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اربلی از علمای بزرگ قرن هفتم  صاحب صدها  فخر الدين عيسى بن أبى الفتحمرحوم توضیح ضروری : 

کتاب ارزشمند است ، کتاب کشف الغمه فی معرفه األئمه  ايشان از معتبرترين کتب موجود در شرح زندگی  

ای به هنگام ترجمه توشيحاتی جلد نگاشته شده است اما علی بن حسن  زواره 3ت .که در چهارده معصوم اس

نيز بر حاشيه آن افزوده است و موارد تکراری را حذف نموده است به همين دليل ترجمه آن در چهار جلد به 

 اين شرح به چاپ رسيده است ، جلد اول: زندگی حضرت محمد و حضرت زهرا ، جلد دوم : زندگی

حضرت علی،  جلد سوم :  امام دوم تا امام ششم و  جلد چهارم : زندگی امام هفتم  تا حضرت مهدی )عج(. 

در درجه اعتبار اين کتاب همين بس که  جزء کتب دسته اول تاريخی است ) قرن دوم تا هفتم هجری قمری 

از بزرگان در کتابهای ر يگ، شيخ عباس قمی و بسياری د، عالمه مجلسی( و در کنار کتب ديگر اين قرون

اند . ما اين کتاب  را بصورت تفکيکی ابتدا ترجمه و سپس متن خود از اين کتاب بهره های فراوانی برده

 عربی کتاب در هر بخش آورده خواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  موسی کاظمامام زندگانى بخش اول: 
لَّه آورده كه: او امام كبير القدر، عظيم الشان، كثير التهجد بود، جد تمام در اجتهاد اله كمال الدين رحم

ميفرمود، و سعى بليغ در عمل مينمود، مشهود له بود بكرامات، مشهور و موسوم بود بعبادات مواظب و 

ش و عفو لمح مالزم بود بر طاعات، در شب ساجد و قائم بود، و در روز متصدق و صايم، از جهت بسيارى

كنندگان بكاظم موصوف و معروف شد كه در مكافات بدى احسان ميفرمود، و در جنايت جانى از تعدى

افزود، از جهت كثرت عبادتش بعبد صالح اتسام يافت، و معروف بود در عراق بباب الحوائج الى بعفو مى

ن امور حيرت داشت، و علم آ دراللَّه كه انجاح متوسالن قرب الهى بكرامات و مقامات او بود كه عقل 

افراشت، و حكم ميكرد كه قدم از صدق او ال يزالى است نزد حق جل و عال كه كبير متعالى حيرانى برمى

 است.
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 آن حضرت نسب ،والدت ، نام 

اما والدت شريفش در ابواء بوده در سال صد و بيست و هشتم از هجرت، و گويند كه: در صد و بيست و 

 .دهنهم بو

اما نسب عاليش از قبل اب و ام پس پدر بزرگوارش جعفر بن محمد باقر است )ع(، و مادرش ام ولد بوده و 

و اما اسم مباركش موسى است، و كنيتش ابو  اند.گفتند، و غير از اين نيز گفتهكه او را حميده بربرية مى

اظم است، و ديگر صابر، و صالح، و ك آنالحسن و گويند، ابو اسماعيل، و او را ألقاب متعدده است و أشهر 

 امين.

 آن حضرت مناقب پاره ای از

اند از فضل بن ربيع كه از آن جمله نقل كرده و اما مناقبش بسيار است، و اين نيست مگر از عنايت الهيه.

مهدى چون حبس كرد موسى بن جعفر )ع( را در بعضى از شبها مهدى على بن أبى طالب )ع( را در خواب 

يعنى  مد فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْمحا ديد كه ميفرمود مر او را كه ي

پس آيا شايد و توقع هست از شما اگر حاكم امور مردمان شويد آنكه فساد كنيد در روى زمين بسبب جاه 

واقع گردد، و ببريد رحمهاى خود را از ا شمو خود را از روى تكبر و تعظم مكرم دانيد و أنواع تباهى از 

آيد كه اعراض كنيد از قرآن و روى بگردانيد از فرمان كه باثر امور جاهليت روى تكبر و تعظم يا از شما مى

 رويد از فساد و قطع رحم و سفك دما و امثال آن.

وى او اين آيت را  زدن ربيع گويد كه: مهدى شب فرستاد بسوى من و مرا طلب كرد من از اين ترسيده آمدم

ميخواند، و او احسن مردمان بود از روى صوت و آواز گفت: در حال برو و موسى بن جعفر را بيار، من 

رفتم و آوردم با آن حضرت معانقه كرد و در پهلوى خود نشاند و گفت: يا ابا الحسن من ديدم أمير المؤمنين 

گردانيد از خروج تو بر من  آيت را پس مرا ايمن ينا على بن أبى طالب را )ع( در خواب كه خواند بر من

يا بر يكى از فرزندان من، آن حضرت فرمود: و اللَّه كه من چنين نكنم و اين از شأن من نيست، گفت: 

 راست گفتى اى ربيع سه هزار دينار بوى بده و باز گردان او را باهل خود بجانب مدينه.

كم كردم كه صبح نكند مگر كه در راه باشد از خوف عوايق. و محا ربيع گويد كه: من در آن شب كار او ر

جنابذى گويد كه: آن حضرت را ده هزار دينار بر سم صله داد خشنام بن حاتم اصم گويد كه پدر من حاتم 

گفت كه: شقيق بلخى گفت مرا كه بيرون رفتم بحج در سال صد و چهل و نهم، و فرود آمدم بمنزل قادسيه، 
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آنجا نگاه ميكردم بمردم در رتبت و كثرت ايشان، آنگاه نظر من افتاد بجوانى خوب روى ر د پس ناگاه من

گون ضعيفى كه جامه صوف بر باالى جامها پوشيده و مشتمل بشمله شده و نعلين در پاى دارد و تنها گندم

اين راه، و  دره نشسته، من با خود گفتم اين جوان از صوفيه است ميخواهد آنكه بارى باشد بر مردم قافل

 اللَّه كه من بسوى او بروم و او را سرزنش كنم، پس نزديك او رفتم.

پرهيزيد و يعنى به« اْجتَِنُبوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»چون مرا در برابر خود ديد فرمود كه: يا شقيق 

شود، هست كه بزه است و گناه بر آن متفرع مى انگمبگذاريد بسيارى را از گمانها بدرستى كه بعضى را از 

بعد از آن گذاشت مرا و رفت، من گفتم در نفس خود كه: اين امر عظيم است كه تكلم كرد بآنچه در نفس 

من بود و ناطق گشت باسم من نيست اين مگر بنده صالح من بوى ملحق شوم و هر آينه بپرسم از حال وى 

من، پس چون فرود آمديم بمنزل واقصه  نشدم و غايب شد از چشم حقملگفت: بشتاب رفتم در اثر او 

رود، گفتم: اينست  ناگاه ديديم كه نماز ميگذارد و اعضاى مباركش ميلرزد و اشك از چشم مباركش مي

 صاحب من بروم و از او حاللى بخواهم، پس ميگشتم تا نشست آنگاه روى آوردم بجانب او.

يعنى  وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لَِمنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ق بخوان كهقيش پس چون مرا ديد فرمود كه يا

ام مر آن كس را كه توبه كرد و ايمان آورد بوحدانيت من و بكرد عمل بدرستى كه من هر آينه نيك آمرزنده

ن هر آينه از أهل اللَّه است واج صالح پس راه راست يافت، بعد از آن گذاشت مرا و رفت، پس من گفتم اين

كه تكلم كرد بر سر من دو نوبت، بعد از آن چون بمنزل زباله فرود آمديم ناگاه ديدم اين جوان را كه بر سر 

چاهى ايستاده و ركوه در دست دارد و ميخواهد كه آب بردارد از اين چاه، پس ركوه از دست مباركش افتاد 

 ه نگاه كرد بسوى آسمان و شنيدم كه ميگويدك نمبيدر چاه و من نگاه ميكنم و مى

 و قوتى اذا اردت الطعاما  انت ربى اذا ظمئت الى الماء

يعنى توئى سيرابى من هر گاه كه تشنه ميشوم، و قوت من توئى هر گاه كه اراده طعام ميكنم بعد از آن 

ت: و اللَّه كه ديدم چاه را كه گفق فرمود كه اى سيد من نيست مرا غير اين پس بمن بازگردان آن را، شقي

آب او باال گرفت تا آن حضرت دست كرد و ركوه خود را برداشت پر آب و وضو ساخت و چهار ركعت 

نماز گزارد بعد از آن ميل فرمود به تل ريگى كه آنجا بود، پس كفى از آن ريگ برداشت و انداخت در آن 

م و سالم كردم بر او، جواب سالم من داد گفتم اطعام فتر ركوه و حركت داد از آن خورد و آشاميد، من پيش

آيد اى شقيق ال يزال نعمت الهى بر ما مى كن مرا از آن نعمتى كه حق تعالى بر تو انعام فرموده، فرمود كه:
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پروردگار خود، بعد از آن ركوه را بمن داد من از آن  نعمت ظاهره و باطنه او پس نيكو كن گمان خود را به

تر و خوشبوتر. آن سويق و قند بود، و اللَّه كه از آن لذيذتر چيزى نخورده بودم و از آن پاكيزه پس، خوردم

 پس سير شدم و سيراب گشتم و باقى ماندم چند روز كه اشتهاى طعام و شراب نداشتم.

 كهب بعد از آن نديدم او را تا درآمدم بمكه، پس ديدم او را كه يك شبى جنب قبّة السراب در نصف ش

ايستاده نماز ميگزارد بخشوع و با ناله و گريه اين چنين نماز گزارد تا شب رفت، پس چون صبح طالع شد 

نشست در مصالى خود و تسبيح ميكرد، بعد از آن برخاست و نماز صبح گذارد و هفت نوبت طواف خانه 

ان ديدم و او بر خالف آن كشهفرمود و بيرون رفت، بعد از آن من بر اثر او رفتم برگرد او غالمان و غاشي

آمدند و سالم ميكردند، من گفتم بعضى را كه نزديك وى بود كه ديده بودم در راه، و مردم بر گرد او مى

ديدم كه: كيست اين جوان؟ گفتند: اين موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب 

 از براى مثل اين سيد.ر مگاست )ع( من تعجب كردم از بودن مثل اين عجايب 

اند واقعه شقيق را با آن حضرت در ابيات طويله كه بعضى از آن أبيات اينست و بعضى از متقدمين نظم كرده

 كه رقم شده:

 منه و ما الذى كان ابصر  سل شقيق البلخى عنه و ما عاين

 شاحب اللون ناحل الجسم اسمر  قال لما حججت عاينت شخصا

 فما زلت دايما اتفكر  ه زادل يسسائرا وحده و ل

 و لم أدر أنه الحج االكبر  و توهمت انه يسال الناس

 دون فيد على الكثيب االحمر  ثمّ عاينته و نحن نزول

 فناديته و عقلى محير  يضع الرّمل في االناء و يشربه

 فعاينته سويقا و سكّر  اسقنى شربة فناولنى منه

 قيل هذا االمام موسى بن جعفر  اهذفسألت الحجيج من يك 

يعنى بپرس شقيق بلخى را از او و آنچه معاينه ديده بود از وى و آنچه كه بآن بينا شده بود گفت: چون بحج 

گون كه تنها ميرفت و نبود او را زاد و توشه، ميرفتم ديدم بمعاينه شخصى را متغير اللون ضعيف جسم گندم

بودم و توهم كردم كه او سؤال خواهد كرد مردم را، و نميدانستم كه او خود ر فكپس پيوسته و دائم در آن 
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تبختر و تكبر نشسته بر پشته ريگ حج اكبر است، بعد از آن ديدم او را بجائى كه ما فرود آمده بوديم بى

ر د احمر، انداخت پاره از آن ريگ در ظرفى كه داشت و خورد و آشاميد آن را، پس ندا كردم و عقل من

آن حيران بود كه بچشان بمن شربتى از آن پس داد از آن بمن پاره پس معاينه ديدم كه سويق است با قند، 

شود اين گفتند: اين امام موسى بن جعفر است )ع( پس اين بعد از آن پرسيدم حاجيان را كه چه كس مى

ايا و غرر صفات است، و مزت كرامات عالية المقدار خوارق العادات آن على التحقيق حليه مناقب و زين

شود بر او عنايت ربانى و انوار تائيد يزدانى كه مرور كرده او را اند آن را مگر آن كسى را كه فايض مىنداده

اخالق توفيق و توفير و نزديك ساخته او را از مقام تقديس و تطهير وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها 

يعنى ندهند اين خصلت مگر آنان را كه صبر كنند بر مكاره و عطا نكنند اين صفت و  و حَظٍّ عَظِيمٍذُا إِلَّ

 عادت را مگر خداوند بهره بزرگ را كه ايمان و كمال نفس و اخالق حسنه است آن حظ عظيم بهشت است.

ا بعضى از صدور و أعيان ر آنابن طلحه رحمه اللَّه ميگويد كه: كوفت گوش مرا واقعه عظيمه كه ذكر كردند 

عراق كه دالست بر اشرف منقبت آن حضرت. و شاهد است بعلو مقام او نزد حضرت عزت و نزديك 

ظهور كرامت  شكسازنده منزلت او نزد حق تعالى كه ظهور كرامات او است بعد از وفات آن حضرت، و بال

 بعد از موت أدل است از آنكه در حال حيات باشد.

يكى از عظماى خلفاى او را نايبى بود عظيم الشأن در ميان حكام و أعيان كه زمام اختيار  كه تو اين آنس

و حكومت عامه در قبضه اقتدار او بود در مدت دور و دراز، و بسى با سطوت و جرأت بود، و چون انتقال 

عطر موسى بن م قدكرد بسراى آخرت اقتضا كرد عنايت خليفه از براى او كه او را دفن كنند در جوار مر

جعفر )ع( يعنى بمشهد مطهر كاظمى، و در آن مشهد مطهر نقيبى بود معروف و مشهور بصالح كه كثير التردد 

بود، و خدمت و مالزمت آن آستانه تعلق بوى داشت كه بوظايف آن قيام مينمود اين نقيب ذكر كرد كه بعد 

بينم كه قبر آن ميت شكافته در خواب مى يفشراز دفن آن متوفى در اين قبر من خواب كردم در آن مشهد 

و آتش در او افتاده و شعله ميكشد و دود و رايحه غبار آن مدفون پر كرد آن مشهد را، و امام موسى )ع( 

 -و نام او را برد -ايستاده پس آواز كرد اين نقيب را بنامش و فرمود مر او را كه بگوى بخليفه كه اى فالن،

بمجاورت اين ظالم و سخنى گفت درشت بعد از اين پس اين نقيب بيدار شد از ا مركه تو ايذا ميرسانى 

خواب فزعناك بود از خوف و ترس، در حال چيزى نوشت و صورت اين واقعه را در آن درج كرد و خليفه 

را از تفاصيل اين واقعه خبردار ساخت، پس چون شب در آمد خليفه آمد بمشهد مقدس كاظمى و طلبيد 
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درآمدند بآن مقبره و امر كرد تا آن قبر را بشكافند تا نقل كنند آن مدفن را بموضع ديگر در و ، نقيب را

و در اين قضيه زياده  خارج مشهد، پس چون گشودند يافتند در او پاره خاكستر سوخته و اثر از ميت نبود.

ر باب اوالد آن حضرت كه د ندااستغنائى است از تعداد بقيه مناقب وى، و اكتفا از بسط قول در او و آورده

 او را بيست پسر بوده و هيجده دختر نامهاى پسرانش:

على الرضا، زيد، ابراهيم، عقيل، هارون، حسن، حسين، عبد اللَّه، اسماعيل، عبيد اللَّه، عمر، احمد، جعفر، 

اند و هردآويحيى، اسحاق، عباس، حمزه، عبد الرحمن، قاسم، جعفر اصغر، و بعضى گويند بجاى عمر محمد 

نامهاى دخترانش: خديجه، ام فروه، اسماء عليه، فاطمه، ام كلثوم، ام كلثوم، آمنه، زينب، ام عبد اللَّه، زينب 

 اند.الصغرى، ام القاسم، حكيمه، اسماء الصغرى، محموده، امامه، ميمونه، و غير از اين نيز گفته

 شهادت امام کاظم علیه اسالم و فرزندان ، مدت عمر 

پنجم رجب در سال صد و هشتاد و سيم از و ت اند كه رحلت فرمود در بيسو اما در عمر آن حضرت آورده

اند در صد و هجرت و سابقا سمت ذكر يافت كه والدت او در سال صد و بيست و هشتم بوده، و بعضى گفته

بيست و نهم، پس عمر شريفش بر قول اول پنجاه و پنج بوده باشد، و بر قول ثانى پنجاه و چهار و قبر 

 منتهى شد كالم كمال الدين. -التين از محروسه بغداد ابب أزهرش در مشهدى است كه معروفست به

و جنابذى نيز اوالد امجاد آن حضرت را از ذكور بيست ذكر كرده و از اناث هجده و عمر آن حضرت پنجاه 

و جنابذى بعد از اين آورده كه اسحاق بن جعفر روايت كند كه من پرسيدم از برادر خود موسى  و پنج گفته.

 أصلحك اللَّه آيا مؤمن بخيل ميباشد؟ فرمود كه: بلى، گفتم: آيا بد دل ميباشد؟ م:فتبن جعفر )ع( گ

فرمود كه: بلى، گفتم: آيا خائن ميباشد؟ گفت: نه و كذاب هم نميباشد، بعد از آن آن حضرت فرمود كه: 

من : كهحديث كرد پدر بزرگوار من جعفر بن محمد كه او روايت كرده كه على بن أبى طالب )ع( فرموده 

شود از مؤمن بشرط آنكه شنيدم از رسول اللَّه )ص( كه ميفرمود: هر خصلتى كه هست در نور ديده مى

 خيانت و كذب نباشد.

 پاره ای از کرامات آن حضرت

حديث كرد عيسى بن محمد بن مغيث قرطى و او به نود سالگى رسيده بود گفت: يك سالى زراعت كرده 

ا ام عظام ميگفتند، پس چون نزديك شد ر آنبودم از خربزه و خيار و كدو در موضع جوانيه بر چاهى كه 

آن زرع كه بر من  برسيدن و زراعت قايم گشت يك شبى ملخ آمد و تمام آن مزروع را خورد و غرامت
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واقع شد ثمن دو شتر و صد و بيست دينار بود، نشسته بودم روزى ناگاه موسى بن جعفر )ع( پيدا شد، پس 

ام مثل آنكه محصول و زراعت چيده باشد كه هيچ گفتم گشته؟ ستسالم كرد بر من و فرمود كه: حال تو چي

 باقى نمانده باشد، چه شب ملخ آمد و تمام زراعت مرا خورد، فرمود كه:

چند غرامت كشيدى؟ گفتم: صد و بيست دينار با ثمن دو شتر، فرمود كه: يا عرفه بدرستى كه مر ابى الغيث 

 لغ را بوى انعام فرمود با دو شتر ديگر پس فرمود كه:مبن راست صد و پنجاه دينار و دو شتر، يعنى اي

ربح تو سى دينار و دو شتر باشد گفتم: يا مبارك بخوان از براى من در اين زراعت دعاى بركت را، پس 

درآمد و دعا فرمود و حديث كرد مرا از رسول اللَّه )ص( كه آن حضرت فرمود: تمسك جوئيد ببقاى 

اوقات از مصيبت أثر نيكو ندارد، بعد از آن هر دو شتر را بستم و آب دادم ع ميمصائب چه سالم بودن در ج

زراعت را، حق تعالى ببركت دعاى آن حضرت چندان بركت و افزودنى داد كه بعضى از آن محصوالت را 

 فروختم به ده هزار درهم.

اله را و در آن رسد حديث كرد أحمد بن اسماعيل كه موسى بن جعفر )ع( از حبس فرستاد بهارون الرشي

درج فرموده بود كه: نميگذرد از من روزى از بال و دشوارى اال كه ميگذرد از تو با آن روزى از رخا و 

كار خواهند آسانى تا برسيم ما همه به روزى كه او را انقضا نباشد كه بر من دشوار گذرد و بر تو آسان زيان

 د.ونش بود در آن روز تباهكاران كه بعذاب باقى مالقى

و خطيب ذكر كرده مولد و عمر و مدفن آن حضرت را بر وجهى كه سابقا مذكور شد و آورده ديگر كه 

مهدى او را از مدينه به بغداد آورد بعد از آن رد كرد بمدينه و اقامت فرمود در مدينه تا ايام هارون الرشيد 

اسماعيل روايت كند از  رحلت فرمود. جاآنبعد از آن رشيد او را از مدينه آورد و در بغداد حبس كرد تا در 

پدر بزرگوار خود موسى بن جعفر و او از جد خود على بن حسين، و او از پدر خود، و او از على بن ابى 

طالب )ع( كه پيغمبر )ص( فرموده كه: نظر كردن فرزند به پدر و مادر خود از جهت دوستى ايشان 

 عبادتست.

گردانيد اوالد امجاد خود را و فرمود كه اى فرزندان من بدرستى ر اضو مرويست كه موسى بن جعفر )ع( ح

كه من وصيت ميكنم شما را بوصيتى كه هر كه نگاه دارد آن را وجود ننهد با آن: اگر بيايد بشما آينده از 

امور مكروهه پس من ميشنوانم در گوش راست شما مكروهى را چون چنين كرد بازگشت بجانب گوش 

ت آنگاه فرمود كه: من نگفتم چيزى بشما پس ايشان اقبال نمودند عذر آن حضرت گفر چپ ايشان و عذ
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ايد. )كذا في را، يعنى چون مكروهى شنيديد عذر آن خواسته از گوش ديگر بيرون كنيد همانست كه نشنيده

اگر بيايد بشما آينده و بشنواند در گوش راست شما  -النسختين و هو عجيب و ظاهر الترجمة هكذا

ام، عذر او را هى بعد از آن برگردد بطرف گوش چپ شما و عذر بخواهد و بگويد چيزى نگفتهرومك

اند از حسين بن على و آن حضرت روايت كرده از پدران بزرگوار خود و ايشان روايت كرده«( م» -بپذيريد

و «( م»ظ  رديك)ع( كه مردى آمد بخدمت أمير المؤمنين على )ع( كه بعمل قومى ميرفت )سعايت قومى م

امام حسين ميفرمايد كه بمن فرمود آن حضرت كه قنبر را از براى من طلب كن، چون آمد فرمود بوى كه 

بگو كه شنوانيده تو ما را بچيزى كه نميخواهد خداى تعالى آن را «( م»بيرون رو و باين عامل )ساعى ظ 

 ه.اين آخر كالم جنابذيست رحمه اللَّ -پس بازگرد در غير حفظ الهى

اللَّه تعالى بابى ايراد فرموده در ذكر امام موسى بن جعفر )ع( بعد از ذكر أبى عبد اللَّه جعفر  ةشيخ مفيد رحم

بن محمد )ع( از تاريخ مولد و دالئل امامت و مبلغ سن و مدت خالفت و وقت وفات و سبب آن و موضع 

بعد از أبى عبد اللَّه )ع( پسر او است  امامقبر و عدد اوالد و مختصرى از اخبار آن حضرت )ع( و گويد كه: 

از جهت اجتماع خصال فضل و كمال در او، و نص پدر  أبو الحسن العبد الصالح موسى بن جعفر )ع(

بزرگوارش بر امامت او، و اشارت امامت از او بسوى او و والدت با سعادتش در ابواء بود در سال صد و 

اد در حبس سندى بن شاهك در ششم رجب در سال صد غدب بيست و هشتم از هجرت و رحلت فرمود به

و هشتاد و سيم از هجرت و در آن روز پنجاه و پنج ساله بود، و مادرش ام ولد بود كه او را حميده بربريه 

گفتند، و مدت خالفتش و قيام بامامتش بعد از پدر بزرگوار سى و پنج سال بود، و كنيتش أبو ابراهيم، و مى

 على، و معروف بود بعبد صالح، و موصوف نيز بكاظم.و أبأبو الحسن، و 

اند كه از اند نص صريح از أبى عبد اللَّه در امامت آن حضرت )ع( اين جماعتو راويانى كه روايت كرده

اند رحمة اللَّه عليهم أجمعين و نامهاى شيوخ أصحاب و ثقات أبى عبد اللَّه جعفر بن محمد بن على )ع( بوده

فضل بن عمر جعفى، و معاذ بن كثير، و عبد الرحمن بن حجاج، و فيض بن مختار؛ و يعقوب م ت:ايشان اينس

 سراج، و سليمان بن خالد، و صفوان جمال، و غير ذلك.

اند اند نيز اين را از بعضى برادرانش مثل اسحاق، و على، و ايشان بافضل و ورع بودهو روايت كرده

 اختالف.بى
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امام موسى )ع(  فضل بن عمر جعفى كه او گفت: نزد أبى عبد اللَّه )ع( بودم كهم ازروايت كرده موسى صيقل 

درآمد و هنوز كوچك بود بسال، أبو عبد اللَّه )ع( فرمود كه طلب وصيت امامت باو كن و بنه امر او را نزد 

 كسى كه اعتماد باشد بر او از اصحاب خودت.

ر أبى عبد اللَّه را )ع( كه: من در ميخواهم از خدائى كه م تمو روايت كند ثبيت از معاذ بن كثير كه من گف

روزى كرد پدر ترا از تو اين منزلت را آنكه روزى كند ترا از عقب تو پيش از ممات مثل اين منزلت را 

فرمود كه: حق تعالى آن را كرده، گفتم: كيست او كه فداى تو گردم؟ اشارت بعبد صالح فرمود و او در 

 ن كه در خواب است، و در آن روز هنوز خرد بود.ايت خواب بود و گف

و روايت كند ابو على ارجانى از عبد الرحمن بن حجاج كه او گفت: رفتم بخدمت جعفر بن محمد بمنزل او 

و آن حضرت در آن منزل در مسجدى بود كه او را بود و دعا ميخواند، و موسى بن جعفر )ع( بر يمين آن 

او، گفتم: حق تعالى مرا فداى تو گرداند تو خود ميدانى انقطاع و خدمت  اىدعحضرت بود آمين ميگفت بر 

من بتو ولى امر تو بعد از تو كه خواهد بود؟ فرمود كه اى عبد الرحمن بدرستى كه موسى زره را پوشيد بر 

 قد او راست بود، گفتم: احتياج نيست بعد از اين بهيچ چيز.

كه او گفت گفتم: مر أبى عبد اللَّه را )ع( كه بگير دست مرا از  ارختو روايت كند عبد االعلى از فيض بن م

آتش، كيست از براى ما بعد از تو؟ در آن حال درآمد أبو ابراهيم )ع( و در آن روز كودك بود فرمود كه: 

 صاحب شما اينست پس متمسك شو بأو.

كه بابى أنت و  عبد اللَّه را )ع(: بىأ و روايت كند ابن أبى نجران از منصور بن حازم كه او گفت: من گفتم مر

أمى بدرستى كه ميگذرد صبح و شام بر نفوس پس چون چنين شود پس كيست؟ آن حضرت فرمود كه: 

چون چنين شود پس او صاحب شما است و زد دست مبارك را بر دوش راست أبى الحسن و او در آن 

 با ما نشسته بود. فرجعروز آنچه من ميدانم خماسى بوده باشد؛ و عبيد اللَّه بن 

و روايت كند ابن أبى نجران از عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب )ع( كه او گفت: 

من گفتم مر أبى عبد اللَّه را )ع( كه اگر حادثه واقع شود كه حق تعالى آن را ننمايد بمن پس اقتدا بكه باشد؟ 

اگر او را هم حادثه رو نمايد بكه اقتدا باشد؟ فرمود: به فرزند س پ اشارت فرمود به پسر خود موسى، گفتم:

او گفتم: اگر ولد او را نيز حادثه شود و برادر بزرگ نشسته باشد و پسر كوچك چون باشد؟ فرمود كه: بولد 

 او باز همچنين هميشه.
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اللَّه )ع( پسر  بدع و روايت كند مفضل از طاهر بن محمد كه او گفت: روزى ديدم كه مالمت ميفرمود أبو

خود را عبد اللَّه و نصيحت ميكرد او را و ميفرمود كه: چه مانع است ترا آنكه باشى مثل برادر خودت، و 

اللَّه كه من مييابم نورى را در روى او، عبد اللَّه گفت: چگونه است اين آيا پدر من و پدر او يكى نيست؟ و 

او از نفس منست و تو پسر من و روايت كند محمد  ه:ك أصل من و أصل او يكى نيست؟ آن حضرت فرمود

بن سنان از يعقوب سراج گفت: رفتم بخدمت أبى عبد اللَّه )ع( و او نشسته بود بر سر أبى الحسن موسى )ع( 

و او در گهواره بود آن حضرت با وى راز ميگفت دور و دراز، پس من نشستم تا او از راز فارغ شد آنگاه 

خود سالم كن، يعنى امام موسى )ع( پس من  فرمود كه: نزديك بيا و بر موالى رتحضبرخاستم بسوى آن 

سالم كردم بر او و جواب سالم من فرمود بزبان فصيح، بعد از آن أبو عبد اللَّه )ع( فرمود كه: برو و تغيير كن 

نام را، و او گويد ن آ نام دختر خود را كه نام كرده او را ديروز كه آن نامى است كه دشمن ميدارد حق تعالى

كه: مرا دخترى شده بود و عايشه او را نام كرده بودم، بعد از آن أبو عبد اللَّه )ع( فرمود كه: باز دار خود را 

 از كار او تا ارشاد كرده شوى، پس نام او را تغيير كردم.

لب فرمود أبا الحسن ط زىو روايت كند ابن مسكان از سليمان بن خالد او گفت كه: أبو عبد اللَّه )ع( يك رو

را و ما در خدمت آن حضرت بوديم، آنگاه فرمود ما را كه بر شما است بتعهد اين بعد از من پس او و اللَّه 

 كه صاحب شما است.

و روايت كند وشا از على بن حسين و او از صفوان جمال كه او گفت: من پرسيدم از أبى عبد اللَّه )ع( از 

صاحب اين أمر نه لهو كند و نه لعب، در اين اثنا أبو الحسن موسى )ع( آمد و او : صاحب اين أمر، فرمود كه

كوچك بود و عناق مكه با وى و ميگفت او را كه سجده كن مر پروردگار خود را، پس فرا گرفت او را أبو 

 .عبد اللَّه )ع( و در برگرفت و فرمود كه: بابى انت و امى اين آن كس است كه لهو و لعب نميكند

و روايت كند يعقوب بن جعفر جعفرى كه حديث كرد مرا اسحاق بن جعفر الصادق )ع( كه او گفت: من يك 

روزى نزد پدر بزرگوار بودم كه على بن عمر بن على از آن حضرت پرسيد كه: جان من فداى تو باد بكه 

پيدا خواهد شد بر تو،  كهد پناه بريم و مردم بكه پناه جويند بعد از تو؟ فرمود كه: بصاحب اين دو جامه زر

پس ما لبث نكرديم مگر اندكى كه پيدا شد و بدو دست دو در را گرفته تا گشوده شد و درآمد بر ما أبو 

ابراهيم موسى بن جعفر )ع( و او كودك بود و بر او دو جامه زرد بود و روايت كند محمد بن وليد كه من 

 گفت:و ا شنيدم از على بن جعفر بن محمد الصادق )ع( كه
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من شنيدم از پدر خود جعفر بن محمد كه ميفرمود جماعتى را از خواص اصحاب خود كه: فرا گيريد به 

پسر من موسى خير را كه او أفضل ولد من است، و من ميگذارم او را بعد از خود كه قايم مقام من باشد و 

 حجة اللَّه بود بر كافه خلق او بعد از من.

به برادر بزرگوار خود موسى، و بسيار بخدمت وى ميرفت، و فرا ت جسو على بن جعفر تمسك مى

ميگرفت از او معالم دينيه را، و مر او را هست مسائل مشهوره كه از او پرسيده و جوابات كه از آن حضرت 

 شنيده روايت كرده و اخبار آن حضرت زياده از آن است كه در حيز احصا درآيد.

 وسى )ع( و آیات و معجزات و عالمات اوم سندر ذکر طرفى از دالیل ابى الح

هشام بن سالم گويد كه: ما در مدينه بوديم بعد از وفات أبى عبد اللَّه )ع( من و محمد بن نعمان صاحب 

اند بر عبد اللَّه بن جعفر كه او صاحب امر است بعد از پدر بزرگوارش، الطاق ديديم كه مردم اجتماع نموده

شود، گفت ار نزد او بودند از او سؤال كرديم از زكاة كه در چه مقدار واجب مىسيب پس رفتيم نزد او و مردم

 كه: در دويست درهم پنج درهم، پس گفتيم كه در صد درهم چه واجب شود؟ گفت:

گفت:  دو درهم و نيم، گفتيم: و اللَّه كه مرجيه نميگويند اين را، گفت: و اللَّه نميدانم كه مرجيه چه ميگويند.

آمديم سر گردان نميدانستيم كه بكجا متوجه شويم من و أبو جعفر أحول، پس نشستيم در بعضى ن روپس بي

اى مدينه گريان و ناالن كه بكجا متوجه شويم و كه را مقصد سازيم ميگوئيم بمرجيه رويم، يا ه از كوچه

ا بدست اشارت ميكند ر اوقدريه، يا معتزله، يا زيديه، ما در اين بوديم كه ديديم مرد پيرى كه نميشناختم 

بسوى من، ترسيدم كه او مبادا جاسوسى باشد از جاسوسان منصور دوانقى، چه او را جاسوسان بودند در 

مدينه تا ببينند كه بعد از أبى عبد اللَّه )ع( مردم بر كه اجتماع مينمايند، چون چنين ميديدند ميگرفتند و 

فتم احوال را كه: دور شو از من تا هالك نشوى پس گ شدگردنش ميزدند، من ترسيدم كه او از ايشان با

 يارى نفس خود ميكنى و از من بسيار دور ميشوى.

و من دنبال آن پير را گرفتم و ميرفتم و چنين پنداشتم كه قادر نخواهم شد بر خالصى از آن، پس ال يزال 

الحسن موسى )ع( بعد از آن ى أبپى او گرفته ميرفتم و خود را عرض ميكردم بر موت تا برد مرا بدر خانه 

مرا گذاشت و رفت، پس ناگاه خادمى بر در خانه گفت مرا كه: درآ در خانه كه خداى تعالى بر تو رحمت 

سؤال من بمن كه: بسوى من كند، من چون باندرون رفتم ناگاه أبو الحسن موسى )ع( در ابتدا فرمود بى



 17 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

فداى تو گردم پدر  و نه بزيديه، و نه بخوارج، گفتم من:، لهبسوى من، نه بمرجيه، و نه بقدريه، و نه بمعتز

 بزرگوار تو رحلت فرمود؟ گفت: بلى، گفتم: پس مقتداى ما كه باشد بعد از او؟

فرمود كه: اگر خواهد خداى تعالى كه ترا هدايت كند راه آن بتو خواهد نمود، گفتم: فداى تو گردم بدرستى 

ه او امام است بعد از پدر بزرگوار خود، فرمود كه عبد اللَّه ميخواهد كه ك ردكه برادر تو عبد اللَّه زعم آن دا

خواهد كه ترا راه نمايد  عبادت نكنند خداى تعالى را، گفتم: پس كه باشد ما را؟ فرمود كه: اگر حق تعالى

: نيافتم كهم راه خواهد نمود، گفتم: فداى تو شوم آن توئى؟ فرمود كه: من نميگويم اين را در نفس خود گفت

و نرسيدم طريق مسأله را، بعد از آن گفتم: فداى تو شوم آيا هست بر تو امامى؟ فرمود كه: نه، چيزى بدل 

من درآمد كه كسى نداند آن را مگر حق تعالى از جهت اعظام و هيبت او، گفتم: فداى تو شوم آيا بپرسم از 

ار شوى و فاش مكن پس اگر فاش كنى پس ردخبآنچه بودم كه ميپرسيدم از پدر تو؟ فرمود كه: بپرس تا 

پايانى بود گفتم: فداى تو گردم شيعه پدر تو همه كشتن است، گفت: من سؤال كردم او را از خود درياى بى

اند پس القا كن بايشان اين امر را و دعوت فرماى بسوى خود و حال آنكه تو فرا گرفته بر من راه گم كرده

نميفرمائى، فرمود كه: هر آنكه تو بينا گردى برشد او اين امر را بوى القا كن و ر هاكتمان را و أمر خود را اظ

 فراگير بر او كتمان را كه اگر فاش ميكند كشتن است، و بدست اشارت فرمود بحلق خود.

گفت: پس بيرون آمدم از نزد آن حضرت و مالقات كردم به أبى جعفر احوال گفت مرا كه: حال تو چه شد؟ 

افتم و قصه را بوى حديث كردم بعد از آن مالقات كرديم زراره و أبو بصير را كه رفته بودند و ي اهگفتم: ر

كالم آن حضرت شنيده و سؤالها كرده و قطع امامت بر او نموده، بعد از آن گروه گروه مردم را ميديديم كه 

باقى ماند كه پيش وى  هلَّهر كه بخدمت وى ميرفت بر او جزم ميكرد مگر طائفه عمار ساباطى، و عبد ال

 نميرفتند مردم مگر اندكى.

مرويست از رافعى كه او گفت: مرا پسر عمى بود كه او را حسن بن عبد اللَّه ميگفتند، و او مردى زاهد و 

و بسا روى  أعبد و أهل زمان خود بود، و سلطان وقت از او حذر ميكرد از جهت جد و اجتهاد او در دين،

آورد و متحمل اين ر بمعروف و نهى از منكر ميكرد بر وجهى كه او را بخشم مىأما آورد و سلطان رمى

 ميشد از جهت صالح او.

و اين حال او بر اين منوال بود تا يك روزى داخل شد مسجد را و در آنجا بود أبو الحسن موسى )ع(، پس 

ست بسوى من آن ا حباشارت فرمود بسوى او، پس آمد بخدمت آن حضرت فرمود كه: يا با على چه أ
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بايد حاصل ئى و مسرور ميدارد مرا اين حال تو اال آنكه ترا آن معرفتى كه مىعملى كه در او شروع كرده

نيست، پس در طلب معرفت باش، گفت مر او را كه: فداى تو شوم كدام است آن معرفت، فرمود كه: برو 

فرمود كه: از فقهاى مدينه، بعد از آن ؟ نمثقفه حاصل كن و در طلب حديث باش، گفت: تحصيل آن از كه ك

آمد و ميخواند بر آن بر من عرض ميكن حديث را، گفت: پس رفت و حديث مينوشت و بعد از آن مى

حضرت پس آن حضرت اسقاط ميفرمود همه آن را و ميگفت برو و معرفت حاصل كن، و او مردى بود 

 خواهنده دين.

ع( را تا بيرون فرمود بضيعه كه او را در آن نواحى بود پس اين ) گفت: پس هميشه مترصد ميبود أبا الحسن

مرد با آن حضرت مالقات كرد در راه پس گفت مر او را كه: جان من فداى تو باد مرا حجت بر تو باشد 

نزد خداى تعالى اگر داللت نكنى مرا بدين حق، پس داللت كن مرا بر آنچه واجب است بر من معرفت آن، 

مود آن حضرت او را بأمر امير المؤمنين )ع( و حق معرفت او و آنچه واجب بود او را از فرر گفت: پس اخبا

امر دين و امر حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر بن محمد صلوات اللَّه عليهم بعد 

 از آن ساكت شد.

اگر اخبار كنم ترا قبول  ه:ك او گفت مر آن حضرت را كه: جان من فداى تو باد امروز امام كيست؟ فرمود

بايد كه بدين داللت كند، فرمود كه: برو نزد اين ميكنى؟ گفت: بلى، فرمود كه: منم امام، گفت: چيزى مى

 و گفت: بگو او را كه: -و اشارت فرمود ببعضى از درخت ام غيالن -درخت

تم، پس ديدم بخدا كه آن گفا ميگويد ترا موسى بن جعفر كه بيا، گفت: پس من آمدم نزد آن درخت و اين ر

درخت شكافت زمين را شكافتنى تا آمد و ايستاد نزد آن حضرت، بعد از آن اشارت فرمود آن درخت را 

برجوع پس بازگشت بجاى خود، آنگاه اقرار بامامت آن حضرت آورد، بعد از آن التزام نمود خاموشى و 

 .آنعبادت را، و ديگر كسى نديد كه تكلم كرده باشد پس از 

و مرويست از أبى بصير كه گفت: گفتم من أبى الحسن موسى بن جعفر را )ع( كه: فداى تو گردم بچه 

شود بچيزى از پدر او كه شود امام؟ فرمود كه بچند خصلت اما اول آن خصال آنكه شناخته مىشناخته مى

و هر گاه خاموش ، ودبوى تفويض فرموده و اشارتى بآن نموده تا حجت باشد، و از جواب سؤال عاجز نش

شوند از سؤال ابتدا بسؤال ايشان نمايد، و اخبار كند بامورى كه در روز آينده بظهور آيد، و تكلم كند مردم 

 را بهر زبان كه خواهد.
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بعد از آن فرمود كه: يا با محمد اعطا كنم بتو عالمتى پيش از آنكه برخيزى، پس درنگ نكرديم زمانى كه 

ن و خراسانى بعربى تكلم كرد با آن حضرت، أبو الحسن در جواب او بفارسى سارادرآمد مردى از جانب خ

تكلم فرمود، خراسانى گفت: بخدا كه منع نكرد مرا آنكه تكلم كنم ترا بفارسى اال آنكه گمان كردم در تو كه 

 سبحان اللَّه عارف لغت فارسيان نباشى فرمود كه:

بعد از آن  تو چه باشد در آنچه بآن مستحق امامت باشم.ر ب هر گاه ندانم جواب ترا بلغت تو پس فضل من

فرمود كه: يا با محمد بدرستى كه امام آن كسى است كه پوشيده نباشد بر او كالم هيچ يك از مردمان، و نه 

 زبان مرغان، و نه كالم كسى كه در او روح باشد.

رشيد فرستاد در بعضى ايام بعلى بن الن و روايت كند عبد اللَّه بن ادريس از ابن سنان كه او گفت: هارو

يقطين جامهاى فاخر از جهت اكرام او، و از آن جمله دراعه سياهى بود از خز كه از لباس ملوك و سالطين 

بود مطرز بطال آنگاه على بن يقطين بهترين آن جامها را براى أبى الحسن موسى بن جعفر )ع( فرستاد و از 

 ن مالى كه رسم بود و مقرر كه از خمس مال خود ميفرستاد.بآد آن جمله دراعه بود و اضافه كر

چون اين هدايا بآن حضرت رسيد مال و جامها را قبول فرمود و دراعه را بازپس فرستاد بر دست رسول 

بعلى بن يقطين و نوشت بسوى او كه: اين دراعه را نگاه دار و بيرون مكن از دست خود كه زود باشد كه 

ياج تمام بآن پيدا شود، پس بشك افتاد على بن يقطين برد آن و نميدانست سبب آن حتا بآن حالتى بود كه

 را، و نگاه داشت دراعه را.

پس چون چند روز گذشت غضب كرد على بن يقطين بر غالمى كه از خاصان او بود و از خدمت خود او 

بود بر آنچه او براى امام  قفوارا بيرون كرد، و غالم ميدانست ميل على بن يقطين را بابى الحسن )ع( و 

فرستاده بود از جامها و مال و لطفها كه ميكرد و غير آن؛ غالم شتافته اين احوال را برشيد رسانيد و گفت: 

او قائل است بامامت موسى بن جعفر و خمس مال خود هر سال براى او ميفرستد و آن دراعه كه امير براى 

أبو الحسن فرستاد، برآشفت رشيد از آن و غضب سخت بر او  اىبرتشريف او فرستاده بود در آن وقت او 

 مستولى شد و گفت: من كشف اين قضيه بكنم پس اگر امر اين چنين باشد كه تو ميگوئى خون او را بريزم.

و في الحال فرستاد و على بن يقطين را طلب كرد، چون نزد وى آمد گفت: چه كردى دراعه كه براى خلعت 

فت: نزد منست در صندوقى محفوظ است سر بمهر مطيب ببويهاى خوش هيچ صباحى گ م؟تو فرستاده بود

نباشد اال كه ميگشايم آن را و نظر ميكنم بآن از جهت تيمن و تبرك و ميبوسم و باز بجاى خود مينهم و 
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همچنين در مسا با آن مثل اين عمل ميكنم، گفت: بفرست و حاضر كن آن را در ساعت گفت: بلى چنين 

طلب كرد بعضى از خدمتكاران خود را و گفت: برويد بفالن خانه از خانهاى من و كليد از كنيزك من  و م:كن

بستان و در بگشاى، و فالن صندوق را نيز بگشاى و بغچه مهر كرده كه در آنجا هست بيار، خادم رفت و 

، چون رشيد نظر كرد نداددر ساعت آن را نزد رشيد حاضر كرد، پس امر كرد كه مهر آن را برداشتند و گش

دراعه را ديد بحالى كه او گفته پيچيده مطيب ببويهاى خوش غضب او تسكين يافت و گفت بعلى بن يقطين 

كه: بفرست آن را بجاى خود و باز گرد به ايمنى كه ما ديگر نخواهيم شنيد سخن هيچ بدگوى را در حق تو، 

غالم بدگوى را هزار تازيانه بزنند، چون پانصد  آنت و امر كرد كه در عقب او جايزه عظيمه بردند، و گف

تازيانه زدند او جان سپرد در آن و مرويست از محمد بن فضل كه اختالف روايت شد در ميان اصحاب ما 

در مسح پايها در وضو كه آيا از سر انگشتان است تا به كعبين يا از كعبين تا سر انگشتان، پس ابن يقطين 

اند در جعفر )ع( كه: جان ما فداى تو باد بدرستى كه أصحاب ما اختالف كرده بنى نوشت بابى الحسن موس

مسح پايها پس اگر مصلحت بينى آن را بخط مبارك خود بنويس تا عمل من موافق باشد به آنچه تو بجاى 

 آرى ان شاء اللَّه.مى

اند، و فى كه در وضو كردهتالاخبعد از آن أبو الحسن )ع( بوى نوشت كه: فهم كردم آنچه ذكر كرده بودى از 

من امر ميكنم ترا باين آنكه سه بار آب در دهان كنى و سه بار آب در بينى و بشوئى سه بار روى خود را و 

خالل كنى موى محاسن خود را و بشوئى هر دو دست را تا مرفق سه بار و مسح كنى تمام سر را و مسح 

 ر دو پاى را تا بكعبين سه بار و خالف اين بجاى ميار.ه ئىكنى ظاهر هر دو گوش را و باطن آن را و بشو

پس كتاب آن حضرت بعلى بن يقطين رسيد تعجب كرد از آنچه رسم بود او را در آن و جميع اصحاب 

نمايم، و ايشان بر خالف آنند، بعد از آن گفت: موالى من أعلم است بآنچه فرموده و من امتثال امر او مى

ى خود بر اين حد و جميع شيعه مخالف آنچه او بر آن بود از جهة امتثال امر ضوو بود كه عمل ميكرد در

 آن حضرت.

و بدگوئى على بن يقطين ميكردند نزد رشيد كه او رافضى است و مخالف است مر ترا، تا رشيد گفت مر 

ميل  و ستبعضى خواص خود را كه: بسيار شد نزد من گفتار در كردار على بن يقطين كه او بر خالف ما ا

يابم و بارها او را امتحان كردم ظاهر نشد از او بر من به روافض دارد، و من در خدمت او تقصيرى نمى

چيزى از عمل او و من ميخواهم كه ظاهر گردد امر او بر وجهى كه او را بآن شعورى نباشد تا از آن احتراز 
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بينى كه اند و نمىآن تخفيف كردهر د كند از من، گفتند او را كه: روافض مخالف جماعتند در وضو كه

بشويند پايها را پس امتحان ميبايد كرد او را چنانچه نداند كه كسى واقف است بر وضوى او گفت: بلى با 

اين وجه ظاهر ميتوان كرد امر او را بعد از اين مدتى گذاشت او را و فرمود چيزى را از شغل بوى در خانه 

 او تا وقت نماز درآمد.

قطين در آن خانه حجره را خلوت كرد از براى وضو و نماز، پس چون وقت نماز شد هارون ي بنو على 

الرشيد بايستاد از پس ديوار اين حجره چنانچه ميديد على بن يقطين را و او رشيد را نميديد آب طلب كرد 

ه كرد هدشاو وضو ساخت بر وجهى كه از پيش گذشت و رشيد ميديد او را، چون وضوى او بر اين وجه م

مالك نفس خود نشد تا مشرف گشت بر او بحيثيتى كه او را ديد بعد از آن آواز بركشيد كه: دروغ گفت اى 

 على بن يقطين آنكه زعم كرد كه تو از روافضى و بصالح آمد حال او نزد رشيد.

ضو بساز و و بعد از اين كتاب أبى الحسن )ع( رسيد به پيش او كه ابتدا كن اين زمان اى على بن يقطين

همچنان كه خداى تعالى فرموده بآن كه بشوى يك بار روى خود را بفريضه و يك بار ديگر باستحباب، و 

بشوى دستهاى خود را از مرفق اين چنين، و مسح كن پيش سر خود را و ظاهر هر دو قدم خود را از بقيه 

شد آن چيزى كه ما  يلزاترى وضوى خودت، پس هميشه بوديم ما ميترسيديم بر تو، )پس بتحقيق 

 و السالم.«( م»ميترسيديم بر تو ظ 

و روايت كند على بن أبى حمزه بطائنى كه: بيرون فرمود وقتى ابو الحسن موسى بن جعفر )ع( از مدينه 

بقريه كه او را بود در خارج مدينه و من نيز در خدمت آن حضرت رفتم و او بر استرى سوار بود و من بر 

د، چون پاره از راه رفتيم شيرى عرض راه را گرفت من از جهت ترس جلو خود را بوا دراز گوشى كه مر

كشيدم و او باك نداشته استر را ميراند شير را ديدم كه فروتنى و تذلل مينمود مر آن حضرت را و همهمه 

د هان ميكرد، آن حضرت توقف فرمود از براى او و گوش فراداشت، بهمهمه او، و شير هر دو دست برداشته

بر كفل استر آن حضرت، نفس من مرا ترسانيد و خوف عظيمى در دل من پيدا شد بعد از آن شير دور شد 

مبارك ميجنبانيد  بيك جانب راه و گردانيد آن حضرت عنان بغله خود را بجانب قبله و دعا ميكرد و لبهاى

ه برو پس ديگر شير ك يربر وجهى كه من فهم نميكردم، بعد از آن اشارت فرمود بدست خود بسوى ش

همهمه دراز كرد و آن حضرت ميفرمود آمين آمين و شير از آنجا بازگشت تا غايب شد از ما و امام روانه 

 شد.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

22 

 

پس چون از آن موضع دور شديم گفتم: جان من فداى تو باد حال اين شير چه بود كه من ترسيدم او را بر 

مود كه: او بيرون آمده بود و شكايت آورده از فرت تو بخدا و تعجب كردم از حال او با تو، آن حضر

خود و از من التماس ميكرد كه از حق تعالى درخواهم كه او را فرجى دهد از « ماده ظ»دشوارى والدت 

آن و بر او آسان سازد من از براى او دعا كردم، و القا كرده شد در خاطر من كه حمل او نرينه است و او را 

مرا كه: برو در حفظ و امان حق تعالى كه مسلط نخواهد گردانيد خداى تعالى بر  فتگ از آن اخبار كردم او

 تو و نه بر ذريت تو و نه بر هيچ كس از شيعه تو چيزى از سباع درنده، من گفتم: آمين.

 .لىشيخ مفيد رحمه اهلل ميفرمايد: كه اخبار در اين باب بسيار است باين مقدار اكتفا كرديم و المنة للَّه تعا

 در ذکر طرفى از فضائل و مناقب و خصال آن حضرت )ع(

شيخ مذكور رحمه اللَّه ميفرمايد كه: أبو الحسن موسى )ع( أعبد أهل زمان و أفقه و أسخى ايشان بود از 

 روى كف و اكرم ايشان از روى نفس.

تاب و آفع و مرويست كه نماز شب را متصل ميساخت بنماز صبح و بعد از آن تعقيب ميفرمود تا طلو

بود و  افتاد و سر مبارك برنميداشت از دعا و تحميد تا نزديك بزوال آفتاب، و كثير الدعابسجده مى

 ميفرمود كه

 و مكرر اين را ميفرمود، و از دعاى اوست كه «اللهم انى اسألك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب»

 «عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك»

ميگريست از خشيت الهى تا محاسن مباركش تر ميشد از اشك چشم، و بهترين مردم بود در ه ك و بود

رعايت صله رحم و نگاه داشت اهل و شفقت بر ايشان، و جست و جوى فقراى مدينه ميفرمود در شب و 

 ست.ا جابراى ايشان زر سرخ و سفيد و آرد و تمر ميبرد، و بايشان بخش ميكرد و نميدانستند كه اين از ك

محمد بن عبد اللَّه بكرى گويد كه: رفتم بمدينه براى طلب دين كه بتنگ آمده بودم، با خود گفتم اگر بروم 

نزد أبى الحسن )ع( و شكايت بوى برم بهتر باشد، پس آمدم بخدمت آن حضرت و در ضيعه بيمارى داشتم 

م و خرما بود و ديگر غير از آن غالم عاط چون خبر كردند بيرون فرمود و با وى غالمى بود كه با او پاره از

با وى نبود، نشست بخوردن طعام و من نيز با وى خوردم و از حاجت من پرسيد من قصه و احوال خود را 

گفتم، پس به اندرون خانه فرمود و مكث نفرمود مگر اندكى و بيرون آمد بسوى من و فرمود غالم خود را 
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نب من و داد بمن كيسه زرى كه در او سيصد دينار بود، بعد از آن جاب كه: برو، بعد از آن دست مبارك كشيد

 برخاست و من نيز برخاستم و سوار شدم دابه خود را و بازگشتم.

و مرويست كه مردى از اوالد عمر بن خطاب در مدينه بود كه دائم ايذا ميرسانيدى بابى الحسن موسى )ع( 

گفتى امير المؤمنين را )ع(، و مالزمان امام گفتندى كه  بدو و ناسزا گفتى هر گاه كه آن حضرت را بديدى 

تا يك روزى  بگذار ما را كه اين ناصبى فاجر را بقتل آريم، او منع ميفرمود از آن و زجر سخت ميكرد.

پرسيد از عمرى كه كجا است، خبر كردند كه رفته بر سر زرعى كه او را هست، آن حضرت سوار شده به 

زرعه رسيد، عمرى از دور فرياد ميكرد كه قدم در زرع من منه، آن حضرت ملتفت م آندابه كه داشت تا ب

كنان، و فرمود كه: چند روئى تبسمنشده سواره آمد تا نزد وى رسيد، و فرود آمده نشست پيش وى با گشاده

 ازى غرامت كشيده بر زرع خودت كه اينست؟ گفت: دويست دينار، فرمود كه: چند اميدوارى كه حاصل كن

اين زرع؟ گفت. علم غيب نميدانم، فرمود كه: چند اميدوارى كه بيايد ترا در اين زرع؟ گفت: اميد من آنست 

كه دويست دينار ديگر از اين زرع فايده بگيرم، آنگاه آن حضرت كيسه بيرون آورد كه در او سيصد دينار 

 رد ترا آنچه اميد داشتى.ك زىزر طال بود و گفت: بستان اينك زرع تو بحال خود و خداى تعالى رو

ادبى او را عفو عمرى كه اين را ديد برخاست و سر مبارك آن حضرت را بوسيد و التماس كرد كه بى

فرمايد، آن حضرت تبسمى فرموده از آنجا بازگشت، و چون شبانگاه بمسجد فرمود عمرى را ديد كه آنجا 

بر پاى خاستند أصحاب آن « لَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالََتهُعْأَ اللَّهُ »نشسته او را چون نظر بر آن حضرت افتاد گفت 

ايست تو بودى دايم كه غير اين ميگفتى؟ گفت ايشان را كه: حضرت و گفتند عمرى را كه: اين چه نوع قصه

اكنون اين را ميگويم كه شنيديد و او دعا ميكرد آن حضرت را و ايشان تعجب كرده مخاصمه ميكردند او را 

مه ميكرد ايشان را، پس چون بازگشت آن حضرت بخانه خود فرمود مر أصحاب خود را كه اصمخو او 

 اشارت بقتل عمرى ميكردند كه: چگونه ديديد كه باصالح آوردم امر او را و شر او را از خود كفايت كردم.

تا سيصد دينار،  دبوو جماعتى از اهل علم گفتند كه: صله أبى الحسن )ع( كه انعام ميفرمود دويست دينار مى

 و صرار موسى )ع( مثل شده بود.

و آورده ابن عمار و غير او از روات كه چون هارون الرشيد بيرون رفت بحج و نزديك بمدينه شد أعيان 

 آنجا استقبال كردند او را و امام موسى )ع( در پيش ايشان بود بر استرى سوار، ربيع گفت كه:
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باستقبال رشيد آمده كه با اين او را در نميتوانى يافت كه بأو نميرسى و ه شداين چه دابه است كه بر او سوار 

در عقب ميمانى فرمود كه: اين فروتر است از اسبهاى تيزرو، و بلندتر است از دراز گوشهاى كاهل رو، و 

 خير االمور اوسطها.

بسيار بودند چون  دممرو گفتند كه: چون رشيد بمدينه درآمد توجه بزيارت پيغمبر )ص( نموده و با او 

السالم عليك يا رسول اللَّه السالم عليك يا ابن عم مفتخرا بذلك »نزديك قبر رسول اللَّه )ص( رسيد گفت: 

يعنى سالم بر تو اى رسول خداى و سالم بر تو اى پسر عم من در حالتى كه فخركننده بود باين « على غيره

السالم عليك يا رسول اللَّه السالم »: حضرت فرمود كهن آ بر غير خود، و امام موسى )ع( كه آمد نزد قبر

سالم بر تو اى رسول خداى و سالم بر تو اى پدر بزرگوار من، روى رشيد متغير شد چنانچه  «عليك يا ابه

 خشم از او ظاهر ميگشت.

 ياآ و عبد الحميد خبر داد كه محمد بن حسن پرسيد از ابو الحسن موسى )ع( در حضور رشيد بمكه كه:

جايز است محرم را كه سايه افكند بر سر خود مثل محفه سرپوشيده، آن حضرت فرمود كه با اختيار جايز 

بلى، محمد بن  نيست، محمد بن حسن گفت كه: آيا جايز است كه رود در زير سايه باختيار؟ فرمود كه:

استهزا ميكنى  نبآو آيد از سنت پيغمبر )ص( حسن خنديد از اين آن حضرت فرمود كه: ترا تعجب مى

بدرستى كه رسول اللَّه )ص( كشف سايه ميفرمود در احرام و در زير سايه ميرفت در حالت احرام، أى 

محمد احكام الهى قياسى نيست كه بعضى را ببعضى قياس كنند پس هر كه قياس كنده راه را گم كرده، 

 خاموش شد محمد بن حسن كه هيچ جواب نداشت.

اند، و او أفقه اهل زمان بود چنانچه مذكور شد، و احفظ ايشان بود آن حضرت كرده ازر و مردم روايت بسيا

بكتاب الهى، و أحسن ايشان از روى صوت كه قرآن را بآواز خوش تالوت فرمودى با حزن و گريستى و 

براى ز ا شنوندگان گريستندى، و مردم مدينه او را زين المتهجدين نام كرده بودند، و كاظم ميگفتند او را

 آنكه خشم فرو ميخورد و صبر ميفرمود بر او از فعل ظالمان، تا شهادت يافت در حبس و بند ايشان )ع(

 در ذکر سبب وفات آن حضرت و بعضى از آن اخبار

اند آن را أحمد و سبب در گرفتن رشيد آن حضرت را و حبس كردن و شهيد ساختن آن بود كه ذكر كرده

لى بن محمد نوفلى از پدر خود، و أحمد بن محمد بن سعيد؛ و أبو محمد حسن ع ازبن عبيد اللَّه بن عمار 

 بن محمد بن يحيى از مشايخ خودشان.
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اند كه: سبب در گرفتن موسى بن جعفر )ع( آن بود كه هارون الرشيد پسر خود را در كنار جعفر بن و گفته

برمكى بر آن حسد برد و ميگفت: اگر ن ب محمد بن أشعث نهاده بود كه او تربيت ميكرد، و يحيى بن خالد

خالفت روزى باين پسر بازگردد دولت من و پسرم زوال پيدا ميكند، پس حيله انگيخت بر جعفر بن محمد 

آمد تا بر امر او و مى و او قائل بامامت امام موسى )ع( بود تا باو بازگشت نمود، و بسيار بمنزل او ميرفت

ف پيدا ميكرد از امور او رفع مينمود برشيد و زياده ميكرد روز بروز قوو وقوف تمام حاصل كرد، و هر چه

اين احوال را بر رشيد تا دل او را از او بگردانيد بعد از آن گفت بعضى از ثقات و معتمدان خود را كه: 

س تعريف كنيد مرا از آل ابو طالب كسى را كه تنگى معاش داشته باشد كه تا من ما يحتاج او را بدهم، پ

لت كردند او را بر على بن اسماعيل بن جعفر بن محمد، و يحيى بن خالد پاره از مال براى او فرستاد، و دال

امام موسى )ع( مؤانست داشت بعلى بن اسماعيل و او را صله ميداد و احسان مينمود، بعد از اين يحيى بن 

 باحسان، او بنياد اين عمل كرد. ادد خالد فرستاد نزد او و ترغيب نمود او را بقصد رشيد و او را وعدها

 امام موسى اين را احساس فرموده او را طلب كرد و گفت: تا كجا داعيه دارى اى پسر برادر من؟

گفت: تا بغداد، فرمود كه: بچه كار ميروى؟ گفت: وام دارم و فقر وفاقه مرا دريافته، فرمود او را امام موسى 

ها در باره تو بجاى آرم، ملتفت نشد آن را و تهيه خروج ين نيكىچنو )ع( كه: من دين ترا ادا كنم و چنين 

 كرد.

آن حضرت فرمود كه تو البته خروج ميكنى؟ گفت: بلى مرا ناچار است از اين، فرمود كه: نظر كن اى پسر 

م رهبرادر من و از خداى تعالى بترس و يتيم مكن اطفال مرا، و فرمود كه: او را سيصد دينار و چهار هزار د

دادند، چون او برخاست از پيش آن حضرت ابو الحسن )ع( گفت حاضران مجلس را بخدا كه او سعى 

ميكند البته در خون من و يتيم ميگرداند اوالد مرا، أهل مجلس گفتند: جان ما فداى تو باد تو ميدانى اين 

ز پدر خود كه رسول ا مننوع حالى او را و به او عطا ميكنى و صله ميدهى؟ گفت: بلى حديث فرمود پدر 

دگر قطع كند حق سبحانه و  پيوندد پس اواللَّه )ص( فرموده كه: چون كسى قطع رحم كند و اين كس به

پيوندم بعد از قطع او تا هر گاه كه او قطع رحم من كند حق تعالى تعالى او را قطع كند، و من ميخواهم كه به

 قطع او كند.

تا به پيش يحيى بن خالد رسيد، او خبر موسى بن جعفر )ع( از او  يلاعبعد از آن بيرون رفت على بن اسم

جستجو كرد و برد او را تا بنزد رشيد، او از عمش پرسيد، بدگوئى آن حضرت را مذكور ساخت و گفت: 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

26 

 

آرند و او ضيعه خريده كه يسيريه ميگويند بسى هزار اموال را باز ميكنند از مشرق و مغرب براى او مى

ستانم و نه نقد چنان آن ضيعه گفت چون قيمت آن را حاضر كردند كه من اين نقد را نمى حبصادينار، و 

بايد پس فرمود كه: آن نقد را بردند و سى هزار دينار ديگر از آن نقدى كه مرا نقد اين چنين و اين چنين مى

 او خواسته بود بعينه آوردند.

درهم بوى دهند از نواحى براى معاش او، و او  ارهزپس رشيد آن را از او شنيد و امر كرد كه دويست 

اختيار كرد بعضى امكنه را از جانب مشرق و مردم را فرستاد از جهت گرفتن مال و خود آنجا اقامت كرد و 

انتظار ايشان ميكشيد تا يك روزى بمتوضا رفت و او را تزحرى بود تمام رودهاى اندرون او بيرون آمد و 

د كه بازگردانند آن را بر آن قادر نشدند، پس باين حال افتاد و آن مال را آوردند دنكرافتاد، و هر چند جهد 

 ام.در اين حالت كه او در نزع بود گفت: اكنون چه ميكنم كه مشرف بر مرگ شده

 و در اين سال هارون الرشيد عزيمت حج كرده بمدينه آمد پس گرفت امام موسى )ع( را، و گويند:

استقبال  مد أبو الحسن )ع( استقبال فرمود او را با جماعتى از اشراف، و بازگشتند ازآمىآن روز كه بمدينه 

او و بطريق رسم و عادت آن حضرت بمسجد فرمود، و اقامت كرد رشيد تا شب شد؛ آنگاه آمد بر سر قبر 

را بفعل آرم،  آنم ام بخدمت تو از امرى كه ميخواهرسول اللَّه )ص( و گفت: يا رسول اللَّه من اعتذار آورده

و من داعيه آن دارم كه حبس كنم موسى بن جعفر را كه او ميخواهد تفرقه و پريشانى در ميان امت تو 

 اندازد، و خونهاى ايشان بريزد.

بعد از آن گفت: تا آن حضرت را در مسجد گرفتند و پيش وى آوردند و مقيد ساختند، آنگاه دو قبه را 

اين دو قبه نشاند و بر استرى گفت تا بستند، و قبه ديگر ديگرى را  ازى طلب كردند و آن حضرت را بيك

نشانده بر استر ديگر تعبيه كردند و بيرون فرستاد هر دو استر را با آن دو قبه از خانه خود به پنهانى، و با 

تند رفه هر يكى جماعتى همراه كرد، بعد از آن آن جماعت متفرق شدند بعضى از ايشان با يك قبه براء بصر

 و بعضى ديگر براه كوفه، و امام موسى )ع( در قبه بود كه براه بصره رفتند.

و رشيد اين چنين كرد تا بر مردم پوشيده شود امر امام موسى، و امر كرده بود آن جماعت را كه با قبه امام 

ت را تسليم ضرح بودند كه او را تسليم عيسى بن جعفر بن منصور كنند، و او در آن وقت در بصره بود، آن

و نامه نوشت رشيد شقى بوى كه آن حضرت را  وى كردند. او يك سال آن حضرت را نزد خود حبس كرد.
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بقتل آرد، عيسى بن جعفر بعضى از خواص خود را طلب نمود و در اين باب مشورت كرد كه رشيد بوى 

 نوشته بود، ايشان اشارت بتوقف كردند و اغماض عين از آن.

در حبس  عفر برشيد كه: بسيار دور و دراز كشيد امر موسى بن جعفر )ع( و مقام اوج بنپس نوشت عيسى 

من و من تفحص احوال او كردم و جاسوسان را بر او گماشتم در طول اين مدت پس نيافتم مطلقا فتور در 

در  بدى عبادت او، و ميفرستادم كسى را كه بشنود از او كه چه ميگويد در خلوت در دعاى خود، هرگز دعا

حق تو و من نكرد و به بدى ما را ياد نفرمود، و دعا نميكند مگر بمغفرت و رحمت از براى خود و مؤمنان، 

و اگر ميفرستى بسوى من كسى را كه او را از من بستاند و اال ميگذارم كه ميرود كه من بزه ماندم از حبس 

 او.

گوش كنند كه در دعا چه ميگويد بسيارى  ندودو مرويست كه بعضى از گماشتگان عيسى بن جعفر كه رفته ب

اللهم انك تعلم انى كنت اسالك ان تفرغنى لعبادتك اللهم »: شنيدند در حبس او اين دعا ميفرمود كهكه مى

 «و قد فعلت فلك الحمد

 بعد از آن رشيد كسى را فرستاد كه او را از عيسى بن جعفر گرفت و به بغداد برد و بفضل بن ربيع سپرد، و

ى ماند نزد او در مدت دراز، و هر چند خواست رشيد كه او آن حضرت را ناچيز كند او از آن ابا كرد و اقب

امتناع نمود، پس چيزى نوشت كه او را تسليم فضل بن يحيى نمايد، از او گرفت و در بعضى از حجرهاى 

 خانه خود نگاه ميداشت و محافظت ميكرد.

فرمود بنماز و تالوت قرآن و دعا و و همه شب را احيا مىد بوو آن حضرت در آنجا بعبادت مشغول 

گردانيد، فضل بن يحيى امر را بر اجتهاد، و در اكثر روزها بروزه ميبود و روى توجه از محراب عبادت نمى

آورد، اين خبر برشيد رسيد و او در رقه بود، نوشت بوى او وسيع ساخت و تعظيم و تكريم وى بجاى مى

كرد كه او را بد آمده از توسعه او كه در باره امام كرده و امر كرد بقتل آن حضرت، او در  آنر چيزى و اظها

 آن امر توقف كرد و اقدام ننمود.

رشيد از اين معنى بخشم آمد و مسرور خادم را طلبيده گفت كه: بيرون رو در اين وقت از جانب بغداد و في 

فاهيت و جمعيت يافتى اين كتابت را برسان بعباس بن ر درالفور داخل شو بر موسى بن جعفر اگر او را 

محمد، و امر كن او را بامتثال آنچه در اين كتابت است، و يك كتابت ديگر بسندى بن شاهك برسان و 
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بفرماى او را بفرمان عباس بن محمد، مسرور آمده نزول كرد در خانه فضل بن يحيى چنانچه كسى ندانست 

 كه اراده او چيست.

ن داخل شد بر موسى بن جعفر )ع( پس يافت آن حضرت را بر آن وجه كه برشيد رسانيده بودند كه آ ازبعد 

در رفاهيت است، و از آنجا في الفور رفت نزد عباس بن محمد و سندى بن شاهك و آن دو كتابت را 

و بيرون آمد  شدر بايشان داد، و آنجا درنگ نكرده بيرون آمد، و آينده رفت نزد فضل بن يحيى و با او سوا

مثل كسى كه حيران باشد تا به پيش عباس آمد، و عباس تازيانه و عقابين را طلبيد و فرمود تا فضل را 

برهنه كردند و سندى بن شاهك او را صد تازيانه زد در پيش او، و بيرون آمد متغير اللون بر خالف آنكه به 

 .چپو اندرون ميرفت، و سالم ميكرد بر مردم از جانب راست 

و مسرور اين خبر را نوشت برشيد و امر كرد كه امام موسى را )ع( تسليم سندى بن شاهك كردند، و رشيد 

بعد از آن خبر نشست در مجلسى كه مردم بسيار بودند و گفت: اى مردمان فضل بن يحيى عاصى شده بر 

او را، پس لعنت كردند  يدكنام كه من او را لعنت كنم پس لعنت من و مخالف طاعت من كرده و چنين ديده

همه مردم در هر ناحيه كه بودند تا زلزله افتاد در هر خانه و حجره از لعن او و اين خبر به يحيى بن خالد 

به اندرون ميرفتند، و از پس پشت او  رسيد سوار شده آمد نزد رشيد و به اندرون رفت غير آن در كه مردم

نماى يا امير المؤمنين، پس گوش را بسوى او داشت، گفت: ت فاآمد چنانچه او شعور نداشت و گفت: الت

فضل حديثى كرده و من كفايت ميكنم آنچه تو ميخواهى او بشاشتى پيدا كرده از اين سخن خوشحال شد و 

روى بمردم كرد و گفت كه: فضل عصيان كرده بود مرا در امرى من او را لعنت كردم اكنون توبه كرد و 

دوست او باشيد، مردم گفتند: ما دوست آن كسيم كه او دوست تست و دشمن آن ن نوبازگشت بطاعت من اك

 كسيم كه دشمن تست، ما دوست داشتيم او را.

بعد از آن يحيى بن خالد بسرعت بيرون آمد تا به بغداد رسيد، مردم برانگيخته شدند و سخنان أراجيف در 

كت آمده و ميخواهد كه نظر كند در امور ملم ميان مردم افتاد، و هر كس چيزى ميگفتند از براى ضبط

 عمال، و در آنجا اشتغال ببعض امور نمود چند روزى.

بعد از آن سندى را طلبيده امر كرد او را در امر آن حضرت و او امتثال نموده مرتكب قتل آن حضرت شد 

ن حضرت از آن آ و )ع(، زهر در طعام وى كرده به پيشش فرستاد، و گويند رطب را زهر آلوده كرده بود

خورد و احساس زهر كرد و درنگ فرمود بعد از اين سه روز كه رنجور بود از آن، و در روز سوم رحلت 
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فرمود )ع( چون آن حضرت وفات كرد سندى بن شاهك فقها و اعيان بغداد را برد كه هيثم بن عدى و غيره 

خنقى نديدند و گواه گرفت ايشان را كه و ى در آن ميان بود كه نظر كنند بوى، ايشان نظر كردند أثر جراحت

بمرگ خود مرده، ايشان بر اين گواه شدند، و آن حضرت را آورده بر سر جسر بغداد نهادند و ندا كرد كه 

ميكردند در روى مبارك وى او  اين موسى بن جعفر است كه وفات كرده پس نگاه كنيد و ببينيد، مردم نگاه

زمان آن حضرت آن بود كه قايم منتظر او است و حبس او را آن غيبت ر د را ميت ديدند )ع( و زعم قومى

مذكوره از براى قايم ميدانستند، و بعد از آن يحيى بن خالد گفت: تا منادى كردند در وقت وفات او كه: اين 

و ا ميرد پس نگاه كنيد و به بينيد، پس نگاه ميكردندموسى بن جعفر است كه زعم روافض آن بود كه او نمى

را در آن حالت كه ميت بود بعد از آن بردند و در مقابر قريش از باب التين دفن كردند، و اين مقبره از آن 

 بنى هاشم بود.

و مرويست كه آن حضرت در حالت احتضار فرمود سندى را كه حاضر گرداند او را موالى مدنى كه او را 

ب تا متولى غسل و تكفين آن حضرت شود، قصه بود كه در خانه عباس بن محمد فرود آمده بود در مشرع

پس چنان كردند و سندى بن شاهك گفت: من درخواست ميكردم كه اذن فرمايد كه من تكفين كنم او را 

قبول نفرمود، و فرمود كه: ما از اهل بيتيم كه مهرهاى زنان ما و اخراجات حج ما و اكفان مردهاى ما از 

ميخواهم كه متولى غسل و جهاز من موالى من فالن شود، پس  و ستطاهر اموال ما باشد، نزد من كفن ه

 او متولى اين امر شد.

فرمايد كه: هالكت باد و دورى از رحمت الهى اين طايفه طاغيه هافيه، با اين اديان مؤلف رحمه اللَّه مى

 واهيه. و عقايد مدخوله، و ملل مجهوله، و انفس ظالمه، و حركات فاسده، و اهواء غالبه.

همم قاصره، و سيرت قاسطه، و طبايع عاديه، و عقول ضايعه كه اتيان نمودند باين امر شنيع كه آسمان و  و

گريه  زمين در اين حادثه گريست كه اين نوع ظلم از براى چيست كه روزها تيره گشت، و ديدها خيره از

 كه اين نوع كارى هيچ كافرى نكرده و هيچ ظالمى نپسنديده.

 اند؟اند؟ و چه بد كارى كردهاند؟ و هتك حرمت كه نمودهخون كه ريخته كهد انآيا دانسته

اند كه زمين شق شود و همه را فرو برد و هالك بر ايشان فرود آيد، و سنك از آسمان ببارد و بسته نترسيده

 خرواگردد بر ايشان ابواب خير در دنيا، و معذب شوند به بدترين عذاب در آن سرا، اين فعل زشت كه أ

 اند با امام موسى )ع( مثل آن فعل قبيح است كه أوائل مرتكب شدند با امام حسين )ع(.كرده
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واى بر ايشان كه اقدام نمودند بعملى كه موجب سخط و غضب الهى است، و سبب عقوبت نامتناهى و 

 عدولست از نهج قويم، و صراط مستقيم، و جاويد در عذاب اليم.

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا  اند از قرآن كهآماده كرده از براى ظالمان جحيم، آيا نخواندهى الاند كه حق تعآيا ندانسته

ول دوزخ جاويدان و مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيمًا كه دخ

پايان بر قتل ظلم مترتب است، آيا نديده بودند و معلوم ن و عذاب بىزاريغضب حضرت رحمان و لعنت 

نكرده ايمان و مذهب و اصل و نسب و حسب ايشان را؟ بلى بخدا كه معلوم داشتند، و ليكن حب دنيا فانى 

بسته و نفسهاى پليد آنان بآن حركات بعذاب جهنم  ديده دل ايشان را كور ساخته بود و ديدهاى ايشان را

 ه.ستيوپ

 در ذکر اوالد آن حضرت و طرفى از اخبار ایشان

و شيخ مفيد رحمه اللَّه آورده كه ابو الحسن موسى )ع( را سى و هفت فرزند بوده از ذكور و اناث ذكور: 

اند، و اسماعيل، و جعفر، و على بن موسى الرضا )ع( و ابراهيم، و عباس، و قاسم، از امهات متفرقه بوده

اند، و عبد اللَّه، و اسحاق، و اند، و احمد، و محمد، و حمزه نيز از ام ولد بودهم ولد بودها ازهارون، و حسن، 

اند، و اناث: فاطمه كبرى، و فاطمه عبيد اللَّه، و زيد، و حسن، و فضل، و سليمان از مادران متفرقه بوده

بابه، و زينب، و خديجه و عليه، ل و صغرى، و رقيه، و حكيمه، و ام ابيها، و رقيه صغرى، و كلثم، و ام جعفر،

 و آمنه، و حسنه، و بريهه، و عايشه، و ام سلمه، و ميمونه، و ام كلثوم.

و افضل أوالد ابى الحسن موسى )ع( و نامور ايشان از روى ذكر و اعظم ايشان از روى قدر و اجمع ايشان 

ى كريم جليل با ورع بود، و ردم از روى فضل ابو الحسن على بن موسى الرضا بود )ع( و احمد بن موسى

ميكرد او را، و ضيعه معروفه بيسيريه بوى بخشيده بود و گويند  آن حضرت او را دوست ميداشت و تقديم

 كه: احمد بن موسى هزار بنده آزاد كرده بود.

و روايت كنند كه محمد بن موسى صاحب وضو و نماز بود. همه شب وضو ساختى و نماز گزاردى 

كشيدى پس در شب نماز گزاردى و اندكى خواب كردى و باز برخاستى ميشنيدندى كه ب آ شنيدندى كه

 ساخت ال يزال اين چنين كردى تا صبح شدى، راوى گويد كه:آب ميكشيد و وضو مى

ن ب يمو ابراه كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ نديدم او را هرگز مگر كه ياد كردمى قول حق تعالى را كه

موسى مردى بود شجاع كريم امارت كرد در يمن در زمان مأمون از قبل محمد ابن زيد بن على بن حسين 
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بن على بن ابى طالب )ع( كه بوى بيعت كرده بودند أبو السرايا در كوفه، و با ايشان رفت و فتح كرد و 

 ز براى او امان از مأمون.ا نداقامت نمود مدتى تا شد از أمر ابى السرايا آنچه شد، و آنگاه فرا گرفت

و هر يك از اوالد آن حضرت را فضل و منقبت مشهوره هست و امام رضا )ع( مقدم بود در فضل بر ايشان 

 چنانچه ذكر كرديم. اين آخر كالم شيخ مفيد است رحمه اللَّه.

جرت و ه ازو ابن خشاب آورده كه موسى بن جعفر )ع( متولد شد در ابواء در سال صد و بيست و هشتم 

 وفات يافت به پنجاه چهار سالگى در سال صد و هشتاد و سيم، و گويند: پنجاه و پنج سال داشته، و در

روايت ديگر مولدش در صد و بيست و نهم بوده از هجرت، و با پدر بزرگوار چهارده سال بود و اقامت كرد 

ر بيست سال، و مادرش حميده وارگبعد از پدر سى و پنج سال، و در روايت ديگر اقامت كرد با پدر بز

بربريه بوده و گويند اندلسيه ام ولد بود، و او را بيست پسر بود و هجده دختر و او يك پسر ديگر را ذكر 

 كرده عقيل نام.

 []ذکر دالئل االمام ابى الحسن موسى الكاظم علیه السالم

ى قتاده قمى و او از أبى خالد زبالى ابز روايت كند أحمد بن محمد ا و از كتاب دالئل ذكر كرده و گفته كه:

كه أبو الحسن موسى بن جعفر )ع( بزباله فرود آمد و با وى جماعتى بودند از أصحاب مهدى خليفه كه 

فرستاده ايشان را در نگاه داشت وى در دفعه اول أبو خالد گويد كه امام مرا أمر فرمود بخريدن بعضى از 

و من غمگين بودم، فرمود كه: يا خالد چيست كه ترا غمگين  ردك حوائج ضرورى و نظر مبارك بطرف من

 بينم:مى

هر گاه  گفتم. از غصه اين طائفه طاغيه كه ايمن نيستم بر تو، فرمود كه: اى خالد مرا از ايشان باكى نيست

ه ودنمفالن ماه درآيد در روز فالنى انتظار من بكش در اول شب كه با تو مالقات خواهم كرد و بوعده وفا 

 شود ان شاء اللَّه تعالى.

شمردم تا آن روز موعود درآمد انتظار بردم در اول او گويد كه همت را صرف اين كردم و شهور و ايام مى

آن شب در بلندى كه بمن وعده فرموده بود ال يزال منتظر بودم تا آفتاب غروب كرد و وسوسه ميداد شيطان 

، بعد از آن ترسيدم كه بشك افتم و در دل من أمرى عظيمى پيدا يديادر سينه من و من نميديدم كسى را كه ب

شد ناگاه در اين اثنا ديدم كه سياهى پيدا شد از ناحيه عراق و چشم انتظار بر آن راه داشتم، پس ديدم كه 

مرا دريافت آن حضرت در پيش قطار بر استرى سوار و فرمود كه: يا خالد، گفتم: لبيك يا ابن رسول اللَّه 
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د كه: شك ميار بواسطه وسوسه شيطانى بدرستى كه تو شك كردى در اين امر؟ گفتم: اين چنين بود موفر

فرمود كه: من مسرور گشتم كه تو از آن وسوسه خالص گشتى، گفتم: اميد از حق تعالى آنكه خالص 

ص نميشوم الخ ساخت ترا از اين طاغيه فرمود كه: يا خالد ايشان را ديگر بار بمن بازگشت خواهد بود و

 من از ايشان.

و روايت كنند از على بن ابى حمزه كه من رفتم بخدمت أبى الحسن موسى )ع( در سالى كه أبو عبد اللَّه )ع( 

 در آن سال رحلت فرموده بود گفتم مر آن حضرت را كه: عمر مبارك تو چند است؟

بمن سخن سرى فرموده و حديث و ت فرمود كه: نوزده سال از عمر من گذشته است، گفتم كه: پدر بزرگوار

پنهانى گفته مرا از آن خبر ده، فرمود كه: ترا اين و اين گفت تا تمام آن را بر آن نسق فرمود كه أبو عبد اللَّه 

 )ع( بمن گفته بود.

كه بنزديك  آمد چونو مرويست از موالى أبى عبد اللَّه كه ما با امام موسى )ع( بوديم وقتى كه به بصره مى

رسيديم سوار شديم بكشتى و در عقب ما كشتى بود كه در او نو عروسى بود با شوهرش، و ايشان را ن ائمد

ملحفه بود كه در آن بودند، آن حضرت از آن پرسيد، گفتيم كه: در اينجا عروسى است، ما چندانى درنگ 

هل كشتى كه: ا ندنكرديم كه شنيديم در آن كشتى فريادى، فرمود آن حضرت كه: اين فرياد چيست؟ گفت

بندى كه او را بود از طال در آب افتاده فرياد او است از عروس رفته بود بكنار آب كه آب بردارد دست

ها را بداريد، مالحان كشتى ما و ايشان را بداشتند، و آن حضرت براى اين، آن حضرت فرمود كه: كشتى

وئيد مالح ايشان را كه فوطه ببندد و بآب بگه تكيه فرمود بر كشتى و آهسته چيزى ميخواند، آنگاه فرمود ك

آيد، ناگاه آب كم شد بند را از روى آب بردارد، ما نگاه كرديم ديديم كه دستبند بر روى آب مىرود و دست

 و مالح رفت بآب و دستبند را گرفته آورد، فرمود كه: بده بآن زن و بگو او را كه شكر الهى بتقديم رساند.

ادر او اسحاق گفت كه: فداى تو گردم دعاى كه در زير لب ميخواندى مرا تعليم برس بعد از آن رفتيم پ

ميكنى؟ فرمود كه: بلى. اما تو تعليم مكن كسى را كه اهل آن نباشد، و تعليم مكن مگر كسى را كه از شيعه 

 ما باشد، بعد از آن فرمود كه: بنويس، آن حضرت امال ميفرمود و او مينوشت

سامعا لكل صوت قوى او خفى يا محيى النفوس بعد الموت ال تغشاك الظلمات  يات يا سابق كل فو»

ء يا من ال تشغله دعوة داع دعاه من ء عن شىالحندسية و ال تشابه عليك اللغات المختلفة و ال يشغلك شى

رمه يب ء من خلقه سمع سامع و بصر نافذ يا من ال تغلطه كثرة المسائل و الالسماء يا من له عند كل شى
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الحاح الملحين يا حى حين ال حى في ديمومة ملكه و بقائه يا من سكن العلى و احتجب عن خلقه بنوره يا 

اسألك باسمك الواحد االحد الفرد الصمد الذى هو من جميع اركانك كلها صل  من اشرقت لنوره دجى الظلم

 بعد از آن حاجتى كه دارى طلب كن. «على محمد و اهل بيته

وشا كه او گفت: حديث كرد مرا محمد بن يحيى از وصى على بن سرى كه او گفت كه: گفتم  ازت و مرويس

مر أبى الحسن موسى بن جعفر )ع( را كه: على بن سرى متوفى شد و وصيت كرد بمن آن حضرت فرمود 

فرموده ا مركه: رحمه اللَّه، پس من گفتم: او را پسريست جعفر نام كه برام ولد پدرش مواقعه كرده و پدرش 

كه بيرون كنم او را از ميراث او، آن حضرت فرمود مرا كه: بيرون كن او را و اگر اين خبر راست است زود 

 باشد كه عقل او فاسد شود.

گفت: چون بازگشتم از آنجا پسر مرا برد پيش ابو يوسف قاضى و گفت مر او را كه: أصلحك اللَّه من جعفر 

است امر كن كه ميراث مرا از پدر بمن بدهد گفت كه: چه ميگوئى؟  منر بن على بن سرى ام و اين وصى پد

گفتم: بلى اين جعفر است و من وصى پدر اويم، گفت: پس بده بوى مال او را، گفتم او را كه: من با تو 

شنيد كسى سخن مرا و گفتم كه اين بر ام ولد سخنى دارم، گفت پيش نشين، من پيش نشستم چنانچه نمى

پدر او مرا فرمود و وصيت كرد مرا كه بيرون كنم او را از ميراث او، و من هم از ميراث چيزى و ه پدر درآمد

بوى ندادم، پس رفتم بخدمت موسى بن جعفر )ع( بمدينه و از او پرسيدم اين مسأله را پس فرمود مرا كه: 

فرمود؟ گفتم: نعم، ن ايبيرون كنم او را از ميراث و چيزى از ميراث بوى ندهم، گفت: بخدا كه آن حضرت 

پس سه بار مرا سوگند داد آنگاه گفت انفاذ كن آنچه آن حضرت فرموده ترا بآن كه قول قول او است، وصى 

 حسن بن على الوشا گفت كه: من او را بدين حال ديدم. گويد كه: عقل او فاسد شد بعد از اين،

ه و در آنجا اقامت كردم بعد از آن ظممعو مرويست از عيسى مداينى كه بيرون رفتم يك سالى بطرف مكه 

ام در مكه كه ثواب اين بيشتر است، پس آمدم بمدينه و فرود گفتم كه: اقامت كنم بمدينه مثل آنچه مقيم بوده

آمدم در طرف مصلى بجنب خانه ابى ذر، و تردد ميكردم به پيش سيد خودم امام موسى )ع( و باران سختى 

آمد، مت أبى الحسن )ع( و بر او سالم كرديم و از آسمان باران پياپى مىخدب باريد، پس آمديمدر مدينه مى

 و عليك السالم چون درآمدم ابتدا فرمود مرا و گفت:
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أى عيسى باز گرد كه خانه تو فرمود آمده بر متاعى كه آنجا بود و آن را فرو گرفته، من بازگشتم ديدم كه 

م كه متاع را از زير آن بيرون آرند، همه چيز از آنجا بيرون تيرفخانه فرود آمده بر متاع بعضى را بكرايه گ

 آورديم و هيچ فوت نشد غير يك سطل كه مرا بود.

پس چون آمدم روز ديگر و بر آن حضرت سالم كردم فرمود كه: هيچ چيز از متاع تو فوت شد كه نيافتى تا 

ك سطل كه من در آنجا وضو ميساختم ي يردعا كنيم از براى تو كه آن نيز بيابى؟ گفتم: چيزى فوت نشده غ

آن را نيافتم، اندكى سر مبارك در پيش انداخت بعد از آن سر برداشت بسوى من و گفت: گمان من آنست 

كه تو آن را جاى فراموش كرده، بپرس از جاريه صاحب خانه و بگو او را كه و برداشتى سطل را پس رد 

د؛ پس چون باز گشتم و آمدم پيش جاريه صاحب خانه و كند كن آن را بمن كه زود باشد كه او بر تو ر

گفتم مر او را كه: فراموش كرده بودم سطلى را كه وضو ميساختم در متوضا تو رفتى و برداشتى پس 

 بازگردان بمن كه ميخواهم وضو سازم، پس آورد و داد.

نزد آن حضرت كه  مدآ على بن ابى حمزه گويد كه من در خدمت آن حضرت نشسته بودم كه مردى از رى

او را جندب ميگفتند سالم كرد و نشست و سؤال بسيار از آن حضرت كرد، پس از آن حضرت گفت كه: يا 

عظم اهلل اجرك » جندب چه كردى برادرت را؟ گفت: بر خير گذاشتم بتو سالم رسانيد، فرمود مر او را كه:

 «في اخيك

اند كه او بسالمت است، فرمود كه: اى جندب ه نوشتهك ستگفت: كتابت او آمد بمن از كوفه كه سيزده روز ا

بخدا كه او مرد به دو روز بعد از اين كتابت كه بسوى تو فرستاد و مالى كه داشت بزن خود داد و گفت: اين 

مال باشد نزد تو پس چون برادر من بيايد اين مال را بوى بده و او دفن كرد آن را در زمين خانه كه در او 

مود: پس هر گاه تو بروى باين زن لطف و مدارا كن و تطميع نماى او را از براى خود كه او فر، ساكن بود

 زود باشد كه آن مال را بتو بدهد.

على بن حمزه گويد كه: جندب مردى جميل پسنديده بود و من با وى مالقات كردم بعد از آنكه آن حضرت 

وده بود، گفت: اى على بخدا كه راست گفت سيد رمف رحلت فرموده بود پس از او پرسيدم آنچه ابو الحسن

 زياده و نقصان نه در كتابت و نه در مال.من آنچه گفته بود بى

و روايتست از خالد كه: من بيرون رفتم و اراده خدمت أبى الحسن )ع( داشتم و او در عرصه خانه خود 

مردى از اصحاب ما كه از او حاجتى  ازا نشسته بود، سالم كردم بر او و نشستم و آمده بودم كه بپرسم او ر
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كه خواسته بودم و او روا نكرده بود، آن حضرت التفات فرمود بسوى من و گفت: سزاوار آنست هر كدام از 

الحمد للَّه الذى كسانى ما »: شما را كه چون بپوشد جامه نو را بكشد دست خود را بر روى خود و بگويد

 «اسلناوارى به عورتى و اتجمل به بين ا

بسيار نكند ذكر او را كه آن از آن قبيل است كه ميشكند او را و  و هر گاه تعجب آورد او را چيزى پس

ضعيف ميسازد، و هر گاه يكى را از شما حاجتى باشد كه گزاردن آن ممكن نباشد پس ياد مكن او را مگر 

گفت: من سر خود را باال كردم  د،وربخير و خوبى چه واقع ميگرداند اين را در سينه او كه حاجت او را برآ

 و گفتم ال اله اال اللَّه پس ملتفت شد بسوى من و فرمود كه: عمل نما بآنچه فرمودم ترا.

و روايتست از اسحاق بن عمار كه شنيدم از عبد صالح كه خبر مرگ كسى ميداد گفتم با خود كه: او ميداند 

مانند كسى كه از كسى در غضب باشد بعد از آن ن بمميرد مردى از شيعه او، پس التفات كرد كه كى مى

فرمود كه: يا اسحاق رشيد هجرى كه از مستضعفين بود ميدانست علم منايا و باليا را پس امام اولى خواهد 

شود و تو تا دو سال ديگر ميميرى و بود باين، اى اسحاق بكن آنچه ميتوانى از نيكى كه عمر تو فانى مى

نگ نخواهند كرد بعد از تو مگر اندكى كه جمعيت ايشان متفرق گردد، و حيف كنند درو برادران و اهل بيت ت

 بعضى بر بعضى و بر يك ديگر رحم و شفقت ننمايند تا دشمنان با ايشان شماتت كنند.

اسحاق گفت كه: استغفار كردم خداى را از آنچه عارض شد در سينه من، پس درنگ نكرد اسحاق بعد از 

ل تا مرد پس از آن روزگار از آن قبيله گرديد تا بنى عمار مفلس شدند بأموال مردم ساو اين مجلس مگر د

بدترين افالس كه ديده باشند آن را مردمان، پس بسر ايشان آمد آنچه أبو الحسن )ع( در باب ايشان فرموده 

 زياده و نقصان.بود بى

الحسن )ع(  ق مشورت كتابتى بابىريبطهشام بن حكم گويد كه: ميخواستم جاريه بخرم در منى و نوشتم 

جواب آن بمن نيامد، بعد از آن در آنجا رمى جمار ميكرد بحمار كه بر من گذشت و بسوى من نگاه كرد و 

بينم در اين خريدن باكى اگر بجاريه كه در ميان جوارى بود، بعد از آن جواب كتابت فرستاد بمن كه: نمى

ه اين حرف كه آن حضرت فرموده خالى از چيزى نيست بخدا كه للَّا نباشد در عمر او قلتى، گفتم: ال و

 خرم من او را گفت: از مكه بيرون نيامده بودم كه او را وفات رسيده دفن كردند.نمى

و مرويست از وشا كه حديث كرد مرا حسن بن على كه حج كردم من و خال من اسماعيل بن الياس و من 

و خال من نوشت كه: مرا دختران هست و پسر نيست و مردان ما همه ( نوشتم اول كتابتى بابى الحسن )ع
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كشته شدند و من زن خود را آبستن گذاشتم دعا فرماى خداى را كه بمن پسرى كرامت كند و نام كن او را، 

در جواب كتابت نوشت كه: حق تعالى حاجت ترا روا كرد او را محمد نام كن، پس ما آمديم بكوفه پسرى 

يش از رسيدن ما بشش روز ما در روز هفتم داخل شهر شديم أبو محمد گفت: بخدا كه او پ ودخدا داده ب

 امروز مردى است و او را فرزندانند.

حديث كند اسماعيل بن موسى كه ما با أبو الحسن )ع( بوديم در عمره پس فرود آمديم در بعض قصورا 

شدند بعضى از غالمان، و آن حضرت در خانه ر واامرا، و او امر فرمود بكوچ كردن، پس محملها بستند؛ و س

بود خارج شده و بر در ايستاده و گفت: فرو گيريد بار را، اسماعيل گفت: آيا چيزى ديده؟ فرمود كه: زود 

باشد كه بيايد شما را باد سياه، اسماعيل گفت: من حاضر بودم كه ديدم شترى را كه مرا بر او كنيسه بود كه 

 آن افتاد بر پهلو با كنيسه. برادرم احمد آن شتر برخاست بعد ازو ن سوار ميشدم من در آ

و روايتست از زكريا بن آدم كه من شنيدم از امام رضا )ع( كه ميفرمود كه: پدر من تكلم ميكرد وقتى كه در 

 گهواره بود.

ع( و ) و از اصبغ بن موسى روايتست كه مردى از اصحاب ما با من صد دينار زر فرستاد جهت آن حضرت

من بضاعتى از آن خود و از آن او داشتم، پس چون بمدينه آمدم ريختم بر آب و شستم بضاعت خود را و 

بضاعت آن مرد را و بمشك خوشبوى كردم بعد از آن شمردم بضاعت آن مرد را نود و نه دينار يافتم بار 

شك خوش بوى كردم و در بمو ديگر شمردم آنچنان بود، پس فرا گرفتم دينار ديگر را كه مرا بود شستم 

 كيسه كردم همچنان كه بود و در شب رفتم نزد آن حضرت و گفتم:

جان من فداى تو باد بدرستى كه با من چيزى هست كه ميخواهم تقرب جويم بآن بسوى خداى تعالى، 

ده تارسفرمود كه: بده، پس من فرا گرفتم دنانير خود را و گفتم: فداى تو گردم فالن كس كه موالى تست ف

براى خدمت تو با من چيزى، فرمود كه: بيار، پس من فرا گرفتم كيسه را، فرمود كه: بريز ريختم آن را 

بدست مبارك برهم زد و دينار مرا از آن ميان بيرون آورد و فرمود كه: آنچه او از براى ما فرستاده است از 

 روى و زن است نه از روى عدد.

اجرى از مغرب و با او جوارى بودند، پس عرض كرد آنها را بر ابى ت مدو روايت كند هشام بن أحمر كه آ

الحسن )ع( بعد از آنكه بآنجا فرموده بود، پس اختيار نفرمود هيچ كدام از آنها را و فرمود كه: ديگر بنما بما، 

ش پيز گفت: نزد من ديگرى هست اما بيمار است، فرمود: چه شود ترا كه او را عرض كنى، او قبول نكرده ا
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و فرمود: بگو مر او را كه آنچه غايت و  او بازگشت، آن حضرت بعد از آن فرستاد مرا روز ديگر بنزد او

مدعاى تست در او بگو كه چنداست، هر گاه گويد كه: اين و اين پس بگو كه من اخذ ميكنم باين مبلغ رفتم 

يكنم باين، گفت: اين براى تست ليكن م خذو گفتم، او گفت: من او را از اين كمتر نميدهم، گفتم: من او را ا

خبر كن مرا از مردى كه ديروز با تو بود، گفتم: مرديست از بنى هاشم، گفت: از كدام بنى هاشم؟ گفتم: هر 

 كه باشد اما نزد من زياده از اين نيست.

اب كتل گفت: من ترا خبر كنم از اين وصيفه، من او را خريدم از أقصى مغرب پس رسيد بمن زنى از أه

ام از براى خود گفت: او سزاوار نيست كه نزد گفت: كيست اين ضعيفه كه با تست؟ گفتم: من او را خريده

مثل تو باشد بلكه سزاوار آنست كه اين جاريه نزد بهترين اهل زمين بود، و درنگ نكند نزد او مگر اندكى 

مثل اوئى، و مزين گردد شرق و ن ميكه متولد شود از او فرزندى كه متولد نشده باشد در شرق و غرب ز

غرب زمين، گفت: پس من آوردم او را پس او را آن حضرت اخذ كرد و نگذشت مگر اندكى از زمان كه 

متولد شد از او امام على الرضا )ع( و مرويست از ابى حمزه كه شنيدم از أبى الحسن )ع( كه ميفرمود: بخدا 

من آمدم بكوفه و خبر كردم اصحاب خود را، پس نگذشت ، گزكه نخواهد ديد أبو جعفر بيت اللَّه را هر

اندك وقتى كه دوانقى بيرون آمد، پس چون بكوفه رسيد اصحاب ما گفتند بمن كه: چه ميگوئى اين را، 

 گفتم:

ال و اللَّه نخواهد ديد بيت اللَّه را ابدا، پس چون او گرديد در بستان اجتماع نمودند اصحاب نزد من و گفتند 

بيند بيت اللَّه را هرگز، پس چون به بئر ميمون رسيد و ن چيزى باقى هست؟ گفتم بخدا كه نمىايز بعد ا

فرمود آمد من رفتم نزد أبى الحسن )ع( او را در سجده يافتم و آن را دراز كشيد، بعد از آن سر مبارك 

شنيدم خبر مرگ او،  دمآمبرداشت بسوى من و فرمود كه: بيرون رو و بنگر كه چه ميگويند مردم، من بيرون 

 بيند بيت اللَّه هرگز.پس بازگشتم و اخبار كردم آن حضرت را از اين فرمود كه: اللَّه اكبر نبود او كه به

و روايتست از عثمان بن عيسى كه أبو الحسن )ع( مالقات فرمود يك سحرى با ابراهيم بن عبد الحميد، و 

 ه ميفرمود گفت: يا ابراهيم، او گفت كه:ينمدابراهيم بقبا ميرفت و آن حضرت به اندرون 

من گفتم كه: لبيك، فرمود كه: بكجا ميروى؟ گفتم: بقبا، فرمود كه بچه كار ميروى؟ گفتم: ما در هر سال 

خريديم تمر آنجا را پس اكنون ميخواهم كه بروم نزد مردى از انصار و تمر او را خريدارى كنم فرمود مى

ز آن حضرت بمدينه فرمود و من رفتم و اخبار كردم أبا اغر را و گفتم: و اللَّه ا عدكه: ايمن گشتيد از ملخ؟ ب
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خرم نخله را، پنج روز نگذشت مرا كه حق تعالى ملخ را فرستاد و خورد بيشتر نخلستان كه من امسال نمى

 را.

تكلم نكند  ه:و مرويست از ابراهيم بن مفضل كه: من شنيدم از أبو الحسن )ع( كه سوگند ياد ميفرمود ك

محمد بن عبد اللَّه ارقط را هرگز، من با خود گفتم كه اين مرد ميفرمايد به نيكوئى و رعايت صله رحم و 

سوگند ميخورد كه با پسر عم خود تكلم نكند، فرمود كه: اين از بر و نيكوئى منست نسبت باو و او صبر 

ايستد از بد گوئى من و اين خير است از مىز بانميتواند كرد كه مرا به بدى ياد نكند و عيب من نگويد او 

 براى او.

روايتست  راوندى رحمه اللَّه آورده معجزات موسى بن جعفر )ع( را در باب هشتم از كتاب خود گويد كه:

از أبى الحسن على الرضا )ع( كه او فرمود كه: پدر من موسى بن جعفر )ع( گفت مر على بن أبى حمزه را 

ت خواهى كرد مردى را از اهل عرب كه سؤال كند ترا از من پس بگو كه اماميست كه قاالدر ابتدا كه: تو م

نص كرد أبى عبد اللَّه الصادق )ع( ما را، و چون سؤال كند ترا از حالل و حرام پس جواب بگو او را، گفت: 

گذار قوم ارك عالمت آن مرد چه باشد؟ فرمود: كه مردى باشد دراز جسم دار نام او يعقوب بن يزيد و او

 خود باشد و هر گاه كه به پيش تو بيايد او را حاضر كن نزد من.

على بن أبى حمزه گويد: و اللَّه كه من در طواف بودم كه مرد جسيم طويلى آمد و گفت ميخواهم سؤال كنم 

 ت:ترا از صاحب تو، گفتم: از كدام يك از اصحاب؟ گفت: از موسى بن جعفر )ع( گفتم: نام تو چيست؟ گف

 عقوب بن يزيد، گفتم: از كجائى تو؟ گفت: از مغرب، گفتم: مرا از كجا شناختى؟ گفت:ي

شخصى بخواب من آمد و گفت كه مالقات كن على بن ابى حمزه را و سؤال كن از او جميع ما يحتاج 

گر ديو خودت را، پس سؤال كردم از تو و راه يافتم بتو، گفتم: در اين موضع بنشين تا از طواف فارغ شوم 

پيش تو بيايم، پس طواف كردم و آمدم او را و سخن كردم ديدم او را مردى عاقل فطن، از من التماس كرد 

كه او را ببرم بخدمت موسى بن جعفر )ع( پس بردم او را بخدمت آن حضرت چون ديد او را گفت: يا 

موضع تا يك ديگر را ن اليعقوب بن يزيد ديروز آمدى و واقع شده بود ميان تو و برادرت خصومتى در ف

و مأمور نيستند باين هيچ كس از شيعه ما،  دشنام دادى و اين طريق از دين من نيست و نه دين آباى من،

پس از خداى تعالى بترس كه زود باشد از هم جدا شويد بمرگ، فاما برادر تو در اين سفر بميرد پيش از 
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ر آمده از تو نسبت بوى، پس چون قطع صله هوبظآنكه بأهل خود برسد، و تو پشيمانى خورى از آنچه 

 رحم كرديد و بريديد از هم پس خداى تعالى بريد عمرهاى شما را.

آن مرد گفت: يا ابن رسول اللَّه كى خواهد بود اجل من؟ فرمود كه: اجل تو حاضر شده بود و ليكن تو 

سبحانه و تعالى در اجل تو ق ح پيوستى بعمه خودت و بوى نيكوئى كردى در منزل فالنى پس تأخير فرمود

 بيست سال.

على بن أبى حمزه گويد كه: من مالقات كردم در سال آينده آن مرد را در مكه پس خبر كرد مرا كه برادر او 

 مرد در راه پيش از آنكه برسد بأهل خود.

ز آن ا عدو ديگر مفضل بن عمر گويد كه: چون صادق )ع( وصيت فرمود امامت را بامام موسى كاظم )ع( ب

برادر او عبد اللَّه دعوى امامت كرد و او در آن وقت بزرگتر اوالد امام جعفر )ع( بود و او معروف بود 

بافطح، آنگاه امام موسى )ع( فرمود كه: هيزم بسيار جمع كردند در ميان خانه وى و فرستاد برادر خود را 

اماميه بودند، چون آن حضرت نشست فرمود ز ا عبد اللَّه طلبيد كه بيايد بسوى او و با امام موسى جماعتى

كه: آتش را در هيزم زدند تا سوخت و نميدانستند مردم كه سبب اين چيست، چون هيزم تمام آتش شد آن 

حضرت برخاست و با جامه خود نشست در ميان آتش و روى مبارك آورد و حديثى چند فرمود ساعتى، 

گشت بمجلس خود، پس گفت مر عبد اللَّه را: اگر زعم تو ازب بعد از آن برخاست و افشاند جامه خود را و

ديديم عبد اللَّه را كه رنگ او متغير شد و  آنست كه امامى بعد از پدرت پس بنشين در اين مجلس، گفتند:

برخاسته رداى خود ميكشيد تا بيرون رفت از خانه امام موسى )ع( و ديگر بدر مولى رضا )ع( گفت كه: 

شد بر موسى بن جعفر )ع( پس نشست نزد آن حضرت كه ناگاه طلب اذن كرد بر او  خلدااسحاق بن عمار 

مردى از خراسان، پس تكلم كرد خراسانى آن حضرت را بكالمى كه كسى نشنيده بود گوئيا كالم طير است، 

 وناسحاق گويد كه: آن حضرت جواب فرمود او را بلفظ او تا حاجت او گزارده شد از سؤال و جواب و بير

مد از نزد آن حضرت، من گفتم: نشنيده بودم مثل اين كالم را، فرمود كه اين كالم قومى است از اهل چين، آ

و نيست هر كالم اهل چين مثل اين، فرمود كه: آيا تعجب كردى از كالم من؟ گفتم: اين موضع عجب است، 

د زبان مرغان را و زبان هر ذى انيدفرمود كه: اخبار كنم ترا بآنچه عجبتر است از اين؛ بدرستى كه امام م

 روح را كه آفريده آن را خداى تعالى و پنهان نيست بر امام چيزى.
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و ديگر على بن أبى حمزه گويد كه: يك روزى امام موسى )ع( دست مرا در دست مبارك گرفته بيرون 

يد و در پيش او گرميآمده از مدينه بجانب صحرا ميرفتيم، پس ناگاه ديدم كه مردى مغربى در راه نشسته 

دراز گوشى مرده افتاده و بارش آنجا افتاده، امام فرمود كه: حال تو چيست؟ گفت: با رفيقان چند بوديم كه 

ام كه ميخواستيم بحج رويم پس دراز گوش من اينجا مرد و من ماندم و رفقاى من رفتند و من متحير مانده

مود: شايد نمرده باشد گفت: آيا بر من ترحم نميكنى فرت نيست مرا مركب ديگر كه بار بر او بنهم، آن حضر

كه با من تمسخر مينمائى، فرمود كه: نزد من افسونى خوبى هست آن مرد گفت: مرا اين حال كفايت است 

و دعاء خواند كه من نشنيدم و گرفته چوبى  احتياج باستهزا ندارد، پس آن حضرت نزديك آن حمار رفت

بر او و آوازى بر او زد، حمار برجسته ايستاد صحيح سليم، فرمود كه: اى مغربى  زدو را كه آنجا افتاده بود 

 ديدى چيزى اينجا از استهزا اين زمان ملحق شو باصحاب خود و ما رفتيم و او را گذاشتيم.

د على بن ابى حمزه گويد كه من روزى ايستاده بودم بر كنار زمزم كه ناگاه مغربى آنجا پيدا شد چون مرا دي

انب من ميل كرد و بوسيد مرا خوش با فرح و سرور، گفتم: حال حمار تو چه شد؟ گفت و اللَّه كه صحيح بج

و سليم است و من نميدانم كه از كجا بود كه منت نهاد خداى تعالى بآن بر من كه دراز گوش مرا زنده كرد 

 رسى بمعرفت آن.ن كهبعد از مردن او. من گفتم كه: چون رسيدى بحاجت خود پس مپرس چيزى را 

و ديگر اسحاق بن عمار گفت كه: چون هارون حبس كرد أبى الحسن را )ع( داخل شدند بر او ابو يوسف و 

محمد بن حسن كه صاحبان ابى حنيفه بودند گفت يكى از ايشان آن ديگر را كه: ما بر يكى از دو امريم: يا 

هر دو نشستند در خدمت آن حضرت، پس آمد و ، آنست كه مساوى ميداريم او را، يا تشكيك ميكنيم او را

مردى كه موكل آن حضرت بود از قبل سندى و گفت: نوبت من منقضى شده و من باز ميگردم بمنزل خود 

پس اگر ترا حاجتى هست بفرما تا روا كنم و اتيان نمايم بآن در وقتى كه نوبت من شود، فرمود كه: مرا 

مر أبى يوسف و محمد ابن حسن را كه عجب چيزيست اين  ودرمحاجتى نيست، پس او چون بيرون رفت ف

 كه سؤال ميكند مرا كه تكليف كنم او را بحاجتى كه بآن رجوع نمايد و حال آنكه او امشب خواهد مردن.

گفت: پس چشمك زد أبو يوسف محمد بن حسن را پس برخاستند پس گفت يكى از ايشان آن ديگر را 

فرض و سنت و او اين زمان از علم غيب خبر ميدهد، بعد از آن فرستادند ز ا كه: ما آمده بوديم تا بپرسيم

شود و مرد خود را با آن مرد گفتند برو و دست از مالزمت او مدار و نظر كن كه امر او در اين شب چه مى

 خبر او را روز ديگر بما برسان.
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د آواز گريه و فغان از آن ش بحآن مرد دررفت و خواب كرد در مسجدى كه نزد در خانه او بود، چون ص

بيمارى و خانه شنيد و مردم را ديد كه بآن خانه ميروند گفت: اين چه حالست؟ گفتند: فالن مرد بفجا مرد بى

علتى، پس بازگشت بسوى ايشان و اخبار كرد از آن حالت ايشان را، آنگاه ايشان آمدند بخدمت ابى 

حالل و حرام را ادراك فرموده پس از كجا ادراك كردى  لمع الحسن )ع( و گفتند: ما دانسته بوديم كه تو

امر اين مرد موكل را كه او در اين شب ميميرد؟ فرمود كه: اين علم از آن باب است كه رسول اللَّه )ص( 

اخبار فرموده بود على ابن ابى طالب را )ع(، پس چون از اين وقوف يافتند و ورود يافت بر ايشان باقى 

 ران.حيب ماندند در جوا

و روايت است كه هارون الرشيد فرستاد يك روزى بسوى امام موسى )ع( بر دست ثقه و معتمد خود يك 

طبقى از سرگين كه بر صورت و هيأت انجير بود، و از اين اراده كرده بود استخفاف و تحقير آن حضرت، 

بهترين أنجير است، پس و ن تريپس چون بردند نزد او و سرپوش از روى آن برداشتند ديدند كه آن تازه

پاره از آن تناول فرمود و اطعام كرد چيزى از اين بآن كس كه آورده بود و بعضى ديگر بهارون باز فرستاد، 

 پس چون هارون تناول كرد در دهان او سرگين شد و در دست او همان أنجير بود تر و تازه.

گر چه هارون الرشيد اراده قتل آن حضرت ا و مصنف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: مرا در اين خبر نظر است

داشت و أما شرف و حسب و نسب او را ميدانست، اين مقدار خوارى و خفت بوى روا نداشته باشد، و 

آيد مطلوب او اهانت باشد باين غايت، و امام موسى )ع( دشمنى او بواسطه خوف ملك بود از اين الزم نمى

عل او كه طبق را باز فرستد بحيثيتى كه در دهان او بحالت اول باز ف ثلنيز نبوده باشد كه مقابله نمايد بم

 گردد سيما كه در حبس او بوده باشد و دين او تقيه بود و تسميه يافته باشد بكاظم، و اللَّه أعلم.

و ديگر اسحاق بن عمار گويد كه: ابو بصير آمد در خدمت أبى الحسن موسى )ع( از مدينه كه ميخواست آن 

عراق رود، پس فرود آمد بزباله و طلب فرمود على بن حمزه بطائنى را و او شاگرد أبى بصير ب كهحضرت 

أى على هر گاه كه ما متوجه كوفه  بود و در حضور أبى بصير خدمت چندى بوى رجوع كرد و فرمود كه:

ت و گفت: رفن شويم تو پيش برو در فالن مهم، أبو بصير بغضب رفت از اين معنى و از نزد آن حضرت بيرو

ال و اللَّه چه نوع است كه من اين مرد را مشاهده ميكنم و حال آنكه در صحبت وى ميباشم از فالن وقت 

باز بعد از آن خادمى كه مراست او را از حوائج من باز ميدارد و كار ميفرمايد، پس چون روز ديگر شد أبو 

غفر اللَّه از آن چيزى كه در سينه من حلول ستا بصير را تب گرفت بزباله على بن حمزه را طلب كرد و گفت:
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كرد از موالى من و از سوء ظن من بأو، گوئيا آن حضرت دانست كه من در اين منزل ميميرم و ملحق 

نميشوم بكوفه پس هر گاه من بميرم تو چنين و چنان كن براى من فالن و فالن امر را چنين بساز و أبو 

 بصير در زباله مرد.

بن سالم گويد كه: فرستاد على بن يقطين و اسماعيل بن احمد بسوى من دينارى چند و ل عيو ديگر اسما

گفتند: فرا گير اين دنانير را و برو بكوفه و با فالن مالقات كن و او را همراه خود ببر، و دو مركب بخريد و 

طن الرمله و علف ببا سوار شويد و اين كتابتها با اين مال برسانيد بموسى بن جعفر )ع( پس ما آمديم ت

خريديم و در پيش مركب گذاشتيم و خود نشستيم بطعام خوردن كه ناگاه ديديم ما كه ظاهر شد موسى بن 

آمد، پس ما چون آن حضرت را ديديم برجستيم و بر آن جعفر بر بغله يا بر بغلى سوار شاكرى از عقب مى

را بيرون آورديم بآن حضرت با آن ن آ حضرت سالم كرديم فرمود كه: بياريد آنچه با شما است، پس

كتابتها، پس از آستين مبارك خود كتابت چند بيرون آورد و بما داد كه اينها جواب آن كتاباتست كه شما 

ايد، پس باز گرديد در حفظ الهى، ما گفتيم: توشه ما آخر شده و نزديكيم بمدينه اگر اذن فرمائى ما را آورده

ص( بكنيم و توشه برداريم، فرمود كه: آيا هيچ باقى مانده از توشه شما با شما؟ ) برويم و زيارت رسول اللَّه

بياريد پس بيرون آورديم و داديم آن را بدست مبارك گرفت و فرمود كه: اين  گفتند: بلى، فرمود كه:

 ه.وفرساند شما را بكوفه برويد در حفظ خداى تعالى، پس بازگشتيم و كفايت كرد آن توشه ما را تا كمى

و ابن جوزى رحمه اللَّه در كتاب صفة الصفوة آورده كه: موسى بن جعفر بن محمد بن على ابن حسين بن 

على ابو الحسن الهاشمى )ع( خوانده ميشد بعبد صالح از جهت عبادت و اجتهاد و قيام او بطاعت در شب، و 

نواخت و ديگر ذكر كرده ىم رابغايت كريم و حليم بود، هر گاه كسى او را متأذى ميساخت او بمال او 

  بعضى از احوال والد و وفات و اخبارى كه سمت ذكر يافت از پيش.

و ابى در كتاب نثر الدر آورده كه گفتند مر موسى بن جعفر را )ع( كه هادى قصد وى دارد، گفت اهل بيت 

ص خود را از او شخو بينيم كه دورى گزينى از او بينيد؟ گفتند: چنانچه مىخود را كه: بچه مصلحت مى

بعضى زعم  غايب سازى كه از شر او ايمن نميتوان بود، آن حضرت تبسم فرمود و اين مضمون فرمود كه:

الهى كم من » دارند اما حق غالب است بر همه غالبان و دست مبارك بدعا برداشت بسوى آسمان و گفت

حراسته، فلما رايت ضعفى عن  ينع عد و شحذ لي ظبة مديته، و داف لى قواتل سمومه، و لم تنم عنى

احتمال الفوادح، و عجزى عن ملمات الحوائج، صرفت ذلك عنى بحولك و قوتك، ال بحولى و قوتى، 
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فالقيته في الحفيرة التى احتفر لى خائبا مما امله في دنياه، متباعدا مما رجاه في آخرته، فلك الحمد على قدر 

ه عنى بقدرتك، و اجعل له شغال فيما يليه، و عجزا عمن حدل استحقاقك سيدى، اللهم فخذه بعزتك و افل

تكون من غيظي شفاء و من حقى عليه وفاء و صل اللهم دعائى  يناويه، اللهم و أعدنى عليه عدوى حاضرة

باالجابة و انظم شكايتى بالتغيير، و عرفه عما قليل ما وعدت الظالمين، و عرفنى ما وعدت في اجابة 

 «.ل العظيم، و المن الكريمفضالالمضطرين، انك ذو 

بعد از آن قوم متفرق شدند پس اجتماع ننمودند مگر از براى خواندن كتابت كه وارد شده بود بموت هادى، 

 و بعضى در وصف دعاى آن حضرت گفته كه:

 محال و لم يقطع بها السير قاطع  و ساريه لم تسر في االرض تبتغى

عم شما آنست كه شما نزديكتريد برسول اللَّه )ص( از ما، فرمود كه: ز كهو رشيد سؤال كرد از آن حضرت 

يا امير اگر آنكه رسول اللَّه )ص( برخيزد پس خواستگارى نمايد كريمه ترا آيا هستى تو كه اجابت كنى او 

 را؟ گفت: سبحان اللَّه من هستم كه فخر كنم باين بر عرب و عجم، آن حضرت فرمود:

كريمه مرا و من تزويج نتوانم كرد كريمه او را، ليكن تولد ما از او است و تولد شما  يدماليكن خواستگارى نن

 از او نيست.

و روايت ديگر آنست كه برشيد گفت: آيا جايز است آن حضرت را كه داخل گردد بر حرم شما و ايشان 

گيرند و جايز است او ن وىروى نگيرند از او؟ گفت: نه، فرمود كه: ليكن داخل ميتواند شد بر حرم من كه ر

 را اين.

و يوسف ميكنيد  و گويند كه: نيز از امام پرسيد رشيد كه: چرا ميگوئيد كه ما ذريت رسول خدائيم و تجويز

كه شما را نسبت دهند بوى پس ميگويند يا بنى رسول اللَّه و حال آنكه شما بنو علييد و مرد نسبت داده 

وَ مِنْ ُذرِّيَِّتِه  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» :شود به پدر نه بجدش؟ فرمود كهمى

وَ  وَ عِيسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَْحيى داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى

 «إِلْياسَ

و الحاق فرمود حق او را بذريت انبيا از قبل مادرش، و همچنين ما را الحاق ميكنند د بوو عيسى را پدر ن

 بذريت نبى )ع( از قبل فاطمه عليها السالم.
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فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا  و زياده بر اين آنكه حق تعالى فرموده كه

و نخواند نزد مباهله نصارى غير على و فاطمه و حسن و  بْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ أَ  وَ

 حسين را )ع( و أبناء حسن و حسين بودند.

