تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی  -اسالمی شبکة االمامین الحسنین علیهماالسالم 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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چهل داستان و چهل حديث از امام رضا
نويسنده:عبد اهلل صالحي
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پيشگفتار
به نام هستى بخش جهان آفرین شکر و سپاس بىى منتهىا ،اىداز بىرر ،را ،کىه مىا را از امىت
مرحومه قرار داد و به صراط مستقیم ،والیت موالز متّقیان ،امیرمؤ منان ،على ابن ابى طالى و اوالد
معصومش

هدایت نمود.

بهترین تحیت و درود بر روان پاك پیامبر عالى قدر اسالم ،و بىر اهىب بیىت عصىمت و طهىارت،
مخصوصا هشتمین الیفه بر حقّش حضرت ابوالحسن ،امام على بن موسى الرّضا

.

و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهب بیت رسالت ،که در حقیقت دشمنان ادا و قرآن هستند.
نوشتارز که در ااتیار شما اوا ننده محتىرم قىرار دارد ،برگرفتىه شىده اسىت از زنىدگى سراسىر
آموزنده ،هشتمین ستاره فروزنده و پیشواز بشریت ،حجت ادا ،براز هدایت بندگان.
آن شخصیت برگریده و ممتازز که اداوند متعال در ضمن حدیث لىو حضىرت فاطمىه زهىرا
فرموده است:
هرکس هشتمین امام و الیفه را تکذی نماید مانند کسى است که تمام ا ولیا مرا تکىذی کىرده
باشد ،بعد از حضرت موسى کاظم ،فرزندش على امام رضا

نگهدارنده دین من اواهد بود ،قاتب

او شخصى پلید و اوداواه مى باشد.
و جد بررگوارش حضرت رسول

ضمن حدیثى ،طوالنى فرمود :اداوند متعىال نىام او را (

على) برگرید و در میان تمام االیق راضى و رضا اواند؛ و او را شفیع شیعیان قىرار داد کىه در روز
قیامت به وسیله او نجات یابند و رستگار گردند.
و احادیث قدسیه ،روایات بسیارز در منقبت و عظمىت آن دلیرمىرد ایمىان و تقىوا ،بىا سىندهاز
مختلف ،در کتاب هاز متعدد وارد شده است.
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و این مختصر ذره از از قطره اقیانوس بى کران وجود جامع و کامب آن امام همام مىى باشىد ،کىه
برگریده و گلچینى است از ده ها کتاب معتبر ( ،)1در جهت هاز مختلف :عقیدتى ،سیاسىى ،فرهنگىى،
اقتصادز ،اجتماعى ،ااالقى ،تربیتى و....
باشد که این ذره دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم اصوصا جوانىان عریىر قىرار
گیرد.
و ذایره از باشد « لِیَوْمٍ الیَنْفَعُ مالٌ وَ البَنُون إِالّ مَنْ ا َتَى اللّهَ بِقَلْ ٍ سَلیم لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَىنْ لَىهُ
عَلَیَّ حَقّ» انشا اللّه تعالى.
مؤ لّف
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خالصه حاالت دهمين معصوم ،هشتمين اختر امامت
آن حضرت روز پنج شنبه یا جمعه 11 ،ذز القعدة ،سال  14١هجرز قمرز ( ،)2یك سىال پىس از
شهادت امام جعفر صادق

در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود؛ و بىا ظهىور نىور طلعىتش

جهانى را روشنائى بخشید.
نام :علىّ ،صلوات اللّه و سالمه عليه.

()٣

كنيه :ابوالحسن ثانى ،ابوعلىّ و....
ألقاب :رضا ،صابر ،زكىّ ،وفىّ ،ولىّ ،رضىّ ،ضامن ،غريب ،نورالهدد  ،سدرا اللّده ،غدي المحددّثين ،غيدا
المستغيثين و....
پدر :امام موسى كاظم ،باب الحوائج إلى اللّه

.

مادر :شقراء ،معروف به خيزران ،امّ البنين ،و بعضى گفته اند :نجمه بوده است.

نقش انگشتر :حضرت داراز سه انگشتر بود ،که نقش هر کدام به ترتی

عبارتند از( :حَسْبىَ اللّهُ)،

(ما شاءَ اللّهُ وَ ال قُوَّةَ إالّ بِاللّهِ)( ،وَلييّ اللّهُ).
دربان :موراین ،دو نفر را به نام محمد بن فرات و محمد بن راشد به عنوان دربان حضىرت گفتىه
اند.
مدت امامت :بنابر مشهور ،روز جمعه 25 ،رج  ،سال  1١3هجرز قمرز ،پىس از شىهادت پىدر
مظلومش بالفاصله مسئولیت رهبرز و امامت جامعه اسالمى را به عهده گرفت ،که تا سىال  2٠3یىا
 2٠٢به طول انجامید.
و در سال  2٠٠هجرز قمرز حضرت توسط مأمون به اراسان احضار گردید.
مدت عمر :در طول عمر آن حضرت بین  4٤تا  5٥سال بین موراین ااتالف است.
و بر همین مبنا در مقدار و مدت هم زیستى با پدر بررگىوارش؛ و نیىر در مىدت حیىات پىس از
پدرش ااتالف مى باشد ،گرچه براى گفته اند که آن حضرت  2٤سال و دو ماه در زمان حیات پدر
بررگوارش زندگى نموده است.
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به اراسان ،نیر بین موراین ااتالف است؛ ولى مى توان از مجموع

در علّت آمدن امام رضا
گفته ها ،این گونه استفاده نمود:

چون هارون الرّشید به هالکت رسید ،بغداد و حوالى آن در ااتیار فرزندش امىین ،و اراسىان بىا
حوالى آن تحت حکومت دیگر فرزندش مأمون قرار گرفت.
پس از گذشت مدتى کوتاه ،بین دو این برادر ااتالف و جنگ ،رونق گرفت و امین کشته شد.
در این بین ،مأمون نیر جهت استحکام قدرت اود چنان ابراز داشت که از عالقىه منىدان اانىدان
على بن ابى طال و سادات بنى الرّهرا مى باشد.
بنابر این ،در سال  2٠٠هجرز نامه از به استاندار اود در شهر مدینه منوره فرستاد ،تىا حضىرت
على بن موسى الرّضا

را از راه بصره اهواز( ،به گونه از که از غیر مسىیر شىهر قىم باشىد) بىه

اراسان منتقب گردانند.
هنگامى که امام رضا

به شهر مَرْوْ رسید ،مأمون عباسى به حضرتش پیشنهاد بیعت و االفىت

را داد.
ولى حضرت چون کامالً نسبت به افکار و دسیسه هاز مأمون و دیگر الفا بنى العبىاس آگىاه و
آشنا بود ،پیشنهاد االفت را از طرف مأمون نپذیرفت.
و مأمون دو ماه به طور مرتّ  ،با نیرنگ ها و شیوه هاز گوناگونى اصرار مى ورزید که شاید امام
بپذیرد؛ ولى چون از طریقى در رسیدن به هدف اویش موفّق نگردیىد ،در نهایىت ،حضىرت را
تهدید به قتب کرد.
بر همین اساس امام

مجبور گردید که والیتعهدز را تحت شرائطى بپذیرد ،که روز پنج شىنبه،

پنجم ماه مبارك رمضان ،در سال  2٠1بیعت انجام گرفت ،مشروط بر آن که حضرت در هىی کىارز
از امور حکومت داالت ننماید.
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پس از آن که مأمون به هدف اود رسید و از هر جهت حکومت اود را ثابىت و اسىتوار یافىت،
شخصا تصمیم قتب حضرت رضا

را گرفت و به وسیله انگور زهرآلود ،آن امام مظلوم و غری را

مسموم و شهید کرد.

٥

شهادت
 :بنابر مشهور بین تاریخ نویسان ،حضرت روز جمعه یا دوشنبه ،آار ماه صىفر ،در سىال  2٠3یىا
 2٠٢هجرز قمرز ( )4به وسیله زهر مسموم شده و در سناباد اراسان شهید گردید؛ و بىه عىالم بقىا
رحلت نمود.
و جسد مطهر و مقدس آن حضرت در منرل حمید بن قحطبه ،کنار قبر هارون الرّشید دفن گردید.
الفا هم عصر آن حضرت :امامت حضرت ،هم زمان با حکومت هارون الرّشید ،فرزندش امىین،
عمویش ابراهیم ،دومین فرزندش محمد ،سومین فرزندش عبداللّه ملقّ

به مأمون عباسىى مصىاددف

گردید.
تعداد فرزندان :عده از گفته اند حضرت داراز پنج پسر و یك داتر به نام فاطمه بوده است؛ ولى
اکثر موراین بر این عقیده اند که حضرت بیش از یك پسر به نام ابىوجعفر ،امىام محمىد جىواد
نداشته است.
نماز آن حضرت :شش رکعت است ،در هر رکعت پس از قرائت سوره حمىد ،ده مرتبىه (هل اءىت ا
ٌ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
ْ
ََ
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ئاامذكورء) اوانده مى شود.
ساناحنيا ِمناءدله ِرالمايكناشي
لَعاءالان ِ

و بعد از آارین سالم نماز ،تسبیحات حضرت فاطمه زهرا

گفته مى شود؛ و سىپس حىوائج و

اواسته هاز مشروعه اویش را از درگاه اداوند متعال مسئلت مىى نمایىد کىه انشىا اللّىه تعىالى
برآورده اواهد شد.

١

مدح هشتمين اختر فروزنده امامت
از غریبى کىه ز جىد و پىدر اىویش جىدائى

افته در ااك اراسىان ،تىو غریى

آه ،از آن دم کىىه ز سىىوز جگىىر و حالپریشىىان

ناله ات گشت بلنىد ،آه تقىى جىان بىه کجىائى

از شه یثرب و بطحا ،تو غریبىى بىه اراسىان

سىىرور جملىىه غریبىىان و معىىین الضّىىعفائى

اغنیىىا مکّىىه رونىىد و فقىىرا سىىوز تىىو آینىىد

جان بىه قربىان تىو از شىاه کىه حىج فقرائىى

بیىىىا کىىىه مظهىىىر آیىىىات کبریىىىا اینجاسىىىت

بیا که تربت سلطان دین ،رضا اینجاست

بیىىىا کىىىه گلىىىبن گلىىىرار موسىىىى جعفىىىر

بیىىا کىىه میىىوه بسىىتان مصىىطفى اینجاسىىت

بیا که اسىرو اقلىیم طىوس ،شىمس شىموس

بیىىىا کىىىه واري دیهىىىیم مرتضىىىا اینجاسىىىت

شهنشىىهى کىىه بىىه چشىىمان ،غبىىار درگىىاهش

کننىىد حُىىور و مالیىىك ،چىىو توتیىىا اینجاسىىت

اگىىىر کلیىىىد در رحمىىىت اىىىدا جىىىوئى

بیىىىا کلیىىىد در رحمىىىت اىىىدا اینجاسىىىت

در مدینىىىه علىىىم و کمىىىال و زهىىىد و ادب

در ارینىىىه بخشىىىایش و عطىىىا اینجاسىىىت

ز قبله گىاه سىالطین بخىواه حاجىت اىویش

شهى که حاجت مسکین کند روا اینجاست

قىىدم ز صىىدق و ارادت در ایىىن حىىرم بگىىذار

کىىه مهىىد عصىىمت و نىىاموس کبریىىا اینجاسىىت

و عنایىىىت ازلىىىى

بیا که مطلع و الشّىمس و و الضّىحى اینجاسىت

امىىام ثىىامن و ضىىامن ،رضىىا کىىه بىىر حىىرمش

نهىىاده انىىد شىىهان ،روز إلتجىىا اینجاسىىت

بىىه اضىىر کىىر پىىى آب بقاسىىت سىىرگردان

()٢

بیىىىا کىىىه منبىىىع فىىىی

الغربىائى

دهیىىد مىىهده کىىه سرچشىىمه بقىىا اینجاسىىت

٤

طليعه نور هدايت
طبق آنچه موراان و محدثان در کتاب هاز اود ذکر کرده اند و نیر روایات کلّىى بىر تا ییىد آن
وارد شده است:
مادر حضرت ابوالحسن ،امام على بىن موسىى الرّضىا

 ،از اىانواده از باشىرافت و از زنىان

بافضیلت؛ و نیر از جهت عقب و دین در بین زنان هم زمان اود مشهور بوده است.
این بانوز بررگوار ،نسبت به فرائ

الهى ،حتّى تمامى مستحبات را انجام و مکروهات را حتّى اال

مکان ترك مى نمود؛ و به طور دائم مشغول ذکر و تسبیح اداوند متعال مى بود.
این مادر نمونه حکایت کند :از همان موقعى کىه إنعقىاد نطفىه حجىت اداونىد سىبحان ،فرزنىدم
حضرت على بن موسى الرّضا

را در اود احساس کردم ،حالت معنویت و عشق به اداوند در

من فرونى یافت و هی گاه احساس سنگینى و سختى در اود نداشتم.
فرزندم ،در وقت هاز تنهائى ،أنیس و مونس من بود.
در هنگام اواب ،صداز تسبیح و تحمید و تهلیب را به اوبى از درون اود مى شىنیدم و متوجىه
مى شدم که طفب درون شکم من مشغول گفتن ذکر و تسبیح پروردگار متعال اویش مى باشد.
و همین که این نور الهى طلوع کرد و در این عالَم ،پا به عرصه وجود نهاد ،دست هاز اىویش را
بر زمین گذاشت و سر به سمت آسمان بلند نمود و ل هىاز اىود را بىه حرکىت درآورد و ضىمن
مناجات با اداوند ،شهادتین را بر زبان مبارك اود جارز کرد.
و چون پدرش ،امام موسى کاظم

در آن لحظات وارد شد ،بر من تبریك و تهنیت فرمود.

سپس نوزاد عریر را تحویب پدر دادم و حضرت در گوش راست نوزاد ،اذان و در گىوش چىا او
اقامه گفت؛ و سپس مقدار مختصرز ،آب فرات در کام او ریخت.

1٠

()٥

آشنائى به تمام لغت ها و زبان ها
مرحوم شیخ صدوق ،شیخ حرّعاملى و دیگر بررگان به نقب از اباصلت هروز حکایت کنند:
به تمام زبان ها و لغات ،آشنا و مسلّط بىود؛ و

حضرت ابوالحسن ،امام على بن موسى الرّضا
با مردم با زبان محلّى اودشان صحبت مى نمود.

و بلکه حضرت در لهجه و تلفّظ کلمات ،از اود مردم فصیح تر سخن مى فرمىود ،تىا جىائى کىه
مورد حیرت و تعج همه اقشار و افراد قرار مى گرفت.
اباصلت گوید :یکی از روزها به آن حضرت عرض کردم :یا ابن رسول اللّه! شما چگونه بىه همىه
زبان ها و لغت ها آشنا شده از؛ و این چنین ساده ،مکالمه مى نمائى؟
امام

فرمود :از اباصلت! من حجت و الیفه اداوند متعال هستم و پروردگار حکیم کسىى را

که مى اواهد بر بندگان اود حجت و راهنما قرار دهد ،او را به تمام زبان ها و اصطالحات آشىنا و
آگاه مى سازد ،که زبان عموم افراد را بفهمد و با آن ها سخن گوید؛ و بندگان ادا بتوانند بىه راحتىى
با امام اویش سخن گویند.
سپس امام رضا

افرود :آیا فرمایش امیرالمؤ منین ،امام على

را نشنیده از که فرمود :بىر

ما اهب بیت  -عصمت و طهارت  -فصب الخطاب عنایت شده است.
و بعد از آن ،اظهار نمود :فصب الخطاب یعنى؛ معرفت و آشنائى به تمىام زبىان هىا و اصىطالحات
مردم؛ و بلکه عموم االیق در هر کجا و از هر نهادز که باشند.
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امام همچون دريا و علومش قطرات آن
مرحوم عالّمه مجلسى و براى دیگر از بررگان آورده اند:
یکى از اصحاب حضرت على بن موسى الرّضا

به نام على بن ابى حمره بطائنى حکایت کند:

روزز در محضر مبارك آن حضرت بودم ،که تعداد سىى نفىر غىالم حبشىى در آن مجلىس وارد
شدند.
پس از ورود ،یکى از ایشان به زبان و لهجه حبشى با امام رضا

سخن گفت و حضرت نیر بىه

زبان حبشى و لهجه محلّى اودشان پاسخ او را بیان نمود و لحظاتى با یکدیگر به همین زبىان سىخن
گفتند.
آن گاه حضرت مقدارز پول  -درهم  -به آن غالم عطا نمود و مطلبى را نیر به او فرمود؛ و سپس
همگى آن ها حرکت کردند و از مجلس اارج شدند.
من با حالت تعج به آن حضرت عرضه داشتم :یا ابن رسول اللّه! فدایت گردم ،مثب این که با این
غالم به زبان حبشى و لهجه محلّى صحبت مى فرمودز؟!
او را به چه چیرز امر نمودز؟
امام

فرمود :آن غالم را در بین تمام همراهانش ،عاقب و با شخصیت دیدم ،لذا او را برگریىدم

و ضمن تذکّراتى ،به او توصیه کردم تا کارها و برنامه هاز سایر غالمان و دوستان اود را بىر عهىده
گیرد و در حقّ آن ها رسیدگى کند؛ و نیر هر ماه مقدار سى درهم به هر کدام از ایشان بپردازد.
و او نیر نصایح مرا پذیرفت؛ و مقدار دراهمى به او دادم تا بین دوستانش طبق توصیه تقسیم نماید.
على بن ابى حمره بطائنى افرود :سپس حضرت مرا مخاط

قىرار داد و فرمىود :آیىا از گفتىار و

براورد من با این غالمان و بندگان ادا تعج کرده از؟!
و آن گاه حضرت به دنبال سؤ ال اویش اظهار داشت :تعج نکن؛ براز این که منرلت و موقعیت
امام ،باالتر و مهمتر از آن است که تو و امثال تو فکر مى کنى.
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سپس فرمود :آنچه را که در این مجلس مشاهده کردز ،همانند قطره از است در منقار پرنىده از
که از آب دریا برگرفته باشد.
آیا برداشتن یك قطره از آب دریا ،در کم و یا زیاد شدن آب دریا تا ثیرز دارد؟!
بعد از آن ،امام رضا

افرود :توجه داشته باش که همانا امام و علىوم او ،همچىون دریىاز بىى

منتهائى است که پایان ناپذیر باشد و درون آن مملو از انواع موجودات و جواهرات گوناگون اواهىد
بود ،و چون پرنده از قطره از از آب آن را بردارد ،چیرز از آب آن کم نخواهد شد.
و همچنین امام ،علومش بى منتها است؛ و هر کسى نمى تواند به تمام مراحب علمى و اطّالعات او
دست یابد.

()٤
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تعيين اُجرت قبل از كار
مرحوم کلینى به نقب از سلیمان بن جعفر حکایت کند:
روزز به همراه حضرت ابوالحسن ،امام على بن موسى الرّضا

جهىت انجىام کىارز از منىرل

بیرون رفته بودیم.
پس از پایان آن کار ،هنگامى که اواستم به منرل اود مراجعت نمىایم ،حضىرت فرمىود :امشى
همراه من بیا تا به منرل ما برویم و ش را میهمان ما باش.
من نیر دعوت حضرت رضا

را پذیرفتم ،وقتى اواسىتیم وارد منىرل شىویم ،یکىى دیگىر از

اصحاب به نام مُعتّ نیر همراه ما آمد.
همین که دااب منرل رفتیم ،متوجه شدیم که غالمان حضرت مشىغول سىااتن جایگىاهى آغىول
براز حیوانات هستند و در بین آن ها مردز سیاه چهره ،به عنوان کارگر گِب تهیه مى کند و به دسىت
دیگران مى دهد.
امام رضا

سؤ ال نمود :این شخص کیست؟

جواب دادند :این شخص ما را کمك مى کند؛ و ما نیر آار کار چیرز به او مى دهیم.
حضرت فرمود :آیا براز او معین کرده اید ،که مردش چقدر باشد؟
در پاسخ به حضرت گفتند :ایر ،هر چه به او بدهیم ،قبول دارد و راضى است.
حضرت با شنیدن این پاسخ ،بسیار عصبانى و اشمناك گردید و اواست با آن ها براورد نماید.
من جلو رفتم و عرض کردم :یا ابن رسول اللّه! چرا ناراحت شُدید ،چرا این چنىین براىورد مىى
کنى؟!
امام

فرمود :چندین مرتبه به آن ها تذکّر داده ام که این چنین عمله و کارگر نیاورند ،مگىر آن

که قبب از شروع به کار ،با او تعیین اُجرت نمایند.
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پس از آن ،حضرت افرود :چنانچه با کارگر قبب از شروع کار تعیین اجرت نکنى ،اگىر چىه چنىد
برابر مردش را هم به او بدهى ،باز هم ناراضى است و ممکن است اود را طلبکار بداند.
ولى چنانچه با او تعیین اجرت شد ،وقتى مرد اود را بگیرد ،تشکّر مى کند از این کىه تمىام مىرد
اود را بدون کم و کاستى گرفته؛ و اگر مختصرز هم بر مردش اضافه کنى آن را محبت و لطىف مىى
داند و این محبت را هرگر فراموش نمى کند.

()1٠
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روش برخورد با مردم
مرحوم شیخ طوسى رضوان اللّه تعالى علیه در کتاب رجال اود آورده است:
در یکى از روزها ،عده از از دوستان امام رضا

در منرل آن حضرت گرد یکدیگر جمع شده

بودند و یونس بن عبدالرّحمن نیر که از افراد مورد اعتماد حضرت و از شخصیت هاز ارزنده بود ،در
جمع ایشان حضور داشت.
هنگامى که آنان مشغول صحبت و مذاکره بودنىد ،ناگهىان گروهىى از اهىالى بصىره اجىازه ورود
اواستند.
امام

 ،به یونس فرمود :دااب فالن اتاق برو و مواظ باش هی گونه عکس العملىى از اىود

نشان ندهى؛ مگر آن که به تو اجازه داده شود.
آن گاه اجازه فرمود و اهالى بصره وارد شدند و بر علیه یونس ،به سخن چینى و ناسراگوئى آغىاز
کردند.
و در این بین حضرت رضا

سر مبارك اود را پائین اندااته بود و هی سخنى نمى فرمود؛ و

نیر عکس العملى ننمود تا آن که بلند شدند و ضمن اداحافظى از نرد حضرت اارج گشتند.
بعد از آن ،حضرت اجازه فرمود تا یونس از اتاق بیرون آید.
یونس با حالتى غمگین و چشمى گریان وارد شد و حضرت را مخاط قرار داد و اظهار داشت:
یا ابن رسول اللّه! من فدایت گردم ،با چنین افرادز من معاشرت دارم ،در حالى کىه نمىى دانسىتم
درباره من چنین اواهند گفت؛ و چنین نسبت هائى را به من مى دهند.
امام رضا

با مالطفت ،یونس بن عبدالرّحمان را مورد اطاب قرار داد و فرمىود :از یىونس!

