاه
توقیع از ناحیه امام زمان ارواحنا فداه به دست ابوالقاسم حسین بن روح
کتاب «غیبت شیخ بزرگوار طوسی »244 :مراجعه کنید.
 -4بحار األنوار ،345/25 :مقدّمه تفسیر مرآه األنوار.43 :
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در لعن او و امثالش رسیده است .برای اطّالع بیشتر به

که امیرالمؤمنین

را از مرتبه عبودیّت فراتر می دانند.

پس شخصی برخاست و عرض کرد :پروردگارت را برای ما توصیف کن ،گذشتگان ما با ما در توصیف
او اختالف کرده اند.
حضرت رضا

صفات باری تعالی را ذکر کرد.

راوی عرض کرد :پدر و مادرم فدای شما ،کسی را می شناسم که ادّعای والیت شما را دارد و خیال می
کند آنچه را که شما فرمودید همه اوصاف علی
چون این مطلب را امام

است ،و او است که پروردگار جهانیان است.

شنید رعشه بر اندام مبارک او افتاد و فرمود:

ه
اَّلل ی
ی
علهوا کبهریا ،أولهیس اکن ی
لع عليهالسهالم آکهال ف اآللکهنی،
عما یقول الظاملون والاکفهرون
سبحان
ه
ی
مصليا خاضعا بنی یدی اَّلل؟ أفمن اکن هذه صفاته یکون إهلها؛ فهإن اکن
وناکحا ف انلاکحنی ،واکن مع ذلک
ی
ی
ی
هذا إهلا فلیس منکم أحد إال وهو هلإ ملشارکته هل ف هذه الصفات ادلاالت لع حدوث ک موصو بها.
خدا پاک و منزّه است از آنچه ستمگران و کافران درباره او می گویند ،آیا علی

این طور نبود که غذا می خاورد،

و مثل بقیّه مردم ازدوا می کرد ،و با این وصف نماز می گزارد و در پیشگاه ربوبی خاضعانه عبادت می کرد؟ کسای کاه
چنین صفاتی دارد آیا می تواند خدا باشد؟ اگر او خدا بوده است هر یک از شما هم می تواند خادا باشاد ،زیارا در ایان
صفاتی که داللت بر حدوث دارد با او شریک است.

آن شخص عرض کرد :اینها خیال می کنند وقتی علی

از خود معجزاتی اظهار کارد کاه دیگاران از

انجام آن عاجز بودند این داللت می کند که او خداست و چون صفات ممکنات عاجز را از خود نشان مای
داد با این کار امر را بر آنها مشتبه می کرد ،و آنها را امتحان می کرد تا او را بشناسند و ایمان آنها باه او از
روی اختیار باشد.
حضرت رضا

فرمودند :اینها در این گفتار مطلب را وارونه برداشت کرده اند وصحیح آن اسات کاه

بگویند :چون از او عجز و نیاز ظاهر گردید و دیدیم که با اشخاص ضعیف و محتا در صفات آنها شرکت
دارد ،وقتی معجزاتی از خود ظاهر کرد بگوییم :معجزات کار او نیست بلکه کار
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قدرتمندی است که شبیه مخلوقات نیست (و او قدرت پروردگار را ظاهر کرده و فعل پروردگار بدسات
او جاری گشته است).
سپس حضرت رضا

فرمود :این اشخاص کافر گمراه بخاطر جهالتی که به موقعیّت خود داشاتند باه

هالکت افتادند تا آنکه عجب و غرور آنها را گرفت و به نظرات فاسد و عقول ناقص خود اکتفا کارده غیار
راه خدا را پیمودند ،بطوری که قدرت پروردگار را کوچک و امر او را ناچیز شامرده و باه شاأن عظایم و
واالی او اهانت کردند ،زیرا ندانسته اند که خداوند قدرتمند و توانایی است که قدرت او ازخاودش باوده و
()1

دیگری نزد او عاریه نگذاشته و در بی نیازیش از دیگری بهره نگرفته است.
مؤلّف

گویهد :ح این است که آنهائی که درباره ائمّه طاهرین

غلوّ کرده اند( )2مقام پروردگار را

محدود دانسته و خیال کرده اند که با عقل خود می توانند او را درک کنند ،اینها در حقیقت ائمّه معصاومین
را بزرگ ندانسته وتعظیم نکرده اند ،زیرا مقام امام

واالتر و برتر از آن است که عقل آنهاا بتواناد

به آنها احاطه پیدا کند ،بلکه خال متعال را کوچک شمرده اند ،چون او را با مخلوقاتش قیااس کارده اناد
()3

خداوند شأنش فوق آن چیزی است که ستمگران وکافران گفته اند.

____________________
 ،50 - 54 :اإلحتجا  ،433/2 :بحار األنوار 274/25 :ضمن ح .20
 -1تفسیر امام حسن عسکری
فرموده است :غلوّ در لغت به معنای گذشتن از حدّ و خار شدن از اعتدال و راه مستقیم است .خداوند تبارک و
 -2شیخ مفید
ی
َْ
َْ
َُ
َ ه
کتاب التغلوا ف دی ِنکم َوالتقولوا َلع اَّلل إالاحل َ یق ؛ «ای اهال کتااب
تعالی (در سوره نسا  ،آیه  )171فرموده است :یا أهل ال ِ
در دین خود غلوّ نکنید و بر خداوند جز آنچه ح است نسبت ندهید» .در این آیه شریفه خداوند نهی فرموده است که درباره مسیح
افراط کنند و از حدّ صحیح بگذرند و از اعتدال خار شوند ،و آنچه را که نصاری درباره مسیح ادّعا کرده اند غلاوّ دانساته بخااطر
اینکه طب آنچه بیان کردیم گذشتن از حدّ است .و نیز فرموده است :اهل غلوّ تظاهر به اسالم می کنند ،و آنهاا کساانی هساتند کاه
نسبت الوهیّت و نبوّت به امیر المؤمنین

و امامان بعد از آن حضرت می دهند .برای اطّالع بیشتر باه «بحااراألنوار»344/25 :

مراجعه کنید.
 -3در حدیثی امام صادق

فرموده است :اهل غلوّ بدترین آفریده خداوندند ،آنهاا عظمات خداوناد را پاایین آورده وکوچاک

شمرده اند و برای بندگان خدا ادّعای خدایی نموده اند ،بخدا قسم آنها بدتر از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین هساتند« .بحاار
األنوار 284/25 :ح .»33
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و امّا مذهب ح ّ که بزرگان ما از گذشته و حال بر آن عقیده اند اینسات کاه خداوناد تباارک و تعاالی
پروردگار عالمیان و خال و رازق موجودات است ،شریکی و شبیهی بارای او نیسات ،فرساتاده او محمّاد
و ائمّه طاهرین

بندگان او هستند ،خل شده اند و پرورش یافته اند و به لوازم بندگی مکلّفند -

یعنی آنچه الزمه بندگی و عبودیّت است باید به آن عمل کنند  -در ائمّه
نصیبی ندارند ،و برای پیامبر اکرم

احتمال نبوّت نیست و از آن

در آنچه شأن الوهیّت است بهره ای نیست ،بلکه این بزرگواران را

خدا از نور عظمت خود آفریده و تمام کارهای پسندیده و حاالت عجیبه را به آنها مرحمت نماوده ،اسارار
خود و اسم اعظم خویش را در اختیار آنها قرار داده ،و متابعت خودش را بادون پیاروی کاردن از ایشاان
مخالفت به حساب آورده ،و چگونگی رفتار با ایشان را رفتار با خودش می داند.
همان طور که در زیارت جامعه صغیره به آن تصریح شده است:

ه
ه
ه
من واالهم فقد وایل اَّلل ،ومن اعداهم فقد اعدی اَّلل ،ومن عرفهم فقد عر اَّلل ومن جهلههم فقهد جههل
ی
ی
ه
ه
ه
اَّلل ی
ی ()1
عزوجل.
اَّلل ،ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باَّلل ،ومن ختیل منهم فقد ختیل من
کسی که آنها را دوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که با آنها دشمنی کند با خدا دشمنی نموده ،و هر کس آنهاا
را بشناسد خدا را شاخته ،و کسی که آنها را نشناسد خدا را نشناخته است هر کس به آنها پناه ببرد بخدا پناه برده و هر که
از آنها روی بگرداند از خدا روی گردانیده است.

و تدبیر امور را به آنها واگذار نموده  -غیر از امر خلا کاردن و روزی دادن ومیرانادن و زناده کاردن
بصورت مستقلّ و بدون واسطه و خواست
____________________
 -1ماان الیحضااره الفقیااه 408/2 :ح  ،3212عیااون اخبااار الرضااا

 274/2 :ح  ،1التهااذیب 83/4 :ح 2و  102ح ،2

الکافی 578/4:ح  ،1وسائل الشیعه 431/10 :ح  ،2کامل الزیارات 522 :ح  1باب  ،104بحار األنوار 124/102 :ح  ،1مساتدرک
الوسائل 353/10 :ح .1
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پروردگار  -و نه اینکه به آرا خود و بدون وحی یا الهام آنچه را می خواهند حالل کنناد،
ْ

ی

ْ

َْ
َومهاین ِطق

َعن َ
الهوی  3إن ُهو إال َوح یُوح ()1؛ «و آنها از روی هوای نفس کالمی نمی گویناد بلکاه گفتارشاان
ِ

متّکی به وحی الهی است».
به این معنا که چون خداوند پیغمبر خود را کامل گردانید بوجهی که اختیار نکند مگر آنچه را که موافا
ح و صواب باشد و خطور نکند به فکر او آنچه مخالف با خواست الهی باشد تعیین بعضی از امور را به او
واگذار کرد.
مانند :زیاد کردن رکعات بعضی از نمازها ،و تعیین نمازهای نافله وروزه های مستحبّی ،و مثل ارث بردن
جدّ سدس را ( )2و حرام کردن تمام مسکرات ،و این بخاطر آن است کاه کرامات و شارافت او را کاه نازد
()3

خداوند دارد ظاهر کند ،و در این موارد اصل تعیین جز به وحی یا الهام نیست.
همان طور که صفّار

در کتاب «بصائر» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

خداوند پیامبرش را به تعلیم و تربیت خود پرورش داد تا او را همان طور که خواسات و اراده اش باود

َ ُ ُ
ُ
آتهاک ُم َ
الر ُسهول فخهذوه َومها
استوار و پابرجا ساخت ،سپس امر تشریع را به او واگذار نمود و فرمود :ما
ْ َ ْ
َ ُ
هاکم َعن ُه فانتَهوا ()4؛ «آنچه رسول و فرستاده ما شما را به آن دستور می دهد عمل کنید و از آنچه نهی
ن

می کند اجتناب نمائید».
____________________
 -1سوره نجم ،آیه  3و .4
 -2سدس ،یعنی یک ششم آنچه را که میّت از خود بر جای گذاشته است.
 -3بحار األنوار .348/25 :در حدیثی امام باقر

فرموده است :رسول خدا

مقدار دیه چشم و دیه جان آدمی را معایّن

و مقرّر فرمود ،شراب وهر مست کننده ای را حرام نمود ،شخصی به آن حضرت عرض کرد :رسول خدا
وحی به اورسیده باشد تعیین کرد؟ امام

آنها را بدون اینکاه

فرمود :بلی ،تا فهمیده شود چه کسانی اطاعت از رسول و فرستاده او می کنناد و چاه

کسانی نافرمانی می نمایند« .الکافی 247/1 :ح .»7
 -4سوره حشر ،آیه .7
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فما فوّض اللَّه إلی رسوله فقد فوّضه إلینا ،و آنچه را که خداوند به رسولش واگذار نموده به ما نیز اختیاارش را
()1

مرحمت کرده است.

َ

عیّاشی
َ

در کتاب تفسیر خود از جابر نقل کرده است که نزد امام باقر

این آیه را تاالوت کاردم:

ْ
ْ
األمر( )2یش ء ( )3یعنی اختیار امور به دست تو نیست ،حضرت فرمود:
لیس لک ِمن

به خدا قسم؛ اختیار کار به دست او است  -تا اینکه فرمود : -

ی
ه
وکيف الیکون هل من األمر یش ء ،وقد ی
أحل فهو حالل ،وما ی
حرم فهو حرام.
فوض اَّلل إَله أن جعل ما
چگونه ح ّ تصرف در امور را ندارد در حالی که خدا امر دینش را به او واگذار کرده و آنچه را حاالل کناد حاالل و
()4

آنچه را حرام کند حرام قرار داده است.

و در توقیع شریف که از ناحیه مقدّسه توسّط شیخ بزرگوار ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید

به ماا

رسیده دعائی است که فرموده اند :آن را در هر روز از ایّام ماه رجب بخوان:
«اللّهمّ إنّی أسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به واله أمرک المأمونون علی سرّک ،المستبشرون بهأمرک،
الواصفون لقدرتک ،المعلنون لعظمتک ،أسألک بما نطق فیهم مهن مشهیّتک ،فجعلهتهم معهادن لکلماتهک،
وأرکاناً لتوحیدک وآیاتک ،ومقاماتک الّتی ال تعطیل لها فی کلّ مکان ،یعرفک بهامن عرفک.
____________________
 -1بصائر الدرجات 383 :ح  ،1بحار األنوار 332/25 :ح  ،3اصول کافی 284/1 :ح  ،3الوافی 413/3 :ح .3
 -2مقصود از امر در اینجا امارت و فرمانروائی علی

است ،هنگامی که به پیامبرش دستور داد که والیت علی

را ظااهر

کند در دشمنی و حسادت قوم اندیشید ،این مطلب برایش مشکل آمد ،خداوند تبارک و تعالی خبر داد که او اختیااری در ایان کاار
ندارد ،و این امر مربوط به خدا است که علی

را جانشین او گرداند و سرپرست امور بعد از آن حضرت قرار دهد.

 -3سوره آل عمران ،آیه .128
 -4تفسیر عیّاشی ،133/1 :بحار األنوار 337/25 :ح  ،17تفسیر برهان 314/1 :ح  ،2اإلختصاص.324 :
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ال فرق بینک وبینها إالّ أنّهم عبادک وخلقک ،فتقها ورتقها بیدک ،بدؤها منک وعودهها إلیهک أعضهاد
وأشهاد ،فبهم مألتَ سماءک وأرضک حتّی ظهر أن ال إله إالّ أنت.»...
«پروردگارا؛ از تو درخواست می کنم به معانی تمام آنچه را که صاحبان امرت تو را به آن خواندند ،آنان که بر سرّ تاو
امین و به امر تو بشارت دهنده اند ،آنها که قدرت ترا توصیف و عظمت ترا بیان می کنند ،درخواست مای کانم باه آنچاه
مشیّت تو درباره آنها ناط است پس آنها را معدن کلماتت و ارکان یکتائی خود و نشانه هایت قرارشان دادی ،و آنهاا را
جانشینان خود در هر مکانی نشاندی ،هر که ترا شناخت به آن آیات و نشانه ها شناخت.
میان تو و آنان فرقی نیست (از نظر علم و قدرت و سایر صفات ) جز آنکه آنها بندگان تو و مخلوق تو هستند ،بااز و
بسته شدن امور آنها در دست تو است ،ابتدا وانتهای آنها از تو و برگشت ایشان بسوی تو است ،پشتیبان و یاور تو و گواه
برخلقند ،از وجود ایشان آسمان و زمینت را پر کردی تا آشکار شود که خدائی جز تودر عالم نیست.»...

تمام این دعا در کتاب مصباح شیخ طوسی و سایر کتب ادعیه ذکار شاده( )1و درآن اساراری اسات کاه
مجال گفتن آن نیست از جهت اختصار و ترس آنکه ممکن است برای کسی که اهل آن نیست افشا شاود.
خداوند تبارک و تعالی فهمیدن امثال این فرمایشات را بما نصیب و روزی فرماید .و در کتاب «کاافی» در
ضمن حدیثی فرموده اند:
()2

وإنّ عندنا سرّاً من سرّ اللَّه ،وعلماً من علم اللَّه.

نزد ما سرّی است از اسرار الهی ،و دانشی است از دانش پروردگار.

کشّی

در رجال خود از جابر نقل می کند:

____________________
 -1مصباح المتهجّد ،553 :البلد األمین ،173 :المصباح ،523 :إقبال األعمال ،444 :بحار األنوار.333/38 :
 -2الکافی 402/1 :ح  ،5الوافی 445/3 :ح  ،5بحار األنوار 385/25 :ح  44به نقل از کتاب محتضر.154 :
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به امام باقر

عرض کردم :فدای شما شوم؛ مطالبی از اسرار به من فرماوده ایاد کاه نمای تاوانم باه

دیگری حدی کنم ،و بر دوش من بسیار سنگینی می کند و گاهی در سینه ام طوفانی بپا می کند کاه شابه
جنون به من دست می دهد.حضرت فرمود:
یا جابر؛ فإذا کان ذلک فاخرج إلی الجبّانه فاحفر حفیره ودلّ رأسک فیها ثمّ قل :حدّثنی محمّد بهن علهیّ
(

) بکذا وکذا.

()5

ای جابر؛ وقتی چنین حالی پیدا کردی به صحرا برو ،گودالی حفر کن و سرت را داخل آن قرار ده سپس بگو :امام باقر
(

) چنین و چنان گفت.

مؤلّف

گوید :سرّ به معنای پنهان کردن و ضدّ افشا نمودن است و آن ،دوگونه است :گاهی به مطلبای

که قابل افشا کردن است ولی جز عدّه بسیار کمی تحمّل شنیدن آن را ندارند سرّ گفته می شود و گااهی آن
مطلب قابل افشا کردن نیست؛ زیرا با خبر دادن آن از حقیقت سرّ خار می شود .قسم اوّل را سرّ نسابی و
قسم دوّم را سرّ حقیقی می گویند.
از قسم اوّل اسراری است که آن را به بعضی از خاصّان و برگزیدگان فرموده اند بخاالف قسام دوّم کاه
آن ،حقیقت سرّ است و لذا در کلماتی که از آن بزرگواران رسیده به اموری که محدود و معیّن نیست تعریف
شده از آن جمله این عباراتی است که سابقاً ذکر شد:
«به مقامات تو ،آن مقاماتی که برای آن در هر مکان تعطیلی نیست .به معانی آنچه صاحبان امرت تو را
به آن خواندند .شما درهای رحمت و کلمات کامله ای هستید کاه فکار و عقال و درک عمیا از فهام آن
عاجز است».
و شرح و بسط این مقام امکان ندارد ،بخاطر اینکه از لغزشگاههای
____________________
 -1رجال کشّی 134 :ح  ،343بحار األنوار 43/2 :ح  ،22و  340/44ح  30به نقل از اإلختصاص ،41 :الاوافی 704/5 :ح 17باه
نقل از کافی 157/8 :ح .143
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قدمها است .و در باب مناقب امام صادق

حدیثی ذکر خواهیم کرد که این جملاه را «فهبهم مهتت

َ
سماءک وأرضک» «آسمان و زمینت را بوجود ایشان پر کردی» تفسیر خواهد نمود.

مؤلّف

مطلب ساب را ادامه داده و می فرماید :همچنین اشکالی نیست در اینکه کسی قائل شود امور

اجتماعی مردم مثل سیاست آنها و تکمیل ایشان به آنان واگذار شده است.
علّامه مجلسی

ُ
آتاک ُم ُ
الرسهول )1( ...فرموده است :این فرمایش امام صادق
در ذیل آیه شریفه َوما

که ما حالل خدا را حالل می کنیم و حرامش را حرام می کنیم بر این نوع از تفویض حمل مای شاود
()2

یعنی ما آنها را برای مردم بیان می کنیم.

و همچنین اشکالی نیست در اینکه کسی بگوید :بیان علوم و احکام بشکلی که مصلحت بدانند باه آنهاا
واگذار شده است ،زیرا عقول مردم یکسان نیست ،ونسبت به بعضی از آنها باید در جواب تقیّه کرد ،لاذا در
روایات زیادی فرموده اند:
()3

علیکم المسأله ولیس علینا الجوا .

شما باید از ما سؤال کنید ،ولی وظیفه ما در همه موارد جواب دادن نیست.

و همچنین امر عطا و بخشش و کیفیّت آن به آنان واگذار شده است.
در کتاب «بصائر» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

____________________
 -1سوره حشر ،آیه .7
 -2بحار األنوار.343/25 :
 -3همان طور که حدیثی زراره از اما باقر

نقل کرده است که آیا شما وظیفه دارید جواب پرساش هاای ماا را بدهیاد؟ اماام

فرمود :آن به اختیار ما است ،اگر خواستیم جواب می دهیم ،و اگر نخواستیم جواب نمی دهیم.
و در ذیل حدی

دیگری فرمود :بر شما واجب است که سؤال کنید و به سوی ما مراجعه کنید ولی بر ما واجب نیست که هر ساؤال

شما را جواب دهیم« .بحار األنوار.»174/23:
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إذا رأیت القا ئم (صلوات اللَّه علیه) أعطی رجالً مائه ألف ،وأعطی آخراً درهماً ،فالیکبهر فهی صهدرک،
()1

فإنّ األمر مفوّض إلیه.

هنگامی که حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) را دیدی به شخصی صد هزار و به دیگری یک درهم بخشاید در نظارت
بزرگ نیاید ،زیرا اختیارش به او واگذار شده است.

و معلوم است که آنها جز آنچه را که خدا اختیار کند اختیار نخواهند کرد ،همان طور که در کتاب بصائر
از حضرت موسی بن جعفر
ی

إنّ اللَّه جعل قلو
ْ

َ َ ه
اَّلل (.)2
إال أن یشاء
خداوند قلوب ائمّه

روایت کرده که فرمود:

َ ُ
األئمّه مورداً إلرادته ،فإذا شاء اللَّه شیئاً شاؤوه ،وهو قول اللَّه عزّوجلّ َوما تشاؤون
را محلّ اراده خودش قرار داده است ،هر گااه چیازی را اوبخواهاد ایشاان نیاز آن را مای

خواهند ،و همین است مضمون فرمایش پروردگار« :وآنها (یعنی اولیا پروردگار) چیزی نمی خواهند مگار آنچاه را کاه
()3

خداوند بخواهد».

و در بعضی از روایات فرموده اند:

ی

ی

ی
إن اإلمام

ه
ه
اَّلل ی
ُ
اَّلل.
الیشاء إال أن یشاء
عز وجل،
وکر إلراده

همانا امام

جایگاه و تجلّیگاه اراده و خواست پروردگار عظیم الشأن است ونمی خواهد امام

()4

مگر آنچاه را

که خداوند بخواهد.

و سابقاً ذکر شد که در زیارت امام حسین

عرض می کنیم:

____________________
 -1بصائر الدرجات 384 :ح  ،10بحار األنوار 334/25 :ح  ،15مختصر البصائر 35 :ح  ،27اإلختصاص ،324 :الکاافی 245/1:ح
.24
 -2سوره اإلنسان ،آیه 30؛ سوره تکویر ،آیه .23
 -3بصائر الدرجات ،512 :بحار األنوار 372/25 :ح  ،23تفسیر قمی ،403/2 :بحار األنوار 114/5 :ح  44و 305/24ح  ،4تفسیر
برهان 435/4 :ح  ،3ینابیع المعاجز ،44 :اللوامع.458 :
 -4بحار األنوار 385/25 :ح  .41و در حدی دیگری فرموده اند :همانا خداوند قلب ولیّ خود را آشیانه اراده و خواست خاودش
قرار داده ،بخاطر همین هر گاه خدا بخواهد ما می خواهیم« .بحار األنوار 254/24 :ح .»31
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()1

وإراده الر ّ فی مقادیر اُموره تهبط إلیکم ،وتصدر من بیوتکم.

اراده پروردگار در مقدّرات امورش بسوی شما فرود می آید و از خانه های شما خار می گردد.

همچنین در زیارت جامعه کبیره می خوانیم:
الیوازیها خطر ،والیسموا إلی سمائها النظر ،والیقع علی کنههها الفکهر ،والیطمهح إلهی أرضهها البصهر،
والیقادر سکّانها البشر.

()2

نمی تواند قدر و مرتبه ای در ردیف آن قرار گیرد ،و توجّه و نظر به آسمان آن باال رود ،و فکار و اندیشاه بار کناه و
حقیقت آن واقع شود ،و بینش و بصیرت در آن سرزمین سیر کند ،و بشری قدرت ندارد در آنجا ساکن گردد.

و در زیارت امام منتظر حضرت حجّت صلوات اللَّه علیه که سیّد بن طاووس

آن را نقال کارده  -و

ه
این زیارت به ندبه معروف است و آن ،بعد از بجا آوردن دوازده رکعت نماز که در هر رکعتی قهل ههو اَّلل

أحد را باید قرائت کرد ،خوانده می شود ،و ابتدا آن «سالم علی آل یس ،ذلک هو الفضال المباین»...

()3

است  -نکات دقی و جالبی است که به بعضی از اسرار آن اشاره می کنایم :از آن جملاه ایان فرمایشاات
است:
«فما شی ء منه إلّا وأنتم له السبب وإلیه السبیل».
چیزی از آن نیست جز آنکه شما سبب آن و راه رسیدن بسوی آن هستید.
«ودلیل إرادته».
شما دلیل اراده پروردگار هستید (یعنی از اراده شما می توان به اراده پروردگار پی برد).
____________________
 -1الکافی 575/4 :ح  ،2الفقیه 534/2 :ح  ،3133التهذیب 54/4 :ح  ،1وسائل الشیعه 382/10 :ح  ،1کامل الزیارات 344:ضامن
ح  ،2بحار األنوار 153/101 :ضمن ح .3
 -2بحار األنوار 151/102 :سطر آخر (با اختالف کمی در الفاظ).
 -3بحار األنوار 37/34 :ضمن ح  ،23صحیفه مهدیّه.133 :
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«وأنتم جاهنا أوقات صالتنا وعصمتنا بکم».
شما مقابل ما هستید در هنگام نماز ،و نگهداری و حفظ ما بسبب شماست.
«والقضاء المثبت ما استأثرت به مشیّتکم ،والممحوّ ما استأثرت به سنّتکم».
قضا آنگاه ثابت و غیر قابل تغییر است که مشیّت شما آن را اختیار کند ،و آنچه سنّت شاما آن را اختیاار کناد قابال
تغییر و محو شدن است.

و از آنچه داللت می کند بر واگذار نشدن امور به آنها بنا بر بعضی از معانی آن ،روایتی است که طبرسی
در کتاب «احتجا » آن را نقل کرده است:
جمعی از شیعیان در اینکه خدا امر آفریدن و روزی دادن را به ائمّه

واگذار نموده ،اختالف کردناد؛

عدّه ای می گفتند :خداوند این قدرت را به آنها مرحمت کرده و به ایشان واگذار کرده در نتیجه آنهاا خلا
می کنند و روزی می دهند ،عدّه ای دیگر گفتند :این محال است.
دو گروه موافقت کردند که برای حلّ اختالف به محمّد بن عثمان که نایب خاصّ آن حضارت و واساطه
بین او و مردم بود مراجعه کنند ،نامه ای نوشته خدمت او ارسال داشتند ،از ناحیه مقدّسه توقیعی در جاواب
صادر گردید:
خداوند تبارک و تعالی است که اجسام را آفریده و روزیها را تقسیم کرده است ،بخاطر اینکه او نه جسم
َ

َ ْ

َ

ْ
ُ
ُ
السميع َ
ابلصری (.)1
است و نه در جسمی حلول کرده است ،لی َس ک ِمث ِله یش ء َوهو
«مثل و مانند او هیچ موجودی نیست و او شنوا و بینا است».

فأمّا األئمّه
امّا ائمّه

فإنّهم یسألون اللَّه تعالی فیخلق ،ویسألونه فیرزق ،إیجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم.
از درگاه ربوبی تقاضا می کنند و او خل می کند،

____________________
 -1سوره شوری ،آیه .11
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()1

و از او تقاضا می کنند واو روزی می دهد ،از جهت جواب دادن به تقاضای ایشان و بزرگ شمردن ح ّ آنان.

و در کتاب «روضه الواعظین» از کامل بن ابراهیم نقل می کند :بر امام عسکری

وارد شدم تاا از او

درباره تفویض سؤال کنم ،خدمت آن حضرت سالم کرده و نشستم ،ناگهان ماه پاره ای را که گویا در سنین
چهار سالگی بود مشاهده کردم به من فرمود:
یا کامل؛ جئت إلی ولیّ اللَّه وحجّته ،تسأله عن مقاله المفوّضه ،کذبوا بل قلوبنا أوعیه لمشیّه اللَّه [فهإذا
َ

ُ

ی

ْ

َ َ ه
اَّلل (.)2
شاء شئنا] واللَّه یقولَ :وما تشاؤون إال أن یشاء

ای کامل؛ نزد ولیّ خدا و حجّت او رسیده ای تا از گفتار گروه مفوّضه سؤال کنی؟ آنها دروغ گفته اند ،مطلب آنطوری
که آنها می گویند نیست ،بلکه قلوب ما ظرف وجایگاه مشیّت پروردگار است ،هر گاه او بخواهاد ماا مای خاواهیم ،و او
فرموده است« :و نمی خواهند جز آنچه را که خداوند بخواهد».

()3

در کتاب «خصال» در ضمن حدی أربعمائه  -که چهارصد گفتار در آن جمع شاده  -از امیرالماؤمنین
نقل کرده است که فرمود:
ی

ی
والغلو فينا ،قولوا :إنا عبيد مربوبون ،وقولوا ف فضلنا ما شئتم.
إییاکم

()4

پرهیز کنید و اجتناب کنید از اینکه درباره ما غلوّ کنید،
____________________
 -1اإلحتجا  ،284/2 :بحار األنوار 323/25 :ح  ،4غیبه طوسی.178 :
 -2سوره دهر (اإلنسان) ،آیه 30؛ سوره تکویر ،آیه .23
 -3آن را در کتاب «روضه الواعظین» نیافتم ولی شیخ طوسی در کتاب غیبه 148 :نقل کرده است .بحار األناوار 50/52 :ضامن ح
 35 117/70ح 5 143/72ح  20و  302/73ح  ،12تبصره الولی ،40 :الخرائج 458/1 :ح  ،4کشف الغمّه ،433/2:ینابیع الماودّه:
( 441با اختصار) ،إلزام الناصب 341/1 :ح ،3منتخب األثر 348 :ح ،1انوار المضیئه،133 :اثبات الوصیّه.252 :
 -4الخصال 414/2 :سطر  ،8بحار األنوار 270/25 :ح .15
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بگویید ما بندگان پرورش یافته پروردگار هستیم و آنگاه درباره فضائل ما آنچه می خواهید بگویید.

و در «تفسیر امام عسکری

» از آن حضرت نقل شده است که فرمود:

ی
ی
ی
التتجاوزوا بنا العبودییه ی
کغلهو انلصهاری ،فهإین بهری ء مهن
والغلهو
ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا ،وإییهاکم

الغالنی...

()1

ما را از مرحله عبودیّت فراتر ندانید آنگاه آنچه می خواهید بگوئید و نمی توانید به کنه عظمت ما برسید ،و بپرهیزیاد
که همانند نصاری درباره ما غلوّ کنید ،زیرا من از غلوکنندگان بیزارم...

و در روایت دیگری فرموده اند:
الترفع ابلناء فوْ طاقته فينهدم ،إجعلونا خملوقنی وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا.

()2

بنا و ساختمان را بیشتر از تحمّل و طاقت آن باال نبرید که باع انهدام و ویرانی آن می گردد ،ما را مخلوق پروردگار
قرار دهید آنگاه درباره کماالت ما آنچه می خواهید بگوئید و بدانید که به نهایت آن نمی رسید.

و در کتاب «بصائر» از کامل تمّار نقل کرده است که امام صادق

فرمود:

یا اکمل؛ إجعلوا نلا ی
ربا نؤوب إَله ،وقولوا فينا ما شئتم.
ی
ی
()3
ثم قال :وما عیس أن تقولوا وعیس أن نقول :ما خرج إَلکم من علمنا إال ألفا غری معطوفه.
ای کامل؛ برای ما پروردگاری قرار دهید که رجوع ما بسوی او است آنگاه آنچه می خواهید در فضل ما بگویید.
____________________
 50 :ح  ،24بحار األنوار 274/25 :ضمن ح .20
 -1تفسیر امام حسن عسکری
 -2بصائر الدرجات 241 :ح  ،21بحار األنوار 273/25 :ح 2 448/47،22ح  15و  107/47ح  ،134الخرائج 438/2 :ح( 38باه
سند دیگری با کمی اختالف).
 -3بصائر الدرجات 507 :ح  ،8بحار األنوار 283/25 :ح .30
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سپس فرمود :و ممکن نیست بتوانید ح ّ آن را ادا کنید ،و از علوم و معارف ما به شما نرسیده است مگر الفی کاه باه
چیز دیگری عطف نشده( - )1و این کنایه از کمی وقلّت آن است .-

و در کتاب «علل الشرایع»« ،عیون األخبار»« ،کمال الدین» و «اماالی» ازحضارت رضاا

حادیثی

طوالنی درباره صفات و عظمت شأن امام نقل شده ودر ضمن آن فرموده است:
امامت از جهت قدر و ارزش واالتر ،و از حی شأن و موقعیّت عظیم تر و از جهت مکان و منزلت برتر
از آن است که مردم با عقول خود آن را درک کنند و باا آرا ونظارات خاود باه آن برساند ،و یاا اماام و
پیشوایی را به اختیار خود نصب کنند ،امامت را به حضرت اباراهیم بعاد از مقاام نباوّت و خلّات (خلیال
پروردگار بودن) به عنوان مرتبه سوّم اختصاص داد ،و فضیلت شریفی است که او را به آن مشرّف نماود -
تا اینکه فرمود- :

ی
هيهات ،هيهات ،ضلت العقول ،وتاهت احللوم ،وحارت األبلاب ،وحرسهت العيهون ،وتصهاغرت العظمهاء،
ی
ی
وحتریت احلکماء ،وحرست اخلطباء ،وجهلت ی
األبلاء ،وعجزت األرباء ،ولکهت الشهعراء ،وعييهت ابللغهاء عهن

وصف شأن من شأنه ،أو فضيله من فضائله ،ی
فأقرت بالعجز واتلقصری ،وکيهف یوصهف أو ینعهت بکنههه؟ أو
ی
یفهم یش ء من أمره ،أو یوجد من یقوم مقامه ،أو یغی غناءه ،ال کيف وأین؟!...
هیهات ،هیهات ،در وادی امامت عقول دچار سرگردانی ،فهم ها و شعورها دچار تحیّر ،و فکرها در حیرت ،دیاده هاا
ضعیف ،بزرگان کوچک ،حکما متحیّر ،خطبا گنگ ،اندیشمندان در جهالت ،زیرکان و باهوشان عاجز ،و شعرا و بلیغاان
ضعیف تر از آن هستند که بتوانند شأنی از شئون امامت یا فضیلتی از فضائل ایشان را وصف کنند و همگی اقرار به ناتوانی
و تقصیر خود نموده اند.

____________________
در بیان آن فرموده است :یعنی الف که بعد از آن چیزی نیست و این کنایه کمی است بلکه از بعضای روایاات ظااهر
 -1مؤلّف
میشود که احاطه پیدا کردن به قضائل و مناقب آنها در توان نیست و عقل و اندیشه ما به آن راه پیدا نمی کند.
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و چگونه ممکن است وصف شود یا کنه و حقیقت او شناخته شود ،یا امری از امور آن فهمیده شود یا کسی یافت شود
()1

که بتواند جایگزین او گردد ،و مردم را بی نیاز کند...

و در کتاب شریف «بحار األنوار» از مفضّل نقل می کند که امام صادق

فرموده است:

ُ
ه
لو اذن نلا أن نعلم انلاس حانلا عند اَّلل ومزنتلنا منه ،ملا احتملتم .فقال هل :ف العلم؟ فقال :العلم أیرسه مهن
ی
ه ی ی
ی
ه ()2
عزوجل ،الیشاء إال ما شاء اَّلل.
ذلک .إن اإلمام وکر إلراده اَّلل
اگر اجازه داشتیم حال خود و موقعیّت و جایگاه خویش را نزد پروردگار به مردم خبر دهیم ،شما نمی توانستید تحمّل
کنید و آن را بپذیرید.
عرض کرد :موقعیّت علمی منظور شما است؟
فرمود :علم کمترین و آسان ترین آنها است ،همانا امام آشیانه و جایگاه اراده خداوند است ،اراده نمی کند مگر آنچه را
که خدا بخواهد.

در همان کتاب و در کتاب «نوادر الحکمه» از اسحاق قمی نقل می کند که امام صادق

باه یکای از

اصحابش به نام حمران بن اعین فرمود:

ی
إن ادلنيا عند اإلمام والسماوات واألرضنی إال هکهذا  -وأشهاربيده ایل راحتهه  -یعهر ظاهرهها
یا محران؛ ِ

وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها ویابسها.

()3

ای حمران؛ نیست دنیا با تمامی وجودش و آسمان ها و زمین نزد امام

مگر این چنین  -و اشاره به کاف دسات

مبارکش کرد  -ظاهر و باطن آن را ،داخل و خارجش را ،و خشک و تر آن را می داند.
____________________
 -1کمال الدین 47/2 :ح  ،31عیون األخبار 171/1 :ح ،1معانی األخبار 34 :ح  ،2اماالی صادوق 534 :ح  1مجلاس  ،37بحاار
األنوار 124/25 :ضمن ح.4
 -2المحتضر ،128 :بحار األنوار 385/25 :ح .41
 -3المحتضر ،143 :بحار األنوار 385/25 :ح .42
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از پدران خود

امام صادق

روایت فرموده است که:
گذشت خطبه ای برای مردم خواند و در ضمن آن

سلمان بعد از آنکه سه روز از دفن پیغمبر اکرم
فرمود:

ای مردم؛ به گفتار من گوش فرا دهید و سپس درباره آن بیندیشید ،علم و دانش فراوانی به مان عنایات
می دانم به شما خبر دهام گروهای از شاما

شده است اگر همه آنچه را که درباره فضائل امیرالمؤمنین

خواهد گفت :او دیوانه است ،و گروه دیگری می گویند :خداوند قاتل سلمان را بیامرزد.

ی
ی
وإن عند ی
لع بن أیب طالب عليهالسهالم املنایها وابلالیها ،ومهریاث الوصهایا،
إن لکم منایا تتبعها بالیا ،أال

وفصل اخلطاب.
برای شما مرگ و میرهاست که به دنبال آن بالها است ،بدانید و آگاه باشید که نزد امیر مؤمنان علی

علم به مرگ

و میرها و بالهائی که در پیش دارید می باشد ،او به آنچه بازماندگان ارث می برند عالم است ،و آنچه ح را از باطل جدا
()1

می کند خبردارد...

عرض کردم :فدای شما شوم؛ آیا امام می تواناد

و در ضمن روایتی مفضّل می گوید :به امام صادق

آنچه را که در بغداد است با دست خود بردارد .حضرت فرمود:
نعم؛ وما دون العرش.
()2

بلی؛ نه تنها بغداد بلکه آنچه را خدا تا زیر عرش الهی آفریده همه در اختیار امام است.

خالصه این مقدّمه این است که بر هر شخصی واجب است اجماالً به آنچه امامان معصوم
فضائل دارند اعتراف کند ،چه به او رسیده باشد و یا اینکه نرسیده باشد.
____________________
 -1بحار األنوار.387/32 :
 -2بحار األنوار 58/25 :ضمن ح .25
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مناقب و

و بر این مطلب روایتی که در کتاب «کافی» از یحیی بن زکریّا نقل شده ،داللت می کناد .مای گویاد :از
امام صادق

شنیدم که فرمود:

می ف مجيع األشياء قول آل ی
رسه أن یستکمل اإلیمان لکیه فليقل :القول ی
حممهد فيمها ی
من ی
ارسوا ومها أعلنهوا

وفيما بلغی عنهم وفيما لم یبلغی.

()1

کسی که دوست دارد ایمان او کامل گردد باید بگوید :گفته من درباره همه چیز همان فرمایش آل محمّد

است در

آنچه پنهان کرده اند و آنچه اظهار نموده اند ،و درآنچه از ایشان به من رسیده یا نرسیده است.

و بعد از این مقدّمات اکنون شروع می کنم در ذکر قطره ای از فضیلت دوستی این بزرگواران ،و فضیلت
آنان که این ذوات مقدّسه را دوست دارند و از شیعیان آنها هستند ،تا باع روشنی چشمان شاما گاردد و
دل هایتان را در محبّت ودوستی آنها استحکام بخشد و ثابت نگه دارد.
و آن را در ضمن چند باب به ترتیب از پیغمبر اکرم

تا امام حاضری که از دیده ها پنهان و انتظار

او را باید کشید یعنی حضرت حجّه بن الحسن صلوات اللَّه علیه وعلی آبائه الطاهرین مای آورم ،در حاالی
که چشم به لطف و عنایت آنها دوخته ام به مقداری که توفی الهی مرا مساعدت کند ،و این توفیا بهتارین
رفی است وخداوند تبارک وتعالی است که توفی مرحمت می کند.
____________________
 -1الکافی 331/1 :ح  ،4بحار األنوار 344/25 :ح  ،2به نقل از کتاب مختصر بصائر الدرجات.33 :
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بخش اوّل :مناقب حضرت محمد

روایاتی که درباره
پیامبر اکرم حضرت محمّد
وارد شده است
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 .1در کتاب «امالی» از امام صادق
عربی بادیه نشین به پیغمبر اکرم
ی

ه
اَّلل یقوهلا العبد خملصا.
فرمود :ال هلإ إال

نقل کرده است:
عرض کرد :قیمت بهشت چیست؟

گفتن «ال إله إلّا اللَّه» است که شخص آن را خالصانه بگوید.
عرض کرد :اخالص آن چیست؟

ی

ی

ی
وحب أهل بیت وإنه ملن أعظم حقها.
فرمود :العمل بما بعثت به،
()1

عمل کردن به آنچه به آن برانگیخته شده ام و دوستی اهل بیت من ،و دوستی ایشان از بزرگترین ح ّ آن است.

مؤلّف

گوید :در حقیقت اخالص فرموده اند :حقیقت آن این است که بگویی پروردگار من خداسات

سپس استقامت ورزی ،و اینکه عمل را
____________________
 -1امالی طوسی 583 :ح  12مجلس  ،24بحاار األناوار 13/3 :ح  30و  133/27ح  .123مؤلّاف
اختصار ذکر کرده است ودر مصدر چنین نقل شده است :معتّب غالم حضرت صادق
نقل کرده اند که فرمود :عربی بیابان نشین محضر پیامبر اکرم

ایان حادی را باه طاور

از آن حضرت و ایشان از پدر بزرگوارش

شرفیاب شد و عرض کرد :ای رسول خادا؛ آیاا بارای بهشات

بهائی هست که آن را بپردازند؟ فرمود :بلی ،عرض کرد :بهای آن چیست؟ فرمود :گفتن «ال إله إالّ اللَّه» یعنای اعتاراف باه یکتاائی
خداوند است که آن را بنده با اخالص بگوید ،عرض کرد :اخالص آن چیست؟ فرمود :عمل کردن به آنچه به آن برانگیخته شده ام و
دوستی اهل بیت من .عرض کرد :پدر و مادرم فدای شما شوند ،آیا دوستی اهل بیت هم از حقوق آن است؟ فرمود :دوساتی ایشاان
از بزرگترین ح ّ آن است.
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()1

برای خدا انجام دهی و دوست نداشته باشی که بر آن ستایش شوی.
و در تفسیر اخالص ،پیامبر اکرم

فرموده است:

ه
املخلص یالی الیسأل انلاس شیئا ی
حت ید ،وإذا وجد ریض ،وإذا بهیق عنهده یش ء أعطهاه ف اَّلل ،فهإن لهم
ی ه ی ی
ه
ه
عزوجل بالعبودییه ،وإذا وجد فریض فهو عن اَّلل راض واَّلل تبارک وتعایل عنه راض،
یسأل املخلوْ فقد أقر َّلل
ی

ی

ی
حد اثلقه ی
بربه ی
وإذا أعطی هَّلل ی
عزوجل.
عزوجل فهو لع

مخلص؛ کسی است که چیزی از مردم درخواست نمی کند تا اینکه آن را بیابد ،و وقتی آن را دریافت خشنود گاردد و
هنگامی که چیزی نزد او باقی ماند در راه خدا بخشش کند.
اگر از مخلوق چیزی درخواست نکرد برای خداوند عظیم الشأن به عبودیّت اقرار کرده ،و وقتی یافت و خشنود شد از
خدا خشنود گشته ،و خداوند تبارک و تعالی از او خشنود شده است ،و چون در راه خدا چیازی بخشاش کارد عالمات
()2

اطمینان او به پروردگار است.

 .2در کتاب «عیون اخبهار الرضها
پدرانش ،:از امیرالمؤمنین

» از اباصالت هاروی ،از حضارت رضاا

نقل کرده اند که رسول خدا

و آن حضارت از

فرمود:

خداوند برتر از من کسی را نیافریده ،و گرامی تر از من نزد او کسی نیست.
امیرالمؤمنین

فرمود :عرض کردم یا رسول اللَّه ،شما برتر هستید یا جبرئیل؟

ی
ی
ی ی ه
ی
َ
املقهربنی ،وفضهلی لع مجيهع
أنبيهاءه املرسهلنی لع مالئکتهه
لع؛ إن اَّلل تبارک وتعایل فضل
فرمود :یا
ی
ی
ی
انلبينی واملرسلنی ،والفضل بعدی لک یا ی
ولتئمه من بعدک ،وإن املالئکه
لع،
____________________
 -1بحار األنوار 234/72 :و .301
 -2معانی األخبار 240 :ح  ،1بحار األنوار 374/43 :ضمن ح .13
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ی
ی
وخدام ی
حمبینا.
خلدامنا
ای علی؛ خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب خود برتری داده است و مرا بر تمام پیغمباران و
رسوالن برتری داده است و بعد از من فضل و برتری برای توو امامان بعد از تو است و همانا فرشتگان خادمتگزار ماا و
دوستان ما هستند.

ای علی ،فرشتگانی که عرش باعظمت الهی را بر دوش گرفته اند و آنها که اطراف عرشاند باه حماد و
ستایش پروردگار او را تسبیح می کنند و برای آنها که ایمان به والیات ماا اهال بیات آورده اناد از خادا
آمرزش می طلبند

ی
ه
اَّلل آدم ،وال ی
یا ی
اجلنه وال انلار ،وال السماء وال األرض.
حواء ،وال
لع ،لوال حنن ما خلق

ای علی ،اگر ما نبودیم خدا آدم و حوّا ،بهشت و دوزخ ،آسمان و زمین را نمی آفرید.

چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح و تهلیال و تقادیس
او از آنها پیشی گرفتیم ،زیرا اوّل چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود ،ما را باه توحیاد و ساتایش خاود
گویا نمود ،سپس فرشتگان را آفرید ،آنها وقتی ارواح ما را نور یگانه ای مشاهده کردند امار ماا را بازرگ
شمردند ،ما تسبیح ح تعالی کردیم تا بدانند که ما خلقی هستیم که آفریده شده ایم و او منزّه از صفات ماا
است ،به تسبیح ما فرشتگان تسبیح گفتند و او را از صفات ما پاک و منزّه دانستند.
و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردند ح تعالی را تهلیل کردیم تا فرشتگان بدانند خدایی جز خدای
بی همتا نیست و ما بندگان او هستیم و خدائی نیستیم که همراه با او یا بعد از او عبادت ماا واجاب باشاد،
پس فرشتگان «ال إله إالّ اللَّه» گفتند ،و وقتی بزرگی محلّ و موقعیّت ما را مشاهده کردند تکبیر گفتایم تاا
فرشتگان بدانند خداوند بزرگتر از آن است که کسی جز به سبب او به شأن و مقام بزرگی برسد.
و وقتی عزّت و قوّت ما را مشاهده کردند گفتیم« :ال حول وال قوّه إلّا باللَّه» تا اینکاه فرشاتگان بدانناد
هیچ نیرو و قدرتی جز به سبب خداوند نیست .و وقتی نعمتی را که خدا به ما داده و وجوب اطاعت ماا را
مشاهده
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کردند گفتیم :الحمد للَّه ،تا فرشتگان بدانند حمد و ستایش به خاطر نعمت ها سزاوار پروردگاار متعاال
است ،آنها هم گفتند :الحمد للَّه.
پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید ،تسبیح ،تهلیل ،تحمید و تمجید خداوند هدایت شدند.
ی

ه
ی
اَّلل تبارک وتعایل خلق آدم فأودعنا صلبه ،وأمر املالئکه بالسجود هل تعظيمها نلها وإکرامها ،ساپس
ثم إن

خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و آنگاه فرشتگان خود را دستور داد
تا او را به خاطر تعظیم و بزرگداشت ما که در صلب او بودیم سجده کنند .پس سجود آنهاا بارای خداوناد
بخاطر عبادت و پرستش و برای آدم بخاطر اطاعت پروردگار و احترام او بود ،زیراما در صالب او باودیم،
()2

پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که همه آنها به آدم سجده( )1کردند.
و بعضی از مدح کنندگان چه نیکو سروده اند:
تصااااعدت فااای مراقااای العااازّ رتباااتهم

فظاااااانّ أنّهاااااام للَّااااااه أقااااااران

فالتقااااس فضاااالهم لألنبیااااا أجاااال

فااا نّ سااالمانهم بعاااد تصاااغیر سااالیمان

رتبه ایشان در درجات عزّت و عظمت باال رفت که گمان می رفت برای خداوند اینها قرین باشند.
فضل و برتری آنها را با انبیا قیاس نکن ،همانا سلمانِ آنها را اگر کوچک کنی سلیمان می شود.
 .3علی بن ابراهیم قمی

از امام صادق

ابلیس (لعنت خدا بر او باد) نزد حضرت موسی

نقل کرده است:
آمد در حالی که او به مناجات با پروردگار مشغول

بود ،فرشته ای از فرشتگان گفت :وای بر تو چه امیدی نسبت به او داری و او در حال مناجات با خداوناد
است؟
____________________
تحقیقی درباره این سجود نموده و آن را توضیح داده است .به بحار األنوار140/11 :مراجعه کنید.
 -1عالّمه مجلسی
 -2عیون اخبار الرضا

 204/1 :ح  ،22کمال الدین 254/1 :ح  ،4علال الشارایع 5/1 :ح  ،1بحاار األناوار 335/24:ح  1و

 303/40ح ( 14قسمتی از روایت) ،تأویل اآلیات 874/2 :ح  ،3منتخب األثر 41 :ح ،1إرشاد القلوب.403 :
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گفت :همان امیدی که به آدم داشتم و او در بهشت ساکن بود.
و از آنچه خداوند به حضرت موسی

فرموده اینست که:

ای موسی ،نماز را قبول نمی کنم مگر از کسی که برای عظمت من فروتنی داشته باشد ،و قلب او خاوف
مرا در برداشته باشد ،روزش را به یاد من سپری کند و در حالی که اصرار و پافشاری به خطا و گنااه دارد
شب نکند ،و ح ّ اولیا و دوستان مرا بشناسد.
حضرت موسی عرض کرد :آیا مقصودت از اولیا و دوستانت ،حضرت ابراهیم ،اسحاق و یعقوب است؟
فرمود :آنها از اولیای من می باشند ولی مقصود من آن کسی است که بخاطر او آدم و حوّا را آفریادم و
بهشت ودوزخ را خل کردم.
عرض کرد :ای پروردگار من ،او را معرّفی کن.
فرمود :او محمّد و نام دیگرش احمد است ،اسم او را از اسم خودم مشت کردم ،زیرا مان محماودم و او
محمّد است.
موسی عرض کرد :پروردگارا ،مرا از امّت او قرار بده.
فرمود :یا موسی ،أنت من اُمّته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزله أهل بیته ،إنّ مثله ومثل أهل بیته فهیمن
خلقت کمثل الفردوس فی الجنان ،الینتثر ورقها والیتغیّر طعمها.
ای موسی ،اگر او و مقام و مرتبه اش را و نیز مرتبه و مقام اهل بیتش را بشناسی تو از امّت او خواهی بود .مثَال او و
مثل اهل بیت او در میان مخلوقات من ،مثل فردوس در میان بهشت است ،برگهای آن نمی ریزد و طعم آن تغییر نمی کند
(همواره ثابتند و هیچگاه دچار لغزش وانحراف نمی شوند).

کسی که آنها را بشناسد و به ح ّ آنها معرفت داشته باشد در مواضع جهل و نادانی برای او علم و دانش
و درجای ظلمت و تاریکی برایش نور و روشنائی قرار می دهم ،قبل از اینکه مرا بخواند او را اجابت کانم
و قبل از اینکه ازمن درخواست کند به او عطا کنم.
ای موسی ،وقتی دیدی فقر و تنگدستی به تو روی آورده ،بگو :مرحبا به عالمت بندگان صالح ،و وقتای
دیدی مال و ثروت به تو روی آورده،
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بگو :این بر اثر گناهی است که عقوبت آن پیشی گرفته است.
ای موسی ،دنیا مکان عقوبت است ،آدم را در آن عقوبت کردم و وقتی خطا کرد کیفر دادم .دنیا و آنچاه
در آن است جز آنچه را که برای من باشد و به من مربوط باشد مورد لعن خود قرار دادم.
ای موسی ،بندگان صالح در دنیا به مقدار معرفت و شناختی که نسبت به آن داشتند زهد ورزیدند و بای
رغبتی به آن نشان دادند ،و دیگران به اندازه جهالت و نادانی ایشان نسبت به آن ،میل و رغبت باه آن پیادا
کردند ،و هیچ یک از مخلوقاتم آن را بزرگ نشمرد و من چشم او را به آن روشن کنم ،و هایچ کاس آن را
کوچک نشمرد مگر اینکه او را ازآن بهره مند کردم.
سپس امام صادق

فرمود:

اگر می توانید کاری کنید که شما را نشناسند آن کار را انجام دهید ،و ضرری نمی کنید اگر مردم شما را
مدح و ثنا نکنند ،و برای شما هیچ اشکالی ندارد مردم شما را سرزنش کنند در حالی که نزد خداوند ماورد
مدح و ستایش قرارگیرید .همانا امیرالمؤمنین

فرموده است:

ی
ی
ی
ال خری ف ادلنيا إال ألحد رجلنی :رجل یزداد ک یوم إحسانا ،ورجل یتدارک منیته باتلوبهه ،وأین هل باتلوبهه،
ی
ه
ه
واَّلل لو سجد ی
اَّلل منه إال بوالیتنا أهل ابليت.
حت ینقطع عنقه ما قبل
خیری در دنیا جز برای دو نفر نیست :یکی آنکه هر روز احسان جدیدی به خوبی هاایش زیااد کناد ،و یکای آنکاه
گذشته اش را با توبه جبران کند ،و کجا می تواند توبه کند؟ بخدا قسم اگر سجده کند به حادّی کاه گاردنش جادا گاردد
خداوند از او نمی پذیرد مگر والیت ما اهل بیت را داشته باشد.

آگاه باشید ،کسی که ح ما را بشناسد و امید پاداش و ثواب در مورد ما داشته باشد به مقدار خوراکش
 پنج سیر -در هر روز ،و آنچه عورت او را بپوشاند و سرّ او را پنهان کند (کنایاه از خاناه ای کاه ساقف()1

داشته باشد) خشنود باشد ،وایشان با این وصف خائف و مضطرب باشند.

____________________
 -1تفسیر قمی ،243/1 :معانی األخبار ،20 :امالی صادوق 744 :ح  2مجلاس  ،35الکاافی 454/2 :ح ،15المحاسان 224/1 :ح
 ،142تحف العقول ،430 :جواهر السنیّه 53 :و  .284بحار األنوار 338/13 :ح  ،14و آن را در  247/24 :ح  1به نقل از تفسایر
قمی و معانی األخبار ،و در  340/14 :ح  40به نقل از معانی األخبار -تا این فرمایش امام
آنکه از من درخواست کند»  -نقل کرده است.
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«به او عطاا مای کانم پایش از

مؤلّف

گوید :فیض

این روایت را نقل کرده و در آخر روایت این اضافه را آورده است:

دوست دارند که بهره و نصیب آنها از دنیا این مقدار باشد ،و خدای تبارک و تعالی آنها را در قرآن چنین
ه

ْ

ُُ

َ

آتوا َوقل ُ
توصیف نموده است :ال َ
تون ما ُ
ین یُؤ ُ
وبهم َو ِجله (« )1آنانکهه آنچهه وظیفهه بنهدگی اسهت بجهای

آورده و باز دلهایشان ترسناک است».
آن عملی را که آورده اند و انجام داده اند چیست؟
فرمود :اطاعت پروردگار با محبّت و والیت ،و ترسانند از آنکه پذیرفته نشود ،و بخدا قسام تارس آنهاا
ترس از این نیست که آیا راه صحیح پیموده اند یا نه؟ بلکه ترس آنها از این اسات کاه مباادا در محبّات و
اطاعت ما کوتاهی کرده باشند.
سپس فرمود :اگر می توانی از خانه ات خار نشوی ،خار نشو ،زیرا وقتی بیرون رفتی بر تو واجاب
می شود غیبت نکنی ،دروغ نگویی ،حسد نورزی ،سستی و تنبلی نکنی ،خودنمائی و ظاهرفریبی نکنای ،و
به مردم خدعه ونیرنگ نزنی.
بعد فرمود :بهترین عبادتگاه مسلمان خانه او است ،در آن می تواناد چشام ،زباان ،تماایالت و اعضاا
شهوانی خودرا حفظ کند.
کسی که در دل به نعمت خدا پی ببرد و آن را بشناسد سزاوار زیادی نعمت از طرف پروردگار می گردد
قبل ازآنکه شکر آن نعمت را بر زبان جاری کند ،و کسی که خود را از دیگری برتار بپنادارد از متکبّارین
است .عرض کرد :فضل و برتری خود را در عافیتی که نصیب او شده می بیند ،زیرا او را در حال ارتکااب
معاصی مشاهده می کند.
فرمود :هیهات ،چه بسا گناه او را خدا بیامرزد و تو را برای حساب نگهداشته باشند ،آیا قصّاه سااحران
موسی را نخوانده ای؟
____________________
 -1سوره مؤمنون ،آیه .40
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سپس فرمود :چه بسیارند اشخاصی که بخاطر نعمتی که پروردگار به آنها عنایت کارده دچاار غفلات و
غرور شده اند ،و چه بسیارند کسانی که به خاطر پوشش الهی غافلگیر شده اند ،و چه بسیارند کساانی کاه
ثنا و مدح مردم آنها رادچار عجب کرد .سپس فرمود:

ُی ی
ی
ی
إین ألرجو انلجاه ملن عر حقنا من هذه االمه إال ألحد ثالثه :صاحب سلطان جائر وصاحب هوی فاسهد،

والفاسق املعلن.
من امید نجات دارم برای کسانی از این امّت که ح ّ ما را می شناسند مگر برای سه طایفه :آنها کاه سالطنت ظالماناه
دارند ،و آنها که دارای هواها و خواهشهای فاسدند ،و کسی که علنی و آشکارا زشتیها را مرتکب می شود.

ُْ

ْ ُْ

ُ

َ ه

ُ

ْ ْ ُ ه
َ ه
ُ
اَّلل (« )1بگاواگر خادا را
حت ُّبهون اَّلل فهات ِب ُعوین حی ِبهبکم
سپس این آیه را تالوت فرمود :قل إن کنتم ِ

دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد».

ی ه
ه
أحب اَّلل مهن
بعد فرمود :ای حفص ،محبّت و دوستی برتر از خوف و ترس است .سپس فرمود :واَّلل ما
ی
ی ه
ی
ی
اَّلل تبارک وتعایل.
وأحبنا فقد أحب
أحب ادلنيا ووایل غرینا ،ومن عر حقنا
به خدا قسم؛ کسی که محبّت دنیا داشته و والیت غیر ما را بپذیرد دوستی خدا را نخواهد داشت ،و کسی که ح ّ ما را
شناخته و ما را دوست داشته باشد خدای تبارک و تعالی رادوست دارد.

در این هنگام شخصی گریه کرد ،حضرت فرمود :آیا گریه می کنی؟ اهل آسمان و زمین اگر همگی نالاه
و زاری کنند در پیشگاه پروردگار که ترا از آتش نجات دهند و داخل بهشت کنند شفاعت آنها در مورد تو
پذیرفته نمی شود.
سپس فرمود :ای حفص ،همواره بدنبال باش و خودت را در رأس امور قرار نده (به دنبال ریاست طلبی
نباش).
ای حفص ،پیغمبر اکرم

فرموده است :کسی که از خدا ترسید ،زبان او از کار افتاد.

____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .31
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بعد فرمود :حضرت موسی بن عمران

روزی اصحابش را موعظه می فرمود یکی از آنها برخاست و

پیراهن خود را شکافت ،پروردگار متعال به حضرت موسی پیغام فرستاد :به این بنده ما بگو :پیاراهن خاود
را نشکافد قلب خودرا برای ما باز کند (تا گفتار ما و مواعظ ما در آن جای بگیرد).
سپس فرمود :موسی بن عمران

از کنار یکی از اصحابش گذشت و او در سجده بود ،بعاد از انجاام

کارش برگشت و هنوز او در حال سجده بود ،فرمود :اگر حاجت تو در دست من باود آن را بارآورده مای
کردم .از طرف پروردگاربه او خطاب شد:

ی
یتحول ی
حت ینقطع عنقه ما قبلته ی
یا مو ،،لو سجد ی
ی
أحب.
عما أکره إیل ما
حت

ای موسی ،اگر سجده اش را به قدری طوالنی کند که گردنش جدا گردد او را نمی پذیرم تا فکر و قلابش را از آنچاه
()1

مورد اکراه و ناخشنودی من است به آنچه آن را دوست دارم تغییر دهد.

 .4در کتاب «تفسیر امام عسکری
جبرئیل محضر رسول اکرم

» از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
شرفیاب شد در حالی که آن حضرت عبای سافیدرنگ کاوفی را بار

روی خود و امیرالمؤمنین ،فاطمه ،حسن و حسین :کشیده بود و می فرمود:
امهللی هؤالء أهیل ،أنا حرب ملن حاربهم ،وسلم ملن ساملهم.
بار پروردگارا؛ اینها اهل بیت من هستند ،جنگ با آنها جنگ با من و صلح و سازش با آنها سازش با من است.

جبرئیل عرض کرد :ای رسول خدا؛ مرا هم از خودتان قرار دهید .فرمود :تو از ما هستی.
عرض کرد :اجازه می فرمائید عبا را کنار زده و داخل شوم؟ فرمود :بلی .جبرئیل در آن عبا وارد شاد و
سپس خار گردید و به سوی آسمان به طرف ملکوت اعلی که جایگاه فرشتگان است باال رفت در حالی
که به
____________________
 -1الوافی 245/24 :ح  ،1به نقل از کافی 128/8 :ح .38
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زیبایی ودرخشندگی او افزوده شده بود.
فرشتگان عرض کردند :با جمالی نورانی تر از ساب که از نزد ما رفتی برگشته ای؟
فرمود :چگونه این طور نباشد در حالی که شرافت یافتم به اینکه از آل محمّد و اهل بیات او قارار داده
شدم .فرشتگان در ملکوت آسمانها و حجاب ها و کرسی و عرش گفتند :این شرف سازاوار تاو اسات کاه
()1

همان طور که گفتی بوده باشی.

 .5در کتاب «محاسن» آمده است :زنی از طایفه جنّ نزد رسول اکارم

رسایده و باه آن حضارت

ایمان آورد و اسالم نیکوئی پیدا کرد ،در هر هفته یک بار خدمت حضرت شرفیاب مای شاد ،مادّت چهال
روز گذشت که آنجا دیده نشد و سپس حضور یافت .حضرت از علّت تأخیر او سؤال فرمود.
عرض کرد :ای رسول خدا؛ به دریایی که احاطه بر این دنیا داردبرای انجام کاری رفته بودم ،بار سااحل
آن دریا سنگ سبز بزرگی دیدم که بر روی آن شخصی نشسته بود ،دو دستش را برای دعا بااال بارده باود
ومی گفت:

ی
حبق ی
إین أسألک ی
حممد ی
ولع وفاطمه واحلسن واحلسنی
امهللی

ی

إال ماغفرت یل.

خداوندا! ترا به ح ّ محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین قسم می دهم که مرا بیامرزی.

از او سؤال کردم :تو کیستی؟ گفت :من ابلیس ام.
گفتم :اینها را که نام بردی از کجا می شناسی؟ گفت :پروردگارم را برروی زمین فالن مقادار ساال و در
آسمان فالن مقدار سال عبادت کردم ،درآسمان ستون و پایه ای را ندیدم مگر اینکه بر آن نوشته شده بود:
____________________
 374 :ح  ،241بحار األنوار 241/17 :و  ،242و  343/24ح .15
 -1تفسیر امام عسکری
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ال إله إالّ اللَّه ،محمّد رسول اللَّه ،علیّ أمیرالمؤمنین ،أیّدته به.
خدایی جز خدای یگانه نیست ،محمّد فرستاده پروردگار است ،علی امیر و فرمانروای مؤمنان است ،پیغمبارم را باه او
()1

تأیید و یاری نمودم.

مؤلّف

گوید :این روایت در کتاب «خصال» با کمی تفاوت از امام صادق

نقال شاده و قسامت

آخر روایت چنین است :خداوندا! وقتی به قسمی که درباره من خورده ای جامه عمال پوشایدی و مارا در
جهنّم داخل کردی ،از تو درخواست می کنم به ح ّ محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین (

) مارا از آن

رهایی بخشیده و با آنها محشور فرمائی.
به او گفتم :ای حارث (نام ابلیس است) این نام هائی که خدا را به آنها خواندی چیست؟
به من گفت :هفت هزار سال قبل از آفرینش آدم بر ساق عرش الهی این نام ها را دیادم ،دانساتم اینهاا
عزیزترین آفریده خدایند و نزد او گرامی هستند لذا به ح ّ آنها از خدا مسألت می نمایم.
پیغمبر اکرم

فرمود:

ه
واَّلل لو أقسم أهل األرض بهذه األسماء ألجابهم ،به خدا قسم اگر اهل زمین خدا رابه این نامها قسم دهند
()2

و دعا کنند خدا آنها را اجابت فرماید.

 .4در کتاب «مصباح األنوار» از مفضّل نقل کرده است که گفت :روزی خدمت امام صادق

رسیدم،

آن حضرت به من فرمود:
ای مفضّل! آیا محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین :را آن طور که باید شناخته ای ،و به حقیقت معرفات
آنها رسیده ای؟
عرض کردم :ای سرور من ،حقیقت معرفت آنها چگونه است؟ فرمود:
ی
مفضل! من عرفهم کنه معرفتهم اکن مؤمنا ف السنام األلع.
یا

ای مفضّل! هر که آنها را به حقیقت معرفت بشناسد مؤمن است و در
____________________
 -1المحاسن 273 :ح  ،38بحار األنوار 144/33 :ح  4و  214/43ح .51
 -2الخصال 433/2 :ضمن ح  ،13بحار األنوار 13/27 :ح  1و  80/43ح  ،35کشف الغمّه.444/1 :
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درجات باالی ایمان قرار دارد.
مفضّل می گوید :عرض کردم :ای سرور من ،آن را به من بشناسان.

ه ی ی
ی
ی
وجل وذرأه وبرأه ،وأنیهم لکمه اتلقوی ،ی
وخزان السهماوات
فرمود :یا مفضل! تعلم أنهم علموا ما خلق اَّلل عز
َ
واألرضنی واجلبال والرمال وابلحار ،وعلموا کم ف السماء من جنم وملهک ،ووزن اجلبهال وکيهل مهاء ابلحهار
ی
وأنهارها وعيونها؛ وماتسقط من ورقه یإال علموها ،وال ی
حبه ف ظلمات األرض وال رطب وال یابس إالف کتهاب

مبنی وهو ف علمهم وقد علموا ذلک.
ای مفضّل! بدانی آنها آنچه را که خداوند آفریده و از عدم و نیستی به وجود آورده است می دانند ،آنها مظهار تقاوا و
خزانه دار آسمانها و زمین ها و کوهها و صحراها و دریاها هستند ،و می دانند چه مقدار ساتاره و چاه انادازه فرشاته در
آسمان است ،وزن کوه ها و اندازه آب دریاها و رودخانه ها و چشمه ها را می دانند ،هر برگی از درختی می افتاد آن را
خبر دارند ،هر دانه ای که در تاریکی های زمین قرار گرفته آن را می دانند ،و هیچ تر و خشاکی نیسات مگار اینکاه در
کتاب مبین یعنی در علم آنها نقش بسته و آن را می دانند.

عرض کردم :ای سرور من؛ آن را فهمیدم و اقرار کرده و به آن ایمان آوردم.
حضرت فرمود :بلی درست گفتی ای مفضّل ،ای بزرگوار ،ای نعمت داده شده و ای پاکمرد ،پاک شدی و
()1

بهشت برای تو و دیگر اشخاصی که چنین ایمانی داشته باشند گوارا باد.
 .7شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از امام باقر

کرده است که رسول اکرم

و آن حضرت از پدربزرگوارش ،از جدّش :نقال

فرمود:

ی
اتلوسل ی
إیل وأن تکون هل عندی ید ینتقع بها یوم القيامهه ،فليصهل أههل بیهت ،ویهدخل الرسهور
من أراد

عليهم.

()2

____________________
 -1مصباح األنوار ،237 :بحار األنوار 114/24 :ح  ،22تفسیر برهان 7/4 :ح .8
 -2امالی صدوق 441 :ح 5مجلس  ،40بحار األنوار 227/24 :ح .1
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هر که می خواهد به من تقرّب پیدا کند و حقّی بر من داشته باشد که فردای قیامت از آن بهره مند شود باید به اهل بیت
من احسان کند و سبب خشنودی آنها را فراهم آورد.

 .8برقی

نقل می کند که فرمود:

در کتاب «محاسن» از امام باقر

هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند تمام مخلوقاتش را از ابتدای خلقت تا انتهاای آن در محلّای جماع
کند ،ندا کننده ای در آن هنگام فریاد برآورد :هر کس بر رسول اکرم

حقّی دارد بپا خیزد ،پاس عادّه

ای از جا برخیزند ،از آنها سؤال شود :ح ّ شما بر پیامبر چیست؟
ی
کنا نصل أهل بیته من بعده.
در جواب می گویند:

ما بعد از آن حضرت به اهل بیت او احسان می کردیم.

ی
اجلنه.
به آنها گفته شود :اذهبوا فطوفوا ف انلاس فمن اکنت هل عندکم ید فخذوا بيده فأدخلوه

بروید و در میان مردم بگردید هر کس به شما لطفی کرده و نعمتی بخشیده دست او راگرفته وارد بهشت
()1

کنید.

در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
ُ

من اصطنع إیل أحد من أهل بیت یدا اکافيه یوم القيامه.

()2

هر کس به یکی از اهل بیت من نعمتی بخشیده و احسانی کرده فردای قیامت مان او راپااداش خاواهم
داد.
 .3در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری

» آن حضرت در ضمن روایتای طاوالنی کاه مرباوط باه

گرفتن میثاق پروردگار از بندگانش می باشد فرمایش خداوند تبارک و تعالی را نقل می کند که فرمود:
ی
الکفار أو مجيعهم رجال من آل ی
ی
حممد
أحب رجل من
یا آدم! لو

____________________
 -1المحاسن 47 :ح  ،103وسائل الشیعه 558/11 :ح  ،3بحار األنوار 228/24 :ح  4به نقل از تفسیر قمی.
 -2المحاسن 48 :ح  ،111بحار األنوار 228/24 :ح .4
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ی
ه
ه
وأصحابه ی
اَّلل عن ذلک بأن خیتم هل باتلوبه واإلیمان ی
اجلنه.
ثم یدخله اَّلل
اخلریین ،لاکفأه
ای آدم! اگر یکی از کفّار یا تمامی کافران یکی از اهل بیت پیغمبر و اصحاب خوب آن حضرت را دوست داشته باشد
خداوند این عملش را جبران می کند به اینکه سرانجام توفی توبه کردن و ایمان آوردن به او عنایت می کند ،و ساپس او
()1

را به بهشت خود وارد می کند.

خداوند بر هر یک از دوستان محمّد و آل محمّد و اصحاب آن بزرگوار رحمتی سرازیر می کند که اگار
به تعداد خالی پروردگار از ابتدای آفرینش تا آخر روزگار تقسیم شود و همگی آنها کافر باشند تمام آنهاا
را کفایت می کند و به سرانجام نیکو که ایمان به خداوند است می کشاند تا اینکه بسبب آن سزاوار بهشات
گردند.

ی
ه
حممد وأصحابه ی
آل ی
اَّلل عذابا لو ی
قسم لع مثهل عهدد مها
اخلریین أو واحدا منهم ،لعذبه

ی
ولو أن رجال یبغ
ه
ه
اَّلل أمجعنی.
خلق اَّلل ألهلکهم

و اگر شخصی با اهل بیت پیغمبر و اصحاب خوب او یا یکی از آنها دشمنی کند خداوند او را مبتال به عذابی کناد کاه
()2

اگر بر همه آفریدگان تقسیم شود تمام آنها هالک خواهند شد.

 .10شیخ صدوق
اکرم

در کتاب «خصال» از حضرت رضا

 ،از پدران بزرگوارش :نقل کرده که پیامبر

فرموده است:

أربعه أنا الشفيع هلم یوم القيامه ولو آتوین بذنوب أهل األرض :املعنی ألهل بیت ،والقایض هلم حواجئهم عند
ی
ی
واملحب هلم بقلبه ولسانه ،وادلافع عنهم بيده.
اضطروا إَله،
ما
____________________
 -1در حدی دیگری رسول خدا

فرموده است« :ولو أحبّه الکفّار أجمعون ألثابهم اللَّه عن محبّته بالخاتمه المحماوده ،باأن

یوفّقهم لإلیمان ثمّ یدخلهم الجنّه برحمته» اگر کافران همگی او را دوست داشته باشند خداوند به خاطر آن محبّت ،پایان کار آنهاا را
نیکو و پسندیده قرار می دهد به اینکه ایشان را توفی می دهد که ایمان آورند ،سپس آنهاا را باه رحمات خاود وارد بهشات مای
گرداند« .تفسیر امام عسکری
 -2تفسیر امام عسکری

.»20 :
 332 :ضمن ح  ،247بحار األنوار 331/24 :ضمن ح .12

32

فردای قیامت برای چهار گروه شفاعت خواهم کرد گرچه با گناهان اهل زمین بر من وارد شوند :آنان که به اهل بیات
من کمک کرده اند ،و کسانی که هنگام احتیا حوائج آنها را برآورده کرده اند ،و آنها که به قلب و زبان خود با اهل بیات
()1

من دوستی کرده اند ،و کسانی که از ایشان با نیروی خود دفاع نموده و آنها را حمایت کرده اند.

 .11اربلی

در کتاب «کشف الغمّه» از مسند احمد بن حنبل ،از ابن مسعود نقل کرده که پیغمبر اکارم

ی
حب آل ی
فرموده است :ی
اجلنه.
حممد یوما خری من عباده سنه ،ومن مات عليه دخل

()2

یک روز دوستی آل محمّد :از یک سال عبادت بهتر است و هر که با دوستی آل محمّد :از دنیا رود وارد
بهشت می شود.

فرمود :خریکم [ ی
می] خریکم ألهیل.

()3

و در همان کتاب از ابو هریره نقل کرده است که رسول اکرم
بهترین شما نزد من کسی است که نسبت به اهل بیت من بهتر باشد.

 .12راوندی

در کتاب «نوادر» از امام صادق

 ،از پدرانش :نقال کارده اسات کاه پیغمبار اکارم

ی
أشدکم ی
حبا ألهل بیت وألصحایب.
فرمود :أثبتکم لع الرصاط

()4

ثابت ترین شما بر صراط ( )5کسی است که محبّت و دوستی او به اهل بیت من شدیدتر وبیشتر باشد.
____________________
 -1الخصال 134/1 :ح  ،1صحیفه الرضا

 ،2 :بحار األنوار 225/34 :ح  ،24عیون اخبار الرضا

 ،253/1 :امالی طوسای:

 ،374/1بحار األنوار 220/34 :ح  ،10بشاره المصطفی( 17 :با اندکی اختالف) ،بحار األنوار 123/48:ح  51و ص  135ح .70
 -2کشف الغمّه ،137/1 :بحار األنوار 104/27 :ح  72و .73
 -3کشف الغمّه ،137/1 :بحار األنوار 104/27 :ح  72و .73
 -4نوادر راوندی ،15 :بحار األنوار 133/27 :ح  ،128و آن را در  143/8 :ح  14و  158/27ح 5به نقل از فضاائل الشایعه5 :
نقل کرده است.
 -5پلی که بر روی جهنّم کشیده شده و باید از آن عبور کنند.
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 .13شیخ صدوق
است که پیغمبر اکرم

در کتاب «خصال» از امام باقر

 ،از پدرانش ،:از امام حساین

نقال کارده

فرمود:

ی
ی
ی
أهواهلن عظيمه :عند الوفهاه ،وف القهرب ،وعنهد النشهور ،وعنهد
وحب أهل بیت نافع ف سبعه مواطن،
حب

الکتاب ،وعند احلساب ،وعند املزیان وعندالرصاط.

()4

محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که ترس و وحشت آن زیاد است سود می بخشد :هنگاام مارگ ،در میاان
گور ،وقت رستاخیز ،زمانی که نامه اعمال را بدست آدمی می دهند ،هنگام محاسبه اعمال ،وقت سنجش کارهای خوب و
بد ،و زمان عبور از صراط.

 .14برسی

در کتاب «مشارق األنوار» از ابن عبّاس نقل کرده است که فرمود :بر درب های بهشات

نوشته شده است:

ه
ه
ی ی ه
ه
ی ه
اَّلل ،لع ی
اَّلل ،ی
حمبيهم رمحهه
ول اَّلل ،فاطمه خریه اَّلل ،احلسن واحلسنی صفوه
حممد رسول اَّلل ،لع
«ال هلإ إال
ه
ه
اَّلل».
اَّلل ،ولع مبغضيهم لعنه

«خدایی جز خدای یگانه نیست ،محمّد فرستاده خداست ،علی صاحب والیت از طرف خداست ،فاطمه
انتخاب شده خداوند است ،حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند ،رحمت خدا شامل حال دوستان ایشان،
()1

و لعنت خدا بر دشمنانشان باد».
 .15ابن شهر آشو

از رسول اکرم

نقل می کند که فرمود:

ای اباذر! هنگامی که در آسمان ها سیر داده شدم ،فرشته ای را دیدم که بر تختای از ناور نشساته و بار
روی سرش تاجی از نور بود ،یکی از دو پای او در طرف مشرق و دیگری در طرف مغرب بود ،در مقابال
او تخته ای بود که به اونگاه می کرد و تمام دنیا پیش روی او و مخلوقات بین دو
____________________
 -1الخصال 340/2 :ح  ،43بحار األنوار 158/27 :ح  ،3بشاره المصطفی.17 :
 -2مشارق انوار الیقین.118 :
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زانوی او و دو دستش به مشرق و مغرب می رسید.
گفتم :ای جبرئیل ،این کدامیک از فرشتگان است؟ در میان مالئکه پروردگارم بزرگتار از ایان مخلاوقی
ندیده ام.
عرض کرد :این ملک الموت عزرائیل است ،نزدیک شو و بر او سالم کن ،به او نزدیاک شادم و گفاتم:
سالم بر توای دوست من ،ای ملک الموت.

عرض کرد :وعليک السالم یا أمحد ،ما فعل ابن ی
عمک ی
لع بن أیب طالب

احمد ،از پسر عمویت علی

؟ درود و سالم بهر شهما ای

چه خبر؟ او چه می کند؟

گفتم :آیا پسر عموی مرا می شناسی؟ عرض کرد:

ی
ی ه ی
وکيف ال أعرفه ،فإن اَّلل جل جالهل ولکی بقب
ی
ی ه
اَّلل یتوفاهما بمشییته.
عليهالسالم ،فإن

أرواح اخلالئق ،ماخال روحهک وروح ی
لع بهن أیب طالهب

چگونه او را نشناسم در حالی که خداوند تبارک و تعالی مرا مأمور گرفتن ارواح همه بندگانش جز روح شاما و روح
علی بن ابی طالب

()1

نموده است؟ این دو روح مقدّس را خداوند به مشیّت خود خواهد گرفت.

 .14از پیغمبر اکرم

ُْ

ُ

َ

ه

ُ

ُ َ ْ ْ
ْ
أجرا إال َ
الم َو هده ِف الق ْریب (« )2بگو
در تفسیر آیه شریفه قل ال أسألکم عليه

از شما اجرت و پاداشی جز مودّت و دوستی اهل بیتم را درخواست نمای کانم» ،روایات شاده اسات کاه
فرمود:
من در قیامت برای چهار طایفه شفاعت می کنم گرچه با گناه اهل دنیا وارد محشر شوند:
رجل نصر ذرّیّتی ،ورجل بذل ماله لذرّیّتی عند الضیق ،ورجل أحبّ ذرّیّتی باللسان والقلب ،ورجل سعی
فی حوائج ذرّیّتی إذ طردوا أو شردوا.
____________________
 -1المناقب ،234/2 :مدینه المعاجز 53/3 :ح  ،717بحار األنوار 33/33 :ضمن ح  ،10و آن را در  137/38 :ح 37باه نقال از
کتاب الروضه( 32 :با کمی اختالف) نقل کرده است.
 -2سوره شوری ،آیه .23
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آن کس که ذریّه و فرزندان مرا یاری کند ،کسی که مال خود را به ذریّه من در حال تنگدستی ببخشد ،کسی که با ذریّه
و اوالد من با زبان و قلب خود دوستی کند ،و کسی که حاجت فرزندان مرا به هنگام پراکندگی و آوارگای آنهاا بارآورده
()1

نماید.

 .17شیخ صدوق

از ابوذر

نقل کرده است که گفت :از رسول خدا

شنیدم که می فرمود:

اسرافیل بر جبرائیل مباهات کرد و گفت :من از تو بهتر هستم.
جبرائیل گفت :چگونه و به چه دلیل تو از من بهتری؟
گفت :به خاطر اینکه من یکی از هشت فرشته ای هستم که عرش الهی را بدوش دارناد ،و مان ماأمور
دمیدن در صور هستم ،و من نزدیک ترین فرشته به درگاه ربوبی ام.
جبرئیل گفت :من از تو بهترم.
اسرافیل گفت :چگونه و به چه علّت تو از من بهتری؟
گفت :به خاطر اینکه من امین پروردگار بر وحی ،و فرستاده او به سوی انبیا و رسوالنم ،امار خساوف
(ماه گرفتگی) و غرق کردن اشیا به دست من است ،و خداوند امّت هائی را که بخواهد هالک کند به دست
من هالک ونابود می کند.
بعد فرمود :این دو نزاع خود را به پیشگاه الهی عرضه داشتند ،خداوند به آنهاا خطااب کارد و فرماود:
ساکت باشید و مباهات نکنید ،به عزّت و جاللم قسم کسی را آفریده ام که از شما بهتر است .عرض کردند:
آیا مخلوقی بهتر از ما آفریده ای در حالیکه ما از نور آفریده شده ایم؟
فرمود :بلی ،آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود ،وقتی آشکار شد دیدند که بر ساق عارش
نوشته شده است:
ی

ه
ه
ه
اَّلل ،ی
اَّلل ،ی
اَّلل.
ولع وفاطمه واحلسن واحلسنی خری خلق
حممد رسول
ال هلإ إال

____________________
 -1این حدی در ص  30ح ( 10با کمی اختالف) ذکر شد.
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«خدائی جز خدای یگانه نیست ،محمّد فرستاده خداست ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین بهترین مخلوقات
پروردگار هستند».

ی

ی
رب؛ أسألک حبقهم عليک أن جتعلی خادمهم« .خداوندا! ازتو درخواست می کانم
جبرئیل عرض کرد :یا

بح ّ این بزرگواران که مرا خدمتگزار ایشان قرار دهی» ،و خداوند آن را پذیرفت ،پس جبرئیل از اهل بیت
()1

قرار گرفت و او خادم و خدمتگزار ما می باشد.
 .18سیّد شرف الدین

در کتا «تأویل اآلیات الظاهره فی العتره الطاهرة» حادیثی بسایار جالاب و

دقی از امام عالم حضرت موسی بن جعفر

نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
را از نوری آفرید که آن را از نور عظمت و جاالل

خداوند تبارک و تعالی نور حبیب خود محمّد

خودشکافته و آن همان نور الهی است که در طور سینا بارای حضارت موسای بان عماران ظااهر شاد و
درخشید و او توان دیدنش را نداشت ،پس فریادی کشید و بر روی زمین بیهوش افتاد.
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود محمّد
بخش اوّل محمّد

و از بخش دوّم علیّ بن ابی طالب

را بیافریناد آن ناور را دو بخاش کارد ،از
را آفرید ،و غیر ایان دو بزرگاوار را از آن

نور نیافریده است.
با دست قدرت خود آن دو را آفرید ،و از نفس خود در آن دو دمید و صورت آنهاا را تصاویر نماود و
آنها را امثال خودقرار داد.
آن دو گواهان او بر آفرینش ،و جانشینان او در میان خالئ  ،و چشم بیناای او بار مخلوقاات ،و زباان
گویای او درمیان مردمند ،علم خود را در وجود آنها ودیعه نهاد و قدرت بیان به آنها آموخت ،بار غیاب و
پنهانی و اسرار خود آنها راآگاه ساخت ،یکی از آن دو را نفس خود و دیگری را روح خاود قارار داد ،آن
دو را مؤیّد یکدیگر ساخت بگونه ای که یکی بدون دیگری مقاومت و استواری ندارد.

ی
ی
انلاسوتيه ،ی
ی
حت یطيقوا رؤیتهما.
الهوتيه ،ظهرا للخلق لع هياک
بشیه وباطنهما
ظاهرهما

____________________
 -1بحار األنوار 344/24 :ح 17به نقل از تأویل اآلیات 834/2 :ح ،7و  344/14 :ح  48باه نقال از ارشااد القلاوب،235/2 :
مدینه المعاجز.334/2 :
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ظاهر آن دو به بشر و باطنشان به خدا منسوب و مربوط است ،در میان مردم به شکل مردمان این عالم ظاهر شدند تا
تحمّل دیدن آنها را داشته باشند.

ََ

ْ

َ

و این فرمایش خداوند است که فرمودَ :وللبَ ْسنا َعليْ ِه ْم ما یَل ِب ُسون (« )1و هماان لباسای کاه مردماان

پوشند بر آنان بپوشانیم».

ی
رب العاملنی ،وحجابا خالق اخلالئق أمجعنی ،بهما فتح بدء اخلالئق ،وبهما خیتم امللک واملقادیر.
فهما مقاما
آن دو جانشینان پروردگار و حجاب خداوند یکتا می باشند ،آفرینش را با آنها آغاز کرده و هستی و مقادّرات را باه

آنها پایان بخشد.

سپس فاطمه

را از نور محمّد

کرد ،و از نور فاطمه و علی

آفرید همان طور که نور محمّد

 ،حسن و حسین

را از نور خاود اقتبااس

را آفرید مثال ناوری کاه از چراغهاا مای تاوان

اقتباس کرد.
اینها از نور آفریده شده اند و از نسلی به نسل دیگر و از صلب پدری به پدر دیگر ،و از رحم مادری به
مادر دیگرمنتقل شده اند ،نه اینکه از آب گندیده و نطفه پست نجس باشند بلکه نوری هستند که از صالب
های پاک به رحم های پاکیزه منتقل شده اند ،به خاطر اینکه ایشان برگزیده برگزیدگان و جوهر جواهرند.

ی
اصطفاهم نلفسه[ ،وجعلهم ی
خزان علمه ،وبلغاء إیل خلقهه ،أقهامهم مقهام نفسهه] ألنهه الیهری والیهدرک
کيفيته وال ی
ی
اینيته.
والتعر
آنها را برای خود انتخاب کرده و برگزیده و خزانه دار علم و دانش خود و ابالغ کننده پیغام خود به خلا قارار داده،
آنها را به جای خود نشانده ،زیرا او دیده نمی شود و درک نمی گردد ،و چگونگی و مکان برای او شناخته نمی شود.

ی
ی
املترصفون ف امره ونهيه ،فبهم یظهر قدرته ،ومهنهم تهری آیاتهه ومعجزاتهه،
فهؤالء انلاطقون املبلغون عنه،
وبهم ومنهم ی
عر عباده نفسه ،وبهم یطاع أمره.
اینها از طرف او سخن می گویند و پیام او را می رسانند ،و دستورات

____________________
 -1سوره انعام ،آیه .3

38

و نواهی او را بازگو می کنند ،پس به سبب آنها خداوند قدرت خود را آشکار کرد و نشانه هاا و معجازاتش را نشاان
داد ،و بندگانش را با خود آشنا نمود ،و توسّط ایشان فرمان او اطاعت می شود.

ه
اَّلل والیدری کيف یعبد الرمحان ،و اگر ایشان نبودند خداوند شناخته نمی شد و فهمیده
ولوالهم ما عر

نمی شد که چگونه او را عبادت کنند ،و خداوند است که امر خود را آنطاور کاه بخواهاد اجارا مای کناد،
ُ

َْ

ُ

الی ُ ْسئَل َع یما یف َعل َو ُه ْم ی ُ ْسئَلون (« )1از آنچه او انجام می دهد سؤال نمی شود و مردمند کاه بازخواسات
()2

می شوند و از آنها سؤال می شود».

روایت شده است که آن حضرت فرمود:

 .13در کتاب «محتضر» از پیامبر اکرم

 در معرا و سیری که در ملکوت آسمان ها داشتم  -فرشته ای نزد من آمد و عرض کرد :ای محمّاد!از آنها که قبل از تو به رسالت رسیده اند سؤال کن بر چه عقیده ای مبعوث شده اند؟
گفتم :ای پیامبران و ای فرستاده شدگان؛ شما قبل از من بر چه عقیده ای به رسالت برانگیختاه شادید؟
عرض کردند:

لع والیتک ووالیه ی
لع بن أیب طالب
بر والیت تو و والیت علیّ بن ابیطالب

.
()3

.

 .20در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری
نقل می کند که امیرالمؤمنین

» در تفسیر آیه شریفه ما ِلکِ یَ ْوم ادلین از آن حضرت

فرمود:

مراد از یوم الدین روز حساب است که به حساب مردمان رسیدگی می شود.
بعد فرمود :از پیغمبر اکرم

شنیدم که فرمود :آیا به شاما از بااهوش تارین افاراد و احما تارین

اشخاص خبر دهم؟
____________________
 -1سوره انبیا  ،آیه .23
 -2بحار األنوار 28/35 :ح  ،24تفسیر برهان 133/3 :ح  ،7به نقل از تأویل اآلیات 337/1 :ح .27
 -3المحتضر ،125 :بحار األنوار 307/24 :ح  ،70تأویل اآلیات 542/2 :ح  ،23بحاار األناوار 154/34 :ح ،134تفسایر برهاان:
 147/4ح .3
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گفتند :بفرمایید ای رسول خدا .فرمود:

ی
ه
ی
ی
وتمهی لع اَّلل
أکیس الکیسنی من حاسب نفسه وعمل ملا بعد املوت ،وأمحق احلمقاء من اتبع نفسه ههواه،
ی
األماین.
زیرک ترین و باهوش ترین افراد کسی است که به حساب خود رسیدگی کناد و بارای عاالم بعاد از مارگ تاالش و
کوشش کند ،و احم ترین احمقان کسی است که از هواهای نفسانی خود پیروی کند و دل باه آرزوهاا ببنادد و آن را از
خدا تقاضا کند.

آنگاه شخصی از امیر مؤمنان

سؤال کرد :چگونه انسان می تواند خود را مورد محاسبه قرار دهاد و

از خود بازجوئی کند؟
آن حضرت فرمود :هنگامی که صبح را به شب رسانید به خودش مراجعه کند و خطاب باه نفاس کارده
بگوید :ای نفس؛ روزی که گذشت برنمی گردد و خداوند از تو سؤال خواهد کرد که چگونه آن را از دست
دادی؟ و چه عملی درآن انجام دادی؟
آیا به یاد خدا بودی و او را سپاس گفتی؟ آیا ح ّ برادر ماؤمن را ادا کاردی ،یاا غام و غصّاه ای از او
برطرف نمودی؟ آیا در غیاب او آبرویش را نسبت به اهال و عیاال و اوالدش حفاظ کاردی؟ آیاا بعاد از
مرگش در مورد بازماندگانش حرمت او را نگهداشتی؟ آیا از غیبت برادر ماؤمنی باا ماوقعیّتی کاه داشاتی
جلوگیری کردی؟ آیا مسلمانی را کمک کردی؟ امروز چاه کااری کاردی؟ و کارهاای خاود را از خااطر
بگذراند.

ی

ی

ه
عزوجل ی
اَّلل ی
وکربه لع توفيقه.
فإن ذکر أنه جری منه خری محد

ه ی ی
عزوجل وعزم لع ترک معاودته ،وحما ذلک [عهن نفسهه] بتجدیهد
وإن ذکر معصيه أو تقصریا استغفر اَّلل
حممد وآهل ی
الصاله لع ی
الطيبنی وعرض بيعه أمریاملؤمننی لع نفسه وقبوهلا ،وإاعده لعن شانئيه وأعدائه ،ودافعيه

عن حقوقه.
اگر دید همه کارهایش خوب بوده سپاس و ستایش پروردگار نماید که او را به انجام دادن آنها موفّ نموده است.
و اگر در پرونده عملش نافرمانی و خطا و تقصیر مشاهده کرد از خداوند طلب مغفرت کند و تصمیم بگیرد دوبااره آن
گناهان را مرتکب نشود ،و این
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گناه را با تکرار صلوات وعرضه کردن والیت امیرالمؤمنین

بر نفس و پذیرش آن ،و اظهاار لعان و

نفرت از دشمنان او  -که حقّش را غصب کرده و او را از مقامش محروم نمودند  -از صفحه اعمالش پااک
کند.

ُ
هنگامی که چنین کرد خداوند تبارک و تعالی فرماید :لست اناقشک ف یش ء مهن النهوب مهع مواالتهک

أوَلایئ ومعاداتک أعدایی.
با والیتی که نسبت به اولیا من داری و برائتی که از دشمنانم اظهاار نماودی در حسااب تونسابت باه
()1

گناهت سخت گیری نخواهم کرد.

 .21ابن عبّاس می گوید :رسول اکرم

فرمود:

ی
ه
ی ه ی
تفتحت هل أبواب السماء ،ومن تالها ب« ی
ی
احلهق سهبحانه
حممد رسهول اَّلل» تهلهل وجهه
من قال ال هلإ إال اَّلل
ه
ی ی ه
()2
اَّلل» غفراّلل هل ذنوبه ولو اکنت بعدد قطر املطر.
واستبش بذلک ،ومن تالها ب«لع ول
هر کس بگوید« :ال إله إلّا اللَّه» درهای آسمان برایش باز می شود ،و هر کس بعد از آن بگوید« :محمّد رسول اللَّاه»،
چهره ح تعالی درخشنده و تابان شود( )3و به آن خشنود گردد ،وهر کس بعد از آن «علیّ ولیّ اللَّه» بگوید ،خداوند متعال
او را ببخشد اگر چه گناهانش به تعداد دانه های باران باشد.

 .22شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از حضرت صادق

نقل کرده

____________________
 ،38 :بحار األنوار 43/70 :ح .14
 -1تفسیر امام عسکری
 -2الروضه ،2 :بحار األنوار 313/38 :ح .27
 -3البتّه روشن است که خداوند جسم نیست ،زیرا جسم؛ مرکّب و محدود و دارای ابعاد و اشکال و نیازمند مکان اسات ،و خادا از
این اوصاف منزّه است ،از طرف دیگر هیچگاه در ذات مقدّس خداوند تغییر حالت پیدا نمی شود ،لاذا در ایان حادی شاریف کاه
فرموده است« :چهره ح تعالی درخشنده و تابان می شود و او خشنود می گردد» ظهور این حالت ها در ذات بی همتاای او غیار
اسات کاه آنهاا مظهار
معقول است ،و با استفاده از آیات و روایات دیگر باید گفت :مرکز ظهور آن ،وجود مقدسّ معصومین
ی
فلمها آسهفونا
در تفسیر آیاه  55ساوره زخارف:
صفات ح تعالی و محلّ تجلیّات پروردگارند ،همان طور که امام صادق
انتقمنا منهم «چون ما را به خشم آورند از آنان انتقام کشیدیم» ،فرموده است :خداوند تبارک و تعاالی هیچگااه دچاار غصّاه و
اندوه و ناراحتی نمی شود ولی برای خود اولیا و نمایندگانی آفریده است که آنها اندوهناک و خشنود می شوند ،خشنودی ایشان را
دلیل بر خشنودی خود و خشم و غضب ایشان را عالمت خشم و غضب خود قرار داده است.
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است که فرمود:
یک نفر یهودی خدمت پیامبر اکرم
ایشان نگاه کرد ،رسول خدا

رسید و در مقابل آن حضرت که قرار گرفت خیاره خیاره باه

به او فرمود :ای یهودی ،چه کاری با من داری و حاجت تو چیست؟

عرض کرد :می خواهم سؤال کنم آیا تو برتر هستی یا موسی بن عمران کاه خادا باا او تکلّام کارده و
تورات را بر او نازل نمود و عصا به او مرحمت کرد ،و دریا را برایش شکافت ،و دساتور داد ابرهاا بار او
سایه افکنند؟
پیغمبر اکرم

فرمود :شایسته نیست کسی از خودش تعریف کند ولی در جواب تو می گویم:

ی
حبق ی
إین أسألک ی
حممهد وآل
حضرت آدم وقتی آن خطا را مرتکب شد ،برای توبه کردن چنین گفت« :امهللی
ی
حممد یلما غفرت یل ».
خداوندا! از تو می خواهم که به ح ّ محمّد و آل محمّد گناه مرا بیامرزی ،و خدا او را آمرزید.

وقتی حضرت نوح

ی
حممد وآل ی
حبق ی
إین أسألک ی
حممد
در میان کشتی از غرق شدن ترسید گفت« :امهللی

یلما أجنيتی من الغرْ» ،خداوندا! از تو درخواست می کنم به حقّ محمّد وآل محمّد که مرا از غهرق شهدن
نجات دهی ،و خداوند او را نجات داد.
وقتی حضرت ابراهیم

ی
حممهد ی
حممهد وآل ی
حبهق ی
إین أسهألک ی
لمها
به طرف آتش رها شد گفات« :امهللی

ی
أجنيتی منها» ،خداوندا! از تو درخواست می کنم ح ّ محمّد و آل محمّد که مرا از این آتش نجات بخشای،

و خداوند آتش را بر او سرد و بی آزار قرار داد.

ی
وقتی عصا را رها کرد و در وجود خاود ترسای احسااس نماود گفات« :امهللی إین
حضرت موسی
حممد وآل ی
حبق ی
أسألک ی
حممد یلما أمنتی» خداوندا! از تو درخواست می کنم به ح ّ محمّد وآل محمّد که مارا

ایمن گردانی و از وحشت رها سازی.

ََ ْ

ه

ْ

ْ
خداوند تبارک و تعالی فرمود :الختف إنکَ أن َ
األلع (« )1نترس زیرا تو برتر هستی».
ت

____________________
 -1سوره طه ،آیه .48
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ای یهودی! اگر موسی مرا درک کند و بیابد سپس به من و نبوّت من ایمان نیاورد ،هرگز ایماانش بارای
او نفعی ندارد و از نبوّتش سودی نمی برد.
ی
یا یهودی؛ ومن ی
ذر ییت املهدی

ی

ی
فقدمه وصیل خلفه.
إذا خرج نزل عییس بن مریم نلرصته

ای یهودی! مهدی از ذریّه و نسل من است که وقت ظهورش عیسی بن مریم از آسمان برای یاری او حاضر می شود و
هنگام نماز او را مقدّم می دارد و به او اقتدا می کند.
()1

و اگر موسی در این زمان زنده بود چاره ای جز متابعت و پیروی از من نداشت.
 .23ابن بابویه
که پیغمبر اکرم

در کتاب «بشاره الشیعه» از امام صادق

 ،از پدربزرگوارش

نقل کرده اسات

فرمود:

ی
أشدکم ی
حبا ألهل بیت.
أثبتکم قدما لع الرصاط

()2

هنگام عبور از صراط؛ قدمهای کسی استوارتر است که دوستی او با اهل بیت من بیشترباشد.

 .24سیّد بن طاووس

در کتاب «طرائف» از امیرالماؤمنین

نقال کارده اسات کاه رساول اکارم

فرمود:
من شما را بر حوض وارد خواهم کرد و تو ای علی ساقی هستی که به دوساتان خاود ظارف آب مای
دهی ،حسن
الحسین

بیگانه ها را از کنار حوض دور می کند ،حسین
آنها را تقسیم می کند ،محمّد بن علی

راهنمای آنها است ،موسی بن جعفر

در آنجا فرمان می دهاد ،علایّ بان

پخش می کناد ،جعفار بان محمّاد

پیشاوا و

دوستان و دشمنان را شماره کرده منافقین را نابود می کند.

____________________
 -1امالی صدوق 287 :ح  4مجلس  ،33اإلحتجاا  ،54/1 :بحاار األناوار 344/14 :ح  72و  313/24ح  ،1جاامع األخباار،3 :
تأویل اآلیات 43/1 :ح  .23و جمله اخیر در «اإلحتجا » و «بحار األنوار» نیست.
 -2این حدی در ص  31ح ( 12با کمی اختالف) ذکر گردید.
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علیّ بن موسی

مؤمنان را زینت بخشیده و آراسته می گرداند ،محمّد بن علی

جایگاه مخصوص خودشان منزل می دهد ،علیّ بن محمّد
عقد آنها را می خواند ،حسن بن علی

اهل بهشت را در

آنها را به ازدوا حورالعین درآورده خطباه

چراغ فروزان اهل بهشت است که از نورش بهره مند می شوند.
ی

ی
واملهدی

شفيعهم یوم القيامه حيث الیأذن إال ملن یشاء ویریض.

و مهدی

در روز قیامت  -هنگامی که اجازه شفاعت کردن جز در مورد آنهائی کاه خداوناد بخواهاد و خشانود
()1

باشد داده نمی شود  -دوستانش را شفاعت می کند.

 .25ابن شهراشو

از شخصی به نام کلیب نقل می کند که گفت:

در یکی از شهرهای هند درختی را دیدم که گل سرخی داشت و برآن نوشته شده باود« :محمّاد رساول
اللَّه» ،و درختها و سنگ های زیادی یافت شده که بر آنهاا ناام مباارک «محمّاد

» و «علای

»

()2

نوشته شده است.

 .24در کتاب «بستان الواعظین» از محمّد بن ادریس نقل می کند:
یکی از رهبران مسیحیّت را در مکّه مشاهده کردم که طواف می کرد ،به او گفتم :چه چیزی باعا شاد
که از دین پدرانت روی بگردانی؟
گفت :دین بهتری را جایگزین آن ساختم.
گفتم :چگونه شد که اسالم آوردی؟
گفت :در میان دریا بر مرکبی سوار شده بودم ،ناگهان در وسط دریا آن مرکب شکست ،به تخته پاره ای
چسبیده و بر او قرار گرفتم ،اموا دریا مرا به این طرف و آن طرف می کشاانید تاا آنکاه باه جزیاره ای
انداخت که درآن درختان فراوانی بود ،بر آنها میوه هائی بود شیرین تر از عسل ،و در آنجا
____________________
 -1بحار األنوار 314/24 :ح .80
 -2لسان المیزان 430/4 :ح  ،1558مدینه المعاجز 440/2 :ح .480
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نهری جاری بود که آب گوارایی از آن عبور می کرد ،خدا را بر این نعمتش سپاسگزاری کردم و با خود
گفتم :از میوه های درختان خورده و از آب این نهر می آشامم تا برایم گشایشی حاصل شود و راه نجااتی
پیدا کنم.
روز را در آنجا گذراندم همین که شب فرا رسید ترسیدم مبادا حیوانی پیدا شود و مارا اذیّات کناد ،باه
درختی باال رفتم و بر روی شاخه ای خوابیدم ،نیمه های شب جنبنده ای را بر روی آب مشاهده کردم کاه
تسبیح خدا می کرد و می گفت:
«ال إله إالّ اللَّه العزیز الجبّار ،محمّد رسول اللَّه النبیّ المختار ،علیّ بن أبی طالب سیف اللَّه علی الکفّار،
فاطمه وبنوها صفوه الجبّار ،علی مبغضیهم لعنه اللَّه الجبّار ومأواهم جهنّم وبئس القرار».
«خدایی جز خداوند عزیز و جبّار نیست ،محمّد فرستاده خدا و پیغمبر انتخاب شده اوست ،علیّ بن ابی
طالب شمشیر انتقام خدا برکافران است ،فاطمه و فرزندانش برگزیدگان خدای جبّارند .لعنت خدا بردشمنان
آنها باد و جایگاه ایشان دوزخ است که بد آرامگاهی است».
پی در پی این کلمات را تکرار می کرد تا اینکه سپیده صبح طلوع کرد ،سپس گفت:
خدایی جز خدای یگانه نیست ،او در وعده ها و وعیدهایش صادق و راستگو است ،محمّد فرستاده خدا
است که هدایت کننده و باع رشد و کمال است ،علی عذابش بر دشمنان شدید است ،فاطمه و فرزنادانش
را خداوندی که دارای اوصاف پسندیده است برگزیده و اختیار کرده است ،بر دشمنان آنها لعنت خداوند باا
عزّت و عظمت باد.
وقتی به خشکی رسید خوب نگاه کردم دیدم سر او مانند شترمرغ و صورت او شبیه انساان ،و دسات و
پایش مانند شتر ،و دمش مثل دم ماهی است ،از هالکت و نابودی خود ترسیدم ،پا به فرار گذاشتم ،صدایی
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شنیدم که گفت :بایست و گرنه هالک می شوی ،در همانجا ایستادم.
به من گفت :چه دینی داری؟ گفتم :نصرانی هستم.
گفت :وای بر تو ،رجوع به اسالم کن ،زیرا در میان گروهی ازمسلمانان جنّ قرار گرفته ای و تنها کسای
نجات پیدا می کند که مسلمان باشد .گفتم :چگونه اسالم آورم؟
گفت :شهادت به یکتائی خدا و رسالت محمّد

ی

ه
ه
اَّلل ،ی
اَّلل» ،آن را
حممد رسهول
بده و بگو« :ال هلإ إال

گفتم.
به من گفت :اسالم خود را با والیت امیرالمهؤمنین علهی

و اوالد او و بیهزاری از دشهمنان ایشهان

کامل کن.
گفتم :این عقاید از کجا به شما رسیده و چه کسی به شما آموخته است؟
گفت :عدّه ای از ما نزد رسول خدا

شرفیاب شده و از او شنیده اند که فرمود:

ی
قیامت هنگامی فرا رسد بهشت با صدای رسا و زبان فصیح ندا کند« :یها إلهی قهد وعهدتی تشهد أراکین
ی
وتزینی» ،بار پروردگارا! به من وعده فرموده ای ارکانم را تقویت کنی و مرا زینت بخشی.

خداوند عظیم الشأن می فرماید:
قد شددت أرکانک وزیّنتک بإبنه حبیبی فاطمه الزهراء ،وبعلها علیّ بن أبهی طالهب ،وابنیهمها الحسهن
والحسین ،والتسعه من ذرّیّه الحسین.
ارکانت را محکم نمودم و تو را به وجود دختر حبیبم یعنی فاطمه زهرا

و شوهر آن حضرت ،علی بن ابی طالاب

و دو فرزندش حسن و حسین و نه تن از ذریّه امام حسین :زینت دادم.

سپس آن جنبده به من گفت :در اینجا اقامت می کنی یا به سوی اهل خود بر می گاردی؟ گفاتم :برمای
گردم.
گفت :مقداری صبر کن تا مرکبی عبور کند ،ناگهان مرکبی را در آبها
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دید ،به آنها اشاره کرد ،و مرا با کشتی کوچکی به طرف آن فرستاد ،هنگامی که به آن مرکب وارد شادم،
در آن دوازده نفر از طایفه نصاری را مشاهده کردم و وقتی قصّه خود را به آنها گفتم همگی اسالم آوردند.
 .27محمّد بن یعقو از ابن اُذینه نقل می کند که امام صادق

فرمود:

این ناصبی ها (دشمنانی که اظهار عداوت و برائت می کنند) چه می گویند؟
عرض کردم :فدای شما شوم در چه موضوعی؟
فرمود :در اذان و رکوع و سجودشان.
عرض کردم :می گویند اُبیّ بن کعب آنها را در خواب دیده است.
فرمود :دروغ گفته اند ،دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود.
سدیر که یکی از اصحاب آن حضرت است عرض کرد :فدای شما شاوم ،گوشاه ای از آن را بارای ماا
یادآوری فرمایید.
امام صادق

فرمود :خدای تبارک و تعالی چون پیغمبرش را به آسمان های هفتگاناه بااال بارد ،در

مرتبه اوّل وجود او را بابرکت و سرچشمه خیر و رحمت گردانید ،و در مرتبه دوّم نماز را باه او تعلایم داد،
کجاوه ای از نور به سوی او فرستاد که در آن چهل گونه نور بود که اطراف عرش الهی را احاطاه کارده و
چشم بینندگان را خیره می کردند.
یکی از آنها زرد رنگ بود و آنچه زرد رنگ است بخاطر آن زرد شدند ،یکی از آنها سرخ رناگ باود و
آنچه سرخ رنگ است به خاطر آن سرخ شدند ،و یکی از آنها سفید رنگ بود و آنچه سفید رنگ اسات باه
خاطر آن سفید شدند ،وبقیّه به عدد سایر مخلوقات انواع مختلف نورها و رنگها بودند .در آن کجاوه حلقاه
ها و زنجیرهائی از نقره بود.
پیغمبر اکرم

در آن نشستند و او را به طرف آسمان بردند ،فرشتگان با مشاهده آن به کناری رفتاه

به سجده افتادند و در سجده می گفتند« :سبّوح قدّوس» پاک و منزّه است پروردگار ،چقدر این ناور شابیه
نور آفریدگار ما است.
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جبرئیل دو مرتبه گفت :اللَّه اکبر ،فرشتگان همه ساکت شدند ،سپس درهای آسمان باز گردیاد ،مالئکاه
گروه گروه آمدند و بر آن حضرت سالم عرض کردند و گفتند :ای محمّد ،برادرت چطور است؟
فرمود :خوب است ،عرض کردند :وقتی برگشتی سالم ما را به محضر او ابالغ فرما.
پیغمبر اکرم

فرمود :آیا او را می شناسید؟ عرض کردند:

ه ی ی
ی
ی
ی
عزوجل] ميثاقک وميثاقه منا [وشيعته إیل یوم القيامهه علينها ،وإنها نلتصهفح
وکيف النعرفه وقد أخذ [اَّلل
ی
ی
ی
ی
وجوه شيعته ف ک یوم وَلله مخسا  -یعنون ف وقت ک صاله  ]-وإنا نلصیل عليک وعليه.
چگونه او را نشناسیم در حالی که خداوند درباره تو و او از ما عهد و پیمان گرفته و ما چهره شیعیان او را در هر روز
پنج مرتبه  -هنگام نمازهای پنجگانه  -جستجو کرده و بر آنها نظر می کنیم ،و ما بر شما و او همواره صلوات می فرستیم.

سپس پروردگار چهل نوع دیگر از انواع نور که مشابه نورهای اوّلیه نبودند و حلقه ها و زنجیرهای نقره
ای رازیاد کرد و مرا به طرف آسمان دوّم باال برد ،نزدیک آن فضا که شدیم فرشاتگان باه اطاراف آسامان
رفته به سجده افتادند و می گفتند:

ی
ی
« ی
رب املالئکه ی
والروح» «پاک و منزّه است پروردگار فرشتگان وروح» ،چقادر ایان ناور
سبوح قدوس

شبیه نور آفریدگار ما است!
جبرئیل

ی

ه
اَّلل» ،فرشاتگان جماع شادند و از او ساؤال کردناد:
دو مرتبه گفات« :أشههد أن ال هلإ إال

شخصی که به همراه آورده ای کیست؟
در جواب گفت :این وجود نازنین محمّد
بلی .رسول خدا

است ،گفتند :آیا به رسالت مبعوث شاده اسات؟ گفات:

فرمود :فرشتگان شبیه کسانی که معانقه می کنند نزد من آمده بر من سالم کردناد و

گفتند :به برادرت سالم ما را برسان.
گفتم :آیا او را می شناسید؟
گفتند :چگونه او را نشناسیم در حالی که خداوند درباره تو و او و شیعیانش تا روز قیامت از ماا پیماان
گرفته است وما چهره شیعیان او را در
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هر روز پنج مرتبه  -هنگام نمازهای پنجگانه  -جستجو کرده و بر آنها نظر می کنیم.
فرمود :سپس چهل نوع دیگر از انواع نور که شبیه آن نورهای اولیّه نبودند و حلقه ها و زنجیرهای نقره
ای رابرایم زیاد کرد و مرا بطرف آسمان سوّم باال برد ،فرشتگان آنجا به اطراف رفته و به ساجده افتادناد و
می گفتند« :سبّوح قدّوس ر ّ المالئکه والرّوح» ،این نور کیست که شبیه نور پروردگار ما است؟
جبرئیل دو مرتبه گفت« :أشهد أن محمّداً رسول اللَّه» ،مالئکه اجتماع کردند و باه آن حضارت عارض
کردند :خوش آمدی ای کسی که اوّلین خل خدا و آخر آنها هستی ،خوش آمدی ای کسی که گردآورناده
مردم و پخش کننده آنها هستی ،محمّد

در میان پیامبران بهترین آنها ،و علای

در میاان اوصایا

بهترین وصی است.
رسول خدا

فرمود :سپس بر من سالم گفتند و از برادرم علی

سؤال کردناد ،گفاتم :او را باه

آسمانها نیاورده ام و بر روی زمین است آیا او را می شناسید؟ گفتند:

ی
ی
رْ أبهي فيهه اسهم ی
وکيف النعرفه وقد ی
حممهد صیلاهللعليهوآهلوسهلم
حنج ابليت املعمور ک سنه ،وعليه
ی
ی
ی
واألئمه واسم ی
لع واحلسن واحلسنی :وشيعتهم إیل یوم القيامه ،وإنا نلبارک عليهم ک یوم وَلله مخسا  -یعنهون
ی
ف وقت ک صاله یمسحون رؤوسهم بأیدیهم.
چگونه او را نشناسیم در حالی که هر سال بیت المعمور را طواف می کنیم و بر آن ورقه سفید رنگی است که در آن نام
محمّد ،علی ،حسن ،حسین و سایر ائمّه :و شیعیان ایشان تاروز قیامت نوشته شده است ،و ماا در هار روز پانج مرتباه -
وقت نمازهای پنجگانه  -دست برسر شیعیان کشیده و دعا می کنیم خداوند خیر و برکت در وجود آنها قرار دهد.

فرمود :سپس چهل نور دیگر از انواع نور که شبیه آن نورهای قبلی نبودند و حلقه ها و زنجیرهای نقاره
ای برایم افزودند و مرا به طرف آسمان چهارم بردند ،در آنجا فرشتگان چیزی نمای گفتناد و فقاط زمزماه
هائی می شنیدم ،فرشتگان جمع شدند و درب آسمان گشوده شد آنها به طرف

103

من مثل کسی که بخواهد معانقه کند آمدند.
جبرئیل

دو بار گفت« :حیّ علی الصاله» و دو بار گفت« :حیّ علی الفالح» ،فرشتگان گفتناد :ایان
نماز برپا می گاردد و باه سابب علای

دو صدائی نزدیک به هم و معروفند ،به سبب محمّد

باه

نجات و رستگاری می رسند.
آنگاه جبرئیل دو بار گفت« :قد قامت الصالة» ،فرشتگان گفتند :این مخصاوص شایعیان اسات تاا روز
قیامت ،آنها هستند که نماز را برپا می دارند ،در این هنگام فرشتگان از مان ساؤال کردناد :حاال بارادرت
چگونه است؟ به آنها گفتم :آیا او را می شناسید؟

ی
ه
گفتند :نعرفه وشيعته وهم نور حول عر اَّلل ،وأن ف ابليت املعمور قابلا من نور ،فيه کتاب مهن نهور ،فيهه
ی
اسم ی
حممد ی
واألئمه وشيعتهم إیل یوم القيامه ،الیزید فيهم رجهل ،والیهنقص مهنهم رجهل
ولع واحلسن واحلسنی
ی
ی ُ
ی
ی
وأنه مليثاقنا [الی اخذ علينا] وإنه َلقرأ علينا ف ک یوم مجعه.
او و شیعیانش را می شناسیم ،آنها نوری بودند در اطراف عرش الهی ،و در بیت المعمور تخته ای یا قالبی از نور است
وشیعیان آنها تا روز قیامت نوشته شده ،باه تعاداد ایان

که در آن با نور نام محمّد ،علی ،حسن ،حسین و سایر ائمّه

شیعیان نه کسی اضافه می گردد و نه از آنها کسی کم می شود ،و این عهد و پیمانی است که از ما گرفتاه شاده و در هار
جمعه آن را بر ما می خوانند.

سپس کیفیّت وضو ،رکوع و سجود در این حدی بیان شده که طوالنی است و ما قسمتی از آن را که به
()1

این بخش مربوط می باشد ذکر کردیم.
مؤلّف

گوید :دو اشکال در حدی معرا کرده اند ،یکای اینکاه گذشاتن از آسامان هاا الزماه اش

شکاف برداشتن آنها و دوباره بهم آمدن آنها است ،دوّم اینکه جسم سنگین چگونه می تواند صاعود کناد و
به آسمان ها باال رود؟
____________________
 -1الکافی 482/3 :ح ،1علل الشرایع 312 :ح  ،1بحار األنوار 354/18 :ح  44و  237/82ح.1
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ما از اشکال اوّل جواب می دهیم به اینکه ممکن است آسمان جسم لطیفی همانند آب و امثال آن باشاد
لذا اشکال وارد نمی شود ،و در مورد اشکال دوّم می گوئیم :تعجّب در پائین آمدن آنها از آن عالم الهاوت
به این عالم خاکی است ،نه در باال رفتن ایشان به عالمی که از سنخ خود آنها اسات ،بلکاه وجاود ایشاان
سبب آفرینش و علّت خلقت آن عالم است همان طور که در بسیاری از روایات این مطلب ذکر شده است.
 .28شیخ مفید
خدا

در کتا «امهالی» از امام باقر

و آن حضرت ازپدرانش :نقل می کند که رساول

فرموده است:

هنگامی که قیامت برپا شد و اهل بهشت در بهشت و اهال دوزخ در دوزخ جاای گرفتناد ،شخصای در
میان آتش هفتاد خریف که هر خریف هفتاد سال است توقّف می کند آنگاه خدا را می خواند و عرض مای
کند:

ی
حبق ی
رب أسألک ی
حممد وأهل بیته یلما رمحتی».
«یا

پروردگارا! از تو درخواست می کنم بح ّ محمّد و آل محمّد :که به من رحم کنی.

خداوند به جبرئیل فرمان می دهد که نزد این بنده ما برو و او را از دوزخ خار کن ،جبرئیل عرض می
کند :خدایا من چگونه در میان آتش فرود آیم؟ از محضر ربوبی ندا رسد که ما دستور دادیم آتش برای تاو
سرد و بی آزار باشد.
عرض می کند :خدایا؛ محلّ او را در آتش نمی دانم.
می فرماید :میان چاهی در سجّین (که نام محلّی در دوزخ است) می باشد .جبرئیل فوراً به طارف دوزخ
فرود آید و او را گرفتار و در بند مشاهده کند ،و طب دستور الهی خالصش نماید.
آنگاه آن شخص در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی توقّف کند تا چه فرمانی صادر شود؟ پروردگار عالم
می فرماید :ای بنده من؛ چه مدّت در آتش مرا می خواندی؟ عرض کند :خدایا حسابش را نمی دانم.
ی
می فرماید :أما ی
وعزیت وجالیل لوال ما سأتلی حبقهم عندی
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ی
ی
حبق ی
حتم لع نفیس أن الیسألی عبد ی
ولکنه ٌ
حممد وأهل بیته إال غفهرت هل مها اکن
ألطلت هوانک ف انلار،
ی
بیی وبینه ،وقد غفرت لک اَلوم ،ی
اجلنه.
ثم یؤمر به إیل
به عزّت و جاللم سوگند؛ اگر مرا به ح ّ عزیزانم و حرمت ایشان قسم نمی دادی هنوز باید بارای مادّت طاوالنی در
آتش می ماندی ،ولی بر خودم واجب کرده ام که هر کس مرا بح ّ محمّد و اهل بیت او قسم دهد گناهان او را ببخشم و او
()1

را بیامرزم ،و امروز ترا آمرزیدم .سپس دستور دهد که او را به بهشت وارد کنند.

 .23در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری

» از آن حضرت نقل مای کناد کاه رساول خادا

فرمود:
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی عرش را آفرید برای آن سیصد و شصت هازار رکان قارار داد و در
کنار هر رکنی سیصد و شصت هزار فرشته آفرید ،اگر به کوچک ترین آنها اجازه دهد که آسمان ها و زمین
را ببلعد بین دو لب آن همانند ریگی در بیابانی وسیع خواهد بود.
خداوند تعالی به آنها فرمود :ای بندگان من؛ عرش مرا بردارید ،آنها روی پا ایستادند و دست هاا را باه
طرف آن باال بردند که آن را بردارند ولی توانائی برداشتن آن بلکه حرکت دادنش را نداشتند.
خداوند عزّوجلّ به تعداد آنها فرشته دیگر آفرید که آنها را کمک کنند ولی نتوانساتند عارش را حرکات
دهند ،جمعیّت آنها را ده برابر کرد باز هم قدرت نداشتند آن را حرکت دهند ،خداوناد تباارک و تعاالی در
مقابل هر یک از آنها به تعداد همه آنها آفرید باز هم نتوانستند آن را تکان دهند.
خطاب فرمود :آن را رها کنید خودم به قدرت بی نهایتم نگه می دارم ،آنگااه فرشاتگان کناار رفتناد و
خداوند آن را به قدرتش حفظ کرد ،سپس به هشت نفر از آنها دساتور داد کاه شاما عارش مارا باه دوش
بگیرید ،عرض کردند :بارپروردگارا! ما همراه این جمعیّت بسیار زیاد نتوانستیم ،چگونه بدون آنهاا تواناائی
برداشتن آن را داریم؟
____________________
 -1امالی مفید 218 :ح  4مجلس  ،25بحار األنوار 312/27 :ح .5
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خداوند عزّوجلّ فرمود :من دور را نزدیک ،سنگین را سبک و سخت را آسان می کنم ،آنچه را بخاواهم
انجام دهم و آنچه اراده کنم فرمان دهم ،کلماتی را بشما می آموزم آنها را بگوئید و براحتی آن را بردارید.
عرض کردند :آن کلمات چیست؟ فرمود :بگوئید:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم ،وال حول وال قوّه إلّا باللَّه العلیّ العظیم ،وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطیّبهین
الطاهرین».
«به نام خداوند بخشنده مهربان ،هیچگونه نیرو و توانائی جز به سبب خداوند بلندمرتبه بزرگوار نیسات،
و درود خداوند بر محمّد و آل پاک و پاکیزه او باد».
فرشتگان این ذکر شریف را گفتند و عرش الهی را به دوش گرفتند و بقدری برایشان سابک گردیاد کاه
گویا موئی بر شانه شخصی چابک و قوی روئیده است.
آنگاه خداوند عظیم الشأن به بقیّه فرشتگان فرمود :این هشت نفر عرش مرا بدوش دارند و شما اطاراف
آن طواف کنید و تسبیح و تمجید و تقدیس من نمائید ،و این نمونه ای از قدرت من بود که مشاهده کردیاد
()1

و من بر هرچیزی توانا هستم.

 .30در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری
رسول خدا

» از آن حضرت نقل کرده است که:

روزی نشسته بودند ناگاه چوپانی که به خود می لرزید و تعجّب تمام وجودش را فرا

گرفته بودوارد شد ،از دور که پیغمبر اکرم

او را دیدند به اصحاب فرمودند:

این شخص امر عجیبی را مشاهده کرده و برای شما خبر آورده است.
وقتی چوپان نزدیک شد رسول خدا

به او فرمود :حادثه ای که ترا پریشان کرده برای ما نقل کن.

عرض کرد :ای رسول خدا؛ مطلب بسیار عجیبی اسات ،در میاان گوسافندانم باودم کاه گرگای آماد و
گوسفندی را برداشت ،فالخن خود را به طرف او پرتاب کردم و گوسفند را از او گارفتم ،دو مرتباه بطارف
راست گوسفندان حمله کردو یکی از آنها را برداشت ،من هم فالخن را
____________________
 144 :ح  ،74بحار األنوار 37/27 :ح .40
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به طرف او رها کرده و گوسفند را بازپس گرفتم ،سپس به طرف چپ گلّه هجوم آورد و گوسافندی را
برداشت ،من هم با همان حربه دنبال او کرده و گوسفند را گرفتم ،و این عمل چهار بار تکارار شاد ،بارای
مرتبه پنجم او به همراه ماده اش آمد که گوسفندی را بردارد و من در مقام دفاع برآمدم ناگهان بر نشیمنگاه
خود قرار گرفت و به من گفت:
آیا حیا نمی کنی بین من و روزی من که خدا برایم قرار داده مانع می شوی؟ آیا مان احتیاا باه غاذا
ندارم که به آن گرسنگی خود را برطرف کنم؟
با خود گفتم :چقدر عجیب است گرگ این حیوان بی زبان با من به لغت آدمی صحبت می کند.
گرگ گفت :می خواهی ترا از مطلب عجیب تری باخبر کنم؟ محمّد فرستاده پروردگار عالمیان در میاان
مردمان است به آنها اخبار گذشتگان را که به وقوع پیوسته و آنچه هنوز واقع نشده می گوید ،و طایفه یهود
با اینکه می دانند او راست می گوید و در کتب آسمانی خوانده اند که او از همه راستگوتر و از هماه برتار
است او را تکذیب می کنند و انکارمی کنند! او شافای دردهاای آنهاسات ،و آنهاا را از مارض جهالات و
ضاللت می رهاند.
وای بر تو ای چوپان ،به او ایمان بیاور تا از عذاب الهی ایمن گاردی ،و تسالیم او بااش تاا از عاذاب
دردناک دوزخ سالم بمانی.
گفتم :به خدا قسم ،از کالم تو تعجّب می کنم و از اینکه ترا از خوراکت منع کاردم خجالات مای کشام،
حاال این تو واین گوسفندان من هر چقدر می خواهی از آنها بخور ،ترا از آنها منع نخواهم کرد.
گرگ گفت :ای بنده خدا؛ شکر خداوند را بجای آور ،زیرا تو از کسانی هستی که به آیات و نشانه های
قدرت پروردگار عبرت گرفته و تسلیم امر او می شوی ،ولی بدبخت و گمراه کسانی هستند که نشانه هاای
قدرت پروردگار رادر مورد محمّد

و برادرش علی بن ابی طالب
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مشاهده

کنند ،فضائل و کراماتی که خدا به آنها مرحمت کرده ،و علم و دانش فراوانی که برای هیچ کس نظیر آن
نیست ،و زهد و بی رغبتی آنها را به دنیا که کسی در آن مرتباه یافات نشاود ،و شاجاعتی را کاه بارایش
همتائی نباشد و یاری ایشان را در مورد اسالم که هیچ کس به آن مقدارفداکاری نکرده اسات ببینناد و باا
همه اینها وقتی پیغمبر اکرم

به آنها دستور دهد والیت او و اولیائش را داشته باشاند و از دشامنانش

بیزاری جویند ،و به آنها خبر دهد که خداوند عمل کسی را گرچه بسیار زیاد باشد در صورتی که مخالفات
با او کنند نمی پذیرد اینها با او ستیزه جوئی کرده و ح ّ او را ادا نکرده و به او ظلم می کنند و با دشامنان
او دوستی و نسبت به دوستان او دشمنی می کنند ،این عجیب تر و شگفت انگیزتر است از کار تو کاه مارا
منع کردی.
بعد چوپان گفت :به آن گرگ گفتم :چنین چیزهایی می شود؟
گفت :بلی و از اینها بزرگتر آنکه او را به زودی ناروا و به ناح مای کشاند و اوالد او را باه قتال مای
رسانند و حرمت ایشان را حفظ نمی کنند و با این وصف خود را مسلمان می دانند .و ادّعای اینهاا کاه بار
دین اسالم هستند و نسبت به سرور اهل زمان خود چنین رفتاری می کنند عجیب تر از کار تو است که مرا
منع کردی .و سرانجامِ کار خداوند ما طایفه گرگ ها  -یعنی من و امثال من  -را مأموریّت مای دهاد کاه
اینها را در دوزخ پاره پاره کنیم و شهوت ما را در این قرار می دهد که آنها را شکنجه کنیم ،و از اینکه اینها
دچار درد و رنج شدید باشند لذّت ببریم.
بعد چوپان گفت :به او گفتم :بخدا قسم اگر محافظت از این گوسفندان را که بعضی از آنهاا ماال مان و
بعضی امانت است به عهده نداشتم به دنبال محمّد

می رفتم تا او را ببینیم.

گرگ گفت :ای بنده خدا؛ تو برو و گوسفندانت را به من واگذار تا برایت آنها را حفظ کنم.
گفتم :چگونه به امانتداری تو اطمینان پیدا کنم؟
گفت :ای بنده خدا؛ کسی که زبان مرا گویا کرده ،مرا قوی و بر اینها امین قرار می دهد ،آیا من ایمان باه
محمّد

نیاورده ام؟ آیا آنچه درباره
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برادرش علیّ بن ابی طالب

گفته از او نپذیرفته ام؟ تو دنبال کار خود برو و من از اینها مراقبت می

کنم ،خدا و فرشتگان مقرّب او هم مراقب من خواهند بود ،زیرا من خدمتگزار دوست علی

هستم.

ای پیامبر خدا؛ اکنون گوسفندانم را نزد این گرگ و مادّه او رها کرده و آمده ام.
پیمغبر اکرم

به چهره ها نگاهی کرد ،دید بعضی از خوشحالی و تصدی این قضیّه باز و درخشنده

است وبعضی به خاطر شکّ و تکذیب این قضیّه درهم کشیده شده است ،و بعضی از منافقین به بعضی دیگر
مخفیانه می گویند :این توطئه است پیغمبر می خواهد با این صحنه ساازی اشاخاص ضاعیف و جاهال را
فریب دهد.
رسول خدا

تبسّمی نمود و فرمود :اگر شما در این قصّه شک دارید من یقین دارم و یار من که در

شریف ترین محلّ عرش پروردگار عزیز با من بود ،و در چشمه های حیات با من طواف می کرد ،و کسای
که بعد از من پیشوائی نیکان را به عهده دارد و با من در رحِم های پاک و صلب هاای پااکیزه در رفات و
آمد بود ،و در مراتب فضل وبرتری با من قدم برمی داشت ،و کسی که در بردارد آنچه من از علم و حکمت
و عقل دربردارم ،و همتای من که وقت خرو به صلب عبداللَّه و صلب ابوطالب از من جدا گردیده اسات،
و او که در داشتن مناقب و کماالت نظیر من است.

ی
والصدیق األکرب وسایق أوَلائه من نهر الکوثر.
آمنت به أنا

من ایمان دارم به این قصّه و آن که بزرگ ترین راستگو است و دوستان خود را از چشمه کوثر سیراب خواهد کرد.

آمنت به أنا والفاروْ األعظم ونارص أوَلایئ ،ی
السيد األکرم.

من ایمان دارم و آنکه بزرگترین جداکننده ح ّ و باطل و یاور دوستان من و سروری گرامی است.

ه
اَّلل حمنه ألوالد ی
الغ والرشد ،وجعله للموالنی هل أفضل العدة.
آمنت به أنا ومن جعله

من ایمان دارم و آن کسی که باع امتحان گمراهان و راه یافتگان است و
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بهترین سرمایه برای اهل والیت است.

ی

آمنت به أنا ومن جعله دلیی ی
قواما ولعلویم عالما ،وف احلروب مقداما ولع أعدایئ رضاغما أسدا قمقاما.
من ایمان دارم و کسی که برپا دارنده دین من و دارنده علوم من است ،در جنگها پیشاپیش همه و بر دشمنان من چون
شیری خشمگین است.

ی
ی
وتفرد دونههم بقمهع أههل الطغيهان وقطهع
آمنت به ومن سبق انلاس إیل اإلیمان فتقدمهم إیل رضاء الرمحن

حبججه و واضح بيانه معاذیر [أهل] ابلهتان.
من ایمان دارم و کسی که از دیگران سبقت گرفته در ایمان ،و پیشی گرفته به رضا وخشنودی پروردگار جهان ،و او به
تنهائی سرکشان را به جای خود نشانیده و با دالیل و براهین عذر آنها را که دروغ می گویند و تهمت می زنند قطع کارده
است.

ی
ُ
ه
ی
آمنت به أنا ی
ومؤیهدا وسهندا وعضهدا ،ال ابهایل مهن
ولع بن أیب طالب الی جعله اَّلل یل سمعا وبرصا ویدا
ی
خالفی إذا وافقی ،وال أحفل بمن خذلی إذا نرصین ووازرین ،وال أکرتث بمن ی
عی إذا ساعدین.
ازور واحنر
من ایمان دارم و کسی که خداوند او را به منزله گوش ،چشم و دست من قرار داده و او مددکار من ،یاور من و پشتیبان
من است ،وقتی او موافقت کند از مخالفت دیگران باکی ندارم ،وقتی او یاور و پشتیبان من باشد به آنهائی کاه مارا خاوار
کرده و یاری نمی کنند اعتنائی ندارم ،وقتی او مرا مساعده و کمک کند به خاطر آنهائی که از من روی بگردانناد غمنااک
نمی شوم.

ی ه
ُی
ی
وبمحبيه ،ومت طبقات انلهریان بشهانئيه ولهم یعهل أحهدا مهن امهت
زین اَّلل به اجلنان
آمنت به أنا ومن

یکافيه والیدانيه.
من ایمان دارم و کسی که خدا بهشتش را به او و دوستان او زینت بخشیده و طبقات دوزخ را از دشمنان او پار کارده
است ،در میان اُمّتم هیچ کس همانند او و مشابه او نیست.

وقتی چهره او خندان باشد چهره درهم کشیده اخموها به من ضرری
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نمی زند ،و هنگامی که دوستی او برای من خالص است از آنها که به من پشت می کنند وحشتی ندارم.

ی
ی
ی
ه
اَّلل ی
[ذاک] ی
عزوجهل بهه
لع بن أیب طالب الی لو کفر اخللق لکهم من أهل السهماوات واألرضهنی نلرصه
ی
ی
ه
ی
وحده هذا ادلین ،والی لو اعداه اخللق لکهم لربز إَلهم أمجعنی ،باذال روحهه ف نرصهه [لکمهه اَّلل] رب العهاملنی

ویستقل لکمات إبلیس اللعنی.
و او علیّ بن ابی طالب

است کسی که اگر همه خل از اهل آسمانها و زمین کافر گردند خداوند دیانش را باه او

یاری کند و اگر همه مردمان با او دشمنی کنند در مقابل تمام آنها می ایستد ،و از جان خود در راه دفااع از دیان خادا و
نابودی افکار شیطان لعین می گذرد.

سپس فرمود :این چوپان حاضر است با او به سوی گلّه او بشتابید آن دو گرگ را مشاهده می کنید ،اگر
دیدید با ما صحبت کردند و گوسفندان او را چوپانی می کردند گفتار چوپان را تصدی کنیاد ،و گرناه هار
کس به همان عقیده خود باقی باشد.
در این هنگام رسول خدا

به همراه عدّه زیادی از مهاجرین و انصاار باه راه افتادناد ،وقتای گلّاه

گوسفند را ازدور مشاهده کردند چوپان گفت :این گوسفندان من هستند.
منافقین فوراً گفتند :پس آن دو گرگ کجا هستند؟ وقتی نزدیک شدند آن دو گرگ را دیدند که اطاراف
گوسفندان می چرخند و هر چه را که بخواهد آزاری به گوسفندان بزند دور می کنند.
رسول خدا

فرمود :آیا دوست دارید بفهمید که این گرگ غیر مرا در کالم خود قصد نکرده است؟

گفتند :بلی یا رسول اللَّه.
فرمود :اطراف مرا احاطه کنید تا آن دو گرگ مرا نبینند ،پس اطراف آن حضرت را گرفتناد ،آنگااه باه
چوپان فرمود :به این دو گرگ بگو :آن محمّد که تو از او نام بردی در میان اینها کدام است؟
گرگ به طرف آنها آمد و یکایک آنها را بررسی کرده کنار می زد تا اینکه وسط آنها داخال شاد و باه
رسول خدا

رسید ،گرگ ماده هم به دنبال او رسید .وقتی آن حضرت را یافتند گفتند:
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ی
رب العاملنی ی
وسيد اخللهق أمجعهنی ،ساالم و درود بار تاوای فرساتاده پروردگاار
السالم عليک یا رسول

جهانیان ،و ای سرور تمام مخلوقات.
آنگاه به عنوان احترام دو گونه خود را بر زمین گذاشته در مقابل او به خاک مالیدند و گفتناد :ماا ایان
چوپان را به طرف شما فرستادیم و او را از جریان شما باخبر نمودیم.
رسول خدا

نگاهی به منافقین کرده و فرمود :آنها که کافرند از این امر راه فراری ندارند ،و بارای

منافقین از آنچه مشاهده کردند راه گریزی نیست.
فرمود :این مورد اوّل که صداقت و راستگوئی چوپان را درباره آن دانساتید ،آیاا

بعد رسول خدا

دوست دارید صداقت او را در مورد دوّم هم بدانید؟
گفتند :بلی ای پیامبر خدا؛ درود و رحمت خدا بر شما و آل شما باد.
پیغمبر اکرم

فرمود :اطراف علی بن ابی طالب

را احاطاه کنیاد و او را در میاان خاود قارار

دهید ،وقتی این کار را کردند به آن دو گرگ با صدای بلند فرمود :محمّد را برای این جمعیّت معرّفی کردید
اکنون به علی

که از او نام برده اید اشاره کنید.

آن دو گرگ در میان جمعیّت آمده به جستجو پرداختند هر کدام را با دقّت نگاه می کردند و او را کناار
می زدند تا اینکه به علی

رسیدند ،همین که او را مشاهده کردند خود را به خاک افکندند و به عناوان

تواضع به روی خاک غلطیدند و دو گونه خود را در مقابلش بر خاک نهادند و عرض کردند:

ُ
ی
ی
ووص املصطیف.
السالم عليک یا حليف انلدی ومعدن انلی ،وحمل احلیج ،والعالم بما ف الصحف االول،
ه
سيدآل ی
حمبيه ،وأشیق بعداوته شانئيه ،وجعله ی
اَّلل به ی
حممد وذویه.
السالم عليک یا من أسعد
ی
أحبه أهل األرض کما ی
السالم عليک یا من لو ی
ی
أحهس بأقهل
حیبه أهل السماء لصاروا األصفياء ،ویا مهن لهو

ه
اَّلل ما بنی العر إیل الرثی ،النقلب بأعظم اخلزی واملقت من الع ی
یل االلع.
قليل من بغضه من أنفق ف سبيل
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درود و سالم بر تو ای صاحب بخشش و جوانمردی ،ای سرچشمه عقل و خرد ،ای جایگاه شایساتگی و لیاقات ،ای
کسی که کتاب های آسمانی گذشته را دانا است و جانشین محمّد مصطفی است.
درود بر تو ای کسی که دوستانش با محبّت او به سعادت می رسند و دشمنانش با دشمنی او بدبخت و گمراهند ،و ای
کسی که سرور اهل بیت پیامبر و بزرگ آنها هستی.
درود بر تو ای کسی که اگر اهل زمین تو را مانند اهل آسمان دوست می داشتند به درجه اصافیا (یعنای برگزیادگان
الهی) می رسیدند ،و ای کسی که با کمترین مقدار از دشمنی تو اگرشخصی بین زمین و آسمان را انفاق و بخشش کند جاز
خشم و نفرت پروردگار نصیب او نمی شود.

اصحاب رسول خدا

که به همراه آن حضرت بودند با مشاهده رفتار و گفتار این دو حیوان تعجّب
چنین موقعیّتی در میان درندگان داشاته باشاد و

کردند وگفتند :ما گمان نمی کردیم علیّ بن ابی طالب
او را اینگونه احترام کنند!
رسول خدا

فرمود :اگر موقعیّت او را در نظار موجاودات دیگاری کاه در خشاکی و دریاا و در

آسمان ها و زمین هستند ،و آنها که در حجاب ها و کرسی اند مشاهده کنید چه خواهید گفت؟
به خدا قسم؛ تواضع و فروتنی فرشتگانِ سدره المنتهی (باالترین مکان آسمانی) برای تمثال علی

-

که آن را نصب کرده اند تا هر وقت مشتاق لقای آن حضرت شدند به جاای نظار کاردن باه وجاود علای
به آن نگاه کنند  -را دیدم و آن به حدّی بود که تواضع این دو گرگ در برابر آن بسیار اندک و ناچیز
بود.
و چگونه فرشتگان و سایر صاحبان عقل و خرد برای علی
تبارک و تعالی قسم یاد کرده که هر کسی برای علی

تواضاع نکنناد در حاالی کاه خداوناد

به اندازه سار ماوئی تواضاع کناد مقاام او را در

درجات بهشت به اندازه صد هزار سال باال ببرد ،و تواضعی را که مشااهده کردیاد در برابار آن جاللات و
()1

عظمت و آن مقام رفیع کمترین مقداری بود که نمایش دادند.

____________________
 181 :ح  ،87بحار األنوار ،321/17 - 324 :ثاقب المناقب 33 :ح .21
 -1تفسیر امام عسکری
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 .31ابن بابویه

از ابو سعید خدری نقل می کند که گفت :نزد رسول خادا

نشساته باودیم کاه

ناگهان شخصی به طرف آن حضرت آمد وعرض کرد :ای رسول خدا؛ درباره این آیه که خداوند به ابلایس
ْ

ُْ

ْ َ َْ ْ
أم کن َ
ت ِمن العالنی (« )1تکبّر ورزیدی یا تو از عالی رتبه هاا هساتی» مارا خبار ده،
فرموده :أستکربت

مقصود از این بلندمرتبه ها که از فرشتگان برترند کیستند؟ پیغمبر اکرم
من ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین (

فرمود:

) در سراپرده عرش دو هزار سال پیش از آفارینش آدم باودیم،

تسبیح خدا می کردیم و فرشتگان از ما تسبیح کردن آموختند ،هنگامی که خداوند آدم را آفریاد فرشاتگان
را فرمان داد تا برای آدم سجده کنند (و آنها را چنین فرمانی نداد مگر به خاطر ما که در صالب او باودیم)
تمام فرشتگان این فرمان را اطاعت کرده و بر او سجده کردند جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد.
خداوند تبارک و تعالی فرمود:
ْ َ

َْ

ْ

ُْ

َ
َ ی ْ َ َْ ْ
یا إبْلیس ما َمنَ َعک أن ت ْس ُ
أم کنت ِمن العالنی « ،ای ابلایس؛ چاه چیاز
جد ِملا خلقت ِبيدی أستکربت

مانع شد آدم را که من به قدرت خود آفریده ام سجده کنی؟ آیا تکبّر ورزیدی یا از عالی رتبگان  -یعنی از
آن پنج نور مقدّسی که نام آنها بر سراپرده عرش نوشته شده است  -بودی؟»

ی
ی ه
ه
اَّلل یالی یؤیت منه ،بنا یهتدی املهتدون ،فمن ی
أحبه اَّلل وأسکنه جنته ومن أبغضنا أبغضهه
أحبنا
فنحن باب
ی ی
ه
والحیبنا إال من طاب مودله.
اَّلل وأسکنه ناره
ما آن درِ رحمت پروردگاریم که هر که بخواهد به او راه پیدا کند باید از آن وارد شود ،آنها که هدایت شدند بسبب ماا
راه یافتند ،هر که دوستی ما را داشته باشد خدا او را دوست دارد و در بهشتش او را ساکن گرداند ،و هر که با ما دشامنی
()2

کند خدا او را دشمن دارد و در دوزخش او را جای دهد ،و ما را جز آنکه پاک متولّد شده دوست ندارد.
____________________
 -1سوره ص ،آیه .75
 -2فضائل الشیعه 43 :ح  ،7بحار األنوار 142/11 :ح  3 21/15ح  34 2/25ح 3و  304/33ح .120
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ْ

الرصاط ُ
َ
الم ْستَقيم ( )1از ابن عبّاس نقال کارده
 .32در «تفسیر وکیع بن جرّاح» ذیل آیه شریفه إه ِدنا

است که گفت :قولوا معاشر العباد :أرشدنا إلی حبّ محمّد وأهل بیته

 ،ای بندگان خدا؛ بگوئید :خادایا!

()2

ما را به محبّت و دوستی محمّد و آل محمّد راهنمایی کن.
 .33سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «غایه المرام» حدیثی را از طری مخالفین نقال کارده کاه نجاات

کشتی نوح از غرق شدن و هالکت به خاطر محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین :بوده است.
سیّد بن طاووس
پیغمبر اکرم

در کتاب «أمان األخطار» آن حدی را از انس بن مالک روایات کارده اسات کاه

فرمود:

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود قوم نوح را هالک کند به حضرت نوح

پیغام داد :از

درخت سا ( )3تخته هائی شکسته و آماده کن ،وقتی تخته ها آماده شد نمی دانست با آنها چه کند؟
جبرئیل

فرود آمده شکل یک کشتی را به او نشان داد و به همراه خاود صاندوقی آورد کاه در آن

صد هزار میخ بود ،پس تمام آن میخ ها را در ساختن کشتی بکار برد تا اینکه پنج عدد باقی ماند.
یکی از آنها را در دست گرفت ،در دست او درخشید و نورافشانی کرد همان طور که یک ساتاره تاباان
در کرانه آسمان می درخشد و حضرت نوح

از آن متحیّر گردید ،خداوند آن میخ را گویا گردانید ،لاب

گشود و با زبان فصیح گفت :من بر اسم بهترین انبیا محمّد بن عبداللَّه هستم.
در این هنگام جبرئیل از آسمان فرود آمد ،حضرت نوح

از او سؤال کرد :این چگونه میخای اسات

که مانندش را ندیده ام؟
فرمود :این به نام بهترین آفریده پروردگار از ابتدا تا انتهای آفرینش یعنی
____________________
 -1سوره فاتحه ،آیه .4
 -2المناقب ،73/3 :بحار األنوار 14/24 :ح  ،18تفسیر برهان 52/1 :ح  ،38این روایات را حساکانی در کتااب شاواهد التنزیال:
 58/1ح  87و سیّد شرف الدین در کتاب تأویل اآلیات 28/1 :ح ( 11با کمی اختالف) ذکرکرده اند.
 -3سا ؛ نوعی درخت جنگلی است که دارای چوب سخت و مقاوم است.
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محمّد بن عبداللَّه است آن را طرف راست کشتی قرار بده.
میخ دوّم را برداشت ،شروع به درخشش و نورافشانی کرد ،حضرت نوح از آن سؤال کرد.
جبرئیل گفت :این میخ به نام برادر و پسر عموی آن حضرت یعنی علیّ بن ابی طالب

اسات آن را

در طرف چپ کشتی قرار بده.
میخ سوّم را که در دست گرفت ،درخشید و تابنده و روشن گردید .جبرئیل فرمود :این میخ به نام فاطمه
است او را همان طرفی که میخ پدرش را نهاده ای قرار بده.
میخ چهارم را برداشت آن هم درخشید و روشن گردید ،جبرئیل فرمود :این میخ به نام حسن

است

آن راکنار میخ پدرش قرار بده.
میخ پنجم را که در دست گرفت ،درخشید و روشن گشت و صدای گریه از آن بگوش رساید ،حضارت
نوح به جبرئیل عرض کرد :این ناله چیست؟
جبرئیل فرمود :این میخ به نام سرور شهیدان حضرت حساین بان علای

ْ
َََْ ُ َ
هواح
ذات أل ٍ
بزن و خدای تبارک و تعاالی در قارآن فرماوده اسات :ومحلنهاه لع ِ

برادرش امام حسن

َو ُد ُرس (.)1

پیامبر اکرم

اسات ،او را کناار مایخ

در تفسیر آن فرموده است:

األلواح خشب السفينه ،وحنن ادلرس ،لوالنا ما سارت السفينه بأهلها.
«الواح» همان تخته های سفینه بود و «دُسر» یعنی میخ ها مقصود ما هستیم ،و اگر مانبودیم کشتی به راه نمی افتااد و
()2

اهل خود را سیر نمی داد.

مؤلّف

گوید :محمد بن نجّار که حدی را نقل کرده از اشاخاص سرشاناس و معاروف نازد ماذاهب

چهارگانه است ،سپس از این حدی نتیجه می گیرد که وقتی نجات کشتی نوح باه برکات ایان بزرگاواران
بوده جای تعجّبی نیست که انسان وقت سوار شدن بر مرکب بر آنها درود و
____________________
 -1سوره قمر ،آیه .13
 -2أمان األخطار ،107 :نوادر المعجزات 44 :ح  28بحاار األناوار 332/24 :ح  14باه نقال از آن کتااب ،و  328/11:ح  43و
 230/44ح  12به نقل از کتاب خرائج و آن را در نسخه ای که نزد ما بود نیافتیم.
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تحیّت بفرستد و سپاس مقامات عالی آنها را نماید که هر گونه رهائی ازهالکت ها و رسیدن به مقصاود
به برکت آنها است.
و سزاوار است هر که بر کشتی می نشیند و از خطر غرق شدن ترسناک است بر اطراف کشتی همانگونه
که در حدی کشتی نوح ذکر شد نام خمسه طیّباه را بار ورقای نوشاته و بچساباند ،از فضال و بخشاش
پروردگار بعید نیست که به خاطر آنها به خواسته خود ظفر یابد و آنچه را دوست دارد بدست آورد.
 .34ابن شاذان

روایتی را از طری مخالفین از عبداللَّه بن عمار نقال کارده اسات کاه رساول خادا

فرمود:
به واسطه من حجّت برای شما کامل گردید و به سبب علیّ بن ابی طالب
را تالوت فرمود:
ْ

ه

ْ

هدایت شدید ،و این آیاه

ُ ِّ َ

إنما أن َ
ت ُمن ٌ
ذر َولک ق ْوم هاد (« ،)1تو اخطاردهنده و بیم دهنده هستی و برای هرقومی هادایت کنناده

ای است».
بعد فرمود :به واسطه حسن

به شما احسان و نیکی عطا شد ،و به سابب حساین

عادّه ای باه

سعادت می رسند که از او پیروی می کنند و گروهی دچار شقاوت و گمراهی می شوند که با او سر ستیز و
مخالفت دارند ،سپس فرمود:
ی

ی
ی ه
ی
اجلنه.
حرم اَّلل عليه ریح
أال وإن احلسنی باب من أبواب اجلنه ،من اعنده
بدانید حسین

 .35ابن بابویه

()2

دری از درهای بهشت است ،کسی که با او مخالفت کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام گرداند.

از ابو حمزه نقل کرده است که گفت :از امام

____________________
 -1سوره رعد ،آیه .7
 -2مائه منقبه 22 :منقبت  ،4بحار األنوار 405/35 :ح  ،28غایه المرام 235 :ح  ،4تفسیر برهاان 281/2 :ح  ،18وخاوارزمی ایان
حدی را در کتاب «مقتل الحسین

 »145/1 :آورده است.
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سجّاد

شنیدم که فرمود:

ی ه
ی
ی
اَّلل تبارک وتعایل خلق ی
مهن نهور عظمتهه أرواحها ف
واألئمه األحد عش
وعليا
حممدا
إن
ی
ی
ه
األئمهه اهلادیهه مهن آل ی
ی
ی
اَّلل ی
حممهد
عزوجهل ویقدسهونه ،وههم
یسهبحون
ضياء نوره ،یعبدونه قبل خلق اخللق،
()1

.

خداوند تبارک و تعالی حضرت محمّد

و یازده امام بعد از آن حضارت را از ناور عظمات خاود

و علی

آفرید در حالی که ارواح بودند ،و در پرتو نور پروردگار قبل ازآفرینش مخلوقات او را عبادت می کردند ،تسبیح خادا و
تقدیس او می نمودند و آنها هستند که پیشوایان هدایت کننده از آل محمّد

 .34ابن بابویه

از رسول خدا

هستند.

روایت کرده است که فرمود:

ی
ی
ی ی
ی ه
ی
ی
ی
الحیبنا أهل ابليت إال مؤمن ی
تهیق،
إیل أنه
بمحبتنا أهل ابليت ،وإن اَّلل تبارک وتعایل عهد
الیتم اإلیمان إال
ی
ی
وباألئمه األطهار من ی
شیق ،فطویب ملن ی
والیبغضنا إال منافق ی
ذر ییت.
تمسک یب
ایمان جز به محبّت ما اهل بیت کامل نمی گردد ،و این عهد و پیمان الهی با من است که ما اهال بیات را جاز ماؤمن
پرهیزکار دوست ندارد و جز مناف گمراه دشمن ما نیست .پس خوشا به حال کسی که به من و ائمّه اطهاار از ذریّاه مان
گرویده و به رشته والیت ما درآویخته است.

از آن حضرت سؤال شد :ائمّه و پیشوایان بعد از شما چند نفرند؟
()2

فرمود :عدد نقباء بنی إسرائیل ،به عدد سران و سروران بنی اسرائیل.

 .37ابن بابویه

در کتاب «امالی» از امام صادق

 ،از پدرانش

فرمود:
____________________
 -1کمال الدین 318 :ح  ،1بحار األنوار 23/15 :ح  33و  15/25ح .28
 -2کفایه األثر ،110 :بحار األنوار 322/34 :ح  ،178منتخب األثر 48 :ح.8
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نقل می کند که رساول خادا

ی
ی
ومروته العمل الصهالح ،وعمهاده الهورع ،ولهک یش ء أسهاس
اإلسالم عریان ،فلباسه احلياء ،وزینته الوقار،
وأساس اإلسالم ی
()2
حبنا أهل ابليت.
اسالم در مثَل مانند پیکری برهنه است ،حیا لباس آن ،وقار و متانت زیور آن ،عمال صاالح جاوانمردی آن ،و ورع -
یعنی انجام واجبات و ترک محرّمات  -پایه و ستون آن است.
و هر چیزی دارای اساس و زیربنائی است ،و اساس اسالم محبّت و دوستی ما اهل بیت است.

 .38شیخ مفید
رسول خدا

در کتاب «اختصاص» از اصبغ بن نباته نقل می کند که ازابان عبّااس شانیدم و او از
شنیده بود که فرمود:

ه ی ی
ی
وجل عباده ،وذکری عباده ،وذکر ی
األئمه من ودله عباده.
لع عباده وذکر
ذکر اَّلل عز
و فرزندانش یعنی ائمّه طاهرین :عبادت است.

یاد خدا عبادت است ،و یاد من عبادت است ،و یاد علی

به ح ّ کسی که مرا به رسالت برانگیخت و بهترین خل خود قرار داد ،وصایّ و جانشاین مان برتارین
اوصیا است ،و او حجّت خدا بر بندگان و جانشین او در میان مخلوقات است ،و از فرزنادان او پیشاوایان
هدایت کننده هستند ،به واسطه ایشان از اهل زمین عذاب را منع می کند ،و به سبب آنها آسامان را از فارو
افتادن بر زمین حفظ می کند مگربه اذن او ،و بخاطر ایشان کوهها را از متالشای شادن حفاظ مای کناد ،و
بندگان را از باران رحمت خود سیراب می کند ،وبه برکت ایشان گیاهان را از زمین مای رویاناد و خاار
می کند.

ُ
ه ی
ی
ی
ی
ی
اوئلک أوَلاء اَّلل حقا وخلفاؤه صدقا ،عدتهم عده الشهور ویه إثنا عش شهرا ،وعدتهم عده نقبهاء مهو،

بن عمران.
آنها به حقیقت اولیای خدا هستند و به راستی جانشینان من هستند ،عدد آنها به تعداد ماه ها یعنی دوازده تا است و به
عدد نقبا یعنی بزرگان قوم موسی بن عمران است.
____________________
 -1امالی صدوق ،141 :المحاسن ،284 :الکافی ،44/2 :بحار األنوار 343/48 :ح  ،15امالی طوسی 84 :ح  35مجلس ( 3با کمای
اختالف) ،بحار األنوار 373/48 :ح  ،27بشاره المصطفی( 32 :با کمی اختالف).
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ُ
ذات ُ ُ
الهربوج ( )1یعنی قسم به آسمان که دارای بر ها است،
سپس این آیه را تالوت فرمودَ :والسماء

بعد فرمود :ای ابن عبّاس؛ آیا می پنداری که به آسمان و بر های آن قسم یاد کرده و این آسامان و بار
های آن را اراده کرده است؟ گفتم :ای رسول خدا ،پس مقصود از آنها چیست؟ فرمود:

ی
ی
ه
ی
ی
ی
فاألئمه بعدی ،أوهلم لع عليهالسهالم ،وآخهرهم املههدی صهلوات اَّلل علهيهم
أما السماء فأنا ،وأما الربوج

امجعنی.
مقصود از آسمان من هستم ،و بر ها ائمّه و پیشوایان بعد از من می باشند که اوّل آنها علی و آخر آنها مهدی است که
()2

درود خداوند بر همه آنها باد.

 .33شیخ صدوق

از امام صادق

روایت کرده که آن حضرت فرمود:

ابلیس  -لعنت خدا بر او باد  -آسمانهای هفتگانه را طی می کرد و به آنها باال می رفات ،هنگاامی کاه
حضرت عیسی

متولّد شد از باال رفتن سه آسمان ممنوع گردید و تا چهار آسامان بااال مای رفات ،و

وقتی حضرت محمّد

تولّد یافت او را از همه آسمانها منع کردند و شیاطین را به سابب ساتارگان از

ورود در آسمان ها راندند.
قریش گفتند :اینها عالمت قیامت است که از اهل کتاب آن را شنیده بودیم ،عمرو بن امیّه که در کهانات
و پیشگوئی حوادث در عهد جاهلیّت قوی تر از همه بود گفت :به ستارگان نگاه کنید اگر آنهائی کاه ماردم
در راه یابی وتشخیص زمستان و تابستان از آنها کمک می گیرند رها می شوند عالمت هالکات و ناابودی
خل است ،ولی اگر آنها در جای خود هستند و غیر آنها پرتاب می شوند عالمت این است که واقعه مهمّی
رخ داده است.
صبح والدت پیامبر اکرم

همه بتها در هر کجا که بودند به رو بر زمین

____________________
 -1سوره برو  ،آیه .1
 -2اإلختصاص ،218 :بحار األنوار 370/34 :ح  ،234منتخب األثر 40 :ح  ،4تفسیر برهان 445/4 :ح .1
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افتادند ،در آن شب ایوان کسری به لرزه درآمد و  14کنگره آن درهم ریخت ،دریاچه ساوه خشاکید ،و
در وادی سماوه آب جاری گردید ،آتشکده فارس که هزار سال خااموش نشاده باود خااموش گشات ،و
دانشمند مجوس در عالم خواب دید که شتر سرکشی چند اسب اصیل را می کشاند و از دجله عبور کردناد
و وارد شهرهای ایشان شدند.
طاق کسری از میان شکسته شد ،و دجله بی آب شکافته گشت و آب در قصر او جاری گردیاد ،ناوری
از طرف حجاز پخش شد و همه مشرق را فرا گرفت.
هر پادشاهی تخت او سرنگون شد و خودش در آن روز الل گردید و صحبت نمی کرد ،علم کاهناان از
آنها گرفته شد و سحر ساحران باطل گردید ،هر کاهنی که در عرب بود باین او و رفقاایش جادائی افتااد،
قریش در میان عرب عظمت یافت و آنها را آل اللَّه گفتند.
امام صادق

ی

ی

ه
ه
فرمود :إنما ی
اَّلل احلرام.
سموا آل اَّلل ألنهم ف بيت

علّت اینکه آنها را آل اللَّه گفتند این بود که آنها در خانه خدا بودند.
و حضرت آمنه

مادر پیامبر اکرم

فرمود :به خدا قسم ،فرزندم همین که فرو افتاد دست ها را

بر زمین گذاشت ،سر به سوی آسمان برداشت و نگاهی کرد ،سپس نوری از آن ساطع گردید که همه جا را

ی
روشن کرد ،درمیان آن روشنائی صدای گوینده ای را شنیدم که گفت :إنیک قهد ودلت ی
فسهميه
سهيد انلهاس،
ی
حممدا .فرزندی به دنیا آوردی که سرور همه خالئ است نام او را محمّد بگذار.

و او را نزد عبدالمطلب ببر که او را ببیند ،چون آن حضرت را نازد عبادالمطلب آوردناد و گفتاه هاای
مادرش درباره او به آن جناب رسیده بود او را دربرگرفت و در دامن خود نشانید و گفت:
الحماااااد للَّاااااه الّاااااذی أعطاااااانی

هاااااااذا الغاااااااالم الطیّاااااااب األردان
()1

قد ساد فی المهد علی الغلمان

حمد و سپاس شایسته خداوندی است که به من این پسربچّه نیکو و پاک را عنایت کرد ،کاه در گهاواره اش بار هماه
پسران عالم برتری دارد.
____________________
 -1در تفسیر برهان اضافه کرده است« :وفاق شأنه جمیع الشأن» و شخصیّت او واالتر از تمام شخصیّت ها است.
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سپس او را به ارکان کعبه تعویذ نمود و اشعاری در این مورد گفت.
در این هنگام ابلیس فریادی برآورد و لشکرش را خواند ،همگی نزد او اجتماع کردند و گفتناد :سارور
ما ،چه چیزی تو را ناراحت کرده و ترسانده است.
گفت :وای بر شما ،از اوّل شب اوضاع آسمان و زمین را متغیّر و دگرگون می بینم ،معلوم می شود واقعه
مهمّی رخ داده که از وقتی حضرت عیسی به آسمان برده شده چنین حادثه ای واقع نشاده اسات ،برویاد و
جستجو کنید چه چیزی رخ داده است.
همگی از نزد او متفرّق شدند و سپس بعد از تفحّص و جستجو برگشتند و گفتند :ما به آنچه مای گاوئی
پی نبردیم و چیزی نفهمیدیم.
ابلیس گفت :خودم باید آن را دنبال کنم و این کار من است ،سپس در دنیاا فارو رفات و در هماه جاا
جوالن کرد تا اینکه به حرم رسید ،فرشتگان را دید که اطراف حرم را احاطه کرده اند و وقتی که خواسات
داخل حرم شود بر او بانگ زدند و او برگشت ،سپس مثل گنجشک گردید و از ناحیه حری وارد شد.
جبرئیل به او فرمود :ای ملعون ،برگرد.
ابلیس گفت :از تو سؤالی دارم ،چه حادثه ای امشب در زمین واقع شده است؟
فرمود :محمّد

که خاتم انبیا و سرور همه آنها است پا به عرصه گیتی نهاده است.

گفت :آیا مرا در مورد او نصیبی و بهره ای هست؟
فرمود :نه ،سؤال کرد :آیا در امّت او بهره دارم؟
()1

فرمود :بلی ،ابلیس گفت :به آن راضی شدم و خشنود گشتم.
رضااایت بااادّاً بمولاااده المساااعود طالعاااه

بااادر الهاااوی واختفااات فیاااه األضاااالیل

وزال عاان رأس کسااری التااا حااین عااال

مااان فااااوق بهااارام لالیمااااان إکلیاااال

بخااااتم الرسااال قاااد زلااات أسااااوره

فعرشاااه بعاااد کرسااایّ الملاااک مشااالول

____________________
 -1امالی صدوق 340 :ح  1مجلس  ،48بحار األنوار 257/15 :ح  ،3تفسیر برهان 324/2 :ح .3
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سااابحان مااان خاااصّ باإلسااارا رتبتاااه

بقرباااااه حیااا ا ال کیاااااف وتمثیااااال

بالجسااام اُساااری باااه والاااروح خادماااه

لااااه ماااان اللَّااااه تعظاااایم وتبجیاااال

لاااه الباااراق جاااواد والساااما طاااارق

مساااالوکه ودلیاااال الساااایر جبریاااال

لااااه شااااریعه حاااا ّ للهاااادی ولااااه

شااریعه فااای الناادی مااان دونهااا النیااال

وکاااالّ أساااافار تااااوراه الکلاااایم لهااااا

ماان بعااد أساافار صاابح الااذکر تعطیاال

لااااواله مااااا کااااان ال علاااام والعماااال

وال کتاااااااب والنااااااصّ وتأویاااااال

وال وجاااااود وال إناااااس وال ملاااااک

وال حااااادی وال وحااااای وتنزیااااال

لاااه الخاااوارق فاااالعرجون فااای یاااده

مهنّااااد ماااان ساااایوف اللَّااااه مساااالول

حروبااااااه ومغازیااااااه لهااااااا ساااااایر

بهااااا یحاااادث جیاااال بعااااده جیاااال

خشنود شدم به والدت او که طالعش مسعود است ،همانند شب چهارده درخشید وتاریکی ها در آن پنهان گشت.
تا از سر کسری (پادشاه ایران) افتاد هنگامی که تا ایمان از مرّیخ باالتر رفت.
به وجود خاتم انبیا زینت ها از تا او ریخت ،و تخت او بعد از تخت سلطنت نبیّ

درهم شکسته شد.

پاک و منزّه است کسی که با سیر دادن پیغمبرش رتبه او را به قرب و نزدیکی خود اختصاص داد در حالی که او ذاتش
منزّه از کیفیّت و تشبیه است.
با جسم شریفش سیر داده شد و روح األمین در خدمت او بود ،و خداوند تبارک و تعالی او را باا ایان کاار تعظایم و
تکریم نمود.
مرکب او در این سفر آسمانی براق بود ،و آسمان مسیر او بود که می پیمود ،و راهنمایش در ایان سافر جبرئیال
بود.
او دارای دین حقّی است که برای هدایت خل آن را تبلیغ نمود ،و آبشخوری در بخشش و بزرگاواری دارد کاه نیال
کوچک ترین آنها است.
قرآنی را که روح األمین برای او آورد دین روح اللَّه و آنچه را که انجیل او در بردارد نسخ کرد و از بین برد.
همه بخش های تورات حضرت موسی بعد از آمدن سوره ها و آیات قرآن کریم تعطیل گردید.
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اگر او نبود نه علمی بود و نه عملی ،و نه کتابی ،نه نصّی (ظاهر کتاب) بود و نه تأویلی (باطن کتاب).
نه وجودی بود ،نه انسانی و نه فرشته ای ،نه حدیثی بود ،نه وحیی و نه قرآنی.
او دارای معجزات و کارهای شگفت انگیز بود ،شاخه خرما در درست او شمشیری از شمشیرهای برهنه پروردگار شد.
جنگ هائی که در آنها حضور داشت و آنها که حضور نداشت سیره ای است که نسل به نسل مردمان آن را گفتگو می
کنند.

و شیخ اُزری

نیکو به رشته نظم درآورده و گفته است:

ماااا عسااای أن أقاااول فااای ذی معاااال

علّااااااه الکااااااون کلّااااااه احااااااداها

بشاااارت اُمّااااه بااااه الرساااال طاااارّاً

طربااااااً باساااااامه فیااااااا بشااااااراها

نوّهاااااات باساااااامه السااااااموات واالر

ض کمااااا نوّهاااات بصاااابح ذکاهاااااا

طرباااات الساااامه الثااااری فاسااااتطالت

فاااااوق علویّاااااه الساااااما سااااافالها

التجااال فااای صااافات أحماااد فکاااراً

فهاااای الصااااوره الّتاااای لاااان تراهااااا

تلاااک نفاااس عا ازّت علااای اللَّاااه قااادراً

فارتضاااااااها لنفسااااااه واصااااااطفاها

مااااا تناهاااات عااااوالم العلاااام الّااااا

وإلااااای کناااااه أحماااااد منتهاهاااااا

حااااااااز قدسااااااایّه العلاااااااوم وإن

لاااام یؤتهااااا أحمااااد فماااان یؤتاهااااا

علااااام اقسااااامت جمیاااااع المعاااااالی

انّااااااه ربّهااااااا الّااااااذی ربّاهااااااا

فاااااض للخلاا ا منااااه علاااام وحلاااام

اخاااااذت عااااانهم العقاااااول نهاهاااااا

وسااااامّت باسااااامه سااااافینه ناااااوح

فاساااااتقرّت باااااه علااااای مجراهاااااا

وبااااه نااااال خلّااااه اللَّااااه إبراهاااای

م والناااااااار باسااااااامه أطفاهاااااااا

وبسااارّ ساااری لاااه فااای ابااان عماااران

أطاعاااات تلااااک الیمااااین عصاااااها

وباااااه ساااااخر المقاااااابر عیسااااای

فأجاباااااااات ناااااااادا ه موتاهااااااااا
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وهااو ساارّ الوجااود فاای المااأل األعلاای

ولااااااو اله لاااااام تعفاااااار جباهااااااا

لاااام تکاااان هااااذه العناصاااار إلّااااا

ماااان هیااااواله حیاااا کااااان أباهااااا

چه بگویم درباره کسی که دارای منزلتی رفیع و ارزشی واال است ،او علّت هستی است وایان یکای از آن مقاماات و
منزلتهای او است.
انبیا بشارت او را همگی گفته اند ،و به نام مبارک او خوشحالی کرده و سرود خواندند.
آسمان و زمین نام او را اعالن کرده و باال بردند ،همانطور که روشنی صبح خبر از آمدن صبح می دهد.
زمین به خاطر نام او شادی کرد و با والدت او پایین ترین مرتبه زمین بر بلندترین مرتبه آسمان فخر نمود.
فکرت را در صفات احمد

به تحرّک و تالش وادار مکن ،زیرا آن صورتی است که نظیر و مانند ندارد.

شخصیّتی است که قدرش نزد خدا عزیز و ارجمند است ،او را برای خود برگزیده واختیار نموده است.
علم و دانش دریای بیکرانی است که پایان نمی پذیرد مگر اینکه پایان آن و نهایتش در وجود احمد
شود.
علوم مقدّس و دانش الهی را او فرا گرفته است ،و اگر به او نرسیده بود چه کسی قابل بود که به او برسد.
تمام صفات عالی و برتری های اخالقی قسم یاد کرده اند ،که پرورش دهنده آنها ایشان بوده است.
از ناحیه او دانش و بردباری به سوی خل سرازیر شد ،عقول از او خرد و اندیشه را گرفت و به دست آورد.
نام مبارک او که بر کشتی نوح نهاده شد ،از غرق شدن ایمنی پیدا کرد و در مجرای خود آرام گرفت.
ابراهیم به سبب او به مقام خلّت رسید ،و آتش نمرودی به اسم مبارک او بر ابراهیم سرد و خاموش شد.
و به سرّی که او در موسی جاری کرد ،عصائی که در دست او بود از او اطاعت کرد.
و به سبب او عیسی مقابر را تسخیر کرد ،و مرده هائی که در آن بودند ندای او را جواب گفتند.
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ختم مای

او در مأل اعلی که جایگاه فرشتگان است رمز و راز هستی است ،و اگر او نبود آنها پیشانی به خاک نمای گذاشاتند و
عبادت نمی کردند.
تمامی این عناصر نیستند مگر از مادّه اصلی خود ،و او مادّه اصلی و اساس هستی و پدر خلقت است.

در «بحار األنوار» از کتاب «محاسن برقی» روایتی از امام صادق

 .40مجلسی
رسول خدا

نقل می کند که

فرمود:

خداوند عقل را آفرید سپس به او فرمود :روی بگردان پس روی گرداند ،بعاد باه او فرماود :روی آور،

ی
أحب ی
إیل منک».
پس رو کرد ،آنگاه فرمود« :ما خلقت خلقا
«موجودی را نیافریدم که نزد من از تو محبوبتر باشد».

پس نود و نه جز آن را به وجود نازنین حضرت محمّد

بخشید ،و یاک جاز باقیماناده را باین

()1

مردم تقسیم کرد.

 .41و نیز در همان کتاب از پیغمبر اکرم

ه
اَّلل ،ی
ولع
أنا أدیب

أدیب.

()2

من تربیت شده پروردگار و علی

 .42سعد إربلی

نقل کرده است که فرمود:

تربیت شده من است.

در کتاب «اربعین» خود روایت کرده اسات کاه :در آثاار بااقی ماناده از یکای از

حواریّون حضرت عیسی

ورقی یافت شد که بر آن با قلم سریانی نوشته شده بود:

از کتاب تورات نقل شده است که :بعد از گفتگو و نزاع حضرت موسی و خضر

در قصّه کشاتی و

دیوار و غالم هنگامی که حضرت موسی به طرف قوم خود برگشت برادرش هارون از او سؤال کرد :چه
____________________
 -1المحاسن 147 :ح  ،8بحار األنوار 37/1 :ح  4و  224/14ح .24
 -2بحار األنوار 231/14 :سطر .4
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چیزی از خضر آموختی و از عجائب دریا چه چیزی مشاهده کردی؟
فرمود :من و خضر در کنار دریا ایستاده بودیم که ناگهان پرنده ای فرود آمد با منقار خاود قطاره ای از
آب دریا برداشت و به طرف مشرق انداخت ،سپس قطره دیگری برداشت و به طرف مغرب رها کارد ،بعاد
قطره سوّم را برداشت و به طرف آسمان و قطره چهارم را به طرف زمین اناداخت ،ساپس قطاره پانجم را
برداشت و به خود دریا برگرداند ،ما ازمشاهده آن بهت زده و متحیّر شدیم ،از خضر

سؤال کردم او هم

جوابی نداشت.
در این هنگام یک شکارچی که در آن منطقه شکار می کرد نگاهی به ما کرد و گفت :شما را چاه شاده
است؟ گویا در کار این پرنده متحیّر وسرگردان گشته اید؟
گفتیم :بله همین طور است ،گفت :من که یک نفر صیّاد هساتم اشااره ایان پرناده را فهمیادم ،شاما دو
بزرگوار که هر دو پیغمبرید ندانستید؟!
گفتیم :ما نمی دانیم جز آنچه را خداوند به ما بیاموزد؟
گفت :این پرنده ای در دریا است که «مسلم» نامیده می شود  -به خاطر اینکه هنگامی که صدا می زند
در آوازش این کلمه یعنی مسلم را می گوید  -با این کار خود که آب را با منقار خود برداشت و به طارف
مشرق و مغرب آسمان و زمین ریخت و قطره آخر را به دریا برگرداند می خواهد بگوید:

«یأیت ف آخر الزمان ی
نب یکون علم أهل املشْ واملغرب وأههل السهماء واألرض عنهد علمهه مثهل ههذه
عمه و ی
القطره امللقاه ف ابلحر ،ویرث علمه ابن ی
وصيه».

«در آخر الزمان پیغمبری می آید که علم اهل مشرق و مغرب و اهل آسمان و زمین نسبت به داناش او
مثل قطره ای است که در دریا افکنده شده است ،و تمام دانش او را پسرعمو و وصایّ او باه ارث خواهاد
برد».
با شنیدن این مطلب از مشاجره دست برداشتیم و هر کدام از ما که به
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علم خود دچار خودبینی بودیم آن را کوچک شمردیم.
آنگاه آن صیّاد از نظر ما ناپدید گردید و دانستیم که او فرشته ای بودکه خداوند به جانب ما فرساتاد تاا
()1

کمیِ علم ما را به خودمان نشان دهد بعد از آنکه ادّعای کمال داشتیم.
 .43از امام صادق
«رسول خدا

روایت شده که وقتی آن حضرت نام رساول خادا

را مای بارد و گفات:

فرمود» ،رنگ چهره مبارکش تغییر می کرد ،سبز می شد و زرد می شد باه حادّی کاه
()1

آنهایی که او را می شناختند با این تغییری که پیش می آمد اظهار نشناختن می کردند.
و در روایت دیگر نقل شده :هنگامی که آن حضرت نام محمّاد

را مای شانید بعناوان تعظایم باا

صورت به طرف زمین رو می کرد و می فرمود« :محمّد محمّد محمّهد» باه حادّی کاه نزدیاک باود گوناه
()2

مبارکش بزمین برسد.

و چه زیبا گفته شده:
هزار مرتباه شساتن دهاان بمشاک و گاالب
 .44شیخ طوسی

هنوز ناام تاو باردن کماال بای ادبای اسات

در کتاب «امالی» از امام صادق

 ،از پدرانش :و آنها از امام حسان

نقال

کرده اند که فرمود:
از جدّم رسول خدا

ی

شنیدم که آن حضرت فرمود:

ه
عزوجل ،وخلق أهل بیت من نوری ،وخلق ی
اَّلل ی
حمبيهم من نورهم ،وسائر اخللق من انلار.
خلقت من نور
____________________
 -1المحتضر ،100 :بحار األنوار 133/24 :ح  ،12تأویل اآلیاات 104/1 :ح  ،3بحاار األناوار 313/13 :ح  .52برسای

ایان

روایت را در مشارق األنوار 73 :از حسن بصری به اختصار نقل کرده ،و نیز در کتاب الدمعه الساکبه( 41/2 :با کمی اخاتالف) ذکار
شده است.
 -2الخصال 147 :ح  ،23امالی صدوق ،224 :بحار األنوار 14/47 :ح  ،1روضه الواعظین.211 :
 -3الکافی ،32/8 :بحار األنوار 30/17 :ح .3
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من از نور خداوند تبارک و تعالی آفریده شده ام ،و اهل بیتم از نور من آفریده شده اند ،ودوستان ایشان
()1

از نور آنها آفریده شده اند ،و دیگر مخلوقات از آتش می باشند.
 .45کلینی

در کتاب «کافی» از مفضّل نقل می کند که گفت :به امام صادق

عرض کاردم :شاما

آن وقتی که در عالم أظلّه (ارواح) بودید چگونه بودید و چه می کردید؟ فرمود:

ی
ی
ی
ی
ی
ربنا لیس عنده أحد غرینا ف ظلیه خُّضاء ،ی
کنا عند ی
ونمجهده ،ومها مهن
نسبحه ونقدسه ونهلله
یا مفضل!
مقرب وال ذی روح غرینا ،ی
ملک ی
حت بدا هل ف خلق األشياء فخلق ما شاء کيف شاء مهن املالئکهه وغهریهم،

ی
ثم أنی علم ذلک إَلنا.

()1

ای مفضّل ،ما در پیشگاه پروردگار در سایه سبز رنگی بودیم و غیر ما در آنجا کسی نبود ،به تسبیح ،تهلیال و تمجیاد
پروردگار مشغول بودیم ،فرشته مقرّبی و هیچ صاحب روحی نبود ،تا آنکه خداوند اراده آفارینش فرماود ،و آنچاه را کاه
خواست و به هر شکلی که خواست از فرشته و غیر آن آفرید ،و ما را از آن آگاه ساخت.

 .44ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از حضرت امیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیه روایت کرده اسات

که فرمود:
لمّا ولد رسول اللَّه

ه

اُلقیت األصنام فی الکعبه علی وجوهها ،فلمّا أمسی سمع صهیحه مهن السهماء
َ

َ
َ ُّ َ
اکن َز ُهوقا (.)2
ابلاطل
ابلاطل إن
احلق َو َزه َق
جاء
ِ
ِ
هنگامی که رسول خدا

تولّد یافت ،بت های داخل کعبه به رو بر زمین افتادند،

____________________
 -1امالی طوسی 455 :ذیل ح  5مجلس .34
 -2الکافی 441/1 :ح  ،7بحار األنوار 24/15 :ح  45و  134/57ح  ،142الوافی 483/3 :ح .4
 -3سوره إسرا  ،آیه .81
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وهنگامی که شب فرا رسید صدائی از آسمان شنیده شد که می فرمود« :ح ظاهر شد و باطل نابود گردیاد ،و هماناا
باطل نابودشدنی است».

و نقل شده است که در آن شب تمام دنیا روشن گردید ،هر سنگ وریگ و درختی خنده کارد ،و آنچاه
در آسمان و زمین بود تسبیح خداوند نمود ،شیطان درهم شکسته شد و می گفت :بهترین شاخص از میاان
امت ها و بهترین آفریده ،و گرامی ترین بنده و بزرگ ترین شخصیّت عالم محمّد

()1

است.

 .47در کتاب «کنز الفوائد» از حلیمه سعدیّه روایت شده که گفت :وقتی پیامبر اکارم

یاک سااله

شد لب به سخن گشود و کالمی فرمود که خوب تر از آن نشنیده بودم ،فرمود:
ی
ی
قدوس نامت العيون والرمحان التأخذه سنه وال نوم.
قدوس

خدا پاک و منزّه از هر نقصی است ،چشمها به خواب رفتند ،و او را چرت و خواب فرا نمی گیرد.

و زنی به من یک مشت خرما به عنوان صدقه داد ،از او گرفتم و آن حضرت که در سن سه سالگی باود
آن را رد کرد و فرمود:

ی

ُ

یا ا یم ،التأکیل الصدقه ،فقد عظمت نعمتک وکرث خریک ،فإین ال آکل الصدقه.

ای مادر ،صدقه نخور ،زیرا درهای نعمت بر روی تو باز شده و خیر فراوانی بتو رسیده است ،و من هرگز صدقه نمای
خورم.
()2

می گوید :به خدا قسم بعد از شنیدن آن دیگر از کسی صدقه قبول نکردم.
____________________
 -1المناقب ،31/1 :بحار األنوار 274/15 :ح .20
 -2کنز الفوائد ،148/1 :بحار األنوار 400/15 :ح .28
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 .48در کتاب «قر اإلسناد» از فضیل روایت می کند که گفت :از امام صادق

ی
ی
ی
ه
ه
اتقوا اَّلل وعظموا اَّلل وعظموا رسوهل
ی
فضله...
قد

ه
ی
والتفضلوا لع رسول اَّلل

شنیدم که فرمود:

ی ه
أحدا ،فإن اَّلل تبهارک وتعهایل

تقوا پیشه کنید ،خدا و رسولش را بزرگ دارید و تعظیم کنید و هیچ کس را بر رسول خدا

برتری ندهید ،زیارا

()1

خداوند تبارک و تعالی او را بر همگان برتری بخشیده است....

 - 43در کتاب «کافی» نقل شده است :امام صادق
حضرت امیرالمؤمنین

از رسول خدا

ه
اَّلل نسمه خریا من ی
حممد
فرموده است :ما برأ

یاد کرد و فرمود:
.

()2

نیافریده است.

خداوند تبارک و تعالی موجودی را بهتر از محمّد

نقل کرده است که گفت :از آن حضرت شانیدم

 .50در همان کتها از یکی از اصحاب امام صادق
که فرمود:
به حضرت عیسی بن مریم

دو حرف از اسم اعظم عنایت شده بود و با آن کارهاای خاارق العااده

خود را انجام می داد ،و به حضرت موسی

چهار حرف ،و باه حضارت اباراهیم هشات حارف ،و باه

حضرت نوح پانزده حرف ،و به حضرت آدم بیست و پنج حرف از آن عطا شده بود.
وإنّ اللَّه تبارک وتعالی جمع ذلک کلّه لمحمّد
محمّداً

 ،وإنّ اسم اللَّه األعظم ثالثه وسبعون حرفاً أعطهی

اثنین وسبعین حرفاً ،وحجب عنه حرف واحد.

و خداوند تبارک و تعالی تمام آنچه را که به آنها مرحمت کرده بود برای حضرت محمّد
اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف است
____________________
 -1قرب اإلسناد ،41 :بحار األنوار 243/25 :ح .12
 -2الکافی 440/1 :ح  ،2بحار األنوار 348/14 :ح  ،77الوافی 712/3 :ح .15
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جمع نماوده و هماناا

به حضرت محمّد

 .51صفّار

()1

هفتاد و دو حرف از آن را عنایت کرده و یکی را از آن حضرت پنهان نموده است.

در کتاب «بصائر الدرجات» از امام باقر

از امیر مؤمنان علی

درباره علم پیامبر اکرم

حضرت فرمود :علم ی
انلب
علم پیامبر اکرم

روایت کرده است که فرمود:
سوال شد.

علم مجيع ی
انلبينی وعلم ما اکن وعلم ما هو اکئن إیل قيام الساعه.

شامل علم تمام پیامبران است ،و او بر آنچه واقع شده و تا روزقیامت به وقوع می پیوندد داناا

()2

است.

 .52ابن شهراشوب

معجزه قبل از والدت ،بعاد

در کتاب «مناقب» نقل کرده است :پیامبر اکرم
()3

از بعثت و بعد از وفات داشته است که مهم ترین و قوی ترین آنها قرآن است.
و از انس نقل کرده است که گفت :رسول اکرم

از باالی کوه صدائی شنید که می گفت:

«اللهمّ اجعلنی من االُمّه المرحومه المغفوره».
«خدایا! مرا از امّتی که مورد رحمت و مغفرت اند قرار بده».
وقتی نزد رسول خدا

آمد دیدند پیرمردی است که قامت آن سیصد ذراع( )4است ،آن حضرت با او

معانقه نمود ،سپس پیرمرد عرض کرد :من در هر سال یک بار غذا مای خاورم و اکناون وقات آن رسایده
()5

است ،در این هنگام ظرف غذائی از آسمان نازل شد و هر دو از آن خوردند.
____________________
 -1الکافی 230/1 :ح  ،2بحار األنوار 134/17 :ح  ،11الوافی 544/3 :ح .3
 -2بصائر الدرجات 127 :ح  ،1بحار األنوار 144/17 :ح .31

 -3بحار األنوار 301/17 :ح  13به نقل از مناقب 125/1 :و در آن وجوه قوی بودن قرآن را ذکر نموده است.
 -4از ابتدای مرف تا سر انگشتان یک «ذراع» است.
 -5المناقب ،117/1 :بحار األنوار 301/17 :ذ ح .12

133

 .53قطب راوندی

آمد

در کتاب «خرائج» می نویسد :روایت شده است عربی نزد پیغمبر اکرم

و عرض کرد :آیا نشانه و عالمتی در درستی و صحیح بودن آنچه به آن دعوت می کنی داری؟ فرمود:
بلی ،نزد آن درخت برو و بگو :رسول خدا

ترا می خواند.

وقتی پیغام را رساند درخت خود را به طرف راست و چپ کج کرده تا اینکه ریشاه هاایش قطاع شاد،
سپس آمد و در حالی که خود را به زمین می کشید در مقابل پیغمبر اکرم

ایستاد.

عرب گفت :به آن دستور بده تا به جای خود برگردد.
حضرت به او فرمان داد ،و او به محلّ روئیدن خود برگشت .آنگاه گفت :ای رسول خدا ،اجازه می دهی
ترا سجده کنم؟ حضرت فرمود:
لو أمرت أحدا أن یسجد ألحد ألمرت املرأه أن تسجد لزوجها.
اگر بنا بود امر کنم کسی برای دیگری سجده کند به زن ها دستور می دادم که برای شوهران خود سجده کنند.

پس از آن اجازه گرفت تا دست مبارک آن حضرت را ببوسد ،وپیامبر
 .54و نیز در همان کتاب روایت شده است :پیغمبر اکرم

()1

به او اجازه فرمودند.

در میان اصحاب خود بودناد کاه عربای

بیابانی وارد شد و به همراه خود سوسماری داشت که آن را شکار کرده و در آستین خود قرار داده بود.
عرب در حالی که به پیغمبر اشاره می کرد گفت :این کیست؟ گفتند :رسول خدا است.
گفت :به الت و عزّی( )4قسم ،با هیچ کس به اندازه تو دشمنی ندارم وتو از همه نزد مان مبغوضاتری ،و
اگر ترس این نبود که قوم من مرا عجول
____________________
 -1الخرائج 44/1 :ح  ،53بحار األنوار 377/17 :ح .40
 -2نام دو بت بزرگ و معروف است.
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و شتابزده بنامند همانا در کشتن تو عجله می کردم.
پیغمبر اکرم

فرمود :تو را چه چیزی وادار کرده که چنین بگوئی؟ ایمان به خداوند بیاور.

گفت :من ایمان نمی آورم تا اینکه این سوسمار ایمان آورد ،و آن را از آستین رها کرد.
رسول خدا

سوسمار را صدا زدند ،و او به زبان عربی به گونه ای که همه حاضرین شنیدند جواب

داد :بلی ،قربان شما شوم؛ چه می فرمائید ای کسی که زینت بخش عرصه قیامت و آنها که وارد آن عرصاه
می شوند هستی .فرمود :ای سوسمار ،چه کسی را عبادت می کنی؟
گفت :کسی که عرش او در آسمان ،سالطنت او در زماین ،عجائاب اودر دریاا ،رحماتش در بهشات و
عذابش در آتش است.
فرمود :ای سوسمار ،بگو من کیستم؟
گفت« :رسول ربّ العالمین وخاتم النبیّین ،قد أفلح من صدّقک ،وخاب من کذّبک» ،فرستاده پروردگاار
جهانیان و آخرین پیامبری ،هر کس تو را تصدی کند و به رسالت تو اعتاراف کناد رساتگار و ساعادتمند
است ،وکسی که تو را تکذیب کند زیانکار است.
عرب گفت :هیچ دلیل و برهانی باالتر از دیدن نیست ،نزد تو آمدم در حالی کاه بیشاتر از هماه باا تاو
دشمن بودم ،ولی اکنون تو را از خودم وفرزندانم بیشتر دوست دارم.
بعد گفت :شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست وهمانا تاو فرساتاده خادا هساتی ،آنگااه
بسوی قوم خود برگشت ،او از قبیله بنی سلیم بود ،و وقتی حکایت خود را برای آنها بازگو کرد ،با شانیدن
()1

آن هزار نفر از آنها مسلمان شدند.

____________________
 -1الخرائج 38/1 :ح  ،43بحار األنوار 404/17 :ح .30
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 .55علیّ بن ابراهیم قمی

در کتاب «تفسیر» از حفص کنانی نقل می کند که گفت :از عبداللَّه بن بکر

شنیدم که می گفت :امام صادق
آیا این طور نیست که رسول خدا

به من فرمود:
رسالتش عامّ بود و همگان را فرا می گرفت و خداوند تباارک
ْ

ی

ه

و تعالی درکتاب محکم خود فرموده استَ :وما ْ
أر َسلناکَ إال اکفه لِلناس (.)1

«ترا نفرستادیم مگر برای تمام مردمان» ،یعنی برای اهل مشرق و مغرب و برای اهل آسمان و زمین اعمّ
از آدمیان و پریان.
سؤال این است که آیا آن حضرت رسالت خود را به همه آنها ابالغ کرد و چگونه این کار را کرد؟ گفتم:
نمی دانم.
فرمود :ای پسر بکر؛ پیغمبر اکرم

از مدینه خار نشد پس چگونه به اهل شرق و غرب پیغاامش

را رسانید؟ گفتم :نمی دانم .فرمود:

ی ه
اَّلل تبارک وتعایل أمر جربئيل فاقتلع األرض بریشه من جناحه ،ونصبها ی
واکنت بهنی یدیهه
ملحمد
إن
ی
ی
ه
اَّلل وإیل ی
نبوتهه
مثل راحته ف کفه ینظر إیل أهل الشهْ والغهرب وخیاطهب ک قهوم بألسهنتهم ،ویهدعوهم إیل
بنفسه ،فما بقيت قریه وال مدینه یإال وداعهم ی
بنفسه.
انلب
خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را فرمان داد بسبب پری از بال خود زمین را کَند و آن را بارای محمّاد

نصاب

کرد ،با این کار زمین در مقابل آن حضرت مثل کف دست در میان دستش بود ،و توسّط آن به اهل شرق و غرب نگاه کرد
و هر طایفه ای را با زبان خودشان مخاطب ساخت و آنها را به سوی خدا و نبوّت خویش دعاوت نماود ،لاذا شاهری و
روستائی نماند مگر آنکه پیغمبر اکرم

()2

خودش آنها را دعوت کرد.

 - 54در کتاب «الدرّ النظیم» از امام باقر

نقل کرده است:
گذشت ،آن حضرت

هنگامی که  22ماه از والدت شریف رسول خدا
____________________
 -1سوره سبأ ،آیه .28
 -2تفسیر قمی ،202/2 :بحار األنوار 188/18 :ح .20
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چشم درد گرفت(.)1
عبدالمطلب به حضرت ابوطالب

فرمود :پسر برادرت را با خود به جحفه ببر ،در آنجا راهبی است

که درعبادتگاه خود مریض ها را معالجه و مداوا می کند.
آن حضرت را در زنبیلی هندی قرار دادند و یکی از نوکران ابوطالب

آن را برداشت و نازد راهاب

آورد ،و آن زنبیل را در زیر عبادتگاه راهب بر زمین نهاد.
حضرت ابوطالب

راهب را صدا زدند ،او از محلّ عبادت خود سر را بیرون آورد ،نگاهی باه پاائین

کرد و دراطراف عبادتگاه خود نوری را تابان دید و صدای بال های مالئکه را شنید.
عرض کرد :شما چه کسی هستید؟
فرمود :من ابوطالب پسر عبدالمطلبم ،پسر برادرم را نزد تو آوردم که چشمش را ماداوا کنای .گفات :او
کجا است؟
فرمود :در میان سبدی است و او را از تابش خورشید پوشانده ام.
گفت :پرده را از روی او کنار بزن ،همینکه پرده را کنار زد نوری در چهاره اش مشااهده کارد کاه مای
درخشد ،و بادیدن آن گویا خوف و وحشت او را گرفت ،و فوراً گفت :او را بپوشانید.
آنگاه سر خود را داخل صومعه کرد و گفت:

ی ی
ه ی ی
ی
ی
ی ه
أشهد أن ال هلإ إال اَّلل ،وأنک رسول اَّلل حقا حقا ،وأنک الی بش به ف اتلوراه واإلجنيهل لع لسهان مهو،
وعییس

.

شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست ،و به ح ّ و راستی که تو رسول خدا می باشی و تاو هماان کسای
هستی که در تورات و انجیل بشارت آمدنت را موسی و عیسی گفته اند.

و دو مرتبه شهادتین بر زبان جاری ساخت سپس سر خود را بیرون آورد و گفت :پسرم او را ببریاد ،او
هیچ عیبی ندارد.
حضرت ابوطالب

فرمود :ای راهب ،کالم بزرگی و مطلب مهمّی را از تو شنیدم.

____________________
 -2به رمد مبتال گشت ،و رمد؛ ورمی است که در طبقه ملتحمه چشم پدید آید.
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گفت :پسرم ،شأن و مقام پسر برادرت از آنچه از من شنیدی بزرگتر است و تو در کار رسالتش ماددکار
او هستی ،و آنها که بخواهند او را بکشند ممانعت می کنی.
ابوطالب نزد عبدالمطلب برگشت و جریان را به او خبر داد.
عبدالمطلب گفت :پسرم این قصّه را پنهان کن و کسی را از آن باخبر نکن ،به خدا قسم؛ محمّد

از

()1

دنیا نخواهد رفت تا اینکه سیادت و بزرگی بر عجم و عرب پیدا کند.
 .57ابن شهراشو

در کتاب «مناقب» نام های آن حضرت

را که در روایات وارد شده چنین

ذکر کرده است:
العاقب :یعنی کسی که دنبال انبیا و بعد از آنها آمده است.
المهاحی :یعنی کسی که به سبب او کفر از بین رفت ،یا بسبب اوگناهان پیروانش از بین می رود ،و گفتاه
شده :کسی است که بعد از او دیگری نمی باشد.
الحاشر :و او کسی است که مردم بعد از او وارد محشر می شوند.
المقفّی :یعنی کسی که پشت سر تمام انبیا آمده و آنها را متابعت نموده است.
الموقف :یعنی مردم را در پیشگاه الهی امر به توقّف می دهد و آنها را نگه می دارد.
القثم :یعنی کسی که از هر جهت کامل است و در او همه صفات نیکو جمع شده است.
الناشر :یعنی نشر دهنده .الناصح :یعنی خیرخواه .الوفی :یعنی کسی که به عهد و پیمان خود وفا می کند.
المطاع :یعنی کسی که اطاعت او بر دیگران واجب است و باید از او پیروی کنند.
النجی :یعنی نجات دهنده.
____________________
 -1العدد القویّه 123 :ح  ،30بحار األنوار 358/15 :ح .15
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المأمون :یعنی مورد اعتماد .الدافع :دور کننده.
الحنیف :یعنی کسی که از بدی بطرف خوبی تمایل پیدا کند ،و کسی که از عبادت بتها روی بگرداند.
المغی  :فریادرس .الحبیب :دوست .السیّد :بزرگ و سرور .المقهرّ  :نزدیاک کنناده .الشهافع :شافاعت
کننده.
الطیّب :کسی که از پلیدی وآلودگی اجتناب کرده و خود را به فضائل آراسته نموده است.
المشفّع :کسی که شفاعت او پذیرفته می شود .الحامد :حمد کننده و ستایش کننده.
المحمود :کسی که خصال او نیکو و مورد ستایش است .الموجّه :آبرومند.
المتوکّل :کسی که بخدا اعتمادکرده و کارهایش را به او واگذارد .الغیث :باران پر خیر و سودمند.
سپس نام و القاب شریف آن حضرت را که در قرآن وارد شده وعددش به  400مای رساد ذکار کارده
()1

است.

طریحی

در کتاب «مجمع البحرین» از ابن أعرابی نقل کرده است که:

خداوند تبارک و تعالی هازا و یاک اسام و پیغمبار

هازار اسام دارد ،و از بهتارین آنهاا محمّاد

و محمود و أحمد است .و محمّد یعنی کسی که خصلتهای نیکوی او زیاد است و گفته شده :قبال از
پیامبر کسی این نام را نداشته است ،و خداوند به اهال آن حضارت الهاام نماوده اسات کاه او را اینگوناه
نامگذاری کنند ،بخاطر اینکه خدا و فرشتگان و تمام پیامبران و رسوالن و همه امّت ها او را ساتایش مای
()2

کنند و بر او درود می فرستند.
مؤلّف

گوید :محدّث نوری

در کتاب «مستدرک» نقل کرده :درخبری وارد شده است:

در قیامت شخصی را می آورند که نام او محمّد است ،خداوند تباارک و تعاالی باه او مای فرمایاد :مها

اساحتييت أن عصيتی وأنت ی
سم حبیب،

____________________
 -1المناقب ،151/1 :بحار األنوار 103/14 :ضمن ح .40
 -2مجمع البحرین.40/3 :
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ُ ی

وأنا أستح أن اعذبک وأنت ی
سم حبیب.

حیا نکردی معصیت مرا نمودی و خود را بنام حبیب من نام نهادی ،و لکن من حیا می کنم تو را عاذاب
()1

کنم چون همنام حبیب من هستی.
و در مجموعه شهید

فرماوده اناد :إذا ی
سهميتم

از کتاب «انوار» نقل کرده است که رسول خدا

ی
حممدا فأکرموه ،ی
الودل ی
والتقبحوا هل وجها.
ووسعوا هل املجالس

هنگامی که نام فرزند خود را محمّد گذاشتید او را احترام کنید و گرامی بدارید ،و درمجالس به او جای دهید ،و بارای
()2

او چهره درهم نکشید.

هر گروهی که هنگام مشورت کسی را که نام او محمّد یا احماد اسات باه حضاور بپذیرناد و او را در
()3

مشورت وارد کنند ،آنچه خیر است برای آنها پیش می آید.

و هر سفره ای که گسترده شود و بر آن کسی که نامش احمد یا محمّد است حضور پیدا کند آن خانه در
()4

هر روز دوبار مورد تقدیس قرار گیرد ،یعنی باع پاکی و مبارکی آنجا گردد.
 .58کلینی

در کتاب «کافی» از ابو هارون نقل می کند که گفت :من در مدینه باا اماام صاادق

همنشینی داشتم ،چند روزی خدمت آن حضرت نرسیدم ،وقتی به محضرش شرفیاب شدم به من فرمود:
ای ابو هارون چند روز است ترا ندیده ام؟
عرض کردم :خداوند به من پسری مرحمت فرموده است.
فرمود :خدا آن را مبارک گرداند ،او را چه نامیدی؟
عرض کردم :او را محمّد نام نهادم.
همین که آن حضرت نام محمّد را شنید روی خود را به طرف زمین آورد
____________________
 -1المستدرک 130/15 :ح .4
 - 4-2عیون اخبار الرضا

 28/2 :ح  23 30و  ،31بحار األنوار 128/104 :ح  8 10و  ،12و محدّث نوری

را در کتاب مستدرک الوسائل 130/15 :ح  5از مجموعه شهید نقل کرده است.
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این روایات

و چند بار فرمود« :محمّد ،محمّد ،محمّد» به اندازه ای که نزدیک بود گونه مبارک آن حضرت به زماین
برسد .سپس فرمود:

ی
ُ
ی
ه
بنفیس وبودلی وبا ییم وبأبوی وبأهل األرض لکهم مجيعا الفداء لرسول اَّلل

ی
التسبه والتُّضبه والتیس

ء إَله.
جان من و فرزندانم و پدر و مادرم و تمامی اهل زمین فدای رسول خدا باد .این فرزند ت را که محمّد نامیدی دشانام
ندهی و او را نزنی و به او بدی نکنی.

ی

ی

ی

ی
(بعد فرمود ):واعلم أنه لیس ف األرض دار فيها ی
تقهدس ک یهوم ،بار روی زماین خاناه ای
حممد إال ویه
()1

نیست که در آن نام محمّد باشد مگر آنکه هر روز پاک و مبارک می گردد.
 .53سبزواری

در کتاب خود «شرح األسماء» در شرح این اسم پروردگار «یا ولیّ الحسانات» مای

گوید :در خبری وارد شده است :همانا علی
 .40این فهد

()2

حسنه ای از حسنات سرور رسوالن است.

در کتاب «عدّه الداعی» از امام صادق

زلیخا اجازه خواست که بر یوسف

نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

وارد شود به او گفتند :با آن رفتاری که نسابت باه او داشاته ای

آیا ناراحت نیستی که ترا نزد او ببریم؟ گفت :من از کسی که از خدا می ترسد هرگز نمی ترسم.
وقتی زلیخا وارد شد ،یوسف به او فرمود :چه شده می بینم رنگ چهره ات تغییر کرده و دگرگاون شاده
ای؟ گفت:

ه ی

«احلمدّلل الی جعل امللوک بمعصيتهم عبيدا ،وجعل العبيد بطاعتهم ملواک» ،حمد و ستایش مخصاوص
خداوندی است که پادشاهان را به سبب نافرمانی و گناه آنها به بردگی می کشااند و بردگاان را باه خااطر
اطاعت و فرمانبرداری آنها به پادشاهی می نشاند.
به او فرمود :چه چیزی باع شد که چنین رفتاری با من کنی؟
____________________
 -1الکافی 33/4 :ح  ،2بحار األنوار 30/17 :ح  ،3وسائل الشیعه 124/15 :ح .4
 -2شرح األسما  33 :سطر .10
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گفت :زیبایی و جمال تو مرا به این کار وادار کرد .فرمود:

نبيا یقال هل :ی
فکيف لو رأیت ی
حممد
ی ی
می کفا؟
وأسمح

مهی وجهها وأحسهن ی
 ،یکون ف آخر الزمان أحسهن ی
مهی خلقها،

اگر پیغمبری را که نام مبارکش «محمّد» است و در آخرالزمان به رسالت می رسد دیده بودی چه می کردی؟ او از من
جمالش نیکوتر ،اخالقش بهتر ،کرم و بزرگواریش بیشتراست.

زلیخا گفت :راست گفتی.
فرمود :از کجا دانستی که من راست گفته ام؟
عرض کرد :زیرا همینکه نامش را بردی و اوصافش را بیان نمودی محبّت او بی اختیار در دل من جای
گرفت.
خداوند تبارک و تعالی به یوسف خطاب کرد و فرمود :زلیخا آنچه گفت درست است ،و من او را اکناون
بخاطر محبّتی که به حبیبم پیدا کرد دوست دارم ،و آنگاه به حضارت یوساف فرماان داد کاه باا او ازدوا
()1

کند.

 .41کلینی

ی

در کتاب «کافی» از امام صادق
ی

ی

إذا ُریئ ف الليله الظلماء ُریئ هل نور کأنه شقه قمر.
هنگامی که رسول خدا

نقل کرده است که فرمود:

()2

در شب تاریک دیده می شد اطراف چهره اش هاله ای از نور مشاهده می شد که گویا

پاره ای ماه است.

 .42کلینی

در کتاب «کافی» از حسین بن عبداللَّه نقل کرده است کاه گفات :باه اماام صاادق

عرض کردم :آیا رسول خدا

سرور فرزندان آدم بود؟ فرمود:

ه
ه
ه
بریه خریا من ی
واَّلل ی
اَّلل ی
حممد.
سيد من خلق اَّلل ،وما برأ
اکن

به خدا قسم؛ او سرور تمام مخلوقات بود و خداوند موجودی را نیافریده که بهتر از محمّد

()3

باشد.

____________________
 -1عدّه الداعی ،152 :علل الشرایع 55 :ح  ،1بحار األنوار 281/12 :ح  40و  133/14ح  ،30تفسیر برهان 271/2:ح .4
 -2الکافی 444/1 :ح  ،20بحار األنوار 183/14 :ح  ،27و ص  237سطر آخر به سندی دیگر.
 -3الکافی 440/1 :ح  ،1بحار األنوار 348/14 :ح .74
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در کتاب «کافی» از امام صادق

 .43کلینی
رسول خدا

نقل کرده که فرمود:

در یکی از جنگها بنام «ذات الرقاع» در زیر درختی کنار یک درّه سیل گیاری فارود

آمد ،سیلی آمد و بین آن حضرت و اصحابش فاصله انداخت ،در این هنگام یکی از مشرکان آن حضرت را
دید و مسلمانان کنارآن درّه ایستاده بودند و منتظر بودند که سیل قطع شود.
آن مرد مشرک به گروه خود گفت :من محمّد

را خواهم کشت ،بعد با شمشیر به طرف رسول خدا

آمد و بر آن حضرت سخت گرفت و عرض کرد :ای محمّد؛ چه کسی ترا از چنگ من رها می کند؟
فرمود :خدای من و تو.
سپس جبرئیل حاضر شد و آن مشرک را از اسب سرنگون ساخت و او با پشت روی زمین افتاد.
برخاست و شمشیر را از او گرفت و بر سینه اش نشست و فرمود :ای غورث؛ ترا چه

رسول خدا

کسی ازچنگ من نجات می دهد؟
عرض کرد :جودک وکرمک یا محمّد
آنگاه رسول خدا

 ،بخشش و بزرگواری تو.

او را رها کرد .آن شخص برخاست و گفت :به خادا قسام؛ تاو از مان بهتار و

()2

بزرگوارتر هستی.

 - 44شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از ابن عبّاس حدیثی طوالنی در موضوع وفات پیغمبار اکارم

و آنچه به اصحاب در بستر بیماری فرموده است نقل می کند ،تا بدانجا که حضرت فرمودند:
همانا پروردگار عظیم الشأن من حکم کرده و قسم یاد فرموده که از ستم هیچ ستمکاری نگذرد ،و شاما
را به خداوند قسم می دهم هر یک از شما شکایتی دارد و یا ستمی از مان دیاده اسات اکناون برخیازد و
قصاص( )2کند ،زیرااگر در این دنیا کیفر کردارم را ببینم نزد من محباوب تار اسات از آنکاه در قیامات در
حضور فرشتگان و انبیا کیفر شوم.
در این هنگام شخصی به نام سوادة بن قیس از آخر مجلس برخاست و
____________________
 -1الکافی 127/8 :ح  ،37بحار األنوار 173/20 :ح .4
 -2قصاص آن است که بر شخص کاری همانند کاری که انجام داده اجرا شود.
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عرض کرد :پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا؛ هنگامی که از طائف مای آمدیاد مان باه اساتقبال
آمدم ،شما بر شتر خود سوار بودید و در دست شاخه باریکی داشتید ،آن را بلند کردید که به شتر بزنید باه
شکم من برخورد کرد و نمی دانم این کار اشتباهاً از طرف شما صورت گرفت یاا عمادی و از روی قصاد
بود.
رسول خدا

فرمود :پناه می برم به خدا که چنین کاری را از روی عمد انجاام داده باشام .ساپس

فرمود :ای بالل ،به خانه فاطمه

برو و همان شاخه باریک را بگیر و نزد من بیاور.

بالل از مسجد بیرون آمد و در کوچه و بازار با صدای بلند فریاد می زد :ای ماردم؛ چاه کسای از شاما
حاضر است در این عالم یعنی پیش از قیامت با او قصاص شود ،اکنون پیغمبر اکرم محمّاد

خاود را

قبل از قیامت در معرض قصاص قرار داده است  -و حدی را ادامه داده اسات  -تاا اینکاه رساول خادا
فرمود :آن پیرمرد کجاست؟ پیرمرد برخاست و گفت :منم و در اینجا حاضرم ای رسول خدا ،پادر و
مادرم به فدای شما .حضرت فرمود :بیا اینجا و از من قصاص کن تا اینکه راضی شوی.
عرض کرد :ای رسول خدا ،پیراهن را از شکم خود کنار بزن ،حضرت آن را کنار زد.
پیرمرد عرض کرد :ای رسول خدا ،پدر و مادرم فدای شما؛ آیا اجازه می دهی لب های خود را بر شکم
شما گذارم و آن را ببوسم؟
حضرت اجازه فرمودند .آنگاه پیرمارد گفات :باه ایان محالّ قصااص از شاکم مباارک رساول خادا
از آتش دوزخ پناه می برم.
رسول خدا

فرمود :ای سواده؛ آیا قصاص می کنی یا عفو می نماائی؟ گفات :عفاو مای کانم ای

رسول خدا.
پیغمبر اکرم

او را دعا کرد و فرمود:

نبيک ی
«امهللی اعف عن سواده بن قیس کما عیف عن ی
حممد

».
()1

بار پروردگارا! سواده بن قیس را مورد عفو و بخشش خود قرار بده همان طور که او پیامبر تو را عفو کرد....
____________________
 -1امالی صدوق 732 :ح  4مجلس  ،32بحار األنوار 507/22 :ح .3
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مؤلّف

پس از ذکر این قضیّه اشکالی را که ممکن است به ایشان وارد کنند قبالً جواب می دهد و می

فرماید:
مناقب و فضائل زیادتری از رساول خادا

اگر کسی سؤال کند چرا برای ائمّه طاهرین

نقال

کرده ای با آنکه او برتر و شریف تر ازدیگران است ،در جواب می گوئیم:
عظمت ولیّ تابع عظمت نبیّ است ،هر چه ما ماه را توصیف کنیم و او را مدح و ستایش کنیم در حقیقت
برگشت آن به خورشید است ،زیرانور ماه تابع نور خورشید است.
دیگر اینکه پیغمبر اکرم

در مقاام بااطنی و درحقیقات یکای هساتند لاذا

و ائمّه معصاومین

توصیف آنها توصیف پیامبر است.
دیگر اینکه نسبت به شخصیّت و فضیلت نبیّ گرامی اسالم
مهمّ ذکر فضائل علیّ بن ابی طالب
ادّعا دارند پیغمبر خدا

درمیان مسالمانان اختالفای نیسات و

واوالد طاهرین او است که بعضی آن را انکار می کنند در حالی که

را تصدی کرده اند.

دیگر اینکه تمام تالش رسول خدا

معرّفی امیر مؤمنان علی

و جانشینان آن حضرت بود ،لذا

کماالت و فضائل آنها را برای مردم یادآوری نموده و از ستودن خویشتن که پسندیده نیست اجتناب کارده
است ولی به مقتضای آیه مباهله که علی
پیغمبر

نَفْس پیغمبر معرّفی شده است مدح و توصیف علای

باه

نیز بر می گردد.

پس از آن می فرماید :ما به دنبال این باب که ذکر فضاائل رساول خادا

باود باابی در فضایلت

صلوات فرستادن بر آن حضرت تشکیل داده ودر آن روایات جالب و حکایات زیبائی نقال کارده ایام کاه
باع سرور وشادمانی قلب شما گردد:
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فضیلت صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد

در کتاب «زبده البیان» فرموده است :روایت شده اسات کاه از پیغمبار اکارم

 .1/45محقّ اردبیلی

ُّ
ََ
ه
َ
إن ه َ
لع ی
انلب (« )1خدا و مالئکه اش بر پیغمبار درود مای
اَّلل َو َمالئِکتَه یُ َصلون
درباره آیه شریفه

فرستد» سؤال شد.
آن حضرت در جواب فرمود:
این از علوم پوشیده و پنهان است ،اگر از من سؤال نکرده بودید پرده از آن برنمای داشاتم وخبار نمای
دادم.
خداوند دو فرشته را بر من موکّل ساخته است ،هر گاه نزد مسلمانی یادی از من شود و او برمن صلوات
فرستد آن دو فرشته گویند« :غفر اللَّه لک» خداوند ترا بیامرزد ،خدا و سایر فرشتگانش به دعاای ایان دو
فرشته آمین گویند.
و اگر نزد مسلمانی یادی از من به میان آید و او بر من صلوات نفرستد آن دو فرشاته گویناد« :ال غفهر
()2

اللَّه لک» خدا ترا نیامرزد ،خدا و فرشتگان نیز به دعای این دو فرشته آمین گویند.
و نیز فرموده است :در حدی است که رسول خدا
ی

فرموده است:
ی

ه
اَّلل ی
من ذکرت عنده فلم یصل ی
عزوجل من رمحته.
لع فدخل انلار فأبعده
____________________
 -1سوره احزاب ،آیه .54
 -2زبده البیان ،85 :بحار األنوار 273/85 :و  48/34ح  57به نقل از غوالی اللئالی.
 -3امالی صدوق 474 :ح  20مجلس  ،85بحار األنوار 43/34 :ح .7
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()3

کسی که من نزد او یاد شوم و بر من صلوات نفرستد پس داخل آتش گردد خدا او را از رحمتش دورکرده است.

مؤلّف

گوید :از این حدی که فرموده است« :اگر نزد کسی یاد شوم و بر من صلوات نفرستد داخال

آتش می گردد» استفاده می شود که این عمل واجب است زیرا بر ترک آن وعده عاذاب داده شاده و هار
عملی که چنین باشد واجب است.
و عدّه ای از علما مثل ابن بابویه ،فاضل مقداد ،کرخی و سیّد علی خان رحمهام اهلل  -شاارح صاحیفه
سجّادیّه  -قائل به وجوب آن هستند ،در میان عامّه هم طحاوی و زمخشری این قول را اختیار کرده اند.
 2/44شیخ ابوالفتوح رازی
که حضرت آدم

در کتاب تفسیرش در ضمن حدی آفرینش آدم

می گوید :هنگامی

از خواب بیدار شد حوّا را در کنار خود مشاهده کرد ،اراده فرمود کاه دساتش را باه

طرف او دراز کند ،فرشتگان او را نهی کردند.
فرمود :آیا خدا او را برای من نیافریده است؟
جواب دادند :برای تو آفریده ولی مَهر او را باید بپردازی.
فرمود :مهر او چه چیزی است؟
ی

حممد وآل ی
گفتند« :أن تصیل لع ی
حممد ثالث ی
مهرات» ،ساه مرتباه بایاد بار محمّاد وآل محمّاد :صالوات
()1

بفرستی.

 3/47کلینی

در کتاب «کافی» از امام صادق

هرگاه یادی از پیغمبر اکرم

ی
ی
صیل لع ی
انلب
فإنه من

نقل کرده است که فرمود:

به میان آمد بر او زیاد صلوات بفرستید.

ی ه
صاله واحده ،صیل اَّلل عليه ألف

____________________
 -1تفسیر ابوالفتوح رازی ،174/3 :بحار األنوار 33/15 :سطر ( 12با کمی اختالف).
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ه ی
ی
ی
ه
صف من املالئکه ،ولم یبق یش ء ی
مما خلقه اَّلل إال صیل لع العبد لصاله اَّلل عليه وصاله
صالة ف الف

مالئکته.
همانا کسی که یک صلوات بر رسول خدا

فرستد خدا بر او هزار صلوات در هزار صف ازفرشتگان می فرستد،

و آنچه خدا آفریده بر آن شخص درود می فرستند ،زیرا خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستاده اند.

و کسی که بر چنین کاری میل و رغبت نداشته باشد نادان و مغرور است ،و خدا و رسول و اهل بیت آن
()1

حضرت از او بیزارند.

 4/43در کتاب «حدائق» از امام صادق
به امیر مؤمنان

روزی رسول خدا

نقل کرده است:
فرمود :آیا تو را مژده و بشارتی ندهم؟ عرض کرد :پادرو

مادرم فدایت؛ شما همواره به خیر و خوبی ما را بشارت می دهید.
فرمود :جبرئیل برایم خبر شگفت انگیزی آورده است.
عرض کرد :چه خبری حضورتان عرضه داشته است؟
پیغمبر اکرم

فرمود :او گفته است:

ی
ی
ُی
صیل ی
لع وأتبع بالصاله لع أهل بیت فتحت أبهواب السهماء ،وصهلت عليهه املالئکهه
الرجل من امت إذا
ُّ
ُّ
سبعنی صاله ،وإن اکن مذنبا ی
خطاء ،ی
یتحات الورْ من الشجر.
ثم تتحات عنه النوب کما
اگر کسی از امّتم بر من صلوات فرستد و اهل بیت مرا نیز به آن ملح سازد درهای آسمان به روی او گشوده شاود و
فرشتگان بر او هفتاد صلوات فرستند گرچه گنهکار و خطای او بسیار باشد ،و بر اثر آن گناهانش بریزد هماان طاور کاه
برگ از درختان می ریزد.

و خداوند تبارک و تعالی او را پذیرفته و به او جواب دهد و به مالئکه اش فرماید :ای فرشاتگان! شاما
هفتاد بار بر او صلوات فرستادید و من هفتصد مرتبه بر او درود می گویم .و اگر بر من که صلوات فرستاد،
اهل بیت مرا به آن ملح نساخت ،بین او و آسمان هفتاد حجاب مانع شود و
____________________
 -1الکافی 432/2 :ح ،4الوافی 517/13 :ح  ،10وسائل الشیعه 211/14 :ح  ،4بحاار األناوار 30/17 :ح  11و و  45/34 :باه
نقل از جامع األخبار و ص  57ح  32به نقل از ثواب األعمال ،154 :تفسایر برهاان 328/3 :ح  3و  334ح  15باه نقال ازکاافی،
جمال االُسبوع ،232 :تأویل اآلیات 441/2 :ح  23به نقل از ابن بابویه.
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خداوند تبارک و تعالی او را نپذیرد و به او جواب ندهد و به فرشتگانش فرماید :دعای او را باال نبریاد
تا اینکه اهل بیت پیغمبر را در صلوات به آن حضرت ملح کند ،پس برای همیشاه ماانع از پاذیرش او و
()1

دعایش گردند تا اینکه به من اهل بیتم را ضمیمه کند.
 5/43از امام صادق

روایت شده است که فرمود:

ی
ی
ی ه
حممهد وآل ی
صهیل لع ی
حممد وآل ی
صیل لع ی
اَّلل عليه ومالئکته مائه ی
حممهد
مره ،ومهن
حممد عشا ،صیل
من
ی ه
مائه ی
اَّلل عليه ومالئکته ألفا.
مره صیل
کسی که بر محمّد و آل محمّد

ده بار صلوات فرستد ،خدا و فرشتگانش صد مرتبه بار او درود مای فرساتند ،و

کسی که بر محمّد و آل محمّد صد بار صلوات فرستد خدا و فرشتگانش هزار مرتبه براو درود می فرستند.

و خدای تبارک و تعالی فرموده است:
ه

ی

َ

َ

ُ

ْ

ْ ْ

َ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ
ُ َ
اکن بال ُمؤم َ
ننی َرحيما (.)2
ه َو الی یصیل عليکم َومالئِکته َِلُخ ِرجکم ِمن الظلمات إیل انلُور َو ِ ِ

«او خداوندی است که به همراه فرشتگانش بر شما درود و رحمت می فرستد ،تا شما را از تاریکی ها خار کنند و به
()3

روشنی و روشنائی ها برسانند ،و او بر اهل ایمان بسیار مهربان است».

روایت شده است که فرمود:

 4/70از امام باقر یا امام صادق

حممد وآل ی
ما ف املزیان یش ء أثقل من الصاله لع ی
حممد.

در ترازوی اعمال و کفّه حسنات چیزی سنگین تر از صلوات بر محمّد و آل محمّد

نیست.

____________________
 -1امالی صدوق 475 :ح  18مجلس  ،85بحار األنوار 54/34 :ح  ،30جامع األخبار .73 :و شیخ حرّ عااملی
وسائل الشیعه 220/14 :ح  ،10و سیّد شرف الدین
األعمال 157 :نقل کرده اند ،محدّث نوری

آن را درکتااب

در تأویل اآلیات 441/2 :ح  28باه نقال از اماالی صادوق 345:و ثاواب

نیز این حدی را در کتاب مستدرک الوسائل 354/5 :ح 7به نقل از جمال االُسبوع:

( 237با کمی اختالف) روایت نموده است.
 -2سوره أحزاب ،آیه .43
 -3الکافی 433/2 :ح  ،14الوافی 518/13 :ح .14
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بعد فرمود :فردای قیامت اعمال شخصی را در میزان که وسیله سنجش اعمال است قرار مای دهناد کام
می آورد ،رسول خدا

صلواتی را که این شخص فرساتاده حاضار کناد و در میازان او گاذارد ،کفّاه
()1

حسناتش سنگین شود و برتری پیدا کند.
 7/71امام صادق

از پدران بزرگوار خود نقل می کند که پیغمبر اکرم
ی

فرموده است:

إرفعوا أصواتکم بالصاله ی
لع فإنها تذهب بانلفاْ.

()2

هنگام صلوات فرستادن صدای خود را بلند کنید ،زیرا این کار نفاق و دورویی را برطرف می سازد.

 8/72شیخ صدوق

ی

از حضرت رضا

نقل می کند که آن حضرت فرمود:
ی

من لم یقدر لع ما یکفر به ذنوبه فليکرث من الصاله لع ی
حممد وآهل ،فإنها تهدم النوب هدما.
کسی که توانائی کاری که کفّاره گناهانش گردد ندارد باید بر محمّد و آل محمّاد

()3

زیااد صالوات فرساتد ،زیارا

صلوات بنیان گناه را ویران می سازد و آن را نابود می کند.

 3/73قطب راوندی

ی
صیل لع ی
انلب
من

از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ه
مره واحده ی
ی
بنيه وإخالص من قلبه ،قیض اَّلل هل مائه حاجه ،منهها :ثالثهون لدلنيها

وسبعون لآلخره.
هر کس یک بار بر پیغمبر اکرم

با نیّت صحیح و اخالص باطنی صالوات فرساتد خداوناد صاد حاجات او را

برآورده کند که سی حاجت آن مربوط به دنیا و هفتاد حاجت آن مربوط به امور آخرت باشد.
____________________
 -1الکافی 434/2 :ح  ،15قرب األسناد( 12 :قسمتی از روایت) ،بحار األنوار 43/34 :ح .3
 -2ثواب األعمال ،153 :بحار األنوار 53/34 :ح  ،41الکافی 433/2 :ح .13
 -3امالی صدوق 131 :ح  8مجلس  ،17بحار األنوار 47/34 :ح 2و ص  43ضمن ح  52به نقل از جامع األخبار.
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و پیمغبر اکرم

فرموده است:

ی ی ی
ه ی ی
ی
مرات ی
ک یوم ثالث ی
عزوجل أن یغفر هل ذنوبه تلک الليلهه وذلهک
حبا وشوقا ،اکن حقا لع اَّلل
من صیل لع

اَلوم.
کسی که بر من هر روز سه بار از روی محبّت و شوق صلوات فرستد سزاوار است که خداوند گناهان او را کاه در آن
()1

شب و روز انجام داده ببخشد و او را بیامرزد.

 10/74شهید اوّل

در مجموعه خود از رسول خدا

نقل کرده است که فرمود:

ی ی ه
الشيطان شيطانان :شيطان ی
باَّلل الع ی
یل العظيم» ،وشيطان اإلنهس ویبعهد
اجلن ،ویبعد ب «ال حول وال قوه إال
()2
ب «الصاله لع ی
انلب وآهل».
شیطان دو گونه است :شیطانی که از طایفه جنّ است و آن به گفتن «ال حول وال قوّه إلّا باللَّه العلیّ العظایم» دور مای
گردد ،و شیطانی که از طایفه آدمیان است و آن به صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد

 11/75در کتاب «جامع األخبار» از آن حضرت
ی

از انسان دور می شود.

نقل کرده است که فرمود:

ه
لع ی
من صیل ی
اَّلل عليه بابا من العافيه.
مره فتح

()3

هر کس یکبار بر من صلوات فرستد خدا دری از عافیت به روی او باز فرماید.

مؤلّف

مطلبی است که بعضی ازشاگردانم از اهال علام نقال

گوید :تأیید فرمایش رسول خدا

کرده است.
او گفت :به چشم درد شدیدی مبتال شدم به حدّی که می ترسیدم بینایی
____________________
 -1دعوات راوندی ،225/83 :بحار األنوار 70/34 :ح  ،43المستدرک 331/5 :ح .4
 -2المستدرک 342/5 :ح  41به نقل از مجموعه شهید

.

 -3جامع األخبار 43 :ح ،5بحار األنوار 43/34 :ح  ،52المستدرک 333/5 :و  334ح .12
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خود رااز دست دهم ،در خواب شخصی مرا به زیاد صالوات فرساتادن سافارش فرماود؛ ومان بار آن
مداومت نمودم .در مدّت کمی خداوند به برکت صلوات مرا شفا داد وآن ذکر صلواتی که سفارش کرد چنین
بود:
«اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد بعدد کلّ داء ودواء».
 12/74در روایتی پیغمبر اکرم
ی

مره ،لم یبق من ذنوبه ی
لع ی
من صیل ی
ذرة.

فرموده است:
()1

هر کس بر من یک بار صلوات فرستد از گناهانش چیزی باقی نماند.

 13/77ابن مسعود از آن حضرت نقل کرده است که فرمود:

أول انلاس یب یوم القيامه أکرثهم ی
لع صاله ف دار ادلنيا.

()2

فردای قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که در دنیا زیادتر بر من صلوات فرستاده باشد.

 14/78ابن عبّاس می گوید :پیغمبر اکرم

فرمود:

در عالم رؤیا عمویم حمزه و برادرم جعفر بن ابی طالب را دیدم که پیش روی آنها طبقی از عنّاب باود،
مدّتی از آن میل کردند سپس به انگور تبدیل شد و مدّتی از آن خوردند ،سپس انگور به خرما تبدیل شد و
برای مدّتی نیز از آن خوردند ،آنگاه نزدیک آنها رفتم و گفتم :پدرم فادای شاما ،کادام یاک از اعماال را
برترین عمل یافتید؟
آن دو بزگوار عرض کردند:

ُی
ی
وحب ی
لع بن أیب طالب
فدیناک باآلباء واالمهات ،وجدنا أفضل األعمال الصاله عليک ،وسیق املاء،

.

پدران و مادران ما فدای شما یا رسول اللَّه ،برترین اعمال را صلوات فرستادن بر شما ،سیراب کردن تشنگان و دوستی
علیّ بن ابی طالب

()3

یافتیم.

____________________
 -1جامع األخبار 43 :ح  4و  ،7بحار األنوار 43/34 :ح  ،52المستدرک 333/5 :و  334ح  13و .14
 -2جامع األخبار 43 :ح  4و  ،7بحار األنوار 43/34 :ح  ،52المستدرک 333/5 :و  334ح  13و .14
 -3دعوات راوندی 30 :ح  ،227بحار األنوار 70/34 :ذیل ح  ،43المستدرک 331/5 :ح ،7کشف الغمّه.35/1 :
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 15/73راوندی
ی

در کتاب «نوادر» از رسول خدا

ه
من صیل لع ی
حممد مائه ی
اَّلل هل مائه حاجه.
مره ،قیض

نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

()1

هر کس صد مرتبه بر من صلوات فرستد خداوند صد حاجت او را برآورده فرماید.

 14/80شیخ ابوالفتوح رازی

در تفسیر خود از رسول خدا

نقل کرده اسات کاه آن حضارت

فرمود:
شب معرا در سیر آسمانی خود فرشته ای را دیدم که هزار دست داشت و در هر دست او هزار انگشت
بود ،مشغول حساب کردن بود و با انگشتانش شماره می کرد.
به جبرئیل گفتم :این فرشته کیست و چه چیزی را حساب می کند؟
گفت :این فرشته موکّل بر قطرات باران است و حساب می کند چند قطره باران از آسمان بر زمین فرود
آمده است.
حضرت به او فرمود :آیا تعداد قطرات باران را که از ابتدای آفرینش بر زمین باریده می دانی؟
عرض کرد :قسم به خداوندی که تو را به ح به سوی آفریدگانش فرستاده است نه تنها می دانام چناد
قطره باران از آسمان به زمین نازل شده بلکه تفصیل آن را هم می دانم که چند قطره در دریاو چناد قطاره
در خشکی و چند قطره در آبادی و چند قطره در باغ و چند قطره در شوره زار و چند قطره در گورساتان
فرود آمده است.
رسول خدا

فرمود :من از حفظ و یادآوری او تعجّب کردم ،و او که چناین دیاد عارض کارد :ای

رسول خدا! با همه این قدرتی که از نظر دستها و انگشتان و حفظ و یادآوری دارم از محاسابه یاک چیاز
ناتوانم.
سؤال کردم :حساب کدام چیز است؟ عرض کرد:

ی
ُی
قوم من امتک حیُّضون جممعا فيذکر اسمک عندهم فيصلون

____________________
 -1نوادر راوندی :ح  ،185المستدرک 332/5 :ح .10
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عليک ،فأنا ال أقدر لع حرص ثوابهم.
عدّه ای از امّت شما که در محلّی اجتماع کرده باشند و چون نام مبارک شما به میان آید بر شما صلوات فرستند ،من از
()1

شمارش ثواب آن عاجزم.

 17/81شیخ عبدالح ّ دهلوی در کتاب «تاریخ مدینه» نقل کرده است:
مردی را دیدند که در طواف و سعی و سایر موقف های حجّ دعائی غیر ازصلوات بر محمّد و آل محمّد
نمی خواند.
به او گفتند :چرا دعاهایی که نسبت به هر یک از این مکانها وارد شده نمی خوانی؟
گفت :عهد کرده ام که فقط صلوات فرستم و دعای دیگری را با آن شرکت ندهم .و علّاتش اینسات کاه
پدرم چون از دنیا رفت صورت او را مثل االغ دیدم و از مشاهده آن بسیار غمناک شدم ،بعد از آن رساول
خدا

را در خواب دیدم و دامن احسان او را گرفتم و برای پدرم شفاعت کردم و از سبب ایان قضایّه

از آن حضرت سؤال کردم ،فرمود :پدرت رباخوار بود و سزای هر کس که رباخواری پیشه کند چنین است.
ی

ی

لع ف ک َلله عند املنام مائه ی
ولکن وادلک اکن یصیل ی
مره ،ولا قبلت شفاعتک وعفوت.

ولی پدر تو خصوصیّتی داشت و آن این بود که هر شب هنگام خوابیدن صد مرتبه بر من صلوات می فرساتاد ،ماا باه
خاطر این عمل شفاعت تو را درباره او پذیرفتیم و او را بخشیدیم.

آنگاه چهره پدرم را نورانی مانند ماه مشاهده کردم و از هاتفی هنگام دفان اوشانیدم کاه گفات :سابب
عنایت پروردگار و آمرزش پدرت همان صلوات هائی بود که بر رسول خدا

()2

می فرستاد.

____________________
 -1تفسیر ابو الفتوح ،228/2 :المستدرک 355/5 :ح .8
 -2این حکایت را محدّث نوری

در کتاب «دار السالم »34/2 :و نهاوندی
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در کتاب «خزینه الجواهر »587 :نقل کرده اند.

 18/82محدّث نوری

از یگانه دوران خود شیخ احمد پسر زین الدین نقل کرده است که گفت:
را مالقات کردم و نزد او شکوه و ناله کردم که زاد

در عالم خواب حضرت زین العابدین امام سجّاد

و توشه ای برای آخرت آماده نکرده ام ،برای توبه خالص توفی نیافتم ،و اعماال صاالح را نتوانساتم بجاا
آورم.
حضرت فرمود:

حممد وآهل ،وحنن نعمل بذلک وجنعله لک عهوض صهالتک لع ی
عليک أن تکرث الصاله لع ی
حممهد وآهل إیل

یوم ادلین.
آنچه بر شما است این است که زیاد بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرستید ،و ما در مقام پاداش ،عاوض صالواتی کاه
()1

شما فرستاده اید آن اعمال صالح را که به انجامش توفی پیدا نکرده اید تا روز قیامت برای شما انجام می دهیم.

 13/83کلینی

در کتاب «کافی» از حضرت رضا
َ َ

َ

ه

روایت کرده است که آن حضرت به شخصای

ْ
اسم َر ِّب ِه ف َصیل ( )2چیست؟
فرمود :معنی این فرمایش خداوند َوذکر

عرض کرد :یعنی هر گاه نام پروردگارش را به یاد آورد برخیزد و نماز بخواند.
امام

فرمود :اگر خداوند چنین تکلیفی کرده باشد بسی دشوار و طاقت فرسا است.

عرض کرد :پس معنای آیه چگونه است؟ فرمود:
کلّما ذکر اسم ربّه صلّی علی محمّد وآله.
هر گاه نام پروردگارش را به یاد آورد صلوات بر محمّد و آل محمّد
____________________
 -1دار السالم.112/2 :
 -2سوره اعلی ،آیه .15
 -3الکافی 434/2 :ح .18
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()3

بفرستد.

