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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 باب اول والدت و وفات و مدت زندگانى امام ششم علیه الساّلم 

مينويسد حضرت صادق عليه السّالم در سال هشتاد و سه متولد شدد و در  472ص  1( كافى ج 1) 

ز دنيا رفت شصت و پنج سال زندگى كرد و در بقيع دفد  شدد  صد و چهل و هشت اشوال سال 

( 2مادرش ام فروه دختر قاسم ب  محمّد كه مادر او اسماء دختر عبد الرحم  ب  ابدى بردر بدود  )

شهيد در دروس مينويسد: امام صادق عليه السّالم روز دوشنبه هفدهم ربيع االول سال هشتاد و سده 

اند روز دو شنبه سال صد و چهدل اه شوال بعضى نيمه رجب نوشتههمان مدينه در م متولد شد و در 

و هشت از دنيا رفت در س  شصت و پنج سالگى مادرش ام فروه دختر قاسم بد  محمّدد  جعفدى 

مينويسدد روز  523( در مصدبا  كفعمدى ص 3« )1اش ام فدروه  گفته اسمش فاطمه بود و كنيه

زمان عبد الملك مدروان و در روز دو شدنبه نيمده  متولد شد در  83ل دوشنبه هفده ربيع االول سا

( ثواب االعمال ابو بصير گفدت خددمت ام 4بوسيله انگور مسموم از دنيا رفت  ) 148رجب سال 

حضرت صادق عليه السّالم تسليت بگويم شروع بگريه كرد م   حميده رسيدم كه او را بدر گذشت 

بودى چيز عجيبدى ذشت حضرت صادق مىفت اگر هنگام درگنيز از گريه او اشرم جارى شد  گ

 مشاهده ميرردى 

گفت حضرت صادق چشم باز كرد و فرمود هر كس با م  خويشاوندى دارد بگوئيد بيايد  همه را 

آنها نموده فرمود:  ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة« بشفاعت ما نخواهد ه جمع كرديم  نگاهى ب

هشام بد  احمدر از  128در غيبت شيخ طوسى ص  (1را سبك شمارد  ) رسيد كسى كه نماز خود

سالمه كنيز حضرت صادق عليه السّالم نقل كرد كه گفت م  هنگام درگذشت آن جناب حضدور 

داشتم  بيهوش شد همي  كه بهوش آمد فرمود به حس  ب  على ب  علي ب  الحسدي  كده مشدهور 

 ي  قدر ن مبلغ و بفالنى ابافطس بود هفتاد دينار بدهيد و بفالن كس فال 
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عرضرردم آقا برسى پول ميدهى كه با كارد بتو حمله كرد و قصد كشت  شما را داشت؟! فرمود 

نميخواهى از كسانى باشم كه خداوند در باره آنها فرموده وَ الَّذِي َ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ َو 

« بلى سالمه! خداوند بهشت را آفريد و آن را خوشبو كرد 1سُوءَ الِْحسابِ   يَْخشَوْنَ َربَّهُمْ وَ يَخافُونَ

كه بوى خوش آن از دو هزار سال راه بمشام ميرسد ولى بوى بهشت را نافرمدان پددر و مدادر و 

ابدو ايدوب خدوزى گفدت  -( غيبت طوسى2ى خويشاوندى حس نخواهد كرد  )كننده رابطهقطع 

تم روى تخدت نشسدته بدود مقدابلش شدمعى م  فرستاد وقتى رف منصور دوانيقى نيمه شب از پى

اى داشت تا سالم كردم نامه را پيش م  انداخت و شروع بگريده كدرد  ميسوخت و در دست نامه

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ  -گفت اي  نامه محمّد ب  سليمان است نوشته است كه جعفر ب  محمّد از دنيا رفته

 ت كجا ميتوان چون جعفر ب  محمّد پيدا كرد تبه اي  كلمه را گفراجِعُونَ سه مر

خدود قدرار داده  بم  گفت بنويس  اول نامه را نوشتم، گفت بنويس اگر شخص معينى را وصدى

گردنش را بزن  جواب نامه آمد  كه پنج نفر را وصى خود قرار داده يرى از آنها خود منصور ابدو 

رش و حميده  منصور گفت نميتوان اينهدا را للَّه و موسى دو پسجعفر است، علي ب  سليمان، عبد ا

 -داود ب  كثير رقى گفت: مرد عربى پيش ابو حمزه ثمالى آمده چيزى پرسيد  -( مناقب 1كشت  )

اى زده بيهوش شد  وقتى بهوش آمد پرسيد ابو حمزه گفت حضرت صادق از دنيا رفت  عرب ناله

موسى و منصور دوانيقى را وصدى خدود خود عبد اللَّه و  كسى را وصى قرار داده گفت بلى و پسر

قرار داده ابو حمزه لبخندى زده گفت الحمد للَّه كه ما را هدايت نمود و ما را به بزرگتر آشنا كرد 

 و كوچرتر را معرفى نمود و مطلب بزرگى را پنهان داشت 

بده  د و ما را راهنمائىهاى پسر بزرگتر را نموتوضيح خواستند از اي  جمالت مبهمش گفت عيب 

فرزند كوچرتر موسى ب  جعفر نمود و وصى واقعى را از منصور پنهان كرد اگر او بگويد وصدى 

مينويسد در هفددهم ربيدع االول  266( اعالم الورى ص 2جعفر ب  محمّد كيست بگويند خودت  )

اند در شوال گفته سال هشتاد و سه هجرت امام صادق عليه السّالم متولد شد و در نيمه رجب بعضى

سالگى با جد و پدر خود دوازده سال بود بعد از درگذشت  65هجرى از دنيا رفت در س    148سال  

 جدش با پدر خود نوزده سال و بعد از پدر ايام امامتش سى و چهار سال بود 
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در ايام امامت آن جناب بقيه حرومت هشام ب  عبد الملك و حرومت وليد بد  يزيدد بد  عبدد 

ليد ب  عبد الملك كه مشهور به ناقص بود و حرومدت ابدراهيم بد  و حرومت يزيد ب  و الملك

وليد و حرومت مروان ب  محمّد مشهور بحمار و در سال صد و سى و دو ابو مسلم خراسانى قيدام 

كرد كه در نتيجه سلطنت از بنى اميه به بنى عباس كه اولي  خليفه آنها عبد اللَّه ب  محمّد ب  علدى 

معروف بسفا  بود منتقل گشت  او چهار سال و هشت ماه حرومدت كدرد بد اللَّه ب  عباس ب  ع

پس از او برادرش ابو جعفر مشهور بمنصور دوانيقى بيست و يك سال و ده مداه حرومدت را در 

عهده داشت حضرت صادق عليه السّالم در سال دهم حرومت او از دنيا رفت و در بقيع كنار پددر 

يونس ب  يعقوب از حضرت  -475ص  1( كافى ج 3د  )د امام حس  مدفون شو جد و عموى خو

م  پدرم را در دو پارچه مصرى معروف بشطوى كه در آنها : موسى ب  جعفر نقل كرد كه فرمود

اى كه متعلد  بعلدى بد  احرام بسته بود كف  كردم و يرى از پيراهنهاى خود آن جناب و عمامه

( در روايت ديگر از عمدرو بد  1ار خريدم  )ى كه آن را چهل دينالحسي  عليه السالم بود و برد

اسحاق بد   -( كافى2ا  )بود چهار صد دينار مىسعيد آخرش اضافه مينمايد آن برد اگر امروز مى

جرير گفت حضرت صادق فرمود سعيد ب  مسيب و قاسم اب  محمّد اب  ابى برر و ابو خالدد كده 

اايمان و پرهيز كار و نيروكدار بدود خددا ودند و مادرم زنى بيرى از اشخاص مورد اعتماد پدرم ب

وقتى حضرت باقر از دنيا رفت حضرت صادق دسدتور داد  -( كافى3نيروكاران را دوست دارد  )

نشست چراغ روش  كنند تا وقتى كه حضرت صادق از دنيا رفت موسى بد  اى كه مىدر آن خانه

ق تا وقتى آن جنداب را بطدرف سبت بخانه حضرت صادجعفر عليه السّالم نيز همان كار را كرد ن

 بغداد بردند ديگر نفهميدم چه شد 

 باب دوم اسمها و نقش انگشترى و شمائل امام صادق علیه السّالم

حسي  ب  خالد گفت حضرت رضا عليه السّالم فرمدود نقدش  56ص  2( عيون اخبار الرضا ج 1) 

( علل الشدرائع ص 2بود  ) ى م  خلقه«ه وليّى و عصمتللَّ ا   انگشترى جعفر ب  محمّد عليه السّالم

ثمالى از حضرت علي ب  الحسي  و ايشان از پدرش و جدش نقل كدرد كده پيدامبر اكدرم  -234

فرمود وقتى پسرم جعفر ب  محمّد ب  علي ب  حسي  ب  علي ب  ابى طالب متولد شدد لقدب او را 

ت بدون ح  ميرند او كدذاب نام او ادعاى امام صادق بگذاريد در آينده از فرزندانش يك نفر هم
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ابو خالد گفت بحضرت علي ب  الحسي  عرضرردم امام بعدد از  -( خرايج3است )جعفر كذاب(  )

شما كيست فرمود فرزندم محمّد كه دانش را ميشرافد پس از او فرزندش جعفر است ندام او ندزد 

 شد؟ ساكنان آسمان صادق است  عرضرردم بچه علت اسم او صادق

مي  فرزندش بنام جعفر بدروغ ادعاى امامت ميرند او در نزد خدا جعفدر كدذاب فرمود چون پنج 

بيدنم بندد در اي  موقع اشرهاى امام جارى شده فرمود مثل اينره مىاست كه بر خداوند دروغ مى

دا همان جعفر كذاب خليفه ستمگر زمان را وادار ميرند كه بجستجوى ولى خدا و امام غائب كه خ

مينويسد حضرت صدادق عليده  400ص  3( مناقب ج 4د، همان طور نيز شد  )حافظ اوست برآين

اى درخشان و مويهاى سياه و بينى بلند و زيبا، جلدو سرشدان مدو السّالم قدى متوسط داشتند چهره

نداشت و مويهاى سينه تا شرمش كم بود روى صورتش خالى سياه داشت و روى بدنش خالهداى 

اش كه اختصاص بشيعه داشت اش ابا عبد اللَّه و ابا اسماعيل و كنيهنامش جعفر و كنيه  قرمز داشت 

و منجى بود  شديعه را بد ن جنداب  ابو موسى بود، داراى لقب صادق، فاضل، طاهر و قائم و كامل

( در فصول المهمده مينويسدد 1نسبت ميدهند و جعفرى ميگويند مسجد آن جناب در حله است  )

( در مصبا  كفعمى نقش انگشترى 2« ) لَّه ال قوة اال باللَّه استغفر اللَّهما شاء ال ايشان   نقش انگشتر

حضرت رضا فرمدود انگشدتر  -( مرارم االخالق3نوشته است  ) ءٍ*« اللَّهُ خالِ ُ ُكلِّ شَيْ  ايشان را

سماعيل ب  موسدى ( ا4امام صادق عليه السّالم را قيمت كردند بهفت دينار پدرم آن را برداشت  )

 و يا ثقتى قنى شر جميدع   انگشتر جدم جعفر ب  محمّد عليه السّالم از نقره بود و نقش آن گفت 

 خلقك«

و در ميراث بمبلغ پنجاه دينار كه پدرم اضافه نمود براى عبد اللَّه ب  جعفر و پددرم آن را خريدد  

 ُ كُدلِّ  اللَّدهُ خدالِ  سدت حضرت صادق فرمود در انگشتر م  نوشدته ا -473ص  6( كافي ج 5)

 ءٍ*«شَيْ

 باب سوم تصریح بامامت حضرت صادق علیه السّالم 

ابى نضره گفت هنگام درگذشت امام باقر عليه السّالم كه شد  -40ص  2( عيون اخبار الرضا ج 1) 

فرزند خود حضرت صادق را خواست تا باو وصيت كند برادرش زيد ب  علي عرضررد آقا اگدر 
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ا برار ميبردى گمان نميرنم كار بدى انجام داده بودى )منظدورش حس  و امام حسي  ر  روش امام

 اي  بود كه مقام امامت را به برادر خود زيد واگذار ميررد( 

فرمود برادر امانت پروردگار را نميتوان براه و رسم اي  و آن رفتار نمود پيمانى اسدت كده خددا 

حضرت  -( ارشاد مفيد2اى بزرگ  )اند از جانب خدادهگرفته و دستورى است كه پيشوايان قبل د

( هشام ب  سالم از 3باقر علنى وصيت كرد بحضرت صادق و او را بامامت آشرارا منصوب نمود  )

حضرت صادق نقل كرد كه چون هنگام وفات پدرم شد، فرمود پسرم جعفر بتو سفارش ميرنم كه 

 نسبت باصحاب م  خوش رفتار باشى 

تدري  افدراد تربيت آنها ميروشم كه هر كددام از برجسدته ليم ور پيشرفت و تععرضررد چنان د

ابو الصبا  كنانى گفت حضدرت  -( ارشاد4جامعه شوند و احتياجى بدانش ديگران نداشته باشند  )

بينى از كسانى است كه باقر عليه السّالم نگاهى بحضرت صادق فرزند خود نموده فرمود اي  را مى

رِيدُ أَنْ نَمُ َّ عَلَى الَّذِي َ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَْرضِ وَ نَْجعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَْجعَلَهُمُ آنها فرموده وَ نُ  خداوند در باره

اندد آنهدا را ايم كه منت گذاريم بر كسانى كه در زمي  ضعيف شمرده شدهالْواِرثِي َ تصميم گرفته

 پيشوا و وارث زمي  قرار دهيم 

ت از حضرت باقر پرسديدند عهدده دار امامدت بعدد از شدما ى گفبر ب  يزيد جعفجا -( ارشاد1) 

كيست؟ دست بر روى شانه حضرت صادق عليه السّالم نهاده فرمود بخدا سوگند اي  شخص قدائم 

( على ب  حرم نيز از طاهر دوست 2بامر امامت از ميان خانواده محمّد صلّى اللَّه عليه و آله است  )

ت باقر بودم كه حضرت صادق عليده السّدالم آمدد رد كه گفت خدمت حضرحضرت باقر نقل ك 

عبد االعلدى آزاد شدده آل سدام از حضدرت  -( ارشاد3فرمود اي  بهتري  فرد روى زمي  است  )

« هنگام وفات فرمود چند نفر شداهد 1صادق نقل كرد كه پدرم هر چه اينجاست بم  واگذاشت  

افع غالم عبد اللَّه بد  عمدر بدود  فرمدود م كه يرى از آنها نبياور  م  چهار نفر از قريش را آورد

لَرُمُ الدِّي َ فَال تَمُدوتُ َّ إِلَّدا وَ  بنويس اي  وصيتى است كه يعقوب بفرزندانش كرد إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وصيت كرد محمّد ب  على بفرزندش جعفر ب  محمّد كه او را در بدردى كده بدا آن 

اش را بسر ببندد و قبدرش را چهدارگوش نمايدد و خواند كف  كند و عمامهوزهاى جمعه نماز مير 

اش را بيدرون آورد  )بدا لباسدهاى چهار انگشت از زمي  بلند كند  هنگام دفد  لباسدهاى كهنده
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اش دف  نرند آنها را خارج نمايد( پس از اي  وصيت بشداهدان فرمدود آزاديدد ميخواهيدد دوخته

رها احتياج بوصيت نداشت  فرمود پسرم م  خواستم كه با تو بندزاع بپدرم گفتم اي  كا برويد  م 

( كفايدة االثدر ص 4برنخيزند و بگويند وصيت نررده خواستم دليلى براى امامت داشدته باشدى  )

محمّد ب  مسلم گفت خدمت حضرت باقر عليه السّالم بودم كه پسرش جعفدر عليده السّدالم  -321

ر دست چوبى با آن چوب بازى ميررد حضرت باقر او را در ى گيسوانى داشت و دوارد شد بر سر

آغوش گرفته فرمود پدر و مادرم فدايت بازى نر  بم  رو كرده فرمود محمّد ايد  پيشدواى تدو 

است بعد از م  از او پيروى ك  و از علم و دانش او استفاده نما بخدا سوگند اي  همدان صدادقى 

انش در دنيا و آخرت پيروزند و دشمنانش بزبان پيامبران او را داده كه پيرواست كه پيامبر مژده 

 اند لعنت شده

حضرت جعفر عليه السّالم از شنيدن اي  سخنان لبخندى زده صورتش قرمز شد امام باقر عليه السّالم 