و در حبس رشيد آن حضرت شهيد شد و گويند: جماعتى از اهل بيت او سعى كردند در فوت او كه از 

بن جعفر بن محمد كه برادر آن حضرتست و محمد بن اسماعيل بن جعفر است كه پسر د حمايشانست م

 برادر او است و اللَّه اعلم.

و شنيد آن حضرت مردى كه تمناى مرگ ميكرد فرمود كه: آيا ميان تو و خداى تعالى قرابتى هست كه ترا 

كه پيش فرستاده باشى كه زياده  سته حمايت كند از براى آن قرابت؟ گفت: نه، فرمود كه: آيا ترا حسنات

باشد بر سيئات تو؟ گفت: نه، فرمود كه: پس چرا تمناى هالك ابد ميكنى! و فرمود كه: هر كه دو روز او 

بدترين باشد پس او ملعون است، و هر كه نداند  مساوى باشد پس او مغبون است، و هر كه آخر دو روزش

 كه در نقصان است پس مرگ او را بهتر است از حيات.ر ه زيادتى در نفس او پس او در نقصانست، و

و روايت كنند از آن حضرت كه ميفرمود كه كنيزكان مغنيه را فرا گيريد كه ايشان را فطنت و عقول و زيركى 

 باشد در بسيارى از زنان، گوئيا كه اراده فرموده نجابت را در اوالد ايشان.ميباشد كه نمى

 فایدة جلیلة

رب عصيتك بلسانى و لو شئت و عزتك  اند:آن حضرت در سجده شكر ميفرمودهه ك اين دعائيست

ألخرستني، و عصيتك ببصرى و لو شئت و عزتك الكمهتنى، و عصيتك بسمعى و لو شئت و عزتك 

ألصممتني، و عصيتك بيدى و لو شئت و عزتك لكنعتنى، و عصيتك بفرجى و لو شئت و عزتك ال 

ت و عزتك لجذمتنى، و عصيتك بجميع جوارحى الذى انعمت بها على شئو عقمتنى، و عصيتك برجلى و ل

 و لم يكن هذا جزاك منى

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد: بودم من كه در معنى اين دعا فكر ميكردم و ميگفتم كه: چگونه فرود تواند آورد 

ن چيزى ظاهر نميشد م بربر وجهى كه اعتقاد شيعه است چون ايشان بعصمت أئمه عليهم السالم قائلند، و 

پس رفتم بخدمت السيد السعيد النقيب رضى الدين أبى الحسن  كه دفع اين تردد بشود كه موجب اينست.

على بن موسى بن طاوس العلوى الحسنى رحمه اللَّه، و اين تردد را بر او عرض كردم، فرمود كه: وزير سعيد 

گفتم: اين از براى تعليم و تلقين مردمان است، بعد از  من، مؤيد الدين القمى رحمه اللَّه از من اين سؤال كرد
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بود كسى نزد او آن من ديگر فكر كردم و گفتم: اين دعا آن حضرت در سجده ميفرموده در دل شب و نمى

كه از براى تعليم او باشد، بعد از آن از من سؤال كرد السعيد الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى رحمه اللَّه 

اخبار كردم بسؤال اول و آن جواب، و ميگفتم كه أقوال ايشان در اين ابواب مگر كه بر سبيل ا ر من او

 تواضع باشد أما اين معنى را در اين مواقع دل از من قبول نميكرد.

و سيد رضى الدين رحمه اللَّه وفات كرد، پس حق تعالى مرا هدايت فرمود بر معنى اين، و توفيق نمود بر 

وف و علم مرا بآن حاصل شد، و كشف حجاب آن دست داد بعد از آن سالهاى دراز، و وقو فحواى اين، 

اين از كرامات و معجزات موسى بن جعفر بود )ع( كه صحيح است نسبت عصمت بآن حضرت و آباء و ابناء 

 گرام او )ع(، و زائل شد شبهه كه عارض بود بر ظاهر اين كالم.

اند بذكر و فكر حق جل و ئمه )ع( را اوقاتى ميبود كه مشغول ميبودهأ و و تقرير اين كالم آنست كه: انبيا

عال، و دلهاى ايشان مملو بوده باين، و خواطر ايشان متعلق بوده بمالء اعلى، و ايشان ابدا در مراقبه ميبودند 

بينى او نمىا ر بينى تو او را، پس اگر تو اوچنانچه رسول اللَّه )ص( فرموده كه: بپرست خداى را كانه كه مى

اند از اين هر گاه تجاوز ميكرده بيند، پس ايشان دايم متوجه بارگاه بودند، و مقبل بحريم اله، پسترا مى

رتبت عاليه و منزلت رفيعه باشتغال بخوردن و آشاميدن و شروع در نكاح و غير آن از مباحات آن را گناه 

بينى بعض عبيد دنيا را كه نشستند اند، آيا نمىغفار مينمودهستا اند و از آناند و خطيه اعتقاد ميكردهشمردهمى

بيند آن را سيد ايشان و ميشنود هر آينه بخوردن و آشاميدن و اشتغال بنكاح و غير آن و ميدانند كه مى

مالمت زده ميباشند نزد مردمان و تقصير است بر آنچه واجب است بر ايشان از خدمت سيد و مالك ايشان، 

 يست بسيد سادات و ملك امالك و اشارت باين معنى است قول سيد أنام )ع( كهچ توپس ظن 

 «انه ليران على قلبى و انى ألستغفر بالنهار سبعين مرة»

شود بر دل من أمرى چند و من استغفار ميكنم بروزى هفتاد بار، و لفظ يعنى بدرستى كه غلبه كرده مى

ين، و بجاى ليران ليغان در روايت ديگر هست، غين بمعنى ر اىسبعين از براى عد استغفار است نه از بر

پوشش است، و رين بمعنى غلبه، و ديگر فرموده كه حسنات أبرار سيآت مقربين است، و زياده ميكنيم 

شود از قول آن حضرت كه در دعا أعقمتنى فرموده و ايضاح را از لفظ او باشد أبلغ از تأويل و ظاهر مى

 نشود او را و آنكه از سفاح متولد است شرعا ولد نيست. لدو عقيم آن كس است كه
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شود از اينكه اشتغال او بآنچه ضرورتست از براى ابدان از معصيت شمرده و استغفار ميفرمايد پس ظاهر مى

از آن، و باقى بر اين قياس آنچه وارد گردد بر تو امثال اين مقوله، و اين معنى شريف است كه كشف كرد 

 اين شبهه را. ابحجمدلول او 

اين مشكل  و كاشكى سيد در حيات ميبود كه اين را بوى رفع ميكردم كه حق تعالى مرا راه نموده در ايضاح

 از براى جواب هر سائل، و اللَّه اعلم.

و ابن حمدون در تذكره آورده كه: موسى بن جعفر )ع( فرموده كه: يافتم علم مردم را در چهار چيز: اول 

ردگار خود را، دوم بدانى كه چه كرده بتو، سيم آنكه بدانى كه چه اراده كرده از تو، چهارم روپ آنكه بشناسى

 آنكه بدانى كه چه چيز است كه ترا از دين بيرون ميبرد.

و معنى اين چهار مقوله آنست كه أول وجوب معرفت الهى است كه آن لطف است، دوم معرفت آنكه چه 

عيين فرموده تا شكر آن بجا آرى و عبادت او بتقديم رسانى، سوم معرفت ت توكرد با تو از نعمتها كه براى 

آنچه اراده كرده از تو در آن چيزى است كه واجب گردانيده بر تو و سنت ساخته و بفعل آن راه نموده تا 

بجاى آرى بحدى كه اراده كرده از تو تا باين عمل مستحق ثواب شوى، چهارم معرفت آنست كه بيرون 

 ا از طاعت الهى تا از آن اجتناب كنى و اين ديگر مذكور شد.ترد ميكن

مؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه: مناقب كاظم و فضائل و معجزات ظاهره و دالئل و 

صفات باهره او شاهد است كه او در اعالء شرف و بر اوج سماء مزيت است كه مراكب سيادت رام و ذليل 

 جد و بزرگى از غنايم و دليل او است.م اىاو است، و صفاي

بآن  سر كشيده است اصول او كه رسيده است به اعال رتب جالل، و فرع او پسنديده است كه نرسيده كسى

 ريزد مجد از جميع اطراف او، ميچكد شرف از كل اعطاف او.كمال، مى

ود و عطاى او، او غره أبهر است ج ازايست پايان جرعهايست از كرم و سخاء او، و بحر بىأبر ريزان قطره

در وجه زمان، و نور انورست از شمس و قمر آسمان، بخدا كه او از روى مكانت اعلى است از اين صفات، 

و از روى منزلت ارفع است از اين سمات، چگونه تواند رسيد مدايح بكنه مقدار او، يا باال تواند گرفت 

جياد أقالم در جلبات صفات او، يا جوالن تواند كرد خيال د ش همت بليغ بنعت فخار او، يا جارى تواند

اوهام در ميدان حاالت او او كاظم غيظ و صايم قيظ است، عنصر او كريم، و بزرگى و مجد او حادث و 
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قديم، و خلق حسن او و سيم، او دين دار متين است، و حق گذار ظاهر مبين، و در امر الهى قوى امين و 

 و بخيرات و مبرات منقطع القرين، و بسا او را از فضيله جليله، و منقبت رفيعه.ن ميجوهر فضلش غالى ث

بسوى ايشان نسبت داده ميشوند عظما، و از ايشان اخذ ميكنند علما، و از ايشان تعليم ميگيرند كرما، و 

مطهرند از  انيشايشان هداتند بخدا، و ايشانند ادالء بطريق حق تعالى، و ايشانند امنا بر اسرار غيب، و ا

رجس و عيب، و ايشان نجوم زواهرند در ظالم، و شموس نور دهنده در أيام، و با ايشان واضح است شعار 

 اسالم، و بايشان ميدانند حالل را از حرام.

 و مؤلف بعد از عذر تقصيرات زبان باين أبيات گشوده:

 فما على العاذل و الالئم  مدايحى وقف على الكاظم

 في عصره خير بنى آدم  ح موال غدامدا و كيف ال

 او كعلى و الى القائم  و من كموسى او كآبائه

 لو سلم الحكم الى الحاكم  امام حق يقتضى عدله

 و الكف من عادية الظالم  افاضة العدل و بذل الندى

 أفديه من مستبشر باسم  يبسم للسائل مستبشرا

 و غيث جود كالحيا الساجم  اليث وغى في الحرب دامى الشب

 بالغة الناثر و الناظم  مآثر تعجز عن وصفها

 معايبا ما قيل عن حاتم  يعد ان قيست الى جوده

 و في الوغى امضى من الصارم  في العلم بحر زاخر مده

 و يحمل الغرم عن الغارم  يعفو عن الجانى و يولى الندى

 جتهد صايمم ئممن قا  القائم الصائم اكرم به

 و اشرقوا في الزمن القائم  من معشر سنوا الندى و القرى

 اشرف خلق اللَّه في العالم  و احرزوا خصل العلى فاغتدوا

 مصدق في النقل عن عالم  يروى المعالى عالم منهم

 كما تساوت حلقة الخاتم  قد استووا في شرف المرتقى
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 ى على و الى فاطملا  من ذا يجاريهم اذا ما اعتزوا

 خير نبى الدنيا ابا القاسم  و من يناويهم اذا عددوا

 لما اتى من قبله خاتم  صلى عليه اللَّه من مرسل

 باق على حبكم الالزم  يا آل طه انا عبد لكم

 اذا استبانت حسرة النادم  أرجو بكم نيل االمانى غدا

 عاصم الب ما ظل شانيكم  معتصم منكم بود اذا

 و ضد كم في نصب دائم  وليكم في نعم خالد

كننده كه مرا از آن منع كند، و چگونه يعنى مدايح و مناقب من وقف است بر كاظم )ع( پس نيست بر مالمت

مدح نكنم موالى خود را در هر وقت كه او در عصر خود بهترين بنى آدم بود، و آن كس است او كه مثل 

ر رتبه يا همچو پدران بزرگوار خود است يا مثل على عالى است كه والى قايم بود بامر د ستموسى پيغمبر ا

الهى، او امام حق است كه عدلش مقتضى آنست كه اگر تسليم كرده شود حكم بسوى حاكمى حقيقى كه او 

وى و ردهاست افاضه عدل كند و بذل نمايد وجود در وجود آرد، و منع كند تعدى ظالم را بر مظلوم، گشا

روى است، او شير بيشه شجاعت بود در مستبشر بود مر سائل را فدا كردم كسى را كه آن مستبشر و گشاده

حرب خون ريزنده أطراف خود در نجدت و در طريق جود و بخشش همچو باران ريزان بود، او را مآثرى 

د بجود وى شمرده شود از انهاست و اخالقى كه عاجز است از وصف او بالغت ناثر و ناظم، اگر قياس كرد

پايان است و در حرب شجاعى آيد از جود حاتم، در علم بحريست كه كشش او بىمعايب آنچه گفته مى

تر از تيغ و سنان است، عفو ميفرمود از جانى وجود مينمود بر هر فقير و متحمل غرم ميشد از است كه برنده

ت و شايسته اين صفات از مجتهد صايم، او از معشرى اسب هر غارم و ادا ميكرد، او قائم صائم بود چه خو

است كه طريقه ايشان است جود كردن و مهمان را گرامى داشتن و از نور وجود خود زمان تيره غبارآلود را 

اند، و جمع كرده جميع منور ساختن، كه بظلم تيره گشته شد بعدل منور سازند و در پناه خود آورده

اند، ايشان أشرف خلق خدايند در عالم كه روايت ميكنند عالمان بلند اد كردهمدباخصلتهاى بلندى را پس 

رتبه از ايشان كه تصديق كرده ميشوند در نقل كه از آن عالم نقل ميكنند، بدرستى كه مساويند در شرف باال 

كه ه گارفته شده همچنان كه مساويست حلقه انگشترى نظر بأطراف، كيست كه برابرى كند ايشان را هر 
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نسبت دهند ايشان را بعلى مرتضى و فاطمه زهرا )ع( و كيست كه برابرى كند ايشان را هر گاه ايشان در 

شمار بهترين اهل دنيا باشند كه أبو القاسم محمد بن عبد اللَّه است )ع( كه از پيغمبران مرسل است كه نيامد 

واهم بود بر دوستى الزم دائم، اميدوارم خ قىپيش از او خاتمى، أى آل طه من بنده كمترين از شمايم كه با

بشما يافتن آرزو و مطلوبى كه دارم در فردا هر گاه كه ظاهر گردد حسرت و تأسف نادم، كه اعتصام جوينده 

نگاه دارنده در مشقت، دوست شما در است از شما بدوستى و مودت وقتى كه بگردد دشمن شما بى

 كران.شما در رنج و تعب دايم بى ضدو پايان خواهد بود هاى جاويد بىنعمت
 

 موسی کاظممتن عربی کتاب در بخش زندگی امام 
 

 

 أما والدته

 

  : 

 :

 

:   

 

 

                                                 
الّله عليه و آله و في )االبواء: قرية بين مّكة و المدينة بينها و بين الجحفة مما يلى المدينة ثالثة و عشرون ميال و به قبر آمنة بنت وهب أم النبيّ صلّى  1

 ميته باالبواء خالف ذكره الحموى في المعجم فراجع.وجه تس
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 ـ الغاشية: السؤال يأتونك و الزوار و االصدقاء ينتابونك. 1
 ـ شحب لونه: تغير من جوع او هزال أو سفر. و نحل جسمه: هزل. 2
 ـ فيد: منزل بطريق مكّة سمى بفيد بن حام و هو اول من نزل به و الكثيب: التل من الرمل. 3
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 : ريح القدر و الشواء و العظم المحرق.-بالضم -تارـ الق 1
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 ء.ـ كأّنه مخفف أي شي 1
ة، او المراد: ـ قال المجلسيّ) ره( في البحار في بيان الحديث: لعل المراد عدم الجزع عند المصائب و االعتناء بشأنها فانها غالبا من عالمات السعاد 2

 تمسكوا باللّه عند بقائها.
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 فصل فی النص علیه عن أبیه ع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مّد العسكريّ صاحب أبى عيسى الوراق يروى عن معاذ بن كثير و عن أبي عبد الّله) ع( و يروى عنه أبو أيّوب الخزاز و أبو بصير و ـ هو ثبيت بن مح 1

 و هو مصحف.« شبيت» قد أثنى عليه النجاشيّ و غيره و في بعض النسخ
 ـ أي يذهب بها. كناية عن الموت. 2
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 «.بالحميراء» فسميتها: ـ و في المصدر و نسخة البحار زاد بعد قوله 1
 بدل الجعفرى و يحتمل اتّحادهما كما ذكره المامقاني) ره( في رجاله.« الجعفى» ـ و في بعض النسخ 2
 : السكة و قيل الطريق الضيق دون السكة نافذا كان أو غير نافذ.-بالضم -ـ االزقة جمع الزقاق 3
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 ـ أي التهب غضبا. 1
 نحوه.ـ السفط: وعاء يعبأ فيه الطيب و  2
 ـ أي امر. 3
 : التهمة.-محركة -ـ القرف 4
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 بان بها فی الفضل من غیره ع.ی لتباب ذکر طرف من فضائله و مناقبه و خالله ا

 

 

                                                 
 ء: كف أو نكص هيبة.ـ أحجم فالن عن الشي 1
 ـ يقال فالن ال يكترث لهذا االمر: اي ال يعبأ له و ال يباليه. 2
 ـ همهم األسد: ردد الزئير في صدره. 3
 ـ اللبوة: انثى األسد. 4
 ء.ـ العين: صفو المال. خيار الشي 5
 : موضع من اعراض المدينة كان آلل أبى طالب.-بالتحريك و القصر -ى: نقمى:ـ قال الحمو 6
 ـ المنسف: الغربال الكبير. 7
 ـ المجزع: المقطع. 8
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 باب ذکر السبب فی وفاته و طرف من الخبر فی ذلك.

                                                 
 ـ أي يعفو عما تقدم منه من االساءة و سوء األدب. 1
 ـ جمع صرة. 2
 «.على نفسه» ـ و في بعض النسخ 3
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 ـ االمالق: الفقر و الفاقة. 1
 من اإلبل أو الغنم. ـ الكور: القطيع 2
 ـ الزحير و الزحار: استطالق البطن. 3
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 ـ تحرج من االمر: جانب الحرج اي االثم. 1
 ـ الوعك: الحمى. 2
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 []عدد أوالده و طرف من أخبارهم

 

                                                 
 ـ الصرورة: الذي لم يحج بعد. 1
بثفالها* و تلقح كشافا ثّم فتعرككم عرك الرحى » ـ الثفال: جلد يبسط فتوضع فوقه الرحى فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق و منه قول زهير في معلقته 2

 «.تنتج فتتئم
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 ـ سكب الماء: صبه. 1
 ـ هدء: سكن. 2
 ـ زبالة: منزل بطريق مكّة من الكوفة. و هي قرية عامرة بها اسواق بين واقصة و الثعلبية كما قاله الحموى. 3
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 «.ود» مكان« رد» اثبات الهداة للمحدث الحرّ العامليّ) ره(: ـ كذا في أكثر النسخ و توافقه رواية الكليني) ره( في الكافي لكن في بعض النسخ و في 1
 ـ أي تكلم بكالم خفى. 2
 ـ الفوطة واحدة الفوط: مآزر مخططة يشتريها الجمالون و االعراب و الخدم و سفل الناس فيأتزرون بها. 3
 ـ الحندس: الليل الشديد الظلمة. 4
 قمرا.ـ الدجى: سواد الليل مع غيم ال ترى نجما و ال  5
 ـ الخبل: نقصان العقل و الجنون. 6
 .E\«ما هِيَهْ» i\للسكت كما في قوله تعالى« ادنه» ـ الهاء في 7
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 و ظاهرها انها من المؤّلف لكن خلت ساير النسخ منها و ها هى:« صح» ـ و كتب في هامش نسخة مخطوطة سطورا برمز 1

فانه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحدّ و لم يسقط ميراثه، و بلغني بعد ذلك انه كان  قلت: هذا الخبر يحتاج الى فضل تأمل في معرفة راويه،» 

بخالف من مذهب أبى يوسف ان المجتهد يقلد من هو أعلم منه، و روى في كتب اصولهم ان أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ما، فقال له: قد حكمت على 

قال: كذا و كذا فاستحلفه و أجراه على حكم موسى عليه السالم، و لعلها إشارة الى هذه القضية و  --كم به؟ما حكم لي موسى بن جعفر، قال: فما الذي ح

 انتهى.« اللّه أعلم
 ـ من هطل المطر: مطر متتابعا متفرقا عظيم القطر. 2
«.عما قال له أبو الحسن ا ه» ـ في المنقول عن الخرائج 3
: مدينة هى قاعدة البحرين) و منه حديث عمّار في وقعة الجمل و اللّه لو ضربونا حّتى -بفتح اوله و ثانيه -هجرو الهجرى: نسبة الى  -كزبير -ـ رشيد 4

المنايا و بلغونا سعفات هجر لعلمنا اننا على الحق و قد مر في محله( و كان رشيد من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم و قد القى اليه علم 

و كان مقتله رضي  78غريبة من تمثله بصورة رجل شامى و وروده على زياد و احترام زياد له ذكره المفيد) ره( في االختصاص ص  الباليا و له حكاية

 اللّه عنه بيد زياد بن أبيه في الكوفة و له فضائل كثيرة مذكورة في كتب الحديث و الرجال.
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أو المعنى انه كان  E\«إِنَّ الْقَْوَم اسْتَضْعَفُونِي» i\لّه ضعيفا كقوله تعالى حكاية عن هارونـ قيل: لعل معنى المستضعف هاهنا اي الذي اتخذته أعداء ال 1

 «.انتهى» ضعيف القوى و التحمل لحمل العلوم الكثيرة بالنسبة الى سلمان و أمثاله

 م ذلك من قوله عليه السالم فاالمام أولى بذلك.قلت: و ظاهر المعنى انه كان ضعيفا في العلم و االيمان و غير ذلك بالنسبة الى االمام و يفه
 «.تطرح» ـ و في بعض النسخ 2
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 ـ و الظاهران المراد منه بستان ابن عامر قريب من الجحفة. 1
 ـ بئر ميمون: موضع بأعلى مكّة و عندها قبر أبى جعفر المنصور قاله الحموى في المعجم. 2
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 نحوه فهاجت.ـ نخس الدابّة: غرز مؤخرها او جنبها بعود و  1
 و كأّنه الظاهر اي نشبهه و ان لم نكن مثله.« نشاكله» و في نسخة« نشكله» ـ كذا في أكثر النسخ لكن في الخرائج و نسخة البحار 2
 ـ أي سكتا و لم يردا جوابا. 3
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 «.چاكر» ـ الشاكرى معرب 1
قب قريش النها كانت تكثر من أكل السخينة فتعاب به و هى: طعام يتخذ من ـ البيت لكعب بن مالك و قيل انه لحسان و لم أجد في ديوانه و السخينة: ل 2

 دقيق و سمن و قيل غير ذلك:
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 ـ الظبة: حد السيف و نحوه. و المدية: السكين العظيم. 1
 ء! خلطه.ء بالشيـ داف الشي 2
 ـ الفوادح جمع الفادحة: النازلة. 3
 .84ـ األنعام:  4
 .61ـ آل عمران:  5
 حاباة: نصره. مال إليه. و حاباه في البيع: سامحه و ساهله.ـ حاباه م 6
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 ـ قلت: القيان جمع قينة و هي األمة مغنية كانت أو غير مغنية قال أبو عمرو: 1

 كل عبد فهو عند العرب قين، و األمة: قينة، و بعض الناس يظن المغنية خاّصة و ليس هو كذلك) ه. م(.
 ـ الكمه: العمى. 2
 اشلها و ايبسها. -ديد النونـ كنع يده بتش 3
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 النحيزة: الطبيعة.  1
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 سجم الدمع: سال.  1
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 علیه السالمامام رضا زندگانى : م بخش دو

كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه در باب هشتم از كتاب خود آورده كه اين باب از أبى الحسن على الرضا 

ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق است )ع( و سابقا سمت ذكر يافت حاالت أمير المؤمنين على و على 

كه ثالث آن دو على است، و هر كه امعان نظر كار فرمايد، و ى علزين العابدين و اكنون شروع رفت در باب 

در باره او فكر نمايد بيابد در حقيقت كه او وارث ايشانست، و حكم كند كه ثالث آن دو على عالى شأن 

است كه در نشو و نما است ايمان او، و مرتفع است مكان او، و متسع است امكان او، و كثير است أعوان او، 

برهان او تا غايتى كه فرود آورد خليفه مأمون آن حضرت را در محل نفس و مهجه خود، و ت اسو ظاهر 

شريك گردانيد او را در مملكت خود، و تفويض كرد بسوى او خالفت خود را، و عقد نمود از براى او على 

و پسنديده ا رمرؤوس االشهاد عقد نكاح دختر خود را، مناقب او عاليست، و صفات شريف او متعالى، و مكا

است، و محاسن او حميده، و اخالق او عربى است، و نفس شريف او هاشمى، و ارومت كريمه او نبوى، و 

 هر چه در مدايح او گويند او از آن اعظم است، و هر چه از مناقب او شمارند او از آن اعلى و ارفع است.

 فصل اول در والدت آن حضرت

 ز هجرت بعد از وفات جدا يماما والدت شريفش در يازدهم ذى الحجه در سال صد و پنجاه و س

 بزرگوارش أبى عبد اللَّه جعفر )ع( به پنج سال.

و اما نسب او از جانب پدر و مادرش پدر بزرگوارش ابو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق )ع( و او 

و از پيش مذكور شد، و مادرش ام ولد كه تسميه يافته بود بخيزران مرسيه و گويند شقراء نوبيه و اسم ا

 وى بوده، و لقبش شقرا.ار

و اما اسم آن حضرت پس عليست كه ثالث دو على است أمير المؤمنين و زين العابدين )ع( و اما كنيتش أبو 

 الحسن است و أما القابش رضا، و صابر، و رضى، و وفى، و أشهر او رضا است.

و شاهد است مر او را و باو اما مناقب و صفاتش بعضى از آن تخصيص داده حق سبحانه و تعالى آن را 

بعلو قدر و سموشان آنست كه چون خليفه مأمون آن حضرت را ولى عهد خود گردانيد كه بعد از او خليفه 

باشد، و بعضى بودند در حاشيه مأمون كه نميخواستند اين را، و ترسيدند كه ملك و خالفت بيرون رود از 
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ت ميكردند كسانى كه در دهليز بودند بسالم بر دربادار مأمون وقتى كه آن حضرت بر مأمون داخل ميشد م

 او، و بر ميداشتند پرده را از پيش او تا به اندرون ميفرمود.

بيايد كه  چون ايشان را نفرت حاصل شد از اين معنى وصيت كردند در ميان خود كه هر گاه كه آن حضرت

ى، اتفاق كردند بر اين پس نشسته بودند و اىداخل شود بر خليفه اعراض كنند از او و برندارند پرده را از بر

كه ناگاه امام رضا )ع( فرمود بر عادت خود، ايشان مالك نشدند نفسهاى خود را كه سالم نكنند بر آن 

حضرت و بر عادت خود پرده برداشتند، چون آن حضرت به اندرون فرمود بعضى بر بعضى زبان مالمت 

 اتفاق كنند، گفتند: نوبت آينده چون بيايد پرده برنداريم.ن آ گشودند بر آنچه وقوف يافته بودند كه بر

پس چون در آن روز آن حضرت آمد برخاستند و سالم كردند بر او و ليكن مبادرت ننمودند به برداشتن 

پرده، پس حق سبحانه و تعالى باد تندى فرستاد كه درآمد به اندرون پرده و برداشت بيشتر از آنكه ايشان 

چون آن حضرت به اندرون فرمود باد ساكن شد، پس پرده عود كرد بآنچه بود، پس چون س پ برميداشتند،

بيرون ميفرمود باد عود كرده درآمد در پرده و برداشت تا آن حضرت بيرون فرمود بعد از آن ساكن شد و 

 پرده عود كرد بحال خود.

 يا ديديد؟ گفتند:آ د:پس چون او بيرون فرمود روى آوردند بعضى از ايشان بر بعضى و گفتن

بلى؛ پس گفتند بعضى مر بعضى ديگر را كه: اى قوم اين مرد را نزد حق تعالى منزلت تمام است، و حق جل 

و عال را با وى عنايت ماال كالم؛ نديديد كه شما چون پرده را برنداشتيد حق سبحانه و تعالى باد را فرستاد 

راى سليمان )ع( مسخر كرده بود، بازگرديد بخدمت وى ب ازو مسخر او ساخت از براى رفع ستر همچنان كه 

 كه آن بهتر است از براى شما، پس بازگشتند بخدمت وى و عقيده ايشان در باره آن حضرت زياده شد.

و ديگر آنكه در خراسان زنى بود زينب نام دعوى آن داشت كه علويه است از سالله فاطمه عليها السالم و 

او را بآن كه  ن بنسب خود، پس امام رضا )ع( اين را شنيد و ندانست نسبساراتفاخر ميكرد بر اهل خ

خالف آن بر امام ظاهر بود، پس او را حاضر كردند نزد آن حضرت، پس رد فرمود نسب او را و گفت: اين 

كذابه است، او سفاهت كرد بر آن حضرت و گفت: همچنان كه تو قدح ميكنى در نسب من پس من هم قدح 

 نسب تو.ر د ميكنم

پس او را غيرت علويه بحركت درآمد و فرمود آن را بحاكم خراسان، و بود آن حاكم را موضع واسعى كه 

در او سباع در زنجير ميبودند از براى انتقام اهل فساد كه آن موضع را بركة السباع ميگفتند، پس فرا گرفت 
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و فرمود كه: اين دروغ زن است بر على  كمحاامام رضا )ع( دست آن زن را و حاضر گردانيد او را نزد آن 

و فاطمه )ع( و نيست از نسل ايشان پس آنكه باشد بحق پاره از على و فاطمه پس گوشت او حرام است بر 

روند، و اگر كاذب سباع، پس بيندازيد او را در بركه سباع پس اگر صادق است پس آن سباع گرد او نمى

 است پس او را پاره پاره ميكنند.

ن شنيد زينب او را از آن حضرت گفت: پس تو فرود بيا به پيش آن سباع اگر صادقى نزديك تو چوس پ

 آيند و نميدرند، آن حضرت با وى تكلم نفرمود و برخاست، حاكم گفت: بكجا ميروى؟نمى

 راه فرمود كه: ببركه سباع بخدا كه در روم بآن بركه، و حاكم و مردم حواشى برخاستند و آمدند و در برك

گشودند و امام رضا )ع( به اندرون فرمود و مردم از باالى بركه نگاه ميكردند، چون بميان سباع رسيد همه 

آنها برخاسته بر دمها نشستند و آن حضرت ميگرديد بر گرد يك يك از آنها و دست مبارك بر وى و سر و 

ديد، بعد از آن بيرون فرمود و مردم گره جنبانيدند تا اين چنين گرد همپشت ايشان ميماليد، و آنها دمها مى

بر على و فاطمه را نزد اينها تا  نگاه ميكردند بسوى وى، پس گفت مر اين حاكم را كه بفرست اين كذابه

ظاهر شود ترا دروغ او، او امتناع مينمود، پس حاكم الزام نمود او را و أمر كرد أعوان خود را كه او را بردند 

س چون سباع او را ديدند بر جستند بسوى او و او را از هم دريدند و پاره پاره پ د،و در آن بركه انداختن

 كردند، و اشتهار يافت نام او در خراسان بزينب كذابه و حديث او آنجا مشهور است.

 محضر االمام )ع([ه ]ذکر قصیدة دعبل الخزاعى ب

را گفتم قصد  -مدارس آيات -و ديگر قصه دعبل بن على خزاعى شاعر است، دعبل گفت كه: چون قصيده

كردم بآن بخدمت على بن موسى الرضا )ع( و آن حضرت در خراسان ولى عهد مأمون بود در خالفت، پس 

آمدم از مدينه و بخدمت وى رسيدم و اين قصيده را بر او خواندم، تحسين نمود و فرمود كه: مخوان بر كسى 

 تا من امر كنم ترا بخواندن آن.

ون رسيد، پس مرا حاضر كرد و أحوال من پرسيد بعد از آن گفت: اى دعبل بخوان أمم پس خبر من بخليفه

را گفتم: نميدانم يا أمير المؤمنين، پس گفت اى غالم برو و أبو الحسن على بن  -مدارس آيات -بر من

 موسى الرضا را حاضر كن، ساعتى نگذشت كه آن حضرت حاضر شد گفت مر او را كه:

 پس ذكر كرد كه آن را نميدانم. -مدارس آيات -دعبل را از دمكريا ابا الحسن سؤال 
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آن حضرت فرمود كه: بخوان بر او، پس خواندم آن را مستحسن افتاد نزد وى، و امر كرد كه پنجاه هزار 

درهم بمن دادند، و امر فرمود ابو الحسن از براى من نزديك باين مبلغ بمن شفقت فرمودند، گفتم: يا سيدى 

خشى مرا چيزى از جامه مبارك خودت تا كفن من باشد، فرمود كه: خوش باشد و پيراهن ببه ميخواهم ك

نگاه دار اين را كه حراست خواهد  خود كه پوشيده بود بمن عنايت فرمود با رو پاك كن لطيفى و فرمود كه:

ه وزير مأمون ك ادبعد از آن ذو الرياستين ابو العباس فضل بن سهل بمن صله د كرد و نگاه داشت نمود ترا.

آمدم و بر او جامه بود از خز و طاقيه بود با يك ماديان اصفر خراسانى، و بودم در روز بارانى كه بيرون مى

از آن داد آن را بمن و جامه ديگر نو طلبيد و پوشيد و گفت: اختيار كردم ترا باين لباس براى آنكه بهتر 

شتاد دينار در بهاى آن خوش نيامد نفس مرا بفروختن ه مناست از براى نگاه داشت باران، گفت ميدادند ب

 آن، بعد از آن بازگشتم بجانب عراق.

چون بعضى از راه طى كردم بيرون آمدند بر ما كردى چند و آنچه ما را بود أخذ كردند و آن روز روزى بود 

راهن و منشفه امام )ع( پير كه باران ميباريد، پس من ماندم با پيراهن كهنه و بدحالى نو و من تأسف داشتم ب

از جميع آنچه كردان از من برده بودند، و فكر ميكردم در قول سيد من امام رضا )ع( آنچه فرموده بود در 

حراست پيراهن و منشفه كه ناگاه بر من گذشت يكى از آن كردان حرامى وزير ران او بود مركب اصفرى كه 

ى كه او داده بود نيز بر سر داشت، و نزديك بمن ايستاد تا انارذو الرياستين بمن انعام كرده بود، و كاله ب

و از قصيده من است و  -مدارس آيات خلت من تالوة -اصحاب او جمع شدند. و او ميخواند كه

 ميگريست.

من چون اين را از او ديدم عجب آمد مرا از حرامى كه از اكراد بود و متشيع باشد؛ من طمع كردم در پيراهن 

گفتم: يا سيدى اين قصيده كه ميخوانى از كيست؟ گفت: ويلك ترا باين چه كار است گفتم:  و ودو منشفه خ

مرا در او سببى است كه خبر خواهم كرد ترا بآن گفت: صاحب آن مشهورتر است از آنكه او را ندانند، گفتم 

ا سيدى كه دعبل ي هبارى چه كس است؟ گفت: دعبل بن على شاعر آل محمد جزاه اللَّه خيرا گفتم: و اللَّ

تراست از اين، بعد از آن فرستاد و  منم و اين قصيده منست، گفت: ويلك چه ميگوئى؟ گفتم: اين امر مشهور

اهل قافله را حاضر گردانيد جماعتى از ايشان حاضر شدند و پرسيد ايشان را از من تمام ايشان گفتند كه 

ام و زياده بر آن از براى كرامت تو، بعد له گرفتهافق اين دعبل بن على خزاعى است، گفت: گذاشتم آنچه از

ايد، پس باز دادند هر چه از از آن اصحاب خود را طلبيد و گفت: بازگردانيد هر چيزى كه از قافله گرفته



 77 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

قافله گرفته بودند، و جميع آنچه از من گرفته بودند بازدادند، بعد از آن بدرقه شدند تا ما را بمأمن رسانيدند 

 مانديم ما و قافله ببركت آن پيراهن و منشفه.ظ فوو مح

و طبرسى رحمه اللَّه تمام اين قصيده را ذكر كرده، و ابن طلحه بعضى را ايراد نموده، و آن اينجا تمام مذكور 

 ميگردد با ترجمه، و قصيده اينست:

 نوايح عجم اللفظ و النطقات  تجاوبن باالرنان و الزفرات

 اسارى هوى ماض و آخر آت  فسانر يخبرن باالنفاس عن س

هاى بيكران است و اشك ريزان نوحها است در اين هاى اهل بيت )ع( نالهيعنى جواب و سؤال مصيبت

مصيبت كه زبان را قوت گويائى آن نيست و نطق را توانائى آن نه كه اظهار كند، خبر ميدهند بانفاس پر 

ونهاى انفس، يعنى گريه و افغان عالمت سوز اندرونيست كه درانسوز از حزن و اندوهى كه پنهان است در 

اند و بعضى ديگر آينده، يعنى اشك پياپى ميريزند و گريه و بيقرارى از آنها اسيران كوى محبتند بعضى رونده

 دست نميگذارند.

 صفوف الدجا بالفجر منهزمات  فاسعدن او اسعفن حتى تقوضت

 سالم شج صب على العرصات  اعلى العرصات الخاليات من المه

بواسطه  پس مدد ميكنند از گريه و زارى و حاجت روا ميگردانند تا وقتى كه متفرق شد صفهاى شب تار

طلوع صبح و روى بانهزام نهاد، بر عرصهاى كه خالى است از ساكنان آن سنگ تفرقه و شكستگى ريخته 

 گشته بر آن عرصات خاليات از سكنه آن.

 من العطرات البيض و الخفرات  المعاهد مألفا ضرخ فعهدى بها

 و يعدى تدانينا على الغربات  ليالى يعدين الوصال على القلى

پس عهد و پيمان من بآن نالها و دموع بهترين عهدهاست از روى الفت از نيكو رويان كه با حيا و شرمند، و 

و دشمنى ميكنند نزديكان ما را كه دور ميشوند از  ندبتشبهائى كه دشمنى ميورزند وصال را كه بر دشمنى ثا

 يار و ديار.

 و يسترن بااليدى على الوجنات  و إذ هن يلحظن العيون سوافرا

 يبيت بها قلبى على نشوات  و اذ كل يوم لى بلحظى نشوة
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ظاهرند و  هىگاهاى خود را يعنى پوشانند بدست روىو گاهى ايشان بر ديدها ظاهر ميشوند و گاهى مى

 ها.ها است كه بيتوته ميكند دل من بر آن نشئهگاهى پنهان و هر روزى مرا بواسطه اشك چشم نشئه

 وقوفى يوم الجمع من عرفات  فكم حسرات هاجها بمحسر

 على الناس من نقص و طول شتات  أ لم تر لاليام ما جر جورها

دى محشر كه از حدود عرفات است توقف كردن من واب انگيزد آن راپس چندين حسرتها است كه بر مى

مر زمانه را كه  بينىبينم، آيا نمىآنجا در روز جمع خاليق از عرفات چون ايشان را در مقام منزل خود نمى

 چگونه كشيده است جور خود را بر مردمان از نقصان و درازى تفرقه و تشويق در ميان ايشان به بدمهرى.

 بهم طالبا للنور في الظلمات  قد غدا و ينو من دول المستهزئ

 الى اهلل بعد الصوم و الصلوات  فكيف و من انى بطالب زلفة

 و بغض بنى الزرقاء و العبالت  سوى حب ابناء النبى و رهطه

و بعضى از أهل دولت ظاهر كه استهزاء مينمود دولت بايشان و كسى كه ميكشت با ايشان طالب بودند مر 

در ظلمات، كنايه از بنى عباس است و بنى اميه كه با وجود تيرگى بغض كه با اهل بيت )ع( داشتند ا ر نور

طالب نور خالفت و امامت بودند، پس چگونه و از كجا طالب قرب و نزديكى حق تعالى توان بود بعد از 

ن و منسوب بعبالت ماچشروزه و نماز، غير از دوستى اوالد پيغمبر )ص( و گروه او و بغض و دشمنى كبود 

 اند.كه مردم بنى اميه

 اولو الكفر في االسالم و الفجرات  و هند و ما ادت سمية و ابنها

 و محكمه بالزور و الشبهات  هم نقضوا عهد الكتاب و فرضه

پليد  يديزو بغض هند كه مادر معاويه غاويه است و آنچه بفعل آورده سميه و پسر او كه مراد معاويه باغيه و 

است كه ايشان صاحب كفر بودند در زمان اسالم و صاحبان فسق و فجور بودند، ايشانند كه شكستند عهد 

 فروغ.هاى بىكتاب الهى و فرض و محكم آيات قرآنى را بقول دروغ و شبهه

 و قد اظهروا الطغيان و النقضات  و هم بدا و اظلما و جورا على الوصى

 بدعوى ضالل من هن و هنات  متهو لم تك اال محنة كشف
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و ايشان ابتداى ظلم و جور كردند بر اوصياى پيغمبر )ص( و بدرستى كه اظهار كردند طغيان را و شكستند 

عهدها را و نبود اين حركات مگر محنتى كه ظاهر ساخت ايشان را بدعوى باطل كه از جماعت بدكردار كه 

 ه از اوليانست كه مرتكب اين ناحق شدند.ايكنخصلتهاى شر داشتند بظهور آمده بود، 

 و حكم بال شورى بغير هدات  تراث بال قربى و ملك بال هدى

 وردت اجاجا طعم كل فرات  رزايا ارتنا خضرة االفق حمرة

هدايت و خويشى و قرابت، و سلطنتى است بىاين خالفت ايشان كه دعوى باطل كردند ميراثيست بى

نه از فرموده خداى تعالى و نه از گفته رسول او )ع( مصيبتها است كه نمود ما را  رتشومحكمى است بى

بكبودى افق آسمان را سرخ رنگ و بازگشت بتلخى طعم هر آب شيرين. بعد از حادثه امام حسين )ع( 

 سرخى بر افق ظاهر شد و پيش از آن نبود.

 اتلتعلى الناس اال بيعة الف  و ما سهلت تلك المذاهب فيهم

 بدعوى تراث في الضالل ثبات  و ما قيل اصحاب السقيفة جهرة

تأمل كردند و آنچه و سهل و آسان نبود اين مذهب كه در ميان ايشانست بر مردمان مگر در بيعتى كه بى

گفته شد از بيعت اصحاب سقيفه بنى ساعده بود از روى آشكار بدعوى باطلى كه نمودند ايشان در گمراهى 

 فتادند، و اين بيعتى است كه بعد از وفات پيغمبر كردند )ص(ا كهال

 لزمت بمأمون على العثرات  و لو قلد و الموصى اليه امورها

 و مفترس االبطال في الغمرات  اخى خاتم الرسل المصفى من القذى

ينه استوار آ هرو اگر تفويض ميكردند بآن كس كه وصيت كرده بود پيغمبر )ص( بوى امور خالفت را 

لغزيدند، آن كس كه بوى وصيت شده بود برادر ميگشتند بحفظ و نگاه داشت از لغزيدنها كه در اسالم نمى

بجان برابر خاتم پيغمبر ايشانست، يعنى أمير المؤمنين على )ع( كه او پاك و مصفى است از جميع درد شر و 

 رك حرب و جنگ.عام گناه و سرآمد و شهسوار يالن و پهلوانان بود در گرداب

 و بدر و احد شامخ الهضبات  فان جحدوا كان الغدير شهيده

 و ايثاره بالقوت في اللزبات  و آى من القرآن تتلى بفضله
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پس اگر منكرند خالفت و شجاعت و كمال او را موضع غدير گواه حال او است و بدر و احد كه دو كوه 

ه در غدير بامامت منصوب شد و در بدر و احد داد مردانگى بداد، و ك ندبلند منبسطند همچنين گواه حال اوي

شود كه داللت دارند بفضل او و ايثار كردن او قوت را در سختيها بر آيات قرآنى فرود آمده كه خوانده مى

 فقراء.

 مناقب كانت فيه مؤتنفات  و عز خالل ادركته ببعضها

 د القنا الذرياتح وىء سبشى  مناقب لم تدرك بخير و لم تنل

و معروفست خصال حميده كه دريافته او را بسبق آن خصال مناقبى كه هست در آن سبق مدايح و مناقبى 

دار و سرگيرنده است، مناقبى كه نميتوان دريافت بمال و نميتوان رسيد بچيزى در هيچ حال مگر كه پيش

 د.نيسابطعن نيزه تيز كه در راه خداى كمال جهاد بتقديم ر

 عكوف على العزى معا و منات  نجى لجبريل االمين و انتم

 و اجريت دمع العين بالعبرات  بكيت لرسم الدار من عرفات

صاحب اين مناقب هم راز جبرئيل امين بود )ع( و حال آنكه شما معتكف و مقيم بوديد بر عزى و منات با 

خانه را كه از عرفات بود و فرو ميريختم اشك دمادم از  ثرأ هم كه پرستش اين بتان ميكرديد، ميگريستم مر

 ايشان ميديدم و خرابى آن را.ها كه جاى ايشان را بىديده

 رسوم ديار قد عفت و عرات  و بان عرا صبرى و هاجت صبابتى

 و منزل وحى مقفر العرصات  مدارس آيات خلت من تالوة

يار كه خالى و خراب مانده، مدارس آيات مرا اثرهاى ديار بىن م و بريده گشت صبر من و برانگيخت شوق

الهى كه منازل اهل بيت است )ع( خالى مانده از تالوت آيات و منزل وحى خالى شده عرصهاى او از 

 ساكنان.

 و بالبيت و التعريف و الجمرات  الل رسول اللَّه بالخيف من منى

 الداعى الى الصلواتد سيو لل  ديار لعبد اللَّه بالخيف من منى
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از براى آل رسول اللَّه است منازل خيف كه از منى است و خانه كعبه معظمه و عرفات و جمرات كه از 

مناسك حجند، اينها ديار عبد اللَّه است كه پدر حضرت رسول است و از آن سيد كاينات كه خواننده 

 خاليق است بصلوات و عبادت.

 و حمزه و السجاد ذى الثفنات  رعفديار على و الحسين و ج

 نجى رسول اللَّه في الخلوات  ديار لعبد اللَّه و الفضل صنوه

و اينها ديار على و حسين و جعفر برادر أمير المؤمنين و حمزه و سجاد كه امام زين العابدين است كه 

ار عبد اللَّه بن عباس و ديا صاحب پينهاست، بر پيشانى و باقى اعضاى سجده بواسطه كثرت سجود، اينه

 فضل برادر اوست كه هم راز رسول اللَّه بودند در خلوت )ص(

 و وارث علم اللَّه و الحسنات  و سبطى رسول اللَّه و ابنى وصيه

 على احمد المذكور في السورات  منازل وحى اللَّه ينزل بينها

رند كه آن وصى وارث علم الهى است و جميع شبو و ديار دو سبط پيغمبرند و دو پسر وصى او كه شبير 

حسنات كماهى، اينها منازل وحى خداى تعالى است كه نازل ميشد در ميان اين منازل قرآن بر احمدى كه 

 مذكور است در سورهاى قرآنى و مهابط وحى ايشانند.

 و تؤمن منهم زلة العثرات  منازل قوم يهتدى بهداهم

 و للصوم و التطهير و الحسنات  قىمنازل كانت للصالة و للت

منازل آن جماعتى كه راه يافته ميشوند مردم براه نمودن ايشان، و ايمنى مينمايند از ايشان بلغزيدن و بسر 

درآمدن بسبب گناه، منازلى هست از براى نماز و پرهيز و روزه و از براى تطهير و پاكى و از براى جميع 

 عبادات.

 و ال ابن صهاك فاتك الحرمات  بعهابرل منازل ال تيم يح

 و لم تعف لاليام و السنوات  ديار عفاها جور كل معاند

منازل مذكوره از آن تيم نيست كه مراد ابن ابى قحافه است كه فرود آيد در آن منازل، و نيز نيست از آن ابن 

آن را جور هر معاند نابكار و ت اسصهاك كه مراد ابن خطاب است كه درنده حرماتست، ديارى كه پوشيده 

 پوشيده نشده مر أيام و سنوات را كه جور و ستم آن بر صفحه روزگار ظاهر است.
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 و ظلم ابن هند زاني ابن زنات  ديار رماها ظلم مروان و ابنه

 متى عهدها بالصوم و الصلوات  قفا نسأل الدار التى خف اهلها

ستم مروان و ظلم پسر او و ظلم و ستم پسر هند كه زانى بود پسر و م ديارى كه انداخته آن را طرح ظل

اند اهل آن كجا است عهد آن بجماعتى كه اشتغال داشتند زانيات؛ بايستيد تا بپرسيم منزلى را كه خفت يافته

 بروزه و نماز.

 و هم خير سادات و خير حمات  هم اهل ميراث النبى اذا اعتزوا

 باسمائهم لم تقبل الصلوات  اتنالوص اذا لم نناج اللَّه في

ايشانند اهل ميراث پيغمبر )ص( يعنى اهل البيت )ع( هر گاه كه نسبت دهند ايشان را نسبت ايشان به پيغمبر 

كنندگانند، هر گاه كه راز نگوئيم خداى تعالى را در شود، و ايشان بهترين سادات و بهترين حمايتمنتهى مى

 شان قبول نميكند خداى تعالى نمازهاى ما را.ايى نمازهاى خود بنامها

في كل « االعسار»مطاعيم في االقطار 

 مشهد
 لقد شرفوا في الفضل و البركات 

 و مضطغن ذو إحنة و ترات  و ما الناس إال غاصب و مكذب

 هر:ظاالمحتاجانند در بينوائى و درويشى در هر مشهدى مقدسى )كذا في النسختين و هو كما ترى، و 

بدرستى كه مشرف ميگردند در زيادتى و «( م»كنندگانند در أقطار عالم، يا در حال عسرت و پريشانى اطعام

بركتها در رزق و روزى، و نيستند مردم مخالف مگر غاصب و دروغ گوينده و كين دار ديوانه شديد 

 الخصومه كه اينها عالمت ايشانست.

 ن اسبلوا العبراتنيح و يوم  اذا ذكروا قتلى ببدر و خيبر

 و هم تركوا احشاءهم و غرات  فكيف يحبون النبى و رهطه

اند دشمنان هر گاه كه ياد ميكنند كشتگان بدر و خيبر و حنين كه بذو الفقار أمير المؤمنين )ع( كشته شده

ل آنكه حاو حياى خود، پس چگونه دوست دارند پيغمبر و قوم او را )ص( ميريزد اشك از چشمهاى بى

 گذاشته باشند اندرونهاى ايشان را سوزان و بريان بسبب آن تشنگان.

 قلوبا على االحقاد منطويات  لقد الينوه في المقال و اضمروا
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 فهاشم اولى من هن و هنات  فان لم يكن اال بقربى محمد

ر كينها و حسدها كه در نور ب رابدرستى كه منافقان نرمى مينمايند او را در گفتار و اضمار ميكنند دلها 

اند، پس اگر نباشد بزرگى و خالفت مگر بقرابت محمد )ص( پس بنى هاشم اولى باشند از هن و هنات ديده

 كه كنايه از بنى تيم و بنى عدى و بنى اميه است.

 فقد حل فيه االمن بالبركات  سقى اللَّه قبرا بالمدينة غيثه

 غ عنا روحه التحفاتبلو   نبى الهدى صلى عليه مليكه

آب دهد خداى تعالى قبر منور رسول اللَّه )ص( را در مدينه بباران رحمت خودش پس بدرستى كه حلول 

كرده و فرود آمده در آنجا امنيت و انواع بركت، پيغمبر راهنماى كه صلوات ميفرستد بر او صاحب او و 

 ت.ميرساند از ما روح مقدس او را تحف تحيات زاكيا

 و الحت نجوم الليل مبتدرات  و صلى عليه اللَّه ما ذر شارق

 و قد مات عطشانا بشط فرات  أ فاطم لو خلت الحسين مجدال

و صلوات ميفرستد بر او خداى تعالى مادامى كه طلوع كند آفتاب نور دهنده و ظاهر گردند ستارها شب كه 

وقات، أى فاطمه اگر ميديدى حسين را )ع( كه در الا كننده باشند در طلوع و غروب يعنى دايمشتاب

 اش مفارقت كرده بكنار شط فراتسنگالخ زمين كربال افتاده و جان مباركش از بدن پاكيزه

 و اجريت دمع العين في الوجنات  اذا للطمت الخد فاطم عنده

 نجوم سماوات بارض فالت  أ فاطم قومى يا ابنة الخير فاندبى

هر آينه بر روى خود ميزدى فاطمه نزد او و روان ميگردانيدى اشك چشم را بر رخسار  قتو در آن

مبارك، اى فاطمه برخيز اى دختر خير البشر پس ندبه و نوحه كن بر ستارگان اوج عزت كه در زمين كربال 

 اند.بخاك مذلت افتاده

 و اخرى بفخ نالها صلوات  قبور بكوفان و اخرى بطيبة

 و قبر بباخمرى لدى الغربات  الجوز جان محلهاض ارو اخرى ب

قبرهاى بعضى از اهل بيت )ع( در زمين كوفه است مثل مسلم بن عقيل و فرزندان، و ديگر بر زمين طيبه كه 

غرى نيز گويند مثل مشهد مقدس أمير المؤمنين )ع(، و ديگر بزمين فخ است مثل فرزندان حسن مثنى كه 
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و درود و تحيات. و قبرهاى ديگر بزمين جوزجان است كه محل آنست و آن  اتلوميرسد بآن مشاهد ص

موضعى است نزديك كوفه كه بعضى ديگر آنجا مدفونند، و ديگر بباخمرى كه موضعى است بباديه كه قبر 

 .ابراهيم بن عبد اللَّه بن حسن بن على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليهم آنجا است نزد غريبان دورماندگان

 تضمنها الرحمن في الغرفات  و قبر ببغداد لنفس زكية

و قبرى ديگر ببغداد است مر نفس پاكيزه از لوث گناه كه مرقد معطر امام موسى كاظم است )ع( كه تضمن و 

 هاى بهشت عنبر سرشت درآورد.تعهد فرموده حضرت حق كه او را در غرفه

م رضا )ع( فرمود كه أى خزاعى آيا اگر دو فريده ديگر من ماا وقتى كه دعبل رحمه اللَّه باين فريده رسيد

 الحاق كنم كه قصيده تو بآن تمام شود مصلحت هست؟ گفت: بلى يا ابن رسول اللَّه، امام رضا )ع( فرمود:

 الحت على االحشاء بالزفرات  و قبر بطوس يا لها من مصيبة

 رباتلكا يفرج عنا الغم و  الى الحشر حتى يبعث اللَّه قائما

و قبر ديگر بزمين طوس خواهد بود كه حسرتها از آن مصيبت بدل مؤمنان رسد كه دايم سوز آن مصيبت كه 

مستولى است بر اندرون از راه گذر ديده بيرون كنند تا نزديك بحشر، تا آنكه برانگيزد حق تعالى قايم را كه 

 صيبت و غم كه در اندرون ما بود.م آنمراد صاحب الزمان است )ع( تا بسرور و شادى بدل كند 

دعبل پرسيد كه قبر كه خواهد بود بزمين طوس؟ فرمود كه: قبر من در غربت، هر كه مرا زيارت كند فردا در 

 بهشت با من در يك درجه باشد اين دو فريده از آن حضرتست.

 و صلى عليه افضل الصلوات  على بن موسى ارشد اللَّه امره

 على خير مروى و خير روات  حجة ينبعزيارته صارت بس

على بن موسى )ع( كه حق تعالى باصالح آورد امر دنيا و آخرت او را و صلوات ميفرستد بر او افضل و 

بهترين صلوات را، زيارت او مقابله با هفتاد حج ميكند، اين روايت وارد شده بر بهترين روايت كرده شده كه 

 ويان.ران حضرت رسالت است )ص( و بهتري

 مبالغها منى بكنه صفات  فاما الممضات التى لست بالغا

 معرسهم منها بشط فرات  قبور ببطن النهر من جنب كربال
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فاما صفات حميده كه نيستم رسنده و ممكن نيست از من كه توانم رسيد بكنه آن صفات، قبرهاى ديگر 

 شط فرات بوده، مراد شهداى كربالاندر ناببطن نهر است از جنب كربال كه نزول ايشان آنجا بك

 توفيت فيهم قبل حين وفاتى  توفوا عطاشا بالفرات فليتنى

متوفى شدند ايشان در حالت تشنگى بكنار فرات پس كاشكى متوفى ميشدم در ميان ايشان پيش از هنگام 

 وفات من تا آن سعادت مييافتم.

 الذل و الفظعات اسبكسقتنى   الى اللَّه اشكو لوعة عند ذكرهم

بسوى خداى تعالى شكايت ميبرم سوزشى را كه نزد ياد ايشان بمن ميرسد و آن مرا شربت دل و خوارى 

 ميچشاند.

 مصارعهم بالجزع و النخالت  اخاف بان ازدادهم فتشوقنى

ان بقطع حيات و يشا ميترسم بآن كه اگر زياده كنم حاالت ايشان را در قول پس بشوق اندازد مرا مقاتل

 آرد.عمر به پايان آيد كه نفس تاب آن نمى

 و جبريل و الفرقان و السورات  فان فخروا يوما اتوا بمحمد

 و فاطمة الزهراء خير بنات  و عدوا عليا ذا المناقب و العلى

شمرد على را د ايها بپس اگر فخر كنند يك روزى مفاخرت بمحمد بايد كرد و بجبرئيل و بقرآن و بسوره

 صاحب مناقب و بزرگى و فاطمه الزهرا )ع( بهترين دختران أهل عالم.

 و جعفرها الطيار في الحجبات  و حمزة و العباس ذا الهدى و التقى

 سمية من نوكى و من قذرات  اؤلئك ال منتوج هند و حربها

رفات بهشت با مالئكه طيران ميكند، غ دراند و جعفر طيار را كه و حمزه و عباس صاحبان هدايت و تقوى

اين طايفه عالى قدر نيستند نتايج هند و حرب بن اميه كه سميه است كه از حماقت و از قاذورات سرشته 

 اند.شده

 و بيعتهم من افجر الفجرات  ستسأل تيم عنهم و عديهم

 و هم تركوا االبناء رهن شتات  هم منعوا اآلباء عن اخذ حقهم



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

86 

 

اند و بيعت ايشان از فاجرترين اشد كه سؤال كرده شوند تيم از ايشان و عدى ايشان از آنچه كردهب ودز

فجوركنندگان، ايشان منع كردند پدران را از حق ايشان و ايشان گذاشتند پسران را بدست رهن تفرقه و 

 تشويش.

 فبيعتهم جاءت على الغدرات  و هم عدلوها عن وصى محمد

 ابو الحسن الفراج للغمرات  محمدى نبوليهم صنو ال

و ايشان عدول كردند و بازستادند خالفت را از وصى و جانشين محمد كه أمير المؤمنين است )ع( پس 

بيعت ايشان آمد بر غدرها و ستمها، والى و امام ايشان برادر پيغمبر بود كه محمد است و او ابو الحسن على 

 ه و رهاننده مردم است از گرداب ظلمت.نددهبن أبى طالب است )ع( كه فرج 

 احباى ما داموا و اهل ثقاتى  مالمك في آل النبى فإنهم

 على كل حال خيرة الخيرات  تخيرتهم رشدا لنفسى انهم

در دنيا و  بگذار مالمت كردن تو مرا در دوستى آل نبى چه ايشان احبا و مقتداى منند مادام كه هستند

د منند در دين، اختيار كردم ايشان را از روى ارشاد و صالح از براى نفس خود زيرا كه ماعتآخرت و اهل ا

 ايشان بر همه احوال بهترين بهترانند پس ايشان اولى باشند.

 و سلمت نفسى طائعا لوالتى  نبذت اليهم بالمودة صادقا

 و زد حبهم يا رب في حسناتى  فيا رب زدنى في هواى بصيرة

بسوى ايشان دوستى را در حالتى كه صادق بودم و تسليم كردم خود را در حالتى كه راغب بودم مر م ختاندا

حاكمى ايشان مرا، پس أى پروردگار من زياده كن مرا در دوستى ايشان بصيرتى و بينائى و زياده گردان 

 دوست داشتن من ايشان را اى پروردگار من در حسنات من.

 و ما ناح قمرى على الشجرات  باكسأبكيهم ما حج للَّه ر

 و انى لمحزون بطول حياتى  و انى لموالهم و قال عدوهم

من آب از ديده ميبارم مادامى كه حج كنند از براى خداى سواران و مادامى كه آواز دهند قمرى بر درختان، 

تى كه من اندوهگينم رسبدو بدرستى كه من هر آينه دوستم دوست ايشان را و دشمنم دشمن ايشان را و 

 بدرازى حيات خود كه زودتر بايشان برسم.
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 و اهجر فيكم زوجتى و بناتى  احب قصى الرحم من اجل حبكم

 عنيد الهل الحق غير موات  و اكتم حبيكم مخافة كاشح

دوست ميدارم دورى رحم را يعنى بيگانه را از جهت دوست داشتن آن شما را و دورى و مهجورى 

زينم در غير دوستى شما زنان و دختران خود را و پنهان ميكنم دوست داشتن من شما را از ترس گمى

 دشمن معاند مر اهل حق را در غير موات و مردن خود يعنى از براى تقيه.

 فقد آن للتسكاب و الهمالت  فيا عين بكيهم و جودى بعبرة

 عند وفاتىن مو انى الرجو اال  لقد خفت في الدنيا و ايام سعيها

پس أى چشم گريه كن بر ايشا وجود نماى به اشك، پس بدرستى كه او اين زمان از براى كشيدن آب است 

و ريختن آن از چشم، پس بدرستى كه ميترسم در دنيا و ايام سعى او يعنى عمل شايسته ندارم و بدرستى كه 

 من اميدوارم ايمنى را نزد وفات من.

 رسيد امام رضا )ع( فرمود كه ايمن گرداند ترا خداى تعالى از فزع اكبر.ه يدچون خزاعى باين فر

 اروح و اغدو دايم الحسرات  أ لم تر انى مذ ثالثون حجة

 و ايديهم من فيئهم صفرات  ارى فيئهم في غيرهم متقسما

ت دارم كه سرح آرم و شب را بروز كه دايمبينى كه مدت سى سال است كه من روز را شب مىآيا نمى

بينم غنيمت و حق ايشان در ميان غير ايشان تقسيم يافته و دستهاى ايشان از غنيمت و حق خودشان مى

 خالى است.

چون دعبل باين فريده رسيد امام )ع( گريست و فرمود كه: راست گفتى اى خزاعى، و گويند كه: كرد 

ه دعبل از او پرسيد كه اين بيت از قصيده ك اتحرامى كه سمت ذكر يافته اين بيت را ميخواند در مدارس آي

 كيست و او آن نوع جواب گفت كه مذكور شد و كشف امر او گرديد.

 امية اهل الكفر و اللعنات  و كيف اداوى من جوى بى و الجوى

 و آل رسول اللَّه منهتكات  و آل زياد في الحرير مصونة



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

88 

 

است كه  ه بمن رسيده و اين حرقت و اندوه از بنى اميهك هىو چگونه مداوا و عالج كنم از حزن و اندو

ايشان اهل كفر و اهل لعنتهاى دمادمند، و آل زياد در جامهاى ابريشمينه محفوظ باشند و آل پيغمبر با 

 جامهاى كهنة بسر برند.

 و نادى منادى الخير بالصلوات  سأبكيهم ما ذر في االفق شارق

 و بالليل ابكيهم و بالغدوات  او ما طلعت شمس و حان غروبه

 ميگريم بحال ايشان مادامى كه درآيد در افق نور دهنده و مادامى كه ندا كند منادى ببهترين.

عمل كه نماز است، و مادامى كه طالع شود آفتاب و وقتى كه غروب كند و بهنگام شب ميگريم و بوقت روز 

 يعنى در جميع اوقات.

 و آل زياد تسكن الحجرات  قعابلن ديار رسول اللَّه اصبح

 و آل زياد ربه الحجالت  و آل رسول اللَّه تدمى نحورهم

بينى بامداد كه كس در او نمانده و از ايشان خالى است و آل زياد به تنعم ساكنند در ديار رسول اللَّه را مى

يشان و آل زياد ترتيب حجلهاى ا اىبينى كه بريده و بخون آغشته حلقهحجرها، و آل رسول اللَّه را مى

 نمايند.عروسى مى

 و آل زياد آمنو السربات  و آل رسول اللَّه تسبى حريمهم

 اكفا عن االوتار منقبضات  اذا وترا مدوا الى واتريهم

ه زين اند و حريم حرمت ايشان را مالحظه نكرده، و آل زياد در منزلهاىو آل رسول اللَّه را به اسيرى برده

كشندگان ايشان دستهاى اند، هر گاه كه بزه كرده شد كمان ستم باز ميكشند از زهدغدغه خاطر نشستهبى

اند و بهم گرفته، يعنى بعوض بدى دست خود را باز ميكشند خود را از اوتار آن در حالتى كه منقبض ساخته

 از آن.

 -رك خود را و فرمود كه:بام و چون دعبل باين فريده رسيد امام رضا )ع( گردانيد كفهاى

 و اللَّه منقبضات

 يعنى بهم گرفته شده. -

 تقطع نفسى اترهم حسرات  فلو ال الذى ارجوه في اليوم اوغد
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 يقوم على اسم اللَّه بالبركات  خروج امام ال محالة خارج

 و يجرى على النعماء و النقمات  يميز فينا كل حق و باطل

وار ميبودم او را در امروز يا فردا پاره ميشد جان من در پيروى كردن من ايشان را يدامپس اگر نه آنكه 

بحسرتها، اميد ظهور امام صاحب الزمان دارم )ع( كه هيچ شكى نيست در ظهور او كه قيام خواهد نمود بامر 

مكافات دهد بر  و زاامامت بقوت نام الهى و بركت نامتناهى كه تميز كند در ميان ما هر حق را از باطل و ج

 نعمتها و نقمتها جزاى نيكان را نيك و بدان را بد در وقت ظهور.

دعبل گويد: چون باين ابيات رسيدم امام رضا )ع( گريست گريستن سخت بعد از آن سر مبارك برداشت 

س بسوى من و فرمود كه: أى خزاعى تنطق كرد روح القدس بر لسان تو باين دو بيت هيچ ميدانى كه چه ك

ام اى موالى من بخروج امامى از شما كه پر ت اين امام و كى ظهور خواهد كرد؟ گفتم: نه أما شنيدهاس

گرداند زمين را از داد و عدل، فرمود كه: اى دعبل امام بعد از من محمد است پسر من، و بعد از محمد پسر 

تظر في غيبه المطاع في ظهوره، منالاو على، و بعد از على پسر او حسن، و بعد از حسن پسر او حجة القائم 

و اگر باقى نماند از دنيا اال يك روز هر آينه حق تعالى دراز گرداند آن روز را تا بيرون آيد و پر گرداند 

 زمين را از عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور.

 فغير بعيد كلما هو آت  فيا نفس طيبى ثم يا نفس فابشرى

 ارى قوتى قد آذنت بثبات  نيإنر و ال تجزعى من مدة الجو

پس أى نفس خوشحال باش باز أى نفس بشارت باد ترا كه دور نيست هر آنچه آن آينده است و جزع و 

 اضطراب مكن اى نفس از مدت جور كه من قوتى مييابم در خود كه اذن ميدهد بثبات و رسوخ در اين امر.

 و وقت وفاتىى مرو آخر من ع  فان قرب الرحمن من تلك مدتى

 و رويت منهم منصلى و قناتى  شفيت و لم اترك لنفسى غصة

پس اگر نزديك گرداند بخشاينده مهربان ظهور او را از اين مدت من و آخر از عمر من و وقت وفات من 

ه ك ماند مر نفس مرا غصه و سيراب ميكنم از خون دشمنان شمشير و نيزه خود را اميدتسلى ميشوم و نمى

 روزى گردد.

 حياة لدى الفردوس غير تبات  فانى من الرحمن ارجو بحبهم
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 الى كل قوم دائم اللحظات  عسى اللَّه ان يرتاح للخلق انه

هالك منت اميدوارم كه بدوستى ايشان مرا حيات ابدى بخشد نزد فردوس بىبدرستى كه من از بخشاينده بى

فرح دهد مر خلق را بدرستى كه او بهر قومى دائم حاضر و ناظر  و دىو انقطاع، شايد كه حق تعالى شا

 است و خلق از او غافل.

 و غطوا على التحقيق بالشبهات  فان قلت عرفا انكروه بمنكر

 كفانى ما القى من العبرات  تقاصر نفسى دايما عن جدالهم

نااليق و بپوشند بر تحقيق و يقين پرده ر نكپس اگر بگويم حق شناسائى او را منكر شوند او را بچيزهاى م

اندازد از براى من شبهات را، متقاعد است نفس من دايم از جدال و نزاع ايشان كفايت ميكند مرا آنچه مى

 اشك چشم.

 و اسماع احجار من الصلدات  احاول نقل الصم عن مستقرها

 تردد في صدرى و في لهواتى  فحسبى منهم ان ابوء بغصة

ميدانم نقل كردن سنگ از جاى خود كه محكم شده و قرار گرفته از قرارگاه او و شنوانيدن سنگهاى  المح

اند يعنى مخالفان را از آنچه در دلهاى ايشان نقش بسته از امور باطله نميتوان را كه در غايت صلبى و سختى

دد است در سينه و در اندرون كام ترم گردانيد، پس كافى و پسنده است مرا از ايشان آنكه باز گردم بغصه كه

 من، يعنى چون سخن گفتن فايده ندارد همان بغصه خود بسازم و دم فرو كشم.

 تميل به االهواء للشهوات  فمن عارف لم ينتفع و معاند

فايده كه وى پس از عارف مخالف فايده نميگيرد و معاند را ميل ميكند بوى آرزوهاى بيهوده و مشتهيات بى

 رو گرفته.ف را

 لما حملت من شدة الزفرات  كأنك باالضالع قد ضاق ذرعها

 عليكم سالم دايم النفحات  فيا وارثى علم النبى و آله

گوئيا ترا استخوانهاى سينه تنگ گشته كه گنجايش ندارد آن مر آن چيزى را كه برداشته از سختى و تندى 

انقباض عجز از مدافعه مكروه، پس أى وارثان علم پيغمبر  دتش ريزد، اين كنايه است ازاشك چشم كه مى
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و آل او )ص( بر شما باد سالم دائم النفحات كه مشام جان از شميم آن معطر گردد و صميم جان از نسيم آن 

 معتبر شود، و السالم.

 ]ذکر طرف من دالئل االمام )ع([ 

اند آنست كه مأمون خليفه لروايه روايت كردها دقو ديگر ابن طلحه رحمه اللَّه گويد كه: آنچه راويان صا

يك روز عيدى ثقلى و انحراف در مزاج خود يافت و نتوانست با مردم بنماز عيد رفتن گفت مر امام رضا را 

)ع( كه: برخيز يا أبا الحسن و نماز عيد را با مردم بگزار، پس آن حضرت از منزل بيرون فرمود جامه پاكيزه 

ه سفيدى لطيفى بر سر كه هر دو از پنبه بود، و در دست مباركش عصاى معجز نماى امعمكوتاهى در بر، و 

السالم على ابوى آدم و نوح، السالم  مثل عصاى موسى و پياده روى آورد بمصلى و در رفتن ميفرمود كه:

 «نعلى ابوى ابراهيم و اسماعيل، السالم على ابوى محمد و على، السالم على عباد اللَّه الصالحي

پس چون مردمان اين چنين ديدند هجوم كردند و روى آوردند از جهت دستبوس آن حضرت، پس بعضى 

از حواشى شتاب نمودند بسوى مأمون و گفتند: اى امير تدارك نماى مردم را و بيرون رو و با مردم نماز 

بهر نوع كه باشد، و او  ودر بگزار و اال بيرون ميرود خالفت اين زمان از تو، و او را بر آن داشتند كه بيرون

بسرعت آمد و امام رضا )ع( بواسطه ازدحام مردم كه بر او گرد آمده بودند بمصلى نرسيده بود او خود آمده 

 آن حضرت را بازگردانيد و خود پيش رفت و نماز گزارد با مردم.

اهل بيت در ميان ت حبو آن حال بر آن منوال گذشت هرثمة بن أعين يكى از مقربان مأمون بود ليكن كمر م

جان داشت و در سلك شيعه ايشان ميبود و قيام مينمود بمصالح آن حضرت )ع( و نفس خود را نزد او بذل 

 كرده تقربا الى اللَّه خدمت وى بتقديم ميرسانيد.

او گويد: يك روزى طلب فرمود مرا سيد من امام رضا )ع( و گفت: يا هرثمه من واقف گردانم ترا بر حالى 

نزد تو به پنهانى و آن را ظاهر نگردانى در حال حيات من، پس اگر ظاهر كنى در زندگى من باشم  شدباكه 

من خصم تو نزد خداى تعالى، پس من با آن حضرت معاهده كردم كه اعالم نكنم از اين حال هيچ كس را 

 مادام كه تو امر نفرمائى مرا.

گور و انار خواهم خورد كه مرا بفتنه اندازد و منجر انن فرمود كه: من ميدانم كه بعد از چند روزى ديگر م

بهالك من شود، و قصد خليفه آن باشد كه قبر و مدفن مرا در پس پشت پدر خود رشيد ترتيب دهد، و حق 

سبحانه و تعالى او را قادر نگرداند بر اين، چه زمين را سخت گرداند بر ايشان، و توانائى نباشد كسى را بر 
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ن در بقعه فالنى خواهد بود، و آن را تعيين فرمود، بعد از آن گفت كه: پس هر گاه من م بركندن آن، و ق

رحلت كنم تكفين و تجهيز من بكنند آنگاه اعالم كن او را بجميع آنچه با تو گفتم، و ديگر بگو مأمون را كه 

ت آيد و بر او اثر رعبستأنى نمايد در نماز بر من كه خواهد آمد مرد عربى دهان بسته بر اشترى سوار، و 

سفر باشد و فرود آيد از شتر و نماز بگزارد بر من، پس هر گاه او بر من نماز بگزارد و جنازه مرا بردارند 

ام از براى تو و اندكى از آن بكن از روى زمين، قبرى پس آنگاه قصد كن آن مكانى را كه تعيين كرده

فى باشد، پس چون كشف آن بكنى فرو رود آب آن صاد خواهى يافت كه كنده باشند و در قعر او آب سفي

 زمين، پس آنجا مدفن منست، پس مرا در آنجا دفن كن زنهار كه قبل از موت من اين را ظاهر نكنى.

هرثمه گويد: دراز نكشيد زمان كه آن حضرت انگور و انار چند خورد و رحلت فرمود، آنگاه من آمدم 

بر امرى كه اين  و گفتم يا امير عهدى از من ايستده بود امام رضا )ع(ا برپيش خليفه يافتم او را كه ميگريد، 

زمان بگويم ترا، و قصه كردم بر او تمام اين قصه را كه فرموده بود آن را از اول تا آخر، او تعجب كرد از 

تر ش اهآنچه من گفتم پس امر كرد بتجهيز آن حضرت پس چون آن باتمام رسيد تأنى كرد بر او نماز را، ناگ

سوارى آمد از صحرا بشتاب تمام و با كسى سخن نكرد، بعد از آن رفت تا آنجا كه جنازه آن حضرت بود 

 ايستاده و بر او نماز گزارد و امر كرد خليفه بطلب آن مرد او را نيافتند و از او خبرى نگرفتند.

ند از كندن آن، پس شدز بعد از آن مأمون گفت كه بكنند قبر آن حضرت را در عقب، رشيدكنندگان عاج

رفتند بموضعى كه اين زمان مرقد آن حضرت است و اندكى از روى زمين برداشتند قبرى كنده ظاهر شد و 

در قعر او آب سفيدى پيدا شد همچنان كه آن حضرت فرموده بود، پس اعالم كرد خليفه را پس او حاضر 

ت را آنجا دفن كردند؛ او از اين قول ضرح شد و بينا گشت بر اين صورت و آب او بقعر فرو رفت، پس آن

تعجب كرد و ال يزال اين را ذكر ميكرد و زياده ميشد تأسف او بر او و هر گاه خلوت ميشد در خدمت او 

 ميگفت أى هرثمه چگونه فرمود آن حضرت ترا؟ من اعاده آن حديث ميكردم و او از آن تأسف تمام داشت.

ه كه تنطق فرموده بود بعناية اللَّه تعالى، و منزلت و مكان او نزد لغباپس بنگر باين منقبت عظيمه و كرامت 

 وى.

اند پنج پسر و يك دختر و نامهاى ايشان اينست: محمد قانع، و حسن، و و اما اوالد آن حضرت شش بوده

 جعفر، و ابراهيم، و حسين، و عايشة.
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يند دويست و دوم در خالفت گوو و اما عمر آن حضرت او وفات يافت در سال دويست و ششم از هجرت 

مأمون، و مذكور شد مولدش كه در سال صد و پنجاه و سيم بود، پس عمرش چهل و نه سال بوده باشد و 

قبر اطهرش در طوس است از خراسان بمشهد معروف بوى )ع(، و بود مدت بقاى او با پدر بزرگوارش امام 

اين آخر كالم ابن طلحه  -ز پدر بيست و پنج سالا عدموسى )ع( بيست و چهار سال و چند ماه، و بقاى او ب

 است رحمه اللَّه.

و حافظ عبد العزيز بن االخضر الجنابذى رحمه اللَّه آورده در كتاب خود كه: مولد امام رضا )ع( در سنه 

ثالث و خمسين و مائة بوده، و وفاتش در زمان خالفت مأمون بطوس، و قبر أنورش آنجا است در سنه 

، مادرش سكينه نوبيه و او را شش فرزند بوده چنانچه مذكور شد، و گويند: مولد با سعادتش نةس مأتين و

در مدينه بوده در سنه ثمان و أربعين و مائة و وفاتش در طوس در ماه صفر سنه ثالث و مائتين، و او در 

حضرت عبد السالم بن  آنز آن روز پنجاه و پنج ساله بوده، و مادرش ام ولد نام او ام البنين روايت كرده ا

 صالح الهروى، و داود بن سليمان و عبد اللَّه بن عباس القزوينى و طبقه ايشان.

گويد عبد اللَّه بن محمد الجمال الرازى كه بودم من و على بن موسى بن بابويه القمى از ايلچيان اهل رى 

دارى  ارت قبر امام رضا )ع(زيم پس چون به نيشابور رسيديم گفتم مر على بن موسى را كه آيا هيچ عز

ايم بسوى اين مملكت و خوف آن هست كه بما برسد دشمنى كه ما را هست در بطوس؟ گفت: بيرون آمده

حال زيارت قبر و ليكن در حال بازگشتن زيارت كنيم، پس چون بازگشتيم گفتم: آيا ميل زيارت دارى؟ 

ان مرجى و بازگشتم بسوى ايشان رافضى، گفتم: يشا گفت: نگويند ناگاه اهل رى كه بيرون رفتم من از نزد

 پس انتظار ميكشى مرا در فالن مكان، گفت: چنين كنم.

و من بيرون آمدم تا قبر از هر آن حضرت نزد غروب آفتاب و عزم آن نمودم كه شب بگذرانم بر آن قبر، 

حذرى هست؟ گفت:  و وفپس پرسيدم زنى را كه از بعضى خادمان آن آستانه بود كه در شب اينجا هيچ خ

نه، پس از او چراغ طلبيدم و امر كردم او را به بستن در، و نيت كردم كه ختم قرآن بخوانم شب بر آن قبر 

مطهر، پس چون پاره از شب گذشت آواز قراءت شنيدم، خيال كردم كه آن زن غير مرا اذن داده در آنجا، 

پس همان ميشنيدم آواز قراءت را، پس يافتم  ه،ستپس آمدم نزديك در ديدم كه بسته و چراغ نيز فرو نش

يوم يحشر المتقون الى الرحمن وفدا و يساق »  كه اين قراءت از قبر است و او ميخواند سوره مريم را كه

و من اين قراءت را نشنيده بودم پس چون آمديم برى رفتم نزد ابى القاسم «  المجرمون الى جهنم وردا
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و پرسيدم كه آيا كسى خوانده اين قراءت را؟ گفت: بلى پيغمبر )ص( خوانده ا ازعباس بن الفضل بن شاذان 

 و بيرون آورد از براى من قراءت آن حضرت را كه اين چنين خوانده.

داود بن سليمان قزوينى روايت كند از على بن موسى الرضا )ع( و او از آباء بزرگوار خود تا أمير المؤمنين 

د و نباشد تا روز قيامت مؤمنى اال كه مر او را همسايه باشد كه ايذا رساند او بون )ع( كه پيغمبر )ص( فرمود:

 را.

و امام رضا )ع( روايت كند از آباى بزرگوار خود تا على )ع( كه گفت: شنيدم از پيغمبر )ص( كه ميفرمود 

( فرمود كه: )صه و از او روايت است باسناد خود كه رسول اللَّ كه: وعده كردن مؤمن نذر است نه كفاره.

 ايمان اقراريست بزبان و عملى است باركان و يقينى است بقلب.

و باسناد آن حضرت روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه: مجالست علما عبادتست، و نظر بعلى بن ابى 

 طالب )ع( عبادتست، و نظر بخانه كعبه عبادت است، و نظر بمصحف عبادت است، و نظر به پدر و مادر

 دت است.باع

 و باسناد آن حضرت روايت كند كه على بن ابى طالب )ع( فرمود كه: حيا و دين با عقلند هر جا كه باشد.

روايت كند على بن موسى الرضا )ع( از پدر خود موسى و او از پدر خود جعفر و او از پدر خود محمد و او 

ابى طالب )ع( كه رسول اللَّه )ص( ن ب از پدر خود على و او از پدر خود حسين و او از پدر خود على

فرمود كه: محشور گردد دختر من فاطمه در روز قيامت و با او جامه باشد رنگين بخون دست زند بقائمه از 

قوايم عرش پس گويد: يا عدل حكم كن ميان من و ميان قاتل فرزند من، فرمود كه: پس فرمود رسول اللَّه 

 راى دختر من.ب از)ص( بخداى كعبه كه حكم كرده شود 

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ  و بهمين اسناد آن حضرت روايت كند از پيغمبر )ص( كه فرمود در قول خداى عز و جل كه:

 كه خوانده شود هر قوم بامام زمان خود و بكتاب پروردگار خود و بسنت پيغمبر خود. أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

كه ما حاضر بوديم در مجلس امام رضا )ع( كه مردى  ودخ و ابو الحسن كاتب فرايض روايت ميكند از پدر

 آمده شكايت كرد از برادر خود پس آن حضرت اين را انشا فرمود:

 و اصبر و غط على عيوبه  اعذر اخاك على ذنوبه

 و للزمان على خطوبه  و اصبر على بهت السفيه

 و كل الظلوم الى حسيبه  و دع الجواب تفضال
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كن برادر خود را بر گناهان او يعنى عذرش را بپذير و صبر كن و بپوشان بر عيبهاى او و  هىوايعنى عذرخ

صبر كن بر بهتان گفتن سفيه و مر روزگار راست بر عتاب او و بگذار جواب را از براى تفضل و بگذران و 

 اين آخر كالم جنابذيست. -باز گذار ظالم را بعلمش

فرموده در باب امام رضا )ع( بعد از أبى الحسن )ع( و تاريخ مولد و داليل  اديرو شيخ مفيد رحمه اللَّه بابى ا

امامت و مبلغ سن و مدت خالفت و وقت وفات و سبب آن و موضع قبر و عدد اوالد و مختصرى از اخبار 

آن حضرت و ميفرمايد كه امام بعد از أبى الحسن موسى )ع( پسر اوست ابو الحسن على بن موسى الرضا 

جهت فضل او بر جماعت برادران و اهل بيت او، و از جهت ظهور علم و حلم و ورع او و اجتماع ز ا )ع(

اين صفات در او، و معرفت ايشان باين از او و نص پدر بر امامت او بعد از وى، و اشارت  خاصه و عامه بر

 او بسوى او در امامت در غير برادران و أهل بيتش.

ود در سال صد و چهل و هشتم از هجرت، و رحلت فرمود بطوس از ب نهو مولد آن حضرت )ع( در مدي

زمين خراسان در ماه صفر در سال دويست و سيم و در آن روز پنجاه و پنج ساله بود، و مادرش ام ولد بود 

 كه او را ام البنين ميگفتند، و مدت امامتش و قيام او بعد از پدر بزرگوار در خالفت بيست سال بود.

اند نص امامت بر امام رضا )ع( از پدر بزرگوارش و اشارت او باين عت كه روايت كردهماج آن« فصل»

بسوى او از خواص و ثقات و اهل ورع و علم و فقه از شيعه داود بن كثير رقى است، و محمد بن اسحاق 

اود بن د و بن عمار، و على بن يقطين، و نعيم قابوسى، و حسين بن مختار، و زياد بن مروان، و مخزومى،

 سليمان، و نصر بن قابوس، و داود بن رزين، و يزيد بن سليط، و محمد بن سنان.

ام پس از داود رقى مرويست كه گفت گفتم مر أبى ابراهيم موسى )ع( را كه فداى تو گردم بكبر سن رسيده

لحسن ا بىمرا دست گير و برهان از آتش كه خواهد بود صاحب ما بعد از تو؟ گفت: پس اشارت كرد با

 على فرمود كه: اين صاحب شما است بعد از من.

و أحمد بن محمد بن عبد اللَّه روايت كند از حسن بن أبى عمير و او از محمد بن اسحاق بن عمار گفت: 

گفت: اين  گفتم مر أبى الحسن اول )ع( را: آيا داللت نميكنى بر آن كسى كه فرا گيرم از او دين خود را پس

بدرستى كه پدر من دست مرا گرفت و درآورد بقبر رسول اللَّه )ص( پس فرمود كه:  ستا پسر من كه على

إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً و هر گاه حق تعالى خبرى  اى پسر من بدرستى كه فرمود حق جل و عال كه

 فرمود وفا بآن خواهد نمود.
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گفت مرا كه: يا على بن يقطين اين على سيد س پ و از على بن يقطين مرويست كه گفت بودم نزد عبد صالح

ولد منست، بدان كه من عطيه كردم بوى كنيت خود را، پس زد هشام بكف دست خود پيشانى او را بعد از 

آن گفت: ويحك چگونه گفت؟ پس گفت على بن يقطين: بخدا كه من شنيدم اين را از آن حضرت همچنان 

 در شأن او است بعد از او. مرا كه گفتم، هشام گفت: و اللَّه كه اين

و روايت ميكند نعيم قابوسى از أبى الحسن )ع( كه آن حضرت فرمود كه: على بزرگتر ولد من است، و 

ترين ايشان است بسوى من، و او با من نظر ميكند در جفر و ترين ايشان است نزد من، و دوستبرگزيده

 نظر نميكند در او اال نبى يا وصى نبى.

تار روايت كند كه بيرون آمد بسوى ما كتابتى از أبى الحسن موسى )ع( و او در حبس بود مخن و حسين ب

كه: عهد من رجوع با كبر ولد منست بآن كه چنين و چنين كند و فالن نرساند او را چيزى تا القا كند ترا يا 

 حكم شود بر من بموت.

سى )ع( و امام رضا )ع( نزد آن حضرت موم و مرويست از زياد بن مروان قندى كه گفت: رفتم بخدمت اما

بود؛ فرمود مرا كه: يا زياد اين پسر من فالنى كتاب او كتاب منست و كالم او كالم من و رسول او رسول من 

 و آنچه گويد پس قول او قول منست.

ع جمو از مخزومى مرويست و بود مادر او از ولد جعفر بن ابى طالب كه فرستاد أبو الحسن موسى )ع( و 

كرد ما را فرمود كه: هيچ ميدانيد كه چرا جمع كردم شما را؟ گفتيم: نه، فرمود كه: گواه باشيد بآن كه پسر من 

كه اينست وصى و قايم و خليفه من است بعد از من هر كه باشد مر او را نزد من دينى پس بايد كه فرا گيرد 

ايد كه تنجيز آن وعده از او كند كه بآن وفا ب پسآن را از پسر من كه اينست، و هر كه باشد مر او را وعده 

 نمايد، و هر كه نباشد او را گزيرى از مالقات من پس بايد كه مالقات نكند مرا مگر بكتاب او.

و از داود بن سليمان مرويست كه گفتم مر أبى ابراهيم را )ع( كه: ميترسم كه واقعه حادث شود و بخدمت تو 

مام بعد از تو، فرمود كه: پسر من فالن يعنى أبا الحسن )ع( و از نصر بن ا ازنتوانم رسيد پس خبر كن مرا 

قابوس روايتست كه گفتم مر أبى ابراهيم را )ع( كه من پرسيدم از پدر بزرگوار تو كه كيست بعد از تو، پس 

گفتم من و ل اخبار فرمود مرا كه او توئى، پس چون أبو عبد اللَّه )ع( رحلت فرمود مردم رفتند بيمين و شما

بتو و اصحاب من احوال را پس خبر كن مرا كه چه كس خواهد بود بعد از تو از ولد تو؟ فرمود كه: فالن 

پسر من يعنى على )ع( روايت كند داود بن رزين كه آوردم بخدمت أبو ابراهيم )ع( مالى چند، پس آن 



 97 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

ه از براى چه گذاشتى آن را نزد للَّحضرت بعضى را از آن مال اخذ كرد و بعضى را گذاشت، گفتم: أصلحك ا

من؟ فرمود كه: صاحب اين امر طلب خواهد كرد از تو آن را، پس چون خبر وفات آن حضرت رسيد 

 فرستاد أبى الحسن الرضا )ع( و پرسيد از آن مال، پس فرستادم براى وى.

كه رحلت فرمود  لىساو مرويست از يزيد بن سليط در حديث طويلى از أبى ابراهيم )ع( كه او فرمود در 

برند در اين سال و امر راجع به پسر منست على كه هم نام على و على است، فأما على در او كه: مرا مي

اول پس على بن ابى طالب است، و أما على آخر على بن حسين است )ع( كه داده شده او را فهم على اول 

 مكروهى كه بوى رسد في الحديث بطوله.ر ب و حلم و نصر و ود و دين او، و محنت آن ديگر، و صبر كند

و از ابن سنان روايتست كه رفتم بخدمت أبى الحسن موسى )ع( پيش از آنكه بعراق رود بيك سال و على 

پسر او در خدمت وى نشسته بود، پس نظر كرد بسوى من و فرمود كه: يا محمد زود باشد كه بشود در اين 

گفت: گفتم: چه نوع چيزى خواهد بود فداى تو گردم كه مرا ، آنسال حركتى ديگر پس جزع مكن از براى 

باضطراب آوردى؟ فرمود كه: ميروم بسوى اين طاغيه أما آنست كه ظاهر نخواهد شد مرا از او بدى و از آن 

كسى كه بعد از او است، گفتم: چه خواهد شد كه حق تعالى مرا فداى تو گرداناد؟ فرمود كه: فرو ميگذارد 

عالى در گمراهى ظالمان را و ميكند آنچه ميخواهد، گفتم: چه چيز بظهور خواهد آمد؟ ت و حق سبحانه

فرمود: هر كه ظلم كند بر پسر من و حق او را بستاند و منكر شود امامت او را بعد از من باشد همچو آنكه 

فتم و اللَّه اگر گ ص(ظلم كرد على بن أبى طالب را بر امامت او و منكر شد حق او را بعد از رسول اللَّه )

خداى تعالى عمر مرا دراز گرداند هر آينه تسليم كنم مر او را حق او را، و هر آينه قرار دهم از براى او 

امامت او را، فرمود كه: راست گفتى يا محمد خداى تعالى عمر ترا دراز كناد كه تسليم كنى از براى او حق 

امامت كسى كه بعد از او خواهد بود، گفتم: آن كه خواهد بود؟  و ا،او را، و مقرر دارى از براى او امامت او ر

 فرمود كه: پسر او محمد، گفتم كه مر او راست رضا و تسليم.

 در ذکر طرفى از دالیل و اخبار آن حضرت )ع(

 قصه والده آن حضرت سمت ذكر يافت كه از او متولد شد كسى كه در شرق و غرب مثل نداشته باشد.

ن بن يحيى كه چون درگذشت أبو ابراهيم موسى الكاظم )ع( و تكلم كرد ابو الحسن على واصفو روايت كند 

الرضا )ع( بآن معنى ترسيدم بر او از اين، پس گفتند بوى كه اظهار فرمودى أمر عظيمى ما ميترسيم بر تو از 

ت از غفارى كه تساياين طاغيه فرمود كه: بايد سعى كند سعى خود را كه نيست مر او را بر من راهى و رو
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فالن را بر من حقى بود و تقاضاى  گفت: مردى از آل أبى رافع مولى رسول اللَّه )ص( كه گفته ميشد او را

آن مينمود و الحاح و مبالغه ميكرد بر من، پس چون ديدم اين را نماز صبح گزاردم در مسجد رسول اللَّه 

ت در آن روز بعريض بود، پس چون نزديك ضرح )ص( بعد از آن توجه كردم بجانب امام رضا )ع( و آن

آمد و بر او قميصى و ردائى بود، پس چون نظر كردم بسوى شدم به در دولت خانه او بر مركبى سواره مى

آن حضرت حيا مانع شد مرا از او، و چون رسيد بمن توقف فرمود و نگاه كرد بمن، سالم كردم بر او و ماه 

د بدرستى كه موالى ترا فالن بر من حقى هست و بخدا كه مرا تشهير باو رمضان بود، گفتم: جانم فداى ت

كرد و گمان من آنست كه امر خواهد كرد كه بزجر آن را از من بستاند و بخدا كه نميگويم او را كه بر من 

 برم كه چيست، پس أمر فرمود كه مرا نشاندند، فرمود كه: باز خواهم گشت.چند است و نام نمى

د تا نماز شام گزاردم و روزه دار بودم، پس تنگ شد سينه من و خواستم كه باز گردم بون پس اين چني

ديدم كه پيدا شد و برگردش مردم بودند و أهل سؤال نشسته بودند كه بر ايشان تصدق كند پس گذشت و 

و ، بخانه فرمود، پس بيرون آمد و مرا طلب كرد، برخاستم و رفتم بخدمت وى و آن حضرت رفت و نشست

من هم رفتم و نشستم، و حديث بسيار از ابن مسيب گفتم، چون فارغ شدم فرمود كه: گمان نميبرم كه افطار 

كرده باشى، گفتم: نه، فرمود كه: طعامى آوردند و پيش من نهادند و أمر فرمود غالمى را كه با من طعام 

 خورد.

وست، پس آن را برداشتم و نهادم در ا يرچون فارغ شديم فرمود كه: بردار فرش مرا و اخذ كن آنچه در ز

 آستين خود، و فرمود چهار كس را از بندگان خود كه با من باشند تا مرا بمنزل برسانند،

پس گفتم فداى تو گردم بدرستى كه طائف بن مسيب نشسته و من نميخواهم كه او بمن مالقات كند و 

ه صواب راست بتو بنمايد، و امر فرمود كه: راى غالمان تو با من باشند، فرمود كه: براه راستى حق تعال

ايشان باز گردند وقتى كه من ايشان را بازگردانم پس چون نزديك رسيدم بمنزل خود و ديدم باز فرستادم 

ايشان را و بمنزل رفتم و چراغ طلبيدم و نظر كردم به دنانير پس آن چهل و هشت دينار زر سرخ بود و بود 

پس عجب آمد مرا برداشتم و نزديك چراغ آوردم، پس ديدم كه بر او نقش ، يددر او دينارى كه ميدرخش

بود واضح و روشن كه: حق فالن مرد بيست و هشت دينار است و ما بقى از آن تست و اللَّه كه من نبودم كه 

 داناتر از او باشم آنچه او را بود از تيز بينى اين حال.
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روايت كرده و او از بعض اصحاب خود كه: امام رضا )ع(  ودخ روايتست از على بن ابراهيم كه او از پدر

بيرون فرمود از مدينه كه اراده حج كرده بود در سالى كه هارون الرشيد بحج آمده بود، پس آن حضرت 

منتهى شد بكوهى از يسار طريق كه آن را فارغ ميگفتند، پس نظر كرد آن حضرت بسوى آن كوه و فرمود 

كننده او را پاره پاره و سان سان كنند، ما ندانستيم معنى اين را، پس چون ويران و دهكه: يا فارغ فرود آرن

رسيد هارون باين موضع فرود آمد و بر باالى آن كوه رفت، جعفر بن يحيى امر كرد كه از براى هارون 

دن آن، كرن نشستگاهى بنا كنند، پس چون بازگشت از مكه بر باالى آن كوه برآمد و امر كرد بخراب و ويرا

 پس چون بازگشت بعراق جعفر بن يحيى را پاره پاره كردند.

مرويست از ابراهيم بن موسى كه من الحاح كردم بر امام رضا )ع( در چيزى طلب ميكردم او را پس وعده 

فرمود مرا، بعد از آن در يك روزى استقبال فرمود والى مدينه را و من با آن حضرت بودم، پس چون 

پس گفتم: فداى تو گردم اين درختى است كه  رسيد نزد آن فرود آمد و نبود با ما ثالثى نىالنزديك قصر ف

بر ما سايه كرده بخدا كه مالك يك درهم نيستم و ما سوى او، آن حضرت بتازيانه كه داشت زمين را 

طلب ه ك خراشيد خراشيدن سختى بعد از آن دست مبارك زد و فرا گرفت از او سبيكه ذهبى آنگاه فرمود

 انتفاع كن از اين و پنهان دار آنچه ديدى.

و روايتست از مسافر گفت: من با أبو الحسن الرضا )ع( بودم بمنى، پس ميگذشت يحيى بن خالد و پوشيد 

روى خود را از غبار، آنگاه آن حضرت فرمود كه: مسكينان نميدانند كه چه بر سر ايشان خواهد آمد در اين 

و عجبتر از اين هارون است و من كه همچو اين دو انگشتيم، و فراهم آورد دو  ه:ك سال، بعد از آن فرمود

انگشت مبارك خود را، مسافر گفت: و اللَّه كه من ندانستم معنى سخن آن حضرت را تا دفن كرديم آن 

 حضرت را با هارون در يك جا.

امام رضا )ع( در ميان ايشان و ه بود مأمون كه فرستاد جماعتى را از آل أبى طالب ببرند از مدين« فصل»

آورد بود و ايشان را از راه بصره بردند و كسى كه متولى اشخاص ايشان بود او را جلودى ميگفتند كه مى

ايشان را بر مأمون، چون رسيدند پس مأمون فرود آورد ايشان را در خانه و امام رضا )ع( را در منزل 

 ديگر، و تكريم و تعظيم او را بجاى آورد.

خواهم كه بر كنم از خود خالفت را و تفويض كنم آن را د از آن القا و انفاذ كرد بآن حضرت بآن كه مىعب

بتو پس چيست رأى و مصلحت تو؟ امام رضا )ع( اين امر را منكر شد و فرمود كه: پناه ميبرم بخداى تعالى 
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اين پيغام را، او گفت: پس  اور أى امير از اين كالم و آنكه بشنود كسى اين را، پس آن حضرت رد كرد ب

من كه ولى عهد من  چون تو ابا ميكنى آنچه عرض كردم بر تو پس ال بد است ترا از واليت عهد بعد از

 شوى، آن حضرت ابا فرمود اين قول را ابا كردن سختى.

 پس استدعاى خلوت كرد و با او فضل بن سهل بود كه ذو الرياستين است و غير از ايشان ديگرى در

بينم كه تفويض كنم امر مسلمانان را و فسخ س نبود، مأمون گفت مر آن حضرت را كه: من چنين مىجلم

كنم آنچه در رقبه منست و بنهم آن را در رقبه امام رضا )ع( فرمود كه: اللَّه اللَّه يا امير مرا طاقت اين بار 

زم پس از خود، آن حضرت سامينيست و قوة برداشتن آن؛ گفت مأمون كه: پس من ترا والى عهد خود 

 فرمود مرا معاف دار يا امير از اين سخن.

 پس مأمون با وى كالم تهديدآميز گفت بر امتناع آن حضرت بر رد و در ميان سخن خود گفت كه:

عمر خطاب گردانيد مشورت را در ميان شش كس كه يكى از ايشان جد تو أمير المؤمنين على بن أبى 

ر آنكه هر كه مخالفت ايشان كند بزنند گردن او را، و ال بد است از قبول كردن د ردطالب بود )ع( و شرط ك

 ام از تو كه من نمييابم ترا از اين گريزگاهى.تو آنچه من اراده كرده

پس امام رضا )ع( فرمود كه: اجابت ميكنم بآنچه مراد تست از واليت عهد بشرط آنكه من امر و نهى نكنم، 

م، و نصب و عزل ننمايم، و تغيير ندهم آنچه او قايم است، پس اجابت كرد مأمون كنن و فتوى ندهم، و حكم

 تمام اينها را.

من در  خبر كرد مرا شريف أبو محمد و او گفت كه حديث كرد مرا جد من كه موسى سلمه گفت كه:

با كه عجا خراسان بودم با محمد بن جعفر پس شنيدم كه ذو الرياستين بيرون آمد يك روزى و ميگفت و

كه  چيزى عجبى ديدم بپرسيد كه چه ديدم گفتند: چه ديدى اضلحك اللَّه؟ گفت: ديدم مأمون خليفه را

ام كه والى گردانم ترا بر امور مسلمانان و فسخ كنم آنچه ميگفت مر على بن موسى را )ع( كه من چنين ديده

را كه ميگفت كه يا امير مرا طاقت اين ى وسدر رقبه من است و بگردانم آن را در رقبه تو، و ديدم على بن م

تر گردد از او مأمون از آن دورى ميجست و بينم خالفت را هرگز كه ضايعبار نيست و قوة آن نه، پس نمى

 عرض ميكرد بر على بن موسى و على بن موسى ميگذاشت و از آن ابا فرمود.

ار كه مأمون چون اراده كرد عقد خالفت خبا اند جماعتى از أصحاب سير و آثار و رواة و ثقاتو ذكر كرده

را از براى امام رضا )ع( و با خود اين انديشه كرد، سهل بن فضل را حاضر گردانيد و اعالم نمود بآنچه عزم 



 101 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

كرده بود بر او، و امر كرد او را كه به برادر خود حسن مشورت كند در اين امر، و هر دو نزد مأمون حاضر 

ظيم شمرد، و دانانيد كه اگر خالفت را بر او مسلم ميدارد از حيطه ايشان بيرون ع مرشدند، و حسن اين را ا

ميرود، مأمون گفت: من معاهده كرده بودم با خداى كه اگر ظفر يابم بمخلوع تسليم كنم خالفت را بأفضل 

 آل أبو طالب و او أفضل ايشانست.

ضه او، پس فرستاد ايشان را بخدمت ارمعپس چون ايشان عزيمت او را مشاهده كردند دست بداشتند از 

امام رضا )ع( و عرض كردند اين را بر او، پس آن حضرت امتناع نمود، و ال يزال ايشان مبالغه ميكردند تا 

اجابت فرمود، پس ايشان بازگشتند و آن را بوى باز رسانيدند، پس او مسرور و شادان گشت، و نشست 

بيرون فرستاد و اعالم كرد مردم را برأى مأمون در باب امام ا ر مأمون با خواص در روز پنجشنبه و فضل

رضا )ع( بآن كه ولى عهد خود كرده، و آن حضرت را رضا نام نهاده، و امر كرد ايشان را بلباس سبز علوى، 

پس چون اين روز شد  و عود كرد از براى بيعت او در پنجشنبه ديگر بر آنكه فرا گيرند رزق يك ساله را.

ة بر طبقات خود سوار شدند و مأمون نشست، و انداختند از براى امام رضا )ع( دو دوشك الو حكام و

بزرگ را، و نشست آن حضرت بر دوشك سبز و بر او عمامه و شمشيرى بود، بعد از آن امر كرد پسر خود 

و بر ا ر را عباس بن مأمون آنكه از اول مردم او بيعت كند، پس امام رضا )ع( برداشت دست مبارك خود

 روى مبارك خود فرود آورد و گسترد آن را بر رويهاى ايشان مأمون گفت:

بگستران دست خود را از براى بيعت آن حضرت فرمود كه رسول اللَّه )ص( اين چنين بيعت ميداد و بيعت 

ر ذكو بود، چون اين امر تمام گشت خطبا و شعرا برخاستند ميكردند او را مردم و دست او باالى دستها مى

كردند آنچه مأمون را بود در امر او، و ذكر كردند فضل امام رضا را )ع( بعد از آن طلب كرد أبو عباد عباس 

بن مأمون را او برجست و بوسيد دست پدر خود را، بعد از آن ندا كرده شد محمد بن جعفر بن محمد، پس 

اه مأمون گفت: بازگرد يا ابو نگآ نزديك شد بمأمون و ببوسيد دست او را پس مأمور گشت باخذ جايزه،

جعفر بمجلس و جاى خود، بعد از آن طلبيد أبو عباد علويان و عباسيان را و جوايز ايشان را بايشان داد تا 

 تمام شد اموال.

و مأمون گفت مر امام رضا را )ع( خطبه كن مردم را و تكلم نماى، پس آن حضرت حمد و ثناى الهى را 

را بر شما حقى هست برسول اللَّه )ص( و شما را نيز بر ما حقى هست به او، ا م بجاى آورد و فرمود كه:

پس هر گاه كه شما ادى كنيد بسوى ما اين حق را واجب گردد بر ما حكم از براى شما، و ذكر نفرمود او 
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ن غير اين را در اين مجلس و امر كرد مأمون كه دراهم را باسم آن حضرت زدند، و تزويج نمود اسحاق ب

سى بن جعفر را بدختر عم خود كه او اسحاق بن جعفر بن محمد بود، و امير گردانيد او را پس حج كرد مو

كرد از براى امام رضا )ع( در هر شهرى بواليت عهد، و خطبه كرد عبد الجبار بن سعيد در  بمردم، و خطبه

: والى عهد مسلمين على بن كهد اين سال بر منبر رسول اللَّه )ص( پس گفت در دعاى كه از براى او ميكر

 موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على )ع( است.

مدائنى آورده از رجال خود كه چون امام رضا )ع( نشست در مقام واليت شعرا و خطبا برخاستند و در آن 

نظر ه ك باب اشعار و خطب خواندند و الويه بر سر مبارك وى افراشتند، بعضى از خواص آن حضرت گويد

كرد بسوى من و نزد من فرح و شادى بود، اشارت فرمود بجانب من، پس من نزديك شدم بوى، فرمود مرا 

 شود.به پنهانى كه: مشغول مگردان دل خود را باين امر و استبشار باين منماى كه اين كار تمام نمى

سوگند خورده كه نشنود و م او بعضى از شعرا كه ورود يافت بر آن حضرت دعبل بود و گفت قصيده گفته

مدارس  -آن را هيچ كس پيش از تو، پس امر فرمود به نشستن تا سبك شدند مردمان، پس من قصيده

را خواندم كه سمت ذكر يافت تا آخر پس چون فارغ شد أمر فرمود كه او را ششصد دينار زر طال  -آيات

رت طلبيد اعطا فرمود بوى جامه حضن دادند، و فرمود كه: اين را خرجى راه كن پس چيزى از جامه آ

مبارك خود را، بعد از آن دعبل بيرون رفت تا به قم رسيد، أهل قم هزار دينار زر طال ميدادند بوى كه 

جامه آن حضرت بستانند نداد و ابا كرد بفروختن آن و گفت: ال و اللَّه كه قطعه از او بهزار دينار نميدهم، 

اهل قم رفتند و راه را بر او قطع كردند و آن جامه را از وى اخذ  ازى پس چون او از قم بيرون آمد بعض

كردند، پس بازگشت بقم و در اين باب سخن گفت، گفتند: تو در اخذ آن راهى ندارى و دادند او را هزار 

و اين روايت شيخ مفيد رحمه اللَّه غير روايت اول است كه شيخ  دينار زر طال و قطعه از آن جامه مبارك.

 الدين ابن طلحه رحمه اللَّه روايت كرده.ل ماك

و مرويست از ياسر خادم و ريان بن صلت كه چون مأمون عقد كرد از براى امام رضا )ع( بواليت عهد امر 

كرد كه آن حضرت سوار شود و بنماز عيد بيرون فرمايد، آن حضرت امتناع نمود و فرمود كه: معلوم دارى 

 دخول امر پس عفو كن مرا از نماز مأمون گفت:ر د از شروطى كه ميان من و تو شد

 من ميخواهم باينكه تا مردم ترا بشناسند و اشتهار يابد فضل تو، و تردد بسيار كردند رسل در ميان ايشان.
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پس چون مأمون الحاح بسيار كرد بر او فرمود كه: اگر مرا معاف دارى آن بسوى من دوستر است، و اگر ابا 

اند، مأمون گفت: بيرون فرماى بهر ريقه كه پيغمبر و أمير المؤمنين )ع( بيرون رفتهبطم كنى من بيرون ميرو

طريق كه ميخواهى، و مأمون همه مردم را از لشكريان و أهل شهر أمر كرد كه سواره بدر خانه امام رضا )ع( 

انتظار خروج آن  و د،قياس از مرد و زن و كودك در راهها و بر بامها اجتماع نمودنحاضر شوند، و مردم بى

حضرت ميكشيدند، و مالزمان خاصه از امرا و لشكريان سواره بر در دولت خانه آن حضرت حاضر شدند، 

 و سواره ايستادند تا آفتاب طلوع كرد.

پس غسل كردند و لباس پوشيدند و عمامه از پنبه بستند و طرفى از آن بر سينه مبارك فرو گذاشتند و 

شانه، و بوى خوش بر خود كردند، و عصا بر دست گرفتند، و فرمودند مر موالى و د طرفى ديگر در ميان هر

خود را كه بكنيد آنچه من كردم، و ايشان بيرون آمده همه نزد وى جمع شدند، و آن حضرت پاى برهنه كرد 

رك بام رفت و سر و فراهم آورد سر اويل را تا نصف ساق، و بر جامه فراهم آورده بود، بعد از آن اندكى

بسوى آسمان برداشت و ابتداى تكبير كرد، و همه موالى با وى تكبير گفتند تا فرمود بدر خانه آنجا بايستاد، 

پس چون امرا و لشكريان ديدند آن حضرت را بدين صورت همه فرود آمده افتادند بزمين، و بهترين ايشان 

اف موزهاى خود را كه همه از پاى طرا داشت كه بريد بآناز روى احوال كسى بود كه با خود كاردى مى

گفتند، و چنان خيال كندند و برهنه پاى شدند، و آن حضرت تكبير ميفرمود و تمام مردمان با وى مى

ميكردند كه آسمان و زمين و ديوارها در جواب با وى موافقت مينمايند، و غريو و فرياد برخاست بگريه و 

 ير او شنودند.كبت ناله كه آن حضرت را چنان ديدند و آواز

و رسانيدند اين أحوال را بمأمون و فضل گفت بوى كه اگر بدين صورت امام رضا بمصلى برسد فتنه عظيم 

در ميان مردم دست ميدهد و ترس آن هست كه خون ما را بريزند، آنگاه مأمون فرستاد و عذر خواست كه 

م فرما و بازگرد و بايد كه نماز بگزارد كرس خواهيم كه بتو مشقتى الحق شود، پما ترا زحمت داديم و نمى

با مردم كسى كه نماز ميگزارد با ايشان، آن حضرت موزه طلب فرموده پوشيد و سوار شد و بازگشت و 

 اختالف و غوغا در ميان مردم افتاد در آن روز منتظم نشد نماز ايشان.

راق فضل با وى بيرون آمد و با ع نبو روايتست از ياسر كه چون عزم كرد مأمون بر خروج از خراسان بجا

امام رضا )ع( بيرون رفتيم، پس ورود يافت بر فضل كتابى از برادرش حسن و ما در بعضى منازل بوديم 

گفت كه: من نظر كردم در او در تحول سال يافتم در او كه خواهى چشيد در ماه فالنى و همچنين در روز 
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خل شوى تو و مأمون و امام رضا )ع( بحمام در اين روز داه چهارشنبه گرمى آهن و گرمى آتش را، ديدم ك

او، پس نوشت فضل اين را  و ترا حجامت كنند و بريزد بر بدن تو چندان خون كه زايل شود از تو نحوست

بمأمون و التماس كرد كه اين را از امام رضا )ع( بپرسد، پس نوشت مأمون بسوى آن حضرت، جواب 

روم زيرا كه من رسول اللَّه )ص( را ديدم در اين شب در واقعه و فرمود كه: يا مىن فرستاد كه من فردا بحمام

بينم كه تو و فضل فردا بحمام رويد، پس نوشت مأمون كه راست على فردا بحمام مرو كه مصلحت نمى

 فرموديد يا أبا الحسن درست فرمود رسول اللَّه )ص( من فردا بحمام نميروم و فضل بهتر ميداند.

 ويد كه چون بشب رسانيديم و آفتاب فرو رفت امام رضا )ع( فرمود ما را كه بگوئيد كهگ سريا

 «نعوذ باهلل من شر ما ينزل في هذه الليلة»

گفتيم، پس چون نماز صبح گزارديم فرمود مرا كه بباالى بام رو و گوش كن، ما در آن شب اين را دايم مى

بسيار و زياده شد ناگاه مأمون از خانه خود آمد بخانه امام ه ك چون بباالى بام رفتم آواز و صيحه شنيدم

رضا )ع( و گفت: يا سيدى يا ابا الحسن أجر دهد خداى تعالى ترا در واقعه فضل كه بحمام رفت و قومى بر 

اند يكى پسر خال او است، و جمع شدند لشكريان او داخل شدند و كشتند او را و سه كس از ايشان گرفته

اند او را، و فتنه بر پاى ر كه بود از رجال فضل بر در خانه مأمون و گفتند: او فرموده كه كشتهه و و اميران

 اند تا بسوزانند در خانه را.اند و طلب خون او ميكنند، و آتش آوردهكرده

ا بينى كه بيرون روى بسوى ايشان و رفق و مدارمأمون گفت مر آن حضرت را كه: يا أبا الحسن در خود مى

ائى تا ايشان متفرق شوند، فرمود كه: بلى و آن حضرت سوار شد و فرمود كه: أى ياسر سوار شو، پس نم

آن حضرت اشارت  سوار شديم پس چون بيرون آمديم از در خانه مردم بر آن حضرت هجوم كردند، پس

وى گردانيدند در ر انفرمود بدست مبارك و مر ايشان را گفت كه: متفرق شويد، ياسر گويد: و اللَّه كه ايش

 شتاب بعضى بر بعضى واقع ميشدند، و بر هيچ يك اشارت نكرد اال كه در رفتن بر وى درافتاد.

و روايتست از مسافر كه چون خواست هارون كه محاربه كند محمد بن جعفر را امام رضا )ع( فرمود مرا 

شويد و اصحاب تو وى فردا منهزم مىيرم كه: برو بسوى او و بگو مر او را كه بيرون مرو فردا كه اگر بيرون

كشته ميشوند، پس اگر گويد ترا كه: كجا دانستى بگو مر او را كه ديدم در خواب من رفتم و گفتم او را 

شويد دبر خود را، بعد از آن بيرون رفت و منهزم شد و اصحاب او كشته گفت: خواب ميكند بنده و نمى

 شدند.



 105 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

)ع( و سبب آن و بعضى از اخبار که در این باب  سىمودر ذکر وفات امام رضا على بن 

 وارد است

امام رضا )ع( بسيار موعظت مينمود مأمون را در خلوت، و تخويف بحق تعالى ميفرمود، و تقبيح ميكرد مر 

او را آنچه مرتكب ميشد آن را از خالف اين و مأمون بظاهر اين را قبول مينمود و بباطن در كراهت 

ران ميبود، و يك روز آن حضرت درآمد بر او كه او وضو ميساخت از براى نماز و غالم گ اوافزود و بر مى

 «ال تشرك بعبادة ربك احدا» آب بر دست وى ميريخت آن حضرت فرمود كه يا امير

 مأمون غالم را از آن بازداشت و خود متولى وضو شد، و اين موجب كدورت و حزن او گشت.

ميكرد بر حسن و فضل پسران سهل را نزد مأمون وقتى كه ذكر ايشان  يبع و آن حضرت تحقير ميفرمود و

 آمد، و نهى ميفرمود مأمون را از گوشميگذشت، و وصف مينمود براى او ناشايستى كه از ايشان بوجود مى

چينى ميكردند بر او و نزد كردن بقول ايشان، پس ايشان دانستند اين را از آن حضرت، پس گاهى سخن

گفتند مر او را كه از او دورى گزيند، و ميترسانيدند او را از هجوم مردم بر او، پس ال يزال ا مىزهچيمأمون 

در اين مقام بودند آن هر دو تا او را از او گردانيدند و عمل كردند بر قتل او و اتفاق كردند كه او با مأمون 

 نه اظهار تمارض كرد.لعالطعامى بخورد، چون خورد بيمار شد امام رضا )ع( و مأمون عليه 

و ذكر كرد محمد بن على بن حمزة بن منصور بن بشير از برادر خود كه او گفت بمن كه امر كرد مرا مأمون 

كه دراز بگذارم ناخنهاى خود را بر عادت، و اظهار نكنم اين را نزد كسى، پس مرا طلب كرد و بيرون آورد 

ت: خمير كن اين را بهر دو دست خود، من چنين كردم گفو از براى من چيزى را كه شبيه بتمر هندى بود 

بعد از آن برخاست و مرا گذاشت و داخل شد بر امام رضا )ع( و گفت: حال تو چيست؟ فرمود كه: 

اميدوارم كه از صالحان باشم، او گفت كه: من امروز الحمد للَّه كه از صالحانم پس آيا آمده ترا يكى از اهل 

كه: نه، بغضب رفت مأمون و بانك بر غالمان خود زد آنگاه گفت: برو در ساعت د موترفق در اين روز؟ فر

توان زدن از او، بعد از آن طلب كرد مرا كه برو و أنار را اينجا بيار، من آب انار بگير و بيار كه استغنا نمى

دست خود ب رارفتم و آوردم گفت مرا كه: بفشار بهر دو دست خود آن را، من چنين كردم، و مأمون آن 

بخورد وى داد، و سبب وفات آن حضرت اين شد، و لبث نفرمود مگر دو روز كه رحلت فرموده )ع( و 

مرويست از أبى الصلت الهروى كه من رفتم بخدمت امام رضا )ع( وقتى كه بيرون رفته بود مأمون عليه 
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د و تمجيد ميفرمود مر خداى حيتواللعنه از نزد آن حضرت، فرمود مرا كه: يا ابا الصلت كردند آن حركت، و 

 تعالى را.

و روايتست از محمد بن جهم كه امام رضا )ع( بود كه اعجاب ميكرد او را انگور و ميل ميداشت، فرا گرفتند 

از براى او چيزى از انگور، پس گردانيدند در مواضع كندن آن از خوشه سوزنى، بعد از چند روز از آن 

ز آن خورد و او آن بيمارى داشت كه سابقا مذكور شد، پس كشت آن ا رتكندند و آوردند نزد وى آن حض

 حضرت را، و چنين ميگويند كه اين از الطف سموم و زهرها است.

و چون آن حضرت رحلت فرمود مأمون پنهان داشت موت او را يك شبانروز، بعد از آن فرستاد بسوى 

ند نزد وى، پس چون حاضر شدند خبر فوت ودب محمد بن جعفر الصادق )ع( و جماعتى از آل ابى طالب كه

او را بايشان گفت و گريست و اظهار اندوه شديد كرد و ناليد، و نمود بايشان جسد مبارك آن حضرت را كه 

بينم ترا باين حال و من اميد داشتم كه پيش از تو بروم صحيح الجسد است گفت: بر من دشوار است كه مى

ميكند، بعد از آن امر كرد بغسل و تكفين و تحنيط آن حضرت و بيرون  چهآنخواهد اال اما حق تعالى نمى

اش و برداشت آن را تا منتهى شد بموضعى كه الحال مدفون است در او و آن موضع خانه رفت با جنازه

گفتند از نوقان بزمين طوس، و قبر هارون الرشيد در آن حميد بن قحطبه بود در قريه كه آن را سناباد مى

 د، و قبر آن حضرت در قبله او واقع است نزد وى.بوع موض

و امام رضا كه درگذشت نگذاشت فرزندى را كه دانيم مگر پسر او كه او ابو جعفر محمد بن على )ع( بود و 

اين آخر كالم شيخ مفيد است رحمه اللَّه  -سن او در روز وفات پدر بزرگوارش هفت سال بود و چند ماه

 تعالى.