ْ َ َ َُ ُ َ ُ
ُ
َ ْ َهْ
ْ
کم ُس َ
هوء
آل ِفرعهون یسهومون
ذیل آیه شریفه وإذ جنينهاکم ِمهن ِ

 20/84در تفسیر امام عسکری

َ
العذاب (« )1به یاد آورید هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم و آنها شاما را باه بادترین عاذاب

شکنجه می کردند» ،آن حضرت فرمود :از عذاب شدید آنها این بود کاه ایشاان را باه کشایدن گِال بارای
ساختمان بکار می گرفتند و از ترس اینکه فرار کنند آنها را دربند می کردند ،با سختی گِل را از نردبان هاا
باال می بردند و چه بسا از باال سقوط می کردند و می مردند یا زمین گیر می شدند و هیچ اعتنائی به آنهاا
نمی کردند تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی

وحی (پیغام) فرستاد:

به قوم خود بگو:
الیبتدؤن عمالً إلّا بالصاله علی محمّد وآله الطیّبین لیخفّف علیهم.
عملی را جز با صلوات بر محمّد و آل اطهار او شروع نکنند تا آن کار بر آنها آسان گردد.
آنها این دستور را اجرا کردند و کارهای دشوار برایشان سبک شد.
و نیز فرمود :هر کس که بر اثر فراموش کردن صلوات سقوط کرد یا زمین گیر شد اگار بارایش ممکان
است خودش صلوات را بگوید ،و اگر برایش مقدور نیست دیگاری باه جاای او صالوات فرساتد ،تاا آن
گرفتاری به او خسارت و ضرری وارد نکند .آنها هم این دستور را عمل کردند و سالم ماندند.
َ ِّ

ْ َ ُ
کم (« )2پسران شما را می کشتند» ،فرمود:
و در تفسیر این قسمت از آیه یُذحبُون أبناء

هر گاه یکی از زنهای آنها حامله می شد به قابله هائی که بر آنها می گماشتند رشوه مای داد تااگزارش
ندهند و دوران حملش تمام شود ،و وقتی پسر به دنیا می آمد او را در صحرائی یا سوراخ کوهی یاا محالّ
دور افتاده ای رها می کرد و ده مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .43
 -2سوره بقره ،آیه .43
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می فرستاد،

خداوند فرشته ای را مأمور می کرد تا او را تربیت کند ،از یک انگشت او شیر می مکیاد و از انگشات
دیگر غذای نرم و مالیم می خورد و به این شکل بنی اسرائیل رشد کردند ،و تعداد آنهائی که ساالم ماندناد
بیش از نفراتی بود که کشته شدند.

ْ َ
َ ُ
کم (« )1زن های شما را زنده نگه می داشتند» ،فرمود:
و در تفسیر این قسمت از آیه ی َ ْستَحيُون نِساء

آنها را باقی می گذاشتند و به کنیزی می گرفتند ،تا اینکه نزد حضرت موسی آمده ضجّه و ناله کردناد و
گفتند :دختران و خواهران ما را بکار می گیرند و به خدمت وا می دارند چاره ای برای ما بیندیش.
حضرت آنها را امر فرمود که صلوات بر محمّد و آل محمّد
ْ َ ْ

َ ْ

بفرستند تا نجات پیدا کنند.

ُ َ ْ َ َْ ُ
ناکم (« )2هنگامی که دریاا را شاکافتیم و شاما را
و در تفسیر آیه شریفه إذ ف َرقنا بِکم ابلحر فأجني

نجات بخشیدیم» ،فرمود:
هنگامی که حضرت موسی کنار دریا رسید خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد :به بنای اسارائیل
بگو:

ی
حممد ی
وأقروا بقلوبکم ذکر ی
جددوا توحيدی ی
سيد عبيدی وإمهایئ ،وأعيهدوا لع أنفسهکم والیهه ی
لع
حممد وآهل ی
أیخ ی
الطيبنی.

توحید مرا بخاطر آورید و به دلهایتان نبوّت محمّد سرور بندگانم را اقرار نمائید و باا والیات بارادرش
علیّ بن ابی طالب

تجدید عهد کنید.

و بگوئید :خدایا! مرا بر روی این آب عبور بده .اگر چنین کردیاد آب دریاا بارای شاما همانناد زماین
خواهد شد.
حضرت موسی

این دستور الهی را به ایشان فرمود.

آنها در جواب گفتند :چیزی که ما را ناراحت می کند و خوش آیند ما نیست به ماا دساتور مای دهای،
ومگر جز ترس از مرگ بود که ما را از فرعون
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .43
 -2سوره بقره ،آیه .50
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فراری داد ،اکنون تو ما را بدون اندیشه کردن به این دریای انبوه آب با این کلمات مای انادازی و نمای
دانیم چه بر سر ما خواهد آمد.
کالب بن یوحنّا در حالیکه بر مرکب سوار بود به حضرت موسی عرض کرد :مهمّ نیست این خلیج چهار
فرسخ باشد آیا خدا تو را به این کار امر فرموده که ما اینها را بگوئیم و داخل شویم؟
موسی فرمود :بله ،عرض کرد :تو هم ما را به آن فرمان می دهی؟ فرمود :بله ،آنگاه ایساتاد ،باه توحیاد
پروردگار و نبوّت محمّد و والیت امیرالمؤمنین و اوالد طاهرین او

اقرار کرد و عهد خاود را باا آنهاا

تازه کرد ،سپس عرض کرد:

«امهللی جباههم ی
جوزین لع منت هذا املاء» ،خدایا به آبروی این بزرگواران و به مقامی که نزد تو دارند مارا

بر این آب عبور بده.
سپس اسب خود را به میان آب برد و بر روی آب به راه افتاد و گویا آب بارایش مانناد زماین نارم و
هموار بود تا اینکه به انتهای خلیج رسید ،سپس با سرعت برگشت و به بنی اسرائیل گفت:

ی
ای گروه بنی اسرائیل؛ از موسی پیغمبر خود اطاعات کنیاد ،فمها ههذا ادلاعء إال مفتهاح أبهواب اجلنهان،
ی
ه
ومغاَلق أبواب انلریان ،ومستزنل األرزاْ واجلالب لع عباداّلل وإمائه رضاء الرمحان املهيمن اخلالْ.
این دعائی که او به شما تعلیم نمود کلید درهای بهشت و قفل درهای آتش و ناازل کنناده روزی هاا وجلاب کنناده
خشنودی پروردگار مهربان است.

ْ ْ
ارضب
آنها امتناع ورزیدند و گفتند :ما جز بر روی زمین راه نمی رویم ،خداوند به موسای فرماودِ :
أن ِ
ی
َْ ْ
صل لع ی
حممد وآهل یلما فلقته» خدایا بر محمّاد
ابلحر ( )1عصای خود را به دریا بزن و بگو« :امهللی
بِ َعصاکَ

و آل محمّد درود فرست و این دریا را برای ما بشکاف.
پس دریا شکافته شد و زمین تا انتهای خلیج ظاهر گردید و حضرت موسی به آنها فرمود :اکنون داخال
شوید .گفتند :زمین آن مرطوب و لغزنده است ،می ترسیم که در آن فرو رویم.
خداوند تعالی فرمود :ای موسی بگو:
____________________
 -1سوره شعرا  ،آیه .43
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ی

حممد وآهل ی
حبق ی
«امهللی ی
الطيبنی جففها».
خدایا به ح ّ محمّد و آل پاکش زمین را برای ما خشک گردان.

وقتی آن را گفت ،خداوند باد صبا را بر آن فرستاد و آن را خشک نمود.
پس از آن فرمود :داخل شوید.
گفتند :ای پیغمبر خدا؛ ما دوازده قبیله هستیم و وقتی داخل دریا شدیم هر گروهی از ما مای خواهاد از
دیگری سبقت بگیرد و ممکن است حادثه بدی بین ما واقع شود ،اگر هر فرقه ای ازما راه مخصوص داشته
باشد ما از این وحشتی که داریم در امان خواهیم بود.
فرمان داد :با عصایت به عدد آنها یعنی دوازده مرتبه در دوازده موضع بر

خداوند به حضرت موسی
زمین بزن و بگو:

ی
ی
حممد وآهل ی
«امهللی جباه ی
عنا».
الطيبنی بنی نلا األرض وأمط املاء

خدایا به آبروی محمّد واهل بیت پاک او زمین را برای ما ظاهر کن و آب را دور گردان.

پس دوازده راه پیدا شد و کف زمین به سبب باد صبا خشگ گردید آنگاه به قوم خود گفت :وارد شوید،
آنها این بار گفتند :وقتی هر گروه از ما وارد یکی از این راهها شد نمی داند بر سر دیگران چه می آید.

خداوند تبارک و تعالی فرمود :در بین راهها هر انباشته ای از آب را با عصا بزن و بگو« :امهللی جباه ی
حممد
وآهل ی
الطيبنی یلما جعلت ف هذا املاء طيقانا واسعه یری بعضهم بعضا» ،خدایا به آبروی محمّد و آل اطهاار او

در میان این آب طوقها و کمانهائی بزرگ قرار بده که افراد این گروه بتوانند افاراد گاروه دیگار را ببینناد.
()1

سپس بنی اسرائیل داخل شدند...

ْ َ ْ
َ
ْ
َ ی ه
َْ
اَّلل َوبهال ْ َ
ین
وادل
 21/85و آن حضرت در تفسیر آیه شریفه َوإذ أخذنا ميثاْ بَی إرسائيل التعبُهدون إال
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
الق ْریب َواَلَتایم َو َ
ساکنی َوقُولوا للنهاس ُح ْسهنا َو ُ
أقيموا الصهاله (« )2و هنگاامی کاه از بنای
الم
إحسانا َوبِ ِذی
ِ

اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که جز خدا را بندگی نکنید و درباره پدر و مادر و خویشان و یتیمان
____________________
 ،243 - 247 :بحار األنوار 41/34 :ح .48
 -1تفسیر امام عسکری
 -2سوره بقره ،آیه .83
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و بینوایان نیکی کنید و با مردم نیکو گفتگو کنید و نماز را بپا دارید» ،فرمود:
مقصود از «نماز» در این آیه نمازهای پنج گانه و صلوات فرستادن بر محمّد و آل اطهار او است.

ی
حممهد وآهل ی
وأقيموا أیضا الصاله لع ی
الطيبهنی عنهد أحهوال غضهبکم ورضهاکم ،وشهدتکم ورخهاکم

وهمومکم املغلقه لقلوبکم.
(یعنی در حاالت مختلف)؛ وقتی خشمگین می گردید ،زمانی که خوشحال هستید ،هنگامی کاه دچاار مشاکالت مای
شوید ،وقتی که در راحتی و نعمت به سر می برید ،و هر گاه که غم ها و غصّه ها دل های شما را احاطه می کنند صلوات
بر محمّد و آل محمّد

()1

بفرستید.

ََ
ْ
َ ه َ َ َ
ُ
َ ُ
َْ
اجهاءهم مها َع َرفهوا
یهن کفهروا فل یم
 22/84و در تفسیر آیه شریفه َواکنوا ِم ْن قبهل ی َ ْسهتَف ِتحون لع ال
َََُْ ه
َ
اَّلل َلع الاکفهرین (« )2پیش از بعثت پیامبر به نام آن حضارت طلاب فاتح و نصارت بار
کفروا بِه فلعنه

کافران می نمودند ،آنگاه که آمد و او را شناختند به او کافر شدند پس لعنت خدا بر گروه کافران باد» ،امام
عسکری

می فرماید:

امیر مؤمنان علی

ه
ی ه
فرموده است :إن اَّلل تعایل أخرب رسول اَّلل

ی
بمحمهد
بما اکن من إیمان اَلههود

قبل ظهوره ،من استفتاحهم لع أعدائهم بذکره والصاله عليه وآهل.
خداوند تبارک و تعالی پیغمبرش را از ایمان یهودیان به آن حضرت پیش از بعثت او خبر داده است که آنها به یاد او و صلوات بر او
()3

و اهل بیتش بر دشمنان خود فتح و ظفر پیدا می کردند.

 23/87و نیز آن حضرت فرموده است:
____________________
.327 :
 -1تفسیر امام عسکری
 -2سوره بقره ،آیه .83
 -3تفسیر امام عسکری

.333 :
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ی
ه ی ی
ه
اَّلل ی
عزوجهل
عزوجل أمر اَلهود ف أییام مو ،وبعده إذا دهمههم أمهر ودهمهتهم داهيهه أن یهدعوا
واکن اَّلل
بمحمد وآهل ی
ی
الطيبنی ،وأن یستنرصوا بهم.
خداوند تبارک و تعالی یهودیان زمان موسی و بعد از او را امر نموده بود که هر گاه مشکلی پیادا کردناد و هار زماان
دچار مصیبت و بالئی شدند خدا را به واسطه محمّد و آل پاک او بخوانند و به وسیله آنها یاری بجویند.

و آنها این دستور را اجرا می کردند حتّی یهودیان مدینه ساالهای متماادی قبال از بعثات پیغمبار اکارم
چنین کاری می کردند و در بالها و فتنه ها بر مشکالت و دشواری ها غلبه می یافتند.
ده سال قبل از بعثت رسول اکرم

دو قبیله اسد و غطفان و جمعی از مشرکین با یهودیاان دشامنی

می کردند و قصد اذیّت و آزار آنها را داشتند و آنها از خداوند به تقرّب محمّد و آل طاهرین او درخواسات
نمودند و بدیها و بالها را از خود دفع کردند.
یک بار این دو قبیله با سه هزار اسب سوار به بعضی از محلّه های یهودی نشین که در اطراف مدینه بود
حمله کردند یهودیان که سیصد نفر بیشتر نبودند به مقابله برخاستند و خادا را باه محمّاد وآل محمّاد
خواندند ،و به فضل الهی آنها را شکست دادند.
این دو قبیله بعد از این شکست با مشورت یکدیگر تصمیم گرفتند از قبیله های دیگر کمک بگیرناد تاا
آنکه جمعیّت خود را به سی هزار نفر رساندند ،آنگاه با این نیروی زیاد دوباره باه آن سیصاد نفار یهاودی
هجوم آوردند و آنها را در محاصره خود درآوردند و آب و غذا را بر روی آنها بستند ،یهودیان کاه چناین
دیدند امان خواستند و آنها نپذیرفتند و گفتند :راه نجاتی برای شما نیست جز اینکه شما را کشته ،زن و بچّه
شما را اسیر کرده و اموالتان را به غارت ببریم.
یهودیان که درهای امید را به روی خود بسته دیدند به فکر چاره جویی افتادند ،بعضی از شخصیّت ها و
بزرگان آنها گفتند :چرا گذشته خود را فراموش کردید؟ مگر حضرت موسی پیشینیان ما را سفارش نکارده
بود که در هنگام گرفتاری به واسطه محمّد و آل محمّد
درگاه الهی و تضرّع در پیشگاه او سختی های
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از خدا اساتمداد کنناد ،و باا روی آوردن باه

برطرف کنند .همه گفتند :همین طور است.

خود را به واسطه محمّد و آل محمّد

گفتند :پس شما هم چنین کنید تا نجات پیدا کنید .یهودیان دست به دعا برداشتند و عرض کردند:

ی
حهت ضهعف ی
الطيبنی ی
حممد وآهل ی
«امهللی جباه ی
عنها امليهاه ی
شهبابنا ،وتماوتهت
لما سقيتنا ،فقد قطعت الظلمهه

ودلاننا ،وأرشفنا لع اهللکه».
«خدایا به آبروی محمّد و آل محمّد

آبی به ما برسان ،این ستمگران آب را به روی ما بسته اناد باه حادّی کاه

جوانان ما از تشنگی ضعیف شده اند و چیزی نمانده که هالک شوند».

خداوند به دعای آنها جواب داد و بارانی با قطرات درشت و پیوسته و شادید ناازل نماود بطاوری کاه
حوض های آنها و رودخانه ها و ظرفهای آنها را پر کرد ،و گفتند :این یکی از دو احسان که به ما رسید.
سپس بر بامها آمدند تا از بلندی نگاه کنند لشکری که آنها را احاطه کرده بر اثر این باران چه برسر آنها
آمده است؟ دیدند آنها به شدّت اذیّت شده اند ،اسالحه هاای آنهاا از کاار افتااده ،وساایل آنهاا خاراب و
غذاهایشان فاسد گردیده است و بعضی از آنها این باران را که در غیر وقات خاودش و درشادّت گرماای
تابستان آمده به فال بد گرفته و برگشته اند.
آن عدّه ای که مانده بودند به یهودیان گفتند :فرض کردیم آب به شما رسید از کجا غذا به شما می رسد
تا بخورید ،و اگر جمعی رفته اند ما برنمی گردیم تا به شما و اهل و عیال شما و اموالتان غلبه پیدا کنایم و
ناراحتی خود را برطرف کرده ،دل خود را تسلّی دهیم.
یهودیان گفتند :آن کسی که ما را به برکت محمّد و آل محمّد

از تشانگی نجاات داد قاادر و تواناا

است که به ما غذا هم برساند و آن کسی که شرّ عدّه ای از شما را از ما کم کرد می تواند شارّ بقیّاه را هام
برطرف کند.
سپس یهود خدا را به محمّد و آل محمّد

خواندند و از او تقاضاای طعاام نمودناد ،خداوناد قافلاه

بزرگی را که حدود دو هزار شتر و قاطر و االغ بود و به همراه خود آرد و گندم و خوراک داشتند به سوی
آنها فرستاد ،این قافله وقتی رسید که لشکر دشمن همگی خواب بودند و خادا خاواب آنهاا را باه قادری
سنگین قرار داد که متوجّه آمدن آنها نشدند ،و آنها به
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راحتی وارد قریه شدند ،و همه متاعی که به همراه داشتند به زمین نهادند و به یهودیان فروختند ،و از آن
محلّ دور شدند در حالیکه هنوز آنها خوابیده بودند ،پس از مدّتی از خواب بیدار شدند و قصد جنگیدن با
یهودیان کردند و به یکدیگر می گفتند :اینها بر اثر شدّت گرسنگی نیرو و توان خود را از دست داده اناد و
به زودی به چنگ ما در می آیند.
یهودیان گفتند :این طور که خیال کردید نیست بلکه خداوند به ما غذا رسانید و شما خواب بودید ،و در
آن حال اگر ما می خواستیم شما را نابود کنیم به راحتی می توانستیم ولی دوست نداشتیم که ناجوانمرداناه
به شما حمله کنیم ،اکنون برگردید و ما را به حال خودمان بگذارید و گرنه خدا را باه محمّاد و آل محمّاد
می خوانیم و از آنها استمداد می کنیم تا شما را ذلیل کند ،ولی آنها جز باه طغیاان و سرکشای پاساخ
نگفتند .یهودیان دست به دعا برداشتند و از خدا به واسطه محمّاد و آل محمّاد

طلاب یااری کردناد،

سپس آنها با همان جمعیّت کم به لشکر دشمن حمله کردند ،بعضی از آنها را کشتند و بعضی را اسیرکردند و
بقیّه را پراکنده نمودند.
این یهودیان بعد از بعثت پیامبر و ظهور اسالم به رسول خدا

حسد ورزیدند و او را تکذیب کردند

و می گفتند :چرا او از میان طایفه عرب است؟
سپس رسول خدا

فرمود :این فتح و پیروزی که نصیب یهودیان شد به خاطر این بود که محمّاد و

آل محمّد را به یاد داشتند.
ی

ه
حممد ،ی
أال فاذکروا یا ا ُ یمه ی
حممدا وآهل عند نوائبکم وشدائدکم َلنرصاّلل بهه مالئکهتکم لع الشهياطنی

الین یقصدونکم.
پس شما ای امّت محمّد! هنگام مصائب و گرفتاری های خود محمّد و آل محمّد

را بیاد آورید تا آنکه خداوناد

به برکت ایشان فرشتگان موکّل بر شما را بر شیاطینی که شما را قصد می کنند یاری دهد.

با هر یک از شما از طرف راست او فرشته ای است که حسنات او را مای نویساد و از طارف چاپ او
فرشته دیگری است که گناهانش را ثبت می کند ،و با او دو شیطان از طرف ابلیس است که او را گمراه می
کنند،
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ی ی
ه
قهوه إال بهاَّلل
وقتی آن دو شیطان در قلب او وسوسه نمودند اگر یاد خدا کرد و ذکر شریف «الحهول وال
ی ه
اَّلل لع ی
الع ی
حممد وآهل [ الطیّبین] » را گفت ،آن دو شیطان سرکوب می شاوند و نمای توانناد
یل العظيم وصیل
()1

فعّالیّت کنند.

و این حدی ادامه دارد ،ما آن مقداری که مناسب با این بخش بود ذکر کردیم.
 24/88محدّث نوری

در کتاب «دار السالم» از کتاب «ریاض األذهان» نقل کرده است:

زنی دخترش را در خواب دید که به انواع عذاب ها گرفتار است ،از خواب بیدار شد و از مشاهده ایان
رؤیا بسیار غمناک بود و گریه می کرد ،بعد از یک شبانه روز دوباره او را در خواب دید کاه خوشاحال و
شادمان است و در باغی ازباغ های بهشت گردش می کند ،و چون از دختر علّتش را پرسش کرد ،جاواب
داد :به خاطر گناهان و معاصی عذاب می کشیدم ولی امروز شخصی مرورش به این قبرستان افتااد و چناد
صلوات فرستاد ،ثواب آن را که میان اهل قبرستان تقسایم کردناد عاذاب

مرتبه بر پیغمبر و خاندانش
()2

آنها به حور و قصور تبدیل شد.

 25/83و نیز از کتاب «شفاء األسقام» از محمّد بن سعید حکایت کرده است که گفت:
من با خود عهد کرده بودم هر شب قبل از خواب تعاداد معیّنای بار محمّاد و آل محمّاد
فرستم ،شبی در عالم رؤیا رسول خدا

را دیدم که وارد حجره ما شدند ،و در و دیوار خاناه باه ناور

جمال آن حضرت نورانی شد ،به من توجّهی کرد و فرمود:
____________________
 ،334 - 334 :مؤلّف
 -1تفسیر امام عسکری

صالوات

قبالً در مقدمّه قسمتی از این حدی را آورده است.

 -2دار السالم.188/2 :
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ی

ُ

ی

حت ا ی
لع ی
أین الفم الی اکن یصیل ی
قبله؟
کجاست آن دهانی که با آن بر من صلوات می فرستی تا آن را ببوسم؟

من از آنکه دهان خود را جلو بیاورم حیا کردم و صورتم را جلو آوردم و آن حضرت صورتم را بوسید،
و آنگاه از خوشحالی زیاد بیدار شدم و اهل و عیالم رابیدار کردم ،بوی عطر چنان در همه حجره می وزیاد
که گویا آنجا پر از مشک خوشبو شده باشد ،و این بوی خوش تا هشت شبانه روز از صورت من می وزید
()1

و هر کس آن را استشمام می کرد.
 24/30شیخ صدوق
ی

ی

در کتاب «علل الشرائع» از امام هادی

نقل کرده است که فرمود:

ه
ه
اَّلل تعایل إبراهيم خليال ،لکرثه صالته لع ی
اَّلل وسالمه عليهم.
حممد وأهل بیته صلوات
إنما اختذ

()2

خداوند تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود گرفت ،زیرا بر محمّد و آل محمّد  -که سالم و درود خدا بر آنهاا بااد -
زیاد صلوات می فرستاد.

 27/31در کتاب «بشاره المصطفی لشیعه المرتضی» از حضرت باقر

روایت می کند که فرمود:

ی
ه
حممد وآل ی
صل لع ی
حممهد» کتهب اَّلل هل بمثهل الرکهوع والسهجود
من قال ف رکوعه وسجوده وقيامه« :امهللی

والقيام.

()3

هرکس در رکوع و سجده و قیام نمازش صلوات فرستد یعنی بگوید« :اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد» خداوند ثوابی
مثل ثواب رکوع و سجده و قیام برای او بنویسد.
____________________
 -1دار السالم.188/2 :
 -2علل الشرائع ،33/1 :بحار األنوار 54/34 :ح .23
 -3بشاره المصطفی ،133 :الکافی 324/3 :ح  ،13وسائل الشیعه 343/4 :ح ،3ثواب األعمال ،34 :بحاار األناوار 108/85 :ح.14
عالّمه مجلسی

در توضیح آن فرموده است :خداوند ثواب و پاداش این اعمال را به خاطر صلوات دو برابر مای گرداناد و ایان

حدی بر مستحب بودن صلوات در این حاالت داللت می کند.
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 28/32شیخ حرّ عاملی

در «وسائل الشیعه» از کتاب «کافی» نقل می کند:

شخصی به نام عبدالسالم به امام صادق
و آل محمّد

عرض کرد :من در حال طواف دعائی جز صلوات بر محمّد

به خاطرم نیامد و وقتی سعی بین صفا ومروه می کردم فقط این ذکر را می گفتم.
ُ

ُ

ممن سأل أفضل ی
حضرت فرمودند :ما اعطی أحد ی
مما اعطيت.

()1

به هیچ کس از آنها که دعا کرده اند بهتر از آنچه به تو عطا شده ،عنایت نشده است.

گوید :از این حدی استفاده می شود که صلوات برترین اعمال است.

مؤلّف

 23/33شهید
ی

در کتاب «منیه المرید» از رسول خدا

روایت کرده است که فرمود:

من صیل ی
لع ف کتاب لم تزل املالئکه تستغفر هل ما دام اسم ف ذلک الکتاب.

()2

هر کس در نوشتار خود صلوات بر من را ذکر کند تا زمانی که اسم من در آن کتااب بااقی باشاد فرشاتگان بارای او
استغفار کنند.

مؤلّف

گوید :این باب را با ذکر دو مطلب خاتمه می دهیم:

اوّل :آنچه به آن حضرت اختصاص دارد ،و آن بسیار زیاد است ،فقط به روایتی که در کتاب «کاافی» از
امام باقر

نقل شده اکتفا می کنیم:

آن حضرت فرموده است:
____________________
 -1الکافی 434/2 :ح  ،17وسائل الشیعه 211/14 :ح  ،5ثواب األعمال( 155 :با کمی اختالف) ،بحار األنوار 57/34 :ح.34
 -2منیه المرید.214 :
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داشت و در غیر آن حضرت نبود:

سه چیز اختصاص به وجود مبارک پیغمبر اکرم

فيمر به بعد یومنی أو ثالثه یإال عر أنیه قد ی
والیمر ف طریق ی
ی
مهر فيهه لطيهب عرفهه ،واکن
لم یکن هل ف ء،
ی
ی
الیمر حبجر وال شجر إال سجد هل.
برای پیغمبر اکرم

سایه نبود ،از محلّی که عبور می کرد اگر بعد از دو روز یا سه روز کسی می گذشت به خاطر
از آنجا عبور کرده است ،به هر سنگ یا درختی که عباور

بوی عطری که در محلّ مانده بود می فهمید رسول خدا
()1

می کرد بر او سجده می کردند.

مؤلّف

گوید :چه نیکو سروده است شاعر فارسی زبان که گفته است:
آفتااابی چااون علاای در سااایه پیغمباار اساات

سااایه پیغمباار ناادارد هاایچ ماای داناای چاارا؟

مطلب دوّم این است که :آیا صلوات موجب باال رفتن مقام و مرتبه پیغمبر و اهل بیت اطهار او می گردد
یا نه؟
گروهی قول دوّم را اختیار کرده اند به گمان اینکه خدای تبارک و تعالی کامل ترین مرتبه ای که سزاوار
نوع انسان باشد به پیغمبرش و اهل بیت آن حضرت عنایت کرده و زیادتر از آن تصورّ نمی رود.
بنابراین نظریّه فائده صلوات فقط به کسی که صلوات می فرستد برمی گردد ،همان طور که فرمایش امام
هادی

در زیارت جامعه ضمناً بر این مطلب داللت دارد ،زیرا فرموده است:

وجعل صالتنا عليکم وما ی
خصنا به من والیتکم طيبا خللقنا وطهاره ألنفسنا.

()2

____________________
 -1الکافی ،442/1 :بحار األنوار 348/14 :ح .73
 -2عیون األخبار ،272/2 - 277 :بحار األنوار 127/102 :ح .4
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یعنی فائده صلوات ما و والیتی را که به شما اهل بیت داریم خوبی خل ما و پاکی نفس ما قرار داده است.

مؤلّف

قول اوّل را اختیار می کند و می فرماید :صلوات ما باع زیاد شدن درجه و مرتباه محمّاد و

آل محمّد

می گردد ،به خاطر اخباری که به ما رسیده و به خاطر وجاود قابال و فاعال یعنای ذوات

مقدّسه چهارده معصوم

ظرفهائی هستند که قابلیّت پذیرش فیض را دارناد ،و ذات مقادّس پروردگاار

فیّاض علی اإلطالق است ،و چون مقتضی موجود و مانع مفقود است هیچ اشکالی در قبول این قول نیست،
و خود آن حضرت اینگونه بود که از افراد صالح امّتش تقاضای دعا می کرد و می فرمود:
ی

ی

ی
ریب وعدین مرتبه الشفاعه والوسيله والتنال إال بادلاعء.
إن

پروردگارم به من وعده فرموده است مرا به مرتبه شفاعت و درجه وسیله برساند ،و جز با دعا به آن نمی توان رسید.

و این مقداری که ذکر کردیم برای اهل فکر و اندیشه کافی است .از خداوناد تباارک و تعاالی مساألت
داریم که ما را بر والیت آنها ثابت بدارد ،و با آنها محشور فرماید ،و او بر آنچه بخواهد قدرت دارد.
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بخش دوّم مناقب حضرت امیر المؤمنان علی
قطره ای از دریای مناقب امام پیغمبران گذشته ،پدر ائمّه طاهرین ،سرور یکتاپرستان ،برادر رسول و فرستاده
پروردگار عالم ،فرمانروای تمام مؤمنان ،حضرت علیّ بن ابی طالب
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 .1/34از امیر مؤمنان علی

روایت شده  -و آن حدی مشهوری است  -که فرمود:

ی
ی
ی
ی
لکما ف القرآن ف احلمد ،ولکما ف احلمد ف البسمله ،ولکما ف البسمله ف ابلاء ،ولکما ف ابلاء ف انلقطه ،وأنها
ی
انلقطه الت حتت ابلاء.
تمام آنچه در قرآن است در سوره حمد است و آنچه در سوره حمد است در «بسم اللَّه الرحمن الارحیم» جماع شاده
است ،وآنچه در «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» است در با آن است و همه اسرار با در نقطه آن است و من نقطاه زیار باا
()1

هستم.

مؤلّف

در شرح این حدی می فرماید :اینکه «بسمله» در با مندر است بنابر قولی است که با به

معنای بها باشد و آن بر اسم هائی که بعداً ذکر می شود احاطه دارد ،یا فقط به خاطر ربطی است کاه باین
اسم ح ّ و خل توسّط با حاصل می شود.
____________________
در کتاب «األنوار النعمانیّه» از حضرت امیرالمؤمنین
 -1سیّد نعمت اللَّه جزائری

نقل کرده است که فرمود :آنچاه باوده و

خواهد بود علم آن در قرآن است و علم تمام قرآن در سوره فاتحه است ،و علم تمام سوره فاتحه در بسم اللَّاه اسات و علام تماام
بسم اللَّه در حرف با آن است و من نقطه زیر با هساتم .و برسای
نقل کرده است :من آن نقطه زیر با هستم.
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نیاز در کتااب «المشاارق »21 :از حضارت امیرالماؤمنین

زیرا روشن است که اساس هستی تمام مخلوقات ربطی است که بین آنها و اسم ح ّ وجود دارد ،و اگار
آن ربط نبود همه موجودات نیست بودند ،نه ذاتی داشتند و نه صفتی و نه وجودی ،پس این رباط اصال و
اساس است که حافظ اشیا و محیط بر آنها است ،و معنای آن عبارتی که از کمیل رسیده  -که «باه سابب
با وجود ظاهر گردیده وبه سبب نقطه عابد از معبود تمیز داده می شود»( - )1همین است.
و توجیه روایتی که می فرماید« :موجودات را از با بسم اللَّه ظاهر کرده است» نیز همین است.
و امّا اینکه نقطه آنچه را که در با هست در بردارد ممکن است مقصود اینستکه نقطه محالّ ظهاور باا
است ،و این نقطه است که با را معیّن کرده و ظاهر ساخته است ،همان طور که نقطه کتبی با را ظاهر مای
کند و آن را در بین مشترکاتش معیّن می نماید ،پس مقصود حقیقت امام است که حامل اسم الهای اسات و
آن را در عالم ظاهر کرده ومعیّن نموده است.
یا اینکه مراد از نقطه آن چیزی باشد که اصل الف و سایر حروف است .و آن حکایت از اسمی است که
بسیط است بر الف و به طری اولی بر با  ،و در عین بساطت به باقی احاطه دارد ،پس صحیح است که بار
آن تحت البا اطالق شود مثل اینکه می گوئیم :معنا تحت لفظ است ،یعنی لفظ این معنی را دربردارد ،زیارا
نقطه باطن است و با از آن حکایت می کند و به ذات خود در تحت با پنهان است .گرچاه در قالاب باا
ظاهر گشته است ،پس نقطه به اعتباری مقام و مرتبه او نزد ح است و به اعتباری با آن متحد و به اعتباار
دیگر مظهر مقام پروردگار است.
و صحیح است که تحت البا در عبارت صفت مبتدا باشد برای خبر ،و مقصود این باشاد کاه مان خاود
نقطه هستم با اینکه تحت البا واقع شوم ،و
____________________
 -1مشارق األنوار.38 :
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()1

آن به اعتبار نزول آن حقیقت محمّدیّه در این عالم سفلی است.
 .2/35بحرانی

ْ
َ ُ
َْ
َ ُ ی
َ
در تفسیر برهان ذیل آیه شریفه َسنشد َع ُضدک بِأخيکَ َوجن َعهل لکمها ُسهلطانا

()2

«بازوی تورا به برادرت قوی می گردانیم و برای شما دو نفر حجّت و برهان و قدرت و توانائی قارار مای
دهیم» ،از انس نقل کرده است:
رسول خدا

فرستاده خود را به طرف گروهی فرستاد ،آنها بر او دشمنی کردند و او را کشتند.

این خبر به آن حضرت رسید ،این بار علی

را به سوی آنها فرستاد ،آن حضرت جنگجویان آنهاا را

کشت وباقی مانده آنها را اسیر کرد و وقتی که در برگشتن به نزدیک مدینه رسید پیغمبار اکارم

او را

ُ
ی
ی ه
مالقات کرد و دربرگرفت و صورتش را بوسید و فرمود :بأیب أنت و ا ییم من شهد اَّلل بهه عضهدی کمها شهد

عضد مو ،بهارون.
پدر و مادرم فدای کسی که خدا بازوی مرا به سبب او قوی کرد ،همان طور که بازوی موسی را به سبب هارون تقویت
()3

نمود.

 .3/34بحرانی

در تفسیر برهان از بُرسی

نقل می کند که روایت شده:

____________________
 -1در کتاب «مصابیح األنوار »334/2 :از موالی ما امیر مؤمنان علی

روایت شده است که فرمود« :تمام دانشاها در الباالی

کتاب های چهارگانه آسمانی است ،و همه علوم آن در قرآن است و علوم قرآن در سوره فاتحه و همه علوم سوره فاتحه در «بسام
اللَّه الرّحمن الرّحیم» و تمام علوم بسم اللَّه در با آن جمع شده است» .در روایت دیگری فرموده است« :من آن نقطه زیر با هستم،
علوم را از یکدیگر جدا و آن را منتشر می کنم همان طور که نقطه زیر با آن را از حروف مشابه خود یعنی تا  ،ثا و یا جدا مای
کند» .و ممکن است مراد از نقطه ،وحدت و بساطت باشد و معنایش این است که او یگانه ای اسات کاه دیگاری باا او در علاوم و
معجزات و حاالت عجیب او شرکت ندارد ،و در توجیه آن وجوه دیگری نیز ذکر شده است ،برای اطّالع بیشاتر باه کتااب «اإلسام
األعظم »44 :مراجعه کنید.
 -2سوره قصص ،آیه .35
 -3تفسیر برهان 224/3 :ح  ،1به نقل از تأویل اآلیات 415/1 :ح ،4بحار األنوار 305/38 :سطر ( 4با کمی اخاتالف) باه نقال از
المناقب.228/2 :
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وقتی هارون به برادرش موسی ملح شد ،روزی بر فرعون وارد شدند و از او در دل آنهاا ترسای پیادا
شد ،ناگهان اسب سواری را پیشاپیش خود مشاهده کردند که لباسی از طال پوشیده و در دست شمشیری از
طال داشت  -وفرعون طال را خیلی دوست می داشت  -اسب سوار رو به فرعون کرد و فرمود :جواب این
دو نفر را بده و گرنه تو را خواهم کشت .فرعون از مشاهده این صحنه ناراحت و پریشان شد و گفت :ایان
کار را فردا انجام خواهم داد ،و هنگامی که آنها خار شدند دربان ها را خواند و آنها را بازخواست کارد،
از کیفر عمل ترسانید و به ایشان گفت :چگونه این اسب سوار بدون اجازه بر من وارد شد؟ آنها باه عازّت
فرعون قسم یاد کردند که جز آن دو نفر کسی داخل نشد .اساب ساوار مثاال علای

باود (وجاود آن

حضرت در قالبی مثالی بود) که خداوند پیامبرانش را در پنهانی به سبب او تأیید کرد و خاتم األنبیا را باه
طور آشکار( )1یاری نمود ،او کلمه بزرگ پروردگار است که خدا او را به هرصورتی که خواست برای اولیا
خود ظاهر کرد و آنها را یاری نمود ،و به آن کلمه خدا را خواندند ،آنها را اجابات کارد و نجاتشاان داد ،و
َ ُ َ

َ

َ

این آیه به آن قصّه اشاره دارد که فرمودَ :وجنْعل لکما ُسلطانا فالیَ ِصلون إَلْکما بِآیاتِنا ()2؛ «باا آیاات و

معجزاتی که به شما عطا کردیم برای شما دو نفر قدرتی قرار می دهیم که هرگاز دشامنان باه شاما دسات
نیابند».
ابن عبّاس می گوید :آیت کبری و نشانه بزرگ الهی که خدا برای آن دو بزرگوار قرار داد هماان اساب
()1

سوار بود.

____________________
در کتاب «األنوار النعمانیّه »30/1 :از پیغمبر اکرم
 -1سیّد نعمت اللَّه جزائری
مؤمنان علی

نقل کرده است که آن حضارت باه امیار

فرمود« :یا علیّ إنّ اللَّه تعالی قال لی :یا محمّد ،بعثت علیّاً مع األنبیا باطناً ومعک ظاهراً»؛ «علی جان؛ خداوناد

تبارک و تعالی به من فرمود :ای محمّد؛ علی را با همه انبیا به طور پنهانی و با تو به طور علنی و آشکار همراه نمودم».
 -2سوره قصص ،آیه .35
 -3مشارق انوار الیقین ،81 :تفسیر برهان 224/3 :ح .2
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 .4/37برسی

در «مشارق» نقل کرده است که تاریخ نویسان روایت کرده اند:

رسول خدا

نشسته بودند و نزد آن حضرت یکی از پریان بود و از احکام مشکل سؤال می کارد،
وارد شد ،آن پری کوچک شد تا مثل گنجشکی گردید ساپس گفات :ای رساول

همینکه امیرالمؤمنین

خدا؛ مرا پناه بده .حضرت فرمود:
از چه کسی می ترسی؟ گفت :از این جوانی که به طرف ما می آید؟ رساول خادا

فرماود :علّات

ترس تو چیست؟
گفت :روزی که طوفان برپا شده بود خواستم کشتی حضرت نوح

را غرق کنم ،همین جوان بر مان

ضربه ای زد و دستم را قطع کرد ،بعد دست قطع شده اش را نشان داد.
پیغمبر اکرم

()2

فرمودند :بلی او همین جوان است.

 .5/38و نیز روایت کرده است :یکی از پریان نزد رساول خادا

نشساته باود کاه امیرالماؤمنین

وارد شد .آن پری فریاد زد و کمک خواست و عرض کرد :ای رسول خدا؛ مرا از این جوانی کاه مای
آید پناه بده.
حضرت فرمود :او با تو چه کرده است؟
گفت :بر سلیمان سرکشی کردم و عصیان ورزیدم ،چند نفر از جنّ را به سوی من فرستاد بار آنهاا غلباه
کردم ،این اسب سوار نزد من آمد و مرا اسیر کرد و مجروح ساخت ،بعد محلّ جراحت را نشان داد کاه تاا
()3

آن وقت بهبود نیافته بود.
مؤلّف

گوید :گرچه امیرالمؤمنین

از نظر ظهورش در عالم دنیا بعداً آمده اسات ولای زماان هاا

نسبت به او پیچیده شده و بین گذشته و حال و
____________________
 -1مشارق انوار الیقین ،85 :مدینه المعاجز 142/1 :ح  ،81األنوار النعمانیه.31/1 :
 -2مشارق انوار الیقین ،85 :تفسیر برهان 224/3 :ح  ،4مدینه المعاجز 142/1 :ح .82
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آینده برای او فرقی نیست ،زیرا او بر زمان و زمانیّات احاطه دارد و آنها تحت والیت او و در تصرّف او
هستند نه اینکه وجود مقدّس او مقیّد به زمان باشد .او شاهد بر خلقت و بر تمام خل است و فرمایش امام
هادی

در زیارت جامعاه« :وأجسهادکم ف األجسهاد وأرواحکهم ف األرواح وأنفسهکم ف انلفهوس

وقبورکم ف القبور» ،به این بیان تفسیر می شود .یعنی وجود شمابر همه اجسااد و ارواح و نفاوس و قباور
احاطه دارد ،و سرّ اینکه خداوند تبارک و تعالی در بعضی از خطابات خود نسبت به حاوادث زماان هاای
گذشته می فرماید« :ألم تر» آیا ندیدی ،همین است .و گاهی بدون تحقی و دقّت ایان جماالت باه گوناه
دیگری تفسیر می شود ،مثالً گفته می شود« :ذکرکم فی الذاکرین» یاد شما در میان یادکنندگان است ،یعنای
آثار وجودی شما که احادی و علوم شما باشد در میان آنهاسات ،ودربااره «اجساادکم فای األجسااد» و
همچنین «ارواحکم فی األرواح ونفوسکم فی النفوس» گفته اند :اجساد شما وهمچنین ارواح و نفوس شاما
هم حکم اجساد و ارواح و نفوس ما را دارد ولی از جهت عظمت و برتری موردتعجّب همگان قرار گرفتاه
است ،و گفته اند شاهد آن عبارت بعد از آن است که می فرماید« :فما أحلی أسما کم» یعنی جاای تعجّاب
است که چقدر نام های شما شیرین است.
 .4/33شیخ حرّ عاملی
امیرالمؤمنین

در کتاب «جواهر السنیّه» از ابن عبّاس حدیثی نقل می کند که گفت:

آبی آشامید ،پس از آن پیغمبر اکرم

چرا در این موقع سجده کردی؟ فرمود :همینکه علی

سجده کرد ،عرض کردند :ای رسول خادا؛
آب را آشامید خدای تبارک و تعالی ندا کرد:

ی
هنیئا مرئيا یا ول ی
وحجت لع خلیق ،وأميی لع عبادی.
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()1

گوارایت باد ای ولیّ من؛ و ای کسی که حجّت من بر مخلوقاتم هستی؛ و امین من بر بندگانم می باشی.

 .7/100کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» می نویسد :فقیه بزرگوار محمّد بن احماد بان حسان بان

شاذان قمی ازکتاب خود «ایضاح دفائن النواصب» از طری عامّه ،از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت:
شخصی خدمت رسول خدا

شرفیاب شد و عرض کرد :آیا دوستی علیّ بن ابای طالاب

مارا

سود می بخشد؟ حضرت فرمود :از جبرئیل سؤال می کنم و جوابت را می دهم .وقتی به جبرئیل فرماود ،او
عرض کرد :از اسرافیل سؤال می کنم ،اسرافیل به جبرئیل گفت :با پروردگارم مناجات می کنم.
از پیشگاه ربوبی به اسرافیل خطاب شد که به جبرئیل بگو :به حبیب ما محمّاد

ساالم برسااند و

بگوید:

ی
ولع منک حيث أنت ی
أنت ی
لع منه حيث ی
وحمبوا ی
می حيث شئت أنا ،ی
لع منک.
می،

تو نسبت به من آن طوری هستی که می خواهم ،و علی نسبت به تو به گونه ای است که تو نسابت باه مان هساتی و
()2

دوستان علی نسبت به او آن طوری هستند که علی نسبت به تو می باشد.
____________________
 -1جواهر السنیّه ،210 :و در ذیل حدی  ،کالم برسی

را در جواب منکرینی که می گویند :خدا چگونه به علای

فرماوده

است« :هنیئاً مریئاً» ،نقل کرده است .گفته است :خداوند تبارک و تعالی به تمام بندگان مؤمن خود در ضمن دو آیاه شاریفه «هنیئااً
ُْ َْ
ُُ َ ْ َ َ
ارشبوا هنیئابما کنتم تع َملون ؛ «بخوریاد و بیاشاامید ،گوارایتاان بااد باه
مرئیاً» فرموده است - 1 :سوره طور ،آیه  :13لکوا و
َ
ْ
ْ َ
َ ُ ُ َ
فإن ط ْب لَ ُ
وه هنیئا َمریئا ؛ «پاس
کم َعن یش ء ِمنه نفسا فَک
خاطر کارهای خوبی که انجام داده اید» - 2 .سوره نسا  ،آیه :4
ِ

اگر چیزی از مهریّه خود را از روی رضایت خاطر به شما بخشیدند آن را بخورید گوارایتان باد» ،پس چگونه جاایز اسات کاه باه
یکایک مؤمنان فرموده باشد ولی جایز نیست که مانند آن را به امیر مؤمنان

فرموده باشد؟! برای اطّالع بیشتر مراجعه کنید به:

«مشارق األنوار »174 :که تمامی حدی در آنجا ذکر شده است ،و این حدی در «بحار األنوار 58/74 :ح »1و «مدیناه المعااجز:
 445/2ح  »470به نقل از مشارق ذکر شده است.
 -2شیخ حرّ عاملی

در کتاب «جواهر السنیّه» از جز چهارم از کتاب «کنز الفوائد» آن را نقال کارده ،و برسای

آن را در

کتاب «مشارق األنوار »47 :روایت کرده است .مائه منقبه 43 :منقبت  ،20غایه المرام 585 :ح  ،74مدینه المعاجز 438/2 :ح .442
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 .8/101صدوق
خدا

به علی

در کتاب «عیون اخبار الرضها

» از حضرت رضا

نقل کرده است که رسول

فرمود:

أحبک اکن مع ی
من ی
انلبينی ف درجاتهم یهوم القيامهه ،ومهن مهات وههو یبغضهک فالیبهایل مهات یهودییها أو
ی ()2
نرصانيا.
کسی که تو را دوست داشته باشد روز قیامت با پیامبران محشور می شود و در درجات آنها قرار می گیرد ،و کسی که
با دشمنی تو از دنیا رود ،باکی نیست یهودی بمیرد و یا نصرانی از دنیا رود.

 .3/102ابن شاذان

در کتاب «مناقب» از اباصلت هروی نقل مای کناد کاه از حضارت رضاا

شنیدم ،و ایشان از پدرانش روایت کرد که علی
از رسول خدا

فرمود:

شنیدم و او از خدای تبارک و تعالی شنید که فرمود:

ُ
لع بن أیب طالب ی
ی
حجت لع خلیق ،ونوری ف بالدی ،وأميهی لع علهم ،ال ادخهل انلهار مهن عرفهه وإن
ُ
ی
اجلنه من أنکره وإن أطاعی.
عصاین ،وال ادخل
علیّ بن ابی طالب حجّت من بر مخلوقات ،نور من در میان سرزمین ها ،و امین من بر علم و دانش من است ،هر کس
علی

را بشناسد گرچه مرا معصیت کند او را به آتش داخل نمی کنم ،و هر کس علی

را انکار کند گرچاه مارا

()2

اطاعت کند او را به بهشت راه نمی دهم.

مؤلّف

گوید :زمخشری بعد از ذکر این حدی می گوید :و این رمز و

____________________
 58/2 :ح  ،214بحار األنوار 73/27 :ح  ،14مسند الرضاا
 -1عیون اخبار الرضا

 ،130/1 :أربعاین منتجاب الادین،43 :

إرشاد القلوب( 52/2 :ذیل حدی ) .جزری شافعی در کتاب «أسنی المطالب »53 :از شریک بن عبداللَّه نقل کرده اسات کاه گفات:
وقتی شخصی را دیدی که علیّ بن ابی طالب

را دوست ندارد بدان که اصلش یهودی است)14 .

 -2مائه منقبه 78 :منقبت  ،44بحار األنوار 144/27 :ح  ،31غایه المرام 512 :ح  ،13إرشاد القلوب( 82/2 :با کمی اختالف).
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عالمت خوبی است ،زیرا دوستی علی

()1

ایمان کامل است و با ایمان کامل گناهان ضرری نمی زنند.

اینکه فرموده« :وإن عصانی» گرچه مرا معصیت کند ،یعنی او را به خااطر بزرگداشات علای

مای

آمرزم و به خاطر ایمانش داخل بهشت می کنم ،پس او به سبب ایمان سازاوار بهشات اسات و باه خااطر
محبّت و دوستی علی

سزاوار بخشش و آمرزش است.

و اینکه فرموده« :وال اُدخل الجنّه» داخل بهشت نمی کنم ،زیرا کسی که والیات و محبّات علای

را

نداشته باشد ایمان ندارد و اطاعتی که از من کرده در حقیقت روح نداشته و مجااز اسات[ .چاون اطاعات
حقیقی خداوند اعمالی است که با محبّت علی

انجام گیرد ،کسای کاه محبّات آن حضارت را دارد در

حقیقت خدا را اطاعت کرده و کسی که خدا را اطاعت کند اهل نجات است ،در نتیجه کسی که دوستی علی
را دارد نجات پیدا می کند].
پس معلوم شد که دوستی علی

ایمان و دشمنی او کفر است ،روز قیامت جز این دو طایفه دوست و

دشمن نیستند ،دوست او گناهانش آمرزیده شده است و گناهی برایش نمانده لاذا حساابی نادارد و بادون
حساب وارد بهشت می شود ،و دشمن او ایمان ندارد و کسی که ایمان نداشته باشد خدا به او نظار رحمات
ندارد ،و طاعت او درحقیقت معصیت است و سرانجامش آتش است.
پس دشمن علی

بیچاره است و به هالکت می رسد گرچه حسنات و

____________________
 -1این حدی آن طور که در کتاب «مشارق األنوار »44 :روایت شده و کتاب «جواهر السنیّه »234 :از آن نقل کرده چنین اسات:
مؤلّف تفسیر کشّاف ضمن یک حدی قدسی از پروردگار بلندمرتبه نقل کرده است که فرمود« :الُدخلنّ الجنّه مان أطااع علیّااً وإن
عصانی ،والُدخلنّ النار من عصاه وإن أطاعنی»؛ «براستی داخل بهشت می کنم کسای کاه از علای
نافرمانی کرده باشد و حتماً داخل دوزخ می گردانم کسی که علی
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اطاعات کناد گرچاه مارا

رانافرمانی کند گرچه از من اطاعت کرده باشد».

کارهای خوبش به اندازه همه بندگان خدا باشد ،و دوست علی

اهل نجات است گرچه سر تا پا غارق

گناه باشد ،و کجا می توانند گناهان با وجود ایمان ضرری بزنند؟
ایمان اکسیر و کیمیایی است که مس گناه را به طالی حسنه تبدیل می کند ،پس خوشا باه حاال اولیاا
ودوستان او که غرق در رحمتند و بدا به حال دشمنان آن حضرت کاه از رحمات خادا باه دور

علی
()1

هستند.

 10/103ابن شاذان

در کتاب «مناقب» از ابن عمر نقل می کناد کاه گفات :از رساول خادا
سؤال کردیم ،حضرت خشمگین شده و فرمود:

درباره علی بن ابی طالب

ی

ه
اَّلل کمزنلت ومقام کمقایم إال ی
انلبوه.
ما بال قوم یذکرون من هل مزنهل عند

چرا بعضی درباره کسی شک دارند که درجه و مرتبه اش نزد خدا مثل درجه و مرتبه من است ،و از همه مقامات مان
جز نبوّت برخوردار است.

بعد فرمود:

أحب ی
ی
عليا
أال ومن

ی
ه
ه
أحبی ،ومن ی
فقد ی
باجلنه.
أحبی ریض اَّلل عنه ،ومن ریض اَّلل عنه اکفاه

بدانید :هر کس علی

را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است ،و هر که مرا دوست داشاته باشاد خادا از او
()2

راضی وخشنود است ،و کسی که خدا از او خشنود باشد پاداش او را بهشت قرار می دهد.

آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد فرشتگان برای او استغفار می کنند و درهای بهشت

به روی او باز است تا از هر دری که بخواهد بدون حساب وارد شود.
آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد خداوند پرونده عملش را به دست راست او دهد و

همانند پیامبران به حساب او
____________________
 -1مشارق األنوار ،44 :و ظاهراً توضیحی که بعد از حدی آمده است کالم برسی
 -2در کتاب «بشاره المصطفی

می باشد.

» بعد از این جمله اضافه کرده است« :بدانید ،هر کس علی

نماز ،روزه و سایر اعمالش راقبول می کند و دعای او را به اجابت می رساند».
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را دوسات بادارد خداوناد

رسیدگی کنند.
آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد از دنیا خار نمی شود تا از آب کوثر بیاشامد و از

درخت طوبی تناول نماید و جای خود را در بهشت ببیند.

ی
ی ه
اجلنه.
یهون اَّلل عليه سکرات املوت ،ویعل قربه روضه من ریاض

أحب ی
ی
عليا
أال ومن

را دوست داشته باشد خدا جان کندن را بر او در هنگام مرگ آسان می گرداند ،و قبار

آگاه باشید :هر کس علی

او را باغی ازباغهای بهشت قرار می دهد.

آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد خدا به تعداد رگهای موجود در بدنش به او حوریّه

عطا کند و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از اهل بیتش بپذیرد ،و به تعداد موهای بادنش در بهشات باه او
منزل عنایت کند.
آگاه باشید :هر کس علی

را بشناسد و او را دوست داشته باشد خداوند ملک الموت را به سوی او

بفرستد همان طور که نزد پیامبران می فرستد ،و از او ترس و وحشت دیدن نکیر و منکر را برطرف کناد ،و
قبرش را روشن و به اندازه مسیر هفتاد سال وسعت دهد ،و با روی سفید وارد قیامت شود.
أحب ی
ی
عليا
أال ومن

ی

ی
ی
ی ه
أظله اَّلل ف ظل عرشه مع الصهدیقنی والشههداء والصهاحلنی ،وآمنهه مهن الفهزع

األکربوأهوال یوم الصاخه.
را دوست داشته باشد خداوند او را در سایه عرش خود با صدّیقین و شهدا و صالحین

آگاه باشید :هر کس علی

ساکن گرداند ،و او را از وحشت بزرگ و ترس های قیامت ایمن گرداند.

آگاه باشید ،هر کس علی

را دوست داشته باشد خدا خوبی های او را قبول کند و از بادی هاایش

درگذرد ،و در بهشت رفی حمزه سیّدالشهدا
أحب ی
ی
عليا
أال ومن

آگاه باشید :هر کس علی

عموی پیامبر باشد.

ه
ه
اَّلل هل أبواب الرمحه.
أثبت اَّلل احلکمه ف قلبه ،وأجری لع لسانه الصواب ،وفتح
را دوست داشته باشد حکمت را در قلب او ،و راستی و درستی را بر زباان او جااری

سازد و درهای رحمت خود را برای او باز کند.
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را دوست داشته باشد اسیر خدا در زمین نامیده می شود ،و خداوناد باه

آگاه باشید :هر کس علی

وجود او بر فرشتگان و حامالن عرش خود مباهات می کند.
را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش پروردگار ندا کند :ای بناده

آگاه باشید :هر کس علی

خدا؛ عمل را دوباره آغاز کن ،خداوند گذشته های تو رابخشید و گناهانت را آمرزید.
أحب ی
ی
عليا
أال ومن

جاء یوم القيامه ووجهه اکلقمر َلله ابلدر.
را دوست داشته باشد ،روز قیامت در حالی که چهره اش همانند ماه شب چهاردهم می

آگاه باشید :هر کس علی

درخشد درآن صحنه وارد می شود.

آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد خداوند تا کرامت را بر سر او و لباس عزّت را بر

تن او بپوشاند.
آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد مانند برق زودگذر از صراط عبور کند و هیچ گونه

سختی هنگام گذشتن از آن نبیند.
أحب ی
ی
عليا
أال ومن

ه
کتب اَّلل هل براءه من انلار وبراءه مهن انلفهاْ ،وجهوازا لع الرصهاط ،وأمانها مهن

العذاب.
آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد خداوند دوری از آتش و رهائی از نفااق و اجاازه

عبور از صراط و ایمن بودن از عذاب را برای او بنویسد.
آگاه باشید :هر کس علی

را دوست داشته باشد خداوند برای او پرونده ای باز نمی کناد و میزانای

نصب نمی کند و به او گفته می شود :بدون هر گونه حسابی به بهشت وارد شو.
آگاه باشید ،هر کس علی

حب آل ی
أال ومن مات لع ی
حممد
ه
اکنت هل عنداّلل تعایل.

را دوست داشته باشد از حساب و میزان و صراط در امان خواهد بود.

آگاه باشید :هر کس با محبّت آل محمّد

ی
ه
صافحته املالئکه ،وزارته أرواح األنبيهاء ،وقیضه اَّلل هل ک حاجهه
از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه کنند و ارواح پیامبران به زیاارت او

آیند وخداوند تمام
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خواهشهای او را برآورده فرماید.

أال ومن مات علی بغض آل محمّد

مات کافراً.

آگاه باشید :هر کس با دشمنی آل محمّد

بمیرد کافر از دنیا رفته است.

آگاه باشید :هر کس با دوستی آل محمّد

بمیرد ،با ایمان از دنیا رفته است و من بهشت را بارای او

()1

ضمانت می کنم.

نقل می کند که به امیرالمؤمنین

 .11/104در کتاب «أعالم الدین» از آن حضرت

فرمود:

شیعیان و دوستان خود را به ده خوی و خصلت بشارت بده:

ی ه
ی
حهب اَّلل هلهم ،والرابعهه :الفسهحه ف قبهورهم،
أوهلا :طيب مهودلهم ،واثلانيهه :حسهن إیمهانهم ،واثلاثلهه:

واخلامسه:نورهم یسیع بنی أیدیهم ،والسادسه :نزع الفقر من بنی أعينهم وغی قلوبهم ،والسهابعه :املقهت مهن
ه
ی
اَّلل ألعدائهم ،واثلامنه :األمن من الربص واجلذام ،واتلاسعه :احنطاط النوب والسیئات عهنهم ،والعهارشه :ههم
ی
اجلنه وأنا معهم.
میع ف
اوّل :پاکی والدت ،دوّم :نیکوئی و خوبی ایمان ،سوّم :خدا آنها را دوست دارد ،چهارم :قبرهای آنها وسیع است ،پنجم:
نور آنها پیشاپیش ایشان در حرکت است ،ششم :فقر را از میان چشم های آنها بیرون کناد و دل هایشاان را بای نیاازی
مرحمت فرماید ،هفتم :خدا از دشمنان آنها کینه و نفرت دارد،
____________________
 -1مائه منقبه 44 :منقبت  ،37بحار األنوار 114/27 :ح  .83شیخ صدوق
نافع ،از ابن عمر (با کمی تفاوت) آن را نقل کرده است و مجلسی
نقل از فضائل الشیعه ذکر کرده است .این حدی را طبری

در کتاب فضائل الشایعه 45 :ح ،1از اباو رجاا  ،از

در بحار األنوار221/7 :ح  ،133و  277/34ذیال ح  55باه

در بشاره المصطفی 37 :به سند خود از قتیبه بن سعید ،از حمّااد بان

زید ،از عبدالرحمان سرا  ،از نافع ،از ابن عمر روایت کرده و درآخر آن می گوید :قتیبه بن سعید ابو رجا گفته است که حمّااد بان
زید به این حدی افتخار می کرد و می گفت :این اصل است برای کسی که به آن اقرار واعتراف کند .سیّد شارف الادین نجفای
نیز آن را در کتاب تأویل اآلیات 845/2 :ح 1روایت کرده و بعد از آن می گوید :به راوی این حدی شریف با دیده بصایرت نظار
کن که چگونه از محبّت و دوستی اهل بیت

که اهل شرف و بزرگواری هساتند عادول کارده و روی گردانیاده اسات و اهال

شقاوت و نفاق و کسانی که آیات الهی را تبدیل و تحریف کردند و لشکریان ابلیس از او پیروی کرده اند.
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هشتم :از بیماری پیسی و خوره در امانند ،نهم :گناهان و بدیها از ایشان فرو می ریزد و از بین می رود ،دهم :آنهاا در
بهشت با من هستند.
()1

پس خوشا به حال آنها و بازگشت خوبی که دارند.

 .12/105در کتاب «فضائل» از عمر بن خطّاب نقل کارده اسات کاه گفات :در حضاور رساول خادا
در مسجد آن حضرت بودیم ،نماز ظهر را به جماعت برپا داشت ،سپس به محراب تکیه کرد ،همانند
ماه در نهایت درخشندگی و کمال بود و اصحاب در اطرافش جمع شده بودند ،ناگهاان نگااهی باه آسامان
نمود ،و پس از مدّتی نگاهی به زمین کرد و سپس به کوه و دشت نظری کرد و فرمود:
ای گروه مسلمین! ساکت باشید خداوند شما را رحمت کند ،بدانید در دوزخ درّه ای است که درّه ضایاع
نامیده می شود ،در آن چاهی است و در آن چاه ماری است ،جهنّم از آن درّه و درّه از آن چااه ،و چااه از
آن مار هر روز هفتاد مرتبه به خدا شکایت می کند.
عرض کردند :ای رسول خدا؛ این عذاب دو چندانی که قسمتی از آن از قسمت دیگرش گلاه مای کناد
برای چه کسی است؟ فرمود:
هو لمن یأتی یوم القیامه وهو غیر ملتزم بوالیه علیّ بن أبی طالب

.
()2

برای آنهایی که به صحنه قیامت در حالی که به والیت علی بن ابی طالب پایبند نبوده اند وارد شوند.

 .13/104کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» از ابوذر نقل می کند:

روزی در منزل امّ سلمه در خدمت پیغمبر اکرم
علیّ بن ابی طالب

نشسته بودم و به فرمایشات او گوش می دادم که

وارد شد ،چهره

____________________
 -1أعالم الدین ،450 :بحار األنوار 142/27 :ح  ،11الزهد ،84 :الخصال 430/2 :ح  ،10روضه الاواعظین ،344 :مشاکاه األناوار:
.73
 -2الروضه ،3 :بحار األنوار 250/33 :ح .14
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از خوشحالی شکفته و درخشان گردید ،علی

پیغمبر

را در برگرفت و پیشانی اورا بوسید سپس

رو به من کرد و فرمود:
ای ابوذر؛ این شخص را که بر ما وارد شد به حقیقت می شناسی؟
ابوذر گفت :عرض کردم :ای رسول خدا؛ او برادر و پسر عمّ شما و همسر فاطمه

و پادر حسان و

حسین دو سرور جوانان بهشت است.
فرمود :ای ابوذر؛ این امامی است فروزنده و درخشان ،نیزه بلند باالی پروردگار و درِ

رسول خدا

بزرگ رحمت او است که هر کس خدا را اراده کند باید ازآن در وارد شود.
ای ابوذر؛ او برپا دارنده عدالت ،و مدافع حریم الهی و یاری کنناده دیان خادا و حجّات پروردگاار بار
آفریدگان است ،خداوند همواره در میان امّتها به سبب او با خل خود احتجا می کند با آنکه در میان هر
امّتی پیامبری را برانگیخته است.

ی
ی
ی ی ه
أباذر؛ إن اَّلل تعایل جعل لع ک رکن من أراکن عرشه سبعنی ألف ملک لیس هلهم تسهبيح وال عبهاده إال
یا

ادلاعء لع ی
یل

وشيعته ،وادلاعء لع أعدائه.

ای ابوذر؛ خداوند بر هر پایه ای از پایه های عرش خود هفتاد هزار فرشته قرار داده ،تسبیح و عبادت آنها دعا کاردن
و شیعیان ،و نفرین کردن بر دشمنان آن حضرت است.

برای علی

ای ابوذر! اگر علی

نبود ح ّ از باطل ،و مؤمن از کافر تشخیص داده نمی شد ،و خدا عباادت نمای

گردید ،زیرا او بر سر مشرکین زد تا اسالم آورند و خدا راعبادت کنند ،و اگر او نبود پاداش و کیفری نباود،
میان او و خدا پرده و حجابی نیست و او خود حجاب و پرده است.
سپس رسول خدا
َ

َ َ

این آیه را تالوت فرمود:
ه

ُ َ ی
َ
ین ما َوص بِه نُوحاَ ...من یُنيب (« )1خدا شرع و احکامی که برای شما مسلمین قرار
رشع لکم ِمن ادل ِ

داد همان است که نوح را به آن
____________________
 -1سوره شوری ،آیه .13
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سفارش کرد ...و هر کس با دعا و تضرّع به درگاه الهی روی آورد هدایت می شود».

ای ابوذر؛ خدای تبارک و تعالی در سلطنت و یکتائی خود یگانه بود ،به بندگان بااخالص خود معرفتش
را مرحمت کرد و بهشت را مباح گردانید.

فمن أراد أن یهدیه ی
عرفه والیته ،ومن أراد أن یطمس لع قلبه أمسک عنه معرفته.
هر کس را بخواهد هدایت کند او را با والیت علی

آشنا می کند ،و هر کس را بخواهد بار قلابش پارده افکناد

معرفت آن حضرت را از او باز می دارد.

ای ابوذر؛ او پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و پیشوای اولیا من ،و نور کسانی است که
مرا اطاعت کنند و او کلمه ای است که خدا تقواپیشه گان را به آن ملزم ساخته است.

ی
ی
فمن ی
أحبه اکن مؤمنا ،ومن أبغضه اکن اکفرا ،ومن ترک والیته اکن ضاال مضهال ،ومهن جحهد والیتهه اکن

مشاک.
دوستان او مؤمن و دشمنان او کافرند ،هر کس ارتباطش را با او قطع کرد گمراه و باع گمراهی دیگران است ،و هار
کس والیت او را انکار کرد مشرک است.

ای ابوذر؛ منکر والیت علی

را روز قیامت می آورند در حاالی کاه کار و کاور و الل اسات ،و در
َ

ْ

ه
َ
َ ْ َ َ
ه ُ
اَّلل (.)1
ب
تاریکی های قیامت وارونه و نگونسار فریاد برمی آورد :یا حرسیت لع ما فرطت ف جن ِ
«واحسرتا ،ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگار یعنی امیر المؤمنین

».

در گردنش حلقه ای از آتش است که  300زبانه دارد و بر هر یک از آنها شایطانی باه صاورت او آب
دهان می افکند ،و در داخل قبر او را با خصومت و شدّت به طرف آتش رها می کنند.
ابوذر گفت :عرض کردم ای رسول خدا؛ پدر و مادرم به فدای شما ،دلم را سرشار از خوشحالی نمودی،
زیادتر بفرمایید ،فرمود:
____________________
 -1سوره زمر ،آیه .54

132

وقتی مرا به آسمانها باال بردند ،به آسمان اوّل که رسیدم فرشته ای اذان گفت و نماز برپا گردید ،جبرئیل
دستم را گرفته و مرا مقدّم داشت و عرض کرد :نماز را با فرشتگان بخوانید ،اینها مدّتی طاوالنی اسات کاه
مشتاق دیدار شما هستند ،آنگاه نماز را با هفتاد صف از فرشتگان که طول هر صف به اندازه فاصله مشارق
ومغرب بود و عدد فرشتگان را جز خال آنها نمی دانست خواندم ،و چون نماز به پایاان رساید بعضای از
فرشتگان به من روی آوردند و سالم کردند و گفتند :ما حاجتی و تقاضائی از شما داریم .گمان کاردم آنهاا
درخواست شفاعت دارند ،زیرا خدا اختیار حوض کوثر و شفاعت را به من داده است و به ایان وسایله بار
پیامبران برتری بخشیده است.
به آنها گفتم :ای مالئکه پروردگار من؛ حاجت شما چیست؟ گفتند:
ی

ی ی
مناالسالم وأعلمه بأنا قد طال شوقنا إَله ،تقاضای ما اینساتکه وقتای باه
إذا رجعت إیل األرض فاقرأ عليا

زمین برگشتی سالم ما را به علی

برسانی و به او بگوئی که اشتیاق ما به او خیلی طول کشید.

گفتم :آیا شما ما را به حقیقت معرفت می شناسید؟
عرض کردند :ای رسول خدا؛ چگونه شما را نشناسیم در حالی که اوّل مخلوقی هستید که خداوند شاما
را آفریده است ،او شما را اشباح نور در میان نوری از نورخودش آفرید و برای شما در ملکوت جایگاهی
قرار داد که تسبیح و تقدیس و تکبیر او کنید ،سپس فرشتگان را از نورهای مختلف و پراکنده آن طاور کاه
اراده فرمود آفرید ،ما به شما عبور می کردیم در حالی که شما تسابیح ،تقادیس ،تکبیار ،تحمیاد و تهلیال
پروردگار می نمودید و ما آنها را از شما آموختیم و به تسبیح ،تقادیس ،تکبیار ،تحمیاد و تهلیال خداوناد
پرداختیم.
آنچه از خیر و خوبی که بخواهد از طرف خداوند نازل شود به سوی شاما فارود مای آیاد ،و آنچاه از
اعمال بندگان که بخواهد به درگاه ربوبی باال رود از ناحیه شما باال می رود ،پس چگونه شما را نشناسیم؟
سپس مرا به آسمان دوّم باال بردند ،فرشتگانی که آنجا بودند همان درخواست را از من نمودند ،باه آنهاا
گفتم:
آیا شما به حقیقت معرفت ما
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را می شناسید؟

ه
ی
اَّلل من خلقه ،ی
واحلجهه العظهم،
وخزان علمه ،والعهروه الهوثیق،
عرض کردند:ولم النعرفکم وأنتم صفوه
ی
الکرا ،واُصول العلم ،فاقرأ ی
ی
منا السالم.
عليا
وأنتم اجلنب واجلانب ،وأنتم
چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما برگزیدگان خدا از میان مخلوقات او و خزانه دار علم او و ریسمان محکم او
و حجّت بزرگ او هستید ،شما پایگاه و جایگاه و اساس علم و دانشید ،پس علی

را از طرف ما سالم برسانید.

سپس مرا به آسمان سوّم باال بردند ،فرشتگان آنجا نیز همان درخواست را نمودند ،به آنها گفتم :آیاا ماا
را به حقیقت معرفت می شناسید؟
عرض کردند :چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما دری هستید برای رسیدن باه هماه مرتباه هاا و
منزلت ها ،و شما دلیل و برهان هستید برای رفع خصومت ها ،و علی

دابّاه األرض اسات( ،)1و کسای

است که در مقام قضاوت حکم قاطع دهد و بین ح و باطل جدا کند ،و او صاحب عصا ،و قسامت کنناده
دوزخ در میان دشمنان می باشد ،و کشتی نجات است که هر که به آن وارد شود نجات می یابد و کسی که
از آن تخلّف کند و سرپیچی نماید روز قیامت در آتش سقوط کند .شما ارکان قوم و ستارگان سرزمین هاا
هستید ،پس چگونه شما را نشناسیم؟
سپس عرض کردند :علی

را از طرف ما سالم برسانید.

سپس مرا به آسمان چهارم باال بردند .فرشتگان آنجا هم همان تقاضا را نمودند ،به آنهاا نیاز گفاتم :ای
مالئکه پروردگار من؛ آیا شما به حقیقت معرفت ما را می شناسید؟
عرض کردند :چگونه نشناسیم در حالی که شما درخت نبوّت ،و محلّ
____________________
َ
َ ِّ
ََ
ْ
َ
ْ
ه
َ
َ
 -1اشاره دارد به آیه شریفه َوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابه من األرض تکلمهم ، ...هنگامی که وعده عذاب کافران به
وقوع پیوندد و زمان انتقام با ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه فرا رسد ،جنبنده ای از زمین برانگیزیم که با آنان تکلّم کند« ...سوره
نمل ،آیه .»82
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رحمت و جایگاه رسالت و محلّ رفت و آمد فرشتگان هستید ،جبرئیل بر شما فرود آید ووحی الهای را
رساند ،به علی

از طرف ما سالم برسانید.

سپس مرا به آسمان پنجم باال بردند ،فرشتگان آنجا همان تقاضا را از من نمودند ،به آنها گفتم:
ای فرشتگان؛ شما به حقیقت معرفت ما را می شناسید؟
گفتند :چگونه شما را نشناسیم در حالی که صبح و شام بر عرش عبور می کنایم و بار آن نوشاته شاده
است:

ه
ی ه
اَّلل ،ی
اَّلل ،وأییدته بع ی
یل بن أیب طالب
حممد رسول
ال هلإ إال

.

خدائی جز خداوند یکتا نیست ،محمّد فرستاده خداست ،او را به علی بن ابی طالب یاری نمودم.

از آنجا دانستیم که علی

یکی از اولیا الهی است که از طرف او والیت و سرپرستی دارد ،پس او را

از طرف ما سالم برسان.
سپس مرا به آسمان ششم باال بردند ،فرشتگان آنجا هم خواسته و تقاضای فرشتگان پیشاین را نمودناد،
به آنها گفتم :آیا شما ما را به حقیقت معرفت می شناسید؟
گفتند :چگونه شما را نمی شناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را که آفرید کناار در آن درختای
نشانیده است ،بر روی هر برگ آن درخت با نور نوشته شده است:

ه
ه
ه
ی ه
اَّلل ی
اَّلل ی
ولع بن أیب طالهب عهروه اَّلل الهوثیق وحبهل اَّلل املتهنی وعينهه لع اخلالئهق
حممد رسول
ال هلإ إال

أمجعنی.
خدایی جز خداوند یگانه نیست ،محمّد فرستاده خداست ،و علیّ بن ابی طالب دست آویز ماورد اطمیناان خداوناد و
ریسمان محکم الهی و چشم بینای ح تعالی بر همه مخلوقات است.

پس علی

را از طرف ما سالم برسان .سپس مرا به آسمان هفتم باال بردند ،از فرشتگان آنجا شنیدم

َ َْ ْ ُ ه ه
َّلل الی َصدقنا َو ْع َد ُه (« .)1سپاس و ستایش
که می گفتند :احلمد ِ
____________________
 -1سوره زمر ،آیه .74
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مخصوص خداوندی است که به وعده اش درباره ما عمل کرد».

به آنها گفتم :خداوند به شما چه وعده ای داده بود؟
عرض کردند :ای رسول خدا؛ هنگامی که خداوند شما را به صورت اشباحی در میان نور از نور خودش
آفرید ،والیت شما را بر ما عرضه نمود و آن را پذیرفتیم ،به خدا شکایت کردیم که ما آنها را دوست داریم
و خواهان دیدار آنها هستیم ،نسبت به وجود مقدّس شما وعده فرمود که او را در آسمان ها به شاما نشاان
می دهم و اکنون به وعده اش وفا نمود.
و امّا نسبت به علی
را به صورت علی

وقتی به درگاه الهی شکوه کردیم که مشتاق دیدار او هستیم ،خداوند فرشته ای
برای ما آفرید و او را در طرف راست عرش بر روی تختی نشانید که از طالست و

به انواع درّ و جواهرات زینت داده شده است ،و باالی آن قبّه ای از مروارید سفید قرار داده که داخل آن از
خار  ،و خار آن از داخل دیده می شود ،و بدون اینکه از پائین روی پایه ای باشد و یا از باال به رشاته
ای متّصل باشد به امر تکوینی صاحب عرش که به آن فرموده بایست اینگونه ایستاده است ،و ماا هار گااه
مشتاق دیدن علی

می شویم به این فرشته نگاه می کنیم ،پس علی

 .14/107علیّ بن ابراهیم قمی
ی

در تفسیر خود از امام صادق

()1

را از طرف ما سالم برسان.
روایت کرده است که فرمود:

الی عنده علم الکتاب هو أمریاملؤمننی.
کسی که نزد او علم تمام کتاب باشد امیرالمؤمنین

است.

سپس از آن حضرت سؤال شد :کسی که نزد او علمی از کتاب است علم و دانش او بیشتر است یا آنکه
نزدش علم تمام کتاب است؟ حضرت فرمود:
____________________
 -1تأویل اآلیات ،871/2 :بحار األنوار 55/40 :ح  ،30مدینه المعاجز 335/2 :ح  ،424المحتضر ،77 :غایه المارام 408 :ح  ،8و
عالّمه مجلسی

قسمتی از حدی را در بحار األنوار 174/8 :ح  22از تفسیر فرات 133 :نقل کرده است.
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ی
ی
ی
ما اکن علم الی عنده علم من الکتاب عند الی عنده علم الکتاب إال بقدر ما تأخذه ابلعوضهه جبناحهها

من ماء ابلحر.
نیست علم کسی که علمی از کتاب را دارد نسبت به علم آنکه علم تمام کتاب را دارد مگر به اندازه رطوبتی که مگسی
()1

هنگام برخورد بالش با آب دریا از آن می گیرد.

مؤلّف

گوید :کسی که نزد او علمی از کتاب است مراد آصف بن برخیا وصیّ حضارت سالیمان بان

داود

()2

است و در بعضی از روایات به آن تصریح شده است.

 .15/108ابن شهرآشوب

در کتاب «مناقب» از فاطمه بنت اسد

 -ماادر امیرالماؤمنین

-

نقل می کند که فرمود:
او را با پارچه ای قنداق کردم و بستم ،آن را پاره کرد ،او را با دو قنداق بستم آن را پاره کرد تا آنکه او
را با شش قنداق که بعضی از آنها پوست و بعضی ابریشم بود بستم ،همه آنها را پاره کرد ،سپس فرمود:
ُ

ی

ُ

ی
ی
ی
ی
لریب بإصبیع.
یا اماه؛ التشدی یدی فإین أحتاج أن ابصبص

()3

ای مادر؛ دست های مرا مبند ،زیرا می خواهم با انگشتانم برای پروردگارم خضوع و خشوع کنم.

 .14/103و در همان کتاب از عمر بن خطّاب نقل کرده است که گفت:
____________________
 -1تفسیر قمی ،347/1 :بحار األنوار 140/24 :ح  4و  423/35ح  .2در این حدی به دو آیه از قرآن کریم اشاره شده است-1 :
ْ
ُْ َ
ه َ
ْ
ْ
ْ
سوره رعد ،آیه  :43قل کیف بِاَّلل شهيدا بَیی َو َبینَکم َو َمن ِعن َده ِعل ُم الکتاب ؛ «بگو :کافی است که گواه میاان مان و شاما،
َ َ
َ
خداوند و کسی باشد که علم کتاب در نزد او است» -2 .سوره نمل آیه َ :40وقال هالی ِعنْ َده ِع ٌ
لم ِمن الکتاب أنا آتيکَ بِهه قبْهل
ُ
ْ َه
أن یَ ْرتد إَلْکَ َط ْرفک ؛ «کسی که علمی از کتاب نزد او بود گفت :من آن را قبل از آنکه چشم برهم گذاری می آورم».
 -2همان طور که در ص  211ح  22و ص  254ذیل ح  152خواهد آمد.
 -3مناقب ابن شهراشوب ،287/2 :بحار األناوار 274/41 :ح  ،1مدیناه المعااجز 35/2 :ح  ،375و آن را بهبهاانی
الدمعه الساکبه 21/2 :در ضمن حدیثی طوالنی (با کمی اختالف) آورده است.
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در کتااب

علی

وقتی که در گهواره دست هایش بسته بود ماری را دید کاه باه طارف او مای آیاد ،خاود را

حرکتی داد ودست ها را خار کرد ،با دست راست گاردن آن ماار را گرفات و باه گوناه ای فشارد کاه
انگشتانش در آن داخل شد وبه قدری نگه داشت تا آنکه مرد.
مادرش که چنین صحنه ای را مشاهده کرد فریاد برآورد و کمک خواست ،اطرافیان جمع شدند ،ساپس
به فرزندش علی

عرض کرد:
()1

«کأنّک حیدره» ،گویا تو از نظر شجاعت و دالوری چون شیر هستی.

 .17/110در کتاب «صفوه األخبار» از أعمش نقل می کند :کنیزی سیاه چهره و کور را دیدم که به مردم
آب می داد و می گفت :به دوستی و محبّت حضرت علی بن ابی طالب

بیاشامید.

سپس او را در مکّه دیدم که بینا گشته و به مردم آب می دهد ،و این بار می گوید :بیاشامید باه محبّات
کسی که خدا به خاطر او بینایی را به من برگردانید.
اعمش می گوید :قضیّه را با او در میان گذاشتم و گفتم :تو را در مدینه نابینا دیدم کاه آب مای دادی و
می گفتی :به محبّت علی بن ابی طالب

بیاشامید و اکنون می بینم بینا گشته ای ،مرا از این مطلب باخبر

کن.
کنیز گفت :مردی را دیدم که به من فرمود :ای کنیز؛ آیا تو اهل والیت و محبّت علیّ بن ابی طالاب
هستی؟ گفتم :بلی ،آنگاه دعا کرد و گفت:
خدایا؛ اگر راست می گوید بینایی اش را به او برگردان ،بخدا قسم ،به برکات دعاای او فاوراً دیادگانم
روشن وچشمانم بینا گردید.

به او گفتم :تو کیستی؟ گفت« :أنا اخلُّض وأنا من شيعه ی
لع بن أیب طالب

علیّ بن ابی طالب

» ،مان خضار و از شایعیان

()1

می باشم.

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب.287/2 :
 -2صفوه األخبار( :کتابی است خطّی که هنوز به چاپ نرسیده است) ،مجلسی
بحرانی

در کتاب مدینه المعاجز 75/2 :ح  403از آن نقل کرده اند.
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در بحاار األناوار 3/42 :ح  ،11و سایّد هاشام

 .18/111شیخ صدوق

در کتاب «امهالی» از سلمان فارسی سالم اللَّه علیه نقل کرده اسات :ابلایس
دشنام می دادند ،در مقابال آنهاا ایساتاد ،ساؤال

لعنه اللَّه عبورش به چند نفر افتاد که به امیرالمؤمنین
کردند کیست که پیش روی ما ایستاده است؟
گفت :من ابو مرّه ام ،گفتند :سخنان ما را شنیدی؟
گفت :بدا به حال شما موالی خود علیّ بن ابی طالب

را ناسزا می گوئید؟

گفتند :از کجا دانستی که او ولیّ امر ما است؟
گفت :از کالم پیغمبرتان که فرمود:

من کنت مواله فع ی
یل مواله ،امهللی وال من وااله واعد من اعداه ،وانرص من نرصه واخذل من خذهل.
هر کس من موالی او هستم پس از من علی

موالی او است ،خدایا آن کس که علی را دوست دارد دوست بدار،

و با دشمن او دشمن باش.

سپس به او گفتند :آیا تو از موالیان و شیعیان آن حضرت هساتی؟ گفات :مان والیاتش را نادارم و از
شیعیان او نیستم ولی او را دوست دارم ،و هر کس با او دشمنی کند من در مال و فرزنادش باا او شارکت
دارم.
به او گفتند :آیا حدیثی درباره علی

نمی گویی؟

گفت :ای گروه عهدشکنان و ظالمان و خار شدگان از دین؛ گوش کنید تا برایتان بگویم:
خدا را در میان طایفه جنّ دوازده هزار سال عبادت کردم ،و وقتی آنها به هالکت رسیدند از تنهایی خود
به خداوند شکایت کردم مرا به آسمان دنیا بردند ،در آنجا هم دوازده هزار سال در جمع فرشاتگان خادا را
پرستش کردم ،و در حالی که به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول بودیم
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ناگهان نوری که تشعشع و درخشندگی آن زیاد بود از مقابل ما گذشات ،فرشاتگان همگای بارای آن ناور
سجده کردند و گفتند« :سبّوح قدّوس» پاک و منزّه است خداوند ،این نور فرشاته ای مقارّب یاا پیغمباری
مرسل است.
ندایی آمد :این نور طینت و سرشت علیّ بن ابی طالب
مؤلّف

()1

است.

گویهد :حدی ابلیس از احادی مشهور میان شیعه و سنّی است و ما تحقی خاود را دربااره

سند و متن وداللتش بر خالفت در کتاب «دالئل الح ّ» آورده ایم و در آن سیزده قرینه ذکر کارده ایام بار
اینکه در آنجا از والیت معنای خالفت اراده شده و معانی دیگر مقصود نیست  -از خادا توفیا چااپ آن
کتاب را مسألت دارم  -و جای بسی شگفت است که ابلیس با اینکه اصال و اسااس فسااد و فتناه اسات
انصاف کرده و حدی و داللت آن را انکار نکرده ولی بعضی از مخالفین حدی را و یا داللت آن را انکاار
کرده اند ،مگر اینکه گفته شود :ابلیس برای آنها مناقب آن حضرت را بیان کرده با اینکه می دانست آنهاا از
عقیده فاسد خود برنمی گردند تا اینکه حجّت برای آنها کامل تر و عذاب آنها شدیدتر گردد.
 .13/112در بعضی از مؤلّفات شیعه از محمّد بن صدقه نقل شده است:
ابوذر غفاری از سلمان فارسی رضی اهلل عنه سؤال کرد :معرفت امیرالمؤمنین

باه نورانیّات چگوناه

است؟
گفت :ای جندب؛ (لقب ابوذر است) بیا برویم تا از خود آن حضرت سؤال کنیم.
می گوید :نزد آن حضرت آمدیم و او را نیافتیم در آنجا منتظر ماندیم تا تشریف آورد.
____________________
 -1امالی صدوق 427 :ح  4مجلس  ،55بحار األنوار 142/33 :ح  ،1مدینه المعاجز 123/1 :ح  ،70علل الشرایع 143 :ح .3
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فرمود :چه باع شده که اینجا بیائید؟ گفتند :آمده ایم تا از معرفت شما به نورانیّت سؤال کنیم .فرمود:
خوش آمدید ای دوستان من که در دین خود متعهّد و پایبند هستید و کوتااهی نمای کنیاد ،و هار آیناه
دانستن این مطلب بر هر مرد مؤمن و زن مؤمنه ای واجب است.
سپس فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ ایمان کسی کامل نمی گردد تا به حقیقت و نورانیّت مان معرفات
پیدا کند و وقتی چنین شناختی از من پیدا کرد از کسانی می شود که خدا قلب او را بارای ایماان امتحاان
کرده و سینه اش را برای اسالم گشاده گردانیده و عارف آگاه شده است ،و کسی که در این گونه معرفات و
شناخت کوتاهی کند او در شکّ و تردید باقی می ماند.

ی

ی

ه
ه
ی
ی
اَّلل ی
اَّلل ی
بانلورانيه».
عز وجل معرفت
عزوجل ومعرفه
بانلورانيه معرفه
ای سلمان و ای جندب؛ «معرفت

«شناختن من به نورانیّت در حقیقت شناختن خداست ،و شناخت خدا در حقیقت معرفت من به نورانیّت

ُ
هَ ُْ
ی ْ
َ
صهنی
اَّلل خم ِل
است» ،و این دین خالص است که خدای تبارک و تعالی فرموده استَ :وما ا ِمروا إال َِلَعبُدوا
ُ َ
ُْ
قيموا َ
هل ادلین ُحنَفاء َو ُی ُ
َُ
َ
دین القيِّ َمه (.)1
الزکوه َوذلک
الصاله َو ُیؤتوا
«و بندگان امر نشدند مگر به اینکه خدا را خالصانه و در حالی که دین خود را خالص کرده اند عبادت کنند ،و نماز را
بپا دارند وزکات را بپردازند و این دینی است که از افراط و تفریط به دور و در حدّ اعتدال است».

فرموده است :امر نشدید مگر به نبوّت محمّد

و این دین سهل و آسان محمّدیّه است.

بعد در تفسیر ویقيموا الصاله فرمود :هر کس والیت مرا بپا داشت نماز را برپا داشته اسات ،و برپاا
داشتن والیت من سخت و دشوار است که آن را تحمّل نمی کند و طاقت پذیرش آن را ندارد مگار فرشاته
مقرّب یا پیغمبر مرسل و یا بنده مؤمنی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده است.
____________________
 -1سوره بیّنه ،آیه .5
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پس فرشته هنگامی که مقرّب نباشد و پیغمبر وقتی مرسل نباشد و مؤمن هنگامی که امتحان شده نباشاد
نمی تواند آن را بپذیرد.
سلمان عرض کرد :ای امیر مؤمنان؛ مؤمن کیست و حدود ایمان چیست؟ آن را بیان فرماییاد تاا کاامالً
ی

ی

ی
یرتد.
بشناسیم .فرمود :املؤمن املمتحن هو الی الیرد من أمرنا إَله یش ء إال رشح صدره لقبوهل ولم یشکی ولم

مؤمن امتحان شده کسی است که از امور والیت ما چیزی به او نمی رسد مگر اینکه خدا سینه اش را برای قبول آن باز
کند وبدون هر گونه شکّ و تردیدی آن را بپذیرد.

ای ابوذر؛ بدان من بنده خدا و خلیفه او بر بندگان هستم ،ما را خدا قرار ندهید و آنچه مای خواهیاد در
فضیلت و برتری ما بگوئید و بدانید به باطن مقامات ما ونهایت آن نخواهید رسید ،خداوند تبارک و تعاالی
به ما کماالتی و عنایاتی برتر از آنچه گوینده شما وصف کند یا به قلب یکی از شما خطاور کناد مرحمات
فرموده است ،و وقتی ما را اینگونه شناختید شما مؤمن هستید.
سلمان گوید :عرض کردم ای برادر رسول خدا؛ کسی نماز را برپا داشته که والیت شاما را برپاا داشاته
باشد؟ فرمود :بلی ای سلمان؛ شاهد آن و تصدی این مطلب؛ فرمایش خداوند است که در کتااب مجیادش
ه

َ

ی

َ

َ ْ
الص ْرب َو ه
استَعينُوا ب ه
الصاله َوإنها ل َ
اخلاشعنی (.)1
کبری ٌه إال َلع
فرموده است :و
ِ
ِ

مراد از صبر در این آیه شریفه ،رسول خدا

است و مقصود از «نماز» برپا داشتن والیت من است،

لذا فرموده است« :وإنّها لکبیره» ضمیر را مفرد آورده ونفرموده« :وإنّهما لکبیره» که ضمیر را تثنیاه بیااورد،
زیرا والیت است که تحمّل آن سخت است و فقط خاشعین می توانند آن را بپذیرناد ،و خاشاعین شایعیان
عارف و آگاه هستند.
____________________
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و در خار می بینیم که گروه های مختلف از مرجئه ،قدریّه ،خوار  ،نواصب( )1و غیر اینهاا همگای باه
محمّد

اقرار و اعتراف دارند و در آن اختالفی ندارند وفقط درباره والیت من است که اختالف کارده

ه
اند ،آن را اکثراً انکار کرده اند و جز عدّه کمی نپذیرفته اند که این آیه به آنها اشااره فرماوده اسات َوإنهها
َ َ ی َ
اخلاشعنی .
کبری ٌه إال َلع
ل
ِ
ئ ُم َع هطلَ ٌه َوقَ ْ ٌ
و والیت مرا این گونه بیان می کندَ :وب ْ ٌ
رص
و در جای دیگری از قرآن؛ نبوّت محمّد
ِ
َمشيد (.)2
«چاهی که معطّل مانده و قصری که پابرجا و استوار است».

مراد از «قصر» محمّد

است و «بئر معطّله» یعنی آن چاهی که تعطیل شده والیت من است ،آن را

تعطیل کردند و انکار کردند و از آن بهر برداری نکردند.
و کسی که اقرار به والیت من نداشته باشد اقرار او به نبوّت محمّد

ساودی بارایش نمای بخشاد،

زیرا این دو قرین یکدیگرند ،به خاطر اینکه نبیّ اکرم پیغمبر است که به سوی مردم فرستاده شده و اماام و
پیشوای آنها است ،بعد از او علی امام و پیشوای مردم و جانشین محمّد
خدا

ی

ی

فرمود« :أنت ی
می بمزنهل هارون من مو ،إال أ نه ال ی
نب بعدی».

است ،همان طور که رساول

جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی است( ،یعنی همان طور که او جانشین موسای
بود توجانشین من هستی) جز اینکه پیامبری بعد از من نیست.

اوّل ما محمّد است ،وسط ما محمّد و آخر ما محمّد است ،پس هر کس معرفتش به من کامل باشد او بر
دین قیّم و استوار الهی است که
____________________
 -2در «قاموس» می نویسد :مراد از ناصبی کسی است که دشمنی با علی

اساس دین او است .در «مجمع البحرین» در شارح

لغت «نصب» می نویسد« :نصب» به معنای دشمنی کردن است ،و ناصبی کسی است که به دشمنی اهل بیت
یابا موالیان و دوستان اهل بیت

تظااهر مای کناد

به خاطر پیروی کردن ایشان از اهل بیت اظهار دشمنی می کند .در حادیثی اماام بااقر

فرموده است« :اگر هر فرشته ای که خداوند او را آفریده و هر پیغمبری که خداوند او را به پیغمبری برانگیخته و هار صادّی و هار
شهیدی درباره ناصبی که با ما اهل بیت اظهار دشمنی می کند شفاعت کند که خداوند او را از آتاش دوزخ خاار گرداناد ،هرگاز
خداوند او را از آتش رها نخواهد کرد».
 -3سوره حجّ ،آیه .45
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َ

فرمودهَ :وذلکَ ُ
دین القيِّ َمه (« )1و آن دین استوار است» ،و به توفی و یاری خداوند آن را برای شاما

بیان می کنم :آنگاه آن دو را مخاطب ساخت و فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند :بلی ای امیار
مؤمنان؛ درود ورحمت خداوند بر شما باد ،فرمود:
من و محمّد

یک نور از نور خدا بودیم ،آنگاه خداوند این نور را امر فرمود دو نصاف گاردد ،باه

نیمی از آن فرمود :محمّد باش ،و به نصف دیگر آن فرمود :علی باش ،لذا رسول خدا
ی

ی
والیؤدی ی
لع ی
عی إال ی
می وأنا من ی
ی
لع.
لع

فرموده است:

علی از من است و من از علی هستم ،و ادا نمی کند از طرف من مگر علی.

آن هنگامی که ابوبکر را برای برائت از مشرکین به طرف مکّه فرستاده بود ،جبرئیل فرود آمد و عارض
کرد :ای رسول خدا؛ پروردگارت فرموده است آن را خودت و یا شخصی از خودت ابالغ کند ،مرا به دنبال
عرض کرد :آیا دربااره مان چیازی ناازل شاده؟

ابوبکر فرستاد تا او را برگردانم ،او به رسول خدا

فرمود :نه ،ولی این کار را انجام نمی دهد مگر من یا علی.

ی
ه
ای سلمان و ای جندب؛ من الیصلح حلمل صحيفه یؤدیها عن رسول اَّلل
کسی که شایستگی ندارد دستوری را از طرف رسول خدا

کيف یصلح لإلمامه؟

ابالغ کند چگونه صالحیّت امامت و پیشوائی ماردم

را خواهد داشت؟

ای سلمان و ای جندب؛ پس من و رسول خدا یک نور بودیم سپس او محمّد مصطفی شد ،و من وصایّ
او علیّ مرتضی شدم ،محمّد
ساکت باشد.
ْ

ای سلمان؛ محمّد
ُ ِّ َ

سخنگو گردید و من ساکت ،و در هر زمانی باید یکی نااط و دیگاری
بیم دهنده گردید و من هدایت کننده و این فرمایش خداوند است :إنهمها أن ْ َ
هت

ُمن ِذر َو ِلک ق ْوم هاد ( )2مراد از
____________________
 -1سوره بیّنه ،آیه .5
 -2سوره رعد ،آیه .7
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«منذر» در این آیه رسول خدا

و مقصود از «هادی» من هستم.

سپس آیات بعد از آن را تالوت فرمود:

ْ
ُ َْ
ْ َ
َ َ ْ ُ
َ هُ َ ْ َ ُ َْ ُی ُْ َ َ ُ
ْ
داد َو ُ یک َ ْ
هم الغيهب
األرحهام ومها تهز
اَّلل یعلم ما حت ِمل ک انیث وما تغي
یش ء ِعنهده بِمقهدار  8اعل ِ
ْ
َ َ َ َ
ُ َ ُ ْ َ ْ
أرس ال َق ْول َو َم ْن َج َهر بهه َو َ
بری ُ
واء ِمنْکم َم ْن َ ه
المتَعال َ 9س ٌ
الک ُ
خف بالليهل َ
سهارب
و
هت
س
م
هو
ه
هن
م
والشهاده
ِ
ِ
ِ
َُ ُ َ ه ٌ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََْ ُ َ ْ ْ ه
()1
اَّلل .
بِانلهار  01هل معقبات ِمن بنی یدیه و ِمن خل ِفه حیفظونه ِمن أم ِر
خدا می داند که زن آبستن چه چیزی حمل می کند (نر است یا ماده) و می داند هر چاه را رحام هاا نااقص گاذارد
(کمبود در خلقت طفل یا مدّت حمل) و می داند آنچه را که می افزاید (زیادی در اعضا طفل یا آنکه چند جنین در رحم
باشد) و هر چیزی نزد خدا به اندازه معیّن است ( )8خدا به پنهان و آشکار دانا است او بزرگ است و برتار از هار چیاز
است ( )3کسی سخن پنهانی بگوید یا آشکار نزد خدا مساوی است و کسی که مخفی شود در شب یا ظاهر گردد در روز
فرقی ندارد ( )10خدا فرشتگانی دارد که آن شخص را از پیش روی او و از پشت سرش به فرماان پروردگاار نگهاداری
کنند.

بعد از آن امیرالمؤمنین
محمّد

دست خود را بر دیگری زد و فرمود:

جمع کننده گردید و من نشردهنده ،محمّد

دوزخ ،به آن می گویم :این را بگیر و آن را رها کن ،محمّد

اختیاردار بهشت گردید و مان اختیااردار
اختیاردار لرزاندن زمین و زلزله گردید و

من اختیاردار صداهای شدید و رعد و غرّش شدم ،و من صاحب لوح محفوظم ،و خداوند علومی که در آن
است به من الهام نموده است.
ای سلمان و ای جندب؛ درباره محمّد
ُْ

این آیات نازل گشته است:

یس َ 0والق ْرآن احلَکيم ( )2مراد از «یس» وجود نازنین

____________________
 -1سوره رعد ،آیه .8 - 11
 -2سوره یس ،آیه  1و .2
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محمّد

َْ َ

است و بعد خداوند به قرآن قسم یااد مای کناد .ن َوالقلهم ( )1کاه مقصاود از «ن» آن

حضرت است بعد به قلم قسم یاد می کند.
ْ ْ

َ

ُ

ْ

طه  0ما أن َزنلا َعليْکَ القرآن ِلتَشیق ( ،)2در این آیه مقصود از «طه» پیامبر اکرم

است ،مای

فرماید :ای رسول ما؛ قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را در رنج و سختی بیندازی.
محمّد
محمّد

صاحب داللت ها و راهنمائی ها شد و من صاحب معجزات ،نشانه ها و عالمات شدم.

اط ُ
خاتم انبیا گردید و من خاتم اوصیا  ،و در آیه مبارکه الرص ُ
الم ْستَقيم ( )3من مقصود
ِ

از صراط مستقیم هستم.

ه
و من نبأ عظیم هستم ،و آن خبر مهمّی که در آن اختالف کردند در آیه شریفه انلَبَأ َ
العظهيم  2الی
ُْ
ُه ْم في ِه خمتَ ِلفون ( )4منم ،و کسی جز در والیت من اختالف نکرد.

محمّد

صاحب دعوت گردید که مردم را به طرف خدا بخواند و من صاحب شمشیر که سرکشاان

آنها را نابود کنم .محمّد

پیغمبر مرسل گردید و من صاحب امر آن حضرت.
ْ

ُ َ ْ ْ
ُ
أمره َلع َم ْن ی َ ُ
شاء ِم ْن ِعبا ِده (« )5روح( )4را به امر
خداوند تبارک و تعالی فرموده است :یل ِیق الروح ِمن ِ

خود بر هر کس ب خواهد القا می کند»،
و آن روح خداست که آن را عطا نمی کند و القا نمی کند مگر بر فرشته مقرّب یا پیغمبر مرسال و یاا
جانشین بزرگوار او ،و هر که این روح را خدا به او عنایت کند او را امتیاز داده و از بقیّه مردم جادا نماوده
است ،و به او قدرتی واگذار کرده است که مرده را زنده می کند ،و آنچه را که واقع شده و یا واقاع خواهاد
شد به سبب آن می داند ،و مشرق به مغرب یا مغرب به مشرق را در یک لحظه سیر می کند ،و از آنچه در
____________________
 -1سوره قلم ،آیه .1
 -2سوره طه ،آیه  1و .2
 -3سوره فاتحه ،آیه .4
 -4سوره نبأ ،آیه  2و .3
 -5سوره مؤمن ،آیه .15
 -4مراد روح القدس است یا وحی و یا نیروئی است غیبی.
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نیّت ها و دل ها خطور می کند باخبر می گردد ،و آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند.
ای سلمان و ای جندب؛ محمّد
َْ ْ َ

َ

ْ

«ذِکْر» یعنی یادآوری کننده گردید که در قرآن کریم می فرماید:
َ ُ

َ

ْ
ه
ه
ْ
ُ
اَّلل (.)1
قد أن َزل اَّلل إَلْکم ِذکرا َ 01رسوال یتلوا َعليکم آیات

«خدا به سوی شما ذکْر یعنی رسولش را فرستاد تا آیات الهی را بر شما بخواند».

ی ُ

إین اعطيت علم املنایا وابلالیا وفصل اخلطاب ،واستودعت علم القرآن وما هو اکئن إیل یوم القيامه.
به من علم مرگ و میرها و بالها و احکام قاطع عطا شده است ،دانش قرآن و آنچه تا روز قیامت باه وقاوع خواهاد
پیوست در نهاد من به ودیعه گذاشته شده است.

محمّد

حجّت و برهان برای مردم اقامه کرد و من حجّت خدا گردیدم ،خداوند برای من قارار داد

آنچه را که هیچ کس از اوّلین و آخرین ندارد حتّی پیغمبران مرسل و فرشتگان مقرّب از آن بی بهره اند.
سپس فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند :بلی ای امیر مؤمنان ،فرمود:
منم که نوح را در کشتی به امر پروردگارم آرامش بخشیدم و او را به ساحل رساندم ،منم که یونس را از
شکم ماهی به اذن خداوند خار کردم ،منم که موسی را از دریای نیل به امر خداوند عباور دادم ،مانم کاه
ابراهیم را از آتش نجات دادم ،منم که نهرها را جاری و چشمه ها را جوشان و درخت ها را برجا نهاده ام،
و من عذاب یوم الظلّه ام( ،)2من نداکننده ام از محلّ نزدیکی که جنّ و انس آن را بشنوند ،مانم کاه هار روز
صدای جبّارین و منافقین را با لغت خود آنها می شنوم.
منم خضری که موسی را تعلیم داد ،و من معلّم سلیمان بن داودم ،من
____________________
 -1سوره طالق ،آیه  10و .11
 -2اشاره به عذاب قوم شعیب است ،وقتی او را تکذیب کردند دچار آفتاب شدید و حرارت زیاد شدند ابری ظاهر گشات ،همگای
خار شدند تا در سایه اوروند سیلی بارید و همه آنها را هالک کرد« .سوره شعرا  ،آیه .»183
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ذوالقرنین ام ،و من قدرت پروردگار می باشم.
ای سلمان و ای جندب؛ من محمّدم و او من است ،من از محمّدم و محمّد از من است ،خداوند تبارک و
تعالی فرموده است:
ْ

ْ

ٌ

َ

َم َر َج َ
ابل ْحرین یَلتَ ِقيان  09بَیْنَ ُهما بَ ْر َزخ الیبْ ِغيان (.)2

«او است که دو دریای علم و عصمت را بهم درآمیخت و میان آن دو فاصله ای قرار داد که تجاوز نمی کنند».

ای سلمان و ای جندب؛ کسی که از ما بمیرد در حقیقت نمرده و کسی که از ما غائب گاردد در حقیقات
غائب نیست ،و کسی که از ما کشته می شود در حقیقت کشته نیست(.)3
سپس فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند :بلی ای امیر مؤمنان؛ درود و رحمات خداوناد بار
شما باد ،فرمود:

ُ
ی
ه
ی
ی
ممن میض ی
ک مؤمن ومؤمنه ی
التسهمونا
وممن بیق ،واییدت بروح العظمه ،إنما أنا عبد من عبيهداّلل
أنا أمری
ی
ه
اَّلل نلا ،وال معشار العش.
أربابا وقولوا ف فضلنا ما شئتم ،فإنکم لن تبلغوا من فضلنا کنه ما جعله
من فرمانروای همه مردان مؤمن و زنان مؤمنه از گذشتگان و آیندگان هستم و به روح عظمت تأیید شده ام و باا هماه
این اوصاف بنده ای از بندگان خدا هستم ،ما را خدا ننامید و سپس آنچه می خواهید در فضیلت ماا بگوئیاد ،و هار چاه

تالش کنید به حقیقت آنچه که خداوند برای ما قرار داده بلکه به یکدهم از یکدهم آن نخواهید رسید.

به خاطر اینکه ما نشانه های خدا و راهنمایان و حجّت ها و جانشینان و امینان و پیشوایان از طارف او
هستیم ،ما چهره زیبای خدا و چشم بینای او و زبان گویای او هستیم ،به سبب ما خداوند بندگانش را
____________________
 -1سوره الرحمن ،آیه  13و .20
 -2یعنی این عوارض در وجود ظاهری آنها ایجاد می شود امّا وجود باطنی آنها و حقیقت آنها از تصرّف وهم و خیال و اندیشه باه
دور است ،و آن گونه نیستند که با کشته شدن مثل سایر کشته شدگان هیچ گونه تصرّفی در عالم ملاک و ملکاوت نداشاته باشاند،
شاهدش آثار عجیبی است که از سر مقدّس سیّدالشهدا

در طول سفر و در مکان های مختلف ظاهر گشت.
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عذاب می کند و به سبب ما پاداش می دهد ،و ما را از میان خل خود برگزیده و اختیار کرده و طااهر
گردانیده است و اگر کسی چون و چرا کند و اعتراض به گزینش پروردگار نماید به خداوند کاافر گشاته و
َْ

مشرک گردیده است ،زیرا الی ُ ْسئَل َع یما یف َعل َو ُه ْم ی ُ ْسئَلون (« )1از آنچه خدا انجام می دهاد ساؤال نمای
شود ،او مورد بازجوئی قرار نمی گیرد بلکه بندگان هستند که بازخواست می شوند».

سپس فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند :بلی ای امیر مؤمنان؛ درود و رحمات خداوناد بار
شما باد ،فرمود:
کسی که به آنچه گفتم ایمان آورد و آنچه را بیان کردم و تفسیر نمودم و شرح دادم و روشان سااختم ،و
با دلیل اثبات کردم تصدی کند او مؤمن امتحان شده است که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش نموده
و سینه اش را برای اسالم باز کرده و گشایش بخشیده و او عارف آگاه است که باه حادّ بلاوغ و کماال و
نهایت معرفت رسیده است و کسی که در آنچه گفتم شکّ کند و یا آگاهانه مخالفت کند ،و انکار کناد و یاا
توقّف کند و سرگردان و مضطرب باشد او تقصیر کرده و دشمنی نموده است.
سپس فرمود :ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند :بلی ای امیر مؤمنان؛ درود و رحمات خداوناد بار
شما باد ،فرمود:

ُ
ُ
ی
ی
ی
ُ ی
أنا اح واميت بإذن ریب ،وأنا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون ف بيوتکم بهإذن ریب وأنها اعلهم بضهمائر
ی ی
واألئمه من أوالدی یعلمون ویفعلون هذا إذا ی
ی
أحبوا وأرادوا ،ألنا لکنا واحد.
قلوبکم
من به اذن پروردگارم می میرانم و زنده می کنم ،و به اذن او به آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان اندوختاه مای
کنید خبر می دهم ،و آنچه را در دلهایتان پنهان کنید می دانم ،و امامان دیگر از فرزندان من اینها را می دانند ،و هار گااه
دوست داشته باشند و بخواهند چنین کاری می کنند؛ زیرا ما همگی یک حقیقت هستیم.
____________________
 -1سوره انبیا  ،آیه .23
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اوّل ما محمّد است ،وسط ما محمّد است و همه ما محمّد هستیم ،پس بین ما فرق نگذاریاد ،ماا هرگااه
بخواهیم خدا می خواهد و هر زمان نپسندیم خدا نمی پسندد.

ی
ی
ه
ه
ألن من أنکر شیئا ی
ی
اَّلل ی
مما أعطانا اَّلل فقهد
ربنا
وخصوصيتنا وما أعطانا
الویل ک الویل ملن أنکر فضلنا
ه ی ی
عزوجل ومشییته فينا.
أنکرقدره اَّلل
بدبختی و تمام بدبختی نصیب کسی می شود که فضائل ما و خصائص ما و آنچه را که خدا به ما عنایات کارده انکاار
کند؛ زیراکسی که چنین کند در حقیقت قدرت خداوند و خواست و مشیّت پروردگار را درباره ما نپذیرفته و انکاار کارده
است.

ای سلمان و ای جندب؛ خداوند به ما برتر و واالتر و بزرگتر از همه اینها عطا کرده است.
عرض کردیم :ای امیر مؤمنان؛ آن چیست که بزرگتر از همه اینها است؟ فرمود:
پروردگار ما به ما اسم اعظم عطا کرده و بخشیده است که با آن آسمانها و زمین و بهشت و جهنّم را می
شکافیم و در می نوردیم ،به آسمان باال می رویم ،و به زمین فرود می آئیم ،به مغرب می رویم ،باه مشارق
می رویم ،به عرش الهی قدم گذاشته و در پیشگاه الهی بر آن می نشینیم ،و هر چیازی حتّای آسامان هاا،
زمین ،خورشید ،ماه ،ستارگان ،کوه ها ،درختان ،جنبندگان ،دریاها ،بهشت و جهنّم از ما اطاعت مای کنناد،
تمام اینها را خداوند به اسم اعظمی که به ما آموخت و به ما اختصاص داد عطا کرده است ،و با تماام ایان
اوصاف ما می خوریم و می آشامیم و در میان بازارها راه می رویم ،و این اماور را باه امار پروردگارماان
انجام می دهیم ،وما بندگان باکرامت خداوندیم که او را به گفتار سبقت نمی گیریم و به امر و فرمان او عمل
می کنیم ،ما را معصوم و پاک قرار داد و بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.
و ما می گوییم:
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ْ
احل َ ْم ُد هَّلل هالي َه َدانَا ل َ َٰه َذا َو َما ُک هنا نلَ ْهتَد َي ل َ ْو َال أَ ْن َه َدانَا ه ُ
اَّلل (« )1حمد و ساپاس مخاوص خداونادی
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ

َه ْ َ َ ُ َْ َ
اب
است که ما را هدایت نمود و اگر هدایت و لطف الهی نبود به آن راه نمی یافتیم» ،و حقت ِ
لکمهُ العهذ ِ
ََ
لع الْ َاکفِر َ
ین (« )2وکافرین سزاوار عذاب شدند و وعده عذاب درباره آنها حتمای اسات» ،و آنهاا کساانی
ِ

هستند که آنچه خداوند به ما بخشش و احسان نموده قبول ندارند و انکار می کنند.
ای سلمان و ای جندب؛ این است پاسخ شما که از معرفت من به نورانیّت پرسش نمودیاد ،آن را حفاظ
کنید و نگهدارید که باع رشد و کمال است ،و همانا هیچ یک از شیعیان ما به حدّ بصیرت نمی رساند تاا
مرا به نورانیّت بشناسند ،و وقتی چنین معرفتی پیدا کردند به حدّ بصیرت و بلوغ و کمال رسیده و در میاان
دریائی ازعلم فرو رفته و درجه ای از فضل و برتری را پیموده اند و بر سرّی از اسرار پروردگار و گنجیناه
()3

های پوشیده او آگاهی یافته اند.

 .20/113شیخ حسن بن سلیمان
نقل می کند که گفت :رسول خدا

در کتاب «محتضر» از کتاب «نوادر الحکمه» از عمّاار بان یاسار
فرمود:

آن شب که به آسمانها سیر داده شدم و به باالترین مرتبه قرب پروردگار نائل آمدم از ناحیه رباوبی باه

ی
من خطاب شد :یا ی
أحب خلیق إَلک؟
حممد من

ای محمّد؛ محبوب ترین آفریده من نزد تو کیست؟
عرض کردم :خداوندا؛ تو داناتر هستی.
فرمود :من داناترم ولی می خواهم از زبان خودت بشنوم.
عرض کردم :پسر عمویم علیّ بن ابی طالب

ی
فاتلفت فإذا بع ی
یل

هَّلل تعایل ساجدا.

 .فرمود :نگاه کن.

واقف میع ،وقد خرقت حجب السماوات ،وقد أوقف رأسه یسمع ما یقهول فخهررت

همین که نگاه کردم دیدم علی

با من ایستاده و همه پرده های آسمانی را

____________________
 -1سوره اعراف ،آیه .43
 -2سوره زمر ،آیه .71
 -3بحار األنوار 1/24 - 7 :ح  ،1مشارق األنوار.140 :
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دریده و موانع را کنار زده و سر خود را بلند کرده گفتگوی ما را گوش می کند ،پس بر خااک افتااده و بارای خادا
()1

سجده کردم.

 .21/114برسی

در کتاب «مشارق األنوار» نقل کرده است :امیر المؤمنین

به رمیله  -که یکای

از شیعیان خاصّ آن حضرت است و مریض شده بود  -فرمود:
ای رمیله؛ دچار تب شدیدی شدی سپس مقداری سبکی احساس کردی و به مسجد برای نماز آمدی؟
گفت :بلی ای سرور من؛ از کجا دانستی؟ فرمود:

ی
ی
ی
ی ی
یا رميله؛ ما من مؤمن وال مؤمنه یمهرض إال مرضهنا ملرضهه ،وال حهزن إال حزنها حلزنهه ،وال داع إال آمنها
ی
ی
دلاعئه،وال سکت إال دعونا هل ،والمؤمن والمؤمنه ف املشارْ واملغارب إال وحنن معه.
ای رمیله؛ زن و مرد مؤمنی نیست که مریض شود مگر اینکه ما به خاطر مریضی او مریض می شویم ،و هرگاه محزون
گردد مابه خاطر حزن او محزون می شویم ،و هر زمان دعا کند ما به دعای او آمین می گوئیم ،و وقتی سااکت باشاد ماا
()2

برای او دعا می کنیم ،و هر کجا در مشرق و مغرب مرد و زن مؤمنی باشد ما با او هستیم.

مؤلّف

ْ

ُّ

ََ

ه َ ْ ُ ه
َ ُ
اَّلل (» )3به هر طرف روی آورید آنجا وجاه
گوید :فرمایش پروردگار أینما ت َولوا فثم وجه

خداست» ،مطلبی را که امیرالمؤمنین
مقصود از وجه خدا ائمّه

فرمود تأیید می کند؛ زیرا در روایات بسیار زیادی فرموده اند که

هستند و در مورد پیغمبر و امیرالمؤمنین

نیز روایات خاصّی وارد شده

()4

است.

____________________
 -1المحتضر ،107 :بحار األنوار 383/25 :ح .37
 -2مشارق األنوار ،77 :بحار األنوار 154/24 :ح  43و  140/24ح ( 11با کمی اختالف) به نقل از بصاائر الادرجات 253 :ح ،1
مدینه المعاجز 175/2 :و 174ح  473و .480
 -3سوره بقره ،آیه .115
جنب اللَّه و وجه اللَّه هستند) مراجعه کنید.

 -4برای اطّالع بیشتر به بحار األنوار 131/24 :باب ( 53که ائمّه
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و وجه بودن ایشان یا به خاطر این است که آنها صاحب وجاهت و آبرو و مرتبه اند نزد خداوند ،و یا به
خاطر آن است که آنها جهتی هستند که خداوند امر فرموده مردم به آن جهت توجّه کنناد و روی آورناد ،و
توجّه به خدا ممکن نیست مگر به سبب توجّه به ایشان ،و از کسی عملی پذیرفته نمی شود مگر با والیات
این بزرگواران.
در کتاب «ارشاد القلو » روایتی از سلمان فارسی رضی اهلل عنه نقل می کناد کاه

 .22/115دیلمی
گفت :امیرالمؤمنین

ی

به من فرمود:

یا سلمان؛ الویل ک الویل ملن الیعرفنا ی
حق معرفتنا وأنکر فضلنا.

ای سلمان؛ بدا بحال کسی که ما را آن طوری که سزاوار آن هستیم نشناسد و فضل و برتری ما را انکار کند.

ای سلمان؛ کدامیک از این دو بزرگوار افضل هستند ،محمّد
بلکه محمّد

یا سلیمان بان داود؟ سالمان گفات:

برتر و واالتر است.

فرمود :ای سلمان؛ آصف بن برخیا توانست تخت بلقیس را از فارس به مملکت سبأ در یک چشام بهام
زدن منتقل کند و علمی از کتاب نزد او بود ،و آیا من چندین برابر او قدرت نادارم کاه نازدم هازار کتااب
است؟! خداوند بر شی فرزند آدم

پنجاه صحیفه و بر ادریس

سی صاحیفه و بار اباراهیم خلیال

بیست صحیفه ،و تورات ،انجیل ،زبور و فرقان نازل نموده است.
گفتم :ای سرور من؛ همین طور است که فرمودید .امام

فرمود:

ُ
ی
ه
یا سلمان؛ إن الشاکی ف امورنا وعلومنا اکملستهزئ ف معرفتنا وحقوقنا ،وقد فرض اَّلل والیتنها ف کتابهه ف
ی
وبنی ما أوجب العمل به وهو مکشو .
غری موضع
ای سلمان؛ کسی که در شؤون ما و علوم ما شکّ کند مثل کسی است که معرفت ما و حقوق ماا را مساخره کارده در
حالی که خداوند والیت ما را در کتابش در چند جا واجب کرده و آنچه را که عمل کردن به آن واجب است بیان نموده و
()1

آن روشن وواضح است.

____________________
 -1ارشاد القلوب ،414/2 :بحار األنوار 221/24 :ح  ،47و  28/27 :ح  10به نقل از محتضر.107 :
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 .23/114برقی

در کتاب «محاسن» از امام صادق

فرمود:

نقل کرده است که امیر المؤمنین
()1

ذکرنا أهل البیت شفا من الوعک ،واألسقام ووسواس الریب ،وحبّنا رضی الربّ تبارک وتعالی.

یاد ما اهل بیت شفای بیماری های روحی و جسمی و باع از بین رفتن وسوسه های شیطانی اسات ،و دوساتی ماا
سبب خشنودی خداوند تبارک و تعالی است.

 .24/117کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» از یکی از اصحاب امیرالمؤمنین

گفت :سلمان رضی اهلل عنه بر امیرالمؤمنین

نقل کرده است کاه

وارد شد و از معرفت و شناسائی آن حضرت سؤال نماود.

فرمود:
ای سلمان؛ من کسی هستم که تمام امّت ها را به اطاعت خود خواندم ،آنها که سرپیچی کردند در آتاش
افکندم و من خازن آتش بر آنها هستم.
ی

ی

یا سلمان إنه الیعرفی أحد ی
حق معرفت إال اکن میع ف املت األلع.

ای سلمان؛ هر کسی آنگونه که سزاوارم مرا بشناسد در مأل اعلی یعنی محلّ قرب پروردگار که جایگاه ملکوتیان است
با من خواهد بود.

آنگاه امام حسن و امام حسین

وارد شدند و آن حضرت به سلمان فرمود :ایان دو فرزناد مان دو

گوشواره عرش پروردگارند و به خاطر این دو بهشت درخشندگی دارد و روشن است و مادر ایشان بهترین
زنان عالمند ،خداوند از مردم عهد و میثاق برای من گرفته است ،عدّه ای آن را تصادی کردناد و گروهای
تکذیب نمودند که در آتش اند.

ی
احلجه ابلالغه ،والَکمه ابلاقيه وأنا سفری السفراء.
وأنا

من حجّت بالغه یعنی تامّ و تمام ،و کلمه همیشگی و دائمی پروردگارم ،و من نماینده رسوالن هستم.
____________________
 -1المحاسن 47/1 :ح  ،107بحار األنوار 145/2 :ح  10و  227/24ح  ،2الخصال ،425/2 :بحاار األناوار 37/42 :ذیال ح ،13
تفسیر فرات ،137 :بحاراألنوار 41/48 :ضمن ح .113

214

سلمان رضی اهلل عنه عرض کرد :ای امیر مؤمنان؛ اوصاف شما را در تورات و انجیل همین گونه یاافتم،
پدر و مادرم به فدایت ای کسی که در مسجد کوفه کشته خواهی شد ،به خدا قسم اگار ماردم نمای گفتناد:
واشوقاه خدا قاتل سلمان را رحمت کند درباره ات مطالبی می گفتم که نفوس مردم تاب و تحمّال پاذیرش
آن را نداشت بخاطر اینکه تو همان حجّت خدا هستی که آدم به سبب تو توبه اش پذیرفته گردید و یوسف
از چاه خالص شد و سرگذشت ایّوب واینکه نعمت درباره او تغییر کرد به شما مربوط است.
امیرالمؤمنین

فرمود:

آیا قصّه ایّوب و علّت تغییر کردن نعمت خدا بر او را می دانی چیست؟
عرض کرد :خدا بهتر می داند و شما ای امیر مؤمنان.
فرمود :آنگاه که خداوند میثاق می گرفت ،ایّوب در پادشاهی من شکّ کرد و گفت :این مطلاب بزرگای
است.
خداوند تبارک و تعالی فرمود:
ای ایّوب؛ آیا شکّ می کنی در صورتی که من آن را اقامه کرده و برپا داشته ام؟ آدم

را که به باال

گرفتار کردم به خاطر او بخشیدم و چون به امیر مؤمنان بودن او تسلیم گردید از او و خطایش گذشتم.
ُ

ی
ی
ذیقنک من عذایب أو تتوب ی
إیل بالطاعه ألمریاملؤمننی.
فوعزیت ال

به عزّت خودم قسم از عذابم بر تو می چشانم و یا اینکه با اعتراف به اطاعت امیرالمؤمنین توبه کنی.

سپس سعادت نصیب او گشت ،یعنی توبه کرد و به اطاعت امیرالمؤمنین و ذریّه طااهرین او

اقارار

()1

کرد.

 .25/118شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقل می کند که رسول

____________________
 -1کنز الفوائد ،57/2 :بحار األنوار 232/24 :ح  ،52تأویل اآلیات 504/2 :ح  ،4مدینه المعااجز 31/2 :ح  ،372تفسایر برهاان:
 41/4ح .12
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خدا

فرمود:

ی

ه
اَّلل هل اخلری لکه فليوال ی
من ی
َ
أعداءه.
عليا عليهالسالم بعدی وَلوال أوَلاءه وَلعاد
رسه أن یمع

()2

کسی که دوست دارد خدا تمام خیر و خوبی را برای او جمع کند باید والیت امیرالمؤمنین

را بعد از من بپذیرد و

اولیا آن حضرت را دوست داشته باشد و با دشمنان او دشمنی کند.

 .24/113شیخ مفید

در «مجالس» از ابی اسحاق سبیعی نقل می کند که گفت :بر «مسروق اجدعی»

وارد شدم و نازد او مهماانی باود کاه او را نمای شاناختم ،آن مهماان گفات :در حناین باا رساول خادا
بودم و مطلبش را ادامه داد تا بدانجا که گفت :حدیثی برای شما بگویم که آن را حارث اعور( )3نقال
کرده است.
گفتیم :بلی ،گفت :بر علی بن ابی طالب

وارد شدم فرمود :ای اعور؛ چه چیز تو را به اینجا کشانید؟

عرض کردم :محبّت و دوستی شما .فرمود :ترا به خدا راست می گوئی و مرا سه مرتبه قسم داد .ساپس
فرمود:

ی
ه
ی
ی
ه
مودتنا لع قلبه فهو ی
عباداّلل ی
حیبنا ،ولهیس
ممن امتحن اَّلل قلبه باإلیمان إال وهو ید
أما إنه لیس عبد من
ی
ه
ه
اَّلل ی
ممن سخط اَّلل عليه ،إال وهو ید بغضنا لع قلبه فهو یبغضنا.
عبد من عباد
بنده ای از بندگان خدا که قلب او برای ایمان امتحان شده باشد نیست مگر اینکه محبّت ما را در قلب خود می یابد و
ما را دوست دارد ،و بنده ای از بندگان خدا نیست که مورد خشم الهی واقع شده باشد مگر اینکه دشامنی ماا را در قلاب
خود احساس می کند و با ما دشمنی می کند.

پس دوست ما صبح می کند( )3در حالی که منتظر رحمت است و گویا درهای رحمت برایش باز گشاته
است و دشمن ما صبح می کند بر لبه
____________________
 -1امالی صدوق 270 :ح  2مجلس  ،32بحار األنوار 55/27 :ح  ،3بشاره المصطفی 150 :و .174
 -2حارث اعور؛ همان حارث همدانی است ،و به زودی حدی دیگری از او تحت رقم  123می آید ،و اعور کسی است کاه یاک
چشم او دچار نابینایی شده باشد.
 -3یعنی عمر را به پایان می رساند.
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پرتگاه هالکت وآتش ،و در دوزخ سقوط می کند ،پس گوارا باد برای اهل رحمت آن لطاف و رحمتای
()1

که نصیبشان می شود ،و بدا به حال اهل آتش از جایگاه بدی که مسکن می کنند.
در کتااب «اماالی» از اماام بااقر

 .27/120شیخ صدوق

نقل می کند که به امیرالمؤمنین

 ،از پدرانشاان

از رساول خادا

فرمود:

ه
یا لع ،ما ثبت ی
حبک ف قلب امرء مؤمن فزلیت به قدم لع الرصاط یإال ثبتت هل قدم اُخری ی
حت یدخلهه اَّلل
ی ی
وجل ی
ی ()3
حببک اجلنه.
عز
ای علی؛ محبّت و دوستی تو اگر در قلب مؤمنی قرار گرفت ،هنگام گذشتن از صراط اگار یاک پاای او بلغازد پاای
دیگرش ثابت می ماند تا اینکه خداوند او را به خاطر محبّت تو وارد بهشت می کند.

 .28/121ابن شاذان

در دو کتاب «روضه» و «فضائل» خود ،از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل کرده
در مسجد نشسته بودند که ناگهان علی

است که گفت :رسول خدا
در طرف راست ،و امام حسین
برخاست و علی

در طرف چپ ایشاان بودناد وارد شاد ،پیغمبار اکارم

را بوسید و او را در برگرفت ،امام حسن

نشانید و امام حسین

در حالی که امام حسن
از جاای

را بوساید و بار زاناوی راسات خاود

را بوسید و او را بر زانوی چپ نشانید ،سپس این دو عزیزش را می بوسید و لب

های آنها را می مکید و می فرمود:
پدرم فدای پدر شما ،و پدرم فدای مادر شما.
____________________
 -1امالی مفید 270 :ح  ،2بحار األنوار 134/22 :ح 10 73/27ح  13و  87/38ح ،8بشاره المصطفی.48 :
 -2امالی صدوق 473 :ح  23مجلس  ،85فضائل الشیعه 48 :ح  ،4بحار األناوار 43/8 :ح  17 77/27ح 8و ص  158ح  4و :
 305/33ح  ،113و سیّد شرف الدین

در کتاب تأویال اآلیاات 844/2 :ح  ،3و طباری در بشااره المصاطفی( 71 :باا کمای

اختالف) آن را ذکر کرده اند.
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سپس فرمود :ای مردم خداوند تبارک و تعالی به وجود ایان دو بزرگاوار و پدرشاان و فرزنادان پااک
ایشان بر تمامی فرشتگانش مباهات می کند .سپس عرض کرد:

ی
حیبهم ،امهللی من أطاعی فيهم وحفظ ی
حب من ی
حبهم وا ُ ی
إین ا ُ ی
وصيت فارمحه برمحتک یا أرحهم الهرامحنی،
امهللی
ی
ی
ی
ی
ریب ،فطاعتهم طاعت ومعصيتهم معصيت.
والقوامون بدیی واملحيون لسنت واتلالون لکتاب
فإنهم أهیل
خداوندا؛ من اینها را دوست دارم و دوستان ایشان را نیز دوست دارم ،هر که گفتار مارا دربااره آنهاا اطاعات کناد و
سفارش مرارعایت نماید او را مورد رحمت خود قرار بده ،و تو از هر کس رحم کننده تر و مهربانتر هستی ،همانا آنها اهل
من وبرپادارندگان دین من و زنده کنندگان سنّت من و تالوت کنندگان کتاب پروردگار من هستند ،پاس فرماانبرداری از
()1

آنها فرمانبرداری از من و سرپیچی نمودن از ایشان سرپیچی کردن از من است.

 .23/122شیخ صدوق
همراه رسول خدا

در کتاب «علل الشرایع» از جابر نقل می کند که گفت :با عادّه ای در منای

بودیم ناگهان شخصی توجّه ما را به خود جلب کرد ،او گاهی سجده مای نماود و

گاهی رکوع می کرد ومشغول ناله و تضرّع بود.
گفتیم :ای رسول خدا؛ چقدر نمازش نیکو است .فرمود :او همان است که پدر شاما را از بهشات بیارون
نمود.
پس علی

بی مباالت به طرف او رفت و او را گرفته حرکت شدیدی داد به طوری کاه دناده هاای

راست و چپش درهم فرو رفت و فرمود :إن شا اللَّه تو راخواهم کشت.
او گفت :تا آن مهلتی که خداوند به من داده است پایان نپذیرد و آن وقت معلوم نرسد این کاار را نمای
توانی کرد ،وچرا می خواهی مرا بکشی؟ به خدا قسم دشمنی نمی کند کسی با تو مگر اینکه نطفه مان قبال
از نطفه
____________________
 -1الروضه ،144 :بحار األنوار 104/27 :ح .74
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پدرش واردرحم مادر او شده است ،و با دشمنان تو در اموال و اوالد آنهاا شارکت دارم ،و ایان فرماایش
ْ

ْ
األموال َو ْ
َ
األوالد ( .)1پیغمبر اکرم
شارکهم ِف
ِ
خداوند تبارک و تعالی است :و ِ

فرمود:

ی
ی
ی
ی
یههودی ،وال مهن العهرب یإال ی
یا ی
دع وال مهن
سهفاح ،وال مهن األنصهار إال
لع الیبغضک مهن قهریش إال
ی
ی
ی
سائرانلاس إال ی
شیق ،وال من النساء إال سلقلقيه  -ویه الت حتي من دبرها .-
ای علی؛ با تو دشمنی نمی کند از قریش مگر کسی که ازدوا او بدون عقد بوده است و از انصار مگر کسی که اصلش
یهودی بوده است ،و از طایفه عرب مگر کسی که نسب او صحیح نیست ،و از مردمان دیگر مگر که گمراه و بدبخت است،
و از زنان مگر کسی که از پشت حیض شود.

بعد آن حضرت سر را به آرامی به طرف سینه مبارکش پائین آورد و مدّتی سکوت کارد ،ساپس سار را
بلند کرده و فرمود:

معارش انلاس ،أعرضوا أوالدکم لع ی
حمبه ی
لع.
ای گروه مردمان؛ به فرزندان خود محبّت علی

را عرضه بدارید.

جابر بن عبداللَّه گوید :ما دوستی امیرالمؤمنین
آنها علی

را بر فرزندان خود عرضه می کاردیم ،هار کادام از

را دوست داشت می فهمیدیم که فرزند خود ما است ،و آنکه آن حضرت را دوست نداشات
()2

به خود نسبتش نمی دادیم.
مؤلّف

گوید :ترمذی که از بزرگان اهل سنّت است از ابوسعید خدری نقل کرده است کاه گفات :ماا

منافقین را به دشمنی آنها با علی

()3

می شناختیم.

____________________
 -1سوره اسرا  ،آیه .44
 -2علل الشرایع 142/1 :ح  ،7بحار األنوار 151/27 :ح  20 174/33ح  14و  234/43ح  ،80مدینه المعاجز.215/2 :
 -3صحیح ترمذی 435/5 :ح  3717چاپ بیروت ،مسند احمد ،232/4 :صحیح مسلم ،40/1 :العمده ،218 :إحقاق الح 238/7 :
و .223/17
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 .30/123شیخ مفید

در کتاب «امالی» از حارث همدانی نقل می کند که گفت :خدمت امیرالمؤمنین

شرفیاب شدم ،حضرت فرمود:
ای حارث؛ چه باع شده اینجا آمدی؟

عرض کرد :ی
حب لک یا أمریاملؤمننی.

محبّت و دوستی شما مرا به اینجا کشانیده است.
فرمود :ای حارث؛ مرا دوست داری؟ عرض کرد :بلی بخدا قسم ای امیرالمؤمنین .فرمود:

أما لو بلغت نفسک احللقوم رأیتی حيث ی
حتب ،ولو رأیتی وأنا أذود الرجال عن احلهوض ذود غریبهه اإلبهل
ه
لرأیتی حيث ی
لرأیتی حيث ی
حتب ،ولو رأیتی وأنا ی
حتب.
مار لع الرصاط بلواء احلمد بنی یدی رسول اَّلل

بدان وقت جان کندن و لحظه احتضار مرا می بینی به گونه ای که دوست داری ،و اگر مرا ببینی آن وقتی
که از ورود بعضی ازاشخاص به کنار حوض ممانعت می کنم مانند ممانعت کردن شتران از یک بیگانه( )1باه
گونه ای می بینی که دوست داری ،و نیز اگر مرا ببینی در حالی که بر صراط عبور می کنم و در پیش روی
رسول خدا
مؤلّف

()2

لوا حمد در دست دارم به گونه ای می بینی که دوست داری.
گوید :درباره لوا حمد روایتی در کتاب «خصال» از پیغمبر اکرم

فرمود :إذا اکن یوم القيامه یأتیی جربئيل

نقل شاده اسات کاه

ی
ی
ومعه لواء احلمد وهو سبعون شقه ،الشقه منه أوسع من الشمس

ی
ی
کرا ،الرضوان فوْ منرب من منابر القدس ،فآخذه وأدفعهه إیل ی
لع بهن أیب طالهب
کر ،من
والقمر ،وأنا لع

.
____________________
 -1جزری در کتاب نهایه می نویسد :این یک ضرب المثل است برای دور کردن بیگانگان ،زیرا شتر هنگامی که کنار آب می رساد
اگر بیگانه ای وارد شود با اوبرخورد می کند و او را دور می کند تا آنکه بیرونش کند.
 -2امالی طوسی 48 :ح  30مجلس  ،2کشف الغمّه ،140/1 :بحار األنوار 157/27 :ح  ،2و  243/33ذیل ح  ،43بشاره المصطفی:
 ،73إرشاد القلوب.137/2:
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هنگامی که قیامت فرا رسد جبرئیل نزد من می آید در حالیکه لوا حمد به همراه دارد ،و آن هفتاد طبقه است که هار
طبقه آن وسیعتر از خورشید و ماه است ،و من بر تختی از تخت های رضوان ،باالی منبری از منبرهای قدس نشساته ام،
آن را از جبرئیل گرفته و به دست علیّ بن ابی طالب

می دهم.

عمر بن خطّاب از جا برخاست و گفت :ای رسول خدا؛ چگونه علی

می تواند آن پرچم را باردارد

در حالی که شما فرمودی هفتاد طبقه دارد که هر طبقه آن از خورشید و ماه وسیع تر است؟
فرمود:

پیغمبر اکرم

قیامت که برپا شود خداوند تبارک و تعالی به علی

قوّت و نیروئی همانناد قاوّت جبرئیال ،ناوری

مانند نور آدم ،بردباری و حلمی مثل حلم رضوان ،جمالی چون جمال یوسف ،و صدائی نزدیک به صادای
داود مرحمت کند ،و اگر این نبود که داود خطیب بهشت است صدائی مانند صدای او به علی

عطا می

کرد.
اوّل کسی است که از آب گوارای سلسبیل و زنجبیل که دو نهار در بهشات اناد مای

و همانا علی

آشامد ،و او قدمی بر صراط برنمی دارد مگر اینکه جای آن ،قدم دیگرش استوار است.
وإنّ لعلی

وشیعته من اللَّه مکاناً یغبطه به األوّلون واآلخرون.

و همانا علی

 .31/124برسی

()1

و شیعیان او در بهشت جایگاهی دارند که اوّلین و آخرین بر آن غبطه می خورند.

در کتاب «مشارق األنوار» نقل می کند:

شخصی به امام صادق

عرض کرد :چرا رسول خدا

علی

فرمود:
تا اینکه مردم مقام رفیع و مرتبه واالی او را بشناسند.
عرض کرد :زیادتر برایم توضیح دهید.
____________________
 -1الخصال 582 :ح  ،7بحار األنوار 3/8 :ح ،3إرشاد القلوب ،137/2 :المحتضر.124 :
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را بار دوش خاود بااال بارد؟

فرمود :تا مردم بدانند او به مقام رسول خدا

از هر کس سزاوارتر است.

عرض کرد :بیشتر توضیح دهید .فرمود:
ی

َلعلم انلاس أنه امام بعده والعلم املرفهوع ،تا مردم بدانند علای

بعاد از او پیشاوای ماردم و پارچم

برافراشته هدایت است.
عرض کرد :زیادتر بفرمائید .حضرت فرمود:

ه
عی وأنت تقهول :جعفهر بهن ی
واَّلل لو أخربتک بکنه ذاک لقمت ی
حممهد اکذب ف قهوهل أو جمنهون،
هيهات،
وکيف ی
یطلع لع األرسار غری األبرار.
هیهات؛ اگر از حقیقت و باطن آن به تو خبر دهم از من کناره می گیری و می گوئی :جعفر بن محمّد دروغگو یا دیوانه
()2

است وچگونه بر اسرار کسی جز ابرار و نیکوکاران آگاهی پیدا می کند.

مؤلّف

گوید :و شاعر چه نیکو سروده است:

عاااار الهااااادی إلاااای أو السااااما

وعلااااایّ کتاااااف الهاااااادی عاااااال

أیّهاااااا المنصاااااف أنصاااااف بینناااااا

أیّ معراجیهماااااااا أعاااااااال عاااااااال

پیامبر هدایت کننده خل به او آسمان باال رفت ،و علی

بر شانه او باال رفت.

ای کسی که انصاف داری انصاف بده ،کدام یک از این دو معرا برتر و باالتر است.
 .32/125شیخ صدوق
فرمود :رسول خدا

در کتاب «امالی» از حضرت موسی بن جعفار

نقال کارده اسات کاه

نشسته بودند که ناگهان فرشته ای بر آن حضرت وارد شاد و او بیسات و چهاار

چهره داشت .حضرت فرمود :جبرئیل ای حبیب من ،تو را تاکنون به این شکل ندیده ام.
____________________
 -1مشارق األنوار.17 :
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آن فرشته عرض کرد :من جبرئیل نیستم ،بلکه نام من محمود است ،خداوند تبارک و تعالی مرا فرساتاده
است تا نور را به نور تزویج کنم.
پیغمبر اکرم

فرمود :مقصودت از آن دو نور کیست؟

عرض کرد :فاطمه و علی

 ،و همینکه فرشته رو برگردانید بین دو شانه او نوشته شده بود« :محمّهد

رسول اللَّه ،علیّ وصیّه» «محمّد رسول خدا است ،علی
رسول خدا

وصیّ و جانشین او است».

به او فرمود :از چه زمانی این جمالت بر شانه تو نوشته شده است؟
()2

عرض کرد :بیست و دو هزار سال( )1قبل از آنکه خداوند تبارک و تعالی آدم را بیافریند.
 .33/124برسی

در کتاب «مشارق األنهوار» از ابن عبّااس روایات کارده اسات کاه پیغمبار اکارم

ی
ی
فرمود :إن یوم القيامه یوم شدید اهلول ،فمن أراد منکم أن یتخلص من أهوال یهوم القيامهه وشهدائده
فليوال ول ی  ،وَلتیبع وص ی وخليفت وصاحب حویض ی
لع بن أیب طالب.

روز قيامت روزی است که هراس و وحشت آن زیاد است ،هر کس یم خواههد از وحشهت هها و سهخت
ول مرا باید بپذیرد ،و از ی
های آن رهایئ یابد ،والیت ی
وص و جانشنی و صاحب حوض مهن ی
لع بهن ایب طالهب

عليهالسالم پریوی کند.
و همانا او در کنار حوض دشمنانش را از آن دور می کند و دوستانش را آب می دهد ،کسی کاه از آن
آب نیاشامد دائماً تشنه است و هرگز سیراب نمی گردد ،و کسی که از آن آب بیاشامد هیچگاه تشانه نمای
شود.
____________________
 -1در کتاب نوادر المعجزات  220هزار سال نقل شده است.
 -2امالی صدوق 488 :ح  13مجلاس  ،84معاانی األخباار 102 :ح  ،1الخصاال 440/2 :ح  ،17بحاار األناوار 111/43 :ح ،23
الکافی 440/1 :ح ،8الوافی 747/3:ح ،7مدینه المعاجز ،338/2 :دالئل اإلماماه 33 :ح  ،27ناوادر المعجازات 32 :ح  ،11و ایان
روایت در مشارق األنوار 50 :با اختالف ذکر شده است ،و مؤلّف

در نسخه اصل آن را مانند مشارق آورده بود ولی ما آن طاور

که در امالی نقل گردیده ذکر کردیم.

223

ی

لع علم بنی اإلیمان وانلفاْ ،فمن ی
أال وإن ی
حب ی
أحبه اکن مؤمنا ،ومن أبغضه اکن منافقا.
بدانید عالمت و نشانه بین ایمان و نفاق دوستی علی

است ،هر کس او را دوست بدارد مؤمن و کسای کاه باا او

دشمنی کند مناف است.

کسی که دوست دارد بر صراط مثل برق زودگذر عبور کند و بدون حساب داخل بهشت گردد باید علی
را که از طرف من بر شما والیت و سرپرستی دارد وجانشین من بر اهل من و امّتم می باشاد دوسات
داشته باشد ،همانا او در رحمت پروردگار و صراط مستقیم الهی است.
ی

ی ی
ی
لع یعسوب ادلین وقائد ی
ی
الحیبه إال طاهر الوالده زایک العنرص ،والیبغضه
املحجلنی ومول من أنا مواله،
الغر

إال من خبث أصله ووالدته.
علی

امیر دینداران و پیشوای روسفیدان و موالی هر کسی است که من موالی او هستم ،او را دوست ندارد مگار

کسی که حالل زاده و پاک طینت باشد ،و با او دشمنی نمی کند مگر آنکه بد طینت و حرام زاده است.

و در شب معرا هر گاه خداوند با من تکلّم کرد فرمود:
ی

ی
حممد ،اقرأ ی
یا ی
وهنأه بهذه الکرامه ی
عليا ی
می السالم ،ی
می.
وعرفه أنه إمام أوَلایئ ونور من أطاعی

ای محمّد؛ از طرف من به علی

سالم برسان و بگو که او امام دوستان من و چراغ هدایت برای پیروان من اسات،

و به او این کرامت را از طرف من تبریک بگو.

بعد فرمود :کسی را که از شیعیان علی

فقیر و تنگدست است کوچک نشمارید ،همانا یکای از آنهاا
()1

فردای قیامت درباره جمعیّتی به اندازه دو قبیله ربیعه ومضر شفاعت می کند.

ْ
أح َصهيْ ُ
 .34/127در همان کتاب از ابن عبّاس روایت می کند که گفت :چون آیه شاریفه َو ُ ُّک َ ْ
ناه
یش ء
ف إمام ُمبنی ( )2هر چیزی را در امام مبین
____________________
 -1مشارق األنوار.54 :
 -2سوره یس ،آیه .12
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جمع کرده و شمارش نمودیم» ،نازل شد ،آن دو نفر( )1برخاستند و عرض کردند :ای رسول خدا؛ مقصود از
امام مبین چیست؟ آیا تورات است؟ حضرت فرمود :نه ،عرض کردند :آیا انجیل است؟ فرمود :ناه ،عارض
کردند :پس حتماً قرآن است .فرمود :نه ،در این هنگام امیرالمؤمنین

وارد شد ،پیغمبر اکرم

به آن حضرت کرد و فرمود:

ی
ی
ی
ی
ه
أحهب ی
ی
عليها
هو هذا الی أحیص اَّلل فيه علم ک یش ء ،وإن السعيد ک السعيد مهن
ی ی
والشیق ک الشیق من أبغ هذا ف حياته وبعد وفاته.
وفاته،

اشاره

ف حياتهه وبعهد

او امام مبین است که خدا علم هر چیز را در او فراهم آورده است ،و همانا خوشبخت و سعادتمند به تمام معناا کسای
است که علی
علی

را در دوران زندگی و پس از مرگ دوست داشته باشد ،و گمراه و بدبخت به تمام معنا کسی است که با
()2

دردوران زندگی و پس از مرگ خود دشمنی کند.

 .35/128در همان کتاب از رسول خدا

روایت کرده است که به علی

فرمود:

ای علی؛ مثَل تو در میان امّت من مثَل سوره قل هو اهلل أحد است ،هر کاس آن ساوره را یاک باار
بخواند گویا یک سوّم قرآن را خوانده است ،و کسی که دو باربخواند مانند آن است کاه دو ساوّم قارآن را
خوانده است ،و آنکه سه بار بخواند مانند آن است که همه قرآن را خوانده است.

أحبک بلسانه وقلبه فقد کمل ثلیث اإلیمان ،ومهن ی
أحبک بلسانه فقد کمل ثلث اإلیمان ،ومن ی
فمن ی
أحبهک
ی
ی
نبيا لو ی
باحلق ی
ی
کمحبهه أههل السهماء ملها
أحبک أههل األرض
بيده وقلبه ولسانه فقد کمل اإلیمان .والی بعثی
ی

ه
اَّلل أحدا بانلار.
عذب

____________________
 -1یعنی ابوبکر و عمر که به خاطر تقیّه در بسیاری از احادی تصریح به اسامی آنها نشده و به طور کنایه ذکر گردیده است.
 -2مشارق األنوار.55 :
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کسی که تو را به زبان دوست داشته باشد یک سوّم ایمان را احراز کرده است ،و کسی که تو را به زبان و قلبش دوست
داشته باشد دو سوّم ایمان را به دست آورده ،و آنکه تو را به دست خود و قلب و زبانش دوست داشته باشد ایمان او کامل
است .وقسم به ح ّ آنکه مرا به پیغمبری به راستی برانگیخت اگر اهل زمین تو را همانند اهل آسمان دوست داشته باشاند
خداوند یکی از آنها را به آتش وارد نمی کند.

ای علی؛ جبرئیل از طرف پروردگار عالم به من بشارت داده و فرموده است:
یا محمّد؛ بشّر أخاک علیّاً

انّی ال اُعذّب من توالّه والأرحم من عاداه.

ای محمّد؛ به برادرت علی

مژده بده که من اهل والیت و محبّت او را عذاب نمی کنم و به دشامنان

()1

او رحم نخواهم کرد.

 .34/123شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از سعید بن جبیر نقل کرده است که گفت :نزد ابان عبّااس
و اخاتالف

آمدم و به او گفتم :ای پسرعموی رسول خدا؛ آمده ام تا از تو درباره علیّ بن ابای طالاب

مردم نسبت به او سؤال کنم .فرمود :ای پسر جبیر؛ آمدی تا از بهترین شخص این امّت بعد از پیغمبار اکارم
سؤال کنی؟ آمدی تا از کسی که در یک شب سه هزار منقبت بارای او حاصال شاده ساؤال کنای؟
آمدی تا از وصیّ رسول خدا

و جانشین او و صاحب حوض و پرچم و شفاعت سؤال کنی؟

سپس فرمود :به ح ّ کسی که محمّد

را ختم رسوالن و آخارین پیاامبر اختیاار کارد ،اگار تماام

گیاهان دنیا ودرختانش قلم و اهل آن نویسنده شوند و همگی مناقب و فضائل علی

را از آغاز خلقت
()2

تا انتهای آن بنویسند نمی توانند یک دهم از فضائلی را که خدا به او مرحمت کرده بنویسند.
____________________
 -1مشارق األنوار.54 :
 -2مشارق األنوار ،58 :امالی صدوق 451 :ح  15مجلس ( 82با کمی اختالف) ،بحار األنوار 7/40 :ح .17
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مؤلّف

گوید :مراد از آن شبی که در کالم ابن عبّاس ذکر شد و سه هزار منقبت در آن برای علی
()1

است شب هفدهم ماه رمضان است که «لیله القربه» نامیده شده و جنگ بدر در فردای آن واقع شده است
و سیّد حمیری

( )2در اشعار خود به آن اشاره کرده است ،می گوید:

اُقسااااااااام باللَّاااااااااه وآالئاااااااااه

والمااااار عمّاااااا قاااااال مساااااؤول

إنّ علاااا ایّ باااااان أباااااای طالااااااب

علااااای التُّقااااای والبااااارّ مجباااااول

وإنّااااااااه ذاک اإلمااااااااام الّااااااااذی

لااااااه علاااااای االُمّااااااه تفضاااااایل

یقااااااول بااااااالح ّ ویفتاااااای بااااااه

وال تلهیااااااااااااه األباطیاااااااااااال

کاااااان إذا الحااااارب مرتهاااااا القناااااا

وأحجمااااااات عنهاااااااا البهالیااااااال

یمشاااای إلاااای القاااارن وفاااای کفّااااه

أبااااایض ماضااااای الحاااااد مصاااااقول

مشااااای العفرناااااا باااااین أشاااااباله

أباااااااارزه للقاااااااانص الغیاااااااال

ذاک الّاااااذی سااااالّم فااااای لیلاااااه

علیااااااااه میکااااااااال وجبریاااااااال

میکااااال فاااای ألااااف وجبریاااال فاااای

ألااااااااف ویتلااااااااوهم ساااااااارافیل

لیلااااااه باااااادر ماااااادداً أنزلااااااوا

کاااااااااأنّهم طیااااااااار أبابیااااااااال

فساااا الّموا لمااااااا أتااااااوا حااااااذوه

()4

وذاک إعظااااااااااام وتبجیاااااااااال

به خدا و نعمت های او سوگند یاد می کنم ،و هر کس نسبت به گفتار خود مسئول است.
____________________
در آن شب برای آب آوردن بیرون رفتند ،و در برگشتن جبرئیل در میان هزار فرشته ،میکائیل در ضمن هزار
 -1امیرالمؤمنین
فرشته ،و اسرافیل درضمن هزار فرشته بر آن وجود مقدّس سالم کردند.
 -2او از شاعران معروف است که درباره اهل بیت

اشعار فراوانی سروده است و از امام صادق

درباره او فرمود« :أنت سیّدالشعرا » تو سرور شاعران هستی .حمیری

تالش می کارد فضاایل امیرالماؤمنین

درآورد و منتشر کند ،و از او حکایت شده است که گفت :هر کس فضیلتی از امیرالمؤمنین
نگفته باشم ،اسب گرانبهای خود را به او می بخشم.
 -3بشاره المصطفی ،53 :امالی طوسی 201 :ح  41جز هفتم ،بحار األنوار 315/47 :ح .4
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روایت شاده اسات کاه
را باه نظام

بیااورد کاه مان دربااره اش شاعر

همانا علی

فرزند ابوطالب ،بر تقوا و نیکی سرشته شده است.

و او امام و پیشوائی است که بر تمام امّت فضیلت و برتری دارد.
ح ّ می گوید و به ح ّ فتوا می دهد ،و باطل هرگز او را سرگرم نمی کند.
وقت جنگ نیزه راه او را هموار می کند ،و شجاعان از او کناره گرفته و فرار می کنند.
به طرف سران آنها می رود در حالیکه در دستش ،تیغ برّان صیقل داده شده برق می زند.
همانند شیر شجاعی در میان فرزندانش راه می رود ،گویا برای شکار از جایگاه خود خار شده است.
و او کسی است که سالم کرده است در یک شب ،بر او میکائیل و جبرئیل.
میکائیل در میان هزار فرشته و جبرئیل در میان هزار فرشته و به دنبال آنها اسرافیل در میان هزار فرشته.
در شب جنگ بدر به عنوان یاری و کمک اینها نازل شدند ،همانند پرنده های ابابیل که بر لشکر ابرهاه فارود آمدناد.
پس همگی سالم کردند چون بر قدمهای او فرود آمدند ،و این به خاطر احترام و بزرگداشت آن حضرت بوده است.

 .37/130در کتاب «مناقب» از ابن عمر نقل کرده است که گفت :از رسول خدا
ابی طالب

سؤال کردم و گفتم :ای رسول خدا؛ علی

درباره علیّ بان

چه مرتبه و مقامی نسبت به شما دارد؟

آن حضرت خشمگین شده و فرمود:
چه شده است گروهی یاد می کنند از کسی که مرتبه او نزد خدا همانند مرتبه من ،و مقام او مانناد مقاام
من است جز نبوّت که مخصوص من است.
ای پسر عمر؛ علی

نسبت به من به منزله روح نسبت به بدن است ،علی نسبت به من به منزله جاان

نسبت به جان و به منزله نور نسبت به نور است (یعنی هر دو یک جان و هر دو یک نوریم) ،علای نسابت
به من به منزله سر نسبت به پیکر و به منزله دکمه نسبت به جامه است.
ی ه
أحبی ومن ی
عليا فقد ی
أحب ی
ی
أحب اَّلل ،ومن
أحبی فقد
یابن عمر؛ من
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أبغ

ه
ی
عليا فقد أبغضی ،ومن أبغضی فقد غضب اَّلل عليه ولعنه.

ای پسر عمر؛ هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است ،و
هر کس با علی دشمنی کند با من دشمنی کرده ،و کسی که با من دشمنی کند خدا بر او خشمناک است و او راماورد لعان
خود قرار داده است.

آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد خدا پروناده اش را باه دسات راسات او مای دهاد ،و
حساب او را آسان می گیرد و نسبت به او سخت گیری نمی کند.
آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد از دنیا خار نمی شود تاا از آب کاوثر بیاشاامد ،و از
میوه درخت طوبی بخورد ،و جایگاه خود را در بهشت مشاهده کند.
آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد جان کندن او به راحتی صورت می گیرد ،و قبر او باغی
از باغ های بهشت می گردد.
آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر عضوی از اعضا او بر او نعمت عطا
کند ،و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از بستگانش بپذیرد.

ی
ه
ی
ی
وأحبه بعث اَّلل إَله ملک املوت کما یبعثه إیل األنبياء وجنبهه أههوال منکهر ونکهری،
عليا
أال ومن عر
ی
ی
ی
اجلنه کما تز العروس إیل بعلها.
وفتح هل ف قربه مسریه اعم ،وجاء یوم القيامه أبي الوجه یز إیل
آگاه باشید ،کسی که علی

را بشناسد و او را دوست داشته باشد خداوناد عزرائیال را بارای قابض روح او مای

فرستد همان گونه که برای پیامبرانش می فرستد ،و ترس و وحشت دو فرشته ای را که برای بازجوئی و پرساش در قبار
می آیند از او دور می کند ،و قبرش را به اندازه مسیر یک سال راه توسعه می دهد ،و در صحنه قیامت با روی سفید وارد
می شود و به طرف بهشت شتابان می رود همان طور که عروس خود را به خانه شوهرش می افکند.

آگاه باشید ،کسی که علی

را دوست داشته باشد خدا او را در سایه عرش خود پناه می دهاد ،و از

وحشت بزرگ قیامت در امان است.
آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد خدا خوبی های او را قبول
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می کند و او را در حالی که ایمن است به بهشت وارد می کند.
آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد ،امین خدا در روی زمین نامیده می شود.
آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد تا کرامت و بزرگواری را بر سر او می نهند که بار آن
نوشته شده است« :اهل بهشت به مقصد رسیده و پیروزشاده اناد و شایعیان علای

هماان رساتگاران

هستند».

ی
أحب ی
ی
اجلنه اثلمان.
عليا الینش هل دیوان والینصب هل مزیان ،وتفتح هل أبواب
أال ومن

آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد پرونده اش را باز نمی کنند ،و میزان که وسیله سانجش اعماال اسات
برای او نصب نمی کنند ،و درهای هشتگانه بهشت را برای او باز می کنند.

آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد و با محبّت او از دنیا رود فرشتگان با او مصاافحه مای
کنند ،و پیامبران به زیارت او می آیند.

ی
أال ومن مات لع ی
حب ی
باجلنه.
لع فأنا کفيله

آگاه باشید ،کسی که با دوستی علی از دنیا رود من بهشت را برای او ضمانت می کنم.

آگاه باشید ،خداوند را دری است که هر کس به آن وارد شود از آتش نجات یافته اسات و آن دوساتی
علی

است.

آگاه باشید ،کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر رگی و هر موئی که در بدن او اسات
شهری در بهشت به او عطا کند.
ای پسر عمر؛ علی سرور اوصیا و پیشوای پرهیزکاران و جانشین من بر تمام مردماان اسات و او پادر
امامانی است که نیکو چهره و پربرکت اند ،پیروی کردن ازاو پیروی کردن از من و شناختن او شناختن مان
است.

ی
ی
ی
ه
باحلق ی
ی
نبيا لو أن أحدکم صف قدميه بنی الرکن واملقام یعبد اَّلل ألف اعم ،صهائما
یابن عمر؛ والی بعثی
ه
نهاره قائما َلله ،واکن هل ملؤ األرض ذهبا فأنفقه ،وعباد اَّلل ملاک فأعتقهم ،وقتل بعد هذا اخلری الکثهری شههيدا
ه
بنی الصفا واملروه ،ی
اَّلل یوم القيامه باغضا لع ی
یل لم یقبل
ثم لیق
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ه
ی
وزج بأعماهل ف انلاروحش مع اخلارسین.
اَّلل هل عدال وال رصفا
ای پسر عمر؛ به ح ّ آنکه مرا به پیامبری برانگیخت اگر کسی بین رکن و مقام بایستد و خدا را هزار سال عبادت کناد
در حالی که روزها را روزه و شبها را بیدار بماند و به اندازه ای که زمین را پر کرده باشد طال انفاق کند و بنده آزاد نماید،
و بعد از همه اینها بین صفا و مروه به شهادت رسد سپس در قیامت خدا را مالقات کند در حالی که با علی دشمن اسات
هیچ یک از این اعمال او را خدا نمی پذیرد ،و با همه اعمالش در آتش افکنده می شود و با زیانکااران محشاور خواهاد
()1

شد.

 .38/131و نیز در همان کتاب از کتاب «اربعین» نقل می کند که انس بن مالک گفته است:
فردای قیامت علی

را اینگونه خطاب کنند :ای علی ،ای ولی ،ای سیّد ،ای راساتگو ،ای حااکم ،ای

رهبر ،ای هدایت کننده ،ای زاهد پیشه ،ای جوانمرد ،ای پاک ،ای پاکیزه ،تو و شیعیانت بدون حسااب وارد
()2

بهشت شوید.

 .33/132در همان کتاب از کتاب «مناقب» نقل کرده است که رسول خدا

فرمود:

خداوند پایه و ستونی در بهشت قرار داده که برای اهل آن نور می دهد همان طور کاه خورشاید بارای
اهل زمین نورافشانی می کند و به آن پایه جز علی

وشیعیان او دسترسی ندارند.

ی
ی
ی
وإن حلقه باب اجلنه من یاقوته محراء طوهلا مخسون اعما لع صفائح من ذهب ،إذا نقرت طنهت وقالهت ف

طنینها :یا ی
لع.

و همانا حلقه در بهشت از یاقوت سرخ است (طول آن مسافت پنجاه سال راه است) که بر روی پهنه ای از طالست ،و
وقتی برآن کوبیده می شود
____________________
 -1مشارق األنوار.41 :
 -2مشارق األنوار ،48 :ارشاد القلوب( 83/2 :با کمی اختالف).
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()2( )1

آوازی دارد و می گوید :یا علی .

 .40/133و در همان کتاب از ائمّه معصومین

نقل می کند که فرموده اند:

ی
ی
ی
ی
ی
البشیه  -یعی احلظوظ الت جتوز عليکم  -فالیقاس بنا أحد من
الربوبيه وارفعوا عنا حظوظ
نزهونا عن
ی
ی
ی
الرب ی
ی
البشیه ،والَکمه ی
ی
الرتابيه ،وقولهوا
انيه انلاطقه ف األجساد
اإلهليه املودعه ف اهلياک
انلاس فإنا حنن األرسار
ی

ه
اَّلل التوصف.
بعد ذلک ما استطعتم ،فإن ابلحر الیزن وعظمه

()3

خدایی را به ما نسبت ندهید و بهره های بشری را که بر شما جایز است بر ما روا ندارید ،یعنی ما را باا خاود قیااس
نکنید ،زیرا هیچیک از مردمان با ما قیاس نمی شود ،و ما اسرار الهی هستیم که در این کالبدهای بشری باه ودیعاه نهااده
شده ایم ،و کالم گویای پروردگار هستیم که در این جسم های خاکی جای گرفته ایم ،و بعد از آنکه اینها را فهمیدید آنچه
می خواهید در فضل ما بگوئید و بدانید که فضائل ما همچون دریائی است که پایان نمی پذیرد و عظمت خدا را نمی توان
وصف کرد.

 .41/134در همان کتاب نقل شده است:
هنگامی که امیرالمؤمنین

در کعبه تولّد یافت سجده کنان بر زمین فرود آمد ،سپس سر شریف خاود

را بلند کرداذان و اقامه گفت ،سپس
____________________
 -1مترجم گوید :شاعر چه نیکو سروده است:
یاااک حلقاااه باااه بااااب جنّااات آویااازان اسااات

دائااام باااه علااای علااای علااای گویاااان اسااات

ایااان شااااهد آن اسااات کاااه دربسااات بهشااات

مخاااااتصّ علااااای و جملاااااه یااااااران اسااااات

و شاعر دیگر گفته است:
بااااااا دساااااات وال درب جنااااااان کوبیاااااادم

از حلقاااااااه در ناااااااام علااااااای بشااااااانیدم

یعنااااای کاااااه خداوناااااد جهاااااان فرمایاااااد

دربساااات جنااااان را بااااه علاااای بخشاااایدم

 -2مشارق األنوار ،48 :ذیل این حدی در کتاب امالی صدوق 484 :ح 3مجلس  ،84و روضه الواعظین ،111 :و مدیناه المعااجز:
 342/2ح  404نقل شده ومجلسی

آن را در بحار األنوار 122/8 :ح  13از امالی صدوق روایت کرده است ،و باین قوساین در

آن و در کتاب روضه الواعظین نیست.
 -3مشارق األنوار.43 :
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و والیات و جانشاینی خاود داد .آنگااه باه رساول خادا

شهادت به یکتائی خدا و رسالت محمّاد
اشاره کرد و گفت:

ای رسول خدا؛ اجازه می دهی بخوانم؟ فرمود :بخوان.
شروع کرد به خواندن صحیفه هائی که بر آدم نازل شده و آنها را به گونه ای قرائت کرد کاه اگار شای
حضور می داشت اقرار می کرد که علی

به آنها داناتر است ،سپس کتاب های آسمانی حضرت ناوح و

َ ْ
هد أفْلَ َ
هح
ابراهیم ،و تورات موسی و انجیل عیسی را خواند ،ساپس ایان آیاه شاریفه را تاالوت نماود :ق
ُْ
المؤمنُون (« )1به راستی اهل ایمان رستگارند».

پیغمبر اکرم

به او فرمود :نعم أفلحوا إذ أنت إمامهم.

بلی ،رستگارند ،زیرا تو امام و پیشوای آنها هستی.
سپس او را خطاب کرد به آنچه انبیا و اوصیا را به آن خطاب کنند ،سپس ساکت شاد .آنگااه رساول
خدا

به او فرمود:

ی
طفوَلتک فأمسک ،به طفولیّت خود برگرد ،پس او از اظهار عجائب خودداری کرد.
عد إیل

و از کرامات بی نهایت و فضائل غیر قابل شمارش او یکی این است که راهب یمامه حضارت ابوطالاب
بشارت داد و به ایشان عرض کرد :به زودی فرزندی برای شما متولّد خواهاد

را به والدت علی

شد که سرور اهل زمان خود و صاحب سرّ الهی ،و یار و یاور و مددکار برای پیغمبار زماانش ،و دامااد او
باشد و من دوران او را درک نمی کنم ،هنگامی که او را دیدی از طرف من به او سالم برسان.
وقتی امیرالمؤمنین

تولّد یافت ،ابوطالب

رفته بود پس به سوی امیرالمؤمنین

نزد آن راهب رفت تا به او خبر دهاد ولای او از دنیاا

برگشت،

____________________
 -1سوره مؤمنون ،آیه .1
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او را گرفت و بوسید.
امیرالمؤمنین

به پدر سالم کرد و گفت:

ای پدر! از نزد راهب یمامه برگشته ای ،او که بشارت آمدن مرا به تو می داد .و قصّه را کامالً نقل کرد.
پدرش ابوطالب

()1

گفت :راست گفتی ای ولیّ خدا.

و شاعر چه نیکو سروده است:
هاااو القبلاااه الوساااطی تاااری الوفااادحولها

لهااااا حاااارم اللَّااااه المهاااایمن والحاا الّ

وآیتاااااه الکباااااری وحجّتاااااه الّتااااای

اُقیماات علاای ماان کااان منّااا لااه عقاال

او قبله ای است که در وسط قرار گرفته و مردمان در اطراف او می چرخند ،حلّ و حرم( )2خداوندی که مراقاب هماه
اشیا است برای او است.
او نشانه بزرگ قدرت پروردگار و حجّت او است ،بر آنها که دارای عقل و اندیشه اند.
و شاعر عارف لطف اللَّه نیشابوری گفته است:

که آنجا در وجود آمد علایّ بان ابای طالاب

طواف خانه کعبه از آن شاد بار هماه واجاب
 .42/135در همان کتاب نقل شده است :رسول خدا
ُ

در روز خیبر فرمود:

لو لم أخف أن تقول ا یمت فيک ما قالت انلصاری ف املسيح بن مریم لقلت اَلوم فيک حدیثا.
اگر نمی ترسیدم امّتم درباره تو بگویند آنچه نصاری درباره عیسی بن مریم گفتند هار آیناه دربااره ات حادیثی مای
()3

گفتم.

مؤلّف

گوید :اگر فرموده بود او را خدای خود اختیار می کردند ،ولی

____________________
 -1مشارق األنوار.75 :
 -2به آنجا که مُحرم نیستند حلّ ،و جائی که لباس احرام می پوشند حرم است.
 -3مشارق األنوار ،103 :روضه الواعظین ،112 :بشاره المصطفی ،155 :إرشاد القلوب 48/2 :سطر .15
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()1

با آنکه نفرمود او را خدا نامیدند و این به خاطر خصال واالی او بود.

و در همان روز یعنی روز خیبر وقتی صفیّه دختر حیی بن اخطب یهودی که از نیکوئی چهاره و جماال
سرآمد زنان عصرش بود خدمت رسول خدا

شرفیاب شد ،حضرت در چهره او جراحتی را مشااهده

نمود ،به او فرمود :تو که دختر پادشاهان هستی ،این جراحت چرا بر صورت تو وارد شده است؟
عرض کرد :هنگامی که علی

وارد قلعه شد در را تکانی داد که تمام قلعه تکان خورد و آنچاه روی

آن بود از دوربین و دیده بان فرو ریخت ،و تختی که من روی آن بودم لرزید و با صورت به زمین افتاادم،
در آن حال صورتم با گوشه تخت اصابت کرد و مجروح شد.
رسول خدا

ه
ی ی
عنداّلل ،وإنیه ی
إن ی
ی
هز ابلاب ی
لما ی
واههتت
اهت احلصهن،
عليا عظيم
به او فرمود :یا صفيه

ی
واهت عر
السماوات السبع واألرضون السبع،

الرمحان غضبا لع ی
یل

.

ای صفیّه؛ علی نزد خدا بلندمرتبه است و شأن و مقامش واالست ،و وقتی در قلعه را تکان داد نه تنها قلعه تکان خورد
بلکه همه آسمان ها و زمین های هفت گانه و عرش الهی به خاطر علی

از روی غضب لرزیدند.

بعد از آن قضیّه ،عمر از آن حضرت سؤال کارد و گفات :آن دری کاه کنادن آن ممکان نباود از جاای
درآوردی در حالی که سه روز گرسنه بودی ،آیا به نیروی بشری چنین کاری کردی؟ فرمود:
ی
مطمئنه ی
بقوه ی
إهليه ونفس بلقاء ی
ی
بشیه ،ولکن قلعتها ی
ما قلعتها ی
رضيه.
ربها
بقوه

____________________
است که در ذیل حدی آورده است.
 -1ظاهراً این جمله کالم برسی
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آن را به نیروی بشری از زمین نکندم بلکه به نیروی الهی بود و به قوّت نفس مطمئنّاه ای باود کاه باه لقاا و دیادار
()1

پروردگارش اطمنیان دارد و از او خشنود است.

و این عالمت این است که مردمان طاقت دیدن و شنیدن اسرار امیرالمؤمنین
 .43/134ابن شاذان

را ندارند.

در کتاب «فضهائل» سخن گفتن جمجمه انوشیروان را که امیرالماؤمنین

او

را به سخن واداشت نقل کرده است که گفت:
تو امیر و فرمانروای مؤمنان ،و سرور اوصیا و پیشوای پرهیزکاران هساتی .و کالماش را اداماه داد تاا
آنکه گفت:
تأسّف می خورم بر آن تخت ها و مقاماتی که به خاطر ایمان نیاوردنم به تو از دست من رفت ،از بهشت
برین محروم شدم و بی نصیب ماندم ،ولی خداوند با آنکه کافر بودم مرا به خاطر عدالتم و انصاافی کاه در
بین ملّت داشتم از عذاب آتش رهائی بخشید ،من در آتش ام ولی آتش مرا عذاب نمی دهد و نمی سوزاند.
چه قدر جای حسرت و ندامت است! اگر ایمان آورده بودم با تو همنشین بودم.
مردم از شنیدن آن کلمات گریه کردند و پریشاان خااطر شادند ،و در حقیقات ذات امیرالماؤمنین
اختالف کردند؛ عدّه ای که اهل اخالص بودناد گفتناد :او بناده خادا و ولایّ او و جانشاین رساول خادا
است.
عدّه ای دیگر گفتند :او پیغمبر است .و گروهی مثل عبداللَّه بن سبا و پیروانش گفتند :بلکه او خداست.
امیرالمؤمنین

آنها را حاضر کرد و فرمود:

____________________
 -1مشارق األنوار ،110 :بحار األناوار 40/21 :ح  ،37مدیناة المعااجز 425/1 :ح  ،284و در ص  380ح  247از هماین کتااب
روایتی نقل کرده است که مناسب با این حدی است ،به آنجا مراجعه شود.
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ی

ه

یا قوم؛ غلب عليکم الشيطان إن أنا إال عبداّلل ،فارجعوا عن الکفر.
ای قوم؛ شیطان بر شما غلبه کرده است ،از این گفتار ناروا که کفر است دست بردارید من بنده خداوندم.

بعضی از آنها توبه کردند و عدّه ای بر کفر خود باقی ماندند ،و حضرت آنها را در آتش افکند .بعضای از
آنها به شهرهای دیگر پراکنده شدند و در آنجا گفتند :اگر در وجود او ربوبیّت نبود و او خدا نبود ماا را در
آتش نمی سوزانید.
()1

به خدا پناه می بریم از اینکه پستی و بیچارگی به ما روی آورد.
مؤلّف

گوید :همان طور که در مقدّمه کتاب ذکر شد آنها با این عمل باه مقاام پروردگاار جساارت

کردند و آن را کوچک شمرده و پائین آوردند ،و سزاوار است که گفته شود اینها با این اندیشه بی خریدار و
را آن طور که شایسته آنهاست تعظیم نکرده اناد بلکاه مقاام ربوبیّات را

اعتقاد باطل درحقیقت؛ ائمّه

کوچک شمردند و او را با ممکنات مقایسه نمودند ،و این کفر و انکار است ،خداوند ماا را از لغازش هاای
اعتقادی محافظت فرماید.
 .44/137کلینی
صادق

در کتاب «کافی» از یوسف پسر ابوسعید نقل کرده است که گفت :روزی نازد اماام

بودم ،به من فرمود:

هنگامی که قیامت برپا شود و خداوند همه مردمان را جمع کند اوّل کسی را که بخوانناد حضارت ناوح
است .به او گفته می شود :آیا تبلیغ کردی و فرامین پروردگار را به قوم خود رساندی؟ می گوید :بلی.
به او گفته می شود :چه کسی به عمل تو شهادت می دهد؟ می گوید :محمّد بن عبداللَّه
سپس در طلب حضرت محمّد

به راه می افتد و مردم را کنار می زند و از آنها عبور می کناد تاا

خود را به آن حضرت می رساند ،و او بر روی
____________________
 -1فضائل ابن شاذان ،70 :مؤلّف

.

آن را در اینجا به اختصار ذکر کرده است.
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نشسته است و این فرمایش پروردگار است:

توده ای از مشک کنار علی

َ ْ ُ ُ ی
َ َ
َ َ ی ََُْ ُ َْ
ُ
فلما رأوه زلفه سیئت وجوه الین کفروا

«و چون او را (یعنی علی

()1

.

را) مقرّب درگاه خدا و رسول ببینند چهره کافران زشت و درهم کشیده گردد».

عرض می کند :خداوند از من سؤال کرده است که آیا تبلیغ کرده ای و پیام ما

نوح خدمت پیامبر

را ابالغ نموده ای؟ گفتم :بلی ،فرموده است :چه کسی برای تو شاهادت مای دهاد؟ عارض کاردم :محمّاد
.
در این هنگام پیغمبر اکرم

جعفر بن ابی طالب و حمزه را دستور دهد که بروید و شهادت دهید که

او وظیفه تبلیغ را انجام داده است.
امام صادق

فرمود :فجعفر ومحزه هما الشاهدان لتنبياء

ی

بما بلغوا.

پس جعفر و حمزه دو شاهدند برای پیامبران که ابالغ رسالت نموده اند.

عرض کردم :فدای شما شوم ،پس علی

کجاست و چه می کند؟ فرمود :هو أعظم مزنهل من ذلک.

()2

مقام و مرتبه او باالتر از این ها است.

 .45/138مجلسی
از امیرالمؤمنین

از کتاب «مشارق األنهوار» روایتای را از طاارق بان شاهاب در اوصااف اماام
نقل کرده است که قسمتی از آن چنین است:

ای طارق؛ امام کلمه پروردگار( ،)3حجّت الهی ،نور خداوند و حجاب ح تعالی است.
امام جایگاهش باالتر از همه و قلّه رفیع هدایت ،و راه مستقیم سعادت
____________________
 -1سوره ملک ،آیه .27
 -2الکافی 247/8 :ح  ،332بحار األنوار 282/7 :ح ،4الوافی 730/3 :ح ،4تفسایر برهاان 344/4 :ح ،2المحتضار ،154 :تأویال
اآلیات 704/2 :ح.3
 -3مقصود از «کلمه اللَّه» حجّت و برهان خداوندی است که آن ذات الیتناهی را که فکر و عقل بشر به آن راه پیدا نمی کند در حدّ
امکان و طاقت بشری به آنها معرّفی کند ،و از صفات کمال و جالل او حکایت می کند ،امام
قدرت ،علم ،حکمت و عظمت خداوند است «کلمه اللَّه» گویند.
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را از این جهت که سر تا بپا مظهر

است ،کسی که آنها را بشناسد و دین خود را از آنها بگیرد از آنها محسوب می شود.
و به این مطلب اشاره دارد کالم پروردگار که از قول ابراهیم حکایت فرموده است:
َ ه

َم ْن تَ ِب َعی فإن ُه ِم یی (« )1هر کس مرا پیروی کند او از من است».

خداوند تبارک و تعالی امامان را از نور عظمت خود آفریده و سرپرستی امور مملکت خاود را باه آنهاا
واگذار کرده است ،آنها سرّ پوشیده خداوند و اولیا مقرّب پروردگار ،و امر او هستند که باین کااف و ناون
ظاهر گشته اند بلکه آنها خود کاف و نون هستند ،به سوی خدا مردم را دعوت می کنند ،و از جانب او می
گویند و به فرمان او عمل می کنند.

ی
وعز األوَلاء ف ی
رسهم ی
ورس األوصياء ف ی
وعلم األنبياء ف علمهم ی
والره ف القفهر،
عزهم اکلقطهره ف ابلحهر
والسماوات واألرض عند اإلمام کيده من راحته یعر ظاهرها من باطنها ویعلهم ی
برهها مهن فاجرهها ورطبهها

ویابسها. ...
دانش انبیا نسبت به دانش آنها ،و اسراری که اوصیا آموخته اند نسبت به اسرار ایشان ،و عزّت اولیا نسبت به عزّت
آنان همانند قطره ای نسبت به دریا و ذرّه ای از دشت پهناور است .آسمان و زمین نزد امام مثل دست او نسابت باه کاف
دستش می باشد ،ظاهر آن را از باطنش ،و نیکوکار آن را از بدکردارش تشخیص می دهد ،و هر تر و خشاک آن را مای
()2

داند. ...

مؤلّف

گوید :دو جمله از این روایت مورد اشکال قرار گرفته و احتیا به توضیح دارد:

جمله اوّل :این قسمت است که فرموده« :وأمره بین الکاف والنون».
مجلسی

در بیان آن می نویسد :آنها امر پنهان شده الهی هستند که بین کاف و نون ظاهر گشته اناد و

به این آیه شریفه اشاره دارد که فرموده است:
____________________
 -1سوره ابراهیم ،آیه .34
 -2مشارق األنوار ،114 :بحار األنوار 143/25 :ح .38
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َ

ه

ْ َُ َ َ

َ ُ

َ ْ
ْ
ُ ُ
ک ْن فيَکون (« )1همانا شأن او چنین است که هر گااه چیازی را اراده
إنما أم ُر ُه إذا أراد شیئا أن یقول هل

کند و بگوید :باش؛ فوراً وجود پیدا می کند».
قسمت دوّم اشکال :جمله بعد از آن است که فرموده« :بل هم الکاف والنون» ،که این جمله باه شارح و
بیان سزاوارتر بود ،ولی مجلسی

به شرح آن نپرداخته است ،و آنچه به فکر مان در تفسایر ایان جملاه

خطور می کند چهار وجه است که هر وجهی از وجه ساب دقی تر است ،و در بیان آن از تکفیار قشاریّین
یعنی آنها که از حقیقت دورند و ظاهربین هستند وحشتی ندارم ،زیرا ما در مقام اظهار اعتقااد نیساتیم و از
نظر اعتقادی همان فرمایش امام صادق
ُ
االمور قول آل ی
حممد
قول ف مجيع

را که به ما تعلیم نموده است می گوئیم:

فيما ی
أرسوا وما أعلنوا ،وفيما بلغی عنهم وفيما لم یبلغی.

گفتار من در همه امور همان گفتار آل محمّد

است در آنچه پنهان کرده اند و آنچه را علنی و آشکار فرموده اند،

چه از ایشان به من رسیده باشد و چه نرسیده باشد.

و این توجیهاتی را که در شرح این جمله حدی به فکر ما خطور کرده یک بررسی علمی است:
اوّل :مراد از کاف و نون شدّت ارتباط ایشان با خداوند است به طوری که صحیح است گفته شاود :کاار
او کار ایشان و کار ایشان کار او است همان طور که در فرمایش حضرت حجّت صلوات اللَّه علیاه باه آن
اشاره شده است ،آن حضرت فرمود:
ی

ه
ی ه
اَّلل تعایل.
ملشيه اَّلل إذا شاء شئنا ،وإذا شئنا شاء
إن قلوبنا أوعيه
دل های ما اهل بیت ظرف مشیّت الهی است ،هر وقت او بخواهد ما می خواهیم و هر زمان ماا بخاواهیم او نیاز مای

خواهد.
____________________
 -1سوره یس ،آیه .82
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دوّم :مقصود از کاف و نون همان اراده ای است که اظهار شده و مراد ح تعالی که پیدایش هستی باشد
بر آن مترتّب گردیده ،و روشن است که اهل بیت

تمام مقصاد پروردگاار و مقصاود کامال او هساتند

همانطور که درزیارت جامعه وارد شده است« :بکم فتح اللَّه وبکم یختم» خداوند به شما آغااز کارده و باه
شما ختم می کند ،یعنی همه مقصود پروردگار شما بوده اید ،و دیگران نسبت به اناوار مقادّس ایشاان اگار
صالح باشند پرتوی از آن هستند واگر فاسد باشند ظلمت و تاریکی محض هستند.
سوّم :مقصود از کاف و نون صادر اوّل یعنی اوّلین وجودی که در عالم ظاهر شاده اسات مای باشاد ،و
روشن است که انوار اهل بیت

این چنین آفریده شده اند ،به خاطر اینکه اراده خداوند باا آنچاه اراده

شده یکی است ،زیرا اراده خداوند همان فعل او و ایجاد آن است بدون اینکه لفظی و واساطه ای در میاان
باشد.
چهارم :احتمال دارد مقصود این باشد که آنها

واسطه فیض اند ،فیض را از مبدأ فیض و سرچشامه

آن می گیرند و به ما می رسانند ،مثال آن در این عالم شیشه ذرّه بین است وقتی بین خورشید و چیزی کاه
بر آن واقع شده است واسطه باشد ،و همان طور که می توان این عمل را به خورشید نسبت داد ،می شود به
آن شیشه نسبت داد.
دل گفاات ماارا علاام لاادنّی هااوس اساات

تعلااایم کااان اگااار تااارا دساااترس اسااات

گفااتم کااه الااف گفاات دگاار هاایچ مگااو

در خانه اگر کس است یک حرف بس اسات

 .44/133در کتاب «مشارق» نقل شده است که پیغمبر اکرم
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درباره علی

فرمود:

ه
اَّلل حجاب وهو ی
الرس واحلجاب.
الحیجبه عن
هیچ چیز بین او و خدا حجاب نمی شود و حایل نمی گردد ،و او خود حجاب و سرّ الهی اسات (یعنای فایض بادون
واسطه از خداوند به او می رسد ،و او واسطه فیض است).

پس امام نور خداوندی و سرّ الهی است و وابستگی اش به این جسد عارضی است (نوری اسات کاه از
عالم عِلوی و ملکوت در این جسد جای گرفته است).
َْ َ

َ

و دلیل آن فرمایش ح تعالی است :وا َ
رشق ِت اال ْرض بنُور َر یبهها ( ،)1در تفسیر آن فرماوده اناد« :ربّ

األرض» یعنی صاحب ،مالک و اختیاردار زمین ،و آن امام

است که به نور او زمین روشن گشته است،
()2

و او نور خداست که در تاریکی ها درخشیده و همه عالم را نورانی کرده است.
مواف همین تفسیر روایت پیغمبر اکرم

است که فرموده اند:

برای خورشید دو جهت است ،یک جهت آن به طرف اهل آسمانها است و بر آن نوشته شده است« :اللَّه
نور السماوات» خداوند روشنی بخش آسمان ها است.
و یک روی دیگرش به طرف اهل زمین است و بر آن نوشته شده« :علیّ نور األرضین» علی روشانائی
زمین است.
پس امام با تمام خل است و از آنها غایب نیست ،مردم از او پنهان نیساتند بلکاه آنهاا از دیادار او در
مثل سکّه ای در دست انسان است که هر طاور بخواهاد مای تواناد در آن

حجابند ،زیرا دنیا نزد امام
()3

تصرّف کند.

و از آن بزرگواران

روایت شده است که فرموده اند:

ی ه
اَّلل یعطی ی
وَله عمودا من نور ،بینه وبینه ،یری فيه سائر أعمال العبهاد کمها یهری االنسهان شخصهه ف
إن

املرآهمن غری شکی.
____________________
 -1سوره زمر ،آیه .43
 -2مشارق األنوار 133 :و .140
 -3مشارق األنوار 133 :و .140
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خدا ستونی از نور به ولیّ خود عطا می کند که بین او و خل است و در آن همه اعمال بندگان را مشااهده مای کناد
()1

همانطور که شخص خودش را در آینه می بیند.

مؤلّف

گوید :دیلمی

در جلد دوّم کتاب «ارشاد القلوب» روایتی را که بر خورشاید نوشاته شاده

چنین نقل می کند :عبداللَّه بن مسعود گوید :از رسول خدا

شنیدم که فرمود:

خورشید دو چهره دارد :یک روی آن برای اهل آسمان نور می دهد ،و روی دیگر آن برای اهال زماین
نورافشانی می کند ،و بر هر روی آن نوشته ای است.
سپس فرمود :آیا می دانید آن نوشته ها چیست؟
عرض کردند :خدا و رسول او داناتر است.

هور السهماوات َو ْ
هُ
اَّلل نُ ُ
األرض ( )2یعنای
فرمود :بر آن جهتی که به سوی اهل آسمان است نوشته شده:

خدا نور آسمان ها و زمین است ،و برآن جهت دیگر که اهل زمین آن را مشاهده مای کنناد نوشاته شاده:
()3

«علیّ نور األرضین» یعنی علی روشنایی زمین است.

امّا جمله ای که در حدی قبلی گذشت« :که در آن ستون نور ،اعمال بندگان را مشاهده می کنند» ،ایان
ُ

ْ ُ

َ

َ

ُ

ْ

هُ َ َ ُ
وهل َو ُ
کم َو َر ُس ُ
آیه شریفه آن را تأیید می کندَ :وقل اع َملوا ف َس َ َ
المؤ ِمنُون (« )4به آنهاا بگوئیاد
ریی اَّلل عمل
ِ

عمل کنید و بدانید به زودی عمل شما را خدا و رسول و مؤمنان می بینند».
()5

زیرا در تفسیر آن فرموده اند :مراد از مؤمنان در این آیه ما اهل بیت هستیم.
____________________
 -1مشارق األنوار.133 140 :
 -2سوره نور ،آیه .35

 -3ارشاد القلوب ،138/2 :مائه منقبه 77 :ح  ،45بحار األنوار3/27 :ح  ،21مدینه المعاجز 404/2 :ح .431
 -4سوره توبه ،آیه .105
 -5برای اطّالع بیشتر رجوع کنید به بحار األنوار 333/23 :که درباره عرضه اعمال بندگان بر آن بزرگواران است.
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 .47/140برسی

در کتاب «مشارق» از پیغمبر اکرم

روایت می کند که آن حضرت فرمود:

ی
لع ی
َلله اُرسی یب إیل السماء لم أجد بابا وال حجابا وال شجره وال ورقهه وال ثمهره إال مکتهوب عليهها ی
لع،
ی
ی
()1
وإن اسم ی
لع مکتوب لع ک یش ء.
شبی که مرا به آسمان ها باال بردند ،دری و پرده ای و درختی و برگی و میوه ای را ندیدم مگر اینکه بر روی آن نوشته
شده بود :علی علی( ،)2و همانا نام علی بر هر چیزی نوشته شده است.

مؤلّف

و دوساتان آن

گوید :از این روایت شریف استفاده می شود که بهشت مخصاوص علای

حضرت است همان طور که در روایت دیگر فرموده اند:
ی
إن ی
عليا

ی
اجلنه وانلار أی مالکهما وقاسمهما.
صاحب

صاحب بهشت و دوزخ یعنی مالک آن دو و تقسیم کننده آن علی

و در کتاب «منتخب البصائر» از حضرت امیرالمؤمنین

()3

است.

نقل می کند که فرمود:

ی
ی
ی
اجلنه ،وأهل انلار انلار...
أنا صاحب اجلنه وانلار أسکن أهل اجلنه

()4

من اختیاردار بهشت و دوزخم ،اهل بهشت را در بهشت و اهل آتش را در آتش مسکن می دهم....

و روایت  33شاهد این مطلب است ،اگر خواستید به آن رجوع کنید.
____________________
 -1مشارق األنوار.143 :
 -2ممکن است علیِ دوّم صفت باشد یعنی علی بلندمرتبه است.
 -3مترجم گوید :مناسب دیدم دوبیتی زیر را در اینجا ذکر کنم:
از امااااار خااااادا و احماااااد نیاااااک سرشااااات

باااار سااااردر باااااغ خلااااد جبریاااال نوشاااات

بااااار خصااااام علااااای ورود اکیاااااداً ممناااااوع

چاااون جاااای محااابّ مرتضااای اسااات بهشااات

 -4مختصر بصائر الدرجات 34 :سطر  ،2بحار األنوار 47/53 :ضمن ح  ،20تفسیر برهان 143/13 :ح .3
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 .48/141سلمه بن قیس( )1از رسول خدا
علی

نقل کرده که آن حضرت فرمود:

در آسمان هفتم برای اهل آنجا می درخشد همان طور که خورشید برای اهل زمین فروزندگی

دارد ،و در آسمان دنیا برای اهل زمین همانند ماه است در شب تاریک.

ه
اَّلل ی
من الفضل جزءا لو ی
قسم لع أهل األرض لوسعهم ،وأعطاه من العلم جزءا لو
عليا
و فرمود :أعطی
ی
ی
ی ی
ی
ریب.
قسم لع أهل األرض لوسعهم .إسمه مکتوب لع ک حجاب ف اجلنه ،بشین به
خداوند به حضرت علی

به اندازه ای فضیلت بخشیده است که اگر بر اهل عالم تقسیم شود هماه را کفایات مای

کند ،و به اندازه ای علم و دانش به او عطا کرده است که اگر بر افراد روی زمین تقسیم شود همه را کفایت می کناد یعنای
همگی عالِم می شوند.
نام آن حضرت بر هر پرده ای در بهشت نوشته شده است ،خداوند مرا به آن بشارت داده است.

علی

نزد ح تعالی پسندیده و نزد فرشتگان عظیم الشأن است ،علای

از نزدیکاان و مقرّباان

درگاه من و صمیمی و وفادار نسبت به من است ،او ظاهر وباطن من ،پنهان و آشاکار مان ،ماالزم ،رفیا ،
همدم و روح من است ،از خدا خواسته ام که او را پیش از من قبض روح نکند و شهید از دنیا رود .و همانا
من داخل بهشت شدم و در آنجا دیادم حوریّاه هاای مخصاوص او بیشاتر از بارگ درخات و قصارهای
مخصوص او به تعداد بشر است.
ی

ی

ی

عليا فقد توالین ،ی
لع ،من تول ی
لع ی
می وأنا من ی
ی
حبه نعمه ،واتباعه فضيلُ.
علی

از من است و من از علی هستم ،هر کس والیت او را قبول کند والیت مرا پذیرفتاه اسات ،دوساتی باا او

نعمت ،و پیروی کردن از او فضیلت و برتری است.

بر روی زمین کسی راه نمی رود که بعد از من گرامی تر از او باشد،
____________________
 -1احتمال دارد که تصحیف باشد و صحیح همان طور که در مشارق وارد شده «سلیم بن قیس» باشد.
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خداوند حکمت را بر او نازل فرموده و لباس دانش و بزرگواری را بر او پوشانده ،و به سبب او محافال را
زینت داده و اهل ایمان را گرامی داشته و لشکریان را نصرت و یاری بخشیده ،و دین را عزیاز گردانیاد ،و
سرزمین ها را آباد نموده و به خوبان عزّت وآبرو بخشیده است.

ه
مثله کمثل بيت اَّلل احلرام یزار والیزور ،ومثله کمثل القمر إذا طلهع أضهاءت الظلهم ،ومثهل الشهمس إذا

طلعت أضاءت احلنادس.
او همانند کعبه است که اطراف او باید چرخید و او را زیارت نمود و او کسای را زیاارت نمای کناد ،و او مانناد مااه
درخشنده است که وقتی طلوع کند به تاریکی ها نور می بخشد ،و همانند خورشید است که وقتی آشاکار شاود اثاری از
تاریکی نمی ماند.

او را خداوند در کتاب خود توصیف کرده و در آیات آن مادح و ساتایش نماوده ،او در دوران زنادگی
بخشنده و بزرگوار ،و هنگام رفتن از دنیا شهید است.
و خداوند در خطاب خود به حضرت موسی

فرمود :ای پسر عمران؛ من نماز را قبول نمی کنم مگر

از کسی که برای عظمت من فروتنی کند و در قلبش همواره خوف و محبّت من جای داشته باشد ،و روز را
به یاد من به پایان رساند ،و اولیائم را که به خاطر آنها آسامان و زماین ،و بهشات و دوزخ را آفریادم کاه
محمّد

و خاندان پاک او باشند بشناسد.

کسی که آنها و حقّی که دارند بشناسد هنگامی که چیزی نمی داند او را آگاه کنم ،و وقتی که در ظلمات
و تاریکی است برایش روشنائی ایجاد نمایم ،و قبل از آنکه درخواست کند به او ببخشم ،و پایش از آنکاه
()1

بخواند او را جواب دهم.
شیخ صدوق

()2

در کتاب امالی این حدی را با اندکی بیشتر نقل کرده است.

____________________
 -1مشارق األنوار.143 :
 -2امالی صدوق 57 :ح  7مجلس  ،2بحار األنوار 37/33 :ح  ،7مدینه المعااجز 352/2 :ح  ،534اناوار النعمانیّاه ،24/1 :روضاه
الواعظین.110 :
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 .43/142در همان کتاب از کتاب «تأویل اآلیات» نقل کارده اسات کاه ابان عبّااس از رساول خادا
ی
لع

ی
ه
اَّلل هذا اخللق یإال بذنوب العلماء یالین یکتمون ی
احلق من فضل
روایت کرده است که فرمود :الیعذب

وعرتته.

خداوند این مردم را عذاب نمی کند مگر بخاطر گناه دانشمندان ایشان ،آنها که ح را کتماان کردناد و فضاائل علای
و عترت طاهرین او را بیان نکردند.

ی ی
أال وإنیه لم یمش فوْ األرض بعد ی
انلبينی واملرسلنی أفضل من شيعه ی
وحمبيه الین یظههرون
لع عليهالسالم
ُ
أمره ،وینشون فضله ،اوئلک تغشاهم الرمحه ،وتستغفر هلم املالئکه.
بدانید راه نمی رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و رسوالن کسی که مقامش برتار از شایعیان و دوساتان علای
باشد ،آنهائی که امر والیت آن حضرت را ظاهر می کنند و فضائل او را منتشر می کنند ،رحمت الهی سر تا پای وجود آنها
را فرا می گیرد وفرشتگان برای آنها استغفار می کنند.

ی

والویل ک الویل ملن یکتم فضائله ،ویکتم أمره ،فما أصربهم لع انلار.
و بدبختی به تمام معنا نصیب کسانی می شود که فضائل او را کتمان می کنند و امر او را پنهان می دارند ،چگوناه مای
خواهند درآتش پایداری کنند.

این ح ّ است( )1زیرا کسی که فضائل او را از روی جهل و نادانی پنهاان کناد دچاار هالکات و ناابودی
است ،چون امام زمان خود را نشناخته است ،و کسی که از روی آگاهی به خاطر دشمنی پنهان کند منااف
است ،زیرا طینت وسرشت او ناپاک است ،و با آن حضرت جز مناف گمراه دشمنی نمی کند.
والیت آن حضرت بر طینت او عرضه شد و از پذیرش آن خودداری کرد و لذا مسخ گردید (یعنی تغییر
ماهیّت وحقیقت داد) و در عالم مسوخات بر او ندا داده شده که آنکه خبی است به دیگر خبیثان ملح
____________________
است.
 -1از اینجا ظاهراً کالم بُرسی
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گردد ،پس او دین ندارد و عبادت های او عبادت نیسات ،و ماؤمنی کاه والیات و معرفات امیرالماؤمنین
را دارد در حقیقت عابد است گرچه عبادت نکند ،و محسن و نیکوکار است گرچه بدی کند ،و نجاات
پیدا می کند گرچه گنه کار باشد ،و این آیه شریفه به این گروه اشاره دارد:
ِّ

َ ی

ْ

ُ

ی

َ

َ

ُ

ْ
ْ
ْ
هُ َ
َ
ْ
بأح َسن الی اکنُوا ی ْع َملون .
اَّلل عن ُهم أس َوأ الی َع ِملوا وی ِز َی ُهم أج َرهم
َلُکفر

()1

خداوند (به فضل و کرم خود) کارهای زشت آنها را بخشیده و بپوشاند ،و اجر و پاداش آنها را باه بهتار و نیکاوتر از
آنچه عمل کرده اند عطا کند.

و این مخصوص شیعیان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
 .50/143برسی
ی

()2

است.

در کتاب «مشارق» از ابن عبّاس نقل کرده است که رسول خدا
ی

ه
وحیب من ی
ی
اَّلل ی
ی
یا ی
وملحب شيعتک.
حیبک ،وإن املالئکه تستغفر لک ولشيعتک
حیبک
لع ،إن

فرمود:

ای علی؛ به راستی خداوند تو و دوستان تو را دوست دارد و همانا فرشتگان برای تو و شیعیان تو و دوستان شیعیانت
استغفارمی کنند.

و هنگامی که قیامت فرا رسد نداکننده ای فریاد برآورد :دوساتان علای

کجاا هساتند؟ گروهای از

صالحین بپا خیزند ،به آنها گفته شود :هر که را می خواهید دستش را بگیرید و وارد بهشت کنیاد ،و هماناا
یکی از آنها هزار نفر را از آتش نجات دهد .سپس آن نداکننده فریاد برآورد :بقیّه دوستان علای

کجاا

هستنند؟ پس گروهی که متوسّطند (حسنات و سیّئات آنها مساوی است) برخیزند ،به آنها گفته شود :آنچاه
می خواهید از خدا خواهش کنید ،پس به هر کدام از آنها آنچه را که درخواست کند عطا نماید.
____________________
 -1سوره زمر ،آیه .35
 -2مشارق األنوار ،151 :الدمعه الساکبه.54/2 :
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کجا هستند؟ گروهی که باا ارتکااب معاصای و

سپس آن نداکننده صدا می زند :بقیّه دوستان علی

گناه به خود ظلم کرده اند برمی خیزند ،سپس گفته می شود :دشامنان علای
بسیاری برخیزند ،ندا رسد هر هزار نفر از اینها را در مقابل یکی از دوستان علی
خوب آنها را به اعمال دوستان علی

کجاا هساتند؟ جمعیّات
قرار دهیاد و اعماال

اضافه کنید( ،)1و وقتی که چنین کنند آنها از آتش نجات پیدا مای

ی
ی ه
یل العظيم ،ی
األجل األکرم ،وأنت الع ی
حمب اَّلل ورسهوهل ،ومبغضهک مهبغ
حمبک
کنند( .بعد فرمود ):وأنت

ه
اَّلل

ورسوهل.
تو برتر و واالتری ،و تو بلندمرتبه و عظیم الشأن هستی ،آنکه تو را دوست دارد ،خدا و رسولش را دوسات داشاته و
()2

آنکه با تو دشمنی کند با خدا و رسول او دشمنی نموده است.

 .51/144در همان کتا از ابن عبّاس نقل می کند :رسول خدا

را دیدم پنج مرتباه ساجده کارد

بدون آنکه رکوع کند .عرض کردم :این چه عملی بود که انجام دادید؟ فرمود:
جبرئیل نزد من آمد و عرض کرد:
ی

ه
حیب ی
اَّلل ی
یا ی
عليا ،ای محمّد؛ خدا علی را دوست دارد.
حممد؛ إن

و من با شنیدن آن سجده کردم ،سپس سر از سجده برداشتم ،او گفت :خداوند فاطمه

را که پارسا و

پاک است دوست دارد ،و من سجده کردم و سپس سر از سجده برداشتم ،بار دیگر گفت :خداوند حسان را
دوست دارد ،و مرتبه دیگر گفت :خداوند حسین را دوست دارد ،و من برای هر کدام سجده کاردم و بارای
آخرین مرتبه گفت :خدا کسانی که ایشان را دوست داشته باشند دوست دارد ،و مان ساجده پانجم را بجاا
()3

آوردم.

____________________
 -1به خاطر اینکه هر چیزی به اصل خود رجوع و بازگشت می کند ،و کارهای خوبی که دشمنان امیرالمؤمنین

انجام داده اند

به خاطر آن طینت مؤمنان است که با طینت آنها مخلوط شده است ،همان طور که در بعضی از اخبار این مطلب وارد شده است .باه
«بحار األنوار 225/5 :باب طینت و میثاق» مراجعه کنید.
 -2مشارق األنوار ،155 :و در بحار األنوار 210/7 :ح ( 104با کمی اختالف) ذکر شده است.
 -3مشارق األنوار ،155 :و بحار األنوار 53/37 :ح  28به نقل از کتاب مناقب 324/3 :سطر ( 4با کمی اختالف).
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شیخ مفید
رسول خدا

در کتاب «امالی» این روایت را چنین نقل کرده است:
فرمود :جبرئیل به من خبر داد :جایگاه علی

در بهشت است ،و مان خادا را باه

بخاطر شگرگزاری سجده کردم ،وقتی سر از سجده برداشتم گفت :فاطمه
همان گونه سجده کردم ،بار دیگر گفت :حسن و حسین

نیز دربهشت است ،خدا را به

دو سرور جوانان بهشت هستند ،و من سجده

شکر بجا آوردم ،چون سر ازسجده برداشتم گفت:
ومن یحبّهم فی الجنّه ،هر کس ایشان را دوست داشته باشاد جاای او در بهشات اسات ،و مان ساجده
دیگری به عنوان شکر الهی بجا آوردم ،و وقتی سر از سجده برداشتم برای آخرین مرتبه گفت :ومن یحابّ
مَن یحبّهم فی الجنّه ،هر کس دوستان آنها را دوست داشته باشد جای او در بهشت خواهد بود ،و من بارای
()1

پنجمین بار سجده کردم.

 .52/145سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «مدینه المعاجز» می گوید :در کتاب شایعه از امیرالماؤمنین

روایت شده است که روزی ابلیس بر آن حضرت گذشت ،امیرالمؤمنین

به او فرمود:

ای ابو حارث؛ برای معاد خود چه چیزی ذخیره کرده ای؟
عرض کرد :دوستی تو را ذخیره کرده ام ،و هنگامی که قیامت فرا رسد آنچه از اسامی تو اندوختاه ام و
از وصف آن هر توصیف کننده ای عاجز است خار کنم ،وبرای تو اسمی است که از مردم پنهاان اسات و
نزد من ظاهر است ،آن را خداوند رمزی و اشاره ای در کتاب خود قرار داده و جز خدا و آنها کاه علام و
دانش در دل های ایشان رسوخ کرده و ریشه دارد نمی دانند ،و وقتی خدا بنده ای را دوست بدارد پارده را
از چشمان او کنار می زند و آن اسم را به او می آموزد و این بنده با دانستن آن سرّ الهی در حقیقت چشام
امّت می شود.

ی
ی
املترص ف
وذلک اإلسم هو الی قامت به السماوات واألرض،

____________________
 -1امالی مفید 21 :ح  2مجلس  ،3بحار األنوار 111/48 :ح .24

250

األشیاء کیف یشاء .و آن اسم همان است که به سبب او آسمان ها و زمین را برپا داشته اسات و باا آن
()1

می تواند در اشیا هر گونه بخواهد تصرّف کند.
 .53/144برسی

در کتاب «مشارق األنوار» نقل می کند که صاحب کتاب «عیون األخبار» روایات

کرده است:
روزی حضرت امیرالمؤمنین

در راهی می گذشت ،یک نفر یهودی که از یهودیان خیبار باود باا آن

حضرت همراه شد ،در بین راه به درّه ای که بر اثر سیل آب زیاد در آن جمع شده بود رسیدند ،یهودی فوراً
را

پارچه ای را که نخی یاپشمی بود به خود پیچیده و روی آب به راه افتاد ،مقداری کاه رفات علای

صدا زد و گفت :اگر آنچه را من می دانم تو می دانستی از آب عبور می کردی همان طاور کاه مان عباور
کردم .امیرالمؤمنین

به او فرمودند :قدری توقّف کن ،سپس اشاره ای فرمود ،فوراً آب منجمد گردیاد و

سفت شد و به روی آن به راه افتاد.
یهودی که چنین دید خود را بر قدم های علی

انداخت و عرض کرد :ای جوانمرد؛ چه چیزی گفتی

که آب را به سنگ تبدیل کردی؟
امیرالمؤمنین

فرمود:

تو چه چیزی گفتی که بر روی آب عبور کردی؟ عرض کرد :أنا دعوت اللَّه بإسمه األعظم.
من خدا را به اسم اعظم او خواندم.

امیرالمؤمنین

فرمود :اسم اعظم خدا چیست؟ عرض کرد :اسم جانشین حضرت محمّد

امیرالمؤمنین

فرمود :من جانشین حضرت محمّدم.
()2

یهودی به حقّانیّت آن حضرت اعتراف کرد و اسالم آورد.

 .54/147در همان کتا از عمّار بن یاسر نقل می کند که گفت:
____________________
 -1مشارق األنوار ،157 :مدینه المعاجز 127/1 :ح .73
 -2مشارق األنوار ،172 :مدینه المعاجز 430/1 :ح .230
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.

روزی خدمت موالیم امیرالمؤمنین

شرفیاب شدم ،آن حضرت در چهاره مان افساردگی و دلتنگای

مشاهده کرد از علّت آن سؤال فرمود .عرض کردم :بدهی دارم و طلبکار آن را مطالبه می کند.
علی

به سنگی که افتاده بود اشاره نمود و فرمود :آن را بردار و بدهی خود را بپرداز.

عمّار عرض کرد :این سنگ که ارزشی ندارد.
امیرالمؤمنین

ُ

ه
اَّلل یب ی
حیوهل لک ذهبا.
به او فرمود :ادع

خدا را به واسطه من بخوان تا او را برایت به طال تبدیل کند.
عمّار گوید :خدا را به اسم آن حضرت خواندم و سنگ برایم طال گردید ،آنگاه به من فرمود :به مقداری
که احتیا داری از آن بگیر .عرض کردم :اینکه انعطاف پذیر و نرم نیست چگونه نرم می شود؟
ُ
ی
ه
ه
اَّلل یب ی
حت یلنی فان باسم أالن اَّلل احلدید دلاود
فرمود :یا ضعيف اَلقنی ،ادع

.

ای کم باور؛ خدا را دوباره به واسطه من بخوان تا نرم گردد ،همانا به برکت نام من آهن برای داود نرم گردید.

عمّار گوید :خدا را به اسم آن حضرت خواندم و آن نرم شد و به مقدار نیاز از آن برداشتم.
()2

سپس فرمود :خدا را به اسم من بخوان تا باقی مانده طال به شکل اوّل خود یعنی سنگ درآید.

 .55/148در همان کتا از زاذان خدمتگزار سلمان فارسی رضای اهلل عناه نقال مای کناد کاه گفات:
هنگامی که امیرالمؤمنین

برای غسل دادن سلمان تشریف آورد ،سلمان را دید که از دنیاا رفتاه اسات،

پارچه را از صورت او کنار زد ،سلمان تبسّمی کرد و خواست بنشیند ،حضرت به او فرمود:
()2

به همان حالت مرگ برگرد و او برگشت.

____________________
 -1مشارق األنوار ،173 :مدینه المعاجز 431/1 :ح .231
 -2بحار األنوار 384/22 :ح  21به نقل از مشارق األنوار ،مدینه المعاجز 257/1 :ح  143و  418/2ح  ،447باه نقال از مناقاب:
 ،301/2المعالم الزلفی.105 :
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روایت کرده است:

 .54/143ابن عبّاس از رسول خدا

آن حضرت روزی آب خواستند و نزد آن حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین
داشتند ،پیغمبر اکرم

آب آشامید سپس ظرف آب را به امام حسن

حضور

مرحمات فرماود ،و چاون از

آن آب آشامید حضرت به او فرمود:
گوارا باد ای ابو محمّد ،بعد از آن ظرف آب را به اماام حساین

دادناد و او آشاامید ،پیغمبار اکارم

به او نیز فرمود :گوارا باد ای ابا عبداللَّه.
دادند و پس از آنکه آشامید به او فرمود :گوارایت باد ای مادر

آنگاه ظرف آب را به حضرت زهرا
نیکوکاران پاک سرشت.
سپس نوبت به علی

رسید و وقتی آن حضرت آب آشامید پیغمبر اکرم

سجده کرد ،چون سر

از سجده برداشت بعضی از همسران آن حضرت درباره آن توضیح خواست و از چگونگی قضیّه سؤال کرد.
به او فرمود:

رسول خدا

هنگامی که من از این آب آشامیدم جبرئیل و فرشتگان به من گفتند :گوارایت باد ای رسول خدا؛ و بعاد
از آشامیدن حسن ،حسین و فاطمه
به آنها گفتم ،و وقتی که امیرالمؤمنین

هنیئا مریئا یا ول ی و ی
حجت لع خلیق.

نیز چنین گفتند و من هم همان طور که جبرئیل و فرشتگان گفتند
آشامید خدای تبارک و تعالی به او فرمود:

گوارایت باد ای ولیّ من و ای حجّت من بر مخلوقاتم،

و من خدا را به خاطر نعمتی که به علی

در میان اهل بیت من عنایت کرده و لطفای کاه باه او دارد

()1

سجده شکر نمودم.

 .57/150در کتاب «امالی» از امام صادق

نقل شده است کاه رساول خادا

فرمود:
____________________
 -1مشارق األنوار ،174 :بحار األنوار 57/74 :ح .1
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باه علای

هنگامی که قیامت برپا شود تو را بر مرکبی از نور وارد آن صحنه می کنند در حالی که بر سرت تااجی
از نور است و آن چهار پایه دارد ،بر هر پایه ای در سه سطراین جمالت نوشته شده است:
ی

ی ی ه
ه
ه
اَّلل ،ی
اَّلل».
حممد رسول اَّلل ،لع ول
«ال هلإ إال

خدایی جز خداوند یکتا نیست ،محمّد فرستاده خداست ،علی ولیّ خداست.

سپس تخت کرامت برایت قرار می دهند و کلیدهای بهشت و دوزخ را نزد تاو آورناد ،ساپس آنچاه را
خداوند از ابتدای آفرینش تا انتهای آن آفریده است در یک سرزمینی در حضور تو جمع کند و آنگااه تاو
به شیعیانت فرمان دهی که به بهشت روند و دشمنانت را به دوزخ رهسپار مای کنای ،و تاو تقسایم کنناده
بهشت و دوزخ هستی ،و در آن روز امین خداوندی ،و امین کسی است که حکومت مای کناد و هار گوناه
بخواهد در امور تصرّف می نماید.
و در روایت دیگر رسول خدا

به امیرالمؤمنین

فرمودند:

یا ی
لع ،إذا اکن یوم القيامه یج ء بک لع جنيب من نور ولع رأسک تاج یکاد نوره خیطف األبصار ،فيقهال
ی
لک :أدخل من ی
أحبک اجلنه ومن أبغضک انلار.
ای علی؛ وقتی قیامت فرا رسد تو را بر شتری از نور وارد کنند در حالی که بر سرت تاجی است که چشام هاا را خیاره مای کناد
ونزدیک است که روشنائی را از چشم ها ببرد ،در این هنگام دستوری صادر شود که دوستانت را به بهشت و دشمنانت را باه دوزخ
()1

وارد کن.

 .58/151برسی

در کتاب «مشارق» می گوید :در حکایت سلمان رضی اهلل عنه روایت شده اسات:

وقتی که شیر بر او حمله کرد گفت« :یا فارس الحجاز أدرکنی» «ای اسب سوار حجاز مرا دریاب» ،ناگهان
اسب سواری ظاهر
____________________
 -1مشارق األنوار.181 :
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گردید او راخالص کرد و به آن شیر دستور داد از اآلن مرکب او باش.
و سلمان بر او هیزم بار می کرد و به خاطر اطاعت کردن از فرمان علی

بارکشی می کرد و آنهاا را

()1

از صحرا تا دروازه شهر می آورد.

 .53/152در همان کتاب مقداد بن اسود نقل می کند:
موالیم امیرالمؤمنین

به من فرمود :شمشیر مرا بیاور ،آن را خدمتش حاضر کردم ،بار زاناوی خاود

نهاد ،سپس دیدم به آسمان باال رفت تا از دیدگان من پنهان گردید و نزدیک ظهر دوباره برگشت در حاالی
که از شمشیرش خون می چکید .عرض کردم :ای موالی من؛ کجا تشریف بردید؟ فرمود:
در عالم باال بین عدّه ای خصومت و درگیری بود ،باال رفتم و آنجا را از اختالف پاک کردم.
عرض کردم :ای موالی من؛ امور عالم باال هم به شما واگذار شده است؟ فرمود:

ی ه
اَّلل لع خلقه من أهل سماواته وأرضه ،وما ف السماء ملک خیطهو قهدما عهن قهدم یإال بهإذین ،ی
وف
أنا حجه

یرتاب املبطلون.
من حجّت خدا بر تمام خل از اهل آسمانها و زمین هستم ،و در آسمان فرشته ای قدم از قدم بر نمای دارد مگار باه
()2

اجازه من ،ودرباره من اهل باطل به شک و تردید افتادند.

مؤلّف

گویهد :اگر گفته شود :چگونه ممکن است در عالم باال خصومت و دشامنی باشاد؟ در قارآن
ْ

ْ

ْ َْ

َ
ْ
األلع إذ خیتَ ِص ُمون (« )3مرا به اهل عالم باال که خصاومتی داشاته
فرموده است :ما اکن یل ِم ْن ِعلم بِال َمت

باشند علمی نیست».
____________________
 -1مشارق األنوار ،214 :مدینه المعاجز 11/2 :ح .355
 -2مشارق األنوار ،218 :و در ذیل حدی  ،شرح و توضیحی برای آن ذکر شده است به آنجا مراجعه کنید.
 -3سوره ص ،آیه .43
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در جواب می گوئیم :آیا قصّه هاروت و ماروت( )1و فطرس( )2را نمی دانی.
و مگر نمی دانی که طایفه ای از جنّ هستند که پرواز می کنند و جایگاه آنها در هوا است ،پاس ممکان
است بین گروهی از آنها خصومت و دشمنی بوده ،ولیّ خدا و امین پروردگار به طرف آنها باال رفته و نازاع
را برطرف کرده است.
و نیز به کسی که این قضیّه را انکار کند گفته می شود :آیا ادریس و عیسی به آسمان باال نرفته اند؟ آیاا
دریا برای حضرت موسی شکافته نشد؟ آیا سلیمان بر هوا و خضر بر روی آب راه نمی رفتناد؟ آیاا تماام
موجودات فرمانبردار ولیّ ح تعالی نیستند؟ آیا قصّه آصف را نشنیده ای؟ و آیا با دانستن یاک حارف از
هفتاد و دو حرف آن کار عجیب را نکرد ،تمام آن هفتاد و دو حرف نزد امیرالمؤمنین
َ ه

ْ

ْ

است.

قرآن درباره آصف فرموده است :قال الی ِعن َد ُه ِعل ٌم ِم َن الکتاب (« )3کسی که علمی از کتاب نازد او

بود گفت».
و درباره امیرالمؤمنین

ْ

ْ

فرموده استَ :و َم ْن ِعن َده ِعل ُم الکتاب (« )4کسای کاه علام کتااب نازد او

است» ،بلکه اوکتاب است و کتاب او است ،به خاطر اینکه او بزرگ ترین کلمه الهی است ،و این آیه شریفه
به آن اشاره
____________________
 -1هاروت و ماروت؛ دو فرشته ای بودند که در زمان سلیمان

بر او نازل شدند و قرآن در سوره بقره آیه  102باه آن اشااره

می کند.
 -2فطرس؛ همان فرشته ای است که بر اثر نافرمانی در جزیره ای با بال و پر شکسته شده افتاد و تاا هنگاام والدت اماام حساین
در آنجا بود ،و وقتی جبرئیل را به همراه جمعی فرشته مشاهده کرد که به زمین فرود آمده اند و فهمیاد بارای تهنیات گاوئی
خدمت پیامبر اکرم

شرفیاب می شوند خود را با آنها به محضر رسول خدا

مورد رحمت و آمرزش خود قرار داد و دوباره به مقام اوّل خود برگشت.
 -3سوره نمل ،آیه .40
 -4سوره رعد ،آیه .43
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رسانید و خدا او را به برکت امام حسین

ََ ْ

ُ

فرموده است :لقد َرأی ِم ْن آیات َر ِّبه الک ْربی ( ،)1و این از باب تبعیض نیست که او بعضی از آیاات را
دید بلکه این کالم مقلوب و جابجا است و معنایش «لقد رأی الکبری من آیات ربّاه» اسات یعنای بازرگ
ترین آیه و نشانه پروردگار رادید .و خود آن حضرت فرموده است:
ی

أنا مَکم مو ،من الشجره ،أنا ذلک انلور.
من آن کسی هستم که با موسی از میان درخت صحبت کرد ،من آن روشنائی هستم که موسی در آنجا دید.
و فرموده است:

می ،وال نبأ أعظم ی
لیس هَّلل آیه أکرب ی
می.

خدا را آیتی و نشانه ای بزرگ تر از من ،و خبری عظیم تر از من نیست.

و روایت ابن عبّاس این حدی شریف را تأیید می کند ،او نقل می کند:
در شب معرا وقتی جبرئیل براق را نزد رسول خدا

آورد و گفت :خداوند تعالی فرماوده اسات:

این براق راسوار شوی ،آن حضرت از او سؤال فرمود که این چه موجودی است؟
عرض کرد :جنبنده ای است که آن را خداوند بارای تاو آفریاده و آن را در بهشات عادن هازار ساال
نگهداشته است.
پیغمبر اکرم

از سرعت سیر او سؤال فرمود .عارض کارد :اگار بخاواهی آسامانها و زماین هاای

هفتگانه را با اوسیر کنی می توانی مسافت هفتاد هزار سال راه را هزار مرتبه در کمتر از چشم بهم زدن طی
کنی.
و هنگامی که جنبنده ای که مرکب پیامبر است چنین قدرتی دارد کسی که به سبب او و به خاطر او هار
جنبنده ای آفریده شده قدرتش چگونه خواهد بود؟

()2

____________________
 -1سوره نجم ،آیه .18
 -2مشارق األنوار.218 :

257

 .40/153در کتاب «مشارق» روایت شده است:
علی

به حصار و قلعه ای گذشت که آن را با زنجیر محکم کارده بودناد ،شمشایر و ساپر خاود را

خواست ،سپر را زیر قدمهایش انداخت و شمشیرش را حمایل کرد سپس به هوا باال رفات و بار دیاواری
فرود آمد و ضربه ای به زنجیرها وارد کرد و همه را برید ،تمام پایه ها فرو ریخت و در باز شد ،و این بااال
()1

رفتن او مثل باال رفتن و پائین آمدن فرشتگان است.

 .41/154در همان کتاب از صاحب «المقامات» روایت کرده است که ابن عبّاس نقل می کند:
علی

را در کوچه های مدینه دیدم به راهی می رفت که گذرگاهی نداشت ،نزد رساول خادا

آمدم و او را باخبر کردم ،فرمود:
ی

إن ی
عليا علم اهلدی واهلدی طریقه.
علی راهنمای هدایت است و راه او راه هدایت است.

سه روز از این جریان گذشت ،روز چهارم به ما دستور داد که به دنبال او و به جستجوی او رویم.
ابن عبّاس گوید :به دروازه ای که او را در آنجا دیده بودم رفتم از دور سافیدی زره او را کاه در تاابش
خورشید برق می زد دیدم ،نزد رسول خدا
هنگامی که علی

به دیدار پیغمبر

آمدم و او را از قدوم آن حضرت باخبر کردم.
آمد ،رساول خادا

برخاسات و او را در برگرفات و

معانقه کرد ،زره اورا با دست خود باز کرد و بدن او را با دقّت نگاه می کرد.
عمر گفت :ای رسول خدا؛ گویا خیال کرده اید که علی

در جنگ بوده است؟

____________________
 -1مشارق األنوار ،218 :مدینه المعاجز 11/2 :ح  ،354مناقب ابن شهراشوب.233/2 :
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پیغمبر اکرم

فرمود:

ای پسر خطّاب؛ به خدا قسم علی

بر چهل هزار فرشته حکومت داده شد ،چهال هازار عفریات را

کشت و چهل قبیله از پریان به دست او اسالم آوردند.
ی
وأن الشجاعه عشه أجزاء ،تسعه منها ف ی
لع

تسعه منها ف ی
لع

وواحده ف سائر انلاس ،والفضل والش عشهه أجهزاء

وواحده ف سائر انلاس.
قرار داده شده و یک جز بین سائر مردم تقسیم

و همانا شجاعت ده جز است؛ نه جز آن در وجود مقدّس علی

گردیده است ،و فضیلت و شرافت نیز ده جز است ،نه جز آن در ذات پاک علی

نهفته گردیده و یک جز آن باین

سائر مردم تقسیم شده است.

و براستی علی

نسبت به من مثل ذراع( )1نسبت به دست است و او همانند دکمه از جامه من اسات،

و دست من است که با آن به خواسته هایم می رسم ،وشمشیر من است که دشمنان را با او نابود می کنم.
ی

ی
املحب هل مؤمن ،واملخالف هل اکفر ،واملقتیف ألثره الحق.
وإن

کسی که او را دوست داشته باشد مؤمن است و کسی که با او مخالفت کند کافر است ،و کسی که از او پیروی کناد باه
()2

گروه رستگاران ملح می شود.

 .42/155در کتاب «فضایل الشیعه» از امام صادق

نقل کرده است که پیغمبر اکرم

باه علای

فرمود:
شيعتک مصابيح ادلیج.

()3

شیعیان تو همانند چراغی در تاریکی ها هستند.

 .43/154برسی

از ابن عبّاس نقل می کند که :عدّه ای از اهل کوفه از بزرگان شیعه از امیرالماؤمنین

درخواست کردند که از عجائب اسرار الهی به آنها نشان دهد ،فرمود:
____________________
 -1از مرف تا سر انگشتان را ذراع گویند.
 -2مشارق األنوار ،220 :مدینه المعاجز 444/2 :ح .472
 -3بحار األنوار 48/48 :سطر .5
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شما تحمّل دیدن یکی از آن ها را ندارید و کافر می شوید.
گفتند :ما شکّی نداریم که تو صاحب اسرار هستی ،آنگاه از میان آنها هفتاد نفر را انتخاب کرد و آنهاا را
به پشت کوفه بیرون برد ،سپس دو رکعت نماز خواند و کلماتی را گفت ،بعد فرمود :نگاه کنید.
وقتی نگاه کردند دیدند درختها و میوه ها است و به طور خیلی واضح و روشن بهشت را مشاهده کردند.
از میان آنها کسی که بهترین گفتار را داشت گفت :این سحری است آشکار و جز دو نفر بقیّه آنهاا کاافر
گشتند .آن حضرت به یکی از آن دو نفر فرمود:
آنچه همراهانت گفتند شنیدی؟

ه
ه
ی
ه
اَّلل ورسوهل فإذا رددتم ی
لع فقد رددتم لع رسول اَّلل
وما هو واَّلل بسحر ،ما أنا بساحر ولکنه علم

.

بخدا قسم این سحر نبود و من ساحر نیستم؛ بلکه این از علم خدا و رسول سرچشمه گرفته است ،اینهاا وقتای مارا و
گفتارم را رد کردند در حقیقت رسول خدا را رد کرده اند.

سپس به مسجد برگشت تا برای آنها استغفار کند ،وقتی دست به دعا برداشت همه ریگ های مسجد درّ
()1

و یاقوت گردید ،یکی از آن دو نفر هم کافر گشت و برگشت ،و فقط یک نفر از آنها ثابت ماند.
 .44/157در کتاب «قوّه القلو » از علی

نقل کرده است که فرمود:

لو شئت ألوقرت سبعنی بعریا ف تفسری فاحته الکتاب.

()2

اگر بخواهم هفتاد شتر در تفسیر سوره حمد بار می کنم.
____________________
 -1مشارق األنوار ،82 :بحار األناوار 253/41 :ح  ،20مدیناه المعااجز 47/2 :ح  334و  508/1 :ح  328باه نقال از خارائج:
 842/2ح ( 73به طور مفصّل)،مختصر البصائر.118 :
 -2مناقب ابن شهراشوب .43/2 :برسی

در کتاب «مشارق األنوار 73 :و  »220از ابن عبّاس نقل کرده است کاه امیرالماؤمنین

شبی از ابتدای تاریکی شب تا روشن شدن صبح برایم حرف با از کلمه «بسم اللَّه» را تفسیر فرمود ،و به حرف «س» نرسید.
سپس فرمود :اگر بخواهم چهل شتر در شرح «بسم اللَّه» بار می کنم.
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 .45/158شیخ صدوق
کند که رسول خدا

در کتاب «عیون اخبار الرضا

به علی

» از آن حضرت ،از پدرانش

نقل می

فرمود:

أحبک اکن مع ی
من ی
انلبينی ف درجتهم یوم القيامهه ،ومهن مهات وههو یبغضهک فهال یبهایل مهات یهودییها أو
ی ()1
نرصانيا.
کسی که تو را دوست داشته باشد در قیامت با پیامبران و در درجه آنها است ،و آن کس که بمیرد و با تو دشمن باشاد

مهمّ نیست یهودی بمیرد یا نصرانی.

 .44/153شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقل می کند :از پیغمبر اکرم

شنیدم که

ه
عليا جوامع العلهم ،وجعلهی ی
عليا مخسا ،أعطاین جوامع الالکم وأعطی ی
اَّلل مخسا وأعطی ی
نبيها
فرمود :أعطاین
وجعله ی
وصيا ،وأعطاین الکوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاین الهوح وأعطهاه األهلهام ،وأرسی یب وفهتح هل أبهواب
السماء واحلجب ی
حت نظر ی
إیل ونظرت إَله.
خداوند به من پنج چیز و به علی

نیز پنج چیز عطا کرد؛ به من «جوامع العلم» یعنی قرآن را عطا کرد و به علای

مجموعه علم را عنایت فرمود ،مرا پیغمبر و علی را وصیّ من قرار داد )2(،به من کوثر و به علی سلسبیل  -نام نهری است
در بهشت  -عنایت کرد ،به من وحی و به او الهام بخشید ،مرا در آسمانها سیر داد و درهای آسمان را به روی او گشود و
پرده ها را برایش کنار زد ،بطوری که من به او نگاه می کردم و او به من نگاه می کرد.

ابن عبّاس گوید :سپس رسول خدا

گریه کرد ،عرض کردم :پدر و مادرم فدای شما چرا گریه می

کنید؟ فرمود :ای ابن عبّاس؛ ابتدای گفتار پروردگارم این بود که فرمود :ای محمّد؛ به پائین نگاه کان ،نگااه
کردم دیدم پرده ها کنار زده شده و درهای آسمان
____________________
 ،220 :بحار األنوار 73/27 :ح .14
 -1عیون اخبار الرضا
 -2وصیّ کسی است که برای حفظ و تصرّف اموال و سایر امور کسی پس از مرگ او معیّن می گردد.

241

گشوده گشته و علی

را دیدم سر خود را بلند کرده است ،او با من صحبت کرد و من با او به کلمات

پروردگارم گفتگو کردم.
خداوند تبارک و تعالی فرمود :ای محمّد؛ من علی را وزیر و یاور و وصیّ و جانشاین بعاد از تاو قارار
دادم ،به او خبر بده ،کالمت را می شنود ،من به او خبر دادم در حالیکه در پیشاگاه پروردگاارم باودم و او
قبول کرد و گفت :اطاعت می کنم.
خداوند فرشتگان را دستور داد تا به او سالم کنند و آنها انجام دادند ،و علی

آنها را پاسخ گفات ،و

فرشتگان را دیدم یکدیگر را بشارت می دادند ،و به فرشته ای از فرشتگان آسمان عبور نکردم مگر اینکاه
به من تهنیت و تبریک می گفت وهمگی گفتند:
ی

ه
اَّلل تعایل لک ابن ی
باحلق ی
یا ی
ی
عمک.
نبيا لقد دخل الرسور لع مجيع املالئکه باستخال
حممد؛ والی بعثک

ای محمّد! قسم به آن کسی که تو را به ح ّ پیغمبری داد از اینکاه خداوناد علای

را باه جانشاینی تاو برگزیاد

خوشحالی و سرورفراوانی همه فرشتگان را فرا گرفت.

حاملین عرش الهی را دیدم که سرها را پائین انداخته اند و به زمین نگاه می کنند ،به جبرئیل گفتم :اینها
چه می کنند؟
عرض کرد :ای محمّد؛ فرشته ای از فرشتگان باقی نماند مگر اینکه نگاه بشارت آمیزی به چهاره علای
نمود جز اینها که عرش پروردگار را به دوش دارند ،اکنون اجازه گرفتاه اناد تاا آنهاا هام باه چهاره
امیرالمؤمنین

نگاه کنند.

بعد فرمود :هنگامی که از آسمان فرود آمدم خواستم خبرهای باال را به علی
برایم وقایع را نقل می کند دانستم که قدمی برنداشته ام جز اینکه برای علی

گزارش دهم دیادم او
هم مکشاوف گشاته و آن

را نگریسته است.
ابن عبّاس می گوید :عرض کردم ای رسول خدا؛ به من سفارشی بفرمائید؟ فرمود:
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عليک ی
حبب ی
لع بن أیب طالب.
سفارش می کنم.

تو را به دوستی علی

دوباره عرض کردم :ای رسول خدا؛ مرا سفارشی بفرما .فرمود:

ی
ه
حت یسأهل عن ی
باحلق ی
اَّلل من عبد حسنه ی
ی
حب
نبيا الیقبل
 .والی بعثی

ی
بموده ی
لع بن أیب طالب
عليک

ی
لع بن أیب طالب

وهو أعلم ،فإن جاء بوالیته قبل عمله لع ما اکن فيه ،وإن لم یأت بوالیته لم یسهأهل عهن

یش ء وأمر به إیل انلار.
تو را توصیه می کنم که نسبت به علی

اظهار محبّت کنی .بح ّ آن کسی که مرا به رسالت برگزید خداوند هیچ کار

خوبی رااز کسی نمی پذیرد تا از دوستی علی بن ابی طالب
والیت علی

از او سؤال کند  -در حالیکه خودش داناتر است  -اگر

رابه همراه داشته باشد اعمالش را با همه نقائص آن قبول می کند ،ولی اگر از والیات آن حضارت بای
()2( )1

بهره باشد او را به طرف آتش روانه می کند بدون اینکه از کارهایش پرسش کند .

مؤلّف

گوید :و شاعر چه نیکو سروده است:

قاااااد حوتاااااه أرض وأرض تخلّااااات

منااااه حتّاااای مشاااای بهااااا وطواهااااا

هااو فاای الشاارق مااا هااو فاای الغاارب

وفااای األرض مثااال ماااا فااای ساااماها

زمینی او را دربرگرفته و زمینی از او خالی است ،تا اینکه بر آن راه رود و آن را بپیماید.
او در مشرق باشد همانند آن است که در مغرب باشد ،و در روی زمین مثل آن است که در آسمان باشد.

 .47/140ابن شهراشو

از امیرالمؤمنین

____________________
 -1برای این حدی تتمّه و دنباله ای است که مؤلّف

نقل می کند که فرمود:

آن را ذکر نکرده است.

 -2امالی طوسی 104 :ح  15مجلس چهارم ،بحار األنوار 317/14 :ح  7و  157/38ح  .133این حادی را ابان شااذان
کتاب فضائل ،148 :طبری
شیخ حسن بن سلیمان

در بشاره المصطفی ،41 :اربلی
در المحتضر 108 :و دیلمی

در کشف الغمّه ،308/1 :صدوق

در خصاال 233/1 :ح،57

در ارشاد القلوب 78/2 :سطر  1نقل کرده اند.
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در

أنا الوسيله.
من وسیله هستم.

و همچنین شیخ صدوق

از پیغمبر اکرم

ه
اَّلل یل فاسألوه الوسيله.
إذا سأتلم

روایت کرده است که فرمود:

وقتی از خداوند چیزی برای من می خواهید وسیله را درخواست کنید.

و وقتی از معنای وسیله از آن حضرت سؤال کردند ،فرمود:
وسیله درجه من در بهشت است و آن هزار مرتبه دارد ،بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر مساافتی اسات باه
اندازه ای که یک اسب تندرو در طول یکماه با دویدن طی کند ،و هر مرتبه ای به نوعی جواهرآالت مازیّن
است.
آن را فردای قیامت که می آورند و در کنار درجه پیامبران دیگر نصب می کنند همانناد مااه نسابت باه
ستارگان می درخشد ،هر پیغمبری و صدیقی و شهیدی در آن روز می گوید ،خوشا بحاال کسای کاه ایان
درجه او است.
ناگهان ندائی از ناحیه پروردگار بلند شود که تمام پیامبران و همه مردمان بشنوند ،و آواز دهاد کاه ایان
درجه محمّد

است ،پس من وارد شوم در حالیکه جامه ای از نور پوشیده و تا پادشاهی و کرامات
پیشاپیش من است در حالیکه پرچم من که لاوا حماد اسات در

بر سر نهاده ام ،و علی بن ابی طالب
دست او است و بر آن نوشته شده است:
ی

ه
ه
باَّلل.
ال هلإ إال اَّلل املفلحون هم الفائزون
معبودی جز خداوند یکتا نیست ،اهل سعادت و رستگاری کسانی هستند که خدا آنها را پیروز گرداند.