د بم  توجه نموده فرمود از او سؤال ك  عرضرردم يا اب  رسول اللَّه خندده از كجدا اسدت فرمدو

است و اندوه از كبد و نفس از ريه و خنده از طحال است از جاى حركت كردم  محمّد! عقل از دل

همام ب  نافع گفت حضرت بداقر روزى باصدحاب خدود  -( كفاية االثر1و پيشانيش را بوسيدم  )

فرمود وقتى مرا نيابيد از اي  پيروى كنيد او امام و خليفه بعد از م  است اشداره كدرد بحضدرت 

 دق عليه السّالم صا

 اب چهارم رفتار و اخالق پسندیده امام و اقرار دوست و دشمن بمقامشب

محمّد ب  زياد ازدى گفت از مالك ب  انس فقيه مدينه شنيدم ميگفت  -234( علل الشرائع ص 1) 

م  خدمت حضرت صادق ميرسيدم برايم پشتى ميگذاشت و احترام ميررد  ميفرمود مالك م  ترا 

ان ميرردم و خدا را ستايش مينمودم  پيوسته آن جناب بيرى از اي  م  اي  مطلب را پنهدوست دار 

سه كار اشتغال داشت يا روزه بود و يا بعبادت مشدغول بدود و يدا  كدر ميگفدت از بزرگتدري  

 كنندگان و پارسايانى كه از خدا ميترسند، بشمار ميرفت عبادت

 شت ا او سود فراوان دابسيار حديث ميررد خوش مجلس بود همنشينى ب

وقتى ميفرمود )قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله( پيغمبر فرموده گاهى سبز ميشد و گداهى زرد 

آنچنان كه دوستان اگر ميديدند ايشان را نميشناختند  سالى با ايشان بحج رفتم همي  كه سوار بدر 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

10 

 

بطورى كه  دا در گلويش ميگرفت مركب شد بعد از احرام هر چه تصميم ميگرفت لبيك بگويد ص

 نزديك بود از مركب بيافتد 

 اى نيست بايد گفت  فرمود: اب  ابى عامر چگونه جرات كنم بگويمعرضرردم لبيك بگوئيد چاره

 لبيك اللهم لبيك

 ال لبيك و ال سعديك:ميترسم بگويد

ر حدرم ديددم كده على ب  يقطي  گفت حضرت صادق عليه السّالم را د -( قرب االسناد2«  )1  

اب  رئاب گفت شنيدم حضرت صادق در حال سجده  -( قرب االسناد3اى از خز در برداشت  )جبه

( خداوندا مرا بيامرز واصحاب  اللهم اغفر لي و الصحاب ابى فانى اعلم ان فيهم م  ينقصنى:  ميگفت 

مسلم  -295شرائع ص ( علل ال1پدرم را ميدانم ميان آنها بعضى هستند كه مرا كوچك ميشمارند  )

غالم حضرت صادق گفت امام صادق عليه السّالم دو سال قبل از وفات مسدوا  را تدر  كدرد 

موسى ب  جعفر عليه  -2ص  2( عيون اخبار الرضا ج 2بجهت اينره دندانهايش ضعيف شده بود  )

دادندد السّالم فرمود كه خبر فوت اسماعيل فرزند بزرگ حضرت صادق عليده السّدالم را بايشدان 

تان اطرافش بودند و ميخواست غذا بخورد  لبخندى زده فرمود غذا بياوريد بدا آنهدا موقعى كه دوس

سر سفره نشست و از روزهاى ديگر بهتر ميل نمود ب نها نيز تعارف ميررد و غذا را جلدو ايشدان 

  پس از اينره ميگذاشت  دوستان امام تعجب ميرردند از اينره اثر اندوه در قيافه ايشان ديده نميشد

تمام شد عرضرردند آقا واقعا چيز عجيبى ديديم مصيبتى باي  بزرگى بر شما وارد شد و چني  غذا 

 كنيم هستيد فرزندى از شما فوت گرديد  شما را باي  وضع كه مشاهده مى

گوتري  گويندگان فرموده م  و شما خواهيم مرد كسدانى كده فرمود چرا اي  طور نباشم، راست 

بينند و از آمدن مرگ باكى ندارند و تسدليم د را در آستانه مرگ مىبشناسند، پيوسته خومرگ را 

حضرت صادق فرزنددى داشدت روزى در مقابدل ايشدان راه  -( دعوات راوندى3فرمان خدايند  )

ميرفت ناگهان غذا بگلويش گير كرده از دنيا رفت  امام گريه كرده فرمدود خددايا اگدر ايد  را 

رى ميدهى نجات نيز ميبخشى بچه را بردند پيش زنان، همدي  گذاشتى و اگر گرفتاگرفتى بقيه را 

كه چشمشان باو افتاد شروع بناله و فغان كردند امام عليه السّالم آنها را قسم داد كه فغدان و نالده 

نرنند  وقتى پسر  را براى دف  بردند  فرمود منزه است خدائى كه فرزندان مدا را ميرشدد ولدى 
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س از دف  فرمود پسرم خدا قبر ترا وسيع نمايد و ترا خددمت پيدامبر شود پباو بيشتر مىمحبت ما 

اى هستيم كه هر چه دوست داريم آن را براى بستگان خود از خدا تقاضا برساند  فرمود ما خانواده

ميرنيم او نيز بما عطا ميرند اگر او صال  بداند ما مواجه با وضعى كه دوست نداريم بشويم چدون 

 راضى هستيم او براى ما خواسته 

حفص ب  غياث گفت هر وقت مدا را از حضدرت صدادق حدديث  -243( امالى صدوق ص 1) 

عمرو ب  خالد گفت زيد  -( امالى2مينمود ميگفت بهتري  جعفرها جعفر ب  محمّد چني  فرموده  )

ده را حجدت و ب  علي ب  الحسي  ب  علي ب  ابى طالب گفت در هر زمان خدا يرى از ما خدانوا

ى خل  قرار ميدهد  حجت و امام زمان ما پسر برادرم جعفر ب  محمّد است هر كه پيدرو او راهنما

 -( عيدون اخبدار الرضدا3باشد گمراه نميشود و هر كه از او پيروى نرند راه بجائى نخواهد برد  )

م رسيده حضرت موسى ب  جعفر فرمود كه عمرو ب  عبيد بصرى خدمت حضرت صادق عليه السّال 

نشست اي  آيه را خواند الَّذِي َ يَْجتَنِبُونَ َكبائِرَ الْإِثْمِ*  از گناهان كبيره سؤال كرد امدام  سالم داد و

عليه السّالم جواب او را داد  عمرو ب  عبيد از خدمت ايشان بيرون شده اشگ ميريخت و ميگفدت 

اع پدردازد  ر فضل و دانش به ندزبخدا هال  شده كسى مترى براى خود باشد و با شما خانواده د

سفيان ب  سعيد گفت از حضرت ابا عبد اللَّه جعفر ب  محمّد الصادق مطالبى را  -( معانى االخبار 4)

 -( قدرب االسدناد5شنيدم بخدا سوگند او راستگو بود همان طور كه نام داشت     تا آخر خبدر  )

هدل بهتدري  د كه در سال صد و چحفص ب  عمر بمؤ ن علي ب  يقطي  گفت: بما خبر رسيده بو

شخصيت رهنما و امام حجاج خواهد شد  آن سال م  بحج رفتم ولى ديدم اسماعيل ب  علي ب  عبد 

اللَّه ب  عباس )فرماندار( متصدى اي  كار است  خيلى غمگي  و افسرده شديم بواسطه همان خبرى 

رگشتم پديش وار بر قاطر است  بكه شنيده بوديم  ناگاه متوجه شديم حضرت صادق عليه السّالم س

 دوستان خود و آنها را مژده دادم 

تري  شخصيت است كه بما خبر رسيده بود امسال متصدى اي  كار اسدت  گفتم اي  همان برجسته

شامگاه اسماعيل )فرماندار( بحضرت صادق عدرض كدرد چده ميفرمائيدد آقدا قدرص خورشديد 

 فرونشست 
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نيز سوار بر مركب خدود شدد و از پدى راه افتاد اسماعيل حضرت صادق قاطر خود را سوار شده ب

افتاد  اسماعيل ايستاد تا امام سوار  ايشان ميرفت مقدارى كه راه رفتند حضرت صادق از روى قاطر

 شود  حضرت صادق سر بلند نموده باو فرمود امام وقتى براه افتد نبايد تا مزدلفه بايستد 

( امالى صدوق 1سوار شد و باو رسيد  )فتاد تا حضرت صادق بهمي  جهت اسماعيل آرام آرام براه ا

مالك ب  انس فقيه گفت: بخدا قسم زاهدتر و عابدتر و پرهيزكارتر از حضدرت صدادق  542ص 

ام  هر وقت خدمت ايشان ميرفتم مرا احترام ميررد و بم  توجه مينمود روزى عرض كدردم نديده

و پاداش روزه بدارد چيست هر ماه رجب براى خدا  يا اب  رسول اللَّه ثواب كسى كه يك روز در 

نمود واقعا راست ميگفت فرمود پدرم از پدر خود از جدم نقل كدرد كده پيدامبر وقت حديث مى

آمدرزد اكرم فرمود هر كس يك روز از ماه رجب را روزه بدارد براى خددا و پداداش او را مدى

بدارد چيست فرمدود  ماه شعبان را روزه عرض كردم يا اب  رسول اللَّه ثواب كسى كه يك روز از 

پدرم از پدر خود از جدم نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود هر كس براى خدا و ثواب يدك روز از 

معلدى بد  خنديس  -129( ثواب االعمال ص 2آمرزد  )ماه شعبان را روزه بدارد خداوند او را مى

بيرون شد  م  نيز ايه بان بنى ساعده گفت شبى بارانى حضرت صادق عليه السّالم از منزل بقصد س

 از پى ايشان رفتم ديدم چيزى در راه گم كرده ميگويد بسم اللَّه خدايا گم شده ما را برگردان 

م  جلو رفته سالم كردم فرمود معلّى با دستت جستجو ك  هر چه پيدا كردى بم  بده وقتى دست 

نمدودم انبدانى از ندان  تقديم كردم مشاهده كشيدم ديدم نان روى زمي  افتاده هر چه يافتم بايشان

برداشته عرض كردم آقا اجازه بدهيد م  بردارم  فرمود نه م  بايد بردارم ولى بيا بدا هدم بدرويم  

اى در خواب هستند شروع كرد براى هدر معلى گفت آمديم تا رسيديم بظله بنى ساعده  ديدم عده

 د برگشتيم براى همه گذاشت بع كرد تااش پنهان مىنفر يك يا دو نان زير جامه

شناس بودند هر چه داشتيم با عرض كردم آقا فدايت شوم اينها عارف بامام هستند؟ فرمود اگر امام

 آنها ميخورديم حتى نمك را هم با هم تقسيم ميررديم 

معاوية ب  وهب گفت در خدمت حضرت صدادق بدودم در  -10ج  145( بصائر الدرجات ص 1) 

بازار رسيده بوديم يا نزديك بازار بود كه امام عليده السّدالم از سوار بر االغ بود بمدينه آن جناب 

 االغ خود پياده شد و سجده طوالنى كرد م  انتظار كشيدم تا از سجده سر برداشت 
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عرض كردم فدايت شوم چرا سجده نمودى؟ فرمود م  بياد نعمت خدا بر خود افتادم  عرض كردم 

( 2بيندد  )آيند و ميروند؟! فرمدود مدرا كسدى نمدىمى ميفرمائيد با اينرهآقا نزديك بازار سجده 

روايت شده كه حضرت باقر عليه السّالم با فرزندش حضرت صادق عليه السّالم بمره رفته  -خرايج

بود مردى خدمتش رسيده سالم كرد و نشست عرض كرد م  سؤالى داشتم  فرمود از پسرم جعفدر 

سؤال كنم؟ فرمود هر چه مايلى بپدرس  صادق رفته عرض كرد سؤال ك  آن مرد بطرف حضرت

گفت ميخواهم از مردى سؤال كنم كه گناه بزرگى كرده فرمود روزه ماه رمضان را عمدا خدورده 

گفت از اي  بزرگتر فرمود در ماه رمضان مرترب زنا شده گفت از اي  بزرگتر گفت آدم كشدى 

هسپار خانه خدا شود و سدوگند ان على است پياده ر كرده گفت از اي  بزرگتر فرمود اگر از شيعي

« آن مرد سه مرتبده 1ياد كند ديگر چني  كارى نرند چنانچه از شيعيان علي نيست راهى ندارد  

گفت خدا ترا رحمت كند اى فرزند فاطمه زهرا  همي  جواب را از پيامبر اكرم شدنيدم  آن مدرد 

مود خضر بود خواستم او را   شخص را گفت نه فررفت حضرت باقر عليه السّالم فرمود شناختى اي

روايت شده كه ابا عماره معروف بطيان گفدت بحضدرت صدادق عليده  -( خرايج3معرفى كنم  )

اى در دست دارم  فرمود سرنيزه داشت  گفتم نده فرمدود السّالم عرض كردم در خواب ديدم نيزه

شد  مختصدرى داراى دخترى خواهى اگر آن نيزه سرنيزه ميداشت برايت پسرى متولد ميشد ولى 

 دوازده بند داشت  صبر نموده فرمود: آن نيزه داراى چند بند بود؟ گفتم

 شود فرمود از آن دختر براى تو دوازده دختر متولد مى

محمّد ب  يحيى گفت اي  را براى عباس ب  وليد نقل كردم گفت م  فرزند يرى از همان دخترها 

پسر برر با يك واسدطه از  -( محاس  برقى1وده  )ابو عمارة جد م  ب هستم كه يازده خاله دارم و

كند كه او گفت: حضرت صادق عليه السّالم بما ندان شديرينى و روغد  و حضرت صادق نقل مى

خرما با روغ  ميداد يرنفر عرض كرد اگر در مورد خرج خانه مالحظه داشته باشدى بهتدر اسدت 

نيز وسعت ميدهيم اگر كم داد خدرج  ت اگر توسعه داد مافرمود: تدبير خرج خانه ما بدست خداس

عبد االعلى گفت م  با حضرت صادق غذا ميخوردم دسدتور داد غدذا  -( محاس  برقى2ميرنيم  )

بياورند خرما و روغ  آوردند با مرغى كه شرمش را پر كرده بودند فرمود اي  غذا را براى فاطمه 

ر و كنيز سركه و روغ  زيتدون روف خودمان را بياوآورده بودند  سپس برنيزى فرمود غذاى مع
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يونس ب  يعقوب گفت حضرت صادق عليه السّالم براى ما يك پيمانده  -( محاس  برقى3آورد  )

بزرگ پر از خرما فرستاد مقدارى ماند ترش شد عرض كردم آقا چه كنم اي  همه خرما را فرمود 

صادق عليه السّالم آنقدر سر بسطام گفت حضرت ابو الهياج پ  -( مناقب 4بخور و بديگران هم بده  )

( ابو جعفر خثعمى گفت حضرت 5بمردم ميداد و اطعام ميررد كه براى خانواده خودش نميماند  )

صادق عليه السّالم كيسه زرى بم  داده فرمود اي  كيسه را بده بفالنى از بنى هاشم و باو نگو مد  

بدهد هر سال آنقدر بم  ميدهدد برسى كه داده خير  ام گفت م  بردم باو دادم گفت خداباو داده

كه تا سال ديگر ما را كافى است ولى جعفر ب  محمّد با آن ثروتدى كده دارد يدك شداهى بمدا 

( در كتاب فنون مينويسد كه يرى از حاجيان در مدينه خوابيده بود هميدان پدولش را 6نميدهد  )

شناخته دامنش را گرفت ن ل نماز بود او راربوده بودند  از جاى خود برخاست حضرت صادق مشغو

 اى  امام فرمود هميان چه داشت؟گفت تو هميان مرا برده

گفت هزار دينار  آن مرد را برد بمنزل خود و هزار دينار باو داد وقتى پول را گرفدت و بمندزل 

ه خود برگشت ديد هميانش در خانه است  با عذر خواهى خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد

امام عليه السّالم از گرفت  خدوددارى نمدود فرمدود چيدزى كده داديدم پدس  پول را تقديم كرد

 گيريم نمى

آن مرد بعد جستجو نمود كه اي  شخص كيست  گفتند جعفر ب  محمّد صادق است گفدت بايدد 

( اشجع سلمى خدمت حضرت صادق رسيد ديد آن آقا بيمار اسدت  1چني  كارى چون او برند  )

حتى او سؤال كرد امام فرمود از ناراحتى و بيمارى بگذر بگو براى چه از حال امام و نارانشست و 

 اى  اشجع اي  دو شعر را خواند:آمده

 البسك اللَّه منه عافية             في نومك المعترى و في ارقك         

 عنقكتخرج م  جسمك السقام كما             اخرج  لّ الفعال م               

( در كتاب روضه 2چقدر نزد تو است عرضررد چهار صد دينار فرمود بده باشجع  ) فرمود غالم! 