كه سيد  عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه رسيده بمن از كسى كه بر قول او اعتماد هستن ب مؤلف كتاب على

رضى الدين على بن طاوس رحمه اللَّه موافقت ننموده بر آنكه مأمون عليه اللعنه آن حضرت را زهر داده و 

ل اين، و آنچه مثر اين اعتقاد نداشت، و سيد مطالعه بسيار فرموده بود و تحقيق و تفتيش بال حد ميكرد ب

ظاهر ميشد از مأمون از مهربانى و شفقت نسبت بآن حضرت و ميل او بسوى وى و اختيار كردن او او را از 

 غير اهل و اوالد خود را مؤيد قول سيد است و مقرر آن.

و شيخ مفيد رحمه اللَّه ذكر كرد چيزى چند كه نقد دل من قبول نميكند آن را، و شايد وهمى باشد، و 

امام )ع( عيب كند پسران سهل را نزد مأمون و تقبيح ذكر ايشان نمايد، و نبود كه اشتغال نموده باشد  نهگوچ
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بامر دين و آخرت خود و مشغولى بحق در مثل اين، و بر رأى شيخ مفيد رحمه اللَّه دولت مذكوره از اصل 

ب ايشان فرموده تا اغراء بار فاسد است و بر غير قاعده مرضيه است، پس اهتمام آن حضرت بوقيعه كه د

 ايشان باشد بتغيير رأى خليفه بر او در اوست آنچه در اوست از ناخوشى.

باز نصيحت كردن آن حضرت مأمون را و اشارت او بر او بچيزى كه فايده دهد در دين او سبب قتل او 

مرى كه او را منع ا درگردد و موجب آن نميشود كه او مرتكب اين چنين امرى عظيم شود، و كافى است نمى

ام و ندانسته كه چون سوزن را كند از دخول بر او يا بازدارد او را از وعظ و نصيحت او، باز معلوم نكرده

بنشانند در انگور آن مسموم و زهرناك گردد، و شاهد نيست باين قياس طبى و اللَّه تعالى أعلم بحال 

 الجميع.

در نزد جمع  كه معروفست بكتاب النديم كه حاضر نبود مرا بىتاو ديگر مؤلف ميفرمايد كه: من ديدم در ك

اين كتاب كه: جماعتى از بنى عباس نوشتند بمأمون و او را تجهيل كردند و از سفها شمردند در راى و تدبير 

شود كه خالفت از كه امام رضا )ع( ولى عهد خود گردانيد كه بعد از او والى باشد كه اين امر سبب آن مى

عباس بيرون رود و بتصرف بنى على درآيد، و مبالغه بسيار نموده بودند در تخطيه و بدى رأى او، ى بنحيطه 

مأمون جوابهاى غليظ درشت نوشت و ايشان را در آن سب و لعن كرد و قبايح بسيار در آن ذكر نمود، و از 

در ارحام كنيزكان مغنيات ه ك هاى مستانيدجمله آنچه گفته بود و در خاطر من مانده آنست كه: شما از نطفه

صورت بسته؛ و غير از اين از زشتيها و ذكر كرده در آن امام رضا را )ع( و تنبيه نموده بر فضل و شرف و 

 شرافت نفس و اهل بيت او.

كننده است از مأمون كه اقدام نمايد بر هالك اين نفس طاهره، و سعى كند در پس اين و امثال اين نفى

 دنيا و آخرت است و اللَّه اعلم.ن راچيزى كه موجب خس

و ابن خشاب نيز شمه ذكر او آورده از مولد و وفات و مدت عمر و عدد اوالد آن حضرت بر وجهى كه 

 سابق سمت ذكر يافت.

و مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: من نقل كردم از عيون اخبار الرضا كه تصنيف شيخ عماد الدين أبى جعفر 

ن بابويه القمى است جزاء اللَّه خيرا اين اخبار را از آن جمله روايت كند از ياسر ب ينمحمد بن على بن حس

خادم كه او گفت: من شنيدم از أبو الحسن على بن موسى الرضا )ع( كه ميفرمود كه: هر كه تشبيه كند خداى 
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آن پس  ازه تعالى را بخلق پس او مشرك است، و هر كه نسبت دهد بسوى او آن چيزى را كه نهى فرمود

 كافر است.

و ديگر روايت كند كه آن حضرت از پدران بزرگوار خود روايت كرده كه حق تعالى فرموده كه ايمان ندارد 

بمن كسى كه تفسير كند كالم مرا برأى خود، و نشناخت مرا كسى كه مانند كرد مرا بخلق من، و نيست بر 

 دين من كسى كه استعمال قياس كند در دين من.

سبحان من خلق » د فضل بن شاذان كه من شنيدم از امام رضا )ع( كه ميفرمود در دعاى خود كهكنت و رواي

يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما  ء منه موضعه بعلمه سبحان منالخلق بقدرته و اتقن ما صنع بحكمته و وضع كل شى

 « الْبَصِيرُيعُمِءٌ وَ هُوَ السَّتُخْفِي الصُّدُورُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

فرمود  وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُونَ و هم از او مرويست كه از آن حضرت پرسيدند از قول حق تعالى كه

شود خلق، و ليكن چون كه: خداى تبارك و تعالى وصف كرده نميشود بترك همچنان كه وصف كرده مى

ميدارد از ايشان معاونت و لطف خود را، و باز ميگذارد ز باميداند كه ايشان باز نميگردند از كفر و ضالل 

 ايشان را در ميان ايشان، و باختيار خودشان.

و هم از او مرويست كه آن حضرت از پدران بزرگوار خود روايت كرده كه: هر كه زعم او آنست كه خداى 

آن ندارد پس  ه طاقتك زىتعالى جبر ميكند بندگان خود را بر معاصى يا تكليف ميكند ايشان را بر چي

ذبيحه او را مخوريد، و شهادت او را قبول مكنيد، و نماز را در عقب او مگذاريد، و از زكاة چيزى بوى 

 مدهيد.

و ابراهيم بن محمود روايت كند كه گفتم مر رضا را )ع( كه: يا ابن رسول اللَّه چه ميگوئى در حديثى كه 

آيد هر كه آن حضرت فرموده كه خداى تبارك و تعالى فرود مى( روايت ميكنند مردم از رسول اللَّه )ص

شبى بآسمان دنيا، او فرمود كه: لعنت خداى بر جماعتى كه تغيير دهند كلمه را از مواضع خود، بخدا كه 

رسول اللَّه اين نفرمود، آنچه آن حضرت فرمود اينست كه: خداى تعالى ميفرستد ملكى را بآسمان دنيا هر 

ر شب و در شب جمعه در اول شب و امر ميفرمايد او را تا ندا ميكند كه: آيا سائلى هست خيا شبى در ثلث

كننده هست كه بازگردم بر او برحمت، آيا استغفاركننده هست كه كه آنچه از من خواهد بدهم، آيا توبه

ن را منادى ميكند ايل بيامرزم او را، أى طالب خير روى بدرگاه اله كن، أى طالب شر آن را كوتاه كن، ال يزا

تا صبح طالع گشت، پس هر گاه صبح طالع شد آن فرشته بازگشت بمحل خود از ملكوت سما، اين روايت 
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كرده پدر من و او از پدر خود همچنين تا رسول اللَّه )ص( و نيز آن حضرت روايت ميكند از آباى كرام 

ات ميكرد پروردگار خود را ميگفت اجمنخود )ع( كه پيغمبر )ص( فرمود كه: موسى بن عمران )ع( چون 

كه: أى پروردگار من آيا دورى تو از من تا ندا كنم ترا، يا نزديكى تا مناجات كنم، حق سبحانه و تعالى 

بوى وحى فرستاد و فرمود كه: من همنشين آن كسم كه مرا ياد كند، موسى فرمود كه پروردگار من بدرستى 

ترا كه ياد كنم ترا در آن حال، حق تعالى فرمود كه: يا موسى ياد م ارشمباشم در حالى كه بزرگ مىكه مى

 كن مرا در همه حال.

و از آن حضرت سؤال كردند از ادنى معرفتى، فرمود كه: اقرار كردن بآن كه غير از او معبودى بسزا نيست كه 

 ماند.ن وىء باو را مانند و نظيرى نيست، و او قديم مثبت موجود غير مفقود است، و هيچ شى

قُلْ هُوَ اللَّهُ »و روايتست از عبد العزيز مهتدى كه من سؤال كردم امام رضا را )ع( از توحيد، فرمود كه هر كه 

را بخواند و ايمان بآن بيارد پس او دانسته توحيد را، گفتم چگونه بخواند آن را؟ فرمود: آنچنان كه « أَحَدٌ

 كذلك اللَّه ربى كذلك اللَّه ربى كه ران خوانند مردم آن را و بيفزايد در آن ايمى

و از حسين بن خالد مرويست كه مردى بخدمت أبى الحسن على بن موسى الرضا )ع( آمد و گفت يا ابن 

رسول اللَّه چيست دليل بر حدوث عالم؟ فرمود: دليل آنكه تو نبودى موجود گشتى، و تو خود ميدانى كه تو 

 يده ترا مثل توئى.انردخود را پديد نياوردى و موجود نگ

و آن حضرت از آباى كرام خود روايت ميكند كه پيغمبر )ص( فرمود كه هر كه ايمان بحوض من ندارد حق 

تعالى او را وارد نگرداند بر حوض من، و هر كه ايمان بشفاعت من نيارد حق تعالى شفاعت مرا در حق او 

ر است از امت من، فأما نيكوكاران پس بر ايشان ايكبنپذيرد، بعد از آن فرمود كه: شفاعت من از براى اهل 

 راهى نيست.

وَ ال َيشْفَعُونَ  حسين بن خالد گويد كه: من از آن حضرت پرسيدم كه چيست معنى قول حق جل و عال كه

 فرمود: يعنى آنكه حق تعالى برگزيند دين او را. إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى

ران بزرگوار خود كه مردى آمد بخدمت أمير المؤمنين )ع( از پدز و جماعة روايت كند از آن حضرت و او ا

أهل عراق و گفت: خبر كن مرا كه خروج ما با اهل شام آيا بقضا و قدر حق تعالى بود، أمير المؤمنين )ع( 

فرمود: كه بلى أى شيخ بخدا كه بر هيچ از بلندى باال نرفتى و در هيچ وادى فرود نيامدى مگر بقضا و قدر 

خ گفت: من نزد خداى تعالى ميدانم رنج و مشقت خود را أى أمير المؤمنين، آن حضرت فرمود شي، الهى
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مهال يا شيخ گمان تو آنست كه قضا واجبست و قدر الزم كه اگر بچنين ميبود هر آينه باطل ميشد ثواب و 

و بر نيكوكار  د،بوگشت معنى وعد و وعيد، و بر بدكار مالمتى نميعقاب و أمر و نهى و زجر، و ساقط مى

بود بمالمت از مذنب، و مذنب اولى ميگشت باحسان از محسن، شد؛ و هر آينه محسن اولى مىستايشى نمى

اين نوع كه تو گفتى از مقاله عبده اوثان است و گفته خصماء رحمان، و از الفاظ قدريه و مجوس اين امت، 

موده و بر عمل قليل پاداش كثير ميدهد و بر ن يرأى شيخ حق تعالى تكليف به تخيير فرموده و نهى از تحذ

عصيان نفرموده و از آن كاره است، و آسمان و زمين و آنچه در ميان هر دو است باطل خلق نكرده، اين 

گمان أهل كفر است، پس واى بر أهل كفر كه دوزخ از براى ايشان آماده است، پس شيخ برخاست و اين 

 ابيات را گفت:

 يوم النشور من الرحمن غفرانا  بطاعته جونرانت االمام الذى 

 جزاك ربك عنا فيه احسانا  اوضحت من دينا ما كان ملتبسا

 قد كنت راكبها فسقا و عصيانا  فليس معذرة في فعل فاحشة

 فيها عبدت اذا يا قوم شيطانا  ال ال و ال قايال ناهيه اوقعه

 لما و عدواناظ لهقتل الولى   و ال احب و ال شاء الفسوق و ال

 ذو العرش اعلن ذاك اللَّه اعالنا  انى محب و قد صحت عزيمته

منت يعنى توئى آن امامى كه اميدواريم كه بواسطه فرمان بردارى ما او را در روز قيامت از بخشنده بى

ز قبل ما ا توآمرزش و مغفرت را، روشن گردانيدى از دين ما آنچه بود پوشيده پاداش دهد ترا پروردگار 

در اين عمل پاداش نيكو، پس نيست هيچ معذرتى در فعل زشت، بدرستى كه بودم من راكب فعل بد كه آن 

ام كننده او را كه واقع گرداند او را در آن كباير پرستش ميكردهفسق و عصيان است، نه نه و نه گوينده نهى

ا و نه قتل ولى كه مر او راست از ظلم و ر وقدر آن وقت أى قوم شيطان را، دوست نميدارم و نميخواهم فس

ام و صحيح و درست است عزيمت او صاحب عرش اعالن و اظهار عدوان، بدرستى كه من دوست دارنده

 فرموده اين را از براى تو كه او حق تعالى است يك نوع اعالن كردنى.

لى فرموده كه هر كه رضا عات و آن حضرت روايت كرده از آباى كرام خود كه پيغمبر )ص( فرموده كه: حق

بقضاى من ندهد و ايمان بقدر من نيارد پس بايد طلب كند معبودى را غير من، و پيغمبر )ص( فرموده كه در 

 هر قضاى حق تعالى راست يك نوع نيكوئى از براى مؤمنان.
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ا حق تعالى آيه ابراهيم بن عباس ميگويد كه: من شنيدم امام رضا را )ع( كه مردى از او سؤال كرده بود ك

تكليف كرده بندگان را بچيزى كه طاقت آن ندارند؟ آن حضرت فرمود كه: حق تعالى عادل است از اين، آن 

 مرد گفت: آيا قادرند بر هر چه خواهند او را؟ فرمود مردمان از آن عاجزترند.

ر سه أحوال است: ب الو نيز آن حضرت روايت كرده از پدران كرام خود كه أميرالمؤمنين )ع( فرموده كه أعم

فرايض و فضايل و معاصى أما فرايض پس بأمر حق تعالى است و برضا و بقضا و بقدر و مشيت و علم او 

است و أما فضايل پس بأمر او نيست و ليكن برضا و بقضا و بقدر و بمشيت و بعلم او است و أما معاصى 

 يفرمايد بنده را بر معاصىم ابپس بأمر او نيست و ليكن بقدر و علم او است، بعد از آن عق

حق تعالى  و مرويست از حسن بن على الوشا كه او روايت كرده از على بن موسى الرضا )ع( كه گفتم:

تفويض كرده امر را بعباد؟ فرمود كه: حق تعالى اعز است از اين، گفتم: پس اجبار كرده ايشان را بر 

ن، بعد از آن فرمود كه: حق سبحانه و تعالى ايز معاصى؟ فرمود كه: خداى تعالى اعدل و احكم است ا

فرموده كه: أى پسر آدم من اواليم بحسنات تو از تو، و تو اوالئى بسيآت خودت از من، ميكنى معاصى را 

ام در تو و سؤال كرد از آن حضرت در حال طواف مردى كه: خبر كن مرا ام و پديد كردهبقوتى كه گردانيده

و دو جهت دارد، پس اگر تو از مخلوق ميپرسى جواد آن كسى است كه آنچه حق ت ماز جواد، فرمود كه: كال

آورد، و اگر خالق را ميخواهى پس او جواد است اگر عطا كند، و جواد است تعالى بر او فرض كرده بجا مى

نع كرده م وداگر منع كند، اگر اعطا فرمود بنده را اعطا فرموده او را چيزى كه مر او را نيست، و اگر منع نم

 چيزى كه مر او را نيست.

و مرويست از أبى الحسن على )ع( كه گفت هر كه: قائل بجبر است مدهيد او را از زكاة چيزى و شهادت او 

را قبول مكنيد كه حق تعالى تكليف نفرموده هيچ نفسى را مگر بقوت و طاقت او، و بار نكرده بر او فوق 

كه وبال آن بر او بازگردد، و ديگرى را حق تعالى بگناه ديگرى  الا طاقت او را، و نيندوزد هيچ نفس بدى

 نميگيرد.

و نزد آن حضرت از جبر و تفويض مذكور ميشد فرمود كه: من شما را عطا ميكنم در اين اصلى كه اختالف 

 مكنيد در آن و مخاصمت نكند شما را هيچ كس بر او مگر كه بشكنيد شما او را،

شود باكراه، و عصيان كرده نميشود فرمود كه: خداى تعالى اطاعت كرده نمى ى،ينگفتيم: اگر مصلحت آن ب

بغلبه، و اهمال نميكند در باره بندگان در ملك خود، او مالك است مر آن چيزى را كه مالك گردانيده 
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كننده سدو ايشان را، و قادر است بر آنچه قادر گردانيده ايشان را، پس اگر اتيان بطاعت نمايند نخواهد بود ا

و مانع آن، و اگر مرتكب معصيت شوند پس اگر خواهد كه حائل شود ميان ايشان و آن معصيت كند، پس 

اگر حائل نشد و كردند ايشان آن را پس نيست او كه در آرد ايشان را در آن معصيت، بعد از آن فرمود كه: 

 آن را.ت اسشود كسى را كه مخالف هر كه ضبط كند حدود اين كالم را پس خصم مى

ديگر آن حضرت فرموده كه امام را عالمات و نشانها است: او أعلم، و أحكم، و أتقى، و أحلم، و أشجع، و 

بيند از شود و پاك و مطهر ميباشد از خون و غيره، و مىأسخى، و أعبد مردمان است، ختنه كرده متولد مى

هر گاه بر زمين آمد از شكم مادر بر كف و ، باشدبيند، و او را سايه نمىعقب خود آنچه از پيش خود مى

آيد در آن حال بلندكننده آواز است بشهادتين، و هرگز محتلم نميشود، و خواب ميكند چشم دست خود مى

شود، و راستست بر او زره رسول اللَّه )ص( و ديده نميشود مر او اما دلش خواب نميكند، و حديث كرده مى

آيد، و ى عز و جل امر فرموده زمين را كه فرو برد آنچه از او بيرون مىداخ او را بول و نه غائط زيرا كه

تر بر ايشان باشد اولى مردمان از ايشان بر نفسهاى خودشان، و مشفقتر از مشك ميباشد؛ و مىخوش بوى

تر هنديرتر گباشد از روى تواضع مر خداى تعالى را، و فراگيرندهاز پدران و مادران ايشان، و اشد مردم مى

باشد از آنچه نهى مينمايد از آن، و دعاى او تر مردمان مىباشد بآنچه امر ميكند بآن، و بازدارندهمردمان مى

شكافد بدو نيمه، و سالح رسول اللَّه )ص( مى باشد تا غايتى كه اگر دعا كند بر سنگى هر آينهمستجاب مى

ست كه در او نامهاى شيعيان است تا روز قيامت، و ايهو شمشير ذو الفقار نزد وى ميباشد، و پيش او صحيف

باشد كه طول او هفتاد گز صحيفه كه در او أسماء دشمنان ايشان است تا روز قيامت و جامعه نزد وى مى

است در اوست جميع آنچه مردم بآن احتياج دارند، و جفر اكبر، و جفر أصغر نزد او است كه از پوست معز 

در آنجا است حتى ارش خراشيدن و خراشيدن پوست و نصف پوست و نزد او م لوو كبش است كه جميع ع

ميباشد مصحف فاطمه )ع( و در حديث ديگر ورود يافته كه امام مؤيد است بروح قدس؛ و ميان او و ميان 

بيند در او اعمال بندگان را و هر چه احتياج است بسوى او از براى حق تعالى عموديست از نور كه مى

شود پس نميداند، و گردد از براى او، پس ميداند و قبض كرده مىشود بر او و بسط كرده مىع مىطلم داللت

آشامد و بول گردد، و ميخورد و مىشوند، و صحيح ميباشد و بيمار مىگردد و از او متولد مىامام متولد مى

، و فرح و حزن عارض او نديكباشد او را، و نسيان ميدارد و سهو مو غايط ميكند، و نكاح و خواب مى

نهند و زيارت ميكنند و محشور ميگردد زيد و ميميرد، و در قبرش مىخندد، و مىشود، و ميگريد و مىمى



 113 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

باشد؛ و داللت او در دو خصلت است در علم و دانند و سؤال ميكنند و مثاب و مكرم و مشفع مىو مى

حادث خواهد شد پيش از بودن آن، پس آن ه ك استجابت دعوت، و هر چه خبر ميدهد بآن از حوادثى

بعهدى است معهود بسوى او از رسول اللَّه )ص( كه بميراث گرفته از برادران خود و اين از آنست كه عهد 

 آورده بسوى او جبرئيل از عالم الغيوب جل جالله.

عجيبه و مقاصد  ءياأشو از او منقولست در اوصاف امامت و مر امام راست در كتاب عيون أخبار الرضا )ع( 

غريبه آن مر اغراض صواب را رسنده است، و هر چه مشتمل باشد بر او كتاب يا اكثار كند او را نكت و 

گردد بند بر او لثام شك از وجه يقين، و ايست از اصول دين كه منحدر مىعيون پسنده است و از او جمله

 هدايت كرده بآن بسوى حق المبين.

ى كه: حديث كرد مرا على بن موسى الرضا و بخدا كه رضا بود همچنان كه تسميه رولهو گويد ابو الصلت ا

يافته بود بآن، از پدر خود روايت كرده همچنين تا على بن ابى طالب )ع( كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه: 

ن ايمان قول است و عمل، پس چون بيرون آمديم از خدمت آن حضرت أحمد بن محمد ابن حنبل گفت: اي

اسناد است؟ گفت مر او را پدر من كه: اين سعوط بينى مجنونان است كه هر گاه در بينى مجنونى  چه

 چكانند بهوش آيد.

بشنود بانك  و روايتست از عياش مولى امام رضا )ع( كه من شنيدم از آن حضرت كه ميفرمود كه هر كه:

و حضور صلواتك و اصوات دعائك ان ك يلاللهم انى اسألك باقبال نهارك و ادبار ل» صبح را و بگويد كه

و مثل اين بگويد هر گاه كه بانگ شام بشنود، بعد از آن بميرد در آن شب يا در آن روز او  «تتوب على

 تائب مرده باشد.

و آن حضرت از آباى كرام خود روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه: من چهار كس را شافعم در روز 

از براى  كنندهعد از من، و برآرنده حاجتهاى ايشان از براى ايشان، و سعىب منكننده ذريت قيامت: گرامى

 ايشان در امور ايشان، و دوست دارنده ايشان بدل و زبان، و در روايت ديگر هست كه:

 كننده از ايشان بدست خود.دفع

فرمود كه: در آن ( )صو روايت كند آن حضرت از آباى بزرگوار خود تا أمير المؤمنين )ع( كه رسول اللَّه 

شب كه مرا بمعراج بردند ديدم كه ذات رحمى دست زده بود بعرش و شكايت ميكرد از ذات رحمى ديگر 

 بهم ميرسيم در چهل پدر. بسوى پروردگار خود، گفتم: چند واسطه است ميان تو و ميان او از پدر؟ گفت:
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جهت طلب ثواب خداى تعالى در ز ا و آن حضرت )ع( فرمود: كسى كه روزه بدارد از شعبان يك روزى

رود در بهشت، و كسى كه استغفار كند خداى را در هر روزى از شعبان هفتاد بار حشر كرده شود در روز 

قيامت در زمره رسول اللَّه )ص( و واجب شود از خداى تعالى كرامت براى او، و هر كه تصدق كند در 

ق تعالى جسد او را بر آتش، و هر كه روزه بدارد ح ندشعبان بصدقه و اگر چه يك خرما باشد حرام گردا

پيوندد آن را بروزه ماه رمضان بنويسد خداى تعالى از براى او روزه داشتن دو ماه سه روز از شعبان و به

 پياپى.

باشد مؤمن مؤمن تا باشد در او سه خصلت: سنتى از پروردگار خودش، و ديگر آن حضرت فرموده كه نمى

او، و سنتى از ولى او، پس آن سنتى كه از پروردگار او است پوشانيدن سر او است ر مبو سنتى از پيغ

و اما سنت  مِنْ رَسُولٍ غَْيبِهِ أَحَداً إِلَّا َمنِ ارْتَضى عالِمُ الْغَيْبِ فَال ُيظِْهرُ عَلى همچنان كه حق تعالى فرموده كه

و اما سنت از  وَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَفْعَ خُذِ الْ از نبى خود پس مدارا كردن است با مردم كه

 وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ ها و مشقتها است كهولى خود پس صبر بر سختى

 يدوزو روايت ميكند آن حضرت از پدران بزرگوار خود تا أمير المؤمنين )ع( كه پيغمبر )ص( فرمود كه: بيام

 از غراب سه خصلت را: پوشانيدن او به سفاد؛ و بامداد كردن در طلب رزق؛ و حذر كردن او.

ترين آنچه اين خلق را هست و ياسر خادم گويد كه: من شنيدم از امام رضا )ع( كه ميفرمود: آنچه موحش

را، و روزى  يادنبيند آيد از شكم مادرش پس مىشود و بيرون مىدر سه موطن است: روزى كه متولد مى

بيند شود پس مىميرد پس معاينه مشاهده ميكند آخرت را و اهل آن را، و روزى كه برانگيخته مىكه مى

احكامى را كه نديده در دار دنيا، و سالم فرستاد خداى عز و جل بر يحيى در اين سه موطن و ايمن گردانيد 

و سالم كرد عيسى بر « لِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَُث حَيًّاوُ مَوَ سَالمٌ عَلَيْهِ يَوْ »او را از خوفش و فرمود كه: 

و از آن « وَ السَّالمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»نفس خود در اين سه موطن كه گفت 

آن سه چيز ديگر را: امر بنماز و ب دهحضرت روايتست كه خداى تعالى امر فرموده بسه چيز كه مقرون گرداني

زكاة كرده پس هر كه نماز گذارد و زكاة ندهد نماز وى مقبول نيست، و امر فرموده بشكر از براى او و از 

براى مادر و پدر پس هر كه شكر ايشان را بجا نياورد شكر حق تعالى را بجاى نياورده، و امر كرده 

 ر كه رعايت صله رحم نكند از حق تعالى نپرهيزيده.ه پسبپرهيزيدن از خداى تعالى و بصله رحم 
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و ديگر فرموده كه: از عالمات فقه حلم و علم و خاموشى است، بدرستى كه خاموشى بابى است از أبواب 

 حكمت، زيرا كه خاموشى پيدا ميكند محبت را كه او دليل است بر هر چيزى

هل او، پرسيدند كه ميباشد زمين در او امام ج اوو ديگر فرمود كه: دوست هر مرد عقل او است و دشمن 

 نباشد؟ فرمود كه: در اين هنگام سخت و شديد گردد بأهل خود.

و آن حضرت روايت كند از پدر بزرگوار خود كه روايت كرد على بن ابى طالب از پيغمبر )ص( كه: پيرى 

شجاعت است، و در  سوگييعنى سفيدى موى در پيش سر يمن است، و در هر دو عارض سخا است، و در 

 قفا شوم است.

شود مگر به پنج خصلت: به بخل است، و به آرزوى دراز، و و آن حضرت فرموده كه: اجتماع مال نمى

 بحرص غالب، و به بريدن رحم، و اختيار كردن دنيا بر آخرت.

كردم روح او ض قبو ديگر فرمود كه: هر گاه بنده خواب كند و در سجود بود حق تعالى فرمايد كه بنده من 

 را و او در طاعت من است.

و آن حضرت روايت كند از أمير المؤمنين )ع( كه دنيا همه او جهل است مگر مواضع علم، و علم تمام او 

شود باو، و عمل همه او ريا است مگر آنچه باشد بطريق اخالص، و حجت است مگر آنچه عمل كرده مى

 ه ختم و عاقبت او بر آن خواهد بود.نچآ اخالص بر خطر است تا بنده نظر كند به

و از آن حضرت روايتست كه بيرون رفت روزى ابو حنيفه از نزد صادق )ع( پس كاظم )ع( از پيش روى او 

 آمد أبو حنيفه گفت: اى جوان معصيت از كيست؟ فرمود كه: از سه حال خالى نيست:مى

م را كه عذاب كند بنده خود را بچيزى كه ريك يا از خداى تعالى است و از بنده نيست پس سزاوار نباشد

ظلم  نيندوخته باشد آن را، و يا از خداى عز و جل است و از بنده پس سزاوار نيست مر شريك قوى را كه

كند شريك ضعيف را، و يا از بنده است و معصيت از او است پس اگر عقوبت كند او را پس بگناه بنده است 

 رم او است.ك و و اگر عفو كند از او از جود

و ديگر فرمود كه: سزاوار نيست مرد را كه بگذارد طيب و بوى خوش را در هر روزى، پس اگر قادر نباشد 

 بر آن پس روزى در ميان، پس اگر قادر نباشد پس در هر جمعه و اين را از دست نگذارد.

وى وجه؟ فرمود: ر ازكنندگان بشب را كه احسن مردمانند پرسيدند از آن حضرت كه چه حالست عبادت

 پوشاند ايشان را از نور خود.زيرا كه ايشان چون خلوت كردند با خداى تعالى پس حق سبحانه و تعالى مى
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و ديگر فرمود كه: ال يزال مرد دزدى ميكند تا وقتى كه استيفاى ثمن دست خود كرد، آنگاه اظهار ميكند 

و گفتند كه: قومى از اهل بيت تو فرا ت ضرحق تعالى بر او و آمدند قومى از خراسان بخدمت آن ح

گيرند امور قبيحه را پس اگر نهى كنى ايشان را از آن دور نيست، فرمود كه: نميكنم، گفتند: چرا؟ فرمود مى

 فرمود نصيحت خشن و درشت است و قبول نميكنند.كه: شنيدم از پدر خود كه مى

دايت يافته براه راست، بعد از آن فرمود كه: در ه مشو ديگر فرمود كه هر كه رد كند متشابه قرآن را بمحك

اخبار ما متشابه هست همچو متشابه قرآن، پس رد كنيد متشابه آن را بمحكم آن و متابعت مكنيد متشابه آن 

 را تا گمراه نشويد.

واجب گردد  و ديگر فرمود: هر كه روزه بدارد اول روز از رجب از جهت رغبت و ثواب خداى عز و جل

او بهشت، و هر كه روزه بدارد روزى در وسط او شفاعت كرده شود در مثل ربيعه و مضر، و هر كه  اىبراز 

روزه بدارد روزى در آخر او بگرداند حق سبحانه و تعالى او را از عروسان و دامادان جنت، و حق تعالى 

مه و خال و خاله و ع و پذيرد در حق پدر و مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و عمشفاعت او را به

 معارف و همسايگان او و اگر چه ايشان مستوجب دوزخ گشته باشند.

و آن حضرت از پدران بزرگوار خود روايت كرده و ايشان از على )ع( كه رسول اللَّه )ص( فرمود مر يكى 

دوست دار  و و،از اصحاب خود را كه: يا عبد اللَّه دوستى كن در راه خداى تعالى و دشمنى نماى در راه ا

 دوست او را، و دشمن دار دشمن او را كه يافته نميشود واليت مگر باين.

و على بن حسن بن على بن فضال روايت كند از پدر خود كه او گفت: من شنيدم از على بن موسى الرضا 

را و اگر چه بعد و ا )ع( كه ميفرمود: هر كه بگويد: استغفر اللَّه، در شعبان هفتاد بار بيامرزد حق تعالى گناهان

 دستارها باشد.

و آن حضرت روايت كند از آباى كرام خود و ايشان از أمير المؤمنين و او از رسول اللَّه )ص( كه هر كه 

دوست ميدارد كه سوار شود بكشتى نجات و چنگ درزند به بند استوار و درآويزد بريسمان محكم كرد كار 

دشمن دارد دشمن او را، و بايد كه اقتدا كند بائمه هداة از  و منپس بايد كه دوست دارد على را بعد از 

اوالد او كه ايشان خلفا و اوصياء منند و حجج الهيند بر خلق بعد از من و سادات امت منند و پيشرو انبيايند 

 بجنت، حزب ايشان حزب من است و حزب من حزب حق تعالى، و حزب اعداى ايشان حزب شيطان.
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گرداند حق مى كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه ماه رمضان ماه بزرگ است مضاعف يتواو بهمين اسناد ر

سازد در او درجات را هر كه تصدق كند تعالى در او حسنات را، و محو ميكند در او سيئات را، و بلند مى

زيده مرآ در اين ماه بصدقه بيامرزد حق سبحانه و تعالى او را، و هر كه نيكى كند در او بملك يمين خود

گردد، و هر كه نيكو سازد خلق خود را در او حق تعالى نظر مغفرت در او نگرد، و هر كه خشم فرو خورد 

در او بيامرزد حق جل و عال او را، و هر كه رعايت صله رحم كند در او حق سبحانه و تعالى غفران را 

اههاى ديگر، هر گاه كه آمد بشما م ثلشامل حال او گرداند بعد از آن فرمود كه: ماه شما كه اينست نيست م

آيد ببركت و رحمت، و چون رفت ميرود بغفران گناهان، اين ماهى است كه حسنات در او مضاعف مى

شود، و هر كه بگذارد در اين ماه از براى خداى تعالى دو ركعت ميگردد، و اعمال خير در او پذيرفته مى

تر داى تعالى او را، بعد از آن فرمود: بدرستى كه شقىخ زدنماز را كه خضوع و تطوع نمايد در آن بيامر

شقيان آنست كه بيرون رود از او اين ماه و آمرزيده نشده باشد گناهان او، و زيان كار باشد وقتى كه فايز و 

 رستگار شوند نيكوكاران بعطاياى پروردگار كريم منان.

 ت.فوايد كتاب عيون اخبار الرضا بسيار است باين اكتفا رف

و ابن بابويه رحمه اللَّه گويد: گفتند كه مر أبى جعفر محمد بن على بن موسى )ع( را كه قومى از مخالفان 

شما زعم ايشان آنست كه پدر بزرگوار ترا مأمون رضا نام كرد از جهت آنكه راضى شد واليت عهد او را، 

رك و تعالى او را رضا تسميه بات ورزند، بلكه خداىآن حضرت فرمود: بخدا كه دروغ ميگويند و فجور مى

مر رسول او را و أئمه كه بعد از او  فرمود، زيرا كه او رضا بقضاى الهى داده بود در آسمان او، و راضى بود

بودند در زمين او صلوات اللَّه عليهم، گفتم: آيا نبودند هر يك از آباى كرام تو كه پيشتر بودند كه رضا شيمه 

ا و رسول و ائمه كه بعد از او بودند؟ فرمود كه: بلى، گفتم: پس چرا تسميه خدى ايشان بوده باشد از برا

يافت پدر تو در ميان ايشان برضا؟ فرمود: زيرا كه راضى شدند بوى مخالفان از دشمنان او همچنان كه 

ميه تست راضى بودند باو موافقان از اولياى او، و نبود اين مر يكى را از آباى كرام او )ع( پس از اين جه

 يافت در ميان ايشان برضا.

 ]ذکر والدته و مدة عمره و وفاته )ع([

در عيون اخبار آن حضرت آورده كه در مدينه متولد شد در روز پنجشنبه يازدهم ماه ربيع االول در سال 

ه صد و پنجاه و سوم از هجرت بعد از وفات أبى عبد اللَّه )ع( به پنج سال، و وفات يافت بطوس در قريه ك
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اباد ميگفتند از روستاق نوقان، و دفن كرده شد در دار حميد بن قحطبه طائى در قبه كه در او رشيد بود سن

در جانب قبله او، و اين در روز جمعه بيست و سيم ماه رمضان بود كه دويست و سه سال از هجرت گذشته 

بزرگوار خود امام  پدر باه بود، و عمر شريفش چهل و نه سال و شش ماه بود، بيست و نه سال و دو ما

موسى )ع( بود، و بعد از پدر بيست سال و چهار ماه امام و خليفه بود، و ايام امامت او بقيه ملك رشيد و 

رضاى او، و ملك امين محمد بن زبيده و ملك مأمون بود، و او اخذ كرد بيعت را از براى امام رضا )ع( بى

فرمود تل، و الحاح مينمود مكررا در اين باب، و آن حضرت ابا مىبقا اين بعد از آن بود كه تهديد ميكرد او ر

 تا مشرف گشت از بأس آن بر هالك، و آن حضرت فرمود:

ام از قبل عبد اللَّه بار خدايا تو نهى فرموده كه بدست خود خود را بتهلكه ميندازيد و من مشرف شده

من مكره و مضطرم همچنان كه يوسف و دانيال و ، المأمون بر قتل هر گاه كه قبول نكنم واليت عهد او را

)ع( وقتى كه قبول كردند هر يك از ايشان واليت را از قبل طاغى آن زمان، بار خدايا عهدى نيست مرا اال 

عهد تو، و واليتى نيست مرا اال از قبل تو، پس توفيق كرامت كن مرا از براى اقامت دين تو و احياى سنت 

 وَ نِعْمَ النَّصِيرُ. ولى و نصير نِعْمَ الْمَوْلىم ئىنبى تو، بدرستى كه تو

بعد از آن قبول كرد واليت عهد را از مأمون بر آنكه والى نسازد كس را، و عزل نكند هيچ كس را، و تغيير 

كننده باشد از دور، پس گرفت از براى او مأمون ننمايد طريق و رسمى كه بوده، و آنكه در امور مشورت

 و عام.ص خابيعت را بر 

و بود اين وقتى كه ظاهر شد مر مأمون را از امام رضا )ع( فضل و علم و حسن تدبير، بعد از آن حسد برد 

ور شد تا سينه او تنگ گشت، پس غدر نمود و شهيد كرد آن حضرت را بزهر، و رفت آن بر او و كينه

 حضرت برضوان و كرامت حق.

گفت: من شنودم از نجمه مادر امام م از پدر خود كه مىيدشنو مرويست از على بن ميثم كه او گفت: من 

شنيدم در خواب تسبيح رضا )ع( كه ميگفت كه: چون من حامله گشتم به پسرم نيافتم گرانى حمل را و مى

شدم نميشنودم چيزى را؛ و چون بار و تهليل و تحميد را از شكم خود. پس ميترسانيد مرا، و چون بيدار مى

ع دستهايش بر زمين بود و سرش بجانب آسمان، و حركت ميداد لبهاى خود را گوئيا كه اقو نهادم بر زمين

گوارنده باد ترا اى نجمه كرامت  تكلم ميكند، پس درآمد بسوى من پدرش امام موسى )ع( فرمود كه:

پروردگار تو. پس داد او را به پدر در خرقه سفيدى پيچيده، پس آن حضرت بنك گفت در گوش راست 
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اقامت گفت در گوش چپ وى، و بعد از آن آب فرات را طلب فرمود و كام او را بآن گرفت، بعد از و ، وى

 آن رو كرد بمادرش و فرمود كه: بگير اين را كه بقية اللَّه است در زمين او.

و صاحب كتاب داليل روايت كند از جعفر بن محمد بن يونس كه: نوشت مردى بامام رضا )ع( مسأله چند، 

خواست كه سؤال كند در آنجا از جامه ملحم كه محرم ميتواند پوشيد، ز آن حضرت سؤال كرد و مىا اودر 

و از سالح رسول اللَّه )ص( فراموش كرد اين را و تأسف ميخورد بر آن، جواب آن را فرستاد و فرمود در 

ان ما بمنزله تابوت است مير او كه: باكى نيست در احرام با جامه ملحم، و بدان كه سالح رسول اللَّه )ص( د

 گردد با هر عالمى هر جا كه ميگردد.در ميان بنى اسرائيل، مى

و روايتست از معمر بن خالد كه گفت مرا ريان بن صلت در مرو كه: فضل بن سهل فرستاده بود او را ببعض 

ع( سالم كنم و ) سنمواضع خراسان، او گفت بمن كه: ميخواهم كه دستورى بطلبى از براى من كه بر ابى الح

اند، خواستم كه بپوشاند مرا از جامه خود و ببخشد بمن چند درهم كه بنام آن حضرت زدهوداع نمايم، و مى

ريان ميخواهد كه نزد من بيايد و بپوشانم  معمر گويد كه: داخل شدم بر أبى الحسن )ع( فرمود در ابتدا كه:

 م:فتمن او را از جامه خود و بدهم از دراهم خود، گ

خواست كه من بخدمت تو بگويم از براى او، و فرمود كه: يا معمر سبحان اللَّه بخدا كه از من اين را مى

مؤمن موفق است بگو كه بيايد، گفت: من رفتم و او را آوردم درآمد و بر او سالم كرد، آن حضرت دو جامه 

ست وى چيزى نهاد، چون د دراز جامهاى خود طلب فرمود و بوى داد، پس چون او برخاست ديدم كه 

 بيرون رفت گفتم وى را كه: چه چيز اعطا فرمود ترا؟ پس دست باز كرد سى درهم بود.

سليمان بن جعفر جعفرى روايت كند كه گفت مرا امام رضا )ع( كه: بخر از براى من جاريه باين صفت، و 

، من رفتم و خريدم و ثمن ودب اين جاريه نزد مردى بود از اهل مدينه بنوعى كه آن حضرت وصف فرموده

 تسليم موالى او كردم و آوردم او را بخدمت آن حضرت، پس خوش كرد و تصرف نمود.

 چند روز مكث كردم ناگاه موالى او بمن مالقات كرد و ميگريست، گفتم: چه قصه است؟ گفت:

كه رد كند بمن جاريه را  راو اللَّه اللَّه عيش بر من گوارا نيست و مرا قرار نمانده و نه خواب پس سخن كن ا

و ثمن بستاند، گفتم: آيا تو ديوانه من اين جرأت ميتوانم نمود كه بگويم مر او را كه او را رد كند بر تو، من 

خواهد كه رد كنم بر او جاريه داخل شدم بر أبى الحسن )ع( در ابتدا فرمود كه: يا سليمان صاحب جاريه مى

ه از تو درخواست كنم كه بوى رد نمائى و ثمن بستانى پس چنين كرد، و ك فترا؟ گفتم: بلى و اللَّه بمن گ
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مكث نمودم چند روزى بعد از آن موالى جاريه بمن رسيد، گفت: فداى تو گردم درخواست كن از آن 

توانم گرفت و قادر نيستم كه نزديكى كنم بوى، حضرت كه قبول فرمايد جاريه را كه من از او فايده نمى

كه: يا سليمان صاحب  بودم كه ابتدا كنم باين، گفت: پس رفتم بخدمت أبى الحسن )ع( فرمودن درگفتم: قا

جاريه ميخواهد كه بستانم از او جاريه را و ثمن او بازگردانم؟ گفتم: اين التماس ميكند، فرمود كه: رد كند 

 بمن و ثمن او بستاند.

فر بيمارى سخت داشت كه خوف مرگ او جعن و روايتست از حسن بن أبى الحسن )ع( كه عم من محمد ب

داشتيم، پس داخل شد بر او امام رضا )ع( و ما بر گرد او بوديم و پسرانش و برادرانش و عم من اسحاق بر 

بالين سر او ميگريستند و بيمار در حالت سختى و پريشانى بود، پس آن حضرت آمد و نشست در ناحيه كه 

ود من در عقبش رفتم و گفتم: فداى تو گردم داخل شدى بر عم رمف نظر ميكرد بسوى ما، پس چون بيرون

خود و او را باين حال ديدى و ما ميگريستيم و اسحاق عم تو ميگريست و نبود از تو حزن و گريه، فرمود 

مرا كه: ديدى اين را كه ميگريست بر سر بالين او زود باشد كه اين مريض از مرض خالص شود و برخيزد 

ر سر بالين او ميگريست، پس آنگاه برخاست محمد بن جعفر از آن بيمارى و صحت يافت، ب كهو بميرد اين

 و اسحاق مريض شد و بمرد و محمد بر او ميگريست.

و چون خروج كرد محمد بن جعفر در مكه و دعوت كرد مردم را از براى خود و تسميه يافت بامير 

امام رضا )ع( و فرمود كه: اى عم تكذيب مكن پدر و و ا المؤمنين و بيعت كردند او را بخالفت داخل شد بر

برادر خود را كه اين امر تمام نميشود، راوى گويد: پس بيرون رفت محمد از مكه و من نيز با وى بيرون 

رفتم بسوى مدينه، نگذشت مگر اندك زمانى كه جلودى آمد و او را بهزيمت فرستاد و محمد بن جعفر از او 

ه پوشيد و بر باالى منبر رفت و خود را عزل كرد و تكذيب قول خود نمود و ياس امان خواست و لباس

 بخراسان و وفات كرد در مرو. گفت: اين نام از آن مأمون است و مرا در او حقى نيست، بعد از آن رفت

و صفوان بن يحيى روايت كند از آن حضرت كه من شنيدم كه ميفرمود كه أئمه عالمان و حكيمان فهم 

 شدگانند.گان، حديث كردهشدهكرد

حسن بن على الوشا گويد كه: من در خراسان بودم فرستاد امام رضا )ع( يك روزى بسوى من كه برد 

يمانى از جهت من بفرست و آن نزد من يافت نميشد، گفتم رسول آن حضرت را كه: در نزد من برد نيست، 

كردم در ميان جامهاى خود نيافتم، گفتم  لبط رفت و بازفرستاد رسول را نزد من كه برد را بفرست، من
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برسول كه: طلب كردم و نيافتم، سيوم بار رسول را باز فرستاد كه بفرست برد را، من برخاستم و جستجو 

كردم پس جاى نماند كه نجستم مگر صندوق كه مرا بود در آنجا ديدم يافتم برداشته بخدمت آن حضرت 

 مفترض الطاعتى و بود مرا سببى در دخول اين امر. امامآوردم و گفتم: گواهى ميدهم كه تو 

عبد اللَّه بن مغيره گويد كه مرا توقفى بود و حج كردم براى اين، چون رفتم بمكه خلجان كرد در سينه من 

چيزى خود را بملتزم درآويختم و گفتم: بار خدايا تو ميدانى طلب و اراده مرا پس راه نماى مرا به بهترين 

د در دل من كه بخدمت امام رضا )ع( روم، آمدم بمدينه و ايستادم بر در خانه آن حضرت و تاافاديان، پس 

گفتم غالمى را كه: بگو مر موالى خود را كه مردى از عراق بر در خانه است، شنيدم نداى كه او را 

 ميفرمايد: درآ اى عبد اللَّه بن مغيره، من در رفتم پس چون مرا ديد فرمود كه:

حق تعالى دعاى ترا و راه نمود تو را بدين تو گفتم: گواهى ميدهم كه تو حجة اللَّه و أمين اللَّه  ودرماجابت ف

 بر خلقى.

و روايت كند حسن بن على الوشا كه گفت: فالن بن محرز كه رسيده است بما أبو عبد اللَّه )ع( گاهى 

ميخواستم كه اين را از امام ن م ميخواست كه معاودت كند أهل خود را بمواقعه وضوى نماز ميساخت و

رضا )ع( بپرسى، وشا گويد كه: آمدم بخدمت آن حضرت ابتدا كرد پيش از سؤال من و فرمود كه: بود أبو 

عبد اللَّه )ع( كه مواقعه ميكرد و باز ميخواست كه معاودت كند بآن وضوء نماز ميساخت، و ديگر كه اراده 

آمدم و گفتم كه: جواب فرمود مسأله ترا پيش از آنكه من ن روميكرد همچنين وضوى نماز ميساخت، من بي

 سؤال كنم آن را.

روايتست از حنان بن سدير كه گفتم مر امام رضا را )ع( كه: آيا تواند بود امام را كه او را عقب نباشد؟ آن 

 حضرت فرمود كه: از من متولد نخواهد شد اال يكى و ليكن او منشأ ذريت بسيار خواهد بود.

 اش گويد كه: شنيده بودم اين حديث را سى سال پيش ازين.خدو اب

وشا گويد كه: گفت بمن عباس بن جعفر بن محمد االشعث كه: التماس كنم از آن حضرت كه كتابتى از او كه 

بامام ميرسد چون بخواند بدرد كه بدست كسى نرسد؟ و شايد گويد كه: آن حضرت ابتدا كرد پيش از آنكه 

را كه: كتابت او را ميبايد دريد، و اعالم كن صاحب خودت را كه من هر گاه كتابت او  اوس من بگويم التما

 را ميخوانم ميدرم.
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و ذروان مداينى داخل شد بر آن حضرت تا سؤال كند از عبد اللَّه بن جعفر، آن حضرت دست مبارك را بر 

آن فرمود كه: يا محمد بن  او بعد از اىبرسينه او نهاد پيش از آنكه ذكر كند چيزى را كه اراده كرده بود از 

 آدم بدرستى كه عبد اللَّه امام نبود، پس خبر فرمود مرا بآنچه ميخواستم پيش از آنكه سؤال كنم.

و حسن بن على الوشا گويد كه: امام رضا )ع( در ابتدا بمن گفت كه: پدر من دوشينه نزد من بود گفتم: پدر 

: پدر تو؟ فرمود كه: در خواب ديدم كه جعفر )ع( آمده بود نزد پدر من كهم تو؟ فرمود كه: پدر من، ديگر گفت

و ميگفت كه اى پسر من چنين كن اى پسر من چنان و چنان كن، پس داخل شدم من بر او بعد از اين 

 فرمود كه: اى حسن بدرستى كه خواب ما و بيدارى ما يكى است.

دند مرا بعضى از اصحاب ما كه يكى از ايشان گفت كرر و از على بن محمد الكاشانى روايتست كه گفت: خب

كه: بردم از براى امام رضا )ع( مالى بسيار و نديدم كه مسرور شده باشد بآن پس من غمگين شدم از براى 

اين و گفتم در نفس خود كه آوردم مثل اين مال را و خوش حال نشد بآن، آنگاه آن حضرت فرمود كه: اى 

سته بود بر كرسى و گفت غالم را بريز بر دست من آب را، پس ديدم روان نشو غالم طشت و آب بياور 

گشته در ميان انگشتان مباركش طال و در طشت ميريزد، بعد از آن ملتفت شد بجانب من و فرمود آنكه اين 

 چنين باشد باك نداشته باشد كه آورده شود بسوى او مالى.

يد قهر كرد بر برامكه و كشت جعفر بن يحيى را و رشالمحمد بن فضل گويد كه: در آن سال كه هارون 

حبس كرد يحيى بن خالد را و كرد آنچه كرد با ايشان أبى الحسن الرضا )ع( ايستاده بود در عرفات و دعا 

ميكرد، بعد از آن سر مبارك را در پيش انداخت از آن پرسيدند فرمود كه: من بودم كه دعاى بد ميكردم بر 

گوار من كردند آنچه كردند حق سبحانه و تعالى امروز دعاى مرا در حق ايشان اجابت زرب برامكه كه بر پدر

و يحيى را گرفتند و احوال ايشان متغير  كرد، پس بازگشت از آنجا اندك زمانى نگذشت كه جعفر را كشتند

 شد.

يخواند، آن م بهموسى بن عمران گويد كه: ديدم على بن موسى )ع( را كه در مسجد مدينه بود و هارون خط

 حضرت فرمود كه: خواهى ديد مرا و او را كه در يك خانه دفن كنند.

هشام عباسى گويد: طلب كردم در مكه دو جامه سعديين كه بهديه و تحفه براى پدر خود ببرم، در مكه 

س پ خواستم پس گذر من بمدينه افتاد در بازگشتن و رفتم بخدمت أبى الحسن )ع(نيافتم آن نوع كه من مى
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چون وداع كردم و ميخواستم بيرون آيم طلب فرمود دو جامه سعديين بر عمل وشيى كه من ميخواستم داد 

 بمن و فرمود كه: جامه كن براى پدرت.

و حسن بن موسى گويد كه بيرون رفتيم با آن حضرت ببعضى حيطانى كه او را بود در روزى كه مطلقا ابر 

ايد چيزى كه باران را نگاه دارد؟ گفتم كه، احتياج بآن نداريم و تهاشنبود چون بيرون آمديم فرمود كه: برد

ام و زود باشد كه باران بگيرد ما را، پس چون ابرى نيست كه از براى آن بترسيم، فرمود و ليكن من برداشته

ن آ يراندكى رفتيم ابر پيدا شد و باران گرفت تا بتنگ آمديم و باقى نماند از ما كسى كه تر نشده باشد غ

 حضرت.

و حسن بن منصور روايت كند از برادر خود كه من داخل شدم بر امام رضا )ع( در خانه كه در اندرون خانه 

ديگر بود در يك شبى، پس برداشت دست مبارك خود را پس گوئيا در آن خانه ده چراغ روشن شد، در 

 را اذن داد تا درآيد. اوو اين حال مردى طلب اذن كرد پس دست مبارك خود را باندرون جامه برد 

بينم كه او را بمرو موسى بن مهران گويد كه: ديدم امام رضا )ع( را كه نظر كرد بهرثمه و فرمود كه گوئيا مى

اين آخر آنست كه آورده از كتاب  -اند، و آنچنان شد كه آن حضرت فرموده بوداند و گردن او را زدهبرده

 داليل.

رائج آورده كه روايت كرده اسماعيل بن أبى الحسن كه ما با امام رضا )ع( خ ابو راوندى رحمه اللَّه در كت

بوديم كه آن حضرت دست مبارك را بر زمين نهاد گوئيا كه كشف كرد چيزى را، پس ظاهر شد از آنجا 

شپكهاى طال باز دست مبارك بر آن كشيد ناپديد گشت، گفتم: اگر ميدادى يكى را از آن بمن چه ميشد، 

 وقت اين امر هنوز در نيامده.ه ك فرمود

و ديگر آنكه أبو اسماعيل سندى گويد كه: من شنودم در سند كه حق تعالى را هست حجتى در عرب، پس 

من بيرون آمدم براى آن طلب، پس مرا داللت كردند بر امام رضا )ع( پس قصد آن مقصد كردم و بخدمت 

كردم بزبان سندى جواب فرمود بر گفت من، پس  مسالوى آمدم و من نميدانستم از عربى يك كلمه را پس 

گفتم و او جواب ميفرمود مرا بآن لغت، من گفتم كه شنيده بودم در سند كه من بلغت سندى با وى سخن مى

ام بآن طلب فرمود كه آن بمن رسيده و اكنون آن خداى تعالى را حجتى هست در عرب و من بيرون آمده

ن از آنچه ميخواهى، پس سؤال كردم آنچه خواستم، پس چون خواستم كه ك المنم، بعد از آن فرمود كه سؤ



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

124 

 

برخيزم از نزد وى گفتم كه: نميدانم از عربى چيزى پس دعا فرماى بدرگاه خداى تعالى كه الهام فرمايد مرا 

 بلغت عرب كه تكلم توانم كرد با أهل آن، كشيد دست مبارك بر هر دو لب من در ساعت تكلم كردم بعربى.

ديگر سليمان جعفرى گويد كه: من با امام رضا )ع( بودم در حائطى كه او را بود كه ناگاه گنجشكى آمد  و

نزد آن حضرت و آواز بسيار ميداد و اضطراب ميكرد، فرمود كه: آيا ميدانى كه اين گنجشك چه ميگويد؟ 

يخواهد كه بخورد بچگان مرا م رىگفتم: خدا و رسول و پسر رسول او داناترند، فرمود كه: ميگويد مرا كه: ما

 پس برخيز و اين چوب را بگير و باين خانه رو و بكش اين مار را، گفت:

 برخاستم و آن چوب را گرفتم و باندرون خانه رفتم و ديدم كه مارى در آنجا ميگردد پس كشتم او را.

محمد ابن سنان  هرواو ديگر مرويست از بكير بن صالح كه آمدم بخدمت آن حضرت و گفتم: زن من كه خ

است حامله است پس دعا كن كه خداى تعالى او را نرينه كرامت كند، فرمود كه: دو تا خواهند بود، گفتم در 

نفس خود كه: محمد و على بعد از بازگشتن، بعد ازين مرا طلبيد كه يكى را على نام كن و ديگرى را ام 

م، پس نام كردم ايشان را آنچه فرموده بود مرا، شكك عمر، من بكوفه آمدم مرا پسر و دخترى شده بود از ي

 و من گفتم مادر خود را كه: معنى ام عمر چيست؟ گفت: مادر مرا ام عمر نام بود.

فرمود كه: چون خواستند كه مرام از جهة خراسان و ديگر روايت كرد وشا كه امام رضا )ع( در خراسان مى

 م ايشان را كه گريه كنند بر من تا بشنوم،ردك بيرون آرند جمع كردم عياالن خود را و امر

بعد از آن دوازده هزار درهم در ميان ايشان تفرقه كردم، بعد از آن فرمودم كه من باز نميگردم بعيال خود 

 هرگز.

وشا گويد كه: مرا عقربى گزيد من روى آوردم و ميگفتم يا رسول اللَّه شنونده اين منكر شد و از اين تعجب 

)ع( فرمود كه: مه بخدا كه ديد او رسول اللَّه را گويد كه: من ديده بودم رسول اللَّه را صلى ا رضكرد، امام 

 اللَّه عليه و آله در خواب و بخدا كه هيچ كس را از آن خبر نكرده بودم.

جعفر ه حافظ ابو نعيم با ما موافقت كرد و رسانيد اخبار را بابى عبد اللَّ مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه:

 بن محمد الصادق )ع( و از ما سواى ايشان اعراض كرد.

و اما ابن جوزى امام موسى بن جعفر )ع( را ذكر كرده و از او تجاوز ننموده و هر دو كتابهاى خود را از 

اند مثل كسى كه نام و نسب او معلوم نيست و طريق و مذهب مجهوالن عباد و از گم نامان عباد پر كرده
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اند مثل امام موسى د مثال كه عابدى در يمن بود و عابده حبشيه و امثال اينها و ذكر نكردهينگومتحقق نمي

 الكاظم و امام على بن موسى الرضا )ع( و امام محمد الجواد و ابناى كرام ايشان را عليه السّالم.

چون بخلف صالح د كرو اما عبد العزيز الحافظ الجنابذى رسانيده با ما تا امام حسن عسكرى )ع( و توقف 

 امام محمد المهدى صلوات اللَّه عليه رسيد.

فاما كمال الدين ابن طلحه رحمه اللَّه ذكر سلف و خلف كرده و جريان نموده در مضمار آن و توقف نكرده 

آن را غير او منكرست او مقر و معترف است رحمه اللَّه، و از عجب امور آنكه حافظ أبو نعيم متهم است 

 او اينست كه رافع آنست حق تعالى رفع كناد از ما و از ايشان.ل فعمتشيع و 

و ابى در نثر الدر آورده كه فضل بن سهل پرسيد از امام على بن موسى الرضا )ع( در مجلس مأمون كه يا 

أبا الحسن مردمان مجبورند؟ فرمود كه: خداى تعالى اعدل است از آنكه جبر كند شمار او بعد از آن عذاب 

اند؟ فرمود كه: حق تعالى احكم است از آنكه مهمل گذارد بنده خود را و پس گذاشته شده: فتكند گ

 بخودش باز گذارد.

نصرانى را پيش مأمون آوردند كه فجور كرده بود بهاشميه چون اين را ديد مسلمان شد از جهت خوف قتل، 

آنچه پيش از آن بوده آنگاه از امام د كنمأمون را از اين خشم آمد و از فقها پرسيد گفتند كه: اسالم هدر مي

رضا )ع( پرسيد فرمود كه: بكش او را زيرا كه او مسلمان شد وقتى كه باس و شدت را ديد كما قال اللَّه 

 تا آخر سوره. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ تبارك و تعالى

: قناعت نفس را صيانت ميكند و قدر اين كس را نگاه ميدارد كهد و پرسيدند از آن حضرت از قناعت فرمو

متعللى كه ميخواهد  كه آب روى خود را پيش اهل دنيا نريزد، و سؤال نميكنند ترا از قناعت اال دو مرد يا

 آخرت را، يا متنزه و دورى جوينده از لئيمى مردمان.

مود كه: بسوى دست را كه شستن اول از فرم امتناع نمود نزد آن حضرت مردى از دست شستن پيش از طعا

 براى ما است و شستن دوم از براى خودت اگر ميخواهى اين را ترك كن.

يك مردى را پيش مأمون آوردند و خواست كه بزند گردن او را مأمون گفت كه: چه ميگوئى يا أبا الحسن 

گر از براى عزت تو پس عفو كرد م فودر باب اين؟ فرمود كه: ميگويم كه خداى تعالى نميخواند ترا بحسن ع

او حديث كرد ابو الصلت كه در خدمت آن حضرت بودم كه ميفرمود به نيشابور او سوار بود بر بغله شبها 

پس آمده بودند بطلب وى علماى بلد مثل احمد بن حرب و ياسين بن نضر و يحيى بن يحيى و بسيارى 
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بعه و گفتند: بحق پدران پاك بزرگوارت حديث كن ما مرر ديگر از اهل علم، پس آويختند بلجام بغله او د

را بحديثى كه شنيده باشى از پدر بزرگوار خودت فرمود كه: حديث كرد مرا پدر من عبد صالح موسى بن 

جعفر كه او فرمود: مرا حديث كرد پدر من جعفر بن محمد الصادق كه او فرمود مرا كه: حديث كرد پدر من 

على او فرمود كه: حديث كرد مرا سيد العابدين على ابن حسين او فرمود كه: ن ب باقر علم النبوة محمد

شنيدم از پدر خود سيد العرب  حديث كرد مرا پدر من سيد شباب اهل الجنة حسين بن على او فرمود كه:

 على بن أبى طالب و آن حضرت فرمود كه: شنيدم از رسول اللَّه )ص( كه:

 ت بزبان، و عملى است باركان او گويد كه احمد بن حنبل گفت كه:يسارايمان معرفتى است بدل، و اقر

 اگر بخوانم اين اسناد را بر مجنون هر آينه خالص شود از جنون.

و مرويست از عبد الرحمن بن ابى حاتم مثل اينكه او حكايت كرده از پدر خود كه گفت اگر خوانده شود بر 

 مصروع پس بهوش آيد.

 )ع([م ما]ذکر طرف من کالم اال

جامع كتاب كشف الغمه على بن عيسى رحمه اللَّه گويد كه نقل كردم از كتابى كه حاضر نبود مرا نام او آن 

حديث كرد مولى سعيد امام الدنيا عماد الدين  زمان آنچه را كه صورت او است و نقل صورت او اينست كه:

سمائة كه ايراد نمود صاحب كتاب خمو محمد بن سعد بن عبد الكريم الوزان در محرم سنه ست و تسعين 

تاريخ نيشابور در كتاب خود كه على بن موسى الرضا )ع( چون داخل شد به نيشابور در سفرى كه در آن 

فضيلت شهادت يافت و آن حضرت در محفه بود و آن بر بغله شهبا بود كه بر او زينى بود از نقره خالص و 

رسيدند حافظان أحاديث نبويه أبو زرعه رازى و محمد بن  وىت درآمد در بازار نيشابور و در آنجا بخدم

اسلم طوسى رحمهما اللَّه و گفتند: أى سيد بن السيد و اى امام ابن االئمه و اى سالله طاهره رضيه و اى 

نمائى بما طلعت مبارك با ميمنت خالصه زاكيه نبويه بحق آباى اطهارت و اسالف اخيارت كه آيا نمى

ميكنى از براى ما حديثى از آبا و اجداد بزرگوار خودت تا ياد گيريم آن را؟ پس ن يتخودت را و روا

بداشت بغله را و برداشت مظله را و روشن گردانيد چشمهاى مسلمانان را بطلعت مبارك نورآساى خود و 

 بود دو گيسوى مشك بويش همچو دو گيسوى مبارك رسول اللَّه )ص(، و همه مردمان طبقه طبقه و فوج

ايستاده گريان و ناالن و سينه كوبان و جامه دران و در خاك غلطان، و بعضى خود را رسانيده بوسه بر  وجف

گردانيدند ميكردند بمظله مهد تا نصف النهار، و روان مى دادند و همه گردن را درازاش مىركاب و حزام بغله
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ئمه و قضاة كه أى معاشر مردمان بشنويد و أ ندها مثل انهار، تا ساكن شد اصوات و آواز برداشتدموع از ديده

در گوش گيريد و ايذا مرسانيد عترت رسول اللَّه را و خاموش شويد، و آن حضرت امال فرمود اين حديث 

ها كه حديث از لفظ مبارك آن را و آماده كرده بودند و شماره درآمده بيست چهار هزار محبره سوى دوات

 ابو زرعه رازى و محمد بن اسلم طوسى ميكردند، آنگاه سر مبارك مالا حضرت بشنوند، بنويسند، و طلب

از مهد بيرون آورد و فرمود كه: حديث كرد مرا پدر من موسى بن جعفر الكاظم و او گفت كه: حديث فرمود 

مرا پدر من جعفر بن محمد الصادق )ع( و او گفت كه: حديث فرمود مرا پدر من محمد بن على الباقر و او 

حديث فرمود مرا پدر من على بن حسين زين العابدين و او گفت كه: حديث فرمود مرا پدر من : كهگفت 

حسين بن شهيد كربال و او گفت كه: حديث فرمود مرا پدر من أمير المؤمنين على بن أبى طالب شهيد زمين 

كه: حديث  فتگ كوفه و او گفت كه: حديث فرمود مرا برادر و ابن عم من محمد رسول اللَّه )ص( و او

 فرمود مرا جبرئيل امين )ع( و او گفت كه: من شنيدم از رب العزة سبحانه و تعالى كه ميفرمود كه: كلمه

 ال اله اال اللَّه

حصن من است پس كسى كه بگويد آن را داخل شود در حصن من، و كسى كه داخل شود در حصن من 

 يل و صدق رسول اللَّه و االئمة عليهم السّالم.رئجبايمن گردد از عذاب من، صدق اللَّه سبحانه و صدق 

ابو القاسم قشيرى رحمه اللَّه گويد كه: اين حديث باين سند رسيده بيكى از امراى سامانيه پس آن را بآب 

زر نوشت و وصيت كرد كه با او در قبر نهند، پس چون او مرد او را يكى در خواب ديد گفت: با تو چه 

من بمحمد رسول اللَّه از  مرا آمرزيد بواسطه تلفظ من بال اله اال اللَّه و تصديقى الكردند؟ گفت: خداى تع

 روى اخالص، و بودم من كه نوشته بودم اين حديث را بآب زر از جهت تعظيم و احترام.

و ديگر آبى در نثر الدر آورده كه چون عقد كرد مأمون بيعت را از براى آن حضرت بعد از خود بعد از آن 

رمود كه نصيحت واجب است مر ترا و سزاوار نيست غش از براى مؤمن، بدرستى كه عامه ف رتحض

نميخواهد آنچه كردى بمن و خاصه نميخواهد آنچه كردى بفضل بن سهل، پس مصلحت و رأى از براى تو 

ب شد سبن آنست كه دور كنى ما را از خود تا بصالح آيد امر تو، و ابراهيم بن عباس صولى گفته بخدا كه اي

 كه مآل امر به آن كشيد.

و روايت كرده شد از بعض اصحاب آن حضرت كه داخل شدم بر او در مرو و گفتم: يا ابن رسول اللَّه 

روايت كرده شده از براى ما از صادق )ع( كه او فرموده كه: نه جبر و نه تفويض بلكه امرى در ميان دو امر. 
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ق سبحانه و تعالى تفويض فرموده امر خلق و رزق را بر ح كهمعنى اين چيست؟ فرمود كسى كه زعم كرد 

حجج خود پس او قائل بتفويض است، و قائل بجبر كافر است و قائل بتفويض مشرك گفتم: يا ابن رسول 

اند بدان و ترك اللَّه پس چه چيز است امر بين امرين؟ فرمود كه: وجود سبيل باتيان آنچه امر كرده شده

 ن.آ ازاند آنچه نهى شده

خَوْفاً وَ » عتاب و در قول الهى كهيعنى عفو بى فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ و ميفرمود: در قول خداى تعالى كه

روزى مأمون گفت كه يا ابا الحسن خبر كن مرا  فرمود كه خوف از براى مسافر و طمع از براى مقيم« طَمَعاً 

يم بهشت و دوزخ است؟ آن حضرت فرمود كه آيا قسو از جدت على بن ابى طالب )ع( كه بچه وجه ا

اند از جدت عبد اللَّه بن عباس كه او گفت: من شنيدم از اى از پدر و آباى خودت كه روايت كردهنشنيده

پيغمبر )ص( كه ميفرمود كه، حب على ايمان است و بغض او كفر گفت: بلى امام رضا )ع( فرمود، پس باين 

مأمون گفت: باقى نگذارد خداى تعالى مرا بعد از تو يا ابا الحسن گواهى  ت،اسمعنى قسيم بهشت و دوزخ 

ميدهم كه تو وارث علم رسول خدائى )ص( ابو الصلت هروى گويد كه: چون بازگشت آن حضرت بمنزل 

خود آمد من بخدمت آن حضرت آمدم و گفتم يا ابن رسول اللَّه چه خوب جوابى فرمودى مأمون را؟ فرمود 

الصلت من تكلم كردم او را در آن مقام كه او است و حال آنكه من شنيدم از پدر بزرگوار خود كه ا ابكه: يا 

او روايت ميكرد از آباى كرام خود كه أمير المؤمنين على )ع( فرمود كه: رسول اللَّه )ص( گفت مرا كه اى 

 و آن از براى تو. ستمنعلى تو قسيم بهشت و دوزخى در روز قيامت ميگوئى آتش را كه اين از براى 

داخل شدند بر آن حضرت قومى از صوفيه و گفتند مر او را كه مأمون نظر كرد در آنچه والى ساخته بود 

خداى او را در آن امر پس ديد شما را اهل بيتى كه اولى مردمانيد كه پيشواى مردمان باشيد و نظر كرد در 

مان پس مصلحت ديد كه رد كند اين امر را بسوى تو ردبمميان شما اهل بيت پس ترا ديد كه اولى مردمانيد 

اند بكسى كه طعامهاى غليظ خورد و لباسهاى درشت پوشد و بدراز گوش سوار شود و و امت محتاج

بعيادت مريض رود، و آن حضرت تكيه فرموده بود راست نشست و فرمود كه يوسف پيغمبر جامهاى ديباج 

آنچه مراد و مطلوب بود از امام  يات آل فرعون و حكم ميفرمودتكم مطرز بذهب ميپوشيد و نشسته بود بر

قسط و عدلست كه چون سخن گويد راست گويد و چون حكم كند بعدل كند و چون وعده نمايد وفا كند، 

 قُلْ مَنْ حَرَّمَ ِزينَةَ  بدرستى كه حق سبحانه و تعالى نه حرام گردانيده لباس و مأكل را و اين آيت را خواند كه

در تذكره ابن حمدون آورده كه على بن موسى بن جعفر )ع(  هِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ للَّا
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فرموده كه: هر كه راضى شود از خداى تعالى باندكى از رزق راضى شود او از او باندكى از عمل و ديگر 

صفقه و معدوم نميگرداند تعجيل عقوبت را باستعمال  تنكسفرمود كه: برطرف نميكند مرد گردش بد را با ش

اند رسنده آنچه بايد كه اكتفا بآن نكند و طلب كرده آنچه خواهد كه دنيا بغى و فرمود كه: مردم بر دو نوع

 بدو نياورده.

زيد بن موسى بن جعفر بيرون رفت و خروج نمود در بصره و دعوت كرد مرد مرا بخود و سوخت خانهاى 

 و افساد كرد بعد از آن ظفر يافتند بوى و او را گرفته پيش مأمون بردند، زيد گويد:ا ر مردم

كه چون مرا بردند نزد او نظر كرد بسوى من و گفت: به بريد او را بخدمت برادرش على بن موسى الرضا 

تو ر ب )ع( آن حضرت ساعتى مرا نزد خود ايستاده گذاشت و ملتفت نشد بعد از آن فرمود كه: اى زيد

حليتى رسوائى باد تو مگر قائل برسول نيستى كه خون ريختى و ترسانيدى مردم را و گرفتى مال را بى

شايد كه فريفته كرده باشد ترا سخن احمقان اهل كوفه كه پيغمبر )ص( فرموده كه، فاطمه )ع( احصان فرمود 

، اين در شأن آن كس است كه تشآ فرج خود را پس حق سبحانه و تعالى حرام كرد او را و ذريت او را بر

نيابيد مگر بطاعت الهى  از شكم او بيرون آمده و بس كه آن حسن و حسين است، بخدا كه آزادى از دوزخ

پس اگر خواهى كه آن را بمعصيت او بيابى نخواهى يافت و بطاعت او نرسى و تو در اين هنگام گرامى 

اللَّه در اعالم الورى در باب هفتم فصلى ايراد  مهرحنخواهى بود بر خداى تعالى از مردمان و طبرسى 

 فرموده در ذكر ابى الحسن على بن موسى الرضا.

فصل اول در تاريخ مولد و مبلغ سن و وقت وفات آن حضرت. والدت با سعادتش در مدينه بود در سال 

و پنجاه و د ص صد و چهل و هشتم از هجرت و گويند در يازدهم ذى القعده بوده در روز جمعه در سال

سوم از هجرت بعد از وفات ابى عبد اللَّه )ع( به پنج سال اين را شيخ ابو جعفر بن بابويه رحمه اللَّه روايت 

كرده و گويند كه: در روز پنجشنبه بوده، و مادرش ام ولد بوده كه او را ام البنين ميگفتند و نامش نجمه بود 

 و گويند سكن النوبيه و گويند تكتم.

ت كند از عون بن محمد كه او گفت شنيدم از على بن ميثم كه خريد حميدة المصفات كه مادر ايروصولى 

زنان بود در عقل  امام موسى بود )ع( و او از اشراف عجم بود جاريه مولده را كه نام او تكتم بود و او افضل

يش وى ننشست از پ درو در دين و در تعظيم سيده خودش حميده تا غايتى كه او را خريده بود هرگز 

ايست كه جهت اجالل او، و حميده گفت مر پسر خود امام موسى را )ع(: أى پسر بدرستى كه تكتم جاريه
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نديدم هرگز أفضل از او و من شكى ندارم كه زود باشد كه خداى تعالى پاك و مطهر گرداند نسل او را اگر 

كن و آنچه داللت ميكند كه نام او تكتم بوده  اوز او را نسلى باشد و من او را بتو بخشيدم، پس طلب خير ا

 قول شاعر است در مدح امام رضا )ع(

 و رهطا و اجدادا على المعظم  اال ان خير الناس نفسا و والدا

 اماما يؤدى حجة اللَّه تكتم  أتتنا به للعلم و الحلم ثامنا

يده مادر موسى بن جعفر )ع( چون نجمه حمه و روايت ديگر آنكه على بن ميثم از پدر خود روايت كرده ك

فرمود مر او را كه: يا حميده ببخش نجمه را به پسرت موسى را خريد در خواب ديد رسول اللَّه )ص( كه مى

كه زود باشد كه از او فرزندى متولد شود كه بهترين اهل زمين باشد، پس هبه كرد او را بوى، چون امام 

 تسميه كردند.ه هررضا از او متولد شد او را طا

گفتند در آخر صفر، و گويند و وفات نمود آن حضرت در طوس خراسان در قريه كه او را سناباد مى

وفاتش در ماه رمضان بوده كه هفت روز از او باقى بوده در روز جمعه در سال دويست و سيوم از هجرت، 

بود، و ايام امامتش در بقيه ملك  الس و در آن روز پنجاه و پنج ساله بوده، و مدت امامت و خالفتش بيست

رشيد بود، و مالك ملك شد محمد امين بعد از او بسه سال و بيست و پنج روز بعد از آن امين برطرف شد 

و چهار روز، بعد از آن  و نشست عم او ابراهيم ابن المهدى معروف بابن شكله بسلطنت در مدت بيست

يعت كردند و باقى يك سال و هفت ماه و طاهر بن حسين او ب گرمحمد امين خروج كرد دوم بار و با وى دي

را كشت بعد از آن مأمون عبد اللَّه بن هارون بعد از او به بيست سال سلطنت كرد، و امام رضا )ع( در أيام 

ملك او شهادت يافت، و آن حضرت برضا تسميه يافت از جهت رضاى خداى عز و جل در آسمان و 

 از او بودند در زمين، و گويند از جهت آنكه مخالف و موافق از او راضى بودند.د بعرضاى رسول و ائمه كه 

 فصل دوم در نصوص داله بر امامت آن حضرت و آن نصوص در سابق سمت ذكر يافت.

 ]ذکر طرف من حیاة االمام )ع([

مله ج آناند آن را رواة عامه و خاصه از فصل سوم در ذكر واليت و معجزات آن حضرت كه نقل كرده

روايت كند على بن أحمد بن الوشاء الكوفى كه من بيرون رفتم از كوفه بطرف خراسان پس گفت دخترى كه 

مرا بود كه: أى پدرك من بگير از من اين حله را و در آنجا بفروش و بخر از بهاء آن از براى من فيروزه، 

م بمرو فرود آمدم در بعضى از يدرسگفت من آن را گرفتم و بستم در ميان بعضى از متاع خود، پس چون 
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خانات پس ناگاه غالمان امام رضا )ع( آمدند و گفتند حله ميخواهيم كه كفن بعضى از غالمان كنيم گفتم: 

نزد من از حله چيزى نيست، رفتند و ديگر بازگشتند كه موالى ما بتو سالم رسانيد و ميفرمايد كه هست با 

تر تو داده بود و گفته كه از ثمن آن براى او فيروزه بخرى و اين دخه تو حله كه در ميان فالن متاع است ك

ثمن، آن را آوردم و بايشان دادم و گفتم و اللَّه كه سؤال كنم از مسأله چند پس اگر جواب آن مسائل گفت 

و صباحى رفتم بدر خانه وى و نتوانستم خود را بوى رسانيد از جهت  پس او او است، پس نوشتم آنها را

مردم بر در آن خانه من نشسته بودم ناگاه خادمى از آنجا بيرون آمد بسوى من و گفت اى على بن  امدحاز

 أحمد اين جوابات مسائلى كه با تست پس گرفتم تمام جواب مسائل من بعينها.

 ]ذکر دالالت االمام )ع([

و روايت كند از ابى حبيب ا كهو ديگر روايت كند حاكم أبو عبد اللَّه الحافظ باسناد خود از محمد بن عيسى 

البناجى كه او گفت: من رسول اللَّه )ص( در خواب ديدم كه فرموده به بناج و فرود آمده در مسجدى كه 

آيند حجاج در هر سال گوئيا كه من رفتم و سالم كردم بر او و ايستادم در پيش وى پس يافتم نزد فرود مى

ر او تمر صيحانى است كه گوئيا دست مبارك كرد و مشتى د و اند از برگ خرماى مدينهوى طبقى كه بافته

از آن تمر برداشت و بمن داد؛ من شمردم آن را كانه هيجده تمر بود، من تأويل و تعبير كردم كه زنده خواهم 

ام و ماند هيجده سال بعدد آن تمره كه هر تمره يك سال باشد؛ پس چون بيست روز از آن گذشت من رفته

مارت ميكنم كه يكى آمد و خبر داد مرا از آمدن امام رضا )ع( از مدينه و فرود آمدن آن ع رازمين زراعت 

حضرت در آن مسجد، من رفتم و ديدم كه مردم بخدمت وى ميروند منهم رفتم با مردمان، ديدم كه نشسته 

ديده ه نچدر آن موضعى كه من رسول اللَّه را )ص( در خواب ديده بودم و در زير وى حصيريست مثل آ

بودم كه در زير پيغمبر بود و طبقى از بافته درخت خرما پيش وى نهاده و در او تمر صيحا نيست، پيش 

رفتم و سالم كردم جواب سالم مرا داد و مرا نزديك طلبيد و قبضه از آن تمر بمن داد، شمردم بعدد آن بود 

ابن رسول اللَّه، فرمود كه: اگر رسول اللَّه ا ي كه رسول اللَّه )ص( بمن داده بود، گفتم: زياده كن از براى من

 )ص( زياده ميكرد من هم زياده ميكردم.

و ديگر حاكم مذكور روايت كند باسناد خود از سعيد بن سعيد كه آن حضرت نظر كرد بمردى فرمود كه: يا 

 وز مرد.ر سهعبد اللَّه وصيت كن و آماده شو مر آن چيزى را كه ال بد است از او پس آن مرد بعد از 
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و روايتست از حسين بن موسى بن جعفر )ع( كه او گفت كه ما در كرد امام رضا )ع( بوديم و ما جماعتى از 

جوانان بنى هاشم بوديم كه گذشت بر ما جعفر بن عمر العلوى و او با جامهاى كهنه بود و بد حال، ما 

بينيد او را با زود باشد كه باين نزديكى به: ودبيكديگر نگاه كرديم و خنديديم از هيأت او، امام رضا )ع( فرم

مال و تبع بسيار، پس نگذشت از آن يكماه يا مثل آن كه والى مدينه شد و أحوال او خوب گشت و بر ما 

 ميگذشت با خيل و حشم.

 و باسناد او از حسين بن بشار روايت كند كه امام رضا )ع( فرمود بمن كه: عبد اللَّه خواهد كشت محمد را،

م: عبد اللَّه بن هارون خواهد كشت محمد بن هارون را؟ فرمود كه بلى: عبد اللَّه كه بخراسان است فتگ

 خواهد كشت محمد بن زبيده را كه در بغداد است پس كشت او را.

حديث كند ابو احمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن معروف بصفوانى كه قافله از خراسان بكرمان ميرفت حراميان 

ن گرفتند و در ميان ايشان مردى بود كه متهم بود بكثرت مال او را گرفته داشتند در ميان برف و شاايراه بر 

 دهان او را پر برف كردند و نگاه داشتند تا گويائى او برطرف شد و قادر نبود بر كالم.

ديد كه  ابخو او بازگشت بخراسان و شنيده بود خبر امام رضا را و او در آن وقت در نيشابور بود پس در

گوئيا قايلى ميگويد مر او را كه: فرزند رسول اللَّه در خراسان است از او سؤال كن از علت خودت شايد كه 

تعليم كند ترا دواى كه فايده دهد بتو؛ گويد كه: چنان ديدم كه قصد كردم بجانب آن حضرت و شكايت پيش 

كه: بگير از زيره كرمانى و سعتر و نمك د مووى بردم همچنان كه هستم و خبر كردم او را بعلت خود، فر

 شوى از اين علت.بكوب و در دهان كن دو بار يا سه بار كه خالص مى

آن مرد بيدار شد و آن خواب را ناديده خيال كرد تا آمد به نيشابور گفتند كه: امام رضا )ع( روان شد از 

ى عرض كن، پس آمد بخدمت وى و بوا نيشابور و در رباط سعد است، با خود گفت كه برو و امر خود ر

گفت: يا ابن رسول اللَّه حال من اين و اين است كه حراميان مرا گرفتند و دهان مرا پر برف كردند تا غايتى 

كه قادر نيستم بر سخن گفتن مگر بمشقت، مرا تعليم فرماى بدواى كه فايده دهد فرمود كه: آيا ترا تعليم 

كرده بودم ترا بآن در خواب تو؛ گفت: يا ابن رسول اللَّه اگر ديگر ف وصنكردم برو و استعمال كن آنچه 

اعاده كنى بر من دور نباشد، فرمود كه: بگير زيره و سعتر و نمك را و با هم بكوب و در دهان كن دو بار يا 

 يابى، مرد گفت كه: آنچنان عمل كردم صحت يافتم.سه بار كه صحت مى
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على بن  كه او گفت من اين مرد را ديدم و شنيدم از او اين حكايت راا ر ثعالبى گويد كه: شنيدم صفوانى

جعفر روايت كند از ابى الحسن الطيب كه چون امام موسى )ع( رحلت فرمود امام رضا )ع( ببازار فرمود و 

كبشى و سگى و خروسى خريد، چون صاحب خبر اين را به هارون رسانيد گفت ايمن شديم ما از جانب 

وشت به هارون كه على بن موسى فتح اين باب كرده و دعوت ميكند مردم را از براى نفس ن رىاو، و زبي

 خود، هارون گفت و اعجبا على بن موسى اين چيزها خريده و او اين مينويسد.

طبرسى )ره( گويد كه: اساتيد احاديث اين مذكوره است در كتاب عيون االخبار شيخ أبى جعفر قدس اللَّه 

 روحه.

ه ظاهر شده مردم را بعد از وفات او از بركت مشهد مقدس او و عالمات و عجايبى كه مشاهده نچآ و اما

اند خلق در او و اذعان نموده خاص و عام و اقرار كرده مخالف و مؤالف بآن تا اين زمان بيرون است كرده

اجابت رسيده دعوات، و ز حياند، و بسيارى در او باز حد احصا و عدد بسا اكمه و أبرص كه در او شفا يافته

گزارده شده ببركت آن حاجات، و ما بسيارى از اين ديديم و يقين كرديم و دانستيم كه اصال در آن شك و 

 ريبى نيست.

 ذکر طرفى از خصایص و مناقب و اخالق کریمه آن حضرت.

ه و جواب فرموده، و ستانابراهيم بن عباس گويد كه: من نديدم كه سؤال كرده باشند از امام رضا )ع( اال كه د

نديدم اعلم از او در آن وقت و عصر، و مأمون امتحان ميكرد آن حضرت را بسؤال از هر چيزى و آن 

حضرت في الفور جواب ميفرمود، و همه كالم و جواب و تمثل او انتزاعات از قرآن مجيد بود و در هر سه 

كردن و ليكن نميگذرم از آيتى اال كه در او  تمخ روز ختم قرآن ميفرمود و ميگفت: كمتر از سه روز ميتوانم

 فكر ميكنم كه در چه چيز نازل شده و در چه بابست.

ام از او و هم از او روايتست كه من نديدم و نشنيدم هيچ كس را كه أفضل باشد از امام رضا )ع( و ديده

ام كه قطع سخن كالم، و نديدهب گزام او را كه جفا كرده باشد هرام، و نديدهچيزها را كه از هيچ كس نديده

كسى كرده باشد، صبر ميفرمود تا فارغ ميشد، و هرگز حاجت كسى را رد نفرمود كه بر آن قادر بود، و 

هرگز دراز نكرد پاى خود را پيش كسى كه پيش وى نشسته بود و تكيه نفرمود نزد جليس خود هرگز، و 

زمان خود، و نديدم كه آب دهان انداخته باشد، و نديدم الم نديديم كسى را كه دشنام كرده باشد از غالمان و

انداختند تمام مماليك و كه بقهقهه خنديده باشد بلكه خنده وى تبسم بود، و هر گاه خلوت ميشد و سفره مى
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نشاند حتى دربان و سايس، بشب خواب كم ميكرد و در روز بروزه ميبود، و خادمان را بر سفره خود مى

وز روزه را در ماهى و ميگفت اين معادل صيام دهر است، و با مردم احسان بسيار ر سهفوت نميفرمود 

فرستاد، پس اگر زعم كسى آن باشد داد، و در شبهاى تاريك بيشتر براى فقرا مىميكرد، و صدقه پنهانى مى

 مثل او را در فضل تصديق مكنيد او را.

صير بود در تابستان و پالس در زمستان، و ح برو محمد بن ابى عباس گويد كه: نشستن امام رضا )ع( 

 فرمود جامه زينت پوشيدى براى مردمان.جامهاى درشت پوشيدى تا آنگاه كه بيرون مى

و مرويست از أبى الصلت عبد السالم بن صالح الهروى كه او گفت من نديدم اعلم از على بن موسى الرضا 

دت من، و چون جمع ميكرد مأمون در مجالس هاش )ع( و هيچ عالمى نديدم اال كه شهادت ميكرد مثل

بسيارى را از علماى اديان و فقهاى شريعت و متكلمين دوران پس آن حضرت غلبه ميفرمود از اول تا آخر 

ايشان كه تا كسى باقى نميماند كه اقرار بفضل او نميكرد و بقصور خود، و من شنيدم از آن حضرت كه 

ول با علما در مدينه و ايشان در مسائل شروع ميكردند، و چون رسه نشستم در روضميفرمود كه: من مى

كسى از ايشان عاجز ميشد از مسأله اشارت بسوى من ميكردند بأجمعهم ميفرستادند بسوى من و حل آن 

 ميكردم و جواب مسائل مشكله ايشان ميدادم.

در من موسى بن جعفر پ كهابو الصلت گويد كه: حديث كرد مرا محمد بن اسحاق بن موسى بن جعفر )ع( 

ميفرمود مر پسران خود را كه: اين برادر شما است على بن موسى عالم آل محمد، پس بپرسيد از اديان خود 

گفت و حفظ كنيد آنچه ميگويد از براى شما كه من شنيدم از پدر بزرگوار خود جعفر بن محمد )ع( كه مى

فتم او را و او هم نام أمير المؤمنين است )ع( و ياىمرا كه: عالم آل محمد در صلت تست أى كاش من درم

بيرون آمده بود  روايت كند محمد بن يحيى الفارسى كه نظر كرد ابو نواس بجانب امام رضا )ع( در روزى كه

 از نزد مأمون بر بغله كه او را بود نزديك شد و سالم كرد بر آن حضرت و گفت:

ام ميخواهم كه بشنوى آن را از من فرمود كه: بخوان خواندم اين هفتگ يا ابن رسول اللَّه در مدح تو بيتى چند

 را:

 تجرى الصالة عليهم اينما ذكروا  مطهرون نقيات ثيابهم

 فما له في قديم الدهر مفتخر  من لم يكن علويا حين تنسبه

 علم الكتاب و ما جاءت به السور  فانتم المالء االعلى و عندكم
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ه پاك و پاكيزه است و پرهيزنده جامهاى ايشان يعنى كه ظاهر و باطن ايشان ميگردد بر ك نديعنى پاكيزگان

شود، كسى كه نباشد علوى در ايشان نماز هر جا كه مذكور گردند يعنى نماز با ذكر ايشان پذيرفته مى

و شرف ر فخهنگامى كه نسبت فخرى ميدهيم او را پس نيست او را در قديم االيام كه مفتخر باشد يعنى 

ايشان را ميرسد نه ديگرى را، پس شمائيد مالء اعلى و نزد شما است علم كتاب آسمانى و آمده باو 

سورهاى قرآنى يعنى حضرت رسالت )ص( پس امام رضا )ع( فرمود كه: آوردى بيتى چند كه پيشى نگرفته 

ه؟ گفت: سيصد دينار، ندمابسوى آن احدى بعد از آن فرمود كه: اى غالم از نفقه ما هيچ چيزى پيش تو 

 فرمود كه: بوى بده.

 و ابو نواس را عتاب ميكردند كه چرا در مدح امام رضا )ع( امساك ميكنى اين را گفت:

 في فنون من الكالم النبيه  قيل لى انت اوحد الناس طرا

 يثمر الدر في يدى مجتنيه  لك من جوهر الكالم بديع

 ال التى تجمعن فيهخصالو   فعلى ما تركت مدح ابن موسى

 كان جبريل خادما البيه  قلت ال اهتدى لمدح امام

شان از روى طبعى در فنون از سخنان نامور كه مر ترا است و يعنى گفته شد مرا كه تو يگانه مردمانى همه

ى علاز جوهر كالم بديع عجيب كه مثمر در ثمين است در دو دست چيننده آن پس چرا ترك كردى مدح 

بن موسى )ع( و حال آنكه خصلتهاى نيكو تمام جمع است در او، گفتم راه نميبرم بمدح امامى كه بوده باشد 

 جبرئيل امين خادم مر پدر او را.

 []قصیدة دعبل الخزاعی فی مدح االمام ابى الحسن الرضا علیه السالم

و و گفت يا ابن رسول اللَّه من مرر ابو الصلت گويد كه: دعبل بن على خزاعى بخدمت امام رضا )ع( آمد د

ام كه نخوانم بر هيچ احدى پيش از تو، آن حضرت فرمود كه: ام و سوگند خوردهدر مدح تو قصيده گفته

 بخوان، او تمام خواند بر وجهى كه سمت ذكر يافت.

بآن فريفته ى اشابراهيم بن عباس گويد كه: امام رضا )ع( بسيارى ميفرمود كه: هر گاه تو در مال و جمعيتى ب

 اللهم سلم و تمم: مشو و بگو

 ريان بن صلت گويد كه: انشاد فرمود بمن امام رضا )ع( اين أبيات را كه فرموده بود آن را عبد المطلب.

 و ما لزماننا عيب سوانا  يعيب الناس كلهم الزمانا
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 و لو نطق الزمان بنا هجانا  نعيب زماننا و العيب فينا

 و يأكل بعضنا بعضا عيانا  ذيب حمل و ليس الذيب يأكل

يعنى عيب ميكنند مردمان همه ايشان زمان را و نيست مر زمان ما را عيبى غير ما، عيب ميكنيم ما زمان 

خود را و حال آنكه عيب در ما است و اگر زبان ميداشت زمان هجو ميكرد ما را و نيست گرگ كه بخورد 

 ى را عيان و آشكار.عضب گوشت گرگ را و ميخورد بعضى از ما

مردمان و اعلم  و ابو الصلت گويد كه: امام رضا )ع( تكلم ميكرد مردم را بلغات ايشان، و بخدا كه بود افصح

آيد از معرفت و ايشان بهر لسان و زبان، گفتم مر او را يك روزى كه: يا ابن رسول اللَّه مرا عجب مى

ام بر خلق و نسزد خداى تعالى را با الصلت من حجت الهىا يادانستن تو باين لغات بر اختالف آن، گفت: 

كه بفرستد حجتى را بر قوم و او نداند لغات ايشان را، يا آنكه نرسيده بتو قول أمير المؤمنين )ع( كه فرمود 

 اند ما را حكمت و فصل الخطاب، و نيست فصل الخطاب مگر معرفت لغات.كه: داده

سان گفت يا ابن رسول اللَّه من ديدم رسول اللَّه را )ص( در خواب كه راخ گفت امام رضا )ع( كه مردى در

بمن ميگويد كه: چگونه خواهى كرد شما وقتى كه دفن كرده شود در زمين شما پاره از تن من شما 

استحفاظ كنيد وديعه مرا و غائب خواهد گشت در خاك شما پاره از گوشت من، آن حضرت فرمود كه: من 

در زمين شما بعضى از من پاره از نبى شما است و منم وديعه و لحم او، بدان كه هر كه د بومدفون خواهم 

زيارت كند مرا و او عارف باشد بآنچه حق تعالى واجب فرموده از حق من و طاعت من، پس من و پدران 

اشد مثل ب اويابد و اگر چه بر من شفعاى او باشيم در روز قيامت، و هر كه ما شفعاى او باشيم نجات مى

گناه ثقلين از جن و انس، و حديث فرمود پدر من مرا از جد من و او از پدر خود كه رسول اللَّه )ص( 

فرمود كه: هر كه مرا ديد در خواب مرا ديده زيرا كه شيطان متمثل نميشود بصورت من و نه بصورت يكى 

 نبوت.ز ا از شيعه ايشان، و بدرستى كه رؤياى صادقه جزئى است از هفتاد جزء

و مجالس  و اما آنچه روايت كرده شده از آن حضرت از فنون علم و انواع حكم و اخبار مجموعه و منشوره

 با اهل ملل و مناظرات مشهوره پس بيشتر از آنست كه احصا كرده شود.

فصل پنجم در ذكر بعضى از اخبار آن حضرت با مأمون از امر واليت عهد و خروج آن حضرت بنماز عيد 

 اودت و غير آن كه سابقا بتمامه مذكور شد.معو 

 []ذکر وفات االمام ابى الحسن الرضا علیه السالم 
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 بعضى كه شيخ مفيد رحمه اللَّه ايراد فرموده بود مذكور شد.

و ديگر آنچه طبرسى آورده اينست كه نقل ميكند از ابى الصلت كه امام رضا )ع( فرموده بود كه چون داخل 

 از نزد مأمون بيرون آمده باشد بآن كه سر مباركش پوشيده بود كسى با وى تكلم نكند.و د گردد بخانه خو

و ابو الصلت گويد كه: وصيت فرموده بود مرا پيش از اين كه بكنند از براى او در موضعى كه تعيين نموده 

اع و شبرى از آن ذرو بود از جهت قبر وى و اگر دشوار باشد كندن آن تا بلحد برسد امر كنيد ايشان را تا د

زمين بكنند كه زود باشد كه حق تعالى آن را گشاده گرداند آنچه خواهد و زود باشد اى ابا الصلت كه 

بينى كه در آن نمى، پس بگوئى آنچه من ترا تعليم كنم كه آب در آنجا جوشيدن گيرد تا لحد از آن پر به

نانى كه من بتو بدهم تا ايشان برچينند، پس  جاآنشود، و خواهى ديد در آنجا ماهيان كوچك، پس بريز در 

بيرون آيد و فرو برد اين ماهيان خورد را تا هيچ از  چون از آن نان چيزى باقى نماند ماهى بزرگى از آنجا

آنها باقى نمانند، پس چون ماهى بزرگ نيز غايب شود بنه دست خود را بر دهان خود و تكلم كن بكالمى 

مامى آن آب بزمين فرو رود، و چيزى از آن باقى نماند، و مكن اينها را مگر در ت كهكه من ترا تعليم كنم 

 حضور مأمون.

بعد از آن فرمود كه: فردا ميروم نزد مأمون پس اگر بيرون آمدم سر واز پس سخن كن با من و اگر بيرون 

فرمود و امر كرد تا ه انآمدم سر پوشيده تكلم مكن با من، چون سر پوشيده بيرون فرمود تكلم نكردم تا بخ

 در خانه را بستند بعد از آن خوابيد بر فراش خود.

ناگاه درآمد جوانى خوب روى مجعد موى اشبه مردم بامام رضا )ع( من مبادرت كردم بسوى او و گفتم از 

 كجا درآمدى و حال آنكه در خانه بسته بود؟ فرمود: آنكه مرا از مدينه در اين وقت باينجا رساند هم او

ل گردانيد مرا باين خانه در بسته، گفتم: كيستى تو؟ فرمود كه: من حجتم بر تو يا أبا الصلت منم محمد اخد

 بن على، بعد از آن رفت بجانب پدر بزرگوار و امر كرد مرا كه با وى داخل شدم.

ه پس چون آن حضرت نظر كرد بوى برجست و او را در كنار خود گرفت و ضم فرمود بسينه خود و بوس

داد و با د ميان هر دو چشمش را و كشيد او را بفرش خود و بر او در افتاد و بوسه بر سر و رويش مىدا

گفت كه من فهم نميكردم آن را، پس ديدم كه بر لبهاى آن حضرت كف سفيدى پيدا شد مثل وى راز مى

بارك را به اندرون م ستليسد بزبان مبارك خود بعد از آن دبرف، ديدم كه امام محمد تقى )ع( آن را مى
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جامه و سينه برد و بيرون آورد از او چيزى مانند گنجشكى و أبو جعفر آن را فرو برد و درگذشت امام رضا 

 )ع(.

آنگاه ابو جعفر فرمود كه: يا ابا الصلت برخيز و تخته و آب از خزانه بيرون بيار، من گفتم بر خزانه تخته و 

گويم، پس رفتم بخزانه و اينها را آنجا يافتم پس بيرون آوردم آنها مىو آب نيست، فرمود: بكن آنچه من با ت

يا ابا الصلت بدرستى كه با من كسى  را و جامه خود را درچيدم تا بأمر غسل مشغول شوم با وى، فرمود كه:

ى بوو هست كه مدد كند مرا در غسل غير تو، بعد از آن فرمود كه: بيرون بيار از خزانه ظرفى كه در او كفن 

خوش است، پس رفتم بخزانه آن ظرف را ديدم در خزانه كه نديده بودم آن را هرگز برداشتم و نزد وى 

آوردم، و آن حضرت را تكفين فرمود و نماز بر وى گزارد بعد از آن فرمود كه: تابوت را بيار گفتم: بروم 

آنجا يافتم و آوردم پس نهاد ر د بنجار تا بتراشد، فرمود كه: برخيز كه در خزانه تابوت هست پس رفتم و

آن حضرت را در تابوت بعد از آنكه بر او نماز گزارده بود و راست كرد هر دو كف خود را و دو ركعت 

گذارد و هنوز فارغ نشده بود كه تابوت برخاست از زمين و سقف خانه شكافته شد پس بيرون آمد نماز مى

كند آيد و او را از ما طلب مىاللَّه مأمون اين زمان مى ولرساز او شخصى و تابوت را برد من گفتم يا ابن 

 ما چه جواب بگوئيم، فرمود كه:

خاموش شو كه زود باشد كه بازآيد يا أبا الصلت هيچ نبى نيست كه بميرد در مشرق و بميرد وصى او در 

هنوز اين حديث د بومغرب اال كه جمع كند حق سبحانه و تعالى ميان ارواح و اجساد ايشان پس تمام نشده 

 كه شكافت سقف خانه و فرود آمد تابوت.

ابو جعفر )ع( برخاست و بيرون آورد پدر بزرگوار خود را از تابوت و نهاد بر فراش او كه گوئيا تغسيل و 

اند، بعد از آن فرمود كه اى ابا الصلت برخيز و در خانه بگشا از براى مأمون عليه اللعنه، من تكفين نكرده

گشودم ناگاه مأمون و مالزمان بر در بودند، پس مأمون درآمد گريان و ناالن جيب را چاك كرده ر د رفتم و

بر سر ميزد و ميگفت: يا سيداه دردناك شدم بتو أى سيد من، بعد ازآن درآمد و نشست بر بالين آن حضرت 

 ون.اره و گفت تكفين و تجهيز وى را آماده كنيد و فرمود كه: قبر وى را بكنند در قبله

ابو الصلت گويد كه من گفتم كه آن حضرت فرموده مرا كه بكنم هفت نردبان را و آنكه كندن خوابگاهش 

سخت خواهد بود، گفت: بكنيد آنچه ميفرمايد بآن ابو الصلت غير خوابگاه، پس چون كندند و لحد ساختند 

ى الرضا )ع( مينمود بما عجايب و علم ديدند مأمون كه ظاهر شد از نم او ماهيان و غير آن گفت: ال يزال اما
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غرايب چه در حال حيات و چه در وقت ممات، پس همنشينى كه با مأمون بود گفت: آيا ميدانى كه بچه 

چيز اخبار فرموده ترا امام رضا در اين امر؟ گفت: نه، گفت: اخبار كرده شما را كه ملك شما بنى عباس با 

چون مدت شما بآخر آيد و آثار شما بپايان رسد و دولت  كهت هاسكثرت و طول مدت شما مثل اين ماهى

شما روى بزوال نهد حق سبحانه و تعالى مردى بر شما مسلط گرداند از ما كه فانى سازد شما را تا آخر 

 شما، گفت راست گفتى.

ردم ك وشبعد از آن مأمون گفت يا ابا الصلت بياموز بمن كالمى كه بآن تكلم ميكردى، گفتم: بخدا كه فرام

در ساعت و راست ميگفتم، مرا بحبس فرستاد و حبس بر من تنگ شد و من از حق تعالى درخواستم كه 

مرا خالصى دهد بحق محمد و آل محمد، هنوز دعا تمام نكرده بودم كه درآمد بر من محمد بن على الرضا 

رخيز و بيرون رو بعد از آن ب ه:)ع( فرمود كه: تنگ شده سينه تو يا ابا الصلت گفتم: بلى و اللَّه فرمود ك

آورد، و پاسبانان و غالمان  دست مبارك زد و قيدهاى كه داشتم گشود و دست مرا گرفت و از زندان بيرون

ديدند و توانائى نداشتند كه با من سخن كنند تا از در خانه بيرون رفتم، بعد از آن فرمود كه برو در حفظ مى

أبا صلت گويد كه ديگر هرگز با مأمون مالقات  و بتو نخواهد رسيد.ا و اللَّه كه ديگر هرگز باو نميرسى

 نكردم.

و روايت است از ابراهيم بن عباس كه بيعت بامام رضا )ع( در پنجم ماه رمضان بود و در سنه احدى و 

 مأتين و تزويج فرمود ام حبيب را در اول سنه اثنين و مأتين، و مأمون متوجه عراق شد.

بن اعين ورود يافته از امام رضا )ع( در حديث طويلى كه آن حضرت فرمود كه: يا ه ثمو در روايت هر

هرثمه اين اوان رحيل منست بجانب حق تعالى و لحوق من بجد و آباى كرام )ع( نامه أجل رسيد و عزم 

ن ماالجزم كرد اين طاغى بزهر دادن كه ريسمان را زهر آلوده كرد و در انگور كشيد و زهر را ببعضى از غ

داد تا در انار شكسته انداختند و بحب آن آلوده شد و در آن روز مرا طلب كرد و آن را نزديك من آورد و 

بمن خورانيد بعد از آن اين چنين شد و اين حديث كشيد قريب بآنچه أبو الصلت روايت كرد و چيزى چند 

 زايد بر آن بود.

لجواد )ع( بود ال غير، و چون امام رضا )ع( متوفى ا لىامام رضا )ع( را از ولد همين ابو جعفر محمد بن ع

شد مأمون فرستاد و محمد بن جعفر الصادق و جماعتى از آل ابى طالب را حاضر كرد و ايشان را تعزيه 

سخت و  گفت بر منگفت و اظهار حزن شديد نمود، و امام را بايشان نمود كه صحيح الجسد است و مى



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

140 

 

بينم و آرزوى من آن بود كه پيش از تو بروم و ليكن حقتعالى ميكند آنچه ىم دشوار است كه ترا باين حال

 اين آخر آنست كه طبرسى ايراد نموده. -ميخواهد

 []صورة العهد الذى کتبه المأمون لالمام لالمام ابى الحسن الرضا علیه السالم

خدام مشهد مقدس آن حضرت ز ا مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه: در سنه سبعين و ستمائه آمدند بعضى

و با ايشان بود عهدنامه كه مأمون بدست خود نوشته بود و در ظهر آن امام رضا )ع( بخط مبارك خود 

موشح ساخته بود بوسيدم مواضع اقالم آن حضرت را و بر ديده نهادم و وقوف بر آن پيدا كردم از كرم و 

 اين مضمون بود كه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِد بوفضل الهى و حرف بحرف نقل كردم و آنچه بخط مأمون 

اين كتابيست كه نوشته آن را عبد اللَّه بن هارون الرشيد أمير المؤمنين از براى على بن موسى بن جعفر كه 

 والى عهد اوست.

براى دين  ازد اما بعد پس بدرستى كه خداى عز و جل برگزيد دين اسالم را در ميان اديان، و اختيار فرمو

اند كه اول ايشان مبشر آخر ايشان بود و تالى پيغمبران را از ميان بندگان كه هاديان دين و دليالن راه يقين

ايشان مصدق ماضى ايشان تا منتهى شد نبوت بحضرت محمد مصطفى )ص( بر فترت از رسل، و دروس از 

فرمود، و گردانيد او را شاهد و مهيمن بر و ا علم، و انقطاع از وحى، و اقتراب از ساعت، و ختم انبيا بر

ايشان، و فرستاد كتاب عزيز بر او كه سمت بطالن راه ندارد از سابق و نه از الحق، آن تنزيليست از حكيم 

حميد كه مبين است در او حالل و حرام، و وعد و وعيد، و تحذير و انذار، و امر و نهى از او تا حجت بالغه 

ظاهره، و تا بزيد هر كه ميزيد از حجتهاى  شود از دالئلشود هر كه هالك مى كهالباشد بر خلق، و تا 

واضحه، و حق تعالى شنوا و داناست، و او تبليغ فرمود از خداى عز و جل حق رسالت خود را و دعوت 

ت اسنمود خاليق را براه او بطريقى كه بآن امر نموده بود از حكمت و موعظه حسنه و مجادله بآنچه احسن 

بعد از آن بجهاد و غلظت تا برد او را بجوار رحمت خود، و اختيار كرد از براى او در نزد خود آنچه براى 

او آماده كرده بود، پس چون نبوت منقضى شد و ختم فرمود بمحمد )ص( وحى و رسالت را گردانيد قوام 

آن بطاعت كه بآن قايم است  دره دين و نظام امر مسلمين را بخالفت، و اتمام و عز آن و قيام بحق اللَّ

فرايض الهى و حدود و شرايع اسالم و سنن او، مجاهده نمايند بآن اعداى او را، پس بر خلفاست كه فرمان 

بردارى او كنند و استحفاظ و استرعاء دين او نمايند و نگاه داشت بندگان او بواجبى كنند و بر مسلمانان 

ت ايشان بر حقوق الهى و عدل او را از امن سبيل و حفظ دماء ونعابردارى خلفاى خودشان، و ماست فرمان
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و صالح ذات بين، و جمع كردن الفت، و در خالف اينست اضطراب حبل مسلمين و اختالل و اختالف در 

ملت ايشان، و مقلوب و مقهور بودن دين ايشان و استعالء عدو و دشمنان ايشان، و تفرق كلم و جمعيت و 

س واجب است بر آنكه خليفه است در زمين او و مؤتمن است بر خلق او كه مشقت پ ت،زيان دنيا و آخر

نهد بر نفس خود، و اختيار كند آنچه رضاى حق تعالى است و طاعت او، و مهيا شود مر مواقف و مسايل او 

 كهى را، و حكم بحق كند، و عمل بعدل نمايد در آنچه حق تعالى او را متحمل و متكفل آن ساخته، بدرست

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاْحكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَِّبعِ  حق فرمود مر داود نبى را )ع( كه

و ديگر  سُوا يَوَْم الْحِسابِنَ مافَيُضِلَّكَ عَنْ سَِبيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ َعنْ َسبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَِديدٌ بِ  الْهَوى

و رسيده بما كه عمر بن خطاب گفت: اگر ضايع شده . فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ فرمود كه

 باشد گوساله بكنار فرات هر آينه ميترسم آنكه سؤال كند مرا خداى تعالى از آن، و بخدا سوگند كه مسئول

خاصه نفس او موقوف است بر عمل او در آنچه ميان او و ميان خداى تعالى است كه عرض شود بر امر ز ا

كبير و بر خطر عظيم، پس چگونه باشد بمسئول از رعايت امت و بخدا است اعتماد. و بسوى او است مفزع 

داى تعالى خ ازو رغبت در توفيق و عصمت و تسديد و هدايت بچيزى كه در اوست ثبوت حجت، و فوز 

تر ايشان از براى خداى تعالى در دين كنندهتر است از براى نفس خود و نصيحتبرضوان و رحمت، و كننده

او و بندگان او از خلفاى او در زمين او، كسى است كه عمل كند بطاعت خداى تعالى و بكتاب و سنت نبى 

و نظر او در آن كس كه متولى عهد ساخته  ودخ تر راىكنندهاو )ع( در مدت ايام خود و بعد از آن، و سعى

و اختيار فرموده او را از براى امامت مسلمانان و رعايت ايشان بعد از او، و نصب نموده او را كه بحال 

ايشان پردازد و در ميان ايشان الفت اندازد و جمع كند پراكندگى ايشان را، و نگاه دارد دماى ايشان را، و 

ز فرقت ايشان، و فساد و ذات بين و اختالف ايشان و دفع وسوسه شيطان و كيد او ا هىايمن گرداند باذن ال

از ايشان، بدرستى كه خداى عز و جل گردانيده عهد را بعد از خالفت از تمام امر اسالم و كمال و عز او و 

ند مر او را كنر صالح اهل او، و الهام فرموده خلفاى خود را از استوار ساختن عهد مر آن كسى را كه اختيا

شود در او عافيت، و ميشكند خداى تعالى بعد از ايشان آنچه بزرگ شمرده شد بآن نعمت، و جمع كرده مى

باين مكر اهل شقاق و عداوت و سعى در فرقت و چشم داشت فتنه و ال يزال امير المؤمنين تا از آن زمان 

كشيد، و ى و شدت مئونت آن را مىختس چشيد، وكه خالفت بوى تفويض شده بود مذاق تلخى آن را مى

 آنچه واجب بود بر او از ارتباط طاعت الهى و مراقبت او باتمام ميرسانيد،
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خواب كرده و فكر را دراز كشيده در امرى كه در او بود عز رنج بر بدن مبارك خود نهاده بود، و چشم بى

و منع او اين را از خفض و دعت  ت،سندين، و قمع مشركين، و صالح امت، و نشر عدل، و اقامت كتاب و 

و بر خود نهاده بود اين محنت از جهت علم او بأحوال آخرت، و بآنچه حق تعالى فرموده كه از آن مسئول 

خواهد شد، و باميد محبت آنكه چون برسد بحق تعالى معلوم باشد بر همه كه اصالح كرده دين او را، و 

وده واليت عهد را، و حق آن بجاى آورده و اكنون از براى اختيار نمر گان او را، و اختيابطاعت فرموده بنده

عهد خالفت و رعايت امت بعد از او و أليق باين آن كس است كه أفضل باشد در ورع و در دين و در علم، 

و أرجى ايشان از براى قيام در امور و حقوق الهى؛ من درين أمر بحق تعالى مناجات كردم بآن كه استخاره 

ر اين و در ميخواستم كه ملهم گرداند مرا در آنچه رضا و طاعت او در آنست، در آناى شب و روز د يمنما

در طلب آن بودم و التماس مينمودم او را در اهل بيت از ولد عبد اللَّه بن عباس و على بن ابى طالب )ع( كه 

خود، و رسنده باشد در مسأله م علفكر او و نظر او منحصر شد از آنكه داند حال و مذهب او را از ايشان ب

در آنكه خفى است بر او امر او از روى وسع او و طاقت تا استقصا كند امور ايشان را از روى معرفت، و 

امتحان نمايد اخبار ايشان را از روى مشاهده، و استبرا فرمايد احوال ايشان را از روى معاينه، و كشف شود 

يره و بهترين درين امر بعد از استخاره او امر خداى را و سعى و خ پسآنچه نزد ايشانست از روى مسايله، 

تفحص و كوشش او در قضاى حق او در ميان عباد و بالد او در اين دو خانه واده على بن موسى بن جعفر 

بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب )ع( بود، و او را فضل تمام و علم ماال كالم بود، و ورع 

، و زهد خالص و تخليه از دنيا، و انزوا از مردم، و همه كس يك دل و يك زبان كه در اوست شتداظاهر 

منتها بحصول ميرسد، پس عقد كرد از براى آمد، و پيوسته از او فضل بىبظهور مى كلمه جامعه كه روز بروز

تعالى ميداند كه كرد اين  حقه او بعهد و خالفت كه پس از او ولى عهد او باشد واثقا بخيرة اللَّه في ذلك؛ چ

را از جهت ايثار او، و از براى اسالم و مسلمين، و طلب از براى سالمت و ثبات حجت و نجاة در روزى كه 

قيام نمايند مردم در او از براى رب العالمين، و طلب كرد مأمون بعد از اين اوالد و اهل بيت و خاصان و 

ت كردند با سرعت و سرور و با علم بايثار مأمون بسبب طاعت و يعب اميران و مالزمان و خادمان خود را تا

غلبه بر هوا كه بولد و غير ايشان كه أشبك و أقرب بودند از روى رحم و قرابت تفويض نكرد، و نام كرد 

آن حضرت را رضا چون كه رضاى او نزد وى حاصل بود، پس بيعت كردند او را تمامى اهل بيت مأمون و 

ه بود از امرا و لشكريان و عامه اهل اسالم مر او را و امام رضا را )ع( بعد از او ببركت ينمدآن كس كه در 
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اسم الهى و حسن حكم و قضاى او از براى دين و عباد او بيعتى كه مبسوط گشت بسوى آن دستهاى 

ختيار ا و ايشان، و انشراح پذيرفت صدور ايشان، در حالتى كه عالم بودند بخواست و اراده مأمون باين

طاعت الهى و نظر از براى نفس خود و از براى شما در اين امر شكركنندگان مر خداى را بر آنچه ملهم شد 

أمير المؤمنين مأمون از قضاى حق او در رعايت شما و حرص او بر رشد شما و صالح شما در حالتى كه 

سد رخنهاى شما، و جمعيت  و گىاميدوارند در اين جمع الفت شما، و حقن دماى شما، و جمعيت پراكند

حضرت رسالت  قوت دين و برانداختن دشمنان شما، و استقامت امور شما، و بشتابيد بطاعت الهى و طاعت

شود اگر مسارعت كنيد بسوى او، و شكر گوئيد خداى را بر اين تا پناهى و أمير المؤمنين، چه او امن مى

، و نوشت بدست خود اين را در هفتم ماه رمضان سنه احدى هلَّبيابيد و بشناسيد حظ آن را در او ان شاء ال

 و مأتين.

 «ع»صورة آنچه بر ظهر عهد مرقوم شده بود بخط االمام على بن موسى الرضا 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَ ما تُْخفِي الصُّدُورُ و صالته  نِيَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُ  الحمد للَّه الفعال لما يشاء ال معقب لحكمه و ال راد لقضائه

 على نبيه محمد خاتم النبيين و آله الطيبين الطاهرين.

اقول و انا على بن موسى بن جعفر: بدرستى كه أمير المؤمنين عضده اللَّه بالسداد و وفقه للرشاد شناخت حق 

گردانيد نفوسى كه ترسيده ن يمما را از آنچه جاهل بود غير او، پس پيوست بارحامى كه بريده شده بود، و ا

شده بودند، بلكه احيا داد ايشان را وقتى كه بتلف نزديك بودند، و توانا و غنى ساخت در حالتى كه محتاج 

و فقير بودند از جهت طلب رضاى رب العالمين كه نميخواهد جز او را از غير او و زود باشد كه حق تعالى 

زد نيكوكاران را، و او گردانيد بسوى من عهد خالفت و امارت م ردجزاى نيكو دهد شاكران را، و ضايع نگذا

كبرى خود را اگر باقى مانم بعد از او، بسى كسى كه گشود عقده را امر ميفرمايد حق سبحانه و تعالى به 

بستن آن و اگر شكست گوشه را ميخواهد خداى تعالى پيوستن و استوار ساختن آن را، پس بحقيقت مباح 

كننده بر امام درنده حرمت و را و حالل ميگردند محرم او را هر گاه كه باشد باين عتابا رمميگرداند مح

شود از او كه شيمه او اينست كه اند سالف و گذشتگان، پس صبر كرده مىاسالم را بآن كه جارى ساخته

كندگى دين و راپ گردد بعد از آن بر عزمات از جهت خوفهاى او، و اعتراض كرده نمىمذكور شد بر بيهوده

شود، و با يقه و داهيه كشيده مى اضطراب حبل مسلمين، و از جهت قرب امر جاهليت و انتظار فرصتى كه
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گردد، و من گردانيدم حق تعالى را بر نفس خود گواه اگر متولى امر مسلمانان گردم و كه شتاب كرده مى

ى عباس خاصه بطاعت حق تعالى و بنر خالفت بحوزه من درآيد عمل نمايم عامة در ميان ايشان و د

طاعت رسول او )ص( بآن كه نريزم خون حرام را، و مباح نگردانم فرج را و نه مال را اال آن خونى كه 

حدود اللَّه بريختن آن حكم كند و فرايض او آن را مباح داند، و آنچه سعى و طاقت من است مبذول دارم؛ و 

 فرمايد كهپرسد مرا از آن خداى تعالى، چه خداى عز و جل مى كهر گردانيدم باين بر نفس خود عهد استوا

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا و اگر احداث كنم يا تغيير و تبديل نمايم باشم از براى غير مستحق و از 

بينى و بين معصيته  وللحبراى نكال متعرض، و اعوذ باللَّه من سخطه، و اليه ارغب في التوفيق لطاعته، و ا

 وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ كنند بر ضد اينفي عافيته لى و للمسلمين، و جامعه و جفر هر دو داللت مى

رضاى او  ارتيليكن من امتثال امر أمير المؤمنين نمودم و اخ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ

 كردم

بِاللَّهِ شَِهيداً و نوشتم بخط  وَ َكفى ، و گواه گرفتم خداى تعالى را بر نفس خود باين و اللَّه يعصمنى، و اياه

خود بحضور أمير المؤمنين أطال اللَّه بقاه، و فضل بن سهل، و سهل بن فضل، و يحيى بن اكثم، و عبد اللَّه بن 

 ر بن معتمر، و حماد بن نعمان در شهر رمضان سنه احدى و مأتين.شيب طاهر، و ثمامة بن اشرس، و

الشهود على الجانب االيمن گواه است يحيى بن اكثم بر مضمون اين مكتوب ظهر او و بطن او و در 

عهد و  خواهد از خداى تعالى آنكه معروف و مغفور گردد أمير المؤمنين و كافه مسلمين ببركت اينمى

في التاريخ المبين فيه عبد اللَّه بن طاهر بن الحسين اثبات كرد شهادت خود را در او ه خطميثاق، و كتب ب

بتاريخه گواه شد حماد بن نعمان بمضمون اين كتاب ظهر او و بطن او را و كتب بيده في تاريخه بشر بن 

 معتمر گواه شد بمثل اين.

