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 حديث از حضرت رسول(

نويسنده:عبداهلل صالحى

2

)

پيشگفتار
به نام هستى بخش جهان آفرین
نكاتى در شناخت اجمالى حقّ و باطل:
شکر و سپاس بى منتها ،خداوند متعال را که ما را از امّت مرحومه قرار داد و بهه رهرام مسهت ی
والیت اهل بیت عصمت و طهارت
و اهل بیت گرامیش -

هدایت نمود .و بهترین تحیّت و درود بر پیامبر عالی در اسالم

علیه اجمعین  -باد.

و لعن و نفرین فراوان بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت ،که در ح ی ت دشمنان خدا و قهرآن
هستند.
سپس توجّه شما خواننده گرامى را به نکاتى چند جلب مى نمای :
از همان دورانى که خداوند متعال اوّلین فرد انسان یعنى حضرت آدم ،ابوالبشر

را آفرید ،تمام

نیازمندى هاى درونى و برونى او را تأ مین نمود ،ازهمان زمان دو نوع حجّت ظاهرى و باطنى بهراى
هدایت و سعادت بشر مهّیا گرداند.
به عنوان حجّهت و خلیفهه الههى در م ابهل جبههه

امّا حجّت ظاهرى یعنى انبیاء و اوریاء و
باطل یعنى شیطان مغرور و متکبّر قرار گرفته است.

امّا حجّت باطنى یعنى ع ل ،که این نیروى هدایت گر درون مرزى و بهاطنى ،انسهان را در م ابهل
هواهاى نفسانى و شهوانى مساعدت مى نماید.
از همان دوران ابتداء زندگى ،جنگ و گریز بین این دو جبهه حقّ و باطل آغاز گشت و هر کهدام
تالش داشته و دارد تا راحب خود را به سمت سعادت و خوشبختى و یا ش اوت و بدبختى (در دنیها
و آخرت ) سوق دهد.
و در هیچ زمانى بین این دو گروه سازش نبوده و نخواهد بود ،زیرا بهین حهقّ و باطهل سهازش و
رلح معنا ندارد ،مگر به جهت سیاست و ت یّه که آن ه مشروم به شرایطى مى باشد.
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تشخیص حقّ و باطل بر بسیارى از افراد ،مشکل و چه بسا غیر ممکن مى باشد ،چون هر کس در
هر موقعیّتى که باشد ،با شعارهاى پوچ وظاهرى فریبنده مدّعى ح ّانیّت خود خواهد بود و دیگرى را
بر خالف و باطل مى شناسد.
ولى آنچه مسلّ و مورد قبول همگان است ،این مطلب است که حهقّ یکهى ،در یه
پیروى از ی

جههت و در

فرد معیّن ثابت و پایدار خواهد بود ،بر خالف باطل که ممکن اسهت بهه شهکل ههاى

گوناگون و در جهت هاى مختلف پدیدار گردد.
و اهل آن هر روز خود را به شکلى بیارایند و با چهره اى جدید جلوه گرى کنند.
به همین جهت ،باطل همیشه متزلزل و ناپایدار است ،امّا حقّ و ح ی ت ثابت و مستحک و پا برجا
باقى خواهد ماند ،هر چند تحت فشارها و مشکالت عدیده اى قرار گیرد.
در بین تمامى مذاهب و ادیان ،تنها آن دین و آئینى بر حقّ و سعادت بخهش اسهت کهه از جانهب
آفریدگار و حکی عَلَى اال طالق باشد ،چون تنها او آشنا به تمام نیازمندى هها و جریانهات بشهر در
جهات مختلف مادّى و معنوى مى باشد ،که براى هدایت و سعادت جامعه ،نسبت به هر زمهان و ههر
مکان ،رهبرى شایسته انتخاب و معرّفى نموده است.
و با طلوع دین مبین اسهالم بهه رهبهرى اشهرف مخلوقهات و افضهل پیهامبران ،حضهرت محمّهد
 ،تمام أدیان و مذاهب ،منسوخ و باطل گردید و تنها دین اسالم جامع ،کامل و قابهل اجهراء در
هر عصر و زمان براى تمام جوامع بشرى قرار گرفت.
و از آنجائى که شیاطین در هر زمان به شکلى در جامعه ظاهر گشته و بها ایجهاد تفرقهه و حهزب
گرائى تالش براى مخدوش کردن چهره واقعى حقّ داشته و دارند ،تا جهائى کهه پهس از شههادت و
رحلت حضرت رسول ،امّت اسالمى را به چندین گروه متفرّق ساختند که به طور مسلّ تمامى آن ها
بر حقّ و واقعیّت نیستند ،بلکه در این میان تنها ی
همان طورى که رسول خدا

نیز در ی

فرقه بر حقّ و ماب ى ،همه باطل خواهند بود.
پیشگوئى مه ّ فرمود:
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ون» ( .)1یعنى به همین زودى امّهت
ناجيَة َو اْلاىق ها ِلك
َتق امىت لَع ثالثة و سبعني فِرقة ،فِرقة ِ
«ستف ِ

گروه از ایشان بر حقّ و اههل نجهات

من به هفتاد و سه گروه ،متفرّق و پراکنده مى شوند که تنها ی

خواهند بود و ما ب ى همه باطل و اهل هالکت و عذاب مى باشند.
و نیز در حدیثى دیگر فرمود:
ْ

ْ
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مادار» ( .)2یعنى :امام علىّ
ور َم َعه َحيث
«لَع مع اْلق و اْلق مع َع ،يد

در همه حاالت همراه

حقّ مى باشد و نیز حقّ و ح ّانیّت در همه امور و حرکات با آن حضرت خواهد بود و حضرت مالك
و محور و مدار حقّ وح ی ت است.
و در جائى دیگر چنین فرمود:
«عَلىُّ مَعَ الْ ُرْآنِ وَ الْ ُرآنُ مَعَ عَلی لَنْ یَفْتَرِقا .)3( »...یعنى امام علىّ

همیشه همهراه قهرآن مهى

باشد و قرآن نیز در همه احوال با آن حضهرت و مهؤ یّهد وى اسهت و ایهن دو از یکهدیگر جهدائى
ناپذیرند.
و امام باقر

ضمن ی

حدیث قدسى طوالنى فرمود:
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كة .)4( »...که خداوند ،به عهزّت و
خلقت اْلنة و انلار و ال الماكن و ال اال رض و
ماء َو ال المالئِ

جالل خود قس یاد نمود :که اى محمّد! چنانچه تو و علىّ بن أ بهى طالهب و اههل بیهت عصهمت و
طهارت

که همگى هدایت گر و هدایت یافته هستید نمى بودید ،هرگز بهشهت و دوزخ و دیگهر

موجودات را به عرره وجود در نمى آوردم.
و در راستاى تبعیّت از فرامین الهى این ستارگان فروزان ،حضرت رسول
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نيِ :كتاب
«إىن ُملف فيكم اثلقل ِ
ِ
ِ

یعنى همانا من دو چیز مه ّ و ارزشمند ،یکى کتاب خدا قرآن و دیگرى عترت و اهل بیت خود را در
میان شما به عنوان امانت مى گذارم و آن دو از یکدیگر جدائى ناپذیرند تا در کنار حوض کهوثر بهر
من وارد شوند .و در رابطه با این حدیث شریف ،امام جعفر رهادق از پهدران بزرگهوارش ن هل مهى
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پیرامهون فرمهایش پیغمبهر اکهرم

فرماید که از امیرالمؤ منین علىّ
َْ

ِّ ْ
ني »...سؤ ال شد؟
اثلقل ِ

ّ ُ َ ِّ ٌ
ُ
« :إ ىن ُملاف فايك ُم

در پاسخ فرمود :م صود ،من و حسن و حسین و  ٩پیشوا و راهنماى دیگهر کهه همگهى از نسهل
حسین مى باشند هستی و دوازدهمین آن ها مهدى موعود

خواهد بود.

و در پایان افزود :ما اهل بیت در همه حاالت همراه قرآن و نیز قرآن همراه با مها خواههد بهود و
هرگز از یکدیگر جدائى ناپذیری  ،تا در روز قیامت بر لب حوض کوثر نزد رسول خدا

حضور

یابی .
و نیز امام حسن مجتبى

فرمود :همانا ما اهل بیت رسالت ،یکى از آن دو امانت پیهامبر خهدا

هستی  ،پیروى از ما همان تبعیّت و پیروى از فرامین قرآن و دستورات الهى خواهد بود(.)6
و در این زمینه احادیث شریفه قدسیّه و روایات معتبره بسیارى از طریق شیعه و سهنّى وارد شهده
است ،که همگى داللت دارند بر این که حقّ و ح ی ت در همه جریانات و حاالت ،تنها بها امیهر المهؤ
منین امام علىّ و یازده فرزند گرامیش

مى باشد و ایشان اورهیاء و جانشهینان بالفصهل نبهوّت

خواهند بود ونیز مدار و مالك تشخیص حقّ از باطل قرار گرفته اند.
در نهایت ،به این نتیجه مى رسی که تنها پیروان و شیعیان مخلص اههل بیهت عصهمت و طههارت
هستند که اهل سعادت و نجات در دنیا و آخرت خواهند بود،البتّه بهه شهرم آن کهه در جمیهع
مسائل و امور مختلف ،در حدّ توان ،تابع قولى و عملى ایشان باشند ،ان شاء اللّه.
به امید آن که خداوند متعال ،ما را از پیروان راستین آن بزرگواران محسهوب نمایهد و توفیهق انجهام
وظیفه و بهره گیرى الزم از چشمه هاى زالل معرفت و انواع جواهرات گرانمایه از این دریاى فیّاض
را به ما عطا گرداند.
با توجّه به عالقه افراد جامعه اسالمى خصوراً قشر جوان به فرهنگ و آئین مبهین اسهالم و نیهاز
همگان به بهره گیرى از دریاى بى کران معارف و علوم حیات بخش اههل بیهت عصهمت و طههارت
 ،تصمی گرفت تا مجموعه اى به عنوان ویژگى هاى شخصى وخانوداگى و حاالت گوناگون هر
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ی

از اختران تابناك و فروزندگان آسمان نبوّت و والیت در غالب چهل داستان و حکایت برگزیهده

به همراه پنج درس ارزنده به ضمیمه چهل گوهر و حدیث گرانبهاى منتخب اعت ادى ،تربیتى ،اخالقى،
اقتصادى ،سیاسى و....
از منابع متعدّد( )7گلچین و تاءلیف نموده تا در اختیار مشتاقان هدایت و تشنه گهان چشهمه زالل
سعادت قرار گیرد.
ضمناً از هر گونه تحلیل و توضیح خوددارى شده و هر گونه برداشت و استفاده علمى و عملى بهه
عهده خواننده محترم واگذار مى گردد.
به امید آن که انشاء اللّه مورد استفاده و افاده عموم خانواده ها وافراد جامعه قرار گیرد« .جعله اللّه
ذخراً لى ،ولوالديّ ،و لمن له عليّ حقّ ،ليوم ال ينفع مال و ال بنون»
در خاتمه از درگاه احدّیت توفیق براى درك و فه مضامین کالمهش و کهالم اههل بیهت رسهالت
را  -با دورى جستن از تمایالت و هواهاى نفسانى و شیاطین إ نسى و جنّى  -آرزومندم ،تا به
توان با الگو قرار دادن زندگى و سخنان پیشوایان راستین بشریّت  -که خل ت جهان هستى به واسطه
آن هاست  -دنیا و آخرت خود را در همه جوانب بیمه گردانی .
با تشکّر مؤلّف

7

خالصه حاالت آخرين پيامبر و اشرف مخلوقات
آن حضرت پیش از طلوع سپیده ربح ،روز جمعه یا روز دوشنبه ،هفده یا دوازدهه مهاه ربیهع
االوّل ،عام الفیل  55روز پس از هالکت ارحاب فیل در شهر مکّه شِهعب ابهى طالهب ختنهه شهده و
پاکیزه و خندان به دنیا آمد و جهانى تاری
هنگامى که رسول خدا

را به نور مبارك خود روشن نمود.

از شک مادر تولّد یافت ،دست چه خهود را بهر زمهین گهذارد و

دست راست به سمت آسمان بلند نمود و چون کلمه توحید را بر زبان جارى نمهود ،نهورى از دههان
مبارکش ظاهر گردید که تمامى مکّه را روشنائى بخشید.
نام :محمّد ،احمد ،محمود و...
کنیههههه :ابوالقاسمم م  ،ابمممموابرا ي  ،ابوالطمممما ر ،ابوالطيّمممم  ،ابوالمسمممما ين ،ابوالممممدنرتين،
ابوالريحانَتَين،ابوالسِبطَين و....
ل ب :خات  ،رسول اللّه ،رسول الرّحمة ،رسول الرّاحة ،نبينالرّحمة ،نبىٍّّّ التّوبة ،سراج المنيمر ،مبشّمر،
منذر ،امين ،وفىٍّّّ ،مزمّل ،مدّثّر ،عال  ،ماحى ،حاشر ،شا د و....
و در تورات :مادماد ،در انجيل :فارقليط ملّق شده است.

پدر آن حضرت عبداللّه فرزند عبدالمطّلب و مادرش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بوده است.
حضرت رسول
بعد از وفات حضرت آدم

با سى واسطه به حضرت آدم مى رسد و  ٩٩٩٩سال و چهار مهاه و ده روز
متولّد گردید(.)8

ن ش انگشتر :آن حضرت داراى دو انگشتر بود ،ن ش یکى «الإله إالّ اللّه ،محمّد رسمول اللّمه» و
دیگرى «صَدَقَاللّه» بود که هر دو را به دست راست خود قرار مى داد.
دو ماه بعد از آن که نطفه آن حضرت در رح مادر قرار گرفت ،پهدرش عبداللّهه وفهات یافهت و
دوران شیرخوارگى را توسّط حلیمه سعدیه سپرى نمود.
در سنین چهار یا شش سالگى ،مادرش آمنه و در هشت سالگى ،جدّش عبدالمطّلب وفات کردند.
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همچنین نه سال و هشت ماه بعد از نبوّتش که دو سال پس از خروج از شِعب ابهى طالهب باشهد،
عمویش ابوطالب وفات یافت و سه روز بعد از آن ،خدیجه آن بانوى باوفها ،در سهن  65سهالگى در
گذشت.
در سنین سیزده سالگى به همراه عمویش عمران ابوطالب به شهر شام مسافرت نمود و نزد قبائل و
قوافل مورد اعتماد و اطمینان قرار گرفت ،به طورى که ل ب امین بر او نهاده شد.
در سنین  25سالگى از طرف خدیجه براى تجارت به شهام مسهافرت نمهود و چنهد مهاه پهس از
بازگشت از سفر ،با وى ازدواج کرد.
در چهل سالگى  27رجب به رسالت و نبوّت مبعوث گردید و هنگامى که دعوتش آشکار گردیهد
مورد اذیّت و آزار مشرکان ومخالفان قرار گرفت تا جائى که گفته اند:
پس از گذشت پنج سال از بعثت در محارره شدید دشمنان قرار گرفت و به ناچار در محلّهى بهه
نام شِعب ابى طالب به همراه دیگر یارانش پناهنده شد و مدّت سه سال با تحمّل سختى هاى فهراوانِ
اقتصادى ،اجتماعى ،سیاسى و ...به سر برد.
و چون اذیّت و آزار دشمنان ،بعد از وفات ابوطالب و خدیجه شهدّت گرفهت؛ روز پنجشهنبه ،اوّل
ربیع االوّل یعنى سیزده سال پس از بعثت در سنین  53سهالگى ،آن حضهرت بهه ارهحاب و همهراه
یارانش از مکّه به مدینه مهاجرت نمود و دوازده همان ماه ،هنگام زوال خورشید وارد مدینه گردید
ومدّت ده سال در آن شهر اقامت نمود.
آن حضرت حدود ی

سال قبل از هجرت از مکّه به مدینه ،در بیدارى با جس و روح به معهراج

رفت و چون پاسى از شب گذشت پس از عروج از مسجد الحرام در مسجداال قصى فرود آمد.
و طبق فرمایش امام رادق

 :پیامبر اسالم

یکصد و بیست مرتبه به معراج رفت و در

هر مرتبه خداوند بیش از دیگر فرایض و واجبات ،توریه به والیت امام علىّ و دیگر ائمّه اطهار
()٩

مى نمود.

در نیمه ماه رجب ،سال دوّم هجرت ،در بین نماز عصر ،قبله مسلمانان از بیت الم دّس به سهمت کعبهه متحهوّل
()1٩

شد.

٩

در مدّت عمر پر برکت آن حضرت ،بیش از چهارهزار و چهاررد معجزه توسّط حضهرتش واقهع
()11

گردید.

و آنچه معجزه توسّط دیگر پیامبران الهى انجام گرفته بود ،به وسیله پیامبر گرامى اسالم انجام شهد
که مهمّترین آن ها قرآن بود به طورى که تمامى انسان ها از م ابلهه بها آن عهاجز و نهاتوان بهوده و
هستند.
روز هیجده ذى الحجّة ،سال نه هجرى ( )12پس از بازگشهت از حجّهة الهوداع ،آن حضهرت در
محلّى به نام غدیر خ  ،از طرف خداوند متعال امام علىّ بن ابى طالب

را به عنوان خلیفه خود و

امام مسلمین در جمع کلّیه حُجّاج معرّفى و منصوب نمود ،که اکثر مفسّرین و تاریخ نویسانِ اهل سنّت
نیز به آن تصریح کرده اند.
حضرت رسول

چهل و هفت سَرّیه براى جنگ با مخالفان اعزام نمود که خود حضهرت در

بیست و شش جنگ ،مشارکت وفرماندهى داشت و در  ٩جنگ م اتله و جهاد نمود.
و در نهایت بعد از جنگ خیبر ،توسّط زنى یهودى به نام زینب دختهر حهارث بهرادر مرحهب بهه
وسیله زهرى که در آبگوشت کلّه و پاچه ریخته بود ،حضرت با تناول آن غذا مسهموم شهد و مهدّتى
پس از آن به شهادت رسید(.)13
در تاریخ وفات حضرت اختالف است؛ ولى مشهور آن است که در  28ماه رفر ،سال ده هجرت
( )14در اثر زهر مسموم و در سنین  63سالگى شهید گشت.
قبر آن حضرت توسّط ابو عبیده جرّاح و زید بن سُهیل ،حفر وآماده شد ،و جسد مطهّهرش توسّهط
امام علىّ

با کم

عبّاس بن عبدالمطّلب و فضل بن عبّاس و اسامه ،تجهیز و در خانهه شخصهى

خودش دفن گردید.
دربان حضرت را امام علىّ بن اءبى طالب

و انس بن مال

وابو رافع نام برده اند.

در تعداد زوجات حضرت اختالف است؛ لیکن مشهور آن است که حضرت از سنین  25سالگى به
بعد ،شانزده همسر جهت مصالح اسالم و مسلمین انتخاب نمود ،که طبق مشهور( )15تمهامى آن هها بهه

1٩

جز عایشه بیوه بوده اند؛ و در موقع شهادت  ٩همسر برایش باقى مانده بود ،بنابر مشههور از خدیجهه
هفت فرزند به نام هاى:
قاس  ،زینب ،امّکلثوم ،رقیّه قبل از بعثت و طاهر ،عبداللّه و فاطمهه بعهد از بعثهت بهراى حضهرت
رسول به دنیا آمد؛ و از دیگر همسرش ماریه تنها ی

فرزند به نام ابراهی بعد از بعثت به دنیا آمد.

و در موقع شهادت تنها فرزندى که برایش به یادگهار بهاقى مانهده بهود ،حضهرت فاطمهه زههراء
مى باشد.
نماز آن حضرت :دو رکعت است ،در هر رکعت پس از حمد ،همچنین در رکوع و پس از رکهوع و
در هر سجده و بین دو سجده و بعد از سجده دوّم پانزده مرتبه سوره قدر قرائت مى گردد ،کهه جمعهاً
 21٩مرتبه در هر رکعت باید خوانده شود (.)16
بعد از سالم نماز تسبیح حضرت زهراء

خوانده شود و حوائج مشهروعه خهود را از خداونهد

متعال درخواست نماید.