است كه سفيان ثورى خدمت حضرت صادق رسيد ديد رنگ آن جناب تغيير كرده  عرضررد آقا 

 چه شده 
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رسدتار فرمود م  گفته بودم باالى پشت بام نروند  همي  كه وارد شدم ديدم يرى از كنيزانم كه پ

اى م  است  باالى نردبان است و بچه هم با او است همي  كه چشدمش بمد  افتداد هيرى از بچه

لرزه بر اندامش افتاد متحير شد بچه از دستش افتاد بزمي  و مرد  م  از مدردن بچده رنگدم تغييدر 

ود ناراحدت ام اي  طور شدم با اينره دو مرتبه باو فرموده بنررده  از ترسى كه بر كنيز وارد كرده

 اند:( اي  شعر را نسبت بحضرت صادق داده3نداشته باش ترا در راه خدا آزاد كردم  ) نشو باكى

 تعصى االله و انت تظهر حبه             هذا لعمر  في الفعال بديع          

 لو كان حبك صادقا الطعته             ان المحّب لم  يحب مطيع          

امام راستگو و شخصيت سخنورى بود كه در كارهداى  در باره حضرت صادق( ميگويند 1« )1  

نيك پيش قدم و از كارهاى بد گريزان بود عيبجو و بد زبان و داد و فريادى و پر طمدع و حيلده 

زن و لعنت سرا و طعنهكننده و پرخور و عجول و دلگير و پرگو و ياوهگر و سخ  چي  و سرزنش

( 2دن اشخاص نميررد و نه مال جمع ك  بود  )شاره براى مسخره كرك  نبود و با چشم و گوش ا

حضرت صادق فرمود شمشير پيغمبر نزد ما است همچني  پرچم موسوم به پيروز و انگشتر سليمان 

ب  داود و طشتى كه موسى در آن قربانى ميررد نزد م  است  همان اسمى كه پيغمبر وقتى بدي  

ميرسيد و شبيه آنچه مالئره آوردند نزد مد  ر كفار بمسلمانان نمشركي  و مسلمانان قرار ميداد تي

است و مثل اسلحه پيغمبر كه نزد ما است مانند همان تابوت بنى اسرائيل است يعنى دليل امامت و 

( در روايت اعمش ميفرمايد الوا  موسى و عصاى او نزد مدا اسدت و مدا وارث 3پيشوائى است  )

 پيغمبرانيم 

هاى انبيداء نوشدته ا مربوط بگذشته است و آنچه در كتابم لسّالم فرمود علمحضرت صادق عليه ا

است گاهى بر دلمان خطور ميرند و بگوشمان ميخورد و نزد ما جفر قرمز و جفر سفيد و مصحف 

( ايد  شدعر را 4فاطمه عليها السّالم و نزد ما جامعه است كه در آن تمام احتياجات مردم هست  )

 اند دهنسبت بحضرت صادق دا

 ي االصل كنا نجوما يستضاء بنا             و للبرية نح  اليوم برهانف         

 نح  البحور التى فيها لغائصرم             در ثمي  و ياقوت و مرجان             

 مساك  القدس و الفردوس نملرها             و نح  للقدس و الفردوس خزان         
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 اكنه             و م  اتانا فجنات و ولدانت مس  شذ عنا فبرهوم             

حضرت صادق بضريس كنانى فرمود چرا پدرت نام ترا ضريس نهداده؟  -( محاس  برقى1« )1  

 گفت بهمان جهت كه پدر شما نام شما را جعفر گذاشت  فرمود:

م ندام ضريس دارد ولى پددر  اى بنامپدر تو از روى نفهمى نام ترا ضريس گذاشته زيرا شيطان بچه

مرا كه جعفر گذاشت از روى اطالع بود چون جعفر اسم رودى است در بهشت مگر شعر  ى الرمه 

 اى را نشنيده

 ابرى الوليد ابا الوليد اخا الوليد فتى العشيره          قد كان غيثا في السني  و جعفرا غدقا و ميره    

ه ب  مبار  بحضرت صادق رسيده ايد  ميرند كه عبد اللَّ ( شوف العروس از دامغانى نقل2« )2  

 شعر را سرود:

 انت يا جعفر فوق المد  و المد  عناء             انما االشراف ارض و لهم انت سماء         

 جاز حد المد  م  قد ولدته األنبياء             

 جعفر ب  محمّده اكرم بالخالفة اللَّه اظهر دينه و اعزه بمحمد             و اللَّ          

سالم ب  ابى حفصه گفت وقتى حضرت باقر از دنيا رفت باصحاب خود  -190( امالى مفيد ص 3) 

گفتم بايستيد تا م  بروم خدمت ابو عبد اللَّه جعفر ب  محمّد عليه السّالم و ايشان را تسليت بگويم  

ا إِلَيْهِ راجِعُونَ« بخدا قسم از دنيا ا لِلَّهِ وَ إِنَّرفتم خدمت آن جناب تسليت عرض كردم سپس گفتم إِنَّ

كسى نيست كه واسطه بي  ما و پيامبر باشد بخدا  رفت كسى كه ميگفت پيغمبر چني  فرمود ديگر

 قسم چون حضرت باقر را نخواهم ديد 

فرمود آنگاه فرمود خداوند عزيز ميفرمايد هر كس بنصف حضرت صادق ساكت بود و چيزى نمى

ان بزرگ ميرنم آن را همان طورى كه شما يك كره اسدب را پدرورش ما صدقه بدهد آن چنخر

 ى كوه احد شود ميدهيد آنقدر همان صدقه را بزرگ ميرنم تا باندازه

ام ما حضرت باقر كده بددون رفتم پيش اصحاب خود گفتم شگفت انگيزتر از جريان امروز نديده

ق بدون واسطه امروز ميگفدت ميشمرديم حضرت صاد واسطه ميگفت پيغمبر فرموده بسيار بزرگ

اى از حضرت صادق عليه السّالم در موارد مختلف علمى نقل باندازه -( مناقب 1خداوند ميفرمايد  )

شده است كه از ديگرى نقل نشده است  اسامى راويان مورد اعتماد را با اختالفى كه در عقيدده و 
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اند كه از حضرت صادق عليده السّدالم هر چهار هزار نفر شداند بالغ باند جمع كردهرأى خود داشته

 اند حديث نقل كرده

زيرا اب  عبده كتابى در مورد راويان حضرت صادق نوشته است و در آن كتاب تمدام راويدان را 

( حفص ب  غياث هر وقت حديثى از آن جناب نقل ميررد ميگفدت بهتدري  جعفرهدا 2شمرده  )

فت حديث كرد مرا حضرت صدادق جعفدر بد  ه  على ب  غراب ميگ جعفر ب  محمّد چني  فرمود

اند ( در حليه ابو نعيم مينويسد از حضرت صادق ائمه اهل سنت و بزرگان علما نقل نموده3محمّد  )

از قبيل مالك ب  انس و شعبة ب  حجاج و سفيان ثورى و اب  جريح و عبد اللَّه اب  عمر و رو  ب  

ماعيل ب  جعفر و حاتم ب  اسماعيل و عبد العزيز ب  ليمان ب  بالل و اسقاسم و سفيان ب  عيينه و س

 مختار و وهيب ب  خالد و ابراهيم طهمان مينويسد:

اند كده از مسلم در صحيح خود نقل نموده و استدالل كرده بحديث حضرت صادق و ديگران گفته

 ب  دينار و احمد ب حضرت صادق مالك و شافعى و حس  ب  صالح و ابو ايوب سجستانى و عمر 

 اند حنبل نقل كرده

مالك ب  انس گفت در علم و دانش و عبادت و پرهيزگارى چشمى نديده و گوشى نشنيده و نده 

 بقلب كسى خطور كرده همچون جعفر ب  محمّد عليه السّالم 

سيف الدوله از عبد الحميد مالرى قاضى كوفه در باره مالك سؤال كدرد عبدد الحميدد مالدك را 

گفت دست پرورده حضرت صادق بوده مالك بيشتر اوقات ادعا ميررد  يف نمود از آن جملهتعر

كه از حضرت صادق شنيده گاهى ميگفت مرا شخص مورد اعتمدادى حدديث كدرده منظدورش 

( ابو حنيفه خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد تا از او حديثى بياموزد  1حضرت صادق بود  )

ج شد  ابو حنيفه گفت يا اب  رسول اللَّه سد  صا بر دست داشت خار حضرت صادق در حالى كه ع

اى نرسيده كه احتياج بعصا داشته باشيد  فرمود صحيح است ولى اي  عصاى پيامبر است شما باندازه

 از جهت تبر  بدست گرفتم ابو حنيفه پيش آمده گفت اجازه ميفرمائيد آن را ببوسم 

دانى اي  پوست بدن پيامبر است و ايد  مدوى فرمود بخدا قسم مي امام عليه السّالم آستي  باال زده

( ابو عبد اللَّه محدث در رامدش 2بوسى ميخواهى عصا را ببوسى  )پيرر آن جناب است آن را نمى

افزا نوشته كه ابو حنيفه از شاگردان حضرت صادق بود و مادرش در عقد حضدرت صدادق عليده 
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بهمي  جهت بنى عباس باي  دو احترامى  شاگردان ايشان بود السّالم در آمد محمّد ب  حس  نيز از 

نميگذاشتند  گفته است ابو يزيد بسطامى طيفور سقا از خدمتراران آن جناب بدود و سديزده سدال 

( ابو جعفر طوسى گفته است كه ابراهيم ادهدم و مالدك بد  3سمت سقائى آن جناب را داشت  )

ناب رسيد سخنى از ايشان شنيد يان ثورى خدمت آن جدينار از غالمان آن جناب بودند  روزى سف

كه خيلى در شگفت شد  گفت بخدا قسم يا اب  رسول اللَّه اي  سخ  شما گدوهر اسدت فرمدود از 

بايد توجه داشدته باشديد كده بعضدى از  -( توضيح4گوهر بهتر است مگر گوهر سنگ نيست؟! )

اند منظورشدان ايد  دهرار و تابع ائمه بواند علماى اهل سنت شاگرد و خدمتعلماى شيعه كه نوشته

اند  نظر آنهدا اينسدت ستايش كنند يا بدي  وسيله ثابت كنند كه آنها شيعه بوده ها رانبوده كه آن

اند كده دليدل اند و خود را به ائمه ما نسبت ميدادهكه حتى مخالفي  نيز اعتراف بمقام ائمه ما داشته

( 1اد از شيطان و فرعون مشدهورترند  )آنها در كفر و الح  بگيرند بر علم و دانش خويش و گر نه

ابو القاسم اصفهانى گفت سفيان ثورى خدمت حضرت صادق رسيد امام باو فرمود تو مرد  -مناقب 

اى هستى سلطان نيز براى ما جاسوسها گماشته از خانه ما برو نه بعنوان اينره ترا بيرون شدهشناخته

گفت يا اب  رسول اللَّده چده ميفرمائيدد در خدمت ايشان رسيده  ( حس  ب  صالح2كرده باشيم  )

 « اولو االمر كيانند؟1مورد اي  آيه أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْرُمْ  

 فرمود علماء 

بداز  بعد از اينره خارج شدند حس  گفت كارى از پيش نبرديم مگر بپرسيم كدام علماء برگشدتند

آن علماء كيانند فرمود امامان و پيشوايان از خانواده پيامبر صلّى اللَّه عليه و آلده   حس  پرسيد آقا

( نو  ب  دراج به اب  ابى ليلى گفت سخ  يا قضاوتى كه م  برنم تو بواسدطه سدخ  شدخص 3)

؟ ديگرى ممر  است قبول نرنى  جوابداد نه مگر بواسطه سخ  يك نفر پرسيد كيست آن شخص

( در حليه مينويسد كه عمرو ب  مقدام گفت هر وقت چشدمم بحضدرت 4د  )گفت جعفر ب  محمّ

 بينم كه او از نژاد پيامبران است افتد آشرارا مىصادق مى

كتابهاى حديث و حرمت و زهد و اندرز خالى از سدخ  و روايتدى از حضدرت صدادق نيسدت 

شديرى و قزويندى در م نقداش و ثعلبدى و قمينويسند فرموده است جعفر ب  محمّد با همي  احترا

 اند تفسيرهاى خود نوشته
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در كتاب حليه و ابانه و اسباب النزول و ترغيب و ترهيب و شرف المصطفى و فضائل الصدحابه و 

قوت القلوب و معرفت علم الحديث  تاريخ طبرى و بال رى و خطيب و مسند ابى حنيفه و الرافى و

ادق عليه السّالم بسيار ياد آورى شده و سنت است( از حضرت صاب  بيع )كه از كتب بزرگ اهل 

اندد  حديث نقل گرديده تمام امت اسالم از سنى و شيعه دعاى ام داود را از آن جناب نقل نمدوده

اند كه حضدرت صدادق فرمدود مد  بهفتداد ( عبد الغفار حازمى و ابو الصبا  كنانى نقل كرده1)

در باره محمّد ب  عبد اللَّه بد  حسد  از ( 2راه حلى دارم  )صورت سخ  ميگويم و براى هر كدام 

شود و بمقام فرمانروائى ميرسد( فرمود هر پيامبر و حضرت صادق سؤال كردند )كه آيا پيروز مى

جانشي  پيامبر و پادشاه اسم او در كتابى كه نزد م  است )مصحف حضرت فاطمه( نوشدته اسدت 

( منصدور دوانيقدى بحضدرت 3ته نيست  )ه ب  حس  در آن نوشبخدا سوگند اسم محمّد ب  عبد اللَّ

صادق عليه السّالم گفت ابو مسلم از شما درخواست كرده بود كه محل دف  حضدرت علدي عليده 

 السّالم را آشرار كنيد  شما جوابى باو نداده بوديد از محل دف  اطالع داريد يا نه؟

ست كه در زمان عبد اللَّده ت ما رسيده نوشته افرمود در كتابى كه از حضرت على عليه السّالم بدس

ب  جعفر هاشمى آشرار خواهد شد  منصور خوشحال گرديد  بعد از چندى محل قبر را امدام عليده 

« بود گفدت 1السّالم آشرار نمود اي  خبر بمنصور رسيد موقعى كه در كشتزارهاى اطراف شهر  

 ت صادق براى امام ماند تقويت خواهد شد  گفاينست واقعا صادق بعد از اي  ان شاء اللَّه مؤم  

اند اينره جعفر ب  محمّد لقب صادق يافت بواسطه آن بود كه در زندگى لغزش و دگرگونى گفته

( بر ون ب  شبيب نهدى بنام جعفر گفت از حضرت صادق عليه السّالم شدنيدم 4از او ديده نشد  )

بمدا همدان  ا نيز نسبت و فرزندش نمودند شماى كه براى بنده صالح نسبت بدميفرمود آن مالحظه

( صالح ب  1«  )1مالحظه را داشته باشيد كه در قرآن ميفرمايد پدر آن دو يتيم مرد صالحى بود  

  سلونى قبل ان تفقدونى« : اسود گفت شنيدم از حضرت صادق ميفرمود

هدد د حدديثهاى مدرا نخوااز م  بپرسيد قبل از اينره مرا نيابيد زيرا كسى بعد از م  براى شما مانن

( سليمان ب  خالد گفت حضرت صادق عليه السّالم در باره اي  آيه الَّذِي َ قالُوا َربُّنَا اللَّدهُ 2گفت  )

« 2وعَددُونَ  نْدتُمْ تُثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِرَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَْحزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالَْجنَّةِ الَّتِي ُك

ايم )منظور ايم در خانه و آنها را پذيرائى كردهبخدا سوگند بارها ما براى آنها پشتى گذاشته فرمود
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( حسي  ب  عدالء قالنسدى گفدت حضدرت 3مالئره است كه بخانه آنها رفت و آمد ميرردند(  )

ايد  پشدتى  صادق دست بر يك پشتى چرمى كه در اطاق بود زده فرمود حسي ! بارها مالئره بر

( عبد اللَّده پسدر نجاشدى 4ايم  )پرهاى آنها را جمع كردهاند و بسيارى از اوقات ما نرمهتريه زده

اى پيش عبد اللَّه ب  حس  بوديم رو بم  كرده گفت از خدا بپرهيدز مدا از گفت م  در ميان عده