بقاءه قراءت اين صحيفه كه صحيفه ميثاق است ه الشهود على الجانب االيسر رسم كرد أمير المؤمنين أطال اللَّ

اميد آنكه بگذرد بآسانى بوسيله اين پل صراط را ظهر او و بطن او را در حرم سيد ما رسول اللَّه )ص( در 

ميان روضه و منبر على رؤس االشهاد كه ديدند كه شنودند از اعيان بنى هاشم و ساير اوليا و اجناد بعد از 

ايشان بآنچه واجب گردانيده أمير المؤمنين حجت را بر جميع مسلمين و از جهت  برت استيفاء شروط بيع

و كتب الفضل بن  ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ ما كاَن اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى بطالن شبهه كه باشد اعتراض افكار جاهلين

 سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه.
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ن عيسى أثابه اللَّه تعالى كه: ديدم خط امام رضا )ع( را در واسط در سال ب لىميفرمايد مؤلف كتاب ع

 ششصد و هفتاد و هفتم از هجرت كه در جواب كتابت مأمون نوشته بود كه

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

نويسم ب كهالمؤمنين أطال اللَّه بقاءه كه ذكر كرده آنچه ثابت است از روايات و رسم نموده آنرسيد كتابت أمير

آنچه صحيح است نزد من از حال اين يك موى كه از مويهاى بدن رسول اللَّه است )ص( و خشبه كه بوده 

از براى آسياء دست فاطمه بنت محمد صلى اللَّه عليها و على أبيها و زوجها و بنيها اين موى از مويهاى 

 رسول اللَّه )ص( كه شبهه و شك در او نيست و خشبه

ست آسيا است از آن فاطمه زهرى است )ع( كه ريب و شبهه در او نيست، و من تفحص د وبمذكوره كه چ

فقد أعظم اللَّه لك في هذا الفحص : كردم و تحدى كار فرمودم و نوشتم بسوى تو پس روى آور قول مرا

ة جرأجرا عظيما و باللَّه التوفيق، و كتب على بن موسى ابن جعفر )ع( و على سنة احدى و مأتين من ه

 صاحب التنزيل )ص(

 []ذکر اوصاف االمام علیه السالم

فرمايد كه: مناقب امام على بن موسى الرضا )ع( غالب و مستعلى است در مناقب، و امداد و ديگر مؤلف مى

فضل او متواتر و متوالى است در مقانب، و مواالت او مباركة المبادى و محمود است در عواقب، و عجايب 

است در عجائب، وصيت شرف و بزرگى او شايع و ذايع در مشارق و مغارب، و ب اياوصاف او از غر

 مواليان او را سعد طالع است و دشمنان او را نحس غارب.

 اما شرف آباى او مشهورتر است از صباح منبر و پرنورتر از عارض شمس مستدير.

اند ترا از فخار، پس ناهى اتذ و اما اخالق و سمات و سيرت و صفات و دالئل و عالمات و نفس شريفه و

و بسنده است ترا از علو منار، و سمو مقدار، مجاور هواست در كرم اخالق، و مجاور سما است در طهارت 

ايست از اطهار، و غصن فخرست از سرحه فخار، و ثمره ايست از أنوار و سالله طاهرهاعراق؛ نور رخشنده

 يست قويمه از شجره كه اصل او ثابت است و فرع او در سماازهايست از دوحه كريمه عليا، و نبعه تاچيده

اخبار صادقه او بتمامها عيون است، و سيرت سريه او مثل لؤلؤ مكنون، و مقاالت و مقامات او قيد قلوب و 

جالء اسماع و نزهت عيون، و معارف الهيه او يكى است از علم بما كان و بما يكون، ملهم است بمعرفت 
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تواند تواند كرد آن را افكار و پيرامون نمىطن مخزون، مطلع است بر خفايا كه تخيل نمىباو ظاهر مشهور 

 گشت ظنون.

 []ذکر قصیدة المؤلف فی مدح االمام ابى الحسن الرضا علیه السالم

 گويد:رتبت عاليش بآسمان كشيده و منزلت ساميش بمهر و ماه رسيده، و اين ابيات را بزبان معذرت مى

 اذا ما حللت في ارض طوسا  ب المجد قف العيساكلرايها ا

 ديب دون الوقوف و التعريسا  ال تخف من كاللها ودع التا

 هدى خير الورى على بن موسى  و الثم االرض ان رايت ثرى مش

 كشذى المسك من على بن عيسى  و ابلغنه تحيّة و سالما

 سافيلنيتلقّى ذاك المحلّ ا  قل سالم االله في كل وقت

 يتلو التسبيح و التقديسا  منزل لم يزل به ذاكر اللَّه

 جى اليها آماله و العيسا  دار عزّ ما انفكّ قاصدها ير

 الحمد و المدح و الثناء حبيسا  بيت مجد ما زال وقفا عليه

 أسّس اللَّه مجدهم تأسيسا  ما عسى ان يقال في مدح قوم

 قدس اللَّه ذكرهم تقديسا  ما عسى أن أقول في مدح قوم

 الناس اصوال شريفة و نفوسا  هم هداة الورى و هم اكرم

 أودجت شبهة تبدوا شموسا  ان عزت ازمة تندوا غيوثا

 افترعوها و النّاقة العنتريسا  شرفوا الخيل و المنابر لمّا

 و مزاياهم تحلّى طروسا  معشر حّبهم يجلّى هموما

 و زكوا محتدا و طالوا غروسا  والكرموا مولدا و طابوا اص

 ن ابن شورا إذا أرادوا جليسا  ليس يشقى بهم جليس و من كا

 فاتنى ان اجر فيه خميسا  قمت في نصرهم بمدحى لمّا

 و بمدحى لهم مألت الطروسا  مالوا بالوالء قلبى رجاء

 و على غيرهم آبيا شموسا  فترانى لهم مطيعا حنينا
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 غادر القلب بالغرام و طيسا  اوديا على الرّضا ابثك 

 لك حبّ أبقى جوىّ و رسيسا  مذهبى فيك مذهبى و بقلبى

 ال و ال جرحه بغيرك يوسى  ال أرى داءه بغيرك يشفى

 و قبلت ربعك المانوسا  اتمنى لو زرت مشهدك العالى

 فزرنى في النّوم و اشف السيسا  و إذا عزّ ان ازورك يقظان

 كان غيرى مطاوعا ابليسا  يع إذا مامطم انا عبد لك

 ليس يلقى القشيب منه دريسا  قد تمسّك منكم بوالء

 خاف غيرى في الحشر ضرا و بؤسا  أ ترجى به النجاة إذا ما

 و ارى اوجه الشناة عبوسا  فارانى و الوجه منّى طلق

 جل مقدار مجدكم ان أقيسا  ال اقيس االنام منكم بشسع

 سا و منكم من عدّ كان رئيسا  رى كان مرءولوا من عددنا من

 و غدوتم للعالمين رؤوسا  فغدا العالمون مثل الذنابى

يعنى اى سوار جد كننده در سفر بدار شتر را وقتى كه فرود آئى در زمين طوس مترس از كالل و مالل آن و 

استراحت و زيارت، و ببوس  هتج بگذار مسافرت و بازگشتن را نزد وقوف و فرود آمدن در آن منزل از

بينى خاك مشهد بهترين خاليق على بن موسى را )ع(، و البته برسان او را تحيت و سالم زمين را اگر به

همچو رايحه مشك از على بن عيسى، بگو سالم حضرت اله در همه اوقات كه استقبال كند اين محل نفيس 

گويند تسبيح و تقديس را، آن خانه عز و ا آنها كه مىر لىرا آن منزليست كه ال يزال ذاكرند مر خداى تعا

راند بسوى او مركب آمال و آرزوى خود را، خانه بزرگى است كه دائم شرف است كه هميشه قاصد آن مى

وقف است بر او حمد و مدح و ثنا در او دائمى است، چه شايد گفت در مدح قومى كه بنياد نهاده باشد حق 

ن را بنياد نهادنى محكم، شايد آنكه بگويم در مدح جماعتى كه مقدس و پاكيزه شاايتعالى بزرگى و مدح 

تر اند، و ايشان گرامىساخته باشد خداى تعالى ذكر ايشان را پاكيزه ساختنى، ايشان راه نمايان خاليق

د خوت مردمانند از روى اصول شريفه و نفوس لطيفه، اگر پيدا شد شدت و قحطى ظاهر ميسازند باران رحم

گردانند خيل را، يا ظلمت شبهه راه حق را پوشانيد بنور آفتاب علم خود روشن ميسازند، ايشان مشرف مى
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و منابر را چون باال ميروند آن را و بر ناقه صلب سركش يعنى شرف آنها بنشستن ايشان است بر آنجا، 

قب ايشان صحايف و كتب را مزين نام برد و مزايا وايشان هموم و غموم را مى اند كه دوستىايشان جماعتى

اند از روى اصول و فروع و بلندند از روى ثبوت و مغرس، اند از روى مولد و پاكيزهگرداند، گرامىمى

سعادت گردد بايشان همنشينى و آن كس كه راه بمنزل نبرد هر گاه كه ايشان خواهند همنشينى نيست كه بى

ان بمدح گفتن من ايشان را چون ميسر نيست مرا كه بكشم در يشا او را راه بيابد برخيزم در يارى كردن

يارى كردن ايشان لشكرى را. پر ميكنند بدوستى و والى خود دل مرا بر جا و اميدوارى و بمدح گفتن من 

بينى مرا از براى ايشان مطيع و فرمان بردار و مهربان و بر غير ايشان ايشان را پر ميكنم صحائف را، پس مى

افرمانبردار بد خلق، اى على الرضا پراكنده ساختم بتو دوستى خود را كه گذاشته دل را بغرام و ن و ممتنع

عذاب، شدت و حرارت مذهب من در باب تو طريق رفتن منست، و حاصل است در دل من مر ترا دوستى 

بينم ه شود، و نمىادد بينم درد خود را بغير از تو كه شفاگذارد حرقت و حرارت را، نمىو محبتى كه باقى مى

كنم و آرزو دارم اگر عمر امان دهد كه زيارت كنم جراحت خود را بغير تو كه زايل كرده گردد، تمنا مى

مشهد على ترا و ببوسم منزل مانوس ترا كه مالئكه مال اعلى و ارواح انبيا در او انس دارند، و هر گاه دشوار 

كن مرا در خواب يعنى در خواب خود را بمن بنماى، و ت ارباشد آنكه ترا زيارت كنم در بيدارى پس زي

بردار بردار هر گاه نباشد غير من فرمانام مر شما را بنده مطيع فرمانراست ساز مهرهاى پشت مرا، بنده

ام در ميان شما بدوستى كه نيست مالقى گردد بخلط و آميزش از او نوميد است بدرستى كه تمسك جسته

غش و تازه خواهد بود، اميدوارم باو نجات و رستگارى را، هر گاه آنكه دوستى بىن آ بكهنگى يعنى هميشه

روئى و بينم رويهاى دشمنان را غير منست ترسد در حشر مضرت و سختى را پس ديده شوم من با گشاده

است ر رتكنم از شما مردم را بند نعلى يعنى به اندكى، چه مقدار بزرگى و مجد شما بترش و تلخ، قياس نمى

شود شماريم از خاليق هستند تابعان و پى روان و از شما هر كه شمرده مىاز آنكه قياس كنم، هر كه را مى

هست راس و رئيس و پيشوا، پس بامداد كردند عالميان مثل دنبالها و گشتيد شما هر دو عالم را رؤوس و 

 سردار و مقدار، صلى اللَّه عليهم

 علیه السالم مام رضاا گیمتن عربی کتاب در بخش زند



 149 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

  : 

 :

 

 : 

 : 

 :

 

 

 

 

 



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 المنشفة: المنديل.  1
يرجع الى الخز أو الى الممطر اي كان متصال بالممطر و « منه» الممطر: ثوب صوف يتوقى به من المطر. و البرنس: كل ثوب رأسه منه و الضمير في 2

 جزءا منه.
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 معرب يقال بعث السلطان بذرقة مع القافلة. و قيل: البذرقة العصمة اي يعتصم بها. البذرقة: الخفارة، فارسى  1
 الربع: المنزل و المحلة. و أسبل الدمع: أرسله. 2
و  «.رسوم» فاعله و على الثاني ففاعله« صبابتى» ء و هاجه غيره يستعمل الزما و متعديا فعلى األول فقولهالعرى: الذي يعول عليه. و هاج الشي  3

 الصبابة: رقة الشوق و حرارته. و الوعر: ضد السهل.
 أقفرت الدار: خلت.  4
 التعريف: وقوف عرفة و المراد هنا محله.  5
 عفت الدار: انمحت و اندرست.  6
 قال في البحار: السليل: الولد و استعمل هنا مجازا و السليل أيضا الخالص الصافي من القذى و الكدر.  7
 النوى: الوجه الذي ينويه المسافر. و االفانين االغصان جمع افنان و هو جمع فنن و هنا كناية عن التفرق. شطت اي بعدت. و 8
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 ء بها.البلقع: األرض القفر التي ال شي  1
 : الشعر و كأنّه أراد أن اعناقهم كالشعر في الدقة. و القصرة:-بالضم -الهلب  2

 العنق.
 سربه أى في نفسه، و فالن واسع السرب اى رخى البال. السرب: الطريق. يقال فالن آمن في  3
 سيأتي تمام القصيدة في كالم المؤّلف) ره(. 4
 اهرع: اي اسرع. و انثال عليه الناس اي انصبوا عليه.  5
 الوعثاء: المشقة و التعب.  6
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 ء: تم.نجز الشي 1
 طوابيق جمع طاباق: اآلجر الكبير.  2
 «.الحسن» غرا بدلمص« الحسين» و في بعض النسخ  3
 أزمع على االمر: ثبت عليه.  4
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 يعني المؤمن يفى بوعده كما في حديث آخر: المؤمن إذا وعد وفى.  1
 .71اإلسراء:  2
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 .30البقرة:   1
 الراحة بمعنى الكف.  2
 من هذه الطبعة فراجع. 367: 2قد مر الكالم في الجفر و تفسيره في ج   3
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 باب ذکر طرف من دالئله و أخباره ع

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لواحد و الجمع و المذكر و المؤنث يقال عبد رقيق و عبيد رقيق و أمة رقيق و رقيقة و المراد هنا األمة.الرقيق: المملوك يطلق على ا  1
 يعني الرشيد: هارون. 2
 مصغرا: واد بالمدينة فيها أموال ألهلها. -كزبير -عريض 3
 أي فضحنى. 4
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 الطائف: العسس.  1
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 يعني بالمخلوع أخاه محمّد األمين. 1
 باس قبل هذا اليوم االعالم السود و كذلك كانت البستهم سوداء و من ذلك اليوم بدلوها بالخضراء.كان شعار بني الع 2
 جمع البدرة.  3
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 و سيأتي تمامها في الكتاب.  1
 أي يسرعوا. 2
 العكاز: العصا ذات زج في أسفلها يتوكأ عليها الرجل. 3
 «.بند» ا يقال له بالفارسيةالجاجيلة: نوع من النعل تتخذ من الجلد خاصّة. و الشرابة م 4
 أي هو أعلم بنفسه فله ما أراد.  5
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 «.و شنعوا عليه» شغبهم: هيج الشر عليهم. و في المصدر  1
 أي يحاربه.  2
 الوجد بمعنى الغضب.  3
عن المنكر و رفع الظلم عن المسلمين  قال المجلسّي) ره( ان الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا بل كان ذلك لما وجب عليه من االمر بالمعروف و النهى 4

 مهما أمكن و سيأتي تمام كالمه) ره( في باب االختالف في موت الرضا) ع( حتف أنفه او مضيه) ع( شهيدا مسموما.
 االقماع جمع القمع: ما التزق بأسفل التمرة و البسرة و نحوهما حول عالقتهما.  5

 و االبر جمع االبرة.
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 نى دعوة الرجل اي هو قريب منى بينى و بينه قدر ما بينى و بين الذي أدعوه و هو متل قولهم هو منى رمية السهم.أي قريب منه يقال هو م 1
ر هل سمه قال المجلسيّ) ره( في البحار: أعلم ان أصحابنا و المخالفين اختلفوا ان الرضا) ع( هل مات حتف أنفه او مضى شهيدا بالسم، و على األخي  2

لّه أو غيره و األشهر بيننا انه) ع( مضى شهيدا بسم المأمون، و ينسب الى السيّد علّي بن طاوس انه أنكر ذلك و كذا أنكره االربلى في المأمون لعنه ال

للدنيا حتى ثم قال: و ال يخفى وهنه إذا الوقيعة في ابني سهل لم يكن  -كشف الغمّة و ردّ ما ذكره المفيد) ره( بوجوه سخيفة، ثمّ ذكر كالم المؤّلف) ره(

 كن.يمنعه االشتغال بعبادة الّله تعالى بل كان ذلك لما وجب عليه من االمر بالمعروف و النهى عن المنكر و رفع الظلم عن المسلمين مهما أم

 ن في الغزوات و غيرها.و كون خالفة المأمون فاسدة أيضا ال يمنع منه كما ال يمنع بطالن خالفة الغاصبين ارشاد أمير المؤمنين اياهم لمصالح المسلمي

الّله كان  ثمّ انه ظاهران نصيحة االشقياء و وعظهم بمحضر الناس ال سيما المدعين للفضل و الخالفة ممّا يثير حقدهم و حسدهم و غيظهم مع انه لعنه

االطراف فلما استقر امره أظهر كيده فالحق ما اول أمره مبنيا على الحيلة و الخديعة الطفاء نائرة الفتن الحادثة من االشراف و السادة من العلويين في 

 اختاره الصدوق و المفيد و غيرهما من أجلة أصحابنا انه مضى شهيدا بسم المأمون.
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 .17البقرة:   1
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على قراءة االمام كما قول: كذلك اللّه ربى مرتين بعد قراءة سورة التوحيد انما هو من باب السنة في قراءتها كما في ساير الروايات ال انه جزء السورة   1

 يتوهم،.
 .28األنبياء:   2
 ـ التلعة: ما عال من األرض. 3
فقال له مه يا شيخ فو اللّه لقد عظم اللّه االجر في » هكذا« عند الّله أحتسب عنائى» ـ الظاهر سقط جملة من هنا و هي كما في رواية الكليني بعد قوله 4

ء من حاالتكم مكرهين و ال إليه نتم مقيمون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونوا في شيو أ --مسيركم و أنتم سائرون، و في مقامكم

ء ممن حاالتنا مكرهين و ال إليه مضطرين و كان بالقضاء و القدر مسيرنا و منقلبنا و منصرفنا؟ فقال مضطرين، فقال له الشيخ: و كيف لم نكن في شي

 فى آخر الحديث.« و عند الّله احتسب عنائى» و سيأتي معنى قوله. «له: و تظن انه كان قضاء حتما ا ه
ه لعله يثيبنى ـ قال المجلسيّ) ره( في البحار: قوله عند اللّه أحتسب عنائى اي لما لم نكن مستحقين لالجر لكوننا مجبورين فأحتسب اجر مشقتى عند اللّ  5

ل الجزري: االحتساب من الحسب كاالعتداد من العد و انما قيل لمن ينوى بعمله وجه الّله: بلطفه و يحتمل أن يكون استفهاما على سبيل اإلنكار، و قا

الصبر، أو  احتسبه الن له حينئذ أن يعتد عمله، و االحتساب في االعمال الصالحات، و عند المكروهات هو البدار الى طلب االجر و تحصيله بالتسليم و

 «انتهى» الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها.باستعمال أنواع البر و القيام بها على 

 بعد ذكر الحديث: 97: 1و قال األستاذ العالمة الطباطبائى دامت بركاته في تفسيره الميزان ج 

يه السالم كون المسير كان القول بالقضاء و القدر في الصدر األول مساوقا الرتفاع الحسن و القبح و الجزاء باالستحقاق و لذلك لما سمع الشيخ منه عل

هيّة بها فلم يبق بقضاء و قدر قال و هو في مقام التأثر و اليأس: عند الّله احتسب عنائى اي ان مسيرى و ارادتى فاقدة الجدوى من حيث تعلق اإلرادة اإلل

و هو « لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب. ا ه» ولهلي اال العناء و التعب من الفعل فأحتسبه عند ربى فهو الذي أتعبنى بذلك، فأجاب عنه االمام) ع(: بق

و « و لم يخلق السموات و األرض و ما بينهما باطال ا ه» آخر كالمه) ع( بقوله: --أخذ باالصول العقالئية التي أساس التشريع مبنى عليها، و استدّل في

مكان تحقّق الفعل من غير غاية و غرض و هو يوجب إمكان ارتفاع الغاية عن ذلك الن صحة اإلرادة الجزافية التي هي من لوازم ارتفاع االختيار يوجب إ

باطال، و فيه بطالن الخلقة و االيجاد و هذا اإلمكان يساوق الوجوب فال غاية على هذا التقدير للخلقة و االيجاد، و ذلك خلق السموات و األرض و ما بينهما 

ا و لم يطع مكروها. ا ه كأنّ المراد لم يعص و الحال ان عاصيه مغلوب بالجبر و لم يطع و الحال انه المعاد و فيه كل محذور، و قوله و لم يعص مغلوب

 ط طهران من ذلك الكتاب. 155: 1طوعه مكروه للمطيع. و له دامت بركاته بيان آخر في معنى الحديث ذكره في ذيل الحديث في الكافي راجع ج 
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احث الغامضة الكالمية هو البحث عن الجبر و التفويض و قد دون أهل العلم في اثبات الحق من البحث رسائل ـ غير خفى على رواد العلم ان من المب 1

الجبر أو القائلين عديدة قديما و حديثا و مذهب ائمة أهل البيت عليهم السالم انه ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين و لما كان ذكر أدلة القائلين ب

عليهم و اثبات مذهب الحق خارجا عن وضع هذه التعليقة فطوينا الكالم عنه و نقتصر على ذكر بعض الكتب و الرسائل. المدونة في بالتفويض و الرد 

 التحقيق عن هذا البحث

و تفسير هذا الحديث و فمن أراد الوقوف على جميع ما ذكر في الباب من الكلمات و ما ورد فيه من األحاديث و الروايات المأثورة عن ائمة أهل البيت) ع( 

 :1من الطبعة الحديثة و الكافي ج  153 -2: 5غيره من أحاديث الكتاب فليراجع البحار ج 

ذمّ ط طهران) و في ذيله كالم طويل و تحقيق رشيق من األستاذ العالمة الطباطبائى في معنى القضاء و القدر و الجبر و التفويض و ما ورد في  155

 لمفوضة الى غير ذلك من الفوائد( و كتاب مرآة العقول:القدرية و المجبرة و ا

و كتاب شرح أصول الكافي لصدر المتألهين الشيرازى في شرح حديث األول من باب الجبر و القدر و االمر بين االمرين من  119: 1و كتاب الوافي ج 

الى غير ذلك من الرسائل  110 -93: 1القرآن للعالمة الطباطبائى ج  كتاب أصول الكافي و رسالة خلق االعمال له) ره( أيضا و كتاب الميزان في تفسير

 المدونة في ذلك على كثرتها.
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و لم أقف لترجمته بهذا العنوان في كتب الرجال و قد ذكر هذا االختالف في تنقيح المقال أيضا نقال عن الوحيد) ره( عن « عباس» ـ و في بعض النسخ 1

 قال: و على كل حال فالرجل مجهول الحال.نسخة كشف الغمّة التي عنده ثمّ 
 .26ـ الجن:  2
 .199ـ األعراف:  3
 .177ـ البقرة:  4
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 : نزو الذكر على األنثى.-بالكسر -ـ السفاد 1
 .15ـ مريم:  2
 .33ـ مريم:  3
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 باب مولد الرضا ع من کتاب عیون أخباره
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 ـ قال المجلسيّ) ره( أي يسر الّله لريان بأن ألهمني حاجته أو وفقنى اللّه لقضاء حاجته بذلك. 1
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رها خروج محمّد بن جعفر بن محمّد بن علّي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السالم بمّكة و دعائه الناس و ما آل إليه أمره طويلة ذك ـ قصة 1

ه و ملخص القصة ان --و ال بدّ لتوضيح بعض مواضع الحديث اإلشارة إليها 105ص  6و ابن األثير في الكامل ج  124: ص 7الطبريّ في تاريخه ج 

( بمكّة على محمّد بن جعفر و كان شيخا محببا للناس مفارقا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة و كان 20اجتمع عدة من الطالبيين في سنة) 

لناس فهلم نبايع لك يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمّد عليه السالم و كان الناس يكتبون عنه و كان يظهر زهدا فلما أتوه قالوا له تعلم منزلتك من ا

لى رأيه و بالخالفة فان فعلت لم يختلف عليك رجالن فامتنع من ذلك فلم يزل به ابنه عليّ بن محمّد بن جعفر و حسين بن الحسن االفطس حتّى غلباه ع

وه أمير المؤمنين فبقى شهورا و ليس له أجابهم و أقاموه في ربيع األوّل من هذه السنة فبايعوه بالخالفة و جمعوا له الناس فبايعوه طوعا و كرها و سم

 -و كان أمردا جميال -ء و ابنه على و الحسين بن االفطس أسوأ ما كانوا سيرة و أقبح فعال و قصتهما مع امرأة الفهرية و غالم قاضى مكّةمن االمر شي

و هو من  -واليا من قبل المأمون جندا لقتالهم و فيهم الجلودىو فجورهما معروفة مشهورة فلم يلبثوا اال يسيرا حتّى انفذ هرثمة بن أعين و كان أميرا 

فقاتلوهم حتّى انهزم محمّد بن جعفر و من  -جملة المشايخ الذين خدموا الرشيد فقتلهم المأمون بعد ما أخذ البيعة لعلى بن موسى) ع( في قصة طويلة

ل و سار محمّد بن جعفر نحو الجحفة فأدركه بعض موالى بني العباس فأخذ جميع معه من مّكة و دخلها الجلودى و فعل فيها من االعمال الشنيعة ما فع

فانهزم ما معه و اعطاه دريهمات يتوصل بها فسار نحو بالد جهينة فجمع بها و قاتل هارون المسيب و الى المدينة عند الشجرة و غيرها عدة دفعات 

جع الى موضعه فلما انفصل الموسم طلب األمان من الجلودى و من رجاء بن جميل و هو محمّد و فقئت عينه بنشابة و قتل من أصحابه بشر كثير و ر

لناس و ابن عمّة الفضل بن سهل فأمنه و ضمن له رجاء عن المأمون و عن الفضل الوفا باالمان فقبل ذلك فأتى مكّة لعشر بقين من ذى الحجة فخطب ا

بيعة و كانت فتنة عمت األرض فبايعنى الناس ثمّ انه صح عندي ان المامون حى صحيح و انا قال اننى بلغني ان المأمون مات و كانت له في عنقى 

ل و سار الى استغفر اللّه من البيعة و قد خلعت نفسى من البيعة التي بايعتموني عليها كما خلعت خاتمى هذا من اصبعى فال بيعة لى في رقابكم ثمّ نز

 بمرو فمات بها. العراق فسيره الحسن بن سهل الى المأمون
 ـ الحبرة: ضرب من برود اليمن. 2
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 هذا آخر ما أردت نقله من کتاب الدالئل.

 

                                                 
 ـ أي اشار. 1
 ـ و هو ما يلبس في المطر يتوقى به من المطر. 2
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 «.نسعة» ـ النسع: سير و قيل حبل من أدم يكون عريضا على هيئة اعنة النعال تشد به الرحال القطعة منه 1
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 .84ـ غافر:  1
 و كأّنه اسم موضع بنيشابور.« ر الى المربعةفلما صا» ـ و في المنقول عن أمالي الشيخ 2
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 .85ـ الحجر:  1
و روى الصدوق) ره( هذا الحديث بعينه في كتاب «. هو الذي يريكم البرق خوفا و طمعا و ينشئ السحاب الثقال» . و تمام اآلية الكريمة هكذا12ـ الرعد:  2

 . ط قم.294: 1العيون عن الرضا) ع( ج 
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 .32ـ األعراف:  1
 عيث: الفساد.ـ ال 2
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 : اسم منزل لحجاج البصرة.-ـ النباج: بتقديم النون المكسورة على الباء 1
 ـ الخوض: ورق النخل. و السيحانى. ضرب من تمر المدينة أسود صلب المضغة نسب الى صيحان و هو كبش كان يربط الى نخل المدينة. 2
 «.سعد بن سعد» ـ كذا في النسخ و في المصدر 3
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 : البالس يقعد عليه.-لكسربا -ـ المسح 1
 ـ ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر. 2
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 «.لك من جوهر الكالم بديع* فى المعاني و في الكالم البديه» ـ و في المصدر هكذا 1

 «.لك من جيد القريض مديح ... ا ه» و في المنقول عن الوفيات بدل المصراع األخير
الحزين عند البكاء. و الزفرات جمع الزفرة: التنفس بعد مد النفس و قيل استيعاب النفس من شدة الغم و الحزن و  ـ االرنان: الصيحة الشديدة و الصوت 2

أي ال يفهم معناه، و االعجم: الذي ال يفصح و ال يبين كالمه، قال في البحار و المراد « عجم اللفظ» اى أجابت كل منهن األخرى. و قوله« تجاوبن» قوله

 و نغماتها.أصوات الطيور 
 ـ أي يخبرن عن العشاق الماضين و اآلتين. 3
 أي انهدمت و سقطت و تفرقت.« تقوضت» ـ االسعاد: االعانة قوله فاسعدن اي أعن في البكاء و الضمير للنوائح و قوله 4
 شج: الحزين. و رجل صب: اي عاشق مشتاق.ـ المها جمع المهاوة: البقرة الوحشية و أصل المهاوة: البلورة. شبه البقر بها في حسن العينين. و ال 5
ها خبره ـ قوله خضر المعاهد قال في البحار اي كنت أعهدها خضرة أماكنها المعهودة و الظاهر أنّه من قبيل ضربى زيدا قائما؛ او عهدى مبتدأ و ب 6

 للتعليل متعلق بمألفا، و الخفر بالتحريك: شدة الحياء.باعتبار المتعلق و خضرا حال عن المجرور بها، و مألفا أيضا حال منه او من المعاهد، و من 
 و قربنا.ـ قوله ليالى اي اذكر ليالى. و أعداه عليه: اعانه. و القلى: البغض اي ينصرن الوصال على الهجران و يعدى تدانينا اي يعدينا تدانينا  7
 ـ الوجنة: ما ارتفع من الخدين. 8
 ـ النشوة: السكر. 9

 ة. و هو حدّ منى إلى جهة عرفة.ـ محسر: واد بمكّ  10
 من الجريرة و هي الجناية. و الشتات. التفرق.« ما جر» ـ قوله 11
 ـ غدا بمعنى صار و المراد بنو أميّة. 12
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 ـ المراد من بنى الزرقاء بنو مروان فان أمه كانت زرقاء زانية. و العبالت جمع العبلة: اسم أميّة الصغرى. 1
 رات: العذب.ـ االجاج! المالح. و الف 2
 ـ إشارة الى قول عمر؛ كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى الّله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. 3
 من نتأ اي ارتفع.« نات» ـ 4
 ـ الهضبات جمع الهضبة: الجبل المنبسط على وجه األرض. 5
 ـ اللزبات جمع اللزبة: شدة القحط. 6
 م يسبقه إليها أحد.أي طريات مبتدعات ل« مؤتنفات» ـ 7
 أي حديده.« فالن ذرب اللسان» ء يقالـ الذرب ككتف: الحاد من كل شي 8
 ـ الصبابة: رقة الشوق و حرارته. و عفت اي انمحت و اندرست. و الوعر: ضد السهل. 9



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

182 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
 و هو األظهر.« هانك» ء في األمور و في بعض النسخـ تيم: قبيلة أبى بكر. و الفاتك: الشجاع الجرى 1
قد شاع في االشعار هذا النوع من الخطاب فقيل ان العرب قد يخاطب الواحد مخاطبة االثنين، و قيل هو للتأكيد من قبيل لبيك، « قفا» ـ قال في البحار: قوله 2

ن راعى ابله و غنمه و كذلك اى قف قف و قيل خطاب الى أقل ما يكون معه من جمل و عبد، و قيل انما فعلت العرب ذلك الن الرجل يكون ادنى اعوانه اثني

على جهة التأكيد فقلبت النون ألفا في حال الوصل الن « قفن» الرفقة ادنى ما يكون ثالثة فجرى خطاب االثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه، و قيل أراد

 هذه النون تقلب الفا في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف.
 ـ قد مر معنى الشعر قبل ذلك. 3
 مطاعيم جمع المطعام اي كثير اإلطعام. ـ 4
 ـ اضطغنوا: انطووا على االحقاد و قابلوا الحقد بمثله. و االحنة: الحقد، و ترات جمع ترة كعدة عدات و أصله من الوتر. االنتقام. 5
 ـ اسبل الدمع: أرسله. 6
 ـ الوغرة: شدة توقد الحر. 7
 ـ ذر الشمس: طلعت. و الشارق: الشمس. 8
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الى القتلى بفخ و هو أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب) ع( فانه خرج في سنة « و اخرى بفخ» واد بمّكة و أشار بقوله ـ الفخ: 1

س و عليهم العباس و دعى الناس الى نفسه و بايعه جماعة من العلويين بالخالفة بالمدينة، و خرج الى مكّة فلما وصل الى فخ لقيته جيوش بني العبا 169

فبذلوا األمان له، فقال: االمان اريد، فقتلوه و حملوا رأسه الى الهادى  169بن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس و غيره فالتقوا يوم التروية سنة 

لم تكن مصيبة بعد كربال أشدّ و افجع من فخ و  العباسيّ و قتلوا جماعة من عسكره و أهل بيته فبقى قتالهم ثالثة أيّام حتى اكلتهم السباع و لهذا يقال:

 رثى أصحاب فخ جماعة من الشعراء ذكر بعضها ياقوت في المعجم.
اشارة الى قتل يحيى بن زيد بن « و اخرى بأرض الجوزجان» ـ الجوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان و هي بين مرو الرود و بلخ و قوله 2

فراجع. و  537: 5في خالفة وليد بن يزيد بن عبد الملك و ذكر قصة خروجه و قتله الطبريّ في تاريخه ج  125ن ذلك في سنة عليّ بن الحسين) ع( و كا

عنى به قبر إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن « و قبر بباخمراء» باخمرا: موضع بين الكوفة و واسط و قيل بين باخمرا و كوفة سبعة عشر فرسخا. و قوله

في خالفة المنصور في وقعة كانت بينه و بين أصحاب المنصور بباخمرا فقتل إبراهيم و دفن هناك و قبره اآلن  145أبي طالب) ع( قتل في سنة عليّ بن 

 معروف به يزار.
هذا الموضع بيتين بها تمام لما وصل الى قوله: و قبر ببغداد لنفس زكية، قال له) ع(: أ فال ألحق لك ب» ـ و في هامش بعض النسخ بعد هذا البيت هكذا: 3

 قصيدتك؟ فقلت:

فقال دعبل: لمن هذا القبر بطوس؟ ... » و الظاهر أّنه سقط عن آخر األبيات قبل قوله فيما يأتي...« بلى يا بن رسول الّله، فقال: و قبر بطوس و الذي يليه 

 كما في إعالم الورى.« الخ
 ضض: وجع المصيبة.ـ الممضات من قولهم: أمضه الجرح اي أوجعه و الم 4
مسافر ـ التعريس: النزول آخر الليل قال في البحار و موضع معرس هنا يحتمل المصدر و الحاصل ان قبورهم قريبة من الفرات بحيث إذا لم ينزل ال 5

هر الصغير و بقرب النهر بقربها يذهب اليوم الى الفرات فهو نصف منزل، و الغرض تعظيم جورهم و شناعته بانهم ماتوا عطشا مع كونهم بجنب الن

 الكبير.
: منعطف الوادى و وسطه اي اخاف من زيارتهم ان يهيج حزنى عند رؤية مصارعهم الواقعة بين الوادى و اشجار النخل و في بعض -ـ الجزع بالكسر 6

 ر(.بالحاء المهملة اي فتشدنى رؤية مصارعهم الى الجزع و النحول و هو بعيد) بحار األنوا« النحالت» النسخ
 : محلة القوم و وسط الدار أي ليس لهم دار و ساحة يأتي الناس حجراتها.-ـ العقر بالضم و الفتح 7
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 ـ أنضاء جمع النضوء: المهزول. و اللزبة: الشدة. 1
 ـ العقبان جمع العقاب و الرخمان جمع الرخم: طائر ابقع يشبه النسر في الخلقة. 2
 .ـ التنكيب: العدول. و الألواء: الشدة 3
 ـ رجل مغوار: مقاتل كثير الغارات و الجمع: مغاوير. و االزمة الشدة. 4
 ء.ـ الحمى: ما حمى من شي 5
: اي تحمى به الحرب و أقحموا اي أدخلوا أنفسهم. و -بكسر الميم -ـ السمرة: بين البياض و السواد. و القنا جمع القناة: الرمح. و رجل مسعر حرب 6

 الغمرة: الشدة.
 مع االنوك: االحمق.ـ نوكى ج 7
 ـ الذربات: اي السيوف المحددات. 8
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 ـ القصى: البعيد. 1
 ـ الكاشح: العدو. 2
 ـ التسكاب: االنصباب. 3
 «.فلما بلغ الى قوله: لقد خفت في الدنيا ... ا ه قال الرضا عليه السالم: آمنك الّله يوم الفزع األكبر» ـ في إعالم الورى و هامش بعض النسخ هكذا 4
 «.فلما بلغ الى قوله: ارى فيئهم ... ا ه بكى أبو الحسن الرضا عليه السالم و قال: صدقت يا خزاعى» و فيه و في الهامش ايضا ـ 5
 ـ الجوى: الحرقة و شدة الوجد من وجد أو حزن. 6
 ـ البلقع: األرض القفر. 7
 ء يقال: هند ربة المال. و الحجالت: جمع الحجلة.ـ الربة: صاحبة الشي 8
 ـ فالن آمن في سربه اي في نفسه و حرمه و عياله. 9

هامش بعض ـ أي إذا قتل منهم أحد لم يقدروا على القصاص و اخذ الدية بل احتاج السؤال منهم و لم يقدروا على اظهار الجناية و في إعالم الورى و  10

 «.كفيه و يقول: أجل و اللّه منقبضاتفلما بلغ الى قوله: إذا و تروا ... ا ه جعل الرضا عليه السالم يقلب » النسخ:
 ـ سيأتي كالم اإلمام عليه السالم لدعبل حين بلغ الى هذين البيتين. 11
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 ـ المنصل: السيف. 1
 ـ الكتاف: حبل يشدّ به. 2
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 «.نجمى» بدل« لحمى» ـ و في بعض النسخ 1
 «.النجم» بدل« اللحم» ـ و في بعض النسخ 2
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 قشره عن لبه كالجوز.ء حتّى ينقلع ـ الفرك: دلك الشي 1
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 «.بقلمه الشريف: بل جعلت فداك« كتب تحت قوله: الخالفة من بعده» ـ و في هامش نسخة هكذا 1
 «.و ثبات الحجة» ـ و في بعض النسخ 2
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«. لدارين جزاككتب عند تسميته بالرضا: رضى اللّه عنك و أرضاك و أحسن في ا» ـ ما بين المعقفتين ليس في بعض النسخ و في هامش نسخة هكذا: 1

و في ثالثة كتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه: أثنى «. كتب تحت ذكر اسمه عليه السالم بقلمه الشريف و صلتك رحم و جزيت خيرا» و في أخرى هكذا:

 اللّه عليك فأجمل و اجزل لديك الثواب فأكمل.
االمام عليه السالم يظهر صحة ما عليه المحققون من نقلة اآلثار من أن اقدام ـ من التدبر في هذا الكالم و بعض ما مضى في العهد و يأتي في كتاب  2

كان بناء امره على المامون على هذا العمل انما هو لدفع سادات العلوى و أبى السرايا الذين أضاقوا عليه األرض بما رحبت و اطفاء نائرة الفتن الحادثة و 

 لى قتل االمام و قتله بالسم كما مر.الحيلة و الخديعة، و لما استقر امره أقدم ع
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قال العبد الفقير إلى الّله تعالى: الفضل بن يحيى الطيبى عفى اللّه عنه: قابلت المكتوب الذي كتبه اإلمام علّي بن » ـ و في هامش نسخة مصحّحة هكذا: 1

) ع( بيده الشريفة حرفا فحرفا و الحقت ما فات منه و ذكرت انه موسى الرضا صلوات الّله عليه و على آبائه الطاهرين بأصله الذي كتبه االمام المذكور

مقابلة  --تمت -من خطه) ع( و ذلك في يوم الثلثاء مستهل المحرم من سنة تسع و تسعين و ستمائة الهاللية بواسط و الحمد للّه على ذلك و له المنة

ط في غرة المحرم سنة تسع و تسعين و ستمائة هجرية و الحمد لّله رّب مكتوب اإلمام عليّ بن موسى الرضا) ع( بخطه الشريف حرفا فحرفا بواس

 و قد نقله المجلسيّ) ره( عن بعض نسخ كشف الغمّة في البحار فراجع.« العالمين و صالته على سيدنا محمّد و آله الطيبين الطاهرين



 193 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

194 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 علیه السالمامام جواد زندگانى بخش سوم : 

مال الدين محمد بن طلحه رحمه اللَّه تعالى باب نهم را ايراد فرموده در ذكر أبى جعفر محمد القانع ابن ك يخش

فرمايد كه: اين أبو جعفر محمد ثانى است چه سمت ذكر يافت در على الرضا ابن موسى الكاظم )ع( و مى

و كنيت او و اسم پدر بزرگوارش م اسذكر پدران كرام او أبو جعفر محمد الباقر ابن على )ع( پس اين آمد ب

                                                 
 ـ العنتريس: الناقة الغليظة الوثيقة. 1
 و الدريس: الخلق!. ـ القشيت: الجديد من الثوب و غيره 2
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باسم پدر گرامى او پس معروف بابى جعفر ثانى، و او اگر چه بود صغير بسن و ليكن كبير القدر رفيع الذكر 

 بود.

فاما والدت با سعادتش در شب جمعه نوزدهم رمضان بود در سال صد و نود و پنجم از هجرت، و گويند 

 دهم رجب از آن سال.

وى أب و ام پدر بزرگوارش ابو الحسن على الرضا ابن موسى الكاظم و ذكر او مبسوط ر ازو اما نسب او 

 گفتند، و گويند نامش خيزران بود.گشت و گذشت از پيش، و مادرش ام ولد بود كه او را سكينه مرسيه مى

لقب است و د و اما نام بزرگوارش محمد و كنيتش أبو جعفر بكنيت جد گراميش محمد الباقر )ع( و مر او را

 قانع و مرتضى.

و اما مناقبش پس اتساع نپذيرفت مر او را حليات مجال او، و امتداد نيافت مر او را اوقات آجال او، بلكه 

قضا شد بر او اقدار الهيه بقلت بقاى او در دنيا بحكم و اسجال او، پس اندك بود در دنيا مقام او. و تعجيل 

راز نشد در او مدت او، و ممتد نگشت ايام او، غير آنكه حق د پسكرد قدومش از جهت زيارت حمام او، 

جل و عال تخصيص داد آن حضرت را بمنقبت الئقه، و در مطالع تعظيم بأنوار بارقه مرتفعه، و در معارج 

اش اگر چه صغير تفضيل بعقول بينه هاديه، و اگر چه در صورت واحد نمود أما در معانى كثير بود و صيغه

 اللت كبير بود.د دربود ليكن 

از آن جمله آنكه رحلت فرمود پدر بزرگوارش على بن موسى الرضا )ع(، أبو جعفر محمد بن على )ع( از 

مدينه آمده بود ببغداد، مأمون نيز آمده ببغداد بعد از وفات امام رضا )ع( بيك سال، اتفاقا روزى بيرون آمده 

و كودكان براه بازى ميكردند، و محمد بن على  ودخ بطلب صيد ميرفت، پس عبور كرد بطرف بلد در طريق

ايستاده بود آنجا با ايشان و در آن وقت يازده ساله بود يا كمتر از آن، پس چون مأمون را ديدند كودكان 

تمام گريختند و آن حضرت از جاى خود دور نشد، پس مأمون نزديك شد و نظر كرد بجانب وى در او بود 

 ايستاد و گفت مر او را كه: ونأمنشانه بزرگى و بلندى، م

اى جوان چه مانع شد ترا كه نگريختى با كودكان؟ آن حضرت در حال در جوابش گفت كه: يا امير راه 

چنان تنگ نيست كه گشاده گردد بر تو برفتن من، و مرا جريمه نيست كه پس بترسم آن را و گمان من بتو 

نباشد، پس بنا بر اين ايستادم، پس مأمون را عجب  هىنانيكو است كه تو ضرر نرسانى كسى را كه او را گ
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على بن موسى  آمد از كالم او گفت: نام تو چيست؟ فرمود كه: محمد گفت: پسر كيستى؟ فرمود كه: پسر

 الرضا، پس رحمت خواست از براى پدرش.

بر ا ر و روان شد براه خود، و با وى بازى چند بودند پس چون دور شد از عمارت انداخت يك بازى

دراجى، پس او غايب شد از چشمش غيبت دور و دراز، بعد از آن بازگشت از روى هوا و در منقار او 

ماهى كوچكى بود كه بقيه حيات داشت، خليفه را از اين عجب آمد غايت تعجب بعد از آن آن را در دست 

ن كودكان را ديد ماه خود گرفت و بازگشت بخانه خود بآن راهى كه رفته بود، پس چون رسيد بآن مكان

بر حالت بازى باز گريختند مثل اول بار و آن حضرت باز ايستاد و با ايشان نرفت همچنان كه اول بار، پس 

 لبيك، چون خليفه بوى نزديك شد گفت: يا محمد فرمود كه:

گفت: چه چيز است در دست من؟ پس الهام فرمود او را خداى عز و جل آنكه فرمود كه: خداى تعالى 

رد بمشيت و اراده در بحر قدرت خود ماهى كوچك را كه صيد كنند آن را بازهاى ملوك و خلفا تا ك لقخ

امتحان نمايند بآن سالله اهل نبوت را، پس چون مأمون شنيد كالم او را تعجب كرد از او و دراز كشيد نظر 

 .راحقا كه تو پسر امام رضائى و مضاعف كرد بسوى او احسان  را بسوى او و گفت:

 شود بآن از سواى آن.كند آن از غير آن، و استغنا جسته مىو در اين واقعه منقبتى است كه كفايت مى

و اما عمر شريفش آن حضرت وفات كرد در ذى الحجه در سال دويست و بيستم از هجرت در زمان 

سال  نجخالفت معتصم، و ذكر والدتش گذشت كه در سال صد و نود و پنجم بوده، پس عمرش بيست پ

 اين آخر كالم ابن طلحه است رحمه اللَّه. -بوده باشد، و قبر أنورش در بغداد است بمقابر قريش

و مؤلف رحمه اللَّه ميگويد كه: من در كتابى ديدم كه بازهاى او بازگشتند و در پايهاى ايشان ماهيهاى سبز 

حضرت كه: در ميان آسمان و  آند رنگ بود و سؤال از اين ميخواست كه كند و پيش از اظهار سؤال فرمو

هاى سبز است كه صيد كنند آنها را بازان شهان كه امتحان كرده شود بآن اوالد انبياء و آنچه در زمين ماهى

 اين معنى است، و اللَّه اعلم.

و گويد حافظ عبد العزيز رحمه اللَّه كه: ابو جعفر محمد بن على مادرش ريحان بوده و گويند نامش خيزران 

و والدتش در سنه خمس و تسعين و مائة بود و گويند: مولدش بمدينه بود در ماه رمضان بهمين ، ودب

تاريخ، و رحلت فرمود در بغداد در سنه عشرين و مأتين و در آن روز بيست و پنج سال داشت و مادرش 

ست بمقابر قريش در ا ادگفتند، و بود از اهل ماريه قبطيه، و قبر او در بغدام ولد بود كه او را خيزران مى
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عقب جدش موسى الكاظم )ع( و محمد بن سعيد گويد كه: در سنه ست و عشرين و مائتين آن حضرت 

شنبه پنجم ذى الحجه آن سال، و مولدش در سنه خمس و تسعين و مائة متوفى شد در بغداد در روز سه

 بود.

جعفر بن الرضا )ع( آمد از مدينه  بوأ حديث كرد ما را احمد بن على بن ثابت كه محمد بن على بن موسى

 ببغداد و حرم او ام الفضل بود دختر مأمون با وى بود.

 []فیما روى عن االمام ابى جعفر الثانى علیه السالم

و ذكر كرده اخبارى كه روايت كرده آن حضرت از آباى كرام خود )ع( و ايشان از على بن ابى طالب )ع( كه 

كشد كسى ص( مرا فرستاد بيمن و وصيت فرمود مرا كه يا على حيرانى نمى) آن حضرت فرمود كه: پيغمبر

برد كسى كه مشورت نمود، يا على بر تست كه سير كنى در شب كه زمين كه استخاره كرد، و پشيمانى نمى

ك شود بشب آنچه در نور ديده نميشود بروز، يا على بامداد به بسم اللَّه كن كه حق تعالى مبارنور ديده مى

 دانيده از براى امت من در صباحهاى روزها.گر

و آن حضرت فرمود كه آنكه فايده گيرد از برادرى در راه خداى تعالى پس بدرستى كه اندوخته خانه را در 

 بهشت.

و از آن حضرت پرسيدند از حديث كه پيغمبر )ص( فرموده كه چون فاطمه )ع( احصان فرمود فرج خود را 

ذريت او را بر آتش دوزخ، فرمود كه: خاص از براى امام حسن و امام حسين د نيپس حق تعالى حرام گردا

ترين است )ع( و آن حضرت روايت كند كه در كتاب على بن ابى طالب )ع( ورود يافته كه پسر آدم شبيه

 چيزى است بعيار يا راجح است بعلم يا ناقص است بجهل.

 ه عنه كه: هر گاه غضب كنى كسى را از براى رضاىللَّو فرمود أمير المؤمنين )ع( مر ابى ذر را رضى ا

ترسانند ترا بر دنياى خداى تعالى فرج دهنده آن كس را كه غضب كرده مر او را بدرستى كه قوم مى

خودشان، و ميترسانى تو ايشان را بر دين خودت، بخدا كه اگر آسمانها و زمين بسته شود بر بنده پس من 

البته حق تعالى پديد كند از براى او از آن مخرجى، و بمقام انس نميرساند ترا د يزبنده از خداى تعالى بپره

 اندازد ترا اال باطل.اال حق، و بوحشت نمى

و او روايت كند از أمير المؤمنين )ع( كه ميفرمود مر قيس بن سعد را وقتى كه آمده بود از مصر كه: يا قيس 

ى شود بآن عالمات، پس واجب است بر عاقل آنكه تهمنها را عالماتست كه ناچار است كه مر محنت
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خواب كند و صبر نمايد از براى او تا پشت كند زيرا كه مكايده آن بحيله نزد روى آوردن آن موجب 

 زيادتى است در آن.

و ديگر از آن حضرت ابو جعفر روايت كند كه: هر كه اعتماد كند بحق تعالى بنمايد او را سرور و شادى، و 

ل كند بر او كفايت كند امور او را و آزادى و اعتماد بخداى تعالى حصنى است كه متحصن وكت كسى كه

نميشود در او اال مؤمن امين، و توكل بر خداى تعالى نجات است از هر بدى، و حرز و پناهست از هر 

 و دشمنى، و دين عزتست، و علم كنز است، و خاموشى نور است، و غايت زهد ورع است، و هيچ هدم

آيد رعيت، و رابى نيست مردين را مثل بدع، و هيچ فاسدتر نيست مردمان را از طمع، و براعى بصالح مىخ

بدعا باز ميگردد بليت، و كسى كه سوار شد بر مركب صبر راه يافت بميدان نصر و ظفر، و هر كه عيب كرد 

هاى وى را چيد از او ميوهتقى عيب كرده شد، و هر كه دشنام داد جواب داده شد، و هر كه نشاند درختها

 آرزوى خود را.

و ديگر أبو جعفر )ع( فرمود روايت از أمير المؤمنين )ع( كه: چهار خصلت است كه اعانت و مدد ميكند بر 

 عمل: صحت، و غنى، و علم، و توفيق.

تها را عمن و ديگر فرمود كه: حق تعالى را بندگان است كه تخصيص داده ايشان را به نعم و قرار ميدهد آن

در ايشان هر گاه كه بذل ميكنند آن را پس هر وقت كه منع ميكنند آن را و بذل نميكنند حق تعالى نزع 

 ميكند آن نعمت را از ايشان و تحويل غير ايشان ميكند.

و ديگر فرمود كه: بسيار و عظيم نميگردد نعمت الهى بر بنده مگر كه بسيار و عظيم گردد مؤنث مردم بر او 

متحمل نشود مؤنث مردم را عرض ميكند نعمت خود را از براى زوال و ديگر فرمود كه: اهل  كهر پس ه

تر است از اهل حاجت بسوى او، زيرا كه اجر و فخر و ذكر او از براى معروف به نيكى خود محتاج

يكند نمب ايشانست، پس هر گاه كه مرد نيكوئى ميكند از معروف پس ابتدا ميكند در او بنفس خود، پس طل

 شكر آنچه نيكى كرده بنفس خود از غير خود.

و ديگر فرمود كه: هر كه اميدوار ميگرداند انسان را پس ميترساند او را، هر كه نميداند چيزى را عيب ميكند 

شونده است، و كسى كه بسيار است غم او سقيم است جسد او، و مؤمن تسلى نميشود آن را و فرصت ربوده

يفه مؤمن حسن خلق او است، و در موضع ديگر فرموده كه عنوان صحيفه سعيد صحن بخشم خود، و عنوا

 حسن ثناء است بر او.
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و ديگر فرمود كه: هر كه طلب غنى از حق كند مردم محتاج باشند باو، و هر كه بترسد و بپرهيزد از حق 

 تعالى مردم او را دوست دارند و اگر چه نخواهند.

از او نافله، و  عى كنيد بطلب علم زيرا كه طلب او فريضه است، و بحثس كهو ديگر فرمود كه: بر شماست 

او صله است ميان برادران، دليل است بر مروت، و تحفه است در مجالس، و مصاحب است در سفر، و 

 مونس است در غربت.

وع، و طبم و ديگر فرمود كه: علم دو علم است؛ مطبوع، و مسموع، و فايده نميدهد مسموع گاهى كه نباشد

 هر كه شناخت حكمت را صبر نخواهد كرد از ازدياد از آن، جمال در لسان است و كمال در عقل.

و ديگر فرمود كه: عفاف زينت فقر است، و شكر زينت غنى، و صبر زينت بال، و تواضع زينت حسب، و 

جناح يعنى ض خففصاحت زينت كالم، و عدل زينت ايمان، و سكينه زينت عبادت، و حفظ زينت مروت، و 

فروتنى زينت علم، و حسن ادب زينت عقل، و بسط وجه زينت حلم، و ايثار زينت زهد، و بذل بر فقرا 

زينت نفس، و كثرت گريه زينت خوف، و تقلل زينت قناعت؛ و ترك منت زيغت معروف؛ و خشوع زينت 

 صالة، و ترك ماال يعنى زينت ورع.

ردن او است چيزى كه تجمل و آرايش نه به اوست و از ك ركو ديگر فرمود: حسب مرد از كمال مروت ت

حياء او آنست كه القا نكند بچيزى مكروه؛ و از عقل او است حسن رفق او، و از ادب اوست آنچه ناچار 

است از او؛ و از عرفان اوست علم بزمان او؛ و از ورع اوست پوشيدن بصر او و نگاه داشت بطن او، و از 

ن او از ايذا رسانيدن؛ و از سخاى اوست نيكوئى او بكسى كه واجب است حق ردك حسن خلق او است منع

او بر او، و اخراج حق اللَّه از مال خود، و از اسالم او است ترك كردن ماال يعنى و اجتناب او از جدال و 

او است ل عقو از  ريا در دين او، و از كرم او است ايثار او بر نفس خود؛ و از صبر او است قلت شكايت و،

انصاف از نفس، و از حلم اوست ترك غضب نزد مخالفت او، و از انصاف او است قبول كردن او حق را هر 

گاه كه حق ظاهر شد مر او را، و از نصح او است نهى او از آنچه خشنودى نيست او را از براى نفس او، و 

دى تو با علم او بعيوب تو، و از ب و از حفظ او همسايه تست كه ترك كند توبيخ و سرزنش ترا نزد اساءت

رفق او است ترك او مالمت ترا نزد غضب تو بحضور كسى كه نميخواهى تو او را، و از حسن صحبت او 

است از براى تو اسقاط او از تو مؤنث ترا، و از صداقت او است كثرت موافقت او و قلت مخالفت او، و از 

ر او است معرفت احسان آنكه احسان ميكند بسوى او، شكز صالح او است شدت خوف او از ذنوب او، و ا
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و از تواضع او است معرفت او بقدر او، و از حكمت او است علم او بنفس او، و از سالمت اوست قلت حفظ 

 او از براى عيوب غير او و عنايت او بصالح عيوب او.

كند دين خود را بر شهوت خود، و ر ياو ديگر فرمود كه: هرگز استكمال نميكند بنده حقيقت ايمان را تا اخت

 هرگز هالك نشود تا اختيار كند شهوت خود را بر دين خود.

و ديگر فرمود كه: فضائل چهار جنس است: يكى از آن حكمت است و قوام او در فكرت است و دوم عفت 

م او واق است و قوام او در شهوت است، و سيوم قوت است و قوام او در غضب است، و چهارم عدل است و

 در اعتدال قواى نفس است.

كننده ظلم و معين و مددكار او و راضى باو همه شريكند و ديگر فرمود كه: روز و ديگر فرمود كه: عمل

 عدل بر ظالم اشد است از روز جور بر مظلوم.

ى كسو و ديگر فرمود كه: ميانروتر علما از براى محجه نگاه دارنده است نزد شبهه، و جدل مورث ريا است 

كه بخطا آورده وجوه مطالب را فرو ميگذارد او را حيل، و طامع دربند خوارى است هر كه دوست ميدارد 

 بقا را پس بايد كه مهيا سازد از براى بال دل صبور را.

اند از جهت كثرت جاهالن در ميان ايشان و ديگر فرمود كه: صبر بر و ديگر فرمود كه: عالمان غريبان

كننده بآن و ديگر فرمود كه: توبه بر چهار ستون قايم است: پشيمانى بدل، و شماتت برت مصيبت مصيبت اس

 استغفار بزبان، و عمل باركان و عزم بر آنكه ديگر بآن باز نگردد.

 و سه چيز است كه ميرساند بنده را بخشنودى خداى تعالى: كثرت استغفار، و خفض جانب؛ و كثرت صدقه.

د استكمال كرده ايمان را: كسى كه عطا دهد از براى خداى و منع كند از كره و چهار چيز است كه هر ك

 براى او، و دوست دارد از براى او؛ و دشمن دارد از براى او.

و سه چيزست كه كسى اگر بفعل آرد ندامت و پشيمانى نكشد: ترك شتاب و عجلت، و كردن مشورت، و 

 توكل نزد عزم بر حضرت عزت.

و ديگر فرمود كه: مقتل مردم در ميان دو  وش ميبود جاهل اختالف نميكردند مردم.امخ و ديگر فرمود: اگر

 انديشه است.طرف دهان اوست و راى با فتور است و بداهم پشتى و راى بى

شود بآن محبت: انصاف در معاشرت: و مواسات در شدت و انطوا و و فرمود كه سه چيز است كه كشيده مى

 رجوع بقلب سليم.
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ه: فساد اخالق بمعاشرت سفها است؛ و صالح اخالق بمصاحبت عقال، و مردمان را طريقها است ك ودو فرم

پس هر كس عمل ميكند بر طريقه خود، و مردمان برادرانند پس هر كه را برادرى و أخوت او نه از براى 

وْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَ ءُالْأَخِلَّا خداى تعالى باشد پس او رجوع نموده بعداوت و اينست قول خداى تعالى كه

 و فرمود هر كه: مستحسن شمرد قبيحى را او شريك است در آن. عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

و ديگر فرمود كه: كفران نعمت داعيه دشمنى و مقت است، و هر كه مجازات كرد ترا بشكر پس بحقيقت 

 داده ترا بيشتر از آنچه اخذ كرده از تو.

فساد نكند ترا گمان بر دوستى كه اصالح كرده ترا يقين مر او را، و هر كه نصيحت كند برادر ا ه:و فرمود ك

خود را به پنهانى پس زينت داده او را، و هر كه نصيحت كند او را بآشكارا پس دشمنى كرده او را، 

بس است باجل  و ستاستصالح اخيار باكرام ايشانست؛ و از اشرار بتأديب ايشان، و مودت قرابت مستفاده ا

حرز و پناه، و ال يزال عقل و حمق غلبه ميكنند بر مرد تا هيجده سال پس هر گاه بآن مرتبه رسيد غالب 

نعمتى پس او دانسته كه آن  شود بر او اكثر آن هر دو در او، و انعام نفرموده خداى عز و جل بر بنده خودمى

ن نعمت پيش از آنكه شكر گويد بر آن، و نيست آ كراز خداست اال آنكه حق تعالى نوشته از براى او ش

هيچ گناهى كه پس داند كه حق جل و عال مطلع است بر آن اگر خواهد عذاب كند و اگر خواهد آمرزد او 

 را اال كه بيامرزد او را پيش از استغفار او.

ى و حق تربهو ديگر فرمود كه: شريف و كل شريف آن كس است كه مشرف كرده باشد او را علم او، و 

بهترى مر آن كس را است كه بپرهيزد از پروردگار خود، و كريم آن كس است كه اكرام كند وجه خود را از 

 خوارى و ذل آتش.

 و فرمود: آنكه برآرد آرزوى فاجرى را ادنى عقوبت او حرمان است.

 و ديگر فرمود كه: دو كس هميشه بيمارند: صحيح با پرهيز، و بيمار با اخالط.

رمود كه: مردن آدمى بگناه بيشتر است از مردن او باجل، و حيات او به نيكوئى بيشتر است از ف گرو دي

 حيات او بعمر.

و ديگر فرمود كه: معالجه مكنيد امر را پيش از رسيدن او پس ندامت بريد، و دراز نگردد بر شما مدت پس 

از خداى تعالى كه رحمت  رات دلهاء شما سخت شود، و رحم آريد ضعفاى خود را، و طلب كنيد رحم

اين آخر كالم جنابذى است رحمه اللَّه كه اين اشياى رايقه و فوايد فايقه و آداب نافعه و  -فرستاده بر ايشان
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هاى ناصعه نقل كرده از كالم ميمنت نظام أمير المؤمنين )ع( كه روايت كرده آن را امام محمد الجواد ابن فقره

 از آباى كرام خود تا آن حضرت صلوات اللَّه عليهم اجمعين.( )عاالمام على بن موسى الرضا 

الرضا )ع( و  و شيخ مفيد رحمه اللَّه تعالى بابى ايراد نموده در ذكر امام بعد از أبى الحسن على بن موسى

تاريخ مولد و داليل امامت و طرفى از اخبار و مدت امامت و مبلغ سن و ذكر وفات و سبب آن و موضع 

والد و مختصرى از احوال و اخبار آن حضرت )ع( و گويد كه: امام بعد از امام رضا )ع( پسر او ا ددقبر و ع

است محمد بن على الرضا )ع( بنص بر او و اشارت بسوى او و تكامل فضل در او، و مولد با سعادتش در 

دويست و بيستم،  الس ماه رمضان بود در سال صد و نود و پنجم، و رحلت فرمود در بغداد در ذى القعده در

و در آن روز بيست و پنجساله بود، و مدت خالفتش و امامت، او بعد از پدر بزرگوار هفده سال، و مادرش 

 گفتند.ام ولد بود كه او را سكينه نوبيه مى

 باب در ذکر طرفى از نص و اشارت بامامت ابى جعفر محمد بن على علیهما السالم

د نص از أبى الحسن الرضا مر پسر خود را أبى جعفر )ع( بامامت، على انهپس از آن كسانى كه روايت كرد

بن جعفر بن محمد صادق است، و صفوان بن يحيى، و معمر بن خالد، و حسين بن يسار، و ابن ابى نصر 

اند البزنطى، و حسن بن جهم، و ابو يحيى صنعانى. و خيرانى، و يحيى بن حبيب الزيات؛ و جماعت كثيره

 انجامد.ه با ذكر ايشان كتاب بطول مىك انغير ايش

على بن جعفر بن محمد حديث كرد حسن بن حسين بن على را كه گفت در حديث خود كه بدرستى كه 

يارى داد حق تعالى امام رضا را )ع( وقتى كه ستم كرده بودند بر او برادران و اعمام او و ذكر كرد حديث 

و گفتم مر او  و گرفتم دست ابى جعفر محمد بن على الرضا رام ستطويلى را تا منتهى شد بقول او كه برخا

 را كه: گواهى ميدهم كه تو امامى نزد خداى تعالى، پس امام رضا )ع( گريست و فرمود كه:

يا عم آيا نشنيدى از پدر من كه ميفرمود كه پيغمبر )ص( فرمود به پدر من كه آن پسر خيره اماء نوبيه طيبه 

 هالك شد و بهر وادى سلوك كند گفتم راست گفتى كه فداى تو گردم.ا ي باشد گويند كه مرد

و روايتست از صفوان بن يحيى كه گفتم مر امام رضا را )ع( كه: بوديم ما كه سؤال ميكرديم از تو پيش از 

آنكه حق تعالى كرامت كند بتو ابو جعفر را بودى تو كه ميفرمودى كه: اكرام خواهد فرمود بمن حق جل و 

رى پس بدرستى كه بتو كرامت كرده و چشمهاى ما بوى روشن شده، پس ننمايد ما را حق تعالى كه پس عال

ترا چيزى شود و روز تو بسر آيد پس اگر حادثه روى نمايد بعد از تو كه خواهد بود؟ اشارت فرمود بدست 



 203 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

دم و اين پسر سه ساله گرو مبارك خود بابى جعفر )ع( و او پيش وى ايستاده بود، گفتم مر او را كه: فداى ت

است، فرمود كه: اين ضرر نميكند و حال آنكه عيسى پيغمبر )ع( قيام نمود بامر نبوت و كمتر از سه سال 

 داشت.

و روايتست از معمر بن خالد كه او گفت من شنيدم از امام رضا )ع( كه ذكر فرمود چيزى را و ميگفت: شما 

نشانم بجاى خود و ميگردانم او را در مكان خود، ما از ا مىر اورا باين هيچ حاجت نيست اينك أبو جعفر 

أهل بيتيم كه ميراث اصاغر ما از اكابر مايند پر تير يعنى پر مرغى كه در تير پيوند ميكنند تفاوتى نيست 

 ميان كوچك و بزرگ آن اين مثلى است.

فرزندى نباشد؟ فرمود در جواب  رات و نوشت ابن قيام واسطى بامام رضا )ع( كتابتى كه: چگونه امام باشى و

او كه چون دانستى كه مرا فرزند نخواهد بود؟ بخدا كه منقضى نشود ايام و ليالى تا روزى فرمايد مرا 

 حقتعالى فرزندى كه جدا سازد حق را از باطل.

و و ابن ابى نصر بزنطى گويد كه: نجاشى گفت بمن كه ميخواهم كه بپرسى از امامى كه بعد از صاحب ت

اهد بود تا بدانم من او را و گويد: رفتم بخدمت امام رضا )ع( و او را از اين اخبار كردم فرمود كه: امام خو

بعد از من پسر من خواهد بود بعد از آن فرمود كه: آيا جرأت ميتواند كرد كسى كه گويد پسر من و او را 

 مانى تا متولد شد.ز دكپسر نباشد، و هنوز أبو جعفر )ع( متولد نشده بود، پس نگذشت ان

ابن قيام واسطى گويد رفتم بخدمت على بن موسى )ع( و گفتم آيا ميباشند دو امام؟ فرمود كه: نه مگر آنكه 

باشد يكى از آن هر دو صامت، گفتم ترا خود صامتى نيست فرمود: بخدا كه پديد خواهد كرد حق سبحانه و 

محو كند بوى باطل و اهل باطل را، و در آن وقت  و راتعالى كسى را كه ثابت گرداند بوى حق و اهل آن 

 آن حضرت را فرزند نبود پس أبو جعفر متولد شد بعد از يك سال.

و روايتست از حسن بن جهم كه من در خدمت ابى الحسن )ع( نشسته بودم طلب فرمود پسر خود را و او 

پيرهن او را بر كن، پس كندم فرمود و ن كوچك بود و نشانيد او را در كنار من و فرمود كه: او را برهنه ك

كه: نظر كن در ميان هر دو شانه وى من نظر كردم در يكى از دو شانه او مانند خاتم چيزى ديدم در اندرون 

 گوشت بعد از آن فرمود مرا كه: ديدى اين را مثل اين و اين موضع بود در بدن پدر من.

لحسن بودم پس آمدن پسر او ابو جعفر و او كوچك ا بىو مرويست از ابى يحيى صنعانى كه من در خدمت ا

 بود فرمود كه اين مولوديست كه متولد نشده مولودى كه أعظم باشد بر شيعه ما از روى بركت از او.
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و خيرانى گويد كه: پدر من گفت كه: من در خدمت امام رضا )ع( ايستاده بودم در خراسان كه قايلى گفت: 

مر را بكه رجوع خواهد بود فرمود كه: به پسر من أبو جعفر گوئيا كه قائل او ا ينيا سيدى اگر حادثه باشد ا

را كوچك شمرد از روى سال پس امام رضا )ع( فرمود كه: حق تعالى عيسى بن مريم را فرستاد به پيغمبرى 

 و او را صاحب شريعت گردانيد در ابتدا كه از روى سن كوچكتر از ابو جعفر بود.

گويد كه: خبر كرد مرا كسى كه نزد ابى الحسن نشسته بود كه چون جماعتى كه نزد  اتزيو يحيى بن حبيب 

وى بودند برخاستند امام رضا )ع( گفت مر ايشان را كه: مالقات كنيد با أبى جعفر و بر او سالم كنيد و 

 رحم اللَّه. تجديد عهد نمائيد، پس چون برخاستند قوم التفات فرمود بسوى من و گفت

 كه قناعت كرده بأمر دونى.  لالمفض

 باب در ذکر طرفى از اخبار از مناقب ابى جعفر و دالئل و معجزات او علیه السالم

 []مسأله یحیى بن اکثم مع االمام ابى جعفر الثانى علیه السالم

 و ضلشيخ مفيد رحمه اللَّه ميفرمايد كه: مأمون را شعف تمام بود بابى جعفر )ع( چون ميديد در صغر سن ف

بلوغ در حكمت و علم و أدب و كمال و عقل كه مساوى نبود در واحدى از مشايخ أهل زمان، پس تزويج 

كرد بوى دختر خود را أم الفضل، و فرستاد دختر را با وى بمدينه، و بسيار متوافر بود بر اكرام و تعظيم و 

 اجالل قدر آن حضرت.

يج كند دختر خود را ام الفضل بابى جعفر محمد زوت ريان بن شبيب روايت كند كه چون مأمون خواست كه

كه منتهى شود امر  بن على )ع( اين خبر بعباسيان رسيد بر اين غليظ شدند و انكار كردند او را و ترسيدند

خالفت بابن امام رضا )ع( پس خوض نمودند در اين و اجتماع نمودند تمام نزديكان او از أهل بيت او و 

يم ترا يا أمير المؤمنين بآن كه قيام مينمائى باين امر كه عزم بر آن جزم نموده كه دهميگفتند كه: ما سوگند 

تزويج كنى بابن امام رضا )ع( دختر خود را، ما ميترسيم آنكه بيرون كنى باين از ما امرى را كه مالك 

نيده، و تو ميدانى شاپوگردانيده ما را حق سبحانه و تعالى، و بر كنى از ما لباس عزى را كه حق تعالى در ما 

اند همه ايشان را دور ميكردند آنچه ميان ما و اين قوم است از قديم و از جديد و خلفاى كه پيش از تو بوده

اندازى از آنكه مالك ملك گردد ابن امام رضا )ع( از پيش خود و تصغير مينمودند، و ما را در وهله مى

م كه حق تعالى كفايت كند مهم ما را، بخدا كه باز مگردان تيهسباين عمل كه تو در پيش گرفته و ما در اين 
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ما را بغم و المى كه هرگز از ما زايل نشود، و بگردان رأى خود را از پسر امام رضا، و عدول كن از او 

 بكسى كه بينى از أهل بيت خودت كه صالحيت اين داشته باشد نزد غير او.

ايد در آن و اگر آل ابى طالب است شما خود سبب شده و ماپس گفت ايشان را مأمون أما آنچه ميان ش

 اند از شما.انصاف بدهيد شما بآن قوم ايشان اولى

اند أعوذ باللَّه من ذلك، و بخدا كه من ندامت و اما آنكه پيش از من بايشان نيكى نكردند ايشان قاطع رحم

ع( و من درخواست ميكردم از او كه ) ضانخورم و پشيمانى نكشم بر آنچه باشم بر آن از استخالف امام ر

نمود وَ كاَن أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً و اما أبو قيام نمايد باين امر و انتزاع كند از نفس من ابا ميفرمود و قبول نمى

بر كافه أهل فضل در علم و  جعفر محمد بن على پس بدرستى كه من اختيار ميكنم او را از جهت مزيت او

ر سن او، و او چيزى غريب و عجيب است در اين امر و اميدوارم كه ظاهر شود مردم را آنچه صغا فضل ب

 ام در او.ام از او تا ايشان نيز بدانند كه رأى آنست كه من ديدهمن دانسته

پس گفتند: اين هنوز كوچك است و اگر افسون كرده ترا هدى او پس او صبى است و معرفتى نيست مر او 

نيست او را پس مهلت بده او را تا متأدب گردد و فقيه شود در دين بعد از آن بكن آنچه ديده ى هترا و فقا

 از براى او.

بعد از آن گفت مر ايشان را كه: و يحكم من شناساترم باين جوان از شما، و اين از اهل بيتى است كه علم 

نياز بودند در هميشه آباى كرام او بىو ، ايشان از خداى تعالى است، و مواد علم ايشان از الهام الهى است

علم دين و ادب از رعاياى ناقصه از حد كمال پس اگر خواهيد شما امتحان كنيد او را تا ظاهر شود شما را 

 آنچه من وصيت كردم از حال او.

ميان ما  ارگذگفتند مر او را كه ما باين از تو راضييم يا أمير المؤمنين بآن كه بگذارى ما را بامتحان او پس ب

و ميان او تا نصب كنيم كسى را كه سؤال كند او را بحضور تو در چيزى از فقه شريعت، پس اگر جواب 

صواب از او بوجود آيد پس نيست ما را اعتراضى در امر او، و ظاهر شود مر خاصه و عامه را صواب رأى 

 ايم در آن معنى.فتهگ چهأمير المؤمنين )ع( و اگر عاجز شد از اين پس كفايت است ما را بآن

 پس گفت مر ايشان را مأمون بجاى آريد اين را هر گاه كه خواهيد.

پس بيرون رفتند از نزد او و اجتماع نمودند راى خود را بر مسأله يحيى بن اكثم و او در آن روز قاضى 

موال نفيسه بر اين، بأا زمان بود بر آنكه سؤال كند از او مسأله كه نتواند جواب آن گفت، و وعده كردند او ر
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و باز آمدند بسوى مأمون و التماس كردند كه اختيار نمايد از براى ايشان روزى از جهت اجتماع، پس 

اجابت كرد ايشان را باين، و اجتماع نمودند در روزى كه اتفاق نموده بودند بر او، و حاضر شد با ايشان 

د از براى أبى جعفر )ع( كه گردانيدند از براى او تناخيحيى بن اكثم و امر كرد مأمون كه يك دست فرش اند

در آنجا دو دوشك را پس اين چنين كردند، و بيرون فرمود أبو جعفر )ع( و در آن روز هفت سال و چند 

ماه داشت، پس نشست آن حضرت در ميان هر دو دوشك و نشست يحيى بن اكثم در خدمت او، و 

أمون نشست در دست متصل بدست أبى جعفر )ع( پس يحيى بن م و ايستادند مردم هر كدام در مرتبه خود،

اكثم گفت مر مأمون را كه اذن ميدهى مرا كه سؤال كنم از أبى جعفر؟ مأمون گفت كه: از او اذن طلب، پس 

روى آورد يحيى بن اكثم و گفت اذن ميفرمائى مرا كه از تو سؤال كنم در مسأله كه فداى تو گردم، آن 

 كن از هر چه خواهى. السؤحضرت فرمود كه 

 يحيى گفت: چه ميگوئى كه فداى تو گردم در باب محرم كه بكشد صيدى را؟

أبو جعفر )ع( فرمود كه، كشت او را در حل يا در حرم؟ عالم بود محرم يا جاهل؟ او بعمد كشت يا بخطا؟ 

از ذوات الطير بود يا  يدص اين محرم حر بود يا عبد؟ صغير بود يا كبير؟ در محل رفتن بود يا بازگشتن؟ اين

غير ذوات الطير؟ از صغار صيد بود يا از كبار صيد؟ محرم مصر بود بر آنچه كرده يا پشيمان بود، قتل اين 

 صيد در شب بود يا در روز؟ محرم بعمره بود وقتى كه كشت او را يا بحج.

تا دانستند اهل مجلس  ردك پس متحير شد يحيى بن اكثم و ظاهر گشت عجز و انقطاع در روى او، و الحاح

 امر او را.

مأمون گفت: الحمد للَّه على هذه النعمة و التوفيق كه مرا بود در اين رأى، بعد از آن نظر كرد بأهل بيت خود 

 و گفت ايشان را كه: آيا شناختيد اكنون آنچه منكر بوديد او را؟

تر مرا؟ فرمود كه: نعم گفت: پس دخى بعد از آن روى آورد بابى جعفر )ع( و گفت: ميخواهى كه خطبه كن

خطبه كن كه فداى تو گردم از براى خود پس بدرستى كه من راضى گشتم ترا و بزنى و زناشوهرى دادم ام 

 الفضل دختر خود را به تو و اگر چه قوم نخواهند اين را.

حدانيته و صلى اللَّه على لوا الحمد للَّه اقرارا بنعمته و ال اله اال اللَّه اخالص»: پس گفت أبو جعفر )ع( كه

محمد سيد بريته و االصفياء من عترته اما بعد فقد كان من فضل اللَّه على االنام ان اغناهم بالحالل عن 
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 اللَّهُ مِنْ مُهِمِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ ِعبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى الحرام فقال سبحانه

 فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

بعد از آن فرمود كه: محمد بن على بن موسى ميخواهد ام الفضل بنت عبد اللَّه مأمون را كه بذل كند مر او را 

از صداق جده خود فاطمه بنت محمد )ع( كه آن پانصد درهم جياد است پس تزويج كردى او را يا أمير 

ين صداق مذكور؟ مأمون گفت: نعم تزويج كردم ترا أى ابا جعفر ام الفضل دختر خود را بر باو المؤمنين با

 كردم نكاح را و راضى گشتم باين. صداق مذكور پس آيا قبول كردى نكاح را؟ أبو جعفر فرمود كه: قبول

دند خادمان ورآ پس امر كرد مأمون كه نشستند مردمان بر مراتب خود از خاصه و عامه، ريان گويد بيرون

مثل كشتى از نقره و در او غاليها بود پس مطيب ساختند خاصه و عامه را و سفرها انداختند پس طعامها 

 خوردند و عطايا تفرقه كردند بر قدر مراتب و بازگشتند مردم و باقى ماندند از خاصه آنكه باقى ماند.

دم كه ذكر كنى فقه آن مسأله را كه گرو مأمون گفت مر أبى جعفر را )ع(: اگر مصلحت دانى كه فداى ت

 تفصيل فرمودى وجوه آن را از قتل محرم صيد را تا بدانيم و مستفيد شويم.

ابو جعفر )ع( فرمود: نعم بدرستى محرم هر گاه كه كشت صيدى را در محل و باشد آن صيد از ذوات طير و 

حرم باشد بر اوست كه جزاء آن ر د از كبار او باشد پس بر او گوسفندى الزم گردد، پس اگر كشتن او

مضاعف سازد، و اگر بكشد جوره را در حل پس بر او بره الزم گردد كه باز گرفته شده باشد از شير، و اگر 

كشته باشد او را در حرم پس بر اوست بره و قيمت جوزه، و اگر از وحش بوده باشد و آن از حمار وحش 

اشد پس بر اوست شترى، و اگر آهو باشد پس بر اوست ب رغباشد پس بر اوست بقره، و اگر آن اشتر م

گوسفندى، پس اگر كشته باشد چيزى را از اينها در حرم پس بدوست جزاى مضاعف كه هدى باشد 

رساننده بكعبه، و هر گاه كه كشته باشد محرم چيزى را كه واجب گشته باشد بر او هدى در او و احرام از 

ا بمنى، و اگر احرام او از براى عمره بوده باشد قربان كند او را بمكه، و ر اوبراى حج بوده باشد قربان كند 

 جزاى صيد بر عالم و جاهل يكسان است و در عمد مر او را گناه است،

شود از او در خطا، و كفاره بر حر در نفس اوست و برسيد در عبد او، و بر صغير كفاره و گناه برداشته مى

شود از نادم و پشيمان عذاب آخرت و واجب ميگردد بر مصر و ساقط مى ت،اسنيست و آن بر كبير واجب 

 عقاب در آخرت.
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پس مأمون گفت كه: خوب فرمودى اى أبا جعفر أحسن اللَّه اليك، پس اگر مصلحت بينى سؤال كن يحيى 

 را از مسأله همچنان كه او از تو سؤال كرد.

 آن حضرت فرمود مر يحيى را كه سؤال كنم از تو؟

 اختيار تو دارى كه فداى تو گردم پس اگر جواب مسأله دانم بگويم و اال مستفيد شوم از تو.: فتگ

آن حضرت فرمود كه: خبر كن مرا از مردى كه نظر كند بسوى زنى در اول روز و نظر او بر او حرام باشد، و 

وقت عصر شود  اهگ چون روز بلند شود حالل گردد مر او را، و چون زوال شود حرام شود بر او، و هر

حالل گردد او را. و هر گاه غروب شود حرام گردد بر او، چون وقت خفتن درآيد حالل شود بر او، و چون 

 شب بنصف رسد بر او حرام گردد، و هر گاه صبح برآيد حالل شود بر او.

ر مصلحت بينى اگس يحيى بن اكثم گفت: ال و اللَّه من راه نميبرم بجواب اين سؤال و نميدانم وجه اين را، پ

 افاده فرماى از براى ما.

در اول روز  ابو جعفر )ع( فرمود كه: اين كنيزكى است از آن مردى از مردمان كه نظر كند بسوى او اجنبى

پس نظر بسوى او حرام است، پس چون روز بلند شد خريد او را از موالى او پس حالل شد او را، پس 

شد بر او، و چون وقت پسين درآمد تزويج كرد او را پس حالل  امحرچون پيشين شد آزاد كرد او را پس 

شد مر او را، و چون وقت شام شد ظهار كرد از او پس حرام گشت بر او، و چون وقت خفتن شد كفاره داد 

از ظهار پس حالل شد بر او، و چون نيمه شب شد يك طالق گفت او را پس حرام شد بر او، و چون صبح 

 س حالل شد بر او.پ راشد رجوع كرد او 

پس مأمون انكار وى كرد بر آن كسانى كه حاضر بودند از اهل بيت او و گفت مر ايشان را كه آيا در ميان 

 شما هست كسى كه جواب اين مسأله بگويد بمثل اين جواب و بداند قول در آنچه مقدم شد از سؤال.

 آنچه مصلحت ديده.ر د گفتند: ال و اللَّه بدرستى كه أمير المؤمنين داناتر است

اند از ميان خلق بآنچه مشاهده ميكنيد از گفت مر ايشان را كه: و يحكم كه اين اهل بيت اختصاص يافته

فضل، و آنكه صغر سن در ايشان مانع نيست ايشان را از كمال، آيا ندانستيد كه رسول اللَّه )ص( افتتاح 

رد و آن حضرت ده ساله بود، و قبول كرد از او ك ع(دعوت خود بدعاى أمير المؤمنين على بن أبى طالب )

اسالم را و حكم كرد مر او را بآن و دعوت نگردد ديگرى را كه هم سن او بود غير او را، و بيعت ستاد 

دانيد حسن و حسين را و ايشان شش سال كمتر داشتند، و بيعت نستاد كودكان را غير ايشان، آيا نمى
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اند كه بعضى از ايشان ى اختصاص داده اين قوم را، و ايشان ذريتىالتعكودكان كه چيزها است كه حق 

 جنس بعضى ديگرند در كمال، جاريست مر آخر ايشان را آنچه جاريست مر اول ايشان را.

گفتند راست گفتى و اللَّه يا أمير المؤمنين بعد از آن قوم برخاستند پس چون روز ديگر شد حاضر گردانيد 

بو جعفر )ع( و امرا و حجاب و خاصه و عمال تهنيت مأمون و أبو جعفر گفتند و أ شدمردمان را و حاضر 

بيرون آوردند سه طبق نقره را و در آن بندقها بود كه اندرون آن را مشك و زعفران معجون كرده بودند، و 

كه نثار د كررقعها نوشته كه در او بود بأموال جزيله و عطاياى متكاثره و اقطاعات وافره، پس مأمون امر 

كردند آن را بر قوم از خواص او پس هر كس بندقه بر داشتند و رقعه كه در او بود نگاه داشتند و التماس 

كرده ايشان را گذاشتند تا رفتند و ديگر بدرهاى زر آوردند و آنچه در او بود نثار كردند بر امرا و غيرهم و 

بسيار تا صدقه كردند بر كافه اهل اسالم و ال يزال ل مامردم بازگشتند با غنا و جوايز و عطايا، و فرستاد 

آورد در مدت حيات او و اختيار كرد او را بر جميع ولد و اكرام ابى جعفر عليه الساّلم و تعظيم او بجاى مى

 اهل بيت خود.

و و بعضى مردم روايت كنند كه ام الفضل كتابى نوشت از مدينه كه در آن شكايت كرده بود از أبى جعفر 

اندازد مرا مأمون در جواب كتابت او نوشت كه اى دختر آرد و بغيرت مىته بود كه كنيزك بر سر من مىگف

 ما ترا بابى جعفر نداده بوديم كه حرام گردانيم بر او حالل را پس بازمگرد بآنچه ذكر كرده بودى بعد از اين.

زد مأمون و با او ام فضل بود كه قصد ن ازو چون متوجه شد أبو جعفر )ع( از بغداد وقتى كه بازگشته بود 

مدينه داشتند روان گشتند بشارع باب كوفه و با وى مردم مشايعت كردند، پس منتهى شد بدار مسيب نزد 

بود كه بار آور  فرو رفتن آفتاب پس آنجا فرود آمد و بمسجد فرمود و در صحن آن مسجد درخت انارى

در أصل آن درخت و برخاست و نماز شام با مردم گزارد و ت رفنبود، پس كوزه آبى طلب فرمود و وضو گ

را و خواند در ركعت دوم الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أََحدٌ را  خواند در ركعت اول الحمد و إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَْتحُ

ت اندكى بذكر شسن و قنوت فرمود پيش از ركوع و ركعت ثالثه گزارد و تشهد خواند و سالم داد بعد از آن

آنكه تعقيب كند و چهار ركعت نافله گذارد و تعقيب فرمود بعد از آن و در سجده شكر الهى و برخاست بى

كرد، پس چون بازگشتند بآن درخت ديدند آن را مردم كه بار آورده بود يك نار خوب، پس تعجب كردند 

و وداع كردند مردم و بازگشتند و آن  ت،اشاز آن و خوردند از آن پس يافتند ميوه شيرين كه استخوان ند

حضرت رفت بمدينه و در آنجا بود تا آورد او را معتصم در سنه عشرين و مأتين ببغداد، و اقامت فرمود در 
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آنجا و وفات يافت در آخر ذى القعده اين سال و دفن كردند او را در عقب جدش امام موسى كاظم )ع( و 

بعسكر پس رسيد بمن كه در آنجا مردى محبوس است و او را از م ودمرويست از على بن خالد كه من ب

دار است، گفت آمدم بر در و چيزى دادم بدربان تا گذاشتند و رفتم اند و گفتند كه او دعوىشام مقيد آورده

 نزد وى، پس مردى را ديدم كه او را فهم و عقلى بود: پس گفتم مر او را كه اى فالن چه نوع است قصه تو؟

اند در ن مردى بودم در شام عبادت ميكردم خداى تعالى را در موضعى كه گفته ميشد كه نصب كردهم ت:گف

او سر مبارك امام حسين را )ع( پس ناگاه من در يك شبى در موضع خود روى توجه بر محراب آورده 

: برخيز كها بودم و ذكر حق ميگفتم كه ديدم شخصى را در پيش خود، پس نظر كردم بسوى او پس گفت مر

گفت بمن كه: ميشناسى اين مسجد  امپس برخاستم با او پس اندكى رفت پس ناگاه ديدم كه در مسجد كوفه

را، گفتم: بلى اين مسجد كوفه است، پس نماز گزارد و من با او نماز گزاردم، پس رفت و من با وى رفتم و 

م كرد بر رسول اللَّه )ص( و نماز سالس چون اندكى رفت پس ناگاه در مسجد رسول اللَّه )ص( بوديم، پ

گزارد و من با وى نماز گزاردم بعد از آن بيرون رفت و من با وى بيرون رفتم، پس رفت اندكى پس ناگاه 

در مكه بوديم طواف خانه كرد و من با وى طواف كردم، بعد از آن بيرون آمد و رفت اندكى پس ناگاه 

م و عبادت در شام و غايب شد آن شخص از من پس من باقى رديكبموضعى رسيدم كه بودم كه در او دعا م

 ماندم يك سال متعجب از آنچه ديده بودم.

پس چون سال آينده شد ديدم آن شخص را پس استبشار نمودم بوى، پس طلب كرد مرا و من اجابت 

 كه:ا ر كردم، پس كرد همچنان كه كرده بود در سال گذشته، پس چون خواست مفارقت مرا گفتم مر او

چيزى از تو ميپرسم بحق آنكه قادر گردانيده ترا بر آنچه من ديدم از تو كه خبر كنى مرا كه كيستى تو 

آمد من او را از اين خبر حديث فرمود كه: منم محمد بن على بن موسى بن جعفر، پس هر كه پيش من مى

ت و بند كرد از حديد و رفگ ميكردم تا رسيد اين خبر بمحمد بن عبد الملك زيات، پس فرستاد و مرا

 بينى و ادعا كردند بر من محال را.بجانب عراق روانه كرد و مرا حبس كردند چنانچه مى

پس گفتم مر او را كه: قصه ترا دفع كنم بمحمد بن عبد الملك زيات؟ گفت: چنين كن، پس نوشتم قصه را 

هر او كه: بگو او را كه آن كس كه ظ دربوى و شرح كردم امر او را در او و فرستادم براى او، پس نوشت 

بيرون برد ترا از شام در يك شب بكوفه و از آنجا بمدينه و از آنجا بمكه و از آنجا بشام بيرون كند ترا از 

 حبس تو كه اينست.
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على بن خالد گويد كه: غمگين گشتم از امر او و رقت كردم از براى او و محزون بازگشتم، پس چون روز 

د آمدم بر در زندان كه او را اعالم كنم باين حال و امر كنم او را بصبر و تحمل، يافتم كه زوح ديگر شد صبا

اند پس پرسيدم از حال ايشان گفتند: او را كه از بانان با خلق عظيمى گرد شدهلشكريان و پاسبانان و زندان

يست كه زمين او را فرو ن ومشام مقيد آورده بودند كه آن دعوى داشت دوشينه ناپيدا شده از حبس و معل

برده يا مرغ او را در ربوده و اين مرد يعنى على بن خالد زيدى بود آنگاه قايل شد بامامت ايشان چون اين 

را ديد و اعتقاد را خوب كرد و مرويست از محمد بن على الهاشمى كه او گفت: داخل شدم بر أبى جعفر 

مون، و من در شب چيزى از دوا خورده بودم و اول مأر محمد بن على )ع( در صباح روز عرس او به دخت

اين صباح كسى كه بر وى داخل شد من بودم، و تشنگى بر من غلبه كرده بود و كراهت داشتم كه آب بطلبم 

بينم؛ گفتم بلى، گفت: اى غالم آب بيار گفتم با پس نظر كرد أبو جعفر )ع( در روى من و گفت: ترا تشنه مى

زهر آلود خواهد آورد و غمناك شدم از اين جهت غالم آمد و آب آورد پس تبسم ب آ خود كه: اين زمان

فرمود در روى من بعد از آن فرمود كه اى غالم بمن بده آب را، پس گرفت آب را و خود آشاميد و بمن 

داد خوردم و بسيار نشستم نزد وى و باز تشنه شدم، پس طلب فرمود آب را همچنان كه در اول بار كرد 

خورد و بمن داد و تبسم فرمود، محمد بن حمزه گفت مرا كه محمد بن الهاشمى گفت بخدا كه گمان د خو

 من آنست كه أبو جعفر ميداند آنچه در نفوس است همچنان كه روافض ميگويند.

و روايتست از مطرفى كه ابو الحسن الرضا )ع( رحلت فرمود و مرا بر او چهار هزار درهم بود نميدانست آن 

ر من و غير آن حضرت، پس فرستاد بسوى من أبو جعفر )ع( روزى ديگر مرا طلبيد پس فرمود مرا كه غيا ر

ابو الحسن )ع( در گذشته و ترا است بر او چهار هزار درهم؛ گفتم: بلى پس مصلى را برداشت پس در زير 

 او دنانير بود پس آن را داد بمن پس بود قيمت او در آن وقت چهار هزار درهم.

ويست از معلى بن محمد گفت كه: بيرون آمد ابو جعفر )ع( در حادثه موت پدر بزرگوارش پس نظر مرو 

كردم بقد او تا وصف كنم قامت او را از براى اصحاب خود، پس نشست و فرمود كه: يا معلى بدرستى كه 

هُ الْحُكْمَ صَِبيًّا و نايْوَ آتَ خداى تعالى احتجاج فرموده در امامت بمثل آنچه احتجاج فرموده در نبوت كه

روايتست از داود بن القاسم الجعفرى كه او گفت: داخل شدم بر أبى جعفر )ع( و با من سه رقعه بود كه بر 

عنوان او چيزى ننوشته بودند و مشتبه بودند بر من و غمگين بودم براى اين، پس گرفت يكى از آن را و 

آن دوم گرفت و گفت: اين رقعه فالن است و من حيران در  ازد فرمود كه: اين رقعه ريان بن شبيب است، بع
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او نگاه ميكردم، پس تبسم فرمود و گرفت سيوم را و گفت: اين رقعه فالن است گفتم: نعم فداى تو گردم، 

پس بمن سيصد دينار داد و امر كرد كه ببرم براى بعضى بنى عم او، بعد از آن فرمود: أما آنكه زود باشد كه 

كه داللت كن مرا بر حريفى كه بخرد از براى من باين متاعى را، پس داللت كن او را بر آن،  رات گويد مر

 گفت: پس آوردم دنانير را پيش آن كس، پس گفت مرا كه:

 يا ابا هاشم داللت كن مرا بر حريفى كه بخرد از براى من متاعى را، پس گفتم: نعم و اين چنين بود.

و التماس ميكرد از من كه گفت و شنيد كردم در ادخال او با بعضى از ه راو سخن كرد مرا شتردارى در 

اصحاب وى در امور او، پس داخل شدم بر او پس يافتم كه چيزى ميخورد و با وى جماعتى بودند، پس 

متمكن نگشتم از كالم او، پس گفت: يا ابا هاشم بخور و بنه در پيش من آنچه ميخوردم از آن، بعد از آن 

سؤال كه: أى غالم نگاه كن شتر دارى كه آورده او را ابو هاشم پس ضم كن او را بسوى دا بىبتا گفت در

 خود.

ابو هاشم گويد كه: رفتم با آن حضرت يك روزى در بستان، پس گفتم مر او را كه فداى تو گردم من مولع 

چند روز گفت ب آنو حريصم بخوردن گل پس دعا فرماى بحضرت حق از براى من، پس ساكت شد بعد از 

مرا در ابتدا كه: يا ابا هاشم حق سبحانه و تعالى برد از تو خوردن گل را، ابو هاشم گفت كه: امروز هيچ 

 تر نيست، و اخبار در اين معنى بسيار است.چيز بسوى من از گل خوردن بدتر و دشمن

 باب در ذکر وفات آن حضرت و موضع قبر و ذکر ولد او.

أبى جعفر )ع( كه متولد شد در مدينه طيبه و وفات يافت در بغداد، و معتصم آن د ولدر سابق مذكور شد م

حضرت را از مدينه برد به بغداد، و ورودش در بغداد بيست و هشتم محرم بود در سال دويست و بيستم، 

ه رحلت فرمود در آنجا در ذى القعده اين سال، و گويند كه بزهر وفات يافت، و شيخ مفيد رحمه اللَّ

فرمايد كه ثابت نشده اين خبر نزد من و اللَّه اعلم، و دفن كردند او را در مقابر قريش در عقب جد مي

داشت، و منعوت  بزرگوارش أبى الحسن موسى بن جعفر )ع( و در روز وفات بيست و پنج سال و چند ماه

ام بود، و موسى و امى بود بمنتجب، و مرتضى، و فرزندانى كه داشت بعد از خود على است كه بعد از و

ابن آخر كالم  -فاطمه و امامه، كه دو پسر و دو دختر باشند، و نگذاشته بود مذكرى غير از آنكه نام برديم

 شيخ مفيد است رحمه اللَّه تعالى.
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ابن خشاب نيز رحمه اللَّه ذكر كرده تاريخ مولد و وفات و مدت عمر و والده آن حضرت را بر وجهى كه 

ته اما عدد اوالد را ذكر نكرده و در كتاب داليل آورده نقل از امية بن على كه در افي مكررا سمت ذكر

خدمت أبى الحسن على بن موسى الرضا )ع( بودم بمكه معظمه در آن سال كه حج فرموده بود كه بعد از آن 

شد عدول غ اربخراسان توجه نمود و ابو جعفر با وى بود و ابو الحسن وداع خانه كرد، پس چون از طواف ف

فرمود بمقام و نزد آن نماز گزارد و ابو جعفر بر گردن موفق طواف مينمود، بعد از آن أبو جعفر بحجر رسيد 

آنجا نشست زمان ديرى، موفق گفت كه: برخيز كه فداى تو گردم، فرمود كه نميخواهم كه از اين مقام جدا 

غمى پس موفق آمد بخدمت امام رضا ش ركمگر كه خداى تعالى خواهد، و ظاهر ميشد از روى مبا شوم

)ع( و گفت: جان من فداى تو باد نشسته است أبو جعفر در پيش حجر و ابا ميكند كه برخيزد، پس آن 

حضرت برخاست و فرمود نزد أبى جعفر و گفت: برخيز اى حبيب من گفت: نميخواهم كه از اين مقام جدا 

يزم و حال آنكه تو وداع فرمودى خانه را وداعى كه رخب شوم، فرمود كه: چرا أى حبيب من؟ گفتا: چگونه

بازگشت نخواهى كرد بوى، پس فرمود كه: برخيز يا حبيبى، پس برخاست با آن حضرت و مرويست از ابن 

بزيع عطار كه: ابو جعفر )ع( فرمود كه فرج بعد از مأمون بسى ماه خواهد بود گفت: پس نظر كرديم پس آن 

 بسى ماه.ن آ حضرت وفات يافت بعد از

 و روايتست از معمر بن خالد كه أبو جعفر )ع( فرمود كه: يا معمر سوار شو، گفتم تا بكجا؟

شود ترا، گفت: سوار شدم تا منتهى شديم بوادى با آن حضرت فرمود كه: سوار شو همچنان كه گفته مى

دم كجا بودى؟ فرمود گرو گفت بمن كه: اينجا توقف كن من توقف كردم پس آمد بعد از اندكى گفتم فداى ت

كه: رفتم و پدر خود را دفن كردم در ساعت بخراسان گويد قاسم بن عبد الرحمن و او زيدى بود كه: بيرون 

ايستند به نزديكى، آيند و ميروند و مىرفتم بجانب بغداد ناگاه آنجا ديدم كه مردم بسيار تردد ميكنند و مى

فتم؛ و اللَّه كه من بروم و نظر كنم كه چه نوع كسى است، گ ع(گفتم اين چه كس است؟ گفتند ابن الرضا )

پس ناگاه پيدا شد و بر بغله سوار گفتم دورى باد از رحمت الهى جماعتى را از أصحاب امامت كه ميگويند 

كرده طاعت امام را كه اينست، پس او عدول نمود بسوى من و فرمود كه: يا قاسم بن  خداى تعالى فرض

پس گفتم با خود كه: اين ساحر است بخدا « بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ أَ» عبد الرحمن

 گفت:« أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيِْننا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ»كه ديگر عدول كرد بسوى من و فرمود: 
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ى ميدهم كه او حجت الهى است بر خلق و اعتقاد كردم او را و اهگوبازگشتم و قائل شدم بامامت وى و 

روايتست از عمران بن محمد االشعرى كه او گفت: من داخل شدم بر أبى جعفر الثانى )ع( و گزاردم 

حاجتهاى خود را، و گفتم ام الحسن ترا سالم ميرساند و التماس دارد كه از جامهاى خود بوى بدهى كه 

نياز است و احتياج ندارد، من بيرون رفتم و ندانستم معنى اين را، پس ه: او از اين بىك ودكفن او باشد، فرم

خبر رسيد بمن كه او مرده است پيش از اين به سيزده روز يا چهارده روز و گويند كه: دعبل بن على داخل 

رمود كه: چرا ف د،شد بر امام رضا )ع( پس آن حضرت امر فرمود كه بوى چيز دادند گرفت و حمد الهى نكر

حمد نگفتى خداى را؟ بعد از آن داخل شد بر أبى جعفر )ع( پس آن حضرت نيز امر كرد كه بوى چيزى 

دادند گرفت و گفت: الحمد للَّه، فرمود كه تأديب گرفته و على بن ابراهيم روايت كند از پدر خود كه قومى 

پس ايشان داخل شدند او را و در يك ، نداز أهل نواحى اذن طلبيدند بر أبى جعفر )ع( و دستور يافت

 مجلسى سى هزار مسأله از او سؤال كردند و جواب شافى شنيدند و او را ده سال بود

روايتست از اميه بن على القيسى كه او گفت: من و حماد بن عيسى داخل شديم بر أبى جعفر )ع( در مدينه 

د تا فردا، پس چون از نزد وى بيرون آمديم حماد شيباتا وداع كنيم او را، فرمود كه: امروز بيرون مرويد و 

گفت بمن كه: من بيرون ميروم و بيرون بردند بار مرا، من گفتم كه: من ميباشم، پس بيرون رفت حماد و در 

و اين آخر آنست  -وادى فرود آمد و در اين شب سيل آمد و در آن وادى غرق شد، و قبرش بسيان است

 ل.كه منقولست از كتاب دالي

 []ذکر طرف من دالئل االمام ابى جعفر الثانى علیه السالم

و راوندى رحمه اللَّه در كتاب خود باب دهم ايراد فرموده در معجزات محمد التقى )ع( گويد كه: روايت 

است از محمد بن ميمون كه با امام رضا )ع( ميبود در مكه پيش از رفتن آن حضرت بخراسان گفت گفتم مر 

هم بمدينه روم كتابتى بنويس بابى جعفر )ع( تبسمى فرمود و كتابت را نوشت و متوجه مدينه وايخاو را كه: م

شدم بآن كتابت و نور بصر من زايل شده بود، پس چون بمدينه رسيدم پس خادم بيرون آورد ابو جعفر را 

رمود: موفق را كه ف دم)ع( به پيش ما و او را با مهد برداشته بود آورده پس من كتابت را به موفق خادم دا

باز كن كتابت را، و باز كرد و پيش وى داشت و آن حضرت نظر در او ميكرد گفت مرا كه: يا محمد حال 

بصر تو چيست؟ گفتم: يا ابن رسول اللَّه علتى پيدا كرد چشمهاى من و نور چشم من زايل شد چنانچه 
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تر شد از كرد نور چشم من و صحيحد عوبينى، گفت: پس كشيد دست مبارك را بر چشم من في الفور مى

 آنچه بود، پس بوسيدم دست و پاى وى را و بازگشتم از نزد وى و من بينا بودم.

و روايتست از حكيمه دختر امام رضا )ع( كه او گفت: چون برادر من محمد متوفى شد رفتم يك روزى نزد 

و كرم و علم و  ميكرديم و فضل رام زوجه وى ام الفضل از براى حاجتى كه مرا بآن بود و ذكر برادر

شمرديم كه حق تعالى بوى اعطا فرموده بود، زوجه وى ام الفضل گفت كه من خبر دهم ترا از حكمت او مى

أبى جعفر بچيزى عجيبى غريبى كه مثل آن كسى نشنيده باشد، گفتم، چه چيز است آن؟ گفت: او مرا بسى 

بآن كه زن ميخواست، و من شكايت ميبردم پيش مأمون و ر باانداخت كه يك بار بجاريه و يك بغيرت مى

او مرا بتحمل ميفرمود كه پسر رسول اللَّه است، پس من يك شبى نشسته بودم كه زنى آمد؛ گفتم، كيستى تو 

ام از اوالد عمار بن ياسر، و گوئيا كه شاخ خيزران است، گفت: من زوجة أبى جعفر بن الرضا )ع( و من زنى

دست داد كه مالك نفس خود نتوانستم شدن، في الفور بر جستم و نزد مأمون رفتم و او ى رتگفت مرا غي

بقيه شراب در سر داشت و ساعتى چند از شب رفته بود و او را از حال خود خبردار كردم و گفتم: او دشنام 

قصه و برجست  ينا ميدهد ترا و مر او عباس و والد او را، و گفتم چيزهاى كه نگفته بود، او بخشم رفت از

آمدم تا آمدند نزد ابى جعفر و او در خواب بود، پس شمشير كشيد و و با وى خادمى بود و من در عقب مى

زد تا او را پاره پاره كرد و بازگشت، چون صبح شد بوى گفتيم آنچه از وى صادر شده بود، فرستاد خادمى 

بر او نيست، پس خبر كرد مأمون را كه او سالم  تىاحرا بخبر گرفتن ديد كه ايستاده نماز ميگزارد و اثر جر

است، پس شاد شد و خادم را هزار دينار داد و ده هزار دينار براى امام فرستاد، و آمد بديدن وى و 

عذرخواهى كرد و آن حضرت او را اشارت فرمود بترك شراب و او قبول كرد و مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد 

گمان من آنست كه موضوع باشد زيرا كه ابو جعفر )ع( كه زن ميخواست و و ه كه مرا نظر است در اين قص

و اگر  جاريه اختيار ميفرمود در مدينه بود و مأمون در مدينه نبود كه شكايت پيش وى برد دختر او.

 ميگوئى كه بحج آمده بود.

رد و زوجه او ك اتميگويم كه در اين حال شراب خوردن او صورت ندارد، و أبو جعفر )ع( در بغداد وف

باوى بود، پس خواهر آن حضرت كجا ديد او را بعد از وفات او، و چگونه جمع شدند كه اين در مدينه بود 

و او در بغداد، و اين زنى كه از اوالد عمار ياسر بود در مدينه تزويج فرموده او را، پس چگونه ديد او را ام 

 ر هر يك از اينها نظر است، و اللَّه اعلم.د رشالفضل كه برخاست في الفور و شكايت برد پيش پد
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ايست كه شكايت دارد از و ديگر روايت كند ابو بكر بن اسماعيل كه گفت مر أبى جعفر را )ع( كه مرا جاريه

بادى كه باو است، فرمود كه: بيار او را نزد من، آوردم او را نزد آن حضرت فرمود كه چه شكايت دارى اى 

نوى من هست، پس دست مبارك بر زانوى او كشيد از باالى جامه پس بيرون زار جاريه؟ گفت: بادى د

رفت و ديگر از آن وجع شكايت نكرد بعد از آن و ديگر مرويست از على بن جرير كه او گفت: در خدمت 

أبى جعفر )ع( نشسته بودم پس بيرون رفت گوسفندى از آن موالى آن حضرت پس گرفتند بعضى همسايها 

ايد گوسفند را، ابو جعفر فرمود مر ايشان را كه: واى بر شما ايشان را و ميگفتند شما دزديده نديدرا و ميكش

اند، گوسفند شما در خانه فالن كس است برويد و بيرون آريد از هاى ما را كه ايشان نديدهبگذاريد همسايه

ه او را دريدند و او سوگند امج خانه او، پس رفتند و در خانه او يافتند پس آن مرد را گرفتند و زدند و

ام تا آوردند او را پيش آن حضرت فرمود كه: و يحكم ستم ميخورد كه من اين گوسفند شما را نه دزديده

گوسفند بخانه او رفت و او نميدانست، بعد از آن او را طلب فرمود و چيزى بخشيد عوض  كرديد بر اين مرد

ايتست از محمد بن عمير بن واقد رازى كه او گفت: رفتم روو آنكه جامه او را پاره كرده بودند و زده 

بخدمت أبى جعفر بن الرضا و برادر من با من بود و او نفس زدن پياپى داشت و شكايت كرد از اين علت 

نزد آن حضرت فرمود كه: خداى تعالى ترا صحت دهد از آنچه شكايت دارى، پس بيرون آمديم از نزد وى 

رض عود نكرد تا در وقت مقرر مرد و محمد بن عمير گويد كه مرا درد پهلو م آنپس صحت يافت و ديگر 

يافت تا چند روز پس از آن حضرت درخواستم كه از براى عافيت بود و در هر سنه پيدا ميشد و اشتداد مى

 أنت فعافاك اللَّه من دعائى كند و زائل شدن آن از من فرمود كه:

 ، پس عود نكرد تا اين غايت.

مرويست از قاسم بن محسن گفت: من ميان مكه و مدينه بودم كه گذشت بر من اعرابى ضعيف  گرديو 

الحال و از من سؤال كرد بچيز، من گرده از نان بيرون آوردم و بوى دادم، او گرفت و رفت ناگاه بادى تند 

عفر بن الرضا )ع( ج بىپيدا شد و دستار مرا از سر من ربود و نديدم كه بكجا برد؛ پس چون داخل شدم بر أ

فرمود مرا كه: يا قاسم باد برد دستار ترا در راه؟ گفتم: بلى؛ فرمود كه. أى غالم عمامه او را بيار و بوى بده، 

پس رفت و عمامه مرا آورد بعينها، گفتم: يا ابن رسول اللَّه چگونه آمد بسوى تو؟ فرمود كه: تصدق كردى 

 مود و رد كرد عمامه ترا و إِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَفرل بر اعرابى پس حق تعالى صدقه ترا قبو
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و ديگر روايت كرده اسماعيل بن عياش الهاشمى گفت كه: آمدم روز عيدى بخدمت أبى جعفر )ع( و 

 شكايت كردم از تنگى معاش، برداشت مصلى را و فرا گرفت از تراب سبيكه طال پاره بمن داد و آن را بردم

 اين آخر آنست كه نقل كرده شد از كتاب راوندى. -زار پس بود در آن شانزده مثقال از طالى خالصباب

و ابى در نثر الدر آورده كه: نذر كرد متوكل در مرضى كه اگر حق تعالى او را صحت بخشد تصدق كند بمال 

ك چيزى گفتند تا ي هربسيارى، پس صحت يافت و حاضر گردانيد فقها را و از ايشان استفتا كرد، پس 

آنكه گفت محمد بن على الرضا )ع( كه: اگر نيت دنانير كرده بودى پس تصدق كن هشتاد دينار را و اگر 

ايم، نيت دراهم كرده بودى پس تصدق كن هشتاد درهم را، فقها گفتند: ما اين را در كتاب و سنت نديده

 فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ پس شمردند وقايع رسول اللَّه را )ص( هُلَّلَقَدْ نَصَرَكُمُ ال فرمود بلى در قرآن وارد است كه

 هشتاد بود.

و او گويد كه اين قصه اگر از براى متوكل وقوع يافته پس جواب از آن على بن محمد )ع( بوده، زيرا كه 

ه ميفرمايد للَّمحمد ملحق نشد ايام متوكل را و جايز است كه بوده مر او را با غير او از خلفا و مؤلف رحمه ا

كه: گمان نميكنم كه صحيح باشد كه يكى از ائمه )ع( اين جواب را گفته باشند، زيرا كه كثرت امر نسبى 

است پس مواطن قتال اگر هشتاد باشد بلكه پنجاه بلكه بيست آن بسيار است؛ پس از ملوك عظما بودند كه 

بينى شمارند مر ملك را الوف كثيره نمىنمىر يااتفاق نيفتاده ايشان را ده بار از معارك، فأما مال پس بس

شمارند، و اگر گويند كه او را پانصد هزار آن را بسيار مى آنكه اگر ميگوئيم كه ملك را بيست هزار است

شمارند، پس كثرت و قلت نسبت بهر چيزى است و على هذا القياس و گويند كه: دينار است بسيار نمى

 بقدر مروت خود بمن چيزى بده، فرمود كه: ه:ك مردى آمد و گفت آن حضرت را

 گنجايش آن نيست مرا، گفت: بر قدر من بده، فرمود كه: نعم أى غالم او را دويست دينار بده.

و طبرسى رحمه اللَّه ذكر كرده تاريخ مولد و مدت امامت و وقت وفات و نصوص داله بر امامت و طرفى از 

مفيد رحمه اللَّه ايراد فرموده و غيره و زياده بر آن اين را خ شيدالئل و معجزات آن حضرت بر وجهى كه 

آورده كه مرويست از امية بن على كه او گفت: من در مدينه بودم و آمد و شد ميكردم نزد أبى جعفر )ع( و 

آمدند و بر وى سالم امام رضا )ع( در خراسان بود، و بودند از اهل بيت و اعمام پدر بزرگوارش مى

ك روزى جاريه را طلبيد و فرمود كه بگوى مر ايشان را كه مهيا شوند از براى ماتم، پس ي پسميكردند 

چون متفرق شدند گفتند چرا نپرسيديم او را كه ماتم كه؟ چون روز ديگر شد مثل آن را فرمود، گفتند ماتم 
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)ع( آمد كه آن  ضار كه؟ فرمود كه: ماتم بهترين آنكه بر پشت زمين است، بعد از چند روز خبر وفات امام

 حضرت در آن روز وفات يافته بود كه او اين ميفرمود.

 []مدیح االمام ابى جعفر الثانى علیه السالم 

مؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه جواد )ع( در همه احوال جواد است و در شأن او صادق 

او مردم را بطهارت عنصر و پاكى ميالد  دنبواست قول لغوى جواد كه از جودت و از جود است، و فايق 

است؛ در بلندى و رفعت و منزلت كسى بوى نميتواند رسيد، و مرغ هيچ كس با مرغ مكانت و مجد و شرف 

و رتبت وى نميتواند پريد، هر كمال و فضيلتى كه هست نسبت بكمال و فضيلت وى پست است، و صفات 

 رضيه و اخالق مرضيه او از روز ألست است.

ارم اخالق از اعطاف او چكان است، جود و محاسن اشفاق از اطراف او ريزان است، مرويست اخبار كم

سماح از او و ابناء و اسالف او، فطوبى كسى كه سعى كند در والى او، و واى مر آن كسى را كه رغبت 

فاياى آن، و هر ص ستنمايد در خالف او، و هر گاه قسمت نمايند غنايم مجد و معالى و مفاخر را مر او را

گاه بهترى و بزرگى و سيادت شمارند او است اصفا و اعالى آن، جمع است اشتات معالى در او و در آباى 

اند، پس كراست كه مر او را ابى باشد مثل آب او؟ و جدى باشد مثل اند و در ابناى او كه الحقاو كه سابق

بايشان واضح و روشن است سبل  مجد اور د جد او؟ پس او شريكى است در مجد ايشان و شريكانند

هدى؛ و بايشان سالم است كسى كه سالم است از ردى، و بحب ايشان اميد و نجاتست فردا، و ايشان اهل 

اند و صاحبان ندى، هر مديحى كه هست دون استحقاق ايشان است؛ و هر اخالق كه هست ماخوذ معروف

ه هست مخلوق در عنصر شريف و اعراق ايشان است، ك دهاز كريم اخالق ايشان است، و هر صفات پسندي

و جنت در وصال و نار در فراق ايشانست، دوستى ايشان فريضه الزمه است، و دولت ايشان باقيه دائمه 

 است.