11

مدح و منقبت پيامبر
مههههژده یههههاران کههههه نوبهههههار آمههههد

گهههل و سهههرو و سهههمن بهههه بهههار آمهههد

ابهههر رحمهههت در ایهههن خجسهههته بههههار

گههههوهر افشههههان بههههه کوهسههههار آمههههد

وه چهههههه عیهههههدى کهههههه در طلیعهههههه او

عیههههد قههههرآن و دیههههن نمایههههان اسههههت

عیههههههد مههههههیالد جعفههههههر رههههههادق

آن کههههه چههههون آفتههههاب تابههههان اسههههت

خهههههات االنبیهههههاء کهههههه خهههههاك درش

سههههرمه چشهه ه اهههههل عرفههههان اسههههت

ایههههن دو مههههیالد م تههههرن بهههها ههههه

مههههورد بحههههث نکتههههه سههههنجان اسههههت
در دو قالهههب نهفتهههه یههه

دیهههن و مهههذهب از ایهههن دو یافهههت رواج

جهههان اسهههت

ایمهههههانى

()17

اى خواجههه عههال همههه عههال بههه فههدایت

چههون کههرده خههدا ،خل ههت عههال ز برایههت

ذات تههو بههود علّههت و عههال همههه معلههول

در حههقّ تههو لههوالك از آن گفتههه خههدایت

شههد خههت رسههالت بههه تههو ایههن جامههه زیبهها

خیّهههام ازل دوختهههه بهههر قهههدّ رسهههایت

در روز جههههزا جملههههه رسههههوالن مکهه هرّم

از آدم و عیسهههى همهههه در تحهههت لوایهههت

هنگههام سههخا چههون بههه عطهها دسههت گشههائى

رههد حههات طههائى شههده درویههش و گههدایت

مههردم همههه مشههتاق بههه فههردوس بریننههد

فههردوس بههرین تهها شههده مشههتاق ل ایههت

راضهى بهه رضها گشهتى و رهابر بهه مصههائب

()18

زیهههههن دو عیهههههد بهههههزر

تهههاج فخهههرى بهههه فهههرق قهههرآن اسهههت

تا ربر و رضا مات شد از رهبر و رضهایت
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دگرگونى وا

با ظهور نور دايت

مرحوم شیخ ردوق و دیگر بزرگان آورده اند:
چون عبداللّه فرزند عبدالمطّلب به حدّ بلوغ رسید ،پدرش یکى از زنان شریف به نهام آمنهه بنهت
وهب را براى همسرى او انتخاب کرد.
آمنه گوید :چون مدّتى از ازدواج من با عبداللّه سپرى شد و نطفه فرزندم منع د گردید ،هر م دارى
که از دوران حمل مى گذشت ،نه تنها هیچگونه احساس سنگینى و ناراحتى نمى کردم؛ بلکه شهادابى
وراحتى غیر قابل ورفى را در خود احساس مى کردم.
تا آن که شبى در خواب ،شخصى را دیدم که به من گفت :اى آمنه! تو به بهتهرین خلهق خداونهد،
آبستن گشته اى.
وقتى زمان وضع حمل و زایمان فرا رسید ،بدون هیچگونه ناراحتى و دردى ،نوزادم به دنیا آمد.
هنگامى که آن عزیر وارد این دنیا شد زانوها و دست هاى خود را بر زمین نهاد و سهر بهه سهوى
آسمان بلند نمود ،در همین حال ردائى را شنیدم که گفت :بهترین و شریف ترین انسان هها بهه دنیها
آمد ،او در پناه خداى بى همتا است ،و از شرّ هر ظال و حسودى در امان خواهد بود.
در همان لحظه ،نورى از من جدا گردید و بین زمین و آسمان را روشن نمود و حالت عجیبهى در
آسمان و ستاره ها به وجود آمد ،به طورى که مى دیدم ستاره ها همانند تیر ،از سوئى به سوى دیگهر
پرتاب مى شدند.
هنگامى که قُریش ،چنین حالتى را مشاهده کردند ،همه در حیرت فرو رفته و مى گفتند :قیامت بر
پا شده است؛ پس همگى نزد یکى از ستاره شناسان معروف به نام ولید بن مغیره رفتند ،تا از جریهان
آگاه گردند.
او گفت :دقّت کنید ،اگر ستاره ها با این وضع نابود مى شوند؛ پس قیامت بر پا خواهد شد و گرنه
حادثه اى عجیب رخ داده است که در طبیعت تصرّف و دخالت دارد.
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سپس پیش یکى دیگر از ستاره شناسان یهودى به نام یوسف رفتند و او چهون شهاهد دگرگهونى
ستاره ها بود ،گفت :در این شب پیغمبرى به دنیا آمده است که کتاب هاى آسهمانى بشهارت ورودش
را داده اند؛ و او آخرین پیامبر الهى خواهد بود؛ و این دگرگونى موجهود در آسهمان کهه سهتاره هها
همانند تیر ،از سوئى به سوى دیگر پرتاب مى شوند و از رفتن شیاطین به آسمان ها جلهوگیرى مهى
کنند.
پس چون ربح شد ،بزرگان قریش در محلّ اجتماع ،گرد ه جمهع شهدند و خبهر والدت نهوزاد
عبداللّه فرزند مطّلب را مطرح کردند وبه همراه ستاره شناس یهودى یعنى یوسف به طرف منزل آمنهه
حرکت کردند تا نوزاد عزیز را مشاهده کنند.
همین که به منزل آمنه رسیدند ،قنداقه نوزاد روشنائى بخش را آوردند ،یوسف نگاهى بهه چشه و
موهاى آن نوزاد یعنى حضرت محمّد

کرد و ی ه پیراهن حضرت را گشود و بر شانه اش خهال

سیاهى با چند مو دید.
با دیدن این عالمت ها ،یوسف از جاى خود بلند شد ،قریش همگى تعجّب کردند ومشغول خنهده
و مسخره کردن یوسف شدند.
او از جاى برخواست و گفت :این نوزاد ،پیامبر خداست که با شمشیر عدالت گستر خهویش قیهام
مى کند و با تمام شِرك و بت پرستى مى ستیزد ،و با آمدن این شخص ،نبوّت از قوم بنى اسرائیل قطع
خواهد گردید.
)1٩(.

پس قریش با شنیدن این خبر همه پراکنده شدند
فاطمه بنت اسد مادر امام علىّ

مى گوید :چون که نشانه هاى مر

در عبهدالمطّلب آشهکار

گشت ،خطاب به فرزندان خود گفت :چه کسى سرپرستى و مسئولیّت حمایت از محمّد را مى پذیرد؟
گفتند :او عبدالمطّلب از همه ما هوشیارتر است ،بگو او هر کس را که مى خواههد ،خهود انتخهاب
نماید.
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از عموهایهت را

عبدالمطّلب گفت :اى محمّد! جدّ تو ،آماده مسافرت به قیامت اسهت ،کهدام یه
مایل هستى که متکّفل کارهایت شود؟
پس از آن ،حضرت نگاهى به یکای

افراد نمود و توجّه خارّى به ابوطالب کرد.

به همین جهت عبدالمطّلب ،ابوطالب را متکفّل کارهاى حضرت رسول
فاطمه گوید :چون عبدالمطّلب وفهات یافهت و ابوطالهب محمّهد

قرار داد.
را بهه منهزل آورد ،مهن

خدمتگذار او شدم و او مرا به عنوان مادر ردامى کرد.
در خانه ما درخت خرمائى بود که چون خرماهاى آن مى رسید ،چهل بچّه از ه سِنّى هاى محمّد
مى آمدند و خرماهائى که روى زمین مى ریخت جمع مى کردند ومى خوردند و هر یه
دست دیگرى یا از جلوى او خرمایش را مى ربود؛ ولى من حتّى ی

از

بار ه ندیدم که آن حضرت از

بچّه ها خرمائى را بگیرد ،یا از جلویشان بردارد و هیچ وقت به حقّ دیگران تجاوز نمى کرد.
و من هر روز مشتى خرما برایش جمع مى کردم ،همچنین کنیزى داشت که او هه بهرایش خرمها
جمع مى کرد ،تا آن که روزى حضرت خوابیده بود و ما فراموش کردی که برایش خرمها بهرداری و
تمامى خرماها را بچّه ها جمع کرده بودند.
پس هنگامى که حضرت از خواب بیدار شد و خرمائى روى زمین نیافت؛ خطاب به درخت خرما
کرد و فرمود :اى درخت! من گرسنه ام.
فاطمه مى گوید :دیدم که درخت خ شد به طورى که خوشه هاى آن جلوى حضرت قرار گرفت
()2٩

و تا م دارى که میل داشت خورد و سپس درخت خرما به حالت اوّل خود بازگشت.
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طبابت ود ى درد آشنا ،براى پيرى هن سال
بعد از آن که عبدالمطلّب جدّ رسول خدا

از دنیا رفت ونگه دارى آن حضرت بهه عمهویش

ابوطالب واگذار گردید.
پس از چند روزى ،حضرت به چش درد مبتال شد و پزشکان از درمان آن ناتوان گشتند ،ناراحتى
تمام وجود عمویش را فرا گرفته بود ،عدّه اى پیشنهاد دادند تا حضرت را نزد راهب نصرانى بهه نهام
حبیب برده تا با دعاى او درد چش حضرت بر طرف گردد.
ابوطالب پیشنهاد آن ها را براى برادرزاده اش حضرت رسول

بازگو کرد.

حضرت اظهار نمود :از طرف من مانعى نیست ،آنچه مصلحت مى دانى عمل کن.
به همین جهت ابوطالب ،حضرت را طبق تشریفات خارّى سوار بر شتر نمود و با هه بهه سهمت
جایگاه راهب نصرانى حرکت کردند.
موقعى که نزدی

رومعه راهب رسیدند ،اجازه ورود خواستند وحبیب راهب به ایشان اجازه داد،

وقتى وارد شدند تا لحظاتى هیچ گونه رحبت و سخنى مطرح نگردید.
سههپس ابوطالههب شههروع بههه سههخن نمههود و اظهههار داشههت :بههرادرزاده ام محمّههد بههن عبداللّههه
مدّتى است که به چش درد مبتال گردیده وپزشکان از درمان آن عاجز مانده اند؛ لذا نزد شهما
آمده ای تا به درگاه خداوند دعا کنى و چشمان او سال گردد.
حبیب راهب پس از شنیدن سخنان ابوطالب ،به حضرت رسول خطاب کرد و گفهت :بلنهد شهو و
نزدی

بیا.

حضرت با این که در سنین کودکى بود ،خطاب به راهب کرد و فرمود :تو از جاى خود حرکت کن
و نزد من بیا.
ابوطالب حضرت را مخاطب قرار داد و عرضه داشت :از این سخن و برخورد تعجّب مى کن زیرا
که شما مریض هستى.
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حضرت رسول در جواب فرمود :خیر ،چنین نیست ،بلکه حبیب راهب مریض است و باید او نهزد
من آید.
حبیب با شنیدن چنین سخنى از آن خردسال در غضب شد و گفت :اى پسر! نهاراحتى و مریضهى
من در چیست؟
حضرت فرمود :پوست بدن تو مبتال به مرض پیسى مى باشد و سى سال است که مرتّب براى شفا
و بهبودى آن به درگاه خدا دعا مى کنى ولیکن اثرى نبخشیده است.
حبیب با حالت تعجّب گفت :این موضوع را کسى غیر از من و غیر از خدا نمى دانسهته اسهت ،در
این سنین کودکى چگونه از آن آگاه شده اى؟!
حضرت در پاسخ به او ،فرمود :در خواب دیده ام؛ حبیب با حالهت تواضهع گفهت :پهس بهر مهن
بزرگوارى نما و برای دعا کن تا خدا مرا شفا و عافیت دهد.
بعد از آن ،حضرت پارچه اى را که روى پیشانى و چش هاى خود بسته بود ،بهاز کهرد و نهورى
عظی از چهره مبارکش ظاهر گشت که تمامى فضا را روشنائى بخشید؛ و عدّه اى از مردم کهه در آن
مجلس حضور داشتند متوجّه تمام رحبت ها و جریانات شدند.
حضرت فرمود :اى حبیب! پیراهنت را باال بزن تا افراد حاضر بدنت را نگاه کنند و آنچهه را گفهت
تصدیق نمایند.
هنگامى که حبیب پیراهن خود را باال زد ،حاضران ناراحتى پوستى او را دیدند که به انهدازه یه
دره مرض پیسى و کنار آن م دار مختصرى سیاهى روى پوست بدنش وجود دارد.
در این لحظه حضرت دست به دعا برداشت و چون دعایش پایان یافت ،دست مبارك خود را بهر
بدن حبیب کشید و با اذن خداوند ،شفا یافت؛ سپس عموى خود را مخاطب قهرار داد و فرمهود :اگهر
تاکنون مى خواست خدا مرا شفا دهد ،دعا مى کردم و شفا مى یافت و اینجا نمى آمهدم؛ ولهى اکنهون
دعا مى کن و شفاى چش خود را از خداى متعال مسئلت مى نمای ؛ و چون دست به دعا بلند نمهود
()21

و دعا کرد ،بالفارله ناراحتى چش او برطرف شد و اثرى از آن باقى نماند.
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با  ٢١در  ٣ار مه ّ
مردى حضور رسول گرامى اسالم

آمد وچون متوجّه شد که پیراهن حضرت کهنهه و پهاره

مى باشد ،مبلغ دوازده دره به آن حضرت داد .حضرت رسول

بهه علهىّ

فرمهود :ایهن

دره ها را بگیر و پیراهنى مناسب براى من خریدارى نما.
علىّ
رسول خدا

مى فرماید :پول ها را گرفت و روانه بازار شدم و پیراهنى به دوازده دره خریده و نزد
آوردم.

حضرت نگاهى به آن پیراهن انداخت و اظهار داشت :اگر این پیراهن را عوض کنهى و فروشهنده
پس بگیرد ،بهتر است.
به همین جهت نزد فروشنده برگشت و گفت  :رسول اللّه این پیراهن را دوست نداشت ،اگهر ممکهن
است آن را پس بگیر ،فروشنده ه پیراهن را تحویل گرفت و پول ها را برگرداند و چون پول هها را
خدمت آن حضرت آوردم ،با یکدیگر روانه بازار شدی تا پیراهنى مطابق میل خود خریدارى نماید.
در مسیر راه کنیزکى را دیدی که کنارى نشسته و گریه مى کند ،رسول خدا

علّت گریهه او

را جویا شد؟
کنیز گفت :خانواده ام چهار دره به من داد که براى ایشان چیزى خریدارى کن ؛ ولیکن آن ها را
گ کرده ام و جراءت برگشتن به منزل راندارم.
در این هنگام حضرت چهار دره به کنیز داد و فرمود :به خانه ات برگرد.
سپس به بازار رفتی و حضرت پیراهنى را به چهار دره خرید و چون آن را پوشید خدا را شهکر
نمود.
وقتى به سمت منزل مراجعت کردی  ،در بین راه مرد برهنه اى را دیدی که مى گفت :هر کس مهرا
بپوشاند ،خداوند او را از لباس هاى بهشتى بپوشاند.
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پیراهن خریدارى شده را از بدن خود در آورد و بهه آن مهرد برهنهه پوشهانید،

رسول خدا

سپس به بازار برگشتی و حضرت پیراهنى دیگر به همان مبلغ خریدارى کرد و پوشید و شکر خدا را
نمود ،و چون به طرف منزل مراجعت کردی  ،هنوز آن کنیزك در جاى خود نشسته بود.
حضرت رسول به او فرمود :چرا به منزلت نرفته اى؟
کنیز پاسخ داد :مى ترس مرا کت

بزنند ،حضرت فرمود :همراه من بیا تا به منزلتان بروی .

پس حرکت کردی و چون به منزل رسیدی  ،پیغمبر خدا
َ

َ َ

جلوى درب منزل ایستاد و اظههار

ّ ُ َ ْ ُ
ك ْم يا أهل ّ
ادلار»؛ کسى جواب نداد ،حضرت دومرتبه سالم کهرد و بهاز جهوابى
داشت« :السالم علي

نشنید.

َ َ َْ َ
الس ُ
ك ّ
االم ياا َر ُساو
و چون مرتبه سوّم سالم بر اهل منزل داد ،از درون منزل جواب آمد« :و علي

ّ
اهّلل ورمحهاللْو براكته»؛ رسول خدا فرمود :چرا در مرحله اوّل و دوّم جواب سالم مرا ندادید؟

در پاسخ اظهار داشتند :چون سالم شما را شنیدی  ،دوست داشتی که رداى شما را بیشتر بشنوی .
پس از آن پیامبر خدا اظهار داشت :این کنیز شما در آمدن به منزل قدرى تاءخیر داشته اسهت ،از
شما مى خواه او را شکنجه نکنید.
اهل منزل گفتند :اى رسول خدا! به جهت قدوم مبارك شما او را آزاد کردی .
امام علىّ

افزود :چون رسول خدا

چنین دید فرمود :شکر خدا را کهه چهه برکتهى در

این دوازده دره قرار داد که دو برهنه پوشیده گشتند وی

1٩

()22

بنده آزاد شد.

مه چيز ،حتّى انتخاب مسربراى مصلحت دين
تمام آنچه انجهام

باید توجّه داشت که تمامى پیامبران الهى خصورا پیامبر اسالم و ائمّه اطهار

مى دادند ،بر مبناى مصلحت احکام الهى و عامّه مردم بوده است و نیز آنان منافع و لذایذ شخصهى را
فداى دین و اجتماع مى کرده اند.
از آن جمله :انتخاب همسر در تشکیالت زندگى ایشان بوده است کهه تنهها مصهلحت ،چگهونگى
گسترش دین و پذیرش و هدایت مردم ،مورد نظر قرار مى گرفته است.
در همین راستا ،پیامبر عالی در اسالم حضرت محمّد

نیز دوران عنفوان جوانى خهود را بهه

پاك ترین و عفیف ترین روش ،سپرى نمود و در سنین  25سهالگى بها خدیجهه ،آن بهانوى مخهدّره
ازدواج نمود و به دنبال آن پس از مبعوث شدن به م ام واالى نبوّت ورسالت ،جهت مصالح دین مبین
)23(.

اسالم ،همسران دیگرى را نیز انتخاب نمود که همه آن ها جز عایشه بیوه بوده اند

به هر حال در این که آن حضرت چند همسهر جههت مصهلحت اسهالم و مسهلمین برگزیهد ،بهین
مورّخین و محدّثین اختالف است؛ که به مشهور آن اشاره مى کنی :
 .1خدیجه دختر خُوَیْلِد.
 .2رفیّه دختر حیّى بن اخطب ،از بنى اسرائیل.
 .عایشه دختر ابوبکر بن ابى قحافه ،از بنى تمی .
 .4حفصه دختر عمر بن خطّاب ،از طایفه طىّ.
 .5امّ حبیب دختر ابوسفیان بن حرب ،از بنى امیّه.
 .6زینب دختر جحش از بنى اسد ،از خانواده بنى امیّه.
 .7سوده دختر زمعه ،از طایفه بنى اسد.
 .8میمونه دختر حارث ،از طائفه بنى هالل.
 .٩هند (امّ سلمة ) دختر ابى امیّه ،از طایفه مخزوم.
 .1٩جویریه دختر حارث.

2٩

 .11خوله دختر حکی سلیمى.
 .12زینب دختر خزیمة بن حارث.
 .13ماریه قبطیّه.
 .14ریحانه خندقیّه.
 .15زینب دختر ابى الجون کندى.
و در هنگام رحلت و شهادت حضرت رسول اکرم

تعداد  ٩همسر برایش باقى مانده بود ،و
)24(.

از تمامى آن ها ف ط داراى هشت فرزند ،چهار پسر و چهار دختر گردید
و در موقع رحلت ،تنها فاطمه زهراء

 ،مادر تمام ائمّه اطهار

()25

برایش به یادگار باقى ماند.
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و مادر سادات بنهى الزّههراء

جبرئيل و نقش انگشتر
زید بن علىّ از پدرش امام سجّاد زین العابدین
روزى پیامبر اسالم

حکایت نماید:

انگشتر خود را به امام علىّ بهن ابهى طالهب

داد و فرمهود :ایهن

انگشتر را نزد حکّاك برده ،به او بگو که بر نگین آن(( :محمّد بن عبداللّه )) نوشته شود.
امیرالمؤ منین علىّ

آن انگشتر را گرفت و پیش حکّاك برد واظههار داشهت :بهر نگهین ایهن

انگشتر ن ش کلمه ((محمّد بن عبداللّه )) حکّاکى کَنْده کارى نما.
حکّاك آن را پذیرفت ولیکن در هنگام کار ،دست و قل او خطا رفت و به جاى آن ن ش «محمّد
رسول اللّه» نوشته شد.
هنگامى که امام علىّ

خواست انگشتر را بگیرد ،دقّت نمود؛ و چون دید ن ش ،غیر از چیهزى

است که دستور داده بود ،به او فرمود :من چنین موضوعى را نگفته بودم.
حکّاك اظهار داشت :بلى ،رحیح مى فرمائى؛ ولیکن دست به اشتباه رفت.
پس حضرت آن انگشتر را گرفت و نزد رسول خدا

آورد واظهار داشهت :یها رسهول اللّهه!

حکّاك آنچه را گفته بودم ،انجام نداده ومدّعى است که دستش خطا رفته است.
در این لحظه پیامبر خدا آن انگشتر را گرفت و پس از دقّت بر آن فرمود :اى علىّ! من محمّد بهن
عبداللّه هست  ،پس چرا «محمّد رسول اللّه» نوشته شده است و سپس انگشهتر را بهه دسهت مبهارك
خود نمود؛ و چون ربح شد و بر انگشتر نگاه کرد ،دید زیر آن نوشته شده است(( :علىّ ولىّ اللّه)).
فزونى یافت ،در همین بین جبرئیهل امهین

پس به همین جهت تعجّب حضرت رسول
نازل شد و رسول خدا جریان را براى او بازگو نمود.

جبرئیل در پاسخ اظهار داشت :آنچه را که تهو خواسهتى نوشهته شهود گفتهى؛ و آنچهه را کهه مها
()26

خواستی نوشتی .
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چگونگى دوّمين شو ر
مرحوم شهید ثانى در کتاب خود به نام مسکّن الفؤ اد از امّ سلمه حکایت نموده است:
روزى اوّلین همسرش ابو سلمه به محضر مبارك رسول گرامى اسالم

شرفیاب شهد ،همهین

که شوهر به منزل مراجعت کرد به همسرش امّ سلمه گفت :مطلبى را از آن حضرت شنیدم کهه بسهیار
مسرور و شادمان گشت .
امّ سلمه گوید :به او گفت  :آن مطلب چیست که این قدر باعث شادى تو شده است؟
شوهرش اظهار داشت :حضرت رسول

ّ

فرمود :هرگاه مصیبتى بر شما وارد شهد و یکهى از
ّ

افراد خانواده تان فوت نمود؛ چنانچه بگوئید «إ نا ّهّلل و انا ايله راجعون»؛ خدایا! مرا در این مصهیبت
پاداش نی

عطا فرما ،و بهتر از آن را جایگزین گردان؛ پس خداوند دعاى او را مستجاب مى نماید.