بخددا قسدم  اى نداريم رفتم خدمت حضرت صادق جريان را عرض كردم فرمدودمردم چيز اضافه

شود و گاهى بگوشمان سروش غيبى ميرسد و مالئره دست در دست ما ى از ما الهام مىبقلب بعض

 ميگذارند 

گفدت بحضدرت  گفتم آقا حاال يا قبال چني  بوده فرمود بخدا سوگند هم اكنون جرير ب  مدرازم

ديگر  -له مر صادق عرضرردم م  تصميم عمره دارم مرا وصيتى بفرما فرمود از خدا بترس و عج 

نفرمود از خدمتش مرخص شدم و از مدينه بيرون آمدم با مردى شامى برخورد كردم كه او چيزى 

اى داشدت نيز تصميم مره داشت با م  همسفر شد در بي  راه سفره خود را گستردم او نيز سدفره

م كوفه گسترد شروع بغذا خوردن كرديم صحبت از اهالى بصره شد ب نها ناسزا گفت سخ  از مرد

از ناسزا گفت اسم حضرت صادق را برد و بدگوئى كرد خواستم دماغش را بگيدرم و بميان آمد ب

 در فرر كشت  او بودم 

يادم آمد از فرمايش حضرت صادق كه فرمود از خدا بپرهيز و عجله نر  با اينرده ناسدزاى او را 

ت مفضل ب  قيس گفد  121( رجال كشى ص 1ميشنيدم نتوانستم از دستور امام خود تجاوز كنم  )

خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم و از اوضاع خود شرايت كردم و تقاضاى دعدا نمدودم  

فرمود كنيز! آن كيسه را كه ابو جعفر داده بياور و كيسه را آورد فرمود در اي  كيسه چهار صدد 

 دينار است صرف در احتياج خود بنما 

د از دعا فراموش نخواهم كرد ولدى ضاى دعا داشتم فرموعرض كردم بخدا قسم نظرم اي  نبود تقا

( كشف الغمه مينويسدد: عبدد االعلدى و 2بمردم وضع خود را نگو كه پيش آنها سبك ميشوى  )

عبيدة ب  بشير گفتند حضرت صادق عليه السّالم قبل از اينره، سؤالى برنيم فرمود بخددا سدوگند 

بوده و بعدا تا روز قيامت انجام  ميدانم و آنچه قبال آنچه در آسمانها و زمي  و بهشت و جهنم است 

شود  پس از مختصر سروتى فرمود اي  اطالع م  از روى كتاب خداست، كف دست خدود را مى
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( اسماعيل ب  3« )1ءٍ  بينم  خداوند ميفرمايد: فيه تِبْياناً لِرُلِّ شَيْگشوده فرمود اي  طور در آن مى

د را برانگيخت پيامبرى بعد از او نيست و ه فرمود خداوند محمّجابر از حضرت صادق نقل كرد ك 

آسمانى را ختم كرد ديگر كتابى نخواهد آمد هدر  بر او قرآن را نازل نمود و با آن تمام كتابهاى

چه حالل بود در آن حالل نمود و آنچه حرام بود بازداشت حالل قرآن تدا روز قيامدت حدالل و 

ذشتگان و جريانهاى آينده و رفع خصومتهاى ست در قرآن تاريخ گحرام آن تا روز قيامت حرام ا

( رجدال 1بي  شما هست  در اي  موقع اشاره بسينه خود نموده فرمود: ما ميدانيم منظور قرآن را  )

هشام ب  حرم گفت: از حضرت ابا عبد اللَّه عليه السّالم در منى راجع به پانصد قسمت علم  -كشى

چنان ميگويند فرمود تو چندي  مگدو  عدرض  ض كردم مردم چني  و« سؤال كردم  عر1كالم  

كردم آقا حالل و حرام قرآن را شما كامال ميدانيد و از همه مردم وارد تريد اما اي  علم كدالم از 

 كجا آمد 

فرمود: خداوند براى مردم دليل اقامه ميرند ممر  است نزد خدا آنچه مردم احتياج دارند نباشدد؟! 

محمّد ب  زيد شدحام گفدت  -( رجال كشى2خدا بما آموخته  ) كه علم كالم را نيزمنظور اينست 

م  نماز ميخواندم چشم حضرت صادق عليه السّالم بم  افتاد كسى را فرسدتاد و مدرا خواسدت و 

اى؟ عرض كردم از كوفه سؤال كرد در كوفه كه را ميشناسى عدرض كدردم فرمود از كدام دسته

 بشير نبال و شجرة 

رفتار ميرنند عرض كردم بهتري  رفتارى كده امردان دارد  قدال:  خيدر با تو چگونه  آنها پرسيد

المسلمي  م  وصل و اعان و نفع« بهتري  مسلمانان كسى است كه بيشتر بددرد مدردم بخدورد و 

ام كده در مدالم حقدى باشدد از مد  كمك به آنها برند و سودمند باشد م  شبى را بصبح نبدرده

 بازخواست كنند 

ى خرجى دارى عرض كردم دويست درهم فرمود ببينم نشان دادم سى درهدم پرسيد چقدر پول برا

و دو دينار بر آن افزود و بم  داد سپس فرمود امشب شام را پيش م  بخور، م  غدذاى شدب را 

 خدمت ايشان صرف كردم ولى شب بعد خدمتش نرفتم 

شدم  عرض كدردم  رتياد تو بودم و منتظفردا از پى م  فرستاد رفتم فرمود چرا ديشب نيامدى  ب

كسى نيامد از طرف شما بم  خبر دهد  فرمود م  خودم خبر ميدهم تا وقتى در اي  شدهر هسدتى 
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مهمان ما باش حاال بگو ببينم چه غذائى ميل دارى؟ عرض كردم شير  يك گوسفند شير دار براى 

 م  خريد عرض كردم آقا يك دعا بم  بياموز فرمود بنويس 

الرحيم يا م  ارجوه لرل خير و ام  سخطه عند كل شر يا مد  يعطدى الرثيدر بسم اللَّه الرحم    

بالقليل  و يا م  اعطى م  سأله تحننا منه و رحمة يا م  اعطى م  لم يسأله و لم يعرفه، صل علدى 

نقوص ما محمّد و اهل بيته  و اعطنى بمسألتى ايا  جميع خير الدنيا و جميع خير اآلخرة فإنه غير م

 دنى م  سعة فضلك يا كريم«اعطيت، و ز 

 آنگاه دستهاى خود را بلند نموده فرمود:

 يا  ا الم  و الطول يا  ا الجالل و االكرام يا  ا النعماء و الجود ارحم شيبتى م  النار«

در اي  موقع دستهاى خود را روى محاس  خويش گذاشت وقتى برداشت پشت دسدتهايش پدر از 

ب  كليب گفت زيد ب  على بم  گفت از كجدا فهميددى  سورة -( رجال كشى1)اشك شده بود  

كه پسر برادرم جعفر امام است؟ گفتم از خوب كسى سؤال كردى  گفدت بگدو، گفدتم ميدرفتيم 

خدمت برادرت محمّد ب  على حضرت باقر سؤال ميررديم ميفرمود پيغمبر صلّى اللَّه عليده و آلده 

برادرت از دنيا رفت رفتيم پديش اهدل بيدت چني  فرموده وقتى  چني  فرمود يا خداوند در قرآن

پيغمبر هر كس را كه احتمال ميداديم امام باشد حتى پيش تو نيز آمديم بعضدى از مسدائل مدا را 

جواب ميداديد ولى اطالع از تمام سؤالهاى ما نداشتيد تا رفتيم خدمت پسر برادرت جعفر ب  محمّد 

ت پيامبر فرمود يا خداوند چني  گفته و زيد واب ما را داد ميگفهمان طورى كه پدرش ميفرمود ج

( 2لبخندى زده گفت اي  حرف كه ميزنى صحيح است كتابهاى حضرت علدى در ندزد اوسدت  )

حفص ب  غياث گفت حضرت صادق عليه السّالم بي  نخلستانهاى كوفده راه  -143ص  8كافى ج 

دم پانصدد مرتبده آنگاه سجده رفدت شدمرميرفت بدرخت خرمائى رسيد وضو گرفته ركوع كرد 

فرمود حفص! بخدا قسم اي  همان  تسبيح گفت سپس تريه بدرخت بخرما داده دعاهائى كرد آنگاه

درخت خرمائى است كه خداوند بمريم فرمود شاخه خرما را تران بده تدا خرمداى تدازه برايدت 

بدود فت موقع شام خوردن يرى از كارگزاران محمّد ب  راشد گ -164ص  8( كافى ج 1بريزد  )

اى آوردند كه نان داشت و يك قد  پر از آب كه خدمت حضرت صادق رسيدم در تابستان  سفره

گوشت و گوشت كه بخار از آن برميخاست دست در آن گذاشت ديد خيلى گدرم اسدت سدپس 
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قت ايد  شويم از آتش  ما طادست را بيرون آورد فرمود بخدا پناه ميبريم از آتش باو پناهنده مى

ريم چگونه طاقت آتش جهنم را داشته باشيم پيوسته اي  سخ  را تررار ميررد تا غدذا گرما را ندا

شد دست در آن گذاشت شروع بخوردن نمود مد  نيدز خدوردم سدفره را سرد شد بطورى كه مى

برداشتند فرمود بغالمش يك چيزى بياور در يك سينى خرما آورد  دست كه دراز كدردم ديددم 

هاى تابستانى است فرمود اي  خرما است بداز ال فصل انگور و ميوهست عرض كردم آقا حاخرما ا

بغالم دستور داد آن را بردارد و چيزى بياورد غالم يك سينى ديگر از خرما آورد  عدرض كدردم 

هشام ب  سالم گفت هر وقت تاريرى  -( كافى2اي  هم خرما است فرمود اي  خرما خوب است  )

ز شب ميگذشت حضرت صادق عليه السّالم انبانهايى از نان و گرفت و مقدارى امىشب همه جا را 

گوشت و پول برميداشت و بر شانه ميگرفت ميرفت بدر خانه مستمندان مدينه بدي  آنهدا تقسديم 

ميررد با اينره او را نميشناختند پس از درگذشت امام صادق ديگر آن شخص را نيافتند فهميدندد 

هارون ب  عيسدى گفدت حضدرت صدادق عليده السّدالم  -( كافى3ق بوده  )آن جناب امام صاد

بفرزندش محمّد فرمود چقدر از خرجى اضافه آمده؟ گفت چهل دينار فرمدود آن را صددقه بدده 

 عرض كرد آقا ديگر چيزى نخواهم داشت 

فرمود صدقه بده خداوند عوض آن را ميدهد نميدانى هر چيزى كليددى دارد كليدد روزى صددقه 

بيشتر نگذشت كه از يك محلدى چهدار  بدستور امام عمل كرد ده روز  ت پس اينك صدقه بدهاس

( 1هزار دينار رسيد فرمود پسرم در راه خدا چهل دينار داديم خداوند چهار هزار دينار عوض داد  )

حضرت صادق فرمود كسى زودتر منظور و در خواستش در نزد م  بدرآورده نميشدود از  -كافى

ترى مينمايم زيرا ميدانم شم باز متعاقب آن كمك بهتر و عالى باو كمرى كرده باشخصى كه قبال 

هاى قبل را نخواهد داشت در ضم  كسانى كده هاى بعد كسى را رد كنم سپاس كمكاگر مرتبه

عمرو بد   -( كافى2براى اولي  بار از م  درخواستى بنمايند و آنها را هم نااميد نخواهم كرد     )

دق عليه السّالم ظرف آبى آوردند مقدارى نقره به آن چسدبيده م گفت براى حضرت صاابى المقدا

در خدمت حضدرت صدادق بدوديم در  -هارون ب  جهم -( كافى3بود آن را با دندانهايش كند  )

كدرد دعدوتى اش را ختنه مىحيره وقتى كه آمده بود پيش منصور دوانيقى يرى از سرهنگان بچه

ف داشت در سدر سدفره كده مهماندان مشدغول يز در آن دعوت تشريكرده بود حضرت صادق ن
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خوردن غذا بودند يرنفر از آنها آب خواست  قدحى كه نوعى شراب داشت آوردند همي  كه قد  

بدست آن مرد رسيد امام صادق عليه السّالم از جاى حركت نمود پرسيدند آقا چرا حركت كرديد 

 عليها الخمر( مائدة يشرب م  جلس )ملعون  فرمود پيامبر اكرم فرموده است 

 -( كدافى4« )1شود  اى بنشيند كه شراب در آن سفره خورده مىملعون است كسى كه سر سفره

عبد الرحم  ب  حجاج گفت خدمت حضرت صادق بوديم ظرفى برنج آوردند عذر خواستيم فرمود 

 بد الرحم  گفت كندار چرار كرديد كسى ما را بيشتر دوست دارد كه بيشتر از غذاى ما بخورد ع

سفره را يرطرف زده شروع بخوردن كردم  فرمود حاال خوب شد  بعد شروع كدرد بحدديث كده 

عليهم  روزى براى پيامبر اكرم از طرف انصار ظرفى برنج آوردند سلمان و مقداد و ابا  ر رحمة اللَّه

 را خواست 

غذاى ما بخورد دارد كه بيشتر از  آنها عذر خواستند  فرمود چرار ميرنيد كسى بيشتر ما را دوست 

شروع كردند بخوردن خيلى خوب  فرمود خدا آنها را رحمت كند و از ايشان راضى باشدد و درود 

سليمان صيرفى گفت خدمت حضرت صادق بودم غدذايى از گوشدت  -( كافى1بر آنها فرستد  )

 ردم باز فرمود بخور بريان آوردند و چيزهاى ديگر  سپس ظرفى برنج آوردند م  با آن جناب خو

 عرض كردم خوردم 

فرمود بخور مقدار عالقه شخص را به برادرش از آن ميفهمند كه تا چه اندازه رويش باز اسدت در 

اى برايم گرفت فرمود بايد اي  لقمه را هم بخورى  خوردن غذا خانه او سپس با دست مبار  لقمه

« فرمدود جلدو 1است هريسه آوردند  ابو الربيع گفت حضرت صادق غذا خو -( كافى2خوردم  )

بيائيد و بخوريد عذر خواستيم فرمود بخوريد عالقه شخص بدوستش بمقدار خوردن غذاهاى خانده 

ابو حمدزه  -( كافى3لف ميررديم و ميخورديم  )اوست چنان شروع بخوردن كرديم مثل شتر لف

بى آن غدذا نخدورده اى در خدمت حضرت صادق بوديم، غذا آوردند بلذيدذى و خدوگفت با عده

 مان در آن ديده ميشد از صفا و خوبى آن وديم خرمائى نيز آوردند كه عرسب

 مردى از حاضري  گفت از اي  نعمتى كه در خدمت پسر پيامبر خورديم بازخواست خواهند كرد 

تر و بزرگتر است از اينره غذائى گوارا و خوراكى مطبوع بشدما حضرت صادق فرمود خدا كريم

بنمايد اي  بازخواست مربوط به نعمت واليت محمّد و آل محمّد صدلّى عد بازخواست از آن بدهد ب
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اب  ابى يعفور گفت مهمانى خدمت حضرت صدادق بدود از جدا  -( كافى4اللَّه عليه و آله است  )

كرد كه كارى انجام دهد  امام صادق عليه السّالم او را بازداشت و خودش از جاى حركت  حركت 

( 1د فرمود پيغمبر نهى فرموده از اينره مهمان را بخددمت گمارندد  )آن كار را انجام دهكرده تا 

عجالن گفت شام خدمت حضرت صادق عليه السّالم بوديم مشغول غذا خوردن بود سركه و   -كافى

ها را تره تره ميررد و بم  ميداد خدودش سدركه و روغ  زيتون و گوشت سرد آوردند گوشت 

 -( كافى2ميفرمود اي  غذاى ما و غذاى انبياء است  )بگوشت كارى نداشت  روغ  زيتون ميخورد

عبد االعلى گفت با حضرت صادق غذا خورديم فرمود غذاى معروف ما را بياور ظرفى كه روغد  

علي ب  نعمان گفت يرى از دوستان نقدل كدرد  -( كافى3زيتون و سركه داشت آورد خورديم  )

رد فرمود موقع خدواب دو بندد نيشدرر عليه السّالم از د كه شرايت كردم خدمت حضرت صادق

بخور اي  كار را كردم حالم خوب شد  بيرى از طبيبها گفتم كه مردم او را خيلى ماهر ميدانسدتند 

گفت از كجا حضرت صادق اي  را فهميده اي  مطلب از اسرار طبى مدا اسدت او كتابهدائى دارد 

گفت دايه ابدو الحسد  موسدى را  زرارة -( كافى4د  )ممر  است در يرى از آن كتابها ديده باش