و كافى است ايشان را كه جدشان محمد و پدرشان على و مادرشان فاطمه )ع( است، پس كيست كه برابر 

شود مآثر، و از ايشان تعليم بقت جويد در علو قدر؟ از ايشان اخذ كرده مىسام شود ايشان را در فخر؟ يا

شود مفاخر، و شرف ايشانست شرف اول و آخر، اين مقاميست كه هر چه گويند از مدايح از آن گرفته مى

 ارتصبرترند، و آنچه بر زبان رانند از مناقب از آن بيشترند، پس عنان قلم كشيده ميدارد و اين ابيات اخ

 مينمايد.
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 على آالء موالنا الجواد  حماد حماد للمثنى حماد

 عال بهما على السبع الشداد  امام هدى له شرف و مجد

 اقربه الموالى و المعادى  امام هدى له شرف و مجد

 عن االنواء في السنة الجماد  تصوب يداه بالجدوى فتغنى

 غوادىالل جرى في الجود منه  يبخل جود كفيه اذا ما

 بعيد الصيت مرتفع العماد  بنى من صالح االعمال بيتا

 بناء لم يشد من عهد عاد  و شاد من المفاخر و المعالى

 عهدن ابر من سح العهاد  فواضله و انعمه غزار

 و يجرى في الندى جرى الجواد  و يقدم في الوغى اقدام ليث

 تالدو ا اتى بطريف فخر  فمن يرجو اللحاق به اذا ما

 بفضلهم االصادق و االعادى  من القوم الذين اقر طوعا

 قالئد محكمات في الهوادى  اياديهم و فضلهم جميعا

 و هم دلوا االنام على الرشاد  بهم عرف الورى سبل المعالى

 و هم اهل العطايا و االيادى  و هم اهل المعالى و المعانى

 قالوا فمن قيس االيادى انو   سموا في الحلم قيساو ابن قيس

 و اين من الربا خفض الوهاد  و هذا مذهب في الشعر جار

 و افعال طبعن على سداد  لهم ايد جبلن على سماح

 إذا انصفت سادات العباد  و هم من غير ما شك و خلف

 اليكم ينتمى و بكم ينادى  أيا موالى دعوة ذى والء

 ود اليه في يوم المعادعي  يقدّم حبّكم ذخرا و كنزا

 فاصبح ديدنى فيكم و عادى  جرا بمديح مجدكم لسانى

 محافظتى و حبّكم اعتقادى  ففيكم رغبتى و على هواكم

 محضتكم و ان سخطوا ودادى  إذا محض الوداد النّاس قوما
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 و قلبى رائح بهواك غادى  و كيف يجوز عن قصد لسانى

 لسان المرء من خدم الفؤاد  و مما كانت الحكماء قالت

 الى االخرى و نعم الزاد زادى  و قد قدّمتكم زادا لسيرى

 و انتم ان عرا خطب عتادى  فانتم عدّتى ان ناب دهرى

نمايست، يعنى حمد و شكر و ستايش پى در پى گوى بر نعمتهاى مولى و خداوند كه جواد است كه امام راه

بلندى گرفته بدين دو صفت بر هفتم آسمان، پيشواى راه نمائيست، كه مر او ه ك مر او راست شرف و بزرگى

را شرف و مجد و بزرگى است كه اقرار دارند ببزرگى او دوستان و دشمنان، ميريزد از هر دو دست او باران 

 نددانيازست از ستاره در سال بسته درهم از روى خشكى، بخيل ميگرجود و ميگشايد بفائده بسيار پس بى

جود هر دو كف او هر جواد را و هر گاه كه جارى و روان ميگرداند در جود و بخشش كه ريزنده است 

جواهر نعمتها را، بنا كرده از صالح اعمال خانه را كه از رفعت و بلندى در اوست از آنكه آواز بلند تواند 

را كه بنا نشده بدان ارتفاع از  اىبنرسيد كه مرتفع و بلند است ستون آن؛ و بنياد كرده از مفاخر و معالى 

اند كه عهد او راست از عهد و زمان عاد، و فواضل و صدقات و نعمتهاى وى بسيار است كه عهد كرده شده

ريزنده عهدها، و اقدام نموده در بيشه معارك مثل اقدام شير غرنده و جريان كرده در همت و بخشش مثل 

داشته باشد لحوق بوى را هر گاه كه اتيان نتواند نمود بنوى ا رججريان اسب دونده، پس كيست كه اميد و 

روى طوع و رغبت بفضل ايشان دوستان و دشمنان ايشان،  فخر يا كهنگى او، از قومى كه اقرار دارند از

شان قالدهاى محكم است در گردنهاى همت ايشان، ميشناسند خاليق دستهاى جود و فضل ايشان همه

ايشان راه مينمايند و داللت ميكنند مردمان را بر راههاى راست؛ و ايشان اهل  و راراههاى بلند و درست 

اند در حلم قيس و پسر قيس را و اگر گويند پس اند، نام كردهاند و ايشان اهل عطايا و ايادىمعالى و معانى

كجا و ، كيست قيس كه صاحب حلم و ايادى باشد نسبت بايشان و اين مذهبى است كه در شعر جاريست

اند در بخشش و است وجه مناسبت بلندى را با پستى، مر ايشان را دستهاى جود و كرم است كه مجبول

اند بر صواب و سداد و نيكوئى، و ايشان از غير آنانند جوانمردى و ايشان را افعال و اعمالى است كه مطبوع

اند، ان سادات و بهترين بندگانيشا كه در ايشان شك و ريب و خلف و خالفى باشد، هر گاه كه انصاف دهى

موالى من دعوت صاحب وال و دوستيم، بسوى شما است نسبت من و بشما است ندا و صداى من، پيش 

ميفرستد دوستى شما ذخيره و گنج را كه باز گردد بأو در روز بازگشت، جارى و روان است بمديح مجد و 
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شما و عادت من، پس در باره شما است رغبت ب بابزرگى شما زبان من پس بامداد ميكند دوستى من در 

و ميل من و بر هواى شماست نگاه داشت و محافظت، و حب و دوستى شماست اعتقاد من، هر گاه كه 

محض دوستى ورزند مردمان قومى را محض دوستى ميورزم من شما را و اگر چه مغضوب دارند دوستى 

من بوى خوش دهنده است كه بهواى تو پاينده است،  دله مرا، و چگونه بگردد از قصد زبان من و حال آنك

اند كه زبان مرد از خادمان دل او است، و بدرستى كه من پيش فرستادم زاد و و از اينجا است كه حكما گفته

ايست زاد توشه من، پس شمائيد ساز من توشه را از جهت سير كردن من بسوى آخرت و خوب زاد و توشه

 ئيد اگر عارى سازد خطب و كار درستى مرا، يعنى بشما است طريق نجاتماش اگر راست شود زمان و

 علیه السالم متن عربی کتاب در بخش زندگی امام جواد

 

 : 

 :

 

:  
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 ـ الدلجة: السير في الليل كله. 1
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 : المالمة.-محركة -ـ العذل 1
 «.للبالء» بدل« للمصائب» ـ و في بعض النسخ 2
 و هو الذي يبدو بديها من غير تروية خالف الخمير.« اياك و الراى الفطير» ـ الفطير: كل ما أعجل عن ادراكه و في المثل 3
 .67ـ الزخرف:  4
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 يضرب مثال للشيئين يستويان و ال يتفاوتان.« و القذة بالقذة» لقذة: ريش السهمـ ا 1
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ار رجوعه ـ هو الحسين بن قياما الواسطى كان من أصحاب الكاظم) ع( و كان من الواقفين بعد موته) ع( في امامة الرضا) ع( و قد يظهر من بعض األخب 1

 عن الوقف. ذكره في تنقيح المقال فراجع.
نه هر ان الرجل هو أبو بجير عبد اللّه بن النجاشيّ األسدى جد السابع للنجاشيّ المعروف صاحب كتاب الرجال و يظهر من قول علماء الرجال اـ الظا 2

 كان واقفيا فراجع تنقيح المقال و غيره.
ن يكتفى بقولى فقط النه الذي شهد بامامة الكاظم) ع( ـ المراد هو المفضل بن عمر الجعفى يعنى لو كان مفضل حيا لما كلفته بلقاء أبى جعفر) ع( بل كا 3

في إعالم  بالسماع من الصادق) ع( و روج أمر الكاظم و هذا الحديث مّما يتمسك به في مدح المفضل و توثيقه و روى هذا الحديث بعينه الطبرسيّ) ره(

 الورى و الكشّّي في رجاله فراجع.
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 ف) ره( من ان الرضا) ع( مات حتف انفه و ما قتله المأمون بالسم و قد مر كالمه) ره( في ذلك تفصيال فراجع.ـ و هذا الكالم يؤيد ما ذهب إليه المؤلّ  1
 ـ أي أعجبك هيئته و سيرته. 2
 ـ الدست: الوسادة. 3
 ـ المسورة. متكأ من جلد: 4
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 ـ أغار أهله اي تزوج عليها. 1
 راد هنا الثاني:ـ النبقة واحدة النبق: شجر السدر و النخل و ظاهر الم 2
 ـ هى اسم مواضع و يقال نسر من رأى أيضا الن المعتصم بناها و انتقل إليها بعسكره. 3
 ـ أي مقيدا: 4
 ـ أي ادعى النبوّة. 5
 ـ أي بلغ. 6
 ـ هرج الناس: وقعوا في فتنة و اختالط: 7
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 ن خواصه و أصحاب أسراره كما استظهره الشيخ عند ذكر حاله.ـ يعني موفق بن بن هارون و كان الرجل من خدام الرضا) ع( بل م 1
 ـ الوهدة: ما انهبط من األرض. 2
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 آخر ما نقلت من کتاب الدالئل.

 

 

 

                                                 
 ـ قال المجلسيّ) ره( في البحار بعد ذكر الحديث و نقله عن الكافي و المناقب و كشف الغّمة ما لفظه: 1

ين حرفا لكان أكثر من ثالث ختمات القرآن فكيف يمكن ذلك في أقول: يشكل هذا بانه لو كان السؤال و الجواب عن كل مسئلة بيتا واحدا أعنى خمس

 مجلس واحد و لو قيل: جوابه) ع( كان في االكثر بال و نعم أو باالعجاز في اسرع زمان فبقى السؤال ال يمكن ذلك، و يمكن الجواب بوجوه:

يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة « الثاني» ذلك مستبعد جدا ان الكالم محمول على المبالغة في كثرة األسئلة و األجوبة فان عد مثل«: األول» 

أن يكون إشارة الى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على االحكام الكثيرة و « الثالث» متفقة، فلما أجاب) ع( عن واحد فقد أجاب عن الجميع

أن يكون مبنيا على « الخامس» وحدة النوعية أو مكان واحد كمنى و ان كان في أيّام متعدّدةأن يكون المراد بوحدة المجلس ال« الرابع» هذا وجه قريب

أن يكون اعجازه اثر في سرعة كالم القوم ايضا، أو كان يجيبهم بما يعلم « السادس» بسط الزمان الذي تقول به الصوفية لكنه ظاهرا من قبيل الخرافات

 «.انتهى كالمه رفع مقامه» ل ان المراد السؤال بعرض المكتوبات و الطومارات فوقع الجواب بخرق العادةما قي« السابع» من ضمائرهم قبل سؤالهم

» قد ورد في الحديثقلت: و أقرب الوجوه هو الوجه الثالث كما قربه) ره( أيضا فانه كثيرا ما نرى في أدلة االحكام دليال واحدا يستنبط منه احكام كثيرة و 

اليكم األصول و عليكم أن تفرعوا و قد علمنا ذلك الطريق في استنباط االحكام موالنا الصادق) ع( في خبر عبد األعلى مولى آل سام في  انما علينا أن نلقى

 باهه منباب المسح على الجبائر قال قلت البى عبد اللّه) ع( عثرت فانقطع ظفرى و جعلت على اصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال: يعرف هذا و أش

فامسح عليه. و غير ذلك من الشواهد الكثيرة لهذا الوجه التي ال تخفى  E\«فِي الدِّينِ ِمنْ حَرَجٍ E--\i\ما جََعلَ َعلَيْكُمْ» i\كتاب الّله عزّ و جّل قال اللّه تعالى:

ى الّله عليه و آله اسر الى ألف حديث في كل حديث الف على المتتبع و لعله من هذا القبيل ما ورد في األحاديث الكثيرة ان عليا) ع( قال: ان رسول الّله صلّ

 اب يفتح له الف باب.باب لكل باب ألف مفتاح. و في بعضها عن أبي عبد اللّه) ع( ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله علم عليا بابا يفتح له ألف باب كل ب
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ول: كل ما ذكره من المقدمات التي بنى عليها ردّ الخبر في محل المنع و ال يمكن ردّ الخبر ـ قال المجلسيّ) ره( بعد نقل كالم المؤّلف) ره( ما لفظه: اق 1

 المشهور المتكرر في جميع الكتب بمحض هذا االستبعاد.
 : تتابع النفس و انقطاعه من االعياء و غيره.-ـ البهر بالضم 2
 صعد الى السماء كأنّه عمود.ـ الزوبعة: ما يقوم من تعارض الرياح تأتي من الجهات االربع و ي 3
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و الفهاهة: العى و العجز في الكالم و باقل: رجل « أخطب من سحبان وائل» ـ سحبان: اسم رجل باهلى يضرب به المثل في الخطابة و الفصاحة يقال 1

 يضرب به المثل في العى.
 بع و كثر فلم يعرف بأية يبدأ.ـ كفكفه عنه: دفعه و صرفه و منعه. و انثال عليه القول: تتا 2
 ـ الجدوى بمعنى الجدا و هو المطر. و االنواء جمع النوء بمعنى المطر ايضا. 3
 ـ الغواد جمع الغادية: السحابة تنشأ غدوة و السنة الجماد: التي لم يصبها مطر. 4
 و سح الماء و المطر سحا: سال و العهاد: اول المطر. -ـ غزر الماء و غيره: كثر 5
 ـ الهواد جمع الهاد: العنق. 6
 ـ الوهاد جمع الوهدة: المنخفض من األرض. 7
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 علیه السالمامام هادی  زندگانى: بخش چهارم

اللَّه در باب دهم از كتاب خود ذكر ابى الحسن على بن محمد بن  مهرحايراد فرمود كمال الدين بن طلحه 

 على الرضا )ع( و گفته والدت با سعادتش در رجب بوده در سال دويست و چهاردهم از هجرت

و اما نسب بزرگوارش پس پدرش ابو جعفر محمد بن على الرضاست )ع( و ذكر او مبسوط گذشت و 

اند و اما نام بلندش على است و القابش ناصح و و غير ازين نيز گفتهه بيمادرش ام ولد نام او سمانه مغر

متوكل و فتاح و نقى و مرتضى و اشهر او متوكل است و مخفى ميداشت اين لقب را و امر ميفرمود اصحاب 

خود را آنكه اعراض كنيد ازين زيرا كه لقب خليفه بود متوكل در آن روز و اما مناقبش بعضى از آن آنكه 

رأى بقريه از جهت مهمى كه او را بود پس آمد مردى از اعراب كه آن حضرت بيرون فرمود از سرمنى وزر

طلب ميكرد آن حضرت را پس گفتند كه موضع فالنى فرمود، پس آمده بآنجا چون بخدمت وى رسيد 

جد ى الام بدوستى و وام از اعراب كوفه و استمساك جستهفرمود كه چيست حاجت تو گفت كه من مردى

تو على بن ابى طالب )ع( و مرا قرض و وام بسيار مستولى شده كه گران است بر من بر داشتن آن و 

بينم كه قصد كنم از براى گزاردن آن غير تو را فرمود آن حضرت او را كه خوش دار نفس خود را و نمى

 روشن ساز چشم خود را بعد از آن او را فرود آورد.

اعرابى  مر او را كه از تو حالتى ميخواهم اللَّه اللَّه كه مخالفت نكنى گفت ودرمچون صباح روز ديگر شد ف

كه مخالفت نكنم ترا پس ابو الحسن )ع( بر او رقعه اعتراف خود نوشت كه بر اوست مر اعرابى را مالى را 

وم حاضر برى رأكه تعيين فرموده بود زياده بر دين او و فرمود كه بگير اين خط پس هر گاه كه من بسرمن

شو بسوى من و نزد من جماعتى خواهند بود پس از من مطالبت كن اين دين را بغلظت و درشتى گفتار بر 
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من در ترك ايفاى تو آن را اللَّه اللَّه در مخالفت تو مرا اعرابى گفت كه چنين كنم و گرفت خط را از آن 

عتى بسيار از اصحاب خليفه ماج رأى فرمود و حاضر بودند نزد وىحضرت پس چون آن حضرت بسرمن

و غير ايشان نيز بودند حاضر شد اين مرد و بيرون آورد آن خط را و طلب دين كرد و درشتى مينمود بر آن 

وجه كه آن حضرت فرموده بود و ابو الحسن با وى رفق و مدارا ميكرد و عذر ميخواست و وعده ميفرمود 

حوال را بخليفه نقل كردند متوكل براى آن حضرت ا ينبوفاى آن و سخنان خوش در روى او ميگفت پس ا

سى هزار درهم فرستاد و چون آن مال را آوردند نزد وى گذاشت تا آن مرد آمد فرمود كه بگير اين مال را 

و بگزار از اين دين خود را و انفاق كن باقى را بر عيال و اهل خود و معذور دار ما را پس گفت اعرابى كه 

بخدا كه أمل و آرزوى من بود كمتر از ثلث اين و ليكن خداى تعالى داناترست بجاى كه ه يا ابن رسول اللَّ

 پديد كرده رسالت خود را آنجا و فرا گرفت مال را و بازگشت.

و اين منقبتى است كه هر كه شنيد آن را حكم ميكند از براى او بمكارم اخالق و امريست كه داللت دارد 

ش ابو محمد الحسن )ع( بود كه مذكور خواهد شد بعد از اين ان شاء اللَّه لدو بشرف و منقبت او باتفاق و

 تعالى.

و اما عمر شريفش پس آن حضرت وفات كرد در بيست و پنجم ماه جمادى اآلخرة در سال دويست و 

پنجاه و چهارم در خالفت معتز و ذكر والدت وى گذشت كه دويست و چهاردهم بوده پس عمر وى چهل 

د غير روزى چند و با پدر بزرگوارش شش سال و پنج ماه بود و بعد از وفات پدر سى و سه اشب سال بوده

 رأى است.سال و چند ماه خليفه بود و قبر انورش در سرمن

و حافظ عبد العزيز رحمه اللَّه آورده كه مولد آن حضرت در سنه اربع و عشر و مأتين بود و در سنه اربع و 

رأى كه دفن كرده پس عمر شريفش چهل سال باشد و قبر اطهرش در سرمند موخمسين و مأتين وفات فر

شد در زمان منتصر و ملقب بهادى است و مادرش سمانه بود و گويند كه در مدينه متولد شد در نيمه ذى 

رأى در رجب سنه اربع و خمسين و مأتين و او الحجه سنه اثنتى عشرة و مأتين و قبض كرده شد در سرمن

رأى است در خانه خود گويد على بن وز چهل و يك سال و شش ماه بود و قبرش در سرمنر آنرا در 

يحيى بن ابى منصور كه من نزد متوكل بودم كه درآمد على بن محمد بن على بن موسى )ع( پس چون 

 نشست متوكل گفت كه چه ميگويد ولد پدر تو در باب عباس بن عبد المطلب فرمود آنچه ميگويد ولد پدر

يا امير آنست در آن مرد كه فرض گردانيده حق تعالى طاعت پيغمبر خود را بر خلق خود و فرض كرده ن م
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طاعت خود را بر پيغمبر خود )ص( اين انتهاى كالم اوست شيخ مفيد رحمه اللَّه ايراد بابى چند فرموده در 

 ذكر امام ابى الحسن على بن محمد بن على )ع(

و مبلغ سن و ذكر وفات و سبب آن و موضع قبر و عدد اوالد و مختصرى از ت امدر تاريخ مولد و دالئل ام

 اخبار او )ع(

 [و اثبات امامته علیه السالم الهادی]ذکر طرف من دالئل االمام 

 باب در مولد او

ل امو بود امام بعد از ابى جعفر پسرش ابو الحسن على بن محمد )ع( از جهت اجتماع خصال امامت و تك

فضل در او و وارثى نبود كه قائم مقام پدر بزرگوارش باشد سوى او و ثبوت نص بر او و بامامت و باشارت 

از پدرش بخالفت، و والدت شريفش بصريا بوده از مدينه رسول اللَّه )ص( در نيمه ذى الحجة در سال 

پنجاه و چهارم و و ت رأى در رجب در سال دويسدويست و دوازدهم از هجرت و رحلت فرمود در سرمن

در آن روز او را چهل و يك سال و چند ماه بود و متوكل فرستاده بود يحيى بن هرثمة بن اعين را و آن 

رأى آورده و اقامت كرده در آنجا تا رحلت فرمود و مدت اقامتش سى و سه حضرت را از مدينه بسرمن

 سال بود و مادرش ام ولد بود كه او را سمانه ميگفتند

 ص امامت آن حضرتن درباب 

مرويست از اسماعيل بن مهران كه او گفت كه چون بيرون فرمود ابو جعفر )ع( از مدينه بعزم بغداد در دفعه 

اول گفتم مر او را نزد خروج وى كه فداى تو گردم كه ميترسم بر تو ازين وجه پس بسوى كه رجوع است 

فرمود كه نيست آنچه تو گمان دارى درين سال  انكنامر بعد از تو گفت روى مكررا بجانب من آورد تبسم 

بيرون ميفرمائى پس به كه  پس وقتى كه ويرا معتصم طلب كرد رفتم بخدمت وى و گفتم: فداى تو گردم

تر شد بعد از آن ملتفت شد بجانب راجع خواهد شد امر خالفت بعد از تو گريست چنانچه محاسن مباركش

شود بر من، امر خالفت بعد از من حواله به پسر من است على و از مىه من و فرمود كه درين توجه ترسيد

خيرانى مرويست كه او روايت كرده از پدر خود كه بودم من مالزم در خانه ابو جعفر )ع( از براى خدمتى 

آمد در سحر از آخر هر شب تا بداند خبر كه مرا بآن موكل كرده بود و بود احمد بن عيسى اشعرى كه مى

جعفر )ع( و رسولى بود كه تردد ميكرد در ميان ابى جعفر و خيرانى چون او حاضر ميشد ى ابعلت 

برميخاست احمد و خلوت ميكرد با وى خيرانى گويد كه بيرون رفت يك شبى و برخاست احمد بن عيسى 
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از مجلس و خلوت كرد بوى رسول و احمد بر گرد ايشان ميگشت پس ايستاد در جاى كه كالم ايشان 

د پس گفت رسول كه موالى تو بتو سالم رسانيده و ميگويد ترا كه من درميگذرم و امر حواله است نيشمى

به پسرم على و مر او راست بر شما بعد از من آنچه بود مرا بر شما بعد از پدر بعد از آن رسول رفت و 

او گفت و ه نچبازگشت احمد بموضع خود و گفت چه گفت رسول ترا؟ گفت خير است گفت من شنيدم آ

اعاده كرد بر من آنچه شنيده بود گفتم مر او را كه حرام كرده خداى تعالى بر تو آنچه كردى زيرا كه حق 

پس چون شنيدى نگاه دار شهادت را شايد كه بآن محتاج شويم يك « وَ ال تَجَسَّسُوا» تعالى فرموده كه

گفت چون بامداد كردم و نوشتم رساله را ، يدروزى، و بر تست كه به پرهيزى از اظهار آن تا وقت آن درآ

اگر حادث شود بمن حدث موت پيش  شناسان اصحاب خود، و گفتمدر ده رقعه و دادم به ده كس از روى

از آنكه مطالبت كنم شما را باينها پس بگشائيد آنها را و عمل كنيد بآنچه در آنهاست پس چون ابو جعفر 

اند نزد محمد بن فرج د تا دانستم كه رؤساء عصا به اجتماع نمودهخول )ع( در گذشت بيرون نيامدم از منز

مشاورت ميكردند درين امر، پس نوشت بسوى من محمد بن فرج و اعالم كرد مرا باجتماع ايشان نزد او و 

آمدم با ايشان بسوى تو پس ميخواهم كه برنشينى و بسوى من ميگفت اگر نه خوف شهرت بود هر آينه مى

اند پس تجربه كردم بر در ار شدم و بسوى وى رفتم پس يافتم كه قوم نزد وى اجتماع نمودهسوس بيائى، پ

اند پس گفتم مر آن كسانى را كه رقعها نزد ايشان بود و ايشان خانه يافتم كه اكثر ايشان در شك و ريب

رقعهاست كه مأمور  آنن حاضر بودند كه بيرون آريد آن رقعها را، پس بيرون آوردند آنها را پس گفتم كه اي

بودم بآن پس بعضى گفتند كه دوست ميداشتيم كه ميبود با تو در اين امر ديگرى تا استوار ميشد قول و 

گفتار گفتم مر ايشان را كه بيارد خداى تعالى شما را بآنچه دوست ميداريد آن را اينك ابو جعفر اشعرى 

سؤال كنيد چون قوم ازو سؤال كردند پس توقف و ا گواهى ميدهد از براى من بشنيدن اين رساله، پس از

كرد از شهادت، پس دعوت كردم او را بمباهله پس ترسيد از آن و گفت شنيدم من اين را و اين بيان واقع 

است با كرامت، بودم كه ميخواستم كه باشد براى مردى از عرب فاما با مباهله پس راهى نيست بكتمان 

 م دادند مر ابو الحسن را )ع( و اخبار درين باب بسيار استسالا شهادت، پس جدا نشد از قوم ت

 باب طرفى از دالیل ابى الحسن )ع( و اخبار و براهین و بینات او

وشاء از خيران ساباطى روايت كند كه من آمدم بر ابى الحسن على بن محمد )ع( بمدينه پس گفت مرا كه 

گذاشتم او را در عافيت و من اقرب مردمانم از روى ن م خبر واثق چيست نزد تو؟ گفتم جانم فداى تو باد
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ام او را فرمود كه اهل مدينه ميگويند كه او مرده است من ديگر عهد باو و آن ده روز باشد كه من گذاشته

ام و ديگر همان فرمود تا سه نوبت، پس چون فرمود كه مردم مدينه همچو ميگويند همان را اعاده كرده

ويد، بعد از آن فرمود مرا كه چه كردى جعفر را گفتم كه او را ببدترين حالى در زندان يگم دانستم كه خود را

گذاشتم فرمود كه صاحب امر اوست و ديگر فرمود كه چه كردى ابن الزيات را گفتم مردم با اويند و أمر أمر 

است كه جارى  بدالاوست، فرمود كه اما او شوم است بر او بعد از آن خاموش شد و ديگر فرمود مرا كه 

شود مقادير الهى و احكام او، اى خيران واثق مرد و نشست جعفر متوكّل بر خالفت و ابن الزيات كشته شد 

گفتم كى؟ باز فرمود كه بعد از بيرون آمدن تو بشش روز مرويست از على بن ابراهيم بن محمد الطائفي كه 

د چنانچه مشرف شد بر موت و كسى مون متوكل را مرض خراج كه آن ورمى است غليظ بسى صعب روى

نتوانست كارد باو رسانيد پس نذر كرد مادرش كه اگر حق تعالى او را شفا دهد بفرستد از براى آن حضرت 

مال بسيار از مال خود و گفت مر او را فتح بن خاقان كه اگر بفرستى بسوى اين مرد يعنى ابو الحسن )ع( 

يزى ميباشد كه حق تعالى بآن فرج ميدهد از تو پس گفت چ فتص پس از او سؤال كنى كه بسا نزد او

بفرستيد بسوى او آنگاه رسول رفت و بازگشت كه آن حضرت فرمود كه بگيريد كسب گوسفند را و آن 

عصاره پشك گوسفند است و بياميزيد بآب گل و بنهيد بر خراج كه آن نافع است بفرمان خداى تعالى پس 

وس كرد از اين قول، فتح گفت مر ايشان را كه ضرر ندارد آن تجربه كه فسا كسى كه نزد متوكل حاضر بود

آن حضرت فرمود بخدا كه من اميد صالح دارم باين تجربه، پس كسب را حاضر كردند و بآب گل آميختند 

و نهادند بر خراج بيرون آمد آنچه درو بود و بشارت دادند مادر متوكل را بعافيت و صحت او پس مادر 

زار دينار طال مهر نهاده براى آن حضرت فرستاد و متوكل از آن علت خالص شد چون چندگاه ه دهمتوكل 

برين گذشت بدگويى كردند ابو الحسن را )ع( نزد متوكل و گفتند نزد وى سالح و اموال بسيارست پس 

اموال و ز ا متوكل فرستاد به سعيد حاجب كه برود و هجوم كند يك شبى برود و بگيرد آنچه نزد وى بيابد

سالح و بار كند و براى وى بفرستد ابراهيم بن محمد گويد كه سعيد گفت مرا كه من شب رفتم بدر سراى 

آن حضرت و نردبان نهادم و ببام برآمدم و از آنجا بزير ميرفتم در آن ظلمت شب ندانستم كه چگونه بآن 

ند بنزد تو من درنگ نكردم تا اربيخانه درآيم آن حضرت آواز داد كه يا سعيد همان جا باش تا شمع 

آوردن شمع، و بزير رفتم بر او جبه از صوف و تاجى از صوف و سجاده از حصير كه بر آن نشسته بود 
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متوجه قبله، فرمود مرا كه پيش تو ديگر خانها هست، من باندرون رفتم و تفتيش كردم هيچ چيز در آنجا 

 وكل و كيسه ديگر مهر كرده با آن، حضرت فرمود مرا كهمتر نيافتم، ناگاه يافتم بدره مهر كرده بمهر ماد

هاى زر و مصلى نيز پيش تست آن را بلند كردم پس يافتم شمشيرى كه در غالف بود برداشتم با آن كيسه

 آوردم نزد متوكل.

 پس چون بر آنجا مهر مادر ديد فرستاد بسوى وى او بيرون آمد پرسيد از مادر از آن بدره كه خبر كرده

ند از آن بعضى از خادمان خاصه او گفت من نذر كرده بودم از براى تو كه چون صحت بيابى از مال ودب

خود ده هزار دينار بفرستم بسوى وى بعد از صحت تو فرستادم و اين مهر تست بر كيسه و هنوز نگشوده 

م گردد با آن بدره ض كهآن مهر را و گشود كيسه ديگر را پس درو چهار صد دينار بود بعد از آن امر كرد 

ديگر و گفت مرا كه ببر اينها را بسوى ابى الحسن )ع( من آنها را آوردم بسوى وى و شرم داشتم ازو پس 

َو  دستور تو و ليكن مأمور بودم فرمود مرا كهگفتم اى سيد من دشوار بود بر من درآمدن بسراى تو بى

محمد بن فرج رخجى گويد كه آن حضرت نوشت بمن كه يا محمد  قَلِبُونَنْيَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

جمع كن امر خود را و فراگير سالح خود را گفت من بودم در جمع امر خود و ندانستم چه اراده كرده از 

آنچه بر من نوشته تا آمد بر من رسولى از مصر و مرا مقيد كرده برد و گرفت آنچه مالك آن بودم و مرا 

ان بردند و مكث كردم در آن زندان هشت سال بعد از آن آن حضرت كتابتى نوشت بمن و من در زندان ندبز

آئى در ناحيه جانب عربى پس خواندم كتابت را و گفتم در نفس خود كه نوشته بودم كه يا محمد فرود مى

ردم مگر اندك نكگ بمن ابو الحسن )ع( كتابتى باين نوع و من در زندان اين امر عجيب است پس درن

روزى كه حق تعالى فرج فرستاد و قيد مرا برداشتند و مرا واگذاشتند، گفت بعد از خروج از زندان نوشتم 

كه از حق تعالى در خواه كه ضياع مرا بمن بازگردانند نوشت بمن كه زود باشد كه بازگردانند  بآن حضرت

حمد النوفلى پس چون فرستاد محمد بن فرج م بنبر تو و ضرر نكنند بتو چون بتو باز نگردد گويد على 

رخجى بعسكر نوشته از براى او برد ضياع او پس هنوز نرسيده بود كفايت آن مرد كه او مرد و نوشت على 

بن خصيب بمحمد بن فرج كه بيرون رود از عسكر پس او نوشت بسوى آن حضرت و در آن امر مشورت 

و در آن است ان شاء اللَّه پس بيرون رفت و درنگ نكرد ت رجكرد آن حضرت نوشت بوى كه بيرون رو كه ف

پس اندكى تا مرد ابو يعقوب گويد كه ديدم محمد بن فرج را پيش از مرگ او بعسكر در شبانگاهى از 

آمد پس نظر شافى بر وى گماشت بعد از آن بيمار شد محمد عشايا و در پيش روى او ابو الحسن )ع( مى
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روز از مرض او گذشت من بعيادت وى رفتم حديث كرد بمن كه ابو الحسن  ندچ بن فرج در روز ديگر پس

)ع( براى من جامه فرستاده كه در زير سر خود بنهم گفت آن را كفن وى كردند ابو يعقوب گويد كه ديدم ابو 

الحسن را )ع( با احمد بن خضيب كه سير ميكردند و آن حضرت ازو پاى باز كشيد ابن خضيب گفت سير 

ن برس فرمود كه تو پيشى دارى پس درنگ نكرديم مگر چهار روز تا شكنجه بر ساق ابن خصيب بمو كن 

نهادند و در آن كشته شد گويند كه الحاح ميكرد ابن خصيب بر آن حضرت در خانه كه در آنجا آن حضرت 

نشينم با تو مىه بيرون آيد و بجاى او نزول فرمايد نوشت ابو الحسن )ع( بوى كه من هر آين ساكن بود كه

در يك جا و ليكن ترا چندانى باقى نمانده پس در آن ايام حق تعالى او را متوفى گردانيد گويد ابو الطيب 

يعقوب بن ياسر كه متوكل بود كه ميگفت واى بر شما بدرستى كه بتنگ آورده مرا امر پسر رضا هر چند 

اشد از آن امتناع مينمايد و هر چند سعى ب منجهد ميكنم و سعى مينمايم كه با من شراب بخورد و نديم 

ميكنم كه بيابم فرصتى درين معنى نمييابم آن فرصت را پس گفتند بعضى از حضار مجلس او كه اگر نمييابى 

آشامد و خورد و مىاز ابن الرضا آنچه ميخواهى ازين حال پس برادر او موسى مرديست گوينده عياش مى

را حاضر كن و تشهير ساز او را و اين خبر شيوع پيدا ميكند از پسر  اوس عشق ميورزد و مخالعه ميكند پ

رضا و كسى فرق نخواهد كرد ميان او و برادرش و كسى كه ميشناسد متهم خواهد ساخت برادر او را بمثل 

اين افعال گفت بنويسيد بآوردن او بتكريم و تعظيم و متوكل در حال آمدن او جميع بنى هاشم را باستقبال 

بيند اقطاع كند از براى او قطيعه و بنا كند د و پيشوايان و ساير مردمان را و گفته بود كه چون او را بهتارسف

از جهت وى در او بناى استعار و اسباب او در آنجا باشد و چون آيد جدا سازد از براى او منزل نزيه 

 فرستد. وىى شمار براپسنديده كه او را در آنجا بيند و صله بسيار و احسان بى

آمد مالقات فرمود ابو الحسن )ع( او را در قنطره وصيف و آن موضعى است كه استقبال پس چون مى

ميكنند تا آنجا آيندگان را پس سالم كرد برو و توفيه حق وى نمود بعد از آن فرمود كه اين مرد حاضر 

از خداى  و با وى نبيذ نخورىى كنحرمتت كند و پرده ناموس ترا بدرد زنهار كه قبول نميسازد ترا تا بى

بپرهيز اى برادر من كه مرتكب حرام شوى موسى گفت مرا از براى آن طلبيده پس حيله من چه باشد؟ 

فرمود كه پست مگردان قدر خود را و عصيان مورز پروردگار خود را و مكن چيزى كه موجب شين و 

ميكرد موسى از اين و آن حضرت ا ابعيب تو باشد و غرض او نيست مگر هتك عرض و حرمت تو پس 

افزود و او مقيم بود بر خالف آن پس چون آن حضرت ديد كه او اجابت مكررا در مبالغه و موعظه مى
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نميكند فرمود كه آن مجلسى كه ميخواهى اجتماع خود با وى در آن جمع نخواهيد شد تو و او هرگز، پس 

كل ميرفت پس ميگفتند با وى كه امروز شغلى توم موسى اقامت كرد سه سال و صباح هر روز بدر خانه

آمد و باز ميگفتند كه امروز مست است و ديگر صباح ميرفت ميگفتند كه امروز دواى دارد پس ميرفت و مى

خورده ال يزال برين بود تا سه سال تا متوكل كشته شد و اجتماع ننمود با او در شراب و روايت كند زيد بن 

ريض شدم پس طبيبى آمد بر سر من در شب و وصف كرد از براى من دواى م فتعلى بن حسين بن زيد گ

كه فرا گيرم در سحر چنين و چنين، پس ميسر نشد تحصيل آن در شب و بيرون رفت طبيب از آنجا و آمد 

خادم ابى الحسن )ع( في الحال و با او كيسه بود در آنجا اين دواها بود بعينه و گفت ابو الحسن سالم 

و و ميفرمايد كه بگير اين دوا را چنين و چنين در روز پس گرفتم آنچنان و آشاميدم و خالص بتد ميرسان

 شدم از آن مرض محمد بن على گويد كه گفت مرا زيد بن على كه يا محمد كجااند غالت ازين حديث

باب در ذکر ورود ابى الحسن )ع( از مدینه بعسكر و وفات او در آنجا و سبب آن و عدد 

 طرفى از اخبار او و داوال

رأى آن بود كه عبد اللَّه بن محمد متولى حرب و نماز شد در مدينه و سبب آمدن ابى الحسن )ع( بسرمن

رسول اللَّه )ص( پس بدگوئى آن حضرت كرد نزد متوكل و متوكل قصد آزار آن حضرت داشت و رسيد اين 

ل عبد اللَّه بن محمد را و تكذيب فرمود اهتجامر بآن حضرت پس كتابتى نوشت بمتوكل و ذكر نمود در آن 

او را در آنچه بدگوئى كرده بود او را پس متوكل بعد از ورود جواب آن را نوشت و طلب كرد كه حاضر 

شود بعسكر بر نيكوئى فعل و قول كه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم اما بعد پس بدرستى كه أمير المؤمنين عارف 

كننده است حق ترا، مؤثرست از ترا از جهت قرابت و خويشى، ايجاب ستا كنندهاست بقدر تو، رعايت

امورى كه در باره تست و در اهل بيت تو چيزى كه بصالح آرد ترا بدان حال، ترا و حال ايشان را، و 

كننده است عز تو و عز ايشان را، و داخل ميگرداند أمن را بر تو و بر ايشان، و سزاوار است كه باين اثبات

ى و رضاى حق تعالى دريابد، و اداى آنچه مفترض و واجبست در باره تو و در باره ايشان، و ودشنخ

بدرستى كه ديد أمير المؤمنين بر گشتن عبد اللَّه بن محمد را از آنچه بود كه مرتكب و متولى حرب و صالة 

الت او بحق تو؛ و سبكى جهز شده بود در مدينه رسول اللَّه )ص( وقتى كه بود بر آنچه ذكر كرده بودى تو ا

و استخفاف او بقدر تو و نزد آنچه نسبت داده بود ترا بسوى آن از امرى كه دانسته بود أمير المؤمنين براءت 

ترا از آن، و صدق نيت تو در نيكى و قول ترا، و بدرستى كه باز مگير خود را براى آنچه فرستاده شده 
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مد بن فضل را و امر كرده او را باكرام و تعظيم و تبجيل تو و محه بطلب آن، و أمير المؤمنين والى گردانيد

صالح بامر و راى تست و اين موجب تقرب اوست بسوى حق تعالى و بسوى أمير المؤمنين و أمير المؤمنين 

مشتاق حضور تست ميخواهد كه تجديد عهد كند بتو و نظر كند بامر تو پس اگر ميل فرمائى بديدن و  بغايت

مقام پيش وى كنى ميتواند بود اگر خود فرمائى و هر كرا اختيار كنى از اهل بيت و موالى و و و زيارت ا

حشم خود را بر مهلت و آهستگى، بار كنى هر گاه خواهى و فرود آئى هر گاه خواهى و سير فرمائى هر 

اوست از ا ب گاه خواهى و اگر خواهى كه باشد يحيى بن هرثمه كه مولى أمير المؤمنين است و كسى كه

لشكريان بار كنند ببار كردن تو و سير كنند بسير كردن تو، و امر آن حواله بخدمت تست و ما فرستاديم او 

را كه بفرمان تو باشد پس استخاره كن حق تعالى را و متوجه شو تا مالقات فرمائى با أمير المؤمنين كه 

تر باشند اشند از تو از روى منزلت و ستودهب طفنيست هيچ كدام از برادران و فرزندان و خويشان او كه ال

از تو از روى اثرت و شفقت كه تو از همه عزيزترى نزد من و السالم عليك و رحمة اللَّه و بركاته و نوشت 

ابراهيم بن عباس در شهر فالنى از سنه ثالث و اربعين و مائتين پس چون آن كتابت بابى الحسن )ع( رسيد 

رأى، فرستاد متوكل كه امروز و بيرون آمد با يحيى بن هرثمه تا رسيد بسرمند موتجهيز رحيل و راه فر

توقف كند همان جا كه هست تا فردا بوى مالقات كند آن حضرت نزول فرمود بجائى كه معروف بود بخان 

 ندردصعاليك و اقامت فرمود بقيه روز را در آن خان بعد از آن متوكل فرستاد كه سراى از براى وى تعيين ك

و نقل فرمود بآنجا و روايتست از صالح بن سعيد كه او گفت كه من رفتم بخدمت آن حضرت در روزى كه 

در آن خان فرود آمده بود گفتم كه فداى تو گردم در هر امور اين طايفه ميخواهند كه اطفاء نور تو كنند و 

 خانى كه آن خان صعاليك است فرمودن ريتاند ترا در شنيعدر كار تو تقصير نمايند تا غايتى كه فرود آورده

كه تو چنين پندارى يا ابن سعد كه من در خانم بعد از آن اشارت فرمود بدست مبارك خود ناگاه ديدم كه 

اند ديده باغها و بوستانها و چشمهاى سبز و خرم است با آبهاى روان با حوران و ولدان كه گوئيا لؤلؤ مكنون

فرمود مرا كه اى ابن سعد جاى ما اينست ما نيستيم در خان  شتگ من خيره شد و تعجب من زياده

رأى و ظاهر حال متوكل تعظيم و تكريم او صعاليك و اقامت فرمود آن حضرت در مدت حيات در سرمن

آريم از مقصود ميكرد و در باطن در حيله و قصد وى بود و درين باب احاديث بسيار وارد است اگر مى

 كتاب ميمانيم.
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د ابو الحسن على النقى )ع( در ماه رجب در سال دويست و پنجاه و چهارم از هجرت و دفن موفروفات 

رأى و گذاشت از فرزندان ابو محمد الحسن را كه امام بود بعد از او و كردند او را در سراى خودش بسرمن

شت و در روز دام رأى مقاپسرى ديگر محمد و جعفر و يك دختر عايشه نام و ده سال و چند ماه در سرمن

وفات چهل و يك ساله بود و ابن خشاب تاريخ مولد و وفات و عمر آن حضرت را ذكر كرده قريب بآن كه 

صاحب كتاب داليل آورده نقل از حسن بن على الوشا كه حديث كرد مرا ام محمد موالة  از پيش گذشت

ا نشست در دامن مادر پدر او ت انابى الحسن الرضا و او با حسن بن موسى بود گفت آمد ابو الحسن ترس

بنت موسى، پرسيد كه چيست حال تو، كه ترسانى فرمود كه پدر من وفات يافته اين زمان بخدا، گفت كه 

اين را مگوى، گفت و اللَّه كه چنين است كه من ميگويم از براى تو گفت پس نوشتيم آن روز را وفات ابو 

ت محمد بن مصعب مداينى و سؤال كرد او را از ضرح الحسن در آن روز بوده بود و نوشت بسوى آن

سجود بر آبگينه كه آيا رواست يا نه گفت چون كتابت را ميفرستادم حديث ميكرد نفس من بمن كه آن از 

جنس زمين است و ايشان ميگويند كه باكى نيست سجود بر چيزى كه از زمين باشد گفت جواب فرستاد كه 

ترا نفس تو كه آن از آن چيزيست كه از زمين است چه او از ريگ  ندك سجده مكن بر او و اگر چه حديث

و نمك است و نمك از سبخ است يعنى از زمين شور مرويست از على بن محمد النوفلى كه او گفت من 

شنودم از آن حضرت كه ميفرمود كه اسم اعظم هفتاد و سه حرف است و از آن نزد آصف يك حرف بود كه 

مين و آنچه ميان او و شهر سبا بود و گرفت تخت بلقيس را تا آورد نزد سليمان ز اومتخرق شد از براى 

)ع( بعد از آن گسترده شد زمين در اقل و كمتر از آنكه چشم برهم زنند و نزد ما از آن جمله هفتاد و دو 

ت بنه است كه اختيار فرموده بآن علم غيب را و روايتست از فاطم حرف است و يك حرف نزد حق تعالى

هيثم كه او گفت كه من در خانه ابى الحسن )ع( بودم در وقتى كه متولد شد در او جعفر پس ديدم اهل سرا 

را كه بآن شادى ميكردند من رفتم بخدمت آن حضرت و نديدم كه باين والدت مسرور و شاد باشد گفتم يا 

ود باشد كه خلق بسيار گمراه ز توبينم فرمود كه آسان باد بر سيدى چيست مرا كه ترا شاد و مسرور نمى

شوند بواسطه او حديث كرد محمد بن شرق كه گفت كه در خدمت آن حضرت بودم و ميرفتم بمدينه فرمود 

مرا كه آيا تو پسر شرق نيستى گفتم بلى پس خواستم كه از وى مسأله سؤال كنم پس ابتدا كرد پيش از 

و اينجا محل مسأله پرسيدن نيست محمد بن فضل م هيآنكه از وى سؤال كنم و فرمود كه ما بر قارعه را

بغدادى گويد من نوشتم بابى الحسن )ع( كه ما را دو دكان است كه پدر از براى ما گذاشته است و ميخواهيم 
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كه بفروشيم آنها را و دشوارست بر ما اين، پس از خداى تعالى در خواه كه ميسر گرداند كه فروخته شود به 

دهد، جواب آن نفرمود بچيزى من چون بازگشتم ببغداد هر دو دكان من سوخته  دهايقيمت خوب و بما ف

بود ايوب بن نوح گويد كه من نوشتم بآن حضرت كه از براى من حملى هست دعا كن كه حق تعالى آن را 

پسر گرداند پس نوشت بمن كه چون او متولد شود او را محمد نام كن گفت پس پسرى متولد شد و او را 

 م كردمناد محم

گويد كه يحيى بن زكريا را حملى بود پس نوشت بآن حضرت كه مرا حملى هست دعا فرماى كه حق 

سبحانه و تعالى مرا پسرى كرامت كند نوشت بوى كه بسا دخترى كه بهتر از پسر است پس حق سبحانه و 

د مرا جعفر بن عبد كنميتعالى او را دخترى داد ايوب بن نوح گويد كه نوشتم بابى الحسن )ع( كه تعرض 

ام كه نوعى شود كه ازو بمن ايذا نرسد و الواحد القاضى و ايذا ميرساند بمن در كوفه، شكايت بوى آورده

شود امر او از تو تا دو ماه پس عزل شد از قضاى كوفه در آن دو ماه و من نوشت بمن كه كفايت مى

 استراحت يافتم از او.

ابى الحسن )ع( رسيدم در وقت بازگشتن از مكه بعراق پس شنيدم  متخدگويد فتح بن يزيد جرجانى كه ب

كه ميفرمود كه هر كه از خداى تعالى بپرهيزد ازو بپرهيزند و هر كه اطاعت حق كند اطاعت او كنند گفت 

پس تلطف كردم بجانب وى و سالم كردم بر وى جواب سالم فرمود و امر كرد مرا بجلوس و اول چيزى كه 

ن آن بود كه گفت يا فتح هر كه اطاعت خالق كند باك نداشته باشد از قهر و سخط مخلوق و بآد ابتدا فرمو

هر كه بخشم آرد خالق را پس بايد كه يقين داشته باشد كه فرود خواهد آورد خالق بآن خشم مخلوق را بر 

و از كجا  ن،بآاو و بدرستى كه خالق وصف كرده نميشود مگر بچيزى كه وصف كرده باشد او ذات خود را 

وصف توان كرد خالقى را كه حواس عاجز است از آنكه درك تواند كرد او را، و اوهام پيرامون معرفت او 

تواند گشت، و ديده تيزبين احاطه ديدن او تواند كرد، بزرگتر و برتر از آنست كه وصف كنند او را 

در دورى نزديك است و در و ا در دورى او، و كنندگان، دوريست در نزديكى او، و نزديكيستوصف

نزديكى دورست او مكيف ميگرداند كيف را و گفته نميشود او را كيف، و پديد ميكند اين را و نميگويند او 

همتاست، نه والد است و نه ولد، و او را نه كفو است و را اين، او منقطع است از كيفيت و اينيت، او يكتاى بى

مت و جالل او را چگونه وصف كرده شود بكنه آن محمدى كه عظت نه ند، و اوست واحد احد پس بزرگس

قرين گردانيده صاحب جالل او را بنام بزرگ خود، و تشريف داده او را بعطاى خود، و واجب گردانيد مر 
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و  نْ فَضْلِهِمِ هُوَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُ آنكه اطاعت او كند پاداش بطاعت خود چنانچه فرمود كه

حق جل و عال حكايت ميكند قول كسى را كه ترك اطاعت او كرده كه او معذب خواهد بود ميان طبقات 

يا لَْيتَنا أَطَْعنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا يا چگونه وصف كرده شود بكنه آنكه قرين  نيران و سرابيل قطران او كه

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  بطاعت رسول خود چنانچه فرموده كه ران گردانيده باشد جليل طاعت ايشا

إِنَّ اللَّهَ  و ديگر فرموده كه أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى و ديگر فرموده كه أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

اى فتح همچنان  فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ أَهْلِها و ديگر فرموده كه أَماناتِ إِلىالْا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَُؤدُّو

كه وصف كرده نميشود جليل جل جالله و رسول و خليل و ولد بتول )ع( پس همچنان وصف كرده نميشود 

ل ما افضل اخالء و وصى ما افضل و اكرم ليخ مؤمن مسلم از جهت امر ما، پس نبى ما افضل انبياست و

 اوصيا، اسم ايشان افضل اسماست، و كنيت ايشان افضل كنيتهاست و اجالى آن.

اگر مجالست نكند ما را اال كفو مجالست نكند ما را هيچ كس؛ و اگر تزويج نكند ما را اال كفو تزويج نكند 

ز روى حلم، و انداى ايشانست از روى كف و ا ستما را احدى، اشد مردمان از روى تواضع اعظم ايشان ا

امنع ايشان است از روى كنف، ميراث ميگيرند از ايشان اوصياى ايشان علم ايشان را پس بازگردان بسوى 

ايشان امر را و تسليم كن بسوى ايشان بميراند ترا خداى تعالى بممات ايشان و زنده كند ترا بمحياى ايشان 

ترا خداى تعالى فتح گويد پس بيرون آمدم پس چون روز ديگر شد تلطف د كنبرو هر گاه خواهى رحمت 

كردم در وصول بسوى وى و سالم كردم و جواب سالم فرمود گفتم يا ابن رسول اللَّه آيا اذن ميفرمائى در 

خليد امشب در سينه من؟ فرمود كه بپرس و اگر شرح كنم آن را پس مراست و اگر امساك مسأله كه مى

پس مراست پس تصحيح كن و راست بدار نظر خود را و تثبيت ورز و محكم باش در مسأله ا ر كنم آن

بايد خود و بدار بجواب آن گوش خود را و سؤال مكن مسأله تعنت را و اهتمام نماى بآنچه در او اهتمام مى

چه ميخلد آنو اند از غش و غل اند در رشد و مأمورند در نصيحت و منهىچه عالم و متعلم هر دو شريك

در سينه تو امشب پس اگر خواهد عالم اخبار ميكند ترا چه حق تعالى اطالع نميدهد بر امور غيبيه خود 

هيچ كس را مگر كسى را كه پسندد از رسول پس آنچه از اين نزد رسول است نزد عالم هم هست و هر چه 

ى نباشد زمين او از حجت او الخ مطلع است بر آن رسول پس بدرستى كه مطلع است بر آن اوصياى او تا

كه باشد علم با او كه داللت كند بر صدق مقالت او و جواز عدالت او يا فتح شايد شيطان خواهد بپوشد بر 

تو و بوهم اندازد ترا در بعض آنچه ايداع كردم ترا و بوديعه نهادم، و بشك اندازد ترا در بعضى از آنچه 
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و صراط مستقيم پس گوئى كه يقين دارم كه  ترا از راه حق تعالىد كناخبار كردم ترا تا خواهد كه ازاله 

اند، راغب و شاكرند بآن پس اند، مطيع امر حق تعالىاند معاذ اللَّه كه ايشان مخلوق و مربوبايشان ارباب

ى داهر گاه شيطان بيايد از قبل آنچه آمده ترا پس ترك كن او را بآنچه من اخبار كردم ترا بآن پس گفتم ف

تو گردم خالص كردى مرا و ظاهر ساختى آنچه آن ملعون پوشيده كرده بود بر من باين شرح كه فرمودى 

اند گفت بعد از آن آن حضرت سجده كرد و ميفرمود در پس بود كه ميخليد در سينه من كه ايشان ارباب

 خرا خاضعاداى راغما لك يا خالق: سجده در حالتى كه روى مبارك بر زمين نياز نهاده بود كه

همچنين ميفرمود تا آن شب گذشت بعد از آن فرمود كه يا فتح نزديك شده بود كه هالك شوى و ضرر 

نكند عيسى را گاهى كه هالك شود آنكه هالك شود برو هر گاه خواهى رحمت كند ترا خداى تعالى گفت 

وشيده بآن اعتقاد كه كرده پ ازبيرون آمدم و فرح داشتم بآنچه كشف فرموده بود و ظاهر كرده بود از من 

بودم در باره ايشان و شكر خداى بجاى آوردم بر آنچه قادر شدم بر آن پس چون بمنزل ديگر فرود آمد 

آمدم بخدمت وى و او تكيه زده بود پيش وى پاره گندم بود كه بر آن دستى ميزد، شيطان در خاطر من 

و نياشامند چه اين آفت است و امام غير آنست  ندورانداخت كه سزاوار آنست كه بايد كه ايشان چيزى نخ

آشاميدند و ميرفتند در فرمود كه بنشين اى فتح بدرستى كه ما راست اقتدا به پيغمبران ايشان ميخوردند و مى

بازار و هر جسمى كه هست او را خورش هست اال خالق رازق كه او آفريده اجسام را او جسم نيست و 

د و ناقص نيست، مبراست از آنچه سمت تركيب دارد در ذات عالى خود و از ايز مجزى و متناهى نيست، و

همتاست نه زائيد و نه كسى از او زايد، و او را كفو و مانند نيست پيداكننده او يكتاى بى جسم و جسمانيات

لظالمون ا ولتبارك و تعالى عما يق اشيا و اجسام است و او شنوا و دانا و بينا و خبير و رؤف و رحيم است

 علوا كبيرا

اگر باشد همچنان كه وصف كرده شده شناخته نشود رب از مربوب و نه خالق از مخلوق و نه منشى از 

منشا و فرق است ميان جسم و آنكه جسم آفريده و ميان آفريننده و آفريده شده چه هيچ چيز بوى مانند 

ويد كه نوشتم بابى الحسن )ع( كه اذن گ لتنيست و او مشابهت بهيچ چيز ندارد محمد بن الريان بن الص

فرمايد مرا در كيد دشمنى كه ممكن نباشد كيد او نهى فرمود مرا ازين، و فرمود كالمى كه معنيش اين بود كه 

كنندگان است او را ذليل و محتاج گرداند و بميرد به كفايت است كيد او را، خداى تعالى بهترين كفايت

 ن.بدترين حالى در دنيا و دي
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على بن محمد الحجال گويد كه نوشتم بابى الحسن )ع( كه من در خدمت تو ميخواهم كه باشم و در پاى من 

علتى پيدا شده كه قدرت ندارم بر پاى خواستن بچيزى پس اگر بينى دعا فرمائى كه حق تعالى از من ببرد 

امانت توانم كرد در آن و  اىاداين علت را و اعانت فرمايد مرا بر قيام بآنچه واجب است بر من و آنكه 

ام و فراخ گرداند بر من روزى را و دعا فرمايد تقصير مرا عفو كند بعمد و نسيان و مالى را كه بتضييع آورده

بثبات بر دينى كه پسنديده است آن را از براى پيغمبر خود )ص( پس فرمود كه ببرد خداى تعالى از تو و از 

و از داود  من ننوشته بودم در آن پس دعا فرمود از براى او ابتداءو د پدرت علت را و پدر مرا علتى بو

ضرير مرويست كه او گفت خواستم كه از مكه بيرون آيم پس وداع كردم ابو الحسن را )ع( بشبانگاه و 

بيرون آمدم پس امتناع نمود شتردار در اين شب و صباح كردم پس آمدم كه وداع كنم قبر را پس ناگاه 

رد مرا آمدم و شرم داشتم كه وداع كرده بودم گفتم فداى تو گردم شتردار تخلف كرد ك لبرسول او ط

دوشينه، تبسم فرمود و امر كرد مرا باشياء و حوايج بسيار گفت چگونه ميفرمائى و حال آنكه من ياد نتوانم 

 گرفت مثل آنچه فرموده بمن كه بيارم پس كشيد دوات را و نوشت كه

 حيم اذكر ان شاء اللَّهلرا بسم اللَّه الرحمن

و تمامى امر بيد قدرت تست من تبسم كردم فرمود مرا كه سبب چيست گفتم مر او را كه خيرست فرمود 

مرا كه خبر كن مرا گفتم ياد آمد مرا حديثى كه حديث كرد مرا مردى از اصحاب ما كه جد تو امام رضا )ع( 

 ه الرحمن الرحيم اذكر ان شاء اللَّهلَّالبسم : نوشت كههر گاه امر ميفرمود بحاجتى مى

ام و پس تبسم فرمود و گفت يا داود اگر بگويم ترا كه تارك تقيه همچو تارك نمازست هر آينه راست گفته

مرويست از على بن مهزيار كه فرستادم غالمى كه مرا بود بخدمت ابى الحسن )ع( و او سقالبى بود گفت 

تم بوى كه سبب تعجب چيست گفت چگونه تعجب نكنم كه آن گف، پس غالم بازگشت بسوى من متعجب

حضرت پيوسته بزبان سقالبى با من سخن گفت كه گوئيا يكى از ماست قطب الدين راوندى رحمه اللَّه بابى 

ايراد فرموده در كتاب خود در معجزات على النقى )ع( و گويد حديث كردند جماعتى از اهل اصفهان كه از 

احمد بن النصر و ابو جعفر محمد بن علويه گفتند كه در اصفهان مردى بود كه او را  اسعبايشانست ابو ال

چيست كه واجب گردانيده بر خود امامت  عبد الرحمن ميگفتند و مردى بود شيعى گفتند مر او را كه سبب

و چيزى كه ازم على النقى را )ع( و قائل نيستى بامامت غير او از اهل زمان گفت بواسطه آنكه مشاهده كرد

موجب اين بود و آنچنانست كه من مردى بودم فقير و مرا زبان و جراتى بود پس بيرون فرستادند مرا اهل 
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اصفهان در سالى از سالها با جماعتى ديگر بسوى باب متوكل بتظلم و دادخواهى پس ما بوديم يك روزى 

اضر گردانند من گفتم بعضى حضار را ح رابدر خانه متوكل كه امر بيرون آمد كه على بن محمد الرضا )ع( 

اند بامامت او باز كه چه كس است اين كه باحضار او امر شده گفتند اين مردى است علوى كه روافض قائل

بينم كه اين چه نوع گفتند كه متوكل او را حاضر ميكند از براى قتل من گفتم كه از اينجا نميروم تا به

سوار و مردم دو وصف شده بودند در دست راست و چپ راه بر او ى سبمرديست گفت بعد از آن آمد بر ا

نظر ميكردند پس چون من ديدم او را واقع شد از او محبتى در دل من و با خود دعاى براى او ميكردم بآن 

كه دفع كند حق تعالى شر متوكل را ازو، و نظر داشت بيان اسب خود و بهيچ طرف ملتفت نبود و من دايم 

ون نزديك من رسيد التفات بجانب من فرمود و گفت اجابت كند خداى تعالى دعاى ترا و دراز چ دمالدعا بو

گرداند عمر ترا و بسيار سازد مال ترا و دولت ترا گفت من لرزيدم و رفتم در ميان اصحاب خود پرسيدند 

بجانب  آنز كه حال تو چيست گفتم خير است و خبر ندادم ايشان را از آن حال پس بازگشتيم بعد ا

اصفهان پس گشود حق سبحانه و تعالى بر من وجوه مال را تا غايتى كه بسته شد در خانه بر آنچه قيمت او 

هزار هزار درهم بود سوى مال خارج خانه من و روزى كرده شد مرا ده فرزند فرزانه و رسيدم بعمر از 

ود و مستجاب گردانيد حق تعالى ب من هفتاد زياده و من قايلم بامامت اين شخص كه دانست آنچه در دل

دعاى او را از براى من و ديگر روايت كرده شد از يحيى بن هبيره كه او گفت متوكل مرا طلب كرد و گفت 

اختيار كن سيصد مرد را از آنكه خواهى و بيرون رويد بسوى كوفه و بگذاريد اثقال خود را در او و برويد 

لى بن محمد بن الرضا را )ع( نزد من و تعظيم و تكريم او را ع يدبطريق باديه بطرف مدينه پس حاضر كن

بجاى آريد گفت پس چنين كردم و چون بيرون آمديم بود در اصحاب من قايدى از شراة و مرا بود كاتب 

شيعى و من بر مذهب حشويه بودم و شارى مناظره و مجادله ميكرد كاتب را و من استراحت ميكردم 

رفتن راه پس چون بوسط طريق رسيديم شارى گفت بكاتب كه آيا از قول  يشپ بمناظره ايشان از جهت

صاحب تو على بن ابى طالب )ع( نيست كه هيچ بقعه از زمين نيست اال كه در او قبرى باشد يا زود بود كه 

درو قبرى پيدا گردد پس نظر كن برين بريه عظيمه كجاست كسى كه بميرد درين بريه تا پر كند حق تعالى 

را در او همچنان كه زعم شماست من گفتم كاتب را كه آيا اين از قول شماست كه او ميگويد گفت  هابرق

بلى گفتم پس كجاست كسى كه بميرد درين بريه تا پر شود از قبور و ساعتى خنده كرديم تا ذليل شد كاتب 

داخل شدم بر او و  و ع(از دست ما و همچنين آمديم تا بمدينه رسيديم، پس رفتم بدر خانه ابى الحسن )
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خواند كتابت متوكل را و گفتند فرود آئيد كه از جهت من خالفى نيست پس چون روز ديگر آمدم بخدمت 

وى و ما در موسم تموز بوديم كه هوا در غايت گرمى بود و ديدم كه در پيش وى خياطان بودند و فرموده 

و غالمان او بريده بودند و ميدوختند و ن مابود جامهاى درشت زمستانى كه خياطان از براى او و مالز

را كه جمع شويد كه اين جامها را درين روز بدوزيد و اجور آن بستانيد آنگاه نظر كرد  فرمود همه خياطان

بجانب من و فرمود كه اى يحيى بگزار حاجت خود را از مدينه درين روز كه فردا درين وقت روانه ميشويم 

گفتم در نفس خود كه ما در تموزيم و جب داشتم از آن يراق زمستانى و مىتعو من بيرون آمدم از نزد وى 

اين چنين گرماى كه در حجاز است و ميان ما و عراق ده روز راهست اين جامهاى زمستانى براى چه 

ميدوزد و گفتم در نفس خود كه اين مرد مسافرت نكرده و مقرر داشته كه در هر سفرى احتياج باين 

اند بامامت اين شخص با اين چنين فهمى كه او دارد و روز داشتم از روافض كه قايل جبتعجامهاست و 

ديگر در آن وقت بسوى وى رفتم جامها حاضر و مرتب بود و گفت مر غالمان را كه بار كنيد و كپنكها و 

اين عجبتر ه ك ها را با خود برداريد بعد از آن فرمود كه اى يحيى بار كن پس گفتم در نفس خودكالبارانى

از اول آيا ميترسد كه الحق گردد ما را زمستان در بين راه كه كپنك و كال بارانى با خود برميدارند بيرون 

رفتم و استصغار ميكردم فهم او را پس رفتيم تا رسيديم بموضعى كه مناظره قبور ميكردند ناگاه ابرى مرتفع 

شيدن آغاز كرد و بنياد تگرگ باريدن شد مثل رخد شد و عالم را تاريك كرد و رعد غريدن گرفت و برق

سنگهاى بزرگ پوشيدند آن جامها را با كپنكها و كاله بارانيها را بر سر نهادند با غالمان و فرمود مر غالمان 

باريد با سرما تا را كه كپنكى به يحيى بدهند و كاله بارانى بكاتب و جمع كرد ما را و آن تگرگ بر ما مى

كشته شد آنگاه تگرگ ايستاد و گرما عود كرد همچنان كه بود پس آن حضرت فرمود كه  ماز هشتاد مرد ا

آنانى را كه از ايشان مرده پس  يا يحيى فرود آى با كسى كه باقى مانده از اصحاب خودت و دفن كن

ى و نبهمچنين حق سبحانه تعالى ابن بريه را پر ميكند از قبور گفت من خود را از اسب انداختم و بجا

اشهد ان ال اله اال اللَّه و ان محمدا صلى اللَّه عليه و آله عبده و »رفتم و پاى و ركابش را بوسيدم و گفتم 

و من كافر بودم و اكنون مسلمان ميشوم بر دست مبارك تو اى موالى « رسوله و انكم خلفاء اللَّه في أرضه

 فرمود.ت حلمن يحيى گفت من شيعه شدم و الزم كردم خدمت وى را تا ر

و ديگر روايت كند هبة اللَّه بن ابى منصور الموصلى كه بديار ربيعه كاتب نصرانى بود كه او را يوسف بن 

يعقوب ميگفتند و بود در ميان او و پدر من صداقت و دوستى گفت روزى نزد والد من فرود آمد از او 
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راد او از من چيست اال آنكه من م كهپرسيد كه كجا بوده درين وقت گفت مرا متوكل طلبيده و نميدانم 

ام و از براى على بن محمد الرضا )ع( ام نفس خود را از خداى تعالى بصد دينار و من آن را برداشتهخريده

ميبرم گفت مر او را كه موفق گردى باين، و بيرون رفت از آنجا بجانب متوكل بعد از اندك روزى بازگشته 

رأى و هرگز گفت بوى كه حديث خود را بگوى گفت من رفتم سرمنن م آمد فرحان و شادان و مسرور پدر

نرفته بودم آنجا پس فرود آمدم در خانه و گفتم كه واجبست كه اين صد دينار را بابن الرضا برسانم پيش از 

آنكه بدر خانه متوكل روم و قبل از آنكه كسى بشناسد مرا و بداند آمدن مرا، و دانسته بودم كه متوكل آن 

را منع كرده از ركوب و او در خانه وى ميباشد گفتم چگونه كنم كه مردى نصرانى را چه مناسبت ت ضرح

گفت  كه خانه ابن الرضا را پرسد؟ و ايمن نبودم از خوف كه مرا بود كه مبادا موجب زيادتى ترس شود

ر و او را منع شهن ساعتى فكر كردم و اين در دل من افتاد كه سوار شوم دراز گوش خود را و بگردم دري

 آنكه از كسى پرسم.نكنم بهر جا كه خواهد رود تا شايد كه خانه آن حضرت را بدانم بى

پس كردم دنانير را در كاغذى و در آستين خود نهادم و سوار شدم و دراز گوش ميرفت در كوچه و بازار 

س گفتم غالم را كه پ فتهر جا كه ميخواست تا بدر خانه رسيدم او ايستاد پس جهد كردم كه برود نر

پرس كه اين خانه از آن كيست پرسيد گفتند از آن ابن الرضا )ع( گفتم اللَّه اكبر راه يافتم اين داللتى است به

و حق تعالى راه نماينده است پس ناگاه خادمى سياهى از اين خانه بيرون آمد و گفت توئى يوسف بن 

و باندرون رفت گفتم اين داللت ديگر است از كجا ز لييعقوب؟ گفتم بلى گفت فرود آى و بنشين در ده

 ام بدين شهر.دانست نام مرا و نام پدر مرا و نيست درين شهر كسى كه بشناسد مرا و من هرگز نيامده

پس بيرون آمد خادم و گفت آن صد دينار كه در كاغذ نهاده و در آستين تست بده من، دادم بوى آن را و 

ديگر آمد كه باندرون بيا پس در رفتم تنها ديدم كه آن حضرت نشسته، فرمود و ت گفتم اين داللت سيوم اس

كه يا يوسف چه حالست ترا درين زمان گفتم كه ظاهر شد مرا از برهان آنچه در او كفايت است مر آنكه 

 تود اكتفا كند بآن، فرمود كه هيهات كه تو مسلمان نخواهى شد و ليكن زود باشد كه مسلمان شود فالنى ول

و او از شيعه ما باشد يا يوسف بدرستى كه اقوام زعم دارند كه دوستى ما نفع نخواهد داد امثال ترا دروغ 

گويند بخدا كه نفع خواهد داد ترا، برو از براى آن كار كه آمده كه زود باشد كه آنچه تو خواهى ميسر مى

 .تمگشگردد پس من آمدم بدر خانه متوكل پس يافتم آنچه خواستم و باز
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هبة اللَّه گويد كه مالقات كردم بعد از اين پسر او را او مسلمان شده بود و طريق شيعه اختيار كرده پس خبر 

داد مرا كه پدر او بر نصرانيت مرده و او مسلمان شده بعد از مرگ پدر ميگفت كه من مؤمنم ببشارت موالى 

 خودم )ع( كه باسالم من بشارت فرموده بود.

رأى برصى و عيش بر او منغص شد پس اشم جعفرى كه ظاهر گشت بمردى در سرمنه بوو ديگر گويد ا

اشارت كرد بر او ابو على فهرى و گفت مر ابى الحسن را )ع( كه از براى او دعا فرمايد پس آن حضرت 

نشسته بود روزى ديد او را پس برخاست بجانب او و فرمود كه دور شو عافيت بدهد ترا خداى تعالى و 

رد بدست مبارك خود و سه بار اين فرمود پس او فرو افتاد و نتوانست نزديك شدن و بازگشت و ك رتاشا

مالقات كرد فهرى را و تعريف كرد آنچه آن حضرت فرموده بود در باره او گفت دعا كرد از براى تو پيش 

آمد از آن  ونيراز آنكه ما سؤال كنيم او را پس برو كه تو از اين علت خالص شدى پس رفت و صباح ب

 علت خالص شده بود.

و مرويست از زرافه دربان متوكل كه او گفت شعبده بازى هندى آمده بود و حقه بازى ميكرد نزد متوكل و 

مثل او كسى نديده بود و متوكل لعب و بازى دوست ميداشت خواست حقه باز كه امام على نقى را )ع( 

باز گفت بگوئيد كه نان را هزار دينار ميدهم حقهت منخجل سازد متوكل گفت اگر او را خجل ميسازى 

رقاق چند بپزند و در سفره نهند و بيارند و من در پهلوى او باشم پس چنين كردند و حاضر شد آن حضرت 

باز آمد و نشست در از براى طعام او و گردانيده بودند از براى او دوشكى كه بر او صورت شير بود و حقه

باز بشعبده آن را پرانيد تا ن حضرت دست مبارك دراز كرد بسوى آن رقاق حقهآ ونپهلوى اين دوشك، چ

سه نوبت اهل مجلس بنياد خنده كردند پس آن حضرت دست مبارك را زد بر آن صورت شير و فرمود كه 

گشت بحال اول بحال خود پس اهل  باز را و بازبگير اين را، شير برجست از آنجا و فرو برد آن حقه

ر شدند و آن حضرت برخاست متوكل گفت از تو درخواست ميكنم آنكه بنشينى و بازگردانى حيمتمجلس 

شود اعداء اللَّه بر اولياء آن مرد را بحال اول فرمود بخدا كه ديگر آن مرد را كسى نخواهد ديد آيا مسلط مى

 باز را از آن پس.اللَّه و بيرون آمد از نزد او و ديگر نديدند آن حقه

از أهل بيت او كه نام او معروف بود و گفت آمدم ترا و بآنچه اذن داده تو مرا فرمود كه من ى ردآمد م

نميدانستم ترا و خبر داده شدم بعد از بازگشتن تو و ذكر كردى تو مرا بچيزى كه اليق نبود او سوگند خورد 

دايا او سوگند خ ارخورد فرمود كه بكه من چنين نكردم و آن حضرت دانست كه او سوگند بدروغ مى
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بدروغ خورد از او انتقام بكش روز ديگر مرد او و ديگر ابو هاشم جعفرى روايت كند كه متوكل را خانه بود 

كه در او دامها بود و مرغان در او بودند از جهت حفظ پس هر گاه كسى باندرون آن خانه ميرفت از آواز 

آن حضرت بآن خانه ميفرمود همه خاموش  اهگ شد و هرشنيد و از او شنيده نمىآنها كسى هيچ نمى

 گشتند بحال اول.شدند و چون بيرون ميفرمود بازمىمى

و او روايت كند حديث زينب كذابه را كه مذكور شد در اخبار رضا )ع( از آن حضرت و اللَّه اعلم و ديگر 

ب، و فرستاده بود اجح رأى در ايام متوكل پس داخل شدم بر سعيدروايت كند ابن اورمه كه رفتم بسرمن

بينى؟ گفتم متوكل آن حضرت را بسوى او تا بقتل آرد او را حاجب گفت بمن كه ميخواهى كه اله خود را به

آنست كه او امام شماست؟ گفتم آن را  تواند ديد گفت آنكه زعم شماسبحان اللَّه اله من اين چشم او را نمى

او و من فردا اين كار خواهم كرد؛ پس چون بيرون رفت ل قتباك ندارم و او را ميخواهم گفت من مامورم ب

صاحب بريد من داخل شدم بر او پس او نشسته بود و آنجا قبرى بود كنده پس سالم كردم بر او و گريستم 

بگريه سختى فرمود كه سبب گريه چيست گفتم آنچه از اين قوم مشاهده ميكنم فرمود كه گريه مكن كه 

اين داعيه و حاجب درنگ نخواهد كرد بيشتر از دو روز كه حق تعالى خون  انيشتمام نخواهد شد براى ا

اين خواهد ريخت و خون صاحب او پس بخدا كه نگذشت غير دو روز تا كشته شد و ديگر آنكه ابو محمد 

طبرى گويد كه من آرزو داشتم كه مرا انگشترين باشد از نزد آن حضرت )ع( پس آمد نصر خادم و دو 

خوردند، در من آويختند و مرا آن را انگشترى ريختم و داخل شدم بر قومى كه شراب مىن م درهم آورد

توانستم يك دو قدح شراب دادند و آن انگشترى بغايت تنگ بود در انگشت من چنانچه در انگشت نمى

م ودگردانيد از براى وضو پس صباح برخاستم در انگشت من نبود و نيافتم پس توبه كردم و بازگشت نم

بحق تعالى و ديگر متوكل عرض لشكر خود ميداد امر كرد كه هر سوارى پر كند تو بره مركب خود را از 

گفتند و برآمد او و ابو خاك و بريزد در يك موضعى پس آن تلى شد همچو كوهى و آن را تل مخالى مى

ول و لشكر ما را و خيى الحسن )ع( بر آن تل او گفت مر آن حضرت را كه ترا طلب كردم تا مشاهده فرمائ

ها و خود را آراسته بنيكوترين زينتى، و او عرض داد آن لشكر را همه سالحها پوشيده بودند و مركب

بتمامتر سازى و بزرگتر هيئاتى، و غرض او از آن شكستن دل آن كس بوده كه خواهد كه بر او خروج كند 

آن  را از أهل بيت خود كه بر او خروج كند كىي ترسيد از ابى الحسن )ع( كه مبادا أمر كندو بود كه مى

حضرت فرمود مر او را كه آيا من هم عرض كنم بر تو لشكر خود را؟ گفت بلى پس آن حضرت طلبيد آن 
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را از خداى تعالى پس ناگاه ميان آسمان و زمين از مشرق تا مغرب مالئكه مسلح پر شد، بر خليفه بيخودى 

ضرت فرمود كه ما رغبت نداريم بدنياى شما، ما مشغوليم بامر ح آندست داد، پس چون بخود بازآمد، 

 آخرت پس نيست بر تو چيزى كه گمان ميكنى.

و ديگر روايت كرده شده از محمد بن فرج كه گفت مرا على بن محمد )ع( كه هر گاه خواهى كه سؤال كنى 

ز آن بيرون آر و نظر كن در ا عدمسأله را بنويس آن را و بگذار آن نوشته را در زير مصالى خود ساعتى ب

او گفت پس چنين كردم پس يافتم جواب مسأله را مشروح در او و ديگر روايت كند أبو سعيد سهل بن 

زياد گفت حديث كرد مرا ابو العباس فضل بن أحمد بن اسرائيل الكاتب و ما در خانه او ميبوديم در 

ع( و گفت يا أبا سعيد حديث كنم ترا بچيزى كه ) رأى پس جارى گردانيد ذكر ابى الحسن على النقىسرمن

حديث كرده بآن پدر من؟ گفت ما با منتصر بوديم و پدر من كاتب او بود، پس داخل شديم و متوكل بر 

تخت نشسته بود پس منتصر بر او سالم كرد و ايستاد و من ايستادم در عقب او، و بود كه هر گاه پيش او 

نشاند او را پس دراز كرد قيام را و يك پاى را بر آن آورد، و مىمىى جاميرفت او تعظيم و تكريم وى ب

شود و ميگويد ديگر انداخته بود و او اذن نداد او را بنشستن و ديدم روى او را كه ساعت بساعت متغير مى

اد يدم گفت اين را و فتح تسكينمر فتح بن خاقان را كه اين آنست كه ميگويند در او آنچه ميگوئى و باز مى

گفت بخدا كه بكشم اين كش شده بود و مىبندند و او از قهر همچو آتش زبانهاو را و ميگفت دروغ بر او مى

بعد از آن چهار كس را طلبيد از  مرائى زنديق را كه او دعوى دروغ ميكند و طعن مينمايد در دولت من

رت درآيد او را بقتل آرند و حضن جالدان اجالف و چيزى داد بايشان و امر كرد ايشان را كه چون آ

ميگفت بخدا كه بعد از قتل او را بسوزانم و من ايستاده بودم در عقب منتصر از وراء پرده پس آن حضرت 

باندرون فرمود و لبهاى مباركش متحرك بود و هيچ باك و جزعى نداشت پس چون متوكل او را ديد خود 

دو چشم و دست او را، برداشت شقه پرده را بدست ر ه را از تخت در پاى وى انداخت و بوسه داد ميان

خود و ميگفت يا سيدى يا ابن رسول اللَّه يا خير خلق اللَّه يا ابن عمى يا موالى يا ابا الحسن و آن حضرت 

 اعيذك باللَّه يا أمير المؤمنين من هذا: ميفرمود

فت دروغ گفت ابن فاعله گ منو گفت بچه آمدى اى سيد من درين وقت؟ فرمود كه رسول تو آمد بطلب 

بازگرد يا سيدى اى فتح اى عبيد اللَّه اى منتصر مشايعت كنيد سيد خود را و سيد مرا پس چون جالدان آن 

را ديدند بسجده افتادند متوكل طلبيد ايشان را و گفت چرا نكرديد آنچه من امر كرده بودم شما را گفتند از 
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صد شمشير كشيده كه قادر نبوديم كه در ايشان نگاه كنيم و  ازر جهت هيبت وى ما ديديم در گرد وى بيشت

پر شد دل ما از ترس آن پس گفت اى فتح اينست صاحب تو و خنديد در روى او گفت الحمد للَّه كه سفيد 

است روى او و ظاهرست حجت او منتهى شد آنچه نقل كرده آمد از كتاب داليل و طبرسى رحمه اللَّه 

لورى در باب نهم ذكر مولد و مبلغ سن و وقت وفات و موضع قبر آن حضرت را بر ا مآورده در كتاب اعال

وجهى كه مذكور شد. در ايام امامت وى فرموده كه امامتش در بقيه ملك معتصم بود بعد از آن واثق مالك 

از بعد سال بعد از آن پسر او منتصر شش ماه  شد پنج سال و هفت ماه بعد از آن متوكل مالك شد چهارده

آن مستعين و او احمد بن محمد بن معتصم است دو سال و نه ماه بعد از آن معتز و او زبير بن متوكل است 

هشت سال و نيم و در آخر ملك او شهادت يافت ولى اللَّه على بن محمد )ع( و ديگر داليل امامت او را 

 آورده.ذكر كرده چنانچه سمت ذكر يافت و طرفى از معجزات وى نيز در آنجا 

از آن جمله آنست كه ابو هاشم جعفرى روايت كند كه من در مدينه بودم در وقتى كه ميگذشتند بعضى از 

لشكريان ترك ايام واثق ابو الحسن )ع( فرمود كه بيرون آئيد با ما تا نظر كنيم به تعبيه اين تركى پس بيرون 

را بتركى تكلم كرد پس او فرود آمد و  رفتيم پس گذشت بما تعبيه او و گذشت بما تركى پس آن حضرت او

سم مركب او را بوسه داد و گفت من گفتم آن ترك را كه چه گفت ترا گفت خواند مرا بنامى كه در كوچكى 

مرا نام كرده بودند مرا در بالد ترك و ندانسته بود هيچ كس تا اين زمان هم او روايت كند كه من رفتم 

ن هندى بمن سخن گفت من ندانستم كه چه بگويم در مقابل آن پاره روزى بخدمت ابى الحسن )ع( او بزبا

ريزه در پيش وى بود پس از آن برداشت و در دهان مبارك گرفت و مكيد تا سه نوبت و بمن داد تا سنگ

در دهان گرفتم پس بخدا سوگند كه از آن نزد وى جدا نشدم تا تكلم كردم بهفتاد و سه زبان كه اول آن 

رأى كه باستقبال بعضى از و هم او روايت كند كه بيرون رفتم با آن حضرت )ع( بظاهر سرمن زبان هندى بود

طالبيان بيرون آمده بودم و ايشان دور بودند من انداختم غاشيه زين را و آن حضرت بر آن نشست و من 

پس  پيش وى نشستم و او حديث ميكرد بمن من شكايت كردم بوى كوتاهى دست و تنگى معاش خود را؛

دست مبارك برد بريگى كه بر آن نشسته بود و قبضه از آن بمن داد و فرمود كه فايده گير باين يا أبا هاشم 

و پنهان كن آنچه ديدى پس نگاه داشتم با خود و بازگشتيم پس من چون نگاه كردم ديدم كه آن طالى 

الى از آن بهتر گفت از احمر است مثل آتش، زرگرى را بخانه آوردم و آن را سبيكه ساخت نديدم ط

 ما ذخيره بود. كجاست ترا اين كه من ازين عجبتر نديدم؟ گفتم از ديرگاه است كه اين از براى
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حديث كرد ما را محمد بن الحسين االشتر العلوى گفت بودم بر باب متوكل و من كودكى بودم در ميان 

آمد همه كس پياده آن حضرت مى جمعى از مردمان آنكه ميان طالبى بود تا عباسى تا جندى و چون

شد پس گفتند بعضى از ايشان مر بعضى را كه پياده نميبايد شد و ميشدند و تعظيم ميكردند تا داخل مى

تر نيست و بزرگتر بسال، و اللَّه كه ما ديگر از براى او بايد كرد براى اين جوان، او از ما شريفتعظيم نمى

ديدند بعد ازين آن حضرت را كرد گفت ابو هاشم جعفرى كه چون مى پياده نخواهيم شد و تعظيم نخواهيم

پياده ميشدند و تعظيم ميكردند همه ايشان با انواع خوارى و فروتنى ابو هاشم گفت كه نه زعم شما آن بود 

باشيم تا پياده ميشويم هم هاشم كه اين چنين نكنيد گفتند بخدا كه چون او را ديديم مالك نفس خود نمى

كه طعام وليمه ميدادند از براى بعضى از اوالد خليفه پس طلب كردند ابو الحسن را )ع( با مردمان پس  گويد

چون آن حضرت آمد بمجلس و او را ديدند اهل مجلس همه سكوت اختيار كردند از جهت اجالل او و 

حضرت روى  خنديد پس آنجوانى بآن مجلس آمد كه او تعظيم آن حضرت نمينمود و بسيار ميگفت و مى

شوى و حال آنكه تو بينى و از ذكر الهى غافل مىخندى به پرى كه در خود مىكرد بوى و فرمود كه آيا مى

شود پس امساك كرد جوان سه روز ديگر از اهل قبورى؟ گفت ما گفتيم اين دليلى است به بينيم تا چه مى

ر جوان بيمار شد و در روز سيوم مرد و در و از آن باز ايستاد و طعام خورديم و بيرون رفتيم پس روز ديگ

 آنجا او را دفن كردند.

رأى و ابا الحسن با ما بود پس مردى در و سعيد گويد كه جمع شديم در طعام وليمه مر بعضى را در سرمن

نمود پس آن حضرت روى آورد بر جعفر آن ميان عبث و مزاح ميكرد و جاللت آن حضرت را مالحظه نمى

ين طعام نخواهد خورد و زود باشد كه برسد خبرى از اهل او كه عيش بر او منغص شود پس و گفت او از ا

چون سفره آوردند جعفر گفت كه بعد از آن خبرى نبود بخدا كه چون آن مرد دست شست و دراز كرد 

 كنان و فرياد زنان و گفت برس بمادرت كه از بام افتاد و اينك در نزعبسوى طعام غالمش درآمد گريه

است و ميميرد جعفر گويد كه توقف نكردم بعد ازين در او و قطع كردم بر او و روايات درين باب بسيار 

است و در آنچه ايراد كرديم كفايت است و ديگر در آن باب طرفى از خصايص آن حضرت ذكر كرده و 

ت گفته كه از حديث خروج از مدينه و قصه خان صعاليك و تمام آن مذكور شد و در ذكر اوالد آن حضر

اوالد او حسن بود )ع( كه بعد ازو امام بود و ديگر حسين و ديگر جعفر كه ملقب بكذاب است و يك دختر 

 رأى چنانچه مذكور شدغاليه نام و مقام وى در سرمن
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 مدیح االمام ابى الحسن الهادى علیه السالم

( خيمه رفعت بر مجمره زده و طناب آن مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه شرف موالى ما على الهادى )ع

بر نجوم آسمان كشيده؛ و اسباب وى در بلندى باسباب سموات رسيده، پس شمرده نشود هيچ منقبتى اال كه 

مر او را از آن نخيله و ريشه باشد، و ذكر كرده نشود هيچ كريمه اال كه مر او را در آن فضيلت و ذخيره 

االمر او را در آن تفصيل و اجمالى بود، و بزرگ شمرده نميشود هيچ باشد و ايراد كرده نشود هيچ حسنه 

حالى اال كه ظاهر باشد ادله آن بر او، و مستحق جميع محامد است، بآنچه از جواهر نفيسه است در او، و 

متفرد است بخصايص شريفه و متحفظ از قالنص رديه، نفس او ستوده است، و اخالقش پسنديده است، 

همتا، شيوه او وقار و سكينه است، و شيمه او سكون و طمانينه، او راست ت، و خصالش بىسيرت او زيباس

عفت و نزاهت، و خمول در نباهت و شفقت و رأفت بر أقارب و اباعد، و مردمى و احسان بر ولى و حاسد 

نام، و فضيلتى ايست كه نزديك نميتواند شد هيچ كس از ابرو تيره نبويه و طريقه علويه، و او را نفس قدسيه

است كه پيرامون نميتواند گشت هيچ كدام از اهل ايام از كالم معجز نظام او فصحا عاجزند، و بلغا حيران و 

علما ناتوان، در پيش جود او باران بخيل است، و در جنب نجدت و دليرى او شير بيشه بزدل و ترسان 

ساجل، و اعتراف مينمايد ببزرگى او هر است، و در مقام فخر و شرف اذعان ميكند او را هر شريف و م

عالى و مفاضل، و اگر ذكر كرده شود علوم اوست موضح اشكال و فارس اجالد و جدال، و صاحب اقوال و 

و اين صفات حميده متعلق بذات اوست و عالمات داله بر معجز آيات اوست، و داللت ميكند  ناصب اعقال

ند بمناقب ايشان نجدت و شجاعت در روز مصاوله، و ناطق بر مناصب ايشان آيت مباهله، و هدايت ميك

است قرآن عظيم بفضل ايشان و تنبيه فرموده رسول كريم بر نبل ايشان و نخواسته بر تبليغ رسالت هيچ 

اند بر بريت و صفوت او، و مشار اند و خيرت او، و خلفاء اللَّهمزدى مگر دوستى ايشان و ايشان امناء اللَّه

لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ  إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى اند بكريمهآداب قرآن مجيد و مخاطباند باليهم

اند از آب و بر أعداء اللَّه أقسى از حديد، قلوب ايشان حاضر است و وجوه شَهِيدٌ و ايشان بر اولياء اللَّه أرق

اگر غير ايشان را دنياست پس ايشان راست دنيا و عقبى و من مدح  ايشان ناظر، و السنه ايشان ذاكر، پس

ميكنم موالى خود را ابو الحسن )ع( بآنچه اميدوارم ثواب آن را در عاجل و آجل و من معترفم بتقصير و 

 خداى تعالى حاضر است نزد لسان هر قائل و اين ابيات در مدح اوست

 الهادىعرج على سيدنا   يا ايّهذا الرائح الغادى
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 فعل كليم اللَّه في الوادى  و اخلع اذا شارفت ذاك الثرى

 فيها العلى و الشرف العادى  و قبل االرض و سف تربة

 مستخرج من صلب أجواد  و قل سالم اللَّه وقف على

 في المحل يروى غلة الصادى  مؤيد االفعال ذو نايل

 راق و ارعادالسارى باب  يفوق في المعروف صوب الحيا

 بصولة كاالسد العادى  في البأس يردى شافة المعتدى

 بنفس مولى العرف معتاد  و في الندى يجرى الى غاية

 في حالتى وعد و ايعاد  يعفو عن الجانى و يعطى المنى

 دراهم في كف نقاد  كان ما يحويه من ماله

 و ماجد من نسل امجاد  مبارك الطلعة ميمونها

 ء الشادىكبيرهم و الناشى  شادوا بناء العلى من معشر

 لمبتغى الجود بمرصاد  كانما جودهم واقف

 طالع اغوار و انجاد  عمت عطاياهم و احسانهم

 كانت لهم نجدة آساد  في السلم اقمار فان حاربوا

 و خير ما قدمت من زاد  والؤهم من خير ما نلته

 صى و اسنادىو مدحهم ن  اليهم سعيى و في حبهم

 و وصفكم بين الورى عادى  يا آل طه انتم عدتى

 همى و تسبيحى و أورادى  و شكركم دابى و ذكرى لكم

 فيكم و يستحلون ايرادى  و يعجب الشيعة ما قلته

 الى العلى و الفضل للبادى  بدأتم بالفضل و اتجيتم

 تقضى باقبالى و اسعادى  و لى امان فيكم جمة

 إنالتي الخير و امدادى  و واجب في الشرع احسانكم

 في حالتى قرب و ابعاد  ال زال قلبى لكم مسكنا
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يعنى اى باد وزنده بوى خوش دهنده عروج كن بر سيد ما كه هادى است )ع( و بكن نعلين را هر گاه كه 

و بوسه كن آن زمين را و  مشرف شوى آن خاك پاك را مثل فعل موسى كليم اللَّه )ع( در وادى مقدس،

ببوى آن خاك عبير آسا را كه در اوست بلندى و شرف و برترى، و بگو كه سالم خداى تعالى وقف است بر 

كننده افعال است كه صاحب خير و خيرات است مثل باران در مستخرج صلب اجواد نيكو نژاد، و تقويت

ست در معروف و احسان به مثابه باران محل كه سيراب ميكند جماعت تشنگان وادى صيد را، فايق ا

پرفائده كه سارى و جارى است با برقها و رعدها، در شدت محاربه هالك ميكند گردنكش تجاوزكننده از 

حد را بصولت و حمله همچو شير ژيان غرنده و در بخشش و جود مثل آب روان است تا غايتى كه آنچه 

كننده و از مجرم و عطا ميكند آرزو و و ميكند از جنايتتر معتاد است باعطاى آن، عفشريفترست و نفيس

خواهش را در دو حالت وعده دادن و بوعده وفا كردن، گوئيا آنچه گردآورى ميكند از مال خود 

درهمهاست، كه در كف نقادست كه في الحال بدست ديگرى دهد، مبارك طلعت همايون خوئى است با 

سل بزرگان با جرأت، از معشر و گروهى است كه بلند ساخته بركت و ميمنت، و بزرگ طبيعتى است از ن

قدر گوئيا كه جود و كرم ايشان بناء بزرگى را بزرگ ايشان، و او ناشى شده است از آن بزرگان عالى

ايستاده است مر جوينده جود را بگذرگاه، و منتظر است او را، عامر است عطاياى ايشان و احسان ايشان 

بدلست پس اگر محاربه كنند هست مر ايشان را صولت يب و فراز ميرسد و در صلح بىكه مثل باران بهر نش

ام بآن و بهترين آنچه شجاعترين دليران و شجاعان، دوستى و والى ايشان از بهترين آن چيزيست كه رسيده

و ام از توشه، در هر أوان بسوى ايشانست سعى من، و در حب و دوستى ايشانست جهد من پيش فرستاده

در مدح و منقبت ايشانست نص من و اسناد من، اى آل طه شمائيد ساز راه من و وصف و نعت شماست در 

ميان خاليق عادت من، و شكر و ستايش شماست داب و عادت من، و ذكر من از براى شما قصد من است 

شيرين است در مذاق آرد شيعه را آنچه من ميگويم آن را در ميان شما و مى و تسبيح و اوراد من، و شگفت

ايشان آوردن من اينها را، ابتدا ميكنند بفضل و اميدوارند به پايه بلندى و فضل از براى ابتداكننده است و 

ايد كه حكم ميكنيد باقبال و اسعاد من، و واجب است در شرح احسان شما مراست امان شما كه جماعتى

ن از براى شما مسكن است در دو حالت نزديكى و يافتن من خير را، و امداد من جانب شما، هميشه دل م

 دورى )ع(
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 علیه السالم متن عربی کتاب در بخش زندگی امام هادی
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ـ فدحه الدين: أثقله. 1
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 باب طرف من الخبر فی النص علیه باإلمامة و اإلشارة إلیه بالخالفة
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 باب طرف من دالئل أبی الحسن علی بن محمد و أخباره و براهینه و بیناته

 

 

                                                 
 ـ أي اإلمامة. 1
 ء: خلطه.ء بالشيـ الكسب: عصارة الدهن قال في البحار و لعّل المراد هنا ما يشبهها ممّا يتلبد من السرقين تحت رجل الشاة. و داف الشي 2
 ء.ـ أي برى 3
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 : خشبتان يغمز بهما ساق المجرمين.-محركة -الدهقـ  1
 ـ القصف: اللهو و اللعب و القصاف مبالغة منه. و العزاف مبالغة في العازف الالعب بالمعازف و هي المالهى كالعود و الطنبور. 2
 ـ جمع القينة: المغنية. 3
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 ـ الصعاليك جمع الصعلوك: الفقير. 1
 ـ جمع االنيق: الحسن المعجب. 2
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أربعة فراجع  ـ و للمحدث العالمة المولى محمّد باقر المجلسيّ) ره( في هذا الخبر بيان طويل في وجه إراءته) ع( اياه هذه المنازل و كيفيته في وجوه 1

 فانه ال يخلو عن فائدة. 130ص  12البحار ج 
 «.شقراء» بالنون، و في نسخة« منفرشة» ـ و في بعض النسخ 2
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 ار.ـ الحانوت: دكان الخم 1
 .47ـ التوبة:  2
 .66ـ األحزاب:  3
 .59ـ النساء:  4
 .83ـ النساء:  5
 .58ـ النساء:  6
 .7ـ األنبياء:  7
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 ـ قال اللحم و غيره: أنضجه في المقلى. 1
 ـ السقلب: جيل من الناس كما في اللسان و النسبة إليه سقالبى. 2
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 «.يحيى بن هبيرة» صدر لكن في جملة من النسخـ هذا هو الظاهر الموافق لنسخة البحار و المحكى عن الم 1
قاله الطريحى ـ الشراة: طائفة من الخوارج سموا بذلك لزعمهم انهم شروا دنياهم باآلخرة اى باعوها أو شروا أنفسهم بالجنة النهم فارقوا ائمة الجور  2

 في المجمع.
 ـ شهر من السنة المسيحية. 3
 ياب.ـ الخفاتين جمع الخفتان: نوع من الث 4
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 ـ اللبد: اللباس المتلبد من الصوف. و البرنس: كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصال به. 1
 ـ كأن المراد: ما آن لك أن تسلم و تخرج من الضاللة في الدين. 2
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 و لم أقف على ترجمته في كتب الرجال على اختالف النسخ.« زرارة» بالقاف و في أخرى« زراقة» ـ و في نسخة 1
ء تلبسه الفرس عند الحرب كانه درع، قيل سمى بذلك لما فيه من الصالبة و اليبوسة، و قال الجواليقي : شي-تفعال بالكسر -قال الفيومى: التجفاف ـ 2

 معرب و معناه ثوب البدن.
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 ـ المدجج: الالبس السالح النه يتغطى به. من دججت السماء: إذا تغيمت. 1
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 ل.ـ جمع القلوص: الشابة من اإلب 1
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 علیه السالم عسکریامام زندگانى : پنجمبخش 

باب يازدهم در كتاب خود ذكر حسن بن على كمال الدين محمد بن طلحه رحمه اللَّه ايراد فرموده در 

العسكرى را )ع( و گفته كه والدت شريفش در سال دويست و سى و يكم بوده از هجرت فاما نسب عاليش 

پدر بزرگوارش ابو الحسن على بن محمد بن على الرضاست )ع( و ذكر او گذشت و مادرش ام ولد بوده كه 

است و كنيتش ابو محمد و لقبش خالص و اما مناقبش او او را سوسن ميگفتند فاما نام نيكوش حسن 

منقبت عليا دارد و مزيت كبرى كه حق سبحانه و تعالى اختصاص داده او را بآن منقبت و بمثابه قالده در 

گردن دهر استوار ساخته كه دايم بر زبانها تازه خواهد بود و از خاطرها فراموش نخواهد گشت، چه مهدى 

و كافى است آن  اوست كه شرح مناقب و تفصيل احوال او ان شاء اللَّه مذكور خواهد شد)ع( از نسل پاكيزه 

حضرت را اين تشريف از پروردگار خود كه مثل مهدى را از صلب طاهر او بوجود آورده كه مقبوالن حق 
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ا ظاهر از حزب او باشند، و آن حضرت را فرزندى غير او نبوده، و دنيا بآخر نيايد و حيات منقطع نشود ت

گرداند حق تعالى از براى ناظران، مآثر و مزاياى او را و اما عمر عزيزش او وفات نمود در هشتم ربيع 

االول در سال دويست و شصت و ششم از هجرت در خالفت معتمد و ذكر والدتش گذشت كه در دويست 

ار بيست و سه سال و چند و يكم بوده پس عمر گراميش بيست و نه سال بوده باشد و مقام او با پدر بزرگو

 رأى است.ماه باقى ماند بعد از پدر پنج سال و چند ماه و قبر اطهرش در سرمن

اين آخر كالم كمال الدين است رحمه اللَّه و مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه من عجب دارم از متانت فضل ابن 

ئل ايشان ننمايد و مبالغه نكند در طلحه و مكانت علم او و ميل او بتصنيف كتاب خودش كه او تفتيش فضا

ايضاح اخبار و دالئل ايشان، و اختصار نمايد بدين قدر از ذكر او و از ذكر پدرش كه از پيش ذكر كرد، و 

اعتذار جويد بكوتاهى عمر خود از شمردن فضل او و اگر طلب آن ميكرد و جهد و سعى مينمود در تحصيل 

آمد و حافظ عبد العزيز جنابذى رحمه اللَّه ذكر و عدد درنمىمناقب ايشان آنچه ميخواست در تحت ضبط 

اند كه مولد و وفات آن حضرت كرده چنانچه مذكور شد و وفاتش در زمان معتزله گفته و گويد بعضى آورده

رأى وفات يافت در هشتم ربيع االول در سنة ستين و و بسرمن مولدش در سنه اثنتين و ثلثين و مائتين بوده

س عمر شريفش بيست و هشت سال بوده باشد و مادرش ام ولد بود كه او را حربيه ميگفتند و قبر مأتين پ

 رأىانورش در جانب قبر پدر بزرگوار اوست بسرمن

 []ذکر طرف من مناقب االمام ابى محمد العسكری علیه السالم و دالئله

لى بن هارون الضبى كه من يافتم در و روايت كند از رجال خود كه گفت قاضى ابو عبد اللَّه حسين بن ع

كتاب والد خود كه حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن محمد بن حمزة العلوى كه من نوشتم بابى محمد 

الحسن بن على بن محمد بن الرضا )ع( و سؤال كردم كه چرا فرض گردانيد حق سبحانه و تعالى روزه را؟ 

سبحانه و تعالى روزه را تا بيابد غنى مس جوع و  پس نوشت آن حضرت بسوى من كه فرض گردانيد حق

گرسنگى را و رحم و عطا كند بر فقير و روايت كند از رجال خود از حافظ بالذرى و او باسناد خود روايت 

كند از امام حسن عسكرى )ع( و آن حضرت از آباى كرام خود تا رسول اللَّه )ص( و آن حضرت از 

فرمود كه منم خداى كه جز من خداى نيست پس هر كه اقرار كند جبرئيل و او از حق جل و عال كه 

بتوحيد من داخل شود در حصار من و هر كه داخل شود در حصار من ايمن گردد از عذاب من و سابقا اين 

 حديث مذكور شد
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ز ابى شيخ مفيد رحمه اللَّه ايراد فرموده بابى چند را در ارشاد در ذكر آن حضرت و گفته كه امام قايم بعد ا

الحسن على بن محمد، حسن بن على العسكرى است )ع( و ذكر كرده تاريخ مولد و دالئل امامت و نص بر 

 او از پدر بزرگوارش و مدت خالفتش و ذكر وفات و موضع قبر و طرفى از اخبار او.

ى كه و امام بعد از پدر، اوست از جهت اجتماع خصال فضل در او و تقدم او بر كافه اهل عصر در امور

موجب امامت است، و مقتضى رياست است، از علم و زهد و كمال عقل و عصمت و شجاعت و كرم و 

 كثرت اعمال كه سبب تقرب الهى است جل اسمه و نص پدرش و اشارت او بخالفت بجانب وى.

والدتش در مدينه بوده در ماه ربيع اآلخر در سال دويست و سى و دوم از هجرت و وفاتش در روز جمعه 

بود در هشتم ربيع االول در سال دويست و شصتم از هجرت و او در آن روز بيست و هشت ساله بود و 

رأى در خانه وى كه پدرش را در آنجا دفن كرده بودند )ع( و مادرش ام ولد بود دفن كردند او را در سرمن

 كه او را حديث ميگفتند و مدت خالفتش شش سال بود

بنص امامت بر او از جانب پدر بزرگوارش و اشارت بسوى او باب در خبرى که ورود یافته 

 بخالفت بعد ازو

و روايتست از يحيى بن يسار عنبرى گفت وصيت كرد ابو الحسن )ع( پيش از رحلت فرمودن او بچهار ماه 

و اشارت فرمود بوى بعد از او بامر خالفت و مرا بدين گواه گرفت و جماعتى را از موالى و از على بن 

نوفلى مرويست كه من با ابو الحسن )ع( بودم در صحن خانه وى پس گذشت بما پسرش محمد گفتم  عمرو

مر او را كه فداى تو گردم اينست صاحب ما بعد از تو؟ فرمود كه نه صاحب شما بعد از من حسن است و 

ن آن كس است روايتست از عبد اللَّه بن محمد اصفهانى كه فرمود ابو الحسن )ع( كه صاحب شما بعد از م

كه نماز گزارد بر من گفت نميشناختيم ابو محمد الحسن عسكرى را پيش از آن گفت پس بيرون فرمود ابو 

محمد بعد از وفات پدر بزرگوار و بر او نماز گزارد و مرويست از على بن جعفر كه گفت من حاضر بودم 

ا )ع( كه اى پسر من بجاى آور از نزد ابو الحسن )ع( چون وفات ميكرد پسر او محمد، فرمود مر حسن ر

براى خداى تعالى شكر را كه او پديد كرده در تو امر خالفت را و روايتست از احمد بن محمد بن عبد اللَّه 

بن مروان گفت بودم حاضر نزد درگذشتن ابى جعفر محمد بن على )ع( پس آمد ابو الحسن )ع( پس نهاده 

گرد او اهل بيت او و ابو محمد )ع( ايستاده بود در ناحيه پس  شد از براى او كرسى پس نشست بر او و بر

و از على بن  چون فارغ شد از أمر أبى جعفر )ع( التفات فرمود بجانب أبى محمد )ع( پس فرمود مثل اين را
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مهزيار روايتست كه گفت گفتم مر ابى الحسن را )ع( اگر حادثه شود نعوذ باللَّه پس بكه حواله خواهد بود؟ 

د كه امر من به اكبر اوالد من حواله است يعنى حسن )ع( و روايتست از على بن عمرو العطار گفت فرمو

داخل شدم بر ابى الحسن )ع( و پسرش ابو جعفر يحيى آنجا بود و من گمان كردم كه اوست خلف بعد از او؛ 

احدى را تا بيرون  و گفتم مر او را كه فداى تو گردم كيست اخص از اوالد تو؟ فرمود كه تخصيص مكنيد

آيد بسوى شما امر من، گفت پس نوشتم بسوى وى كه بعد از تو در باره كيست اين امر گفت پس آن 

حضرت نوشت بسوى من كه در اكبر اوالد من و ابو محمد )ع( اكبر بود از ابى جعفر و مرويست از جماعت 

در روز وفات محمد بن على بن بنى هاشم كه از ايشانست حسن بن حسين افطس كه ايشان حاضر بودند 

محمد در سراى ابى الحسن على النقى )ع( و گسترده بودند فراش او را در صحن سراى او، و مردم در گرد 

وى نشسته، پس گفتند كه ما تقدير ميكرديم آنان كه بودند بر گرد او از آل ابى طالب و بنى عباس و قريش 

او و ساير مردم كه نظر كرد آن حضرت بحسن بن على بعد قريب صد و پنجاه كس بوده باشند سوى موالى 

از ساعتى كه ايستاده بود و او آمد بود گريبان چاك كرده و ايستاده از راست او و ما نميشناختيم او را 

فرمود مر او را كه اى پسرك من شكر گوى خداى را كه حادث گردانيده حق تعالى در تو اين امر را، پس 

الحمد للَّه رب العالمين و اياه أسأل تمام نعمه علينا و إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيِْه : گفت كه او گريست و استرجاع

 راجِعُونَ

پس پرسيديم از او گفتند اين حسن بن على است پسر وى و تقدير ميكرديم در آن وقت كه بيست ساله 

 بوده باشد پس در آن روز بشناختيم

 شارت فرمود بسوى وى بامامت و قايم مقام خود گردانيد.ما او را و دانستيم كه او ا

و از محمد بن يحيى مرويست كه من داخل شدم بر ابى الحسن )ع( بعد از درگذشتن ابى جعفر پسر وى 

پس عزا گفتم او را از او، و ابو محمد نشسته بود، پس أبو محمد گريست، پس أبو الحسن روى مبارك كرد 

 تعالى گردانيد ترا خلفى از او يعنى خليفه گردانيد پس حمد گوى خداى را.بسوى وى و فرمود كه خداى 

و مرويست از ابى هاشم جعفرى كه من نزد ابى الحسن )ع( بودم بعد از درگذشتن پسرش ابو جعفر من فكر 

ميكردم با خود و ميخواستم كه بگويم كه امر ايشان يعنى ابا جعفر و ابا محمد درين وقت مثل امر ابى 

سن موسى و اسماعيل است پسران جعفر بن محمد )ع( و قصه اينها همچو قصه ايشان است آن حضرت الح

بمن روى آورد پيش از آنكه تكلم كنم و فرمود كه نعم يا أبا هاشم ظاهر گردانيد خداى تعالى در ابى محمد 
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و در موسى بعد از بعد از ابى جعفر چيزى كه معلوم نبود از براى او همچنان كه ظاهر ساخت از براى ا

گذشتن اسماعيل آنچه كشف كرد از حال او، اين آنچنانست كه حديث كرد ترا نفس تو، و اگر چه نخواهند 

اين را اهل باطل، ابو محمد خليفه است بعد از من، نزد اوست علمى كه محتاج اليه است و با اوست نشانه 

 امامت.

عليه السّالم كه ابو محمد پسر من اصح آل محمد است و روايتست از ابى بكر قهقهى كه نوشت ابو الحسن 

از روى عزت، و اوثق ايشانست از روى حجت، و او اكبر ولد من است و او خليفه من است و باو منتهى 

 شود گوشهاى امامت و احكام آن پس هر سؤال كه كنى از او كن كه نزد اوست آنچه باو احتياج است.مى

لَّه كه نوشت ابو الحسن )ع( بسوى من كه ميخواستى كه سؤال كنى از خلف روايتست از شاهويه بن عبد ال

بعد از ابى جعفر و اضطراب داشتى براى اين، اضطراب مكن كه حق تعالى گمراه نميگذارد قومى را بعد از 

حمد كند از براى ايشان آنچه از آن بپرهيزند صاحب تو ابو مآنكه ايشان را هدايت كرده تا غايتى كه بيان مى

است نزد اوست آنچه احتياج داريد بآن، مقدم ميدارد حق تعالى و مؤخر آنكه را ميخواهد ما نَنْسَخْ مِنْ آيٍَة 

 أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها و در اين بيان و اقناع است مر صاحب عقل بيدار را.

از أبى الحسن )ع( كه ميفرمود كه خلف بعد از  و روايتست از داود بن قاسم جعفرى كه او گفت من شنيدم

گونه است كه فداى تو گردم من حسن است پس چگونه خواهد بود شما را خلفى بعد از خلف گفتم چه

فرمود كه شما نبينيد شخص او را و حالل نباشد مر شما را ذكر او بنامش گفتم پس چگونه ذكر كنيم او را 

عليه السّالم و اخبار درين باب بسيارست كه اين كتاب گنجايش اين  فرمود كه بگوئيد الحجة من آل محمد

 ندارد

 باب در طرفى از اخبار ابى محمد )ع( و مناقب و آیات و معجزات او

روايتست از حسن بن محمد االشعرى و محمد بن يحيى و غيرهما كه گفتند ايشان كه بود احمد بن عبيد اللَّه 

در قم، پس يك روزى مذكور ميشد در مجلس او ذكر علويه و مذاهب بن خاقان مباشر بر ضياع و خراج 

ايشان و او بغايت شديد االنحراف بود از مذهب اهل بيت عليهم السّالم گفت من نديدم و ندانستم در 

رأى مردى را از علويه مثل حسن بن على بن محمد بن الرضا )ع( در هدى و سكوت و عفاف و سرمن

صاحبان سن و  شان، و مقدم داشتن ايشان او را برنزد اهل بيت و بنى هاشم همهبزرگى و كثرت عبادت او 

قدر و بزرگى از ايشان و همچنين است حال او نزد پيشوايان و وزرا و عامه مردم او ياد ميكرد كه من 



 281 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

روزى ايستاده بودم بر سر پدرم و آن روز مجلس او بود كه ديوان ميداشت از براى مردمان كه حاجيان 

رآمدند و گفتند كه ابو محمد بن الرضا بر در است او بآواز بلند گفت اذن دهيد كه درآيد من تعجب كردم د

از آنچه شنيدم از ايشان و از جسارت ايشان كه بكنيت ذكر كنند مردى را در حضور پدرم، و نبود كه بكنيت 

ن امر كرده باشد كه او را بكنيت خوانند كسى را نزد او مگر او خليفه باشد يا والى عهد يا كسى كه سلطا

گون نيكو قامت، زيبا روى، جيد البدن؛ خورد سال كه او را جاللت بخوانند نزد وى پس درآمد مردى گندم

و هيئت حسنه بود پس چون پدر من او را ديد برخاست و چند قدم استقبال وى كرد و من نديده بودم كه 

 و بزرگان. اين كرده باشد از براى هيچ يك از بنى هاشم

پس چون نزديك شد بوى با او معانقه كرد و بوسيد روى و سينه او را و دستش گرفت و نشاند بر جاى 

خود و نشست بر پهلوى وى و باو روى آورد و تكلم ميكرد و در مكالمه خود را فداى وى ميساخت و من 

د و چون موفق داخل ميشد بر متعجب بودم از آنچه ميديدم از او كه ناگاه درآمد حاجبى و گفت موفق آم

ايستادند ميان مجلس پدر من و ميان باب الدار سماطين آمدند و مىپدرم حاجيان و خواص پيش پيش مى

 تا داخل ميشد و بيرون ميرفت.

و ال يزال پدرم روى آورده بود بر ابى محمد و حديث ميگفت تا نظر انداخت بغالمان خاصه و در اين 

بحاجيان خود  هر چه خواهى كه حق تعالى مرا فداى تو گرداند بعد از آن گفت گفت بآن حضرتهنگام مى

كه بگيريد باو عقب سماطين را تا نبيند او را يعنى موفق او را پس ابو محمد برخاست و پدرم نيز برخاست 

بكنيت و او را در بغل گرفت و او گفت من گفتم حاجيان و غالمان پدرم را كه ويلكم چه كس بود كه او را 

ذكر كرديد بحضرت پدرم و اينها كرديد گفتند اين مرديست علوى كه او را حسن بن على ميگويند و معروف 

بابن رضاست پس زياده كردم تعجب را و در اين روز ال يزال در آن فكر و انديشه بودم از آن امر پدرم كه 

نشست و چون نماز خفتن ميگذارد مىاين را هرگز از او نديده بودم تا شب درآمد و عادت او آن بود كه 

نظر ميكرد بآنچه محتاج اليه بود از مهمات و مؤامرات و رفع ميكرد آن را بسلطان پس چون نماز گذارد و 

نشست آمدم و نشستم پيش وى و نزد وى كسى نبود گفت يا احمد آيا ترا حاجتى است گفتم نعم يا ابه 

دادم گفتم يا ابه چه مرد بود آنكه من ديدم در صباح به پيش  پس اذن ميدهى كه بپرسم ترا از آن؟ گفت اذن

تو كه كردى آنچه كردى از اجالل و تعظيم او و تكريم و تبجيل و خود را فداى او ميكردى و ابوين را؟ 
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گفت اى پسر آن كس امام روافض بود حسن بن على كه معروفست بابن الرضا بعد از آن ساكت شد ساعتى 

 م.و من هم خاموش بود

بعد از آن گفت اى پسر اگر زايل شد خالفت از خلفاى بنى عباس مستحق نيست آن را احدى از بنى هاشم 

غير او از جهت فضل و عفت و هدى و صيانت و زهد و عبادت و جميل اخالق و صالح او و اگر ميديدى 

ياده كردم پدر او را ميديدى كه چه نوع مرديست از صفات حميده و فضل و بزرگى كه داشت پس ز

از فعل او پس  اضطراب و خشم خود را و به تفكر درآمدم در آنچه شنيدم از او در باب وى و آنچه ديدم

من بعد از آن همت را مصروف نميداشتم اال در سؤال و پرسيدن از خبر او و بحث از امر او، و سؤال نكردم 

يافتم نزد او در غايت مردم اال كه مىهيچ كس را از بنى هاشم و قواد و كتاب و قضات و فقها و ساير 

اجالل و اعظام و محل رفيع و قول جميل و تقديم مر او را بر جميع اهل بيت و مشايخ خود، پس عظيم شد 

ديدم دوست و نه دشمن را اال كه بزبان خوش بود با ايشان و ثناگر بر ايشان پس قدر او نزد من چه نمى

او از اشعريه كه چه خبر است از برادر او جعفر و چگونه است حال گفتند بعضى كه حاضر بودند در مجلس 

كننده او از او در محل؟ گفت كيست جعفر كه سؤال از او كنند و قرين سازند جعفر را بحسن؟ جعفر اعالن

بينم از مردم او بسيار خفيف و سبك قدر فسق و فجور است و شارب خمر است، او كمتر است از هر كه مى

و بدرستى كه وارد شد بر سلطان و اصحاب او در وقت وفات حسن بن على العسكرى عليه  است در ذات

السالم بر من چيزى كه تعجب كردم از آن و گمان نداشتم كه آنچنان باشد او و اين آنست كه چون آن 

 حضرت بيمار شد فرستاد نزد پدر من كه ابن الرضا بيمارست پس پدر من در ساعت سوار شد و آمد بدار

الخالفه و بازگشت بتعجيل، و با وى پنج نفر بودند از خادمان خليفه كه از ثقات و خاصه و تحرير او بودند 

و امر كرد ايشان را بمالزمت سراى امام حسن عسكرى )ع( كه از احوال او با خبر باشند، و فرستاد نزد اطبا 

نند در صباح و ما پس چون بعد ازين دو و امر كرد ايشان را كه متردد باشند بسوى او و تعهد احوال او ك

شد و رفت و اطباء را امر فرمود كه  روز يا سه روز گذشت خبر آوردند كه ضعف بر او غالب شده سوار

پاى از آنجا نكشند و فرستاد بقاضى القضاة و در مجلس وى حاضر كرد و فرمود او را كه ده كس را اختيار 

امانت باشند و ايشان را فرستاد كه مالزم آن خانه باشند و شب و روز كن از مردم ثقه كه متدين و با ورع و 

از او غافل نشوند، پس اين چنين بود تا آن حضرت رحلت فرمود چون اين خبر فاش شد غريو از 

رأى برآمد، و بازارها بستند و بنى هاشم و قواد و كتاب و قضاة و معدالن و ساير مردمان بجنازه وى سرمن
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رأى شبيه بروز قيامت شد پس چون فارغ شدند از تهيه او سلطان فرستاد بعيسى سرمن حاضر شدند پس

بن متوكل و امر كرد كه بر وى نماز بگزارد و چون نهادند جنازه را از براى نماز ابو عيسى نزديك آمد روى 

معدلين و  مبارك وى گشود و عرض كرد او را بر بنى هاشم از علويه و عباسيه و قواد و كتاب و قضاة و

سبب ديگرى و حاضر گفت اين حسن بن على بن محمد بن الرضاست )ع( كه وفات يافته بر فراش خود بى

كرد خدام سلطان و ثقات او و قضاة و اطبا كه مالزمت داشتند آنجا و همه ديدند و تفحص نمودند كه او 

نماز بر وى گزارد و امر كرد كه خود وفات يافته و كسى او را نكشته و بعد از آن روى او را پوشانيد و 

برداشتند و بردند و دفن كردند و بعد از دفن جعفر برادرش آمد نزد پدر من و گفت مرتبه برادر را بمن 

أرزانى داريد و من در هر سال بيست هزار دينار بشما برسانم چون او اين را از او شنيد بر او مكروه آمد و 

ءه برهنه كرده شمشير را و نهاده در ميان كسانى كه زعم ايشان آن بود گفت اى احمق سلطان اطال اللَّه بقا

 اند تا ايشان را باز دارد از اين و ميسر نشد او را پس اگر تو نزد شيعه پدر وكه پدر و برادر تو امامان

 برادرت امامى پس هيچ حاجت نيست ترا كه سلطان يا غير او ترتيب تو كنند و اگر نزد ايشان اين منزلت

ندارى نخواهى يافت مرتبه نزد ما پس از آن كلمات او را پدر من قليل و ضعيف شمرد و امر كرد كه او را 

دور كردند از او و ديگر اذن نداد مر او را در دخول بر او تا مرد پدر من و بيرون آمديم ما و او بر اين حال 

بسوى او راهى و شيعه مقيم بودند كه  بود و سلطان طلب ميكرد اثر ولد حسن بن على را تا امروز نيافت

 حسن )ع( وفات كرد و گذاشت ولدى را كه قائم مقام اوست بامامت.

و نوشت ابو محمد )ع( بابى القاسم اسحق بن جعفر الزبيرى پيش از موت معتز به بيست روز كه مالزم شود 

كه حادثه حادث شد چه  در خانه خود تا اين حادثه بگذرد، پس چون كشته شد ترنجه او نوشت بسوى او

 امر ميكنى مرا آن حضرت نوشت بوى كه حادثه ديگريست پس شد در امر معتز آنچه شدنى بود.

شود محمد بن داود پيش از قتل او بده روز پس چون گفت كه آن حضرت بمردى ديگر نوشت كه كشته مى

بن جعفر كه او گفت كار بر ما روز دهم شد او كشته شد و روايتست از محمد بن على بن ابراهيم بن موسى 

كنند بجود تنگ شد و گفت مرا پدر من كه بيا تا برويم بسوى اين مرد يعنى أبا محمد )ع( كه او را وصف مى

شناسم؛ او را گفت پس قصد ديدن او كرديم پدر ام او را و نمىو سماحت، گفتم ميشناسى او را گفت نديده

از براى  آنست كه امر كند ما را به پانصد درهم دويست درهممن در راه گفت آنچه احتياج است ما را 

كسوه، و دويست درهم از براى دقيق و صد درهم از براى نفقه و من گفتم در نفس خود كاشكى مرا امر 
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ميكرد به سيصد درهم صد درهم از براى خود االغى ميخريدم و صد درهم از براى نفقه و صد درهم ديگر 

آمديم بجانب جبل و چون رسيديم بدر خانه بيرون آمد بسوى ما غالم او و گفت ن مىاز براى كسوه و بيرو

درآيند على بن ابراهيم و محمد پسر او پس چون داخل شديم بر او و سالم كرديم فرمود مر پدر مرا كه يا 

چون  على چه بازداشت ترا از مادر اين وقت؟ گفت يا سيدى شرم داشتم كه مالقات كنم ترا بر اين حال

بيرون آمديم از نزد او آمد ما را غالم او پس داد به پدر من كيسه كه در او دراهم بود و گفت اين پانصد 

درهم است دويست از براى كسوه و دويست از براى دقيق و صد از براى نفقه و كيسه ديگر بمن داد و گفت 

اى كسوه است و صد از براى نفقه اين سيصد درهم است صد درهم ازين در بهاء االغ صرف كن و صد از بر

و بيرون مرو بجانب جبل و برو بسورا گفت بسورا رفت و زنى خواست پس دخل او امروز دو هزار دينار 

است و مع هذا توقف داشت گفت محمد بن ابراهيم گفتم مر او را كه ويحك آيا ميخواهى امرى ظاهرتر از 

 ايم.كه دائم بر آن بوده اين؟ گفت راست ميگوئى و ليكن هستيم ما بر امرى

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه اين تقليديست كه حق سبحانه و تعالى مذمت فرموده آن را در شريف كتاب 

و شبهه نيست كه عذاب  آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى خود حكايت از كفار ميكند كه

باضعاف مضاعفه أشد خواهد  دعوت بايشان رسيده باشد و ديده باشند اداء و معجزات را اين جماعت كه

بود بلكه نسبتى نخواهد بود مر ايشان را كه نرسيده باشد ايشان را دعوت و قايم نگشته باشد بر ايشان 

ل از او بعد حجت و اين علوى اگر نه ديده باشد أمارت را و نشنيده باشد ادله را او أحسن است از روى حا

رأى و از اين و يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ حديث كرد احمد بن حارث قزوينى گفت بودم با پدر خود بسرمن

پدر من وقوف بيطارى داشت و در مربط أبى محمد )ع( ميبود گفت كه نزد مستعين استرى بود كه مثل او 

ميكرد از زين و لجام كردن و سوار شدن؛ جمع  كسى نديده بود در صورت و بزرگى و بلندى اما منع

ميشدند بسيارى از پشته سواران و حيله نميتوانستند انگيخت بر سوارى او بعضى از ندماى او گفتند كه يا 

أمير المؤمنين آيا نميفرستى به نزد حسن بن على بن الرضا )ع( كه بيايد شايد سوار تواند شد او را پس 

رفت پدر من با وى پس چون داخل شد أبى محمد در آن خانه من با پدر بودم فرستاد بطلب أبى محمد و 

پس نظر كرد آن حضرت بآن استر كه ايستاده بود در صحن خانه پس آن حضرت رفت بسوى او و دست 

مبارك بر كفل او نهاد من نظر كردم بسوى آن استر ديدم كه سر تا پا عرق كرده و از او ميچكد بعد از آن 

عين رفت و بر او سالم كرد، ويرا تعظيم كرد و نزديك وى شد و گفت يا ابا محمد لجام كن اين بجانب مست
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استر را آن حضرت گفت به پدر من كه لجام كن او را اى فالن، مستعين گفت تو لجام كن او را آن حضرت 

 طيلسان خود را نهاد و برخاست و لجام كرد او را و بازآمد و بجاى خود نشست.