امّ سلمه گوید :من آن جمله را حفظ کردم و چون بعد از مدّتى شوهرم ابهو سهلمه از دنیها رفهت،
همان جمله را بر زبان جارى کردم و پس از گفتن آن جمله ،در فکر فرو رفته و با خود گفهت  :مگهر
بهتر از این شوهرى که داشت  ،م دّر من مى شود؟!
و چون عدّه وفات را سپرى کردم ،روزى داخل منزل مشغول دبّاغى پوست بودم که ناگهان متوجّه
شدم رسول اللّه

اجازه ورود مى طلبد.

و من به آن حضرت اجازه دادم ،وقتى آن بزرگوار وارد منزل شد ،در گوشه اى نشست و پهس از
لحظه اى سکوت ،به من پیشنهاد ازدواج داد که به او شوهر کن .
در جواب گفت  :یا رسول اللّه! من زنى غیور هست  ،مى ترس کهارى کهن کهه موجهب آزار شهما
گردد ،همچنین من در سنّ و سالى هست کهه دوران زناشهوئى را سهپرى کهرده و داراى خهانواده اى
بسیار هست .
حضرت فرمود :سنّ و سال براى من و تو مطرح نیست و من تمام اعضاء خهانواده ات را متکفّهل
مى شوم.
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پس از آن پیشنهاد حضرت را پذیرفت و به ازدواج ایشان در آمدم و خداوند دعای را کهه هنگهام
مر

()27

اوّلین شوهرم خواسته بودم مستجاب نمود.
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مرگ ابرا ي و برداشتن سه سُنّت
امام موسى کاظ حکایت فرماید:
چون ابراهی فرزند حضرت رسول

در سنین هیجده ماهگى در گذشت ،سه سُهنّت و سهیره

براى مسلمان ها تح ّق یافت:
هنگامى که ابراهی قبض روح شد؛ خورشید ،گرفتگى پیدا کرد و کُسوف شد ،مردم گفتند :کسهوفِ
خورشید به جهت مر

مى باشد.

ابراهی پسر رسول خدا

حضرت رسول با شنیدن چنین سخنى باالى منبر رفهت و پهس از حمهد و ثنهاى الههى ،فرمهود:
گرفتگى خورشید و ماه ،دو نشانه از آیات الهى هستند که به دستور خداوند متعال واقع مهى شهوند و
ارتباطى با مر

یا حیات کسى ندارند؛ پس هر زمانى که چنین عالمت و حادثهه اى رخ دههد نمهاز

آیات بخوانید.
و چون از منبر فرود آمد ،با جمعیّت نماز کسوف به جا آوردند ،بعد از آن خطاب به حضرت امیهر
المؤ منین علىّ

 ،کرد و فرمود :فرزندم ابراهی را غسل ده و کفن کن تا آماده دفن او گردی .

پس هنگامى که خواستند ابراهی را دفن کنند ،مردم گفتند :رسول خدا بجهت غ و اندوهى که در
فرزند خود دارد نماز میّت را فراموش کرده است ،وقتى سر و رداى مردم به گهوش حضهرت

مر

رسید ،از جاى خود بر خاست و ایستاد؛ سپس اظهار داشت:
جبرئیل مرا بر گفتگوى شما آگاه نمود؛ ولى چون خداوند متعال بر شما پنج نمهاز ،در پهنج موقهع
واجب گردانده است ،به جاى هر نماز ی

تکبیر براى اموات گفته مى شود ،آن امواتى که نماز بر آن

ها واجب بوده باشد یعنى؛ به حدّ بلوغ و تکلیف رسیده باشند.
پس از آن فرمود :یا علىّ! وارد قبر برو ،و فرزندم ابراهی را در لحهد بگهذار؛ چهون علهىّ

،

ابراهی را درون قبر نهاد ،مردم گفتند :دیگر نباید کسى فرزند خود را داخل قبر بگذارد؛ چون رسهول
خدا

علیه چنین نکرد.

25

در این هنگام نیز حضرت رسول

فرمود :اگر کسى فرزند مرده خود را داخل قبر بگهذارد،

حرام نیست؛ مشروم بر آن که مطمئن باشد که شیطان ایمان او را نگیرد و جزع و بهى تهابى نکنهد و
کلماتى کفرآمیز بر زبان خود جارى ننماید.
()28

امام کاظ در پایان افزود :پس از این جریان مردم همه متفرّق شدند و رفتند.
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تعلي وضوء و نماز در  ٣٣سالگى
علىّ بن ابراهی قمىّ که یکى از روات و مفسّرین و از معتمدین مى باشد حکایت کند:
هنگامى که پیامبر خدا حضرت محمّد بن عبداللّه

مدّت سى و سه سهال از عمهر مبهارکش

سپرى شد ،در خواب ردائى را شنید و حسّ کرد که شخصى کنارش مى آید ومى گوید :یها رسهول
اللّه!
همچنین در حال چوپانى ،بین کوه هاى مکّه حرکت مى نمود ،ناگههان شخصهى را دیهد کهه او را
مخاطب قرار داده است و مى گوید :یارسول اللّه!
حضرت اظهار داشت :تو کیستى؟
آن شخص پاسخ داد :من جبرئیل هست ؛ خداوند مرا نزد تو فرستاده است تا آن که تو را به عنوان
رسول و پیامبر خود برگزیند.
حضرت این موضوع را پنهان داشت تا زمانى که جبرئیل م دارى آب از آسمان آورد و گفهت :اى
محمّد! با این آب وضو بگیر.
و کیفیّت آن را در شستن رورت و دست ها از آرنج تا انگشتان ومسح سر و پاها ،همچنین رکوع
و سجود را به حضرت تعلی داد.
پس از آن ،علىّ بن ابى طالب به محضر حضرت رسول

علیهه وارد شهد و او را در حالهت

خارّى مشاهده کرد.
و چون مدّت چهل سال از عمر مبارکش گذشته بود ،علهىّ

حضهرت را در آن حالهت دیهد،

اظهار داشت :یا اباال اس ! این چه عملى است که انجام مى دهى؟
حضرت فرمود :این نمازى است که خداوند متعال مرا بر آن دستور داده است.
پس در همان لحظه علىّ
سپس خدیجه

در کنار حضرت رسول

علیه ،براى انجام نماز ایستاد.

نیز اسالم آورد و با آن دو ایستاد و نماز بجاى آورد.
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مدّتى بدین منوال گذشت و آن سه نفر هر روز با ه نماز مى خواندند ،تا آن کهه روزى ابوطالهب
و علىّ

به همراه جعفر وارد شد و دید حضرت محمّد

و خدیجه

در حال انجام نمهاز

هستند.
ابوطالب به جعفر گفت :کنار آن ها بایست و با ایشان نماز بگذار وجعفر با ایشان مشغول خوانهدن
()2٩

نماز شد.
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نجات جوان با رضايت مادر
مرحوم شیخ مفید ،به ن ل از امام جعفر رادق
روزى به رسول گرامى اسالم
مر

علیه حکایت نماید:

خبر دادند که فالن جوان مسلمان ،مدّتى اسهت در سهکرات

و جان دادن به سر مى برد ونمى میرد.
چون حضرت رسول بر بالین آن جوان حضور یافت ،فرمود :بگو «ال إلهَ إالّ اللّه»؛ولى مثل این که

زبان جوان قفل شده باشد ونمى توانست حرکت دهد ،حضرت چند بار تکرار نمود و جوان بر گفهتن
کلمه طیّبه «ال إلهَ إالّ اللّه» قادر نبود.
زنى در کنار بستر جوان مشغول پرستارى از او بود ،حضرت از آن زن سؤ ال نمود :آیا این جهوان
مادر دارد؟
پاسخ داد :بلى ،من مادر او هست .
حضرت فرمود :آیا از فرزندت ناراحت و ناراضى مى باشى؟
گفت :آرى ،مدّت پنج سال که است با او سخن نگفته ام.
حضرت پیشنهاد داد :از فرزندت راضى شو .عرض کرد :به احترام شما از او راضى شدم و خداوند
نیز از او راضى باشد.
سپس حضرت به جوان فرمود :بگو «ال إلهَ إالّ اللّه» ،در این موقع آن جوان سریع کلمه طیّبه را بر
زبان خود جارى کرد.
بعد از آن ،حضرت به او فرمود :دقّت کن ،اکنون چه مى بینى؟
عرض کرد :مردى سیاه چهره با لباس هاى کثیف و بدبو همین اال ن در کنارم مى باشهد و سهخت
گلوى مرا مى فشارد.
حضرت رسول

اظهار نمود :بگو:
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یعنى؛ اى کسى که عمل ناچیز را پذیرا هستى ،و از خطاهاى بسیار در مى گذرى ،کمتهرین عمهل
مرا بپذیر و گناهان بسیارم را به بخشاى؛ همانا که تو آمرزنده و مهربان هستى ،وقتى جوان ایهن دعها
را خواند ،حضرت فرمود :اکنون چه مى بینى؟
گفت :مردى خوش چهره و سفید روى و خوش بو با بهترین لباس ،در کنارم آمد و با ورود او ،آن
شخص سیاه چهره رفت.
حضرت فرمود :بار دیگر آن جمالت را بخوان ،وقتى تکرار کرد.
و در همان لحظه روح ،از بدنش خارج شد و به دست پر برکت پیامبر اسالم
()3٩

و سعادتمند گردید.
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نجات یافهت

دو ار بسيار مه ّ؟!
امّ سلمه همسر رسول خدا

علیه حکایت کند:

در آن روزهائى که حضرت ،در بستر مرض و آن ناراحتى که سبب فوت و شهادت حضرتش شد،
به بعضى از اطرافیان خود فرمود:
دوست مرا بگوئید بیاید ،عایشه شخصى را به دنبال پدرش ابهوبکر فرسهتاد و چهون او وارد شهد
حضرت رسول رورت خود را از او برگرداند و اظهار داشت:
دوست مرا بگوئید بیاید ،پس حفصه شخصى را به دنبال پدرش عمهر فرسهتاد و چهون عمهر وارد
شد ،نیز حضرت رورت خود را برگرداند و فرمود:
دوست مرا بگوئید بیاید ،در این هنگام فاطمه زهراء
حضور پدرش فرستاد؛ چون علىّ

 ،شوهرش علىّ بن ابى طالب

را بهه

وارد شد حضرت از جهاى برخواسهت و از ورود علهىّ

تجلیل نمود و او را در بغل گرفته و به سینه خود چسبانید.
پس از آن علىّ
هر ی

هزار حدیثِ علمى به من تعلی نمهود کهه از

اظهار داشت :پیامبر خدا

از آن ها هزار رشته دیگر باز مى شود تا جائى کهه مهن و پیهامبر عهرق کهردی و عهرق آن
()31

حضرت بر من و عرق من بر آن حضرت جارى گشت.
هچنین شاذان قمّى در کتاب خود آورده است:
روزى پیامبر خدا
به نام مال

 ،در جمع ارحاب خود نشسته بود که ناگهان شخصى از طایفه بنى تمهی

بن نویره به حضور ایشان وارد شد و به آن حضرت خطاب کرد و اظهار داشت :ایمهان و

مبانى اسالم را به من تعلی فرما تا با عمل به آن رستگار گردم.
حضرت رسول

فرمود :باید شهادت دهى بر این که خدائى جهز خهداى یکتها نیسهت و او

شریکى ندارد ،همچنین گواهى دهى که من محمّد رسول خدا هست  ،دیگر آن کهه روزى پهنج مرتبهه
نماز بخوانى و ماه رمضان را روزه بگیرى و زکات و خمس اموالت را بپردازى و حجّ خانه خدا انجام
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دهى ،ضمناً در مجموع والیت و امامت جانشین مرا که علىّ بن ابى طالب و یازده فرزندش مى باشند
بپذیرى.
و احکام و دستورات اسالم را مورد عمل قرار دهى و موارد حالل و حرام را رعایت نمائى و حقّ
کسى را ضایع و پایمال نکنى.
حضرت پس از آن که بسیارى از دیگر احکام و ح وق فردى و اجتماعى را برشمرد و تذکراتى را
بیان نمود ،مال

بن نویره عرضه داشت :یا رسول اللّه! من خیلى فراموش کار هست  ،ت اضامندم ی

مرتبه دیگر آن ها را تکرار فرما ،حضرت ه قبول نمود و آنچه را فرموده بود بازگو نمود.
و چون مال

بن نُوَیره خواست از محضر مبارك رسول خدا خارج شود ،حضرت فرمود :هر کس

بخواهد یکى از مردان بهشتى را ببیند ،به این شخص نگاه کند .ابوبکر و عمر که در آن مجلس حضور
داشتند بلند شدند و با سرعت به دنبال مال
فرمود :تو اهل بهشت هستى ،این

حرکت کردند؛ وقتى به او رسیدند ،گفتنهد :رسهول خهدا

از تو ت اضامندی از درگهاه خداونهد بهراى مها اسهتغفار و طلهب

آمرزش نما.
مال

گفت :رحمت و آمرزش خداوند شامل شما نگردد ،چون رسول خدا را که راحب شهفاعت

و م رّب الهى است رها کرده اید و به من پناه آورده اید.
لذا ابوبکر و عمر با ناراحتى برگشتند و پیش از آن که حرفى بزنند ،حضرت تبسّمى نمود و فرمود:
()32

به راستى سخن حقّ تلخ است.
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دو بر خورد متفاوت ،نسبت به يك خوا ر وبرادر
عالّمه مجلسى در حدیثى به ن ل از رادق آل محمّد

 ،آورده است:

روزى پیامبر الهى در منزل خویش نشسته بود؛ که خواهر رضاعى آن حضرت بر ایشان وارد شد.
چون حضرت رسول

نگاهش به وى افتاد از دیدار او شادمان گشهت و رو انهداز خهود را

براى او پهن کرد تا خواهرش بر روى آن بنشیند.
پس از آن ،رسول خدا

علیه با تبسّ و خوش روئى با خواهر خود مشغول سخن گفتن شد،

بعد از گذشت لحظاتى خواهر حضرت از جاى برخاست و از حضور مبارك آن بزرگوار خهداحافظى
کرد و رفت.
روزى دیگر ،برادر آن زن که برادر رضاعى رسول خهدا

نیهز محسهوب مهى شهد بهر آن

حضرت وارد شد ،ولیکن آن حضرت برخورد و خوش روئى را که با خهواهرش انجهام داده بهود بها
برادرش اظهار ننمود.
ارحاب حضرت که شاهد بر این جریان بودند ،به پیامبر خدا

 ،عرضه داشتند :یا رسول اللّه!

چرا در برخورد بین خواهر و برادر مساوات را رعایت ننمودى و میان آن دو نفر تفاوت قائل شدى؟!
حضرت در پاسخ اظهار نمود :چون خواهرم نسبت به پدرش بیشتر اظهار عالقه و محبّت مى کرد،
من نیز این چنین او را تکری و احترام کردم.
ولى چون پسر نسبت به پدرش بى اعتنا بود ،لذا این چنین با او برخورد و بى اعتنائى شد(.)33
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دنيا در نظر مردان خدا
هچنین مرحوم عالّمه مجلسى

تعالى علیه ،به ن ل از یکى از ارحاب امام جعفر رادق

بهه

نام محمّد بن سنان حکایت کند:
از حضرت رادق آل محمّد

شنیدم ،که در جمع ارحاب خود مى فرمود:

روزى شخصى به محضر مبارك محمّد رسول اللّه

وارد شهد ،در حهالى کهه حضهرت روى

حصیرى دراز کشیده بود و سر مبارك خود را بر بالشى از لیف خرما نهاده بود و استراحت مى کرد.
همین که پیامبر خدا

 ،متوجّه ورود آن شخص گردید ،از جاى خویش بلند شد و نشسهت و

خواست دستى بر رورت و بدن خود بکشد که آن شخص مشاهده کرد که حصهیر بهر بهدن مبهارك
حضرت و نخ هاى لیف بر رورت نورانیش اءثر گذاشته است.
با خود گفت :قیصر و کسرى روى پارچه هاى ابریشمى و مخمل مى خوابند و هنوز به این زندگى
تشریفاتى که دارند راضى و قانع نیستند ،ولى شما با این م ام واال و عظی بر روى حصیر مى نشهینى
و بر لیف خرما مى خوابى؟!
و چون رسول خدا

 ،متوجّه افکار آن شخص شد ،او را مخاطب قرار داد و فرمود:

توجّه داشته باش که ما از آن ها بهتر و برتری .
به خدا قس ! ما با دنیا و اءشیاء آن رابطه اى نداری ؛ چون مَثَل ما در این دنیها هماننهد سهواره اى
است که بر درختى سایه دار عبور کند ،سپس جهت استراحت کنار آن درخت فرود آید و زیهر سهایه
اش بنشیند؛ و چون به م دار کافى استراحت کرد آن را رها کند و بهه دنبهال م صهد خهویش بهه راه
()34

افتد.
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گزارشى از حوادث گيتى
مرحوم شیخ طوسى

علیه به ن ل از امام موسى کاظ

در اواخر عمر پر برکت یامبر گرامى اسالم

علیه ،حکایت نماید:

 ،خداوند متعال بر آن حضهرت وحهى فرسهتاد:

مدّت عمر و حیات تو در حال سپرى شدن است ،پس براى مالقات با پروردگارت آماده باش.
پیامبر خدا دست هاى خود را به سوى آسمان بلند نمود و اظهار داشت :خداوندا! وعده اى را کهه
داده بودى انجام نگرفته ،با این که هیچ گاه در وعده هاى تو خالفى نبوده است.
خداوند وحى فرستاد :یا محمّد! به همراه کسى که مورد اعتماد و اطمینان خودت باشد ،بهه سهمت
کوه اُحد بیا.
حضرت دو مرتبه دست هاى خود را به سمت آسمان بلند نمود و همان سخنان را تکرار کرد.
در این هنگام وحى آمد :به همراه پسر عمویت علىّ بن ابى طالب

به سمت کوه اُحد بیائیهد

و از آن باال بروید و پشت به قبله کنید و خودت حیوانات وحشى را ردا کن تا پاسخ گویند؛ سهپس
یکى از آن ها را بگیر و آن را تحویل پسر عمویت ده تا سر آن را بریهده و از گهردن ،پوسهت آن را
کنده و وارونه نمائید؛ که دباغى شده خواهد بود.
بعد از آن مَلَ

روح و جبرئیل به همراه قل و دوات وارد مى گردند وتمهامى حهوادث گذشهته و

آینده را برایت گزارش مى دهند و آن ها را براى پسر عمویت بازگو نمها تها بنویسهد و هرگهز ایهن
پوست و مرکّب و نوشته هایش فاسد و نابود نخواهد شد؛ بلکه همیشه تازه و قابل استفاده مى باشد.
پس از آن ،رسول خدا

طبق آنچه ماءمور شده بهود ،بهه همهراه امیرالمهؤ منهین علهىّ

حرکت کرد تا به باالى کوه اُحد رسید وماءموریّت خود را انجام داده و هنگامى که خواستند پوسهت
حیوان را بِکَنند ،جبرئیل به همراه مَل

روح و تعداد بسیارى از مالئکه واردشدند.

همین که پوست حیوان سالّ خى شد ،علىّ

آن را جلوى خود نههاد ،در همهین لحظهه قله و

دواتى که درون آن مرکّب سبز رنگ و منوّر بود کنار آن حضرت حاضر شد و گزارشهاتى بهه عنهوان
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وحى نازل گردید و پیامبر اکرم آن ها را به عنوان إ مال براى پسر عمویش بازگو مى نمهود و ایشهان
مى نوشت.
افزود :بیان اوراف و حاالت تمامى زمان ها و لحظات گوناگون جهان ،همچنهین

امام کاظ

کلیّه حوادث و جریاناتى که تا برپائى قیامت رخ مى دهد ،و تفسیر و تشریح جمیع موجهودات عهال
هستى از جهت منافع و مضرّات ،در آن گزارشات وجود داشت و هیچکس غیهر از م هرّبین و اولیهاء
خداوند از آن ها آگاهى ندارند.
و در ضمن آن گزارشات ،چگونگى حاالت بندگان رالح وذرارى رسهول اللّهه و نیهز دشهمنان و
مخالفان به طور مشروح نسبت به هر زمان ومکان وارد شده است.
پس از آن نسبت به مصائب و فتنه هاى بعد از رسول خدا سخنانى به میان آمد و چون حضهرت،
در مورد وظایف خود کسب تکلیف نمود؛ در جواب گفته شد :باید ربر و بردبارى پیشه کنید.
همچنین تمامى اوریاء واولیاء و شیعیان و دوستانشان توریه بهه رهبر واسهت امت شهدند تها آن
هنگامى که فرج اهل بیت یعنى؛ امام زمان

فرا رسد و ظهور نماید.

و در پایان پیرامون عالئ ظهور حضرت مهدى
()35

مطالبى بیان گردید.
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و چگونگى حکومت بنى هاش به طور کامل

بيچاره شدن فرزندى ثروتمند
امام حسن عسکرى

به ن ل از امیرالمؤ منین علىّ

روزى پیرمردى به همراه فرزندش نزد رسول خدا

حکایت فرماید:
شرفیاب شد.