غمگین مباش ،مردم هر چه مى اواهند بگویند ،این گونه مسائب و صحبت ها اهمیتى نىدارد ،زمىانى
که امام تو ،از تو راضى و اوشنود باشد هی جاز نگرانى و ناراحتى وچود ندارد.
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از یونس! سعى کن ،همیشه با مردم به مقدار کمال و معرفت آن ها سخن بگىوئى و معىارف الهىى را
براز آن ها بیان نمائى.
و از طر و بیان آن مطال و مسائلى که نمى فهمند و درك نمى کنند ،اوددارز کن.
از یونس! هنگامى که تو دُر گرانبهائى را در دست اویش دارز و مىردم بگوینىد کىه سىنگ یىا
کلواى در دست تو است؛ و یا آن که سنگى در دست تو باشد و مردم بگوینىد کىه در گرانبهىائى در
دست دارز ،چنین گفتارز چه تا ثیرز در اعتقادات و افکار تو اواهد داشت؟
و آیا از چنین افکار و گفتار مردم ،سود و یا زیانى بر تو وارد مى شود؟!
یونس با فرمایشات حضرت آرامش یافت و اظهار داشت :ایر ،سخنان ایشان هی اهمیتىى بىرایم
ندارد.
امام رضا

مجددا او را مخاط قرار داد و فرمود:

از یونس ،بنابر این چنانچه راه صحیح را شنااته ،همچنین حقیقىت را درك کىرده باشىى؛ و نیىر
امامت از تو راضى باشد ،نباید افکار و گفتار مردم در روحیه ،اعتقادات و افکار تو کمتىرین تىاثیرز
داشته باشد؛ مردم هر چه مى اواهند ،بگویند.
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اگر توبه نمايند ،نجات ياند؟!
در بعضى از روایات آمده است:
روزز یکى از منافقین به حضرت ابوالحسن ،امام رضا

عرضىه داشىت :بعضىى از شىیعیان و

دوستان شما امر (شراب مست کننده ) مى نوشند؟!
امام

فرمود :سپاس اداوند حکیم را ،که آن ها در هر حالتى که باشىند ،هىدایت شىده؛ و در

اعتقادات صحیح اود ثابت و مستقیم مى باشند.
گفىت :بعضىى از

سپس یکى دیگر از همان منافقین که در مجلس حضىور داشىت ،بىه امىام
شیعیان و دوستان شما نبیذ مى نوشند؟!
نیر چنین بودند.

حضرت فرمود :بعضى از اصحاب رسول اللّه

منافق گفت :منظورم از نبیذ ،آب عسب نیست؛ بلکه منظورم شراب مست کننده است.
ناگاه حضرت با شنیدن این سخن ،عرق بر چهره مبارك حضرت ظاهر شد و فرمود :اداوند کریم
تر از آن است که در قل بنده مؤ من عالقه به امر و محبت ما اهب بیت رسالت را کنىار هىم قىرار
دهد و هرگر چنین نخواهد بود.
سپس حضرت لحظه از سکوت نمود؛ و آن گاه اظهار داشت:
اگر کسى چنین کند؛ و نسبت به آن عالقه نداشته باشد و از کرده اویش پشىیمان گىردد ،در روز
قیامت مواجه اواهد شد با پروردگارز مهربان و دلسوز ،با پیغمبرز عطوف و دل رحىم ،بىا امىام و
رهبرز که کنار حوض کوثر مى باشد؛ و دیگر بررگانى که براز شفاعت و نجات او آمده اند.
ولیکن تو و امثال تو در عذاب دردناك و سوزانِ برهوت گرفتار اواهید بود.
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ختم قرآن يا انديشه در آن
مرحوم شیخ صدوق ،طبرسى و دیگر بررگان به نقب از ابراهیم بن عباس حکایت کنند:
در طول مدتى که در محضر مبارك امام على بن موسى الرّضا

بودم و در محافىب و مجىالس

گوناگون ،همراه با آن حضرت شرکت داشتم ،هرگر ندیدم سخنى و مطلبىى در مسىائب دیىن و امىور
مختلف از آن حضرت سؤ ال شود؛ مگر آن که بهتر و شیواتر از همه پاسخ مى فرمود.
و در همه علوم و فنون به طور کامب آگاه و آشنا بود؛ و نیر جوابى را که بیان مىى نمىود در حىد
عالى قانع کننده بود؛ و کسى را نیافتم که از او آشناتر باشد.
همچنین مأمون در هر فرصت مناسبى به شیوه هاز مختلفى ،سعى داشت تا آن حضىرت را مىورد
سؤ ال و آزمایش قرار بدهد؛ ولى امام

در هی موردز درمانده نگشت؛ و بلکه در هر رابطىه از

که از آن حضرت سؤ ال مى شد ،به نحو صحیح و کامب پاسخ ،بیان مى فرمود.
و معموال مطال

و جواب سؤ ال هائى که حضرت بیان مى فرمود ،برگرفته شده از آیىات شىریفه

قرآن بود.
آن حضرت قرآن را هر سه روز یك مرتبه اتم مى کرد؛ و مى فرمود:
اگر بخواهم ،مى توانم قرآن را کمتر از این مدت هم اتم کنم و تالوت نمایم.
ولیکن من به هر آیه از از آیات شریفه قرآن که مرور مى کنم دربىاره آن تأمىب مىى کىنم و مىى
اندیشم ،که پیرامون چه موضوعى مى باشد ،در چه رابطه یا حادثه از سخن به میىان آورده اسىت؛ و
در چه زمانى فرود آمده است.
و هرگر بدون تدبر و تا مب در آیات شریفه ،از آن ها رد نمى شوم ،به همین جهت است که مىدت
سه روز طول مى کشد تا قرآن را تالوت و اتم کنم.
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قيامت و پرسش از مهم ترين نعمت ها
مرحوم شیخ صدوق به نقب از حاکم بیهقى حکایت کند:
روزز حضرت على بن موسى الرّضا

در جمع عده از نشسته بود ،ضمن فرمایشاتى فرمىود:

در دنیا هی نعمت واقعى و حقیقى وجود ندارد.
بعضى از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند :یا ابن رسول اللّه! پس این آیه شریفه قرآن (لتسلئننا

يومئذاعناءنلعيما) ( )14که مقصود آب سرد و گوارا مى باشد ،را چه مى گوئى؟
ٍ
حضرت با آواز بلند اظهار نمود :شما این چنین تفسیر کرده اید؛ و عىده از دیگرتىان گفتىه انىد:
منظور طعام لذیذ است؛ و نیر عده از دیگر ،اواب راحت و آرام بخش تعبیر کرده اند.
و سپس افرود :به درستى که پدرم از پدرش ،امام جعفر صىادق

روایىت فرمىوده اسىت کىه:

اداوند متعال نعمت هائى را که در ااتیار بندگانش قرار داده است ،همه بىه عنىوان تفضّىب و لطىف
بوده است تا مورد استفاده و بهره قرار دهند.
و اداز رحمان اصب آن نعمت ها را مورد سؤ ال و بازجوئى قرار نمى دهد و منّت هىم برایشىان
نمى گذارد ،چون منّت نهادن در مقابب لطف و محبت ،زشت و ناپسند است.
بنابر این ،منظور از آیه شریفه قرآن ،محبت و والیت ما اهب بیىت رسىول اللّىه

م اسىت کىه

اداوند متعال در روز محشر ،پس از سؤ ال پیرامون توحید و یکتاپرستى؛ و پس از سؤ ال از نبىوت
پیغمبر اسالم ،از والیت ما ائمه ،نیر سؤ ال اواهد کرد.
و چنانچه انسان از عهده پاسخ آن برآید و درمانده نگردد ،وارد بهشىت گشىته و از نعمىت هىاز
جاوید آن بهره مى برد ،که زایب و فاسدشدنى نخواهد بود.
سپس امام رضا

افرود :پدرم از پدران بررگوارش

اطاب به على بن ابى طال

فرمود:
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حکایت فرمود ،کىه رسىول اىدا

از على! اولین چیرز که پس از مر ،از انسان سؤ ال مى شود ،یگانگى اداوند سىبحان ،سىپس
نبوت و رسالت من؛ و آن گاه از والیت و امامت تو و دیگر ائمه اواهد بود ،با کیفیتىى کىه اداونىد
متعال مقرّر و تعیین نموده است.
پس اگر انسان ،صحیح و کامب اقرار کند و پاسخ دهد ،وارد بهشت جاوید گشته و از نعمىت هىاز
بى منتهایش بهره مند مى گردد.
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اسلحه مسموم در توبره
مرحوم راوندز به نقب از محمد بن زید رزامى حکایت کند:
روزز در ادمت حضرت على بن موسى الرّضا

بودم ،که شخصىى از گىروه اىوارج  -کىه

درون توبره و اورجین اود نوعى سال مسموم نهاده و مخفى کرده بود  -وارد شد.
آن شخص به دوستان اود گفته بود :او گمان کرده است ،که چون فرزند رسىول اللّىه اسىت ،مىى
تواند ولیعهدز طاغوت زمان را بپذیرد ،مى روم و از او سؤ الى مى پرسم ،چنانچه جىواب صىحیحى
نداد ،او را با این سال نابود مى سازم.
پس چون در محضر مبارك امام رضا

نشست ،سؤ ال اود را مطر کرد.

حضرت فرمود :سؤ الت را به یك شرط پاسخ مى گویم؟
منافق گفت :به چه شرطى مى اواهى جواب مرا بدهى؟
امام

فرمود :چنانچه جواب صحیحى دریافت کردز و قانع و راضىى شىدز ،آنچىه در تىوبره

اود پنهان کرده از ،درآورز و آن را بشکنى و دور بیندازز.
آن شخص منافق با شنیدن چنین سخن و مشاهده چنین براوردز متحیر شىد و آنچىه در تىوبره
نهاده بود ،بیرون آورد و شکست؛ و بعد از آن اظهار داشت :یا ابن رسول اللّه! با ایىن کىه مىى دانىى
مأمون طاغى و ظالم است ،چرا دااب در امور او شدز و والیتعهدز او را پذیرفتى ،با این که آن هىا
کافر هستند؟!
امام رضا

فرمود :آیا کفر این ها بدتر است ،یا کفر پادشاه مصر و درباریانش؟

آیا این ها به ظاهر مسلمان نیستند و معتقد به وحدانیت ادا نمى باشند؟
و سپس فرمود :حضرت یوسف

با این که پیغمبر و پسر پیغمبر و نوه پیغمبىر بىود ،از پادشىاه

مصر تقاضا کرد تا وزیر دارائى و ارینه دار اموال و دیگر امور مملکت مصر گردد و حتّىى در جىاز
فرعون مى نشست ،در حالى که مى دانست او کافر مح
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مى باشد.

و من نیر یکى از فرزندان رسول اللّه

هستم و تقاضاز داالت در امور حکومىت را نداشىتم؛

بلکه آنان مرا بر چنین امرز مجبور کردند و به ناچار و بدون رضایت قلبى در چنین مىوقعیتى قىرار
گرفتم.
آن شخص جواب حضرت را پسندید و تشکّر و قدردانى کرد؛ و از گمان باطب اود بازگشت.
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()1٢

تقديم هدايا به شاعر اهل بيت
اباصلت هروز حکایت کند:
روزز دعبب اراعى شاعر اهب بیت عصمت و طهارت
على بن موسى الرّضا

 -در شهر مَرْوْ به محضر مبارك امىام

شرفیاب شد و اظهار داشت :یا ابن رسىول اللّىه! قصىیده از در شىا ن و

عظمت شما اهب بیت ،سروده ام و عالقه مندم آن را در محضر شما بخوانم؟
امام

فرمود :بخوان.

پس دعبب اراعى قصیده اود را در حضور مبارك حضرت آغاز کرد؛ و چون به این شعر رسىید:
()1٥

مى بینم که حقوق و شئون اهب بیت در بین غیر صاحبانش تقسیم گشته ،و دست ایشان از تمىامى
حقوق ،قطع و االى گشته است.
امام

شروع به گریستن نمود؛ و پس از لحظه از فرمود :راست گفتى ،از اراعى! حقیقىت را

بیان کرده از.
و چون دعبب ،این شعر را سرود:
هنگامى که در تنگ دستى قرار گیرند و جهت احقاق حقّ اویش به غاصبین مراجعه نماینىد ،آن
ها از پرداات هرگونه کمکى امتناع مى ورزند و ایشان دست االى اواهند بود.
حضرت دست هاز مبارك اود را به هم مى فشرد و کف دست پشت و رو مى نمود و مى فرمود:
آرز ،به ادا سوگند ،تمامى آن ها را قبضه و غص کرده اند.
و هنگامى که این شعر را اواند:
همانا من در دنیا از روزگار آن وحشت داشته ام؛ ولیکن امیدوارم بعد از مر ،به جهىت عالقىه و
محبت به شما اهب بیت در ا منیت و آسایش قرار گیرم.
حضرت فرمود :از دعبب! اداوند متعال تو را از سختى ها و شداید قیامت در ا مان دارد.
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و همین که به این شعر رسید:
و قبر نفس زکیه یعنى؛ امام موسى کاظم

در بغداد است ،اداوند متعىال او را در عىالى تىرین

غرفه ها و مقامات اُاروز جاز داده است.
امام

اظهار نمود :آیا مایلى دو قصیده هم من بسرایم و بر اشعارت افروده شود؟

دعبب اراعى عرضه داشت :بلى ،یا ابن رسول اللّه!
پس حضرت رضا

چنین سرود:

و قبر دیگرز در طوس اواهد بود ،که چه ظلم ها و مصیبت هائى را متحمب شده و درونش را از
زهر جفا به آتش کشیده اند که تا روز محشر سوزان است.
و اداوند ،حجت اود یعنى؛ امام زمان عجب اللّه تعالى فى فرجه الشّریف را مىى فرسىتد و تمىام
ناراحتى ها و اندوه ما اهب بیت را برطرف مى گرداند.
بعد از آن ،دعبب اراعى سؤ ال کرد :این قبر از چه کسى است ،که در طوس مدفون مى گردد؟!
حضرت در پاسخ فرمود :قبر اود من مى باشد ،و طولى نخواهد کشىید کىه طىوس محىبّ تجمىع
شیعیان و زوار من گردد.
پس هرکس مرا در غریبى طوس با معرفت زیارت نماید ،آمرزیده شود و در قیامت با من محشور
اواهد شد.
سپس امام

به دعبب فرمود :لحظه از درنگ کن و از جاز حرکت منما.

و آن گاه اود حضرت وارد اندرون منرل شد؛ و پس از گذشت لحظاتى ،اادم وز بیرون آمىد و
مقدار صد دینار تحویب دعبب اراعى داد و اظهار داشت :سرور و مىوالیم فرمىود :ایىن پىول هىا را
ارجى راه اود قرار بده.
دعبب عرضه داشت :به ادا سوگند ،که من براز پول نیامدم؛ و دِرهم ها را برگرداند و گفىت :اگىر
ممکن است لباسى از لباس هاز حضرت به من داده شود،
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پس چون اادم آن دراهم را ادمت امام

برد؛ و حضرت همان مقدار پول را بىا یىك لبىاس

مخصوص از لباس هاز اود را براز دعبب ارسال نمود.
پس از آن که دعبب  -ضمن جریانات مهمى که در مسیر راه برایش اتّفاق افتاد  -به منرل اویش
وارد شد ،کنیرز داشت که بسیار مورد عالقه اش بود ،چشمش نابینا گشته و تمام پرشکان از معالجه
و درمان آن عاجر و ناامید بودند ،لذا مقدارز از آن لباس حضرت را بر صورت و چشىم هىاز کنیىر
مالید ،که به برکت آن بالفاصله کنیر ،بینائى اود را باز یافت....

()1١

همچنین محدثین و موراین به نقب از دعبب اراعى  -که شخصاً حکایت کند  -آورده اند:
روزز در اراسان به مجلس حضرت على بن موسى الرّضا

وارد شدم ،پس از گذشت لحظه

از حضرت فرمود:
از دعبب! شعرز براز ما بخوان.
و من هم اشعارز را که اود ،در منقبت اهب بیت رسول اللّه

سروده بودم ،اواندم.

چون مقدارز از آن اشعار را اواندم ،حضرت بسیار گریست؛ چندان که حالت بیهوشى به حضرت
دست داد و اادمى که کنار حضرت بود ،به من اشاره کرد :ساکت باش؛ و من دیگر چیرز نخواندم تا
آن که حضرت به هوش آمد.
بار دیگر فرمود :اشعارت را تکرار کن.
و من نیر تکرار کردم ،مجددا حضرت در اثر گریه بسیار ،حالت اولیه را پیدا نمىود و مىن سىاکت
شدم؛ و تا سه مرتبه چنین گذشت ،تا آن که در مرحله چهارم اشعارم را تا آار اواندم.
و در پایان ،حضرت سه مرتبه فرمود :ا حسنت ،ا حسنت ،ا حسنت.
سپس امام رضا

دستور فرمود کیسه از که در آن سه هرار درهم سکّه بود ،به من داده شود و

همچنین پارچه هاز گرانبهاز زیادز را نیر به من عطا نمود.

2٢

()1٤

حف آبرو در سخاوت
مرحوم کلینى و براى دیگر از بررگان رضوان اللّه تعالى علیهم به نقب از یسع بن حمره  -که یکى
از اصحاب حضرت على بن موسى الرّضا

است  -حکایت نماید:

روزز از روزها ،در مجلس آن حضرت در جمع بسیارز از اقشار مختلف مردم حضور داشتم ،که
پیرامون مسائب حالل و حرام از آن حضرت پرسش مى کردند و حضرت جواب یکایىك آن هىا را
به طور کامب و فصیح بیان مى فرمود.
در این میان ،شخصى بلند قامت وارد شد؛ و پس از ادا سىالم ،حضىرت را مخاطى قىرار داد و
اظهار داشت:
یا ابن رسول اللّه! من از دوستان شما و از عالقه مندان به پدران بررگوار و عظیم الشّا ن شما اهب
بیت مى باشم؛ و اکنون مسافر مکّه معظّمه هستم ،که پول و آذوقه سفر اود را از دسىت داده ام؛ و در
حال حاضر چیرز برایم باقى نمانده است که بتوانم به دیار و شهر اود بازگردم.
چناچه مقدور باشد ،مرا کمکى نما تا به دیار و وطن اود مراجعت نمایم؛ و چون مستحقّ صىدقه
نیستم ،هنگام رسیدن به منرل اود آنچه را که به من لطف نمائید ،از طرف شما به فقرا  ،در راه اىدا
صدقه مى دهم؟
حضرت فرمود :بنشین ،اداوند مهربان ،تو را مورد رحمت اویش قىرار دهىد و سىپس مشىغول
صحبت با اهب مجلس گشت و پاسخ مسئله هاز ایشان را بیان فرمود.
هنگامى که مجلسِ بحث و سؤ ال و جواب به پایان رسید و مردم حرکىت کىرده و رفتنىد ،مىن و
سلیمان جعفرز و یکى دو نفر دیگر نرد حضرت باقى ماندیم.
امام

فرمود :اجازه مى دهید به اندرون روم؟

سلیمان جعفرز گفت :قدوم شما مبارك باد ،شما اود صاح اجازه هستید.

2٥

بعد از آن ،حضرت از جاز اود برااست و به دااىب اتىاقى رفىت؛ و پىس از آن کىه لحظىاتى
گذشت ،از پشت در صدا زد و فرمود :آن مسافر اراسانى کجاست؟
شخص اراسانى گفت :من این جا هستم.
حضرت دست مبارك اویش را از باالز درب اتاق دراز نمود و فرمود :بیا ،این دویست درهم را
بگیر و آن را کمك هرینه سفر اود گردان و الزم نیست که آن را صدقه بدهى.
پس از آن ،امام

فرمود :حال ،زود اارج شو ،که همدیگر را نبینیم.

چون مسافر اراسانى پول ها را گرفت ،اداحافظى کرد و سپس از منرل حضىرت بیىرون رفىت،
امام

از آن اتاق بیرون آمد و کنار ما نشست.

سلیمان جعفرز اظهار داشت :یا ابن رسول اللّه! جان ما فدایت باد ،چرا چنىین کىردز و اىود را
مخفى نمودز؟!
حضرت على بن موسى الرّضا

فرمود :چون نخواستم که آن شخص غری نرد من سىرافکنده

گردد و احساس ذلّت و اوارز نماید.
سپس در ادامه فرمایش اود افرود :آیا نشنیده از که پیامبر اسالم

فرمود :هرکس اىدمتى و

یا کار نیکى را دور از چشم و دید دیگران انجام دهد ،اداوند متعال ثواب هفتاد حج به او عطىا مىى
نماید؛ و هرکس کار زشت و قبیحى را آشکارا انجام دهد ،اوار و ذلیب مى گردد.