وقتی ما از کنار پیامبران عبور کنیم ،می گویند :اینها دو فرشته بزرگوار و مقرّبند که آنها را ندیاده ایام و
نمی شناسیم ،و وقتی به فرشتگان عبور کنیم می گویند اینها دو پیامبر مرسل اند ،تا اینکه به آن درجاه کاه
جایگاه من است باال روم ،و علی

یک مرتبه پائین تر از من قرار بگیرد ،هر پیغمبر و صدی و شهیدی

در آن هنگام گوید :خوشا بحال این دو بنده ،چقدر
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نزد خداوند گرامی هستند.

پس ندایی که تمام پیامبران و صدّیقین و شهدا و مؤمنین آن را بشنوند بلند شود که :هذا حبیهب ی
حممهد
طویب ملن ی
وهذاول ی
ی
أحبه ،وویل ملن أبغضه وکذب عليه.
لع
و دیگری ولیّ من علی

یکی از این دو حبیب من محمّد

است ،خوشا بحال کسی که او را دوست دارد ،و

بدا بحال آن کس که با او دشمنی کند و او را تکذیب نماید.

سپس رسول خدا

فرمود :ای علی ،همه آنهائی که تو را دوست داشته اناد باا شانیدن ایان صادا

آرامش می یابند ،صورت های آنها سفید و دل هایشان خشنود می گردد ،و تمام کسانی که با تاو دشامنی
کرده اند یا با تو جنگ کرده اند و یاحقّی از حقوق تو را انکار کرده اند با شنیدن این صدا چهره های آنهاا
سیاه و قدمهایشان به لرزه درمی آید.
در همین هنگام دو فرشته به طرف من می آیند که یکی خزانه دار بهشت به نام رضوان و دیگری خزانه
دار دوزخ به نام مالک است ،وقتی نزدیک می شوند ابتدا رضوان جلو می آید و سالم می کند ،مان بعاد از
پاسخ گفتن به سالم او می گویم :تو کیستی؟ چقدر خوش بو و نیکو چهره ای؟ می گویاد :مان «رضاوان»
خزانه دار بهشت هستم و اینها کلیدهای بهشت است که خداوند برای شما فرستاده است از من بگیرید.
در جواب او می گویم :آنها را از طرف پروردگارم قبول کردم و او را بر این برتری که باه مان بخشایده
سپاسگزارم ،و آنها را به علی

تحویل دهم.

سپس «رضوان» برمی گردد و مالک جلو می آید و بر من سالم می کند ،من بعد از پاسخ او می گاویم:
ای فرشته چقدر زشت منظری و چقدر دیدن تو ناخوش آیند است ،مای گویاد :مان «مالاک» خزاناه دار
دوزخ هستم و اینها کلیدهای جهنّم است ،خداوند نزد شما فرستاده است آنها را از من بگیرید.
در جواب او می گویم :آنها را از جانب پروردگارم پذیرفتم و او را بر این فضیلتی که باه مان بخشایده
سپاس گویم ،و آنها را به علی
سپس علی

تحویل می دهم ،و مالک برمی گردد.

که کلیدهای بهشت و جهنّم را در اختیار دارد به راه
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می افتد تا بر قسمت نهائی جهنّم می ایستد در حالی کاه آتاش آن زباناه مای کشاد و مای خروشاد و
حرارتش شدید است و زمام آن را علی

به دست گرفته است ،جهنّم آن حضارت را مخاطاب سااخته

می گوید:
ای علی؛ از کنار من عبور کن ،براستی نور تو شعله های مرا به خاموشی کشیده است.
به او می فرماید :آرام بگیر ای جهنّم ،این را که دشمن من است بگیر ،و این دیگری را

امیرالمؤمنین

که از دوستان من است رها کن ،در آن روز فرمانبرداری جهنّم از فرمان علی

باه مراتاب شادیدتر از

اطاعت یک غالم نسبت به صاحبش می باشد ،اگر بخواهد او را به طرف راست و اگر بخواهاد باه طارف
چپ می کشاند.

ی
ی
أشد مطاوعه لع ی
یل
یومئذ
وجلهنم
ٍ
و جهنّم در آن زمان آنچه را علی

فيما یأمرها به من مجيع اخلالئق.
به او دستور دهد شدیداً اجارا مای کناد ،و فرماانبرداری او از دساتورات آن

()1

حضرت بیشتر ازهمه آفریدگان است.

 .48/141ابن بابویه
به امام باقر

از محمّد بن سعید نقل می کند که گفت:

یا امام صادق

عرض کردم :آیا محمّد
ْ

َ

هرگز گناهی مرتکب شده است؟
ََ

َْ

ه

فرمود :نه .عرض کردم :پس معنای این آیه شریفه َلَغف َر لکَ ه ُ
اَّلل ما تق هد َم ِم ْن ذن ِبکَ َوما تَأخر (« )2تاا
ِ ِ

خدا گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد» چیست؟ فرمود:
ی ه
محل ی
اَّلل سبحانه وتعایل ی
حممدا ذنوب شيعه ی
لع
إن
خداوند تبارک و تعالی گناه شیعیان امیرالمؤمنین

را بر دوش او نهاده،

____________________
 -1امالی صدوق 178 :ح 4مجلس ،24تفسیر قمی ،444 :بحار األنوار 324/7 :ح  ،2طبری
ابن شهراشوب

ی

ی
ی
تقدم منها وما تأخر.
ثم غفرها هل ما

درمناقب( 158/2 :با کمی اختالف) آن را نقل کرده اند.

 -2سوره فتح ،آیه .2
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در کتاب بشاره المصاطفی ،21 :و

()1

و سپس همه آنها را به او بخشیده است.

()2

نیز روایت شده است.

این روایت از امام هادی

روایت شده است که به علی

 .43/142از پیغمبر اکرم

فرمود:

ی
ه ی ی
وجل أن الحیرم شيعتک اتلوبه ی
یا ی
حت [ وإن ] تبلغ نفس أحدهم حنجرتهه فأجهابی
لع؛ إین سألت اَّلل عز

إیل ذلک ولیس ذلک لغریهم.

()5

ای علی ،از خدا درخواست نمودم که شیعیان تو را گرچه جان آنها به حلقومشان برسد از توبه کردن محروم نکناد ،و
اوخواسته مرا پذیرفت ،و این مخصوص شیعیان تو است و برای غیر آنها چنین چیزی نیست.

 .70/143شیخ طوسهی

عارض

از شخصی نقل می کند که گفت :به حضرت موسی بن جعفار

کردم :شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی می کند ،شراب می آشامد و مرتکاب
گناهان هالکت بار می شود ،آیا از او بیزاری بجوئیم؟ فرمود:
از اعمال زشت او بیزاری بجوئید و از خوبی او بیزار نباشید ،او را دوست بدارید و باا عمال او دشامن
باشید.
عرض کردم :آیا جایز است بگوئیم او فاس و فاجر است؟ فرمود:
ال ،الفاسق الفاجر ،الکافر ،الجاحد لنا ولوالیتنا .أبی اللَّه أن یکون ولیّنا فاسقاً فاجراً ،وإن عمهل مها عمهل
ولکنّکم قولوا :فاسق العمل
____________________
 -1تأویل اآلیات 531/2 :ح ،1تفسیر برهان 135/4 :ح .7برسی
متعال برای گرامی داشتن امیرالمؤمنین

در مشارق 124 :از ابن عبّاس نقل کرده اسات کاه خداوناد

گناهان دوستان آن حضرت از اوّلین و آخرین را بر دوش رسول خدا

بخاطر بزرگداشت آنها از دوش ایشان برداشته است ،و سپس همه آن گناهان را به احترام حضرت محمّد
 -2تأویل اآلیات 533/2 :ح  ،4بحار األنوار 273/24 :ح .57
 -3تأویل اآلیات 533/2 :ح  ،5بحار األنوار 137/27 :ح .138
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نهااده و

بخشیده است.

فاجر العمل ،مؤمن انلفس خبيث الفعل ی
طيب الروح وابلدن.
نه ،فاس فاجر کافر کسی است که منکر ما و منکر والیت ما باشد ،خداوند نمی پذیرد که ولیّ ما و دستدار ماا فاسا
فاجر باشد گرچه بعضی از اعمال ناروا را مرتکب شود ،ولی بگوئید آدم بدکردار و زشت رفتاری است ،نفس او ماؤمن و
کار او زشت است ،روح و بدن پاک دارد.

بخدا قسم ولیّ ما از دنیا خار نمی شود مگر اینکه خدا و رسول و ما اهل بیت از او خشنود هستیم ،و
با همه آن کارهائی که کرده خداوند او را روسفید محشور گرداند در حالیکه زشتی هاای او را پوشاانیده و
او را از ترس و وحشت ایمن ساخته وهیچگونه غم و غصّه ای ندارد ،و این بخااطر آن اسات کاه از دنیاا
خار نمی شود تا اینکه از گناهان پاک شود و خالص گردد و آن یا بخاطر حادثه ای است کاه در ماال و
اوالد او پیش می آید و یا به خاطر بیماری و گرفتاری است.
و کمترین چیزی که ممکن است کفّااره گناهاان او و باعا آمارزش او گاردد ایان اسات کاه خاواب
وحشتناکی ببیند و وقتی بیدارشود غم و غصّه ای به او دست دهد ،یا از ناحیه افراد حکومتی دچار ترس و
اضطراب شود ،و یا جان کندن او سخت باشد.و اینها باع می شود که خداوناد را در حالیکاه از گناهاان
پاک شده مالقات کند و ترس و دلهره او به دیدار حضرت محمّد

برطرف شود.

و امیرالمؤمنین

سپس یکی از این دو امر را پیش رو دارد :یا رحمت بی پایان الهی و یا شفاعت پیغمبار و امیرالماؤمنین
 ،اگر به خاطرنداشتن لیاقت رحمت خداوند باع خالصی او نشاد شافاعت پیغمبار و امیرالماؤمنین
او را دستگیری می کند ،و در این هنگام به واسطه آن دو بزرگوار رحمت واساعه پروردگاار شاامل
()1

حال او می گردد ،و او سزاوار این رحمت است و خداوند به اواحسان و بخشش می نماید.
مؤلّف

َ

ُ

گوید :فرمایش خداوند :وأنَا بَری ٌء ِم یما ت ْع َملون ( )2به آنچه در

____________________
 -1تأویل اآلیات 534/2 :ح ،4بحار األنوار 137/27 :ح  ،133و  148/48 :ح  34به نقل از کتاب زید نرسی.51 :
 -2سوره یونس ،آیه .41
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روایت ذکر شد اشاره دارد ،زیرا نمی فرماید :از شما بیزارم بلکه می فرماید :از رفتار شما بیزارم.
َْ

ُی َ ی

َ َ ه
هار َعنيهد ( « )1شاما
 .71/144در کتاب «تأویل اآلیات» در تفسیر آیه شریفه ألقيها ف جههنم ک کف ٍ

(دوبزرگوار) هر کافر روی گردان از ح را در آتش بیفکنید» ،از عبداللَّه بن مسعود نقل می کند که گفت:
بر رسول خدا

وارد شدم و پس از عرض ارادت و سالم گفتم :ای رسول خدا؛ ح را به من نشان

بده تا واضح و آشکار ببینم .فرمود:
ای ابن مسعود؛ داخل این اطاق شو و نگاه کن چه می بینی؟
می گوید :داخل شدم دیدم علی
می گوید:
ی

در حال رکوع و سجود است و خاشعانه در رکوع و ساجود خاود

ی

حبق ی
هم ی
الل ی
نبيک إال ما غفرت للمذنبنی من شيعت.
خداوندا؛ بح ّ پیامبرت شیعیان گنهکار مرا بیامرز.

از اطاق بیرون آمدم تا آنچه دیده ام به رسول خدا

خبر دهم ،دیدم آن حضرت به رکوع و ساجود

مشغول است و درکمال خشوع و فروتنی در رکوع و سجودش می گوید:
ی

ی

ُ

هم ی
الل ی
لع ی
حبق ی
وَلک إال ما غفرت للمذنبنی من ا یمت.
بار پروردگارا؛ بح ّ ولیّت علی گنهکاران امّت مرا بیامرز.

از دیدن آن به من بی تابی و ناشکیبائی دست داد ،رسول خدا

نمازش را مختصر کرد و پایان داد،

و به من فرمود:
ای ابن مسعود؛ آیا بعد از داشتن ایمان می خواهی دچار کفر گردی؟ عرض کردم :نه به جان شاما قسام
ای رسول خدا؛ فقط تعجّب من از این است که دیدم علی
و شما را دیدم که خدا را به آبروی علی

خداوند را به مقام و آبروی شما می خواناد،

می خوانید ،نمی دانم کدامیک از شما دو بزرگاوار نازد خادا

آبرومندتر هستید.
فرمود :ای ابن مسعود! خداوند من و علی و حسنین را از نور پاک خود
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آفرید ،و وقتی اراده فرمود هستی را بیافریند نور مرا شکافت و از آن آسمانها و زماین را آفریاد و مان
بخدا قسم از آسمانها و زمین واالتر و برترم ،سپس نور علی
آفرید و به خدا قسم علی

را شاکافت و از آن عارش و کرسای را

برتر از عرش و کرسی است،
را شکافت واز آن فرشتگان و حورالعین را آفرید ،و به خدا قسم حسان

بعد از آن نور حسن

از حورالعین و فرشتگان رتبه اش برتر است ،آنگاه نور حسین
و به خدا قسم حسین

را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید

از لوح و قلم برتر است.

در این هنگام که تاریکی همه جا را فرا گرفته بود ،فرشتگان ناله کردند و فریااد زدناد :باار خادایا؛ ای
پروردگار ما و ای سرورما؛ به ح ّ آن اشخاص نورانی که آفریده ای ما را از این تااریکی رهاائی بخاش،
خداوند به کلمه دیگری تکلّم فرمود و از آن روحی را خل کرد و سپس نور آن روح را فارا گرفات ،و از
آن ،حضرت زهرا

را آفرید ،و او را در مقابل عرش نگهداشت ،آن وقت همه عالم روشن گردیاد ،و از

این جهت او را زهرا نامیده اند.
ای پسر مسعود؛ هنگامی که قیامت بپا گردد خداوند تبارک و تعالی به من و علی

می فرمایاد :هار

کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و کسی که با شاما دشامنی دارد باه دوزخ بیفکنیاد ،و دلیال آن
َْ

ُی َ ی

فرمایش خداوند در کتابش می باشد که فرموده است :ألقيا ف َج َه هنم ک کفار َعنيد (.)1
«بیندازید در جهنّم هر کافری را که آگاهانه با ح مخالفت می کند».

عرض کردم :ای رسول خدا؛ مقصود از «کَفّار عنید» که در آیه می فرماید کیست؟ فرمود:

ی
الکفار من کفر ی
بنبویت والعنيد من اعند ی
لع بن أیب طالب

.

«کَفّار» کسی است که به نبوّت من ایمان نیاورد ،و «عنید» کسی است که با علیّ بن ابی طالاب
()2

داند او ح است مخالفت کند.

____________________
 -1سوره ق ،آیه .24
 -2تأویل اآلیات 410/2 :ح ،7بحار األنوار 73/34 :ح  ،24تفسیر برهان 224/4 :ح .14
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در حالیکاه مای

مؤلّف

گوید :بحرانی

در کتاب «غایه المرام» در تفسیر این آیه شریفه سه حادی از عامّاه نقال
()1

کرده است که این یکی از آنها بود و هفت حدی از طری شیعه نقل کرده است.

 .72/145در همان کتا حدی با لطافت و خبر زیبائی را از ابن عبّاس نقل می کند که گفت:شخصای
دو شتر فربه را به عنوان هدیه خدمت پیغمبر اکرم

آورد ،رسول خدا

به اصاحاب و همراهاان

خود فرمود:
کدامیک از شما می تواند دو رکعت نماز را با همه واجبات آن از قیام و رکوع و سجود و سایر اعمالش
بجا آورد و در اثنا آن به چیزی از امور دنیوی نیدیشد و در قلبش فکر دنیا خطور نکند تا یکی از این دو
شتر را به او هدیه کنم.
این مطلب را یکبار و دو بار بلکه سه بار تکرار کرد هیچ یک از اصحاب جاواب ندادناد .امیرالماؤمنین
برخاست و عرض کرد:

ُ
ُ ی
ُ
ه ُ ی
ُ ی
صیل الرکعتنی ا ُ ی
کرب اتلکبریه االول إیل أن اسلم منهها ال احهدث نفیسه بشه ء مهن امهور
أنا یا رسول اَّلل ا

ادلنيا.
ای رسول خدا! من دو رکعت نماز را از تکبیره اإلحرام آن تا سالم آخر می خوانم و به چیزی از امور دنیاوی حادی
نفس نمی کنم.

فرمود :ای علی؛ درود خدا بر تو باد نمااز را شاروع کان ،امیرالماؤمنین
پرداخت ،و همینکه سالم نماز را گفت ،جبرئیل فرود آمد و به پیغمبر اکرم
خداوند به شما سالم می رساند و فرموده است :یکی از دو ناقه را به علی
رسول خدا

تکبیار گفات و باه نمااز
عارض کارد :ای محمّاد؛
عطا کن.

فرمود :من شرط کرده بودم که اگر دو رکعت نماز بخواند بادون اینکاه باه چیازی از

امور دنیوی فکر کند شتررا به او دهم ،امّا علی

هنگامی که به تشهّد مشغول بود با خاودش فکار کارد

کدامیک از دو شتر را بگیرد؟
____________________
 -1غایه المرام 487 :ح .14
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که فکر می کرد کادامیک

جبرئیل عرض کرد :ای محمّد؛ خداوند سالم رسانیده و می فرماید :علی

از این دو شتر را بگیرد نه بخاطر خودش بود و نه به خاطر دنیا ،بلکه او فکر می کرد کدامیک را بگیرد که
فربه تر باشد تا در راه خدا آن رابکشد و برای خشنودی پروردگار به فقرا بدهد.
گریه کرد و هر دو شتر را به او مرحمت فرمود .علی

رسول خدا

هار دو را کشات و در راه

خدا انفاق نمود ،و در این مورد خداوند تبارک و تعالی این آیه شریفه را نازل فرمود:
ه

َ ْ

َْ

َ َْ

َ

َ ْ َ
هل قل ٌ
أو ألیق َ
ب ْ
اکن ُ
الس ْمع َو ُه َو شهيد .
لکری لِمن
إن ف ذ ِلک ِ

()1

و در قضیّه گذشتگان تذکّر است برای کسی که دل آگاهی دارد یا به کالم پروردگار گوش فرا دهد ،و او گواه است.

مقصود امیرالمؤمنین

است که در نماز خود را مخاطب ساخت و با خودش گفتگو کرد ولای در آن
()2

هرگز درباره امور دنیوی فکر نکرد.

و این طری اخالص و عصمت است و این دو خصلت در هیچکس جمع نمای شاود مگار در شاخص
ایشان و فرزندان معصوم آن حضرت

.

 .73/144روایت زیبای دیگری را سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «غایه المرام» از طری اهال سانّت

از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت:
رسول خدا

به عبدالرحمان بن عوف فرمود:

ولع بن أیب طالب ی
می وأنا من ی
یا عبدالرمحان أنتم أصحایب ی
لع ،فمن قاسه بغریی فقد جفاین ،ومهن جفهاین
ی
ریب.
آذاین ،ومن آذاین فعليه لعنه
____________________
 -1سوره ق ،آیه .37
 -2تأویل اآلیات 412/2 :ح ،8بحار األنوار 141/34 :ح  ،142و بحرانی
شهراشوب 302/1 :روایت کرده است.
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آن را در تفسیر برهاان 228/4 :ح 3از مناقاب ابان

ای عبدالرحمان؛ شما مالزمان و همراهان من هستید و علی بن ابی طالب از من و من از علی هستم ،هر کس او را باه
غیر من مقایسه کند به من جفا کرده است و کسی که با من جفا کند در حقیقت اذیّتم نموده و کسی که مرا اذیّت کند خدا او
را لعنت کند.

ای عبدالرحمان! خداوند کتاب روشن و آشکاری را بر من نازل فرموده است و به من فرمان داده تاا آن
را برای مردم جزعلی بن ابی طالب بیان کنم ،علی

احتیا به بیان و توضیح ندارد.

زیرا خداوند فصاحت( )1او را مثل فصاحت من قرار داده و فهم و بینش او را همانند فهم مان قارار داده
است.

ولو اکنت احلکمه رجال لاکن ی
 ،ولو اکن العقل رجال لاکن احلسن
عليا
ی
 ،بل یه أعظم ،إن فاطمه ابنت خری أهل األرض عنرصها
 ،ولو اکن احلسن شخصا لاکن فاطمه
احلسنی

 ،ولو اکن السخاء رجال لهاکن

ورشفا وکرما.
و اگر حکمت( )2بخواهد به صورت مردی ظاهر گردد ،آن مرد علی
شخصی ظاهرگردد ،آن شخص حسن
وجود امام حسین

خواهد بود ،و اگر عقال بخواهاد باه شاکل

خواهد بود ،و اگر سخاوت و بخشندگی بخواهد در وجودی تجلّی پیدا کند در

ظاهر می گردد ،و اگر همه خوبی ها می خواست در وجود انسانی جلوه کند او فاطمه
()3

بلکه فاطمه واالتر و برتر از آن است ،او از جهت نژاد و شرافت و بزرگواری از همه اهل عالم بهتر است.

َی

َ

ه

ِّ

ْ
َ
رار لیف ِعل یينی ( )4فرموده اند:
 .74/147در تفسیر آیه شریفه َک إن کتاب األب ِ

علّیین که معنایش جایگاه بسیار عالی است منزل پیغمبر

و امیرالماؤمنین و ائمّاه معصاومین

وشیعیان ایشان است.
____________________
 -1فصاحت سخن پردازی است به گونه ای که خالی از مبهمات و پیچیدگی ها باشد.
 -2علم به حقای اشیا را حکمت می گویند.
 -3فرائد السمطین.48/2 :
 -4سوره مطفّفین ،آیه .18
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باود

و روایت ابوطاهر از حارث همدانی شاهد همین مطلب است ،می گوید:
بر امیرالمؤمنین

وارد شدم ،او در سجده بود و گریه می کرد به طوری که نالاه اش زیااد و صادای

گریه اش بلند گردید ،وقتی سر مبارک از سجده اش برداشت ،عرض کردیم :ای امیر مؤمنان؛ گریاه ات ماا
را به درد آورد و دل ما را سوزانید و غمناک کرد ،و تاکنون شما را اینگونه ندیده ایم و از شما چنین گریاه
ای نشنیده ایم .فرمود:
به سجده مشغول بودم و خدا را در سجده ام به دعا و خیرات می خواندم ،خواب بر چشمان مان غلباه
کرد ،خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخت و ترسانید ،رسول خادا

را دیادم ایساتاده اسات و مای

فرماید :ای علی؛ دوری تو از من به درازاکشید و مشتاق دیدار تو گشته ام ،و پروردگارم آنچه درباره تو به
من وعده فرمود به آن وفا کرد و آن را قطعی ساخت.
عرض کردم :ای رسول خدا؛ آن وعده ای که درباره من باه شاما فرماوده باود و آن را قطعای سااخت
چیست؟
فرمود :درباره تو و همسرت و فرزندان تو و ذریّه ات وعده اش را حتمی ساخت کاه جایگااه شاما در
علیّین یعنی باالترین مقام در بهشت است .عرض کردم :ای رسول خدا؛ پدر و مادر من فدای شما ،شایعیان
ما کجا خواهند بود؟
فرمود :آنها با ما هستند و قصرهای آنها در ردیف قصرهای ما و منازل ایشان مقابل منزل های ما است.
عرض کردم :ای رسول خدا؛ شیعیان ما در دنیا چه بهره ای دارند؟
فرمود :در فتنه ها ایمن اند و از عافیت الهی برخوردارند.
عرض کردم :آنها به هنگام مرگ چه امتیازی دارند؟
فرمود :آنها خودشان درباره چگونگی مرگشان حکم می کنند و عزرائیل کاه فرشاته قابض روح اسات
مأمور است که از آنها اطاعت کند و هر گونه او بخواهد قبض روحش کند.
عرض کردم :کیفیّت مردن آنها حدّی دارد که بتوان آن را تعریف کرد؟
ی ی
أشد شيعتنا نلا ی
حبا یکون خروج نفسه کشب
فرمود :بیل ،إن
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ی
ی
أحدکم ف اَلوم الصيف املاء ابلارد الی ینتفع منه القلب ،وإن سائرهم َلموت کما ینتف

أحدکم عن

فراشه.
بلی ،در میان آنها کسانی که محبّتشان به ما شدیدتر است خار شدن روح از بدن ایشان مانند آن است که آب گوارای
خنکی رایکی از شما در روز گرم تابستانی بیاشامد و از آن لذّت ببرد ،و بقیّه آنها جان دادن ایشان مانند آن است که یکی
()2( )1

از شما دررختخواب خود تکانی بخورد و یا خُرخری کند .

مؤلّف

گوید :این قبض روح شدن آسان مخصوص دوستان اهل بیت

است و نسبت به دیگاران

همان طور که در کتاب «بستان الواعظین» وارد شده است:
مردن سه هزار سختی و فشار دارد ،هر کدام از آنها از هزار ضربه شمشیر خوردن سخت تر است.
 .75/148شیخ صدوق
رسول خدا

از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

در میان جمعی از اصحاب بودند که ناگهان چهار نفر از سیاهان جنازه سیاه چهره ای

را به دوش گرفته ودر حالیکه او را میان پارچه ای پیچیده بودند به طرف قبرش حمل می کردند.
رسول خدا

فرمود :او را نزد من آورید ،وقتی جنازه را آوردند در مقابل خود به زمین گذاشت ،و

صورتش را باز کرد سپس به علی
علی

فرمود :ای علی ،این شخص همان ریاح غالم آل نجّار است.

فرمود :به خدا قسم ،هر گاه مرا می دید تواضع می کرد و خجالت می کشید( )3و می گفت :ای

علی ،ترا دوست دارم.
بعد رسول خدا

دستور داد او را غسل دادند و در لباسی از لباسهای خودش او را کفن کارد و باه

همراه مسلمانان تا کنار قبرش تشییع نمود و
____________________
 -1در کتاب «تأویل اآلیات» و «تفسیر برهان» عبارتی است که معنایش چنین است :مانند آنکه یکی از شما در رختخاواب خاود
صدائی برآورد و نفس را دردرون بینی برگرداند.
 -2تأویل اآلیات 774/2 :ح ،8بحار األنوار 134/42 :ح  ،11تفسیر برهان 433/4 :ح.5
 -3و به نقلی دیگر ،خوشحال می شد.
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مردم زمزمه های شدیدی را در آسمان می شنیدند.
فرمود:

رسول خدا

ی
ی
ه
ی
إنیه قد ی
بمحبتهک
شيعه سبعون ألف قبيله من املالئکه ،ک قبيله سبعون ألف ملک ،واَّلل ما نال ذلهک إال

یا ی
لع.

هفتاد هزار گروه از فرشتگان او را مشایعت کردند که هر گروهی هفتاد هزار نفر بودند ،و به خدا قسم جز به محبّات و
به این درجه و مرتبه نرسید.

دوستی علی

با دست خود او را در میان قبر نهاد و بعد از آنکه برای مدّتی از او روی خاود

سپس رسول خدا

را برگردانید خاکها راروی آن ریخت.
اصحاب عرض کردند :ای رسول خدا؛ دیدیم شما مدّتی از او روی برگرداندی ،سپس قبار را باا خااک
پوشاندی علّتش چه بود؟
پیغمبر اکرم

فرمود :این بنده فرمانبردار خداوند تشنه از دنیا رفته باود همساران بهشاتی او یعنای

حورالعین با شتاب برایش از بهشت آب آوردند و او چون غیرتمند است دوست نداشتم با نگااه کاردن باه
()1

همسرانش او را محزون سازم ،مدّتی از او روی برگرداندم تا آب آشامید.
 .74/143اربلی

در کتاب «کشف الغمّه» نقل می کند :از پیغمبر اکرم

ساؤال کردناد در شاب

معرا پروردگارت با تو به چه لغتی گفتگو کرد؟ فرمود:
خاطبنی بلغه علیّ بن أبی طالب

 .به لغت علی

و با لهجه او با من صحبت کرد.

عرض کردم :پروردگارا؛ تو با من گفتگو می کنی یا علی؟
فرمود :ای احمد؛ من وجودی هستم که همانند سایر موجودات نیستم و با مردمان قیاس نشاوم و مانناد
اشیا دیگر توصیف نگردم ،تو را از نور خود و علی را از نور تو آفریدم ،از پنهانی هاای دلات و زوایاای
قلبت اطّالع حاصل کردم دیدم هیچکس را بیشتر از علی بن ابی طالب دوست نداری،
____________________
 -1تأویل اآلیات 848/2 :ح ،4بحار األنوار ،283/33 :و در ص  254ح  25به نقل از محاسن 114 :ح  70به سند دیگری از امام
صادق

(با کمی اختالف) نقل کرده است.
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()1

با زبان او با تو گفتگو کردم تا قلب تو آرامش پیدا کند.

 .77/170از استادم که اجازه نقل روایت به من داده و مدار محدّثین و مؤلّف کتاب «سفینه البحار» می
باشد یعنی حا شیخ عبّاس قمی

 ،و او از استاد خود رئیس محدّثین زمانش نوری
()2

می دهد و طری روایت خود را تا امام عسکری
سپس می گوید :آن حضرت از پدرانش
رسول خدا

 ،وهمینطور ادامه

ذکر می کند.
نقل می کند که:

روزی به بعضی از اصحاب خود فرمود:

ه ی
ه
ی
ه
ه
ه
ه
یهها عبههداّلل أحبههب ف اَّلل ،وأبغه ف اَّلل ،ووال ف اَّلل ،واعد ف اَّلل ،فإنههه التنههال والیههه اَّلل إال بههذلک،
والیدرجل طعم اإلیمان وإن کرثت صالته وصيامه ی
حت یکون کذلک.
ای بنده خدا ،در راه خدا دوستی کن ،و در راه خدا دشمنی کن ،عالقه ات و ارتباطت در راه خدا باشد ،ترک رابطاه و
عداوتت درراه خدا باشد که از والیت پروردگار جز از این راه و این عمل بهره مند نمی شوی .و هیچکس طعم ایماان را
نمی چشد گرچه نماز و روزه اش زیاد باشد تا اینگونه باشد.

ولی امروز دوستی های مردم و روابطی که باهم دارند بر محور دنیا است ،به خاطر دنیا دوستی می کنند
و به خاطر آن با هم دشمنی می نمایند ،و این عمل به آنها هیچ سودی نمی بخشد.
راوی عرض کرد :ای رسول خدا؛ چگونه می شود بفهمم که من در راه خدا دوستی و دشمنی کرده ام؟ و
ولیّ خدا کیست تااو را دوست بدارم ،و دشمن خدا چه کسی است تا با او دشمنی کنم؟
رسول خدا

اشاره به امیرالمؤمنین

کرد و فرمود:

ی
ی ه
ی ه
ی
ی
اَّلل فعاده ،ووال ی
ی
عهدوه
ول ههذا ولهو أنهه قاتهل أبيهک وودلک ،واعد
وعدو هذا عدو
ول اَّلل فواهل،
ول هذا
ی
ولوأنه أبوک وودلک.
____________________
 -1کشف الغمّه ،104/1 :طرائف ،155 :بحار األنوار 312/38 :ح  ،14و  384/18 :ح  34باه نقال از مناقاب خاوارزمی 78 :ح
.41
 -2مؤلّف

آن را بطور کامل ذکر کرده و ما به خاطر اختصار از ترجمه آن خودداری کردیم.
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دوست این شخص دوست خداست ،او را دوست بدار و دشمن او دشمن خداست با او دشامن بااش( ،)1دوسات او را
()2

دوست داشته باش گرچه قاتل پدر یا فرزندت باشد و با دشمن او دشمنی کن گرچه پدر یا فرزندت باشد.

 .78/171اربلی

در کتاب «کشف الغمّه» از حسین بن عون نقل می کند که گفت:

به عیادت سیّد حمیری رفتم در آن بیماری که منتهی به مرگش شد ،دیدم در حال احتضار اسات ،کناار
بستر او عدّه ای از همسایگانش که عثمانی مذهب بودند جمع شده بودند ،سیّد خیلای خاوش چهاره باود،
پیشانی وسیع و گردنی پهن داشت ،ناگهان در چهره زیبای او نقطه سیاهی ظااهر شاد و کام کام آن نقطاه
بزرگ شد و سیاهی زیاد شد بطوریکه تمام صورت را فرا گرفت ،شیعیانی که حضور داشتند ازمشاهده این
وضع غمگین شدند ،و ناصبی ها خوشحالی و سرزنش کردند ،مدّت کمی کاه گذشات ازهماان محلّای کاه
سیاهی خار شده بود نور سفیدی درخشید ،و کم کم زیاد شد تا آنکه تمام صورت نورانی و درخشان شد
و سیّد لبخندی زد و اشعاری را فوری و بدون تأمّل و اندیشه قبلی آغاز کرد وسرود:
کاااااااذب الزاعماااااااون أنّ علیّااااااااً

لاااان ینجّاااای محبّااااه ماااان هناااا ت

قااااد وربّاااای دخلاااات جنّااااه عاااادن

وعفااااا لاااای اإللااااه عاااان ساااایّئات

فابشاااااروا الیاااااوم أولیاااااا علااااایّ

وتولّااااوا الوصاااایّ حتّاااای الممااااات

ثااااامّ مااااان بعاااااده تولّاااااوا بنیاااااه

واحاااااداً بعاااااد واحاااااد بالصااااافات

دروغ می گویند آنهائی که خیال می کنند علی

دوست خود را از

____________________
 -1همان طور که در زیارت جامعه وارد شده است« :من واالکم فقد والی اللَّه ،ومن عاداکم فقد عادی اللَّه» هر که شاما را دوسات
بدارد خدا را دوست داشته است و هر که با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است.
 -2بحار األنوار 40/110 :و ،41و این حدی را در  78/48 :ح  140 227/74ح 22و  254/32سطر  4به نقل از تفسایر اماام
عسکری

 ،43 :و در  54/27:ح  8و  234/43ح  1به نقل از علل الشرایع ،140 :عیون اخباار الرضاا

و امالی صدوق 57 :ح  7مجلس دوّم روایت کرده است.
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 224/1 :ح ،41

گرفتاریها و بالها نجات نمی دهد.
به خدا قسم اکنون داخل بهشت برین گردیدم ،و پروردگارم گناهان مرا بخشید.
ای دوستان امیرالمؤمنین ،شما را امروز مژده و بشارت باد ،علی را دوست بدارید و تا هنگام مرگ از او پیروی کنید.
والیت فرزندان او را بپذیرید ،و آنها یکی بعد از دیگری با اوصاف مخصوص معیّن شده اند.

سپس بعد از علی

و ادامه داد تا اینکه چشمان خود را روی هم گذاشت و روح پاکش از کالبد بدن خار شد مثل چراغی
که خاموش شود یا ریگی که بر زمین اُفتد.
علی بن الحسین گوید :پدرم حسین بن عون برایم نقل کرد و گفت :کسی که حضور داشته مانناد کسای
نیست که در آنجا حاضر نبوده است و گفت :فضیل بن یسار از امام باقر و امام صادق
آن دو بزرگوار فرمودند:

نقل کارد کاه

ی
حت تری اخلمسه :ی
حرام لع روح أن تفارْ جسدها ی
وعليها وفاطمهه وحسهنا وحسهینا
حممهدا

ی
تقرعينها أو تسخن عينها.

حبيهث

هیچ روحی از بدن خار نمی گردد تا اینکه پنج تن از معصومین یعنی حضرت محمّاد و علای و فاطماه و حسان و
حسین

راببیند ،و دیدن آنها یا با خوشحالی و چشم روشنی آنهاست و یا به گونه ای اسات کاه باعا نااراحتی و
()1

سرافکندگی می شود.

 .73/172دیلمی

در جلد دوّم کتاب «ارشاد القلو » از کتاب «بشاره المصطفی»

____________________
 -1کشف الغمّه ،414/1 :امالی طوسای 427 :ح  7مجلاس  ،30بحاار األناوار 241/33 :ح  23و  312/47ح ،4مدیناه المعااجز:
 120/3ح  ،783و عالّمه امینی

آن را در کتاب گرانبهای الغدیر 274/2 :نقل کرده است ،و حدی دنباله ای دارد که کاه اینجاا

ذکر نشده است.
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نقل کرده است:
رسول خدا

خوشحال و شادمان بر امیرالمؤمنین

وارد شد و بر او سالم کارد ،علای

باه

سالم آن حضرت پاسخ گفت و عرض کرد:
ای رسول خدا ،شما را مانند امروز شادمان ندیده ام.
رسول خدا

فرمود :بشارتی برایت آورده ام ،و آمده ام تو را به آن ماژده دهام ،جبرئیال

در

همین ساعت بر من نازل شد و گفت :ح تعالی بر تاو ساالم مای رسااند و تارا باه درود و اکارام خاود
مخصوص می گرداند و می فرماید:
ی

ی
ی
بش ی
اجلنه.
عليا وشيعته أن الطائع والعاص منهم من أهل

لع و شيعيان او را بشارت بده که فرمانربدار و گنهاکر آنها اهل بهشت خواهند بود.

علی

با شنیدن آن به سجده افتاد ،و وقتی سر از سجده برداشت دستها را به طرف آسمان بلند کردو

فرمود:
شما شاهد باشید نیمی از حسنات خود را به شیعیانم بخشیدم.
بعد از آن حضرت زهرا
آن رسول خدا

و سپس امام حسن و امام حسین

هر کدام اینگونه فرمودند .پاس از

فرمود:

شما که بخشنده تر از من نیستید ،شاهد باشید من هم نیمی از حسناتم را به علی و شیعیان او بخشیدم.
در این هنگام خداوند تبارک و تعالی پیغام فرستاد:

ی ی
می إین غفرت لشيعه ی
لع
ما أنتم بأکرم

ی
وحمبيه ذنوبهم مجيعا.

بخشش شما که بیشتر از من نیست ،من همه گناهان شیعیان و دوستان علی

مؤلّف

گوید :سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «غایه المرام» و کتاب

____________________
 -1بشارات الشیعه( 31 :مخطوط).
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()1

را بخشیدم.

«معالم الزلفی» این حدی را نقل کرده و در آخر آن افزوده است:
()1

گرچه گناهان آنها مانند کف دریا و ریگ بیابان و برگ درختان باشد.

از این حدی شریف استفاده می شود که می توان به یک نفر از شیعیان اگرچه غرق گناهان باشد شایعه
گفت ،ولی این حدی تو را مغرور نکند و خیال نکنی امان نامه ای داری و هر کااری دلات بخواهادانجام
دهی.
زیرا می گوئیم آمرزش گناهان در صورتی است که عنوان شیعه باقی باشد و این الزمه اش اینسات کاه
شخص لجام گسیخته نباشد و خود را در ارتکاب هر عملی آزاد نپندارد بطوری که او را شایعه و پیروامیار
نگویند.

مؤمنان علی

 .80/173ملّا فتح اللَّه کاشانی در تفسیر خود «خالصه المهنهج» از ثعلبی که از بزرگترین مفسّرین اهال
سنّت است نقل می کند و او به سند خود از عبداللَّه بن سالم نقل کرده است که از رسول خدا

ساؤال

کردند :چه کسی تخت بلقیس را از مملکت سبأ نزد سلیمان حاضر کرد؟
پیغمبر اکرم

فرمود:

أحُّضه ی
لع بن أیب طالب
علی

ه
اَّلل العظام.
باسم من أسماء

با خواندن اسمی از اسما اعظم الهی این کار را کرد.

سپس گفته است :و این حدی را فرمایش رسول خدا
کنت مع األنبياء ی
رسا ومیع جهرا.

به علی

تأیید می کند که فرمود:

()2

تو با همه پیامبران در پنهانی و با من در آشکارا بودی.
____________________
 -1غایه المرام.514 :
 -2برسی

در کتاب «مشارق األنوار »217 :می نویسد :زیرا علی

همان نور قدیم ازلی است که قبل از دورانها و زمان هاا

آفریده شده و تسبیح خدا می گفته است در حالی که دهان و زبانی در آنجا نبود ،آیا او درعالم نور پیش از زماان هاا و روزگارهاا
نبوده است؟ آیا او در عالم ارواح پیش از آفرینش بدن ها و کالبدها نبوده است؟ آیا داستان آن جنّی را نشنیده ای کاه نازد پیاامبر
اکرم

نشسته بود و چون امیرالمؤمنین

به طرف آنها آمد=
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 .81/174قشیری از علمای شافعی در کتاب خاود «احسهن الکبهائر» نقال کارده اسات :امیرالماؤمنین
باالی بام خانه خرما تناول می کرد و در آن زمان سنّ آن حضرت بیست و هفت سال بود ،و سالمان
در حیاط آن خانه لباس خود را می دوخت ،علی

دانه خرمائی به طرف او رها کرد ،سلمان گفات :ای

علی بامن شوخی می کنی در حالیکه من پیرمردم و تو جوان کم سنّ و سال هستی؟ علی

فرمود:

ی
یا سلمان؛ حسبت نفسک کبریا ورأیتی صغریا! أنسيت «دشت أرژن» ومن خلصک هناک من األسد؟

ای سلمان؛ مرا از نظر سنّ و سال کوچک و خودت را خیلی بزرگ خیال کرده ای؟ آیا قصّه دشات ارژن را فراماوش
کرده ای؟ درآن بیابان که گرفتار شیر درنده شدی چه کسی تو را نجات داد؟

سلمان با شنیدن این کلمات از امیرالمؤمنین
برایم بگو .علی

به وحشت افتاد و عارض کارد :از کیفیّات آن جریاان

فرمود:

تو در وسط آب ایستاده بودی و از شیری که در آنجا بود می ترسیدی ،دستها را به دعا بلند کردی و از
خداوند نجات خود را طلبیدی ،خداوند هم دعایت را اجابت فرمود ،و مرا که در آن صحرا عبور می کاردم
بفریاد تو رساند.
من همان اسب سواری هستم که زره او بر روی شانه و شمشیرش به
____________________
= از حهت تعظیم و ترسی که از آن حضرت داشت کوچک گردید و عرض کرد :ای رسول خدا؛ من پانصد ساال پایش از آفارینش
حضرت آدم

به همراه سرکشان دیگر به سوی آسمان پروازمی کردم پس همین شخص را در آسمان دیدم که مرا بیرون کارد و

به طرف زمین رها کرد ،به طبقه هفتم زمین پائین رفتم پس او را در آنجا دیدم همان طور که در آسمان دیاده باودم .ساپس برسای
می گوید :ای شنونده این اخبار ،فوراً این مطالب را تکذیب و انکار نکن ،مگر چنین نیست که وقتی خورشید می درخشد اهال
آسمان آن را می بینند همان طور که اهل زمین می بینند ،و هیچگاه خورشید مهم تر از کسی که همه نورها از نور وجود او آفریاده
شده اند نیست.
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دستش بود .شمشیر کشیدم و ضربه ای بر آن شیروارد کردم که او را دو نیم کرد و تو خالص شدی.
سلمان عرض کرد :نشانه دیگری که در آنجا بود برایم بگو.
امیرالمؤمنین

دست خود را دراز کرد و از آستین یک شاخه گل تازه بیرون آورد و فرمود:

این همان هدیه تو است که به آن اسب سوار دادی.

سلمان با دیدن آن بیشتر دچار حیرت و سرگردانی شاد و ناگهاان صادایی شانید کاه :خادمت رساول
خدا

شرفیاب شو و قصّه ات را برای آن حضرت بازگو.

سلمان خدمت رسول خدا

آمد و قصّه خود را چنین آغاز کرد:

ای رسول خدا! من اوصاف شما را در انجیل خواندم و محبّت شما در دلم جای گرفت ،همه ادیان غیار
از دین شما را رها کردم و آن را از پدرم مخفی کردم تا سرانجام متوجّه شد و نقشه کشتن مرا کشاید ولای
دلسوزی او نسبت به مادرم مانع می شد و دائماً چاره ای در قتل من می اندیشید ،و مرا به کارهای ساخت
و دشوار وادار می کرد ،تا اینکه فرار کردم ،به سرزمینی به نام «ارژن» برخاورد کاردم ودر آنجاا خواساتم
ساعتی استراحت کنم ،خوابم برد و محتلم شدم.
وقتی از خواب بیدار شدم کنار چشمه ای که در همان نزدیکی بود رفتم ،لباسهای خود را بیارون آوردم
و داخل آب شدم تا غسل کنم ،ناگهان شیری ظاهر شد و نزدیک آمد تاا روی لباساهای مان قرارگرفات،
وقتی او را دیدم به وحشت افتادم ،ناله و زاری کردم و از خداوند نجات خود را از چنگاال او درخواسات
نمودم که اسب سواری پدیدار شد و شیر را با شمشیر خود ضربه ای زد و دو نیم کرد.
من از آب بیرون آمدم و خود را بر رکاب اسبش انداختم و آن را
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بوسیدم ،و چون فصل بهار بود و صحرا پر از گلها و سبزیها بود شاخه گلی گرفتم و به او هدیه کاردم و
چون گل ها را گرفت از چشمان من ناپدید گشت و بعد از آن از او اثری ندیدم ،از ایان جریاان بیشاتر از
سیصد سال می گذرد و من این قصّه را برای هیچکس نگفته ام ،امروز پسر عموی شما علیّ بن ابی طالاب
به من آن قضیّه را گفت.
رسول خدا

فرمود:

ای سلمان؛ هنگامی که مرا به آسمان بردند ،به سدره المنتهی که رسیدم جبرئیل از من جدا شد و فاصاله
گرفت ،من تا کنارعرش پروردگارم باال رفتم و در حالیکه با خداوند گفتگاو مای کاردم ناگهاان شایری را
مشاهده کردم در کنارم ایستاده است ،نگاه کردم دیدم علی بن ابی طالب
وقتی به زمین برگشتم علی

است.

بر من وارد شد ،و پس از عرض سالم ،به من بخاطر الطاف و عنایااتی

که خداوند در این سیر ملکوتی نموده تبریک گفت سپس از تمام گفتگوهای من با پروردگارم خبر داد.

ی
ی
ی
اعلم یا سلمان ،أنیه ما ابتیل أحد من األنبياء واألوَلاء منذ عهد آدم إیل اآلن ببالء إال اکن ی
لع هو الی جنهاه

من ذلک.
بدان ای سلمان؛ هر کدام از انبیا و اولیا از زمان حضرت آدم

تاکنون که گرفتار شده اسات علای

او را از

()1

گرفتاری نجات داده است.

مؤلّف

گوید :شیخ کاظم اُزری

در قصیده هائیّه خود به این مطلب اشاره کرده و می گوید:

واساااااأل األنبیاااااا تنبّئاااااک عناااااه

إنّااااااه ساااااارّها الّااااااذی نبّاهااااااا

وهاااااو علّاماااااه المالئاااااک فاساااااأل

روح جبریاااال عنااااه کیااااف هااااداها
است آنکه در نهان آنها را خبر داده است.

از پیامبران سؤال کن به تو خبر می دهند که ،همانا علی

____________________
این حدی را در کتاب «نفس الرحمان »27 :با کمی اختالف روایت کرده است.
 -1محدّث نوری
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و او است که معلّم فرشتگان است پس سؤال کن ،از جبرئیل که چگونه او را هدایت نموده است.

 .82/175سیّد هاشم بحرانی
جبرئیل

در کتاب «روضه العارفین» از کتاب «حیاه القلوب» روایت می کناد:

نزد رسول خدا

نشسته بود علی

خود برخاست ،پیغمبر اکرم

وارد شد ،جبرئیل به احترام آن حضرت از جاای

فرمود:

آیا برای این جوان برمی خیزی؟
ی

لع ی
جبرئیل عرض کرد :نعم ،إن هل ی
حق اتلعليم.

بلی ،زیرا او ح ّ استادی و تعلیم بر من دارد.
فرمود :ای جبرئیل؛ در کجا و چگونه بوده است؟
عرض کرد :خداوند تبارک و تعالی که مرا آفرید از من سؤال کرد :تاو کیساتی و اسامت چیسات؟ مان
کیستم و نامم چیست؟
من در پاسخ آن دچار حیرت و سرگردانی شدم ،و در آنجا یعنی عالم انوار هماین جاوان ظااهر شاد و
پاسخ آن سؤال را به من آموخت و به من فرمود :بگو:

ی
الرب اجلليل واسمک اجلميل ،وأنا العبد الَلل واسم جربئيل.
أنت

تو پروردگار جلیل (بزرگ مرتبه) هستی و اسم تو جمیل (خوب و نیکو) است ،و من بنده خاوار و بای
مقدار توام و نام من جبرئیل است.
و به خاطر همین بود که برای او برخاستم و او را تعظیم کردم.
پیغمبر اکرم

فرمود :عمر تو چه مقدار است؟

عرض کرد :ستاره ای است که هر سی هزار سال یکبار از عرش الهی طلوع می کند ،من سی هازار باار
طلوع آن را مشاهده کرده ام.
رسول خدا

فرمود :اگر آن ستاره را ببینی می شناسی؟

عرض کرد :بلی چگونه نشناسم.
آنگاه به علی

فرمود :عمامه را از پیشانی خود باال بزن.
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همین که عمامه را کنار زد جبرئیل آن ستاره و آن نور را در پیشانی علی

()1

مشاهده کرد.

و بعضی از معاصرین در توصیف آن حضرت نیکو سروده است ،می گوید:
أیاااا علّاااه اإلیجااااد حاااار باااک الفکااار

وفاای فهاام معناای ذاتااک التاابس األماار

قاااد قاااال قاااوم فیاااک والساااتر دونهااام

بأنّاااک ربّ کیاااف لاااو کشاااف الساااتر

ای علّت آفرینش؛ فکر و اندیشه درباره تو به حیرت افتاده است ،و در فهمیدن حقیقت ذات تو امر بر مردماان مشاتبه
شده است.
طایفه ای با اینکه تو خود را در حجاب نگهداشتی و عظمت خود را ظاهر نکردی درباره ات گفته اند :تو خداوندی ،و
چه خواهند گفت اگر پرده ها را کنار بزنی؟

و دیگری گفته است:
در پس پرده نهان بودی و قومی باه ضااللت

حرماات ذات تااو نشااناخته گفتنااد خاادایی

پس چه گویند گر از طلعت زیبا که تاو داری

پرده برداری و آن گوناه کاه هساتی بنماایی

ُ

ُ

« ی
موایل ال احیص ثناءکم ،وال أبل ُغ من املدح کنهکم».

()2

ای سروران من! از مدح شما و ذکر خوبی های شما عاجزم ،و توصیف من نسبت به حقیقت شما نارساا
است.
 .83/174ابن شاذان
رسول خدا
جبرئیل

در کتاب «روضه» از ابن عبّاس نقل می کند که گفت:

در مسجد حضور داشتند و جمعی از مهاجرین و انصار نزد آن حضرت بودند ،ناگهان

بر آن حضرت نازل شد و

____________________
در کتاب انوار النعمانیّه 15/1 :آن را از کتاب «بستان الکرامه» نقل کرده است.
 -1سیّد نعمت اللَّه جزایری
 -2قطعه ای از زیارت جامعه کبیره است که از امام هادی

نقل شده است.
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عرض کرد :ای محمّد! ح تعالی بر تو سالم می رساند و می فرماید :علی را حاضر کن و او را روبروی
خودت بنشان.
جبرئیل این فرمان الهی را رسانید و به آسمان برگشت .رسول خدا

هم علی

را حاضر کرد و

اورا روبروی خود نشانید.
جبرئیل دوباره نازل شده و به همراه خود طبقی از خرما آورد ،و بین آن دو بزرگوار قرار داد و عارض
کرد :از آن میل کنید ،و آنها خوردند ،سپس طشت و آفتابه آبی آورد و عرض کرد:
ای رسول خدا! پروردگارت فرماوده اسات کاه :تاو آب را روی دساتهای علای بان ابای طالاب
بریزی.فرمود:
سمعاً و طاعه ،آنچه را خداوند امر کند اطاعت می کنم ،آنگاه آفتابه را برداشت و برخاست که آب روی
دستهای علی
علی

بریزد.
به آن حضرت عرض کرد :ای رسول خدا؛ من سزاوارترم که آب روی دستهای مباارک شاما

بریزم.
فرمود :ای علی؛ خداوند چنین فرمان داده است ،و باه مان چناین ماأموریّتی داده اسات و آب را روی
دستهای علی
علی

ی

که می ریخت قطره ای از آن در طشت نمی ریخت.
عرض کرد :ای رسول خدا؛ آبها را نمی بینم که در میان طشت بریزد .فرمود:
ی

یا ی
لع ،إن املالئکه یتسابقون لع أخذ املاء الی یقع من یدک فيغسلون به وجوههم َلتبارکون به.

ای علی؛ فرشتگان از یکدیگر سبقت می گیرند در اینکه آبی که از دستهای تو می ریزد بگیرند و به عنوان تبرّک چهره
()1

خود را باآن شستشو دهند.

 .84/177فرات

در کتاب تفسیر خود در تفسیر آیه شریفه

____________________
 -1الروضه ،2 :الفضائل ،32 :بحار األنوار 121/33 :ح ،3و مدینه المعاجز 373/1 :ح  ،240انوار النعمانیّه ،18/1 :درّ بحر المناقب:
( 2مخطوط) ،إحقاق الح ّ.171/4 :
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ه

َ َ

ی

َ

َوإنها لک ٌ
اخلاشعنی (« )1و نمازامری بسیار بزرگ و دشوار است مگر بر خاشعین» ،از ابان
بریه إال َلع
ِ

عبّاس نقل می کند که گفت:
مراد از خاشعین و آنها که در نماز خشوع و تواضع دارند و ذلّت از خود نشان می دهند کساانی هساتند
که به رسول خدا
مؤلّف
امیرالمؤمنین

و امیرالمؤمنین

()2

روی آورند.

گوید :این تعبیر یا کنایه است از اینکه نماازگزار بایاد از گاروه امامیّاه و معتقاد باه والیات
باشد تا خشوع تحقّ پیدا کند و یا مقصود اینست که نمازگزار هرگااه باا قلبای سرشاار

ازمحبّت این دو بزرگوار نماز بخواند قلب او صیقلی و باصفا می شود و قابلیّت پیدا می کند که در پیشاگاه
الهی ،عظمت پروردگار در آن تجلی پیدا کند ،و وقتی چنین شد قهراً و خود بخود خشوع بارایش حاصال
می گردد مثل آینه ای که از هر گونه آلودگی پاک باشد.
 .85/178ابن شاذان

والیت لع ی
یل بن أیب طالب

در کتاب «روضه» از امام صادق

نقل کرده که فرمود:

ی
ی
أحب ی
ألن والیت لع ی
یل
إیل من والدیت منه؛

فرض ،ووالدیت مهن ی
لع

فضل.

()1

والیتم نسبت به علی بن ابی طالب

نزد من از والدتم از آن حضرت دوست داشتنی تر و بهتر است ،زیرا والیات

آن حضرت بر من واجب می باشد ولی والدت من از آن حضرت و اینکه از فرزندان او هساتم باعا فضایلت و برتاری
است.
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .45
 -2تفسیر فرات 40 :ح  ،21بحار األنوار 348/35 :ح .27
 -3الروضه 133 :ح  ،32بحار األنوار 233/33 :ح  .105و در حدی دیگری از آن حضرت نقل شده اسات کاه فرماود« :والیتای
آلبائی أحبّ إلیّ من نسبی ،والیتی لهم تنفعنی من غیر نسب ،ونسبی التنفعنی بغیروالیه» والیت من نسبت به پدرانم نزد من محبوب
تر است از نسبی که به آنها دارم ،زیرا والیت من به ایشان با نبودن نسب ،به من سود می بخشد در حالی کاه نساب مان باا نباودن
والیت برایم منفعت و فایده ای ندارد« .مشکاه األنوار.»232 :
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 .84/173در همان کتا از ابن عبّاس نقل می کند :حسد نورزیادم باه علای
وفضایلش به مانند آنچه از پیامبر اکرم

نسابت باه ساواب

درباره او شنیدم که فرمود :ای گروه قریش؛ چگونه خواهیاد

بود هنگامی که کافر شوید و مرا در میان لشکرگاهی ببینید که بر صورتهای شما می زنم.
جبرئیل نازل شد و به آن حضرت اشاره نمود و عرض کرد:
ای محمّد؛ بگو اگر خدا و علی بن ابی طالب
رسول خدا

بخواهند.

ه
اَّلل ی
ولع بن ایب طالب
فرمود« :إن شاء

» اگر خادا و علای بان ابای طالاب

()1

بخواهند.

 .87/180سیّد هاشم بحرانی
رسول خدا

در کتاب «مدینه المعاجز» از کتاب «درر المطالب»( )2نقل کرده است:

هنگامی که برای جنگ تبوک از مدینه خار شد علی بن ابی طالاب

را خلیفاه

وجانشین خود در میان اهلش قرار داد و دستور داد که در مدینه بماند ،منافقین باا حارف هاای نادرسات
خود به فتنه انگیزی شروع کردند و می گفتند :پیغمبر که علی

را به هماراه خاود نبارده او را کوچاک

شمرده است.
این شایعه های منافقین که به گوش علی

رسید اسلحه خود را برداشات و باه دنباال پیغمبار اکارم

به راه افتاد تا او را در منزلگاهی بین راه دید ،عرض کرد :ای رسول خدا؛ منافقین گماان کارده اناد
اینکه شما مرا در مدینه باقی گذاشته اید و با خود نبرده اید بخاطر کوچاک شامردن مان اسات ،آیاا ایان
درست است؟
____________________
 -1الروضه 140 :ح  ،118بحار األنوار( 153/8 :چاپ سنگی) ،مشارق األنوار 144 :با کمی اختالف.
 -2مؤلّف آن سیّد ولیّ اللَّه فرزند سیّد نعمه اللَّه حسینی رضوی حائری است که از معاصرین پدر شیخ بهائی

283

بوده است.

رسول خدا

فرمود :آنها دروغ گفته اند و چنین چیزی نیست بلکه تو را جانشین خود قرار دادم برای اموری که

من آنها را رها کرده ام ،برگرد و در میان اهل من و اهل خودت جانشین من باش.

ی

ی

أال تریض أن تکون ی
می بمزنهل هارون من مو ،إال أ نه ال ی
نب بعدی؟

آیا خشنود نیستی که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی ،جز در مرتبه نبوّت که پیغمباری بعاد از مان
نیست؟

آنگاه علی

به سفر خود ادامه داد.

برگشت و پیغمبر اکرم

اتّفاقاً در آن جنگ لشکر آن حضرت دچار شکسات شاد و لشاکریان متاواری گشاتند و پاا باه فارار
گذاشتند ،جبرئیل بر رسول خدا

نازل شد و عرض کرد:

خداوند به شما سالم رسانده و مژده فتح و پیروزی داده و شما را مخیّر نموده اسات کاه اگار بخاواهی
فرشتگان را برای نصرت و یاریت می فرستم و اگر بخواهی علی
پیغمبر اکرم

را بخوان تا بیاید.

دوّمی را اختیار فرمود ،جبرئیل عرض کرد :صورت خود را به طرف مدینه برگردان و

صدا بزن:
یا أبا الغيث ،أدرکی یا لع ،أدرکی یا لع.
یعنی ای علی مرا دریاب و به کمک من بشتاب.

سلمان می گوید :من هم از کسانی بودم که به دستور پیغمبر اکرم
باغی در بیرون شهر رفته بودم به علی

در مدینه مانده بودم .روزی باه

برخورد کردم ،آن حضرت باالی درخت خرما شاخه هاای آن

را از درخت جدا می کرد و مان در پاایین درخات آنهاا را جماع مای کاردم ،ناگهاان شانیدم علای
فرمود«:لبیّک» ،آمدم ،اآلن آمدم .از درخت پائین آمد در حالیکه غم چهره اش را گرفته بود و اشاک مای
ریخت.
عرض کردم :ای اباالحسن! چه شده و چه اتّفاقی افتاده است؟ فرمود:
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دچار شکست گردیده و اکنون مرا می خواند و به کمک می طلبد.

لشکر رسول خدا

رفت و وقتی برگشت به من فرمود :قدم خود را در جای قدم من بگذار.

سپس به منزل فاطمه

سلمان می گوید :دنبال او به راه افتادم و هفده قدم که برداشتم دو لشکر را دیدم و امام

تا به آنجاا

رسید فریادی کشید که از صدای آن شکافی در میان دو لشکر افتاد و از یکدیگر جدا گشتند.
سالم کرد ،و آن حضرت با خوشاحالی ساالم او

جبرئیل در این هنگام نازل شد و به رسول خدا
راپاسخ گفت.
امیرالمؤمنین

به شجاعان لشکر دشمن حمله کرد ،همگی متفارّق شادند و فارار کردناد و خداوناد
ََ

ْ

ه
المؤم َ
اَّلل ُ
ننی ال ِقتال ( )1و خدا امار
کافران را با خشم و ناراحتی بدون اینکه سودی ببرند برگردانید َوکیف
ِ

جنگ را از مؤمنان به سبب امیرالمؤمنین

و قادرت و تواناائی و همّات واالی او کفایات کارد ،و ازاو

معجزه ای ظاهر ساخت که همه امّت از آن عاجز و ناتوانند ،و از فضیلت حیرت انگیز او پرده برداشت کاه
از مدینه به هفده قدم خود را به آنجا رسانید و صدای پیغمبر اکرم

را از راه دور شنیدو آن را جواب
()2

گفت ،و این از بزرگترین معجزات و بهترین دلیل است بر اینکه او در میان همه امّت بی نظیر است.
 .88/181بحرانی

در تفسیر «برهان» از امام صادق

فرمود:

نقل کارده اسات کاه رساول خادا

ثم مات فقد قیض حنبه ومن ی
لع من ی
أحبک ی
یا ی
أحبک ولم یمت فهو ینتظر وما طلعت الشهمس ومها غربهت
ی ی
إالظلت عليه برزْ وإیمان.
____________________
 -1سوره احزاب ،آیه .25
 -2مدینه المعاجز 3/2 :ح .354
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ای علی؛ کسی که تو را دوست داشته باشد و با دوستی تو از دنیا برود در راه خدا شهید گشته است و کسی که تاو را
دوست داردو هنوز مرگش فرا نرسیده باشد منتظر است ( ،)1و خورشید طلوع و غروب نمی کند مگر اینکه بر او به رزق و
()2

ایمان سایه می افکند.

 .83/182در تفسیر امام حسن عسکری
رسول خدا

آن حضرت فرموده است:

لشکری به راه انداخت و علی

را فرمانده آن ساخت ،دو نفر از لشکریان به ناام

«حاطب» و «بریده» نیرنگ زده و او را فریب دادند و وقتی برگشتند درباره علای

نازد رساول خادا

بدگوئی کردند ،آن حضرت به گونه ای خشمگین شد که قبل از این قضیّه و بعد از آن او را آنگوناه
ندیده بودند ،رنگ چهره اش تغییر کرد ،رگهای گردنش ورم کرد ،و اعضا بدنش باه لارزه درآماد .ساپس
فرمود:

ُ

ه

ی
إن قدر ی
لع
یا بریده؛

عنداّلل أعظم من قدره عندکم ،أال اخربکم؟

ای بریده؛ ارزش علی

و حرمت او نزد خداوند به مراتب بیشتر از حرمت او نزد شما است ،آیا گوشه ای از آن را

برای شما بگویم؟

عرض کردند :بلی ای رسول خدا.
فرمود :خداوند تبارک و تعالی گروهی را در قیامت برمی انگیزد که کفّه میزان آنها از گناهان پار اسات،
به آنها گفته می شود :اینها گناهان شما است پس حسنات و کارهای خاوب شاما کجاسات؟ مای گویناد:
پروردگارا؛ برای خود حسنات و کارهای خوب سراغ نداریم .آنگاه از پیشگاه الهی ندائی رسد که اگر شما
برای خودتان کارهای خوب و ثواب سراغ ندارید من آن رامی شناسم و پاداش کاملی به شما در مقابل آن
می دهم ،سپس
____________________
ٌ َ َ ُ
َ ُْ
ه
َ
ُ
َ
اَّلل َعلَيْه فَمنْ ُه ْم َمنْ
 -1اشاره به فرمایش پروردگار متعال در سوره احزاب ،آیه  23استِ :من المؤ ِمننی ِرجال صدقوا ما اعهدوا
ِ
َ
ْ
هُ َ
ْ
َْ
قیض حنبَ ُه َو ِمن ُه ْم َمن یَنتَ ِظر َوما بَدلوا تبْدیال از میان مؤمنان مردان بزرگی هستند که به عهد و پیمان خود با خداوند وفا کردناد،
بعضی از آنان (حضرت حمزه و جعفر

) در راه آن به درجه رفیعه شهادت رسیدند و بعضی (حضرت علای

شهادتند و هیچگونه عهد خود را تغییر ندادند.
 -2تفسیر برهان 303/3 :ح ،7به نقل از کافی 304/8 :ح .475
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) در انتظاار

ورقه کوچکی را باد به همراه می آورد و در کفّه حسنات آنها قرار می دهد ،حسنات آنها بر گناهانشاان
به بیشتر از آنچه در میان آسمان و زمین است ترجیح پیدا می کند.
به یکی از آنها گفته می شود :دست پدر و مادر و برادران و خواهران و نزدیکان و آشنایان خود را بگیر
و همه آنها را وارد بهشت کن.
اهل محشر می گویند :پروردگارا؛ گناهان آنها معلوم بود و دیدیم که کفّه بدی های آنها را پر کرده باود،
امّا حسنات آنها که برآن همه گناهان ترجیح پیدا کرد نفهمیدیم چه چیزی بود.
خداوند تبارک و تعالی فرماید :ای بندگان من؛ یکی از آنها باقیمانده بدهی خود را نزد برادر مؤمن خود
برده و به او گفته است :این پول را از من بگیر ،و من ترا به خاطر اینکه به امیرالمؤمنین

محبّات داری

دوست دارم ،دیگری به او پاسخ داده است :آن را به خاطر دوستی و محبّتی که به امیرالماؤمنین

داری

به تو واگذار کردم ،و آنچه می خواهی در مال من تصرّف کن.
خداوند تبارک و تعالی از آن دو نفر به خاطر این عمل خشنود گشته و به عنوان قدردانی همه خطاها و
گناهان آنها راآمرزید ،و آن را در ضمن صحیفه اعمال و میزان آن دو قرار داد ،و بهشت را بارای ایشاان و
پدر و مادرشان واجب گردانید.سپس فرمود:
ی
یا بریده ،إن من یدخل انلار ببغ

ی

ی
لع أکرث من اخلز الی یریم عند اجلمار ،فإییاک أن تکون منهم.

ای بریده؛ همانا کسانی که به دشمنی علی

داخل آتش دوزخ می شوند از پاره سنگ ها و سفال هایی کاه وقات
()1

رمی جمره رها می کنند بیشترند ،پس بپرهیز که مبادا از ایشان باشی.

 .30/183بحرانی

در کتاب «تفسیر برهان» از امام صادق

____________________
 -1تفسیر منسوب به امام عسکری

نقل کرده است

 134 :ح  ،70بحاار األناوار 44/38 :ح ،4تفسایر برهاان 337/3 :ح ،3تأویال اآلیاات:

 448/2ح .37
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ه َ
َْ
ه َْ َْ
ه
َ
اآلخهر َه
که آیه شریفه إن َعلينا لل ُهدی ( )1را این گونه قرائت فرماود :إن َع ِل یيها لل ُههدی َ 02وإن هل
ُ
َواالول  ،و آن هنگامی بود که ازآن حضرت از قرآن سؤال شد ،فرمود:
ََ َ هُ ُ ْ
المؤ ِمننی ال ِقتال ( )2خداوند امر جناگ را
در قرآن شگفتیهایی است مثل فرمایش پروردگار وکیف اَّلل
َْ
ُ
ه
ه
وإن ُ
َ
اآلخهره َواالول ،
هل
از مؤمنان کفایت کرد ،و مانند این فرمایش :إن َع ِل یيها للههدی
به سبب علی
()3

سرچشمه هدایت است و پادشاهی دنیا و آخرت از او است.

همانا علی

 .31/184در بعضی از کتاب های معتبر مناقب از علمای شیعه  -تقریباً در ثل اوّل آن  -دیادم کاه از
ابن جریر طبری

روایت کرده و او با سند خویش از پیغمبر اکرم

نقل می کند:

هنگامی که فرزندان حضرت یعقوب برادر خود یوسف را به چاه انداختند و نزد پدر برگشتند ،حضارت
یعقوب

از آنها احوال یوسف را پرسش کرد ،در جواب گفتند :گرگ او را خورد ،یعقوب

گفته آنها

را نپذیرفت و تکذیب کرد.
آنها از نزد او خار شدند و به صحرا رفتند ،و برای اثبات گفتاه خاود گرگای را پیادا کردناد ،و آن را
خدمت پدر آوردند ،گرگ زبان گشود و به یعقوب سالم کرد.
حضرت یعقوب

از او پرسید :چرا پسرم را خوردی؟ عرض کرد :ای پیاامبر خادا؛ باه خادا قسام

گوشت انسانی را هرگز نخورده ام و تو می دانی خوردن گوشت پیامبران و فرزندان آن ها بر وحشای هاا
حرام است ،و من از این شهر شما نیستم وامروز به این شهر وارد شده ام.
به او فرمود :تو از کدام سرزمین هستی ،و چه چیزی باع شده است که اینجا بیایی؟
____________________
 -1سوره اللیل ،آیه .12
 -2سوره احزاب ،آیه .25
 -3تفسیر برهان 471/4 :ح ،4بحار األنوار 338/24 :ح .122
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عرض کرد :از مصر آمده ام و از اینجا عبور کردم تا به خراسان روم و یکی از برادرانم را در آنجا ببینم.
یعقوب به او فرمود :به چه منظوری به زیارت او می روی؟
عرض کرد :با پدرت حضرت نوح

در میان کشتی بودم ،او از طری جبرئیال فرماایش خداوناد را

حکایت کرد که فرموده است :کسی که برادر خود را در راه خادا زیاارت کناد و قصادش نشاان دادن باه
دیگران و یا رساندن به گوش آنها نباشد ونخواهد که به خاطر این عمل از او تعریف کنند ،خداوند برای هر
قدمی که بردارد ده حسنه برایش بنویسد ،و ده گناه او رااز بین ببرد ،و ده درجه مقامش را باال برد.
فرمود :شما گروه حیوانات وحشی بر کارهائی که اطاعت پروردگار باشد پاداشای

حضرت یعقوب

داده نمی شوید و برگناهان و نافرمانی ها کیفر نمی شوید پس چرا چنین می کنی؟ عرض کرد:
وص ی
یل بن أیب طالب ی
أجعل ثواب ذلک لع ی
سيد املرسلنی ولشيعته.

ثواب و پاداش آن را به علی

و شیعیان آن حضرت تقدیم می کنم.

وصیّ خاتم پیامبران

حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود :آنچه این گرگ می گوید بشنوید و بنویسید.
گرگ گفت :ما چهارپایان جز با پیامبران و جانشینان آنها صحبت نمی کنیم ،لذا یعقاوب خاودش باا او
گفتگو کرد و به فرزندانش گفت تا آنها بنویسند .آنگاه فرمود :برای این گرگ زاد و توشه سفر فراهم کنید.
گرگ گفت :هرگز توشه ای به همراه برنداشته ام و احتیاجی به توشه ای که شما برایم فراهم کنید ندارم.
یعقوب فرمود :چرا چنین می کنی و منشأ این فکر تو چیست؟
گفت :به خداوندی معتقدم که بدن ها را آفریده و روزی برای آنها آماده کرده و او هایچ بادنی را بادون
()1

روزی نخواهد گذاشت.

____________________
 -1نوادر المعجزات 42 :ح.27
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مؤلّف

گوید :ظاهراً بین حدی  - 30که در باب اوّل گذشت و در آن گرگی با چوپان صحبت کارد

 واین حدی که گرگ گفت :ما فقط با پیامبران و جانشینان آنها صحبت می کنیم ،تناقض است.و ممکن است برای برطرف شدن تناقض بگوییم :در حدی ساب که گرگ با غیر پیامبر و وصیّ پیامبر
صحبت کرد به اعجاز رسول خدا

و تصرّف والیی آن حضرت بود ،و معلوم است کاه چناین چیازی

حتّی از جمادات هم صورت گرفته است و از حیوانات به طری اولی تحقّ پیدا می کند.
و امّا در این روایت که سخن نگفته است اجازه پروردگار نبوده است و بدون آنکه خداوند اجازه دهادیا
پیغمبرش در مقام اعجاز زبان او را گویا کند سخن گفتن آنها ممکن نیست.
 .32/185صفّار

در کتاب «بصائر الدرجات» از امام صادق

نقل کارده اسات کاه رساول خادا

فرمود:
هنگامی که خداوند مرا به آسمانها باال برد و با من گفتگو کرد ،قسمتی از آن گفتگوها این بود که فرمود:
ی

یا ی
لع ی
األول و ی
حممد ،ی
لع اآلخر والظاهر وابلاطن وهو بکل یش ء عليم.

ای محمّد؛ علی اوّل است ،علی آخر و ظاهر و باطن است و او هر چیزی را می داند.

عرض کردم :خداوندا؛ آیا این اوصاف تو نیست؟ آنگاه  -بعد از توصیف خودش آن جماالت را بارایم
تفسیر کرد و  -فرمود:
علی اوّل است یعنی اوّل کسی از امامان است که از او میثاق گرفتم.
علی آخر است یعنی آخر کسی است که او را قبض روح می کنم و او جنبنده ای است که با مردم تکلّم
خواهد کرد.
ای محمّد؛ علی ظاهر است یعنی همه آنچه را که به تو از طری وحی
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گفتم برای او ظاهر کردم.

ی

یا ی
رسی الی أرسرته إَلک ،فلیس فيما بیی وبینک ی
لع ابلاطن ،أبطنته ی
حممد؛ ی
رس دونه.
ی

یا ی
حممد؛ ی
لع عليم بکل ما خلقت من حالل أو حرام.

ای محمّد! علی باطن است یعنی آن سرّی که تو را از آن باخبر کردم و تو پنهان کردی؛ در باطن علی هم قارار دادم و
او در نهان دارد ،پس سرّی بین من و تو نیست که او نداند.
()1

ای محمّد؛ علی به آنچه از حالل یا حرام آفریده ام عالم است و آن را می داند.

 .33/184در همان کتا از ابو رافع نقل می کند :هنگامی که رسول خادا

علای

را در روز

خیبر خواند و آب دهان به چشمان او مالید به او فرمود:
وقتی قلعه را فتح کردی در بین مردم بایست ،خداوند چنین دستوری به من فرموده است.
ابو رافع گوید :علی

به راه افتاد و من به همراه او بودم ،هنگام صبح قلعه خیبر را گشود ،و در باین

مردم توقّف کرد و ایستاد ،توقّف او مدّتی طول کشید و مردم گفتند :علی

با پروردگارش راز و نیاز می

کند ،پس از آن دستور داد شهری را که فتح کرده است بگیرند و به تصرّف خود درآورند.
ابو رافع گوید :نزد رسول خدا

شرفیاب شدم و جریاان را عارض کاردم و گفاتم کاه علای

همانطور که امر فرمودید بین مردم مدّتی ایستاد ،و عدّه ای که چنین دیدند گفتناد :خداوناد باا علای
رازگوئی می کند.
پیغمبر

فرمود:

____________________
 -1بصائر الدرجات 514 :ح  ،34بحاار األناوار 377/18 :ح  ،82و 38/40ح ،73و 180/34ح 7و آن را در  48/53 :ح 45باه
نقل از مختصر بصائر الدرجات 43 :نقل کرده است.
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ی

ه
اَّلل ناجاه یوم الطائف ،و یوم عقبه تبوک ،ویوم حننی.
نعم یا أبا رافع ،إن
بلی ای ابو رافع؛ خداوند در روز فتح قلعه طائف و در روز جنگ تبوک و حنین با علی

 .34/187و در همان کتاب از امام صادق
رسول خدا

()1

گفتگو کرد.

نقل کرده است:

به اهل طائف فرمود:

ه
ی
اَّلل به اخليرب.
ألبعث إَلکم رجال کنفیس یفتح

مردی را به سوی شما می فرستم که نفْس من و به منزله جان من است ،خداوند خیبر را به دست او می گشاید.

را خواند و به او فرمود :به طرف طائف بارو ،ساپس بعاد از آنکاه

و هنگامی که صبح گردید علی

دستور داد تا به سوی او کوچ کنند .و وقتی به آنجا رسایدند

علی

داخل طائف شد پیغمبر اکرم

علی

را در باالی کوه مشاهده کردند ،رسول خدا

به او فرمود :همانجا بمان ،و او در آنجا ماند.

راوی گوید :صدایی همانند صدای رعد شنیدیم از رسول خدا

سؤال شد :این چه صادائی اسات؟

فرمود:

ی ه ی ی
وجل ینایج ی
عليا
إن اَّلل عز
خداوند تبارک و تعالی با علی

.
()2

گفتگو می کند.

 .35/188محمّد بن جعفر قرشی در کتابش از جابر بن عبداللَّه نقل می کند:
امیرالمؤمنین

دوستی یهودی داشت که با آن حضرت مأنوس بود و اگر آن حضارت کااری داشات

انجام می داد .تا آنکه یهودی از دنیا رفت ،علی

به حاال او محازون شاد و بارای او دچاار وحشات

شدیدی گردید.
پیغمبر اکرم

در حالیکه خندان بود به علی

نگاهی کرده و فرمود:

____________________
 -1بصائر الدرجات 411 :ح  ،5بحار األنوار 154/33 :ح  ،11غایه المرام 527 :ح  ،11اإلختصاص.322 :
 -2بصائر الدرجات 412 :ح  ،10بحار األنوار 155/33 :ح  ،14غایه المرام 528 :ح .14
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ای اباالحسن؛ آن رفی یهودی تو چه شد؟
علی

عرض کرد :او مُرد و از دنیا رفت.

فرمود :برای او محزون شدی و وحشت کردی؟
عرض کرد :بلی ای رسول خدا.
فرمود :آیا دوست داری او را ببینی؟
عرض کرد :بلی پدر و مادرم به فدای شما.
فرمود :سر خود را باال بگیر و نگاه کن.
وقتی نگاه کرد پرده ها تا آسمان چهارم از مقابل چشمان او کنار رفت و در آنجا گنبد سبز رنگای را از
زبرجد دید که به قدرت الهی بدون تکیه گاهی معلّ است .فرمود:

ی
یا أبااحلسن هذا ملن ی
حیبک من أهل المه واَلهود وانلصهاری واملجهوس ،وشهيعتک املؤمنهون مهیع ومعهک
ی
اجلنه.
غداف
ای اباالحسن؛ این جایگاه کسانی از اهل ذمّه و یهود و نصاری و مجوس است که تو را دوست دارند ،ولی شایعیان تاو
()1

فردای قیامت در بهشت کنار من و تو هستند.

مؤلّف

گوید :این منزلت و مقام را برای دوستان غیر مسلمان امیرالمؤمنین

بعید ندانید ،زیرا مای

گوئیم :نظیر آن نسبت به انوشیروان که پادشاه کافر و عادل بود و غیر او نقل شده که :اگر چه به خاطر کافر
بودن جایگاه آنها دوزخ است ولی در آنجا عذاب نمی شوند ،و کامالً واضح است که والیت ائمّاه طااهرین
و محبّت آنها نسبت به این صفات نیکو از ارزش و عظمت بیشتری برخوردار اسات ،و لاذا آنهاا کاه
محبّت اهل بیت
 .34/183مجلسی
خدمت امام عسکری

را داشته باشند از جایگاه برتری بهره مند می شوند.
در کتاب «بحار األنوار» از کامل بن ابراهیم نقل می کند که گفت :پیش از آنکاه
برسم با خود گفتم :از آن

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب( 200/3 :با کمی اختالف).
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حضرت سؤال کنم آیا اینگونه نیست که تنها کسانی وارد بهشت می شوند که عقیده آنها و گفتار آنها مثل
عقیده و گفتار من باشد؟
وقتی بر آن حضرت وارد شدم دیدم لباس نرم و لطیف سفید رنگی پوشیده است .با خود گفتم :ولیّ خدا
و حجّت پروردگار خودش چنین لباسی می پوشد و به ما دستور می دهاد کاه نسابت باه بارادران دینای
گذشت داشته باشیم و از پوشیدن مانند آن نهی می کند.
امام عسکری

در حالیکه تبسّم می کرد ،آستین مبارک را باال زد و به او نشان داد که لباس پشامین

زبرسیاهی به تن دارد ،فرمود:
هذا هَّلل وهذا لکم.

این برای خداست و آنچه دیدی به خاطر شما است.

آنگاه بر او سالم کردم و کنار دری که پرده ای بر آن آویازان باود نشساتم ،باادی وزیاد و آن پارده را
کنارزد ،چشمم به کودک ماه پاره ای افتاد که حدود چهار سال بیشتر سنّ او نبود ،به من فرمود:
ای کامل بن ابراهیم! خدمت ولیّ خدا و حجّت پروردگار و درِ رحمت او آمده ای تا سؤال کنی آیا جاز
کسانی که معرفت توو گفتار تو را دارند کسی وارد بهشت می شود؟
عرض کردم :بلی به خدا قسم همین مقصود من بوده است .فرمود:
اگر چنین باشد افراد بسیار کمی داخل بهشت می شوند ،به خدا قسم گروهی وارد بهشت می شاوند کاه
به آنها حقّیه گفته می شود.
عرض کردم :ای سرور من؛ آنها چه کسانی هستند؟ فرمود:

قوم من ی
حبهم لع ی
یل

ی

ی

حیلفون حبقه والیدرون ما حقه وفضله.

اشخاصی هستند که به خاطر دوستی با علی

به ح ّ علی

نمی دانند.

بعد از مدّتی سکوت کرد و سپس فرمود:
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قسم می خورند و چیزی از ح ّ او و فضاایل او

ی ه
وجئت تسأهل عن مقاهل ی
اَّلل ،فإذا شاء شئنا.
املفوضه کذبوا بل قلوبنا أوعيه ملشيه
و آمده ای از گفتار مفوضّه سؤال کنی ،آنها دروغ می گویند بلکه دلهای ما ظرف مشیّت الهی است ،هرگاه او بخواهد ما
نیز می خواهیم.

َ

ُ

ی

ْ

َ
ه
اَّلل (« )1نمای خواهناد جاز آنچاه را کاه خداوناد
و خداوند فرموده استَ :وما تشاؤون إال أن یَشهاء

بخواهد».
کامل گوید :سپس پرده به حال اوّل برگشت و من هرچاه کاردم نتوانساتم آن را کناار بازنم ،بعاد اماام
عسکری

به من نگاهی کرد و با تبسّم فرمود :ای کامل؛ چرا هنوز نشسته ای ،مگر حجّت بعد از من به

سؤاالت تو پاسخ نگفت؟
من برخاستم و از منزل امام

خار شدم ،و بعد از آن جریان او را ندیدم.

ابو نعیم گوید :من کامل را مالقات کردم و از خودش این حدی را سؤال کردم و او برایم هماین گوناه
()2

نقل کرد.

 .37/130در تفسیر امام عسکری

آن حضرت از رسول خدا

نقل می کند که فرمود:

ای اباالحسن؛ خداوند به خاطر آن عملی که انجام دادی به اندازه ای پاداش و فضیلت باه تاو مرحمات
فرمود که کسی جز او نمی داند ،روز قیامت نداکننده ای بانگ زند :أین محبّو علایّ بان أبای طالاب
دوستان علی بن ابی طالب

؟

کجا هستند؟

گروهی از اشخاص صالح و نیکوکار بپا خیزند ،به آنها گفته شود:
خذوا بأیدیکم من شئتم من عرصات القیامه فأدخلوهم الجنّة،
____________________
 -1سوره دهر ،آیه .30
 -2غیبة طوسی ،153 :بحار األنوار 334/25 :ح  ،14و  50/52ح  .35و در  253/50 :ح ،7و 117/70ح ،5و 143/72ح ،20
و 302/73ح 12بخش هایی از حدی ذکر گردیده است.
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ی

وأقل رجل منهم ینجو بشفاعته من أهل تلک العرصات ألف ألف رجل.
در این عرصه قیامت جستجو کنید و هر کسی را که می خواهید دست او را گرفته و به بهشت وارد کنید ،در میان آنها
()1

کسی که بهره شفاعت او از دیگران کمتر است به شفاعت او یک میلیون نفر از آن عرصه قیامت نجات پیدا می کنند.

 .38/131محمّد بن یعقوب

در کتاب «کافی» از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود را که از ابتدای خلقت آفریده بارای محاکماه
گرد آورد رسول خدا

و امیرالماؤمنین

را بخوانناد ،رساول خادا

را جاماه سابز رنگای

بپوشانند که بین مشرق و مغرب را روشن کند ،علی

را نیز چنین جامه ای بپوشانند ،بعاد از آن جاماه

زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک رسول خدا

بپوشانند که به خااطر آن باین مشارق و مغارب

نورانی و روشن گردد ،به علی

هم چنین جامه ای بپوشانند.

ی
ی
ه
ی
اجلنه ،وأهل انلار انلار.
ثم یدع بنا فيدفع إَلنا حساب انلاس ،فنحن واَّلل ندخل أهل اجلنه
سپس ما را بخوانند و حساب مردمان را به ما واگذار کنند ،بخدا قسم ما اهل بهشات را وارد بهشات و اهال دوزخ را

وارد دوزخ کنیم.

آنگاه پیامبران را بخوانند ،همگی در دو صف کنار عرش الهی بایستند تا از حساب خلا فاارغ شاویم،
وقتی که اهل بهشت داخل بهشت و اهل دوزخ داخل آتش شدند پروردگار عاالم علای

را مأموریّات

دهد که هر کدام از اهل بهشت را درجایگاه خودش به حسب مراتبی کاه دارناد سااکن گرداناد و حاوران
بهشتی را به ازدوا آنها درآورد و بخدا قسم کسی که برنامه ازدوا اهل بهشت را در بهشات فاراهم مای
کند ،و عقد ازدوا آنها
____________________
 -1تفسیر منسوب به امام عسکری

 ،110 :بحار األنوار 28/42 :ضمن ح .8
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را می خواند علی

است و جز او کسی چنین منصبی ندارد و ایان بخااطر اعازاز و اکارام خداوناد

نسبت به او است و فضیلتی است که او را به آن برتری داده و منّت نهاده است.
و بخدا قسم او است که اهل آتش را به آتش افکند ،و او است که وقتی اهل بهشات در آن وارد شادند
درهای بهشت را ببندد ،و وقتی اهل دوزخ در آن داخل شدند درهای جهنّم را ببندد.
ی

ی
اجلنه إَله وأبواب انلار إَله.
فإن أبواب

()1

و اختیار درهای بهشت و جهنّم به او واگذار شود.

 .33/132سیّد بن طاووس
امیرالمؤمنین

در کتاب «الیقین» از طری اهل سنّت نقل می کند:

در مکّه بر صفا قدم می زد ناگهان پرنده ای را که شبیه کبک است دید که روی زماین
قرار گرفت ،حضرت علی

راه می رود ،وقتی در مقابل امیرالمؤمنین

به او سالم کرد ،پرنده عرض

کرد :سالم بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد ای امیر مؤمنان .فرمود:
ای پرنده؛ اینجا چه می کنی؟
عرض کرد :ای امیر مؤمنان؛ من چهار صد سال است در این مکان خدا را تسبیح می گویم و به تقدیس
و تمجید اومشغولم و او را به طور کامل عبادت می کنم.
امیرالمؤمنین

فرمود :ای پرنده؛ صفا سرزمینی است که در آن خوردنی و آشاامیدنی نیسات ،بارای

تهیّه آن چه می کنی؟عرض کرد:

ی ی
ه
ی
وحمبيهک فأشهبع ،وإذا
یا أمریاملؤمننی إین لکما جعهت دعهوت اَّلل لشهيعتک

ه
وقرابتک من رسول اَّلل
ه
اَّلل لع مبغضيک واغصبيک فأروی.
ضمئت دعوت

به خویشاوندی شما با رسول خدا

قسم ،هر گاه گرسنه می شوم برای شیعیان و دوستان شما دعا

می کنم سیر می شوم ،وهر گاه تشنه می شوم
____________________
 -1الکافی 153/8 :ح  ،154الوافی 524/5 :ح  ،13تفسیر برهان 455/4 :ح  ،1بحار األنوار 337/7 :ح  24و  314/27ح  14باه
نقل از محتضر.155 :
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()1

دشمنان شما و غاصبین ح شما را نفرین می کنم سیراب می شوم.

 .100/133شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از امام باقر

نقل مای کناد کاه رساول خادا

فرمود:

ی
ی
کيف بک یا ی
لع إذا وقفت لع شفری جهنم وقدمت الرصاط وقيل للنهاس :جهوزوا وقلهت جلههنم :ههذا یل

وهذالک؟
ای علی؛ چگونه خواهی بود وقتی که بر لبه جهنّم بایستی و مردم را دستور دهند که بر صراط عبور کنناد ،آنگااه باه
جهنّم بگوئی :این برای تو ،و این دیگری برای من ،یعنی عدّه ای را به جهنّم حواله کنی و عدّه ای را از جهنّم نجات دهی؟

علی
ُ

عرض کرد :ای رسول خدا؛ آنها که به سالمت عبور می کنند چه کسانی هستند؟ فرمود:

اوئلک شيعتک معک حيث کنت.
()2

آنها شیعیان تو می باشند که هر کجا باشی با تو خواهند بود.

و شاعر چه نیکو سروده است:
أباحسااااااان والؤک لااااااای أماااااااان

إذا زفاااارت علاااای الخلاااا الجحاااایم

وکیااااف یخاااااف حاااارّ النااااار عبااااد

یاااااوالیکم وأنااااات لهاااااا قسااااایم

ای علی دوستی و والیت تو برای من امان است ،وقتی که جهنّم بر آدمیان شعله کشد.
و چگونه از حرارت آتش بترسد بنده ای که شما را دوست داشته باشد ،زیرا تو قسمت کننده آن هستی.

 .101/134شیخ صدوق
کرده است که رسول خدا

از امام صادق
به علی

از طری پدرانش  -که درود خدا بر آنهاا بااد  -نقال

فرمود:

____________________
 -1الیقین 72 :ب  ،32الفضائل ،142 :الروضه ،34 :بحار األنوار 235/41 :ح .4
 -2امالی طوسی 34 :ح  55مجلس  ،3بحار األنوار 137/33 :ح .8

304

ای علی؛ امّتم در عالم ذر به من نشان داده شدند و برایم آشکار گردیدند به طوری که کوچک و بازرگ
آنها را دیدم در حالی که روح بودند و اجساد آنها هنوز آفریده نشده بود ،در آنجا مان باه تاو و شایعیانت
عبور کردم و برای شما طلب مغفرت کردم.
علی

عرض کرد :ای رسول خدا! در مورد شیعیانم بیشتر برایم بگو.

لع؛ خترج أنت وشيعتک من قبورکم ووجوهکم اکلقمر َلله ابلدر ،قد ی
فرمود :یا ی
فرجت عهنکم الشهدائد،
ی
وذهبت عنکم األحزان ،تستظلون حتت العر  ،خیا انلاس والختافون ،وحیزن انلهاس والحتزنهون ،وتوضهع

لکم مائده ،وانلاس ف املحاسبه.
ای علی! تو و شیعیانت از میان قبرهای خود بیرون می آئید در حالیکه چهره هایتان مثل ماه شب چهارده می درخشد،
سختی ها از شما برطرف شده و غم ها و غصّه ها از شما زایل گشته است ،عرش الهی بر شما سایه می افکناد ،مردماان
دیگر می ترسند وشما نمی ترسید ،آنها غمناکند و شما هیچگونه غمی ندارید ،و برای شما سفره بگسترانند در حالیکه مردم
()1

مشغول حساب هستند.

 .102/135خوارزمی که از علمای اهل سنّت است در کتاب «مناقب» از ابن مسعود نقل مای کناد کاه
رسول خدا

فرمود:

اوّل کسی که از اهل آسمان علی

را برای خود برادر گرفت اسارافیل باود ،و بعاد از او میکائیال و

جبرئیل بودند و اوّل کسانی که از اهل آسمان به دوستی علی

مفتخر گردیده اند فرشتگانی هستند کاه

عرش الهی را به دوش دارند ،بعد ازآنها رضوان است که خزانه دار بهشت است و بعاد از او فرشاته قابض
روح یعنی عزرائیل است.

ی
ی
یرتحم لع ی
حمب ی
لع بن أیب طالب
وإن ملک املوت

ی
کما یرتحم لع األنبياء

.

____________________
 -1فضائل الشیعه 48 :ح  ،27بحار األنوار 180/7 :ح  ،20و  27/48ح  ،50بصائر الدرجات 84 :ح .5
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و او به دوستان علیّ بن ابی طالب
 .103/134امام عسکری

()1

رحم می کند همانطور که بر پیامبران ترحّم می نماید.
نقل می کند که فرمود:

از رسول خدا

ه
ه
معارش عباد اَّلل عليکم خبدمه من أکرمه اَّلل باإلرتضاء ،وحباه باإلصطفاء ،وجعلهه أفضهل أههل االرض
حممد ی
والسماء بعد ی
سيد األنبياء ی
لع بن أیب طالب  ،وبموااله أوَلائه ومعاداه أعدائه.
ای بندگان خدا؛ بر شما باد به خدمت کردن کسی که خدا او را اکرام کرد و گرامی داشت ،به اینکاه اورا پساندید و از
میان خل خود برگزید و به او رتبه اصطفا عطا کرد ،و او را بهترین اهل آسمانها و زمین بعد از محمّد
انبیا است قرار داد،و بر شما باد به دوستی کردن با دوستان آن حضرت یعنی علیّ بن ابی طالب

که سارور
و دشمنی کردن باا

دشمنان او.

و کالم خود را ادامه داد تا اینکه فرمود:
فردای قیامت یکی از شیعیان او را می آورند در حالیکه خداوند در کفّه گناهاان او گناهاانی بزرگتار و
سنگین تر از کوههای استوار و دریاهای موّا قرار داده است ،مردمی که آن را نظاره می کنند مای گویناد:
این بنده خدا هالک شد و شکّی ندارند که از نابودشدگان است و در عذاب الهی برای همیشه بایاد گرفتاار
باشد.
آنگاه از پیشگاه پروردگار ندائی رسد :ای بنده خطاکار؛ اینها گناهانی است که تارا باه هالکات افکناده
است ،آیا در مقابل آن حسنات و خوبی هائی داری که ترا به آنها پاداش دهم و به رحمت خود وارد بهشت
کنم؟
آن بنده خدا با سرافکندگی گوید :خدایا نمی دانم.
دوباره منادی پروردگار گوید :خداوند تبارک و تعالی می فرماید :در این صحنه پهناور قیامت فریاد بزن
و بگو :من فالنی پسر فالنی و اهل فالن شهر هستم ،اسیر گناهان خود که مانند کوهها و دریاها سنگین
____________________
 -1مناقب خوارزمی 72 :ح  ،43مناقب ابن شهراشوب ،32/2 :ینابیع المودّه ،133 :کشف الغمّه ،103/1 :غایه المارام 580 :ح ،24
إرشاد القلوب ،50/2 :بحار األنوار 335/38 :ضمن ح  ،10و  110/33ح  ،17مائه منقبه 132 :منقبت .44
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است شده ام و کارهای خوبی درمقابل آنها ندارم ،کدامیک از شما در میان این محشر هستید که من باه
او احسانی یا بخششی کرده باشم ،به پاداش آن اکنون به فریاد من برسد ،زیرا اآلن وقت احتیا من باه آن
است.
آن بنده خدا هم طب فرمان الهی چنین فریادی در آنجا بزند ،اوّل کسی که در میان اهال محشار باه او
جواب دهد علیّ بن ابی طالب

است ،می فرماید:

یبليک یبليک أییها املمتحن ف ی
حمبت ،املظلوم بعداویت.

لبیّک لبیّک؛ ای کسی که در محبّت و دوستی من امتحان شدی و به خاطر دشمنی با من مورد ظلام و ساتم دشامنانم
واقع شدی.

سپس امام

با عدّه زیادی به فریاد او می رسند گرچه عدّه آنها از طلبکاران او کمتر است .آنگاه آن

گروهی که همراه علی

آمده اند به آن حضرت می گویند :ما برادران ایمانی این شخص هساتیم ،او باه

ما نیکی می کرد و ما را اکرام واحترام می نمود و در معاشرت و برخوردهایش باا ماا باا هماه احساان و
بخششی که داشت تواضع می کرد ،ما از همه طاعتها وثوابهای خود گذشتیم و آنها را به او بخشیدیم.
علی

گوید :پس شما خودتان چگونه و به چه عملی وارد بهشت می شوید؟

عرض می کنند :ما به رحمت بی نهایت الهی که هر کس شما را دوست داشته باشد شامل حاال او مای
گردد.
مرتبه دیگر از ناحیه پروردگار ندائی رسد که ای برادر رسول خدا ،اینها برادران مؤمن او بودند و باه او
چنین بخششی کردند تو چه احسانی به او می کنی؟ من که بین او و گناهانش حاکم هستم گناهان او را کاه
بین من و او بوده به خاطر دوستی اش با تو بخشیدم ،امّا گناهانی که باین او و بنادگانم صاورت گرفتاه و
ستمی که به آنها کرده و بدهکاریش به آنها باید بررسی شود و محاکمه گردد و تاا از آنهاا خاالص نشاود
نجات پیدا نمی کند.
علی

گوید :خداوندا؛ آنچه مرا دستور دهی انجام خواهم داد .خداوند تبارک و تعالی مای فرمایاد:

برای آنها که طرف دعوا هستند و با او
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نزاع دارند ضمانت کن که ستمی که به آنها شده جبران کنی .علی

نیز چنین کند و به آنهاا بفرمایاد

آنچه از ثواب و پاداش در مقابل ستمی که به شما شده از من بخواهید عطا کنم .آنها می گویند:
ه
یا أخا رسول اَّلل

جتعل نلا بإزاء ظالماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسک َلله بیتوتتک لع فرا

ی
حممد

.
ای برادر رسول خدا؛ فقط ثواب یک نفس کشیدن تو را در آن شبی که در جایگاه پیغمبر اکارم

خوابیادی تاا

جان او را حفظ کنی از تو درخواست می کنیم.

امیرالمؤمنین

آن را می پذیرد و ثواب یک نفس کشیدن خود را در آن شب به آنها می بخشد.

آنگاه خداوند تبارک و تعالی به آنها می فرماید :اکنون ای بندگان من؛ نگاه کنید به آن مقاماتی که نائال
شدید از ناحیه علی

در مقابل آن ستمی که به شما شده بود ،و قصرهای بهشتی را به ایشان نشان دهد،

و چون آن ها مراتب و منازل خودرا که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی اوصافش را شنیده و نه به قلب
بشری خطور کرده ببینند عرض کنند :خداوندا؛ آیا از بهشت تو چیزی بااقی ماناده اسات؟ و بعاد از ایان
بخششی که به ما کردی و قصرها و جایگاههائی که در اختیار ما قراردادی بقیّاه بنادگان ماؤمن و انبیاا و
صدّیقین و شهدا و صلحا کجا وارد می شوند؟ و آنها خیال می کنند که بهشت به طاور کامال در تصارّف
آنها درآمده است.
سپس ندائی از ناحیه پروردگار به گوش آنها رسد که ای بندگان من ،آنچه مشاهده کردیاد ثاواب یاک
نفَس از نفَسهای علی

است که شما از او درخواست کردید و او به شما بخشاید ،اکناون باه برکات آن

وارد بهشت شوید و آنها را در تصرّف خود درآورید ،آنگاه در آنجا می بینند مقداری که خداوند به ممالک
علی

ازطرف آن به طلبکاران او بخشیده است و اندازه

افزوده و آن چندین برابر آن است که علی

اش را جز خداوند کسی نمی داند.
سپس رسول خدا

فرمود:
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ُّ

َ

َ ٌْ ُُ ْ
أم ش َج َر ُه الزقهوم ( ،)1آیا این مقام عالی بهتر است یا شجره زقّوم کاه بارای مخاالفین
أ ذلکَ خری نزال
()2

آماده شده است.

برادر و جانشینم علی بن ابی طالب
 .104/137محمّد بن حسن صفّار
ازحذیفه

در کتاب «بصائر» و همچنین شیخ طوسی

در کتاب «اماالی»

نقل می کند که گفت:

از رسول خدا

شنیدم که فرمود:

ی
ی
ه
ی
ما من عبد وال أمه یموت وف قلبه مثقال ی
اَّلل ی
حهب ی
عزوجهل
لع عليهالسهالم إال أدخلهه
حبه خهردل مهن
ی ()3
اجلنه.
هر مرد یا زنی بمیرد و در دلش به اندازه دانه خردلی از دوستی علی

باشد خداوند تبارک و تعاالی او را داخال

بهشت می گرداند.

 .105/138بُرسی

ی
حب ی
لع بن أیب طالب

از رسول خدا

نقل می کند که فرمود:

ی

ی
ی
اجلنه وأغصانها ف ادلنيا ،فمن تعلق بغصن منها ی
اجلنه.
جره إیل
شجره أصلها ف

محبت و دوستی علیّ بن ابی طالب

همانند درختی است که ریشه آن در بهشت و شاخه هایش در دنیا باشد ،هر

کس به شاخه ای از آن بیاویزد ،او را به بهشت بکشاند.

و در روایتی فرموده است:
ی

لع ی
إن ی
حب ی
سيد األعمال.

()4

دوستی علی بهترین عمل و سرور همه اعمال است.

 .104/133ابن شاذان

در کتاب «روضه الفضائل» از ابن عبّاس نقل می کند

____________________
 -1سوره صافّات ،آیه .42
 -2تفسیر منسوب به امام عسکری

 ،127 :بحار األنوار 53/8 :ح  ،82و  104/48ح  ،20تأویل اآلیات 30/1 :ح  ،78تفسیر

برهان 44/1 :ح  ،1حلیه األبرار 155/2 :ح .1
 -3امالی طوسی 330 :ح  107مجلس  ،11بحار األنوار 244/33 :ح .2
 -4فضائل ابن شاذان 148 :سطر  ،5الروضه فی الفضائل ،27 :بحار األنوار 44/40 :ح  ،83مناقب خوارزمی ،324 :مدینه المعااجز:
 345/2ضمن ح .407
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که گفت :علیّ بن ابی طالب
ی

آمد .پیغمبر اکرم

آمد ،به آن حضرت عرض کردند :امیرالمؤمنین

نزد رسول خدا

فرمود:

إن ی
عليا ی
سم بأمریاملؤمننی من قبیل.

او قبل از من به این نام یعنی «امیرالمؤمنین» نامیده شده است.
عرض کردند :قبل از شما ای رسول خدا؟
فرمود :و پیش از عیسی و موسی.
عرض کردند :پیش از عیسی و موسی ای رسول خدا؟
فرمود :و پیش از سلیمان بن داود.
و هر یک از پیامبران را تا حضرت آدم

نام برد ،سپس فرمود:

خداوند هنگامی که گِل آدم را سرشت ،در مقابل چشمان او مروارید درشتی را آویزان کرد که تسابیح و
تقدیس خدا می کرد ،فرمود:

ه
ُ ی
سکننک رجال أجعله أمریاملؤمننی أمجعنی ی
لع بن أیب طالهب عليهالسهالم أسهکنه ف ی
اَّلل ی
ادلره
فلما خلق
ال
ی
فسم أمریاملؤمننی قبل خلق آدم .
مردی را در تو ساکن می کنم که او را امیر همه مؤمنان قرار می دهم ،و وقتی که علیّ بن ابی طالب
را در آن مروارید قرار داد ،پس قبل از آفرینش آدم ،علی

را آفریاد او

()1

«امیرالمؤمنین» نامیده شد.

 .107/200در کتاب «تاریخ بغداد» از طری اهل سنّت از بالل بن حمامه نقل می کند که گفت:
روزی پیغمبر اکرم

نزد ما تشریف آورد در حالیکه چهره مبارکش مانند مااه مای درخشاید ،ابان

عوف عرض کرد :ای رسول خدا؛ چهره شما را شادمان می بینم .فرمود:
____________________
 -1فضائل ابن شاذان ،104 :الروضه ،5 :بحار األنوار 337/37 :ح  ،77مدینه المعاجز 71/1 :ح  ،21حلیه األبرار 13/2 :ح ،4غایاه
المرام 24 :ح  .31در حدی دیگری ،حذیفه از پیغمبر اکرم

نقل کرده است که فرمود :حضرت علای

نامیده شد در حالی که آدم هنوز بین روح و جسد بود« .بحار األنوار.»77/40 :
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«امیرالماؤمنین»

مژده و بشارتی درباره برادر و پسر عمّم علی
رسیده است و آن این است که خداوند علی

و دخترم فاطماه
را به فاطمه

از طارف پروردگاار باه مان

تزویج نمود ،و رضوان خزانه دار بهشت

را دستور داد که درخت طوبی را تکان دهد ،و آن برگه ها و کاغذهائی به عدد دوستان اهل بیت باار آورد
و از پائین درخت فرشتگانی را از نور آفرید ،و به هر یک از آنها سند و قباله ای مرحمت فرمود.
ی

ی

فإذا استوت القيامه بأهلها ،نادت املالئکه ف اخلالئق ،فال تلیق ی
حمبا نلا أهل ابليت إال دفعت إَله صاک.
قیامت که برپا گردد ،آنها در میان مردم ندا کنند و به هر یک از دوستان اهل بیت که برخورد کنند یکی از آن قباله ها
()1

(که مربوطبه آزادی آنها از آتش است) مرحمت کنند.

یل ی
اجلبار لشيعه ی
و در روایتی فرموده اند :أنیه یکون ف الصکوک براءه من الع ی
لع وفاطمه

این قباله ها سند رهائی شیعیان علی و فاطمه

 .108/201شاذان بن جبرئیل قمی

من انلار.

از آتش است که خداوند آن را امضا کرده است.

در کتاب «فضائل» از عمّار بن یاسر رضی اهلل عنه روایت کارده

است که گفت:
امیرالمؤمنین

در سکّو و جایگاه قضاوت نشسته بود که شخصای بناام «صافوان اکحال» وارد شاد

وعرض کرد :من یکی از شیعیان شما هستم و گناهانی را مرتکب شده ام ،اکنون می خواهم مرا از آنها پاک
کنی تا هنگامی که به آخرت منتقل می شوم گناهی به همراه نداشته باشم.
امام

فرمود :بزرگترین گناه تو چیست؟

____________________
 -1تاریخ بغداد 210/4 :ح  ،1837مائه منقبه 144 :منقبت  ،32بحار األنوار 117/27 :ح .34
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عرض کرد :من با کودکان و پسربچّه ها لواط می کنم .فرمود:
کدامیک را بیشتر دوست داری؟ یک ضربت که با ذوالفقار( )1بر تو وارد آورم یاا دیاواری را باه رویات
خراب کنم و یا تو را درآتش افکنم ،این پاداش کسی است که چنین معصیتی را مرتکب شود.
عرض کرد :ای موالی من؛ مرا در آتش بسوزان تا از آتش آخرت نجات پیدا کنم .علی

باه عمّاار

فرمود:
هزار دسته از شاخه های نی جمع آوری کن تا فردا آتش را افروخته کنیم و او را در آن آتش بینادازیم
و به آن شخص فرمود :برو وصیّتهای خود را نسبت به آنچه باید بگیری یا بپردازی انجام بده.
را عمل کرد ،اموالش را بین فرزندان خود تقسیم کرد ،و هر کاس حقّای بار

او رفت و دستور امام

اوداشت آن را به او رسانید ،سپس در حجره امیرالمؤمنین

که در خانه نوح قسمت شرقی مسجد کوفاه

است شب را بیتوته کرد.
صبح هنگامی که امیرالمؤمنین

نمازش را خواند به عمّار فرمود:

در میان کوفه صدا بزن تا مردم از خانه ها خار شوند و ببینند امیرالمؤمنین چگونه حکم خدا را اجارا
می کند.
عدّه ای گفتند :چگونه علی

می خواهد یکی از شیعیان و دوستان خود را بسوزاند ،او هم اکنون می

خواهد این شخص را به آتش بسوزاند و با این کار امامات او باطال مای گاردد .ایان مطلاب باه گاوش
امیرالمؤمنین

رسید.

عمّار گوید :امام

آن شخص را گرفت و هزار شاخه نی را روی او ریخت و باه او سانگ چخمااق

ی
ی
وحمب واعرف ،فإنک
وگوگرد داد و فرمود :اقدح وأحرْ نفسک ،فإن کنت من شيعت
____________________
 -1نام شمشیر آن حضرت بوده است.
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ی

الحترتْ بانلار ،وإن کنت من املخالفنی املکذبنی فانلار تأکل حلمک وتکرس عظمک.
خودت را با اینها آتش بزن ،اگر از شیعیان و دوستان من باشی و نسبت به من معرفت داشته باشی در آتاش نخاواهی
سوخت واگر از مخالفین و تکذیب کنندگان باشی آتش گوشت تو را از بین می برد و استخوانت را می شکند.

آن شخص آتش را برافروخت و شاخه های نی آتش گرفتند ،ولی او در زیر آتش ها سالم ماند حتّی به
فرمود:

پیراهن سفیدی که پوشیده بود آتش اثر نکرد و دود آن را سیاه نکرد .امام

آنهایی که از صراط مستقیم الهی منحرف شدند دروغ گفتند و به بیراهه رفتند و دچاار گمراهای شادند.
سپس فرمود:
ی

ه
ی
ی
اَّلل صیلاهللعليهوآهلوسلم ف مواطن کثریه.
إن شيعتنا منا وأنا قسيم اجلنه وانلار ،شهد یل بذلک رسول
شیعیان ما از ما هستند ،و من تقسیم کننده بهشت و دوزخم ،و رسول خدا

در موارد بسیاری به آن گواهی داده

()1

است.

شاعر گفته است:
علاااااااا ایّ حبّااااااااااه جُنّااااااااااه

قساااااااایم النااااااااار والجنّااااااااه

وصاااااااایّ المصااااااااطفی حقّاااااااااً

إمااااااااام اإلنااااااااس والجنّااااااااه

محبّت و دوستی علی

سپر بالست ،و او تقسیم کننده جهنّم و بهشت است .او به حقیقت وصیّ و جانشین رساول

خدا است ،و پیشوای آدمیان و پریان است.

 .103/202مؤلّف کتاب «منهج التحقیق إلی سواء الطریق» از سلمان فارسی

نقل

___________________
 -1فضائل ابن شاذان ،74 :بحار األنوار 43/42 :ح  ،14مدینه المعاجز 258/1 :ح 145الدمعه الساکبه.140/2 :
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کرده است که گفت:
من و امام حسن و امام حسین
درمحضر امیرالمؤمنین

و محمّد بن حنفیّاه و محمّاد بان اباوبکر و عمّاار یاسار و مقاداد

شرفیاب بودیم ،فرزندش امام حسن

به آن حضرت عرض کرد:

ای امیر مؤمنان؛ سلیمان از خداوند سلطنتی را درخواست کرد که هیچ کس بعد از او الی و سازاوار آن
نباشد ،و خداوند به او مرحمت فرمود ،آیا شما هم از آن پادشاهی و سلطنت بهره ای دارید؟
امام

فرمود:

ی
ه ی ی
ی
ی
والی فلق ی
عزوجل امللک فأعطاه ،وإن أبهاک ملهک مها لهم
احلبه وبرأ النسمه إن سليمان بن داود سأل اَّلل
ه
ی
 أحد قبله والیملکه أحد بعده.یملکه  -بعد جدک رسول اَّلل
قسم به آن کسی که دانه را شکافت و خل را آفرید ،سلیمان بن داود از خداوند سالطنتی آنگوناه درخواسات کارد و
خداوند به اوعطا کرد ،و همانا پدرت سلطنت دارد بر آنچه جز جدّت رسول خدا

هیچ کس قبل از او و بعاد از او

نداشته و نخواهدداشت.

امام حسن

عرض کرد :می خواهیم از کراماتی که خداوند به تو بخشیده و تو را به آن برتاری داده

به ما نشان دهی.
فرمود :اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد این کار را می کنم.
آنگاه برخاست ،وضو گرفت ،دو رکعت نماز خواند و خداوند را باه دعاهاائی خواناد کاه آن را کسای
نفهمید ،سپس به طرف غرب اشاره ای کرد ،فوراً ابری از آن ناحیه آمد و باالی سر ما ظاهر شد و کناارآن
ابر دیگری پدیدار گشت .امیرالمؤمنین

فرمود:

ای ابر ،به اذن پروردگار متعال فرود آی.
پس ابر پائین آمد در حالی که می گفت:

ی
ه ی
ی ه ی
ی
وأن ی
ووصيه[ ،من شهکی فيهک فقهد ضهل عهن سهبيل
حممدا رسول اَّلل وأنک خليفته
أشهد أن ال هلإ إال اَّلل

انلجاه].
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شهادت می دهم که خدائی جز خداوند یکتا نیست ،و محمّد فرستاده وتو جانشین و وصیّ او هستی ،هر کس درباره تو
شکّ کند از راه نجات و رستگاری دور افتاده است.

امام حسن

می فرماید :سپس آن ابر روی زمین گسترده گردید مانند آنکه سافره ای را پهان کارده

باشند و امیرالمؤمنین

به آن جمع فرمود :روی این ابر بنشینید ،هر کدام در جائی از آن نشستیم.

بعد به ابر دیگری اشاره فرمود ،او هم پائین آمد و همان گفتار ابر اوّل را گفت ،امیرالماؤمنین

تنهاا

در آن نشست سپس کلماتی فرمود ،و جهت مسیر را که به طرف مغرب بود اشاره کرد ،ناگهان بادی در زیر
ابرها پدیدار شد و آنها را با مالیمت باال برد.
من نگاهی به امیرالمؤمنین

کردم ،دیدم روی تختی نشسته است و نور از چهره مبارک او باه حادّی

می درخشد که چشم طاقت دیدارش را ندارد.
امام حسن

عرض کرد :ای امیر مؤمنان ،سلیمان بن داود انگشتری داشت که به خاطر آن همه چیاز

از او فرمانبرداری می کردند ،شما چه چیزی دارید تا به آن وسیله از شما اطاعت کنند .فرمود:

ه ی
ه ی
ه
ی
وحجته
أنا عنی اَّلل ف أرضه ،أنا لسانه انلاطق ف خلقه ،أنا نوراّلل الی الیطیف ،أنا باب اَّلل الی یؤیت منه

لع عباده.
من چشم بینای خداوند بر روی زمینم ،و زبان گویای او در میان مردمان هساتم ،مان آن ناور خداونادی هساتم کاه
خاموشی ندارد ،من آن درِ رحمت الهی هستم که باید از آن وارد شوند ،و من حجّت خداوند بر بندگانم.

سپس فرمود :آیا دوست دارید انگشتر سلیمان بن داود را به شما نشان دهم؟
عرض کردیم :بلی .امام

دست مبارک خود را میان جیبش کرد و انگشتری را که از طال بود و نگین

یاقوت سرخ داشت بر روی آن نوشته شده بود« :محمّد و علی» بیرون آورد.
سلمان گوید :ما از مشاهده آن تعجّب کردیم .فرمود:
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از چه چیزی تعجّب می کنید؟ از مثل من نشان دادن این چیزها عجیب نیست ،امروز چیزهائی که هرگز
ندیده اید به شمانشان خواهم داد.
و حدی را ادامه داد تا اینکه فرمود :آیا می خواهید سلیمان بن داود را ببینید؟
عرض کردیم :بلی.
امام

برخاست و ما به دنبال او به راه افتادیم تا اینکه ما را وارد باغی کرد کاه زیبااتر از آن چشام

ماندیده بود ،در آنجا انواع میوه ها و انگورها بود ،نهرها جریان داشت و پرندگان بار روی درختاان بااهم
گفتگو می کردند ،و وقتی آن حضرت را دیدند اطراف او می چرخیدند و بالهای خود را مای جنباندناد تاا
وسط آن باغ رسیدیم ،به تختی برخورد کردیم که بر روی آن جوانی آرمیده و دست خود را بار ساینه اش
نهاده بود.
امیرالمؤمنین

انگشتر را از جیب خود بیرون آورد و در انگشت او که سلیمان بن داود بود قرار داد،

فوراً حرکتی کرد و از جا برخاست وعرض کرد:

ی
ه
ی
ی
ووص رسول رب العهاملنی ،أنهت واَّلل الصهدیق األکهرب والفهاروْ األعظهم،
السالم عليک یا أمریاملؤمننی،
ی
ُ
ی
ه
قدأفلح من ی
تمسک بک ،وقد خاب وخرس من ختلف عنک ،وإین سألت اَّلل بکم أهل ابليهت فاعطيهت ذلهک

امللک.
سالم بر تو ای امیر مؤمنان ،و ای وصیّ فرستاده پروردگار عالمیان ،بخدا قسام تاو بزرگتارین راساتگو ،و بزرگتارین
جداکننده ح ّ از باطل هستی ،هر کس دامن تو را گرفت رستگار شد و هر کس تو را رها کارد و از تاو روی برگردانیاد
زیانکار شد و به مقصد نرسید ،من خدا را به واسطه شما اهل بیت خواندم و آن پادشاهی و سلطنت را به من عطا کرد.

سلمان گوید :همینکه گفتار سلیمان را شنیدم نتوانستم خود را نگهادارم ،بار روی قادمهای امیرمؤمناان
افتادم ،آنها را می بوسیدم و خداوند
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را سپاس می گفتم که به من لطف فرموده و مرا به والیت اهل بیت همان کسانی که خدا هر گونه پلیدی
()1

را از آنها دور ساخته و وجود مبارک آنها را از هر جهت پاک وپاکیزه آفریده هدایت نموده است.
مؤلّف

گویهد :سیّد هبه اللَّه

در کتاب «مجموع الرائ » این حدی را به طور مفصّل تر نقل کارده

به طوری که این حدی و حدی بعدی را شامل می شود و در آن ذکر شده است که:
یأجو و مأجو را به آنها نشان داد ،هر کدام از آنها  120ذراع قد داشتند و بعضی از آنها شصت ذراع
بودند ،برخی از آنها یک گوش خود را زیر خود فرش کرده و گوش دیگر را لحاف خاود کارده باود ،وآن
سدّی که بین ما و آنها قرار داشت دیدند ،درختی را که امیرالمؤمنین

هر صبحگاه دو رکعت نمااز زیار

آن می خواند مشاهده کردند و با آنها صحبت کرد و گفت:
چهل صبحگاه است که ایشان نیامده و اینجا نماز نخوانده است ،و نیز فرشته ای را که موکّال اسات باه
تاریکی شب ،و یک دست اودر مغرب و دیگری در مشرق بود دیدند ،و در آن حدی علم امیار الماؤمنین
به ماورای کوه قاف بیان شده ،و نیز باقی مانده قوم عاد و هالکت ایشان را بعد از اختیار کاه باه آنهاا
نشان داد ذکر شده است.
و در آخر حدی علی

به آنها فرموده است:

آیا می خواهید شگفت انگیزتر از آنچه دیدید به شما نشان دهم؟
()2

عرض کردیم :هیچ کدام از ما بیشتر از این تحمّل نداریم.
مؤلّف

گوید :سلمان سالم اللَّه علیه کسی است که در مرتبه دهم ایمان قرار داشته ،به بالها و مرگ و

میرها دانا بوده ،اسم اعظم می دانسته ،و وقتی نزد امام صادق صلوات اللَّه علیه یادی از او به میان می آماد
در حقّش می فرمود:
____________________
 -1مدینه المعاجز 244/1 :ح .155
 -2مدینه المعاجز 543/1 :ح  ،351محتضر ،71 - 74 :بحار األنوار 33/27 :ح ،5نفس الرحمان.117 - 113 :
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ه
اَّلل لع سلمان.
صلوات
درود خدا و رحمت او بر سلمان.

او با همه این اوصاف طاقت ندارد که مناقب او را آنگوناه ببیناد و تحمّال کناد ،ماا کاه ذرّه هاای بای
مقداربلکه کمتر از آن هستیم و امثال ما چگونه ظرفیّت پذیرش مناقب او را خواهیم داشت؟
از خداوند تبارک و تعالی درخواست می کنم که توفی تصدی و قابلیّت پذیرش آن معارف رامرحمات
فرماید و به او پناه می برم از وسوسه های شیطان ،و از ناسپاسی کردن و کفران.
 .110/203مقام و شخصیّت علی
شده است :سپس امیرالمؤمنین

نسبت به صالح پیامبر

 :در ذیل حادی سالمان

نقال

برخاست و ما ناگهان جوانی را روی کوه دیادیم کاه در میاان دو قبار

ایستاده و نماز می خواند.
عرض کردیم :ای امیرمؤمنان ،این جوان کیست؟ فرمود:
این صالح پیغمبر است و این دو قبر یکی از پدرش و دیگری از مادرش می باشد ،و او در میاان آن دو
قبر به عبادت پروردگار مشغول است.
صالح هنگامی که نگاهش به علی
دست به امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

ی
إن أمریاملؤمننی

افتاد نتوانست خود را نگهدارد ،شروع به گریه کردن نماود و باا

اشاره کرد سپس آن را روی سینه نهاد در حالیکه گریه می کرد.
نزد او ایستاد تا نمازش را تمام کرد ،ما به او گفتیم :چرا گریه می کنی؟ صالح گفت:

ی
اکن ی
یمر یب عند ک غداه فيجلس فتداد عبادیت بنظره فقطهع ذلهک منهذ عشهه أییهام

فأقلقی ذلک.
امیرالمؤمنین

هر صبحگاه به من سری می زد و کنار من می نشست و من با نگاهی که به او می کردم باه نیارو و

نشاط عبادتم افزوده می شد ،مدّت ده
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روز است که اینجا نیامده و مرا مضطرب و پریشان نموده است.
()1

ما از مشاهده او و گفتارش بسیار تعجّب کردیم.

در کتاب «اختصاص» از امام باقر

 .111/204شیخ مفید
هنگامی که رسول خدا

نقل کرده است که فرمود:

به غار حرا باال رفت ،علیّ بن ابی طالب

او به راه افتاد وترسید که مشرکین نیرنگ زده و او را به قتل رسانند ،رسول خدا
علی

روی کوه دیگری به نام «ثبیر» قرار داشت ،پیغمبر اکرم

به دنبال او و به جستجوی
باالی حارا باود و

او را دید و فرمود :ای علی؛ تو را

چه شده است؟
عرض کرد :پدر و مادرم فدایت ترسیدم مشرکین حیله ای بکار برده و ترا بکشند لذا به جساتجویت باه
راه افتادم.
رسول خدا

فرمود:

لع ،فرجف اجلبل ی
حت ختطی برجله إیل اجلبل اآلخر ،ی
ناولی یدک یا ی
ثم رجع اجلبل إیل قراره.

ای علی؛ دستت را به من بده .پس کوه تکان سختی خورد تا اینکه آن حضرت قدم به کوه دیگر گذاشت و دو مرتبه به
()2

حال اوّل برگشت و آرام گرفت.

 .112/205در تفسیر امام حسن عسکری

از آن حضرت نقل شده اسات کاه رساول خادا

فرمود:
کدامیک از شما دیشب با به خطر انداختن جان خودش جان مؤمنی را حفظ کرده است.
علی

عرض کرد :ای رسول خدا؛ من بوده ام و جان ثابت بن قیس را از خطر نجات داده ام.

رسول خدا

فرمود :قضیّه ات را برای برادران مؤمن خود بگو بدون اینکه از نام منافقینی که مکار

و حیله کردند پرده برداری و آن ها را افشا
____________________
 -1همان مدرک.
 -2اإلختصاص ،318 :بصائر الدرجات 407 :ح  ،3بحار األنوار 70/13 :ح  ،21تفسیر برهان 127/2 :ح .3
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کنی ،براستی خداوند تو را از شرّ آن ها کفایت کرد و آن ها را مهلت داد برای توبه کردن ،شااید بخاود
آیند و متوجّه عواقب کار خود شوند.
علی

فرمود :در محلّه بنی فالن خار از مدینه راه می رفتم و پیشاپیش من ثابات بان قایس مای

رفت ،او نزدیک چاهی رسید که بسیار گود بود و از پائین تا باال خیلی فاصله داشت ،و در آنجا عدّه ای از
منافقین کمین کرده بودند ،ثابت را به سرعت جلاو راندناد تاا او را در میاان چااه اندازناد ،او خاودش را
نگهداشت ،دوباره یکی از آنها برگشت و ثابت را هُل داد ،و در حالیکه مرا ندیده بود ،به او رسیدم ،دوست
نداشتم منافقین را تعقیب کنم ،زیرا ثابت میان چاه افتاده بود و بر جان او نگران بودم ،فاوراً خاود را میاان
چاه انداختم و از او سریعتر به تهِ چاه رسیدم .رسول خدا

فرمود :چگونه سبقت نگیاری در حالیکاه

تو از او سنگین تری و باوقارتری؟ و اگر از سنگینی تو نبود جزآنچه در باطن از علم اوّلین و آخرین داری
که خدا به رسول خود و رسولش آن را به تو سپرده هر آینه سزاوار بود که از هرچیز سنگین تر باشی؟
سپس فرمود :بقیّه قصّه را بگو .در آنجا به تو و ثابت چه گذشت؟
عرض کرد :ای رسول خدا؛ به انتهای چاه که رسیدم ایستاده در آنجا قرار گرفتم و این برای من آساانتر
از آن بود که بخواهم چند قدم راه بروم ،سپس دستهای خاود را گشاودم ،و ثابات کاه از بااال افتااد روی
دستهای من واقع شد ،می ترسید م که سقوط او به من یا به خود او ضرری بزناد ،ولای مانناد آن باود کاه
شاخه گلی را با دست بگیرم.
آنگاه نگاه کردم ،دیدم آن مناف با رفیقانش لب چاه ایستاده اند و می گویند :یکی را خواستیم در چااه
بیندازیم دو تا شد ،سپس سنگی را آوردند که انادازه  200مان وزن آن باود ،آن را در چااه رهاا کردناد،
ترسیدم که سنگ به ثابت اصابت کند ،او رازیر بال خود گرفتم ،سنگ به پائین سر من خاورد مثال اینکاه
کسی خود را در شدّت گرمای تابستان به وسیله بادبزنی بادبزند ،سپس سنگ دیگاری را آوردناد کاه باه
اندازه  300من بود ،آن را میان چاه رها کردند و من دوباره ثابت را به همانگونه حفاظ کاردم ،سانگ باه
پائین سر من برخورد کرد مثل اینکه در روز گرمی کسی
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آبی را بر سر و بدن خود بریزد ،آنها برای بار سوّم سنگی را آوردند که به اندازه  500مان باود ،آن را
روی زمین می غلطاندند و نمی توانستند آن را زیر و رو کنند ،به هر شکلی بود آن را میان چاه انداختند ،و
من این بار هم ثابت را در پناه خود گرفتم ،سنگ به پائین سر و پشت من اصابت کارد مثال اینکاه لبااس
نرمی را بپوشم.
و آنها بعد از اینکه سنگها را ریختند شنیدم به یکدیگر می گفتند :اگر پسر ابی طالب و پسر قایس صاد
هزار روح می داشتند ،یکی از آنها از بالی این سنگها در امان نمی ماند ،و پس از آن برگشاتند و خداوناد
شرّ آنها را از ما برطرف کرد.
آنگاه خداوند به لبه چاه دستور داد که پایین آید ،و به ته چاه دستور داد که باال آید ،و هار دو در یاک
سطح مستوی قرارگیرند و وقتی چنین شد ما به راحتی خار شدیم.
«رسول خدا

فرمود :ای اباالحسن ،خداوند به خاطر آن فداکاری که کردی به اندازه ای پااداش و

فضیلت به تو مرحمت فرمود که کسی جز او نمی داند.
روز قیامت نداکننده ای بانگ زند :دوستان علی بن ابی طالب

کجا هستند؟ گروهی از افراد صالح و

نیکوکار بپا خیزند ،به آنها گفته شود :در این صحرای قیامت جستجو کنید و هر که را می خواهیاد دساتش
را گرفته و به بهشت وارد کنید ،درمیان آنها آن کس که بهره شفاعت او از دیگران کمتر است به شافاعت او
()1

یک میلیون نفر نجات پیدا می کنند«.

«سپس آن نداکننده فریاد زند :بقیّه دوستان امیرالمؤمنین

کجا هستند؟ گروهی برخیزند کاه از نظار

اعمال صالح رتبه متوسّطی دارند ،به آنها گفته می شاود :هار چاه مای خواهیاد از خادا تمّناا کنیاد ،آنهاا
آرزوهایی که دارند بگویند و خدا به هر یک از آنها خواسته اش را مرحمات فرمایاد و ساپس آن را صاد
هزار برابر کند.
مرتبه سوّم آن ندا کننده صدا می زند :باقی مانده دوستان علیّ بن ابی طالب
برخیزند که بر خود ظلم کرده و گناهان
____________________
 -1این قسمت قبالً در حدی  130ذکر شده است.
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کجا هساتند؟ عادّه ای

آنها زیاد است ،آنگاه دشمنان علیّ بن ابای طالاب

را حاضار کنناد در حالیکاه تعدادشاان بسایار

زیاداست ،و گفته شود :ما هر هزار نفر از اینها را فدای یکی از دوستان امیرالمؤمنین

می کنیم تا به این

وسیله آنها وارد بهشت شوند ،پس خداوند دوستان تو را نجات می دهاد و دشامنانت را فادای آنهاا مای
گرداند .سپس رسول خدا

فرمود:

ی ه
ی
هذا األفضل األکرم ،ی
وحمب رسوهل ،ومبغضه مبغ
حمب اَّلل
حمبه
من ا ُ یمه ی
.
حممد
علی

ه
اَّلل ومبغ

ه
رسوهل ،هم خيهار خلهق اَّلل

نزد خدا برتر و گرامی تر از اینها است ،کسی که او را دوست دارد خدا و رسول او را دوست دارد ،و کسای

که دشمن اواست دشمن خدا و رسول او می باشد ،دوستان او بهترین آفریدگان خدا از امّت محمّد

 .113/204ابن شاذان
حضرت از طری پدرانش

()2( )1

هستند» .

در کتاب «مائه منقبهه» از اماام صاادق علیاه افضال الصااله والساالم و آن
از امام حسین

نقل کرده است که رسول خدا

فرمود:

هنگامی که در آسمان سیر داده شدم به حجابهای نور که رسیدم پروردگارم با من گفتگو کرد و فرمود:

می السالم ،وأعلمه أنیه ی
یا ی
لع بن أیب طالب ی
حممد؛ بلیغ ی
حجت بعدک لع خلیق ،به أسهیق عبهادی الغيهث،
ی
احتج عليهم یوم یلقوین.
وبه أدفع عنهم السوء ،وبه

ای محمّد؛ به علیّ بن ابی طالب سالم برسان ،و به او خبر بده که او حجّت من بعد از تو بر بنادگان مان
است ،باران رحمت خودرا به واسطه او بر بندگانم نازل می کنم و بدیها را از آنها برطرف می کنم ،و روزی
که مرا
____________________
 -1این قسمت قبالً در حدی  143ذکر شده است.
 -2تفسیر منسوب به امام عسکری
 58/1ح ،2و برسی

 ،108 :بحار األنوار 27/42 :ضمن ح ،7مدینه المعااجز 118/2 :ح  ،433تفسایر برهاان:

ذیل حدی را در کتاب «مشارق األنوار »155 :از ابن عبّاس نقل کرده است.
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مالقات کنند به سبب او بر آنها احتجا می کنم.
پس او را باید اطاعت کنند ،و آنچه را دستور می دهد اجرا کنند و از آنچه نهی می کند اجتناب ورزناد،
تا آنها را نزد خودم درجایگاه صدق قرار دهم و بهشتم را برای ایشان مباح گردانم ،و اگر چنین نکنند آنهاا
()1

را با تبه کاران و دشمنانم در آتش وعذابم جای دهم و هیچ باکی نداشته باشم.
 .114/207ابن شهراشو

رت َک ُ ه
از ابن عبّاس نقل کرده است که آیه شریفه لَ َ ْ
هب َطبَقها َع ْ
هن َطبَهق

(،)2اشاره به معرا دارد که در شب معرا رسول خدا
رسول خدا

از آسمانی به آسمان دیگر بااال رفات .ساپس

فرمود:

در شب معرا آنگاه که فاصله من به خداوند به اندازه فاصله دو کمان و یا نزدیکتر از آن شد فرمود:
ی ُ

ُ

حب من ی
حبه وا ی
لع بن أیب طالب السالم ،وقل هل :إین ا ی
یا ی
می ،إقرأ ی
حممد؛ السالم عليک ی
می ی
حیبه.

یا ی
حممد؛ من ی
یل العظهيم ،وههو ی
یل بن أیب طالب اشتققت هل إسما من أسمایئ ،فأنا الع ی
حب لع ی
لع ،وأنهااملحمود
وأنت ی
حممد.
ای محمّد؛ سالم من بر تو باد ،علیّ بن ابی طالب را از طرف من سالم برسان و به او بگو که مان او را دوسات دارم و
دوستان او رانیز دوست دارم.
ای محمّد؛ به خاطر محبّتی که به او دارم نامی از نامهای خود را برای او برگزیدم ،من علیّ عظیم یعنی بلندمرتبه بزرگ
هستم واو علی یعنی بلندمرتبه است ،من محمود هستم و تو احمد هستی.

ای محمّد؛ اگر بنده ای از بندگانم مرا  350سال عبادت کند  -و چهار مرتباه آن را تکارار کارد  -روز
قیامت که مرا مالقات کند همه اعمال او به اندازه یک حسنه از حسنات و خوبیهای علی
َ

َ

ْ

ارزش ندارد.

خدای تبارک و تعالی فرموده است :فما ل ُهم الیُؤ ِمنُون (« )3چرا منافقین ایمان نمی آورند» ،یعنی چارا

این فضیلت را برای
____________________
 -1مائه منقبه ،54 :بشاره المصطفی ،73 :بحار األنوار 138/38 :ح .33
 -2سوره إنشقاق ،آیه  13و .20
 -3سوره إنشقاق ،آیه  13و .20
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()1

تصدی نمی کنند و نمی پذیرند.

امیرالمؤمنین

و احمد جامی عارف مشهور نیکو سروده است:
گااار منظااار افاااالک شاااود منااازل تاااو

وز کااوثر اگاار سرشااته باشااد گاال تااو

چااون مهاار علاای نباشااد اناادر دل تااو

مسااکین تااو و سااعیهای باای حاصاال تااو

 .115/208سیّد هاشم بحرانی
برامام صادق

در کتاب «مدینه المعاجز» از محمّد بن سنان نقل می کند کاه گفات:

وارد شدم ،به من فرمود:

چه کسی کنار در است؟ عرض کردم :مردی است که از چین آمده است.
فرمود :او را راه دهید .وقتی آن شخص به حضور امام

شرفیاب شد آن حضرت به او فرمود:

آیا شما ما را در آن سرزمین می شناسید؟
عرض کرد :بلی ای سرور من .فرمود :به چه وسیله و چگونه ما را می شناسید؟
عرض کرد :ای فرزند رسول خدا ،در آنجا درختی است که هر سال بر آن گلی می روید ،و آن گال در
روز دو بار تغییر رنگ می دهد ،اوّل روز می بینیم که بر آن نوشته شده:
ه
ی ه
اَّلل ،ی
حممد رسول اَّلل
«ال هلإ إال

»« ،خدائی جز خدای یکتا نیست ،محمّد فرستاده خداوند است».

و در آخر روز می بینیم که نوشته شده:

ه
ی ه
اَّلل ،ی
لع خليفه رسهول اَّلل
«ال هلإ إال

»« ،خدائی جز خداوند یگانه نیست ،علای جانشاین رساول

()1

خدا است».

 .114/203برسی

از محدّثین اهل کوفه روایت کرده است:

هنگامی که امام حسن و امام حسین

جنازه امیرالمؤمنین

را روی دوش داشتند و به طرف آن

قبری که از پیش آماده شده بود در نجف
____________________
 -1تفسیر برهان 444/4 :ح  ،3مدینه المعاجز 405/2 :ح  ،423حلیه األبرار 158/2 :ح .4
 -2مدینه المعاجز 440/2 :ح  ،473الخرائج 543/2 :ح  ،25بحار األنوار 18/42 :ح .4
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می بردند ناگاه اسب سواری را دیدند که بوی عطر از او به شدّت در فضا منتشر مای شاد و بار آن دو
بزرگوار سالم کرد ،سپس به امام حسن

فرمود:

تو حسن بن علی هستی که از سرچشمه وحای و قارآن سایراب گشاته ای و در داماان علام و شارف
پرورش یافته ای ،وجانشین امیرالمؤمنین و سرور اوصیا هستی؟ عرض کرد :بلی.
سپس فرمود :و این یکی حسین بن علی نوه پیامبر رحمت است که از پستان عصمت آشامیده ،پدر ائمّه
طاهرین و جویباردانش و حکمت است؟ عرض کرد :بلی.
فرمود :جنازه را به من واگذارید و در پناه خداوند بروید.
امام حسن

عرض کرد :پدرم وصیّت فرموده است که جنازه را جز به یکی از ایان دو نفار واگاذار

نکنیم؛ جبرئیل یا خضر ،تو کدامیک از این دو هستی؟ او نقاب را که از چهره کنار زد ،دیدناد امیرالماؤمنین
است.
فرمود:

بعد به امام حسن

یا أبامحمّد؛ التموت نفس إلّا ویشهدها ،أفما یشهد جسده؟
ای ابامحمّد؛ شخصی که هر کس بمیرد نزد او حاضر می شود چگونه کنار جسد خاود حضاور نداشاته
()1

باشد؟

 .117/210ابن شاذان

در کتاب «مائه منقبه» از عمر بن خطّاب نقل می کناد کاه گفات :از اباوبکر

پسرابوقحافه شنیدم و او از پیغمبر اکرم
علیّ بن أبی طالب

شنید که آن حضرت فرمود :إنّ اللَّه تعالی خل من نور وجاه

مالئکه یسبّحون ویقدّسون ،ویکتبون ذلک لمحبّیه ومحبّی ولده

خداوند تبارک و تعالی از نور جمال علی بن ابی طالب

.

فرشتگانی( )2را آفریده است که آنها تسابیح
()3

و تقدیس خدا کنند وثوابش را برای دوستان آن حضرت و دوستان فرزندانش بنویسند.
____________________
 -1بحار األنوار 300/42 :ذیل حدی  ،78مدینه المعاجز 40/3 :ح .724
 -2در «بحار األنوار«  70هزار هزار فرشته ذکر کرده است.
 -3مائه منقبه 148 :منقبت  ،80بحار األنوار 118/27 :ح .38
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 .118/211قطب راوندی
اسد  -در حالیکه علی

در کتاب «خرائج» نقل کرده است که حضرت ابوطالب

در سنین کودکی بود  -فرمود :علی

به فاطمه بنت

را دیدم که بتها را می شکند ،ترسیدم

بزرگان قریش باخبر شوند.
فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین

عرض کرد :عجیب تر از این برایت بگویم :آن وقتای کاه علای

را در شکم داشتم می خواستم از آن محلّی که بتها را در آنجا گذاشته بودند عبور کنم پاهای خاود را
به شدّت تکان می داد و رها نمی کرد تا به آنجا نزدیک نشوم ،در حالیکه مان بارای پرساتش پروردگاار
()1

درخانه خدا طواف می کردم و توجّهی به بتها نداشتم.
 .113/212شرف الدین نجفی
ازامام باقر

در کتاب «تأویل اآلیات» از عبداللَّه بن عجالن نقل می کند که گفت:

شنیدم که فرمود:

ه
ی
بيت ی
 ،وسقف بیتهم عر رب العاملنی ،وف قعر بیتهم فرجهه
من حجره رسول اَّلل
لع وفاطمه
ی
مکشوطه إیل العر معراج الوح ،واملالئکه تزنل عليهم بالوح صباحا ومساء وف ک ساعه وطرفهه عهنی،

واملالئکه الینقطع فوجهم فوج یزنل وفوج یصعد.
مسکن علی و فاطمه

خانه رسول خدا است و سقف خانه ایشان عرش پروردگار جهانیاان اسات .و در تاه آن

خانه روزنه وشکافی است که تا عرش الهی پیداست ،فرشتگان هر صبح و شام و هر ساعت بلکه هر لحظه با وحی الهای
بر آنها نازل می شوند و دائماً در رفت و آمدند ،گروهی فرود می آیند و عدّه ای باال می روند.

خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم پرده را از آسمانها کنار زد و قدرت بینایی او را افزود تاا عارش را
ببیند ،و همانا خداوند به قدرت بینایی
____________________
 -1الخرائج 741/2 :ح  ،57بحار األنوار 18/42 :ح ،5مدینه المعاجز 148/3 :ح .804
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محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین

افزوده است و آنها همواره عرش را می بینناد ،و بارای خاناه

های ایشان سقفی جز عرش نیست ،پس خانه های آنها به عرش پروردگار پوشیده شده است ،و آنجا محلّ
عرو مالئکه وروح است و آن بطور پیوسته و گروه گروه صورت می پذیرد ،و خاناه ای نیسات از خاناه
های ائمّه طاهرین مگر اینکه در آنجا معرا فرشتگان است و دلیل آن این آیه شریفه است:

ََهُ َْ َ
َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ ی ی ُ ی َ ْ
ک أم ٍر « ،یعنی فرشتگان و روح به اذن پروردگار باه هار
ن
م
م
ه
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ا
يه
ف
وح
الر
و
ُ
ک
ئ
ال
تزنل الم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ

امر و دستوری بر آنها نازل گردند».
راوی که عبداللَّه بن عجالن است می گوید :به امام
از هر امر و دستوری است .امام

ی

عرض کردم :در آیه من ک أمهر است ،یعنی

فرمود« :بکلّ أمر» است.

عرض کردم :آیا این تنزیل است؟ یعنی اینگونه نازل شده است؟
()2( )1

فرمود :بلی .

 .120/213در کتاب «مسلسالت» از بکر بن احنف نقل شده است که گفت:
فاطمه دختر حضرت رضا
حضرت فاطمه دختر رسول خدا

به ما خبر داد و او از فاطمیّات به طور پیوسته نقل کرد تاا ساند را باه
رسانید که آن حضرت فرمود :از پدرم رسول خدا

شنیدم کاه

فرمود:
هنگامی که در آسمان سیر داده شدم داخل بهشت گردیادم ،و در آنجاا قصاری دیادم از مرواریادهای
سفیدرنگ و توخالی،دری داشت که به تاجی از درّ و یاقوت مزیّن شده بود و بر آن پرده ای آویازان باود،
سرم را بلند کردم دیدم بر روی درنوشته شده:
ی

ه
ه
اَّلل ،ی
لع ی
اَّلل ،ی
ول القوم».
حممد رسول
«ال هلإ إال

«خدائی جز خداوند یکتا نیست ،محمّد فرستاده خدا است ،علی سرپرست و اختیاردار مردمان است».
____________________
 -1و شاید معنایش این است که مراد و مقصود آیه اینگونه است گرچه لفظش همان باشد.
 -2تأویل اآلیات 818/2 :ح ،4بحار األنوار 37/25 :ح  ،71تفسیر برهان 487/4 :ح  ،25مدینه المعاجز 443/2 :ح .474
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ی ی

و بر روی پرده نوشته شده بود« :بخ بخَ ،من مثل شيعه ی
لع؟».
«به به ،آفرین ،کیست مانند شیعیان علیّ بن ابی طالب».

در آنجا وارد شدم قصری دیدم از عقی سرخ رنگ میان تهی ،و آن دری داشت از نقره که به تااجی از
زبرجد سبزرنگ زینت داده شده بود ،و بر آن پرده ای آویزان بود ،سر خود را که بلند کردم دیادم روی در
ه
نوشته شده است « :ی
لع ی
اَّلل ،ی
وص املصطیف».
حممد رسول

«محمّد فرستاده خدا است ،علی وصیّ آن پیغمبر برگزیده شده است».

ی
بش شيعه ی
لع بطيب املودل».
و بر روی پرده نوشته شده است« :

«شیعیان علی را به پاکی والدت بشارت بده».

در آنجا وارد شدم قصر دیگری دیدم از زمرّد سبزرنگ میان تهی که زیباتر از آن ندیده ام ،دری داشات
از یاقوت سرخ رنگ که با جواهرات زینت داده شده بود ،و بر آن پرده ای آویزان بود ،سار خاود را بلناد
کردم دیدم بر آن نوشته شده است:

«شيعه ی
لع هم الفائزون»« ،شیعیان علی

گروه رستگاران هستند».

به جبرئیل گفتم :ای حبیب من؛ این قصر از کیست؟ عرض کرد:

ی
ی
ی
حممد ،البن ی
یا ی
ووصيک ی
حیشه انلهاس لکههم [ یهوم القيامهه ] حفهاه عهراه إال
لع بن أیب طالب
عمک
ی
ویدع انلاس بأسماء ا ُ یمهاتهم ماخال شيعه ی
شيعهع ی
لع عليهالسالم فإنهم یدعون بأسماء آبائهم.
یل
از پسر عمو و وصیّ تو علی بن ابی طالب
شوند جزشیعیان علیّ بن ابی طالب

است ،مردم همگی در قیامت با پای برهنه و بدن عریان محشور مای

و همه را به نام مادرانشان بخوانند جز شایعیان علای

کاه آنهاا را باه ناام

پدرانشان صدا بزنند.

به جبرئیل گفتم :ای دوست من چرا اینگونه است؟
عرض کرد :به خاطر اینکه شیعیان علی

()1

او را دوست دارند ،حالل زاده اند و پاک به دنیا آمده اند.

____________________
 -1بحار األنوار 74/48 :ح  134و در ذیل حدی فرموده است :شاید معنایش این است کاه چاون خداوناد از ارواح ایشاان مای
دانست که آنها علی

رادوست دارند و در میثاق به والیت او اقرار کردند محلّ والدت اجسادشان را پاک گردانید.
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 .121/214شیخ ابو علی پسر شیخ طوسی قادّس سارّهما در کتااب «اماالی» از اماام هاادی
پدرانش

نقل کرده است که رسول خدا

از

فرمود:

ی ی ه ی ی
ی
وحمب ی
ی
ی
حمهب شهيعتک فأبشه فإنهک األنهزع
وملحب شيعتک
عزوجل قد غفر لک ولشيعتک
یا لع! إن اَّلل

ابلطنی مزنوع من الشک ،بطنی من العلم.

()1

ای علی؛ خداوند تبارک و تعالی تو و شیعیانت و دوستان شیعیانت و دوستان آنها را آمرزید ،ترا بشارت باد ،همانا تاو
اَنزع وبطین( )2هستی یعنی از شرک فاصله داشته ای و و کناره گرفته ای و از علم پر هستی.

 .122/215کراجکی

َ

ُ

در کتاب «کنز الفوائد» از حمران نقل کرده است که گفات :از اماام بااقر
ی

َ

َ

ْ

ه َ َ َ (َ )8
اکن َ
قاب ق ْو َس ْنی ْ
أو أدین ( )3سؤال کردم ،فرمود:
درباره آیه شریفه ثم دین فتدیل ف

را به خود نزدیک گردانید به حدی که گویا خوشه ای از مروارید باین او

خداوند حضرت محمّد

و آن حضرت بود ،درآنجا فرشی از طال گسترده بودند که می درخشاید و بار روی آن تصاویری مشااهده
کرد ،گفته شد:

یا ی
حممد؛ أتعر هذه الصوره؟ فقال :نعم ،هذه صوره ی
لع بن أیب طالب
ی
واختذه ی
وصيا.

ه
اَّلل إَله أن ی
زوجه فاطمهه
 ،فأوح

ای محمّد؛ آیا می دانی این تصویر کیست؟
فرمود :بلی ،این شمایل علیّ بن ابی طالب

است .خداوند تبارک و تعالی

____________________
 -1امالی طوسی 233 :ح  17مجلس  ،11بحار األنوار 101/48 :ح ،3و در کتاب عیون اخباار الرضاا
حضرت رضا از پدرانش
کتاب آورده است ،دیلمی

نقل کرده اند ،و مجلسی

 47/2 :ح  182آن را

در کتااب بحاار األناوار 73/27 :ح  13و 52/35ح  4باه نقال از آن

آن را در کتاب ارشادالقلوب ،83/2 :و قندوزی در ینابیع المودّه 270 :ذکر کرده اند.

 -2جزری در کتاب نهایه 137/4 :می نویسد :انزع به کسی گفته می شود که موهای جلو سر و دو طرف پیشانی اش ریختاه شاده
است ،و در توصیف امیرمؤمنان علی

وارد شده است که موی دو طرف پیشاانی آن حضارت ریختاه شاده و شاکم مباارکش

برآمده بوده است ،و گفته شده که این کنایه است ومراد از «انزع» یعنی از شرک اجتناب کرده و فاصاله گرفتاه اسات ،و مقصاود از
«بطین» یعنی باطن او سرشار از علم و ایمان بوده است.
 -3سوره نجم ،آیه  8و .3

323

()1

فرمود :فاطمه را برای او تزویج کن ،و او را وصیّ وجانشین خودت قرار بده.

 .123/214شیخ مفید

در کتاب «اختصااص» از اماام صاادق

و آن حضارت از امیرالماؤمنین

صلوات اللَّه علیه نقل کرده است که فرمود:
روزی به خار شهر کوفه رفتم و قنبر به همراه من بود ،به او گفتم :آیا آنچه من می بیانم تاو نیاز مای
بینی؟
قنبر عرض کرد :خداوند برای شما روشن و آشکار نموده آنچه را که چشمان ما نسابت باه آنهاا نابیناا
است ،بعد رو به اصحاب کردم و به آنها گفتم :شما چطور؟ آیا شما می بینید آنچه را من مشاهده می کانم؟
آنها هم همان گفته قنبر را عرض کردند.
آنگاه گفتم :به ح ّ آن کسی که دانه را شکافت و بشر را آفرید هر آینه او را می بینید همان طور که من
می بینم و کالم او را می شنوید همان طور که من می شنوم ،خیلی نگذشت که یکباره پیرمردی ظاهر گشت
که سری بزرگ و قدّ طویلی داشت و دو چشم او به طول بود.
عرض کرد :سالم و درود بر شما ای امیر مؤمنان ،و رحمت خدا و برکات او شامل حال شما باشد.
به او گفتم :ای لعین از کجا آمدی؟ عرض کرد :از طرف مردم آمده ام.
گفتم :کجا می خواهی بروی؟ عرض کرد :به طرف مردم می روم.
گفتم :تو بد پیرمردی هستی .عرض کرد :چرا چنین می گوئی ای امیر مؤمنان؟ بخدا قسم حادیثی بارای
شما بگویم که بین من و خدا صورت گرفته و ثالثی در بین نبوده است.
گفتم :ای لعین ،حدی را تو از خداوند نقل می کنی و نفر سوّمی در بین نبوده است؟ عرض کارد :بلای.
هنگامی که به خاطر نافرمانی و سرپیچی از دستور الهی به آسمان چهارم سقوط کاردم ،عارض کاردم :ای
خدای من و ای سرور من؛ خیال نمی کنم بدبخت تر از من کسی را آفریده باشی؟
____________________
 -1تأویل اآلیات 425/2 :ح  ،8تفسیر برهان 250/4 :ح  ،11بحار األنوار 410/18 :ح  122و ص  302ح  4به نقال از محتضار:
.125
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خداوند تبارک و تعالی پیغام داد که بدبخت تر از تو آفریده ام ،اگر می خواهی او را ببینی نزد مالک کاه
فرشته مأمور دوزخ است برو تا به تو نشان دهد ،نزد او رفتم و گفتم :خداوند تبارک و تعالی بار تاو ساالم
می رساند و می فرماید :به من نشان بده کسی را که از من بیچاره تر و بدبخت تر است ،او مرا با خود میان
دوزخ برد ،سرپوش را از طبقه باالئی جهنّم برداشت ،آتش سیاه رنگی از آن خاار شاد و بحادّی شاعله
کشید که گمان کردم من و مالک را بلعید.
مالک به آتش دستور داد که آرام بگیر و آن آرام گرفت ،مرا به طبقه دوّم برد و در آنجاا آتشای شاعله
کشید که سیاه تر وسوزنده تر از اوّلی بود ،به آن هم دستور داد که خاموش باش و آن خااموش گردیاد ،و
طبقات را یکی بعد از دیگری پائین رفتیم تا به طبقه هفتم رسیدیم و هر طبقه ای آتش آن شدیدتر از قبلای
بود ،سرپوش طبقه هفتم را که برداشت آتشی خار شد که گمان کردم من و مالاک و هرچاه را کاه خادا
آفریده از بین برد ،دستهایم را روی چشمانم گذاشتم و گفتم:
ای مالک؛ دستور بده خاموش شود و گرنه چراغ عمر من اآلن خاموش می شود .گفت :تو تا آن وقات
معلومی که خدا مهلت داده است از بین نخواهی رفت ،آنگاه مالک به آتش دستور داد خاموش شاود و آن
خاموش گردید ،در آنجا دو نفر رادیدم که زنجیرهای آتشین در گردن آنها است و با آن به باال آویزان شده
اند.
به مالک گفتم :این دو نفر کیستند؟ گفت :قبالً بر ساق عرش مگر نخواندی ،آنجا چه چیزی نوشته شاده
بود؟ و من هزارسال قبل از آنکه خداوند دنیا را بیافریند بر ساق عرش خوانده بودم که نوشته شده بود:
ی

ه
ه
اَّلل ی
اَّلل ،أییدته ونرصته بع ی
یل».
حممد رسول
«ال هلإ إال

«خدایی جز خدای یکتا نیست ،محمّد فرستاده خداست ،او را به سبب علی

کمک و یاری نمودم».

مالک گفت :این دو نفر از دشمنان ایشان یا از ستمگران به آنها هستند  -تردید از راوی حادی اسات،
او مردّد است که امام

()1

دشمنان فرموده اند یا ستمکاران .-

____________________
 -1اإلختصاص،105 :بحار األنوار 315/8 :ح  ،35مدینه المعاجز.122/1 :
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 .124/217در کتاب «ثاقب المناقب» از عبداللَّه بن مسعود روایت شده است که گفت :روزی درخدمت
رسول خدا

بودیم که علیّ بن ابی طالب صلوات اللَّه علیه وارد شد ،پیغمبر اکرم

ه
ی
اَّلل؟
أحتب أن نریک کرامتک لع
یا أبااحلسن؛

فرمود:

ای اباالحسن؛ آیا دوست داری کرامت و بزرگواری تو را در پیشگاه خداوند به تو نشان دهیم؟

علی

عرض کرد :بلی ای رسول خدا؛ پدر و مادرم فدای شما.

فرمود :فردا به همراه من به طرف خورشید روان شو ،او به اذن پروردگار با تو سخن خواهد گفت.
فردا صبح پس از آنکه رسول خدا

نمازش را خواند دست علی

را گرفت و از مسجد بیرون

آمد و در محلّی به انتظار بیرون آمدن خورشید نشستند ،همینکه خورشید آشکار شاد رساول خادا
فرمود:
ای علی؛ با او سخن بگو ،همانا او مأمور است که با تو گفتگو کند.
علی

فرمود:

ه
اَّلل وبراکته أییها اخللق السامع املطيع.
السالم عليک ورمحه
سالم بر تو ،و رحمت و برکات الهی شامل حال تو باد ای مخلوقی که شنونده و فرمانبردار هستی.

خورشید پاسخ داد:

ُ
ُ
ه
وعليک السالم ورمحه اَّلل وبراکته یا خری األوصياء ،لقد اعطيت ف ادلنيا واآلخره مها ال عهنی رأت وال اذن

سمعت.
سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد ای سرور اوصیا الهی ،براستی در دنیا و آخرت به شما چیزی عطا شده است
که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است.

علی

فرمود :آنچه به من عطا شده است چیست؟

عرض کرد :به من اجازه داده نشده است که آن را نقل کنم مبادا مردم در فتنه افتند ،ولای هماان علام و
حکمتی که در دنیا وآخرت به تو بخشیده شده گوارایت باد ،تو از کسانی هستی کاه خداوناد دربااره آنهاا
فرموده است:
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َ َ َ َْ

ْ

َ

ُ

َ

ْ

ُ

فالت ْعل ُم نف ٌس ما أخیف ل ُه ْم ِم ْن ق هره أع ُنی َجزاء بما اکنُوا ی ْع َملون .

()1

کسی نمی داند به خاطر اعمال خوبی که آنها انجام داده اند چه مقدار نعمتها و لذّتها که باع چشم روشنی آنها شاود
برای ایشان ذخیره گردیده است.

و تو از کسانی هستی که خداوند تبارک و تعالی درباره آنها فرموده است:
َ

ْ

َ

َ ْ َ
َ ْ َ ُ
فاسقا الی َ ْستَ ُوون .
أفمن اکن مؤمنا کمن اکن ِ

()2

آیا کسی که ایمان آورده مانند فاجر تبهکاری است که پای بند دین نیست ،هرگز ایندو یکسان نخواهند بود.

تو آن ایمان آورنده ای هستی که خداوند تو را به ایمان اختصاص و امتیاز داده است.
()3

و روایت شده است که :خورشید سه مرتبه با آن حضرت گفتگو کرده است.
 .125/218ابن شاذان

در کتاب «مائه منقبه» از انس بن مالک نقل می کند که رساول خادا

فرموده است:

ه
ی
اَّلل تعایل من نور وجه ی
وملحبيه إیل یوم القيامه.
لع بن أیب طالب سبعنی ألف ملک یستغفرون هل
خلق
خداوند تبارک و تعالی از نور جمال علیّ بن ابی طالب

هفتاد هزار فرشته آفریده است که برای او و دوساتان آن

حضرت تاروز قیامت استغفار می کنند.
()4

خوارزمی که از علمای اهل سنّت است این حدی را همین گونه از طری مخالفین روایت کرده است.
____________________
 -1سوره سجده ،آیه .17
 -2سوره سجده ،آیه و .18

 -3الثاقب فی المناقب 255 :ح ،3مدینه المعاجز 220/1 :ح  ،137فرائد السمطین( 185/1 :با کمی اختالف) ،فضاائل ابان شااذان:
.143
 -4مائه منقباه 42 :منقبات  ،13غایاه المارام 585 :ح  ،75مدیناه المعااجز 34/3 :ح  ،700ارشااد القلاوب 43 :و  ،140مناقاب
المرتضویّه ،202 :ارجح المطالب 443:و  ،525کشف الغمّه 103/1 :به نقل از مناقب خوارزمی 71 :ح  ،47بحاار األناوار275/33 :
به نقل از کشف الغمّه.
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در کتاب «محاسن» از امام صادق

 .124/213برقی

نقال کارده اسات کاه امیرالماؤمنین

فرمود:

ی
ذکرنا أهل ابليت شفاء من الوعک واألسقام و وسواس الریب ،ی
الرب تبارک وتعایل.
وحبنا ریض

()3

یاد ما اهل بیت شفابخش تب و همه دردهای جسمی و روحی است ،و دوستی ما باع خشنودی پروردگار تبارک و
تعالی است.

مؤلّف

گوید :حرارت تب شعبه ای از گرمای جهانّم اسات هماانطور کاه در حادی وارد گردیاده

است )4(،و چون آتش جهنّم دوستان علی
با یاد اهل بیت

را نمی سوزاند ،حرارت تب که فرع آن باشد به طری اولای

از بین خواهد رفت و آنها را نخواهد سوزاند.

 .127/220برسی

به سند مفصّل از سلمان فارسی

نقل می کند که گفت :محضار رساول خادا

شرفیاب بودیم که ناگهان عربی وارد شد ،ابتدا ایستاد و بر ما سالم کارد و ماا باه او پاساخ گفتایم،
سپس سؤال کرد :کدامیک از شما ماه تابان و چراغ فروزنده در تاریکی ها یعنی محمّاد فرساتاده خداوناد
مقتدر و دانا است؟ آیا این زیباچهره است؟
فرمود :بلی ای برادر عرب ،بنشین.
عرض کرد :ای محمّد؛ به تو ایمان آوردم در حالیکه تو را ندیده بودم ،و تاو را تصادی کاردم پایش از
آنکه ترا مالقات کنم ،جدیداً مطلبی از شما به من رسیده است.
رسول خدا

فرمود :چه مطلبی؟ عرض کرد :ما را به شهادت دادن به یکتائی پروردگاار و رساالت

خودت خواندی ،اجابت کردیم ،فرمودی :نماز بخوانیم ،زکات مال خاود را بپاردازیم ،روزه بگیاریم ،حاجّ
برویم،
____________________
 -1المحاسن 47 :ح  ،107بحار األنوار 145/2 :ح  10و  227/24ح .2
 -2رسول خدا

فرموده است :حرارت تب از گرمای سوزنده جهنّم است«...بحار األنوار 103/42 :ح .»34
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و در جهاد شرکت کنیم ،همه اینها را پذیرفتیم سپس به این مقدار راضی و خشنود نشدی تا اینکه ماا را
به داشتن والیت پسر عمویت علیّ بن ابی طالب

و دوستی با او دعوت کردی ،آیا این تکلیفی است که

خودت آن را بر ما واجب کرده ای یا امری آسمانی است و خداوند آن را واجب نموده است؟
پیغمبر اکرم

فرمود:

بلکه خداوند آن را بر اهل آسمانها و زمین واجب کرده است.
عرب همینکه کالم رسول خدا
و آن ح ّ است .پیغمبر اکرم

را شنید عرض کرد :سمعاً و طاعهً ،آنچه فرمودی به جان پاذیرفتم
فرمود:

ُ

ُ

ی
یا أخا العرب اعطی ی
منهن خری من ادلنيا وما فيها ،أال انبیئک بها یا أخا العرب؟
لع مخسا واحده

ای برادر عرب؛ به علی

پنج چیز عنایت شده است که یکی از آنها بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا می باشد ،می

خواهی برایت آنها را بگویم؟

عرض کرد :بلی ای رسول خدا.
فرمود :ای برادر عرب؛ روز بدر نشسته بودم و جنگ به پایان رسیده بود ،جبرئیل فارود آماد و عارض
کرد :خداوند تبارک وتعالی به شما سالم رسانده است و می فرماید:

ی
ی
حبه أنا ،فمن ی
لع من ا ُ ی
أین اُهلم ی
یا ی
حهب ی
حب ی
حممد؛ آَلت لع نفیس وأقسمت ی
لع ،ومهن
أحبهی أهلمتهه
لع

أبغضته أهلمته بغ

ی
لع.

ای محمّد؛ من عهد کرده ام و قسم یاد نموده ام که هر کس را دوست داشته باشم دوستی علی
و به دل او بیندازم ،پس هر که مرا دوست داشته باشد دوستی علی

را به او الهام بخشم

را به او از طری الهام عنایت کانم ،و هار کاه را

دشمن باشم دشمنی علی را به دلش بیندازم.

سپس فرمود :ای برادر عرب؛ عنایت دوّمی را که به علی
رسول خدا.
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شده برایت بگویم؟ عرض کارد :بلای ای

فرمود :بعد از آنکه ساز و برگ عمویم حمزه را فراهم کردم نشسته بودم که جبرئیل فرود آمد و عارض
کرد :ای محمّد؛ خداوند سالم می رساند و فرموده است :من نمااز را واجاب گردانیادم و آن را نسابت باه
بعضی از افراد مثل زنانی که مبتال به حیض یا نفاس هستند و دیوانگان و کودکان نخواستم ،روزه را واجاب
کردم و آن را از مسافر نخواستم ،حجّ را واجب کردم و از کسی که اساتطاعت نادارد نخواساتم ،زکاات را
واجب کردم و از کسی که مالی ندارد تکلیف را برداشتم.

ُ

وفرضت ی
حب ی
لع بن أیب طالب لع أهل السماوات واألرض فلم اعط فيه رخصه.
ولی دوستی علیّ بن ابی طالب را به اهل آسمانها و زمین واجب کردم و هیچکس را از آن معاف نکردم ،و اجازه ندادم

که کسی نسبت به آن بی تفاوت باشد و تکلیف نداشته باشد.

بعد فرمود :ای برادر عرب؛ آیا عنایت سوّم پروردگار را برایت بگویم؟ عرض کرد :بلی ای رسول خدا.
فرمود :خداوند تبارک و تعالی که مخلوقاتش را آفرید برای هر نوعی از آنها سرور و بزرگای قارار داد،
کرکس در میان پرندگان سرور آنها است ،گاو سرور چهارپایان اسات ،شایر سارور درنادگان ،روز جمعاه
سرور روزها ،ماه رمضان سرور ماه ها ،اسرافیل سرور فرشتگان ،حضرت آدم سارور آدمیاان ،مان سارور
تمامی پیغمبران ،و علی

سرور همه اوصیا است.

سپس فرمود :عنایت چهارم را به تو خبر دهم؟ عرض کرد :بلی ای موالی من .فرمود:

ی
ی
ی
ی
حب ی
لع بن أیب طالب شجره أصلها ف اجلنه وأغصانها ف ادلنيا ،فمن تعلهق بغصهن منهها ف ادلنيها أداه إیل
ی
ی
ی
لع بن أیب طالب شجره أصلها ف انلار وأغصهانها ف ادلنيها ،فمهن تعلهق بغصهن مهن أغصهانها
اجلنه ،وبغ

أدخلته انلار.
دوستی علیّ بن ابی طالب درختی است که ریشه آن در بهشت و
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شاخه هایش در دنیا است ،هر کس به شاخه ای از آن شاخه ها که در دنیاست بیاویزد او را به بهشت می کشااند ،و
دشمنی علیّ بن ابی طالب

درختی است که ریشه آن در آتش و شاخه هایش در دنیا است ،هر کس به شااخه ای از

آن بیاویزد او را به آتش وارد خواهد کرد.

سپس فرمود :می خواهی از پنجمین عنایت پروردگار به علی

به تو خبر دهم؟ عرض کرد :بلای ای

رسول خدا.
فرمود :هنگامی که قیامت فرا رسد برای من منبری در طرف راست عرش قرار دهند ،بعد بارای اباراهیم
منبر دیگری در موازات و راستای منبر من در همان طرف راست عرش قرار دهند ،سپس تخت بلند و
برآمده و درخشنده ای که به تخت کرامت معروف است بین آن دو منبر گذارند.
من و ابراهیم هر کدام روی منبر خود و پسر عمویم علی بن ابی طالب بر تخت کرامت قرار گیرد ،و چه
زیبا است بود ن یک دوست در میان دو یار ،که زیباتر از آن چشمی ندیده است.
سپس فرمود :ای اعرابی؛ علی را دوست بدار ،دوستی علی
تعالی دوست او رادوست دارد ،علی

ح ّ و ثابت اسات ،خداوناد تباارک و

با من در میان یک قصر خواهد بود.

در این هنگام عرب گفت« :سمعا وطاعهه هَّلل ولرسهوهل والبهن ی
عمهک» ،فرماانبردار خادا و رساول او و

پسرعمویت علی

هستم.

 .128/221علّامه حلّی
روزی پیغمبر اکرم

()1

در کتاب «کشف الیقین» از ابوسعید خدری نقل کرده است که گفت:
در ابطح که زمین ریگزاری است نشساته بودناد و نازد آن حضارت عادّه ای

ازاصحاب حضور داشتند ،رسول خدا

برای آنها حدی می فرماود کاه ناگهاان نظار مباارک او باه

گردبادی افتاد که باال
____________________
 -1الفضائل ،147 :الروضه( 27 :مخطوط) ،بحار األنوار 44/40 :ح  ،83مدینه المعاجز 343/2 :ح .408
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می رفت و گرد و غباری برانگیخته بود ،و آن کم کم نزدیک می شد تا مقابل پیغمبار اکارم
گرفت ،شخصی که در میان آن بود به رسول خدا

قارار

سالم کرد ،سپس عرض کرد:

ای رسول خدا؛ من فرستاده طایفه ای هستم که به شما پناه آورده ایم ،ما را پناه دهید و یک نفر ازطرف
خودتان به سوی آن جمعیّت بفرستید تا از نزدیک اوضاع ما را بررسی کند ،زیرا عدّه ای از آنهابه ماا ساتم
کرده اند و از حدّ خود تجاوز نموده اند ،نماینده شما بین ما و آنها به حکم خدا و قارآن داوری و قضااوت
نماید و من عهد و پیمان محکم با شما می بندم که او را فردا سالم برگردانم مگر اینکه حادثه غیار مترقّباه
ای از طرف خداوند پیش آید.
پیغمبر اکرم

به او فرمودند :تو کیستی و از چه طایفه ای هستی؟

عرض کرد :من عرفطه بن شمراخ یکی از طایفه بنی کاخ هستم که آنها جنّیان مؤمن اند ،قبالً باه هماراه
عدّه ای از بستگانم استراق سمع می کردیم ،یعنی پوشیده از دیگران و پنهانی مطالب را گوش فرا می دادیم
تا اینکه ما را از آن منع کردند ،و شما را خداوند به پیغمبری برانگیخت ،ما به رسالت شما ایمان آوردیام و
گفتار شما را تصدی کرده و آن را پذیرفتیم ،عدّه ای با ما مخالفت کردناد و بار هماان روش سااب خاود
پافشاری نمودند ،لذا بین ما و آنها اختالف افتاد و آنها چون از نظر جمعیّت و نیروبر ما برتری دارند بر آب
و همه چراگاهها چیره گشته اند و آنها را در اختیار خود گرفته اند ،و با این کاار باه ماا و چهارپایاان ماا
خسارت زیادی وارد کرده اند ،و اکنون از شما تقاضا دارم یک نفر را با من همراه کنید تا بیاید و بین ماا و
آنها به ح داوری کند.
پیغمبر اکرم

به او فرمودند:

نقاب را از چهره ات کنار بزن تا همه ما تو را به آن شکلی که داری ببینیم.
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همینکه صورت خود را گشود و به او نگاه کردیم دیدیم پیرمردی است با موی بسیار زیاد ،سری بلنادو
طوالنی و دو چشم او در طول سرش قرار گرفته ،حدقه چشمانش کوچک و دندانهائی کاه در دهاان دارد
همانند دندان درندگان است ،آنگاه رسول خدا

از او عهد و پیمان گرفت که فردا کسای را کاه باا او

همراه می کند برگرداند و بعد از آن رو کرد به ابوبکر و فرمود:
به همراه این برادر ما عرفطه برو و طایفه او را از نزدیک ببین و در کار آنها تأمّل کن و آنگاه بین ایشان
به ح قضاوت کن.
عرض کرد :ای رسول خدا؛ آنها کجا هستند؟
فرمود :جایگاه آنها زیرزمین است.
ابوبکر عرض کرد :چگونه توانایی پائین رفتن در زمین را دارم؟ و چگونه بین آنها حکم کنم درحالیکاه
با لغت آنها و کالم آنها آشنا نیستم؟
جواب ردّ داد ،آن حضرت به عمر بن خطّاب رو کرد و فرمود :تو همراه

ابوبکر که به پیغمبر اکرم

او برو .او هم جوابی مثل پاسخ رفیقش داد.
آنگاه رسول خدا

از علی

درخواست نمود و فرمود:

ی
ی
ی
یا ی
باحلق.
وتش لع قومه وتنظر إیل ما هم عليه ،وحتکم بینهم
لع رس مع أخينا عرفطه

تو همراه عرفطه برو و قوم او را از نزدیک ببین و بعد از بررسی و اندیشه بین آنها داوری کن.
علی

فوراً برخاست ،شمشیر خود را حمایل کرد و با عرفطه به راه افتاد ،ابوسعید خدری و سالمان

فارسی هم به دنبال آنها به راه افتادند و گفتند :ما به همراه آنها رفتیم تا باه درّه ای رسایدیم ،در وساط آن
درّه علی

به ما نگاهی کرد و فرمود:
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خداوند به شما جزای خیر دهد ،از اینجا برگردید.
ما همانجا ایستاده بودیم و نگاه می کردیم ،دیدیم زمین شگافته گردید و آنها داخل شدند ،ساپس زماین
به شکل اوّل خود برگشت ،ما به حسرت و ندامت فراوان و تأسّاف زیاادی کاه باه حاال علای

مای

خوردیم برگشتیم.
فردا صبح رسول خدا

نماز را با مردم خواندند و بعد از آن آمدند و بر صفا نشستند ،اصحاب هام

گرد آن وجود شریف جمع بودند ،روز باال آمد و چند ساعتی از روز گذشت ،چشمان هماه انتظاربرگشاتن
علی

را داشت و او تأخیر کرده بود ،عدّه ای از منافقین باهم می گفتند :عرفطه جنّی بار پیغمبار اکارم
نیرنگ زد و ما را از وجود ابوتراب راحت کرد و دیگر پیغمبر به پسرعمویش بر ما افتخار نمی کند،

و از این قبیل صحبت ها می کردند تا وقت نماز شد ،و رسول خدا

نماز ظهار را باجماعات برگازار

کرد ،و بعد از نماز دوباره به مکان خود برگشت و بر باالی صفا نشست ،اصحاب به گفتگو بودند تاا وقات
با آن جمعیّت خواند وبار دیگر به جایگااه خاود

فضیلت نماز عصر فرا رسید ،و نماز را رسول خدا

قرار گرفت ،کم کم همه دچار ناامیدی می شدند و خورشید باه غاروب خودنزدیاک مای شاد و مناافقین
شماتت و سرزنش خود را اظهار می کردند و آن قدر در آمدن علی

تأخیرشد که یقین کردند او هالک

شده است.
در همین اثنا ناگهان زمین شکافته شد و جمال دل آرای علی

ظاهر گشت در حالیکه از شمشیری

که در دست داشت خون می چکید و عرفطه به همراه او آمده بود.
پیغمبر اکرم

با دیدن علی

از جا برخاست ،او را دربرگرفت و پیشانیش را بوسید و فرمود:

چه شد که تا این زمان تأخیر کردی و دیر آمدی؟
عرض کرد :با خل بسیاری روبرو شدم که آنها بر عرفطه و همدستان او ظلم کرده و آنها را از ح خود
محروم نموده بودند ،آن گروه را به سه
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چیز دعوت کردم و آنها از قبول آن خودداری کردند.
گفتم :ایمان به خداوند و رسالت پیغمبر اکرم

آورید ،قبول نکردند :گفاتم :جزیاه بپردازیاد ،قباول

نکردند ،از آنها خواستم با عرفطه و دوستانش سازش کنند و مقداری از آب و چراگااه را در اختیاار آنهاا
بگذارند نپذیرفتند ،شمشیر را کشیدم و با آنهابه جنگ پرداختم و جمعیّت فراوانی از آنها را که حدود هشتاد
هزار نفر می شد به قتل رساندم ،بقیّه آنها که چنین دیدند طلب امان و تقاضای صلح کردناد ،ساپس ایماان
آوردند و اختالف از میان آنها برطرف شد و اخوّت و برادری در بین ایشان برقرار گردید و تا این سااعت
با آنها بودم و به کارهایشان رسیدگی می کردم.
عرفطه عرض کرد :ای رسول خدا! خداوند به شما و علی

جزای خیر دهد ،و سپس با خوشاحالی

()1

برگشت( ،و این روز مصادف با نوروز فارسی بوده است).

 .123/222ابن ابی الحدید در کتاب «شرح نهج البالغه» می گوید :از اماام صاادق جعفار بان محمّاد
روایت شده است که فرمود :علی

به هماراه آن حضارت ناور

قبل از رسالت پیغمبر اکرم
()2

می دید و صدا را می شنید که دیگران از دیدن و شنیدن آن عاجز بودند.
و رسول خدا

به او فرمود:

ی
انلبهوه ،فهإن لهم تکهن ی
ی
نبيها فإنیهک ی
وص ی
نهب ووارثهه ،بهل أنهت
لوال أین خاتم األنبياء لکنت رشیکا ف
ی
ی
املتقنی.
سيداألوصياء وإمام
اگر این تقدیر نبود که من آخرین پیغمبران باشم تو در نبوّت هم با من شرکت داشتی ولی اکناون اگار پیغمبار نیساتی
()3

وصیّ پیغمبر و وارث او بوده بلکه سرور همه اوصیا و پیشوای همه پرهیزکاران هستی.

____________________
 48 - 70 :باب  ،30بحاار األناوار 148/33 :ح 3باه نقال از آن کتااب ،و  83/18 :ح،4
 -1الیقین فی إمره أمیرالمؤمنین
و 30/43ح  45به نقل از عیون المعجزات ،37 - 33 :حلیه األبرار 37/2 :ح  ،8فضائل ابن شاذان .40 :و بین قوساین را در نساخه
ها نیافتم.
 -2شرح نهج البالغه ،375/3 :بحار األنوار 31/40 :سطر .3
 -3شرح نهج البالغه.210/13 :
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 .130/223خوارزمی از علمای اهل سنّت در کتاب «فضائل» از انس نقل کرده است که گفات :رساول
خدا

فرموده است:

ی
ی
بسبعه أسماء :یا صدیق ،یها دال ،یها اعبهد ،یها ههادی ،یها

إذا اکن یوم القيامه ینادی ی
لع بن أیب طالب
ی
ی
()1
مهدی ،یا فت ،یا ی
اجلنه به غری حساب.
لع مر أنت وشيعتک إیل
هنگامی که قیامت برپا شود علیّ بن ابی طالب

را با هفت صفت و اسم ندا کنند :ای درست کردار و راست گفتار،

ای راهنما ،ای عبادت پیشه ،ای هدایت کننده ،ای هدایت شده ،ای جوانمرد ،ای علی تو و شایعیانت بادون حسااب وارد
بهشت شوید.

 .131/224سیّد هاشم بحرانی

در «تفسیر برهان» روایت کرده است که:

ُّ
َ ی ََ ْ
الصهافون × َوإنیها َنلَ ُ
ح ُ
حهن
هن
ابن مهران از عبداللَّه بن عبّاس از تفسیر این فرمایش پروردگاار :وإنها نل
ُ
الم َسبِّ ُحون ( )2سؤال کرد.

ابن عبّاس گفت :در خدمت رسول خدا
پیغمبر اکرم

به علی

بودیم که علیّ بن ابی طالب

وارد شد ،همینکه چشم

افتاد در چهره او تبسّم کرد و فرمود:

مرحباً بمن خلقه اللَّه قبل آدم به أربعین ألف عام.
خوش آمدی ای کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آفرینش آدم آفریده است.

عرض کردم :ای رسول خدا؛ آیا فرزندی قبل از پدر به وجود آمده است؟ فرمود:
بلی ،خدای تبارک و تعالی من و علی را پیش از آفرینش آدم به آن مدّتی که ذکر شد آفریاد ،و آن هام
به این شکل بود که:
____________________
 -1مائه منقبه 150 :منقبت  ،83مناقب خوارزمی ،313 :غایه المرام 587 :ح  ،88مشارق األنوار( 48 :با کمی اخاتالف) باه نقال از
کتاب األربعین ،إرشاد القلوب.83/2 :
 -2سوره صافّات ،آیه  145و .144
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نوری آفرید و آن را به دو نیم تقسیم کرد ،مرا از نیمی از آن و علی را از نیم دیگر آن قبل از هار چیاز
آفرید ،سپس عالم هستی را بنا نهاد و موجودات را آفریاد ،و ظلمات و تااریکی را باه ناور مان و علای
برطرف کرد ،بعد از آن ما را در دو طرف راست عرش قرار داد ،آنگاه فرشتگان را آفرید ،ماا تسابیح
خدا گفتیم ،و آنها تسبیح گفتند ،ما تهلیل گفتیم یعنی به یکتائی خدا اعتراف کردیم ،آنهاا تهلیال گفتناد ،ماا
تکبیر یعنی «اللَّه اکبر» گفتیم ،آنها تکبیر گفتند ،و اینها را از من و علی

آموختند.

ی
ه
اَّلل السابق أن الیدخل انلار ی
حمب یل ولع ی
یل والیدخل اجلنه مبغ
واکن ذلک ف علم
و از ابتدا در علم ازلی پروردگار این بود که دوستان من و علی

یل ولع ی
یل.

را به دوزخ نیندازد ،و دشمنان من و علای

را به بهشت راه ندهد.

بدانید خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی را آفریده است که در دست ،آفتابه های سیمین و نقره ای دارند
که پر از آب حیات از فردوس برین است.
هر یک از شیعیان علیّ بن ابی طالب

پدر و مادری پاکدامن و پرهیزکاار و پااکیزه و ماؤمن دارد و

توفی الهی شامل حال ایشان است.
پس زمانی که پدر یکی از آن ها بخواهد با همسر خود همبستر شود فرشته ای از آن فرشاتگان کاه در
دست آنها آفتابه ای از آب بهشت است می آید و در ظرفی که می خواهاد از آن آب بیاشاامد از ایان آب
بهشتی می ریزد و بر اثر آن ایمان درقلب او رویش پیدا می کند و شکوفا می گردد همانطور که زراعات از
زمین می روید و رشد می کند.
و آنان از طرف پروردگارشان و پیغمبرش ،و وصیّ پیغمبر و دختارم زهارا
حسین و سایر امامان پاک

از فرزندان امام حسین

و اماام حسان و اماام

دلیل و برهان روشن دارند.

ابن عبّاس عرض کرد :ای رسول خدا؛ مقصودت از امامان چه کسانی هستند؟ فرمود:

أحد عش ی
می وأبوهم ی
لع بن أیب طالب

.
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آنها یازده نفر از فرزندان من هستند که پدر آنها علیّ بن ابی طالب است.

ه
احلمدّلل یالی جعل ی
حمبه ی
لع
سپس فرمود:

ی
واإلیمان سببنی یعی سببا دلخول اجلنه وسببا للفهوز مهن

انلار.
و ایمان را دو سبب و دست آویز قرار داد؛ سببی بارای

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که دوستی علی
()1

داخل شدن در بهشت و سببی برای نجات یافتن از آتش.

 .132/225در کتاب «قر اإلسناد» از امام صادق
کرده است که فرمود :رسول خدا

علی

و آن حضرت از پدرش امام باقر

روایات

را به یکی از جنگها فرستاد سپس کااری بارایش پایش

آمد کرد که الزم بود به او مراجعه کند ،مقداد؛ را به سوی او روانه کرد و فرمود:
مبادا از پشت سر یا از طرف راست و چپ او را صدا بزنی ،مقاداری از او عباور کان ساپس برگارد و
روبروی او که قرار گرفتی بگو :رسول خدا
مؤلّف

()2

چنین و چنان فرموده است.

گوید :از این روایت استفاده می شود  -بعد از اعتقاد به اینکه فرقی بین دوران حیاات و بعاد

ازوفات ایشان نیست  -سالم کردن بر آنها از هر جهت و ناحیه مگر از جهت مقابل زشت اسات وکراهات
دارد ،مگر در مواردی که منصوص است و روایتی از خود آنها رسیده است.
 .133/224شیخ صدوق

از امام صادق علیه افضل الصاله والساالم و آن حضارت از امیرالماؤمنین

نقل کرده است که فرمود:

ه
ه
ه
ه
أنا علم اَّلل ،وأنا قلب اَّلل الواع ،ولسان اَّلل انلاطق ،وعنی اَّلل
____________________
 -1تفسیر برهان 33/4 :ذیل ح  ،3حلیه األبرار 11/2 :ح ،3بحار األنوار 88/24 :ح ،4و  23/35ح  25به نقل از تأویال اآلیاات:
 501/2ح  ،20و  345/24:ح  18به نقل از ارشاد القلوب.238/2 :
 -2قرب اإلسناد ،123 :بحار األنوار 223/74 :ح  ،3و  325ح .2
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ه
ه
اَّلل.
انلاظره ،وأنا جنب اَّلل وأنا ید

()1

من مظهر و نمایش دهنده علم خداوندم ،و قلب خدا هستم که اسرار و علوم خاود را در آن نگهداشاته اسات ،لساان
گویای پروردگار و چشم بینای او هستم ،و من جنب اللّهم یعنی جانب او هستم که تمام خل امر شده اناد باه آن جاناب
توجّه کنند ،وقرب خداوند جز با تقرّب به من برای کسی حاصل نشود ،و من دست توانای ح تعالی می باشم.

مؤلّف

گوید :نسبت هائی که در حدی ذکر شاده جنباه تشاریفات و احتراماات دارد و گرناه ذات

مقدّس پروردگار منزّه از اعضا و اجزا است.
در کتاب «مائه منقبه» از ابو هریره نقل کرده اسات کاه رساول خادا

 .134/227ابن شاذان
فرمود:

خداوند تبارک و تعالی در آسمان چهارم صد هزار فرشته و در آسمان پنجم سیصد هازار ،و در آسامان
هفتم فرشته ای را آفرید که سرش زیر عرش الهی و پاهایش زیر زمین است ،و نیز فرشتگانی را آفرید کاه
عدد آنها از دو طایفه بزرگ عربِ آن روز بنام ربیعه و مضر بیشتر است.
ی
لیس هلم طعام وال رشاب إال الصاله لع أمریاملؤمننی ی
لع بن أیب طالب

ی
وحمبيهه ،واإلسهتغفار لشهيعته

املذنبنی ومواَله.
خوراک آنها و نوشیدنی ایشان چیزی جز صلوات فرستادن بر امیرالمؤمنین

و دوستانش و استغفار کاردن بارای

()2

شیعیان گنهکار و موالیانش نیست.

 .135/228ابن شاذان
است که رسول خدا

از حضرت موسی بن جعفر

و آن حضرت از پدرانش

فرمود:

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بهشت عَدَن را آفرید به او دستور داد
____________________
 -1التوحید 144 :ح  1و در ذیل آن شرحی برای حدی ذکر شده است ،بحار األنوار 138/24 :ح .25
 -2مائه منقبه 143 :منقبت  ،88بحار األنوار 343/24 :ح  ،22غایه المرام 13 :ح .21
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نقال کارده

خودت را زینت بده و آراسته کن ،او هم خود راآراسته کرد و آنگاه ناز کرد و نخوت و تکبّر بخود کرد.
خداوند رحمان به او فرمود :آرام بگیر ،به عزّت و جاللم قسم ترا برای مؤمنین آفریاده ام ،پاس خوشاا
بحال تو و آنهائی که در تو ساکن گردند.
سپس فرمود :یا علیّ؛ ما خلقت عدن إلّا لک ولشیعتک.
()1

ای علی؛ بهشت عدن را خداوند جز برای تو و شیعیانت نیافریده است.

 .134/223خوارزمی در کتاب «مناقب» از ابن عبّاس نقل کرده است که رسول خدا

فرمود:

ی
ی
ی
من صافح ی
عليا فکأنما صافحی ،ومن صافحی فکأنما صافح أراکن العر  ،ومهن اعنقهه فکأنمها اعنقهی،
ی
ه
ومن اعنقی فکأنیما اعنق األنبياء لکیهم ،ومن صافح ی
()2
حمبا لع ی
اجلنه بغری حساب.
یل غفر اَّلل هل النوب وأدخله
هر کس با علی

مصافحه کند یعنی به او دست دهد گویا با من مصافحه کرده و کسی که با من مصافحه کند گویا

با ارکان عرش مصافحه نموده است .و هر کس با علی

معانقه کند یعنی او را در بر بگیرد و دست در گردن او افکند

گویا با من معانقه کرده است و کسی که با من معانقه کند گویا همه انبیا را دربرگرفته است .و کسی که به یکی از دوستان
علی

از روی محبّت و لطف دست دهد خداوند گناهان او را بیامرزد ،و او را بدون محاسبه وارد بهشت فرماید.

 .137/230شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از سلطان سریر ارتضا علایّ بان موسای الرضاا علیاه

افضل الصاله والسالم و آن حضرت از پدرانش

 ،از رسول خدا

و او از جبرئیل ،از میکائیال ،از

اسرافیل ،ازلوح ،از قلم ،هر یک
____________________
 -1مائه منقبه 145 :منقبت  ،30غایه المرام 587 :ح .30
 -2مناقب خوارزمی 314 :ح  ،317غایه المرام 583 :ح  ،47مائه منقباه 43 :منقبات  ،33بحاار األناوار 115/27 :ح  ،30ارشااد
القلوب.82/2 :
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به ترتیب از دیگری نقل کرده اند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است:

والیه ی
لع بن أیب طالب حصی ،فمن دخل حصی أمن من ناری.
والیت علیّ بن ابی طالب

حصار و قلعه محکم من است و هر کس که در آن داخال شاود از عاذاب مان ایمان

()1

خواهد بود.

 .138/231و نیز در همان کتاب از ابن عبّاس ،و او از رسول خدا

نقل کرده اسات کاه خداوناد

تبارک و تعالی فرموده است:
ی

لو اجتمع انلاس لکهم لع والیه ی
لع ملا خلقت انلار.

()2

اگر مردمان همگی بر والیت علیّ بن ابی طالب

مؤلّف

اتّفاق داشتند من هرگز دوزخ را نمی آفریدم.

گوید :از این حدی شریف فهمیده می شود که عاذاب و آتاش فقاط بارای مخاالفین یعنای
آفریده شده است ،و ما خداوند را بر نعمات والیتای کاه باه ماا

دشمنان امیرالمؤمنین و ائمّه طاهرین

ارزانی داشته سپاس می گوئیم و از او افزایش این نعمت و ثابت بودن در مسیر والیت را درخواسات مای
کنیم.
 .133/232ابن شهراشو
به پیغمبر اکرم

در کتاب «فضائل» از طری عامّه از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت:

عرض کردم :آیا گذشتن از آتش برگه عبور و گذرنامه الزم دارد؟

فرمود :بلی ،سؤال کردم :آن چیست؟
فرمود :ی
حب ی
لع بن أیب طالب

.

____________________
 -1امالی صدوق 135 :ح 3مجلس  ،41جامع األخبار ،115 :عیون اخباار الرضاا

 135/2 :ح ،1معاانی األخباار 353 :ح،1

بحار األنوار 244/33 :ح 1به نقل از معانی و  247/33 :ح 3باه نقال از اماالی طوسای 343/1 :مجلاس  ،12الدمعاه السااکبه:
 ،102/2تأویل اآلیات 33/1 :ح  83به نقل از امالی صدوق.
 -2امالی صدوق 523 :ح 7مجلس  ،34بحار األنوار 247/33 :ح .4
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()1

محبّت و دوستی علی بن ابی طالب

 .140/233علّامه مجلسی

.

در کتاب شریف «بحار األنوار» می گوید:

روایت شده است که امیرالمؤمنین
حضرت شمشیرش را تقاضا کرد ،علی

در حال نبرد با یکی از مشرکین بود و او در اثناا جناگ از آن
فوراً آن را مرحمت فرمود.

آن شخص مشرک تعجّب کرد و عرض کرد :ای پسر ابو طالب؛ در مانند چنین وقتی در بحبوحه جناگ
به من شمشیر خود را می بخشی؟ فرمود:
ی

ی
یا هذا؛ إنک مددت ید املسأهل ی
یرد السائل.
إیل ،ولیس من الکرم أن

فالنی ،تو دست نیاز و مسألت نزد من دراز کردی ،و از کرم و بزرگواری به دور است که انساان درخواسات کنناده و
نیازمندی رارد کند.

کافر با مشاهده رفتار او و شایندن گفتاارش باه احتارام آن حضارت خاود را روی زماین اناداخت و
گفت:واقعاً این روش اهل دیانت و شیوه مردمان دیندار است ،سپس دست مبارک او را بوساید و مسالمان
()1

گشت.

 .141/234خوارزمی از انس بن مالک نقل کرده است که رسول خدا

فرمود:

ی
ی
حب ی
التُّض معها سییئه ،وبغضه سییئه التنفع معها حسنه.
لع بن أیب طالب حسنه

()2

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،154/2 :بحار األنوار.202/33 :
 -2مناقب ابن شهراشوب ،87/2 :بحار األنوار.43/41 :
 -3مناقب خوارزمی 75 :ح  ،54مصباح األنوار( 127 :مخطوط) ،ینابیع المودّه .31 :این روایات را ابان شایرویه دیلمای در کتااب
«فردوس األخبار 227/2 :ح  »2725از معاذ نقل کرده است ،و کشف الغمّه ،33/1 :ارشااد القلاوب ،48/2 :بحااراألنوار304/33 :
ضمن ح  ،118ینابیع المودّه 233 :وص  252به نقل از فرودس روایت کرده اند ،منتجب الدین در کتااب اربعاین 44 :ح  ،13و ابان
شاذان در کتاب فضائل 100 :و روضه 2 :و  3از ابن عبّاس نقل کرده اند ،و مجلسی
فضائل و روضه روایت کرده است.
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در بحار األنوار 244/33 :ح  40به نقل از

محبّت و دوستی علیّ بن ابی طالب کار نیکی است که گناه و بدی با وجود آن ضارری نزناد ،و دشامنی آن حضارت
گناهی است که با وجود آن نیکی و ثواب نفعی و فایده ای نبخشد.

مؤلّف

گوید :در حدی نهم بیان زمخشری و آنچه مناسب این مقام است گذشت ،باه آنجاا مراجعاه

کنید.
 .142/235شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل کرده است که رسول خدا

فرمود:

ی
ی
أحب أن یاور اجلليل ف داره ویأمن ی
فليتول ی
لع بن أیب طالب
حر ناره
من

.

هر که دوست دارد در جوار رحمت خداوند در خانه او یعنی بهشت قرار گیرد ،و از آتش دوزخ در اماان باشاد بایاد
والیت علیّ بن ابی طالب

 .143/234شیخ صدوق
فرمود:

()1

را بپذیرد.

در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقال کارده اسات کاه رساول خادا
ی

ه
اَّلل هل اخلری لکه فليوال ی
من ی
عليا بعدی وَلوال أوَلاءه وَلعاد أعداءه.
رسه أن یمع

()2

کسی که خشنود می شود خداوند تبارک و تعالی تمام خوبیها را برای او فراهم کند باید والیت علی
او را بعداز من قبول کند ،دوستان او را دوست داشته باشد و با دشمنان او دشمنی کند.
____________________
 -1امالی طوسی 235 :ح  27مجلس  ،11بحار األنوار 247/33 :ح ،4بشاره المصطفی.187 :
 -2امالی صدوق 540 :ح  7مجلس  ،72بحار األنوار 55/27 :ح ،3بشاره المصطفی 150 :و .174
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و سرپرستی

 .144/237شیخ طوسی
کتاب میثم

در کتاب «امالی» از صالح بن میثم تمّار

نقل کرده است کاه گفات :در

این حدی را یافتم که گفته است :شبی در محضر امیرالمؤمنین

بودیم ،به ما فرمود:

ی
ی
ه
ه
مودتنا لع قلبهه ،وال أصهبح عبهد ی
ممهن سهخط اَّلل
لیس من عبد امتحن اَّلل قلبه باإلیمان إال أصبح ید
ی
عليه إالأصبح ید بغضنا لع قلبه.
بنده ای نیست که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد مگر اینکه دوستی ما را در قلب خاود مای یاباد و

احساس می کند ،و بنده ای نیست که خداوند بر او غضب کرده باشد جز اینکه دشمنی ما را در قلب خود می یابد.

ما به دوستی دوستان خود خشنود و دشمنی دشمنان خود را می دانیم ،و دوستان ما به خاطر دوستی ما
به رحمت خداوند که هر روز انتظار آن را دارند خرسند و شادمان می باشند ،و دشمنان ما بنای خود را بر
پایه های سستی در کناره رودی که آب آن را خورده باشد و زیر آن خالی باشد بنا نهاده اند ،و گویاا ایان
کناره در آتش جهنّم فرو ریخته شده است.
و گویا درهای رحمت الهی برای اهل رحمت باز شده است ،گوارا باد بر آنها رحمت پروردگار ،و بدا به
حال اهل آتش ازجایگاه بدی که دارند.
همانا بنده ای از بندگان خدا نیست که در محبّت ما کوتاهی کند و آن به خاطر خیری باشد که خادا در
قلب او قرار داده است ،و هرگز ما را دوست ندارد کسی که با دشمن ما دوستی کند ،زیرا در یک دل نمای
توان هر دو را جمع کرد ،همانطورکه در قرآن می فرماید:
َ

َْ

َوما َج َعل ه ُ
اَّلل ل ِ َر ُجل ِم ْن قلبَ ْنی ف َج ْو ِفه (.)1

خداوند دو قلب در درون کسی قرار نداده است که با یکی قومی را و با دیگری دشمنان آنها را دوست بدارد.

و کسی که ما را دوست دارد محبّت خود را به ما خاالص مای کناد ،مثال طالئای کاه خاالص شاده و
هیچگونه آلودگی و ناخالصی در آن نیست.
ما قومی بخشنده و بزرگوار هستیم و فرزندان ما اوالد پیامبران هستند،
____________________
 -1سوره احزاب ،آیه .4
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من وصی اوصیا الهی هستم که امور آنها به من واگذار شده است ،و من حزب خدا و رساول هساتم ،و
آن گروه طغیانگر و ستم پیشه حزب شیطان اند.

ی
ی ه
حبنا فليمتحن قلبه ،فإن وجد فيه ی
أحب أن یعلم حاهل ف ی
ی
ی
عهدوه
حب مهن ألهب علينها فلهيعلم أن اَّلل
فمن
ی ه
ی
عدو للاکفرین»(.)1
وجربئيل ومياکئيل و«إن اَّلل

و هر کس می خواهد حال خود را در محبّت ما بداند باید قلبش را آزمایش کناد ،اگار در آن دوساتی
کسانی که بر علیه ما مردم را دور خود جمع کرده اند باشد ،باید بداند که خدا و جبرئیل و میکائیل دشامن
()2

او هستند و «خداوند دشمن کافران است».
 145/238ابن شاذان
پیغمبراکرم

در کتاب «مائه منقبه» از طری عامّه از ابوذر

نگاهی به امیرالمؤمنین

نقل کرده اسات کاه گفات:

کرد و با اشاره به او فرمود:

ی
ی
سهيد الصهادقنی ،ههذا ی
األولنی من أهل السماوات واألرضنی ،هذا ی
هذا خری ی
الوصهينی وإمهام املتقهنی
سهيد
ی
ی
املحجلنی.
وقائدالغر

این شخص در میان پیشینیان و آیندگان و در میان اهل آسمانها و زمین از همگان بهتار و برتار اسات،
سرور راستگویان است ،سرور اوصیا و پیشوای پرهیزکاران و رهبر روسفیدان است.
هنگامی که قیامت برپا گردد ،علی

در حالیکه بر شتری از شترهای بهشتی سوار است وارد گردد و

صحرای قیامت را بانور خود روشن گرداند ،بر روی سر مبارکش تاجی است که با زبرجد و یاقوت آراسته
شده است.
فرشتگان با مشاهده او گویند :این یکی از فرشتگان مقرّب است،
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .38
 -2امالی طوسی 148 :ح  54مجلس  ،5بحار األنوار 83/27 :ح  24باه نقال از اماالی ،و  317/24 :ح  23باه نقال از تأویال
اآلیات 444/2 :ح ،1کشف الغمّه ،385/1:تفسیر برهان 230/3:ح ،1بشاره المصطفی.87 :
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پیامبران می گویند :این یکی از پیغمبران مرسل است ،ازدرون عرش ندائی برمی خیزد که:
ه
ی
الصدیق األکرب هذا ی
اَّلل ،هذا ی
لع بن أیب طالب.
وص حبيب
هذا

این راستگوی برتر است ،این وصیّ دوست خدا یعنی محمّد است ،این علیّ بن ابی طالب است.

پس روی جهنّم قرار می گیرد و دوستانش را از آن خار  ،و دشمنان خود را در آن وارد می کند ،بعاد
()1

کنار درهای بهشت می آید و آنهائی را که والیت او را پذیرفته اند بدون محاسبه داخل بهشت می نماید.
 .144/233شیخ صدوق
کند که رسول خدا

در کتاب «امالی» از امام باقر

و آن حضرت از پدرانش

نقل می

فرموده است:

ی
ی
من ی
رسه أن یوز لع الرصاط اکلریح العاصف ،ویلج اجلنه بغری حساب فليتول ول ی وصاحب وخليفهت لع
لع بن أیب طالب عليهالسالم ومن ی
أهیل وا ُ یمت ی
رسه أن یلج انلار فليرتک والیته.
ی ی
ی
ه ی
ی
ی
ی ی
ه
فوعزه ریب وجالهل أنه بلاب اَّلل الی الیؤیت إال منه ،وأنه الرصاط املستقيم ،وأنه الی یسأل اَّلل عن والیتهه

یوم القيامه.

()2

کسی که خشنود می شود از روی صراط مثل بادی شدید عبور کند و بدون حساب وارد بهشت گردد باید والیت ولی
و یاور وجانشین من بر همه اهل و امّتم یعنی علیّ بن ابی طالب را بپذیرد ،و هر که دوست دارد به جهنّم وارد شود والیت
او را ترک کند و ارتباطش را با او قطع کند.
به عزّت و جاللم قسم او درِ رحمت الهی است که باید از آن وارد شد ،و غیر آن آدمی را به مقصد نمی رساند ،و او راه
راست هدایت است ،و او کسی است که فردای قیامت از والیتش خداوند پرسش می کند.

 .147/240ابن شاذان

در کتاب «مائه منقبه» از ابن عبّاس نقل می کند که

____________________
 -1مائه منقبه 88 :منقبت  ،55بحار األنوار 315/27 :ح .13
 -2امالی صدوق 343 :ح 4مجلس  ،48بحار األنوار 37/38 :ح .14
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به علی

رسول خدا

فرمود:

ای علی! جبرئیل درباره تو خبری برایم آورده که چشمم را روشن و قلب مرا شادمان نماوده اسات ،او
برایم نقل کرد که خداوند تبارک و تعالی فرموده است :از طرف من به محمّد سالم برسان ،و او را خبر باده
که:

ی
ی
ی
ی
ی
أن ی
واحلجه لع أهل ادلنيا ،فإنه الصهدیق األکهرب ،والفهاروْ األعظهم وأین
عليا إمام اهلدی ومصباح ادلیج
ی
ی
ُ
ُ
ی
آَلت ی
بعزیت أن ال ادخل انلار أحدا تواله وسلم هل ولتوصهياء مهن بعهده وال ادخهل اجلنهه مهن تهرک والیتهه

ی
ی ی
ی
والتسليم هل ولتوصياء من بعده ،ی
حق القول ی
می ألمتن جهنم وأطباقها من أعدائه ،وألمتن اجلنه من أوَلائه

وشيعته.
علی

پیشوای هدایت ،و چراغ فروزنده در تاریکی ها و حجّت الهی بار اهال دنیاا اسات ،او راساتگوی برتار و

بزرگترین جداکننده ح از باطل است ،و من به عزّت خودم قسم یاد کرده ام که هر کاس والیات او را بپاذیرد و تسالیم
فرمان او و جانشینان بعد از او باشد او را در آتش دوزخ وارد نکنم ،و هر کس والیت او را رها کند و در مقابل دستورات
او و جانشینان بعد از او سرتسلیم فرود نیاورد او را وارد بهشت نسازم ،و این قول حتمی و ثابت من است که جهنّم و همه
()1

طبقه های آن را از دشمنان او ،وبهشت و درجات رفیع آن را از دوستان و شیعیان او پر می کنم.

 .128/241ابوالحسن بن شاذان

در کتاب «مائه منقبه» از امیرالماؤمنین

نقال کارده اسات کاه

فرمود:

ی
ی
ی ه
ه
ه
ُی
اَّلل عليهم بعد ی
نبيه ،وإن والیت تللهزم أههل السهماء
ف امته ،فأنا حجه
واَّلل لقد خلفی رسول اَّلل
ی
ه
اَّلل.
کما تلزم أهل األرض ،وإن املالئکه تلتذاکر فضیل وذلک تسبيحها عند

رسول خدا

مرا در میان امّتش جانشین خود ساخت ،لذا من بعد از او حجّت خدا بر آنها هستم ،و

همانا والیت من بر اهل آسمان واجب گردیده
____________________
 -1مائه منقبه 57 :منقبت  ،31بحار األنوار 113/27 :ح  ،88غایه المرام 45 :ح  52وص  144ح .53
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است همان طور که بر اهل زمین واجب شده است ،و فرشتگان ذکر فضائل ما می کنند و این نازد خادا
تسبیح آنها به حساب می آید.
ای مردم؛ از من پیروی کنید تا شما را به راهی که در آن رشد و کمال شما است راهنمائی کنم ،به چاپ
و راست گرایش پیدا نکنید که باع گمراهی شما می شود ،من وصیّ پیغمبار شاما و جانشاین او هساتم،
پیشوای مؤمنین و فرمانروای ایشان و اختیار دار آنها می باشم ،من شیعیانم را به بهشت رهبری مای کانم و
دشمنانم را به سوی آتش می کشانم ،من شمشیرانتقام خدا بر دشمنان اویم ،و رحمت الهی بر دوستانش می
باشم ،من صاحب حوض رسول خدا

و پرچم او هستم ومقام شفاعت او را مالکم.

ه
ه
اَّلل لع ی
بریته.
أنا واحلسن واحلسنی وتسعه من ودل احلسنی خلفاء اَّلل ف أرضه وحجج

()1

من و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان او جانشینان خدا بر روی زمین و حجّت های الهی بر آفریدگان او هستیم.

 .143/240و در همان کتا از طریق عامّه از سلمان
رسول خدا

و ابن عبّاس نقال کارده اسات کاه گفتناد:

فرمود:

به پروردگارم نزدیک شدم بحدّی که فاصله من با او به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر از آن بود و با من
گفتگو کرد ،و درآنجا دو کوه عقی بود.

ی
ی
وعليا من نوری ،وخلقت هذین اجلبلنی من نور وجهه ی
لع بهن أیب طالهب
فرمود :یا أمحد ،إین خلقتک
ی
فوعزیت وجالیل لقد خلقتهما عالمه بنی خلیق ،یعر بها املؤمنهون ،ولقهد أقسهمت لع نفیسه أن ا ُ ی
حهرم لع
ی
جسم البسه انلار إذا تول ی
لع بن أیب طالب .
،

ای احمد! من تو و علی را از نور خودم خل کردم و این دو کوه را از نور جمال علیّ بن ابی طالب
عزّت و جالل م قسم این دو را
____________________
 -1مائه منقبه 53 :منقبت  ،32غایه المرام 18 :ح  ،14و ص  45ح .53
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آفریدم ،باه

آفریدم تا عالمتی باشند در میان بندگانم و با آن مؤمنان شناخته شوند ،و قسم یاد کرده ام بر خودم هر بدنی که آن را
بپوشد آتش را بر او حرام سازم به شرط اینکه والیت علیّ بن ابی طالب

 .150/243شیخ صدوق

()1

را دارا باشد.

در کتاب «امالی» از حسن بن یحیی دهقان نقل کرده است که گفت:

در بغداد نزد قاضی آن شهر که اسمش سماعه بود حضور داشتم ،مردی از بزرگان اهل بغاداد بار اووارد
شد و گفت :خداوند امر قاضی را اصالح کند ،من در سالهای گذشته به حجّ مشرّف شده بودم ودر بازگشت
عبورم به کوفه افتاد و در مسجد آن وارد شدم ،در آنجا ایستاده بودم که نماز بخوانم ناگهان در مقابلم زنای
از عربهای بادیه نشین با گیسوهای رها شده در حالیکه پیراهن بلندی به تان داشات ظااهر گردیاد ،و باا
صدای بلند می گفت:
ای کسی که در آسامانها مشاهور و بار روی زماین معاروف ،و در آخارت بلناد آوازه ،و در دنیاا نیاز
مشهورهستی ،طغیانگران و ستم پیشه گان و پادشاهان تالش کردند که نور تو را خاموش کنناد و یاادت را
متوقّف سازند ،امّا خداوند یاد تو و آوازه تو را باال برد ،و نورت را روشنی و کمال بیشتر مرحمات فرماود
گرچه مشرکین آن را نپسندند.
به او گفتم :ای کنیز خدا؛ چه کسی را با این اوصاف توصیف کردی؟
است.

گفت :مقصودم امیرالمؤمنین

به او گفتم :کدام امیرالمؤمنین را در نظر داری؟

گفت « :ی
لع بن أیب طالب

ی

ی

الی الیوز اتلوحيد إال به وبوالیته» ،علیّ بن ابی طالب

که توحید بدون اعتراف به او و والیت او محقّ نمی شود و کامل نمی گردد.
____________________
 -1مائه منقبه 148 :منقبت  ،33غایه المرام 7 :ح .13
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همان کسای

()1

راوی می گوید :بعد از این گفتگو به طرف او برگشتم تا نگاهی کنم ،کسی را ندیدم.
 .151/244کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» از ابن عبّاس نقل کرده اسات کاه رساول خادا

فرمود:
هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند به مالک که فرشته موکّل بر دوزخ است دستور دهد تا آتاش جهانّم
های هفتگانه را شعله ور گرداند ،و به رضوان که دربان بهشت است فرمان دهد کاه بهشاتهای هشاتگانه را
زینت دهد و آراسته کند ،و به میکائیل فرماید :صراط را بر روی جهنّم بکشد ،و به جبرئیال گویاد :میازان
عدالت را در زیر عرش برقرار کند ،و به حضرت محمّد

می فرماید :امّت خود را برای حساب آماده

کن و آنها را نزدیک گردان.
سپس خداوند تبارک و تعالی دستور دهد که بر صراط هفت پل بنا کنند که طاول هار پال هفاده هازار
فرسخ باشد ،و بر هریک از آنها هفتاد هزار فرشته بایستند.

ُ
ُی
وحهب أههل بيهت ی
ی
حممهد
یسألون هذه االمه نساءهم ورجاهلم لع القنطهره االول عهن والیهه أمریاملهؤمننی
ُ
ُ
ی
ی
الحیب أهل بیته سقط لع ا یم رأسهه ف قعهر جههنم،
فمن أیت به جاز القنطره االول اکلربْ اخلاطف ،ومن
ی
ولواکن معه من أعمال ی
صدیقا.
الرب عمل سبعنی
آن فرشتگانی که در پل صراط مستقرّند از زن و مرد این امّت از والیت علیّ ابن ابی طالب
پیغمبر اکرم
اهل بیت

و دوستی اهال بیات

سؤال کنند ،هر کس بتواند به آنها جواب مثبت دهد مثل برقی شتابان عبور کند ،و کسی که از دوساتی
بی بهره باشد با سر در ته جهنّم سرنگون گردد ،گرچه به اندازه هفتاد صدّی کارهاای خاوب انجاام داده

()2

باشد.

____________________
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 .152/245محمّد بن علیّ حکیم ترمذی که از علمای بزرگ اهل سنّت است از رسول خدا

نقال

کرده است که فرمود:

ی
ه
اَّلل عليها غری ی
لع بن أیب طالب
ما رآین ف هذه ادلنيا لع احلقيقه الت خلقی
هیچکس در این عالم مرا به آن حقیقتی که خدایم آفریده جز علیّ بن ابی طالب

 .153/244شرف الدین نجفی
البصائر» ،و برسی

.
ندیده است.

در کتاب «تأویل اآلیات» ،و حسن بن سلیمان

در کتاب «مشارق األنوار» از رسول خدا
ی

ی

در کتاب «منتخب

نقل کرده اند که آن حضرت فرمود:
ی

ه
ه
ه
یا ی
اَّلل وأنا.
لع ما عر اَّلل إال أنا وأنت ،وما عرفی إال اَّلل وأنت ،وما عرفک إال

()1

ای علی! خداوند یکتا را جز من و تو کسی نشناخته است ،و مرا جز خدا و تو کسی نشناخته اسات ،و تاو را غیار از
خدا و من کسی نشناخته است.

مؤلّف

گوید :این حدی می تواند تفسیر و تأویل حدی قبلی باشد.

 .154/247محمّد بن العبّاس از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل کرده است که گفت :در محضر پیغمبراکارم
نشسته بودم که ناگاه علیّ بن ابی طالب

وارد شد ،رسول خدا

او را نزدیک خود نشاانید

و با جامه ای که پوشیده بود به چهره مبارک او کشید و فرمود:
ای ابوالحسن؛ تو را به بشارتی که جبرئیل به من خبر داده بشارت و مژده دهام؟ عارض کارد :بلای یاا
رسول اللَّه .فرمود:

ی
ی
ی
إن ف اجلنه عينا یقال هلا «تسنيم» خیرج منها نهران ،لو أن بهما

____________________
 -1تأویل اآلیات 221/1 :ح  ،15مختصر البصائر ،125 :مشارق األنوار ،112 :محتضر ،145 :مدینه المعاجز 433/2 :ح .443
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سفن ادلنيا جلرت [ ،ولع شاطئ التسنيم أشجار] قضهبانها مهن اللؤلهو واملرجهان الرطهب ،وحشیشهها مهن
ُ
ی
کرا ،من نور عليها اناس جلوس ،مکتوب لع جباههم بانلور[ :هوالء املؤمنون] هؤالء
الزعفران لع حافتيها
ی
حمبوا ی
لع بن أیب طالب

.

همانا در بهشت چشمه ای است که «تسنیم» نامیده می شود و از آن دو نهر خار می گردد ،آن قدر وسیع اسات کاه
اگر همه کشتی های دنیا در آن قرار گیرند می توانند حرکت کنند و در کناره «تسنیم» و ساحل آن درختهاائی اسات کاه
شاخه هایش از مروارید و مرجان تازه ،و برگهایش از زعفران است ،و در کنار درختان آن تختهائی از نور است و بار آن
()1

مردمانی نشسته اند که بر پیشانی آنها با نور نوشته شده است :اینها دوستان علیّ بن ابی طالب می باشند.

 .155/248عیّاشی

ُ َ َْ ْ
ی
َََْ
ئذ الی ُ ْسئَل ع ْن ذن ِبه إن ٌس َوال جهان
در کتاب تفسیرش در ذیل آیه شریفه فيوم ٍ

(« )2پس در آن روز از گناه آدمیان و پریان پرسش نشود» ،گفته است:
هر کس والیت امیرالمؤمنین

را بپذیرد و از دشمنان او اظهاار بیازاری کناد ،و حاالل او را حاالل

وحرامش را حرام بداند ،و با این وصف گناهانی را مرتکب شده و از آنها توبه نکرده باشد ،در عالم بارزخ
گرفتار عذاب می شود و در قیامت هنگامی که از قبر خود خار می شود گناهی بر او نمانده اسات تاا از
()3

آن سؤال شود.

 .154/243شیخ عبّاس قمی

در کتاب «سفینه البحار» از شریح قاضی نقل کرده است که گفت:

از طرف عمر بن خطّاب منصب قضاوت داشتم ،روزی شخصی نزد
____________________
 -1مائه منقبه 55 :منقبت  ،23تفسیر برهان 440/4 :ح  ،10غایه المرام 584 :ح .78
 -2سوره الرحمن ،آیه .33
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من آمد و گفت :ای ابا امیّه؛ مردی دو زن را که یکی آزاد و دیگری کنیز بود نزد من امانت گذاشته باود،
و من آن دو را در اطاقی جای داده بودم ،امروز یک پسر و یک دختر به دنیا آورده اند ،و هار کادام از آن
دو زن ادعّا می کند پسربچّه مال من است و دختر را برای خود انکار می کند ،تو بین این دو قضاوت کن.
می گوید :من نتوانستم قضاوت کنم و حلّ این مشکل را ندانستم ،لذا نزد عمر آمدم و قصّه را به اوگفتم.
عمر گفت :تو چگونه قضاوت کردی؟ گفتم :اگر آن را می دانستم نزد تو نمای آمادم ،عمار تماام اصاحاب
پیغمبر را که حاضر بودند جمع کرد ،و من برای آنها قصّه را گفتم ،آنها هم اظهار عجز وناتوانی کردند و حلّ
آن را به من و او حواله می کردند .عمر گفت :ولی من می دانم چاره این کار نزد کیست؟
گفتند :گویا علیّ بن ابی طالب

را در نظر داری؟ گفت :بلی ،چگونه می توان او را پیدا کرد؟ گفتند:

کسی را به سوی او بفرست تا بیاید.
گفت :نه ،او نسب و رفعت و جاللت هاشمی دارد ،باقیمانده ها و آثار علم و دانش و ذخیره های علمی
نزد او است ،باید به خدمت او رسید ،همه برخیزید و با من به سوی او آیید.
به طرف امیرالمؤمنین

روانه شدیم تا او را در باغی یافتیم که با بیل خود مشغول کندن زماین باود،

واین آیه را تالوت می فرمود:
َ

ْ

ْ ُْ

ُ
أحیْ َس ُ
سان أن ی َ
رتکَ ُسدی (.)1
ب اإلن

آیا آدمی می پندارد او را مهمل و بیهوده آفریده اند و غرضی در خلقت او منظور نشده است؟

این آیه را می خواند و گریه می کرد ،مدّتی صبر کردند تا آرام گرفات ،آنگااه از او رخصات طلبیدناد
واجازه خواستند.
____________________
 -1سوره قیامه ،آیه .34

353

آن حضرت نزد آنها آمد و پیراهنی پوشیده بود که آستین های آن را نصف کرده باود ،عمار را مخاطاب
ساخت و فرمود:
ای امیر مؤمنان (تو که خود را امیر و فرمانروای مؤمنان می دانی!!) چه باع شده اینجا آمده ای؟
عرض کرد :کاری پیش آمده و آنگاه به من دستور داد قضیّه را برای آن حضرت نقل کنم .من جریان را
عرض کردم.
فرمود :تو چگونه درباره این مسأله حکم کردی؟
گفتم :حکم آن را ندانستم و چیزی به نظرم نرسید .وقتای چناین گفات علای

از زماین چیازی را

برداشت و فرمود:
احلکم فيها أهون من هذا.
حکم کردن درباره این مسأله از برداشتن این چیز آسان تر و راحت تر است.
بعد دستور داد آن دو زن را حاضر کردند ،ظرفی را به یکای از آن دو زن داد و فرماود :در آن از شایر
خود بدوش ،وقتی شیرش را در آن دوشید آن را وزن کرد و سپس ظرف را به زن دوّم داد و فرمود:
حاال تو شیرت را در آن بدوش ،و بعد از آن دوباره آن را وزن کرد .آنگاه به زنی که شیرش سابک تار
بود فرمود :دخترت رابگیر ،و به آن دیگری که شیرش سنگین تر بود فرمود :پسرت را بردار.
سپس به عمر رو کرده و فرمود:

ی ه
اَّلل تعایل ی
حط املرأه عن الرجل ،فجعل عقلها ومریاثها دون عقله ومریاثه ،وکذلک بلنها دون
أما علمت أن

بلنه.
مگر نمی دانی که خداوند مرتبه زن را پائین تر از مرد آورده ،عقل و میراث او را کمتر و شیر او را سبکتر از شیر مارد
قرار داده است؟

عمر گفت :ای اباالحسن؛ ح تعالی تو را اراده فرمود که حاکم بر مردم باشی ،ولی ملّت آن را نپذیرفتند.
علی

فرمود:

ای ابا حفص! ساکت با  .و سپس این آیه را تالوت فرمود:
340

َ

ه

َ
ْ
اکن ميقاتا ( ،)1روز فصل که در آن فصل خصومتها می شود یعنی روز قیامت وعده گاه
إن یَ ْو َم الفصل
()2

خالئ است.

 .157/250شیخ صدوق
رسول خدا

در کتاب «امهالی» از ابوهریره نقل کرده است که گفات :شخصای خادمت

شرفیاب شد و عرض کرد :ای رسول خدا؛ فالنی با یک سفر دریایی و با یاک سارمایه

کمی به چین رفت و خیلی زود برگشت در حالی که ساود بسایار زیاادی نصایب او گردیاد بطاوری کاه
خویشان و نزدیکان و دوستانش به او حسد ورزیدند.
رسول خدا

فرمود:

ثروت دنیا هرچه زیادتر گردد برای صاحبش جز گرفتاری ببار نمی آورد ،به دارنادگان ماال و ثاروت
غبطه نخورید مگر آنهایی که ثروت خود را در راه خدا بذل و بخشش می کنند.
آیا به شما خبر ندهم از کسی که سرمایه اش خیلی کمتر از سارمایه رفیا شاما ،و برگشات او خیلای
سریعتر ،و بهره ای که برده بسیار زیادتر بوده است ،و آنچه خدا برای او از خوبی ها فراهم کرده در خزاناه
های عرش الهی نگهداری می شود؟
عرض کردند :ای رسول خدا؛ او را به ما معرّفی کن.
فرمود :به این شخصی که می آید نگاه کنید.
وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی از انصار است ،لباسهای کهنه به تن داشت و قیافه اش خیلی جلب توجّاه
نمی کرد.
رسول خدا

فرمود:

ی
العلو من اخلریات والطااعت مها لهو ی
ی
قسهم لع مجيهع أههل السهماوات
إن هذا لقد صعد هل ف هذا اَلوم إیل
ی
ی
اجلنه هل.
واألرض لاکن نصيب أقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب
____________________
 -1سوره نبأ ،آیه .17
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این بنده خدا خوبیها و طاعت هائی که امروز از او باال رفته اگر بر اهل آسمان و زمین تقسیم شود کمتارین بهاره هار
یک از آنها اینستکه گناهانش آمرزیده شود و داخل بهشت گردد.

اصحاب تعجّب نمودند و عرض کردند :ای رسول خدا؛ او چه کاری کرده است؟
فرمود :از خودش سؤال کنید کاری را که امروز انجام داده خواهد گفت.
بارای تاو

آنگاه همگی به او روی آوردند و گفتند :ای بنده خدا؛ گوارایت باد آنچه رساول خادا
بشارت داده است ،امروز چه عملی انجام داده ای که برای تو آن مقدار ثواب و پاداش نوشته اند؟

گفت :فکر نمی کنم کاری کرده باشم جز اینکه از خانه ام به قصد کاری خار شادم ،و چاون مقاداری
تأخیر کردم احتمال دادم که وقت آن دیر شده باشد ،و به مقصد نرسم ،با خود گفتم :حاال کاه چناین شاده
خوب است به جای آن بروم به چهره دلربا و جمال نورانی علیّ بن ابی طالاب
رسول خدا

نگااهی کانم ،زیارا از

شنیده ام که فرمود:

انلظر إیل وجه ی
لع عباده .نگاه کردن به چهره علی

در این هنگام رسول خدا

عبادت است.

ی
ه
وأی عباده.
فرمود :أی واَّلل عباده،

بلی ،بخدا قسم عبادت است و چه عبادت با ارزشی.

تو ای بنده خدا از خانه بیرون آمدی تا دیناری چناد بارای مخاار عائلاه ات بدسات آوری ،و آن از
دستت رفت ،با خود گفتی :بجای آن بروم به چهره علی

نگاه کنم ،تو این کار را کاردی در حالیکاه او

را دوست داری و به فضائلش معتقدی ،و این برای تو بهتر است از آنکه به اندازه یاک دنیاا پار از طاالی
سرخ می داشتی و آن را در راه خدا انفاق می کردی ،و بدان به عدد هر نفسی که در مسیر راهت کشیده ای
()1

درباره هزار نفر می توانی شفاعت کنی و خدا به شفاعت تو آنها را از آتش دوزخ نجات دهد.

____________________
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مؤلّف

گوید :بعضی از اساتید بزرگوار ما که رحمت خدا بر آنها باد با این روایت فتاوا داده اناد کاه

نگاه کردن به ضریح مقدّس آن حضرت مستحبّ است به توضیحی که در ذیل روایت  122گذشت به آنجاا
مراجعه کنید.
 .158/251شیخ فقیه ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی
در خبری وارد شده است که امیرالمؤمنین

در کتاب «فضائل» نقل کرده است:

روزی با حضرت زهرا

نشسته بودند و خرما تنااول

می نمودند ،بین آن دو بزرگوار گفتگوئی جالب و شنیدنی صورت گرفت که آن را ذکر می کنیم:
علی

فرمود:

ای فاطمه؛ همانا پیغمبر اکرم
فاطمه

مرا بیشتر از تو دوست دارد.

فرمود :این عجیب است ،چگونه شما را بیشتر دوست دارد در حالیکه مان میاوه قلاب او و

شاخه ای از شاخسار اوهستم ،و آن حضرت فرزندی غیر از من ندارد؟!
علی

فرمود :ای فاطمه؛ اگر گفته مرا نمی پذیری و مرا تصدی نمی کنی به همراه مان نازد پادرت
بیابرویم تا از خودش پرسش کنیم.

رسول خدا

رسیدند ،صدّیقه کبری

آن دو بزرگوار به اتّفاق محضر رسول خدا

شاروع باه ساخن کارد و

عرض کرد :ای رسول خدا؛ کدامیک از ما دو نفر را بیشتر دوست داری ،مرا یا علی را؟
پیغمبر اکرم

فرمود :أنت أحبّ وعلیّ أعزّ منک.

تو نزد من محبوب تر و علی

عزیزتر است.

در این هنگام سرور و موالی ما علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :آیا برایت نگفتم :من فرزند فاطمه باتقوا هستم؟

فرمود :و من دختر خدیجه کبری هستم.
فرمود :من فرزند صفایم.
فرمود :من دختر سدره المنتهایم که باالترین مکان در بهشت است.
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علی
فاطمه

فرمود :من افتخار عالمیان هستم.
فرمود :من دختر کسی هستم که نزد خدا آن قدر تقرّب یافت که فاصله اش باا او باه قادر

فاصله دو کمان یا کمتراز آن بود .علی

فرمود :من فرزند زنهای پاکدامن هستم.

فاطمه

فرمود :من دختر زنان صالحه و مؤمنه ام.

علی

فرمود :خادم و خدمتگزار من جبرئیل است.

فاطمه

فرمود :خطبه عقد مرا در آسمان راحیل خوانده است ،و فرشتگان گروهی بعد از گروه دیگر

به من خدمت می کنند.
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
[فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :من در محلّ دور دست و بلندمرتبه ای تولّد یافته ام.
فرمود :و من در رفیع اعلی تزویج شدم و عقدم در آسمان واقع شد.
فرمود :من لوا حمد را به دوش دارم.
فرمود :و من دختر کسی هستم که او را به آسمانها باال بردند.
فرمود :من فرزند آن مرد نیکوکار و درست کردار از میان مؤمنان هستم.
فرمود :و من دختر آخرین پیامبر الهی هستم.
فرمود :من طب ظاهر قرآن و فرمان آن شمشیر کشیده و با کافران جنگیده ام.
فرمود :و من دارنده علوم باطن قرآن هستم.
فرمود :من درختی هستم که از طور سینا خار شد.
فرمود :من مقصود از آن شجره طیّبه هستم که همواره ثمره و میوه های گوارا دهد.
()1

فرمود :و من گفتگو کننده با آن اژدها هستم.

فرمود :و من درختی هستم که ثمره و میوه اش حسن و حسین هستند.
فرمود :من مثانی یعنی سوره حمد و قرآن حکیم هستم.
فرمود :و من دختر پیغمبر کریم و بزرگوارم.

____________________
 -1بین قوسین در مصدر حدی نبود.
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علی

فرمود :من نبأ عظیم یعنی آن خبر بزرگ هستم.

فاطمه

فرمود :و من دختر پیامبر راستگو و امین ام.

علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :من ریسمان محکم پروردگارم.
فرمود :من دختر کسی هستم که از همه مردمان بهتر و برتر است.
فرمود :من شیر شجاع جنگها هستم.
فرمود :من کسی هستم که خدا به خاطر او گناه بندگان را بیامرزد.
فرمود :من بخشنده آن انگشترم.
فرمود :و من دختر سرور عالمیانم.
فرمود :من بزرگِ فرزندان هاشم و سرور آنها هستم.
فرمود :من دختر محمّدم که خداوند او را از میان بندگانش برگزیده است.
فرمود :من آن پیشوائی هستم که خدا از او خشنود است.
فرمود :من دختر سرور رسوالن و فرستاده شدگان الهی هستم.
فرمود :من سرور اوصیا و جانشینان رسوالنم.
فرمود :من دختر پیغمبر عربی هستم که از میان اعراب برانگیخته شد.
فرمود :من آن دلیر مردی هستم که شجاعان را به هالکت افکنده ام.
فرمود :و من دختر احمد هستم که پیامبر الهی است.
فرمود :من قهرمان باورع و پارسایم.
فرمود :من دختر کسی هستم که شفاعت می کند و شفاعتش نزد خدا پذیرفته می گردد.
فرمود :من تقسیم کننده بهشت و دوزخم.
فرمود :من دختر محمّدم که خدا او را به پیغمبری اختیار کرده است.
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علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :من کشنده جنّیان سرکش هستم.
فرمود :و من دختر فرستاده آن خداوند حاکم و فرمانروای عالم هستم.
فرمود :من برگزیده خداوند مهربانم.
فرمود :و من بهترینِ زنان و برگزیده شده از میان آنان می باشم.
فرمود :من گفتگو کننده با اصحاب رقیم هستم.
فرمود :من دختر کسی هستم که رحمت الهی بود و برای اهل ایمان فرستاده شد و باه آنهاا

بسیار لطف ومهربانی داشت.
علی

فرمود :من کسی هستم که خداوند مرا در قرآن خود نفاس محمّاد
ُْ

ُْ

َ َ َ َ ُ
کم (.)1
فرموده است :وأنفسنا وأنفس

قارار داده اسات و

َ ُ
فرمود :و من کسی هستم که درباره اش در ضمن همان آیاه فرماودَ :ون ِ َ
سهاءکم
فاطمه
سهاءنا َون ِ
َ ْ َ َ ْ َ ُ
کم ( ،)2مراد از «نسا نا» یعنی «زنان خودمان» من هستم.
وأبناءنا وأبناء

علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :من به شیعیانم قرآن آموخته ام.
فرمود :و من کسی هستم که خدا دوستانم را از آتش رها می کند.
فرمود :من کسی هستم که شیعیانم از دانش من می نویسند.
فرمود :و من کسی هستم که از دریای دانش او با مشت برمی دارند.

علی

فرمود :اسم مرا خداوند از اسم خود برگرفته است ،او عالی یعنی بلندمرتبه و من علی هستم.

فاطمه

فرمود :اسم من نیز از اسم خدا گرفته شده است ،او فاطر یعنی آفریننده و من فاطمه ام.

علی
فاطمه
علی

فرمود :من مایه حیات و زندگی جان اهل عرفان و معرفتم.
فرمود :من راه نجات آنها هستم که به خوبیها و معنویّات مایلند.
فرمود :من گنج بی نیازی ام.

____________________
1و -2سوره آل عمران ،آیه .41
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فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی
فاطمه
علی

فرمود :من کلمه نیکو و مجموعه خوبی ها هستم.
فرمود :من مراد از «حوامیم» (یعنی سوره هائی که با حا و میم شروع می شود) هستم.
فرمود :من دختر «طواسین» (یعنی سوره هائی که با طا و سین شروع می شود) می باشم.
فرمود :توبه آدم را خداوند به خاطر من از او پذیرفت.
فرمود :مرا نیز آدم واسطه قرار داد تا خدا توبه اش را قبول کرد.
فرمود :من به منزله کشتی نوح هستم ،هر کس به او پیوست نجات یافت.
فرمود :من هم در این ادّعا با تو شریکم.
فرمود :من طوفان آن یعنی ریزش باران شدیدی که باع غارق شادن و هالکات آن گردیاد

هستم.
فاطمه
علی
فاطمه
علی

فرمود :و من خشم آن هستم که باع تالطم دریا و ایجاد جز و مدّ است.
فرمود :من آن نسیمی هستم که برای حفظ آن کشتی فرستاده شد.
فرمود :من سرچشمه نهرهای آب ،شیر ،شراب و عسل در بهشت هستم.
فرمود :من طور یعنی جبل سینا هستم که خدا با موسی در آنجا تکلّم فرمود و دارای رفعت و

عظمت خاصّی بوده است.
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :و من آن کتاب مسطور هستم که خدا با دست قدرتش در آن نوشته است.
فرمود :من آن صفحه گشوده شده ام.
فرمود :و من بیت المعمورم که کعبه اهل آسمان است و در اطرافش فرشاتگان طاواف مای

کنند.
علی

فرمود :من سقف مرفوع یعنی آسمان هستم در عظمت و بلندی مرتبه.
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فاطمه
علی

فرمود :و من دریای آتش بار هستم.
فرمود :من دارای علم تمام پیغمبرانم.

فاطمه
علی

فرمود :من دختر سرور همه رسوالنم که از ابتدای آفرینش فرستاده شده اند.
فرمود :من آن چاه متروکه و آن قصر محکم بلند ارتفاع هستم.

فاطمه
علی

فرمود :شبّر و شبیر یعنی حسن و حسین
فرمود :من بعد از رسول خدا

فاطمه

از من هستند.

بهترین مخلوق آفریدگارم.

فرمود :من نیکوکار پارسا هستم .در این هنگام پیغمبر اکرم

به فاطمه

فرمود:

با علی؛ گفتگو مکن ،او دالئل محکم و بیان روشن دارد.
فاطمه
علی

فرمود :من دختر کسی هستم که قرآن بر او نازل شده است.
فرمود :من پر از علم و بری از شرکم .فاطمه

پیغمبر اکرم
فاطمه

فرمود :علی

فرمود :من ستاره ای هستم که می درخشد.

صاحب مقام شفاعت در قیامت است.

فرمود :و من بزرگ بانوی روز قیامت هستم ،سپس به رسول خدا

عرض کارد :شاما

حمایت و پشتیبانی ازپسرعموی خود نکنید ،و مرا با او واگذارید.
علی
فاطمه
علی
فاطمه

فرمود :من پدر فرزندان محمّد

و برگزیده او هستم.

فرمود :و من گوشت و خون او هستم.
فرمود :من مجموعه صحیفه های آسمانی ام.
فرمود :و من مجموعه شرافت و بزرگواری ام.

علی

فرمود :من ولیّ پروردگارم .فاطمه

علی

فرمود :من نور آفرینش و روشنائی آن هستم.

فاطمه

فرمود :و من الغر اندامی نیکو هستم.

فرمود :و من فاطمه زهرایم.