ديدم كه برنج باو ميداد و او را ميزد  م  اندوهگي  شدم  وقتى خددمت حضدرت صدادق رسديدم 

 اى عرضرردم آرى شدهبينم كه از كار دايه ابو الحس  موسى غمگي فرمود چنان مى

رد مدا غبطده بد سير را از بي  مىفرمود برنج خوب غذائى است جهاز هاضمه را وسيع ميرند و بوا

ميخوريم كه عراقيها خوراكشان برنج و خرماى نارس اسدت و ايد  دو باعدث وسدعت دسدتگاه 

محمّد ب  حسي  ب  كثير خزاز از پدر خود نقل  -( كافى55گوارش و از بي  رفت  بواسير است  )

از پشم باالى جبه  اىكرد كه حضرت صادق را ديدم پيراهنى زير لباسهايش داشت باالى آن جبه

ندارند فرمدود  پيراهنى خش : م  دست ب ن لباس كشيدم عرض كردم مردم لباس پشمى را خوش

تري  اي  صحيح نيست پدرم محمّد ب  على و جدم على ب  الحسي  ميپوشيدند و در موقع نماز خش 

ع بد  عبدد مسدم -49ص  4( كافى ج 1هاى خود را بت  داشتند منهم همي  كار را ميرنم )لباس

در منى خدمت حضرت صادق مشغول انگور خوردن بوديم گدائى آمد و تقاضا كرد  الملك گفت 

امام دستور داد يك خوشه انگور باو بدهند  گدا گفت احتياج بانگور ندارم اگر پول بدهيد خدوب 
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است امام فرمود خداوند وسعت بتو بدهد گدا رفت باز برگشت گفت همان خوشه انگور را بدهيد 

 ش دهد بتو چيزى باو نداد فرمود برو خدا گشاي

گداى ديگرى آمد امام عليه السّالم سه دانه انگور بداو داد گددا گرفدت و گفدت الحمدد   رب 

العالمي  خدائى كه مرا روزى بخشيد  امام فرمود بايست دست مبار  را پر از انگور كرده باو داد 

 ايست بخشيد باز فرمود ب باز گفت حمد و سپاس خدائى راست كه بم  روزى

از غالمش پرسيد چقدر پول دارى؟ عرضررد تقريبا بيست درهم فرمود باي  فقير بده گدا گفدت 

خدايا ترا سپاسگزارم اي  نعمت از جانب تو است خدائى كه شريرى ندارى  باز امام فرمود بايست 

كده  ت خدا را شرر ميرنمپيراه  خود را از ت  بيرون آورد فرمود اي  را بپوش  گدا پوشيده گف

مرا پوشانيد و لباس بم  داد آقا يا ابا عبد اللَّه يا گفت خدا بشما خير بدهدد همدي  دعدا را بدراى 

حضرت صادق كرد گدا رفت  ما با خود اي  طور خيال كرديم كه اگر آن گدا دعا بدراى خدود 

نمدود بداو مقددارى حضرت نميررد پيوسته باو چيزى ميداد چون هر چه حمد و سپاس خدا را مي

مالك ب  عطيه گويد يرى از اصحاب حضدرت صدادق نقدل  -225ص  8( كافى ج 2بخشيد  )مى

كرد كه روزى امام عليه السّالم آمد با خشم فرمود م  ساعتى قبل كارى داشتم از منزل خارج شدم 

از ايد   با ترس و وحشدت   )لبيك يا جعفر ب  محمّد لبيك( : يرى از سودانيهاى مدينه فرياد زد

گفت فورى بمنزل برگشتم و بسجده رفته و صورت بخا  ماليدم براى خدا و اظهار  ه اوسخنى ك 

 كوچرى و خوارى نمودم عرض كردم خدايا م  بيزار و متنفرم از آن حرفى كه سودانى گفت 

« چنان از گوش كر و از چشم 1آمد از حرفى كه خداوند باو گفت  اگر عيسى ب  مريم بدش مى

كه ديگر نه ميشنويد و نه ميديد و نه سخ  ميگفت خدا ابدو الخطداب را از زبان الل ميشد  كور و

 لعنت كند و او را بضربه آه  برشد 

شايد آن سودانى از ياران ابو الخطاب بوده كه اعتقاد بخدائى حضرت صادق داشدت و در  -توضيح

( 1د  )همان ابو الخطاب بوحج بجاى لبيك با خدا ب ن جناب لبيك گفت  مؤسس اي  مذهب فاسد  

اب  سنان از غالمى كه حضرت صادق عليه السّالم او را آزاد كرده بود چني  نقل كرد كده  -كافى

 آن جناب ياد داشتى نوشت بدي  مضمون:
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جعفر ب  محمّد غالم هندى خود را بنام فالن آزاد نمود كه او گواهى ميداد بر يگدانگى خددا كده 

ت و قيامت و بهشت و جهنم ح  است دوستان خدا بنده و پيامبر اوس شريك ندارد و اينره محمّد

را دوست ميدارد و از دشمنان خدا بيزار است حالل خدا را حالل و حرام او را حرام ميداند و ايمان 

 به پيامبران خدا دارد و اقرار بهر چه از جانب خدا آمده ميرند 

دارد ديگر كسى را در مورد او چ پاداشى و سپاسى ناي  بنده را در راه خدا آزاد كرد از او توقع هي

سعدان  -( كافى2ح  بندگى نيست كه او را بنده خود انگارد بر اي  مطلب فالنى نيز شاهد است  )

ب  مسلم گفت يرى از اصحاب نقل كرد وقتى حضرت صادق عليه السّالم وارد حيره شد سوار بدر 

ايستاد غالم سياهى سر  ه در سايه مركب خودمركب خود شده بطرف خورن  رفت آنجا فرود آمد

 راهش بود 

مردى در آنجا بود از اهل كوفه كه خرما خريده بود از غالم پرسيد اي  شخص كيست گفت جعفر 

ب  محمّد عليه السّالم يك ظرف بزرگ پر از خرما خدمت امام آورد امام عليه السّالم پرسيد ايد  

نگاه بسابرى نمدوده گفدت ايد  مود شفا دهنده است چيست عرضررد خرمائى است بنام برنى فر

چيست عرضررد سابرى مينامند فرمود در مدينه بيض نام دارد از نام خرماى مشان پرسديد گفدت 

 مشان فرمود در جاى ما اي  خرما را ام جر ان ميگويند 

ميم نانگاهى به خرماى صرفان كرد پرسيد اي  چيست  عرضررد صرفان فرمود ما آن را عجوه مى

حذيفة ب  منصور گفت در حيره خدمت حضرت صادق بدودم  -( كافى1ا است  )در اي  خرما شف

پيرى از طرف ابو العباس سفا  خليفه آمده ايشان را خواست  يك لباس بارانى كه يك طرف آن 

سفيد و طرف ديگرش سياه بود خواست و پوشيد بعد فرمود م  ميپوشم با اينره ميدانم اي  لبداس 

سي  ب  مختار گفت حضرت صادق سفارش كرد كه بدرايش چندد ح -( كافى2ن است  )دوزخيا

شب كاله سفيد درست كنم فرمود آنها را تر  تر  مر  زيرا براى مثل م  كاله تر  تدر  

از حضرت صادق نقل ميرند كه يرى از اصحاب خدمتش رسديده ديدد  -( كافى3خوب نيست  )

ب ن نگاه ميررد امام فرمود چرا نگداه  خته شده است با دقت دار پوشيده كه يقه آن دوپيراهنى يقه

دار است( امام فرمود آن ميرنى  گفت به يقه پيراه  شما نگاه ميرنم )منظورش اي  بود كه وصله

 نوشته را بردار و نگاه ك  چيست 
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 آن مرد برداشت ديد نوشته است ايمان ندارد كسى كه حيا ندارد و مال ندارد كسى كه ميدزان در 

يعقوب سرّاج گفت در خدمت  -( كافى4نو ندارد كسى كه لباس كهنه ندارد  )خرج ندارد و لباس  

حضرت صادق عليه السّالم ميرفتم ايشان قصد داشت به تسليت يرى از خويشاوندان كه نوزادى از 

اه او فوت شده بود برود در بي  راه بند نعلي  امام كنده شده  كفش را بدست گرفت و پا برهنه بر

ابى يعفور كه باي  وضع افتاد نعلي  از پاى خود بيرون آورد و بند آن را جدا كرد و اب    افتاد چشم

 تقديم بامام نمود 

حضرت صادق با حالتى خشم آلود از گرفت  خوددارى نموده فرمود كسى كه گرفتارى و مصيبتى 

تسدليت  ل آن مرد شدده او راشود شايسته صبر است با پاى برهنه رفت تا وارد منزبر او وارد مى

اب  ابى يعفور گفت حضرت صادق عليه السّالم دستهاى خود را بددعا برداشدته  -( كافى1گفت  )

 )رب ال ترلنى الى نفسى طرفة عي  ابدا ال اقل م   لك و ال اكثر( : بود شنيدم ميگويد

 خدايا مرا يك چشم بهم زدن، بخود وامگذار نه كمتر و نه بيشتر 

ام جارى شد بم  فرمود اب  ابى يعفور يونس ب  متى كمتر از يك رخسار ام قع اشگ از در اي  مو

چشم بهم زدن خدا او را بخود واگذاشت مرترب آن گناه شد  عرضرردم آقا بحد كفدر رسديد؟! 

عبد اللَّه ب  مسران گفت با چند نفر از  -( كافى2فرمود نه ولى مردن در آن حال هالكت است  )

آئيدد مديم امام صادق عليه السّالم ما را ديد فرمود از كجدا مدىرفتيم وقتى بيرون آدوستان بحمام 

گفتيم از حمام فرمود خدا شستشوى شما را تميز كند  عرض كرديم ما با اي  رفتيم او داخل حمام 

 شد ما نشستيم تا خارج گرديد باو گفتيم خدا شستشوى ترا پاكيزه كند او در جواب ما گفت 

 للَّه()طهر كم ا 

هاى خود عبد اللَّه ب  عثمان گفت ديدم حضرت صادق شارب -( كافى3پا  نمايد  )خدا شما را 

حضرت صادق وارد حمام شدد  حمدامى  -( كافى4را گرفته بطورى كه نزديك بپوست رسيده  )

تدر از تر و سبكگفت آقا براى شما خلوت كنم فرمود نه احتياجى نيست بخلوت شدن مؤم  ساده

حسي  ب  خالد از حضدرت صدادق نقدل كدرد كده  -( كافى5است  )بودن باي  تشريفات مقيد 

عرضرردم قرآن را براى قرائت بچند قسمت تقسيم كنم؟ فرمود پنج يا هفت قسمت اما م  قرآنى 

يرى از اهل سنت گفت مد  خددمت حضدرت  -( كافى1بچهارده قسمت تقسيم شده  ) دارم كه
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لس او با ارزشتر نديدم روزى بم  فرمود ميدانى دا قسم مجلسى از مج صادق عليه السّالم ميرسيدم بخ 

شود گفتم از بينى فرمود اشتباه كردى عرضرردم آقا پس از كجدا خدارج عطسه از كجا خارج مى

شود و مجراى آن آلت مرد شود فرمود از تمام بدن همان طورى كه نطفه از تمام بدن خارج مىمى

كسى عطسه بزند تا هفت روز از مرگ در امان م بدن تران ميخورد بينى موقع عطسه تمااست نمى

حماد ب  عثمان گفت حضرت صادق پاى راست خود را روى ران چپ گذاشت  -( كافى2است  )

اند ميگويند مردى گفت فدايت شوم اي  طور نشست  ناپسند است فرمود اي  حرف را يهوديان زده

ر گرفدت ايد  طدور نشسدت تدا رغ شد و بر عرش قراها و زمي  فاوقتى خدا از آفرينش آسمان

 استراحت كند! خداوند اي  آيه را نازل فرمود اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الَْحيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَدوْمٌ

عبد الرحم  ب  كثير گفت  -( كافى3« امام عليه السّالم بهمان وضع نشست  خود را ادامه داد  )1 

م كه مهزم وارد شد امام فرمود كنيز را صدا بزن كه براى ما روغد  و خدمت حضرت صادق بود

سرمه بياورد  كنيز را صدا زدم يك شيشه روغ  بنفشه آورد روز سردى بود  مهزم از روغ  كف 

 دست خود ريخت 

 شود؟عرضررد آقا اي  روغ  بنفشه است و هوا خيلى سرد است  فرمود چه مى

بنفشه سرد است فرمود اي  روغ  سرد است در تابستان ولدى يگويند هاى كوفه معرضررد طبيب 

اسحاق ب  عمار و اب  ابى عمير از اب  ا ينه نقل كردند  -( كافى4ملي  و گرم است در زمستان  )

كه گفت شخصى خدمت حضرت صادق شرايت نمود از شرافهائى كه در دسدت و پدايش پيددا 

« بريز آن را روى ناف خدود بگدذار 1وغ  بان  نبه بگير و در آن ر امام فرمود مقدارى پ شودمى

اسحاق ب  عمار گفت فدايت شوم روغ  بان را در پنبه بگذارد و بعدد پنبده را روى نداف خدود 

 بگذارد 

فرمود اما تو اسحاق روغ  را بريز داخل ناف خود زيرا ناف تو بزرگ است اب  ا ينده گفدت آن 

 -( كافى1ر را كردم ناراحتى م  برطرف شد  )گفت يك مرتبه آن كامرد را بعدها مالقات كردم  

قتيبه اعشى گفت خدمت حضرت صادق رفتم تا عيادت كنم از پسر آن جناب كه مريض بود امام 

عليه السّالم جلو درب ايستاده ديدم خيلى محزون و غمگي  است عرضرردم فدايت شوم بچه چطور 

 است؟
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منزل شد ساعتى گذشت بعد بيدرون آمدد  خويش است  بعد داخلفرمود بخدا سوگند گرفتار درد 

صورتش ميدرخشيد حزن و اندوه نداشت  م  اميدوار شدم كه بچه خوب شده عرضرردم آقا بچده 

 چطور است فرمود از دنيا رفت 

عرضرردم وقتى زنده بود شما غمگي  و محزون بوديد ولى حاال اثرى از آن اندوه نيست با اينره 

تيم كه قبل از مصيبت زارى ميرنيم وقتى قضاى خدا انجام شد تسليم اى هسد ما خانوادهمرده  فرمو

حضرت موسى ب  جعفر فرمود پدرم مدادرم ام فدروه را  -( كافى2هستيم و راضى بقضاى اوئيم  )

( 3براى انجام حقوق اجتماعى اهل مدينه ميفرستاد )ممر  است منظور ديدد و بازديددها باشدد( )

ضرت صادق نشسته بودم ناگاه صداى ناله از ميان خانه بلند ب  كامل گفت خدمت حعالء  -كافى

شد امام از جاى حركت كرد باز نشست كلمه إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ بر زبان جدارى نمدود بداز 

المدان حديث خود را از سر گرفت تا تمام شد آنگاه فرمود ما دوست داريم خودمان و اوالد و امو

ى وقتى قضاى خدا آمد ديگر نبايد دوست داشته باشيم چيزى را كه خددا نميخواهدد  سالم باشد ول

آيد از حديثى كه حضرت صادق نقل كدرد چندان اب  شبرمه گفت هر وقت يادم مى -( كافى4)

و ايشان از پيامبر اكدرم نقدل  ناراحت ميشوم كه قلبم نزديك است كنده شود فرمود پدرم از جدم

 رد ك 

بندند گفت پيامبر فرموده هر بخدا سوگند پدر و جدش هرگز دروغ بر پيامبر نمىاب  شبرمه گفت 

كس بگمان و قياس رفتار كند خود و ديگران را از بي  برده و هر كس حالل و حدرام مدردم را 

ب گفت ( ابان ب  تغل1بگويد با اينره ناسخ و منسوخ را نميشناسد خود و ديگران را از بي  برده  )

( 2دق رسيدم مشغول نماز بود در ركوع و سجود شمردم شصت تسبيح گفت  )خدمت حضرت صا

حمزة ب  حمران و حس  ب  زياد گفتند خددمت حضدرت صدادق رسديديم گروهدى در  -كافى

خدمتش بودند نماز عصر را با آنها خواند ما نماز خوانده بوديم شمرديم در ركدوع  سدبحان ربدى 

ه گفت يرى از اي  دو راوى در حديث خود نقدل كدرده يا سى و چهار مرتب العظيم« را سى و سه

موسدى بد  اشديم گفدت خددمت  -( كافى3 سبحان ربى العظيم و بحمده« در ركوع و سجده  )