2١

()2٠

درمان خرابى دندان و زبان در خواب و بيدار
شخصى به نام ابواحمد ،عبداللّه صفوانى حکایت کند:
روزز به همراه قافله از از اراسان عازم کرمان شدم ،در بین راه دزدان و راهرنان ،راه را بىر مىا
بستند و تمام اموال و وسائب ما را غارت کرده و به یغما بردند.
در این میان ،یکى از همراهان ما را که مشهور بود ،دست گیر کردند و او را مدتى در یَىخ و بىرف
نگه داشته و دهانش را پر از یخ و برف کردند ،به طورز که بعد از آن قدرت و توان بر سخن گفتن و
غذا اوردن را نداشت.
پس از آن ،این شخص در عالم اواب دید که به او گفته شد :حضىرت علىى بىن موسىى الرّضىا
در مسیر راه اراسان مى باشد ،چنانچه درمان زبان و دنىدان هایىت را مىى اىواهى ،نىرد آن
حضرت برو ،که درمان مى نماید.
و در همان عالم اواب ،امام

را مشاهده کرد و مشکب دهان اود را با آن بررگىوار در میىان

گذاشت؛ و تقاضاز معالجه و درمان دندان ها و زبانش را کرد؟
امام

فرمود :مقدارز کُمون  -زیره  -و سعتر  -مَرزه ،آویشن  -با قدرز نمك تهیه کىن و آن

ها را در هم و یك جا بکوب تا تمامى آن ها پودر شود.
سپس چند مرتبه با این پودر ،دهانت را شستشو بده تا ناراحتى زبان و دندان هایىت بىر طىرف و
بهبودز حاصب شود.
بعد از آن که آن شخص از اواب بیدار شد ،اهمیتى به آنچه در عالم اواب دیده بود نداد ،تىا آن
که وارد شهر نیشابور شد؛ و از محبّ سکونت حضرت سؤ ال کرد؟
به او گفتند :حضرت على بن موسى الرّضا

از نیشابور به سمت اراسان حرکت کرده است.

بدین جهت ،آن مرد نیر به سمت اراسان حرکت کرد؛ و در منرلى به نام رباط سعد ،امىام
مالقات نمود.

2٤

را

پس به محضر مبارك حضرت وارد شد و جریان اود را به طور مشىرو بىراز حضىرت بىازگو
نمود؛ و سپس اظهار داشت:
یا ابن رسول اللّه! از شما اواهش مى کنم دوائى را براز درمان و بهبودز دندان ها و زبانم معرّفى
فرما که بتوانم به آسانى غذا بخورم و سخن بگویم؟
حضرت به آن شخص فرمود :همان داروئى را که در اواب برایت گفىتم ،تهیىه کىن و بىه همىان
کیفیت مورد استفاده قرار بده ،و عمب نما تا اوب شوز.
آن مرد اظهار داشت :از پسر رسول ادا! چنانچه ممکن باشد یك بار دیگر آن را تکرار فرما؟
حضرت فرمود :مقدارز کُمون و سعتر را با مقدارز نمك تهیه کن و آن ها را به طىورز مخلىوط
کن و بکوب تا یك جا پودر شود و سپس چند مرتبه مقىدارز از آن هىا را دااىب دهىان گىردان و
شستشو بده تا بهبودز حاصب شود؛ و ناراحتى آن برطرف گردد.
پس از آن که آن شخص ،همان دارو را طبق دستور حضرت تهیه نمود و مورد اسىتفاده قىرار داد،
عافیت و سالمتى کامب اود را باز یافت؛ و همانند قبب به طور معمول غذا مى اىورد و سىخن مىى
گفت.
ثعالبى نیر  -که یکى از علما اهب سنّت است  -گوید :و مىن اىودم آن مىرد را دیىدم و همىین
حکایت را از زبان او شنیدم.
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درمان مسافر با نيشكر
چون مأمون  -الیفه عباسى  -جهت دست یابى به اهداف شوم اود دستور داد تا حضرت علىى
بن موسى الرّضا

را از مدینه به اراسان  -از راه اهواز  -احضار نمایند.

ابوهاشم جعفرز گوید :زمانى که مأمون چنین تصمیمى را گرفت ،شخصى را به نام رجا بن ا بىى
ضحاك ،ما مور این کار کرد.
و من در محلّى اطراف شهر اهواز به نام ایذج بودم ،چون ابر حرکت و عبور امام رضا

را از

آن دیار شنیدم ،جهت دیدار و زیارت آن حضرت شتابان حرکت کردم؛ و در اهواز به حضور مبىارك
آن بررگوار شرفیاب شدم.
مری

چون فصب تابستان و هوا بسیار گرم بود ،امام

حال ،در گوشه از قىرار گرفتىه بىود،

دستور داد تا طبیبى را برایش بیاورند.
همین که پرشك به محضر شریف ایشان وارد شد ،حضرت نىوعى گیىاه مخصىوص را توصىیف و
تقاضا نمود.
طبی اظهار داشت :من چنین گیاهى را نمى شناسم و حتّى اسم آن را هنوز نشنیده ام ،اگر هم این
گیاه موجود باشد اال ن در چنین فصلى ،در این مناطق یافت نمى شود.
امام

فرمود :پس جهت درمان آن ،مقدارز نیشکر برایم بیاورید.

دکتر اظهار داشت :این دارو از آن داروز اولى نایاب تر است؛ چون اال ن فصىب نیشىکر نیسىت،
بلکه زمان به عمب آمدن و برداشت آن ،فصب زمستان مى باشد.
حضرت فرمود :هر دوز آن ها در سرزمین شما فراوان است و در همین فصب نیر موجود اواهىد
بود.
سپس در ادامه فرمایش اود فرمود :هم اینك به همراه این شخص به سمت شیروان حرکت کنیىد
و از روداانه از که در مسیر راه مى باشد ،عبور نمائید.
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و چون از طرف روداانه گذر کنید ،شخصى را مى بینید که مشغول آبیارز و زراعت زمىین اىود
مى باشد ،از او محبّ کشت نیشکر؛ و نیر همان گیاه را سؤ ال کنید ،او آشناز به گیاهان است و شىما
را به آنچه که بخواهید ،راهنمائى مى نماید.
ابوهاشم گوید :پس طبق دستور امام

به همراه طبی حرکت کردم؛ و طبق راهنمائى حضىرت

روداانه از که در بین راه بود ،از آن عبور کردیم ،مرد کشاورزز را دیىدیم کىه مشىغول زراعىت و
آبیارز زمین اود بود.
بنابر فرموده حضرت ،موضوع را با وز مطر نمودیم؛ و او ما را به هر دوز آن دو گیاه راهنمائى
کرد.
پس از یافتن محبّ رویش و کشت آن دو گیاه ،مقدارز از هىر کىدام چیىدیم؛ و سىپس آن هىا را
برداشتیم و به سمت محبّ سکونت امام رضا

حرکت نمودیم.

طبی در بین راه گفت :این شخص کیست؟
گفتم :او فرزند رسول ادا

مى باشد.

اظهار داشت :آیا آثار نبوت در او هست؟
در پاسخ گفتم :ایر ،او جانشین و وصى پیغمبر است.
و چون این ابر به اطّالع مأمون رسید ،سریعا دستور حرکت داد ،که مبادا مىردم شىیفته حضىرت
گردند.

()22
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هيجده خرما يا مدّت عمر
بسیارز از بررگان در کتاب هاز مختلف حکایت کرده اند:
شخصى به نام محمد قرظى گوید:
در سفر حج وارد مسجد جُحفه شدم؛ و چون بسیار استه بودم ،اوابیدم ،در عالم اىواب رسىول
ادا

را دیدم ،پس نرد آن حضرت رفتم.

همین که نردیك حضرت رسیدم ،به من اطاب کرد و فرمود :با کارز که نسبت به فرزندانم انجىام
دادز ،اوشحال شدم.
در همین اثنا طبق ارمائى که جلوز حضرت رسول

بود ،مرا جل توجىه کىرد ،لىذا از آن

حضرت تقاضا کردم تا مقدارز از آن ها را به من عنایت نماید؟
حضرت رسول

نیر با دست مبارك اویش مقدارز ارما از درون آن طبق ،برداشت و به من

داد.
چون آن ارماها را شمردم ،هیجده عدد بود ،با اود گفتم :بیش از هیجده سال از عمر مىن بىاقى
نمانده است.
از اواب بیدار شدم و پس از گذشت مدتى از این جریان ،دیدم در محلّىى جمعیىت بسىیارز در
حال رفت و آمد هستند ،سؤ ال کردم اینجا چه ابر است؟
گفتند :حضرت على بن موسى الرّضا

تشریف فرما شده است و مردم جهت زیارت و دیىدار

با آن حضرت اجتماع کرده و رفت و آمد مى کنند.
پس جلو رفتم ،حضرت را مشاهده کردم که در همان جایگاه پیغمبر اسالم
دیده بودم ،نشسته است؛ و نیر جلوز حضرت رضا

طبقى از همان ارما وجود داشت.

کنار حضرت رفتم و تقاضا کردم تا مقدارز از آن ارماها را به من عطا نماید؟
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 ،کىه در اىواب

مقدارز از آن ها را با دست مبارك اود برداشىت و بىه مىن داد؛ و چىون آن هىا را

و امام

شمردم هیجده عدد بود ،اواهش کردم که چند عددز دیگر بر آن ها بیفراید؟
امام
مى افرودم.

در جواب فرمود :چنانچه جدم ،رسول اللّه
()23
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بیش از آن مقدار داده بود ،من نیر بر آن

پسر و پدر يكى هستند
مرحوم شیخ صدوق و براى دیگر از بررگان آورده اند:
شخصى به نام ابن ابى سعید مکارز ،روزز از روزها به محضر مبارك امىام رضىا

شىرفیاب

شد؛ و عرضه داشت :آیا اداوند ،قدر و منرلت تو را بدان جا رسانده که آنچه را پدرت ادعا مى کرد
تو نیر ادعا کنى؟!
حضرت فرمود :تو را چه شده است؛ و این چه براورد و چه سخنى است؟!
اداوند چراغ عمرت را ااموش کند و فقر و تنگ دستى و پریشانى را به اانه ات دااب گرداند.
آیا ندانسته از که اداوند متعال به عُمران ،وحى فرستاد که تو را فرزندز پسر عطا مىى نمىایم و
حضرت مریم را به او داد؛ و به مریم ،عیسى سالم اللّه علیهما را عنایت کرد و سپس فرمود :عیسى و
مریم در حکم یك تن هستند؟
آن گاه افرود :و من نیر در شا ن و منرلت ،همچون پدرم مى باشم؛ و هر دو یکى هستیم.
ابن ابى سعید گفت :سؤ الى دارم؟
حضرت رضا

فرمود :اگر چه مى دانم جواب را از من نمى پىذیرز و معتقىد بىه امامىت مىن

نخواهى شد ،ولى آنچه مى اواهى ،سؤ ال کن تا حجت برایت تمام شود؟
گفت :مردز هنگام مرگش وصیت کرد که هر کدام از غالمان و کنیران من قىدیمى تىر از دیگىران
باشد ،او را در راه ادا آزاد کردم ،تکلیف چیست؟
حضرت فرمود :اداوند متعال در قرآن فرموده است :حّتااعدااكلعرجوناءلقديم ( )24هىر کىدام
شش ماه از مدت مملوکیت او گذشته باشد قدیم و آزاد است.
ابن ابى سعید مکارز سخنان حضرت را نپذیرفت؛ و از مجلس بیرون رفت؛ و پس از آن به فقر و
فاقتى سخت مبتال شد و طولى نکشید که چراغ عمرش نیر ااموش شد.
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سازش يا نجات خود و اسالم
همچنین مرحوم شیخ صدوق ،طبرسى و دیگر بررگان آورده اند:
وارد شهر اراسان گردید ،تحت مراقبىت شَىدید و

پس از آن که امام على بن موسى الرّضا

مستقیم مأمون عباسى و مأمورانش قرار گرفت و مرتّ شکنجه هاز گوناگون روحىى و فکىرز بىر
حضرتش وارد مى گشت.
پس از گذشت چند روزز ،مأمون به حضرت رضا

پیشنهاد داد که مى اىواهم از االفىت و

ریاست کناره گیرز کنم؛ و آن را تحویب شما دهم.
امام

پیشنهاد مأمون را نپذیرفت و فرمود :از انجام این کار ،به اداوند متعال پناه مى برم.

مأمون اظهار داشت :حال که از پىذیرفتن االفىت امتنىاع مىى ورزز و قبىول نمىى کنىى ،بایىد
والیتعهدز مرا قبول نمائى تا پس از من االفت براز شما باشد.
ولیکن امام

همچنان امتناع مى ورزید؛ چون به اوبى آگاه بود و مى دانسىت کىه ایىن یىك

دسیسه و توطئه از براز متّهم کردن حضرت و جل افکار عمومى مى باشد؛ و این که مأمون در این
جریان اهداف شومى را دنبال مى کند.
سرانجام ،روزز مأمون ،فضب بن سهب  -که معروف به ذوالرّیاستین بود  -و همچنىین امىام رضىا
را به کاخ اود دعوت کرد و سپس امام

را مخاط قرار داد و گفىت :مىن بىه ایىن نتیجىه

رسیده ام که باید االفت و امور مسلمین را به شما واگذار کنم.
حضرت فرمود :به ادا پناه مى برم ،من طاقت آن را ندارم.
مأمون گفت :پس به ناچار ،باید والیتعهدز مرا قبول کنى.
امام

به مأمون فرمود :از من چشم پوشى نما؛ و مرا از چنین امرز معاف کن.
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در این لحظه ،مأمون با حالت غض و تهدید به حضرت گفىت :عمىر بىن اطّىاب ،شىش نفىر را
شوراز االفت قرار داد که یك نفر از آن ها جدت ،على بن ابى طال  ،امیرمىؤ منىان بىود؛ و عُمَىر
وصیت کرد و گفت :هرکس مخالفت کند ،باید گردنش زده شود.
و تو نیر اینك مجبور هستى و باید آن را بپذیرز و چاره از جر پذیرفتن آن ندارز.
و در این هنگام ،حضرت به ناچار اظهار داشت :حال که چنین اسىت ،والیتعهىدز را مىى پىذیرم،
مشروط بر آن که در هی کارز از امر حکومت داالت ننمایم.
و مأمون نیر آن را پذیرفت.

()2٢

همچنین آورده اند:
پس از آن که امام رضا

وارد شهر اراسان گردید و بر مأمون عباسى وارد شد؛ و بىه ناچىار

والیتعهدز را پذیرفت ،مورد اعتراض و انتقاد بعضى افراد قرار گرفت.
افضب است ،یا وصى و جانشین او؟

لذا حضرت در جواب فرمود :آیا پیامبر ادا
گفته شد :پیامبر ادا ،افضب است.

فرمود :آیا مسلمان افضب است ،یا مشرك به اداوند متعال؟
گفته شد :مسلمان بر مشرك برترز دارد و افضب مى باشد.
آن گاه ،افرود :بنابر این عریر و پادشاه مصر مشرك بود و حضرت یوسف

پیىامبر اىدا بىود؛

ولیکن مأمون مسلمان است و من وصى و جانشین پیامبر ادا هستم ،یوسف از پادشاه مصىر تقاضىا
نمود تا وزیر و امانتدار او باشد؛ ولى من در والیتعهدز مأمون مجبور و ناگریر گشتم.
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نماز در اوّل وقت و يك شمش طال
مرحوم کلینى ،راوندز و براى دیگر از بررگان به نقب از شخصى به نام ابراهیم فرزند موسى قرّاز
 که امام جماعت یکى از مساجد شهر اراسان (مسجد الرّضاروزز به محضر مبارك حضرت على بن موسى الرّضا

) بود  -حکایت نمایند:
وارد شدم تا پیرامون دراواستى کىه

قبالً از آن حضرت کرده بودم ،صحبت نمایم؛ و با کمك ایشان بتوانم مشکالت زندگى اود و اانواده
ام را بر طرف سازم.
در همین اثنا  ،امام

در حال حرکت و اروج از منرل بود و قصد داشت کىه جهىت اسىتقبال

بعضى از شخصیت ها به بیرون شهر برود.
من نیر همراه حضرت به راه افتادم ،در بین راه وقت نماز فرا رسید ،پس امام

مسیر اود را به

سمت سااتمانى که در آن نردیکى بود ،تغییر داد.
و سپس در نردیکى آن سااتمان ،کنار صخره از فىرود آمىدیم؛ و حضىرت بىه مىن فرمىود :از
ابراهیم! اذان بگو.
عرضه داشتم :صبر کنیم تا دیگر اصحاب و دوستان ،به ما ملحق شوند ،بعىد از آن نمىاز را اقامىه
فرمائید؟
حضرت فرمود :اداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه اویش قرار دهد ،مواظى بىاش کىه
هی گاه نماز را از اول وقت آن ،تا ایر نیندازز ،مگر آن که ناچىار و مجبىور شىوز؛ و یىا آن کىه
داراز عذرز  -موجه  -باشى.
پس طبق فرمان امام

اذان نماز را گفتم؛ و سپس نماز را به امامت آن حضرت اقامه نمودیم.

بعد از آن که نماز ،پایان یافت و سالم نماز را دادیم ،عرضىه داشىتم :یىا ابىن رسىول اللّىه! قىبالً
اواهشى از شما  -در رابطه با مشکالت زندگى اود و عائله ام  -کرده بودم؛ و شما نیر وعده از به
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من دادز ،که مدت زیادز از آن وعده سپرز شده است؛ و من سخت در فشار زندگى اود و اانواده
ام مى باشم.
و با توجه به مشغله هاز بسیارز که شما دارید ،نمى اواهم هر روز مراحم اوقات گرانبهاز شىما
گردم ،چنانچه ممکن باشد ،عنایتى در حقّ من و اانوده ام بفرمائید.
هنگامى که سخن من پایان یافت ،امام

تبسمى نمود؛ و سپس با عصا و چىوب دسىتى اىود،

مقدارز از ااك هاز روز زمین را محکم سائید.
بعد از آن ،حضرت دست مبارك اود را دراز نمود و بر روز آن ااکها زد ،پىس ناگهىان متوجىه
شدم که شمش طالئى را برداشت و تحویب من داد؛ و فرمود:
این را بگیر ،اداوند متعال در آن ،برایت برکت و توسعه عطا گرداند ،آن را هرینه زندگى اىود و
عائله ات قرار بده.
و سپس حضرت افرود :آنچه را که امروز مشاده کردز مکتوم و از دیگران مخفى بدار.
ابراهیم بن موسى قرّاز در پایان حکایت ،اضافه کرد :بعد از آن کىه شىمش طىال را از امىام رضىا
دریافت کردم و به منرل آمدم ،آن را فرواتم و قیمت آن را که حدود هفتىاد هىرار دینىار بىود،
هرینه زندگى اود و اانواده ام قرار دادم.
و اداوند متعال به برکت دعاز آن حضرت ،به قدرز برکت و توسعه به من عنایت نمود ،که یکىى
از ثروتمندان معروف شهر اراسان قرار گرفتم.
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عيادت از مريض و بهترين هديه
مرحوم قط الدین راوندز در کتاب اود ،به نقب از حضرت جواداال ئمه
یکى از اصحاب امام رضا

مری

حکایت کند:

شده و در بستر بیمارز افتىاده بىود ،روزز حضىرت از او

عیادت نمود و ضمن دیدار ،به او فرمود :در چه حالتى هستى؟
عرض کردم :مر ،را بسیار سخت و دردناك مى بینم.
حضرت رضا

فرمود :این ناراحتى که احساس مى کنى ،اندکى از حاالت و عالئم مىر ،مىى

باشد که اکنون بر تو عارض شده است ،پس اگر تمام حاالت و سکرات مر ،بر تو عارض شود ،چه
اواهى کرد؟!
و بعد از آن ،در ادامه فرمایش اود افرود :مردم دو دسىته انىد :عىده از مىر ،برایشىان وسىیله
آسایش و استراحت است.
و عده از دیگر آن قدر مر ،برایشان سخت و طاقت فرسا است ،که پس از آن احساس راحتىى
مى کنند.
حال چنانچه بخواهى که مر ،برایت نیك و لذّت بخش باشد ،ایمان و اعتقادات اود را نسبت به
اداوند متعال و رسالت حضرت محمد

و نیر والیت مىا اهىب بیىت عصىمت و طهىارت

را

تجدید کن و شهادتین را بر زبان و قل اود جارز گردان.
امام جواد

فرمود :بعد از آن که ،آن شخص طبق دستور پدرم شهادتین را گفت ،اظهار داشت:

یابن رسول اللّه! مالئکه رحمت الهى با تحیات و هدایا وارد شدند و بر شما سالم مى دهند.
امام رضا

فرمود :چه اوب شد که مالئکه رحمت الهى را مشاهده مى کنى ،از آن ها سىؤ ال

کن :براز چه آمده اند؟
مری

گفت :آن ها مى گویند چنانچه همه مالئکه با اذن اداوند سبحان ،نرد شما حاضىر شىوند،

بدون اجازه حرکتى نمى کنند.
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پس از آن ،با کمال راحتى و آرامش ااطر .چشم هاز اود را بر هم نهاد و گفت( :السالم علیك
یا ابن رسول اللّه!) پیغمبر اسالم ،امیرالمؤ منین و دیگر امامان (سالم اللّه علیهم ) آمدنىد ،و در همىین
لحظه ،جان به جان آفرین تسلیم کرد.

()2٤
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شيعه و نشانه ها او؟!
امام حسن عسکرز

حکایت نمود:

چون موضوع والیتعهدز حضرت على بن موسى الرّضا
روزز دربان امام رضا

وارد منرل آن حضرت شد و گفت :عده از آمده اند ،اجازه ورود مىى

اواهند و مى گویند :ما از شیعیان على
امام رضا

پایان و تثبیت یافت.

هستیم.

اظهار داشت :در حال حاضر فرصت ندارم ،به آن ها بگو که در وقتى دیگر بیایند.

چون آن جماعت رفتند و در فرصتى دیگر آمدند ،نیر امام

اجازه ورود نداد ،تا آن که حىدود

دو ماه بدین منوال گذشت؛ و آنان توفیق زیارت و مالقات با موالیشان را نیافتند و ناامید شدند؛ ولى
با این حال براز آارین مرحله نیر جلوز منرل حضرت آمدند و با حالت ااصى اظهار داشتند:
هستیم و با ایىن براىورد شىما ،دشىمنان مىا را

ما از شیعیان پدرت ،امام على بن ابى طال
شماتت و سرزنش مى کنند.

و حتّى در بین دوستان ،دیگر آبروئى برایمان نمانده است؛ و نیر از رفىتن بىه شىهر و دیىار اىود
اجب و شرمنده ایم.
در این هنگام ،امام رضا

به غالم اود فرمود :اجازه دهید آن ها وارد شوند.

همین که آنان وارد مجلس شدند ،حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد ،لىذا سىرگردان و متحیىر،
سرپا ایستادند و گفتند:
یابن رسول اللّه! این چه ظلم بررگى است که بر ما روا داشته از که پس از آن همه سرگردانى ،نیر
این چنین مورد بى اعتنائى و بى توجهى قرار گرفته ایم ،مگر گناه ما چیست؟
با این حالت ،مر ،براز ما بهتر اواهد بود.
در این لحظه ،امام رضا

فرمود :آنچه که بر شما وارد شده و مى شود ،همه آن ها نتیجه اعمال

و کردار اود شما مى باشد؛ و نسبت به آن بى اهمیت هستید!