آنگاه پیغمبر اکرم

به فاطمه اش فرمود:

وقبیل رأس ابن ی
یا فاطمه؛ قویم ی
عمک ،فهذا جربئيل ومياکئيل
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وارسافيل وعزرائيل مع أربعه آال

من املالئکه حیامون لعیل

وهذا أیخ راحيل ودردائيهل مهع أربعهه

آال من املالئکه ینظرون بأعينهم.
ای فاطمه؛ برخیز و سر پسرعمویت علی

را ببوس ،در اینجا چهار فرشته مقرّب خداوند یعنی جبرئیل و میکائیل

واسرافیل و عزرائیل با چهار هزار فرشته حمایت از علی می نمایند و او را پشتیبانی می کنناد ،و ایان بارادرم راحیال و
دردائیل با چهار هزار فرشته دیگر برای دیدن این مناظره اجتماع کرده اند.

بعد از فرمان رسول خدا
طالب

 ،حضرت زهرا

را در مقابل پیغمبر اکرم

ای اباالحسن؛ به ح ّ رسول خدا

برخاست و سر مبارک امیرالمؤمنین علایّ بان ابای

بوسید و گفت:
از پیشگاه پروردگار و از ساحت مقدّس شاما و پسار عمویات

عذرخواهی می کنم.
امام

عذر آن حضرت را پذیرفتند و در خاتمه فاطمه

()1

دست پدر را بوسید.

تذییل:

مؤلّف

در پایان این باب چند فایده و مطلب را ذکر می کند:

 .1محدّث نوری

در کتاب «دار السالم» از سیّد نعمه اللَّه جزائری نقل کرده است که گفت:

یکی از مجتهدین را در خواب دیدم که با قیافه ای آراسته و شکل خوبی از زیارت قبر امام

بیارون

می آمد ،از او سؤال کردم :کدام عمل تو را به این مرتبه و مقام رسانده است ،به من بگو تا مان هام باه آن
مداومت کنم؟
____________________
 -1فضائل ابن شاذان.80 :
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فرمود :ای شیخ؛ آن اعمالی را که از ما مشاهده می کردی در اینجاا باازارش رونقای نادارد و مشاتری
برایش نیست و چیزی که واقعاً به ما سود بخشید و ما را به این مقامی که مشاهده می کنی رسانید محبّت و
()2

دوستی صاحب این قبر یعنی امیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیه است.

 .2شافعی در جواب کسی که از او درباره حضرت امیرالمؤمنین

سؤال کرد گفته است:

و سیّد تا الدین عاملی همین معنا را در ضمن شعر آورده است:
لقاااااد کتمااااات آثاااااار آل محمّاااااد

محبّااااوهم خوفاااااً وأعااااداؤهم بغضاااااً

فااااأبرز ماااان بااااین الفااااریقین نبااااذه

بهاااا ماااأل اللَّاااه الساااماوات واألرضاااا

آثار آل محمّد

را دوستانش از روی ترس ،و دشمنانش به خاطر دشمنی پنهان داشتند.

از بین این دو گروه مقدار کمی از آن ظاهر گردید ،و خداوند با همان مقدار کم آسمانها و زمین را پر کرده است.

« .3توماس کارلیل» فیلسوف بزرگ نصرانی در کتاب «األبطال» به فضیلت و برتری امیرالمؤمنین علی
اعتراف کرده و می گوید:
امّا نسبت به علی

مجال نداریم جز این که او را دوست داشته باشیم و به او عش ورزیم ،هماناا او

جوانمردی است با شرافت و بزرگوار که از وجدان پاکش رحمت و عطوفت و نیکی سرازیر می شود ،و از
قلب تپنده اش دلیری و مردانگی و نبرد زبانه می کشد ،و او از شیر بیشه کارزار
____________________
 -1دار السالم.47/2 :
 -2برسی

این حدی را در کتاب «مشارق األنوار »111 :نقل کرده و آن را به نظم در آورده است.
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شجاع تر بود امّا شجاعتی که با نرمی و لطف و مهربانی و وقار آمیخته بود ،شایسته و سازاوار باود کاه
شجاعان مسیحی در جنگهای صلیبی چنین باشند.
او در مسجد کوفه ناجوانمردانه کشته شد ،و این کشته شدن را به خاطر عدالتش بجان پاذیرفت ،و قبال
از این که روح ملکوتی او از پیکر پاکش خار شود وقتی درباره قاتلش با او گفتگو کردند فرمود:

ی
إیل ،وإن ی
إن أعش فاألمر ی
تقتصهوا فُّضهبه بُّضهبه وإن تعفهوا أقهرب إیل
مت فاألمر لکم ،فهإن آثهرتم أن

اتلقوی.
اگر زنده ماندم خودم می دانم با او چه کنم و اختیارش با من است ،و اگر از دنیا رفتم اختیار باا شاما اسات ،و اگار
خواستید قصاص کنید فقط ضربه ای به او بزنید در مقابل ضربه ای که او زده است ،و اگر او را ببخشید به تقوی نزدیک تر
است.

 .4به خلیل که استاد نحو است گفته شد :چه دلیلی است بر اینکه علی
ها است؟
ی

پیشوای همه در تمام زماان

ی

جواب داد« :احتياج الک إَله واستغناؤه عن الک»؛ «بهترین دلیل ،نیازمندی و احتیا هماه باه او وبای
()1

نیازی او از همه است».

 .5در بیان معجزه ای که طب اطّالعات من کسی آن را در کتابی ذکر
____________________
 -1عبقریّه اإلمام (نوشته دکتر مهدی محبوبه) ،138 :االمام علیّ بن أبی طالب

(نوشته دانشمند عالیقدر آقای همدانی).31 :

توضیح :در حدی بعدی در ضمن خصالی که برای آن حضرت ذکر شده یکی از آنها این است کاه ماردم همگای باه آن حضارت
محتا و نیازمندند و او از همه آنها بی نیاز است ،هر کجا مردم دچار ظلمت و تاریکی و مشکالت علمی می شدند جاای دیگاری
جز در خانه آن حضرت نبود که مشکل آنها را حلّ کند ،همانطور که یهودیها هر گاه برای پرسش و آزمایش نازد آن حضارت مای
آمدند امام

به آنها از تورات و کتاب آسمانی که نزد آنها بود خبر می داد ،وچه بسیار از آنها که بر اثر آن اساالم آوردناد و او

باع مسلمان شدن ایشان گردید .و امّا بی نیازی او از مردم از آنجا پیداست که هیچگاه درِ خانه کسی نرفت که از او سؤالی کناد و
بخواهد مشکل خود را حلّ کند ،و هرگز حرفی از آنها نیاموخته و استفاده نکرده است .برای اطّالع بیشتر از این مطلاب باه «بحاار
األنوار 33/40 :ح  »117مراجعه کنید.
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نکرده است ،و آن به وجود مبارک آن حضرت برگشت می کند.
در کتاب «اختصاص» شیخ مفید

از بعضی از اصحاب نقال کارده اسات کاه در شاخص شاریف آن

حضرت هفتاد خصلت جمع شده بود ،و یکی از آنها پوشیده بودن جراحاتی بود که از سر تا به قدم برجسم
()1

نازنین او وارد شد ،و در حدود هزار جراحت بود و آنها را در راه خدا تحمّل کرد.

بعد از ذکر این مطلب می گوئیم :این همه غزوات و جراحات باع نگردیده است که در بدن شاریف او
زشتی خل ایجاد شود به خالف بقیّه اصحاب ،زیرا بعضی از آنها در اوّلین جنگ نوعی زشتی در پیکرشان
ظاهر می شد و بعضی در جنگ دوّم به این گونه زشتی مبتال می شدند ،ولی آن حضرت صلوات اللَّه علیاه
با آنکه در تمام جنگها چه آنهائی که پیامبر اکرم

در آن حضور داشتند و چه آنهائی که پیامبر حضور

نداشتند شرکت فعّال داشت ،و با همه آن جراحاتی که ذکر شاد در عضاوی از اعضاا مباارکش تشاویه و
زشتی پیدا نشد.
 .4ذکر نصیحت و اندرزی که به فرزند رشیدش امام حسن مجتبای صالوات اللَّاه علیاه در آخار عمار
شریفش سفارش فرمود و آن را اربلی
امام حسن مجتبی
بر پدرم علی

در کتاب «کشف الغمّه» این گونه نقل کرده است:

فرمود:
در هنگامی که بر اثر ضربت شمشیر ابن ملجم (لعنه اللَّه) باه خاود مای پیچیاد وارد

شدم ،با مشاهده او طاقت نیاورده و اندوه خود را ظاهر ساختم ،به من فرمود :آیا بی تابی می کنی؟
عرض کردم :چگونه شکیبا باشم و بی تابی نکنم در حالیکه شما را دچار این درد و مصیبت مای بیانم؟
فرمود:

ُ ی
حفظتهن نلت ی
ی
بهن انلجاه ،وإن أنت
أال اعلمک خصاال أربع إن أنت

____________________
 -1اإلختصاص( 140 :در ضمن حدیثی طوالنی) ،بحار األنوار 33/40 :ح .117
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ی
ضي ی
عتهن فاتک ادلاران؟

ی
ی
یا ی
بی؛ ال غی أکرب من العقل ،وال فقر مثل اجلهل ،وال وحشه أشد من العجهب ،وال عهیش أل مهن حسهن

اخللق.
می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم که اگر آنها را رعایت کنی نجات دائمی و سعادت همیشگی نصیب تو گردد ،و
اگر آنهارا ضایع کردی و به کار نبستی از سعادت دنیا و آخرت خود را محروم نموده ای؟
ای پسرم؛ ثروتی برتر و باارزش تر از داشتن عقل و خرد نیست ،و فقری مانند جهالت نمی باشد ،و وحشتی که باع
بریدن ازمردم شود شدیدتر از خودبینی نیست ،و هیچ کس مانند آن که خوش اخالق اسات از زنادگی خاود لاذّت نمای
()1

برد.

 .7بعضی از دوستان که از بزرگان اهل پاکستان است برایم نقل کرد :شخصی این شعر را می خواند وآن
را زیاد تکرار می کرد:
ساارمد اگاار معاملااه حشاار بااا علیساات

ماان ضااامنم کااه تااا بتااوانی گناااه کاان

شخص بزرگوار و باعظمتی نزد او ظاهر گشت و به او دستور داد که مصرع دوّم را تغییر بده و این گونه
بخوان:
ساارمد اگاار معاملااه حشاار بااا علیساات

شاارم از رخ علاای کاان و کمتاار گناااه کاان

و فوراً ناپدید گردید ،و آنگاه فهمیده بود که آن شخص یا خود امیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیاه اسات و
یاامام منتظر حضرت مهدی ارواحنا فداه بوده است.
 .8لفظ علی

با عدّه ای از اسامی عربی و فارسی از نظر عدد حروف هجایی مطااب اسات؛ یعنای

مجموع هر یک »110« ،می شود.
از آنها لفظ «یمین» است ،به خاطر این که اصحاب آن حضرت اصحاب
____________________
 -1کشف الغمّه ،572/1 :بحار األنوار 111/78 :ح .4
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ََی ْ َ
اکن م ْن أَ ْصحاب ْاَلَمنی  91فَ َس ٌ
الم لَهکَ مهنْ
یمین هستند که در قرآن از آنها یاد شده است :وأما إِن
ِ
ِ
َ
أ ْصحاب ْاَلَ
منی (.)1
ِ
ِ

لفظ «طاق» است به معنای فرد؛ زیرا او یگانه و بی نظیر است.
لفظ «یسبّح» که به معنای «تسبیح می کند» است؛ زیرا آن حضرت ،حقیقت ذکر و تسبیح است.
لفظ «حقّ»؛ به خاطر این که او با ح ّ و ح ّ با او است ،و هر کجا او باشد ح ّ گرداگرد او می چرخد.
کلمه «نائب منا » که کلمه ای فارسی است با لفظ «علیّ بن ابی طالب» مطااب اسات؛ زیارا او نائاب
وجانشین پیغمبر اکرم

است.

لفظ «عطوف»؛ زیرا او نسبت به دوستان و شیعیانش عطوف و مهربان است.
کلمه «دین اإلسالم» با لفظ «حبّ علیّ بن ابی طالب» مطاب است.
کلمه «فرقهه» با لفظ «شیعه» مطاب است و این اشاره به همان فرقه ناجیه یعنی گروه رستگاران دارد که
در حدی پیغمبر اکرم

وارد شده است ،آن حضرت فرموده اند:

ستفرتْ یامت بعدی ثالث وسبعنی فرقه ،فرقه ناجيه وابلایق ف انلار.

()2

____________________
 -1سوره واقعه ،آیه  30و .31
 -2برای اطّالع بیشتر رجوع کنید به کتاب شریف «بحار األنوار 2/28 :باب .»1در یکی از احادی این باب امام باقر
فرموده اند« :تفرّقت هذه االُمّه بعد نبیّها

چناین

علی ثالث وسبعین فرقه ،اثنتان وسبعون فرقه فی النار ،وفرقه فی الجنّه ومن الاثالث

وسبعین فرقه ثالث عشره فرقه تنتحل والیتنا ومودّتنا ،اثنتا عشره فرقه منها فی النار ،وفرقه فی الجنّه ،وستّون فرقه من سایر النااس
فی النار»« .این امّت بعد از پیغمبر خود هفتاد و سه فرقه و گروه شدند که هفتاد و دو گروه از آنها اهل آتش خواهند بود ،از هفتااد
و سه گروه ،سیزده گروه هستند که ادّعای والیت و محبّت ما اهل بیت را دارند ولی دوازده گروه از آنها اهل آتاش خواهناد باود و
فقط یک گروه از این سیزده فرقه (که از نظر عقیده و عمل در صراط مستقیم والیت هستند و به امامت امامان دوازده گاناه کاه اوّل
آنها امیرالمؤمنین

و آخر آنها مهدی موعود

است که از دیدگان غایب است و به زودی ان شا اللَّه ظهاور خواهاد کارد

معتقد می باشند اهل بهشت خواهند بود) .بحار األنوار 13/28 :ح 21
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یعنی بعد از من امّت من گروه گروه می شوند ،فقط یک گروه از آنها اهل نجات هستند و بقیّاه اهال دوزخ و گرفتاار
آتش خواهند بود.

کلمه «نجف األشرف» با لفظ «جنّت سرا» که کلمه ای فارسی است از نظر عدد مطاب اند.
و عجیب تر از اینها حروف مقطّعه اوائل سوره های قرآن است که بعد از حذف مکرّرات آن ایان جملاه
ُ

ُ

لع رصاط ی
می شود « :ی
حق ن ْم ِسکه» ،یعنی «علی

()1

راه ح است و ما راهش را می پیمائیم».

ُ ََ
ه
الو ْسطی َوقُ ُ
لع َ
الصلَوات َوالصلوه ُ
ومهوا َّلل قهانِتنی
در تفسیر آیه شریفه حافِظوا

 .3امام صادق

()2

فرمود:
مراد از «صلوات» که خداوند فرموده آن هاا را حفاظ کنیاد و حارمتش را نگهداریاد محمّاد
امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین
امیرالمؤمنین

و

هساتند ،و مقصاود از «صااله وساطی» یعنای نمااز وساط،

است.

بعد از آن خدای تبارک و تعالی فرموده است« :وقوموا للَّه قانتین»« ،برای
____________________
 -1حروف مقطّعه که در ابتدای بعضی سوره های قرآن است بدون در نظر گرفتن حروف تکراری مجموعاً چهارده حارف باه عادد
چهارده معصوم

می باشند .صورتهای حروف مقطّعه چنین هستند :الم ،المص ،الر ،المر ،کهیعص ،طه ،طسم ،طاس ،یاس ،ص،

حم ،حمعس  ،ق ،ن .حروف اصلی که از این صورتها ترکیب یافته چهارده تا از حروف الفبا هستند که با کنار هم قرار دادن آنها این
جمالت ساخته می شوند که می توان گفت این ازاسرار قرآنی است« :صراط علیّ ح ٌّ نمسکه» یعنی راه علی
به آن تمسّک جسته ایم ،این جمله به این صورت هم خوانده می شود«:علیّ صراط ح ٍّ نُمْسکه» یعنی امیرالمؤمنین

ح ّ است که ما
راه حقّای

است که ما به آن چنگ زده ایم.یکی از فضال و دانشمندان معاصر فرموده است :خداوند تبارک و تعالی صورت های بسایار زیاادی
از ترکیب این حروف در اثبات حقّانیّت امیرالمؤمنین

به من الهام فرموده است که بعضی از آنهاا چناین هساتند« :علایّ حا ّ

نُمسک صراطه»« ،علیّ ح ّ صراطه نُمسک»« ،سرّ علیّ ح ّ کما نصّ طه»« ،ح ّ علیّ سرّ کما نصّ طاه»« ،علایّ نُمساک صاراط
حقّه»« ،مسکن طه صار ح ّ علیّ»« ،علیّ ح ّ صراطه مُسکن»« ،نُمسک صراط علیّ حقّه».
 -2سوره بقره ،آیه .238
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خدا قیام کنید در حالی که فرمانبردار هستید» ،مقصود فرمانبرداری از ائمّه معصومین

()3

است.

 .10آنچه شعرا از اشعار زیبا و نورانی درباره آن حضرت سروده اند بسیار زیاد اسات و ماا باه کمای
ازآنها اکتفا می کنیم:
از آن جمله اشعاری است که سرور ما آیه اللَّه علّامه حا میرزا اسماعیل شیرازی پسر عماوی بازرگ
طائفه آیه اللَّه میرزای شیرازی کبیر درباره والدت باسعادت آن حضرت سروده است:
رغااااااد العاااااایش فاااااازده رغاااااادا

بساااااالف مناااااک تشااااافی ساااااقمی

طااارب الصااابّ علااای وصااال الحبیاااب

وهناااا العااایش علااای بعاااد الرقیاااب

وفنااای مااان أکاااؤس الاااراح النصااایب

واساااااااقنیها توأمااااااااً ال مفاااااااردا

فالهنا کلّ الهنا فی التوأم
آتناااااای الصااااااهبا ناااااااراً ذائبااااااه

کلّلتهااااااااا قبسااااااااات الهبااااااااه

واساااااااقنیها والنّااااااادامی قاطباااااااه

فلعماااااااری إنّهاااااااا ریّ الصّااااااادی

لفؤاد بالتصابی مضرم
ماااا أحیلااای الاااراح مااان کا افّ الماااالح

هاااااای رُوح هاااااای رَوْح هاااااای راح

فأدِرْهاااااااا فااااااای غااااااادوّ ورواح

کاااااااذکا تتجلّااااااای صااااااارخدا

رصعتها حبب کاألنجم
حبّااااااذا آنااااااا إنااااااس أقبلاااااات

أدرکاااات نفساااای بهااااا مااااا أمّلاااات

وضاااااعت اُمّ العلااااای ماااااا حملااااات

طااااااب أصاااااالً وتعاااااالی محتِااااادا

مالکا ثقل وال االُمم
آنَسَاا اتْ نفساااای ماااان الکعبااااه نااااور

مثااال ماااا آناااس موسااای ناااار طاااور

یااااوم غشّاااای المألاألعلاااای ساااارور

قاااااارع الساااااامع ناااااادا کناااااادا

شاطی الوادی طوی من حرم
____________________
 -3تفسیر برهان 231/1 :ح .3
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ولااادت شااامس الضّاااحی بَااادْر التماااام

فانجلااااات عنّاااااا دیااااااجیر الظَّاااااالم

نادیاااا ااً بُشااااااراکم هااااااذا غااااااالم

وجهااااااه فلقااااااه باااااادر یهتاااااادی

بسنا أنواره فی الظلم
هااااااذه فاطمااااااه بناااااات أسااااااد

أقبلااااات تحمااااال الهاااااوت األباااااد

فاساااااجدوا ذالا لاااااه فااااایمن ساااااجد

فلاااااه األماااااالک خااااارَّت ساااااجدا

إذ تجلّی نوره فی آدم
کشااااف السااااتر عاااان الحااا ّ المبااااین

وتجلّاااااای وجااااااه ربّ العااااااالمین

وبااااادا مصاااااباح مشاااااکوه الیقاااااین

وَبَاااادت مشاااارقه شاااامس الهاااادی

فانجلی لیل الضّالل المظلم
هاااال درت اُمُّ العُلاااای مااااا وضااااعت؟

أم درت ثااادیُ النهاااای مااااا أرضااااعت؟

أم درت کاااافّ الهاااادی مااااا رفعاااات؟

أم دری ربّ الحجااااای ماااااا وُلِااااادا؟

جلّ معناه فلمّا یعلم
ساااایّدٌ فاااااق عُااااال کاااالَّ األنااااام

کاااااان إذ ال کاااااائنٌ وهاااااو إماااااام

شاااارَّف اللَّااااه بااااه بیاااات الحاااارام

حاااااین أضاااااحی لساااااناه مولااااادا

فوطی تربته بالقدم
إن یکااااان یُجعااااال للَّاااااه البَناااااون

وتعاااااالَی اللَّاااااه عمّاااااا یصااااافون

فولیااااد البیاااات أحااااری أن یکااااون

لااااااولیّ البیاااااات حقّاااااااً ولاااااادا

العزیرٌ ال وال ابن مریم
هااااو بعااااد المصااااطفی خیاااار الااااوری

مااان ذری العااارش إلااای تحااات الثاااری

قاااااد کسااااات علیااااااؤه اُمّ القاااااری

غااااارَّهً تحماااااای حماهااااااا أباااااادا

حی الیدنوه من لم یحرم
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ساااب الکاااون جمیعااااً فااای الوجاااود

وطاااااوی عاااااالم غَیااااابٍ وشاااااهود

کاالُّ مااا فاای الکااون ماان یمناااه جااود

إذ هااااااو الکااااااائن للَّااااااه یاااااادا

وید اللَّه مدرُّ األنعم
ساااایّدٌ حااااازت بااااه الفضاااال مضاااار

بفخااااار قااااد سااااما کاااالّ البشاااار

وجهااااه فاااای فلااااک العلیااااا قماااار

فبااااااااه البااااااااالنجوم یهتاااااااادی

نحو مغناه لنیل المغنم
هااااااو باااااادرٌ وذراریااااااه باااااادور

عقمااااات عااااان ماااااثلهم اُمُّ الااااادهور

کعبااااه الوفّاااااد فاااای کاااالِّ الشااااهور

فاااااز ماااان نحااااو فناهااااا وفاااادا

لمطاف منه أو مُستلم
ورثااااوا العلیااااا قاااادماً ماااان قُصاا ایّ

وناااااازار ثاااااام فهاااااار ولااااااویّ

الیبااااااری حااااایّهم قاااااطّ بحااااایّ

وهااااام أزکااااای البرایاااااا محتااااادا

وإلیهم کلُّ فخر ینتمی
أیّهااااا المرجاااای لقاااااه فاااای الممااااات

کاااالّ مااااوت فیااااه لقیاااااک حیاااااه

لیتمااااا عجّاااال باااای مااااا هااااو آت

علّناااای ألقاااای حیااااایی فاااای الااارَّدی
()1

فائزاً منه بأوفی النعم

زندگی آسوده و راحت شد پس راحتی آن را زیادتر کن ،به بهترین و خالص ترین شراب که شفای بیماری من است.
اشتیاق به وصال دوست مرا به وجد و طرب آورده است ،و زندگی به دوری رقیب گوارا گشته است.
از کاسه های شادی و خوشی سهم مرا پر کن ،و آن را به من بیاشامان دوتائی دوتائی نه یکی یکی.
گوارایی کامل در دو تا نوشیدن است.
شرابی به من بده که آتش ذوب شده است ،و آن را شعله هائی که زبانه می کشد احاطه کرده است.
____________________
 -1الغدیر ،23/4 :سفینه البحار.230/2 :
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به من و همه هم پیاله های من بیاشامان ،که به جان خودم سیراب کننده تشنگی است.
برای قلبی که آتش اشتیاق آن را برافروخته کرده است.
چقدر شادی آفرین است جام از دست آن نمکین گرفتن ،جان است و راحتی و آسایش و شادمانی آفرین است.
پس آن را در صبحگاهان و شامگاهان پر کن و بچرخان ،مثل خورشیدی که تجلّی می کند بر کوه صرخد(.)1
حباب هائی مثل ستاره او را زینت بخشیده است.
چه خوش آیند است اوقات آرامش و شادمانی که روی آورد ،و دل من آنچه را آرزو دارد به آن برسد.
بر زمین نهاده مادر کماالت و برتری ها آنچه دربرداشته است ،اصل و اصالت آن پااک ،و فارع و تاابع آن بلندمرتباه
است .صاحب بار گران والیت و زمامداری امّتها است.
جان من از کعبه نوری را مشاهده کرد ،مثل آتشی که موسی

در طور سینا مشاهده کرد.

روزی که ملکوت اعلی و آسمانهای باال را شادی پر کرده بود ،ندائی به گوش من طنین انداخت مثل ندا .
کناره صحرای طوی از حریم مکّه معظّمه.
خورشید تا این ماه کامل را به دنیا آورد ،از ما سیاهی و تاریکی ها را برطرف کرد.
ندا می کرد :بشارت می دهم شما را که این پسر بچه ای است ،که چهره اش پاره ماه است و می شود راه را یافت.
به تابش انوار او در تاریکی ها.
این فاطمه بنت اسد است ،که روی آورده و آینه تمام نمای الهی را دربرگرفته است.
از روی خشوع و تواضع او را در میان سجده کنان سجده کنید ،برای او فرشتگان سجده کنان بر زمین افتادند.
هنگامی که نور او در وجود آدم تجلّی کرد.
از حقیقت آشکار پرده برداشته شد ،و جمال پروردگار عالمیان ظاهر
____________________
 -1صرخد :از کوههای مکّه می باشد.
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گشت.
روشنی چراغ اهل یقین هویدا گردید ،و محلّ اشراق خورشید هدایت پدیدار شد.
شب تاریک و ظلمانی به پایان رسید.
آیا مادر خوبیها و برتری ها می داند چه به دنیا آورده ،و آیا پستان عقل و خرد می داند چه کسی را شیر می دهد؟
آیا آن کفّ باکفایت می داند چه کسی را برداشته و باال برده ،و آیا آن صاحب عقل و زیرکی می داند چاه کسای از او
متولّد شده است؟
او حقیقتی برتر و باالتر از فهم و تصوّر است و هنوز نمی دانند.
سروری که برتری یافت از نظر کماالت بر همه مردمان ،او بود و هیچ مخلوقی نبود و او امام و پیشوا بود.
خداوند به سبب او خانه خود را شرافت بخشید ،هنگامی که محلّ تولّد و زایشگاه او گردید.
و قدم مبارک خود را بر زمین آن نهاد.
اگر بنا باشد برای خداوند تبارک و تعالی فرزندی قرار دهند ،در حالی که او منزّه اسات و برتار اسات از آنچاه او را
وصف می کنند.
آن کس که در خانه او به دنیا آمده سزاوارتر است ،که برای صاحب خانه فرزند باشد.
نه عزیر ،و نه پسر مریم که یهود و نصاری گفته اند.
او بعد از حضرت مصطفی بهترین آفریده پروردگار است ،از فوق عرش الهی گرفته تا پائین زمین.
مقام و مرتبه او به امّ القری یعنی مکّه معظّمه لباس عزّت پوشانیده ،که همواره منع می کناد کسای در قرقگااه آن وارد
شود.
تا آن که بدون احرام کسی نزدیک آن نشود.
او از تمام عالم هستی در وجود پیشی گرفته است ،و همه عالم پنهان و آشکار را پیموده و درهم نوردیده است.
و آنچه در آفرینش است از جود و بخشش او هستی یافته ،زیرا او دست توانای پروردگار است.
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و دست خداست که نعمتها را بر خل سرازیر می کند.
سیّد و سروری که قبیله مضر به خاطر او فضیلت و برتری یافت ،به افتخاری که تمام بشر را فزونی گرفت.
چهره نورانی او در کره باال ماه درخشنده است ،و به سبب او هدایت حاصل می شود نه با ستارگان.
به طرف سرمنزل مقصود تا به منفعت و بهره فراوان نائل شوند.
او ماه کامل و فرزندانش همگی ماه کاملند ،مادر روزگار از آوردن امثال آنها نازا و عاجز است.
کعبه و قبله کوچ ک نندگان است در همه ماهها ،و هر کس به طرف او کوچ کرد و خاود را باه در خاناه اش رساانید
سعادتمند شد.
برای گردیدن دور خانه اش یا تبرّک جستن به آن.
برتری را قدیماً از قصیّ ،و نزار سپس فهر به وراثت برده اند.
هیچ یک از آنها با دیگری رقابت نکند ،و ایشان از نظر پاک سرشتی پاکترین مردمان هستند.
و هر افتخار و کمالی به آنها نسبت داده می شود.
ای کسی که دیدار تو را در هنگام مردن امید داریم ،هر مرگی با دیدار تو باشد عین زندگی است.
ای کاش؛ مرگی که خواهد آمد به سوی من شتاب کند ،شاید زندگیم را در آن مرگ ببینم.
و از او به بهترین نعمتها برسم.

و از آن جمله قصیده ای است که آن را از فقیه بزرگوار آیه اللَّه شیخ حسین نجف

( )1نقل می کنیم:

____________________
 -1او فاضلی ادیب و فقیهی متعبّد و پارسا و از اصحاب سیّد بحرالعلوم بود ،در بسیاری از کتب تراجم یاد گردیده و نوه بزرگوارش
شیخ محمّد طه نجف رساله مستقلّی در شرح حالش نوشته است ،در سال  1153دیده به جهان گشود و در شب جمعاه دوم محارّم
سال  1251وفات یافت .برای اطّالع بیشتر به کتاب «اعیان الشیعه »147/4 :و کتاب «ماضی النجف وحاضارها »420/3 :مراجعاه
فرمایید.
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لعلااااااایّ مناقاااااااب التضااااااااهی

ال نبااااااایّ وال وصااااااایّ حواهاااااااا

مااان تاااری فااای الاااوری یضااااهی علیّاااً

أیضاااااهی فتاااایً بااااه اللَّااااه باااااهی

رتبااااااه نالهااااااا الوصاااا ایّ علاااا ایّ

لااااام تااااارم إن تنالهاااااا أنبیاهاااااا

ماااااا أتااااای األنبیاااااا إالّ قلیااااال

مااااان کثیااااار وذاک مناااااه أتاهاااااا

وماااااراض القلاااااوب عناااااه تعامااااات

والتعاااااامی قضااااای لهاااااا بعماهاااااا

وجمیااااع الاااادهور منااااه اسااااتنارت

مبتاااااااداها ومنتهااااااای منتهاهاااااااا

هاااااو دون اإللاااااه والخلااااا طااااارّاً

صاااانع ماااان کاااااد أن یکااااون إلهااااا

وهااااو نااااور اإللااااه یهاااادی إلیااااه

فاسااااأل المهتاااادین عمّاااان هااااداها

وإذا قسااااات فااااای المعاااااالی علیّااا ااً

بسااااااواه رأیتااااااه فاااااای سااااااماها

وساااااااواه بأرضاااااااها وإذا ماااااااا

زاد قااااااادراً فمرتقااااااااه رباهاااااااا

مااااااا اسااااااتقامت نبااااااوّه لنباااااایّ

قاااااطّ إالّ وفااااای یدیاااااه لواهاااااا

أخّاااااارت بعثااااااه النباااااای زمانااااااا

لاااام یفااااه بالهاااادی إلاااای أن أتاهااااا

علماااااات أنّهااااااا باااااادون علاااا ایّ

التااااری قاا اطّ ماااان تجیااااب نااااداها

فعلاااااایّ بااااااه النبااااااوّه قاماااااات

واساااااتقامت وقاااااام فیاااااه بناهاااااا

مااااااأل األرض والسااااااماوات نااااااوراً

وهااااادی فهاااااو نورهاااااا وهاااااداها

ساااااوره الناااااور فاتلهاااااا إنّ فیهاااااا

آیااااااه حیاااااارت بلیغااااااا تالهااااااا

لفظهااااا یخباااار عاااان اللَّااااه لکاااان

مااااا سااااواه المااااراد ماااان معناهااااا

مرکاااااز الکائناااااات کاااااان علااااایّ

وهااااو القطااااب ماااان ماااادار رحاهااااا

علاااام مااااا کااااان أو یکااااون لدیااااه

ماااان لاااادن باااادؤها إلاااای منتهاهااااا

إذ هاااااو البااااااب للمدیناااااه للعلااااام

الّتاااای مااااا ارتضاااای اإللااااه سااااواها
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هااااو جنااااب اإللااااه والوجااااه منااااه

وهااااو الاااارکن فاااای اسااااتالم هااااداها

واللسااااااان الّااااااذی یعبّاااااار عنااااااه

حکماااااً لاااام تفااااه بهااااا حکماهااااا

وکاااا ی الکتاااااب مااااا فاااااه فااااوه

عجااااازت عااااان بلوغاااااه بلغاهاااااا

والمزایاااااا الّتااااای تجمعااااان فیاااااه

فرقااات فااای الاااوری علااای أنبیاهاااا

ولقاااااد خاااااصّ دونهااااام بصااااافات

ماااان صاااافات اإللااااه جاا الّ عالهااااا

ولاااذا لااام نصاااف بهاااا مااان ساااواه

غیاااار أنّااااا بهااااا وصاااافنا اإللهااااا

جعاااااال اللَّااااااه بیتااااااه لعلاااااایّ

مولاااااداً یالاااااه عاااااالً الیضااااااها

لاااام یشااااارکه فاااای الااااوالده فیااااه

ساااااایّد الرساااااال ال وال أنبیاهااااااا

فاکتسااااات مکّاااااه باااااذاک افتخااااااراً

وکاااااذا المشاااااعران بعاااااد مناهاااااا

بااال باااه األرض قاااد علااات إذحوتاااه

فغاااادت أرضااااها مطاااااف سااااماها

أوماااااا تنظااااار الکواکاااااب لااااایالً

ونهااااااراً تطاااااوف حاااااول حماهاااااا

وبیاااااوم الغااااادیر سااااابعون الاااااف

شاااااهدوا خطباااااه النبااااای شااااافاها

قااااال فیهااااا النباااایّ قااااوالً بلیغاااااً

سااااامع الکااااالّ مثلماااااا سااااامعاها

قااااااائالً إنّمااااااا ولاااااایّکم اللَّااااااه

ومااااا جااااا فیااااه ممّااااا سااااواها

باااااایع الحاضااااارون مااااانهم جمیعااا ااً

بیعاااااه ارغمااااات اُناااااوف عاااااداها

أسااااارع المسااااالمون فیهاااااا ولکااااان

بخااااابخ األشاااااقیا بعاااااد إباهاااااا

عناااه سااال هااال أتااای ونوناااا وصاااادا

وکاااااذا الاااااذاریات سااااالها وطاهاااااا

و الحااااوامیم مااااع طواسااااین وثناهااااا

وساااااااواها کفااااااااطر وساااااااباها

ساااااااتراها بمااااااادحها وثناهاااااااا

لعلااااااایّ کشمساااااااها وضاااااااحاها
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لااااام یااااادع آیاااااه تااااانصّ علیاااااه
برای امیرالمؤمنین

()1

محکمااااات الکتاااااب إلّااااا تالهااااا

مناقب و کماالتی است که مشابهی ندارد ،و برای پیغمبر و وصیّ پیغمبری گرد نیامده و فاراهم

نگشته است.
چه کسی را می بینی که شبیه علی
دارد .مقام و مرتبه ای را که علی

در میان مردم باشد ،آیا جوانمردی که خداوند به او مباهات می کناد شابیهی
به آن دست یافته است ،انبیا هم به آن مرتبه نرسیده اند.

انبیا برخوردار نگشته اند مگر اندکی از بسیار ،و آن هم از ناحیه او به آنها رسیده است.
فضیلت او همانند خورشید است که برای همه درخشیده است ،هر بیننده ای با دو چشمش آن را می بیند.
آنها که قلب و روحی مریض و معیوب دارند از دیدن آن نابینا هستند ،و کوردلی آنها باع شده که نابینا گردند.
و تمام روزگاران از او نور گرفته اند ،ابتدای دوران آن و نهایت آن تا پایان هستی.
او مرتبه ای پائین تر از خداوندی دارد ،و تمامی خل  ،خلقت و آفریده کسی است که از قرب الهی نزدیاک اسات باه
مرتبه اوبرسد.
و او نور خداوند است که مردم را به طرف او هدایت می کند ،از آنها که هدایت یافته اند سؤال کن چاه کسای آنهاا را
هدایت کرده است؟
و هنگامی که در برتری ها علی

را با دیگران مقایسه کنی ،او را باالتر از همه می بینی و گویا در آسمان است.

و غیر او بر روی زمین هستند و اگر قدر و منزلت آنها ،باال رود مقداری باالتر از زمین قرار می گیرند.
نبوّت هرگز برای هیچ پیغمبری برقرار نشد ،مگر اینکه لوا و پرچم آن در دست او بود.
بعثت پیامبر اکرم

مدّتی تأخیر گردید ،و به هدایت خل مشغول نشد تا اینکه او بیاید.

می دانست که با نبودن علی
پس علی

 ،کسی را هرگز نمی یابد که به ندای او جواب دهد.

کسی است که نبوّت به سبب او برپا گردید ،و برقراری یافت و بنای آن به وجود او استوار گردید.

زمین و آسمان را نور و هدایت او پر کرده است ،و او است که روشنائی و هدایت آسمان و زمین است.
سوره نور را بخوان و بدان در آن آیه ای است ،که هر سخنوری آن را بخواند به حیرت می افتد.
لفظ آن از خداوند خبر می دهد ولی ،از معنای آن غیر خداوند اراده شده است.
____________________
 -1الغدیر.23/4:
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مرکز دایره هستی علی

است ،و او قوام آفرینش و اساس خلقت و مدار گردش کرات است.

علم آنچه انجام شده و آنچه می شود نزد او است ،از ابتدای خلقت تا انتهای آفرینش همه را می داند.
زیرا او برای شهر علم همانند در است ،و خداوند آن را به غیر او راضی نگشته است.
او جنب خدا و وجه اوست که مردم امر شده اند به آن جانب و جهت رو آورند ،و رکن است که او را استالم کنند و به
او تقرّب جویند.
و زبان گویای خداوند است که از او حکایت می کند ،حکمتهائی را که حکما از بیان آن عاجزند.
مانند آیات قرآن که از هیچ دهانی خار نشده ،و بلیغان به آن مرتبه از بالغت نرسیده اند.
و امتیازاتی که در وجود او جمع گردیده است ،به طور پراکنده در بعضی از پیامبران پخش گردیده است.
و هر آینه او اختصاص یافته نه دیگران به صفاتی ،از اوصاف پروردگار که مرتبه اش بلند است.
و به خاطر همین جهت غیر از او را به این اوصاف وصف نمی کنیم ،و فقط خداوند رابه آن اوصاف توصیف می کنیم.
خداوند خانه خود را زادگاه علی

قرار داد ،و این چه مرتبه بلندی است که مشابهی برایش نیست.

در این کرامت که تولّدش در داخل کعبه بوده است هیچکس با او شرکت ندارد ،نه سرور پیامبران و نه پیغمبران دیگر.
مکّه به این والدت لباس افتخار پوشید ،همینطور مشعرالحرام و عرفات بعد از منای آن.
بلکه تمام کره زمین برتری یافت هنگامی که او را دربرگرفت ،و محلّ طواف آسمانی ها گردید.
آیا ستارگان را نمی بینی که شب و روز ،اطراف خانه را گردش می کنند.
خطبه خواند حضور داشتند.

و در روز غدیر هفتاد هزار نفر ،هنگامی که پیغمبر اکرم
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رسول خدا

در آن روز فرمایشاتی را با بالغت کامل ایراد فرمود ،و همگان گفتار او را شنیدند.

فرمود :همانا ولیّ و سرپرست شما خداوند است ،و بقیّه آن مطالبی را که نقل کرده اند.
تمام آنها که حضور داشتند بیعت کردند ،بیعتی که بینی دشمنان را به خاک مالید.
مسلمان ها در این بیعت شتاب کردند ،بعضی از افراد شقی و پست آن روز مبارکباد گفتند و بعد امتناع ورزیدند.
از سوره های «هل اتی» و «ن» و «ص» سؤال کن ،و نیز از «ذاریات» و «طه» پرسش کن.
از سوره هائی که با حا و میم شروع شده و سوره هائی که ابتدایش طا و سین است ،و از غیر آنها مثال فااطر و سابأ
بپرس.
خواهی دید که تمام اینها مدح و ثنای علی

گویند ،مثل «الشمس وضحیها» که در مدح علی

است.

آیه ای را رها نکن که نصّ بر او شده است ،از آیات محکم کتاب الهی مگر اینکه آن را بخوان.

و از آن جمله اشعاری است که آن را سیّد مرتضی رضای اهلل عناه در کتااب خاود «الغارر والادرر» از
اسماعیل بن ابی الحسن عبّاد بن عبّاس طالقانی که معروف به صاحب است و او شیعه ای فاضل و دانشمند
و عالم به علم کالم است نقل کرده است :و ابن بابویه کتاب خود عیون األخبار را بخااطر او فاراهم آورده
است.
لااااو فتّشااااوا قلباااای لاااارأوا وَسْااااطَه

سَااااطْرَیْنِ قااااد خُطّااااا بااااال کاتااااب

العااااادل والتوحیاااااد فااااای جاناااااب

()1

وحااابّ أهااال البیااات فااای جاناااب

اگر قلب مرا بشکافید و آن را بررسی کنید هر آینه در وسط آن دو خطی خواهید دید که بدون نویسانده بار روی آن
نوشته شده است:
____________________
 -1امالی سیّد مرتضی .400/1 :
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در یک طرف آن عدل و توحید الهی است ،و در طرف دیگر آن محبّت و دوستی اهل بیت
و از اشعار او

است.

است:
()1

فاااادا تااااراب نعاااال أباااای تااااراب

أنااااا وجمیااااع ماااان فااااوق التااااراب
فارسی زبان همین مضمون را به نظم درآورده است:
مااان و هااار کاااس کاااه بااار روی تااارابیم

فاااادای خاااااک پااااای بااااو تاااارابیم

و از آن جمله اشعاری را از قصیده طوالنی ابن ابی الحدید معتزلی ذکر می کنیم:
یاااا بااارق إن جئااات الغاااری فقااال لاااه

أتاااراک تعلااام مااان بأرضاااک ماااودع

فیاااک ابااان عماااران الکلااایم وبعاااده

عیسااااای یقفیاااااه وأحماااااد یتباااااع

بااال فیاااک جبریااال ومیکاااال واسااارا

فیااااال والماااااأل المقااااادس أجماااااع

باااال فیااااک نوراللَّااااه جاااال جاللااااه

لااااذوی البصااااائر یستشااااف ویلمااااع

فیاااک اإلماااام المرتضااای فیاااک الوصااای

المجتباااای فیااااک البطااااین األناااازع

الضاااارب الهاااام المقناااع فااای الاااوغی

باااااالخوف للااااابهم الکمااااااه یقناااااع

والساااااامهریه تسااااااتقیم وتنحناااااای

فکأنّهاااااا باااااین األضاااااالع أضااااالع

والمتااارع الحاااوض المدعااادع حیااا ال

واد یفاااااایض وال قلیااااااب یتاااااارع

ومبااااادّد األبطاااااال حیااااا تاااااألّبوا

ومفاااارّق األحاااازاب حیاااا تجمّعااااوا

والحباااار یصاااادع بااااالمواعظ خاشااااعاً

حتّاااای تکاااااد لااااه القلااااوب تصاااادع

حتّاااای اذا اسااااتعر الااااوغی متلظیاااااً

شااااارب الااااادما بغلاااااه التنقاااااع

متجلببااااا ثوبااااا ماااان الاااادم قانیااااا

یعلااااوه ماااان نقااااع المالحاااام برقااااع

هاااذا ضااامیر العاااالم الموجاااود عااان

عاااادم وساااارّ وجااااوده المسااااتودع

هااااذا هااااو النااااور الّااااذی عذباتااااه

کانااااااات بجبهاااااااه آدم تتطلّاااااااع

____________________
 -1دیوان صاحب بن عبّاد  ،185 :اإلمام علیّ بن أبی طالب

.34 :
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وشاااهاب موسااای حیااا أظلااام لیلاااه

رفعااااااات لاااااااه ألالؤه تتشعشاااااااع

یاااا مااان لاااه ردت ذکاااا ولااام یفاااز

بنظیرهااااا ماااان قباااال إلّااااا یوشااااع

یااااا هااااازم األحاااازاب الیثنیااااه عاااان

خااااوض الحُمااااام ماااادجج وماااادرع

یاااا قاااالع البااااب الّاااذی عااان هزّهاااا

عجااااازت أکاااااف أربعاااااون وأرباااااع

لاااوال حااادوثک قلااات إنّاااک جاعااال

األرواح فااااای األشاااااباح والمتنااااازع

لاااوال مماتاااک قلااات إنّاااک باساااط األ

رزاق تقاااادر فاااای العطااااا وتوسااااع

ماااااا العاااااالم العلاااااوی إالّ ترباااااه

فیهااااا لجثّتااااک الشااااریفه مضااااجع

ماااا الااادهر إالّ عبااادک القااانّ الّاااذی

بنفااااوذ أماااارک فاااای البریّااااه مولااااع

أناااا فااای مااادیحک ألکااان ال أهتااادی

وأنااااا الخطیااااب الهباااارزی المصااااقع

أأقاااااول فیاااااک سااااامیدع کااا االّ وال

حاشااااا لمثلااااک أن یقااااال ساااامیدع

بااال أنااات فااای یاااوم القیاماااه حااااکم

فااااای العاااااالمین وشاااااافع ومشااااافع

ولقاااد جهلااات وکنااات أحاااذق عاااالم

اغاااارار عزمااااک أم حسااااامک أقطااااع

وفقاااادت معرفتاااای فلساااات بعااااارف

هااال فضااال علماااک أم جناباااک أوساااع

لاااای فیااااک معتقااااد سأکشااااف سااارّه

فلیصااااغ أرباااااب الهاااادی ولیساااامعوا

هااای نفثاااه المصااادور یطفااای بردهاااا

حاااارّ الصاااابابه فاعااااذلونی أودعااااوا

واللَّااااه لااااوال حیاااادر مااااا کاناااات

الاااادنیا وال جمااااع البریّااااه مجمااااع

مااان أجلاااه خلااا الزماااان وضاااوّئت

شااااهب کنساااان وجاااانّ لیاااال أدرع

علاااام الغیااااوب إلیااااه غیاااار ماااادافع

والصاااابح أباااایض مساااافرّ الیاااادفع

وإلیااااه فاااای یااااوم المعاااااد حسااااابنا

وهااااو المااااالذ لنااااا غااااداً والمفاااازع

هاااذا اعتقاااادی قاااد کشااافت غطااااؤه

سیضااااارّ معتقاااااداً لاااااه أو ینفاااااع
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یاااا مااان لاااه فااای أرض قلبااای منااازل

نعاااام المااااراد الرحااااب والمسااااتربع

أهاااواک حتّااای فااای حشاشاااه مهجتااای

نااااار تشاااابّ علاااای هااااواک تلااااذع

وتکاااااد نفساااای أن تااااذوب صاااابابه

خلقاااااا وطبعااااااً ال کمااااان یتطبّاااااع

ورأیااااات دیااااان اإلعتااااازال وإنّنااااای

أهاااوی ألجلاااک کااالّ مااان یتشااایّع

ولقااااد علماااات بأنّااااه الباااادّ ماااان

مهااااااادیّکم ولیوماااااااه أتوقّاااااااع

یحمیااااه ماااان جنااااد اإللااااه کتائااااب

کاااااالیمّ أقبااااال زاخاااااراً یتااااادفّع

فیهااااا آلل أباااای الحدیااااد صااااوارم

مشاااااهوره ورمااااااح خاااااط شااااارّع

ورجااااال مااااوت مقاااادّمون کااااأنّهم

اساااااد العااااارین الرباااااع التتکعکاااااع

تلاااک المنااای إماااا أغاااب عنهاااا فلااای

نفاااااس تناااااازعنی وشاااااوق ینااااازع

ولقاااااد بکیااااات لقتااااال آل محمّاااااد

()1

باااالطفّ حتّااای کااالّ عضاااو یااادمع

ای آذرخش؛ اگر به سرزمین نجف عبورت افتاد به او بگو :آیا می دانی چه شخصیّتی در تو به ودیعه نهاده شده است؟
در تو موسای کلیم پسر عمران ،و عیسای مسیح ،و احمد مختار به دنبال او جای گرفته است.
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل ،بلکه تمام عالم ملکوت و همه فرشتگان در تو جای گرفته اند.
و بلکه نور خداوند عظیم الشأن در تو قرار گرفته است ،نوری که برای مردمان بینا و آگاه می درخشد و دیده می شود.
در تو امامی که خدا از او خشنود است وصیّ و برگزیده شده ،و آنکه سینه اش سرشار از علام ،و نابودکنناده شارک
است جای گرفته است.
آنکه زره می پوشید در جنگها و بر فرق دالوران شمشیر می زد ،و شجاعان دلیر را در بیم و هراس غرق می ساخت.
نیزه محکمش گاهی راست می شد و گاهی خم می گردید ،و گویا همانند دنده ای در میان استخوانهای دنده بود.
()2

آن کس که آن حوض را پر از آب کرد در حالیکه ،نه رود آبی بود و نه چاهی که از آن آب بکشند.
____________________
 -1تمام این قصیده در کشکول عالم بزرگوار بحرانی

 75/2 :آمده است.

 -2اشاره است به معجزه آن حضرت هنگامی که به طرف حنین می رفتند و اصحاب گرفتار عطش شدند و در آن نواحی آبی یافت
نمی شد ،به محلّی اشاره فرمود ،وقتی مقداری از خاک آن را کنار زدند سنگ بزرگی ظاهر شد ،فرمود :آب در زیر این سنگ است،
اگر آن را کنار بزنید به آب دسترسی پیدا می کنید .عدّه ای تالش کردند نتوانستند آن را حرکت دهند=،
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او پهلوانان را هر کجا علیه اسالم اجتماع می کردند پراکنده می کرد ،و تجمّع احزاب و گروه های مخالف را برهم مای
زد.
او عالمی بود که مردم را با خشوع و فروتنی موعظه می کرد ،و به طوری در قلبهای پاک اثر می کرد که گویا شاکافته
می شد.
وقتی آتش جنگ شعله ور می گردید ،چنان به ریختن خون کافران تشنه بود که هر چه بر زمین می ریخت عطاش او
برطرف نمی شد.
و چنان غرق خون می شد که گویا لباسی سرخ رنگ پوشیده ،و از کثرت گرد و غبار که بر چهره مبارکش می نشست
گویا نقابی زده است.
او سرّ عالم خلقت است ،و سرّ وجود در وجود او ودیعه نهاده شده است.
او همان نور خداوندی است که پرتو آن ،از پیشانی آدم

ظاهر گشته بود و می درخشید.

او همان آتش موسی است که در تاریکی شب شعله ور گردید ،و روشنائی او باال رفت و پرتوافکنی کرد.
ای کسی که خورشید برای او به فضای آسمان بازگشت ،و این کرامت برای کسی جز یوشع حاصل نگشته است.
ای درهم شکننده احزاب که در عرصه جنگ ،به دالوران زره پوشی که غرق سالح بودند پشت نمی کردی.
ای کننده در قلعه خیبر که از تکان دادن آن در ،چهل و چهار نفر عاجز بودند.
اگر حدوث تو نبود می گفتم توئی آن کس که ،روح در پیکرها می دمی و گیرنده جان ها هستی.
اگر مرگ برایت نبود می گفتم تو روزی دهنده ای ،و اندازه آن را از کمی و فراوانی معیّن می کنی.
عالم ملکوت نیست مگر آن خاک پاکی ،که جثّه و جسم شریف تو در آن آرام گرفته است.
روزگار نیست مگر بنده زر خرید تو ،که به فرمان پروردگار امر تو را درباره خالی اجرا می کند.
من در مدح و ستایش تو زبانم گویا و رسا نیست ،گرچه من خطیبی
____________________
=آنگاه خودش انگشت ها را زیر طرفی از سنگ گذاشت آن را از جا کند و چند متر آن را به بیرون پرتاب کرد ،ناگهان آب ظااهر
گردید و اصحاب آشامیدند و از هالکت رهائی یافتند ،راهبی که در آن نواحی بود با مشاهده آن از محلّ خود فرود آمد و به دسات
آن حضرت اسالم آورد.
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بافصاحت و بالغت و زبردستم.
آیا بگویم تو سرور دلیر بزرگواری؟ نه هرگز ،و حاشا که اینها برای تو وصف باشد.
تو هستی که در قیامت در میان خالئ حکم می کنی ،و تو هستی که شفاعت می کنی و شفاعتت پذیرفته می شود.
و هر آینه من ندانستم با اینکه حاذق ترین دانشمندانم ،عزم و اراده قاطع تو برنده تر است یا شمشیرت.
و شناخت خود را از دست دادم و نمی فهمم ،آیا گسترش علم تو بیشتر است یا کرمت.
برای من اعتقادی درباره تو است به زودی پرده از آن برمی دارم ،و باید صاحبان خرد گوش فرا دهند و آن را بشنوند.
و این آهی است که از سینه دردناک من بیرون می آید ،و خُنکی آن آتش عش مرا خاموش می کند ،و دیگاران مارا
بخوانند یاترک کنند فرقی ندارد.
و بخدا قسم اگر حیدر نبود ،از دنیا اثری و از خل دنیا خبری نبود.
به خاطر او زمان آفریده شده ،و ستارگان روشن گشتند و شب تاریک پدیدار گشت و به دنبال آن سپیده صبح دمید.
نسبت دادن علم غیب به او هیچگونه انکاری ندارد ،همانطور که کسی منکر روشنی صبح درخشنده نیست.
و حساب ما را در قیامت او بررسی می کند ،و او در فردای واپسین پناه و پناهگاه همه است.
این عقیده من است که پرده از آن برداشتم و اظهار کردم ،می خواهد به من سود ببخشد یا زیان رساند.
ای کسی که در سرزمین قلب من النه گرفته ای ،آن چراگاه وسیع و منزلگاه خوبی برای محبّت تو است.
به تو مایلم و عش می ورزم به حدّی که آتش محبّت تو در جان و خون من ،شعله می کشد و سرتاسر وجودم را می
سوزاند .نزدیک است جان من از شیفتگی و عش تو ذوب گردد ،عشقی که در طبیعت من است و با سرشت من آمیختاه
شده است نه مانند کسانی که آن را به خود تحمیل می کنند
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و خود را به عاشقی می زنند.
من معتزلی هستم و دین اعتزال را برگزیده ام ،امّا به خاطر تو به همه شیعیان و آنها که از تو پیروی کنناد عشا مای
ورزم.
می دانم که قطعاً و ناگزیر مهدی شما ظهور خواهد کرد ،و من همواره در آرزوی رسیدن به آن روز هستم.
لشکری از لشکریان خداوندی (فرشتگان و نیروهای غیبی و مردم) او را یاری می کنند ،و مانند دریای خروشانی روی
می آورند و موانع را برمی دارند.
از خاندان ابی الحدید هم امیدوارم با شمشیرهای برّان ،و نیزه های قوی در آن میدان حاضر و آماده باشند.
مردانی که آماده مرگ و پیشگام و در خطّ مقدّم نبردند ،و همانند شیران بیشه شجاعت هرگز به خود ترسی راه ندهند.
اینها آرزوهای من است و تا به آنها نرسم ،نفْسم با من در نبرد و طائر شوقم در حال پرواز است.
و هر آینه برای کشته شدن فرزندان پیغمبر

در سرزمین طف (کربال) ،گریه ها کرده ام بحدّی که تمام اعضا من

مانند چشم گریسته اند.

و از آن جمله اشعار شاعر ادیب شیخ صفی الدین حلّی( )1شاگرد محقّ رضی اهلل عنه را ذکر می کنیم ،او
در مدح علی

چنین سروده است:

جُمعاااات فاااای صاااافاتک األضااااداد

فلهاااااذا عااااازّت لاااااک األنااااادادُ

زاهااااادٌ حااااااکمٌ حلااااایمٌ شاااااجاع

فاتِاااااکٌ ناسِاااااکٌ فقیااااارٌ جاااااوادُ

شااایَمٌ ماااا جُمعااانَ فااای بشااارٍ قاااطّ

ن والحااااااااز ماااااااثلهنّ العبااااااااد

____________________
 -1ادیب و شاعر بزرگ ،شیخ صفی الدین حلّی ( )477 - 752در ساحل غربی شطّ الحلّه به دنیاا آماد ،وی در رده اوّل شااعران
لغت عرب جا دارد ،در شعرش با محافظت بر مزایای معنوی به محسّنات لفظی نیز پرداخته اسات .در کتااب «مجاالس الماؤمنین:
 »471از صاحب «قاموس» نقل شده که گفته است :در سال  747در بغداد به شاعر ادیب صافی الادین حلّای برخاوردم ،او در آن
وقت مردی سالخورده بود ،بر نظم و نثر قدرتی تامّ داشت ،و در علوم ادبی شعر استاد بود ،شعرش از نسایم لطیاف تار و از چهاره
زیبارویان پرطراوت تر بود،او شیعی خالص بود( .به نقل از کتاب ادبیّات و تعهّد در اسالم).

332

خُلُااا یخجااال النسااایمَ مااان اللطاااف

وباااااأسٌ یاااااذوب مناااااه الجمااااااد

ظهاااارت منااااک للااااوری مکرمااااات

فاااااااأقرّت بفضااااااالک الحسّااااااااد

إن یکاااااذب بهاااااا عاااااداک فقاااااد

کاااذب مااان قبااال قاااوم لاااوط وعااااد

جااالّ معنااااک أن یحااایط باااه الشاااعر

ویحصاااااااای صاااااااافاته النقّاااااااااد

ای علی؛ در تو صفات متغایر و متضادّ گرد آمده است ،و از این جهت نظیری برای تو یافت نمی شود.
زهد و حکومت ،بردباری و شجاعت ،قدرت و عبادت ،فقر و سخاوت.
اینها خصلتها و صفاتی است که در بشری غیر از تو هرگز جمع نشده است ،و مثل آنها را هیچ بنده ای بدست نیااورده
است.
حُسن خلقی که نسیم از لطافت آن شرمنده است ،دلیری و قوّتی که سنگ از هیبت آن آب می شود.
از تو آن قدر کرامت ها و بزرگواری ها ظاهر گشته است ،که به برتری تو حتّی حسودان اعتراف کرده اند.
و اگر دشمنی آنها را تکذیب کند این مطلب تازه ای نیست ،در ساب هم قوم لوط و عاد پیامبران خود را تکذیب کرده
اند.
ای علی؛ مقام و منزلت تو بزرگتر از آنست که در شعر بگنجد ،و نقّادان و سخنوران بتوانند صافات تاو را باه شاماره
آورند.

مؤلّف

گوید :شیخ صفی الدین از این جمله اش که گفته است« :جمعت فی صافاتک األضاداد» «در

توصفات متضادّ جمع شده» اشاره کرده به آنچه شریف رضی رضی اهلل عنه در مقدّمه «نهج البالغاه» آورده
است.
او می گوید :از عجائب و شگفتی های امیرالمؤمنین

که در آن یگانه و بی نظیر است و کسای باا او

مشارکت ندارد کلماتی است که از آن حضرت در زهد و موعظه و تذکّر و بازداشتن از معاصای نقال شاده
است.
وقتی اندیشمندی با دقّت در آن بیندیشد و از قلب خود خار کند که این فرمایش شخصی عظیم القادر
و نافذ األمر است که گردنکشان همه تحت سیطره او هستند ،شکّی به خود راه نمی دهد وتردیدی نمی کند
که
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این گفتار کسی است که بهره ای جز زهادت و شغلی جز عبادت ندارد ،کسی که سر در جیب خود فارو
برده ،گوشه عزلت برگزیده ،یا دامنه کوهی را اختیار کرده که جاز صادای خاودش را نمای شانود و جاز
خودش کسی را نمی بیند ،و هرگز باور نمی کند که این کالم کسی است که در جنگها به قلب لشکر دشامن
می زند ،شمشیر کشیده و گردن پهلوانان را قطع می کند ،و جنگجویان قوی را باه زماین مای افکناد ،و از
میدان بر می گردد در حالیکه از پیکر پاکش قطرات خون می چکد ،و اوباا ایان وصاف از هماه زاهادها
زهدش بیشتر ،و از همه صلحا صالح تر است ،و این از فضائل شگفت وامتیازات و ویژگیهاای خااصّ او
است که جمع میان اضداد کرده و بین پراکنده ها اُلفت داده است وبسیار اتّفاق می افتاد که من در این بااره
با برادران گفتگو می کردم و آنها را به تعجّب وا می داشتم ،وواقعاً این جای عبرت و سزاوار اندیشه و تفکّر
است.
چنین سروده است:

و او در مدح امیرالمؤمنین

فواللَّااااه مااااا اختااااار اإللااااه محمّااااداً

حبیباا ااً وبااااین العااااالمین لااااه مثاااال

کااااذلک مااااا اختااااار النباا ایّ لنفسااااه

علیّاااااً وصاااایّاً وهااااو إلبنتااااه بعاااال

وصااااایّره دون األناااااام أخااااااً لاااااه

وصااانواً وفااایهم مااان لاااه دوناااه الفضااال

وشااااهد عقااال المااار حسااان اختیااااره

فمااا حااال ماان یختاااره اللَّااه والرساال

به خدا قسم؛ خداوند تعالی محمّد

را حبیب خود اختیار نکرد ،در حالیکه برایش میان مردمان عاالم هماننادی

باشد.
و همچنین پیغمبر اکرم

علی

را وصیّ خود انتخاب نکرد ،و شوهر برای دختر خود اختیار نفرمود.

و او را از میان همه خالی برادر خود و یاری دلسوز برای خود قرار نداد ،در حالیکه برای او از نظر فضیلت و برتری
مانندی باشد.
و گواه بر عقل و خرد هر کس خوبی اختیار و انتخاب او است ،پس حال آن کس که خدا و رسول او را برگزیده باشند
چگونه است؟
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و اشعاری را که شعرای فارسی زبان در مدح امیرالمؤمنین

و وصف آن حضرت سروده اند بیشاتراز

آن است که بتوان آن را جمع آوری نمود ،و ما به ذکر مقدار کمی از آنها اکتفا می کنیم:
خورشااید کمااال اساات نباای ،ماااه ولاای

اساااالم محمّاااد اسااات ،و ایماااان علااایّ

گااار بیّناااه در ایااان ساااخن مااای طلبااای

بنگااار کاااه زبیّناااات اسماسااات جلااایّ

و شاعر دیگری سروده است:
گااار مااارد رهااای روشااانی راه نگااار

آیااااات علاا ایّ زجااااان آگاااااه نگاااار

گااار بیّناااه بااار إقاااامتش مااای طلبااای

در بیّناااااه حاااااروف اللَّاااااه نگااااار

و شاعر سوّم می گوید:
در شااااأن علاا ایّ آیااااه بساااایار آمااااد

یااا ربّ کااه شاانید و کاای خباار دار آمااد

آن کااس کااه شاانید و دیااد مقاادار علاایّ

در چاااون حااارف مقطّعاااات سا اتّار آماااد

و دیگری گفته است:
گااار تااارا آیناااه دیاااده جلااایّ اسااات

در هااار آیناااه معایناااه علااایّ اسااات

و دیگری گفته است:
ای مصااااحف آیااااات إلهاااای رویاااات

وی سلسااااله اهاااال والیاااات مویاااات

سرچشاااامه زناااادگی لااااب دلجویاااات

محااااراب نماااااز عارفااااان ابرویاااات

ای قبلاااااه اربااااااب وفاااااا ابرویااااات

وی ناااور دو چشااام عاشاااقان ازرویااات

هااار ساااو دل گماااراه باااه پهلاااو گاااردد

تااااا آخاااار کااااار آورد رو سااااویت

و شاعر دیگری گفته است:
جاااز اساااداللَّه در ایااان بیشاااه نیسااات

غیااار علااایّ هااایچ در اندیشاااه نیسااات

و مدیحه سرای دیگری گفته است:
اسااااااااداللَّه در وجااااااااود آمااااااااد

در پاااس پااارده هااار چاااه باااود آماااد
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و دانشمند ادیب حا سیّد محمّد علی جندقی مشهور و ماتخلّص باه «فخارا» دربااره مایالد حضارت
امیرالمؤمنین

سروده است:

امشاااب شاااب والدت شااایر خداساااتی

ماااایالد مسااااتطاب شااااه ،الفتاسااااتی

شاااه نجااف ،أمیاار بحاا ّ ،میاار مااؤمنین

مااااوالی شاااایعیان ،علااایّ مرتضاسااااتی

ابااان عاامّ رساااول کاااه از امااار کردگاااار

در روزگاااااار همسااااار خیرالنساساااااتی

ناااور خااادا وفاطماااه بنااات اساااد بااازاد

در کعبااه ای کااه قبلاااه شاااه و گداساااتی

زان رو طواف کعبه بر همگی واجب آمدسات

کاااو زادگااااه و مولاااد شااایر خداساااتی

جااان حاارم کااه کعبااه بگااردش کنااد طااواف

جاااان جهاااان و کعباااه ارض و سماساااتی

نااور قِ ادَم چااو زد قَاادم اناادر حااریم قاادس

از یمااان مقااادمش چاااه قیامااات بپاساااتی

آمااد ناادا بفاطماااه نااامش علاای گاااذار

کااز نااام مااا جداساات ولاای کاای جداسااتی

ای دوساات گاار بدیااده دل بنگااری علاای

مکّه است و کعباه ،زمازم و ماروه ،صفاساتی

گاار مهااار او نباااود صااافا را صااافا نباااود

از عش ا او باادیر و حاارم هااوی و هاسااتی

پروانگاااان شااامع رخاااش گااااه در حااارم

گاااه در مدیناااه و نجاااف و کربالساااتی
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هر جا که عش خیمه زند جذبه علایّ اسات

زیاااارا کااااه دلنااااواز دل و دلرباسااااتی

در کشااتی علاای بنشااین خااواهی ار نجااات

چااون از سااوی خاادا بخاادا ناخداسااتی

رو إنّمااااا ولاااایّکم اللَّااااه را بخااااوان

تاااا بنگاااری ولااایّ هماااه ماسواساااتی

«فخاارا» بماادح شاااه والیاات مدیحااه گااو

زیاارا خااداش مااادح و ماادحش سزاسااتی

ه
اَّلل وبکم خیتم»؛ «به وجود شاما خداوناد آغااز
این جمله که در زیارت جامعه وارد شده« :بکم فتح

خلقت نموده و با شما آن را پایان می بخشد» ،معنایش این است که شما واسطه فیض بوده و هستید ،فیض
وجود از طرف پروردگار به واسطه شما شامل حال عالم هستی شده است ،و هنگامی که شما ازایان عاالم
قدم بیرون نهید دیگر فیضی نخواهد بود و لذا از هستی خبری نمی ماند.

337

338

بخش سوّم :مناقب حضرت فاطمه زهرا
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات پرورش یافته دامان وحی و قرآن ،و برگرفته از شیر بوسیله علم و
شرافت ،مادر پیشوایان پاک ،سرور زنان عالم ،حضرت فاطمه زهرا علیها صلوات المصلّین
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 .1/252شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت :اهل بهشت هنگاامی

که در بهشت غرق در رحمت الهی هستند نوری را مانند نور خورشید مشاهده می کنند کاه درخشاندگی و
تابش خاصّی دارد.

َ

بهشتیان گویند :خداوندا! تو در کتاب عزیر خاود فرماوده ای :الیَ َ
هر ْو َن فيهها ش ْمسها (« )1در بهشات

خورشید را نمی بینند» ،پس این چه نوری است؟
خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را به سوی آنها روانه کند و به آنها بگوید:

لیس هذه بشمس ،ولکن ی
عليا وفاطمه ضحاک فأرشقت اجلنان من نور ضحکهما.
این نوری که مشاهده کردید نور خورشید نیست بلکه علی و فاطمه
چنین تابشی و درخششی در بهشت ظاهر گردید.

خنده ای کردنهد ،و از نهور لبخنهد آنهها

()2

____________________
 -1سوره انسان ،آیه .13
 -2امالی صدوق 333 :ضمن ح  11مجلس  ،44بحار األنوار ،241/35 :تأویل اآلیات 752/2 :ضمن ح  ،7تفسیر برهاان412/4 :
ضمن ح ،4مناقب ابن شهراشوب.323/3 :
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نقل کرده است که گفت:

 .2/253در کتاب «عیون المعجزات» از سلمان

عمّار به من خبر داد و گفت :آیا مطلب جالب و شگفتی را برایت نقل کنم؟ گفتم :بلی.
گفت :علیّ بن ابی طالب
ُ

را مشاهده کردم که بر حضرت فاطمه

وارد شاد ،هماین کاه فاطماه

آن حضرت را دید عرض کرد:
ُ

ی
ُ
حدثک بما اکن وبما هو اکئن وبما لم یکن إیل یوم القيامه حنی تقوم الساعه.
ادن ال
نزدیک من بیا تا از آنچه در گذشته واقع شده ،و از آنچه در آینده واقع خواهد شد و از آنچه تا روز قیامت هرگز واقع
نمی شود برایت خبر دهم.

عمّار گفت :امیرالمؤمنین

را دیدم که با شنیدن این سخن به عقب برگشت ،من هام باا او باه عقاب

برگشتم و به همراه او رفتم تا اینکه به محضر پیغمبر اکرم
رسول خدا
علی

وارد شد.

فرمود :ای اباالحسن! نزدیک بیا.

نزدیک پیامبر آمد و نشست ،وقتی آرام گرفت رسول خدا

من قضیّه را بگویم یا خودت می گوئی؟ علی

به او فرمود:

عرض کرد :سخن گفتن شما ای رسول خادا نیکاوتر

است.
فرمود :گویا تو را دیدم که بر فاطمه

وارد شدی و او برایت چنین و چنان گفت و تو برگشتی.

علی

بعد از شنیدن آن عرض کرد :آیا نور فاطمه

علی

خداوند را برای شکر این نعمت سجده کرد.

عمّار گوید :علی

از نزد پیامبر اکرم

()1

از نور ما است؟ فرمود :مگر تو نمی دانی؟

خار شد و به طرف خانه فاطمه

روان گردیاد ،و

من به همراه آن حضرت بودم تا به خانه
____________________
 -1این حدی و اینگونه پرسش ها و پاسخ ها برای تعلیم و تفهیم دیگران و به منظور بیان حقای و باال بردن معذفت مردم است.
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حضرت زهرا
فاطمه

وارد شدیم.

شروع به سخن کرد و گفت:

گویا خدمت پدرم رسول خدا
علی

رفتی و آنچه به تو گفته بودم برای او نقل کردی؟

فاطمه

فرمود :بلی همینطور است که می گوئی.
عرض کرد :بدان ای اباالحسن! خداوند تبارک و تعالی نور مرا آفرید و آن هماواره تسابیح

خدا می کرد سپس آن را به درختی از درختهای بهشت ودیعه نهاد و آن روشن گردید.
هنگامی که پدرم داخل بهشت گردید ،خداوند به او الهام نمود که از میوه آن درخات بچیناد و آن را در
دهان خود بچرخاند ،او چنین کرد و خداوند نور مرابه صلب پدرم ،سپس از او به مادرم خدیجه منتقل کرد،
تا اینکه از او به دنیا آمدم ،و من از همان نور هستم.

یَ
اَّلل تعایل.
أعلم ما اکن وما یکون وما لم یکن یا أبااحلسن ،املؤمن ینظر بنور
آنچه در گذشته به وقوع پیوسته و در آینده واقع می شود و آنچه را که واقع نخواهاد شاد مای دانام ،ماؤمن باا ناور
()1

خداوندی به حقیقت هر چیز نگاه می کند.

 .3/254در مورد صحیفه آن حضرت

 ،طریحی در «مجمع البحرین» می گوید :روایت شاده اسات

که :طول آن هفتاد ذرع ،در عرض یک پوست دبّاغی شده است.
ی

فيها ک ما حیتاج انلاس إَله ی
حت أر اخلد .

در آن تمام علومی که مردم به آن نیاز دارند حتّی مقدار دیه ای که به جهت خراشی باید پرداخته شاود ذکار گردیاده
()2

است.

____________________
 -1عیون المعجزات ،54 :بحار األنوار 8/43 :ح .11
 -2بصائر الدرجات 155 :ضمن ح  .10ظاهراً این خصوصیّات مربوط به مصحف فاطمه
شاهد بر آن روایت ابوعبیده است که در بصائر در همان باب ذکر شده است.
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نیست بلکه مربوط به جامعه است و

سؤال شد :مصحف فاطمه
فرمود :فاطمه

چیست؟

بعد از وفات رسول خدا

هفتاد و پنج روز در دنیا بود و غم و غصّه فراوانی به

خاطر از دست دادن پدر قلب شریف او را آزار می داد ،لذا جبرئیل پیوساته بارای دلاداری باه حضاورش
شرفیات می شد ،و او را در عزای پدر تسلیت می گفت ،گاهی از پدرش و مکاان رفیاع و مقاام واالی او
خبر می داد ،و گاهی از حوادثی که در آینده و بعد از او بر ذریّه و فرزندانش واقع خواهد شد ساخن مای
تمام آن مطالب را یادداشت می فرمود و می نوشت ،و این مجموعه ای که فراهم

گفت ،و امیرالمؤمنین
گردید به مصحف فاطمه

()3

معروف شد.

و در روایت دیگری از امام صادق

مصحف فاطمه

نقل شده است که فرمود:

یَ
فيه مثل قرآنکم هذا ثالث ی
مرات ،واَّلل ما فيه من قرآنکم حر واحد ،ولیس فيه

من حالل وال حرام ولکن فيه علم ما یکون.
مصحف فاطمه

()1

سه برابر قرآنی است که در دسترس شما است ،ولی از قرآن شما حتّی یک حرف در آن نیست،

و مسائل شرعی از حالل و حرام در آن مطرح نیست ،بلکه مطالبی است از حوادث آینده و آنچه به وقوع خواهد پیوست
()3( )2

.

یَ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ین ین ِفقهون أمهوال ُه ْم ف
درباره این آیه ال
 .4/255فضل بن محمّد جعفی می گوید :از امام صادق
ُی ْ َ َ
ُ
َ یَ
َُّ
یَ َ َ َ َ یَ ْ َ َ ْ
اَّلل واس ٌ
ت َسبْ َع َ
()4
هع َعلهيم
ک ُسنبُله ِمائه َح یبَه َواَّلل یُضاعف ل ِ َم ْن یَشاء و
ف
ل
ناب
س
َسبيل اَّلل کمث ِل حب ٍه أنبت
ِ
ِ
ِ

«کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ای است که از آن هفت خوشه بروید
____________________
 -1بصائر الدرجات 151 :ضمن ح ،3الکافی 233/1 :ضمن ح ،1ینابیع المعاجز.123 :
 -2بصائر الدرجات 157 :ضمن ح  ،18الکافی 240/1 :ضمن ح.2
 -3طریحی

مجموع این سه روایت را در «مجمع البحرین »012/12 :ذکر کرده است.

 -4سوره بقره ،آیه .241
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و در هر خوشه ای صد دانه محصول دهد» سؤال کردم ،فرمود:

ی
احلبه فاطمه

یَ
اَّلل عليه.
 ،والسبع السنابل سبعه من ودلها ،سابعهم قائمهم صلوات

مقصود از حبّه که به معنای دانه است فاطمه است ،و مراد از هفت خوشه ،هفت نفر از فرزندان آن حضارت اسات کاه
آخر آنها قیام کننده ایشان  -درود خدا بر او باد  -می باشد.

اوّل آنها است؟ فرمود:

فضل گوید :عرض کردم :آیا امام حسن

او پیشوایی است که از طرف خداوند اطاعتش بر همگان واجب گشته است ،ولی مقصود از این خوشاه
است و آخر آنها حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است.

های هفتگانه نیست ،بلکه اوّل آنها حسین

ُی

ْ َ

َ

ک ُسنبُله ِمائه َح یبَه «در هر خوشه ای صد دانه اسات»،
راوی گوید :بعد از دنباله آیه سؤال کردم :ف ِ

امام
مؤلّف

()1

در پاسخ فرمودند :برای هر کدام از آنها در کوفه صد فرزند از صلب او به دنیا می آید.
گوید :سرّ اینکه از فاطمه

به حبّه و دانه تعبیر شده احتمال دارد یکای از دو وجهای کاه

ذکر می شود باشد:
 .1کنایه باشد از اینکه او صلوات اللَّه علیها مقصود اصلی آفرینش است یاا اینکاه او مجارای امانتهاای
الهی و مظاهر توحید پروردگار است ،و وجه تشبیه اینست که کسی که برای زراعات حبّاه و داناه نداشاته
باشد او از بدست آوردن محصول ناامید است ،پس اصل نظر و توجّه فقط به آن دانه است ،حضارت زهارا
صلوات اللَّه علیها نیز همین طور است ،وجود او اصل و بنیان و منشأ هساتی اسات ،و او سرچشامه اناوار
الهی است ،خداوند محبّت و شفاعت او را روزی ما فرماید.
 .2زراعت و برگشت کشت در اصل و در حقیقت همان دانه است با فعل و انفعاالتی که روی آن انجاام
شده و توسّط فیضی که از ناحیه
____________________
 -1تفسیر عیّاشی ،147/1 :تفسیر برهان 253/1 :ح .4

405

پروردگار به آن رسیده ،به آن صورت ظاهر گردیده است ،و فرقی که بین این دو می باشد در اجماال و
تفصیل آن است و گرنه اینها هم که مفصّلند در حقیقت همان مجمل هستند از نظر منشأ و اصال و اسااس،
بنابراین انوار مقدّسه ای که از او پیدا شده اند فروع و انشعاب و برگرفته از آن حبّه الهی هستند و فرق بین
آن دو به اجمال و تفصیل آنها است.
در کتاب «مناقب» از «صحیح دار قطنی» نقل کرده است که :رساول خادا

 .5/254ابن شهرآشو

به بریدن دست دزدی دستور داد ،دزد عرض کرد :ای رسول خدا من در اسالم آوردن تقدّم جسته ام
آیا دستور قطع کردن دست مرا می دهید؟
فرمود :اگرچه دخترم فاطمه باشد .این فرمایش پیغمبر
غمناک شد ،جبرئیل

فرود آمد و این آیه را بر رسول خدا

به گوش حضارت زهارا

رساید و او

َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ
هب َط یَن
ح
نازل کارد :ل ِ
هئ أرشکهت َل ِ

َع َملک (« )1اگر به خداوند شرک ورزی عملت را محو و نابود می کند».
ََ

َ ْ َ
یَ یَ
هو اکن فيهمها آل ِ َههه إال اَّلل
اندوهناک گردید .پس از آن این آیاه را ناازل فرماود :ل

رسول خدا

لف َس َدتا (« )2اگر در آسمان و زمین جز خداوند یکتا خدایانی وجود داشت ،در آنها ناهماهنگی و نامنظّمی
و فساد رخ می داد».
از نزول پیاپی این آیات و ارتباط آنها باهم تعجّب کرد ،جبرئیل ناازل شاد و عارض

پیغمبر اکرم
کرد:
فاطمه

()3

از فرمایش شما غمناک بود این آیات به خاطر دلداری او نازل شد تا خشنود گردد.

____________________
 -1سوره زمر ،آیه .45
 -2سوره انبیا  ،آیه .22
 -3مناقب ابن شهراشوب ،324/3 :بحار األنوار 43/43 :ح  ،43نور الثقلین 437/4 :ح .102
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مؤلّف

گویهد :از دو جهت در این روایت اشکال می شود :یکی در نسبت باین ایان دو آیاه ،دوّم در

تطبی آنها بر موارد.
درباره جهت اوّل می گوییم :دو آیه هر دو تعلیقی هستند یعنای وجاود چیازی در آن باه وجاود چیاز
دیگری بستگی دارد ،و واضح است که وابسته نمودن و معلّ کردن یک قضیّه و حکمی بخودی خود مالزم
درستی و نادرستی آن قضیّه نیست ،خواه در مورد پیامبر اکرم

باشد و یا در مورد خداوند تباارک و

تعالی ،و لذا باع نقص و عیب کسی نمی گردد.
امّا درباره جهت دوّم :آیه با نظر به ظاهرش درباره پیامبر اکرم

مورد ندارد بلکه باید گفت :آیه به

شکل «إیّاک أعنی واسمعی یا جاره» به در گفته می شود که دیوار گوش کند ،نازل شده است ،همان طاور
که امام صادق

درباره قرآن فرموده است )1(،و اگر چنین باشد با ذیل روایت کاه آیاات بارای برطارف

شدن اندوه حضرت زهرا

نازل شده سازش ندارد ،و لذا الزم است تأویل و توجیهی برای آیه ذکر کرد

تا با تسلّی بخشیدن به فاطمه

ارتباطی پیدا کند.

و برای این جهت با استعانت به پروردگار یکتا و حضرت ولیّ عصر که جانهای عالمیان به فدای او بااد
می گویم :آیه با اینکه به نحو معلّ و وابسته به چیز دیگر وارد شده ،واین وابستگی چیزی را اثباات نمای
کند ،ولی از آن اراده شده است:
اوّالً اینکه قیاس فاطمه سالم اللَّه علیها را به غیر آن حضرت با عظمت و مقام او مخالفات دارد ،هماان
طور که شرک ورزیدن با مقام واالی پیامبر

نسبتی ندارد ،و لذا پیغمبر اکرم

محزون گردیاد ،و

خداوند به خاطر برطرف کردن حزن و اندوه او نظیر آن قضیّه و حکم را به خودش
____________________
 -1تفسیر عیّاشی ،10/1 :بحار األنوار 382/32 :ح  ،17الکافی 430/2 :ح  ،14تفسیر برهان 84/4 :ح .4و این کالم ضرب المثال
گردیده است برای کسی که کالمی می گوید و غیر مخاطب و شنونده را اراده می کند.
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یَ

َ

ََ

َ
َ
یَ
اکن فيهما َ
سدتا .
آلهه إال اَّلل لف
نسبت داد و فرمود :لو

ثانیاً زیاده بر آنچه ذکر شد آیه تشریک اشاره دارد به اینکه به وجود مقدّس حضرت زهارا ساالم اللَّاه
علیها تشبّه و مثال راه پیدا نمی کند تا او را به دیگری تشبیه کرد ،زیرا در آفرینش نظیری برای آن حضرت
نیست و مشابهی ندارد همانطور که برای ذات مقدّس پروردگار نظیری تصوّر نمی شاود ،لاذا قضایّه را باه
محزون گردید قضیّه را در جواب تأکید

یکتایی و توحید خود تشبیه کرده است ،و وقتی پیغمبر اکرم

یَ

َ

َ

َ
یَ
اکن فيهما َ
اَّلل لفسدتا و پیغمبار اکارم
آلهه إال
کرد و آیه دوّم را بر آن مترتّب ساخت و فرمود :لو

از اینکه بی مثال بودن و بی نظیر بودن وجود حضرت زهرا
تشبیه کرده شگفت زده شد ،و حضرت زهرا

را پروردگار به توحید ذات مقادّس خاود

همانگونه است زیرا از نور عظمت خال یکتا آفریده شده

است.
 .4/257علیّ بن ابراهیم قمی
ُ

ی

در تفسیر خود از امام باقر علیه افضل الصاله والسالم در ذیل این آیه
ْ

ْ
َ
إلح َدی الک َرب  33نَذیرا لِلبَ َش (« )1او یکی از بزرگترین آیات الهی است ( )35و بیم دهنده
شریفه إنها

آدمیان است» نقل کرده است که فرمود:
یعی بها فاطمه

.

مقصود فاطمه

است.

مؤلّف

()2

گوید :لفظ بشر که در آیه ذکر شده شامل حضرت آدم

و تمام نسل او تا روز قیامت مای

باشد.
 .7/258امام صادق

فرموده است:

____________________
 -1سوره مدّثّر ،آیه  35و .34
 -2تفسیر قمی ،334/2 :بحار األنوار 331/24 :ح  ،55و 23/43ح  ،14تفسیر برهان 402/4 :ح.1
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ُ

ی
الصدیقه الکربی ،ولع معرفتها دارت القرون االول.
ویه
فاطمه

()1

بزرگترین راستگو و تصدی گر آیات الهی و رسالت نبوی است ،و بر مدار معرفت و شاناخت او اندیشاه

پیشینیان دایر بوده است.

 .8/253امام صادق

ی

فرمود:

ی
سميت الزهراء زهراء ،ألنها اکنت تزهر ألمریاملؤمننی عليهالسالم ف انلهار ثالث ی
مرات بانلور.
حضرت زهرا

()2

«زهرا» نامیده شده است به خاطر اینکه در روز سه مرتبه درخشش ناورانی بارای امیرالماؤمنین

داشت.

 .3/240طبری
ی

در کتاب «دالئل اإلمامه» در نامگذاری آن حضرت به «فاطمه

» ،از رسول خدا

نقل کرده است که فرمود:

ألنها فطمت یه وشيعتها ی
وذر ییتها من انلار.

()3

زیرا او و شیعیان او و ذریّه اش را از آتش باز داشته و برکنار داشته اند.

 .10/241و نیز در همان کتاب گفته است :روایت شده است که:

ی
أنها

ی

ی

یَ
ی
اَّلل ی
عزوجل خلقها من نور عظمته.
سميت الزهراء ،ألن

حضرت زهرا

()4

«زهرا» نامیده شده است بخاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی او رااز ناور عظمات خاود آفریاده

است.

 .11/242در کتاب «الثاقب فی المناقب» از سلمان رضوان اللَّه علیه روایت کرده است که گفت :روزی
به خانه حضرت زهرا

شرفیاب شدم ،دیدم آن حضرت خوابیده است و در پیش روی او دیگای قارار

گرفته و بدون آتش در حال جوشیدن است ،فوراً خدمت پیغمبر اکرم
____________________
 -1این حدی شریف در ضمن حدی پانزدهم همین بخش خواهد آمد.
 -2علل الشرایع 180/1 :ح ،2بحار األنوار 11/43 :ح.2
 -3دالئل اإلمامه 143 :ح  ،40کشف الغمّه 444/1 :به روایت امام باقر

.

 -4دالئل اإلمامه 143 :ح  ،40کشف الغمّه 444/1 :به روایت امام باقر

.
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برگشتم تا قصّه

مرا دید تبسّمی کرد و فرمود:

را بگویم همینکه رسول خدا

یَ
اَّلل بمن یعينها من کرام مالئکته.
أعجبک ما رأیت؟ قد أییدها

آنچه دیدی تو را به تعجّب وا داشت؟ خداوند تبارک و تعالی فاطمه

را به واسطه فرشتگان بزرگاواری کاه او را

()1

کمک می کنند توانائی و نیرو بخشیده است.

 .12/243در همان کتاب از ابوذر رضوان اللَّه علیه نقل کرده است که گفت:
رسول خدا

را فرا خوانم ،به منزل مبارک آن حضرت آمدم و او را صادا

مرا فرستاد تا علی

زدم ،جوابی نشنیدم ،به حضور رسول خدا

رسیده و به او خبار دادم ،فرماود :دوبااره برگارد و او را

صدا بزن و حتماً او در خانه است.
ابوذر می گوید :به طرف خانه علی

آمدم و وقتی داخل خانه شدم دیدم آسایاب خاودش مشاغول

کوبیدن و آرد کردن است و کسی نزد آن نیست ،به علای
طلبیده است ،علی

عارض کاردم :رساول خادا

شاما را

در حالیکه حمایلی جواهر نشان  -که آن را در مراسم رسمی معموالً می بندناد -

به خود بسته بود خار شد و من به همراه او رفتم تا خدمت پیامبر اکرم
من آنچه را دیده بودم به رسول خدا

رسیدیم.

خبر دادم ،فرمود:

____________________
 -1الثاقب فی المناقب 301 :ح ( 254با اختالف اندک) ،و گویا مؤلّف

آن را مختصراً نقل کرده است و اکنون متن کامل حادی

را برای شما ذکر می کنیم :سلمان گوید :روزی به خانه حضرت زهرا

وارد شدم ،دیدم آن حضرت خوابیده و خود را با چادر

پوشانده است و در پیش روی او دیگی است که بدون آتش می جوشد ،فوراً به سوی رسول خدا
مبارکش به من افتاد تبسّمی کرد و فرمود :ای ابوعبداللَّه؛ آیا آنچه از حال دختارم فاطماه

برگشتم ،همین کاه چشام
دیادی ،تاو را شاگفت زده نماوده

است؟! عرض کردم :بلی ای رسول خدا .فرمود :آیا از امر پروردگار تعجّب می کنی و آن را عجیب می شماری؟! خداوند تباارک و
تعالی چون از ضعف و ناتوانی دخترم فاطمه

باخبر بود ،او را در سختی های روزگار به فرشتگان بزرگوار خود یاری نمود.
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ی
ی
مولکون بمعونه آل ی
فإن یََّلل مالئکه ی
حممد
سياحون ف األرض
ال تعجب

.

تعجّب نکن ،زیرا خداوند فرشتگانی دارد که آنها بر روی زمین گردش می کنند و به یااری آل محمّاد

گماشاته

()1

شده اند.

 .13/244ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از مالک بن دینار نقل کرده است که گفت :در مسیر حجّ به
زن الغر اندامی برخوردم که بر چهارپای ضعیفی سوار شده بود و مردم او را نصیحت می کردند که برگردد.
وقتیکه به وسط آن بیابان رسیدیم چهارپای او عاجز شد و او را از رفتن بازداشت ،سر را به طرف آسامان
بلند کرد و گفت :خداوندا! نه مرا در خانه ام رها کردی و نه به خانه ات رسانیدی ،به عزّت و جاللت قسام
اگر غیر از تو با من چنین رفتاری می کرد شکایت او را به عرض تو می رساندم.
مالک گوید :همینکه راز و نیاز زن تمام شد ناگهان شخصی در آن بیاباان پیادا شاد در حالیکاه افساار
شتری را در دست داشت ،مهار ناقه را به او داد و گفت :سوار شو ،زن سوار شد و شتر مثل برق زودگذر به
راه افتاد ،وقتی به محلّ طواف رسیدم او را دیدم که طواف می کند ،خدمتش رسیدم و او را قسام دادم کاه
خود را معرّفی کند گفت:

ی
فضه خادمه الزهراء سالم اللَّه علیها.
أنا شهره بنت مسکه بنت

من نامم شهره است و نام مادرم مسکه است که او دختر فضّه خدمتگزار حضرت زهرا سالم اللَّاه علیهاا
()2

بوده است.

 .14/245شیخ صدوق

در کتاب «فضائل األشهر الثالثه» که در آن فضائل

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،337/3 :بحار األنوار 45/43 :ضامن ح  44و ص  23ح  34باه نقال از خارائج 531/2 :ح 7باا کمای
اختالف.
 -2مناقب ابن شهراشوب ،338/3 :بحار األنوار 44/43 :ح .44
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ماه های رجب و شعبان و رمضان را ذکر کرده است از حضرت رضا

در ضمن حدی طوالنی نقال

می کند که فرمود:
اکنت فاطمه

إذا طلع هالل شهر رمضان یغلب نورها اهلالل و خییف ،فإذا اغبت عنه ظهر.

()1

وقتی هالل( )2ماه رمضان طلوع می کرد نور حضرت زهرا

بر آن چیره می شد و او ناپدید می گشت ،و چاون آن

حضرت خود را پنهان می کرد نور آن ظاهر می شد.

 .15/244شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
ی یَ
إن اَّلل أمهر فاطمه ربع ادلنيا ،فربعها هلا وأمهرها اجلنه وانلار ،تدخل أعداءها انلار وتدخل أوَلاءها اجلنهه،
ُ
ی
()3
الصدیقه الکربی ولع معرفتها دارت القرون االول.
ویه
خداوند تبارک و تعالی مهریّه و کابین حضرت زهرا
حضرت زهرا

را یک چهارم دنیا قرار داده است ،پس یک چهارم آن ملک

است و نیز بهشت و جهنّم را مهریّه او قرار داده است ،و آن حضارت دشامنان خاود را باه جهانّم و

دوستانش را به بهشت وارد می کند ،و او بزرگترین راستگو است ،و شناخت او محور فکر گذشتگان بوده است.

مؤلّف

گوید :امیرالمؤمنین

جهاز ( )4آن حضرت را در زیر عرش الهی مشاهده کرده است و عقد

او را خداوند خوانده است.
 .14/247حسین بن حمدان حضینی در کتاب «الهدایه الکبری» نقل کارده اسات کاه :حضارت زهارا
امام حسن و امام حسین

را از پهلوی راست ،و

____________________
 -1فضائل األشهر الثالثه 33 :ح  ،84بحار األنوار 54/43 :ح .43
 -2ماه نو را تا شب هفتم «هِالل» گویند.
 -3امالی طوسی 448 :ح  4مجلس  ،34بحار األنوار 105/43 :ح .18
 -4وسایل زندگی و اثاثیه ای را که عروس به خانه داماد می برد جهاز عروسی گویند.
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()1

را از پهلوی چپ به دنیا آورد.

دو دخترش حضرت زینب و اُمّ کلثوم

 .17/248حسن بن سلیمان در کتاب «محتضر» از ابن عبّاس نقل کرده است که پیغمبر اکارم
علی

فرمود:
ی

ی

باه

یَ
اَّلل ی
عزوجل ی
یا ی
زوجک فاطمه وجعل صداقها األرض ،فمن مش عليها مبغضا لک مش حراما.
لع ،إن

()2

ای علی! خداوند تبارک و تعالی فاطمه

را به تو تزویج کرد و مهریّه او را تمام زمین قرار داد ،و لذا حرام است بر

کسی که با تو دشمن است بر روی آن راه رود.

ی ْ ْ

 .18/243در تفسیر «فرات» از امام صادق
کرده است که فرمود:

حق معرفتها فقد أدرک َلله القدر ،وإنیما ی
ی
سهميت فاطمهه

یَ
الليله فاطمه ،والقدر اَّلل ،فمن عر فاطمه
ی
()4
ألن اخللق فطموا عن معرفتها.
مراد از «لیله» فاطمه

َ َ

َ ْ

در ذیل آیه شریفه إنا أن َزنل ُاه ف َلْله القهدر ( )3نقال

و مقصود از «قدر» خداوند است ،پس هر که فاطمه

را آن طور که سازاوار اسات و

ح ّ معرفت او است بشناسد شب قدر را درک کرده است ،و همانا آن حضرت «فاطمه» نامیده شده اسات زیارا ماردم از
شناخت او باز داشته شده اند و عاجزند.

مؤلّف

گوید :شاید راز تشبیه فاطمه

به «لیله القدر» پنهانی و در پرده بودن معرفات وشاناخت

آن حضرت نسبت به مردم است مثل پنهان بودن شب قدر ،و به خااطر هماین آن رادر آیاه باا دو حارف
استفهام آورده
____________________
 -1الهدایه الکبری ،180 :عیون المعجزات( 53 :با کمی اختالف) ،بحار األنوار 254/43 :ح .34
 -2المحتضر ،133 :مصباح األنوار( 223 :مخطوط) ،بحار األنوار 145/43 :ح  ،43کشف الغمّه 472/1 :به نقل از فردوس األخباار،
بحار األنوار 141/43 :ح .37
 -3سوره قدر ،آیه .1
 -4تفسیر فرات 581 :ح  ،747بحار األنوار 45/43 :ح .58
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َ َ

ْ

َ ْ

و فرموده استَ :وما أدریک ما َلْله القدر ( )1تا بزرگی شاأن و قادر آن را بفهماناد یاا عااجز باودن
شناخت آن را برای غیر معصومین ثابت کند ،زیرا شب قدر را غیر از معصومین
مقصود این است که هر کس فاطمه

نمای شناساند ،و یاا

را آنگونه که سزاوار است بشناسد و به حقیقت معرفت او پی ببرد

پرده از مقابل چشمان او کنار می رود و جاللت و عظمت آن حضرت و فرود آمدن فرشتگان را به محضار
او در آن شب می بیند ،بطوری که به شب قدر بودن آن یقین پیدا می کناد ،و در حقیقات درک شاب قادر
همین است ،و در مقابل ،در روایتی( )2وارد شده است که آن دو نفر یعنی آن دو خلیفه غاصب شاب قادر را
از بسیاری نزول شیاطین بر آنها در آن شب می شناختند.
و در روایتی فرموده اند:

ی ْ ْ

َ َ

مقصود از «لیله مبارکه» در آیه شریفه إنا أن َزنل ُاه ف َلْلهه مبارکهه ( )3فاطماه

اسات( ،)4و ماراد از

َ ْ َ
ََ ُ ُ
()5
هورهِ ک ِمشهاک ٍة
«زجاجه» یعنی شیشه ای که تأللؤ دارد  ،و «مشکاه» یعنی «چراغدان» در آیه ناور مثهل ن ِ
اح ِف ُز َج َ
َ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ
()7
است.
اج ٍُ )4( ...فاطمه
ِفيها ِمصباح ال ِمصب ِ

 - 13/270در کتاب «الدر النظیم»( )8از سلیمان انصاری نقل کرده اسات کاه گفات :در مساجد النبایّ
نشسته بودیم که علی

وارد شد ،پیغمبر اکرم

از او استقبال گرمی کرد و او را دربرگرفات

و پیشانی مبارکش را
____________________
 -1سوره قدر ،آیه .2

 -2الکافی 253/1 :آخر ح .8

 -3سوره دخان ،آیه 4

 -4تأویل اآلیات 817/2 :سطر .3

 -5این شیشه مانع می شود از اینکه وزش باد چراغ را خاموش کند .حضرت زهرا

چناین نقشای در تااریخ داشاته اسات و

وجود نازنین او باع شده است که چراغ دین همواره روشن بماند و تندباد حاوادث هرگاز نتواناد لطماه ای باه آن وارد کناد ،آن
حضرت با تالش خود و دفاع از حریم والیت ،حقّانیّت و مظلومیّت امیر مؤمنان علی

و بطالن حکومت غاصبین را ثابت کارد

و برای همه دورانها و نسلها مشعل هدایت گردید.
 -4سوره نور ،آیه .24 7
 -8این کتاب در مناقب ائمّه

 -7تأویل اآلیات 340/1 :ح .7
تألیف جمال الدین یوسف بن حاتم شامی شاگرد محقّ حلّی است که در سال  474وفات یافته

است.
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بوسید و بسیار اکرام و احترام نمود ،و چند روزی از ازدوا او بیشتر نگذشته بود ،فرمود:
آیا می خواهی از ازدوا تو مطلبی را بگویم؟
فرمود :اگر مایل هستید بفرمائید ،درود خداوند بر شما باد.
رسول خدا
حضرت آدم

فرمود :جبرئیل به من خبر داد که آدم و حوّا در بهشت بااهم گفتگاو و نازاع کردناد،
فرمود :ای حوّا! چه فایده ای در این نزاع و گفتگو است؟ گفت :می خواهم بفهمم خداوند

بهتر از من و تو کسی را آفریده است؟ خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد :ای آدم در بهشت گردش
کن و نگاه کن چه می بینی؟
حضرت آدم

در ضمن گردش کردن در بهشت ناگهان چشمش به قبّه ای افتااد کاه بادون آویازان

بودن به چیزی از باال ،و تکیه داشتن بر پایه ای از پائین ثابت و برقرار بود ،و در داخل آن شخصی را دیاد
که تاجی بر سر و گردن بندی در گردن و دو گوشواره به گوشهایش بود ،آدم با مشاهده آن به سجده افتاد،
خداوند تبارک و تعالی به او فرمود :ای آدم! این چه سجده ای بود ،اینجا که محلّ سجده و عبادت نبود؟
آدم عرض کرد :ای جبرئیل! این قبّه ای که زیباتر از آن را در بهشت مشاهده نکرده ام چیست؟
فرمود :این به قدرت خداوند به وجود آمده و برقرار گشته است.
عرض کرد :شخصی که داخل قبّه است کیست؟

نب یقال هل ی
فرمود :شخص جاریه حوراء ی
إنسيه خترج من ظهر ی
حممد

او حوریّه ای به صورت آدمیان است و از صلب پیغمبری به نام محمّد

عرض کرد :آن تاجی که بر سر دارد چیست؟ فرمود :او پدرش محمّد

.
خار می گردد.

است.

عرض کرد :گردن بندی که به گردن دارد چیست؟ فرمود :همسرش علیّ ابن ابی طالب
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است.

عرض کرد :آن دو گوشواره که به گوش دارد چیست؟ فرمود :آنهاا دو گوشاواره عارش الهای ،دو گال
خوشبوی بهشت ،دو فرزندش حسن و حسین

هستند.

عرض کرد :این زن چگونه در قیامت وارد محشر می شود؟ فرماود :خداوناد تباارک و تعاالی فرماوده
است:

ی
یَ
یَ
یَ
ترد لع ناقه لیست من نوْ دار ادلنيا ،رأسها من بهاء اَّلل ،ومؤخرها من عظمه اَّلل ،وخطامها من رمحهه اَّلل،
یَ
وقوائمها من خشيه اَّلل ،وحلمها وجدلها معجون بماء احليوان
بر شتری قرار می گیرد که از شترهای دنیا نیست بلکه قسمت باالی آن از مقامات نورانی پروردگار ،و قسامت پاائین
آن از عظمت الهی ،و زمامش از رحمت خدا ،و چهارپای آن از ترسی که ناشی از عظمات الهای اسات ترکیاب یافتاه ،و
گوشت و پوست آن از آب حیات سرشته گردیده است.

پروردگار عالم اراده ایجاد چنین مرکبی نموده و آن به وجود آمده است ،زمام آن را هفتاد هزار صف از
فرشتگان گرفته و به جلو می برند و همه آنها فریاد می زنند:

ی
حت جتوز الصدیقه ی
غضوا أبصارکم یا أهل املوقف ی
سيده النساء فاطمه الزهراء

.

ای اهل محشر! چشمان خود را فرو بندید تا آنکه صدّیقه کبری ،سرور زنان ،حضرت فاطمه زهرا

 .20/271در کتاب «ثاقب المناقب» از امام صادق

()1

عبور کند.

نقل شده است که فرمود:

امّ ایمن گفت :به طرف مکّه راه افتادم ،در جُحفه تشنگی زیادی به من دست داد که ترسیدم هالک شوم،
به درگاه خداوند نالیدم و عرض کردم:

ی
رب أتعطشی وأنا خادمه بنت ی
نبيک؟
یا

____________________
 -1الدر النظیم( 143 :مخطوط) ،حلیه األبرار 10/2 :ح ،2المحتضر( 131 :با کمای اخاتالف) ،بحاار األناوار 5/25 :ضامن ح  8و
 52/43ضمن ح .48
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خداوندا! مرا به تشنگی مبتال می کنی در حالیکه خدمتگزار دختر پیغمبرت هستم؟

همینکه گفتار من به پایان رسید ناگهان سطلی که در آن از آبهاای بهشاتی باود فارود آماد مان از آن
آشامیدم ،و به ح ّ سرور خودم فاطمه
 .21/272عالّمه مجلسی
امام باقر

()1

تا هفت سال بعد از آن هرگز گرسنه و تشنه نشدم.

در کتاب شریف «بحار األنوار» نقل می کند:

هرگاه مبتال به تب می شد از آب خنک کمک می گرفت و صدای مبارک خود را بلند می
()2

کرد به گونه ای که تا کنار درب خانه شنیده می شد و می فرمود :یا فاطمه بنت محمّد.
 .22/273شیخ صدوق
حضرت فاطمه

در کتاب «علل الشرایع» روایت کرده است که:

هرگاه دعا می کرد برای تمام مردان مؤمن و زنان با ایمان دعا می کرد و برای خود

دعائی نمی کرد.
به آن حضرت عرض شد :ای دختر رسول خدا! شما برای مردم دعا می کنید و برای خودتان دعا نمای
کنید؟ فرمود:

اجلار ی
ثم ادلار.
()3

یعنی اوّل همسایه سپس اهل خانه.

 .23/274حسن بصری می گوید :در میان امّت کسی به اندازه فاطمه

خدا را عبادت نمی کارد ،آن

قدر برای عبادت و پرستش پروردگار ایستاد که
____________________
 -1الثاقب فی المناقب 134 :ح  .1بحار األنوار 44/43 :ح  45به نقل از مناقب ابن شهراشوب.
 -2الکافی 103/8 :ضمن ح  ،87بحار األنوار 102/42 :ضمن ح  ،31المساتدرک 135/5 :ح  .41ایان حادی طاوالنی اسات و
مؤلّف

آن را در اینجا مختصر ذکر کرده است .و مجلسی

از جهت واسطه قرار دادن حضرت زهرا

ضمن بیان خود در ذیل حدی می نویسد :شاید ندای آن حضرت

برای شفا یافتن بوده است.

 -3علل الشرایع 182/1 :ح ،2بحار األنوار 82/43 :ح.4
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پاهای مبارک او ورم کرد.
پیغمبر اکرم

از آن حضرت سؤال کرد:

چه چیزی برای زن بهتر است؟
عرض کرد :أن التری رجالً والیراها رجل.
او مردی را نبیند ،و مردی او را نبیند.
رسول خدا

او را دربرگرفت و فرمود « :ی
ذر یی ٌه بعضها من بع » .

()2( )1

 .24/275در کتاب «خصائص الفاطمیّه» از جابر جعفی روایت کرده است که امام صادق
رسول خدا

فرمود:

از خداوند تبارک و تعالی نقل کرده است که فرمود:

لوالک ملا خلقت األفالک ولوال ی
لع ملا خلقتک ،ولوال فاطمه ملا خلقتکما.

اگر به خاطر وجود تو نبود عالم هستی را به وجود نمی آوردم ،و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم ،و اگر فاطماه نباود
()3

هیچکدام از شما دو نفر را خل نمی کردم.

 .25/274کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» از ابوذر رضی اهلل عنه نقل می کناد کاه گفات :سالمان
می آمدند ،سلمان با نزدیاک شادن باه پیغمبار

رضی اهلل عنه و بالل را دیدم که به سوی پیغمبر خدا

خود را روی پای مبارک آن حضرت افکند و بوسه زد ،رسول خادا

او را باه شادّت از ایان عمال

بازداشت و فرمود:
____________________
 -1این جمله قسمتی از آیه  34سوره آل عمران است که بعد از آیه اصطفا ذکر شده ،قبل از آن خداوناد تباارک و تعاالی فرماوده
است :همانا خداوند آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بر عالمیان برگزیده اسات ،بعاد مای فرمایاد :اینهاا فرزنادانی
هستند که هر یک از آنها از دیگری خوبیها و کماالت را به ارث برده است ،یعنی فاطمه

از همان برگزیده شادگان الهای و از

نسل آنها است.
 -2مناقب ابن شهراشوب ،341/3 :بحار األنوار 84/43 :ح ،7المقتل (خوارزمی).»80/1 :
 -3این حدی را سیّد حسن میرجهانی
انصاری ،از پیغمبر اکرم

در کتاب «جنّه العاصمه »148 :به سند خود از جابر بن یزید جعفی ،از جابر بن عبداللَّه

از خدای تبارک و تعالی نقل کرده است که فرمود :ای احمد...
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با من آن گونه که فارس ها نسبت به پادشاهان خود می کنند رفتار نکن ،من بناده ای از بنادگان خادا
هستم ،از آنچه بندگان می خورند می خورم ،و همانند بندگان می نشینم.
سلمان عرض کرد :ای موالی من! از تو تقاضا دارم که به خاطر خدا از فضائل فاطمه

در قیامت به

من خبر دهی.
رسول خدا

شادمان شد و با خرسندی از این درخواست استقبال کارد و فرماود :ساوگند باه آن

کسی که جان من در اختیار او است ،فاطمه تنها زنی است که در قیامت سواره عبور می کند.
او بر روی شتری می نشیند که سر آن جلوه ای از ترس خدا ،و دو چشمش از نور پروردگاار ،و زماام
آن از جاللت و بزرگی ح تعالی ،و گردنش از حسن و نورانیّات الهای ،قسامت بااالی آن از خشانودی
خداوند ،و قسمت پائین آن از پاکی او ،و چهارپای آن از عزّت خداوند است ،وقتای راه مای رود خادا را
تسبیح می گوید ،و وقتی صدا می کند تقدیس پروردگار می نماید.
بر آن کجاوه ای از نور نهاده و زنی که حوریّه ای به صورت آدمیان است در آن نشسته است ،وجود بی
نظیری که جمع شده و خل شده و ترکیب یافته و نمودار گشته از سه صنف:
اوّل آن از مشک خوش بو ،وسط آن از عنبر سیاه رنگی که سفیدی بار آن غالاب باشاد ،و آخار آن از
زعفران سرخ ،که با آب حیات سرشته شده است ،اگر در هفت دریاای شاور آب دهاانی بینادازد همگای
شیرین و گوارا می شوند ،و اگر ناخن انگشت کوچک خود را در دنیا ظاهر کناد خورشاید و مااه را مای
پوشاند.
جبرئیل از طرف راست ،میکائیل از طرف چپ ،علی

از پیشاپیش او ،اماام حسان و اماام حساین

از پشت سرش در حرکتند ،خداوند تبارک و تعالی هم مراقب او و نگهدارش می باشد ،پس باا ایان
فرّ و شکوه وارد صحنه قیامت می گردد ،ناگهان ندائی از جانب پروردگار می رسد:
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ی
ی
ونکسوا رؤوسکم ،هذه فاطمهه بنهت ی
حممهد
معارش اخلالئق غضوا أبصارکم
ُ
إمامکم ،ا یم احلسن واحلسنی.

ی
نبهيکم ،زوجهه ی
لع

ای مردم! چشمان خود فرو بندید و سرها را به زیر آورید ،زیرا فاطمه دختر پیامبر شما و همسار امیرالماؤمنین اماام
شما ،و مادر امام حسن و امام حسین

فاطمه

وارد صحرای محشر گشته است و می خواهد عبور کند.

از صراط عبور می کند در حالیکه خود را با دو چادر سفید رنگ پوشانیده اسات ،و وقتای

که وارد بهشت می گردد و به نعمتها و بخششهای الهی که برایش فراهم گردیده می نگرد این آیه را تاالوت
می کند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم

ْ یَ یَ
ْ َ َ َ یَ َ َ یَ َ یَ َ َ ُ َ ُ
َ
َ ْ
الم َ
کور × یَالی َ
دار ُ
أحلیَنا َ
قامه ِم ْن فض ِله الی َم یُسهنا فيهها
احلَم ُدّلل الی أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور ش
ُ
َ
()1
نَ َص ٌب َوال ی َم یُسنا فيها ل ُغوب .
بنام خداوند بخشنده مهربان ،سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که غم و اندوه را از ماا برطارف کارد و هماناا
پروردگار ما بخشنده گنه کاران و پاداش دهنده نیکوکاران است ،او که ما را به لطف و کرم خود در سرای همیشاگی وارد
کرد ،جائی که در آن هیچ رنج و دردی به ما نرسد ،و هرگز خستگی و رنجوری و ضعف به ما راه پیدا نکند.

در ادامه حدی رسول خدا

فرمود:

ُ

ُ

پس از آن خداوند تبارک و تعالی به فاطمه

ی
وتمی ی
لع ارضک.
پیغام دهد :یا فاطمه ،سليی اعطک،

ای فاطمه! آنچه می خواهی درخواست کن ،به تو عطا می کنم ،و آنچه آرزو کنی برآورده مای نماایم تاا تاو خشانود
گردی.

فاطمه

عرض می کند:

ی

ی
المی ،أسألک أن التعذب ی
المی وفوْ ُ
إلی أنت ُ
وحمب عرتیت بانلار.
حمب
____________________
 -1سوره فاطر ،آیه  34و .35
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تو آرزوی من و نهایت آمال و امید من هستی ،از تو درخواست می کنم که دوستان من و دوستان خاندان مرا به آتش
سوزنده خود عذاب نکنی.

دوباره از درگاه ربوبی ندا رسد:

یا فاطمه ،ی
وعزیت وجالیل وارتفاع ماکین لقد آَلت لع نفیس من قبل أن أخلق السماوات واألرض بألیف اعم
ُ ی
عذب ی
ی
وحمب عرتتک بانلار.
حمبيک
أن ال ا
ای فاطمه! به عزّت و جاللم و بلندی مقام و مرتبه ام دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین سوگند یاد کرده
()1

ام که دوستان تو و دوستان خاندان تو را در آتش عذاب نکنم.

 .24/277فرات در کتاب تفسیر خود از ابوذر و ابن عبّاس و از امام صادق و حضارت رضاا
ْ

در

ذیل آیه شریفه َم َر َج َ
ابل ْح َریْن یَلتَقيان (« )2دو دریا را در هم آمیخت تا به هام پیوساتند و در یاک جاا

جمع شدند» ،فرموده اند :مراد از این دو دریا حضرت علی و فاطمه

معنی فاصله بین دو چیز است  -در آیه بَیْنَهما بَ ْر َزخ ( )3رسول خدا

است و مراد از برزخ  -کاه باه
است.

و مقصود از لؤلؤ و مرجان  -که به معنای مروارید است و از آن دو دریاا خاار مای شاود  -در آیاه
َْ

ْ

ُُْ

شریفه خی ُر ُج من ُه َما اللؤل ُؤ َو َ
الم ْرجان ( )4امام حسن و امام حسین
ِ

هساتند (کاه دو گاوهر گرانبهاای

()5

عالم وجودند و ثمره پیوند نبوّت با امامت می باشند).
و شیخ صدوق در کتاب «خصال» از امام صادق
ی

نقل کرده است که فرمود:

إن ی
عليا وفاطمه حبران من العلم عميقان.

()4

____________________
 -1تأویل اآلیات 483/2 :ح  ،12بحار األنوار 133/27 :ح .144
 -2سوره الرحمن ،آیه  13 20و .22
 -3سوره الرحمن ،آیه  13 20و .22
 -4سوره الرحمن ،آیه  13 20و .22
 -5تفسیر فرات 453 :ح .533 - 402
 -4الخصال 45/1 :ح  ،34تفسیر برهان 245/4 :ح ،2بحار األنوار 38/24 :ح.5
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دو دریای عمی و بیکران علم و دانش اند.

همانا علی و فاطمه

و در روایت دیگری از ابن عبّاس نقل شده است که گفت:
علی

دریای دانش و فاطمه

دو می باشد ،علی

دریای نبوّت است ،و پیغمبر اکرم
()1

را باز می دارد از اینکه برای مصائب دنیا محزون گردد.
َ

ُ
دیهن الق ِیي َمهه (« )2ایان اسات دیان
در تأویل این آیه شریفه َوذلهک

 .27/278جابر از امام باقر

استوار» ،نقل کرده است که فرمود :مراد فاطمه
 .28/273امام صادق
إنّ فاطمه

فاصله بازدارنده باین آن

()3

است.

عرض کرد:

فرمود :جبرئیل به رسول خدا

مسمّاه فی السما بمنصوره.
را در آسمان «منصوره» می نامند.

همانا فاطمه

َْ

ْ

َ ْ یَ
و آیه شریفه َو َی ْو َمئذ یف َرح ُ
اَّلل (« )4و در آن روز مؤمنان به یاری خداوناد شااد مای
المؤ ِمنُون بنرص
ٍ
()5

شوند» مقصود یاری خداوند نسبت به دوستان فاطمه
 .23/280شیخ صدوق
رسول خدا

است.

در کتاب «عیون اخبار الرضا

» از امیرالماؤمنین

و آن حضارت از

نقل کرده است که فرمود:

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،313/3 :تفسیر برهان 214/4 :ح .10
 -2سوره بیّنه ،آیه .5
 -3تأویل اآلیات 823/2 :ح ،1تفسیر برهان 483/4 :ح .1در کتاب «تأویل اآلیات» ذیل این حدی مای نویساد« :دیان قیّماه»
مقصود فاطمه

است یعنی آن حضرت دارای دین محکم و استوار است.

 -4سوره روم ،آیه .4
 -5معانی األخبار 377 :ذیل ح  ،53تفسیر برهان 258/3 :ح  ،4تفسیر فرات 321 :ح  ،435بحار األنوار 18/43 :ح .17
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پروردگار سبحان به من فرمود:

لو لم أخلق ی
عليا ملا اکن لفاطمه ابنتک کفو لع وجه األرض من آدم فمن دونه.

اگر علی

طبری

را نیافریده بودم برای دخترت فاطمه

()1

از اوّلین و آخرین نظیر و همتا و همشأنی نبود.

در کتاب «دالئل اإلمامه» نظیر این روایت را با اضاافه ای در اوّل آن از رساول خادا

نقل کرده است که فرمود:
ی
إن فاطمه

ی
حوریه ف صوره ی
ی
وإن بنات األنبياء الحیضهن ،ولهوال ی
لع ملها اکن لفاطمهه
انسيه
خلقت

کفو لع وجه األرض من آدم فمن دونه.

()2

به راستی فاطمه
بینند و اگر علی

فرشته ای است که به صورت آدمیان آفریده شده است ،و همانا دختران پیاامبران حایض نمای
نبود فاطمه

مشابه و همتائی بر روی زمین نداشت ،از حضرت آدم ابوالبشر گرفته تا انقاراض

عالم هیچ کس هم شأن او نبود.

 .30/281عالّمه مجلسی
روزی رسول خدا

در کتاب گرانقدر «بحار األنوار» نقل کرده است:
در سرزمین ریگزار ابطح نشسته بودناد عماوی بزرگاوارش حمازه و عماوی

دیگرش عبّاس و پسرعمویش علیّ بن ابی طالب

با جمع دیگاری کاه عمّاار بان یاسار و مناذر بان

ضحضاح و ابوبکر و عمر بودند در خدمت آن حضرت حضور داشتند ناگهان جبرئیل اماین در آن صاورت
عظیم خود و در حالیکه بالهایش را گسترده و مشرق تا مغرب را گرفته بود فرود آمد ،و عرض کرد:
____________________
 177/1 :ح 3و ،4بحار األنوار 32/43 :ح.3
 -1عیون اخبار الرضا
 -1دالئل اإلمامه 144 :ح  ،52بحار األنوار 112/81 :ح  37و  7/43 :ذیل ح  8به نقل از کشف الغمّه .443/1 :از این روایات و
روایات دیگری که نظیر آن است استفاده می شود که آن حضرت مقامی برتر از همه آفریدگان حتّای پیاامبران اولاوا العازم غیار از
خاتم انبیا حضرت محمّد

دارد.
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ای محمّد! خداوند بلند مرتبه برایت سالم می رساند و می فرمایاد :بایاد چهال شابانه روز از خدیجاه
دوری اختیار کنی.
این مطلب بر رسول خدا

دشوار و گران آمد ،زیرا به همسارش خدیجاه

دوساتی و عالقاه

فراوانی داشت.
بعد از این فرمان الهی رسول خدا

چهل شبانه روز از خدیجه دوری گزیاد ،روزهاا را روزه مای

گرفت و شبها به عبادت و شب زنده داری می پرداخت ،و در ضمن توسّط عمّاار بارای حضارت خدیجاه
پیغام فرستاد که:
ای خدیجه! گمان مبری که این کناره گیری من از تاو بخااطر بای اعتناائی یاا کادورتی باشاد ،بلکاه
پروردگارم چنین فرمانی داده تا آنچه ارده فرموده محقّ گردد ،و تو هرگز گمانی جز خیر و خوبی به مان
نداشته باش.
ی

ی

ی

یَ
اَّلل ی
عزوجل َلبایه بک کرام مالئکته ک یوم مرارا.
فإن

و همانا خداوند تبارک و تعالی روزی چند مرتبه به وجود تو بر فرشتگان بزرگوار خاود مباهاات مای
کند ،و هنگامی که شب فرا می رسد درِ خانه را ببند و بستر خود را گسترده و با فکری آساوده اساتراحت
کن ،و من در منزل فاطمه بنت اسد این ایّام را سپری می کنم تا مدّت تعیین شده پایان پذیرد.
ولی با این سفارش رسول خدا

و دلداری او ،خدیجه هر روز چند مرتبه به خاطر جدائی و دوری

از آن حضرت دچار غم و اندوه می شد تا آنکه چهل روز کامل گردید ،در ایان هنگاام اماین وحای خادا
جبرئیل محضر رسول خدا

شرفیاب گردید و عرض کرد:

ای محمّد! خداوند بلند مرتبه برایت سالم می رساند و می فرماید :برای پذیرفتن هدیه و تحفه ما آمااده
باش.
پیغمبر اکرم

فرمود:

ای جبرئیل! تحفه پروردگار جهانیان و هدیه او چیست؟
عرض کرد :نمی دانم .در همین حال ناگهان میکائیل فرود آمد و به
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همراه خود طبقی را که بر روی آن دستمالی ابریشمی یا دیبا( )1کشیده شده باود آورد و آن را در مقابال
بر زمین نهاد.

رسول خدا

جبرئیل جلو آمد و به پیغمبر اکرم

عرض کرد:

ای محمّد! پروردگارت فرموده است که امشب با این غذا افطار کن.
امیرالمؤمنین

این بود که هنگام افطار به من دستور مای داد

فرموده است :روش پیغمبر اکرم

در را باز کنم تا اگر کسی می خواست غذا بخورد وارد شود ،ولی در آن شب به من فرمود :کنار در بنشاین
و کسی را راه نده ،زیرا خوردن این طعام بر غیر من حرام است.
علی

می فرماید :من کنار در نشستم ،و پیغمبر اکرم

با آن طعام تنها ماند ،سرپوش را از روی

طب برداشت ،در آن خوشه ای خرمای تازه و خوشه ای انگور بود ،رسول خدا

از آنها میل فرماود،

و بعد از آن آب نوشید تا سیراب شد ،سپس اراده فرمود که دستهای مبارک خاود را بشاوید ،جبرئیال بار
دستهایش آب ریخت ،میکائیل آن را شتشو داد و اسرافیل با دستمالی خشک کرد ،آنگاه اضافه غاذا را باا
ظرف آن به طرف آسمان بردند.
رسول خدا

برخاستند تا نماز بخوانند ،جبرئیل پیش آمد و عرض کرد :اکنون وقت نماز خوانادن

نیست ،بلکه باید به خانه خدیجه روی و با او همبستر گردی ،خداوند تبارک و تعاالی اراده فرماوده اسات
امشب از صلب شما فرزندی پاک بیافریند.
رسول خدا
خدیجه

به دنبال این فرمان فوراً به طرف خانه خدیجه

روان گردید.

می گوید :من در این مدّت به تنهائی خو گرفته بودم ،همینکه شب فرا می رسید سر خاود

را می پوشاندم ،و پرده را می انداختم ،و درب خانه را می بستم ،نماز و دعای خود را می خوانادم ،آنگااه
چراغ را خاموش و در بستر آرام
____________________
 -1به پارچه ای که از حریر بافته شده و تارهای زر در آن به کار رفته است ،دیبا گویند.
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می گرفتم.
در آن شب هنوز بین خواب و بیداری بودم که صدای کوبه در را شنیدم ،صدا زدم کیست کاه در را مای
کوبد ،دری را که جز محمّد

کسی ح ّ کوبیدن آن را ندارد .رسول خدا

با کالم دلنشین و لهجه

شیرین خود فرمود:
ای خدیجه! در را باز کن ،من محمّد هستم.
خدیجه گوید :با خوشحالی و شادمانی فراوان برخاستم و در را باز کردم ،رسول خدا

وارد منازل

گردید ،برنامه آن حضرت این بود که وقتی وارد منزل می شد ظرف آبی را طلب می کرد ،با آن وضاو مای
گرفت و دو رکعت نماز مختصر می خواند ،سپس در بستر خود قرار می گرفت ،ولی در آن شب ظرف آبی
طلب نکرد و آماده برای نماز خواندن نشد ،بلکه مرا طلب کرد و با من همبستر گردید ،پس سوگند به آنکه
آسمان را برافراشت و آب را از چشمه ها جاری ساخت ،رسول خدا
مگر اینکه سنگینی حمل فاطمه
مؤلّف

در آن شب از من دور نگردید
()1

را در وجود خود احساس کردم.

گوید :آنچه مرا نسبت به جاللت و بزرگواری فاطمه

به شگفتی واداشته دو چیز است:

 .1همانطور که در حدی فوق بیان گردید نطفه آن حضرت بعد از آنکه چهل شابانه روز پیغمبار اکارم
حتّی از خدیجه کناره گیری کرد منعقد گشته است و این کناره گیری و آن افطاارش باا میاوه هاای
بهشتی به جهت آماده شدن برای تحفه و هدیه پروردگار جهانیان یعنی فاطمه

بوده است ،هماان طاور

که در زیارتش به آن اشاره شده است:

یَ
ی
واتلحيه منک هل واتلحفه.
فاطمه بنت رسول اَّلل وبضعه حلمه وصميم قلبه وفذله کبده

()2

____________________
 -1بحار األنوار.78/14 :
 -2بحار األنوار 200/100 :سطر .15
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فاطمه دختر رسول خدا ،پاره تن او و قوام قلب ،و پاره جگرش و آنکه هدیه و تحفه پروردگار برای پیغمبر بود.

و این کناره گیری رسول خدا

دلیل مقام واال و عظمت فاطمه

سرور زنان است ،عظمتی کاه

قلم از تحریر بیان آن عاجز است.
 .2خداوند تبارک و تعالی راضی نگردید که تا زمان زمامداری ظاهری همسرش علایّ بان ابای طالاب
باقی بماند بخاطر شرافتی که آن حضرت بعد از رسول خادا
به خواهرش حضرت زینب

فرمایش امام حسین

و علای

دارد ،هماانطور کاه

در روز عاشورا شااهد ایان مطلاب اسات ،آن

حضرت در ضمن جمالتی برای دلداری خواهر فرمود:
ُ

وا ییم اکنت خریا ی
می.

مادرم که از من بهتر بود از دنیا رفت.

و شاعر گفته است:
ولهااااا جااااالل لاااایس فااااوق جاللااااه

إلّااااا جااااالل اللَّااااه جاااالّ جاللااااه

ولهااااا نااااوال لاااایس فااااوق نوالااااه

إلّاااااا ناااااوال اللَّاااااه عااا امّ نوالاااااه

برای آن حضرت مقام واال و عظمتی است که برتر از آن نیست ،مگر عظمت خداوندی که بلندمرتبه است.
و برای آن حضرت عطا و بخششی است که باالتر از آن نیست ،مگر عطا و بخشش خداوندی که بخشش او همگاانی
است.

 .31/282شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از عایشه نقل کرده است که گفت« :ما رأیات مان النااس

أحداً أشبه کالماً وحدیثاً برسول اللَّه من فاطمه
شبیه تر از فاطمه
وقتی فاطمه

به پیغمبر اکرم

»« .در میان مردم از نظر تکلّم کردن و گفتگو کسای را

ندیدم».

بر آن حضرت وارد می شد به او خوش آمد مای گفات ،دساتهای مباارک او را مای

بوسید و او را در جای خود می نشانید ،و هنگامی
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بر فاطمه

که رسول خدا

وارد می شد ،او از جای بر می خاست و باه پیغمبار اکارم
()1

خوش آمد می گفت ،و دستهای نازنین او را می بوسید.
 .32/283امام صادق

فرموده است:

اکن ی
انلب

الینام َلله ی
حت یضع وجهه بنی ثدیی فاطمه

پیغمبر اکرم

شبی به خواب نمی رفت تا آنکه صورت مبارک خود را بین دو سینه فاطمه اش (همان محلّی کاه

.

()2

بوی بهشت را از آن استشمام می کرد) می نهاد.

 .33/284محدّث نوری

در کتاب «مستدرک» می گوید:

روایت شده است که از امام صادق

سؤال شد :معنای «حیّ علی خیر العمال» «باه بهتارین اعماال

روی آورید» چیست و کدام عمل است؟ فرمود:
خری العمل :الوالیه.
بهترین عمل والیت ما اهل بیت است.

و در روایت دیگری فرموده اند:

ی
بر فاطمه وودلها

.

بهترین عمل ،نیکی و احسان به حضرت فاطمه

 .34/285کلینی
جواداألئمّه

و فرزندان او

()3

است.

در کتاب شریف «کافی» از موسی بن قاسم نقل می کناد کاه گفات :باه حضارت

عرض کردم :خواستم از طرف شما و پدر بزرگوارتان طواف کنم ،به مان گفتناد :از طارف

اوصیا نباید طواف کرد.
____________________
 -1امالی طوسی 400 :ح  40مجلس  ،14بحار األنوار 25/43 :ح  ،22وص  40ضمن ح  41به نقل از مناقب.
 -2مناقب ابن شهراشوب ،334/3 :بحار األنوار ،42/43 :و ص  78ضمن ح  44به نقل از مصباح األنوار.
 -3مستدرک 70/4 :سطر  4به نقل از معانی األخبار 38 :ح ،1التوحید 241 :ح ،2مناقب ابان شهراشاوب ،324/3 :بحاار األناوار:
 44/43ح .44
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امام

فرمود :هر قدر که می توانی طواف کن ،و آن جایز است.

سپس بعد از سه سال به آن حضرت عرض کردم :من از شما قابالً اجاازه گارفتم کاه از طارف شاما و
پدرتان طواف کنم ،به من اجازه فرمودید ،و من آن قدری که خدا می داناد طاواف کاردم ،ساپس در دلام
چیزی خطور کرد و به آن عمل کردم.
امام

فرمود :چه چیزی در دلت خطور کرد؟

عرض کردم :به این فکر افتادم که یاک روز از طارف رساول خادا

 -آن حضارت ساه مرتباه

فرمودند :درود خداوند بر رسول خدا باد  -روز دوّم از طرف امیرالمؤمنین

 ،و روز سوّم از طرف اماام

حسن

 ،و روز چهارم از طرف امام حسین

طرف حضرت ابوجعفر محمّد بن علی

 ،و روز پنجم از طرف امام سجّاد

 ،و روز هفتم از طرف جعفر بن محمّاد

طرف پدربزرگ شما حضرت موسی بن جعفر

 ،و روز ششم از
و روز هشاتم از

 ،و روز نهام از طارف پادرت حضارت رضاا

و

باألخره روز دهم را از طرف شما سرور و موالی خودم طواف کنم ،و این بزرگوارانی را که نام بردم کسانی
هستند که به والیت آنها خدا را پرستش می کنم.
حضرت جواداألئمّه

فرمود:
ی

یَ
یَ
اَّلل بادلین الی الیقبل من العباد غریه.
إذا واَّلل تدین
بخدا قسم به دینی خدا را پرستش می کنی که خداوند غیر از آن را از بندگانش قبول نمی کند.

راوی می گوید :بعد عرض کردم :و گاهی از طرف مادرت حضرت فاطمه
طواف نکرده ام.
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طواف کرده ام و گااهی

امام

فرمود:

ی

یَ
اَّلل.
استکرث من هذا ،فإنه أفضل ما أنت اعمله إن شاء
()1

این طواف را زیادتر بجا آور ،زیرا در این کاری که انجام داده ای فضیلت آن بیشتر از بقیّه است.
____________________
 -1الکافی ،314/4 :بحار األنوار 101/50 :ح .15
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بخش چهارم :مناقب امام حسن مجتبی
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات پرورش یافته دامان وحی و قرآن و کامل شده علم و شرافت حضرت
امام حسن مجتبی صلوات اللَّه علیه
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در کتاب «مشارق» از حذیفه بن یمان نقل کرده است که گفت :رسول خدا

 .1/284برسی

دیدم که دست امام حسن مجتبی

را

را گرفته بود و می فرمود:

ی
ی
ی
ی
وحمهب ی
ی
ی
والی نفس ی
أییها ی
انلاس هذا ابن ی
حمبيهه ف
وحمبهه ف اجلنهه،
حممد بيده إنه لهیف اجلنهه،
لع فاعرفوه،
ی
اجلنه.
ای مردم! این فرزند علیّ بن ابی طالب است ،او را بشناسید ،سوگند به آن کسی که جاان محمّاد در قبضاه قادرت او
()1

است ،او در بهشت است ،دوستان او و دوستان دوستانش نیز در بهشت خواهند بود.

در کتاب «مجمع البحرین» می گوید:

 .2/287طریحی

از طری شیعه و سنّی روایت شده است که پیغمبر اکرم
و امام حسین

ُ

بأیب أنت وا ییم.

می فرمودند:

()2

پدر و مادرم فدای شما.
____________________
 -1مشارق األنوار.53 :
 -2مجمع البحرین.44/1 :
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و امیرالمؤمنین

هر کدام به امام حسن

در کتاب «نوادر المعجزات» از زید بن ارقم نقل کرده است که گفت:

 .3/288محمّد بن جریر طبری

آنجا حضور داشتند ،از آن حضارت درخواسات

در مکّه مکرّمه با عدّه ای بودیم و امام حسن مجتبی

کردیم که معجزه ای به ما نشان دهد که آن را در شهر کوفه برای دوستان خود نقل کنیم ،وقتی چنین گفتایم
دیدم امام حسن

کلماتی فرمود.

ناگهان خانه کعبه باال رفت تا اینکه در هوا قرار گرفت ،اهل مکّه در آن هنگام از این جریان غافل و باه
کار خود مشغول بودند ،آنها که شاهد قضیّه بودند بعضی گفتند :این سحر است ،و بعضای گفتناد :ایان کاار
عجیب و خارق العاده است ،عدّه زیادی از زیر آن خانه عبور کردند و آن در هوا معلّا باود ،ساپس اماام
()1

آن را به جای خود برگردانید.

 .4/283در کتاب «فضائل امیرالمؤمنین

» از حمید بن علی بجلی نقل کرده است کاه رساول خادا

فرمود:
هنگامی که اهل بهشت به طرف بهشت رانده می شوند ،بهشت عرض می کند:
ی
رب ألیس قد وعدتی أن ی
تزینی برکننی؟
یا

خداوندا! آیا به من وعده ندادی که مرا به دو پایه اساسی زینت بخشی؟

ندا رسد :ألیس قد ی
زینتک باحلسن واحلسنی

آیا تو را به حسن و حسین

؟

زینت ندادم؟
()2

بهشت با شنیدن آن به خود ناز کند همانطور که عروس ناز می کند.
 .5/230محمّد بن جریر طبری
امام حسن مجتبی

از جابر نقل می کند که گفت:

را دیدم که در هوا باال رفت و در آسمان ناپدید گردید ،و سه روز در آنجا ماند،

و بعد از آنکه فرود آمد آرامش و وقار
____________________
 -1نوادر المعجزات 104 :ح  ،10دالئل اإلمامه 143 :ح  ،15مدینه المعاجز 238/4 :ح .21
 -2بحار األنوار 274/43 :و 233و( 304با کمی اختالف).
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خاصّی یافته بود و فرمود:

نلت ما ُ
بروح آبایئ ُ
نلت.

()1

به روح پدرانم قسم به آنچه خواستم دست یافتم.

مؤلّف

گوید :اگر گفته شود :چگونه ممکن است کسی با جسام خاود بااال رود و در حادی ساوّم

چگونه ممکن است خانه کعبه باال رود؟
در پاسخ می گوئیم :جواب این اشکال در حدی  27از بخش اوّل ذکر شد ،به آنجا مراجعه کنید.
 .4/231سیّد هاشم بحرانی
حسن مجتبی

در کتاب «مدینه المعاجز» از ابن جریر نقل می کند که گفات :باه اماام

عرض کردم :به من معجزه ویژه ای نشان دهید تا من آن را برای دیگران نقل کنم.

چون این درخواست را نمودم امام

را دیدم که از جایگاه نماز خود به درون زمین رفات و ناپدیاد

گردید سپس برگشت در حالی که ماهی بزرگی به همراه داشت و فرمود:
جئتک به من ابلحور السبع.
آن را از دریاهای هفتگانه آورده ام.

ابن جریر می گوید :ماهی را از امام
 .7/232محمّد بن جریر طبری
امام حسن مجتبی

()2

گرفتم و با خود بردم و جمعی از دوستان را با آن طعام دادم.
از محمّد بن حجاره نقل می کند که گفت:

را دیدم در حالی که عدّه ای آهو از کنار او می گذشتند .امام

زد ،همگی جواب دادند و در مقابل او
____________________
 -1نوادر المعجزات 100 :ح ،3دالئل االمامه 144 :ح ،7مدینه المعاجز 233/4 :ح .13
 -2مدینه المعاجز 237/4 :ح .20
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آنهاا را صادا

حاضر شدند.
عرض کردیم :ای فرزند رسول خدا! اینها حیوانات وحشی هستند ،معجزه ای آسمانی به ما نشان بده.
امام

به آسمان نگاه کرد ،گویا درهای آن باز شد ،نوری فرود آمد و همه خانه های مدینه را احاطه

کرد ،آنگاه خانه ها شروع به لرزیدن کرد که نزدیک بود خراب شود.
عرض کردیم :ای فرزند رسول خدا! آن را برگردان.

ه
ننهور الروحهانیینی ،ی
األولون واآلخرون ،وحنن اآلمرون ،وحنهن انلهور ،ی
فرمود :حنن ی
ننهور بنهور اَّلل
امام
ی ی
ی
ی
ی
ونروح َ
منا اکآلخر.
اکألول ،واألول
بروحه ،فينا مسکنه وإَلنا معدنه ،اآلخر منا
ما اوّل هستیم که آفرینش با ما آغاز شده ،و ما آخر هستیم که هستی با ما پایان می پذیرد ،و ما فرمانروایانی هساتیم
که امر ما را همه موجودات تکویناً اطاعت می کنند ،ما نوری هستیم که فرشتگان را روشنی می بخشیم ،به ناور خداوناد
آنها را منوّر و به بشارت الهی آنها را مسرور می گردانیم ،جایگاه نور خداوندی در ما و معدن آن به سوی ما است .اوّل ما
()2( )1

مانند آخر ما ،و آخر ما همانند اوّل ما است .

 .8/233و نیز طبری
امام حسن مجتبی

از سعد بن منقذ نقل کرده است که گفت:
را در مکّه دیدم که کلماتی بر زبان جاری کرد و خانه کعبه را باال برد  -یا آن را

از جای خود به جای دیگر منتقل کرد  -و از مشاهده آن تعجّب کردیم.
____________________
 -1یعنی امامانی که قبل از ما آمده اند از نظر علم و قدرت و سایر صفات مانند آنهائی هستند که بعد از ما می آیند ،و باالعکس .و
شاید بتوان عبارت را اینگونه معنی کرد که :ما از نظر علم و قدرت و سایر صفات در آخر عمار همانناد هنگاام والدت ،و نیاز در
هنگام والدت علم و قدرت ما همانند آخر عمر ما است.
 -2نوادر المعجزات 103 :ح  ،8دالئل االمامه 148 :ح  ،13مدینه المعاجز 234/4 :ح .13
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این معجزه را برای دیگران نقل می کردیم و ما را تصدی نمی کردند تا اینکه آن حضرت را در مساجد
اعظم شهر کوفه مالقات کردیم و در محضر آن بزرگوار عرض کردیم :ای فرزند رسول خدا! آیا شما چناین
و چنان نکردید؟

ی

فرمود :لو شئت ی
حلولت مسجدکم إیل فم بقه( )1وهو ملتیق انلهرین :نهر الفرات ونهر األلع.

اگر بخواهم همین مسجد شما را به محلّ برخورد دو نهر یعنی نهر فرات و نهر اعلی منتقل می کنم.

وقتی امام

چنین فرمود ،از او درخواست کردیم که این کار را انجام دهد و او انجام داد و سپس آن
()2

را به جای خود برگردانید ،و ما بعد از آن معجزات آن حضرت را در کوفه تصدی می کردیم.

 .3/234در کتاب های «جامع ترمذی»« ،فضائل احمد»« ،شرف المصطفی»« ،فضائل سمعانی»« ،امالی
ابن شریح» و «امالی إبانه بن بطّه» نقل شده است:
پیغمبر اکرم

را گرفت و فرمود:

دست امام حسن و امام حسین
ُ

ی
ی
ی
من ی
اجلنه یوم القيامه.
وأحب هذین وأباهما وامهما اکن میع ف درجت ف
أحبی

()3

هر کس مرا و این دو فرزند و پدر و مادر این دو را دوست داشته باشد فردای قیامت در بهشت با من و در درجه مان
است.

ابوالحسین در کتاب «نظم األخبار» این حدی را به نظم درآورده و گفته است:
____________________
 -1بقّه؛ مدینه علی شاطی الفرات.
 -2نوادر المعجزات 104 :ح  ،11دالئل االمامه 143 :ح  ،14مدینه المعاجز 238/4 :ح .22
 -3جامع الترمذی 441/5 :ح  ،3733مسند احمد ،77/1 :شرف المصاطفی 247 :بااب ) 27طباع فارسای( ،العماده ،335 :میازان
اإلعتدال ،117/3 :تهذیب الکمال ،270/2 :تهذیب التهذیب ،237/2 :اإلحقاق.175/3 :

437

أخاااذ النبااایّ یاااد الحساااین وصِااانوه

یومااااً وقاااال وصاااحبُه فااای مجماااع

ماااان ودّناااای یااااا قااااوم أو هااااذین أو

()1

پیغمبر اکرم

أبویهمااااا فالخلااااد مسااااکنه معاااای

روزی دست حسین و برادرش را گرفت و در حالیکه در جمعی از یارانش بود فرمود:

ای مردم! هر کس مرا و این دو را و پدر و مادرشان را دوست داشته باشد بهشت جایگاه او است ،و او در بهشات باا
من است.

 .10/235روایت شده است که آن حضرت

در مجلس رسول خادا

حاضار مای گشات در

حالی که هفت سال بیشتر از سنّ شریف او نگذشته بود ،وحی الهای را از لاب هاای مباارک پیغمبار اکارم
می شنید و آن را حفظ می کرد ،و وقتی به خانه برمی گشت آنچه را حفظ کرده بود بارای ماادرش
صدّیقه کبری

نزد حضرت زهرا

بازگو می کرد .و هرگاه علی

می آماد کلماات تاازه ای از

قرآن و وحی را از او می شنید ،از آن حضرت سؤال می فرمود که :اینها را از کجا نقل می کنی؟
عرض می کرد :از فرزندت حسن
روزی علی

.

در خانه پنهان گشت تا اینکه امام حسن

وارد خانه شد ،و مای خواسات کلماات

نورانی وحی الهی را که شنیده بود بازگو کند ولی نتوانست مثل گذشته صحبت کند ،بلکه باه لارزه افتااد و
کلماتش درهم شد.
مادرش حضرت زهرا
ُ

ی

تعجّب کرد ،امام حسن

التعجبنی یا ا یماه ،فإن کبریا یسمعی واستماعه قد أوقفی.

عرض کرد:

ای مادر! تعجّب نکن ،گویا امروز شخص بزرگی به گفتار من گوش می دهد و شنیدن او مرا از تکلّم باز داشته است.
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،382/3 :سفینه البحار.411/1 :
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آنگاه علی

از محلّ خود خار شد ،و فرزند دلبندش را بوسید.

و در روایت دیگری نقل شده است که فرمود:
ُ

ی

ی

ی

یا ا یماه قل بياین وک لساین ،لعل ی
سيدا یراعین.

()1

ای مادر! بیانم نارسا و زبانم ناتوان گردیده است گویا آقای بزرگواری مراقب من است.

 .11/234شیخ صادوق

در کتااب «معهانی األخبهار» از اماام صاادق

و آن حضارت از پادر

بزرگوارش روایت کرده است که:
جبرئیل نام مبارک امام حسن مجتبی
بود به رسول خدا

را در حالیکه میان پارچه ای ابریشمی از پارچه های بهشاتی
()2

هدیه کرد ،و نام حسین برگرفته از نام حسن است.

و از روایت عروه بارقی از پیغمبر اکرم
بهشتند که رسول خدا

ظاهر می شود کاه حسان و حساین اسام دو درخات در

در شب معرا از میوه آن دو درخت خورده اند.

و حکایت شده است که خداوند تبارک و تعالی این دو اسم را از مردم پنهاان کارد تاا آنکاه دو فرزناد
فاطمه

()3

به آن نامگذاری شوند.

 .12/237ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» می گوید :امام حسن

چنین بود که هرگااه وضاو مای

گرفت بندهای بدنش می لرزید ،و رنگ مبارکش زرد می شد ،وقتی علّتش را از آن حضرت سؤال کردناد،
فرمود:

ی

ی
ی
ی
یصفر لونه وترتعد مفاصله.
حق لع ک من وقف بنی یدی رب العر أن

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،8/4 :بحار األنوار 338/43 :ذیل ح  ،11معالی السبطین.3 :
 -2معانی األخبار 55 :ح ،8علل الشرائع 133/1 :ح ،3بحار األنوار 241/43 :ح .11
 -3بحار األنوار 314/43 :ضمن ح  ،73تهذیب األسما  ،158/1 :اإلحقاق ،488/10 :منتخب طریحی .351 :و ظااهراً مؤلّاف
این حدی را از «سفینه البحار »401/1 :نقل کرده است.
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سزاوار است هر کس که در پیشگاه الهی حضور پیدا می کند لرزه بر اندامش افتد ،و رنگش زرد گردد.

و هنگامی که کنار در مسجد می رسید سر خود را به سوی آسمان بلند می کرد و می گفت:
ُ

ُ

َْ َ

ْ

َ

َ

ْ

جاوز َعن قبيح ما عندی جبَ
إلی َضيْفکَ ببابکَ ،یا حم ُ
سن قد أتاکَ ال ُمیس ُء ،فتَ َ
ميل ما ِعن َدک یا کریم.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

()1

پروردگارا! میهمان تو درِ خانه ات ایستاده است ،ای نیکوکار بنده گنهکاری نزد تو آمده است ،به خوبی های خودت از
بدیها و زشتیهای من درگذر ،ای بزرگوار بخشنده.

 .13/238شیخ صدوق
امام حسن

در کتاب «امالی» می گوید:

هنگامی که عازم سفر حجّ می شد پیاده و گاهی با پای برهنه می رفت ،هنگامی که یااد

مرگ می کرد اشک می ریخت ،و وقتی به یاد قبر می افتاد ،یا بیرون آمدن از قبر و صاحرای محشار و یاا
گذشتن از صراط را به خاطر می آورد؛ گریه می کرد ،و چون از صحنه حضور در پیشگاه الهای و بررسای
اعمال یاد می کرد فریادی می کشید و بیهوش می گشت.
و چون به نماز می ایستاد در پیشگاه پروردگار لرزه بر اندامش و بندهای بدنش می افتاد.
و هنگامی که یاد بهشت و دوزخ می کرد آشفته و پریشان می شد و مانند مار گزیده به خود می پیچید،
()2

از خداوند درخواست بهشت می نمود ،و از آتش دوزخ به او پناه می برد.
و روایت شده است که تمام اموال خود را دو بار  -و طب روایتی سه
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،14/4 :المستدرک 354/1 :ح  ،4بحار األنوار 333/43 :ح .13

 -2امالی صدوق 224 :ح 10مجلس ،33بحاراألنوار 331/43 :ح ،1حلیه األبرار 53/3 :ح ،1معالی السبطین.12 :
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()1

مرتبه  -بین فقرا تقسیم کرد ،و بیست و پنج مرتبه پیاده به حجّ رفت.

از ابراهیم بن سعد نقل کرده است که گفت :از محمّاد بان

 .14/233ابو جعفر محمّد بن جریر طبری
اسحاق شنیدم:
امام حسن و امام حسین

دو کودک بودند و بازی می کردند ،در همان حاال اماام حسان

را

دیدم که درخت خرمائی را صدا زد ،و آن درخت فوراً به طرف او به راه افتاد همانطور که فرزندی به طرف
()2

پدرش می شتابد.

 .15/300و نیز طبری
با امام حسن مجتبی

از قبیصه بن إیاس نقل کرده است که گفت:
همسفر بودم و به طرف شام می رفتم ،آن حضرت روزه بود و جز مرکبای کاه

داشت هیچ زاد و توشه ای با خود برنداشته بود ،همینکه سرخی نور خورشید ناپدید شد و وقت فریضه فرا
رسید ،نماز را بپا داشت ،پس گویا درهای آسمان گشوده شد و چراغهائی آویزان گردید ،فرشتگانی فارود
آمدند و با خود ظرفهای غذا و میوه و نیز طشت ها و آفتابه های آب را بر زمین نهادند ،سافره گساترانیده
شد و ما هفتاد نفر بودیم ،از سرد و گرم آن سفره خوردیم ،امام

و ما همگی سیر شدیم ،دو مرتبه بدون

()3

اینکه چیزی کم شده باشد آنها را برگردانیدند.
 .14/301طبری
امیرالمؤمنین

از حضرت جواد األئمّه
به همراه فرزندش امام مجتبی

نقل کرده است که فرمود:
و سلمان وارد مسجد شدند و نشساتند ،ماردم در

اطراف آن حضرت جمع شدند ،ناگاه مردی با شکل و شمایل نیکو و ظااهری آراساته وارد شاد و بار آن
حضرت
____________________
 -1بحار األنوار 333/43 :ضمن ح  13به نقل از مناقب که قبالً ذکر شد.
 -2نوادر المعجزات 100 :ح ،1دالئل اإلمامه 144 :ح ،4مدینه المعاجز 231/4 :ح .10
 -3نوادر المعجزات 102 :ح ،4دالئل اإلمامه 147 :ح  ،10مدینه المعاجز 235/4 :ح .14
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سالم کرد و نشست.
سپس عرض کرد :ای امیر مؤمنان! از شما سه پرسش می کنم ،اگر آنها را جواب گفتی می دانم که مردم
گناه نابخشودنی و بزرگی را مرتکب شده اند و خود را در دنیا و آخرت به هالکت افکنده اند که دیگری را
برگزیده اند ،و اگر جواب نگفتی و پاسخ مناسب به سؤاالت من ندادی می دانم که تو و آنها یکسان هستی.
امیرالمؤمنین

فرمود :از آنچه دلت می خواهد سؤال کن ،عرض کرد:

أخربین عن الرجل إذا نام أین تذهب روحه؟ وعن الرجل کيف یذکر وینیس؟ وعن الرجل کيهف یشهبه ودله

األعمام واألخوال؟
به من خبر بده که آدمی هنگام خواب روح او کجا می رود؟ و چگونه انسان مطلبی را به خااطر مای آورد و چگوناه
فراموش می نماید ،و چگونه می شود که فرزند گاهی شبیه عموها و دائی های خود می شود.

امیرالمؤمنین

وقتی آن شخص سؤاالتش تمام شد به فرزندش امام حسن

رو کرد و فرمود:

ای ابو محمّد! تو پاسخ سؤاالت این شخص را بگو.
امام حسن

فرمود :امّا سؤال اوّل که گفتی :وقتی شخص می خوابد روح او کجا می رود؟ پاساخش

اینستکه:
روح او به باد ،و باد به هوا آویخته می گردد تا وقتی که آن شخص خود را بارای بیادار شادن حرکات
دهد ،پس اگر خداوند تبارک و تعالی به برگشتن روح برای صاحب آن اجازه دهاد ،آن روح بااد را و بااد
هوا را به سوی خود می کشد ،در نتیجه روح برمی گردد و در بدن صاحبش جای می گیرد ،و اگر خداوند
تبارک و تعالی به برگشت روح اجازه ندهد قضیّه برعکس می شود یعنی هوا بااد را و بااد آن روح را باه
سوی خود می کشد و تا هنگام خار شدن از قبر به بدن صاحبش برنمی گردد.
و امّا سؤال دوّم نسبت به یادآوری و فراموشی ،جوابش اینستکه:
دل آدمی در میان ظرفی است و بر روی آن روپوشی قرار گرفته است ،اگر وقتی می خواهاد مطلبای را
بیاد آورد صلوات کاملی بر محمّد و آل
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محمّد

بفرستد ،پرده از روی آن ظرف کنار می رود ،قلب گشوده و به تعبیری روشن مای شاود و

آن شخص آنچه را فراموش کرده بیاد می آورد ،و اگر صالوات بار محمّاد و آل محمّاد

نفرساتد یاا

صلوات را ناقص یعنی بدون ذکر «آل محمّد» بگوید روپوش از روی آن کناار نمای رود ،در نتیجاه قلاب
همان گونه تاریک می ماند و فراموشی او برطرف نمی شود.
و امّا سؤال سوّم که از شباهت فرزند به عموها و دائی ها پرسیدی پاسخش اینستکه:
وقتی شخصی با همسرش همبستر می شود اگر قلب او آرام و رگهایش دارای آرامش و بدن دچار لرزه
و اضطراب نباشد آن نطفه داخل خود رحم قرار می گیرد و فرزند شبیه پدر و مادرش به دنیا می آید ،ولای
اگر برخالف آن شخص از آرامش قلب و رگها برخوردار نباشد و بادنش بخااطر تارس و وحشات و یاا
عارضه دیگر دچار لرزه و اضطراب باشد نطفه لرزش پیدا می کند و بر بعضی از رگها قرار می گیرد؛ اگر بر
رگی از رگهای عموها قرار گرفت فرزند شبیه عموهایش می شود و اگر بر رگی از رگهای دائای هاا قارار
گرفت فرزند شبیه دائی هایش می شود.
شخص سؤال کننده بعد از آنکه پاسخ سؤالهای خود را شنید عرض کرد:
شهادت می دهم که خدائی جز خداوند یکتا نیست و همواره به آن گواهی می دهم ،و شهادت می دهام
که محمّد

فرستاده او است ،و پیوسته به آن گواهی می دهم.
نمود و عرض کرد :و شهادت می دهام کاه رساول خادا

بعد اشاره به امیرالمؤمنین

بعاد از

خودش به تو وصیّت کرده و تو جانشین او هستی و براهین او یعنی دالیل روشن او را آشاکار مای کنای،
سپس اشاره به امام حسن

نمود و عرض کرد:

و شهادت می دهم که تو بعد از پدرت وصی و جانشین او هستی ،و همان حجّت ها و دالیل او را برپاا
می داری ،و سپس عرض کرد:
و شهادت می دهم که حسین بن علی فرزند رشیدت بعد از برادرش حجّت الهی است و برای مردم دلیل
و برهان ارائه می دهد ،و شهادت
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می دهم که علیّ بن الحسین برپا دارنده امر حسین است یعنی بعد از او پرچم هدایت را به دوش دارد.
و شهادت می دهم که محمّد بن علی برپادارنده امر علیّ بن الحسین است و ادامه دهنده راه او است.
و شهادت می دهم که جعفر بن محمّد برپادارنده امر محمّد بن علی و فرمانروای بعد از او است.
و شهادت می دهم که موسی بن جعفر برپادارنده امر جعفر بن محمّد و اختیاردار امور بعد از او است.
و شهادت می دهم که علیّ بن موسی برپادارنده امر موسی بن جعفر و رهبر مردمان بعد از او است.
و شهادت می دهم که محمّد بن علی برپادارنده امر علیّ بن موسای و پیشاوای جان و اناس بعاد از او
است.
و شهادت می دهم که علیّ بن محمّد برپادارنده امر محمّد بن علی و زمامدار امور بعد از او است.
و شهادت می دهم که حسن بن علی برپادارنده امر علیّ بن محمّد و هدایتگر شیعیان بعد از او است.

ی
والیکی ی
ی
ی
أن رجال من ودل احلسن بن ی
حت یظهر أمره فيمتها قسطا وعدال کما ملئهت
الیسم
لع
وأشهد

جورا،
و شهادت می دهم که آخرین امام مردی از فرزندان حسن بن علی است ،نام اصلی او و کنیه اش را نباید گفت تا آنکه
ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد نماید همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد.

و بعد از آن عرض کرد :درود و رحمت و برکات الهی بر تو باد ای امیار مؤمناان و از جاا برخاسات و
رفت.
امیرالمؤمنین

به امام مجتبی

فرمود :ای ابو محمّد! به دنبال این شخص بارو و بباین کجاا مای

رود؟
امام حسن

به دنبال او از مسجد خار شد ،و وقتی برگشات باه امیرالماؤمنین

همینکه پای خود را از مسجد بیرون
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عارض کارد:

گذاشت نفهمیدم چه شد و به کجا رفت .فرمود :ای ابو محمّد! آیا او را شناختی؟
عرض کرد :خدا و رسولش و امیر مؤمنان داناترند.
علی

فرمود :او خضر

()1

بود.

ُّ َ ه َ َ ُ ه ُ ه
ْ ُ
اَّلل َوآمنُهوا ب َر ُ
هوهل یُهؤتِکم
س
 .17/302در کتاب «مناقب» در تفسیر آیه شریفه یا أیها الین آمنوا اتقوا
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ
ک ْفلَ ْنی من َر ْ َ
محته َویْ َعل لکم نُورا ت ْمشون بِه (« )2ای کسانی که ایمان آورده ایاد ،تقاوا پیشاه کنیاد و باه
ِ
ِ

ایمان آورید تا به شما دو نصیب از رحمت خود عطا

رسول خدا و فرستاده اش یعنی محمّد مصطفی

فرماید و نوری قرار دهد که با روشنائی آن راه بهشت را بپیمائید» ،از امام صادق
فرمود:
الکفلنی :احلسن واحلسنی

وانلور ی
لع

مراد از «کفلین» در این آیه حسن و حسین

نقال مای کناد کاه

.
و مقصود از نور وجود مبارک امیرالمؤمنین علی

()3

است.

َ ْ ُ (ُ َ )1
َ
ور سیننی ( )4که خداوناد
 .18/303و در همان کتا در ذیل این دو آیه شریفه واتلنی والزیتون وط ِ

تبارک و تعالی به دو میوه معروف انجیر و زیتون و نیز به طور سینا قسم یاد کرده است ،از حضرت موسای
بن جعفر

نقل کرده است که فرمود:

____________________
 -1دالئل اإلمامه 174 :ح  ،24المحاسن 274 :ح  ،133کمال الدین ،313 :عیاون األخباار 45/1 :ح  ،35بحاار األناوار414/34 :
ح ،1حلیه األبرار 33/3 :ح  ،1إرشاد القلوب .231/2 :مؤلّف

این حدی را مختصر ذکر کرده بود ،و ما آن را از مصدر به طاور

کامل نقل کردیم.
 -2سوره حدید ،آیه .28
 -3مناقب ابن شهراشوب ،380/3 :فرات

آن را در تفسیر خود 448 :ح 2از ابن عبّاس نقل کرده است ،و مجلسی

األنوار 317/23 :ح  ،24و  307/43ح  70به نقل از آن کتاب آورده است ،و نیز سیّد شرف الدین
 443/2ح  28از جابر بن عبداللَّه از پیغمبر اکرم

روایت کرده اسات ،و سایّد هاشام بحرانای

 300/4ح  4از آن کتاب نقل کرده است.
 -4سوره تین ،آیه  1و .2
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در بحار

در کتااب تأویال اآلیاات:
آن را در تفسایر برهاان:

اتلنی والزیتون ،احلسن واحلسنی

وطور سیننی ی
لع

وابلدل األمنی ی
حممد

مراد از «تین و زیتون» در آیه شریفه امام حسن و امام حسین

و مراد از «طاور ساینین» امیرالماؤمنین
است.

در کتاب شریف «بحار األنوار» از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت:

روزی در خدمت رسول خدا

نشسته بودم و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین

داشتند که ناگاه جبرئیل فرود آمد و با خود سیبی آورده و آن را به رسول خدا
اکرم
خدا

آن را پذیرفت و به امیرالمؤمنین
برگردانید ،پیغمبر اکرم

علیّ بن ابی طالب

هدیه کرد ،علی

حضور

هدیاه کارد ،پیغمبار

آن را پذیرفت و بوسید و به رساول

سیب را گرفت و به امام حسن

آن را پذیرفته و بوسید و به رسول خدا
حسین و حضرت زهرا

و

()1

مقصود از «بلد أمین» یعنی شهر امن و امان ،وجود مقدّس رسول خدا حضرت محمّد

 .13/304علّامه مجلسی

.

برگردانید ،رسول خدا

هدیه کرد ،اماام مجتبای
سیب را هماان گوناه باه اماام

هدیه کرد و آنها بعد از بوسیدن آن برگردانیدند ،و برای آخرین بار به دسات
خواست آن را برگرداند ،از دست مبارکش باه روی

دادند ،وقتی امیرالمؤمنین

زمین افتاد و دو نیم گردید ،پس نوری از آن درخشید که تا آسمان را روشن کرد ،و دیدیم که دو ساطر باه
قلم قدرت پروردگار بر آن نوشته شده است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
تحیّه من اللَّه إلی محمّد المصطفی وعلیّ المرتضی وفاطمه الزهراء والحسن والحسین سبطی رسول اللَّه ،وأمان
لمحبّیهما یوم
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب 334/3 :سطر  ،1بحاراألنوار 105/24 :ح  15و  231/43ح ،54تفسیر برهاان 477/4 :ح ،4و آن را در
کتاب تأویل اآلیات 814/2 :ح( 4با کمی اختالف) از حضرت رضا
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نقل کرده است.

()1

القیامه من النار.

بنام خداوند بخشنده مهربان ،این هدیه ای است از طرف پروردگار به رساولش محمّاد مصاطفی ،علای،
فاطمه و دو سبط پیغمبر یعنی امام حسن و امام حسین ،و امان نامه ای برای دوستان ایشان از آتش قیامت
است.
 .20/305و نیز در همان کتاب روایت شده است که :امام حسن و امام حساین
نوشته بودند ،امام حسن

هار کادام خطّای

به برادرش فرمود:

خط من زیباتر از خطّ تو است.
فرمود :اینطور نیست بلکه خطّ من زیباتر است ،هر دو به مادر خاود حضارت فاطماه

امام حسین

عرض کردند :شما بین ما دو نفر داوری کنید.
حضرت زهرا

دوست نداشت یکی از آن دو آزرده خاطر شوند لاذا فرماود :از پادرتان علای

سؤال کنید ،وقتی از آن حضرت درخواست کردند او هم مایل نبود یکای از آن دو عزیاز اذیّات شاوند باه
همین خاطر فرمود :از جدّ خود رسول خدا
رسول خدا

سؤال کنید.

فرمود :من بین شما قضاوت و داوری نمی کنم تا از جبرئیل سؤال کنم ،وقتی جبرئیل

آمد او هم عرض کرد :من داوری نمی کنم تا اسرافیل داوری کند ،و اسرافیل عرض کرد :من حکم نمی کنم
ولی از خداوند متعال درخواست می کنم تا او قضاوت کند.
وقتی از درگاه الهی مسألت نمود ،فرمود :من هم داوری نمی کنم ولی مادرشان حضرت زهرا

بایاد

داوری کند.
فاطمه

عرض کرد :پروردگارا! فرمان تو را اطاعت کرده و داوری می کنم.

حضرت زهرا

گردن بندی داشت به دو نور چشمانش فرمود :من مرواریدهای این گردن بند را بین

شما روی زمین می ریزم ،هر کدام از
____________________
 -1بحار األنوار 307/43 :ح  ،72مائه منقبه 24 :منقبت  ،8غایه المرام.453 :
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شما تعداد بیشتری برداشت خطّ او زیباتر است ،آنگاه گردن بند را باز کرد و روی زمین ریخت ،جبرئیل
در این هنگام کنار عرش الهی بود ،خداوند تبارک و تعالی به او فرمان داد فوراً به زمین فارود آماده و آن
مرواریدها را بین آن دو نصف کن تا هیچکدام از آنها آزرده نشوند.
ففعل ذلک جربئيل إکراما هلما وتعظيما.
()1

جبرئیل هم به خاطر احترام و بزرگداشت آنها این کار را فوراً انجام داد.

____________________
 -1بحار األنوار 303/43 :سطر  ،5و سیّد نعمت اللَّه جزایری این حدی را در کتاب األنوار النعمانیّه( 13/1 :با کمی اختالف) نقال
کرده است.
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بخش پنجم :مناقب امام اباعبداهلل الحسین
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات پرورش یافته دامان وحی و قرآن و کامل شده علم و شرافت ،سرور
شهیدان عالم ،حضرت اباعبداللَّه الحسین صلوات اللَّه علیه
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 .1/304قطب الدین راوندی
خدمت امام حسین

ی

در کتاب «خرائج» از امام صادق

نقل کارده اسات کاه :شخصای

شرفیاب شد و عرض کرد:

ه
ی
اَّلل لکم.
حدثی بفضلکم الی جعل

از فضائلی که خدا برای شما قرار داده حدیثی برای من بفرمائید.

امام

فرمود :تو طاقت شنیدن و توان پذیرفتن آن را نداری.

عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! حدی را بفرمائید ،من آن را تحمّل می کنم و می پذیرم.
امام

که اصرار او را دید حدیثی برایش بیان فرمود ،ولی هنوز گفتارش به پایان نرسیده بود موهاای

سر و صورت آن شخص سفید شد و حدی را فراموش کرد.
امام حسین

ه
اَّلل حيث نیس احلدیث.
فرمود :أدرکته رمحه
()1

رحمت خداوند شامل حال او شد که حدی را فوراً فراموش کرد.

 .2/307روایت شده است :سه نفر خدمت آن حضرت صلوات اللَّه علیه شرفیاب شادند و از او چناین
درخواستی کردند ،وقتی امام حسین

به

____________________
 -1الخرائج 735/2 :ح ،5مختصر البصائر ،108 :إثبات الهداه 135/5 :ح .30
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یکی از آنها حدیثی فرمود ،برخاست در حالیکه عقل از سرش پریده بود و واژگون بر روی صورت باه
()1

راه افتاد و رفت ،و آن دو رفیقش هرچه با او صحبت کردند جوابی به آنها نداد و همگی برگشتند.
 .3/308سیّد محمّد حسین نوه مجلسی

در کتابش می نویسد:

از وقایع سال های بعد از  30هجری اینستکه در مسیر یک رودخانه در شهر تستر سانگریزه ای یافات
شد که بر آن کلماتی به خطّ سرخ رنگی نگاشته شده بود.
حاکم شهر آن را نزد سلطان سلیمان فرستاد و او آن را برای جدّم علّامه مجلسی

ارسال کرد ،ایشاان

به کنده کاران ماهر و صنعتگران باهوش آن سنگ را نشان داد تا همگی در نقش آن دقّت کنند ،و آنها بعاد
از بررسی گواهی دادند که این نقش ساخته دست بشر نیست بلکه طبیعی است و به قلم قادرت پروردگاار
در این سنگ ایجاد شده است.
کلماتی که بر آن نگاشته شده بود چنین بود:

ی ی ه
ه
ی ه
ه
اَّلل ،ی
ول اَّلل ،قتل اإلمام الشهيد املظلوم احلسنی بهن
حممد رسول اَّلل ،لع
«بسم اَّلل الرمحن الرحيم ال هلإ إال
ی
ََ ََُْ ه َ َ َ
ه
ه
اإلمام ی
یهن ظل ُمهوا أی
وکتب بدمه بإذن اَّلل وحوهل لع ک أرض وحصهاه وسهيعلم ال
لع بن أیب طالب
َُْ َ ََْ
ب ینق ِلبُون (.»)2
منقل ٍ
بنام خداوند بخشنده مهربان ،خدائی جز خداوند یکتا نیست ،محمّد فرستاده خدا است ،علی ولیّ خداوند اسات ،اماام
شهید مظلوم حسین بن علی

کشته شد ،و با خون مبارک او به قدرت پروردگار بر هر زمین و هر سنگریزه ای ایان

آیه نوشته شد« :کسانی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کردند به زودی خواهند فهمید که به چه کیفرگاهی بازگشت می
کنند».
____________________
 -1الخرائج 735/2 :ح( 4با تفصیل بیشتر و ذکر سند) ،مختصر البصائر.107 :
 -2سوره شعرا آیه .227
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سپس سلطان دستور داد که برای آن یک جایگاه نقره ای درست کنند و آن را به گونه ای زینت دهند تا
بر بازوی خود ببندد.
و مشابه این حکایت خبری است که شیخ بهائی

نقل کرده است:

در سرزمین کربال درّ سرخ رنگی یافت شد که بر آن دو بیت زیر نوشته شده بود:
أناااااا درّ مااااان الساااااما نثرونااااای

یاااااوم تااااازویج والاااااد السااااابطین

کناااات أصاااافی ماااان اللجااااین بیاضااااً

()1

صااابغتنی دماااا نحااار الحساااین

من درّی هستم که در مراسم جشن ازدوا امیرالمؤمنین با حضرت زهرا
من از نقره خام رنگم سفیدتر و باصفاتر بود ،خون گلوی امام حسین

 .4/303شیخ صدوق
صادق

مرا اینگونه سرخ کرده است.

در کتاب «امالی» از عبداللَّه بن فضل روایت کرده است که گفات :نازد اماام

بودم که مردی از اهل طوس وارد شد و از آن حضرت سؤال کرد :ای فرزند رسول خدا! کسای

که قبر مبارک امام حسین
امام

از آسمان بر سر مردمان پاشیده شدم.

را زیارت کند چه پاداشی خواهد داشت؟

به او فرمود:

ه
ی
ه
عبداّلل احلسنی بن ی
لع عليهماالسالم وهو یعلم أنه إمام من اَّلل مفهرتض الطاعهه
یا طو،؛ من زار قرب أیب
ی
ی
ه
ی
ه
اَّلل ی
عزوجهل عنهد
لع العباد غفر اَّلل هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقبل شفاعته ف سبعنی مذنبا ،ولهم یسهأل
ی
قربه حاجه إال قضاها هل....
ای طوسی! کسی که به زیارت قبر اباعبداللَّه الحسین

برود و او را بشناسد که امام واجاب اإلطاعاه اسات یعنای

خداوند بر همه بندگان واجب
____________________
 -1ریاض المدح والرثا « تألیف شیخ سلیمان بالدی بحرانی ،221 :فاطمه الزهرا

453

بهجه قلب المصطفی

.448 :

کرده که از او فرمانبرداری کنند ،خدا گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد ،و شفاعت او را در مورد هفتاد گناه کاار
()1

می پذیرد ،و در کنار آن قبر مبارک حاجتی را از خدا درخواست نمی کند مگر آنکه برای او برآورده می کند....

مؤلّف

گوید :اینکه در حدی می فرماید« :خدا گناهانی را کاه در آیناده ،زائار اماام حساین

مرتکب شود می آمرزد» معنایش اینستکه توفی توبه کردن به او مرحمت می کند و عاقبتش را نیکاو مای
گرداند ،تا اجازه و رخصت در ارتکاب گناه که از نظر عقلی قبیح است الزم نیاید.
 .5/310شاذان بن جبرئیل قمی

در کتاب «فضائل» نقل کرده است که گفته شده :روزی رسول خادا

نشسته بودند و امیرالمؤمنین

وارد شد،

پیغمبر اکرم

نزد آن حضرت حضور داشتند که ناگاه امام حسین

او را گرفت ،و در دامان خود نشانید ،پیشانی و لبهای مبارک او را بوسید ،و در آن زمان

شش سال بیشتر از سنّ مبارک او نگذشته بود.
امیرالمؤمنین
پیغمبر اکرم

عرض کرد :ای رسول خدا! آیا فرزندم حسین
ُ

فرمود :وکيف ال ا ی
حبه وهو عضو من أعضایئ.

را دوست دارید؟

چگونه او را دوست نداشته باشم در حالیکه پاره تن من است.

حضرت علی

عرض کرد :مرا بیشتر دوست دارید یا حسین را؟ قبال از آنکاه رساول خادا

جواب دهد امام حسین

عرض کرد:

ی
أحب إیل ی
انلب
یا أبه؛ من اکن ألع رشفا اکن

وأقرب إَله مزنهل.

کسی که از جهت نسب برتر و از حی شرف باالتر است نزد رسول خدا
نزدیکتر است.

حضرت علی

به فرزندش فرمود:

____________________
 -1امالی صدوق 484 :ح  11مجلس  ،84بحار األنوار 23/101 :ح .15
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محبوبتر و از نظر مقام و درجه باه او

آیا با من مفاخره می کنی؟ یعنی حاضری هر کدام افتخارات خود را بازگو کنیم؟
عرض کرد :بلی! اگر مایل باشید.
علی

به او فرمود :ای حسین! من فرمانروای مؤمنان ،زبان راستگویان ،معااون و ماددکار مصاطفی،

خزانه دار علم خداوند ،و برگزیده او از میان آفریدگان هستم.
من پیشینیان را به طرف بهشت رهبری می کنم ،من پرداخت کننده وام و بدهی رسول خدا

هستم.

عموی من حمزه سیّدالشهدا است که بهشت برین جایگاه او اسات ،باردارم جعفار طیّاار اسات کاه باا
فرشتگان در بهشت پرواز می کند.
منصب قضاوت دارم ،مان پرچمادار او هساتم ،مان از طارف خداوناد

من از طرف رسول خدا

مأموریّت یافتم آیات سوره برائت را برای اهل مکّه قرائت کنم ،من کسی هستم که خداوند تبارک و تعاالی
او را از میان آفریدگانش برگزیده است.
من ریسمان محکم الهی هستم که خداوند بندگانش را در قارآنش دساتور داده باه آن چناگ بزنناد ،و
ْ

َ

َ َ ُ َْ ه
اَّلل مجيعا (« )1همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید».
فرموده :واعت ِصموا ِحببل ِ

من ستاره درخشان خداوندم ،من کسی هستم که فرشتگان آسمانی او را زیاارت مای کنناد ،مان زباان
گویای پروردگارم و حجّت او بر بندگانش می باشم ،من دست توانای خداوندم ،من وجه بااری تعاالی در
آسمانها و جنب آشکار خداوندم.
من کسی هستم که خداوند درباره من و در ح ّ من فرموده است:
ْ

ْ

ُ

َْ

َ

ُ

ْ َُ ْ ْ
َ
ٌ
بأم ِره ی ْع َملون (« )2بلکه بندگان مقرّب خداوناد هساتند
بَل ِعباد ُمک َر ُمون  2الی َ ْس ِبقونه بِالقول وهم

که هرگز او را به گفتار پیشی نمی گیرند ،و به فرمان او عمل می کند».
من دستاویز مطمئن از طرف خداوندم که شکستی برایش نیست
____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .103
 -2سوره انبیا  ،آیه .24 27
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و گسسته نمی گردد ،و خداوند شنوا و دانا است.

ه ی
ه
ه
اَّلل یالی مهن دخلهه اکن آمنها ،فمهن ی
تمسهک
أنا باب اَّلل الی یؤیت منه ،أنا علم اَّلل لع الرصاط ،أنا بيت
ی
وحمبت آمن من انلار.
بوالیت
من درِ رحمت الهی هستم که باید از آن وارد شوند ،من نشان خداوندی بر روی صراط هستم ،من آن خانه خدایم کاه
هر که در آن وارد شود در امان است ،پس هر کس به والیت و محبّت من درآویزداز آتش دوزخ ایمن است.

من قاتل پیمان شکنان اهل جمل ،و ستمگران اهل صفّین ،و خار شدگان از دین یعنی خوارجم ،و مان
کشنده کافرانم ،من پدر یتیمان ،و پناه بیوه زنان هستم.

ُ
ُ
من آن کسی هستم که فردای قیامت از والیتم سؤال می شود ،و در آیاه شاریفه لت ْسهئَل هن یَ ْو َمئهذ َعهن

انلَعيم (« )1هر آینه از نعمتها در آن روز سؤال می شوید» ،من آن نعمت خداوند تبارک و تعالی هستم کاه
بر بندگانش ارزانی داشته است .من کسی هستم که پروردگار عالم درباره من و در شأن من فرموده است:
ْ ْ

َ

ْ

َ

َ

ْ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
َ ُ
ُ
ُ
اَلَ ْوم أک َمل ُ
اإلسالم دینا (« )2امروز دیان شاما
رضيت لکم
ت لکم دینکم َوأت َممت َعليکم نِع َمت َو

را کامل کردم و نعمت را بر شما تمام نمودم ،و خشنود گشتم که اسالم دین شما باشد».
فمن ی
أحبی اکن مسلما مؤمنا اکمل ادلین.

پس کسی که مرا دوست داشته باشد مسلمان واقعی است و مؤمنی است که دین او کامل است.

من کسی هستم که به سبب من هدایت شدید ،و درباره من و دشمن من خداوند تبارک و تعالی فرماوده
ُ

ه

ُ

َ ُ
وهم إن ُه ْم َم ْسهئُولون (« )3ایشان را نگهدارید تا از آنها پرسش شاود» ،یعنای از والیات مان در
است :و ِقف

فردای
____________________
 -1سوره تکاثر ،آیه .8
 -2سوره مائده ،آیه .3
 -3سوره صافّات ،آیه .24
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قیامت از آنها سؤال می کنند ،من آن خبر بزرگ هستم.
من کسی هستم که خداوند تبارک و تعالی دین خود را به سبب من در غدیرخم و در معرکه خیبر کامال
کرد.
درباره ام فرمود:

من کسی هستم که رسول خدا

«من کنت مواله فع ی
یل مواله»؛ «هر که من موالی او هستم علی موالی او است».

ح لع الصاله» «بشتابید به سوی نماز» ،و « ی
من روح نماز مؤمن هستم و مقصود از « ی
ح لع الفهالح»

«به رستگاری روی آورید» ،و « ی
ح لع خریالعمل» «برای بهترین عمل شتاب کنید» می باشم.

من کسی هستم که بر دشمنانم این آیه نازل گشته است:
َ

ٌ

ْ

َ

َ

َسأل سائل ب َعذاب وا ِقع ( )1لِلاک ِف َ
رین لیْ َس هل دا ِفع (.)1
ٍ
ِ ِ

«سائلی از عذاب دردناک که برای کافران وقوعش حتمی است و منع کننده ای برایش نیست سؤال کرد و درخواسات
نمود».

من مردمان را به سوی حوض می خوانم ،و غیر من کسی مؤمنان را به طرف حوض نمای خواناد ،مان
پدر پیشوایان پاک و معصوم هستم ،من میزان عدالت و وسیله سنجش اعمال در قیامتم ،من رئیس و بزرگ
اهل دین و پیشوای مؤمنان به طرف خوبیها و آمرزش پروردگارم.
اصحاب و همراهان من فردای قیامت دوستان من هستند که از دشامنانم دوری کارده و اظهاار بیازاری
نموده اند ،هنگام مرگ آنها نمی ترسند و غم و اندوهی ندارند ،و در میان قبر هیچگونه عذاب نمای شاوند،
آنها در مرتبه شهدا و صدّیقین می باشند که در پیشگاه الهی خوشحال و شادمان بسر می برند.
من کسی هستم که شیعیان من پیمان بسته اند با دشمنان خدا و رسول او
____________________
 -1سوره معار  ،آیه  1و  .2این آیه اشاره به قصّه نعمان بن حارث یهودی (لعنه اللَّه) دارد که وقتی خبر غدیرخم به گوش او رسید
نزد رسول خدا آمد و وقتی رسول خدا

به او فرمود :این فرمان الهی بوده است ،از خدا درخواست کرد که اگار آن حضارت

راست می گوید عذابی نازل کند ،خداوند هم سنگی را از آسمان نازل کرد و بر سر او کوبید که هالک شد.
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دوستی نکنند و روابط دوستانه نداشته باشند ،گرچه پدران آنها و یا فرزندانشان باشند.
من کسی هستم که شیعیانم بدون اینکه به حساب آنها رسیدگی شود وارد بهشت می شوند.
من کسی هستم که پرونده شیعیانم که نامهای ایشان در آن است نزد من می باشد.
من یاور اهل ایمانم و برای آنها نزد پروردگار جهانیان شفاعت می کنم.

ُ
أنا الضارب بالسيفنی ،أنا الطاعن بالرحمنی ،أنا قاتل الاکفرین یوم بدر وحننی ،أنا مردی الکماه یوم احد ،أنها
ه
اَّلل تعایل یوم األحزاب ،أنا قاتل عمرو ومرحب ،أنا قاتل فرسان خيرب.
ضارب ابن عبدود لعنه
من با دو شمشیر ضربه و با دو نیزه زخم می زنم ،من کافران را در روز بدر و حنین کشتم ،من شجاعانِ غرق سالح و
زره را روز اُحد به هالکت رساندم ،من عمرو بن عبدود را روز احزاب ،مرحب را در روز خیبر به قتل رساندم.

من کسی هستم که جبرئیل امین درباره او ندا داد:
ی

ی

«السيف إال ذوالفقار وال فت إال ی
لع».

«شمشیری جز ذوالفقار نیست ،و جوانمردی جز علی نمی باشد».

من در پیروزی و فتح مکّه مدال افتخار داشته ام ،من دو بت الت و عزّی را بر زمین کوبیادم و شاوکت
آنها را شکستم ،هُبَل اعلی و مناه ثالثه را من ویران کرده ام.
من آن کسی هستم که بر شانه پیغمبر اکرم

باال رفتم و بتها را فرو ریختم .من کسی هستم که بات

یغوث و یعوق و نسر را شکستم ،من کسی هستم که در راه خدا با کافران نبرد کردم.
ی
ی
ی
أنا الی تصدْ باخلاتم ،أنا الی نمت لع فرا

ی
انلب

ووقيته بنفیس من املشکنی.

من کسی هستم که انگشتر خود را به فقیری بخشیدم ،من کسی هستم که در بستر پیامبر
خطر انداختم تا او را از مشرکین حفظ کنم.
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آرمیدم و خاود را باه

من کسی هستم که جنیّان از خشم و غضب من هراسناکند ،من کسی هستم که خدا به سبب من عباادت
می شود ،من مترجم وحی الهی و مظهر علم خداوندم ،من کشنده جنگجویان جمل و صفّین بعاد از رساول
خدا

هستم ،و من قسمت کننده بهشت و دوزخ می باشم.

در این هنگام علی

به امام حسین

ساکت شد و رسول خدا

فرمود :ای ابوعبداللَّاه! آیاا

آنچه را پدرت گفت شنیدی؟ و آنچه او برشمرد یکدهم از یکدهم از دهها فضاائل او بلکاه از هازار هازار
فضیلتی است که او دارد و بلکه او باالتر از همه این فضائل است.
امام حسین

عرض کرد:

ه ی
ی
ی
ی
وخهص جهدنا باتلزنیهل واتلأویهل
احلمدّلل الی فضلنا لع کثری من عباده املؤمننی ولع مجيع املخلهوقنی،

والصدْ ،ومناجاه األمنی جربائيل ،وجعلنا خيار من اصطفاه اجلليل ورفعنا لع اخللق أمجعنی.
سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بر بیشتر بندگان مؤمن خود و بر همه جهانیان برتری داد ،جدّ ماا
را برای نزول قرآن و علوم قرآن یعنی تفسیر و تأویل آن ،و راستی و صداقت ،و محلّ راز امین وحی اختصاص داد ،و ما
را بهترین برگزیدگانش قرار داد ،و بر تمامی خل خود رفعت و برتری بخشید.

سپس امام حسین

عرض کرد :امّا شما ای امیر مؤمنان نسبت باه آنچاه فرماودی راساتگو و اماین

هستی.
پیغمبر اکرم
امام حسین

فرمود :اکنون تو ای فرزندم فضائل خود را یادآوری کن.
عرض کرد :ای پدرجان! من حسین فرزند علیّ بن ابی طالبم ،مادرم فاطمه زهرا سرور

تمامی زنان عالم ،و جدّم محمّد مصطفی آقا و سرور همه فرزندان آدم است.
ای علی! مادر من مقامی برتر از مادر شما نزد خدا و همه مردمان دارد،
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جدّ من بهتر و واالتر از جدّ شما نزد خدا و همه مردم است.
وأنا ف املهد نااغین جربئيل وتلقاین إرسافيل.
من در گهواره بودم که جبرئیل با سخنان خوش آیند خود مرا نوازش می داد ،و اسرافیل به دیدار من می آمد.

ُ

ه
اَّلل أفضل ی
یا ی
می وأنا أفخر منک باآلباء واال یمهات واألجداد.
لع؛ أنت عند

ای علی! تو نزد خدا برتر از من و واالتر هستی ،و من به حسب و نسب و به داشتن پدران و مادران و اجدادی که دارم
بر تو افتخار می کنم.

و بعد از این گفتگو امام حسین
هم فرزندش حسین بن علی

برخاست و دست به گردن پادرش اناداخت و او را بوساید ،علای
را دربرگرفت و بوسید و به او فرمود:
ه

ه
ه
اَّلل تعایل ظامليک یا أباعبداّلل.
زادک اَّلل رشفا وفخرا وعلما وحلما ،ولعن

خداوند فخر و شرف و دانش و بردباری تو را زیادتر گرداند و آنهائی را که به تو ای ابوعبداللَّه ستم کنند لعنت کند.

و بعد از آن امام حسین
 .4/311ابن قولویه

به سوی پیغمبر

()1

برگشت.

در کتاب «کامل الزیارات» از امام صادق

نقل کرده است که فرماود :گویاا

تختی از نور نهاده اند و گنبدی از یاقوت سرخ که با جواهر زینت داده شده بر آن گذاشته اند.
ی
وکأین باحلسنی بن ی
لع
ی
یزورونه ویسلمون عليه.

و گویا حسین بن علی

ی
جالسا لع ذلک الرسیر ،وحوهل تسهعون ألهف ی
قبهه خُّضهاء وکهأین بهاملؤمننی

را می بینم که روی آن تخت نشسته و اطرافش

____________________
 -1الفضائل ابن شاذان ،83 :حلیه األبرار 123/2 :ح  ،4معالی السبطین.58 :
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نود هزار گنبد سبز است و گویا مؤمنین را می بینم که به زیارت آن حضرت می روند و بر او سالم می کنند.

خداوند تبارک و تعالی به آنها می فرماید:

ی
ُ
أوَلایئ سلوین فطاملا اوذیتم وذللتم واضطهدتم ،فهذا یوم التسهألوین حاجهه مهن حهوائج ادلنيها واآلخهره إال
ه
ی
واَّلل الکرامه.
قضيتها لکم ،فيکون أکلهم ورشبهم من اجلنه ،فهذه
دوستان من هر چه می خواهید از من درخواست کنید ،مدّتی طوالنی مورد اذیّت و آزار دشمنان قرار گرفتید و خاوار
شدید و شما را به خاطر مرام و مذهبی که داشتید ستم کردند ،امروز از من هر حاجتی از حاجتهای دنیا و آخرت بخواهید
برای شما برآورده می کنم ،پس خوراکی و آشامیدنی آنها از بهشت می باشد ،و این بخدا قسم کرامت و مقاام ارزناده ای
()1

است.

مؤلّف

گوید :احتمال دارد این قضیّه مربوط به عالم برزخ باشد ،و اینکه در حدی حوائج دنیاا هام

ذکر شده ،درخواست آنها برای خودشان نباشد بلکه برای خویشاوندان و همسایگان و مؤمنان باشد کاه در
حال حیات هستند و زندگی دنیوی دارند.
 .7/312در بعضی از مؤلّفات شیعه از امّ سلمه نقل شده است که فرمود:
رسول خدا

را دیدم که بر تن فرزندش حسین

جامه بلندی پوشانید که از لباسهای دنیا نباود،

به آن حضرت عرض کردم :ای رسول خدا! این چه جامه ای است؟

ی ی
إیل ریب للحسنی
فرمود :هذه هدییه أهداها
ی
ی
وإین ا ُ ی
وا ُ ی
حبه.
زینه بها ،فإن اَلوم یوم الزینه

ُ
ی
وإن حلمتها من زغب جناح جربائيل ،وها أنها البسهه إییاهها

____________________
 -1کامل الزیارات 258 :ح 3باب  ،50بحار األنوار 114/53 :ح  ،140و 45/101ضمن ح  ،53المستدرک.244/10 :
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است ،و تار و پودش از پرهای کوچک و نارم باال

این هدیه ای از طرف پروردگارم برای حسین

جبرئیل است ،امروز که روز عید است من این لباس را به او می پوشانم و او را با ایان لبااس زینات مای
()1

دهم ،و به راستی من او را دوست دارم.

 .8/313حدی مشهوری است از پیامبر اکرم

ی
إن للحسنی

که فرموده است:

ف بواطن املؤمننی معرفه مکتومه.

()2

همانا در نهان مردم باایمان معرفت و شناختی نسبت به امام حسین
 .3/314شیخ صدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضها

نهفته است.

» از امام حسین

نقل کارده اسات کاه

فرمود:
خدمت رسول خدا
ه

رسیدم و نزد آن حضرت ابیّ بن کعب بود ،رسول خدا

به مان فرماود:

مرحبا بک یا أبا عبداّلل ،یا زین السماوات واألرضنی.
خوش آمدی ای ابا عبداللَّه! ای زینت بخش آسمانها و زمین.

ابیّ بن کعب عرض کرد :ای رسول خدا! چگونه ممکن است کسی غیر از شما زینات بخاش آسامانها و
زمین باشد؟ فرمود:

ُ ی ی
ی
ی ی ی
ٌ
إن احلسنی بن ی
لع عليهماالسالم ف السماء أکرب منه ف األرض ،وإنه ملکتهوب
یب ،والی بعثی باحلق نبيا
یا ا
ه
اَّلل« :حسنی مصباح هدی و سفينه جناه».
عن یمنی عر
ای اُبی! سوگند به آن کسی که مرا به رسالت برانگیخت ،حسین بن علی

در آسامان جلاوه بیشاتری دارد و از

عظمت واالتری برخوردار است ،و اهل آسمان او را بهتر از اهل زمین می شناسند و احترام می گذارند،

____________________
 -1بحار األنوار 271/43 :ح .38
 -2الخرائج 842/2 :ضمن ح  ،40بحار األنوار 271/43 :ضمن ح  ،33معالی السبطین.41 :
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و در طرف راست عرش الهی نوشته شده است« :حسین

 .10/315شیخ صدوق
صادق

()1

چراغ هدایت و کشتی نجات است».

در کتاب «علل الشرایع» و کلینای

در کتااب شاریف «کاافی» از اماام

نقل کرده اند که:

ی
ه
ه
ی
فيمصهه ی
حهت یهروی فأنبهت اَّلل
ف ک یوم فيضهع لسهانه ف فمهه،
یأیت احلسنی
اکن رسول اَّلل
ی ی
ه
وال من غریها بلنا ی
قط.
ولم یرضع من فاطمه
عزوجل حلمه من حلم رسول اَّلل
رسول خدا

می آمد ،زبان مبارک خود را در دهان او می گذاشت و او مای مکیاد تاا

هر روز نزد حسین

سیراب می شد ،و به این ترتیب خداوند گوشت حسین
فاطمه

را از گوشت رسول خادا

رویانیاد ،و او از ماادرش

()2

و از زنی دیگر هرگز شیر نیاشامید.

و در کتاب «مناقب» می گوید :رسول خدا
از گوشت رسول خدا

این کار را چهل شبانه روز ادامه داد تا اینکه حساین
()3

پرورش یافت.

 .11/314و در بعضی از کتابهای اخالق نقل شده است که عصام بن مصطل گفات :در مدیناه معظّماه
وارد شدم حسین بن علی

را دیدم ،جمال زیبا و هیبتی که داشت ،و نیز حرکات و سکنات او مرا باه

تعجّب وا داشت و حسد باع شد که آن کینه ای که از پدرش داشتم ظاهر کنم ،به او گفتم :پسار اباوتراب
تویی؟
فرمود :بلی .وقتی جوابم را گفت آنچه توانستم به او و پدرش  -نعوذ باللَّه -
____________________
 -1عیون اخبار الرضا

 53/1 :ح ،23بحار األنوار 184/34:ح ،1و  204/34 :ح 8به نقل کمال الدین 244/1 :ح ،11اعاالم

الوری ،400 :مدینة المعاجز 51/4 :ح ،133منتخب 137 :و در آن عبارت آخر حدی اینگونه است « :إنّ الحسین مصباح الهدی و
سفینة النجاة».
 -2علل الشرایع ،134/1 :بحار األنوار 245/43 :ضمن ح  ،20و  138/44 :ح  14باه نقال از الکاافی 445/1 :ح ،4المنتخاب:
 158با کمی اختالف.
 -3مناقب ابن شهراشوب.50/4 :
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دشنام و ناسزا گفتم.
امام حسین

از روی عطوفت و مهربانی نگاهی به من کرد و فرمود:

ُ َْ ْ َ ُْ ْ ُْ ْ ََ ْ ْ
َ
هن اجلها ِهلنی
أعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم ،بسم اللَّه الرحمن الرحیم خ ِذ العفو وأمر بالعر وأع ِرض ع ِ
ٌ
ه
َْ ٌ َ ْ َ ْ ه
َ ی ََْ َ ه
َ ْ
ین هات َق ْوا إذا َم هس ُ
اَّلل إنه ُه َس ٌ
ميع َع ٌ
إن هال َ
هه ْم طهائِف
ليم 211
 099وإما یزنغنکَ ِمن الشيطان نزغ فاست ِعذ بِ
َ ِّ ُ ه ُ
ْ ُ َ ُّ َ
الی ْق ِ ُ
ِمن الشيْطان تَ َذ هک ُروا فَإذا ُهم ُمبْ ِ ُ
رصون (.)1
رصون ِ 210وإخوان ُه ْم ی ُمدون ُه ْم ِف الغ ثم
از شیطان ملعون رانده شده به خدا پناه می برم ،بنام خداوند بخشنده مهربان ،عفو و بخشش را پیشه خاود سااز و باه
خوبی و شکیبائی امر کن و از مردم نادان روی بگردان ( )133و چنانچه شیطان خواست ترا وسوسه کند به خدا پناه ببار،
همانا او شنوا و دانا است ( )200اهل تقوا هنگامی که دچار خیاالت و وسوسه های شیطانی می شوند خدا را به یاد مای
آورند فوراً بخود می آیند و آگاه می شوند ( )201و شیاطین برادران خود را در ضاللت و گمراهی می کشانند و سپس در
گمراه کردن آنها هیچگونه کوتاهی نمی کنند.

و بعد از تالوت این آیات به من فرمود :قدری آهسته تر باش و آرامش خود را حفاظ کان ،مان بارای
خودم و برای تو از خداوند آمرزش می طلبم ،اگر کمکی خواسته باشی تو را کمک می کنیم ،و اگر عطاا و
بخششی طلب کنی به تو می بخشیم ،و اگر راهنمائی خواسته باشی تو را راهنمائی می نمائیم.
عصام گوید :من از گفته های زشت خود پشیمان شدم و امام
َْ

َ

ْ

َْ

َ

چون آثار شارمندگی را در چهاره ام

ه
ُ
ْ ُ
کم َو ُه َو ْ
مشاهده کرد فرمود :ال ترث َ
الرامحنی .
أر َحم
یب َعليک ُم اَلَ ْوم یغ ِف ُر اَّلل ل
ِ

()2

«مالمتی و سرزنشی بر شما نیست ،خداوند شما را می آمرزد ،و او از همه مهربان تر است».

____________________
 -1سوره اعراف ،آیه .133 - 202
 -2سوره یوسف ،آیه .32
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بعد به من فرمود :آیا از اهل شام هستی؟ عرض کردم :بلی.
فرمود« :شنشنه أعرفها من أخزم»(.)1
فرمود« :حیّانا اللَّه وإیّاک» یعنی خداوند ما و شما را باقی بدارد و زنده نگهدارد،

سپس امام حسین

و بعد از آن فرمود :بدون اینکه خجالت بکشی اگر حاجتی داری از ما بخواه ،و اگر خواسته ات را گفتی ما
را برتر از گمان خود خواهی یافت.
عصام گوید :زمین با همه وسعت آن بر من تنگ شد و دوست داشتم شکافته شود و من باه زماین فارو
روم ،دیگر از خجالت بیشتر نتوانستم بمانم ،کم کم به کنااری رفتاه و دور شادم ،ولای روی زماین از او و
()2

پدرش نزد من کسی محبوبتر و دوست داشتنی تر نبود.
 .12/317شیخ حسن بن سلیمان

از علمای قرن هشتم در کتاب خود «مختصر البصائر» از امام بااقر

و آن حضرت از پدرش نقل کرده اند که فرمود :جمعی از مردم بعد از امام حسن
امام حسین

خدمت برادرش

رسیدند و عرض کردند :پدر شما معجزات و عجائبی به ما نشان می داد آیا شما هم از آن

قبیل کارها می توانید انجام دهید؟
امام

به آنها فرمود :آیا شما پدرم را می شناسید؟ عرض کردند :همگی او را می شناسیم.

امام

پرده ای را که کنار اطاقی بود باالزد و فرمود :در میان این اطاق نگاه کنید ،آنها نگاه کردناد و
ی

ه
اَّلل.
گفتند :هذا أمریاملؤمننی ونشهد أنک خليفه

این شخص امیرالمؤمنین

است و ما شهادت می دهیم که تو خلیفه اللَّه یعنی جانشین خدا و نمایناده

()3

او بر روی زمین هستی.

____________________
 -1این ضرب المثل است ،و معموالً در مورد کسی بکار می رود که از نظار بادخلقی باه پادرانش شاباهت دارد ،و مقصاود اماام
این بود که ناسزاگویی به ما ،عادت و خوی اهل شام است که آن را معاویه (لعنه اللَّه) روا داده است.
 -2سفینه البحار ،114/2 :معالی السبطین.40 :
 -3الخرائج 811/2 :ح  ،20مختصر البصائر ،110 :مدینه المعاجز 75/3 :ح  ،33المحتضر.14 :
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 .13/318محمّد بن حسن صفّار

در کتاب «بصائر الدرجات» از امام باقر

نقل کارده اسات کاه

فرمود:
با پدرم برای سرکشی به بعضی از امالک او از خانه بیرون رفتیم ،همینکه به صحرا رسیدیم پیرمردی باا
آن حضرت روبرو گردید پدرم بسوی او فرود آمد و بر او سالم کرد ،و می شنیدم که می فرماود« :جعلات
فداک» فدای شما شوم ،سپس مدّتی باهم گفتگو کردند و بعد از آن پدرم او را وداع گفت ،پیرمرد برخاسته
و به راه افتاد ،و پدرم آن قدر از پشت سر به او نگاه کرد تا ناپدید گردید.
به پدرم عرض کردم :این پیرمردی که می شنیدم در ضمن گفتگو خیلی او را بزرگ می داشتی و احترام
می کردی چه کسی بود؟
فرمود :پسرم ،او جدّ بزرگوارت حسین
و نظیر این قصّه از حضرت موسی بن جعفر

()2( )1

بود .

نقل شده است که فرماود :باا پادرم از خاناه خاار

شدیم ،در بین راه پیرمردی با آن حضرت برخورد کرد و وقتی از او سؤال کردم که این پیرمارد چاه کسای
بود؟
()3

فرمود :او پدرم بود.

 .14/313شیخ فقیه ابو محمّد حسن بن علیّ بن شعبه
مردی از انصار خدمت امام حسین

صاحب کتاب «تحف العقول» نقل مای کناد:

رسید و می خواست از آن

____________________
 -1عبارات این حدی با آنچه در کتاب بصائر نقل شده مطاب نیست بلکه با خرائج متّحد است و بهتر این باود کاه مؤلّاف
ابتدای حدی می فرمود :راوندی

در

روایت کرده است.

 -2بصائر الدرجات 282 :ح  ،18المحتضر ،12 :بحاار األناوار 231/4 :ح  ،42و 304/27ح ،8الخارائج 813/2 :ح  ،30مختصار
البصائر ،111 :األیقاظ من الهجعه 220 :ح .23
 -3بصااائر الاادرجات 274 :ح ،3الخاارائج 817/2 :ح  .27شاایخ مفیااد

در کتاااب «المقاااالت ص  45در باااب احااوال ائمّااه

بعد از وفات» فرموده است :که این بزرگواران از زیر خاک منتقل مای شاوند و باا جسام و روح مباارک خاود در بهشات
پروردگار ساکن می گردند و در آنجا زندگی می کنند و از نعمت های الهی برخوردارند.
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حضرت حاجتی درخواست کند ،امام

به او فرمود:

ُ

ه
یا أخا األنصار صن وجهک عن بذهل املسأهل ،وارفع حاجتک ف رقعه وأت بها سا ی
اَّلل.
رسک إنشاء

ای برادر انصار! آبروی خود را از زشتی اظهار نیاز حفظ کن ،حاجت خود را در پاره ای کاغذ بنویس و آن را نزد من
بیاور و اگر خدا بخواهد ترا خشنود خواهم کرد.

آن مرد نوشت :ای اباعبداللَّه! به فالنی پانصد دینار بدهکارم ،و او اصرار و پافشاری در مطالبه آن دارد،
از شما تقاضا دارم به او سفارش کنید به من مهلت دهد تا بتوانم به آسانی بپردازم.
وقتی امام حسین

نوشته او را قرائت فرمود فوراً به منزل رفت و کیسه ای را که در آن هازار دیناار

بود برداشت و برای او آورد و فرمود:
پانصد دینار آن را به طلبکار خود بده ،و بقیّه اش را سرمایه کن تا تو را در مشاکالت روزگاار کماک
کند ،و حاجت خود را جز به یکی از این سه نفری که بر می شمارم اظهار نکن :إلی ذی دین ،أو ماروّه ،أو
حسب.
()1

یا متدیّن و دیندار باشد ،یا جوانمرد و بافتوّت باشد ،و یا شرافت خانوادگی داشته باشد.
مؤلّف

گوید :ای ابا عبداللَّه!من هم در سختی ها و مشکالت مربوط به دنیا و آخرت خود از شاما و

از دریای فضل و بخشش شما یاری می طلبم ،زیرا شما دیندار بلکه اصل و اساس دین هستید ،جوانمردی
و شرف هم به وجود شما افتخار می کند.
و در اینکه به حاجتمند فرمود :حاجت خود را بناویس؛ باه پادر بزرگاوارش حضارت امیار الماؤمنین
اقتدا نموده است ،زیرا روایت شده است مردی خدمت امیر المؤمنین
حاجتی
____________________
 -1تحف العقول ،245 :بحار األنوار.118/78 :
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شرفیاب شد و عرض کارد:

دارم ،آن حضرت فرمود:
حاجت خود را بر روی زمین بنویس ،زیرا من آثار بیچارگی و نیاز را در چهره ات به روشنی می بیانم،
او هم بر زمین نوشت ،به راستی من فقیر و محتاجم.
حضرت علی

به قنبر فرمود :به او دو جامه بلند بپوشان.

آن مرد اشعاری سروده و گفت:
کساااااوتنی حلّاااااه تبلااااای محاسااااانها

فسااوف أکسااوک عاان حساان الثنااا حلااالً

إن نلااات حسااان ثناااائی نلااات مکرماااه

ولسااات تبغااای بماااا قاااد نلتاااه بااادال

إنّ الثناااااا لیحیااااای ذکااااار صااااااحبه

کالغیا ا یحیااای ناااداه الساااهل والجااابال

التزهاااد الااادهر فااای عااارف بااادأت باااه

فکااالّ عباااد سااایجزی بالّاااذی فعاااال

جامه ای به من پوشاندی که زیبائی های آن کهنه می شود ،من تاو را جاماه ای از ثناای زیباا خاواهم
پوشاند.
اگر به ثنای نیکوی من نائل شوی به آنچه مایه بزرگواری است دست یافتاه ای ،و چیاز دیگاری را باه
جای آن طلب نمی کنی.
مدح و ستایش یاد صاحبش را زنده نگه می دارد ،همانند باران که کوه و دشت را از رطوبت خود زنده
می سازد .روزگار نادیده نمی گیرد آن نیکی را که به آن ابتدا کردی ،زیرا که هر بنده ای نسابت باه آنچاه
عمل کند پاداش خواهد دید .بعد از خواندن این ابیات امیرالمؤمنین علی

دستور داد صاد دیناار باه او

ببخشید ،به آن حضرت عرض کردند :ای امیر مؤمنان! او را بی نیاز کردی.
آن حضرت فرمود:
از رسول خدا

شنیدم که فرمود :أنزلوا انلاس منازهلم.

هر یک از مردم را در جایگاه خود از جهت مرتبه و مقام قرار دهید( .یعنی آنطور که شأن آنهاسات و شخصایّت آنهاا
اقتضا می کند با آنها رفتار کنید).

سپس فرمود :من واقعاً تعجّب می کنم از اشخاصی که مردمان بنده را با
448

()1

مال و ثروت خود می خرند ،ولی مردم آزاد را با کار نیک خود نمی خرند.

 .15/320روایت شده است :روز عاشورا بر پشت شریف آن حضرت اثری مشاهده کردند ،از حضارت
زین العابدین

علّت آن را پرسیدند فرمود:

هذا ی
مما اکن ینقل اجلراب لع ظهره إیل منازل األرامل واَلتایم واملساکنی.
()2

این اثر انبان هائی است که بر پشت خود آذوقه به خانه های بیوه زنان و یتیمان و تهیدستان می برده است.

 .14/321سیّد شریف محمّد بن علی علوی در کتاب «التعازی» نقل کرده است :امام حسن
خود امام حسین
حسن

بارادر

را بزرگ می داشت و او را تعظیم می کرد بطوری که گویا آن حضرت بزرگتر از امام

است.

ابن عبّاس گوید :سبب آن را از امام حسن

ی
إین ألهابه کهيبه أمریاملؤمننی

پرسیدم به من فرمود:

.

او هیبتی همانند هیبت امیرالمؤمنین

()3

در نظر من دارد.

 .17/322در ضمن حدیث سی و چهارم از مناقب پیامبر اکرم

ی
أال وإن احلسنی

گذشت که آن حضرت فرمود:

ی
ی ه
ی
حرم اَّلل عليه ریح اجلنه.
باب من أبواب اجلنه ،من اعنده

آگاه باشید که همانا حسین

دری از درهای بهشت است ،کسی که با او دشمنی کند خداوند بوی بهشات را بار او

()4

حرام گرداند.

____________________
 -1امالی صدوق 347 :ح  12مجلس  ،44بحار األنوار 34/41 :ح 7و 407/74ح ،2المستدرک 345/12 :ح  ،25إرشااد القلاوب:
 ،134معالی السبطین.45 :
 -2مناقب ابن شهراشوب ،44/4 :بحار األنوار 130/44 :ح.3
 -3معالی السبطین ،53 :سفینه البحار.413/1 :
 -4مائه منقبه ،22 :این حدی در ح  34از بخش اوّل با ذکر مصادر آن ذکر شد.
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در کتاب «مدینه المعاجز» می گوید:

 - 18/323سیّد هاشم بحرانی

فرشته ای در آسمان نماند مگر اینکه بر زمین فرود آمد و خدمت رسول خدا
را نسبت به فرزندش حسین

شارفیاب شاد و او

دلداری داد و دعوت به شکیبائی نمود ،و از تقرّب او و اجر و پاداشی که

خداوند در قیامت به او عطا می کند خبر داد ،و نیز ثواب و پاداشی را که نصیب زائر آن حضارت و گریاه
کننده بر مصیبتهای او می شود یادآوری کرد و با تمام اینها رسول خدا

با سوز دل می فرمود:

ی
ی
أمله ف ادلنيا وأصله ی
حر نارک ف اآلخره.
امهللی اخذل من خذهل واقتل من قتله والتمتعه بما

را خوار کند او را خوار گردان ،و آن کس که او را بکشد هالک گردان ،و او را به آنچه

خدایا! آن کس که حسین

()1

آرزو در دنیا دارد بهره مند مساز ،و در آخرت به آتش سوزنده ات گرفتار کن.

 .13/324طاووس یمانی نقل کرده است که :هنگامی که حسین بن علی

در مکاان تااریکی مای

نشست مردم به نوری که از پیشانی مبارک و گلوی مطهّر او ساطع بود به طرف او هدایت مای شادند و آن
نور جای بوسه پیغمبر خدا

بود ،زیرا آن حضرت زیاد پیشانی و گلوی حسین

جبرئیل روزی به آن خانه مقدّس فرود آمد ،حضرت زهرا

را می بوسید.

را دید که به خواب رفته و حساین

در گهواره اش گریه می کند ،کنار گهواره نشست و با سخنان خوش آیناد خاود او را ناوازش کارد و آرام
نمود تا اینکه فاطمه

()2

بیدار شد.

____________________
 -1مدینه المعاجز 438/3 :ضمن ح ،3منتخب طریحی ،43 :مقتل خوارزمی ،142/1 :معالی السبطین.43 :
 -2منتخب طریحی ،138 :بحار األنوار 187/44 :ذیل ح  14و ص  134ضمن ح 7به نقل از مناقب ابن شهراشوب.75/4 :
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مؤلّف

گوید :همسر آن حضرت یعنی رباب

باه

ا در مرثیه سرائی خود برای اماام حساین

همین کالم یمانی اشاره فرموده است:
إنّ الّاااذی کاااان نااااوراً یستضاااا بااااه

()3

بکاااااربال قتیااااال غیااااار مااااادفون

کسی که نور بود و نورافشانی می کرد ،در کربال کشته شد ،و بدن نازنین او بر روی زمین افتاده و دفن نشده بود.

 .20/325از معاویه بن وهب نقل شده است که امام صادق

برای زیارت کنندگان امام حساین

چنین دعا می کرد:

ُ
هم یا من ی
خصنا بالکرامه ،ووعدنا الشفاعه ی
اللی ی
ومحلنا الرساهل وجعلنا ورثه األنبياء ،وختم بنا االمم السهالفه،
ی
ی
بالوصيه ،وأعطانا علم ما میض وعلم ما بیق ،وجعل أفئده من انلهاس تههوی إَلنها ،اغفهر یل وإلخهواین
وخصنا
ه
ی
ولزوار قرب احلسنی بن ی
اَّلل عليهما.
لع صلوات

بارپروردگارا! ای کسی که ما را به کرامت و بزرگواری اختصاص دادی ،و به ما وعده شفاعت مرحمت کردی و رسالت
را به دوش ما نهادی ،و ما را ارث برنده پیامبران قرار دادی ،و امّتهای گذشته را به ما خاتماه دادی و ماا را باه وصاایت
برگزیدی ،و علم گذشته و آینده را به ما عطا کردی ،و دلهای بعضی از مردمان را بسوی ما مایل ساختی ،مرا و برادرانم را
و زائرین قبر حسین بن علی

را بیامرز.

آنها که اموالشان را توشه راه خود ساختند و بدنها را در معرض سختی های سفر قرار دادند ،و این بدان
خاطر بوده که دوست داشته اند به ما نیکی کنند ،و در احسانی که بما نموده اند امیدوار به لطف تو باشند ،و
شادی و سرور خاطر پیغمبرت را فراهم نمایند ،و فرمان ما را لبیّک گفته و اجابت نموده باشند ،و دشامنان
ما را به خشم و غضب وادارند.
____________________
 -1سفینه البحار ،413/1 :معالی السبطین ،53 :منتخب طریحی.138 :
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خداوندا! آنها با این عمل خواسته اند خشنودی تو را بدست آورند ،آنها را از طارف ماا باه رضاایت و
خشنودی خود پاداش بده و شب و روز از آنها مراقبت کن ،و برای خانواده و فرزندان آنها کاه رهاا کارده
بهترین جانشین باش ،و آنها را همراهی کن و شرّ هر طغیانگر باطل گرا و هر ضعیف و قوی از آفریادگانت
و شرّ هر شیطانی از طایفه انسان و جنّ را از آنها کفایت کن ،و عطا کن به آنهاا بهتار از آنچاه از تاو آرزو
دارند زیرا که آنها دوری از وطن را برگزیده اند و زیارت قبر مطهّر اماام حساین

را بار مانادن کناار

خانواده و فرزند و خویشان ترجیح داده اند.
بارپروردگارا! دشمنان ما نسبت به خار شدن ایشان بر آنها عیب گرفتند ،ولی این سارزنش آنهاا را از
حرکت و سیر بسوی ما باز نداشت ،تا مخالفت کنند با کسی که با ما مخالف است.
پس خداوندا! بر این چهره هائی که خورشید آنها را تغییر داده ترحّم کن ،و بر این گونه ها کاه بار قبار
مطهّر اباعبداللَّه

زیر و رو شده رحم نما ،و بر این چشمها که اشک آنها به خااطر دلساوزی بارای ماا

جاری گشته ،و این دلهائی که به خاطر ما بی تابی می کند و آتش گرفته اسات ،و ایان فریادهاائی کاه از
جگر بخاطر ما بیرون می آید رحم کن.
خداوندا! این جانها و این بدن ها را به تو می سپارم تا آن زمان که در کنار حوض در هنگام عطش آنها
را از کوثر سیراب نمایی.
پس آن حضرت پیاپی این دعا را در حال سجده می خواند ،وقتی سجده و دعایش را پایان داد عارض
کردم :فدای شما گردم ،اگر آنچه از شما شنیدم در ح ّ کسی بود که حتّی خدا را نمی شاناخت گماان مای
کنم آتش به او ضرری نمی رسانید ،و به خدا قسم آرزو می کردم که آن حضرت را زیارت کرده بودم و باه
حجّ نرفته بودم.
امام

به من فرمود:

تو چقدر نزدیک هستی به آن قبر مطهّر! چه چیزی تو را از زیارت او مانع می شود؟
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سپس فرمود :ای معاویه! این کار را هرگز ترک مکن.
عرض کردم :فدایت شوم ،نمی دانستم زیارت امام حسین

این مقدار اهمیّت دارد .فرمود:

لزواره ف السماء أکرث ی
یا معاویه ومن یدعو ی
ممن یدعو هلم ف األرض التدعه خلو أحد ،فمن ترکهه خلهو
ی ی
یتمی أن قربه اکن بيده.
رأی من احلرسه ما
ای معاویه! کسانی که برای زوّار امام حسین

در آسمان دعا می کنند بیش از آنهائی هستند که در زمین دعا مای

کنند ،هیچگاه بخاطر ترسیدن از کسی زیارت را رها مکن ،کسی که بخاطر ترس آن را ترک کناد بعاداً دچاار حسارت و
ندامتی می شود که آرزو می کند کاش همواره مالزم آن قبر شریف می بود.

آیا دوست نداری شخص تو در میان کسانی باشاد کاه رساول خادا و امیرالماؤمنین و فاطماه و ائمّاه
برای آنها دعا می کنند؟
آیا دوست نداری از کسانی باشی که فردا فرشتگان با آنها مصافحه می کنند؟
آیا دوست نداری فردای قیامت در میان کسانی باشی که بدون گناه وارد محشر می شوند؟
و آیا دوست نداری در میان کسانی باشی که فردای قیامت رسول خدا

با آنها مصاافحه مای کناد

()1

یعنی دست آنها را در میان دست خود می فشارد.

 .21/324خطیب در کتاب «تاریخ بغداد» از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت :در خدمت رسول خادا
بودم ،آن بزرگوار فرزندش ابراهیم را بر پای چپ و حسین بن علی
نشانیده بود ،گاهی ابراهیم و گاهی حسینش را می بوسید که ناگهان جبرئیل

را بر پاای راسات خاود
فرود آمد و

____________________
 -1ثواب األعمال ،35 :کامل الزیارات 228 :ح  ،334بحار األنوار 51/101 :ح ،1المستدرک.232/10 :
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حامل وحی الهی بود .وقتی پیغام پروردگار را به رسولش رسانید و آنجاا را تارک کارد ،پیغمبار اکارم
فرمود :جبرئیل از طرف پروردگارم آمد و به من خبر داد که خداوند به تو سالم مای رسااند و مای
فرماید ،این دو طفلی را که بر روی زانو نهاده ای هر دو را برایت باقی نخواهم گذاشات ،یکای از آن دو را
باید فدای دیگری کنی.
رسول خدا

نگاهی به ابراهیم کرد و اشک از چشمانش جاری شد ،و نگاهی به حسین

کارد

و گریه کرد .سپس فرمود:

ی
لع ابهن ی
إن إبراهيم ا ُ یمه أمه ،ومت مات لم حیزن عليه غریی ،وا ُ یم احلسنی عليهالسالم فاطمهه ،وأبهوه ی
عهم
ُ
حلم ودیم ،ومت مات حزنت ابنت وحزن ابن ی
عم وحزنت أنا عليه ،وأنا اؤثر حزین لع حزنهما ،یها جربئيهل

إبراهيم فقد فدیت احلسنی به.

تقب

ابراهیم مادرش کنیزکی بیش نیست و وقتی بمیرد غیر از من کسی بر او غمگین نمی شود ،امّا مادر حسین
و پدرش پسر عموی من علی است که گوشت و خون من است ،و هنگامی که حساین

فاطمه

از دنیاا رود دختارم و

پسر عمویم و من همگی دچار غم و اندوه خواهیم شد و من غمناک بودن خود را بر غمناکی آن دو بزرگوار تارجیح مای
دهم.
ای جبرئیل! ابراهیم را از من بگیر ،من او را فدای حسینم کردم.

پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت و بعد از آن هر زمان حسین

باه طارف او مای آماد ،او را در

برمی گرفت و می بوسید ،لبها و دندانهای ثنایای او را می مکید و می فرمود:
فدیت من فدیته بإبی إبراهيم.
()1

من به فدای کسی که فرزندم ابراهیم را فدای او کردم.

____________________
 -1تاریخ بغداد ،204/2 :مستدرک حاکم ،230/2 :ذخائر العقبی ،150 :طرائف 202 :ح  ،283بحار األناوار 453/122 :ح ،7و :
 241/43ح 2به نقل از مناقب ابن شهراشوب ،81/4 :مدینه المعاجز 57/4 :ح  137به نقل از طرائف ،منتخب طریحی.51 :
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 .22/327ترمذی که از علمای سنّی است و نیز عالّمه مجلسی
نقل کرده اند که رسول خدا

عالم بزرگوار شیعه از یعلی بان مارّه

فرمود:

ی ه
ی
حسنی ی
أحب حسینا ،حسنی سبط من األسباط.
أحب اَّلل من
می وأنا من حسنی،

()1

حسین از من است و من از حسینم ،خدا دوست بدارد هر کس که حسین را دوست دارد ،حساین سابطی( )2از اساباط
است.

مؤلّف

گوید :اینکه در این حدی شریف پیغمبر اکرم

فرموده« :من از حسین هستم» احتماال

دارد مراد و مقصودش این بوده که من و حسین از یک نور خل شده ایم ،یا معناای لطیاف دیگاری اراده
شده باشد که حدی بعدی آن را بیان می کند.
 .23/328شیخ صدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضها

» از حضرت رضا

نقل کرده است که

فرمود:
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم خلیل الرحمان دساتور داد بجاای فرزنادش اساماعیل آن
قوچ را که برای او فرستاده است ذبح کند ابراهیم

آرزو کرد که کاش اسماعیل را با دست خود قرباانی

کرده بود و به ذبح آن قوچ امر نشده بود تا به قلب او آنچه به قلب پدری که بهترین فرزناد عزیازش را باا
دست خود ذبح کرده وارد می شد ،و با این عمل
____________________
 -1فردوس األخبار 158/2 :ح  ،2805حلیه األبرار 127/3 :ح  17به نقل از مصابیح السانّه 135/4 :ح  ،4833معاالی السابطین:
 .54طبرانی در معجم الکبیر 22/3 :ذیل ح  ،2583ترماذی در صاحیح ،135/13 :ابان ماجاه در سانن ،44/1 :احماد در مساند:
 ،172/4ابان شهراشاوب
مفید

در مناقاب ،71/4 :اربلای

در اإلرشاد ،280 :و مجلسی

در کشاف الغمّاه ،4/2 :طبرسای

در اعاالم الاوری ،317 :شایخ

در بحار األنوار 314/43 :به نقل از فردوس ،ص  234به نقال از مناقاب و ص  241باه

نقل از «کشف الغمّه» نقل کرده اند.
 -2سبط به معنای فرزندزاده و نوه است یعنی حسین

نوه ای از نوه های من است ،ولی از قاموس نقل شاده کاه «سابط مان

األسباط» را «امّه من االُمم» معنا کرده است و بنابراین معنای سبط جماعت و قبیله است ،یعنی حسین
مرتبه یا دارا بودن اجر و ثواب و پاداش و یا عظمتِ کاری که از او صادر شده در حکم یک امّت است.

475

از نظر بلنادی مقاام و

سزاوار پاداش صبرکنندگان در مصیبت ها می شد و درجات واالیی را تحصیل می کرد.
خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود :ای ابراهیم! محبوبترین آفریده من نزد تو کیست؟
عرض کرد :خداوندا! مخلوقی را نیافریده ای که نزد من محبوبتر از حبیب تو یعنی محمّد

باشد.

فرمود :ای ابراهیم! او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد :او را از خودم بیشتر دوست دارم.
فرمود :فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض کارد :فرزناد او را از فرزناد خاودم
بیشتر دوست دارم.
فرمود :کشته شدن فرزند او از روی کینه و ستم بدست دشمنانش قلب تو را بیشتر به درد مای آورد یاا
قربانی شدن فرزندت بدست خودت در راه اطاعت من؟
عرض کرد :کشته شدن او بدست دشمنانش برای من دردناکتر است.
ی
إن طائفه تزعم أنیها من ا ُ یمه ی
حممد
فرمود :یا إبراهيم؛

ستقتل احلسنی إبنه من بعده ظلما وعدوانا کمها

یذبح الکبش ،ویستوجبون بذلک سخطی.
ای ابراهیم! گروهی که خود را از امّت محمّد

می پندارند بزودی حسین

فرزند او را بعد از او باا ظلام و

ستم می کُشند همانطور که سر گوسفندی را جدا می کنند ،و با این عمل سزاوار خشم و غضب من می گردند.

ابراهیم

با شنیدن آن اندوهگین شد ،و یاد آن مصیبت دل او را بدرد آورد و او را گریان نمود.

خداوند تبارک و تعالی به او از طری وحی فرمود :ای ابراهیم! ناله و فریاادت بار اماام حساین

و

مصیبت کشته شدن او را فدیه و عوض قرار دادم برای بی تاابی و تحمّال مصایبت فرزنادت اساماعیل در
صورتی که او را با دست خود قربانی کرده بودی ،و درجات واالی مصیبت زدگان را نصیب تو گردانیدم ،و
این تأویل کالم خداوند تبارک و تعالی است که
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َ

فرمودَ :وف َدی ْ ُ
ناه بِ ِذب ْ ٍح َعظيم (« )1و بر او ذبح بزرگی فدا ساختیم» و هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر باه
()2

سبب خداوند بلندمرتبه بزرگ.
مؤلّف

گوید :بنا بر تأویلی که ذکر شد امام حسین

در عوالم پیشین شاهادت را قباول کارده ،و

پذیرفته است که فدیه برای جدّش اسماعیل قرار گیرد تا نور جدّش محمّد مصطفی

که در صالب او

است بماند ،پدرش علیّ مرتضی و مادرش فاطمه زهرا و برادر بزرگوارش امام حسان مجتبای و فرزنادان
پاک و معصوم او  -که درود خداوند بر همه آنان باد  -باقی بمانند ،و بناابراین هماه نعمتهاا و بخششاهای
ظاهری پروردگار ،و برکات معنوی او که به ما می رسد از حسین

سرچشمه گرفته و شاید همین علّت

مستحب بودن زیارت آن حضرت در همه روزها و شب های مبارک است .زیرا او علّت غایی برای برپایی
و برقراری دین است ،بخاطر اینکه صاحب دین یعنی حضرت خاتم النبیّین را با قباول شاهادت در صالب
پدرانش حفظ کرده و در دنیا مصائب بزرگ را تحمّل کرده است تا با این عمل دین مقدّس را احیا گرداناد
و باطل را سرکوب نماید.
 .24/323علّامه مجلسی
می گوید :به امام حسین

در کتاب شریف «بحار األنوار» از اصبغ بن نباته نقل کرده است که اصابغ
عرض کردم :ای سرور من! از مطلبی سؤال می کنم که به آن یقین دارم و آن

از اسرار است و در وجود شما نهفته است.
فرمود :ای اصبغ! آیا می خواهی مکالمه پیامبر اکرم

را با ابی بکار در روز مساجد قُباا مشااهده

کنی؟
____________________
 -1سوره صافّات ،آیه .107
 -2عیون اخبار الرضا

 144/1 :ح  ،1جواهر السنیّه ،251 :تأویل اآلیات 437/2 :ح  ،12تفسیر برهان 30/4 :ح ،4المنتخب:

 ،32بحار األنوار 225/44 :ح 4و در ذیل آن شرح و توضیحی آورده است.
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عرض کرد :این همان چیزی است که اراده کرده ام.
فرمود :برخیز ،ناگهان خود را در کوفه مشاهده کردم و کمتر از چشام بهام زدنای مساجد را دیادم ،آن
حضرت در صورت من تبسّمی کرد و سپس فرمود:

ُ ُ ُّ َ ْ ٌ َ َ ُ َ
واحها ش ْه ٌر ( )1و من بیش از آنچه به او عطا
خداوند باد را مسخّر سلیمان بن داود کرد غدوها شهر ور

شده نصیبم گردیده است.
عرض کردم :بخدا قسم همانطور است ،بعد فرمود:
ی

ی

ه

حنن الین عندنا علم الکتاب وبيان ما فيه ،ولیس عند أحد من خلقه ما عندنا ،ألنا أهل ی
رساّلل.

علم کتاب و بیان آن نزد ما است و هیچ یک از بندگان خدا آنچه نزد ما است ندارد ،زیرا ما شایسته اسرار الهی هستیم.

آنگاه تبسّمی در چهره من کرد و فرمود :ما وابستگان پروردگار و وارثین رسول خدا

هستیم.

عرض کردم :خدا را بر این الطاف و نعمتهایش سپاس باید گفت.
فرمود :داخل شو ،پس داخل مسجد شدم.
ناگهان پیامبر اکرم

را دیدم در محراب ردا به خود پیچیده ،در ایان هنگاام امیرالماؤمنین

را

مشاهده کردم گریبان ابوبکر را گرفته است.
پیامبر در حالی که انگشت به دندان گرفته بود به ابوبکر اشاره کرد و فرمود:
ه
اَّلل ولعنت.
بئس اخللف خلفتی أنت وأصحابک ،عليکم لعنه

()2

تو و اصحاب تو بد بازماندگانی بعد از من بودید ،لعنت خدا و لعنت من بر شما باد.

 .25/330انس می گویهد :در خدمت امام حسین
حضرت هدیه کرد ،امام

فرمود:

____________________
 -1سوره سبأ ،آیه .12
 -2مناقب ابن شهراشوب ،52/4 :بحار األنوار 184/44 :ضمن ح .11
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باودم ،کنیزکای وارد شاد و دساته گلای باه آن

«أنت حرّه لوجه اللَّه» ،تو در راه خدا آزادی.
عرض کردم :او برای شما دسته گلی آورد که ارزش چندانی ندارد و شما او را آزاد می کنید؟

فرمود :خدا این گونه به ما ادب آموخته است ،او در قرآن فرماوده اساتَ :وإذا ُح یيیهتُ ْم بتَح هيهه فَ َ
ح ُّيهوا
ِ ِ
ْ
أح َسن ِمنْها ْ
أو ُر ُّدوها (« )1هر گاه کسی به شما درودی فرستد یا احسانی کند شما هم سالم یاا احساان او
بِ
()2

را همانگونه و یا بهتر از آن پاسخ دهید» و بهتر از احسان او آزاد ساختن او بود.
مؤلّف

این بخش را با ذکر اشعاری از دکتر قاسم رسا ،ملک الشعرای آستان قادس رضاوی دربااره

والدت سرور شهیدان جهان حضرت امام حسین

خاتمه می دهد:

پرده ،چون مااه مان از چهاره تابناده گشاود

مااااه رویاااان جهاااان را ز دل آرام رباااود

حوریان گو کاه بریزناد ز دامان هاا مشاک

حوریااان گااو کااه بسااوزند بمجمرهااا عااود

عاشقان گو که بصاد عازّت و اجاالل رساید

موکااب خساارو خوبااان کااه باار او باااد درود

ساار زد از گلشاان زهاارا گاال نوخاسااته ای

کااه خاادا باااد نگهاادار وی از چشاام حسااود

سیّمین روز ز شعبان چاو بار آماد خورشاید

سیّمین شامس والیات ز اُفا چهاره گشاود

روز میالد هماایون حساین بان علای اسات

باااد باار اهاال جهااان مقاادم پاااکش مسااعود

____________________
 -1سوره نسا  ،آیه .84
 -2کشف الغمّه ،31/2 :بحار األنوار.135/44 :
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میااوه شاااخه توحیااد ،گاال گلشاان فاایض

مظهر غیارت و مردانگای و رحمات و جاود

کوکااب صاابح سااعادت ،مااه ایااوان جااالل

خساارو ملااک فصاااحت ،شااه اقلاایم وجااود

صااولت حیاادری از چهااره پاااکش پیاادا

جلااوه احماادی از نااور جمااالش مشااهود

سااینه ،گنجینااه الطاااف و عنایااات و کاارم

چهااااره ،آئینااااه آیااااات خداونااااد ودود

عصمت از فاطمه آموخت ،شاجاعت ز علای

صبر واحسان ز حسن،حسن خصال ازمحمود

همچو یوسف چاو قادم بار سار باازار نهااد

ماااه مجلااس شااد و باار رون ا بااازار فاازود

پیش پیکاان باال ،ساینه ساپر سااخت ولای

پاایش دشاامن ساار تساالیم نیاااورد فاارود

کیست ایان کوکاب تاباان کاه پای تهنیاتش

ز طربخانااه افااالک ،رسااد بانااک ساارود؟

کیست این غنچه خندان که ز انفاس خوشاش

هر دم آید زفضا بوی خاوش عنبار و عاود؟

کیست این الله خونین کاه ز هفتااد و دو داغ

بفلااک ماای رودش ز آه دل سااوخته دود؟

این حسین است که از مهار جهاان افاروزش

محو خورشاید جماالش شاده ذرّات وجاود

نیساات جااز درگااه او اهاال وال را مااأمن

نیساات جااز کعبااه او اهاال صاافا را مقصااود

کااس بجااز میااوه توفیا از آن شاااخه نچیااد

کااس بجااز نکتااه توحیااد از آن لااب نشاانود

جلااوه چااون کاارد در آفاااق ،تجلّاای حسااین

ظلماااات کفاااار ز آئینااااه اسااااالم زدود
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چون گدا جبهه بار آن درگاه شااهانه بساای

که در آن بارگه افکنده شاهان ،سار بساجود

خوشه از خرمن توفیا «رساا» چیاد کسای

کااااه ره دوسااااتی آل علاااای را پیمااااود

خساااروا خساااته دالن را بنگااااهی ،بناااواز

کااه بااود عاش ا مسااکین بنگاااهی خشاانود

نیساات جااز درگااه او اهاال وال را مااأمن

نیساات جااز کعبااه او اهاال صاافا را مقصااود

و دیگری در مدح آن حضرت سروده است:
تعالیااات عااان مااادح فاااأبلغ خاطاااب

بمااادحک باااین النااااس أقصااار قاصااار

إذا طااااف قاااوم فااای المشااااعر والصااافا

فقیاااارک رکناااای طائفااااا ومشاااااعر

وإن ذخاااار األقااااوام نسااااک عباااااده

فحبّااااک أوفاااای عاااادّتی وذخااااائری

تو برتر از مدح و ستایشی و رساترین خطیب وقتی بخواهد در میان مردم از تو ستایش کند ناتوان ترین افراد است.
هنگامی که گروهی در مشعر و صفا طواف می کنند ،دو رکن طائف و مشعر نیازمند تو و فقیر درگاه توأند.
اگر مردم عبادت برای خود ذخیره و پس انداز می کنند ،محبّت و دوستی تو بهترین اندوخته و باارزشترین سرمایه من
است.

و دیگری گفته است:
ویااااا عجبااااا منّاااای اُحاااااول وصاااافه

وقاااد فنیااات فیاااه القاااراطیس والصاااحف

شگفتا که من بخواهم اوصاف و کماالت او را جمع آوری کنم ،در این راه هر چه کاغذها و ورقهای خاود را مصارف
کنم به هدف نخواهم رسید.
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و موالی ما و امام زمان ما حضرت مهدی صلوات اللَّه علیه در زیارت ناحیه این گوناه آن حضارت را
توصیف می کند:
وفاکننده به عهدها و پیمان ها ،دوستدار خوی های نیکو ،آشاکارکننده بزرگواریهاا ،کوشاش کنناده در
عبادت به هنگام تاریکی ،دارنده روشهای معتدل و استوار ،و اخالق بزرگ منشی و بخشندگی ،باا پیشاینه
ای بزرگ و درخشان ،نژادی شریف ،حَسَبی برتر ،درجاتی عاالی و رفیاع ،افتخااراتی فاراوان ،سرشاتهای
ستوده ،موهبتها و بخششهای بسیار بود.
او بردبار ،باصالبت ،با لطف و رحمت زیاد ،بخشنده ،دانا ،توانا ،پیشوایی شهید ،بسیار ناله کنناده و توباه
کننده ،محبوب و باهیبت بود.

ُی
ودلا ،وللقرآن سندا ،ولالمه عضدا ،وف الطاعه جمتهدا ،حافظا للعهد وامليثاْ ،ناکبها

ه
اکن لرسول اَّلل
عن سبيل ی
الفساْ ،باذال للجهد ،طویل الرکوع والسجود ،زاهدا ف ادلنيا زهد الراحل عنها ،نهاظرا إَلهها بعهنی

املستوحشنی منها....
او برای رسول خدا

فرزند ،و برای قرآن پشتیبان ،و برای امّت بازوئی تواناا و یااور باود ،در فرماانبرداری از

دستورات الهی کوشا ،نگهبان و نگهدارنده پیمان و تعهّد عالم ذر ،کناره گیر از راه مردمان فاس و تبه کار ،و بکاار برناده
تمام سعی و کوشش خود بود.
رکوع و سجده اش طوالنی ،و نسبت به دنیا بی اعتنا و رغبت بود ،بی اعتنائی که می خواهد آن را رهاا کناد و از آن
()1

کوچ کند و همواره به آن به دیده وحشت زدگان می نگریست....

نقل شده است :شهادت آن حضرت ،عوض گناهان شیعیانش بود ،خداوند به عنوان یکی از پاداشهای او
مقام شفاعت به او بخشیده است و او شیعیان خود را از آتش دوزخ حفظ می کند و نجات می دهد.
____________________
 -1بحار األنوار ،233/101 :صحیفه مهدیّه.455 :
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بخش ششم :مناقب امام زین العابدین
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات روشنایی چشم رسول خدا
بن الحسین علیه صلوات المصلّین
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 ،زینت پرستش کنندگان حضرت علیّ
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()1

در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.