و را كه يا ابا محمد زين كن او را آن حضرت گفت به پدر من كه اى فالن زين كن او را مستعين گفت مر ا

گفت تو زين كن او را پس دوم بار برخاست و زين كرد او را و بازگشت بجاى خود، و گفت مر او را كه 

ند بر او و بعد از آنكه او امتناع كشوى او را؟ آن حضرت فرمود كه بلى، پس سوار شد بى بينى كه سوارمى

آن او را راند و پاشنه كرد به بهترين رفتنى رفت و بازگشت، و فرمود آمد پس گفت مر او را مستعين كه 

چگونه ديدى او را فرمود كه نديدم مثل او را در حسن و زيبائى پس گفت مستعين مر او را كه أمير 

كه اى فالن بگير او را گرفت و كشيد و برد و المؤمنين آن را بتو ارزانى داشت آن حضرت فرمود به پدر من 

روايتست از ابى هاشم جعفرى كه شكايت بردم نزد ابى محمد حسن بن على )ع( باحتياجى كه داشتم پس 

حك كرد بتازيانه خود زمين را و بيرون آورد از او سبيكه كه قريب پانصد دينار طال بود و گفت بگير اى 

 ابى هاشم و معذور دار ما را.

مرويست از ابى على المطهرى كه او نوشته بود بسوى آن حضرت از قادسيه و اعالم كرده كه مردم باز و 

ميگردند از حج از خوف تشنگى من هم باز گردم آن حضرت نوشت كه برويد كه بر شما ترسى نيست ان 

 شاء اللَّه پس باقيان رفتند بسالمت و بايشان از تشنگى تشويشى نرسيد.

بن الحسين بن الحسن بن الفضل اليمانى كه او گفت نزول كرد بجعفرى از آل جعفر خلق  مرويست از على

بسيار كه مقاومت ايشان ميسر نبود، او بنوشت بآن حضرت و از ايشان شكايت كرد، پس نوشت باو كه 

ده بر دست ميدارند ايشان از تو ان شاء اللَّه گفت بيرون آمدند مردم اندكى بسوى ايشان و آن جماعت زيا

 بيست هزار كس بودند و اينان كمتر از هزار و ايشان را منهزم ساختند.

و روايت است از محمد بن اسماعيل العلوى گفت كه حبس كرده شد ابو محمد )ع( نزد على بن اوتامش و 

نان او را كه چنين و چ او شديد العداوه بود مر آل محمد را )ع( و غليظ بود بر آل ابى طالب؛ و گفته بودند

كن پس اقامت نكرد نزد أو اال يك روز تا نهاد هر دو رخسار خود را بر زمين از براى او و باال نميكرد 

چشم خود را بسوى او از جهت اجالل و اعظام او، و بيرون آمد از نزد او و او احسن مردم شد از روى 

جعفرى كه شكايت كردم بابى  بصيرت، و نيكوترين مردمان از روى گفتار در باره او حديث كند ابو هاشم

محمد از تنگى حبس و سختى قيد پس نوشت كه تو نماز پيشين را امروز در منزل خود خواهى گزارد پس 
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بيرون آوردند مرا در وقت پيشين و نماز گزاردم در منزل خود چنانچه آن حضرت فرموده بود، و تنگى 

كتابتى كه بخدمت وى ميفرستادم از آن شرم  معاش داشتم خواستم كه از وى مددى طلب كنم و بنويسم در

داشتم، چون منزل خود آمدم براى من صد دينار فرستاد و نوشت بسوى من كه هر گاه ترا حاجتى باشد 

يابى ان شاء اللَّه تعالى و روايتست از نصير پس شرم مكن و بطلب آن را، چه تو آن را كه ميخواهى مى

آن حضرت تكلم ميفرمود غالمان خود را بلغات ايشان و در ميان  خادم كه او گفت شنيدم بسيار بار كه

ايشان ترك و روم و سقالبى ميبودند، من تعجب داشتم ازين، و ميگفتم او در مدينه متولد شده و ظاهر 

نساخت خود را باحدى تا ابو الحسن رحلت فرمود، و هيچ كس نديد او را پس چگونه اين زبانها را ميداند، 

ن ميگفتم پس روى آورد بجانب من و فرمود كه خداى تعالى جل اسمه ظاهر كرده حجت خود و با خود اي

را در ميان خلق خود، و داده او را معرفت هر چيزى و او ميداند لغات و اسباب و حوادث را و اگر اين 

 چنين نبودى ميان حجت و محجوج فرق نشدى.

از آن حضرت  واستم كه هر دو را بنويسم و بپرسمحسن بن طريف گويد ميخليد در سينه من دو مسأله ميخ

)ع( پس نوشتم و سؤال كردم از وى كه قايم )ع( وقتى قيام نمايد بامور بچه حكم خواهد كرد و كجا خواهد 

بود مجلسى كه حكم كند در ميان مردم؟ و ميخواستم كه بپرسم از تب ربع پس غافل شدم از ذكر تب 

ز قايم )ع(، هر گاه كه قيام نمايد حكم خواهد فرمود در ميان مردمان جواب نوشت كه سؤال كرده بودى ا

بعلم خود همچو قضاى داود )ع( كه سؤال نكند بينه را و ميخواستى كه بپرسى از تب ربع پس فراموش 

 بْراهِيمَإِ يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلى كردى، پس بنويس بر ورقى اين آيت را و بياويز بر گردن محموم كه

 پس نوشتم اين آيت را و آويختم بر گردن محموم پس بخود آمد و تب از او رفت.

اسماعيل بن محمد بن على بن اسماعيل بن على بن عبد اللَّه بن عباس گويد كه نشستم مر أبى محمد را در 

ست نزد من ميان راه تا آن حضرت بر من گذشت شكايت بردم بوى از جهت احتياج و سوگند خوردم كه ني

يك درهم و ما فوق آن و نه چاشت دارم و نه شام، فرمود كه سوگند بخدا خوردى بدروغ و حال آنكه دفن 

كرده دويست دينار در جاى، و اين را نگفتم كه دفع كنم از تو عطا را بده اى غالم آنچه با تست، پس داد 

م كرده دنانيرى را كه دفن نموده آن بمن غالم او صد دينار پس روى مبارك بسوى من كرد و گفت كه حرا

را هر چند كه احتياج تمام دارى بآن، و راست فرمود آن حضرت چه من انفاق ميكردم آنچه بمن ميرسيد و 

بغايت مضطرب شدم روزى از براى نفقه، و ابواب رزق بر من بسته شده بود پس من تفتيش كردم بر دنانير 
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رفته بود و  كردم معلوم شد مرا پسرى بود موضع آن را دانسته بود كه دفن كرده بودم نيافتم آن را پس نظر

برداشته و گريخته پس دست نيافتم از آن بر چيزى گويد على بن زيد بن على بن حسين كه مرا فرسى بود 

نيكو و بسيار ذكر نيكوئى آن در محافل ميكردم پس روزى رفتم بخدمت ابى محمد )ع( فرمود كه چه 

گفتم اينك بر در ايستاده است و اين زمان گذاشتم او را فرمود كه سوگند ميدهم ترا  كردى فرس خود را؟

كه پيش از شب اگر قادر شوى بر مشترى تأخير مكن و در اين اثنا يكى درآمد و كالم وى منقطع شد، پس 

ه چه گويم برخاستم و در آن فكر بودم و بمنزل خود رفتم و خبر كردم برادر خود را از اين گفت نميدانم ك

و بخل ميكردم در فروختن او، پس چون شب درآمد و نماز خفتن شد نماز گزارديم سائس آمد كه فرس تو 

اين زمان مرد من غمگين شدم و دانستم كه آن حضرت از آن گفتن اين خواسته بود بعد از آن رفتم بخدمت 

انعام ميفرمود بمن دابه را، پس ابى محمد )ع( بعد از چند روز و ميگفتم در نفس خود كه كاش آن حضرت 

اى غالم بده بوى ماديان چون نشستم فرمود پيش از آنكه من چيزى گويم فرمود كه نعم براى تو هست دابه

تر و درازترست از عمر احمد بن محمد گويد كميت مرا بعد از آن فرمود كه اين بهتر از فرس تست و آهسته

مهتدى در قتل موالى سعى داشت كه يا سيدى الحمد للَّه كه كه من نوشتم بابى محمد )ع( در وقتى كه 

مشغول گردانيد او را از تو و بمن رسيد كه او ترا تهديدها كرده و گفته كه و اللَّه كه خالى كنم ايشان را از 

تر است و بشمار پنج روز جديد زمين، پس آن حضرت بخط شريف خود نوشت بوى كه عمر او از آن كوتاه

شود او در روز ششم بانواع خوارى و زارى، پس آنچنان بود كه آن حضرت ن باز كه كشته مىاز اين زما

گويند كه درآمدند عباسيان بر صالح بن وصيف در جاى كه حبس كرده بودند ابو محمد را )ع( و  فرموده بود

اند بدترين مردمگفتند او را كه حبس را برو تنگ ساز و گشاد مساز صالح گفت من چه كنم باو؟ دو مرد كه 

اند از عبادت و صالة و صيام بامرى عظيم؟ پس امر كردند باحضار آن ام و ايشان گشتهبر او موكل گردانيده

موكالن گفتند ايشان را كه ويحكما چيست حال شما در امر اين مرد؟ پس گفتند چه ميگوئى در باره مردى 

ى سخن ندارد و مشغول نيست بغير عبادت، پس كه روز بروزه باشد و شب همه شب نماز ميگزارد، با كس

هر گاه نظر ميكند بجانب ما ميلرزد جميع اعضاى ما بمرتبه كه مالك نفس خود نميتوانيم شدن چون شنيدند 

 اين را عباسيان بازگشتند خاموش و خاسر.

ليم كردند و از على بن محمد مرويست كه او روايت كرده از جماعتى از اصحاب ما كه ايشان گفتند كه تس

آن حضرت را بنحريرى از جهت حبس و او كار را بر آن حضرت تنگ ميگرفت و ايذا ميرسانيد پس گفت 
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زن او بوى كه از خداى تعالى بترس كه تو نميدانى كه كيست در خانه تو و ياد كرد صالح و عبادت او را و 

 داختن در پيش سباع.گفت من ميترسم بر تو از او، او گفت و اللَّه كه من او را خواهم ان

بعد از آن رفت و اين رخصت حاصل كرد و رخصت يافت؛ چون انداخت آن حضرت را در پيش سباع او 

بينند كه حال او چيست، پس يافتند كه در نماز ميل نكردند بخوردنش پس نظر كردند بآن موضع تا به

ن حضرت را از آن منزل و خانه ايستاده و آن سبع گرد وى ميگردد و تعرض نميرساند پس امر كردند و آ

 و روايات در اين معنى بسيار است باين اختصار رفت بيرون بردند.

 باب در ذکر وفات ابى محمد الحسن بن على )ع( و موضع قبر و ذکر ولد او

آن حضرت مريض شد در اول ماه ربيع االول در سال دويست و شصتم، و رحلت فرمود در روز جمعه 

سنه مذكوره و در وقت وفات بيست و هشت سال داشت، و دفن كرده شد در خانه كه  هشتم ماه مذكور در

رأى، و گذاشت ابن منتظر را از براى دولت حق و آن حضرت مخفى دفن كرده شده بود پدر او در سرمن

ميداشت مولد او را، و ميپوشيد امر او را از جهت صعوبت وقت، و شدت طلب سلطان زمان، و اجتهاد او در 

فتيش امر او چون شايع شد از مذهب شيعه اماميه در باب او و معلوم و معروف شد انتظار ايشان مر او را، ت

و اظهار نفرمود ولد خود را در حال حيات خود، و ندانستند او را جمهور بعد از وفات ابى محمد و جعفر بن 

وى، و اعتقال حاليل او و على برادر آن حضرت متولى اخذ تركه او شد، و سعى كرد در حبس جوارى 

گفتند تشنيع ميكرد بر اصحاب آن حضرت بسبب انتظار ايشان ولد او را و قطع ميكرد كالم ايشان را كه مى

انگيخت قوم را تا غايتى كه ميترسانيدند ايشان را و متفرق در وجود او، و قول بر امامت او، و برمى

آوردند از اعتقال و حبس و تهديد و بالها را بر سر ايشان مى ميساختند و دلير گردانيده بود قوم را بر ايشان

 و تصغير و استخفاف و ذل و خوارى و باينها سلطان نتوانست ايشان را از آن بازداشت.

و جمع كرد جعفر ظاهرتر كه ابى محمد را )ع( و سعى ميكرد نزد شيعه كه قايم مقام برادر باشد پس شيعه از 

مرتبه برادر كرد و  اعتقاد نكردند او را در آن پس رفت پيش سلطان وقت و التماساو مطلقا قبول نكردند و 

بذل كرد مال بسيارى و تقرب جست بهر آنچه ظن او بود كه بآن تقرب ميتوان جستن بآن، پس متنفع نشد 

بچيزى از آن و مر جعفر را اخبار بسيار است درين معنى و كتاب گنجايش شرح و بسط آن ندارد و آن 

شهور است نزد اماميه و كس بسيار است كه ميداند از عامه و باللَّه التوفيق ابن خشاب نيز تاريخ والدت و م

 وفات و مبلغ سن آن حضرت را ذكر كرده بر وجهى كه سابقا مذكور شد.
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و در كتاب دالئل آورده كه دالئل حسن بن على العسكرى )ع(: محمد بن عبد اللَّه روايت كرده كه چون امر 

كرده شد كه سعيد ابى محمد )ع( را بكوفه برد نوشت بسوى وى ابو هيثم كه فداى تو گردم رسيده است بمن 

ام پس نوشت بوى كه بعد از سه روز ديگر ميرسد بشما فرح و شادى، پس امرى كه اضطراب پيدا كرده

فتند، آن حضرت را از آن ياكشته شد معتز در روز سيوم گفت ناپيدا شد غالم كوچكى كه مر او را بود و نمى

حال خبر دادند فرمود كه طلب كنند او را از فالن بر كه؛ پس طلب كردند او را يافتند در آن مرده و او گفت 

كه خزانه ابى الحسن را )ع( بنهب بردند بعد از آنكه او در گذشت پس آن حضرت را خبر كردند از آن، امر 

كه فالن چيز را رد كن، و  يال او را طلب كرد و گفت بيك يككرد تا در آن را بستند بعد از آن حرم و ع

 خبر كرد بهر يك بآنچه برداشته بودند تا همه را باز دادند و هيچ فوت نشد.

حديث كرد هارون بن مسلم او گفت پسرى شد احمد پسر مر او نوشت بسوى ابى محمد )ع( بعسكر در 

و كنيت او چه باشد، و من ميخواست كه نام او جعفر باشد روز دوم والدت او و پرسيد كه چه نام كند او را 

و كنيت او أبو عبد اللَّه پس آمد رسول او در صبيحه روز هفتم و كتاب آورد از او كه او را جعفر نام كن و 

كنيت كن او را بابى عبد اللَّه و دعا فرموده بود از براى من و حديث كرد مرا قاسم هروى كه بيرون آمد 

أبى محمد ببعضى بنى اسباط گفت نوشته بودم بوى كه خبر كند او را از اختالف موالى و سؤال توقيع از 

بدرستى كه خطاب فرمود خداى عز و جل عاقل را و  كرده بودم او را از اظهار دليل؛ پس نوشت بسوى من:

آمده بخاتم النبيين و  نيست احدى كه اتيان نمايد بآيتى و اظهار كند دليلى را كه اكثر و بيشتر باشد از آنچه

سيد المرسلين پس ميگفتند كفار كه او ساحر و كاهن و كذاب است و هدايت ميكرد حق تعالى كسى را كه 

 مهتدى ميبود اال آنكه بادله ساكن ميشدند بسيارى از مردم.

اگر  و اين آنست كه حق تعالى اذن ميفرمايد ما را پس تكلم ميكنيم و منع مينمايد و خاموش ميباشيم و

خواهد كه اظهار نكند حق را پيغمبران را نميفرستد كه مبشرين و منذرين باشند كه اظهار كنند حق را در 

حال ضعف و قوت و ناطق باشند در آن اوقات تا گزارش دهند امر حق را و انفاذ حكم او كنند در ميان 

بحق گردند و متعلق بفرع و اصل  طبقات مردمان متفرقه تا ايشان را بينا گردانند بر سبيل نجات و متمسك

و طبقه اخذ نكنند حق را از أهل او پس ايشان مثل راكب بحرند  شك و ريب و نيابند از او گريزىشوند بى

شان و شود بر ايشان شيطانكه موج ميزنند نزد موج او و ساكن ميگردند نزد سكون او و طبقه غالب مى

ست بباطل از جهت حسدى كه نزد ايشان است پس بگذار نشان ايشان رد است بر اهل حق و دفع حق ا
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ترين كسى را كه ميرود برود براست و چپ پس شبان هر گاه خواهد جمع ميكند گوسفندان خود را بآسان

شك و كسى كه سعى ذكر كردى از تو اختالفى را كه در ميان موالى است پس آن هست از رفعت و كبر بى

ست بحكم نيكو، رعايت كن كسى كه رعايت پذيرست، و احتراز كن نشست در مجلس حكم پس او اولى ا

 از اذاعت و شهرت و طلب رياست كه اين هر دو مرد را بهالكت ميبرند.

ذكر كردى از رفتن خودت بفارس ميبرد حق تعالى ترا بمصر ان شاء اللَّه و ايمن داخل خواهى شد و برسان 

ا بتقواى الهى و پرهيزگارى خداى عظيم و أداء امانت و ثقات دوستان را از من سالم و امر كن ايشان ر

كننده بر ما حرب است پس چون خواندم كه داخل ميشوى بمصر ندانستم معنى اعالم كن ايشان را كه فاش

اين را پس آمدم ببغداد و عزيمت خروج كردم از آنجا بفارس پس يراق آن مهيا نشد پس بيرون رفتم 

محمد بن زياد كه بيرون آمد توقيع ابى محمد )ع( كه فتنه مخصوص تست  بجانب مصر مرويست از على بن

پس بنشين در خانه خود و بيرون مرو و گفت پس مصيبتى بر من واقع شد نوشتم بسوى وى كه آيا آن نايبه 

منادى  اين بود؟ پس نوشت كه نه آن سختر است از اين؛ پس مرا طلب ميكنند بسبب جعفر بن محمد و

ر كه او را بياورد پس او را صد هزار درهم باشد حديث كرد محمد بن على السمرى كه گفت ميكردند كه ه

داخل شدم بر أبى أحمد عبيد اللَّه بن عبد اللَّه و پيش او رقعه بود از ابى محمد )ع( در او بود كه من فرود 

سه روز شده بود پس آرم بالى خداى را بر اين طاغى يعنى الزبيرى و او گيرنده بود آن حضرت را و مى

چون روز سيوم شد كردند باو آنچه كردند و ديگر گفت كه نوشت آن حضرت بسوى من كه فتنه فرو خواهد 

گرفت شما را بر حذر باشيد پس چون سه روز گذشت در ميان بنى هاشم فتنه افتاد پس من نوشتم بوى كه 

ند روز گذشت امر معتز بوقوع آمد و كشته آيا آن فتنه اين بود فرمود كه نه و ليكن غير اينست پس چون چ

شد او و مرويست از ابى هاشم جعفرى كه او گفت نزد ابى محمد )ع( بودم كه درآمد بر او جوانى خوب 

صورتى من گفتم در نفس خود كه باشد اين پس ابو محمد فرمود كه اين ابن ام غانم است صاحب سنگى 

آن را آورده كه من نيز مهر كنم، آنگاه فرمود كه بده سنگت را كه مهر كرده بودند آن را پدران كرام من و 

بمن؛ پس داد و در او موضع املس نرم بود آن را مهر فرمود با خاتم خود كه با وى بود و اسم يمانى مهجع 

بن سفيان بن علم بن ام غانم يمانيه بود او ديگر گفت كه بيرون آمد ابو محمد با جنازه ابى الحسن )ع( و 

را چاك كرده بود پس نوشت بوى ابو عون قرابه نجاح بن سلمه كه هيچ كس ديده از ائمه كه چاك  پيرهن

كرده باشند جامه خود را در مثل اين صورت؟ نوشت أبو محمد بسوى وى كه اى أحمق ندانسته كه چاك 
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نوشت بابى  پيغمبر براى هارون )ع( و روايتست از جعفر بن محمد القالنسى او گفت برادر من كرد موسى

محمد و زن او بستن بود نزديك بوضع حمل كه از خداى تعالى در خواهد كه او را روزى كند فرزند نرينه و 

نام كند او را پس نوشت آن حضرت بوى كه روزى ميكند ترا فرزند نرينه تمام الخلقه و خوب نامى است 

يشان را در پاى انگشت زايدى و محمد و عبد الرحمن پس زن او از يك شكم دو فرزند آورد يكى از ا

 ديگر تمام خلقه بود پس اين يكى را محمد نام كرد و صاحب زوايد را عبد الرحمن.

و مرويست از جعفر بن محمد القالنسى كه نوشتم بابى محمد بمصحوب محمد بن عبد الجبار كه سؤال كند 

منيه رفته بود كه گوسفند بياورد پس او را از مسايل بسيار و در خواهد كه دعاى از براى او بكند كه بار

جواب سؤال نوشت و ذكر برادر در او نفرمود بعد از آن خبر آمد كه برادر او مرد در روزى كه آن حضرت 

 نوشته بود جواب مسائل او را، پس چون ذكر نفرموده بود او را دانستم كه او مرده است.

د )ع( فرمود كه چون بيرون آيد قايم امر كند و از ابى هاشم جعفرى روايت است كه بودم نزد ابى محم

بكندن منار و مقصورهاى كه در مساجدست من گفتم در نفس خود كه اين چه معنى دارد روى مبارك بمن 

كرد و گفت اين معنى دارد كه آنها محدث و مبتدع خواهد بود كه آن نوع بنا نكرده هيچ پيغمبر و نه هيچ 

 حجتى.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا  م جعفرى گفت پرسيدم از ابى محمد )ع( از قول خداى عز و جل كهو روايتست از داود بن قاس

فرمود كه  راتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِْنهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْ

ند ظالم نفس آنانند كه اقرار بامام ندارند گفت من اشك چشم كردم و فكر ميكردم همه ايشان از آل محمدا

با خود در عظم و بزرگى آنچه اعطا فرموده آل محمد را صلى اللَّه عليهم، پس نظر كرد بمن و فرمود كه امر 

اى اعظم است از آنچه حديث ميكند ترا نفس تو از عظم و بزرگى شأن آل محمد پس حمد و شكر كن خد

را كه تو استمساك جسته بحبل ايشان كه خوانده ميشوى در روز قيامت با ايشان گاهى كه خوانند هر 

 مردمانى را بامامان خودشان پس بشارت باد ترا اى ابا هاشم كه تو بر خيرى.

و از ابى هاشم روايت است كه سؤال كرد محمد بن صالح االرمنى از ابو محمد )ع( از قول خداى عز و جل 

آن حضرت فرمود كه محو نميكند حق تعالى اال آنچه باشد  َيمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ ُيْثبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ هك

گفت گرداند اال آنچه نباشد، من گفتم در نفس خود كه اين خالف آنست كه هشام بن حكم مىو ثابت نمى

آيد، پس آن حضرت نظر كرد بسوى من و فرمود كه  كه معلوم خدا نيست چيزى تا آنكه بشود و پديد
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خداى تعالى عالم است و دانا بأشياء پيش از آنكه بشود و پديد آيد، خالق بود وقتى كه مخلوق نبود، و رب 

بود وقتى كه مربوب نبود، و قادر بود پيش از مقدور، پس گفتم گواهى ميدهم كه تو ولى اللَّه و حجت او و 

ئى و تو بر منهاج و طريقه أمير المؤمنينى )ع( و علم او و گويد ابو هاشم كه من بودم قائم بقسط و عدل او

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ  نزد ابى محمد پس پرسيد او را محمد بن صالح االرمنى از قول حق تعالى كه

شَهِدْنا آن حضرت فرمود ثابت است آن  أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلىأَنْفُسِهِمْ  مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيََّتهُمْ وَ أَشَْهدَهُمْ عَلى

باشد كه بياد بيايد ايشان را و اگر نه آن بودى ندانستى كه  اند آن موقف را و زودمعرفت و فراموش كرده

ى كيست خالق او، و كيست رازق او ابو هاشم گفت من تعجب داشتم در نفس خود از عظيم آنچه خداى تعال

اعطا فرموده ولى خود را و جزيل آنچه تحميل كرده او را پس روى آورد ابو محمد و فرمود كه امر عجيبتر 

است از آنچه عجب ميدارى از آن يا أبا هاشم و اعظم از آن، چيست گمان تو بر قومى كه آنكه ايشان را 

مؤمن نيست مگر كسى كه  شناخت خداى را شناخته، و كسى كه ايشان را نشناخت خداى را نشناخته، پس

تصديق ايشان كند و بمعرفت ايشان موقن باشد و گويد ابو هاشم كه شنيدم از أبا محمد كه ميفرمود از 

آمرزد و آن گفتن مردست كه كاشكى من مؤاخذ نميبودم اال گناهان چيزى هست كه حق تعالى آن را نمى

كه اين هر آينه امرى دقيق است، و سزاوار  باين يعنى گناه را صغير نبايد شمرد پس گفتم در نفس خود

آنست مرد را كه تفقد كند از نفس خود هر چيزى را پس روى مبارك كرد بر من و فرمود كه صدقت يا أبا 

تر است از مورچه خورد بر هاشم مالزم شو آنچه حديث ميكند ترا نفس تو چه اشراك در ميان مردم مخفى

ره خورد بر چيزى سياه و روايتست از ابى هاشم كه شنيدم از أبا سنگ صفا در شب تاريك ظلمات و از ذ

محمد )ع( كه فرمود كه در بهشت هر آينه درهاست كه داخل نميشود آن را مگر اهل معروف پس ستايش 

ام بر خود از حوايج مردم پس نظر كرد بسوى من ابو كردم خداى را در نفس خود و فرح نمودم بآنچه نهاده

اند پس دايم باش بر آنچه هستى بر آن كه اهل معروف در دنيا ايشان همان اهل معروف محمد و گفت نعم

و هم از او مرويست كه شنيدم از ابا  در آخرت، بگرداند ترا خداى تعالى از ايشان يا ابا هاشم و رحمت كند،

ست از سياهى چشم محمد كه ميفرمود كه بسم اللَّه الرحمن الرحيم نزديكترست باسم خداى تعالى كه اعظم ا

 به سفيدى او.

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ  و از او است كه پرسيد محمد بن صالح ارمنى از ابا محمد از قول خداى عز و جل كه

مِنْ بَعْدُ پس فرمود آن حضرت كه مر او راست امر پيش از آنكه امر كند به او و مر او راست امر بعد از 
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أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ  اهد پس گفتم در نفس خود كه اينست قول خداى عز و جل كهآنكه امر كند بآنچه خو

أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ  گفت نظر كرد بسوى من و تبسم فرمود و گفت تَباَركَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ

سؤال كردند از ابى محمد )ع( كه چيست و چگونه است حال مرأة  و از ابى هاشم مرويست كه الْعالَمِينَ

كند يك سهم و اخذ ميكند مرد دو سهم؟ فرمود كه بر زن جهاد و نفقه و معقله مسكينه ضعيفه كه اخذ مى

نيست و بر مرد هست اينها، پس من گفتم در نفس خود كه باشد كه گفته شود مرا كه ابن ابى عوجا سؤال 

را از ابى عبد اللَّه )ع( و او همين جواب فرمود، پس آن حضرت روى كرد بسوى من و كرد اين مسأله 

فرمود كه نعم اين مسأله ابن ابى عوجاست و جواب از ما يكى است هر گاه كه معنى مسأله يكى است 

و  جاريست براى آخر ما آنچه جارى است براى اول ما و اول و آخر ما در علم يكسانند، و مر رسول اللَّه

 مر أمير المؤمنين راست فضل ايشان هر دو.

و از او مرويست كه نوشتند بسوى آن حضرت بعضى از موالى و محبان: و التماس كردند كه دعا تعليم 

 فرمايد ايشان را، پس نوشت بسوى ايشان كه اين دعا بخوانيد

ين و يا ارحم الراحمين و يا ابصر المبصرين و يا عز الناظرين و يا اسرع الحاسب يا اسمع السامعين و يا»

احكم الحاكمين صلى على محمد و آل محمد و اوسع لى في رزقى و مدلى في عمرى و امنن على برحمتك 

 غيرىو اجعلنى ممن تنتصر به لدينك و ال تستبدل بى

گويد ابو هاشم كه گفتم من در نفس خود كه بار خدايا بگردان مرا در سلك حزب خود، و در زمره خود 

اقبال فرمود بمن ابو محمد )ع( و فرمود كه تو در سلك حزب اوئى و در زمره او هر گاه كه باشى بخدا  پس

كننده، و مر اولياى او را شناسنده و مر ايشان را پيروى كن، پس ايمان آورنده، و مر رسول او را تصديق

مد كه ميفرمود بدرستى كه مر كالم بشارت باد ترا باز بشارت باد ترا ابو هاشم گويد كه من شنيدم از ابى مح

خدا را فضل است بر كالم خلق همچو فضل خداى تعالى بر خلق، و مر كالم ما را فضل است بر كالم 

 مردمان همچو فضل ما بر ايشان.

و روايتست از محمد بن الحسن بن ميمون گفت نوشتم بسوى وى و شكايت كردم از فقر، باز گفتم در نفس 

بگويد آن حضرت فقر با ما بهترست از غنى با غير ما و قتل با ما بهترست از حيات با خود آيا نباشد كه 

دشمنان ما، پس جواب نوشت كه خداى عز و جل اختصاص ميدهد اولياى خود را گاهى كه زايل ميگرداند 

نفس  و دور ميكند گناهان ايشان را بفقر و حال آنكه عفو ميكند از ايشان بسيارى همچنان كه حديث كرده
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ترا كه فقر با ما بهترست از غنى با غير ما و قتل با ما بهترست از حيات با دشمنان ما و ما پناهيم كسى را 

اعتصام نمايد بما، كسى  ايم مر كسى را كهكه پناه آرد بما و نوريم كسى را كه بينائى جويد بما؛ و نگاه دارنده

 على، و آنكه انحراف جويد از ما پس جاى او آتش است.كه دوست دارد ما را باشد با ما در سنام و مقام ا

و مرويست از ابى هاشم كه داخل شدم بر ابى محمد )ع( و ميخواستم كه سؤال كنم از او نقره كه بريزم بآن 

انگشترى كه نگاه دارم از براى تيمن و تبرك، پس نشستم و فراموش كردم بآنچه آمده بودم از براى آن، بعد 

م و برخاستم، انداخت نزد من انگشترى و فرمود كه ميخواستى از من نقره پس ما داديم بتو از آن وداع كرد

 انگشترى سود كردى نگين و كرايه را، گوارا گرداند خداى تعالى ترا يا ابا هاشم.

و روايتست از على بن عمر النوفلى گفت بودم با ابى الحسن )ع( در صحن خانه او پس گذشت بر ما جعفر 

 فداى تو گردم اينست صاحب ما؟ فرمود كه نه صاحب شما حسن است. پس گفتم

و از حجاج بن سفيان عبدى روايتست كه گذاشتم پسر خود را بيمار در بصره و نوشتم بابى محمد كه دعا 

فرمايد براى او، پس نوشت كه رحمت كند خداى تعالى پسر تو را كه او مؤمن بود، حجاج گويد كه وارد 

وى در بصره و مرده بود پسر من در روزى كه نوشته بود بمن أبو محمد بموت او، و بود  شد بر من كتابت

 پسر من كه شك ميكرد در امامت از براى اختالفى كه جارى است ميان شيعه.

و روايتست از محمد بن درياب الرقاشى گفت نوشتم بابى محمد و سؤال كردم او را از مشكاة و آنكه دعا 

و نام نهد او را،  كه باردار بود بر سر ولدش كه روزى گرداند حق تعالى مرا فرزند نرينه كند از براى زن من

پس جواب نوشت كه مشكاة دل محمد است )ص( و جواب ننوشت از حال زن مرا و در آخر كتاب نوشته 

 آورد.بود كه عظم اللَّه اجرك و بدهد بتو ولدى پس فرزند مرده آورده و بعد از آن حامله شد و پسرى 

گفت عمر بن ابى مسلم كه سميع مسمعى ايذاء بسيار ميرسانيد مرا و مكروه بسيار از وى ميديدم و خانه من 

متصل بود بخانه وى، پس نوشتم بابى محمد كه دعا فرمايد كه زود از آن فرج يابم پس جواب آمد كه 

ى و خريدم خانه او را و با خانه بزودى بتو فرج ميرسد و تو مالك خانه او ميشوى، پس او مرد بعد از ماه

خود يكى كردم ببركت آن حضرت روايتست از محمد بن عبد العزيز البلخى گفت صباحى بيرون رفته بودم 

و نشسته در شارع غنم پس ناگاه ابو محمد بيرون آمده بود و متوجه دار عامه بود پس گفتم در نفس خود 

ين حجت الهى است بر شما پس بشناسيد او را اگر ميكشيد شود كه فرياد كنم كه اى مردمان اكه ديده مى
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مرا، پس چون نزديك شد بمن ايما فرمود بسوى من بانگشت سبابه خود كه بر دهان داشت كه اسكت، و 

 ديدم او را در آن شب كه ميفرمود كه كتمان است يا قتل پس به پرهيز بر نفس خود.

شود؟ و گفتم بعد از اين سؤال كردم از امام كه محتلم مىحديث كرد محمد بن أقرع كه نوشتم بآن حضرت و 

كه كتابت از خود جدا كرده بودم كه احتالم از شيطان است، و حق سبحانه و تعالى در پناه خود نگاه ميدارد 

اولياى خود را از آن، آن حضرت در جواب نوشت كه حال ائمه در خواب همان حال ايشان است در 

واب از ايشان چيزى را، و در پناه خود نگاه ميدارد حق تعالى اولياى خود را از لمه بيدارى تغيير نميكند خ

و مرويست از ابى بكر كه عرض كرد بر من دوستى كه  و وسوسه شيطان همچنان كه حديث كرده نفس تو

 مرا بود كه بيا با من شريك شو در خريدن اثمار نخل از نواحى متفرقه، پس نوشتم بآن حضرت و در اين

باب مشورت كردم بوى، نوشت داخل مشو در شركت او چه چيز غافل ميسازد ترا از ملخ و كرم خوردن 

آن پس واقع شد ملخ و آن را فاسد ساخت و آنچه باقى ماند كرم خورد و حق مرا در پناه گرفت به بركت 

 آن حضرت.

عنى قول رسول اللَّه حديث كرد مرا حسن بن طريف گفت نوشتم بابى محمد )ع( و پرسيدم كه چيست م

 «من كنت مواله فهذا على مواله»: )ص( مر أمير المؤمنين را )ع( كه

 فرمود كه خواسته باين قول بآن كه بگرداند او را علمى كه شناخته شود باو حزب الهى نزد مفارقت.

آن، و بود در گفت نوشتم نزد آن حضرت آنكه من سى سال بود كه متعه نكرده بودم، و باز ايستاده بودم از 

حى من زنى كه وصف كرده بودند او را بجمال نزد من و دل من ميل كرده بود بجانب وى، و او زنى بود 

فاجره كه منع نميكرد از دست رسنده بوى، مرا از او كراهت بود باز گفتم با خود كه متعه كن با فاجره كه تو 

مشورت كردم با وى در باب متعه و گفتم آيا  بيرون ميبرى او را از حرام بحالل، پس نوشتم بآن حضرت و

 جايز است بعد ازين سالها كه متعه كنم؟

جواب نوشت كه تو احياى سنت ميكنى و اماتت بدعت، باكى نيست اما بايد كه بپرهيزى از فاجره كه 

ون اند كه متعه بفاجره بكن چه تو بيرمشهور بزنا باشد و اگر چه حديث كند نفس تو كه پدران من گفته

ميبرى او را از حرام بحالل پس اين زنيست معروفه بكار بد و من ميترسم بر تو كه اين خبر فاش شود پس 

برادران و همسايگان  من ترك كردم و بوى متعه نكردم و متعه كرد بوى شاذان بن سعيد، و او مردى بود از

گرفتند بواسطه اين و خداى تعالى ما كه اين خبر شهرت يافت تا بسلطان وقت رسيد و مال نفيس بسيار ازو 
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مرا نگاه داشت ببركت آن سيد و روايت كند سيف بن ليث كه من گذاشتم پسرى كه مرا بود بيمار در مصر 

آمدم از آنجا و مرا پسرى ديگر بود شرير بدنفس و او وصى و قيم من بود بر عيال و در وقتى كه بيرون مى

اس كردم كه دعا فرمايد از براى آن پسر بيمار پس جواب ضياع من پس نوشتم بابى محمد )ع( و التم

نوشت بسوى من كه صحت و عافيت يافت پسر كوچك تو و پسر بزرگ كه وصى و قيم تو بود مرد پس 

شكر خداى تعالى كن و جزع مكن تا ضايع نشود اجر تو پس وارد شد بر من آن كتاب در روزى كه 

 كوچك عافيت يافته بود و بزرگ مرده.

ويست از محمد بن حمزه السرورى گفت نوشتم بر دست ابى هاشم داود بن قاسم الجعفرى كه ميان من و مر

و او مواخات بود بسوى ابى محمد )ع( و سؤال كردم او را كه دعا فرمايد از براى من بغنى و توانائى و من 

عالى بتو غنى را پسر مردى درويش بودم، و جواب آمد بر دست او كه بشارت باد ترا كه فرود آورد حق ت

عم تو يحيى بن حمزه مرده و صد هزار درهم گذاشته و آن بتو ميرسد پس شكر كن خداى را و بر تست كه 

 ميانه باشى در معاش، و بايد كه حذر كنى از اسراف كه آن از فعل شيطان است.

شت بمن ابو هاشم پس آمد بر من بعد از اين قاصدى و خبر آورد كه پسر عم من مرده در روزى كه بازگ

بود سيد من  بجواب موالى من ابى محمد )ع( پس من غنى شدم و زايل شد فقر از من همچنان كه فرموده

پس ادا كردم حق اللَّه را از مال خود، و احسان نمودم برادران دينى خود را و باقى را نگاه داشتم و 

 موده بود.بحسنات خرج ميكردم و من مردى بودم مسرف چنانچه آن حضرت فر

و روايتست از محمد بن صالح الخثعمى گفت نوشتم بابى محمد )ع( و سؤال كردم از خربزه كه من شعف 

آرد، و ميخواستم كه بپرسم از صاحب تمام بآن داشتم نوشت بمن كه خربزه را بناشتا مخور كه آن فالج مى

ى پس توقيع آن حضرت بيرون زنج كه خروج كرده بود در بصره پس فراموش كردم تا رفت كتابت من بو

آمد كه صاحب زنج از اهل بيت نبود گويد محمد بن ربيع شيبانى كه من مناظره كردم مردى را از ثنويه در 

اهواز، بعد از آن آمدم بسر من راى، و در دل من چيزى از مقاله او اثر كرده بود، پس من نشسته بودم بر در 

ار عامه در ميان جماعتى سواران در آن روز پس نظر كرد احمد بن خضيب كه آمد ابو محمد )ع( از د

بسوى من و اشارت فرمود بانگشت مبارك خود كه يكى يكى تا مرا جدا ساخت پس من بيهوش افتادم و 

روايتست از على بن زيد بن على بن حسين بن زيد گفت كه من داخل شدم بر ابى محمد )ع( و نشستم نزد 

ى داشتم كه پنجاه دينار در او بود و اكنون با من نيست، مضطرب شدم از براى او كه بياد آمد مرا كه منديل
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آن آن حضرت فرمود كه باكى نيست آن نزد برادر تو محفوظ است ان شاء اللَّه پس آمدم بمنزل خود پس 

 داد آن را بمن برادرم گويد على بن محمد بن حسن كه مالقات كردند با ما جماعتى از اهواز از اصحاب ما

بينيم ابا محمد را )ع( و و بيرون رفته بود سلطان بر سر صاحب بصره، ما هم بيرون رفتيم و ميخواستيم كه به

رأى و انتظار رجوع وى ميبرديم. چون بازگشت و بما پيشتر ديده بوديم و نشستيم در ميان سرمن او را

ه داشت و آن دست ديگر بگرد نزديك شد ايستاد و دست مبارك دراز كرد و طاقيه از سر برداشت و نگا

سر مبارك برآورد، و خنديد در روى هر يك از ما پس گفت مردى در ميان ما كه گواهى ميدهم كه تو 

حجت خدائى و برگزيده اوئى گفتم اى فالن ترا چيست گفت كه من شك داشتم در او پس گفتم در نفس 

بامامت او و روايتست از ابى سهل بلخى كه  خود كه اگر او بازگردد و طاقيه از سر بردارد من قايل گردم

نوشت مردى بآن حضرت و التماس كرد كه دعا فرمايد از براى پدر و مادر او، و مادر او غاليه بود و پدرش 

مؤمن پس نوشت كه رحمت كند خداى تعالى بر پدر تو و ديگرى نوشت و همچنين التماس دعا كرد از 

 رحم اللَّه والدتك: ود و پدرش ثنوى پس نوشت كهبراى پدر و مادرش و مادر او مؤمنه ب

و دو نقطه بر باال نهاد تا والديك نخوانند يعنى خداى تعالى رحمت كند بر مادرت و روايتست از جعفر بن 

محمد بن موسى گفت كه نشسته بودم در آخر روزى كه آن حضرت سواره بر من گذشت و بودم من كه 

پس گفتم كه روزى كناد مرا خداى تعالى فرزندى؟ اشارت فرمود بسر  آرزوى سخت اشتم از براى فرزند،

مبارك كه نعم گفتم نرينه؟ باز اشارت فرمود بسر كه نه پس مرا دخترى شده و حديث كرد ابو يوسف كه 

شاعر متوكل بود گفت مرا فرزندى شد و معاش من تنگ بود نوشتم رقعها بر جماعت كه مرا مددى كنند آن 

و طواف كنم بر گرد خانه و يا در خانه بروم؛ پس آمد  ود با رقعها نوميد بازگشت گفتم برومكس كه رفته ب

ابو حمزه و با وى كيسه بود سياه كه در او چهار صد درهم بود گفت ميگويد مر ترا سيد من كه اين را بر 

 مولود خرج كن مبارك گرداند خداى تعالى آن مولد را بر تو.

نيزك آن حضرت بود گفت من ديدم نزد سر آن حضرت نورى كه درخشان ميبود تا و روايتست از بدل كه ك

 آسمان در حالتى كه آن حضرت در خواب ميبود.

رأى در ايام ابى حديث كرد أبو قاسم كه كاتب را شد بود گفت كه بيرون آمد مردى از علويين از سرمن

ى در حلوان گفت از كجا آمده گفت از محمد )ع( بطرف جبل كه طالب فضل بود پس مالقات كرد بوى مرد

رأى گفت ميدانى درب فالن و فالن را گفت بلى گفت هيچ خبر دارى از حسن بن على العسكرى سرمن
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گفت نه گفت بچه كار آمده بجبل گفت بطلب فضل گفت تراست بر من پنجاه دينار پس از من بستان و باز 

لى گفت خوش باشد، پس بوى پنجاه دينار داد، و رأى تا برسانى مرا به حسن بن عگرد با من بسرمن

رأى، پس اذن طلبيدند بر ابى محمد )ع( پس اذن يافتند و بازگشت علوى با او پس هر دو رسيدند بسرمن

هر دو داخل شدند و آن حضرت نشسته بود در صحن خانه پس چون نظر كرد بجبلى فرمود كه توئى فالن 

ده بتو پدر تو و وصيت از براى ما كرده پس آورده آن را و با تو بن فالن؟ گفت نعم فرمود كه وصيت كر

ام و داد آن مال را بوى، بعد از آن نظر كرد بعلوى فرمود چهار هزار دينارست، پس بده آن را او گفت آورده

كه بيرون آمدى بسوى جبل از جهت طلب فضل پس داد ترا اين مرد پنجاه دينار پس بازگشتى با او و ما 

 ترا پنجاه دينار پس داد او را. ميدهيم

متولد شد آن حضرت در ماه ربيع اآلخر در سال دويست سى و دوم و وفات يافت در روز جمعه در هشتم 

ربيع االول در سال دويست و شصتم پس او بيست و هشت ساله بوده باشد اين آخر آنست كه از كتاب 

ورده در كتاب خود كه روايت كرده احمد بن محمد از داليل نقل كرده شده قطب الدين راوندى رحمه اللَّه آ

رأى و جعفر بن الشريف الجرجانى گفت كه حج كردم يك سال و آمدم بخدمت ابى محمد )ع( در سرمن

اصحاب ما چيزى از مال داده بودند از براى وى پس خواستم كه بپرسم از آن حضرت كه بكه بدهم پيش از 

تست بده بمبارك خادم، پس دادم و گفتم شيعيان تو بجرجان بتو سالم آنكه من بگويم فرمود كه آنچه با 

رسانيدند فرمود كه آيا باز نميگردى بآنجا بعد از فراغ تو از حج؟ گفتم بلى فرمود كه تو باز ميگردى 

بجرجان از امروز تا صد و نود روز ديگر، داخل ميشوى در جرجان در روز جمعه كه سه روز گذشته باشد 

يع اآلخر در اول روز؛ پس اعالم كن ايشان را كه من مالقات خواهم كرد با ايشان در آخر اين از ماه رب

روز، پس برو بسالمت كه زود باشد كه خداى تعالى ببرد ترا بسالمت و آنچه با تست، و برسى باهل و ولد 

لوغ برسد و از خود و فرزندى بشود مر پسر ترا شريف پس او را صلت نام كن كه او زود باشد كه بحد ب

 دوستان ما باشد.

پس گفتم يا ابن رسول اللَّه بدرستى كه ابراهيم بن اسماعيل جلختى او از شيعه تست، و احسان بسيار ميكند 

آيد بسوى ايشان در سال فالنى از مال خود زياده از صد هزار درهم و او يكى از بدوستان تو، بيرون مى

و نعمت بوى  عالى جزاى شكر ابى اسحق ابراهيم بن اسماعيل بدهدمنعمانست در نعم الهى فرمود كه حق ت

ارزانى دارد كه نيكوئى ميكند با شيعيان ما، و گناهان او را بيامرزد و او را بروزى كند فرزند نرينه تمام 
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الخلقه گوينده بحق، پس بگو او را كه حسن بن على ميگويد كه نام كن فرزند خود را أحمد پس بازگشتم 

آن حضرت و حج بجاى آوردم تا آمدم بجرجان روز جمعه اول روز گذشته از ماه ربيع اآلخر سه  از نزد

روز و همچنان كه آن حضرت فرموده بود و اصحاب بتهنيت من آمدند و من اعالم كردم ايشان را كه امام 

و آماده گردانيد  )ع( وعده فرموده مرا كه آخر اين روز بشما مالقات كند، پس مهيا سازيد ما يحتاج او را

همه مسايل و حوايج خود را پس چون نماز پيشين و پسين گزاردند جمع شدند همه در خانه من، پس 

بخدا كه خبر نداشتيم كه آن حضرت در آمد و ما همه مجتمع بوديم و سالم كرد اوال بر ما پس پيش رفتيم و 

شريف را كه مالقات كنم شما را آخر اين دست مباركش بوسيديم فرمود كه من وعده كرده بودم جعفر ابن ال

رأى و آمدم بسوى شما تا تجديد عهد كنم با شما، پس اينك من روز نماز ظهر و عصر گزاردم در سرمن

ام شما را، پس جمع كنيد مسائل و حوايج خود را تمام پس اول كسى كه شروع كرد در مسأله خود آمده

بدرستى كه پسر من جابر ديده او ناچيز شده دعا فرماى كه حق نضر بن جابر بود گفت يا ابن رسول اللَّه 

تعالى ديده او را بازگرداند، فرمود كه بيار او را پس دست مبارك بديدهاى وى كشيد عود كرد ديده او، باز 

حوايج ايشان را  ديگرى آمد و باز ديگرى و حوايج خود عرض ميكردند و بانجاح مقرون ميگردانيد تا تمام

 و دعاى خير براى ايشان گفت و در همان روز معاودت فرمود.گزارد، 

و ديگر روايت كند على بن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على بن حسين )ع( گفت صحبت داشتم ابا 

محمد را در دار عامه تا منزل خودش، پس چون رفت بخانه خود و خواستم كه باز گردم فرمود كه باش، و 

ود، پس باندرون رفتم عطا فرمود بمن صد دينار و گفت اين ثمن فالن جاريه تست اندرون فرمود و اذن فرم

آمدم او را قصه نبود پس باز گشتم غالم گفت مرد جاريه كه او مرده اين وقت و من كه از منزل بيرون مى

 تو در فالن ساعت گفتم چه نوع حالى بود او را گفت آب خورد و آب در حلق او گرفت و مرد و مرويست

از على بن زيد كه بيمار بود پسر من أحمد پس نوشتم بآن حضرت عليه السالم كه دعا فرمايد از براى او، 

 ايست پس آن پسر مرد.پس توقيع وى بيرون آمد كه آيا ندانسته است على كه هر اجلى را نوشته

فرزندى فرمود كه  و ديگر مرويست از محمودى كه من نوشتم بابى محمد كه دعا فرمايد كه روزى شود مرا

 روزى كند ترا خداى تعالى فرزندى و بدهد ترا اجرى پس فرزند شد و مرد.
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و روايت است از محمد بن على بن ابراهيم الهمدانى گفت نوشتم بابى محمد و التماس كردم كه دعا فرمايد 

ى بروزى تو كناد كه حق تعالى مرا فرزندى روزى كند از دختر عم من، پس توقيع بيرون آمد كه خداى تعال

 فرزندان نرينه پس چهار پسر از او شد

و ديگر روايت كند از أبى الفرات كه مرا ابن عمى بود كه بر وى مرا ده هزار درهم بود و بارها طلب كردم و 

گردد و او بعد از منع كرد مرا و نداد، نوشتم اين احوال را بآن حضرت؛ نوشت بمن كه آن مال بتو بازمى

، گفت پس ابن عم من آن مال را بمن بازگردانيد گفتم سبب اين چه بود؟ و حال آنكه تو جمعه ميميرد

نميدادى و منع ميكردى مرا؟ گفت ديدم ابا محمد را )ع( در خواب كه او فرمود كه اجل تو نزديك شده پس 

در ميان بازگردان مال را بابن عم خودت و ديگر روايتست از على بن حسن بن سابور گفت قحط پيدا شد 

مردمان در زمان حسن أخير پس امر كرد متوكل كه بيرون روند مردم بنماز استسقا پس سه روز بيرون 

رفتند و دعا خواندند و نماز گزاردند باران نيامد، پس بيرون رفت جاثليق در روز چهارم بصحرا، و با او 

ت آسمان بنياد باران كرد، و در نصارى و رهبان بودند و بود در ميان ايشان راهبى، پس چون دست برداش

روز دوم همچنين بيرون رفتند و باران آمد اكثر مردم شك آوردند و تعجب كردند و ميل نمودند بدين 

نصرانى متوكل فرستاد نزد امام حسن عسكرى )ع( و او محبوس بود و او را بيرون آوردند گفت بفرياد امت 

 يرون روم و شك را از ميان مردم زايل كنم ان شاء اللَّه.جدت برس كه بيم هالك است فرمود كه من فردا ب

پس بيرون رفت جاثليق در روز سيم و رهبانان با وى بودند و بيرون فرمود حسن العسكرى )ع( با نفرى از 

اصحاب خود، پس چون چشم مبارك گشود بآن راهب كه دست خود كشيده بود و برداشته امر فرمود 

يريد دست راست او را و بيرون آريد آنچه در ميان هر دو انگشت اوست پس ببعضى از مماليك خود كه بگ

چنين كردند و بيرون آوردند از آن يك استخوان سياهى، پس آن را آن حضرت فرا گرفت و فرمود پس اين 

زمان دعا كن تا ابر شود و باران بيايد پس هوا گشود و آفتاب نورانى پيدا شد؛ متوكل گفت اين چه 

يا ابا محمد؟ فرمود كه اين مرد گذشت بقبر پيغمبرى از پيغمبران خدا تعالى، و واقع شد در  استخوانست

 دست او اين استخوان، و كشف كرد و ظاهر نشود استخوان هيچ پيغمبرى اال كه ابر شود و باران ببارد.

ل جبل بآن و ديگر روايت كرده شده از احمد بن محمد بن مطهر گفت نوشتند بعضى از اصحاب ما از اه

حضرت )ع( و سؤال كردند از آن كسان كه توقف دارند بر امامت ابى الحسن موسى )ع( كه توال كنيم با 

ايشان يا تبرا كنيم از ايشان نوشت بوى كه ترحم مكن بر عمت كه حق تعالى ترحم نخواهد فرمود بر عم تو، 
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را و بعيادت بيماران ايشان مرو، و بر و تبرا كن از او كه خداى تعالى ازو بريست، پس توال مكن ايشان 

 جنازه ايشان حاضر مشو، و نماز بر مردهاى ايشان مگذار هرگز.

كسى كه انكار كند امامى را از قبل خداى تعالى باشد يا خواهد امامى را كه نباشد از قبل خداى تعالى، 

ر ما همان منكر امر اول هست مثل آن جماعتى كه خداى تعالى را سه ميدانند، بدرستى كه منكر امر آخ

ماست و زايد در باب ما همچو ناقص منكر امر ماست، وسايل نميدانست كه عم او از ايشانست پس اعالم 

 فرمود او را اين آخر آنست كه منقول شده از كتاب راوندى رحمه اللَّه

د و مبلغ سن و وقت و طبرسى رحمه اللَّه در اعالم الورى ذكر آن حضرت فرموده در باب دهم و تاريخ مول

 وفات وى را ذكر كرده چنانچه سمت ذكر يافت و گفته كه مدت خالفتش شش سال بود.

و لقبش هادى و سراج و عسكريست و آن حضرت و پدر و جد بزرگوارش در هر زمان معروف بابن الرضا 

 بودند.

يازده ماه و بيست و هشت  و بود در سالهاى امامتش ملك بقيه معتز بچند ماه و بعد از آن مهتدى مالك شد

روز بعد از آن مالك شد احمد المعتمد على اللَّه بن جعفر المتوكل بيست سال و يازده ماه و بعد از گذشتن 

رأى در آن بيتى كه پدر پنج سال از ملك او آن حضرت رحلت فرمود و دفن كرده شد در خانه خود بسرمن

اند كه آن حضرت مسموم رحلت فرمود و همچنين رفته بزرگوارش مدفون بود بسيارى از اصحاب ما بر آن

اند بر اين اند بر شهادت و استدالل جستهپدر و جد بزرگوارش و جميع ائمه عليهم السّالم از دنيا بيرون رفته

 بآنچه مرويست از صادق )ع( كه و اللَّه نيست از ما اال مقتول يا شهيد و اللَّه اعلم بحقيقة الحال.

آرم قهر و بالى الهى را ه ميفرمايد كه سابقا مذكور شد كه آن حضرت فرمود كه من فرود مىمؤلف رحمه اللَّ

بر اين طاغى يعنى مستعين، و طبرسى رحمه اللَّه نشمرده مستعين را از خلفاى كه بودند در زمان او )ع( و 

آلخر در سال دويست و اين و امثال اين غلط رواة و نساخ است چه بيعت كرده شد مستعين در اوايل ربيع ا

چهل و هشتم از هجرت، و مدت ملك او سه سال و نه ماه بود و گويند هشت ماه پس نبوده باشد ملك او 

در زمان ابى محمد عليه السّالم، پس چون آن حضرت فرموده باشد در باره او آن سخن را پس با غير 

 و مر تحقيق را حكمى است.مستعين بوده يا فرود آرنده ابو الحسن پدر او بوده باشد )ع( 

و طبرسى ديگر ذكر فرموده نصوص داله بر امامت او و طرفى از آيات و معجزات او بر وجهى كه مذكور 

 شد و قصه مهر كردن سنگريزه نيز مذكور شد.
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 []ذکر مدیح االمام ابى محمد العسكرى علیه السالم 

ما ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه مناقب سيد و پيشواى 

السّالم دال است بر آنكه او سرور و پيشوا و پسر سرور و پيشوا است، و شك ندارد هيچ كس در امامت او 

و يقين است كه او امام و رهنماست، و سيد اهل عصر و سند اهل دهرست، و سعيد كسى است كه بايستد 

ن آسمانست بزرگى و فخر او، و او را منصبى است كه باوست سعادت دنيا نزد نهى و امر او، و باالتر ستارگا

و آخرت؛ و كسى بوى نميرسد از روى شرف و مفاخرت پس كيست كه اميدوار باشد كه الحق گردد بدين 

خصال فاخره، و مزاياى ظاهره؛ و اخالق شريفه طاهره اقوال او سديد، و افعال او رشيد، و سيرت او حميد، 

 ز او قريب، و شرور از او بعيد است.و خيرات ا

را مكان او  هر گاه كه باشد افضل زمن او قصيده سه بيت آن قصيده اوست و اگر انتظام كنند عقد جواهر

معدن واسطه و فريده اوست، فارس علوم و دقايق است، و مبين غوامض آن و حقايق آن است، كشف 

 اوست. حقايق بنظر صائب اوست، و اظهار دقايق بفكر ثاقب

شود در مطلع است بتوفيق اللَّه بر اسرار كاينات، و مخبرست بتوفيق اللَّه از اخبار غايبات، و حديث كرده مى

سر او بماضى و ما هو آت، ملهم است در خاطر خطيرش بامور خفيات، كريم االصل است و نفيس النفس و 

 الذات، صاحب داليل است و آيات معجزات.

نظر، مفسر آيات است و مقرر خبر، وارث سيادت است و خير، ابن ائمه است و  مالك از مه كشف است و

تر از اب منتظر پس نظر كن بفرع شريف و أصل نفيس و تيز كن نظر، و قطع كن بآن كه ايشان رخشنده

تر از قمر، و هر گاه مبين شد زكا و پاكيزگى اصل ظاهر ميگردد طيب و خوبى ثمر، و اند و درخشندهشمس

شود از صفات حميده و ر و نعوت ايشان )ع( عيون تواريخ است و عنوان سير و هر چه ذكر كرده مىاخبا

 اخالق پسنديده قدر و شرف ايشان از آن اعالست پس اعتراف بعجز و قصور اولى است.

 و اشعارى كه مصنف رحمه اللَّه در مناقب أبى محمد الحسن العسكرى عليه الساّلم فرموده اينست

 قد غبرت في اوجه الضمر  با يسرى على حسرةيا راك

 ارض االمام الحسن العسكرى  عرج بسامراء و الثم ثرى

 و مجده عال على المشترى  عرج على من جده صاعد

 على الكريم الطيب العنصر  على االمام الطاهر المجتبى
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 و ابن خيار اللَّه، في االعصر  على ولى اللَّه في عصره

 يربى على صوب الحيا الممطر  صوب معروفهعلى كريم 

 يسلط العرف على المنكر  على امام عدل احكامه

 تحية أذكى من العنبر  و بلغا عن عبد آالئه

 ذاك الجناب الممرع االخضر  و قل سالم اللَّه وقف على

 على التقى و الشرف االطهر  دار بحمد اللَّه قد اسست

 و ماؤها من نهر الكوثر  من جنة الخلد ثرى ارضها

 أغصانها طيبة المكسر  حلى بها شخصان من دوحة

 فطول التقريض او قصر  العسكريان هماما هما

 شمسا نهار فارسا منبر  غصنا عالء قمرا سدفة

 جاللة ناهيك من معشر  من معشر فاقوا جميع الورى

 رباألبيض الباتر و االسم  هم االولى سادوا بناء العلى

 لم يعرف الحق و لم ينكر  هم االولى لوالهم في الورى

 لم يؤمن العبد و لم يكفر  هم االولى لوالهم في الورى

 مواضح من سعيهم نير  هم االولى اسنوالنا منهجا

 مثل الصباح الواضح المسفر  هم االولى دلوا على مذهب

 و الح قصد الطالب المبصر  فاتضح الحق لو راده

 مثل الربيع اليانع المزهر  قهم أنى اتى سايلاخال

 من خير ما قدمت للمحشر  يا سادتى ان والئى لكم

 في مبعثى و االمن في مقبرى  أرجو بكم نيل االمانى غدا

 تجارتى و الربح في متجرى  فانتم قصدى و حبى لكم

 وفقنى للفرض االكبر  و الحمد للَّه على انه



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

304 

 

كه شب و روز بر شترى تيز رفتار كه ميشكافد گرد و غبار را، در دورى طرق و بواسطه آن يعنى اى سوار 

الغر شده چنانچه پشت وى بشكم چسبيده، پس كه راه كرده عروج كن اى سوار نام دار بسامره و بوسه زن 

و  خاك پاك زمين امام حسن عسكرى را )ع( عروج كن بر كسى كه جد او باال رونده جميع مراتب است

مجد و بزرگى او باال گيرنده است بر مشترى عروج كن بر امام طاهر پاك برگزيده، و بر كريمى كه طيب و 

پاك عنصر است، و بر ولى اللَّه در عصر او، و او است پسر آنكه برگزيده خداى تعالى است در اعصر و 

 ن بزرگ قطره بارنده.ازمنه، و بر كريمى كه باران معروف و احسان او عالى است و فايق بر بارا

عروج كن بر امامى كه بر طريقه عدل است احكام او كه مسلط ميگرداند معروف را بر منكر و برسان از بنده 

تر است از عنبر، و بگوى سالم حق تعالى وقف پرورده آالى و نعم او تحيت و درودى را كه خوش بوى

ايست بحمد اللَّه كه بنياد نهاده شده بر تقوى و است بر آن جناب كه در بلندى مثل آسمان اخضر است خانه

شرف اطهر كه از بهشت جاودانست خاك زمين آن، و آب او از نهر و جوى كوثر كه حلول كرده و فرود 

اند بآنجا دو شخص از دوحه كه شاخسار آن طيب، و پاك است محل جدا شدن آن، ايشان آمده

اند پس خواه دراز شأنن عسكرى است )ع( ايشان چه بزرگاند كه مراد امام على نقى و امام حسعسكريان

اند، ايشان دو قمر شب بدراند، و دو شمس روز كن تقريض را يا كوتاه كن كه ايشان دو شاخچه بلندى

اند، از روى جاللت و اند كه فايق بر جميع خاليقاند، ايشان از گروهىقدراند و باال رونده منبر شرف

ند از منكرات معشر ايشان پيش از همه كه بناى بلندى كردند با بيض باتر و اسمر كننده توابزرگى، نهى

گشت منكر، بودند معلوم نميشد حق و مفهوم نمىايشان پيش روانند كه اگر ايشان در ميان خاليق نمى

ودند، ايشان ايشان پيشوايانند كه اگر نميبودند در ميان، مؤمن نميبود بنده و نه كافر يعنى كافر به خالق نميب

اوليائند كه وضع كردند از براى ما منهج و راه روشن كه از سعى ايشان ظاهر و روشن گشت، ايشان در 

اند كه داللت كردند و راه نمودند بر مذهب و كيشى كه مثل صباح است روشن و نورانى، پس روشن و پيش

 ور.ب مبصر ديدهواضح است حق از براى واردشوندگان آن، و ظاهر و اليح است قصد طال

آيد سايل را مثل بهار است در آب دارى و شكوفه دهندگى اى بهترين اخالق پسنديده ايشان هر كجا كه مى

ام از براى ذخيره سادات من بدرستى كه والء و دوستى من مر شما را از بهتر آن چيز است كه فرستاده

و برانگيختن من، و امن در محل قبر من،  محشر اميدوارم بشما در يافتن آرزو و امانى فردا در مبعث،
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شمائيد قصد و غايت من، و دوستى شماست تجارت من، و سود در كسب و محل تجارت من و ستايش مر 

 خداى را بر آنكه او توفيق داد مرا از براى فرض اكبر كه دوستى ايشانست

 كشف

 علیه السالم عسکریمتن عربی کتاب در بخش زندگی امام 
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 ع و مناقبه و آیاته و معجزاتهباب ذکر طرف من أخبار أبی محمد 

                                                 
 ـ عرى اإلمامة: امرها. 1
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 ـ أي صفّين. 1
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 ـ أي زجره و نهره. 1
 ـ قال الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن عبد الّله بن يحيى بن خاقان: 2

سن عليه له مجلس يصف فيه أبا محمّد الحسن بن عليّ عليهما السالم. ثم ذكر اسناده في ذلك و رواه الكليني) ره( في الكافي في باب مولد أبى الح

 السالم و الصدوق في االكمال.
 اسم رجل.« بريمة» و قال الطريحى في المجمع« بريحة» ـ كذا في النسخ و في المصدر: 3
 ـ سوراء: موضع يقال هو جنب بغداد و قيل هو بغداد نفسها. 4
 ـ البيطرة: معالجة الدوابّ. 5
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 ـ جمع الرائض: من يذلل الفرس و يطوعه و يعلمه. 1
 المشى شبيه الهرولة.ـ و هي  2
 ـ الكلب: الشدة و الضيق. 3
 ء في اليوم الرابع.ـ هى أن تأخذ يوما و تدع يومين ثمّ تجي 4
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 ـ ساس الدابّة: راضها و أدبها. 1
 ـ أي مات. 2
 ـ الكميت من الخيل: ما بين األسود و األحمر. 3
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 ديث: كن حلس بيتك اي ال تبرح.ـ قال الجوهريّ: أحالس البيوت: ما يبسط تحت حر الثياب و في الح 1
 .32ـ الفاطر:  2
 .39ـ الرعد:  3
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 .172ـ األعراف:  1
لضعف ـ كأن المراد انه لو لم يعرف الّله نفسه على عباده فكان معرفته مستحيال للعباد و ذلك لضعفهم و نقصانهم عن معرفة خالقهم و رازقهم،  2

أن يعرف صاحبه يعنى المصور له في خياله، مثاله: انك لو صورت في ذهنك صورة من البستان  الصور الخيالية من األشياء المتصورة في الذهن عن

ذا أوجد في صورة خاصّة، فهذا البستان يستحيل له ان يعرفك و ليس له ذلك اإلدراك فالمخلوق أيضا أنقص و اضعف من أن يعرف خالقه و رازقه، اال إ

لذلك ورد في الحديث في جواب من سئل ان المعرفة صنع من؟ فقال اإلمام عليه السالم: من صنع الّله، ليس  الخالق هذه المعرفة فيه و عرف نفسه بهم، و

 للعباد فيها صنع و ورد في الدعاء أيضا اللّهّم عرفنى نفسك ... ا ه و للبحث مجال واسع موكول الى محله.
 .4ـ الروم:  3
 .54ـ األعراف:  4
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 ـ الكرى: اجرة المستأجر. 1
 (.35اآلية) سورة النور:  E\«مََثلُ ُنورِهِ َكمِشْكاةٍ فِيها ِمصْباحٌ» i\يعني المشكوة في قوله تعالى:ـ  2
 ـ اللم بمعنى المس. 3
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 ـ الحشف: اليابس الفاسد من التمر. 1
 ـ العهر: الفجور. 2
 ـ االمالق: الفقر. 3
 و حران: اسم موضع.«. سفته» ـ السفاتج جمع السفتجة معرب 4
 ب الزنج هو الذي يؤمى أمير المؤمنين) ع(: الى خروجه و اعماله فيما يخبر به عن المالحم بالبصرة، قال) ع(: يا احنف كانى به و قد سارـ صاح 5

ة الرجل و و قد ذكر قص --بالجيش الذي ال يكون له غبار و ال لجب و ال قعقعة لجم و ال حمحمة خيل، يثيرون األرض باقدامهم كانها اقدام النعام ... ا ه

ط مصر( قال: انه ظهر في فرات البصرة في سنة خمس و خمسين و مأتين و ادعى انه على بن محمّد  311ص  2اسمه ابن أبي الحديد في شرح النهج) ج 

لبصرة، ثمّ قال: ان بن أحمد بن عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السالم فتبعه الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ في ا

األسدى من جمهور النسابين اتفقوا على انه من عبد القيس و انه علّي بن محمّد بن عبد الرحيم و أمه اسدية من اسد بن خزيمة، جدها محمّد بن حكيم 

و جاء الى القرية التي يقال لها ورزنين، أهل الكوفة أحد الخارجين مع زيد بن عليّ عليه السالم على هشام بن عبد الملك، فلما قتل زيد هرب فلحق بالرى 

 على انه لم فأقام بها مدة و بهذه القرية ولد علّي بن محمّد صاحب الزنج، ثمّ نقل كالم صاحب مروج الذهب بأن أفعال عليّ بن محمّد صاحب الزنج تدلّ 

 يكن طالبيا من قتل النساء و االطفال و الشيخ الفانى و المريض ... ا ه.
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 الفصل األول فی تاریخ مولده و مبلغ سنه و وقت وفاته ع

 

 

                                                 
 ج من دين الى دين آخر.ـ صبا: خر 1
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 و نسخة المصدر خلت من اللفظة رأسا.« حبيس» ـ و في بعض النسخ 1
 بالحاء المهملة من قولهم حف له اي أطاف به.« فحففنا به» ـ أي أسرعنا الى خدمته، و في بعض النسخ 2
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 ـ الجونة: الخابية المطلية بالغار. 1
 «.كاك» الدقيق و الحليب و السكر او غير ذلك معربـ الكعكة واحدة الكعك: خبز يعمل مستديرا من  2
 : القوّة.-ـ المنة بالضم 3
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 حضرت مهدی )عج(زندگانى : ششمبخش 

كمال الدين بن طلحه رحمه اللَّه در كتاب خود باب دوازدهم ايراد فرموده در ذكر امام منتظر صاحب اين 

 د المهدى بن الحسن العسكرى صلوات اللَّه عليهما.عصر و زمان محم

 فصل اول در والدت آن حضرت

و فرموده بطريق نظم اين مضمون را كه اين خلف حجتى است كه تأييد فرموده او را حق تعالى؛ و هدايت 

كرده او را نهج حق و طبيعت پاك نورانى، كه در بلندى و روشنى مثل كوكب آسمانى است، و داده است او 

و رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله از ظهور او خبر داده و فرموده كه عالم را فضل عظيم و ملك جسيم، 

و در فضل و شرف و مجد و  ظلمانى بظلم بوجود نورانى او بعدل منور گردد؟ و او از بضعه زهره زهرا است،

همتاست در مهاد شرف نبوت و واليت پرورده شده و در صفات حميده و اخالق مثل و بىبزرگى بى

ديده از اهل قرون و اعصار سرآمده، او از ولد طهر بتول است كه او پاره از حضرت رسولست پس پسن

رأى بوده در بيست رسالت اصل است او را و آن اشرف عناصر و اصول است فاما مولد مباركش در سرمن

 و سيوم ماه رمضان در سال دويست و پنجاه و هشتم از هجرت.

د حسن بن على بن محمد بن على الرضاست )ع( و مادرش ام ولد كه او و اما نسب عاليش پدرش ابو محم

 اند.گفتند و گويند حكيمه و غير اين نيز گفتهرا صيقل مى

 اش محمد است و كنيتش ابو القاسم، و لقبش حجت، و خلف الصالح و گويند منتظر.و اما نام ستوده

ه در شان مهدى آخر الزمان عليه السّالم از احاديث و اما آنچه وارد شده از حضرت نبى صلى اللَّه عليه و آل

اند پيشوايان أحاديث أبو داود و ترمذى و هر يك از ايشان بسند صحيحه: بعضى از آن آنست كه نقل كرده

عليه و  خود در صحيح مرفوع بابى سعيد خدرى رضى اللَّه عنه روايت كرده كه من از رسول اللَّه صلى اللَّه

فرمود كه مهدى از من است گشاده پيشانى و بلند بينى باشد، پر كند زمين را از عدل و داد آله شنيدم كه مي

 همچنان كه پر بوده باشد از جور و ظلم و مالك باشد هفت سال.

و ديگر أبو داود بسند خود در صحيح مرفوع بعلى بن ابى طالب عليه السّالم روايت كرده كه پيغمبر )ص( 

دهر مگر يك روز هر آينه بفرستد حق سبحانه و تعالى مردى را از اهل بيت من كه  فرموده كه اگر نماند از
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پر گرداند زمين را از عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور و نيز ابو داود بسند خود روايت كند از ام سلمه 

واهد بود از زوجه نبى )ص( كه او گفت من از رسول اللَّه )ص( شنيدم كه ميفرمود كه مهدى از عترت من خ

ولد فاطمه و ديگر قاضى ابو محمد حسين بن مسعود البغوى در كتاب خود مسمى بشرح السنه آورده و اين 

اند بسند خود در صحيح مرفوع بابى هريره كه پيغمبر )ص( فرمود كه را بخارى و مسلم نيز اخراج كرده

باشد و ديگر ابو داود ترمذى بسند خود چگونه خواهيد بود شما كه نازل شود پسر مريم و امام شما از شما 

اند از عبد اللَّه بن مسعود كه او گفت كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه اگر باقى نماند از دنيا مگر روايت كرده

يك روز هر آينه دراز گرداند حق تعالى آن روز را تا بفرستد حضرت حق مردى را از من يا از اهل بيت 

اسم من و اسم پدر او باسم پدر من پر گرداند زمين را از عدل همچنان كه پر من كه موافق باشد اسم او ب

 بوده باشد از ظلم و جور.

و در روايت ديگر هست كه والى شود مردى از اهل بيت من كه موافق باشد نام او بنام من اين روايات از 

فسير خود مرفوع بانس بن و ديگر نقل كرده ابو اسحق احمد بن محمد الثعلبى در ت أبى داود ترمذيست.

مالك كه پيغمبر )ص( فرمود كه ما از اوالد عبد المطلبيم بهترين أهل بهشت منم و حمزه و جعفر و على و 

 حسن و حسين و مهدى عليهم السالم.

پس اگر معترضى گويد كه اين احاديث نبويه بسيارست بتعدادها. و مصرح است بجملتها و و افرادها، و 

اسناد و مجمع است بر نقل آن از رسول اللَّه )ص( و در ايراد آن و آن صحيح و  متفق است بر صحت

صريحست به آنكه مهدى )ع( از ولد فاطمه است )ع( و بدرستى كه او از رسول اللَّه است و از عترت و اهل 

مطلب باشد، بيت اوست و نام وى موافق نام اوست و او زمين را پر گرداند از داد و عدل، و او از ولد عبد ال

و او از سادات بهشت باشد، و اين از آن قبيل است كه در او نزاعى نيست غير از آنكه اين داللت نميكند بر 

آنكه مهدى موصوف بر وجهى كه رسول اللَّه )ص( ذكر فرموده از صفات و عالمات او اين ابو القاسم محمد 

يها السالم بسياراند و هر كه متولد بن حسن است )ع( كه حجت و خلف صالح است؟ چه ولد فاطمه عل

شود از ذريت او تا روز قيامت صادق است بر او كه از ولد فاطمه است و از عترت طاهره و از اهل مى

البيت است )ع( پس احتياج دارد با اين احاديث مذكوره بزيادتى دليل كه داللت كند بر آنكه مهدى مراد او 

و جواب آنكه رسول اللَّه )ص( چون وصف فرموده  طلوب شماحجت مذكور است تا تمام شود مرام و م

مهدى را بصفات معدوده مذكوره از ذكر نسب و اسم او و آنكه از ولد فاطمه و عبد المطلب باشد، و گشاده 
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پيشانى و بلند بينى باشد و تعداد فرموده اوصاف بسيارى كه در احاديث مذكوره جمع است و گردانيده آن 

ت بر آنكه آن شخص موصوف مهديست، و آنكه ثابت است او را اين احكام مذكوره كه او را عالمت و دالل

شخصى است كه جمع بود در او اين صفات، بعد از آن يافتيم اين صفات مجعوله كه عالمت است و داللت 

او  القاسم محمد الخلف الصالح نه در غير او پس الزم است قول بثبوت اين احكام مر -مجتمع است در ابى

را و اوست صاحب آن احكام؛ و اال پس اگر جايز باشد وجود چيزى كه آن عالمت است و دليل، و ثابت 

نباشد آنچه مدلول اوست، قدح ميكند اين در نصب آن عالمت و داللت از رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و 

 اين ممتنع است.

ت اال بعد از علم باختصاص آنكه يافت شود در پس اگر معترض گويد كه تمام نيست عمل بداللت و عالم

او اين عالمات نه غير او، و تعين او از براى آن صفات، فاما هر گاه كه معلوم نباشد تخصص و انفراد او، 

پس حكم نتوان كرد از براى آن داللت، و ما مسلم ميداريم كه از زمان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله تا 

ع( يافت نشده از ولد فاطمه )ع( شخصى كه جمع بوده باشد در او اين صفات كه آن والدت خلف صالح )

 عالمت و داللت است.

ليكن وقت بعثت مهدى و والدت و ظهور او در آخر اوقات دنيا خواهد بود نزد ظهور دجال، و نزول عيسى 

ن وقت متراخى ممتد ازمنه بن مريم عليه السّالم و آن خواهد آمدن بعد از مدت مديده و از اين زمان تا آ

متجدده هست و در باب عترت طاهره كه از سالله فاطمه است )ع( كثرت تعاقب و توالد هست تا آن زمان 

پس جايزست كه متولد شود از سالله طاهره و عترة نبويه كسى كه جمع باشد در او اين صفات، پس او 

و امكان پس چگونه باقى ميماند دليل شما  مهدى مشار اليه بود در احاديث مذكوره، و با اين احتمال

مختص بحجت مذكور )ع(؟ جواب آنكه هر گاه شما دانستيد كه از وقت والدت خلف تا اين زمان ما يافت 

نشده كسى كه جمع بوده باشد در او اين صفات و عالمات غير او، پس كافيست اين در ثبوت اين احكام كه 

ايد از احتمال آنكه شايد ه كه در حق اوست، و آنچه شما ذكر كردهاز براى اوست عمل كردن بداللت موجود

متجدد شود در آينده در ميان عترت طاهره كسى كه بابن صفات باشد قادح نيست در اعمال داللت، و مانع 

نيست از ترتيب حكم آن بر آن چه داللت دليل راجح است، از براى ظهور او، و احتمال تجدد كه معارضه 

را امر مرجوح است، و جايز نيست ترك راجح بمرجوح پس اگر تجويز كنيم اين را هر آينه كند آن مى
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ممتنع شود عمل باكثر ادله مثبته مر احكام را؛ چه هيچ دليلى نيست اال كه احتمال تجدد و معارضه در او راه 

 دارد و مانع نيست اين از عمل كردن باو از روى اتفاق.

آنست كه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله چنانچه مسلم بن حجاج بسند  و آنچه موضح و مؤكد اين است

بن مراد باز  خود روايت كرده فرمود مر عمر بن خطاب را كه بيايد بر تو از امداد اهل يمن اويس بن عامر

 از قرن كه بوده باشد باو برص و از آن خالص شده باشد مگر موضع درهمى و مر او را والده باشد كه با

وى نيكوئى كند اگر سوگند خورد بر خداى تعالى هر آينه راست گردد قسم او، پس اگر توانى استغفار كند 

از براى تو پس بكن پس پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله ذكر فرموده اسم و نسب و صفت او را و گردانيده اين 

ر سوگند خورد بر خداى تعالى را عالمت و داللت بر آنكه مسمى باين اسم كه متصف است باين صفات اگ

 هر آينه راست گردد او و آنكه او اهل طلب استغفار است از او و اين منزلت عالى است و مقام متعالى.

و ال يزال عمر بعد از وفات پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و بعد از وفات ابو بكر ميپرسيد أمداد يمن را از 

پس از ايشان پرسيد ايشان خبر دادند بشخص متصف بآن صفات،  موصوف بآن تا آمدند وفد ايلچيان يمن،

پس توقف نكرد عمر در عمل كردن بآن عالمت و داللتى كه ذكر كرده بود آن را رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

و آله بلكه مبادرت كرد بعمل كردن بآن، و بصحبت وى رسيد، و طلب استغفار كرد و جزم كرد بآن كه مشار 

ث نبوى اوست، چون دانست كه آن صفات در او موجود است با وجود آنكه احتمال داشت كه اليه بحدي

متجدد شود در ميان مردمان يمن در استقبال كسى كه باين صفات باشد، زيرا كه قبيله مراد بسيار بودند، و 

 شمار و عين آنچه شما ذكر كرديد از احتمال اينجا موجود است.تولد در او بى

ود قصه خوارج كه وصف فرموده بود ايشان را رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بصفتى چند و و همچنين ب

در آن  مرتب ساخته بود بر او حكم ايشان را، بعد از آن يافت أمير المؤمنين على )ع( آن صفات موجوده را

له فرمود و كشت ايشان طايفه در واقعه حرورى و نهروان، جزم فرمود كه ايشان مرادند بحديث نبوى و مقات

را، پس عمل بداللت نزد وجود صفت باحتمال آنكه مراد غير ايشان باشند و امثال اين داللت و عمل بآن 

قيام احتمال بسيار است پس معلوم شد كه داللت راجحه را ترك نتوان كرد از جهت احتمال مرجوح مؤلف 

ميگوئيم ثبوت حكم نزد وجود عالمت و داللت مر كسى رحمه اللَّه ميفرمايد از براى ازديادى بيان و تقرير، 

را كه يافت شد در او اوامرى متعين ميگردد عمل كردن بدان، و بازگشت بسوى آن پس كسى كه ترك كرد 

آن را و گفت كه صاحب صفات مراد باثبات حكم اين نيست، بلكه شخصى است غير اين كه زود باشد كه 
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طريق مستقيم و بداشته نفس خود را در موقف لئيم و دال است بر اين  بيايد او عدول كرده از نهج قوم و

آنكه حق جل و عال چون فرستاده توراة را بر موسى )ع( در او فرموده بود كه مبعوث خواهد شد نبى عربى 

در آخر الزمان كه خاتم انبياء باشد، و وصف فرموده بود او را باوصاف او و گردانيده بود آن اوصاف را 

ت و داللت بر اثبات حكم نبوت او و قوم موسى ذكر ميكردند آن حضرت را بصفات وى، و ميدانستند عالم

كه مبعوث خواهد شد پس چون نزديك زمان ظهور و مبعث او شد در ايستادند و مشركان را تهديد 

باشد  ميكردند و ميگفتند كه زود باشد كه ظاهر شود در اين زمان پيغمبرى كه نعت وصف او اين و اين

استعانت جوئيم باو بر قتال شما پس چون مبعوث شد و يافتند عالمات و صفات را با جمعها كه داللت 

گفتند كه او اين نيست بلكه او غير اينست و زود باشد كه بيايد، پس و مى ميكرد بر نبوت او، منكر شدند

در توراة، و اين قصه از اكبر ادله  ميل كردند باحتمال و اعراض نمودند از عمل بداللتى كه مذكور شده بود

است و اقوى حجج بر آنكه متعين عمل بداللت است نزد وجود آن، و اثبات حكم از براى كسى كه يافت 

شود اين داللت در او، پس هر گاه كه باشد صفاتى كه عالمت است و داللت بر ثبوت اين احكام مذكوره، 

ميل باحتمالى كه ود اثبات بودن او مهدى مشار اليه بىشموجود در حجت خلف صالح محمد )ع( متعين مى

 متجدد غير اوست در استقبال.

پس هر گاه معترض گويد كه مسلم ميداريم از شما كه صفات مجعوله عالمت و داللت است و هر گاه كه 

ت شود اثبات مدلول آن مر كسى را كه يافت شود اين صفايافت شود متعين ميگردد عمل بآن؛ و الزم مى

در او ليكن منع ميكنيم وجود اين عالمت و داللت را در خلف صالح محمد )ع( چه از صفات مجعوله 

عالمت و داللت آنست كه اسم پدر آن حضرت )ع( موافق اسم پدر حضرت رسالت باشد صلى اللَّه عليه و 

فت نميشود در او اند و اين صفت ياآله اين چنين تصريح بآن كرده حديث نبوى بر وجهى كه ايراد نموده

زيرا كه اسم پدر او حسن است؛ و اسم پدر نبى صلى اللَّه عليه و آله عبد اللَّه و كجاست حسن از عبد اللَّه 

پس يافت نشود اين صفتى كه جزء او است از عالمت و داللت و هر گاه كه ثابت نگردد جزء علت پس 

را ثابت مگر كسى را كه مجتمع باشد همه اين  اين احكام ثابت نخواهد بود آن. چه حضرت نبى نگردانيده

صفات در او كه جزء آن موافقت اسم ابوين هر دو است در حق او، و اين جمع نيست در حجت خلف 

صالح پس ثابت نباشد اين احكام از براى او و اين اشكال قوى است پس جواب آن البد است كه پيش از 

 ض بر هر دو مبنى است.شروع در تفصيل جواب مبين شود دو امر كه غر
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پس امر اول آنكه سايغ و شايع است در لسان عرب اطالق لفظ أب بر جد اعلى و قرآن كريم باين ناطق 

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي  و حق تعالى حكايت از يوسف ميفرمايد كه مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ  قال اللَّه تعالى»است كه 

و تنطق فرموده باين حضرت نبى و حكايت كرده آن را از جبرئيل در حديث اسرا كه من  قَإِبْراهِيمَ وَ إِسْحا

شود بر جد و اگر گفتم كيست اين؟ جبرئيل گفت پدر تو ابراهيم پس معلوم شد كه لفظ آب اطالق كرده مى

 چه جد اعلى باشد يكى از دو امر اينست.

اند اين را و داير است و صفت و فصحا استعمال كرده و امر دوم آنكه اطالق ميكنند لفظ اسم را بر كنيت

اند آن را بخارى و مسلم مرفوع به سهل باين السنه ايشان، و ورود يافته در احاديث تا غايتى كه ذكر كرده

ساعدى كه أمير المؤمنين )ع( فرمود كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله نام نهاد ويرا به أبو تراب، و نبود مر او 

سمى كه احب و دوستر باشد بسوى او از او پس اطالق لفظ اسم بر كنيت جايز بوده و مثل اين قول را ا

 متنبى شاعر است

 و من كناك فقد سماك للعرب  اجل قدرك ان تسمى مونبة

و روايت كرده شده كه و من يصفك بجاى و من كناك آمده پس اطالق تسميه بر كنيت و صفت شايع و 

كالم عرب پس هر گاه كه واضح شد آنچه را كه ذكر كرديم از امرين؛ پس بدان ايدك اللَّه  ذايع بوده در

بتوفيقه كه حضرت نبى را صلى اللَّه عليه و آله دو سبط بود ابو محمد الحسن و ابى عبد اللَّه الحسين )ع(، و 

عبد اللَّه پس اطالق كرد  چون حجت خلف صالح )ع( از ولد أبى عبد اللَّه است، و بود كنيت امام حسين ابا

بر جد لفظ أب را پس گوئيا آن حضرت فرمود كه موافق است نام او بنام من پس من محمدم و او محمد و 

كنيت جد او نام پدر من است، چه او ابو عبد اللَّه است و پدر من عبد اللَّه تا باشد اين الفاظ مختصره جامع 

از ولد ابى عبد اللَّه الحسين است بطريق جامع موجز پس درين  مر تعريف صفات او را و اعالم از آنكه او

شود مجتمع در حجت صالح محمد عليه السالم و اين است جواب هنگام منتظم ميگردد صفات و يافت مى

اند و مشاهده اشكال فافهمه و ديگر ميفرمايد شيخ كمال الدين رحمه اللَّه روى بحث با قومى دارد كه ديده

م را )ع( و منكرند او را، و دفع ميكنند عالمات و دالالتى كه وصف كرده شده بآن، و ليكن اند اماكرده

اند او را و مشاهده كرده باشند آن حضرت را آن احتياج نيست ببحث با اين جماعت پس هر گاه ديده

او حضرت )ع( خود قيم باثبات حجت و دال بر اقتفاى محجت خود است، بحث با ايشان در بناى وجود 

اند در آنكه متولد شده يا خواهد شد و چه ايشان اتفاق دارند يا اكثر ايشان بر ظهور او و مختلف است )ع(
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جواب ما از براى مخالفين آنست كه قايالن بوجود او قايلند بوى، پس احتياج نيست بدليل چه ثابت است 

اند اند بامكان او پس رجحان دادهه قايلنزد ايشان از نقل رجال ايشان از ائمه )ع( و اما منكران وجود او ك

 جانب وجود را و در عبارت كمال الدين طولى هست.

و ديگر كمال الدين فرموده كه اما ولد او پس نبود او را ولدى كه مذكور گردد و اما عمرش در ايام معتمد 

و حكم  ترسيده مختفى شد تا اين زمان، پس ممكن نيست ذكر آنچه غايب شد و خبرش منقطع گشت

نميتوان كرد بمقدار عمر او و نه بانقضاى حيات او و قدرت الهى واسع است و حكم و الطاف او بعباد عظيم 

و عام است، و اگر خواهند عظماى علما كه ادراك كنند حقايق مقدورات و كنه قدر او را نيابند بهيچ وجه 

اجز و هيچ غريب و عجيب نيست كه بسوى آن راهى، ديده از مشاهده آن كند است و زبان از آن وصف ع

معمر باشند بعضى از عباد صالحين حق جل و عال و عمر ايشان امتداد داشته باشد تا وقت معينى چه حق 

سبحانه و تعالى دراز گردانيده عمر جمع كثيرى از خلق خود هم از اصفيا و اولياء خود، و هم از مطرودين و 

ديگر از انبيا و اوليا )ع( كه هزار سال و زياده عمر ايشان بوده از اصفيا عيسى و خضر و خلق  اعداى خود

 مثل نوح و غيره مثل لقمان.

اند و و از اعدا و مطرودين مثل ابليس و دجال و غير ايشان مثل عاد اولى و ايشان هزار سال عمر ميداشته

دام مانع باشد كه منع همه اين از براى بيان اتساع قدرت ربانى است در تعمير بعضى از خلق خود، پس ك

كند از امتداد عمر خلف صالح تا آنكه ظاهر شود پس عمل فرمايد به آنچه حكم الهى صادر شده باشد از 

 براى او بآن.

و چون رسيد كالم باين مقام و كشيد جريان قلم بآنچه رقم كرد از اين اقسام و سام، پس ختم ميكنيم آن را 

كلمه مباركيست كه گردانيده حق تعالى آخر دعوى اهل جنان و تخصيص به الحمد للَّه رب العالمين چه آن 

 كرده آن را بآن كه اختيار فرموده از خاليق خود، و پوشانيده او را مالبس رضوان.

پس اينست آخر آنچه تحرير كرده آن را قلم از مناقب سينه ايشان، و در سطور نگاشته از صفات زكيه و 

ر چه بسيار است، ليكن اندكست در جنب آنچه ايشان را است از شرف شامخ، مزاياى عليه ايشان، و اين اگ

و يسير و قليل است در آنچه حق تعالى بايشان عطا فرموده از فضل راسخ و من اميدوارم از كرم الهى كه 

پريشانى مرا بجمعيت مبدل گرداند ببركت ايشان، و داخل سازد مرا در سلك ايشان و دوستان ايشان، و 

د اين مؤلف مسطور را در صحيفه حسنات من از حسنات ايشان چه من بذل كردم سعى و جد خود بشمار
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در تاليف و جمع آن از جهت گزاردن حق  را در جميع مزاياى ايشان، مثل بذل مجد طالب، و تقصير ننمودم

 ايشان كه الزم است و الزب و لسان حال ميزند باب استماع را از براى هر شاهد و غايب

 فال تعد عن ترتيل آى المناقب  ويدك ان احببت نيل المطالبر

 بهم يبتغى مطلوبه كل طالب  مناقب آل المصطفى قدوة الورى

 الى القم التقوى و رغب الرغائب  مناقب آل المصطفى المهتدى بهم

 و يجلو سناها مدلهم الغياهب  مناقب تجلى سافرات وجوهها

 يحلل عند اللَّه اعلى المراتب  هاعليك بها سرا و جهرا فإن

 بدعوة قلب حاضر غير غايب  و جد عند ما يتلو لسانك آيها

 ليقضى من مفروضهم كل واجب  لمن قام في تاليفها و اعتنى به

 فيحظى من الحسنى باسنى المواهب  عسى دعوة تزكو بها حسناته

 كل جانب و جاوره االقبال من  فمن سال اللَّه الكريم اجابه

يعنى بگزار خود را اگر ميخواهى يافتن مطالب، پس مگذار از ترتيل آيتهاى مناقب و آن مناقب آل مصطفى 

اند، بايشان طلب ميكند مطلوب خود را هر طالب مناقب آل مصطفى است است كه قدوه و پيشواى خاليق

مناقبى كه نورانى ميسازد سفيدى رويها  كه مهدى ميگردند بايشان تا بنهايت تقوى و غايت فضايل ميرسند،

 را و جال ميدهد نور و روشنى آن اطراف تاريكيها را بر تو است التزام نمودن بآن مناقب در پنهان و آشكارا.

كند پس آن مناقب ميگشايد نزد حق سبحانه و تعالى بلندترين مراتب را وجد نماى نزد آنچه تالوت مى

و اهتمام  دل حاضر غير غايب مر آن كسى را كه قيام نمود در تأليف آنزبان تو آيات مناقب را بدعوت 

كرد بآن تا بگزارد از فروض ايشان هر واجب را شايد دعوتى باشد كه پاك گردد بآن حسنات او پس 

تجاوز كند و گام باال نهد از بهشت به بلندترين پايهاى مواهب پس هر كه در ميخواهد از خداى كريم چيزى 

آيد او را اقبال از هر جانب اين آخر كالم و كتاب ميكند او را و همسايگى مينمايد او را و در مى را اجابت

 كمال الدين بن طلحه است رحمه اللَّه تعالى.

و شيخ مفيد رحمه اللَّه در كتاب ارشاد بابى چند ايراد فرموده در ذكر صاحب الزمان )ع( بعد از ذكر ابى 

داليل امامت و ذكر طرفى از اخبار و غيبت و سيرت و مدت دولت آن حضرت محمد )ع( در تاريخ مولد و 
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صلوات اللَّه عليهم و فرموده كه امام بعد از ابى محمد )ع( پسر خلف اوست مسمى باسم رسول اللَّه صلى 

اللَّه عليه و آله و سلم و مكنى بكنيت آن حضرت و نگذاشت پدر بزرگوارش ولد ظاهر و نه باطن غير آن 

ت را، و پدرش او را پنهان و مستور ميداشت چنانچه سمت ذكر يافت، و بود مولد با طهارتش در شب حضر

نيمه شعبان در سال دويست و پنجاه و پنجم از هجرت، و مادرش ام ولد بود كه او را نرجس ميگفتند، و 

ى ارزانى فرمود سن مباركش نزد وفات پدر بزرگوارش پنج سال بود كه حق سبحانه و تعالى در آن سن بو

حكمت و فصل الخطاب را، و گردانيد او را آيت عالميان، و داد او را حكمت همچنان كه داد يحيى را در 

حال طفوليت، و گردانيد او را امام در حال كودكى بحسب ظاهر همچنان كه عيسى بن مريم را در مهد نبى 

 ساخت.

ه عليه و آله باز از أمير المؤمنين )ع( و نص و سبقت يافته نص در ملت اسالم از نبى هدى صلى اللَّ

نزد ثقات  اند ائمه )ع( يكى بعد از يكى تا پدرش امام حسن عسكرى )ع( و نص فرموده پدر او بر اوفرموده

و خاصه شيعه او و خبر بغيبت وى ثابت است پيش از وجود مباركش، و بدولت وى مستفيض بودند پيش 

ز ائمه هدى )ع( و قايم بحق و منتظر است از براى دولت ايمان و مر از غيبت او و او صاحب سيف است ا

او را دو غيبت است كه يكى از آنها اطول است از آن ديگر همچنان كه وارد گشته بآن اخبار و غيبت طولى 

اسْتُضِْعفُوا فِي  وَ نُِريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ بعد از اولى است و در آخر آن برميخيزد بسيف قال اللَّه تعالى

مانَ وَ جُنُودَهُما مِْنُهمْ ما الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَُهمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ ها

 بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها ِعباِدَي وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ و ديگر فرموده جل اسمه كانُوا يَحْذَرُونَ

و رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله فرموده كه منقضى نشود أيام و ليالى تا برانگيزد خداى تعالى  الصَّالِحُونَ 

مردى را از اهل بيت من كه موافق باشد اسم او باسم من، پر سازد زمين را از داد و عدل همچنان كه پر 

 وده باشد از ظلم و جور.ب

و ديگر فرمود كه اگر باقى نماند از دنيا مگر يك روز هر آينه دراز گرداند حق جل و عال آن روز را تا 

برانگيزد حق تعالى در او مردى از ولد من كه موافق باشد اسم او باسم من پر گرداند زمين را از داد و عدل 

 چنانچه پر بوده باشد از ظلم و جور

 ذکر بعضى از دالیل بر امامت قائم بحق ابن الحسن )ع( باب در
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پس بعضى از داليل آنچه مقتضى است آن را عقل و استدالل صحيح وجود امام معصوم كامل است كه غنى 

باشد از رعاياى خود در احكام و علوم، در هر زمان از جهت استحاله خالى بودن مكلفين از سلطان عادلى 

بصالح و أبعد از فساد، و حاجت كل از صاحبان نقصان بمؤدبى از براى جانيان، و  كه باشند بوجود او أقرب

مقومى از براى عاصيان و رادعى از براى عاديان و معلمى از براى جاهالن و منبهى از براى غافالن، 

ضروريست كه محذر ضالل باشد و مقيم حدود، و منفذ احكام، و فاصل ميان اختالف و ناصب امر او 

ده ثغور، و حافظ اموال و حامى بيضه اسالم، و جامع مردمان در جمعات و اعياد و قيام ادله بر آنكه سدكنن

او معصوم است از زاللت از جهت غناى او، و باتفاق از امام و اينها مقتضى عصمت است از براى او بال 

ر او از براى تميز ارتياب، و وجوب نص بر آن كس كه اين سبيل و طريق اوست از نام و ظهور معجز ب

اوست از ما سواى او و عدم اين صفات از هر أحدى غير او در آن وقت و آنكه اين صفات در او موجود 

 است بعد از امام حسن عسكرى و او پسر او است مهدى )ع( بر وجهى كه ما بيان كرديم آن را.

اد آنچه آمده در او از اخبار از و اين اصلى است كه احتياج نداريم ما باو در امامت بروايت نصوص و تعد

جهت قيام بنفسه در قضيه عقول و صحت او بثبوت استدالل مع هذا ورود يافته از روايات صحيحه در نص 

ميگردد بر سبيل  امامت ابن الحسن )ع( از طرقى كه منقطع است بآن اعذار بتوفيق اللَّه بعضى از آن مذكور

 اختصار.

 ع(باب در نص امامت صاحب الزمان )

أبو حمزه ثمالى از ابى جعفر )ع( روايت كند كه آن حضرت فرمود كه حق سبحانه و تعالى فرستاد محمد را 

)ص( بتمام جن و انس و پديد كرد بعد از او دوازده وصى را بعضى از ايشان آنان بودند كه گذشتند و بعضى 

ائى كه بعد از محمد )ص( بودند از ايشان كسى كه باقى است، و هر وصى جريان يافته بوى سنتى پس أوصي

اند و أمير المؤمنين بر سنت مسيح بود )ع( و حسن بن عباس بر سنت اوصياى عيسى بودند و ايشان دوازده

روايت كند از ابى جعفر ثانى و او از آباى كرام خود و ايشان از أمير المؤمنين )ع( كه رسول اللَّه صلى اللَّه 

شود در آن امر سال و بدرستى را كه ايمان بياريد بشب قدر كه نازل مى عليه و آله فرمود مر اصحاب خود

 كه مر اين امر را والةاند بعد از من كه على بن ابى طالب است و يازده فرزند اوست عليهم السّالم.

و باين اسناد روايت كند كه أمير المؤمنين )ع( فرمود مر ابن عباس را رضى اللَّه عنه كه شب قدر در هر 

لى ميباشد و نازل ميگردد در آن شب امر سنه و مر اين امر را والةاند بعد از رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سا
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اند ابو جعفر آله ابن عباس گفت كيستند آن واليان؟ فرمود كه من و يازده كس از صلب من كه ائمه محدثين

من رفتم بخدمت  اللَّه عنه كه او گفت محمد بن على )ع( روايت كند از جابر بن عبد اللَّه أنصارى رضى

فاطمه )ع( بنت محمد صلى اللَّه عليه و آله و در پيش وى لوحى بود كه در او ثبت بود اسماء أوصياء و ائمه 

كه از ولد او بودند، من شمردم دوازده اسم بود آخر ايشان قايم ايشان از ولد فاطمه سه از ايشان محمد و 

روايت كند كه من شنيدم از ابى جعفر )ع( كه ميفرمود كه دوازده امام همه ايشان  چهار از ايشان على زراره

اند على بن ابى طالب است و يازده ولد او و رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و از آل محمداند همه ايشان محدثان

 اند.آله و على والدان

امام حسين نه امام باشد كه نهم ايشان قايم  و ابو بصير روايت كند از ابى جعفر )ع( كه ميفرمود كه بعد از

 ايشان بود.

اند حسن و اند از ايشانو زراره روايت كند كه من شنيدم از ابى جعفر )ع( كه ميفرمود كه امامان دوازده

اند )ع( و مرويست از محمد بن على بن بالل كه بيرون آمد بسوى من أمر حسين و باز أئمه از ولد حسين

ن العسكرى )ع( پيش از درگذشتن او بدو سال كه خبر كرد مرا بخلف بعد از خود، بعد از ابى محمد الحس

آن ديگر بيرون آمد امر بسوى من پيش از سه روز از رحلت آن حضرت و خبر كرد مرا بخلف از بعد او و 

از تو  روايتست از أبى هاشم جعفرى كه گفتم مر ابى محمد الحسن )ع( را كه جاللت تو مانع است مرا كه

سؤالى كنم پس اذن فرمود كه سؤال كن گفتم يا سيدى آيا ترا هيچ فرزنديست؟ فرمود كه بلى گفتم پس اگر 

 ترا حادثه پيش آيد پس از كجا پرسم از او فرمود كه بمدينه.

و مرويست از عمر و اهوازى كه نموده ابو محمد پسر خود را )ع( بمن و فرمود كه اينست صاحب شما بعد 

 و عمرى گويد كه رحلت فرمود أبو محمد )ع( و باقى ماند از او يك پسر. از من.

و روايتست از احمد بن محمد بن عبد اللَّه كه بيرون آمد از ابى محمد )ع( در وقتى كه كشته شده بود زبيرى 

و نباشد مرا  لعنه اللَّه: اين جزاى آنكه دليرى كند بر خداى تعالى در اولياء او كه زعم او آن بود كه مرا بكشد

عقب، پس چگونه نمود حق تعالى قدرت خود را در او محمد بن عبد اللَّه گويد كه فرزند شد از براى او و 

حديث داود بن قاسم سابقا مذكور شد و روايات در باب نصوص بسيارست بدين قدر اختصار رفت و ابو 

 عبد اللَّه نعمانى در كتاب خود تفصيل اين فرموده

 اند و طرفى از دالیل و بینات اوعضى که امام دوازدهم را دیدهباب در ذکر ب
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و روايتست از محمد بن اسماعيل بن موسى بن جعفر و او اسن بود از اوالد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله 

كه در عراق بودند كه او گفت من ديدم پسر حسن بن على بن محمد را در ميان مسجدين و او جوان نو 

و روايتست از حكيمه بنت محمد بن على و او عمه امام حسن عسكرى بود كه او ديده بود قايم  ودرسيده ب

را )ع( در شب مولدش و بعد از آن مرويست از على بن محمد بن همدان القالنسى گفت كه گفتم مر ابى 

ى كه عمرو عمرى را كه درگذشت ابى محمد؟ گفت درگذشت ابو محمد و ليكن گذاشت در ميان شما كس

 رقبه او مثل اينست و اشارت بدست خود كرد.

و روايتست از فتح مولى زرارى كه من شنيدم از أبا على بن مطهر كه ذكر ميكرد او را كه ديده بود، و وصف 

 قد او مينمود.

و روايتست از خادمه ابراهيم بن عبيده نيشابورى و او از صالحات بود او گفت با ابراهيم بر صفا ايستاده 

م پس صاحب امر آمد )ع( تا ايستاد با او و قبض كرد بر كتاب مناسك او، و حديث فرمود او را به بود

 اشيائى.

و مرويست از ابى عبد اللَّه بن صالح كه او گفت كه من ديدم آن حضرت را در برابر حجر االسود و مردم 

 ايد.گرد او برآمده بودند و او ميفرمود كه باين امر كرده نشده

ست از أحمد بن ابراهيم بن ادريس كه او روايت كرده از پدر خود كه او گفت كه من ديدم صاحب و مروي

امر را )ع( بعد از رحلت أبى محمد )ع( در هنگامى كه قريب ببلوغ شده بود و بوسيدم سر و دست مباركش 

 را.

حضرت  يز ديده آنو روايت از قشيريست كه ديده است او را جعفر بن على دو نوبت و ابى طريف خادم ن

را )ع( و امثال اين اخبار در اين معنى بسيار است و ما اختصار كرديم آن را چه عمده در وجود امامت 

 ايم و اين از براى زيادتى تاكيد است.آنست كه ما در پيش ذكر كرده

كه او گفت  و از داليل و بينات و معجزات صاحب الزمان )ع( آنكه مرويست از محمد بن ابراهيم بن مهران

من شك كردم نزد در گذشتن ابى محمد الحسن بن على )ع( و جمع شده بود نزد پدر من مالى بسيار پس 

بار كرد آن را و بر نشستم با وى در كشتى از جهت مشايعت او پس اضطرابى سخت او را در آنجا واقع شد 

تعالى بترس در اين مال و وصيت گفت اى پسر من مرا بازگردان كه بيم مرگ است و گفت مرا كه از خداى 

كرد بسوى من و مرد بعد از سه روز پس گفتم در نفس خود كه پدر من وصيت بچيزى صحيح نكرده من 
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بار كنم اين مال را و بعراق برم و كرايه كنم خانه را بر كنار شط، خبر نكنم هيچ كس را بآن پس اگر بر من 

ميبود من انفاذ وصيت او بكنم و اال در آرزوى خود  واضح شود مثل وضوحى كه در ايام ابى محمد )ع(

انفاق كنم پس بعراق آمدم و خانه را كرايه كردم بر كنار شط و باقى ماندم مدتى پس ناگاه رسول آمد و 

 رقعه آورد بمن كه يا محمد با تو اين چيز از مال هست تا قصه كرده بود جميع آنچه با من بود و ذكر

علم من احاطه آن نكرده بود، من آنها را تسليم رسول كردم و باقى ماندم چند  فرموده بود چيزى چند كه

روزى كه رفع كرده نميشد بمن سرى من غمناك بودم از اين پس بيرون فرستاد بسوى من كه ما ترا قايم 

 مقام پدر تو گردانيديم پس شكر خداى تعالى بتقديم رسان.

رى كه رسانيدم بوى چيزى از براى مرزبانى حارثى كه در او و روايت كند محمد بن ابى عبد اللَّه السيا

بند را كه برگرداند بمن، و مأمور گشتم بشكستن آن، بند طالى بود، آن اشيا را قبول فرمود غير دستدست

پس چون شكستم ناگاه در ميان آن چند مثقال آهن و مس و روى بود، آن را خالص ساختم فرستادم طال 

 ل فرمود.را بعد از اين قبو

على بن محمد گويد كه رسانيد بوى مردى از اهل سواد مالى پس رد كرد بر او و گفته شد مر او را كه 

بيرون كن حق ولد عم خودت را و آن چهار صد درهم است، و در دست آن مرد ضيعه بود كه ولد عم او را 

نچه از آن ابن عم او بود از اين در او شركتى بود كه حبس كرده بود آن را از ايشان، پس نظر كرديم ما آ

 مال چهار صد درهم است، پس بيرون كرد آن را و فرستاد باقى را قبول فرمود.

قاسم بن عال گويد مرا چند پسر شد پس بودم كه مينوشتم و التماس دعا ميكردم از براى ايشان نوشته 

د شد پسر من حسين نوشتم و نميشد بسوى من چيزى در امر ايشان، پس همه ايشان مردند، پس چون متول

 التماس دعا كردم از براى او، پس اجابت كرده شدم پس او باقى ماند و الحمد للَّه.

و روايتست از ابى عبد اللَّه بن صالح كه من سالى از سالها بيرون رفتم از بغداد و دستور خواستم در خروج، 

يافتم در روز  افله بنهروان، پس دستوردستور نيافتم پس اقامت كردم بيست و دو روز بعد از خروج ق

اى پس گفته شد مرا كه بيرون روم بيرون رفتم و مأيوس بودم از قافله كه بدان ملحق نتوانم شد، چهارشنبه

پس بنهروان رسيدم و قافله آنجا اقامت كرده بود، چون از آنجا روان شدند من هم روان شدم و دعا كرده 

يد بمن در آن راه بدى و الحمد للَّه و روايتست از محمد بن يوسف شد از براى من بسالمتى، پس نرس

الشاشى كه او گفت كه مرا علت ناسور پيدا شد و نمودم آن را به اطبا، و انفاق كردم بر آن مالى را پس 
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نتوانستند عالج و دواى كردن، پس نوشتم رقعه و التماس دعا كردم، توقيع بيرون آمد كه بپوشاند ترا حق 

لباس عافيت و بگرداند ترا با ما در دنيا و آخرت، پس نگذشت بر من جمعه اال كه صحت و عافيت  تعالى

يافتم و آن موضع مثل كف دست من شد پس طلب كردم طبيبى را از اصحاب خود؛ و بوى نمودم آن را 

دازه روايتست از حساب و انگفت ما آن را دوا نميدانستيم و نيامده اين عافيت ترا مگر از قبل حق تعالى بى

على بن الحسين اليمانى گفت در بغداد بودم كه تهيه اسباب كرد قافله يمانى و من خواستم كه با ايشان 

بيرون روم پس نوشتم و التماس اذن كردم در آن توقيع بيرون آمد كه بيرون مرو با ايشان كه نيست ترا در 

ت كردم و قافله بيرون رفت پس بيرون آمدند بر خروج با ايشان چيزى و اقامت كن در كوفه، گفت پس اقام

ايشان بنو حنظله و همه را پريشان و محتاج ساختند گفت كه ديگر نوشتم و اذن خواستم در ركوب آب 

پس اذن نشد از براى من، پس سؤال كردم از مراكبى كه بيرون رفته بود درين سال بجانب دريا، پس معلوم 

گفتند، و ك مركب پس بيرون آمد بر ايشان قومى كه ايشان را بوارج مىشد كه سالم نماند از آن مراكب ي

راه بحر را بر ايشان بريدند گويد على بن الحسين كه رفتم بعسكر و بكوچه در شدم كه نميدانستم و بكسى 

 سخن نكردم

آمد و  و بآشنائى نرسيدم پس من رفتم بمسجد و نماز گزاردم بعد از فراغ من از زيارت پس ناگاه خادمى

گفت مرا كه برخيز گفتم بكجا بيايم؟ گفت بمنزل گفتم من كيستم؟ شايد كه ترا بطلب غير من فرستاده باشند 

اند مرا مگر بسوى تو، توئى على بن حسين و با او غالمى بود پس با او سخنى آهسته گفت گفت: نفرستاده

ر او نشستم نزد وى سه روز و دستور چنانچه من ندانستم كه چه گفت تا او رفت و آورد جميع احتياج م

 خواستم در زيارت از داخل دار، پس اذن داد مرا من بشب زيارت كردم.

گويد حسين بن فضل همدانى كه نوشت پدر من بخط خود كتابتى پس ورود يافت جواب آن، بعد از آن 

از فقهاى اصحاب نوشت بخط من كتابتى پس جواب آن نيز ورود يافت، بعد از آن نوشت بخط مرد بزرگى 

ما پس ورود نيافت جواب آن، پس نظر كرديم پس او قرمطى گشته بود و آورده حسين بن فضل كه رفتم 

بعراق و با خود راست آوردم كه بيرون نروم مگر كه بينه و حجتى در امر خودم بظهور آيد، و نجاحى از 

ن تصديق كنند گفت در اثنا و خالل آن حوايج من روى نمايد، و اگر چه احتياج پيدا كنم در اقامت و بر م

تنگ شد سينه من در آن مقام، و ترسيدم كه فوت شود مرا حج گفت پس آمدم روزى نزد محمد بن احمد و 

آن روز بر جناح سفر بود پس گفت مرا كه برو بمسجد چنين و چنين كه در آنجا مالقات خواهد كرد بتو 
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اخل شد پس چون نظر كرد بسوى من خنديد و گفت غم مردى گفت رفتم بسوى او ناگاه بر من مردى د

مخور كه زود باشد كه حج كنى در اين سال و باز گردى باهل خود سالم گفت اطمينان يافتم و ساكن شد 

گفت پس چون وارد شدم بعسكر پس بيرون آمد از براى من كيسه كه در  دل من و گفتم اين مصداق آنست

با آن من غمگين شدم و گفتم در نفس خود آيا اين حد منست نزد قوم، آن دنانيرى چند بود، و يك جامه 

جهل بر من غالب شد و باز پس فرستادم و نوشتم رقعه بعد از آن پشيمان شدم از آن و ندامت سختى 

خوردم و گفتم در نفس خود كه كفران نعمت كردم كه آن را باز پس فرستادم بر موالى خود، و نوشتم رقعه 

كارم و استغفار كردم از زلل خود؛ و آن را فرستادم و برخاستم از براى م از فعل خود كه گناهو اعتذار گفت

 نماز پيشين.

و من در آن فكر بودم و ميگفتم كه اگر رد كرده شود بر من آن دنانير نگشايم بند آن را و احداث نكنم در 

يرون آمد بسوى رسولى كه كيسه را برده او چيزى تا ببرم آن را براى پدر خود كه او اعلم است از من پس ب

بدرستى كه ما بسا ميكنيم اين بدوستان خود در ابتدا و بسا كه از »بود و گفت بدكارى كردى كه باو نگفتى: 

خطا كردى كه رد نمودى و باز پس »و بيرون آمد توقيعى بمن كه « ما سؤال ميكنند و تبرك باو ميجويند

ن استغفار كردى خداى را، خداى تعالى بيامرزاد ترا، و چون عزيمت و فرستادى برو احسان ما را، پس چو

عقد نيت تو آنست كه آنچه فرستاده بوديم بسوى تو، در آن حدثى نكنى هر گاه كه بازگردانيم آن را بر تو و 

م انتفاع نگيرى در طريق خود، پس ما آن را صرف كرديم از تو و در گذرانيديم فاما جامه را بستان تا احرا

 «.بندى در او

گفت نوشتم دو معنى را و خواستم كه بنويسم معنى ثالث را پس امتناع نمودم بخوف آنكه كراهت كند از آن 

او گفت  پس جواب هر دو معنى را فرستاد و جواب سيم كه درنورديده بودم بتفصيل و تفسير و الحمد للَّه

شابور بر آنكه سوار شوم با او بسوى حج و عديل بودم كه موافقت مينمودم جعفر بن محمد نيشابورى را بني

او باشم در سوارى، پس چون رسيدم ببغداد مرا چيزى دست داد و من رفتم كه عديلى پيدا كنم، پس رسيد 

بمن ابن وجنا و ميل داشتم بسوى او، و التماس كردم كه كرايه كند از براى من پس او را كاره يافتم پس 

گفت من طلب تو بودم و گفتند مرا كه او مصاحب تست پس نيكو  چون مالقات كرد مرا آن شخص

 زندگانى كن با وى و من طلب ميكنم عديلى و كرايه ميكنم از براى او.
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و مرويست از حسين بن عبد الحميد گفت شك داشتم در امر حاجز پس جمع كردم چيزى را پس رفتم 

ا شكى و نه آنكه قايم مقام ما است بامر ما، بعسكر، پس توقيعى بيرون آمد بسوى من كه نيست در ميان م

پس رد كن آنچه با تست به حاجز بن يزيد و روايتست از محمد بن صالح كه او گفت كه چون مرد پدر من 

و گرديد امر بسوى من، بود مر پدر مرا بر مردم سفاتجى از مال غريم يعنى صاحب امر )ع( )شيخ ميفرمايد 

را شيعيان، و متعارف است ميان ايشان و ميباشد خطاب ايشان بر او از براى كه اين رمزيست كه ميدانند آن 

تقيه( گفت نوشتم بسوى او و اعالم كردم او را پس نوشت بمن كه طلب كن ايشان را و استقصاى كار ايشان 

س نماى پس مردمان گزاردند حقوق خود را و بمن دادند اال يك مرد كه بود بر او سفتجه بچهار صد دينار پ

انداخت و استخفاف ميكرد پسر او، و بر من سفاهت مينمود من آمدم بسوى او و طلب كردم، او بتعويق مى

را و ديگر پاى  شكايت كردم آن را به پدر وى گفت چه ميخواهى و چيست كه ميكنى؟ پس گرفتم ريش او

ميگفت كه قمى رافضى كشت او را كشيدم تا ميان خانه پس بيرون آمد پسر او و استغاثه بأهل بغداد برد و 

پدر مرا پس جمع شدند بر من خلق بسيارى پس سوار شدم دابه خود را، و گفتم نيك كرديد أى اهل بغداد، 

ام از اهل همدان از أهل سنت نسبت ميدهد مرا به قم و ميل ميكنيد با ظالم بر غيرت مظلوم، من مردى

يل كردند بر او و خواستند تا داخل شوند بحانوت اندازد مرا برفض تا ببرد حق و مال مرا گفت پس ممى

وى تا تسكين دادم ايشان را؛ و طلب كرد مرا صاحب سفتجه و عهد كرد كه اخذ مال مرا از وى كند، و 

سوگند خورد بطالق كه او بدهد في الحال پس استيفا كردم از او و مرويست از أحمد بن حسن گفت كه 

بودم بامامت و دوست نميداشتم ايشان را بجملگى تا مرد يزيد بن عبد داشتم جبل را و من قايل ندوست مى

اللَّه و او وصيت كرده بود در مرگ خود كه بدهند شهرى و سمند را كه دابه بود و شمشير و كمر او را 

بصاحب امر. پس من ترسيدم كه اگر ندهم شهريرا به اذكوتكين بمن برسد ار او ايذا و استخفافى پس قيمت 

ابه و شمشير و كمر را بهفتصد دينار با خود و مطلع نگردانيدم كسى را بر آن و دادم شهريرا كردم د

باذكوتكين ناگاه كتابى ورود يافت بر من از جانب عراق كه بفرست هفتصد دينارى كه ما را هست نزد تو از 

ه مرا فرزندى قيمت شهرى و شمشير و كمر روايت كند على بن محمد كه حديث كرد يكى از اصحاب ما ك

شد پس نوشتم و طلب اذن كردم در تطهير او در روز هفتم، كتابتى وارد شد كه تطهير مكن او را پس او مرد 

مقام او  در روز هفتم يا هشتم بعد از آن مرگ او را نوشتم پس ديگر نوشته ورود يافت كه زود باشد كه قايم
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م كن و از پس احمد جعفر پس چنان شد كه فرموده پيدا شود و ديگرى نيز بعد از او پس اول را احمد نا

 بود.

ديگر گويد كه من تهيه حج كرده بودم و مردم را وداع نموده و بر جناح بيرون رفتن بودم پس نوشته ورود 

يافت كه ما از براى اين كارهيم و امر بسوى تست، گفت كه تنگ شد سينه من و غمگين گشتم و نوشتم كه 

ت كردم، و شنيدم و فرمان بردم، اين قدر هست كه غمگينم بواسطه تخلف كردن من من بموجب فرموده اقام

از حج پس توقيع بيرون آمد كه تنگ مگردان سينه خود را پس بدرستى كه زود باشد كه ان شاء اللَّه در 

 آينده حج كنى.

خواهم عدل پس چون سال آينده درآمد نوشتم و دستور خواستم پس اذن وارد شد و نوشته بودم كه مي

محمد بن عباس شوم و من اعتماد داشتم بديانت و صيانت او، پس كتابت ورود يافت كه اسدى نيكو عديلى 

 است پس اگر محمد بن عباس بيايد پس اختيار مكن او را بر أسدى پس أسدى آمد و عديل شدم او را.

بن على )ع( آمد مردى از و روايتست از حسن بن عيسى العريضى كه چون رحلت فرمود ابو محمد الحسن 

مصر با مالى بجانب مكه از براى صاحب امر )ع( پس اختالف شد در باب آن حضرت بعضى مردم گفتند كه 

ابا محمد درگذشت و او را فرزندى نبود و بعضى گفتند خلف از بعد او جعفر است و بعضى ديگر گفتند كه 

او ابو طالب بود بجانب عسكر تا تفحص كند از  خلف از پس او ولد او است، پس فرستاد مردى را كه كنيت

 آن امر و صحت آن و با وى كتابت بود.