42

آن جماعت ،همگى گفتند :یا ابن رسول اللّه! توضیحى بفرما تا براز ما روشن شود که اىالف مىا
چیست؟
و ما چه کرده ایم ،و چه گناهى از ما سر زده است؟
حضرت فرمود :چون شما ادعاز بسیار بررگى کردید؛ و اظهار داشتید که شیعه حضىرت امیرالمىؤ
منین ،امام على بن ابى طال

هستید.

واز بر حال شما ،آیا معناز ادعاز اود را فهمیده اید؟
و سپس افرود :شیعه حضرت على

همانند امام حسن و امام حسین

 ،سىلمان فارسىى،

ابوذر غفّارز ،مقداد ،عمار یاسر و محمد بن ابى بکر هستند ،که در انجام اوامر و دستورات امام علىى
از هی نوع تالش و فداکارز دریغ نورزند.
ولى شما بسیارز از اعمال و کردارتىان مخىالف آن حضىرت مىى باشىد و در انجىام بسىیارز از
واجبات الهى کوتاهى مى کنید و نسبت به حقوق دوستان اود بىى اعتنىا و بىى توجىه هسىتید و در
مواردز که نباید تقیه کنید ،انجام مى دهید.
و با این عملکرد نیر مدعى هستید که شیعه امیرالمؤ منین ،امام على

مى باشید!!

شما اگر مى گفتید که از دوستان و عالقه مندان آن حضرت و از مخالفین دشمنانش هسىتیم ،شىما
را مى پذیرفتم و این همه دردسر و مشکالت را متحمب نمى شدید.
شما منرلت و مرتبه از بسیار عظیم و شریف را مدعى شدید ،کىه چنانچىه در گفتىار و کردارتىان
صادق نباشید ،به هالکت اواهید افتاد ،مگر آن که مورد عنایت و رحمت پروردگار متعال قرار گیرید
و لطف اداوند شامب حالتان بشود.
اظهار داشتند :یا ابن رسول اللّه! ما از آنچه ادعا کرده و گفته ایم ،پوزش مى اواهیم و مغفرت مى
طلبیم.
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و آنچه را که شما فرمودید ،ما نیر بر آن عقیده هستیم؛ و هم اکنىون اعىالم مىى داریىم کىه مىا از
دوستان و عالقه مندان شما اهب بیت عصمت و طهارت

مى باشیم و مخالف دشمنان شما بىوده و

اواهیم بود.
در این هنگام ،امام رضا

فرمود :اکنون اوش آمدید ،شما برادران من هستید.

و سپس آن جماعت را بسیار مورد لطىف و عنایىت اىویش قىرار داد و از دربىان پرسىید :ایىن
جماعت چند مرتبه آمدند و اواستند که وارد منرل شوند؛ و مانع ورود ایشان شدز؟
دربان گفت :شصت مرتبه.
امام

فرمود :باید جبران گردد ،شصت مرتبه بر آن ها وارد مى شوز و سالم مرا به آن ها مىى

رسانى؛ چون که توبه آن ها قبول شد و مستحقّ تعظیم و احترام گشتند و اکنون وظیفه ما است که در
رفع مشکالت آن ها و اانوادهایشان همت گماریم.
و بعد از آن ،حضرت دستور فرمود تا مقدار قابب توجهى مبرّات و ایرات به آن ها کمىك شىود.
()3٠
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پشيمانى خليفه از نماز عيد فطر
على بن ابراهیم قمى ،به نقب از یاسر اادم و ریان بن صلت حکایت کند:
چون جریان والیتعهدز حضرت على بن موسى الرّضا
رسید ،مأمون  -الیفه عباسى  -براز امام

تثبیت شىد و عیىد سىعید فطىر فىرا

پیام فرستاد:

براز اقامه نماز عید آماده شود و در جمع مردم نماز عید را اقامىه کنىد و بىراز ایشىان اطبىه و
سخنرانى نماید.
حضرت رضا

نیر براز وز ،پیام فرستاد :تو اود مى دانى که بین من و تو ،عهد و پیمان بسته

شد بر این که من در هی جریانى از امور حکومت داالت نکنم.
بنابر این ،مرا از اقامه نماز عید معذور و معاف بدار.
مأمون پاسخ داد :مى اواهم مردم نسبت به والیتعهدز شما مطمئنّ شوند و حقیقت فضىب و علىم
شما را دریابند.
و آن قدر اصرار ورزید تا به ناچار حضرت رضا
حضرت رسول و امیرالمؤ منین

پذیرفت؛ ولى مشىروط بىر آن کىه هماننىد

ما نماز عید را اقامه نماید.

مأمون نیر پیشنهاد حضرت را قبول کرد و اظهار داشت :به هر شکب که مایب هستى ،حرکت کن و
نماز عید فطر را اقامه نما.
آن گاه امام

فرمود که تمام افراد حکومت و مردمى که مایب به حضور در نماز عیىد هسىتند،

فردا صبح ،اول وقت جلوز منرل حضرت آماده حرکت باشند.
پس تمامى دسته جات ،از اقشار مختلف مردان و زنان صبح زود جلىوز منىرل امىام رضىا
حضور یافته و هر لحظه در انتظار اروج آن حضرت از منرل بودند.
و چون اورشید طلوع کرد ،حضرت غسب نمود ،لباس پوشید ،عمامه از سفید بر سر نهاد و یىك
سر آن را بر سینه و یك طرف دیگرش را بر شانه مبارکش قرار داد؛ و سپس اود را معطّر و اوشبو
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نمود و عصائى به دست گرفت و به اصحاب اود فرمود :هر کارز را که من انجام دادم و هر سىخنى
را که گفتم ،شما نیر همانند من انجام دهید و بگوئید.
بعد از آن ،حضرت با اصحاب اود ،دسته جمعى با پاز برهنه و پیاده مقدارز حرکت کردند؛ و آن
گاه حضرت سر به سوز آسمان بلند کرد و چند تکبیر گفت و تمام اصحاب و همراهان هم صىدا بىا
حضرت تکبیر گفتند.
همین که از منرل اارج شدند ،جمعیت انبوهى که از طبقات مختلف جلوز منرل گرد آمده بودند،
حضرت را با آن حالت به همراه اصحابش مشاهده کردند ،همگى سر تعظیم فرود آوردند و تمام آنچه
بر تن پوشیده بودند بیرون آوردند و با پوششى ساده و پاز برهنه آماده حرکت شدند.
و حضرت همچنان تکبیرگویان به راه اویش ادامه مى داد و تمام جمعیت نیر بىا حالىت عجیبىى
تکبیر مى گفتند و به دنبال حضرت حرکت مى کردند ،به طورز که گویا تمامى موجودات تکبیر مىى
گویند ،در همین بین صداز تضرّع و شیون جمعیت بلند شد.
و چون جریان را براز مأمون تعریف کردند ،فضب بن سهب به مىأمون گفىت :چنانچىه علىى بىن
با این کیفیت به محبّ نماز برسد ،احتمال آن مىى رود کىه عامىه مىردم بىر علیىه

موسى الرّضا

دستگاه حکومتى الیفه شورش کنند و جان ما به اطر افتد ،پس مصلحت آن است که الیفه هر چه
سریع تر او را از ادامه حرکت به سوز نماز باز دارد.
بنابر این ،مأمون براز امام رضا

پیام فرستاد :ما شما را به زحمت اندااتیم و استه شده اید،

ما دوست نداریم که وجود شما صدمه از ببیند ،شما بازگردید و همان کسى که همیشه نماز را اقامىه
مى کرده است اکنون انجام اواهد داد.
پس از آن ،حضرت با شنیدن این پیام ،کفش هاز اود را پوشید و چون مراجعت نمود ،و در بین
مردم ااتالف شدیدز پدید آمد و جمعیت متفرّق و پراکنده گشتند؛ و در نهایت نماز عید سىعید فطىر
اقامه نگردید.

()31

4٢

نماز باران و بلعيدن دوشيره در پرده
در زمان حکومت مأمون  -الیفه عباسى  -در یکى از سال ها اشك سالى شد و زراعت هىاز
مردم در کم آبى سختى قرار گرفت ،مأمون در یکى از روزهاز جمعه به حضىرت علىى بىن موسىى
الرّضا
امام

پیشنهاد داد تا آن حضرت جهت بارش باران و رفاه مردم چاره از بیندیشد.
فرمود :بایستى مردم سه روز  -شنبه ،یك شنبه ،دوشنبه  -را روزه بگیرند و در سىومین

روز جهت دعا و نیایش به درگاه پروردگار متعال عازم بیابان گردند.
پس چون روز سوم فرا رسید ،حضرت به همراه جمعیتى انبوه به صحرا رفتند و سپس امىام
بر باالز بلندز رفت و پس از حمد و ثناز الهى اظهار داشت:
پروردگارا ،تو حقّ ما اهب بیت را عظیم و گرامى داشته از ،اینك مردم به تبعیت از فرمانت به تىو
روز آورده و متوسب شده اند؛ و به امید رحمت و فضب تو به اینجىا آمىده انىد و آرزوز بخشىش و
احسان تو را دارند.
اداوندا! بر آن ها باران رحمت و برکت اود را فرود فرست تا سیراب و بهره مند گردند.
در همین لحظه ،ناگهان باد ،شروع به وزیدن گرفت و ابرز ظىاهر گشىت و صىداز رعىد و بىرق
عجیبى در فضا پیچید و مردم حالتى شادمانه به اود گرفتند.
حضرت جمعیت را مخاط

قرار داد و فرمىود :آرام باشىید ،ایىن ابىر بىراز شىما نیامىده اسىت،

ما موریت او جاز دیگرز است.
و پس از آن ،ابر دیگرز نمایان شد و این بار نیر مردم شادمان شدند ،همچنین امىام
آرام باشید ،این ابر ما موریتش براز جمعیت و سرزمینى دیگر است.
و به همین منوال تا دَه مرتبه ابر آمد و حضرت چنین مى فرمود.
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فرمىود:

تا آن که در یازدهمین مرحله ،امام

اظهار نمود :این ابر براز شما آمده است ،اکنون شکرگرار

اداوند متعال باشید و برایرید به اانه هایتان بازگردید ،که تا به منىازل اىود وارد نشىوید ،بىاران
نخواهد بارید.
امام جواد

در ادامه روایت فرمود :تا زمانى که مردم به اانه هایشان نرفتنىد ،ابىر از باریىدن

اوددارز کرد؛ اما به مح

آن که مردم دااب اانه هاز اود شدند ،باران به قدرز بارید کىه تمىام

رودها و نهرها پر از آب شد و مردم مى گفتند :این از برکت وجود مقدس فرزنىد رسىول اىدا
است.
بعد از آن ،امام رضا

در جمع مردم حضور یافت و ضمن سخنرانى مهمى فرمود:

از مردم! احکام و حدود الهى را رعایت کنید؛ و همیشه در تمام حاالت ،شىکرگذار نعمىت هىا و
رحمت هاز اداوند باشید ،معصیت و گناه مرتک نشىوید ،اعتقىادات و ایمىان اىود را نسىبت بىه
اداوند و رسول و ائمه اطهار

تقویت نمائید.

و نسبت به حقوقى که بر عهده یکدیگر دارید بى توجه نباشید و آن ها را رعایت کنید ،نسىبت بىه
یکدیگر دلسوز و یارز ،مهربان باشید؛ و بدانید که دنیا وسیله از است براز عبور به جهانى دیگر ،که
ا بدز و جاوید مى باشد.
سپس امام جواد

افرود :بعد از این جریان ،عده از از سخن چینان دنیاپرست و چاپلوس نرد

مأمون رفتند و گفتند :این شخص  -بعنى امام رضا

 -با این سىحر و جىادویش همىه را شىیفته

اود گردانیده است و مردم را بر علیه الیفه و دستگاهِ حکومت تحریك مى کند.
را نرد وز آورد؛ و چون حضرت وارد مجلىس

لذا مأمون شخصى را فرستاد تا حضرت رضا

مأمون شد ،یکى از وزراز حکومت به امام اطاب کرد و گفت :تو با آمدن باران ،ادعاهائى کرده از؛
چنانچه در کار اود صادق و مطمئنّ هستى ،دستو بده تا این دو شیرز که بر پرده الیفه نقاشى شىده
اند ،زنده شوند.
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امام رضا

بانگ برآورد :از دو شیر درنده! این شخص فاجر را نابود کنیىد ،کىه ا ثىرز از او

باقى نماند.
ناگهان آن دو عکس به شکب دو شیر حقیقى در آمدند و آن وزیر سخن چین دروغ گو را دریده و
بدون آن که قطره اونى از او بریرد ،او را بلعیدند.
و آن گاه اظهار داشتند :یا ابن رسول اللّه! اجازه مى فرمائى تا مأمون را نیىر بىه دوسىتش ملحىق
گردانیم؟
مأمون با شنیدن این سخن بیهوش شد و روز زمین افتاد و چون او را به هوش آوردند ،دو مرتبىه
آن دو شیر گفتند :اجازه بفرما تا او را نیر نابود کنیم؟
حضرت فرمود :ایر ،مقدرات الهى باید انجام پذیرد و سپس به آن دو شیر دستور داد تا به جىاز
اود بازگردند و آن ها نیر به حالت اولیه اویش بازگشتند.
و مأمون به امام رضا
بخشیدز.

گفت :الحمدللّه ،که مرا از شرّ این شخص  -حمید بن مهىران  -نجىات
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4٤

ظروف و ديگ سنگى
هنگامى که مأمون حضرت رضا

را از مدینه به اراسان احضار کىرد ،آن حضىرت در مسىیر

راه ،معجرات و کراماتى را به اذن اداوند متعال به مردم و همراهیان اود ارائه نمود.
از آن جمله وقتى امام

به روستاز سناباد رسید ،بر کوهى  -که از سنگ سیاه بود  -تکیىه زد

و این دعا را بر زبان مبارك اویش جارز نمود ( :اللّهمَانْفَعْ بِىهِ وَ بىارِكْ فیمىا یَنْحَىتُ مِنْىه ) یعنىى؛
پروردگارا ،مردم را از این کوه سودمند گردان ،و در آنچه از آن مى تراشند ،برکت و فایده از بسىیار
قرار بده.
سپس فرمود :هر غذائى که مى اواهید براز من طبخ نمائید در ظرف سنگى تراشیده شده از ایىن
کوه باشد.
و چون از آن کوه براز حضرت در ظروف سنگى غذا تهیه شد ،مرتّ غذا تناول مى فرمود؛ گرچه
حضرت کم اوراك بود.
و از آن روز به بعد ،مردم ظرف هاز سنگى گوناگونى از آن کوه مى تراشند و مورد استفاده قىرار
مى دهند ،که به وسیله دعاز حضرت برکات بسیارز دیده اند.

5٠
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دو جريان مهمّ و حيرت انگيز
در زمانى که حضرت ابوالحسن ،امام رضا

توسط مأمون عباسى از مدینه به اراسان احضىار

شده بود ،در مسیر راه اویش به محلّى به نام (حمرا ) رسید.
حضرت براز استراحت ،کنار چشمه از فرود آمد و چون سفره غذا را پهىن کردنىد ،حضىرت بىا
همراهانش مشغول تناول غذا گردید.
ناگهان حضرت ،سر اود را بلند نمود و مردز را که شتابان مى آمد ،نگریسىت؛ و دسىت از غىذا
اوردن کشید.
وقتى آن مرد محضر حضرت شرفیاب شد ،عرض کرد :فدایت گردم ،تو را بشارت باد بر ایىن کىه
زبیرز کشته شد.
رنگ چهره حضرت دگرگون و زرد شد و سر اویش را پائین انداات ،سپس فرمود :گمىان مىى
کنم که زبیرز ش گذشته مرتک گناهى اطرناك شده باشد ،که او را دااب دوزخ گردانیده است.
پس از آن ،دست مبارك اویش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گردیىد؛ و از آن مىرد پرسىید:
علّت مر ،زبیرز چه بود؟
در پاسخ اظهار داشت :زبیرز ش گذشته شراب امر بسیارز بیاشىامید تىا جىائى کىه فىورا بىه
هالکت رسید.

()34

همچنین محمد بن عبداللّه افطس حکایت کند:
روزز بر مأ مون وارد شدم ،پس از صحبت هائى گفت :رحمت و درود ادا بر حضرت رضا
که عالم تر از او یافت نمى شود ،در آن شبى که مردم با او بیعت کرده بودند ،پیشنهاد کردم که االفت
را بپذیرد؛ و من جانشین او در اراسان باشم؟
فرمود :ایر ،نمى پذیرم و کمتر از محدوده اراسان را هم قبول دارم ،و من در اراسان باید بمىانم
تا مر ،،مرا دریابد.
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گفتم :فدایت گردم ،چگونه و از کجا چنین مى دانى و مى گوئى؟!
حضرت فرمود :علم و اطّالعات من نسبت به موقعیت کنونى و آینده ام همانند علىم و اطّىالع تىو
نسبت به اودت مى باشد.
گفتم :موقعیت شما در آینده چگونه است؟
فرمود :مسافت بین من و تو بسیار است ،چون که مر ،من در مشرق؛ ولى مىر ،تىو در مغىرب
انجام اواهد گرفت.
سپس گفتم :راست مى گوئى و ادا و رسولش درست گفته اند ،و بعد از آن نیىر هىر چىه تىالش
کردم که او را تطمیع در االفت کنم ،فری نخورد و اثرز نبخشید.

()35

اکنون قبر مطّهر آن حضرت سمت مشرق و قبر مأمون در سمت مغرب قرار گرفته است.
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زينب كذّابه و درندگان
در دوران حکومت مأمون ،زنى به نام زین مدعى بود که از ذریه حضرت فاطمه زهىرا

مىى

باشد و با این روش از مؤ منین پول مى گرفت و مایحتاج زندگى اىود را تىأ مىین مىى کىرد و بىر
دیگران فخر و مباهات مى ورزید.
وقتى حضرت على بن موسى الرّضا

این ابىر را شىنید ،آن زن را احضىار نمىود؛ و سىپس

تکذیبش کرد و فرمود :این زن ،دروغ گو و سفیه است ،زین در کمال وقاحت بىه امىام

گفىت:

همان طور که تو اصب و نس مرا تکذی و رد مى نمائى ،من نیر سیادت و نس تو را تکىذی مىى
کنم.
حضرت رضا

به ناچار ،جریان را براز مأ مون بازگو نمود و چون زین کذّابه را نرد الیفىه

آوردند ،حضرت فرمود :این زن دروغ مى گوید؛ و او از نسب حضرت على و فاطمه زهرا

نمىى

باشد.
بعد از آن ،اظهار نمود :چنانچه او راست و حقّ مى گوید ،او را نرد درندگان بیندازید ،تا حقیقت ار
بر همگان روشن شود؛ چون درندگان به نسب زهرا

گرندز نمى رسانند.

هنگامى که زین چنین مطلبى را شنید ،گفت :اول اودت نرد درندگان برو ،اگر حقّ با تو بود کىه
سالم بیرون مى آئى.
حضرت بدون آن که سخنى بگوید برااست و به سمت محلّى که درنىدگان در آنجىا جمىع آورز
شده و نگه دارز مى شدند ،حرکت نمود.
مأمون به حضرت گفت :یا ابن رسول اللّه! کجا مى روز؟
امام

فرمود :سوگند به ادا ،باید نرد درندگان بروم تا حقیقت امر ثابت گردد؛ پىس هنگىامى

که حضرت وارد آن محبّ شد و نردیك درندگان رسید ،تمامى آن حیوانات متواضعانه روز دُم هىاز
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اود نشستند و حضرت کنار یکایك آن ها آمد و دستى بر سرشان کشید و آن ها را نوازش نمىود و
سپس با سالمتى اارج گردید.
آن گاه به الیفه فرمود :اکنون این زنِ دروغ گو را نرد آن هىا بفرسىت تىا دروغ او بىراز عمىوم
روشن گردد.
و چون مأمون از آن زن اواست تا به سمت درندگان برود؛ زن ملتمسىانه از رفىتن بىه آن محىبّ
اوددارز مى کرد ،تا آن که الیفه دستور داد تا او را به اجبار وارد آن محبّ کرده و رهایش نمایند.
با ورود زین به دااب آن محبّ ،درندگان از هر طرف حمله کرده و او را دریدند و بىدون آن کىه
اونى بر زمین ریخته شود ،نابودش کردند و به عنوان زین کذّابه معروف گردید.
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()3٢

دو معجزه و يك غيب گوئى
محمد بن فضیب  -که یکى از راویان حدیث است  -حکایت کند:
مدتى بود که به ناراحتى درد پهلو و درد پا مبتال شد بودم ،به همین جهت محضر مبارك حضىرت
شرفیاب شدم تا شفاز اود را بگیرم؛ در آن زمان حضرت در مدینه بىود و

ابوالحسن ،امام رضا

هنوز به اراسان منتقب نشده بود ،هنگامى که وارد بر امام

شدم فرمود :چرا ناراحىت و افسىرده

از؟
گفتم :ناراحتى درد پهلو و درد پا دارم که مرا سخت مى آزارد.
امام

با دست مبارك اویش اشاره به پهلویم نمود و دعىائى را اوانىد و آب دهىان مبىارك

اود را بر محبّ درد مالید و فرمود :دیگر از این جهت ،ناراحتى نخواهى داشت.
و سپس نگاهى به پایم انداات و اظهار داشت :حضرت ابوجعفر ،باقرالعلوم

فرموده است :هر

که از شیعیان ما ،مبتال به مرض و ناراحتى شود و در مقابب آن صبر و شکیبائى از اود نشىان دهىد،
اداوند پاداش هرار شهید به او عطا مى فرماید.
محمد بن فضیب گوید :با این سخن حضرت ،فهمیدم که درد پایم باقى اواهد ماند و اوب شىدنى
نیست.
دوستان او مانند هیثم بن ابى مسروق گفته اند :محمد تا آار عمر مبتال به پا درد بود و بىا همىان
ناراحتى از دنیا رفت.