 .1/331روایت شده است :حضرت علیّ بن الحسین

در شب تاریک از خانه خار می شد و بر پشت مبارک خود ،انبانی که در آن کیسه هاایی از دیناار و
درهم بود حمل می کرد ،و گاهی طعام و هیزم به دوش می گرفت و به خانه های فقرا می برد ،هر یاک از
خانه ها را در می زد و به کسی که در را می گشود مرحمت می کرد در حالیکه چهره خود را می پوشاانید
تا فقیر او را نشناسد.
وقتی که بدن نازنین او را برای غسل دادن در محلّ شستن نهادند دیدند پشت مبارکش از اثر همان انبان
ها مثل زانوی شتر چروکیده گشته است.
آن حضرت صد خانواده از تهیدستان مدینه را سرپرستی می کرد ،و همواره دوست داشت کاه یتیماان و
اشخاص زمین گیر و فقیران بیچاره ای که درها به روی آنها بسته بود بر سر سفره اش حاضر شاوند ،و باا
دست مبارک خود به آنها طعام می خورانید ،و هر کدام از آنها که اهل و عیال داشت برای آناان غاذا مای
()2

فرستاد.

____________________
 -1إعالم الوری ،240 :روضه الواعظین 137 :به نقل از امام باقر

.

 -2سفینه البحار ،114/2 :و در ضمن حدی بیستم در همین بخش خواهد آمد.
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 .2/332ابو علی پسر شیخ طوسی قدّس سرّهما در کتاب «امالی» می گوید:
روایت شده است که آن حضرت وقتی از راهی عبور می کرد اگر پاره سنگی را در وسط راه می دید ،از
()1

مرکب خود پیاده می شد و آن را با دست مبارک خود کنار می زد.
 .3/333حسین بن سعید در کتاب «زهد» روایت کرده است:

()2

آن حضرت غالم خود را تازیانه ای زد ،سپس گریه کرد ،و به امام باقر
کنار قبر رسول خدا

فرمود:

برو و دو رکعت نماز بجای آور ،و بعد از نماز عرض کن :خداونادا! خطاای

علیّ بن الحسین را در فردای قیامت بیامرز .و به آن غالم فرمود:
ه
إذهب فأنت ی
اَّلل.
حر لوجه

()3

تو در راه خدا آزاد هستی ،هر کجا خواستی می توانی بروی.

 .4/334روایت شده است :مادر آن حضرت بنام شهربانو «شاه زنان»( )4کاه دختار یکای از پادشااهان
عجم بنام یزدجرد بود در هنگاام والدت و زایماان آن حضارت از دنیاا رفات ،و بعاد از آن زن دیگاری
سرپرستی و پرورش او را به عهده گرفت ،و امام
نقل شده است :امام سجّاد

او را مادر می نامید.

با این زن در یک کاسه غذا نمی خورد ،و وقتی به آن حضارت عارض

کردند :شما که نیکوکارترین مردم هستید چرا
____________________
 -1امالی طوسی 473 :ح  24مجلس  ،34بحار األنوار 74/44 :ح .44
 -2این روایت عالوه بر ضعف سند ،متن آن نیز مخدوش است و سزاوار بود که مؤلّف محترم آن را نقل نمی کردند.
 -3الزهد 43 :ح  ،144بحار األنوار 32/44 :ح .73
 -4او دختر یزدجرد بن شهریار بن کسری پادشاه روم بوده است .در کتاب «روضه الواعظین »201 :نقل کرده اسات :امیرالماؤمنین
حری بن جابر حنفی را فرماندار ناحیه ای از مشرق زمین نمود ،و او دو دختر یزدجارد را باه ساوی آن حضارت فرساتاد،
امیرالمؤمنین

یکی از آن دو یعنی شاه زنان را به فرزندش امام حسین

بخشید که از او حضرت زیان العابادین

دنیا آمد ،و دیگری را به محمّد بن ابی بکر بخشید که از او قاسم به دنیا آمد ،پس این دو پسرخاله اند.
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باه

در جاواب

با این مادر هم غذا نمی شوید در حالی که او دوست دارد با شما هم غاذا شاود؟ اماام
ی

فرمود :أکره أن تسبق یدی إیل ما سبقت إَله عينها ،فأکون اعقا هلا.
نمی پسندم دست من به لقمه ای پیشی بگیرد که او پیش از من به آن نظر افکنده است ،و در نتیجه با این عمل خااطر
()1

او را آزرده کنم و عاق او گردم.

و وقتی فقیر و مستمندی نزد او می آمد می فرمود:
مرحبا بمن حیمل زادی إیل اآلخره.
()2

خوش آمدی ای کسی که بار آخرت و توشه فردای مرا به دوش می گیری.

 .5/335ابن شهراشوب

اکن ی
لع بن احلسنی

یا أبه کم هذا ادلؤب؟

ی

در کتاب «مناقب» از معتّب نقل می کند که امام صادق

فرمود:

ی
فأرض ذلک جبسمه .فقلهت هل:
شدید اإلجتهاد ف العباده ،نهاره صائم ،وَلله قائم،

ی
فقال :ی
ریب لعله یزلفی.
أحتبب إیل
علیّ بن الحسین

()3

در عبادت پروردگار زیاد تالش می کرد ،روزها را روزه می گرفت و شابها باه عباادت مای

پرداخت بحدّی که به جسم مبارکش زیان رسانیده و آن را فرسوده نموده بود.
به آن حضرت عرض کردم :چقدر خود را به رنج و زحمت می اندازید؟
فرمود :با این کار محبّت خود را به پروردگارم نشان می دهم به امید اینکه به بارگاه قرب او راه یابم.

 .4/334و نیز در همان کتاب از کتاب «األنوار» نقل می کند:
علیّ بن الحسین

به نماز ایستاده بود ،فرزندش محمّد در حال

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،142/4 :بحار األنوار 33/44 :ح.82
 -2کشف الغمّه ،74/2 :بحار األنوار 38/44 :ح .84
 -3مناقب ابن شهراشوب ،155/4 :بحار األنوار 31/44 :ح .78
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خردسالگی بر لب چاهی که در خانه بود و عم زیادی داشت آمد ،ناگهان در آن چاه افتاد .مادرش که
این صحنه را از دور دید فریادی کشید و به طرف چاه آمد ،در کنار چاه خود را می زد و استغاثه می کارد
و صدا می زد :ای فرزند رسول خدا! پسرت محمّد غرق شاد ،و آن حضارت نمااز را رهاا نمای کارد در
حالیکه آشفتگی و جوش و خروش فرزندش را در ته چاه می شنید ،همینکه مدّتی گذشت و ماادرش بای
حوصله شد از روی دلسوزی به حال فرزندش صدا زد :چقدر دلهای شما سخت است ای خاانواده رساول
خدا.
و آن حضرت از حال نماز خار نشد تا آنکه آن را کامل انجام داد و تمام کرد ،سپس به طرف چاه آمد
و کنار آن نشست و دست خود را داخل چاه کرد ،عم چاه زیاد بود و احتیا به ریسمان بلندی باود کاه
بتوان چیزی از ته آن بیرون آورد ،ولی امام

بدون آن فرزندش محمّد را از چاه خار کارد در حاالی

که بدن و لباسش مرطوب نگشته بود ،طفل را به مادر مرحمت کرد و فرمود:
بگیر فرزندت را ای کسی که اعتماد و یقین تو به خداوند کم است.
مادر از اینکه فرزندش را سالم در آغوش گرفت خوشحال شد و خندید ،و از اینکه امام
اعتماد به خدا توصیف کرد ناراحت شد و گریه کرد ،حضرت سجّاد

او را کام

فرمود:

ی
أین کنت بنی یدی ی
جبار لو ملت عنه بوجی ملال بوجهه ی
عی ،أفمهن یهری
الترثیب عليک اَلوم ،أما علمت

رامحا بعده؟
ناراحت نباش ،مالمت و سرزنشی بر تو نیست ،آیا نمی دانستی در پیشگاه خداوندی باودم کاه اگار از او روی برمای
گردانیدم او از من رو برمی گردانید؟ و آیا بعد از آن کسی بود که به من رحم کند؟
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،135/4 :بحار األنوار 34/44 :ح  ،23العدد القویّه 42 :ح .82
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()1

 .7/337در سبب ملقّب شدن آن حضرت به زین العابدین

روایت شده است که :شبی آن حضارت

در محراب عبادت به نماز شب ایستاده بود ،شیطان به صورت اژدهایی بارایش ظااهر گردیاد تاا او را از
عبادت پروردگارش مشغول سازد.
به او توجّهی نکرد ،نزدیک آمد و انگشت بزرگ پای او را در دهان گرفت و کاری کرد که آن

امام

را به درد آورد ،ولی آن حضرت توجّهی نکرد و نماز را قطع نفرمود.
چون نماز را به پایان رسانید ،خداوند چهره واقعی آن افعی را به او نشان داد و دانسات کاه او شایطان
بوده است ،او را لعنت کرد و فرمود:
اخسأ یا ملعون ،دور شو ای ملعون.

آنگاه او رفت و امام

به عبادت خود ادامه داد ،پس صدای هاتفی را شنید که سه مرتباه نادا کارد:

أنت زین العابدین.
()1

تو واقعاً زینت عبادت کنندگان هستی.

و طبری

در کتاب «دالئل اإلمامه» می نویسد :حضرت علیّ بن الحسین

به نماز ایستاده باود،

ابلیس به صورت اژدهایی برای آن حضرت ظاهر شد که ده تا سر داشت ،دندانهای نیش او تیاز و بارّان ،و
چشمهایش وارونه و سرخ رنگ بود ،از داخل زمین نزدیک سجده گاه آن حضرت بیارون آماد ،نخاوت و
غروری از خود نشان داد ولی امام

دچار ترس و وحشت نشد و اصالً نگاهی به او نکرد ،آنگاه خود

را به روی
____________________
 -1مطالب السؤول ،77 :کشف الغمّه ،74/2 :بحار األنوار 5/44 :ح .4در «علل الشرایع »223 :می نویسد :زهری هار گااه از اماام
سجّاد

روایت می کرد می گفت :زینت عبادت کنندگان حضرت علیّ بن الحسین

فرمود ،در این زمینه سفیان بن عیینه از

او پرسش کرد که چرا چنین می گوئی؟ پاسخ داد :از سعید بن مسیّب شنیدم ،از ابن عبّاس نقل مای کارد کاه رساول خادا
فرمود :هنگامی که قیامت فرا رسد ،نداکننده ای ندا دهد که زنیت عبادت کنندگان کجاست؟ گویا مای بیانم کاه فرزنادم علایّ بان
الحسین

در بین صفوف گام برمی دارد.
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زمین کشید و نزدیک آمد و تمام انگشتان پای مبارک آن حضرت را به دهان گرفت و با دندانهای نیش
خود گاز گرفت ،و از آتش درون بر آنها دمید ولی باز هم امام

توجّهی نکرد و قدمهای مبارک خود را

حرکتی نداد ،و هیچگونه شکّی یا وهمی به او راه نیافت.
شیطان به کار خود ادامه داد تا اینکه شهاب سوزنده ای از آسمان بر او فرو ریخات ،همینکاه احسااس
سوزندگی کرد فریادی کشید و کنار امام

به صورت اوّلیه خود ایستاد و گفت:

«یا علیّ ،أنت سیّد العابدین کما سُمّیت ،وأنا إبلیس ،واللَّه لقد شاهدت من عباده النبیّین والمرسالین مان
لدن آدم إلی زمنک ،فما رأیت مثل عبادتک ،ولوددت أنّک استغفرت لی ،ف نّ اللَّه کان یغفر لی».
«ای علی؛ تو در حقیقت سرور عبادت کنندگان هستی همانطور که به این لقب نامیاده شاده ای ،و مان
ابلیس هستم ،به خدا قسم عبادت پیغمبران و رسوالن الهی را از زمان حضرت آدم تا این زمان دیاده ام ،از
هیچکدام از آنها عبادتی مانند عبادت تو مشاهده نکرده ام ،دوست دارم برای من استغفار کنای ،تاو اگار از
خدا طلب مغفرت کنی خداوند مرا می آمرزد».
()1

سپس آنجا را ترک کرد و رفت.

 .8/388روایت شده :حجّا بن یوسف خانه کعبه را بخاطر مبارزه و جنگ با عبداللَّه بن زبیار خاراب
کرد ،سپس آن را بنا نهاد ،وقتی خانه تعمیر شد و خواستند حجراألسود را بجای خود نصب کنند هر عالمی
از میان علما  ،یا هر قاضی از میان قضات ،و یا هر زاهدی از میان زهدپیشه گاان آن را نصاب مای کارد
حَجَر در جای خود ثابت نمی ماند لرزه و اضطراب داشت ،تا آنکه حضرت علیّ بن الحسین

تشریف

آورد و آن را از
____________________
 -1دالئل اإلمامه 137 :ضمن ح ،1مدینه المعاجز 252/4 :ح  ،32مناقب ابن شهراشوب ،134/4 :بحار األنوار 58/44 :ح .11
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دست ایشان گرفت نام خدا را بر زبان جاری ساخت و آن را نصب کرد ،حجراألسود در جای خود آرام
گرفت و مردم صدا را به تکبیر بلند کردند .و هر آینه به فرزدق الهام شده در شعرش که گفته است:
یکااااااد یمساااااکه عرفاااااان راحتاااااه

رکااان الحطااایم إذا ماااا جاااا یساااتلم
()2

نزدیک است پایه حطیم( )1به کف دست مبارک او درآویزد هنگامی که برای لمس کردن آن می آید.

روایات شاده اسات کاه

 .3/333در کتاب «خرائج» و «کشف الغمّه» می نویسند :از امام صاادق
فرمود:

دست مرد و زنی در حال طواف بر روی حجَر بهم چسبید ،هر یک از آنها هرچه تالش کردند که دسات
خود را جدا کنند نتوانستند .مردم گفتند :باید اینها را برید تا از یکدیگر جدا شوند ،در این گفتگو بودند کاه
حضرت علیّ بن الحسین

وارد شد ،راه را برای آن حضرت باز کردند ،و وقتی قصّه را برایش عارض

کردند ،حضرت نزدیک رفت و دست مبارک خود را بر آن دو دست نهااد ،فاوراً از یکادیگر جادا شاد و
()3

مشکل آنها حلّ شد.

 .10/340علّامه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» می نویسد:

در بعضی از مؤلّفات شیعه دیدم که نقل کرده است :روایت شده مرد مؤمنی از بزرگان شهر بلخ در بیشتر
سالها به حجّ می رفت ،و بعد از انجام دادن مناسک حجّ و زیارت پیغمبر اکرم

خدمت حضرت سجّاد

می رسید سوغات و هدایایی برای آن حضرت می آورد ،ساؤاالت دینای خاود را از اماام

مای

پرسید و سپس به شهر خود مراجعت می کرد.
در یکی از این برگشت ها همسرش به او گفت :می بینم هر زمان
____________________
 -1حطیم :بنایی است در مقابل میزاب.
 -2الخرائج 248/1 :ح  ،11بحار األنوار 32/44 :ح  ،25و 42/33ح .37
 -3الخرائج 585/2 :ح ،5کشف الغمّه ،111/2 :بحار األنوار 44/44 :ح  ،43شیخ طوسی
را نسبت به امام حسین

نقل کرده است.
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در التهذیب 470/5 :نظیر این قضایّه

به دیدار امام خود می روی سوغات و هدایای زیادی با خودت می بری ،ولی آن حضرت چیزی به تاو
پاداش نمی دهد.
مرد بلخی گفت :او پادشاه دنیا و آخرت است ،و آنچه ماردم دارناد باه برکات او اسات و ماالکش در
حقیقت او می باشد ،زیرا آن حضرت خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین و حجّت پروردگاار بار بنادگان
است ،و او فرزند رسول خدا

و پیشوای ما است .و چون گفتار او را شنید از سرزنش او ساکت ماند.

سپس آن شخص برای سال آینده برای حجّ آماده شد و قصد منزل شریف آن حضرت نماود ،وقتای باه
به او اجازه مرحمت فرمود.

آنجا رسید اجازه ورود خواست ،امام

مرد بلخی وارد خانه شد و بر آن حضرت سالم کرد و دست مبارکش را بوسید و پاس از خاوش آماد
گویی امام

او را به خوردن غذا با خودش دعوت فرمود ،و بعد از آنکه غذا خوردند امام

طشت و

آفتابه آب طلب کرد.
مرد بلخی برخاست و آفتابه آب را به دست گرفت تا روی دستهای امام

بریزد ،حضرت فرمود:

تو میهمان ما هستی ،چرا می خواهی خود را به زحمت اندازی و آب روی دستهای من بریزی؟
عرض کرد :دوست دارم خدمت کنم.
امام

ه

ی
ألرینک ما ی
فرمود :ی
ی
وتقر به عيناک.
حتب وتریض
لما أحببت ذلک فواّلل

حال که چنین است بخدا قسم به تو نشان می دهم آنچه را که خشنودت کند و چشمانت را روشن گرداند.

آنگاه آب را روی دستهای مبارک امام

ریخت تا یک سوّم طشت را آب گرفات ،اماام

مرد فرمود:
چه چیزی در میان طشت است؟ عرض کرد :آب است.
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باه آن

فرمود :یاقوت سرخ است ،دوباره نگاه کن.
وقتی نگاه کرد دید آبها به قدرت پروردگار یاقوت سرخ شده است.
سپس امام

فرمود :آب بریز.

مرد بلخی آب ریخت تا دو سوّم طشت پر از آب شد ،امام

به او فرمود :در میان طشات چیسات؟

عرض کرد :آب است.
فرمود :نگاه کن ،زمرّد سبز است .وقتی نگاه کرد دید زمرّد سبز است.
سپس امام

به او فرمود :باز هم آب بریز .مرد بلخی آب را روی دستهای مبارک آن حضرت ریخت

تا آنکه طشت پر شد.
امام

به او فرمود :در میان طشت چیست؟ عرض کرد :آب است .فرمود :بلکه درّ سفید است.

وقتی آن مرد نگاه کرد دید درّ سفید است و طشت از سه نوع جواهر یعنی درّ و یاقوت و زمرّد پر گشته
است ،خیلی تعجّب کرد و خود را روی قدمهای آن حضرت انداخت و آنها را بوسید .بعد امام

فرمود:

یا شيخ؛ لم یکن عندنا یش ء یکافيک لع هدایاک إَلنا ،فخذ هذه اجلواهر عوضا عن ههدییتک ،واعتهذر
ی
نلا عند زوجتک ألنها عتبت علينا.
ای پیرمرد! نزد ما چیزی نمی باشد که هدایای تو را جبران کند ،همین جواهرات را در مقابل آن هدایا از ماا بپاذیر و
نزد همسرت از طرف ما عذرخواهی کن که او ما را سرزنش کرده و رفتار ما را نپسندیده است.

مرد سر را از خجالت به زیر انداخت و عرض کرد :ای سرور من! چه کسی گفتاار همسارم را باه شاما
خبر داده است؟ شکّی ندارم که شما از خانواده رسالت هستید.
سپس مرد بلخی با امام

وداع کرد و جواهرات را به همراه خود برای همسرش بارد ،وقتای کاه باه

شهر و دیار خود رسید و به خانه اش وارد شد جریان سفر را برای همسرش تعریف کرد ،زن ساجده شاکر
بجای آورد و شوهرش را به خدای بزرگ قسم داد که او را در سفر آینده با خود خدمت
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امام

ببرد.

وقتی موسم کوچ کردن برای حجّ فرا رسید ،و مرد بلخی ساز و برگ سفر را فراهم کرد ،طب وعاده ای
که به همسرش داده بود او را به همراه خود برد ،زن در بین راه بیمار شد و نزدیک مدینه که رساید از دنیاا
رفت ،شوهرش گریه کنان خدمت امام
امام

رسید و آن حضرت را از وفات زن باخبر کرد.

فوراً برخاست و دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز دعا کرد و با خدا به راز و نیاز پرداخات،

سپس رو به من کرد و فرمود:
نزد همسرت برگرد ،خداوند او را به قدرت و حکمتش زناده گردانیاد ،و او اسات کاه اساتخوان هاای
خاکستر شده را دوباره روح می دهد و زنده می گرداند.
مرد بلخی بی درنگ برخاست و با عجله رفت ،همینکه به منزلگاهش رسید همسرش را دید که صاحیح
و سالم نشسته است به او گفت :چگونه به این جهان برگشتی و خداوند تو را زنده کرد؟
گفت :بخدا قسم! فرشته مأمور مرگ به سراغ من آمد و روح مرا از بدن خار کرد و در اختیار گرفت،
خواست که آن را باال ببرد ناگهان شخصای باا ایان اوصااف ظااهر گشات و شاروع کارد باه برشامردن
خصوصیّات آن حضرت و شوهرش می گفت :بلی این اوصاف و ویژگیهای موال و سرورم علیّ بن الحسین
است.
زن ادامه داد :همینکه عزرائیل او را دید خود را روی قدمهایش اناداخت و آنهاا را بوساه زد و عارض
کرد:

ی ه
اَّلل ف أرضه ،السالم عليک یا زین العابدین.
السالم عليک یا حجه
درود بر شما ای حجّت خداوند بر روی زمین ،سالم بر شما ای زینت عبادت کنندگان.
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آن حضرت سالمش را پاسخ داد و فرمود:

ی
ی
ی
یا ملک املوت؛ أعد روح هذه املرأه إیل جسدها فإنها اکنت قاصده إَلنا وإین قد سألت ریب أن یبقيها ثالثهنی
سنه اُخری وحیييها حياه ی
طيبه لقدومها إَلنا زائره نلا.
ای فرشته مرگ! روح این زن را به بدنش برگردان ،زیرا او قصاد زیاارت ماا را نماوده اسات و مان از پروردگاارم
درخواست نمودم که او را سی سال دیگر باقی بدارد و زندگی پاکی همراه با صفا و معنویّت بخاطر آمدنش به زیارت ماا
مرحمت فرماید.

آن فرشته عرض کرد :ای ولیّ پروردگار! فرمانت را بر دیدگان می پذیرم و اطاعت می کنم ،سپس روح
مرا به بدنم برگردانید ،و آنگاه دیدم فرشته مرگ دست امام

را بوسید و از نزد من خار شد.

مرد بلخی دست همسرش را گرفت و هر دو براه افتادند تا خدمت اماام

رسایدند ،آن حضارت در

میان اصحاب نشسته بودند همینکه چشم زن به جمال آن سرور افتاد خاود را باه روی قادمهای مباارکش
انداخت و گفت:

ی

ه
ه
واَّلل ی
اَّلل بربکه داعئه.
سيدی وموالی ،هذا هو الی أحياین
هذا
بخدا قسم! این آقا و موالی من است ،این همان آقائی است که خداوند به برکت دعای او مرا زنده گردانید.

بعد از آن باقیمانده عمر خود را تا هنگام مرگ در جاوار رحمات اماام

بسار بردناد ،و او را رهاا

()1

نکردند تا از دنیا رفتند.
 .11/341برسی

در کتاب «مشارق األنوار» روایت کرده است که:

مردی به حضرت علیّ بن الحسین

عرض کرد :به چه علّت ما بر دشامنان خاود برتاری داریام در

حالیکه در میان آنها کسانی هستند که زیباتر از ما هستند؟
____________________
 -1بحار األنوار 47/44 :ذیل ح .43
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امام

به او فرمود:

أتحبّ أن تری فضلک علیهم؟
دوست داری برتری خود را بر آنها ببینی؟

عرض کرد :بلی ،امام

دست خود را بر چهره او کشید و فرمود :نگاه کن.

وقتی آن مرد نگاه کرد پریشان و مضطرب شد و عرض کرد :فدای شما شوم مرا به حاال اوّل برگاردان،
من در این مسجد جز خرس و میمون و سگ نمی بینم .امام

دوباره دست مبارک خود را بر چهاره او

()1

کشید ،و او به حال اوّل برگشت.

 .12/342محمّد بن جریر طبری
گفت :حضرت علیّ بن الحسین

در کتاب «دالئل اإلمامهه» از جمهور بن حکم نقل کرده اسات کاه
را دیدم در حالیکه بال و پر داشت به فضا پرواز کرد و بعاد از مادّتی

فرود آمد و فرمود:
رأیت الساعه جعفر بن أیب طالب

ف ألع ی
علينی.

اآلن جعفر بن ابی طالب( )2را در باالترین مکان رفیع بهشتیان دیدم.

به آن حضرت عرض کردم :آیا شما می توانید به آسمانها باال روید؟ فرمود :حنن صنعناها فکيف النقدر

ی
والکر.،
أن نصعد إیل ما صنعناه؟ حنن محله العر

ما خود آنها را بنا کرده ایم چگونه نمی توانیم به آنجائی که ساخته ایم باال رویم؟ نگاهدارنده عرش و کرسی ما هستیم.
()3

سپس یک شاخه از شکوفه های خرما در غیر فصل خودش به من مرحمت فرمود.
____________________
 -1مشارق األنوار ،83 :بحار األنوار.43/44 :
 -2آن بزرگوار به جعفر طیّار مشهور است ،زیرا در بهشت همراه فرشتگان پرواز می کند.
 -3نوادر المعجزات ،114 :دالئل االمامه 201 :ح  ،10مدینه المعاجز 240/4 :ح .42
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 .13/343محمّد بن حسن صفّار

از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که گفت :نزد حضارت علایّ بان

الحسین

بودم و گنجشکان بر روی دیوار مقابل آن حضرت فریاد می کردند.

امام

فرمود :ای ابوحمزه! آیا می دانی اینها چه می گویند؟ عرض کرد :نه.

فرمود :می گویند برای آنها وقتی مقرّر شده که در آن وقت روزی خود را درخواست می کنند.

ی
ی ه
اَّلل ی
ی
یقسم ف ذلهک الوقهت أرزاْ العبهاد ،ولع
التنامن قبل طلوع الشمس ،فإین أکرهها لک ،إن
یا أبا محزه؛

أیدینا یریها.
ای ابوحمزه! قبل از پدیدار شدن خورشید نخواب ،که آن را برای تو نمی پسندم ،همانا خداوند تبارک و تعاالی در آن
()1

هنگام روزی بندگان را تقسیم می کند ،و آن را به دست ما اجرا می کند.

 .14/344ابن شهراشوب
عمر بر امام سجّاد

در کتاب «مناقب» از ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که گفت :عبداللَّاه بان

وارد شد و گفت :ای فرزند حسین؛ شما گفته اید :یونس که گرفتار ماهی شاد و آن

مصائب را دید بخاطر این بوده است که وقتی والیت جدّم بر او عرضه شد توقّف کرد.
فرمود :بلی! مادرت به عزایت بنشیند.
عرض کرد :آن را به من نشان بده اگر راست می گویی؟
امام

دستور داد که او و من چشمهای خود را با دستاری ببندیم ،و بعد از مدّتی فرمود :چشم خاود

را باز کنید.
ناگاه دیدیم کنار دریا هستیم و آب به شدّت مو می زند .عبداللَّه بن عمر باه وحشات افتااد و عارض
کرد :ای سرور من! خونم به گردن شما است ،شما را بخدا جان مرا حفظ کنید.
امام

فرمود :از من دلیل و برهان خواستی؟

____________________
 -1بصائر الدرجات ،343 :بحار األنوار 23/44 :ح.5
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دوباره عرض کرد :اگر راست می گوئید به من نشان دهید ،سپس امام

آن ماهی را صادا زد .فاوراً

ماهی بزرگی سر خود را از دریا بیرون کرد که مانند کوهی بزرگ بود و می گفت« :لبیّک لبیّهک یها ولهیّ
اللَّه» یعنی من در خدمتم چه می فرمائید ای ولیّ پروردگار؟
امام

فرمود :تو کیستی؟

عرض کرد :ای سرور من! من ماهی یونس هستم.
فرمود :قصّه یونس را برای ما تعریف کن .ماهی عرض کرد:

ی
ی ه
جدک ی
اَّلل تعایل لم یبعث ی
حممد
نبيا من دلن آدم إیل أن صار
إن

ی
إال وقد عرض عليه والیهتکم أههل

ابليت.
خداوند تبارک و تعالی از زمان حضرت آدم تا جدّت خاتم انبیا هیچ پیغمباری را باه رساالت مبعاوث
نفرمود مگر اینکه والیت شما اهل بیت را بر او عرضه داشت.
هر کدام از آنها آن را پذیرفت سالم ماند و از گرفتاری رها شد ،ولی هر کدام توقّف کرد و در پاذیرفتن
آن تردید کرد گرفتار شد .آدم گرفتار نافرمانی شد ،نوح دچار طوفان و غرق دریا شد ،ابراهیم گرفتار آتش
شد ،یوسف به زندان افتاد ،ایّوب مبتال به انواع بالها شد ،داود آن خطا را مرتکب شد .تا زمان یاونس فارا
رسید ،خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود :ای یونس! والیت امیرالمؤمنین

و ائمّه هادی

از

نسل او را بپذیر.
یونس عرض کرد :چگونه کسی را که ندیده و نشناخته ام والیتش را قبول کانم ،و از میاان قاوم خاود
غضبناک بیرون رفت.
خداوند تبارک و تعالی به من دستور داد که یونس را ببلعم و استخوانهای او را سسات و ضاعیف نکانم
بلکه سالم نگهدارم ،مدّت چهل شبانه روز در شکم من ماند و در میان دریا در تاریکی های سه گانه صادا
ی

ْ

ی ُْ

می زد :ال هلإ َ إال أن َ
ت ُسبْحانَک إین کن ُ
ت ِمن الظا ِملنی (« )1جز تو خدائی یکتا و یگانه نیست ،تاو پااک و

منزّهی و من از ستمکارانم» والیت
____________________
 -1سوره انبیا  ،آیه .87
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امیرالمؤمنین و ائمّه هدی از فرزندان او را قبول کردم.
()1

پس چون به والیت شما ایمان آورد پروردگار عالم دستور داد تا او را در ساحل دریا بیندازم.
 .15/345علّامه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» و شیخ طبرسی

در کتاب «إحتجاا »

از ثابت بنانی نقل کرده اند که گفت:
با جمعی از عبادت پیشه گان بصره مثل ایّوب سجستانی و صالح و عتبه الغالم و حبیب فارسی و مالک
بن دینار به حجّ رفته بودم ،همینکه وارد مکّه شدیم با کمبود آب مواجه شدیم و مردم را دیدیم کاه شادیداً
بخاطر بی آبی دچار تشنگی گشته اند ،اهل مکّه و زائران بیت اللَّه به ماا روی آوردناد و نازد ماا التمااس
کردند تا برای طلب باران دعا کنیم.
پس نزد کعبه آمدیم و طواف کردیم ،سپس با خضوع و ناله و زاری از خداوناد نازول بااران را تقاضاا
کردیم ولی اثری از اجابت ندیدیم.
در همین حال ناگاه جوانی وارد شد که غصّه هایش او را اندوهناک و غمهایش او را مضطرب و نااآرام
نموده بود ،گرد کعبه چند بار طواف کرد سپس به ما روی آورد و فرمود:
ای مالک بن دینار! و ای ثابت بنانی! و ای ایّوب سجستانی! و ای صالح مری! و ای عُتباه الغاالم! و ای
حبیب فارسی! و ای سعد و ای عمر! و ای صالح اعمی و ای رابعه! و ای سعدانه! و ای جعفر بن سلیمان!
ما گفتیم :لبیّک و سعدیک ،یعنی گوش به فرمان شما هستیم ،امری دارید بفرمائید.
امام

فرمود :آیا در میان شما یک نفر نیست که خداوند مهربان او را دوست داشته باشد؟

عرض کردیم :ای جوان! وظیفه ما دعا کردن است و اجابت کردن کار خداوند است.
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،138/4 :بحار األنوار.33/44 :
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فرمود :از نزد کعبه دور شوید ،اگر یکی در میان شما بود که خدا او را دوسات مای داشات دعاایش را
اجابت می فرمود .سپس خودش نزد کعبه آمد و بر زمین به سجده افتاد پس شنیدیم که در ساجده عارض
می کرد:
ای سرور من! به محبّتی که به من داری باران رحمت خود را بر این مردم نازل کن.
ثابت بنانی گوید :هنوز کالم آن حضرت تمام نشده بود که باران مثل دهانه مشک سرازیر شد.
عرض کردم :ای جوان! از کجا دانستی که خداوند تو را دوست دارد؟
ی

حیبی فسأتله ی
فلما استارین علمت أنه ی
حیبی لم یسترین ،ی
فرمود :لو لم ی
حببه یل فأجابی.

اگر مرا دوست نمی داشت به زیارتش دعوتم نمی کرد ،از اینکه مرا به زیارت طلبیده دانستم که مرا دوست دارد ،و من
به همان محبّتی که به من دارد از او درخواست کردم و او اجابت فرمود.

سپس ما را ترک کرد در حالیکه ابیاتی را قرائت می نمود:
ماااان عاااارف الااااربّ فلاااام تغنااااه

معرفاااااه الاااااربّ فاااااذاک الشاااااقی

مااااا ضاا ارّ فاااای الطاعااااه مااااا نالااااه

فاااای طاعااااه اللَّااااه وماااااذا لقاااای

مااااا یصاااانع العبااااد بغیاااار التقاااای

والعاااااازُّ کاااااالّ العاااااازّ للمتّقاااااای

کسی که خدا را بشناسد و این شناسائی او را بی نیاز نکند ،پس او در حقیقت شقی و بدبخت است.
ضرر نمی زند در طاعت آنچه از نعمتها که در راه اطاعت خداوند به او برسد و آنچه از مصائب که به او برخورد کند.
بنده بدون تقوا چه می کند؟ تمام عزّت و آبرو در سایه تقوا و برای اشخاص باتقوا است.

ثابت گوید :از مردم مکّه سؤال کردم که این جوان کیست؟
گفتند :او علیّ بن الحسین بن ابی طالب

()1

است.

____________________
 -1بحار األنوار 50/44 :ح  1به نقل از احتجا  47/2 :ح.2
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 .14/344شیخ صدوق

در کتاب «امالی» نقل کرده است که :یکی از کنیزان اماام ساجّاد

روی

دستهای مبارک آن حضرت آب می ریخت تا وضو بگیرد ،ناگهان آفتابه از دست آن کنیز افتااد و صاورت
امام

را زخمی و مجروح ساخت.

حضرت سجّاد
َ

سر خود را به طرف او باال کرد ،کنیز گفت :خداوند تبارک و تعالی فرماوده اسات:

َوالاکظ َ
منی الغيْظ اهل تقوا کسانی هستند که در هنگام خشم و غضب مسلّط بار نفاس باشاند و خشام
ِ

خود را فرو نشانند.
امام

به او فرمودند :خشم خود را فرو نشاندم.

امام

فرمود :خدا از تو بگذرد.

امام

فرمود :هر کجا می خواهی برو ،تو را در راه خدا آزاد کردم.

ْ

َ
عافنی َعن انلاس «و از بدیهای مردم بگذرند».
کنیز ادامه دادَ :وال
ُ

َ ه
اَّلل حی ی
ب ُ
الم ْح ِسننی (« )1و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».
کنیز بقیّه آیه را خواند :و
ِ

 .17/347علّامه مجلسی

()2

در کتاب شریف «بحار األنوار» می گوید :روایت شده اسات در خاناه ای

که آن حضرت به سجده مشغول بود آتش سوزی اتّفاق افتاد ،اهل خانه فریاد برآوردند :آتش ،آتاش ،ولای
آن حضرت هیچ توجّهی نکرد و سر از سجده برنداشت تا اینکه آتش خاموش شد .وقتای باه آن حضارت
عرض کردند :چه چیز شما را از این آتش غافل کرده بود؟ فرمود:
____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .134
 -2امالی صدوق 247 :ح  15مجلس  ،34بحار األنوار 47/44 :ح  ،37اعالم الوری ،242 :روضه الواعظین.133 :
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أهلتی عنها انلار الکربی.
()1

آتشی بزرگتر از آن که آتش آخرت است مرا از این آتش دنیا غافل گردانیده بود.
 .18/348ابن شهراشوب
حضرت زین العابدین

در کتاب «مناقب» از ابو حازم نقل کارده اسات کاه گفات :شخصای باه

عرض کرد :آیا از نماز آگاهی داری؟ من ناراحت شدم و خواستم باه او هجاوم

آورم.
امام

فرمود :ای ابوحازم! آهسته باش ،دانشمندان بردبار و مهربان هستند .سپس رو کارد باه ساؤال

کننده و فرمود :بلی ،آگاهی دارم.
او از آنچه باید در نماز بجا آورَد و آنچه را که باید ترک کند و از واجبات و مستحبّات نماز سؤال کارد،
تا گفتارش به اینجا رسید که پرسید :شروع نماز چیست؟
فرمود :اللَّه اکبر ،پرسید :حجّت و دلیل آشکار آن چیست؟
فرمود :قرائت (یعنی خواندن سوره) ،عرض کرد :خشوع نماز چیست؟ فرمود :نگاه کردن به محلّ سجده.
گفت :تحریم آن چیست؟ یعنی با چه چیزی کارهای دیگر بر او ممنوع می شود؟
فرمود :تکبیره اإلحرام ،یعنی گفتن اللَّه اکبر.
عرض کرد :تحلیل آن چیست؟ یعنی با چه چیزی ممنوعیّت از او برطرف می شود؟
فرمود :سالم که در آخر نماز گفته می شود.
سؤال کرد :جوهر آن یعنی اصل آن که طبیعت نماز بر آن استوار است چیست؟
فرمود :تسبیح یعنی سبحان اللَّه گفتن و منزّه دانستن خداوند.
عرض کرد :شعار آن یعنی نشان و عالمت آن چیست؟
فرمود :تعقیب ،یعنی دعاها و اذکاری که بعد از نماز خوانده می شود.
عرض کرد :کمال آن که نماز با آن کامل می شود چیست؟
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،150/4 :بحار األنوار.80/44 :
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فرمود :صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد

.

پرسید :ما سبب قبوهلا؟ قال :والیتنا والرباءه من أعدائنا.
سبب قبولی نماز چیست؟
فرمود :والیت ما و بیزاری از دشمنان ما اهل بیت باع قبولی نماز است.

وقتی که همه پرسشهای او تمام شد و امام

آنها را پاسخ گفت ،عرض کرد :شما عذری برای کسای

باقی نگذاشته اید ،سپس از جا حرکت کرد در حالیکه می گفت :خداوند داناتر است که رسالت خود را باه
()1

عهده چه کسانی واگذار کند.

 .13/343و نیز در همان کتا نقل کرده که گفته شده است )2( :حضرت سجّاد
برای آن حضرت کشاورزی می کرد ،روزی امام

غالمای داشات کاه

به آن کشاتزار آماد تاا از نزدیاک کاار او را ببیناد،

مشاهده کرد مقدار زیادی از آن خراب شده و از بین رفته است ،اماام

خشامگین شاد و غاالم را باا

تازیانه ای که در دست داشت زد ،سپس پشیمان شد که چرا او را زده است؟
وقتی به منزل آمد کسی را به دنبال غالم فرستاد ،چون غالم بار اماام

وارد شاد دیاد آن حضارت

لباسش را بیرون آورده و آن تازیانه را در مقابل خود نهاده است ،گمان کرد که مای خواهاد او را کیفار و
مجازات کند لذا ترسش زیاد شد.
امام

تازیانه را برداشت و دست خود را به طرف غالم دراز کرد و فرمود:

فالنی کاری از من صورت گرفت که سابقه نداشت و این یک لغزش و اشتباه بود ،این تازیانه را از مان
بگیر و قصاص کن یعنی همان طور که که تو را زدم مرا بزن.
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب.130/4 :
 -2این روایت را ابن شهرآشوب در کتاب «المناقب» به عنوان «قیل» (گفته شده) آورده که حاکی از ضعف آن است ،عالوه بر ایان
سندی برای آن ذکر نکرده و متن روایت نیز مخدوش است.
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غالم عرض کرد :ای موالی من! بخدا قسم گمان کردم می خواهی مرا کیفر دهی و مان سازاوار کیفارم،
پس چگونه از شما قصاص کنم؟
امام

فرمود :وای بر تو ،قصاص کن.

عرض کرد :از چنین جسارتی به خدا پناه می برم ،شما اختیار دارید و اگر مرا حقّی هست حالل کردم.
امام
امام

چند مرتبه درخواست خود را تکرار کرد و او هر بار تعظیم می نمود و حالل می کارد ،چاون
دید غالم از قصاص کردن خودداری می کند فرمود:
()1

حاال که امتناع ورزیدی ،آن کشتزار را به تو بخشیدم.
 .20/350شیخ صدوق

اکن ی
لع بن احلسنی

حضرت علیّ بن الحسین

در کتاب «خصال» از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

ی
یصیل ف اَلوم والليله ألف رکعه کما اکن یفعل أمریاملؤمننی
همانند جدّش امیرالمؤمنین

.

در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.

او پانصد درخت خرما داشت ،در کنار هر کدام از آنها دو رکعت نماز می خواند.
و هنگامی که به نماز می ایستاد رنگ مبارکش تغییر می کرد ،و ایستادن او در نماز مانند ایساتادن یاک
بنده ذلیل در مقابل پادشاهی بلندمرتبه بود ،همه اعضا بدنش از ترس الهی می لرزید ،و مانند شخص وداع
()2

کننده نماز می خواند که گویا آخرین نماز او است و بعد از آن برایش نماز خواندن ممکن نیست.

روزی در حال نماز ردا از شانه مبارکش افتاد ،و تا آخر نماز آن را درست نکارد ،و وقتای بعضای از
اصحاب از علّت بی توجّهی او به ردا سؤال کردند فرمود :وای بر تو ،آیا می دانی در حضاور چاه کسای
ایستاده بودم؟
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،158/4 :بحار األنوار.34/44 :
 -2بحار األنوار 73/44 :سطر آخر ،به نقل از مناقب ابن شهراشوب 150/4 :سطر.3
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بنده از نمازش جز آن مقداری که در آن حضور قلب دارد قبول نمی شاود .عارض کارد :بناابراین ،ماا
هالک شده ایم.
امام

ی

ی

ه
اَّلل ی
متمم ذلک بانلوافل.
فرمودَ :ک إن

هرگز چنین نیست بلکه خداوند نقایص و کاستی های آن را با نوافل جبران می کند.

[برنامه آن حضرت این بود که در تاریکی شب انبانی به پشت می گرفت که در آن دینار و درهم بود ،و
گاهی خوراک یا هیزم برمی داشت و به خانه های فقرا می برد ،خانه را در می زد و به کسی که در را مای
گشود مرحمت می فرمود در حالیکه چهره خود را پوشیده و از او پنهان می نمود تا او را نشناسد ،چون آن
حضرت وفات یافت فقرا دیدند آن شخص ناشناس درب خانه آنها را نمی کوبد و از آن کمک ها و عنایت
ها خبری نیست ،دریافتند که او علیّ بن الحسین
ی
ولما وضع

بوده است.

لع املغتسل نظروا إیل ظهره وعليه مثل رکهب اإلبهل ی
ممها اکن حیمهل لع ظههره إیل منهازل

الفقراء واملساکنی .و هنگامی که بدن نازنین آن حضرت را برای غسل دادن روی تخت نهادند اثر آن انباان
هایی را که برای تهیدستان و بیچارگان به دوش می گرفت بر پشت آن حضرت دیدند که مانند زانوی شاتر
()1

پینه بسته بود.

روزی آن حضرت از منزل خار شد و ردائی از جنس خز که با پشم نرم و نازک درست می کنناد بار
دوش داشت ،در بین راه گدایی به او برخورد کرد و ردا آن حضرت را گرفت ،امام

بدون اینکه اعتناا

()2

کند گذشت و آن را رها کرد.

و رسم آن حضرت چنین بود که جامه پشمی برای زمستان خود می خرید ،و چاون تابساتان فارا مای
()3

رسید آن را می فروخت و بهای آن را به فقرا می بخشید.
____________________
 -1بین دو معقوف در اصل نبود و ما آن را از مصدر اضافه کردیم.

 -2این قطعه از حدی در کتاب مناقب ابن شهراشوب 154/4 :ذکر شده است.
 -3بحار األنوار 35/44 :سطر  3وص  105ح .35
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در روز عرفه آن حضرت عدّه ای را مشاهده کرد که دست گدائی نزد مردم دراز کرده اند ،به آنها فرمود:
وای بر شما ،در مانند چنین روزی از غیر خداوند درخواست می کنید در حالیکه امروز رحمت خداوند
به قدری بر بندگانش سرازیر می شود که اگر برای اطفالی که هنوز در شکم مادران هستند دعا کنیاد امیاد
است که سعادت و خوشبختی نصیب آنها شود .آن حضرت خودداری می کرد که با مادرش هم غذا شود به
او عرض کردند :شما که از همه مردم نیکوکارتر و احسانتان به خویشاوندان بیشتر است چرا با مادر خاود
غذا نمی خورید؟ فرمود:
()2( )1

خوشم نمی آید که دستم پیشی بگیرد به لقمه ای که چشم او به آن سبقت گرفته است.

ی ی ی
ههم إین أعهوذ
شخصی به آن حضرت عرض کرد :من به خاطر خدا شما را بسیار دوست دارم ،فرمود :الل
بک أن ا ُ ی
حب فيک وأنت یل مبغ .
خداوندا! به تو پناه می برم از اینکه مردم مرا بخاطر تو دوست داشته باشند و تو مرا دشمن داشته باشی.

با شتری که داشت بیست بار به حجّ رفت و یک شلّاق به او نزد و هنگامی که از دنیا رفت دستور داد او
را در میان خاک دفن کردند تا درندگان او را نخورند (.)3
از کنیز آن حضرت درباره او سؤال کردند ،گفت :احوال او را کوتاه بیان کنم یا طوالنی؟ گفتند :مختصار
بگو ،گفت:

قط وما فرشت هل فراشا بليل ی
ما أتیته بطعام نهارا ی
قط.
هرگز روزی برای موالیم غذا نیاوردم و هیچگاه شبی برای او بستر نگستردم (.)4

____________________
 -1بین دو معقوف در اصل نبود و ما آن را برای کامل شدن حدی از مصدر ذکر کردیم.
 -2برای توضیح به حدی  334مراجعه شود.
 -3این قطعه از حدی در بحار األنوار 70/44 :ح  44از کتاب ثواب األعمال نقل شده است.
 -4این قسمت از حدی در بحار األنوار 47/44 :ح  33از کتاب علل الشرائع نقل شده است و ابن شهراشاوب در مناقاب155/4 :
آورده است.
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روزی آن حضرت به گروهی برخورد کرد که از ایشان غیبت و بدگوئی می کردند ،نازد آنهاا ایساتاد و
()1

فرمود :اگر شما راست می گوئید خداوند مرا بیامرزد ،و اگر دروغ می گوئید خداوند شما را بیامرزد.
و هنگامی که طالب علم یعنی کسی که در پی فراگیری و آموختن علوم اهل بیت

است ،خدمت آن

حضرت می رسید به او می فرمود:
خوش آمدی ای کسی که رسول خدا

نسبت به او و رعایت حال او سفارش نموده اسات ،ساپس

می فرمود:

ی
إن طالب العلم إذا خرج من مزنهل لم یضع رجله لع رطب وال یابس من األرض یإال ی
سبحت هل إیل األرضنی

السابعه.
طالب علم وقتی از منزلش خار می شود قدم بر خشک و تری نمی گذارد مگر اینکه تا زمین هفتم همگای بارای او
تسبیح می گویند.

[ آن حضرت صد خانواده از فقرای مدینه را سرپرستی مای کارد و دوسات مای داشات کاه یتیماان و
نابینایان و اشخاص زمین گیر و فقرای بیچاره کنار سفره او حاضر شوند ،و با دست مبارک خود به ایشاان
غذا می داد ،و هر کدام از آنها که اهل و عیال داشت غذا برای آنها می فرستاد ،و هیچگاه غاذا میال نمای
فرمود تا اینکه مانند آن را به فقرا می بخشید].

()2

در هر سال هفت ثفنه( )3از مواضع سجده آن حضرت بر اثر زیادی نماز و سجده ساقط می شد ،و او آنها
()4

را جمع می نمود و وقتی وفات یافت با بدن نازنین او دفن کردند.
ولقد بکی علی أبیه الحسین
یابن رسول اللَّه

عشرین سنه ،وما وضع بین یدیه طعام إلّا بکی ،حتّی قال له ماولی لاه:

أما آن لحزنک أن ینقضی [ ولبکائک أن یقلّ؟ ].

____________________
 -1بحار األنوار 34/44 :سطر آخر.
 -2بین دو معقوف را از مصدر نقل کردیم.
 -3یعنی پینه ای که بر اثر زبر شدن پوست مثل زانوی شتر بر روی آن برآمده می شود.
 -4این قسمت در مصدر و بحار األنوار نیست.
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مدّت بیست سال بر پدر بزرگوارش امام حسین

گریست ،غذائی در مقابل آن حضرت نگذاشتند مگر اینکه گریه

کرد ،بحدّی که یکی از غالمانش عرض کرد :آیا وقت آن نرسیده که غصّه و اندوه شما به پایان رسد و گریه شما کم شود؟

امام

فرمود:

ی
ی
ه
انلب اکن هل اثی عش ودلا ی
إن یعقوب ی
فغيب اَّلل عنه واحدا منهم فابيضت عيناه من کهرثه بکائهه
وحیک!
ی
َ ْ
حف ی
اح َد ْو َد َب ظهره من ی
أن إبنه ی
ادلنيا ،وأنا نظرت إیل أیب وأیخ
الغم ،واکن یعلم
عليه ،وشاب رأسه من احلزن و

ی
وعم وسبعه عش من أهل بیت مقتولنی حول فکيف ینقیض حزین

وای بر تو ،یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت خداوند یکی از آنها را از نظر او پنهان نمود ،آن قدر بار او گریسات کاه
چشمانش از زیادی گریه نابینا شد ،و موهای سرش از اندوه و غم سفید شد ،و پشت او از غصّه خمیاد ،در حالیکاه مای
دانست پسرش زنده است و زندگی می کند ،ولی من با چشمان خودم پدر و برادر و عمو و هفده نفار از اهال بیاتم را در
حالی که به شهادت رسیده بودند (و بدنهای آنها غرق در خون روی زمین مانده بود) دیدم ،پس چگونه غصّه و اندوه مان
()2( )1

برطرف شود .

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب 145 :سطر آخر.
 -2این حدی به طور کامل در کتاب خصال شیخ صدوق 517/2 :در ذکر بیست و سه خصلت از خصلت هاای پساندیده ای کاه
امام سجّاد

به آن توصیف گردیده نقل شده ،و عالّمه مجلسی
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آن را در بحار األنوار 41/44 :ح  13آورده است.

بخش هفتم  :مناقب امام محمد باقر
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات شکافنده دانش پیغمبران حضرت محمّد بن علیّ بن الحسین علیه صلوات
المصلّین
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 .1/351کشّی

در کتاب «رجال» خود می نویسد:
()1

محمّد بن مسلم سی هزار حدی از آن حضرت پرسش نمود ،و ایشان پاسخ همه آنها را به او فرمود.
 .2/352در مکارم اخالق آن حضرت :مردی از اهل شام با اماام بااقر

رفات و آماد داشات و از

دشمنان آن حضرت بود ،وی علّت رفت و آمد خود را اخالق خوب و روش نیکوی امام

ذکار کارد و

به آن حضرت گفت :شما را می بینم که مردی فصیح هستی ،یعنی صریح و روشن مطالب را بیان می کنی و
همه آداب را رعایت می نمایی ،و الفاظ نیکو بر زبان جاری می سازی ،بخاطر این ویژگی ها با شما رفات
()2

و آمد می کنم و در مجلس شما حاضر می شوم.

مردی نصرانی از روی بی ادبی و تمسخر به آن حضرت عرض کرد :أنت بقَر؟
امام

فرمود:

____________________
 -1رجال کشّی 143 :ح  ،274اإلختصاص.134 :
 -2امالی طوسی 41 :ح  71مجلس  ،14بحار األنوار 233/44 :ح .1ظاهراً مؤلّاف
 »118/2نقل نموده است.
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ایان حادی را از کتااب «سافینه البحاار:

نه من باقر هستم.
عرض کرد :تو پسر زن طبّاخه یعنی آشپز هستی؟
فرمود :آن مهارت و حرفه او بود.
عرض کرد :تو پسر کنیز سیاه دشنام گوی زشت گفتار هستی؟
فرمود :إن کنت صدقت غفر اللَّه لها ،وإن کنت کذبت غفر اللَّه لک.
اگر آنچه گفتی راست است خدا او را بیامرزد ،و اگر دروغ گفتی خدا تو را بیامرزد.

نصرانی چون این بزرگواری و بردباری را از آن حضرت مشاهده کرد به حقیقت اساالم اعتاراف کارد و
()1

مسلمان شد.

 .3/353پدرش امام سجّاد صلوات اللَّه علیه درباره اوصاف آن حضرت فرمود:

ی
ه
ه
ی
األئمه ،معدن احللم ،وموضع العلم یبقره بقرا ،واَّلل هلو أشبه انلاس برسول اَّلل
إنه اإلمام وأبو

.

او امام و پدر امامان است ،معدن بردباری و جایگاه علم و دانش است ،همانند دریائی که آب در آن مو می زند علم
و دانش در سینه اش مو می زند ،و او آن را می شکافد و نشر می دهد ،بخدا قسم او شبیه ترین مردم باه رساول خادا
()2

است.

 .4/354از امام باقر

روایت شده است که فرمود:

ی
ه ی ی
عزوجل محله لنشت اتلوحيد واإلسالم وادلین والشائع من الصمد ،وکيف
لو وجدت لعلم الی آتاین اَّلل
ی
()3
جدی أمریاملؤمننی عليهالسالم محله لعلمه.
یل ولم ید
اگر برای علم و دانشی که خداوند به من عنایت فرموده حاملینی می یافتم یعنی کسانی بودند کاه ظرفیّات پاذیرش و
تحمّل قبول آن را داشتند هر آینه توحید و اسالم و دین و آئین را از کلمه «صمد» انتشار می دادم و چگونه
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب 207/4 :سطر ،5بحار األنوار 283/44 :ذیل ح .12
 -2کفایه األثر ،31 :بحار األنوار 388/34 :ح ،3منتخب األثر 248 :ح.3
 -3بحار األنوار 225/3 :ضمن ح .15
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برای من ممکن است و حال آنکه جدّم امیرالمؤمنین

()4

چنین اشخاصی را نیافت.

قتاده فقیه اهل بصره به آن حضرت عرض کرد :بخدا قسم! در مقابال فقهاا و پایش روی ابان عبّااس
نشسته ام ،در برابر هیچکدام از آنها قلب من دچار اضطراب و پریشانی مانند اضطرابی که در حضاور شاما
پیدا می کنم نگشته است.
امام

ه
اَّلل أن ترفع.»...
به او فرمود :أتدری أین أنت؟ أنت بنی یدی «بيوت أذن

آیا می دانی کجا جای گرفته ای؟ تو در پیشگاه بیت رفیع والیت ،همان بیتی که قرآن کریم درباره اش فرموده اسات:

َ ه

ْ ُ َ

ْ َ

َ

ْ

ف ُبيُوت أذن ُ
اَّلل أن ت ْرفع َو ُیذک َر فيها اس ُمه (« )1در خانه هائی که خدا خواسته است رفعت یابد و در آنها نام خدا
ِ
()2

و عظمت او یاد شود» ،قرار گرفته ای.

و نیز جابر بن عبداللَّه انصاری وقتی در مقابل آن حضرت قرار گرفت بندهای بدنش به لارزه درآماد و
موهای او از ترس راست شد ،و همچنین عکرمه طب نقل عالّمه مجلسی

مطالبی را شابیه قتااده گفتاه

()3

است.

 .5/355در بعضی از کتابهای شیعه حدیثی طوالنی از جابر بن یزید جعفی نقل گردیده که ما مختصری
از آن را که مناسب این باب است ذکر می کنیم:
جابر به امام باقر

عرض کرد :سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که به معرفت شاما بار مان

منّت گذاشته و فضیلت شما را به من الهام
____________________
آه می کشید و باالی منبر می فرمود« :سلونی قبل أن تفقدونی ف ّن بین الجوانح منّی علماً جمّاً ،هاه هااه
 -1امیر مؤمنان علی
ال أجد من یحمله» ،قبل از آنکه مرا از دست دهید از من سؤال کنید ،همانا دانش فراوان و علم انبوهی در سینه من نهفتاه اسات آه
آه ،افسوس کسی که حامل آن باشد و آن را بپذیرد نمی یابم.
 -2سوره نور ،آیه .34
 -3الکافی ،254/4 :بحار األنوار 155/10 :ضمن ح ،4و 323/23ح  ،10و 357/44ضمن ح  ،11ارشاد القلوب.324/2 :
 -4بحار األنوار 258/44 :ضمن ح  53به نقل از مناقب ابن شهراشوب.182/4 :
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فرمود ،و به فرمان برداری از دستورات شما توفیقم داد ،و دوستی دوستان شما و دشمنی با دشمنان شما را
نصیبم ساخت.
امام

فرمود:

ثم معرفهه األبهواب ثاثلها ،ی
ثم معرفه املعاین ثانيا ،ی
أوال ،ی
یا جابر؛ أتدری ما املعرفه؟ املعرفه إثبات اتلوحيد ی
ثهم
ثم معرفه انلقباء سادسا ،ی
ثم معرفه األراکن خامسا ،ی
معرفه األنام رابعا ،ی
ثم معرفه انلجباء سابعا.
ای جابر! آیا می دانی معرفت چیست؟ معرفت هفت مرحله دارد:
 .1اثبات توحید .2 ،شناخت معانی .3 ،شناخت ابواب (آنها که باب امام
طری آنها می شود به امام

هستند ،حکام درِ ورودی را دارناد و از

راه پیدا کرد) .4 ،شناخت مردمان .5 ،شناخت ارکان (آنها که نقش عمده ای در آفارینش

دارند و در حکم پایه و ستون خیمه اند) .4 ،شناخت نقبا که سروران و مهتران و رؤسا قوم هستند - 7 ،شناخت نجباا
که مردمان پاک طینت و با اصل و نسب می باشند.

و خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
ُْ َ

َ

َ

َ

ْ ََْ

َ

َ

ْ

ْ َ َ ْ
َی َ َ َ ْ ْ
مات َر ییب َول ْو ِجئْنا بِ ِمث ِله َمددا .
مات ریب نل ِفد
قل لو اکن
ابلحر قبل أن تنفد لک ِ
ابلح ُر ِمدادا ِلَک ِ

()1

«بگو اگر دریا مرکب شود برای نوشتن کلمات پروردگارم ،هر آینه قبل از آنکه کلمات پروردگارم تمام شود دریاا باه
پایان می رسد ،گرچه دریای دیگری او را یاری کند».

و در جای دیگر فرموده است:

َ َ ْ َ ُ ه ه
ََْ ه
ْ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ ُّ
َْ َ َْ ُ ُْ
أن ما ف ْ
إن ه َ
اَّلل َع ٌ
زیهز
لکمات اَّلل
األرض ِمن شجر ٍه أقالم و
ولو
ابلح ُر یمده ِمن بع ِده سبعه أحب ٍر ما ن ِفدت ِ
ِ
َح ٌ
()2
کيم .

«اگر درختان روی زمین همگی قلم شوند و آب دریا مرکّب گردد و هفت
____________________
 -1سوره کهف ،آیه .103
 -2سوره لقمان ،آیه .27
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دریای دیگر هم آن را کمک کند تا کلمات خداوندی نوشته شود ،باز کلمات پروردگار ناتمام مای ماناد ،هماناا خادا
مقتدر و باحکمت است».

بعد فرمود :ای جابر! اثبات توحید؛ شناختن خداوند ازلی و بی ابتدای پنهانی است که دیدگان او را نمی
بیند و او دیدگان را می بیند ،و او خال اشیا لطیف و بر همه چیز آگاه اسات .و او ناپیادای پنهاان اسات
همانطور که او خود را اینگونه وصف کرده است.
امّا معانی :بدان که ما معانی و مظاهر توحید در میان شما هستیم ،خداوند ما را از نور ذاتاش آفریاد ،و
امور بندگانش را به ما واگذار کرد ،ما با اجازه و فرمان او آنچه می خواهیم انجام می دهایم ،و آنچاه مای
خواهیم همان است که او می خواهد ،و اراده ما همان اراده پروردگار اسات ،و او چناین مقاام و مرتباه و
موقعیّتی به ما مرحمت فرموده و ما را از میان بندگانش برگزیاده و حجّات خاود در مملکاتش قارار داده
است.

ی

ی
ی
ه
اَّلل جل اسمه وکفر بآیاته وأنبيائه ورسله.
فمن أنکر شیئا ورده فقد رد لع
اگر کسی فضایل ما و یا گفتار ما را انکار کند و نپذیرد ،در حقیقت خدا را ردّ کرده و به آیات پروردگار و پیغمباران و

رسوالن الهی کافر گشته است.

ای جابر! هر کس خداوند را با این اوصاف شناخت؛ توحید را اثبات کارده اسات ،زیارا ایان اوصااف
مطاب و مواف آنچه در قرآن ذکر شده می باشد ،و آن فرمایش خداوناد تباارک و تعاالی اسات کاه مای
ْ ُ

ْ

فرماید :التُدرکه األب ْ ُ
صار َو ُه َو یُد ِرکُ األبْصار (.)1
ِ

«از دیدن او دیدگان عاجز (بلکه تفکّر و اندیشه و وهم از درک و فهم او عاجز است) و او دیدگان را می بیند».

َ

َ ْ

َ

ُ
ُ
السميع َ
و فرموده است :لیْ َس ک ِمث ِله ْ
ابلصری (.)2
یش ٌء َوه َو

«هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا است».

ُ

َْ ُ

ُ

و فرموده است :الی ُ ْسئل َع یما یف َعل َو ُه ْم ی ُ ْسئَلون (.)3

____________________
 -1سوره انعام ،آیه .103
 -2سوره شوری ،آیه .11
 -3سوره انبیا  ،آیه .23
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«از آنچه او انجام می دهد سؤال نمی شود و مردم هستند که از افعاال آنهاا ساؤال مای شاود و ماورد
بازخواست قرار می گیرند».
جابر گفت :ای سرور من! چقدر اصحاب من و آنها که با من هم فکر و هم عقیده اند اندک هستند.
فرمود :هیهات ،هیهات ،آیا می دانی چقدر بر روی این زمین پهناور یاور داری؟
عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! گمان می کنم در هر شهری بین صد تا دویست نفر ،و در هار ناحیاه
ای بین هزار تا دو هزار نفر باشند و در تمام اطراف و نواحی گمان می کنم بیش از صد هزار نفر باشند.
امام

فرمودند :ای جابر! با گمانی که داری مخالفت کن و نظرت را نارسا بدان ،آن طور که تو گمان

کرده ای نیست بلکه آنهائی را که فکر می کنی همگی مقصّرند و از نظر فکار و عقیاده خاود را باه کماال
نرسانده و ناقص مانده اند و آنها اصحاب و همراهان تو نیستند.

ی
ی
جابر گوید :عرض کردم :ای فرزند رسول خدا! چه کسی مقصّر است؟ فرماود :الیهن قرصهوا ف معرفهه
ه
ی
اَّلل عليهم من أمره وروحه.
األئمه ،وعن معرفه ما فرض
کسانی که در معرفت و شناخت امامان ،و شناخت امر و روح که خدا بر آنها واجب کرده است کوتاهی کرده اند.

عرض کردم :ای سرور من! شناخت روح چیست؟
امام

فرمود :درک کند و بشناسد که هر که خداوند روح را مخصوص او گردانیاده در حقیقات امار

خود را به او واگذار نموده است ،به اذن او خل می کند و زنده می کند ،و آنچه در نیّت هاا و اندیشاه هاا
است می داند و به آنچه انجام شده و تا روز قیامت انجام می شود دانا است ،و این بدان جهات اسات کاه
روح از امر خداوند تبارک و تعالی است ،پس هر که را خداوند به ایان روح مخصاوص گرداناد او کامال
است و هیچگونه نقص و کمبودی ندارد ،آنچه بخواهد به اذن پروردگار انجام می دهد ،مشرق تا مغارب را
در یک لحظه می پیماید ،به آسمان باال می رود و از آسمان فرود می آید ،و آنچه بخواهد و اراده کند انجام
می دهد.
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عرض کردم :ای سرور من! دوست دارم بیان این روح را از کتاب پروردگار و اینکه این از اموری است
که خداوند پیغمبرش محمّد

را به آن اختصاص داده دریابم و بفهمم.

فرمود :این آیه را بخوان:

ْ ْ َ
َ
ُْ َ َْ
ْ َ َْ ُ ُ َْ
ْ
ُ
ُ
ناه نورا نهدی بِهه
الکتاب وال اإلیمان ولکن جعل
ت تدری َما
أو َحينا إَلْک ُروحا ِم ْن أم ِرنا ما کن
َوکذلکَ
َمن ن َ ُ
شاء ِم ْن ِعبا ِدنا (.)1
«و همچنین ما روح را که از امر ما است به سوی تو وحی فرستادیم ،قبل از آن نمی دانستی کتااب چیسات و ایماان
کدام است ،ولی ما آن را نور قرار دادیم و به سبب آن هر کدام از بندگان خود را که بخواهیم هدایت می کنیم».

ُ

َ

ُُ

ْ

َ
و فرموده است :اوئلکَ کتَ َ
اإلیمان وأیه َد ُه ْم ُ
بروح ِمنه (.)2
ب ف قلوبِ ِه ُم

«در دلهای ایشان ایمان را ثبت نموده و آنها را به روح که از ناحیه او است تأیید کرده است».

عرض کردم :خدا در کار شما گشایش دهد همانطور که در کار من گشایش دادید و مشکلم را برطارف
کردید و مرا بر شناختن روح و امر موفّ نمودید.
سپس عرض کردم :ای سرور من! درود خداوند بر شما باد ،بنابراین بیشتر شیعیان مقصّر هساتند و مان
یکی از رفقای خود را به این صفت نمی شناسم.
فرمود :ای جابر! اگر تو از میان آنها کسی را اینگونه نمی شناسی ،ولی من عدّه کمی را می شناسام کاه
نزد من می آیند سالم می کنند و از من اسرار و علوم نهانی که دیگران از آن مطّلع نیستند می آموزند.
عرض کردم :فالنی و رفقای او ان شا اللَّه اهل این صفتند ،یعنی آشنا به اسرار شما می باشاند ،زیارا از
آنها اسرار شما و علوم پنهانی شما را شنیده ام و گمان می کنم که آنها کامل گشته اند و به حدّ کمال رسیده
اند.
فرمود :ای جابر! فردا آنها را دعوت کن و همراه خود بیاور.
____________________
 -1سوره شوری ،آیه .52
 -2سوره مجادله ،آیه .22
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جابر گوید :فردا ایشان را به محضر آن حضرت حاضر کردم ،چون خدمت امام

رسیدند بر او سالم

کردند و احترام نمودند و آن بزرگوار را بزرگ و گرامی داشتند.
فرمود :ای جابر! اینها برادران تو هستند ،ولی هنوز مقداری مانده است تا کامل شوند.
بعد رو به آنها کرد و فرمود :آیا شما اعتراف می کنید که خداوند تبارک و تعالی آنچه را بخواهاد انجاام
می دهد ،و آنچه را اراده فرماید حکم می کند ،و هیچکس قادر نیست حکم او را نقض کند و رأی او را ردّ
کند ،و از آنچه انجام می دهد سؤال نمی شود ،و مردمان هستند که مورد سؤال و بازجویی قرار می گیرند.
عرض کردند :بله ،همان طور است که فرمودید ،خداوند آنچه را بخواهد انجام می دهد ،و آنچاه را اراده
کند فرمان می دهد.
من گفتم :خدا را سپاس ،اینها همگی آگاهند و معرفت دارند و کاملند.
فرمود :ای جابر! آنچه را نمی دانی شتابزده درباره اش قضاوت مکن .من متحیّر و سرگردان شدم.
فرمود :از آنها بپرس آیا علیّ بن الحسین

می تواند به صورت فرزندش محمّد

تغییر کند؟

جابر گوید :از آنها پرسش نمودم و ایشان از جواب دادن خودداری کردند و ساکت ماندند.
فرمود :ای جابر! از آنها سؤال کن آیا محمّد می تواند به صورت علیّ بن الحسین درآید و تغییر کند؟
جابر گوید :از ایشان سؤال کردم ،و آنها باز هم از جواب دادن خودداری کردند و ساکت ماندند.
آنگاه امام

به من نگاهی کرد و فرمود :این است آنچه به تو خبر دادم که اینها هنوز کامل نشده اند.

من به آنها گفتم :چه شده است ،چرا به امام خود جواب نمی دهید؟ باز هم ساکت ماندند و در شک فرو
رفتند.
امام

دوباره به جابر فرمود :این همان است که گفتم اینها باید مراحل دیگری را طیّ کنند تاا کامال

شوند.
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و آنگاه امام

فرمود :چه شده چرا صحبت نمی کنید؟ آنها به هم نگاه کردند و گفتگو نمودند ساپس

عرض کردند :ای فرزند رسول خدا! ما نمی دانیم به ما بیاموز.
به فرزندش امام باقر

سرور عبادت پیشه گاه حضرت علیّ بن الحسین

نگاه کارد و باه آنهاا

فرمود :این شخص کیست؟ عرض کردند :فرزند شما است.
فرمود :من کیستم؟ عرض کردند :علیّ بن الحسین
جابر گوید :بعد از این پرسشها امام
پدرش علیّ بن الحسین

پدر او هستید.

کلماتی فرمود که ما نفهمیدیم ناگهان دیدیم محمّد باه صاورت
به صورت فرزندش محمّد

و امام سجّاد

گردید ،آنها با مشاهده این

دگرگونی از روی تعجّب گفتند« :ال إله الّا اللَّه».

ه
حممد أنا ،وقال ی
حممد و ی
اَّلل ،أنا ی
حممدعليهالسالم :یا قوم التعجبهوا مهن
فرمود :التعجبوا من قدره
امام
ی
ه
ه
حممهد وأوسهطنا ی
أونلها ی
اَّلل ،ی
لع و ی
اَّلل ،أنا ی
حممهد و آخرنها
لع أنا ،ولکنا واحد من نور واحد وروحنا من أمر
أمر
حممد ولکینا ی
ی
حممد.
از قدرت پروردگار تعجّب نکنید ،من محمّد هستم و محمّد من است ،و محمّد بن علی

فرمود :ای گروه! از کاار

خدا تعجّب نکنید ،من علی هستم ،و علی من است و همه ما یکی هستیم و از یک نور آفریده شده ایم ،و روح ما از امار
خدا و از عالم امر است ،اوّل ما محمّد است وسط ما محمّد است و آخر ما محمّد است و همه ما محمّد هستیم.

جابر گوید :وقتی این کلمات را از امام

شنیدند همگی با صاورت باه روی زماین افتااده و ساجده

کردند و گفتند :ما به والیت شما و مقامات پنهان شما ایمان آوردیم و به ویژگیهای شما اقرار کردیم.
فرمود :یا قهوم ،ارفعهوا رؤوسهکم فهأنتم اآلن العهارفون الفهائزون املستبرصهون ،وأنهتم
امام سجّاد
ه ه
ی
مهی ومهن ی
املقرصین املستضعفنی لع ما رأیتم ی
اَّلل ی
حممهد فیشهنعوا
التطلعوا أحدا من
الاکملون ابلالغون ،اَّلل
ی
عليکم ویکذبوکم.
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ای گروه! سر از سجده بردارید ،اکنون شما عارف ،رستگار و آگاه شدید ،و اآلن کامل گردید و باه حادّ
کمال رسیدید ،شما را به خدا آنچه از من و فرزندم محمّد

دیدید به هیچ یک از آشنایان خاود کاه باه

این مرتبه نرسیده اند بلکه کوتاهی کرده اند و آنها را به ضعف کشیده اند خبر ندهید که شاما را سارزنش و
تکذیب می کنند.
عرض کردند :گفتارتان را شنیدیم و اطاعت می کنیم.
فرمود :شما که به حدّ رشد و کمال رسیده اید اکنون برگردید ،و آنها برگشتند.
جابر گوید :عرض کردم :ای سرور من! هر کس این امر را به وجهی که بیان کردید نشناسد ولی شاما را
دوست داشته باشد و از دشمنان شما بیزار باشد و به برتری شما قائل باشد حالش چگونه است؟
()1

فرمود :او در مسیر سعادت و خیر و خوبی است تا آنکه به آن پایه از معرفت برسد....
مؤلّف

گوید :این حدی صدر و ذیل طوالنی دارد و ما به خاطر مناسبت نداشتن آن باا ایان کتااب

ذکر نکردیم ،و آن را شیخ حسین بن عبدالوهّاب در کتاب «عیون المعجزات» با مختصار تفااوتی در بااب
معجزات امام باقر

()2

نقل کرده است.

 .4/354عیّاشی

در کتاب «تفسیر» از برید بن معاویه عجلی نقل کرده است که گفت :نزد اماام بااقر

حاضر بودم که ناگاه شخصی که از خراسان پیاده برای مالقات آن حضرت سفر کرده بود وارد شد ،دو
پای خود را که ترکیدگی و شکاف برداشته بود برای نشان دادن بیرون آورد و عرض کرد:
بخدا قسم چیزی جز محبّت شما اهل بیت مرا به این کار وا نداشت ،و دوستی شما باع شد که این راه
طوالنی را پیاده بپیمایم.
____________________
 -1بحار األنوار 13/24 :ضمن ح.2
 -2عیون المعجزات.78 :
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ی

ه
ه
ی
واَّلل لو ی
احلب؟
أحبنا حجر حشه اَّلل معنا ،وهل ادلین إال
فرمود:

امام باقر

بخدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد خداوند تبارک و تعالی او را با ما محشور گرداند ،و آیا دین چیزی جز محبّت
است؟

همانا خداوند می فرماید:
ُْ

ْ ُْ

ُ

َ ه

ُ

ْ ْ ُ ُ ه
َ ه
ُ
اَّلل (« ،)1بگو اگر شما خدا را دوست داریاد از مان پیاروی
حت ُّبون اَّلل فات ِب ُعوین حی ِببکم
قل إن کنتم ِ
َ

ُ

ُّ َ
ون َمن َ
هاج َر إَلْ ِهم (.)2
حیب
کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد» .و فرموده استِ :
«مهاجرین را که بسوی ایشان آمدند دوست می دارند».
()3

(و دو مرتبه تکرار فرمود ):آیا دین چیزی جز محبّت و دوستی است؟
 .7/357محمّد بن یعقوب کلینی
امام باقر

در کتاب «کافی» از عبدالحمید وابشی نقل کرده است که گفت :باه

عرض کردم :همسایه ای دارم که هر گونه حرامی را مرتکب می شود ،نماز را که از مهمّترین

تکالیف است به جا نمی آورد ،و بقیّه واجبات را بطری اولی ترک می کند.
امام

فرمود :سبحان اللَّه ،خیلی بزرگ به نظرت آمده است؟ أال اُخبرک بمن هو شرّ منه؟ می خواهی

بدتر از او را به تو معرّفی کنم؟
عرض کردم :بلی بفرمائید.

ی
ی
ی
فرمود :انلاصب نلا ر
رش منه .أما إنه لیس من عبد یذکر عنده أهل ابليت فریْ لکرنا إال مسحت املالئکه
ی ی
ی
ه
ظهره ،وغفر اَّلل هل ذنوبه لکها إال أن ییج ء بذنب خیرجه من اإلیمان ،وإن الشفاعه ملقبوهل وما تقبل ف ناصهب،
ی
وإن املؤمن لیشفع جلاره وما هل حسنه.
ناصبی (کسی که آشکارا با اهل بیت

دشمنی می کند و ناسزا می گوید) از

____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .31
 -2سوره حشر ،آیه .3
 -3تفسیر عیّاشی 147/1 :ح  ،27بحار األنوار 35/27 :ح  ،57تفسیر برهان 277/1 :ح.3
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او بدتر است ،بدان بنده ای نیست که ما اهل بیت نزد او یاد شویم پس با یاد ما قلبش نرم گردد و به ما متمایال شاود
مگر اینکه فرشته با بال خود بر پشت او بکشد (برای او دعا کند) و خداوند تبارک و تعالی همه گناهان او را بیامرزد مگر
گناهی مرتکب شود که او را از دائره ایمان خار کند .و همانا شفاعت اولیا الهی درباره گنه کاران پذیرفته می شود و در
مورد ناصبی شفاعت کسی پذیرفته نمی شود.

مؤمن برای همسایه اش که کار نیکوئی ندارد شفاعت می کند و می گوید :خداونادا! ایان همساایه مان
است که اذیّت و آزار را از من باز می داشت ،پس شفاعت او درباره همسایه اش پذیرفته شود ،و خداوناد
تبارک و تعالی بفرماید :من پروردگار تو هستم و من به پاداش دادن او سازاوارترم ،پاس او را در حالیکاه
هیچگونه ثوابی و کار نیکی ندارد داخل بهشت گرداند .و همانا مؤمنی که از همه کمتر تاوان شافاعت دارد
در مورد سی نفر شفاعت می کند و در این هنگام است که اهل دوزخ گویند:
َ

َ

ََ

َ

ه َ

َ

ََ ُ َ

ْ

فما نلا من شافعنی َ 011وال َصدیق محيم  010فل ْو أن نلا ک هره فنکون م َن ُ
المهؤ ِمننی (« ،)1ماا شافیعی
ِ
ِ
ِ
ٍ
()2

نداریم ،و دوستی صمیمی برای ما نیست ،اگر بار دیگر به دنیا برمی گشتیم از مؤمنین می شدیم».

و در روایتی بعد از قرائت آیه امام باقر

فرمود:

بخدا قسم! رتبه و مرتبه دوست بزرگ است چون خداوند تباارک و تعاالی او را بار خویشااوند مقادّم
()3

داشته است.

 .8/358کلینی

در کتاب «کافی» از حکم بن عتبه نقل می کند:

در خدمت امام باقر

بودم و خانه پر از جمعیّت بود که ناگاه پیرمردی که بر عصای خود تکیاه مای

کرد آمد تا آنکه کنار در اطاق ایستاد و رو کرد به امام باقر

و گفت« :السالم علیک یاابن رساول اللَّاه

ورحمه اللَّه وبرکاته» ،ای
____________________
 -1سوره شعرا  ،آیه .100 - 102
 -2الکافی 101/8 :ح  ،72بحار األنوار 54/8 :ح  ،70تفسیر برهان 185/3 :ح ،2تأویل اآلیات 331/1 :ح .15
 -3در تفسیر برهان بعد از ذکر روایت پیشین دو روایت از امام صادق
بزرگ است بحدّی که....
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نقل کرده است کاه فرماود :مرتباه و منزلات دوسات،

فرزند رسول خدا! درود و رحمت و برکات خداوندی بر شما باد .سپس ساکت شد و منتظر جواب ماند.
امام

سالم او را به همان گونه پاسخ داد ،آنگاه پیرمرد روی خود به اهل مجلس کرد و به آنها سالم

نمود و ساکت ماند تا آنکه جمعیّت همگی سالم او را پاسخ گفتند.
سپس رو کرد به امام باقر

و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! مرا نزدیک خود جای بده ،خدا مارا

فدایت گرداند .بخدا قسم! براستی من شما را دوست دارم و هر کس شما را دوسات داشاته باشاد دوسات
دارم ،و بخدا قسم این دوستی ام بخاطر طمع دنیوی نیست ،و من براستی با دشمنان شما دشامنم ،و از آنهاا
بیزارم و نفرت دارم ،و بخدا قسم این دشمنی و نفرت بخاطر انتقام جوئی یا کدورتی شخصی که بین مان و
او باشد نیست ،و بخدا قسم حالل شما را حالل می دانم و حرام شما را حرام می دانم ،و منتظر امر شاما و
دولت کریمه شما هستم ،آیا امیدوار باشم و شما نسبت به من امیدی دارید؟ خداوند مرا فدای شما گرداند.
امام باقر

فرمود:

بسوی من بیا ،بسوی من بیا ،و او را کنار خود نشانید سپس فرمود:
ای پیرمرد! شخصی خدمت پدرم علیّ بن الحسین
پرسش نمود ،پدرم به او فرمود:

رساید و از آن حضارت هماین ساؤال تاو را

ه
إن ُ
تمت ترد لع رسول اَّلل
ی
وتقر عينک وتستقبل بالروح والرحیان مع الکرام الاکتبنی.
قلبک ،ویربد فؤادک

لع واحلسن واحلسنی ،ولع ی
ولع ی
لع بهن احلسهنی عليهمالسهالم ویهثلج

اگر با این حال از دنیا رفتی بر رسول خدا ،امیرالمؤمنین ،امام مجتبی ،امام حسین و علیّ بن الحساین

وارد مای

شوی و دلت خنک می شود و قلبت خشنود و چشمانت روشن می گردد و هنگاامی کاه جاان باه حلقومات مای رساد
فرشتگان با آغوش باز و با دسته های گل به استقبال تو می آیند.
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و اگر زنده ماندی آنچه باع روشنی چشمان تو است خواهی دید و در مقاماات عاالی بهشات باا ماا
خواهی بود.
پیرمرد که گویا از شنیدن گفتار امام باقر
امام

شوق زده شده بود عرض کرد :ای ابوجعفر! چه فرمودید؟

بار دیگر مطالبی را که فرموده بود تکرار کرد.

پیرمرد شگفت زده گفت :اللَّه اکبر ،ای ابوجعفر! اگر بمیرم بر رسول خدا و امیرالمؤمنین و اماام حسان و
امام حسین و علیّ بن الحسین

وارد می شوم ...و همان مطالبی را که امام

فرموده بود تکرار کرد.

سپس پیرمرد صدا را به گریه بلند کرد و گریه راه گلویش را گرفته ه ه می کرد تا نقش زماین گردیاد،
اهل مجلس از مشاهده حال این پیرمرد و گریه های او همه ناله کردند.
امام باقر

با انگشتان مبارک اشک از گوشه های چشم پیرمرد پاک کرد و آنها را فرو ریخت.

پیرمرد سر بلند کرد و به امام باقر

عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! دست مبارک خود را باده تاا

ببوسم خداوند مرا فدای شما گرداند .آنگاه دست امام

را گرفت و بوسید و بر چشمان و صورت خاود

نهاد ،سپس پیراهن خود را باال زد و سینه و شکم خود را برهنه نمود و دست امام

را بر آن گذاشت و

بعد از آن از جا برخاست و سالم خداحافظی گفت.
امام باقر

از پشت سرش به او نگاه می کرد و او می رفت ،سپس رو به اهل مجلس کرد و فرمود:

ی
ی
اجلنه فلينظر إیل هذا.
أحب أن ینظر إیل رجل من أهل
من

هر که دوست دارد یکی از اهل بهشت را ببیند به این شخص نگاه کند.
()1

حکم بن عتبه گوید :هرگز ماتمکده ای را شبیه آن مجلس ندیده ام.

____________________
 -1الکافی 74/8 :ح ،30الوافی 733/5 :ح ،3بحاراألنوار 341/44 :ح ،3ارشاد القلوب 238/2 :با کمی اختالف.
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 .3/353علیّ بن ابراهیم قمی

ْ

ْ ُ َ ِّ
َ َ
َ
هالل َواإلکهرام (،)1
در تفسیر آیه شریفه تبهارکَ اسهم ربهکَ ِذی اجل ِ

«پاک و بزرگوار است نام پروردگارت کاه صااحب عازّت و بزرگای و بزرگاواری اسات» از اماام بااقر
نقل کرده است که فرمود:
ی

ه
ه
اَّلل العباد بطاعتنا.
حنن جالل اَّلل وکرامته الت أکرم

()2

ما مظهر جالل و بزرگواری خداوندیم که بندگان به اطاعت و فرمانبرداری از ما به کرامت و بزرگواری خداوناد نائال
می شوند.

مؤلّف

تأیید می کند :کسی که روبری اماام

گوید :این روایت را روایت دیگری از امام باقر

تکبیر بگوید یعنی خدا را به بزرگی یاد کند و بگوید« :ال إله إلّا اللَّه وحده ال شهریک لهه»« ،خادائی جاز
خداوند یکتا نیست ،او بی همتا است و شریک ندارد» ،خداوند برای او رضوان اکبر خود را (که مراد بهشت
رضوان است یا رضایت و خشنودی او است) واجب گرداند و کسی که چنین تاوفیقی یافات خداوناد الزم
و سایر رسوالنش در دارالجالل جمع کند.

می داند که بین او و خلیلش ابراهیم و حبیبش محمّد

راوی که سعد بن طریف است گوید :از آن حضرت سؤال کردم دارالجالل چیست؟ فرمود :مراد از «دار»
ما هستیم و اشاره به همین مطلب دارد فرمایش پروردگار:
ْ

َ ُ

ه

ُ

َ

ْ

َ ُ ُ َ
ْ
ون ُعل یوا ف ْ
ُ
األرض َوال فسادا َوالعاقِبَ ُه لِل ُم هتقنی (،)3
اآلخ َر ُه جن َعلها لِذلین الیرید
تِلکَ ادلار ِ
ِ

«این خانه آخرت یعنی بهشت جاودان برای آنهایی است که اراده برتری جویی و فساد بر روی زمین ندارند ،و عاقبت
نیکو مخصوص پرهیزکاران است».
____________________
 -1سوره الرحمن ،آیه .78
 -2تفسیر القمی ،344/2 :بحار األنوار 134/24:ح  ،20تفسیر برهان 272/4 :ح.1
 -3سوره قصص ،آیه .83
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فرمود :مراد از عاقبت در این آیه ما هستیم و مودّت و دوستی ما مخصوص اهل تقوا است.
ْ

ْ
و خداوند تبارک و تعالی فرموده است :تَ َ
اس ُم َر ِّبک ِذی اجلَالل َواإلکرام ،
بارک
«میمون و مبارک است نام پروردگارت که صاحب عزّت و بزرگی و بزرگواری است».

فرمود :ما مظهر بزرگواری و کرامت خداوندیم کاه بنادگان باا فرماانبرداری از ماا مشامول کرامات و
()1

بزرگواری پروردگار می شوند.
و نیز مؤلّف

گوید :از آنچه ذکر کردیم تفسیر دعای بها که در سحر شبهای مااه رمضاان وارد شاده
مظهر جالل (کبریائی) و جمال (زیباائی) و غیار

است ظاهر گردید و روشن و واضح شد که اهل بیت
اینها از صفات نیکوی پروردگار می باشند.
 .10/340شیخ مفید
باقر

در کتاب «إختصاص» از جابر بن یزید جعفی نقل کرده است کاه گفات :اماام

برای من هفتاد هزار حدی  ،و بنابر نسخه دیگری نود هزار حدی فرمود که یکی از آنهاا را باه

کسی نگفتم.
می گوید :به امام باقر

عرض کردم :فدای شما گردم بار سنگینی از علوم و اسرار خود بر دوش من

نهاده اید که آنها را برای کسی هم نمی توانم بازگو کنم ،و گاهی در سینه ام طوفانی بپا می کند کاه حاالتی
شبیه به جنون به من دست می دهد.
فرمود:

ی
ی
حدثی ی
یا جابر؛ فإذا اکن ذلک فاخرج إیل ی
ودل رأسک فيها ،ی
حممد بن ی
لع بکهذا
ثم قل:
اجلبان فاحفر حفریه

وکذا.
ای جابر! وقتی چنین حالتی برایت پیش آمد سر به صحرا بگذار و در آنجا گودالی حفر کن ،و سر خود را در میان آن
داخل کن و سپس بگو :محمّد بن علی

()2

به من چنین فرمود.

____________________
 -1بصائر الدرجات 312 :ضمن ح  ،12بحار األنوار 337/24 :ح  ،114تفسیر برهان 238/4 :ح.2
 -2اإلختصاص ،41 :بحار األنوار 340/44 :ح.30
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مؤلّف

گوید :جابر جعفی با این مقام واالیی که دارد در حدیثی امام باقر

به او فرمود:

ی
ه
فإذا ورد عليک یا جابر یش ء من أمرنا فالن هل قلبک فأمحهد اَّلل ،وإن أنکرتهه فهرده إَلنها أههل ابليهت،
ی
ی
ه
ه
والتقل :کيف جاء هذا؟ و کيف اکن؟ أو کيف هو؟ فإن هذا واَّلل هو الشک بهاَّلل العظهيم .ولهیس ذلهک إال
لعظم أرسارهم

.

هرگاه از امر ما (که مربوط به شئونات امام

و مقام واالی او اسات) چیازی شانیدی و قلاب تاو آن را پاذیرفت

خداوند را سپاس و ستایش کن ،و اگر قلب تو آن را انکار کرد آن را به خود ما اهل بیت واگذار (بگو خود آنها می دانند)
و مگو چطور این حدی صادر شده؟ چطور بوده؟ و چگونه است؟ زیرا این ردّ کالم ما مای باشاد و بخادا قسام شارک
()1

ورزیدن به خداوند بزرگ است.

و اینها همه به خاطر عظمت و بزرگی اسرار اهل بیت
 .11/341ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از امام باقر

است.
نقل کرده است کاه جاابر از آن حضارت

َ ْ َ َ ُ َ
َ َ ُ َ
درباره این فرمایش پروردگارَ :و َکذلکَ نُری إب ْ
هن ُ
ون ِم َ
المهوقِننی
السموات واألرض و َِلک
راهيم َملکوت
ِ

()2

«ما باطن آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اینکه از اهل یقین باشد» ،سؤال کرد.
امام

دستش را باال برد و فرمود :سرت را بلند کن و نگاهی به باال بینداز.

جابر گوید :سر خود را بلند کردم ،دیدم سقف جدا جدا و پراکنده گشته است ،به شاکافی از آن پیوساته
نگریستم تا اینکه نوری را دیدم که چشمم از دیدن آن سرگردان شد.
امام

فرمود :ابراهیم

این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را دید ،اکنون باه زماین نگااه کان و

سپس سرت را بلند کن.
____________________
 -1بحار األنوار 208/2 :ح .102
 -2سوره أنعام ،آیه .75
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چون سرم را بلند کردم دیدم سقف به حال اوّل برگشت.
سپس امام

دست مرا گرفت و از خانه خار شد و لباسی به من پوشانید و فرمود :چشمان خود را

ببند.
پس از مدّتی فرمود :تو اآلن در ظلمات و آن تاریکی هائی هستی که ذوالقرنین دید.
چشمان خود را باز کردم هیچ چیزی را ندیدم ،سپس چند گام برداشت و فرمود :اکنون کنار آن چشامه
آب حیات هستی که خضر از آن نوشید ،سپس از این عالم خار شادیم و از پانچ عاالم گذشاتیم ،آنگااه
فرمود:
این ملکوت زمین است ،بعد از آن فرمود :چشمان خود را ببند و دستم را گرفت ،ناگهان دیدم در هماان
خانه ای هستیم که قبالً آنجا بودیم و آن لباسی را که بر من پوشانیده بود بیرون آورد.
عرض کردم :فدای شما گردم چند ساعت از روز گذشته است؟
()1

فرمود :سه ساعت.
مؤلّف

گوید :سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «تفسیر برهان» روایت شریفی را در تفسیر این آیه نقل

کرده است که ذکر آن در اینجا خالی از بهره و فایده نیست.
می گوید :روایت شده است که خداوند هنگامیکه او را به آسمانها باال برد بینایی او را نیارو بخشاید تاا
آنکه زمین و ساکنان آن را دید ،به کناری توجّه کرد دید زن و مردی به کار زشتی مشغولند ،آنهاا را نفارین
کرد ،هر دو هالک شدند ،سپس زن و مرد دیگری را در آن حال دید ،بر آنها نفرین کرد ،آن دو نیاز هاالک
شدند ،بعد از آن زن و مرد دیگری را همانگونه مشاهده کرد آنها را هم نفرین کارد و هاالک شادند ،بارای
مرتبه چهارم وقتی زن و مرد دیگری را آنگونه دید و خواست نفرین کند خداوند تبارک و تعالی به او وحی
فرستاد:
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،134/4 :بحار األنوار 248/44 :ذیل ح  ،45تفسیر برهان 532/1 :ح 3باه نقال از اختصااص( 317 :باا
کمی اختالف).
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ی
فإین أنا الغفور الرحيم ی
ی
التُّضهین ذنهوب عبهادی
اجلبار احلليم،
یا إبراهيم ،اکفف دعوتک عن إمایئ وعبادی

کما التنفعی طاعتهم ،ولست أسوسهم بشفاء الغيظ کسياستک.
ای ابراهیم! از نفرین کردن بر بندگان من خودداری کن ،من پروردگار آمرزنده مهربان ،و جبران کنناده بردباار هساتم،
گناه بندگانم به من ضرری نمی زند همانطور که از اطاعت آنها سودی نمی برم ،آنها را برای بهبود یافتن خشم خود تأدیب
نمی کنم ،آنطور که تو تدبیر می کنی.

پس دعا نکن بر علیه بندگان و کنیزان من ،و از نفرین آنها خودداری کن و همانا تو بنده من هساتی کاه
از طرف من مأموریّت داری آنها را بیم دهی ،نه آنکه در پادشاهی با من شرکت داشته باشی ،و نه آنکه بار
من و بندگانم چیره شوی.
و بندگانم نسبت به من بین یکی از این سه حالت هستند :یا از گناه خود توبه می کنند ،من توبه آنهاا را
می پذیرم و گناهانشان را می آمرزم ،و زشتی های آنها را می پوشانم ،یا از عذاب آنها خودداری می کانم،
زیرا می دانم از نسل آنها فرزندان باایمان به دنیا خواهند آمد ،لذا با پدران کافر مدارا می کنم ،و نسابت باه
مادران کافر درنگ می کنم ،و عذاب بر آنها نازل نمی کنم تا آن اشخاص باایمان از نسل آنها بیرون آیند ،و
وقتی این کار صورت گرفت عذاب من بر آنها فرود می آید و بالی من آنها را احاطه می کند ،و اگر از این
دو قسم نباشند عذابی که برای آنها مهیّا کرده ام سخت تر است از آنچه تو اراده می کنی ،زیارا آنهاا را بار
حسب بزرگی و عظمت و کبریایی خود عذاب می کنم.

ی
ی
ی
ی
فهإین أنها ی
اجلبهار احللهيم
یا إبراهيم ،فخل بیی وبنی عبادی فإین أرحم بهم منک ،وخل بیهی وبهنی عبهادی
ُ
ی ُ
العالم ،ادبیرهم بعلم وانفذ فيهم قضایئ.
ای ابراهیم! مرا با بندگانم واگذار ،همانا من به آنها مهربانتر از تو هستم ،و مرا با آنها واگذار ،زیرا من جباران کنناده و
()1

بردبار و بسیار دانا می باشم ،آنها را به علم خود تدبیر می کنم و حکم خود را در میان آنها اجرا می نمایم.

____________________
 ،513 :تفسیر برهان 532/1 :ح  ،11بحار األنوار 278/3 :ضمن ح ،2به نقل از احتجا .24/1 :
 -1تفسیر امام عسکری
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این حدی را روایت کرده و فرموده است :نظیر این کار  -یعنای نشاان دادن ملکاوت

محدّث قمی

آسمان ها و زمین و ساکنان آن ،و نشان دادن عرش و فرشتگانی که آن را بر دوش دارناد  -بارای رساول
و امیرالمؤمنین

خدا

 .12/342فرات
محضر امام باقر

و ائمّه طاهرین

()2

صورت گرفته است.

در تفسیر خود از برید بن معاویه عجلی و ابراهیم احمری نقل می کناد کاه گفتناد:
شرفیاب شدیم و زیاد نزد آن حضرت حضور داشت ،امام

به او فرمود:

ای زیاد! چه شده است می بینم پاهایت ترکیدگی و شکاف برداشته است؟
عرض کرد :با شتر ضعیف و الغری که دارم این راه را پیموده ام ،او از حمل مان عااجز باود ،و گااهی
پیاده می شدم و او را به راه رفتن وا می داشتم ،و چیزی جز دوستی شما و اشتیاق دیدار شما مرا بار ایان
کار وانداشت ،سپس سر را به زیر انداخت ،بعد از مدّتی عرض کرد :فدای شما گردم ،گاهی که تنها هساتم
(یا با خود خلوت می کنم) شیطان به سراغ من می آید معصیت ها و گناهان گذشته ام را بیاد من می آورد
و آن قدر وسوسه می کند که مرا به یأس و ناامیدی بکشاند ،آنگاه دوساتی خاود را باا شاما و ارتبااط و
دلبستگی ام را به شما بخاطر می آورم (قلبم آرام می گیرد و امیدوار می شوم).
امام باقر

فرمود:
ی

ی
احلب وابلغ ؟
یا زیاد ،وهل ادلین إال

ای زیاد! آیا دین چیزی جز دوستی و دشمنی است؟

سپس سه آیه از قرآن را تالوت فرمود که گویا آنها را در کف دست داشت
____________________
 -1تأویل اآلیات 818/2 :ح  ،4بحار األنوار 37/25 :ح  ،71مدینه المعاجز 443/2 :ح .474
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(یعنی بدون اینکه تأمّل نماید و فکر کند قرائت کرد):
َ

ُُ

ُ
َ َ هَُ
ه هَ َه َ ْ ُ ُ
َ
کم،)1( ...
ولکن اَّلل حبب إَلکم اإلیمان وزینه ف قلوبِ

«خداوند ایمان را محبوب شما گردانید و آن را در دلهای شما زیبا جلوه داد».

َ َ
ُ ُّ َ َ
حیبون م ْن هاج َر إَلْ ِه ْم (« ،)2کسانی را که بسوی ایشان هجرت می کنند دوست می دارند».

ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ ه َ َ ه
ُْ ْ ُ هُ ََْ َ ُ ُُ َ ُ
اَّلل َغ ُف ٌ
کم َو ه ُ
ور َر ٌ
حيم (.)3
اَّلل فات ِبعوین حی ِببکم اَّلل ویغ ِفر لکم ذنوب
حتبون
إن کنتم ِ
«اگر خدا را دوست دارید از دستورات من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهاان شاما را بیاامرزد ،و او
آمرزنده و مهربان است».

سپس فرمود :مردی خدمت رسول خدا

رسید و عرض کرد :ای رسول خادا! مان روزه داران را

دوست دارم و خودم روزه نمی گیرم ،و نمازگزاران را دوست دارم و خود نماز نمی خاوانم ،و آنهاا را کاه
بذل و بخشش می کنند و صدقه می دهند دوست دارم ،ولی خودم احسان و بخشش نمی کنم.
فرمود :أنت مع من أحببت ولک ما اکتسبت ،أما ترضون أن لو اکنت فزعه من السهماء
پیغمبر اکرم
ی
ه
وفزعتم إَلنا.
فزع ک قوم إیل مأمنهم وفزعنا إیل رسول اَّلل
تو با کسانی هستی که آنها را دوست داری ،و آنچه را بجا آوری به تو پاداش می دهند ،آیا خشنود نمی شاوید وقتای
حادثه وحشتناک آسمانی پدید آید هر گروهی به پناهگاه خود رود ،و ما به رسول خدا
آن هنگام به ما پناهنده شوید؟

پناهنده شویم ،و شاما در

()4

 .13/343شیخ مفید

از محمّد بن مسلم ثقفی نقل می کند که گفت :از امام باقر

سؤال کردم:
____________________
 -1سوره حجرات ،آیه .7
 -2سوره حشر ،آیه .3
 -3سوره آل عمران ،آیه .31
 -4تفسیر فرات 428 :ح  ،547بحار األنوار 43/48 :ح  ،114الکافی 73/8 :ح  ،35تفسیر برهان 204/4 :ح.1
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درباره این آیاه

َُ

ُ

ُ

َ ُ

َ َ
ِّ ه ِّ
اکن ه ُ
اَّلل غفورا َرحيما (« )1خداوند بدی های ایشان را به خوبی هاا
فاو ِئلکَ یبَدل اَّلل َسیئاتِ ِه ْم َح َسنات و

تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان می باشد» ،حضرت فرمود:
فردای قیامت مؤمن گنه کاری را در محلّ بازرسی و حساب نگه می دارند ،و خداوند خاودش بررسای
حساب او را به عهده دارد و کسی را از آن آگاه نمی کند ،گناهانش را بیاد او می آورد و او به هماه بادی
های خود اقرار و اعتراف می نماید ،آنگاه خداوند به آنها که می نویسند دستور می دهد همه آن هاا را باه
خوبی ها و ثواب ها تبدیل کنید و پس از آن برای مردم ظاهر کنید.
مردم وقتی پرونده او را می بینند می گویند :آیا این بنده حتّی یک گناه نداشته است؟ سپس خداوناد او
را به بهشت روانه سازد.

فهذا تأویل اآلیه ویه ف املذنبنی من شيعتنا ی
خاصه.

و این است تفسیر و تأویل این آیه شریفه ،و این تنها در مورد گنه کاران شیعه است ،یعنی این لطف الهی مخصوص شیعیان
()2

ما اهل بیت است.

 .14/344علّامه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» می نویسد :از امام باقر
ی ََی

َ

ُ

ْ

روایات شاده

تاب َو َ
ار ل َم ْن َ
ٌ
صاحلا ث هم اهتَدی (« ،)3هر آینه من
آم َن َو َع ِمل
ِ
است که آن حضرت درباره آیه شریفه َوإین لغف ِ

آمرزنده ام کسی را که توبه کند و به سوی من بازگشت نماید و ایمان آورد و کار نیکو انجام دهد سپس باه
راه هدایت رود» ،فرمود :مقصود این است که به والیت ما اهل بیت
 .15/345شیخ طوسی

()4

راه پیدا کند و هدایت شود.

در کتاب «امالی» از خیثمه نقل می کند که گفت :از امام باقر

شنیدم که

آن حضرت فرمود:
____________________
 -1سوره فرقان ،آیه .70
 -2امالی مفید 238 :ح  ،8بحار األنوار 100/48 :ح ،4امالی طوسی 72 :ح  14مجلس سوّم ،تأویل اآلیات 382/1 :ح  ،20بحاار
األنوار 241/7 :ح  ،12تفسیر برهان 175/3 :ح ،3بشاره المصطفی.7 :
 -3سوره طه ،آیه .82
 -4تأویل اآلیات 314/1 :ح  ،11بحار األنوار 148/24 :ح  ،24تفسیر برهان 40/3 :ح.5
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ُ
ی
ه
ه
ه
ه
اَّلل ی
عزوجهل،
حنن جنب اَّلل ،وحنن صفوه اَّلل ،وحنن خریه اَّلل وحنن مستودع مواریث األنبياء ،وحنن امنهاء
ه
ه
ه
اَّلل لع خلقه.
وحنن حجج اَّلل ،وحنن حبل اَّلل وحنن رمحه
ما جنب خدا هستیم )1(،ما خالص و برگزیده خدا و اختیار شده او هستیم ،میراث انبیا نزد ما به ودیعاه ساپرده شاده
است ،ما امانتدار الهی و امین او هستیم ،وما ریسمان خداوندی و وسیله ارتباط او با خلا هساتیم ،ماا رحمات خداوناد
هستیم که بر بندگانش ارزانی داشته است.

ما هستیم که خداوند آفرینش خود را به وجود ما آغاز کرد ،و به وجود ما آن را پایاان مای دهاد ،ماا
پیشوایان هدایت و چراغهای روشن او در تاریکی ها ،و محلّ تابش نور هدایت هساتیم ،ماا پارچم هاا و
نشانه های برافراشته برای اهل دنیا هستیم ،ما سابقون( )2هستیم و از نظر رتبه و مرتبه و فضیلت ،از همگاان
پیشی گرفته ایم و ما آخرون( )3هستیم که از نظر زمانی دیرتر از دیگران آمده ایم.
کسی که به دامن ما چنگ زند به ما ملح می شود و نجات پیدا می کند ،و کسی که از ما عقب افتاد و
با ما همراهی نکند در دریای غرور و جهالت خود غرق می شود ،ما فرمانده و رهبر مردمان روسفیدیم ،ما
حریم پروردگار و در حمایت او هستیم ،ما راه روشن و جادّه مستقیم بسوی خداوندیم ،ما از نعمتهای خادا
بر بندگان و راه آشکار او و کانون شرع نبوی هستیم ،ما جایگاه و محلّ قرار گرفتن رسالت یعنی حقای و
اسرار رسول خدا

هستیم.

ما اصل و اساس دین هستیم ،فرشتگان با ما رفت و آمد دارند ،ما نورافکنیم برای آنها که در طلب ناور
هستند ،و راه نجاتیم برای آنها که پیروی کنند ،ما مردمان را به بهشت راهنمایی می کنیم ،و ماا فرمانادهان
اسالم و دستاویز محکم و باع عزّت و آبروی آن هستیم ،ما همانند پل ها هستیم که هر که بار آن عباور
کند (یعنی از دستورات ما پیروی کند و
____________________
 -1جنب به معنی پهلو و کنار است و این کنایه از مقام قرب آن بزرگواران به پروردگار است.
 -2سابقون؛ اشاره به آیه مبارکه السابقون السابقون ( )01اوئلک ی
املقربون دارد.
 -3آخرون اشاره به آیه مبارکه وقليل من اآلخرین دارد.
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با ما باشد) می تواند به راه خود ادامه دهد و به مقصد برسد ،و هر کس جاا بماناد و باه راه دیگار رود
هالک می شود ،ما در قلّه رفیع و او عظمت هستیم.
ما هستیم که خداوند به واسطه ما رحمت خود را نازل می کند و بارانش را سارازیر مای نمایاد ،و ماا
هستیم که خداوند به واسطه ما عذاب را از شما برطرف می کند.
ی

ی
منا وإَلنا.
فمن أبرصنا وعرفنا وعر حقنا وأخذ بأمرنا فهو

کسی که درباره ما آگاهی پیدا کند و ما و ح ّ ما را بشناسد و فرمان ما را اطاعت کند از ما است و سرانجام به ساوی
()1

ما می آید.

 .14/344علّامه مجلسی
باقر یا امام صادق

در کتاب «بحار األنوار» از کتاب «محاسن برقهی» از ابوبصایر و از اماام

نقل می کند که فرمود:

ی
ی
ی
ی
ی
وأطيهبهن
وأبههاهن هيئهه
أحسنهن وجها،
فيهن صوره یه
إذا مات العبد املؤمن دخل معه ف قربه سته صور،
ی
وأنظفهن صوره.
رحیا
هنگامی که مؤمن می میرد با او در قبرش شش صورت وارد می شود ،در میان آن شکل و شمایل ها صورتی است که
از همه چهره اش نیکوتر ،و شکل و کیفیّت او باشکوهتر و خوش بوتر و پاکیزه تر است.

بعد فرمود :از این شش صورت یکی طرف راست او ،یکی طرف چپ ،یکی روبارو ،یکای پشات سار،
یکی پائین پا و آنکه از همه زیباتر است باالی سرش می ایستد ،اگر چیازی (بالئای یاا عاذابی) از طارف
راست او پیش آید آن صورتی که در سمت راست ایستاده آن را مانع شود ،و همینطور سایر جهاات شاش
گانه.
بعد فرمود :آنکه زیباتر از همه صورتها است به صورتهای دیگر گویاد :شاما خودتاان را معرّفای کنیاد
خداوند به شما جزای خیر از طرف من دهد ،آنگاه صورت دست راست گوید :من نماازم ،صاورت دسات
چپ گوید :من
____________________
 -1امالی طوسی 454 :ح 4مجلس  ،34بحار األنوار 248/24 :ح  ،18مناقب ابن شهراشوب ،204/4 :بصائر الدرجات 42 :ح ،10
المحتضر ،128 :ارشاد القلوب.314/2 :
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زکاتم ،صورت روبرو گوید :من روزه ام ،صورتی که در پشت سر است گوید :من حاجّ و عماره ام و آن
صورتی که در پائین پای او است می گوید :من آن خوبی و احسانم که به برادران خود کرده است.
سپس این صورتها گویند :اکنون تو خودت را معرّفی کن ،تو کاه از هماه ماا زیبااتر و خاوش باوتر و
باشکوهتری کیستی؟

ه
می گوید :أنا الوالیه آلل ی
اَّلل عليهم أمجعنی.
حممد صلوات
()1

من والیت و دوستی آل محمّد  -که درود خداوند بر همه آنها باد  -می باشم.

 .17/347شیخ طوسی
جهانیان امام باقر

در کتاب «امالی» از جابر بن یزید جعفی نقل کرده است کاه گفات :سارور

را هجده سال خدمت کردم ،هنگامی که خواستم از نزد آن حضرت بیرون روم و باا

او وداع کنم عرض کردم :حدیثی بفرمایید تا استفاده کنم.
فرمود :ای جابر! بعد از هجده سال که در خدمت ما بودی هنوز هم منتظر شنیدن گفتار ما هستی؟
عرض کردم :بلی ،شما دریای بی پایانی هستید که هرچه از آن بردارند تمام نمی شاود و باه انتهاای آن
نمی توان رسید .فرمود:

ی
ه ی ی
ی
یا جابر؛ بلیغ شيعت ی
ی
والیتقرب إَله إال بالطاعهه هل.
عزوجل
عی السالم وأعلمهم أنه ال قرابه بیننا وبنی اَّلل
ه
ه
اَّلل لم ینفعه ی
ی
وأحبنا فهو ی
حبنا.
وَلنا ،ومن عیص
یا جابر؛ من أطاع اَّلل
ای جابر! به شیعیانم از طرف من سالم برسان و به آنها خبر بده که بین ما و خداوند هیچگونه خویشااوندی نیسات و

جز با اطاعت کردن از او به مقام قربش نمی توان رسید.
ای جابر! کسی که از فرامین الهی اطاعت کند و ما را دوست بدارد او اهل
____________________
 -1محاسن 232 :ح  ،432بحار األنوار 234/4 :ح .50
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والیت ما است و کسی که نافرمانی پروردگار کند دوستی ما به او سودی نمی بخشد.

ای جابر! چه کسی از خداوند درخواست نموده و او مرحمت نفرموده است؟ یا بر خدا توکّل کارده و او
را کفایت ننموده و یا به او اعتماد و اطمینان داشته و نجات پیدا نکرده است؟
ای جابر! دنیا را همانند منزلگاهی قرار بده که برای مدّتی در آنجا فرود آمده ای و می خاواهی منتقال
شوی ،آیا دنیا مثل مرکبی نیست که در خواب بر آن سوار شده ای و وقتی بیدار گشتی از آن خبری نبوده،
نه بر آن سوار بودی و نه زمام آن را بدست داشتی ،بلکه روی بسترت آرمیده بوده ای؟ یا همانند لباسی که
آن را پوشیده باشی ،و یا کنیزی که با آن همبستر شده باشی؟
ای جابر! دنیا نزد صاحبان عقل و خرد همانند سایه ای روان است.
«ال إله الّا اللَّه» یعنی اعتقاد به یکتایی خداوند ،عزّت و آبروی اهل ایمان است.
نماز کانون اخالص و باع دوری از تکبّر و خودپسندی است ،زکات روزی را افزایش می دهاد ،روزه
و حجّ دل را آرامش می بخشند ،قصاص( )1و حدود( )2باع جلوگیری از خونریزی ها است.
و دوستی ما اهل بیت نظم و سامان به امور دین می دهد ،خداوند تبارک و تعالی ما و شما را از کساانی
()3

قرار دهد که در پنهانی ها از او خوف و هراس دارند و از قیامت می ترسند.
مؤلّف

گویهد :در روایت مذکور این جمله که فرموده است« :کسی که نافرمانی خدا کند دوستی ما به

او سودی نمی بخشد» با روایات فراوان دیگری که دوستی اهل بیت

را با داشتن گناهان هم ساودمند

ذکر می کند
____________________
 -1قصاص یعنی کیفر دادن کسی به همان گونه که او عمل کرده است.
 -2حدود؛ حکم شرع است و آن عقوبتی است که گناهکار را از بازگشت به گناه باز می دارد و موجب تأدیب دیگران می شود.
 -3امالی طوسی 234 :ح  23مجلس  ،11بحار األنوار 182/78 :ح .8
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ظاهراً منافات دارد( )1و برای جمع بین این دو دسته از روایات می توان گفت:
این روایت به گروهی اشاره دارد که چون خود را از اهل بهشت تصوّر کردند خویشاتن را در ارتکااب
گناهان آزاد و از هر گونه خطری ایمن دانسته اند و به خاطر همین به آنها فرموده اناد کاه باه دوساتی ماا
مغرور نشوید.
یا اینکه گفته شود :نسبت به گرفتاری های دنیا و عالم برزخ دوستی اهل بیات

باه اهال معاصای

سودی نمی بخشد ،امّا نسبت به سختی های قیامت برای آنها سودمند است.
َْ

ُ
َََْ
هذ الی ُ ْسهئَل َعهن
و به این تفصیل اشاره دارد روایتی که علیّ بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه شریفه فيومئِ ٍ

ذن ِبهه ( ،)2نقل کرده است که هر کس والیت امیرالمؤمنین

را پذیرفته و از دشامنان او بیازاری جساته

باشد ،حالل او را حالل و حرامش را حرام بداند و با این وصف گناهانی را مرتکب شاود و در دنیاا از آن
توبه نکند ،بخاطر آن گناهان در عالم برزخ او را عذاب کنند ،و وقتی وارد قیامت می شود گنااهی بارایش
()3

نماند تا از او بازجویی کنند.

یا اینکه گفته شود :بعضی از نافرمانی ها و گناهان باع از بین رفتن موضوع محبّت و دوستی می شوند
و محبّتی باقی نمی گذارند تا بر آن اثری
____________________
 »20 :از رسول خدا
 -1در «تفسیر امام عسکری

روایت شده است که فرمود :اگر علی

را اهل آسمانها و زمین

دشمن داشته باشند خداوند بخاطر این دشمنی همه آنها را هالک سازد ،و اگر همه کفّار او را دوست بدارند خداوند به پااداش ایان
محبّت به آنها عاقبت بخیری مرحمت کند و به آنها توفی دهد که ایمان آورند ،سپس همه آنها را به رحمت خود وارد بهشت نماید.
و در ص  332ضمن یک حدی قدسی نقل می کند که اگر یکی از کفّار یا همه آنها یکی از اهال بیات پیغمبار

یاا اصاحاب

راستین او را دوست بدارند خداوند به پاداش این محبّت توفی توبه کردن و ایمان آوردن به آنها مرحمات کناد و ساپس ایشاان را
وارد بهشت نماید.
 -2سوره الرحمن ،آیه .33
 -3تفسیر قمی ،440 :تفسیر برهان ،248/4 :بحار األنوار 244/4 :ح .77
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بار شود ،و شاهدش روایتی است که امام عساکری

نقال

در تفسایر خاود از پیغمبار اکارم

فرموده اند:

ی
ه
یا عباد اَّلل ،فاحذروا اإلنهماک ف املعاص واتلهاون بها ،فإن املعاص یسهتول بهها اخلهذالن لع صهاحبها،
حت یوقعه فيما هو أعظم منها ،فالیزال یعیص ویتهاون وخیذل ویوقع فيما هو أعظم ی
مما جی ،ی
ی
حهت یوقعهه ف
ی
ه
رد والیه ی
وص رسول اَّلل
ه ()1
ف دین اَّلل.

ه
ی ی ه
اَّلل ،والیزال أیضا بذلک ی
حت یوقعه ف دفع توحيد اَّلل ،واإلحلهاد
ودفع نبوه نب

ای بندگان خدا! از فرو رفتن در گناهان و سبک شمردن آنها بپرهیزید ،زیرا گناهان خواری و پساتی را بار گناه کاار
چیره می سازد تا آنکه او را به ارتکاب گناهان بزرگتر مبتال می کند ،پس پیوسته نافرمانی مای کناد و آن را سابک مای
شمارد و خود را ذلیل می کند و به انجام گناهان بزرگتر مبتال می شود تا اینکه به مرحله انکار والیت جانشین رسول خدا
می رسد ،و نبوّت پیغمبر خدا را رد می کند ،و کم کم در شقاوتش ادامه می دهد تا توحید پروردگار را هم منکار
می گردد و یک آدم ملحدی در دین خدا می شود.

و حدی  32از باب هشتم این مطلب را تأیید می کند.
و نیز امام باقر

فرموده است:

ه
اَّلل من عصاه.
ما عر

کسی که نافرمانی خدا کند در حقیقت او را نشناخته است.

و این شعر را قرائت نمود:
تعصاااای اإللااااه وأناااات تظهاااار حبّااااه

هااااذا لعماااارک فاااای الفعااااال باااادیع

لااااو کااااان حبّااااک صااااادقاً ألطعتااااه

()2

إنّ المحاااابّ لماااان یحاااابّ مطیااااع

____________________
 244 :ح  ،132بحار األنوار 340/73 :ح  ،83المستدرک 334/11 :ح ،4تنبیه الخواطر.102/2 :
 -1تفسیر امام عسکری
 -2تحف العقول ،234 :بحار األنوار 174/78 :ح .21
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خدا را نافرمانی می کنی و اظهار دوستی می کنی ،به دین و مذهب قسم این در میان کارها پدیده عجیبی است.
اگر راستی او را دوست داشته باشی از او فرمانبرداری می کنی ،هر دوست دارنده ای از کسای کاه او را دوسات دارد
اطاعت می کند.

 .18/348طبری

در کتاب «بشاره المصطفی» از امام باقر

نقل کرده است که فرمود:

ی ه
إن اَّلل سبحانه یبعث شيعتنا یوم القيامه من قبورهم لع ما اکن من النوب والعيوب ووجوههم اکلقمر َللهه

ابلدر.
خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت از قبرهای ایشان خار می کند ،و با همه گناهان و عیاوبی کاه دارناد
چهره های ایشان چون ماه شب چهارده درخشان است.

ترس های آنها آرام و زشتی هایشان پوشیده گشته است ،به آنها آرامش و اطمینان بخشیده شده اسات،
مردمان می ترسند و آنها هیچگونه ترسی ندارند ،همه غمناکند و ایشان هیچ غصّه ای ندارناد ،وارد صاحنه
قیامت می شوند با شترانی که بالهای طالئی درخشنده دارناد ،و بادون هیچگوناه زحمتای رام شاده اناد،
گردنهای آنها از یاقوت سرخ و نرمتر از ابریشم است ،و همه این الطاف الهای بخااطر اعازاز و اکارام آنهاا
()1

است.

 .13/343شیخ حسن بن سلیمان

در کتاب «المحتضر» می گوید :از امام باقر

روایت شده است

که فرمود :خداوند تبارک و تعالی چهارده هزار سال قبل از آفرینش آدم چهارده نور از ناور عظمات خاود
آفرید ،و آن ارواح ما بود.
به آن حضرت عرض شد :ای فرزند رسول خدا! آنها را به ترتیب نام ببر که آن چهارده نور چه کساانی
هستند؟
فرمود :محمّد ،علی ،فاطمه ،حسن ،حسین و نه نفر از فرزندان
____________________
 -1بشاره المصطفی ،44 :بحار األنوار 127/48 :ح .57
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حسین

که نهمین ایشان قیام کننده آنان است.

سپس همه آنها را یکی پس از دیگری نام برد ،و بعد از آن فرمود:
بخدا قسم؛ ما جانشینان پیغمبریم و کسانی هستیم که آن حضرت به آنها وصیّت کرده است ،ما آن مثانی
هستیم که خداوند به پیامبر ما حضرت محمّد

عطا کرده اسات ،ماا درخات نباوّت و محالّ رویاش

رحمت و کانون حکمت ،و چراغهای دانش ،و جایگاه رسالت ،و محلّ رفات و آماد فرشاتگان ،و گنجیناه
اسرار الهی و امانت خداوند بر بندگان او ،و حریم پاک پروردگار بازرگ ،و عهاد و پیماان او هساتیم کاه
بندگانش را از آن سؤال کند.
هر کس به عهد و پیمانی که با ما بسته است وفا کند و ح ّ و حرمت ما را حفظ کند به پیمان الهای وفاا
کرده است ،و کسی که با ما پیمان شکنی کند تعهّد و پیمان خود را با خداوند شکسته است ،کسی که ماا را
شناخت به ما معرفت پیدا کرد ،و آنکس که ما را نشناخت نسبت به ما جاهل است.
ی

ی

ه
اَّلل من العباد عمال إال بمعرفتنا.
حنن األسماء احلسی الت الیقبل

ما نامهای نیکوئی هستیم که خداوند عملی را از بندگانش جز با معرفت و شناخت ما نمی پذیرد.

و بخدا قسم؛ ما آن کلماتی هستیم که آدم از خداوند فرا گرفت و او را به آنها خواند و توبه اش پذیرفته
گردید ،خداوند تبارک و تعالی ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو قرار داد ،و به ما صورت و شمایل بخشاید
و آن شکل و شمایل را زیبا ترسیم نمود.
ما را چشم بینای خود بر بندگانش و زبان گویای خود در میان آفریدگانش ،و دست گسترده خاود باه
رأفت و مهربانی بر آنها قرار داد ،ما را وجه خود که از آن جهت باید به او روی آورند ،و دربان خود که بر
او راهنمائی کنند قرار داد ،ما را خزانه دار علم و دانش و بازگوکننده وحی و نشانه های دینش ،و دستاویز
محکم و راهنمای روشنی برای اهل هدایت قرار داد.
به واسطه ما درختان میوه می دهند و میوه ها رسیده می شوند ،و رودها روان مای گردناد ،و بااران از
آسمان سرازیر و گیاهان زمین می رویند.
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ه
ه
َ ه
وبعبادتنا ُع ِبد اَّلل تعایل ،ولوالنا ما عر اَّلل ،وأیم اَّلل لوال لکمه سهبقت وعههد أخهذ علينها لقلهت قهوال
یعجب منه ،أو یذهل منه ی
األولون واآلخرون.
به بندگی ما خدا پرستش می شود و اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی شد ،و بخدا قسم اگر سفارش قبلای و عهاد و
()1

پیمان ما نبود گفتاری را می گفتم که پیشینیان و آیندگان تعجّب کنند و شگفت زده شوند.

شیخ مفید
امام باقر

فرموده است :از هیچکدام از فرزندان امام حسن و امام حسین
درباره دین و روایات گذشتگان و گفتار پیامبر اکرم

به انادازه ای کاه از

و قرآن و تاریخ و ادبیّات پدیادار

()2

گشته و منتشر گردیده ظاهر نشده است.

و ابن حجر سنّی ناصبی با دشمنی فراوانی که داشته است درباره امام باقر

می گویاد :او شاکافنده

علم و دانش و احاطه دارنده به آن ،و آشکار کننده و باال برنده آن بود ،او قلبی باصفا و علم و عملی پاک،
و نَفْسی پاکیزه و اخالقی نیکو داشت ،تمام اوقات عمر خود را صرف اطاعت خدا نمود ،و چنان در مقامات
عارفین غرق گشته بود که زبان توصیف کنندگان از وصف آن عاجز اسات ،و کلماات بسایار فراوانای در
()3

سلوک و عرفان فرموده است که مجال نقل آن نیست.

از موعظه ها و اندرزهای حکیمانه آن حضرت اینستکه فرموده:
ی

ی

الکمال ک الکمال :اتلفقه ف ادلین ،والصرب لع انلائبه ،وتقدیر املعیشه.

()4

کمال آدمی و همه کمال او در این است که در دین بصیرت و آگاهی پیدا
____________________
 -1المحتضر ،123 :بحار األنوار 4/25 :ح.7
 -2مناقب ابن شهراشوب.135/4 :
 -3مطالب السؤول .100 :مؤلّف این کتاب شیخ کمال الدین محمّد بن طلحه شافعی است.
 -4تحف العقول ،232 :بحار األنوار.172/78 :
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کند ،بر سختی ها و نامالیمات زندگی صبر و استقامت ورزد ،و در امر معیشت و گذران زنادگی حادّ معایّن و انادازه
داشته باشد.

ی

ه
اَّلل هل ف نفسه واعظا فإن مواعظ انلاس لن تغی عنه شیئا.
و فرموده است :من لم یعل

()1

کسی که خداوند در ذات او واعظی قرار ندهد موعظه ها و پندهای دیگران به او سودی نمی بخشد.

ُ
ُ
و فرموده است :من اعطی اخلُلق والرفق فقد اعطی اخلری والراحه ،وحسن حاهل ف دنياه وآخرته ،ومن حهرم
ی ی
ی
ک ی
ه ()2
وبليه إال من عصمه اَّلل.
رش
اخللق والرفق اکن ذلک سبيال إیل
کسی که اخالق نیکو و نرمی و مهربانی به او بخشیده شده خوبی و آسایش دارد و حاال او در دنیاا و آخارت نیکاو
است ،و کسی که از اخالق نیکو و نرمی و مهربانی محروم شده راه بسوی هر بدی و بال به روی او باز شاده اسات مگار
آنکه خدا او را حفظ کند.

 .20/370زهری می گوید :بر حضرت علیّ بن الحسین

در آن بیماری که به وفاات آن حضارت

کشیده شد وارد شدم پس از مدّتی فرزند او یعنی امام باقر

باا

وارد شد ،حضرت زیان العابادین

فرزندش مدّتی طوالنی آهسته و پنهانی گفتگو کرد ،و در این گفتگو این جمله را از آن حضرت شنیدم کاه
فرمود :عليک حبسن اخللق ()3؛
همواره اخالق نیکو داشته باش.
____________________
 -1تحف العقول ،233 :بحار األنوار.173/78 :
 -2کشف الغمّه ،133/2 :بحار األنوار 184/78 :ح .23
 -3کفایه األثر ،313 :بحار األنوار 232/44 :ح.3
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بخش هشتم :مناقب امام جعفر صادق
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات امام بزرگوار ،آشکار کننده حقایق حضرت جعفر بن محمّد ،امام صادق
صلوات اللَّه علیه
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 .1/371ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» نقل می کند :یکی از حجّ گزاران خیاال کارد کیساه پاول او
دزدیده شده است ،حضرت صادق

را دیاد کاه نمااز مای خواناد و آن حضارت را نشاناخت ،باه او

درآویخت و گفت :تو کیسه پول مرا که هزار دینار داشته گرفته ای.
امام

او را به منزل بردند و هزار دینار وزن کرده به او مرحمت نمودند ،آن شخص وقتای باه خاناه

اش برگشت کیسه پول خود را پیدا کرد ،آنگاه مبلغی را که از آن حضرت گرفته بود همراه باا عاذرخواهی
برگردانید ولی امام صادق

نپذیرفت و فرمود:

یش ء خرج من یدی الیعود ّ.
إیل
()1

چیزی که از دست ما بیرون رفت نباید به ما برگردد.

 .2/372کلینی

در کتاب «کافی» می گوید :امام صادق

حمّام را برای شما خالی و خلوت کنم؟

وارد حمّام شدند ،حمّامی عرض کارد:

ی

فرمود :ال حاجه یل ف ذلک ،املؤمن أخف من ذلک.
()2

احتیاجی به آن نیست ،مؤمن امرش سبکتر و آسانتر از این ها است.

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب( 274/4 :با اختالف اندکی در الفاظ) ،بحار األنوار 23/47 :ذیل ح .24
 -2الکافی 503/4 :ح  ،37بحار األنوار 47/47 :ح .43
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 .3/373روایت شده است :امام

سکّر  -که یک نوع رطب بسایار شایرین اسات  -باه فقارا مای
()1

بخشید ،زیرا آن را بیشتر از خوراکی های دیگر دوست می داشت.

 .4/374روایت شده است که :آن حضرت در نمازش قرآن تالوت می فرمود تا بار او حالات غشاوه و
بیهوشی عارض می شد و چون از این حالت سؤال کردند فرمود:
ُ

ی

حت بلغت إیل حال کأنی سمعتها مشافهه ی
کرر آیات القرآن ی
ما زلت ا ی
ممن أنزهلا.
پیوسته آیات قرآن را تکرار می کنم تا به من حالتی دست می دهد که گویا آن را از لبهای آن کس که نازل فرموده می
()2

شنوم.

 .5/375کشّی

در کتاب «رجال» از شخصی نقل کره است کاه گفات :از اماام صاادق

دربااره

()3

شانزده هزار حدی سؤال کردم و آن حضرت همه را جواب مرحمت فرمود.
 .4/374شیخ صدوق
امام صادق

در کتاب «ثوا األعمال» از ابوبصیر نقل کرده است که گفت :بعاد از وفاات

خدمت امّ حمیده مشرّف شدم تا او را تسلیت بگویم ،پس از آنکه مدّتی گریه کارد و مان

بخاطر گریه او گریستم فرمود :ای ابومحمّد! اگر امام صادق

را در هنگام وفات می دیدی امر عجیبای

از آن حضرت مشاهده می کردی ،او چشمان مبارک خود را گشود و فرمود:
____________________
 -1الکافی ،41/4 :بحار األنوار 53/47:ح  ،84و  238/44 :ح 2به نقل از الدعائم 111/2 :ح  ،341المستدرک 370/14 :ح.1
 -2فالح السائل ،107 :بحار األنوار 58/47 :ح .108
 -3اختیار معرفه الرجال 384/2 :ح  274و 331ح .280

544

همه خویشاوندان مرا نزد من جمع کنید.

ی
بعد از آنکه تمام آنها نزد آن حضرت گرد آمدند ،به ایشان نگااهی کارد و فرماود :إن شهفاعتنا التنهال
ی
مستخفا بالصاله.
()1

کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت ما نمی رسد و از آن بهره مند نمی گردد.

 .7/377شیخ صدوق

در کتاب «توحیهد» حدیثی را از امام صادق

در تفسیر «بسم اللَّه الرحمن

الرحیم» نقل کرده است که در ضمن آن در تفسیر کلمه «اللَّه» فرمود:

ه
ه
األلف آالء اَّلل لع خلقه من انلعيم بوالیتنا ،والالم :إلزام اَّلل خلقه والیتنا ،قلت :فاهلهاء قهال :ههوان ملهن
ه
حممدا وآل ی
خالف ی
اَّلل عليهم.
حممد صلوات
()2

الف :اشاره است به نعمتهای پروردگار بر مخلوقاتش که به برکت والیت ما از آنها بهره مند شده اند.
الم :اشاره است به این که خداوند بر بندگانش والیت ما را الزم دانسته و واجب فرموده است.

()3

ها  :اشاره است به خواری و پستی کسانی که با محمّد و آل محمّد  -که درود خدا بر آنان باد  -مخالفت کنند.

 .8/378از صفوان جمّال روایت شده است که گفت :خدمت امام صادق
____________________
 -1ثواب األعمال ،228 :بحار األنوار 13/83 :ح  ،31و 234/84ح  .10و شاعر فارسی زباان مضامون ایان روایات را باه شاعر
درآورده و گفته است:
گاااویم زاماااام صااااادق ایااان طرفاااه حاااادی

تاااااا شااااایعه او باااااه لاااااوح دل بنگاااااارد

فرمااااود کااااه باااار شاااافاعت مااااا نرسااااد

هاااار کااااس کااااه نماااااز را ساااابک بشاااامارد

 -2ابویوسف بزّاز می گوید :امام صادق

آیه شریفه «واذکروا آال اللَّه»« ،بیاد آورید نعمت های خدا را» تالوت فرمود ،و بعاد

سؤال کرد :آیا می دانی مقصود از نعمتهای خدا چیست؟ عرض کردم :نه .فرمود :بزرگترین نعمت الهی بر بندگانش والیات ماا مای
باشد.
 -3التوحید 230 :ح ،3تأویل اآلیات 24/1 :ح ،2تفسیر برهان 44/1 :ح ،4بحار األناوار 231/32 :ح  ،12معاانی األخباار :ص3
ح.2
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شرفیاب شدم و عرض کردم :فدای شما گردم؛ شنیده ام که فرموده اید شیعیان ما همه اهل بهشت هستند
و حال آنکه در میان شیعیان گروهی هستند که گناه می کنند ،و اعمال بسیار زشتی مرتکاب مای شاوند ،و
شراب می خورند و اهل دنیا و خوش گذرانی هستند.

ی ی
إن الرجل من شيعتنا الخیرج من ادلنيا ی
حت یبتیل بسقم أو مرض أو بدین أو جبار
فرمود :نعم هم أهل اجلنه،
ی ه
اَّلل عليه الزنع ی
حت خیرج من ادلنيا وال ذنب عليه.
یؤذیه أو بزوجه سوء ،فإن عوف من ذلک شدد
بلی ،همه آنها اهل بهشت هستند ،و هیچ کدام از آنها که گفتی از دنیا نمی رود تا اینکه گرفتار بیماری روحی یا جسمی

یا بدهی یا همسایه مردم آزار و یا همسر بد اخالق شود ،و اگر به اینها که گفته شد مبتال نشود خدا جان کندن او را سخت
می گرداند تا کفّاره گناهان او شود و از دنیا بدون گناه بیرون رود.

عرض کردم :پدر و مادرم فدایت ،حقوقی که از دیگران به عهده آنها است چه کسی به آنها برمی گرداند
و ایشان را راضی می کند؟ فرمود:

ی
ی ه ی ی
وجل جعل حساب خلقه یوم القيامهه إیل ی
حممهد ی
ولع عليهماالسهالم فهک مها اکن مهن شهيعتنا
إن اَّلل عز
ی
حسبناه من اخلمس ف أمواهلم ولکما اکن بینهم وبنی خالقهم استوهبناه هلم ،ی
حهت الیهدخل أحهد مهن شهيعتنا

انلار.
خداوند تبارک و تعالی حساب بندگانش را در روز قیامت به پیغمبر و امیرالمؤمنین

واگذار می کند ،پس آنچاه

به عهده شیعیان ما باشد به عهده خود می گیریم و از خمس و حقوقی که ما در اموال آنها داریم حساب می کنیم ،و آنچه
بین ایشان و خداوند است (از کوتاهی کردن در ادا ح ّ پروردگار وانجام تکالیف الهی) از خدا برای آنها طلاب بخشاش
()1

می کنیم تا آنکه یکی از شیعیان ما داخل جهنّم نشود.

مؤلّف

گوید :شیخ بزرگوار ابراهیم بن سلیمان قطیفی در کتاب

____________________
 -1الروضه فی الفضائل :ح  ،185بحار األنوار 114/48 :ح .33
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«الوافیه» هجده حدی به همین مضمون نقل کرده است.
و شاعر فارسی زبان چه نیکو سروده است:
دارم از لطاااف ازل منظااار فاااردوس ،طماااع

گاار چااه دربااانیِ میخانااه فااراوان کااردم

سایه ای بار دل ریشام فکان ای گانج ماراد

که من این خاناه بساودای تاو ویاران کاردم

 .3/373در کتاب «منهج التحقی » از مفضّل نقل کرده است که امام صادق
ُ

ی

ه

فرمود:

لو اذن نلا أن نعلم انلاس حانلا عنداّلل ومزنتلنا عنده ملا احتملوا.
اگر اجازه داشتیم که حال خود را و مقام و مرتبه ای که نزد خداوند داریم بیان کنیم شما نمی پذیرفتیاد و قباول نمای
کردید.

عرض کرد :مقصودتان مقامات علمی است؟
فرمود :علم کمترین و آسانترین آنها است ،همانا امام آشیانه و جایگاه اراده خداوند تبارک و تعالی است
()1

و جز آنچه را که خداوند بخواهد نمی خواهد.
 .10/380شیخ مفید

در کتاب «اختصاص» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
ی
إن ادلنيا تلمثل لإلمام ف مثل فلقه اجلوز ،فالیعزب عنه منها یش ء ،وإنه َلتناوهلا من أطرافها کمها یتنهاول

أحدکم من فوْ مائدته ما یشاء [ فال یعزب عنه منها یش ء].

()2

دنیا برای امام مانند نیمی از گردو تصوّر می شود ،هیچ چیزی از آن از نظر امام پنهان نیست ،و همانا او
بر همه اطراف آن احاطه دارد و هر گونه بخواهد می تواند در آن تصرّف کند ،هماانطور کاه یکای از شاما
آنچه می خواهد از باالی سفره برمی دارد ،و بر آن احاطه دارد و هیچ چیزی از آن از نظار او پنهاان نمای
ماند.
____________________
 -1المحتضر ،128 :بحار األنوار 385/25 :ح .41
 -2اختصاص ،212 :بصائر الدرجات 408 :ح ،3بحار األنوار 347/25 :ح  ،11ینابیع المعاجز.185 :
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در کتاب «کامل الزیارات» حدیثی طوالنی از امام صادق

 .11/381ابن قولویه

نقل کرده است

که قسمتی از آن را در اینجا ذکر می کنیم:
عبداللَّه بن بکر می گوید :عرض کردم :فدای شما گردم ،آیا امام آنچه بین مشارق و مغارب اسات مای
بیند؟

فرمود :یابن بکر ،فکيف یکون ی
حجه لع ما بنی قطریها وهو الیراهم والحیکم فيهم؟

ای فرزند بکر! چگونه ممکن است امام حجّت خداوند باشد بر آنچه بین دو قطر عالم است در حالیکه آنها را نمی بیند
و در میان آنها حکومت و فرمانروائی ندارد؟

و چگونه حجّت می باشد بر مردمی که از دیدگان او پنهان و غایبند ،توانائی دیدن آنها را نادارد و آنهاا
هم توان دیدن او را ندارند؟ و چگونه حجّت بر آنها باشد و فرمان پروردگار را در میان آنها اجارا کناد در
حالیکه بین او و آنها فاصله و مانع باشد.
و خداوند تبارک و تعالی درباره پیغمبر اکرم

ْ

ی

ه

ی
َْ
لناس (،)1
فرموده استَ :وما أرسلناکَ إال اکفه ل ِ

«ما تو را برای تمامی مردم و همه آنها که بر روی زمین زیست می کنند فرستادیم».

امامان معصوم هم که بعد از پیامبر حجّت های الهی هستند جانشینان رسول خدا

هستند و حاوزه

امامت و پیشوائی آنها فراگیر است ،و او است که راهنمای مردم است هر کجا بین آنهاا اخاتالف و نزاعای
()2

باشد ،و او است که حافظ حقوق مردم است.
 .12/382شیخ مفید

در کتاب «اختصاص» از مفضّل نقل کرده است کاه اماام صاادق

فرماود:

همانا خداوند تبارک و تعالی در پادشاهی یکتا و بی همتا بود ،پس خود را به بندگان شناسانید و سپس امر
خود را به آنها واگذار نمود و بهشت را
____________________
 -1سوره سبأ ،آیه .28
 -2کامل الزیارات 541 :ضمن ح ،2بحار األنوار 375/25 :ضمن ح  ،24تفسیر برهان 351/3 :ح.2
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برای آنها روا ساخت.
پس هر کس از آدمی و پری که خداوند بخواهد قلبش را پاک سازد او را با والیت ما آشنا می سازد ،و
هر که را بخواهد قلبش را تباه کند او را از معرفت ما باز می دارد .سپس فرمود:

ی
ه
ه
ی
اَّلل بيده وینفخ فيه من روحهه إال بوالیهه ی
لع
یا مفضل؛ واَّلل ما استوجب آدم أن خیلقه
ی
ی
ه
مو ،تکليما إال بوالیه ی
اَّلل عییس بن مریم آیه للعاملنی إال باخلضوع لع ی
یل
وال أقام
لع

ی
ه
 ،ومها لکهم اَّلل

.

ای مفضّل! آدم سزاوار این نشد که خداوند با دست قدرتش او را بیافریند و از روح خود در آن بدمد مگر باه والیات
امیرالمؤمنین

و موسی شایسته گفتگو کردن با خداوند نشد مگر باه والیات امیرالماؤمنین

قدرت خود برای جهانیان قرار نداد مگر با تواضع و فروتنی برای امیرالمؤمنین

 ،و عیسای را نشاانه

.

ی

ه
اَّلل انلظر إَله إال بالعبودییه نلا.
سپس فرمود :أمجل األمر ،ما استأهل خلق من
()1

مطلب را خالصه کنم ،کسی جز با بندگی ما لیاقت نظر رحمت الهی را نیافت.

 .13/383عیّاشی

در تفسیر خود روایت کرده است که :کسی به امام صادق

عرض کرد :فدایت

گردم ،ما به نامهای مبارک شما و پدرانتان نامگذاری می کنیم آیا این عمل سودی به ما می بخشد؟
ی

ه
ی
احلب.
فرمود :ای واَّلل ،وهل ادلین اال

بلی بخدا قسم ،و آیا دین چیزی جز محبّت است؟

ُ

َ
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
ُْ ْ ُ ه
اَّلل فَهاته ُ
هون ه َ
بعوین حی ِبهبکم اَّلل َو َیغفهر لکهم
حتب
خداوند تباارک و تعاالی فرماوده اسات :إن کنهتم ِ

ذ َ
نوبکم (« ،)2اگر خدا را دوست دارید از من
____________________
 -1اإلختصاص ،244 :بحار األنوار 234/24 :ح .54
 -2سوره آل عمران ،آیه .31
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()1

پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد».
 .14/384شیخ مفید
فرمود:

در «امالی» و کلینی
ی

ی

نقال کارده اناد کاه

در «کافی» از اماام صاادق

ه
نب ی
اَّلل الت لم یبعث ی
قط إال بها.
والیتنا والیه

()2

والیت ما؛ والیت خداوند است که هیچ پیغمبری جز با اقرار به آن ،نبوّت نیافت.

 .15/385برسی

در کتاب «مشارق» روایت کرده است که :امام صادق

بعد از آنکه بر آنها سالم کرد  -فرمود:
ی

ُ

به گروهی از شیعیان -

ی

ی

ه
واَّلل ا ی
حب رحیکم وأرواحکم ،فأعينونا بورع واجتهاد .واعلموا أن والیتنا التنال إال بالورع.
إین
بخدا قسم من بوی شما و ارواح شما را دوست دارم ،پس به داشتن ورع (انجام واجبات و ترک محرّمات) و کوشاش

خود ما را کمک کنید .و بدانید که والیت ما جز با پاکدامنی و خودداری از گناهان بدست نمی آید.

شما در حقیقت شیعه خدا و پیرو دستورات او هستید ،و شما یاوران خادا و سابقت گیرنادگان اوّلاین
(امّتهای گذشته) و آخرین (امّت خاتم األنبیا

) هستید ،در دنیا به والیت ما از دیگران پیشای گرفتاه

اید و در آخرت به سوی بهشت پیشی خواهید گرفت.
ما بهشت را به ضمانت خدا و رسولش برای شما ضمانت کرده ایم ،برای بدسات آوردن درجاات برتارِ
بهشت باهم رقابت کنید ،شما مردمان پاک و خوش طینت هستید ،و زنهای شما نیاز پااک طینتناد ،هار زن
()3

مؤمنه حوریّه ای است ،و هر مؤمنی راست گفتار و درست کردار است.

____________________
 -1تفسیر عیّاشی 147/1 :ح  ،28بحار األنوار 35/27 :ح  ،58و ،130/104تفسیر برهان 277/1 :ح .10
 -2امالی مفید 142 :ح ،3بحار األنوار 242/100 :ح  15و  134/27 :ح  133به نقل از امالی طوسی 471 :ح  13مجلاس ،34
بصائر الدرجات 75 :ح  ،3بحار األنوار 281/24 :ح  ،30الکافی 437/1 :ح .3
 -3مشارق األنوار ،48 :الکافی 213/8 :ح  ،253بحار األنوار 203/7 :ح  30و  80/48ح  ،141تفسیر برهاان 347/2 :ح  141و
 453/4ح  ،4فضائل الشیعه 51 :ح  ،8تفسیر فرات 543 :ح ،4ارشاد القلوب.101 :
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 .14/384صفّار
امام صادق

در کتاب «بصائر الدرجات» نقل کرده است که :مردی از دانشمندان یمن در مجلس

حضور یافت ،امام

به او فرمود :ای برادر یمنای! آیاا نازد شاما علماا و دانشامندان

هستند؟
عرض کرد :بلی.
فرمود :علم دانشمندان شما در چه حدودی است و چه مقدار است؟
عرض کرد :تا این حدّ که در یک شب دو ماه راه را می پیماید ،با پرواز پرناده تفاأّل مای زناد و طایّ
األرض می کند.
امام صادق

فرمود :دانشمند مدینه (مقصود خود آن حضرت است) از عالم شما دانشمندتر است.

یمنی عرض کرد :عالم مدینه تا چه مرتبه ای از علم رسیده است؟
امام

فرمود :در ساعتی از روز به اندازه حرکت یک سال خورشید می پیماید تا آنکاه دوازده هازار

عالم مانند عالم شما را طی می کند که اهل آنها نمی دانند خداوند آدم و ابلیس را آفریده است.
عرض کرد :آیا شما را می شناسند؟
ی

ی
عدونا.
فرمود :نعم ،ما افرتض عليهم إال والیتنا والرباءه من
()1

بلی ،چیزی بر آنها جز والیت و دوستی ما و نفرت و بیزاری از دشمنان ما واجب نگردیده است.
 .17/387علّامه مجلسی
صادق

در کتاب «بحار األنوار» از کتاب «فضائل الشیعه» نقل کرده است که اماام

به شیعیانش فرمود:

ی
ی
ی
ی
اجلنه تصریون.
دیارکم لکم جنه ،وقبورکم لکم جنه ،للجنه خلقتم ،وإیل

()2

خانه ای که در آن زندگی می کنید برای شما بهشت است ،قبری که در آن شما را دفن می کنناد بهشات اسات ،بارای
بهشت آفریده شده اید و به سوی
____________________
 -1بصائر الدرجات 401 :ح  ،15اختصااص ،313 :بحاار األناوار 343/25 :ح  ،14تفسایر برهاان 48/1 :ح  ،14و  433/2ح،4
مدینه المعاجز 84/4 :ح .234
 -2فضائل الشیعه 72 :ح  ،34بحار األنوار 340/8 :ح  ،24و 144/48ذیل ح .30
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بهشت رهسپار می شوید.
 .18/388امام صادق

فرموده است:

ی
ی
ی
ه
ی
َلحبکم وما یدری ما تقولون فيدخله اَّلل اجلنه ،وإن الرجل َلبغضکم وما یدری مها تقولهون،
إن الرجل
ه
()1
اَّلل انلار.
فيدخله
شخصی شما را دوست دارد و نمی داند که شما چه می گوئید( ،)2خداوند او را بخاطر این دوستی به بهشات وارد مای
کند ،و شخصی با شما دشمنی می کند و نمی داند که شما چه می گوئید ،خداوند او را بخااطر دشامنی اش باا شاما وارد
دوزخ می کند.

 .13/383شیخ صدوق

از ابان بن تغلب نقل کرده است که امام صادق

فرمود:

ه
یبعث اَّلل شيعتنا یوم القيامه لع ما فيهم مهن ذنهوب وعيهوب ،منُّضهه وجهوههم مسهتوره عهوراتهم ،آمنهه

رواعتهم.
خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت با همه گناهان و عیوبی که دارند از قبرهای ایشان خار مای کناد در
حالیکه چهره های آنها روشن و باطراوت است ،زشتی های آنها پوشیده شده و از ترس ها و وحشتها ایمنی یافته اند.

راه برای آنها هموار و سختی ها از آنها برطرف گشته است ،بر شاترانی از یااقوت ساوار مای شاوند و
پیوسته در اطراف بهشت می گردند ،بند کفش های آنها از نوری است که می درخشد ،برای آنها سفره مای
گسترانند و ایشان مشغول خوردن طعامهای بهشتی هستند در حالیکه دیگران گرفتار حسابند و باه اعماال
()3

آنها رسیدگی می شود.

____________________
 -1فضائل الشیعه 75 :ح  ،33بحار األنوار 340/8 :ح  27 134/27ح  134 25/48ح  ،47و  153/72 :ح 7به نقال از معاانی
األخبار 73 :ح .40
 -2عالّمه مجلسی

در بیان آن فرموده است :ظاهراً مقصود مستضعفین عامّه هستند که دوستی آنها با شیعیان نشاانه استضاعاف

آنها است و احتمال دارد مستضعفین شیعه نیز باشد که از مراتب باالی معرفت امام

خبر ندارند.

 -3تأویل اآلیات 330/1 :ح ،14تفسیر برهان 72/3 :ح ،4بحاراألنوار 184/7 :ح ،35المحاسن 135/1 :ح.144
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 .20/330سیّد شرف الدین نجفی

در کتاب «فضائل اآلیات» و بحرانی

از ابان نقل می کنند که گفت :از امام صادق

در کتاب «تفسیر برهان»

َ َ ْ َ َ َ ََ
العقبَهه
سؤال کردم درباره آیه شاریفه فهال اقهتحم

()1

«پس وارد عقبه نشد» فرمود:
ای ابان! آیا درباره آن از کسی مطلبی شنیده ای؟
عرض کردم :نه ،فرمود :ما مراد از عقبه هستیم.
سپس فرمود :ای ابان! آیا درباره آن کالمی و توضیحی ذکر کنم که از دنیا و آنچه در آن است برای تاو
بهتر و با ارزش تر است؟
عرض کردم :بفرمائید.
امام

َ

َ

فرمود :فکُّ َرقبَه (« ،)2آزاد کردن بنده است».
ی

ی

ه
اَّلل منها.
انلاس مماَلک انلار لکهم ،غریک وغری أصحابک ففککم
مردم همه در بند آتش و گرفتار دوزخند غیر از تو و دوستان تو که خدا شما را از آن رهانیده و آزاد کرده است.

عرض کردم :به چه چیزی ما را از آتش آزاد کرده؟ فرمود:

ه
بوالیتکم أمریاملؤمننی ی
اَّلل رقابکم من انلار].
لع بن أیب طالب عليهالسالم [ وبنا فکی
به والیت و محبّتی که نسبت به امیرالمؤمنین

 .21/331صفّار

()3

دارید و به واسطه ما خداوند شما را از آتش آزاد نموده است.

در کتاب «بصائر الدرجات» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ی
ه
اَّلل خلف العر  ،لو ی
الکروبیینی قوم من شيعتنا من اخللق ی
إن ی
قسم نور واحد مهنهم لع أههل
األول جعلهم

األرض لکفاهم.
کرّوبیان گروهی از شیعیان ما از پیشینیان هستند که خداوند آنها را در پشت عرش جای داده است اگر نور یکی از آنها
بر اهل از یمن تقسیم شود همه
____________________
 -1سوره بلد ،آیه .11
 -2سوره بلد ،آیه .13
 -3تأویل اآلیات 733/2 :ح ،5تفسیر برهان 445/4 :ح  ،8بحار األنوار 281/24 :ح ،2به نقل از تفسیر فرات 558 :ح.2

555

آنها را کفایت می کند.
سپس فرمود :هنگامی که موسی

از پروردگارش درخواست رؤیت نمود ،خداوند باه یکای از ایان
()1

کرّوبیان دستور داد که جلوه ای بر آن کوه کند ،و چون جلوه کرد آن را با زمین هموار نمود.

 .22/332خطیب و واعظ مشهور حا شیخ مهدی خراسانی در شب جمعه هفتم جمادی االولای ساال
 1343هجری در نجف اشرف بر روی منبر در مسجد انصاری

از آیه اللَّه حا شایخ جعفار شوشاتری

نقل کرده که ایشان در کربال بر روی منبر این روایت را به شرحی که گفته می شود برای مردم بیان کرد.
هنگامی که منصور امام صادق

را احضار کرد و آن حضرت از مدینه به بغداد آمد ،در کناار دجلاه

نزول اجالل فرمود ،پیرمردی از شیعیانش با او مالقات کرد و عرض کرد :خودت را به من بشناسان.
امام

فرمود :آیا می خواهی مرا بشناسی؟

عرض کرد :بلی.
امام

به اصحاب خود که در خدمتش بودند فرمود :او را در دجله بیندازید.

آنها هم اطاعت کردند و او را در میان دجله انداختند ،آن بنده خدا که چنین دید شروع کارد باه فریااد
کردن و تعجّب کردن از آنچه در مقابل خواسته اش مالقات کرد ،در میان آب دست و پا زد ،بااال و پاائین
رفت تا آنکه خود را با شناوری از دجله خار کرد ،او اظهار تعجّب می کرد که این چه کاری بود و چارا
امام
امام

چنین دستوری داد.
دستور داد دوباره او را در دجله بیندازند ،و اطرافیان او را گرفته و در دجله انداختناد ،آتاش

خشم او برافروخته گردید و کلماتی که تعجّب او را نشان می داد پشت سر هم می گفت تا اینکاه ایان باار
هم با زحمت خود
____________________
 -1بصائر الدرجات 43 :ح ،2بحار األنوار 342/24 :ح  ،12تفسیر برهان 35/2 :ح.5
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را خار کرد و آن حضرت را مورد سرزنش قرار داد و چنین کاری را از ایشان بعید شمرد.
امام

دستور داد برای بار سوّم او را در میان دجله بیندازند ،و لحظه ای بعد خود را در میان آب دید

که توان شناکردن دیگر برایش نمانده بود ،اموا آب هم او را در وسط رودخانه برده بود ،در چنین وضعی
حالت انقطاع به او دست داد.
امام

چون ناتوانی او را از شناکردن و خار شدن مشاهده فرمود دست کریمانه خود را دراز کرد و

او را که در وسط دجله بود خار کرد ،همینکه از آب بیرون آمد خود را بر قدم های حضارت اناداخت و
اظهار کرد که امام را بخوبی شناخته است.
اطرافیان از او سؤال کردند :چگونه شناختی؟
عرض کرد :هنگامی که از شناکردن عاجز شدم و یقین به هالکت و نابودی خود کردم از همه جا و همه
چیز دل بریدم و خدا را صدا زدم ،چیزی نمانده بود که در ته آب فرو روم و خفه شوم که پرده ها از مقابل
چشمانم کنار رفت ،امام صادق

را دیدم که بین مشرق و مغرب را پر کرده بود و غیار از او چیازی را

()1

نمی دیدم ،او مرا نجات داد.

 - 23/333علیّ بن اسباط

در کتاب «نوادر» از عبید بن زراره و ابو عمر ،و کشّی

در کتابش از

عبید بن زراره نقل کرده است که گفت:
خدمت امام صادق

شرفیاب شدم و بقباق یعنی ابوعبّاس نزد آن حضرت بود ،عرض کردم :شخصی

بنی امیّه را دوست دارد آیا او با آنها است؟ فرمود:
____________________
است که در دعای رجبیّه می خوانیم« :بهم مألت سماءک و أرضک» یعنی آسمان و زمین را باه
 -1این احاطه وجودی امام
وجود ایشان پر کردی ،این ذوات مقدّسه همه جا هستند ،در همه زمان ها و مکانها و با همه موجودات بوده و هستند ،و هیچ زماان
و مکانی خالی از وجود ایشان نبوده و نیست ،که آنها مظهر اسم یا محیط پروردگارند.
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بلی ،عرض کردم :رجل أحبّکم أهو معکم؟
شخصی شما را دوست دارد آیا او با شما است؟
فرمود :بلی .عرض کردم :اگر چه زنا کند و اگرچه دزدی کند؟
می گوید :امام

به بقباق نگاه کرد و همینکه غفلتی از او مشاهده کرد ،با اشاره سر باه مان فرماود:

()1

بلی.

 .24/334سیّد هاشم بحرانی
ُ

ه

َ

ه
إن َإَلْنها َ
إیهاب ُهم
در کتاب «معالم الزلفهی» در تفسیر این آیه شاریفه:

 23ث هم إن َعليْنا ح َ
ساب ُهم (« ،)2همانا بازگشت ایشان بسوی ما است × و بعد از آن رسیدگی به حسااب
ِ

نقل کرده است که فرمود:

آنها به عهده ما است» ،از امام صادق

وقتی خداوند مردمان را در یک مکان پهناور گرد آورد ،رسیدگی به حساب شیعیان ماا را تاأخیر مای
اندازد ،عرض می کنیم :خداوندا! اینها شیعیان ما هستند.

ی
خداوند تبارک و تعالی می فرماید :قد جعلت أمرهم إَلکهم ،وقهد شهفعتکم فهيهم ،وغفهرت ملسهیئهم
ی
اجلنه بغری حساب.
أدخلوهم

امور ایشان را به شما واگذار کردم ،شفاعت شما را درباره آنها قبول کردم و گنه کاران آنها را آمرزیادم،
()3

آنها را بدون حساب وارد بهشت کنید.
 .25/335محمّد بن جریر طبری
گفت :امام صادق

در کتاب «نوادر المعجزات» از قیس بن خالد نقل کرده اسات کاه

را دیدم که با دست چپ مناره مسجد پیغمبر

و با دست راست دیوارهای قبار

را باال برد ،و آنها را به ابرها و کناره آسمان رسانید ،سپس فرمود:

أنا جعفر ،أنا نهر األغور ،أنا صاحب اآلیات األقمر ،أنا ابن شبری و ی
شرب.

____________________
 -1الکشّی 334:ح  ،417بحار األنوار 113/48 :ح  ،23نوادر علیّ بن اسباط.18 :
 -2سوره غاشیه ،آیه  25و .24
 -3معالم الزلفی ،178 :تأویل اآلیات 788/2 :ح ،4تفسیر برهان 454/4 :ح ،7بحار األنوار 50/8 :ح .54
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()1

من جعفرم ،من رودخانه عمیقم ،من صاحب نشانه های روشنم ،من فرزند حسن و حسینم.

عرض کردم:

 .24/334و نیز از ابراهیم بن سعد نقل کرده است که گفت :به امام صادق
أتقدر أن تمسک الشمس بيدک؟
آیا می توانی خورشید را با دست خود نگه داری و متوقّف کنی؟

فرمود :لو شئت حلجبتها عنک.
اگر بخواهم آن را از تو می پوشانم.

عرض کردم :این کار را انجام بده ،آنگاه دیدم اماام

آن را کشاانید هماانطور کاه یاک نفار افساار

چهارپائی را می گیرد و می کشاند ،پس سیاه گردید و پوشیده شد ،و این معجزه در مقابل دیدگان همه اهل
دنیا صورت گرفت و سپس امام

()2

آن را رها کرد و به حال اوّل برگردانید.

 .27/337و نیز از قبیصه بن وائل نقل کرده است که گفت :در خدمت امام صادق

بودم ناگهان بااال

رفت و ناپدید گردید ،و پس از مدّتی برگشت و خوشه ای خرمای تازه بهمراه داشت و فرمود:

اکنت رجیل اَلمی لع کتف جربئيل ،والیرسی لع کتف مياکئيل ی
ی
بهانلب
حت حلقت
ی
واحلسن واحلسنی ی
فحيوین بهذا یل ولشيعت.
ولع وأیب

ی
ولع وفاطمهه

پای راست من بر دوش جبرئیل و پای چپم بر شانه میکائیل بود تا آنکه پیغمبر ،علی ،فاطمه ،حسن ،حسین ،علیّ بان
الحسین و پدرم

()3

را مالقات کردم ،آنها این خوشه خرما را برای من و شیعیانم هدیه کردند.

____________________
 -1نوادر المعجزات 137 :ح ،2دالئل اإلمامه 248 :ح ،2عنه مدینه المعاجز 214/5 :ح.4
 -2نوادر المعجزات 138 :ح ،5دالئل اإلمامه 243 :ح ،5مدینه المعاجز 215/5 :ح.7
 -3نوادر المعجزات 133 :ح ،7دالئل اإلمامه 250 :ح ،7مدینه المعاجز 214/5 :ح.3
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 .28/338و نیز از داود رقّی نقل کرده است که گفت :شخصی خدمت امام صادق

شارفیاب شاد و

عرض کرد :علم شما در چه حدودی و چه مقدار است؟
فرمود :به مقدار سؤال شما یعنی ما جوابگوی همه پرسشهای شما هستیم ،و آنچه را که بپرسید پاسخ آن
را می دانیم.
عرض کرد :این دریای آب است آیا زیر آن هم چیزی است؟
امام صادق

فرمود :بلی ،آیا دوست داری با چشم خود ببینی یا با گوش بشنوی کافی است؟

عرض کرد :دیدن با چشم را بیشتر دوست دارم ،زیرا گوش گاهی چیزی را مای شانود کاه آن را نمای
شناسد و نمی داند و آنچه با چشم دیده می شود قلب به آن گواهی می دهد و نزد شخص ثابات و قطعای
می گردد.
آنگاه امام

دست آن شخص را گرفته براه افتادند تا به کنار دریا رسیدند ،باه دریاا اشااره نماود و

فرمود:

أییها العبد املطيع ی
لربه أظهر ما فيک.
ای بنده فرمانبردار پروردگار ،آنچه در نهان خود داری ظاهر و آشکار کن.

ناگهان دریا از قعر آن شکافته شد و آبی نمایان گشت که از شایر سافیدتر و از عسال شایرین تار و از
مشک خوش بوتر و از زنجفیل لذیذتر بود.
عرض کرد :ای ابوعبداللَّه! فدای شما گردم ،این آب با این اوصاف برای کیسات؟ و چاه کساانی از آن
استفاده می کنند؟ فرمود:
للقائم

وأصحابه.

برای قائم ما اهل بیت و یاران آن حضرت است.

عرض کرد :چه زمانی؟ فرمود:

ه
إذا قام القائم عليهالسالم وأصحابه نفذ املاء یالی لع وجه األرض ی
ی
فيضج املؤمنون إیل اَّلل
حت الیوجد ماء
ه
اَّلل هلم هذا املاء فیشبونه ،وهو ی
حمرم لع من خالفهم.
بادلاعء ،فيبعث
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هنگامی که آن قیام کننده به همراه یارانش قیام کرد آبی که روی زمین است ناپدید شود بطوری که آبی یافات نشاود،
اهل ایمان به درگاه خداوند ناله و فریاد کنند و از او درخواست کنند ،خداوند متعال در آن هنگام این آب گاوارا را بارای
آنها ظاهر گرداند و ایشان از آن بیاشامند ،و بر مخالفین آن ها نوشیدن این آب حرام باشد.

سپس این شخص سر خود را باال برد و در هوا اسب هائی را زین کارده و لجاام زده کاه باال داشاتند
مشاهده کرد ،از امام صادق
فرمود :هذه خيل القائم

پرسید :این اسب ها چیستند؟
وأصحابه.

این اسب هایی است که حضرت قائم (ارواحنا فداه) و یاوران او بر آن ها سوار می شوند.

عرض کرد :من هم بر آنها سوار می شوم؟
فرمود :اگر از یاران آن حضرت باشی سوار می شوی.
عرض کرد :من هم از این آب گوارا می آشامم؟
()1

فرمود :اگر از شیعیان او باشی می آشامی.
 .23/333کلینی

در کتاب (کافی) از امام صادق

نقل می کند که آن حضرت باه شایعیان خاود

فرمود:

ی
ه
ه
واَّلل یغفر ،إنیه لیس بنی أحدکم وبنی أن یغتبط ویری الرسور ی
وقهره العهنی إال
منکم واَّلل یقبل ،ولکم

أن تبلغ نفسه هاهنا  -وأومأ بيده إیل حلقه .-
بخدا قسم ،فقط اعمال شما پذیرفته می شود ،و بخدا قسم فقط خداوند شما را می آمرزد ،باین یکای از شاما و آنچاه
باع خشنودی و چشم روشنی او گردد چیزی جز رسیدن جان او به حلقومش فاصله نیست.

سپس فرمود :وقتی چنین شد و در حال احتضار قرار گرفت رسول
____________________
 -1دالئل اإلمامه 441 :ح  ،44عنه مدینه المعاجز 153/4 :ح .347
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خدا
علی

به همراه جبرئیل و فرشته مرگ نزد او حاضر می شوند ،در این هنگاام

و امیرالمؤمنین

نزدیک می آید و عرض می کند :ای رسول خدا؛ این شخص ما اهل بیت را دوست داشت پاس

او را دوست بدار.
رسول خدا

به جبرئیل می فرماید :ای جبرئیل! این شخص خدا و رسول و اهل بیت رساولش را

دوست داشته است او را دوست بدار.
جبرئیل به فرشته مرگ یعنی عزرائیل می فرماید :این شخص خادا و رساول و اهال بیات رساولش را
دوست داشته است پس تو او را دوست بدار و با وی مدارا کن.
سپس ملک الموت یعنی فرشته مرگ نزدیک می آید و جان او را به راحتی و آسانی از بادن او خاار
می کند ،آنگاه کفنی برای او از بهشت به همراه حنوطی که با مشک خوش بویی آمیخته است نزد او فارود
می آید ،او را با آن کفن بهشتی کفن کنند ،و از آن حنوط بر بدنش بمالند و جامه بلند زردرنگای از جاماه
های بهشتی بر او بپوشانند.
و هنگامی که او را در قبر گذارند ،خداوند دری از درهای بهشت بر او بگشاید که نسیم بهشتی و عطر و
بوی آن به او رسد ،سپس از پیش رو و طرف راست و چپ او قبرش را به اندازه مسیر یک ماه راه وسعت
دهد ،و بعد از آن به او گفته شود :بخواب همانند عروسی که در بستر می آرامد ،و تاو را بشاارت بااد باه
راحتی و آسایش و بهشتی که پر از نعمت است و پروردگاری که بر تو خشمگین نیست.
سپس خاندان پیامبر

را در کوه های رضوی( )1زیارت می کند ،با آنها هم غذا می شاود ،از غاذای

آنها می خورد و از آبی که آنها می آشامند می نوشد ،و در مجالسی که دارند با آنها گفتگو می کند ،تا آنکه
قائم ما اهل بیت قیام کند ،در آن هنگام به امر الهی برانگیخته می شوند و گروه گروه لبیّاک گویاان باه او
روی می آورند.
____________________
 -1در مصدر و نسخه ای از بحار األنوار بهشت رضوی است ،و در بحار األنوار 308/27 :ح 13از اماام صاادق
است که فرمود :ارواح مؤمنان آل محمّد

را در کوههای رضوی مشاهده می کنند و از طعام ایشان می خورند....
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نقال کارده

در آن زمان اهل باطل دچار شک و تردید می شوند و بی بند و بارهای دور از حقیقات کاه حرمات و
احترام ائمّه را نگه نمی دارند نابود می گردند ،اشخاص شتابزده (کاه قبال از وقات موعاود مای خواهناد
حکومت جهانی برپا گردد) خود را به هالکت می اندازند ،و آنها که فر را نزدیک می دانند و آن را بعید و
دور نمی پندارند اهل نجات هستند.
به علی

و بخاطر آن رسول خدا

فرمود :تو برادر من هستی ،و وعده گاه مان و تاو در وادی

()1

السالم است.

 .30/400علیّ بن ابراهیم قمی

در کتاب «تفسیر» از امام صادق

نقال کارده اسات کاه :از آن

حضرت سؤال شد آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟
فرمود :سوگند به آن کسی که جان من در حیطه قدرت او است عدد فرشتگان در آسمانها بیشتر از عدد
ذرّات خاک بر روی زمین است .و در آسمان جای قدمی نیست مگر اینکه در آنجا فرشته ای به تسابیح و
تقدیس پروردگار مشغول است ،و بر روی زمین بر هر درختی و کلوخی فرشته ای موکّل است ،و هار روز
احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند گزارش می دهد در حالیکه خدا به همه آنها داناتر است.

ی
ی
ه
ه
اَّلل بوالیتنا أهل ابليت ویستغفر ی
ی
ملحبینا ویلعهن أعهداءنا ویسهأل اَّلل
ویتقرب ک یوم إیل
وما منهم أحد إال

أن یرسل عليهم العذاب إرساال.
و فرشته ای نیست مگر آنکه هر روز به والیت ما اهل بیت به درگاه الهی تقرّب می جوید ،و برای دوستان ما آمرزش
()2

می خواهد و دشمنان ما را لعن و نفرین می کند و از خداوند فرستادن عذاب را بر آنها درخواست می کند.

 .31/401علّامه مجلسی

در کتاب «بحار األنوار» می گوید :یونس به امام صادق

والیت شما و شناخت ح ّ شما که خداوند به من
____________________
 -1الکافی 131/3 :ح ،4الزهد 81 :ح  ،213بحار األنوار 137/4 :ح .51
 -2تفسیر قمی ،583 :بحار األنوار 210/24 :ح 7 174/53ح 7و  78/48ح  ،133تفسیر برهان 32/4 :ح .11
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عرض کارد:

مرحمت فرموده از تمام دنیا نزد من محبوبتر است.
یونس می گوید :وقتی چنین گفتم آثار خشم و غضب بر چهره مبارک آن حضارت ظااهر شاد ،ساپس
فرمود:

ی ی
ی
بمحبتنها احليهاه
یا یونس قستنا بغری قياس ،ما ادلنيا وما فيها ،هل یه إال سد فوره ،أو سرت عوره؟ وأنت لهک

ادلائمه.
ما را به چیزی که نباید قیاس کنی مقایسه کردی ،والیت ما را با دنیا قیاس کاردی ،مگار دنیاا و آنچاه در آن اسات
چیست؟ آیا چیزی جز سیر کردن شکم یا پوشاندن عورت است؟( )1امّا والیات و محبّات ماا سرچشامه حیاات ابادی و
()2

سعادت همیشگی است.

مؤلّف

گوید :در حدیثی نبوی وارد شده است که فرمود:
ی

ما ادلنيا ف اآلخره إال مثل ما یعل أحدکم إصبعه ف ی
اَلم ،فلينظر بم یرجع.

()3

دنیا نسبت به آخرت همانند آن است که کسی انگشت خود را در میان دریا قرار دهد ،چه مقدار از آب دریاا بدسات
آورده و این مقدار با تمام آب دریا چه نسبتی خواهد داشت؟

 .32/402کلینی

در کتاب «کافی» از عمرو بن یزید روایت می کند که گفت :باه اماام صاادق

عرض کردم :شنیده ام شما فرموده اید:
ی

ی
اجلنه لع ما اکن فيهم؟
ک شيعتنا ف

شیعیان ما هر گونه اعمالی داشته باشند جایگاه آنها بهشت است.

فرمود :آن را تصدی می کنم ،درست است ،بخدا قسم همه آنها در بهشت خواهند بود.
____________________
فرمود :دنیا چیست و انتظار داری چه چیزی باشد؟ آیا جز خوراکی است که آن را می خورند یاا
 -1در حدی دیگری امام
لباس است که آن را می پوشند و یا مرکبی است که آن را سوار شوند؟
 -2تحف العقول ،373 :بحار األنوار 245/78 :ح .177
 -3روضه الواعظین ،440 :بحار األنوار ،113/73 :تنبیه الخواطر.150/1 :
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عرض کردم :فدای شما شوم ،گناهان آنها زیاد و گاهی از گناهان کبیره اند!

ی
ه
ی
ی
ی
ی
انلب املطاع أو ی
وص ی
اجلنه بشفاعه ی
أختهو علهيکم ف
ولکی واَّلل
انلب
فرمود :أما ف القيامه فَککم ف

الربزخ.
امّا در روز قیامت همه شما بواسطه شفاعت پیغمبری که باید از او اطاعت شود یا وصیّ آن پیغمبر به بهشت می روید،
ولی بخدا قسم نسبت به عالم برزخ برای شما ترسناکم.

عرض کردم :برزخ چیست؟
فرمود :القبر منذ حین موته إلی یوم القیامه.
()1

از هنگامی که کسی را در میان قبر می گذارند تا هنگامی که وارد صحرای قیامت می شود برزخ او می باشد.

 .33/403کلینی

در «کافی» و محمّد بن مسعود عیّاشی

در «تفسیر» خاود از عبداللَّاه بان ابای

یعفور نقل کرده اند که گفت:
به امام صادق

عرض کردم :من با مردم که معاشرت می کنم ،خیلی تعجّب می کانم از عادّه ای کاه

اهل والیت و محبّت شما نیستند و فالن و فالن را دوست دارند ولی امانتدار و راستگو هستند و به عهاد و
پیمان خود وفادارند.
امّا بعضی از اشخاصی که اهل والیت و محبّت شما هستند این امانتداری و راستگوئی و وفا به عهاد و
پیمان در آنها نیست.
ابن ابی یعفور گوید :امام صادق

در برابر من در حالیکه نشسته بود قرار گرفت و مانناد کسای کاه

خشمناک باشد به من رو کرد و فرمود:

ه
ه
اَّلل.
ال دین ملن دان بوالیه إمام جائر لیس من اَّلل ،وال عتب لع من دان بوالیه إمام عدل من
کسی که معتقد به والیت پیشوای ستمگری که از طرف خدا نیست باشد دین ندارد ،و کسی که معتقد باه والیات اماام

عادلی که از طرف خدا برگزیده
____________________
 -1الکافی 242/3 :ح ،3بحار األنوار 247/4 :ح  ،114تفسیر برهان 120/3 :ح.2
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شده است باشد بر او مالمت و سرزنشی نیست.
می گوید :عرض کردم :آن گروه دین ندارند و این گروه سزاوار سرزنش نیستند؟!
فرمود :بلی ،آنها دین ندارند و اینها را نباید سرزنش کرد .سپس فرمود :آیا کالم خدا را نشانیده ای کاه
َ

ه

َ

ُْ

ُ

ُ
َ َُ
ُ ُ
فرموده است :ا ه ُ
َّلل َو ُّ
مات إیل انلُور (.)1
ل الین آمنوا خی ِرجهم ِمن الظل ِ
ِ

«خدا سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آورده اند ،آنها را از تاریکی ها بطرف روشنائی ها خاار
می کند» .یعنی آنها را از تاریکی های گناه بسوی روشنائی توبه و آمرزش خار می کند بخااطر والیتای

َ ه َ َ َ
ین کف ُروا
که نسبت به امام عادل برگزیده خدا دارند .بعد از آن خداوند تبارک و تعالی فرموده است :وال
ُ َ ُ ُ
ُ
ُْ
َ
ْ ُُ
الظلمات (.)2
أو َِلاؤهم الطاغوت خی ِر ُجون ُهم ِمن انلور إیل

«و آنها که کافر گشتند سرپرست ایشان طاغوت است و آنها را خداوند از روشنائی به تاریکی ها بیرون
می برد» .می گوید :عرض کردم :اینکه فرموده است« :والّذین کفروا» آیا مقصودش کافران نیست؟
فرمود :برای کافر در حال کفر چه نوری است تا او را از آن خار کند و به طارف تااریکی بکشااند؟!
بلکه خداوند مقصودش کسانی است که مشمول نور اسالم و نورانیّات آن بودناد ،و چاون از حا پیاروی
نکردند و سرپرستی پیشوای ظالم غاصب را که منصوب از طرف پروردگار نبود پذیرفتناد باا ایان والیات
ناح از نور اسالم به تاریکی کفر رهسپار شدند( )3و سزاوار داخل شدن در آتش به همراه کافران گشتند که
ُ

ْ
أص ُ
حاب انلار ُه ْم فيها ُ
خادلون (« )4آنها اهل آتش و دوزخند و
خداوند در آخر آیه فرموده است :او ِئلکَ
ِ
ِ
()5

برای همیشه در آن خواهند بود».
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .257
 -2سوره بقره ،آیه .257

مسلمان بودند و بعد از وفات آن حضرت با پیروی کاردن

 -3ظاهراً آیه در مورد کسانی است که قبل از وفات رسول خدا
از طاغوت و پیشوایان ضاللت مرتد شدند و از اسالم خار گشتند.
 -4سوره بقره ،آیه .257

 -5الکافی 375/1 :ح ،3تفسیر عیّاشای 138/1 :ح  ،440بحاار األناوار 323/23 :ح  ،18و  104/48ح  ،18و  135/72ح ،13
غیبه نعمانی 132 :ح  ،14تأویل اآلیات 34/1 :ح  ،87و تفسیر برهان 243/1 :ح ،1و نور الثقلین 231/1 :ح  107به نقل از کافی.
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 .34/404طبری
امام صادق

در کتاب «بشارة المصطفی» از حذیفه بن منصور نقل می کند که گفت :در خادمت

بودم که شخصی بر آن حضرت وارد شد و عرض کرد :فدایت شوم ،برادری دارم کاه شاما

را دوست دارد و نسبت به بزرگداشت و رعایت احترام شما هیچگونه کوتاهی نمی کند ،عیبی که دارد ایان
است که شراب خوار است.
امام صادق

فرمود :همانا این عیب بزرگی است که دوستدار ما به شرابخواری مبتال باشد ،ولای آیاا

می خواهی کسی را که بدتر از او است به تو معرّفی کنم؟
کسی که با ما آشکارا دشمنی می کند بدتر از او است ،و همانا در میان مؤمنین آنکه مرتبه اش پائین تار
از همه و پست تر است  -با آنکه در میان آنها پست و فرومایه نیست  -می تواند دویست نفر را شافاعت
کند ،ولی اگر اهل آسمانها و زمین های هفتگانه و نیز دریاهای هفتگانه درباره یک نفر ناصبی شفاعت کنند
هرگز شفاعت آنها پذیرفته نمی گردد .آنکه گفتی از دنیا نمی رود تا توبه کند یا خداوند او را به یاک ناوع
بیماری و ناراحتی جسمی مبتال کند تا به این وسیله گناهان او از بین برود و وقتی خدا را مالقات می کناد
گناهی برای او نمانده باشد .همانا شیعیان ما بر راهی استوار و پابرجا هستند و آنها در مسیر سعادتند.
سپس فرمود :پدرم بارها فرمود:

أحبب حبيب آل ی
حممد وإن اکن مرهقا ذییاال ،وأبغ

بغي

آل ی
صواما ی
حممد وإن اکن ی
قواما.

دوست بدار کسی که خاندان پیغمبر را دوست دارد گرچه گنه کار و فرومایه باشد ،و دشمن بدار کسی که باا خانادان
پیغمبر

()1

دشمنی می کند گرچه زیاد اهل نماز و روزه باشد.

____________________
 -1بشاره المصطفی ،38 :بحار األنوار 124/48 :ح .54

547

 .35/405علیّ بن ابراهیم قمی

از عمر بن یزید نقل کرده است که امام صادق

ه
واَّلل من آل ی
حممد.
أنتم

فرمود:

بخدا قسم شما از آل محمّد و خاندان پیغمبرید.

عرض کردم :فدایت شوم از خود ایشان؟
فرمود :بلی ،بخدا قسم از خود ایشان هستید  -و آن را سه بار تکرار فرمود .-
سپس به من نگاه کرد و من به او نگاه کردم آنگاه فرمود :ای عمر! خداوناد تباارک و تعاالی در قارآن
مجید فرموده است:

َه َ ه َ ُ ُ َ َ
ه
ین َ
أو َل انلاس بإب ْ
الم ْؤم َ
ل ُ
آمنُوا َو ه ُ
إن ْ
ب َو هال َ
اَّلل َو ُّ
هذا انلَ ی
ننی (.)1
و
وه
ع
ب
ات
ین
ذل
ل
راهيم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

«همانا نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند و این پیغمبر و کسانی که ایمان دارند ،و
()2

خداوند یاور و سرپرست مؤمنان است».

 .34/404از امام صادق
ی

روایت شده است که:

إن ی
َلحط النوب عن العباد کما ی
ی
حتط الریح الشدیده الورْ عن الشجر.
حبنا أهل ابليت

()3

همانا دوستی ما اهل بیت گناهان را از بندگان فرو می ریزد همانطور که باد شدید برگ را از درخت می ریزد.

 .37/407طبری

از ابو قناقب صدوحی نقل کرده است که گفت :اماام صاادق

را دیادم کاه از

مسأله ای سؤال شد و آن حضرت خشمناک گردید بطوری که مسجد را پر کرد و تا کرانه آسامان رساید و
بر اثر خشم او
____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .48
 -2تفسیر قمی ،35 :تفسیر برهان 231/1 :ح ،1تفسیر عیّاشی 177/1 :ح .41
 -3ثواب األعمال ،187 :بحار األنوار 77/27 :ذیل ح .3
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بادی سیاه وزیدن گرفت بطوریکه نزدیک بود مدینه را از جای خود برکند .و چون خشم آن حضارت آرام
شد باد نیز آرام گرفت .بعد از آن فرمود:

ی

ه
اَّلل وسعت ک یش ء.
لو شئت لقلبتها لع من عليها ،ولکن رمحه

()1

اگر بخواهم زمین را بر اهل آن وارونه می سازم ،ولی رحمت پروردگار هر چیز را فرا گرفته است.

 .38/408ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از حسین بن محمّد نقل کرده است که گفت :علایّ بان

هبیره بر رفید خشمگین گردید و او به امام صادق
امام

به او فرمود:

پناهنده شد.

ی

إنرص إَله واقرأه ی
می السالم ،وقل هل :إین أجرت عليک موالک رفيدا فالتهجه بسوء.
بسوی او برگرد و از طرف من به او سالم برسان و بگو :امام صادق فرمود :غالمت رفید را به پناه تو درآوردم با او به
بدی و ناراحتی برخورد مکن.

عرض کرد :فدایت شوم او شامی و بد عقیده است.
فرمود :آنچه گفتم عمل کن و همانطور که گفتم به سوی او برو.
رفید می گوید :در بین راه عربی بیابانی با من روبرو گشت و گفات :کجاا مای روی ،مان چهاره ات را
چهره مقتول (کسی که کشته خواهد شد) می بینم ،سپس گفت :دستت را خار کن تا ببینم ،وقتی دید گفت:
دستت نیز دست مقتول است ،بعد از آن گفت :زبانت را خار کن تا ببینم .وقتی آن را دید گفت :هار کجاا
می خواهی برو ،باکی بر تو نیست ،زیرا در زبانت پیغامی است که اگر آن را نزد کوههای برافراشاته بباری
رام تو می گردند.
می گوید :به راه خود ادامه دادم ،و وقتی بر علیّ بن هبیره وارد شدم
____________________
 -1نوادر المعجزات 138 :ح ،4دالئل اإلمامه 243 :ح ،4مدینه المعاجز 215/5 :ح.4
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فوراً دستور کشتن مرا صادر کرد ،به او گفتم :عجله نکن ،تو که بر من غلباه نیافتاه ای و چیاره نگشاته ای
بلکه من خودم نزد تو آمده ام ،اجازه بده پیغامی که برایت آورده ام بازگو کنم ،بعد از آن هر گونه خواستی
با من رفتار کن ،و بعد از آنکه دستور داد آنهائی که حاضر بودند خار شوند به او گفتم:
به تو سالم می رساند و مای فرمایاد :غاالم تاو رفیاد را باه پنااه تاو

موالی تو جعفر بن محمّد
درآوردم ،با او بدرفتاری مکن.
می گوید :وقتی به او پیغام امام

را رساندم گفت :ترا بخدا قسم جعفر بن محمّد

این گفتاار را

فرموده است ،و او به من سالم رسانده است؟ برای او قسم یاد کردم ،او سه بار سؤال خود را تکرار کارد و
من به او جواب گفتم ،سپس شانه های مرا باز کرد و گفت :این کار مرا قانع نمی کند تا آنکه همانگونه کاه
()1

با تو رفتار کردم با من رفتار کنی.
 .33/403قطب راوندی
صادق

در کتاب «خرائج» از داود رقّی نقل کرده است که گفت :محضر مبارک امام

شرفیاب بودم به من فرمود:

چه شده است رنگ چهره ات را دگرگون می بینم؟
عرض کردم :بدهی بزرگ و سنگینی دارم که باع رسوائی من می شود و تصامیم گرفتاه ام از طریا
دریا به سِند( )2نزد برادرم فالنی بروم.
فرمود :اگر می خواهی بروی برو.
عرض کردم :وحشت دریا و طوفان آن مرا از این سفر می ترساند.
فرمود :خدائی که تو را در خشکی حفظ می کند ،او نگهدار تو در دریا نیز هست.

یا داود؛ لوال اسم وروح ملا ی
ی
اخُّضت األشجار.
اطردت األنهار وال أینعت اثلمار وال

____________________
 -1المناقب ،235/4 :بحار األنوار 173/47 :ح  ،27الکافی 473/1 :ح ،3الوافی 730/3 :ح ،3و برای حدی دنبالاه ای اسات کاه
مؤلّف

آن را نیاورده است.

 -2شهرهایی است بین هند و کرمان و سجستان ،قریه آن منصوره است.
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ای داود! اگر اسم من و روح من نبود رودها جاری نمی گشتند ،و میوه ها نمی رسیدند ،و درختان سبز نمی شدند.

داود گوید :سفر دریائی خود را شروع کردم تا آنکه بعد از صد وبیسات روز باه خواسات خداوناد باه
ساحل دریا رسیدم ،قبل از ظهر روز جمعه بود که از دریا خار شدم ،آسمان ابری بود ،نور درخشانده ای
را دیدم که از آسمان به زمین کشیده شده بود ،ناگاه صدای آهسته ای را شنیدم که گفت:
ای داود! زمان ادا دین تو و خالصی تو از آن بدهی فرا رسیده است ،سرت را بااال بگیار ،و ناراحات
مباش که ایمن گشته ای.
می گوید :سر خود را که بلند کردم ندائی بگوشم رسید :پشت این تپّه سرخ رنگ برو ،وقتی آنجاا رفاتم
دیدم ورق هائی است از طالی سرخ که یک طرف آن صاف و در طرف دیگر آن نوشته شده است:
ُ

َ ُ

َ

ْ ْ ْ ْ
أم ِسکْ بِغ ْری ِحساب (.)1
هذا َعطاؤنا فامن أو

«این عطا و بخشش ما است ،پس بی حساب بخشش کن یا آن را بخشش مکن و نگهدار».

می گوید :آنها را با خود برداشتم و گفتم :با کسی درباره آن صحبت نکنم تا به مدینه روم.
به مدینه وارد شدم و خدمت امام صادق

رسیدم به من فرمود:

ای داود! عطا و بخشش ما آن نوری بود که برای تو درخشید نه آن طال و نقره ای که خیال کردی ،ولی
آنها هم گوارای تو باشد ،عطا و بخشش پروردگار بزرگوار تو است پس شکر آن را بجای آور.
داود گوید :از معتَب خادم آن حضرت جریان را سؤال کردم ،گفت:
دقیقاً در همان وقتی که برای تو این قضیّه پیش آمد امام
حمران و عبداألعلی از کسانی بودند که
____________________
 -1سوره ص ،آیه .33
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با اصحاب خود گفتگو می کرد ،خیثماه و

حضور داشتند ،آن حضرت روی مبارک خود را بطرف آنها نمود و مثل آنچه گفتی به آنها فرماود ،و چاون
وقت نماز شد برخاست و با آنها نماز را بپا داشت.
()1

داود گوید :من از آنها که نام برد قضیّه را سؤال کردم ،آنها هم همانگونه برایم حکایت کردند.
 .40/410قطب الدین راوندی

در کتاب «خرائج» حدیثی طوالنی از حضرت جواد

ذکار کارده

است و ما مقداری از آن را که به این باب مربوط است نقل می کنیم:
راوی حدی محمّد بن ولید کرمانی می گوید :به آن حضرت عرض کردم :دوستان شما در این دوساتی
و ارادتی که دارند چه بهره ای می برند؟
حضرت جواد

فرمود :امام صادق

غالم و خدمتگزاری داشت که وقتی وارد مساجد مای شاد

قاطر آن حضرت را نگهداری می کرد ،روزی این غالم نشسته بود و قاطر را باا خاود داشات کاه جمعای
مسافر از خراسان رسیدند ،شخصی از میان این قافله به او گفت :ای غالم! آیا ممکن اسات کاه از ماوالی
خود بخواهی مرا جانشین تو گرداند و من غالم او گردم و در عوض همه اموال خود را باه تاو ببخشام؟ و
بدان که من ثروت زیاد دارم ،تو می روی آنها را دریافت می کنی و مان جاای تاو در خادمت اماام
هستم.
غالم گفت :با امام
سپس بر امام

در میان می گذارم و از او درخواست می کنم.
وارد شد و عرض کرد :فدایت شوم ،شما که خدمت مرا از یاد نبرده اید و مای دانیاد

که مدّتی طوالنی است مالزم شما هستم ،اکنون بعد از این مدّت اگر خدا خیری را متوجّه من سازد آیا شما
مانع می شوید و نمی گذارید از آن برخودار شوم؟
امام

فرمود :از خودم به تو می بخشم و از دیگران جلوگیری می کنم.

____________________
 -1الخرائج 422/2 :ح  ،23بحار األنوار 100/47 :ح .120
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رسانید.

آنگاه قصّه آن مرد را به عرض امام

فرمود :اگر میل نداری در خدمت ما باشی و آن شخص مایل است او را می پذیریم و تاو را رهاا مای
کنیم.
و چون غالم آماده رفتن شد و از امام

روی گردانید ،آن حضرت او را صدا زد و فرمود:

ی
ه
ه
متعلقها بنهور اَّلل ،واکن
أنصحک لطول الصحبه ولک اخليار ،فإذا اکن یهوم القيامهه اکن رسهول اَّلل
ی
ی
ی
ه
ی
 ،واکن شيعتنا متعلقنی بنا یدخلون
األئمه متعلقنی بأمریاملؤمننی
متعلقا برسول اَّلل واکن
أمریاملؤمننی

مدخلنا ویردون موردنا.
تو را بخاطر خدمتی که به ما کرده ای نصیحت می کنم و اختیار با تو است .بدان وقتی که قیامت فرا رسد رسول خادا
به نور خداوند وابسته است و امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

پیوساته اسات ،و اماماان

به نور رساول خادا

باه

مرتبط و وابسته اند ،در آن هنگام شیعیان ما دامان ما را می گیرند و به ما می پیوندند ،و هار کجاا ماا

وارد شویم آنها نیز وارد می شوند.

غالم که گفتار امام
دهم .آنگاه از محضر امام
اکنون که از نزد امام
غالم فرمایش امام

را شنید عرض کرد :در خدمت شما خواهم ماند و آخرت را بر دنیا ترجیح می
خار شد و نزد آن شخص آمد ،او که غالم را دید به وی گفت :چهاره ات
آمده ای غیر از آن چهره ای است که بر آن حضرت وارد شدی.
را برای او نقل کرد و او را خدمت امام

آورد ،امام صادق

ایان اظهاار

محبّت و ارادت را از او پذیرفت ،و برای غالم دستور داد که هزار دینار بدهند سپس آن شخص برخاست و
با امام
امام

وداع کرد و از آن حضرت درخواست کرد که برایش دعا کند.
دعا فرمود ،پس (آن شخص) ( )1گفت :ای سرور من! اگر اهال و عیاال مان در مکّاه منتظارم

نبودند دوست داشتم بیشتر در خدمت شما بمانم.
____________________
 -1عبارت بین قوسین مطاب آن چیزی است که مؤلّف

ذکر کرده است ،ولی بنابر آنچه در کتاب «خرائج» آمده است عبارت به

این صورت است :محمّد بن ولید (راوی حدی ) گفت .و بنابر قول اوّل ادامه قصّه به امام صاادق
ظاهراً همان صحیح است  -به امام جواد

مربوط می گردد.
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ولای بناابر قاول دوّم  -کاه

امام

به من اجازه داد و فرمود :دچار غصّه و اندوهی خواهی شد ،ساپس ظارف کوچاک روپاوش

داری (عطر دان) که مال خودش بود پیش رویش گذاشت و به من فرمود :آن را بردار ،من امتنااع کاردم و
گمان کردم که این کار باع ناراحتی او می گردد.
امام

به من تبسّم کرد و فرمود :آن را بگیر زیرا احتیا پیدا می کنی.
خار شدم و رفتم ،اتّفاقاً خرجی سفر که همراهم بود تمام شد و ساعتی کاه وارد مکّاه

از نزد امام

()1

شدم به آن احتیا پیدا کردم.
مؤلّف

که به حرم امیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیه پناهنده است با عجز و نیاز می گوید :ای سرور من

و ای موالی من! از حضرتت که نیکو سیرتی جز نیکویی و خوبی ندیدم ،و هر آینه احسان کردی و نعمات
مجاورت خود را به ما لطف کردی و ارادت و نوکری ما را پاذیرفتی ،پاس از حماد و ساپاس پروردگاار
بلندمرتبه از شما درخواست می کنم که این نعمت را بر ما باقی بداری و بر آن بیفزایی ،و بعید اسات کسای
را که پرورش داده ای ضایع گردانی و کسی را که نزدیک کرده ای دور نمائی ،و کسی را کاه پنااه داده ای
آواره سازی.
بقبااااارک لاااااذنا والقباااااور کثیاااااره

ولکااان مااان یحمااای الجاااوار قلیااال

به قبر شریف تو پناهنده گشته ایم در حالیکه قبرها زیاد هستند ،زیرا می دانیم کسی که از همسایه اش دفاع کناد کام
است.

 .41/411کلینی
امام صادق

در کتاب «کافی» از حفص نقل می کند که گفت:
غالمی از غالمانش را برای کاری فرستادند چون او تأخیر کرد به دنبالش رفتند و او را

پیدا کردند که در محلّی خوابیده بود ،باالی سرش نشستند و او را باد زدند تا آنکه بیدار شد.
وقتی بیدار شد امام صادق

به او فرمود:

____________________
 -1الخرائج 330/1 :ضمن ح  ،17بحار األنوار 87/50 :ح.3
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ه
واَّلل ما ذلک لک تنام الليل وانلهار؟ لک الليل ونلا منک انلهار.
یا فالن؛
فالنی ،بخدا قسم ح ّ تو نیست که روز و شب هر دو را بخوابی ،بلکه باید تقسیم کنی ،شب از آنِ تو که استراحت کنی
()1

و بخوابی ،روز از آنِ ما که خدمت کنی و به کار بپردازی.

 .42/412شاذان بن جبرئیل
میان حرم در مقام ابراهیم

در کتاب «فضائل» می گوید :روایت شده است که امام صادق

در

نشسته بودند ،پیرمردی که عمر خود را در گناه و معصیت سپری کارده باود

نزد آن حضرت آمد و بعد از آنکه نگاهی کرد ،گفت :خوب شفیعی است برای گنه کاران در نزد پروردگاار،
سپس پرده کعبه را گرفت و این اشعار را خواند:
بحاا ا ّ جااااالل وجهااااک یااااا ولیّاااای

بحااااااا ّ الهاشااااااامیّ األبطحااااااایّ

بحااااا ّ الاااااذکر إذ یاااااوحی إلیاااااه

بحااااا ّ وصااااایّه البطااااال الکمااااایّ

بحااااا ّ الطااااااهرین ابنَااااای علااااایّ

واُمّهمااااااا ابنااااااه الباااااارّ الزکاااااایّ

بحااااا ّ أئمّااااااه ساااااالفوا جمیعااااااً

علااااای منهاااااا جااااادّهم النبااااایّ

بحاااا ا ّ القااااااائم المهاااااادیّ إلّااااااا

غفاااارت خطیئااااه العبااااد المُساااای

به آبرو و عظمت خودت ای سرپرست من ،بح ّ آن هاشمی نسب که در مکّه بدنیا آمده است.
بح ّ قرآنی که به او وحی شده ،بح ّ وصیّ او که قهرمانی شجاع بوده است.
به ح ّ دو فرزند پاک و معصوم از فرزندان علی

 ،و بح ّ مادر آن دو بزرگوار که دختر پیامبر نیکاوکردار و پااک

سرشت است.
به ح ّ امامانی که همه آنها عمر خود را بر روش و طریقه جدّ بزرگوار خود یعنی پیامبر اکرم
و به ح ّ آن امام قیام کننده و هدایت شده ،که گناه این بنده گنه کار را بیامرزی.
____________________
 -1الکافی ،87/8 :بحار األنوار 54/47 :ح .37
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گذرانیدند.

از هاتفی شنید که می گوید :ای پیرمرد! گناه تو بزرگ بود ولی به احترام کسانی که شافیع قارار دادی و
واسطه کردی همه گناهانت را بخشیدیم ،و اگر برای اهل زماین آمارزش مای طلبیادی هماه آنهاا را مای
آمرزیدم غیر از آنکه پای شتر حضرت صالح را با شمشیر پی کرد ،و غیر از آنانکه پیامبران و ائمّه طاهرین
()1

را کشتند.

 .43/413سیّد شرف الدین
صادق

در کتاب «تأویل اآلیات» از داود بن کثیر نقل می کند که گفت :به اماام

عرض کردم :آیا مقصود از نماز ،زکات و حجّ در کتاب خداوند تبارک و تعاالی شاما هساتید؟

فرمود:

ه ی ی
ه
وجل وحنن الزاکه ،وحنن الصيام ،وحنن ی
احلج ،وحنن ابلدل احلرام ،وحنن کعبهه اَّلل
حنن الصاله ف کتاب اَّلل عز
ُّ
َ َْ َُ ََه َ ْ ُ ه
ه
ه
ه
اَّلل ( )2وحنن اآلیات وحنن ابلیینات.
وحنن قبله اَّلل ،وحنن وجه اَّلل ،قال اَّلل تعایل :فأینما تولوا فثم وجه
ای داود! مقصود از نماز ،زکات ،روزه ،حجّ ،مکّه ،کعبه و قبله در کتاب خداوند ما هستیم ،وجه خداوند یعنی آن جهتی
که امتدادش بسوی خداست ما هستیم که فرموده است« :به هر کجا روی آورید آنجا وجه خداوند است» و مراد از آیاات
()3

و بیّنات یعنی نشانه ها و دالئل ما هستیم.

و مقصود از زشتی و بدی و ستم و شراب و قمار و آنچه به غیر خداوند برای پرستش برافراشته کنند ،و
تیرهای قمار و انواع بت ها که در جاهلیّت آنها را پرستش می کردند ،و مردار و خون و گوشت خاوک در
کتاب خداوند تبارک و تعالی دشمن ما است.
ای داود! همانا خداوند تبارک و تعالی ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو
____________________
 -1فضائل ابن شاذان ،44 :بحار األنوار 20/34 :ح .14
 -2سوره بقره ،آیه.115
 -3برای قرآن بلکه برای هر آیه ای از آن ،ظاهر و باطن است؛ همان طور که امیر مؤمنان علای

فرماوده اسات« :لایس مان

القرآن آیه الّا ولها ظهر وبطن» «از قرآن آیه ای نیست مگر اینکه برایش ظاهری و باطنی است» .و آنچه در این حدی امام صاادق
بیان فرموده است از معانی باطن آن است.
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ساخت و اکرام کرد و ما را بر دیگران برتری داد ،و امین و نگهدار و خزاناه دار خاودش بار آنچاه در
آسمان و زمین است قرار داد ،و برای ما مخالفین و دشمنانی قرار داد.
ما را در کتاب خودش نام برده و به نیکوترین نامها و محبوبترین آنها نزد خویش کنایاه آورده اسات ،و
نیز مخالفان و دشمنان ما را در کتابش ناام بارده ،و از نامهاای ایشاان باه آنچاه نازد خاودش و بنادگان
()1

پرهیزکارش زشت و ناپسند است کنایه آورده است.

در کتاب «امالی» روایت کرده است که :سماعه بن مهران بر امام صادق

 .44/414شیخ طوسی

وارد شد ،آن حضرت از او سؤال کرد:
ای سماعه! بدترین مردم (از دیدگاه مردم و جامعه) چه کسانی هستند؟
عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! ما را بدترین مردم می شناسند.
که این پاسخ را شنید خشمناک شد بطوریکه چهره مبارکش دگرگون گردید،

می گوید :امام صادق

سپس او که تکیه داده بود در برابر من نشست و دوباره سؤال فرمود:
ای سماعه! مردم بدترین اشخاص را چه کسانی می دانند؟
عرض کردم :بخدا قسم دروغ عرض نکردم ای فرزند رسول خدا ،نزد مردم ما بدترین اشخاص هساتیم
زیرا آنها ما را کافر و رافضی می نامند.
نگاهی به من کرد و فرمود:

آنگاه امام صادق

چگونه خواهید بود وقتی که شما را به طرف بهشت راهنمائی کنند و آنها را باه ساوی جهانّم برانناد ،و
چون شما را در دوزخ نبینند آنگاه بگویند:
َ

ُ

َ

ْ

ما نلا النَری ِرجاال ک ینا ن ُع ُّد ُه ْم ِم َن األرشار (.)2

«چه شده است کسانی را که بدترین مردم می دانستیم اکنون اینجا در میان آتش نمی بینیم».

ی

ی

ه
اَّلل تعایل یوم القيامه بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع.
یا سماعه بن مهران ،إنه من أساء منکم إساءه مشینا إیل

____________________
 -1تأویل اآلیات 13/1 :ح ،2بحار األنوار 303/24 :ح  ،14تفسیر برهان 22/1 :ح.3
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ای سماعه بن مهران! اگر یکی از شما گناهی را مرتکب شده باشد ما با پای خود به درگاه الهی می رویام و بارای او
شفاعت می کنیم ،و خداوند شفاعت ما را درباره او می پذیرد.

بخدا قسم ده نفر از شما وارد دوزخ نمی شود ،بخدا قسم پنج نفر از شما وارد دوزخ نمای شاود ،بخادا
قسم سه نفر از شما وارد دوزخ نمی شود ،بخدا قسم حتّی یک نفار از شاما باه جهانّم نخواهاد رفات ،در
درجات بهشت با یکدیگر رقابت کنید ،و دشمنان خود را با داشتن تقوا و پاکدامنی برای همیشه انادوهناک
()1

سازید.

 .45/415محدّث نوری

در کتاب «مستدرک الوسائل» از کتاب «مشاکاه األناوار» از بارادر حمّااد

بشیر نقل کرده است که گفت:
نزد عبداللَّه بن الحسن بودم ،برادرش حسن بن الحسن هم نزد او بود ،یادی از امام صاادق
به آن حضرت دشنام داد ،من از آن مجلس خار شدم و شبانه خدمت امام صادق

شاد ،او

رسایدم ،حضارت

در بستر قرار گرفته و لباس استراحت پوشیده بود ،قصّه آن مجلس و آنچه را حسن گفته بود به عارض آن
حضرت رسانیدم.
امام صادق

به کنیز خود فرمود :آبی برایم حاضر کن ،آب را که آورد امام

وضو گرفات ،و در

جایگاه نمازش به نماز ایستاد ،و بعد از آنکه دو رکعت نماز خواند دستها را به دعا باال برد و عرض کرد:
ی

ی

ی
ی
رب.
یا رب إن فالنا أتاین بالی أتاین عن احلسن ،وهو یظلمی ،وقد غفرت هل فال تأخذه وال تقایسه یا

پروردگارا! فالنی برایم از جانب حسن خبر آورده است که او درباره من چنین و چنان گفته است ،خدایا او به من ظلم
کرده است و من او را
____________________
 -1امالی طوسی 235 :ح  28مجلس  ،11وسائل الشیعه 137/11 :ح  ،22تفسیر برهان 43/4 :ح ،4بحار األناوار 117/48 :ح 41
و  253/24 :ح  10به نقل از تأویل اآلیات 507/1 :ح .10
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بخشیدم ،تو هم او را مؤاخذه مکن و به این عمل عقوبت مفرما.

پس پیوسته بر این دعا و درخواست پافشاری کرد ،سپس روی مبارک خود را به مان نماود و فرماود:
()1

برگرد خداوند تو را رحمت کند و من باز گشتم.
مؤلّف

گوید :این باب را با نقل تشهّدی که امام صادق

در نماز می خواندند خاتماه مای دهام،

چون از بعضی از مردم شنیده می شود که شهادت به والیت را در اذان و اقامه انکار می کنند با آنکه شایخ
طبرسی

در کتاب «اإلحتجا » این حدی را از امام صادق
ی

نقل کرده است که فرمود:

ی ه
ه
ه
اَّلل ی
اَّلل فليقل ی
اَّلل.
لع أمریاملؤمننی ول
حممد رسول
إذا قال أحدکم ال هلإ إال

()2

هرگاه یکی از شما گفت :ال إله إلّا اللَّه ،محمّد رسول اللَّه ،باید بگوید :علی امیر مؤمنان و ولیّ خدا است.

یعنی همراه شهادت به وحدانیّت پروردگار و رسالت پیغمبر اکرم
شهادت دهد ،و آنها غافلند از اینکه بنابر آنچه از امام صادق

حتماً باید به والیت امیرالمؤمنین
روایت شده است ایان شاهادت باه

والیت جزئی از اجزا مستحبّی نماز است.
و من این تشهّد را در اینجا نقل می کنم زیرا مضمون واال و ارزنده ای دارد و فایده آن برای کسانی کاه
در آن اندیشه کنند زیاد است ،و در دسترس نیست ،حتّی علّامه نوری

از آن غفلت ورزیده و در کتااب

«مستدرک» آن را ذکر نکرده است.
این روایت در رساله ای که به «فقه مجلسی

» معروف است در صفحه

____________________
 -1مشکاه األنوار ،214 :بحار األنوار 385/31 :ح  ،14والمستدرک 335/4 :ح .34
 -2اإلحتجا  ،230/1 :بحار األنوار 1/27 :ح.1
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 23ذکر شده و متن آن چنین است:
مستحبّ است در تشهّد آنچه ابوبصیر از امام صادق

نقل کرده ،اضافه شود و آن اینست که بگوید:

ُ ُّ
ه َْ َ َْ
َُ ََ ْ َ َ ه
َ
َ ه هُ ْ َ
ه َ ه َ َْ ْ ُ ه َ َ ْ ُ ْ َ ْ
هه ُد أن
اَّلل َوحهد ُه ال رشیهکَ هل ،وأش
هه ُد أن ال ِإهل ِإال
َّلل ،أش
ری األسما ِء لکهها ِ
َّلل وخ
اَّلل واحلمد ِ
اَّلل وبِ ِ
ِمْسِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ََْ ََ
اعهَ ،وأ ْش َ
ه َ
ُ َ ه َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ِّ َ
الهر ُّبَ ،وأ هن ُحمَ همهدا ن ْع َ
هه ُد أ هن َر ییب ن ْع َ
هم ه
هم
ِ
ِ
حممدا عبده َورسوهل ،أرسله بِاحلَق بشریا َونذیرا بنی ید ِی الس ِ
ه ُ ُ َ َ ه َ ی ْ َ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ه ُ ه َ ِّ َ ُ َ ه َ ُ َ ه َ َ َ ه ْ َ َ َ ُ ُ ه َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
آل حمم ٍد ،وتقبل شفاعته ف ام ِت ِه وارفع درجته،
اإلمام .أللهم صل لع حمم ٍد و ِ
الرسول ،وأن ع ِليا نِعم الو ِص ونِعم ِ
َ ْ ْ ه
َّلل َر ِّب الْعاملَ َ
نی .
احلَم ُد ِ
بنام خدا و با استعانت از خدا ،سپاس و ستایش سزاوار خداوند است و همه نامهای نیکو از برای او است ،شهادت می
دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست ،او یکتاست و شریکی ندارد ،و شهادت می دهم که محمّد

بنده و فرساتاده

او است ،او را به ح ّ فرستاد تا بشارت دهنده و بیم دهنده باشد تا قیامت ،و شاهادت مای دهام کاه خادای مان خاوب
پروردگاری است و محمّد

خوب پیغمبری است و براستی علی

خوب جانشینی برای پیغمبر و خوب اماام و

پیشوائی است ،خداوندا بر محمّد و آل محمّد درود بفرست و شفاعت او را درباره امّتش قبول کن ،و درجه او را باال ببار،
سپاس و ستایش سزاوار خداوند است که پروردگار جهانیان است.
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در کتاب «کافی» از یعقوب سرّا نقل کرده است که گفت:

 .1/414کلینی
خدمت امام صادق

شرفیاب شدم ،آن حضرت باالی سر فرزندش موسی که در گهواره بود ایساتاد

و مدّتی طوالنی با او راز گفت ،و من نشسته بودم تا آنکه گفتگوی پنهانی آنها تمام شاد ،آنگااه برخاساتم،
امام صادق

به من فرمود :نزدیک موالیت برو و به او سالم کن.

من نزدیک رفتم و سالم عرض کردم ،او به زبانی فصیح و گویا سالم مرا پاسخ داد و سپس فرمود:
ی

ی

ه
فغری اسم ابنتک الت ی
اذهب ،ی
اَّلل.
سميتها ،فإنه اسم یبغضه

برو و نامی که بر دخترت نهاده ای تغییر بده زیرا نامی است که خداوند از آن نفرت دارد.

و برای من دختری به دنیا آمده بود و اسم او را «حمیرا » گذاشته بودم.
امام صادق

()1

فرمود :فرمان او را اطاعت کن تا رستگار شوی ،و من نام او را تغییر دادم.

____________________
 -1الکافی 310/1 :ح  ،11مناقب ابن شهر اشوب 287/4 :سطر آخر ،بحار األنوار 73/48 :ذیل ح  ،33کشف الغمّه.221/2 :
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 .2/417روایت شده است که :به امام صادق

عرض کردند :دوستی شما باه فرزنادت موسای

چقدر است؟

فرمود :وددت أن لیس یل ودل غریه ی
حت الیشکه ف ی
حب هل أحد.

دوست داشتم غیر از او فرزندی نمی داشتم تا در دوستی من با او شرکت نمی کرد ،و همه محبّت و دوستی مان از آنِ
()1

او بود.

 .3/418عیّاشی

از سلیمان بن عبداللَّه نقل می کند که گفت :در خدمت حضارت موسای بان جعفار

بودم زنی را آوردند که صورتش به پشت برگشته بود.
امام

دست راست خود را بر پیشانی او و دست چپ را پشت آن گذاشات ساپس صاورت او را از

طرف راست فشار داد و این آیه را تالوت فرمود:
ه

َُ

َ

َُ

ُْ

إن ه َ
اَّلل الیغ ِّری ما بق ْوم َح هت یغ ِّ ُ
ریوا ما بِأنف ِس ِهم (.)2
ِ

«خداوند احوال طایفه ای را تغییر نمی دهد تا آنکه آنها وضع خود را تغییر دهند».

پس به عنایت حضرت صورت به حال اوّل برگشت ،آنگاه به او فرمود:
احذری أن تفعیل کما فعلت.
مبادا دوباره کاری که کردی انجام دهی.

حاضرین عرض کردند :ای فرزند رسول خدا! او چه کرده بود؟
فرمود :گناه او پوشیده شده و من از آن پرده برنمی دارم مگر اینکه خودش بخواهد بازگو کند.
آنها از خود آن زن پرسیدند ،و او جواب داد :شوهرم زن دیگری داشت ،روزی برخاستم نماز بخوانم باا
خود گمان کردم که اآلن شوهرم با او است .به دنبال این فکر به تفحّص پرداختم و
____________________
 -1کشف الغمّه ،207/2 :بحار األنوار 203/78 :ح .78
 -2سوره رعد ،آیه .11
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وقتی سرکشی کردم هوو را دیدم که تنها نشسته و شوهرم با او نیست ،بر اثر ایان سرکشایِ بیجاا صاورتم
()1

آنگونه گردید.

 .4/413ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از علیّ بن یقطین نقل کرده است که گفت :هاارون ماردی را
طلب کرد که امر حضرت موسی بن جعفر

را باطل کناد و آن حضارت را سااکت نمایاد و در میاان

مجلس شرمنده سازد.
آنگاه مجلسی را تشکیل داد و افسونگری برای او آماده کردند ،سفره که گسترانیدند ،آن شاخص حیلاه
ای بر نان بکار برد بطوریکه وقتی خادم حضرت می خواست نان بردارد باال می پریاد ،و هاارون باا ایان
عمل اظهار خوشحالی و سرور می کرد و می خندید.
امام کاظم

که این صحنه را مشاهده کرد سر بلند کرد و به عکس شیری که بر پرده ای کشیده شاده

بود اشاره نمود و فرمود:

ی ه
ه
اَّلل.
یا أسد اَّلل خذ عدو

ای شیر خدا! دشمن خدا را بگیر.

به محض صدور این فرمان ،آن صورت به شکل شیری بسیار قوی ظاهر گردید و آن مارد افساونگر را
درید ،هارون و ندیمان او غش کردند و با صورت بر زمین افتادند و از وحشت و هراسی که به آنها دسات
داد عقل از سر آنها پرید ،و چون بعد از مدّتی بهوش آمدند هارون باه حضارت موسای بان جعفار
عرض کرد :از تو درخواست می کنم بح ّ من بر تو از این صورت درخواست کنی که این مرد را برگرداند.
امام

فرمود:

ی
ی
ی
ی
وعصيهم ،فإن هذه الصوره تهرد مها ابتلعتهه مهن ههذا
إن اکنت عصا مو ،ردت ما ابتلعته من حبال القوم

الرجل.
____________________
 -1تفسیر عیّاشی 205/2 :ح  ،18بحار األنوار 54/4 :ح ،3تفسیر برهان 284/2 :ح ،3المستدرک 408/5 :ح.2
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اگر عصای موسی آن ریسمان های ساحران را که بلعید برگردانیده بود این صورت هم این مردی را که بلعیاده برمای
()1

گرداند.

و آن مؤثّرترین چیز در به هوش آمدن او بود.
 .5/420ابن شهراشوب

در کتاب «المناقب» و مفید

در کتاب «إرشاد» از علیّ بان ابای حمازه

بطائنی نقل کرده است که گفت :روزی حضرت موسی بن جعفر

به قصد سرکشی از کشاتزاری کاه در

خار شهر داشتند از مدینه بیرون رفتند و من به دنبال آن حضرت به راه افتادم ،آن حضرت بر قاطر و من
بر االغی سوار شده بودم ،ناگهان در بین راه به شیر درنده ای برخورد کاردیم ،مان از تارس خاودم را باه
کناری کشیدم ،ولی حضرت موسی بن جعفر

بی مباالت جلو رفتناد ،دیادم شایر بارای آن حضارت

فروتنی کرد و همهمه ای داشت.
امام

مثل کسی که به همهمه و صدای شیر گوش کند توقّف کرد و شیر دست خود را بر سرین قاطر

گذاشت ،من خیلی وحشتزده شده بودم ،پس از مدّتی دیدم شیر به کناری رفت و حضرت موسی بن جعفار
رو به قبله کرد و به دعا پرداخت ،لبهای مبارک خود را حرکت داد و کلماتی گفت که مان نفهمیادم،
آنگاه با دست به شیر اشاره فرمود که برو ،شیر همهمه ای کرد که صادای آن را شانیدم و اماام

آماین

گفت.
شیر از راهی که آمده بود برگشت تا از چشمان ما ناپدید گردید ،و امام

به راه خود ادامه داد و من

به دنبال آن حضرت به راه افتادم ،مقداری که از آن محلّ دور شدیم خود را به امام

رساندم و عارض

کردم :فدایت شوم ،قصّه این شیر چه بود؟ بخدا قسم خیلی بر شما ترسایدم و از رفتاار او باا شاما بسایار
تعجّب کردم.
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،233/4 :بحار األنوار 41/48 :ح  ،17عیون اخبار الرضاا
مجلس .23
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 78/1 :ح ،1اماالی صادوق 212 :ح 20

حضرت موسی بن جعفر

فرمود:

او نزد من آمد و از سختی زایمان ماده شیرش شکایت کرد و از من درخواست کرد تاا دعاا کانم خادا
مشکل او را آسان کند ،من هم برایش دعا کردم و در دلم افتاد که آنچه به دنیا می آورد نر خواهد بود ،باه
او گفتم ،و او آنگاه دعا کرد که خداوند تو را حفظ کند و هیچ درنده ای را بر تو و ذریّه و شایعیانت هرگاز
()1

مسلّط نکند و من به دعای او آمین گفتم.
 .4/421ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از خالد سمّان نقل کرده است کاه گفات :هاارون روزی

مردی را که بنام علیّ بن صالح طالقانی بود طلبید و گفت :تو گفته ای که ابر تو را برداشاته و از چاین باه
طالقان آورده است؟
گفت :بلی ،هارون گفت :قصّه ات را بگو و از چگونگی آن ما را باخبر کن.
علیّ بن صالح گفت :مرکب من یعنی آن وسیله ای که بر آن سوار بودم در عم دریا شکساته شاد ،بار
تخته پاره ای سه روز ماندم و اموا دریا مرا به این طرف و آن طرف می کشانید تا به خشکی انداخت ،در
آنجا رودهای جاری و درختان سرسبزی را مشاهده کردم ،در سایه درختی خوابیدم ،ناگاه صدای ترسناکی
شنیدم و هراسناک از خواب بیدار شدم.
دو حیوانی را که به شکل اسب بودند و نمی توانم آنها را بخوبی توصیف کنم دیدم که باا یکادیگر مای
جنگند ،آنها چون مرا دیدند خود را در میان دریا انداختند ،در این بین پرناده قاوی جثّاه ای را دیادم کاه
نزدیکی های من در کنار غاری در میان کوه بر زمین نشست ،برخاستم و بطوریکه خود را البالی درختاان
مخفی می کردم نزدیک او رفتم تا او را تماشا کنم ،همینکه مرا دید پرواز کرد ،او را تعقیب کردم و باه غاار
نزدیکتر
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،238/4 :اإلرشاد ،315 :الخرائج 443/2 :ح  ،1بحار األنوار 57/48 :ح .47
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شدم ناگهان صدای تسبیح و تهلیل و تکبیر و خواندن قرآن بگوشم رسید.
به درِ غار که رسیدم کسی مرا از میان غار صدا زد که ای علیّ بن صالح طالقانی وارد شو خدای تاو را
رحمت کند.
من وارد شدم و سالم کردم ،مرد بزرگوار و درشت اندام و قوی جثّاه ای را کاه چشامان سایاه زیباائی
داشت مشاهده کردم ،سالم مرا پاسخ گفت و فرمود :ای علیّ بن صالح! تو از معادن گانج هاا و مجموعاه
ارزنده ذخیره ها هستی( ،)1به گرسنگی و تشنگی و ترس امتحان شدی و امروز خداوند به تو رحم کرد و از
همه آنها تو را نجات داد ،و هر آینه من می دانم چه ساعتی سوار بر مرکب شدی و چه مدّت بعاد از آنکاه
آن وسیله سواری تو شکست در میان دریا ماندی و تو را اموا به این طرف و آن طرف کشید ،و آن وقتی
را که تصمیم گرفتی خود را در میان دریا بیندازی و مرگ را بخاطر ترس زیادی که به تو دسات داده باود
اختیار کنی ،و وقتی که نجات یافتی و هنگامی که آن دو صورت نیکو را مشاهده کاردی و زماانی کاه باه
دنبال آن پرنده ای که فرود آمده بود رفتی و چون تو را دید به آسمان پرواز کرد ،اکنون بیا و اینجا بنشاین
خدا ترا رحمت کند.
چون این گفتار را از او شنیدم عرض کردم :ترا بخدا چه کسی تو را از احوال من باخبر نمود؟ فرمود:
آن کس که از پنهان و آشکار باخبر است و کسی که تاو را مای بیناد وقتای کاه بپاا مای خیازی ،و از
جابجائی تو در میان سجده کنندگان آگاه است.
سپس فرمود :تو گرسنه هستی ،و کلماتی گفت که من فقط حرکت لبهاای او را مشااهده کاردم ناگهاان
سفره غذائی که بر آن پارچه ای کشیده شده بود حاضر شد ،روپوش آن را کنار زد و فرماود :بیاا از آنچاه
خداوند روزی تو نموده است بخور.
غذایی خوردم که پاکیزه تر و خوشمزه تر از آن ندیده بودم ،سپس آبی
____________________
 -1کنوز و گنج های طالقان در روایات فراوانی یاد شده و اوصاف آنها بیان گردیده است.
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به من نوشانید که لذیذتر و گواراتر از آن نیاشامیده بودم ،سپس دو رکعت نماز خواند و به مان فرماود :ای
علی! آیا دوست داری به شهر خودت برگردی؟
عرض کردم :چه کسی مرا برمی گرداند؟
فرمود :به احترام دوستان خود این کار را برای آنها انجام می دهیم.
بعد از آن دعاهایی خواند و دست خود را باال برد و فرمود :فوراً ،فوراً.
ناگهان ابرهایی پراکنده بر در غار سایه افکندند ،هر ابری که نزدیک می شد عرض می کرد:
السّالم علیک یا ولیّ اللَّه وحجّته .سالم بر تو ای ولیّ خدا و ای حجّت پروردگار!
آن حضرت جواب می داد :و بر تو سالم و رحمت و برکات او باد ،ای ابری کاه شانونده و فرماانبردار
هستی.
سپس سؤال می فرمود که کجا می خواهی بروی؟ می گفت :به فالن سرزمین .از او سؤال می فرمود :ابر
رحمت هستی یا خشم و غضب؟ جواب را پاسخ می داد و می رفت .تا ابار زیباا و روشانی آماد و مثال
دیگران به حجّت خداوند سالم عرض کرد ،به آن فرمود :و سالم بر تو باد ای ابر شنونده و فرمانبردار! کدام
سرزمین را اراده کرده ای؟ عرض کرد :طالقان.
فرمود :برای نزول رحمت هستی یا غضب؟ عرض کرد :برای رحمت ،فرمود :این شخص را امانات نازد
تو می سپارم ،او را بردار و با خود ببر.
عرض کرد :شنیدم و اطاعت می کنم.
فرمود :بر روی زمین قرار بگیر ،فوراً بر زمین فرود آمد .آنگاه بازوی مرا گرفت و مرا بر آن نشانید.
در این هنگام عرض کردم :تو را به خداوند بزرگ و به خاتم پیامبران حضارت محمّاد
اوصیا حضرت علی

و به امامان معصوم

و سارور

سوگند می دهم که خودت را معرّفی کن و به من بگاو

چه کسی هستی؟ بخدا قسم مقام واال و شأن عظیمی به تو بخشیده شده است.
فرمود:
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ه
ی ه
ی
ی
وإمها ظهاهر ،أنها ی
اَّلل الخییل أرضه من ی
وحیک یا ی
حجهه اَّلل
حجه طرفهه عهنی ،إمها بهاطن
لع بن صالح؛ إن
ی
ی ه
ی
حجه اَّلل یوم الوقت املعلوم ،و أنا املؤدی انلهاطق عهن الرسهول ،أنها ف وقهت ههذا
وحجته ابلاطنه ،أنا
الظاهره
مو ،بن جعفر

.

وای بر تو ای علی ّبن صالح! خداوند هیچگاه و لو لحظه ای زمین خود را خالی از حجّت نمی گاذارد ،حجات او یاا
پنهان است و یا آشکار .من حجت آشکار خداوندم و حجت پنهانی او هستم ،من حجّت خدا هساتم تاا آن روز معلاوم و
معیّن شده ،و من سخنگوی رسول خدا

و رساننده پیغام او هستم ،من در این زمان موسی بن جعفرم.

پس امامت او و امامت پدران بزرگوارش را یادآور شدم .و او ابر را دستور باال رفتن داد ،ابر شروع باه
پرواز کرد ،بخدا قسم هیچگونه ناراحتی و دردی احساس نکردم و هرگز دچار وحشات نشادم ،و مارا باه
چشم بهم زدنی به طالقان رسانید و در همان خیابانی که اهل و عیال من آنجا بودند و محالّ ساکونت مان
بود سالم بر زمین گذاشت.
رشید که گفتار او را شنید دستور کشتن او را صادر کرد و گفت :این فضیلت موسی بان جعفار

را

()1

کسی نشنود.

 .7/422سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «مدینه المعاجز» از کتاب «عیون المعجزات» از محمّد بن علیّ

صوفی نقل کرده است که گفت:
ابراهیم شتربان از علیّ بن یقطین که وزیر دربار بود اجازه مالقات خواسات ،و او اجاازه اش ناداد ،در
همان سال که برای انجام حجّ سفر کرده بود ،در مدینه از حضرت موسی بن جعفار
خواست ،امام

اجاازه مالقاات

به او اجازه نداد ،فردای آن روز وقتی علیّ بن یقطاین آن حضارت را دیاد باه ایشاان

عرض کرد:
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،301/4 :بحار األنوار 33/48 :ح  ،14مدینه المعاجز 427/4 :ح .150
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ای سرور من! از من چه گناهی سر زده است که مرا از دیدار خود محروم کردید؟

ه
فرمود :حجبتک ألنیک حجبت أخاک إبراهيم ی
اَّلل أن یشکر سعيک ی
حت یغفر لک إبهراهيم
اجلمال ،وقد أیب
ی
اجلمال.
تو را راه ندادم زیرا برادرت ابراهیم شتربان را راه ندادی ،و خداوند حجّ تو را قبول نمی کند تا اینکه تو را ببخشد.

عرض کردم :ای سرور و موالی من ،ابراهیم جمّاال در کوفاه اسات و مان در مدیناه ،و اکناون باه او
دسترسی ندارم.
فرمود :هنگامی که شب فرا رسید بدون اینکه کسی از اطرافیان و غالمانت بفهمد کنار بقیع برو ،در آنجاا
اسبی زین کرده آماده است ،آن را سوار شو ،تو را به مقصد می رساند.
می گوید :طب فرمان امام

در تاریکی شب کنار بقیع رفت و اسبی را که آماده بود سوار شد ،بارای

مدّت کوتاهی او را در کنار خانه ابراهیم جمّال بر زمین نهاد ،در را کوبید و گفت :من علیّ بن یقطین هستم.
ابراهیم از داخل خانه صدا زد :علیّ بن یقطین درب خانه من چه می کند؟
گفت :فالنی کار بزرگی مرا به اینجا کشانیده است ،اجازه بده وارد شوم ،وقتی به درون خانه رفت باه او
گفت :ای ابراهیم! موالیم از پذیرفتن من خودداری کرده است تا اینکه تو مرا ببخشی.
ابراهیم گفت :خداوند تو را ببخشد.
علیّ بن یقطین او را قسم داد پای خود را بر صورت من بگذار ،ابراهیم حیا کرد و از این کار خودداری
نمود ،دوباره او را قسم داد و اصرار کرد.
ابراهیم پایش را بر صورت علیّ بن یقطین نهاد و او می گفت :خدایا تو شاهد باش ،ساپس از خاناه او
خار گردید و سوار بر اسب شد و برگشت ،و همان شب او را در مدینه باه سارای حضارت موسای بان
جعفر

رسانید،
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و چون اجازه ورود طلبید ،امام
 .8/423کراجکی

()1

فوراً او را راه دادند و به خدمت پذیرفتند.

از جمیل بن درّا نقل کرده است که گفت:

به حضرت موسی بن جعفر

عرض کردم :برای مردم تفسیر جابر را بازگو کنم؟

ه َ
فرمود :به آنها که پست و فرومایه اند مگو ،مبادا آن را پخش کنند ،آیا این آیه را خوانده ای؟ إن إَلْنها
ُه ه
إن َعلَيْنا ح َ
َ
ساب ُهم (.)2
إیاب ُهم  23ثم
ِ

عرض کردم :بلی .فرمود:

ی
ه
ه
اَّلل ی
األولنی واآلخرین والنا حساب شيعتنا فمها اکن بیهنهم وبهنی اَّلل حکمنها لع
إذا اکن یوم القيامه ومجع

ه
اَّلل فيه فأجاز حکومتنا ،وما اکن بینهم وبنی انلاس استوهبناه منهم فوهبوه نلها ،ومها اکن بیننها وبیهنهم فهنحن
ی
أحق من عیف وصفح.
هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند همه خالی را گرد آورد ،حساب شیعیان را به ما واگذار نماید( )3آنگاه ما نسبت
به اختالفی که بین آنها و خداوند است میانجیگری می کنیم و خداوند را راضی می گردانیم ،و نسبت به اختالفی کاه باین
آنها و مردم است از مردم طلب بخشش می کنیم و آنها شیعیان را بخاطر ما می بخشند و نسبت به اختالفی که باین ماا و
()4

آنها است ما سزاوارتریم که آنها را بخشیده و از ح ّ خود صرف نظر کنیم.

و نظیر این روایت را کلینی

()5

در کتاب کافی نیز ذکر کرده است.

____________________
 -1عیون المعجزات ،100 :بحار األنوار 85/48 :ح .105
 -2سوره غاشیه ،آیه .25 24
 -3همان طور که در زیارت جامعه به آن بزرگواران خطاب کرده و عرض می نماییم« :وإیها الخلهق إلهیکم وحسهابهم علهیکم»
«بازگشت خل به سوی شما و حساب ایشان با شما است» ،زیرا ایشان عهده دار امر و نهی الهی در دنیا و آخرت هستند ،در حالی
که اختیار همه امور به دست خداست و او برای هر یک از بندگانش که بخواهد آن را قرار می دهد.
 -4تأویل اآلیات 788/2 :ح  ،7بحار األنوار 50/8 :ح  ،57و  247/24ح  ،34تفسیر برهان 454/4 :ح .4
 -5الکافی 153/8 :ح  ،154بحار األنوار 337/7 :ح .24
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در کتاب «إختصاص» از حمزه بن عبداللَّه جعفری نقل کرده است که گفت :روی

 .3/424شیخ مفید

کاغذی نوشتم« :همانا دنیا برای امام
موسی بن جعفر

همانند قطعه گردوئی نمایاان مای گاردد» ،و آن را باه حضارت

تقدیم نمودم و عرض کردم :فدایت شوم ،یاران و دوستان ما حدیثی را روایت کارده

اند ،من آن را انکار نکرده ام ولی دوست دارم از خود شما بشنوم.
امام

نگاهی به آن نوشته فرمود و سپس آن را پیچید ،من گمان کردم که بر او نااگوار آماده اسات،

فرمود:

هو ی
حق ی
فحوهل ف أدیم.
()2( )1

آنچه نوشته شده ح ّ است ،پس آن را به پوست منتقل کن .

 .10/425محمّد بن جریر طبری
جعفر
ُ

از ابراهیم بن اسود نقل کرده است که گفات :حضارت موسای بان

را دیدم که به آسمان باال رفت ،و وقتی فرود آمد حربه ای از نور بهمراه داشت و فرمود:

أخت یوفونی بهذا؟!  -یعی الرشيد  -لو شئت لطعنته بهذه احلربه.

آیا مرا به این شخص  -یعنی رشید  -می ترسانید ،اگر بخواهم او را با این حربه زخمی و مجروح می سازم.
()3

و چون این خبر به رشید رسید سه بار بیهوش شد و آن حضرت را آزاد کرد.

 .11/424و نیز از احمد تبّان نقل کرده است که گفت :در بستر خود خوابیده باودم کاه ناگااه احسااس
کردم کسی با پایش به من می زند و می گوید :فالنی،
____________________
در بیان این جمله می نویسد :همانا امام
 -1عالّمه مجلسی

به او فرمود :این نوشته را به پوسات منتقال کان یعنای آن را

روی پوست دبّاغی شده بنویس تا دوام آن بیشتر باشد.
 -2اإلختصاص ،217 :بصائر الدرجات 408 :ح ،4بحار األنوار 145/2 :ح  ،12و  348/25ح .12
 -3نوادر المعجزات 143 :ح ،4دالئل اإلمامه 322 :ح  ،15مدینه المعاجز 201/4 :ح .15
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این طرز خوابیدن شیعه و پیرو آل محمّد

نیست.

هراسناک از جا برخاستم ،او مرا در برگرفت ،نگاه کردم دیدم حضرت موسی بن جعفر

اسات ،باه

من فرمود:
ای احمد! برای نماز وضو بگیر.
وقتی وضو گرفتم دست مرا گرفت و از درِ خانه خار کرد ،با آنکه در بسته بود نمی دانم او چگوناه و
از کجا مرا خار کرد؟ در بیرون خانه دیدم شتری بسته شده و برای ایشان آماده است ریسامان آن را بااز
کرد و بر آن سوار شد ،مرا هم در در ردیف خود نشانید ،مدّت کوتاهی که راه برد در محلّی مرا پیاده کرد و
فرمود:
اینجا بیست و چهار رکعت نماز بخوان ،سپس فرمود :ای احمد! آیا مای دانای در چاه مکاانی هساتی؟
عرض کردم :خدا و رسول و فرزند رسول او بهتر می دانند.
فرمود :این قبر جدّم حسین بن علی

است.

سپس سوار مرکب شد و مرا پشت سر خود نشانید ،راه کمی که رفات وارد کوفاه شاد ،دیادم ساگها و
نگهبانان همگی ایستاده اند امّا گویا چیزی نمی بینند ،مرا وارد مسجد کرد و فرمود:
هفده رکعت نماز در آنجا بخوان ،و پس از آن سؤال فرمود :آیا می دانی اینجا کجا است؟
عرض کردم :نه ،فرمود :این مسجد کوفه است و این بیت الطشت است.
سپس سوار شد و مرا سوار کرد و مقدرا کمی که راه پیمود مرا پیاده کرد و فرمود :در اینجا نیز بیسات و
چهار رکعت نماز بخوان ،و بعد از آن سؤال کرد :ای احمد! آیا می دانی اینجا کجا است؟
عرض کردم :خدا و رسول و فرزند رسول او داناتر هستند.
فرمود :این قبر جدّم علیّ بن ابی طالب

است.

بار دیگر سوار بر مرکب شد و مرا سوار کرد و پس از پیماودن راه کمای پیااده ام کارد و فرماود :کجاا
هستی؟
عرض کردم :خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند.
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فرمود :این قبر ابراهیم خلیل

است.

مجدّداً سوار شد و مرا نیز سوار کرد و پس از پیمودن راه کوتاهی پیاده ام کرد و داخل مکّه نماود ،مان
قبل از آن بیت الحرام و مکّه و چاه زمزم و بیت الشراب را می شناختم ،به من فرمود:
ای احمد! آیا می دانی کجا هستی؟ من دوباره عرض کاردم :خادا و رساول و فرزناد رساول او دانااتر
هستند .فرمود :این مکّه و این کعبه و این زمزم ،و این بیت الشراب است.
بار دیگر مرا مختصری راه برد و در مسجد النبیّ و کنار قبر پیغمبر

وارد نمود ،در آنجا هم بیست

و چهار رکعت نماز خواندیم ،و چون از من پرسید :آیا می دانی اینجا کجاست؟
عرض کردم :خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند.
فرمود :این مسجد جدّم رسول خدا

و قبر شریف آن حضرت است.

سپس مرا مختصری راه برد و وارد شعب ابی حبیر نمود ،آنگاه فرمود:
ُ

یا أمحد؛ ترید أن اریک من دالالت اإلمام؟ قلت :نعم.

ی
ثم قال :یا نهار؛ أقبل ،فأقبل انلهار إَلنا بانلور العظهيم ،وبالشهمس ی
عنا ،ی
حهت
قال :یا َلل؛ أدبر ،فأدبر الليل
ی
رجعت یه بيضاء ی
نقيه فصلينا الزوال.
ای احمد! آیا می خواهی از عالمتهای امام و دالئل امامت به تو نشان دهم؟
عرض کردم :بلی.
فرمود :ای شب رو برگردان ،فوراً شب از ما رو برگردانید و ناپدید شد.
سپس فرمود :ای روز ،به ما روی آور .پس روز با روشنائی زیاد و خورشید نورانی و باصافایش باه ماا روی آورد و
ظاهر شد و ما نماز ظهر را خواندیم.