حضرت صادق بودم شخصى از يك آيه قرآن سؤال كرد جواب داد  بعد ديگرى آمد از همي  آيه 

گويا قلبم را با كارد تره تره ميرند اندازه ناراحت شدم سؤال كرد جوابى بر خالف اول داد م  بى
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با خود گفتم م  ابو قتاده را در شام رها كردم كه در يك واو اشتباه نميرندد آمددم پديش ايد  

 شخص كه چني  خطائى مينمايد 

در همي  موقع نفر سوم آمد باو جوابى داد بر خالف اولى و دومى م  آسوده شدم چون فهميدم از 

امام متوجه م  شده فرمود پسدر اشديم! خداوندد داندش را در اختيدار يه جواب ميدهد بعد روى تق

« اي  عطاى ما است يدا 1سليمان ب  داود گذارد فرمود هذا عَطاؤُنا فَامْنُ ْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ  

 گذار بديگران بده و يا نگهدار هر چه ميخواهى منت 

« 1وَ ما نَهاُكمْ عَنْهُ فَدانْتَهُوا   آتاُكمُ الرَّسُولُ فَُخذُوهُگذار كرد فرمود ما فرمود به پيامبر اسالم نيز وا

يونس  -( كافى1فرمود آنچه خداوند به رسول اكرم واگذار نمود آن جناب در اختيار ما گذاشته  )

ام در مدورد در آمدد يا ديگرى از امام صادق نقل كرد كه بايشان عرضرردم فدايت شدوم شدنيده

لى را انجام ميدهى مايلم از خودتان بشنوم فرمود بلدى وقتدى ميدوه ميرسدد شمه موسوم بزياد عمچ

ام چند جاى ديوارهاى باغ را بشرافند تا مردم بتوانند داخل شوند و از ميوه آن بخورند  دستور گفته

ردند ده نفر ام ده لگ  بزرگ بگذارند و بر سر هر لگ  ده نفر بنشينند و بخورند وقتى آنها خوداده

ها راى هر نفر يك پيمانه خرما بريزند  براى همسايگان باغ از پير مردها و پيره زنان و بچهديگر ب

 ها و زنانى كه نميتوانند بيايند بهر كدام يك پيمانه بدهند و مريض

وقتى محصول جمع آورى شد اجرت كاركنان و نگهبانان و مدزدوران را ميددهم بقيده را بمدينده 

ها و مستحقي  بهر كدام دو يا سه بار كمتدر و بيشدتر بمقددار خانوادهتقسيم ميرنم ميان  آورممى

احتياج آنها بعد از تمام اي  مصارف برايم چهار صد دينار باقى ميماند، غله آن چشمه چهار هدزار 

حضرت صادق فرمود بي  م  و مردى منجم زمينى مشدتر  بدود بدراى  -( كافى2دينار است  )

اخت تا ساعتى را انتخاب كند كه بنظر خودش برايش سدعيد باشدد و پيوسته تأخير مياندتقسيم او 

براى م  نحس  باالخره تقسيم كرديم بم  قسمت خوب افتاد منجم از ناراحتى دسدت بدر پشدت 

 دست ديگر زده گفت مثل امروز نديده بودم 

بدراى شدما سداعت نحدس گفتم مگر از علم خود استفاده نرردى گفت م  با اطالع از علم نجوم 

انتخاب كردم و خودم در ساعت سعد خارج شدم باز قسمت بهتر بشدما افتداد  گفدتم ميدل دارى 

 حديثى كه پدرم از پدر خود برايم نقل كرده برايت بگويم 
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پدرم گفت: پيامبر اكرم فرمود هر كس مايل است نحوست آن روزش برطرف شدود اول صدبح 

خواهدد نحوسدت رف ميرند و هر كه مىحوست آن روز را برطصدقه بدهد خداوند با اي  صدقه ن

 شبش برطرف گردد شب را با صدقه شروع كند 

( 1گفتم م  وقتى خارج شدم صدقه دادم اي  صدقه نفعش براى م  از علم نجوم تدو بهتدر بدود  )

 هلى از حضرت صادق نقل كرد كه فرمود معروف و كار نيدك آن اسدت كده قبدل از  -كافى

خشش بعد از سؤال و درخواست بهاى آبرو ريزى اوست شب سى چيزى بدهى ولى بدرخواست بر

را تا بصبح بيدار خوابى كشيده و با ناراحتى بسر برده پيوسته حالتى يأس و اميد داشدته نميدانسدته 

آيدد قلدبش ميطپدد و براى رفع نياز خود بره پناه برد بعد از اي  همه ناراحتى باالخره پيش تو مى

بينى اش حالتى حاكى از شرم داده مىناراحتى را از خونى كه بچهرهش ميلرزد آثار اي  دست و پاي

يونس گفت حضرت صدادق شدرر  -( كافى2تازه نميداند مأيوس خواهد شد يا بمقصود ميرسد  )

صدقه ميداد عرض كردند آقا شرر را صدقه ميدهى فرمدود آرى چدون از هدر چيدزى ندزد مد  

( امالى شيخ طوسى 3وست دارم آن را صدقه بدهم  )كه از همه بيشتر د تر است مايلم آنچهمحبوب

يحيى ب  عال گفت حضرت صادق سخت بيمار شد دستور داد او را بمسجد پيامبر صدلّى  -66ص 

حسد   -( كافى4اللَّه عليه و آله و سلم بردند در آنجا بود تا صبح روز بيست و سوم ماه رمضان  )

ى خوش برار ميبرد و ميفرمود عطدر تحفده ادق روزه ميگرفت بوب  راشد گفت هر وقت امام ص

معتب گفت حضرت صادق فرمود برو فطره خدانواده مدرا بدده فطدره  -( كافى5دار است  )روزه

ها را نيز بده همه را جمع ك  مبادا يرنفر را واگذارى اگر يرنفر را ندهى ميترسم او را مرگ برده

 فرا گيرد 

ادق رسيدم مردى عرضررد شما ميفرمائيدد ان گفت خدمت حضرت صحماد ب  عثم -( كافى1) 

حضرت على عليه السّالم لباسهاى درشت و خش  ميپوشيد پيراه  ميخريد بچهار درهم يا مختصرى 

بينيم شما لباسهاى تازه ميپوشيد فرمود حضرت على آن لباس را در زمانى كمتر يا بيشتر ولى ما مى

شود بهتري  لباس هر س را بپوشد انگشت نما مىد اگر امروز آن لباميپوشيد كه مردم بد نميدانستن

زمان همان لباس معمول مردم است جز اينره وقتى قائم آل محمّد قيام كرد لباس علي عليه السّالم 

اى بود م  در خدمت حضرت ( زيد شحام گفت شب جمعه2را ميپوشد و بروش او رفتار ميرند  )
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بخوان امشب شب جمعه است  اي  آيه را خوانددم  فرمود قدرى از قرآنصادق عليه السّالم ميرفتم 

مَ ْ رَحِمَ اللَّهُ  إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِي َ  يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًى عَ ْ مَوْلًى شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ  إِلَّا

آنها رحم ميرندد مدا  م آنهائى كه خدا بر« حضرت صادق عليه السّالم فرمود بخدا قسم ما هستي1 

ابو  -( كافى3نيازيم از مردم  )همان گروهى هستيم كه خداوند در اي  آيه استثناء فرمود ولى ما بى

بصير گفت حضرت صادق فرمود پدرم حضرت باقر مرا ديد در موقع طواف آن وقت سنى نداشتم 

ريزد فرمود پسدرم رد كه عرق از م  ميولى در عبادت كوشش بسيار كرده بودم  پدرم مشاهده ك 

اى را دوست داشته باشد او را داخل بهشدت ميرندد و از او عمدل كدم را جعفر خداوند وقتى بنده

عبد االعلى آزاد شده آل سام گفدت در بدي  راه در مدينده برخدورد كدردم  -( كافى4ميپذيرد  )

ندزد خددا ت شوم با مقامى كه بحضرت صادق عليه السّالم روز بسيار گرمى بود عرض كردم فداي

 اى در چني  روزى!؟دارى و خويشاوندى پيامبر خود را اي  چني  بزحمت انداخته

حفص ب  ابى  -( كافى1نياز باشم  )فرمود عبد االعلى بجستجوى روزى بيرون شدم تا از مثل تو بى

از پى او رفت  عائشه گفت حضرت صادق يرى از غالمان را پى كارى فرستاد  غالم دير كرد امام

يدايش كند و او را خوابيده يافت باالى سرش نشست و شروع كرد بباد زدن تا بيدار شد همي  تا پ

اند كه شب و روز را بخوابى شب مدال كه بيدار شد فرمود فالنى بخدا قسم بتو اي  قدر اجازه نداده

 بدى عمدرو شديبانى گفدت ا -( كافى2تو است براى خوابيدن و روز ما بايد از تو استفاده كنيم  )

حضرت صادق را ديدم كه در دست بيلى داشت و بر ت  روپوشى خش  در باغ خود كار ميردرد 

عرق از پشت مباركش ميريخت عرض كردم فدايت شوم بدهيد م  كمك كنم فرمود م  دوست 

 محمّد ب  عدذافر از  -( كافى3دارم كه مرد در راه جستجوى معيشت از حرارت آفتاب رنج ببرد  )

ه حضرت صادق بم  هزار و سيصد دينار داده گفت خريدد و فدروش كد   پدر خود نقل كرد ك 

اى بسود آن ندارم گرچه سود را هر كسى دوست دارد ولى مايلم خداوند ببيند كه فرمود م  عالقه

 م  در جستجوى نعمت اويم 

ا صد ديندار پدرم گفت صد دينار استفاده كردم خدمت آن جناب رسيده عرض كردم سرمايه شم

نموده حضرت صادق خيلى خوشحال شد فرمود آن صد دينار را هم باصل سدرمايه اضدافه  استفاده

 ك   پدرم از دنيا رفت آن پول در نزد او بود 
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اى نوشت و مرا تسليت داده  كر كرد كه مبلدغ هدزار و هشتصدد حضرت صادق عليه السّالم نامه

 غ را بده به عمر ب  يزيد و داده بودم آن مبلدينار پيش پدرت دارم براى خريد و فروش با

م  در دفتر پدرم نگاه كردم ديدم نوشته است مبلغ هزار و هفتصد دينار از حضرت صادق نزد م  

 است كه صد دينار در خريد و فروش سود آن شده و عبد اللَّه اب  سنان و عمر ب  يزيد ميدانند 

كه با دسدت خدود خرمدا  يه السّالم را ديدمداود ب  سرحان گفت حضرت صادق عل -( كافى1) 

پيمانه ميررد عرض كردم فدايت شوم اگر دستور بدهيد يرى از فرزندانتان يا غالمان اي  كدار را 

عبد الحميد ب  سعيد گفت از ابو ابراهيم جعفر بد  محمّدد )ع( در بداره  -( كافى2انجام ميدهند  )

آن شدانه ميسدازند فرمدود الى ندارد زيرا از استخوان فيل سؤال كردم كه خريد و فروش آن اشر

شعيب گفت چندد نفدر  -( كافى3هائى داشت  )اى يا شانهاشرالى ندارد پدرم از استخوان فيل شانه

مزدور گرفتم براى حضرت صادق عليه السّالم كه در باغش كار كنند قرار شد تا عصر كار كنندد 

عتب فرمود اجرت اينها را قبل عليه السّالم به م  بعد از تمام شدن وقت كه از كار دست كشيدند امام

ابو حنيفه رهبر حجاج گفت مفضل بما برخورد كرد  -( كافى4از اينره عرقشان خشك شود بده  )

در موقعى كه م  و دامادم با يك ديگر در مورد ارثى سر و صدا ميررديم و اخدتالف داشدتيم در 

ش او بي  ما صلح داد بچهار منزل ما  رفتيم پي حدود يك ساعت آنجا ايستاد سپس بما گفت بيائيد

صد درهم  آن چهار صد درهم را پرداخت وقتى ما از يك ديگر راضى شديم گفت اي  پول از م  

نبود  ولى حضرت صادق عليه السّالم بم  دستور داده اگر دو نفر از دوسدتان در مدوردى بدا هدم 

زم آن پدول از حضدرت مال آن جناب بپدردا اختالف داشتند بي  آنها اصال  كنم و غرامت را از 

عمرو ب  ابى المقدام گفت حضرت صادق عليده  -466ص  4( كافى ج 5صادق عليه السّالم بود  )

السّالم را در روز عرفه ديدم در عرفات با صداى بلند ميفرمايد: مردم پيامبر صلّى اللَّه عليده و آلده 

م حسي  پس از ايشان علي حضرت حس  و بعد امارهبر مردم بود پس از او علي ب  ابى طالب بعد 

ب  الحسي  و بعد محمّد ب  علي بعد از ايشان م  هستم بيائيد هر سؤالى داريد برنيد از هدر طدرف 

 سه مرتبه اي  جمالت را تررار ميررد چپ و راست، عقب، جلو مجموعا دوازده مرتبه فرمود 



 35 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

مدردى  دم ميفرمدود:ر عليه السّالم شدني( كافى معمر ب  خالد گفت از حضرت موسى ب  جعف1) 

اى اگر در خدمت حضرت صادق رسيد بعنوان خير خواهى گفت آقا چرا اموالت را پراكنده كرده

 يك جا جمع بود خرجش كمتر و نفعش بيشتر بود 

امام فرمود بدان جهت پراكنده كردم كه اگر آسيبى بيرى رسيد ديگرى سالم باشدد امدا در يدك 

عمر ب  يزيد گفت مردى خددمت حضدرت  -( كافى2د  )م آن مال را جمع كركيسه ميتوان تما

صادق عليه السّالم رسيد و تقاضاى كمك كرد فرمود اكنون چيزى نداريم ولى بزودى براى ما حنا 

و وسمه ميفرستند آن را ميفروشيم بعد بتو ان شاء اللَّه پرداخت ميرنيم آن مرد گفدت مدرا وعدده 

بت بچيزى كه اميد ندارم اميدوارترم تا نسبت به آنچه ده ميدهم ترا م  نسميدهيد فرمود چگونه وع

( در فال  السائل مينويسد كه حضرت صادق عليه السّالم در نماز قرآن ميخواند 3به آن اميد دارم  )

 ناگهان بيهوش شد وقتى بهوش آمد سؤال كردند چه شد كه حال شما تغيير كرد 

ر كردم تا بجائى رسيد كه گويا اي  آيات را آيات قرآن را تررا جوابى داد كه مضمونش اي  بود:

ابو جعفر فزارى گفت حضدرت صدادق غدالم  -( كافى4از كسى كه نازل كرده )خدا( ميشنوم  )

ام زياد خود بنام مصادف را خواست و باو هزار دينار داد و فرمود آماده مسافرت مصر شو خانواده

تجار بمصر رفت  همي  كه نزديدك مصدر اى از شد  با عده اند مصادف جنس خريد و آمادهشده

اى كردند كه از مصر خارج شده بود  از وضع اجناسى كه آورده بودند سؤال رسيدند برخورد بقافله

 كردند آن جنس مورد احتياج همه بود 

هر گفتند اي  جنس در بصره وجود ندارد كاروانيان با يك ديگر هم قسم شدند و پيمان بستند كه 

نار سود بدهند پس از فروش پول خود را برداشته بطرف مدينده رفتندد مصدادف دينار را بيك دي

خدمت امام آمد دو كيسه زر داشت هر كدام هزار دينار  عرض كرد فدايت شوم اي  كيسه اصدل 

 سرمايه است و اي  كيسه سود آن است 

ه چگونده جريان را شر  داد ك امام فرمود: اي  سود زياد است شما مگر در آن جنس چه كرديد؟

قسم خوردند  فرمود سبحان اللَّه هم قسم ميشويد كه در مقابل هر دينار يك دينار سود بگيريدد از 

 كيسه هزار دينار را برداشت و فرمود م  احتياج بچني  سودى ندارم  مسلمانان 
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معتب  -( كافى1تر است از بدست آوردن نان حالل  )سپس فرمود مصادف! پيرار با شمشير ساده

 در مدينه گرانى شده بود حضرت صادق بم  فرمود:گفت 

چقدر خوراكى داريم عرض كردم چندي  ماه ما را ميرساند  فرمود ببر ببازار بفروش عرض كردم 

 آقا در شهر خوراكى نيست فرمود بفروش 

 وقتى فروختم فرمود حاال مثل مردم روز بروز خريدارى ك  

گندم قرار بده خدا ميداند مد  ميتدوانم كده تمدام  ام را نصف جو و نصففرمود: خورا  خانواده

جوئى و اندازه در خرج بردار خورا  آنها را گندم كنم ولى ميل دارم خداوند مشاهده كند صرفه