()3٥

همچنین آورده اند:
تمام ائمه را تا امام رضا

حُبابه والبیه از زمان امیرالمؤ منین ،امام على

محضر یکایىك آن

ها شرفیاب شد و از هر یك معجره مخصوصى مشاهده کرد.
چون حُبابه والبیه بر امام رضا

وارد شد ،به او فرمود :جدم ،امیرالمؤ منین

برایت بیان نمود؟
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چه مطىالبى را

حُبابه گفت :آن حضرت فرمود :تو یك عالمت و برهان عظیمى را اواهى دیىد؛ امىام رضىا
فرمود :از حُبابه! آیا متوجه موهاز سفیدت شده از؟ گفت :بلى.
فرمود :آیا دوست دارز که گیسوانت سیاه و اودت را جوان ببینى؛ و به حالت جوانى برگردز؟
حُبابه گفت :بلى ،این برر ،ترین نشانه و برهان اواهد بود.
در همین لحظه حُبابه احساس ااصى در اود کرد و متوجه شد که حضرت مخفیانه دعائى را مى
اواند.
سپس حُبابه ،گیسوان اود را تماشا کرد ،دید که همه سیاه و زیبا گشته اسىت ،مکىانى الىوت را
پیدا کرد و به آن جا رفت و پس از آن که اود را بررسى کرد متوجه شد که داتر شده است و باکره
مى باشد.

()3١

5٢

زلزله وحشتناك در خراسان
طبق آنچه موراین و راویان حدیث حکایت کرده اند:
ما مورین و جاسوسان حکومتى براز مأمون عباسى ابر آوردند که حضرت ابوالحسن ،على بىن
موسى الرّضا

جلساتى تشکیب مى دهد و مردم در آن مجالس شىرکت کىرده و شىیفته بیىان و

علوم او گشته اند.
مأمون دستور داد تا مجالس را به هم برنند و مىردم را متفّىرق کىرده و نیىر حضىرت را نىرد وز
احضار کنند.
همین که امام رضا

نرد مأمون حضور یافت ،مأمون نگاهى تحقیرآمیر به حضرت انداات.

و چون حضرت چنین دید ،با حالت غض و ناراحتى از مجلس مأمون اارج شد؛ و در حالى که
زمرمه از بر ل هاز مبارکش بود ،چنین مى فرمود:
به حق جدم ،محمد مصطفى و پدرم ،على مرتضى و مادرم ،سیدة النّسىا -

م  -نفىرین مىى

کنم که به حول و قوه الهى آنجا به لرزه درآید و سگ هائى کىه اطىراف او جمىع شىده انىد ،همىه را
مطرود مى سازم.
بعد از آن ،امام رضا

وارد منرل اود شد و تجدید وضو نمود و دو رکعت نماز اوانىد و در

قنوت ،دعاز مفصلى را تالوت نمود و هنوز از نماز فارغ نشده بود ،که زلرله هولناکى سکوت شهر را
درهم ریخت و صداز گریه و شیون مردان و زنان بلند شد.
و به دنباله این حادثه ،طوفان شدید و غبار غلیظى با صداهاز وحشتناکى به وجود آمد.
وقتى حضرت از نماز فارغ شد و سالم نماز را داد ،به اباصلت فرمود :باالز بام منرل برو و ببىین
چه ابر است؟
و سپس افرود :متوجه آن زن بدکاره ،فاحشه نیر باش که چگونه تیر بال بر گلویش فرود آمده و او
را به هالکت رسانیده است.

5٥

این همان زن بدکاره از است که جاسوسان و بدگویان را بر علیه من تحریك مى کرد و آن ها را
هدایت مى نمود تا نرد مأمون سخن چینى و بدگوئى مرا کنند و مأمون را بر علیه من مى شوراند.
در پایان این حکایت آمده است :تمام آنچه را که حضرت بیان فرموده بود به واقعیىت پیوسىت؛ و
پس از آن که مأمون متوجه این قضیه شد ،دستور داد تا افراد سخن چىین و دروغ گىو را از اطىراف
مأمون و دستگاه حکومتى او البتّه در ظاهر و براز عوام فریبى کنار بروند و دیگر به آن هىا توجىه و
کمکى نشود.

()3٤

5١

جواب شش سؤ ال و شفا دردپا
حسین بن عمر بن یرید از جمله کسانى بود که بر امامت حضرت موسى بىن جعفىر

توقّىف

کرده و پنج امام بعد از آن حضرت را قبول نداشت ،او حکایت کند:
روزز به همراه پدرم نرد امام کاظم

رفتیم و پدرم هفت سؤ ال مطر کرد که حضىرت شىش

تاز آن ها را پاسخ فرمود.
پس از گذشت مدتى از این جریان ،من با اود گفتم :همان سىؤ ال هىا را از فرزنىدش ،حضىرت
رضا

مى پرسم ،چنانچه همانند پدرش پاسخ داد ،او نیر امام و حجت ادا مى باشد.

چون نرد ایشان آمدم و سؤ ال ها را مطر کردم ،همانند پدرش ،امام کىاظم

 -حتّىى بىدون

تفاوت در یك حرف  -پاسخ داد و از جواب هفتمین سؤ ال اوددارز نمود.
و هنگامى که اواستم از محضرش اداحافظى کنم ،فرمود :هر یك از شیعیان و پیروان ما در ایىن
دنیا به نوعى گرفتار و دچار مشکالت هستند؛ پس اگر صبر و شکیبائى از اود نشان دهند ،اداونىد
متعال پاداش هرار شهید به آن ها عطا مى نماید.
و من در این فکر فرو رفتم که این سخن به چه مناسبتى بیان و مطىر شىد؛ و بىا حضىرت وداع
کردم.
بعد از مدتى به درد پا مبتال گشتم و سخت مرا آزار مى داد تا آن که به حج اانه ادا رفتم و امام
رضا

را مالقات کردم و از شدت درد و ناراحتى پا سخن گفتم و تقاضا کردم دعائى را براز شفا

و بهبودز آن بخواند؛ و پاز اود را جلوز حضرت دراز کردم ،فرمود :ایىن پىا ،نىاراحتى نىدارد ،آن
پایت را بیاور.
وقتى پاز دیگر اود را دراز کردم ،حضرت دعائى اواند و لحظىاتى بعىد ،بىه طىور کلّىى درد و
ناراحتى پایم برطرف شد.

()4٠

همچنین آورده اند:

5٤

شخصى به نام احمد بن عبداللّه ،به نقب از غفّارز حکایت کند:
روزز ادمت امام رضا

رفتم و گفتم :مقدارز قرض دارم و تىوان پردااىت آن را نىدارم؛ و

مقدار آن را مطر نکردم.
حضرت دستور داد غذا آوردند و چون غذا اوردیم فرمود :آنچه زیر تُشك نهىاده شىده بىردار و
بدهى اود را بپرداز.
وقتى تُشك را بلند کردم مقدارز دینار زیر آن موجود بود ،برداشتم و چراغىى را آوردم و آن هىا
را شمردم چهب و هشت دینار بود.
در بین آن ها یك دینار مرا جل توجه کرد ،آن را برداشتم و نردیك چراغ آوردم ،دیىدم بىر آن
نوشته است :بیست و هشت دینار آن را بابت بدهى اود پردااىت کىن و بىاقى مانىده آن را هرینىه
زندگى اود و اانواده ات قرار بده.
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٢٠

سياست و زندگى شرافتمندانه
مى باشد  -حکایت کند:

معمربن االّد  -که یکى از اصحاب امام على بن موسى الرّضا

روزز در ادمت آن حضرت بودم ،ضمن صحبت هائى فرمود :روزز مأمون عباسى به من اظهىار
داشت :از ابوالحسن! عده از در اطراف و حوالى شما در حال فتنه و آشوب مى باشند ،چنانچه نامه
از به دوستان اود بنویسى ،که جلوز فساد و آشوب گرفته شود ،مناس و مفید اواهد بود؟
من در جواب گفتم :باید تو به عهد اود وفا نمائى و من نیر به عهد اود وفا مى نمایم ،آن زمىانى
که والیتعهدز را پذیرفتم مشروط بر آن بود که من هی گونه داالتى در امور حکومت نداشته باشم.
این مسئولیتى را که پذیرفته ام ،هی سودز براز من نداشته است ،آن زمان که در مدینه بودم نامه
و سخن من در تمام شرق و غرب ،مؤ ثّر و نافذ بود؛ سوار االغ مى شدم و در ایابان و بىازار عبىور
مى کردم و هرکس بر من مى گذشت ،مرا احترام و تکریم مى کرد ،کسى از من دراواستى نمى کىرد
مگر آن که نیازش را برآورده مى سااتم.
مأمون گفت :مانعى نیست؛ طبق همان شرط و عهد عمب شود.
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درس پيشوا شناسى
روزز حضرت على بن موسى الرّضا

در جمع عده از از دوستان و اصحاب اىود فرمىود:

امام و پیشواز جامعه داراز عالئم و نشانه هائى است ،که براى از آن عبارت است:
از تمامى افراد باید عالم تر و آگاه تر باشد ،در حکومت و قضاوت باتدبیر و قاطع باشد ،پرهیرکار
و متّقى ،حلیم و صبور ،شجاع و قویدل ،سخاوتمند و کریم باشد ،و نیر در برابىر اداونىد عابىد و در
برابر بندگان فروتن باشد.
اتنه شده و پاك و نظیف تولّد یابد ،هنگام تولّد از رحم مادر ،شهادت بر یگانگى اىدا و رسىالت
رسول ادا دهد.
همچنان که از جلو مى بیند و متوجه مى شود ،از پشت سر نیر متوجه گردد ،سایه نداشىته باشىد،
در اواب محتلم نشود ،چشم او هنگام اواب همانند دیگران نمى بیند؛ ولى قلىبش متوجىه و آگىاه
است ،از غی با او حدیث و سخن گفته مى شود ،زره رسول اللّه

اندازه او و بر قامت او راسىت

مى آید.
روز زمین اثرز از بول و غایط او بر جاز نماند ،چون اداوند زمین را به بلعیىدن آن امىر کىرده
است ،عرق و بوز او از مشك و عنبر اوشبوتر است ،نسبت به مردم در نفوس و اموالشىان اولویىت
دارد؛ و از هرکس به مردم دلسوزتر و مهربان تر؛ و نیر نسبت به آنهىا متواضىع باشىد ،اىود مُجىرز
دستورات الهى؛ و نیر وادارکننده مردم بر اجراز اوامر و نواهى اداوند است.
دعاز او مستجاب مى باشد و چنانچه دعا کند که صخره از متالشىى شىود همىان اواهىد شىد،
سال و شمشیر ذوالفقار حضرت رسول

 ،همچنین صحیفه از که در آن نام تمىامى پیروانشىان و

نیر صحیفه از که نام همه قاتلین و دشمنانشان در آن ثبت گردیده ،نرد او موجود اواهد بود.
مى باشد ،سه کتاب مهىم دیگىر نىرد او مىى

و یه عنوان این که او امام و الیفه رسول اللّه
باشد ،که عبارتند از:
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کتاب جامعه ،که طول آن هفتاد ذراع (حدود  35متر) مى باشد و تمام نیازمندیهاز انسانها در تمام
امور و مسائب ،در آن موجود است.
کتاب جفر اکبر و اصغر ،که تمام علوم و حدود و دیات در آن مذکور است.
مى باشد.

مصحف و کتابنامه شریف حضرت فاطمه زهرا
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همچنین آورده اند:
روزز از روزها یکى از رؤ سا و سران واقفیه به نام حسین بن قیاما به حضور حضرت علىى بىن
موسى الرّضا
امام

رسید و اظهار داشت :آیا تو امام و حجت ادا هستى؟
فرمود :بلى ،حسین گفت :من شهادت و گواهى مى دهم بر این که تو امام نمى باشى.

حضرت لحظاتى سر اویش را به زیر افکند و سپس سر اود را بلنىد نمىود و فرمىود :دلیىب تىو
چیست که مى گوئى من امام نیستم؟
حسین گفت :چون امام جعفر صادق

فرموده است :حجت ادا عقیم نخواهد بىود ،و شىما در

این موقعیت سنّى بدون فرزند پسر مى باشى.
حضرت رضا

باز لحظاتى طوالنى تر از قبب ،سر اویش را پائین انداات و پىس از آن سىر

اود را باال گرفت و فرمود :من اداوند متعال را شاهد و گواه قرار مى دهم بر این که به همین زودز
داراز فرزند پسرز اواهم شد.
راوز  -به نام عبدالرّحمن بن ابى نجران  -گوید :من نیر در آن مجلس حضور داشتم و چون این
سخن را از امام رضا

شنیدم ،تاریخ آن را ثبت کردم و هنوز مدت یك سال سپرز نشده بود کىه

حضرت داراز فرزندز پسر به نام ابوجعفر ،محمد بن على
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شد.
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درخت بادام در خانه ميزبان
مرحوم شیخ صدوق رضوان اللّه علیه ،به نقب از محمىد بىن احمىد نیشىابورز از قىول جىده اش
ادیجه ،داتر حمدان حکایت کند:
در آن هنگامى که امام رضا

در مسیر راه اراسان وارد شهر نیشابور گردیىد ،بىه منىرل مىا

تشریف فرما شد.
امام

پس از آن که اندکى استراحت نمود ،در گوشه از از حیات اانه مىا یىك بىادام کشىت

نمود ،که رشد کرد و برر ،شد و یك ساله به ثمر رسید؛ و هر سال ثمره بسیارز مى داد.
و چون مردم متوجه شدند ،که امام رضا

آن درات را با دسىت مبىارك اىود کشىت نمىوده

است ،هر روز به منرل ما مى آمدند و از بادام هاز آن جهت شفا و درمان امراض اود اسىتفاده مىى
کردند و هرکس هر نوع مرضى که داشت ،به عنوان تبرّك از آن بادام که تنىاول مىى کىرد ،عافیىت و
سالمتى اود را باز مى یافت.
و حتّى نابینایان شفا مى گرفتند و زن هاز آبستن  -که درد زایمىان برایشىان سىخت و غیرقابىب
تحمب بود  -از آن بادام استفاده مى کردند و به آسانى وضع حمب مى نمودند.
و همچنین حیوانات مختلف مى آمدند و اود را به وسیله آن درات متبرّك مى سااتند.
پس از آن که مدت زمانى از این جریان گذشت ،درات بادام اشك شد و جىدم ،حمىدان چنىد
شااه از از آن درات را قطع کرد که در نتیجه چشم هایش کور و نابینا گردید.
و فرزند او  -که عَمرو نام داشت و یکى از ثروتمندان مهم شهر نیشىابور بىود  -آن دراىت را از
ریشه قطع و نابود کرد و او نیر به جهت این کار ،تمام اموال و زندگیش متالشى شد و بیچاره گردیىد،
که دیگر به هی عنوان توان امرار معاش نداشت.
و راوز در نهایت گوید :قبب از آن که درات اشك شود ،کرامات بسیارز به برکىت امىام رضىا
از آن ظاهر مى گردید و مردم؛ بلکه حیوانات از آن بهره مى بردند.
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پرداخت بدهى دوست و كمك هزينه
مرحوم عالّمه مجلسى ،شیخ صدوق و دیگر بررگان رضوان اللّه علیهم حکایت کرده اند:
یکى از شیعیان و دوستان امام رضا

به نام ا بومحمد غفّارز گوید :در یك زمانى ،بىدهکارز

من به افراد زیاد شده بود و توان پرداات آن ها را نداشتم.
با اود گفتم :بهتر است نرد حضرت على بن موسى الرّضا

شرفیاب شوم ،چون هی ملجىا

و پناهى جر موال و سرورم نمى شناسم؛ و تنها آن حضرت است که مرا ناامید نمى کند و کمىك مىى
نماید تا قرض هاز اود را پرداات کنم و زندگیم را سر و سامانى دهم.
پس به همین منظور ،عازم منرل امام

شدم و چون بىه منىرل حضىرت رسىیدم ،اجىازه ورود

گرفتم؛ و هنگامى که دااب شدم به حضرت سالم کرده و در حضور مبارکش نشستم.
امام

فرمود :از ابومحمد! ما اواسته و حاجت تو را مى دانیم ،که چه تقاضائى دارز و بىراز

چه این جا آمده از ،عجله نکن و ناراحت مباش ،ما اواسته ات را برآورده مى کنیم.
پس چون ش

فرا رسید ،در منرل حضرت استراحت نمود ،وقتى صبح شد مقدارز طعام مناسى

آوردند و صبحانه را با آن حضرت تناول کردم.
سپس امام

فرمود :آیا حاضر هستى نرد ما بمانى ،یا آن کىه قصىد مراجعىت و بازگشىت بىه

اانواده اود را دارز؟
عرضه داشتم :یا ابن رسول اللّه! چنانچه لطف نموده ،اواسته و نیازم را برآورده فرمائى ،از محضر
مبارك شما مراّص مى شوم؛ چون اانواده ام منتظر هستند.
پس از آن ،امام رضا

دست مبارك اویش را زیر تُشىکى کىه روز آن نشسىته بىود بُىرد؛ و

سپس مُشتى پول از زیر آن درآورد و به من عطا نمود.
وقتى آن پول ها را گرفتم ،ضمن تشکّر اداحافظى نموده و از منرل بیرون آمدم؛ چىون آن هىا را
نگاه کردم ،دیدم چندین دینار سرخ و زرد مى باشد و نوشته از ضمیمه آن ها است:
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از ابومحمد! این پنجاه دینار را به تو هدیه دادیم که بیست و شش دینار از آن را بابت بدهى اود
پرداات کنى و بیست و چهار دینار باقى مانده اش را هرینه و مصرف زنىدگى اىود گردانىى و نیىر
اانواده ات را از سختى و ناراحتى نجات بدهى.
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زيارت معصومين و شاد مؤ من در عرفه
مرحوم شیخ مفید و دیگر بررگان ،به نقب از على بىن ا سىباط کىه یکىى از اصىحاب و دوسىتان
حضرت على بن موسى الرّضا

است ،حکایت کنند:

روز عید عرفه جهت زیارت و دیدار موالیم ،حضرت ابوالحسن ،امىام رضىا

حرکىت کىردم؛

چون به منرل حضرت وارد شدم و نشستم ،پس از لحظاتى مرا مورد اطاب قرار داد و فرمىود :االغِ
مرا آماده کن تا بیرون برویم.
وقتى االغ را آماده کردم ،امام

سوار بر آن شد و سپس به سمت قبرستان بقیع جهىت زیىارت

قبر شریف مادرش ،حضرت فاطمه زهرا

حرکت کرد و من نیىر همىراه سىرور و مىوالیم بىه راه

افتادم.
پس هنگامى که وارد قبرستان بقیع شدیم ،ادمت حضرتش عرضه داشتم :از سرور و موالیم! چه
کسانى را قصد کنم و چگونه سالم گویم؟
حضرت فرمود :بر مادرم ،فاطمه زهرا

و بر دو فرزندش ،حسن و حسین ،همچنین بر على بن

الحسین ،زین العابدین و محمد بن على ،باقرالعلوم و جعفر بن محمد ،صادق آل محمىد ،و بىر پىدرم،
موسى بن جعفر (صلوات اللّه و سالمه علیهم اجمعین ) ،سالم بده و ایشان را با کلماتى زیبا و مناس
زیارت کن.
پس من نیر بر یکایك آن بررگان معصوم ،سالم و تحیىت فرسىتادم و چىون زیىارت امىام رضىا
پایان یافت ،به سمت منرل بازگشتیم.
در بین راه به حضرت اظهار داشتم :یا ابن رسول اللّىه! از سىرور و مىوالیم! مىن تهىى دسىت و
درمانده هستم و چیرز در ااتیار ندارم که بتوانم به افراد اانواده ام عیدز دهم و آن هىا را در ایىن
روز و عید عریر دلشاد و اوشحال گردانم.
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امام

پس از شنیدن سخن و دراواست من ،با چوب دستى اود  -که همراه داشت  -اطّىى

روز زمین کشید؛ و سپس ام شد و قطعه طالئىى را  -کىه قریى یکصىد دینىار ارزش آن بىود -
برداشت و به من عنایت نمود.
من با گرفتن آن هدیه اوشحال شدم و توانستم نیازهاز اود و اانواده ام را تا مین نمایم.
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حجّت و خبر از غيب
براى از تاریخ نویسان از شخصى به نام حسین بن عَمرو حکایت کنند:
عازم مدینه منوره شدم و به یکى از دوستان اىود

بعد از شهادت و رحلت امام موسى کاظم

به نام مقاتب که همراه من بود گفتم :آیا ممکن است که فردا نرد این شخص برویم؟
مقاتب گفت :کدام شخص؟ منظورت کیست؟
پاسخ دادم :على بن موسى

.