سپس فرمود :ای روز! رو برگردان و ای شب روی آور ،فوراً شب چهره خود را ظاهر نمود و ماا نمااز
مغرب را خواندیم ،سپس به من فرمود :خوب مشاهده کردی؟ عرض کردم :بلی ای فرزند رسول خدا! ایان
مقدار برای من کافی است.
بار دیگر مرا سیر مختصری داد تا کنار کوهی که به دنیا احاطه دارد و دنیا نسابت باه آن مانناد ظارف
کوچکی است رسانید ،به من فرمود:
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ای احمد! آیا می دانی کجا هستی؟
عرض کردم :خدا و رسول خدا و فرزند رسول او داناتر هستند.
فرمود :این کوهی است که به دنیا احاطه دارد ،گروهی را آنجا دیدم که لباساهای سافید رناگ پوشایده
بودند.
فرمود :ای احمد! اینها قوم موسی

بر آنها سالم کرد و من نیز ساالم کاردم و آنهاا

هستند ،امام

پاسخ گفتند .پس از آن عرض کردم :خسته شدم.
فرمود :می خواهی روی بستر خود آرام بگیری؟ عرض کردم :بلی ،فوراً یاک قادم برداشاته و باه مان
فرمود :بخواب.
ناگهان خود را در منزلم در حال خواب مشاهده کردم ،و پس از مدّتی برخاستم و نماز صبح را در منزل
()1

خواندم.

 .12/427ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» می گوید :شطیطه زن مؤمنه ای بود که در نیشابور زنادگی
می کرد ،هنگامی که شیعیان نیشابور خواستند اموالی بسوی حضرت موسی بن جعفر

بفرساتند ،او هام

درهمی را همراه با بافته ای که پنبه اش را با دست خود رشته بود و چهار درهم ارزش داشت فرستاد ،امام
آنچه را این زن باایمان فرستاده بود پذیرفت و به آورنده فرمود:

ی
الرصه.
أبلغ شطيطه سالیم وأعطها هذه

سالم مرا به شطیطه برسان و این کیسه پول را به او بده.
و در آن کیسه چهل درهم بود.
سپس فرمود :و قطعه ای از کفنهای خود را که از دهکده خودمان قریه صیدا قریه فاطمه زهرا
اش بدست آمده و خواهرم حلیمه دختر امام صادق

آن را با دست خود رشته است برای او هدیه مای

فرستم.
و وقتی این زن مؤمنه از دنیا رفت امام

پنبه

با شتری که داشت

____________________
 -1نوادر المعجزات 140 :ح ،3دالئل اإلمامه 343 :ح  ،45مدینه المعاجز 274/4 :ح .74
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کنار پیکرش حضور یافت ،و مقدّمات دفن او را فراهم ساخت ،سپس بر شتر خود سوار شد و رو به صحرا
کرد و روانه شد و فرمود:

ی
ی
األئمه
إین ومن یری جمرای من

ی

ی
ه
ی
اَّلل ف أنفسکم.
البد نلا من حضور جنائزکم ف أی بدل کنتم ،فاتقوا

من و دیگر امامان هر کدام در زمان خود باید در مراسم دفن شما در هر شهری که باشید حضور پیادا کنایم ،پاس در
()1

امور خود تقوا پیشه کنید.

این روایت را محمّد بن علی طوسی در کتاب «ثاقب المناقب» ذکر کرده و ذیال آن را ایان گوناه نقال
نموده است:
هنگامی که «شطیطه» از دنیا رفت انبوه شیعیان برای نماز خواندن بر جنازه اش اجتماع کردند ،حضرت
موسی بن جعفر

که بر شتری سوار شده بود در آنجا حضور یافت ،و از مرکب پیاده شد و با آن جمع

بر پیکر آن زن مؤمنه نماز خواند و هنگامی که او را در میان قبر می نهادند شاهد آن صحنه بود و از خاک
قبر مطهّر امام حسین
 .13/428اربلی

()2

در میان قبر او ریخت.

در کتاب «کشف الغمّه» از شقی بلخی نقل کرده است که گفت :در سال  143برای

انجام حجّ به سفر پرداختم ،به قادسیّه که رسیدم منزل کردم ،در آنجا جمعیّات انباوهی را دیادم کاه زینات
نموده اند و برای حجّ حرکت کرده اند ،در این میان چشمم به جوان نیکوچهره گندمگون ضعیفی افتااد کاه
لباسی پشمی باالی لباسهای خود پوشیده و جامه ای بخود پیچیده و نعلین به پاای خاود کارده و جادا از
مردم نشسته است ،با خود گفتم :این جوان از طایفه صوفیّه است و می خواهاد در میاان راه ساربار ماردم
باشد و زحمت خود را به دوش دیگران بیندازد ،بخدا قسم اکنون
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،231/4 :بحار األنوار 73/48 :ح  .100این حدی طوالنی است؛ مؤلّف
 -2الثاقب فی المناقب 433 :ح ،5الخرائج 720/2 :ح  ،24مدینه المعاجز 411/4 :ح .144

537

آن را مختصر نموده است.

نزد او می روم و او را توبیخ و سرزنش می کنم ،پس نزدیک او رفتم ،همینکه مرا دید فرمود:

َ
ِّ ْ
ْ
ِّ ه َ ْ َ
الظن إث ٌم (« )1از بسیاری از گمانها اجتناب کنید ،هماناا بعضای از
ای شقی ! اجتَنِبُوا کثریا ِم َن الظن إن بع

گمانها گناه است».

این را فرمود و مرا رها کرد و رفت ،با خود گفتم :چیز عجیبی بود ،او اسم مرا ذکر کرد و از بااطن مان
خبر داد ،حتماً او بنده ای از بندگان صالح خداوند است ،خود را باید به او برسانم و از او درخواسات کانم
که مرا حالل کند.
با عجله او را تعقیب کردم ولی به او نرسیدم و او از دیدگان من ناپدید گردید ،چون به منزلای در میاان
راه بنام واقصه رسیدیم و آنجا فرود آمدیم ،او را دیدم نماز می خواند و اعضا بدنش می لرزد و اشاک از
چشمان مبارکش جاری است ،گفتم :این همان گمشده من است که در جستجوی او باودم ،از ایان فرصات
استفاده کنم و نزد او روم و از او بخواهم که مرا حالل کند.
پس کمی صبر کردم تا نشست و از نمازش فارغ شد ،آنگاه بطرف او رفتم همین که مرا دید فرمود:
َ
ُ ْ
تاب َو َ
ار ل َم ْن َ
ی ََی ٌ
صاحلا ث هم اهتَدی
آم َن َو َع ِمل
ِ
ای شقی ؛ این آیه شریفه را تالوت کنَ :وإین لغف ِ

()2

«من آمرزند ام کسی را که توبه کند و ایمان آورد و کار نیکو کند و سپس در طری هدایت قدم بردارد».

چون این آیه را قرائت نمود مرا رها کرد و رفت .گفتم :این جوان حتماً از ابدال اسات ،ایان مرتباه دوّم
است که از باطن من و سرّ نهانی من خبر داد ،چون به منزلگاه زبالاه رسایدیم دیادم آن جاوان کناار چااه
ایستاده و در
____________________
 -1سوره حجرات ،آیه .12
 -2سوره طه ،آیه .82
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دست پیاله ای گرفته می خواهد آب بردارد ،ناگهان پیاله از دستش میان چاه افتاد ،پس نگاهی باه آسامان
کرد و شنیدم که می گفت:
أنااات ریّااای إذا ظمئااات إلااای الماااا

وقااااااااااوتی إذا أردت الطعامااااااااااا

تویی مایه سیراب شدن من هنگامی که تشنه آب می شوم ،و قوت و طعام من وقتی که اراده غذا کنم.

خداوندا! ای سرور من! غیر از این پیاله ندارم ،آن را از من مگیر.
شقی گوید :بخدا قسم دیدم آب چاه باال آمد و او دست خود را دراز کرد و از آب پر کرد ،پاس وضاو
گرفت و چهار رکعت نماز خواند و به طرف تلّ ریگی رفت ،از آن ریگها برداشت و در میان کاسه ریخت و
آن را حرکت داد و آشامید ،من بسوی او رفتم و بر او سالم کردم و وقتی پاسخم را گفت عارض کاردم :از
زیادتی و باقیمانده آنچه خداوند به شما عنایت کرده به من هم مرحمت فرما.فرمود:
ی
ه
ظنک ی
بربک.
یا شقيق ،لم تزل نعمه اَّلل علينا ظاهره وباطنه فأحسن

ای شقی ! همواره نعمت های ظاهری و باطنی پروردگار شامل حال ما است ،گماان خاود را باه پروردگاارت نیکاو
گردان.

پس آن کاسه را به من مرحمت فرمود ،از آن آشامیدم دیدم شوربائی است کاه از آب و شاکر درسات
شده و بخدا قسم لذیذتر و خوشبوتر از آن هرگز چیزی نیاشامیده بودم پس سیر شدم و سیراب گردیادم و
تا مدّتی به غذا و نوشیدنی میل نداشتم.
بعد از آن او را ندیدم تا وارد مکّه شدیم ،شبی از نیمه گذشته بود او را کنار قبّه الشراب دیدم با خشاوع
کامل به نماز ایستاده و پیوسته ناله و گریه کرد تا شب به پایان رسید و وقتی ساپیده صابح ظااهر شاد در
جایگاه نمازش نشست و مدّتی به تسبیح خدا پرداخت ،سپس برخاست و نماز صبح را بجا آورد و بعاد از
آن هفت بار گرد کعبه طواف کرد و خار شد ،من هم به
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دنبال او بیرون رفتم ،و برخالف آنچه در بین راه از او مشاهده کردم که تنها بود دیدم اطراف او دوساتان و
یاران و غالمانش پروانه وار می چرخند ،مردم بر او سالم می کنند و از او تجلیل و احتارام باه عمال مای
آورند ،از یکی از اطرافیان ایشان سؤال کردم این جوان کیست؟
جواب داد :حضرت موسی بن جعفر

است.

گفتم :عجائب و کراماتی که مشاهده کردم اگر از غیر او بود عجیب و شگفت انگیاز باود ،ولای از مثال
چنین بزرگواری هیچگونه تعجّب ندارد.
این حکایت را بعضی از شعرا به شعر درآورده اند ،و علّامه مجلسی

بعضی از آن را در کتاب شریف

«بحار األنوار» ذکر کرده است که ما در اینجا نقل می کنیم:
سااال شاااقی البلخاایّ عناااه بماااا شااااهد

منااااه ومااااا الّااااذی کااااان أبصاااار

قاااال لمّاااا حججااات عاینااات شخصااااً

شااااحب اللاااون ناحااال الجسااام أسااامر

ساااااائراً وحاااااده ولااااایس لاااااه زاد

فمااااااا زلاااااات دائماااااااً أتفکّاااااار

وتوهّمااااات أنّاااااه یساااااأل النااااااس

ولااااام أدر أنّاااااه الحاااااجُّ األکبااااار

ثاااا امّ عاینتااااااه ونحاااااان ناااااازول

دون فیااااد علاااای الکثیااااب األحماااار

یضااااع الرماااال فاااای اإلنااااا ویشااااربه

فنادیتااااااااه وعقلاااااااای محیّاااااااار

اساااااقنی شاااااربه فنااااااولنی مناااااه

فعاینتااااااااه سااااااااویقاً وساااااا اکّر

فساااألت الحجااایج مااان یاااک هاااذا؟

قیاال هااذا اإلمااام موساای باان جعفاار

شقی بلخی را سؤال کن از آنچه مشاهده کرده از حضرت کاظم

و آنچه دیده و فهمیده است.

گفت :هنگامی که حجّ رفتم شخصی را دیدم رنگ پریده ،الغر اندام با چهره ای گندمگون.
تنها می رفت و هیچ زاد و توشه ای بهمراه نداشت ،پیوسته در کار او اندیشه می کردم.
با خود گمان کردم که او آنچه احتیا داشته باشد از مردم خواهد خواست،
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و ندانستم که او خود حجّ اکبر و روح و حقیقت حجّ است.
سپس او را در منزلگاهی بنام فید بر روی تلّ ریگزار سرخی دیدم.
از آن ریگها در ظرف خود می ریخت و می آشامید ،من او را صدا زدم در حالیکه عقلم سرگردان شده بود.
به من هم شربتی بچشان ،پس به من مرحمت فرمود ،دیدم سویقی آمیخته با شکر است.
()1

از حجّ گزاران سؤال کردم این شخص کیست؟ گفتند :این امام موسی بن جعفر

 .14/423شیخ طوسی

است.

در کتاب «متهجّد» نقل می کند :حضرت موسی بن جعفر

در حالی که

صورت مبارک خود را بر زمین می نهاد عرض می کرد:

حممد وآل ی
لع من والیتک ووالیه ی
اللی ی
هم التسلبی ما أنعمت به ی
حممد
بارپروردگارا! نعمت والیت خود و والیت محمّد و آل محمّد

()2

.

را که به من مرحمت فرموده ای از من مگیر.

 .15/430سیّد بن طاووس و علّامه مجلسی قدّس سرّهما می نویسند:

ی

ه
اَّلل عليه حليف السجده الطویله ،وادلموع الغزیره ،واملناجاه الکثریه والُّضااعت املتصله.
اکن سالم

«آن حضرت پیوسته مالزم با سجده های طوالنی و اشک ریزان و مناجات فراوان و تضارّع و نالاه باه
()3

درگاه الهی بود».

____________________
 -1کشف الغمّه ،213/2 :مطالب السؤول ،42/2 :بحار األنوار 80/48 :ح  ،102مدینه المعااجز 134/4 :ح ،7دالئال اإلماماه317 :
ح ،4ینابیع المودّه ،342 :تذکره الخواصّ ،348 :الفصول المهمّه.215 :
 -2مصباح المتهجّد 41 :چاپ بیروت ،بحار األنوار 214/84 :ح  27از فالح السائل (با کمی اختالف).
 -3این جمالت در ضمن زیارت آن حضرت وارد شده است .مراجعه کنید به «بحار األنوار »17/102 :که آن را به نقل از «مصباح
الزائر »382 :ذکر کرده است.
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غالم سیاه چهره ای داشت که قیچی بدست می گرفت و پینه هائی که بر اثر زیادی ساجده بار پیشاانی
()1

مبارک او و استخوان بینی اش بسته می شد می برید.
 .14/431شیخ صدوق

از احمد بن عبداللَّه قروی و او از پدرش نقل کرده است که گفت:

بر فضل بن ربیع وارد شدم در حالیکه بر بام خانه اش نشسته بود ،به من گفت :نزدیک بیا ،چون نزدیک
او رفتم گفت :از این باال میان آن اتاق را نگاه کن ،وقتی نگاه کردم سؤال کرد چه می بینی؟ گفتم :جامه ای
را می بینم که بر روی زمین افکنده شده است ،گفت :دوباره بهتر نگاه کن.
چون با دقّت نگاه کردم گفتم :مردی گویا در حال سجده است ،پس از سؤاالت دیگری که پرسید به من
گفت:
این ابوالحسن موسی بن جعفر

است ،من شب و روز او را مراقبت می کنم ،هیچگااه او را جاز در

این حالی که می بینی مشاهده نکرده ام ،او نماز صبح را که می خواند تا هنگام طلوع خورشید باه تعقیاب
نماز می پردازد ،سپس به سجده می رود و تا اذان ظهر سجده اش را ادامه مای دهاد و کسای را سافارش
نموده که چون از وقت اذان اطّالع حاصل کرد به او خبر دهد ،آنگاه بر می خیزد و بدون اینکه وضوی تازه
ای بگیرد نماز می خواند ،و من می فهمم که او در سجده طوالنی خود بخواب نرفته است ،و چون از نمااز
ظهر و عصر و نوافل و تعقیبات آن فارغ می شود تا غروب در حال سجده است ،سپس برمای خیازد و باا
همان وضوئی که دارد نماز مغرب را می خواند.
و چون نماز مغرب و عشا و نوافل و تعقیبات آن را بجا می آورد با
____________________
در کتاب «عیون اخبار الرضا
 -1شیخ صدوق

 »77/1 :ضمن یک حدی طوالنی آن را روایت کرده است ،بحار األناوار:

 214/48سطر  1 144/85ح  14و  213/35ضمن ح .5
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غذای مختصری که برای او می آورند افطار می کند ،سپس تجدید وضو می نماید و بعاد از آن ساجده ای
بجا می آورد و چون سر از سجده برمی دارد استراحت کوتاه و خواب سبکی می کند ،سپس برمی خیزد و
دوباره وضو می گیرد و به نماز می ایستد و تا طلوع فجر به نماز مشغول است ،و چون غالمش به او وقت
()1

طلوع فجر را خبر می دهد نماز صبح را بجا می آورد ،و مدّت یکسال است که این روش او است....
مؤلّف

گوید :این روایت از روایاتی است که داللت می کند بر حجیّت خبر واحد و کافی بودن یاک

عادل بلکه یک نفر مورد اعتماد (یعنی اگر شخص مطمئن خبری داد ولو یک نفر باشد قول او حجّت اسات
و دلیل شرعی است) و داللت می کند بر اینکه بیّنه یعنی شهادت و گواهی راهی شرعی است برای بدسات
آوردن موضوعات خارجی ،و در تمام موارد اینگونه است جز در موارد نزاع و ادّعا که در آن تعادّد شارط
است ،در روایتی که شاهد بح است امام

با شهادت یک نفر موضوع خارجی را کاه وقات زوال یاا

طلوع فجر باشد احراز نموده است ،و با گفته او علم به داخل شدن وقت پیدا کارده ،و اگار کسای احتماال
دهد که در این مورد امام به خاطر زندانی بودن تمکّن نداشته است از تحصیل علم ،لذا به این مقادار اکتفاا
نموده است ،احتمال بعیدی است.
 .17/432کلینی
ی

در کتاب «کافی» از حضرت موسی بن جعفر

ه
ه
اَّلل غضب لع الشيعه ی
واَّلل بنفیس.
فخریین نفیس أو هم ،فوقيتهم
إن

نقل کرده است که فرمود:

()2

____________________
 -1امالی صدوق 210 :ح  13مجلس  ،23مناقب ابن شهراشوب ،318/4 :بحار األنوار 107/48 :ح.3
 -2الکافی 240/1 :ح ،5مدینه المعاجز 373/4 :ح .124
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همانا خداوند به خاطر گناه شیعه بر آنها غضب کرد و مرا مخیّر نمود که عقوبت را من از طرف آنها تحمّال کانم و یاا
خود آنها عقوبت شوند ،بخدا قسم من آن را به جان خود خریدم و شیعیان را حفظ کردم.

مؤلّف گوید :تأیید فرمایش حضرت موسی بن جعفر
ْ

َ

تفسیری است که در ذیال ایان آیاه شاریفه

َْ

ََ

َلَغف َر لکَ ه ُ
اَّلل ما تق هد َم ِم ْن ذن ِبک (« )1تا خداوند گناهانی را که از تو سر زده بیامرزد» فرموده اند:
ِ ِ
()2

مقصود از گناهانی که از تو سر زده ،گناهان امّت است.
ائمّه طاهرین

بعضی از اعمال را بخاطر جبران کمبودها و کوتاهی های شیعیان از طرف آنها انجاام

داده اند.
و خدا خیر دهد به شاعری که گفته است:
إذا ذرّ إکساااایر المحبّااااه فااااوق مااااا

جنااااه اسااااتحال الاااذنب أیّ اسااااتحاله

وقتی غبار کیمیای محبّت بر روی گناهی نشست ،تغییر حالت می دهد و و بطور کامل دگرگون می شود.
____________________
 -1سوره فتح ،آیه .2
 -2برای اطّالع بیشتر به تفسیر برهان 135/4 :مراجعه کنید.
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بخش دهم :مناقب امام رضا
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات امام ضامن که کفیل درماندگان و مایه امیدواران است ،هشتمین امام از
امامان نور و پیشوایان هدایت موالی ما حضرت ابوالحسن علیّ بن موسی الرضا صلوات اللَّه علیه
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 .1/433کلینی

در کتاب «کافی» از یزید بن سلیط نقل کرده است که گفت :همراه عدّه ای باه قصاد

عمره راه افتاده بودم ،بین راه در محلّی با حضرت موسی بن جعفر

مالقات کردم ،باه ایشاان عارض

کردم :فدایت شوم ،این محلّی را که در آن هستیم بخاطر دارید؟
فرمود :بلی ،و آیا تو نیز در خاطرت هست؟
گفتم :بلی ،من و پدرم شما را که همراه امام صادق
به امام صادق

و برادرانت بودید در اینجا مالقات کردیم ،پدرم

عرض کرد :فدای شما شوم ،همگی امامان پاک و معصوم هستید و کسی از مرگ رهائی

نمی یابد ،به من مطلبی بگو تا برای آیندگان بازگو کنم که راه آنها مشخّص و تکلیف آنهاا روشان باشاد و
دچار گمراهی و انحراف نشوند.
فرمود :بلی ،اینها همه فرزندان من هستند ،سپس به شما اشاره نمود و فرمود:

ی
وهذا ی
سيدهم وقد ُعلم احلکم والفهم والسخاء واملعرفه بما حیتاج إَله انلاس ،وما اختلفهوا فيهه مهن أمهر

دینهم ودنياهم.
و این آقا سرور همه آنها است ،به او حکمت و فهم و بخشندگی آموخته شده ،و به آنچه مردم نیاز دارند ،و آنچه در او
اختالف کنند از مشکالت دینی و امور دنیوی شناخت دارد.
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و او خوش اخالق و خوش برخورد است ،او دری از درهای رحمات الهای اسات و در او خصوصایّت
دیگری است که از تمام اینها بهتر است.
پدرم عرض کرد :پدر و مادرم فدایت ،آن خصوصیّت و امتیاز چیست؟
فرمود :خداوند تبارک و تعالی از نسل او دادرس و فریادرس ایان امّات و داناش و ناور و فضایلت و
حکمت آن را خار می کند ،او بهترین نوزاد و بهترین نوجوان است.
ی

ه
ُّ
اَّلل ی
ویلم به الشعث.
عزوجل به ادلماء ،ویصلح به ذات ابلنی
حیقن

خداوند به سبب او خونها را حفظ می کند و بین افراد صلح و سازش برقرار می نماید ،و پراکنادگی را باه اجتمااع و
اتّفاق تبدیل می سازد.

برهنه را می پوشاند و گرسنه را سیر می نماید و ترسان را ایمن می گرداند ،خداوند بخاطر او بارانش را
می فرستد و به بندگانش رحم می کند ،او بهترین میانسال و بهتارین نوجاوان اسات ،گفتاار او حکمات و
خاموشی او دانش است ،برای مردم بیان می کند و روشن می سازد آنچه را که اختالف دارند و بساتگان و
()1

خویشان او به سیادت و آقایی می رسند قبل از آنکه او به سنّ بلوغ رسد....

 .2/434روایت شده است :آن حضرت پیراهن سبز رنگ خود را که از پشم نرم و نازک تهیّه شده باود
به دعبل مرحمت نمود و فرمود:
ی

ی

احتفظ بهذا القميص ،فقد صليت فيه ألف َلله [ف ک َلله] ألف رکعه ،وختمت فيه القرآن ألف ختمه.

()2

این پیراهن را خوب نگهداری کن ،من هزار شب در آن هر شبی هزار رکعت نمااز خواناده ام ،و در آن
هزار مرتبه قرآن را ختم کرده ام.
 .3/435شیخ صهدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضا

حضرت موسی بن جعفر

» از مفضّل نقل می کند که گفات :خادمت

رسیدم آن حضرت

____________________
 -1الکافی 313/1 :ح  ،14مدینه المعاجز 251/4 :ح  ،58حلیه األبرار ،378/2 :إعالم الوری ،317 :بحار األناوار 25/50 :ح ،17
اإلرشاد ،342 :الغیبه شیخ طوسی.27 :
 -2امالی طوسی 353 :ح  83مجلس  ،12بحار األنوار 238/43 :ح ،7و  222/83ح.7
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را به دامن گرفته بود ،می بوسید و زبانش را می مکید ،گاهی بر شاانه مای گذاشات و

فرزندش علی

گاهی در بر می گرفت و می فرمود:
ُ

بأیب أنت وا ییم ما أطيب رحیک ،وأطهر خلقک ،وأبنی فضلک.
پدر و مادرم فدای تو ،چقدر نیکو و معطّر است بوی تو ،و چه پاکیزه است اخالق تاو ،و چاه روشان و ظااهر اسات

برتری و فضیلت تو.

عرض کردم :فدایت شوم ،به قدری این فرزندت را دوست دارم و محبّت او در دلم قرار گرفته است کاه
هیچ کسی را جز خودت آن قدر دوست ندارم .به من فرمود:

ُ ٌ ْ
ای مفضّل! مقام و منزلت او نسبت به من مانند مقام و منزلت من نسبت به پدرم می باشد ذ یر هیه َبع ُضهها
َ ه
ْ
اَّلل َس ٌ
ميع َع ٌ
ليم (.)1
ِم ْن َبع و
«ذریّه ای هستند که بعضی از آنها از بعضی دیگر فضائل و کماالت را به ارث می برند ،و خداوند شنوا و دانا است».

عرض کردم :آیا او بعد از شما امام و پیشوا و فرمانروا است؟
فرمود :نعم ،من أطاعه رشد ومن عصاه کفر.
بلی ،هر که او را اطاعت کند راه را یافته و به سعادت رسیده است ،و هر که او را نافرمانی کند بی راهه رفتاه و کاافر
()2

گشته است.

 .4/434کلینی

در کتاب «کافی» از یَسع بن حمزه نقل کرده است که گفت:

من در مجلس حضرت رضا

بودم و با آن حضرت گفتگو می کردم ،جمعیّت بسیاری در آنجا جماع

شده بودند و از مسائل حالل و حرام از او می پرسند ،ناگهان مردی قد بلند و گندمگون وارد شد و باه آن
حضرت عرض کرد:
سالم بر تو ای فرزند رسول خدا! یکی از دوستان شما و دوستان پدران و اجداد شما هستم ،از سفر حجّ
برگشته ام و خرجی خود را در بین
____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .34
 -2عیون اخبار الرضا

 24/1 :ح  ،28بحار األنوار 20/43 :ح .24
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راه گم کرده ام ،و اکنون توشه ای که مرا به منزل بعدی برساند همراه ندارم ،اگر عنایتی می کردید و مرا باه
شهر خودم روانه می ساختید به آنجا که رسیدم همان مقدار از طرف شما صدقه می دادم ،زیرا خداوناد باه
من نعمت داده و مستح ّ نیستم.
امام

به او فرمود :بنشین خداوند تو را رحمت کند.

و رو کرد به مردم و با آنها به گفتگو پرداخت و سؤاالت آنها را پاسخ گفات تاا اینکاه همگای پراکناده
شدند و فقط آن شخص و سلیمان جعفری و خیثمه و من باقی مانده بودیم.
امام

فرمود :آیا به من اجازه می دهید وارد آن حجره شوم؟

سلیمان عرض کرد« :قدّم اللَّه أمرک» ،خدا کار شما را پیش ببرد.
آنگاه برخاست و داخل آن اتاق شد ،پس از مدّتی خار گردیاد و درِ اتااق را بسات ،و از بااالی در
دست مبارک خود را دراز نمود و صدا زد :آن خراسانی کجاست؟ او عرض کرد :من اینجا هستم ،فرمود:
این دویست دینار را بگیر ،و برای آذوقه و توشه راه از آن استفاده کن ،و آن مایه خیر و برکت است باه
آن برکت بجو و الزم نیست بجای آن از طرف من صدقه دهی ،و وقتی گرفتی بیرون برو که من تو را نبینم
و تو مرا نبینی.
او هم دینارها را گرفت و خار شد.
امام

که تشریف آورد سلیمان عرض کرد :فدایت شاوم ،باه او مهرباانی کاردی و بخشاش زیاادی

نمودی ،پس چرا چهره خود را از او پنهان کردی؟ فرمود:
بخاطر اینکه مبادا ذلّت و خواری گدائی و درخواست را در چهره او ببیانم ،آیاا فرماایش رساول خادا
را نشنیده ای که فرمود:

املسترت باحلسنه تعدل سبعنی ی
حجه ،واملذیع بالسییئه خمذول واملسترت بها مغفور هل.
کسی که کار نیک خود را پنهان کند ثواب هفتاد حجّ به او می دهند ،و کسی
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که بدی و کار زشت خود را انتشار دهد دچار سرافکندگی می شود و کسی که آن را پنهاان کناد خداوناد آن را مای
()1

پوشاند و می آمرزد.

 .5/437و نیز در همان کتاب از علیّ بن محمّد کاشانی نقل کرده است که گفت :بعضای از دوساتانم باه
من خبر داد که مال قابل توجّهی را برای حضرت رضا

بردم ولی آن حضرت به آن خشنود نگردیاد و

اظهار شادمانی نکرد ،من بخاطر این جهت اندوهناک شدم و با خود گفتم :این همه مال و ثروت را برای او
آورده ام و او هیچگونه اظهار خشنودی نکرد.
آنگاه امام

فرمود :ای غالم! طشت و آبی حاضر کن ،خودش روی صندلی نشست و به غالم اشااره

فرمود که آب بریز ،آب که روی دست مبارک او می ریخت به صورت طال از میان انگشتان او سرازیر مای
ی

شد ،سپس رو کرد به من و فرمود :من اکن هکذا الیبایل بالی محل إَله.
()2

کسی که چنین موقعیّتی دارد و اینگونه توانائی دارد به آنچه نزد او بیاورند توجّهی ندارد.

 .4/438برسی

در کتاب «مشارق األنوار» روایت می کند:

مردی از واقفیّه مسائل مشکلی را در طوماری جمع آوری کرد و با خود گفت :اگر حضارت رضاا
معانی اینها را بفهمد امام و پیشوا و فرمانروا است ،پاس همینکاه درب خاناه حضارت رضاا

رساید،

ایستاده بود که قدری مجلس خلوت شود ناگهان خادم در حالیکاه در دسات ورقاه ای داشات کاه در آن
جواب مسائل او بخطّ امام

بود نزدش آمد و گفت :آن طومار کجاست؟ او طومار را بیرون آورد.

خادم به او گفت :ولیّ خدا می فرماید:
____________________
 -1الکافی 23/4 :ح ،3مناقب ابن شهراشوب ،340/4 :بحار األنوار 101/43 :ح .13
 -2کشف الغمّه ،303/2 :بحار األنوار 43/43 :ضمن ح  ،80الکافی 431/1 :ح  ،10الوافی 818/3 :ح  ،8مناقب ابان شهراشاوب:
 ،348/4إثبات الهداه 252/3 :ح  20به نقل از کافی و کشف الغمّه.
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این جواب مسائلی است که در این طومار است.
()1

مرد واقفی آن را گرفت و رفت.
 .7/433قطب الدین راوندی
یکی از اصحاب امام رضا

در کتاب «الدعوات» از حضرت جواد

نقل کرده است که فرماود:

مریض شد ،آن حضرت به عیادت او رفت و فرمود :تو را چگونه می یاابم،

و در چه حالی هستی؟
عرض کرد :مرگ را بعد از شما مالقات کردم (مقصاودش شادّت بیمااری و ساختی و درد و نااراحتی
است) .امام

فرمود :مرگ را چگونه مالقات کردی؟

عرض کرد :سخت و دردناک.
فرمود :مرگ را مالقات نکردی بلکه چیزی که تو را آگاه کند و بعضی از احوال مرگ را باه تاو نشاان
دهد دیدار کرده ای.
ی

ه
ی
إنما ی
باَّلل وبالوالیه تکن مسرتحیا.
انلاس رجالن :مسرتیح باملوت ،ومسرتاح منه( )2فجدد اإلیمان

مردم نسبت به مرگ دو قسمند :گروهی با مردن راحت می شوند ،و گروهی با مردن آنها دیگران راحت می شوند .پس
ایمان به پروردگار و والیت ما اهل بیت را تازه کن تا از قسم اوّل باشی و راحت شوی.

آن شخص به دستور امام

عمل نمود سپس عرض کارد :ای فرزناد رساول خادا! اینهاا فرشاتگان

پروردگارند که با درود و احترام و هدایا آمده اند بر شما
____________________
 -1مشارق األنوار ،34 :بحار األنوار 71/43 :ح  .35و در عیون اخبار الرضا

 228/2 :ح 1از حسن بن علی وشاا (باا کمای

اختالف) نقل شده است.
 -2در کتاب «الدعائم »221/1 :از پیامبر اکرم

نقل کرده اسات کاه آن حضارت فرماود« :مساتریح ومساتراح مناه ،فأمّاا

المستریح :فالعبد الصالح استراح من غمّ الدنیا ،وما کان فیه من العباده إلی الراحه ونعیم اآلخره ،وأمّا المستراح منه :فالفاجر یساتریح
منه ملکاه» ،مردم نسبت به مرگ دو قسمند :عدّه ای با مردن راحت می شوند و گروهی با مردن آنها دیگران راحت می شوند ،دسته
اول بندگان صالح و نیکوکار هستند که با مرگ از غم و غصّه دنیا راحت می شوند و بر اثر عبادتهائی که انجام داده اند به نعمتهاای
همیشگی و آسایش دائمی می پیوندند ،دسته دوّم اشخاص تبه کار هستند که با مردن هر یک از ایشان آن دو فرشته ای کاه ماأمور
نوشتن اعمال آنها هستند راحت می شوند.
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سالم می کنند و در حضورت ایستاده اند ،به آنها اجازه دهید که بنشینند.
امام رضا

فرمود :ای فرشتگان پروردگار من بنشینید.

سپس به آن مریض فرمود :از این فرشتگان بپرس :آیا به آنها دستور داده شده است که در حضاور مان
بایستند؟ مریض گفت:

ی
ی
ه
اَّلل من مالئکته لقاموا لک ولم یلسوا ی
حت تأذن هلم ،هکهذا
سأتلهم فذکروا أنه لو حُّضک ک من خلقه
ه ی ی
عزوجل.
أمرهم اَّلل
از آنها سؤال کردم ،جواب دادند که اگر همه فرشتگانی که خدا آفریده است در پیشاگاه شاما حاضار شاوند همگای
خواهند ایستاد و هرگز نمی نشینند تا به آنها اجازه دهی ،و اینگونه خدا به آنها دستور داده است.

بعد از آن چشمانش را روی هم گذاشت و عرض کرد« :السالم علیک یابن رسول اللَّه» ،درود بر تو ای
فرزند رسول خدا ،این شخص شما است که به همراه پیغمبر اکرم

و دیگار اماماان معصاوم

()1

نظرم مجسّم گشته اید ،و از دنیا رفت.
شاعر فارسی زبان گفته است:

گاااار طبیبانااااه بیااااائی بساااار بااااالینم

بااادو عاااالم نااادهم لاااذّت بیمااااری را

و شاعر دیگری گفته است:
زناااااده کدامسااااات بااااارِ هوشااااایار
 .8/440شیخ صدوق

آن کاااه دهاااد جاااان بسااار کاااوی یاااار

در کتاب «فضائل الشیعه» از میسر نقل می کند که گفت :از حضرت رضا

شنیدم که می فرمود:

ه
واَّلل وال واحد.
الیُری منکم ف انلار اثنان ،ال
دو نفر از شما شیعیان در میان آتش دیده نمی شوید ،نه بخدا قسم حتّی یک نفر هم دیده نخواهید شد.

عرض کردم :این مطلبی که می فرمائید از کدام آیه قرآن استفاده
____________________
 -1دعوات راوندی 248 :ح  ،438بحار األنوار 134/4 :ح  ،45و.72/43
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در

می شود ،و دلیل قرآنی آن کدام است؟
آن حضرت مدّت یکسال از گفتن جواب خودداری فرمود ،روزی در طواف به هماراه او باودم باه مان
فرمود :امروز به من اجازه داده شد که آن پرسش تو را جواب دهم.
عرض کردم :آنچه فرمودید در کجای قرآن است؟

هن َذنْبهه  -مهنکم  -إن ْ ٌ
فرمود :در سوره «الرحمن» و آن این آیه شریفه اساتَ :فيَ ْو َمئهذ الی ُ ْسهئَ ُل َع ْ
هس
ٍ
ِ
ی
َوالجان (.)1

عرض کردم :در آیه «منکم» نیست و شما اضافه نموده اید.
فرمود :در اصل بوده است و اوّل کسی که آن را تغییر داد ابن اروی( )2است ،بخاطر اینکه دلیل بر علیه او
و اصحاب او بوده است ،و اگر در آیه «منکم» نباشد کیفر پروردگار از همه بندگان ساقط مای شاود ،زیارا
اگر از گناه آدمیان و پریان سؤال نشود و همه آنها را خدا ببخشد آنگاه فردای قیامات چاه کسای را کیفار
()3

خواهد داد و مجازات خواهد نمود.
 .3/441قطب الدین راوندی

می گوید:

روایت شده است که مردی از اهل کرمند( )4در سفری که امام رضا

به خراسان می کارد شاتربان آن

حضرت بود ،هنگامی که وظیفه اش به پایان رسید و خواست برگردد به آن حضرت عرض کرد:
ای فرزند رسول خدا! بزرگواری کن و مرا به خطّ شریف خود سرافراز نما تا به آن تبارّک جاویم ،و آن
شخص از عامّه و اهل سنّت بود .امام هشتم

به او نوشته ای مرحمت فرمود که صورت آن چنین است:

____________________
 -1سوره الرحمن ،آیه .33
 -2در هامش «بحار األنوار» می نویسد :مقصود از آن عثمان است ،امام

او را به مادرش اَروی دختر کریز بن ربیعه بن حبیب

بن عبد شمس نسبت داده است.
 -3فضااائل الشاایعه 74 :ح  ،43بحااار األنااوار 273/7 :ح  45 353/8ح 3و ص  340ح  28 275/24ح  41 144/48ح  31و
 54/32ح  ،31تفسیر فرات 441 :ح  ،404تأویل اآلیات 438/2 :ح .20
 -4کرمند؛ قریه و روستایی است در اطراف اصفهان.
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وحمبا ی
ی
حمبا آلل ی
کن ی
ملحبيهم وإن اکنوا فاسقنی.
حممد وإن کنت فاسقا،
آل محمّد

را دوست داشته باش گرچه خود فاس باشی ،و دوستان آل محمّد

را دوست بدار گرچاه آنهاا

فاس باشند.

و از شگفتی های این حدی این است که هم اکنون آن نوشته نزد بعضی از اهل آن روستا (کرمند) مانده
()1

است.

 .10/442در تفسیر امام حسن عسکری
در پیش روی حضرت رضا

روایت شده است:

اسب چموشی بود و آنجا گروهی بودند که اسبهای چموش را رام مای

کردند ،ولی هیچیک از آنها جرأت نمی کرد بر آن سوار شود ،و اگر سوار شد جارأت نمای کارد آن را راه
ببرد از ترس اینکه مبادا دستهایش را بلند کند و او را به زمین پرتاب کند و با سم خود او را لگدمال کند.
در این میان کودک هفت ساله ای پیدا شد و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! آیا اجازه می دهی آن را
سوار شوم و راه ببرم و رام کنم؟
فرمود :تو این کار را می کنی؟ عرض کرد :بلی.
فرمود :چگونه این کار را خواهی کرد؟

ی
حممهد وآهل ی
ألین قد استوثقت منه قبل أن أرکبه بأن صلیيت لع ی
الطيبهنی الطهاهرین مائهه ی
مهره
عرض کرد:
ی
وجددت لع نفیس الوالیه لکم أهل ابليت.
قبل از اینکه سوار شوم از او پیمان می گیرم و اطمینان حاصل می کنم به اینکه بر محمّاد و آل طااهرین او صاد باار
صلوات می فرستم و بر خودم والیت شما اهل بیت را تجدید می کنم و تازه می گردانم.

حضرت رضا

فرمود :سوار شو.

او سوار شد ،سپس فرمود :او را راه بینداز.
پس اسب را راه انداخت و پیوسته او را راه برد و دوانید تا اینکه او را
____________________
 -1دعوات راوندی 28 :ح  ،52المستدرک 232/12 :ح ،2بحار األنوار.253/43 :
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خسته و ناتوان کرد بطوریکه ناله اش بلند شد و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! امروز این اسب سوار
مرا خسته و دردمند نمود ،یا مرا معاف بدار و یا تحمّل و طاقت مرا افزون کن.
پسربچّه گفت :آنچه برای تو بهتر است که سواری دادن به مؤمن باشد آن را درخواست کن.
حضرت رضا

فرمود :راست گفت ،بعد برای اسب دعا فرمود که خدایا به او تحمّال بیشاتر و تاوان

افزونتر مرحمت فرما.
اسب آرام گرفت و به راه خود ادامه داد .و چون پسربچّه از اسب پیاده شد امام رضا

به او فرمود:

از این چهارپایان که در خانه اند ،یا از غالمان و کنیزان و اموالی که در خزانه است هر چه می خاواهی
درخواست کن ،همانا تو مؤمن هستی و خداوند تو را در دنیا به ایمانت مشهور ساخت.
پسربچّه گفت :ای فرزند رسول خدا! آیا اجازه می دهی درخواست خود را مطرح کنم؟
فرمود :ای مؤمن! پیشنهاد کن و آنچه می خواهی مطرح کن ،همانا خداوناد تباارک و تعاالی تاو را باه
اندیشه درست توفی دهد.

ی
عرض کرد :سل یل ی
اتلقيه احلسنه ،واملعرفه حبقوْ اإلخوان ،والعمل بما أعر من ذلک.
ربک
برای من از خداوند تقیّه ای نیکو و شناخت حقوق برادران و عمل کردن به آنچه شناخته ام تقاضا کن.

حضرت رضا

فرمود:

ه
اَّلل ذلک ،لقد سألت أفضل شعار الصاحلنی ودثارهم.
قد أعطاک
خداوند آن را به تو عطا فرمود ،و هر آینه بهترین نشانه و زیور بندگان صالح و آنچه آبروی آنهاا را حفاظ مای کناد
()1

درخواست کردی.

 .11/443ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از موسی بن یسار نقل کرده است که گفت:

____________________
 323 :ح  ،170بحار األنوار 414/75 :ضمن ح  ،48مدینه المعاجز 100/7 :ح .102
 -1تفسیر امام عسکری
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به همراه حضرت رضا

بودم هنگامی که نزدیک دیوارهای شهر طوس رسیده بودند ،ناگهان صادای

ناله و فریادی شنیدم و به دنبال آن صدا رفتم ،دیدم جنازه ای است ،همینکه چشمم به جنازه افتااد ،آقاا و
سرورم را دیدم که می خواهد از اسب پیاده شود ،سپس طرف جنازه آمد و آن را بلند کرد و همانند برّه ای
که مادرش را در برمی گیرد و به او می چسبد جنازه را دربرگرفت ،آنگاه رو کرد به من و فرمود:
ُ

یا مو ،بن یسار؛ من ی
شيع جنازه ی
ول من أوَلائنا خرج من ذنوبه کيوم ودلته ا یمه ال ذنب عليه.

ای موسی بن یسار! هر کس جنازه دوستی از دوستان ما را تشییع کند از گناهان خار می شاود مانناد روزی کاه از
مادر متولّد شده است و هیچ گونه گناهی ندارد.

و چون جنازه را کنار قبر نهادند ،دیدم آقا و سرورم جلو آماد و ماردم را کناار زد تاا میّات بارای آن
حضرت پدیدار شد ،دست مبارک خود را بر روی سینه او نهاد و فرمود :ای فالن بن فالن! تاو را بشاارت
باد به بهشت ،و بعد از این ساعت دیگر هراس و وحشتی نخواهی داشت.
و من که این رفتار حضرت و فرمایش او را درباره این شخص شنیدم عرض کردم :فدایت شوم ،آیا این
مرد را می شناسید؟ بخدا قسم این سرزمینی است که قبالً در آن قدم نگذاشته اید؟ به من فرمود:

ی
ی
األئمه تعرض علينا أعمال شهيعتنا صهباحا ومسهاء؟ فمها اکن مهن
یا مو ،بن یسار ،أما علمت أنا معارش
ه
ه
ی
اَّلل الشکر لصاحبه.
العلو سأنلا
اتلقصری ف أعماهلم سأنلا اَّلل تعایل الصفح لصاحبه ،وما اکن من
ای موسی بن یسار! آیا نمی دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه
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می شود؟ اگر در اعمال آنها تقصیری مشاهده کنیم از خداوند گذشت و بخشش برای آنان طلب می کنیم و اگر پرونده
()1

عالی باشد و اعمال نیکو در آن ثبت شده باشد توفیقات بیشتر و شکر الهی را برای آن نیکوکار تقاضا می نمائیم.

 .12/444علّامه مجلسی در کتاب «بحار األنوار» می گوید :روایات شاده اسات یکای از مناافقین باه
حضرت رضا
امام هشتم

عرض کرد :عدّه ای از شیعیان شما در میان راه شراب می آشامند.
ه ی

فرمود :احلمدّلل الی جعلهم لع الطریق فالیزیغون عنه.

خدا را سپاس که آنها را میان راه قرار داد و گرفتار بی راهه و انحراف نفرمود.

مناف دیگری به آن حضرت اعتراض کرد که بعضی از شیعیان شما نبیذ می آشامند.
فرمود :اصحاب رسول خدا

نیز نبیذ می نوشیدند.

عرض کرد :مقصودم از نبیذ آن شربت حالل نیست بلکه منظورم شراب مسکر است.
امام هشتم

چون این جمله را شنید چهره مبارکش عرق کرد ،سپس فرمود :خداوناد گرامای تار و

بزرگوارتر از آن است که در قلب مؤمنی بین آلودگی شراب و دوستی ما اهل بیت جمع کند( ،یعنی والیات
ما مانع می شود که دوستان ما چنین کاری کنند) .و پس از اندکی تأمّل فرمود:

ربا رؤوفا ی
وإن فعلها املنکوب منهم فإنیه ید ی
ونبيا عطوفا وإماما هل لع احلهوض عروفها ،وسهاده هل بالشهفاعه

وقوفا ،وجتد أنت روحک ف برهوت ملوفا.
و اگر توسری خورده و بخت برگشته ای از آنها چنین کاری کند،
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،341/4:بحار األنوار 38/43 :ح  ،13المستدرک 144/12 :ح ،3مدینه المعاجز 228/7 :ح .173
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پروردگاری مهربان ،و پیامبری بالطف و احسان و امامی که اداره حوض کوثر را به عهده دارد و سارورانی کاه بارای
شفاعت ایستاده اند او را در می یابند و از او دستگیری می کنند ،و تو روحت را در برهوت (جائی که ارواح منافقین را در
()1

برزخ عذاب می دهند) بیچاره و درمانده و گرفتار عذاب و آتش خواهی یافت.

 .13/445در زیارت جوادیّه که از حضرت جواد برای پدر بزرگاوارش ساالم اللَّاه علیهماا نقال شاده
اینگونه درود می فرستیم:

السالم عليک أییها اإلمام الرؤ .

()2

درود بر تو ای امام مهربان.

و خداوند او را «رضا» نامیده است؛ زیرا او برگزیده و پسندیده خداوند تبارک و تعالی در آسامانش ،و
برگزیده رسول او و امامان بعد از او در زمینش می باشد و همگی از او خشنودند ،و به این لقب اختصاص
یافته است چون همانطور که دوستانش از او خشنودند ،مخالفین او هم از آن حضرت راضی و خشنود بوده
()3

اند.

 .14/444ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از محمّد بن عیسی یقطینی نقل کرده اسات کاه گفات:

هنگامی که مردم در امر امامت امام رضا

اختالف کردند از مسائلی کاه از آن حضارت ساؤال شاد و

ایشان جواب دادند هجده هزار مسأله جمع آوری شد.
نه تنها شیعه از آن حضرت روایت می کند که از اهل سنّت مثل ابوبکر خطیب در «تاریخ بغداد» ،ثعلبای
در کتاب تفسیرش و سمعانی در
____________________
 -1مشارق األنوار ،182 :بحار األنوار 314/27 :ح .12
 -2بحار األنوار 55/102 :سطر  ،7صحیفه رضویّه.501 :
 -3مناقب ابن شهراشوب 347/4 :سطر  ،2بحار األنوار.10/43 :
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()1

رساله اش و ابن معتزّ در کتاب خود از آن حضرت روایت می کنند.
از آن حضرت از مزه نان و آب سؤال شد ،فرمود:
طعم املاء طعم احلياه ،وطعم اخلزب طعم العیش.
()2

مزه آب ،مزه زنده ماندن و مزه نان ،مزه زیست کردن است.

 .15/447ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» نقل کرده است:
روزی حضرت رضا
مرا کیسه بکش! امام

وارد حمّام شد ،مردی که آن حضرت را نمی شناخت به ایشاان عارض کارد:
بدون هیچ گونه اکراه شروع به کیسه کشیدن او نمود.

در این میان دیگران به این شخص امام

را معرّفی کردند ،آن مرد که پیش خود احساس شارمندگی

کرد از امام

()3

عذر خواهی نمود ،ولی آن حضرت با دلداری دادن او به کار خود ادامه داد.

 .14/448عالّمه مجلسی
مردی به حضرت رضا

أعطی لع قدر ی
مروتک.

در کتاب «بحار األنوار» از یعقوب بن اسحاق نقل کرده اسات کاه گفات:

برخورد کرد و به آن حضرت عرض کرد:

به من به اندازه فتوّت و جوانمردی خودت عنایت کن.
امام

فرمود :الیسعی ذلک ،توانایی آن را ندارم و برایم مقدور نیست.

عرض کرد :لع قدر ی
مرویت ،پس به اندازه شأن من مرحمت فرما.
ی

فرمود :أما ذا فنعم ،این ممکن است ،سپس فرمود:

یا غالم ،أعطه مأیت دینار .ای غالم؛ دویست دینار به او بده.

()4

و آن حضرت فرموده است:
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب 350/4 :و  ،353بحار األنوار 33/43 :ح  14و .15
 -2مناقب ابن شهراشوب 350/4 :و  ،353بحار األنوار 33/43 :ح  14و .15
 -3مناقب ابن شهراشوب ،342/4 :بحار األنوار 33/43 :ح .14
 -4مناقب ابن شهراشوب 340/4 :سطر  ،13بحار األنوار.100/43 :
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ألبسااااات بالعفّاااااه ثاااااوب الغنااااای

وصاااارت أمشاااای شااااامخ الاااارأس

لساااات إلاااای النسااااناس مستأنسااااا

لکنّناااااااای آنااااااااس بالناااااااااس

إذا رأیاااات التیااااه ماااان ذی الغناااای

تهااااات علااااای التائاااااه بالیاااااأس

ماااااا إن تفااااااخرت علااااای معااااادم

()1

وال تضعضااااااااااعت إلفااااااااااالس

با عفّت و پاکدامنی لباس بی نیازی پوشیدم ،و سرافراز در میان مردم راه می روم.
با آدم نماها هرگز الفت و انس نمی گیرم ،ولی با آن ها که در حقیقت آدم هستند انس می گیرم.
هنگامی که غرور و تکبّر از صاحب ثروت دیدی ،با اظهار نیاز نکردن نزد او تکبّر کن و غرور او را بشکن.
بر آن کس که نادار است هرگز فخر نکردم ،و بخاطر ناداری هرگز خضوع و تواضع نزد ثروتمندان ننمودم.

 .17/443ونیز در همان کتاب نقل کرده است :حضرت رضا

در یک روز عرفه تمام اموالش را بین

مردم تقسیم کرد .فضل بن سهل به آن حضرت عرض کرد :این براستی غرامت و خسارت است!
امام

ی

ی
التعدن مغرما ما اتبعت به أجرا وکرما.
فرمود :بل هو املغنم،

بلکه این غنیمت و دستاورد بدون زحمت است ،آنچه را که در مقابلش پاداش و بزرگواری بدست می آوری خسارت
()2

نشمار.

 .18/450کلینی

در کتاب «کافی» از مردی از اهل بلخ نقل می کند که گفت:

در سفری که حضرت رضا

به خراسان می رفتند در خدمت آن حضارت باودم ،روزی دساتور داد

سفره غذا گستردند و در کنار آن همه
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،341/4 :بحار األنوار 112/43 :ح .10
 -2مناقب ابن شهراشوب ،341/4 :بحار األنوار 100/43 :س.7
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غالمان سیاه و نوکران دیگر را جمع کرد ،و با آن ها بر سر یک سفره نشست.
عرض کردم :فدایت شوم اگر دستور می دادید برای آن ها سفره دیگری می انداختند شایسته تر بود.
امام

ُ

ی

ی
الرب تبارک وتعایل واحد واال یم واحده ،واألب واحد ،واجلزاء باألعمال.
فرمود :مه إن

ساکت باش ،خدای ما یکی است ،وهمه از یک پدر و مادر که آدم و حوا باشند هستیم ،و اجر و پاداش بسبب اعماال
()1

است.

 .13/451حاکم خراسان صاحب کتاب «المقتفی» گفته است:
در مشهد حضرت رضا

خوابیده بودم در عالم خواب دیدم فرشته ای که لباس سبزی پوشیده بود از

آسمان فرود آمد و بر دیوار قبر شریف آن حضرت دو بیت شعر نوشت که آن را حفظ کاردم وآن دو بیات
این است:
ماااان ساا ارّه أن یااااری قبااااراً برؤیتااااه

یفااااارّ اللَّاااااه عمّااااان زاره کرباااااه

فلیااااأت ذا القباااار إنّ اللَّااااه أسااااکنه

()2

ساااالله مااان رساااول اللَّاااه منتجباااه

هر کس دوست دارد قبری را ببیند که با دیدن آن ،خداوند از زائرش غم و غصّه را برطرف می کند.
____________________
 -1الکافی 230/8 :ح  ،234بحار األنوار 101/43 :ح  ،18وسائل الشیعه 423/14:ح.1
 -2دار السالم ،37/2 :بحار األنوار 337/43 :ح  .17و در ص  328ح  4از «عیون اخبار الرضا
نقل می کند که به قصد زیارت حضرت رضا

» قصّه مردی از اهل مصر را

روانه طوس می شود  -تا آنجا که می گوید - :سر خود را بر روی زاناو نهااده

بود تا استراحت کند ،هنگامی که سر برداشت مشاهده کرد که در دیوار مقابل خود این دو بیت نوشته شده است( .شیخ حارّ عااملی
نیز آن را در کتاب إثبات الهداه 284/3 :ح  107از عیون اخبار الرضا
االسالم

در کتاب «کرامات رضویّه

نقل کرده اسات) .حاا شایخ علای اکبار مارو

 1ص  »244قصه جالب دیگری برای این دو بیات از شایخ صادوق

قصّه جالبی برای دو بیت دیگر که خیلی مشابه این قصه است نقل کرده است ،به آنجا مراجعه شود.
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باید کنار این قبر مبارک آید که خداوند فرزندی از رسول برگزیده خود را در آن ساکن نموده است.

 .20/452کلینهی

در کتاب کافی از حسن بن منصور و او از برادرش نقل کرده است که گفت :شابی

خدمت حضرت رضا

رسیدم وآن حضرت در اطاقی که داخل اطاق بزرگتاری باود تشاریف داشاتند،

دست مبارک خود را باال آورد مثل اینکه در اطاق ده تا نورافکن روشن شد ،شخصی در این اثناا اجاازه
()1

خواست که وارد شود ،آن حضرت دست خود را رها کرد سپس به او اجازه فرمود.
 .21/453شیخ صدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضها

گفت :دعبل خزاعی ( )2در مرو خدمت علیّ بن موسی الرضا

» از عبدالسالم هروی نقل کرده است کاه
رسید ،عرض کارد :قصایده ای در مادح

شما سروده ام و قسم یاد کرده ام که آن را برای کسی قبل از شما آن را نخوانم .امام

اجازه فرمود کاه

آن را بخواند.
دعبل شروع کرد به خواندن قصیده اش که متجاوز از  120بیت اسات کاه ترجماه بیات اوّل آن چناین
است:
مااادارس آیاااات خَلَاااتْ عااان تاااالوه

ومَناااازلُ وحاااای مُقْفِاااارُ العَرصااااات

محل تدریس آیات الهی که اکنون از تالوت آیات بر کنار مانده است ،و محل نزول وحای پروردگاار کاه از فعالیات
بازمانده است.
____________________
 -1الکافی 487/1 :ح ،3الوافی 814/3 :ح ،2مدینه المعاجز 13/7 :ح ،7مناقب ابان شهراشاوب ،348/4 :کشاف الغمّاه،304/2 :
بحار األنوار.40/43 :
 -2علّامه

فرموده است :دِعبل فرزند علی خزاعی و کنیه اش ابو علی است ،او شاعری مشهور در میان شعرای شایعه اسات ،و

به صالبت ایمان ،بلندی مرتبه ،عظمت شأن و مقام شهرت دارد .مامقانی
نقل از کتاب «خالصه تألیف علّامه ص  »70ذکر کرده است.
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شرح حال او را در کتاب «تنقیح المقاال »417/1 :باه

چون به این شعر رسید:
أری فَیْاااائَهُم فاااای غیاااارهم متقسّااااماً

وأیااااادیهم مااااان فیااااائهم صااااافرات

غنیمتی که مال ایشان است در دست دیگران می بینم که بین خودشان تقسیم می کنند ،در حالیکه دست خود ایشان از
آن غنیمت خالی است.

حضرت رضا

گریه کرد و فرمود :راست گفتی ای خزاعی .و چون به این شعر رسید:

إذا وتاااااروا مااا ادّوا إلااااای واتاااااریهم

أکفّااااااً عااااان األوتاااااار منقبضاااااات

هنگامی که به آن ها ستم شود به ستمگر خود دست انتقام دراز نمی کنند بلکه بدی را با احساان مقابلاه مای کنناد و
دستشان از انتقام خالی است.

حضرت رضا

کف دستان خود را زیر و رو کرد و فرمود :بلی بخدا قسم خالی است ،و چون به این

شعر رسید:
لقاااد خفااات فااای الااادنیا وأیّاااام ساااعیها

وإنّااای ألرجاااو األمااان بعاااد وفااااتی

هر آینه در دنیا زندگی من آمیخته با ترس و وحشت بود و همانا امیدوارم که بعد از مرگم از امان و اماان برخاوردار
باشم.

حضرت رضا

فرمود:

ه
اَّلل تعایل یوم الفزع األکرب.
آمنک

خداوند تو را امان دهد و ایمن گرداند روزی که هراس آن زیاد است.

و هنگامی که دعبل به این بیت رسید:
وقَبْااااارٌ ببغااااااداد لِااااانَفْس زکیااااااه

تَضَاااامنَها الرَّحمااااان فِاااای الغُرُفاااااتِ

و قبری از شما در بغداد است برای آن وجود پاک ،و غرفه ای از غرفه های بهشت است که او را در بر گرفته است.

حضرت رضا

به او فرمود:

آیا به این قسمت از قصیده ات اجازه می دهی دو بیت اضافه کنم که قصیده تو با آن کامل شود؟
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وقباا ارٌ بطااااوس یالَهااااا ماااان مُصاااایبهٍ

توقّااااد فاااای األحشااااا بالحرقااااات

إلااای الحشااار حتّااای یَبْعَاا َ اللَّااهُ قائماااً

یُفااااارِّ ُ عَنَّاااااا الهَااااام والکُرُبااااااتِ

و قبری در طوس است که برای آن مصیبتهایی است که تا روز قیامت آتش از دل های سوخته شعله ور خواهد بود.
تا آنکه خدا قیام کننده و منتقم ما را برانگیزاند ،و غصّه ها و اندوه ما را برطرف سازد.

دعبل عرض کرد :من قبری از شما خانواده در طوس نمی شناسم ،اینکه فرمودید قبر چه کسی است؟
فرمود:

ذاک قربی والتنقیض األییام والليایل ی
حت یصری طهوس خمتلهف شهيعت ی
وزواری .أال فمهن زارین ف غهربت

بطوس اکن میع ف درجت یوم القيامه مغفورا هل.
آن قبر من است؛ روزها و شب ها به پایان نمی رسد که طوس محلّ رفت وآمد شیعیان و زائران من می گردد.
بدانید هر کس مرا در شهر طوس و در آن غربت زیارت کند فردای قیامت با من و در درجه من خواهد بود در حاالی
که گناهانش آمرزیده شده باشد.

بعد از آنکه دعبل قصیده اش را به پایان رسانید ،حضرت رضا

از جا برخاست ،و به دعبل فرماود:

جایی نرو ،و خود به اندرون خانه رفت.
پس از مدّتی صد دینار که به نام مبارک او سکّه زده بودند توسّط خادم برای او فرستاد و باه او گفات:
موالی تو می فرماید :این مبلغ را نفقه و خرجی خودت قرار بده.
دعبل گفت :بخدا قسم بخاطر دینار نیامدم و این قصیده را نگفته ام که دیناری به مان برساد و کیساه را
برگردانید ،و جامه ای از جامه های آن حضرت درخواست نمود که به آن کسب برکت و شرافت کند.
حضرت جبّه یعنی لباس بلندی را که از پشم نرم و نازک تهیّه شده بود باه هماراه آن کیساه زر بارایش
فرستاد و به خادم فرمود:
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به او بگو این دینارها را بگیر ،زیرا روزی به آن احتیا پیدا می کنی ،و دوباره آن را برنگردان.
دعبل آن کیسه و جامه را گرفت و بیرون رفت و از مرو بهمراه قافله ای به راه افتاد ،و چون در باین راه
به محلّی بنام «میان قوهان»( )1رسید ،دزدها بر آن قافله هجوم آوردند .همه اهل قافلاه را گرفتناد و شاانه
های آن ها را بستند و دعبل از کسانی بود که شانه هایش را بسته بودند ،سپس همه اموال آن ها را مالاک
شدند و بین خودشان تقسیم کردند ،یکی از آنها این شعر از قصیده دعبل را که مناسب بود با خود خواند:
أری فیاااائهم فاااای غیاااارهم متقسّااااماً

وأیااااادیهم مااااان فیااااائهم صااااافرات

می بینم اموال آنها را که دیگران بین خود تقسیم می کنند ،و خود دستهایشان از آن اموال خالی است.

دعبل آن را شنید و از آن خواننده پرسید این بیت شعر که خواندی از کیست؟
گفت :مردی از اهل خزاعه که نامش دعبل است.
دعبل گفت :من همان دعبل هستم که آن قصیده را گفته و این یک بیت از آن است.
آن شخص فوراً نزد رئیس گروه رفت ،او در باالی تپّه مشغول نماز خواندن بود و مذهب شیعی داشات،
وقتی قضیّه را به او خبر داد از جا برخاست و خود به نزد دعبل آمد و به او گفت :تو دعبل هستی؟
گفت :بلی .گفت :قصیده ات را بخوان.
وقتی آن قصیده را خواند شانه های او و همه اهل قافله را باز کرد ،و آنچه از آنها سرقت کرده بودند به
احترام دعبل به آنها برگرداند.
دعبل به راه خود ادامه داد تا به قم رسید ،اهل قم به اساتقبال او آمدناد و از او درخواسات کردناد کاه
قصیده اش را بخواند ،دستور داد که همگی در مسجد جامع اجتماع کنند ،و چون جمع شادند بااالی منبار
رفت و
____________________
 -1میان قوهان :شهری بین هرات و نیشابور است.
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قصیده اش را برای آنها خواند ،آنها هم به او مال و ثروت زیاد و جامه هاای فراوانای باه عناوان خلعات
بخشیدند ،خبر آن جبّه ای که امام

به او مرحمت فرموده به آنها رسید ،لذا از او در خواست کردند کاه

آن را به هزار دینار به آنها بفروشد و او خودداری کرد ،به او گفتند مقداری از آن را به هزار دینار بفروشاد
امتناع ورزید ،و از شهر قم خار شد.
پس همین که از روستای اطراف شهر گذشت جمعی از جوانهای عرب خود را به او رساندند و آن جبّاه
را از او گرفتند ،دعبل به قم بازگشت و از آنها خواست کاه جبّاه را برگردانناد ،جوانهاا از بازگردانادن آن
خودداری کردند و به توصیه و سفارش بزرگترها و پیرمردان هم توجّهی نکردند.
به دعبل گفتند :جبّه دیگر به دست تو نخواهد رسید قیمت آن را که هزار دینار است بگیر تا از دست تو
نرود ولی دعبل نپذیرفت ،و وقتی از گرفتن جبّه ناامید شاد از آنهاا خواسات کاه مقاداری از آن را باه او
برگردانند .آنها پذیرفتند ،مقداری از جبّه را با هزار دینار به او دادند.
دعبل آنها را گرفت و به راه خود ادامه داد تا به وطن و سرزمین خودش رسید ،در آنجا مشاهده کرد که
دزدان به خانه اش هجوم برده و همه اموالش را دزدیده اند ،وقتی چنین دید صد دینااری را کاه حضارت
رضا

به او به عنوان صله و جایزه مرحمت فرموده بودند در معرض فروش قرار داد ،و یکی از شیعیان

هر دینار آن را به صد درهم خرید و او صاحب ده هزار درهم شد.
اینجا بود که فرمایش حضرت رضا

به خاطرش آمد که فرموده بود« :به این دینارهاا احتیاا پیادا

می کنی».
دعبل کنیزکی داشت که به او خیلی عالقمند بود ،و او به چشم درد مبتال گشته بود ،دکتر برای او حاضر
کرد و وقتی چشمان او را دید گفت :چشم راست او چاره ای ندارد و از دست رفته است ،اما چشم چپ را
ما معالجه
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می کنیم و سعی و تالش خود را مبذول می داریم و امیدواریم که سالم بماند.
این خبر دعبل را بسیار اندوهناک نمود ،و برای او بی تابی زیاد کرد ،بعد به خاطرش رسید که پااره ای
از آن جبّه نزد او است ،آن را برداشت ،و بر چشمان کنیزک مالید ،وقتی صبح کرد دو چشم او را صحیح تر
و سالم تر از پیش مشاهده کرد ،و آن به برکت حضرت رضا
مؤلّف

گوید :شیخ عباس قمی

()1

بود.

نویسنده کتاب «سفینه البحاار» گفتاه اسات :از علایّ بان دعبال

روایت شده است که:
بعد از وفات پدرش ،او را در خواب دید ،لباس سفیدی به تن و کاله سفیدی به سر داشات ،از حاال او
سؤال کرد.
جواب داد :بخاطر بعضی از اعمال نادرستی که در دنیا مرتکب شده بودم حال بدی داشتم تا آنکه رسول
خدا

را دیدار کردم در حالیکه جامه سفیدی پوشیده بود ،به من فرمود :تو دعبل هستی؟

عرض کردم :بلی.
فرمود :از اشعارت که درباره فرزندان من سروده ای بخوان.
من این ابیات را خواندم:
ال أضااحک اللَّااه ساانّ الاادهر إن ضااحکت

وآل أحمااااد مظلومااااون قااااد قُهااااروا

مشااارَّدون نفااااوا عاااان عقاااار دارهاااام

کاااأنّهم قاااد جناااوا ماااا لااایس یغتفااار

خدا دهان روزگار را خندان نگرداند و چگونه خندان باشد ،در حالی که خاندان پیامبر مورد ظلم و ستم واقع شدند و
دشمنان بر آنها چیره گشتند.
آواره شدند و از میان خانه هایشان دور گشتند ،گویا آنها جنایاتی کرده اند که قابل بخشش نیست.
____________________
 ،247/2 - 243 :بحار األنوار ،233/43 - 241 :مناقب ابن شهراشوب ،338/4 :إعالم الاوری،323 :
 -1عیون اخبار الرضا
اکمال الدین ،373/2 :منتخب األثر 221 :ح ،3دالئل اإلمامه 357 :ح ،4اثبات الهداه 284/3 :ح .102
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او را تحسین نمود و فرمود :نیکو گفته ای و درباره اش شفاعت فرمود ،و جامه خاود

رسول خدا
()1

را به او بخشید.

 .22/454شیخ صدوق

در کتاب «امالی» از حضرت رضا

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
ی
من تذکر مصابنا وبکی ملا ارتکب منا اکن معنا ف درجتنا یوم القيامه ،ومن ذکر بمصابنا فهبی وأبکهی
ُ
()2
لم تبک عينه یوم تبی العيون ،ومن جلس جملسا حی فيه أمرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب.
کسی که مصائب ما را به یاد آورد ،و بخاطر ظلمی که به ما شده گریه کند فردای قیامت با ما و در درجه ماا خواهاد
بود ،و کسی که مصائب ما را یادآوری کند وبگرید و بگریاند ،چشمان او روزی که همه چشمها می گرید گریاان نخواهاد
بود و کسی که بنشیند در مجلسی که امر ما زنده می شود دل او نمی میرد در روزی که دلها می میرد.

 .23/455طبری

در کتاب «بشاره المصطفی لشیعه المرتضهی» از یاسر خادم نقل می کند که گفات:

هنگامی که مأمون امام هشتم

را ولیعهد خود قرار داد و سکّه بنام مبارک آن حضرت زد و بار منبرهاا

خطبه برای او خواند ،شعرا از همه نواحی بسوی دربار آمدند ،هر شاعری شعر خاود را کاه در مادح آن
سرور سروده بود خواند مگر ابو نُؤاس حسن بن هانی که از شعرا بود و با آنهاا آماده باود ولای شاعری
نخواند.
مأمون او را سرزنش نمود و به او گفت :تو با آنکه شیعه هستی و مایل به این خاندان مای باشای چارا
مدح علیّ بن موسی الرضا

که همه

____________________
 -1سفینه البحار ،177/2 :بحار األنوار 241/43 :ح  10به نقل از عیون اخبار الرضا
 -2امالی صدوق 131 :ح 4مجلس  ،17بحار األنوار 278/44 :ح.1
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 270/2 :ح ( 34با کمی اختالف).

خصلت های نیکو در آن جمع گشته است ننمودی؟
ابونؤاس در این هنگام شعری سرود و با آن جواب اعتراض مأمون را نیز گفت:
قیااال لااای أنااات أوحاااد النااااس طااارّاً

إذ تفوّهااااااات باااااااالکالم البدیاااااااه

لاااک مااان جاااوهر القاااریض مااادیح

یثماااار الاااادر فاااای یاااادی مجتنیااااه

فلماااا ذا ترکااات مااادح ابااان موسااای

والخصاااااال الّتااااای تجمّعااااان فیاااااه؟

قلااااات :ال أساااااتطیع مااااادح اماااااام

کاااااان جبریااااال خادمااااااً ألبیاااااه

قصااااارت ألسااااان الفصااااااحه عناااااه

ولهاااااااذا القاااااااریض الیحتویاااااااه

به من گفته شد که تو یگانه دوران هستی ،زیرا با اشعارت که بدون اندیشه پیشین می گویی عطرافشانی می کنی.
تو از گوهرهای شعر سروده هائی داری که مروارید را در دست های آنکه می چیند ثمر می دهد.
پس چرا مدح حضرت رضا

را رها کردی ،و درباره آن خصلت های نیکویی که در او جمع شده شعر نگفتی.

گفتم :من هرگز توانایی ندارم مدح و ستایش کنم امامی را که جبرئیل امین خادم دربار پدر آن بزرگوار بوده است.
زبان فصیح سخنوران از مدح او عاجز و نارسا است ،و بخاطر همین هرگز شعر هم نمی تواند صفات او و خوبی های
او را فراگیر باشد.

مأمون بعد از شنیدن این اشعار ظرف مروارید را طلب کرد و دهان ابو نؤاس را پر از مروارید کرد.
و نیز نسبت به علی بن هامان چنین عکس العملی انجام داد ،هنگامی که حضارت رضاا
مجلس نشست مأمون گفت :ای علی بن هامان! درباره حضرت علی بن موسی

در صادر

و اهل بیت رسالت چه

می گویی؟
گفت :چه بگویم درباره طینت و سرشتی که با آب حیات سرشته شاده و درختای کاه باه آب وحای و
رسالت آبیاری گشته است؟ و آیا از آن جز
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()1

تقوی و عطر هدایت می وزد ،در این هنگام مأمون دهان او را پر از مروارید کرد.
 .24/454شیخ صدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضا

روزی ابو نؤاس نگاهش افتاد به حضرت رضا

» نقل کرده است:

که از نزد مأمون خار گشته و بر قاطر خود ساوار

شده بود ،خود را به آن حضرت رسانید و بعد از عرض سالم گفت :ای فرزند رسول خدا! اشعاری دربااره
شما سروده ام و دوست دارم آنها را از من بشنوید ،اجازه می دهید بخوانم؟
امام فرمودند :بخوان ،و او شروع به خواندن کرد:
مطهّاااااااارون نقیّااااااااات ثیااااااااابهم

تجااری الصاااله علاایهم أیاان مااا ذکااروا

مااان لااام یکااان علویّااااً حاااین تنسااابه

فماااا لاااه فااای قااادیم الااادهر مفتخااار

فاللَّااااه لمّااااا باااارأَ خلقاااااً فاتقنااااه

صاااافّاکم واصااااطفاکم أیّهااااا البشاااار

فاااااأنتم الماااااأل األعلااااای وعنااااادکم

علاام الکتاااب ومااا جااا ت بااه السااور

پاکیزه گانی که لباسهای پاک به تن دارند ،و هر کجا یاد آنها شود باید بر آنها درود و صلوات فرستاد.
کسی که علوی نباشد وقتی نسب او را بیان می کنند برای او در روزگاران گذشته افتخاری نیست.
خداوند چون بندگانش را آفرید و آن ها را متقن و استوار گردانید ،در آن میان شما را پاک و دور از آلودگی ها قارار
داد و برگزید.
____________________
 -1بشاره المصطفی ،80 :عیون اخبار الرضا

 141/2 :ح ،3بحار األنوار 237/43 :ضمن ح  .5البتّه معلوم است که مأمون ایان

سخاوت ها را از روی اخالص و ارادت به حضرت رضا

و خاندان رسالت انجام نداده اسات بلکاه او دنیاپرسات و ریاسات

طلبی بوده است که مصلحت حکومت و بقای سلطه طلبی خود را در این دیده است که حضارت رضاا

را باا اجباار منصاب

والیت عهدی دهد و با اینگونه تظاهرها و خودنمایی کردن ها پایه های حکومت خود را محکم کند ،ولی در باطن کیناه و عاداوت
آن امام رئوف را داشت و آن حضرت را با همنشینی با خود آزار و شکنجه می داد ،و بهترین تعبیر دربااره او هماان اسات کاه در
حدی لوح از ذات ربوبیّت نقل شده است .در آن خبر وقتی به حضرت رضا
یعنی او را شیطانی مستکبر به شهادت می رساند.
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می رسد می فرماید« :ویقتله عِفریت مساتکبر»

شما بزرگان قوم هستید که از عالم ملکوتید ،و نزد شما علم کتاب و سوره های قرآن است.
فرمودند:

حضرت رضا

یا حسن بن هاین ،قد جئتنا بأبيات ما سبقک إَلها أحد.
()1

ای حسن بن هانی! اشعاری برای ما آورده ای که کسی به آنها بر تو پیشی نگرفته است.

 .25/457محدّث نوری

در کتاب «دار السهالم» از ابو عبداللَّه حافظ نقل کرده است که گفات :مان

شب جمعه ای در حرم حضرت رضا

به شب زنده داری و عبادت مشغول بودم ،ساعتهای آخار شاب

خواب بر من چیره گشت ،بین خواب و بیداری بودم که دیدم دو فرشته از آسمان فرود آمدند و با خط سبز
رنگ بر دیوار آن قبه منوّره نوشتند:
إذا کنااااااات تأمااااااال أو ترتجااااااای

ماااان اللَّااااه فاااای حالتیااااک الرضااااا

فاااااااالزم ماااااااودّه آل الرساااااااول

()2

وجااااور علااایّ بااان موسااای الرضاااا

وقتی آرزو و امید داری که خداوند در هر دو حال (خوف و رجا) از تو خشنود باشد.
دوستی و ارادت خاندان پیامبر را همواره داشته باش و رها مکن ،و مجاورت با حضرت رضا

را اختیار کن.

 .24/458سفارشات آن حضرت به دوستانش:
شیخ مفید

در کتاب «اختصاص» از عبدالعظیم حسنی رضی اهلل عنه نقل کرده

____________________
 142/2 :ح  ،10بحار األنوار 234/43 :ح ،5بشاره المصطفی ،81 :کشف الغمّه ،317/2 :حلیاه األبارار:
 -1عیون اخبار الرضا
 381/4ح ،1إعالم الوری ،328 :فرائد السمطین ،200/2 :مناقب ابن شهراشوب.344/4 :
 -2دار السالم.128/2 :
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است که حضرت رضا

به او فرمود:

یا عبدالعظيم ،أبلغ ی
عی أوَلایئ السالم ،وقل هلم :أن الیعلوا للشيطان لع أنفسهم سبيال.

وم ْرهم بالصدْ ف احلدیث وأداء األمانه ُ
ُ
ومرهم بالسکوت وترک اجلدال فيما الیعنيهم ،وإقبال بعضههم لع
ی
فإن ذلک قربه ی
إیل وال یشغلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضا،
بع واملزاوره
ی
ی
ی
ه
فإین آَلت لع نفیس أنیه من فعل ذلک وأسخط ی
وَلا من أوَلایئ دعوت اَّلل َلعذبهه ف ادلنيها أشهد العهذاب

واکن ف اآلخره من اخلارسین.
ای عبدالعظیم؛ از طرف من به دوستانم سالم برسان و به آنها بگو :شیطان را بر خود مسلّط نکنند.
و ایشان را دستور بده به راست گویی و امانت داری ،و امر کن که سکوت را پیشه خود سازند و از مجادله با یکدیگر
خودداری کنند ،با روی خوش یکدیگر را مالقات کنند ،و به زیارت هم بروند که همانا این عمل باع تقرّب به مان مای
باشد ،درّنده خویی نداشته باشند که بخواهند یکدیگر را پاره کنند.
زیرا من قسم یاد کرده ام که هر که چنین کند و یکی از دوستان مرا خشمگین سازد از خدا بخواهم که او را در دنیا به
()1

عذاب سختی گرفتار کند و در آخرت از گروه زیانکاران باشد.

____________________
 -1اإلختصاص ،240 :بحار األنوار 230/43 :ح  ،27المستدرک 102/3 :ح .8
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فائده ها و نکته های لطیف

 .1نقل شده است که معروف کرخی بنابر قول مشهور( )1دربان حضرت رضاا
و بعضی از معاصرین این است که او دربان حضرت جواد

باود و نظار مجلسای

بوده است و در هر صورت قضایه ایان

است که بعضی از کسانی که اهل دریا بودند (سفرهای دریایی داشتند یا شغل آنها با دریاا ارتبااط داشات)
نزد او آمدند و از تالطم دریا و آشفتگی آن شکایت کردند ،به آنها گفت وقتی دریا متالطم شد آن را به سر
معروف قسم دهید تا آرام شود ،آنها از نزد او مراجعت کردند ،و دفعه بعد که با کشتی در میاان دریاا قارار
گرفتند وقتی که دریا متالطم شد آن را به سر معروف قسم دادند و آرام شد .وقتی به خشکی برگشتند برای
معروف تحفه های دریایی و سوغات با خود به همراه آوردند.
امام

که از قصّه باخبر شد به او فرمود :از کجا چنین دستوری به آنها دادی؟

عرض کرد :ای موالی من سری که بیست سال بر آستانه مبارکه شما بر زمین نهاده شده این مقادار نازد
خدا ارزش ندارد که اگر دریا را به آنها قسم دهند آرام گیرد؟
امام

فرمود :مطلب همین طور است ،ولی دوباره چنین کاری مکن.

 .2مأمون از حضرت رضا
امام

پرسید :دلیل شما بر خالفت جدّت امیرالمؤمنین

چیست؟

فرمودند :آیه أنفسنا ( .)2مأمون گفت :آنچه فرمودید مطلب را اثبات می کرد اگر «نساا َنا»

در آیه نبود.
____________________
 -1این مطلب مورد نظر و اشکال است ،و لذا مامقانی در کتاب «تنقیح المقال» آن را قول ضعیفی شمرده است.
 -2سوره آل عمران ،آیه .41
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امام

فرمودند :اعتراض تو وارد بود اگر «ابنا َنا» نبود.

مؤلّف

گوید :در این سؤال و جواب دقّت و ظرافت خاصّی به کار بارده شاده اسات و ماا آن را در

کتاب خود «دالئل الح » به طور مبسوط بیان کرده ایم و در اینجا به طور مختصر اشاره می کنیم(:)1
حضرت رضا

می فرماید :با کلمه «أنفسنا» در آیه شریفه می توان خالفت علی

زیرا از «أنفسنا» علی

را ثابت کارد،

اراده شده ،و غیر او نمی شود مقصود باشد ،و وقتای علای جاان رساول خادا

باشد اولی و سزاوارتر است از دیگران به جانشینی او.
مأمون گفته است که اگر «نسا َنا» نبود مطلب تمام بود ،ولی «نساا َنا» قریناه ای اسات کاه منظاور از
«أنفسنا» رجال و مردان است نه اینکه مقصود علی
امام

باشد پس آیه بر خالفت او داللت نمی کند.

اشکال او را پاسخ داده اند که اگر مراد از «أنفسنا» مردها بود کلمه «أبنا َنا» در آیه لغاو مای

شد و معنا نداشت؛ زیرا مردها شامل پسرها هم بود و «أبنا َنا» در «أنفسنا» داخل بود ،و ذکر «أبنا َنا» بعد
از «أنفسنا» وجهی نداشت ،و این خود دلیل است که مراد از «أنفسنا» مردها نیست،
____________________
 -1در قصّه مباهله رسول خدا

به نصارای نجران فرمود« :تعالوا ندع ابنا َنا وأبنا َکم ونسا َنا ونسا َکم وأنفسنا وأنفساکم ثامّ

نبتهل »...یعنی« :بیایید تا بخوانیم فرزندانمان و فرزندانتان را ،و زنان خودمان و زنان خودتان را و کسانی کاه همچاون جاان ماا و
همچون جان شما هستند آنگاه مباهله کنیم .»...رسول خدا
فاطمه زهرا

از فرزندان خود امام حسان و اماام حساین

 ،و از آنها که مانند جانش بودند حضرت امیرالمؤمنین

سنی در ذیل آن وارد شده ثابت می کند که علی

همچون نفس پیغمبر

 ،و از زناان

را آوردند .این آیه شریفه با تفاسیری کاه از شایعه و
و به منزله جان او و در حکم خود او اسات ،و

از اینجا معلوم می شود که خالفت و امامت اختصاص به آن حضرت دارد .او است که از هر جهات مانناد پیغمبار

اسات و

شایستگی جانشینی او را دارد ،عقل و وجدان نمی پذیرد که با وجود او خالفت را دیگری که چنین منزلت و مقامی ندارد تصااحب
کند ،و با عدم لیاقت و شایستگی بر کسی که شایستگی دارد حکومت کند« ،أفمن یهدی الی الح ّ ،أح ّ أن یتّبع أمّن الیهادّی إالّ أن
یهدی» آیا آنکه مردمان را به سوی ح رهبری می کند سزاوارتر است پیروی شود یا آنکه هدایت نمی کند مگر آنکه خود هادایت
شود« ،سوره یونس ،آیه .»35
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باشد.

بلکه مرد مخصوص است که وجود مبارک امیرالمؤمنین

و دلیل دیگری داریم که مراد از «نسا َنا» در آیه فقاط حضارت فاطماه
همسران پیغمبر اکرم

اسات ناه اینکاه مقصاود

باشد به قرینه اینکه در مقابل «ابنا َنا» یعنای پساران آماده اسات و هار کجاا

«نسا » در مقابل «ابنا » بکار رود مراد از فرزندان مؤّن یعنی دخترها است ،همان طور کاه در ایان آیاه
َ ِّ

ْ َ
َ ُ
ُ ُ َ ْ َ ُ
کم ( )1کاه «أبناا » اوالد ماذکر یعنای
ناءکم َوی َ ْستَحيُون نِساء
مبارکه چنین اراده شده است :یذحبون أب

پسرها و «نسا » اوالد مؤن یعنی دخترها است و معنی آیه شریفه این است که «می کشند پسارهای شاما
را و زنده نگه می دارند دخترهایتان را».
و بخاطر این جهت امام

در جواب از اعتراض مأمون که گفت «لوال نسا َنا» فرمود« :لوال أبنا َناا»،

و این نکته دقیقی است که احتیا به تأمّل دارد ،از خداوند تبارک وتعالی تقاضا داریم فهمیادن ایان گوناه
اسرار را در کلمات امامان معصوم
 .3حدیثی را به خطّ میرزای قمّی
رأس الجالوت از حضرت رضا

()2

به ما روزی فرماید.

دیدم که نقل کرده بود:
سؤال کرد :ای موالی من! کفر و ایمان چیست؟ کفران به چاه معناا

است؟ و معنای بهشت و دوزخ و دو شیطانی که امیدوارند چیست؟
امام رضا
َ

ْ

فرمودند :کالم پروردگار مهربان به آنچه گفتی گویا است که در ساوره الارحمن فرماوده
ه

استَ :خل َق اإلنسان َ 3عل َمه َ
ابليان (« )3انسان را آفرید ( )3به او سخن گفتن آموخت».

()4

____________________
 -1سوره البقره ،آیه .43
 -2به بحار األنوار 350/10 :ح  10مراجعه کنید که سودمند است و مناسب این مقام می باشد.
 -3سوره الرحمن ،آیه  3و .4
 -4تفسیر قمی ،343/2 :بحار األنوار 171/34 :ح .140
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مؤلف

گوید :رأس الجالوت بزرگترین دانشمند یهود است همان طور که جاثلی بزرگترین دانشامند

مسیحیت بوده است ،و منظور او سؤال از خود این امور و این که معنای هر یک از آنها چیست نبوده ،بلکه
آن به تبع و جانبی است ،و مقصود اصلی او این بوده که وجه اجتماع این امور چیسات باا اینکاه تغاایر و
تضاد دارند؟ و در استدالل روش جدل را پیموده است.
توضیح مطلب :خداوند تبارک وتعالی در ساوره «الارحمن» کاه در آن نعمتهاای دنیاوی و اخاروی را
برشمرده و جمع کرده ،و بخاطر همین جهت با اسم رحمان -که اشاره به احسان و لطاف پروردگاار دارد-
آغاز کرده و بعد از آن نعمت فراگیری و آموزش قرآن را یاد کرده که آن راهنمای راه های خیار و خاوبی

َ َ
ْ
در دنیا و آخرت است و مسائل زندگی و مرگ را به طور روشن بیان کرده و فرموده است :خلق اإلنسان
َ 3علهمه َ
ابليان «انسان را آفرید ،به او سخن گفتن آموخت» ،و این اقتضا می کند که آفرینش انساان

از بزرگترین نعمت های الهی بلکه هدف نهایی از آفرینش آسمان های رفیع و زمین های گساترده باشاد و
همچنین تعلیم بیان و این که به انسان آموخته است که چگونه سخن بگوید و بارای اثباات مادّعای خاود
استدالل کند در مرحله بعد از آفرینش انسان از نعمتهای بزرگ الهی است( .تا اینجا کاالم میارزای قمای و
توضیح ایشان بود).
ولی آنچه به نظر قاصر و فکر ناقص من می رسد اینستکه امام

جواب را ارجاع داده است به سوره

«الرحمن» ،زیرا انسانی که در سوره «العصر» آمده ،به ظالم نسبت به امیرالمؤمنین
در سوره «الرحمن» است به حضرت علی

تأویل شده و آنکاه

تأویل شده است.

و انسان است که مصداق فراگیر و پذیرا بارای بهشات و دوزخ و کفاران و ایماان اسات ،و لاذا عالّماه
مجلسی

فرموده است :سرّ اینکه انسان به هر
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یک از افراد و مصادیقش در سوره «العصر» تأویل شده به ظالم ،ظهور شقاوت و بدبختی و گمراهای در او
تأویل شده؛ زیرا کاه او کامال تارین افاراد و

است ،همان طور که انسان در سوره «الرحمن» به علی
()1

مصادی آن در ظهور کماالت و خوبی ها است.

َ

ِّ

ِّ
ُ َ
ُ
کهذبان تثنیاه
و بعد از این بیان می گوییم :سرّ این که ضمیر در این آیه شریفه ف ِبأی آال ِء َر ِّبکمها ت

آورده شده این است که در مقابل انسان کاملی چون علای
امیرالمؤمنین

آماده اسات و لاذا بایاد باه آنهاا کاه باه

ظلم کرده اند برگردد ،همان طور که در حدی به آن دو خلیفه غاصب تأویل شاده و آن

دو مراد از دو شیطان امیدوارند که در سؤال آمده است ،پس بنابراین جواب از مصداقی که قابلیات داشاته
باشد برای بهشت و دوزخ و ایمان و کفران انسان است و به تمام این عناوین در ساوره «الارحمن» اشااره
()2

شده است.

 .4اشعاری را که صاحب بن عبّاد

سروده و آن را در ابتدای کتاب خود به حضرت رضا

هدیاه

کرده است ،در اینجا بعضی از آن اشعار را ذکر می کنیم:
یااااا سااااائراً زائااااراً إلاااای طااااوس

مشااااااهد طهاااااار و أرض تقاااااادیس

أبلاااغ ساااالمی الرضاااا وحُاااطّ علااای

أکااااارم رماااااس لخیااااار مرماااااوس

واللَّاااااه واللَّاااااه حلفاااااه صااااادرت

مااان مخلاااص فااای الاااوال مغماااوس

إنّاااای لااااو کناااات مالکاااااً إرباااای

کاااااان بطاااااوس الفناااااا تعریسااااای

یاااا سااایّدی وابااان سااایّدی ضاااحکت

وجاااااوه دهاااااری بغیااااار تعبااااایس

لماااااا رأیااااات النواصاااااب انتکسااااات

رایاتهاااااا فااااای الزماااااان تنکااااایس

صااااادعت باااااالح ّ فااااای والیاااااتکم

والحاا ا ّ مااااذ کااااان غیاااار منحااااوس

____________________
 -1رجوع کنید به بحار األنوار 280/40 :و .280/23
 -2تأویل اآلیات.433/2 :
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إنّ بنااااای النصاااااب کاااااالیهود وقاااااد

یخلاااااااط تهویااااااادهم بتمجااااااایس

کااام دفناااوا فااای القباااور مااان نَجِاااس

أولاااای بااااه الطاااارح فاااای النااااواویس

عااااااااالمهم عناااااااادما اُباحثااااااااه

فااای جلاااد ثاااور ومساااک جااااموس

إذا تأمّلااااااات شاااااااؤم جبهتاااااااه

()1

عرفاااات فیهااااا اشااااتراک إبلاااایس

ای کسی که برای زیارت به شهر طوس به آن مشهد پاک و سرزمین پاکیزه و بلند مرتبه می روی.
سالم مرا به حضرت رضا

برسان و خود را بر آن قبر گرامی که برای بهترین پنهان شدگان است بیفکن.

بخدا قسم ،بخدا قسم ،و این قسمی است که صادر شده از مخلصی که غرق در محبت و والیت است.
همانا اگر من اختیار می داشتم ،اقامت در طوس را برمی گزیدم و این باع شادمانی من بود.
ای سرور من! و ای فرزند سرورم! چهره روزگارم خندان گردید بعد از آنکه آشفته و درهم کشیده بود.
بخاطر اینکه شکست نواصب و دشمنان شما را دیدم ،و پرچم های آنها را در زمانه سرنگون مشاهده کردم.
ح را آشکارا درباره والیت شما بیان کردم ،و ح از ابتدای وجودش نامبارک و شوم نبوده است.
همانا ناصبی ها مانند یهود هستنند و هر آینه یهودیت آنها با مجوسیّت مخلوط گشته است.
چه مقدار از آن افراد نجس در قبرها دفن شده اند و سزاوارتر آن بود که آنها را در مقبره یهاودی هاا و نصارانی هاا
بریزند.
با دانشمند آنها وقتی مباحثه و گفتگو می کنم گویا کسی است که در واقع گاو و یا گوساله ای است.
وقتی بد یمنی و زشتی را در پیشانی او اندیشه می کنم ،در می یابم که شیطان در انعقاد نطفه اش شرکت داشته است.
____________________
 -1هدیه العباد فی شرح حال الصاحب.43 :
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و صاحب شوکت و عظمت ،ناصرالدین شاه قاجار

به فارسی سروده است:

در طاااوس جاااالل کبریاااا مااای بیااانم

بااای پااارده تجلّااای خااادا مااای بیااانم

در کفاااش کااان حاااریم پاااور موسااای

موساااای کلااایم باااا عصاااا مااای بیااانم

440

بخش یازدهم :مناقب امام جواد
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات ابو جعفر حضرت محمّد بن علی ،جواد األئمّه صلوات اللَّه علیه
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 .1/453اربلی
شهادت حضرت رضا

در کتاب «کشف الغمّه» از محمّد بن طلحه نقل کرده است :ماأمون یکساال بعاد از
به بغداد آمد ،روزی به قصد شکار از شهر خار شد و در مسایر راه از کوچاه

ای عبورش افتاد که بچه ها در آنجا بازی می کردند و حضرت جواد

باا آنهاا ایساتاده باود و در آن

هنگام یازده سال بیشتر از عمر شریفش نگذشته بود.
بچّه ها با مشاهده مأمون همگی پراکنده شده و فرار کردناد ،ولای حضارت جاواد

از جاای خاود

حرکت نکرد .مأمون نزدیک آمد و نگاهی به آن حضرت نمود و گفت :ای پسر چرا به همراه بچّه هاا فارار
نکردی؟
امام

فوراً جواب داد :ای امیرالمؤمنین (!!) راه تنگ نبود تا با رفاتن خاود آن را وسایع گاردانم ،و

گناهی مرتکب نشده ام تا از عقوبت آن بترسم ،و گمانم به تو نیکو است که کسی را بدون گناه ضارر نمای
رسانی.
مأمون از آن سخنان شیوا و محکم او بسیار تعجّب کرد و عرض کرد :اسم تو چیست؟
فرمود :نام من محمّد است .عرض کرد :فرزند چه کسی هستی؟
فرمود :من فرزند علی بن موسی الرضا هستم.
مأمون بر پدر آن حضرت درود و رحمت فرستاد ،و به سوی مقصد
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خود روانه شد ،چون از آبادی دور شد بازِ شکاری را بدنبال درّاجی( )1فرستاد ،باز از دیدگان او برای مدّتی
ناپدید گشت ،و وقتی برگشت در منقارش ماهی کوچکی بود که هنوز آثار حیات در وجودش مشاهده می
شد ،خلیفه از دیدن آن بسیار تعجب کرد ،سپس آن را در دستش گرفت و از هماان راهای کاه آماده باود
برگشت.
چون به آن محلّ که حضرت جواد

را مالقات کرده بود رسید بچّه ها را دید که مثل ساب آنجاا را

ترک گفته و فرار نمودند ولی این بار هم آن حضرت از جای خود حرکت نکرد و همانجاا ایساتاد ،خلیفاه
نزدیک آمد و سؤال کرد :در دست من چیست؟

ی ه
ی
فرمود :یا أمریاملؤمننی(!!) إن اَّلل خلق بمشیته ف حبر قدرته سماک صغارا تصهيدها بهزاه امللهوک واخللفهاء،
فيختربون بها سالهل أهل بيت ی
انلبوه.
خداوند تبارک و تعالی به مشیّت خود در دریای قدرتش ماهی های کوچکی را می آفریند ،و باز شاکاری پادشااهان
آن را صید می کند و پادشاهان آن را در میان دست پنهان می کنند تا فرزندان اهل بیت نبوّت را با این وسیله امتحان کنند.

چون مأمون این کلمات را از آن حضرت شنید تعجب کرد ،و ضمن نگاه عمیقی کاه باه او کارد گفات:
براستی که فرزند امام رضا
 .2/440سیّد بن طاووس

()2

هستی ،و احسان خود را به آن حضرت دو چندان کرد.

در کتاب «مهج الدعوات» از اُمّ عیسی دختر مأمون نقال کارده اسات کاه

گفت :من زیاد بر شوهر خود یعنی حضرت محمّد بن علی
____________________
 -1درّا  :پرنده ای است شبیه کبک.
 -2کشف الغمّه ،344/2 :بحار األنوار 31/50 :ح .4
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غیرت

می ورزیدم و مراقب او بودم ،روزی بر پدرم مأمون وارد شدم در حالی کاه مسات باود و نمای توانسات
درست بیندیشد.
به غالم خود گفت :شمشیر مرا بده ،شمشیر را گرفت و سوار شد و گفت :بخدا قسم می روم و او را می
کشم.

ی

ی

من چون این حالت را از او دیدم گفتم :انا هَّلل وانا إَله راجعون ( )1چه باه روزگاار خاود و شاوهرم

آوردم و از ناراحتی سیلی به صورت خود می زدم و دنبال او به راه افتادم تا اینکه بر امام

وارد شد ،و

دیدم که او را با شمشیری پیاپی زد بطوری که او را قطعه قطعه کرد سپس از نزد او خار شد ،من از پشت
سرش گریختم ،و آن شب را تا به صبح نخوابیدم ،چون روز مقداری باال آمد به دیدار پدرم آمادم و باه او
گفتم :آیا می دانی دیشب چه کردی؟ گفت :چه کردم؟
گفتم :فرزند حضرت رضا

را کشتی! ناگاه چشمانش برقی زد و از وحشت زیااد از حاال رفات و

بیهوش گردید ،و پس از مدّتی که به حال آمد به من گفت :وای بر تو ،چه می گویی؟
گفتم :بلی بخدا قسم ای پدر ،تو دیشب بر او وارد شدی و پیوسته او را با شمشیر زدی تاا او را کشاتی،
دوباره از شنیدن این خبر دچار اضطراب و نگرانی شد و گفت :یاسر خادم را حاضر کنید ،وقتی یاسر آماد
به او نگاهی کرد و گفت :وای بر تو این حرفها چیست که دختر من می گوید؟!
یاسر گفت :راست می گوید ،قصه همان است که او می گوید ،مأمون به سینه و صورت خود زد و گفت:
«انّا للَّه و انّا إلیه راجعون» ،بخدا قسم هالک و نابود شدیم ،و کار ما به رسوایی کشاید و تاا قیامات ماا را
سرزنش خواهند کرد ،بعد به یاسر گفت :برو راجع به این قضیّه تحقی کن و فوراً
____________________
 -1سوره بقره ،آیه  ،154کلمه استرجاع است که هنگام شنیدن حادثه ای ناگوار یا خبر وفات کسی بار زباان جااری مای کنناد و
معنایش این است که همه ما از خدا هستیم و به سوی او مراجعت می کنیم.
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خبر آن را برایم بیاور.
یاسر از نزد مأمون خار شد و پس از مدّتی کوتاه برگشت و گفت :ای امیرالمؤمنین(!!) برایت بشاارت
آورده ام! از او پرسید چه خبری آورده ای؟
گفت :نزد آن حضرت رفتم ،دیدم نشسته و پیراهنی پوشیده و دندان های خود را مسواک می کرد ،بر او
سالم کردم و گفتم :ای فرزند رسول خدا

دوست دارم این پیراهن خود را به مان ببخشای تاا در آن

نماز بخوانم و به آن تبرّک بجویم ،و من مقصودم این بود که بدن نازنین او را مشاهده کنم که آیاا اثاری از
شمشیرها بر آن مانده است یا نه؟ بخدا قسم بر بدنش اثری از زخم شمشیر نبود و سفید بود مثل عاجی که
مقداری زردی به آن رسیده باشد.
مأمون با شنیدن این خبر گریه ای طوالنی کرد و گفت :با دیدن این کرامت و شنیدن این معجزه عاذری
()1

دیگر برای ما باقی نماند و همانا این برای اوّلین و آخرین عبرت است.
 .3/441عیّاشی

در کتا تفسیر از محمّد بن عیسی بن زیاد نقل کرده اسات کاه گفات :در دفتار و

محلّ کار ابن عبّاد بودم ،دیدم مشغول رونویسی نوشته ای است ،از آن سؤال کردم که چیست؟ گفتند :ناماه
ای را حضرت رضا

از خراسان فرستاده است .از آنها درخواست کردم که آن را به من نشان دهناد تاا

بخوانم ،و آنها پذیرفتند.
در آن نوشته شده بود:

ه
ه
ی
عدوک ،یا
بسم اَّلل الرمحن الرحيم ،أبقاک اَّلل طویال وأاعذک من

____________________
 -1مهج الدعوات ،34 - 33 :بحار األنوار 35/50 :ح ،3عیون المعجزات ،124 - 123 :مدینه المعاجز 353/7 :ح  ،71کشف الغمّه:
 344/2با کمی اختالف .و برای این حدی تتمّه ای است که از جهت اختصار مؤلّف
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آن را ذکر نکرده است.

ودلی ،فداک أبوک.
بنام خداوند بخشنده مهربان ،خداوند تو را نگهدارد و در پناه خود از شرّ دشمنانت محافظت فرماید ،ای پسرم ،فدایت
شوم.

من در حال حیات و در صحّت و سالمتی اموال خود را به تو واگذار نمودم ،به امید آنکه خداوند بر تاو
منّت گذارد و بر خویشاوندان خود و غالمان حضرت موسای بان جعفار و اماام صاادق

احساان و

بخشش کنی.
و امّا سعیده( )1او زنی است که هوشیار است و استعداد قوی و دقت نظر دارد در اموالی که می بخشند.
َ ه

َ

ُْ

َ

َ َ

ْ

َ

ُ ه
اَّلل ق ْرضا َح َسنا فيُضاعفه ُ
هل أضعافا ک َ
ثریة (،)2
خداوند تبارک وتعالی فرموده استَ :م ْن ذا الی یق ِرض
ِ

«کیست که به خدا وام دهد وام نیکویی و او برایش چندین برابر کند».

ْ

ُ

َ

ُ

ُ َْ ْ

َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ی ُ ه
اَّلل (.)3
و فرموده استَِ :لُن ِف َق ذو َس َع ٍه ِم ْن َس َع ِته َو َمن ق ِدر علي ِه ِرزقه فلين ِفق ِمما آتاه

«تا آنکه اشخاص دارا و ثروتمند به اندازه ثروت خود و کسانی که نادار هستند به قدر امکان که خدا به آنها مرحمات
نموده بخشش کنند».

و هر آینه خداوند به تو وسعت زیادی عطا کرده است ،ای پسرم ،پدرت فادایت شاود کارهاا را از مان
()4

پنهان مکن که از نصیب خود بی بهره بمانی ،والسالم.
 4/442برسی

در کتاب «مشارق» می گوید:

روایت شده است :حضرت جواد

بعد از شهادت پدرش به مسجد رسول خدا

آمد ،در حاالی

که در سنین کودکی بود ،به طرف منبر به راه افتاد و یک پلّه باال رفت و سپس شروع به ساخنرانی نماود و
فرمود:
____________________
 -1یکی از کسانی است که مورد وثوق و اطمینان امام کاظم

بوده است .برای تحقی بیشاتر رجاوع کنیاد باه معجام رجاال

حدی .132/23 :
 -2سوره بقره ،آیه .245
 -3سوره طالق ،آیه .7
 -4تفسیر عیّاشی 131/1 :ح  ،18بحار األنوار 103/50 :ح  ،18تفسیر برهان 234/1 :ح .5
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أنا ی
حممد بن ی
لع الرضا ،أنا اجلواد ،أنا العالم بأنساب انلاس ف األصالب أنا أعلم برسائرکم وظواهرکم ومها أنهتم

صائرون إَله ،علم منحنا به من قبل خلق اخللق أمجعنی وبعد فناء السماوات واألرضنی.
من محمّد فرزند علی بن موسی الرضا

هستم و لقبم جواد است ،من به نسب های مردم وقتی در صالب پادران

خود هستند آگاهم ،من از امور باطنی و ظاهری و آینده شما باخبرم ،و این دانش ،اکتسابی نیست بلکه قبال از آفارینش
خالئ و پدید آمدن هستی به ما بخشیده شده و تا از بین رفتن آسمان ها و زمین آن را دارا می باشیم.

و اگر غلبه اهل باطل و دولت گمراهان و به شک افتادن اهل شک نبود هر آینه کالمای مای گفاتم کاه
اولین و آخرین به شگفت می آمدند.
سپس دست مبارک خود را بر دهان نهاد و فرمود:
یا ی
حممد ،اصمت کما صمت آباؤک من قبل.

()1

سکوت کن همان طور که پدرانت پیش از تو سکوت کردند.

 .5/443طبری
حضرت رضا

در کتاب «دالئل اإلمامه» از زکریّا بن آدم
بودم که حضرت جواد

نقل کرده است که گفات :در خادمت

را در حالیکه سنّ شریف او کمتر از چهار سال باود نازد او

آوردند ،دست خود را بر زمین زد و سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و مدّتی در فکر فرو رفت.
حضرت رضا

فرمود:

بنفیس أنت ،فيم طال فکرک.
فدایت شوم ،در چه باره این قدر فکر می کنی؟

ُ
عرض کرد :فيما ُصنع با ییم فاطمه

ی
اَلم نسفا.

ه ُ
ی
ی ُ ی
ی ُ ی
ی
ذرینهمها ی
ثهم ألنسهفنهما ف
ثم الحرقنهما ثهم ال
أما واَّلل الخرجنهما

در آن رفتار زشت و ظالمانه ای که با مادرم فاطمه

نمودند ،بخدا قسم آن

____________________
 -1مشارق األنوار ،38 :بحار األنوار 108/50 :ح  ،27دالئل اإلمامه 385 :با کمی اختالف.
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دو ظالم را از قبر بیرون می آورم ،بدن آنها را به آتش می سوزانم ،و خاکسترش را بر باد می دهم ،و آن ها را در دریا
سرازیر می کنم.

حضرت رضا

او را در برگرفتند و بین دو چشمان مبارک او را بوسیدند و فرمودناد :پادر و ماادرم
()1

بفدایت ،تو شایسته و سزاوار منصب امامتی.
 .4/444کلینی

در کتاب «کافی» از علیّ بن ابراهیم و او از پدرش نقل کرده است که گفت :گروهای

از شیعیان اطراف ،از حضرت جواد

اجازه خواستند که خادمت او برساند ،اماام

فرمود ،و آنها وارد شدند و در یک مجلس از آن حضرت سی هزار مسأله پرسیدند و امام

باه آنهاا اجاازه
در حالی که

()2

ده ساله بودند همه آنها را جواب مرحمت فرمودند.
عالّمه مجلسی

در کتاب «بحار األنوار» ذیل این حدی شریف می فرماید :ممکن است اشکال شود

که اگر سؤال و جواب هر مسأله ای یک سطر یعنی پنجاه حرف باشد مدّت زمانی کاه الزم دارد بیشاتر از
سه ختم قرآن است ،پس چگونه ممکن است که در یک مجلس صورت گرفته باشاد؟ و اگار گفتاه شاود،
پاسخ امام

در بیشتر این مسائل مختصر به «بلی» و «نه» بوده یا به اعجاز در سریع ترین وقت انجاام

شده در مورد سؤال چنین چیزی ممکن نیست.
سپس گفته است که از این اشکال به چند گونه می شود پاسخ داد:
 .1اینکه گفته اند :سی هزار ،اشاره به زیادی سؤال و جواب است ،نه اینکه واقعاً حسااب کارده باشاند؛
زیرا شمردن این گونه مسائل جدّاً بعید است.
____________________
 -1نوادر المعجزات 183 :ح  ،10دالئل اإلمامه 400 :ح  ،18بحار األنوار 53/50 :ح  ،34مدینه المعاجز 324/7 :ح .55
 -2الکافی 434/1 :ح ،7کشف الغمّه ،344/2 :مناقب ابن شهراشوب ،384/4 :بحار األنوار 33/50 :ذیل ح .4

443

 .2ممکن است در اذهان این گروه سؤال های زیادی به طور متحد بوده و هنگامی که امام

به یکی

از آن سؤالها جواب می داد در واقع به همه آنها جواب داده است.
 .3ممکن است امام

کلمات کوتاه و مختصری می فرموده ولای از آن احکاام بسایاری اساتنباط و
()1

استخرا می کردند ،و این جواب پسندیده ای است.

 .4مقصود از وحدت مجلس ،وحدت نوعی باشد یعنی یک نوع مجلس کاه از نظار ترتیاب و تنظایم و
افراد یک شکل داشته است یا اینکه مقصود اینستکه مجلس در یک محل مانند مِنی برگزار شده گر چه در
روزهای متعدد صورت گرفته باشد.
 .5ممکن است مبنی بر بسط دادن زمان بوده که صوفیه قائلند یعنی امام

تصرف در زماان نماوده و

آن را بسط و توسعه داده است.
 .4اینکه اعجاز امام

تنها در سرعت بخشیدن به پاسخ خود ایشان نبوده بلکه در سارعت بخشایدن

به کالم آن گروه هم اثر گذاشته است یا اینکه امام

به ایشان جواب می داده است از روی علمی که به

باطن آنها داشته است پیش از آنکه ایشان سؤال خود را مطرح کنند.
 .7این که مقصود از سؤال ارائه نامه ها و نوشته های طوالنی است کاه باه هام پیچیاده بودناد و اماام
جواب آن ها را به طور غیر عادی در زیر آنها می نوشتند .اینجا کالم عالّمه مجلسی

به پایان مای

()2

رسد ،خداوند مقام او را برتر گرداند.

____________________
به عبد األعلی فرمود؛ هنگامی که از آن حضرت درباره وضو سؤال کرد در صاورتی کاه بار روی
 -1مانند آنچه امام صادق
فرمود :جواب این مورد و امثال آن از کتاب خداوند فهمیده می شود که فرموده

انگشت زخمی باشد و آن را بسته باشند .امام
است :ما َج َع َل َعلَيْ ُ
ادلین ِم ْن َح َرج یعنی در دین ،حر و سختی و به زحمت افتادن قرار داده نشده است ،سپس فرمود:
کم ف
ِ
بر روی همان ،دست خود را بکش.
 -2بحار األنوار 33/50 :ذیل ح .4
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مؤلّف

گوید :مجلسی

که اشکال را مطرح کرده و به وجوه هفتگانه فوق جواب داده ،مسأله را در

موردی فرض کرده است که هر سؤال و جواب یک سطر باشد ،ولی مای دانایم کاه بسایاری از ساؤالها و
جواب ها بیشتر از نیم سطر بلکه بیست حرف نیست ،مثل اینکه سؤال شود «قاف» چیست؟ جاواب دهاد:
کوهی است که به دنیا احاطه دارد ،و سوأال شود «صاد» چیست؟ جواب دهد :چشامه ای در زیار عارش
است ،و سؤال شود «اسم» چیست؟ جواب دهد :صفتی است که بیان موصوف می کند.
سؤال شود :آیا مسح کردن بر روی کفش جایز است؟ جواب دهد :نه .سؤال شود :چناد تکبیار در نمااز
میّت باید گفت؟ جواب دهد :پنج تکبیر.
سؤال شود آیا قرائت در نماز واجب است؟ جواب دهد :بلی ،و مانند اینگونه سؤاالت که فراوان است .و
اگر چنین باشد تمام سؤالها و جواب ها مدت زمانی که الزم دارد بیش از یاک خاتم قارآن نمای شاود و
تجربه شده است که هر جز قرآن وقتی به آرامی خوانده شود بیست دقیقه بیشتر طول نمی کشد و در ایان
صورت یک ختم قرآن در مدت ده ساعت ممکن است انجام شود ،پس نیازی به این همه زحمت نیست که
برای دفع اشکال پاسخ های گوناگون فراهم کنیم.
و از این هم که چشم پوشی کنیم باب اعجاز توسعه دارد و امام

به نیروی اعجاز و قدرتی که خادا

در اختیار او قرار داده است این گونه اعمال را به راحتی انجام می دهد ،و این اشاکاالت در برابار اعجااز
مقاومت و پایداری نخواهند داشت.
 .7/445کلینی

در کتاب «کهافی» بابی تحت عنوان «آنچاه باه سابب آن ادّعاای حا ّ و باطال از

یکدیگر جدا می گردد» تشکیل داده و در آنجا از محمّد بن ابی العال نقل کرده است که گفت:
از یحیی بن اکثم قاضی سامرا  -بعد از آنکه او را بسیار امتحان نمودم و
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با او مناظره و گفتگو و مراسله داشتم و از علوم آل محّمد
مسجد رسول خدا

سؤال کردم  -شنیدم که گفات :روزی وارد

شدم تا قبر مبارک او را طواف کنم ،حضارت جاواد

را دیادم کاه در آنجاا

طواف می کند ،درباره مسائلی که در نظر داشتم با آن حضرت گفتگو کردم و او همه را جواب فرماود .باه
ایشان عرض کردم :می خواهم سؤالی از شما بپرسم ولی بخدا قسم خجالت می کشم.
امام

فرمود :من از آن سؤال به تو خبر می دهم قبل از آنکه بپرسی ،می خواهی از امام سؤال کنای

که کیست؟
عرض کردم :بخدا قسم سؤال مورد نظرم همان است.
فرمود :من امام هستم ،عرض کردم نشانه ای می خواهم تا یقین کنم.
آن حضرت در دست خود عصایی داشت ،وقتی من چنین گفتم فوراً آن عصا شروع به صاحبت کارد و
گفت:
ی

ی
احلجه.
إن موالی امام هذا الزمان وهو
()1

به راستی موال و صاحب من امام این زمان است و او حجت پروردگار است.

 .8/444قطب الدین راوندی
حضرت رضا

در کتاب «خرائج» از محمّد بن میمون نقل کرده است که گفت :هماراه

در مکّه بودم قبل از آنکه آن حضرت به خراسان سفر کند ،وقتی خواستم برگردم عرض

کردم :می خواهم به مدینه مراجعت کنم نامه ای برای ابوجعفر
امام

بنویسید با خود ببرم.

تبسّمی نمود و نامه را نوشت و من با خود به مدینه آوردم ،چشمانم در آن هنگام نابینا گشاته

بود خادم ،حضرت جواد

را در حالیکه در گهواره بود آورد و من نامه را به آن حضرت تقدیم کردم .و

او به موّف ِ خادم دستور داد مهر از نامه گشوده و آن را باز کند ،موفّ آن را در
____________________
 -1الکافی 353/1 :ح ،3مناقب ابن شهراشوب ،333/4 :بحار األنوار 48/50 :ح .44
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پیش روی حضرت باز کرد و ایشان آن را مالحظه نمود.
سپس به من فرمود:

یا ی
حممد ،ما حال برصک؟

ای محمّد ،چشمانت چطور است؟

عرض کردم :سالمتی خود را از دست داده و نابینا گشته است همانطور که مشاهده می کنید.
آن حضرت دست مبارک خود را بر چشمان نابینای من کشید و به برکت آن بینایی دوباره به دیده گاان
من برگشت و شفا یافت؛ آنگاه دست و پای نازنین او را بوسیدم و از خدمتش مارّخص شادم در حالیکاه
()1

همه جا را می دیدم.

 .3/447ابن شهر آشو

در کتاب «مناقب» می نویسد:

هنگامی که معتصم عبّاسی به خالفت رسید و با او بیعت کردند از احوال حضرت جواد

تفحص می

کرد تا اینکه به عبدالملک زیّات نامه ای نوشت و دستور داد که آن حضرت را باا همسارش امّ الفضال باه
بغداد روانه کند ،زیّات هم علی بن یقطین رابرای این کار خدمت آن حضرت فرستاد.
امام

آماده سفر شده و به بغداد رفت .در آنجا معتصم احترام و تعظیم به عمل آورد و اشناس غاالم

را با تحفه هایی نزد آن حضرت فرستاد و پس از مدّتی ظرف شربت ترش نارنج که آن را مهار کارده باود
برای آن بزرگوار به همراه همان غالم فرستاد.
غالم شربت را نزد آن حضارت آورد و عارض کارد :امیرالماؤمنین!! خاودش باا جمعای از اشاخاص
سرشناس که از آنها احمد بن ابی داود و
____________________
 -1الخرائج 372/1 :ح ،1بحار األنوار 44/50 :ح  ،20مدینه المعااجز 372/7 :ح  ،73حلیاه األبارار 540/4 :ح ،4کشاف الغمّاه:
.345/2
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سعد بن خصیب هستند از این شربت نوشیده اند و دستور داده است که آن را با آب یخ سرد کارده و میال
فرمائید و فوراً باید این کار را انجام دهید.
امام

ی

فرمود :أرشبها بالليل.

مهلت بدهید آن را شب می آشامم.

غالم گفت :این شربت خوب است سرد آشامیده شود و یخ تا شب آب می شود و از بین مای رود و آن
قدر اصرار و پافشاری کرد و امام

را مجبور ساخت تا از آن شربت زهرآلود آشامید در حاالی کاه از
()1

نقشه آنها و عمل ایشان کامالً باخبر بود.

رنگ چهره مبارکش گندم گون تیره بود و لذا شکّاکان در آن وجود نازنین شک کردند و او را بر قیافاه
شناسان عرضه نمودند ،آنها وقتی به آن حضرت نگاه کردند خود را با صورت بار روی زماین انداختناد و
سجده کردند ،سپس برخاستند و به آن شکّاکان گفتند:

ه
یا وحیکم أمثل هذا الکوکب ی
ی
الهزیک والنسهب
ادلری وانلور الزاهر ،تعرضون لع مثلنا؟ هذا واَّلل احلسهب
ه
ه
واَّلل ما هو یإال من ی
ی
وأمریاملهؤمننی
انلهب
ذر ییه
املهذب الطاهر ،ودلته انلجوم الزواهر ،واألرحام الطواهر،

.
«وای بر شما آیا مثل این ستاره تابان و نور درخشنده را به مانند ما عرضه مای کنیاد؟! بخادا قسام او
دارای حسب و نسبی پاک و پاکیزه است ،ستارگان درخشان و رحم های پاک او را به دنیا آورده اند ،بخدا
قسم او جز از ذریّه پیغمبر و امیرالمؤمنین
حضرت جواد

نیست».

که در آن هنگام بیش از  25ماه از عمر شریفش نگذشته بود ،قاطع و برنده لاب باه

سخن گشود و فرمود:
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب.384/4 :
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ه ی

ُ

احلمدّلل الی خلقنا من نوره ،واصطفانا من ی
بریته ،وجعلنا امناء لع خلقه ووحيه.
حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که ما را از نور خود آفرید و از میان مخلوقاتش برگزید و ما را امین بار وحای
خود در میان بندگانش قرار داد.

ای مردم! من محّمد فرزند علی ،فرزند موسی و نسب شریف خاود را تاا امیرالماؤمنین و فاطماه زهارا
برشمرد ،سپس فرمود:
آیا در مثل من شک می شود و بر خدا و جدّم پیغمبر
عرضه می شوم؟
ی

افترا زده مای شاود و بار قیافاه شناساان

ی

ه
ه
واَّلل ألعلم ی
انلاس أمجعنی بما هم إَله صائرون.
إین واَّلل ألعلم ما ف رسائرهم وخواطرهم ،وإین
بخدا قسم من می دانم آنچه مردمان در باطن و نیّت های خود پنهان کنند و از همه مردم به تحوالت ایشان و آینده ای

که دارند آگاهترم.

ح می گویم و از روی صدق و راستی علمی را که خداوند تبارک و تعالی قبل از آفرینش و پایش از
برپایی آسمانها و زمین ما را از آن آگاه نموده است اظهار می کنم.

ه
ی
اَّلل لوال تظاهر ابلاطل علينا وغوایه ی
وتوثب أهل الشک والشکی والشقاْ علينها ،لقلهت
ذر ییه الکفر
وأیم
قوال یعجب منه ی
األولون واآلخرون.
و بخدا قسم اگر باطل بر ما چیره نبود و اگر اهل شرک و شک و شقاوت و گمراهی بر ما سایطره نداشاتند هار آیناه
کلماتی می گفتم که اولین و آخرین از آن به شگفت آیند و تعجب کنند.

سپس دست مبارک خود را بر دهان نهاد و فرمود:
ای محمّد ،ساکت باش همانطور که پدرانت سکوت کردند.

َُ َ ه
َ ْ
َ ْ
وع ُدون لَم یَلْبَثُوا یإال َ
أن ُهم یَ ْو َم یَ َر ْو َن ما یُ َ
رب اُولُوا َ
اصرب َکما َص َ َ
الع ْزم ِمن ُ
ساعه ِم ْن
الر ُسل َوالت ْستَع ِجل لهم ک
ف ِ
ٌ َ ْ َُْ ه َ
ُ
َ
الفاسقون (.)1
نهار بَالغ ف َهل یهلکُ إال الق ْو ُم
ِ
____________________
 -1سوره أحقاف ،آیه .35
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«همانطور که انبیا اولوا العزم صبر کردند تو هم صبر را پیشه خود ساز و برای عذاب آنها شتاب مکان
تا آنکه روزی که وعده داده شده اند ببینند و آن زمان می پندارند که گویا جز ساعتی درناگ نکارده اناد،
پس آیا جز مردمان فاس و تبه کار هالک می شوند».
سپس بسوی مردی که کنار آن حضرت بود آمد و دستش را گرفت پس پیوسته در میان جمعیات انباوه
راه می رفت و مردم برایش راه باز می کردند پس پیرمردان و بزرگان قوم را دیدم که به آن حضارت نگااه

ه
اَّلل أعلم حيث یعل رساتله «خدا داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهاد
می کردند و می گفتند:

و به چه کسی واگذار کند».
از آن ها درباره او سؤال کردم ،جواب دادند :اینها گروهای از طایفاه بنای هاشام از اوالد عبادالمطلب
هستند.
این خبر به امام رضا

که در خراسان بود رسید و آن حضرت خدا را ساپاس گفات و ساپس قصاه

ماریه قبطیّه و تهمت ناروایی که به او زدند یاد آور شد و در خاتمه فرمود:
ی ُ
ه
احلمد هَّلل یالی جعل ی
حممد اسوه برسول اَّلل
ف وف إبی

وابنه إبراهيم

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که در مورد من و فرزندم محمّد
و فرزندش ابراهیم قرار داده بود و من تأسّی به رسول خدا

 .10/448کلینی

.

چیزی قارار داد کاه دربااره پیغمبار
()1

کردم.

در کتاب «کافی» از یحیی صنعانی نقل کرده است که گفت:

در مکّه خدمت حضرت رضا

رسیدم و دیدم که آن حضرت برای فرزندش امام جواد

ماوز را

پوست می کند و به او می خوراند .به ایشان
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،387/4 :بحار األنوار 8/50 :ح ،3نوادر المعجزات 173 :ح ،1دالئل اإلمامه 384 :ح( 2با تفصیل بیشتر).
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عرض کردم :فدایت شوم ایشان آن نوزاد مبارک است؟ فرمود:
ی

نعم ،یا حی هذا املولود الی لم یودل ف اإلسالم مثله مولود أعظم برکه لع شيعتنا منه.
()1

بلی ای یحیی ،این نوزادی است که در اسالم بابرکت تر از او برای شیعیان فرزندی به دنیا نیامده است.

 .11/443ابن شهر آشو

در کتاب «مناقب» از عسکر  -غالم حضرت جاواد

 -نقال کارده

است که گفت:
بر آن حضرت وارد شدم و از روی تعجب با خود گفتم :سبحان اللَّه ،چقدر چهاره ماوالیم گنادمگون و
بدن او ضعیف است! بخدا قسم هنوز این کالمم را تمام نکرده بودم که ناگاه دیادم قاد مباارک او طویال و
جسم شریفش عریض گشت به طوریکه ایوان خانه را از هر جهت پر کرد.
سپس دیدم رنگ بدن او مثل شب تاریک سیاه شد ،بعد از آن دیدم از برف سفیدتر و سپس مثال خاون
قرمز گردید و بعد از آن مانند برگ سبز شاخه های درختان سبز شد ،سپس جسم او کاهیده گردید تاا باه
صورت اوّل برگشت و رنگ بدن حالت اصلی خود را یافت و من که از دیدن این صاحنه عجیاب مبهاوت
زده شده بودم با رو به زمین افتادم.
مرا با صدای بلند نهیب زد و فرمود:

آنگاه حضرت جواد

ی
ی
ی ه
ه
تشکون فنبیئکم وتضعفون ی
من اَّلل عليه بنها
فنقویکم ،واَّلل الیصل إیل حقيقه معرفتنا إال من
یا عسکر،
وارتضاه نلا ی
وَلا.
ای عسکر! دچار شک و تردید می شوید ما شما را آگاه می کنیم ،و سست و ضعیف می شوید و ما شما را تقویت می
کنیم .و بخدا قسم به حقیقت معرفت و شناخت ما نمی رسد مگر کسی که خداوند بر او منّت گذارد و او را به عنوان ولی و
()2

دوست ما پسند کند و برگزیند.

____________________
 -1الکافی ،340/4 :بحار األنوار 35/50 :ح .24
 -2المناقب ،387/4 :بحار األنوار 55/50 :ح  ،31مدینه المعاجز 345/7 :ح  ،44دالئل اإلمامه 404 :ح .25
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 .12/470عالّمه مجلسی
رضا

در کتاب «بحار األنوار» از بنان بن نافع نقل می کند که گفت :به حضارت

عرض کردم :فدای شما شوم بعد از شما چه کسی اختیاردار امور است؟

فرمود :ای پسر نافع! از این در کسی وارد خواهد شد که از من ارث می بارد آنچاه را کاه مان از اماام
پیشین ارث بردم ،و او حجّت خداوند تبارک و تعالی بعد از من است.
مشغول این گفتگو با حضرت رضا

بودم که ناگهان حضرت جواد

از در وارد شد و چون چشم

مبارکش به من افتاد فرمود:
ای پسر نافع برایت حدیثی نگویم؟

ی
ُی
ُی
ُی
ی
األئمه إذا محلته امه یسمع الصوت ف بطن امه أربعنی یوما ،وإذا أیت هل ف بطهن امهه أربعهه أشههر
إنا معارش
ه
فقرب هل ما بعد عنه ی
حت الیعزب عنه حلول قطره غيث نافعه وال ی
اَّلل تعایل هل أعالم األرض ی
ضاره.
رفع
همانا ما امامان اینگونه هستیم که هرگاه یکی از ما مادرش به او باردار شود تا چهل روز صدا را در شکم مادر بشنود،
و وقتی چهار ماه گذشت خداوند تبارک و تعالی عالمت های زمین را برای او باال می برد و بار اثار آن آنچاه از او دور
است نزدیک می شود بطوری که حتّی ریزش قطره ای باران سودمند باشد یا مضرّ از او مخفی و پنهان نماند.

و اینکه به حضرت رضا

گفتی :حجّت دوران بعد از ایشان کیست؟ همان کسی کاه حضارت رضاا

به تو معرّفی کرد حجّت خدا بر تو است.
عرض کردم :پیش از همه آن را می پذیرم .سپس امام رضا

بر ما وارد شد و فرمود:

ای پسر نافع آنچه فرمود قبول کن ،و به اطاعت و فرمانبرداری از او گردن بنه ،زیارا حکام و فرماان او
حکم و فرمان من است و حکم و فرمان من حکم و فرمان رسول خدا

می باشد.

____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب،388/4 :بحار األنوار 55/50 :ذیل ح  ،31مدینه المعاجز 384/7 :ح .84
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()1

 .13/471و نیز در همان کتا می نویسد :از عمر بن فر روایت شده است که گفات :باه اماام جاواد
در حالیکه کنار دجله ایستاده بودیم عرض کردم :شیعیان شما ادّعا می کنند که شما مای دانیاد چقادر
آب در میان این دجله می باشد ،و وزن آن چه مقدار است؟
به من فرمود :آیا خداوند تبارک و تعالی می تواند علم آن را به پشه ای از مخلوقات خود واگذار کند یا
نه؟
عرض کردم :او قادر است و می تواند.
امام

ه
اَّلل تعایل من بعوضه ومن أکرث خلقه.
فرمود :أنا أکرم لع
()1

من نزد خدا از پشه بلکه از بسیاری از آفریدگان گرامی ترم.

 .14/472شیخ طبرسی
حضرت جواد

()2

در کتاب «احتجاج» در ضمن حدیثی نقل کرده است:

که در آن هنگام نه سال و چند ماه از عمر شریفش بیشتر نگذشته بود وارد مجلاس

شد و در جایگاه خود بین دو متکای چرمین که آنجا نهااده بودناد نشسات ،یحیای بان اکاثم کاه از هماه
دانشمندان عصر خودش معروفتر بود در مقابل آن حضرت نشست و مردم هر یک در مرتبه خود نشساتند،
مأمون هم که مسندش را در کنار حضرت جواد قرار داده بودند در مسند خود قرار گرفت .و بعاد از آنکاه
مجلس با این هیئت آراسته گردید یحیی بن اکثم رو کرد به مأمون و گفت :آیا امیرالمؤمنین اجازه می دهند
که از ابو جعفر

مسأله ای را سؤال کنم؟

____________________
 -1عیون المعجزات ،124 :بحار األنوار 100/50 :ذیل ح  ،12مدینه المعاجز 400/7 :ح .101
 -2خالصه اش اینستکه مأمون وقتی تصمیم گرفت دخترش را به حضرت جواد

تزویج کناد بنای عبااس لاب باه اعتاراض

گشودند و گفتند :او هنوز علم و کمالی کسب ننموده ،مقداری صبر کن تا کامل شود .مأمون جواب داد :شما اینها را نمای شناساید،
آنگاه دستور داد مجلسی تشکیل دهند و علمای بزرگ زمان را در آن جمع کنند تا با آن حضرت مباحثه و گفتگو کنند.
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مأمون به او گفت :از خود ایشان اجازه بگیر.
یحیی بن اکثم رو کرد به حضرت جواد

و عرض کارد :فادایت شاوم اجاازه مای دهیاد ساؤالی از

حضرتعالی بپرسم؟
امام

فرمود :آنچه می خواهی سؤال کن.

یحیی عرض کرد :فدایت شوم نظر مبارک شما درباره مُحرمی که صیدی را به قتل رساند چیست؟
امام

فرمود :این کشتن صید در بیرون حرم اتّفاق افتاده یا در حرم؟ مُحرم( )1به حرمت آن عالم بوده

یا جاهل؟ عمداً این قتل را مرتکب شده یا از روی خطا و اشتباه؟ مُحرم آزاد بوده است یا بنده؟ صغیر بوده
است یا کبیر؟ اولین بار بوده یا پیش از آن هم قتلی مرتکب شده است؟ صید او از پرندگان بوده یا از غیار
پرندگان؟ صید کوچک بوده است یا برزگ؟ بر عمل خود اصرار داشته و یا پشیمان گشته اسات؟ صاید را
در شب کشته است یا روز؟ مُحرم به احرام عمره بوده یا مُحرم به احرام حجّ بوده است؟
یحیی بن اکثم که از شنیدن شاخه های این مسأله و فروعی که امام

برای ساؤال او تشاکیل داد باه

سرگردانی دچار شده بود و آثار عجز و ناتوانی در چهره او ظاهر گشت و زبان او به لکنت افتاد بطوریکاه
همه اهل مجلس به درماندگی او پی بردند.
مأمون گفت :خدا را بر این نعمت که رأی مرا درباره ابو جعفر

مطاب با واقع قرار داد سپاسگزارم و

به بستگان خود نگاهی کرد و گفت :آیا اکنون فهمیدید و باور کردید آنچه را قبول نمی کردید؟
سپس رو کرد به حضرت جواد

و عرض کرد :فدایت شوم؛ اگر فروعی را که برای این مساأله بیاان

کردید و وجوهی را که برشمردید حکم هر یک از آن را می فرمودید از محضر شما استفاده می کردیم.
____________________
 -1مُحرم یعنی کسی که در حال احرام است.
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امام

درخواست او را پذیرفت و فرمود:

مُحرم وقتی صید را بیرون حرم کشته باشد و آن صید از پرندگان بزرگ باشد باید یاک گوسافند کفّااره
دهد ،و اگر در داخل حرم این کار را کرده باشد کفّاره دو چندان است .وقتی محرم جوجه ای را در بیارون
حرم به قتل رساند باید برّه ای را که تازه از شیر گرفته اند کفّاره دهد.
و اگر این کار را در داخل حرم انجام داده باشد باید برّه و قیمت آن جوجه را کفّاره دهد.
اگر صید خر وحشی بوده الزم است یک گاو ،و اگر شتر مرغ بوده یک شتر و اگر آهو بوده بایاد یاک
گوسفند قربانی کند ،و اگر یکی از اینها در حرم صورت گرفته باشد کفاره را دو برابر باید تقدیم کعبه کناد.
و در تمام این موارد آنکه مرتکب صید شده اگر مُحرم به احرام حجّ بوده قربانی را در منی و اگر محرم باه
احرام عمره بوده قربانی را در مکّه باید ذبح کند.
و کفّاره صید نسبت به عالم و جاهل مساوی است .کسی که عمداً مرتکب قتل شده گناه بر او نوشته می
شود ،ولی در مورد خطا او را می بخشند و گناهی بر او نمی نویسند .کسی که آزاد بوده و قتال را مرتکاب
شده کفّاره بعهده خود او است ،ولی بنده کفاره اش بعهده موالی او می باشد.
اگر صغیری که به حدّ تکلیف نرسیده مرتکب قتل شده کفاره ندارد ،ولی بر کبیار کفّااره واجاب اسات.
کسی که مرتکب قتل شده و پشیمان گشته کیفر آخرت از او ساقط می شود ،ولی کسی کاه بار آن اصارار
ورزد عذاب آخرت هم بر او واجب می گردد.
پاسخ امام

که پایان یافت مأمون صدا زد :أحسنت یا أبا جعفر ،ای ابو جعفر؛ احسان کردی و مطلب

را خیلی خوب بیان نمودی ،خداوند به تو احسان کند ،و پاداش دهد .اکنون اگر صالح می دانید شما مسأله
ای از یحیی بپرسید.
امام

به یحیی فرمود:

از تو پرسش نمایم؟
عرض کرد :اختیار با شما است ،اگر سؤال فرمودید و من می دانستم
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جواب می دهم و گرنه از محضر خودتان استفاده می کنم.
حضرت جواد

فرمود :مردی به زنی در اوّل روز نگاه کرد بر او حرام بود ،روز که مقداری باال آماد

حالل گردید ،چون ظهر فرا رسید بر او حرام شد ،هنگام عصر حاالل شاد ،وقات غاروب حارام گردیاد،
شبانگاه بر او حالل و نیمه شب بر او حرام شد و همینکه صبح طلوع کرد دوبااره بارای او حاالل گردیاد،
وجه حرمت و حلّیت را در این مسأله بیان کن و بگو چگونه می شود که ایان زن گااهی حاالل و زماانی
حرام می گردد؟
یحیی عرض کرد :بخدا قسم؛ جوابی برای این مسأله نمی دانم و وجوهی که در آن هست نمای شناسام،
خودتان پاسخ مسأله را بیان کنید تا همه ما استفاده کنیم.
امام جواد

فرمود :این زن در اول روز کنیز کسی بود لذا نگاه آن مرد اجنبی بر او حرام بود ،روز که

مقداری باال آمد او را از صاحبش خریداری کرد و بر او حالل شد ،هنگام ظهر او را آزاد کرد بار او حارام
گردید ،چون عصر شد ،با او ازدوا کرد و بر او حالل شد ،وقت غروب ظهار کرد و بار او حارام گردیاد،
شبانگاه کفّاره ظهار را پرداخت و بر او حالل شد نیمه های شاب او را طاالق داد و بار او حارام گردیاد،
ووقتیکه صبح شد رجوع کرد و بر او حالل شد.
کالم امام

که به اینجا رسید و جواب مسأله را کامالً بیان فرمود مأمون به نزدیکان و خویشان خود

از بنی عباس که در مجلس حضور داشتند رو کرد و گفت :آیا در میان شما کسای هسات کاه بتواناد ایان
مسأله را اینگونه جواب دهد یا مسأله قبلی را آن گونه روشن و مفصّل بیان کند؟
گفتند :نه بخدا قسم نمی دانیم ،و امیرالمؤمنین(!!) که داناتر از ما بود ندانست.
مأمون گفت :وای بر شما اهل بیت رسول خدا

از میان خل به فضل و برتری برگزیده شده اند و

کمی سن در ایشان مانع از بروز کماالت
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()1

نیست این خبر دنباله دارد که ما در اینجا بخاطر اختصار ذکر نکردیم.

 .15/473صاحب کتاب «روضات الجنّات» از ابو یزید بسطامی که او از متصاوّفه باود( )2حادیثی نقال
کرده است به خیال آنکه مسلک و مذهب آنها را
____________________
 -1اإلحتجا  ،443 :تفسیر قمی ،182/1 :ارشاد مفید ،313 :بحار األنوار 74/50 :ضمن ح  ،3کشف الغمّه ،353/2 :حلیاه األبارار:
 ،553/4مدینه المعاجز 347/7 :ح .48
 -2متصوّفه از فرقه های ضالّه است که مذهبی فاسد و عقاید باطلی را بدعت نهاده اند ،ابو هاشم کاوفی اوّل کسای اسات کاه او را
صوفی نامیده اند و این بدان جهت بود که مانند رهبانان جامه های پشمینه درشت می پوشید ،و او قائل باه حلاول باود .در کتااب
«اصول الدیانات» است که او در ظاهر اموی و جبری و در باطن ملحد و دهری بود و مرادش از وضع این مذهب آن بود کاه دیان
اسالم را بر هم زند .در کتاب «قرب االسناد» از امام عسکری

روایت شده است که فرمود :از حضرت صادق

حاال اباو

هاشم کوفی را پرسیدند ،آن حضرت فرمود« :انّه فاس العقیده جدّاً وهو الّذی ابتدع مذهباً یقال له التصوّف» «او از نظر عقیده فاس
است و کسی است که مذهب جدیدی را به نام تصوّف اختراع کرده اسات» .بعاد از او سافیان ثاوری راه او را اداماه داد و مساائل
دیگری مثل صورت و رؤیت و تشبیه و تجسیم بر مذهب او افزود و پس از او ابو یزید بسطامی رئیس این فرقه باطله باوده اسات،
وآنها را به اعتبار ابو یزید بسطامی یزیدیه و بسطامیه لقب داده اند و به اعتبار قائل بودن به حلول و اتحاد آنها را حلولیه و اتحادیاه
خوانده اند .بایزید مکرّر بی باکانه «لیس فی جبّتی سوی اللَّه» «در جامه من جز خدا نیست» ،و «سبحان ما أعظم شأنی» «پااک و
منزّه هستم و چقدر شأن من عظیم است» ،و «رأیت اللَّه فی المنام» «خدا را در خواب دیدم» ،و «رأیت اللَّه فی صوره شایخ هارم»
«خدا را به صورت پیرمرد فرتوتی دیدم» ،گفته است .او در اصول حلولی بود و در فروع به مذهب مالک عمل می نمود و در باطن
ملحد و زندی بوده است .این گروه به خاطر عقاید فاسد و انحرافاتی که داشته اناد هماواره ماورد نفارت پیشاوایان دیان و أئمّاه
طاهرین :بوده اند و روایات بسیاری از آن بزرگواران در طعن ایشان رسیده است ،و برای نمونه فقط به دو حدی اشاره مای شاود:
یکی از شیعیان به امام صادق

عرض کرد« :قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیه فماا تقاول فایهم؟ قاال

 :انّهام

اعداؤنا فمن مال الیهم فهو منهم و یحشر معهم»« .گروهی در این زمان ظاهر شده اند که به آنها صوفی گفتاه مای شاود نظار شاما
درباره آنها چیست؟ امام صادق

فرمود :آنها دشمنان ما هستند و هر کس تمایلی به آنها نشاان دهاد از آنهاا اسات و فاردای

قیامت با آنها محشور خواهد شد» .سپس فرمود« :وسیکون اقوام یدّعون حبّنا ویمیلون إلیهم ویتشبّهون بهم ویلقّبون أنفساهم بلقابهم
ویأوّلون أقوالهم ،أال فمن مال إلیهم فلیس منّا وأنا منه برا »« ،به زودی طایفه ای می آیند که دوستی ما را ادّعا می کنند ولی به آنها
مایلند و خود را شبیه آنها و ملقّب به لقب آنها می سازند و گفته های آنها را توجیه می کنند ،بدانید هر کس به آنها مایل گردد از ما
نیست و من از او بیزارم» .حدی دیگر را اسماعیل بن بزیع از حضرت رضا

نقل کرده است که فرمود« :من ذکر عنده الصوفیه

و لم ینکرهم بلسانه وقلبه فلیس منّا ،ومن أنکرهم فکانّما جاهد الکفّار بین یدی رسول اللَّه»= .
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تقویت می کند و ما بیان خواهیم کرد انشا اللَّه که داللت آن بر خالف آنها بیشتر است.
طیفور بن عیسی بن آدم که معروف به ابو یزید بسطامی می باشد گفته است :سالی به قصد زیارت بیات
اللَّه الحرام از شهری که در آن ساکن بودم یعنی بسطام در غیر وقت حجّ خار شدم ،در مسیر راه باه شاام
عبورم افتاد و قبل از آنکه وارد دمش شوم به روستائی که در اطراف آن بود مرور کردم ،در آنجا بار روی
تپه خاکی کودک چهار ساله ای را دیدم که با خاک بازی می کرد.
با خود گفتم :این کودک است اگر به او سالم کنم او نمی فهمد سالم چیست؟ و اگر سالم نکانم یکای از
واجبات را تباه ساخته ام ،رأی خود را جمع کرده و تصمیم گرفتم بر او سالم کنم ،وقتای ساالم کاردم سار
خود را باال آورد و فرمود :سوگند به کسی که آسمان را بر افراشته و زمین را گسترانیده ،اگر جاواب دادن
سالم دستور الهی نبود به تو جواب نمی دادم ،امر مرا کوچک شمردی و مرا بخاطر کمی سنّ و سال تحقیار
نمودی ،سالم بر تو و رحمت خدا و برکات او بر تو باد.
سپس این آیه را که شاهد فرمایش او بود تالوت نمود:
َ

ْ

ْ
َ ُ ی ُ ْ َ ه َ ُّ
أح َس َن ِمنها (« )1وقتی به شما تحیّتای گفتناد باه شاکلی بهتار آن را پاساخ
وإذا حيیتم بِت ِحي ٍه فحيوا بِ

دهید» ،و ساکت ماند.
عرض کردمْ :
أو ُر ُّدوها ( )2یعنی دنباله آیه را خواندم که می فرماید« :یا به همان شکل جواب دهید».
____________________
«کسی که نزد او ذکری از صوفیه بمیان آید و او ایشان را به قلب و زبان خود انکارنکند از ما نیست ،و هر کس ایشان را انکار کناد
پس گویا در کنا رسول خدا

و پیشاپیش آن حضرت با کفار جنگیده است»« .به نقل از کتااب حدیقاه الشایعه 747/2 :باا

اندکی تصرّف»
 -1سوره نسا  ،آیه .84
 -2سوره نسا  ،آیه .84
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فرمود :آن کار افراد کوته فکری مثل تو است ،از گفتار او دریافتم که یکی از بزرگان و سروران است که
مورد تأیید الهی است.
عرض کردم :ای سرور من؛ از خدا طلب آمرزش می کنم و از عملی که مرتکب شدم توبه می کانم و او

َُ ه ََْ ُ ََْ َ
هه َع ْ
هن ِعبها ِده
در حالیکه اشک از چشمانش می ریخت این آیه را تالوت فرماود :وههو الی یقبهل اتلوب
َ
َْ ُ
ُ
َو َی ْعفوا َعن السیِّئات َو َی ْعلم ما تف َعلون (« ،)1او کسی است که توبه را از بندگانش مای پاذیرد و از بادیها و

زشتی های آنها چشم پوشی می نماید و آنچه می کنید بخوبی می داند».
سپس به من فرمود :ای ابو یزید؛ خوش آمدی ،چه چیز تو را از شهر خودت بساطام باه شاام کشاانیده
است؟
عرض کردم :ای سرور من زیارت بیت را قصد کرده ام.
فرمود :کدام خانه؟ عرض کردم :خانه محترم خداوند
فرمود :قصد خوبی داری ،وسکوت کرد ،بعد از مدتی سر خود را بطرف من بلند کرد و فرمود:
ای ابا یزید آیا صاحب آن خانه را شناخته ای؟
اشاره او را دانستم و به مقصود او پی بردم و عرض کردم :نه او را تاکنون نشناخته ام فرمود :آیاا دیاده
ای کسی به خانه ای رود که صاحب آن را نمی شناسد؟
عرض کردم :نه ای سرور من ،و اکنون به شهر خود بر می گردم تا آنکه صاحب آن خانه را بشناسم
فرمود :اختیار با خود شما است.
من با او وداع کردم و همان ساعت بطرف بسطام برگشتم و در آنجا از دیگران کنااره گارفتم و خلاوت
گزیدم تا خداوند تبارک وتعالی را شناختم.
سپس از شهر به قصد زیارت خار شدم و مسیری را پیمودم تا به شام رسایدم ،و وقتای در روساتای
اطراف دمش می گذشتم در همان محلّ ساب آن کودک را به همان حال قبلی کاه در ساال گذشاته دیاده
بودم یافتم ،جلو
____________________
 -1سوره شوری ،آیه .25
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رفتم و سالم کردم ،او به من خوش آمد گفت و سالم مرا نیکوتر از گذشته پاسخ داد ،سپس نشستم و او
به گفتکو پرداخت و من از هیبت او قدرت سخن گفتن نداشتم و فقط پرسشی اگر مای کارد مای توانساتم
جواب دهم.
پس از مقداری گفتگو به من فرمود :ای ابایزید؛ گویا صاحب آن خانه را شناخته ای؟
عرض کردم :بلی ای سرور من.
فرمود :آیا به تو اجازه داد که به خانه اش بیائی؟ عرض کردم :نه ای سرور من ،و معنای کاالم و اشااره
اش را فهمیدم ،عرض کردم :بر می گردم تا اینکه اجازه دهد به زیارت خانه اش آیم.
فرمود :ای ابا یزید آیا این صحیح است که اگر کسی شخصی را شناخت بادون اجاازه و دعاوت او باه
خانه اش هجوم آورد؟
عرض کردم :نه ای سرور من ،و از همین جا بر می گردم
فرمود اختیار با خودت می باشد.
من با او وداع کردم و به بسطام برگشتم ،و پس از مدتی که در آنجا ماندم دوباره عازم زیاارت شادم و
همان مسیر را طی کردم ،و این بار هم در همان محلّ آن کودک را مشاهده نمودم ،باه او ساالم کاردم و او
بهتر از گذشته به من پاسخ داد و خوش آمد گفت ،و هیبتش بیشتر از پیش قلبم را فراگرفت ،پس از مدتی
به من توجّهی کرد و فرمود :ای ابا یزید ،گویا صاحب آن خانه اجازه ات داد که خانه اش را زیارت کنای؟
عرض کردم :بلی .فرمود :ای بیچاره وقتی صاحب خانه را شناختی چه حاجتی داری به در و دیوار ،مردان
بلند همّت که به زیارت خانه می روند در جستجوی صاحب خانه اند و او را می طلبند که شاید لحظاه ای
به آنها نظر لطف و عنایتی کند ،تو که برایت آن مقصود حاصل گشته است ،من اشاره کاالم او را فهمیادم و
ساکت ماندم.
به من فرمود :آیا امشب به عنوان میهمان با من می مانی  -و آن وقت بین ظهر و عصر بود .-
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عرض کردم :بلی ای سرور من ،و همانجا بر روی تپه کنار او نشساتم .او نگااهی باه خورشاید کارد و
فرمود :آیا وضو داری؟ عرض کردم :نه.
فرمود :بدنبال من بیا ،به اندازه ده قدم که دنبال او رفتم نهری را دیدم که بزرگتر از فارات باود ،او کناار
نهر نشست و به نیکوترین شکل وضو ساخت ،ومن وضو گرفتم ،ایستاد که نماز بخواند ،ناگهان قافله ای از
آنجا عبورش افتاد ،نزد یکی از اهل قافله رفتم و از آن نهر سؤال کردم ،جواب داد که این جیحون است.
در این هنگام جماعت برقرار شد و نماز برپا گردید ،به من فرمود :جلو بایسات و امامات کان ،عارض
کردم :شما بایستید ،فرمود :تو از جمیع جهات دینی سزاورتر هستی ،ایستادم و نماز خواندم،
پس از تمام شدن نماز به من فرمود :برخیز و دنبال من راه برو ،برخاستم و باه انادازه بیسات قادم کاه
برداشتم ناگهان نهر آبی دیدم که بزرگتر از فرات و جیحون بود.
به من فرمود :همین جا بنشین تا برگردم ،من نشسته بودم و پس از مدّتی دیدم چند نفر ساواره از آنجاا
عبور می کنند ،از آنها پرسیدم این محلّی که من در آن هستم کجاست و نامش چیست؟ گفتناد :اینجاا رود
نیل است و از اینجا تا مصر یک فرسخ یا کمتر مانده است ،ساعتی که گذشت موالیم حاضر گشت و به من
فرمود :برخیز تا از اینجا برویم.
به اندازه بیست قدم که راه رفتیم نزدیک غروب خورشید به محلّی رسیدیم که نخل فراوانای داشات در
آنجا نشستیم تا خورشید غروب کرد و وقت نماز فرا رسید ،به من فرمود :نماز را بپادار.
نماز خواندیم و بعد از نماز نوافل زیادی بجای آورد ،آنگاه نشست ،ناگهان شخصی بطرف او آماد و باا
خود طبقی داشت ،طب را بر زمین نهاد و خواست که برود به او اشاره فرمود که بنشین ،او هم نشست و با
ما هم غذا شد ،بخدا قسم در تمام عمرم غذایی مانند آن و لذیزتر از آن نخورده ام ،و وقتی کاه از خاوردن
فارغ شدیم آن شخص زیادی آن را برداشت و رفت ،سپس ایشان برخاست و به من فرمود :با من بیا.
کمی که بدنبال او رفتم ناگهان کعبه را دیدم و آنجا جماعتی برپا بود و نماز می خواندناد ،ماا هام نمااز
خواندیم ،پس از نماز کم کم مردم متفرق
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شدند و رفتند ،در این میان ایشان شخصی را صدا زد ،فوراً لبیّک گفت و حاضار شاد ،و عارض کارد:
خوش آمدید ای آقای من و ای فرزند آقای من.
به او فرمود :درِ کعبه را باز کن تا زیارت کند و طواف نماید ،آن شخص رفت و در را گشود ،من داخال
کعبه شدم ،زیارت کرده و طواف نمودم ،آنگاه خار شدم ،سپس ایشان داخل کعبه شد و پس از مدّت کمی
خار گردید و به من فرمود :کاری دارم و باید بروم ،تو در اینجا می مانی تا ثل آخار شاب فارا رساد،
برمی خیزی و روی آن سنگها که نشانت می دهم در همان جهت می روی و وقتی به انتها رسید ،آنجا مای
نشینی و تا طلوع فجر استراحت می کنی و می خوابی ،آنگاه برخیز و وضو بگیر و نمازت را بخاوان ،اگار
من آمدم که با تو هستم و اگر نیامدم برو در امان خدا.
عرض کردم :چنین خواهم کرد ای سرور من ،وقتی که ایشان رفت از آن شخص که درِ کعباه را گشاود
سؤال کردم این کودک چه کسی بود؟ جواب داد :او آقای من حضرت محمّد جواد

بود.

هُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ََْ ُ َ ََ ُ
گفتم :اَّلل أعلم حيث یعل ِرساتله «خدا می داند که رسالت خود را کجا و نزد چه کسی قرار دهد».

من به فرموده او عمل کردم ،و ثل آخر شب که رسید برخاستم و روی سنگها که به مان نشاان داده باود
رفتم تا تمام شد به روستائی رسیدم ،کنار دیواری در همانجا نشسته و بخواب رفتم ،همینکاه ساپیده صابح
ظاهر گردید کنار آب رفتم و وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم ،و تا طلوع خورشید باه انتظاار او رو باه
قبله در حالیکه سر را پائین انداخته و هیچ طرف نگاه نمی کردم نشستم ،و چون دیدم حاضار نشاد اشااره
اش را فهمیدم و دریافتم که مرا ترک کرده است ،به جانبی توجه کردم دیدم این روستا متّصل به شهر بسطام
است ،داخل شهر شدم و تا مدتی طوالنی این قضیّه را به کسی نگفتم ،و پس از گذشت زماان آن را باازگو
()1

کردم ،و خداوند است که آدمی را از لغزشها حفظ می کند.
____________________
 -1روضات الجنّات 158/4 :سطر آخر.
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مؤلّف

است که فرمود :وقتی

گوید :اشکال در این روایت مربوط به این قسمت از فرمایش امام

او را شناختی چه نیازی به زیارت در و دیوار است؟
ممکن است از این اشکال اینگونه جواب داده شود که امام

با این فرمایش خاود اشااره باه فسااد

مسلک و عقیده بایزید کرده و انکار مذهب او نموده است زیرا او از متصوفه است و آنها می گویند :بندگان
بعد از رسیدن به مرتبه یقین نیازی به عبادت کردن ندارند و به این آیه شریفه استدالل می کنند که خداوناد

َ ْ
اعبُ ْد َر هبکَ َح یت یَأتيَک اَلَ ُ
قنی (« )1پروردگارت را پرستش کن تا به مرتبه
تبارک و تعالی فرموده است :و
ِ

یقین برسی» غافل از اینکه مراد از یقین در این آیه مبارکه مرگ است ،یعنی تا مادامی که مرگ انسان فارا
نرسیده است باید عمل را رها نکند و تکلیف از او برداشته نمی شود ،و هنگاامی کاه مارگ کسای رساید
قیامت او برپا می گردد.
ثانیاً این جمله را امام

از جهت تهدید و توبیخ او فرموده است به امید اینکه از مذهب باطال خاود

برگردد ،همان طور که فعل امام

و بردن او را به بیت اللَّه الحرام بر این مطلب داللت دارد.

و اینکه فرموده است «برای نماز امامت کن زیرا تو از جمیاع جهاات سازاوارتری» مقصاود اماام
امامت برای همراهان او بوده است زیرا آنها بیشتر سنّی مذهبند ،و آن حضرت خواسته اسات یکای باودن
مذهب امام و مأموم را در جماعت رعایت کند .یا به این اعتبار بوده که سانّ او باه ظااهر بیشاتر از اماام
بوده است ،و از اینها گذشته در روایت هیچگونه تصریحی نشده که امام

به ابا یزیاد اقتادا کارده

()2

است.

 .14/474یوسف بن حاتم شامی در کتاب «درّ النظیم» از ابراهیم بن سعید نقل
____________________
 -1سوره حجر ،آیه .33
 -2این روایت و امثال آن قطعاً از ساخته ها و روایات جعلی صوفیه است و نیاز به توجیهاتی که مؤلّف
ندارد.
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در متن ذکر کرده است

می کند که گفت :حضرت جواد

را دیدم که دست مبارکش را به برگهای زیتون مای زد و آنهاا باه
()1

نقره تبدیل می شد ،من بسیاری از آنها را گرفتم و در بازار مصرف کردم و هیچگونه تغییری نکرد.
 17/475طبری
جواد

در کتاب «دالئل اإلمامه» از محمّد بن یحیی نقل کرده اسات کاه گفات :حضارت

را دیدم که در کنار دجله ایستاده است ،ناگاه دو طرف دجله بهم رساید و آن حضارت براحتای
()3

عبور کرد ،و او را در شهر انبار( )2کنار فرات دیدم که همانگونه از آن عبور کرد.
در آخر این بخش حکایت جالبی در ارتباط با شخصیت حضرت جواد

که استاد ما آیه اللَّه میارزا

محمّد حسین نائینی آن را نقل کرده است می آوریم:
ایشان فرمود :شخصی بود که ارواح را حاضر می کرد و با کسی که حاضر کردن روحای را از او طلاب
می کرد شرط می کرد روح مورد نظر از ارواح انبیا الهی و ائمّه طاهرین

و اصحاب برجسته نباشد.

روزی شخصی نزد او آمد و خواست که روحی را حاضر کند و روح حضرت جواد
امامان

را که در میاان

کمترین سن را دارد در نظر گرفت .همینکه احضار کننده به مقدمات کارش شروع کارد دچاار

اضطراب و آشفتگی شدیدی شد و خشمناک گردید ،و به آن شخص گفت:
ویحک لقد طلبت منّی إحضار روح رجل یتمنّی سلیمان بن داود أن یکتحل بتراب نعله« .وای بر تاو ،از
من حاضر کردن روح شخصیتی را طلب کرده ای که سلیمان بن داود خاک قدم او را سرمه چشمانش مای
کند».
____________________
 -1نوادر المعجزات 180 :ح ،4دالئل اإلمامه 338 :ح  ،8مدینه المعاجز 313/7 :ح .45
 -2انبار :شهری است در طرف غربی بغداد.
 -3دالئل اإلمامه 338 :ح ،3مدینه المعاجز 313/7 :ح .44
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بخش دوازدهم :مناقب امام هادی
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات امام دهم ،نور نمایان و ماه تابان ،دارنده شرافت و بزرگواری و عزّت و
برتری و لطف و احسان ،ابوالحسن سوّم حضرت علیّ بن محمّد ،امام هادی صلوات اللَّه علیه
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 1/474کلینی

در کتاب «کافی» از اسحاق جالّب( )1نقل کرده است که گفت :برای حضارت هاادی

گوسفندان زیادی خریداری کرده بودم ،روزی مرا طلبید و وارد اصطبل نمود ،و آن به محل وسیعی که
نمی شناختم متّصل بود من گوسفندان را طب دستوری که حضرت می فرماود باین اشاخاص پخاش مای
کردم ،از آن جمله برای حضرت ابوجعفر و مادرش و دیگر بستگان او به امر آن حضرت بردم ،سپس اجازه
خواستم که به بغداد نزد پدرم برگردم و آن هنگام روز ترویه (هشتم ذیحجه) بود ،آن حضرت برایم نوشت:
تقيم غدا عندنا ی
ثم تنرص .

فردا را نزد ما بمان و بعد از آن برگرد.

من روز عرفه (نهم ذیحجه) را نزد ایشان ماندم و شب عید قربان را در آنجا بیتوته نمودم ،هنگاام ساحر
نزد من آمد و فرمود :ای اسحاق برخیز.
من از جا برخاستم ،و همینکه چشم گشودم ناگهان خود را در بغداد کنار خانه ام دیادم ،خادمت پادرم
رسیدم و دوستانم به دیدن من آمدند ،به
____________________
 -1جالّب اصطالحاً به کسی گفته می شود که گوسفند و مانند آن را در محلّی می خرد و برای فروختن به محلّ دیگری روانه مای
سازد.
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()1

آنها گفتم عرفه در عسکر بودم و عید را در بغداد گذراندم.
 .2/477صفّار

در کتاب «بصائر الدرجات» از صالح بن سعید نقل کرده است که گفت:

خدمت حضرت هادی

رسیدم هنگامی که متوکّل آن حضرت را به سامرا دعاوت کارده باود و در

جای نامناسبی منزل داده بود  -به آن حضرت عرض کردم :فدایت شوم ،اینها در همه امور قصد دارند ناور
فروزان شما را خاموش کنند و در ح شما کوتاهی کنند تا آنجا کاه شاما را در ایان کاروانسارای بسایار
زشت که جای فقیران و فرومایگان می باشد ساکن نموده اند.
امام

فرمود :تو در این پایه از معرفت ما هستی و خیال می کنی این امور از قدر و منزلات ماا مای

کاهد.
سپس با دست اشاره نمود و فرمود :نگاه کن چه می بینی؟
چون نگاه کردم باغ های زیبا منظر و پر طراوتی مشاهده کردم کاه در آن زناان نیکوکاار خاوش باو و
نونهاالنی که همچون مرواریدی در پوشش بودند ،و پرندگان زیبا و آهوهای خوش خط و خال و نهرهاای
جاری وجود داشت ،دیدن این منظره مرا به حیرت انداخت و چشمانم را خیره نمود.
امام

ی
کنا فهذا نلا عتيد ولسنا ف خان الصعاَلک.
فرمود :حيث

ما هر کجا باشیم چنین موقعیتی داریم و در حقیقت در «خان صعالیک» که جایگاه فقیران و فرومایگان است نخواهیم
()2

بود.

____________________
 -1الکافی 438/1 :ح ،3بصائرالدرجات 404 :ح ،4بحار األنوار 132/50 :ح  ،14مناقب ابان شهراشاوب ،411/4 :اإلختصااص:
.325
 -2بصائر الدرجات 404 :ح  ،7کافی 438/1 :ح ،2إعالم الوری ،345 :بحار األنوار 132/50 :ح  15و عالّماه بزرگاوار مجلسای
شرح طوالنی در ذیل این حدی بیان فرموده است ،به آنجا مراجعه کنید .مناقب ابن شهراشوب ،411/4 :کشف الغمّه،383/2 :
مدینه المعاجز 421/7 :ح ،4اإلختصاص ،324 :اإلرشاد.324 :
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 .3/478ابن شهر آشوب

در کتاب «مناقهب» و قطب راونادی

در کتااب «خهرائج» از ابوهاشام

جعفری نقل کرده اند که گفت:
شرفیاب شدم ،آن حضرت با من به زبان هندی سخن گفت ،و من نتوانساتم باه

خدمت امام هادی

خوبی پاسخ دهم در پیش روی آن حضرت سطل کوچکی بود که پر از سنگریزه بود.
امام

یکی از آن سنگریزه ها را برداشت و در دهان مبارک خود نهاد و قدری آن را مکید ،و سپس

آن را به من مرحمت فرمود و من آن را در دهانم گذاشتم ،بخدا قسم از نازد آن حضارت برنخاساتم مگار
()1

اینکه با هفتاد و سه لغت می توانستم سخن بگویم که یکی از آنها هندی بود.
 .4/473راوندی

در کتاب «خرائج» می نویسد :روایت شده که ابو هاشام جعفاری( )2بعاد از وفاات

حضرت رضا و فرزندش امام جواد

خدمت امام هادی می رسید و زیاد به آن حضارت مراجعاه مای

کرد ،روزی عرض کرد :من وقتی از خدمت شما به بغداد می روم شوق دیدار شما را پیدا می کانم ،گااهی
نمی توانم با کشتی سفر کنم ،مرکبی هم جز همین بِرذون( )3ضعیف ندارم ،از خادا بخواهیاد کاه مارا در راه
زیارت شما تقویت فرماید.
امام

برای او دعا کرد و فرمود:

ه
اَّلل یا أباهاشم ،ی
ی
وقوی برذونک.
قواک
خداوند به تو ای ابو هاشم و برذونت قوّت دهد.
____________________
 -1الخرائج 473/2 :ح ،2مناقب ابن شهراشوب ،408/4 :إعالم الوری ،340 :بحار األنوار 134/50 :ح  ،17کشف الغمّاه،337/2 :
مدینه المعاجز 451/7 :ح .34
 -2او داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللَّه بن جعفر بن ابی طالب است .نجاشی در کتاب رجال خاود ص  154رقام  411فرماوده
است :ابوهاشم مقام و مرتبه واالیی نزد ائمه طاهرین
در «فهرست» فرموده است :ابوهاشم از ائمّه

داشت ،و از ثقات است که به خبرش اطمینان حاصل می شاود ،و شایخ
پنج امام بزرگوار  -از حضرت رضا

تا حضرت صاحب األمر ارواحنا

فداه  -را درک کرده است.
 -3برذون نوعی چهارپا است که از اسب ضعیفتر و از االغ در راه رفتن تواناتر است ،ظاهراً به آن یابو گفته می شود.
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راوی گوید :بعد از دعای آن حضرت ابوهاشم نماز صبح را در بغداد می خواند و با هماان مرکاب باراه
می افتاد و نزدیک ظهر به سامرا می رسید( )1دوباره اگر می خواست همان روز به بغداد بار مای گشات و
این از عجیب ترین دالیل و معجزاتی بود که از آن امام
 .5/480صفّار

()2

مشاهده شد.

در کتاب «بصائر الدرجات» از بعضی از راویان نقل می کند که امام هادی

برای

آنها نوشتند:
ی

ه
ه
ی
اَّلل شیئا شاؤوه.
األئمه موردا إلرادته فإذا شاء
إن اَّلل جعل قلوب
خداوند تبارک وتعالی قلوب امامان

را جایگاه اراده خودش قرار داد ،لذا هر گاه خدا چیزی را بخواهد آنان نیز

می خواهند.

َ

ی

ْ

َ َ ه
و این مضمون فرمایش خداوند است که فرماوده اساتَ :ومها ت ُ
اَّلل (« ،)3و نمای
شهاءون إال أن یشهاء
()4

خواهید مگر آنکه خدا بخواهد».

 .4/481ابوجعفر محمّد بن جریر طبری
که گفت :به امام هادی

در کتاب «دالئل اإلمامه» از عمّار بن زید نقل کارده اسات

عرض کردم :آیا شما می توانید به آسمان باال روید و چیزی با خود بیاورید که

نمونه اش در زمین نیست؟
تا این درخواست را نمودم ،دیدم امام

در هوا باال رفت و من به ایشان نگاه کردم تا از نظرم پنهاان

گردید ،پس از مدّتی برگشت و با خود پرنده ای طالئی آورد که در گوشهایش گوشاواره هاای طاال و در
منقارش درّ
____________________
 -1فاصله بین سامرا و بغداد ،سی فرسخ است.
 -2الخرائج 472/2 :ح ،1إعالم الوری ،341 :مناقب ابن شهراشوب ،403/4 :بحار األنوار 137/50 :ح  ،21إثبات الهاداه437/3 :
ح  ،33مدینه المعاجز 454/7 :ح .37
 -3سوره دهر ،آیه .30
 -4مختصر البصائر تألیف حسن بن سلیمان حلّی ،45 :تفسیر برهان 414/4 :ح ،1بحاار األناوار 372/25 :ح  ،23إعاالم الاوری:
 ،341تفسیر قمی 403/2 :ذیل آیه  23سوره تکویر ،و همچنین این روایت در بحار األنوار 114/5 :ح  55 305/24ح ،4و تفسایر
برهان 435/4 :ح 5به نقل از تفسیر قمی ذکر گردیده است.
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گرانبهائی بود و می گفت:
«ال اله إالّ اللَّهه ،محمّهد رسهول اللَّهه ،علهیّ ولهیّ اللَّهه» «خادایی جاز خداوناد یکتاا نیسات ،محمّاد
فرستاده خداوند است ،و علی ولیّ پروردگار است».
امام

ی
اجلنه.
فرمود :هذا طری من طيور

این پرنده ای از پرندگان بهشت است.
()1

سپس آن را رها کرد ،و او بازگشت.
 .7/482قطب راوندی

در کتاب «خرائج» از هبه اللَّه بن ابی منصور موصلی روایت کرده اسات کاه

گفت :در دیار ربیعه( )2کاتبی نصرانی از اهالی کَفْرتُوثا( )3بنام یوسف بن یعقوب بود که بین او و پدرم دوساتی
و رفاقت بود ،روزی به منزل ما آمد و خدمت پدرم رسید .پدرم به او گفت :چه پیش آمده که در این وقت
آمده ای؟ چه خبر تازه ای داری؟
گفت :متوکّل مرا احضار نموده است و نمی دانم چه اراده ای نسبت به من دارد ،و چاون از ایان قضایه
وحشت دارم برای سالمتی خود صد دینار نذر کرده ام و آن را به همراه آورده ام تاا باه اماام هاادی
تقدیم نمایم
پدرم گفت :توفیقی یافته ای که چنین نذری نموده ای ،آنگاه با پدرم وداع کرد و بدنبال مقصد خود رفت
بعد از چند روز دوباره نزد ما برگشت در حالیکه شادمان و خندان بود ،پدرم به او گفت :قصّه و سرگذشت
خودت را برای ما تعریف کن.
____________________
 -1نوادر المعجزات 185 :ح ،3دالئل االمامه 413 :ح.5
 -2دیار ربیعه؛ محلّی بین موصل و رأس عین است.
 -3کفرتوثا؛ قریه بزرگی از توابع جزیره است ،بین آن و «دارا» پنج فرسخ فاصله است .و همچنین از قریه های فلساطین نیاز مای
باشد.
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نصرانی گفت :به طرف سامرا حرکت کردم و تا آن زمان سامرا را ندیده بودم ،چاون وارد شادم و در
خانه ای منزل نمودم .با خود گفتم :بهتر است پیش از آنکه نزد متوکّل روم و کسی از آمدن من باخبر شاود
این مبلغ را به امام

برسانم و می دانستم که آن حضرت خانه نشین است و ح خار شدن از منزل را
را نمی دانستم و از طرفی می ترسایدم از کسای

ندارد .متحیّر مانده بودم چه کنم؟ از طرفی خانه امام

آدرس بپرسم مبادا خبر به متوکّل رسد و غصه من زیادتر گردد.
پس از مدّتی که با خود اندیشیدم به قلبم چنین خطور کرد که االغ خود را سوار شوم و افسار حیوان را
رها کنم تا هر کجا می خواهد برود ،شاید به این وسیله بدون اینکه از کسی پرسش کنم خانه اماام

را

پیدا کنم ،سپس دینارها را میان کاغذی گذاشتم و آن را در آستین خود پنهان کردم و سوار مرکب شدم.
آن حیوان از میان خیابان ها و کوچه ها عبور می کرد و مطاب میل خود می رفت تا اینکه کناار خاناه
ای توقف کرد ،هر چه کوشش کردم برود ،قدم برنداشت ،به غالم خود گفتم :آهسته از یک نفار بپارس کاه
این خانه کیست؟ به او گفتند :این خانه «ابن الرضا» یعنی امام هادی

است.

با تعجب گفتم :اللَّه اکبر ،بخدا قسم این دلیل روشن و قانع کننده ای بر امامت و حقّانیت او است .در این
هنگام خادم سیاه چهره ای از میان آن خانه بیرون آمد و به من گفت :یوسف بن یعقوب تویی؟ گفتم :بلی.
فرمود :فرود آی ،من فرود آمدم ،و او مرا در راهرو خانه جای داد و خود داخل خانه شد.
با خود گفتم :این هم دلیل دیگر ،از کجا این خادم نام مرا می دانست ،در این شهر کاه کسای مارا نمای
شناسد و من هرگز تا کنون اینجا نیامده ام.
خادم برگشت و گفت :آن صد دیناری که در کاغذ گذاشته ای و در آستین داری به من باده .مان باه او
تقدیم کردم و گفتم :این هم دلیل سوّم.
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مرتبه دیگر خادم نزد من آمد و گفت :وارد خانه شو .چون خدمت آن بزرگوار شرفیاب شدم دیدم تنهاا
نشسته است ،به من فرمود :ای یوسف ،چه چیز برایت ظاهر گشت؟
عرض کردم :به قدر کافی برایم دلیل و برهان ظاهر شد.
امام

فرمود :هیهات ،تو مسلمان نخواهی شد ،ولی فالن پسرت اسالم اختیار می کند و از شیعیان ما

خواهد بود.
یا یوسف ،إنّ أقواماً یزعمون أنّ والیتنا التنفع أمثالکم ،کذبوا واللَّه أنّها لتنفع أمثالک.
ای یوسف؛ گروهی خیال می کنند دوستی ما به اشخاصی مانند تو سود نمای بخشاد ،ولای بخادا قسام
دروغ می گویند و دوستی ما برای افرادی مثل تو نیز فایده خواهد داشت.
اکنون بسوی آنچه قصد کرده ای برو ،و بدان که بدی نخواهی دید.
می گوید :بعد از آن به خانه متوکل رفتم و آنچه خواستم به او گفتم و هیچگونه شرّی و آزاری از او باه
من نرسید و به راحتی از نزد او برگشتم.
هبهاللَّه  -راوی این حدی  -گوید :فرزند این نصرانی را بعد از فوت پدرش مالقات کردم در حالیکاه
مسلمان و شیعه خوبی گشته بود و به من گفت :پدرم در حال نصرانیّت از دنیا رفت و من بعاد از فاوت او
()1

مسلمان شدم ،و می گفت :من همان بشارتی هستم که موالیم فرموده است.
 .8/483سید هاشم بحرانی

در کتاب حلیه األبرار در احوال امام عسکری

چناین مای نویساد:

«باب هفتم؛ گفتار آن حضرت با انوش نصرانی»:
از احمد قصیر روایت شده است که گفت :خدمت سرور خود امام عساکری

در عساکر باودم کاه

خادمی از خانه سلطان به محضر آن
____________________
 -1الخرائج 334/1 :ح ،3بحار األنوار 144/50 :ح  ،28الثاقب فی المناقب 553 :ح  ،13کشف الغمّه ،332/2 :و در آخار حادی
این عبارت است :او همواره می گفت که من به بشارت موالیم ایمان دارم.
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حضرت شرفیاب شد و عرض کرد :امیرالمؤمنین (!!) خدمت شما سالم می رساند و مای گویاد :کاتاب ماا
انوش مسیحی می خواهد دو پسرش را ختنه کند ،او از ما درخواست کرد که از شما تقاضا کنیم به خانه او
تشریف آورید و برای سالمتی و بقا فرزندش دعا کنید ،و من خیلی مایلم که دعوت ما را بپذیرید و شاما
را دچار این زحمت زیاد نمی کنیم مگر بخاطر اینکاه او گفتاه اسات« :نحهن نتبهرّک بهدعاء بقایها النبهوّه
والرساله»« ،ما به دعای یادگارهای نبوّت و رسالت تبرّک می جوییم».
امام

ه ی

ی

فرمود :احلمدّلل الی جعل انلصاری أعر حبقنا من املسلمنی.

خدا را سپاسگزارم که مسیحیان را آشناتر به حقوق ما از مسلمانها قرار داد.

سپس دستور داد اسب او را آماده کردند ،آنگاه سوار بر مرکب شدیم و به راه افتادیم تا به خاناه اناوش
رسیدیم.
انوش تا از آمدن امام

باخبر شد با سر و پای برهنه در حالی که اطراف او کشیش ها و رهبان ها و

خدمتگزاران کلیسا بودند و انجیل را روی سینه اش قرار داده بود به استقبال امام
خانه خدمت امام

آمد و چون کنار درِ

رسید عرض کرد:

به این کتاب مقدس که شما به آن آشناتر از ما هستی به حضرتت توسّل می جاویم کاه از گنااه ماا در
اینکه شما را به زحمت انداختیم درگذری و به ح ّ حضرت مسیح عیسی بن ماریم

و انجیلای کاه از

طرف پروردگار به او نازل شده ،از امیرالمؤمنین(!!) این درخواست را نکردیم جز بخااطر اینکاه در انجیال
یافتیم شما شأن و مقامی نزد خداوند همانند عیسی بن مریم دارید.
امام

فرمودند :الحمدللَّه (که خداوند این معرفت را به شما مرحمت کرد) ،آنگاه وارد خانه
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شد و بر فرش های او قدم نهاد ،همه غالمان و حاضاران باه احتارام آن حضارت از جاا برخاساتند و
مؤدّبانه ایستادند.

ی
ی
به انوش فرمود :أما إبنک هذا فباْ عليک ،وأما اآلخر فمأخوذ عنک بعد ثالثه أییام ،وهذا ابلهایق
امام
ی
یسلم وحیسن إسالمه ویتوالنا أهل ابليت.
این پسرت برای تو باقی می ماند ،ولی دوّمی بعد از سه روز دیگر از تو گرفته خواهد شد ،فرزندی که برایت می ماناد
اسالم آورده و مسلمان خوبی خواهد شد و دوستی و والیت ما اهل بیت را می پذیرد.

انوش عرض کرد :به خدا قسم ،ای سرور من فرمایش شما ح است و برای من فوت این فرزندم آسان
می گردد.

است چون بشارت دادی فرزند دیگرم مسلمان می شود و اهل والیت شما اهل بیت

بعضی از کشیشان به او گفتند :تو که این گونه هستی پس چرا مسالمان نمای شاوی؟ جاواب داد :مان
مسلمانم و موالیم از آن آگاه است.
امام

گفتار او را تصدی نمود و فرمود:

و اگر این نبود که مردم می گفتند :ما از فوت پسرت خبر دادیم و آن خبر مطاب با واقع نبود هار آیناه
بقا فرزندت را از خداوند مسألت می نمودیم.
انوش عرض کرد :ای سرور من؛ آنچه شما اراده کنید من همان را مایلم.
راوی این خبر یعنی احمد قصیر گوید :به خدا قسم همانطور که امام

فرمود یکی از پسرانش بعد از

سه روز از دنیا رفت و پسر دیگرش بعد از یک سال اسالم آورد و تا وفات امام عسکری

همراه ما از

()1

مالزمان درگاه آن حضرت گردید.
 .3/484شیخ طوسی

در کتاب امالی از سهل بن یعقوب نقل کرده است که گفت:

____________________
 -1حلیه األبرار 111/5 :ح  ،1مدینه المعاجز 470/7 :ح  .137این حدی از معجزات امام عسکری
در باب بعدی ذکر شود.
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است و مناسب بود کاه

به امام هادی

عرض کردم :اختیارات ایّام از امام صادق

است اجازه می دهید خدمت شما آن را عرضه بادارم ،چاون اماام

بواسطه راویان حدی به مان رسایده
پذیرفتناد آن را عرضاه داشاتم و

تصحیح نمودم.
بعد از آن عرض کردم :در بیشتر روزها موانعی هست که نمی گذارد آدمی بدنبال مقصود خود رود؛ زیرا
در مورد آن ها ذکر شده است که مبارک نیست و خوف و خطر بدنبال دارد ،شما مرا راهنمائی بفرمائید کاه
چگونه می توانم از آن خطرات احتمالی اجتناب کنم و خود را در حارز و اماان قارار دهام زیارا گااهی
ضرورت و ناچاری مرا وادار می کند که در آن روزها به دنبال خواسته هایم بروم.

ی
فرمود :یا سهل ،إن لشيعتنا بوالیتنا لعصمه لو سلکوا بها ف جلیه ابلحار الغامره وسباسهب ابليهداء
امام
ی
ْ ه
الغابره بنی السباع والئاب وأاعدی ی
باَّلل ی
عزوجهل وأخلهص
اجلن واإلنس ألمنوا من خماوفهم بوالیتهم نلا ،ف ِثق
ی
ف الوالء ی
وتوجه حيث شئت واقصد ماشئت.
ألئمتک الطاهرین
ای سهل؛ والیت ما برای شیعیانمان حافظ و نگهدارنده ای است که اگر در قعر دریاهای عمی فرو روند و یا در دشت
بی آب و علف و بیابان های خطرناک بین جانوران درنده و گرگ های وحشی و دشمنان آدمی و پری قرار بگیرناد هار
آینه از خوف و خطر آنها ایمن می باشند ،پس به خدا اعتماد کن و والیت و دوستی خود را به ائمّه طاهرین خالص گردان
و بهر کجا که خواهی رو کن و دنبال هر مقصدی که داری برو.

ای سهل ،اگر این دعایی که به تو می آموزم صبحگاهان سه بار و شامگاهان سه مرتبه خواندی خود را
در پناهگاه محکمی قرار داده ای و از هر گونه ترس و وحشتی در امان خواهی بود ،و دعا این است:

ِّ ُ ِّ
َ ْ َ ْ
ت الله ُه هم ُم ْعتَصما بذمامکَ ال ْ َمنيع هالی الیطاول َوالحیاول ،م ْ
ح ُ
اغش ٍم ِم ْن سائِ ِر مها
ک
]
رش
َ
[
ن
أصب
ِ
ِ
ِ
طار ٍْ َو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ه ْ ُ ِّ َ ُ
َ
َ َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ
ه
ت َو ه
باس سابِغ ٍه
اط ِق ،ف جن ٍه ِمن ک خمو ٍ بِ ِل ٍ
انل ِ
خلقت َومن خلقت ِمن خل ِقکَ الصا ِم ِ
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َْ َْ َ
َ
ِّ
ک قاصهد یل إیل أَذیههه جبهدار َحصهنی ْاإل ْخهالص ف ْاإل ْعهرتا حبَ ِّقههمْ،
ت ن ِبيکَ ،حمت ِجزا ِمن
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ْ
()2( )1
دیهم سدا و ِمن خل ِف ِهم سدا فأغشیناهم فهم الیب ِرصون .
واألر ِض ،إِنا «جعلنا ِمن ب ِ
نی أی ِ
«خداوندا! صبح کردم در حالیکه پناهنده ام به کفالت و حمایت استوار تو که چیره گی و دسترسی به آن ممکن نیست
از بدی و شرّ هر راهزن و ستمگر ،از آنچه آفریده ای چه آنها که خاموشند و چه آنها که گویا مای باشاند ،و خاود را در
سپری از هر چیز ترسناکی قرار دادم به سبب پوشش کاملی از دوستی و والیت اهل بیات پیغمبارت محمّاد

و در

حجاب قرار دادم از هر که قصد اذیت مرا دارد به سبب دیوار محکم اخالص ،با اعتراف به ح ّ آن عزیزان و چناگ زدن
به رشته والیت ایشان ،در حالیکه یقین دارم که ح از آن ایشان و با ایشان و در ایشان و به وجود ایشان است.
دوستی می کنم با کسی که آنها را دوست دارد ،و اجتناب می کنم از کسی که با آنها فاصله گرفته است ،پس بر محمّد
و آل محمّد درود فرست ،و مرا پناه بده به برکت این بزرگواران از شرّ آنچه از او پرهیز می کنم و می ترسم ،ای بزرگاوار،
دشمنانم را از خودم منع می کنم به سبب پدیدآورنده آسمان ها و زمین ،و همانا قرار دادیم سدّی را از پیش روی آنهاا و
سدّی را از پشت سر ایشان و آنها را در پرده و پوشش نهادیم که آنها نمی بینند».

 10/485طبری

در کتاب «دالئل اإلمامه» از امام هادی

روایت کرده

____________________
 -1سوره یس ،آیه .3
 -2امالی طوسی 274 :ح  47مجلس  ،10امالی صدوق 274 :ح  47مجلس  ،10بحار األناوار 24/53 :ح ،7و 1/35ح ،1مصاباح
المتهجّد ،148 :المصباح ،84 :البلد األمین ،27 :بحار األنوار 148/84 :ح  32به نقل از مکارم األخالق.322 :
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است که فرمود :اسم اعظم پروردگار هفتاد و سه حرف است و همانا نزد آصف بن برخیا یک حارف از
آن بود و با استفاده از آن توانست زمینی را که بین او و بین سبا بود درنوردد و تخت بلقیس را در کمتار از
یک چشم بهم زدن برای سلیمان

منتقل کند.

ه
اَّلل تعایل حبر ف علم الغيب.
وعندنا منه اثنان وسبعون حرفا ،واستأثر
()1

و نزد ما هفتاد و دو حرف از آن می باشد ،و حرف دیگر آن را خداوند به خود اختصاص داده است.

 .11/484حسین بن عبدالوهاب در کتاب «عیون المعجزات» از حسن بن علی وشّا (و او از امّ محمّاد
کنیز حضرت رضا

) نقل کرده است که گفت:

روزی حضرت هادی

هراسناک آمد و در دامن امّ موسی عمّه پدرش نشست .امّ موسای از ایشاان

سؤال کرد :چه اتّفاقی افتاده است؟
ه
واَّلل الساعه.
فرمود :مات أیب

به خدا قسم پدرم در همین ساعت از دنیا رفت.

عرض کرد :از این حرف ها مگو.
فرمود :به خدا قسم مطلب همان طور است که گفتم.
امّ موسی این تاریخ را از جهت روز و ساعت یادداشت کرد و پس از مدّتی که خبر وفاات اماام جاواد
رسید مشاهده کرد کامالً مطاب است با آنچه حضرت هادی
 .12/487قطب راوندی

()2

فرموده بودند.

در کتاب «خرائج» از ابو هاشم جعفری روایت

____________________
 -1دالئل اإلمامه 414 :ح  ،10مدینه المعاجز 445/7 :ذیل ح  ،27بصائر الدرجات 211 :ح ،3تفسایر برهاان 203/3 :ح ،3کشاف
الغمّه ،385/2 :بحار األنوار 174/50 :سطر  ،3مناقب ابن شهراشوب.404/4 :
 -2عیون المعجزات ،130 :بحار األنوار 15/50 :ح  ،21مدینه المعاجز 458/7 :ح  ،41کشف الغمّه 384/2 :با کمی اختالف.
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کرده است که گفت:
متوکّل محلّ جلوسی برای خود داشت که آنجا پنجره های فراوان داشت و آن را طوری بنا کرده بود که
خورشید روی دیوار آن می گشت و پرندگان آوازخوان زیادی آنجا قرار داده باود ،چاون روز مالقاات و
دیدار عام او می رسید در آن مجلس می نشست ،از صدای زیاد پرندگان آنچه به او گفته می شد نمی شنید
و آنچه او می گفت شنیده نمی شد ،ولی وقتی که حضرت هادی

وارد می شد پرندگان همگی سااکت

می شدند و تا زمانی که خار می شد هیچ آوازی از آنها شنیده نمی شد و چون امام

بیرون می رفت

دوباره صدای آنها بلند می شد و شروع به خواندن می کردند.
و نیز مقداری کبک داشت که وقتی در مجلس می نشست آنها را رها می کرد کبک ها باهم زد و خورد
می کردند و متوکّل از تماشای آنها شادی می کرد ،هنگامی که امام هادی

وارد مجلس مای شاد آنهاا

روی دیوار آرام می گرفتند و تا آن حضرت در مجلس حضور داشتند از جای خود حرکت نمای کردناد و
()1

وقتی از مجلس خار می شدند ،دوباره این پرندگان به زد و خورد می پرداختند.
 .13/488و نیز در همان کتاب از محمّد بن فر نقل کرده است که گفت:
امام هادی

به من فرمود:

ی

ُ

إذا أردت أن تسأل مسأهل فاکتبها وضع الکتاب حتت مصالک ودعه ساعه ی
ثم أخرجه وانظر فيه.
هرگاه مشکلی داشتی و می خواستی مسأله ای سؤال کنی آن را بنویس و در زیر مصالّی خود بگذار و پاس از آنکاه
مدتی آن را رها کردی بیرون آور و در آن نظاره کن.
____________________
 -1الخرائج 404/1 :ح  ،10بحار األنوار 148/50 :ح  ،34مدیناه المعااجز 474/7 :ح  ،55إثباات الهاداه 375/3 :ح  ،42کشاف
الغمّه( 334/2 :به طور اختصار).
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محمّد بن فر گوید :من طب دستور امام
امام

این کار را کردم و جواب سؤال خود را همراه با امضاای

()1

در آن مشاهده نمودم.

 .14/483سیّد بن طاووس

در کتاب «کشف المحجّه» از کتاب «الرسائل» که نوشته کلینی

است

از کسی که او را نام برده نقل کرده است که گفت:
به امام هادی

نوشتم ،شخصی دوست دارد که با امام

خود راز و نیاز کند و مشکالت خاود را

با او در میان بگذارد همانطور که با خداوند راز و نیاز می کند و حوائجش را اظهار می دارد.
امام

پاسخ او را اینگونه نوشتند:

ی

إن اکن لک حاجه ی
فحرک شفتيک ،فإن اجلواب یأتيک.
()2

هر گاه حاجتی داشتی فقط لبهای خود را حرکت بده و مطمئن باش که جواب به تو می رسد.

 .15/430طبری

در کتاب «دالئل اإلمامه» از محمّد بن اسماعیل نهلای و او از پادرش نقال کارده

است که گفت:
من در سامرا اسیر بودم روزی یزداد مسیحی شاگرد بختیشوع را دیدم که از خانه موسی بن بغاا برمای
گشت ،او همراه من به راه افتاد و باهم گفتگو می کردیم تا به محلّی رسیدیم ،با دست اشاره کارد و گفات:
آیا این دیوار را می بینی؟ آیا می دانی صاحب این خانه کیست؟
گفتم :خودت بگو صاحب آن چه کسی است؟
جواب داد :جوانی علوی و اهل حجاز است که علی بن محمّد نام دارد و ما اکنون اطراف خاناه اش راه
می رویم.
به یزداد گفتم :راجع به او چه می دانی؟
____________________
 -1الخرائج 413/1 :ح  ،22بحار األنوار 155/50 :ح  ،41کشف الغمّه.335/2 :
 -2کشف المحجّه ،153 :بحار األنوار 155/50 :ح .42
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گفت :اگر کسی در عالم از غیب و پنهانی خبر داشته باشد او است.
گفتم :از کجا می دانی و چگونه این مطلب را می گویی؟
گفت :قضیه عجیبی از او برایت تعریف می کنم که مثل آن را تو و دیگران نشنیده اید ولی خدا را وکیال
و حاکم قرار می دهم که آن را از طرف من برای هیچ کس نقل نکنی ،زیارا مان طبیاب هساتم و خرجای
زندگی من از طری سلطان تأمین می شود ،و شنیده ام که خلیفه او را از روی دشمنی از حجااز باه اینجاا
کشانیده است که مردم به او روی نیاورند و گرد او جمع نشوند و در نتیجه سلطنت او از بین ایشاان یعنای
فرزندان عباس خار نشود.
گفتم :قول می دهم و خدا را ضامن می گیرم که آن را برای کسی نقل نکنم ،قصّاه ات را بگاو و ترسای
بخود راه نده ،چون تو یک نفر نصرانی هستی و نسبت به آنچه از این خانواده تعریف کنی کسی تو را ماتّهم
نمی کند ،و مطمئن باش که من آن را کتمان خواهم کرد.
گفت :بلی قضیّه آنستکه روزی او را مالقات کردم در حالی که بر اسب سیاهی سوار شاده باود ،لبااس
سیاهی به تن و عمامه سیاهی بر سر گذاشته بود ،چهره خود ایشان هم مایل به سیاهی بود ،همینکه چشامم
به ایشان افتاد به احترام او ایستادم ،و با خود گفتم - :بدون آنکه از دهان من مطلبی خار شود و کسی از
من حرفی بشنود ،به ح ّ حضرت مسیح

فقط در ضمیر خود گذراندم که  -لبااس او سایاه ،عماماه او

سیاه ،مرکب او سیاه ،و خودش سیاه ،سیاهی در سیاهی در سیاهی.
همینکه به من رسید به تندی به من نگاهی کرد و فرمود:

قلبک أسود ی
مما تری عيناک من سواد ف سواد ف سواد.

قلب تو سیاه تر است از آنچه چشمان تو مشاهده کرد که سیاهی در سیاهی در سیاهی گفتی.
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پدرم گفت :به او گفتم :بعد از آن چه کردی و به او چه جواب دادی؟
گفت :از شنیدن کالم آن حضرت متحیّر و سرگردان در جای خود بی حرکت ماندم و نتوانستم هیچگونه
پاسخی دهم.
به او گفتم :آیا قلبت از مشاهده این معجزه و کرامت ،نورانی و سفید نشد؟ جواب داد :خدا می داند.
پدرم در دنباله داستان گفت :هنگامی که یزداد مریض و ناتوان گردید کسی را به ساوی مان فرساتاد ،و
من نزد او حاضر شدم ،به من گفت :بدان قلب من بعد از آن تاریکی و سیاهی کاه داشات باه برکات اماام
روشن و سفید گردید و اکنون شهادت می دهم که خدائی جاز خداوناد یکتاا نیسات و محمّاد

هادی

فرستاده او است ،و حضرت علی بن محمّد

حجّات خداوناد بار بنادگانش و نااموس بازرگ

پروردگار است.
()1

سپس در همان بیماری دنیا را وداع گفت ،و من در نمازی که بر او خواندند شرکت کردم.
 .14/431قطب راوندی

در کتاب «خرائج» می گویاد :اماام هاادی

تماام خصاال پساندیده و

نیکوی امامت در وجود مبارکش جمع شده ،و فضلیت و دانش و صفات نیک در او کامل گشته بود ،اخالق
او همه خارق العاده مانند اخالق پدرانش بود.
هنگام شب رو به قبله می نمود و لحظه ای از عبادت باز نمی ایستاد ،جبّه ای پشمینه می پوشاید و بار
حصیری سجاده خود را می گسترانید ،و اگر بخواهیم خُل و خوی نیکوی او را بیان کنیم کتاابی طاوالنی
()2

خواهد شد.

 .17/432روایت شده است :امام هادی

چون وارد خانه متوکّل شد ،به

____________________
 -1دالئل اإلمامه 418 :ح  ،15مدینه المعااجز 448/7 :ح  ،31ناوادر المعجازات 187 :ح ،4فار المهماوم ،233 :بحاار األناوار:
 141/50ح .50
 -2الخرائج.301/2 :
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نماز ایستاد ،شخص خبیثی از مخالفین به آن حضارت جساارت کارده و گفات :تاا چاه مقادار ریاا و
خودنمایی می کنی؟
همینکه کالمش به پایان رسید بر زمین افتاد ،و از دنیا رفت.
 .18/433یوسف بن حاتم شامی در کتاب «الدرّ النظیم» از محمّد بن یحیی نقل کرده اسات کاه گفات:
روزی یحیی بن اکثم در مجلس واث خلیفه عبّاسی در حضور دانشمندان سؤالی را مطرح کرد که حضارت
آدم وقتی حجّ کرد سر او را چه کسی تراشید؟ کسی از حاضرین نتوانست پاسخ دهد.
واث گفت :من کسی را نزد شما حاضر می کنم که بتواند جواب این سؤال را بگوید ،آنگااه شخصای را
بسوی امام هادی

فرستاد ،امام

از او خواست که مرا معاف بدار ،ولی بعد از اصرار زیاد او فرمود:

پدرم از جدّم و او از پدرش و از جدّش نقل کرد که رسول خدا

فرمود:

ی
أمر جربئيل أن یزنل بياقوته من اجلنه فهبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشهعر منهه ،فحيهث بلهغ نورهها

صار حرما.
خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل دستور داد که به همراه یاقوتی از بهشت فرود آید ،و او فوراً نزد آدم فرود آمد و آن
()1

یاقوت را بسر آدم کشید و موهای سرش ریخت و تا آنجایی که نور آن یاقوت رسید از محدوده حرم گردید.

 .13/434قطب راوندی

در کتاب «خرائج» از گروهی از اهل اصفهان نقل کرده است کاه گفتناد :در

اصفهان شخصی بنام عبد الرحمان بود که مذهب شیعه داشت ،از او پرسیدند چه چیز باع شد کاه ماذهب
شیعه را اختیار کردی و امامت حضرت هادی

را پذیرفتی؟

____________________
 -1الدرّ المنثور 54/1 :به نقل از کتاب تاریخ بغداد ،54/12 :بحار األنوار 50/33 :ح  ،50المستدرک 330/3 :ح.5
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گفت :کرامتی را از او مشاهده کردم که بر من الزم شد به امامت او اعتراف کنم ،و قضیه اش ایان اسات
که:
من گرفتار فقر و ناداری بودم ولی زبان قوی و جرأت زیادی داشتم ،در یکی از سالها اهل اصفهان مارا
با گروه دیگری برای شکایت و دادخواهی به نزد متوکّل فرستادند.
روزی بر درِ سرای متوکّل بودم که ناگهان دستور احضار حضرت هادی

صادر شاد .باه بعضای از

حاضرین گفتم :شخصی که متوکّل دستور احضار او را صادر کرده چه کسی است؟
گفتند :یکی از علویین و فرزندان علی

است که رافضی ها (شیعیان) او را امام می دانناد ،و ممکان

است متوکّل او را طلبیده تا به قتل برساند.
با خود گفتم :از این جا حرکت نمی کنم و می مانم تا او را مشاهده کنم و ببینم چگونه شخصای اسات.
مدّتی که گذشت دیدم او در حالیکه بر اسبی سوار شده و مردم دو طرف جاده ایستاده به او نگاه می کنناد
بطرف ما می آید ،همینکه او را از نزدیک دیدم محبّت و دوساتی او در قلاب مان جاای گرفات و در دل
برایش دعا کردم که خداوند شرّ متوکّل را از او دور سازد.
او در میان مردم عبور می کرد و سر را پایین انداخته به یال اسبش نگاه می کرد و به چپ و راست نمی
نگریست ،همینکه در مقابل من قرار گرفت رو به من کرد و فرمود:
ی

ه
اَّلل داعءک ،ی
وطول عمرک ،وکرث مالک وودلک.
قد استجاب

خداوند دعایت را اجابت فرمود و عمر طوالنی ومال و فرزند زیاد برایت مقدّر نمود.

از هیبت گفتار او بلرزه در آمدم و در میان رفقایم بر زمین افتادم ،آنها از من پرسیدند :چاه شاد و چاه
اتفاقی افتاد؟
گفتم :خیر است و قضیّه را از آنها پنهان کردم.
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چون به اصفهان برگشتم خداوند به دعای آن بزرگوار درهای رحمت خود را به روی من گشود ،و ماال
و ثروت زیادی نصیب من گردانید بطوریکه امروز موجودی من در خانه معادل هزار هزار درهم است غیار
از اموالی که در خار خانه دارم ،و ده فرزند به من روزی کرده است و از عمرم تاکنون هفتاد و چند ساال
می گذرد ،و من به امامت این بزرگوار که از ضمیر و باطن من خبر داد و خداوند دعاای او را دربااره مان
()1

اجابت فرمود اقرار می کنم.
 .20/435طبری

در کتاب «دالئل اإلمامه» از هارون بن فضل نقل کرده است:

حضرت هادی

را در روزی که پدر بزرگوارش وفات یافت دیدم که می فرمود:

ی

ی

إنا هَّلل و إنا إَله راجعون مضی واللَّه أبوجعفر.

همه از آنِ خداوندیم و بسوی او بازگشت می کنیم ،بخدا قسم پدرم ابو جعفر

از دنیا رفت.

عرض کردم :چگونه دانستید در حالیکه ایشان در بغداد و شما در مدینه هستید؟
()2

فرمود :از آنجا که فروتنی و تواضع ویژه ای برای خداوند در خود احساس کردم که پیش از آن نبود.
و در روایت دیگری فرموده است:

ی

ه
اَّلل یش ء لم أکن أعرفه قبل ذلک ،فعلمت أنه قد میض.
دخلی من إجالل
عظمت و بزرگی خاصّی برای خداوند در قلب من وارد شد که پیش از آن احساس نمی کردم و از این جهت دانستم که
()3

پدرم دنیا را وداع نموده است.

____________________
 -1الخرائج 332/1 :ح ،1بحار األنوار 141/50 :ح  ،24حلیه األبرار ،51/5 :مدینه المعاجز 443/7 :ح  ،50کشف الغمّاه،383/2 :
الثاقب فی المناقب 543 :ح  ،11إثبات الهداه 371/3 :ح .37
 -2نوادر المعجزات 183 :ح  ،8دالئل اإلمامه 415 :ح  ،11بصائر الدرجات 447 :ح ،5بحار األناوار 232/27 :ح ،3و  135/50ح
 ،14إثبات الوصیّه .134 :و همچنین این روایت در کتاب کافی 381/1 :ح( 5با اختالف سند) و بحار األنوار 14/50 :ح  15به نقال
از کافی ،ذکر شده است.
 -3بصائر الدرجات 447 :ح ،2بحار األنوار 231/27 :ح ،2و 2/50ح ،2إثبات الهداه 348/3 :ح .24
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 .21/434شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از محمّد بن احمد نقل کرده است که گفت :عماوی پادرم

برایم تعریف کرد :روزی خدمت امام هادی

رسیدم و به آن حضرت عرض کردم :ای سرور مان ،ایان

مرد یعنی متوکّل مرا از خود دور نموده و روزی من را قطع کرده ،و مرا ملول و دلتنگ نموده اسات ،وهماه
آنها بخاطر این است که می داند من وابسته و مالزم درگاه شما هستم و چاون مای دانام اگار شاما باه او
سفارشی بفرمائید حتماً قبول می کند ،تقاضا دارم که لطفی کنید و از او درخواست کنید در کار مان تجدیاد
نظری نماید.
امام

فرمود :ان شا اللَّه به خواسته ات می رسی.

هنگامیکه شب فرا رسید فرستاده های متوکّل یکی پس از دیگری به سوی خانه من آمدند و مرا به نازد
متوکّل دعوت کردند ،وقتی به آنجا رفتم فتح بن خاقان را دیدم کنار در ایستاده و گویا منتظر است ،به مان
گفت :ای مرد ،چرا شب در خانه ات آرام نمی گیری؟ متوکّل چقدر امشب بارای دسترسای باه تاو اصارار
ورزید و مرا خسته کرد.
سپس وارد خانه شدم و دیدم متوکّل در جای خود نشسته است همینکه مرا دید صدا زد :ای ابو موسای
ما بخاطر شغل فراوان از تو غفلت می کنیم چرا تو یادآوری نمی کنی و خودت را از خاطر ماا مای باری،
اکنون بگو چه حقوقی از تو نزد ما باقی مانده و پرداخت نشده است؟
من چند مورد را که می دانستم از جمله فالن عطا و فالن ماهیانه را نام بردم و او دستور داد تا دو برابر
آنچه گفتم به من پرداخت کردند.
هنگام خار شدن به فتح بن خاقان گفتم :آیا امام هادی

اینجا تشریف آورده است :جواب داد :نه،

گفتم :نامه ای فرستاده است؟ گفت :نه ،پس از این گفتگو بیرون آمدم و بطرف خانه ام روان شدم ،فتح بان
خاقان هم بدنبال من بیرون آمد و به من گفت :هرگز شک ندارم که تو از
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امام هادی تقاضای دعا کرده ای و آن حضرت برای تو دعا نموده است ،از تو خواهش مای کانم از آن
حضرت تقاضا کنی برای من هم دعا کند.
هنگامی که خدمت آن حضرت شرفیاب شدم به من فرمود :ای ابو موسی؛ چهره ات را چهره خوشنود و
رضا می بینم.
عرض کردم :و این به برکت شما بوده است ای سرور من ،ولی به من گفتند :شما نزد او نرفته اید و از او
درخواست نکرده اید؟
امام

ی
ی
ی
ی
ی ه
نتهوک ف ی
منا أنیا ال نلجهأ ف ی
امللمهات إال عليهه،
املهمهات إال إَلهه ،وال
فرمود :إن اَّلل تعایل علم

ی
وعودنا إذا سأنلاه اإلجابه ،وخنا أن نعدل فيعدل بنا.

خداوند تبارک و تعالی می داند که ما هرگز در امور مهم خود جز به او پناهنده نمی شویم ،و در سختی
ها و بالها جز به او اعتماد نمی کنیم ،و ما را چنین عادت داده است که هرگاه از او درخواست کنیم اجابت
فرماید و می ترسیم از او روی بگردانیم او هم از ما رو بگرداند.
عرض کردم :فتح بن خاقان به من چنین و چنان گفت.
فرمود :او به ظاهر ما را دوست می دارد ولی در واقع از ما دوری مای کناد ،دعاا بارای دعاکنناده اثار
خواهد داشت وقتی با شرائط آن همراه باشد )1(،هنگامی که تو در اطاعت فرمان الهی اخاالص ورزیادی ،و
به پیامبری رسول خدا

و ح ما اهل بیت اعتراف کاردی و آنگااه از خداوناد چیازی در خواسات

کردی تو را محروم نمی فرماید.
عرض کردم :ای سرور من؛ دوست دارم از میان دعاها دعای مخصوصی را به من بیاموزی.
امام

فرمود :دعایی را که خواهم گفت من آن را بسیار می خوانم و از خدا تقاضا کرده ام هر کاس

بعد از من نزد قبرم بخواند او را ناامید نفرماید .و دعا این است:
____________________
در بیان این جمله فرموده است :معنایش این است که هر کس خدا را به واسطه او بخواند دعایش مساتجاب
 -1عالّمه مجلسی
می شود یا آنکه دعا تابع حال دعاکننده است ،و اگر شرائط دعا برای دعاکننده فراهم نباشد دعایش مساتجاب نمای گاردد .پاس
جمله بعدی از کالم امام

«وقتی اخالص ورزیدی» تفسیر ماقبل است ،واین قول ظاهراً بهتر است.
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ای سرمایه و ذخیره من نزد ذخیره ها ،و ای امید و تکیه گاه مان ،و ای پناهگااه و پشاتوانه مان ،و ای
یگانه ،ای یکتا ،ای کسی که به پیامبرت فرموده ای :بگو او خدای یگانه است .خداوندا ،از تاو درخواسات
می کنم به ح ّ کسانی که آنها را آفریدی و در میان آفریدگانت هیچ کس مانند آنها نیست ،کاه بار ایشاان
درود فرستی و با من چنین و چنان کنی.
مؤلف

در آخر این باب شعری را از ابو هاشم جعفری که در هنگاام بیمااری حضارت هاادی

سروده است ذکر می کند:
ماااااادت األرض بااااای وأدّت فاااااؤادی

واعترتنااااااای ماااااااوارد العاااااااروا

حااااین قیاااال اإلمااااام نضااااو علیاااال

قلاااات نفساااای فدتااااه کاااالّ الفاااادا

ماااارض الاااادین العتاللااااک واعتاااالّ

وغاااااارت لاااااه نجاااااوم الساااااما

عجباااااً إن منیاااات بالاااادا والسااااقم

وأنااااات اإلماااااام حسااااام الااااادا

أنااات آسااای األدوا فااای الااادین والااادنیا

ومحیاااااای األمااااااوات واألحیااااااا

()2

زمین به لرزه افتاد و قلبم سنگینی کرد ،و مرا دچار تب و لرز نمود.
وقتی گفته شد :امام

ضعیف و بیمار گشته است ،گفتم :جان من و تمام هستی من فدای او باد.

دین بخاطر بیماری تو مریض گردید و ستاره های آسمان تیره و تاریک شد.
شگفتا که تو مبتال به درد و بیماری شوی ،و تو امامی هستی که از بین برنده دردها هستی.
تو طبیب دردهای دین و دنیا هستی ،و مردگان و زندگان را زنده می کنی و جان می بخشی.
____________________
 -1امالی طوسی 285 :ح 2مجلس  ،11بحار األنوار 127/50 :ح  ،5مدینه المعاجز 434/7 :ح  ،17مناقب ابن شهراشوب410/4 :
(به طور اختصار).
 -2إعالم الوری ،344 :بحار األنوار.222/50 :
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بخش سیزدهم :مناقب امام حسن عسکری
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات امام یازدهم ،سبط سرور جهانیان و پدر آخرین یادگار پیشینیان امام
منتظر و شفاعت کننده فردای قیامت او که ملقّب به رضی و زکی و کنیه اش ابومحمّد است یعنی حضرت حسن
بن علی ،امام عسکری صلوات اللَّه علیه
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 .1/437قطب راونهدی

از ابو هاشم نقل می کند که از امام عسکری

دربااره ایان آیاه شاریفه

سؤال کرد:

ْ
ْ
ْ
ْ
َ ْ
ْْ
َ ه َ ْ َْ
ُه ْ ََْ
ین اص َطفينا ِم ْن ِعبا ِدنا ف ِمن ُهم ظال ِ ٌم ِنلَف ِسه َو ِمهن ُهم ُمقتَ ِصهد َو ِمهن ُهم سهابِ ٌق بِهاخلَریات
کتاب ال
ثم أورثنا ال ِ
َُ َ ْ ُ َ
ْ ه
الک ُ
بری (.)1
بِإذ ِن اَّلل ذلکَ هو الفضل
سپس وارت کتاب گردانیدیم کسانی را که از میان بندگان خود برگزیدیم بعضی از آنها به خود ظلم کردناد ،و بعضای
میانه رو بودند و راه عدل پیمودند ،و برخی به اذن پروردگار به کارهای خیر و صالح پیشی گرفتند ،و این همان برتری و
فضیلت واال است.

امام

فرمود :لکیهم من آل ی
حممد

ی
ی
الیقر باإلمهام ،واملقتصهد :العهار باإلمهام،
الظالم نلفسه :الی

والسابق باخلریات :اإلمام.
همه ایشان از آل محمّد
کسانی هستند که به امام

هستند( ،سپس به تفسیر آنها پرداخت و فرمود ):دسته اوّل که ستم باه خاود کارده اناد
اقرار ندارند ،دسته دوّم که راه عدل پیموده اند کسانی هستند که نسبت باه اماام معرفات و

شناخت دارند ،دسته سوّم که به خوبی ها پیش گرفته اند و مقصود امام
____________________
 -1سوره فاطر ،آیه .32

437

است.

من در فکر فرو رفتم که چه عظمتی خداوند به آل محمّد
امام

عنایت کرده است و گریستم.

به من نگاهی کرد و فرمود:

ی ی
حدثت به نفسک من عظم شأن آل ی
حممد
األمر أعظم مما
مطلب باالتر از آن است که تو راجع به عظمت مقام آل محمّد

.
در خاطر گذراندی.

خدا را شکر کن که تو را از چنگ زنندگان به رشته والیت آنها قرار داده است ،و تو را فاردای قیامات
همراه آنها می خوانند وقتی که هر طایفه ای از مردم را همراه امامش می خوانند ،و تو سعادتمند و عاقبات
()1

به خیر هستی.
مؤلّف

در تأیید این مطلب بخشی از فرمایش حضرت رضا صلوات اللَّه علیه را ذکر مای کناد کاه

فرموده است:
است ،زیرا اگر «امّت» مقصود باود در نتیجاه هماه

مراد از «فمنهم ظالم» در آیه شریفه آل محمّد

امّت باید جایگاه آنها در بهشت باشد ،چون در آیه بعد در مورد همه آنها فرموده است:
ْ

ُ ه

ُ

َ

َ
ُ َ
ی
أساو َر ِمن ذ َهب.)2( ...
َجنات َعدن یَدخلونها حیَل ْون فيها ِم ْن
ِ

«در بهشت برین برای همیشه وارد شوند و در آنجا با دستبندهای طالئی خود را زیور دهند و آراسته گردانند».

پس وراثت کتاب  -در آیه شریفه  -مخصوص عترت اطهار پیغمبر اکرم

است و شامل دیگران که

()3

همه امت باشد نمی شود.

 .2/438در تفسیر امام حسن عسکری

حدیثی وارد شده است که آن را ابو یعقوب یوسف بن یزیاد

و علی بن سیّار روایت کرده اند ،این دو
____________________
 -1الخرائج 487/2 :ح ،3بحار األناوار 258/50 :ح  ،18مدیناه المعااجز 434/7 :ح  ،101إثباات الهاداه 423/3 :ح  ،83بحاار
األنوار 218/23 :ح  18به نقل از کشف الغمّه.418/2 :
 -2سوره فاطر ،آیه .33
 -3عیون اخبار الرضا

 ،124/1 :بحار األنوار 220/25 :ضمن ح  ،20بشاره المصطفی.228 :
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بزرگوار می گویند:
شبی در خدمت امام عسکری

بودیم  -در آن زمان حاکم آن سامان نسبت به امام

تعظیم مای

کرد و اطرافیان او نیز احترام می نمودند  -ناگهان حاکم شهر از آنجا عبورش افتااد و ماردی دسات بساته
همراه او بود او امام

را که در باالی خانه قرار داشت و از بیرون مشاهده می شد دید ،همینکه چشمش

به آن حضرت افتاد بخاطر احترام از مرکب پیاده شد.
امام عسکری

فرمود :به جای خود برگرد ،و او در حالی که تعظیم می کرد به جای خود یعنی روی

مرکب برگشت و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا این شخص را امشب کنار یک دکّان صرّافی گرفته ام به
گمان اینکه می خواسته راهی به دکان باز کند و از آن سرقت کند .همین که خواستم او را تازیانه بازنم  -و
این روش من است متّهمی را که دستگیر می کنم پنجاه تازیانه می زنم تا تنبیه او باشاد و بعاد از آن جارم
بزرگتری مرتکب نشود  -او به من گفت :از خدا بترس و کاری که باع خشم خداوند می شود انجام نده،
من به راستی از شیعیان علی بن ابی طالب و شیعه این امام بزرگوار پدر کسی که به امر خدا قیام مای کناد
می باشم.
من از او دست برداشتم و گفتم :تو را نزد امام

می برم ،اگر آن حضرت گفته ات را تصدی کرد کاه

از شیعیان او هستی تو را رها می کنم ،و اگر دروغ گفته بودی بعد از آنکه هزار تازیانه به تو می زنم دست
و پایت را قطع خواهم کرد ،اکنون او را به حضور شما آورده ام ،آیا او همان طور که ادّعاا کارده اسات از
شیعیان شما می باشد؟
امام

فرمود:

پناه بر خدا می برم ،این کجا از شیعیان علی بن ابی طالب می باشد؟ خادا او را در دسات تاو گرفتاار
کرده است بخاطر اینکه به خیال خود اعتقاد دارد که از شیعیان حضرت علی
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است.

حاکم گفت :راحتم کردی ،اآلن پانصد ضربه به آن می زنم و هیچ اعتراضی هم بر من نیست .و چاون او
را به فاصله زیادی از آنجا دور کرد دستور داد او را به رو بر زمین افکندناد ،دو جاالد را یکای در طارف
راست و دیگری در طرف چپ بر او گماشت و به آنها گفت :او را بزنید و بدرد آورید.
این دو نفر شالق های خود را بطرف او پایین آوردند ،ولی به او برخورد نکرد و هر چه مای زدناد بار
زمین می خورد ،حاکم ناراحت شد و گفت :وای بر شما ،زمین را می زنید؟ به پشات و کمار ایان شاخص
بزنید ،دوباره شروع به زدن کردند و پشت و کمر او را نشانه گرفتند ولی این بار دستهای آنها خطا رفات و
آندو به یکدیگر زدند و داد و فریاد آنها بلند شد.
حاکم به آنها گفت :وای بر شما ،مگر شما دیوانه شده اید؟ چرا خودتان را می زنید؟ این ماردی کاه بار
زمین افتاده بزنید گفتند :ما همین کار را می کنیم و جز او را هدف نمی گیریم و نمی زنیم ولی دست هاای
ما بی اختیار منحرف می شود بطوری که ضربه ها بر خود ما وارد می شود.
حاکم چهار نفر دیگر از مأموران خود را صدا زد و به این دو نفر اضافه کرد و گفت :او را احاطه کنید و
تا می توانید بزنید ،شش نفر دور او را گرفتند و شلّاق ها را باال بردند که او را بزنند ولی این بار شالّق باه
حاکم اصابت کرد .او از مرکب پیاده شد و فریاد کرد :مرا کشتید خدا شما را بکشد ،این چه کاری است کاه
می کنید؟ گفتند :ما غیر این شخص را نمی زنیم و نمی دانیم چرا چنین می شود؟
حاکم با خود گفت :شاید اینها توطئه کرده اند ،لذا چند نفر دیگر را مأمور کرد که این شاخص را بزنناد،
ولی آنها هم حاکم را زدند بار دیگر گفت :وای بر شما چرا مرا می زنید؟ گفتند :به خدا قسم ماا جاز ایان
شخص را نمی زنیم.
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حاکم گفت :سر و صورت مرا مجروح کردید ،اگر مرا نمی زنید از کجا این جراحتها پیادا شاد؟ گفتناد:
دست ما بشکند اگر تو را قصد کرده باشیم .مرد گرفتار به حاکم گفت :ای بنده خدا ،آیا به این لطفی که باه
من می شود و ضربات شالّق از من دفع می گردد هیچ توجّه نمی کنی و عبرت نمی گیری؟ وای بر تو ،مرا
نزد امام

برگردان و هر چه در مورد من فرمان داد اجرا کن.

حاکم او را نزد امام

برگردانید و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا ،کار این شخص عجیب است ،از

طرفی انکار کردید که از شیعیان شما باشد  -و هر کاه شایعه شاما نباشاد نااگزیر شایعه ابلایس اسات و
جایگاهش در آتش است  -و از طرف دیگر معجزاتی از او مشاهده کردم که مخصوص پیامبران است.
امام

فرمود:

بگو :یا جانشینان پیغمبران (یعنی اظهار معجزه منحصر به پیامبران نیست بلکه جانشینان واقعی آنها هام
به آوردن معجزه توانائی دارند) .حاکم هم کالم خود را با اضافه کردن جمله ای که امام

فرمود تصحیح

کرد.
سپس امام عسکری

به حاکم فرمود :ای بنده خدا این شخص در اینکه ادعاا کارده از شایعیان ماا

است دروغ گفته است دروغی که اگر می فهمید و از روی عمد آن را می گفت به تمام آن عذاب تو گرفتار
می شد و در زندان زیر زمینی سی سال باقی می ماند ،ولی خداوند به او رحم کرد زیرا کلماه را بار آنچاه
قصد کرده اطالق نموده است و از روی عمد دروغ نگفته است و تو ای بنده خدا بدان کاه خداوناد او را از
دست تو نجات داده است ،او را رها کن ،زیرا از دوستان و ارادتمندان ما است گر چه از شیعیان ما نیست.
حاکم گفت :نزد ما این تعبیرات همه مساوی است ،چه فرقی بین اینها است؟
امام

به او فرمود:
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ی
ی
ی
ی
الفرْ أن شيعتنا هم الین یتبعون آثارنا ،ویطيعونا ف مجيع أوامرنا ونواهينا ،فأوئلک من شهيعتنا .فأمها مهن
ه
خالفنا ف کثری ی
اَّلل عليه فلیسوا من شيعتنا.
مما فرضه
شیعیان ما کسانی هستند که از آثار ما پیروی می کنند ،دستورات ما را به کار مای بندناد ،و از آنچاه نهای کارده ایام
اجتناب می نمایند ،و امّا کسانی که در بسیاری از آنچه خداوند بر آنها واجب کرده با ما مخالفت می کنناد از شایعیان ماا
نیستند.

سپس امام

به حاکم فرمود :و تو دروغی گفته ای که اگر از روی عمد مرتکب شده باودی خداوناد

تو را به هزار تازیانه و سی سال زندان زیر زمینی گرفتار می کرد.
حاکم عرض کرد :آن دروغ چه بوده است ای فرزند رسول خدا؟
امام

فرمود :معجزاتی را که دیدی به این شخص نسبت دادی در حالیکه معجزه کار او نیست بلکاه

کار ما است که خداوند در مورد او ظاهر کرد تا حجّت ما را آشکار کند و عظمت و شرافت ماا را روشان
سازد ،و اگر گفته بودی معجزاتی در مورد او مشاهده کردم  -و عمل را باه او نسابت نمای دادی  -آن را
انکار نمی کردم ،آیا حضرت عیسی که مرده را زنده کرد معجزه نیست؟ آیا معجازه کاار آن مارده باود یاا
عیسی؟ آیا گِل را که به شکل پرنده ساخت و به اذن پرودگار پرنده گردید ،این معجزه کاار پرناده باود یاا
حضرت عیسی؟ آیا آنهائی که مسخ شدند و با خواری بوزینه گردیدند معجزه نیست؟ آیا ایان معجازه کاار
بوزینه ها بود یا پیغمبر آن زمان؟
حاکم گفت« :أستغفر اللَّه ربّی وأتوب إلیه» «از خدا طلب آمرزش می کنم و به ساوی او بازگشات مای
نمایم».
سپس امام عسکری

به آن شخص که ادّعا کرده بود شیعه علی بن ابی طالب

ه
عبداّلل لست من شيعه ی
لع
یا

ی

 ،إنما أنت من ی
حمبيه.

ای بنده خدا تو شیعه علی بن ابی طالب

نیستی بلکه از دوستان او
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است ،فرمود:

می باشی.

همانا شیعیان آن حضرت کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان فرموده اساتَ :و هال َ
یهن
ُ
ُ
ْ
َ
أص ُ
حاب اجل َ هنه ُهم فيها ُ
خادلون (.)1
الصاحلات او ِئلکَ
آمنُوا َو َع ِملوا
ِ
ِ
«کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام می دهند اهل بهشت خواهند بود ،و در آن جا برای همیشه خواهناد
ماند».

ی
ی
ه
وصدقوا ی
ی
باَّلل ووصفوه بصفاته ،ی
وصهوبوه ف
ف أقهواهل
حممدا
ونزهوه عن خال صفاته
هم الین آمنوا
ی
ی
سيدا إماما وقرما هماما الیعدهل من ا ُ یمه ی
عليا بعده ی
ک أفعاهل ،ورأوا ی
أحهد ،وال لکههم إذا مجعهوا ف
حممهد
ی
ی
یرجح عليهم کما ترجح السماء واألرض لع ی
الره.
کفه یوزنون بوزنه ،بل
شیعیان کسانی هستند که به خدا ایمان آورده اند و او را به صفاتی که خودش فرموده توصیف مای کنناد و از صافات
دیگر که بر خالف آن باشد پاک و منزه می دانند ،و محمّد

را عین صواب و راستی می دانند و عقیده دارند که علی
که هیچکس از امّت محمّد
دهند کفّه علی

و شیعیان علی

را در همه گفتارش تصدی می کنند ،و همه کارهای او
بعد از او سرور و پیشوای همگان است و بزرگواری اسات

همتای او نیست ،بلکه اگر همه آنها را در کفّه ای و علی

را در کفّه ای دیگر قرار

بر آنها ترجیح پیدا می کند مانند ترجیح داشتن وزن آسمان و زمین بر یک ذرّه بی مقدار.

کسانی هستند که در راه خدا هیچ باکی ندارند که مرگ سراغ آنها آیاد ،یاا آنهاا در
آنها هستند که برادرشان را بر خود ترجیح مای دهناد گرچاه در

دام مرگ قرار گیرند و شیعیان علی

حال نیاز و حاجت باشند .و آنها کسانی هستند که خداوند در جائی که نهی فرماوده آنهاا را نمای بیناد ،و
جائیکه امر فرموده خالی از آنها نیست.
و شیعیان علی بن ابی طالب
موالی خود علی

کسانی هستند که در احترام نمودن و بزرگداشات بارادران ماؤمن باه

اقتدا می کنند.

____________________
 -1سوره بقره ،آیه .82
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است و این فرمایش پروردگار اسات کاه

و آنچه گفتم گفتار خودم نیست بلکه گفتار رسول خدا
ُ

الصاحلات یعنی بعد از اعتراف به توحید و اعتقاد داشتن به نباوت و امامات هماه
فرموده استَ :و َع ِملوا
ِ
فرائض و تکالیف الهی را بجا می آورند ،و در رأس آنها دو فریضه است:
یکی ادا کردن و پرداختن حقوق برادران دینی ،دوّم رعایت تقیّه و آشکار نکردن عقیده مذهبی خاود در
()1

مقابل دشمنان خداوند برای آنکه جان و مال خود را حفظ کنند.
 .3/433عالّمه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» از کسی که مورد وثوق و اطمینان است نقل

می کند که گفت :این حدی را بخط امام عسکری

یافتم که در پشت کتابی نوشته شده بود:

ی
انلبوه والوالیه ،ی
قد صعدنا ذری احلقائق بأقدام ی
الفتهوه ،فهنحن َلهوث الهو،،
ونورنا السبع الطرائق بهأعالم
وغيوث انلدی وفينا السيف والقلم ف العاجل ،ولواء احلمد والعلم ف اآلجل ،وأسباطنا خلفهاء ی
ادلیهن وحلفهاء
ُ
اَلقنی ومصابيح االمم ،ومفاتيح الکرم.
عالی ترین مراتب حقیقت را با گام های نبوت و والیت باال رفتیم ،و طبقات هفتگاناه را باا نشاانه هاای جاوانمردی
نورانی ساختیم ،پس ما شیران بیشه شجاعت و ابرهای رحمت و سخاوت هستیم ،در این جهان اهل شمشیر و قلام ،و در
آن جهان پرچمدار حمد و دانشیم ،و قبیله ما هم پیمانان دینی و جانشینان پیغمبران و چراغ های هدایت در میان اُمات و
کلید خزانه های جود و کرم می باشند.

موسای کلیم خلعت اصطفا (برگزیده شدن) پوشید زیرا نسبت به عهد ما از خود وفاداری نشاان داد ،و
روح القدس در بهشت برین از میوه های نورس باغ ما چشیده است ،و شیعیان ما گروه رستگاران و طایفاه
نیکوکاران و پارسایان هستند که مدافع و پشتیبان ما و خصم و دشمن
____________________
 -1تفسیر امام عسکری  ،7 :314بحار األنوار ،140/48 :تفسیر برهان ،23/4 :مدینه المعاجز 583/7 :ح .41
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ستمگران می باشند ،و به زودی چشمه های آب حیات بعد از شعله های آتش برای ایشان آشکار مای
گردد و آن وقتی است که به عدد طواویه و طواسین( )1از سالها بگذرد.
مجلسی

پس از نقل این خبر می گوید :و این حکمتی رسا و نعمتی سرشار است که گوش های کار
()2

آن را می شنود ،و کوههای بلند بر آن کوتاهی می کند.
این حدی را مجلسی

در کتاب «اربعین» نقل کرده است و بعضی اختالف نسخه ها را ذکر نماوده و

سپس در تفسیر آن وجوهی را برشمرده است:
 .1بنا بر نسخه اوّل و خار کردن الف و الم «الطواسین» کاه بارای عهاد خاارجی اسات از حسااب،
مجموع این جمله سال  1385می گردد.
 .2آنچه «الم» در قرآن وارد شده شمرده شود ،خواه با آن حرف دیگری ضمیمه شده باشد مثال حارف
صاد که به «المص» ،و حرف را که به «المر» ضمیمه شده است و خواه حرف دیگری به آن اضاافه نشاده
باشد ،که در این صورت مجموع آنها با طه و طواسین( )3سال  1153می شود.
 .3آنچه «الم» در قرآن وارد شده بدون در نظر گرفتن ضمیمه ها شمرده شود که در ایان صاورت 858
می گردد ،و اگر ابتدای آن را وقت فرمایش این حدی قرار دهیم و امام

آن را در اواخر عمر شاریف

خود یعنی
____________________
در کتاب شریف «بحار األنوار 121/52 :ح  »50جمله ای که در متن ذکر شاده  -یعنای «لتماام الطواویاه
 -1عالّمه مجلسی
والطواسین»  -اینگونه آورده است :لتمام «الم» و «طه» و «الطواسین» من السانین ،و فرماوده اسات :احتماال دارد تماام «الام» و
مشتقّات دیگری که از حروف مقطّعه دارد یعنی «المص» اراده شده باشد که تمام آنها با «طه» و «الطواسین» به هزار و صد و نود و
پنج می رسد .و شرح طویلی ذیل خبر ابولبید که پیرامون حروف مقطّعه است ذکر کرده است که برای اطّالع باید باه آنجاا مراجعاه
شود .بحار األنوار 378/78 :سطر  .4و آن را در  244/24 :ح  50و  121/52ح  50از کتااب «محتضار» نقال کارده اسات .و
همچنین این روایت در کتاب «مسند اإلمام العسکری

 283 :ح  »4ذکر شده است.

 -2طواسین عبارتند از :طسم و طس که ابتدای سوره های «قصص»« ،شعرا » و «نحل» هستند.
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سال  240هجری بیان کرده باشد باید این عدد را با  858جمع کارد کاه در ایان صاورت ساال 1118
هجری می شود.
« - 4الم» را فقط یک بار ولی با حرکات و بیّنات آن ،و «طه» و «طواسین» را همانگونه حساب کنیم،
که در این صورت نیز عددی مواف با فرض سوّم حاصل می شود.
 - 5این خبر از خبرهای مشروط و بدائیّه باشد که هنوز به خاطر پیدا نشدن شرطش تحق نیافته است.
 - 4جمله «لتمام الطواویه و الطوسین من السنین» بیان «لظی النیران» باشد که آن اشاره به جنگ و باال
و سختی و فتنه هائی است که در عالم پیدا می شود ،در این صورت فر بعد از آنها واقع می شود ،و ایان
خبر از توقیت یعنی معیّن کردن وقت فر خار می شود ،و باید انتظار قریب الوقوع فر را داشت تاا از
این فتنه ها رها شویم.
و بعد از بیان وجوه ششگانه ،وجه ششم را تقویت می فرماید و می گوید از وجوه دیگر معتبرتر است.
 .4/500قطب الدین راوندی

در کتاب «خرائج» می نویسد :از محمّد بن عبداللَّه روایت شاده اسات

که گفت:
امام عسکری

در حالی که طفل خردسالی بود میان چاه افتاد و پدر بزرگوارش حضرت هادی

مشغول نماز خواندن بود و زنها از ترس فریاد می زدند .همینکه امام

از نماز فازغ شد به آنها فرمود:

چیزی نیست ،چرا فریاد می زنید!
سپس اشاره ای فرمود و آب چاه باال آمد بطوری که تا لبه چاه رسید ،و همگی دیدناد کاه اباو محمّاد
یعنی امام عسکری

()1

روی آب نشسته و با آب بازی می کند.

____________________
 -1الخرائج 451/1 :ذیل ح  ،34بحار األنوار 274/50 :ح .45
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 .5/501حسین بن عبد الوهّا
خدمت امام عسکری

در کتاب «عیون المعجهزات» از ابو هاشم نقل مای کناد کاه گفات:

رسیدم ،آن حضرت مشغول نوشتن نامه ای بود ،همینکه وقت نماز فرا رسید نامه

را رها کرد و به نماز پرداخت ،دیدم قلم خود بخود روی آن کاغذ حرکت کرد و بقیّه نامه را نوشات تاا باه
آخر رسید .من از مشاهده این معجزه به سجده افتادم ،و امام

وقتی نماز را باه پایاان رساانید قلام را

()1

بدست گرفت و به مردم اجازه مالقات داد.
 4/502حسن بن محمّد قمی

در کتاب «تاریخ قم» از بزرگان قم روایات کارده اسات :حساین بان

حسن که از نوادگان امام صادق

بود .در قم به طور علنی و آشکار شاراب مای نوشاید ،روزی بارای

حاجتی به خانه احمد بن اسحاق که وکیل اوقاف بود رفت ،ولی احمد بن اسحاق به او اجازه نداد و با غام
و اندوه فراوان برگشت.
مدتی که از این قضیه گذشت احمد بن اسحاق عازم حج گردید و از شهر خار شد ،همینکه به ساامرا
رسید به خانه امام عسکری

آمد و از آن حضرت اجازه خواست وارد شود ،ولی امام

به او اجازه

نداد.
احمد از بی اعتنائی امام عسکری

خیلی غمگین شد و گریه فراوانی کرد ،و آن قدر التماس نمود تا

آن حضرت اجازه اش داد.
وقتی خدمت امام

شرفیاب شد عرض کرد :ای فرزند رسول خدا چرا مرا از شرفیابی به حضاورت

منع کردی در حالیکه من از شیعیان و ارادتمندان شما هستم؟
____________________
 -1عیون المعجزات ،134 :بحار األنوار 304/50 :ح  ،80إثبات الهداه 430/3 :ح  ،117مدینه المعاجز 537/7 :ح .43
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امام عسکری

فرمود :زیرا تو پسرعموی ما را از درِ خانه ات راندی.

احمد گریه کرد و قسم یاد نمود که فقط به خاطر اینکه از آشامیدن شراب توبه کند او را نپذیرفته است.
امام

ی
ی
فرمود :صدقت ولکن البد عن إکرامهم وإحرتامهم لع ک حال ،وأن الحتقرهم والتستهنی بههم

إلنتسابهم إَلنا فتکون من اخلارسین.
راست می گوئی ولی در هر حال چاره ای جز گرامی داشتن و احترام آنها نیست ،هرگز نباید آنها را به خاطر انتسابی
که به ما دارند حقیر و کوچک شمرده و به آنها اهانت کنی ،تا از زیانکاران نباشی.

وقتی احمد به قم برگشت اشراف و بزرگان قم به دیدن او آمدند ،حسین هم هماراه آنهاا باود ،همینکاه
احمد او را دید از جا برخاست و بطرف او رفت ،و با احتارام زیااد او را در بااالی مجلاس نشاانید ،ایان
برخورد احمد و اظهار محبت او با آن سابقه ای که داشت در نظر حسین خیلی عجیب آمد ،لذا از علّت آن
پرسش کرد.
احمد آنچه بین او و امام عسکری

رخ داده بود تعریف کرد.

همینکه حسین گفتار او را شنید از اعمال خود شرمنده و پشیمان شد و در همان مجلاس توباه کارد ،و
چون به خانه اش مراجعه کرد ،همه شراب ها را بیرون ریخت ،و ظرفها و وسایل دیگرش را شکسات و از
بین برد ،و بعد از آن تقوا پیشه کرد و از هر گناهی اجتناب کرد بطوریکاه از پارساایان گردیاد و در زماره
صلحا و عبادت پیشه گان قرار گرفت ،و همواره در مساجد اعتکااف مای کارد و باه عباادت خادا مای
پرداخت تا اینکه وفات یافت ،و در کنار مزار حضرت فاطمه معصومه
____________________
 -1تاریخ قم ،211 :بحار األنوار 323/50 :ح .17
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()1

مدفون گردید.

 .7/503عالّمه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» می نویسد:

در بعضی از مؤلّفات شیعه از علی بن عاصم کوفی نابینا( )1روایت شده است که گفت :خدمت موالیم امام
عسکری رسیدم و به او سالم کردم ،آن حضرت سالم مرا جواب داد و فرمود:
خوش آمدی ای پسر عاصم ،بنشین و استراحت کن ،گوارایت باد مقامی کاه خداوناد باه تاو مرحمات
فرموده است ،ای پسر عاصم آیا می دانی زیر قدمهای تو چیست؟
عرض کردم :موالی من زیر قدم خود فرشی را احساس می کنم که گسترده اند ،خداوند صااحب آن را
گرامی بدارد
امام

به من فرمود :ای پسر عاصم ،بدان که تو اکنون بر فرشی قدم نهاده ای که بسیاری از پیاامبران

و رسوالن الهی بر آن نشسته اند
عرض کردم :ای سرور من ،کاش تا زمانی که در دنیا هستم همواره در خدمت شما باشم و هرگز شما را
رها نکنم.
سپس با خود گفتم :کاش چشم بینایی داشتم و آن را مشاهده می کردم.
امام

که از ضمیر و باطن همه آگاه است به من فرمود :نزدیک بیا ،وقتی نزدیک رفتم دست مباارک

خود را بر دیدگان من کشید و به اذن خداوند فوراً روشن شد و بینا گشتم.
سپس فرمود :این ،جایِ پای پدر ما حضرت آدم است ،و این جای پای هابیل است ،و به ترتیاب جاای
پای شی  ،هاود ،صاالح ،اباراهیم ،شاعیب ،موسای ،داود ،سالیمان ،خضار ،دانیاال ،ذی القارنین ،عادنان،
عبدالمطلب ،عبداللَّه ،عبد مناف را به من نشان داد.
ه
ی
وهذا أثر جدی رسول اَّلل

ی
جدی ی
لع بن أیب طالب
 ،وهذا أثر

(سپس فرمود ):و این ،جای پای مبارک خاتم األنبیا
____________________
 -1او در زمان خود از بزرگان شیعه و محدّثین بوده است ،عالّمه خوئی
جاللت و بزرگواری او نیست.
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.