آن مرد آمد نزد جعفر و سؤال كرد از او برهان، جعفر گفت مر او را كه مهيا نشده هنوز در اين وقت، پس 

ون آمد توقيع بير آن مرد آمد سوى باب و فرستاد كتابت را بسوى اصحاب كه موسوم بودند بسفارت پس

كه خداى تعالى ترا اجر دهد در باب صاحب و يارت كه او مرده و وصيت كرده بود بمالى كه بود با او بثقه 

 كه عمل كند در او بچيزى كه واجب است، و جواب كتابت او نوشت و امر آنچنان بود كه مر او را فرمود.

برساند بخدام آن حضرت و فراموش و روايتست از على بن محمد كه بار كرد مردى از اهل آبه چيزى كه 

كرد از آن شمشيرى را در محل بار كردن، چون آن خبر بآن حضرت واصل شد نوشت بوى بوصول آن و 

 در كتابت نوشته بود كه چه نوع است خبر شمشيرى را كه فراموش كرده بودى.

يست درهم كم بود و مرويست از محمد بن شاذان النيشابورى كه چون جمع شد نزد من پانصد درهم كه ب

آمد كه آن را ناقص بفرستم پس از نزد خود بيست درهم را وضع كردم و فرستادم با آن پس مرا خوش نمى
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بجانب اسدى، و ننوشتم آن را كه در آن بود پس جواب وارد شد كه رسيد پانصد درهم و از تو بيست درهم 

 در آن بود.

ابت ابى محمد )ع( در اجراى حكم بر جنيد كه قاتل روايتست از حسن بن محمد االشعرى كه وارد شد كت

فارس بن حاتم بن ماهويه بود و از آن ابى الحسن و ديگرى پس چون ابو محمد در گذشت ورود استيناف 

شد از صاحب امر )ع( باجراى حكم از براى ابى الحسن و صاحب او و وارد نشد در امر جنيد چيزى پس 

مرگ جنيد بعد از اين رسيد هم او گويد كه نوشت على بن زياد  من از براى اين غمگين شدم پس خبر

الصيمرى و سؤال كفن از وى كرد، پس نوشت بسوى وى كه تو محتاج خواهى شد بكفن در سنه ثمانين، 

 پس او در سنه ثمانين مرد و كفن از براى وى فرستاد پيش از مرگ او.

ر ناحيه را بر من پانصد دينار بود پس سينه من و روايتست از محمد بن هارون بن عمران الهمدانى كه م

ام به پانصد و سى دينار گردانيدم آنها را از بتنگ بود از آن باز در نفس خود گفتم كه دكانهاى كه خريده

براى ناحيه بپانصد دينار، و تكلم باين كالم نكردم پس او نوشت بمحمد بن جعفر كه قبض كن دكاكين را از 

 انصد دينارى كه ما را بر او بود.محمد بن هارون به پ

و روايتست از على بن محمد كه بيرون آمد نهى از زيارت مقابر قريش و حاير على ساكنيهما السالم پس 

بعد از چند ماه طلبيد، وزير باقطائى را و گفت مر او را كه مالقات كن بنى فرات و برسيين را و بگو مر 

ا كه امر خليفه چنان شده كه تفحص كنند هر كه را كه زيارت كند ايشان را كه زيارت نكنيد مقابر قريش ر

بگيرند بر او و احاديث در اين معنى بسيار است و آن موجود است در كتب مصنفه كه مذكور است در آن 

 انجاميد بدين قدر اقناع نموديم و المنة للَّه تعالى.آورديم كتاب باطالت مىاخبار قايم )ع( اگر تمام آن را مى

باب در ذکر عالمات قیام قایم )ع( و مدت ایام ظهور و شرح سیرت و طریق احكام و طرفى 

 از آنچه بظهور خواهد آمد در زمان دولت او.

ملك، و  بعضى از عالمات زمان قيام قايم )ع( خروج سفيانى است، و قتل حسنى، و اختالف بنى عباس در

بر خالف عادات، و فرو رفتن بعضى بر زمين در كسوف شمس در نصف شعبان، و خسوف قمر در آخر ماه 

بيدا، و در مغرب و در مشرق، و ركود و ايستادن آفتاب نزد زوال تا وسط اوقات عصر و طلوع او از مغرب، 

و قتل نفس زكيه كه بظهور آيد در هفتاد كس از صالحان، و كشته شدن مرد هاشمى ميان ركن و مقام، و 
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اقبال رايات سياه از قبل خراسان، و خروج يمانى، و ظهور مغربى بمصر، خراب شدن ديوار مسجد كوفه، و 

 و مالك شدن او شامات را، و نزول ترك بجزيره، و نزول روم برمله.

و طالع شدن ستاره بمشرق كه نور دهد مثل نور قمر، بعد از آن منعطف گردد چنانچه نزديك باشد كه هر دو 

آسمان كه آفاق را فرو گيرد، و آتش ظاهر شود طوالنى در  طرف او بهم برسد، و سرخى ظاهر شود در

مشرق كه باقى ماند در جو هوا سه روز يا هفت روز، و كندن عرب عنانهاى خود را، و مالك شدن آنها بالد 

را و خروج آنها بر سلطان عجم، و كشتن اهل مصر أمير خود را، و خرابى شام، و آمد شد سه رايات در او، 

قيس و عرب بمصر، و رايات كنده بخراسان، و ورود خيل از قبل مغرب، تا مرتبط شود و دخول رايات 

بفناء حيرة و اقبال رايات سياه از مشرق، و زيادتى فرات تا آب داخل شود در كوچهاى كوفه و خروج 

شصت كذاب كه همه دعوى نبوت كنند، و خروج دوازده نفر از آل ابى طالب كه همه دعوى امامت كنند از 

و خانقين، و بستن جسر از  براى نفس خود، و احراق مرد عظيم القدر از گروه بنى عباس در ميان جلوال

آنچه در يلى كرخ است بمدينه بغداد، و ارتفاع باد سياه در آنجا در اول روز و پيدا شدن زلزله تا منخسف 

ص از انفس و اموال و شوند بسيارى از خاليق، و ترسى كه شامل اهل عراق باشد و موت بسرعت و نق

ثمرات، و پيدا شدن ملخ در أوان و غير أوان تا بيايد بر زرع و غالت، و كمى كشت و زراعتى كه مردم كنند، 

و اختالف عجم، و ريختن خون بسيار در ميان يك ديگر، و بيرون آمدن بندگان از طاعت سيدان، و كشتن 

ند ايشان بوزينگان و خوكان، و غلبه كردن عبيد بر ايشان خواجگان را، و مسخ قومى از اهل بدع كه بگرد

 بالد سادات.

و ندا كردن از آسمان كه بشنوند آن را اهل زمين، و سخن كنند هر اهل لغتى بلغت ايشان، و روى و سينه 

ظاهر شوند از براى مردمان در عين الشمس و مردگان برانگيخته شوند از قبور تا رجوع بدنيا نمايند، و يك 

ا بشناسند، و تزويج نمايند بعد از آن ختم شود اين به بيست و چهار باران پياپى، پس زنده شود ديگر ر

زمين بعد از مردن او معلوم گردد بركات آن، و زايل شود بعد ازين هر آفت و عاهتى كه باشد از معتقدان 

متوجه خدمت وى گردند حق از شيعه مهدى عليه السالم پس بدانند نزد اين عالمات ظهور او را بمكه، پس 

اند و بعضى مشترط از براى نصرت او، همچنان كه اخبار باين ورود يافته و بعضى از جمله اين احداث محتم

و اللَّه اعلم بما يكون و ما ذكر كرديم اينها را بر حسب آنچه ثابت شده در اصول، و تضمين نموده آن را اثر 

 منقول، و باللَّه نستعين و نسال التوفيق.
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محال  مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه بال شك كه اين حوادث بعضى از آن قبيل است كه عقل آن را

شمرند، و لهذا شيخ مفيد رحمه اللَّه اعتذار فرموده در آخر ميداند، و بعضى ديگر منجمان آن را محال مى

نها منقول است از نبى يا امام بينم كه هر گاه كه صحيح است طرقات نقل آن و آايراد آن، و آنكه من مى

اند و معجزات خوارق عليهما السالم، پس سزاوار آنست، كه تلقى كرده شود بقبول؛ زيرا كه اينها معجزات

 اند مثل انشقاق قمر و انقالب عصا باژدها و اللَّه اعلم.عادات

هلبى مرفوع باسماعيل بن صباح و شيخ مفيد رحمه اللَّه ميفرمايد كه خبر كرد مرا أبو الحسن على بن بالل الم

كه او گفت من شنيدم شيخى را از اصحاب خود كه ذكر ميكرد از سيف بن عميره كه او گفت كه من نزد ابى 

جعفر المنصور بودم پس گفت در ابتدا بمن كه يا سيف ال بد است از منادى كه ندا كند از آسمان باسم مردى 

 از ولد ابى طالب.

أمير المؤمنين تو روايت ميكنى اين را؟ گفت بلى و بحق آن كس كه نفس من بيد گفتم فداى تو گردم يا 

اوست هر آينه شنيده است گوش من اين را از براى او گفتم يا أمير المؤمنين بدرستى كه اين حديث را 

ام قبل از اين وقت، گفت اى يوسف او هر آينه حق است پس هر گاه موجود گردد پس ما اول آن نشنيده

م كه اجابت كند او را آگاه باش كه ندا بسوى مردى از بنى عم ماست، پس گفتم بسوى مردى از ولد كسي

ام اين را از أبا جعفر محمد بن على كه حديث كرده فاطمه؟ گفت بلى يا سيف اگر نه آن ميبود كه شنيده

دم اين را از ايشان و است مرا بآن و اگر چه حديث كرده ميبودند همه اهل زمين مرا باين من قبول نميكر

 ليكن او محمد بن على است.

مهدى از ولد  و مرويست از ابن عمر كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه قايم نگردد قيامت تا بيرون آيد

 من، و بيرون نيايد مهدى تا بيرون آيد شصت كذاب كه هر يك گويد منم پيغمبر.

جعفر را عليه السّالم كه خروج سفيانى از واجباتست؟ و روايتست از ابى حمزه كه او گفت گفتم مر ابى 

فرمود كه نعم و ندا و طلوع شمس از مغرب، و اختالف بنى عباس در دولت، و نفس زكيه و خروج قايم از 

 آل محمد، همه از محتوم و واجباتست.

شيد كه حق با على گفتم كه ندا چگونه باشد؟ گفت ندا كند منادى از آسمان در اول روز كه بدانيد و آگاه با

است و شيعه او، بعد از آن ابليس ندا كند در آخر روز از زمين كه حق با عثمان است و شيعه او پس 

افتند اهل باطل مؤلف ميفرمايد كه شك نميكند اال جاهل چه منادى آسمان أولى است نزديك اين بشك مى
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ده از ابى عبد اللَّه عليه السالم كه بيرون بقبول از منادى زمين و روايتست از ابى خديجه كه او روايت كر

 نيايد قايم تا بيرون آيند پيش از او دوازده كس از بنى هاشم كه هر يك دعوى كنند از براى نفس خود.

و روايتست از على بن محمد االزدى كه او روايت كرده از پدر و جد خود كه أمير المؤمنين )ع( فرمود كه 

موت ابيض، و ملخ در غير محل خود همچو ألوان خون، فاما موت احمر  در پيش قايم موت احمر است و

 پس سيف است، و اما موت ابيض پس طاعونست.

شو زمين را،  و روايتست از جابر جعفى كه او روايت كرده از أبى جعفر )ع( كه آن حضرت فرموده كه مالزم

بينم كه دريابى از براى تو، و آنچه كه مىو حركت مده دست را و نه پا را تا ببينى عالماتى كه ذكر ميكنم 

آن را آن اختالف بنى عباس است. و منادى كه ندا كند از آسمان و فرو رفتن قريه از قراى شام كه آن را 

جابيه ميگويند و نزول ترك جزيره را و نزول روم رمله را، و اختالف بسيار نزد اين در هر زمين تا خراب 

 جتماع سه راياتست: رايت اصهب، و رايت أبقع و رايت سفيانى.شود شام، و سبب خرابى آن ا

سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي  على بن ابى حمزه روايت كند از ابى الحسن )ع( در قول خداى عز و جل كه

ر اعداء حق و دين و روايتست فرمود كه فتن در آفاق زمين است و مسخ د أَنْفُسِهِمْ حَتَّى َيتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ 

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً  از ابى بصير كه من شنيدم از ابى جعفر عليه السّالم در قول حق تعالى كه

د كه كه زود باشد كه خداى تعالى بكند آن را بايشان گفتم كيستند ايشان؟ فرمو فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ

بنو اميه و گروه ايشان، گفتم كه آيت چيست؟ فرمود كه ركود شمس آنچه ميان زوال شمس است تا وقت 

عصر، و خروج صدر و وجه در عين الشمس كه شناخته شود بحسب و نسب او، و اين در زمان سفيانى 

 است و نزد اين عالمات هالك سفيانى و هالك قوم او باشد.

كه سالى كه قيام خواهد نمود قائم )ع( بيست و چهار باران ببارد كه ديده شود  و مرويست از سعيد بن جبير

 آثار و بركات آن.

اند كه خواهند روى نمود پيش از قايم )ع( آن و روايتست از ثعلبه أزدى كه ابو جعفر )ع( فرمود كه دو آيت

قمر در آخر  رسول اللَّه كسوف شمس است، در نيمه رمضان، و خسوف قمر در آخر او، و گفت گفتم يا ابن

اند كه نبوده از آن ماه و شمس در نيمه ماه؟ أبو جعفر )ع( فرمود كه من داناترم بآنچه ميگويم ايشان دو آيت

زمان باز كه هبوط كرده آدم )ع( صالح بن ميثم گويد كه شنيدم از ابا جعفر )ع( كه ميفرموده كه نيست ميان 
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شود در اين باب يا آنست كه مراد از نفس زكيه غير محمد بن مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه نظر كرده مى

عبد اللَّه بن الحسن بن على بن ابى طالب است )ع( و او كشته شد در رمضان سنه خمس و أربعين و مائه و 

كه گفتم مر ابى جعفر را )ع( كه كى خواهد بود  يابد طعن باين خبر و از جابر روايت استيا آنكه راه مى

اين امر؟ فرمود كه هر كجا كه باشد اين اى جابر، و چون بسيار شود كشش ميان حيره و كوفه اين امر 

 متوقع است.

روايتست از حسين بن مختار كه ابو عبد اللَّه عليه السّالم فرمود كه هر گاه منهدم شود ديوار مسجد كوفه از 

لى خانه عبد اللَّه بن مسعود است، پس نزد اين زوال ملك قوم است و نزد زوال آن خروج قايم آنچه در ي

 عليه السّالم.

و بكر بن محمد از ابى عبد اللَّه )ع( روايت كند كه ديگر خروج ثالثه است كه سفيانى و خراسانى و يمانى 

تر باشد از رايت يمانى زيرا كه مايندهاست در يك سال و يكماه و يك روز، و نباشد در آن رايتى كه راه ن

 دعوت بحق ميكند.

كه مكشيد : و روايت كند احمد بن محمد بن أبى نصر از ابى الحسن الرضا عليه السّالم كه آن حضرت فرمود

چشمهاى خود را بسوى او تا تميز كرده شوند، و آزموده گردند خاليق، پس باقى نماند از شما مگر اندكى، 

پس از آن فرمود  الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ ند اين آيت را كهبعد از آن خوا

كه از عالمات فرج حدثى باشد كه واقع شود ميان هر دو مسجد، و بكشد فالن ولد فالن پانزده كس از 

 عرب.

ه السّالم كه گوئيا كه من مشاهده ميكنم راياتى را از مصر و روايت كند ميمون بن خالد از أبى الحسن علي

 اند، همه سبز رنگ تا بيايند بشامات، پس راه نموده شوند به اين صاحب وصيات.آينده

و ابو بصير روايت كند از ابى عبد اللَّه )ع( كه نرود و زايل نگردد ملك آن جماعت تا عرض كرده شوند 

كه نظر ميكنم بسرها كه مبادرت مينمايند در آنچه ميان باب الفيل و مردم بكوفه در روز جمعه گوئيا 

اصحاب صابون است و روايتست از حسن بن جهم كه سؤال كرد مردى از ابا الحسن عليه السّالم از فرج 

فرمود كه اكثار و تفصيل كنم يا تقليل و مجمل؟ گفت بلكه مجمل، فرمود هر گاه كه مركوز گردد رايات 

 رايات كنده بخراسان.قيس بمصر و 
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و روايت كند أبو بصير از أبى عبد اللَّه عليه السّالم كه مر ولد فالن را نزد مسجد شما، يعنى مسجد كوفه هر 

آينه واقعه افتد در روز عروبه كه كشته شوند چهار هزار از باب فيل تا اصحاب صابون پس شما راست كه 

سن ايشان از روى احوال آن كس است كه اخذ كند در درب بپرهيزيد از اين طريق و اجتناب نمائيد و اح

  انصار.

و هم از او مرويست كه قدام قايم )ع( هر آينه سالى باشد پر باران كه فاسد شود در آن سال ثمر در نخل 

 پس شك مكنيد در آن.

ند فرات تا و روايت كند جعفر بن سعد از پدر خود و او از ابى عبد اللَّه )ع( كه سال فتح گسسته شود ب

 داخل شود آب در كوچهاى كوفه.

و در حديث محمد بن مسلم وارد است كه شنيدم از ابا عبد اللَّه )ع( كه ميفرمود كه پيش از قيام قايم امتحان 

و آزمايش باشد از جانب حق تعالى، گفتم كه چه چيز است آن كه فداى تو گردم؟ پس اين آيت را خواند 

بعد از آن  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَبِشَيْوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ  كه

فرمود كه خوف از ملوك بنى فالن است، و جوع و گرسنگى از گرانى أسعار، و نقص اموال از كسادى 

 موت سريع و كمى ثمرات بقلت ريع زرع، و قلت بركت ثمار.تجارات و قلت زيادتى در او، و نقص انفس ب

نزد اين امور بتعجيل خروج قايم عليه السّالم خواهد بود و روايتست از  وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ بعد از آن فرمود كه

( از منذر الخوزى كه شنيدم كه ابو عبد اللَّه )ع( فرمود كه زجر كرده شوند مردمان پيش از قيام قايم )ع

معاصى خودشان بآتشى كه ظاهر شود در آسمان، و سرخى كه فرو گيرد آسمان را؛ و فرو رفتن وقوع آيد 

در بغداد و بصره، و خونها ريخته گردد در آنجا، و خانهاى آن بالد خراب گردد، و فنا واقع شود در اهل آن، 

آن سالى كه قايم شود و ظاهر گردد  فاما و شامل شود اهل عراق را خوفى كه نباشد مر ايشان را بآن قرار

 صاحب الزمان عليه السالم و روزى كه بعينه ظهور كند آن را.

ابو بصير روايت كرده از ابو عبد اللَّه )ع( كه بيرون نيايد قايم )ع( مگر در سال وتر از سالها در سنه احدى يا 

 ثالث يا خمس يا سبع يا تسع.

باسم قائم در شب بيست و سيوم، و قايم گردد در روز عاشورا و آن و هم از او روايتست كه ندا كرده شود 

روزيست كه كشته شد در او حسين عليه السّالم گوئيا در روز شنبه باشد دهم محرم قائم باشد ميان ركن و 

 مقام، جبرئيل عليه السّالم بر دست او ندا كند كه بيعت كنيد از براى خداى تعالى بوى.
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حضرت شيعه او از اطراف زمين و در نور ديده شود از براى ايشان زمين تابيعت  پس روان گردد بسوى آن

 كنند او را، پس پر گرداند خداى تعالى باو زمين را از داد و عدل همچنان كه پر شده باشد از جور و ظلم.

فرمايد به  فاما سير او از مكه بكوفه ابو بكر حضرمى روايت كرد از ابى جعفر )ع( كه قايم )ع( از مكه سير

نجف كوفه با پنج هزار از ماليكه جبرئيل از يمين باشد و ميكائيل از شمال، و مؤمنان در پيش و او متفرق 

و روايت كند عمرو بن شمر از ابو جعفر )ع( كه ذكر كرده ميشد قائم )ع( نزد آن  كند لشكريان را در بالد

، و بيايد تا آنكه بمنبر برآيد و خطبه بليغ حضرت، فرمود كه داخل شود كوفه را و با او سه رايت باشد

بخواند و مردم ندانند كه آن حضرت چه فرمود از بسيارى گريه چون جمعه دوم شود التماس كنند مردم كه 

آن حضرت نماز جمعه با ايشان بگزارد، پس امر كند كه خط بكشند از براى او مسجدى را بر غرى و نماز 

ز آن امر فرمايد كه بكنند و حفر نمايند از عقب مشهد امام حسين )ع( نهرى را بگزارد در آنجا با مردم، بعد ا

كه جارى شود بغريين، و آب تا بنجف بيايد، و بر كنار و دهنه آن پلها و آسياها بسازند، و پيره زنان آيند و 

اللَّه )ع( كه نزد  كرايه و در روايت صالح بن ابى االسود وارد است از أبو عبدگندم را در آنجا آرد كنند بى

ذكر مسجد سهله ميفرمود كه آن منزل صاحب ماست، هر گاه كه بيايد باهل خود و در روايت مفضل بن 

عمر وارد است كه شنيدم از ابا عبد اللَّه عليه السّالم هر گاه كه قيام نمايد قايم آل محمد عليه السّالم بنا 

و آنچه  اشد و متصل بود خانهاى اهل كوفه بنهر كربال.فرمايد در پس كوفه مسجدى را كه آن را هزار در ب

 ورود يافته اخبار در مدت ملك قائم عليه السّالم و أيام آن، و احوال شيعه او آنست كه.

روايت كرده عبد الكريم خثعمى كه گفتم مر ابى عبد اللَّه را عليه السّالم چند گاه خواهد بود ملك قايم عليه 

سال كه دراز شود از براى او ايام و ليالى كه تا غايتى كه يك سال از آن سالها مقدار السّالم؟ فرمود كه هفت 

ده سال باشد از سالهاى شما، پس سالهاى ملك او هفتاد سال باشد از سالهاى شما كه اينست، و هر گاه كه 

ه باشند خاليق مثل قيام قايم شود بارانى ببارد در جمادى اآلخرة و ده روز از رجب، آنچنان بارانى كه نديد

آن را پس بروياند حق تعالى بآن گوشتهاى مؤمنان و أبدانشان را در قبرهاى ايشان، پس گوئيا كه نظر 

 افشانند مويهاى خود را از خاك.ميكنم بسوى ايشان در مقابل ايشان كه مى

قايم هر گاه ظاهر شود و روايت كند مفضل بن عمر كه شنيدم از ابو عبد اللَّه عليه السّالم كه ميفرمود كه 

روشن گردد زمين بنور روى او، و مستغنى گردند مردمان از روشنى آفتاب، و زايل شود ظلمت و تاريكى، 

و معمر و دراز عمر شوند مردمان در زمان ملك آن حضرت چنانچه مردى باشد كه هزار فرزند او را باشد 
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بينند مردم بروى گرداند زمين گنجهاى خود را تا به همه نرينه كه در ميان ايشان هيچ مادينه نباشد، و ظاهر

زمين آن را، و طلب كند مردى از شما كسى را كه صله دهد او را بمال خود و زكاة دهد او را پس نيابد او 

كسى را كه قبول كند اين را از او، و مستغنى شوند مردمان بآنچه روزى كرده حق تعالى ايشان را از فضل 

 خود.

يافته در صفت و حليه قايم عليه السّالم آنست كه جابر جعفى روايت كند كه شنيدم از ابو  و آنچه ورود

جعفر عليه السّالم كه ميفرمود كه سؤال كرد عمر بن خطاب عليه اللعنة از أمير المؤمنين عليه السّالم و گفت 

يث نكنم بآن تا خبر كن ما را از مهدى كه چيست نام او؛ فرمود كه حبيب من عهد داده بمن كه حد

برانگيزاند او را خداى تعالى، گفت پس خبر كن مرا از صفت او، فرمود كه جوانى باشد ميانه باالى، خوب 

روى؛ نيكو دندان كه فرود آمده باشد موى وى بر دوشهاى مباركش، و غلبه كرده باشد نور روى او سياهى 

فاما سيرت و طريق احكام او نزد قيام وى  موى محاسن و سر مبارك وى را، و او پسر بهترين اماء باشد

آنست كه روايت كند مفضل بن عمر الجعفى كه من شنيدم از ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد عليه السّالم كه 

چون اذن الهى صادر شود در ظهور قايم عليه السّالم بر باالى منبر برآيد و دعوت كند مردم را بحق و سير 

ت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و عمل فرمايد در ميان ايشان بعمل آن فرمايد در ميان ايشان بسن

 حضرت.

پس حق سبحانه و تعالى بفرستد جبرئيل را عليه الساّلم تا بيايد بر حطيم و گويد مر آن حضرت را كه بچه 

كسى كه  چيز دعوت ميكنى؟ پس خبر گرداند آن حضرت او را، پس گويد جبرئيل عليه السّالم كه منم اول

مبايعت ميكند ترا پس بگشاى دست خود را، پس بيعت كند بر دست او و بخدمت وى بيايند سيصد و 

سيزده مرد پس بآن حضرت بيعت كنند و اقامت نمايد در مكه تا اصحاب او بده هزار مرد برسند بعد از آن 

 سير فرمايد از آنجا بمدينه.

ه )ع( كه چون قايم )ع( قيام نمايد دعوت كند مردم را باسالم و روايت كند محمد بن عجالن از ابى عبد اللَّ

بتازگى و هدايت نمايد ايشان را بامرى كه دثار اوست، پس آن پنهان است از جمهور و قائم را مهدى نام 

اند از جهت آنكه هدايت ميكند بامرى كه مخفى است بر جمهور و نام نهاده شده بقايم از جهت قيام او كرده

 بحق.
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وايت كند عبد اللَّه بن مغيره از ابى عبد اللَّه )ع( كه هر گاه قايم آل محمد قيام نمايد بدارد پانصد كس را و ر

كه از قريش و بزند گردن ايشان را بعد از آن پانصد ديگر را تا شش نوبت اين چنين كند گفتم برسد عدد 

 ن.اين جماعت باين مقدار؟ فرمود كه نعم از ايشان و از موالى ايشا

و روايت كند ابو بصير كه ابو عبد اللَّه )ع( فرمود كه چون قايم عليه السّالم قيام نمايد خراب كند مسجد 

الحرام را تا باز گرداند باساس اول، و بگرداند مقام را بموضعى كه باشد در او، و قطع كند دستهاى بنى شيبه 

اند و روايت كند ابو الجارود از أبى جعفر عليه ن كعبهرا و بياويزد بخانه كعبه، و بنويسد بر آن كه ايشان دزدا

السّالم در حديث طويلى كه چون ظهور كند قايم )ع( سير فرمايد تا كوفه، خروج كنند از آنجا زياده از ده 

هزار نفس كه ايشان را بترية گويند با سالح و يراق، و گويند مر آن حضرت را بازگرد از آنجا كه آمده كه 

ى به بنى فاطمه نيست پس بنهد در ميان ايشان شمشير را تا اتيان نمايد بر آخر ايشان بعد از آن ما را حاجت

در آنجا هر منافق مرتاب كه باشد، و خراب كند قصور آن را، و بكشد مقاتالن  بكوفه داخل شود و بقتل آرد

 آن را بر وجهى كه رضاى خداى تعالى در آن باشد.

بى عبد اللَّه عليه السّالم كه چون قايم گردد قايم عليه السّالم بيايد بامر جديد و روايت كند ابو خديجه از ا

 همچنان كه رسول اللَّه دعوت مينمود بامرى جديد در ابتداء اسالم.

و روايت كند على بن عقبه از ابى عبد اللَّه )ع( كه هر گاه ظهور كند قايم )ع( حكم بعدل كند و برطرف شود 

امن گردد بدولت او راهها و بيرون آرد زمين بركات خود را، و ورد كرده شود هر حق در ايام او جور و 

اى قول حق باهل خود، و باقى نماند اهل دينى تا ظاهر گرداند اسالم را و معترف شود بايمان، آيا نشنيده

و حكم كند در ميان  ًا وَ إِلَيْهِ ُيرْجَعُونَوَ لَُه أَسَْلمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْه جل و عال را كه

مردم بحكم داود نبى عليه السّالم و حكم محمد صلى اللَّه عليه و آله پس در اين هنگام ظاهر و آشكار كند 

زمين گنجهاى خود را، و بدهد بركات خود را، و يافت نشود در آن وقت مردى از شما كه موضع صدقه 

 ، از جهت شمول غنى جميع مؤمنان را.باشد؛ و نه محل برو احسان

بعد از آن فرمود كه دولت ما آخر دولتها خواهد بود، و باقى نماند اهل بيتى كه مر ايشان را دولتى باشد اال 

كه حكم كرده باشند پيش از ما تا نگويند هر گاه كه بينند سيرت ما را كه اگر ما مالك بوديم سلوك 

و روايت كند  وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اند و اينست قول خداى تعالىائفه داشتهمينموديم مثل اين سيرت كه اين ط

ابو بصير از ابى جعفر عليه السالم در حديث طويلى كه چون قايم عليه السّالم قيام نمايد سير فرمايد تا 
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را شرفى بوده اال كه كه او  كوفه، و خراب كند در آنجا چهار مسجد را، و باقى نماند بر روى زمين مسجدى

خراب كند او را و هموار سازد و گشاده گرداند طريق اعظم را و بشكند هر جناح خارجى كه در راه و 

طريق باشد، و باطل كند راههاى آب و ناودانها كه در راهها و طرقات است، و نگذارد هيچ بدعتى اال كه 

فتح كند قسطنطينيه و چين و جبال ديلم را، پس مكث  ازاله كند آن را و نه سنتى اال كه بر پاى دارد آن را و

فرمايد بر آن هفت سال كه مقدار هر سال ده سال باشد از سالهاى شما كه اين است، بعد از آن بكند خداى 

تعالى آنچه خواهد گفتم مر آن حضرت را كه چگونه دراز گردد سالها؟ فرمود كه امر كند خداى تعالى فلك 

لت حركت، پس دراز گردد ايام باين واسطه، گفتم كه ايشان ميگويند كه اگر فلك را بدرنگ، و لبث و ق

متغير شود فاسد گردد فرمود كه آن قول زنادقه است، فاما مسلمانان را بآن راهى نيست و بدرستى كه 

ن و شكافت حق تعالى از براى پيغمبر خود ماه را، و باز گردانيد آفتاب را پيش از او از براى يوشع بن نو

و روايت كند جابر بن عبد اللَّه از ابى جعفر عليه  كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا َتعُدُّونَ  اخبار فرموده بدرازى روز قيامت كه

السّالم كه هر گاه ظهور كند قايم آل محمد )ع( بزند خيمه را از براى آن كس كه تعليم كند مردمان را قرآن 

تر نمايد بر آنكه حفظ داشته باشد آن را آن تعليم مشكل و صعببر وجهى كه حق تعالى فرو فرستاده، پس 

 از براى اين كه مخالف اين تاليف باشد.

هفت مرد را  و روايت كند مفضل بن عمر از ابى عبد اللَّه عليه الساّلم كه بيرون آرد قايم عليه السّالم بيست و

اند و هفت مرد از اهل كهف و عدالت ورزيدهاند پانزده از قوم موسى باشند )ع( آنانى كه هدايت بحق كرده

باشند، و يوشع بن نون و سلمان و ابو دجانه انصارى و مقداد و مالك اشتر كه در پيش وى انصار و حكام 

 وى باشند.

و روايت كند عبد اللَّه بن عجالن از ابى عبد اللَّه عليه السّالم كه چون ظاهر شود قايم آل محمد عليه الساّلم 

ايد بحكم داود عليه السّالم كه احتياج به بينه نداشته باشد كه الهام فرمايد خداى تعالى او را كه حكم فرم

اند آن را، و بشناسد دوست خود را از حكم كند بعلم خود، و خبر كند هر قومى را بآنچه استنباط كرده

و روايت كرده  تَوَسِِّمينَ وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍإِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُ دشمن خود بتوسم قال اللَّه تبارك و تعالى

شده كه مدت دولت قايم عليه السّالم نوزده سال باشد كه ايام و شهور او دراز گردد بر آن وجه كه مذكور 

و در آنچه ما رسم كرديم كفايت  شد، و اين امر بر ما پوشيده است چنانچه هفت سال اظهر و اكثر روايتست

 اللَّه ولى التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل اين آخر كتاب شيخ مفيد است رحمه اللَّه تعالى و اثابه. است و
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ذكر اربعين حديثا جمعها الحافظ ابو نعيم في امره )ع( و مؤلف كتاب رحمه اللَّه ميفرمايد كه رسيده بمن چهل 

مه اللَّه در امر مهدى عليه السّالم االول أبو حديث كه جمع كرده آن را حافظ ابو نعيم احمد بن عبد اللَّه رح

سعيد خدرى روايت كند از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله كه آن حضرت فرمود كه مهدى از امت منست اگر 

كوتاه هست عمر او پس هفت سالست و اال پس هشت است و اال پس نه تنعم كنند امت من در زمان او كه 

ر گزنه نيكوكار و نه بدكار ببارد آسمان هر باران نافعى كه دارد و ذخيره تنعم نكرده باشند مثل آن را ه

 نگذارد زمين چيزى را از نبات خود.

الثانى هم أبو سعيد خدرى رضى اللَّه عنه روايت كند از حضرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله كه آن 

ردى از عترت من پس پر گرداند آن حضرت فرمود كه چون پر شود زمين از جور و ظلم پس قايم گردد م

را از داد و عدل كه مالك گردد آن را هفت سال يا نه سال الثالث و هم از او مرويست كه پيغمبر صلى اللَّه 

عليه و آله فرمود كه قيامت نشود تا مالك گردد زمين را مردى از اهل بيت من كه پر سازد زمين را از عدل 

الرابع زهرى روايت كند از  پيش از او از جور كه مالك گردد هفت سال و داد، همچنان كه پر بوده باشد

 على بن حسين و او از پدران خود )ع( كه رسول اللَّه )ص( فرمود مر فاطمه را كه مهدى از ولد تست.

الخامس روايت كند على بن هالل از پدر خود كه او گفت داخل شدم برسول اللَّه )ص( و آن حضرت در 

ه در آن رحلت فرمود پس فاطمه )ع( نزد سر مبارك وى بود پس او گريست چنانچه آوازش حالتى بود ك

بلند شد پس آن حضرت برداشت سر مبارك را بطرف فاطمه و فرمود كه اى حبيبه من فاطمه چه چيز 

د ميگرياند ترا؟ گفت ميترسم فتنه را بعد از تو فرمود كه اى حبيبه من آيا ندانسته كه حضرت عزت نظر كر

بر زمين نظر كردنى پس اختيار كرد از او شوهر ترا، و وحى فرستاد بسوى من كه نكاح كنم ترا بوى، اى 

فاطمه، و ما از اهل بيتيم كه اعطا فرموده بما حق جل و عال هفت خصلت كه نداده بهيچ كس پيش از ما و 

 نخواهد داد بكسى بعد از ما.

ز و جل و أحب مخلوقين بسوى حق تعالى و منم پدر تو، و منم خاتم پيغمبران و اكرم ايشان بر خداى ع

وصى من بهتر اوصياست و أحب ايشان بسوى خداى عز و جل و او شوهر تست، و شهيد ما بهترين 

شهداست و دوستر ايشان بسوى خداى تعالى و او حمزة بن عبد المطلب است كه عم پدر تو و عم شوهر 

ت كه طيران ميكند در جنت با مالئكه هر جا كه ميخواهد و او پسر تست، و از ماست كسى كه او را دو بالس

عم پدر تست و برادر شوهر تست، و از ماست دو سبط اين امت كه ايشان دو پسر تواند كه حسن و 
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اند و پدر ايشان بحق آنكه مبعوث گردانيد مرا بحق كه بهترست از اند كه بهترين جوانان اهل بهشتحسين

 ايشان.

و بحق آنكه مرا بخلق فرستاد كه از ايشان است مهدى اين امت هر گاه كه بگردد دنيا هرج و اى فاطمه 

مرج، و پيدا شود فتنها و بريده گردد راهها و غارت كنند بعضى از ايشان بر بعضى، پس بزرگ رحم نكند بر 

از ايشان كسى كوچك، و كوچك تعظيم ننمايد بزرگ را، پس بفرستد حق سبحانه و تعالى نزد اين احوال 

كه فتح كند قلعهاى ضاللت را، و دلهاى بسته پوشيده را، و قيام نمايد بدين در آخر الزمان همچنان كه من 

 قيام نمودم بامر دين در آخر الزمان، و پر كند زمين را از عدل و داد همچنان كه پر باشد از جور.

تر بر تو از من، و اين از براى بتو و مهربان تر استاى فاطمه اندوه مبر و گريه مكن كه خداى تعالى رحيم

مكانت و منزلت تست از من، و موقع تو از دل من، تزويج فرمود حق تعالى ترا بزوج تو و او اعظم 

ايشانست از روى حسب، و اكرم ايشانست از روى منصب، و ارحم ايشانست برعيت، و اعدل ايشان 

ام از خداى تعالى كه تو باشى اول آنكه بمن ملحق شوى دهبسويت، و ابصر ايشان بقضيت، و من التماس كر

 از أهل بيت من.

أمير المؤمنين )ع( فرمود كه باقى نماند فاطمه )ع( بعد از آن حضرت مگر بهفتاد و پنج روز، تا ملحق 

ه گردانيد حق تعالى او را بوى )ع( السادس و باين اسناد حذيفه روايت كند كه خطبه فرمود ما را رسول اللَّ

)ص( و ذكر فرمود ما را آنچه خواست شدن، بعد از آن فرمود كه اگر باقى نماند از دنيا مگر يك روز كه هر 

آينه دراز گرداند خداى تعالى آن روز را تا برانگيزد مردى را از ولد من كه نام او نام منست، پس برخاست 

ت او؟ فرمود كه از ولد من كه اينست، و زد سلمان رضى اللَّه عنه و گفت با رسول اللَّه از كدام ولد توس

مبارك خود بر حسين )ع( السابع باين اسناد از عبد اللَّه عمر روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه  دست

 بيرون آيد مهدى از قريه كه آن را كرعه گويند.

از ولد من و روى وى  الثامن باين اسناد حذيفه روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه مهدى مردى باشد

همچو كوكب رخشنده باشد التاسع باين اسناد حذيفه روايت ميكند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه مهدى 

مردى باشد از ولد من كه لون اولون عربى باشد و جسم او جسم اسرائيلى، بر گونه راست او خالى باشد 

همچنان كه پر بوده باشد از جور، و راضى  گوئيا كوكب رخشنده است، پر گرداند زمين را از داد و عدل
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باشند در خالفت او أهل زمين و أهل آسمان و مرغان در هوا العاشر باين اسناد أبو سعيد خدرى روايت 

 ميكند كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه مهدى از ما أجلى الجبين أقنى االنف باشد.

كه پيغمبر )ص( فرمود كه مهدى از ما اهل بيت مردى الحادى عشر باين اسناد ابو سعيد خدرى روايت كند 

تر باشد بينى او، پر گرداند زمين را از عدل همچنان كه پر بوده باشد از باشد از امت من كه أشم و بوينده

 جور.

شما و روم  الثانى عشر باين اسناد أبو أمامه باهلى روايت كند كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه ميان

ه صلح باشد، در روز چهارم بر دست مردى از آل هر قل كه دوام آن هفت سال باشد پس گفت چهار گون

گفتند كه يا رسول اللَّه كه باشد امام مردمان در آن روز؟ مردى از عبد القيس كه او را مستورد بن غيالن مى

گونه راست او خال  فرمود كه مهدى ولد من كه ابن چهل ساله باشد كه گوئيا او مركب درخشنده است و در

سياهى باشد و بر او دو نوع جامه باشد كه گوئيا از رجال بنى اسرائيل است استخراج كنوز نمايد و فتح 

 مداين شرك كند.

الثالث عشر باين اسناد عبد الرحمن بن عوف روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه حق سبحانه و تعالى 

اده باشد دندانهاى پيشين وى و اجلى الجبهه بود، پر گرداند زمين را برانگيزد مردى را از عترت من كه گش

 از عدل و افاضه مال كردند، و فيض مالى به همه كس برساند.

الرابع عشر باين اسناد أبو أمامه روايت كند كه خطبه فرمود ما را پيغمبر )ص( و ذكر كرد دجال را، و فرمود 

رطرف ميكند كوره آتش خبث آهن را، و گويند اين روز را روز كه برطرف كند مدينه خبث را همچنان كه ب

خالص، ام شريك گفت پس كجا باشد عرب در آن روز يا رسول اللَّه؟ فرمود كه در آن روز كمتر باشند و 

ميل كنند ايشان را به بيت المقدس، و امام ايشان مهدى بود كه مردى صالح است، الخامس عشر و باين 

ى روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه بيرون آيد مهدى از امت من كه برانگيزد اسناد أبو سعيد خدر

حق سبحانه و تعالى او را عيان و آشكارا از براى مردمان كه تنعم نمايند امت، و زيست نمايد ماشيه، و 

 بيرون آرد زمين نبات خود را، و بدهد مردم را مال بسويه.

ه بن عمر روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه بيرون آيد مهدى و بر سر او السادس عشر باين اسناد عبد اللَّ

 أبر سايه كرده باشد، پس بآن حالت منادى ندا كند كه اين مهدى خليفة اللَّه است پس پيروى كنيد او را.
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ى و بر سر السابع عشر باين اسناد عبد اللَّه بن عمر روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه بيرون آيد مهد

 وى فرشته باشد كه ندا كند كه اينست مهدى پس پيروى كنيد او را.

الثامن عشر باين اسناد ابو سعيد خدرى روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه بشارت دهم شما را بمهدى كه 

گرداند برانگيخته شود در ميان امت من بر اخالقى كه از مردم بود و زالزلى كه در ميان ايشان باشد پس پر 

از عدل و داد همچنان كه پر بوده باشد از ظلم و جور، خشنود و راضى باشند از او ساكنان آسمان و زمين 

و قسمت نمايد مال را قسمت صحاح، مردى گفت كه چه معنى دارد صحاح؟ فرمود يعنى بسويت در ميان 

 مردمان.

للَّه )ص( فرمود كه قايم نگردد قيامت تا التاسع عشر باين اسناد عبد اللَّه بن عمر روايت كند كه رسول ا

مالك شود مردى از اهل بيت من كه موافق باشد نام او بنام من، پر گرداند زمين را از عدل و داد همچنان 

 كه پر بوده باشد از ظلم و جور.

يك العشرون باين اسناد حذيفه روايت كند كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه باقى نماند از دنيا مگر 

روز كه هر آينه مبعوث گرداند در آن روز حق تعالى مردى را كه نام او نام من باشد و خلق او خلق من و 

 كنيتش ابو عبد اللَّه باشد.

الحادى و العشرون و باين اسناد ابن عمر روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه بر طرف نشود دنيا تا 

ن كه هم نام من باشد و پدرش هم نام پدر من باشد، پر گرداند برانگيزد خداى تعالى مردى را از اهل بيت م

 زمين را از داد و عدل همچنان كه پر شده باشد از جور و ظلم.

الثانى و العشرون باين اسناد ابو سعيد خدرى روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه هر آينه پر گردد زمين از 

ى از اهل بيت من تا پر گرداند زمين را از داد و عدل ظلم و عدوان بعد از آن هر آينه بيرون آيد مرد

 همچنان كه پر بوده باشد از جور و عدوان.

الثالث و العشرون باين اسناد از زر بن عبد اللَّه روايت كند كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه بيرون آيد 

شد، پر گرداند زمين را از داد و مردى از اهل بيت من كه موافق باشد نام او بنام من و خلق او خلق من با

 عدل.

الرابع و العشرون باين اسناد ابو سعيد خدرى روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه پيدا شود نزد انقطاع از 

زمان و ظهور از فتن، مردى كه او را مهدى گويند كه عطاى او گوارنده باشد الخامس و العشرون باين اسناد 
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ه حضرت رسول )ص( فرمود كه خروج كند مردى از اهل بيت من، و عمل أبو سعيد خدرى روايت كند ك

نمايد بسنت من، و فرو فرستد خداى تعالى بركت را از آسمان، و بيرون آرد زمين بركت خود را، و پر شود 

زمين از داد و عدل؛ همچنان كه پر و مملو بوده از ظلم و جور، و عمل نمايد بر اين امت هفت سال، و فرود 

 و نزول فرمايد ببيت المقدس.آيد 

السادس و العشرون باين اسناد از ثوبان مرويست كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه هر گاه كه به بينيد رايات 

سياه را كه روى نمايد از خراسان؛ پس بيائيد بآن و اگر چه بر برف بايد رفت كه در او خليفه الهى مهدى 

از عبد اللَّه روايتست كه او گفت كه ما نزد حضرت رسالت بوديم است )ع( السابع و العشرون باين اسناد 

)ص( كه آمدند جوانانى از بنى هاشم پس چون آن حضرت ايشان را ديد چشمهاى مباركش پر از اشك 

بينيم در روى مبارك تو چيزى شد؛ و رنگ روى مباركش متغير گشت، پس گفتند يا رسول اللَّه ال يزال مى

خواهيم آن را، پس آن حضرت فرمود كه ما اهل بيتيم كه اختيار فرموده ل ميشويم و نمىرا كه ما از آن ملو

خدا از براى ما آخرت را بر دنيا، و بدرستى كه اهل بيت من زود باشد كه بيافتند در بال و رانده گردند در 

حق كنند پس ندهند اطراف تا بيايند قومى از قبل مشرق و با ايشان رايات سياه باشد، پس ايشان سؤال از 

آن را، پس مقاتله كنند و يارى داده شوند پس اعطا كنند آنچه طلبند، پس قبول نكنند تا دفع كنند آن را 

برجلى از اهل بيت من، پس پر گرداند زمين را از قسط و عدل همچنان كه پر شده باشد از جور، پس آنكه 

 و اگر چه بر برف بايد رفت.ادراك كند اين را از شما پس بايد كه بيايد ايشان را 

الثامن و العشرون باين اسناد حذيفه روايت كند كه من شنيدم از پيغمبر )ص( كه ميفرمود كه واى اين امت از 

ملوك جبابره كه چگونه قتال نمايند، و تخويف كنند فرمان بر آن را مگر كسى كه اظهار كند طاعت ايشان 

را بزبان خود، و نفرت باشد او را از ايشان بدل خود، پس هر گاه را، پس مؤمن پرهيزگار مدارا كند ايشان 

بشكند هر جبار گردنكش را، او قادر  كه خواهد حق سبحانه و تعالى كه بازگرداند حق اسالم را بعزت، پس

 است بر آنچه خواهد كه اصالح كند حال امت را بعد از فساد ايشان.

اند از دنيا مگر يك روز كه هر آينه دراز گرداند حق تعالى پس آن حضرت فرمود كه يا حذيفه اگر باقى نم

آن روز را تا مالك شود مردى از اهل بيت من، كه جارى گردد مالحم بر دستهاى او، و اظهار كند اسالم را 

 و خالف نيست وعده او را، و او زود حساب است.
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ول اللَّه )ص( فرمود كه تنعم كند التاسع و العشرون باين اسناد أبو سعيد خدرى روايت كند كه حضرت رس

امت من در زمان مهدى و چنان نعمتى باشد كه كسى تنعم نكرده باشد مثل آن هرگز، ببارد آسمان بر ايشان 

 باران نافع، و نگذارد زمين چيزى را از نبات خود مگر كه بيرون آرد آن را.

ه عليه و آله فرمود كه ما بنو عبد المطلبيم الثالثون باين اسناد انس بن مالك روايت كند كه پيغمبر صلى اللَّ

سادات جنت، منم و برادر من على و عم من حمزه و جعفر و حسن و حسين و مهدى )ع( الحادى و 

الثالثون باين اسناد أبو هريره روايت كند كه پيغمبر )ص( فرمود كه اگر باقى نماند از دنيا مگر يك شب هر 

 ل بيت من.آينه مالك شود در آن مردى از اه

الثانى و الثالثون باين اسناد مرويست از ثوبان كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه كشته شوند نزد گنج شما سه 

كس كه همه ايشان پسر خليفه باشند بعد از آن صبر نكنند بيكى از ايشان پس بيايد آيات سياه پس بكشند 

ز آن بيايد خليفه الهى مهدى پس هر گاه بشنويد ايشان را آنچنان كشتنى كه كشته نشده باشند آنچنان، بعد ا

 آمدن او را پس بيائيد و بيعت كنيد او را.

الثالث و الثالثون باين اسناد مرويست از ثوبان كه پيغمبر )ص( فرمود كه بيايد رايت از قبل مشرق كه گوئيا 

يعت كند ايشان را و اگر دلهاى ايشان پارهاى آهن است، پس هر كه بشنود ايشان را پس بايد كه بيايد و ب

 چه بر برف بايد رفت.

الرابع و الثالثون باين اسناد على بن ابى طالب )ع( روايت كند كه گفتم يا رسول اللَّه آيا از ماست آل محمد 

مهدى يا از غير ماست؟ فرمود كه نه بلكه از ماست، ختم فرمايد خداى تعالى باو اين را، همچنان كه فتح 

خالصى يابند از فتنها همچنان كه خالصى يافتند از شرك، و بما الفت دهد خداى تعالى در  فرمود بما، و بما

ميان دلهاى ايشان بعد از عداوت فتنه از روى برادرى، همچنان كه الفت داد در ميان ايشان بعد از عداوت 

 شرك از روى برادرى در دين ايشان.

ود روايت ميكند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه اگر باقى الخامس و الثالثون باين اسناد عبد اللَّه بن مسع

نماند مگر يك شب هر آينه دراز گرداند آن شب را خدا تا مالك شود مردى از اهل بيت من كه موافق 

باشد اسم او باسم من و اسم پدر او باسم پدر من پر گرداند زمين را از داد و عدل همچنان كه پر بوده باشد 

تقسيم نمايد مال را بسويت، و پديد كند حق سبحانه و تعالى غنا در دلهاى اين امت، پس از ظلم و جور، و 

 مالك شود هفت سال يا نه سال و چيزى نخواهد بود در زيستن بعد از مهدى.
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قايم نگردد تا  السادس و الثالثون باين اسناد روايت ميكند ابو هريره كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه قيامت

مردى از اهل بيت من كه فتح كند قسطنطينيه و جبل ديلم را، و اگر باقى نماند مگر يك روز هر مالك شود 

 آينه دراز گرداند حق تعالى آن روز را تا فتح كند زمين را.

السابع و الثالثون باين اسناد قيس بن جابر از آباء و أجداد خود روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه 

يند بعد از من خلفا و بعد از خلفا امرا و از بعد امرا ملوك جبابره، بعد از آن بيرون آيد زود باشد كه بيا

 مردى از اهل بيت من كه پر گرداند زمين را از داد و عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور و ظلم.

از ماست آنكه الثامن و الثالثون باين اسناد ابو سعيد خدرى روايت كند كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه 

 بگزارد عيسى بن مريم نماز را در پس او.

التاسع و الثالثون باين اسناد مرويست از جابر بن عبد اللَّه كه حضرت رسول )ص( فرمود كه فرود آيد 

عيسى بن مريم )ع( پس گويد امير خاليق كه مهديست بيا و بگزار بما نماز را گويد بدرستى كه بعضى از 

 د جهت كرامت از قبل خداى تعالى از براى اين امت.شما بر بعضى اميرانن

االربعون باين اسناد روايت كند محمد بن ابراهيم از أبى جعفر المنصور و او از پدر خود همچنين تا عبد اللَّه 

بن عباس كه حضرت رسالت )ص( فرمود كه هالك نگردد امتى كه من در اول ايشان باشم و عيسى بن 

 مهدى در وسط ايشان.مريم در آخر ايشان، و 

و ابن خشاب رحمه اللَّه تعالى نيز ذكر كرده بعضى از احوال صاحب الزمان را و اكثر آن مذكور شده، و 

كه  ميفرمايد كه حديث كرد ما را صدقه بن موسى و او گويد كه حديث كرد ما را پدر من از امام رضا )ع(

ن على است، و او صاحب الزمان است كه آن حضرت فرمود كه خلف صالح از ولد أبى محمد الحسن ب

 مهدى است.

و مؤلف رحمه اللَّه بيست و پنج باب ايراد فرموده مشتمل بر احاديث كه مذكور شد منقولست از كفايت 

الطالب و در باب دوازدهم اين حديث را ذكر كرده كه آن حضرت فرمود كه هالك نگردد امتى كه من در 

م در آخر ايشان، و مهدى در وسط ايشان كه حديث چهلم بود كه مذكور اول ايشان باشم، و عيسى بن مري

 شد.

و ميفرمايد كه اين قول كه عيسى )ع( در آخر ايشان باشد مراد آن حضرت آن نيست كه عيسى باقى ماند 

بعد از مهدى )ع( چه اين جايز نيست از دو وجه: اول آنكه رسول اللَّه )ص( فرمود كه خيرى نيست در 
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د از مهدى چنان كه مذكور شد دوم آنكه مهدى )ع( امام آخر الزمان است و امامى بعد از او زيستن بع

 نخواهد بود و ممكن نيست كه باقى ماند خلق بغير امام.

پس اگر گويند كه عيسى )ع( باقى خواهد بود كه امام امت باشد گوئيم كه اين قول جايز نيست زيرا كه 

وده كه بعد از مهدى خيرى نخواهد بود و هر گاه كه عيسى در ميان حضرت رسول اللَّه )ص( تصريح فرم

قومى باشد جايز نيست كه خير در ميان ايشان نباشد و نيز جايز نيست كه گويند نايب اوست چه منصب او 

اندازد عوام اعلى است كه نبوت است و جايز نيست كه گويند او مشتغل گردد بامامت، زيرا كه اين بوهم مى

نتقال ملت محمديه باشد بملت عيسويه و اين كفر است، پس واجب است حمل آن بر صواب و آن را كه ا

كننده؛ و مسيح آخر كننده است بملت اسالم و مهدى اوسط دعوتآنست كه آن حضرت اول دعوت

 كننده پس اينست معنى خبر نزد من.دعوت

نى بهتر امت چه او امام امت است، و بعد و احتمال دارد كه معنى آن اين باشد كه مهدى أوسط امت است يع

از آن نزول خواهد كرد عيسى كه مصدق امام باشد، و عون او و مساعد و مبين مرامت را صحت آنچه ادعا 

 ميكند آن را امام )ع(، پس بنا بر اين مسيح آخر مصدقين باشد بر وفق نص.

از اهل بيت او است او را وسط  و احتمال دارد كه چون آن حضرت اول داعى است و مهدى تابع او و

گردانيد از جهت قرب او از آنكه او تابع اوست و بر شريعت اوست؛ و عيسى )ع( چون صاحب ملت ديگر 

 است و داعى است در آخر الزمان بشريعت غير شريعت او حسن اينست كه او آخر باشد و اللَّه اعلم

ت است يعنى بهتر امت چه او امام امت است، و بعد و احتمال دارد كه معنى آن اين باشد كه مهدى أوسط ام

از آن نزول خواهد كرد عيسى كه مصدق امام باشد، و عون او و مساعد و مبين مرامت را صحت آنچه ادعا 

 ميكند آن را امام )ع(، پس بنا بر اين مسيح آخر مصدقين باشد بر وفق نص.

ابع او و از اهل بيت او است او را وسط و احتمال دارد كه چون آن حضرت اول داعى است و مهدى ت

گردانيد از جهت قرب او از آنكه او تابع اوست و بر شريعت اوست؛ و عيسى )ع( چون صاحب ملت ديگر 

  است و داعى است در آخر الزمان بشريعت غير شريعت او حسن اينست كه او آخر باشد و اللَّه اعلم

ه و باقى است از زمان غيبت او تا اين زمان و امتناع نيست در باب بيست و پنجم آورده كه مهدى )ع( زند

در بقاى او بدليل بقاى عيسى و خضر و الياس از اولياء اللَّه و بقاى دجال و ابليس لعين از اعداء اللَّه و ثابت 

 در جواز بقاى مهدى. شده بقاى ايشان بكتاب و سنت و متفقند در بقاى ايشان، و منكرند
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را از دو وجه: اول طول زمان است، دوم بودن او در سرداب بغير آنكه قيام نمايد كسى  و منكرند بقاى او

 بطعام و شراب او و اين ممتنع است از روى عادت.

وَ إِنْ مِنْ َأهْلِ  مؤلف كتاب كفايت الطالب رحمه اللَّه ميفرمايد كه دليل بر بقاى عيسى قول حق تعالى است كه

يعنى نيست هيچ كس از اهل كتاب مگر كه هر آينه ايمان بيارد بعيسى قبل از  نَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِالْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ

اند بوى از زمان نزول اين آيت تا زمان ما كه اينست پس ال بد است كه باشد اين موت او و ايمان نياورده

 در آخر الزمان.

ود از نواس بن سمعان در حديث طويلى در قصه و اما دليل سنت آنست كه روايت كرده مسلم در صحيح خ

دجال كه عيسى بن مريم فرود آيد نزد مناره بيضا كه شرقى دمشق است در ميان مهرودتين كه نهاده باشد 

هر دو كف دست خود را بر بالهاى دو فرشته و نيز مذكور شد كه آن حضرت )ص( فرمود كه چگونه خواهد 

 سر مريم در ميان شما و امام شما از شما باشد.بود حال شما هر گاه كه نزول كند پ

اند و سير ميكنند در زمين و نيز و اما خضر و الياس ابن جرير طبرى گفته كه خضر و الياس هر دو باقى

روايت كرده مسلم در صحيح خود از ابى سعيد خدرى كه او گفت حديث فرمود ما را رسول اللَّه )ص( 

ث كرد ما را آن حضرت آن بود كه بيايد دجال و محرم بود بر او كه حديث طويلى از دجال پس آنچه حدي

آيد بسوى او  داخل شود نقاب مدينه را پس منتهى شود ببعضى از سباخ كه در يلى مدينه است پس بيرون

در آن روز مردى كه بهترين مردم باشد و گويد او را كه گواهى ميدهم كه تو دجالى كه حديث فرموده ما را 

 لَّه )ص( حديث او را.رسول ال

آريد در امر من؟ بينيد كه بكشم اين را و باز زنده كنم او را آيا شك مىپس دجال گويد كه مصلحت مى

پس گويند نه پس بكشد او را و باز زنده گرداند پس گويد در اين هنگام كه زنده كرد او را بخدا كه نبودى 

وقت پس دجال خواهد كه بكشد او را پس تسلط بر در باب خود هرگز بر سخترين بصيرت از من در اين 

 او پيدا نتواند كردن.

ابو اسحاق ابراهيم بن سعيد گويد كه اين مرد او خضر بود )ع( و اما دليل بر بقاى دجال ايراد نموده نيز تميم 

بْعَثُونَ قالَ إِنَّكَ مِنَ يَوْمِ يُ قالَ أَنْظِرْنِي إِلى دارى حديث و اما دليل بر بقاى ابليس آيات كتاب عزيز است كه

لِيُْظهِرَهُ عَلَى الدِّيِن  و اما بقاى مهدى )ع( پس آمده در كتاب سعيد بن جبير آورده در تفسير آيت الْمُنْظَرِينَ

فرموده است كه او مهدى است از عترت فاطمه )ع( و اما آن كس كه گفته كه او  كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
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ست پس منافى نيست ميان اين دو قول چه او مساعد امام خواهد بود چنانچه مذكور شد و مقاتل عيسى ا

َو إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ كه او مهدى  تفسير آيت بن سليمان و كسى كه مشايعت او ميكند از مفسرين گويند در

 عالمات او بوقوع آيد. است )ع( كه خواهد بود در آخر الزمان و بعد از ظهور او قيام قيامت و

و اما جواب از طول زمان پس از حيثيت نص است و معنى، اما نص پس گذشت از اخبار بر آنكه ال بد 

است از وجود ثالثه در آخر الزمان و از ايشان در آن ميان متبوع نيستند غير مهدى بدليل آنكه او امام است 

در خلف او همچنان كه وارد است در صحاح و  در آخر الزمان و بدرستى كه عيسى نماز خواهد گزارد

 مصدق است در آن دعوى و ثالث دجال لعين است كه ثابت شده كه او حى موجود است.

و اما معنى در بقاى ايشان پس خالى نيست بيكى از دو قسم يا آنست كه بقاى ايشان در مقدور الهى است 

ماده و چيزى و ا كه آنكه ابتداى آفرينش كرد بىيا نيست، و محال است كه بيرون رود از مقدور الهى زير

فانى گردانيد و باز اعاده ميكند بعد از فنا ال بد است كه بقا باشد در مقدور خداى تعالى پس خالى نيست 

اين از دو قسم يا آنست كه راجع است باختيار خداى تعالى يا باختيار امت، و جايز نيست كه باختيار امت 

يبود باختيار امت هر آينه جايز ميبود يكى را از ما كه اختيار ميكرد بقا از براى نفس باشد چه اگر صحيح م

خود و از براى ولد خود و اين حاصل نيست ما را و در تحت مقدور ما داخل نه پس ال بد است كه راجع 

 باختيار الهى باشد.

سبب سببى، پس اگر بىاست يا بى بعد از اين خالى نيست بقاى اين ثالثه از دو قسم نيز يا از براى سببى

است پس خارج خواهد بود از وجه حكمت؛ و آنچه خارج است از وجه حكمت داخل نيست در افعال 

شود بقاى هر يك از اللَّه، پس ال بد است كه از براى سببى باشد كه مقتضى حكمت الهى بود، و مبين مى

 ايشان على حده.

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ  و آن قول حق تعالى است كه اما بقاى عيسى )ع( از براى سببى است

و ايمان نياورد بوى كسى از اهل كتاب از زمان نزول اين آيت تا اين روز، پس ال بد است كه  قَبْلَ مَوْتِهِ

 باشد اين در آخر الزمان.

ن زمان باز كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه بيرون و اما دجال لعين ظاهر نشد و احداث چيزى نكرده از آ

خواهد آمد در ميان شما دجال اعور و با او كوهى باشد از نان كه با آن نان سير كند و غير ذلك از آيات، 

 پس ال بد است كه اين در آخر الزمان باشد بال شك.
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نگشته زمين از داد و عدل همچنان و اما امام مهدى )ع( از زمانى كه غايب شده از أبصار تا اين روز ما پر 

كه سمت ذكر يافت اخبار در اين باب، پس ال بد است كه اين شروط با آخر الزمان باشد، پس گذشت اين 

 اسباب از براى استيفاء اجل معلوم.

پس بنا بر اين اتفاق اسباب بقاى ثالثه است از براى صحت امر معلوم در وقت معلوم و دو صالح از ايشان 

امام است، و يك طالح عدو اللَّه دجالست و اخبار از پيش گذشت از صحاح در صحت بقاى دجال با نبى و 

صحت بقاى عيسى )ع( پس مانع چه باشد از بقاى مهدى )ع( با اينكه بقاى او باختيار الهى باشد و داخل 

)ع( أولى است به بقا از  ايست از رسول اللَّه )ص( و بنا بر اين امامدر تحت مقدور او، و اين آيتى و معجزه

آن دو ديگر چه بقاى او تا آخر الزمان موجب آنست كه زمين پر گردد از داد و عدل همچنان كه مذكور شد 

 مكررا پس بقاى او از براى مصلحت مكلفين است و لطف بايشان در بقاى او نزد رب العالمين.

وبيت خواهد كرد و رخنه در كار امت خواهد و در بقاى دجال مفسده است از براى عالميان چه او ادعاى رب

انداخت، و ليكن در بقاى او امتحان و آزمايش است از قبل حق سبحانه و تعالى تا امتياز يابد و معلوم گردد 

 ء، و مصلح از مفسد، و اينست حكمت در بقاى دجال.مطيع از عاصى، و محسن از مسى

ست باو؛ و آيت و تصديق نبوت سيد انبياست )ص( و از و اما بقاى عيسى )ع( پس آن سبب ايمان اهل كتاب

جهت تبيان دعوت امام نزد اهل ايمان، و مصدق مر آن چيزى را كه ميخواند بسوى او نزد اهل طغيان، 

بدليل نماز گزاردن وى در خلف امام، و نصرت او او را و دعوت كردن او بملت محمديه كه امام از براى آن 

)ع( اصل باشد و بقاى آن دوى ديگر فرع بر بقاى او؛ پس چگونه صحيح باشد  ظاهر شده، پس بقاى مهدى

شود وجود سبب از دون بقاى فرعين با عدم بقاى اصل مر ايشان را و اگر اين صحيح باشد صحيح مى

 وجود مسبب و اين مستحيل است در عقول.

نيست وجود عيسى )ع(  و آنكه گفتيم كه بقاى مهدى اصل است از براى بقاى آن دو ديگر چه صحيح

بانفراده كه ناصر ملت اسالم و مصدق امام )ع( نباشد كه اگر صحيح ميبود هر آينه منفرد ميبود بدولت و 

 دعوت، و اين مبطل دعوت اسالم است از آنكه تابع متبوع گردد و فرع اصل شود.

نست كه حق تعالى حالل و رسول اللَّه )ص( فرمود كه ال نبى بعدى و ديگر آن حضرت فرموده كه حالل آ

گردانيده بر زبان من تا روز قيامت، و حرام آنست كه حرام كرده حق تعالى بر لسان من تا روز قيامت، پس 
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نخواهد بود مر  ال بد است كه او مر او را عون و ناصر و مصدق باشد، پس هر گاه كه اين وجود نگيرد

 لسّالم اصل است مر وجود او را.وجود او را تأثيرى پس ثابت شد كه وجود مهدى عليه ا

و همچنين دجال لعين صحيح نيست وجود او در آخر الزمان و صحيح نيست مر امت را كه امامى نباشد كه 

رجوع بسوى او كنند، و او ايشان را بطاعت نزديك گرداند و از معصيت و گناه دور سازد كه اگر اين چنين 

مقهور بود، و دعوت او باطل، پس وجود امام اصل باشد مر باشد كه احتياج بامام نشود ال يزال اسالم 

 وجود آنها را بر آن وجه كه ما ذكر كرديم.

آنكه كسى قيام نمايد بطعام و شراب او پس از آن و اما جواب از منكر بودن ايشان بقاى او را در سرداب بى

نمايد بطعام و شراب او و او آنكه أحدى قيام دو جوابست: يكى از آن بقاى عيسى است )ع( در آسمان بى

بشر است مثل مهدى )ع( پس همچنان كه جايز است بقاى او در آسمان جايز است بقاى مهدى در سرداب 

پس اگر گوئى كه حضرت رب العالمين غذا ميدهد عيسى را از خزاين خود گوئيم كه خزائن او فانى 

 نميشود بانضمام مهدى بوى در دادن غذا.

ى بيرون آمده از طبيعت بشريه گوئيم كه اين دعوى باطل است زيرا كه حق تعالى پس اگر گوئى كه عيس

پس اگر گوئى كه كسب كرده آن را از عالم علوى  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثُْلكُمْ فرموده است مر اشرف انبيا را كه

 گوئيم كه اين محتاج است بتوقيف و راهى نيست بسوى آن.

گردنش  اند و درال است در ديرى كه بسخترين وجهى دست و پاى او را بستهو جوابى ديگر بقاى دج

انداخته بزنجير، و در روايت ديگر بچاهى در بند است و هر گاه بقاى دجال ممكن باشد بر وجه مذكور 

 قيد و بندى،آنكه كسى باحوال او قيام نمايد، پس مانع چه باشد از بقاى مهدى )ع( با تعظيم و تكريم بىبى

 چه كل اينها در مقدور الهى وقوع دارد پس ثابت شد كه آن ممتنع نيست شرعا و نه عادة.

مؤلف كتاب كشف الغمه على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه اين أبحاث اثبات نميكند از براى ما حجت را 

او در اثبات بقاى شود بر آن از ايرادات، و تطويل نمايد و ضرر ندارد هر آنچه وارد مىو قطع خصم نمى

مسيح )ع( و ابليس و دجال پس اينها مثل ضرورياتست نزد اهل اسالم پس احتياج نيست باين تكلفات از 

 براى تقرير آن.

و جواب مختصر آنست كه ذكر كردم در سابق كه نقل باين امر ورود يافته از طرق مؤالف و مخالف، و عقل 

 بآن.محال نميداند اين را پس واجب است قطع اين 
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آنكه احدى قيام نمايد بطعام و فاما آن قول كه مهدى در سرداب است و چگونه ممكن باشد بقاى او بى

اند اين را، و آنان شراب او اين قول عجب است، و تصور غريب چه آنان كه منكرند وجود او را ايراد نكرده

آيد، و است، فرود مى او حى موجود كه قائلند بوجود وى نميگويند كه او در سرداب است، بلكه ميگويند كه

آيد و ميرود در زمين به بيوت وخيم و خدم و حشم و شتر و خيل و غير ذلك و نقل بار ميكند و مى

 اند قصها در اين باب و احاديثى كه طوالنى است شرح آن.كرده

 ]قصة اسماعیل الهرقلى و مالقاته االمام )ع([

اند بآن جماعتى از ثقات ريب العهد بود از زمان من و حديث كردهو من ذكر ميكنم از آن دو قصه را كه ق

اخوان من كه بود در بالد حله شخصى كه او را اسماعيل بن الحسن الهرقلى ميگفتند از قريه كه آن را هرقل 

گويند؛ و او در زمان من وفات كرد، اما من او را نديده بودم و او را پسرى بود شمس الدين نام او از براى 

من حكايت كرد كه والد من از براى من گفت، و آنچنان است كه او را در جوانى بر ران چپ او جراحتى 

آمد از او خون و ريمى و قطع كرده بود آن پيدا شد مقدار يك كف آدمى و در بهار منفجر ميشد؛ و بيرون مى

 الم او را از بسيار چيزى كه بآن اشتغال مينمود و او مقيم بود در هرقل.

پس يك روزى آمد بحله و رفت بمجلس السعيد سيد رضى الدين على بن طاوس رحمه اللَّه و شكايت كرد 

بوى از جراحت خود، و گفت ميخواهم كه عالج كنم پس او حاضر كرد اطباء حله را از براى وى، و ايشان 

امر خطير است  موضع جراحت را ديدند، گفتند اين فزونى گوشت و دمى است فوق رگ اكحل، و عالج اين

 و چون بريده گردد خوف آن هست كه بريده شود رگ پس او فوت گردد.

سيد رضى الدين قدس اللَّه روحه فرمود كه من متوجه بغدادم، و شايد اطباى آنجا اعراف و احذق باشند از 

گفتند آنچه  اينها، پس تو همراه من بيا بآنجا؛ پس او با سيد رفت و او حاضر گردانيد اطبا را، ايشان نيز

شرع اقدس معفو  اطباى حله گفته بودند، پس سينه او از اين معنى تنگ شد، پس فرمود مر او را سيد كه

داشته ترا در نماز باين جامها و بر تست سعى و جهد آنچه ممكن است در نگاه داشت و بسيار خود را 

 اند.بتنگ ميار كه خداى تعالى و رسول او از آن نهى فرموده

ام پس توجه ميكنم بزيارت مشهد ت مر او را پدر من كه چون امر اين چنين است و من ببغداد آمدهپس گف

رأى على مشرفه السالم تا بعد از آن بزودى توانم رفت بسوى اهل و عيال خود، سيد اين را از شريف سرمن

 او پسنديد پس او جامه و خرجى كه داشت نزد سيد گذاشت و توجه كرد.
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داخل شدم بمشهد مقدس و زيارت كردم ائمه را )ع( و رفتم بسرداب و استغاثه بردم بخداى  گفت كه: چون

تعالى و بامام )ع( و ماندم بعضى از شب در سرداب، و در مشهد بسر بردم تا روز پنجشنبه چون از اول هفته 

ر كردم ابريقى كه با بيرون آمده بودم، بعد از آن رفتم بجانب دجله و غسل كردم و پوشيدم جامه پاك را و پ

من بود و باال آمدم، خواستم كه بمشهد روم ديدم چهار سوار را در خارج باب سور، و بودند در حوالى 

 مشهد قومى از شرفا كه گوسفند خود را ميچرانيدند، من پنداشتم كه از ايشانند.

، و هر يك از ايشان پس مالقى شدم بايشان، ديدم دو جوان را كه يكى از ايشان كه خط او دميده بود

دار، و يكى ديگر شمشير حمايل كرده بود، و بر او شمشير حمايل كرده بودند و يكى ديگر پيرى بود نيزه

فرجيه رنگينى بود بر باالى شمشير و تحت الحنك بسته، پس شيخ كه صاحب نيزه بود ايستاد بر يمين 

راه ايستادند و باقى ماند صاحب فرجى بر  طريق، و نيزه خود را بر زمين زد، و دو جوان ديگر بر يسار

 طريق در برابر پدر من، بعد از آن سالم كردند بر او پس جواب سالم ايشان را گفت.

صاحب فرجى گفت كه تو ميروى بجانب اهل خود، گفت بلى، فرمود كه پيش بيا تا به بينم جراحت ترا، 

ود گفتم كه اهل باديه احتراز نميكنند از آمد مالمسه و دست رسيدن ايشان و با خگفت مرا مكروه مى

ام و پيرهن من تر است بعد از اين من پيش رفتم، دست مرا گرفت و به نجاست و من از آب بيرون آمده

پيش خود كشيد و دست خود را از جانب شانه من تا آنجا كه جراحت است فرو كشيد، و بدست فشرد آن 

 زين همچنان كه بود. را و مرا بوجع آورد، و باز راست نشست در

شيخ گفت مرا كه فالح يافتى يا اسماعيل من تعجب كردم از دانستن او نام مرا من گفتم ان شاء اللَّه فالح 

يابيم ما و شما، شيخ گفت كه اين امام است )ع( گفت پس پيش رفتم و ران مبارك او را بوسيدم بعد از آن 

گرد، گفتم كه من ابدا از تو جدا نميشوم فرمود كه مصلحت روان شد، و من ميرفتم در عقب وى فرمود كه باز

 در بازگشتن تست پس اعاده كردم مثل قول اول را.

شيخ گفت كه يا اسماعيل شرم ندارى كه امام دوباره فرمود كه باز گرد و مخالفت ميكنى او را، باين قول 

و فرمود كه چون برسى ببغداد توقف كردم، پس آن حضرت گام چند پيش فرمود و التفات كرد بجانب من، 

پس ال بد است ترا كه طلب كند ابو جعفر يعنى خليفه مستنصر، پس چون حاضر شوى نزد او، و بتو چيزى 

دهد مستان و بگو مر ولد ما را رضى كه بنويسد از براى تو بعلى بن عوض كه من گفتم او را كه آنچه 

 خواهى بتو بدهد.
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كردم تا از چشم من غائب شدند، و ى رفتند و من ايستاده بودم و نگاه مىبعد از آن فرمود و اصحاب او با و

 مرا تأسف بسيار دست داد؛ از آن مفارقت، پس نشستم بر زمين ساعتى، بعد از آن رفتم بمشهد مقدس.

بينيم وجعى دارى؟ گفتم نه، گفتند كسى پس جمع شدند مردم بسيار در حوالى من، و گفتند ما ترا متغير مى

پرسم كه آيا شناختيد اين و مخاصمت كرده؟ گفتم نه نزد من نيست آنچه ميگوئيد ليكن من از شما مىبا ت

سواران را كه نزد شما بودند گفتند كه ايشان از شرفا بودند كه صاحب گوسفندند گفتم بلكه آن يكى امام 

را گفتم او خود با  بود )ع( گفتند آن شيخ، يا صاحب فرجى؟ گفتم صاحب فرجى، گفتند نمودى مرض خود

دست مبارك آن را گرفت و فشرد و بدرد آورد مرا پس برهنه كردم پاى خود را و از مرض و جراحت 

 اثرى نديدم.

پس بشك افتادم از دهشت پس آن پاى ديگر را بيرون آوردم پس هيچ چيز نديدم پس مردم بر من افتادند 

ند مردم را از من، و يكى بود كه ناظر بين النهرين بود و جامه مرا دريدند پس قوام خزانه آمدند، و منع كرد

بمشهد، پس شنيد اين غوغا را از اين خبر پرسيد، پس گفتند و او بخزانه آمد، و از نام من پرسيد و گفت 

ام؛ پس او رفت و من شب در مشهد چند وقت است كه از بغداد بيرون آمده گفتم از اول هفته بيرون آمده

صبح گزاردم بيرون آمدم و بيرون آمدند مردم با من تا دور شديم از مشهد ايشان بودم و چون نماز 

 بازگشتند و من رسيدم به اوانا و آنجا شب گذرانيدم و صباح روانه بغداد شدم.

پرسند و آنكه از گذرد از نام و نسب او مىپس ديدم كه آدم بسيار ازدحام كرده بر قنطره عتيقه، و هر كه مى

نام من پرسيدند و گفتند از كجا آمده پس من گفتم اجتماع نمودند بر من و جامه مرا پاره پاره كجا است از 

كردند، چنانچه باقى نماند مرا در روح خود حكمى، و در اين هنگام ناظر بين النهرين نوشت ببغداد و از اين 

دم آنجا بر من هجوم كردند و حال ايشان را واقف گردانيد بعد از آن مرا برداشتند تا بغداد آوردند، و مر

 نزديك بود كه مرا بكشند از بسيارى ازدحام.

و وزير قمى بود كه طلب كرد سيد رضى الدين را و اقدام نمود تا دانانيد او را صحت اين حديث گفت پس 

بيرون آمد سيد رضى الدين قدس سره و با وى جماعتى بودند پس مالقات كرديم با هم در باب النوبى، 

گويند؟ گفتم زگردانيدند اصحاب او مردم را از من، آنگاه چون ديد مرا فرمود كه توئى آن كس كه مىپس با

بلى پس از مركب فرود آمد، و گشود ران مرا، و هيچ چيز نديد از جراحت پس ساعتى غشى بر او طارى 
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نا اين برادر منست گفت يا موالشد و بعد از آن دست مرا گرفت و برد مرا نزد وزير و سيد ميگريست و مى

 و نزديكتر مردمان است بسوى دل من.

پس وزير از آن قصه پرسيد و من تمام حكايت كردم او را پس حاضر كرد اطباى كه آن جراحت را ديده 

بودند و امر كرد ايشان را بمداوا و معالجه آن گفتند دوا نيست آن را اال بريدن بكارد و هر گاه بريدى 

ر تقديرى كه ببرند و نميرد در چند گاه خوب شود؟ گفتند در دو ماه و خواهد باقى ميرد، وزير گفت بمى

ايد ماند بجاى آن گودالى سفيدى نرويد بر او موى پس وزير پرسيد كه چندگاه است كه شما آن را ديده

گر بود آنگاه وزير ران او را گشود كه در او آن جراحت بود مثل آن يكى دي گفتند ده روز است از آن روز.

كه اصال در او اثر جراحت نبود پس آواز را بلند ساخت يكى از حكما كه اين البته عمل مسيح است، وزير 

 گفت چون عمل شما نيست پس ما ميدانيم كه اين عمل كه كرده است.

 بعد از آن او را نزد خليفه مستنصر بردند و او از آن قصه پرسيد و جواب شنيد چنانچه بود پس او فرستاد،

و هزار دينار آورد و گفت بستان اين را و نفقه خود كن گفت من اخذ نميكنم از اين يك حبه؛ خليفه گفت 

ترسى گفت از آن كس كه اين عمل با من كرده فرمود كه از ابو جعفر چيزى مستان پس خليفه از كه مى

 گريست و مكدر شد و از نزد او بيرون آمد و چيزى قبول نكرد.

فرمايد كه در بعضى ايام من اين قصه را حكايت ميكردم از براى جماعتى كه نزد من ه مىمؤلف رحمه اللَّ

شناختم او را پس چون قصه بپايان ميبودند، و اين شمس الدين كه پسر او بود آنجا حاضر بود، و من نمى

گفتم تو رسيد؛ و حكايت تمام شد شمس الدين گفت من پسر صلبى اويم مرا عجب آمد از اين اتفاق، من 

ديده بودى جراحت ران او را؟ گفت نه زيرا كه من كودك بودم و ليكن من ديدم آن را بعد از آنكه باصالح 

 آمده بود و بر آن موضع موى روئيده بود.

و من پرسيدم از سيد صفى الدين محمد بن بشير العلوى الموسوى و نجم الدين حيدر بن االيسر رحمهما اللَّه 

اعيان و بزرگان مردم بودند و با من صداقتى داشتند و بغايت عزيز بودند نزد من پس تعالى و ايشان از 

ايشان مرا خبر كردند بصحت اين قصه و ايشان در حالت جراحت او را ديده بودند و در حالت صحت نيز 

 مشاهده كرده بودند.

ت مفارقت آن حضرت )ع( تا و حكايت كرد پسر او مرا كه پدر من بعد از اين واقعه شديد الحزن بود از جه

آنكه آمد ببغداد و اقامت كرد در آنجا، در فصل زمستان و هر چند روز بزيارت سامره ميرفت و عود ميكرد 
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ببغداد، و در آن سال چهل نوبت بزيارت سامره مشرف شد بطمع آنكه عود كند او را آن وقت گذشته، و 

ديگر ديدار مبارك را بسان فرشته؛ پس او رحمه اللَّه در ميسر شود او را آن حظ بجان سرشته، يا بنمايد بار 

 آن حسرت مرد، و از آن غصه رخت حيات را بسراى آخرت برد، و اللَّه يتواله و ايانا برحمته بمنه و كرمه.

و قصه ديگر بمن حكايت كرد سيد باقى بن عطوه علوى حسنى كه پدر او عطوه را باد فتق بود و او مذهب 

ر پسران خود بود كه ايشان ميل داشتند بمذهب اماميه، و ميگفت من تصديق نميكنم شما زيد داشت و منك

را و قائل نيستم بمذهب شما تا بيايد صاحب شما يعنى مهدى )ع( و مرا از اين مرض خالص كند و مكرر 

بما استغاثه ميكرد اين قول را، پس ناگاه ما همه مجتمع بوديم در وقت نماز خفتن كه پدر آمد فرياد كنان و 

جست ما بسرعت نزد وى دويديم گفت ملحق شويد صاحب خود را كه اين زمان از نزد من بيرون رفت مى

ما بيرون رفتيم كسى را نيافتيم پس بازگشتيم و پرسيديم از او احوال را گفت كه داخل شد بسوى من 

ام كه ترا از اين مرض شخصى و فرمود كه يا عطوه گفتم كيستى تو؟ گفت منم صاحب پسران تو آمده

 خالص كنم.

بعد از آن دست دراز كرد و فشرد موضع فتق مرا و رفت، من دست ماليدم از آن اثرى نديدم و ولد او گفت 

بمن كه اصال چيزى بر آن موضع نمانده بود و اين قصه اشتهار يافت، و پرسيدم از غير ولد او نيز باين اقرار 

 داشتند.

اند آن حضرت را جماعتى در راه حجاز و غير آنكه خالص اب بسيار است و ديدهو اخبار او )ع( در اين ب

انجاميد هر آينه بعضى از آن ذكر كرده ايشان را و رسانيده بجائى كه مطلوب ايشان بوده اگر نه بتطويل مى

 ميكردم و ليكن اين قدر كه قريب العهد بود از زمان من كفايتست.

 ]ذکر دالئل االمام )ع([

ايراد نموده در كتاب خود در معجزات صاحب الزمان « باب دوازدهم»لدين راوندى رحمه اللَّه در قطب ا

)ع( و گفته كه مرويست از حكيمه كه من رفتم يك روزى بخدمت ابى محمد )ع( فرمود كه امشب بيتوته كن 

ييابم، فرمود كه يا آورد، گفتم من در نرجس اثر حملى نمنزد ما كه حق سبحانه و تعالى خلف را بظهور مى

عمه مثل او همچو مثل مادر موسى است )ع( كه ظاهر نبود حمل او تا وقت والدتش پس بيتوته كرديم من 

 و نرجس چون نيمه شب شد من و او بنماز شب برخاستيم.
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فرمود پس آن حضرت آواز كرد كه من گفتم با خود كه صبح نزديك شد و ظاهر نشد آنچه أبو محمد مى

ناك، نرجس به پيش من بازآمد، و همچو بيد ميلرزيد من او را بسينه ، من بازگشتم بخانه خجلتعجيل مكن

و إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، و آية الكرسى پس اجابت كرد  قُلْ هُوَ اللَّهُ  خود بازگرفتم و خواندم بر او سوره

آن خانه درخشيد من نگاه كردم ديدم كه خلف در خلف در شكم او بقراءت مثل قراءت من گفت نورى در 

 تحت او روى بقبله سجده كرده او را برداشتم.

آواز كرد ابو محمد )ع( از حجره كه بيار پسر مرا نزد من يا عمه گفت بردم او را نزد وى، پس زبان مبارك 

سرك من باذن اللَّه تعالى در دهان وى نهاد، و نشاند او را بر ران خود و فرمود مر او را كه تكلم كن اى پ

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم فرمود كه:

رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِْنُهمْ ما الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَُهمْ فِي الْأَ

و صلى اللَّه على محمد المصطفى و على المرتضى، و فاطمة الزهرا و الحسن، و الحسين، و  كانُوا يَحْذَرُونَ

على بن الحسين، و محمد بن على، و جعفر بن محمد، و موسى بن جعفر، و على بن موسى، و محمد بن 

 و على بن محمد، و الحسن بن على ابى. على،

حكيمه گويد كه در آنجا مرغان سبز ديديم پس نظر كرد ابو محمد )ع( بيك مرغى از آنها پس طلبيد او را 

و فرمود كه بگير اين را و نگاه دار تا اذن الهى در رسد در او، زيرا كه حق تعالى رساننده امر خود است 

را كه اين مرغان چه مرغانند فرمود كه اينها مرغان نيستند بلكه اين  گفت حكيمه كه گفتم مر ابو محمد

 جبرئيل است )ع( و اين مالئكه رحمتند.

بعد از آن فرمود كه يا عمه بازگردان او را بمادرش تا چشم او بوى روشن شود، و اندوهگين مباش تا بدانى 

 ازگردانيدم او را بمادرش.كه وعده حق تعالى حق است و ليكن بيشتر مردمان نميدانند، پس ب

جاءَ الْحَقُّ وَ َزهَقَ  و چون متولد شد پاك و مطهر بود و از آلودگى مفروغ، و بر ذراع ايمن وى نوشته بود كه

الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً و ديگر مرويست از سيارى كه حديث كرد مرا نسيم و ماريه كه چون بيرون 

م مادر افتاد بزانو در آمده و برداشته بود انگشت سبابه خود را بجانب آسمان، آمد صاحب الزمان از شك

الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على محمد و آله عبدا داخرا غير »:  او را، فرمود كه پس عطسه آمد

 «مستنكف و ال مستكبر
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ميفرمود حق تعالى ما را در كالم بعد از آن فرمود كه زعم ظلمه آنست كه حجت الهى باطل است و اگر اذن 

 هر آينه زائل ميشد شك.

و ديگر روايتست از طريف ابى نصر الخادم كه داخل شدم بر صاحب الزمان )ع( وقتى كه در مهد بود فرمود 

شناسى مرا؟ گفتم بلى تو سيد منى و بمن كه از براى من صندل سرخ بيار، من رفتم و آوردم فرمود كه مى

پرسم، گفتم: پس تفسير فرماى فرمود كه منم خاتم اوصيا، و بمن دفع مود كه اين از تو نمىپسر سيد منى، فر

 كند حق تعالى بال را از اهل و شيعه من.

و ديگر روايتست از ابى نعيم محمد بن أحمد االنصارى كه قومى از مفوضه گفت و شنيدى كرده بودند با 

م با خود كه اگر داخل شوم بر او بپرسم از حديثى كه از او كامل بن ابراهيم در باره ابى محمد )ع( من گفت

مرويست كه داخل نشود در بهشت اال كسى كه بشناسد حق تعالى را مثل شناختن من، و نشسته بودم بر 

درى كه بر او پرده فرو هشته بودند پس باد آمد برداشت طرف او را، پس ناگاه جوانى را ديدم كه گوئيا 

 ت در سن چهار يا مثل آن.پاره از قرص قمر اس

پس گفت مرا كه يا كامل بن ابراهيم پس موى بر پشت من راست ايستاد از اين، و ملهم شدم كه گفتم: لبيك 

يا سيدى، فرمود كه آمده بسوى ولى اللَّه كه سؤال كنى كه ببهشت داخل نميشود مگر كسى كه شناخته باشد 

شونده آن، للَّه فرمود كه در اين هنگام بخدا كه كم است داخلشناختن ترا و گويد بمقاله تو؟ گفتم بلى، و ا

 بخدا كه داخل شوند بهشت را قومى كه ايشان را حقيه ميگويند گفتم آنها چه كسانند؟

 گفت قومى كه از دوست داشتن ايشان على را سوگند خورند بحق او، و ندانند حق او و فضل او كجايند

ر ايشان معرفت آن مجمال نه تفصيال از معرفت الهى و رسول او، و قومى كه بشناسند آنچه واجب است ب

 ائمه )ع( و مانند آن.

باز فرمود كه آمده كه سؤال كنى از مقاله مفوضه ايشان دروغ ميگويند بلكه دلهاى ما ادعيه مشيت الهى 

وَ ما  كه است پس هر گاه كه خداى تعالى چيزى را ميخواهد ما آن را ميخواهيم و حق تعالى ميفرمايد

پس فرمود مرا ابو محمد )ع( كه براى چيست نشستن تو هر گاه كه اخبار كرد بتو  تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ

 حاجت ترا.

و ديگر مرويست از رشيق حاجب مادرانى كه معتضد فرستاد بسوى ما و امر كرد كه سوار شويم و ما سه 

بسامره و انباشته كنيد خانه حسن بن على را كه او متوفى شده و هر نفر بوديم و بيرون رفتيم و گفت برويد 
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بينيد در خانه او سر او را بياريد پس آنچنان كرديم كه گفته بود ما را پس يافتيم يك خانه پنهانى كه كرا به

 دست بآنجا نرسيده بود در اين وقت.

پس در رفتيم و گوئيا كه آن دريا است و بعد از آن پرده را برداشتيم پس سردابى را ديديم در خانه ديگر 

ديديم كه آن بر آبست و بر باالى حصير جوانى كه بهترين مردمان است در اقصاى آن حصيرى بود و ما مى

 از روى هيأت ايستاده و نماز ميگزارد و ملتفت بجانب ما نشد و نه بچيزى از اسباب ما.

ود پس غرق شد در آب و ال يزال اضطراب ميكرد تا پس سبقت كرد احمد بن عبد اللَّه تا به پيش وى بر

شد و  من دست خود را كشيدم بسوى او و خالص كردم او را از آنجا بيرون آوردم پس ساعتى بيخود

صاحب دوم نيز مثل فعل او كرد و بر او نيز مثل او واقع شد پس من مبهوت و حيران ماندم پس صاحب 

ايم و من للَّه كه ندانستم كه چه خبر است و بجانب چه كس آمدهخانه را عذرخواهى كردم بخدا و بوى و ا

 بخدا بازگشت كردم پس ملتفت بجانب من نشد از آنچه ميگفتم.

 پس بازگشتيم بسوى معتضد گفت كه اين را پنهان داريد و اال كه ميزنم گردن شما را.

رفتم بخدمت صاحب الزمان )ع( بعد اند از نسيم كه خادم ابى محمد بود )ع( كه او گفت و ديگر روايت كرده

 يرحمك اللَّه: از مولد او بده روز پس عطسه كردم نزد او فرمود كه

 گفت فرح نمودم بآن فرمود كه آيا بشارت ندهم ترا در عطاس كه آن امانست از مرگ تا سه روز.

روز كه از والدت و ديگر روايت كرده شده از حكيمه كه او گفت من داخل شدم بر ابى محمد بعد از چهل 

نرجس گذشته بود پس ديدم كه موالنا صاحب الزمان ميرفت در اندرون خانه و سخن ميفرمود و من نديده 

ايم نشو و گفت كه ما معاشر ائمهبودم لغتى كه افصح باشد از لغت او پس تبسم ميفرمود ابو محمد )ع( و مى

ما در يكماه، و ما نشو و نما ميكنيم در يكماه  نما ميكنيم در هر روزى همچنان كه نشو و نما ميكند غير

 آنچنانچه نشو و نما ميكنند غير ما در يك سال.

گذاريم همچنان كه مادر فرمود كه ما او را بر سبيل وديعه مىبعد از آن از ابى محمد ميپرسيدم حال او را مى

 موسى او را گذاشت.

ر كه او گفت يك روزى در مجلس حسن ابن عبد و ديگر روايت كرده شده از ابى الحسن المسترق الضري

)في الترجمة   اللَّه بن حمدان الناصر الدوله بودم و مذاكره امر ناحيه ميكرديم و من داعيه وزارت آنجا داشتم

تا حاضر شدم بمجلس عمم حسين در يك روزى پس در ايستادم و در اين باب سخن «( م»ما ال يخفى 
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خواهم گفت تا آنكه او را فرستادند بواليت قم در وقتى كه بر سلطان آن  گفتم گفت اى پسر اين سخن ترا

 صعوبت داشت چه هر كه ميرفت بآنجا از قبل سلطان اهل آن با وى محاربه ميكردند.

پس او گفت كه تسليم كردند بمن لشكرى و بيرون رفتم بآنجانب پس چون بناحيه طرو بيرون رفتم از براى 

كبى من از پى او رفتم و سعى كردم در اثر او تا رسيدم بنهرى پس سير كردم صيد پس فوت شد از من مر

 در او پس هر جا كه سير ميكردم گشاده ميشد نهر.

تا ناگاه پيدا شد بر من سوارى كه در تحت ران او شهباء بود و عمامه بسته بود از خز سبز كه نميديدم از او 

د، پس گفت بمن كه يا حسين و سخنى فرمود گفتم چه غير هر دو چشمش و در هر دو پايش موزه سرخ بو

ميكنى بر اين ناحيه و چونست كه اصحاب «( م»ميخواهى؟ فرمود كه: چرا وزيرى )في الترجمة ما ال يخفى 

مرا منع ميكنى از خمس؟ و من مردى بودم دلير كه نميترسيدم چيزى را پس لرزيدم و وهمناك شدم و گفتم 

آنچه ميفرمائى بآن، فرمود كه هر گاه كه برسى بموضعى كه متوجه آنجائى و  مر او را كه بكنم يا سيدى

 داخل شوى بمدعاى خود عمل كنى آنچه مطلوب تست و خمس آن را بمستحقان برسان، گفتم كه:

السمع و الطاعة فرمود: كه برو بسالمت و عنان مركب خود را پيچانيد و بازگشت، پس ندانستم كه بكدام راه 

كردم او را از راست و چپ پس پنهان ماند امر او بر من و ترس من زياده شد و بلشكر  رفت پس طلب

 خود بازگشتم و فراموش كردم حديث را.

پس چون بقم رسيدم و من داعيه محاربه قوم كردم بيرون آمدند بسوى من اهل آنجا و گفتند ما محاربه 

و أما تو وفا كردى بما و خالفى نيست ميان ما  آيد بسوى ما از جهت خالف ايشان ما راميكرديم هر كه مى

و تو بشهر درآى و بتدبير امور اينجا اشتغال نماى بر آن وجه كه ميخواهى، پس رفتم و اقامت كردم در او 

 زمانى چند و كسب كردم اموال زايده را بر آنچه بودم كه تقدير آن ميكردم.

زد سلطان و حسد بردند بر طول مقام من و كثرت آنچه چينان مرا بدگوئى كردند نبعد از آن واشيان و سخن

حاصل كرده بودم، پس مرا عزل كردند و بازگشتم ببغداد و اول بخانه سلطان رفتم و بر او سالم كردم و 

آمد بمن محمد بن عثمان العمرى، و پاى بر روى آوردم بمنزل خود و آمد نزد من در ميان آن كسى كه مى

و نشست بر زيلوى من خشم من از آن افزود و ال يزال نشسته بود از آنجا جدا مردم نهاده گذشت و آمد 

 افزودم.رفتند و من در خشم مىآمدند و مىشد و مردم مىنمى
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پس چون مجلس بر شكست نزديك آمد و گفت: ميان من و تو سرى هست گوش كن، گفتم: بگو گفت: 

رده بوديم پس تو هم وفا كن، پس ذكر كردم حديث صاحب شهبا و نهر ميگويد كه وفا كرديم بآنچه وعده ك

را و تلقى نمودم از اين و گفتم: السمع و الطاعة، پس برخاستم و بدست خود گشودم خزاين را و ال يزال 

خمس اموال بيرون ميكرد تا خمس آن نيز بيرون كرد كه من فراموش كرده بودم از آنچه جمع كرده بودم آن 

نياوردم و تحقيق كردم امر را پس از آن زمان باز كه اين را از عم خود أبى  را و بازگشت بعد از آن شك

 ام زائل شده آنچه بود كه عارض من ميشد از شك.عبد اللَّه شنيده

در سنه  بغداده و ديگر آنچه روايت كرده شده از أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه گفت: چون رفتم ب

الى بود كه باز آورده بودند قرامطه در آن حجر االسود را بمكان خود از سبع و ثالثين از براى حج و آن س

كننده حجر كه خواهد بود، چه در كتب ديده بودم قصه بينم كه نصبخانه و بزرگترين قصد من آن بود كه به

اخذ آن و آنكه نصب ميكند آن را در مكان خود حجت در زمان است، همچنان كه در زمان حجاج امام 

عابدين )ع( وضع فرموده بود در مكان خود پس قرار يافت؛ پس من علت صعب پيدا كردم كه در آن زين ال

 بر نفس خود ترسيدم و تهيه آنچه قصد كرده بودم بهم رسيده بود.

پس نايبى گرفتم معروف بابن هشام و دادم بوى رقعه مهر كرده كه سؤال كرده بودم در آن از مدت عمر 

در اين علت خواهد بود يا نه و گفتم، قصد من رسانيدن اين رقعه است بواضع  خود و آنكه آيا مرگ من

 حجر در مكان خود و آرنده جواب آن و من ترا بهمين كار ميفرستم.

پس گفت معروف بابن هشام كه: چون رفتم بمكه و عزم كرد باعاده حجر بذل كردم و بخشيدم بخدام خانه 

توانم ديد واضع حجر كيست در مكان خودش برخاستم من با آنان چيزى بسيار كه ممكن كردم بحيثيتى كه 

كه منع ميكردند از من ازدحام مردم را و هر انسانى كه قصد ميكرد وضع حجر را قرار نميگرفت و استقامت 

گون خوب روى آن را گرفت و نصب كرد در مكان خود في الحال قرار پيدا نميكرد تا آمد جوانى گندم

گز از آن مكان زائل نشده، و از براى اين آواز مردم بلند شد پس بازگشت و از در بيرون گرفت گوئيا كه هر

رفت، من برخاستم از جاى خود و پى او گرفتم و رفتم و دفع ميكردم مردم را از چپ و راست خود تا 

تا منقطع دادند مرا و چشم از او برنميداشتم گمان بردند كه اختاللى در عقل خود دارم و مردم فرجه مى

 رسيدم.و من بوى نمى رفتم و او بدستور ميرفتشدند مردم از من و من بسرعت در پى او مى
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بيند او را غير من توقف فرمود و التفات بجانب من نمود؛ پس گفت پس چون حصول يافت بحيثيتى كه نمى

ر آن كه بگو او را كه: نترسد آنكه نظر كند دبده آنچه با تست؛ من دادم رقعه را پس آن را استد و فرمود بى

بر خود در اين علت كه ال بد است از او سى سال ديگر گفت بر من گريه زور كرد كه نتوانستم چيزى گفتن 

 و گذاشت مر او رفت، ابو القاسم گفت كه نايب اعالم كرد مرا باين جمله.

و تجهيز قبر آماده كرد و پس چون سنه سبع و ستين شد ابو القاسم مريض شد پس نظر در امر خود نمود 

وصيت نوشت و جد در اين نمود، پس گفتند كه اين چه خوف است و اميدوارم كه حق تعالى ترا عافيت 

ام، پس مرد در ام و تخويف نموده گشتهدهد بر تو خوفى نيست، گفت: اين سالى است كه وعده كرده شده

 آن علت.

كه « صبيح ظ»كرده از پدر خود و او از عيسى بن شيخ  مرويست از على بن ابراهيم بن هاشم كه او روايت

شناختم گفت مرا كه: ترا شصت و پنج امام حسن عسكرى )ع( داخل شد بر ما در حبس و من او را مى

سال و يكماه و دو روز است و با من كتاب دعواتى بود كه تاريخ مولود من در آنجا بود و در آنجا نگاه 

فرموده بود، فرمود كه: ترا هيچ فرزندى هست؟ گفتم نه، فرمود كه اللهم  كردم آنچنان بود كه آن حضرت

ارزقه ولدا يكون له؛ بار خدايا روزى كن او را فرزندى كه از براى او باشد و گفتم: آيا ترا فرزند هست؟ 

 يست.آخر كالم راوند اين -فرمود كه: زود باشد كه مرا فرزندى بشود كه پر گرداند زمين را از داد و عدل

 ]فی النص على عدد االئمة االثنى عشر )ع([

و طبرسى رحمه اللَّه در كتاب خود ايراد فرموده ركن رابع را در ذكر ائمه اثنا عشر و امام ثانى عشر )ع( و 

ميگويد كه: مطلب اهم و غرض أتم از اين كتاب در تصحيح امامت صاحب الزمان ابن الحسن القائم الحجة 

 لغمة است بر اجمال و تفصيل بثابت برهان و واضح دليل و آن داير است بر دو قسم.مهدى االمة و كاشف ا

 قسم اول مشتمل است بر سه فصل.

 فصل اول در ذكر بعضى اخبار كه ورود يافته در نص بر عدد أئمه اثنى عشر از طريق عامه بر طريق اجمال.

جمعه كه عشيه رجم أسلمى بود كه  مرويست از جابر بن سمره كه از رسول اللَّه )ص( شنيدم در روز

ميفرمود: ال يزال دين قايم باشد تا قيامت قايم گردد و بيايد بر ايشان دوازده خليفه كه همه از قريش باشند، 

ام بر حوض از جهت آماده كردن، و روايت كرده اين را مسلم و شنيدم او را كه ميفرمود كه من پيش رونده

 به و قتيبة بن سعد، و در صدر كتاب اين حديث مذكور شد.در صحيح از أبى بكر بن ابى شي
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و آنچه ذكر كرده شيخ أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد بن احمد الدوريستى در كتاب خود در رد بر زيديه 

مرفوع بابن عباس كه او گفت: من سؤال كردم از رسول اللَّه )ص( بنزديك وفات و گفتم: هر گاه چيزى 

و فرمود كه:  امر بكه رجوع است؟ پس اشارت فرمود بدست مبارك بسوى على )ع( باشد نعوذ باللَّه پس

باين كه او با حق است و حق با او بعد از او خواهد بود يازده امام كه مفترض بود طاعت ايشان مثل طاعت 

ه )ص( او او و مرويست از مفيد مرفوع بعايشه كه از او پرسيدند كه چند خليفه خواهد بود از براى رسول اللَّ

گفت كه: رسول اللَّه خبر داد مرا كه بعد از او دوازده خليفه خواهد بود، گفت: گفتم: چه كسانند ايشان؟ 

گفت: اسماء ايشان نزد من نوشته است بامالء حضرت رسول اللَّه )ص( گفتم او را كه: بمن بنماى ابا كرد از 

 آن.

)ص( فرمود مر او را كه: يا عم مالك شوند از اوالد  و باسناد مرويست از عباس بن عبد المطلب كه پيغمبر

من دوازده خليفه بعد از آن پيدا شود امور كريهه و شدايد عظيمه، پس از آن مهدى ظهور كند از ولد من كه 

باصالح آرد خداى تعالى امر او را در يك شب پس پر كند زمين را از عدل همچنان كه پر شده باشد از 

 ر زمين آنچه خداى تعالى خواهد بعد از آن دجال بيرون آيد.جور، و مكث فرمايد د

اين از طريق مخالفين است و روايات ايشان در نص بر عدد أئمه اثنى عشر )ع( فصل دوم در ذكر بعضى 

اخبار كه آمده است از طرق شيعه اماميه در نص بر امامت ائمه اثنى عشر )ع( اين اخبار بر دو ضرب است: 

و ديگر متضمن نص است بر  نص است بر عدد اثنى عشر از آل محمد على االجماليكى از آن متضمن 

اعيان أئمه اثنى عشر على التفصيل اما ضرب اول آنست كه روايت كرده محمد بن يعقوب كلينى مرفوع 

بجابر بن عبد اللَّه انصارى كه او گفت كه: من داخل شدم بر فاطمه عليها السالم و پيش وى لوحى بود كه 

ر او مرقوم بود اسماى اوصيا از ولد او، پس شمردم دوازده بودند آخر ايشان قائم و سه از ايشان محمد و د

 چهار از ايشان على.

 و باسناد او مرفوع است بحمزه ثمالى كه او روايت كرده از أبى جعفر )ع( كه او فرمود كه:

ز او دوازده وصى بعضى از ايشان خداى عز و جل فرستاد محمد را )ص( بجن و انس و پديد كرد بعد ا

اند و هر وصى جريان يافته بوى سنتى و اوصيائى كه بعد از محمد بودند سابق شدند و بعضى از ايشان باقى

 اند، و بودند ايشان دوازده و أمير المؤمنين )ع( بر سنت مسيح بود.بر سنت اوصياى عيسى
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حاضر بودم كه ابو بكر مرد و عمر را خليفه ساخت و باسناد او مرفوع است بابى سعيد خدرى گفت كه: من 

و گواهى ميدهم كه آمد يهودى كه از عظماى يهود يثرب بود زعمش آن بود كه از يهود مدينه است و اعلم 

ام ترا و اراده اسالم دارم اگر از اهل زمان خود است تا آمد نزد عمر و گفت مر او را كه: يا عمر من آمده

چه از تو سؤال كنم پس تو أعلم اصحاب محمدى بكتاب و سنت و جميع آنچه ميخواهم اخبار كنى مرا از آن

ام كه از تو سؤال كنم از آن، عمر گفت مر او را كه: من از آن نيستم و ليكن داللت كنم ترا بكسى كه او آمده

وى أمير اعلم امت است بكتاب و سنت و جميع آنچه سؤال كنى از او و او آنست، و بدست اشارت كرد بس

أمير المؤمنين كه: سؤال كن از آنچه ظاهر است مر  المؤمنين على )ع( و كشيد حديث بآن كه گفت مر او را

ترا، گفت: خبر كن مرا از سه و سه و يكى، پس فرمود مر او را آن حضرت كه چرا نگفتى هفت؛ پس گفت 

و اال بازدارم خود را از سؤال، بعد  مر آن حضرت را يهودى بدرستى كه اگر خبر دهى مرا بسه بپرسم از بقيه

از آن گفت: خبر ده مرا از اول سنگى كه نهاده شده بر روى زمين، و اول درختى كه روئيده شده در زمين، و 

 اول چشمه كه روان گشته در روى زمين، پس آن حضرت او را از آنها خبر داد.

هند بود مر ايشان را امام راهنماى و خبر ده بعد از آن يهودى گفت كه خبر كن از اين امت مرا كه چند خوا

 مرا از پيغمبر شما محمد كه منزل او كجا خواهد بود در جنت، و كه ساكن خواهد بود با او در منزل او.

پس گفت مر او را آن حضرت )ع( كه: مر اين امت را دوازده امام است از ذريت پيغمبر ايشان و ايشان از 

نبى ما در جنت افضل و اشرف آن خواهد بود كه بهشت عدن است، و اما آنان من خواهند بود، و اما منزل 

اند از ذريت او و مادر و جده ايشان كه مادر مادر كه ساكن خواهند بود با او در منزل وى اين دوازده امام

 ايشان است و ذريات ايشان شريك نيست ايشان را در آن احدى، الخبر بتمامه.

ا ثانية بالفاظى كه اتم است از اين، و موضع مطلوب سؤال يهودى از عدد أئمه بود و اعاده كرد اين خبر ر

)ع( پس أمير المؤمنين تعيين فرمود ايشان را همچنان كه گذشت و يهودى مسلمان شد و از ابى حمزه 

مرويست كه شنيدم على بن حسين را )ع( كه ميفرمود: حق سبحانه و تعالى خلق كرده محمد و دوازده كس 

ضياى نور خود كه عبادت ميكنند حق را  ا از اهل بيت او از نور عظمت خود و اشباح ايشان را بداشته درر

و تسبيح و تقديس او را بتقديم ميرسانند و ايشان امامند از بعد محمد )ص( و مرويست از زراره كه شنيدم 

 رسول اللَّه )ص( ايشان را پدرانند.از ابى جعفر )ع( كه از آل محمد دوازده امامند كه همه ايشان محدثند و 
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و مرويست از على بن ابى طالب )ع( كه حضرت رسول اللَّه )ص( فرمود كه: دوازده كسند از اهل بيت من 

كه اعطا فرموده حق تعالى ايشان را فهم و علم و حلم من، و خلق كرده ايشان را از طينت من، پس واى مر 

كنندگان باشند در ايشان صله مرا آنچه مر ايشان را از من و قطع آنان را كه متكبر باشند بر ايشان بعد

 هست، حق سبحانه و تعالى نرساند ايشان را بشفاعت من.

و مرويست از سيد العابدين على بن حسين و از پدر و جد بزرگوار او )ع( كه پيغمبر )ص( فرمود كه: امامان 

ايشان قائم است كه فتح نمايد حق سبحانه و تعالى بر  اند اول ايشان توئى يا على و آخربعد از من دوازده

 دستهاى او مشارق زمين و مغارب آن را.

اند اول و روايتست از صادق و از پدر و جد بزرگوار او كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه أئمه بعد از من دوازده

اند بر امت من، مقر و حجج اللَّهايشان على بن ابى طالب و آخر ايشان قائم ايشان كه خلفا و اوصيا و اوليا 

 به ايشان مؤمن است و منكر مر ايشان را كافر.

اند دوازده و مرويست از ابن عباس كه پيغمبر )ص( فرمود كه خلفا و اوصيا و حجج اللَّه بر خلق بعد از من

ود كه: على بن ابى اول ايشان برادر من است و آخر ايشان ولد من گفتند: يا رسول اللَّه كيست برادر تو؟ فرم

طالب، گفتند: كيست ولد تو؟ فرمود كه: مهدى كه پر كند زمين را از قسط و عدل همچنان كه پر بوده باشد 

از جور و ظلم و بحق آنكه مرا بخلق فرستاد كه بشارت دهنده باشم كه اگر باقى نماند از دنيا مگر يك روز 

ا تا بيرون آيد در او ولد من مهدى، و فرود آيد روح اللَّه هر آينه دراز گرداند حق سبحانه و تعالى آن روز ر

عيسى بن مريم و نماز بگذارد در خلف وى و روشن شود زمين بنور پروردگار آن و برسد صيت سلطنت او 

 بمشرق و مغرب.

 و اخبار در اين فن بسيار است پس اقتصار كرديم بر اين.

 .و اما ضرب دوم حدیث لوح فاطمه )ع( که مذکور شد

 و ديگر مرويست از سليم بن قيس الهاللى كه او گفت: شنيدم از عبد اللَّه بن جعفر طيار كه او گفت كه:

ما نزد معاويه بوديم من بودم و امام حسن و امام حسين و عبد اللَّه بن عباس و عمر بن أبى سلمة و زيد بن 

گفت كه ويه غاويه و اسامة بن زيد مىاسامه پس ذكر ميكرديم حديثى را كه جارى بود ميان او و ميان معا

ام بمؤمنان از نفسهاى ايشان، باز برادر من على اولى شنيدم از رسول اللَّه )ص( كه ميفرمود كه من اولى من

است بمؤمنان از نفسهاى ايشان، باز پسر من حسن اولى است بمؤمنان از نفسهاى ايشان، باز پسر من حسين 
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ايشان، پس هر گاه كه او شهادت يابد پس پسر او على بن حسين اولى است  اولى است بمؤمنان از نفسهاى

بمؤمنان از نفسهاى ايشان، و زود باشد كه دريابى او را اى على، و بعد از پسر من محمد بن على اولى است 

از ولد بمؤمنان از نفسهاى ايشان و زود باشد كه دريابى او را اى حسين كه تكمله دوازده امام نه نفر باشند 

حسين، عبد اللَّه گفت گواه گرفتم حسن و حسين و عبد اللَّه و عمر بن ابى سلمه و اسامة بن زيد را پس 

 گواه شدند نزد معاويه مرا.

شنيدم از سلمان و ابى ذر و مقداد و اسامة بن زيد كه ايشان گفت سليم بن قيس الهاللى من بودم كه مى

( و از سلمان فارسى روايتست كه داخل شدم بر نبى )ص( پس ديدم كه اند اين را از رسول اللَّه )صشنيده

بوسد هر دو چشم و دهان او را و ميفرمايد كه. تو سيد ابن حسين )ع( بر ران او نشسته و آن حضرت مى

سيدى كه پدر سادات است تو امام ابن امامى كه پدر امامان است، تو حجت ابن حججى كه پدر حجج تسعه 

 و كه تاسع ايشان قائم است.است از صلب ت

و مرويست از صادق )ع( و او از آباى كرام خود روايت كرده كه سؤال كردند از أمير المؤمنين )ع( از معنى 

قول رسول اللَّه )ص( كه: من ميگذارم در ميان شما دو چيز را كه تعبير بثقلين فرموده كتاب اللَّه و عترت 

از ولد حسين  رت؟ فرمود كه: منم و حسن و حسين و أئمه تسعهمن، گفتند مر آن حضرت را كه كيست عت

كه تاسع ايشان مهدى ايشان است كه مفارقت نخواهد كرد كتاب اللَّه را و كتاب اللَّه نيز از ايشان جدا 

 نخواهد شد تا وارد شوند بر رسول اللَّه بر كنار حوض او.

)ص( كه ميفرمود كه: من و على و حسن و حسين و  و روايتست از عبد اللَّه بن عباس كه شنيدم از پيغمبر

 نه ديگر از ولد حسين مطهر و معصومند.

و هم از او مرويست كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه: من سيد انبياام و على بن ابى طالب سيد اوصيا، و 

قائم ايشان اند اول ايشان على بن ابى طالب است و آخر ايشان بدرستى كه اوصياى من بعد از من دوازده

گفت كه چون )ع( و روايتست از جابر بن يزيد الجعفى كه: من شنيدم از جابر بن عبد اللَّه انصارى كه او مى

من  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  اين آيت نازل شد بر پيغمبر )ص( كه

ا رسول اللَّه ميدانيم ما خداى تعالى و رسول او را پس چه كسانند اولى االمر كه حق سبحانه و تعالى گفتم: ي

قرين گردانيده طاعت ايشان را بطاعت خود؟ فرمود آن حضرت كه خلفاء منند بعد از من أى جابر و أئمه 

ر حسين و ديگر على بن اند بعد از من كه اول ايشان على بن ابى طالب است بعد از آن حسن و ديگهدى
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الحسين و ديگر محمد بن على كه معروف است در توراة به باقر و زود باشد كه دريابى او را اى جابر پس 

بينى او را پس بخوان او را از من سالم، و ديگر جعفر بن محمد الصادق و ديگر موسى بن هر گاه كه به

ر على ابن محمد و ديگر حسن بن على و بعد از جعفر و ديگر على بن موسى و ديگر محمد بن على و ديگ

 آن هم نام و هم كنيت من

 حجت اللَّه في ارضه و بقيته في عباده محمد بن الحسن بن على

و او غايب شود از  ، اين آن كس است كه فتح كند خداى تعالى بر دستهاى او مشارق ارض و مغارب آن را

راسخ نباشد در آن غيبت بر قول بامامت او مگر آنكه حق  شيعه و اولياى خود آنچنان غيبتى كه ثابت و

 تعالى امتحان نموده باشد دل او را از براى ايمان.

جابر گويد كه: من گفتم: يا رسول اللَّه آيا واقع شود كه شيعه او را انتفاع باشد باو در غيبت او آن حضرت 

و و منتفع شوند بواليت او در غيبت او همچو ء گردند بنور افرمود: بحق آنكه برانگيخت مرا براستى مستضى

انتفاع مردم بآفتاب و اگر چه ابر حائل باشد، اى جابر اين از مكنون سر الهى و از مخزون علم نامتناهى او 

 است پس پنهان دار اين را مگر از اهل او، الى آخر الخبر.

فرمود بزمين يكنوع اطالعى مرا و روايتست از ابن عباس كه فرمود پيغمبر )ص( كه خداى تعالى اطالع 

اختيار فرمود از زمين و پيغمبر گردانيد، باز نظر كرد پس دوم بار اختيار فرمود از آن على را و گردانيد او 

را امام؛ بعد از آن امر فرمود مرا كه فرا گيرم او را به برادر و وصى و خليفه و وزير پس على از منست و 

است و پدر دو سبط من كه حسن و حسين است بدان كه حق سبحانه و من از على، و او زوج دختر من 

تعالى گردانيد مرا و پدر ايشان را حجج بر عباد خود و خواهد گردانيد از صلب حسين ائمه كه قيام نمايند 

بأمر من و نگاه دارند وصيت مرا و تاسع از ايشان قائم اهل بيت من باشد و مهدى امت من و أشبه مردمان 

من در شمائل و اقوال و افعال كه ظاهر گردد بعد از غيبت طويله و حيرت متصله، پس آشكارا كند باشد ب

امر الهى را و اظهار فرمايد دين او را و مؤيد گردد بنصرة اللَّه و يارى كرده شود بمالئكة اللَّه، پس پر كند 

 زمين را از قسط و عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور و ظلم.

حضرت رسول  ت از ابى حمزه ثمالى كه او روايت كرده از صادق و او از آباى كرام خود )ع( كهو مرويس

 )ص( فرمود كه: حديث كرد مرا جبرئيل از حضرت رب العالمين جل جالله كه فرمود كه:
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هر كه بداند كه نيست معبودى بسزا بجز من و آنكه محمد عبد و نبى منست، و آنكه على بن ابى طالب 

منست و أئمه كه از اوالد اويند حجج منند دارم او را برحمت خود، و نجات دهم او را از آتش بعفو  خليفه

خود، و جاى دهم او را در جوار خود، و واجب گردانم از براى او كرامت خود؛ و تمام گردانم بر او نعمت 

، و اگر دعا كند مرا اجابت خود را، و بگردانم او را از خاصه و خالصه خود، اگر ندا كند مرا لبيك گويم

كنم، و اگر از من سؤال نمايد جواب بدهم او را، و اگر خاموش شود ابتدا كنم او را بكالم، و اگر بد كند 

رحمت كنم او را، و اگر بگريزد از من بخوانم او را، و اگر گواهى دهد باين و گواهى ندهد كه على بن ابى 

گواهى ندهد كه ائمه از ولد او حجج منند پس انكار كرده نعمت طالب خليفه منست يا گواهى دهد باين و 

مرا و تصغير نموده عظمت مرا و كافر شده بآيات و كتب من پس اگر قصد كند مرا حجاب پيش آرم او را، 

و اگر سؤال كند از من محروم گردانم او را، و اگر ندا كند مرا نشنوم نداى او را، و اگر بخواند مرا اجابت 

اى او را، و اگر اميد داشته باشد بمن نوميد گردانم او را، و اين جزاى او است از من، و من نيستم نكنم دع

 كننده مر نيكان را.ظلم

پس برخاست جابر بن عبد اللَّه انصارى و گفت: يا رسول اللَّه امامان كدامانند از ولد على بن ابى طالب؟ 

شتند بعد از آن سيد عابدان در زمان خود على بن فرمود كه: حسن و حسين كه سيدان جوانان اهل به

حسين، بعد از آن باقر محمد بن على و زود باشد كه دريابى او را يا جابر پس هر گاه دريابى او را بخوان 

او را از من سالم، بعد از او صادق جعفر بن محمد، و ديگر كاظم موسى بن جعفر، پسر رضا على بن موسى، 

او القائم بالحق  پس نقى على بن محمد، پس زكى حسن بن على، بعد از آن ابنپس تقى محمد بن على، 

محمد مهدى امت من آنكه پر گرداند زمين را از داد و عدل همچنان كه پر گشته باشد از جور ظلم اين 

جماعت اى جابر خلفا و اوصيا و اوالد و عترت منند، هر كه اطاعت كند ايشان را مرا اطاعت كرده، و هر 

ه عصيان نمايد ايشان را مرا عصيان نموده؛ و هر كه منكر گردد ايشان را يا منكر شود يكى از ايشان را ك

پس مرا منكر است، بسبب ايشان نگاه داشته آسمان را كه واقع نميشود بر زمين مگر باذن او، و بايشان 

 حفظ فرموده زمين را آنكه هالك نميگرداند اهل آن را.