محمّد ب  مرازم از عمو يا پدر خود نقل كرد كه گفت خدمت حضرت صدادق  -( كافى2ام  )برده

ام حضرت صادق يگفت بخدا قسم خيانت نرردهيد او نيز پيوسته مبودم از وكيل خود حساب ميرش

عليه السّالم فرمود خيانت كردن و تضييع كردن مال م  اي  هر دو براى م  يرسان اسدت ولدى 

( در تنبيه الخاطر مينويسد: فضل ب  ابى قره گفت 3شود  )خيانت موجب زيان بيشترى براى تو مى

نهاد  ميفرمود اي  پول را دينار را مى هاىد و در آن كيسهحضرت صادق رداى خود را په  ميرر

اند  آن شخص پدول را ببر بده بفالنى از خويشاوندان خود بگو اي  پول را از عراق برايت فرستاده

ميبرد همان حرف را هم ميزد ميگفتند خدا بتو جزاى خير بدهد كه حد  خويشداوندان پيدامبر را 

رومت كند  امام عليه السّالم اي  حدرف جعفر )حضرت صادق( حرعايت كردى اما خدا بي  ما و 

 افتاد و ميگفت خدايا مرا خوارتر از اي  قرار بده پيش برادرهايم را كه ميشنيد سجده مى

 لدوددت اندى و   هشام ب  سالم گفت حضدرت صدادق فرمدود: -58( امالى شيخ طوسى ص 1) 

 ه بالفرج«اصحابى في فالة م  االرض حتى نموت او يأتى اللَّ

( سفيان 2  و اصحابم در بيابان خشگى باشيم در چني  شرايطى بميريم يا خدا فرج برساند  )مايلم م

ايد فرمود سفيان زمانده خدراب شدده ثورى بحضرت صادق عرض كرد آقا از مردم كناره گرفته

 اند ميبينم تنهائى آرامش بيشترى دارد  اي  شعر را خواند:دوستان تغيير كرده

 هاب امس الذاهب             و الناس بي  مخاتل و موارب هب الوفاء           

 يفشون بينهم المودة و الصفا             و قلوبهم محشوة بعقارب             
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( در مشارق االنوار برسى نقل ميرند كه فقيرى از حضرت صادق عليه السّالم درخواسدتى 3« )1  

عرض كرد چهار صد درهم فرمود بدده بداو آن چقدر پيش تو هست   كرد امام بغالم خود فرمود

 مرد پول را گرفت و با سپاس و تشرر رفت 

امام بغالم خود فرمود برو برگردان او را  وقتى برگشت عرض كرد آقا م  تقاضائى كردم و شما 

 لطفى فرموديد ديگر باالتر از بخشش چيست؟

نياز نياز كند ولى ما ترا بىا بىقه آن است كه شخص ر فرمود پيامبر اكرم فرموده است بهتري  صد

ام بگير هر وقت احتيداج پيددا نررديم اينك انگشتر مرا كه ده هزار درهم در بهايش صرف كرده

صيقل گفت خدمت حضرت صادق بودم غالمى عجمى )غير  -( ي 4كردى بهمي  مبلغ بفروش  )

از او جستجو كرد كده امام عليه السّالم عرب( را پى كارى پيش شخصى فرستاد  رفت و برگشت 

چه شد ولى او نميتوانست درست صحبت كند اي  كار چند مرتبه تردرار شدد مد  وقتدى ديددم 

 نميتواند بگويد و نميفهماند با خود گفتم امام عليه السّالم خشمگي  خواهد شد 

و نيستى  فرمدود حيدا  امام نگاه تندى باو نموده فرمود بخدا قسم اگر نميتوانى حرف بزنى كوردل

عفت و ناتوانى در سخ  نه كورى دل از ايمان است ولى ناسزا و بد زبانى و ياوه سدرايى از نفداق 

( در كتاب قضاء حقوق از اسحاق ب  ابراهيم نقل ميرند كه گفت م  خددمت حضدرت 1است  )

د يا اب  رسدول صادق عليه السّالم بودم با معلى ب  خنيس مردى از خراسانيان وارد شد  عرض كر

ام بي  م  و شما فاصله زيادى است خدرج سدفرم تمدام شدده و ه م  از ارادتمندان شما خانوادهاللَّ

 امران برگشت بسوى خانواده خود ندارم مگر اينره شما كمك بفرمائيد 

 امام عليه السّالم نگاهى براست و چپ نموده فرمود نميشنويد برادر شما چه ميگويد؟

تى است كه سؤال نررده باشد اگر درخواست كرد بهداى صور  برادر دينى در  معروف و كمك به

ايد شب را به بيدار خوابى با كمال ناراحتى بسر ميبرد  متحير است بره پنداه آبرو ريزى او را داده

طپد و اعضايش ميلرزد ببرد و از كه درخواست كند باالخره تصميم ميگيرد پيش تو بيايد دلش مى

و صورتش گلگون گرديده نميداند با ناراحتى بايد برگردد  اش جمع شدهدر چهرهاز خجالت خون 

اى بدا و يا بهدف ميرسد و شاد مراجعت ميرند  اگر باو چيزى بدهى خيال ميرنى بدرادرى كدرده

 اينره پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:
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نداراحتى كده از  پيدامبر گردانيدده آنبه آن خدائى كه دانه را شرافته و انسان را آفريده و مدرا 

 درخواست خود ميرشد بزرگتر است از كمرى كه تو باو مينمائى 

 اسحاق گفت: پنج هزار درهم براى خراسانى جمع شد و به او دادند 

 باب پنجم معجزات و استجابت دعا و اطالع آن جناب از تمام زبانها

ن م  در راه مره جنون ت يرى از خويشاوندامينويسد: برر ب  محمّد گف 11( قرب االسناد ص 1) 

عارضش شد  گمانم در ربذه بود وقتى خدمت حضرت صدادق رسديدم جريدان را عدرض نمدوده 

تقاضاى دعا كردم آن جناب دعا كرد بعد از دعاى حضرت خويشاوند خود را مالقات كردم كده 

گفت از پدرم سددير  حنان ب  سدير -179( امالى شيخ مفيد ص 2در همان موقع خوب شده بود  )

صيرفى شنيدم ميگفت در خواب پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله را ديدم در مقدابلش طبقدى سدر 

 پوشيده بود نزديك شده سالم كردم جواب داد سرپوش از طب  برداشت داخل آن خرما بود 

دم بداز آن جناب شروع بخوردن كرد عرض كردم آقا يك دانه خرما بم  بده يك دانه داد خدور 

ى ديگرى كردم لطف فرمود خوردم همي  طدور هدر كددام را ميخدوردم تقاضداى تقاضاى خرما

ديگرى ميرردم تا هشت دانه داد و خوردم يك دانه ديگر خواستم فرمود بس است از خواب بيدار 

 شدم 

فردا صبح خدمت حضرت صادق رسيدم ديدم طبقى با سرپوش مقابل آقا است همان طور كده در 

شت ديدم خرما است شروع كرد بخوردن تعجب كردم تقاضا نمودم ده بودم سرپوش برداخواب دي

يك دانه بم  لطف فرمايد لطف نمود خوردم خرماى ديگرى خواستم داد، خوردم تا هشت خرمدا 

همي  كه تقاضا كردم فرمود اگر جدم پيامبر بتو بيشتر ميداد م  نيدز اضدافه ميردردم جريدان را 

داود بد  كثيدر  -263( امدالى شديخ ص 3ود زد  )حرايت از اطالعش ب عرض كردم لبخندى كه

گفت خدمت جعفر ب  محمد عليه السّالم نشسته بودم بدون سابقه فرمود داود اعمدال شدما را روز 

اى  پنجشنبه بر م  عرضه نمودند از جمله در اعمال تو ديدم كه رسيدگى بوضع پسر عمويت نموده

تو بخويشاوندت زودتر باعث نابودى و از بي  رسيدگى  صله رحم و ميدانم اي  خوشحال شدم  م 

 شود رفت  او مى
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داود گفت م  پسر عموئى داشتم دشم  اهل بيت پيامبر طفلى بد سيرت بود شنيدم وضع مدالى او 

خراب است و گرفتار شده است قبل از آنره عازم مره شوم مقدارى پول باو دادم در همان سدفر 

( سدير صيرفى گفت زندى خددمت 1السّالم بم  اطالع داد  )دم امام صادق عليه وقتى بمدينه رسي

حضرت صادق رسيده عرضررد فدايت شوم پدر و مادر و فاميلم ارادتمند بشدمايند  امدام فرمدود 

 راست ميگوئى منظورت چيست؟

ست بدعا عرضررد در بازويم برص )پيسى( پيدا شده از خدا بخواه برطرف شود  امام عليه السّالم د

بخشى ت: اى خدائى كه نابينا و پيسى را خوب ميرنى و استخوان پوسيده را زندگى مىبرداشته گف

اي  زن را شفا بخش و مورد عفو خويش قرار ده بطورى كه اثر مستجاب شدن دعاى مدرا ببينندد  

 آن زن گفت بخدا قسم از جاى حركت كردم اثرى كم يا زياد از بيمارى در م  وجدود نداشدت 

مفضل ب  عمر گفت مقدارى پول بوسيله دو نفر از ياران امام عليه السّالم از  -( بصائر الدرجات2)

اى خراسان فرستادند پيوسته مواظب آن پول بودند تا رسيدند برى يرى از دوسدتان آن دو كيسده

ن محتوى هزار درهم داد كه آن را هم تقديم كنند مرتب از پولها سركشى ميرردند مخصوصا هما

داده بودند باالخره به نزديرى مدينه رسيدند يرى از آنها بدديگرى گفدت بيدا  اى كه از رىكيسه

 نگاه كنيم پولها هست:

اى كه در رى داده بودند يردى از آن هاى پول هست جز همان كيسهپس از بازرسى ديدند كيسه

 دو گفت خدا كمك كند چه جواب امام صادق را بدهيم 

  اميدوارم او بداند ما راست ميگوئيم وارد مدينه او شخص كريمى است مديگرى در جواب گفت 

شدند و خدمت امام رسيدند پول را تقديم نمودند  امام عليه السّالم پرسيد كيسه مرد رازى چه شدد  

 جريان را عرض كردند  فرمود اگر كيسه را ببينيد ميشناسيد؟ گفتند آرى 

همدان كيسده اسدت  ديدند گفتند ايد بياور كيسه را كه  دستور داد برنيز خود كه فالن كيسه را

فرمود م  در دل شب احتياج بپولى پيدا كردم مردى جنى را كه شيعه است فرستادم آن كيسده را 

« در 1ها  حماد ب  عثمان گفت از حضرت صادق شنيدم ميفرمود زندي  -( بصائر1برايم آورد  )

 ام ديده در مصحف حضرت فاطمهسال صد و بيست و هشت ظاهر ميشوند چون م  
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فرران او بودند كه در وسطهاى زنددگى حضدرت شايد منظور امام اب  ابى العوجاء و هم -توضيح

اب  ابى حمزه گفت م  دست ابا بصير را گرفته بودم او را ميبدردم  -( بصائر2صادق پيدا شدند  )

ه حضدرت صدادق بخانه حضرت صادق بم  گفت صحبت نر  و چيزى نگو رسديديم بددر خاند 

كرد شنيدم حضرت صادق فرمود برنيز در را باز ك  ابو محمّد پشت در است گفت وارد  تنحنحى

شديم چراغى در مقابل امام بود كتابى جلو ايشان باز بود يك مرتبه پيرر مرا لرزه گرفت شدروع 

ى قهستانى كردم بلرزيدن سر بلند نموده بم  فرمود: تو بزاز هستى؟ گفتم آرى فدايت شوم  چادر 

نداخته فرمود اي  را بپيچ  م  چادر را پيچيدم باز فرمود تو بزاز هستى؟ در آن موقع نگاه پيش م  ا

در همان كتاب ميررد  لرزه تنم زياد شد  وقتى خارج شديم گفتم يا ابا محمّد وضدع امشدب را در 

 عمرم نديده بودم 

آن ميردرد هدر آورد نگاه بصفحات  در خدمت امام جلدى را ديدم كه از درون آن كتابى بيرون

وقت نگاه ميررد لرزه بدن مرا ميگرفت ابا بصير با دست خود بر پيشانى زده گفت واى بر تو چرا 

ايست كه نام شيعيان در آن است اگدر خبدر داده آن وقت بم  نگفتى آن نوشته بخدا قسم صحيفه

م كه داود بد  گفت: در مدينه بودياب  سنان  -( بصائر3بودى تقاضا ميرردم اسم ترا نشان دهد  )

على از پى معلى ب  خنيس فرستاد  و او را كشت  حضرت صادق عليه السّالم يدك مداه پديش او 

فرستاد كه بيايد ولى ايشان امتناع ورزيد  پنج نفر مأمور فرستاد گفت بزور  نرفت  داود از پى امام

 او را بياوريد اگر نيامد سرش را بياوريد 

نماز بود ما نماز ظهر را با ايشان خوانده بوديم مدأموري  گفتندد  م مشغولى آمدند امامأموري  وقت

داود ب  على شما را خواسته  فرمود اگر نيايم چه ميرنيد گفتند بما دستور داده سر شدما را ببدريم 

عت فرمود خيال نميرنم شما پسر پيامبر را برشيد گفتند اي  حرفها سر ما نميشود ما فقط از او اطا

رگرديد كه بنفع دنيا و آخرت شما است  گفتند بخدا نخواهيم رفت مگر شدما يدا ميرنيم  فرمود ب

سرتان را ببريم  وقتى متوجه شد كه آنها جز كشت  تصميمى ندارند، دستهاى خود را بلند نموده و 

نيديم روى شانه خود گذاشت بعد دستهاى خود را گشود و با انگشت سبّابه دعا كرد در بي  دعا ش

 عة الساعة السا: ميگويد
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اى بلند شد مأموري  گفتند از جاى حركت ك  فرمود اي  فرياد و ناگهان صداى داد و فرياد و ناله

فغان مربوط به فرمانرواى شما است از دنيا رفت يك نفر را بفرستيد خبر بياورد اگر مربدوط بداو 

گفدت فرمانددار  شيد كه برگشت ب نهانبود با شما خواهم آمد يك نفر از مأموري  رفت طولى نر

 مرد اي  سر و صدا از خانه اوست مأموري  متفرق شدند 

عرضرردم آقا فدايت شوم چه شد كه از دنيا رفت فرمود غالم م  معلى ب  خنيس را كشت مدنهم 

يك ماه پيش او نرفتم از پى م  فرستاد كه بروم اكنون كه تصميم كشت  مرا داشتند خدا را باسم 

اى را فرستاد با حربه شرمش را پاره كرده او را كشت عرضدرردم شتهخواندم  خداوند فر اعظمش

آقا چرا دستهاى خود را بلند كرديد فرمود زارى و تضرع نمودم عرض كردم چرا دو دست را اول 

جمع كرديد بعد گشاديد فرمود نوعى تضرع است عرض كردم چرا انگشت را بلند كرديد فرمدود 

عمر ب  يزيد گفت شبى در خددمت حضدرت صدادق عليده  -( بصائر1ماس است  )آن البه و الت

السّالم بودم كسى جز م  آنجا نبود پاى خود را گذاشت در دام  م  فرمود پايم را بمدال، ماليددم 

شدم عضله يرى از دو ساقش در اضطراب است تصميم گرفتم بپرسم امامت بعد از شما بره  متوجه

اسماعيل بد   -( بصائر1ى نپرس جواب ترا نميدهم  )اره فرمود امشب چيزميرسد  قبل از سؤال اش

عبد العزيز گفت حضرت صادق بم  فرمود اسماعيل! مقدارى آب برايم در محل وضو بگذار  م  

رفتم آب را گذاشتم  امام براى وضو داخل وضو خانه شد م  با خود گفتم در باره اي  شخص چده 

 م )خدائى( ولى او ميرود وضو بگيرد بيناى مىچه مرحلهاعتقادى م  دارم و او را در 

 شوداز محل وضو كه بيرون آمد بم  فرمود خانه را نبايد زياد بلند كنى كه خراب مى

 اجعلونا مخلوقي  و قولوا فينا ما شئتم فل  تبلغوا

ام و مدوقعيتى ما را آفريده خدا بدانيد آنگاه هر چه مايليد در وصف ما بگوئيد باز نميتوانيد آن مق

ريم توصيف كنيد  اسماعيل گفت م  ميگفتم او خداست و اصرار بر اي  اعتقاد نيز داشدتم  كه دا

هشام ب  احمد گفت خدمت امام صادق رسيدم ميخواستم از آن جناب در باره مفضدل  -( بصائر2)