و این ،جای پای
در شرح حال او فرموده است :هیچگوناه تردیادی در

مبارک امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب

است.

علیّ بن عاصم گوید :خود را بر آن جای قدمها افکندم و آنها را بوسیدم و ساپس دسات مباارک اماام
را بوسیدم و عرض کردم :من از اینکه شما را با دست یاری کنم ضعیف و ناتوانم و جز اظهار دوساتی
و والیت نسبت به شما و بیزاری از دشمنان شما و لعنت کردن آنها در تنهائی قدرت ندارم ،حال من چگونه
خواهد بود ای سرور من؟
امام

فرمود :پدرم از جدّم ،و او از رسول خدا

نقل کرد که آن حضرت فرمود:

ی
َ ی ه
أعداءنا بلغ اَّلل صوته إیل مجيهع املالئکهه فَکمها لعهن
من ضعف عن نرصتنا أهل ابليت ولعن ف خلواته

أحدکم أعداءنا صاعدته املالئکه ولعنوا من الیلعنهم.
کسی که از یاری ما اهل بیت عاجز باشد و دشمنان ما را در تنهائی ها لعنت کند خداوند صدای او را به تمام فرشتگان
برساند ،پس هرگاه یکی از دشمنان ما را لعنت کند فرشتگان آن را باال برند و کسی که آنها را لعنت نکند لعنت کنند.

و هر گاه صدای او به فرشتگان رسد برای او طلب آمرزش کنند و بر او درود فرستند و گویند:
خداوندا! بر روح این بنده ات که در راه یاری دوساتان تاو تاالش کارد درود فرسات ،و اگار تواناائی
زیادتری داشت و بیشتر می توانست یاری کند حتماً یاری می کرد.
در این هنگام از طرف پروردگار ندایی رسد که :ای فرشتگان من دعای شما را دربااره بناده ام اجابات
کردم و صدای شما را شنیدم و بار روح او بهماراه ارواح بنادگان صاالح دیگار درود فرساتادم ،و او را از
()1

برگزیدگان نیکو قرار دادم.

____________________
 -1بحار األنوار 314/50 :سطر .5
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نظیر این روایت را برسی

()1

در کتاب «مشارق» نقل کرده است.

 .8/504عالّمه مجلسی

در کتاب شریف «بحار األنوار» از ابو هاشم نقل می کند که گفات :یکای از

دوستان امام حسن عسکری

ضمن نامه ای از آن حضرت درخواست کرد که به او دعایی بیاموزد.

امام

در جواب او نوشت :خدا را با این دعا بخوان:

َ َ َ
َ َْ َ َ ْ
َ َ َْ َ َ ُْ ْ
َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
ه
َ
ه
َ
ه
َ
امحنی ،ویها
اسبنی ،ویا أرحم الر ِ
یا أسمع السا ِمعنی ،ویا أبرص المب ِرصین ویا ِعز انل ِ
اظرین  2ویا أرسع احل ِ
َ ْ َ َ ْ
َ ْ َْ
َ ُْْ ََ
ْ َُ ه
ُ ْ
َ َ ِّ َ ُ َ ه َ ُ َ ه َ َ ْ ْ
لع ب َر ْ َ
ه
مح ِتکَ ،واجعلهی
ن
ام
و
ری،
م
ع
ف
یل
د
م
و
یق،
ز
ر
ف
یل
ع
س
و
أ
و
،
د
م
حم
آل
و
د
م
حم
لع
ل
ص
منی
ک
ا
احل
أحکم
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ِم هم ْن تَنْتَ ِ ُ
رص بِ ِه ِدلی ِنکَ َوالت ْستَبْ ِدل یب غ ْریی .
«ای شنواتر از همه شنوندگان ،و ای بیناتر از همه بینایان ،ای آنکه بیشتر از همه مراقبی و سریعتر از همه حساب مای
کنی ،ای مهربانتر از همه مهربان ها.
و ای کسی که در حکومت از همه قوی تر هستی بر محمّد و آل محمد

درود فرست و روزی مرا فراخ گردان ،و

بر عمر من بیفزا ،و به رحمت خود بر من منّت بگذار ،مرا از کسانی قرار بده که دین تو را یاری کند ،و غیر از مارا جاای
من قرار مده».
____________________
 -1مشارق األنوار ،100 :بحار األنوار 304/50 :ح  81و  33/11ح  ،27مدینه المعاجز 534/7 :ح  .42و در تفسیر امام عساکری
 47 :ح  21از آن حضرت نقل شده است که فرمود :مردی به امام صادق

عرض کرد :ای فرزند رسول خدا ،من از یاری

شما با دست و اعضای خود ناتوانم و قدرت ندارم جز اینکه قلبم از دشمنان شما بیزار باشد ،تا آخر حدی  .و این حدی در بحاار
األنوار 222/27 :ح  ،11و ارشاد القلوب 328/2 :به نقل از تفسیر امام عسکری
 -2در نسخه ای «یا أنظر النّاظرین» نقل شده است.
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ذکر گردیده است.

ابو هاشم گوید :با خود گفتم :خدایا! مرا از حزب و گروه خودت قرار بده.
امام عسکری

رو کرد به من و فرمود :تو در حزب و گروه او هستی ،زیرا به خدا ایمان داری و باه

رسالت فرستاده او اقرار داری ،و به اولیای او که از طرف او بر بندگان والیت و سرپرساتی دارناد معرفات
()1

داری ،و از آنها پیروی می کنی ،پس تو را مژده باد ،و تو با این بشارت شادمان باش.
 .3/505و نیز در همان کتاب از محمد بن حسن نقل کرده است که گفت:

به آن حضرت نامه ای نوشتم و در آن از فقر و ناداری شکایت کردم سپس با خود گفتم :آیا امام صادق
نفرموده است که :فقر و ناداری با ما از ثروت و بی نیازی با غیر ما بهتر است )2(،و جان دادن در راه ما
اهل بیت از زندگی کردن با دشمنان ما بهتر است.
امام

در جواب نامه اش نوشت :خداوند تبارک و تعاالی دوساتان ماا را وقتیکاه گناهاان انباوهی

مرتکب شده باشند مبتال به فقر می کند و این را وسیله پاک شدن آنها قرار می دهاد باا آنکاه بسایاری از
گناهان آنها را می بخشد .و همان طور که با خودت گفتی:

ی
عدونا ،وحنن کهف ملن إتلجأ إَلنا ،ونهور
الفقر معنا خری من الغی مع غرینا ،والقتل معنا خری من احلياه مع
ی
ملن إستبرص بنا وعصمه ملن اعتصم بنا ،من ی
عنا فإیل انلار.
أحبنا اکن معنا ف السنام األلع ،ومن احنر

فقر و ناداری با ما از ثروت و بی نیازی با غیر ما بهتر است ،و کشته شدن در راه ما از زندگی کردن باا
دشمنان ما بهتر است ،و ما پناه کسانی هستیم که به ما
____________________

 -1کشف الغمّه 421/2 :سطر  ،4بحار األنوار 238/50 :ضمن ح  ،72مناقب ابن شهراشوب ،433/4 :إعاالم الاوری:
.374
 -2یعنی آدمی اگر در خط اهل بیت

زیست کند و از والیت و محبت آنها برخوردار باشد و باا فقار و نااداری

بسازد بهتر است که مال و ثروت فراوان داشته باشد ولی از نعمت والیت اهل بیت
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محروم و در صف مخالفین باشد.

پناهنده شوند ،و نور و روشنایی هستیم برای کسانی که از ما بینش و آگاهی بخواهند ،و هر که به ما متوسّل شود و به
رشته والیت ما چنگ زند او را حفظ می کنیم ،کسی که ما را دوست بدارد در مراتب عالی بهشت باا ماا خواهاد باود ،و
()1

کسی که از ما روی بگرداند و از راه ما منحرف گردد سرانجام او آتش است.

 .10/504حسین بن حمدان در کتاب خود از جعفر بن محمّد رامهرمزی نقل کرده اسات کاه گفات :باه
همراه عدّه ای از برادران ،موال و سرور خود را دیدار کردیم ،من با خود گفاتم :دوسات دارم از فضایلت و
برتری آقایم امام عسکری

دلیل روشن و آشکاری را مشاهده کنم که چشمم را روشن سازد.

ناگهان دیدم آن حضرت به طرف آسمان باال رفت بطوری که کرانه آسمان را پر کرد ،به همراهانم گفاتم:
آیا می بینید آنچه را من می بینم؟
گفتند :چه چیزی را؟ تا اشاره کردم ناگهان امام
 .11/507کلینی

به شکل اولیّه خود برگشت و داخل مسجد شد.

در کتاب «کافی» از محمّد بن ربیع شیبانی( )2نقل کرده است که گفات :باا یکای از

مشرکین و دوگانه پرستان در اهواز برخورد کردم سپس به سامرا رفتم در حالی که بعضی از گفتاار او باه
دلم نشسته بود ،در کنار خانه احمد بن خضیب نشسته بودم که امام عسکری

از دار الخالفه بطرف مان

آمد ،نگاهی به من نمود و با انگشت سبّابه( )3اشاره کرد و فرمود:
____________________
 -1کشف الغمّه ،421/2 :رجال کشّی 533 :رقم  ،1018بحار األنوار 233/50 :سطر  ،3مناقب ابان شهراشاوب ،435/4 :الخارائج:
 733/2ح  ،54إثبات الهداه 423/3 :ح .84
 -2در مصدر «شائی» نقل شده است ،و عالّمه خوئی

در معجم رجال الحدی  81/14 :فرموده است :سائی (شائی) و (شیبانی)

اختالف الفاظ در مورد محمّد بن ربیع است.
 -3انگشتی که میان دو انگشت ابهام و وسطی قرار دارد.
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أحد أحد فرد.
یگانه است ،یگانه است ،یکتاست.
()1

این جمله را فرمود ،من از هیبت گفتارش بیهوش گشته و بر زمین افتادم.

وقتی امام

 .12/508ابن شهر آشوب
درباره اهل بیت

در کتاب «مناقب» از ادریس بن زیاد کفرتوثایی نقل کرده است که گفت:

غلو می کردم و گفتار عظیمی را می گفتم :روزی برای دیدار اماام عساکری

به عسکر رفتم ،بر اثر سختی و خستگی راه خود را روی سکوی حمّام انداخته و خوابیدم و چیزی نفهمیدم
تا اینکه احساس کردم کسی مرا با چوبدستی خود می زند ،بیدار شدم و دیدم امام عسکری

اسات ،او

بر مرکبی سوار گشته و غالمان در اطراف او هستند ،از جا برخاستم و قدمهای مباارک او را بوسایدم ،اوّل
جمله ای که به من گفت این بود که فرمود:
ْ

ْ

ُ

َْ

َ

ُ

ْ َُ ْ ْ
َْ َ
ٌ ُ َ ُ
َ
أم ِره ی ْع َملون (( )2آن گوناه کاه تاو مای
ای ادریس! بل ِعباد مکرمون  22الیس ِبقونه بِالقول وهم بِ

اندیشی نیست)« ،بلکه آنها بندگان گرامی و مقرّب خداوند می باشند که در گفتار بر او پیشی نمی گیرناد و
همواره به فرمان او عمل می کنند».
عرض کردم :ای موالی من ،همین مقدار کافی است ،و همانا آمده بودم کاه از شاما آن را ساؤال کانم،
آنگاه امام

()3

مرا رها کرد و رفت.

 .13/503قطب راوندی

در کتاب «خرائج» از خدمتگزار امام عسکری

____________________
 -1الکافی 511/1 :ح  ،20إثبات الهداه 405/3 :ح  ،24مدیناه المعااجز 554/7 :ح  ،24الخارائج 445/1 :ح  ،28کشاف الغمّاه:
 ،425/2بحار األنوار 233/50 :ح  ،47مناقب ابن شهراشوب( 423/4 :با اختصار).
 -2سوره انبیا  ،آیه  24و .27
 -3مناقب ابن شهراشوب ،428/4 :بحار األنوار 283/50 :ضمن ح  ،40مدینه المعاجز 443/7 :ح .112
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نقل کرده است که گفت :همواره می دیدم باالی سر آن حضرت را نوری فرا گرفته که بطرف آسمان می
()1

درخشید در حالی که امام
 .14/510حمیری
امام عسکری

خوابیده بود.

در کتاب «دالئل» نقل کرده است که گفت:
()2

را دیدم که در بازار راه می رفت و برای آن حضرت سایه ای نبود.

 .15/511و نیز در همان کتاب نقل کرده است که گفت :به امام عسکری

عرض کردم :معجزه ویژه

ای را به من نشان بده تا برای دیگران بازگو کنم.
ی

ی
ترتد.
فرمود :یابن جریر ،لعلک

ای پسر جریر ،گویا دچار شک و تردید شده ای.

سه بار برای آن حضرت سوگند یاد کردم ،آنگاه دیدم امام

از جایگاه نماز خاود پاائین رفات و در

زمین ناپدید گردید ،و پس از مدتی برگشت و ماهی بزرگی در دست داشت ،و فرمود:
جئتک به من ابلحر السابع.
این ماهی را از دریای هفتم آورده ام.
()3

آن را گرفتم و با خود به مدینه السالم بردم ،و با آن از دوستان و آشنایان خود پذیرائی کردم.
 .14/512قطب راوندی

اخالق شریفش مانند

گوید :امام عسکری

____________________
 -1الخرائج 443/1 :ح  ،25کشف الغمّه ،424/2 :بحار األنوار 272/50 :ح  ،33إثبات الهداه 428/3 :ح .105
 -2دالئل اإلمامه 424 :ح  ،387إثبات الهداه 432/3 :ح .124
 -3نوادر المعجزات ،131 :دالئل اإلمامه 424 :ح ،5مدینه المعاجز 574/7 :ح  ،47إثبات الهداه 432/3 :ح .127
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اخالق جدّش رسول خدا

بود ،چهره مبارک او گندمگون و قامتی زیبا و بدنی مناسب داشت ،سن

و سال او کم بود ولی هیبت و عظمت بسیاری داشت ،همگان او را تعظیم می کردند ،حتّی مخالفین بخااطر
فضل و دانشی که داشت به ناچار در مقابل او سر فرود می آوردند ،و بخاطر پااکی و پاکادامنی و زهاد و
عبادت و راستی و درستی و شایستگی او را مقدّم می داشتند.
و آن حضرت بسیار بزرگوار ،شریف ،دانشمند و بخشنده بود ،باار سانگین مشاکالت را باه دوش مای
()1

گرفت ،و هرگز در برابر سختیها از خود ضعف و سستی نشان نمی داد.
 .17/513نامه آن حضرت به شیخ بزرگوار ابن بابویه قمی

که در شهر مقدّس قم مدفون است:

بنام خداوند بخشنده مهربان
سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پرودگاار جهانیاان اسات ،و عاقبات از آن پرهیزگااران ،و
بهشت مخصوص یکتا پرستان ،و دوزخ برای منکرین و منحارفین اسات و هایچ ساتم آشاکاری جاز بار
ستمگران نیست ،و معبودی جز خداوند که نیکوترین آفریننده است نمی باشد ،و تحیّت و درود بار بهتارین
آفریده های او محمّد و اهل بیت پاک او باد.
امّا بعد ،تو را سفارش می کنم  -که خداوند برای جلب رضایت و خشنودی خاود توفیقات دهاد ،و از
نسل تو فرزندان صالح و درستکار قرار دهد  -به پیشه کردن تقوی ،و برپاداشتن نماز و پارداختن زکاات،
زیرا نماز از شخصی که زکات نپردازد پذیرفته نمی شود.
و سفارش می کنم تو را به بخشش گناه ،و فرونشاندن خشم ،و احساان باه خویشااوندان ،و همادردی
کردن با برادران و تالش کردن در برآوردن حوائج و خواساته هاای ایشاان در حاال ساختی و آساانی ،و
بردباری در
____________________
 -1الخرائج.301/2 :
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هنگام جهل و نادانی ،و فهم و آگاهی پیدا کردن در دین ،و تأمّل و درنگ کردن در کارها ،وهام پیماان
شدن با قرآن ،و داشتن اخالق نیکو ،وبه کارهای نیک فرمان دادن و از کارهای زشت باز داشتن ،و از همه
زشتی ها خودداری کردن.

َ َْ َ
ْ َْ ُ ْ ی َ ْ َ َ َ َ
ْ
هدقَه ْ
أو َم ْع ُ
أو
هرو
ثهری ِمهن جنهواهم إال مهن أم
ک
خداوند تبارک و تعالی فرموده است :ال خری ف
هر بِص ٍ
ٍ
إصالح َب ْ َ
نی انلاس (.)1
ٍ
«در بسیاری از گفتگوهای پنهانی ایشان خیری و فایده ای نیست مگر کسی که به احساان کاردن یاا کارهاای نیکاو
دستور دهد یا میان مردم را اصالح نماید».

ی
فإن ی
انلب
وعليک بصاله الليل،

أوص ی
عليا

فقال:

ی

ی
یا ی
منا.
لع ،عليک بصاله الليل ،عليک بصاله الليل عليک بصاله الليل ،ومن استخف بصاله الليل فلیس

و بر تو باد به نماز شب ،همانا پیغمبر اکرم

امیرالمؤمنین

را به آن سفارش کرد و فرمود :ای علی ،بر تو باد

به نماز شب ،بر تو باد به نماز شب ،بر تو باد به نماز شب .و کسی که نماز شب را سبک شمارد از ما نیست.

پس به این سفارشات من عمل کن و تمام شیعیانم را دستور بده که آنچه را به تاو دساتور داده ام عمال
نمایند.
وعلیک بالصبر وإنتظار الفر  ،ف نّ النبیّ

ُ

قال« :أفضل أعمال ا یمت إنتظار الفرج».

ی
ه
والتزال شيعتنا ف حزن ی
بش به ی
انلب
حت یظهر ودلی الی

ی
أنه یمت األرض قسطا وعدال کما ملئت

ظلما وجورا.
و بر تو باد که صبر پیشه خود سازی و منتظر فر و گشایش باشی ،همانا رسول خدا
با ارزش ترین عمل امت من انتظار فر است.
____________________
 -1سوره نسا  ،آیه .114
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فرموده است :برتارین و

و همواره شیعیان من دچار غم و اندوه باشند تا فرزند من که پیغمبر اکرم

به آمدن او ماژده داده و دربااره اش

فرموده است« :او زمین را پر از عدل و داد کند همان طور که پر از جور و ستم شده باشد» ظاهر گردد.

پس صبر و شکیبایی را پیشه کن و تمام شیعیانم را به آن سفارش کن ،و بدان که:
ه

ْ

ُ

إن ْ
األر َض هَّلل یُورثها َم ْن ی َ ُ
شاء ِم ْن ِعبا ِده َوالعاقِبَ ُه لِل ُم هتقنی (.)1
ِ ِ

«زمین از آنِ خداوند است ،به هر کس از بندگان خود که خواهد به ارث بخشد ،و عاقبت از آنِ پرهیزکاران است».

و سالم بر تو و تمام شیعیان ،و رحمت خداوند و برکات او بر آنها باد ،و خداوند ما را کفایت می کناد و
()2

خوب پشتیبانی است ،و او موال و یاور خوبی است.
____________________
 -1سوره أعراف ،آیه .128
 -2مناقب ابن شهراشوب.425/4 :
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بخش چهاردهم :مناقب امام زمان
قطره ای از دریای کماالت و افتخارات امام دوازدهم ،باقی مانده اولیای الهی در زمین ،حجّت خداوند بر
بندگان ،برطرف کننده غم ها و غصّه ها ،جانشین خداوند مهربان ،و مهدیّ آل محمّد
الحسن ،امام زمان صلوات اللَّه علیه
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حضرت حجّت بن
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 .1/514کیفیّت والدت آن حضرت :طبری
حضرت جواد
امام عسکری

در کتااب «دالئهل اإلمامهه» از حکیماه خااتون دختار

نقل کرده است که گفت:
روزی به من فرمود:
()1

عمّه جان دوست دارم امشب نزد ما افطار کنی ،زیرا امر مهمّی در آن به وقوع می پیوندد.
عرض کردم :آن امر مهم چیست؟
ی

فرمود :إن القائم من آل ی
حممد یودل ف هذه الليله.

همانا آن قیام کننده از آل محمّد امشب بدنیا می آید.

عرض کردم :از چه کسی متولّد می شود و مادرش کیست؟
فرمود :نرجس.
حکیمه خاتون گوید :وارد خانه شدم ،اوّل کسی که با من برخورد کرد حضرت نرجس خاتون

بود.

به من گفت :عمّه جان؛ فدای شما شوم حالتان چطور است؟
____________________
این بانوی باعظمت را که دختر امام جواد
 -1امام عسکری

و خواهر امام هاادی

و عمّاه آن حضارت و سارآمد

بانوان شیعه در آن زمان بود دعوت کرد تا آنجا بماند و شاهد عینی والدت آن آخرین ذخیره الهی باشد ،و پس از چند روز کاه باه
محضر شریف آن حضرت شرفیاب شد .امام

به او فرمود :عمّه جان ،هنگامی که من از دنیا رفاتم و شایعیانم دچاار اخاتالف

شدند به افراد مورد اعتماد قصّه والدت او را بگو ،ولی باید این داستان پیش تو و آنها پنهان باشد....
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به او گفتم :بلکه من فدای شما شوم ای سرور زنان این عالم ،چاون کفشاهایم را بیارون آوردم نارجس
خاتون آمد که آب روی پاهای من بریزد ،او را قسم دادم که چنین نکند و گفاتم :بادان خداوناد تباارک و
تعالی تو را به نوزادی گرامی داشته است که امشب به دنیا خواهد آمد ،با شانیدن آن جاماه ای از وقاار و
هیبت نرجس را پوشانید ،و من به او بارداری و اثری از آن ندیدم.
سؤال کرد :چه وقت آن نوزاد به دنیا خواهد آمد؟ دوست نداشتم وقت مشخّصی را ذکر کنم مباادا دروغ
گفته باشم لذا به او گفتم :امام عسکری

فرموده است :در سپیده اول صبح.

وقتی که افطار کردم و از نماز فارغ شدم خوابیدم و نرجس
خواب بیدار شدم و نرجس

با من خوابید ،سپس برای نماز شب از

نیز بیدار شد ،نماز را خواندم و به انتظار فرارسیدن صبح نشستم ،نارجس

به استراحت پرداخت ،چون گمان کردم صبح نزدیک شده برای جستجو از طلوع فجار بیارون آمادم و باه
آسمان نگاه کردم ،ستارگان را دیدم که ناپدید گشته اند و فجر اوّل خیلی نزدیک شده است ،سپس برگشتم
و گویا شیطان مرا به وسوسه انداخت.
امام عسکری

از اطاق مجاور مرا صدا زد و فرمود :عمّه جان شتاب مکن ،پس گویا آن امر انجاام

شد.
و او سجده کرد ،و شنیدم در دعایش چیزی می گفت که نفهمیادم و ندانساتم چیسات؟ در ایان هنگاام
پایداری و آرامش یافتم .چیزی نگذشت که احساس کردم نرگس به خود حرکتی داد ،به او گفاتم :نتارس،
خدا نگهدار تو باشد .روی سینه من قرار گرفت ،و کودک را به طرف من رها کرد و خود ساجده کناان بار
زمین افتاد و کودک را دیدم که به حال سجده روی زمین قرار گرفته است.
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او در سجده اش به توحید و نبوت و امامت اقرار کرد و فرمود:
ی

ی ی ه
ه
ه
اَّلل ،ی
اَّلل.
حممد رسول اَّلل ،ولع حجه
ال هلإ إال

فرستاده خدا ،و علی

معبودی جز خداوند نیست ،محمّد

حجّت پروردگار است.

آنگاه یکایک امامان را تا پدر بزرگوارش برشمرد .امام عسکری

مرا صدا زد و فرمود :عمّاه جاان

پسرم را نزد من بیاور ،خواستم او را اصالح کنم و پاکیزه گردانم ،دیدم به هیچگونه اصالح نیاازی نادارد و
کامالً تمیز و پاکیزه است.
کودک را نزد امام

بردم ،امام

نور دیده اش را بغل گرفت صورت و دست و پای مباارک او را

بوسید و زبان خویش را در دهان آن طفل نهاد و همانند مرغی که به جوجه اش با نوک خویش غذا دهاد
اسرار و معارف الهی را به او چشانید و سپس به او فرمود :فرزندم بخوان.
آن مولود مبارک لب ها را گشود و خواندن قرآن را از «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» آغاز کرد.
سپس امام

بعضی از کنیزان را که می دانست راز نگهدار هستند و این خبر را فاش نمای کنناد فارا

خواند و نوزاد را به آنها نشان داد و فرمود:
بر این طفل سالم کنید و او را ببوسید و بگوئید :ترا به خدا سپردیم ،و باز گردید .بعد از آن فرمود :عمّاه
جان ،نرجس را بخوان تا نزد من آید.
ترا می خواند که نوزادت را ببینای و باا او وداع کنای ،و مان پاس از

او را صدا زدم و گفتم :امام

مشاهده آن امر مهم و گذراندن آن شب تاریخی به خانه برگشتم.
فردا وقتی به محضر امام

رسیدم نوزاد را نزد آنها نیافتم ،والدت مسعود او را به آن حضرت تبریک

گفتم و از ایشان سراغ نوزادش را

723

گرفتم ،به من فرمود:

ه
ه
یا ی
اَّلل ف خروجه.
عمه؛ هو ف ودایع اَّلل إیل أن یأذن
()1

او در امان خدا و تحت حمایت او است تا اینکه خداوند به او اجازه خرو دهد.

طبری

در همان کتاب روایت دیگری نظیر این روایت ذکر کرده و مختصری اضافه دارد که در اینجاا

نقل می کنیم:

ُ ه
ی ی
َ
َ َ ُ
َ
ابلاطل اکن َزهوقها
ابلاطل إن
جاء احل َ ُّق َو َزه َق
صبيا کأنه فلقه قمر ،لع ذراعه األیمن مکتوب:
فوضعت
ِ
ِ

(.)2
نرجس

نوزادی که گویا ماه پاره ای بود به دنیا آورد ،بر بازوی راست او نوشته شده بود« :حا پدیادار شاد و

باطل نابود گردید ،و به راستی که باطل از بین رفتنی است و بقا ندارد».

امام

مدتی با او اظهار محبت کرد و گفتگو نمود تا لب به سخن گشود ،و آنگاه یکایک امامان را بر

شمرد تا به خودش رسید ،و برای دوستانش دعا کرد که خدا بدست او فر و گشایشی حاصل فرماید.
سپس بین من و امام

تاریکی فاصله انداخت و بعد از آن ،نوزاد را ندیدم ،عرض کاردم :ای سارور

من ،آن نوزادی که نزد خدا گرامی است کجا رفت؟
فرمود :آنکه از تو به آن کودک سزاوارتر است او را گرفت.
من از جا برخاستم و به منزل برگشتم ،بعد از چهل روز به خانه امام عسکری

شرفیاب شدم ،پسار

بچّه ای را دیدم که در میان خانه راه می رود ،چهره ای از چهره او زیباتر ،لغتای از لغات او فصایح تار ،و
کالمی از کالم او دلنشین تر ندیده بودم.
____________________
 -1دالئل اإلمامه 437 :ح  ،33تبصره الولی 15 :ح.3
 -2سوره إسرا  ،آیه .81
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به امام

عرض کردم :این کیست که با این اوصاف می بینم؟

ه
اَّلل؟
فرمود :هذا املولود الکریم لع

این همان مولود عزیز و گرامی نزد خدا است.

عرض کردم :او که بیشتر از چهل روز نیست که به دنیا آمده در حالی که شبیه چهل روزه ها نیست .امام
تبسّمی نمود و فرمود:

ی
علمت أنا معارش األوصياء ننشأف اَلوم کما ینشأ غرینا ف اجلمعه ،وننشأ ف اجلمعه کما ینشأ غرینها ف
أما
ِ

الشهر ،وننشأ ف الشهر کما ینشأ غرینا ف السنه.

عمّه جان آیا نمی دانی که ما طایفه امامان در هر روز به اندازه یک هفته دیگران ،در هر هفته به اندازه یاک مااه و در
()1

هر ماه به اندازه یک سال آنها رشد می کنیم.

و شاعر چه نیکو سروده است:
صاااااحب العصاااار اإلمااااام المنتظاااار

ماااان بمااااا یأباااااه الیجااااری القاااادر

حجّهاللَّاااااه علااااای کااااالّ البشااااار

خیااار أهااال األرض فااای کا الّ الخصاااال

شااامس أو المجاااد مصاااباح الظااااالم

صااافوه الرحماااان مااان باااین األناااام

اإلمااااام باااان اإلمااااام باااان اإلمااااام

قطااااب أفااااالک المعااااالی والکمااااال

فااااق أهااال األرض فااای عااازّ وجااااه

فاااارتقی فااای المجاااد أعلااای مرتقااااه

لااااو ملااااوک األرض حلّااااوا فاااای ذراه

کااااان أعلاااای صااافّهم صااافّ النعااااال

یاااا أماااین اللَّاااه یاااا شااامس الهااادی

یاااا إماااام الخلااا یاااا بحااار النااادی

عجّلاااان عجّاااال فقااااد طااااال الماااادی

واضااامحلّ الااادین واساااتولی الضاااالل

او صاحب دوران و امامی است که همگان انتظار قدومش را دارند ،کسی است که اگر چیزی را نخواهد و نپذیرد مورد
تقدیر الهی واقع نمی شود ،و جریان پیدا نمی کند.
او حجّت الهی بر همه افراد بشر است ،و از همه اهل عالم در تمام
____________________
 -1دالئل اإلمامه 500 :ضمن ح  ،34تبصره الولی 13 :ضمن ح .4
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خصلت های نیکو بهتر و برتر است.
خورشید آسمان عظمت و چراغ روشنی بخش تاریکی ها است ،او برگزیده خداوند مهربان از میان آدمیان است.
او امام است و پدرانش امام بوده اند ،مدار دائره همه صفات عالی و کماالت است.
در عزّت و عظمت و شکوه از همه فراتر است ،و در بزرگواری و بخشندگی در باالترین مرتبه قرار گرفته است.
اگر پادشاهان روی زمین در سرای او وارد شوند ،برترین مرتبه آنها جایگاه کفشها است.
ای امین پروردگار ،و ای خورشید هدایت ،ای پیشوای مخلوقات ،و ای دریای سخاوت و بخشش.
در ظهورت شتاب کن که مدّت غیبت تو طوالنی شد ،و دین الهی از بین رفت و گمراهی چیره شد.

و اشکالی ندارد در اینجا اشعاری فارسی که از سروده های آیه اللَّه اساتاد حاا شایخ محماد حساین
اصفهانی

درباره والدت باسعادت امام زمان صلوات اللَّه علیه می باشد ذکر کنیم:

ای نسیم سحری ،این شب روشان چاه شاب

مگر امشب ماه مان شامع دل انجمان اسات

اساااااااااااااااااااااااااااااااااااات
چه شب است این شب فیروز دل افاروز چاه

مگر امشب شاب اشاراق دل آرام مان اسات

روز
مشااارق شااامس اباااد مطلاااع اناااوار ازل

صاحب العصار أبوالوقات اماام زمان اسات

مظهااار قاااائم بالقساااط حجااااب ازلااای

معلن سارّ خفای مظهار ماا قاد بطان اسات

مرکاااز دائاااره هساااتی و قطاااب األقطااااب

آنکه با عالم امکاان مثَال روح و تان اسات
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مالااک کاان فیکااون و مَلِااک کااون و مکااان

مظهاار ساالطنت قاااهره ذی الماانن اساات

بحااار ماااوّا ازل چشااامه سرشاااار اباااد

کاندر آن صبح و مسا روح قادس غوطاه زن
اسااااااااااااااااااااااااااااااااااات

طور ساینای تجلّای کاه بسای همچاو کلایم

أرنی گو سر کاویش همگای را وطان اسات

یوسف مصر حقیقت که دو صد یوسف حسان

نتوان گفات کاه آن درّ ثماین را ثمان اسات

حجّاات قاطعااه و قااامع الحاااد و ضااالل

رحمت واسعه و کاشف کارب و محان اسات

حاااوی علاام و یقااین حااامی دیاان وآئااین

ماحی زیغ و زلل محیی فرض و سانن اسات

جااامع الشاامل پااس از تفرقااه اهاال ضااالل

باسط العدل پس از آنکه زمین پر فاتن اسات

ای ساالیمانِ جهااان پادشااه عاارش مکااان

خاتم مُلک تاو تاا کای بکاف اهارمن اسات

ای همااای مااأل قاادس و حمااام جبااروت

تا به کی روضه دین مسکن زاغ و زغن است

ای رخاات کعبااه توحیااد و درت کااوی اُمیااد

تا به کی کعبه دلهاا هماه بیات الاوثن اسات

پااارده از سا ارّ أناااا اللَّاااه براناااداز دمااای

تا بدانند کاه شایساته ایان ماا و مان اسات

دل بااادریا زده از شاااوق جمالااات الیااااس

خضر از عش تو سرگشته رَبْع( )1و دمن است

____________________
 -1ربع؛ جای اقامت در ایّام بهار را گویند.
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کعباااه درگاااه تاااو قبلاااه ارواح و عقاااول

خاک پاک ره تو سجده گه مارد و زن اسات

ای ز روی تااو عیااان جنّاات ارباااب جنااان

بی تو فردوس برین بر همه بیت الحزن اسات

ای که در ظلّ لاوای تاو کناد گاردون جاای

نوباات رایاات اسااالم باار افراشااتن اساات

ای ز شمشیر تاو از خاوف ،دل دهار دو نایم

گاه خونخواهی شاهنشه خاونین کفان اسات

و ذکر شده است که تاریخ والدت آن حضرت صلوات اللَّه علیه به حساب ابجد با کلمه «ناور» مطااب
است.
 .2/515از امام صادق

ُ ِّ

َ

ْ

در تأویل آیه شریفه َلُظه َره َلع ی
ادلین لکه (« )1تاا او را بار تماام ادیاان
ِ ِ

غالب گرداند» ،روایت شده که فرمود:

ه
واَّلل ما نزل تأویلها بعد ،وال یزنل تأویلها ی
حت خیرج القائم.
به خدا قسم مضمون این آیه تحقّ نیافته و تحق نمی یابد تا قائم

 .3/514از امام کاظم

()2

َ

خرو کند.

ْ ََ َ ْ ُ ْ ََ
باطنَه (« )3و نعمت های
در تأویل آیه شریفه َوأسبغ عليکم نِعمه ظا ِه َره َو ِ

ظاهری و باطنی خود را بر شما سرازیر کرد» ،روایت شده است که فرمود:
انلعمه الظاهره :اإلمام الظاهر ،وانلعمه ابلاطنه :اإلمام الغائب.
مراد از نعمت ظاهری امام ظاهر و آشکار است ،و مقصود از نعمت باطنی
____________________
 -1سوره توبه ،آیه 33؛ سوره فتح ،آیه 28؛ سوره صفّ ،آیه .3
 -2کمال الدین 470/2 :ح  ،14بحار األنوار 324/52 :ح  34و  40/51ح  ،58تفسیر برهان 121/2 :ح ،1تأویل اآلیاات488/2 :
ح.7
 -3سوره لقمان ،آیه .20
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()1

امامی است که از دیده ها پنهان باشد.

 .4/517فضل بن شاذان
تالوت می کند:
ه

َ

از امام صادق

ْ ُْ

نقل می کند که :امام غایب (به هنگام ظهور) این آیاه را

ْ

َ ٌْ ُ
َ هُ
ک ْم إن کنتُ ْم ُمؤ ِمننی (.)2
اّلل خری ل
ب ِقيه ِ

«بقیّه اللَّه یعنی باقی مانده حجّت های الهی برای شما بهتر است اگر اهل ایمان باشید».
()3

و بعد از آن می فرماید :من بقیه اللَّه و باقی مانده حجتّ های الهی هستم.
 .5/518علیّ بن ابراهیم قمی

در تفسیرش از امام صادق

نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

مقصود از «بئر معطّله»  -یعنی چاه پر آبی که تعطیل مانده و از آن بهره بارداری نمای شاود  -در آیاه
ْ

َ

َ

شریفه َوبئ ُم َع هطله َوق ْ َ
شيد ( ،)4حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) است.
رص م ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ

َ ُْ ُ ْ
ُ ه
اخلُنه ِس  03اجل َ
هوار الکهن ِس
در کتاب «غیبت» در تفسیر آیه شریفه فال اق ِسم بِ
ِ

 .4/513نعمانی
( ،)4از امام باقر

()5

نقل کرده است که فرمود:
()7

مراد از «خنّس» یعنی «ستاره پنهان شده» آخرین امام است که از دیدگان پنهان می شود.

____________________
 -1کمال الدین 348/2 :ح ،4بحار األنوار 150/51 :ح ،2تفسیر برهان 277/3 :ح ،2کفایه األثار ،323 :منتخاب األثار 233 :ح،3
انوار المضیئه.20 :
 -2سوره هود ،آیه .84
نقل شده است که فرمود :اوّل چیزی که امام زمان

 -3نور األبصار .172 :و در روایتی از امام باقر
َ هُ ه َ ٌْ َ
ْ
ْ ُْ
ری لکم إن کنتم ُمؤمننی « .بحار األنوار 132/52 :ضمن ح .»24
این آیه است :ب ِقيه اَّلل خ

به آن تکلّم مای کناد

 -4سوره حجّ ،آیه .45
 -5تفسیر قمی ،85/2 :فرموده است« :بِئْر مُعَطَّلَه» یعنی چاهی که از آن آب کشیده نشود و مقصود از آن اماامی اسات کاه غایاب
گشته و از علم او بهره برداری نمی شود« .تفسیر برهان 34/3 :ح 4به نقل از تفسیر قمی».
 -4سوره تکویر ،آیه  15و .14
 -7غیبه نعمانی 75 :سطر  ،8بحار األنوار 51/5 :ذیل ح  24وص  137ح ،4تفسیر برهان 433/4 :ح .3و نیز کلینی
 341/1ح  ،23شیخ صدوق

در کمال الدین 325/1 :ح ،1و شیخ طوسی

در کتاب غیبت( 101 :باا کمای اخاتالف) آن را

روایت کرده اند .در تأویل اآلیات 743/2 :ح  14از اُمّ هانی نقل می کند که گفت :از امام باقر
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در کاافی:

از تفسیر این آیه سؤال کردم،

ُ

َ
َ
الساعه (« )1از تو
 .7/520طب روایاتی که وارد شده مراد از «ساعه»  -در این آیات :ی َ ْسئَلونکَ َع ِن

َْ ْ
ْ
َ
الساعه (« )2علم به آن ساعت نزد او اسات»َ ،ومها یُهدریکَ
درباره آن ساعت می پرسند»َ ،و ِعند ُه ِعل ُم
َ ی
َ
الساعه (« )3و تو چه می دانی شااید آن سااعت ماوقعش نزدیاک باشاد» ،و «الَّاذینَ یُماارُونَ فِای
ل َعل

الساعَه»(« )4کسانی که درباره آن ساعت جدال می کنند هر آینه در گمراهی دور و درازی هستند»  -وجود
()5

مقدّس حضرت مهدی ارواحنا فداه و ظهور شریف آن حضرت است.
 .8/521شیخ صدوق

َْ

ه َ ْ
َ
ْ ه
ُ
ین یُؤ ِمنُهون
در کتاب کمال الدین در تفسیر آیه شریفه هدی لِل ُمتقنی  2ال

بِالغيْب (« )4این قرآن پرهیزکاران را هدایت می کند ،کسانی که باه غیاب ایماان دارناد» ،از اماام صاادق
نقل کرده است که فرمود:

ی
املتقون :شيعه ی
لع

ی
احلجه الغائب.
والغيب :فهو

پرهیزکاران شیعیان حضرت علی

 .3/522شرف الدین

()7

هستند ،و مراد از غیب حجّت غایب است.

َ

در کتاب تأویل اآلیات در تفسیر آیه شریفه َوالش ْم ِس َو ُضحيها (« )8قسم به

خورشید و تابش آن» می گوید:
مراد از خورشید رسول خدا

است و مقصود از تابش خورشید و

____________________
 -1سوره أعراف ،آیه 187؛ سوره نازعات ،آیه 2
 -2سوره زخرف ،آیه .85
 -3سوره أحزاب ،آیه 43؛ سوره شوری ،آیه .4
 -4سوره شوری ،آیه .18
 -5بحار األنوار 1/53 :ح .4
 -4سوره بقره ،آیه  2و .3
 -7کمال الدین 340/2 :ح  20و  18/1سطر  ،1تفسیر برهان 53/1 :ح 5و  181/2ح ،1بحار األناوار 52/51 :ح  23و 124/52
ح .8
 -8سوره شمس ،آیه .1
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()1

نور آن حضرت قائم ارواحنا فداه و ظهور آن حضرت می باشد.
 .10/523علی بن ابراهیم قمی

ه ْ ُ ُ ُ ْ
المض َط هر (« )2آیا کسی هست (جز
در تفسیر آیه شریفه أمن یيب

خداوند) که مضطرّ را اجابت کند وقتی او را بخواند» ،از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ی
ه
ه
ی
املضطر إذا صیل ف املقام رکعتنی وداع اَّلل فأجابهه ،ویکشهف
 ،هو واَّلل

نزلت ف القائم من آل ی
حممد

السوء ،ویعله خليفه ف األرض.
نازل شده است ،به خدا قسم «مضطرّ» او است؛ هنگامی که در مقاام اباراهیم دو

این آیه در ح قائم آل محمد

رکعت نماز بگذارد و خدا را بخواند ،خداوند دعای او را مستجاب گرداند و اندوه و گرفتاری او را برطرف نمایاد ،و او را
()3

در روی زمین جانشین خود قرار دهد.

 .11/524مفضّل از امام صادق

ُ

در تفسیر آیه شریفه فهإذا نُ ِق َ
هر ِف انلهاقور (« )4هنگاامی کاه در

شیپور دمیده شود یا در قلب اشاره شود» ،نقل کرده است که فرمود :مقصود وقات ظهاور حضارت مهادی
(صلوات اللَّه علیه) است و خداوند زمانی که آن را اراده فرماید نقطه ای را در دل مباارک آن حضارت باه
()5

ارتعاش درمی آورد و او در آن هنگام به امر خدا قیام می کند.

____________________
 -1تأویل اآلیات ،803/2 :و در ذیل آیه مذکور شش روایت آورده شده است ،ولی عبارتی که در متن ذکر شده در آنها نیست .در
حدی اوّل از این باب از امام صادق

روایت شده است که فرمود :مقصود از «خورشید» وجود مقدّس امیر مؤمنان علی

است ،و مقصود از «تابش آن» قیام حضرت قائم (ارواحنا فداه) است« .بحار األنوار 72/24 :ح .»4
 -2سوره نمل ،آیه .42
 -3تفسیر قمی ،123/2 :بحار األنوار 48/51 :ح  ،11تفسیر برهان 208/3 :ح ،7المحجّه.145 :
 -4سوره مدّثّر ،آیه .8
 -5غیبه نعمانی 187 :ح  ،40بحار األنوار 57/51 :ح  ،43غیبه طوسی ،13 :بحار األنوار 284/52 :ح  ،11الکافی 343/1 :ح ،30
کمال الدین 343/2 :ح  ،42اإلمامه والتبصره 123 :ح .121
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در کتاب تفسیر خود از امام حسین و امام باقر

 .12/525فرات

«شمس» روایت کرده است که فرمودند:

در تفسیر آیات ابتدای ساوره

َ

مراد از «شمس» یعنی خورشید در آیه َوالش ْمس َو ُضحيها رسول خدا
َ

یعنی ماه در آیه َوالق َم ِر إذا تَليها امیر مؤمنان علی

است ،و مراد از «قمر»

است ،و مقصاود از «نهاار» یعنای روز در آیاه

ه

َ ه
هار إذا َجليها حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است.
وانل ِ

 .13/524کلینی

()1

َ ه ُ ُ ُّ ُ
وره (« )2خداوند ناورش را باه
در کتاب «کافی» در تفسیر آیه شریفه واَّلل م ِتم ن ِ

طور کامل ظاهر گرداند گر چه مردمان کافر آن را خوش ندارناد» ،از حضارت موسای بان جعفار
روایت کرده است:
()3

آن با والیت و رهبری حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) تحق پیدا می کند.
 .14/527امام باقر

ُْ َ ْ
ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ ْ ُ
ْ ْ
هن یهأتيکم بِمها ٍء
أرأیتُ ْم إن أصبَ َح مهاؤکم غهورا فم
در تفسیر آیه شریفه قل

َمعنی (« )4بگو اگر دیدید که آب مورد نیاز شما ناپدید گردیده و در زمین فرو رفته است چه کسای بارای
شما آب گوارا بیاورد» ،فرمود:
این آیه در شأن حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است ،خداوند تبارک و تعالی فرموده است:

إن أصبح إمامکم اغئبا عنکم التدرون أین هو فمن یأتيکم بإمهام ظهاهر یهأتيکم بأخبهار ی
السهماوات
ه ی
جل ی
وعز وحرامه؟
واألرض وحالل اَّلل
____________________
 -1تفسیر فرات 543 :ح  ،3بحار األنوار 73/24 :ذیل ح  ،20و آیه ها در سوره شمس 1 - 3 :می باشند.
 -2سوره صفّ ،آیه .8
 -3الکافی 432/1 :ضمن ح  ،31بحاار األناوار 318/23 :ح 23 334/24ح  53و  40/51ساطر  ،1تفسایر برهاان 328/4 :ح،3
تأویل اآلیات 484/2 :ح .5علیّ بن ابراهیم قمی

در تفسیر خود 345/2 :می گوید :فرمایش خداوند تباارک و تعاالی« :وَاللَّاهُ

مُتِمُّ نُورِه» «خدا نور خود را به طور کامل ظاهر گرداند» به ظهور حضرت قائم آل محمّد
 43/51ح  14به نقل از تفسیر قمی».
 -4سوره ملک ،آیه .30
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تحقّ پیدا می کند« .بحار األناوار:

اگر امام و پیشوای شما از دیدگان شما ناپدید گردید و ندانستید که او در کجا است؟ چاه کسای آن اماام را ظااهر و
آشکار کند که از خبرهای آسمان و زمین برای شما باز گوید و حالل و حرام الهی را بیان کند؟
()1

سپس فرمود :بخدا سوگند ،این آیه هنوز تحق نیافته است ولی حتماً واقع خواهد شد.
َ

در تفسیر آیه شریفه َوذلکَ ُ
دین القيِّ َمهه (« )2این اسات دیان اساتوار و

 .15/528از امام صادق

راستین» ،روایت شده است که فرمود:
()3

مراد دین قائم (صلوات اللَّه علیه) و حکومت آن حضرت است.
 .14/523شیخ مفید

ْ َ

ُ ُ
َ َ
هور َر ِّبهها (« )4و زماین باه ناور
در تفسایر آیاه شاریفه وأرشقهت األرض بِن ِ

پروردگارش روشن گردد» ،از امام صادق
إذا قام القائم

روایت کرده است که فرمود:

أرشقت األرض بنور ی
ربها ،واستغی العباد عن ضوء الشمس ،وذهبت الظلمه.

وقتی حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) قیام کند زماین باه ناور پروردگاارش روشان گاردد و ماردم از
()5

روشنایی خورشید بی نیاز شوند و تاریکی از بین برود.
 .17/530سید هاشم بحرانی
علی

در کتاب «غایه المرام» در تفسیر آیه نور حادیثی را از امیار مؤمناان

نقل کرده است که آن حضرت هر قسمت از این آیه شریفه را به وجود مقدّس یکی از معصاومین
تفسیر و تأویل نموده اند.

____________________
 -1کمال الدین 325/1 :ح ،3بحار األنوار 52/51 :ح  ،27غیبه طوسی ،101 :انوار المضیئه.13 :
 -2سوره بیّنه ،آیه .5
 -3تأویل اآلیات 831/2 :ح ،2بحار األنوار 370/23 :ح  ،44تفسیر برهان 483/4 :ح.1
 -4سوره زمر ،آیه .43
 -5اإلرشاد 410 :سطر  ،3بحار األنوار 337/52 :ضمن ح  ،77إلزام الناصب.280/2 :
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ما ابتدا آیه شریفه و ترجمه آن را ذکر نموده ،سپس تأویل آن را طب حدی بیان می کنیم:

َ ْ
ْ
َ َْْ ََُ ُ
ْ ْ ُ ُ َ ُّ َ ُ
هه َک َأنههها َک ْو َکهبٌ
ور ه
اَ ه ُ
َّلل نُ ُ
ورهِ ک ِمشکوهٍ فيها ِمصباح ال ِمصباح ف زجاج ٍه الزجاج
ن
ل
ث
م
ض
ر
األ
و
ماوات
الس
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ٌ َ ُ
ُ ََ َْْ َ ْ َ ْ ُ
ُ
ْ
ه
ه
ُ ِّ ر ُ َ ُ ْ َ َ
َ
َ
بار َکه َزیْتُونَه ال َ ْ
ج َره ُم َ
رش ِقي ٍه َوال غ ْربِي ٍه یکاد زیتها یُیض ء ولهولم تمسسهه نهار نهور لع نهور
دری یوقد ِمن ش ٍ
ٍ
ٍ
ُ ِّ َ
ََ ْ ُ ه َْْ
َ ه
ه
َ
اَّلل نلُوره َم ْن ی َ
َی ْهدی ه ُ
()1
ْ
اس واَّلل بِکل یش ٍء عليم .
ی
و
شاء
ُّضب اَّلل األمثال لِلن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«خدا روشنی و روشنایی بخش آسمان ها و زمین است ،مثال نور او به چراغ دانی ماند که در آن چراغی نهاده باشند،
و آن چراغ در شیشه ای قرار گرفته باشد که مانند ستاره درخشانی تأللؤ نماید ،و از درخت بابرکات زیتاون شاعله ور و
افروخته گردد ،و آن درخت شرقی یا غربی نباشد ،و بدون آنکه زیت و روغن آن با آتشی برخورد داشته باشد روشانایی
بخشد ،نوری است بر فراز نور ،خدا هر کس را بخواهد به طرف نور خود هدایت کند ،و خداوند این مثل ها را برای مردم
می زند ،و او بر همه چیز دانا است».

و امّا تأویل آیه :امیر مؤمنان علی
ْ

مراد از ال ِمشکوه محمّد
حسین
امام صادق

فرموده است:

َ ه َ َ
 ،کأنها ک ْوک ٌب ُد ِّر ری امام سجاد
َ

 ،ال ْ
رش ِق هي ٍه موسی بن جعفر

َزیْتُها یُ
ُ
ضيئ امام جواد

ْ

الز َ
ُّ
جاجهه حسان و
استَ ،وال ِم ْصهباح مان هساتم ،مقصاود از
َ

َ

َ

ُ ُ ْ َ
ج َره ُم َ
بارکه امام باقر
 ،یوقد ِمن ش ٍ
َ

َ ،وال غ ْربِ هي ٍه علیّ بن موسی الرضا

َ ،ول َ ْو ل َ ْم َت ْم َس ْس ُه ٌ
نار امام هادی

ُ
 ،یَکاد

 ،نُ ٌ
ور َلع نُور اماام عساکری

َی ْهدی ه ُ
اَّلل ِنلُور ِه َم ْن ی َ ُ
شاء قائم آل محمّد حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) است.
ِ
ِ

()2

____________________
 -1سوره نور ،آیه .35

 -2غایه المرام ،317 :تفسیر برهان 134/3 :ح  ،14المحجّه ،147 :اآلیات الباهره.133 :
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َ
َ ،زیْتُونهه

،

َ ْ َ ُ
َْ
ْ
در کتاب «غیبت» در تفسیر آیه شریفه فاست ِبقوا اخلَریات أینمها

 .18/531محمّد بن ابراهیم نعمانی

َ ُ ُ َْ
ُ هُ َ
تکونوا یأ ِت بِکم اَّلل مجيعا

()1

شما را می آورد» ،از امام صادق
نزلت فی القائم

«در کارهای خوب از یکدیگر پیشی بگیرید ،هر کجا باشید خداوند هماه
روایت کرده است که فرمود:

وأصحابه یجتمعون علی غیر میعاد.

این آیه درباره حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) و یاران آن حضرت نازل شده است که بدون وعاده پیشاین گِارد هام
()2

آیند.

 .13/532شیخ مفید

از علی بن عقبه و او از پدرش نقل کرده است که گفت:

هنگامی که قائم (صلوات اللَّه علیه) قیام کند به عدالت داوری کند ،و در دوران او ظلم و ستم بر طارف
شود ،و راهها امنیّت پیدا کند ،و زمین برکات خود را خار گرداند ،و هر حقّی را به صاحب آن برگرداناد،
هر کس اهل هر دینی باشد به اسالم گرایش پیدا کند و به آن ایمان آورد.

َ ْ َ ْ َ
ََُ ْ َ
هواع َوک ْرهها
السموات واألرض ط
هل أسل َم َم ْن ِف
آیا نشنیده ای که خداوند تبارک و تعالی فرموده است :و
ِ
َ
َوإَلْ ِه یُ ْر َج ُعون (.)3
«همه اهل آسمان و زمین خواه ناخواه تسلیم فرمان او گردند».

در میان مردم به حکم داود( )4و محمّد

داوری کند ،و در این هنگام زمین گنج های پنهان خاود را

ظاهر کند و برکاتش را آشکار سازد ،و بی نیازی همه مؤمنین را فرا گیرد به طوری که کسی محلّای بارای
پرداخت صدقه و احسان خود پیدا نکند .سپس فرمود:

ی
ی
ی
إن دوتلنا آخر ادلول ولم یبق أهل بيت هلم دوهل إال ملکوا قبلنا ئلال یقولوا إذا رأوا سریتنا :إذا ملکنها رسنها

بمثل سریه هؤالء.
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .148
 -2غیبه نعمانی 241 :ح ،37بحاراألنوار 58/51 :ح ،52تفسیر برهان 142/1 :ح ،3إلزام الناصب 51/1 :سطر.14
 -3سوره آل عمران ،آیه .83
 -4یعنی در داوری شاهد و گواه طلب نمی کند ،و بر اساس علم خود قضاوت نماید.
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همانا دولت ما آخرین دولت ها است ،و اهل هر صنف و طایفه ای پیش از ما به حکومت رساد و پادشااهی کناد تاا
هنگامی که حکومت ما را دید و روش ما را در زمامداری مشاهده کرد نگوید :ما هم اگر به حکومت رسیده بودیم اینگونه
عمل می کردیم و همین روش را اجرا می نمودیم.

ْ

ُ ْ ه

و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که فرماودَ :والعاقِبَهه لِل ُمتقهنی (« )1عاقبات از آن پاروا پیشاگان و
()2

پرهیزکاران است».

ُّ َ ه َ َ ُ ْ
ربوا َوصاب ُروا َوراب ُطهواُ ...ت ْفل ُ
اص ُ
حهون
ِ
در تفسیر آیه شریفه یا أیها الین آمنوا ِ
ِ
ِ

 .20/533امام باقر
( )3فرمود:
اصربوا لع أداء الفرائ

ی
عدوکم ،ورابطوا إمامکم املنتظر.
وصابروا

()4

بر انجام واجبات صبر کنید ،و در مقابل دشمن مقاومت و پایداری کنید ،و با امام خود که انتظار قدومش را دارید رابطه
داشته باشید.

 .21/534قمی

ْ

ْ

ه َ ْ َ

َ

در تفسیر آیه شریفه َوإن م ْن أهل الکتاب إال َلُؤم ه
ن ...شههيدا (« )5کسای از اهال
ِ
ِ
ِ ِ

کتاب نیست جز آنکه پیش از مرگش به او یعنی حضرت عیسی
گواه خواهد بود» ،از امام باقر

ایمان آورد ،و در روز قیامت بر آنهاا

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
ی
ی
ی
إن عییس یزنل قبل یوم القيامه إیل ادلنيا فال یبیق أهل مله یهودی وال غریه إال آمن به قبهل موتهه ،ویصهیل
ی ()4
خلف املهدی.
____________________
 -1سوره أعراف ،آیه .128
 -2اإلرشاد ،412 :بحار األنوار 338/52 :ح  ،83إعالم الوری ،442 :کشف الغمّه.445/2 :
 -3سوره آل عمران ،آیه .200
 -4غیبه نعمانی 133 :ح  ،13بحار األنوار 213/24 :ح  ،14تفسیر برهان 334/1 :ح ،4ینابیع المودّه ،421 :غایه المارام 408 :ح،3
منتخب األثر 515 :ح ،7تأویل اآلیات 127/1 :ح .47
 -5سوره نسا  ،آیه .153
 -4تفسیر قمی ،158/1 :بحار األنوار 50/53 :ح  ،24تفسیر برهاان 427/1 :ح ،1منتخاب األثار 473 :ح ،1یناابیع الماودّه،422 :
اآلیات الباهره.53 :
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همانا حضرت عیسی

پیش از روز قیامت به دنیا فرود آید هیچ اهل دینی از یهود و غیر آن باقی نماند جز آنکاه

پیش از وفاتش به او ایمان آورد ،و او در پشت سر حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) نماز می خواند.

 .22/535از امام صادق

ی

در تفسیر آیه شریفه إنا نَصاری (« )1و از کسانی که گفتند ماا نصااری

هستیم عهد و پیمان گرفتیم» ،روایت شده است که فرمود:
سيخرج مع القائم

ی
منا عصابه منهم.

()2

به زودی جماعتی از آنان با حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) خرو خواهند نمود.

َ ْ َ ُْ َ ی ْ َْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
 .23/534در روایتی آیه شریفه هل ینظ ُرون إال أن تأ ِتيهم المالئِکه

()3

«آیا انتظاری دارند جز آنکه

فرشتگان بر آنها فرود آیند» ،به وجود شریف آن حضرت تفسیر شده است.

َْ َْ َ ْ ُ
آیات َر ِّبک (« )4روزی که بعضای
 .24/537و نیز فرموده اند :این قسمت از آیه شریفه یوم یأیت بع
ِ
()5

از آیات پرودگارت ظاهر شود» ،اشاره به ظهور حضرت حجّت (ارواحنا فداه) دارد.
 .25/538عیّاشی

ه

َ

َ

در کتاب «تفسیر» ذیل آیه شریفه ُه َو الی ْ
أر َسل َر ُسوهل« )4( ...او است آن کسی

که رسول خود را برای هدایت مردم و
____________________
 -1سوره مائده ،آیه .14
 -2الکافی 352/5 :سطر  ،2تفسیر برهان 454/1 :ح ،1التهذیب 405/7 :ح .421
 -3سوره انعام ،آیه .158
 -4سوره انعام ،آیه .158
 -5کمال الدین 334/2 :ح 8و در آن فرموده است :آیه و نشانه ای که انتظارش را می کشند حضرت قاائم (ارواحناا فاداه) اسات.
بحار األنوار 51/51 :ح  ،25تفسیر برهان 544/1 :ح  .4و در روایت دیگری در تفسیر این آیه از امام صادق

نقل شده اسات

که فرمود :مقصود خرو امام قائم منتظر از ما اهل بیت است .این حدی را در کمال الدین 357/2 :ح  ،54بحار األناوار143/52 :
ح  ،47و تفسیر برهان 524/1 :ح 4روایت کرده اند.
 -4سوره توبه ،آیه 33؛ سوره صفّ ،آیه .3
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آموختن دین ح فرستاد تا او را بر تمام ادیان چیره گرداند اگر چه برای مشرکان ناخوش آیند باشاد»،
روایت کرده است که فرمود :وقتی که حضرت قائم (صالوات اللَّاه علیاه) خارو کناد

از امام صادق

()1

مشرک و کافری نباشد مگر اینکه خرو آن حضرت برای او ناخوش آیند باشد.
 .24/533نعمانی

ََ ْ ه
ُه
أخ ْرنها َعهنْ ُه ُم َ
العهذاب إیل امهه
هئ
در کتاب «غیبت» در تفسایر آیاه شاریفه ول ِ

َ ْ ُ َ
وده (« )2اگر عذاب را از آنها تا امّتی معدود تأخیر بیندازیم» ،از امام صادق
معد

فرمود:

روایت کرده است که

ُ

العذاب خروج القائم عليهالسالم واال یمه املعدوده أهل بدر وأصحابه.
عذاب؛ خرو قائم

است و منظور از اُمّت معدود اصحاب آن حضرت هستند که به عدد اهل بدر یعنی سیصاد و

()3

سیزده نفر می باشند.

 .27/540عیّاشی در تفسیر خود از محمّد بن مسلم نقل کرده است که:
امام باقر

َ

َ ه

َ َ

ُ ُّ

ه

در تفسیر آیه شریفه (أل ْم تَ َر إیل ال َ
ین قيل ل ُه ْم کفوا  -إلی قوله(َ - )4ونَتبع ُ
الر ُسل) «آیا نمی
ِ

اندیشی درباره کسانی که به آنها گفته شد :اکنون از جنگ کردن خودداری کنید و به نماز و زکات بپردازیاد
و آنگاه که حکم جهاد صادر شد گفتند :خداوندا! چرا بر ما دستور جنگ کردن دادی؟ چه می شد اگار آن
را مقداری تأخیر می انداختی؟» ،فرمود:
____________________
 -1بحار األنوار 50/51 :ح  ،22و در تفسیر قمی 283/1 :می نویسد :این آیه درباره قاائم آل محمّاد

ناازل شاده اسات .و

قسمت آخر آیه شریفه در حدی دوّم از همین بخش ذکر شد.
 -2سوره هود ،آیه .8
 -3غیبه نعمانی 127 :سطر  ،3بحار األنوار 58/51 :ح  ،51تفسیر برهان 208/2 :ح ،1المحجّه.102 :
 -4معنای «إلی قوله» این است که آیه را ادامه دهید تا «ونتّبع الرسل» ،ولی این فرمایش صحیح نیست ،زیارا آیاات بهام پیوساته
نیستند ،آیه پیشین در سوره نسا  ،و آیه ای که بعد از آن آمده در سوره ابراهیم است ،و بناابراین ذکار آیاه شاریفه «ألَامْ تَارَ إلَای
الَّذینَ »...در اینجا مناسب نیست بلکه در مورد امام مجتبی

نازل شده است ،و در کتاب کاافی و تفسایر برهاان ایان دو آیاه

مخلوط شده است.
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()1

آنها تأخیر جنگ را تا زمان قائم (صلوات اللَّه علیه) اراده کردند.

 .28/541عیّاشی در تفسیر خود نقل می کند :روزی در محضر امام صادق

صحبت از خاناه هاای

بنی عباس به میان آمد که هنوز ثابت و برقرار مانده اند ،یکی از حاضرین گفات« :أراناهاا اللَّاه خرابااً أو
خرّبها بأیدینا» خداوند خرابی آنها را به ما نشان دهد یا آنها را به دست ما ویران گرداند.
امام

فرمود :التقل هکذا ،بل یکون مساکن القائم وأصحابه.
و یاران او خواهد بود.

این طور نگو ،زیرا آنها خانه های قائم

آیا نشنیده ای خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
ْ

ه

َ

ُْ

َو َسکنتُم ف َمساکن ال َ
ین َظل ُموا أنف َس ُهم (.)2
ِ ِ

()3

و شما ساکن شدید در خانه های کسانی که به خود ستم کردند.

 .23/542امام صادق

َََ ْ َْ
َ ْ
هرآن َ
َ َ
َ ُْ ْ
العظهيم
در تفسیر آیه شریفه ولقد آتیناکَ سهبعا ِمهن المثهاین والق ِ

()4

فرمود:
ظاهرها احلمد وباطنها ودل الودل ،والسابع منها القائم

.

«سبعاً من المَثانی» که خداوند به پیغمبرش مرحمت فرمود ظاهراً سوره حمد است و باطناً ائمّه معصومین

اسات

()5

که هفتمین آنها قائم (صلوات اللَّه علیه) می باشد.

____________________
 -1الکافی 330/8 :ح  ،54تفسیر برهان 334/1 :ح ،2تفسیر عیّاشی 258/1 :ح  ،134بحاار األناوار 217/44 :ح 2و  132/52ح
 ،35المحجّه.41 :
 -2سوره ابراهیم ،آیه .45
 -3تفسیر عیّاشی 235/2 :ح  ،43بحار 347/52 :ح  ،35تفسیر برهان 321/2 :ح ،3المحجّه.110 :
 -4سوره حجر ،آیه .87
 -5تفسیر عیّاشی 250/2 :ح  ،37بحار األنوار ،117/24 :تفسیر برهان 354/2 :ح  ،8المحجّه .110 :عالّمه مجلسای

در ذیال

این حدی شریف احتماالت زیادی بیان کرده است ،از آن جمله فرموده است :آنها به اعتبار نام های شریفشان هفت تا هساتند گار
چه بعضی از آنها تکرار شده است ،یا به اعتبار این است که علم و دانش بیشتر از هفت نفر از آنها پخش شده است لذا این عادد از
آنها را به ذکر خود اختصاص داده است.
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 .30/543سیّد شرف الدین

ُ َ ْ ُ
در کتاب «تأویل اآلیات» در تفسیر آیه شریفه َو َم ْن ق ِتهل َمظلومها

()1

«هر که مظلوم کشته شود پس برای ولیّ او سلطنت یعنی ح قصاص قرار دادیم ،و او نباید در قتال زیااده
روایت کرده است که فرمود:

روی کند» ،از امام صادق

ی
إن اآلیه نزلت ف احلسنی

وَله أهل األرض به ما اکن مرسفا ،ی
لو قتل ی
ووَله القائم

این آیه در شأن امام حسین

نازل شده است ،او کسی است که مظلوم کشته شده است ،ولیّ او امام قائم (صالوات

.

اللَّه علیه) است که ح قصاص به او داده شده است و اگر همه اهل زمین را به خاطر این جرم بزرگ بکُشد اسراف نکرده
()2

است.

ْ

َ َ ََُْ َ َ ْ ْ
الس ِّ َ َ
ُ
هحاب الرصهاط ه
هن
هن أص
 .31/544و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه شریفه فستعلمون م
ِ
ِ
ِ
هوی وم ِ

اهتَدی (« )3بزودی خواهید دانست چه کسی پیرو راه صحیح و اهل هدایت است» ،از حضرت موسی بان
جعفر

روایت کرده است که فرمود:

از پدرم امام صادق

درباره این آیه سؤال کردم ،آن حضرت فرمود:

ی
السوی» هو القائم ،واهلدی من اهتدی إیل طاعته.
«الرصاط

راه راست و استوار قائم ما اهل بیت حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) اسات و مقصاود از هادایت یافتگاان کساانی
()4

هستند که به فرمان برداری از او هدایت یافته اند.

َ

َ ََ ه ْ ْ ُ
ْ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ ْ
نهاقهمُ
ْ
َ
َ
 .32/545و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه شریفه إن نشأ نزنل علي ِهم ِمن السماء آیه فظلت أع

خاضعنی (« )5اگر بخواهیم برای ایشان از
هلا ِ
____________________
 -1سوره إسرا  ،آیه .33
 -2تأویل اآلیات 280/1 :ح  ،10تفسیر برهان 413/2 :ح .14
 -3سوره طه ،آیه .135
 -4تأویل اآلیات 323/1 :ح  ،24بحار األنوار 150/24 :ح  ،34تفسیر برهان 50/3 :ح ،3المحجّه.137 :
 -5سوره شعرا  ،آیه .4
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آسمان آیت و نشانه ای نازل می کنیم که گردن های آنها در برابر آن خاضع شاود» ،از اماام بااقر
روایت کرده است که فرمود:
نازل شده است ،و آن آیت آسمانی ندایی است که نداکنناده ای باه

این آیه در شأن قائم آل محمد

()1

نام مبارک آن حضرت از آسمان ندا کند ،و به گوش همگان برسد.
 .33/544سیّد شرف الدین
صادق

در کتاب «تأویل اآلیات» از معلّی بن خنیس روایت کرده است که اماام
َ

ُ

ْ

َهْ ُ
وع ُ
جاء ُه ْم ما اکنُهوا یُ َ
در تفسیر آیه شریفه أف َرأی ْ َ
ناهم ِسننی  213ث هم َ
هدون (« )2آیاا
ت إن متع
ِ

دیدی آنها را که چند سالی در دنیا بهره مند ساختیم ( )205سپس عذابی که به آنها وعده داده شده بود باه
()3

سراغ آنها آمد» ،فرمود :مقصود خرو حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است.

ََُ َ
ْ ُ َ
ون َ
هن َ
هذیق هن ُه ْم ِم َ
هذاب
الع
د
ین
األد
هذاب
الع
 .34/547و نیز در همان کتاب در تفسایر آیاه شاریفه ونل
ِ
ِ
ْ
روایات
األک َرب (« )4و به آنها پیش از عذاب بزرگ از عذاب کوچکتر می چشانیم» ،از اماام صاادق

کرده است که فرمود:
()5

أنّ األدنی غال السعر ،واألکبر المهدیّ بالسیف.

عذاب کوچک گرانی قیمت ها و باال رفتن نرخ اجناس است ،و عذاب بزرگ تر شمشیر حضرت مهدی
(صلوات اللَّه علیه) است.
ُْ

ُ
َْ
ََْ ُ ه َ َ
ُ
ک َف ُ
هروا إیمهان ُهم َوال ههم
 .35/548و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه شریفه یَ ْو َم الفت ِح الینفع الیهن

ین َظ ُرون (« )4بگو روز فتح و پیروزی کافران را ایمان

____________________
 -1تأویل اآلیات 384/1 :ح ،2بحار األنوار 284/52 :ح  ،13تفسیر برهان 180/3 :ح ،3والمحجّه.153 :
 -2سوره شعرا  ،آیه  205و .204
 -3تأویل اآلیات 332/1 :ح  ،18بحار األنوار 372/24 :ح  ،34تفسیر برهان 183/3 :ح  ،3المحجّه.141 :
 -4سوره سجده ،آیه .21
 -5تأویل اآلیات 444/2 :ح ،4بحار األنوار 53/51 :ح  ،55تفسیر برهان 288/3 :ح  ،3المحجّه.173 :
 -4سوره سجده ،آیه .23
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روایات کارده اسات کاه

آوردن سودی نمی بخشد و به آنها مهلت داده نمی شود» ،از امام صاادق
فرمود:

مقصود از روز فتح روزی است که دنیا به دست حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) فتح می شود ،در آن
()1

هنگام ایمان آوردن کسانی که پیش از آن ایمان نداشته اند سودی نمی بخشد.
 .34/543کلینی

روایات کارده اسات کاه آن حضارت در

در کتاب «کافی» از حضرت رضاا

جواب حسن بن شاذان  -که از اذیت و آزار مخالفین شکایت کرده بود  -نوشت:
خداوند تبارک و تعالی از دوستان ما پیمان گرفته است که هنگام حکومت اهل باطل صابر و اساتقامت
پیشه کنند ،پس بخاطر حکم پروردگارت صبر کن ،و اگر سرور خالی حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیاه)
َ
َ
قیام کرد خواهند گفت :یا َویْلنا َم ْن َب َعثنا...

()2
()3

«وای بر ما چه کسی ما را از قبرهایمان خار کرد ،این همان وعده خداوند رحمان است».

َ َ

َ

 .37/550و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه شریفه َو َتل ْعل ُم هن نبَ ُأه َب ْع َد حنی (« )4و پس از مدّتی خبار
آن را خواهید دانست» ،از امام باقر

روایت کرده است که فرمود :مقصود هنگام خرو حضرت مهدی

()5

(صلوات اللَّه علیه) است.

 .38/551سیّد شرف الدین

در کتاب «تأویل اآلیات» در تفسیر آیه شریفه

____________________
 -1تأویل اآلیات 445/2 :ح ،3تفسیر برهان 283/3 :ح ،1منتخب األثر 470 :ح  ،2المحجّه.174 :
 -2سوره یس ،آیه .52
 -3تأویل اآلیات 431 :ح  ،10الکافی 247/8 :ح  ،344بحار األنوار 83/53 :ح  ،87تفسیر برهان 12/4 :ح .1
 -4سوره ص ،آیه .88
 -5الکافی 287/8 :ح  ،432تأویل اآلیات 510/2 :ح  ،13بحار األنوار 313/24 :ح  18و  42/51ح  ،42تفسایر برهاان44/4 :
ح ،1ینابیع المودّه ،427 :المحجّه.183 :
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َ

ْ

َ ی ُ ُ
ُ
ون (« )1قوم ثمود را ما هدایت کردیم ولی آنها خود کوری و ناادانی و گمراهای را بار
وأما ثمود ...اله ِ

روشنی هدایت ترجیح دادند ،پس آنها را صاعقه عذاب خوارکننده ای فارا گرفات» ،از اماام صاادق
()2

روایت کرده است که فرمود :عذاب خوارکننده شمشیر است هنگامی که قائم
 .33/552نعمانی

قیام کند.

َ ْ
َ ُ
أن ُفسههم َح ی
هت
اآلفاْ وف
یهم آیاتِنا ِف
ِ
ِ
ِ
ُن ِ
در کتاب «غیبت» در تفسیر آیه شریفه س ِ

َََه َ َ
ه
نی ل ُهم أ ن ُه احل َ یق (« )3بزودی آیات و نشانه های خود را در آفاق و در وجود خودشاان باه آنهاا نشاان
یتب

روایت کرده است که فرمود:

دهیم تا برای آنها روشن شود که او ح است» ،از امام باقر

خداوند نشانه های قدرت خود را به آنها نشان می دهد تا بدانند که خرو قائم (صلوات اللَّاه علیاه) از
()4

طرف پروردگار ح است و ناگزیر مردم آن را خواهند دید.
 .40/553علیّ بن ابراهیم قمی
کرده است که فرمود:

ی
إنها عدد سی القائم عليهالسالم وقا
ی
()4
وعلم ک یش ء ف عسق.

در تفسیر آیه شریفه حم  0عسق ( )5از امام باقر

روایات

جبل حميط بادلنيا من ی
زمرد أخُّض فخُّضه السماء من ذلک اجلبهل،

مقصود مدت حکومت قائم (صلوات اللَّه علیه) است ،و «قاف» کوهی است
____________________
 -1سوره فصلّت ،آیه .17
 -2تأویل اآلیات 804/2 :ح ،1بحار األنوار 72/24 :ح ،4تفسیر برهان 108/4 :ح ،4المحجّه.184 :
 -3سوره فصلّت ،آیه .53
 -4غیبه نعمانی ،143 :بحار األنوار 241/52 :ح  ،110تفسایر برهاان 114/4 :ح ،3المحجّاه .184 :و در روایتای از اماام صاادق
در تفسیر این قسمت از آیه شریفه «أ نَّه الحَ ّ» فرموده است تا روشن شود که او قائم

است .تأویل اآلیاات 541/2 :ح

 ،17بحار األنوار 144/24 :ح.3
 -5سوره شوری ،آیه  1و .2
 -4تفسیر قمی 248/2 :سطر  ،1بحار األنوار ،273/52 :تفسیر برهان 115/4 :ح ،2المحجّه.130 :
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که به دنیا احاطه دارد و جنس آن زمرّد سبز رنگ است ،و سبزی رناگ آسامان از آن اسات و داناش هار چیاز در
«عس » است که از رموز و اسرار الهی است.

و ثعلبی در تفسیر خود گوید« :سین» اشاره به «سنا» یعنی بلندی مرتبه حضرت مهدی (ارواحناا فاداه)
()1

است.

در کتاب «نوادر المعجزات» از مفضّل نقل کرده است که امام صادق

 .41/554طبری

باه مان

فرمود :ای مفضّل ،اهل عراق این آیه را چگونه قرائت می کنند؟
عرض کردم :ای سرور من ،کدام آیه؟
ه

ُ

ی

فرمود :ی َ ْستَ ْعجل ب َها ال َ
ین آمنوا والین الیؤمنون مشفقون منها (« ،)2یعنی کساانی در آن شاتاب مای
ِ ِ

کنند که به آن ایمان دارند ،ولی آنها که ایمان ندارند از آن ترسناک هستند».
عرض کردم :ای سرور من؛ این گونه آیه را قرائت نمی کنند بلکاه مای خوانناد« :یساتعجل بهاا الاذین
الیؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها» ،یعنی کسانی در آن شتاب می کنند که به آن ایماان ندارناد ،ولای
آنها که ایمان دارند از آن ترسناک هستند .امام صادق

فرمود :وای بر تو ،آیا می دانی مقصود چیست؟

عرض کردم :خدا و رسول او و فرزند رسول خدا بهتر می دانند.
امام

فرمود :بخدا قسم؛ مقصود قیام حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است؛ چگونه برای آن شاتاب
()3

دارد کسی که ایمان ندارد؟

هُ َ ٌ
َْ ُُ َ ْ َ ُ ََُ َ
القو ُّی َ
الع ُ
زیز َ 09م ْن
و
ه
و
شاء
ی
ن
م
ْ
ز
ر
ی
ه
د
با
ع
ب
طيف
 .42/555کلینی در تفسیر آیه شریفه اَّلل ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ ُ ُ َ ْ َ
اآلخ َره نَ ِزد ُهل ف َح ْرثِهه (« )4هر کس متاع آخرت را بخواهد؛ کشت او را افزایش می دهایم،
اکن یرید حرث ِ

اما کسی که دنیا را بخواهد
____________________
 -1بحار األنوار 347/34 :و  105/51ح .40
است ولی آیه شریفه در مصاحف شاریف چناین اسات:
 -2در مصدر این گونه نقل شده است و همان مواف با فرمایش امام
َ
ْ
ْ ُ
َْ َ ه
ْ
َْ َْ ُ َ ه َ ُْ ُ َ
ین َ
ون بها َو هال َ
آمنُوا ُمش ِفقون ِمنها َو َیعل ُمون أنها احل َ یق «سوره شوری ،آیه .»18
یستع ِجل بِها الین الیؤ ِمن ِ
 -3دالئل اإلمامه 450 :ح  ،30نوادر المعجزات 137 :ح ،7إلزام الناصب 88/1 :سطر  ،14المحجّه.131 :
 -4سوره شوری ،آیه .13
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از متاع دنیا به او می دهیم ولی در آخرت نصیبی ندارد» ،روایت کرده است که از امام صادق

سؤال

شد :مقصود از «حرث اآلخره» چیست؟ فرمود:
ی
واألئمه
معرفه أمریاملؤمننی

.

(متاع آخرت) معرفت امیرالمؤمنین و ائمّه طاهرین

است.

َ

ُ
اآلخ َره ِمن نَصيب (« )1کسی که برای
سؤال کردند :مقصود از قسمت آخر آیه که می فرمایدَ :وما هل ِف ِ

دنیا کار کرده در آخرت بهره ای ندارد» چیست؟
فرمود :لیس هل ف دوهل ی
احلق مع القائم

نصيب .در دولت ح و در کنار قاائم (صالوات اللَّاه علیاه)

()2

نصیب و بهره ای نخواهد داشت.

ه
َ ْ َ َ ُ َ ْ
َُ َ ْ َ
یضه بَیهن ُهم َوإن
 .43/554و نیز در کتاب «روضه کافی» در تفسیر آیه شریفه ولهوال ِ
هل لق ِ
لکمهه الفص ِ
َ َُ َ ٌ
ذاب ٌ
أَلم (« )3و اگر کلمه فصل یعنی حکم حتمی الهی نبود به هالکت آنها حکم می شاد ،و
الظا ِملنی لهم ع

البتّه برای ستم پیشه گان عذاب دردناکی خواهد بود» ،از امام باقر
ه
ی
اَّلل ی
عز ذکره ما أبیق القائم
لوال ما تقدم فيهم من أمر

روایت کرده است که فرمود:

منهم واحدا.

اگر آنچه خداوند از پیش درباره آنها مقدّر فرموده است نباشد حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) یک نفر از آنها را زنده
()4

نگذارد.

 .44/557علیّ بن ابراهیم قمی

َ

ْ

ْ

در تفسیر آیه شریفه َول َمن انتَ َ َ
رص َب ْع َد ُظل ِمهه (« )5کسی کاه انتقاام
ِ

بگیرد پس از آنکه مورد ستم واقع شده است» ،از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

____________________
 -1سوره شوری ،آیه .20
 -2الکافی 434/1 :ذیل ح  ،32بحار األنوار 343/24 :ذیل ح  40و  43/51ذیل ح  ،44تفسیر برهان 121/4 :ذیل ح ،2المحجّاه:
.132
 -3سوره شوری ،آیه  21و .41
 -4الکافی 287/8 :ح  ،432بحار األنوار 42/51 :ضمن ح  ،42تفسیر برهان 121/4 :ح ،1المحجّه.133 :
 -5سوره شوری ،آیه  21و .41
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این آیه درباره حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) و یاران او است.
ُ

ی

ی
والقائم إذا قام انترص من بی ا ی
وانلصاب ،هو وأصحابه.
ميه ومن املکذبنی
هنگامی که قائم (صلوات اللَّه علیه) قیام کند از بنی امیه و کسانی که والیت ائمه

را تکذیب کردند و از ناصبی ها

()1

 -که به طور علنی دشمنی کردند  -انتقام خواهد گرفت.

َ َ ُ ِّ َ ْ ُ ُ َ
ون م ْ
هن َط ْ
هر ٍ َخ ِ ی
هیف
خاشعنی ِمن الل ینظ
در تفسیر آیه شریفه
هر ِ
ِ

 .45/558سیّد شرف الدین

«آنها با ترس و ذلّت از گوشه چشم نگاه می کنند» ،از امام باقر

()2

روایت کرده است که فرمود :آنهاا باه

()3

حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) می نگرند.

َ ِّ ْ ُ َ ی ه
اَّلل (« )4ایّام اللَّه( )5را به
در کتاب خصال در ذیل آیه شریفه وذکرهم بِایامِ

 .44/553شیخ صدوق

ایشان یادآوری کن» ،از امام باقر

روایت کرده است که فرمود :یکی از آن روزهاا روز قیاام حضارت

()4

قائم (صلوات اللَّه علیه) است.
 .47/540شیخ طوسی

ُْ ُ
کم َومها تُ َ
در کتاب «غیبت» در تفسیر آیه شریفه َوف ه
وعهدون
السما ِء ِرزق
ِ

(« )7روزی شما در آسمان است و آنچه وعده داده شده اید» ،از ابن عباس نقل کرده است که گفت:
____________________
 -1تفسیر قمی ،278/2 :بحار األنوار 48/51 :ح  ،13تفسیر برهان 123/4 :ح ،4المحجّه.134 :
 -2سوره شوری ،آیه .45
 -3تأویل اآلیات 550/2 :ح  ،20بحار األنوار 223/24 :ح  ،32تفسیر برهان 123/4 :ح ،2المحجّه.137 :
 -4سوره ابراهیم ،آیه .5
 -5ایّام اللَّه؛ یعنی روزهای مهمّی که در آن ،حوادث بزرگی اتفاق می افتد که نشانگر قدرت پرودگار است.
 -4الخصال 108/1 :ح  ،75بحار األنوار 43/53 :ملح ح  ،53تفسیر برهاان 305/2 :ح  ،1معاانی األخباار 348 :ح ،1المحجّاه:
.108
 -7سوره ذاریات ،آیه .22
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()1

مقصود قیام حضرت مهدی (ارواحنا فداه) است.
و در حدی

َْ ُ
َه
أنکم تن ِطقون

ه َ
ْ َ
دیگری در همان کتاب در تفسیر آیه بعد از آن  -فَ َو َر یب ه
السماء َواألرض ِإنه حل َ یق ِمثهل مها
()2

«سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن ح ّ است مانند تکلّمی که با یکادیگر مای

کنید»  -از ابن عباس نقل کرده است که گفت :مراد قیام حضرت قائم (ارواحنا فداه) است که وعده الهای و
()3

ح ّ است.

 .48/541سیّد شرف الدین نجفی

َ
َُُْ ُ ْ
المج ِر ُمون
در کتاب «تأویل اآلیات» در تفسیر آیه شریفه یعر

ُ
سيماهم (« )4گنه کاران به چهره شناخته شوند» ،از امام صادق
بِ

روایت کرده است که فرمود:

این آیه در شأن حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) نازل شده است ،او جنایتکاران را به چهاره آنهاا مای
()5

شناسد ،و به همراه یارانش با شمشیر خویش آنها را نابود سازد.
 .43/542علی بن ابراهیم قمی

َ

ٌ

َ
َ
ذاب واقِع (« )4ساؤال کنناده از
در تفسیر آیه شریفه سأل سائِل بِع ٍ

روایت کرده است که فرمود:

عذابی که وقوع آن حتمی است پرسید» ،از امام باقر

آتشی است که از مغرب خار می شود و فرشته ای آن را به جلو می راند ،خانه ای از خانه های بنای
اُمیّه را رها نکند مگر آنکه با اهل آن بسوزاند ،و هیچ خانه ای نماند که در آن به آل محمّد
و ح انتقام برای اهل بیت

ستم شده

در آن باشد مگر آنکه آن را بسوزاند ،و کسی که این عملیّاات را رهباری
()7

می کند حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) است.

____________________
 -1غیبه طوسی 110 :سطر  ،7بحار األنوار 53/51 :ح  33و  ،34المحجّه.210 :
 -2سوره ذاریات ،آیه .23
 -3غیبه طوسی 110 :سطر  ،7بحار األنوار 53/51 :ح  33و  ،34المحجّه.210 :
 -4سوره الرحمن ،آیه .41
 -5تأویل اآلیات 433/2 :ح  ،21بحار األنوار 58/51 :ح  ،54تفسیر برهان 243/4 :ح  ،5المحجّه.218 :
 -4سوره معار  ،آیه .1
 -7تفسیر قمی ،385/2 :بحار األنوار 188/52 :ح  ،14تفسایر برهاان 38/4 :ح .1و نعماانی
دیگری را از امام صادق

نقل کرده است و آن را مجلسی

در کتااب غیبات 272 :روایات

در بحار األنوار 243/52 :ح  ،115تفسیر برهان 382/4 :ح 3و

المحجّه 233 :نقل کرده اند.
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 .50/543علیّ بن ابراهیم قمی

ُ ُ َْ َ ه
َُ َ ََْ َه
در تفسیر آیه شریفه فق ِتل کيف قد َر  09ث هم ق ِتل کيف قهد َر

()1

«خدا او را بکشد چه اندیشه غلطی کرد × باز هم خدا او را بکشد که چه فکر خطایی کرد» ،از امام صادق
ی
روایت کرده است که فرمود :إن املراد ظالم أمریاملؤمننی
ی
ی
ی
ی
وإن املعی أنه یعذب عذابا بعد عذاب ،یعذبه القائم .

مقصود آن ستمگر است که به امیرالمؤمنین

.

ستم کرد ،و معنای آیه این است که او را پی در پای عاذاب کنناد ،و
()2

کسی که او را عذاب کند امام قائم (صلوات اللَّه علیه) است.

َُی ُ َ
ک ِّذ ُب بيَ ْومِ ی
ادلین (« )3روز مجازات را تکاذیب مای کاردیم»،
 .51/544در تفسیر آیه شریفه وکنا ن
ِ
()4

روایت شده است که :مقصود؛ روز ظهور و قیام حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) است.
ه

َ

ُ َ
ون کيْدا »)5( ...آنها مکر و حیلاه مای کنناد ،مان هام در
 .52/545در تفسیر آیه شریفه إن ُهم یَکيد

مدّت کمی آنها را مهلت بده» ،از امام بااقر

مقابل مکرشان ،مکر خواهم کرد ،پس تو ای محمّد
روایت کرده است که فرمود:

مقصود این است که آن ها را تا ظهور حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیاه) مهلات باده ،او بارای مان از
()4

ستمگران و سرکشان قریش و بنی امیّه و هر طایفه دیگری انتقام خواهد گرفت.
____________________
 -1سوره مدّثّر ،آیه  13و .20

 -2تفسیر قمی ،335/2 :بحار األنوار 210/8 :سطر  14چاپ سنگی ،تفسیر برهان 402/4 :ح ،1المحجّه.241 :
 -3سوره مدّثّر ،آیه .44
 -4تأویل اآلیات 734/2 :سطر  ،1بحار األنوار 325/24 :ح  ،41تفسیر برهان 402/4 :ح .3
 -5سوره طارق ،آیه .15
 -4تفسیر قمی 414/2 :و در آن فرموده است« :یا محمّد ،أمهلهم رویداً لوقت بع القائم
من قریش وبنی اُمیّه وسائر الناس» ،ای محمّد ،ایشان را تا هنگام قیام قائم

فینتقم لی من الجبّاارین والطواغیات

مهلت بده ،پس او برای مان از زورگویاان و ساتم

پیشه گان قریش و بنی امیّه و دیگران انتقام خواهد گرفت .بحاار األناوار 348/23 :ح  40 58/53ح  42و  43/51ح  ،13تفسایر
برهان 443/4 :ح ،1المحجّه.248 :
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 .53/544کلینی

ْ

ُ
َ
الغاشيَه (« )1آیا خبر آن
در کتاب «کافی» در تفسیر آیه شریفه هل أتاکَ َحدیث
ِ

بالی فراگیر به تو رسیده است» ،از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

قائم (صلوات اللَّه علیه) آنها را با شمشیر خود گرفتار بال خواهاد کارد ،و هماه ایشاان را فارا خواهاد
()2

گرفت.

 .54/547شرف الدین نجفی
صادق

در کتاب تأویل اآلیات در تفسیر آیات ابتدای ساوره «فجار» از اماام

روایت کرده است که فرمود:
َْ ْ

مقصود از َوالفجر که خداوند به آن سوگند یاد نموده صابحگاه ظهاور حضارت مهادی

َ

َ ْ

َ ْ

َ
ال عش یعنی «شبهای دهگانه» ،ائمّه طاهرین
وَل ٍ
است امیرالمؤمنین و فاطمه

اسات ،مقصاود از

ْ

هستند ،و مراد از َوالشفع که باه معناای جفات و زو

است ،و منظور از َو َ
الوتر که به معنای طاق و فرد است ذات مقدّس پروردگار یکتا

ْ
هْ
است ،و مقصود از َوالليل إذا یَرس «قسم به شب تار؛ وقتی که به روز روشن مبدّل شود» «دوهل حبرت فهی ترسهی

إیل قيام القائم» دولت عمر است که تا حکومت نورانی مهدی موعود (ارواحنا فداه) امتداد می یابد.

()3

َ

 .55/548شرف الدین نجفی

ْ َ ُ ُ
در کتاب «تأویل اآلیاات» در تفسایر آیاه شاریفه فأنهذ ْرتکم نهارا

تَل هظی (« )4شما را از آتش شعله ور و سوزنده ترساندم» ،از
____________________
 -1سوره غاشیه ،آیه .1

 -2الکافی 50/8 :ح  ،13بحار األنوار 310/24 :ح  ،14تفسیر برهان 453/4 :ح ،1تأویال اآلیاات 787/2 :ح ،3المحجّاه،243 :
بحار األنوار 50/51 :ح  24از ثواب األعمال.
 -3تأویل اآلیات 732/2 :ح ،1بحار األنوار 78/24 :ح  ،13تفسیر برهان 457/4 :ح ،1المحجّه ،250 :و آیات در ساوره فجار4 :
  1می باشند. -4سوره اللیل ،آیه .14
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امام صادق
هو القائم

روایت کرده است که فرمود:
ی

إذا قام بالغضب فيقتل من ک ألف تسعمائه وتسعه وتسعنی.

مقصود حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است ،هنگامی که با چهره خشمگین قیام کند از هر هزار نفر فقط یک نفر باقی
()1

گذارد و نهصد و نود و نه نفر را به قتل رساند.

 .54/543شیخ صدوق
عصر» ،از امام صادق

ْ

در کتاب «کمال الدین» در تفسیر آیاه شاریفه َوال َع ْرصه (« )2ساوگند باه

روایت کرده است کاه فرماود :منظاور از عصار دوران ظهاور حضارت مهادی
()3

(صلوات اللَّه علیه) است.
 .57/570طبری

َ ْ
در کتاب «دالئل اإلمامه» در تفسیر آیه شریفه یَ ْو َم َ ْ َ ُ ُ ْ ُ
رص
ٍ
ئذ یفرح المؤ ِمنون  4بِن ِ

ه
اَّلل (« )4در آن روز مردم باایمان به یاری خدا شاد می شوند» ،از امام صادق

روایت کرده اسات کاه

فرمود:
مقصود هنگام قیام حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) است که مؤمنان گر چه در قبرهاای خاود باشاند
()5

شاد می شوند و خوشنود می گردند.
 .58/571کلینی

در کتاب «روضه کافی» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
لع منرب الکوفه وعليه قباء ،فيخرج من وریان قبائه کتابها خمتومها خبهاتم ذههب فيفکهه
کأین بالقائم
ی
ی
فيقرأه لع انلاس فيجفلون عنه اجفال الغنم ،فلم یبق إال انلقباء ،فيتَکم بکالم فالیدون
____________________
 -1تأویل اآلیات 807/2 :ح ،1بحار األنوار 338/24 :ح  ،120تفسیر برهان 471/4 :ح ،3المحجّه.254 :
 -2سوره عصر ،آیه .1
 -3کمال الدین 454/2 :ح ،1بحار األنوار 214/24 :ح ،1تفسیر برهان 504/4 :ح ،1المحجّه.258 :
 -4سوره روم ،آیه  4و .5
 -5دالئل اإلمامه 444 :ح  ،52تفسیر برهان 258/3 :ح ،3المحجّه.172 :
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ی

ی

ی

ملجأ ی
حت یرجعوا إَله ،وإین ألعر الالکم الی یتَکم به.
گویا حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) را بر فراز منبر کوفه می بینم که قبایی به تن دارد ،از جیب آن قبا نوشاته ای را
که به مهر طالیی مُهر شده است بیرون آورد ،مهر آن را بشکند و برای مردم بخواند ،آنها با شنیدن مضمون آن ناماه مانناد
گلّه گوسفندی که رمیده باشد از اطراف آن حضرت پراکنده می شوند و جز نقبا کسی باقی نماند و من اکنون آن سخنی را
()1

که مهدی (صلوات اللَّه علیه) به آن تکلّم می کند به خوبی می دانم.

 .53/572شیخ صدوق
که فرموده اند:

لو قد قام القائم
ی
األخ أخاه ف األظله.

در کتاب «خصال» از امام صادق و حضرت رضا

روایت کارده اسات

حلکم بثالث لم حیکم بها أحد قبله :یقتل الشيخ الزاین ،ویقتل مانع الهزاکه ،ویهورث

هنگامی که حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) قیام کند به سه چیز حکم کند که کسی پیش از او چناین حکمای نکارده
است:
پیرمرد زناکار را می کشد؛ کسی که از پرداخت زکات خودداری کند می کشد؛ برادر را از برادر أظلّه (که در عالم ذر با
()2

یکدیگر برادر بوده اند گر چه در این عالم برادری نداشته باشند) ارث می دهد.

 .40/573شیخ صدوق

در کتاب «خصال» از امیر مؤمنان علی

حدی مفصّلی نقل کرده اسات

که آن حضرت هفتاد فضیلت از فضایلی که مخصوص خودش می باشد و دیگران در آنها شارکت ندارناد،
بیان نموده است ،در فضیلت پنجاه و سه می فرماید:

ی
ی ه
اَّلل تبارک وتعایل لن یذهب بادلنيا ی
حت یقوم منا القهائم یقتهل مبغضهينا ،والیقبهل اجلزیهه ویکرسه
فإن

الصليب واألصنام ،ویصنع احلرب

____________________
 -1الکافی 147/8 :ح  ،185بحار األنوار 352/52 :ح  ،107الوافی 458/2 :ح  ،8إلزام الناصب.238/2 :
 -2الخصال 143/1 :ح  ،223بحار األنوار 303/52 :ح ،2إثبات الهداه 435/3 :ح .254
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ی
ی
ی
الرعيه.
بالسویه ویعدل ف
فيقسمه
أوزارها ،ویدعو إیل أخذ املال
خداوند تبارک و تعالی دنیا را از بین نمی برد تا قائم ما اهل بیت قیام کند ،او دشمنان ما را به هالکت می رساند ،جذیه
از کسی نمی پذیرد ،صلیب و بتها را می شکند و مردم را به گرفتن اموال می خواند و آن را بطور مساوی بین آنها تقسایم
می کند ،و در میان امّت به عدل رفتار می کند.

و در فضیلت پنجاه و چهار می فرماید:
از رسول خدا

شنیدم که فرمود:

ی
ی
لع سيلعنک بنوا ُ ی
یا ی
ميه ویرد عليهم ملک بکل لعنه ألف لعنه ،فإذا قام القائم

لعنهم أربعنی سنه.

ای علی ،بنی امیّه بزودی تو را در محافل خود لعن می کنند ،و پادشاهی در مقابل هر لعن آنها هازار مرتباه ایشاان را
لعنت خواهد کرد ،و هنگامی که حضرت قائم

 .41/574نعمانی
فرزندش امام حسین

قیام کند چهل سال آنها را لعن خواهد نمود.

()1

در کتاب «غیبت» روایت کارده اسات کاه :امیرالماؤمنین علای

نگااهی باه

کرد و فرمود:

این فرزندم سیّد و سرور قوم است همان طور که رسول خدا
نسل او فرزندی به دنیا آورد که همنام پیغمبر اکرم

او را سیّد نامیده اسات ،خداوناد از

است و از نظر شکل ،شمایل ،خل و خوی باه او

شباهت دارد ،و در هنگام غفلت مردم ،وقتی که از ح و حقیقت اثری نمانده ،و ظلم و ستم آشاکار شاده
باشد خرو خواهد کرد ،و به خدا سوگند اگر خرو نکند او را گردن می زنند.

ی
یفرح خبروجه أهل السماوات وساکنها ،وهو رجل أجیل اجلبنی ،أقی األنف ،ضخم ابلطن ،ازیهل الفخهذین،

بفخذه اَلمی شامه ،أفلج اثلنایا ،یمت األرض عدال کما ملئت ظلما وجورا.
اهل آسمان ها و ساکنان آنها با ظهور او شادمان شوند ،پیشانی او باز،
____________________
 -1الخصال 573/2 :ضمن ح ،1إثبات الهداه 434/3 :ح .240
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بینی اش کشیده و باریک ،شکمش فربه و ران های او عریض است ،بر روی ران راساتش خاال و عالمتای اسات ،و
()1

دندان های مبارکش جدا از هم است و او زمین را پر از عدل و داد کند همان طور که از جور و ستم پر شده باشد.

 .42/575کعب األحبار گوید :مهدی (ارواحنا فداه) از نظر صورت و سایرت و شاکوه و هیبات شابیه
ترین مردم به عیسی بن مریم

عنایت کرده باه او مرحمات

است ،خداوند آنچه به تمام پیامبران

نموده و زیادتر و برتر از آن را نیز بخشیده است.
او از نسل علی بن ابی طالب
عیسی بن مریم

است و مانند یوسف

از دیدگان مردم غایب مای شاود ،و چاون

باز می گردد و بعد از غیبتی طوالنی ظهور می کند.

و از نشانه های ظهورش؛ طلوع ستاره ای سرخ ،ویرانی ری ،خسف بغاداد ،خارو سافیانی و جنگای
است که بین اوالد عباس و سپاهیان جوان ارمنستان و آذربایجان روی می دهد ،و آن جنگی اسات کاه در
آن هزاران نفر کشته می شوند ،هر کدام سالح های آراسته در اختیار دارند ،و پرچمهای سیاه را باه اهتازاز
()2

در می آورند ،این جنگی است که آمیخته با مرگ سرخ و طاعون فراگیر است.
 .43/574شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از امیرالمؤمنین علی

روایات کارده اسات کاه

فرمود:
مردی از فرزندانم در آخرالزمان خرو می کند که رنگ چهاره اش سافید آمیختاه باه سارخی اسات،
شکمش فربه ،رانهایش عریض و پرگوشت ،و شانه هایش قوی می باشد ،در پشت او دو عالمت است کاه
یکی به رنگ پوست و دیگری شبیه مهر نبوت پیغمبر اکرم

است.

____________________
 -1غیبه نعمانی ،214 :بحار األنوار 33/51 :ح  ،13إثبات الهداه 538/3 :ح .433
 -2غیبه نعمانی ،147 :بحار األنوار 225/52 :ضمن ح  ،83إثبات الهداه 532/3 :ح .444
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و حدی را ادامه داد تا آنکه فرمود:

ی
فإذا ی
هز رایته أضاء هلا ما بنی املشْ واملغرب ،ووضع یده لع رؤوس العباد فالیهبیق مهؤمن إال صهار قلبهه
ه ی ی
ی
وجل ی
قوه أربعنی رجال.
أشد من زبر احلدید وأعطاه اَّلل عز
هنگامی که پرچم خود را به اهتزار درآورد مشرق و مغرب عالم را روشن خواهد ساخت ،در آن هنگام دست مباارک
خود را بر سر بندگان گذارد ،هیچ مؤمنی نماند مگر آن که قلبش محکم تر از پاره های آهن گردد و خداوند به او نیاروی
چهل مرد عنایت کند.

و مؤمنانی که از دنیا رفته اند خوشحالی ظهور در آن عالم به دل های آنها وارد شود و آنهاا باه دیادار
()1

یکدیگر روند و ظهور آن حضرت را به هم مژده و بشارت دهند.

 .44/577در همان کتا از اصبغ بن نباته نقل می کند که گفت:
خدمت موالیم امیرالمؤمنین

رسیدم ،آن حضرت را دیدم که در فکر فرو رفته است و با انگشت بار

زمین می زند.
عرض کردم :ای امیر مؤمنان ،چه شده است شما را در حال فکر و اندیشه می بینم و با انگشت به زمین
می زنی ،آیا تمایلی به دنیا پیدا کرده ای؟
فرمود :نه بخدا سوگند ،حتی یک روز هم به این آب و خاک و به دنیا مایل نشدم ،ولی درباره فرزنادی
که از نسل من به دنیا خواهد آمد و یازدهمین فرزند من است ،فکر می کردم.

ُ
ی
ی
هو املهدی یمتها عدال کما ملئت جورا وظلما ،تکون هل حریه وغيبهه ،یضهل فيهها أقهوام ویهتهدی فيهها

آخرون.
او مهدی است و زمین را پر از عدل و داد کند همان گونه که از جور و ستم پر شده باشد ،او را غیبتی و حیرتی اسات
که در آن گروهی دچار گمراهی شوند
____________________
 -1کمال الدین 453/2 :ح  ،17بحار األنوار 35/51 :ح ،4إعالم الوری.445 :
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()1

و گروهی دیگر هدایت یابند.

اصبغ گوید :عرض کردم :ای امیر مؤمنان ،آیا آنچه می فرمایید واقع خواهد شد؟
فرمود :آری وقوع آن حتمی است ،و تو چه می دانی که این امر چگونه خواهاد باود؟ ای اصابغ ،آنهاا
بهترین افراد این امت هستند که با برترین این عترت خرو خواهند کرد.
اصبغ سؤال کرد :پس از آن چه خواهد شد؟
()2

فرمود :آنگاه خداوند آنچه بخواهد انجام می دهد که برای او اختیار و اراده هدفها و حکمتها است.
 .45/578شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از حضرت جواد

پیشوای بعد از من فرزندم علی

نقل کرده است که فرمود:

است ،امر او امر من ،و گفتار او گفتار من ،و اطاعت او اطاعت من
است امر او امر پدرش ،و گفتار او گفتار پدرش ،و اطاعت او

است ،و پیشوای بعد از او فرزندم حسن
اطاعت پدرش می باشد ،و آنگاه ساکت شد.

به آن حضرت عرض کردم :ای فرزند رسول خدا ،امام بعد از امام حسن
امام

کیست؟

با شنیدن این خبر بشدت گریست .سپس فرمود :پیشوای بعد از حسن فرزندش قائم به ح و

امام منتظر (صلوات اللَّه علیه) است.
عرض کردم :ای فرزند پیامبر ،چرا آن حضرت« ،قائم» نامیده شده است؟
ی

فرمود :ألنه یقوم بعد موت ذکره ،وارتداد أکرث القائلنی بإمامته.
زیرا بعد از آنکه یادش از میان رود ،و بیشتر کسانی که معتقد به امامت او
____________________
 -1در کافی بعد از این جمله اضافه کرده است :عرض کردم ای امیر مؤمنان ،مدّت آن حیرت و غیبت چه قدر است؟ فرمود :شاش
روز یا شش ماه یا شش سال .عالّمه مجلسی

در توضیح آن فرموده است :این مبنی بر آن است که بدا در این امر رخ دهد.

 -2کمال الدین 283/1 :ح ،1بحار األنوار 11751 :ح  ،18إثبات الهداه 442/3 :ح  ،108الکاافی 338/1 :ح ،7غیباه نعماانی40 :
ح ،4اإلختصاص ،204 :إعالم الوری.425 :
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بوده اند مرتدّ شوند و از اعتقاد خود دست بردارند ،قیام می کند.

عرض کردم :چرا آن حضرت« ،منتظر» نامیده شده است؟ فرمود:

ی
ألن هل غيبه یکرث أییامها ویطول أمدها ،فينتظر خروجه املخلصهون ،وینکهره املرتهابون ویسهتهزئ بهذکره

اجلاحدون.
زیرا برای او غیبتی طوالنی است که مؤمنان بااخالص ظهور او را انتظار می کشند ،و شکاکان آن را انکار می کنناد ،و
منکران یاد او را به مسخره می گیرند.

تعیین کنندگان وقت ظهور زیاد می شوند که همگی دروغ می گویند ،آنها کاه شاتاب کنناد هاالک مای
گردند ،و هر کس اهل تسلیم باشد و آنچه خداوند فرموده با جان و دل قبول کند در زمان غیبت او نجاات
()1

می یابد.

 .44/573شیخ حرّ عاملی

در کتاب «اثبات الههداه» می گوید :فضل بان شااذان در کتااب «اثباات

الرجعه» از ابراهیم بن محمّد نقل کرده است که گفت:
هنگامی که عمرو بن عوف حاکم آن وقت تصمیم به قتل من گرفت ،ترس فراوانی به من دسات داد ،باا
اهل و عیال خود وداع کردم و به طرف خانه موالیم امام عسکری

آمدم تا با آن حضرت نیز وداع کنم

و با خود نیّت کرده بودم که فرار کنم.
چون خدمت آن حضرت

رسیدم پسر بچه ای را دیدم در کنار او نشسته بود که چهاره اش همانناد

ماه شب چهارده نورانی و درخشان بود به طوری که مرا متحیّر و سرگردان کرد و نزدیاک باود آنچاه مای
دانستم فراموش کنم ،به من فرمود:
ای ابراهیم! فرار نکن ،زیرا خداوند شرّ او را از تو کفایت می کند.
سرگردانی و تحیّرم زیادتر شد.
به امام عسکری

عرض کردم :موالی من ،ای فرزند رسول خدا

باطن من و آنچه در خاطر داشتم خبر داد.
____________________
 -1کمال الدین 378/2 :ح ،3بحار األنوار 30/51 :ح ،4إعالم الوری ،434 :انوار المضیئه.400 :
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این پساربچّه کیسات کاه از

فرمود :هو ابی وخليفت من بعدی.
()1

او فرزند من است ،و پس از من جانشین من خواهد بود.

 .47/580و نیز در همان کتاب از ابو خالد کابلی روایت کرده است که گفت:
خدمت موالیم امام سجّاد

شرفیاب شدم .در دست آن حضرت

ورقی دیدم که به آن نگاه مای

کرد و به شدّت می گریست.
عرض کردم :ای فرزند رسول خدا؛ پدر و مادرم به فدای شما ،این ورق چیست؟
فرمود :این لوحی است که خداوند تبارک و تعالی به رسول اکرم

هدیه نموده اسات و در آن ناام

مبارک پروردگار ،و نام رسول خدا و امیر مؤمنان  -و حدی را ادامه داد و امامان دیگر را به ترتیاب ناام
برد تا آنکه فرمود - :و فرزند او حجّت بن الحسن

است که به امر پروردگار قیاام کناد و از دشامنان

خداوند انتقام گیرد.
ی

الی یغيب غيبه طویله ی
ثم یظهر فيمت األرض قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما.
او پس از غیبتی طوالنی ظهور خواهد کرد ،و زمین را پر از عدل و داد کند همان طور کاه از جاور و ساتم پار شاده
()2

باشد.

 .48/581شیخ صدوق
گفت :رسول خدا

در کتاب «کمال الهدین» از جابر بن عبداللَّه انصاری روایت کرده اسات کاه

فرمود:

ی
َ
ی
ُ
املهدی من ودلی إسمه إسم وکنیته کنیت أشبه انلاس یب خلقا وخلقا ،تکون هل غيبه وحهریه تضهل فيهها
ُ
االمم ،ی
()3
ثم یقبل اکلشهاب اثلاقب فيمت األرض عدال وقسطا کما ملئت جورا وظلما.
____________________
 -1اثبات الرجعه :ح ( 12این کتاب تألیف فضل بن شاذان

است و خطّی می باشد) و شیخ حرّ عااملی

کتاب اثبات الهداه 700/3 :ح  134نقل کرده است.
 -2مصدر پیشین :ح .4
 -3کمال الدین 284/1 :ح ،1بحار األنوار 71/51 :ح  ،13کفایه األثر ،44 :منتخب األثر 182 :ح.2

757

ایان حادی را در

مهدی (صلوات اللَّه علیه) از فرزندان من است ،نام او نام من و کنیه اش کنیه من ،او از لحاظ صورت و سایرت شابیه
ترین مردم به من است ،برای او غیبت و حیرتی است که در آن بسیاری از مردمان دچاار گمراهای شاوند ،ساپس مانناد
شهاب که ستاره درخشانی است ناگهان ظاهر شود و گیتی را پر از عدل و داد کند همان طور که از جور و ستم پار شاده
باشد.

 .43/582و نیز در همان کتا از امام باقر

و آن حضرت از رسول خدا

روایت کرده اسات

که فرمود:

ی
طویب ملن أدرک قائم أهل بیت وهو ی
یأتم به ف غيبته قبل قيامه ویتول أوَلاءه ،ویعهادی أعهداءه ،ذلهک مهن
ی
()1
مودیت ،وأکرم ا ُ یمت ه
لع یوم القيامه.
رفقایئ وذوی
خوشا بحال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند در حالی که در غیبت آن حضرت و پیش از قیامش به او اقتدا نموده،
دوستان آن حضرت را دوست و دشمنان او را دشمن داشته است ،آنها رفقا و دوستان من هستند و فردای قیامات گرامای
ترین امّت نزد من می باشند.

 .70/583شیخ صدوق
حضرت رضا

در کتاب «کمال الهدین» از ریّان بن صلت روایت کرده است کاه گفات :باه

عرض کردم :آیا شما صاحب األمر هستید؟

فرمود :بلی ،من صاحب األمرم ولی نه آن صاحب األمری که عالم را پر از عدل و داد مای کناد ،هماان
طور که از جور و ستم پر شده باشد ،و چگونه می توانم با این ضعف بدن و ناتوانی جسمانی کاه مشااهده
می کنی آن حضرت باشم؟

ی
ی
قویا ف بدنه ی
سن الشيوخ ،ومنظر الشباب ی
وإن القائم هو یالی إذا خرج اکن ف ی
حت لهو مهد یهده إیل أعظهم

شجره لع وجه األرض
____________________
 -1کمال الدین 284/1 :ح ،2بحار األنوار 72/51 :ح .14
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لقلعها ،ولو صاح بنی اجلبال تلدکدکت صخورها.
و همانا قائم (صلوات اللَّه علیه) کسی است که در هنگام ظهور در سنین پیری است ولی به شکل جواناان ظااهر مای
گردد .او از نظر جسمانی بقدری قوی است که اگر به بزرگترین درختی که بر روی زمین است ،دست خود را دراز کند آن
را از ریشه می کند ،و اگر میان کوه ها فریادی برآورد سنگ ها از هم می پاشند و فرو می ریزند.

او به همراه خود عصای موسی و خاتم سلیمان دارد ،چهارمین فرزند من است ،خداوند او را در حجاب
خود بقدری که بخواهد پنهان می کند و از دیدگان مردم غایب نگه می دارد ،و آنگاه او را آشکار می سازد
()1

تا جهان را پر از عدل و داد کند همان گونه که از جور و ستم پر شده باشد.
 .71/584سیّد بن طاووس

در کتاب «الیقین» از ابن عبّاس نقل کرده است کاه رساول خادا

فرمود:
همانا علی بن ابی طالب

بعد از من عهده دار امور من ،و پیشوای امّت من و جانشین مان بار آنهاا

است ،و از فرزندان او قائم منتظر است که زمین را پر از عدل و داد می کند همان طور که از جاور و ساتم
پر شده باشد.
ی

ی

ی
ی
ألعز من الکربیت األمحر.
باحلق بشریا ونذیرا إن اثلابتنی لع القول به ف زمان غيبته
والی بعثی
سوگند به کسی که مرا به ح رسالت داد تا بشارت دهنده و بیم دهنده باشم ،هماناا آنهاا کاه در دوران غیبات او بار

امامت آن حضرت ثابت و پایدار بمانند ،از کبریت احمر کمیاب ترند.

جابر بن عبداللَّه از جای خود برخاست و عرض کرد :ای رسول خدا ،آیا قائم که از فرزندان شما اسات

غیبتی خواهد داشت؟ فرمود :بلی ،بخدا وَلُ َم ِّ
ین َ
امنُوا َو َی ْم َ
ح َص ه ُ
ح َق الاک ِف َ
اَّلل هال َ
رین (.)2
ِ
«تا مؤمنان را در بوته امتحان قرار دهد و از هر عیب و نقص پاک گرداند و

____________________
 -1کمال الدین 374/2 :ح ،7بحار األنوار 322/52 :ح  ،30منتخب األثر 221 :ح ،2کشاف الغمّاه ،524/2 :إعاالم الاوری،434 :
إثبات الهداه 478/3 :ح  ،173انوار المضیئه ،134 :مسند الرضا

 225/1 :ح .333

 -2سوره آل عمران ،آیه .141
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کافران را هالک نماید».

ای جابر ،این امری از امور الهی و سرّی از اسرار او است که دانش آن از بندگان خدا پنهان است و نمی
توانند از حقیقت آن آگاه شوند ،ولی مبادا در آن شک کنی و دچار تردید شوی ،زیرا ،شک کاردن در کاار
()1

خداوند تبارک و تعالی کفر است.

 .72/585محمد بن عجالن از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

ی
ی
إذا قام القائم عليهالسالم داع انلاس إیل اإلسالم اجلدید ،وهداهم إیل أمر قد دثر ،وضل عنه اجلمهور ،وإنمها
ی
سم القائم مهدییا ،أل نیه یهدی إیل أمر مضلول عنه ،ی
ی
باحلق.
وسم القائم لقيامه
هنگامی که قائم (صلوات اللَّه علیه) قیام کند مردم را به اسالم نو و تازه فرا خواند و آنها را به امری که کهناه گشاته و
مردمان از آن گمراه شده اند هدایت کند ،و همانا قائم« ،مهدی» نامیده شده است؛ زیرا مردم را به امری راهنمائی می کند
که ایشان در آن دچار خطا شده اند و به بی راهه رفته اند ،و آن حضرت« ،قائم» نامیده شده اسات ،زیارا قیاام باه حا
()2

خواهد کرد.

 .73/584روایت شده است:
آن امام غایب «مهدی» نامیده شده است ،زیرا به امور مخفی و پنهان هدایت می کند تا آنجا کاه ماردی
را که مردمان از او گناهی ندیده اند حاضر کرده و او را می کشد ،و تا آنجا که وقتی یک نفر می خواهد در
()4( )3

خانه اش صحبت کند می ترسد که دیوارها بر او شهادت دهند .

____________________
 -1الیقین 434 :باب ( 201چاپ جدید) ،بحار األنوار 124/38 :ح  ،74منتخب األثر ،188 :إثبات الهداه 441/3 :ح .107
 -2اإلرشاد ،411 :بحار األنوار 30/51 :ح ،7إثبات الهداه 555/3 :ح  ،533إعاالم الاوری ،441 :إثباات الهاداه 527/3 :ح ،432
کشف الغمّه.444/2 :
 -3یعنی آن زمان محلّی برای نفاق باقی نمی ماند ،حیله ،نیرنگ و ریاکاری ارزش خود را از دست می دهد ،و در همه جاا صافا و
یک رنگی نفوذ می کند و جلوه گر می شود.
 -4بحار األنوار 330/52 :ح  ،212إثبات الهداه 584/3 :ح  ،784إلزام الناصب.235/1 :
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 .74/587شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از سدیر صیرفی روایت کرده اسات کاه گفات :باه

همراه مفضل و ابو بصیر و ابان بن تغلب خدمت موالیمان امام صادق

شرفیاب شدیم ،و آن حضرت را

دیدیم که بر روی خاک نشسته است ،جامه ای خیبری که پوشاکی پشمین است به تن نماوده و آن یقاه ای
نداشت و آستین هایش کوتاه بود ،او همچون مادری جوان مرده با جگری سوخته گریه می کرد ،آثار غم و
اندوه بر گونه های مبارکش آشکار و رنگ چهره اش دگرگون گشته باود و اشاک فاراوان ،چشامانش را
متوّرم ساخته بود ،او با این سوز و آه چنین فرمود:

می راحه فؤادی ی
سيدی غيبتک نفت رقادی ی
ی
وابتت ی
ی
وضيقت ه
سيدی غيبتهک وصهلت مصهایب
لع مهادی،

بفجائع األبد ،وفقد الواحد بعد الواحد یفی اجلمع والعدد.
ای سرور من! غیبت تو خواب را از دیدگانم ربوده ،و دنیا را با تمام وسعتش بر من تنگ نموده و آرامش دلم را از من
سلب کرده است .سرور من! غیبت تو مصبیت مرا همیشگی ساخته ،و از دست دادن یکی بعد از دیگری جمع ما را پراکنده
و سرمایه ما را از بین برده است.

قطرات اشکی که از دیدگانم فرو می ریزد و ناله های دردناکی که براثر بالها و مصیبت های گذشاته از
سینه ام بیرون می آید تا بخواهد تسکینی پیدا کند ،مصیبت های جانکاه تر و بالهاای بزرگتار آیناده را در
مقابل چشمان خود احساس می کنم ،بالهای سختی که با غضب تو آمیخته شاده و حاوادث نااگواری کاه
باخشم تو عجین گشته است.
سدیر گوید :از مشاهده این حادثه دردناک و گفتار سوزناک امام

نزدیک بود عقل و هوش خود را

از دست دهیم ،دل های ما به درد آمد و جریحه دار شد و گمان کردیم که حادثه ناگواری باه آن حضارت
روی آورده و بال و مصیبتی به ساحت مقدّسش وارد گشته است ،عرض کردیم:
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ای فرزند بهترین مخلوقات؛ خدا چشمان تو را گریان نفرماید ،چه حادثاه ای رخ داده کاه ایان چناین
اشک از چشمانت جاری ساخته و تو را به ماتم نشانده است؟
امام صادق

آهی عمی و دردناک از اعماق دل کشید و آن گاه به ما فرماود :وای بار شاما ،صابح

امروز در کتاب جفر نگاه می کردم  -و آن کتابی است که علم مربوط به مرگ و میرها ،بالها و مصیبت ها
و تمام رویدادهای گذشته و آینده جهان را در بر دارد ،و خداوند تبارک و تعالی آن را باه پیغمبار اکارم و
ائمه طاهرین

اختصاص داده است  -در آن کتاب درباره والدت قائم (صلوات اللَّه علیه) تأمّل کاردم،

او از دیده ها غایب می شود ،غیبتش به درازا می کشد ،و عمرش طوالنی می گردد ،مؤمناان در آن زماان
دچار گرفتاری و امتحان می شوند ،شکّ و تردیدهای فراوان از طوالنی شدن غیبت در دل های آن ها راه
پیدا می کند ،و بیشتر آن ها از دین خود مرتدّ می شوند ،و از تعهد به اسالم خار می گردناد و آن رشاته
انقیاد به اسالم را از گردن خود باز می کنند و آن همان رشته والیتی است که خدای تبارک و تعالی فرموده
است:

ُه ْ

ْ

َوک إنسان أل َز ْم ُ
ناه طائِ َر ُه ف ُعنُ ِقه (.)1
ٍ

«مقدرات هر انسانی را در گردن او نهادیم».

از مطالعه احوال آنها دل شکستگی پیدا کردم ،و غم و غصّه فراوان بر من چیره گشت.
عرض کردیم :ای فرزند رسول خدا ،بر ما منت بگذار و مورد لطف خود قرار بده و در بعضای از آنچاه
می دانی ما را شریک گردان .فرمود:
خداوند تبارک و تعالی سه جریانی را که برای سه تن از پیامبران واقع شده درباره قائم ما جاری خواهد
ساخت .والدت او را همچون والدت موسی ،و غیبتش را مانند غیبت عیسی ،و طوالنی شدن آن را همانند
____________________
 -1سوره إسرا  ،آیه .13
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طوالنی شدن جریان حضرت نوح مقدّر نموده است ،و عمر بناده صاالح خاود حضارت خضار

را

دلیلی بر عمر آن حضرت قرار داده است.
عرض کردیم :درباره هر یک از آنها شرح و توضیح بیشتری بیان نمائید تا مطلب را بهتر درک کنیم.
فرمود :امّا راجع به والدت موسی
موسی

 :هنگامی که فرعون دریافت کاه ناابودی حکاومتش باه دسات

است دستور داد کاهنان (یعنی آنهایی که پیشگویی و غیب گویی مای کنناد) را نازد او حاضار

کنند ،آنها فرعون را به نسب او راهنمائی کردند و گفتند که او از بنی اسرائیل است ،پاس از آن فرعاون باه
مأموران خود فرمان داد تا شکم زنان باردار از بنی اسرائیل را بشکافند و بررسی کنند در صورتی که پسار
باشد او را به قتل رسانند ،و در این راه بیشتر از بیست هزار نوزاد را کشتند و کشاتن موسای

بارایش

ممکن نشد.
زیرا خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده بود که او را حفظ کند ،همان طور بنی امیه و بنی عبّاس وقتای
فهمیدند که سلطنت آنها و همه پادشاهان و ستمگران به دست قائم (صلوات اللَّه علیه) از بین خواهد رفات
با او به دشمنی برخاستند ،و تمام توانایی خود را در کشتن اهل بیت پیغمبر

و قطع کردن نسل او بکار

گرفتند به طمع اینکه مهدی موعود (صلوات اللَّه علیه) بادنیا نیایاد و قبال از تولادش او را بکشاند ،ولای
خداوند تبارک و تعالی امتناع ورزید که از کار خود برای یکی از ظالمین پرده بردارد ،و اراده فرمود که نور
خود را کامل گرداند و با ظهور مهدی (صلوات اللَّه علیه) جهاان را بطاور کامال روشان گرداناد گار چاه
مشرکان را خوش آیند نباشد.
و امّا راجع به غیبت حضرت عیسی

 :یهود و نصاری به اتفاق گفتند که او کشاته شاده اسات ولای

خداوند تبارک و تعالی گفتار آنان را تکذیب کرد و فرمود:
َ ُ

َ

ُ

َ

َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
لک ْن شبِّ َه ل ُهم (.)1
وما قتلوه وما صلبوه و ِ

«او را نکشتند و به دار نیاویختند بلکه مطلب بر آنان مشتبه شد».
____________________
 -1سوره نسا  ،آیه .157
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در غیبت قائم (صلوات اللَّه علیه) نیز امّت او را بخاطر طوالنی شدن غیبتش انکار کنند ،بعضی باه یااوه
گویی بپردازند و بگویند او متولّد نشده است ،گروهی گویند تولد یافته و از دنیا رفته است ،عاده ای کاافر
شوند و بگویند که امام یازدهم عقیم بوده است ،جمعی از دین خار شوند و به سیزده امام و بیشاتر از آن
قائل شوند ،طایفه ای خدا را عصیان کرده و بگویند روح قائم (صلوات اللَّاه علیاه) در پیکار کسای دیگار
سخن می گوید.
امّا جریان حضرت نوح

 ،و تأخیر انداختن وعده های او از این قرار اسات کاه :وقتای از خداوناد

عقوبت و عذاب آسمانی را برای قوم خود در خواست کارد خداوناد تباارک و تعاالی روح األماین یعنای
جبرئیل

را با هفت هسته خرما بسوی او فرستاد و به او گفت:

ای پیامبر ،خداوند تبارک و تعالی می فرماید :اینها آفریدگان و بندگان من هستند ،نمی خاواهم آنهاا را
با صاعقه ای از عذابم نابود گردانم مگر اینکه آنها را بیشتر دعوت کنی تا اتمام حجّت شاود ،پاس تاوان و
کوشش خود را بکار گیر و قوم خود را دوباره به طرف ح دعوت کن ،من در برابر ایان زحماات باه تاو
پاداش خواهم داد ،در ضمن این هسته ها را کشت کن که در روئیدن و رشد کردن و به ثمار رسایدن آنهاا
برای تو فر و گشایشی خواهد بود ،و مؤمنانی را که از تو پیروی می کنند به آن بشارت بده.
هنگامی که درختان رویید و رشد کرد و ساقه هایش قوی گردید و برگ و بار پیدا نمود عملی کردن آن
وعده را از خدا تقاضا کرد ،ولی خداوند رحمان به او دستور داد بار دیگر از هسته های این درختان بکارد
و صبر و تالش خود را در راه دعوت مردم بکار گیرد و حجّت را بر آنها تمام تر سازد.
حضرت نوح

به آن گروهی که به او ایمان داشتند جریان را گفت ،از میان آنهاا سیصاد نفار مرتاد

شدند و از دین خود دست برداشتند و گفتند :اگر آنچه نوح ادعا می کند ح باود در وعاده پروردگاارش
تخلّفی پیدا نمی شد ،سپس خداوند تبارک و تعالی در هر نوبت فرمان خود را تکرار می کرد تا اینکه ناوح
این عمل را هفت بار انجام داد و هر نوبت گروهی از مؤمنان از دین بر می گشتند تاا تعاداد آنهاا باه
هفتاد و چند نفر
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رسید ،در آن هنگام خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد و فرمود:
اکنون صبح روشن آشکار شد و شام تاریک را کنار زد ،یعنی ح بطاور واضاح و دور از آالیاش هاا
نمودار گردید ،و آنهایی که طینت و سرشت ناپاکی داشتند ارتداد خود را ظاهر کردند.
اگر من در همان مرحله اوّل کافران را هالک می کردم آن مؤمنان ناخالصی را که در مراحل بعدی مرتد
شدند باقی گذاشته بودم و به وعده اولیه که گفتم  -مؤمنان خالصی را که به رشته نبوت تو چناگ زده اناد
نگهدارم و آنان را در زمین جانشین سازم و دینشان را تقویت نمایم و ترس و وحشت ایشان را باه امان و
امان و آرامش تبدیل کنم تا مرا خالصانه و بدون هیچ شک و شبهه ای که در دل داشته باشند عبادت کنناد
 در واقع جامه عمل نپوشیده بودم.و چگونه این جایگزینی و استقرار و تبدیل ترس و وحشت به امنیت و آرامش از طرف من بارای آنهاا
باشد در حالیکه می دانستم آنها بخاطر ضعف ایمان و ناپاکی سرشت و باطن پلیدشان کاه از آثاار نفااق و
شیوع گمراهی بوده است به تدریج مرتد می شوند و از دین برمی گردند؟
پس اگر آنها سلطنتی را که به مؤمنین وقت جانشینی و هالکت دشمنانشان داده شد مشاهده می کردند و
رایحه خوش آن به مشامشان می رسید نفاق پنهانی آنها شدیدتر و رشته گمراهی دل های ایشان پیوسته تر
و محکم تر می گردید ،بنای دشمنی با برادران خود می گذاشتند و با آنهاا در بدسات آوردن ریاسات باه
جنگ می پرداختند تا زمام امر و نهی را در اختیار گیرند و آن را به خود اختصاص دهند .و چگونه ممکن
بود با فتنه انگیزی آنها و وقوع جنگ ،دین استقرار یابد و امر مؤمنان منتشر گردد؟ هرگز چنین چیزی نمی
شد.
و پس از طی شدن این مراحل به حضرت نوح خطاب شد:
ُ ْ

ْ

َ ْ
اصنَ ِع الفلکَ بِأعيُ ِننا َو َو ْح ِينا (.)1
و

«به ساختن کشتی در حضور ما و به دستو ما مشغول شو».

امام صادق

فرمود :مانند همین جریان در مورد حضرت مهدی

____________________
 -1سوره هود ،آیه .37
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(صلوات اللَّه علیه) پیش می آید ،دوران غیبت او به درازا می کشد تا حقیقت به دور از آالیاش آشاکار
شود ،و ایمان از ناخالصی جدا گردد ،و آنهایی که می خواهند در هنگاام خالفات و برقاراری حکومات و
امنیت گسترده آن حضرت نفاق افکنی کنند قبل از آن دوران باطن ناپااک خاود را آشاکار کارده و مرتاد
شوند.
()1

مفضّل گوید :عرض کردم :ای فرزند رسول خدا ،این ناصبی ها می پندارند که آیه تمکین و اساتخالف
درباره ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی
امام

نازل شده است.

فرمود :خداوند دل های ناصبی ها را هدایت نکند ،در چه زمانی دینی که خدا و رساول آن را

بپسندند قدرت یافت که امنیّت را در میان امّت برقرار کند و ترس و وحشت را از دلها بیرون آورد ،و شکّ
و تردید را از سینه ها برطرف نماید در دوران یکی از آن غاصبین ،و در دوران خالفات علای

باا آن

همه مرتد شدن مسلمانها و فتنه انگیزی ها و جنگ افروزی ها که بین آنها و کافران بود؟
سپس امام صادق
َ

این آیه را تالوت فرمود:
ُ

ه

َْ ُ

ْ
استَيْ َ
أس ُّ
جاء ُهم نَ ْ ُ
الر ُسل َو َظ ُّنوا أ ن ُه ْم قد ک ِذبُوا َ
رصنا (« )2تا آنجا که رسوالن ماأیوس شادند و
َح یت إذا

گمان کردند که وعده نصرت خدا خالف خواهد شد در آن هنگام نصرت و یاری ما به آنها رسید».
و امّا بنده صالح یعنی حضرت خضر

 :خداوند تبارک و تعالی عمار او را طاوالنی نکارد تاا نباوّتی

برایش مقدّر فرماید ،یا کتابی بر او نازل کند ،و یا شریعت و آئینی برایش قارار دهاد کاه شاریعت و آئاین
پیامبران گذشته را با آن نسخ کند ،یا امامتی به او واگذار کند و بندگانش را به پیروی از او وادار
____________________
َ َ َ هُ ه َ َُ ْ ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ ََ ه َ ْ َ
ََ ْ َ ْ َه
ْ
ُ
ی
ْ
ات لیستخ ِلفنهم ف األر ِض کما استخلف الین ِمن قهب ِل ِهم
 -1سوره نور ،آیه  :55وعد اَّلل الین آمنوا ِمنکم وع ِملوا الص ِ
احل ِ
ه
َ
َ َ ُ َ ِّ َ ه َ
َْ
ارتیض ل ُهم ...خداوند به کسانی که از شما ایمان آورد و عمل شایسته انجام دهد وعده فرموده است کاه
ن ل ُهم دینَ ُهم الی
وَلمک
ایشان را در روی زمین خالفت دهد و جانشین سازد ،چنانکه پیشینیان را جانشین ساخت و دین پسندیده آنان را قدرت بخشید.
 -2سوره یوسف ،آیه .110
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نماید ،یا اطاعتی را بر او واجب کند تا او انجام دهد ،بلکه چون در علم ازلی پرودگار چنین مقدر شاده
بود که عمر حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) در دواران غیبت او طوالنی گردد ،و می دانست که عادّه ای
را طوالنی قارار داد تاا دلیلای

از بندگانش به انکار برمی خیزند ،عمر بنده صالح خود حضرت خضر

محکم بر طول عمر قائم (صلوات اللَّه علیه) باشد ،و با استدالل به آن دلیل منحرفین و منکرین را رد کنناد
()1

و عذری برای آنها نماند ،و برای مردم حجّت و برهانی بر خداوند نباشد.

در کتاب «غیبهت» می نویسد :هنگامی که قائم (ارواحنا فداه) قیام کند در اطاراف

 .75/588نعمانی

زمین در هر طرف شخصی را روانه می سازد و به او می فرماید:
ی

ی

عهدک ف کفک ،فإذا ورد عليک ما ال تفهمه وال تعر القضاء فيه ،فانظر إیل کفک واعمل بما فيها.
دستور کار تو در کف دستت می باشد ،هر زمان دچار مشکلی شدی و قضیه ای برایت رخ داد که آن را نفهمیادی باه
کف دست خود نگاه کن و به آنچه در آن می بینی عمل کن.

و لشکری به سوی قسطنطنیه (استانبول) بسیج کند ،آنها هنگامی که کنار خلیج می رسند بار قادم هاای
خود چیزی می نویسند و بر روی آب راه می روند ،رومیان که راه رفتن آنها را بر روی آب مشاهده کنناد
با خود گویند :اینها اصحاب او هستند و چنین قدرتی دارند ،پس خود او چگونه خواهد بود ،در این هنگام
دروازه شهر را به روی آنها می گشایند و آنها با پیروزی وارد می شوند و آن گونه که می خواهناد دربااره
()2

آنها فرمان می دهند.

____________________
 -1کمال الدین 352/2 :ح  ،50بحار األنوار 213/51 :ح 3و  47/13ح ( 15پاره ای از حدی ) ،منتخب األثر 258 :ح  ،12إثبات
الهداه 475/3 :ح ( 142پاره ای از حدی ) ،إلزام الناصب ،284/1 :انوار المضیئه ،173 :مکیاال المکاارم 174/2 :ح  ،1301غیباه
طوسی.104 :
 -2غیبه نعمانی 313 :ح  ،8بحار األنوار 345/52 :ح  ،144إلزام الناصب.287/2 :
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 .74/583شیخ صدوق
آن حضرت از پدرانش

در کتاب «کمال الدین» از عبدالعظیم حسنی
نقل می کند که امیر مؤمنان علی

 ،و او از امام جواد

،و

فرمود:

ی
ی
للقائم منا غيبه أمدها طویل ،کأین بالشيعه یولون جوالن انلعم ف غيبته ،یطلبون املهرع فالیدونهه ،أال

فمن ثبت منهم لع دینه ،ولم یقس قلبه لطول أمد غيبه إمامه ،فهو میع ف درجت یوم القيامه.
برای قائم ما غیبتی است که مدّتش طوالنی است ،گویا شیعیان را می بینم که در دوران غیبت او مانند گله ای پراکنده
بدنبال چراگاه می گردند و آن را نمی یابند .بدانید هر یک از آنها بر دین خود ثابت بماند و قلبش بخاطر طاوالنی شادن
مدت غیبت دچار قساوت نشود فردای قیامت با من و در درجه من خواهد بود.

سپس فرمود :قائم ما وقتی قیام کند بیعت هیچ کس بر گردن او نیست ،و بخاطر همین والدتش مخفی و
()1

او از دیدگان پنهان است.
 .77/530کلینی

در کتاب «کافی» نقل می کند :جمعی از شیعیان خدمت اماام بااقر

شارفیاب

شدند و عرض کردند :ما عازم عراق هستیم از شما تقاضا داریم به ما سفارشاتی بفرمائید.
امام

فرمود :کسانی که در میان شما قوی هستند (از نظر جسمی و یا دینای) باه اشاخاص ضاعیف

کمک کنند و آنها را تقویت نمایند ،و کسانی که ثروتمند می باشند به فقرا احسان و بخشش کنند ،اسرار ماا
را پراکنده و فاش نکنید ،امر ما را که مربوط به والیت و شئون امامت است منتشر نسازید ،و هرگاه حدیثی
از ما به شما رسید (که مخالف بود با آنچه می دانید یا راوی آن مورد اطمینان نبود) اگر یک شااهد یاا دو
شاهد از کتاب خدا بر
____________________
 -1کمال الدین 303/1 :ح  ،14بحار األنوار 103/51 :ح ،1إعالم الوری ،424 :إثبات الهداه 444/3 :ح  ،115منتخب األثار255 :
ح.3
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آن یافتید به آن عمل کنید و گرنه خودداری کنید و به آن عمل نکنید تا درباره آن پرسش کنید و برایتان
روشن شود.

ی
ی
عهدونا اکن هل
واعلموا أن املنتظر هلذا األمر هل مثل أجر الصائم القائم ،ومن أدرک قائمنا فخرج معه فقتهل
ُ
مثل أجر عشین شهيدا ،ومن قتل مع قائمنا اکن هل مثل أجر مخسه وعشین شهيداً.
و بدانید که منتظر این امر (یعنی برقراری دولت کریمه اهل بیت

) پاداش روزه دار شب زنده دار خواهاد داشات،

هر کس قائم ما را درک کند و با او خرو نماید و دشمنان ما را به قتل رساند پاداش بیست شهید به او دهند ،و کسی که
()1

در راه یاری آن حضرت شهید شود پاداش بیست و پنج شهید خواهد داشت.

 .78/531علی بن مهزیار که شرفیاب حضور امام عصار ارواحناا فاداه شاده و آن جماال ملکاوتی را
زیارت کرده ،شکل و شمایل آن حضرت را چنین بیان کرده است:
قد مبارکش رسا همانند شاخه سرو بود .خوش خو ،بخشنده ،پرهیزگار و پاکدامن بود ،اندامی متناساب
داشت نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند ،بلکه معتدل و چهار شانه بود.
سر مبارکش گرد ،پیشانی آن حضرت نورانی و روشن ،ابروها کشایده و کماانی ،بینای باریاک و میاان
برآمده ،و دو گونه اش نرم و هموار بود.
ی

ی
خده األیمن خال کأنه فتات مسک لع ررضاضه عنرب« ،بر گونه راستش خالی همانند پاره ای مشک
لع
()2

بود که بر روی عنبر خرد شده قرار داشت».

____________________
 -1الکافی 222/2 :ح ،4بحار األنوار 73/75 :ح  21و شرح طوالنی در ذیل آن آورده است ،برای اطّالع به آنجا مراجعه کنید.
 -2غیبه طوسی ،153 :بحار األنوار 11/52 :ضمن ح ،4کمال الدین 448/2 :ضمن ح ( 23با کمای اخاتالف) ،تبصاره الاولی114 :
سطر .1
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 .73/532حذیفه می گوید :از رسول خدا شنیدم که فرمود :هنگام خارو قاائم (صالوات اللَّاه علیاه)
منادی آسمانی فریاد برآورد:

ی
ی
وول األمر خری ا ُ یمه ی
مده ی
حممد
اجلبارین،
أییها انلاس قطع عنکم

ی

فاحلقوا بمکه.

ای مردم ،دوران ستمگران به پایان رسید و سرپرست امور بهترین امت محمّد

گردیاد ،خاود را در مکّاه باه او

برسانید.

در آن هنگام نجبا از مصر ،ابدال از شام و برگزیدگان عراق ،آنها که پارسایان شب و شایران روزناد و
دل هایی چون پاره های آهن دارند خار شوند ،و خود را به آن حضرت برسانند و بین رکن و مقام باا او
()1

بیعت کنند.

 .80/533در کتاب «غیبت» از امام صادق

نقل شده است که فرمود:

ی
ی
کزن بالطالقان ما هو بذهب وال فضه ،ورایه لم تنش منذ طویت ،ورجال کأن قلهوبهم زبهر احلدیهد
هل
ی
ه
أشد من احلجر ،لو محلوا لع اجلبال ألزالوها ،الیقصدون برایاتهم بهدله یإال ی
خربوهها،
الیشوبها شکی ف ذات اَّلل
ی

کأ ن لع خيوهلم العقبان.
برای حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) گنج ها و ذخیره هایی در طالقان است که از طال و نقره نیست بلکاه مردانای
هستند که دل های آنها چون پاره های آهن محکم و در اعتقاد به خدا سرشار از یقین است و با هیچ گونه شکّی آمیختاه
نیست ،و در مقاومت و پایداری سخت تر از سنگها هستند که اگر به کوه ها هجوم آورند آنها را از جای برمی کنند ،به هر
شهری با پرچم های خود روی آورند آنجا را تصرّف کرده و پایگاه ستمگران را خراب کنند ،گویاا بار روی مرکاب هاا
عقابی تیز پروازند.

برای تبرّک جستن دست خود بر زین اسب امام (صلوات اللَّه علیه) می کشند ،و او را دربرمی گیرناد ،و
در جنگ ها او را با جان خود محافظت می کنند ،و آنچه اراده کند فوراً فراهم سازند.
____________________
 -1اإلختصاص ،204 :بحار األنوار 304/52 :ح  ،73إثبات الهداه 557/3 :ح .407
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مردانی هستند که شب را نمی خوابند و به عبادت خدا می پردازند ،زمزمه های عاشقانه ای در نمازشان
مانند زمزه زنبوران عسل دارند ،و شبها به راز و نیاز برپا ایستند و هنگام صبح بر مرکبهاای نبارد بنشاینند،
راهبان شب و شیران روزناد ،همچاون بناده ای گاوش باه فرماان ماوالی خاود بلکاه از بنادگانِ مطیاع
فرمانبردارترند ،آنها همانند چراغ های فروزانند و گویا دلهای آنها قندیل های نور است ،و آنها از عظمت و
هیبت الهی ترسناکند.
از خدا طلب شهادت می کنند و آرزو دارند که در راه خداوناد کشاته شاوند ،شاعار آنهاا «یاا لَثاارات
الحسین» است یعنی ما در طلب خون حسین

هستیم ،وقتی حرکت می کنند پیشااپیش آنهاا رعاب و

وحشت به مسافت یک ماه در حرکت است ،به موالی خود روی آورند و خداوند امام ح و آن پیشاوای
()1

عادل را با این شیرمردان یاری فرماید.

و آنها چه سزاوارند به توصیف کسی که درباره آنها سروده است:
للَّااااه قااااوم إذا مااااا اللّیاااال جاااانّهم

قااااموا مااان الفااارش للرحماااان عبّاااادا

ویرکباااااااون مطایاااااااا التملّهااااااام

إذا هااام بمناااادی الصااابح قاااد ناااادی

هااام إذا ماااا بیااااض الصااابح الح لهااام

قااالوا ماان الشااوق لیاات اللّیاال قااد عاادا

هااام المطیعاااون فااای الااادنیا لسااایّدهم

وفااای القیاماااه ساااادوا کا الّ مااان ساااادا

األرض تبکااای علااایهم حاااین تفقااادهم

أل نّهاااام جعلااااوا لااااألرض أوتااااادا

برای خدا بندگانی است که وقتی شب با پرده تاریکی خود همه جا را می پوشاند ،آنها از بسترهای خود برای عبادت
بپاخیزند.
و هنگامی که منادی صبح آنها را صدا زند بر مرکب های خود بدون هیچ گونه خستگی و ماللت سوار شوند.
آنها هنگامی که روشنایی صبح برایشان پدیدار گردد از روی شوق گویند :کاش شب ادامه پیدا می کرد.
در دنیا از سرور و موالی خود فرمانبرداری می کنند ،و در قیامت بر همه
____________________
 -1بشاره اإلسالم ،224 :بحار األنوار 307/52 :ح  ،82إلزام الناصب.234/2 :
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سروران سروری می نمایند.
زمین هنگام از دست دادن آنها برایشان گریه کند ،زیرا آنها همانند میخ های محکمی برای زمین و سبب برقاراری آن
بوده اند.

مؤلّف

گوید :در دوران عبدالملک در سرزمین اندلس ساختمانی پیدا شد که قبل از بنای اساکندریه

بنا گردیده و این شعر بر آن نوشته شده بود:
مااان الساااما إذ ماااا ب سااامه ناااودی

حتّاااای یقااااوم بااااأمر اللَّااااه قااااائمهم

تا آنکه قائم ایشان به امر خدا قیام کند ،وقتی که منادی آسمانی به اسم او ندا کند.

از عبدالملک زهری سؤال شد که آن منادی چه ندایی سر مای دهاد؟ جاواب داد :حضارت علای بان
الحسین

به من خبر داده است که ندا دهنده گوید :مردم بدانید که او مهدی از فرزندان فاطماه دختار

رسول خدا

است.

و امام صادق

این شعر را زیاد قرائت می فرمود:

لکااااالّ اُنااااااس دولاااااه یرقبونهاااااا

()1

ودولتناااا فااای آخااار الااادهر تظهااار

هر ملّتی را دولتی است که در انتظار آن بسر می برد ،و دولت ما در آخر روزگاران ظاهر می شود.
 .81/534طبری

در کتاب «دالئل اإلمامه» از رسول خدا

روایت کرده است که فرمود:

ی
املهدی من ودلی ،وجهه اکلکوکب ی
ادلری ،واللون لون عریب واجلسم جسم إرسائيیل ،یمت األرض عدال کما
ملئت جورا ،یریض خبالفته أهل السماء والطری ف ی
()2
اجلو ،ویملک عشین سنه.
____________________
 -1امالی صدوق 334 :ضمن ح 3مجلس  ،74بحار األنوار 143/51 :ح.3
 -2دالئل اإلمامه 441 :ح  ،17نوادر المعجزات 134 :ح ،5الفردوس 221/4 :ح  ،4447العمده ،433 :کشف الغمّه ،484/2 :البیاان:
 118ح  ،438عقد الدرر 34 :ح ،4إلزام الناصب 143/1 :ح ،3منتخب األثر ،185 :بحار األنوار 31/51 :سطر .2
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مهدی (صلوات اللَّه علیه) از فرزندان من است ،چهره اش چون ستاره ای درخشان ،و رنگ مردمان عرب یعنی گنادم
گون است ،بدنش بدن اسرائیلی یعنی قوی جثّه است ،به جانشینی و حکومت او اهل آسمان و پرندگان هوا خشانود مای
گردند و مدّت بیست سال فرمانروایی کند.

 .82/535در همان کتاب از مفضّل بن عمر نقل کرده است که گفات :از اماام صاادق

شانیدم کاه

فرمود:

ی
إن قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور ی
ربها واستغی العباد عن ضوء الشمس ،وصار الليهل وانلههار واحهدا،
ی
وذهبت الظلمه ،واع الرجل ف زمانه ألف سنه ،یودل هل ف ک سنه غالم ،الیهودل هل جاریهه ،یکسهوه اثلهوب
ی
ی
ی
()1
أی لون شاء.
فيطول عليه لکما طال ،ویتلون عليه
قائم ما هنگامی که قیام کند زمین به نور پروردگارش روشن گردد و مردم از نور خورشید بی نیاز شوند و شب و روز
یکسان و تاریکی از بین برود ،چه بسا شخصی در زمان آن حضرت هزار سال عمر کند و هر سال پسری بارایش متولاد
شود و دختری برایش بدنیا نیاید ،جامه ای بپوشد که با طوالنی شدن قد او بلند شود و به هر رنگی که بخواهد درآید.

 .83/534عبدالرضا بن محمّد در کتاب خود «تأجیج نیران األحزان فهی وفهات سهلطان خراسهان» مای
نویسد :روایت شده است که وقتی دعبل خزاعی قصیده معروف خود را در محضر امام رضا

خواند ،به

این شعرش که رسید:
خااااارو إماااااام المحالاااااه خاااااار

یقااااوم علاااای إساااام اللَّااااه بالبرکااااات

ناگزیر امامی از ما خرو خواهد کرد ،و او به نام خدا و برکات الهی قیام می کند.
____________________
 -1دالئل اإلمامه 454 :ح  ،37إثبات الهداه 573/3 :ح .702
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حضرت رضا

برخاست و بر روی قدم های مبارک خود ایستاد ،دست راست را بر سار نهااد و در

حالی که سر را مقداری به طرف زمین فرود آورد دعا کرد و فرمود:
ی

هم ی
الل ی
عجل فرجه وخمرجه ،وانرصنا به نرصا عزیزا.

()1

خداوندا؛ در فر و ظهور او شتاب کن ،و ما را با فر او یاری فرما.

و استاد بزرگوار ما محدّث نوری

در کتاب «نجم الثاقب» می فرماید:

نسبت به برخاستن هنگام شنیدن نام «قائم

» به روایتی که به آن تصریح کند آگاهی نیافتم ،ولی این

مسأله را بعضی از علما  ،از دانشمند متبحّر سیّد عبداللَّه نوه محدّث جزائری

ساؤال کارد ،آن بزرگاوار

جواب داد :روایتی در این زمینه دیده ام که مضمونش چنین است:
در مجلس حضرت رضا

نام شریف قائم

به میان آمد و آن حضرت به خاطر احترام کاردن باه

آن نام مبارک از جای خود برخاست.
و این روش در میان اهل سنت نسبت به شنیدن نام پیغمبر اکرم
 .84/537از سیّد بن طاووس

()2

متداول است.

نقل شده است :این بزرگوار در سامرا هنگام داخل شدن در سرداب

مقدّس مناجات ملکوتی امام عصر صلوات اللَّه علیه را با خداوند شنیده است که آن وجود مقادس چناین
راز و نیاز می کرد:
____________________
 -1إلزام الناصب ،271/1 :کرامات الرضویّه.241/1 :
 -2نجم الثاقب ،523 :إلزام الناصب ،271/1 :و در آن نقل شده است که از امام صادق

از علّت قیام کردن هنگام شنیدن لفاظ

«قائم» که از القاب حضرت حجّت (ارواحنا فداه) است سؤال شد .آن حضرت فرمود :زیارا او غیبتای طاوالنی دارد ،و از بسایاری
لطف و محبّتی که به دوستانش دارد هنگامی که کسی او را به این لقب که یادآور دولت او و افسوس خوردن به غربات و تنهاائی او
است یاد کرد به او نگاه می کند و سزاوار است که بنده فرمانبردار زمانی که موالی بزرگوارش به او نگاه می کند به خاطر تعظایم او
قیام کند و از جای خود برخیزد ،پس باید قیام کرد و از خدای تبارک و تعالی تعجیل فرجش را تقاضا نمود.
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ی
ی
امهللی إن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء والیتنا ،امهللی اغفر هلم من النوب مها فعلهوا إتکهاال
ی
ُ
ی
لع ی
حبنا وونلا یوم القيامه امورهم ،والتؤاخذهم بما اقرتفوا من السیئات ،إکراما نلا ،والتعهاقبهم یهوم القيامهه
ی

ی

مقابل أعدائنا ،وإن خفت موازینهم فثقلها بفاضل حسناتنا.

()1

بار پروردگارا! شیعیان ما از زیادی طینت ما آفریده شده اند و به آب والیت ما سرشته گشته اند .خداوندا گناهان آنها
را که با اتکا به دوستی ما انجام داده اند بیامرز ،و امور ایشان را در قیامت به ما واگذار کن و بخاطر بزرگداشت ما آنها را
بخاطر گناهانی که مرتکب شده اند مؤاخذه مفرما ،و در مقابل دشمنان آنان را عقوبت نکن ،و اگر کفّه حسانات و خاوبی
های ایشان سبک باشد با افزودن حسنات ما بر آن ،سنگین گردان.

 .85/538شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از امام باقر

نقل کرده است که فرمود:

وقتی حضرت مهدی (صلوات اللَّه علیه) از مکّه خرو کند منادی آن حضرت فریااد بارآورد :کسای از
( )2را در حالی که شاتری آن را حمال

شما خوراکی و نوشیدنی با خود برندارد ،سنگ حضرت موسی

می کند با خود بردارند ،در هر منزلگاهی که فرود آیند از آن سنگ چشمه های آب روان گردد ،هار کاس
گرسنه باشد از نوشیدن آن سیر شود و هر کس تشنه باشد سیراب گردد ،چهارپایانی هم که به همراه دارناد
()3

از آن طری تغذیه شوند تا آنکه از پشت کوفه وارد نجف شوند.

قطب راوندی در کتاب «خرائج» این حدی را نقل کرده است و در آخر
____________________
 -1مشارق انوار الیقین( 133 :با کمی اختالف).
 -2همان سنگی که قرآن در مورد آن فرموده است« :فَانْبَجَست مِنه اثنَتا عَشاره عَینااً» ،از آن دوازده چشامه شاکافته شاد و روان
گردید.
 -3کمال الدین 470/2 :ح  ،17بحار األنوار 324/52 :ح  ،37الکافی 231/1 :ح ،3البصائر 188 :ح ( 53با کمی اختالف).
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آن افزوده است:
هنگامی که اصحاب در نجف منزل کردند از آن سنگ بطور پیوسته آب و شیر جاری می گردد ،گرسنه
()1

ها با خوردن آن سیر و تشنه ها سیراب می شوند.
 .84/533ابن قولویه

در کتاب «کامل الزیارات» از امام صادق

گویا قائم (صلوات اللَّه علیه) را در نجف می بینم کاه زره رساول خادا

نقل کرده است که فرمود:
را پوشایده اسات ،آن را

تکانی می دهد در اطرافش دور می زند و با پارچه ای دیبا آن را بپوشاند ،بر اسابی سایاه کاه پیشاانی آن
سفید رنگ است سوار می شود ،و با آن حرکت کند ،اهالی هر شهری او را می بینند که با آنهاا و در شاهر
آنها است ،پرچم رسول خدا

را که پایه آن از پایه های عرش الهی و بقیه آن از نصرت الهی است باز

می کند ،هرگز با آن پرچم به چیزی هجوم نیاورد مگر آنکه خداوند آن را نابود سازد.

ی
هزها لم یبق مؤمن یإال صار قلبه کزبر احلدید ویعطی املهؤمن ی
فإذا ی
قهوه أربعهنی رجهال ،والیهبیق مهؤمن إال
ی
فينحط عليه ثالثه
دخلت عليه تلک الفرحه ف قربه ،وذلک حنی یتاورون ف قبورهم ویتبارشون بقيام القائم،
َ
عش ألف َملک وثالثمائه وثالثه عش ملاک.
هنگامی که پرچم را به اهتزاز درآورد هر مؤمنی قلبش چون پاره های آهن باصالبت گردد و نیروی چهال مارد پیادا
کند ،مؤمنانی که از دنیا رفته اند شادی و خوشحالی ظهور در آن عالم به آنها وارد شود ،آنها به مالقات یکادیگر روناد و
قیام قائم

را به هم بشارت دهند .در آن هنگام سیزده هزار و سیصد و سیزده فرشته از آسمان فرود آیند.

راوی گوید :عرض کردم :این تعداد زیاد همه از فرشتگان هستند؟
فرمود :بلی ،فرشتگانی که با نوح بودند وقتی سوار کشتی شد .فرشتگانی که با ابراهیم بودند وقتای او را
در میان آتش افکندند ،فرشتگانی که با
____________________
 -1الخرائج 430/2 :ح.1
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موسی بودند وقتی دریا را برای بنی اسرائیل شکافت ،فرشتگانی که با عیسی بودند وقتای خداوناد او را
به آسمان باال برد ،چهار هزار فرشته ای که با پیامبر اکرم

بودند و عالمت و نشاان داشاتند ،و هازار

فرشته ای که صف می کشیدند ،و سیصد و سیزده فرشته ای که در جنگ بدر به یااری او آمدناد ،و چهاار
هزار فرشته ای که برای یاری امام حسین

فرود آمدند و خواستند که با دشمنان آن حضرت نبرد کنند،

سیدالشهدا اجازه جنگیدن به آنها نداد و آنها کنار قبر شریف آن حضرت آشفته و غبار آلاوده ماندناد و تاا
قیامت بر او گریه می کنند ،و رئیس آنها فرشته ای بنام منصور است.
رود به استقبال و پیشواز او آیند و به او خوش آماد گویناد ،و

هر زائری که به زیارت امام حسین

چون زائر می خواهد وداع کند او را بدرقه کنند ،و اگر بیمار شود از او عیادت کنند ،و اگر بمیرد بر جناازه
اش نماز خوانند ،و بعد از مرگ او برایش طلب آمرزش کنند ،و همه این فرشتگان در زماین ماناده اناد و
()1

منتظر قیام حضرت قائم صلوات اللَّه علیه هستند تا هنگام خرو آن حضرت به یاری او شتابند.
 .87/400محمّد بن علی خزّاز
پیغمبر اکرم

در کتاب «کفایه األثر» از امیر مؤمنان علای

و آن حضارت از

نقل کرده است که فرمود:

ای علی ،تو ا زمن و من از تو هستم ،تو برادر و وزیر من هستی ،وقتی من از دنیا رفتم کینه هایی را که
این مردم از تو در سینه ها دارند ظاهر می کنند ،و به زودی بعد از من فتنه ای سخت و بیچاره کننده بپا می
شود که اشخاص مورد اعتماد و خواص در آن سقوط می کنند ،و آن هنگامی است که شیعیان پنجمین امام
از اوالد امام هفتم از فرزندان تو را در میان خود نبینند ،در فقدان و دوری او اهل زمین و آسامان غمنااک
گردند ،و چه بسیار زن و مرد مؤمنی که در فراق او اندوهگین و دلسوخته و سرگردانند.
پس از آن برای مدتی سر را بزیر انداخت و خاموش شد ،سپس سر را
____________________
 -1کامل الزیارات 233 :باب  ،41بحار األنوار 328/52 :ح  ،48و این روایت را (با کمی اختالف) در کتاب کماال الادین 471 :ح
 ،22غیبه نعمانی 303 :ح ،4دالئل اإلمامه 457 :ح  ،41و قسمتی از آن در اثبات الهداه 530/3 :ح  455نقل شده است.
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بلند کرد و فرمود:

ُ
ی
بأیب وا ییم سم ی وشبيی وشبيه مو ،بن عمران ،عليه جيوب انلور  -أو قال جالبيهب انلهور  -یتوقهد مهن
ی
شعاع القدس کأ ین بهم آیس من اکنوا ،نودوا بنداء یسمع من ابلعد کما یسمع من القهرب یکهون رمحهه لع

املؤمننی وعذابا لع املنافقنی.
پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و شبیه موسی بن عمران

است ،پوششی از نور او را فرا گرفته که از

پرتو ذات مقدس پروردگار برافروخته و فروزان است ،گویا آنها را می بینم که در حال ناامیدی ندایی بشنوند که آن ندا از
دور و نزدیک بطور یکنواخت شنیده می شود ،و آن برای مؤمنین رحمت و برای منافقین عذاب است.

عرض کردم :آن ندا چیست؟
فرمود :سه ندا است که در ماه رجب بر می خیزد؛
در ندای اوّل بانگ برآید :آگاه باشید که ستمگران مورد لعنت خداوندند؛
در ندای دوم فریاد برآید :قیامت نزدیک شد؛
ندای سوّم از بدنی که بطور آشکار با خورشید ظاهر می شود بلند شود که گوید :آگااه باشاید خداوناد
فالن بن فالن (یعنی حجّت بن الحسن

) را که نسب او به علی بن ابی طالب مای رساد بارای ناابودی

ستمگران برانگیخت .در آن هنگام فر فرا رسد ،خداوند سینه های مجروح منتظرین را شفا دهد ،و عقاده
از دل های ایشان برطرف نماید.
عرض کردم :ای رسول خدا ،امامان بعد از من چه تعدادی خواهند بود؟
فرمود :بعد از فرزندت حسین

()1

نه نفر و نهمین آنها قائم ایشان است.

 .88/401نعمانی در کتاب «غیبت» از امام صادق

نقل کرده است که به مفضّل فرمود:

یک روایت را که درست بفهمی و به آن بطور عمی آگاهی پیدا کنی بهتر
____________________
 -1کفایه األثر ،158 :بحار األنوار 337/34 :ح  200و  108/51ح  ،42جواهر السنیّه ،285 :منتخب األثر 421 :ح .1
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است از ده روایت که آن را فقط نقل کنی ،همانا برای هر حقّی حقیقتی است و برای هر راستی و درستی
نوری است.
سپس فرمود :بخدا قسم ما هیچ یک از شیعیان خود را فقیه نمی دانیم تا اینکه اگر با کنایه و رمز گفتگو
کردیم مقصود ما را بفهمد.
امیرالمؤمنین
ی

در کوفه بر روی منبر فرمود:

ی

وإن من ورائکم فتنا مظلمه عمياء منکسفه الینجو منها إال انلُ َومه.
بدانید در آینده فتنه تاریک کور پوشیده ای پیش آید که فقط اشخاص ناشناس و گمنام از آن نجات پیدا می کنند.

گفته شد :ای امیر مؤمنان ،اشخاص گمنام چه کسانی هستند؟ فرمود:
ی

الی یعر انلاس والیعرفونه.

ی ه ی ی
ی
ی ه
ولکن اَّلل سيعم خلقه منها بظلمهم وجورهم وإرسافههم
عزوجل
واعلموا أن األرض الختلو من حجه َّلل

لع أنفهسم.
کسانی که مردم را می شناسند ولی مردم آنها را نمی شناسند.
بدانید زمین هیچگاه از حجّت خدا خالی نمی ماند ،ولی خداوند آنها را بخاطر ظلم و ستم و اسرافی که بخود می کنند
از دیدار او محروم می فرماید.
و اگر زمین ساعتی از حجّت خدا خالی بماند اهلش را در خود فرو برد ،ولی او در دوران غیبت مردم را می شناسد و
آنها او را نمی شناسند همان طور که حضرت یوسف مردم را می شناخت ولی آنها او را نمی شناختند.

سپس این آیه را تالوت فرمود:
َ

ْ

ی

ُ

َ ْ َ َ
َ
تيه ْم ِمن َر ُسول إال اکنُوا بِه ِه ی َ ْسهتَ ْه ِزؤون (« ،)1وای بار ایان ماردم ،دچاار چاه
یا حرسه لع ال ِعبا ِد ما یأ ِ
()2

حسرت و اندوهی خواهند شد که هر رسولی برای آنها فرستادیم او را مسخره کردند».
 .83/402شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از امّ هانی ثقفی نقل کرده است که گفت:

____________________
 -1سوره یس ،آیه .30
 -2غیبه نعمانی 141 :ح ،2بحار األنوار 112/51 :ح .8
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صبحگاهان خدمت امام باقر

رسیدم ،به آن حضرت عرض کردم :ای سرور مان ،آیاه ای در کتااب

خداوند تبارک و تعالی است که به قلبم عارض گشته ،مرا پریشان کرده و خواب را از چشمانم ربوده است.
َ

امام

ُْ

فرمود :ای اُمّ هانی؛ به من بگو کدام آیه است و از من سؤال کن؟ عرض کردم :این آیه شاریفه
ه

ُه

ُ َ ُ
َ
وار الکنس (.)1
فال اق ِسم باخلن ِس  03اجل ِ

امام

فرمود :خوب پرسشی است ،مقصود از آن ساتاره پنهاان ،مولاودی اسات در آخرالزماان و او

مهدی این خاندان است ،برایش غیبت و حیرتی می باشد که در آن عدّه ای دچاار گمراهای مای شاوند ،و
گروهی هدایت می یابند.
فيا طویب لک إن أدرکتيه ،ویا طویب ملن أدرکه.
()2

خوشا بحال تو اگر او را درک کنی و خوشا بحال کسانی که او را درک کنند و به خدمتش شرفیاب شوند.

 .30/403و نیز در همان کتاب از یونس بن عبد الرحمان نقل می کند کاه گفات :خادمت موسای بان
جعفر

رسیدم ،و به آن حضرت عرض کردم :ای فرزند رسول خدا ،آیا شما قیام کننده به ح ّ هستید؟

فرمود :بلی ،من قائم به ح هستم ولی آن قائم که زمین را از وجود دشمنان خدا پاک می کند و عدالت
را جایگزین ظلم و ستم می کند او پنجمین فرزند من است ،و بخااطر ترسای کاه بار جاان خاود دارد از
دیدگان پنهان می شود و برای مدّتی طوالنی غایب می گاردد ،در آن دوران عادّه ای مرتاد مای شاوند و
گروهی بر عقیده و دین خود ثابت می مانند.
سپس فرمود :طوبی لشیعتنا المتمسّکین بحبلنا فی غیبه قائمنا ،الثابتین علی
____________________
 -1سوره تکویر ،آیه  15و .14
 -2کمال الدین 330/1 :ح  ،14بحار األنوار 137/51 :ح ،4منتخب األثر.254 :
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ُ
ی
منا وحنن منهم ،قد رضوا بنا ی
أئمه ،ورضينا بهم شهيعه ،فطهویب هلهم ،ی
ثهم
مواالتنا والربائه من أعدائنا ،اوئلک
ه
واَّلل معنا ف درجاتنا یوم القيامه.
طویب هلم ،وهم
خوشا بحال شیعیان ما که در دوران غیبت قائم ما به رشته والیت ما چنگ می زنند ،بر والیت و دوستی ما و همچنین
برائت و بیزاری از دشمنان ما ثابت می مانند ،آنها از ما ،و ما از ایشان هستیم ،آنها به امامت ما خشنود و ما از شیعه بودن
آنها خرسندیم ،پس خوشا بحال آنها ،و واقعاً خوشا بحال آنها ،بخدا سوگند آنها فردای قیامات باا ماا و در درجاات ماا
()1

هستند.

 .31/404شههید

از امام صادق

نقل کرده است که آن حضرت در معنای «قاد قامات الصااله»
()2

فرمود :مقصود قیام حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) است.

 .32/405احمد بن محمّد جوهری در کتاب «مقتضب األثر» روایت می کند:
حضرت موسی

در مقام تکلّم با پروردگار بر روی کوه طور مشاهده کرد که درختاان و گیاهاان و

سنگ های آن ،همه به ذکر محمد

و دوازده جانشین بعد از او مشغولند .به درگاه الهی عرض کرد:

خداوندا ،می بینم همه مخلوقاتت به ذکر محمّد و دوازده وصی آن حضرت مترنّم می باشاند ،بارای مان
بگو آنها چه مقام و منزلتی نزد تو دارند؟
از درگاه ربوبی خطاب شد:

ی
ی
ی
ویتنسهمون
یابن عمران ،إین خلقتهم قبل خلق األنوار ،وجعلتهم ف خزانه قد ،یرتعون ف ریاض مشیت،

من روح جربویت،
____________________
 -1کمال الدین 341/2 :ح ،5بحار األنوار 151/51 :ح.4
 -2بحار األنوار .143/51 :یعنی :با قیام آن حضرت نماز به معنای صحیح آن برپا می گردد ،و شاید منظور این باشد که وقت قیاام
و برخاستن به یاد قیام پرشکوه آن حضرت باشیم و آرزوی شرکت کردن در نمازی را که به امامت آن بزرگوار برپا می گردد داشته
باشیم ،و برای رسیدن به آن دوران باعظمت قبل از شروع نماز خود دعا کنیم.
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ویشاهدون أقطار ملکویت ،ی
حت إذا شاءت مشییت أنفذت قضایئ وقدری.
ای پسر عمران ،من آنها را قبل از آفرینش انوار آفریدم و در گنجینه قدس خود قرار دادم و در بوستان مشایّت خاود
متنعّم نمودم ،و از رایحه جبروتم سر زنده ساختم ،تا ملکوت من و آثار قدرتم را مشاهده کنند و زماانی کاه اقتضاا کارد
تقدیرات خود را درباره آنها اجرا نمایم.

ای پسر عمران ،ایشان را بر سبقت گیرندگان پیشی داده ام تا بهشتم را به وجودشان زینت بخشم.
ای پسر عمران ،به ذکر و یاد ایشان متوسّل باش ،زیرا آنها خزانه دار علام مان ،گنجیناه حکمات مان،
جایگاه نور و تجلّی انوار من هستند.
حسین بن علوان گوید :این مطلب را به امام صادق

عرض کردم ،آن حضرت فرمود:

بلی ،همین طور است ،آنها دوازده نفر از آل محمد

می باشند که به ترتیب عبارتند از :علی ،حسن،

حسین ،علیّ بن حسین ،محمّد بن علی ،و هر کس را که خداوند بخواهد.
عرض کردم :از شما سؤال کردم تا مرا کامالً به ح راهنمایی کنید.
امام

ی

فرمود :أنا وابی هذا وأومأ إیل إبنه مو ،،واخلامس من ودله یغيب شخصه ،والحیل ذکره باسمه.
اشاره می کرد  -و این فرزندم ،و پنجمین فرزند او از

من  -و در حالی که به فرزندش حضرت موسی بن جعفر

()2

دیدگان پنهان گردد ،و جایز نیست( )1که او را با نام اصلی اش یاد کرد.

____________________
 -1در این مطلب بین دانشمندان و صاحب نظران اختالف است ،بعضی آن را جز در حال تقیّه جایز می دانند و بعضی آن را مطلقاا
حرام می دانند ،بعضی آن را جز در دعاهائی که از معصومین

وارد شده حرام می دانند ،بعضی قائل به کراهت هستند ،بعضای

می گویند فقط در محافل و مجامع حرام است و بعضی معتقدند فقط در زمان غیبت صغری حرام بوده است ،عالّمه میرزا محمّد تقی
موسوی اصفهانی

این بح را در کتاب شریف «مکیال المکارم »123/2 :با ذکر دالئل هر طایفه نقل کرده است ،بارای اطّاالع

بیشتر به آنجا مراجعه کنید.
 -2مقتضب األثر ،41 :بحار األنوار 143/51 :ح .24
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 .33/404نعمانی
ی

در کتاب «غیبت» از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

ی
املتمسک فيها بدینه اکخلارط لشوک القتاد بيده.
إن لصاحب هذا األمر غيبه،

برای صاحب این امر غیبتی است و دینداری در آن دوران بسیار مشکل است ،کسی که بخواهد دین خود را حفظ کند
مانند آن است که بخواهد با دست به شاخه ای که پر از خار است بکشد و آن را تمیز کند.

سپس امام صادق

با دست اشاره کرد و فرمود :کدام یک از شما به شاخه ای که پار از خاار اسات

چنگ می زند و آن را با دست می گیرد؟
سپس مدت کمی سر را بزیر افکند ،و بعد از آن فرمود:
ی

ی ه
ی
وَلتمسک بدینه.
إن لصاحب هذا األمر غيبه فليتق اَّلل عبد عند غيبته
()1

همانا برای صاحب این امر غیبتی است ،بنده باید تقوای الهی پیشه کند و دین خود را نگهدارد.

 .34/407و نیز در همان کتاب از آن حضرت نقل می کند که روزی به اصحاب خود فرمود :آیا شما را
آگاه نکنم از چیزی که خداوند تبارک و تعالی هیچ عملی را از بندگان بدون آن نمی پذیرد؟
راوی می گوید :عرض کردم بفرمائید.
امام

فرمود :گواهی دادن به اینکه معبودی جز خداوند یکتا نیسات و اینکاه محماد

بناده و

فرستاده او است ،و اعتراف کردن به دستورات الهی و آنچه خداوند به آن فرمان داده است ،پذیرفتن والیت
اهل بیت ،و بیزاری از دشمنان امامان معصوم ،سرسپردگی به آستان آنها و فرمانبرداری از دستورات ایشاان
و پاکدامنی ،و تالش و کوشش ،و پیدا کردن اطمینان ،و چشم براه قائم بودن.
____________________
 -1غیبه نعمانی 143 :ح  ،11بحار األنوار 135/52 :ح  ،33الکافی 335/1 :ح ،1الوافی 405/2 :ح ،1کمال الدین 344/2 :ح .34
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ی

ه
اَّلل بها إذا شاء.
سپس فرمود :إن نلا دوهل ییج ء

ثمّ قال :من ی
رسه أن یکون من أصحاب القائم فلينتظر ،وَلعمل بالورع وحماسن األخالْ وهو منتظر ،فهإن
ی
مات وقام القائم بعده اکن هل من األجر مثل أجر مهن أدرکهه ،فجهدوا وانتظهروا هنیئها لکهم أییتهها العصهابه

املرحومه.
ما را دولتی است که هرگاه خدا بخواهد آن را برقرار نماید.
سپس فرمود :هر کس دوست دارد و خشنود می شود که از اصحاب و یاران امام قائم (صلوات اللَّه علیه) باشاد بایاد
انتظار بکشد و در حال انتظار ورع پیشه کند و خوش خو و خوشرفتار باشد.
اگر اجلش فرا رسید و قبل از قیام قائم (صلوات اللَّه علیه) از دنیا رفت پاداش کسانی که آن حضرت را درک کنند باه
()1

او داده می شود ،پس تالش کنید و چشم به راه باشید ،گوارا باد بر شما ای گروهی که مورد رحمت پروردگار هستید.

 .35/408و در همان کتاب از امام صادق

نقل کرده است که آن حضرت همواره می فرمود:

نشانه را بشناس( )2و اگر چنین معرفتی پیدا کردی به تو زیان نمی رساند که این امر پیش افتاد و یاا در

ُی ُ
َْ
آن تأخیر شود ،همانا خداوند تبارک و تعالی فرموده است :یَ ْو َم ند ُعوا ک اناس بِإما ِم ِهم

()3

«روزی که هر گروهی را با پیشوا و امامشان می خوانیم».

فمن عر إمامه اکن کمن اکن ف فسطاط املنتظر.
()4

و کسی که امام خود را بشناسد مانند کسی است که در خیمه امام منتظر (صلوات اللَّه علیه) بسر می برد.
____________________
 -1غیبه نعمانی 200 :ح  ،14بحار األنوار 140/52 :ح  ،50منتخب األثر 437 :ح.3

 -2مقصود یا نشانه های امام و خصوصیات و امتیازات و صفات ویژه آن حضرت است ،و یا نشانه های ظهور و عالئام حتمیّاه ای
است که بیان فرموده اند.
 -3سوره إسرا  ،آیه .71
 -4غیبه نعمانی 330 :ح ،4بحار األنوار 142/52 :ح  ،57الکافی 372/1 :ح ،7الوافی 435/2 :ح.3
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 .34/403امیرالمؤمنین

در «نهج البالغه» می فرماید:

ی
والحترکوا بأیدیکم وسيوفکم ف هوی ألسنتکم ،والتستعجلوا بما لهم
ألزموا األرض ،واصربوا لع ابلالء
ه
ی
اَّلل لکم.
یعجله
در جای خود آرام بگیرید ،و بر بال و سختی شکیبا باشید ،و دست و شمشیرتان را در راه تمایالت خود بکار نبرید ،و
در آنچه خداوند برای شما زود مقدّر نفرموده شتاب نکنید تا زمان آن فرا رسد.

بدانید هر کس از شما در بستر خود بمیرد در حالیکه به ح خدا و رسول و اهل بیت او معرفت داشاته
باشد شهید از دنیا رفت است و پاداش او با خداوند است ،و اجر آنچه از اعمال صالح را نیت کرده سازاوار
گشتنه ،و نیّت او جایگزین شمشیر کشیدن او می باشد ،و همانا برای هر چیزی زماان مخصاوص و مادّت
()1

معینی مقدّر شده است.

 .37/410شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از امام باقر

نقل کرده است که فرمود:

ی
ک مؤمن شهيد وإن مات لع فراشه فهو شهيد ،وهو کمن مات ف عسکر القائم

.

هر مؤمنی شهید است ،و اگر چه در بستر خود بمیرد شهید از دنیا رفته است و مانند کسی است که در لشگر قائم
بدرود حیات گفته است.
()2

سپس فرمود :آیا ممکن است کسی خود را اسیر خداوند کند آنگاه داخل بهشت نشود.
 .38/411شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از زراره نقل می کند که گفات :از حضارت صاادق

شنیدم که فرمود :همانا برای قائم

قبل از قیامش غیبتی است.

به آن حضرت عرض کردم :چرا غایب می شود؟
فرمود :می ترسد  -و اشاره به شکم خود کرد  -یعنی می ترسد که
____________________
 -1نهج البالغه :خطبه  ،130بحار األنوار 144/52 :ح  ،43إلزام الناصب.472/1 :
 -2امالی طوسی 474 :ح  142مجلس  ،37بحار األنوار 144/52 :ح .44
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ستمگران درنده شکمش را پاره کنند.
سپس فرمود :ای زراره ،او همان امام منتظر است ،و کسی است که مردم در والدت او شاک مای کنناد
بعضی از مردم می گویند که او هنوز در شکم مادر است ،و عدّه ای گویند :غایاب اسات ،گروهای گویناد:
هنوز متولّد نشده است ،و جمعی گویند :دو سال قبل از وفات پدرش بدنیا آمده است.
او همان است که انتظارش را باید کشید ،و خداوند تبارک و تعاالی دوسات دارد شایعیان را بوسایله او
امتحان کند و در این امتحان است که اهل باطل دچار شک وتردید می شوند و بر عقیده خاود ثابات نمای
مانند.
زراره گوید :عرض کردم :فدای شما شوم؛ اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ فرمود :ای زراره اگر باه
آن دوران رسیدی همواره این دعا را بخوان:

َ ه
َ ه
ْ َ ْ ُ َ ِّ ْ
ْ
ْ َ ُ ْ َْ
ْ َْ
َ َ ه
َ ه
َ َ ْ ْ َ
هرفی
الل ُه هم َع ِّرفی نف َسکَ ،ف ِإنکَ ِإن ل ْم ت َع ِّرفی نف َسکَ ل ْم أع ِر ن ِب هيکَ ،الل ُه هم َع ِّرفی َر ُسولکَ ف ِإنکَ ِإن لم تع
َُ َ َْ َ ْ ْ
ْ َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ ه ُ ه َ ِّ ْ ُ ه َ َ ه
َ َْ ُ َ
ه
ه
َ
َ
ُ
ُ
ْ
رسولکَ لم أع ِر حجتکَ ،اللهم عرفی حجتکَ ف ِإنکَ إِن لم تعرفی حجتکَ ضللت عن دیی.
پروردگارا؛ خودت را بمن بشناسان ،زیرا اگر مرا با خودت آشنا نکردی نمای تاوانم پیغمبارت را بشناسام .خداونادا
فرستاده خود را بمن بشناسان ،که اگر او را به من نشناسانی نمی توانم نماینده و جانشین او را که حجّت تو است بشناسم،
خدایا حجّت خود را بمن بشناسان که اگر او را به من نشناسانی در دین خود دچار گمراهی خواهم شد.

سپس فرمود :ای زراره ،جوانی را حتماً و ناگزیر در مدینه خواهند کشت.
عرض کردم :فدای شما شوم ،آیا او را لشکر سفیانی نمی کشند؟
فرمود :نه ،او را لشکر بنی فالن می کشند ،او خرو می کند و مردم را دعوت بح می کناد تاا اینکاه
وارد مدینه می شود بطوری که مردم نمی دانند چرا و چگونه وارد شد؟ ولی آنجا او را گرفته و بدون هایچ
جرم و گناهی به قتل می رسانند ،وقتی او را از روی کیناه و عادوات و مظلوماناه کشاتند خداوناد دیگار
()1

ستمکاران را مهلت نمی دهد ،پس در این هنگام منتظر فر باشید.

____________________
 -1کمال الدین 342/2 :ح  ،24بحار األنوار 142/52 :ح  ،70مکیاال المکاارم 183/2 :ح  ،1303الکاافی 337/1 :ح  ،5الاوافی:
 404/2ح  ،3إعالم الوری.431 :
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 .33/412در همان کتاب از امام صادق

روایت می کند که فرمود:
ی

ستصيبکم شبهه فتبقون بال َعلم یُری وال إمام ُهدی ،والینجو منها إال من داع بداعء الغریق.
به زودی دچار شبهه ای می شوید ،و در آن پرچمی نمی بینید که راه را نشان دهد و امام و پیشوائی نیست که شاما را
راهنمائی کند ،و از آن گرفتاری نجات پیدا نمی کند مگر کسی که دعا غری را بخواند.

عرض کردم :دعای غری چگونه است؟
فرمود :می گوئی:

ی

ه
اَّلل یا رمحان یا رحيم ،یا مقلب القلوب یثبت قلب لع دینک.
یا
ای خداوند ،ای بخشنده ،ای مهربان ،ای دگرگون کننده دلها ،دل مرا بر دین خود ثابت و استوار نگهدار.

راوی گوید :من گفتم« :یا اللَّه یا رحمان یا رحیم ،یا مقلّب القلوب واألبصار ثبّات قلبای علای دیناک»
(یعنی «واألبصار» را در آنچه امام فرموده بود اضافه کرد).
حضرت فرمود :درست است که خداوند مقلّب القلوب و األبصار است ،ولی همان طور که من گفتم دعاا
ی

را بخوان و چیزی به آن اضافه نکن ،بگو« :یا مقلب القلوب یثبت قلب لع دینک».

()1

َْ َ َْ َ ْ ُ
ِّ
َ
آیهات ربهک...
 .100/413و نیز در همان کتاب در ذیل آیه شریفه یوم یأیت بع
ِ

()2

از اماام صاادق

روایت کرده است که فرمود:

ه ی
ُ
یا ابابصری؛ طویب لشيعه قائمنا املنتظرین لظهوره ف غيبته واملطيعنی هل ف ظهوره ،اوئلک أوَلاء اَّلل الیهن ال

خو عليهم

____________________
 -1کمال الدین 351/2 :ح  ،43بحار األنوار 148/52 :ح  ،73و 324/35ح ،1منتخب األثر 510 :ح ،3مکیال المکاارم 183/2 :ح
 ،1310إعالم الوری ،432 :إلزام الناصب ،472/1 :مهج الدعوات.332 :
 -2سوره انعام ،آیه .158
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وال هم حیزنون.

()1

ای ابابصیر؛ خوشا بحال شیعیان قائم ما که در دوران غیبت او چشم به راه قدوم ایشان و منتظر ظهورش می باشاند ،و
در دوران ظهور او فرمانبردار اویند ،آنها اولیا خدا هستند که هیچ گونه ترسی بر آنها نیست و دچاار غام و انادوه نمای
شوند.

 .101/414در همان کتاب از کنیز امام عسکری

نقل کرده است که گفت:

هنگامی که آن بزرگوار تولّد یافت ،نوری را دیدم از چهره او نمایان شد و تا کرانه آسمان بااال رفات ،و
پرندگان سفیدی را دیدم که از آسمان فرود آمدند و بال و پر خود را بر سار و صاورت و بادن مباارک او
کشیدند ،و سپس پرواز کردند ،چون این خبر را به امام عسکری
ی
تلتربک به ویه أنصاره إذا خرج.
تلک مالئکه السماء نزلت

عرض کردم تبسّم نمود و فرمود:
()2

آنها فرشتگان آسمان بودند برای تبرک جستن به او فرود آمدند و وقتی که ظهور کند از یاوران او هستند.

 .102/415مسعودی در کتاب «إثبات الوصیّه» می نویسد :از امام عسکری

روایت شده است کاه

فرمود:
هنگامی که حضرت صاحب الزمان (صلوات اللَّه علیه) به دنیا آمد خداوناد دو فرشاته را فرساتاد ،او را
برداشتند و با خود به سراپرده عرش الهی باال بردند تا اینکه او را در پیشگاه قرب پرودرگار نگهداشتند ،از
مقام ربوبی خطاب شد:
ُ

ُ ی

مرحبا بک ،بک اعطی وبک أعفو وبک اعذب.
خوش آمدی ،بواسطه تو عنایت می کنم ،و بخاطر تو عفو می کنم ،و به سبب
____________________
 -1کمال الدین 357/2 :ح  ،54بحار األنوار 150/52 :ح  ،74منتخب األثر 514 :ح ،4تفسیر برهان 544/1 :ح.4
 -2کمال الدین 431/2 :ح ،7بحار األنوار 5/51 :ح .10
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()1

تو دشمنانم را عذاب می کنم.

در کتاب «کمال الدین» از منصور نقل کرده است کاه گفات :اماام صاادق

 .103/414شیخ صدوق
فرمود:

ی
ی
ه
ه
ه
حت ی
حت ی
واَّلل ی
واَّلل ی
واَّلل ی
حهت
تمحصوا وال
تمزیوا ،ال
یا منصور؛ إن هذا األمر الیأتيکم إال بعد إیاس ،ال

یشیق من یشیق ویسعد من یسعد.

()2

ای منصور ،این امر  -یعنی فر و ظهور  -جز بعد از یأس و ناامیدی پیش نمی آید ،و بخدا سوگند ظهور نمی شود تا
از یکدیگر جدا شوید ،و با امتحان خالص گردید ،اهل شقاوت به شقاوت و اهل سعادت به سعادت برسند.

 .104/417شیخ مفید

در کتاب «ارشهاد» می نویسد :روایاتی به ما رسیده است کاه در آن عالمات

هایی برای وقت ظهور قائم (ارواحنا فداه) بیان شده و از حوادثی که قبل از قیام آن حضرت پیش می آیاد
خبر داده ،و نشانه هایی را که بر آن داللت دارد و عالمت ظهور می باشد ذکر گردیده است که در اینجا باه
بعضی از آنها اشاره می کنیم:
____________________
 -1إثبات الوصیّه .251 :در حدی دیگری آن حضرت فرموده است :هنگامی که پروردگار ،هدایتگر این امّت را باه مان مرحمات
فرمود دو فرشته فرستاد ،و او را با خود به سراپرده عرش الهی بردند تا آنکه در پیشگاه خداوند ایستادند ،ذات ربوبی باه آن ناوزاد
خطاب کرد و فرمود :مرحباً بک عبدی لنصره دینی وإظهار أمری ،ومهدیّ عبادی ،آلیت أنّی بک آخذ وبک اُعطی ،وبک أغفر وباک
اُعذّب .خوش آمدی ای بنده من که تو را برای یاری دینم و آشکار کردن امرم و هدایت بندگانم اختیار کرده ام ،قسم یاد کرده ام که
به واسطه تو بگیرم و بدهم ،و به واسطه تو ببخشم و عذاب کنم.
 -2کمال الدین 344/2 :ح  ،32بحار األنوار 111/52 :ح  ،20الکافی 370/1 :ح ،3الوافی 433/2 :ح .3مترجم در توضیح روایات
گوید :یعنی در بوته امتحان خالص از ناخالص جدا می شود و در سختی ها و بالها میزان ایمان و استقامت اشخاص سانجیده مای
شود ،و در تحوالت و دگرگونی ها جوهره وجود آدمی نمایان می گردد ،و اینها است که باع جدا شدن صف ها از یکادیگر مای
شود.
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سفیانی خرو می کند ،حسنی کشته می شود ،میان بنی عبااس باه خااطر سالطنت و ریاسات دنیاوی
اختالف می افتد ،خورشید در نیمه ماه رمضان ،و ماه در آخر آن برخالف روش عادی گرفتگای پیادا مای
کند ،زمین در بیدا فرو می رود ،و در سرزمین مغرب و مشرق فرورفتگی های دیگری ایجااد مای شاود،
خورشید از هنگام ظهر تا عصر بی حرکت می ماند ،و از سمت مغرب طلوع می کند.
نفس زکیّه در پشت کوفه به همراه هفتاد نفر از بندگان صالح کشته شود ،مردی هاشمی بین رکن و مقاام
کشته شود( ،)1دیوار مسجد کوفه خراب شود ،پرچمهای سیاه از خراسان بلند شود ،سیّد یمانی خرو کند(،)2
مغربی بر مصر چیره شود و بر شامات سیطره پیدا کند ،لشکر ترک در جزیاره و لشاکر روم (یهودیاان) در
رمله یعنی فلسطین فرود آید.
ستاره ای در مشرق که مانند ماه نورانی باشد پدید آید و انعطاف پیدا کند بطوریکه دو سار آن نزدیاک
هم رسند ،سرخی در آسمان پیدا شود بطوریکه در کرانه های آن پخش و پراکنده شود ،آتاش طاوالنی در
مشرق ظاهر شود که سه روز یا هفت روز در هوا باقی بماند ،عرب عنان گسیخته شود و شهرها را تصارف
کند و از سیطره عجم خار گردد ،اهل مصر فرمانروا و حاکم خود را بکشند.
شهر شام ویران گردد ،و سه پرچم در آنجا بلند شود که باهم اختالف داشته باشند ،پرچم هاای قایس و
عرب وارد مصر شوند ،و پرچم های کنده وارد خراسان شود ،لشکری از سمت مغرب براه افتد و در حوالی
حیره
____________________
 -1ظاهراً جای مرد هاشمی با نفس زکیّه عوض شده است ،آنچه از روایات استفاده می شود اینستکه مذبوح بین رکن و مقام نفاس
زکیّه است که پاک مردی از اهل بیت است و او را مظلومانه می کشند ،و کسی که با هفتاد نفر از بندگان شایسته پروردگار در پشت
کوفه کشته می شود مرد هاشمی است.
 -2امام صادق

فرموده است :یمانی از فرزندان عمویم زید است و در یمن خرو مای کناد ،خاروجش همزماان باا خارو

سفیانی است ،و طب روایات پرچم او پرچم هدایت است و این بزرگوار به ح دعوت می کند.
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فرود آیند ،و پرچم های سیاهی از سوی خراسان بطرف آنها روی آورند ،رود فرات پار از آب شاود و
آب آن در کوچه های کوفه روان گردد.
شصت نفر با ادعای دروغین نبوّت و دوازده نفر از خاندان ابوطالب با ادعای امامت خرو کنند ،ماردی
از شخصیت های مهم و بزرگان بنی عباس را بین جوال و خانقین بسوزانند ،پلی در بغاداد بار روی کارخ
بسازند و باد سیاهی در اوّل روز در آن بپا گردد و زلزله ای در آن واقع شود که بسیاری از مردم در زماین
فرو روند ،ترسی همه اهل عراق و بغداد را فرا گیرد ،مرگ های سریع ،کمبود در ماال و جاان و محصاول
آنها پیدا شود ،ملخ هایی در فصل خودش و در غیر فصل آن پیدا شوند و کشت و زراعت را از بین ببرند.
آنچه مردم زراعت کنند محصول زیاد ندهد و فزونی پیدا نکند ،دو صنف از عجم با هم اختالف کنناد و
در بین آنها خونریزی فراوانی شود ،غالمان و بندگان از اطاعت بزرگان و سروران خود خار شوند و آنها
را به قتل رسانند ،گروهی بدعت گزار مسخ شوند و به شکل میمون و خوک درآیند ،بنادگان بار شاهرهای
سروران غلبه پیدا کنند و آنها را از تصرف ایشان خار کنند.
ندایی از آسمان برخیزد که همه مردم روی زمین بشنوند و اهل هر زبانی به زبان خاود آن را احسااس
کنند ،صورت و سینه ای برای مردم در مقابل خورشید ظاهر گردد ،مردگانی از میان قبرها بیرون آیند و باه
دنیا و زندگی دنیا برگردند ،یکدیگر را بشناسند و به مالقات هم روند.
و در خاتمه بیست و چهار شبانه روز بطور پیوسته باران آید ،و زمین مرده بوسایله آن زناده و سرسابز
شود و برکات خود را آشکار کند ،و بعد از آن تمام ناراحتی ها و آفت هاا از پیاروان حا ّ یعنای شایعیان
حضرت مهدی ارواحنا فداه برطرف شود ،در آن هنگام خبر ظهور امام خود را در مکّه
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دریافت کنند و به طرف او برای یاریش بروند و خود را به او برسانند همان طور که در اخبار وارد شده
است.
شیخ مفید

بعد از ذکر این عالئم می فرماید :بعضی از این عالمتها و حادثه ها وقوع آن حتمی است،

و برخی مشروطند که اگر آن شرایط پیدا شد این حادثه ها نیز پیش می آید ،و خداوند می داند چاه پایش
()1

خواهد آمد.

 .105/418شیخ صدوق
خدا

در کتاب «ثوا األعمال» از اماام صاادق

و آن حضارت از رساول

نقل کرده است که فرمود:

ه
ُی
سيأیت لع امت زمان ختبث فيه رسائرهم ،وحتسن فيه عالنیتهم طمعا ف ادلنيها الیریهدون بهه مها عنهداّلل
ی ی
ه
وجل ،یکون أمرهم ریاء الخیالطه خو  ،ی
()2
اَّلل بعقاب ،فيدعونه بداعء الغریق فالیستجاب هلم.
یعمهم
عز
بر امت من زمانی فرا رسد که مردم باطن خبی و ناپاکی داشته باشند ولی خود را نیکو جلوه دهند بخااطر آنکاه باه
دنیای بهتری دست یابند ،خدا و عنایت های او را در نظر نمی گیرند ،کارهای خود را نه بخاطر ترس از مقاام پروردگاار
بلکه برای تظاهر و خودنمایی انجام می دهند ،در این هنگام خداوند آنها را به عذابی فراگیر گرفتار کند و هر چاه مانناد
اشخاص در حال غرق شدن دعا کنند خداوند اجابت نفرماید.

 .104/413در همان کتاب و با همان سند از رسول خدا

نقل کرده است که فرمود:

سيأیت زمان لع ا ُ یمت الیبیق من القرآن یإال رسمه ،وال من اإلسالم یإال اسمه ،ی
یسمون بهه وههم أبعهد انلهاس
منه ،مساجدهم اعمره ویه خراب من اهلدی ،فقهاء ذلک الزمان ی
رش فقهاء من
____________________
 -1اإلرشاد ،403 :بحار األنوار 213/52 :ح  ،82کشف الغمّه ،457/2 :إلزام الناصب.148/2 :
 -2ثواب األعمال 253 :ح ،3بحار األنوار 130/52 :ح  ،20منتخب األثر 424 :ح.5
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ی

حتت ظل السماء ،منهم خرجت الفتنه وإَلهم تعود.

()1

بر امت من زمانی پیش آید که از قرآن جز خط و نشان آن و از اسالم جز نام آن باقی نماند ،خود را مسلمان بنامند در
حالیکه نسبت به اسالم از مردمان دیگر دورتر باشند ،مسجدهای ایشان از جهت بنا و ساختمان آباد ،ولی از نظر هادایت
ویران است ،یعنی کسی در آن به طرف خدا و دین خدا هدایت نمی شود ،فقیهان آن زمان بدترین فقهاا در زیار آسامان
هستند ،از آنها فتنه خار شود و عاقبت بسوی خودشان باز گردد.

 .107/420شیخ صدوق

مخس قبل قيام القائم
ی ()2
الزکيه.

در کتاب «کمال الدین» از امام صادق

نقل کرده است که فرمود:

 :اَلماین ،والسفياین ،واملنادی ینادی من السماء ،وخسف بابليداء وقتهل انلفهس

پیش از قیام حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) پنج حادثه واقع شود :خرو یمانی و سفیانی ،ندای آسمانی ،فرو رفاتن
زمین در سرزمین بیدا  ،کشتن جوان پاک و سیّد بی گناهی که به نفس زکیّه معروف است.

و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
()3

بین قیام حضرت قائم (صلوات اللَّه علیه) و کشتن نفس زکیّه بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست.
 .108/421شیخ طوسی

در کتاب «غیبت» از محمد بن حنفیّه نقال کارده اسات کاه گفات :باه آن

حضرت عرض کردم :این امر به طول انجامید پس چه زمانی تحقّ پیدا می کند؟
____________________
 -1ثواب األعمال 253 :ح ،4بحار األنوار 130/52 :ح  ،21منتخب األثر 427 :ح.4
 -2کمال الدین 443/2 :ح ،1بحار األنوار 203/52 :ح  ،23منتخب األثر 433 :ح ،1إعالم الوری.،455 :
مترجم گوید :چهار عالمت آخر از عالئم حتمیّه ای است که حتماً قبل از قیام امام قائم (ارواحنا فداه) به وقوع مای پیونادد هماان
طور که عالّمه مجلسی

آن را در «بحار األنوار 234/52 :ح  »44ذکر کرده است.

 -3کمال الدین 443/2 :ح ،2اإلرشاد ،404 :غیبهطوسی ،271 :بحار األنوار 203/52 :ح .30
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حضرت سر خود را تکان داد و فرمود:
چگونه این امر واقع شود در حالیکه دوران سخت فرا نرسیده است؟ و چگونه این امر ممکان اسات در
حالیکه هنوز برادران به یکدیگر جفا نکرده اند؟ و چگونه این امر صورت پذیرد در حالیکاه هناوز ساطان
ستم نکرده است؟
و چگونه تحق یابد در حالیکه آن زندی از قزوین خرو نکرده است که پرده های حرمت اشخاص را
بدرد و سران قوم را تکفیر نماید ،و دیوارها و مرزها را تغییر دهد و زیبایی و طراوت آن را از بین ببرد!
هر کس از او فرار کند وی را دستگیر کند ،هر کس با او به جنگ برخیزد او را به قتل رساند ،هر کاس
از او کناره گیرد به فقر و ناداری گرفتار شود ،و هر کس از او پیروی کند کافر گاردد ،تاا اینکاه ماردم دو
()1

گروه و هر دو گریان شوند :گروهی بر دین خود و گروه دیگر بر دنیای خود گریه کنند.
 .103/422علی بن ابراهیم قمی
به خدا سوگند گویا قائم

در تفسیر خود از امام باقر

نقل کرده است که فرمود:

را می بینم که تکیه بر حجراألسود داده و مردم را درباره ح خود به خدا

سوگند می دهد و می فرماید:
ای مردم کسی که درباره خدا با من محاجّه کند (حجّت و دلیل آورد ،مناظره و گفتگو کناد) مان از هار
کس به او نزدیکتر و سزاوارترم .ای مردم هر کس درباره آدم با من گفتگو کناد ،مان از هار کاس باه آدم
نزدیکتر و آشناترم.
ای مردم هر کس با من درباره نوح احتجا کند ،من از هرکس به نوح نزدیکتر و داناترم .ای ماردم هار
کس درباره ابراهیم با من گفتگو کند ،من از هر کس به ابراهیم نزدیکتر و آگاه ترم .ای مردم هر کس درباره
موسی با من گفتگو کند ،من از هر کس به موسی نزدیکتر و شایسته ترم.
ی
حیاجی ف ی
حممد
أییها انلاس من

ی
بمحمد ،أییها
فأنا أول

____________________
 -1غیبه طوسی ،243 :بحار األنوار 212/52 :ح  ،41منتخب األثر 441 :ح  ،12إلزام الناصب.135/2 :
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ه
ه
ی
اَّلل.
انلاس من حیاجی ف کتاب اَّلل فأنا أول بکتاب
ای مردم هر کس درباره محمد

با من گفتگو کند ،من از هر کس به محمّد نزدیکتر و سزاورترم .ای ماردم هار

کس در مورد کتاب خدا با من بح و گفتگو کند ،من از هر کس به کتاب خدا نزدیکتر و عالم ترم.

سپس به کنار مقام ابراهیم می رود ،دو رکعت نماز می خواند ودوباره مردم را درباره ح خود باه خادا
سوگند می دهد.
آنگاه امام باقر
ُ

ْ

فرمود :بخدا قسم ،او مقصود از مضطرّ در این آیه شریفه است:
ْ

ُ

َ

َ ُ

ُّ َ َ ْ َ ُ
ه
فاء ْ
يب ُ
أم ْن ی ُ
المض َط هر إذا َد ُ
کم ُخل َ
األرض (.)1
اعه َو َیک ِشف السوء ویعل

«آیا کسی (جز خدا) هست دعای بیچاره و گرفتار را اجابت کند و نااراحتی و غصّاه او را برطارف نمایاد و شاما را
جانشینان بر روی زمین قرار دهد».

پس اوّل کسی که با او بیعت می کند جبرئیل

است و پس از او سیصد و سیزده نفر اصحاب او مای

باشند؛ هر یک از آنها در بین راه باشد فوراً به او می رسد ،و هر کس مسیر را طی نکرده از بسترش ناگهان
ناپدید می شود (یعنی بدون اینکه زحمت پیمودن راه داشته باشد از میان بستر ناگهان به اعجااز اماام
خدمت آن حضرت می رسد).
و این گفتار امیرالمؤمنین صلوات اللَّه علیه است که درباره اصحاب مهدی (صلوات اللَّاه علیاه) فرماوده
است« :هم المفقودون عن فرشهم» یعنی آنها کسانی هستند که ناگهان در بستر و رختخواب ها ناپدیاد مای
شوند ،همان طور که خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
َْ َ ُ ُ َْ
َ ْ َ ُ
ُ ه َ
فاست ِبقوا اخلَریات أینما تکونوا یأ ِت بِکم اَّلل مجيعا

()2

«در خیرات و کارهای نیک از یکدیگر پیشی بگیرید ،هر کجا باشید خداوند همه شما را گرد آورد».
()3

فرمود :مقصود از این خیرات والیت ما اهل بیت است.
____________________
 -1سوره نمل ،آیه .42
 -2سوره بقره ،آیه .148

 -3تفسیر قمی ،205/2 :تفسیر برهان 143/1 :ح  ،8و 355/3ح ،2بحار األنوار 315/52 :ح  ،10منتخب األثر 422 :ح.2
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 .110/423شیخ صدوق

در کتاب «خصال» از امیرالمؤمنین

ه
اکلمتَ ِّ
املنتظر ألمرنا ُ
اَّلل.
شحط بدمه ف سبيل

نقل کرده است که فرمود:

شخصی که در انتظار امر ما بسر می برد مانند کسی است که در خون خود در راه خدا دست و پا می زند.

و حدی را ادامه داد تا آنکه فرمود:

َ

ه
ه
ه
اَّلل الزمان الَکب وبنا ی
یزنل الغيث.
بنا یفتح اَّلل وبنا خیتم اَّلل ،وبنا یمحو ما یشاء وبنا یثبت ،وبنا یدفع
ِ
به وجود ما خداوند هستی را آغاز کرده و به وجود ما آن را پایان می دهد ،آنچه را بخواهد محو کند بوسیله ما محاو
می کند و از بین می برد ،و آنچه را بخواهد ثابت نگهدارد بوسیله ما باقی می گذارد و برقرار می ساازد ،دوران ساخت و
دشوار را بوسیله ما برطرف می کند ،و باران رحمتش را بواسطه ما فرو می فرستد.

پس مغرور نشوید و غرورتان شما را از خداوند دور نکند ،آسمان قطره ای از باران خود را از هنگاامی
که خداوند آن را حبس کرده فرو نفرستاد و اگر قائم ما قیام کند آسمان همه بااران خاود را فارو ریازد ،و
زمین گیاهانش را بیرون آورد ،کینه ها و دشمنی ها از دلهای بندگان برطرف شود ،درندگان و چهارپایان با
هم سازش کنند ،و آن قدر نعمت و امنیت فراوان شود که حتی وقتی زنی مسافت بین عراق و شاام را مای
پیماید جز بر زمین سرسبز قدم نگذارد ،و در حالی که زینت و جواهرات خود را باالی سرش گذاشته باشد
کسی متعرض او نشود ،درنده ای به او هجوم نیاورد و او ترسی به خود راه ندهد.
و اگر می دانستید ماندن شما در میان دشمنان و تحمل کردن اذیت و آزار آنها چاه پاداشای و فضایلتی
()1

برای شما دارد مژده ای برای شما بود ،و دیدگان شما را روشن می ساخت.

____________________
 -1الخصال 424/2 :ضمن ح  ،10بحار األنوار 104/10 :و  314/52ح  ،11منتخب األثر 473 :ح.3
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 .111/424شیخ صدوق

در کتاب «کمال الدین» از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

ی
ه
قد ظهر لع جنف الکوفهه ،فهإذا ظههر لع انلجهف نشه رایهه رسهول اَّلل
کأین أنظر إیل القائم
ی
ه ی
ه
وعمودها من عمد عر اَّلل تبارک وتعایل وسائرها من نرص اَّلل جل جالهل ،الیهوی بهها إیل أحهد إال أهلکهه
ه ی ی
عزوجل.
اَّلل
گویا قائم (صلوات اللَّه علیه) را می بینم که در نجف ظاهر گشته است ،در آن هنگام پرچم رسول خادا

را کاه

عمود آن از پایه های عرش الهی و بقیه اش از نصرت پروردگار است باز می کند ،و با آن پرچم بسوی هار کاس هجاوم
آورد خداوند او را نابود سازد.

عرض کردم :آیا پرچم به همراه او است یا برای آن حضرت می آورند؟
()1

فرمود :بلکه برای او آورده می شود و جبرئیل آن را می آورد.
 .112/425و نیز در همان کتاب از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

إذا قام قائمنا وضع یده لع رؤوس العباد ،فجمع بها عقوهلم وکملت بها أحالمهم.

()2

هنگامی که قائم ما قیام کند دست رحمت خود را بر سر بندگان می گذارد ،و با آن ،عقل هاای آنهاا را از پراکنادگی
نجات داده و متمرکز می سازد( ،)3و قدرت تفکّر و اندیشه آنها را باال می برد و کامل می گرداند.
____________________
 -1کمال الدین 472/2 :ح  ،23بحار األنوار 324/52 :ح  ،41إثبات الهداه 433/3 :ح ( 245پاره ای از آن).
 -2کمال الدین 475/2 :ح  ،30الکافی 25/2 :ح ،1بحار األنوار 328/52 :ح  ،47الاوافی 454/2 :ح ،5منتخاب األثار 483 :ح،1
الخرائج 840/2 :ح  57و در آنجا چنین است« :وأکمل بها أخالقهم» ،بحار األنوار 334/52 :ح  .71و از برکات دسات مباارک آن
حضرت آن است که امیر مؤمنان علی

فرموده است :دست خود را بر سر بندگان بگذارد و آنگاه هر مؤمنی قلبش محکم تر از

پاره های آهن گردد و خداوند نیروی چهل مرد را به او عنایت فرماید.
 -3برای اطّالع بیشتر رجوع کنید به کتاب ارزشمند «اسرار موفقیّت ،»215/2 :در آنجا نویسنده و دانشامند محتارم جنااب حجّاه
اإلسالم والمسلمین آقای سیّد مرتضی مجتهدی مطالب گرانقدری درباره این موضوع یعنی «تکامال عقال هاا در زماان ظهاور» و
«قدرت عظیم مغز» بیان فرموده اند.
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 .113/424شیخ مفید

در کتاب «ارشاد» از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

ی
ی
لع جنف الکوفه ،وقد سار إَلها من مکه ف مخسهه آال
کأین بالقائم
یمينه ،ومياکئيل عن شماهل ،واملؤمنون بنی یدیه ،وهو ی
یفرْ اجلنود ف ابلالد.

مهن املالئکهه؛ جربئيهل عهن

گویا قائم (صلوات اللَّه علیه) را می بینم که در نجف وارد شده است و از مکّه با پنج هزار فرشته که جبرئیل در طرف
راست و میکائیل در سمت چپ و مؤمنان در پیش روی آن حضرتند روانه این شهر شده اند ،و او لشاگریان خاود را در
()1

شهرهای مختلف پراکنده می سازد.

 .114/427سیّد علی بن عبدالحمید در کتاب «غیبت» از ابن مسکان نقل کرده است که گفات :از اماام
شنیدم که فرمود:

صادق

ی
إن املؤمن ف زمان القائم

ی
ی
ی
وهو باملشْ لریی أخاه الی ف املغرب ،وکذا الی ف املغرب یری أخاه الی

ف املشْ.

()2

مؤمن در زمان قائم (صلوات اللَّه علیه) در حالی که در مشرق است برادر خود را که در مغرب بسر می بارد مشااهده
می کند ،و نیز آنکه در مغرب است برادرش را که در مشرق است می بیند.

 .115/428حسن بن سلیمان

در کتاب «منتخب البصائر» از مفضّل ،و او از امام صادق

روایتی

طوالنی در شرح احوال امام قائم ارواحنا فداه و قیام آن حضرت و بعضی از آنچه در رجعت پیش می آیاد
ذکر کرده است ،و ما در اینجا بخشی از آن را که مناسب با این فصل است ذکر می کنیم و هر کس مبساوط
آن را بخواهد باید به آن کتاب یا کتاب شریف «بحار األنوار» مراجعه کنید.
____________________
 -1اإلرشاد ،403 :بحار األنوار 334/52 :ح  ،75إلزام الناصب ،280/2 :إثبات الهداه 555/3 :ح .587
 -2بحار األنوار 331/52 :ح  ،213منتخب األثر 483 :از ح ّ الیقین ،بشاره اإلسالم.254 :
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مفضّل گوید :از موالیم امام صادق

سؤال کردم :آیا برای ظهور امام منتظر ارواحنا فداه وقت معیّنای

است که مردم بدانند؟
فرمود :حاشا که خداوند وقتی را برای ظهور معین کند که شیعیان ما بدانند.
عرض کردم :ای موالی من ،چرا چنین است؟
فرمود :زیرا آن همان ساعت و زمانی است که علم آن نزد خداوناد اسات  -و بعاد از ذکار آیااتی کاه
مشتمل بر ساعت است( - )1فرمود:
همانا کسی که وقتی را برای ظهور مهدی ما معین کند خود را در علم خداوناد شاریک دانساته و ادّعاا
کرده است که بر اسرار الهی دست یافته است.
مفضّل عرض کرد :چگونه ظهور آن حضرت معلوم می شود و می فهمیم که زمامداری عالم بطور علنای
به ایشان واگذار شده است؟

ی
فرمود :یا مفضل یظهر فجأه فيعلو ذکره ویظهر أمره ،وینادی باسمه وکنیته ونسبه ،ویکرث ذلهک لع أفهواه
ی
املحقنی واملبطلنی واملوافقنی واملخالفنی.
ای مفضّل؛ او ناگهان ظاهر می شود و در آغاز برای مدتی کوتاه ظهورش را فقط اصحاب خاص او می دانند ،کام کام
آوازه اش باال می رود و امرش آشکار می شود ،و او را به اسم و کنیه و نسبش خوانند ،و نامش بر سر زبانها افتد و مردم
بطور عموم پیرو ح باشند یا باطل ،مواف باشند یا مخالف؛ همه از او گفتگو کنند.

و این بخاطر آن است که حجت بر آنها تمام شود و او را بشناسند همان طور که قبالً آنهاا را راهنماایی
کرده ایم ،اسم و کنیه و نسب او را بیان کرده ایم و گفته ایم که نام و کنیه او مانند نام و کنیه جادش رساول
خدا

است تا مردم نگویند ما اسم و رسم او را نمی دانستیم.

پس بخدا قسم در آن هنگام چنان نام و نشان او برای همگان روشن شود که برای یکدیگر بازگو کنناد،
و همه اینها بخاطر اتمام حجت بر آنها است .سپس خداوند تبارک و تعالی او را ظاهر گرداند همانطور کاه
جدّش
____________________
 -1این روایت در ص  730ح  7ذکر گردیده است.

733

به آن وعده داده در تفسیر آیه شریفه ُه َو هالی ْ
أر َس َل َر ُس َ ُ
وهل بال ْ ُهدی َودین احل َ ِّق َِلُ ْظه َ
هره
رسول خدا
ِ
ِ
ِ
َ َ ی ُ ِّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
شکون (« )1او کسی است که رسول خود را برای هدایت مردم به دین ح بسوی
ین لکه ولو ک ِره الم ِ
لع ادل ِ

آنها فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب گرداند گرچه مشرکان را خوش آیند نباشد».

ُی
َ َ
ُْ َُ ََ
لع ی
ادلیهن لکهه َولهو کهره
مفضّل عرض کرد :موالی من تأویل این قسمت از آیه که می فرمایدَِ :لظ ِهره
ُ ْ ُ
المشکون چیست؟
َْ ٌ
َ ُ ُ َ ی َ
هت التکهون ِفتنهه
فرمود :این آیه شریفه است که خداوند تبارک و تعاالی مای فرمایاد :وقهاتِلوهم ح
َ ی ُ ُ ُّ
ین لکه هَّلل (.)2
َو َیکون ادل

با کافران و مشرکان مبارزه کنید تا فتنه ای نماند و دین فقط برای خدا باشد.
ای مفضّل ،بخدا قسم او اختالف را که در میان ملّت ها و دین آنها است برطرف می کند بطوری که جاز

ه ی َ َْ ه
ْ
اإلس ُ
الم (« )3دین مورد قباول
اّلل
یک دین نماند همان گونه که خداوند بلند مرتبه فرموده :إن ادل
ین ِعند ِ

پروردگار فقط اسالم است».

َ

ََ ُْ َ

ْ

و فرموده استَ :و َم ْن یَبْتَغ غ ْ َ
ری اإلسالمِ دینا فلن یقبَل ِمنه (« )4هر کس دینی جز اسالم اختیار کناد از
ِ

او پذیرفته نمی شود».
سپس گفتار خویش را در مورد والیت آن حضرت ادامه داد ،تا آنکه فرمود :سپس در آخرین روز سال
()5

 244از دیدگان پنهان می گردد و بعد از آن کسی او را نمی بیند تا هنگامی که همه او را ببینند.
____________________
 -1سوره توبه ،آیه .33
 -2سوره أنفال ،آیه .33
 .-3سوره آل عمران ،آیه  13و .85
 .-4سوره آل عمران ،آیه  13و .85

 -5در کتاب «الهدایه الکبری» چنین آمده است :و بعد از آن چشمها او را نبینند .این برخالف روایات و اخبار فراوانی است که بار
وقوع مشاهده برای عدّه ای از شیعیان بعد از این تاریخ داللت می کند .و شیخ طوسی

حکایت های ایشان را در کتاب خاویش

ذکر کرده و برای آن فصلی تشکیل داده و فرموده است :اخباری که متضمّن تشرّف یافتگان خدمت آن حضارت اسات و بعاد از آن
تاریخ او را دیده اند و آن بیشتر از آن است که جمع آوری شود« .رجوع کنید به کتاب غیبه شیخ طوسی.»152 :

800

مفضّل گوید :عرض کردم :ای سرور من در دوران غیبتش چه کسانی با او گفتگو می کنند ،و او باا چاه
کسانی گفتگو می کند؟
امام صادق

فرمود :فرشتگان و مؤمنان طایفه جن با آن حضرت سخن مای گویناد ،و دساتورات و

نواهی او را به اشخاص مورد اطمینان و نمایندگان و وکالی آن حضرت می رسانند .و روزی که در صاابر
غایب می گردد «محمد بن نصیر نمیری» به عنوان باب آن حضرت می نشیند ،و بعد از سپری شادن دوران
غیبت در مکّه ظاهر می شود.
بخدا سوگند ای مفضّل ،گویا او را می بیانم وارد مکّاه شاده اسات در حاالی کاه جاماه رساول خادا
را پوشیده ،عمامه زرد رنگی بر سر نهاده و نعلین وصله دار پیغمبر را به پا ،و عصای او را در دسات
دارد .و چند بز الغر را به جلو می راند تا آنکه نزدیک بیت الحرام می رسد ،و در آنجا هیچ کس او را نمی
شناسد ،و در چهره جوانی موف ظهور می کند.
مفضّل عرض کرد :ای سرور من ،او از کجا ظهور می کند و کیفیت ظهورش چگونه است؟
ی

ی
ی
وین عليه الليل وحده.
فرمود :یا مفضل یظهر وحده ،ویأیت ابليت وحده ،ویلج الکعبه وحده،

ای مفضّل او ظهور می کند در حالیکه تنها است ،و به تنهائی طرف بیت الحرام می آید ،و تنهاا وارد کعباه مای شاود،
تاریکی شب همه جا را فرا می گیرد و او همچنان تنها است.
____________________
و آنچه صحیح بودن این روایت را دچار اشکال می کند جمله ای است که در چند سطر بعد آمده است« :و محمّد بن نصیر نمیری به
عنوان باب آن حضرت می نشیند» ،در حالی که او از مذمّت شدگان و ملعونان است .سعد بن عبداللَّه گوید :او ادّعاا مای کارد کاه
رسول است و مقام نبوّت دارد ،و حضرت علیّ بن محمّد
هادی

او را رسالت بخشیده است .قائل به تناسخ بود ،و در مورد حضرت

غلوّ می کرد و معتقد به ربوبیّت او بود ،محرّمات را مباح می دانست ،و ازدوا مردان را با یکدیگر حالل می شامرد ،و

خیال می کرد که این کار از تواضع شخص مفعول حکایت می کند .و نیز می نویسد :بعضی از مردم بطور علنی دیدند که محمّاد بان
نصیر جوانی را بر پشت خود سوار کرده و او را به چنین کار زشتی وادار می کرد و می گفت که این از لذّت باردن هاا اسات ،و از
تواضع و فروتنی برای خدا و کنار گذاشتن غرور و سرکشی سرچشمه می گیرد« .رجوع کنید به :المقاالت والفِرق ،تألیف ساعد بان
عبداللَّه ص  ،100رجال کشّی 520 :ح  ،1000و غیبه شیخ طوسی.»244 :
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وقتی پاسی از شب گذشت و چشمها بخواب رفت جبرئیل و میکائیل و چند صف از فرشتگان فرود می
آیند و به محضر آن حضرت شرفیاب می شوند و عرض می کنند :ای آقای من ،دعایت مستجاب گردید و
فرمان ظهور صادر شد.
امام

دست مبارک خود را بر صورت می کشد و می گوید:

َْ ْ ُ ه ه
َه َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ
ْ َ ََ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ
أج ُر العام َ
لنی (.)1
األرض نتبَ هو ُء ِمن اجلن ِه حيث نشاء ف ِنعم
أو َرثنا
ّلل الی صدقنا وعده و
ِ
احلمد ِ

«سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خود درباره ما عمل نمود و ما را وارث زماین سااخت و در
هر کجا از بهشت که بخواهیم منزل می کنیم ،و این پاداش خوبی برای کسانی است که بدستورات او عمل نموده اند».

آنگاه در بین رکن و مقام می ایستد و فریاد برمی آورد :ای گروه نقبا و ای یاوران مخصوص من ،و ای
کسانی که خداوند قبل از ظهورم شما را برای یاری من ذخیره کرده است ،با میل و رغبت بسوی من آیید.
صدای امام

به آنها در شرق و غرب عالم می رسد در حالی که بعضی از آنها در محراب عبادتند و

عدّه ای در بسترها آرمیده اند ،همین که این صدا را می شنوند همه در یک چشم بهم زدن بطرف امام روی
آورده و خود را به حضور امام

می رسانند.

در آن هنگام خداوند تبارک و تعالی به نور دستور می دهد تا به صورت عماودی از زماین تاا آسامان
درخشندگی کند ،هر مؤمنی که روی زمین زندگی می کند از آن بهره مند می گاردد و ایان ناور در داخال
خانه اش به او روشنایی می بخشد ،و دل های آنها شادمان می شود و هنوز نمی دانند که قائم ما اهل بیات
ظهور کرده است ،ولی صبحگاهان همه در خدمت امام
تعداد لشکریان رسول خدا

ایستاده باشند ،و آنها سیصد و سایزده نفار باه

در جنگ بدر هستند.

مفضّل گوید :عرض کردم :ای سرور من ،آن هفتاد و دو نفری که با امام
____________________
 -1سوره زمر ،آیه .74
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حسین

به شهادت رسیدند آیا با ایشان ظاهر می شوند؟
با دوازده هزار نفر از شیعیان امیرالماؤمنین

فرمود :آنها ظهور می کنند هنگامی که امام حسین

برگردند ،و آن حضرت عمامه سیاه رنگی بر سر خواهد گذاشت.
بیعت کسانی را که قبل از ظهاور و قیاام او باا دیگاران

مفضّل عرض کرد :ای سرور من ،آیا قائم
نموده اند تغییر می دهد؟

ی
ی
فرمود :یا مفضل ،ک بيعه قبل ظهور القائم

امام

ه
فبيعه کفر ونفاْ وخدیعه ،لعن اَّلل املبهایع هلها

واملبایع هل.
هر بیعتی قبل از ظهور قائم

بیعت کفر و نفاق و نیرنگ است خداوند بیعت کننده و کسی را که برایش بیعت شاده

()1

هر دو را لعنت کند.

ای مفضّل ،وقتی قائم

تکیه به بیت الحرام دهد دست مبارک خود را دراز کند ،نور سفید و روشانی

از آن خار شود که مردم ببینند و می فرماید :این دست توانای خداوند است از طرف او به فرمان او دراز
شده است ،سپس این آیه شریفه را تالوت فرماید:
ه ه

ه

ه َ َ

َ

ه

َْ

َْ

َ َ َ
َ ُ ُ َ
ُ
ُ ُ َ ه َُ
ْ ْ
کث َلع نف ِسه.)2( ...
دیهم ف َم ْن نکث فإنما ین
إن ال
ین یبایِعونک إنما یبایِعون اَّلل ید ِ
اّلل فوْ أی ِ

«کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند دست خدا باالی دست های ایشان است ،پس هر کس
آن بیعت را بشکند به زیان خود پیمان شکنی کرده است».

اوّل کسی که دست آن حضرت را می بوسد و با او بیعت می کند جبرئیل اسات ،بعاد از او فرشاتگان و
سپس نجبا جنّ و آنگاه نقبا بیعت می کنند .و حدی را ادامه داد تا آنکه فرمود :-
وقتی خورشید طلوع کرد و همه جا روشن شد فریادکننده ای از بلندی آفتااب باه زباان عربای فصایح
بانگ برآورد که صدای او را همه اهل آسمان
____________________
 -1بیعت کردن با کسی ،عهد و پیمان بستن با او است که بیعت کننده تمام توان خود را در خدمت او به کار گیرد و در راه یااری او
از بذل جان و مال خود هیچ گونه دریغ نورزد .برای آشنایی بیشتر با معنای بیعت و احکام آن رجوع کنید به کتاب شاریف مکیاال
المکارم 242/2 :امر سی و چهارم ،و ترجمه آن.324/2 :
 -2سوره فتح ،آیه .10

803

و زمین می شنوند ،و می گوید:
ای اهل عالم ،این مهدی آل محمد

است  -و بعد از آنکه نام و کنیه و نسب او را بطور کامل بیاان

کرد می گوید - :اکنون از او پیروی کنید تا هدایت شوید و مخالفت با دستورات او نکنیاد کاه گماراه مای
گردید.
اوّل گروهی که این ندا را لبیک می گویند فرشتگان ،سپس جنّ و بعد از آن نقبا هستند ،می گویند :ما
شنیدم و اطاعت می کنیم ،و هیچ دارنده گوشی باقی نماند جز اینکه آن صدا را بشنود ،و هر یک به دیگری
روی آورد و برای او تعریف کند و آنچه شنیده است بازگو نماید.
نزدیک غروب آفتاب فریادزننده ای از مغرب بانگ آورد :ای مردم پروردگار شما در بیابان خشاکی از
سرزمین فلسطین ظهور کرده و او عثمان بن عنبسه از اوالد یزید بن معاویاه اسات از او پیاروی کنیاد تاا
هدایت شوید و با او مخالفت نکنید که گمراه می گردید ،فرشتگان و پریان و نقبا گفتار او را رد کنناد و او
را تکذیب کنند و در جوابش می گویند :شنیدیم و سرپیچی می کنیم ،ولی اهال شاک و تردیاد و نفااق و
کافران با شنیدن این صدا دچار گمراهی می شوند.
و در ادامه حدی فرمود :آنگاه دابّه األرض (طب روایات مقصود امیرالمؤمنین

است) باین رکان و

مقام ظاهر می شود و بر چهره مردم با ایمان عالمت مؤمن ،و بر چهره کافران عالمت کفر می زناد ،ساپس
امام صادق
قائم

قصه خرو لشگر سفیانی و فرو رفتن آنها در سرزمین بیدا و بعضای از احاوال حضارت

را در هنگام ظهورش در مکّه بیان می کند.

مفضّل عرض کرد :ای سرور من ،سپس مهدی کجا می رود؟
فرمود :به مدینه جدّش رسول خدا

می رود و هنگامی که در آنجا وارد شد کار مهم و مأموریّات

عجیبی اجرا خواهد کرد که باع خشنودی مؤمنان و رسوایی کافران می شود.
مفضّل عرض کرد :ای آقای من ،آن مأموریّت عجیب چیست؟
فرمود :کنار قبر جدّش می آید و می فرماید :ای مردم ،آیا قبر جدّ من
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رسول خدا همین است؟ می گویند :آری ای مهدی آل محمّد همین است ،می فرمایاد :در کناار او چاه
کسانی مدفونند؟ می گویند :دو یار همراه او ابوبکر و عمر( )1می باشند و کسی دیگر با او در اینجا نیست.
امام

دستور می دهد آنها را از قبر بیرون آورده بر درخت خشک و پوسیده ای به دار کشند و چون

چنین کنند درخت خشکیده فوراً سرسبز می شود و شاخ و برگ پیدا می کند ،با مشاهده این وضع دوستان
این دو نفر گویند :بخدا قسم این واقعاً شرافت است ،و ما به محبت و والیت این دو نفر پیاروز و رساتگار
شدیم.
آنگاه نداکننده ای از طرف مهدی

فریاد برآورد:

ی
ی
ی
أحب فالنا وفالنا فلينفرد جانبا ،فينقسم اخللق جزئنی فيعرض املههدی
ک من
ی
ی
فتهب عليهم فتجعلهم کأعجاز خنل خاویه.
رحیا سوداء
منهما فالیقبلون فيأمر املهدی

لع أوَلائهمها الهرباءه

کسانی که این دو نفر را دوست دارند از میان مردم جدا شوند و در یک طرف بایستند ،وقتی که کامالً جدا شدند مهدی
به آنها دستور می دهد که بیزاری خود را از این دو نفر اظهار کنند ،ولی آنها نمی پذیرند ،در این هنگام دساتور مای
دهد باد سیاه شدیدی بر اینها می وزد و آنها را همچون شاخه های خشک درخت نخل بر خاک مذلّت می افکند و ناابود
می سازد.

سپس می فرماید :آن دو را از باالی دار پایین می آورند و به امر خداوند آنهاا را زناده مای گرداناد ،و
دستور می دهد که مردم همگی جمع شوند و در حضور آنها پرده از کار زشت آنها بردارد و جنایات هاای
آنها را بازگو کند و آنها هم اعتراف کنند ،و بعد از آن به حاضرین دستور دهد هر کس ظلمی از اینها دیاده
قصاص کند ،و پس از آن دوباره آن دو را بر همان درخت به دار بکشد و آتشی را فرمان دهد که از زماین
بیرون آید و آن دو را با درخت بسوزاند ،و سپس به باد فرمان دهد کاه خاکساتر بااقی ماناده را پراکناده
ساخته و در دریا بریزد.
مفضّل عرض کرد :ای سرور من ،آیا این آخرین عذاب آنها است؟
____________________
 -1این مطلب در مصدر مفصّل تر بیان شده و مؤلّف

آن را به طور مختصر آورده است.
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فرمود :هیهات ،کجا این آخرین عذاب است؟ بخدا قسم آنها را بر می گردانند ،مؤمنانی که ایمان خالص
داشته اند و کافرانی که کافر محض بوده اند نیز برمی گردند و سرور عالمیان رسول خادا حضارت محماد
و صدی اکبر امیرالمؤمنین

و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین و بقیّه ائمه اطهار

حاضر می شوند و از این دو نفر بخاطر ظلمی که کرده اند قصاص می کنند بطوری کاه در هار شابانه روز
آنها را هزار بار می کشند و در هر بار به امر خداوند دوباره زنده می شوند و به صورت اوّل برمی گردند .و
تا مقداری که خداوند بخواهد این عمل تکرار می شود.
سپس مهدی

بطرف کوفه می رود ،و در بین کوفه و نجف فرود می آید و تعداد یارانش در آن روز

چهل و شش هزار فرشته و به همین تعداد پری ،و سیصد و سیزده نفر نقیب هستند.
سپس امام

از خرابی بغداد و مورد لعن و نفرین خدا قرار گرفتن اهل آن سخن گفتند و فرمودند:

بخدا قسم انواع عذابی که بر امت های طغیانگر از اوّل روزگار تا انتها وارد شده بر بغداد فارود آیاد ،و
طوفان عذابی که آنها را می گیرد جز با شمشیر و قدرت سالح نیست .وای بر کسانی که در آن هنگام آنجا
را مسکن برای خود برگزیده اند.
بعد از آن امام صادق

جریان سید حسنی را بطور مفصّل بیان می کند؛ پس از پایان آن قصّه مفضّل

سؤال می کند :ای آقای من ،بعد از آن مهدی
امام صادق

چه می کند؟

فرمود :لشکری را برای دستگیری سفیانی به طرف دمش رواناه مای کناد؛ آنهاا او را

گرفته و بر صخره می کشند.
و در آن هنگام امام حسین

با دوازده هزار صدی و هفتاد و دو بزرگواری کاه باه هماراه او در راه

یاری او در کربال شهید شدند ظاهر می شود ،و چه رجعت درخشنده و برگشتی روشان و ناورانی خواهاد
بود.
بعد از آن صدی اکبر امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب
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خرو

می کند ،و برای آن حضرت قبه و بارگاهی در نجف برپا می کنند که چهار پایه اش یکی در نجف ،یکی
در حجر اسماعیل ،یکی در صفا و یمن و یکی در مدینه طیّبه است و گویا چراغهایش را می بینم که مانناد
َُْ ه
الرسهائِ ُر (« - )1بااطن هاا آشاکار
خورشید و ماه در آسمان و زمین می درخشند .در آن هنگام  -تبیل
ْ ُ ُ ُّ

ُ ُّ

َ

َ َ

َ َ
ُْ َ َ ی ْ َ َ ْ ََ َ ُ
ذات محْ ٍل محْلهها« - )2( ...هار شایردهی شایرخوار
شود» ،و  -تذهل ک مر ِضع ٍه عما أرضعت وتضع ک ِ

خود را فراموش کند ،و هر بارداری آنچه در رحم دارد بیفکند».
سپس سرور عالمیان حضرت محمّد

به همراه مهاجرین و انصار و همه کساانی کاه باه او ایماان

آوردند و گفتارش را تصدی کردند و در راه او به شهادت رسیدند ظاهر شود پس از آن همه کسانی کاه او
را تکذیب کردند ،یا به او بی اعتنایی کردند و گفتارش را رد کردند ،و یا به او ناسزا گفتند و با او جنگیدند
حاضر کنند....
()3

این حدی جدّاً طوالنی است و در اینجا همین مقدار کفایت می کند.
مؤلّف

گوید :جمله ای که در این حدی آمده است که «او را کسی نمای بیناد تاا زماانی کاه هماه

چشمها او را ببینند» و نیز جمله ای که در توقیع شریف آن حضرت است که «هر کس ادعای مشاهده کرد،
او را تکذیب کنید» باید گفت :نسبت به مواردی است که شخص دیدن امام

را با نیابت و رساندن خبر

به شیعیان ادعا کند مانند نوّاب خاص آن حضرت که اینگونه بودند ،یا ادّعا کند که او را می بیند در حاالی
که بخوبی می شناسد و می داند که او مهدی

است ،و یا مربوط به زمانی است که ترس و وحشاتی از

دشمنان باشد.
و احتماالتی را که ذکر کردیم روایتی که در کتاب کافی از امام صادق
کند :آن حضرت فرموده است:
____________________
 -1سوره طارق ،آیه .3
 -2سوره حجّ ،آیه .2
 -3مختصر بصائر الدرجات ،173 - 130 :بحار األنوار.1/53 - 14 :
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نقال شاده آن را تأییاد مای

ُ
ُ
ُ
االول الیعلم بماکنه فيها یإال ی
خاصه شيعه ،واالخری
للقائم غيبتان :إحداهما قصریه واالخری طویله .الغيبه
الیعلم بماکنه فيها یإال ی
()1
خاصه مواَله.
برای قائم (صلوات اللَّه علیه) دو غیبت است ،یکی مدتش کوتاه و دیگری طوالنی است در غیبت اوّل جا و مکان او را
جز شیعیان مخصوص و برگزیده کسی نمی داند ،و در غیبت دوّم از جا و مکانش جز موالیان آن حضارت کسای بااخبر
نیست.

 .114/423شیخ صدوق

در کتاب «کمال الهدین» از علی بن سنان ،و او از پدرش نقل فرموده است

که گفت :بعد از شهادت امام عسکری

گروهی از قم و نواحی آن برای دیدار امام

باراه افتادناد و

طب معمول اموالی را به همراه خود برداشته بودند و
____________________
 -1الکافی 340/1 :ح  ،13بحار األنوار 155/52 :ح  ،11الوافی 414/2 :ح  ،14إلزام الناصاب ،243/1 :غیباه نعماانی 170 :ح،2
إثبات الهداه 534/3 :ح .475
همان طور که مؤلّف محترم رحمه اهلل فرموده اند ؛ نمی توان رؤیت امام علیه السالم را بطور مطل رد کرد و منکر آن شد ،زیارا
معنای غیبت آن حضرت این نیست که آن بزرگوار در عصر غیبت یک وجود خیالی و رؤیایی دارد ،یا در میان چاهی مخفای شاده
است و با هیچ کس هیچ گونه ارتباطی ندارد ،بلکه مراد از غیبت این است که امام علیه السالم از نظر ما پنهان گشته بطاوری کاه او
را نمی شناسیم .
آن حضرت بر روی همین کره خاکی زندگی می کند ،در میان مردم رفت و آمد دارد ،در بازارها راه می رود ،در مشاهد مشارفه
و مزار اجداد طاهرینش علیهم السالم حاضر می شود ،در بعضی از مجالس دوستانش تشریف می برد و قدم بر فرش های آنان مای
گذارد ،همه ساله در مراسم حج شرکت می کند ،بیچارگان را دستگیری و اشخاص سرگردان و گم گشته را راهنمایی مای نمایاد ،او
همه را می بیند و می شناسد ،ولی مردم او را می بینند و نمی شناسند ،همانند حضرت یوسف علیه السالم کاه بارادرانش باا آنکاه
فرزندان پیغمبر بودند با آن حضرت گفتگو و داد و ستد می کردند امّا او را نمی شناختند تا آنکه خود را به آنها معرفی کرد.
و حاصل کالم این است که رؤیت امام علیه السالم امری ممکن است و هیچ گونه منافاتی باا غیبات آن حضارت نادارد ،ولای
رؤیتی است که با شناختن او همراه نیست .کسی نمی تواند ادّعا کند من او را هرگاه بخواهم می بینم و به خوبی مای شناسام ،و در
تشرّفات معتبری که نقل شده شناختن آن حضرت یا از روی قرائن بوده  -مانند کرامات و معجزاتی که از غیر اماام معصاوم صاادر
نمی شود و بعد از تشرف با خودش گفته حتماً او امام عصر (ارواحنا فداه) بوده است  -و یا به معرفی خود امام صورت گرفته است
 ،مانند قضیّه عالّمه حلی رحمه اهلل که وقتی از آن شخص ناشناس پرسید  :آیا در زمان غیبت کبری می توان حضرت صاحب األمر
(ارواحنا فداه) را دید؟ در جواب فرموده بود :چگونه نمی توان او را دید و حال آنکه دست او در میان دست تو است؟
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هیچ گونه خبری از وفات امام

نداشتند.