پیرمرد با گریه و زارى عرضه داشت :یا رسول اللّه! من پسرم را بهزر
زحمت برایش متحمّل شدم و از مال و ثروت خود ،او را کم

کهردم و ههزاران رنهج و

کهردم تها آن کهه مسهت لّ و خودکفها

گردید ،ولى امروز که من ضعیف و ناتوان گشته ام و تمام اموال و هستى خود را از دسهت داده ام ،او
از هر گونه کمکى به من دریغ مى کند و حتّى ل مه نانى ه به من نمى دهد.
حضرت رسول

خطاب به فرزند کرد و فرمود :تو در این مورد چه جوابى دارى؟

گفت :یا رسول اللّه! من چیزى زاید بر مخارج خود و عائله ام ندارم.
حضرت به پدر فرمود :اکنون چه مى گوئى؟
گفت :یار سول اللّه! او داراى چندین انبار گندم و جو و کشمش مى باشد و نیز کیسه هائى پهر از
دره و دینار دارد.
رسول خدا به فرزند فرمود :چه پاسخى دارى؟
اظهار داشت :یا رسول اللّه! او اشتباه مى کند ،چون من هیچ ندارم.
در این هنگام ،حضرت رسول خطاب به فرزند کرد و فرمود :از عذاب خداوند بترس و نسهبت بهه
پدرت که آن همه براى تو زحمت کشیده است ،نیکى و احسان کن.
پسر گفت :یا رسول اللّه! من چیزى ندارم.
مى کنی ؛ ولى از ماه آینده باید پهدرت را کمه

حضرت فرمود :این ماه از بیت المال به او کم

نمائى و به یکى از ارحاب خود به نام اُسامة بن زید دستور داد تا رد دره به آن پیر مرد بپردازد.
در پایان ماه ،پدر دو مرتبه به همراه پسر خود نزد رسول خدا آمد وعرضه داشت :یا رسهول اللّهه!
فرزندم چیزى به من نداد و پسر همچنین گفت :من چیزى ندارم.
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حضرت به فرزند اشاره نمود :که تو داراى ثروت بسیارى هستى؛ ولى با این برخوردى که نسهبت
به پدرت دارى ،همین امروز ف یر و تهى دست خواهى شد.
همین که فرزند از نزد حضرت برگشت متوجّهه شهد کهه داد و فریهاد افهرادى کهه در همسهایگى
انبارهاى آذوقه او هستند ،بلند است.
و هنگامى که چشمشان به پسر پیرمرد افتاد فریاد زدند :بوى گندیده انبارهاى تو به همه ما اذیّهت
و آزار مى رساند.
و او را مجبور کردند تا اجناس فاسد شده انبارهایش را تخلیه کند؛ او نیز چندین کارگر گرفهت و
با پرداخت پولى بسیار ،آن اجناس فاسدشده را در بیابان هاى شهر تخلیه کرد.
و چون به کیسه هاى طال و ن ره اندوخته شده مراجعه کرد ،آن ها را چیهزى جهز سهنگ و ریهگ
ندید و تمام زندگى و ثروت او تباه گردید وسخت در تنگ دستى قرار گرفت ،بهه طهورى کهه حتّهى
محتاج ل مه نانى براى شام خود گردید و در نهایت مریض و رنجور شد.
سپس حضرت رسول

 ،در رابطه با اداء ح وق والدین چنین فرمود :مواظب باشید که پهدر و

مادر خود را ناراحت و غضبناك نکنید و راضى نباشید که آنان نیازمند و محتاج گردند؛ وگرنه بدانید
()36

که غیر از عذاب دنیا نیز در قیامت به ع اب دردناك الهى مبتال خواهید شد.
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ارزش مرض براى مؤ من
حضرت رادق آل محمّد
روزى رسول گرامى اسالم

حکایت فرماید:
 ،در جمع ارحاب خود ،سر به سمت آسمان بلند نمود و تبسّمى

کرد.
یکى از افرادى که در آن جمع حضور داشت ،از آن حضرت سؤ ال کرد :یا رسول اللّه! امروز شما
را دیدم که سر خود را به سوى آسمان بلند کردى و تبسّ نمودى؟!
حضرت رسول

فرمود :بله ،درست است چون که متعجّب شدم از دو فرشته و ماءمور الههى

که از آسمان بر زمین وارد شدند تا اعمال یکى از بندگان خدا را  -که هر روز نماز خود را به موقهع
انجام مى داد  -در نامه عملش بنویسند.
لیکن چون آن شخص را در محلّ عبادت خود نیافتند ،هر دو فرشته بهه آسهمان بازگشهتند و بهه
محضر ربوبى پروردگار عرضه داشتند :پروردگارا! بنده مؤ من تو را در محلّ عبادتش نیافتی ؛ بلکه او
در بستر بیمارى افتاده بود.
در این هنگام خداوند متعال فرمود :بنویسید ،اعمال و عبادات بنده ام را تا زمهانى کهه او در پنهاه
من ،مریض و ناتوان از عبادت و دیگر کارها است ،همانطورى که در حال سهالمتى ،او عبهادت مهرا
انجام مى داد و شما اعمال و حسنات او را مى نوشتید.
سپس در پایان فرمایش خود افزود :همانا بر من الزم است ،پاداش بنده ام را در حال مریضى نیز
()37

بپردازم؛ همچنان که در حالِ سالمتى او چنین مى کرده ام.

3٩

دو خاطره آموزنده مه ّ
مرحوم کلینى به ن ل از امام جعفر رادق

حکایت فرماید:
شرفیاب شدند.

روزى سه نفر زن حضور پیامبر گرامى اسالم

اوّلین نفر از ایشان اظهار داشت :یا رسول اللّه! شوهر مهن گوشهت نمهى خهورد ،دیگهرى گفهت:
شوهرم بوى خوش عطر استفاده نمى کند ،سوّمى عرض کرد :یا رسول اللّه! شوهرم بها مهن نزدیکهى
نمى کند.
حضرت رسول از شنیدن چنین سخنانى ناراحت شد و به سمت مسجد حرکت نمود ،پهس از وارد
شدن به مسجد در جمع ارحاب ،باالى منبر رفت و بعد از حمد و ثناى الهى چنین فرمود:
چه شده است! شنیده ام که بعضى از دوستان من گوشهت نمهى خورنهد و عهدّه اى بهوى خهوش
استعمال نمى کنند و بعضى دیگر با زنان خود ه بستر نمى گردند.
همه بدانید که مَنِ رسول اللّه گوشت مى خورم و بوى خوش استفاده مى کن و با زنان خهود هه
بستر مى شوم.
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پس هرکس از روش من در تمام جهات زندگى روى گردان باشد ،من از او بیزار خواه بود
همچنین مرحوم شیخ ردوق آورده است:
 ،حکایت کند:

عبداللّه بن عبّاس پسر عموى پیامبر اسالم

روزى ع یل نزد رسول خدا حضور داشت و حضرت بسیار نسبت به ایشان اظهار عالقه و محبّهت
مى نمود ،علىّ بن ابى طالب

وارد شد و اظهار نمود :یا رسول اللّهه! آیها ع یهل مهورد عالقهه و

اطمینان شما است؟
حضرت رسول

فرمود :آرى ،به خدا سوگند! من او را به دو جهت دوسهت دارم :یکهى بهه

جهت خودش و دوّم به جهت دوستیش با ابوطالب.
و سپس افزود :همانا فرزندش مسل در محبّت و دفاع از فرزندت حسین
مؤ منین براى او گریان خواهند گشت و مالئکه ها بر او درود خواهند فرستاد.

4٩

کشته خواهد شد و

ابن عبّاس مى افزاید :رسول خدا

 ،پس از این سخنان گریان شد و اش ِ چش ههایش ،بهر

رورت مبارکش جارى گشت و سپس فرمود :من شکایت غاربین و ظالمین بر اهل بیت را به خداى
()3٩

سبحان مى کن .
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جوان گمراه ،سعادتمند شد!
جابر بن یزید جعفى به ن ل از حضرت ابوجعفر ،امام محمّد باقر
در زمان حضرت رسول

،ی

حکایت کند:

جوان یهودى نزد خانواده خود که همهه یههودى بودنهد مهى

زیست.
این جوان در بسیارى از روزها نزد رسول گرامى اسالم
داشت ،به ایشان کم

مى آمد و چنانچه حضهرت کهارى

و همکارى مى کرد .و چه بسا پیامبر خدا

 ،براى رؤ ساى قبائهل و یها

دیگر اشخاص نامه مى نوشت و توسّط آن جوان گمراه نامه ها را براى آن افراد مى فرستاد.
پس از گذشت مدّتى بدین منوال ،جوان چند روز به مالقات حضرت رسول نیامد ،به همین جههت
حضرت جویاى حال جوان نامبرده گردید؟
گفتند :مدّتى است که مریض مى باشد و در بسهتر بیمهارى افتهاده اسهت؛ رسهول گرامهى اسهالم
به همراه بعضى از یارانش براى عیادت ،به سمت منزل آن جوان حرکت کردند ،همین کهه وارد
منزل شدند ،دیدند که جوان در بستر خوابیده و چش هاى خود را بسته است ،و چون حضهرت او را
ردا زد ،جوان چش هاى خود را باز کرد و گفت :لبّی
رسول خدا

یا اباال اس !

 ،فرمود :شهادت بر یگانگى خدا و رسالت من بده و بگو:

«اشهد ان ال اله االّ اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه».
پدر جوان که نیز یهودى بود بر بالین پسرش نشسته بود ،جوان نگاهى به پدر کهرد و لهب از لهب
نگشود.
بار دیگر حضرت رسول سخن خود را تکرار نمود و باز جوان نگاهى به پدر خهود کهرد و همهان
طور ساکت ماند ،در مرحله سوّم حضرت پیشنهاد خود را مطرح نمهود و جهوان متوجّهه پهدر خهود
گردید.
پس پدر به فرزند خود گفت :آنچه مى خواهى انجام ده و هر چه مى خواهى بگو ،جوانى کهه تها
آن لحظه گمراه بود ،لب به سخن گشود:
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«أشهد أن ال إله إالّ اللّه ،و أنّك محمّد رسُول اللّه» و با اسالم آوردن ،سعادتمند و هدایت یافهت؛
و جان به جان آفرین تسلی کرد.
پس از آن حضرت رسول

به همراهان خود فرمود :او همانند ما مسهلمان گردیهد ،او را

غسل دهید ،کفن کنید تا بر او نماز بخوانی و دفنش نمائی .
و سپس اظهار داشت :الحمدللّه که توانست ی

()4٩

نفر را از گمراهى و آتش جهنّ نجات ده .
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عشق به خدا ،يا رسول
محدّثین و مورّخین حکایت کرده اند:
 ،به همراه برخى از ارحاب خود از محلّى عبهور مهى نمهود کهه بهه

روزى حضرت رسول

نوجوانى برخوردند و پیامبر خدا

به آن نوجوان سالم کرد.

نوجوان بسیار شادمان و خندان گردید؛ رسول خدا

 ،به او خطاب نمود و فرمهود :آیها مهرا

دوست دارى؟
گفت :آرى ،به خدا قس ! تو را دوست دارم.
حضرت فرمود :همانند چشمانت؟
گفت :بهتر و بیشتر.
حضرت افزود :همانند پدرت؟
گفت :بیشتر.
فرمود :همانند مادرت؟
گفت :بیشتر
نیز فرمود :همانند جان خودت؟
گفت :یا رسول اللّه! بیشتر از هر چیزى ،به تو عالقه مندم و تو را دوست دارم.
در این هنگام حضرت اظهار نمود :آیا همانند پروردگارت و خدایت مرا دوست دارى؟
نوجوان در این لحظه اظهار داشت :خدا ،خدا ،خدا ،نه؛ یها رسهول اللّهه! ههیچ چیهزى در م ابهل
خداوند متعال ارزش ندارد و هیچکس را بر او برترى و فضیلتى نیست؛ یا رسول اللّه! تو را به جهت
عشق و ایمان به خدا دوست دارم.
حضرت رسول

با شنیدن چنین سخن و اعت ادى راسخ ،متوجّه همراهان خود شد و فرمهود:

شما نیز این چنین عشق و ایمان داشته باشید و خدا را این چنین دوست بدارید؛ چهه ایهن کهه آنچهه
ازنعمت ها و سالمتى در اختیار دارید ،همه از الطاف خداوند متعال است.
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سپس افزود :و اگر مرا دوست دارید ،باید به جهت دوستى و ایمان به خداى سبحان باشد.
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آسمانى!

شف اسرار با مَر

 ،از جابر بن عبد اللّهه انصهارى حکایهت

حضرت موسى بن جعفر به ن ل از پدران بزگوارش
نماید:

 ،به مسجد آمد و نزد ما نشست و فرمهود :برنامهه اى از طهرف خداونهد

روزى پیامبر خدا

را بیاورید.

متعال نازل شده است ،جهت اجراء آن علىّ بن ابى طالب

پس سهلمان فارسهى بهه دنبهال آن حضهرت رفهت ،هنگهامى کهه علهىّ

نهزد رسهول خهدا

علیه آمد ،با یکدیگر خلوت کرده و مطالب سرّى را براى علّى

بیان نمود

و ما متوجّه آن سخنان نشدی  ،ف ط مشاهده کردی که حضرت رسول سهخت عهرق کهرده و قطهرات
عرق از پیشانى و رورت مبارکش ،همچون دانه هاى درِّ شفّاف سرازیر است
و چون اسرار ایشان پایان یافت ،به حضرت علّى

فرمود :آن ها را حفهظ و رعایهت نمها کهه

بسیار مه ّ خواهد بود.
بعد از آن اظهار نمود :اى جابر! ابوبکر و عمر را بگو تا نزد ما آیند.
پس به سراغ آن ها رفت و پیام حضرت رسول را رساندم؛ و هر دو حاضر شدند ،سپس حضهرت
فرمود :به عبدالرحمان ه بگوئید بیاید؛ او ه آمد.
بعد از آن رسول خدا

 ،به سلمان فارسى خطاب کرد و فرمود :برو نزد امّ سلمه و ی

عهدد

فرش خیبرى از او بگیر و بیاور.
وقتى سلمان فارسى آن فرش را آورد ،حضرت دستور داد تا فرش را پهن کنند و هر نفر در گوشه
اى ،روى آن بنشیند؛ پس ابوبکر و عُمر و عبدالرحمان در سه گوشه آن نشستند.
و بعد از آن حضرت رسول با سلمان فارسى خلوت کرد و اسرارى را برایش بیان نمود و در پایان
فرمود :در چهارمین گوشه فرش بنشین؛ و به حضرت علّى

نیز دستور داد :در میانه و وسهط آن

فرش بنشین؛ وآنچه برایت گفت بگو ،که در این رورت بر هر کارى و هر حرکتى قادر خواهى شهد.
در این لحظه ،آن سه نفر گفتند :این از خصوریّات علىّ است؟!
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فرمود :بلى ،قدر و منزلت او را بشناسید و احترام او را رعایت کنید.

حضرت رسول

جابر انصارى گوید :بعد از آن ،فرش حرکت کرد و در آسمان ها به پرواز در آمد و چون پهس از
مدّتى به زمین باز گشت ،از سلمان فارسى شنیدم که گفت:
پس از پرواز به آسمان ها ،در گوشه اى از زمین کنار غارى فرود آمدی و طبق دسهتور حضهرت
رسول

 ،به ابوبکر گفت  :به افرادى که داخل غار هستند ،سالم کن و چهون سهالم کهرد جهوابى

نشنید.
سپس به عمر گفت که سالم کند ،او ه پس از سالم جوابى نشنید ،همچنین عبدالرحمان سالم کرد
و نیز جوابى داده نشد ،بعد از آن خودم سالم کردم و جواب سالم من نیز داده نشد.
در نهایت به حضرت علىّ

عرضه داشت  :اکنون شما بر اهل غار سالم نمائید؛ و چون هماننهد

دیگران سالم کرد ناگهان درب غار گشوده شد و ردائى از درون آن به گوش رسید و نورى نمایهان
گردید به طورى که آن سه نفر از وحشت پا به فرار گذاشتند.
من به ایشان گفت  :آرام باشید ،فرار نکنید تا ببینی چه خواهد شد و آن ها چه مى گویند.
سپس حضرت علىّ

به اهالى درون غار خطاب نمود و فرمود :سالم بر شماها که بهه خهداى

یکتا ایمان آورده اید.
در همین لحظه از درون غار گفته شد :سالم بر تو اى امام متّ ین!
ما شهادت مى دهی که پسر عمویت پبامبر خدا است و تهو امهام و پیشهواى مسهلمین هسهتى؛ و
والیت و خالفت پس از رسول خدا تنها مخصوص تو است نه دیگران .بعهد از آن ،ههر سهه نفهر بهه
حضرت علىّ

گفتند :ما نیز به آنچه اهل غار اظهار داشتند ،ایمان داری ؛ ولى هنگهام بهاز گشهت

نزد رسول اللّه ،براى ما شفاعت نما؛ شاید که از ما راضى شود.
پس از آن طبق دستور حضرت رسول

 ،روى همان فرش نشستی و بعهد از پهرواز ،مجهدّدا

جلوى مسجد فرود آمدی و حضرت از منزل خارج شد و نزد ما آمهد و فرمهود :در ایهن سهفر چهه
گذشت؟
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آن سه نفر عرضه داشتند :یا رسول اللّه! بر آنچه اهل غار شهادت دادند ،ما نیهز شهاهد و مهؤ مهن
هستی .
حضرت رسول

اظهار نمود :اگر ثابت قدم باشید ،هدایت یافته و سعادتمند خواهیهد بهود؛ و

بدانید که آنچه وظیفه رسالت بود به شما ابالغ کرده ام.
و در پایان فرمود :آن کسى که والیت و خالفت علىّ
()42

یافته است.
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را بعد از من بپهذیرد ،پیهروز و نجهات

نخى از پيرا ن ،براى شِفاء
شخصى به نام بحر س ّا حکایت کند:
خدمت امام رادق

بودم ،آن حضرت فرمود:

اى بحر! اخالق خوب موجب شادى و سرور است؛ و سپس افزود :آیا مى خواهى به داسهتانى از
زندگى پیامبر خدا که اهالى مدینه آن را نمى دانند برایت بیان کن ؟
عرض کردم :بلى.
حضرت فرمود :روزى پیامبر خدا

 ،با جمعى از ارحاب خود در مسجد نشسته بود ،ناگههان

کنیزى از انصار وارد مسجد شد و کنار پیغمبر خدا

ایستاد و گوشه اى از پیهراهن حضهرت را

گرفت.
پیامبر اسالم

برخاست و کنیز بدون آن که سخنى گوید ،پیراهن حضرت را رها کرد و چون

آن حضرت نشست ،دو مرتبه کنیز پیراهن ایشان را گرفت و این کار را تا سه مرتبه انجهام داد تها آن
که مرتبه چهارم پیامبر ایستاد و کنیز پشت سر حضرت قرار گرفت و ی

نخ از پیهراهن حضهرت را

آهسته کشید و برداشت و رفت.
پس از آن مردم به کنیز گفتند :این چه جریانى بهود کهه سهه مرتبهه گوشهه پیهراهن رسهول اللّهه
را گرفتى و زمانى که حضرت از جاى خود بلند مى شد ،تو سخنى نمى گفتى و حضهرت هه
سخنى نمى فرمود؟!
کنیز گفت :در خانواده ما مریضى بود ،مرا فرستادند تا نخى به عنوان تبرُّك از پیراهن رسول خهدا
براى شفاى مریض برگیرم و چون خواست نخى از پیراهنش در آورم ،متوجّه من گردید و من
شرم کردم تا مرتبه چهارم که من پشت سر آن حضرت قرار گرفت و چون توجّه شهان بهه مهن نبهود
()43

نخى از پیراهنش گرفت و براى شفاى مریض بردم.

4٩

پيمان آ و و اسالم آوردن منافق
مرحوم شیخ طوسى و عالّمه مجلسى و دیگر بزرگان آورده اند:
امام رادق

به ن ل از امیرالمؤ منین ،علىّ

روزى رسول خدا

حکایت فرماید:

 ،عبورش بر آهوئى افتاد که با طناب به میخ چادر و خیمه اى بسته شهده

بود ،آهو با مشاهده آن حضرت به سخن آمد و گفت :یا رسول اللّه! من مادر دو نوزاد هست که تشنه
و گرسنه اند وپستان های پر از شیر گشته است ،مرا آزاد گردان تا بروم بچّهه ههای را شهیر دهه و
چون سیر شوند دو مرتبه بر مى گردم؛ و مرا با همین طناب ببند.
رسول خدا

 ،فرمود :چگونه تو را آزاد کن در حالى که شکار این خانواده هستى؟

آهو در جواب گفت :یا رسول اللّه! من بر مى گردم و با دست خودت مرا به همین شکل ببند.
پس رسول خدا

 ،پیمان و میثاق از آهو گرفت که سریع باز گردد ،بعد از آن حیهوان را آزاد

نمود.
آهو رفت و پس از لحظاتى برگشت و حضرت رسول

 ،آن را به همان حالهت اوّل بسهت و

سپس از چند نفر سؤ ال نمود :این آهو از کیست؟ و چه کسى آن را شکار کرده است؟
گفتند :از فالن خانواده است؛ حضرت نزد آن خانواده آمد ،در حالى که شکارچى از مناف ین بهود،
با دیدن چنین رحنه اى و شنیدن تمام جریان دست از نفاق خود برداشت و آهو را آزاد کرد و سپس
جزء یکى از یاران با وفاى حضرت رسول

()44

علیه ،قرار گرفت.