گفت :سوگند به اداز یکتا ،که تو رستگار نخواهى شد ،چرا او را محترمانه نام نمى برز؟
همانا او حجت و الیفه اداوند متعال است.
گفتم :تو از کجا مى دانى که او امام است و حجت ادا مى باشد؟
در جواب گفت :من شاهد هستم که پدرش ،امام کاظم
بن موسى

وفات یافت و فرزندش ،حضرت على

امام بعد از اوست؛ و نیر حجت اداوند در میان بندگان مى باشد ،سپس افرود :مىن

هی موقع با تو نرد آن حضرت نخواهم آمد.
حسین افرود :پس به همین جهت ،تصمیم گرفتم که تنها بر آن حضرت وارد شىوم و از نردیىك او
را ببینم.
فرداز آن روز آمدم و هنگامى که وارد منرل حضرت شدم به من اطاب کرد و فرمود :از حسین!
به منرل ما اوش آمدز؛ و سپس مرا نردیك اودش نشانید و ضمن دل جوئى و احىوال پرسىى ،از
مسیر راه پرسش نمود و من ،جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم :پدرِ شما در چىه حالىت و
وضعیتى مى باشد؟
پاسخ داد :پدرم رحلت کرد و از این دنیا رفت.
سپس سؤ ال کردم :امام و حجت ادا بعد از پدرت کیست؟
پاسخ داد :من امام بعد از پدرم مى باشم و هرکس با من مخالفت نماید کافر مى باشد.
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و بعد از آن افرود :چه مقدار پول از پدرم طلبکار هستى؟
گفتم :شما بهتر مى دانید .فرمود :مبلغ یك هرار دینار از پدرم طل دارز ،که چون واري و الیفه
او من هستم ،آن ها را پرداات مى نمایم.
و پس از لحظه از سکوت ،فرمود :از حسین! شخصى همراه تو به مدینه آمده است ،که مقاتب نام
دارد.
گفتم :آرز ،آیا او از دوستان و عالقه مندان شما مى باشد؟
فرمود :بلى ،به او بگو :تو بر حقّ هستى و در عقیده و نظریه اود پایدار و ثابت قدم باش.
بعد از این صحبت ها و ابردادن از جریاناتى که تنها من دانستم ،من نیر به امامت او معتقد شدم و
ایمان آوردم.
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خبر از درون و دادن هديه
مرحوم شیخ صدوق رضوان اللّه تعالى علیه ،به نقب از ریان بن صَلت آورده است:
گفت :پس از آن که مدتى در ادمت موالیم ،حضرت على بن موسىى الرّضىا

بىودم ،روزز

اواستم که به قصد عراق مسافرت کنم.
به همین جهت به قصد وداع و اداحافظى راهى منرل امام

شدم ،در بین مسیر با اود گفىتم:

هنگام اداحافظى ،پیراهنى از لباس هاز حضرت را تقاضا مى نمایم که چنانچه مر ،من فرا رسىید،
آن پیراهن را کفن اود قرار دهم.
و نیر م قدارز درهم و دینار طل مى کنم تا براز اعضا اانواده اود سىوغات و هىدایائى تهیىه
نمایم.
وقتى به محضر شریف امام رضا

وارد شدم و مقدارز نشستم ،اواستم که اىداحافظى کىنم،

گریه ام گرفت.
و از شدت ناراحتى براز فىراق و جىدائى از حضىرت ،همىه چیىر را فرامىوش کىردم و پىس از
اداحافظى برااستم که از مجلس حضرت بیرون بروم ،هنوز چند قىدم برنداشىته بىودم کىه ناگهىان
حضرت مرا صدا زد و فرمود :از ریان! بازگرد.
وقتى بازگشتم ،حضرت فرمود :آیا دوست دارز که یکى از پیراهن هاز اودم را به تو هدیه کىنم
تا اگر وفات یافتى ،آن را کفن اود قرار دهى؟
و آیا میب ندارز تا مقدارز دینار و درهم از من بگیرز تا براز بچىه هىا و اىانواده ات هىدایا و
سوغات تهیه نمائى؟
من با حالت تعج عرض کردم :از سرور و موالیم! چنین چیرز را من در ذهن اود گفته بىودم
و تصمیم داشتم از شما تقاضا کنم ،ولى فراموشم شد.
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بعد از آن ،حضرت یکى از پیراهن هاز اود را به من هدیه کرد و سپس گوشه جانمىاز اىود را
بلند نمود و مقدارز درهم برداشت و تحویب من داد و من با حضرت اداحافظى کردم.

٥2
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خبر از غيب و خريد كفن
على بن احمد وشّا  -که یکى از ا هالى کوفه و از دوستان و موالیان اهب بیت عصمت و طهىارت
است  -حکایت کند:
روزز به قصد اراسان عازم مسافرت شدم و چون بار سفر بستم ،داترم حُلّىه از آورد و گفىت:
این پارچه را در اراسان بفروش و با پول آن انگشتر فیروزه از برایم اریدارز نما.
پس آن حُلّه را گرفتم و در میان لباس ها و دیگر وسائب اود قرار دادم و حرکت کردم ،وقتى بىه
شهر مرو رسیدم در یکى از مسافراانه ها اتاقى گرفتم و ساکن شدم.
هنوز استگى راه از بدنم بیرون نرفته بود که دو نفر نرد من آمدند و اظهار داشىتند :مىا از طىرف
حضرت على بن موسى الرّضا

آمده ایم ،چون یکى از دوستان ما فىوت کىرده و از دنیىا رفتىه

است ،براز کفن او نیاز به حُلّه از داریم که شما همراه آورده از؟
و من به جهت استگى راه آن را فراموش کرده بودم ،لذا گفتم :من چنین پارچه و حُلّه از همىراه
ندارم و آن ها رفتند؛ ولى پس از لحظىاتى بازگشىتند و گفتنىد :امىام و مىوالز مىا ،حضىرت رضىا
سالم رسانید و فرمود :حُلّه مورد نظر ما همراه تو است ،که داترت آن را به تو داده تا بىرایش
بفروشى و انگشتر فیروزه از تهیه نمائى؛ و تو آن را در فالن بسته ،کنار دیگر لباس هایت قىرار داده
از.
پس آن را از میان وسائب اود اارج گردان و تحویب ما بده؛ و این هم قیمت آن حُلّه اسىت ،کىه
آورده ایم.
پس پول ها را گرفتم و آن حُلّه را بیرون آوردم و تحویب آن ها دادم ،آن گاه با اود گفىتم :بایىد
مسائب اود را از آن حضرت سؤ ال نمایم و سؤ ال هاز اود را روز کاغىذز نوشىتم و فىرداز آن
روز ،جلوز درب منرل حضرت رفتم که با جمعیت انبوهى مواجه شدم و ممکىن نبىود کىه بتىوانم از
میان آن جمعیت وارد منرل حضرت شوم.

٥3

در نردیکى منرل حضرت رضا

کنارز ایستادم و با اود مى اندیشیدم کىه چگونىه و از چىه

راهى مى توانم وارد شوم و نوشته اود را تحویب دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرماید؟
در همین فکر و اندیشه بودم ،که ناگهان شخصى که ظاهرا ادمت گذار امام رضا

بود نردیك

من آمد و اظهار داشت:
از على بن احمد! این جواب مسائلى که مى اواستى سؤ ال کنى.
وقتى نوشته را دریافت کردم ،دیدم جواب یکایك سؤ ال هایم مى باشد که جواب آن ها را بىرایم
ارسال نموده بود ،بدون آن که آن ها را تحویب داده باشم ،حضرت از آنها اطّالع داشته است.

٥4
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كشتن ذوالرّياستين در حمام
مرحوم على بن ابراهیم قمى از اادم حضرت على بن موسى الرّضا

 -به نام یاسر  -حکایت

کند:
روزز مأمون  -الیفه عباسى  -به همراه امام رضا

و نیر وزیر دربارش  -به نىام فضىب بىن

سهب معروف به ذوالرّیاستین  -به قصد بغداد از اراسان اارج شدند و من نیىر بىه همىراه حضىرت
رضا

حرکت کردم.

در بین راه ،در یکى از منازل جهت استراحت فرود آمدیم ،پس از گذشت لحظاتى نامىه از بىراز
فضب بن سهب از طرف برادرش ،حسن ابن سهب به این مضمون آمد:
من بر ستارگان نظر افکندم ،چنین یافتم که تو در این ماه ،روز چهارشنبه بىه وسىیله آهىن دچىار
اطرز عظیم مى گردز؛ و من صال مى بینم که تو و مأمون و على بن موسىى الرّضىا در ایىن روز
حمام بروید و به عنوان احتجام یکى از ر ،هاز اود را برنید تا با آمدن مقدارز اون ،نحوست آن
از بین برود.
وزیر نامه را به مأمون ارائه داد و از او اواست تا با حضىرت رضىا
موضوع را با آن حضرت در میان نهادند ،امام

مشىورت نمایىد ،وقتىى

فرمود :من فردا حمام نمى روم و نیر صال نمىى

دانم که الیفه و وزیرش به حمام دااب شوند.
مرحله دوم که مشورت کردند ،حضرت همان نظریه را مطر نمود و افرود :من در این سفر جىدم،
رسول ادا

را در اواب دیدم ،که به من فرمود :فردا دااب حمام نرو؛ و به این جهت صال نمى

دانم که تو و نیر فضب ،به حمام بروید.
مأمون پیشنهاد حضرت را پذیرفت و گفت :من نیر حمام نمى روم و فضب مختار است.
یاسر اادم گوید :چون ش

فرا رسید ،حضرت رضا

را بخوانند:
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به همراهان اود دستور داد که این دعا

(نعوذاباّللامنارشاماايزنلاىفاهذهاءلنينة) یعنى؛ از آفات و شرور این ش به ادا پناه مى بریم.
پس آن ش را سپرز کردیم ،هنگامى که نماز صبح را اواندیم ،حضرت به من فرمود :باالز بىام
برو و گوش کن ،ببین آیا چیرز احساس مى کنى و صدائى را مى شنوز ،یا ایر؟
وقتى باالز بام رفتم ،سر و صداز زیادز به گوشم رسید.
در همین اثنا  ،ناگهان مأمون وحشت زده و هراسان وارد منرل حضرت رضا

شد و گفت :از

سرور و موالز من! شما را در مر ،وزیرم ،ذوالرّیاستین تسلیت مى گویم ،او به حىرف شىما توجىه
نکرد و چون حمام رفت ،عده از مسلّح به شمشیر بر او حمله کرده و او را کشتند.
و اکنون سه نفر از آن افراد تروریست ،دست گیر شده اند که یکى از آن ها پسرااله ذوالرّیاسىتین
مى باشد.
پس از آن ،تعداد بسیارز از سربازان و افسران و دیگر نیروها  -که زیر دست ذوالرّیاستین بودنىد
 به بهانه این که مأمون وزیر اود را ترور کرده است و باید اون اواهى و قصاص شود ،بىه منىرلمأمون یورش بردند.
و عده از هم مشعب هاز آتشین در دست گرفته بودند تا منرل مأمون را در آتش بسوزانند.
در این هنگام ،مأمون به حضرت على بن موسى الرّضا

پناهنده شد و تقاضاز کمك کرد ،که

حضرت آن افراد مهاجم را آرام و پراکنده نماید.
لذا امام

به من فرمود :از یاسر! تو نیر همراه من بیا.

بدین جهت ،از منرل اارج شدیم و به طىرف مهىاجمین رفتىیم ،چىون نردیىك آن هىا رسىیدیم،
حضرت با دست مبارك اویش به آن ها اشاره نمود که آرام باشید و متفرّق شوید.
و مهاجمین با دیدن امام رضا

بدون هی گونه اعتراض و سر و صدائى ،پراکنده و متفرّق شده

و محبّ را ترك کردند؛ و مأمون به وسیله کمك و حمایت حضرت رضا
گرفت.
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سىالم و در امىان قىرار

ضربات شمشيرها و سالمتى جسم
هرثمه یکى از اصحاب امام رضا

است ،حکایت کند:
به طرف منرل آن بررگوار حرکىت کىردم ،وقتىى

روزز به قصد دیدار موالیم ،حضرت رضا

نردیك منرل آن حضرت رسیدم ،سر و صداز مردم را شنیدم که مى گفتنىد :امىام رضىا

وفىات

یافته است.
در این هنگام ،یکى از غالمان مأمون به نام صُبیح دیلمى  -که در واقع از عالقه مندان به حضرت
بود  -را دیدم که حکایت عجیبى را به عنوان محرمانه برایم بازگو کرد.
گفت :مأمون مرا به همراه سى نفر از غالمانش ،نرد اود احضار کرد ،چون به نرد او وارد شىدیم،
او را بسیار آشفته و پریشان دیدیم و جلویش ،شمشیرهاز تیر و برهنه نهاده شده بود.
مأمون با هر یك از ما به طور جداگانه و محرمانه سخن گفت و پس از آن که از همه مىا عهىد و
میثاق گرفت که رازش را فاش نکنیم و آنچه دستور داد بدون چون و چرا انجام دهیم ،به هر نفر یك
شمشیر داد.
و سپس گفت :همین اال ن که نردیك نیمه ش بود به منرل على ابن موسىى الرّضىا

دااىب

شوید و در هر حالتى که او را یافتید ،بدون آن که سخنى بگوئید ،حمله کنید و تمام پوست و گوشىت
و استخوانش را درهم بریرید و سپس او را در راتخوابش وا گذارید؛ و شمشیرهایتان را همىان جىا
پاك کنید و سریع نرد من آئید ،که براز هر کدام جوائر و هدایاز ارزنده از در نظر گرفته ام.
صُبیح گفت :چون وارد اتاق حضرت امام رضا

شدیم ،دیىدیم کىه در راتخىواب اىود دراز

کشیده و مشغول گفتن کلمات و أ ذکارز بود.
ناگاه غالمان به طرف حضرت حمله کردند ،لیکن من در گوشه از ایستاده و نگاه مى کردم.
پس از آن که یقین کردند که حضرت به قتب رسىیده اسىت ،او را در راتخىوابش قىرار دادنىد؛ و
سپس نرد مأمون بازگشتند و گرارش کار اود را ارائه دادند.
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صبح فرداز همان ش  ،مأمون با حالت افسرده و سر برهنه ،دکمه هاز لباس اود را بىاز کىرد و
در جایگاه اود نشست و اعالم سوگوارز و عرا کرد.
و پس از آن ،با پاز برهنه به سوز اتاق حضرت حرکت کرد تا اود ،جریان را از نردیك ببیند.
و ما نیر همراه مأمون به راه افتادیم ،چون نردیك حجره امىام

رسىیدیم ،صىداز همهمىه از

شنیدیم و بدن مأمون به لرزه افتاد و گفت :بروید ،ببینید چه کسى دااب اتاق او است؟!
صبیح گوید :چون وارد اتاق شدیم ،حضرت رضا

را در محراب عبادت مشغول نمىاز و دعىا

دیدیم.
و چون ابر زنده بودن حضرت را براز مأمون بازگو کردیم ،لباس هاز اود را تکان داد و دستى
بر سر و صورت اود کشید و گفت :ادا شما را لعنت کند ،به من دروغ گفتید و حیله کردید ،پىس از
آن مأمون گفت :از صبیح! ببین چه کسى در محراب است؟
و آن گاه مأمون به سراز اود بازگشت.
وقتى وارد اتاق حضرت شدم ،فرمود :از صبیح! تو هستى؟
گفتم :بلى ،از موال و سرورم! و سپس بیهوش روز زمین افتادم.
امام

فرمود :برایر ،اداوند تو را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد ،آن ها مىى اواهنىد نىور

ادا را ااموش کنند؛ ولى اداوند نگهدارنده حجت اود مى باشد.
و بعد از آن که نرد مأمون آمدم ،او را بسیار غضبناك دیدم به طورز که رنگ چهره اش سیاه شده
بود ،جریان را بیان کردم ،بعد از آن مأ مون لباس هاز اود را عوض کرد و با حالت عادز بر تخىت
اود نشست.
هرثمه گوید :با شنیدن این جریان حیرت انگیر ،شکر ادا را بىه جىاز آوردم و بىر مىوالیم وارد
شدم ،چون حضرت مرا دید فرمود :از هرثمه! آنچه صُبیح برایت گفت ،براز کسى بازگو نکن؛ مگىر
آن که از جهت ایمان و معرفت نسبت به ما اهب بیت مورد اطمینان باشد.

٥١

و سپس افرود :حیله و مکر آن ها نسبت به ما کارساز نخواهد بود تا زمانى که ا جب و مهلت الهى
فرا رسد.
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خبر از فرزند و قيافه او در شكم مادر
مرحوم شیخ صدوق و دیگر بررگان آورده اند ،به نقب از شخصى به نام عبداللّه بن محمىد علىوز
حکایت کرد:
پس از گذشت مدتى از شهادت حضرت على بن موسى الرّضا

روزز بر مأمون وارد شدم و

بعد از صحبت هائى در مسائب مختلف ،اظهار داشت:
همسرز داشتم که چندین مرتبه ،آبستن شده بود و بچه اش سِقط مى شىد ،در آاىرین مرتبىه کىه
آبستن بود ،نرد حضرت رضا

رفتم و گفتم :یا ابن رسول اللّه! همسرم چندین بار آبستن شىده و

سقط جنین کرده است؛ و اال ن هم آبستن مى باشد ،تقاضامندم مرا راهنمائى فرمائى تا طبىق دسىتور
شما او را معالجه و درمان کنم و بتواند سالم زایمان نماید و نیر بچه اش سالم بماند.
سر اویش را به زیر افکند و پىس از لحظىه از

چون صحبت من پایان یافت ،حضرت رضا

کوتاه سر بلند نمود و اظهار نمود :وحشتى نداشته باش ،در این مرحله بچىه اش سىقط نمىى شىود و
سالم اواهد بود.
و سپس افرود :به همین زودز همسرت داراز فرزند پسرز مى شود که بیش از هرکس شىبیه بىه
مادرش اواهد بود ،صورت او همانند ستاره از دراشان ،زیبا و اوش سیما مى باشد.
ولیکن اداوند متعال دو چیر در بدن او زیادز قرار داده است.
با تعج پرسیدم :آن دو چیر زاید در بدن فرزندم چیست؟!
حضرت در پاسخ فرمود :یکى آن که در دست راستش یك انگشت اضىافى مىى باشىد؛ و دوم در
پاز چا او انگشت زایدز اواهد بود.
با شنیدن این غی گوئى و پیش بینى ،بسیار در حیرت و تعج قرار گرفتم و منتظر بودم که ببینم
نهایت کار چه اواهد شد؟!
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تا آن که پس از مدتى درد زایمان همسرم فرا رسید ،گفتم :هرگاه مولود به دنیا آمد ،به هر شىکلى
که هست او را نرد من آورید.
ساعاتى بعد ،زنى که قابله بود ،وارد شد و نوزاد را  -که در پارچه از ابریشمین پیچیىده بودنىد -
نرد من آورد.
وقتى پارچه را باز کردند و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده کردم ،تمام پیش گوئى هائى را که
حضرت رضا

بیان نموده بود ،واقعیت داشت و هی االفى در آن مشاهده نکردم.
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پيدايش ماهى ها در قبر
همچنین مرحوم شیخ صدوق به نقب از اباصلت هروز حکایت نموده است:
روزز حضرت على بن موسى الرّضا

به من فرمود:

از اباصلت! دااب مقبره هارون الرّشید برو و قدرز ااك از چهارگوشه آن بیاور.
اباصلت گوید :طبق دستور حضرت رفتم و مقدارز ااك از چهار گوشه مقبره هارون برداشىتم و
آوردم ،فرمود :آن ااکى را که از جلوز درب ورودز آوردز ،بده.
هنگامى که آن ااك را گرفت ،بوئید و فرمود :قبر مرا در این مکان حفر اواهند کرد؛ و آن گاه به
سنگ بررگى برمى اورند ،که اگر تمام اهب اراسان جمع شوند نمى توانند آن را بشکنند؛ و به هدف
اود نمى رسند.
سپس امام

فرمود :اکنون قدرز از ااك هاز بالین سر هارون الرّشید را بیاور.

وقتى آن ااك را گرفت و بوئید ،اظهار داشت :از اباصلت! همانا قبر من در این جا اواهد بود و
این تربت قبر من مى باشد ،که باید تو دستور بدهى تا همین مکان بالین سر هارون را حفر کنند.
و باید لحدز به طول دو ذراع یك متر و عرض یك وج تهیه نمایند؛ البتّه اداونىد متعىال هىر
قدر که بخواهد ،آن را براز من توسعه اواهد داد.
و چون کار لحد تمام گردد ،از سمت باالز سر رطوبتى نمایان مى شود ،که من دعائى را تعلیم تو
مى دهم ،وقتى آن را اواندز ،چشمه از ظاهر و قبر پر از آب شود.
پس از آن ،تعدادز ماهى کوچك نمایان اواهد شد و لقمه نانى را به تو مى دهم ،آن را ریر کن و
دااب آب بینداز تا بخورند؛ و چون نان تمام شود ،ماهى بررگى آشکار گردد و تمام آن ماهى هىا را
اواهد اورد و سپس ناپدید مى شود.
بعد از آن دست اود را دااب آب بگذار و آن دعائى را که به تو تعلیم نموده ام بخوان تىا آن کىه
آب فروکش کند و دیگر اثرز از آن بر جاز نماند.

١2

ضمنا تمام آنچه را که به تو دستور دادم و برایت گفتم ،باید در حضور مأمون انجام گیرد.
آن گاه امام رضا

فرمود :از اباصلت! این فاجر مأمون عباسى فىردا مىرا بىه دربىار اىویش

احضار مى کند ،پس هنگام بازگشت اگر سرم پوشانیده نباشد ،حالم اوب است و آنچه اواسىتى از
من سؤ ال کن ،لیکن اگر سرم را پوشانیده باشم با من سخن مگو که توان سخن گفتن ندارم.
در محراب عبادت مشغول دعا و مناجات بىود،

اباصلت گوید :چون فرداز آن روز شد ،امام

که ناگهان ما مورز از طرف مأمون وارد شد و گفت :یا ابن رسىول اللّىه! الیفىه شىما را یىه دربىار
اویش احضار کرده است.
به ناچار امام رضا

از جاز اویش برااست ،کفش هىاز اىود را پوشىید و عبىا بىر دوش

انداات و به سوز دربار مأمون حرکت نمود و من نیر همراه حضرت روانه شدم.
هنگامى که وارد شدیم ،دیدم که از انواع میوه ها طَبَقى چیده اند و نیر طبقى هم از انگىور جلىوز
مأمون نهاده بود؛ و اوشه از دست گرفته و مى اورد.
چون مأمون چشمش به حضرت رضا

افتاد ،از جا بلند شد و تعظیم کرد.

و ضمن معانقه ،پیشانى حضرت را بوسید؛ و سپس آن بررگوار را کنار اود نشانید و اوشه از از
انگور برداشت و اظهار داشت:
یا ابن رسول اللّه! آیا تاکنون انگورز به این زیبائى و اوبى دیده از؟
حضرت سالم اللّه علیه فرمود :انگور بهشت بهترین انگور است.
مأمون گفت :از این انگور تناول فرما ،امام

اظهار داشت :مرا از اوردن آن معاف بدار.

مأمون گفت :چاره از نیست و حتما باید از آن تناول نمائى؛ و سپس اوشه از را برداشىت و از
یك طرف آن چند دانه از آن را اورد و مابقى آن را تحویب حضرت داد.
امام رضا

سه دا نه از آن انگور را میب نمود و مابقى را بىر زمىین انىداات و از جىاز اىود

برااست.
مأمون پرسید :کجا مى روز؟

١3

حضرت فرمود :به همان جائى مى روم ،که مرا فرستادز.
و چون حضرت از مجلس مأمون اارج گردید ،دیدم که سر مقدس اود را پوشاند.
و آن گاه دااب منرل اود شد و به من فرمود :از اباصلت! درب اانه را ببند و قفب کن؛ و سپس
اود دااب اتاق رفت و از غریبى و جاز ظالمان؛ و نیر از شدت ناراحتى ناله مى کرد.