زه ثمالى و او روايت كرده از باقر و او از آباى كرام خود )ع( تا حسين ابن على )ع( و مرويست از ابى حم

كه او فرمود كه: يك روزى من و برادرم حسن رفتيم بخدمت جد خود رسول اللَّه )ص( پس مرا بر يك ران 

حين، شما دو خود نشاند و برادرم حسن بر ران ديگر بعد از آن فرمود ما را كه: بأبي انتما من امامين صال
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امام صالحيد كه اختيار فرموده حق تعالى از من و از پدر شما و مادر شما و برگزيده از صلب تو اى حسين 

 نه امام در ازل كه نهم ايشان قائم ايشان بود كه همه ايشان در فضل و منزلت يكسانند.

حدثيم، پس ابو بصير گفت تاللَّه كه گويد محمد بن عمران كه: من شنيدم از ابا عبد اللَّه )ع( كه ما دوازده م

شنيدى تو اين را از أبى عبد اللَّه )ع( سوگند خورد يك بار يا دو بار كه شنيده اين را از او، پس ابو بصير 

 گفت كه: من شنيدم اين را از أبى جعفر )ع( و امثال اين اخبار بسيار است باين قدر اكتفا نمود.

 [ة االثنى عشر علیهم السالم]فی ذکر الدالئل على امامة االئم 

فصل سوم در ذكر بعضى از داليل بر امامت أئمه ما )ع( يكى از داليل بر امامت ايشان آنست كه ظاهر 

گشته از ايشان علومى كه متفرق است در فرق عالم پس حاصل است در هر فرقه از ايشان يك فن و 

)ع( آيا ندانسته و معلوم نكرده آنچه روايت مجتمع است جميع فنون علوم و ساير انواع آن در آل محمد 

كرده شده از امير المؤمنين )ع( در ابواب توحيد و كالم با هر مفيد از خطب و علوم دين و احكام شريعت و 

اند از او تفسير قرآن و غير ذلك آنچه زايد است بر جميع كالم خطبا و علما و فصحا، تا غايتى كه اخذ كرده

و مفسرين علوم را و نقل كرده از او اهل عربيت اصول اعراب و معانى لغات را و  جمعى متكلمين و فقها

اند از وى اطبا و در حكم و وصايا و آداب چيزهاى كه زياده است فرموده است در طلب آنچه استفاده كرده

و آراء اند از جهت آن حضرت تمامى اهل ملل بر جميع كالم حكما، و در نجوم و علم آثار استفاده نموده

اند طوايف از آنچه ذكر كرديم از عترت و ابناى او )ع( مثل اين را از علوم از جميع انحا و باز نقل كرده

 جهات و اختالف نكرده در فضل و علو درجات ايشان از اهل فضل و علم.

اند ردهو بسيارى از باقر و صادق )ع( بظهور آمده از فتاوى در حالل و حرام و مسائل و احكام و روايت ك

امم و  از ايشان مردمان از علوم كالم و تفسير قرآن و قصص انبيا و مغازى و سير و اخبار عرب و ملوك

 تسميه يافت از اين جهت ابو جعفر )ع( به باقر علم.

 اند از صادق )ع( از مشهوران أهل علم كه آن موازى چهار هزار آدمى است:و روايت كرده

او در مسائل چهار صد كتاب كه آن معروف است بكتب اصول كه روايت  اند از جواباتو تصنيف كرده

اند آن را اصحاب او و اصحاب پدر او و اصحاب پسر او موسى )ع( و باقى نمانده فنى از فنون علم اال كرده

 كه روايت كرده شده از او )ع( در آن چندين ابواب.
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م تا حبس كرد او را رشيد و منع كرد او را از و همچنين است حال پسر او موسى بعد از او در اظهار علو

 اين.

ايست كه و بدرستى آنچه انتشار يافته از براى رضا )ع( و پسر او ابى جعفر )ع( از اين اشتهار آن بمرتبه

جمله آن مغنى است از تفصيل آن، و همچنين است طريق ابى الحسن و ابى محمد العسكريين )ع( و روايت 

يرا كه محبوس بودند در عسكر سلطان و ممنوع بودند از انبساط در فتيا و آنكه از ايشان كمتر كرده ز

 مالقات كند ايشان را يكى از مردمان.

و هر گاه ثابت شد آنچه ما ذكر كرديم آن را امتياز مييابند أئمه ما )ع( بآنچه ما وصف كرديم از جميع انام، و 

اند علم را از رجال عامه يا تلقين گرفته باشند از هممكن نيست احدى را كه ادعا كند كه ايشان اخذ كرد

ء از اند ايشان را هرگز كه تردد كرده باشند بيكى از علما در تعلم شىروات و فقهاى ايشان، زيرا كه نديده

اند و ظاهر نشده علوم علوم و آنچه منقولست از علماى عامه از علوم بيشترش آنست كه از ايشان دانسته

 .مگر از ايشان

پس ما دانستيم كه اين علوم بتمامها انتشار از ايشان يافته با غناى ايشان از ساير مردمان، و يقين است ما را 

زياده بودن ايشان بر كافه آنها و نقصان جميع علما از رتبه ايشان، پس ثابت شد كه ايشان علوم را اخذ 

تا داللت كند بر امامت ايشان و احتياج اند از نبى )ص( خاصه و آن حضرت منفرد ساخته ايشان را كرده

مردمان بسوى ايشان در چيزى كه محتاجند بآن و غناى ايشان از مردمان تا باشند پناه امت در دين و ملجإ 

ايشان در احكام، و در تحقيق جارى مجرى پيغمبرند )ص( در تخصيص الهى مر او را باعالم احوال امم 

آنكه بخواند كتابى را يا مالقات كند احدى را كه او را اهل مه است بىسالفه و افهام او آنچه در كتب متقد

 بيت اين باشد.

أَ  و ثابت شده در عقول كه اعلم و افضل اولى است بامامت از مفضول همچنانچه مبين است در كالم الهى كه

و داللت   يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوَن وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَو هَلْ فَمَنْ َيهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي

و آنكه تقدم در علم و شجاعت موجب « بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ  دوازده»دارد قول الهى در قصه طالوت كه 

كرديم پس ثابت شد كه تقديم در رياست است و هر گاه كه أئمه )ع( اعلم امت باشند بر اين وجه كه ما ذكر 

 أئمه اسالم باشند كه استحقاق رياست داشتند بر انام.
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و داللتى ديگر بر امامت ايشان اجماع امت است بر طهارت و عدالت ايشان و عدم تعلق بر ايشان يا بر 

يكى از ايشان بچيزى كه شين و خللى باشد در ديانت او با اجتهاد و سعى اعداى ايشان و ملوك ازمنه 

تقرب  ان در نقص و اخفا و فرود آوردن قدر و رتبه ايشان و تطلب بسر در آمدن ايشان تا بودند كهايش

جستند كسانى را كه اظهار ميكردند عداوت ايشان را و از شهر ميراندند و ميكشتند كسانى را كه متحقق مى

مردم را، چون ايشان بر و متشبث بودند بواليت ايشان، و اين امر ظاهر است نزد كسى كه شنوده اخبار 

اند از عصمت و تأييد از خداى تعالى منع فرموده حق سبحانه تعالى بلطف خود هر احدى صفات كمال بوده

را كه تنطق كند بر ايشان بباطل يا گويد در باب ايشان چيزى كه سالم نباشند از آن بر آن وجه كه ما شرح 

 كرديم.

ن نگويند و بحث از اخبار ايشان نكنند و آثار ايشان منقطع باشد بلكه سيما نه از آن قبيلند كه از احوال ايشا

هستند بر مرتبه تعظيم خلق ايشان را و در رتبه عاليه و درجه رفيعه كه حسد ميبرند ايشان را بر آن ملوك و 

 آرزو ميكردند آن را از براى خود.

اكثر بالد اعتقاد كرده بودند در شان ايشان زيرا كه شيعه ايشان با كثرت آنها در ميان خلق و غلبه ايشان در 

امامت را كه مشارك نبوت است و ظاهر شده بود بر ايشان آيات و معجزات و عصمت از زالت تا آنكه 

غالت اعتقاد نبوت و الوهيت در باره ايشان ميكردند، و بود يكى از اسباب اعتقاد ايشان در باب ايشان 

 ايشان.حسن آثار و علو احوال و كمال صفات 

و عادت جارى است بر آنكه در كسى كه حاصل باشد مر او را جزئى از اين نباهت و رتبت سالم نباشد از 

 السنه أعدا و نسبت دادن أعدا او را ببعض عيوب قادحه در ديانت و اخالق.

تعالى  پس هر گاه كه ثابت شد كه أئمه ما )ع( منزه گردانيده حق سبحانه ايشان را از اين ثابت شد كه حق

ايشان حجتند بر  متولى جميع خاليق است بر اين بلطف جميل و صنع جزيل خود تا داللت كند بر آنكه

عباد او؛ و امامند ميان او و ميان خلق او، و اركان دينند و حفظه شرع مبين و اين واضح است كسى را كه 

 تأمل نمايد در اين.

از اتفاق بر احسان و عدالت و علو قدر و طهارت ايشان؛  داللتى ديگر بر امامت أئمه )ع( آنچه حاصل گشته

و ثابت شده معرفت ايشان به بسيارى از آنكه اعتقاد كرده امامت ايشان را و دين را نگاه داشت حق تعالى 

بعصمت ايشان و نص بر ايشان و گواهى داده بمعجز بر امر ايشان را و واضح شده نيز اختصاص اين 
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ايشان ايشان را و نقل كردن ايشان احكام و علوم را از ايشان و بار كردن ايشان  جماعت بايشان و مالزمت

زكوات و اخماس را بسوى ايشان، آنكه منكر بود اين را و دفع ميكند مكابر دافع است از براى عيان و دور 

 بود از معرفت اخبار ايشان.

زرارة بن اعين و حمران و بكير پسران و دانسته هر محصل بطريق اخبار آنكه هشام بن حكم و ابو بصير و 

اعين و محمد بن نعمان كه عامه او را لقب كرده بودند به شيطان طاق و يزيد بن معاويه عجلى و ابان بن 

تغلب و محمد بن مسلم ثقفى و معاوية بن عمار ذهبى و غير اين جماعت كه رسيده بودند بحد كثرت و 

اق و حجاز و خراسان و فارس در وقت جعفر بن محمد )ع( كه جمعى كثير و جمعى غفير بودند از اهل عر

 رؤساى شيعه بودند در فقه و روايت حديث و كالم.

حد و اندازه و اضافه كردند شمار و روايات بىو تصنيف كرده بودند كتب بسيار و جمع كرده بودند مسائل بى

)ع( و مر هر آدمى را از  بزرگوارش محمد اكثر آنچه اعتماد كرده بودند از روايت بسوى او بود يا بسوى پدر

ايشان اتباع و تالمذه و شاگردان بودند در معنى كه منفرد بودند بآن در هر سال ميرفتند از عراق بحجاز 

خواه بسيار و خواه كم، پس باز ميگشتند و حكايت ميكردند از او اقوال را و اسناد مينمودند بوى دالالت 

 را.

كاظم و رضا )ع( بر اين صفت و همچنين تا وقت وفات ابى محمد العسكرى )ع(  و بود حال ايشان در وقت

و حاصل شده بود علم باختصاص آنها بائمه ما مثل علم باختصاص ابى يوسف محمد بن الحسن بابى حنيفه 

 و اختصاص مزنى و ربيع بشافعى و اختصاص نظام بابى الهذيل و جاحظ اسوارى بنظام.

ايم آن را و ميان آنكه دفع كند از آنكه ما دفع كند امامت را از آنچه ذكر كرده و فرقى نيست ميان آنكه

 تسميه و وصف كرديم در جهل اخبار و عناد و انكار.

اند يا صادق، و هر گاه كه امر بر اين وجه باشد كه ذكر كرديم خالى نيستند اماميه در شهادت آن كه كاذب

اند در ان از خلفاى خودشان )ع( بر صوابند در آنچه اعتقاد كردهپس اگر محقند و صادق در نقل نص از ايش

اند در آن باب ايشان از عصمت و كمال پس ثابت باشد امامت ايشان بر آن وجه كه گفتيم، و اگر كاذب

 شهادت امر بعكس باشد و عكس اين را هيچ مسلم بر ايشان اطالق نكرده كه ايشان هدى نيستند.
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هارت و عدالت و وجوب امامت ايشان، پس ثابت باشد امامت بتصديق ايشان مر چه اجماع امت است بر ط

آن كسى را كه اثبات كرده و بآن كه ما ذكر كرديم آن را از اختصاص ايشان بايشان و اين واضح است و 

 المنة للَّه تعالى.

بحانه و تعالى داللتى ديگر بر امامت ايشان و آنكه افضل خلقند بعد از نبى )ص( ملخص آن آنكه حق س

نشانده از براى ايشان در دلها شجره اجالل و تعظيم كه ايشان را تعظيم و تكريم ميكردند خواه دوست و 

خواه دشمن با اختالف اهواء، و تباين آراء، چه منكر نيست عدو ايشان علو منزلت و قدر مرتبت ايشان را، 

)ع( و نصب عداوت او و آنچه جارى شد ميان  با وجود معاويه بآن كه مبارزت مينمود با أمير المؤمنين

ايشان از وقايع ممكن نبود او را روزى كه دفع كند شرف او را و نه آنكه فرود آرد منزلت او را، و قدح 

نميكرد در حالى از احوال او و امرى از امور او، و چون ميشنيد از اصحاب أمير المؤمنين )ع( و از ابن 

لت ميرفتند چيزى كه در چشم و گوش او ميخليد از فضيلت آن حضرت عباس و از مردى بر سبيل رسا

وعد مناقب و وصف خصال و مدايح و مآثر او از آن چيزى كه منكر بود آن را ممكن نبود كه رد كند آن را 

يا منكر قائل آن شود با محاربه و منازعه او آن حضرت را در باب خالفت و ناسزاى او بر منابر، و همچنين 

و اين چنين بود احوال  ل با شكنندگان بيعت او كه متمكن نبودند از انكار فضل او و جحد شرف اوبود حا

امام حسن و امام حسين )ع( بعد از او از تعظيم و تكريم مردم ايشان را و اعتراف آنها مر ايشان را بعلو 

يستحقاه على أعمالهما الذميمه منزلت تا يزيد بن معاويه لقاهما اللَّه غب افعالهما الوخيمه و جزاهما بما 

گنجايش نداشت كه بگويد در باب حسين )ع( چيزى را كه بپوشاند از شرف او و طعن كند در مجد و 

بزرگى او و ذم او نتوانست كرد و قصد او طلب دنيا و واليت بود ترك دين و صواب نمود و هر درى از 

قتل آن حضرت و انكار آنكه امر بآن كرده يا دوزخ بر روى خود گشود و اظهار حزن و ندامت ميكرد بر 

 رضا بآن داده.

و ال يزال تعظيم ميكرد امام زين العابدين را )ع( و چون ميفرستاد مسلم بن عقبه را و وقوع يافته بود وقعه 

حره وصيت ميكرد او را باحترام امام )ع( و اكرام و رفع محل او و اعطا كردن امان باهل بيت و موالى او و 

 ل اين معامله كرد او را مروان.بمث

 و همچنين بود حال باقر )ع( در اعزاز و اكرام و صيانت جانب با ايشان و معرفت ايشان بحق و قدر او.

 و صادق )ع( مكرم و معظم بود نزد بنى مروان و مثل اين معامله كرد با وى سفاح و منصور.
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جارى شد  انة و رفيع المحل و المنزلة بود و آنچهو موسى بن جعفر )ع( مراعى الحال و معروف القدر و المك

در حق او از رشيد منكر بود آن را و معذرت از آن ميگفت و حاضر كرد رشيد شهود را كه تا گواهى دادند 

 كه آن حضرت را وفات رسيد و او نكشت، و همه اينها تفصى از قتل او بود و انكار آنكه امر كرده بآن.

ا )ع( مشهور است در آن چيزى كه معامله ميكرد با وى از اعزاز تام و اكرام ماال و حال مامون با امام رض

كالم تا آنكه تزويج كرد دختر خود را بوى و وصيت كرد او را بواليت عهد خود و غضب كرد از براى آن 

 حضرت اهل بيت و اوالد برادران و بنى اعمام خود را.

غر سن تا تزويج كرد دختر خود را ام الفضل بوى، و قدر و محل و همچنين معامله كرد با ابا جعفر )ع( با ص

نشاند او را در مجلس بر او را ميدانست و بلندى قد روى و قدر پدر بزرگوار وى را ذكر ميكرد و بلندتر مى

 اهل بيت و بنى عم و اوالد خود و بر جميع قضاة و اهالى آنجا.

ع( با عداوت أمير المؤمنين )ع( و بغض او مر او را و طعن و بود متوكل كه تعظيم ميكرد على بن محمد را )

 او بر آل ابى طالب.

 و همچنين بود معتمد با أبى محمد )ع( در اكرام و مبالغه در باب او.

و ائمه كه شمرديم ايشان را در قبضه آنها بودند از ملوك بر ظاهر و در تحت طاعت ايشان و هر چند سعى 

ايشان و امعان  غزانند ايشان را بر عيبى تا چنگ زنند بآن در فرود آوردن منازلو اجتهاد كردند بر آنكه بل

كنند در بحث از اسرار و احوال ايشان در آن پس عاجز بودند و ظفر نيافتند بچيزى اصال، پس دانستيم كه 

شان و تعظيم ايشان ايشان را بر ظاهر عداوت ايشان مر ايشان را و شدت محبت آنها مر پوشانيدن از اي

اى است از حق سبحانه و تعالى مر اجماع بر ضد مراد خودشان از اكرام و تعظيم و تبجيل ايشان اين عطيه

ايشان را تا داللت كند باين بر اختصاص ايشان از او جلت قدرته بمعنى كه موجب طاعت ايشان است بر 

 .جميع انام، و نيست اين مگر همچو امور غير مالوفه و اشياء خارق عادت

و مؤيد آنچه ذكر كرديم آن را تسخير حق سبحانه و تعالى است خلق را از براى تعظيم آنكه ياد نموديم از 

اند بر تعظيم قبور ايشان و قصد مشاهد ايشان طوايف مختلفه و فرق متباينه در مذاهب و آراء و اجماع كرده

و تقرب ميجويند بخداى تعالى بزيارت تا قصد آن مشاهده ميكنند از بالد بعيده و آمد شد ميكنند بآنجا 

طلبند، و در ايشان و طلب ارزاق از حق تعالى مينمايند و گشادگى درهاى بسته را از حق جل و عال مى

 كنند.ميخواهند حاجات را و التماس دفع بليات مى
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د در تعظيم ايست كه خارق عادات است و اال بايستى كه تعظيم نميكردند بلكه مخالفت ميكردنو اين معجزه

 نمودند با شيعه در اكرام ايشان.كوشيدند و موافقت نمىو در اهانت مى

بينى كه اگر ملوك بنى اميه و خلفاى بنى عباس با كثرت گروه ايشان و بودن ايشان أضعاف اضعاف آيا نمى

جمهور در شيعه ائمه ما و اگر چه اسباب دنيا در دست ايشان ميبود حاصل نميشد مر ايشان را از تعظيم 

امارت مؤمنان و  حيات ايشان و سلطنت بر عالميان و خطبه بر منابر در شرق و غرب زمين مر ايشان را

تردد نميكرد اين نوع يكى از شيعه و اولياى ايشان چه جاى اعداء ايشان كه متردد باشند بقبور ايشان بعد از 

 تعالى و نه رغبت بزيارتشان. وفات ايشان، و نه قصد كرد كسى بتربت ايشان از براى تقرب حق

و اين لطفى است از حق سبحانه و تعالى بخلق خود در ايضاح ائمه )ع( و داللت بر علو منزلت ايشان از او 

جل اسمه سيما كه دواعى دنيا و رغبات آن معدوم بود نزد اين طائفه و موجود بود نزد آنها پس از محاالت 

رده باشند و نگويند كه ايشان اين را ميكردند از براى تقيه چه تقيه بود كه اينها را از براى دواعى دنيا ك

 مذهب ايشان نبود و نميترسيدند از ايشان تا تقيه كنند پس نماند مگر از براى دواعى دين.

گرداند صعوبتها را و مهيا كند در او اال قدرة قادر قاهر كه آسان مىو اين امر عجيب است كه قطع نمى

 را تا بيدار گردند بآن غافالن و بريده گردد عذر متجاهالن.سازد اسباب مى

و نيز ائمه ما شريكند باوالد نبى )ع( در نسب و حسب و قرابت و بسيارى را از ايشان بوده عبادات ظاهره 

يابيم ما آن را كه حاصل است و زهد و علم و حاصل نبود از اجماع بر تعظيم و زيارت قبور ايشان آنچه مى

نمايند بسوى ايشان گروهى از امت و ما را )ع(، چه من اعداى ايشان از صلحاى عترت ميل مىمر ائمه 

كنند بآن بائمه ما اعراض فريقى از ايشان از امت، و نميرسند ايشان در تكريم و تعظيم بغايتى كه معامله مى

ا در ائمه ما بظهور كند بر آنكه حق سبحانه و تعالى خرق عادات و قلب حاالت ر)ع(، و اين داللت مى

 و تنبيه بر شرف مرتبه و داللت بر امامت ايشان. آورده از جهت اعالن و اظهار علو درجه

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: حكايت كردند بمن بعضى از اصحاب كه خليفه مستنصر يك بارى رفت 

كه مدفونند در آنجا خلفا از  رأى و زيارت كرد عسكريين را )ع( و بيرون آمد پس زيارت كرد تربتىبسرمن

پدران و اهل بيت او و ايشان در قبه خرابه مدفون بودند كه باران شسته بود و مرغها خرابى كرده و من ديدم 

آن را بر اين حال، پس گفتند او را كه شما خلفاى زمين و ملوك دنيائيد و زمام اختيار امور عالم در قبضه 

ان شما باين حال كه كسى بزيارت نميرود آنجا و بخاطر كسى آن خطور اقتدار شما است و اينست قبور پدر
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بينيد آن كند و نيست در او كسى كه دور كند از آن قاذورات را و قبور اين طائفه علويين همچنان كه مىنمى

را به ستور و قناديل و فرش و زيلو و فراش و شمع و بخور و غير ذلك آراسته، پس او گفت كه: اين امر 

شود بسعى و جهد ما و اگر بداريم مردم را باين قبول نخواهند كرد و مرتكب اوى است حاصل نمىسم

 شود بقهر و متمكن نيست احدى از اكراه بر آن.نخواهند شد، و او راست گفت، چه اعتقادات حاصل نمى

 []ذکر امامة االمام الثانى عشر الحجة المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه

مت صاحب الزمان ثانى عشر از ائمه ابى القاسم ابن حسن بن على بن محمد بن الرضا )ع( و قسم دوم در اما

تاريخ مولد و دالئل امامت و ذكر طرفى از اخبار و غيبت و عالمات وقت قيام و مدت دولت و وصف 

 سيرت او، و آن بر پنج باب مشتمل است:

 باب اول

آنكه مشاهده كرده او را )ع( و در او سه فصل است: فصل  در ذكر اسم و كنيت و لقب و مولد و اسم مادر و

اول در ذكر اسم و كنيت و لقب او )ع( آن حضرت مسمى باسم رسول اللَّه و مكنى بكنيت او است )ص( و 

آمده در اخبار كه حالل نيست مر أحدى را كه تسميه كند او را باسم رسول اللَّه و نه كنيت بكنيت او تا 

الى زمين را بظهور دولت او، و ملقب است )ع( بحجت و قائم و مهدى و خلف صالح و مزين گرداند حق تع

اند از او از جنبت او بناحيه مقدسه تا آن صاحب الزمان و صاحب، و شيعه در غيبت اولى او تعبير كرده

 غريم.گويند بر سبيل رمز و تقيه او را رمزى باشد از شيعه كه بآن بشناسد آن را، و هستند نيز كه مى

مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: عجب است از شيخ طبرسى و شيخ مفيد رحمهما اللَّه تعالى كه ايشان ميگويند 

كه: جايز نيست ذكر اسم او و نه كنيت او، بعد از آن ميگويند كه اسم او اسم نبى است و كنيتش كنيت او، و 

بينم او را، و اين بس عجيب است و آنچه من مىاند اسم او را و نه كنيت ظن ايشان آن است كه ذكر نكرده

 آنست كه منع از اين در وقت خوف بر او بوده و طلب او و سؤال از او، فاما االن فال، و اللَّه اعلم.

رأى در شب نيمه شعبان سنه فصل دوم در ذكر مولد و اسم مادر آن حضرت، متولد شد آن حضرت بسرمن

كر كرده أحاديثى كه شيخ مفيد رحمه اللَّه ذكر فرموده از امر حكيمه خمس و خمسين و مأتين از هجرت و ذ

 عمه أبى محمد )ع( و فصل ثالث را ذكر نكرده

 باب دوم

 در نصوص داله بر امامت او )ع( از طريق اعتبار و در او سه فصل است:
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ارد حكيم دانا در وجود امام )ع( چون ثابت شده بدليل وجوب امامت و استحاله آنكه خالى گذ فصل اول

سبحانه و تعالى عباد مكلفين را وقتى از اوقات از وجود معصوم از قبايح، و او كاملى باشد غنى از رعاياى 

خود در علوم تا باشند بوجود او أقرب بصالح و أبعد از فساد، و ثابت است وجود نص نيز بر او از امام يا 

ه باشد او را از ما سوى و عدم اين صفات از هر أحدى ظاهر شود معجزى كه داللت كند بر او كه امتيازكنند

اند از براى او امامت را در اين حال بعد از وفات أبى محمد الحسن بن على العسكرى )ع( از آنكه ادعا كرده

اند امامت او را اصحاب او، و او پسر خلف او است كه قائم مقام او است و ثابت سوى آنكه اثبات كرده

 ( و مؤدى نميشود بخروج حق از اقوال امت.است امامت او )ع

 و اين اصلى است كه احتياج نداريم با او در امامت بروايت نصوص و تعداد آنچه آمده در او از

 روايات و اخبار از جهت قيام او بنفس خود در قضيه عدل و ثبوت او بصحيح اعتبار.

لمؤمنين )ع( باز از أئمه )ع( يكى بعد از يكى تا عالوه بر آنكه سابق شده نص بر او از نبى )ص( باز از أمير ا

 پدر بزرگوار آن حضرت و اخبار ايشان بغيبت او پيش از وجود او.

 اند در امامت او و بعضى از او سمت ذکر یابد.فصل دوم در ذکر اخبارى که آباى بزرگوار او نص فرموده

طالب امام امت منست بر امت من بعد از  مرويست از ابن عباس كه رسول اللَّه )ص( فرمود كه على بن أبى

من و از ولد او قائم منتظرى است كه پر گرداند حق تعالى بآن زمين را از عدل و داد همچنان كه پر بوده 

باشد از جور و ظلم، و بحق آنكه مبعوث گردانيده مرا ببشارت آنان كه ثابتند بر قول بامامت او در زمان 

بريت أحمر، پس جابر بن عبد اللَّه انصارى برخاست و گفت: يا رسول اللَّه مر غيبتش هر آينه عزيزترند از ك

اى جابر  وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ قائم را از ولد تو غيبتى خواهد بود؟ فرمود كه: بلى

و درنورديده از بندگان خداى تعالى  تبدان كه امريست از أمر الهى و سريست از سر او كه علت آن مطويس

 پس مر تراست كه احتراز كنى از شك چه شك در سر كار الهى كفر است.

و مرويست از امام رضا )ع( كه آن حضرت روايت كرده از آباى كرام خود و ايشان از على بن أبى طالب 

سين قائم بحق و مظهر دين و )ع( كه أمير المؤمنين )ع( فرمود مر حسين را )ع( كه نهم ار ولد تو اى ح

گسترنده عدل خواهد بود، امام حسين )ع( فرمود كه: من گفتم كه اين هر آينه خواهد شد؟ فرمود كه: بلى 

بحق آنكه محمد را مبعوث گردانيده بنوت و برگزيد او را بر جميع خاليق، و ليكن بعد از غيبت و حيرتى كه 

ى كه مباشر روح يقين باشند از آن كسانى كه اخذ كرده حق ثابت نمانند در آن بر دين خود مگر مخلصان
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و در اخبار وارد است كه چون  تعالى ميثاق ايشان را بواليت ما و كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الِْإيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِْنهُ

المت گشودند بر مصالحه كرد حسن بن على )ع( معاويه را مردم بر وى داخل شدند و بعضى از شيعه زبان م

آن حضرت از آن مصالحه فرمود كه: و يحكم شما چه ميدانيد كه من چه كردم بخدا عملى كردم كه بهتر 

دانيد كه من امام شمايم و مفترض است مر شيعه مرا از آنچه آفتاب طالع گردد بر او يا غروب نمايد، آيا نمى

ت بنص رسول اللَّه )ص( و آن منم گفتند: بلى، الطاعه بر شما و يكى است كه از سيدين شباب أهل جنت اس

فرمود كه: آيا نميدانيد كه خضر چون سوراخ كرد كشتى را و غالم را كشت و راست ساخت ديوار را و آن 

بر موسى )ع( شاق بود و مخفى بود بر او وجه حكمت آن در اين و نزد حق تعالى بر وجه حكمت و صواب 

ا كسى اال كه واقع ميگردد در گردن او بيعتى از براى طاغى در زمان او اال دانيد كه نيست از مبود، آيا نمى

ابن مريم در خلف او و بدرستى كه حق تعالى مخفى كرده والدت او را  قائم كه نماز گذارد روح اللَّه عيسى

برادر من و غايب گردانيده شخص او را تا نباشد بر گردن او بيعتى هر گاه كه بيرون آيد اين تاسع از ولد 

حسين كه پسر سيده اماء است دراز گرداند حق تعالى عمر او را در غيبت او باز ظاهر گرداند او را بقدرت 

خود در صورت جوانى كه سال او كمتر از چهل باشد تا دانسته شود كه خداى تعالى بر همه چيز قادر 

 است.

ولد من را سنتى باشد از يوسف و سنتى  و روايت كند صادق از حسين بن على )ع( كه او فرمود كه نهم از

باشد از موسى بن عمران )ع( و او قائم ما اهل البيت باشد كه باصالح آرد حق سبحانه و تعالى امر او را در 

 يك شب.

و نيز از حسين بن على )ع( مرويست كه فرمود: در قائم ما سنن باشد از انبيا: سنتى از نوح، و سنتى از 

موسى، و سنتى از عيسى، و سنتى از ايوب، و سنتى از محمد صلى اللَّه على نبينا و آله و ابراهيم، و سنتى از 

 عليهم و سلم.

فاما از نوح پس آن درازى عمر است، و أما از ابراهيم پس خفاى والدت و اعتزال از مردم، و أما از موسى 

پس فرج بعد از محنت و پس خوف و غيبت، و أما از عيسى پس اختالف مردم در او، و أما از ايوب 

شدت، و أما از محمد )ص( خروج بسيف گفت و شنيدم او را كه ميفرمود: قائم ما مخفى گردد از مردم 

والدت او تا گويند كه نخواهد متولد شد بعد از اين تا بيرون آيد در وقتى كه بيرون خواهد آمد و نباشد هيچ 

 كس را در گردن او بيعتى.
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سبحانه و  ( فرمود كه: كسى كه ثابت باشد بر مواالت ما در غيبت قائم ما بدهد حقو امام زين العابدين )ع

 تعالى او را اجر هزار شهيد مثل شهداء بدر واحد.

و روايتست از محمد بن مسلم گفت: داخل شدم بر أبى جعفر )ع( و ميخواستم كه سؤال كنم او را از قايم آل 

مسلم بدرستى كه قائم آل محمد را مشابهتى هست با پنج كس از محمد، پس فرمود در ابتدا كه يا محمد بن 

 پيغمبران: يونس بن متى، و يوسف بن يعقوب، و موسى، و عيسى، و محمد صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

فاما شباهت او با يونس رجوع او است از غيبت او و او جوان باشد بعد از كبر سن؛ و اما شباهت او با 

از خاصه و عامه و اختفاى او است از برادران و اشكال امر بر پدرش يعقوب نبى با يوسف پس غيبت است 

قرب مسافت ميان ايشان، و أما مشابهت او با موسى پس آن دوام خوف است و طول غيبت و خفاى مولد و 

و تأييد حيرت شيعه او بعد از او از آنچه رسد بايشان از ايذا و خوارى تا اذن دهد خداى تعالى در ظهور او 

و تقويت فرمايد او را بر عدو او، و أما مشابهت او با عيسى پس اختالف مردم بود در او كه طايفه گفتند كه 

متولد نشده و طايفه گفتند كه مرده است و طايفه گفتند كه بردار كرده شد و أما شباهت او با جدش محمد 

او و جباران و طواغيت و او نصرت داده  )ص( پس تجريد او است بسيف و قتل اعداى الهى و اعداى رسول

شود بسيف و رعب و ترس، و باز گردانيده نشود از براى او رايت و از عالمات ظهور او خروج سفيانيست 

 ماه رمضان و منادى ندا كند باسم او و اسم پدر او. از شام و خروج يمانى و صيحه و آوازى از آسمان در

كه: اقرار كند به جميع ائمه و انكار كند مهدى راهست همچنان كه  و مرويست از صادق )ع( كه فرمود هر

اقرار داشته باشد بجميع انبيا و انكار كند نبوت محمد را )ص( گفتند كه: يا ابن رسول اللَّه پس كدام است 

مهدى از ولد تو؟ فرمود كه: پنجم از ولد هفتم كه غايب گردد از شما شخص او و حالل نباشد از براى شما 

 سميه او.ت

و روايتست از يونس بن عبد الرحمن گفت: داخل شدم بر موسى بن جعفر )ع( و گفتم مر او را كه يا ابن 

رسول اللَّه توئى قايم بأمر اللَّه؟ فرمود كه: منم قايم بحق و ليكن قايمى كه ظاهر گردد و پاك گرداند زمين 

پر بوده باشد از جور و ظلم و او پنجم است از ولد  را از اعداء اللَّه و پر گرداند از داد و عدل همچنان كه

من كه مر او را غيبتى باشد كه دراز گردد أمد آن از جهت خوف بر نفس و مرتد شوند در او قومى و ثابت 

 مانند ديگران.
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و ديگر فرمود كه خوشا مر شيعه ما را كه متمسك باشند بحبل و سبب ما در غيبت قايم ما كه ثابت باشند 

اند ايشان بما از آنكه امامانيم و الت ما و براءت از أعداى ما ايشان از مااند و ما از ايشان، و راضىبر موا

راضييم ما بايشان از آنكه شيعيانند، پس خوشا حال ايشان و طوبى لهم بخدا كه ايشان در درجه ما باشند 

 در روز قيامت.

( كه من اميدوارم كه صاحب اين امر تو باشى و و روايتست از ايوب بن نوح كه گفت: گفتم مر رضا را )ع

شد،  شمشير حال آنكه بتو بيعت كردند و دراهم بنام تو زدهآنكه تسليم كند آن را خداى تعالى بسوى تو بى

فرمود كه: نيست از ما كسى كه آمد و شد باشد بسوى او كتب و سؤال كرده شود از مسائل و اشارت كرده 

كرده شود بسوى او اموال اال آنكه كشته شود يا بميرد بر فراش خود تا برانگيزد  شود بسوى او اصابع و بار

 خداى تعالى از براى اين امر مردى را كه خفى المولد و المنشأ باشد كه غير خفى باشد در نسب.

و روايتست از ريان بن صلت كه گفتم: مر امام رضا )ع( را كه توئى صاحب اين امر؟ فرمود كه صاحب اين 

مر هستم و ليكن من نيستم آنكه پر كند زمين را از داد و عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور و چگونه ا

بينى از ضعف بدن من چه قايم آن كس است كه هر گاه بيرون آيد در سن پيرى و باشم اين را بر آنچه مى

د را به بزرگترين درختى بر منظر جوانى داشته باشد، و در بدن قوتى بود تا غايتى كه اگر بكشد دست خو

وى زمين هر آينه بركند آن را. و اگر آواز كند در ميان كوهها پاره پاره گردد سنگهاى آن كوه؛ عصاء موسى 

و خاتم سليمان با وى باشد؛ و اين چهارم باشد از ولد من كه در غيبت نگاه دارد او را در پرده خود آن 

او را پس پر گرداند زمين را از قسط و عدل همچنان كه پر بوده  مقدار كه خواهد، بعد از آن ظاهر گرداند

باشد از جور و ظلم گوئيا كه ايشان مايوسند آنچه باشند كه ندا كرده شوند ندا كردنى كه شنونده شوند از 

 دور همچنان كه شنيده ميشوند از نزديك، او رحمت مؤمنان باشد و عذاب كافران.

امام رضا )ع( فرمود كه: دين نيست مر كسى را كه ورع نيست، و ايمان و حسين بن خالد روايت كند كه 

گفتند مر او را كه يا ابن رسول اللَّه تقيه تا  نيست كسى را كه تقيه نيست كه و إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

پيش از خروج قايم  را بكى؟ فرمود: تا روز معلوم و آن روز خروج قايم ما است پس هر كه ترك كند تقيه

ما پس نيست او از ما، پس گفتند مر او را كه يا ابن رسول اللَّه كه باشد قايم از شما اهل البيت؟ فرمود كه: 

چهارم از ولد من پسر سيده اماء كه پاك و مطهر گرداند خداى تعالى باو زمين را از هر جورى و مقدس و 

كه شك كنند مردم در والدت او، و او صاحب غيبت است قبل پاكيزه سازد از هر ظلمى، و او آن كس است 
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از خروج او كه روشن گرداند زمين را بنور خود، و بنهد ميزان عدل را در ميان مردم پس ظلم نكند هيچ 

احدى بر احدى ديگر، و او آن كس است كه در نور ديده شود از براى او زمين؛ و نباشد مر او را سايه، و او 

ندا كند منادى از آسمان كه بشنواند آن را جميع اهل زمين بخواندن بسوى او گويد كه: آن كس است كه 

حجت اللَّه ظاهر شده نزد بيت اللَّه پس متابعت كنيد او را كه حق با او است و در او است، و اينست قول 

 .أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آَيةً فَظَلَّتْ خداى عز و جل كه

و مثل اين آنست روايت كرده آن را عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنى گفت: روزى رفتم بخدمت سيد خود 

 مرحبا يا ابا القاسم على بن محمد )ع( چون مرا ديد فرمود كه:

ض كنم بر تو دين خود را تو دوست مائى بحق؛ پس گفتم مر او را كه يا ابن رسول اللَّه من ميخواهم كه عر

اگر مرضى است ثابت باشم بر آن تا برسم بجزاى حق سبحانه و تعالى، فرمود كه: بيار يا ابا القاسم گفتم: 

من ميگويم كه: خداوند تبارك و تعالى يكى است كه نيست مثل او چيزى و خارج است از حدين حد ابطال 

نيست بلكه او جسم دهنده اجسام است، و  و حد تشبيه، و آنكه او جسم و صورت و عرض و جوهر

 ء و جاعل و محدث آن.كننده صور، و خالق اعراض و جواهر و پروردگار هر شىصورت

و آنكه محمد صلّى اللَّه عليه و آله خاتم پيغمبرانست و نخواهد بود بعد از او پيغمبرى تا روز قيامت و 

بود تا روز قيامت، و ميگويم كه امام و خليفه و  شريعت او خاتم شرايع است و شريعت بعد از آن نخواهد

ولى امر بعد از او أمير المؤمنين على است )ع( باز حسن، و ديگر حسين، و باز على بن الحسين، و باز 

محمد بن على، و باز جعفر بن محمد، و باز موسى بن جعفر، و باز على بن موسى، و باز محمد بن على، باز 

 تو اى موالى من.

ت فرمود كه: بعد از من پسر من حسن، پس چگونه خواهد شد مر مردم را بخلقى كه بعد از او آن حضر

است؟ گفت: گفتم كه: چگونه خواهد بود آن اى موالى من؟ فرمود كه: ديده نشود شخص او و حالل نباشد 

 د از جور و ظلم.ذكر او بنام او تا بيرون آيد پس پر گرداند زمين را از عدل و داد همچنان كه پر بوده باش

گفت گفتم كه اقرار دارم باين و ميگويم كه: دوست ايشان دوست خداى تعالى است، و دشمن ايشان دشمن 

خداى تعالى است، و طاعت ايشان طاعت الهى و معصيت ايشان معصيت او؛ و ميگويم كه معراج حق است، 

صراط حق است و ميزان حق و سؤال و جواب در قبر حق است و بهشت حق است، و دوزخ حق است، و 

است، و قيامت آينده است كه در آن هيچ شك نيست، و خداى تعالى برانگيزد هر آنكه در قبر هست، و 
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ميگويم كه فرايض واجبه بعد از واليت نماز است و زكاة و روزه و حج و جهاد و امر معروف و نهى از 

 منكر.

دين كه حق تعالى پسنديده از براى بندگان خود پس  پس گفت على بن محمد كه: يا ابا القاسم اينست بخدا

 ثابت باش بر آن كه ثابت دارد ترا خداى تعالى بقول ثابت در حيات دنيا و آخرت.

در ذكر نص بر او از جانب پدر بزرگوارش حسن )ع( مرويست از أحمد بن اسحاق و سعد  فصل سوم

العسكرى )ع( و من ميخواستم كه سؤال  االشعرى كه أحمد گفت: داخل شدم بر ابى محمد حسن بن على

كنم او را از خلف بعد از او پس در ابتدا گفت بمن كه يا أحمد بن اسحاق بدرستى كه خداى تعالى خالى 

نگذاشته زمين را از آن زمان باز كه آفريده آدم را و خالى نخواهد گذاشت تا قيام قيامت حجت اللَّه بر خلق 

 آيد بركات زمين.أهل زمين و بأو ميبارد باران، و بوى بيرون مىشود بال از را كه بوى دفع مى

گفت: گفتم يا ابن رسول اللَّه پس كه خواهد بود امام و خليفه بعد از تو؟ پس آن حضرت بسرعت برخاست 

و بخانه فرمود و بعد از آن بيرون آمد و برگردن مباركش پسرى بود كه رويش مثل قمر بود در شب بدر در 

فرمود كه يا أحمد بن اسحاق اگر كرامت تو بر خداى تعالى نميبود و بر حجج او عرض نميكردم سن سه، و 

بر تو پسر خود را كه اينست كه او هم نام و هم كنيت رسول اللَّه است كه پر گرداند زمين را از قسط و عدل 

ثل خضر است )ع( و مثل همچنان كه پر بوده باشد از جور و ظلم، يا أحمد بن اسحاق مثل او در اين امر م

ذى القرنين بخدا كه غايب گردد غيبتى كه نجات نيابد در او از مهلكه اال آنكه ثابت گرداند بر قول بامامت 

او و توفيق دهد او را بدعا بتعجيل فرج او أحمد بن اسحاق گويد كه: من گفتم مر او را كه يا موالى آيا 

ن؟ پس صاحب امر تكلم كرد بزبان عربى فصيح كه منم بقيه بآن دل م هيچ عالمتى باشد كه اطمينان يابد

الهى در زمين او و انتقام كشنده از اعداى او پس صلب مكن پيروى را بعد از عين يا أحمد بن اسحاق أحمد 

گويد كه بيرون آمدم با فرح و سرور پس چون روز ديگر شد بازگشتم بسوى او گفتم يا ابن رسول اللَّه 

د بآنچه منت نهادى بر من پس سنت جاريه در او از خضر و ذى القرنين كدام است؟ بدرستى كه عظيم ش

فرمود كه: طول غيبت يا أحمد بن اسحاق، گفتم: يا ابن رسول اللَّه دراز گردد غيبت او؟ فرمود كه: بلى بحق 

اال آنكه اخذ  پروردگار من تا باز گرداند از اين امر اكثر آنان كه قائل بوى بوده باشند، پس باقى نماند

فرموده باشد حق سبحانه و تعالى عهد او را بواليت ما، و نوشته باشد در دل وى ايمان را، و تقويت فرموده 

باشد بر وحى كه از اوست اى أحمد بن اسحاق اين امريست از امور الهى و سريست از اسرار او و عيبى 
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را و باش از شاكران تا باشى با ما فردا در اعلى است از غيب او پس فراگير آنچه دادم بتو و پنهان دار آن 

 عليين.

و روايتست از جابر بن يزيد الجعفى كه او روايت كرده از جابر بن عبد اللَّه انصارى كه او گفت من شنيدم از 

رسول اللَّه )ص( كه ميفرمود كه: ذو القرنين بنده صالح بود از بندگان خداى تعالى كه او را حجت گردانيد بر 

ندگان خود پس او دعوت كرد قوم خود را بسوى خداى عز و جل و امر فرمود ايشان را بتقوى الهى پس ب

زدند او را بر قرن او پس غايب شد از ايشان زمانى تا گفتند كه مرد يا هالك شد بهر وادى كه سلوك كرد، 

 بعد از آن ظاهر شد و بازگشت بسوى قوم خود پس زدند او را بر قرن ديگرى او.

و در ميان شما است كسى كه بر سنت ذو القرنين باشد و بدرستى كه خداى تعالى متمكن ساخت ذو القرنين 

را در زمين و گردانيد از براى او از هر چيز سببى را، و رسيد بمشرق و مغرب و بدرستى كه خداى تعالى 

شرق و غرب زمين تا باقى نماند زود باشد كه جارى گرداند سنت او را در قائم از ولد من، و برساند او را ب

آب ريزى و نه موضعى از سهل و جبل كه ذو القرنين پاى نهاده باشد اال كه آن حضرت پاى بنهد و آشكارا 

گرداند حق تعالى از براى او گنجهاى زير زمين و معادن آن را و نصرت فرمايد او را برعب و پر گرداند 

 اشد از جور و ظلم.زمين را از داد و عدل همچنان كه پر شده ب

و روايتست از يعقوب بن منفوس كه گفت: داخل شدم بر أبى محمد )ع( و او نشسته بود در خانه و از 

جانب راست او اندرونى بود كه پرده بر او آويخته بود گفتم مر او را كه اى سيد من كيست صاحب اين امر؟ 

ا پسرى خماسى كه او را ده سال بود يا هشت فرمود كه بردار پرده را، پس چون برداشتم بيرون آمد بر م

سال يا مانند آن كه واضح و گشاده پيشانى و سفيد روى و درخشنده بود چشمهاى وى و بر گونه راست او 

خالى بود و دو گيسوى مشك بوى داشت پس نشست بر ران أبى محمد )ع( پس فرمود كه: اينست صاحب 

ه اى پسرك من داخل شو در اين خانه تا وقت معلوم، پس شما، بعد از آن برجست و فرمود مر او را ك

داخل شد در آن خانه و من نظر كردم بسوى وى؛ آنگاه أبو محمد فرمود مرا كه اى يعقوب نگاه كن كه كسى 

 در اين خانه هست، من اندرون رفتم و نظر كردم كسى را نديدم.

كه هيبت و جاللت تو منع ميكند مرا كه  و روايتست از ابى هاشم الجعفرى كه گفت مر ابى محمد را )ع(

سؤال كنم ترا آيا اذن ميفرمايى كه از تو سؤال كنم؟ فرمود كه: سؤال كن؛ گفتم: يا سيدى آيا هست ترا 

 فرمود كه بمدينه. ولدى؟ فرمود كه: نعم گفتم پس اگر حادث شود امرى پس از كجا پرسم او را
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ماعتى بوديم نزد أبى محمد )ع( قريب چهل كس پس و روايت است از محمد بن عثمان عمرى كه ما ج

عرض فرمود ولد خود را و فرمود كه اينست امام شما بعد از من و قايم مقام من بر شما پس اطاعت كنيد و 

متفرق مشويد بعد از من كه اگر متفرق گرديد پس هالك شويد در اديان خود، اما شما نخواهيد ديد او را 

ينست گفت كه: پس بيرون آمديم از نزد وى پس نگذشت اال ايام اندك كه بعد از اين روز شما كه ا

درگذشت أبو محمد )ع( و روايتست از موسى بن جعفر بن وهب البغدادى كه او گفت من شنيدم از أبى 

بينم بشما كه اختالف كنيد بعد از من در خلف من، بدانيد كه محمد الحسن بن على )ع( كه ميفرمود گوئيا: مى

كننده بائمه بعد از رسول اللَّه )ص( كه منكر باشد ولد مرا همچو آن كس است كه اقرار داشته باشد اقرار

بجميع انبياء اللَّه و رسل او و منكر باشد رسول اللَّه را )ص( چه طاعت آخر ما همچو طاعت اول ما است و 

شك افتند در او مردمان مگر آنكه منكر آخر ما همچو منكر اول ما است، بدانيد كه ولد مرا غيبتى باشد كه ب

 حق سبحانه و تعالى او را در كنف عصمت خود نگاه دارد.

و روايتست از محمد بن عثمان العمرى كه گفت: شنيدم پدر خود را كه ميگفت سؤال كردند ابو محمد 

مين خالى الحسن بن على را )ع( و من نزد او بودم از خبرى كه روايت كرده شد از آباى كرام او )ع( كه ز

نيست از حجت اللَّه بر خلق تا روز قيامت و آنكه كسى مرد و نشناخت امام زمان خود را پس آن مرد 

پس كيست  نيست مثل مردن جاهليت، فرمود كه: اين حق است، پس گفته شد مر او را كه يا ابن رسول اللَّه

از من، پس هر كه مرد و نشناخت  حجت و امام بعد از تو؟ فرمود: كه پسر من محمد امام و حجت است بعد

او را مردن او است مردن جاهليت أما مر او را غيبتى باشد كه حيران گردند در آن جاهالن، و هالك شوند 

در آن مبطالن، و تكذيب نمايند در آن و قاتان، بعد از آن بيرون آيد پس گوئيا كه من نظر ميكنم باعالم 

 االى سر او بنجف كوفه.بيض و طوقهاى سفيد كه لرزان است بر ب

 []الباب الثالث ذکر النص على غیبة االمام الثانى عشر عجل اهلل فرجه

اين باب در بيان وجه استدالل است باين اخبار وارده در نصوص بر امامت او و ذكر احوال غيبتش و آنچه 

ت و در او چهار فصل مشاهده افتاده از دالالت و بينات او و بعض آنچه بيرون آمده از توقيعات آن حضر

 است: 

در ذكر داللت بر اثبات غيبت او و صحت امامتش از جهت اخبارى كه داللت ميكند بر امامت  فصل اول

 ائمه )ع( از آنچه اثبات آن شده از اخبار نصوص و آن بر سه وجه است:
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كرده بعضى بر  وجه اول نص بر عدد أئمه اثنى عشر و ورود يافته تسميه او در بعض اين اخبار و داللت

امامت او بآنچه در اوست از ذكر عدد از پيش كه قائل نيست باين عدد در ميان امت اال كسى كه نزديكست 

 بامامت او و هر چه مطابق حق است پس آن حق است.

 وجه دوم نص بر او از جهت پدر بزرگوارش خاصه.

اختالف تا منقطع نگردد مذكور بىوجه سوم نص بر او بذكر غيبتش كه حصر كرده شده و وقوع آن بر حد 

نشونده پس متفقند  از او چيزى و نيست جايز در عادات كه اتفاق كنند جماعتى بر كذب پس باشد خبر از

 اند آن را.در اين بحسب آنچه وصف كرده

پس چون اخبار غيبت سابق است بر زمان حجت )ع( بلكه بر زمان پدر و جد بزرگوارش تا متشبت گشتند 

بآن اخبار در امامت ابن حنفيه و ناووسيه و ممطوره در امامت أبى عبد اللَّه و أبى الحسن موسى )ع(  كيسانيه

و جاويد گذاشتند محدثان از شيعه اين اخبار را در اصول خودشان در أيام امام محمد باقر و امام جعفر 

حيح است باين قول در امامت صادق )ع( و نقل كردند آن را از نبى )ص( و أئمه )ع( يكى بعد از يكى كه ص

صاحب الزمان )ع( بوجود اين صفت مر او را و غيبت مذكوره در دالئل و اعالم امامت او و ممكن نيست 

 أحدى را كه دفع اين كند.

و از جمله ثقات محدثين و مصنفين از شيعه حسن بن محبوب الزراد است كه تصنيف كرده مشيخه را كه آن 

ر است از كتاب مزنى و أمثال اين پيش از زمان غيبت به بيشتر از صد سال، در اصول شيعه است كه أشه

پس ذكر كرده در او بعض آنچه ما ايراد كرديم از اخبار غيبت، پس موافق است خبر را مخبر، و حاصل 

 اختالف.شود يقين هر جا كه متضمن است آن چيز بىمى

ثى و از ابى بصير و ايشان از أبى عبد اللَّه )ع( كه گفت اند از ابراهيم بن الحارو از جمله آنچه روايت كرده

ابو بصير از ايشان كه گفتم: بود أبو جعفر )ع( كه ميفرمود: قائم آل محمد را دو غيبت است طويله و آن 

ديگر قصيره فرمود كه: بلى يا أبا بصير يكى از آنها اطولست از آن ديگر بعد از آن نيست اين يعنى ظهور او 

و شامل شود مردم را موت و  ولد فالن و تنگ گردد خليفه و ظاهر شود سفيانى و مشتد گردد بال تا بيايد

قتل، و التجا برند مردم از او بحرم اللَّه و حرم رسول اللَّه )ص( پس نظر كن كه چگونه حاصل ميگردند اين 

وجود او را منقول از  دو غيبت از براى صاحب امر )ع( بر حسب آنچه متضمن است آن را اخبار سابقه مر

آبا و اجداد كرام او )ع( اما غيبت قصرى او از آن دو غيبت پس آن آنست كه سفر او روات او موجود بودند 
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اند بامامت حسن بن على )ع( در ميان ايشان از ايشان و ابواب او معروف كه اختالف نكردند اماميه كه قائل

بن على بن بالل، و ابو عمرو عثمان بن سعيد السمان، و  است أبو هاشم داود بن القاسم جعفرى، و محمد

پسر او أبو جعفر محمد بن عثمان، و عمر االهوازى، و احمد بن اسحاق، و ابو محمد الوجناى و ابراهيم بن 

 مهزيار و محمد بن ابراهيم، و جماعتى ديگر و آنكه ذكر او بيايد نزد حاجت در روايت از ايشان.

هار سال بود، و أبو عمر و عثمان بن سعيد العمرى قدس اللَّه روحه بابى بود مر پدر و مدت غيبت هفتاد و چ

و جد بزرگوار او را )ع( از پيش و ثقه بود مر ايشان را بعد از آن والى بود از قبل او، ظاهر ميشد معجزات 

ذرانيد بر منهاج بر دست او و چون او رحلت كرد پسر او أبو جعفر قائم مقام او بود بنص او بر او و ميگ

پدرش در آخر جمادى اآلخر از سنه اربع أو خمس و ثالثمائة، و قائم مقام او ابو القاسم حسين بن روح 

بود از بنى روح بنص أبى جعفر محمد بن عثمان بر او و او را قائم مقام نفس خود گردانيد و او وفات كرد 

بنص أبو  أبو الحسن على بن محمد السمرى بوددر شعبان سنه ست و عشرين و ثالثمائة، و قائم مقام او 

 القاسم بر او؛ و وفات يافت در نصف شعبان سنه ثمان و عشرين و ثالثمائة.

و مرويست از أبى محمد الحسن بن أحمد المكتب گفت كه من بمدينة السالم بودم در سالى كه مرد در او 

پس بيرون آورد بسوى او توقيعى كه على بن محمد السمرى، پس حاضر شدم پيش از وفات او بيك روز 

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم يا على بن محمد نسخه او اين بود كه:

بزرگ گرداند حق تعالى مزد برادران ترا پس بدرستى كه تو ميميرى آنچه ميان تست و ميان دهان تو شش 

بعد از وفات تو كه  روز خواهد بود پس جمع كن امر خود را و وصيت مكن بإحدى كه قائم مقام تو باشد

واقع شد غيبت تامه پس بظهور نخواهد بود مگر بعد از آنكه اذن الهى صادر شود و آن بعد از مدتى خواهد 

بود كه دلها سخت شود و زمين پر گردد از جور، و زود باشد كه بيايد از شيعه من كسى كه ادعاء مشاهده 

و ال »سفيانى و صيحه پس او كذاب افتراگوى است  كند و بدانيد كه كسى ادعاى مشاهده كند قبل از خروج

گفت: پس نسخه اين توقيع از او درخواستيم و بيرون آمديم از نزد او « حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم

پس چون روز ششم شد بازگشتيم بسوى او بحال خود مشغول بود پس گفتند او را كه كيست وصى تو؟ 

ر و او رساننده آنست و حكم از اوست پس اينست آخر كالمى كه شنيده شده گفت: مر خداى راست اين ام

 از او.
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بعد از آن حاصل شد غيبت طولى كه اينست كه در زمان ما است و فرج ظاهر خواهد شد در آخر او بمشية 

 اللَّه تعالى.

 يافت بتمامه.در ذكر بعضى آنچه روايت كرده شده از داليل و بينات او )ع( و آن سمت ذكر  فصل ثانى

 ذكر بعض التوقعات الواردة عن االمام الثانى عشر عجل اهلل فرجه

در ذكر بعض توقيعات وارده از او )ع( گويد محمد بن عثمان العمرى كه بيرون آمد توقيعى بخط  فصل ثالث

لهى گويد هر كه نام ببرد مرا در مجمعى از مردمان پس بر او است لعنت ا اشرف او كه من شناختم آن را كه:

أبو على محمد بن همام كه نوشتم و سؤال كردم از ظهور فرج كه كى خواهد بود، پس توقيع بيرون آمد كه: 

 گويند وقاتون.دروغ مى

اسحاق بن يعقوب گويد كه من پرسيدم محمد بن عثمان عمرى را كه بفرستد از براى من كتابتى كه سؤال 

 من، پس وارد شد توقيعى بخط موالنا صاحب الزمان )ع(: كرده بودم در او از مسائلى كه مشكل بود بر

أما آنچه سؤال كرده بودى از من راه نمايد ترا خداى تعالى و ثابت دارد ترا از امر منكران من از أهل بيت و 

بنى عم ما، پس بدان بدرستى كه نيست ميان خداى تعالى و ميان هيچ كس قرابتى، و هر كه منكر است بمن 

ست و راه او راه پسر نوح است )ع( و اما طريق عم من جعفر و ولد او پس طريق برادر يوسف او از من ني

است، و اما فقاع پس شرب او حرام است، و باكى نيست بسلمان، و اما اموال شما پس قبول نميكنيم آن را 

بدهد بما بهتر مگر پاك گردد، پس هر كه خواهد به ما پيوندد و هر كه خواهد ببرد پس آنچه خداى تعالى 

است از آنچه شما بياريد براى ما، و اما ظهور فرج آن رجوع بحق تعالى است، و دروغ ميگويند و قاتون، و 

آن كفر و تكذيب و ضاللست، و اما حوادث  اما قول آنكه زعمش آنست كه حسين )ع( شهيد نشده پس

بر شما و من حجت الهيم بر  واقعه پس رجوع كنيد در آن به راويان حديث ما پس ايشان حجت منند

ايشان، و اما محمد بن عثمان عمرى پس او ثقه و محل اعتماد من است و كتاب او كتاب من است، و اما 

محمد بن على بن مهزيار االهوازى كه بصالح آرد خداى تعالى دل او را و زايل گرداند از او شك او، و اما 

ه آن چيز كه پاكيزه و طاهر باشد؛ و ثمن مغنيه حرام است، آنچه ميرساند بما پس قبول نيست نزد ما مگر ك

و اما محمد بن شاذان بن نعيم پس او مردى است از شيعه ما أهل البيت، و اما ابو الخطاب محمد بن ابى 

اند پس تكلم مكنيد أهل مقاله او را كه من از ايشان ربيب االجذع پس او ملعون است و اصحاب او مالعين
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ن من از ايشان بيزارند، و اما متلبسان بأموال ما پس هر كه مستحل داند از ما چيزى را و بيزارم و پدرا

 بخورد آن را پس آتش خورده است، و اما خمس.

شود از او در حل تا وقت ظهور امر تا پاك باشد والدت پس مباح است از براى شيعه ما و گردانيده مى

آرند در دين الهى بر آنچه بما واصل ميگردانند پس شك مىايشان و خبيث نباشد، و اما ندامت قومى كه 

اقاله ميكنيم كسى را كه طلب اقاله ميكند و حاجتى نيست ما را در صله شك آرندگان، و اما علت آنچه 

واقع شده از غيبت پس بدرستى كه خداى تعالى ميفرمايد كه سؤال مكنيد از چيزهاى چند كه اگر جواب آن 

د آيد شما را از آن؛ و نبوده يكى از پدران مرا اال كه واقع شده در گردن او بيعتى مر بگويند مر شما را ب

طاغيه زمان او را، و من خروج خواهم كرد وقتى كه بيرون آيم، و بيعتى نيست مر أحدى را از طواغيت در 

ه باشد او را ابر گردن من، و اما وجه انتفاع بمن در غيبت من پس مثل انتفاع بآفتاب است گاهى كه پوشانيد

از ديدها، و من امان أهل زمينم همچنان كه ستارگان امان أهل آسمانند پس بنديد باب سؤال را از ماال 

دعا را بتعجيل فرج چه اين  يعنى و تكلف مكنيد در دانستن چيزى كه كفايت باشد شما را، و بسيار كنيد

 ه تابع هدى است.فرج شما است و السالم عليك يا اسحاق بن يعقوب و بر آنك

اند دالئل او را و بيرون آمده اند امام را )ع( و ديدهفصل چهارم در ذكر اسماى آن كسانى كه مشاهده كرده

 بسوى ايشان توقيعات او و بعضى از ايشان وكالى آن حضرتند.

كس را كه آنها  شيخ أبو جعفر قدس اللَّه روحه نقل كرده از محمد بن ابى عبد اللَّه كوفى كه او ذكر كرده آن

كرده بوى از آن كس كه واقف بوده بر معجزات صاحب الزمان )ع( و ديده وكالى آن حضرت را در بغداد از 

آن عمرى و پسر او است، و حاجز، و باللى، و عطار، و از كوفه عاصمى، و از اهل اهواز محمد بن ابراهيم 

محمد بن صالح و از اهل رى بسامى، و أسدى، بن مهزيار، و از أهل قم محمد بن اسحاق، و از أهل همدان 

 و از أهل آذربيجان قاسم بن عال، و از أهل نيشابور محمد بن شاذان.

و از غير وكال از اهل بغداد ابو القاسم بن أبى جليس؛ و أبو عبد اللَّه الكندى، و ابو عبد اللَّه الجنيدى و 

و عبد اللَّه بن فروخ، و مسرور الطباخ مولى أبى الحسن هارون القزاز، و النيلى، و ابو القاسم بن رئيس، و أب

)ع( و احمد و محمد پسران حسن، و اسحاق كاتب از بنى نوبخت، و صاحب القراء، و صاحب الصرة 

المختومه و از همدان محمد بن كشمرد، و جعفر بن حمدان، و از دينور حسن بن هارون، و احمد برادر او، و 

ن باذشاله، و از صيمره زيدان، و از قم حسن بن نصر، و محمد بن محمد، و على ابو الحسن و از اصفهان اب
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ابن اسحاق، و پدر او، و حسن بن يعقوب، و از أهل رى قاسم بن موسى، و پسر او، و پسر محمد  بن محمد

بن هارون، و صاحب الحصاة، و على بن محمد، و محمد كلينى، و أبو جعفر الرقا، و از قزوين مرداس، و 

لى ابن احمد، و از فارس دو مرد، و از شهر زور ابن الحال، و از قدس مجروح، و از مرو صاحب الف ع

دينار، و صاحب المال، و الرقعة البيضا، و ابو ثابت؛ و از نيشابور محمد بن شعيب بن صالح، و از يمن فضل 

احب المولودين، و صاحب ابن يزيد، و حسن پسر او، و جعفرى و ابن االعجمى، و الشمشاطى، و از مصر ص

 المال بمكه، و ابو رجا، و از نصيبين ابو محمد بن الوجنا، و از أهل اهواز حصينى.

 باب رابع در ذكر عالمات قيام قائم )ع( و مدت أيام ظهور او و طريق و أحكام و سيرت و حليه آن حضرت

 المات ظهور مذكور شد.و در او چهار فصل است: فصل اول در ذكر عالمات خروج او و بعضى از ع

فصل دوم در ذكر سالى كه قيام خواهد نمود در او قائم )ع( مرويست از أبى عبد اللَّه )ع( كه فرمود: بيرون 

 نيايد قائم مگر در سال و تراز سالها يكم يا سيم يا پنجم يا هفتم يا نهم.

و سيم ماه رمضان المبارك و قيام  و ديگر ابو عبد اللَّه فرمود كه: منادى ندا كند باسم قائم در شب بيست

نمايد در روز عاشورا و آن روزيست كه شهيد شده در او حسين )ع( گوئيا روز شنبه باشد دهم محرم، و 

بايستد در ميان ركن و مقام، جبرئيل )ع( در پيش وى منادى بيعت كند تا بيايند بسوى او شيعه او از اطراف 

زمين در نور ديدنى تا بيعت كنند او را، پس پر كند زمين را از داد و  زمين، در نور ديده شود از براى ايشان

 عدل همچنان كه پر بوده باشد از ظلم و جور، و اين مكررا مذكور شد.

فصل سوم در ذكر طرفى از سيرت آن حضرت نزد قيام او و طريقه احكام و وصف زمان و مدت ايام او )ع( 

افت از ظهور او و وصول آن حضرت بنجف و ماليكه با وى ذكر فرموده در اين فصل آنچه سمت ذكر ي

باشند و فرستادن او لشكرها را ببالد و دخول وى بكعبه و با آن لشكر رايات باشد و اضطراب آنها وصف 

كشند مر او را )ع( و بيايد بر منبر پس دانسته نشود آنچه او فرمايد از گريه و بنا كند مسجد را بر غرى پس 

 ارد با مردم.نماز جمعه بگز

و از أبى جعفر )ع( مرويست كه فرمود: منصور قايم از ما منصور خواهد بود برعب و مؤيد بنصر كه در نور 

ديده شود از براى او زمين، و ظاهر شود از براى او كنوز، و برسد سلطنت او مشرق و مغرب را، و حق 

چه نخواهند مشركان، پس باقى نماند در سبحانه و تعالى دين خود را بر همه دينها غالب گرداند و اگر 

 زمين خرابى اال كه آبادان شود، و نازل شود روح اللَّه عيسى بن مريم پس بگزارد نماز را در خلف او.



 جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان(  astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

400 

 

 راوى گويد كه گفتم: يا ابن رسول اللَّه كى بيرون خواهد آمد قائم شما؟

تفا كنند مردان بمردان و زنان بزنان، و سوار فرمود كه: هر گاه مانند شوند مردان بزنان و زنان بمردان، و اك

شوند ذوات فروج بر سروج، و مقبول گردد شهادات زور، و مردود گردد شهادات عدول، و استخفاف نمايند 

مردم بريا، و ارتكاب زنا، و خوردن ربا، و بپرهيزند اشرار از خوف زبانهاى ايشان و بيرون آيد سفيانى از 

سف به بيدا و كشته شود جوانى از آل محمد ميانه ركن و مقام نام او محمد بن شام و يمانى از يمن، و خ

الحسن النفس الزكيه، و آيد آوازى از آسمان بآن كه حق با او است و با شيعه او، پس نزد اين بيرون آيد 

سوى وى قايم ما، پس هر گاه كه ظهور كند اسناد نمايد پشت مبارك خود را بخانه كعبه، و اجتماع نمايند ب

« بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» سيصد و سيزده مرد، و اول چيزى كه تنطق كند بآن اين آيت باشد كه

كننده اال گويد: بعد از آن فرمود كه: منم بقية اللَّه و خليفه و حجت او بر شما پس سالم نكند بر وى سالم

في االرض، پس چون اجتماع نمايند مر او را عقد ده هزار مرد پس باقى نماند در  السالم عليك يا بقية اللَّه

زمين معبودى بجز حق سبحانه و تعالى از بتان اال كه واقع شود در او آتش و بسوزند و ابن بعد از غيبت 

بوى، و  طويله خواهد بود تا اظهار فرمايد حق تعالى علم خود را كسى كه اطاعت كند او را بغيب و ايمان

 امثال اين مذكور شد.

 فصل چهارم در ذکر صفت و حلیه قایم )ع( و این نیز تمام مذکور شد

اند از آن أهل خالف در غيبت صاحب الزمان )ع( و حل در ذكر مسأله چند كه سؤال كرده باب پنجم

 1شبهات در او بواضح دليل و اليح برهان و آن شش مسأله است

وجه است در غيبت او )ع( و بر استمرار و دوام تا بگردد اين سبب انكار وجود  گويند كه: چه -مسأله اولى

و نفى والدت او، و چگونه جايز باشد آنكه امام باشد مر خلق را و او ظاهر نشود هرگز مر احدى را از 

 ايشان و آباء كرام ايشان )ع( و اگر چه اظهار نميفرمودند دعوت را بنفوس نفيسه خود در آنچه متعلق

بامامت بود، و ليكن ايشان ظاهر بودند و فتوى ميدادند در احكام كه ممكن نبود احدى را كه نفى كند وجود 

 ايشان را و باقى بود امامت ايشان.

اند بسوى آن احدى ذكر فرموده السيد االجل مرتضى قدس اللَّه روحه طريقى را كه سبقت نكرده -الجواب

 ار أصحاب ما، پس او فرموده كه:

                                                 
 «م» ـ مترجم مسأله هفتم را ترجمه نكرده است 1
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اند در او أهل تكليف را از آنان كه ل هر گاه كه داللت كرد بر وجوب امامت چه هر زمان كه تكليف كردهعق

شود از ايشان قبيح و حسن و جايز است بر ايشان طاعت و معصيت خالى نميباشد از امام، زيرا كه واقع مى

ليف ايشان، باز عقل داللت خالى بودن زمان از امام اخالل است بتمكين ايشان و قادح است در حسن تك

كند بر آنكه امام ال بد است كه باشد معصوم و از خطاء مامون و از هر قبيح مصون، و ثابت است كه اين مى

كنند از براى او اماميه امامت مى شود اال در آنكه ادعىصفتى كه داللت ميكند عقل بر وجوب او يافت نمى

 امامت را غير او. را و معريست از آن هر آنكه ادعا ميكند

پس كالم در علت غيبت او و سبب آن واضح است بعد از آنكه مقرر شده امامت او، چه هر گاه كه دانستيم 

شود با عصمت كه او امام است و غير او نيست و ديديم كه او غايب است از ابصار دانستيم كه او غايب نمى

كه اقتضا كند آن را و مصلحتى كه استدعا نمايد آن  او و تعيين فرض امامت در او بر او مگر از براى سببى

را و ضرورتى كه باعث باشد بر او و اگر چه معلوم نباشد وجه آن بر تفصيل، چه اين از آن قبيل است كه 

 گردد علم او.الزم نمى

و كالم در غيبت و وجه آن جارى مجرى علم است بمراد الهى از آيات متشابهات در قرآن كه ظاهر آن 

و تشبيه است، پس ميگوئيم كه ما هر گاه دانستيم حكم حق سبحانه و تعالى را و آنكه جايز نيست كه  جبر

تجويز كرده خالف آن چيزى كه او بر او است از صفات دانستيم على الجمله كه مر اين آيات را وجوه 

م بآن از روى ايست بخالف ظاهر او، و تطابق مدلول ادله عقل و اگر چه غائب است از ما علصحيحه

تفصيل، پس اگر تكلف كنيم جواب را از آن و تبرع نمائيم بذكر آن پس آن زيادتى و فضلى باشد از ما كه 

واجب نباشد بر ما، و همچنين است جواب مر كسى را كه سؤال كند از وجه در ايالم اطفال و جهت 

گاه كه اعتماد كرديم بر حكمت مصلحت در رمى جمار و طواف و مانند اينها بر تفصيل و تعيين، پس هر 

قديم عليم سبحان كه جايز نيست كه او قبيح كند پس ال بد است از وجه حسن در جميع اين و اگر چه 

 عالم نيستيم آن را بعينه، پس واجب نيست بر ما بيان اين وجه.

ن اال آنست كه و در اين سد باب است بر مخالفان ما در سؤاالت ايشان و قطع تطويالت و تبعيدات بر ايشا

نمائيم بايراد وجه در غيبت او )ع( بر سبيل استظهار و بيان اقتدار و اگر چه اين واجب نيست بر ما تبرع مى

 ما در حكم نظر و اعتبار.
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پس ميگوئيم: وجه در غيبت او خوف است بر نفس خود و هر كه ترسد بر نفس خود محتاج است باستتار، 

يا بر ايذاى نفس هر آينه واجب بود بر او كه متحمل همه اينها شود تا فاما اگر ميبود خوف او بر مال 

براحت باشند بر او أهل تكليف در تكليف خودشان و اين همچنانست كه گفته شده در نبى )ص( در آنكه 

واجب بود بر او كه تحمل فرمايد در هر ايذا تا صحيح باشد از او اداى رسالت بخلق آنچه آن لطف بود مر 

اند بسيارى از انبيا و را و واجب بود بر او ظهور و اگر چه مؤدى شود بقتل او همچنان كه ظاهر بودهايشان 

اند، زيرا كه اينجا معلوم بود كه غير اين نبى قائم مقام او ميتواند بود در اعباء نبوت، و اين اگر چه كشته شده

ه بعد از او نخواهد بود كسى كه قائم مقام چنين نيست حال امام زمان )ع( چه حق سبحانه و تعالى ميداند ك

شود، پس جايز نباشد ظهور او اگر او باشد در امامت و شريعت بر آنچه بود بر او و لطف بجاى او متغير نمى

منجر بقتل شود، و بودند آباى كرام او ظاهر در ميان مردمان بعيون خود و معاشرت با ايشان ميفرمودند و 

كه خوف او اكثر بود، زيرا كه أئمه ماضيه )ع( اسناد ميرسانيدند بشيعيان خود  ظاهر نگشت آن حضرت زيرا

كه صاحب سيف دوازدهم خواهد بود از ايشان و او پر خواهد گردانيد زمين را از داد و عدل؛ و شايع گشت 

ف اين قول از اعداى ايشان، پس بودند سالطين ظلمه كه توق اين در مذهب ايشان تا غايتى كه ظاهر شد

داشتند از اتالف آباى كرام ايشان چه عالم بودند كه ايشان خروج نخواهند كرد و اشتياق حصول دوازدهم 

 داشتند تا او را بقتل آرند.

آيا نديدى كه سلطان وقت وقتى كه وفات كرد حسن بن على العسكرى )ع( موكل گردانيده بود بخانه او از 

ميكرد تا باشد ظفر يابد بولد و « آنها ظ»ه تفحص احوال او كسى را ك«( م»همسايگان او )و كنيزان او ظ 

آورد، چه او دانسته بود كه ذهاب ملك او بدست بقيه او همچنان كه فرعون لئيم با موسى كليم بظهور مى

كرد مردان را كه گرد زنان نگردند و باردار نشوند از ايشان تا شايد ظفر يابد موسى )ع( خواهد بود منع مى

نين نمرود دانسته بود كه ملك او زايل خواهد شد بر دست ابراهيم او نيز موكل گردانيده بود بزنان بوى، همچ

آبستن از زنان قوم خود، و تفريق ميكرد ميان مردان و زنان ايشان؛ پس حق سبحانه و تعالى پوشانيده 

دانست در احوال او گردانيد والدت ابراهيم و موسى )ع( همچنان پوشيده ساخت والدت قائم )ع( چون مي

اين تدبير را و أما بودن غيبت وى سبب نفى والدت او باشد اين از براى ضعف بصيرتست و تقصير از نظر و 

 بر حق در او دليل واضح است مر كسى كه خواهد آن را و ظاهر مر آن كسى را كه قصد آن دارد.
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سى رحمه اللَّه تعالى آنست كه نبى )ص( مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه آنچه مؤيد آنست كه ذكر كرده طبر

كشيد ايذا و جفا را در نفس كريمه و تكذيب ميكردند در آنچه دعوى ميفرمود و مبالغه كردند كفار مى

قريش و يهود در دم آن حضرت و جفا و ايذاى بسيار نمودند تا آن حضرت فرمود كه: هيچ نبى آن مقدار 

كردند قتل و اعدام او را  كرد، پس چون كفار ارادهميفرمود و صبر مى ايذا نيافت كه من يافتم، و بر آن تحمل

امر فرمود حق سبحانه و تعالى او را بهجرت، پس گريخت بجانب غار و خواب فرمود على )ع( بر فراش 

او، و صبر نفرمود بر آن حضرت كه صبر كند و كشته شود همچنان كه صبر كردند غير او از انبيا و كشته 

را كه او )ع( خاتم انبيا بود و بعد از او كسى نخواست بودن كه قايم مقام او باشد در تأديه رسالت شدند، زي

و تبليغ، پس از اين جهت غائب شد از ايشان، و اين أشبه احوالست بحال امام )ع( در غيبت او، و عجب 

 شته آن را.است كه سيد رحمه اللَّه اخالل فرموده باين با داللت كردن او بر آنچه اصل دا

گويند كه: هر گاه كه امام غائب باشد بحيثيتى كه نرسد بسوى او احدى از خلق و انتفاع  -مسأله ثانيه

نگيرند بوى پس چه باشد فرق ميان وجود و عدم او اال جايز است كه بميراند او را حق تعالى يا معدوم 

سلم ميدارند، پس ايجاد فرمايد و زنده گرداند تا وقتى كه معلوم گردد كه رعيت تمكين ميكنند او را و م

گرداند او را همچنان كه جايز است كه مباح فرموده استتار را تا معلوم شود از ايشان تمكين از براى او پس 

 آنگاه ظاهر گرداند او را.

داريم كه نميرسد بخدمت آن كنيم و مسلم نمىاول آنچه ميگوئيم آن را آنست كه ما قطع نمى -الجواب

هيچ كس، اين امريست غير معلوم و راهى نيست بقطع باين، باز فرق ميان وجود او كه غائب باشد حضرت 

از أعدا از براى تقيه و او در اثناى اين غيبت منتظر باشد كه تمكين كنند او را پس ظاهر شود و تصرف كند 

را و اينجا حجت در امور. و ميان عدم او واضح است و آن آنست كه حجت الزم است مر خداى تعالى 

الزم است مر بشر را زيرا كه هر گاه خوفناك باشد پس غائب ميگرداند و پنهان ميدارد شخص خود را از 

ايشان آنچه باشد كه فوت شود از مصلحت عقيب فعلى كه ايشان سببند در آن و منسوبست بسوى ايشان، 

و هر گاه كه اعدام فرمايد حق  بر آنپس الزم ميگردد ايشان را ذم در آن و ايشان مؤاخذند بآن و ملوم 

مانند از لطف و انتفاع خودشان سبحانه و تعالى او را باشد آنچه فوت ميگردد از مصالح ايشان و مردم مى

باو منسوب بخداى تعالى كه حجتى نباشد در او بر عباد و مالمتى نبود كه الزم ايشان باشد؛ چه جايز نيست 

 ا.كه ايشان فعل باشند مر خداى ر
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مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد كه: اگر قايلى گويد چگونه ميگويد طبرسى رحمه اللَّه كه ما قطع نميكنيم و مسلم 

نميداريم بر آنكه نميرسد بخدمت آن حضرت كسى تا آخر، و حال آنكه او را قطع الزم است باين چه گفت 

ه هر كه ادعاى مشاهده كند قبل از كرد او توقيعات او )ع( كپيش از اين به اندكى در آنكه حكايت مى

بينم و ميدانم در جواب اين آنست كه خروج سفيانى و صيحه پس او كذاب و مفترى است، و آنچه من مى

بيند او را احدى پس بداند از ايشان كه ايشان دعا نميكنند رؤيت و مشاهده او را و آنكه ادعا كند آن اگر به

 اين زمان.را پس او كذاب است پس مناقضه نيست 

پس اگر گويند كه حدودى كه واجب است بر جانيان در حالت غيبت حكم آن چيست پس  -مسأله ثالثه

اگر گويند كه ساقط است از اهل آن پس صريح كرديد شما بنسخ شريعت، و اگر ثابت است پس كيست 

 آنكه اقامت كند آن را و حال آنكه امام مستتر و غايب باشد.

اند اقامت آن ثابت است در حيات او پس اگر ظاهر شود امام و مستحقان آن باقىحدود مستحقه  -الجواب

بر ايشان به بينه و اقرار ميكنند و اگر فوت شد آن بموت ايشان پس بدرستى كه اثم در تفويت اقامت آن بر 

ت او مخيفين امام است و محوجين مر او را بغيبت، و نيست اين بنسخ شريعت زيرا كه حد ممكن است اقام

نسخ شرع مقرر نيست، زيرا كه  با تمكن و زوال موانع و سقوط فرض اقامت آن با موانع و زوال تمكن اين

شرع در وجوب حاصل نيست و ميباشد نسخ اگر ساقط باشد فرض اقامت آن از امام با تمكن او عالوه بر 

گونه است حكم در حدود و در آيد بر مخالفان ما هر گاه كه گويند مر ايشان را كه چآنكه اين الزم مى

أحوالى كه متمكن نباشد در آن أهل حل و عقد از اختيار امام و نصب او پس آيا آن باطل است يا ثابت 

باشد با تعذر اقامت آن؛ پس آيا اين قدر مقتضى نسخ شريعت است يا نه پس آنچه جواب گويند بآن از اين 

 پس آن جواب ما است.

كه معنى نيست ايراد نمودن ايشان حدود را و اقامت آن در زمان او )ع( در غير  مؤلف رحمه اللَّه ميفرمايد

ازمنه آباى كرام او )ع( چه ايشان حاضر بودند و مشاهده ميفرمودند و دستهاى مبارك ايشان ممنوع بود از 

حدود نسخ امور، و نبود كه ممنوع باشند قدح در ايشان الزم آيد و نگويد قايلى كه سكوت ايشان از اقامت 

شريعت است، پس چگونه گفته شود از او و حال آنكه خوف او زياده بوده از آباى كرام او )ع( و أمير 

المؤمنين )ع( در ايام خالفت و امر او متمكن نبود از بسيارى از اراده خودش پس گنجايش دارد مهدى )ع( 

 ولى و اين واضح است.شود بساكت قاز عذر آنچه گنجايش داشتند ايشان، چه نسبت داده نمى
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پس اگر گويند كه حق با غيبت او چگونه مدرك ميگردد، پس اگر گوئيد كه مدرك نميشود و  -مسأله رابعة

ايد مردم را در حيرت و ضاللت با غيبت؛ و اگر گويند كه ادراك كرده بحق نميتوان رسيد پس گردانيده

بدان كه حق بر دو نوع است:  -الجواب نميشود حق اال از جهت ادله پس اين مخالف مذهب شما است.

عقلى و سمعى پس عقلى مدرك ميگردد بعقل و تاثيرى نيست در وجود امام و نه فقد او و سمعى بر اوست 

اند آن را و ادله منصوبه از اقوال نبى )ص( نصوص او و أقوال أئمه صادقين )ع( و بدرستى كه بيان كرده

تيم با وجود اين حاجت بامام ثابت است چه وجه حاجت بسوى او اند غير از آنكه آنچه گفتصحيح نموده

مستمر است در هر عصر و بر هر حال كه بودن او لطف است در فعل واجب عقلى از انصاف و عدل و 

 اجتناب ظلم و بغى، و اين از آن قبيل است كه غير او قايم مقام او نميتواند بود در او.

ن نيز ظاهر است چه نقلى كه وارد ميگردد از نبى )ص( و ائمه فأما حاجت بسوى او از جهت شرع پس آ

)ع( جايز است كه غافل گردند ناقالن از آن يا بتعمد يا باشتباه پس منقطع گردد نقل يا باقى ماند در آنكه 

نقل او حجت نباشد و نه دليل، پس محتاج باشد در اين هنگام بامام تا كشف و تبيين آن فرمايد و اينكه 

كنند أهل تكليف بآنچه منقولست بسوى ايشان، و بدرستى كه او جامع شرع است چه معلوم است اعتماد 

ايشان را بآن كه وراء اين نقل امام است كه هر گاه امرى مختل گردد سد كند خلل آن را و بيان كند آنچه 

عيه عالوه بر آنكه مشتبه است در او، پس احتياج بامام ثابت است با ادراك حق در احوال غيبت از ادله شر

ما ميدانيم باجماع كه تكليف الزم است ما را تا روز قيامت و ساقط نميگردد در آن حال كه ميدانيم كه نقل 

شريعت منقطع نميگردد در آن حال كه تقيه امام در آن حال مستمر است و خوف او از اعدا باقى، و اگر 

 باشد در او امام از مرور و ظهور و اعالم و انذار.اتفاق افتد اين نخواهد بود مگر در حالتى كه متمكن 

گويند هر گاه علت در غيبت او خوف ظالمان است و پرهيزيدن مخالفان پس اين منتفى  -مسأله خامسه

است از اولياى او، پس واجب است كه ظاهر باشد مر ايشان را و واجب است كه ساقط گردد از ايشان 

اند اصحاب ما از اين سؤال بچند بدرستى كه جواب گفته -الجواب تكليفى كه امامت او لطف است در او

جواب اول آنكه امام را خوف و ترسى نيست از اولياء خود و اگر چه غايب است از ايشان همچو غيبت او 

از اعداى خود از جهت خوف او از واقع گردانيدن ايشان ضرر را بوى و ميداند آن حضرت كه اگر ظاهر 

ر ايشان هر آينه بريزند خون او را و غيبت او از اولياء او از براى غير اين علت و احتجاج گرداند خود را ب
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شود از گردد اين بدانستن اعداى او بمكان وى و پيروى كردن او را و اين منجر مىبوجود او، پس مؤيد مى

 وقوع ضرر بوى.

از اولياى او از براى تقيه است بر ايشان  دوم آنكه غيبت او از اعداى او از براى تقيه است از ايشان و غيبت

و خوف ايقاع ضرر است بايشان كه اگر ظاهر ميشد آن حضرت بر آنان كه قايلند بامامت او و مشاهده 

ميكردند او را بعض أعداى او و فاش ميگشت خبر او و اولياى او را طلب ميكردند بواسطه او پس هر گاه 

 عظيم واقع ميشد به اولياى او اين معروفست در عادات. كه آن فوت ميشد و پيروى ميكردند ضرر

نمايد از حق از سوم آنكه ال بد است از اين تا معلوم شود كه قايالن بامامت او كسى هست كه رجوع نمى

اعتقاد امامت او و قول بر صحت آل بر حال از احوال پس امر فرمود حق تعالى او را باستتار تا باشد مقام 

از مقام بر اقرار  مامت او با شبهه در آن و رسوخ آن؛ و شدت مشقت اعظم است از روى ثواباو بر اقرار با

بامامت او و مشاهده مر او را، پس باشد غيبت او از اولياى او از براى تقيه از ايشان چهارم و آن آنست كه 

بر آن كه آن حضرت ظاهر تعويل كرده بآن سيد مرتضى قدس اللَّه روحه و فرموده كه: ما اوال قطع نميكنيم 

نميشود بجميع اولياى خود، چه اين امريست پنهان از ما و نميداند هر كدام از ما مگر حال نفس خود را 

پس هر گاه كه تجويز كنيم ظهور او را از براى ايشان همچنان كه تجويز ميكنيم غيبت او را از ايشان پس 

شود شخص او و ام نزد ظهور او از غيبت تميز كرده مىميگوئيم كه علت در غيبت او از ايشان آنست كه ام

شناخته ميگردد عين او بمعجزى كه ظاهر ميگردد بر دستهاى او زيرا كه نصوص داله بر امامت او تميز 

نميكند شخص او را از غير او همچنان كه تميز ميكند اشخاص آباى گرام او و هر چه معجزات است دانسته 

ز استدالل و شبهه داخل ميگردد در او، پس ممتنع نيست كه ظاهر نشود بر كل شود داللت او بنوعى امى

 اولياى خود چه معلوم است از حال او كه هر گاه كه ظاهر شود پس مضرت يابد.

گردند بوى در حال غيبت او، چه ايشان علم بوجود او دارند در ميان مع ذلك اولياى امام و شيعه منتفع مى

ت ايشان را بوجوب طاعت او بر ايشان، و با اين ال بد است كه ترسند او را در ايشان و قطع و جزم اس

ارتكاب قبيح و خوف كنند او را از تأديب و انتقام و مؤاخذه او، پس بسيار گردد از ايشان فعل واجب و كم 

باشد شود ارتكاب قبيح، يا باشند باين اقرب پس حاصل شود از براى ايشان لطف باو با غيبت بلكه بسا 

غيبت در اين باب اقوا، زيرا كه مكلف هر گاه كه نداند مكان او را و واقف نباشد بر موضع او در آن كسى 

او را و تجويز نكند در او كه  باشد بفعل واجب أقرب از او از آنكه اگر شناسدكه نشناسد كه او امام است مى
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ه ظهور امام همچو استتار او است در انتفاع پس اگر گويند كه اين تصريح است از شما بآن ك او امام است.

 باو و خوف از او.

و قول آنست كه ظهور او جايز نيست كه باشد در منافع همچو استتار او و چگونه اين چنين باشد و در 

گيرد ولى و عدو و محب و مبغض و منتفع نميشود باو در حال غيبت ظهور او و قوت سلطنت او انتفاع مى

 ه عدو او.او مگر ولى او ن

 و نيز در انبساط يد او منافع كثيره است مر اولياى او را و غيرهم.

گرداند طريق ايشان را و ديگر آنكه حمايت ميكند حوزه ايشان را و سد مينمايد ثغور ايشان را و ايمن مى

ايشان و  تا متمكن باشند از تجارات و مغانم، و منع كنند ظالمان را از ظلم ايشان، تا وافر گردد أموال

بصالح آيد أحوال ايشان غير آنكه اين منافع دنيويه است و واجب نيست كه هر گاه فوت شود بغيبت آنكه 

ساقط شود تكليف با آن، و منافع دينيه واجب است در هر حال بامامت و ما بيان كرديم كه آن ثابت است 

 مر اولياى او را با غيبت پس واجب نگردد سقوط تكليف بآن.

ميگويند كه ممكن نيست آنكه باشد در عالم بشرى كه او را اين مقدار سال باشد كه وصف  -ادسهمسأله س

كنيد شما از براى امام خود و او با اين كامل العقل صحيح الحس است و بسيار ميكنند تعجب را از اين و مى

 كنند بآن بر ما.تشنيع مى

ميكند ميان مقدور و محال منكر نيست اين را اال  بدرستى هر كه الزم داشت طريق نظر را و فرق -الجواب

آنكه عدول كند از انصاف بخالف و عناد، و طول عمر خروج او است از معتاد و اعتراض باين مر دو أمر 

يكى آنكه ما مسلم نميداريم كه اين خارق عادتست، زيرا كه تطاول زمان منافى وجود حيات نيست  است

يرى نيست در علوم و قدر و آنكه خوانده است اخبار را و نظر كرده در كتاب زيرا آنكه مرور اوقات را تاث

معمرين ميداند كه اين از آن قبيل است كه جاريست باو عادت و قرآن مجيد بذكر نوح )ع( ناطق است كه 

ب اند در اخبار معمرين از عرلبث فرموده در ميان قوم خود هزار كم پنجاه سال، و ديگر تصنيف بسيار كرده

 و عجم.

و اخبار وارد است كه أطول بنى آدم از روى عمر خضر است )ع( و اجماع شيعه است و اصحاب حديث 

بلكه اجتماع جميع امت سوى معتزله و خوارج بر آنكه خضر موجود است در اين زمان وحى كامل العقل 

 است و موافق ايشانند بر اين اكثر اهل كتاب.
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يافت رسول اللَّه )ص( را و او قريب بچهار صد سال داشت بعد از آنكه و خالفى نيست كه سلمان فارسى در

معتزله و خوارج بردارند نفسهاى خود را بر دفع اخبار پس چگونه ممكن است ايشان را كه دفع قرآن نمايند 

خالف در ميان امت بآن كه و حال آنكه قرآن ناطق است به دوام أهل جنت و نار و ورود يافته اخبار بى

جنت پيرو ضعيف نشوند و حادث نشود بايشان نقصان نه در انفس و نه در حواس و اللَّه أعلم بأحوال  أهل

 1الجنة و الناس

 []کالم المصنف فی فضائل االمام الثانى عشر عجل اهلل فرجه 

مؤلف كتاب على بن عيسى رحمه اللَّه ميفرمايد كه مناقب مهدى )ع( ظاهرة النور منيرة الظهور سافرة 

االشراق مشرقة السفور مسورة بالعالء عالية السور آمرة بالعدل عادلة في االمور نزديك است كه مداد بآن 

سياهى سفيد گردد از اشراق ضياى او؛ و اذعان مينمايد ثوابت از براى ارتفاع و عالى او و نورانى و روشن 

هار، و ذخيره ابرار و ثمره مختلفه از است شموس و اقمار از ضياء او، نور أنوار و سالله أخيار و بقيه أط

ثمار است، او صاحب زمان و حاوى خصل رهان و غائب از عيان و موجود در هر زمان است؛ او ذخيره 

نافعه است و بقيه صالحه است، او قويست در معرفت ذات الهى، شديد است بر اعداى خدائى، مؤيد است 

است بامر اللَّه، منصور است بعون اللَّه متواتر است أخبار بظهور بنصر اللَّه، مخصوص است بعنايت اللَّه، قايم 

او، متكاثر است روايات بر اشراق نور او، و روشن و نورانى است ظلم ايام و ليالى بسفور او، متجلى است 

آيد از سراى غيبت پس پر ميكنند دلها را بسرور او، منتشر باو مثل انجالى صباح از ديجور او، و بيرون مى

تر است بدر او در اشراق و اعاده خواهد فرمود حق سبحانه و تعالى باو است عدل او در آفاق، و نورانى

دين خود را، و واضح و هويدا خواهد ساخت بوى منهاج شرع مبين خود را، و او ظاهر و باهر است 

عد از عطلت او، و قوى بداللت، و قايم است بتاييد امامت و رسالت، و باز خواهد گردانيد ايام خاليه را ب

خواهد ساخت دين را بعد از ضعف قوت او، و مجدد شريعت محمديه است بعد از اندحاض او، و بهم آرنده 

كننده است بعد از ذهاب و انقراض او، و گستراننده آنست بعد از اعاده عقد او است بعد از انتقاض او، و

 جعود و انقباض او.

كننده كننده است از ادناس اقطار بالد او را و اصالححق جهاد او را، و پاك كننده است در راه الهىو مجاهده

اند اعدا در افساد او، و احياكننده است بجد و اجتهاد سنت آباء و اجداد خود را، دين است بآنچه سعى كرده

                                                 
«م» ـ مترجم بقيه امر اول و همچنين امر دويم را ترجمه نكرده است 1
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دين را از و پر خواهد گردانيد دنيا را از عدل همچنان كه پر بوده باشد از جور، و تجديد خواهد فرمود 

كننده عاديه اشرار و فاسقين، و كننده طغاة مارقين، متفرق گرداننده عناد و منافقين، و منعروى دور، هالك

راننده مردم را آنچنان راندنى كه نديده قبل از او هيچ كس از سايقين و سابقين، و نديده بعد از او از 

 الحقين.

اصحاب او مأمورند ببودن با ايشان همچنان كه حق تعالى پس زمان او در حقيقت زمانى است از متقين، و 

و خالصند بتسليك او از ريب، و سالمند بتربيت او از عيب، و  وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ در كالم خود فرمود كه

يد و اند بحق بسوى تحقيق او، و توفيق داده ايشان را بخيرات بتسدفرا ميگيرند بهدى و طريق او، و راه يافته

 توفيق او.

بوى ختم شده خالفت و امامت، و بوى منتهى شده رياست و زعامت، و او امام است از وقت رحلت پدر 

بزرگوار خود تا روز قيامت، پس اوصاف او زاد رفاق است، و مناقب او شايع در آفاق، منهزم است جيوش 

و است، و سالمت و راحت در سلم باسم او، و فرود آينده است دهر بر حكم او، ويل و عقوبت در حرب ا

كننده است منار تجديدكننده است از دين رسوم دار سه را، و باال برنده است معالم سنن طامسه را، پست او.

جور و عدوان را، و بلند نماينده است شعار أهل ايمان را، معطل گزارنده سبت است و أحد، و خواننده است 

لد، و مقدم است در صالة بر مسيح، همچنان كه ورود يافته در خبر بواحد احد كه منزه است از صاحب و و

 صحيح و حق صريح، صلوات اللَّه و السالم و التحية و االكرام على المأموم و االمام.

 []مدیح االمام الثانى عشر الحجة المنتظر عجل اهلل فرجه

 و من بزبان معذرت اعتماد بر كرم آن حضرت كرده اين أبيات را ميگويم

 فخبر االقوال في المهدى  ان شئت تتلو سور الحمد

 و فاز بالسؤدد و المجد  و امدح اماما حاز خصل العلى

 كالشمس في غور و في نجد  امام حق نوره ظاهر

 الى العلى باالب و الجد  القائم الموجود و المنتمى

 و حصنهم في القرب و البعد  و صاحب االمر و غوث الورى

 االيام و الناس عن القصد  العدل و قد جارتو ناشر 
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 و الملجأ المرجو و المحدى  و المنصف المظلوم من ظالم

 ال احد يرغب في الرفد  و با دل الرفد الى ان يرى

 و الحمد للواهب عن عد  جلت اياديه و آالؤه

 و ال تولت جنة الخلد  و اصبحت ايامه ال انقضت

 و هديه يهدى الى الرشد  ضلهسيرته تهدى الى ف

 موفق في البذل و الرد  يمنع باللَّه و يعطى به

 و ال له في النبل من ند  ليس له في الفضل من مشبه

 جاوز فيها رتب الحد  العلم و الحلم و بذل النهى

 و خصه بالطالع السعد  قد عمه اللَّه بألطافه

 قال يا عبدىيقول لى ان   ادعوه موالى و من لى بان

 بمثله يحسبه بالرد  ادعو به اللَّه و ما من دعا

 بعثى و في عرضى و في لحدى  اعده زخرا و ارجوه في

 يذكرنى في سره بعدى  فليت موالى و مولى الورى

 يسعد في االخرى بها جدى  و ليته يبعث لى دعوة

 النها دائمة الوقد  موالى اشواقى تزكى الجوى

 اشرح فيه معلنا ودي  أن القاك في مشهداود

 بما اعاينه من الوجد  برح بى و جد الى عالم

 و هو قريب الدار في البعد  و همت في حب فتى غايب

 نلقاه من هجر و من صد  فاعطف علينا عطفة و اشف ما

 عن طالع مذ غبت مسود  و اظهر ظهور الشمس و اكشف لنا

 فجاء كالروضة و العقد  قدتم ما الفت من وصفكم

 لكن على ما يقتضى جهدى  و لست فيه بالغا حقكم

 او كان تقصير فمن عندى  فان يكن حسنى فمن عندكم
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 يا باذلى االحسان و الرفد  و رفدكم ارجوه في محشرى

 اهل الندى و الشكر و الحمد  و الحمد للَّه و شكرا له

لحمد را پس درست كن اقوال و گفتار را در باب مهدى )ع( و مدح يعنى اگر خواهى بخوانى سورهاى ا

گوى امامى را كه جمع كرده خصلتهاى بلندى را و فايز گشته بسيادت و بزرگى، امام حقى كه نور او ظاهر 

است مثل نور آفتاب در پستى و بلندى، او قايمى است موجود و منسوب است به بزرگى و بلندى به پدر و 

و او صاحب امر است و قطب و غوث خاليق و حصن و قلعه استوار ايشانست در نزديك و جد بزرگوار، 

دور، و ناشر عدلست و حال آنكه جور حيف ميكند ايام و مردم از قصد و عمد، و انصاف ستاننده مظلوم 

كه نيست شود كننده عطاست تا غايتى كه ديده مىاست از ظالم و ملجا و پناه اميدوار و نااميد است، و بذل

احدى كه رغبت نمايد در عزا، بزرگست دستهاى جود و آالى او و حمد و سپاس مر بخشنده نعم را از حد 

فضل او است و  عد، و بامداد كرد ايام او كه فرمود نيامد و روى نگردانيد بهشت خلد را، سيرت او راه نماى

طا ميفرمايد بمحبت حضرت عزت هدى او هادى رشد او است، منع ميكند از ناشايست بدوستى حق و ع

موفق است در بذل و رد؛ نيست او را در فضل شبيه و مانندى و نه او را در عظمت و بزرگى از همتا و 

پيوندى، علم و حلم و دانش و عقل او تجاوز كرده در آن از حدود و رتبها كه تعميم فرموده حق تعالى او را 

نم او را اى موالى من و كيست كه برسد بآن كه بگويد مرا بالطاف خود و تخصيص نموده بطالع سعد، بخوا

اگر گفت او كه اى بنده من، ميخوانم بوسيله او حق تعالى را و نيست كسى كه بخواند او را بمثل اين تا 

ام دوستى او را از براى ذخيره و اميدوارى آن را در روز بعث و در عرض جواب دهد او را برد، آماده كرده

دم، پس كاشكى موالى من موالى خاليق ياد ميكرد مرا در سر او بعد از من و كاشكى او و در لحد خو

يافت بآن جد من، اى موالى اشواق من ميروياند و نمو ميفرستاد از براى من دعوتى را كه سعادت مى

مت دهد سوز مرا زيرا كه او دائم برافروزنده آتش شوق است، دوست ميدارم آنكه مالقات كنم و بخدمى

برسم در مشهد مقدس بلكه شرح كنم در او بآشكار دوستى خود را، برنج افكند مرا وجد و حالت بسوى 

عالمى بآنچه تعبيه ميكردم آن را و راستم از وجد، و سرگردان بودم در دوستى جوانى كه غايب بود و او 

ايم ما ى فرماى آنچه رسيدهنزديك بخانه است در دورى، پس مهربانى نما بر ما يك نوع مهربانى مهر و تسل

آن را از دورى، و از نزديكى، و ظاهر شو مثل ظهور شمس در روشنى و كشف كن و بگشاى از براى ما از 

شده، بدرستى كه اتمام يافت آنچه تأليف داده بودم از وصف شما پس آمد طالع نيره از آن روز باز كه غايب
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ى و در و داد حق شما را داده باشم و ليكن بر وفق آنچه مثل روضه و عقد ميوه، و نيستم من كه در دوست

ام، پس اگر در آن زيبائى و نيكوئى هست پس آن از نزد شماست مقتضاى سعى و جهد من بوده بدان نموده

كنندگان و اگر تقصيرى در آن پس آن از نزد من است و عطيه شما را اميدوارم در روز محشر خود اى بذل

قياس مر او را كه أهل عطا وجود و شكر و حمد و و سپاس مر خداى را و شكر بىاحسان و عطا، و حمد 

 جلت آالؤه و تقدست اسماؤه. -ثنا آن معبود است

اللهم ارزقنا من عظيم نواله و اجعلنا من المشرفين بلقائه و وصاله بحق سيدنا و نبينا محمد و آله الحمد للَّه »

وقع اتمام هذا الكتاب « »حمد و خير االنام و آله و عترته الكرامعلى االتمام، و الصالة و السالم على م

بكشف الغمة في معرفة »بعون الملك الوهاب في الترجمة الكتاب المتسم « بترجمة المناقب»الموسوم 

عليهم الصالة و التحية، في غرة شهر ربيع االول سنة ست و خمسين و تسعمائة من الهجرة النبوية « االئمة

 المصطفوية

 حضرت مهدی )عج(متن عربی کتاب در بخش زندگی 
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 بتقديم الياء.« صيقل» ـ و في بعض النسخ 1
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 .78ـ الحجّ:  1
 .38ـ يوسف:  2
 «.هو المتبنى» في نسخة زاد بعد قول الشاعر:ـ و  3
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و ان أبا داود ذكره في « و اسم ابيه اسم ابى» ـ سيأتي عن الكنجى الشافعى كالم في هذا الحديث و ان الترمذي قد ذكر الحديث في جامعه و لم يذكر: 1

فهو زائدة و هو يزيد في الحديث، و ياتى كالم « أبيه اسم أبى و اسم» فقط و الذي روى« اسمه اسمى» معظم روايات الحفاظ و الثقات من نقلة االخبار

نقلوا ان زائدة المؤلّف) ره( أيضا بان أصحابنا الشيعة فال يصححون هذا الحديث لما ثبت عندهم من اسمه و اسم ابيه عليهما السالم، و اما الجمهور فقد 

 معا بين األقوال.كان يزيد في األحاديث فوجب المصير الى انه من زيادته ليكون ج
ف، و استدلّ ـ في ان عيسى) ع( مات بعد ما رفعه اللّه تعالى ثّم يحيى عند ظهور القائم) ع( و ينزل من السماء و يصلى خلفه أو انه حى الى اآلن خال 2

. و رده 11السجدة  E\«وَفَّاكُْم َملَكُ الَْموْتِ الَِّذي وُكِّلَ بُِكمْقُْل يَتَ» i\فان التوفى بمعنى الموت كقوله تعالى: E\«إِنِّي مُتَوَفِّيكَ» i\القائل بموته بقوله تعالى:

ء أخذا تاما، و استعمل في الموت أيضا بهذه العناية و استشهد لقوله القائل بعدم موته) ع( و كونه حيا الى اآلن بان التوفى في اللغة عبارة عن أخذ الشي

خارجا عن وضع هذه التعليقة و كيف كان فقصة عيسى) ع( هذه اما دليل لما اعتقده اإلماميّة في باب  هذا بآيات عديدة و شواهد كثيرة يكون ايرادها

 .-لو قلنا بحياته) ع( -أو لرفع االستبعاد عن طول عمر المهدى) ع( -لو قلنا بموته) ع( -الرجعة
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 .105ـ األنبياء:  2
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 اللّه عليه و آله ال ولد.ـ قيل: النه) ع( والد كرسول اللّه صّلى  1
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 ـ أيفع الغالم: راهق العشرين، و قيل: ترعرع و ناهز البلوغ. 1
 «.القشيرى» بدل« القنبرى» ـ و في المصدر: 2
 «.قال: جرى حديث جعفر بن على فذمه ... ا ه» ـ كذا في النسخ و في المصدر هكذا: 3
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 ـ الوعك: الحمى. 1
 .ـ الناسور: علة تحدث حوالى المقعدة 2
 ـ اجتاحه: استأصله و أهلكه. 3
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 فى الموضعين و هو الظاهر.« الحسن بن الفضل» ـ و في المصدر 1
 ـ القرامطة: فرقة من الخوارج. 2
 «.جزائى» مكان« حدى» ـ و في بعض النسخ 3
 ـ هو حاجز بن يزيد الوشاء من وكالء الناحية المقدّسة. 4
 و قد مر ايضا.« سفته» ـ جمع سفتجة معرب 5
 أي شتمنى. ـ 6
 ـ سحبه سحبا: جره على وجه األرض. 7
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 ـ السمند: الفرس فارسية. 1
 «.و كتبت استأذن في الخروج» ـ و في المصدر 2
 ـ و هو محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون األسدى الكوفيّ أحد السفراء رضى الّله عنهم. 3
 ـ آية: بلدة قرب ساوة و بلدة بافريقية. 4
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 باب ذکر عالمات قیام القائم ع و مدة أیام ظهوره و شرح سیرته و طریقة أحكامه و طرف مما یظهر فی دولته

 

 

 

                                                 
 د وزراء بني العباس.ـ اح 1
 ـ قيل لعلّ بنى في بنى الفرات جمع البنية يعنى ما ابنتى في حوالى الفرات. و البرس: قرية بين الكوفة و الحّلة. 2
 ـ أي كثر ماء الفرات. 3
 ء.ـ الريع: فضل كل شي 4
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 .53ـ سورة فصلت:  1
 .4ـ الشعراء:  2
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 ـ ندر اي سقط. 1
 ـ عروبة: يوم الجمعة. 2
 كثيرة االمطار.ـ أي  3
 .155ـ البقرة:  4
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 ـ أي السريع. 1
 ـ الفوهة من السكة و الطريق و الوادى: فمها. 2
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 ـ المربوع: الرجل الوسيط القامة. 1
 ـ قبيلة معروفة و عندهم مفتاح الكعبة من زمن الجاهلية الى قيام الحجة) ع(. 2
 .83ـ آل عمران:  3
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 ـ جمع الميزاب. 1
 .75ـ الحجر:  2
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 عباءة القطوانية بالتحريك: عباءة بيضاء قصيرة هي الحمل نسبة الى و ان: قط موضع بالكوفة منه االكسية القطوانية.ـ ال 1
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 ـ سيأتي الكالم في هذا الحديث و قد مر أيضا في كالم ابن طلحة معناه. 1
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 ـ اغرورقت عيناه: دمعتا كانهما غرقتا في دمعهما. 1



 433 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 وجه فی آخر الزمانالباب األول فی ذکر خر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 435 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
 «.و اصفر لونه» ـ و في بعض النسخ: 1
 «.أكلها» مكان« كنوزها» ـ و في بعض النسخ 2
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 437 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ـ نقه من مرضه: صح و هو في عقب علته. 1
 «.و ولداه» ـ و في بعض النسخ 2
 ـ حثى عليه التراب و حثا التراب نفسه: رماه. 3
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 ـ أي أحرصهم. 1



 439 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 441 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
النهاية، يعنى حالكون عيسى) ع( بينهما بمعنى البس حلتين ـ أي شقتين أو حلتين، و قيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثّم بالزعفران قاله في  1

 مصبوغتين بورس أو زعفران.
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 443 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ـ التوثة: بثرة متقرحة. 1
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 ـ نوع من الثياب. 1
 ـ جبهه: نكس رأسه. 2
 ـ او انا: بلدة كثيرة البساتين. نزهة من نواحي دجيل بغداد بينها و بين بغداد عشرة فراسخ. 3



 445 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 .30ـ اإلنسان:  1



 447 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عليه عمله: عابه.ـ رزى  1
 ـ ندبه الى االمر: دعاه و رشحه للقيام به و حثه عليه. 2
 ـ أي انقضى وقته و تفرق الناس. 3
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 ـ أي على التأنى و التمهل. 1
 ـ الزمع: الدهش و الخوف. 2



 449 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 أيضا فراجع. 531ص  1ـ و الخبر مذكور بتمامه في الكافي ج  1



 451 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 .59ـ النساء:  1



 453 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 .35ـ يونس:  1
 .9ـ الزمر:  2
 .249ـ البقرة:  3
 ـ غض من فالن: وضع من قدره. 4



 455 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 457 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 459 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
و في الصحاح فالن حشوة بنى فالن اي رذالهم و المراد انك سمعت كالم ارذال الشيعة و اغتررت بقولهم ...: « قد أمكنت الحشوة» ـ و في المصدر 1

 فليس هذا وقت الخروج الذي أخبر به آبائى و ما أنا المهدى الموعود.
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 .4 ـ الشعراء: 1



 461 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 463 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
لجم. و في ـ هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و لرواية الشيخ) ره( في كتاب الغيبة و الشلماب على ما حكى عن بعض االطباء: شربة تتخذ من مطبوخ الش 1

 بالسين و هو على ما قيل:« سلمك» و في بعض نسخه« شلمك» رواية الصدوق في االكمال

على معنى يناسب  -على اختالف النسخ -و لم أقف فيه« سلمانى» و في آخر« سلمان» كنسخة الوسائلنبت فيه مادة مسكرة و في بعض نسخ الكتاب 

 المقام.
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 «.أبى حالس» مكان« أبى جليس» ـ و في بعض النسخ 1
 «.فارس» بدل« قابس» ـ و في المصدر 2
 «.قدس» بدل« فارس» ـ و في المصدر 3



 465 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 467 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ادعاء المشاهدة على طريق السفارة و الوكالة « عى المشاهدة قبل خروج السفيانى و الصيحة فهو كذابفمن اد» ـ و يمكن أن يكون المراد من قوله) ع( 1

عليه في  كمحمّد بن عثمان العمرى و غيره ال المشاهدة و لو لغير هذه الجهة ككثير من االعالء و المرضى و غيرهم ممن التجأ وا إليه صلوات الّله

بعض قصتهم المؤّلف) ره( قبل ذلك أيضا و الشاهد على ذلك ان هذا التوقيع انما ورد منه) ع( عند انقضاء السفارة و حاجتهم و رأوه بالعيان و قد ذكر 

 النيابة الخاصّة و سيأتي كالم الشريف المرتضى قدّس سرّه في ذلك.
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 هكذا:« قصر» ـ كذا بياض في نسخ كشف الغمّة لكن في المصدر بعد قوله 1

 «.لحق لهذا التقصير بمن يخاف عنه عن االعداءفى النظر في معجزه و » 



 469 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

   

                                                 
 ـ و قد خلت المخطوطتين من النسخ من هنا الى قوله: قال الفقير إلى اللّه تعالى: 1

 على بن عيسى ... ا ه.
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 471 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 ـ سلع: جبل بالمدينة. و حزوى: جبل من جبال الدهناء. 1



 473 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 475 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 
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 477 (حضرت مهدیتا  کاظمم؛ زندگانی امام چهارای ) جلد به همراه ترجمه زواره کشف الغمه فی معرفه األئمه 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سایت جامع آستان وصال

شروع  1393مداحی کشور از سال ترین سایت علوم ترین و جامعسایت جامع آستان وصال به عنوان تخصصی

میلیون  یکبیش از  نهکنند که ساالهزار نفر از این سایت بازدید می 10تا  3به فعالیت کرده است و روزانه بین 

بیت، آموزش مداحی؛ بخش شامل: اشعار؛ مقتل و زندگانی اهل 16اند؛ این سایت درسایت بازدید داشته نفر از

های موسیقی، احایث، منویات های شعری، آموزش دستگاهوزش شعر و آرایهآموزش قرآن، آموزش احکام، آم

بزرگان و بصیرت مداحی، پاسخ به شبهات دینی، گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و 

گانه موارد کامالً  16های پردازد که در هر کدام از این بخشماهنامه تخصصی مداحی به ارائه خدمت می

 آید.اند که شرح آن در زیر میرت تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفتهبصو

هم اکنون بیش از پنج هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه و دیگر موضوعات  ـ اشعار:1

مدح، مرثیه،  » های مختلفهای مختلف شعری و موضوعات و سبکمرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالب

بر روی سایت بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و ....« وضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ر

اشعار بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد « تا جائیکه ما بررسی کردیم» تنها سایتی در کشور است که 

تنها به گپی اشعار از « ما بررسی کردیمتا جائیکه » های موجود کارشناسانه قرار داده است؛ متأشفانه تمام سایت

اند و همین امر باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... روی یکدیگر بسنده کرده

 بیت و مقاتل معتبرهای معتبر زندگی اهلتطابق با روایت الف(همراه باشد اما در این سایت کلیه اشعار بر اساس 

تطابق با  د(رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی  ج(و فنون شعر و صنایع شعری رعایت اصول ب( 

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات موازین شرعی، نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل

 ضروری صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است. 

کند پرداختن به ها متمایز  میهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتویژگی از دیگر

به عنوان اثر معنوی ملی ثبت شد  1392عزداری همدان در سال  ۀاذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیو

هیچ اقدامی برای معرفی و ارتقاع آن  اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت

های سبک زیبا از سبک 130در عرصه کشوری صورت نگرفته است، بحمداهلل این سایت با بررسی و شناسائی 

سبک از این  50سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون 
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ا و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده ها همراه با صوت و اشعار پر محتوسبک

 است.

های معتبر های منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختن به روایتاز دیگر ویژگی ـ روایت تاریخی:2

سایتی تا  بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه ما سراغ داریم هیچزندگانی اهل

بیت تا اکنون برای تمام اهل گسترده بپرداخته است. ضروری به صورت تخصصی و مهم و بحال به این امر

متن عربی روایت، ترجمه روایت » روایات متعددی در مورد والدت، شهادت، مصائب، کرامات و معجرات آنها

ل در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا بر روی سایت بارگذاری شده است؛ به عنوان مثا« همراه با اسناد آن

-تر هم میهم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

باشد، مثال در خصوص شهادت جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحریفات موجود 

شده است  کتب مختلف ذکر های مختلف آنان ازگام بعدی روایت معرفی شده است و درهم مستند به کتب مقاتل 

به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس، حضرت قاسم و .... از 

و بحار کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری، جالء العیون 

األنوار مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و .... در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه 

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و کننده می

 ها ببرد.مستند نبودن بعضی از روضه

ین بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛ همچون؛ مباحث در ا ـ آموزش مداحی:3

های حفظ صوت و دیگر های مداحی، راهصدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوه

 مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است. 

قرآن کریم در این بخش مباحث  با توجه به ضرورت تسلط کامل مداحان به قرائت ـ آموزش قرآن:4

روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیار کابران سایت قرار داده شده 

 است.

مجالس  ها ومداحی نبایدها و احکام واجب در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و در ـ آموزش احكام: 5

ها، احکام برهنه در منع قمه زنی، استفاده از آالت موسیقی در عزاداری عزاری همچون: نظرات و فتاوای مراجع

 شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است.
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-با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری و آرایه ـ آموزش شعر: 6

فه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد ردیف و قافیه، های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اضا

 انواع قالب های شعری، انواع اوزان شعری و ....ذکر شده است. 

ترین نیازهای ها یکی دیگر از مهمشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

یقی توسط اساتید رده یک کشوری در اختیار های موسهای مختلف ستگاهمداحان است که در این بخش گوشه

 مداحان قرار داده شده است.

در این بخش متن عربی و ترجمه احادیث زیادی در موضوعات مختلف به خصوص مباحث مرتبط  ـ احایث: 8

ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه سرائی، ثواب زیارت؛ جایگاه و شأن هریک از اهل با مداحی و عزاداری

دیگر مباحث اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با استفاده از بیت و 

 این احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند. 

گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون، شیخ عباس قمی، شیخ در این بخش با بهره ـ بصیرت مداحی:9

اند؛ سعی شده ها بیان فرمودهها و عزاداریمداحی ۀعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و .... که در خصوص نحوج

ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است ارائه شود تا مجلسی مورد نظر است توصیه

 و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج( داشته باشند.

های تاریخی از زندگانی و سخنان بیت با طرح شبهمتأسفانه مدتی است دشمنان اهل ه شبهات دینی:ـ پاسخ ب10

ها بسیار باالست؛ بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی این توطئهبیت سعی دارند مردم را از اهلاهل

مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخش لذا الزم است ابتدا خود با جواب این شبهات آشنا باشند تا بتوانند در 

 مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده است.

باشد، در بخش اول بیش از ویدئو می ج (صوت  ب(عکس  الف(این بخش شامل سه زیر گروه  ـ گالری:11 

تفیک هر یک از ائمه جهت استفاده ها به های مذهبی و مناسبتالعاده از حرم ائمه و طرحعکس زیبا و فوق 500

مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ 

ها است که در هر بخش اذکار سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی، دستگاه های موسیقی و سخنرانی

ترین و منحصر قابل اجرا و یا دانلود می باشد. کاربردیهای صوتی بارگذاری شده که بصورت تخصصی فایل

مقتل در این بخش  100ترین بخش صوت بخش مقتل صوتی است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از بفرد
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شود که این خدمت نیز مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط با حرم ارائه می

 شده است. ائمه و .... قرار داده

بیت و افزارهای کاربردی در خصوص زندگی اهلدر این بخش تعدادی از نرم ـ نرم افزارهای مذهبی:12

 مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.

های رفتاری تعدادی از شهدای مداح در این بخش زندگی نامه، وصیت نامه و ویژگی ـ شهید و شهادت:13

 آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است. جهت

کتب  جلد از 70در این بخش بیش از معرفی کتب: الف( این بخش خود شامل دو زیرگروه است. ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی مورد بررسی و معرفی قرار  14تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن 

های کتاب، شیوه معرفی به موارد همچون، جایگاه و شخصیت نویسنده، جایگاه و ویژگی اند که در اینگرفته

در این بخش نیز بیش  دانلود کتاب:ب( نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده است. 

رشاد شیخ مفید، هجری همچون ا 14از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن 

لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری، روضۀ الواعظین فتال نیشابوری، تذکرۀ 

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ الخواص ابن جوزی، کامل بهائی، جالء العیون و بحار

 ت که بصورت رایگان قابل دانلود است.عباس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بارگذاری شده اس

های معرفت که برای مداحان گرانقدر در این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعه ـ ماهنامه تخصصی مداحی:15

 های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود و استفاده می باشد.بر اساس ماه های قمری و مناسبت

اران اهل بیت در همدان که دغدغة ارتقاء کمی و کیفی این سایت توسط تعدادی از مداحان و دوستد

 مجالس اهل بیت را دارند راه اندازی و اداره می شود.

 

 