5٩

شفاعت ودك در قيامت
انس بن مال

حکایت کند:
مى آمد ،فرزند خویش را نیهز بهه

مردى از انصار هرگاه به مالقات ودیدار حضرت رسول
همراه خود مى آورد.

پس از گذشت مدّتى ،فرزند آن شخص ( )45فوت کرد وپدر این موضهوع را از آن حضهرت پنههان
 ،وارد شهد؛ حضهرت جویهاى فرزنهد او

داشت ،تا آن که روزى به محضر مبارك پیغمبر اسالم
شد؟

دیگران گفتند :فرزندش از دنیا رفته است و او داغدار مى باشد.
بعد از این که آن شخص از حضور رسول خدا

 ،رفت؛ به ارحاب خهود فرمهود :آیها مایهل

هستید که بروی و او را سر سالمتى وتسلیت گوئی ؟
دوستان پذیرفتند و به همراه آن حضرت حرکت کردند.
همین که حضرت وارد منزل شد و مشاهده نمود که پدر فرزند ،بسیار محزون و غمگین است ،بهه
او و تمام افراد خانواده تسلیت فرمود.
و پس از تسلیتِ پیامبر خدا و همراهان ،پدر اظهار داشت :یا رسول اللّه! او امید و آرزوى من بود
که در پیرى کم

و یار و غمخوار من باشد.

حضرت فرمود :آیا تو شادمان نمى گردى ،آن گاه که فرزندت را در قیامت جلوى خود ببینى و به
او بگویند :داخل بهشت برو.
فرزندت بگوید :پروردگارا! من پدر و مادرم را مى خواه و آن قدر به محضر ربوبى حقّ التماس
کند تا آن که خداوند شفاعت فرزند کوچ

و بى گناه را در حقّ پدر و مادر مى پذیرد و با یکهدیگر

وارد بهشت مى شوید؟!
همراهان گفتند :یا رسول اللّه! این بشارت تنها مخصوص این شخص است ،یا براى عموم مسلمان
ها است؟
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حضرت فرمود :این بشارت و نوید براى تمام بندگان مؤ من به خداوند متعال مى باشد.
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گريه پدر و شادى قل
امام جعفر رادق به ن ل از پدران بزرگوارش
روزى رسول خدا

حکایت فرماید:

 ،در محلّى نشسته بود و من به همراه عدّه اى ،اطراف آن حضرت حضور

داشتی  ،که ناگهان شخصى از طرف یکى از دختران حضرت رسهول آمهد و گفهت :دخترتهان گویهد:
فرزندم سخت بیمار و در حال مر

قرار گرفته است؛ چنانچه ممکن باشد تشریف آورید و مرا کم

نمائید.
حضرت رسول

فرمود :برو ،به دخترم بگو :آنچه را خداوند داده و آنچهه را بگیهرد همهه از

براى اوست و هر انسانى که در این دنیا آمده ،باید روزى از این دنیا برود.
آن شخص پیام حضرت را براى دخترش برد و پس از لحظاتى باز گشت و گفت :یا رسهول اللّهه!
پیام شما را رساندم؛ لیکن دخترتان اظهارداشت :این فرزند از جان خودم عزیزتر اسهت ،اگهر امکهان
دارد تشریف بیاورید.
پس از آن ،رسول گرامى اسالم

حرکت نمود و ما نیز به همراه ایشان رفتی تا به منزل دختر

حضرت رسیده و سپس وارد منزل شدی .
همین که رسول خدا

چشمش به طفل افتاد که درحال جان دادن بود غمگین و گریان شد.

گفت  :یا رسول اللّه! ما را از گریه در مر
حضرت فرمود :من شما را از گریه در مر

افراد نهى مى نمائید وآن گاه خودتان گریه مى کنید؟!
عزیزانتان نهى نکرده ام ،بلکه از شیون و داد و فریهاد

نهى شده اید.
و سپس افزود :بدان که این نوع گریه ،ع ده دل را مى گشاید و موجب سالمتى و شادابى قلهب و
()47

روان مى گردد.
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نماز بر جنازه منافق
امام جعفر رادق

حکایت نموده است:

وقتى عبداللّه بن اءُبىّ بن سلول یکى از مناف ین به هالکت رسهید ،پیغمبهر خهدا

بهه همهراه

بعضى از ارحاب خود بر جنازه او حاضر شدند و در مراس دفن او شرکت نمودند.
عمر بن خطّاب که در آن مراس شرکت داشت لب به اعتراض گشود و گفت :یا رسول اللّهه! مگهر
خداوند تو را از حضور بر جنازه مناف ین نهى نکرده است که بر قبر آن ها حاضر نشوى؟
حضرت رسول

سکوت نمود و پاسخى نفرمود؛ عُمَر اعتراض خود را تکرار کرد.

در این هنگام رسول خدا

در جواب اعتراض عمر ،چنین اظهار داشت :واى بر حال تو! آیها

خبر دارى که من بر بالین قبر این منافق چنین دعا کردم:
ّ

َ

َ

ْ

َ ْ
ُ َ ْ ُ
ّ
َُْ
َ
اءصل ُه نار».
«اللْم احش جوفه نارا ،و امال قْبه نارا ،و ِ
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یعنى؛ خداوندا! درون  -قبر  -او را پر از آتش گردان و او را ه نشین با آتش قرار ده.
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ديدار از مريض بهشتى
حکایت نمایند:

حضرت امیرالمؤ منین ،امام علىّ

روزى ابوذر غفارى دچار تَب و لرز شدیدى شده بود ،من به محضر مبارك رسول گرامهى اسهالم
آمدم وگفت  :یا رسول اللّه! ابوذر غفارى مبتال به مرض سختى شده است.
حضرت فرمود :با یکدیگر به عیادت و دیدار او مى روی  ،پس من به همراه پیهامبر اسهالم
حرکت کردم و چون وارد منزل ابوذر غفارى شدی  ،کنار بستر او نشستی .
پس از آن پیامبر خدا

خطاب به ابوذر کرد و فرمود :در چه وضعیّتى هستى؟

ابوذر عرض کرد :یا رسول اللّه! در تب شدید و حالتى که مشاهده مى فرمائى به سر مى برم.
حضرت رسول

فرمود :اى ابوذر! گویا تو را در یکى از باغات بهشت مى بین .

و سپس افزود :تو غرق در امور دنیوى و مادّى گشته بودى و با این عارضه و ناراحتى که بهر تهو
وارد شده است ،خداوند متعال لغزش ها و خطاهاى تو را مورد مغفرت قرار داد؛ پس اى ابوذر! تو را
()4٩

بر این رحمت و مغفرت بشارت باد.
حضرت رسول

در حدیثى دیگر فرمود :بسیار تعجّب مهى کهن از آن مهؤ منهى کهه بهراى

مریضى خود ،جزع و ناراحتى مى کند؛ چنانچه انسان مؤ من ،موقعیّت خهود را در پیشهگاه خداونهد
بداند ،همانا دوست دارد که همیشه مریض باشد تا مر  ،او را دریابد و به مالقهات خداونهد مهربهان
()5٩

برود.
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روش مزيستى با دوستان
امام جعفر رادق
پیغمبر اسالم

حکایت فرمود:
 ،ساعات روزانه خود را براى مالقات با ارحاب تنظی و ت سی مى نمود و بها

نظ و با رعایت نوبت افراد ،با مالقات کنندگان مجالست و رحبت مى فرمود.
آن حضرت در مجالس ،در حضور ارحاب و دوستان هرگز پاى خهود را دراز نمهى کهرد؛ بلکهه
همیشه در حضور اشخاص ،دو زانو مى نشست؛ و هیچگاه به طور سَرِ پا و زانوها باال نمى نشست.
هنگامى که شخصى با حضرت دست مى داد و با ایشان مصافحه مهى کهرد ،دسهت خهود را نمهى
کشید و جدا نمى کرد مگر آن که آن شخص ،دست خود را از دست حضرت جدا کند.
در هر کجا سائلى را مى دید ،نا امیدش نمى کرد و اگر چیزى همراه خود نداشت که بهه او بدههد
مى فرمود :خداوند ،انشاء اللّه تو را کم

نماید و دعاى خیرى در حقّ او مى نمود.

هرکس با حضرت آشنا ،ه نشین و یا ه سفر مى گشت ،حضرت نام او را جویا مى شد و سؤ ال
مى نمود.
و هرکس حضرت را به طعامى دعوت مى کرد ،قبول مى نمود و اگر بر سفره اى حاضر مهى شهد،
()51

از غذاى آن ها میل مى کرد.
همچنین آورده اند:

روزى یکى از ارحاب و دوستان پیامبر عالى قدر اسالم

 ،کهه در مدینهه منهزل داشهت ،آن

حضرت را به همراه چهار نفر دیگر از یارانش به میهمانى در منزل خود دعوت کرد.
پیامبر خدا دعوت آن شخص رحابى را پذیرفت؛ و چون به همراه چهار نفر دیگر به سوى منهزل
میزبان حرکت کردند ،در بین راه ی

نفر دیگر نیز به عنوان نفر شش به ایشان ملحق شد.

هنگامى که آن حضرت با همراهانش نزدی

منهزل میزبهان رسهیدند ،پیهامبر اکهرم

بهه آن

شخص شش فرمود :میزبان تو را دعوت نکرده است ،همین جا منتظهر بهاش تها بها رهاحب منهزل
رحبت کنی و براى تو نیز اجازه ورود بگیری .
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همچنین روایت کرده اند:
هرگاه پیامبر خدا سوار بر مرکب مى شد و به سمتى مى رفت؛ اگر در مسیر راه به شهخص پیهاده
()52

اى برخورد مى نمود ،او را نیز بر مرکب خود سوار مى کرد.
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چگونگى بيعت زنان با پيامبر خدا

مرحوم علىّ بن ابراهی قمّى در کتاب خود ،پیرامون تفسیر این آیه شریفه قرآن :يا اَيُّْا َّ
انل ُّ
اُّ ِااا
َ ْ
َ
ُ
نات يُبايِ ْعنَك )53( ...آورده است:
جاء َك ال ُمؤ ِم

نازل شد؛ و چون زنان خواسهتند بها پیهامبر

این آیه مبارکه در فتح مکّه بر حضرت رسول

خدا بیعت کنند حضرت قَدَحى از آب جلوى خود نهاد و دست خود را داخل آن نمود.
پس از آن خطاب به زنان کرد و فرمود :هرکس مى خواهد با من بیعت کند ،دست خود را داخهل
این قدح نماید و سپس افزود :من با زنان مصافحه نمى کن .
این بیعت دو شرم داشت :یکى از طرف خداوند:

َ ْ ُْ ْ َ ّ
تني ببُ ْْتان َي ْف ََتننَ ُه ََ ْ َ
اهّلل َشيئا َو ال ي َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ
اني
ٍ
ْسقن و ال يزنني و ال يقتلن اوالدهن و ال ياء ِ
ْشكن بِ
ِ
اءن ال ي ِ
َ ْ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ
ك ىف َم ُ
عرو ٍف فبايِ ْع ُْ َّن ()54؛ این که در اعمال و عبادات به خهدا مشهرك
يْن و ارج ِل ِْن و ال يعصين
اي ِد ِ

نباشند ،دزدى نکنند ،زنا به هر نوعى انجام ندهند ،فرزندان خود را بهه ههر دلیهل ودر ههر وضهعیّتى
نکشند ،یکدیگر را متّه نسازند و در کارهاى نی

وپسندیده با پیامبر و اهل بیت عصمت و طههارت

مخالفت نکنند.
و دوّمین شرم از طرف شخص پیامبر

مى باشد که همان تفسیر «معروف» باشد:

امّ حکی دختر حارث بن عبدالمطّلب دختر عموى پیامبر گفت :یا رسول اللّه! معروف چیست ،کهه
نباید در آن تو را مخالفت کنی ؟
حضرت فرمود :یعنى ،رورت خود را نخراشید ،بر گونه هاى خود چنگ و ناخن نکشید ،گیسوان
خود را نکنید ،ی ه لباستان را چاك نزنید ،لباس سیاه نپوشید ،واویهال نگوئیهد و زیهاد بهر بهالین قبهر
ننشینید.
قابل ذکر است که این هفت شرم ،آداب و روشى است که آن ها براى مردگهان خهود انجهام مهى
دادند؛ و حضرت رسول

از زنان عهد و پیمان گرفت که این اعمال را انجام ندهند(.)55
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ورود به مدينه و خرماى سلمان
پیامبر اسالم

چون روز دوشنبه ،هبجده ربیع االوّل ،وارد مدینه منوّره گردید؛ خبر ورودش

در بین تمامى اهل مدینه منتشر گردید.
سلمان فارسى که در جستجوى ح ی ت و دین مبین اسالم بود ویکى از یهودیان مدینه او را بهراى
کشاورزى نخلستان خود خریدارى کرده بود ،چون خبر ورود پیامبر اسالم

را شهنید طب هى از

خرما تهیّه کرد و جلوى پیامبر و همراهانش آورد.
سؤ ال نمود :این ها چیست؟

پیامبر اکرم

سلمان گفت :ردقه خرماها است؛ چون تازه به این شهر وارد شده اید و غریهب هسهتید ،دوسهت
داشت با این ردقه از شما پذیرائى کن .
پیامبر خدا به همراهان خود فرمود :بس اللّه بگوئید و بخورید؛ ولى خود حضهرت از آن خرماهها
تناول ننمود.
سلمان با انگشت اشاره کرد و با خود به فارسى گفت :این ی
خرما آورد و چون رسول خدا

عالمت؛ و سهپس طب هى دیگهر از

سؤ ال نمود که این ها چیست؟

گفت :چون دیدم از خرمائى که به عنوان ردقه آوردم ،میل ننمودى ،این ها را به عنوان هدیهه بهه
حضورتان آوردم.
در این هنگام ،حضرت به همراهان فرمود :بس اللّه بگوئیهد و بخوریهد؛ و خهودش نیهز مشهغول
خوردن شد.
همچنین سلمان با انگشت اشاره کرد و با خود به فارسى گفت :این دو عالمهت؛ و سهپس اطهراف
حضرت رسول دور زد.
پیامبر خدا پارچه اى را که بر دوش خود انداخته بود برداشت و چون سلمان ،چشهمش بهر شهانه
راست به مُهر نبوّت و خال آن حضرت افتاد جلو آمد و آن را بوسید.
رسول خدا

سؤ ال نمود :تو کیستى؟

5٩

گفت :من مردى از اهالى فارس هست که از شهر خود آمده ام ...و تمهام جریهان خهود را بهازگو
نمود؛ و چون اسالم آورد پیامبر اکرم

()56

او را بشارت به سعادت و خوشبختى داد.

6٩

رسيدگى به فقراء و نصيحت دلسوزانه
امام جعفر رادق

 ،به ن ل از پدران بزرگوارش

پشت منزل و مسجد حضرت رسول

 ،بیان فرماید:

جایگاهى به نام رُهفّه بهراى مسهلمانان مههاجرى کهه

پناهگاه ومنزلى نداشتند ،تهیّه شده بود ،که آن ها حدود چهار رد نفر مرد بودند.
حضرت رسول

 ،روزها از آن ها دلجوئى مى نمود و نیز ربحانه و شهام آن هها را تهیّهه و

تاءمین مى کرد و در اختیارشان قرارمى داد.
روزى حضرت نزد ایشان آمد؛ و دید که هرکس مشغول کارى است؛ یکى کفهش پهاره شهده مهى
دوزد ،دیگرى لباس و پیراهن خود را ورله مى کند و....
حضرت به هر ی

از آن ها م دار ده سیر خرما داد ،یکى از آن هها از جهاى خهود برخاسهت و

اظهار داشت :یا رسول اللّه! آن قدر به ما خرما داده اى که شک ها و درون ما ،در حال آتش گهرفتن
است.
پیامبر خدا در جواب چنین فرمود :اگر امکانات بیشترى داشت و مى توانست  ،از دیگر غذاها نیهز
شما را بهره مند مى کردم ،ولیکن به شما مى گوی که هرکس پس از من زنده باشد ،بهره اى کهافى از
دنیا و نعمت هاى آن خواهد برد ،واز بهترین لباس ها و بهترین منهزل هها و سهاختمان هها اسهتفاده
خواهد کرد.
شخصى از آن جمع بلند شد و به آن حضرت عرضه داشت :یارسول اللّه! مهن بهه آن زمهان و بهه
چنان زندگى عالقه مند هست  ،بفرما ،که آن دوران چه وقت فرا خواهد رسید؟
حضرت رسول

فرمود :آگاه باشید ،ارزش این زمانى که شما در آن به سر مى برید ،بهتهر و

برتر از هر زمان دیگرى است.
سپس افزود :شما مؤ منین چنانچه شک هاى خود را از حالل پر کنید ،پس میل آن پیدا مى کنیهد
()57

که از چیزها وغذاهاى حرام نیز استفاده و بهره گیرید.
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شجره طوبى و دوستداران
حکایت کند:

بالل بن حمامه ،یکى از یاران پیامبر اسالم

روزى آن حضرت در حال تبسّ و خنده بر ما وارد شد و رهورت مبهارکش هماننهد مهاه تابهان
نورانى بود.
عبدالرّحمن بن عوف از جاى خود برخاست و اظهار داشت :یا رسول اللّه! این چه نورى است که
در چهره و رورت شما نمایان گشته است؟
حضرت فرمود :بشارتى از طرف خداوند متعال درباره برادر وپسر عموی علىّ؛ و دختهرم فاطمهه
زهراء

به من رسید بر این که خداوند ،فاطمه و علىّ بن ابى طالب را به ازدواج و نکاح یکدیگر

در آورده است و دستور داده تا خازن و مأمور بهشت درخت شجره طوبى را حرکت دهد.
پس شجره طوبى بر

هائى همانند سند و حواله ،به تعداد دوستداران و عالقمندان اهل بیهتِ مهن

بر خود رویانید.
سپس مالئکه اى را در کنار آن درخت به وجود آورد و به ههر یه

از آن هها یکهى از اسهناد و

حواله هاى آن درخت را تحویل داد.
و چون روز قیامت بر پا شود و خالیق ،محشور گردند ،ردائى در بهین آن جمهع شهنیده شهود و
توسّط آن ،مالی

به هر ی

بر

از دوستداران اهل بیتِ من ،ی

از آن اسناد و حواله ها داده مهى

شود ،که برگه ایشان آزادى از آتش جهنّ ؛ و جواز ورود به بهشت خواهد بود.
پس از آن ،حضرت رسول

افزود :علىّ وهمسرش فاطمه ،مردان و زنان مسلمانِ امّتِ مرا از
()58

آتش جهن نجات داده؛ و ایشان را وارد بهشت خواهند نمود.
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توبه نَبيره شيطان و ارتباط با انبياء
مرحوم قطب الدّین راوندى در کتاب خرایج خود حکایتى را ایراد نموده است که از چندین جهت
با اهمّیت و ارزنده مى باشد:
جابر بن عبداللّه انصارى گوید :احزاب و قبیله هاى عرب بر علیه پیامبر اسالم

 ،متّحد شدند

و تصمی بر جنگ و م اتله با آن حضرت را گرفتند ،حضرت در این زمینه با ارحاب و یهاران خهود
مشورت نمود.
در این لحظه سلمان اظهار داشت :یا رسول اللّه! هنگامى که دشمن بر شهرهاى عَجَ هجهوم آورد،
اطراف شهرهاى خود را خندق حفر مى کنند تا جنگ و ستیز از جوانب مختلف نباشد و دشمن نتواند
از هر سو به آن ها هجوم آورد؛ در این هنگام خداوند متعال وحى فرستاد که پیشنهاد سهلمان اجهراء
گردد.
سپس حضرت رسول ،اطراف شهر مدینه را جهت حفر خندق خط کشید و افراد را به گروه ههاى
دَه نفره ،دسته بندى نمود و به هر گروه دَه ذراع ( )5٩سهمیه داد تا خندق را حفر نمایند.
جابر گوید :پس از گذشت ی

روز از حفر خندق به سنگ بسیار بزر

و سختى برخورد کردی ،

که براى افراد جابجائى و یا شکستن آن امکان پذیر نبود ،رفت تا به حضهرت ایهن خبهر را گهزارش
ده .
ناگاه حضرت را در حالى که سنگى بر شک خود بسته و رو به سمت آسمان بر کمر خوابیده بود،
مشاهده کردم؛ و همین که در جریان پیدایش سنگ قرار گرفت ،حرکت نمود و کنار آن سنگ آمهد و
م دارى آب ،داخل دهان خود کرد و بر سنگ پاشید؛ و سپس کلنگ را گرفت و ضربه اى در وسهط
سنگ نواخت که جرقّه اى از آن ظاهر گشت و از نور آن ،تمام ساختمان ها و شهرهاى یَمَن مشاهده
گردید.
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بعد از آن ضربه اى دیگر کوبید که مسلمان ها از نور جرقّه آن ،شهرها و ساختمان ههاى عهراق و
فارس را دیدند؛ و چون سوّمین ضربه را زد ،سنگ شکست و متالشى گردیهد؛ پهس از آن ،حضهرت
خطاب به مسلمان ها کرد و فرمود :در هر جرقّه چه دیدید؟
وقتى مسلمانان مشاهدات خود را مطرح کردند ،آن حضهرت فرمهود :آنچهه را مشهاهده نمودیهد،
خداوند براى شما مى گشاید و در قلمرو مسلمین قرار مى گیرد.
سپس جابر افزود :ما در منزل حدود ی
همسرم گفت  :رسول خدا

من جو و ی

گوسفند مادّه داشتی  ،به خانه آمهدم و بهه

را دیدم که از گرسنگى ،سنگى بر شک خویش بسته بود ،بر خیز تها

جوها را آرد کنی و نان بپزی ؛ و گوسفند را سر ببری و آبگوشتى تهیّه کنی و ایشان را دعوت نمائی .
همسرم گفت :برو حضرت را آگاه ساز و چنانچه اجازه فرمود بیا تا طعامى را بهراى ایشهان مهیّها
سازی ؛ و چون نزد حضرت آمدم و جریان را بازگو کردم ،فرمود :در منزل چه دارى؟
عرضه داشت  :حدود ی

من جو و ی

گوسفند مادّه آماده داری .