١4
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علّت و چگونگى شهادت حضرت
طبق آنچه از مجموع روایات و تواریخ استفاده مى شود:
الفا بنى العباس با سادات بنى الرّهرا اصوصا امامان معصوم

رابطىه حسىنه از نداشىتند و

چنانچه بهائى به آن ها مى دادند و اکرامى مى کردند ،تنها به جهت سیاست و حفىظ حکومىت بىوده
است.
مأمون عباسى همچون دیگر بنى العباس ،اگر نسبت به امىام رضىا

احترامىى قائىب مىى شىد،

قصدش سرپوش گذاشتن بر جنایات پدرش ،هارون الرّشىید و نیىر جىذب افکىار عمىومى و تثبیىت
موقعیت و حکومت اود بود.
مأمون در تمام دوران حکومتش به دنبال فرصت و موقعیت مناسبى بود تا بتواند آن امام معصوم و
مظلوم

را  -که مانعى برر ،براز هوسرانى ها و اودکامگى هایش مىى دانسىت  -از سىر راه

اود بردارد.
از طرف دیگر اطرافیان دنیاپرست و شهوتران مأمون ،کسانى چون فرزندان سهب بن فضب هر روز
نرد مأمون نسبت به حضرت رضا

سعایت و سخن چینى و بدگوئى مى کردند ،لذا مأمون تصىمیم

جدز گرفت تا آن که حضرت را به قتب رسانیده و از سر راه بردارد.
در این که چگونه حضرت ،مسموم و شهید شد بین موراین و محدثین ااتالف نظر است ،کىه بىه
دو روایت مشهور در این رابطه اشاره مى شود:
 1عبداللّه بن بشیر گوید :روزز مأمون مرا دستور داد تا ناان هایم را بلند بگذارم و کوتاه نکىنم،
پس از گذشت مدتى مرا احضار کرد و چیرز شبیه تمر هندز به من داد و گفت :آن ها را با انگشتان
دست اود امیر کن.
چون چنین کردم ،او اود بلند شد و به نرد حضرت رضا
نیر در حضور اودشان دعوت کرد.

١5

رفت و پس از گذشت لحظاتى مىرا

هنگامى که به حضورشان رسیدم ،دیدم طبقى از انار آماده بود ،مأمون به مىن گفىت :از عبداللّىه!
مقدارز انار دانه دانه کن و با دست اود آب آن ها را بگیر.
و چون چنین کردم ،مأمون اودش آن آب انار را برداشت و به حضرت اورانید و همان آب انار
سب وفات و شهادتش گردید.
بیرون رفت ،حضرت به من فرمىود :مىرا مسىموم

و اباصلت گوید :چون مأمون از منرل امام
کردند.
 2محمد بن جهم گوید :حضرت رضا

نسبت به انگور عالقه بسیار داشت ،مأمون این موضوع

را مى دانست ،مقدارز انگور تهیه کرد و به وسیله سوزن در آن ها زهر ترریق نمود ،بىه طىورز کىه
هی معلوم نبود ،و سپس آن ها را به حضرت اورانید و حضرت به شهادت و لقا اللّه رسید.
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همچنین اباصلت هروز حکایت کند:
روزز در ادمت حضرت على بن موسى الرّضا

بودم ،که فرمود :از اباصلت! آنان مىرا بىه

وسیله زهر مسموم و شهید اواهند کرد و کنار قبر هارون الرّشید دفن مىى شىوم ،اداونىد قبىر مىرا
پناهگاه و زیارتگاه شیعیان و دوستانم قرار مى دهد.
پس هرکس مرا در دیار غربت زیارت کند ،بر من الزم است که در روز قیامت به دیدار و زیىارت
او بروم.
قسم به آن که جدم ،محمد

را به نبوت برگرید و بر تمامى مخلىوقش برتىرز و فضىیلت داد،

هرکسى نرد قبرم نماز بخواند مورد مغفرت و رحمت الهى قرار اواهد گرفت.
قسم به آن که ما را به وسیله امامت گرامى داشت و االفت و جانشینى پیغمبرش را مخصوص ما
گرداند ،زیارت کنندگان قبر من در پیشگاه اداوند از بهترین موقعیت براوردار مى باشند.
و سپس افرود :هر مؤ منى هر نوع سختى و مشکلى را در مسیر زیارت و دیار من متحمىب شىود،
اداوند آتش جهنّم را بر او حرام مى گرداند.

()5٢
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در عزا هشتمين ستاره واليت و امامت
چو اواسىت بیىرون از وطىن ،آیىد آن سىرور

ز فىىىرقتش بىىىر سىىىر زنىىىان ،آل پیغمبىىىر

یىىك جىىا تقىىى از هجىىر او بىىا دو چشىىم تىىر

معصىىىومه اش بىىىود از فقىىىا آه و واویىىىال

یىىك سىىو همىىه شىىیون کنىىان ،آل اطهىىارش

از یىىك طىىرف بىىر سىىر زنىىان ،اىىواهر زارش

گفتىىا یکایىىك آن جنىىاب بىىا همىىه حضّىىار

از کینىىىىه دیرینىىىىه چىىىىرخ کىىىىج رفتىىىىار

اهىىب حىىرم از ایىىن سىىخن ،مضىىطرّ و نىىاالن

گفتنىىد بىىا شىىاه حجىىاز ،بىىا چشىىم گریىىان

مىىىا را نمىىىودز مبىىىتال بىىىر درد هجىىىران

از سىىىىبط اىىىىتم اال نبیىىىىا آه و واویىىىىال

بعىىد از وداع اهىىىب بیىىت آن شىىىه بىىا فىىرّ

رو کىىرد بىىر سىىوز سىىفر ،آن اَلَىىم پىىرور

در مجلىىس مىىأ مىىون بشىىد ،نىىور یردانىىى

بىىىىا کثىىىىرت بىىىىى منتهىىىىا ،آه و واویىىىىال

مىىىأ مىىىون شىىىوم مرتىىىد کىىىافر غىىىدار

کىىردش ولیعهىىد آن زمىىان آن سىىتم کىىردار

نگذشىىت از آن چنىىدز ،کىىه آن ظىىالم مکّىىار

مسىىىموم کىىىردش از جفىىىا آه و واویىىىال
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بىىه انتظىىار جىىوادم ،بىىه در نگىىاه مىىن اسىىت

همىىان جىىواد ،کىىه امیىىد صىىبحگاه مىىن اسىىت

تقىىى بیىىا کىىه ز هجىىرت ،دل پىىدر اىىون شىىد

بیىىا کىىه سىىینه سىىوزان مىىن ،گىىواه مىىن اسىىت

پسىىر ز زهىىر جفىىا ،پىىاره پىىاره شىىد جگىىرم

ببىىین کىىه تیىىره جهىىانى ز دود ،آه مىىن اسىىت

غریى و بىى کىس و بىى یىاور و پنىاهم مىن

اگىىر چىىه یىىاور درمانىىدگان ،پنىىاه مىىن اسىىت

بىىدان امیىىد کىىه رو آورم ،بىىه سىىوز وطىىن

()5١

دو چشم اواهر من دواته ،به راه من است
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پنج درس ارزشمند و آموزنده
 .1ابوسعید اراسانى حکایت کند:
روزز دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا

وارد شدند و پیرامون حکم نمىاز و روزه

از آن حضرت سؤ ال کردند؟
امام

به یکى از آن دو نفر فرمود :نماز تو شکسته و روزه ات باطب است و به دیگرز فرمىود:

نماز تو تمام و روزه ات صحیح مى باشد.
وقتى علّت آن را جویا شدند؟
حضرت فرمود :شخص اول چون به قصد زیارت و مالقات با من آمده است ،سىفرش مبىا مىى
باشد؛ ولى دیگرز چون به عنوان زیارت و دیدار سلطان حرکت نموده ،سفرش معصیت است.
 .2در بین مسافرتى که امام رضا
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از شهر مدینه به سوز اراسان داشت ،هرگاه ،که سفره غىذا

پهن مى کردند و غذا چیده و آماده اوردن مى شد ،حضرت دستور مى داد تا تمامى پىیش اىدمتان
سیاه پوست و ...بر سر سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس حضرت کنار آن هىا مىى نشسىت و غىذاز
اود را میب مى نمود.
اطرافیان به آن حضرت اعتراض کردند که چرا براز غالمان سفره از جدا نمى اندازز؟!
امام

فرمود :آرام باشید این چه حرفى است؟!
)٢٠( .

اداز ما یکى است ،پدر و مادر ما یکى است و هرکس مسئول اعمال و کردار اود مى باشد
 .3محمد بن سنان گوید:
رحلت نمىود و امىام رضىا

چند روزز پس از آن که امام موسى کاظم

جىاز پىدر ،در

منص امامت قرار گرفت و مردم در مسائب مختلف به ایشان مراجعه مى کردند.
به حضرت عرض کردم :یا ابن رسول اللّه! ممکن است از طرف هارون به شما آسیبى برسد و بهتر
است محتاط باشید.

١١

امام

فرمود :چنانچه ابوجهب ،موئى از سىر

اظهار داشت :همان طور که جدم ،رسول اللّه

من جدا کند ،من پیغمبر نیستم ،من نیر مى گویم :اگر هارون موئى از سر مىن جىدا کنىد مىن امىام و
)٢1( .

جانشین پدرم نخواهم بود

 .4یکى از اصحاب امام رضا

به نام معمر بن االد حکایت نماید:

هر موقع سفره غذا براز آن حضرت پهن مى گردید ،کنار آن سفره نیر یك سینى آورده مى شد.
پس امام

از هر نوع غذا ،مقدارز بر مى داشت و دااب آن سینى قرار مى داد و بىه یکىى از

غالمان اود مى فرمود که تحویب فقرا و تهى دستان داده شود.
َ َ ْ

ْ َ َ

سپس به دنباله آن ،این آیه شریفه قرآن :فالاءقتَ َح َماءل َعقبَةا ( )٢2را تالوت مى نمود؛ و مى فرمود:

اداوند جبّ و على مى داند که هر انسانى براز کس مقامات عالیه بهشت ،توان آزاد کىردن غىالم و
بنده را ندارد.
به همین جهت ،اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله از براز ورود به بهشت قرار داده است.
()٢3

 - .5سلیمان بن جعفر  -که یکى از اصىحاب حضىرت علىى بىن موسىى الرّضىا

اسىت -

حکایت کند:
یکى از نوادگان امام سجاد

 -به نام على بن عبیداللّه  -مشتاق دیىدار و زیىارت امىام رضىا

بود ،به او گفتم :چه چیرز مانع از رفتن به محضر شریف آن حضرت مى باشد؟
پاسخ داد :هیبت و جاللت آن بررگوار مانع من گردیده است.
این موضوع سپرز گشت ،تا آن که روزز مختصرکسالتى بر وجود مبارك امام

عارض شد و

مردم به عیادت و مالقات آن حضرت مى آمدند.
پس به آن شخص گفتم :فرصت مناسبى پیش آمده است و تو نیر به همراه دیگر افراد به دیىدار و
مالقات آن حضرت برو ،که فرصت اوبى اواهد بود.
لذا على بن عبید اللّه به عیادت و دیدار امام رضىا
مسرور و اوشحال گردید.
١٤

رفىت و بىا مشىاهده آن حضىرت بسىیار

مدتى از این دیدار گذشت و اتّفاقا على بن عبیداللّه روزز مىری

شىد؛ و چىون ابىر بىه امىام

رسید ،حضرت جهت عیادت از او حرکت نمود؛ و من نیر همراه آن بررگوار به راه افتادم ،چىون
وارد منرل او شدیم ،حضرت مختصرز کنار بستر او نشست و از او دلجوئى نمود.
و پس از گذشت لحظاتى که از منرل اارج شدیم ،یکى از بستگان آن شخص گفت :همسر علىى
بن عبیداللّه بعد از شما وارد اتاق شد و جایگاه جلوس حضرت رضا
را به وسیله آن محبّ تبرّك مى نمود.

()٢4

٤٠

را مى بوسید و بدن اىود

منقبت هشتمين ستاره فروزنده واليت
در فضىىاز عىىالم امکىىان عجىى غوغاسىىتى

کىىر زمىىین تىىا آسىىمان بىىرم طىىرب برپاسىىتى

هر کجا پا مى نهى ،باشد گلستان از سرور

نغمىىه هىىاز بلىىبالن تىىا گنبىىد اضراسىىتى

نجمى از نجمه ،دراشان گشت کىر نىو راىش

مهىىر و مىىىاه آسىىمان را روشىىىنى افراسىىىتى

از زمىىین تىىا آسىىمان بنگىىر صىىفوف قدسىىیان

تهنیىىت گىىو بىىر نبىىى سىىلطان اَو اَدنىىى سىىتى

حلم او چون مجتبى و در شجاعت چون حسین

وز عبىىادت حضىىرت سىىجاد (ع را همتاسىىتى

یادگىىىار حضىىىرت بىىىاقر بىىىود او از علىىىوم

صادق آسىا صىادق الوعىد ،آن شىه واالسىتى

کىىاظم الغىىیط اسىىت ماننىىد پىىدر موسىىى و نیىىر

در ل

جان بخش آن شه ،معجر عیسىى سىتى

مىىىأمن بیچارگىىىىان و یىىىىاور درمانىىىىدگان

وز عنایىىت شىىیعیان را نىىاجى فرداسىىتى

٤1

()٢5

چهل حديث منتخب گهربار
قال االمام على بن موسى الرّضا صلوات اللّه و سالمه علیه:
َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ْ
نيا
 .1منازءراقْباءْلس ِ

َ

ُْ

َ

َّ َ َ

َ
ازءرءهّللاف ْوق َ
ِّ
،ااكناك َم ْن َ
اع ْر ِش ِاه.
رءت
بِِشطاءلف ِ

ترجمه :فرمود :هر مؤ منى که قبر امام حسین

()٢٢

را کنار شطّ فرات در کربال زیارت کند همانند

کسى است که اداوند متعال را بر فراز عرش زیارت کرده باشد.

َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ
َ َْ
َّ
،اف ُقنْ ُ
لرا
ف
ع
اج
ا
ال
ا
لُ
ة
ج
اح
ف
ل
أ
ا
اج
او
ز
اع
ءهّلل
د
ن
ع
ا
ل
د
ع
ىتات
يار
از
إن
 :أبْلِغْ شیعَتى:
 .2کَتَ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ِّ
َ ُ
اح َّ
،اواألْ ُفاألْف َ
ألْ ُف َ
اح َّجة،ال َم ْن َ
ازءر ُ
ءّلل َ
()٢٥
فااِبَق ِاه.
ه
ا
إىاو
:ا
ا
قال
!ا
؟
ة
ج
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ااعر ِ
ِ

:ا

ترجمه :به یکى از دوستانش نوشت :به دیگر دوستان و عالقمندان ما بگو :ثواب زیارت قبىر مىن
معادل است با یك هرار حج.
عرض کردم :هرار حج براز ثواب زیارت پدرت مى باشد؟!

راوز گوید :به امام جواد

فرمود :بلى ،هر که پدرم را با معرفت در حقّش زیارت نماید ،هرار هرار یعنى یىك میلیىون حىج
ثواب زیارتش مى باشد.
 .3قالَ
ماسوءها.
ِ

َّ ُ
َ ْ ُ َّ ْ ُ َّ
ُ َ ُ َْْ ُ َ َْ
َّ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ
اردا
اماسوءها،اواإاناردت
 :أولامااُياسباءلعبداعني ِه،اءلصالة،افإاناصحُاَلاءلصالةاصح ِ

()٢١

ترجمه :فرمود :اولین عملى که از انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مى گیرد نماز است ،چنانچىه
صحیح و مقبول واقع شود ،بقیه اعمال و عبادات نیر قبول مى گردد وگرنه مردود اواهد شد.
 .4قالَ

ُ

 :ل َّ
نصالة ْ
اآالفاباب.
ٍا
اءىتر َب َعة
ِ
ِ

()٢٤

ترجمه :فرمود :نماز داراز چهار هرار جر و شرط مى باشد.
 .5قالَ

ُ

ُ ِّ

َ
ُ
َّ ُ
ق.
ءلصالةاق ْرباناُكات ىا

()٥٠

ترجمه :فرمود :نماز ،هر شخص باتقوا و پرهیرکارز را  -به اداوند متعال  -نردیك کننده است.

٤2

ْ ُ ْ

ََُ ْ ُ َ ْ
الماب َّ
 :يُؤ َخذءل ُغ ُ
نني.
اس َا
الصال ِة
اوهوءبناسب ِع ِ
ِ

 .٢قالَ

()٥1

ترجمه :فرمود :پسران باید در سنین هفت سالگى به نماز وادار شوند.

ْ َْ َ َْ َُْ
َ َّ ُ
ِّ
َ َ ُ َ َ ِّ
ْ ُ
ءلر ُج ابِظا ِه ِرءذلرءعِا.
باط ِنا ِذرء ِعهااو
 :ف َرضاهّللالَعاءلنساىت ِِاىفاءل ُوضوىتِاءىتناتبد َىتءلمرئةابِ ِ

 .٥قالَ

()٥2

ترجمه :فرمود :اداوند در وضو بر زنان الزم دانسته است که از جلوز آرنج دست ،آب بریرنىد و
مردان از پشت آرنج( .این عمب از نظر فتواز مراجع تقلید مستح مى باشد).
ْ ُ
َ
َ ََْ ُْ
ْ
ْ
َ َ ُ َْ
ِحاهّللاعبدءاءىتحىياءىتم َرنا،اقي ا:اكيفاُيىياءىتم َرك ْم؟اقالا
رِ

 .١قالَ

س.
ءنلا َ ا

َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ِّ
نااو ُي َعن ُمهلاا
:ايتعنماعنوم

()٥3

ترجمه :فرمود :رحمت ادا بر کسى باد که ا مر ما را زنده نماید ،سؤ ال شىد :چگونىه؟ حضىرت
پاسخ داد :علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد.

ُ ُ ْ َ ْ
َ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
،او َ ََلنْ ُه َّن َ
كْ
َ
ُ
لم،افيَلد ُعوا
ارشءرك
م
ا
لي
ن
اع
ن
ن
م
ع
لت
س
ي
ل
و
،اء
لر
َ
ن
م
اءل
لن
اع
وف
ر
ع
َ :لاىتمرنابِالم
 .٤قالَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ
ُ ْ ()٥4
جاباله ام.
ِخياركمافالايست

ترجمه :فرمود :باید هر یك از شماها امر به معروف و نهى از منکر نمائید ،وگرنه شرورترین افىراد
بر شما تسلّط یافته و آنچه که اوبانِ شما ،دعا و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد.
ُ

ُ َ ِّ
َ َّ َ ْ
ُ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َّ
َ ُ َ َّ
َ ْ َْ َْ ْ َ
لد َ
لد ُما
او ِ ِ
آَل،افلإانهلااته ِ
 :منالمايق ِدرالَعامايكف ُرابِ ِهاذنوبه،افنيَُثا ِمناءلصنو ِةالَعاُمم ٍ

 .1٠قالَ
ْ

ُ َ َ
اهدما.
ءذلنوب

()٥5

ترجمه :فرمود :کسى که توان جبران گناهانش را ندارد ،زیىاد بىر حضىرت محمىد و اهىب بیىتش
صلوات و درود فرستد ،که همانا گناهانش اگر حقّ الناس نباشد محو و نابود گردد.
 .11قالَ

َّ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ َّ َ َ َّ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ
بي.
ءَلَ َا
اآَلاتع ِدلا ِعندءهّللاعزاواج اءلتسبيحاوءَلهني او
 :ءلصنوةالَعاُمم ٍداو ِ ِ

()٥٢

ترجمه :فرمود :فرستادن صلوات و تحیت بىر حضىرت محمىد و اهىب بیىت آن حضىرت
پیشگاه اداوند متعال ،پاداش گفتن (سبحان اللّه ،ال إله إالّاللّه ،اللّه اکبر) را دارد.

٤3

در

 .12قالَ

َ

َ

ْ

َ

ََ

ْ

ْ َ
َ
َ ْ
اح َّ
اع ْنيام ْن ُ
ْ َ
ُابِاىته ِنها.
ج ٍةالساخ
ُاءالارضاط ْرفة ٍ ِ
لوخن ِ

()٥٥

ترجمه :فرمود :چنانچه زمین لحظه از االى از حجت اداوند باشد ،اهب اود را در اود فرو مى
برد.
 .13قالَ

ُ
اعىت.
ءدل ُا

ُ ْ
ْ
َ َ
َْ ُ
اءالانْبياىتِ؟ايَ ْ
ار ُ
ااءب َن َ
اءالانْبياىتِ،افَقي َ َ ُ
َ
ولاءّللا!افقالا
س
الح
امااس
و
:ا
ا
اَل
الح
َعنيك ْماب ِ ِس ِ
ِ
ِ
ِ

:

()٥١

ترجمه :فرمود :بر شما باد به کارگیرز سال پیامبران ،بىه حضىرت گفتىه شىد :سىال پیغمبىران
چیست؟
در جواب فرمود :توجه به اداوند متعال؛ و دعا کردن و از او کمك اواستن مى باشد.
 .14قالَ

َ

َ

ُ

الَع َ
ب َ
اءَل ْوس َعة َ
باءنلِّ ْع َمةاَي ُ
صاح ُ
اعنيْ ِه َّ
ياَل.
اع ِ ِا
ِ
ِ
ِ ِ

()٥٤

ترجمه :فرمود :هر که به هر مقدارز که در توانش مى باشد ،باید براز اهىب منىرل اىود انفىاق و
ارج کند.

ََ ُ ُْْ َْ ٌ َ ٌََْ َ ْ
ُ ْ ْ
َ ْ ٌ َ َ ْ َ ٌ َ َّ ْ َ َ َ
لرضااليَلزءلابِلال ُمؤ ِم ِنا
اولِناكفِ ِراتعذيباوالعنة،اواإاناءلم
 :ءلمرضالِنمؤ ِم ِناتطهياوارِحة
 .15قالَ
َ ُ َ َ َْ
َ ْ ٌ ()١٠
ب.
اذن ا
اعني ِه ا
َحّتااليكون

ترجمه :فرمود :مریضى ،براز مؤ من سب رحمت و آمرزش گناهىانش مىى باشىد و بىراز کىافر
عذاب و لعنت اواهد بود.
سپس افرود :مریضى ،همیشه همراه مؤ من است تا آن که از گناهانش چیرز باقى نماند و پىس از
مر ،آسوده و راحت باشد.