همینکه به سامرا رسیدند از کسی احوال امام عسکری

را پرسیدند ،به آنان خبر داد کاه اماام

دار فانی را وداع کرده است و جعفر را به آنها معرفی کرد ،آن جمعیت وقتی نزد جعفر آمدند ،چون عالمتها
و نشانه هایی که برای شناختن امام در نظر داشتند در جعفر ندیدند اموال را به او ندادند و بیرون آمدند تاا
برگردند.
همین که از شهر خار شدند متوجه شدند جوانی به دنبال آنها آمده و ایشان را به نام هایشان صدا مای
زند ،مقداری توقف کردند تا جوان رسید ،و به آنها فرمود:
موالی خود را اجابت کنید ،که او شما را خوانده است.
می گویند :بی درنگ به همراه آن جوان آمادیم تاا وارد خاناه موالیماان اماام عساکری

شادیم،

فرزندش حضرت حجّت عجّل اللَّه فرجه را دیدیم که روی تختی نشسته است چهاره مباارکش چاون مااه
نورانی ،و لباس سبزی به تن دارد ،بر آن وجود نازنین سالم کردیم و او اظهار لطف نموده سالم ما را پاسخ
گفت ،سپس فرمود :تمام اموالی که به همراه دارید فالن مقدار دینار است ،فالنی این مقدار ،و آن یکی ایان
مقدار داده است
و یکایک آنها را نام برد و تمام مشخصات قصّه را توضیح داد ،سپس خصوصیات جاماه هاا و اساباب
سفر و چهارپایانی را که با خود آورده بودیم بیان کرد ،آنگاه سجده شکر بجا آوردیم که به مقصود رسیدیم
و در پیشگاه آن حضرت زمین را از روی ادب بوسایدیم ،بعاد از آن ساؤاالتی کاه در نظار داشاتیم از آن
حضرت پرسیدیم و او همه را جواب فرمود ،و در پایان اموالی را که امانت های مردم نزد ما باود باه اماام
()1

تحویل دادیم....

____________________
 -1کمال الدین 474/2 :ح ،24بحاراألنوار 47/52 :ح ،34منتخب األثر 348 :ح ،13إلزام الناصب 358/1 :ح.18
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مؤلّف

گوید :از این روایت استفاده می شود که می توان در پیشگاه امام

زماین را از روی ادب

و احترام بوسید ،و می توان گفت که رنگ سبز از میان رنگ ها مخصوص علویین است.
 .117/430کلینی

در کتاب «روضه کافی» حدیثی طوالنی از امام صادق

نقل فرماوده اسات،

که ما ابتدای آن را بخاطر مناسبت نداشتن با این باب ذکر نمی کنیم ،در قسمت بعدی به حمران  -که راوی
خبر است  -می فرماید:
ی

أال تعلم أن من انتظر أمرنا وصرب لع ما یری من األذی واخلو  ،هو غدا ف زمرتنا.
آیا نمی دانی کسی که منتظر امر ما باشد و بر اذیّت ها و آزار دشمنان و ترس از آنها صبر کند فاردای قیامات باا ماا
محشور می شود.

پس هنگامی که دیدی ح پایمال شد و اهل آن از بین رفتند ،و دیادی کاه ظلام و ساتم هماه جاا را
فراگرفت ،و دیدی که قرآن کهنه گشته و آنچه در آن نبوده در آن پدید آوردند و آیاتش را مطاب تمایالت
خود توجیه کردند ،و دیدی که دین زیر و رو شد همان طور که آب در میان کاسه زیار و رو مای شاود ،و
دیدی که اهل باطل بر اهل ح ّ برتری یافتند ،و دیدی که بدی آشکار گشته و کسی از آن نهی نکند بلکاه
بد کاران را معذور بدارند.
و دیدی که زشتی و فساد علنی گشته ،مردان برای ارضا غرایز به مردان ،و زن ها به زنان اکتفا کنند ،و
دیدی مؤمن سکوت کرده و سخن او را نپذیرند ،و دیدی کاه فاسا دروغ گویاد و حارف باطال او را رد
نکنند ،و دیدی کم سنّ و سال ها بزرگ ترها را به دیده حقارت بنگرند ،و دیدی روابط خویشاوندی را بین
خود بریدند ،و دیدی اگر کسی را به زشتی و گناه توصیف کنند شادمان گردد و سخن گوینده را رد نکند.
و دیدی پسران نوجوان خود را مانند زن در اختیار مشتری قرار دهناد ،و دیادی کاه زن هاا باا زناان
آمیزش کنند و دیدی که مدح و ثنای این و آن
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فراوان شود ،و دیدی که شخص مال و ثروت خود را در مسیر باطل و غیر اطاعت پروردگاار بخشاش
کند و کسی از او جلوگیری نکند و او را باز ندارد.
و دیدی که چون مؤمنی را در حال سعی و تالش در راه خدا ببینند از کار او بخدا پناه ببرناد ،و دیادی
که همسایه ،همسایه خود را اذیت کند و هیچ کس از او جلوگیری نکند ،و دیدی که کافر از گرفتاری مؤمن
خوشحال گشته و از فسادی که بر روی زمین روا پیدا کرده شادمان است ،و دیدی کاه اناواع شاراب را
بطور علنی بنوشند ،و عدّه ای که از خداوند تبارک و تعالی نمی ترسند برای نوشیدن آن گرد هم آیند.
و دیدی کسی که به خوبی ها دستور می دهد در اجتماع خوار و ذلیل است ،و کسی که فاس اسات در
انجام گناهانی که خدا نمی پسندد با جرأت و نیرومند و مورد ستایش است ،و دیدی آنها که به آیات قرآن
عمل می کنند حقیر و پست اند و دوستان آنها نیز کوچک شمرده می شوند ،و دیدی که راه خیار و خاوبی
بسته شده و راه های فساد و تباهی باز و پر رفت و آمد است ،و دیدی که زیارت خانه خدا تعطیل گشته و
دستور به ترک آن می دهند.
و دیدی به آنچه می گویند عمل نمی کنند ،و دیدی مردها خود را بارای ماردان و زن هاا بارای زناان
آراسته و فربه کنند ،و دیدی که مرد از راه خودفروشی امرار معاش کند ،و زن خر زندگی خاود را از راه
خودفروشی بدست آورد.
و دیدی زنان مانند مردان انجمن آرایی کنند و مجلس تشکیل دهند ،و دیدی آثار زنانگی در بنی عباس
آشکار شود ،موهای خود را رنگ کنند و خود را آرایش نمایند همان طور که زن خود را بارای شاوهرش
آرایش می کند و برای بهره گیری از آنها پول خر کنند ،گاهی بر سر یک مرد رقابت شود ،و مردان برای
او از خود غیرت نشان دهند ،پول دار عزیزتر از مؤمن باشد ،رباخواری آشکار گردد و هیچ گونه سرزنشی
نداشته باشد ،و زنان را بر عمل نامشروع زنا تشوی کنند و آنها را ستایش نمایند.
و دیدی که زن با شوهرش سازش کند و رشوه دهد تا با مردان دیگر آمیزش کند ،و دیادی کاه بیشاتر
مردم و بهترین خانه ها خانه هایی باشد که
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در آنها به فس و فجور یاری شوند ،و دیدی که مؤمن غمناک و از نظر ماردم خاوار و ذلیال باشاد ،و
دیدی که بدعت ها و عمل نامشروع زنا شایع شده است ،و دیدی مردم بااعتماد به شاهدهای دروغاین باه
حقوق دیگران تعدّی و تجاوز کنند.
و دیدی که حرام الهی حالل و حالل الهی حرام شمرده شود ،و دیدی که دین را با رأی و نظار شخصای
خود تفسیر کنند و به کتاب و احکام پروردگار عمل نشود ،و دیدی که برای ارتکااب جارم نمای خواهناد
شب فرا رسد و از تاریکی آن استفاده کنند بلکه آن قدر جری شده اند و جرأت بر گناه پیدا کارده اناد کاه
روز روشن و علنی هر گناهی مرتکب شوند.
و دیدی که مؤمن جز با قلبش نمی تواند زشتی ها را انکار کند ،و دیدی که اموال زیادی در راه خشم و
غضب پروردگار مصرف شود ،و دیدی که زمامداران کافران را بخود نزدیک و نیکوکاران و افراد صاالح را
از خود دور کنند ،و دیدی که در داوری رشوه گیرند ،و دیدی که پست ها و منصب ها به کسای داده شاود
که پول بیشتری دهد ،و دیدی مردم با محارم خود ازدوا کنند و به آنها اکتفا کنند.
و دیدی که شخص را بخاطر تهمت و سو ظن به قتل رسانند ،و دیدی مردان برای استفاده نامشاروع از
مرد غیرت مندی کنند و از بذل جان و مال در این راه دریغ نورزند ،و دیدی که مرد را در مورد آمیزش باا
زن سرزنش کنند (که چرا از هم جنس استفاده نمی کنی) ،و دیدی کاه مارد از درآمادی کاه زناش از راه
نامشروع بدست آورده مصرف می کند ،و با آنکه می داند ناراحت نمی شود و به این عار و ننگ تان مای
دهد.
و دیدی که زن بر شوهر خود چیره شود و کاری را که او دوست ندارد انجام دهد و به شوهرش خرجی
دهد ،و دیدی که مرد زن و کنیزش را برای استفاده دیگران اجاره دهاد و پاول نااچیزی از ایان راه بارای
خوراک خود تهیه کند ،و دیدی که سوگندهای دروغ بنام خدا زیاد شود ،و دیدی کاه قماار بطاور آشاکار
انجام شود ،و دیدی که علنی شراب فروشی کنند و هیچ گونه منعی نداشته باشد ،و دیدی که زنان خاود را
در اختیار کافران قرار دهند.
و دیدی که ساز و آواز بر سر کوچه ها و بازارها علنی گردد و مسلمان ها با
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خونسردی از کنار آن عبورکنند و هیچ کس از آن جلوگیری نکند و یا اگر ناراحت شود جرئت نکند از
آن جلوگیری کند ،و دیدی که انسان های شریف و بزرگوار را کسی که قدرتی دارد و مردم از قدرتش می
ترسند خوار کند ،و دیدی که نزدیک ترین اشخاص به دستگاه حکومتی کسانی باشند که به ماا اهال بیات
ناسزا گویند و به آن افتخار کنند ،و دیدی کسی که ما را دوسات دارد دروغگاویش دانناد و شاهادتش را
نپذیرند ،و دیدی که بر سر گفتار دروغ و باطل رقابت شود ،و دیدی که همسایه ،همساایه اش را از تارس
زبان او احترام کند ،و دیدی که مقررات الهی کنار گذاشته شود و مطاب میل خود در مورد آن عمل کنند.
و دیدی که بدی و فساد ظاهر گشته و سخن چینی فراوان شود ،و دیادی جارم و جنایات شایوع پیادا
کرده ،و غیبت نُقل مجالس شده و کام یکدیگر را با آن شیرین کنند ،و دیدی که خرابای بار آباادی چیاره
شده ،و دیدی که مرد زندگی خود را از راه کم فروشی اداره کند ،و دیدی که ریختن خاون بای گنااه کاار
آسانی شده ،و دیدی که مرد بخاطر رسیدن به مقاصد پست دنیوی در طلاب ریاسات باشاد و خاود را باه
بدزبانی مشهور سازد تا از او بترسند و کارهای دولتی را به او واگذار کنناد ،و دیادی کاه نمااز را سابک
شمارند.
و دیدی که مرد اموال بسیاری اندوخته ولی از وقتی آن را مالک شده زکاتش را نپرداخته ،و دیادی کاه
مرده را از قبرش خار کنند و او را آزار دهند و کفنش را بفروشند ،و دیادی هار و مار و نابساامانی
فراوان شود ،و دیدی که مرد شب و روز در حال مستی بسر برد ،و اهتمامی در امور مردم ندارد( ،یعنای در
زندگی خود مست و سرخوش می باشد و مشغول عیش و نوش است و توجّهی به وضع فالکت بار دیگران
()1

ندارد)....

 .118/431قطب راوندی

در کتاب «خرائج» از (ابو)( )2نصر خادم نقل می کند

____________________
 -1الکافی 34/8 :ح ،7بحار األنوار 254/52 :ضمن ح  ،147منتخب األثر 428 :ح ،3إلزام الناصب.140/2 :
 -2بین قوسین در اصل کتاب نبود و ما آن را از مصدر اضافه کردیم همان طور که در غیبت شیخ طوسی
چنین است ،و برای اطّالع بیشتر به کتاب معجم رجال الشیعه تألیف عالّمه خوئی
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 181/3 :مراجعه کنید.

و کشاف الغمّاه نیاز

که گفت :خدمت صاحب الزمان ارواحنا فداه شرفیاب شدم در حالی که او در گهواره بود ،به من فرمود:
صندل سرخ را بیاور .برایش بردم ،آن گاه فرمود :آیا مرا می شناسی؟
عرض کردم :آری ،شما آقای من و فرزند آقای من هستید.
فرمود :از تو این را نپرسیدم.
عرض کردم :خودتان بیان کنید .فرمود:

ه
اَّلل ابلالء عن أهیل وشيعت.
أنا خاتم األوصياء ،ویب یدفع
()1

من آخرین وصیّ پیامبرم ،و خداوند بسبب من بال و گرفتاری را از خانواده و شیعیانم برطرف می کند.

مؤلّف
مؤمنان

گوید :در حدی  21بخش مناقب رسول خدا
 ،و در حدی  28بخش مناقب امام صادق

 ،و در حادی  34بخاش مناقاب امیار
فضایلی از حضرت حجّت صلوات اللَّاه علیاه

ذکر شده است ،به آنها مراجعه فرمایید.
.113/432عالّمه مجلسی

در کتاب «بحار األنوار» به نقل از خاطّ شاهید

از اماام صاادق

روایت نموده است که فرمود :مقصود از «قد قامت الصاله» «نماز برپا گردید» قیام قائم
 .120/433طبری

()2

است.

در کتاب «بشارة المصطفی» از طاووس نقل کرده است که گفت:

ی
املهدی جواد باملال ،رحيم باملساکنی ،شدید لع ی
العمال....

()3

مهدی (صلوات اللَّه علیه) در بذل مال بسیار بخشنده است ،نسبت به فقرا و بیچارگان مهربان ،و نسبت باه کاارگزاران
سخت گیر است....
____________________
 -1الخرائج 458/2 :ح ،3کشف الغمّه ،433/2 :کمال الدین 441/2 :ح  ،12تبصره الولی 72 :ح  ،33منتخب األثر 340 :ح 4بحاار
األنوار 30/52 :ح  ،25غیبه طوسی.148 :
 -2این حدی در ص  781ح  31گذشت.
 -3بشاره المصطفی 207 :و  ،255منتخب األثر 311 :ح ،4عقد الدرر 147 :ح .10
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خاتمه بخش:

در خاتمه این بخش ،مطالب سودمندی را برای استفاده عموم ذکر می کنیم:
 .1قسمتی از قصیده شیخ صالح بن عرندس را  -که در مرثیه سرائی برای اماام حساین
ثنای ائمه اطهار

و مادح و

است  -در اینجا نقل می کنیم ،و آن قصیده رائیّه مضمومه است ،یعنی آخر هر شعر با

حرف «را » که ضمّه دارد ختم می شود ،و گفته شده است که این قصیده در محفلی خوانده نمی شود مگار
این که حضرت مهدی ارواحنا فداه در آنجا حاضر می شود.
در آخر قصیده اش چنین فرموده است:
فَلَااا ایْسَ لِاَخْااا اذِ الثَّاااااارِ اِالَّ خَلیفَااا اهٌ

یَکُااونُ لِکَسْاارِ الاادّینِ مِاانْ عَدْلِااه جَبْاارُ

تَحُا افُّ بِا اهِ الْا ااَمْالکُ مِا انْ کُا الِّ جانِا ابٍ

وَیَقْدِمُااااهُ الْاِقْبااااالُ وَالْعِاااازُّ وَالنَّصْاااارُ

عَوامِلُااااهُ فِااااای الااااادارِعینَ شَاااااوارِعٌ

وَحاجِبُااااهُ عیساااای وَناااااظِرُهُ الْخِضْاااارُ

تُظَلِّلُاااا اهُ حَقّاااا ااً عِمامَاااا اهُ جَاااااادهِ

إذا ماااا مُلُاااوکُ الصااایْدِ ظَلَّلَهَاااا الْجَبْااارُ

مُحاااایطٌ عَلاااای عِلْااامِ النُّبُااااوهِ صَااادْرُهُ

فَطُاااوبی لِعِلْااامٍ ضَااامهُ ذلِاااکَ الصااادْرُ

هُااوَ ابْاانُ الْاِمااامِ الْعَسْااکَری مُحَماادُ الااتْ

تَقِااایُّ النَقِااایُّ الطَّاااااهِرُ الْعَلَااامُ الْحَبْااارُ

سَااالیلُ عَلا ایٍّ الْهاااادی وَنَجْا الُ مُحَما ادٍ الْ

جَااوادِ وَمَاانْ فاای اَرْضِ طُااوسٍ لَااهُ قَبْاارُ

عَلای الرِّضاا وَهُاوَ ابْانُ مُوسَای الَّاذی قَضاای

فَفااااحَ عَلااای بَغْااادادَ مِا انْ نَشْا ارِه عَطْا ارُ

وَصااااادِقُ وَعْاا ادٍ اِنَّاااهُ نَجْاا الُ صااااادِقٍ

اِماااامٌ بِاااه فِااای الْعِلْااامِ یَفْتَخِااارُ الْفَخْااارُ

وَبَهْجَاااااهُ مَوْالناااااا الْاِماااااامِ مُحَمااااادٍ

اِماااااامٍ لِعِلْاااامِ الْاَنْبیاااااا ِ لَااااهُ بَقْاااارُ

سُااااللَهُ زَیْااانِ الْعابِااادینَ الَّاااذی بَکااای

فَمِا انْ دَمْعِا اهِ یُا ابْسُ الْاَعاشااایبِ مُخْضَا ارُّ

سَاااالیلُ حُسَااایْنِ الْفاااااطِمی وَحَیْااادَرِ الْ

وَصِااای فَمِاانْ طُهْاارٍ نَمااای ذلِااکَ الطُّهْاارُ

لَاااهُ الْحَسَااانُ الْمَسْااامُومُ عَااامٌّ فَحَباااذا الْ

اِمااامُ الَّااذی عَاام الْااوَری جُااودُهُ الْغَمْاارُ
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سَاااامیُ رَسُااااولِ اللَّااااه وارِثُ عِلْمِااااهِ

اِمااااامٌ عَلاااای آبائِااااه نَاااازَلَ الااااذِّکْرُ

هُاااامُ النُّااااورُ نُورُاللَّااااهِ جَاا الَّ جَاللُااااهُ

هُااامُ التّاااینُ وَالزَّیْتُاااونُ وَالشَّااافْعُ وَالْاااوِتْرُ

مَهااااابِطُ وَحْاا ایِ اللَّاا اهِ خُاا ازَّانُ عِلْمِااااه

مَیااااامینُ فاااای اَبْیاااااتِهِمْ نَاا ازَلَ الاا اذِّکْرُ

وَأسْااااماؤُهُمْ مَکْتُوبَااااهٌ فَااااوْقَ عَرْشِااااهِ

وَمَکْنُونَاااهٌ مِااانْ قَبْااالِ اَنْ یُخْلَااا َ الاااذَرُّ

وَلَااااوْالهُمْ لَاااامْ یَخْلُاااا ِ اللَّااااهُ آدَماااااً

وَال کاااانَ زَیْااادٌ فِااای الْأناااامِ وَالعَمْااارُو

وَالسُااااطِحَتْ اَرْضٌ وَال رُفِعَااااتْ سَااااما

وَال طَلَعَاااتْ شَااامْسٌ وَال اَشْااارَقَ الْبَااادْرُ

وَنُااوحٌ بِهِاامْ فِاای الْفُلْااکِ لَمااا دَعااا نَجااا

وَغااایضَ بِهِااامْ طُوفانُاااهُ وَقُضِااایَ الْااااَمْرُ

وَلَاااوْال هُااامْ ناااارُ الْخَلیااالِ لَماااا غَااادَتْ

سَاااالماً وَبَااارْداً وَانْطَفااای ذلِاااکَ الْجَمْااارُ

وَلَاااوْال هُااامْ یَعْقُاااوبُ ماااا زالَ حُزْنُاااهُ

وَال کاااانُ عَااانْ اَیُّاااوبَ یَنْکَشِااافُ الضُّااارُّ

وَالنَ لِااااااداوُدَ الْحَدیاااااادُ بِسِاااااارِّهِمْ

فَقَااادرَ فااای سَااارْدٍ یُحیااارُ بِاااهِ الْفِکْااارُ

وَلَماااا سُااالَیْمانُ الْبِسااااطُ بِاااهِ سَاااری

اُسااایلَتْ لَاااهُ عَااایْنٌ یَفااایضُ لَاااهُ الْقِطْااارُ

وَسُااااخِّرَتِ الاااارّیحُ الرَّخااااا ُ بِاااااَمْرِهِ

فَغُاااادْوَتُها شَااااهْرٌ وَرَوحَتُهاااااا شَااااهْرُ

وَهُ امْ سِ ارُّ مُوساای وَالْعَصااا عِنْ ادَ مااا عَصاای

اَوامِاااارَهُ فِرْعَااااوْنُ وَالْتَقَاااافَ السااااحْرُ

وَلَا اوْالهُمْ ماااا کاااانَ عیسَااای بْا انُ مَا ارْیَمٍ

لِعاااازَرَ مِااانْ طَااای اللُّحُاااودِ لَاااهُ نَشْااارُ

سَاااری سِا ارُّهُمْ فِااای الْکائِنااااتِ وَفَضْا الُهُمْ

وَکُااالُّ نَبِااایٍّ فیاااهِ مِااانْ سِااارِّهِمْ سِااارُّ

عَاااال بِهِا امْ قَا ادْری وَفَخْاااری بِهِا امْ غَاااال

وَلَ اوْال هُ امْ مااا کااانَ فِاای النَّاااسِ لاای ذِکْ ارُ

مُصاااااابُکُمْ یاااااا آلَ طاااااه مُصااااایبَهٌ

وَرُزْ ٌ عَلَاااای الْاِسْااااالمِ اَحْدَثَاا اهُ الْکُفْاا ارُ

سَااااَنْدُبُکُمْ یاااا عُااادتی عِنْااادَ شِااادتی

وَاَبْکاااایکُمْ حُزْناااااً اِذا اَقْبَاااالَ الْعَشْاااارُ

وَاَبْکااایکُمْ ماااا دُمْا اتُ حَیّا ااً فَا ااِنْ اَمُا اتْ

سَاا اتَبْکیکُمْ بَعْاا ادِی الْمَراثِاا ایُ وَالشِّاا اعْرُ

عَااارائِسُ فِکْااارِ الصاااالِحِ بْااانِ عَرَنْااادَسٍ

()1

قَبُااااولُکُمْ یااااا آلَ طااااه لَهااااا مَهْاااارُ

____________________
 -1الغدیر ،17/7 :المنتخب للطریحی ،345 :المختار من کلمات اإلمام المهدی
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.421/1 :

برای انتقام گرفتن خون مظلوم امام حسین

کسی نیست جز حاکم عادلی که شکست دیان باا عادالت او جباران

گردد.
فرشتگان؛ اطراف او را از هر طرف احاطه کنند ،و پیشاپیش او عزت و
سربلندی و پیروزی در حرکت باشد.
کارگزاران او زره پوشانی هستند که در خیابان ها پراکنده اند ،دربان او حضارت عیسای
حضرت خضر

و سرپرسات اماورش

است.

عمامه جدّش به ح و شایستگی بر سر او سایه می افکند ،وقتی که تا ستم از سر پادشاهان کنار افتد.
سینه شریفش سرشار از علم نبوّت است ،خوشا به آن علم که چنین سینه ای او را در بر گرفته است.
نام مبارکش محمّد است که مظهر تقوی و پاکی و پاکیزگی و راهنما و دانشمند است ،و او فرزند برومند امام عساکری
است.
سالله پاک امام هادی و فرزند حضرت جواد ،و آن امامی که قبر مبارک او در سرزمین طوس است.
یعنی علی بن موسی الرضا

 ،و او فرزند حضرت موسی بن جعفر است که از دنیا رفت و عطر پیکر شریفش فضای

بغداد را عطرآگین نمود.
او امامی است که در وعده هایش صادق و فرزند امام صادق

است ،امامی که در علم و دانش فخر و شرف از او

کسب افتخار می کند.
او فرزند هفتم امام باقر

است ،آن امامی که شکافنده علوم همه پیامبران است.

او فرزند زینت عبادت کنندگان است که بسیار گریه کرد ،و از قطرات اشک چشمانش گیاهان خشک سرسبز شدند.
او فرزند حسین فاطمه و امیرالمؤمنین

است که وصیّ بالفصل پیغمبر

است ،پس این شاخه پاک از ریشه

پاک روییده و رشد نموده است.
و امام مجتبی

که او را مسموم کردند عموی آن بزرگوار است ،پس چه نیکو اماامی اسات کاه جاود و بخشاش

فراوانش همه عالم را فرا گرفته است.
او همنام رسول خدا

و وارث علم اوست ،امام عزیزی که بر پدرانش قرآن نازل گشته است.

آنان نورند ،نور خداوند بلندمرتبه ،و مراد از تین و زیتون و شفع و وتر که خدا در قرآن به آنان قسم یااد کارده ،آنهاا
هستند.
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آنان محلّ فرود آمدن وحی الهی ،و خزانه دار علم پروردگارند ،ذوات مبارکی هستند که در خانه هاای ایشاان قارآن
نازل گشته است.
نام ایشان بر باالی عرش خداوند نوشته شده ،و پوشیده و پنهان گشته پیش از آنکه خداوند عالم ذر و ذرات عاالم را
بیافریند.
و اگر آنان نبودند خداوند آدم را نمی آفرید ،و از زید و عمر اثری نبود.
و زمین گسترده نمی شد و آسمان برپا نمی گردید ،خورشید نمی درخشید ،و ماه نور افشانی نمی نمود.
نوح در میان کشتی با توسل به آنها چون خدا را خواند نجات یافت ،و بواسطه آنان طوفان آرام گرفت و او به سااحل
مقصود رسید.
و اگر ایشان نبودند آتش ابراهیم خلیل هرگز بر او سرد و سالمت نمی گردید ،و شعله های برافروختاه اش خااموش
نمی شد.
و اگر ایشان نبودند غم و اندوه یعقوب برطرف نمی شد ،و بال و گرفتاری از ایوب دور نمی گشت.
و آهن برای داود به سرّ وجود ایشان نرم شد ،و داود از آن حلقه ها زره هایی می ساخت که عقل و خرد در آن متحیّر
می ماند.
و اگر آنان نبودند هرگز آن بساط ،سلیمان را سیر نمی داد ،و چشمه بر او جاری نمی شد و باران برایش نمی بارید.
و باد آرام مسخّر فرمان او نمی گشت که او را صبحگاهان به مسافت یکماه و شامگاهان به همان اندازه حرکت دهد.
سرّ کار موسی و این که عصایش هنگام سرپیچی فرعون سحر ساحران را از بین برد و اژدهایی شد که آنهاا را بلعیاد
وجود مبارک آنها بود.
و اگر ایشان نبودند هرگز عیسی بن مریم نمی توانست مردگان را از میان قبرها بعد از زنده کردن بیرون آورد و با آنها
گفتگو کند.
اسرار و فضایل ایشان در همه کائنات جریان دارد ،و هر پیامبری در وجودش سرّی از اسرار آنها بود که می توانسات
معجزه کند.
به برکت ایشان ارزش من باال رفته ،و به واسطه آنان فخر من گران گشته ،و اگر این بزرگواران نبودند هرگز یاادی از
من در میان مردم نبود.
مصائب شما ای اهل بیت پیامبر ،مصیبت هایی سنگین است ،و پیش آمد
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ناگواری بر اسالم است که کافران پدید آوردند.
ای امید و سرمایه من هنگام سختی ها ،من بر شما ناله می کنم و وقتی دهه محرم فرا می رسد غم وجودم را می گیرد
و بر مظلومیّت شما گریه می کنم.
تا هنگامی که جان در بدن داشته باشم برای مصائب شما اشک می ریزم ،و بعد از من این مرثیه ها و اشاعار بار شاما
خواهند گریست.
این اشعار عروس فکر «صالح بن عرندس» است ،و قبولی شما ای اهل بیت پیامبر مهریّه این عروس است.

 .2حدیثی که مشتمل است بر دوستی ائمّه معصومین
که خادم حضرت رضا

باود  -از اماام کااظم

و ایشان از رسول خدا

 ،و آن را ابراهیم بن محمّد نوفلی از پدرش -
و آن حضارت از پادرانش

 ،از امیرالماؤمنین

روایت نموده اند که فرمود:

کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالی را مالقات کناد در حاالی کاه باه او روی آورد و از او رو
برنگرداند باید والیت تو را ای علی داشته باشد.
و کسی که دوست دارد خداوند عظیم الشّأن را مالقات کند در حالیکه از او خشنود باشاد بایاد والیات
فرزندت حسن

را داشته باشد.

و کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند در حالیکه هیچگونه ترس و وحشتی نداشته باشد باید فرزند
دیگرت حسین

را دوست داشته باشد.

و کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند در حالی که گناهانش آمرزیده باشد باید حضرت علای بان
الحسین
َ

ُ
را دوست داشته باشد .او از کسانی است که خدا درباره اش فرموده :سيماه ْم ف ُو ُجو ِه ِهم ِمن

أثر ُ
الس ُجود (« )1بر چهره آنها از اثر سجود نشانه ای آشکار است».
ِ

و کسی که دوست دارد خداوند بلندمرتبه را مالقات کند در حالی که به عنایت های او چشمش روشان
گردد باید حضرت محمد بن علی امام باقر

را دوست بدارد.

و کسی که دوست دارد خدای بزرگ را مالقات کند در حالی که پرونده
____________________
 -1سوره فتح ،آیه .23
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اعمالش را به دست راست او دهند باید امام صادق حضرت جعفر بن محمد

را دوست داشته باشد.

و کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالی را مالقات کند در حالی که پاک و پاکیزه باشد باید اماام
کاظم حضرت موسی بن جعفر

را دوست داشته باشد.

و کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالی را شادمان مالقات کند باید حضارت علای بان موسای
الرضا

را دوست داشته باشد.

و کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند در حالیکه از درجات باالیی برخوردار باشد و گناهانش باه
را دوست داشته باشد.

حسنات تبدیل شده باشد باید امام جواد حضرت محمد بن علی

و کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند و به آسانی به حسابش رسیدگی کند و او را به بهشت بارین
که عرض آن به اندازه وسعت آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شاده وارد کناد بایاد اماام
هادی حضرت علی بن محمد

را دوست بدارد.

و کسی که دوست دارد خدا را مالقات کند و از رستگاران باشد باید امام عسکری حضرت حسان بان
علی

را دوست داشته باشد.

ی
ه ی ی
ی
ی
احلجه بن احلسن املنتظهر صهلوات
عزوجل وقد کمل إیمانه وحسن إسالمه فليتول
أحب أن یلیق اَّلل
ومن

ه
اَّلل عليه.

و کسی که دوست دارد خدا را با ایمان کامل و اسالم نیکو مالقات کند باید والیت امام منتظر حضرت حجّه بن الحسن
صلوات اللَّه علیه را دارا باشد.

آنها پیشوایان هدایت و نشانه های تقوا و پاکی هستند ،کسی کاه والیات و دوساتی ایان بزرگاواران را
()1

داشته باشد من از طرف خداوند برای او بهشت را ضمانت می کنم.
برقی

در کتاب «محاسن» از امام صادق

نقل فرموده است که فرمود:

ی
وحقق ی
ی
حبنا ف قلبه جری ینابيع احلکمه لع
أحب أهل ابليت
من

____________________
 -1صفوه األخبار :مخطوط ،بحار األنوار 107/27 :ح  80و  234/34ح  125به نقل از فضائل ابن شاذان( 144 :با کمی اختالف).
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ی
ی
ی
وجدد هل عمل سبعنی ی
نبيا وسبعنی صدیقا وسبعنی شهيدا وعمل سبعنی اعبهدا
لسانه ،وجدد اإلیمان ف قلبه،
ه
()1
عبداّلل سبعنی سنه.
هر کس ما اهل بیت را دوست داشته باشد و دوستی ما را در دلش ثابت و استوار سازد ،چشمه های حکمت بر زباان
او جاری شود ،و ایمان در دلش تازه گردد و برای او عمل هفتاد پیامبر و هفتاد صدّی و هفتاد شهید و هفتاد عابادی کاه
خدا را هفتاد سال عبادت کرده باشد بنویسند و تجدید کنند.

 .3مؤلّف

در این بخش سه اشکال را مطرح می کند و سپس آنها را جواب می دهد:

اشکال اوّل اینکه :چگونه از جهت امکان و وقوع معقول است که شخصی تاکنون بیش از هزار سال عمر
کرده و باقی باشد.
اشکال دوّم اینکه :چه لزومی دارد که امام
اشکال سوّم اینکه :وجود امام

در حال حاضر وجود داشته باشد؟

در حال غیبت چه فایده ای دارد؟

می فرماید :امّا از اشکال اوّل جواب می دهیم که :حضرت مهدی ارواحنا فداه اولین کسی نیست کاه در
این عالم عمر طوالنی دارد و کسانی که عمر طوالنی بارای آنهاا در تااریخ ثبات شاده مانناد کیاومرث و
ذوالقرنین زیادند ،اوّلی را گفته اند هزار و ششصد سال و دوّمی یعنی ذوالقرنین سه هزار سال زندگی کارده
اند.
و دیگر از معمرین که عمر طوالنی داشته اند کسی است که اهرام مصر را بنا کرد ،دیگری عنااق دختار
آدم ،و عو پسر عناق است.
در کتاب «مجمع البحرین» نقل شده است :عو سه هزار و ششصد سال زندگی کرده است.
در کتاب «اخبار الدول» درباره لقمان بن عاد  -نه آن لقمانی که معاصر
____________________
 -1المحاسن( 44 :باب پاداش کسی که آل محمّد

را دوست بدارد) ،بحار األنوار 30/27 :ح .43
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داود پیامبر

بود  -می نویسد :او صاحب نسور( )1و بقیه قوم عاد اوّل بود ،عاد او را به همراه گروهی

به حرم فرستاد تا برای آمدن باران دعا کنند او درخواست کرد که بیشتر در دنیا باقی بماناد ،و عماری باه
اندازه عمر هفت کرکس اختیار کرد ،کرکس را در حالی که جوجه باود مای گرفات و پارورش مای داد و
نگهداری می کرد ،تا از دنیا می رفت ،آنگاه کرکس دیگری بجای او می گرفت.
بین دانشمندان در عمر کرکس اختالف شده است ،بیشتر آنها بر این عقیده اند که پانصد سال این پرناده
زندگی می کند ،و بنابراین عمر لقمان  3500سال می شود ،و در میان فرزندان آدم هایچکس غیار از او و
عو بن عناق این مقدار در دنیا عمر نکرده است.
و گفته شده :او سه هزار و هشتصد سال زندگی کرده است ،زیرا سیصد سال قبل از آنکه کارکس اوّل را
()2

بگیرد از عمر او گذشته بوده است.

و همچنین عیسی و الیاس و خضر

سه بزرگواری که از اولیا الهی و دوستان خدا می باشند ،و نیز

دجّال( )3و شیطان که از دشمنان خدا هستند از نظر کتاب و سنّت بقا آنها ثابت و مسلّم است.
حدیثی را مسلم در صحیح خود نقل کرده است که در باقی بودن دجّال صراحت دارد ،و دلیال بار بقاا

َ ُ
َْ َْ ْ
ه
َ َُْ َ
الم ْعلوم ( )4است که خداوناد او را تاا ظهاور
ت
ابلیس آیه شریفه فإنکَ ِمن المنظرین  33إیل یومِ الوق ِ

دولت مهدی موعود ارواحنا فداه مهلت داده است.
و بهتر از همه اینها استدالل به آیه شریفه ای است که اشاره به طعام عزیر پیامبر دارد که صد سال بعد از
مردن او دوباره وقتی خداوند او را
____________________
 -1نسور جمع نسر بمعنای کرکس و الشخور است.
 -2رجوع کنید به کمال الدین ،553/2 :کشف الغمّه( 543/2 :با کمی اختالف).
 -3رجوع کنید به کمال الدین  ،525/2بحار األنوار.37/51 - 102 :
 -4سوره حجر ،آیه  37و .38
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زنده کرد هیچ گونه تغییری نیافته بود.

َ ْ

َ

َ

در «سوره حجر ،آیه  »37می فرماید :فان ُظر إیل َطعا ِمکَ َورشابِکَ ل ْم یَتَ َس هنه (« )1نگاه کن به خاوراکی
و آشامیدنی خود که گذشتِ زمان هیچ گونه در آن تأثیری نداشته و هیچ تغییری پیدا نکرده است».
و بسیار واضح است که هر طعامی وقتی در معرض هوا قرار گیرد با گذشت چند روز فاسد می شود ،از
اینکه طعام عزیز به فرمان پروردگار با گذشت صد سال تغییر نکرده است نتیجه می گیریم که بااقی مانادن
انسانی که روح دارد و مقتضی حیات در آن هست هیچ اشکالی ندارد که حتی بیشتر از کسانی که در تاریخ
()2

عمر طوالنی داشته اند زیست کند و باقی بماند.

ََ ْ ه ُ َ
هوال أنهه اکن
و نیز برای امکان عمر طوالنی می توان به این آیه شریفه استدالل کرد که می فرمایاد :فل
ُ
ََ َ
من ُ
ث ف َب ْط ِنه إیل یَ ْومِ یبْ َعثُون (« )3و اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود هار آیناه در
الم َسبِّحنی  043لل ِب
ِ

شکم آن ماهی تا روز قیامت می ماند» ،می گوئیم :اگر معقول نیست که انسانی بیشاتر از همنوعاان خاود
زندگی کند چگونه خداوند از امر محال خبر داده و فرموده است :یونس در شکم ماهی تاا قیامات بهماان
()4

حال می ماند؟

و بعد از تألیف کتاب به این استدالل برخورد کردم که امام منتظر ارواحنا فداه در مسجد سهله آن را باه
آیه اللَّه عالّمه تبریزی که این مطلب را عادتاً بعید می دانسته فرموده اند و اشاکال او را باا ایان اساتدالل
برطرف نموده اند.
و امّا جواب از اشکال دوّم یعنی ضرورت وجود امام

به دلیل نقلی و عقلی ممکن اسات ،در دلیال

نقلی از قرآن و سنّت استفاده می کنیم.
____________________
 -1سوره بقره ،آیه .253
 -2تمام این قصّه در بحاراألنوار 351/14 :باب  25ذکر شده است ،به آنجا مراجعه کنید.
 -3سوره صافّات ،آیه  143و .144
 -4این قصّه به طور کامل در کتاب «بحار األنوار 373/14 :باب  »24ذکر شده است.
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در استدالل به قرآن این آیه شریفه را  -که در سوره قدر است  -ذکر می کنایم کاه خداوناد تباارک و

َ
الر ُ
ََهُ َ
ک ُه َو ُّ
وح ( )1یعنی «فرشتگان به همراه روح که رئیس ایشان می باشد
تعالی فرموده است :تزنل المالئِ

در آن شب فرود می آیند».
می گوییم« :تَنَزَّلُ» که در آیه شریفه ذکر شده فعل مضارع است و آن ظهور در استمرار دارد که ابتادای
بوده است و آنها در شب قدر همه امورات عالم و مقدّرات الهی را خادمت آن

آن زمان رسول اکرم

حضرت می آوردند و بعد از آن حضرت باید این عمل ادامه داشته باشد ،بنابر اعتقاد شیعه که قائلند در هر
عصری امام معصوم وجود دارد هیچ اشکالی پیش نمی آید ،و فرود آمدن فرشتگان همه سااله باه خادمت
امام عصر ارواحنا فداه است ،امّا بنا بر اعتقاد اهل سنّت که قائل نیستند خلفای آنها شایستگی فارود آمادن
روح و آوردن مقدرات را نزد ایشان دارا می باشند اشکال وارد می شود ،و چاره ای ندارند جز اینکه یا از
ظهور فعل مضارع دست بردارند و یا ملتزم شوند که خلفای آنها شایستگی نزول فرشتگان را داشته اند و تا
امروز نیز دارند ،و یا از عقیده باطل خود برگردند و به عقاید حقّه شیعه اعتراف کنند ،در حالی که آنها هیچ
()2

کدام از اینها را نمی پذیرند.

در استدالل به سنّت ،این حدی معروف نبوی را که در حدّ تواتر است و شیعه و سنّی آن را نقال کارده
اند ذکر می کنیم:
رسول خدا
ی

فرموده است:

ی

ه
اَّلل وعرتیت فإنهما لن یفرتقا ی
حت یردا ی
لع احلوض.
إین تارک فيکم اثلقلنی کتاب

()3

____________________
 -1سوره قدر ،آیه .4
 -2کسانی که توضیح بیشتری درباره آن می خواهند به بحار األنوار 47/25 :باب 3مراجعه کنند.
 -3بحار األنوار 224/2 :ضمن ح.4
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من در میان شما دو چیز گرانبها به امانت می گذارم ،که یکی قرآن و دیگری اهل بیتم می باشند ،و هرگاز ایان دو از
()1

یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر مرا مالقات کنند.

می گوئیم :اینکه پیامبر فرموده است این دو همیشه باهم هستند و جدایی ندارند ظاهرش این اسات کاه
همواره و در هر عصری یکی از عترت پیامبر به عنوان امام معصوم در کنار قرآن وجود دارد ،و این مطلاب
با اعتقادات شیعه که می گویند :همواره امام معصوم بر روی زمین وجاود دارد و هام اکناون نیاز در حاال
حیات است ،سازش دارد ،و بنا بر اعتقاد اهل سنت که می گویند :مهدی

وجود فعلی ندارد و در آخار

الزمان به وجود می آید ناقص و نارسا است.
در دلیل عقلی می گوئیم :شریعت و آئینی که می خواهد تا در روز قیامات اساتمرار داشاته باشاد الزم
است حتماً در کنارش کسی باشد که آن را حفظ کند و نیازی که بندگان خدا به افاضات پروردگار دارند به
آنها برساند و واسطه فیض بین خال توانا و مخلوق ناتوان باشد ،و این چیزی است که بخاطر آن یقین پیدا
می کنیم که حتماً باید امام در هر زمان وجود داشته باشد.
و در حدی یازدهم از باب هشتم بطور گسترده تر به این موضوع اشاره شده است ،به آنجا رجوع کنید.
پس حاصل کالم این شد که ناگزیر باید بپذیریم که وجود امام در هر عصر و زمانی ضرورت دارد ،فقط
جای این سؤال برای مخالف می ماند که بگوید وجود او در حال غیبتش چه اثر و فایاده ای دارد؟ و ایان
همان
____________________
 -1سمهودی که یکی از علمای شافعی در قرن نهم و دهم می باشد در کتاب «جواهر العقدین» می نویسد« :إنّ ذلهک یفههم وجهود
من یکون اهالً للتمسّک به من أهل البیت و العتره الطاهره فی کلّ زمان وجدوا فیه إلی قیام الساعه ،»...یعنی حدی ثقلین بما مای
فهماند که در هر زمانی تا روز قیامت کسی از اهل بیت پیامبر وجود دارد که شایستگی دارد مردم به او متوسّل شوند و از او پیروی
کنند« .پیام قرآن:

 3ص .»75
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اشکال سوّم است که در ابتدای این بح مطرح کردیم و به آن از چند طری جواب می دهیم:
 .1حضرت حجّت ارواحنا فداه در توقیع شریفی که در جواب اسحاق بن یعقوب صادر گردیده فرماوده
است:
امّا امر فر بدست پروردگار است و کسانی که وقت خاصی را برای آن معین می کنند دروغگو هستند.
و امّا علّت وقوع غیبت ،خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
ُّ

ه

َ

ُ

ْ

َ

َ ْ

َ
َ َُْ ُ ُ ُ
ین َ
یا أی َها ال َ
کم (.)1
آمنُوا الت ْسألوا ع ْن أشياء إن تبدلکم تسؤ

«ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که وقتی فاش شود شما را غمناک نماید سؤال نکنید».

هیچ کدام از پدرانم نبوده اند مگر این که بیعت تحمیلی طاغوت زمان را در گردن داشته اند ،ولی من در
حالی خرو می کنم که بیعت هیچ طاغوتی در گردنم نباشد.

ی
ی
وأما وجه اإلنتفاع یب ف غيبت فهو اکإلنتفاع بالشمس إذا ی
غيبها عن األبصار السهحاب ،وإین ألمهان ألههل
ی
()2
األرض کما أن انلجوم أمان ألهل السماء.
و امّا کیفیت بهره برداری از وجود من در زمان غیبتم مانند بهره برداری از خورشاید اسات وقتای کاه ابرهاا آن را از
دیدگان مردم پنهان کند ،و من برای اهل زمین باع امنیّت و آسایش می باشم( ،)3همان طور که ساتارگان موجاب اماان
برای اهل آسمانند».

 .2پنهان بودن از چشم مردمان ضرری به کار پیشوایی و ریاست
____________________
 -1سوره مائده ،آیه .101
 -2الدرّه الباهره ،48 :کماال الادین ،485/2 :اإلحتجاا  ،284/2 :بحاار األناوار 32/52 :ح 7و  181/53ح  ،10إلازام الناصاب:
.441/1
 -3این مضمون احادیثی است که فرموده اند :اگر حجّت خدا بر روی زمین نباشد زمین اهلش را در خود فرو می برد ،اماام باعا
سکون و آرامش زمین است و آن را از تزلزل و اضطراب حفظ می کند ،و مردم بر روی آن می توانند به راحتی زندگی کنند.
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نمی زند همان طور که در تاریخ مشاهده کرده ایم ،پادشاهی که در اوّل دنیا بوده ریاست و فیوضاات او
تا آخر دنیا جریان داشته است.
()1

و در خبری وارده شده است که چهار پادشاه بر تمام دنیا ریاست داشته اند.

 .3مردم این زمان که از نظر عقلی و میزان فهم و شعور و استعداد برتر از گذشاتگانند( )2الزم اسات کاه
امتحان آنها شدیدتر و سخت تر از امتحان گذشتگان باشد ،و این ممکن نیست مگر با پنهان نمودن اماام از
دیدگان آنها ،مانند معلّمی که کالس درس را برای مدتی رها می کند و دانش آموزان را تنها مای گاذارد ،و
بطوری که آنها متوجّه نشوند از دور نظارت می کند تا ببیند آنها در غیاب او چه می کنند؟ آیا از غیبات او
سو استفاده می کنند یا به وظیفه خود به خوبی عمل می کنند و او را گرچه غایب است از یاد نمی برناد؟
همان طور که شاعر می گوید:
إن کناات لسااتَ معاای فالااذکر منااک معاای

یاااراک قلبااای و إن غیّبااات عااان بصاااری

والعاااین تبصااار مااان تهاااوی وتفقاااده

ونااااظر القلاااب الیخلاااو عااان الفکااار

اگر چه تو با من نیستی یاد تو با من است ،ترا قلبم مشاهده می کند گرچه از دیده ام پنهانی.
چشم آنکه را که مایل است و از او دور شده می بیند ،و کسی که با دل دیگری را نظاره می کند از فکر
او رها نمی شود.
____________________
 -1اإلختصاص« .253 :ملک الدنیا مؤمنان وکافران ،فالمؤمنان ذوالقرنین وسلیمان

 ،وأمّا الکافران فنمارود وبخات نصار» .دو

مؤمن و دو کافر پادشاهی بر تمام دنیا داشته اند ،دو مؤمن ذوالقرنین و سلیمان ،و دو کافر نمرود و بخت النصر بوده اند.
 -2ابو خالد کابلی گوید :امام سجّاد

فرمودند« :یا أبا خالد انّ أهل زمان غیبته ،القائلون ب مامته ،المنتظرون لظهوره أفضل أهال

کلّ زمان ،ألنّ اللَّه تعالی ذکره أعطاهم من العقول واألفهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عنادهم بمنزلاه المشااهده ،» ...ای ابوخالاد؛
براستی اهل زمان غیبت آن حضرت که به امامت او معترفند و چشم به راه ظهور او هستند از مردم هر زمانی برترند ،زیارا خداوناد
تبارک و تعالی آن قدر عقل و شعور و معرفت به آنان مرحمت فرموده است که غیبت نزد آنها به منزله شهود گردیاده اسات (یعنای
غیبت تأثیری در عقیده و گفتار و کردار آنها نداشته و باع ضعف و سستی آنها نشده است)« .اإلحتجا .»48/2 :
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و شاعر فارسی زبان دیگر گفته است:
یار من از دیده ها هر چند پنهان اسات لیاک

در دل هاار ذرّه خورشااید رخااش پیداسااتی

شااور بلباال نالااه قمااری نااوای عناادلیب

غلغاال ساایل از هااوای آن سُااهی( )1باالسااتی

و اگر گفته شود :چرا امام زمان شما ظاهر نمی شود و مثل امامان دیگر دخالات در اماور نمای کناد و
غیبت و پنهانی او چه حُسنی و امتیازی دارد؟
در جواب می گوییم:
اوّالً :بعد از آنکه دانستیم هیچ زمانی زمین بدون حجّت خدا نیست و امام معصوم همواره بر روی زماین
وجود دارد و اگر غایب شده سببی داشته که غیبت را بر او روا نموده و جایز سااخته اسات گرچاه ماا آن
علّت را بطور کامل و مشروح نمی دانیم ،همان طور که ما علت آفرینش حیوانات موذی و حکمت گرفتاار
شدن خردساالن و بزرگساالن و چهارپایان را به امراض بطور قطعی نمی دانیم.
و می گوییم :چون خداوند تبارک و تعالی حکیم و عادل است و هرگز کار قبیح انجام نمی دهد پس این
کارها را از روی حکمت انجام داده است ،در مورد غیبت امام عصر ارواحنا فداه نیز هماین جاواب را مای
دهیم و می گوییم :غیبت آن حضرت حتماً علّتی و حکمتی و حُسنی دارد گر چه ماا آن را بطاور کامال و
()2

مبسوط ندانیم.

ثانیاً :یکی از عللی که مانع ظهور شمرده شده ترس از ظالماان و ساتمگران اسات ،آنهاا او را از بکاار
گرفتن قدرت در اموری که باید نفوذ قدرت کند مانع شده اند ،و او بر جان خویش مای ترساد کاه چناین
تصرفاتی
____________________
 -1سهی؛ نام ستاره ای است از ستارگان دبّ اکبر.
 -2برای توضیح بیشتر به کتاب «کشف الغمّه »535/2 :مراجعه کنید.
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کند ،و وقتی چنین است بر او الزم نیست به امر امامت قیام کند ،و وقتی از دشمن هراسناک اسات الزم
است خود را پنهان کند مانند پنهان شدن پیامبر اکرم که یکبار در درّه ای بنام شِعب ابی طالب و باار دیگار
در میان غاری صورت گرفت.
اگر گفته شود :احتمال دارد پیامبر اکرم

بعد از انجام مأموریتی که بر او واحب بوده و رسالتی کاه

بعهده داشته پنهان گشته بخالف امام که در هر عصری به وجود او نیاز است ،دیگر اینکه پنهان شدن پیامبر
که قرنها ادامه پیدا کرده و هنوز به

زمانش طوالنی نشد و مدّتش کوتاه بود به خالف غیبت امام
پایان نرسیده است!
در جواب می گوییم :اوالً :مخفی شدن پیاامبر

در میاان شِاعب( )1در مکّاه ،پایش از هجارت آن

حضرت واقع شده و هنوز دین و احکام آن به طور کامل بیان نشده بود.
ثانیاً :به فرض که از این کار فارغ شده باشد نسبت به اداره امور و اجرای احکام ،جامعه باه وجاود آن
حضرت نیاز داشته است ،پس وقتی غیبت پیامبر

با نیازمندی به وجاودش جاایز باشاد و سارزنش

متوجّه کسانی شود که باع پنهان شدن او گردیدند نسبت به غایب شدن امام زمان ارواحنا فداه هم هماین
جواب را خواهیم گفت ،و طوالنی بودن یا کوتاه بودن مدت غیبت که گفته شده اشاکال صاحیحی نیسات،
زیرا غیبت ناشی از سبب آن ،که ترس از ستمگران است می باشد و تا وقتی که سابب بااقی باشاد غیبات
()2

باقی است ،و طوالنی بودن مدت یا کوتاهی آن بستگی به آن سبب دارد.

اگر گفته شود :ترس از ظالمان اگر آن حضرت را وادار به غیبت نموده
____________________
 -1شِعب؛ به گردنه و گشادگی میان دو کوه و درّه گفته می شود.
 -2بحار األنوار 130/51 :با تفصیل بیشتر.
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الزم بود پدرانش نیز پنهان از دیدگان مردم زندگی کنند ،زیرا آنها هام مانناد او از ساتمگران ترساناک
بودند؟
در جواب می گوییم :پدرانش به امامت خویش تظاهر نمی کردند و تقیاه را در مقابال دشامنان ساپری
برای حفظ جان خود قرار داده بودند بخالف امام عصر ارواحنا فداه که می خواهد مردم را به ساوی خاود
دعوت کند ،و بر علیه دشمنان با شمشیر قیام نماید ،و با آنها که ایجاد رعاب و وحشات مای کنناد جهااد
()1

کند.

اگر گفته شود :چرا آن حضرت مانند پدرانش که دست به شمشیر نزدند و به تقیّه عمل کردند ظاهر نمی
شود تا مردم از وجودش بهره مند شوند ،همان طور که از محضر اماام صاادق و اماام بااقر
امامان

و ساایر

بهره برداری کردند.

در جواب می گوییم :اگر امام عصر ارواحنا فداه آن گونه که شما می گویید ظاهر شود و او را بشناساند
که فرزند امام عسکری

است ،چون میان شیعه مشهور است و مخالفین می دانند کاه او تاا و تخات

سالطین را بر هم می زند ،و صفحه گیتی را از لوث وجود ظالمان پاک می کند و عالم را پر از عادل و داد
می نماید ،دشمنان آرام نمی گیرند و فوراً نقشه قتل او را طراحی می کنند و او را از بین مای برناد ،هماان
طور که با جدّ بزرگوارش امام حسین

و فرزندان عمویش که از اوالد امام حسن و امام حساین

بودند چنین کردند.
مگر نشنیده اید وقتی فرعون از طری کاهنان خبردار شد مردی در بنای اسارائیل ظهاور مای کناد کاه
حکومت او را از بین می برد ،فوراً در طلب او بر آمد و جاساوس هاای فراوانای بارای جساتجو ماأمور
ساخت ،و جماعتی را بر زنان باردار گماشت ،و آنچه پسر بدنیا آمد کشت و دخترها را زنده
____________________
 -1بحار األنوار ،132/51 :برای توضیح بیشتر به بحار األنوار ،33/52 :و کشف الغمّه 534/2 :مراجعه کنید.
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نگهداشت )1(.پس اگر غفلت و کمی بصیرت در میان نباشد هرگز ترس امام عصر ارواحنا فداه باا تارس
پدرانش قیاس نمی شود.
اگر گفته شود :قبول کردیم سبب مخفی شدن امام و غیبت او از دشمنان بخاطر ترسی است کاه از آنهاا
دارد ،سبب غیبت آن حضرت از دوستانش که معتقد به وجود او و امامتش هستند و اطاعات او را برخاود
واجب می دانند چیست؟
در جواب می گوییم :گفته شده در مورد دوستان ترس آن است که خبر او را منتشر ساازند ،و دشامنان
از مکان او باخبر شوند ،ولی این اشکال نسبت به تمام شیعیان و دوستان آن حضرت درست نیست زیرا در
میان آنان کسانی هستند که ضرر انتشار خبر را بخوبی می دانند ،آنها اهل استقامت و کتمانند و هرگز چنین
()2

کاری نمی کنند.

گفته شده است :سبب غیبت آن حضرت از دوستان نیز به دشمنان برمای گاردد ،یعنای وجاود دشامنان
سبب شده که امام

از دیده دوستانش نیز پنهان باشد ،ولی بر این وجه اشکال می شود کاه اگار چناین

باشد الزم می آید تکلیفی که وجود امام

در آن لطف است از آنها ساقط شود ،زیرا غیبت او به خااطر

علّتی است که به آنها برنمی گردد و آنها نمی توانند آن را از بین ببرناد و برطارف کنناد ،پاس الزم اسات
تکلیفی که گفتیم از آنها ساقط گردد.
به اضافه اینکه ترس از دشمنان مانع ظهور کلّی می شود و از ظهور جزئی که بارای بعضای از خاواص
صورت گیرد مانع نمی شود.
و کسی نمی تواند اعتراض کند که این گونه ظهور هیچ فایده ای ندارد ،و وقتی وجود امام فایده دارد که
فرمان او برای همه مطاع باشد و بطور
____________________
 -1به بحار األنوار 47/13 :ح  15مراجعه کنید.
 -2بحار األنوار.135/51 :
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علنی تدبیر امور جامعه را به عهده بگیرد.
زیرا در جواب می گوییم :الزمه گفته شما این است که شیعه از هنگام شهادت امیرالماؤمنین

هایچ

گونه نفعی از امامان خود نبرده باشند ،زیرا آنان نسبت به همه امت حکومت ظاهری نداشتند و نافاذ األمار
()1

نبودند.

و گفته شده است :ما یقین نداریم که امام

از نظر همه دوستانش غایب است ،و برای هیچکس ظاهر

نمی شود )2(،چون هر کس از حال خودش خبر دارد و از دیگری بی خبر است .نسبت باه کسای کاه اماام
برای او ظاهر شده سقوط تکلیف در کار نیست( ،)3و کسی که امام

برای او ظاهر نشده ،باید بداند

ظاهر نشدن امام بخاطر امری است که به خود او برمی گردد گرچه آن علّت را بطور تفصیل نداند ،و تقصیر
از طرف خود او می باشد ،به همین جهت تکلیف از وی ساقط نمی شود ،و هنگامی که دانسات باا غیبات
امام تکلیف همچنان بر او باقی است می فهمد که علّت ظاهر نشدن امام او می باشد .و وقتی چنین شاد او
()4

قدرت دارد سبب غیبت را که به او برمی گردد برطرف کند ،و واجب آن است که آن را برطرف نماید.
و بعد از آن ،ما قبول نداریم که دوستان آن حضرت در غیبت او از لطف امامت که وجود امام

است

بهره مند نمی گردند؛ بلکه وجود امام در غیبت او مانند ظهورش لطف است و فایده مای بخشاد ،زیارا ماا
معتقدیم
____________________
 -1بحار األنوار ،135/51 :کشف الغمّه 540/2 :مسأله پنجم.
 -2علّامه مجلسی

در بحار األنوار 108/51 :از سیّد بن طاووس نقل کرده که فرموده است :جمعیّت زیادی از شیعه و غیر شیعه

حضرت مهدی (ارواحنا فداه) را مالقات کرده اند ،و از دالئل و قرائن برای ایشان ثابت گشته که او امام زمان (ارواحناا فاداه) باوده
است ،و اکنون اگر برای شیعیان به طور عموم ظاهر نیست مانع از آن نیست کاه جمعای از ایشاان او را دیادار کنناد و از گفتاار و
رفتارش بهره مند شوند و از دیگران کتمان نمایند.
 -3منظور از تکلیف آن اموری است که ما از آن بی اطالع هستیم ،نزد امام به ودیعه نهاده شده یا ناقالن اخبار آنهارا کتماان کارده
اند و بما نرسیده است ،ولی ما به آنها مکلّف هستیم ،زیرا باید از امام

پرسید و علّت اینکه نمی توانیم از او سؤال کنیم به خاود

ما برمی گردد و تقصیر از ناحیه ما است ،باید آن مانع را برطرف کرد.
 -4برای توضیح بیشتر به کتاب «کشف الغمّه 538/2 :و »541مراجعه کنید.

832

امام

از حال همه مردم باخبر است و بر رفتار آنها نظارت دارد ،و مجالی نمی ماند کاه از طاوالنی

بودن غیبت و پنهان بودنش وجودش را باطل بدانیم و چون امری عجیب است آن را باور نکنیم ،چه بسیار
امور عجیبی را که مسلمانانی که به اسالم اقرار نموده اند باور دارند که نظیری برای آنها نیست ،مانناد بااال
رفتن حضرت عیسی

به آسمان چهارمین  -که اجمال آن در قرآن( )1و تفصیل آن در روایات ذکر شده

است  -و امثال آن ،که غیبت امام زمان ارواحنا فداه عجیب تر از آن نیست.
و نیز اگر تأخیر فر و ظهور حضرت مهدی صلوات اللَّه علیه مستلزم انکار وجود آن حضرت باشد در
مورد قیامت و مراحل بعد از آن این انکار باید شدیدتر باشد ،زیرا در آن تأخیر بیشتری است در حالی کاه
تمام پیامبران از حضرت آدم تا پیغمبر خاتم
اند ،و رسول اکرم

اُمّت های خود را به قیامت و مراحل بعد از آن بیم داده

فرموده است:

بعثت من و قیامت مانند این دو می باشد  -و بین انگشت سبّابه و انگشت وسط را جمع کرد  )2( -یعنای
این قدر به هم نزدیک هستند ،در حالی که هنوز قیامت برپا نشده است .و اگر تنها تاأخیر در امار فار  ،و
بعید دانستن ظهور از نظر مردم سبب انکار آن باشد پس تأخیر در امر قیامت سازاوارتر اسات کاه باعا
انکار آن باشد.
و اگر به امکان آن اقرار کردند و دلیلی بر آن مطالبه کردند کافی است آنچه گفتایم کاه در هار عصار و
زمانی واجب است امام معصومی که یقین به عصمت او داشته باشیم وجود داشته باشد ،و هر کسای جاز او
در این دوران امامت را برای خودش ادعا کند ادعای او باطل و بی اساس است ،اینها را از نظر عقلی ثابت
کردیم.
____________________
 -1سوره آل عمران55 :؛ سوره نسا  ،آیه  157و .158
 -2بحار األنوار 243/2 :ح  12و ص  301ح  ،31و  254/14 :ح  ،34و  124/77ح .23
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امّا از راه نقل :اخبار و روایاتی که از طری شیعه درباره صفات و مشخصات آن حضرت به ماا رسایده
در حدّ تواتر است و از طری اهل سنّت روایات فراوانی درباره امام عصر ارواحنا فداه نقل شده و تنها ذکر
این روایت معروف و مشهور از جهت دلیل کافی است:
رسول خدا

فرموده است:

ی
ی ه
اَّلل ذلک اَلوم ی
حت خیرج رجل من ودلی یواطئ إسمه إسم وکنیتهه
لو لم یبق من ادلنيا إال یوم واحد لطول

کنیت یمت األرض قسطا وعدال کما ملئت ظلما وجورا.

()1

اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن روز را آن قدر طوالنی می گرداند تا مردی از فرزندان من که نام و
کنیه اش نام و کنیه من است خرو کند و جهان را پر از عدل و داد فرماید همان طور که از جور و ستم پر شده باشد.
____________________
 -1تاریخ بغداد ،388/4 :کنز العمّال ،188/7 :ذخائر العقبی ،134 :مسند احمد ،374/1 :سنن ترمذی ،34/2 :حلیه األولیا ،75/5 :
فرائد السمطین ،325/2 :ینابیع المودّه 488 :و  ،430البیان فی أخبار صاحب الزمان
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.123 :

فضائل ذریّه پاک پیامبر اکرم

835

 .1/434عالّمه مجلسی
که حضرت زهرا

در کتاب «بحار األنوار» از ابن عباس نقل فرموده است که گفات :هنگاامی
پرده از چهره او برداشت ،در کنار سر مبارکش نوشاته

وفات یافت امیرالمؤمنین

ای را یافت که در آن نوشته شده بود:
به نام خداوند بخشنده مهربان
این وصیّت نامه فاطمه دختر رسول خدا
خدائی جز خداوند یکتا نیست و محمّد

است ،وصیّت کرده است در حالی که شهادت مای دهاد
بنده و فرستاده او اسات ،و بهشات و دوزخ حا ّ اسات ،و

قیامت بدون شک برپا خواهد شد .و مردگان را از میان قبرها برمی انگیزد.

ی
ه
لع ،أنا فاطمه بنت ی
حممد ی
یا ی
زوجی اَّلل منک ألکون لک ف ادلنيا واآلخره أنت أول یب من غهریی ،حنطهی
ی
ی
ی
ه
ی
ی
وصل ی
وادفی بالليل والتعلم أحدا ،واسهتودعک اَّلل ،واقهرء لع ودلی السهالم إیل
لع،
وغسلی وکفی بالليل،

یوم القيامه.

()1

علی جان ،من فاطمه دختر محمّد

هستم که خداوند مرا به تو تزویج کرد تا در دنیا و آخرت همسر تو باشم ،تو

از هر کس به من سزاوارتر هستی ،خودت مرا حنوط کن( )2و غسل و کفن نما ،و آنها را شبانه انجام بده،
____________________
 -1بحار األنوار 214/43 :ضمن ح .44
 -2حنوط؛ عبارت از سدر و کافور است .حنوط حضرت فاطمه
زهرا

حنوطی بود که آن را جبرئیل از بهشت آورده بود .حضارت

در آخرین لحظات عمر شریف خود به اسما فرمود :ای اسما ؛ بقیّه حنوط پدرم را از فالن محل بیاور ،و آن را در کنار

سر من قرار بده.
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آنگاه بر من نماز بخوان ،و در تاریکی شب دفن کن ،و کسی را آگاه نکن ،تو را به خدای بزرگ می سپارم ،سالم مارا
تا قیامت به فرزندانم برسان.

 .2/435سیّد هاشم بحرانی
صادق

در کتاب «تفسیر برهان» از ابو بصیر نقل کرده است که گفات :باه اماام

عرض کردم :آل محمّد چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود :ذریّه و فرزندان او می باشند.

عرض کردم :اهل بیت او چه کسانی هستند؟
فرمود :ائمّه طاهرین

که جانشینان بعد از او می باشند.

عرض کردم :عترت او چه کسانی هستند؟
فرمود :اصحاب کسا ؛ یعنی علی ،فاطمه ،حسن و حسین

که با او در کسا بودند.

عرض کردم :امّت او چه کسانی هستند؟
فرمود :مؤمنانی هستند که به آنچه آن حضرت از طرف خدا آورده اعتراف کرده و تصدی نموده اند و به
دو گوهر گرانبهایی که رسول خدا

سفارش نموده  -یعنی قرآن و اهل بیات

 -تمسّاک جساته

اند.
همان اهل بیتی که خداوند تبارک و تعالی هر گونه پلیدی و آلودگی را از ساحت قدس آنهاا بار طارف
نموده و آنها را از هر جهت پاک و پاکیزه قرار داده است )1(،و آندو جانشاینان رساول خادا

بعاد از

()2

ایشان بر امّتند.
مؤلّف

گوید :از این حدی شریف مقصود از آل( )3که در صلوات و در

____________________
ْ
ْ
ی
ْ
َ
ه
ْ
ُ
ُ
َ
َ
 -1اشاره دارد به آیه شریفه تطهیر که در سوره احزاب ،آیه  33آمده است :إنما یرید اَّلل َلُذ ِهب عنکم ِّ
الهرجس أههل َ
ابليهت
ُ َ
َو ُی َط ِّه َرکم تطهریا .
 -2معانی األخبار 34 :ح.3
 -3إربلی

در کتاب «کشف الغمّه» می نویسد :هر گااه «آل محمّاد» را بطاور مطلا گفتایم از آن خویشااوندان رساول خادا

را اراده کرده ایم ،به دلیل اینکه اگر کسی مال خود را وصیّت کرد برای آل رسول اللَّه ،فقها آن را نمی دهند جز به کساانی
که صدقه بر ایشان حرام است=.
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بقیّه دعاها ذکر شده روشن گردید.
 .3/434برقی

در کتاب «محاسن» از امام صادق

انلظر إیل آل ی
حممد

()1

نگاه کردن به آل محمّد

عبادت است.

روایت کرده است که فرمود:

عباده.

در کتاب «امالی» از امام رضا

 .4/437ابن بابویه

نقال

و آن حضارت از پیغمبار اکارم

نموده است که فرمود:

انلظر إیل ی
ذر ییتنا عباده.
نگاه کردن به ذریه ما عبادت است.

به آن حضرت عرض کردند :ای رسول خدا ،مقصودتان ائمه طاهرین

از شما خانواده است که نگاه

کردن به آنها عبادت است یا تمام فرزندان شما؟ فرمود :بل انلظر إیل مجيع ی
ذر ییه ی
انلب

عباده.

()2

بلکه نگاه کردن به هر یک از فرزندان پیغمبر عبادت است.

و در کتاب «عیون» مانند این حدی را روایت کرده و در آخر آن جمله ای افزوده است که فرموده اند:

ما لم یفارقوا منهاجه ولم ی
یتلوثوا باملعاص.
تا زمانی که از روش پیغمبر اکرم
____________________
= و این همان فرمایش حضرت رضا

()3

دست برندارد و راهش را جدا نکند ،و خود را به گناه آلوده ننماید.
در مجلس مأمون (لعنه اللَّه) است هنگامی که علما گفتند :از رسول خدا

خبر رسیده که فرموده است :امّت من آل من هستند .حضرت رضا

فرمود :به من خبر دهید که آیا صدقه بر آل حارام نیسات؟

گفتند :حرام است ،فرمود :آیا بر امّت حرام است؟ جواب دادند :نه ،فرمود :این فرق بین آل و امّت است.
 -1المحاسن 47 :ح  ،108بحار األنوار 227/24 :ح.3
 -2امالی صدوق 343 :ح 2مجلس  ،43بحار األنوار 218/34 :ح.2
 -3عیون اخبار الرضا

 50/2 :ح  ،134بحار األنوار 218/34 :ح.3

838

به ماا

نقل کرده است که فرمود:

 .5/438و نیز در همان کتاب از امام صادق

هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند تبارک و تعالی همه آفریدگان خود را در مکان پهناوری جمع کناد،
و تاریکی شدیدی همه آنها را فرا گیرد که آنها به ناله درآیند و با تضرّع به درگاه الهی عرض کنند:
خدایا؛ این تاریکی را از ما برطرف کن ،در این هنگاام گروهای وارد محشار شاوند کاه ناور فراوانای
پیشاپیش آنها حرکت کند به طوری که صحنه قیامت را روشن سازد.
اهل محشر گویند :حتماً اینها پیامبران الهی هساتند کاه چناین نورافشاانی مای کنناد ،نادایی از طارف
پروردگار بلند شود اینان پیامبران نیستند.
اهل محشر گویند :پس ایشان فرشتگانند ،دوباره از طرف پروردگار ندا آید که ایشان فرشتگان نیستند.
اهل محشر گویند :اینها شهدایند ،بار دیگر جواب آید :که اینها شهیدان هم نیستند.
اهل محشر سؤال کنند :پس اینها چه کسانی هستند؟ ندائی در جواب ایشان آید که از خود آنها بپرسید.
اهل محشر به آنها عرض کنند :شما چه کسانی هستید؟

ه
ذر ییه ی
ی
العلویون ،حنن ی
حممد رسهول اَّلل
جواب دهند :حنن
ی
ه
املطمئنون.
بکرامه اَّلل ،حنن اآلمنون
ما کسانی هستیم که انتساب به امیرالمؤمنین

ی ی ه
ول اَّلل ،حنهن املخصوصهون
حنهن أوالد لع

داریم ،ما از نسل رسول خدا

و فرزنادان امیرالماؤمنین

ولیّ خدا هستیم ،ما را خداوند به کرامت خود اختصاص داده است ،ما ایمن از عذاب الهی و مطمئن به رحمت او هستیم.

آنگاه ندائی از طرف پروردگار رسد که درباره دوستان و ارادتمندان و پیروان خود شفاعت کنید ،و چون
()1

ایشان شفاعت کنند خداوند شفاعت آنها را بپذیرد.

____________________
 -1امالی صدوق 358 :ح  13مجلس  ،47بحار األنوار 100/7 :ح 4 34/8ح  ،10و  217/34ح.1
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نازل شده این آیاه اساتُ ( :ث ه
هم

 .4/433یکی از آیات شریفه ای که در فضیلت ذریّه پیغمبر اکرم
ْ

ه

َ

ْ
َْ َ
اص َطفيْنا (ِ )1من ِعبا ِدنا).
کتاب الین
أورثنا ال ِ

«ما کسانی را از میان بندگان خود برگزیدیم و آنها را وارث کتاب و علوم آن گردانیدیم».
معلوم است که مقصود از آنها پیامبر اکرم

َ ْ
هستند ،بعد می فرماید :ف ِمهن ُهم

ْ

و ائمّه معصومین

ظال ِ ٌم ِنلَف ِسه «از میان فرزندان پیغمبر بعضی از آنها بخود ظلم کردند» و مقصود کساانی هساتند کاه اماام
زمان خود را آنطور که سزاوار است نشناختند و یا کسانی هستند که خوبیها و بدیهای آنها یکسان اسات ،و
به این هر دو مضمون روایت وارد شده است(.)2
ْ

ْ

پس از آن فرموده استَ :و ِمن ُهم ُمقتَ ِصد «و بعضی از آنها راه عدل پیمودند» یعنای کساانی کاه اماام
ْ

ْ

ه
َْ
َ
َ
اَّلل «و بعضی از ایشان به خوبی هاا باا لطاف پروردگاار
إذن
خود را شناختند .و ِمنهم سابِق بِاخلریات ب ِ

سبقت گرفتنند» که مقصود امام

است.

َ ْ ُ

َ

ْ

ْ

و در آخر آیه می فرماید :ذلکَ ُهو الفضل الکبری َ 32ج ینات َعدن یَد ُخ ُ
لونَها (« )3این فضل الهای و
ِ
ٍ

بخشش فراوان او است و همه اینها در بهشت برین داخل می شوند».
در کتاب «عیون اخبار الرضا

» از آن حضرت نقل کرده است که فرمود:

خداوند تبارک و تعالی به این آیه شریفه عترت پاک پیغمبر را اراده
____________________
فرموده است :مراد از «اصطفا » این است که خداوند ذریّه پاک پیامبر را برگزیده است ،به اینکاه اوصایا و
 -1عالّمه مجلسی
امامان را از میان ایشان برگزیده نه اینکه همه آنها برگزیده باشند و همچنین مقصود از به ارث دادن کتاب ایان اسات کاه بعضای از
ایشان را وارث کتاب گردانید ،و این باع شرافت همه آنها است اگر آن را ضایع نگردانند.
 -2بحار األنوار 214/23 :ح  3و .4
 -3سوره فاطر ،آیه  32و .33
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فرموده است ،و اگر همه امت را اراده کرده بود نتیجه اش این بود که همه امت باه بهشات روناد ،زیارا
خداوند وقتی آنها را به سه گروه تقسیم کرد در آخر آیه همه آنها را جمع کرد و فرمود:
ْ

َ ُ
َی
دخلونَها« ...بهشت برین جایگاه آنها است».
ات َعد ٍن ی
جن ِ

()1

و از امام عسکری و امام صادق

ی
إن فاطمه

روایت شده است که فرموده اند:

ه
اَّلل حرم ی
ذر ییتها لع انلار.
لعظمتها لع

خداوند به خاطر عظمت و حرمت حضرت زهرا

ْ

ُ

آتش را بر ذریّه آن حضرت حرام نموده است.

و آیه شریفه ث هم ْ
أو َرثنَا ال ِکتاب ...در شأن آنها نازل شده است.

و طبرسی

()2

نقل کرده است کاه

در کتاب «مجمع البیان» در تفسیر این آیه شریفه از پیامبر اکرم

فرمود:

ی
ی
ی
ی
أما السابق فيدخل اجلنه بغری حساب ،وأما املقتصد فيحاسب حسابا یسریا ،وأما الظالم نلفسهه فيحهبس ف
ی
املقام ی
اجلنه.
ثم یدخل
امّا ساب (یعنی آنها که پیشی گرفته اند به خوبیها) بدون حساب داخل بهشت شوند .امّا «مقتصد» که معتدل بودند و راه
عدل پیش گرفتند ،حساب آنها خیلی آسان برگزار می شود ،امّا گروه سوم که بخود ظلم کردند آنها مدتی در آنجاا اسایر
می شوند و سپس داخل بهشت می گردند.

و آنها هستند که وقتی وارد بهشت می شوند می گویند:
ْ ُ ه ه

ْ َ

َه

احلَمد َّلل الی أذه َ
ب عنا احل َ َزن« )3( ...حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که غم و اندوه را از ماا برطارف

()4

کرد».

____________________
 ،124 :بحار األنوار 220/25 :ح  20و  173/43ح .11مؤلّف
 -1عیون اخبار الرضا
 437نقل کرده است ،و در هر دو جا به طور اختصار آورده است .این فرمایش را حضرت رضا

این حدی را قبالً در ذیال روایات
در جواب مأمون  -که گفات:

به چه دلیل خداوند عترت را قصد کرده و همه امت مقصود این آیه نیستند فرموده اند.
 -2الخرائج 281/1 :ح  ،13کشف الغمّه ،144/2 :بحار األنوار 185/44 :ح  ،51تفسیر صافی.233/4 :
 -3سوره فاطر ،آیه .34
 -4مجمع البیان ،403/8 :بحار األنوار 213/23 :سطر  ،8تفسیر صافی.240/4 :
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 .7/440عیّاشی
ْ

ْ

در کتاب تفسیرش از امام صادق

ی َ ْ َ

نقل کرده است که :درباره این آیه سؤال شد:

َ َ

وإن م ْن أهل الکتاب إال َلُؤم ه
ن بِه قبْل َم ْوتِه (« )1کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مارگش باه
ِ
ِ
ِ ِ ِ

او ایمان آورد».
آن حضرت فرمود:

هذه نزلت فينا ی
خاصه ،إنیه لیس رجل من ودل فاطمه یموت والخیرج من ادلنيا ی
حت ی
یقر لإلمام بإمامته ،کمها

ی
أقر ودل یعقوب َلوسف.

این آیه فقط درباره ما نازل شده است ،همانا هیچ کس از فرزندان فاطمه
اینکه به امامت امام
اقرار کردند.

نمی میرد و از دنیا خار نمی شود تاا

اعتراف و اقرار کند ،همان طور که فرزندان حضرت یعقوب بعد از آن لغزش به فضایلت یوساف

ََ ْ َ

ه
َ ه
اَّلل (.)2
اَّلل لقد اث َرک
و گفتند :ت ِ
()3

«بخدا قسم هر آینه خداوند تو را بر ما فضیلت و برتری داد».

 .8/441در کتاب «إثنا عشریّات» و همچنین علّامه در آخر کتاب «قواعد» در وصیتی که به فرزنادش
دارد می گوید :از امام صادق

روایت شده است که فرمود:

وقتی قیامت برپا شود در آن صحرای محشر ندائی بلند شود که ای ماردم سااکت باشاید ،مای خواهاد
محمد

با شما صحبت کند .همه خالی آرام گیرند و ساکت شوند آنگاه پیغمبر اکرم

به آنها بفرماید:

برخیزد و

ُ

ی
منه أو معرو فليقم ی
حت اکافيه.
یا معش اخلالئق؛ من اکنت هل عندی ید أو

ای گروه مردمان؛ هر کدام از شما بر من حقّی دارد یا به من احسانی نموده
____________________
 -1سوره نسا  ،آیه .153
 -2سوره یوسف ،آیه .31
 -3تفسیر عیّاشی 283/1 :ح  ،300بحار األنوار 135/7 :ح  43 315/12ح  133و  148/44ح  ،11تفسیر برهان 424/1 :ح .3
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و یا نعمتی بخشیده اکنون برخیزد تا به او پاداش دهم.

همگی عرض کنند :پدران و مادران ما فدای شما ،چه حقّی بر شما داریم و چه احسانی باه شاما کارده
ایم ،همه خوبی ها و بزرگواریها و احسان ها از طرف خدا و رسولش بر ما بندگان بوده است.
رسول خدا

می فرماید:

ُ

برهم ،أو کساهم من عری أو أشبع جائعهم فليقم ی
بیل من آوی أحدا من أهل بیت ،أو ی
حت اکافيه.
هر کس یکی از اهل بیت مرا جا و پناه داده ،یا با آنها خوشرفتاری کرده و احسان نموده ،یا برهنگاان آنهاا را لبااس

پوشانده و یا گرسنگان آنها را سیر نموده برخیزد و پاداش خود را دریافت کند.

گروهی که این توفی را در دنیا داشته اند از جای خود برخیزند.
در این هنگام ندایی از طرف پروردگار آید که ای محمّد ،ای حبیب من ،پاداش آنهاا را باه تاو واگاذار
کردم ،آنها را در بهشت جایی که خودت هستی ساکن گردان.
رسول خدا

آنها را در جایگاه وسیله جای دهد ،چون آنجا از پیغمبر و اهال بیات او  -کاه درود
()1

خدا بر او و بر آنها باد  -در حجاب و پنهان نیستند.
و تفسیر وسیله در بخش دوّم این کتاب ذکر شد.
 .3/442طبری

در کتاب «بشاره المصطفی» از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

من أموالکم ،من اکن ی
التدعوا صله آل ی
غنيا فعیل قدر غناه ،ومن اکن فقریا فعهیل قهدر فقهره،
حممد
ه
أهم احلوائج إَله فليصل آل ی
اَّلل ی
()2
وشيعتهم بأحوج ما یکون إَله من ماهل.
حممد
ومن أراد أن یقیض
____________________
 -1من الیحضره الفقیه 45/2 :ح  ،1727وسائل الشیعه 554/11 :ح ،3إرشاد القلوب.353/2 :
 -2بشاره المصطفی 4 :سطر  ،5بحار األنوار 214/34 :ح ،4المستدرک 254/7 :ح.2
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بخشش و احسان را به آل محمد

ترک نکنید ،هر کدام به اندازه توانائیش؛ اگر پول دار است بیشتر و اگار ناادار

است به قدری که می تواند تقدیم کند ،و هر کس می خواهد خداوند حوائج مهم او را برآورده ساازد بایاد باه آل محمّاد
و شیعیان ایشان به اموال خود احسان کند گرچه نیازمند باشد و به آن احتیا داشته باشد.

 .10/443شیخ صدوق
پیغمبر اکرم

در کتاب «امالی» از امام صاادق

 ،و آن حضارت از پادرانش

 ،از

نقل کرده است که فرمود:

ی
ی
ی
ه
ه
ُی
إذا قمت املقام املحمود تشفعت ف أصحاب الکبائر من امت فیشفعی اَّلل فيهم ،واَّلل التشفعت فهيمن آذی
ی
ذر ییت.
وقتی در مقام محمود (جایگاهی که خداوند برای او در بهشت مقرر فرموده است) قرار گرفتم درباره گنه کااران اماتم

اگر چه مرتکب کبیره شده اند شفاعت خواهم کرد و خدا شفاعت مرا می پذیرد ،بخدا قسم در آن موقعیت برای کسانی که
()1

ذریّه و فرزندان مرا اذیت کرده اند هرگز شفاعت نخواهم کرد.

 .11/444علیّ بن ابراهیم قمی

در کتاب تفسیرش از امام باقر

نقل کرده است که فرمود:

پسری از صفیّه دختر عبدالمطلّب از دنیا رفته بود و ایشان بیرون آمده بود ،دوّمی (عمر بان خطّااب) آن
بزرگوار را دید و گفت :گوشواره ات را بپوشان ،و بدان خویشاوندی تو باا رساول خادا

هیچگوناه

سودی و فایده ای به تو نمی بخشد.
صفیّه با خشونت به او فرمود :ای فرزند زن زشت گفتار ،آیا تو گوشاواره مارا دیادی؟ ساپس خادمت
رسول خدا
رسول خدا

آمد و در حالیکه اشک می ریخت قضیّه را گفت.
بیرون آمد و مردم را به جماعت فرا خواند ،وقتی اجتماع

____________________
 -1امالی صدوق 307 :ح  3مجلس  ،43بحار األنوار 37/8 :ح  ،12و  218/34ح .4
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کردند به آنها فرمود:

ی

ی

ما بال أقوام یزعمون أن قرابت التنفع ،لو قربت املقام املحمود لتشفعت ف أحوجکم.
چه شده است گروهی گمان می کنند خویشاوندی من سودی نمی بخشد؟ اگر در مقاام محماود قارار گارفتم دربااره
محتا ترین شما شفاعت می کنم.

بعد فرمود :امروز کسی از من درباره پدرش سؤال نمی کند مگر اینکه به او خبر می دهم.
شخصی برخاست و عرض کرد :پدر من کیست؟
فرمود :پدر تو آن نیست که تو را به او نسبت می دهند بلکه پدرت فالنی است.
دیگری برخاست و عرض کرد :ای رسول خدا ،پدر من کیست؟
فرمود :پدرت همان است که تو را به او نسبت می دهند.
فرمود :چرا آنکه گمان می کند خویشاوندی من فایده ای ندارد از مان دربااره

سپس رسول خدا
پدرش سؤال نمی کند؟

آن شخص برخاست و عرض کرد :ای رسول خدا ،از خشم و غضب خدا و رسولش به خادا پنااه مای
برم ،مرا عفو کن و ببخش ،خداوند تو را عفو بفرماید ،آنگاه این آیه شریفه از طرف خداوند نازل گردید:
ُّ

ه

َ

ُ

ْ

یا أی َها ال َ
ین َآمنُوا الت ْسألوا َع ْن أشياء.)1( ...

()2

«ای کسانی که ایمان آورده اید از مطالبی که وقتی فاش گردد شما را ناراحت می سازد سؤال نکنید».

 .12/445شیخ صدوق

در کتاب «عیون اخبار الرضا

» حدیثی را از امام رضا

در احتجا

آن حضرت با زید بن موسی که به نسبت خود بر دیگران فخر مای کارد نقال کارده اسات ،در آن حادی
حضرت رضا

به زید بن موسی فرمود :بدان که حضرت علی بن الحسین

____________________
 -1سوره مائده ،آیه .101
 -2تفسیر قمی ،188/1 :بحار األنوار 213/34 :ح ،3تفسیر برهان 504/1 :ح.1
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می فرمود:

ملحسننا کفالن من األجر ،وملسیئنا ضعفان من العذاب.

()1

کسی که به ما انتساب دارد اگر کار نیکی انجام داد دو برابر به او پاداش می دهند ،و اگر کار زشتی و گناهی از او سر
زد دو برابر او را عذاب می کنند.

 .13/444شیخ طوسی
رسول خدا

نقال کارده اسات کاه

در کتاب «امالی» از حضرت امیر مؤمنان علای

فرمود:

ُ
الاکفئ هل عليها.
أییما رجل صنع إیل رجل من ودلی صنيعه فلم یکافئه عليها ،فأنا

()2

هر شخصی که به یکی از فرزندان من احسانی کند و او برایش جبران نکند ،من به او پاداش خواهم داد و احسان او را
جبران می کنم.

 .14/447ابن جوزی در «تذکره الخواص» قصّه ای را از عبداللَّه بن مبارک نقل کرده است که او زیااد
به خانه خدا مشرف می شد ،یک سال برای سفر حج آماده شده و پولی فراهم کرده بود تا وساایل الزم را
تهیه کند ،در بین راه به زن سیّده ای برخورد کرده که در مضیقه شدید مالی بود به حدّی که به حال اضطرار
افتاده بود .عبداللَّه به او احسان کرد و ثروت اندوخته خود را به او بخشید و از سفر حج صرف نظر نمود.
وقتی که حاجیان از حج برگشتند با او که مالقات می کردند می گفتند :عبداللَّه؛ خدا حاج تاو را قباول
کند ،به یاد داری تو را در فالن محلّ دیدیم ،عبداللَّه که از گفتار آنها تعجّب می کرد و در این فکر باود کاه
را در خواب دید ،آن حضرت فرمودند:

این چه سرّی است .شب در عالم رؤیا رسول خدا

____________________
 ،232/2 :بحار األنوار 218/43 :ح 3 230/43ح ،2و  221/34ح  ،14مسند الرضاا
 -1عیون اخبار الرضا
 .174و شیخ صدوق

در کتاب معانی األخبار 105 :ح 1مانند این حدی را به سندی دیگر نقل کرده است.

 -2امالی طوسی 355 :ح  74مجلس  ،12بحار األنوار 225/34 :ح  ،23وسائل الشیعه 557/11 :ح.5
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 138/1 :ح

ی
ی
ه
اَّلل تعهایل أن خیلهق لع صهورتک ملهاک ی
حیهج عنهک ک اعم إیل یهوم
إنک أغثت ملهوفه من ودلی فسألت

القيامه.
(عبداللَّه تعجّب نکن) به جبران احسانی که به فرزندان من کردی ،من از خداوند خواستم فرشاته ای را باه شاکل تاو
()1

بیافریند که همه ساله تا روز قیامت از طرف تو اعمال حج را انجام دهد.

 .15/448شیخ صدوق
خدمت امام صادق

در کتاب «معانی األخبار» از ابو سعید نقل کرده است که گفت :باا عادّه ای

شرفیاب بودیم ،از زید و کسانی که با او خرو کردند صحبت به میان آمد ،یکی از
بر او بانگ زد و فرمود:

حاضرین خواست ناروایی بگوید ،امام صادق

ی ی
ی
ی
مهال لیس لکم أن تدخلوا فيما بیننا إال بسبيل خری ،إنه لم تمت نفس منها إال وتدرکهه السهعاده قبهل أن

خترج نفسه ولو بفواْ ناقه.
آرام باش ،شما ح ندارید در اموری که بین ما است دخالت کنید مگر اینکه خیر و خوبی باشد ،بدانید هیچکس از ما
نمی میرد مگر اینکه سعادت او را در می یابد قبل از آنکه روح از بدنش خار شود گر چه به اندازه دوشیدن شیر شتری
()2

باشد.

 .14/443ابن شهراشوب

در کتاب «مناقب» از محمد بن کعب نقل مای کناد کاه گفات :در جحفاه

خوابیده بودم در عالم رؤیا رسول خدا

را در خواب دیدم ،خدمت آن حضارت کاه رسایدم باه مان

فرمود:
فالنی با رفتاری که نسبت به فرزندانم می کنی مرا خوشنود کرده ای.
____________________
 -1تذکره الخواصّ ،347 :بحار األنوار 234/34 :ح  ،34ینابیع المودّه ،383 :غوالی اللئالی .443 :مؤلّف
اختصار آورده بود و ما آن را به طور کامل ذکر کردیم.
 -2معانی األخبار 73 :ح  ،33بحار األنوار 178/44 :ح .34
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این حکایت را به طور

عرض کردم :اگر با آنها خوشرفتاری نکنم با چه کسی چنین کنم،
رسول خدا

فرمود :مطمئن باش که فردای قیامت از طرف من پاداش عملت را خواهی دید.

در همان حال دیدم که در پیش روی مبارک آن حضرت طبقی است که در آن خرمای صایحانی اسات،
مشتی از آن به من عنایت فرمودند کاه هجاده عادد باود،

وقتی از آن درخواست کردم ،رسول خدا

خوابم را خودم تعبیر کردم که حتماً هجده سال دیگر زندگی خواهم کرد.
از این قضیه مدتی گذشت و من آن را فراموش کردم ،روزی در همان محلّ دیدم ازدحام اسات و ماردم
جمع شده اند ،از آنها سؤال کردم چه خبر است؟ گفتند :علی بن موسی الرضا

تشریف آورده اناد و در

اینجا جلوس دارند ،خدمت آن حضرت که شرفیاب شدم دیدم در پیش روی مبارکش طبقی گذاشته اند که
در آن خرمای صیحانی است ،و چون درخواست کردم ،امام رضا

مشتی از آن مرحمت کردناد کاه در

آن هجده عدد خرما بود.
عرض کردم :آقا بیشتر از این مرحمت کنید.
ه
ی
فرمود :لو زادک جدی رسول اَّلل

لزدناک.
()1

اگر جدّم بیشتر از این مرحمت کرده بود من هم زیادتر می دادم.

مؤلّف

گوید :از این حدی شریف استفاده می شود که احسان به ساادات و فرزنادان پیغمبار

باع خشنودی آن حضرت می شود.
 .17/450حکایت شده است :زن صالحه علویه ای با چهار دخترش در سالی کاه در شاهر قام جناگ
شدیدی واقع شده بود از آن شهر خار شدند و خود را به بلخ رسانیدند ،فصل زمستان بود و هاوا بسایار
سرد و آنها
____________________
 -1مناقب ابن شهراشوب ،342/4 :بحار األنوار 118/43 :ح ،5بشاره المصطفی( 243 :با کمی اختالف).
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بی پناه مانده بودند ،به خانه یکی از بزرگان شهر که به ایمان و درستکاری معروف بود مراجعه کردناد و
او را از حال خود با خبر ساختند ،در جواب گفت :از کجا معلوم که تو علویّه هستی؟ شاهدی با خود بیاور
که گواهی دهد.
علویّه از نزد او غمناک و گریان بیرون رفت ،اتفاقاً در آن مجلس یک نفر مجوسی بود ،وقتی این زن بی
پناه را دید و رفتار آن حاکم را با او مشاهده کرد دلش بحال او سوخت ،فوراً به دنبال آنها بیارون آماد ،و
ایشان را به منزل خود برد ،آنچه مورد نیاز آنها بود فراهم نمود.
مجوسی همان شب در عالم خواب مشاهده کرد کاه قیامات برپاا شاده اسات ،در کناار حاوض کاوثر
امیرالمؤمنین

را دید که به دوستانش آب می دهد ،از آن حضرت تقاضای آب کرد ،امیار مؤمناان

فرمود :تو که معتقد بر دین ما نیستی تا تو را آب دهم ،رسول خدا
فرمودند:

که آنجا حضور داشتند باه علای

ی

یا ی
لع؛ اسقه ،إن هل عليک یدا ،قد آوی ابنتک فالنه وبناتها.
()1

علی جان ،به او آب بده زیرا حقی بر تو دارد ،او دخترت فالنی و دخترهایش را پناه داد و به آنها احسان نمود.

آنگاه امیرالمؤمنین

به او از آب کوثر مرحمت فرمود.

 .18/451حکایت شده است :مردی بود که به علویّین کمک می کرد و آن را باه حسااب امیرالماؤمنین
می نوشت اتفاقاً سرمایه اش را از دست داد و مبتال به فقر شد ،و بدهکار مردم گردید ،شبی در عاالم
رؤیا امیرالمؤمنین

را در خواب دید ،به او کیسه ای که هزار دینار در آن بود مرحمت نمود و فرمود:

____________________
این حکایت را در «بحار األنوار 225/34 :ح  »24از کتاب «غوالی اللئالی »451 :با تفصیل بیشتر نقل کرده
 -1علّامه مجلسی
است ،و محدّث نوری

نیز آن را در کتاب دار السالم 131/2 :آورده است.
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ی

ی

ی

إن هذا حقک فخذه ،فالتمنع من جاءک من ودلی یطلب شیئا فإنه ال فقر عليک بعد هذا.
این را بگیر که ح تو است و بعد از این هم هرگاه فرزندان من نزد تو آمدند و چیزی خواستند خودداری مکان ،و از
()1

نادار شدن نترس که دیگر فقیر نخواهی شد.

مؤلف

گوید :یکی از دانشمندان اهل سنت گفته است :اوالد فاطمه

نزد من همگی مانناد قارآنِ

عزیز احترامشان واجب است ،صلحا و نیکوکاران آنها حکم آیات محکمه را دارند که به حکم آنهاا عمال
می کنیم و به آنها اقتدا می نماییم و آن عدّه از آنها که صالح نیستند حکم آیات منسوخه را دارند که مورد
احترامند ولی تابع حکم آنها نمی شویم و به آنها اقتدا نمی کنیم.
____________________
 -1فضائل ابن شاذان ،35 :بحار األنوار 7/42 :ح  ،8این حکایت طوالنی است و مؤلّف
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آن را به طور مختصر نقل کرده است.

فضائل دوستان و شیعیان آل محمّد
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 .1/452شیخ مفید

و شیخ طوسی

هر یک در کتاب امالی خود از عمران بن حصین نقل کرده اند

که گفت:
من و عمر بن خطاب نزد پیغمبر
بود ،ناگاه رسول خدا

حاضر بودیم و حضرت علی

در کنار آن حضارت نشساته

این آیه شریفه را قرائت کرد:

َ َ ََُْ ُ ُ َ َ َ
ٌ َ َ ه َ
َ ُ ََ ْ ُ
َ َ ه َ
ْ
ه ْ ُ ُ ُ َ ه
اَّلل قليال مها تهذکرون
أمن یيب المضطر إذا داعه ویک ِشف السوء ویعلکم خلفاء األر ِض أءِهل مع ِ

(.)1
«آیا کسی هست که بیچاره را اجابت کند وقتی او را بخواند و ناراحتی او را برطرف کند و شما را جانشینان خود بار
روی زمین قرار دهد ،آیا خدای دیگری جز خداوند هست ،افرادی که متوجّهند و این حقیقت را بیاد دارند خیلی کم مای
باشند».

راوی گوید :با شنیدن این آیه امیر مؤمنان علی

مانند گنجشکی که می لرزد بخاود لرزیاد و دچاار

اضطراب و پریشانی شد(.)2
____________________
 -1سوره نمل ،آیه .42
 -2چه بسا اضطراب آن حضرت به خاطر شنیدن نام خالفت بود ،زیرا می دانست بر سر خالفت چه غوغایی بپا مای کنناد و چاه
خون هایی بر زمین می ریزند ،و چه تعدّی ها و تجاوزها و ظلم هایی خواهند کرد ،و ترس و بی تابی آن حضرت از این جهت بود
نه اینکه از اجرای عدالت بترسد که او اسطوره عدالت و دادگری است ،لذا رسول خدا

به او دلداری داد که بای تاابی نکان،

چون در این نزاع و درگیری تو بر ح هستی و دشمنان تو همه بر باطل می باشند« .از هامش امالی شیخ مفید
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».

پیغمبر اکرم

فرمود :علی جان ،چه شده است نا آرامی و بی تابی می کنی؟

امیرالمؤمنین

عرض کرد :چگونه بی تابی نکنم در حالی که فرمایش خداوند تباارک و تعاالی ایان

است که ما را خالفت بر روی زمین می بخشد؟
رسول خدا

فرمود:

ی

ی

ه
ی
الحیبک إال مؤمن والیبغضک إال منافق.
الجتزع واَّلل
()1

ناشکیبایی نکن ،بخدا قسم جز مؤمن تو را دوست ندارد و جز مناف دشمن تو نمی باشد.

گوید :در این حدی نکته ها و اسراری است که بر اهل آن پوشیده نیست.

مؤلّف

 .2/453شیخ صدوق

در کتاب «خصال» در ضمن حدی أربعمائه از حضرت امیرالمؤمنین

نقل

کرده است که فرمود:

ی
اجلنهه ف درجتنها ،ومهن ی
من ی
أحبنها بقلبهه
أحبنا بقلبه وأاعننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنها ف
ی
وأاعننا بلسانه ولم یقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلک بدرجه ،ومن ی
أحبنا بقلبه ولم یعنها بلسهانه وال بيهده

ی
اجلنه.
فهو ف

()2

کسی که ما را با قلبش دوست بدارد و با زبان خود یاری کند ،و همراه ما با دشمنان ما جنگ کند او فردای قیامت باا
ما و در درجه ما در بهشت خواهد بود.
و کسی که ما را با قلب خود دوست بدارد و با زبانش یاری کند ولی همراه ما با دشمنان ما جنگ نکرده باشد او یک
درجه پائین تر از اوّلی قرار دارد.
____________________
 -1امالی مفید 307 :ح ،5امالی طوسی 77 :ح  21مجلس  ،3بحار األنوار 13/41 :ح ،2بشاره المصطفی.10 :
 -2الخصال ،423/2 :بحار األنوار 107/10 :سطر .11
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و کسی که ما را فقط با قلب خود دوست داشته باشد و با زبان و دستش بر ضرر ما کاار نکارده باشاد
جایگاه او در بهشت است.
و کسی که در دل با ما دشمنی کند و با دست و زبانش به ضرر ما کار کند ،او همراه دشمنان دیگر ما در
آتش دوزخ قرار می گیرد.
و کسی که در دل با ما دشمنی کند و با زبانش به ضرر ما کار کند ،او نیز در آتش است.
و کسی که ما را فقط با قلبش دشمن داشته باشد ولی با دست و زبانش کاری به ضرر ما نکرده باشد باز
هم جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود.
و در قسمتی از این حدی فرموده است:

ی

ی

ه
ی
الحیبی إال مؤمن والیبغضی إال منافق.
أنا یعسوب املؤمننی واملال یعسوب الظلمه ،واَّلل

()1

من امیر و تکیه گاه مؤمنین هستم ،و مال و ثروت تکیه گاه ظالمین و ستمگران است ،بخدا قسم مرا جز مؤمن دوسات
ندارد ،و جز مناف با من دشمنی نمی کند.

 .3/454برقی

در کتاب «محاسن» از حضرت رضا

نقل کرده است که فرمود:

ی
ه
ه
فليتول آل ی
ی
من ی
وَلتهربء
حممهد عليهمالسهالم،
رسه أن ینظر إیل اَّلل بغری حجاب وینظر اَّلل إَله بغری حجاب
ی
ه
ه
ی
ی
وَلأتم بإمام املؤمننی منهم ،فإنه إذا اکن یوم القيامه نظر اَّلل إَله بغری حجاب ،ونظهر إیل اَّلل بغهری
عدوهم،
من

حجاب.

()2

هر کس دوست دارد خدا را بی پرده نگاه کند (نه نگاه کردن با چشم سر که آن محال و غیر ممکن است و هرگز تصور
نمی شود) و خداوند بی پرده به او نگاه کند (نه مثل نگاه کردن بندگان به یکدیگر) باید با آل محمد

دوستی کناد و

والیت آنها را بپذیرد ،و با دشمنان ایشان دشامنی کناد و از آنهاا بیازاری بجویاد ،و باه پیشاوای مؤمناان از آل محماد
روی آورد و به او اقتدا کند،
____________________
 -1مصدر پیشین ،433 :بحار األنوار 88/27 :ح .33
 -2المحاسن 44 :ح  ،101بحار األنوار 30/27 :ح .42
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پس اگر چنین کرد و اینگونه بود فردای قیامت خداوند بی پرده به او نظر می کند و بی پرده به خداوناد نظار خواهاد
کرد.

عالّمه مجلسی

در ذیل این حدی فرموده است :شاید مقصود از نگاه کردن به خداوند دیدن پیغمبار

و ائمه طاهرین صلوات اللَّه علیهم اجمعین باشد (که آنها وجه اللَّه و آیینه تمام نمای الهی هستند) یا مقصود
دیدن رحمت پروردگار و الطاف و بزرگواری های او است ،یا کنایه از نهایت معرفات و شاناخت خداوناد
است .و مقصود از نگاه کردن خداوند نشان دادن لطف و احسانش به بنده می باشد.
 .4/455علی بن ابراهیم قمی

از عمر بن یزید نقل کرده است که امام صادق

فرمود :بخدا قسام

شما شیعیان از آل محمّد هستید.
عرض کردم :فدای شما شوم از خود ایشان هستیم؟
فرمود :أنتم واللَّه من آل محمّد ،بلی بخدا قسم از خود ایشان هستید.
و این جمله را سه مرتبه تکرار فرمود ،سپس نگاهی به من کرد و من باه آن حضارت نگااهی کاردم و
فرمود:
ای عمر بن یزید ،خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود فرموده است:
ه

َ

ه

ه

ه

ْ

َ َُ َ ه
ل ُ
إن ْ
انلاس بإبراهيم لذل َ
اَّلل َو ُّ
ین اتبَ ُعوه وهذا انلَ ی
المؤ ِمننی (،)1
ب والین آمنوا و
أول ِ
ِ
ِ

«همانا نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند و این پیامبر است و کساانی کاه باه او ایماان
()2

آورده اند ،و خداوند سرپرست و پشتیبان مؤمنان است».

 .5/454برقی

در کتاب «محاسن» از موسی بن بکر نقل کرده است که

____________________
 -1سوره آل عمران ،آیه .48
 -2تفسیر قمی ،105/1 :مجماع البیاان ،458/2 :بحاار األناوار 84/48 :ح ،1تأویال اآلیاات 115/1 :ح  .25در کتااب «بشااره
المصطفی »48 :این گونه نقل شده است :امام صادق
عرض کردم :فدای شما شوم از آل محمّد

فرمود :ای عمر بن یزید ،بخدا قسم تو از ما اهل بیت هستی ،مای گویاد:

هستم؟ فرمود :بلی بخدا قسم از خود ایشان هستی ،آیا کتاب خدا را نخوانده ای...؟

855

گفت :با جمعی در محضر امام صادق
بهشت نمود ،امام صادق

شرفیاب بودیم ،شخصی در میان مجلس از خادا درخواسات

فرمود:

شما اکنون در بهشت هستید ،از خدا بخواهید که شما را از آن خار نکند.
حاضرین عرض کردند :فدای شما شویم ،ما که اکنون در دنیا هستیم پس چگونه در بهشتیم؟
فرمود :ألستم ی
تقرون بإمامتنا؟

آیا شما به امامت ما اقرار ندارید و ما را امام و پیشوای خود نمی دانید؟
عرض کردند :البتّه اقرار داریم.
امام صادق

فرمود:
ی

ه
ی
ی
اجلنه الی من ی
اَّلل أن الیسلبکم.
أقر به اکن ف اجلنه فاسألوا
هذا معی
این همان معنای بهشت است که هر کس به آن اقرار کند در بهشت است ،از خدا درخواست کنید که ایان نعمات را از
()2( )1

شما سلب نکند .

 .4/457طبری

در کتاب «بشاره المصطفی» از همام نقل می کند که گفت:

به کعب األحبار گفتم :در مورد این شیعیان یعنی شیعیان علی بن ابی طالب

چه می گویی؟

گفت :ای همام ،من اوصاف آنها را در کتابی که از طرف خدا نازل شده چنین یافتم که آنها حزب خدا و
یاران دین خدا و پیروان ولیّ او هستند ،و ایشان برگزیدگان ح تعالی از میان بندگان و اشخاص پاک نژاد
هستند که خدا آنها را برای دین خود و برای بهشت جاودان آفریده است.
منزلگاه ایشان در بهشت در فردوس برین در خیمه هایی از دُرّ و غرفه هایی از مروارید است ،و ایشاان
در زمره پاکان و مقرّبان درگاه الهی
____________________
بودن ،همراه آنها ،در خدمت آنها ،در جوار آنها ،در یاد آنها ،و در حوزه فرمانروایی و تحت سرپرستی آنهاا
 -1با ائمّه اطهار
قرار داشتن ،بهشت است ،و این بهشت والیت است و شاعر خوب سروده است :بی تو گلزار جنان ،محبس و زندان من است چاون
تو باشی در برَم ،زندان گلستان من است
 -2المحاسن 122 :ح  ،105بحار األنوار 102/48 :ح .11
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هستند و از شربت گوارا و صاف و خالص بهشتی می نوشند
و آن از چشمه ای است بنام تسنیم که غیر ایشان از آن چشمه نمی نوشند ،خداوند تبارک و تعالی آن را
به حضرت فاطمه دختر پیامبر و همسر عالیقدر علی بن ابی طالب

بخشیده است ،اصل و دهاناه آن از

زیر مخزن آبی خار می شود ،در خنکی مانند کافور است ،طعم زنجبیل دارد و مانند مشک خوشابو مای
باشد ،سپس جاری می شود و شیعیان و دوستان ما از آن می آشامند ،و همانا برای گنبد آن ،چهار پایاه و
رکن است ،یک پایه آن از مروارید سفیدرنگ است که از زیر آن چشمه ای بنام سلسبیل برای اهل بهشات
جاری است ،پایه دیگر آن از درّ زردرنگ است که از زیر آن چشمه ای به نام طهور خار مای شاود کاه
قرآن در مورد آن فرموده است:
َ

ََ ُ
قاهم َر یب ُهم رشابا َط ُهورا (.)1
وس

«پروردگارشان به آنها از چشمه طهور می آشاماند».

و پایه دیگری از زمرّد سبزرنگ است که از زیر آن دو چشمه از خمر و عسل فوران می کناد و خاار
می شود .هر یک از این چشمه ها بطرف پائین بهشت جریان دارد جز تسنیم که به علّیین و قسامت بااال و
برتر بهشت جاری می شود ،و خواصّ و برگزیدگان اهل بهشت از آن می آشامند ،و آنها شیعیان و دوستان
امیرالمؤمنین

می باشند ،و این گفتار پرودگار یکتا در کتاب او است که می فرماید:

المتَناف ُسون َ 22وم ُ
ی ُ ْس َق ْو َن م ْن َرحيق َخمْتُوم  23خ ُ
زاج ُه م ْ
تام ُه م ْسکٌ َوف ذلکَ فَلْيَتَنافَس ُ
هن ت ِ ْسهنيم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ َْ َ ُ َ َُ
المق هر ُبون (.)2
 23عينا یشب بِها
«از شربت گوارای بهشتی که مُهر شده است به آنها بنوشانند ،پایان آن مشک

____________________
 -1سوره انسان ،آیه .21
 -2سوره مطفّفین ،آیه .25 - 28
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است ،و در چنین نعمتی باید آنها که اهل رقابتند با یکدیگر رقابت کنند ،و آن شربت گوارا آمیخته از تسنیم اسات کاه
مقرّبان از آن چشمه تسنیم می نوشند».

پس گوارا باد بر ایشان چنین شربت گوارایی و چنین نعمت واالیی.
بعد از آن کعب گفت :بخدا قسم اهل بیت پیامبر

را جز کسانی که خداوناد از آنهاا عهاد و پیماان

گرفته دوست ندارند.
محمّد بن ابی القاسم گوید :سزاوار است که شیعه این حدی را با آب طال بنویسد و آن را نگهداری کند
و به آنچه که باع رسیدن به این درجات عالی و سعادت بزرگ می شود عمل کناد ،مخصوصااً کاه ایان
روایت را اهل سنّت نقل کرده اند ،و از باب «الفضل ما شهد به األعدا » که چون مخالف هم به آن گاواهی
داده است حجّتِ رساتر و دلیل روشن تری است ،خداوند علم و عمل به آنچه پیشوایان هدایت فرموده اناد
()1

به ما روزی فرماید.

 .7/458کراجکی

در کتاب «کنز الفوائد» از امیرالمؤمنین

نقل کرده اسات کاه آن حضارت باه

غالم خود «نوف» فرمود:
ای نوف ،آیا نگاه می کنی فقط یا هوشیاری؟
عرض کرد :بیدارم و به شما چشم دوخته ام ای امیر مؤمنان.
فرمود :آیا می دانی شیعیان من چه کسانی هستند و چه صفاتی دارند؟
عرض کردم :نه بخدا قسم.
فرمود :شیعیان من لب هایشان خشکیده ،شکم های آنهاا الغار و تهای اسات ،خداشناسای و تارس از
پروردگار در چهره های آنها آشکار است ،شب در گوشاه ای باه عباادت خادا مشاغول و ترساان و روز
همچون شیر باشند.
وقتی تاریکی شب همه جا را فرا گیرد کمر همّت به عبادت ببندند ،گاهی
____________________
 -1بشاره المصطفی ،50 :بحار األنوار 128/48 :ح .53

858

بر روی پا ایستاده به قیام بپردازند و گاهی خود را بر خاک افکنده و در برابر عظمت پروردگار ساجده
کنند.
اشک چشمانشان بر روی گونه های آنها جاری ،و با آه و ناله از خدا درخواسات کنناد کاه آنهاا را از
عذاب خود رهایی بخشد .و هنگام روز دانشمند ،بردبار ،بزرگوار ،خوشرفتار ،نیکوکار و پرهیزکار باشند.
ای نوف ،شیعیان ما کسانی هستند که زمین فرش ایشان ،و آب نوشیدنی لاذت بخاش آنهاا ،و هماواره
مالزم قرآن باشند ،اگر در جمعی حضور داشته باشاند ایشاان را نمای شناساند ،و اگار غایاب باشاند باه
جستجوی آنها نمی پردازند.

شيعت من لم ی
یهر هریر الَکب والیطمع طمع الغراب ،ولم یسأل انلاس ولو مات جواع.
شیعیان من کسانی هستند که همچون سگان زوزه نمی کشند و فریاد برنمی آورند ،و مانند کالغ طماع نمای ورزناد و
()1

حریص نیستند ،و از مردمان چیزی درخواست نمی کنند گرچه از گرسنگی بمیرند.

اگر مؤمنی را ببینند او را احترام کنند ،و چون فاس و معصیت کاری را مشاهده کنند او را ترک کارده و
از او فاصله بگیرند .ای نوف ،بخدا قسم شیعیان من چنین اشخاصی هستند ،مردم از شرّ آنها در امانناد ،دل
های ایشان غمگین ،و خواسته های دنیوی آنها سبک و اندک اسات .عفیاف و پاکدامنناد ،گرچاه از نظار
اجساد مختلف باشند ولی همه یکدل و متّحدند.
نوف گوید :عرض کردم :ای امیر مؤمنان فدای شما شوم این اشخاص که اوصافشاان را بیاان فرماودی
کجا جستجو کنم؟
()2

فرمود :در کنار و گوشه ها باید آنها را پیدا کرد.
____________________
 -1شاید مراد دشمنان اهل بیت

باشد ،همان طور که در ضمن حدیثی امام صادق

فرموده است« :و الیسألون لنا مبغضاً

ولو ماتوا جوعا» از دشمنان ما چیزی نمی خواهند حتی اگر از گرسنگی بمیرند.
 -2علّامه مجلسی
کجا جستجو کنم؟ امام

فرموده است :گویا راوی می گوید :من بین مردم کسی را که آراسته به این صفات باشد نمای یاابم ،آنهاا را
فرمود« :فی أطراف األرض ،ألنّهم یهربون من المخالفین تقیّه ،أو یستوحشون من الناس الستیال حابّ

الدنیا والجهل علیهم حذراً من أن یصیروا مثلهم»« .در گوشه ها و اطراف زمین ،زیرا آنها بخاطر تقیّه از دشمنان مای گریزناد ،یاا از
مردم وحشت دارند چون معموالً آنها دچار دنیاطلبی و جهالتند ،و ایشان می ترسند که همرنگ آنها شوند».
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ای نوف ،فردای قیامت پیغمبر اکرم

بیاید در حالی که دامن پروردگاار بلندمرتباه را کاه مقصاود

رشته محکم دین است گرفته باشد و من دامن او را ،و اهل بیتم دامن مرا ،و شیعیان ما دامان ماا را گرفتاه
باشند ،به کجا خواهیم رفت ،و پیامبر ما را به کجا خواهد برد؟ بخدا قسم همه ما را بسوی بهشت رهنماون
()2

می گردد  -این جمله را سه بار تکرار فرمود .-

 .8/453و نیز در همان کتاب از نوف بکالی( )3نقل می کند که گفت:
می کشانید .برای شرفیاب شدن به محضار آن حضارت

حاجت و نیازی مرا به سوی امیرالمؤمنین

جندب بن زهیر ،و ربیع بین خیثم و پسر خواهر او همّام بن عباده بن خیثم را که از اصاحاب بارنس( )4و از
عابدان و زاهدان زمانش بود بهمراه خود بردم و همگی شوق دیدار امیر مؤمنان

در سر داشتیم.

آن حضرت را وقتی مالقات کردیم که از خانه خار شده بود و باه طارف مساجد مای رفات ،باا آن
حضرت به راه افتادیم ،در بین راه به چند نفر آدم های تن پرور و خوشگذران برخورد کردیم کاه باه بذلاه
گویی مشغول بودند ،همین که دیدند امام
کردند ،امیر مؤمنان

به طرف آنها می آید ،فوراً از جا برخاستند و ساالم عارض

به آنها جواب داد و سپس فرمود:

از چه گروه و طایفه ای هستید؟
عرض کردند :عدّه ای از شیعیان شما هستیم ای امیر مؤمنان.
امام

فرمود :خیر است ،بعد از آن فرمود:

____________________
 -1کنز الفوائد ،87/1 :بحار األنوار 131/48 :ح .47
 -2بِکالی  -به کسره با  -منسوب به بکاله نام روستایی از یمن است ،و نوف بکالی دربان حضرت امیرالمؤمنین
 -3برنس؛ نوعی کاله بلند بود که عابدان آن را در صدر اسالم می پوشیدند.
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بوده است.

یا هؤالء؛ ما یل ال أری فيکم سمه شيعتنا ،وحليه ی
أحبتنا أهل ابليت؟
نمی دانم چرا در چهره شما سیمای شیعه و ویژگی های دوستان اهل بیت را نمی بینم.

آن گروه از روی حیا و شرمندگی سر خود را پایین انداختند.
و عرض کردند :ای امیر مؤمنان ،عالمت شیعیان

نوف گوید :جندب و ربیع رو کردند به امیر مؤمنان
شما و ویژگی های آنها چیست؟
امام

از جواب آندو خودداری کرد( )1و فرمود:

تقوا پیشه کنید و نیکوکار باشید و بدانید که خداوند با تقوا پیشه گان و نیکوکاران است.
همام بن عباده که مردی عابد و مجتهد بود عرض کرد :به ح ّ آن خدایی که شما اهال بیات را گرامای
داشت و برگزید و مورد لطف و عنایت خود قرار داد و بر دیگران برتری بخشاید صافت شایعیان خاود را
برای ما بیان کن.
امام

فرمود :مرا سوگند مده ،بزودی برای همه خواهم گفت.

آنگاه دست همام را گرفت و داخل مسجد شد و بعد از آنکه دو رکعت نماز مختصر ولی با خشوع کامل
بجا آورد در جای خود نشست و در حالیکه حاضرین اطراف او را گرفته بودند رو باه ماا کارد و پاس از
فرمود:

حمد و ثنای الهی و درود فرستادن بر پیامبر اکرم

امّا بعد ،خداوند تبارک و تعالی که مدح و ثنای او عظیم و نامهایش مقدس است خل خود را آفریاد و
آنها را به بندگی واداشت و اطاعت خویش را بر آنها واجب نمود ،و بین آنها روزی ایشان ووسیله زنادگی
و آسایش را تقسیم نمود ،و هر یک را در جای خود قرار داد ،و از نظر
____________________
 -1ابن ابی الحدید در «شرح نهج البالغه »547/2 :می نویسد :امام
آن مصلحت دارد و گویا در مجلس کسی حضور داشت که با بودن او امام

از جواب دادن خودداری فرمود ،چون می دانست تأخیر
دوست نداشته است جواب دهاد ،و چاه بساا باه

خودداری کردن اشتیاق همام به شنیدن موعظه زیادتر می شد ،و این تأخیر در حقیقت تأخیر در هنگام حاجت نبوده بلکه تأخیر تا
رسیدن وقت حاجت بوده است .و ابن میثم در شرح نهج البالغه 344 :می نویسد :امام

از جواب دادن خودداری کارد بخااطر

ترسی که بر همام داشت همان طور که فرمایش خود آن حضرت در آخر حدی بر آن داللت می کند که فرمود :بخدا قسم مان بار
حال او ترسان بودم.
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دنیوی به هر یک موقعیّت و مرتبه خاصّی بخشید ،در حالیکه ذات مقدّسش از همه آنها بای نیااز باوده
است ،نه اطاعت کسانی که فرمانبرداری از دستوراتش می کنند به او سودی می بخشد و ناه معصایت گناه
کاران به او زیانی می رساند.
و راوی ،کالم امام

را ادامه داد تا به آنجا که گفت :سپس امیرالمؤمنین

دست مبارک خود را بر

شانه همام بن عباده نهاد و فرمود:
کسی که از خصوصیات و صفات شیعیان اهل بیت  -که خدا در قرآنش آنهاا و پیاامبر را از هار گوناه
پلیدی و آلودگی پاک معرفی فرموده  -سؤال کرد باید بداناد کاه آنهاا خداشاناس هساتند و معرفات باه
پروردگار دارند و به دستورات او عمل می کنند ،آنها اهل فضیلت و نعمتند.
گفتار آنها راست و درست است ،لباس اقتصاد و میانه روی به تن نموده اند ،با فروتنی راه مای روناد و
با دیگران برخورد می کنند ،به طاعت پروردگار گردن نهاده ،و به بندگی او در برابر عظمتش خضاوع مای
کنند ،چشمان خود را از آنچه خداوند حرام نموده پوشانیده و گوش هایشان را وقف شنیدن علوم دینای و
مطالب مفید مذهبی می نمایند.
حال آنها در هنگام بال و ناراحتی مانند زمانی است که در رفاه و راحتی بسر می برند ،زیرا به مقادرات
الهی راضی و خوشنودند ،اگر اجلی که خداوند برای ایشان معین کرده نبود ،جان در بدن ایشان باه انادازه
چشم بهم زدنی قرار نمی گرفت و دوست داشتند که زودتر مرغ جان را از قفس تن رهاا کنناد و باه دیاار
محبوب پرواز کنند و به دیدار او بشتابند ،چون مشتاق دیدار پاداش او می باشند و از کیفر او ترسناکند.

ی
ی
عظم اخلالق ف أنفسهم ،وصغر ما دونه ف أعينهم ،فهم واجلنه کمن رآها فههم لع أرائکهها متکهؤن ،وههم
ی
وانلار کمن أدخلها فهم فيها یعذبون.
خال یکتا در نظر ایشان با عظمت و بزرگ است و غیر او به چشم آنها کوچک و ناچیز است ،بااور آنهاا نسابت باه
بهشت مانند کسی است که آن را می بیند و بر تخت های آن تکیه زده است ،و اعتقاد آنها نسبت به دوزخ مانند
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کسی است که در آن وارد شده و گرفتار عذاب است (و این باالترین مرتبه یقین یعنی ح ّ الیقین است).

دل های آنها اندوهگین و مردم از بدی آنها در امانند ،بدن های ایشان الغر و ضاعیف و خواساته هاای
دنیوی آنها کم و سبک می باشد ،عفّت نفس دارند (یعنی تن به آلودگی ها و پستی ها و رذایل نمی دهند و
اسیر شهوات نیستند و بخاطر آنچه ناچیز است خود را دچار حقارت نمی کنند) معرفت آنها (یاا معونات و
یاری آنها) به دین خدا زیاد است.
دنیا را که دوران اندک و محدودی دارد با صبر و شکیبایی به پایان می رسانند ،ولی راحتای و آساایش
بسیار طوالنی به دنبال خواهند داشت ،و این تجارت سودمندی است که خداوند بخشنده برای آنهاا آساان
نموده است.
آنها مردمان باهوش و زیرکی هستند که هرگاه دنیا به آنها روی آورد (و با زرق و برق و زینتهای خاود
سر راه آنها دام بگستراند) ایشان روی خوش نشان ندهند ،و چون بدنبال آنهاا باراه افتاد ،آن را خساته و
ناتوان سازند ،و هرگز جواب مثبت ندهند.
هنگامی که شب فرا رسد به عبادت بپاخیزند ،آیات قرآن را با تأمّل و تفکّر بخوانند ،نفاس خاود را باا
مثل هایی که در آن است موعظه کنند و دردهای بی درمان خود را با دواهایی که در آن است درمان کنناد
و شفا بخشند .و گاهی در برابر عظمت الهی خود را بر خاک اندازند ،پیشانی و کف دستها و زانوها و پاهاا
یعنی مواضع هفتگانه را بر زمین گذارند و خدا را سجده کنند ،اشک چشمانشان برگونه ها جاری و خادای
جبار را مدح و ستایش کنند و با آه و ناله از از او درخواست کنناد تاا ایشاان را از عاذاب خاود رهاایی
بخشد.
و در هنگام روز آنها بردبار ،دانا ،نیکوکار و پرهیزکارند ،ترس از پروردگار آنها را الغر نماوده و مانناد
تیر ناتراشیده ساخته است ،کسی که به آنها نگاه کند می پندارد که بیمارند در حالی که هیچ گوناه بیمااری
ندارد ،یا خیال می کند که اینها دیوانه اند ،غافل از آنکه عظمت پرورگار و سلطنت قدرتمند او اینها را والاه
و حیران نموده ،و محبت خداوند دل های ایشان
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را آشفته و پریشان ساخته ،و عقل و هوش را از آنها ربوده است.
هر فرصتی که پیدا کنند در انجام اعمال پاکیزه برای خداوند شتاب می کنند ،هرگز به اعمال نیک انادک
راضی نمی شوند ،و هیچگاه اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند ،و در هر حال خود را در پیشگاه الهای
مقصّر می دانند .دائماً نفس خود را به عیب و نقصان متّهم می ساازند ،و از اعماالی کاه انجاام مای دهناد
ترسناکند.
هرگاه یکی از ایشان مدح و ستایش شود ،از آنچه درباره اش می گویند می ترسد و می گوید:

ی
ی
هم التؤاخذین بما یقولون ،واجعلی خریا ی
وریب أعلم یب ،اللی ی
مما یظنون ،واغفر یل
أنا أعلم بنفیس من غریی،
ی
ی
ما الیعلمون فإنک عالم الغيوب وساتر العيوب.
من از دیگران به حال خودم آگاهترم ،و خدای من به حال من از خودم داناتر است ،خداوندا به آنچه اینهاا دربااره ام
می گویند مرا مؤاخذه مکن ،و بهتر از آنچه نسبت به من گمان دارند مرا قرار بده ،و آن گناهانی را که از من سرزده و اینها
نمی دانند بیامرز ،همانا تو دانای نهان ،و پوشاننده عیب ها هستی.

دیگر از نشانه های هر کدام از آنها این است که می بینی در امور دینی بسیار قوی و توانا می باشاد ،در
عین مدارا کردن و نرمی با مردم احتیاط کار و دوراندیش است ،ایمان او همراه با یقین است.
در تحصیل علم و دانش اندوزی حریص و در آموختن احکام شرعی از فهم واالیای برخاوردار اسات،
علم خود را با بردباری و تحمّل سختی ها زینت می دهد ،در حالی که با خوشرویی و نرمی رفتار می کناد
باهوش و زیرک است.
در هنگام ثروتمندی میانه روی را از دست نمی دهد ،و در زمان فقر و ناداری خود را آراسته و بی نیاز
نشان می دهد ،در بالها و گرفتاری ها صبور ،و در حال عبادت پروردگار خاشع می باشد.
با رنجدیدگان مهربان ،و در راه ح از عطا و بخشش خودداری نمی کند ،در تحصایل معااش مالیام و
معتدل رفتار می کند و همه همت و توان خود را صرف آن نمی نماید ،در پیدا کردن مال حالل می کوشاد،
پر طمع
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نیست ،و به ناپاکی ها و زشتی ها چشم طمع نمی دوزد و رغبتی از خود نشان نمی دهد.
در طری هدایت پرشور و بانشاط است ،و شهوت ها و تمایالت نفسانی خود را کنتارل مای کناد ،و در
انجام کارهای نیکو استقامت می ورزد ،آنچه را که نمی داند او را مغرور نمای کناد ،حسااب و بررسای را
نسبت به آنچه عمل کرده ترک نمی کند ،خود را در انجام تکلیف مقصر و تنبل می داند و از کارهای خوبی
که انجام می دهد هراس دارد.
روز را با یاد خدا آغاز می کند و با شکر پروردگار به پایان می رساند ،شب مای کناد در حاالی کاه از
خواب غفلت ترسناک و گریزان است ،صبح می کند و از فضل و رحمات الهای کاه شاامل حاال او شاده
خوشحال می باشد.
اگر نفسش چموشی کند و بخواهد او را به آنچه نمی پسندد وادار کند ،خواسته او را در آنچه مایل است
برآورده نمی کند.

ی
رغبته فيما یبیق ،وزهادته فيما یفی ،قد قرن العمل بالعلم ،والعلم باحللم ،یظل دائما نشاطه ،بعيهدا کسهله،

قریبا أمله ،قليال زّلل.
میل و رغبت او در چیزی است که باقی می ماند ،بی اعتنایی او نسبت به چیزی است که زودگذر است و از باین مای
رود ،عمل خود را بر مبنای علم انجام می دهد و علم خود را با بردباری می آمیزد .همواره بانشاط اسات و از کساالت و
تنبلی دوری می کند ،آرزوهای دور و دراز ندارد ،لغزش های او بسیار کم است.

مرگ را از یاد نمی برد ،قلبی خاشع دارد و همواره به یاد پروردگار اسات ،نفاس خاود را باه قناعات
واداشته و از جهل و نادانی دوری می کند ،دین خود را حفظ و شهوات نفسانی را که به دین او ضرر رساند
از بین می برد ،خشم خود را فرو می نشاند ،و از نظر اخالقی باصفا و بی غلّ و غش می باشد ،همساایه از
او آزار نمی بیند ،در کارها سخت گیر نیست و آن را به آسانی برگزار می کند ،تکبّر در وجود وی نیسات،
صبر و خویشتن داری از چهره او نمایان است و ذکر خدا فراوان می گوید.
هیچ کار خیری را از روی ریا و خودنمایی انجام نمی دهد ،مردم به خیر او امیدوار و از شرّ و بدی وی
در امانند .اگر در میان مردمان غافل باشد
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دچار غفلت نمی شود و در زمره ذاکرین و کسانی که به یاد خدا هساتند نوشاته شاود ،و اگار در میاان
مردمی باشد که به یاد خدا هستند غفلت نمی ورزد و او را در زمره غافالن نمی نویسند.
از کسی که به او ستم کند چشم پوشی می کند ،وکسی که وی را محروم کند از عطا و بخشش خود بای
بهره نمی سازد ،با کسی که از او بریده پیوند محبت و رابطه دوستی برقرار می کند ،خیر و نیکی او نزدیاک
است و زود انجام می دهد.
راستگو و نیکوکردار است ،خیرش به همه روی می آورد و شارّش از هماه روگاردان اسات ،فریاب و
نیرنگ در کار او نیست ،در سختی ها و مشکالت باوقار است و آرامش خاود را از دسات نمای دهاد ،در
مصائب و ناگواریها شکیبا و در هنگام رفاه و آسایش شکرگزار می باشد.
به دشمن خود ستم نمی کند ،و در مورد دوستان بخاطر دوستی با آنها گناهی مرتکب نمی شاود (یعنای
نسبت به دوست و دشمن پا فراتر از ح نمی گذارد ،و در مورد هر دو ح و انصاف را رعایت می کناد)،
آنچه را که در خود نمی بیند هرگز ادّعا نمی کند ،پیش از آنکه بر علیه او شهادت دهند خودش نسابت باه
ح اعتراف می کند ،آنچه را که به او واگذار کنند که حفظ و نگهداری کنند تلف نمی کناد و از باین نمای
برد.
دیگران را با القاب زشت صدا نمی زند ،به کسی ستم نمی کند و به ح او تجاوز نمی نمایاد ،حساادت
بر او چیره نمی شود ،به همسایه زیان نمی رساند ،مصیبت دیده را سرزنش نمی کند.

ی
مؤد لتمانات ،اعمل بالطااعت ،رسیع إیل اخلریات ،بطی ء عن املنکرات ،یأمر باملعرو ویفعله ،وینی عن

املنکر ویتنبه.
امانتها را به اهل آن ها و صاحبانش رد می کند ،در اطاعت و فرمانبرداری از دستورات الهی کوشا می باشد ،خوبیها را
با شتاب انجام می دهد و تأخیر نمی اندازد ،در کارهای زشت رغبتی نشان نمی دهد ،به خوبیها دستور می دهاد و خاود
عمل می کند ،از بدی ها مردم را باز می دارد و خود اجتناب می ورزد.

با جهالت و نادانی در کارها وارد نمی شود ،و به عجز و ناتوانی از مدار ح
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خار نمی گردد ،اگر خاموشی اختیار کند سکوتش او را خسته نکند و اگر سخن بگوید کالماش او را
درمانده نسازد ،در هنگام خنده صدای خود را بلند نکند بلکه خنده او تبسّم است ،به آنچه خداوند بارایش
مقدّر نموده قانع است و اکتفا می کند ،خشم و غضب او را به تاخت و تاز وادار نکند.
خواهش های نفسانی و بخل و آز بر او چیره نگردد ،با مردم از روی بصیرت و آگاهی معاشرت کناد و
با خوشی و سازش جدا شود ،صحبت می کند تا بهره مند شود و سود ببرد ،پرسش می کناد تاا مطلبای را
بفهمد ،خودش را در زحمت می اندازد ،و ماردم از او در رفااه و آسایشاند ،باه ماردم راحتای و آساایش
بخشیده و جان خود را بخاطر آخرتش در رنج و زحمت انداخته است ،اگر بر او ستم شود صبر می کند تا
خدای متعال او را یاری و امداد کند.
او به گذشتگان از اهل خیر اقتدا نموده است و خود الگوی خوبی برای نیکوکاران و خیرخواهان آیناده
است ،آنها کارگزاران الهی و فرمانبردار دستورات خداوند و چراغ های روشان در روی زماین و در میاان
بندگان او هستند ،آنها شیعیان و دوستان ما هستند ،از ما و با ما می باشند ،آه چقادر مشاتاق دیادار آنهاا
هستم.
در این هنگام همّام بن عباده فریادی از دل کشید و بیهوش روی زمین افتاد ،وقتای او را حرکات دادناد
متوجه شدند که دنیا را وداع کرده است «رحمت خدا بر او باد».
ربیع در حالی که اشک می ریخت گریه کنان عرض کرد :چه زود موعظه شما ای امیر مؤمنان بر قلب و
روح پسربرادرم اثر کرد و او را منقلب نمود و مرغ روحش را به پرواز درآورد و دوسات داشاتم کاه مان
جای او می بودم.
امیرالمؤمنین

فرمود :پندهای رسا این گونه در اهلش که آماده پذیرش حقّند و زمینه فراهمی دارناد

اثر می کند ،بخدا قسم من از همین پیشامد بر او می ترسیدم.
یکی از حاضرین عرض کرد :ای امیر مؤمنان ،پس چگونه این گفتار در
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شما که گوینده آن هستید و آن را می دانید چنین تأثیری نداشته است؟
حضرت فرمود :وای بر تو ،برای هر کسی اجل و وقت معینی است که از آن تجاوز نمی کند )1(،و علّت و
سببی دارد که از آن سرپیچی نمی کند ،ساکت باش و دوباره چنین سخنی مگو که شیطان آن را بر زبان تاو
جاری ساخته است.
سپس امیر مؤمنان علی

در غروب غمبار همان روز بر جنازه همام نماز خواند و در مراسم تشاییع

او حضور یافت ،و ما هم در خدمت آن حضرت بودیم.
شخصی که روایت را از نوف نقل کرده است می گوید :نزد ربیع بن خیثم رفتم و آنچاه از ناوف شانیده
بودم برایش گفتم ،ربیع گریه سختی کرد به طوری که نزدیک بود جانش بیرون آید ،و گفت :برادرم راسات
گفته آنچه نقل کرده است و همواره این موعظه امیرالمؤمنین

و گفتارش نصب العین من اسات و گویاا

در گوشم طنین می افکند و هر گاه یاد آن روز همام بن عباده می کنم حاالم را تغییار مای دهاد ،اگار در
راحتی و رفاه باشم آسایشم را تیره و اندوهگین می سازد ،و اگر در ساختی و باال باشام بارایم گشاایش
()2

حاصل می شود.

 .3/440شیخ طوسی

از سلیمان دیلمی نقل می کند که گفت :به امام صادق

این آیه شریفه که خداوند می فرمایدَ :وما
____________________
 -1بعضی از اهل تحقی گفته اند :امیرالمؤمنین

عرض کردم :معنای

به او با اشاره به سبب بعید یعنی اجال حتمای پروردگاار جاواب داده اناد و

شنونده را قانع نموده است ،و امّا سبب قریب فرقی است که بین همام و آن حضرت است که نفس قدسی علی

قوی و ظرفیّت

و سعه وجودی آن حضرت بسیار واال است و هرگز قابل قیاس با همام و دیگران نیست که آنها ضعیف و ناتوانند ،دیگر آنکه وجود
مبارک امیرالمؤمنین

جامع همه این اوصاف و برتر از همه اینها بوده است و فاقد آنها نبوده تا دچار حسرت آن گردد.

 -2کنز الفوائد ،83/1 :امالی مفید ،78 :بحار األنوار 132/48 :ح  ،48تاریخ بغداد ،142/7 :اماالی صادوق 445 :ح 2مجلاس ،84
فضائل الشیعه 34 :ح ( 35با کمی اختالف) ،نهج البالغه :خطبه  ،133سلیم بن قیس.238 :
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ُْ

ْ

َ
َ
ت جبانب ُ
نادیْنا ( ،)1چیست؟ فرمود:
الطور إذ
کن ِ ِ ِ

نوشته ای است که آن را دو هزار سال پیش از آفرینش در برگ «آس» قلم قدرت ح نوشاته ،و آن را
در عرش قرار داده است.
عرض کردم :ای سرور من ،چه چیزی در آن نوشته است؟
فرمود :نوشته شده:

یا شيعه آل ی
حممد؛ أعطيتکم قبل أن تسألوین ،وغفرت لکهم قبهل أن تعصهوین ،وعفهوت عهنکم قبهل أن
ی
()2
جنت برمحت.
تذنبوا ،من جاءین بالوالیه أسکنته
ای شیعیان آل محمّد پیش از آنکه از من درخواست کنید به شما عطا کردم ،و پیش از آنکه مرا معصیت کنیاد شاما را
آمرزیدم و پیش از آنکه مرتکب گناه شوید شما را بخشیدم ،هر کس با والیت نزد من آید او را به رحمت خود در بهشتم
ساکن می گردانم.

محمّد بن عبّاس

()3

نیز این روایت را نقل کرده است.

 .10/441در کتاب «جامع األخبار» و «کشف الغمّه» از جابر بن عبداللَّه انصاری نقل کرده اند که گفت:
از رسول خدا شنیدم که می فرمود:
خداوند تبارک و تعالی من و علی و فاطمه و حسن و حسین و بقیه امامان را از نور آفریاد ،آن ناور را
فشرد و شیعیان ما از آن خار شدند ،ما تسبیح خدا نمودیم ،آنها تسبیح گفتند ما خدا را تقدیس کاردیم و
آنها تقدیس نمودند ،ما به تهلیل خدا پرداختیم ،آنها تهلیل گفتند ،ما خدا را تمجید و ساتایش کاردیم ،آنهاا
تمجید کردند ،ما خدا را به یکتایی خواندیم ،آنها نیز توحید خدا نمودند ،ساپس خداوناد متعاال آسامان و
زمین و فرشتگان را
____________________
 -1سوره قصص ،آیه .44
 -2تأویل اآلیات 417/1 :ح  ،11بحار األنوار 234/24 :ح .42
 -3تأویاال اآلیااات 417/1 :ح  ،10بحااار األنااوار 234/24 :ح  41 342/13ح  80 244/24ح  ،30و  44/48ح  ،114تفساایر
برهان 227/3 :ح  ،1تفسیر فرات 314 :ح ( 424با کمی اختالف) ،اإلختصاص( 103 :با کمی اختالف).

843

آفرید ،آنها صد سال درنگ نمودند و هیچگونه تسبیح و تقدیس و تمجیدی نمی دانستند ،ما کاه تسابیح
خدا کردیم ،شیعیان ما تسبیح گفتند ،آنگاه فرشتگان تسبیح خدا نمودند.
و همین طور نسبت به تقدیس و تمجید و توحید پروردگار ،فرشتگان تسابیحی و تقدیسای را پایش از
تسبیح ما و شیعیان ما نمی دانستند ،پس ما توحید گویان خدا و یکتا پرست بودیم آن وقت که توحید گوی
دیگری نبود و سزاوار است همانطور که خداوند ما و شیعیان ما را برگزیاده در بااالترین مقاماات بهشاتی
منزل دهد.

ی ه
إن اَّلل سبحانه وتعایل اصطفانا واصطیف شيعتنا من قبهل أن نکهون أجسهاما فهداعنا فأجبنهاه ،فغفهر نلها
ه
اَّلل.
ولشيعتنا من قبل أن نستغفر
همانا خداوند پاک و بلندمرتبه ما و شیعیان ما را برگزیده است پیش از آنکه در این بدن های مادی قرار گرفته باشیم،
()1

او ما را خواند و ما اجابت کردیم ،پس ما و شیعیان ما را آمرزید پیش از آنکه از او طلب مغفرت کنیم.

 .11/442شیخ صدوق
رسول خدا

در کتاب «کمال الدین» و «عیون اخبار الرضا

درباره خلقت ائمّه

» روایت اُبیّ بن کعاب از

را نقل کرده است ،در قسمتی از آن پیامبر اکارم

فرماوده

اند:
خداوندا ،در صلب او (یعنی امام باقر

) نطفه بابرکت و پاکیزه ای قرار داده است ،و جبرئیل

باه

من خبر داد که خداوند تبارک و تعالی این نطفه را پاک گردانیده و او را جعفر نامیده است و او را رهبار و
راهنمای مردم و خرسند و خوشنود از مقدرات پروردگار قرار داد ،او خدا را می خواند و در دعایش چنین
می گوید:
ُ

ِّ
یا دان( )2غری متوان ،یا أرحم الرامحنی ،اجعل لشيعت من انلار وقاء ،وهلم عندک ریض ،واغفر ذنوبهم ،ویرس

امورهم،
____________________
 -1جامع األخبار ،3 :بحار األنوار 343/24 :ح  ،14کشف الغمّه ،458/1 :بحار األناوار 80/37 :ح  ،43و  131/27 :ح  122باه
نقل از کتاب منهج التحقی .
 -2در کتاب کمال الدین به جای «یا دان»« ،یا دیّان» ذکر شده است.
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ی
واق دیونهم ،واسرت عوراتهم ،وهب هلم الکبائر الت بینک وبینهم ،یا من الخیا
ی
هم ی
ک ی
وغم فرجا.
وال نوم ،اجعل یل من

الضهيم والتأخهذه سهنه

ای خداوندی که مهربان تر از همه هستی ،برای شیعیانم از آتش دوزخ سپری قارار باده و از آنهاا خوشانود بااش و
گناهان ایشان را بیامرز ،مشکالتشان را آسان گردان ،بدهی های آنها را ادا فرما ،زشتی های آنها را بپوشاان و خطاهاای
بزرگی که بین تو و آنها است بر آنان ببخش ،ای کسی که از ستم دیگران نمی هراسد ،و خاواب و غفلات او را فارا نمای
گیرد ،برای من در هر غم و اندوهی گشایشی قرار بده.

و هر کس این دعا را بخواند خداوند تبارک و تعالی او را با روی سفید به هماراه اماام صاادق

در

()1

بهشت وارد می کند.
 .12/443برقی
امام صادق

در کتاب «محاسن» از عقبه نقل می کند که گفت :به همراه معلّی بن خنیس خادمت

رسیدیم آن حضرت فرمود:

ای عقبه؛ خداوند تبارک و تعالی در قیامت جز عقیده و مذهبی را که شما دارید از بندگانش نمی پاذیرد
و میان یکی از شما و دیدن آنچه باع چشم روشنی او شود فاصله ای جز رسیدن جان او باه حلقاومش
نیست.
سپس آن حضرت تکیه کرد و معلّی به من اشاره نمود که سؤال کن.
عرض کردم :ای فرزند رسول خدا ،وقتی جان به حلقومش رسید چه چیزی می بیناد؟ و ایان ساؤال را
چندین بار تکرار کردم.
امام
امام

در هر مرتبه می فرمود :می بیند ،و جوابی بیشتر نمی فرمود ،در آخرین مرتبه ای کاه پرسایدم
نشست و فرمود:

ای عقبه ،اصرار داری که حتماً آن را بدانی؟
عرض کردم :بلی ای فرزند رسول خدا ،همانا دین من همچون خون من است که در رگها جریان دارد و
باع حیات من می باشد و اگر نباشد من
____________________
 -1کمال الدین 244 :ضمن ح  ،11بحار األنوار 204/34 :ضمن ح  8و  185/34ح 1به نقل از عیون األخبار.53/1 - 42 :
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مرده ای بیش نیستم ،و هر ساعتی هم که به شما دسترسی ندارم تا سؤال کنم ،در ایان هنگاام اشاک از
چشمانم جاری گشته بود و امام

دل مبارکش به حال من سوخت و فرمود:

بخدا قسم آن دو را می بیند.
عرض کردم :پدر و مادرم فدای شما ،آن دو کیستند؟
و دیگری امیرالمؤمنین علی بن ابی طالاب

فرمود :آن دو یکی رسول خدا

اسات .ای عقباه،

هرگز مؤمنی از دنیا نمی رود تا آنکه آن دو بزرگوار را ببیند.
عرض کردم :آیا وقتی مؤمن آن دو بزرگوار را دید به دنیا برمی گردد؟
فرمود :نه ،بلکه به سوی منازلی که در پیش رو دارد می رود.
عرض کردم :فدای شما شوم ،آیا آندو گفتگویی هم می کنند.
فرمود :بلی ،وقتی آندو بر مؤمنی وارد شوند ،رسول خدا
پای او می نشینند ،رسول خدا

ه
ی ه
ول اَّلل أبش ،أنا رسول اَّلل
یا

باالی سر او ،و امیرالمؤمنین

کناار

خود را بر او می افکند و می فرماید:
ی

إین خری لک ی
مما ترتک من ادلنيا.

ای بنده فرمانبردار خدا ،تو را بشارت باد ،من رسول خدا هستم و برای تو بهترم از آنچه بجا گذاشته ای و دنیایی کاه
رها کرده ای.

سپس رسول خدا

بر می خیزد و امیرالمؤمنین
ی

خود را بر او می افکند و می فرماید:

ی
ی ه
لع بن أیب طالب الی کنت ی
اَّلل أبش ،أنا ی
ألنفعنک.
حتبی ،أما
یا ول

ای بنده فرمانبردار خداوند تو را بشارت باد ،من علی بن ابی طالب هستم که او را دوست می داشتی ،اکناون خاواهی
دید که به تو سود می رسانم.

بعد از آن امام صادق

فرمود :بدان ،این مطلبی است که در کتاب خداوند بلندمرتبه یعنی قرآن ذکار

شده است.
عرض کردم :فدای شما شوم این مطلب در کجای قرآن وارد شده است؟
فرمود :در سوره یونس ،آنجا که می فرماید:
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َْ َ َ
َُ ُ ْ
ُ َهُ
ه
ه َ َُ
اَّلل ذلهکَ ُه َ
هو
مهات
الین آمنوا َواکنوا یتقون  23له ُم البشی ِف احلَيوهِ ادلنيا َو ِف ِ
اآلخ َره التبهدیل ِل ِ
َک ِ
َ
الف ْو ُز َ
العظيم (.)1
«آنها که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند در زندگی دنیا و در آخرت برای آنها بشارت و مژده است ،کلمات پروردگار
()2

تغییرناپذیر است ،و این رستگاری و سعادت بزرگی است».

و عیّاشی

()3

نیز در کتاب تفسیرش همین حدی را از عقبه روایت کرده است.

 .13/444فرات بن ابراهیم کوفی
امیرالمؤمنین

در کتاب تفسیرش از پیغمبر اکارم

نقال مای کناد کاه باه

فرمود:

علی جان؛ این جبرئیل است ،از طرف خداوند برایم خبر آورده است که وقتی روز قیامت فرا رسد تو و
شیعیانت بر ناقه هایی از نور سوار می شوید ،و آن ناقه های نورانی شما را در هوا پرواز می دهند ،و آنهاا
در فضای عرصات فریاد برآورند :ما علویّون هستیم ،و آنگاه از طرف پروردگار ندایی رسد:
ی

أنتم ی
املقربون الین الخو عليکم اَلوم وال أنتم حتزنون.

()4

شما از مقرّبین هستید که ترس و وحشتی امروز بر شما نیست و هیچگونه غم و اندوهی ندارید.

 .14/445در تفسیر امام عسکری

از آن حضرت روایت شده است که رسول خدا

فرمود:

مؤمن همواره از بدی سرانجام کار می ترسد و یقین پیدا نمی کند که به رضوان پروردگار و نعمت هاای
ابدی او در بهشت خواهد رسید تا آنکه
____________________
 -1سوره یونس ،آیه  43و .44
 -2المحاسن 133 :ح  ،158بحار األنوار 185/4 :ح .20
 -3تفسیر عیّاشی 125/2 :ح  ،33بحار األنوار 184/4 :ذیل ح  20و  237/33ح  ،23تفسیر برهان 183/2 :ح 1به نقال از کاافی:
 128/3ح.1
 -4تفسیر فرات 120 :ضمن ح  ،127بحار األنوار 237/7 :ضمن ح .8
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هنگام جان دادن او فرا رسد و فرشته مرگ را مشاهده کند.
وقتی آن فرشته بر مؤمن وارد می شود او سخت گرفتار درد است ،و سینه اش به شدّت تنگی مای کناد
که می خواهد مال و ثروت خود را رها کند و اهل و عیال و بستگانش پریشان شوند ،افساوس و حسارت
در خاطرش باقی مانده که بین او و آرزوهایی که هنوز به آنها نرسیده جدایی می افتد.
فرشته مرگ به او می گوید :چرا این قدر غصّه می خوری و ناراحتی؟
جواب می دهد :حالم پریشان گشته و تو اکنون بین من و ثروت و آرزوهای من جدایی می اندازی.
فرشته مرگ گوید :آیا عوض کردن درهم پست و بی ارزش با چیزی که هزار برابر دنیا ارزش دارد هیچ
عاقلی را غمناک و اندوهگین می سازد؟
جواب می دهد :نه ،به او می گوید :باالی سرت را نگااه کان ،وقتای نگااه مای کناد مراتاب بهشات و
قصرهای باشکوه آن را که فوق همه آرزوهای او است می بیند
فرشته مرگ گوید :آنچه را دیدی منزلگاه تو و نعمت ها و اهل و عیال و اموال تاو باود ،از نزدیکاان و
بستگان و فرزندانت در دنیا هر یک صالح و نیکوکار باشد در آنجا با تو خواهد بود ،آیا حاضاری اینهاا را
با آنچه در دنیا داری عوض کنی؟
جواب می دهد :بلی بخدا قسم.
سپس فرشته مرگ به او می گوید :یک بار دیگر نگاه کن.

والطيبنی من آهلما ف ألع علی یينی فيقول هل :أو تراهم؟ هؤالء سادتک ی
ی
ی
فينظر فریی ی
وأئمتک ،ههم
وعليا
حممدا
ی
جالسک وأناسک أفما تریض بهم بدال ی
مما تفارْ هنا؟
هناک
وقتی نگاه می کند وجود مقدس پیغمبر اکرم

و اهل بیت طاهرین او را در عالی ترین مراتاب و مناازل بهشات

مشاهده می کند.
فرشته به او می گوید :آیا آنها را دیدی؟ ایشان سروران و پیشوایان تو هستند ،در آنجا با تو همنشین و مأنوساند ،آیاا
دوست داری و شادمان
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می شوی که به جای دنیا و آنچه از دست می دهی با این بزرگواران مالقات کنی؟

جواب می دهد :بلی بخدا قسم ،و این همان است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
ه ه

ُ

َ ُ

ُ

ی َ ُ

َ

َ

َ
َ ُّ َ ه ه ْ َ ُ َ َ ه َ ْ
َ
َ
ک ُه أال ختافوا َوالحتْ َزنُوا (.)1
إن الین قالوا ربنا اَّلل ثم استقاموا تتزنل علي ِهم المالئِ

«همانا کسانی که گفتند :پروردگار ما خداوند یکتا است و در این عقیده استقامت ورزیدند فرشتگان بر آنها فرود مای
آیند و به آنها می گویند که هیچ هراسی نداشته باشید و هرگز غمگین مباشید».

آنچه در پیش روی شما از هراس و وحشت می باشد شما از آن درامانید ،و بر آنچه از خاود بجاا مای
گذارید که فرزندان و اهل و عیال و اموال باشد اندوهی نداشته باشید ،چون آنچاه از نعمات هاای بهشاتی
ْ

ه

ُْ

ْ
شوا باجل َ ینه الت کنتُم تُ َ
وع ُدون (« )2شما را باه آن بهشاتی کاه
مشاهده کردید جایگزین آن می گرددَ ،وأب ِ ُ ِ ِ

وعده داده شده اید بشارت باد».
آنجا منزلگاه شما ،و آن بزرگواران باع انس و آرامش و همنشینان شما می باشند و ما یاوران شما در
دنیا و آخرت هستیم.
َ

َْ

ُْ

َ

َ ُ

َ ُ
َ ُ
َ
َه ُ
ْ
ُ
ُُ
ور َرحيم (.)3
ولکم فيها ما تشتی أنفسکم ،ولکم فيها ما تدعون  30نزال ِمن غف ٍ

«و برای شما آنچه بخواهید و مایل باشید در بهشت وجود دارد × و این عنایات پروردگاار آمرزناده و
()4

مهربان است.

 .15/444حموینی که از دانشمندان معروف اهل سنت است می نویسد :به خطّ جدّم شیخ اإلسالم دیدم
که از مقداد و او از رسول خدا

روایت کرده است که آن حضرت فرمود:

____________________
 -1سوره فصّلت ،آیه .30
 -2سوره فصّلت ،آیه .30
 -3سوره فصّلت ،آیه  31و .32
 -4تفسیر امام عسکری

 233 :ح  ،117بحار األنوار 174/4 :ح 2و  24/24ح ،4تفسیر برهان 111/4 :ح  ،12المحتضر،22 :

تأویل اآلیات 537/2 :ح .11

875

معرفه آل ی
حممد

وحب آل ی
ی
حممد
براءه من انلار،

جواز لع الرصاط ،والوالء آلل ی
حممهد

أمهان

من العذاب.

()1

شناخت آل محمّد
آل محمّد

باع رهایی از آتش ،و دوستی آل محمّد

گذرنامه عبور از صراط ،و پاذیرش والیات

ایمنی بخش از هر گونه عذاب است.

 .14/447موفّ بن احمد خوارزمی در کتاب «مناقب» از سلمان
محضر رسول خدا

شرفیاب بودم که امیرالمؤمنین

نقل کرده است که گفت :روزی در

وارد شد ،رسول خدا

به ایشان فرمود:

علی جان ،آیا تو را بشارت ندهم؟
عرض کرد :بفرمایید ای رسول خدا.
فرمود :این دوست من جبرئیل است به من از طرف پروردگار خبر می دهد که به شیعیان و دوستان تاو
هفت ویژگی عنایت نموده است:

ُ
الرفق عند املوت ،واالنس عند الوحشه ،وانلور عند الظلمه ،واألمن عنهد الفهزع ،والقسهط عنهد املهزیان،
ُ
ی
()2
اجلنه قبل سائر انلاس (من االمم) بثماننی اعما.
واجلواز لع الرصاط ،ودخول
مدارا کردن و آسان گرفتن هنگام مرگ ،آرامش هنگام وحشت ،روشنایی هنگام تاریکی ،ایمنی هنگام هراس ،دادگری
نزد سنجش اعمال ،عبور از صراط ،وارد شدن در بهشت هشتاد سال پیش از آنکه دیگران به آنجا راه پیدا کنند.
____________________
 -1فرائد السمطین 254/2 :ح  ،525ینابیع المودّه.243 :
 -2امالی صدوق 414 :ح  15مجلس  ،54بحار األنوار 3/48 :ح 4و آن را در ص  11ح  3از جابر بن عبداللَّاه باه نقال از کتااب
خصال 402/2 :ح ( 112با کمی اختالف) نقل کرده است و در ذیل آن توضیح و بیانی آورده اسات ،و برسای
مشارق 150 :روایت نموده است و در آن به جای  80سال 40 ،سال ذکر شده است.
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آن را در کتااب

 .17/448شیخ طوسی

در کتاب «امالی» از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

ی ه
وأحب ی
ی
عدونا ال إلحنه اکنت بینه وبینه ،ی
ی
ثم جهاء یهوم
حمبنا ال لغرض دنيا یصيبها منه ،واعدی
أحبنا َّلل
من
ه
()1
اَّلل تعایل هل.
القيامه وعليه من النوب مثل رمل اعلج وزبد ابلحر غفر
کسی که ما را به خاطر خدا دوست بدارد ،و دوستان ما را به خاطر دوستی ما نه به انگیزه برخوردار شدن از مادیّات و
امور دنیوی دوست داشته باشد ،و دشمنان ما را به خاطر دشمنی که با ما دارند نه به خاطر کینه های شخصی دشمن داشته
باشد ،فردای قیامت اگر با گناهانی مانند ریگ بیابان و کف دریا وارد شود خداوند تبارک و تعالی او را می آمرزد.

 .18/443شیخ مفید
امیرالمؤمنین

در کتاب «اختصاص» از اصبغ بن نباته روایت کرده اسات کاه گفات :خادمت

رسیدم تا عرض ادب کنم ،آن حضرت تشریف نداشتند ،مدتی به انتظار نشستم تا تشریف

فرما شدند ،به احترام ایشان برخاستم و بر آن وجود مقدّس سالم کردم.
امیرالمؤمنین

کف دست مبارکش را در دست من و انگشتانش را در میان انگشتان من نهاد ،ساپس

فرمود :ای اصبغ بن نباته.
____________________
 -1امالی طوسی 154 :ح  11مجلس  ،4بحاار األناوار 54/27 :ح 7و ص  104ح  77باه نقال از بشااره المصاطفی ،30 :إرشااد
القلوب ،77/2 :غایه المرام 532 :ح  .35مترجم گوید :برقی
امام سجّاد
القیامه مع محمّد

در کتاب «محاسن 124 :ح  »120از حضرت علایّ بان الحساین

روایت کرده است که فرمود« :من أحبّنا ال لدنیا یصیبها منّا وعادی عدوّنا ال لشحنا کانت بینه وبینه أتی اللَّاه یاوم
وإبراهیم وعلیّ

»« .کسی که ما را دوست بدارد نه به خاطر دنیا که از ما برخوردار شاود ،و دشامن

ما را دشمن بدارد نه به خاطر کینه و کدورتی که بین او و آن است ،فردای قیامات باه هماراه حضارت محمّاد
امیرالمؤمنین

در پیشگاه پروردگار حاضر شود».
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 ،اباراهیم و

عرض کردم :بلی بفرمائید ،گوش به فرمان شما هستم ای امیر مؤمنان .فرمود:

ی
ه
ی ه
ی ه
إن ی
ول اَّلل اکن من اَّلل بالرفيق األلع ،وسقاه من انلهر أبرد مهن اثللهج وأحهیل مهن
ول اَّلل ،فإذا مات
وَلنا

الشهد وألنی من الزبد.
بدان که اهل والیت ما والیت خدا را دارا است ،و هنگامی که از دنیا رود در جوار رحمت ح تعاالی جاای خواهاد
گرفت ،و خداوند از رودخانه ای که نوشیدنی آن از یخ سردتر و از عسل شرین تر و از کره نرم تر باشد به او بنوشاند.

عرض کردم :پدر و مادرم فدای شما ،اگر گنه کار هم باشد چنین است؟
فرمود :بلی ،گر چه گنه کار باشد ،آیا قرآن نخوانده ای که می فرماید:
ُ

ُ

ُ

َ ُ

َ َ
ِّ ه ِّ
اکن ه ُ
اَّلل غفورا َرحيما (.)1
فاو ِئلکَ یبَدل اَّلل َسیئاتِ ِهم َح َسنات و

«خداوند گناهان آنها را به خوبی ها و ثواب تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است».

ای اصبغ؛ کسی که والیت ما را دارد اگر خدا را مالقات کند در حالی که گناهان او به اندازه کف دریا و
()2

عدد ریگ ها باشد خداوند تبارک و تعالی او را می آمرزد.
 .13/470و نیز در همان کتااب از اماام رضاا

و آن حضارت از پادرانش

نقل کرده است که فرمود:

 ،از رساول خادا

ی
ی ه
ی
ی
ی
َلتحمهل عهن حمبینها أههل ابليهت مها
حبنا أهل ابليت یکفر النوب ،ویضاعف احلسنات ،وإن اَّلل تعایل
ی
()3
عليهم من مظالم العباد ،إال ما اکن منهم فيها لع إرضار وظلم للمؤمننی .فيقول للسییئات :کوین حسنات.

دوستی ما اهل بیت گناهان را می پوشاند و خوبی ها را چند برابر می کند ،و
____________________
 -1سوره فرقان ،آیه .70
 -2اإلختصاص ،40 :بحار األنوار 280/34 :ح .1024
 -3امالی طوسی 144 :ح  24مجلس  ،4بحار األنوار 100/48 :ح .5
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خداوند تبارک و تعالی از دوش دوستان ما آنچه بدهی نسبت به بنادگان اسات برمای دارد مگار آنچاه در آن ضارر
رساندن یا ستمی به مؤمنان بوده است پس به اراده و قدرت خود به گناهان او دستور می دهد که تبدیل باه خاوبی هاا و
ثواب شوند.

 .20/471فرات بن ابراهیم
و امیرالمؤمنین

در کتاب تفسیر از ابن عباس نقل کارده اسات کاه گفات :پیغمبار اکارم

ایّام حج در مکّه تشریف داشتند ،روزی رسول خدا

نگاهی به علای

نمود و فرمود:
گوارای تو باد و خوشا بحالت ای علی ،همانا خداوند تبارک و تعالی آیه محکمه ای بر من نازل کرد که
در آن از من و تو به طور مساوی یاد شده است ،و پس از آن این آیه را تالوت فرمود:
ْ

ْ ْ

َ

ْ

َ

َ

ْ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
َ ُ
ُ
اإلس َ
ُ
اَلَ ْوم أک َمل ُ
الم دینا ( ،)1و آن روز عرفه و
رضيت لکم
ت لکم دینکم وأت َممت َعليکم نِع َمت َو

روز جمعه بود.
این جبرئیل است که از طرف خداوند تبارک و تعالی به من خبر می دهد:
ی

ه
اَّلل یبعثک وشيعتک یوم القيامه رکبانا غری رجال لع جنائب رحائلها من انلور.
إن
فردای قیامت خداوند تو و شیعیانت را در عرصه قیامت وارد می کند در حالی که بر شترهایی سوارند که جهااز آن از
نور است و در کنار قبرهای آنان زانو زده اند.

به ایشان گفته می شود :ای دوستان خدا؛ سوار شوید ،و آنها سوار می شوند و در صف هاای مانظم باه
طرف بهشت به راه می افتند و تو در پیشاپیش آنها هستی ،وقتی به محشر (یا به هر منزلگاهی) مای رساند
بادی برمی خیزد و به صورت های آنها اصابت می کند که به آن «مثیره» گفتاه مای شاود ،و آنگااه عطار
خوش بوی مشک در چهره آنان وزیدن می کند ،و فریاد برمی آورند که ما علویّون هستیم.
در جواب آنها گفته می شود :اگر شما علویّون هستید ایمن می باشید و
____________________
 -1سوره مائده ،آیه .3
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()1

امروز هیچ گونه هراسی بر شما نیست و اندوهی نخواهید داشت.
 .21/472پیغمبر اکرم

من صافح ی
حمبا لع ی
یل

فرموده است:

ی
ه
اجلنه بغری حساب.
غفر اَّلل هل النوب ،وأدخله

هر کس با یکی از دوستان امیرالمؤمنین

()2

مصافحه کند خداوند گناهان او را بیامرزد و او را بدون حساب و بررسی

به بهشت وارد کند.
____________________
 -1تفسیر فرات 120 :ح  ،124بحار األنوار 133/34 :ح .84
 -2مائه منقبه 43 :منقبه  ،33بحار األنوار 115/27 :ح  ،30مناقب خوارزمی 314 :ح  .317مؤلّف
کرده و قسمت اوّل آن را نیاورده است.
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در اینجا ذیل روایت را نقل

خاتمه کتا
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مؤلّف

گوید :آنچه در این کتاب از مناقب اهل بیت

ذکر کردیم که عقل ها را حیران و سرگشته

می سازد و آن قطره ای است نسبت به آنچه ذکر نکردیم و آن بزرگواران از آنها برخوردارند همگی از منبع
فیض الهی سرچشمه گرفته و تراوش نموده است و سزاوار است که ما آن را دلیل بر عظمات خداوناد کاه
خال آن ذوات مقدّسه است بدانیم.
شاعر فارسی زبان گفته است:
حساان یوسااف کااس در ایاان عااالم ندیااد

حساااان آن دارد کااااه یوسااااف آفریااااد

و ما ح نداریم گستاخی کنیم و درباره عظمت او سخن بگوییم مگر آنچه خاودش الهاام فرماوده و از
طری وحی به خاندان رسالت و اهل بیت عصمت و طهارت

رسیده ،زیرا که صاحب خانه و اهال آن

به آنچه در خانه است داناترند و ایشان درباره عظمت او مطالبی فرموده اند که عقل ها را سرگردان می کند
و زبان از وصف آن عاجز است.
شاعر فارسی زبان گفته است:
هزار مرتبه شستن دهان باه مشاک و گاالب

هنوز نام تو بردن ،کمال بی ادبی است
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پس آنچه شایسته و سزاوار است این است که در این باب فقط به کلمات امامان معصوم

اکتفا کنیم

و آن بسیار زیاد است.
از آن جمله روایتی است که فرموده اند :خداوند تبارک و تعالی عظیم یعنی بازرگ نامیاده شاده اسات،
()1

زیرا که آفرینش را او هستی بخشیده و عرش عظیم را او بنا نهاده و آفریده است.
و شیخ صدوق

در کتاب «توحید» باب مستقلّی را در ذکر عظمت پروردگار تباارک و تعاالی قارار

()2

داده است.

در ضمن دعا است که می فرماید:

و از آن جمله گفتار امام سجاد
یا من التنقیض عجائب عظمته.

()3

ای کسی که شگفتی های عظمت او پایان نمی پذیرد.

و از آن جمله فرمایش امیرالمؤمنین

است که فرمود:

َ ه
ِّ
اَّلل سبحانه لع قدر عقلک فتکون من اهلالکنی.
والتقدر عظمه

()4

عظمت و بزرگی خدا را با عقل کوچک خود اندازه گیری مکن و با آن میزان سنجش مکن که هالک خواهی شد.

با استعانت پروردگار می گویم :عظیم مطل که هیچگونه قید و شرطی ندارد وجاود مقادّس پروردگاار
است که بر تمام ممکنات نسبت به هستی و نیستی آنها اختیار تام دارد و عظمت او عظمتی نیسات کاه باا
مقدار و عدد
____________________
 -1بحار األنوار 208/4 :سطر .4
 -2التوحید 275 :باب .38
 -3الصحیفه السجّادیّه :دعای پنجم .علّامه مجلسی

در بیان این فرمایش امام سجّاد

می نویسد :هر زماان انساان دربااره

آثار قدرت و شگفتی های خلقت او می اندیشد مطالبی در می یابد که پیش از آن درنیافته بوده ،و به حادّی منتهای نمای گاردد ،و
همانا هر روز از آثار آفرینش شگفتی های عجیبی برایش ظاهر می شود که عقل و اندیشه در آن حیران و سرگردان می شود.
 -4نهج البالغه :خطبه  31معروف به خطبه أشباح ،بحار األنوار 104/57 :ح .30
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بیان شود ،زیرا ذات مقدس او منزّه است از اینکه به مقدار و تعداد توصیف شود بلکه عظمت او عباارت
از کمالی است که ذات نامحدود او که از هر جهت بی نهایت است دارا می باشد ،و هر گاه انسان درباره آن
عظمت می اندیشد و به فکر خدا فرو می رود از آثار او که گویای حکمت و قدرت او است درمی یابد کاه
از هر جهت نامتناهی و بی پایان است بلکه هرگاه اهل معرفت با فکر خود در دریایی از عظمت او شاناور
گردد و منزلی از منازل معرفت را طی کند عظمت بیشتری از او در وجود خود احساس می کند و بایش از
آنچه قبالً می دانسته پی به عظمت او می برد ،و وقتی مراحل معرفت را پیمود و به باالترین قلّه معرفت کاه
باالتر از آن برایش تصوّر نمی شود رسید با تمام وجودش اعتراف به عظمات واالی او و عجاز و نااتوانی
خود از شناخت او کند.
و لذا بعضی از اهل تحقی گفته اند :عظمت پروردگار برتر دانستن شأن او از حدّ عقل و اندیشه است به
()1

طوری که احاطه به کُنه وجود او و حقیقت ذاتش قابل تصور نباشد و ادراک نشود.

و بعضی از اهل عرفان گفته اند :همانا عظمت پروردگار صفتی نسبی برای او نسابت باه اعتقااد بناده و
تصوّرش می باشد و اینکه برای غیر او وجودی را ثابت می داند و گرنه در کنار وجود ح تعالی وجاودی
نیست تا خداوند نسبت به آن وجود به عظمت تعریف شود و وصف گردد.
____________________
 -1موالی متّقیان امیر مؤمنان علی

در معنای «اللَّه اکبر» فرموده است :اللَّه أجلّ من أن یدرک الواصفون قدر صفته الّاذی هاو

موصوف به ،وإنّما یصفه الواصفون علی قدرهم ال علی قدر عظمته و جالله« .خداوند برتر از آن است که توصایف کننادگان انادازه
وصفی را که به آن موصوف است درک کنند ،و همانا توصیف کنندگان به اندازه شأن خویش او را وصف کنند نه باه انادازه شاأن و
عظمت و بزرگی پروردگار» .و در ضمن دعا می فرماید« :وحارت أبصار مالئکتک المقرّبین ،وذهلت عقولهم فای فکار عظمتاک»،
«دیدگان فرشتگان مقرّب سرگردان و عقل ایشان پریشان در اندیشه عظمت تو است» .و در دعاای دیگار فرماوده اسات« :الیبلاغ
الواصفون کنه عظمتک»« ،هرگز توصیف کنندگان به کنه عظمت تو نخواهند رسید».
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و این گفتار را فرمایش امام صادق

تأیید می کند که در جواب کسی که گفت :خداوند از هار چیاز

بزرگتر است فرمود:
و آیا چیزی هست در کنار وجود ح تعالی تا قیاس به آن گردد.
و در تفسیر «اللَّه اکبر» دو معنا وارد شده است:
()1

یکی اینکه فرموده اند :معنایش اینستکه خداوند بزرگتر از توصیف ما است.

دیگر اینکه فرموده اند :خداوند بزرگتر از درک ما است( )2و نمی شود به معرفت او دسات یافات ،ولای
انسان برای خودش با قدرت خیالش وجود مستقلی را تصور می کند و بواسطه آن وجود خیالی برای عالم
و افراد آن وجودهای مستقل را ثابت می کند ،آنگاه وجود ح تعالی را در قیاس با آنها به عظمت وصاف
می کند ،و چون ضعف و کمبود را در وجود خود و موجودات دیگر مشاهده کرد بیشاتر باه عظمات حا
تعالی پی می برد و بخاطر همین جهت گفته شده:
ظهور انسان سبب پنهان ماندن ح تعالی در این عالم است ،و هر اندازه خود را بشکند و فقر و نیااز و
ضعف خود را احساس کند وجود ح تعالی و عظمت و بزرگی او برایش ظاهرمی گردد.
از جمله روایاتی که در عظمت پروردگار وارد شده روایتی است که از امام باقر

نقل شده است کاه

فرمود:

ی
ه
إییاکم واتلفکر ف اَّلل ،ولکن إذا أردتم أن تنظروا إیل عظمته

____________________
 -1الکافی ،117/1 :بحار األنوار 344/84 :ح  ،20معانی األخبار ،10 :بحار األنوار 213/33 :ح ،2المحاسن 188 :ح .224
 -2بحار األنوار 345/18 :ضمن ح  .345امیرالمؤمنین

در ضمن حدیثی فرموده است :آیا می دانید مؤذّن چه می گویاد؟  -و

ادامه داد تا آنجا که فرمود  -برای گفته اش «اللَّه اکبر» معانی زیادی است و آنگاه وجوه فراوانی را در معنای آن ذکار کارد .بارای
اطّالع بیشتر رجوع کنید به بحار األنوار 131/84 :ح .24
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فانظروا إیل عظيم خلقه.

()1

از اندیشه کردن در مورد ذات خداوند بپرهیزید ولی هرگاه خواستید به عظمت خداوند پی ببرید ،به آفرینش بزرگ او
بنگرید.

زمخشری در کتاب «ربیع األبرار» نقل کرده است که :امام سجّاد

ساحرگاهان بارای وضاو گارفتن

بیرون رفت ،همین که دست مبارک خود را در ظرف آب کرد ،سر را بلند کرد و نگاهی به آسامان و مااه و
ستارگان نمود و به گونه ای در آفرینش آنها به فکر فرو رفت که صبح شاد و ماؤذّن اذان را آغااز کارد و
هنوز دست آن حضرت در ظرف آب مانده بود.
ذوالنون مصری گفته است :شنیدم شخصی در وسط دریا ایستاده بود و چنین می گفت :ای سارور مان،
ای آقای من ،من در پشت دریاها و جزیره ها هستم ،تو پادشاه یگانه و بدون همنشین و همدمی که زیارت
کننده ای نداری ،کیست که با تو مأنوس باشد و وحشتی به او راه پیدا کند؟ یا کیسات کاه در نشاانه هاای
قدرت تو فکر کند و متحیّر و سرگردان نشود؟ آیا آسامانی را کاه برقارار کاردی و در دروناش راههاایی
است )2(،و این چرخ گرودن را که در باالی سر مردمان برافراشته ای ،و این آبی را که بدون راهبری باه راه
اندخته ای ،و این بادی را که بدون باز دارنده ای فرو فرستاده ای هر یک دلیل محکمی بار یکتاائی و بای
همتائی تو نیست؟
امّا آسمان ها به خوبی داللت می کنند که آفریده تو هستند ،و این کرات و کهکشاانها و چارخ گاردون
دلیلی روشنی بر خوبی آفرینش تو می باشند ،امّا بادها از نسیم برکات تو پراکنده گشته اند ،و امّاا رعاد و
غرش آسمان نشانه ای از نشانه های عظمت تو است ،و امّا زمین که چون بستری گسترده
____________________
 -1الکافی 33/1 :ح .7
 -2امیرالمؤمنین

در ضمن حدیثی فرمود« :هذه النجوم الّتی فی السما مدائن مثل المدائن فی األرض ،»...این ستاره ها کاه در

آسمان است شهرهایی است همانند شهرهایی که در روی زمین است.
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شده بر وسعت علم و حکمت تو راهنمایی می کند و امّا نهرها از شیرینی کلمات تو شکافته شده اناد ،و
امّا درختان گواه خوبی بر زیبایی خلقت تو هستند ،و امّا خورشید بر کامل بودن ابتکار و اختراع و نوآوری
های تو راهنمائی می کند.
از آن جمله در صحیفه ادریسیّه خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
و کمترین چیز از شگفتی های آفرینش او اینستکه خداوند فرشته ای آفریده است که اگر یک بال خاود
را بگستراند همه گیتی را پر می کند ،و نیز فرشته ای آفریده است که نیمی از جثّه آن از یخ و منجمد است،
نیم دیگر آن از شعله و برافروخته است ،بین این دو قسمت مانع و بازدارنده ای هم نیست ،در عین حال نه
آتش یخ را آب می کند و نه یخ آن شعله های برافروخته را خاموش می کند.
این فرشته سی هزار سر ،در هر سر سی هزار صورت ،در هر صورتی سی هزار دهان ،در هر دهانی سی
هزار زبان دارد و از هر زبان سی هزار لغت (یعنی سی هزار نوع تکلّم و به اصاطالح ماا عربای ،فارسای،
هندی ،ترکی )...خار می شود ،خدا را به انواع تسبیح (یعنی تنزیه پروردگار و منزّه دانستن ح تعاالی از
صفات ناروا) تسبیح می گوید و به انواع تقدیس (یعنی ستودن پروردگار به پااکی و صافات واال) ساتایش
می کند ،و او را به عظمت هایی که دارد تعظیم می کند و دقائ خلقت و آفرینش او را یاد می کند ،و مانند
این فرشته در ملک هستی بسیار و بزرگتر از او نیز فراوان است ،در تسبیح پروردگار تالش و کوشش مای
کنند و خود را مقصر می دانند ،و همواره به تقدیس الهی مشغولند در عین حال افسوس می خورند ،و هیچ
وجودی خالی از آیات و نشانه های قدرت پروردگار نیست.
همانا در پشه ای که آن را کوچک می شمارند ،و ذره ای کاه آن را باه حسااب نمای آورناد باه قادر
بزرگترین عالم آثار عظمت الهی نهفته است ،البته برای اشخاصی که در آن اندیشه کنند ،و نکته ها و دقاای
و ظرافت کاری های بسیاری است برای کسانی که در آن تفکّر کنند.
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هر موجودی کوچک یا بزرگ نشانه ای از قدرت من و دلیل محکمی بر عظمت من است و من بزرگتار
از آن هستم که وصف شوم ،یا درباره کیفیت و چگونگی من گفتگو شود عقل ها در عظمت من سارگردان،
و زبان ها از توصیف من عاجز است ،من آن خداوندی هستم که مثل و مانندی بارای مان نیسات ،و مان
()1

بلندمرتبه و عظیم الشأن می باشم.

در کتاب «کافی» از امام باقر

کلینی

ی

ی

ی

نقل کرده است که فرمود:

ی

ه
ه
ه
اَّلل الیزداد صاحبه إال ی
حتریا.
تکلموا ف خلق اَّلل والتکلموا ف اَّلل فإن الالکم ف

()2

درباره آفرینش الهی گفتگو کنید ،ولی درباره ذات خداوند صحبت نکنید ،زیرا سخن گفن در ذات خدا جز سارگردانی
برای گوینده محصولی ندارد.

و نیز در همان کتاب از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

یابن آدم لو أکل قلبک طائر لم یشبعه وبرصک لو وضع عليه خرْ إبره ی
لغطاه ،ترید أن تعر بهمها ملکهوت
ه
السماوات واألرض ،إن کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق اَّلل ،فإن قدرت أن تمهت عينيهک منهها فههو
کما تقول.

()3

ای فرزند آدم ،اگر قلب تو را پرنده ای بخورد او را سیر نمی کند ،و اگر بر مردمک چشم تو ته سوزنی قرار دهند او را
می پوشاند ،با این وصف تو می خواهی با آن دو ،ملکوت آسمان ها و زمین را ببینی و بشناسی ،این خورشید آفریاده ای
از آفریدگان خداوند است اگر راست می گویی دو چشم خود را از آن پر کن ،و بدون واسطه آن را تماشا کن.

طریحی

در کتاب «مجمع البحرین» از پیغمبر اکرم

____________________
 -1بحار األنوار.458/35 :
 -2الکافی 32/1 :ح ،1روضه الواعظین.37 :
 -3الکافی 33/1 :ح .8
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روایت کرده است که فرمود:

خداوند در زیر عرش فرشته ای را آفرید و به او وحی نمود که پرواز کن ،آن فرشاته سای هازار ساال
پرواز کرد ،دوباره دستور داد که پرواز کن ،او سی هزار سال دیگر پرواز کرد ،مرتبه دیگر به او پیغام داد که
به پرواز خود ادامه بده ،و او سی هزار سال دیگر پرواز کرد.

فأوح إَله لو طرت ی
حت ینفخ ف الصور کذلک لم تبلغ الطر اثلاین من العر .

ی
ریب األلع وحبمده.
فقال امللک عند ذلک :سبحان

بعد از آن خداوند از طری وحی به او فرمود :اگر تا دمیدن صور اسرافیل همین طور پرواز کنی به طارف دوم عارش
نخواهی رسید.
در این هنگام آن فرشته عرض کرد« :پاک و منزه است پروردگار بلندمرتبه و من او را به حمد و سپاس خود ستایش
()1

می کنم».

سیّد هاشم بحرانی

در کتاب «معالم الزلفی» می نویسد :از رسول خدا

روایت شده اسات کاه

فرمود:
شبی که مرا به معرا بردند ،چون به آسمان هفتم رسیدم اسرافیل را دیدم که پیشانی را بار زاناو نهااده،
یک پای خود را جلو و پای دیگر را عقب کشیده و عرش بر روی شانه او ،و صاور در دهاان او اسات و
برای دمیدن در آن آماده گشته است ،و به قدری مهیّای دمیدن بود که گمان کردم هنوز به او نرسایده باشام
او در صور خواهد دمید.
و از رسول خدا

درباره اسرافیل سؤال شد ،آن حضرت فرمود:

یک بال او در مشرق ،و بال دیگر او در مغرب و دو پایش زیر زمین هفتم و عرش بر روی شانه او مای
باشد ،هر روز سه ساعت درباره عظمت پروردگار فکر می کند و از ترس او چناان مای گریاد کاه اشاک
چشمانش همچون دریایی جاری می شود ،و اگر به دریایی از اشک او اجازه داده شود که بار روی زماین
بریزد ،تا آسمان را پر از آب می کند ،و با چنین
____________________
 -1مجمع البحرین .130/12 :عالّمه مجلسی

در بحار األنوار 34/58 :ح  54نظیر آن را از کتاب روضاه الاواعظین و و در :

 184/53ح  27حدی دیگری را با کمی اختالف از کتاب «کمال الدین» نقل کرده است.
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هیبتی که دارد گاهی فروتنی می کند و کوچکتر از گنجشکی می گردد.
علیّ بن ابراهیم قمی
رسول خدا

از امام باقر

روایت کرده است که فرمود:

نشسته بود و جبرئیل در نزد آن حضرت حضور داشت ،ناگهان جبرئیال نگااهش باه

آسمان افتاد و رنگ چهره اش تغییر کرد و مانند زعفران زرد شد و فاوراً باه رساول خادا

پناهناده

گردید.
پیغمبر اکرم

به آن جهتی که جبرئیل نگاه کرده باود نظاری افکناد ،چیازی را مشااهده کارد کاه

وجودش بین آسمان و زمین را پر کرده است ،و فرود آمد تا نزدیک زمین رسید ،آنگاه روی خود به پیغمبر
نمود و عرض کرد :ای محمّد ،من فرستاده پروردگار به سوی شمایم ،آمده ام سؤال کنم آیا دوسات داریاد
پادشاه و رسول ،یا بنده و رسول باشید ،و هر کدام را که مایل باشید می توانید اختیار کنید.
رسول خدا

نگاهی به جبرئیل نمود ،او رنگ چهره اش به حال اوّل برگشته بود و عرض کرد :ای

رسول خدا ،بنده و رسول باش.
رسول خدا

فرمود :می خواهم بنده و رسول باشم .سپس آن فرشته پای راست خود را بلند کرد و

در آسمان دنیا نهاد ،و پای دیگر را از جا برداشت و در آسمان دوم گذاشت سپس پای راست را برداشت و
در آسمان سوّم قرار داد ،تا آسمان هفتم و برای هر آسمانی یک قدم برداشت ،و هر چه بااالتر مای رفات
کوچک می شد به طوری که در نهایت مانند گنجشکی گردید.
آنگاه رسول خدا

رو به جبرئیل کرد و فرمود :تو را دیدم که خیلی دچار ترس و اضطراب شادی

و به قدری رنگ چهره ات تغییر کرد که مرا به وحشت انداخت.
عرض کرد :ای پیغمبر خدا؛ مرا سرزنش نکن ،آیا می دانید او چه کسی بود؟ او اسارافیل درباان درگااه
الهی بود و از هنگامی که خداوند آسمانها و زمین را آفریده است او از جای خاود فارود نیاماده ،و چاون
دیدم که پائین می آید گمان کردم قیامت فرا رسیده ،و آنچه رنگ مرا تغییر داد همین بود ،و چون دریاافتم
که مأموریتی نسبت به شما دارد آرام گرفتم و رنگم به حال اوّل برگشت ،آیا او را ندیدید که هر چاه بااال
می رفت کوچک تر
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می شد؟ و هر موجودی وقتی قرب به ح تعالی پیدا کند از هیبت و عظمت او کوچک مای شاود ایان
دربان درگاه الهی و نزدیک ترین موجود به مقام پروردگار است ،لاوحی در پایش رو دارد کاه از یااقوت
سرخ است وقتی خداوند از طری وحی سخن بگوید و یا فرمانی صادر کند آن لوح باه پیشاانی اسارافیل
برخورد می کند و او نگاه به آن می کند ،سپس آن را به ما القا می کند و ما آسمان ها و زماین را باه آن
می پیمایم ،او نزدیکترین مخلوق به خال یکتا است ،بین من و او هفتاد حجاب ناور فاصاله اسات کاه از
دیدن کمترین آنها دیدگان عاجزند به حدّی که از اندازه و وصف خار است ،و من که نزدیکترین موجاود
()1

به او هستم بین من و او مسیر هزار سال فاصله است.
و در ضمن روایتی فرموده اند:

حامالن عرش الهی  -یعنی فرشتگانی که عرش را بدوش دارند  -هیچ گفتاری نادارد جاز اینکاه مای
گویند:

ه
ی
اَّلل القوی متت عظمته السماوات و األرض).
(قدوس
()2

یعنی پاک و بلندمرتبه است خداوندی که قوی و توانا است و آسمانها و زمین را عظمت و بزرگی او پر کرده است.

امام سهجّاد

در ضمن دعایی که در صحیفه نقل شده است در حالی که به خداوند یکتاا اشااره دارد

عرض می کند:

ی

ی
العلو األلع ،فوْ ک اعل....
فلک

()3

باالترین برتریها از آن تو است و تو فوق هر برتر و واالتری....

مؤلف

گوید :و باید آن وجود مقدس چنین باشد زیرا او سرچشمه هستی و آفریدگار هر موجاودی

محسوس یا معقول است و در ذات مقدّسش هیچ گونه نقص و کمبودی به هیچ وجه تصور نمی شود ،و او
____________________
 -1تفسیر قمی ،27/2 :بحار األنوار 250/53 :ح  ،8تفسیر برهان 451/2 :ح.1
 -2بحار األنوار 13/58 :ح .25
 -3الصحیفه السجّادیّه :دعا .44
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فوق مطل است ،یعنی بدون هیچ گونه قیدی و بدون اینکه او را با چیز دیگری در نظر بگیریم و نسابت
به آن چیز بسنجیم ،او باال و برتر از همه است.
شیخ صدوق

از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

زینب عطّاره خدمت زنان و دختران رسول خدا
رسول خدا

می رسید و به آنهاا عطار مای فروخات ،روزی

وارد منزل شدند و او نیز حضور داشت پیغمبر اکرم

به آن زن فرمود :هرگاه نزد ما

می آئی خانه ما را معطّر می سازی.
عرض کرد :بوی عطر وجود شما این خانه را خوشبو ساخته است.
رسول خدا

فرمود :سعی کن جنسی که می فروشی خوب و خالص باشد ،تقلّبی و مخلوط نباشد،

زیرا درستکاری نشانه پرهیزگاری و باع برکت در مال و ثروت آدمی می گردد.
عرض کرد :اکنون برای فروش عطر نیامده ام بلکه خدمت شما رسیده ام تا درباره عظمت خداوند سؤال
کنم.
فرمود :خداوند بلندمرتبه است و برایت گوشه ای از عظمت او را بیان خواهم کرد.
سپس فرمود :این زمین با همه محتویاتش که در آن است و همه کسانی که بر روی آن هستند نسبت باه
زمینی که در زیر آن است مانند حلقه ای در یک دشت پهناور است ،و این دو با همه موجودی خود نسبت
به زمین پائین تر مثل حلقه ای در بیابان وسیع و پهناور است و همین طور تا زمین هفتم.

َْ
سپس این آیه را تالوت فرمودَ :خلَق َسبْ َع سموات َوم َن ْ
األر َض ِمثل ُه هن (« )1خداوند هفت آسمان آفرید
ِ

و زمین را نیز به همان تعداد خل نمود».
این زمین های هفت گانه با آنچه درون و بیرون آن است بر پشت خروس
____________________
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است و نسبت به آن مانند حلقه ای در دشت پهناور اسات ،و خاروس دو باال دارد یکای در مشارق و
دیگری در مغرب و دو پایش در میان حدّ فاصل آن با بعدی است ،و زمین های هفت گاناه و خاروس باا
آنچه در درون و بیرون خود دارند بر صخره ای است و نسبت به آن مانناد یاک حلقاه در دشاتی پهنااور
است ،و زمین های هفت گانه ،خروس ،صخره با آنچه در درون و بیرون خود دارند بر پشت ماهی اسات و
نسبت به آن مانند یک حلقه در دشتی پهناور است ،و زمین هاای هفتگاناه ،خاروس ،صاخره و مااهی را
دریای تاریکی احاطه کرده و همگی نسبت به آن دریا مانند یک حلقه ای در دشت پهناور می باشد.
این زمین های هفت گانه ،خروس ،صخره ،ماهی و دریای تاریک را هوا احاطه کرده و همه آنها نسابت
به هوا مانند یک حلقه ای در دشت پهناورند ،و تمام آنچه گفته شد از زمین ،خروس ،صخره ،ماهی ،دریای
سیاه و هوا نسبت به ثری یعنی طبقه زیرین زمین مانند یک حلقه ای در دشت پهناورند.
َ

َ

َ

هل ما ف السموات َوما ف ْ
األرض َوما بَیْنَ ُهما َوما حتْ َ
سپس این آیه را تالوت فرمودُ :
ت الرثی (« ،)1آنچاه
ِ
ِ

در آسمان ها و زمین و ما بین آن دو و زیر زمین است از او است».
کالم حضرت که به اینجا رسید مقداری توقّف کرد ،سپس فرمود:
این زمین های هفت گانه ،خروس ،صخره ،ماهی ،دریای تاریک ،هوا و ثَری با آنچه گفته شاد باا هماه
موجودی شان نسبت به آسمان دنیا مانند حلقه ای در دشتی پهناور است ،و تمام آنچه گفته شاد و آسامان
دنیا با آنچه در درون و بیرون آن است نسبت به آسمان بعدی مثل حلقه ای در دشت پهناور اسات ،و نیاز
آنچه گفته شد با این دو آسمان همگی نسبت به آسمان سوّم مثل حلقه ای در دشت پهناور اسات ،و هماین
طور تا آسمان هفتم ،این آسمان های هفت گانه و آنچه در میان آن و بیرون آن است همگی نزد دریائی که
از اهل زمین باز داشته شده مانند حلقه ای در دشتی پهناور است و باز همه اینها نزد کوه های سرما و برف
مانند
____________________
 -1سوره طه ،آیه .4
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حلقه ای در دشت پهناور هستند.

َ ُ

سپس این آیه را تالوت فرمودَ :و ُی ِّ
زنل ِمن السما ِء ِم ْن جبال فيها ِمن بَ َ
هرد (« )1و از کاوه هاای آسامان
ِ

برف و تگرگ فرو بارد».
و این آسمان های هفت گانه با آن دریا و کوه نزد حجاب های نور مانند حلقه ای در دشت پهناور است
و آن هفتاد حجاب است که نور آن چشم ها را خیره می کند ،و این آسمان های هفت گانه با آن دریا ،کوه
و حجاب ها نزد هوائی که دل ها را حیرت زده می کند حلقه ای در دشت پهناورند ،و تمام آنچه گفته شاد
نسبت به کرسی مانند حلقه ای در دشت پهناور می باشند.
ُ

ْ

َ ْ َ َُ ُ
یل َ
وده حف ُظ ُهما َو ُهو َ
الع ِ ُّ
العظيم (.)2
سپس این آیه را تالوت فرمودَ :و ِس َع ک ْر ِس ُّيه السموات واألرض والیؤ
ِ
«کرسی به وسعت همه آسمان ها و زمین است ،و حفظ و نگهداری آن بر خدا آساان اسات و او بلندمرتباه و بازرگ

است».

و باز همه آنچه گفته شد نسبت به عرش پروردگار مانند یک حلقه در دشتی پهناور است،
ْ

َ ْ

ْ
َ
َ
ه
استَوی (« )3خداوناد رحماان بار عارش اساتیال
سپس این آیه را تالوت فرمود:
الرمح ُن لع الع ْر ِ

یافت».
و فرشتگان توانائی ندارند آن را به دوش گیرند و تحمّل کنند مگر به گفتن «ال اله إالّ اللَّه» و «ال حاول
()4

و ال قوّه إالّ باللَّه».
مؤلّف

گوید :خروس و ماهی که در این حدی شریف ذکر شده و در زیر زماین هساتند ظااهر آن

خالف دانش بشری امروز است ،زیرا تا آنجا که کاوش کرده اند و تحقی نموده اند چیزی از آن نیافته اناد
ولی منافاتی با اعتبار حدی ندارد ،زیرا ممکن است آنها را به معانی معقول حمل کرد و
____________________
 -1سوره نور ،آیه .43
 -2سوره بقره ،آیه .255
 -3سوره طه ،آیه  .5این روایت تا اینجا در کافی 153/8 :ح  143ذکر شده است.
 -4التوحید 275 :ح ،1بحار األنوار 83/40 :ح  ،10و عالّمه مجلسی
نموده است ،به آنجا مراجعه کنید.
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در ذیل حدی شرح و بیانی دارد و اشاکالی را برطارف

گفت که اینها برای نیروهای غیر مادی که بر این قوای طبیعی چیاره و مسالّطند اشااره و کنایاه و رماز
هستند.
شیخ صدوق
َ

از جابر بن یزید روایت کرده است کاه گفات :از اماام بااقر

ْ

ْ

َ

ْ

دربااره آیاه شاریفه

أف َعيینا باخلَلق ه
األول بَل ُه ْم ف لبْ ٍس ِم ْن َخلق َجدید (« )1آیا به آفارینش اوّل (کاه آنهاا را از نیساتی باه
ِ

هستی آوردیم) درمانده و ناتوان گشتیم بلکه ایشان در شکّ و تردید از آفرینش جدیدند» ،سؤال کردم.
امام

فرمود :ای جابر؛ وقتی خداوند تبارک و تعالی این آفرینش و این عالم را نابود ساخت و اهال

بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ قرار داد ،عاالم دیگاری غیار از ایان عاالم بناا مای کناد و
مخلوقاتی در میان آن ها به وجود می آورد که آنها را دربرگیرد ،و آسمانی غیر از این آسمان کاه بار آنهاا
سایه افکند.
گویا تو خیال می کنی که خداوند فقط همین یک عالم را آفریده ،و فکر می کنای بشاری غیار از شاما
نیافریده است ،ولی بخدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده است و تو در انتهای آن عالم
()2

ها و آدم ها هستی.
شیخ صدوق
از امیرالمؤمنین

از زید بن وهب نقل کرده است که گفت:
درباره قدرت پروردگار بلندمرتبه سؤال شد ،آن حضرت خطباه ای ایاراد نماود و

پس از حمد و ثنای الهی فرمود:
خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی آفریده است که اگر یکی از آنها بخواهد فرود آید زماین گنجاایش او
را ندارد بخاطر خلقت عظیم و بالهای فراوانی که دارد ،و فرشتگانی دارد که اگر آدمی و پاری خاود را باه
زحمت اندازند که
____________________
 -1سوره ق ،آیه .15
 -2الخصال 452 :ح  ،54التوحید 277 :ح  ،2بحار األنوار 321/57 :ح ،3تفسیر برهان 213/4 :ح .2

834

او را وصف کنند به خاطر دوری بین مفصل ها و زیبائی ترکیب صورتش نمی توانند.
چگونه وصف می شود فرشته ای که فاصله بین دو شانه و نرمای گاوش او هفتصاد ساال راه اسات ،و
فرشتگانی دارد که کرانه آسمان را به بالی از بالهایش  -نه با تمام بدنش  -پر می کند ،فرشتگانی دارد کاه
آسمان ها تا کمر او هستند ،فرشتگانی دارد که قدمش در جوّ هوا جائی قرار نگرفته و زمین ها تا زانوی او
هستند ،فرشتگانی دارد که اگر تماام آبهاا را در گاودی انگشات ابهاام او ریختاه شاود گنجاایش دارد ،و
فرشتگانی دارد که اگر کشتی ها در اشک چشمانش افکنده شوند روزگار فراوانی می توانند حرکت کنناد؟
()1

و پاک و بزرگوار است خداوندی که بهترین آفریدگار است...
شیخ صدوق

از پیغمبر اکرم

روایت کرده است که فرمود:

خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی دارد که هر الیه از الیه های بدن آنها با صداهای گونااگون ساتایش
خداوند می کنند ،سرهای خود را به طرف آسمان باال نمی کنند و به طرف قدم هایشان پائین نمی آورند به
()2

خاطر ترسی که از هیبت الهی دارند و گریه فراوانی که می کنند.
شیخ صدوق

از امام صادق

روایت کرده است که فرمود:

فرشته ای واال مقام در جایگاه خود حضور داشت ،روزی درباره ذات پروردگار متعاال گفتگاو کارد و
()3

پس از آن ناپدید گردید ،و معلوم نشد که کجا رفت و اکنون کجاست؟
شیخ صدوق

از حضرت سیّد الساجدین

روایت کرده است که فرمود :خداوند تباارک و تعاالی

عرش را چهارمین چیزی است که آفریده ،و پیش
____________________
 -1التوحید 277 :ح ،3الخصال 400 :ح  ،103بحار األنوار 178/53 :ح  ،13تفسیر برهان 143/3 :ح ،1روضه الواعظین.44 :
 -2التوحید 280 :ح ،4بحار األنوار 182/53 :ح  ،22تفسیر برهان 142/3 :ح.4
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از آن هوا و قلم و نور را به وجود آورده است ،آنگاه عرش را از نورهاای مختلاف خلا نماود ،از آن
نورها نور سبز است و سبزی هر سبز رنگی از آن است ،دیگر از نورهاا ناور زرد اسات و زردی هار زرد
رنگی از آن است ،دیگر از نورها نور سرخ است و سرخی هر سرخ رنگی از آن است .سپس آن را هفتااد
طبقه قرار داد ،ضخامت هر طبقه به اندازه ابتدای عرش تا پائین ترین مرتبه زمین اسات ،هار طبقاه ای باا
صداهای مختلف و زبان هایی که شبیه یکدیگر نیست خدا را به سپاس و ساتایش تسابیح و تقادیس مای
کنند ،اگر به یکی از آن زبان ها اجازه داده شود که صدایش را به گوش آنچه پائین است برساند هار آیناه
کوه ها ،شهرها و دژها را ویران کند و دریاها فرو روند و آنچه در زیر عرش است همگی نابود شوند.
و آن هشت رکن و پایه دارد ،کنار هر پایه آن قدر فرشته جمع گشته است که تعدادشان را جز خداوناد
کسی نمی داند و همگی دائماً به تسبیح پروردگار مشغولند و هرگز سستی نمی کنند ،اگار از آنچاه برتار و
باالتر از او قرار گرفته چیزی احساس کند چشم بهم زدنی طاقت نمی آورد ،بین او و بین احساس ما فاوق
حجاب های جبروت ،کبریا  ،عظمت ،قدس ،رحمت و علم قرار دارد ،و مااورای ایان حجااب هاا جاای
()1

گفتگو نیست و وصفش ممکن نمی باشد.
شیخ صدوق

از عاصم بن حمید نقل کرده است که گفت :نسبت به آنچاه دیگاران دربااره رؤیات و

دیدن پروردگار روایت می کنند به امام صادق

عرض کردم.

فرمود :خورشید یک جز از هفتاد جز نور کرسی است ،و کرسی یک جز از هفتاد جاز ناور عارش
است ،و عرش یک جز از هفتاد جز نور حجاب است ،و حجاب یک جز از هفتاد جز نور سِتر اسات،
()2

اگر راست می گویند چشمشان را از خورشید در صورتی که آن را ابری احاطه نکرده پر کنند.
____________________
 -1التوحید 325 :ح ،1بحار األنوار 25/58 :ح .42
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در ذیل آن شرحی دارد ،برای اطّالع بیشتر به آنجاا مراجعاه

شیخ صدوق

از حضرت رضا

روایت کرده است که رسول خدا

فرمود:

ه ی ی
ی
لما اُرسی یب إیل السماء بلغ یب جربئيل عليهالسالم ماکنا لم یطأه جربئيل ی
عزوجل
قط فکشف یل فأراین اَّلل
ی
أحب.
من نور عظمته ما
هنگامی که به آسمان سیر داده شدم جبرئیل مرا به محلّی رسانید که هرگز در آنجا قدم نگذاشته بود ،آنگاه برایم پارده
()1

ها کنار رفت و خداوند تبارک و تعالی به اندازه ای که دوست داشت از نور عظمت خود به من نشان داد.

حدیث مشهوری است از پیغمبر اکرم
ی

که فرموده است:

إن هَّلل تعایل سبعنی ألف حجاب من نور وظلمه ،لو کشفها ألحرقت سبحات وجهه ما انتی إَله برصه.

()2

همانا برای خداوند تبارک و تعالی هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی است که اگر آنها را کنار بزناد اناوار جماالش
همه چیز را می سوزاند.

مؤلف

گوید :شارحین در شرح این حدی کلمات زیادی گفته اناد و خالصاه اش ایان اسات کاه:

حجاب در ح پروردگار متعال محال است ،و فرض آن جز نسبت به بندگان ممکن نیست ،و برای تحقیا
مطلب باید گفت :کسی که می خواهد سلوک إلی اللَّه کند باید مراحلی را طی کند و مقاماتی را بگذراناد ،و
هر مقامی قبل از رسیدن به آن برای سالک حجاب است ،و آن مقامات مراتب و درجاتی بی نهایت دارد و
محدود کردن آن به هفتاد هزار چیزی است که جز با نور نبوّت فهمیده نمی شود ،و یا از هفتاد ،معنای زیاد
اراده شده است.
و امّا «سُبُحات» که در روایت آمده است ،زمخشری در کتاب فائ می نویسد :سُبُحات جمع سُجه است
مثل غُرُفات که جمع غرفه است و آن
____________________
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انواری است که وقتی فرشتگان آن را می بینند خدا را تسبیح و تهلیل می گویند به خاطر ترس و هیبتی
که از جالل و عظمت پروردگار احساس می کنند.
غیر از زمخشری گفته است :مراد از «سُبحات» زیبائی ها و شکوه و عظمتی است که خداوند تباارک و
تعالی دارد ،زیرا وقتی عظمت وجه او را ببینی می گوئی« :سبحان اللَّه» ،و مقصود از وجه ،ذات بی مثال او
است و این جمله« :بما انتهی إلیه بصره» که در روایت آمده یعنی تا آنجا که او می بیناد کاه مقصاود تماام
مخلوقات است ،زیرا بینایی او به همه آفرینش احاطه دارد ،یعنی اگر آنچه مانع است از دیادن او برطارف
شود نور او و هیبت او تمام مخلوقات را می سوزاند به خاطر ترکیب ضعیفی که دارند همان طور که کوه از
()1

هم پاشید و موسی بی هوش بر زمین افتاد.
شیخ صدوق
سؤال شد ،امام

از زید بن وهب روایت کرده است که گفت :از امیرالماؤمنین

دربااره حجااب هاا

فرمود:

اولین آنها هفت حجاب است ،ضخامت هر یک از آنها مسیر پانصد سال راه است ،و بین هر یک از آنها
با دیگری پانصد سال راه فاصله است ،دوّمین آنها هفتاد حجاب است ،بین هر یک از آنها با دیگری مسایر
پانصد سال راه فاصله است ،و هر حجابی هفتاد هزار فرشته حجاب دار و پرده دار دارد که نیروی هر کدام
از آن فرشتگان به اندازه نیروی همه آدمیان و پریان است ،و جنس حجابها مختلف است ،از تاریکی ،ناور،
آتش ،دود ،ابر ،برق (الکتریسته) ،باران ،رعد ،روشنائی ،کوه ،گرد و غبار ،آب و ...است ،غلظت و ضخامت
هر حجاب مسیر هفتاد هزار سال راه است.
بعد از آن سرادقات جالل است که آن شصت سرادق (خیمه و سراپرده) است ،در هر سرادق هفتاد هزار
فرشته است ،بین هر سرادق و سرادق
____________________
 -1رجوع کنید به بحار األنوار ،45/58 :و در آنجا توضیح بیشتری از آنچه ذکر شد وجود دارد.
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دیگر مسیر پانصد سال راه فاصله است ،بعد از آن ،سرادق عزّت ،سرادق کبریا  ،سرادق عظمت ،سرادق
قدس ،سرادق جبروت ،سرادق فخر ،سرادق نور سفید ،و سرادق وحدانیّت است و آن به اندازه مسیر هفتااد
هزار سال در هفتاد هزار سال راه است ،بعد از آن حجاب اعلی و برتر است.
و چون به اینجا رسید امام

کالمش را پایان داد و سکوت اختیار کرد ،عمر گفت :روزی نیایاد کاه
()1

من باقی بمانم و تو را در آن روز نبینم.

در ضمن حدیثی وارد شده است که جبرئیل

گفت:

هَّلل دون العر سبعون حجابا لو دنونا من أحدها ألحرتقتنا سبحات وجه ی
ربنا.
برای خداوند در پشت عرش هفتاد حجاب است که اگر به یکی از آنها نزدیک شویم انوار جمال پروردگار ماا را مای
()2

سوزاند.

و در حدیث قدسی خداوند تبارک و تعالی فرموده است:
الکربیاء( )3ردایئ ،والعظمه إزاری(.)4
____________________
 -1الخصال 401 :ذ ح  ،103التوحید ،201 :بحار األنوار 33/58 :ح ،1روضه الواعظین.45 :
 -2بحار األنوار 45/58 :سطر .3
 -3کبریا » دوری نمودن از انقیاد است و آن سزاوار غیر خداوند نیست ،و در کتاب عزیزش فرموده« :وَلَهُ الکِبْرِیا ُ فای الساماوات
وَاألَرْض» «کبریائی در آسمان و زمین مخصوص او است» ،یعنی صفت ویژه من است و جز برای من شایسته نیسات ،بناده نااتوان
ذلیلی که مملوک است و بر چیزی توانائی ندارد کجا سزاوار کبریائی است؟
 -4ردا » و «ازار» هر کدام نوعی جامه است« .ردا » جامه و جبّه ای است که همه بدن را می پوشاند و »إزار» جامه ای است کاه
نیمه پائین بدن را می پوشاند .جزری در «نهایه» می نویسد :ردا و إزار در حدی مَثَل آورده شده بارای اینکاه صافت کبریاائی و
عظمت مخصوص پروردگار است و مانند سایر صفاتی که گاهی بندگان به آنها مجازاً متّصف می شاوند  -مانناد صافت رحمات -
نیستند .و این دو صفت را به إزار و ردا تشبیه کرده است ،زیرا کسی که به این دو صفت متّصف باشد او را در برمی گیرناد ،مانناد
ردا که آدمی را دربرمی گیرد و بخاطر اینکه هیچ کس دیگری را در ردا و ازار شرکت نمی دهد همانطور که شایسته نیست هایچ
کس در این دو صفت با خداوند تبارک و تعالی شرکت داشته باشد« .بحار األنوار ،152/1 :و ،210/73و.»302/87
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بزرگی و عظمت هر یک جامه ای است که فقط بر وجود مقدس ح تعالی زیبنده است.
مؤلّف

گوید :از بعضی از اهل عرفان( )1نقل شده است کاه :بزرگای و عظمات دو صافتی اسات کاه

اختصاص به ذات پاک خداوند دارد ،و اینکه در روایت به این دو (یعنی ردا و ازار) مثال زده شده به ایان
معنا است که هیچ آفریده ای با من در این دو صفت شریک نیستند همان طور که با انسان در پوشیدن إزار
و ردا کسی شرکت ندارد.
و این از مجازهای عرب است که آن را در معنی مجازی بکار می برد و کنایه از صفتی است که همواره
مالزم با او است ،مثل اینکه می گویند« :شعار فالن الزهد ولباسه التقوی» یعنای فالنای لباسای از زهاد و
تقوی پوشیده است.
و در این مثالی که به «ازار» و «ردا » زده اشاره فرموده است به ایان کاه ایان دو صافت مانناد ساایر
صفات همچون رحمت و کرم نیست که به طاور مجاازی در دیگاران بکاار رود بلکاه ویاژه پروردگاار و
()2

مخصوص او است و این حدی که فرموده اند« :العزّ ردا اللَّه والکبریا إزاره» توجیهی مانند آن دارد.
در مناجات ذاکرین ،حضرت سیّد الساجدین

عرض می کند:
ی

إلی لوال الواجب من قبول أمرک ی
لزنهتک من ذکری إییاک ،لع أن ذکری لک بقدری ال بقدرک.

()3

خدایا اینکه من ترا یاد می کنم بخاطر فرمانی است که از ناحیه تو صادر شده است که در قرآن فرموده ای« :اذکرونی»
مرا یاد کنید ،و اگر بر من واجب نبود
____________________
 -1رجوع کنید به بحار األنوار 210/73 :و .211
 -2و حدی دیگری مانند آن نقل شده است که فرموده اند« :تأزّر بالعظمه ،وتاردّی بالکبریاا  ،وتساربل باالعزّ» ،جاماه عظمات و
کبریائی و عزّت به خود پوشیده است.
 -3بحار األنوار 151/34 :مناجات سیزدهم از مناجات های پانزده گانه.
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که این فرمان تو را اطاعت کنم هر آینه ساحت مقدس ترا از ذکر خود منزّه و تو را برتر از آن می دانستم ،اضاافه بار
آنکه یاد کردن من از تو به قدر خود من است نه به قدر تو ،و هرگز نمی توانم آن گونه که سزاوار و شایساته عظمات تاو
است تو را یاد کنم.

و نیز در بعضی از دعاهای امام سجّاد صلوات اللَّه علیه وارد شده است:
عجزت عن نعته أوهام الواصفنی....

()1

اندیشه و پندار وصف کنندگان از توصیف صفات و بیان عظمت تو عاجز و ناتوان است.

و روشن است که هر چه مثل و مانندی دارد یا صورتی مساوی و همانند او یافت می شود چیزی اسات
که دارای ماهیّت باشد و خداوند برایش ماهیّت نیست و ذات بی همتای او مانند ندارد.
و از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
ُ

ال احیص ثناء عليک ،أنت کما أثنيت لع نفسک.

()2

از مدح و توصیف تو عاجز و ناتوانم ،تو همان گونه هستی که خود را ثنا گفته ای و توصیف کرده ای.
____________________
 -1و مانند آن در دعاها فراوان است ،از آن جمله این دعاها است« :الهی أنت الّذی عجزت األوهام عن اإلحاطه باک» ،خداونادا!
تو کسی هستی که قدرت اندیشه و خیال از احاطه پیدا کردن بر تو ناتوان است« .بحار األنوار 172/30 :و « .»237لام تحاط باک
األوهام فتوجد متکیّفاً محدوداً ،»...فکرها و اندیشه ها بر تو احاطه پیدا نمی کند تا تاو را دارای کیفیّات و محادود بیاباد« ...بحاار
األنوار« .»223/100 :عجزت األوهام عن کیفیّتک» ،فکرها و اندیشه ها از پی باردن باه چگاونگی تاو ناتوانناد« .بحاار األناوار:
 243/38سطر .»4
 -2این عبارت را از پیامبر اکرم

یافته ام ،مراجعه کنید به بحار األنوار 247/30 :سطر آخر 87/31 ،سطر آخار و 153/33

سطر  .2و در حدیثی وارد شده است :پیامبر اکرم

سجده کرد و در سجده اش عرض کارد« :أعاوذ برضااک مان ساخطک

وبمعافاتک من عقوبتک ،وأعوذ بک منک ،ال اُحصی ثنا علیک أنت کما أثنیت علی نفسک» ،خداوندا! از خشم و غضب تو به رضا
و خشنودیت ،و از کیفر و مجازاتت به عفو و بخششت ،و از تو به خودت پناه می برم ،از مدح و ثنای تو عاجزم و تو آنگونه هستی
که خود را ثنا گفته ای« .بحار األنوار 170/85 :ح.»7
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از امیر المؤمنین

روایت شده است که فرمود:

هو فوْ ما یصفه الواصفون.
او برتر از وصف توصیف کنندگان است.

و چون «الواصفون» را با الف و الم ذکر کرده ،از آن عموم استفاده می شود ،یعنی همه توصیف کنندگان
را شامل می شود.
و در ضمن دعای جوشن کبیر می خوانیم :یا من ف السماء عظمته.
ای کسی که آثار عظمت او در آسمان ظاهر گشته است.

بعضی از عرفا گفته اند :آسمان از جهات گوناگون دلیل خوبی بار عظمات پروردگاار اسات ،از جهات
وسعت و بزرگی اندازه اش ،همانا خورشیدی که آن را از دور به اندازه نارنجی می بینی چندین برابار کاره
()1

زمین است ،همان طور که در علم هیئت بیان گردیده است.

پس نسبت به منظومه ای که خورشید در مرکز آن است که منظومه شمسی نام دارد( )2چه گمان می کنی؟
سپس به کهکشانی که منظومه شمسی ما جز آن است( )3چه گمان داری؟ و باألخره نسابت باه تماام ایان
چرخ
____________________
 -1طب تحقیقاتی که دانشمندان بعمل آورده اند حجم خورشید یک میلیون و سیصد و نود و یک هزار برابر حجم کره زمین اسات
یعنی  1،331،000کره زمین در درون خورشید (به فرض اینکه میان تهی باشد) جای می گیرد .قطر خورشید صد و ناه برابار قطار
کره زمین ،و وزن آن را که معادل دو میلیارد میلیارد میلیارد تن (یعنی عدد دو که در کنار آن بیست و هفت صفر باشد) برآورد کرده
اند سیصد و سی هزار برابر وزن زمین است .خورشید در حدود صد و پنجاه میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و با توجه به اینکه
نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه می پیماید در مدّت هشت دقیقه و بیست ثانیه نور آن به ما می رسد.
 -2به خورشید و سیّاراتی که به دور آن در گردشند منظومه شمسی گویند ،آن سیّارات به ترتیب فاصاله از خورشاید عبارتناد از:
عطارد ،زهره ،زمین ،مریخ ،مشتری ،زحل ،اورانوس ،نپتون و پلوتون.
 -3این کهکشان بالغ بر صد میلیارد ستاره دارد که خورشید ما با خصوصیاتی که برای آن گفتیم یکی از ساتارگان متوساط آن باه
حساب می آید ،و در فاصله سی هزار سال نوری از مرکز آن واقع شده است ،قطر این کهکشان صد و پنجاه سال ناوری ،ضاخامت
آن ده تا پانزده هزار سال نوری ،فاصله آن از ما چهل و پنج هزار سال نوری ،و وزن آن دویست میلیارد برابر وزن خورشید است.
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گردون( )1چه گمان می کنی؟ و آسمان دلیل بر عظمت الهی است از جهت بر قراری و پایداری وجودش
در مقابله با فساد ،و از جهت فعالیت و حرکتی که دارد( ،)2و از جهت وجاود نداشاتن تضاادی کاه موجاب
ناهماهنگی کرات و پیدا شدن فساد در میان آنها باشد( )3و از جهت نور فراوان آنها که خاموش
____________________
 -1تاکنون تعداد صد هزار میلیون کهکشان در فضا کشف گردیده است ،فضایی که یک کهکشان اشغال می کند در حادود دویسات
هزار سال نوری است ،و فاصله میان دو کهکشان مجاور دو میلیون سال نوری است ،و پس از محاسبه ،وسعت فضایی کاه تااکنون
کشف گردیده دویست و بیست میلیون میلیارد سال نوری است ،و برای درک عظمت این رقم کافی اسات کاه بادانیم ناور آن قادر
سریع السیر است که می تواند در یک ثانیه هفت مرتبه دور کره زمین بچرخد ،و در نتیجه باید دویست و بیست میلیون میلیارد سال
راه را طی کند تا از یک طرف فضا به طرف دیگر آن برسد .و باید توجه داشت آنچه تاکنون گفتیم  -از کهکشان ها و عظمت آنهاا
 همه از آسمان اوّل است و هنوز قدرت علم و دانش از چگونگی و خصوصیات شش آسمان دیگر ناتوان است؛ و شاید روزی درسایه گسترش علم و دانش پرده از روی چهره جهان های ناشناخته دیگر برداشته شود و بشر با شش آسمان دیگر نیز آشانا شاود.
دلیل این مطلب این آیه شریفه است« :إنّا زَینَّا السما الدُّنیا بِزینَه الکَواکِب» و معنایش این است که ما آسمان پائین را باا کواکاب و
ستارگان زینت بخشیدیم« .سوره صافّات ،آیه  .»4رصدخانه «پالومار» هم اعتراف کرده است :تمام این دنیای عظیمی که به نظر می
رسد و دارای صدها میلیون کهکشان است جز ذرّه کوچک از یک دنیای عظیم تری نیست و هنوز اطمینان نداریم که در پس فضای
آن دنیای دوم دنیای دیگری نباشد.
 -2حرکت شرط اساسی تعادل و بقا اجرام آسمانی است و هیچیک از کرات آسمانی در حال توقف و سکون نیسات هار یاک از
آنها اگر لحظه ای توقف کند فوراً از مدار خود خار گشته بکرات دیگر برخورد می کند و آناً متالشی مای گاردد کلیاه ساتارگان
کهکشان بر روی دایره های بسیار عظیم بدور مرکز کهکشان می گردند ،مثالً خورشید که در فاصله سی هزار ساال ناوری از مرکاز
کهکشان واقع گردیده در هر ثانیه دویست و هفتاد کیلومتر حرکت می کند و مدار خود را در مدّت هر دویست و بیست میلیون سال
یک مرتبه می پیماید ،این مدار به اندازه ای بزرگ است که خورشید آن را در مدّت عمر چهار هازار میلیاون سااله خاود بایش از
تقریباً هیجده بار پیموده است .و آنقدر این حرکت ها دقی و منظم و حساب شده است که دانشمندان فلکی می توانند از دهها ساال
پیش حوادث آینده مربوط به خسوف و کسوف در کره زمین و مقدار ساعات شاب و روز و طلاوع و غاروب مااه و خورشاید را
محاسبه و اندازه گیری کنند.
 -3حرکت کلیه اجرام آسمانی درمدارهای مخصوص خود نتیجه ترکیب دو نیروی جاذبه و گریز از مرکز می باشد .ترکیاب ایان دو
نیرو است که اجرام فضائی را در مدار خود نگاه می دارد و از سقوط آنها و از تصادم و اصطکاک آنها بااهم جلاوگیری مای کناد.
محاسبه این دو نیرو به اندازه ای دقی انجام گرفته که یکی از دانشمندان ستاره شناس می گوید :احتمال تصادم دو قای پاروئی کاه
در دو سوی اقیانوس آرام پیش می رانند به درجات بیشتر از تصادم دو ستاره در آسمان است.
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نمی شود ،و از جهت فراوانی فرشتگان که پیغمبر اکرم

در این زمینه فرموده است :آسمان به صدا

درآمده است و جا دارد که چنین پر هیاهو باشد ،در آن محلّ قدمی نیست مگر اینکاه فرشاته ای در حاال
رکوع یا سجده است.
و از جهت تأثیراتی است که بر کرات پائین گرچه به شکل اقتضائی باشد دارناد( ،)1و از جهات سارعت
حرکت آنها مخصوصاً حرکت کرات نزدیک تر ما است.
زیرا گفته اند :آنها در هر ثانیه هزار و هفتصد و سی فرسخ یا دو هازار و چهاار صاد فرساخ  -بناا بار
اختالفی که بین علمای فلکی وجود دارد  -در مدار خود حرکت می کنند ،و خداوند داناتر است نسبت باه
آنچه آفریده و به گردش درآورده است.
سپس باید بدانیم که مقصود از شناخت پروردگار جز این نیست که وجاودش را ثابات و هساتی را باه
وجود او قائم بدانیم ،و امّا پی بردن به چگونگی ذات و حقیقت صفات او امری محال است.
توضیح مطلب :شناختن هر چیزی به یکی از راههای سه گانه ممکن است:
 .1به مشاهده او و حضورش نزد عارف ،و این ممکن نیست برای ممکن( )2مگر به نابود کردن هویّتش و
ویران کردن خودیّتش ،و این برای
____________________
 -1مثالً جاذبه خورشید سبب می شود که کره زمین در مدار ثابت خود به گردش ادامه دهد و گرنه به صورت کره ای سرگردان در
این فضا به گوشه ای پرتاب می شد ،حرارت ناشی از خورشید که روزها مستقیماً می تابد و شبها به صورت ذخیره در اجسام روی
زمین به سوی ما باز می گردد موجب رشد و نمو گیاهان و ادامه حرکت و حیات حیوانات است .خورشاید ناوری بسایار ساالم و
رایگان در اختیار انسان ها می گذارد ،و اگر قرار بود برای نور و حرارتی که به طور رایگان از خورشید دریافات مای کنایم طبا
بهای معمولی برق ،پول بپردازیم الزم بود مردم روی زمین در هر ساعت یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر پول بپردازند.
 -2ممکن؛ یعنی کسی که وجود و هستی اش از خودش نیست بلکه دیگری به او بخشیده است ،در مقابل آن؛ واجب الوجود اسات
که وجودش ذاتی و از خود اوست.
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هیچیک از پیامبران و ائمّه حاصل نمی شود ،تا چه رسد به دیگران که به مراتاب ضاعیف ترناد و بلکاه
قابل مقایسه با آنها نیستند.
 .2به شناختن علّت ها و سبب های آن چیز است که به آن «برهان لمّی» گفته می شود ،همان طور کاه
سبزواری؛ گفته است برهان بر دو قسم است:
برهانناااااا بااااااإلنِّ واللِّااااام قسااااام

علاااام ماااان العلّااااه بااااالمعلول لاااام

وعکسااااااااه إنُّ ولااااااامُّ أسااااااااب

وهاااااو ب عطاااااا الیقاااااین أوثااااا

برهان إنّی و برهان لمّی ،در برهان لمّی از علّت علم به معلول پیدا می شود.
()1

و برهان انّی عکس آن است از معلول پی به علّت می بریم ،و برهان لمّی در پیدا کردن یقین اطمینان بخش تر است.

بعضی از اهل تحقی گفته اند :این روش یعنی «برهان لمّی» اثری در ساحت قدس پرودگاار تباارک و
تعالی ندارد ،زیرا وجود او بسیط محض است و هیچ گونه ترکیبی چه ذهنی و چه خارجی بارای او تصاوّر
نمی شود ،چون در صورت ترکیب هر یک از اجزا مرکب باید به حدّی و اندازه ای محادود باشاند تاا از
یکدیگر ممتاز گردند ،و خداوند محدود نیست و او خود وجودش واجب و به وجود آورنده همه ممکناات
است ،و همه آثار به او منتهی می شود ،هیچ گونه فاعلی و مؤثّری خار از ذاتش برای او نیسات و هایچ
گونه سببی از درون ذاتش ندارد ،و او مرتبه اش عالی تر از
____________________
 -1مقصود این است که از وجود معلول گرچه می توان پی به علّت برد امّا چون یک چیز می تواند معلول علل مختلفی باشد و هار
کدام از آن علل قدرت دارند که این معلول را ایجاد کنند پس فقط به علّت مجملی می توان پی برد بادون آنکاه مشاخّص و معایّن
باشد ،برخالف آنکه ابتدا علّت را بدست آورند که پس از آن هر چه معلول است بدست خواهد آمد .تنها اولیا الهی هساتند کاه از
معلول پی به علّت نمی برند بلکه از علّت بر وجود معلول اطّالع حاصل می کنند ،و همواره به درگاه الهی عارض مای کنناد« :باک
عرفتک وأنت دللتنی علیک» خدواندا! تو را به وسیله خودت شناختم و تو هستی که مرا به سوی خودت راهنمائی کردی« .یا مان
دلّ علی ذاته بذاته» ای خدائی که به ذات خود نه با آثارش بر ذات خود رهمنون گشته است« .کیف یساتدلّ علیاک بماا هاو فای
وجوده مفتقر إلیک» چگونه بر تو داللت می کند آنچه خود در وجودش محتا تو است« .امرا هستی :ص  325با اندکی تصرّف»
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اینگونه مطالب است.
و به خاطر همین جهت بعضی از اساتید ما این روش را محال می دانستند ،و ما کالم را در تصاویر ایان
قسم در کتاب خود به نام «دالئل الح » توسعه داده ایم و آن را مشروح بیان کرده ایم و از خادای بازرگ
توفی چاپ آن را می طلبیم.
 .3از شناخت معلول پی به علّت بردن است که «برهان إنّی» نامیده می شود و علمی کاه از ایان روش
حاصل می شود معموالً دانش ناقصی است که خصوصیات ذات معلوم به آن شناخته نمی شود ،چون نهایت
چیزی که از آن استفاده می شود این است که گفته شود:
وقتی ما به اجزا عالم و آنچه حادث شده و حرکات آنها مای نگاریم ،درمای یاابیم کاه بارای هساتی
آفریننده ای است که هستی به وجود او برپا است ،او ازلی است یعنی ابتدا برایش نیست ،یکتا و بای همتاا
است ،شریک و مشابهی ندارد ،او دانا و توانا است ،به صفات نیکاو متّصاف اسات و بزرگای و عظمات و
کبریائی زیبنده او است.
از این روش علم ضعیفی حاصل می شود که با یقین آمیخته نیست به طوری که اگار در کمتارین شابهه
واقع شوی نمی تواند تو را نجات دهد.
و این برخالف آن چیزی بود که برای حضرت ابراهیم خلیل صلوات اللَّه علیه حاصل شده باود ،کاه آن
علم ثابت و یقین قطعی و استوار بود ،بطوری که وقتی او را توسّط منجنی به طرف آتش پرتااب کردناد و
او بین زمین و آسمان قرار گرفت جبرئیل نزد او حاضر شاد و گفات :آیاا حاجات و خواساته ای داری؟
()1

فرمود :به تو حاجت و نیازی ندارم.
ابراهیم

که در چنین حالت دشواری جبرئیل را رد کرد و تمام امید و تکیاه گااهش خادا باود ،باه

خاطر این بود که تمام موجودات را محتا و
____________________
 -1بحار األنوار 34/12 :ح .14
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نیازمند خداوند می دانست ،همه را خاضع و خاشع درگاه الهی و سرکوب و منکوب قدرت او می دیاد،
و هیچ گونه پناه و پناهگاه و موجود مستقلی غیر از او نمی دید.
و بیان این روش به طور مختصر و به دور از لزوم دور و تسلسل و بطالن آن دو این است که گفته شود:
موجودات عالم به دو قسم غنی و فقیر تقسیم می شوند :غنی آن است که نیاازی در وجاودش باه غیار
ندارد ،ولی فقیر نیازمند و محتا به دیگری است ،اگر غنی موجود باشاد مشاکلی نمای ماناد و مطلاوب
حاصل است ،و اگر غنی وجود نداشته باشد وجود داشتن فقیر محال و غیر ممکن است ،و از آنجا که مای
بینیم موجودات فقیر وجود دارند اثبات می شود که حتماً و ناگزیر غنی موجود اسات ،و ایان یاک حکام
عقلی است که قابل تخصیص نیست.
زیرا بدیهی است آنکه وجودش عارض است همیشه به وجودی منتهی می شود که وجودش ذاتی باشاد
و آنکه هستی او از خودش نیست به کسی منتهی می شود که هستی اش از خاودش مای باشاد .و هماین
باع شد که حضرت ابراهیم

از غیر ح تعالی چشم پوشید.

و بر این مطلب شواهد از آیات و اخبار فراوان است که ما آن را در کتاب «دالئل الح » ذکر کرده ایام،
پس روشن شد که شناختن حقیقت ذات پروردگار و صفات کمالیّه او امری است که حصول آن غیر ممکان
است و اندیشه و خرد بسوی آن راهی ندارد )1(،و در این ناتوانی ،فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل و ائمّاه
طاهرین

همگی یکسانند.

همان طور که آشناترین آفریده الهی نسبت به پروردگار گفته است:
____________________
 -1در حدیثی فرموده اند« :الیدرک بالعقل ،ألنّه فوق مرتبه العقل» ،ذات مقدّس پروردگار به عقل و خرد ادراک نمی شود ،زیارا او
برتر از اندیشه و خرد است« .بحار األنوار.»144/3 :
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سبحانک ما عرفناک ی
حق معرفتک(.)1
خداوندا! تو پاک و منزّهی ،ما تو را هرگز آن چنانکه شایسته و سزاواری نشناختیم.

و نیز فرموده است:

ی

ی

ه
اَّلل احتجب عن العقول کما احتجب عن األبصار وإن املت األلع یطلبونه کما أنتم تطلبونه.
إن
خداوند از خردها پوشیده است همان طور که از دیدگان پنهان است ،و همانا موجودات عالم بااال او را جساتجو مای
کنند همان گونه که شما او را می جوئید.

پس به گفته آنکه می گوید به کُنه و حقیقت ذات مقدّس خداوند رسیده ،اعتنا نکنید بلکه خاک در دهان
او بپاشید که او گمراه ،فریب خورده ،دروغگو و بهتان زننده است ،زیرا که این امر رفیع تر و واالتر و پاکتر
از آن است که به فکر بشر خطور کناد ،و آنچاه در وهام و خیاال و اندیشاه کسای نقاش ببنادد و آن را
دانشمندان بلندمرتبه تصور کنند از حرم کبریائی فرسخ ها فاصله دارد.

()2

و نیکو سروده آنکه گفته است:
____________________
 -1در مقابل این روایت ،روایاتی است که داللت می کند بر اینکه شناخت پروردگار به گونه ای که سزاوار او است برای بعضای از
اشخاص ممکن است .از آن جمله روایتی است که رسول خدا

فرموده اند« :یا علایّ ،ماا عارف اللَّاه حا ّ معرفتاه غیاری

وغیرک» ،علی جان ،خدا را آن گونه که سزاوار است غیر از من و تاو نشاناخته اسات« .بحاار األناوار 84/33 :ساطر  .»12و در
حدی دیگری امیرالمؤمنین

در وصف طالقان فرموده است« :إنّ للَّه تعالی بها کنوزاً لیست من ذهب وال فضّه ولکن بها رجاال
فی آخر الزمان» .همانا برای خداوند تبارک و تعالی در طالقاان گنجهاائی

مؤمنون عرفوا اللَّه ح ّ معرفته ،وهم أنصار المهدی

است که از طال و نقره نیستند ولی مردان باایمانی هستند که خدا را به حقیقت معرفت و آن گونه کاه سازاوار اسات شاناخته اناد و
ایشان یاوران حضرت مهدی (ارواحنا فداه) در آخرالزمان هستند« .بحار األنوار 223/40 :ح .»54
 -2بحار األنوار 232/43 :به نقل از شیخ بهائی

.
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واللَّه ال موسی وال عیسی المسایح وال محمّاد

علموا وال جبریل وهو إلی محلّ القدس یصعد

کلّا وال النفس البسیطه ال ،وال العقال المجارّد

من کنه ذاتک غیر أنّک واحدی الذات سارمد

بخدا قسم نه موسی و نه عیسی و نه محمّد

دانستند ،و نه جبرئیل که به محلّ قدس باال رفت پی برد.

نَفْس بسیط و عقل مجرّد هم از درک کنه ذات او عاجزند ،و هرگز به حقیقت ذاتش نمی رسند جز اینکه در می یابند او
وجودی است یگانه و بی نظیر و سرمدی که ابتدا و انتهائی برایش نیست.

و شاعر فارسی زبان گفته است:
خااااک بااار فااارق مااان و تمثیااال مااان

ای بااارون از وهااام و قاااال و قیااال مااان
و دیگری می گوید:

آن قدر هسات کاه باناگ جرسای مای آیاد

کس ندانساته کاه منزلگاه معشاوق کجاسات
و در بعضی از روایات فرموده اند:
ی

إن املت األلع یطلبونه کما أنتم تطلبون ولن یدوه.

()1

موجودات عالم باال در جستجوی او هستند همان طور که شما او را می جوئید ،و هرگز او را نمی یابند.

مشتی خاک ضعیف کجا و مقام عظیم ربوبی کجا؟ پس پاک و منزّه است پروردگاری که برای خاصّان و
برگزیدگان درگاهش راهی به سوی معرفت ذاتش نگشوده جز اینکه از ادراک جمال و جاللش اظهار عجز
و ناتوانی کنند ،و پاک است خداوندی که بدون حجاب و پرده پنهان است ،و از ادراک خرد و اندیشه بدور
است.
____________________
 -1بحار األنوار 341/24 :ح  11به نقل از البصائر (با کمی اختالف).
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آنچه در اینجا نقل کردیم گر چه مقدار کمی از بسیار بلکه قطره ای از دریا است ولی برای کسی کاه در
جستجوی هدایت و کمال است و از روش عناد و لجا دوری گزیده کفایت می کند.
و از خداوند تبارک و تعالی از لغزش هائی که اتفااق افتااده و از تماام گناهاان خاود عفاو و بخشاش
درخواست می کنم و از برادرانی که در آن نظر می کنند خواهشمندم که ما را به خیر و خوبی یااد کنناد و
هنگامی که بهره ای از این خرمن فیض می برند از دعای خود فراموش نفرمایند.
()1

تألیف و جمع آوری این کتاب در  25ذیقعده سال  1340هجری به پایان رسید.

____________________
 -1مترجم نیز ضمن عذرخواهی از تمام نقائص و معایبی که احتماالً در ترجمه این کتاب شریف اتّفاق افتاده ،از خوانندگان محتارم
اُمید بخشش و تقاضای دعای خیر دارد .ترجمه این کتاب همزمان با عید فرخناده و خجساته غادیر  -روزی کاه خااطره مهامّ و
تاریخی و سرنوشت ساز آن هرگز از خاطر نمی رود  -با عنایت و مدد موالی متّقیاان حضارت امیرالماؤمنین علای صالوات اللَّاه
وسالمه علیه و الطاف آخرین وصیّ آن بزرگوار ،سرور جهانیان حضرت مهدی ارواحنا له الفدا پایان یافت.
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