فرمود :آیا با همراهان بیای و یا تنها؟
و من چون دوست نداشت بگوی که شما تنها تشریف بیاورید ،گفت  :با هرکس کهه دوسهت داریهد
تشریف فرما شوید؛ و فکر کردم که ف ط علىّ بن ابى طالب
بنابر این به خانه برگشت و به همسرم گفت  :رسول خدا

را به همراه مى آورد.
تشهریف مهى آورد ،تهو جوهها را

آماده کن و من ه گوسفند را؛ همین که طعام آماده شد ،نزد حضرت آمدم و اظهار داشت  :یها رسهول
اللّه! غذا آماده است.
سپس پیامبر خدا کنار خندق ایستاد و با رداى بلند فرمود :اى مسهلمان هها! جهابر بهن عبداللّهه
انصارى را براى ررف غذا اجابت نمائید.
پس تمام کارگرهاى مهاجر و انصار حرکت کردند و در بین راه ،هر مسلمانى را که مى دیدنهد ،او
را نیز همراه خود مى آوردند.
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من با خود گفت  :این جمعیّت انبوه را نه منزل ما گنجایش دارد و نه طعام مختصر کفایت مى کنهد،
لذا سریع به منزل آمدم و خبر حرکت آن جمعیّت انبهوه را بهراى همسهرم گهزارش دادم؛ همسهرم در
پاسخ گفت :آیا پیامبر خدا را از م دار طعام آگاه ساخته اى؟
گفت  :بلى ،پس همسرم اظهار نمود :هیچ ناراحت نباش و حضرت مى داند که چه کند.
وقتى آن جمعیّت جلوى منزل رسیدند ،حضرت دستور داد تا همه افهراد بیهرون منهزل بنشهینند و
خود حضرت به همراه علىّ

 ،وارد شد و نگاهى در تنور نان کرد و آب دهان خود را داخل تنور

انداخت و سر دیگ غذا را برداشت و نگاهى در آن نمود.
سپس به همسرم فرمود :نان ها را یکى ،یکى از تنور درآور و به من بده؛ و چون حضرت یکى از
نان ها را گرفت و با حضرت علىّ

آن را تکّه تکّه کردند و داخل ظهرف ریختنهد تها پُهر شهد و

م دارى گوشت و آبگوشت روى آن ریخت و فرمود :افراد ده نفر ،ده نفر وارد شوند.
و من در کمال حیرت مشاهده مى کردم که افراد مى آمدند و از آن طعام میل مى کردند سهیر مهى
شدند و از غذا چیزى ک نمى شد ،بعد از آن که تمامى افراد غهذا خوردنهد و رفتنهد ،فرمهود :بیائیهد
خودمان ه بخوری  ،پس من با حضرت رسول و علىّ،

از آن غذا خوردی ؛ و چون خواستی از
()6٩

منزل بیرون روی به برکت حضرت چیزى از غذا ک نشده بود.
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توبه نَبيره شيطان و ارتباط با انبياء
حضرت رادق آل محمّد
روزى پیغمبر اسالم

حکایت فرماید:
در بین کوه هاى مکّه قدم مى زد ،چشمش افتاد به مردى بلند قامت ،به

او فرمود :تو از جنّیان هستى ،اینجا چه مى کنى؟
گفت :من هام فرزند هیث فرزند قیس فرزند ابلیس هست .
حضرت فرمود :بین تو و ابلیس دو پدر فارله است؟
گفت :آرى؛ فرمود :چند سال عمر کرده اى؟
پاسخ داد :به م دار عمر دنیا ،آن روزى که قابیل ،هابیل را کشت ،من نوجوان بودم و مى شنیدم که
آن دو چه مى گویند؛ و کار من این بود که بین افراد تفرقه و دشمنى ایجاد مى کردم ،و بر بام خانه ها
و سر دیوارها مى رفت و شور و شیون به راه مى انداخت  ،و سعى داشت که افراد رله رحه نکننهد،
نیز خوراك و طعام انسان ها را فاسد مى گرداندم.
حضرت رسول

فرمود :کارهاى بسیار زشت و خطرناکى را انجام داده اى.

هام گفت :مدّتها است توبه کرده ام و توسّط حضرت نوح
شدم ،من همراه حضرت هود
حضرت إ لیاس

ههدایت گشهت و سهوار کشهتى او

 ،در مسجد هنگام عبادت با دیگر مؤ منهین حضهور داشهت  ،و بها

در جریان ریگ هاى بیابان بودم؛ و آن هنگامى که خواستند حضهرت ابهراهی

را در آتش بیندازند حضور داشت ؛ و چون خواستند حضهرت یوسهف

را بهه چهاه افکننهد

کنارش بودم ،او را در بغل گرفته و آهسته در چاه نهادم ،همچنین در زندان ،مونس و همدم او بودم.
و نیز مدّتى با حضرت موسى

بودم و م دارى از تورات را به من تعلی نمود و فرمود :چنانچه

حضرت عیسى را مالقات کردى ،سالم مرا به او برسان ،و حضرت عیسى
به من تعلی داد و سپس فرمود :سالم مرا به حضرت محمّد
پس یا رسول اللّه! سالم حضرت عیسى بر تو باد.
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برسان.

م دارى از انجیهل را

رسول خدا

فرمود :سالم خدا بر او باد و نیز سالم بر تو که سهالم رسهان هسهتى ،اى ههام!

چنانچه خواسته اى دارى ،بگو؟
هام گفت :آرزوى من آن است که خداوند تو را براى هدایت و نجات امّهت نگهه دارد و ایهن کهه
امّت ،رادقانه مطیع ورىّ و خلیفه ات باشند ،چون که امّت هاى گذشته به جهت مخالفت و دشهمنى
با اوریاى پیغمبرانشان هالك شدند و ت اضاى دیگر من آن اسهت کهه م هدارى از قهرآن را بهه مهن
بیاموزى تا در نماز بخوان .
حضرت رسول به امام علىّ

فرمود :یا علىّ! هام راتعلی ده و با او مدارا کن.

هام اظهار داشت :یا رسول اللّه! این شخص کیست؟ تا همهدم او باشه  ،چهون جنّیهان ف هط تهابع
پیغمبر و یا خلیفه او هستند.
حضرت فرمود :اى هام! خلیفه دیگر انبیاء چه کسانى بودند؟
گفت :خلیفه آدم فرزندش شیث بود ،خلیفه نوح سام ،خلیفه هود یوحنّا پسر عمهوى ههود بهود و
خلیفه ابراهی اسماعیل ،خلیفه اسماعیل اسحاق ،خلیفه موسى یوشع ،خلیفه عیسى شمعون ،و این هها
خلیفه پیغمبران خود گشتند ،چون زاهدترین افراد نسبت به دنیها و راغهب تهرین آن هها در آخهرت
بودند.
پیامبر خدا فرمود :در کتاب هاى آسمانى چه کسى خلیفه من معرّفى شده است؟ گفت :در تورات،
شخصى به نام «ایلْی» ذکر شده؛ پس حضرت فرمود :این شخص ،همان «ایلی» است؛ و یکى از نهام
هاى دیگر او ،حیدر است.
سپس هام بر حضرت علىّ
پس از آن حضرت علىّ

سالم کرد.
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بعضى از سوره هاى قرآن را به هام نبیره شیطان تعلی نمود.
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صدقه و اَفعى مراه يهودى
حضرت ابا عبداللّه ،امام جعفر رادق

حکایت فرماید:

روزى پیامبر عالى قدر اسالم ،حضرت رسول
که ی

 ،در جمع ارحاب و یاران خود نشسته بهود،

نفر یهودى از نزدیکى حضرت و ارحابش عبور مى کرد ،خطاب به رسول خدا کرد و گفهت:

سام علی .
رسول خدا ،در پاسخ به آن یهودى اظهار نمود :و علی .
بعضى از ارحاب گفتند :یارسول اللّه! یهودى آرزوى مر
یعنى؛ مر

براى شما کرد و گفهت :سهام علیه ،

بر تو باد.

حضرت رسول

فرمود :من نیز همانند او جوابش را پاسخ دادم؛ و سهپس افهزود :ایهن مهرد

یهودى امروز به وسیله مار سیاهى افعى کشته خواهد شد.
و چون عصر همان روز فرا رسید ،یهودى در حالى که م دارى هیزم با طناب بسته بود و آن ها را
جهت فروش بر پشت خود حمل کرده بود از بیابان بازگشت ،پیغمبر اسالم

نیز در همان محهلّ

با عدّه اى از همان افراد نشسته بود که چشمشان بر آن یهودى افتاد ،حضرت به او فرمود :بهار هیهزم
را زمین بگذار ،همین که هیزم ها را زمین نهاد وطناب را باز کرد ،مار بزرگى را در بین هیزم هها بهى
حال وبى حسّ مشاهده کرد.
حضرت به او خطاب کرد و فرمود :امروز چه کار خیرى کرده اى؟ گفت :کارى نکرده ام ،مگهر آن
که دو عدد نان همراه خود داشت یکى از آنها را خوردم و دیگرى را به ف یرى ردقه دادم.
حضرت رسول فرمود :خداوند متعال ،بال را به وسیله آن ردقه از تو برطهرف کهرد و پهس از آن
اظهار داشت :ردقه انواع بالها را از انسان برطرف مى گرداند.
سپس یهودى اسالم را پذیرفت و شهادتین را بر زبان خود جارى نمود؛ ومسلمان شد(.)62
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مسابقه و ُشتى با چوپان
حضرت رسول

مدّتى پس از آن که به رسالت و نبوّت مبعوث شد ،روزى از شهر مکّهه بهه

سوى ابطح خارج گشت ،در بین راه چوپانى بیابان نشین را دید که مشغول چرانیدن گوسفندان خهود
مى باشد.
و این چوپان در بین افراد آن منط ه از جهت زور و نیروى جسهمى مشههور بهود ،همهین کهه آن
حضرت نزدی

او رسید ،چوپان عرضه داشت :آیا حاضرى با من کشتى بگیرى و زور آزمائى کنی ؟

حضرت رسول

اظهار نمود :تو قدرت وتوان مساب ه با مرا ندارى ،چوپان اظهار داشت :قول

مى ده اگر من برنده نشدم ی

گوسفند براى تو باشد.

حضرت پذیرفت و چون با یکدیگر کشتى گرفتند پیامبر خدا

 ،چوپان را بهر زمهین زد و در

مساب ه کشتى برنده گردید ،چوپان از جاى خود برخاست و گفت :آیا حاضر هستى ی

بار دیگر بها

ه کشتى بگیری ؟
حضرت فرمود :مطمئن باش که تو برنده نمى شوى.
چوپان با غرور تمام گفت :اگر تو برنده شدى ،ی
پس ی

گوسفند دیگر از گوسفندان من براى تو باشد.

بار دیگر آن دو نفر مشغول کشتى گرفتن شدند؛ و چوپان تمام نیرو و تهوان خهود را بهه

کار گرفت ولى در م ابل آن حضرت نتوانست هیچ کارى انجام دهد ورسول خدا

دوبهاره او را

بر زمین انداخت.
هنگامى که از جاى خود برخاستند ،چوپان عرضه داشت :یا رسول اللّه! تا کنهون کسهى نتوانسهته
بود در م ابل قدرت من دوام بیاورد مگر تو ،پس حقّ با تو است ،اکنهون اسهالم خهویش را بهر مهن
اعالن نما.
و چوپان ،قهرمانِ شکست خورده ،مسلمان شهد حضهرت دو گوسهفند خهود را بهه او بخشهید و
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رفت.

6٩

يزم ا و مقدار گنا ان
محدّثین و موّرخین به ن ل از امام جعفر رادق
روزى حضرت رسول

حکایت کرده اند:

به همراه عدّه اى از ارحاب خود بهه بیابهان کهویرى بهدون گیهاه و

درخت رهسپار شدند.
هنگامى که به آن جا رسیدند ،رسول خدا به همراهان خود دسهتور داد ههر کهدام م هدارى هیهزم
بیاورید.
ارحاب گفتند :یا رسول اللّه! در این بیابان کویر که چوب و هیزم پیدا نمى شود.
حضرت فرمود :هر ی
امام رادق

از شما به هر م دار که مى تواند باید هیزم بیاورد.

افزود :ارحاب حضرت رسول همه پراکنده شدند ،بعد از گذشت ساعتى ،هر ی

م دارى هیزم پیدا کرده ،آوردند و در حضور حضرت ختمى مرتبهت روى هه ریختنهد؛ و در نتیجهه
م دار بسیار زیادى هیزم روى ه انباشته گردید.
حضرت رسول

نگاهى نمود و اظهار داشت :بدانید که گناهان نیز بهه همهین شهکل زیهاد و

روى ه انباشته مى گردد ،سپس آن حضرت به عنوان موعظه و نصیحت ،خطاب به حاضرین نمود و
فرمود:
مواظب حرکات خویش باشید و حتّى از گناهان کوچ

نیز خود را برهانید( ،چون ذرّه ،ذرّه جمع

گردد و انسان را روسیاه مى گرداند).
و سپس افزود :بدانید که تمام حرکات شما چه کوچ

و چه بزر

مورد توجّهه خداونهد متعهال

است و همه آن ها در نامه اعمال ثبت مى گردد ،همان طورى که خداونهد در قهرآن حکهی فرمهوده
()64

است :ما تمامى اعمال و کارهاى شما را محاسبه خواهی کرد.

7٩

عبادت مراه با واليت
سلمان فارسى حکایت مى نماید :روزى در حضور رسول خهدا

نشسهته بهودی کهه ناگهاه

شخصى بیابان نشین از طایفه بنى عامر وارد شهد؛ و پهس از سهالم اظههار داشهت :یها رسهول اللّهه!
ماءمورى از سوى حضرتعالى آمد و ما را به اسالم و نماز ،روزه و جهاد در راه خهدا دعهوت کهرد و
چون دیدی کارهاى خوب وپسندیده اى است پذیرفتی .
سپس آن مأمور ،ما را از زنا ،دزدى ،غیبت ،تهمت و دیگر کارههاى زشهت نههى کهرد و مها نیهز
اجتناب کردی .
پس از آن گفت :واجب است که دوستدار دامادت  -و پسر عمویت علىّ بهن ابهى طالهب باشهی ،
علّت آن چیست؟
آیا آن ه عبادت است؟!
رسول خدا

 ،فرمود :به پنج علّت واجب است دوستدار و تابع او باشید:

اوّل آن که بعد از جنگ بدر نشسته بودم که جبرئیل امین نازل شد و اظهار داشت :خداوند ،سهالم
مى رساند و مى فرماید :کسى را دوست ندارم ،مگر آن که دوستدار علىّ باشد و کسى را دشمن ندارم
مگر آن که دشمن او باشد.
دوّم آن که در جنگ اُحد بعد از دفن عموی حمزه نشسته بودم که جبرئیل آمهد و گفهت :خداونهد
مى فرماید :نماز را جز بر بیماران؛ وروزه را جز بر بیماران مریض و مسافران؛ و حجّ را جز بر ف هراء
ومستمندان ،و زکات را جز بر تهى دستان واجب کردم.
ولیکن دوستى علىّ بن ابى طالب را بر تمامى افراد مکلّف ،در هر حالى که باشند ،واجب نموده ام.
سوّم آن که خداوند متعال براى هر چیزى سیّد و سرورى قرار داد ،ماننهد آن کهه قهرآن را سهرور
تمامى کتاب هاى آسمانى؛ و جبرئیل را سرور مالئ ؛ و مرا سرور تمامى پیامبران؛ و علىّ را سهرور
همه اوریاء قرار داد ،پس دوستى من و دوستى علىّ ،سرور تمامى عبادات و طاعات خواهد بود.
چهارم آن که خداوند محبّت علىّ را در قلب مؤ منین مست رّ نموده است.
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پنج آن که جبرئیل خبر داد که روز قیامت ،جایگاه من و علىّ کنار عرش الهى خواهد بود.
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خيانت يك زن
پس از آن که قضیّه جنگ خیبر پایان یافت و اموال خیبر به عنوان غنیمت ،طبهق دسهتور پیغمبهر
اسالم

بین مسلمین ت سی گردید ،ی

زن یهودى به نام زینب دختر حهارث کهه دختهر بهرادر

مَرْحَب باشد برّه اى کباب شده را به عنوان هدیه ت دی آن حضرت و همراهانش کرد.
زن یهودى پیش از آن که برّه را تحویل دهد از ارحاب سؤ ال کرد که پیغمبر خدا کجاى گوسهفند
را بهتر دوست دارد؟
ارحاب در جواب آن زن ،اظهار داشتند :پیامبر خدا

 ،دست آن را بهتر از دیگهر اعضهایش

دوست دارد.
پس آن زن یهودى تمامى برّه را آغشته به زهر نمود ،مخصورا دست آن را بیشتر به زههر آلهوده
کرد و جلوى حضرت و یارانش نهاد.
حضرت م دارى از دست برّه را تناول نمود و سپس به ارحاب خود فرمود :از خوردن آن دسهت
بکشید ،زیرا که گوشت این برّه مسموم است.
پس از آن حضرت رسول

آن زن یهودى را احضار کرد و به او فرمود :چرا چنین کردى؟

او در جواب گفت :براى آن که من با خود گفت  :اگر این شخص پیغمبر باشد بهه او آسهیبى نمهى
رسد وگرنه از شرّ او راحت مى شوی .
و چون حضرت سخنان او را شنید ،او را بخشید؛ ولى پس از آن جریان ،حضرت به طهور مکهرّر
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مى فرمود :غذاى خیبر مرا هالك؛ و درون را متالشى کرده است.

روایات در چگونگى شهادت و مسموم شدن آن حضرت متفاوت است ،لهیکن آنچهه در تهاریخ و
احادیث آمده است و به طور قطعى از آن استفاده مى شود این اسهت کهه حضهرت بهه وسهیله زههر
مسموم و به شهادت رسید.
در برخى از کتب وارد شده است که امهام رهادق
حضرت رسول
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را مسموم و شهید کردند.
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فرمهود :آن دو نفهر زن حفصهه و عایشهه

قبول وصاياى رسول خدا
حکایت فرماید:

حضرت باقر العلوم

در آخرین روزهاى عمر پر برکت پیامبر گرامى اسالم

 ،در همان بیمارى و نهاراحتى کهه در

اثر زهر وارد شده بود و منجر به شهادت حضرتش گشت ،امام علهىّ

کنهار بسهتر رسهول خهدا

حضور داشت و سر مبارك آن حضرت را بر زانوان خود نهاده بود.
و مهاجرین و انصار در منزل آن حضهرت حضهور داشهتند و برخهى از ایشهان اطهراف بسهتر آن
بزرگوار حل ه زده بودند که ناگهان چش هاى نازنین خویش را گشود و خطهاب بهه جانشهین خهود
امیرالمؤ منین علىّ

کرد و فرمود :برادرم! آیا وریّت مرا مى پذیرى؟

و وعده ها و توریه هاى مرا انجام مى دهى؟
امیرالمؤ منین علىّ

در پاسخ ،اظهار داشت :بلى ،یا رسول اللّه! و شروع به گریسهتن کهرد بهه

طورى که از شدّت گریه و غ و اندوه نزدی
پس از آن رسول اللّه

بود بیهوش گردد.

به بالل فرمود :اى بالل! شمشیر و کاله خود و زره و اسب و شهتر و

پارچه اى که در هنگام عبادت بر شک خود مى بست بیاور.
پس بالل حبشى دستور حضرت را اطاعت کرد و آن وسایل را به حضور ایشان آورد ،رسول خدا
فرمود :یا علىّ! این وسایل و اسباب ،مختصّ تو است ،آن هها را

خطاب به امیرالمؤ منین

بردار و به خانه ات بِبَر ،که پس از من بر تو مضای ه نکنند.
لذا امیرالمؤ منین علىّ

آن وسایل را برداشت؛ و در حضور حاضران بر چش و سر خود مالید
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و سپس آن ها را به خانه خود برد.
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چگونگى وفات پيامبر
محدّثین و موّرخین به ن ل از حضرت باقر العلوم
هنگامى که بیمارى رسول خهدا
خواست؛ و امام علىّ

حکایت کرده اند:

شهدّت یافهت ،شخصهى اجهازه ورود بهر آن حضهرت را
بیرون آمد و به آن شخص فرمود :چهه حهاجتى

از منزل رسول اللّه

دارى؟
آن شخص عرض کرد :مى خواه به حضور رسول خدا وارد شوم.
امام علىّ

اظهار نمود :چون حضرت سخت بیمار مى باشهد ،اکنهون نمهى تهوانى بهه حضهور

حضرتش برسى ،خواسته ات را به من بگو؟
آن شخص عرض کرد :چاره اى نیست مگر آن که بر ایشان وارد شوم ،علىّ
مراجعت نمود و از پیغمبر خدا

بهه درون منهزل

براى ورود آن شخص ،اجازه خواست وحضرت رسول اجهازه

فرمود.
هنگامى که آن شخص وارد منزل گردید و کنار بستر حضرت نشست اظهار داشت :اى پیامبر خدا!
من ماءمور الهى براى شما هست .
پیامبر اکرم

فرمود :از کدام دسته اى؟

آن شخص پاسخ داد :من مل
مالقات خدا و مر

الموت مى باش  ،خداوند تو را مخیّر سهاخته اسهت بهین ایهن کهه

را بپذیرى و یا آن که در دنیا باقى بمانى.