٤4

 .1٢قالَ
ْ

َّ
ننَ َه ِاة.
لِ

َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ
،او ْ
اءىتطيَ ُ
لد ُىت ِانلَ ْو ِمل ِه َ
لبا
إذءاءكته اءلرج افالايدعاءىتناياىتُكابِالني ِ اشليئا،افلإانلهاءىته

()١1

ن برسىد ،حتمىا هنگىام شى قبىب از
ترجمه :فرمود :وقتى که مرد به مرحله پیرز و کهولىت سى ّ
اوابیدن مقدارز غذا تناول کند که براز آسودگى اواب مفید اسىت ،همچنىین بىراز هىم اىوابى و
زناشوئى سودمند اواهد بود.
ْ

 .1٥قالَ

ءىتْنَ َاز.

َّ ُ ُ َ ْ
َ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
او َ
اع ْد ُ ُ
لد َل َ
لد َق َ
اءالامامِ اقِ ْس ُط ُه َ
اإاذءاو َعلدا
،او
،اواإاذءاحكلماع
َل،اإاذءاقالاص
 :إنماايرءدا ِمن

()١2

ترجمه :فرمود :همانا از امام و راهنماز جامعه ،مسىاوات و عىدالت اواسىته شىده اسىت کىه در
سخنان صادق ،در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هایش وفا نماید.

َُُْ ْ ُ
ُ ْ َ
َْ
،او َ
،اواقَ َ
اءىتم َ
رصااغ ِلب َ
اطوي َ
ديد َ
طيعل ِةا
اخ ٍا
 .1١قالَ
اح ٍ
،او ِ
صال:ابِبخ ٍ اش ٍ
 :الَيمعاءْلالاإال ِاِبم ِس ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ ْ ََ ْ
َّ
َ
()١3
اءل ِخ َر ِاة.
ياالَع ا
اإيثاراءدلن
ءلر ِح ِم،او ِ

ترجمه :فرمود :ثروت ،انباشته نمى گردد مگر با یکى از پنج اصلت:
بخیب بودن ،آرزوز طول و دراز داشتن ،حریص بر دنیا بودن ،قطع صله رحىم کىردن ،آاىرت را
فداز دنیا کردن.
 .1٤قالَ

َ

َّ

َ

َ

ُ

ْ َ َ ْ
ل ْواأناءنل َ
َّصوءاىف َّ
اساق َّ َ
ُاءىتبْدءن ُه ْام.
اءلطعامِ ،االستقام
ِ

()١4

ترجمه :فرمود :چنانچه مردم اوراك اویش را کم کنند و پراىورز ننماینىد ،بىدن هىاز آن هىا
دچار امراض مختلف نمى شود.
 .2٠قالَ

ْ

َ

ََ

َّ ٌ

َْ ْ َْ َ ْ َ ْ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ج ُه ُهاق ٌ
َت َاوالا ِذل اة.
اوج َههابِماىتِءلور ِدالمايرهقاو
َ :م ْناخ َر َجاىفاحاج ٍةاوامسح

()١5

ترجمه :فرمود :هرکس هنگام اروج از منرل براز حوایج زندگى اىود ،صىورت اىویش را بىا
گالب اوشبو و معطّر نماید ،دچار ذلّت و اوارز نخواهد شد.

٤5

ْ ْ

َّ

ْ ْ

ْ

َ

ْ ْ

َ ُ
َ ْ
ْ
ٌ ْ
باىت.
لد ُا
ساناإاالاقمعلهاءل ِاهن ِ
إن ِاىفاءل ِهن ِدباىت ِ
ِاشفاىتا ِمناءىتل ِفادءىتٍ،اماا ِمنادءىتٍاىفاجو ِفاءالان ِ

 .21قالَ
()١٢

ترجمه :فرمود :گیاه کاسنى شفاز هرار نوع درد و مرض است ،کاسنى هر نوع مرضى را در درون
انسان ریشه کن مى نماید.
َ

 .22قالَ
ُُ

َ ُ
ُ َ ُُ َ َ
ءلس ُ َ ُ ُ َ َ
لاىتوُوءام ْ
َّ :
لن َ
اطعا ِمل ِه َ
،او ْ َ
لاسا
لاس ِاَ
ءلخيل االيلاىتُكاطعلاماءنل ِ
ِ
يخاياىتُكاطعلاماءنل ِ

ِلَيْاليَاىتووءا ِم ْن َاطعا ِم ِاه.

()١٥

ترجمه :فرمود :افراد سخاوتمند از اوراك دیگران استفاده مى کنند تىا دیگىران هىم از امکانىات
ایشان بهره گیرند و استفاده کنند؛ ولیکن افراد بخیب از غذاز دیگران نمى اورنىد تىا آن هىا هىم از
غذاز ایشان نخورند.
َ

 .23قالَ
َ ََ

كذلِكافنيْ َسا ِمنا.

ْ
ُ َ
ْ ُ َ
َ ُ ُ َّ ُ َ ْ
ََ ْ َ ْ َ ُ
ك ْ
وناب َق ْونلا،اءل ْ ُ
لنا
الاعلدءئِنا،افملناللماي
ا
ون
ف
ل
خلا
م
ِ
الام ِرنا،اءل ِخذ ِ ِ
ِ
شيعتنااءلمس ِنمونا ِ

()١١

ترجمه :فرمود :شیعیان ما کسانى هستند که تسلیم امر و نهى ما باشند ،گفتار ما را سرلوحه زندگى
در عمب و گفتار اود قرار دهند ،مخالف دشمنان ما باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست.

َْ َْ َ ُُْ َْ َ َْ ُُْ ُ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ
َْ
نا،افبَ َ
اجن َساَم ِنسلاا
ىكاواءىتبْكىالماتب ِكاعينهايوماتب ِىكاءلعيون،اوامن
مناتذكرامصاب
 .24قالَ
َ ُ ُْ ُ
ُْ
ْ َ َ ْ َْ ُ
ُ ()١٤
وب.
ُيىيافي ِهاأم ُرناال ْماي ُمُاقنبُهايَ ْو َمات ُموتاءلقن ا

ترجمه :فرمود :هر که مصائ ما اهب بیت عصمت و طهارت را یادآور شود و گریه کند یا دیگرز
را بگریاند ،روزز که همه گریان باشند او نخواهد گریست ،و هر که در مجلسى بنشىیند کىه علىوم و
فضائب ما گفته شود همیشه زنده دل اواهد بود.

٤٢

ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ِّ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ِّ
السليئَ ِةا
ءلمست َِتابِاْلسن ِةايع ِدلاسبعنياحسن ٍة،اوءلملذيعابِالسليئ ِةاْلذول،اوءلمسلت َِتابِ

 .25قالَ

ُْ

َ

َمغف ٌ
ور ا
اَلُ

()٤٠

ترجمه :فرمود :انجام دادن حسنه و کار نیك به صورت مخفى ،معادل هفتاد حسنه است؛ و آشکار
سااتن گناه و اطا موج اوارز و پستى مى گردد و پوشاندن و آشکار نکردن اطا و گناه موج
آمرزش آن اواهد بود.

َّ ُ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ
امااءل َعق ؟افقالا
 .2٢أنهاس ِئ

از امام رضا

ُ ْ

ُ

ْ

ْ

ْ
ْ
ُ
ُ َّ َ ُ َ َ
ِ،او ُ
ءَل َ
:ا َّ
اعدءىت َ
اص ِدقا ِاىت.
امدءرءةاءال
امدءهنةاءال
ج ُرعالِنغص ِة،او

()٤1

سؤ ال شد که عقب و هوشیارز چگونه است؟

ترجمه :حضرت در جواب فرمود :تحمب مشکالت و نامالیمات ،زیرك بودن و حرکات دشىمن را
زیر نظر داشتن ،مدارا کردن با دوستان مى باشد  -که ااتالف نظرها سب فتنه و آشوب نشود .-
 .2٥قالَ

َّ َّ َ ْ ُ
َْ ْ َ ْ
ََ َ ُ َ
َ ْ
شاىت.
،اواءىتنايُ ِق َّر اابِأناءّللايف َع اماي َ ُا
ريماءْلم ِار
 :مابعثاءّللانبيااإالابِتح ِ

()٤2

ترجمه :فرمود :اداوند هی پیغمبرز را نفرستاده مگر آن کىه در شىریعت او شىراب و مُسىکرات
حرام بوده است ،همچنین هر یك از پیامبران معتقد بودند که اداوند هر آنچه را اراده کند انجام مىى
دهد.

َْ ُ

ُ ِّ

َ ْ َ َْ

َ

َ ْ َ َْ

َ

ُ ِّ

ُ
َتكوءاءلط َ
الت ُ
يباىفاُكايَ ْومٍ ،افإانال ْماتق ِد ُروءافيَ ْو ٌم َ
اُجْ َعل ٍاة.
اوايَ ْو ٌم،افإانال ْماتق ِد ُروءافىفاُك

 .2١قالَ
()٤3

ترجمه :فرمود :سعى نمائید هر روز ،از عطر استفاده نمائید و اگر نتوانسىتید یىك روز در میىان ،و
اگر نتوانستید پس هر جمعه اود را معطّر و اوشبو گردانید (با رعایت شرائط زمان و مکان ).
 .2٤قالَ
ْ

ماتَ ُِاءل َموءىش.

َ ُ ْ ُ
َّ ُ
َ َ ُْ ُ
الة ُ
طاناهانَُ َّ
ُ َ
اءدل ْولَل ِة َ
احب َساءل ْ َم َط ُر َ
اءللزاكةا
لُ
،اواإذءاجارءلسن
 :إذءاك ِذباءلو
،اواإذءاح ِبس ِ
ِ
ِ

()٤4

ترجمه :فرمود :هرگاه والیان و مسئوالن حکومت دروغ گوینىد بىاران نمىى بىارد ،و اگىر رئىیس
حکومت ،ظلم و ستم نماید پایه هاز حکومتش سست و ضعیف مى گردد؛ و چنانچه مىردم زکىات و
امس مالشان را نپردازند چهارپایان مى میرند.
٤٥

ْ
َ
َ ُ ُ َ ِّ ُ ْ َ
ََْ ُ ُ ِ َْ ْ
َ
ُ ُ ِ َّ ْ
لن َ
،اف َم ْ
انلاما
وعاءلشلم ِس
وعاءلفج ِراإاىلاطن
اءىترزءق اابَىناآدمِ اماابنياطن
ءل َمالئِكةاتقسم
 .3٠قالَ
ََُْ
َ َ ْ
()٤5
ار ْزقِ ِاه.
فيماابينهمااناماعن ِ

ترجمه :فرمود :ما بین طلوع سپیده صبح تا طلوع اورشید مالئکه الهى ارزاق انسان ها را سىهمیه
بندز مى نمایند ،هرکس در این زمان بخوابد غافب و محروم اواهد شد.
 .31قالَ

َ

ْ

َ

ْ

َْ

َّ َ ُ
َ ْ َّ َ َ
اءّللاقنبَ ُهايَ ْو َماءلق َ
اع ْن ُ
يام ِاة.
امؤ ِم ٍنافرج
 :منافرج
ِ

()٤٢

ترجمه :فرمود :هرکس مشکلى از مؤ منى را بر طرف نماید و او را اوشحال سازد ،اداونىد او را
در روز قیامت اوشحال و راضى مى گرداند.
 .32قالَ

َ َ ْ ُ َّ َ
َ
َ ْ ُ َ َ
قيق ِةاءالايمان َ
فاق.
او ِاِبَقيق ِةاءنلِّ ِا
اءلر ُج اإذءارءىتيناه ِاِب
 :إنااانلع ِرف
ِ

()٤٥

ترجمه :فرمود :همانا ما اهب بیت عصمت و طهارت چنانچه شخصى را بنگریم ،ایمان و اعتقىاد او
را مى شناسیم که اعتقادات درونى و افکار او چگونه است.

ُ َّ ٌ َ ِّ
َ ُ
ْ َ ُ َ
َّ َّ َّ ُ َ ِّ
او ُ
او ُ
اس َّن ٌةا ِم ْن َ
اس َّن ٌةا ِم ْنانَبيِّ ِه َ
اهّلل َ
لناءّللا
اوَل ِه،اءىتماءلسلنةا ِم
صال:اسنةا ِمن
اخ ٍا
 .33إالاأنايكونافي ِهاثالث ِ
َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ِّ َ َّ ْ ُ َ َ
َ ْ ُ
ُ
مان ِّ ِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ِّ ُ
()٤١
الَعاءنلائِ ابَ ِاة.
اس،اءماءلسنةا ِمناوَ ِهافالصْب
َت
اءلِّس،اءىتماءلسنةا ِمنان ِبي ِهامدءرءةءنل ِ
ف ِ

ترجمه :فرمود :مؤ من ،حقیقت ایمان را درك نمى کند مگر آن که  3اصلت را دارا باشد:
که مىدارا کىردن بىا

اصلتى از اداوند ،که کتمان اسرار افراد باشد ،اصلتى از پیغمبر اسالم

مردم باشد ،اصلتى از ولى ادا که صبر و شکیبائى در مقابب شدائد و سختى ها را داشته باشد.
 .34قالَ

َّ

ْ ْ

ْ

ْ

َ َّ

ٌ

ُ ِّ

ُ َ
َْ
َّ ْ َ ٌ
باءل َم َ
ادَ َ
ابابام ْناءىتبْوءباءْلَ َمة،ايَكس ُ
ي.
الَعاُكاخ ٍا
ح َّبة،اإنه
 :إناءلصمُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

()٤٤

ترجمه :فرمود :همانا سکوت و ااموشى راهى از راه هاز حکمت است ،سکوت موج محبت و
عالقه مى گردد ،سکوت راهنمائى براز کس ایرات مى باشد.
 .35قالَ

َّ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َّ ُ َّ َ َ
َ ُ َّ َّ ْ ُ َّ ْ
ن.
اسك ٌا
الاناءّللاجع اءلني اسَنا،اوءلنساىتاإنماهن
ِ :مناءلسن ِةءلَّتويجابِالني ِ ،ا ِ

()1٠٠

ترجمه :فرمود :بهترین وقت براز ترویج و زناشوئى ش است که اداوند متعىال شى را وسىیله
آرامش و سکون قرار داده ،همچنین زنان آرام بخش و تسکین دهنده مى باشند.

٤١

َ َ
َ ََْ ُ ْ
ََ َ َ َْ
ْ َْ
َْْ ُ ََْ َْ ْ َ َْ َ
ءت،اإاالاغف َرا
 .3٢قالَ
 :ماا ِمناعب ٍدازءراقْبامؤ ِم ٍن،افقرأاعني ِها(إانااأانزنلاهاىفاَن ِةاءلقد ِار)اسبعامر ٍ
ْ
ُ
ءّلل َ ُ
اَل َ
َ ْ ()1٠1
ْب.
باءلق ِا
صاح
ل
او
ِ
ِ
ِ

ترجمه :فرمود :هر بنده از از بندگان اداوند بر قبر مؤ منى جهت زیىارت حضىور یابىد و هفىت
مرتبه سوره مبارکه إ نّا أ نرلناه را بخواند ،اداوند متعال گناهان او و صاح قبر را مىورد بخشىش و
آمرزش قرار مى دهد.
 .3٥قالَ

ْ ُ

ْ ْ

ْ َ

ْ

َُ َ
ب.
زنل ِةاءال ِ ا
:اءالخاءالاكْبابِم ِ

()1٠2

ترجمه :فرمود :برادر برر ،جانشین و جایگرین پدر اواهد بود.
 .3١قالَ

َ َ َ َْ
َّ َ
ماات ْغ َض ُ
ب ِّ ِ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
اَل اابأ ْك َ َ
الَعانف ِس ِاه.
ُثا ِممااغ ِضب
ءن
اّللِاعزاواج ،افالتغضب ِ

()1٠3

ترجمه :فرمود :چنانچه در موردز اواستى غض کنى و براز ادا براورد نمىائى ،پىس متوجىه
باش که غض و اشم اود را در جهت و محدوده رضایت و اوشنودز اداوند ،اِعمال کن.

ََ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َّ ْ ُ َ
ْ َْ َ َ
َ
َ ُْ ْ ْ
ْبافمااءىتُكا ِم ْناش ْىياىتٍاإاستَغف َرالك،ا
فاج ار،اأمااءل ِ
 .3٤خياءالاع ِ
مالاءْلرث،اتزرعهافياىتُكا ِمنهاءل ِْباواءل ِ
َ َّ ْ
َ
ََ ُْ ْ َ ْ َََُ َ َ ُُ ُ
اءلهائِ ُم َ
َّ ْ ُ ()1٠4
نه ْ َ
ي.
اوءلط ا
فاج ُرافمااءىتُكا ِمنها ِمناشىياىتٍالعنه،اواياىتُكا ِم
واءىتماءل ِ

ترجمه :فرمود :بهترین کارها ،شغب کشاورزز است ،چون که در نتیجه کشت و تالش ،همه انسىان
هاز اوب و بد از آن استفاده مى کنند.
اما استفاده اوبان سب آمرزش گناهان مى باشد ،ولى استفاده افراد فاسد و فاسىق موجى لعىن
ایشان اواهد شد ،همچنین تمام پرنده ها و چرندگان از تالش و نتیجه کشت بهره مند اواهند شد.
 .4٠قالَ
ْ

َ
اعيْنُ ُاه.
نان
اءْل ِ
ِىف ِ

ُ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ُ
َ َ
َم ْناتَ َر َك َّ
اءلس ْ َ
،اواق َّرتابِنلاا
اءال َِخر ِة
وءِئ ِهايَ ْو َمااعشورءىت،اقَضاءّللاَلاحوءئجاءدلنيااو ِ
ْع َا
اىفاح ِ ِ

()1٠5

ترجمه :فرمود :هرکس روز عاشوراز امام حسىین

دنبىال کسى

و کىار نىرود (و مشىغول

عرادارز و حرن و اندوه گردد) ،اداوند متعال اواسته ها و حوائج دنیا و آارت او را بىرآورده مىى
نماید؛ و در بهشت چشمش به دیدار ما  -اهب بیت عصمت وطهارت

٤٤

 -روشن مى گردد.

پاورقي ها
 -1فهرست نام و مشخصات بعضى از کتابهائى که مورد استفاده قرار گرفته است در آارین قسمت جلد دوم ایىن مجموعىه
نفیسه موجود مى باشد.
 -2در سال والدت آن حضرت بین محدثین ااتالف است ،که از  14١تا  153گفته اند .و برحس  / 11ذز القعىدة 14١ /
قمرز ،طبق سال شمسى  / 11آذرماه  144 /مى باشد.
 ،طبق حروف ا بجد کبیر ،عدد  1٠٠1 ،11٠مى باشد.

 -3نام و لق مبارك حضرت به عنوان امام ( على ،رضا )

 -4تاریخ شهادت آن حضرت طبق سال شمسى / 1٤ :شهریور  ،1٤٥ /یا  / 1٥مرداد  2٠٠ /اواهد بود.
 -5تاریخ والدت و دیگر حاالت حضرت برگرفته شده است از:
 ،اصول کافى :ج  ،1کشف الغمة :ج  ،2فصول المهمه ابن صباغ مالکى ،إ عالم الورز طبرسى :ج  ،2مجموعه نفیسىه ،تىاریخ
اهب بیت

 ،ینابیع الموده ،تهذی اال حکام :ج  ،٢جمال اال سبوع سید ابن طاووس ،دعىوات راونىدز ،دالئىب اال مامىه

طبرز ،عیون المعجرات و....
 -٢شعر از شاعر محترم :آقاز دکتر رسا.
 -٥عیون ا ابارالرّضا

 :ج  ،1ص ،2٠

 -١عیون ا ابارالرّضا

 :ج  ،2ص ،22١

 ،2ینابیع المودة :ج  ،3ص  ،1٢٢حلیة اال برار :ج  ،4ص ،33٤
 ،3إ ثبات الهداة :ج  ،4ص ،2٥٤

.5

 ،٤1إ عالم الورز طبرسىى :ج  ،2ص

.٥٠
 -٤قرب اال سناد :ص  ،144بحاراال نوار :ج  ،2٢ص ،1٤٠
 -1٠کافى :ج  ،5ص ،2١١

.2

.1

 -11بحاراال نوار :ج  ،2ص ،٢5
 -12بحاراال نوار :ج  ،2٥ص ،314

 ،5به نقب از کتاب رجال کشّى.
 ،12به نقب از مشارق اال نوار :ص .24٢

 -13إ عالم الورز طبرسى :ج  ،2ص  ،٢3عیىون ا ابارالرّضىا
بحار :ج  ،4٤ص ،٤٠

 :ج  ،2ص ،1١٠

.3

 -14سوره تکاثر :آیه .١
 -15تفسیرالبرهان :ج  ،4ص ،5٠2

 ،5به نقب از توحید شیخ صدوق.

 -1٢الخرایج والجرایح :ج  ،2ص ،٥٢٢

.١٢

 -1٥به ترجمه و مضمون اشعار اکتفا شده است.

1٠٠

 ،4کشىف الغمىة :ج  ،2ص ،31٢

 -1١إ عالم الورز طبرسى :ج  ،2ص  ،٢١ ٢٢عیون ا ابارالرّضا
 ،٤٥٠بحار :ج  ،4٤ص ،23٤

 :ج  ،2ص ،2٢3

 ،34رجال کشّىى :ص ،5٠4

.٤

داستان بسیار مفصب است ،به همین االصه اکتفا شد
 -1٤تجرید اال غانى :ج  ،2ص .2٠١٥
 -2٠بحاراال نوار :ج  ،4٤ص ،1٠1

 ،1٤به نقب از کافى و مناق ابن شهرآشوب ،ا عیان الشّیعة :ج  ،2ص .15

 -21إ عالم الورز طبرسى :ج  ،2ص  ،5٥ 5١عیون ا ابارالرّضا
،4١4

 :ج  ،2ص ،211

 ،1٢الثّاقى فىى المناقى  :ص

.413

 -22الخرایج والجرایح :ج  ،2ص ،٢٢1
 -23مستدرك الوسائب :ج  ،12ص ،3٥4

.41٢

 ،4الثّاق فى المناق  :ص ،4١١
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