حضرت رسول

فرمود :مرا مهلت بده تا جبرئیل نازل گردد و بها او مشهورت نمهای ؛ چهون

جبرئیل نازل شد ،عرض کرد :اى محمّد! آخرت براى تو بهتر خواهد بود.
و لذا حضرت رسول

مالقات با خدا و ترك دنیا را برگزید.

جبرئیل از عزرائیل ت اضا نمود :عجله نکن و اندکى ربر نما تا من به سهوى پروردگهارم بهروم و
مراجعت نمای .
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عزرائیل اظهار داشت :خیر ،اجازه ندارم و در همان لحظه روح م هدّس آن حضهرت بهه ملکهوت
()6٩

أعلى پرواز نمود.
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مك د نده اى نورانى
آخرین سفیر و رسول الهى ،حضرت محمّد بن عبداللّه
خود ،خلیفه اش امیرالمؤ منین علىّ بن ابى طالب

 ،در آخرین روزهاى عمر پهر برکهت

را کنار بستر خویش خواند و پهس از تورهیه

هائى پیرامون مسائل مه ّ در امور مختلف ،فرمود :یا علىّ! تنها کسى که مرا غسل مى دهد تو هستى.
اظهار داشت :فدایت گردم! آیا من بهه تنههائى تهوان غسهل دادن

حضرت علىّ بن ابى طالب
جسد مطهّر شما را دارم؟
رسول خدا

فرمود :جبرئیل

مرا به این موضوع دستور داد و او هه از خداونهد متعهال

چنین دستورى را گرفته بود.
حضرت علىّ

اظهار داشت :یا رسول اللّه! چنانچه به تنهائى توان غسل شهما را نداشهت  ،آیها

مجاز هست که از شخص دیگرى کم
در این موقع جبرئیل

بگیرم؟

به پیامبر خات خطاب کرد :اى محمّد! به علىّ بفرما :که خهدایت تهو را

سالم مى رساند و دستور مى دهد :خودت باید پسر عمویت رسول خدا را غسل دهى.
و این سنّت الهى است که پیغمبر را ف ط خلیفه او غسل مى دهد.
پس از آن پیغمبر خدا
کم

فرمود :اى علىّ! توجّه داشته باش که تهو تنهها نخهواهى بهود؛ زیهرا

دهندگانى از طرف خداوند رحمان خواهند آمد تا تو را در غسل مهن یهارى نماینهد و آن هها

بهترین یار و یاور مى باشند.
حضرت علىّ

سؤ ال نمود :یا رسول اللّه! فدایت گردم! آن نیروهائى که مرا در این امر کمه

مى نمایند ،چه کسانى هستند؟
پاسخ داد :جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل ،مل
غسل من ،تو را کم

الموت ،اسماعیلِ ماءمور بهر آسهمان دنیها ،ایشهان در

خواهند نمود.

پس در این هنگام ،حضرت علىّ

جهت تواضع در پیشگاه م دّس الهى ،سر به سهجده نههاد و

عرضه داشت:
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ّ

ّ
ّ
اهّلل تعاىل»
«اْلمد هّلل اّلى جعل ىل أعوانا و إخوانا ،هم امناء

یعنى ،شکر و سپاس خداوندى را که براى من در غسل پیامبرش یهارانى مهى فرسهتد کهه أمینهان
()7٩

عرش اویند.
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رثاء در رحلت رسول گرامى اسالم
اى دل بیهها کههه موسهه آه و فغههان رسههید

یعنهههى عهههزاى خهههات پیغمبهههران رسهههید

اسالم ،خهوار و عهزّت ایمهان بهه بهاد رفهت

از ایههن مصههیبتى کههه بههه اسههالمیان رسههید

عا َل بهه چشه مهادر گیتهى چهو شهام شهد

چهههون روز رحلهههت پهههدر اُمّتهههان رسهههید

دودى ز آه مههههردم یثههههرب بلنههههد شههههد

بههههر رههههورت منهه هوّر کرّوبیههههان رسههههید

ز افالکیههان گذشههته مگههر گههرد ایههن مههالل

بهههر دامهههن جهههالل خهههداى جههههان رسهههید

واحسههرتا کههه حضههرت زهههرا یتههی شههد

()71

از مههات پههدر بههه لههبش نیمههه جههان رسههید

ب یّة اللّه ،آجرك اللّه
یههههههههها رحمههههههه هةً للعهههههههههالمین

دل ههههههها بههههههراى تههههههو غمههههههین

بسههههتى تههههو چشهههه از مهههها سههههوى

دل گههههوئى کههههه نههههازل شههههد بههههال

رفتههههههى و امّههههههت شههههههد یتههههههی

زههههههههراء ز مهههههههات دل دو نهههههههی

بههههههودى تههههههو در رنههههههج و الهههههه

تههههها دیهههههن نگهههههردد بهههههیش و کهههه

حهههههههههقم ممثهههههههههلْ مرتضهههههههههى

خانههههههه نشههههههین شههههههد از جفهههههها

ببهههههههین علههههه هىّ تنهههههههها شهههههههده

ههههههههه راز او زهههههههههرا شههههههههده

کههههههههرده سههههههههکوتى جانگههههههههداز

در آن زمههههههههانِ فتنههههههههه سههههههههاز

جههههز ایههههن علههههىّ راهههههى نداشههههت

جههههههز فاطمههههههه یههههههارى نداشههههههت

بشکسههههههههته سههههههههنگرِ علههههههههىّ

پهلهههههههههوى همسهههههههههر علهههههههههىّ

رههههههبرى نمهههههها یهههههها مصههههههطفى

()72

بینهههههههى ،حسهههههههین و کهههههههربال

7٩

پنج درس آموزنده و ارزنده
 .1روزى حضرت رسول

در جمع عدّه اى از ارحاب خود فرمود:

خداوند متعال ،هفت هزار سال پیش از آن که دنیا را بیافرینهد ،مهن وعلهىّ و فاطمهه و حسهن و
حسین

 ،-را آفریده است.

یکى از ارحاب به نام معاذ بن جبل سؤ ال کرد :در این مدّت زمان طوالنى کجا و در چهه حهالى
بودید؟
()73

حضرت فرمود :در پیشگاه عرش الهى ،مشغول تسبیح و حمد وثناى خداوند سبحان بودی .
 .2روزى حضرت رسول

بر گروهى از انصار که در یکى از خانهه هایشهان اجتمهاع کهرده

بودند ،وارد شد و پس از سالم بر آن ها ،فرمود :در چه حالتى هستید؟
پاسخ دادند :مؤ من هستی  ،حضرت فرمود :آیا بر ادّعاى خود دلیل و برهانى ه دارید؟
گفتند :بلى ،در حال رفاه و نعمت ،شکر و سپاس خدا گوئی و در حال سختى و مصیبت ،ربور و
شکیبا هستی  ،و به آنچه از طرف خداوند به ما مى رسد ،راضى و خوشنود مى باشی .
()74

حضرت فرمود :بلى ،شما درست گفتید ،ثابت قدم باشید.
 .3امام علىّ

علیه حکایت فرماید:

هنگامى که جنازه برادرم حمزه را آوردند ،حضرت رسول

به همسران خود دسهتور داد کهه

براى خانواده اش طعام تهیّه کنند و براى ایشان بفرستند؛ چون آن ها مصیبت دیده اند و حورله تهیّه
غذا را ندارند.
همچنین دستور فرمود :در همین غذائى که براى راحبان عزا مى فرستید؛ شما نیز با آنان ،ه غذا
()75

شوید.

 .4امام محمّد باقر

فرمود:

8٩

روزى عمّار یاسر نزد حضرت رسول

حاضر شد و عرض کرد :یها رسهول اللّهه! مهن شهب

گذشته ،جُنب شدم و چون آب براى غسل نداشت  ،لباس هاى خود را در آوردم و سپس روى خهاك
ها افتادم و در خاك ها غلتیدم تا تمام بدن خاك مال شود.
حضرت تبسمّى نمود واظهار داشت :این کار رحیح نبود و سپس کف دست هاى خود را بر زمین
زد و کف دست راست خود را بر پشت دست چ و نیز دست چ را بر پشت دست راست کشید.
و بعد از آن با دو کف دست بر پیشانى خود مسح نمود و افزود :این چنین تیمّ کنید کهه خداونهد
()76

دستور داده است.

 .5عبداللّه بن عبّاس حکایت کند:
آمدند و اظهار داشهتند :یها رسهول اللّهه!

روزى عدّه اى از ف راء و مساکین نزد رسول خدا

ثروتمندان ،همانند ما نماز و روزه انجام مى دهند و نیز چون ثروت دارند ردقه مى دهند و انفاق مى
کنند؛ ولى ما محروم هستی و توان انجام این خیرات را نداری .
حضرت رسول فرمود :هنگامى که سالم نماز را گفتید 33 ،مرتبه بگوئید :سبحان اللّه ،و  33مرتبهه
الحمد للّه ،و  34مرتبه اللّه اکبر ،وبعد از آن  3٩مرتبه الاله االّ اللّهه بگوئیهد تها تمهامى آنچهه را کهه
()77

ثروتمندان انجام مى دهند ،شما ه ثواب آن را دریابید.
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چهل حديث منتخ
 .1قال رَسُولُ اللّهِ

:

ُ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ ّ ً َ ِّ
ْ ْ َ ُ
ون َ
لَع اهّلل اءن يُد ِخلاه
ا
ق
ح
اكن
و
،
هامان
و
التضيعواصلوتكم ،فإ ن من ضيع صلوته ،ح ِْش مع قار
ِ
ْ
انل َ
ّ
َ ()78
ار َم َع ال ُمنافِقني.

ترجمه:
فرمود :نماز را سب

و ناچیز مشمارید ،هر کس نسبت به نمازش بى اعتنا باشهد و آنهرا سهب

و

ضایع گرداند همنشین قارون و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است که او را همهراه منهاف ین در
آتش داخل نماید.

َ ْ
ِّ َ َ ُ ُّ
ْ َ
َ ْ َ
َ ْ
كل ُخ ْط َوة َخطاها َح ّىت يَ ْرج َ
اِ ِ ِِ،
م
ىل
إ
اع
 .2قالَ
ٍ
ِ
 :من مىش إىل مس ِج ٍد ِمن م ِ
ِ
ساج ِداهّلل ،فله بِ ِ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ ِّ
َ َ
َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ
َ ْ ُ َ َ
()7٩
جات.
ئات ،و رفع ِ عْش در ٍ
نات ،و مىح عنه عْش سي ٍ
عْش حس ٍ

فرمود :هر کس قدمى به سوى یکى از مساجد خداوند بردارد ،براى هر قدم ثواب ده حسهنه مهى
باشد تا برگردد به منزل خود ،و ده خطا از لغزش هایش پاك مى شود ،همچنین در پیشهگاه خداونهد
ده درجه ترفیع مى یابد.

َ ْ
ٌَ َْ َْ ُ ْ
َ
َ ِّ
وس ىف ال ْ َم ْسجد النْتظار َّ
ْلُلُ ُ
ادق ،قيال :ياا َر ُساو اهّلل َو َماا
الصالو ِة ِعباادة ماالم د
:ا
 .3قالَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ُ
ْ َ ُ ()8٩
اْل َ َدق؟ قالَ :ال ِ يبة.

ترجمه:
فرمود :نشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا مهوقعى کهه حَهدَثى از او رهادر
نگردد.
سؤ ال شد :یا رسول اللّه ،منظور از حدث چیست؟
ترجمه:
فرمود :غیبت و پشت سر دیگران سخن گفتن.
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 .4بَیْنَما رَسُولُ اللّهِ
ََ

َ ْ

ْ

جا لِسٌ فِى الْمَسْجِدِ ،إذْ دَخَلَ رَجُهل فَ هامَ یُصَهلّى ،فَلَه ْ یُهتِ ر رُکُوعَههُ وَ
َ

َ

َ

َ

ُ
ْ َ
ْ
َ َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ
َ
ري ديين.
السُجُودَهُ ،فَ الَ :نقر كنق ِر ال ِ
راب ،ل ِِئ مات هذا و هكذا صلوته يلموتن لَع غ ِ

()81

ترجمه:
در مسجد نشسته بود که شخصى وارد شد و مشهغول نمهاز گشهت و رکهوع و

رسول خدا

سجودش را کامل انجام نداد و عجله و شتاب کرد.
حضرت فرمود :کار این شخص همانند کالغى است که من ار بر زمین مى زند ،اگر با این حالت از
دنیا برود بر دین من نمرده است.

َّ ُ ْ
ُ ْ ٌ ّ
َ َ ْ
ْ ْ ْ
ْ
او َح ٌ
ال َو ُه َ
ازننَ ،و
 :يا أباار ،ا ُّدلنيا ِسج ُن ال ُمؤ ِمن َو َجنة الاكفِ ِرَ ،و ما أصبَ َح فيْا ماؤ ِمن إ
 .5قالَ
ََْ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ َّ ُ
ٌ َ َ َّ َ ()82
وارد جْنم.
ه
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اهّلل
ه
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ع
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و
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ِ
ِ

ترجمه:
فرمود :اى ابوذر ،دنیا زندان مؤ من و بهشت کافران است ،مؤ من همیشه محهزون و غمگهین مهى
باشد ،چرا چنین نباشد و حال آن که خداوند به او  -در م ابل گناهان و خطاهایش  -وعده مجازات
و دخول جهنّ را داده است.
 .6قالَ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ

ْ

َ

ْ
َش م ْن الك َم ْن باع َ َ ُ ُ
اس َم ْن باع آخ َرتَ ُه ب ُدن ُ
ُّ :
َش ّ
ريهِ.
انل ِ
ياهَ ،و ُّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آخرته بِدنيا غ ِ
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ترجمه:
فرمود :بدتر ین افراد کسى است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسى خواهد
بود که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى بفروشد.
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َْ

 .7قالَ

الف ْر ِج.

َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َ ْ
اْل ْ
اْ َو ُة ْ َ
ان َو
ط
ان ،و ش
 :ثَالثَة أخافُهُن عَلى اُمتى :ألضاللة َعد المع ِرف ِة ،و م ِضالت ال ِف ِ
ِ

()84

ترجمه:
فرمود :سه چیز است که از آن ها براى امّت خود احساس خطر مى کن :
 -1گمراهى ،بعد از آن که هدایت و معرفت پیدا کرده باشند.
 -2گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها.
 -3مشتهیات شک  ،و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى.

َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ ُْ َ
ُ َ َّ
َ َ ٌ َ ُّ ُ
ُ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ
اُ َلَع
اوادلي ِن ،و اْل
 .8قالَ
االخر ِة :عقوق ال ِ
وب تعجل عقوبتْا َو ال تؤخ ُر إ ىل ِ
 :ثالثة ِمن اّلن ِ
َ ُ ُْ ْ ْ
ّ
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سان.
ح
اس ،و كفر اال
انل ِ
ِ

ترجمه:
فرمود :ع اب و مجازات سه دسته از گناهان زودرس مى باشد و به قیامهت کشهانده نمهى شهود:
ایجاد ناراحتى براى پدر و مادر ،ظل در حقّ مردم ،ناسپاسى در م ابل کارهاى نی
 ٩قالَ

َّ

َّ

ََْ

َ َ

دیگران.

 :إن أ ْع َ
انلاس َم ْن ْبل ب َّ
َ ْ َ َ َ ُّ
ج َز ّ
السالمِ .
اس من عج َزع ِن ادلاعءَِ ،و إ ن اءْبل ّ ِ
انل ِ
ِ ِ
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ترجمه:
فرمود :عاجز و ناتوان ترین افراد کسى است که از دعا و مناجهات بها خداونهد نهاتوان و محهروم
باشد ،و بخیل ترین اشخاص کسى خواهد بود که از سالم کردن خوددارى نماید.
 .1٩قالَ

َ َ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
ْ ْ
القيْتُ ْم َفتَالقُوا بالتَّ ْسليم َو َّ
اتلصافُحَ ،
فار.
ت
الس
إ
ب
وا
ق
ر
ف
ت
ف
م
ت
ق
ر
ف
ت
اا
إ
و
 :إاا ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

()87

ترجمه:
فرمود :هنگام بر خورد و مالقات با یکدیگر سالم و مصهافحه نمائیهد و موقهع جهدا شهدن بهراى
همدیگر طلب آمرزش کنید.
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 .11قالَ

َ

َ َّ ْ

َ َ ّ

 :بَك ُّروا ب َّ
اْل َ
الص َّدق ِة ،فإ ن َ
الء اليتَخطاها.
ِ
ِ

()88

ترجمه:
فرمود :ربحگاهان حرکت و کار خود را با دادن ردقه شروع نمائید چون که بالها و آفت هها را
بر طرف مى گرداند.

َََُْ
الر ُج ُل يف َق ْْبه بالْ َعذاب ،فَإاا ا ُ َ ْ َ َ
َُ ُْ ْ
 :يُ ْؤ َىت َّ
آنَ ،و إ اا ا ُ ِ َ
ِت
 .12قالَ
ِ
ِت ِمن قِب ِل ر ِ
ِ
اءس ِه دفعته تِاالوة القار ِ
ِ
ِ ِ
ْ َْ ََ َ ُ َ ْ ُُ َ ْ
م ْن قبَل يَ َديْه َد َف َعتْ ُه َّ
()8٩
الص َدقَ ُةَ ،و إ اا ا ُ ِ َ
إىل ال َم ْس ِج ِد.
ِت ِم ْن قِبَ ِل ِرجلي ِه دفعه مشيه
ِ
ِ ِ ِ

ترجمه:
فرمود :هنگامى که بدن مرده را در قبر قرار دهند ،چنانچه عذاب از باالى سر بخواههد وارد شهود
تالوت قرآنش مانع عذاب مى گردد و چنانچه از م ابل وارد شود ردقه و کارهاى نی

مانع آن مهى

باشد.
و چنانچه از پائین پا بخواهد وارد گردد ،رفتن به سوى مسجد مانع آن خواهد گشت.

ْ ْ
ْ ْ
َ َّ َّ
َ َْ ُ
اهّلل َع َّز َو َج َّل ََ َعثَين بْاَ ،و إ َّن م ْن َ
ك ْم ب َ
االق:
خ
اال
اكر
م
ن
إ
ف
،
الق
خ
اال
اكر
م
 :علي
 .13قالَ
مِ
مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ُ ُ ُ ()٩٩
ود َم ْن اليعوده.
اءن يعفوالرجل عمن ظلمه ،و يع ِطي من حرمه ،و ي ِصل من قطعه ،و اءن يع

ترجمه:
فرمود :بر شما باد رعایت مکارم اخالق ،که خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود ،و بعضى از آن هها
عبارتند از:
کسى که بر تو ظل کند به جهت غرض شخصى او را ببخش ،کسى کهه تهو را نسهبت بهه چیهزى
محروم گرداند کمکش نما ،با شخصى که با تو قطع دوستى کند رابطه دوستى داشته باش ،شخصى کهه
به دیدار تو نیاید به دیدارش برو.

85

 .14قالَ

َ

َ ََ

َ َ

َ

َ

ْ

َْ

ُّ َ

َ ْ َ َ َ ْ ًَ ْ ًَْ
َ ْ ُ
فارق َج ْوف ُه َح ّىت ي ِف َراهّلل ُِ.
 :من وجد كْسة او تمرة فاءَكْا لم ي ِ

()٩1

ترجمه:
فرمود :هر کس تکّه اى نان یا دانه اى خرما در جائى ببینهد ،و آن را بهردارد و میهل کنهد ،مهورد
رحمت و مغفرت خداوند قرار مى گیرد.
 .15قالَ

ّ َ

َ َ ُ ُّ
ٌ
َ َ
اهّلل.
 :ما تواض َع أ َحد إ ال رفعه

()٩2

ترجمه:
فرمود :کسى اظهار تواضع و فروتنى نکرده ،مگر آن که خداوند متعال او را رفعت و عزّت بخشیده
است.
 .16قالَ

ٌَ
َ َ ُ ُ ِّ
َ ْ َْ َ ُ ْ
كل يَ ْومٍ َص َدقة.
 :من اءنظر مع ِْسا ،اكن ِ بِ

()٩3

ترجمه:
فرمود :هر کس بدهکار ناتوانى را مهلت دهد براى هر روزش ثواب ردقه در راه خدا میباشد.
 .17قالَ

ْ

ّ

ْ

َ ُ ٌ
ْ ُ ُ
ْس َّ
وب بال ّ ْ
ناني ِة «آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَريَّةِ».
ناح ِه مكت ِ ِ
 :ما ِمن هده ٍد إ ال َو يف ِج ِ

(٩4

ترجمه:
فرمود :هیچ پرنده اى به نام هدهد وجود ندارد مگر آن که روى بال هایش به لغت سریانى نوشهته
شده است :آل محمّد (
 .18قالَ

) بهترین مخلوق روى زمین مى باشند.
ٌ

ْ

َ ْ

ْ

انلاس َزمانّ ،
الصابِ ُر ِمن ُْ ْم َلَع دي ِن ِه اكلقابِ ِض َ َ
 :يَاءِت َ َ
لَع اْل َ َم ِر.
لَع ّ ِ

()٩5

ترجمه:
فرمود :زمانى بر مردم خواهد آمد که ربر نمودن در برابر مسائل دیهن و عمهل بهه دسهتورات آن
همانند در دست گرفتن آتش گداخته است.
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َ َ َ ٌ َ ُ َّ َ ُّ َ َ ْ ُ َ
َ َ ُّ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ
ُ ُّ
اإ ،إ َْاتَاله ُم اهّلل
 .1٩قالَ
 :سيأِت زمان لَع امَّت ي ِفرون ِمن العلما ِء كما ي ِفار ال انم ِمان اّلئ ِ
ْ
َّ
َ َ ْ
ْ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ
ُ
ُّ َ ْ
ان أماوال ِ ِْ ْمَ ،و اثلّاايَ :سال اهّلل َعلاي ِْ ْم ُسالطانا جاائِراَ ،و اثلّا ِلاث:
بِثالث ِة أشياء :اال و  :يرفع الْبكة ِم
َ ْ ُ ُ َ َ ُّ ْ
()٩6
ادلنيا بِال إ يمانٍ.
َيرجون ِمن

ترجمه:
فرمود :زمانى بر امّت من خواهد آمد که مردم از علماء گریزان شوند همان طورى که گوسهفند از
گر

گریزان است ،خداوند چنین جامعه اى را به سه نوع عذاب مبتال مى گرداند:
 -1برکت و رحمت خود را از اموال ایشان برمى دارد.
 -2حکمفرمائى ظال و بى مروّت را بر آن ها مسلّط مى گرداند.
 -3هنگام مر

و جان دادن ،بى ایمان از این دنیا خواهند رفت.

َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُّ
َّ
َ ْ ُ َ ْ َ ُْ ّ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ ْ
ل َى ٍء َح ّ
اىت
واتَ ،و إ ن طا ِلإ ال ِعل ِم يسات ِفرِ
م
 :العالِم َني اْلْا ِ اكلىح َني اال
 .2٩قالَ
ِ
َّ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ّ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ
ني اهّلل َع َّز َو َجالَ ،و إ
حيتان اْلح ِر و هوامه ،و سباع الْب و اءنعامه ،فاطلبوا ال ِعلم فإ نه السبإ بينكم و َ
ِ
ْ
ْ
ٌ
َ َ َ ُ
َّن َطلَ َ
()٩7
ل ُم ْس ِل ٍم.
لَع
ة
رنض
ف
م
ل
ع
ال
إ
ِ
ِ
ِ

ترجمه:
فرمود :دانشمندى که بین گروهى نادان قرار گیرد همانند انسان زنده اى است بین مردگان ،و کسى
که در حال تحصیل عل باشد تمام موجودات برایش طلب مغفرت و آمرزش مى کنند ،پهس عله را
فرا گیرید چون عل وسیله قرب و نزدیکى شما به خداوند است ،و فراگیرى عل  ،بر هر فرد مسلمانى
فریضه است.
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َ
زارينَ ،و َم ْن صافَ َح اعِلا فَاكءنَّما صاافَ َ
حينَ ،و َم ْ
زار اعِلا فَ َاكءنَّما َ
َ :م ْن َ
ان جاال َ اع ِِلاا
 .21قالَ
ِ
ِ
ْ
ْ َ
َ
َ
ُّ ْ
َ َ َّ
َ ()٩8
اءجل ْستُ ُه َمىع يَ ْو َم ال ِقيام ِة.
ادلنيا
فاكءنما جال َسينَ ،و َم ْن جال َسين ِىف

ترجمه:
فرمود :هر کس به دیدار و زیارت عال و دانشمندى برود مثل آن است که مرا زیارت کرده ،هر که
با دانشمندى دست دهد و مصافحه کند مثل آن که بها مهن مصهافحه نمهوده ،ههر شخصهى همنشهین
دانشمندى گردد مثل آن است که با من مجالست کرده ،و هر که در دنیها بها مهن همنشهین شهود ،در
آخرت همنشین من خواهد گشت.
 .22قالَ

َ

َ

َْ

ْ
ُّ
ً
َ :م ْن ا َ
اهّلل َعيْنَيْ ِه نارا.
صاب ِم ْن إ م َراء ٍة نظ َرة َحراماَ ،مال

()٩٩

ترجمه:
فرمود :هرکس نگاه حرامى به زن نامحرمى بیفکند ،خداونهد چشه ههاى او را پهر از آتهش مهى
گرداند.

َ َ ُ ُّ َ
َ
َ ْ َ َ ْ ً
َ ْ َ َ
ماْلا َرأى فيْا ما يَك َر ُهَ ،و َم ْن
 .23قالَ
اْلا َو َكه اهّلل إ يلْ ِهَ ،و من ت َز َّوجْا ِْل َ ِ
 :من ت َز َّوج إم َراءة ِِل ِ
َ َ َ ُّ َ
َ
َ ()1٩٩
اهّلل ُِ الِك.
ت َز َّو َجْا ِدلي ِنْا َجع

ترجمه:
فرمود :هر کس زنى را به جهت ثروتش ازدواج کند خداوند او را به همان واگذار مى نماید ،و هر
که با زنى به جهت زیبائى و جمالش ازدواج کند خوشى نخواهد دید ،و کسى که با زنى به جهت دین
و ایمانش تزویج نماید خداوند خواسته هاى او را تاءمین مى گرداند.
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ً

 .24قالَ

َْ

َ َّ

َُ

ُ

َْ

َ

ُث َط ُ
َ :م ْن قل َط ُ
عام ُهَ ،ص َّح بَ َدنُ ُهَ ،و َصفاقلبُ ُهَ ،و َم ْن ك َ
عام ُه َسق َم بَ َدنُ َه َو قساقلبُ ُه.

()1٩1

ترجمه:
فرمود :هر که خوراکش کمتر باشد بدنش سال و قلبش با رفا خواهد بود ،و هر کهس خهوراکش
زیاد باشد امراض جسمى بدنش و کدورت ،قلبش را فرا خواهد گرفت.
 .25قالَ

ُْ

َ

ْ

ُُ

َ

ُ ُ َْ
ُ
ُْ
ُ
ْ
ك ْم.
 :التش ِبعوا ،فيطفاء نور المع ِرف ِة ِمن قلوبِ

()1٩2

ترجمه:
فرمود :شک خود را از خوراك سیر و پر مگردانید ،چون که سبب خاموشى نور عرفان و معرفهت
در افکار و قلب هایتان مى گردد.
 .26قالَ

َ ْ َ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ
اءهل ،فَلْيتُ َّب َو ُء َم ْق َع ُد ُه ِم َن ّ
ار.
انل
ِ
 :من توّل عمال و هونعلم اءنه لي ِ بِ ٍ

()1٩3

ترجمه:
فرمود :هر که ریاست و مسئولیتى را بپذیرد و بدانهد کهه أ هلیّهت آن را نهدارد ،در قبهر و قیامهت
جایگاه او پر از آتش خواهد شد.

َّ
َ َُ َ َ
ْ ْ
َّ َّ َ َّ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
ِ ،فقيالَ :و ماا ال ُمااؤ ِم ُن
اعيف اّلن الديان
 .27قهالَ
 :إن اهّلل عز َوجال يلُاب ِ ض الماؤ ِمن الضا ِ
َّ ُ َّ
َ َ
ْ ْ َ
َ َ ّ
َْ
()1٩4
الدين ُِ؟ قا  :اّلن الينىه َع ِن ال ُمنك ِر.
الضعيف اّلن

ترجمه:
فرمود :همانا خداوند دشمن دارد آن مؤ منى را که ضعیف و بى دین است ،سؤ ال شد:
مؤ من ضعیف و بى دین کیست؟ پاسخ داد :کسى که نهى از منکر و جلوگیرى از کارههاى زشهت
نمى کند.

8٩

ْ

 .28قالَ

َ
اْلال ِء.

َ َ َ ُ ِّ ِّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ ّ َ َ َ ْ
اةَ ،كماا ُت ْ
اد َف ُع َسابْ َ
عني باباا ِم َ
ان
اِف ُء اِلااء انلاار ،و ت
ط
 :صدقة الْس تط ِِف ء اْلطيئ
ِ

()1٩5

ترجمه:
فرمود :ردقه اى که محرمانه و پنهانى داده شود سبب پاکى گناهان مى باشهد ،همهان طهورى کهه
آب ،آتش را خاموش مى کند ،همچنین ردقه هفتاد نوع بال و آفت را بر طرف مى نماید.
 .2٩قالَ

ّ
ار.
انل ِ

َ َ َ
َْ َ
َْ
َ ُّ ُ
َ ْ ُ َ ْ ََْ
َ َ َ ّ
َ َّ
اوبُ ،مافاة
 :ع ِجبت لِمن دتىم ِمان الطعاامِ ُمافاة ادلاءِ ،كياف الداتىم ِمان اّلن ِ

()1٩6

ترجمه:
فرمود :تعجّب دارم از کسانى که نسبت به خورد و خوراك خود اهمیّت مى دهند تا مبهادا مهریض
شوند ولیکن اهمیّتى نسبت به گناهان نمى دهند و باکى از آتش سوزان جهن ندارند.
 .3٩قالَ

ْ

ْ

ْ

َْ ْ

َ

َ

ْ

ْ

ْ َْ

ُ :ح ُّ
ت انلِّفاق ىف القلإ ،كما يُنب ُ
إ اْلاه َو اِلا يُنب ُ
ت اِل ُ
اء َ
اْلقل.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

٩٩

()1٩7

پاورقي ا
 -1بحاراال نوار :ج  ،28ص  ،2٩س  13و ج  ،36ص  ،336س  ،11با تفاوت.
 -2مصدر قبل :ج  ،1٩ص  ،432س  ٩و ج  ،28ص  ،368س .12
 -3مصدر قبل :ج  ،38ص  ،36ح .1٩
 -4مصدر قبل :ج  ،25ص  ،1٩س .1
 -5إ کمال الدین ردوق :ص  ،24٩ 234در این باب احادیث معتددى است.
 -6نورالث لین :ج  ،1ص  ،5٩7ح .36٩
 -7بعضى از مآخذ و کتاب هائى که مورد استافاده قرار گرفته است ،در آخرین قسمت جلد دوّم همین مجموعه گرانمایه
موجود مى باشد.
-8فضائل شاذان بن جبرئیل قمّى :ص  ،18س .11
 -٩خصال شیخ ردوق :ج  ،2ص  ،6٩٩ح 3
 -1٩وسائل الشّیعه :ج  ،4ص 3٩2
 -11بحاراال نوار :ج  ،17ص  ،3٩1ح .13
 -12مطابق با ده فروردین ،سال ده شمسى.
 -13امام رادق

فرمود...:به وسیله آن دو زن حفصه و عایشه مسموم و م تول گردید؛ تفسهیر عیاشهى :ج  ،1ص

 ،2٩٩ح  ،152البرهان :ج  ،1ص  ،32٩نورالث لین :ج  ،1ص  ،4٩1ح  ،3٩٩بحاراال نوار :ج  ،28ص  ،2٩ح .28
 -14مطابق با هفده خرداد ،سال ده شمسى.
 -15بر خالف مشهور ،عدّه اى از بزرگان بر این ع یده اند :حضرت خدیجه

 ،عذراء باکره بوده است.

و در این رابطه ،کتابهائى مانند :هدایة الکبرى حضینى :ص  ،4٩س  16و بحار اال نهوار :ج  ،22ص  8مالحظهه و دقّهت
گردد.
 -16تاریخ والدت و شهادت و دیگر حاالت حضرت رسول

 ،برگرفته شده است از :ارول کافى :ج  ،1بحار اال

نوار :ج  ،22 15اعیان الشّیعة :ج  ،1تهذیب االحکام :ج  ،6کشف الغمّة :ج  ،1ینابیع المودّة ،مناقهب ابهن شهرآشهوب :ج ،1
تذکرة الخوّاص ،الفصول المهمّة ،مجموعه نفیسه ،إ عالم الورى طبرسى :ج  ،1تاریخ اهل البیت ،الهدایة الکبرى،جمال ا سبوع،
إ ثبات الوریّة مسعودى و....
-17از شاعر محترم :آقاى علىّ مردانى.
-18از شاعر محترم :آقاى ذاکر.
 -1٩اکمال الدّین ردوق :ص  ،1٩6ح  ،3٩بحاراال نوار :ج  ،15ص  ،32٩ح  ،15حلیة اال برار :ج  ،1ص  ،36ح .1
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 -2٩بحاراال نوار :ج  ،17ص  ،363به ن ل از خرایج راوندى.
 -21فضائل شاذان بن جبرئیل قمّى :ص  ،48ح  ،66بحاراال نوار ،15 :ص ،382س .7
 -22خصال شیخ ردوق :ص  ،4٩٩ح  ،6٩أ مالى ردوق :ص  ،1٩7ح  ،5حلیة اال برار :ج  ،1ص  ،2٩٩بحاراال نهوار:
ج  ،16ص .214
 -23این مطلب نیاز به وقت بیشتر و توضیح کاملترى دارد که بایستى به کتابهاى مربوطهه ارجهاع شهود چهون کتابههاى
مختلفى در این باب به رشته تحریر درآمده است.
ص  2٩پاورقى  ،3پیرامون حضرت خدیجه مالحظه شود.

و ضمنا پاورقى در قسمت حاالت حضرت رسول
 -24شرح آن در گذشت.

 -25وسائل الشّیعة :ج  ،2٩ص  ،245 244فروع کافى :ج  ،5ص  ،3٩٩ح  ،5خصال ردوق :ج  ،2ص  ،41٩ح .13
 -26بحار اال نوار :ج  ،16ص  ،٩1ح .26
 -27مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،4٩4ح  5و .6
 -28محاسن برقى :ص  ،313ح .31
 -2٩بحار اال نوار :ج  ،18ص  ،1٩4ح  3٩و ص  ،184ح .14
 -3٩بحار اال نوار :ج  ،٩2ص  1 342به ن ل از امالى شیخ مفید :ج  ،1ص .63
 -31بحار اال نوار :ج  ،22ص  461به ن ل از خصال مرحوم ردوق.
 -32فضائل شاذان بن جبرئیل قمّى :ص  ،75س  ،1٩بحار :ج  ،3٩ص  ،343ح .163
 -33بحار اال نوار :ج  ،16ص  ،281ح .126
 -34بحاراال نوار :ج  ،16ص  ،282ح .12٩
 -35بحاراال نوار :ج  ،26ص  ،26ح  27به ن ل از اختصاص و بصائر الدّرجات.
 -36تفسیر البرهان :ج  ،2ص  ،1٩4ح .1
 -37بحاراال نوار :ج  ،22ص  ،83ح .32
 -38فروع کافى :ج  ،5ص  ،4٩6ح .5
 -3٩بحار اال نوار :ج  ،22ص  ،288ح  58به ن ل از امالى ردوق.
 -4٩امالى شیخ ردوق :ص  ،324ح  ،1٩مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،153ح .26
 -41ارشاد ال لوب دیلمى :ص .161
 -42کتاب ارول ستّة عشر ،قسمت نوادر علىّ بن اءسهبام :ص  ،128س  ،14عمهده ابهن بطریهق حلّهى :ص  ،534ح
.661
 -43بحاراال نوار :ج  ،16ص  ،264ح  61به ن ل از ارول کافى :ج  ،2ص .1٩2
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 -44بحاراال نوار ج  ،17ص  ،3٩8اءمالى شیخ طوسى :ج  ،2ص .68
 -45از روایات استفاده مى شود بر این که آن شخص ،عثمان بن مظعون بوده است.
 -46مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،3٩3ح  2٩و دیگر احادیث دنباله اش.
 -47مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،45٩ح .1
 -48فروع کافى :ج  ،4ص  ،188ح .1
 -4٩مستدرك الوسائل :ج  ،2ص 57 ،ح  ،22بحاراال نوار :ج  ،81ص  ،188ح .45
 -5٩مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،56ح  1٩بحار اال نوار :ج  ،81ص  ،21٩ح .25
 -51وسائل الشیعه :ج  ،12ص .145 142
 -52بحار اال نوار :ج  ،16ص  ،236به ن ل از مکارم اال خالق.
 -53سوره ممتحنه :آیه .12
-54ادامه آیه قبل است.
 -55بحار اال نوار :ج  ،21ص  ،113ح  ،6به ن ل از تفسیر قمّى.
 -56بحار اال نوار :ج  ،1٩ص  ،1٩5به ن ل از إ عالم الورى.
 -57مستدرك الوسائل :ج  ،16ص  ،3٩2ح .18
 -58اح اق الحقّ :ج  ،25ص .42٩
 -5٩هر ذراع از آرنج تا سر انگشتان دست مى باشد که حدود نی متر خواهد بود.
 -6٩بحار اال نوار :ج  ،18ص  ،24و ص  ،32ح .27
 -61خرایج راوندى :ج  ،2ص  ،858 856ح  ،72بصائر الدّرجات :ص  ،121ح .13
 -62بحاراال نوار :ج  ،18ص  ،21به ن ل از فروع کافى :ج  ،2ص  ،162مستدرك الوسائل :ج  7ص 175ح .7
 -63مستدرك الوسائل ج  ،14ص  ،82ح .2
 -64وسائل الشّیعه :ج  ،15ص  ،31٩ح .3
 -65بحار اال نوار :ج  ،27ص  ،128ح .12٩
 -66بحاراال نوار :ج  ،21ص .6 5
 -67تفسیر عیّاشى :ج  ،1ص  ،2٩٩ح  ،152نور الثّ لین :ج  ،1ص  ،4٩1تفسیر برهان :ج  ،1ص  ،32٩بحاراال نوار :ج
 ،28ص  ،2٩ح .28
 -68اح اق الحقّ :ج  ،4ص .٩٩
 -6٩کشف الغمّة :ج  ،1ص  ،18بحار اال نوار :ج  ،22ص .533
 -7٩مستدرك الوسائل :ج  ،2ص .51٩8
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 -71اشعار از شاعر محترم آقاى ذاکر.
 -72اشعار از شاعر محترم :آقاى محسن رشید.
 -73علل الشّرایع :ص  ،13٩مدینة المعاجز :ج  ،3ص  ،22٩ح .٩
 -74مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،421ح  ،1٩دعائ االسالم :ج  ،1ص .223
 -75دعائ االسالم :ج  ،1ص  ،23٩مستدرك الوسائل :ج  ،2ص .38٩
 -76مستدرك الوسائل :ج  ،2ص  ،536ح  2و .3
 -77مستدرك الوسائل :ج  ،5ص  ،3٩ح  ،5جامع اال خبار :ص .63
 -78وسائل الشّیعة :ج  ،4ص  ،3٩ح .4431
 -7٩ع اب اال عمال :ص  ،343س  ،14وسائل الشّیعة :ج  ،5ص  ،2٩1ح .6328
 -8٩وسائل الشّیعة :ج  ،4ص  ،116ح .4665
 -81وسائل الشّیعة :ج  ،4ص  ،31ح .4434
 -82اءمالى طوسى :ج  ،2ص  ،142بحاراال نوار :ج  ،74ص  ،8٩ح .3
 -83من ال یحضره الف یه :ج  ،4ص  ،353ح  5762چاپ جامعه مدرّسین.
 -84اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،158بحاراال نوار :ج  ،1٩ص  ،368ح .15
 -85اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،13بحاراال نوار :ج  ،7٩ص  ،373ح .7
 -86اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،87بحاراال نوار :ج  ،٩٩ص  ،2٩1ح .11
 -87اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،21٩بحاراال نوار :ج  ،73ص  ،4ح .13
 -88اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،157بحاراالنوار :ج  ،٩3ص  ،177ح .8
 -8٩مسکّن الفؤ اد شهید ثانى :ص  ،5٩س .1
 -٩٩اءمالى طوسى :ج  ،2ص  ،٩2بحاراال نوار :ج  ،66ص  ،375ح .24
 -٩1اءمالى ردوق :ص  ،246ح  ،14بحاراال نوار :ج  ،63ص  ،43٩ح .12
 -٩2اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،56بحاراال نوار :ج  ،72ص  ،12٩ح .7
 -٩3اءعیان الشّیعة :ج  ،1ص  ،3٩5بحاراال نوار :ج  ،1٩٩ص  ،151ح .17
 -٩4اءمالى طوسى :ج  ،1ص  ،36٩بحاراال نوار :ج  ،27ص  ،261ح .2
 -٩5اءمالى طوسى :ج  ،2ص  ،٩2بحاراال نوار :ج  ،28ص  ،47ح .٩
 -٩6مستدرك الوسائل :ج  ،11ص  ،376ح .133٩1
 -٩7بحاراال نوار :ج  ،1ص  ،172ح .25
 -٩8مستدرك الوسائل :ج  ،17ص  ،3٩٩ح .214٩6
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 -٩٩مستدرك الوسائل :ج  ،14ص  ،27٩ح .16685
 -1٩٩تهذیب اال حکام :ج  ،7ص  ،3٩٩ح .5
 -1٩1تنبیه الخواطر ،معروف به مجموعة ورّام :ص  ،548بحاراال نوار :ج  ،5٩ص  ،268ح .53
 -1٩2مستدرك الوسائل :ج  ،16ص  ،218ح .1٩646
 -1٩3تاریخ إ السالم :ج  ،1٩112٩ص .285
 -1٩4وسائل الشّیعة :ج  ،16ص  ،122ح .2113٩
 -1٩5مستدرك الوسائل :ج  ،7ص  ،184ح .7٩84
 -1٩6بحاراال نوار :ج  ،7٩ص  ،347ح .34
 -1٩7تنبیه الخواطر ،معروف به مجموعة ورّام :ص 264
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