بود عرق روى ب  عمر سؤال كنم  امام عليه السّالم در باغ خود برار اشتغال داشت هوا بشدت گرم 

اش  قبل از اينره م  سؤالى كنم فرمدود بخددا قسدم خدوب جارى بود و ميريخت بسينهصورتش 

مردى است مفضل ب  عمر  بخداى يرتاى بيهمتا خوب مردى است مفضل ب  عمر جعفدى سدى و 
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 -( بصدائر3چند مرتبه اي  سخ  را تررار كرده فرمود خانواده آنها از پدر و مادر خوب هستند  )

فت خدمت حضرت صادق رسيدم تا از ايشان سؤالى برنم فرمود ميخواهى بگو اب ب  عبد اللَّه گشه

چه سؤال داشتى و گر نه م  سؤالت را با جواب آن بگويم عرض كردم بفرمائيد  فرمدود آمددى 

بپرسى كه شخص جنب با كوزه از خم آب بردارد و آب بدستش بخورد چطور است گفتم همدي  

 سؤال ديگر را بگو و گر نه م  بگويم  عرض كردم بفرمائيد ى ندارد باز مايلى است فرمود اشرال

فرمود ميخواستى بپرسى كه جنب اگر فراموش كند و دست خود را قبل از شست  داخل آب نمايد 

 چه صورت دارد  اگر از نجاست بدستش نرسيده بوده اشرالى ندارد 

يخواستى بپرسى كه جندب م بفرمائيد فرمود مفرمود سؤال ديگر را بگو يا توضيح دهم عرض كرد

اى از آب بدنش در ظرف ميريزد يا از روى زمي  ترشح بدداخل ظدرف ميرندد هنگام غسل قطره

گفتم صحيح است  فرمود اشرالى ندارد باز گفدت ميخدواهى سدؤال ديگدرت را توضديح بددهم  

وانم مدردارى افتداده ميتد  عرضرردم بفرمائيد  فرمود ميخواستى بپرسى كه در كنار گودالى از آب

وضو بگيرم يا نه در صورتى كه مردار بوى آب را تغيير نداده از آن طرف ديگر وضو بگير بداز 

ميخواستى بپرسى از آب راكد چاه در صورتى كه تغيير نررده باشد و به بدو نيامدده از آن وضدو 

 كه بگويند زياد است بگيرم عرضرردم تغيير چگونه است فرمود رنگش زرد شده باشد  هر آبى را 

زياد ب  ابى الحالل گفت مردم در بداره جدابر بد  يزيدد و  -5ج  64( بصائر ص 1پا  است  )

كارهاى عجيب و حديثهاى شگفت انگيز او اختالف داشتند م  خدمت حضرت صادق رفتم تدا از 

را راستگو او در باره جابر سؤال كنم  قبل از سؤال فرمود خداوند رحمت كند جابر ب  يزيد جعفى 

عمر ب  يزيدد گفدت  -( بصائر2بست  )خدا مغيرة ب  سعيد را لعنت كند دروغ بر ما مىبود ولى 

خدمت حضرت صادق بودم آن جناب در حالت درد و بيمار بود پشت خود را بم  نمود و صورت 

از  شود يا نه نپرسديدم امدام بعددبطرف ديوار كرد با خودم گفتم نميدانم از اي  بيمارى خوب مى

همي  فرر بودم كه امام روى بجانب م  نمود  فرمود آن طور كه خيال ميرندى ايشان كيست در 

حسي  ب  موسى گفت م  و جميل ب  دراج  -( بصائر3نيست م  از اي  بيمارى طورى نميشوم  )

و عائذ احمسى براى انجام حج رفتيم عائذ ميگفت م  سؤالى از حضرت صادق عليه السّالم دارم كه 
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سه نفر خدمت امام رسيديم قبل از سؤال فرمود هر كدس كارهداى واجدب  يلم آن را بپرسم هرما

 دينى را انجام دهد خداوند از او بازخواستى نخواهد كرد در چيزهاى ديگر 

ما با چشم اشاره بعائذ كرديم كه سؤالت را بگو چيزى نگفت وقتى حركت كرديم باو گفتيم سؤال 

دار باشم و شبها نماز نافله بپاى زندهشب  ميتوانما شنيديم، گفت م  نتو چه بود؟ گفت جواب آن ر 

جعفدر  -( بصائر1دارم  با خود خيال ميرردم از اي  جهت گناهرارم و مرا مؤاخذه خواهند كرد  )

ب  هارون زيات گفت: اطراف كعبه طواف ميرردم چشمم بحضرت صادق افتاد با خود گفتم اي  

اش چني  و چنان ميگويند  ناگداه ديددم در باره ابع و پيرو اويند وهمان شخصى است كه مردم ت

 دست روى شانه م  گذاشت و بم  فرمود:

خالد ب  نجيح گفت در خدمت  -( بصائر2« )1 أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِ اً لَفِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ«   

 شخصى هستند؟دانند در مقابل چه امام صادق نشسته بودم با خود گفتم اينها نمي

امام عليه السّالم مرا جلو خواند تا در مقابلش نشستم سه مرتبه فرمود فالنى م  خدائى دارم كه او را 

ام از ادرار ترشح شد شك كردم در شب سردى آن عبد اللَّه نجاشى گفت جبه  -( بصائر3ميپرستم  )

ا آب بشدورى خدراب ود پوست خدز را كده بد را با آب شستم وقتى خدمت امام رسيدم ابتدا فرم

ابو كهمس گفت: در مدينه ساك  منزلى بودم كه دختركى خوشگل آنجا بود  -( بصائر4شود  )مى

آمد يك شب بمنزل برگشتم در زدم همان دختر درب را باز كدرد مد  بدا خيلى از او خوشم مى

كهمدس رسيدم فرمود: ابا  هايش را گرفتم فردا صبح خدمت حضرت صادق عليه السّالمدست سينه

مهدزم گفدت در مدينده مندزل  -( بصدائر5از كارى كه ديشب كردى برو پيش خدا توبه ك   )

آمد يك شب در زدم همي  كده درب را نشستم كه دخترى داشت م  از او خوشم مىشخصى مى

 هايش را ماليدم فردا صبح كه خدمت حضرت صادق رسيدم فرمود آخري  كارى كهباز كرد سينه

چه بود؟ گفتم م  در مسجد بودم  فرمود مگر نميدانى بدوسدتى و واليدت مدا ديروز انجام دادى 

 خانواده نميرسد كسى كه ورع و پرهيزگارى نداشته باشد 

ابراهيم ب  مهزم گفت شبانگاهى براى خواب از خدمت حضرت صادق مرخص شدم  -( بصائر1) 

ى شد م  درشتى كدردم  فدردا ود بي  م  و او سخنو بمنزل خود در مدينه رفتم مادرم نيز با م  ب

صبح بعد از نماز كه رفتم خدمت حضرت صادق بدون سابقه فرمود ابا مهدزم بمدادرت چده كدار 
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ات و داشتى آن طور درشتى كردى نميدانى شرم او محل سدرونت تدو بدود و دامدنش گهدواره

رث بد  حا -( بصائر2كنى  )پستانهايش ظرف غذاى تو  عرضرردم چرا آقا  فرمود مبادا درشتى 

حصيره گفت مردى از كوفه بخراسان آمد و مردم را دعوت بامامت حضرت صادق عليده السّدالم 

اى منرر شدند دسته سوم از روى پرهيز كارى و ورع متوقف شددند  نمود گروهى پذيرفتند و عده

كسى كده نمايندده هر دسته يرنفر را بنمايندگى خدمت آن جناب فرستادند از اي  سه نفر همان 

ه سوم يعنى پرهيزگاران بود سخنور آنها بشمار ميرفت و حدرف ميدزد يردى از همراهدان او دست

كنيزى داشت نماينده دسته سوم در خلوت با او عمل نامشروع كرد  وقتى خدمت حضرت صدادق 

 رسيدند همان مرد شروع بصحبت نموده گفت آقا يك نفر از كوفه آمد و مردم را بده پيدروى از 

ى پذيرفتند و گروهى منرر شدند و يك دسدته نيدز از روى ورع و پرهيدز شما دعوت نمود برخ

 كارى توقف كردند 

فرمود تو از كدام دسته هستى؟ عرضررد از همان دسته متوقف و پرهيزكار فرمود چرا فالن شب 

عبدد  عمار سجستانى گفدت  -( بصائر3پرهيز كارى نرردى؟ آن مرد دست و پايش بلرزه افتاد  )

پيرو عبد اللَّه ب  حس  بود و از زيديها بشمار ميرفت اتفاقا م  و او بمره رفتيم در مره اللَّه نجاشى 

او رفت پيش عبد اللَّه ب  حس  و م  خدمت حضرت صادق  بعد كه او را ديدم گفت براى م  از 

 بده بيايد  حضرت صادق اجازه بگير خدمتش برسم  بامام عليه السّالم عرضرردم فرمود اجازه

ن جناب رسيد حضرت صادق از او پرسيد چرا فالن روز آن كار را كردى روزى كه در خدمت آ

خانه شخصى رد شدى از ناودان آب باالى سر تو ريخت پرسيدى اي  چه بود گفتند نجس اسدت  

فتند ها اطراف ترا گرات رنگ شده بود بچهجامه خودت را با لباس داخل نهر انداختى با اينره يك

 آنها ميخنديدى و آنها بر تو ميخنديدند تو از اجتماع 

آن مرد نگاهى بم  نموده گفت چرا كار مرا بحضرت صادق بگوئى؟! گفتم بخدا قسم م  چيدزى 

ام اكنون امام همي  جا است صحبت م  و ترا ميشنود اگر م  گفته باشم او ميگويد  وقتى از نگفته

شعيب عقرقدوفى گفدت  -( بصائر1ان  )  امام است نه ديگرمنزل امام خارج شديم گفت عمار اي

مردى بوسيله م  هزار دينار براى حضرت صادق فرستاد گفت ميخواهم مقام آن جناب را با ساير 
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بستگانش تميز دهى  پنج درهم از اي  پول بردار و آن را در جيب پيراهنت پنهان ك  بجداى آن 

 ا خواهى فهميد ر بعد مقام ايشان ر دار كه ظاهرش نقره است بگذاپنج درهم غش

م  پولها را خدمت حضرت صادق آوردم روى زمي  ريخت آن پنج درهم را جدا كرد بم  فرمود 

صفوان بد  يحيدى از جعفدر بد   -( بصائر2بگير پنج درهم خود را و پنج درهم خودمان را بده  )

يم بدا دق اعتقاد پيدا كردمحمّد ب  اشعث نقل كرد كه او گفت ميدانى چرا ما بامامت حضرت صا

 اينره از اي  قسمت اطالعى نداشتيم و در جريان نبوديم  پرسيدم چه بود 

گفت يك روز منصور دوانيقى بپدرم محمّد ب  اشعث گفت مايلم يك نفر را پيدا كنى كه بتواندد 

ز عهده ماموريتى كه باو ميدهم انجام دهد  پدرم گفت تهيه كردم فالن ب  مهاجر دائى م  است و ا

 ي يد  گفت او را بياور اي  كار برم

پدرم دائى خود را آورد منصور باو چند هزار دينار داده گفت بمدينه ميروى عبد اللَّه ب  حسد  و 

خويشاوندانش را از آن جمله جعفر ب  محمّد مالقات ميرنى ميگوئى م  مدردى غريدب از اهدل 

اند بهر كدام فالن مبلغ بدده دهرا براى شما فرستا خراسانم كه در آنجا شيعيان شما زيادند اي  پولها

ام رسيد اى از شما دست م  باشد هر چه دادهوقتى پول را گرفتند بگو م  پيك هستم مايلم نوشته

بمدينه رفت و برگشت پيش منصور رفت پدرم محمّد ب  اشدعث آنجدا بدود  بدهيد و امضا كنيد 

ام جدز ا با خط خودشان آوردهادم اينك رسيد آن ر منصور پرسيد چه شد  گفت رفتم و پولها را د

 جعفر ب  محمّد 

خدمت ايشان رفتم در مسجد پيامبر نماز ميخواند با خود گفتم پس از تمام شدن نماز بداو خدواهم 

گفت نمازش را زود تمام كرده رو بم  نموده گفت فالنى از خدا بترس و اهدل بيدت پيغمبدر را 

پيامبر را فريب ندهد اينها تازه از زير دست  ا بپرهيزد و خاندانفريب مده بدوست خود بگو از خد

اند همه محتاجند  عرضرردم آقا اي  حرفها چيست كه ميفرمائيدد مدرا دولت مروانيان آسوده شده

كنارى كشيد آهسته تمام جريان را نقل كرد بطورى كه م  خيال ميرردم او نفر سوم ما بدوده و 

 در تمام جريان حضور داشته 

جر بدان كه هر زمانى يرى از اوالد پيامبر واسطه بي  خدا و مردم است كه منصور گفت: پسر مها

 تمام جريانها را باو ميگويند امروز آن واسطه جعفر ب  محمّد است 
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ابدو عمدر  -( بصدائر1جعفر ب  محمّد ب  اشعث گفت باي  دليل م  معتقد بامامت ايشان شددم  )

« داشت امام پرسيد بدرادرت 1رودى  ادق رسيد برادرى جادمارى گفت مردى خدمت حضرت ص

چطور است؟ گفت وقتى آمدم خوب بود فرمود از نظر دينى چطور است عرضررد تمام كارهايش 

خوب است و آدم خير خواهى است جز اينره معتقد بامامت شما نيست فرمود بچده علدت معتقدد 

 بامامت ما نيست؟

قاد خوددارى ميرند فرمود وقتى پيش او يز كارى از اي  اعتعرضررد ميترسد و بواسطه ورع و پره

رفتى بگو اگر خيلى پرهيز كارى چرا در شب نهر بلخ پرهيز كارى نردردى  از اعتقداد بامامدت 

پرهيزى؟! گفدت رفدتم جعفر عليه السّالم پرهيز ميرنى ولى از انجام آن عمل در شب نهر بلخ نمى

بتو خبر داد گفتم حضرت صادق  سىبلخ بوده  گفت چه ك بمنزل او گفتم چه جريانى در شب نهر 

از م  پرسيد بايشان عرضرردم او بجهت ورع و پرهيز كارى كده دارد از اعتقداد بامامدت شدما 

 خوددارى ميرند بم  فرمود باو بگو ورع و پرهيزگاريش چه شد در شب نهر بلخ 

 چني  حرفدى مگدو آنچدهبرادرش گفت م  گواهى ميدهم كه او ساحر است  گفتم ساكت باش 

ميگوئى غلط است  گفت پس از كجا آن جريان را فهميده با اينره جز م  و خدا و آن كنيز هيچ 

كس اطالع نداشت  پرسيدم جريان چه بوده  گفت م  از ما وراء النهر خارج شدم كار تجارتم تمام 

بلخ زيبا داشت  از نهر شده بود بجانب بلخ ميرفتم مردى با م  همسفر بود كه بهمراه خود كنيزى 

شبانه گذشتيم همسفر م  صاحب آن كنيز گفت يا تو اينجا نگهبان وسائل ما باش تدا مد  بدروم 

افروزى بياورم و يا م  هستم تو برو، گفتم م  هستم تو برو  چيزى تهيه كنم و وسائلى براى آتش

او داخل آن درختها بدا آن مرد رفت ما كنار انبوهى از درخت منزل داشتيم دست كنيز را گرفتم 

 در آميختم بعد برگشتيم بجاى خود 

بعد صاحبش آمد شب را خوابيديم باالخره بعراق رسيديم هيچ كس جز خدا اطالع نداشت )باالخره 

 از آن غلو و زيادروى كه در باره حضرت صادق داشت پائي  آمد و بامامت ايشان اعتراف نمود 

 ايش نقل كرد بردم  جريان را بر سال بعد بمره رفتيم او را خدمت امام

ابدو  -( بصدائر1فرمود استغفار ك  مبادا ديگر چني  كارى برنى  و از ارادتمندان آن جناب شد  )

بصير گفت مردى از شاميان بر ما وارد شد م  امامت حضرت صادق را بر او عرضه داشتم قبدول 
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كردم بدا ر م  حرف ترا قبول كرد  روزى باحوال پرسى او رفتم در حال مرگ بود گفت ابا بصي

بهشت چه كنم؟ گفتم م  از جانب حضرت صادق عليه السّالم براى تو بهشت را ضمانت ميردنم  

آن مرد از دنيا رفت  م  خدمت امام عليه السّالم رسيدم قبل از اينره چيزى بگويم فرمود بهشدتى 

ابو ب  خالد گفت م  و  سليمان -( بصائر1ضمانت كرده بودى براى دوست خود ب ن رسيد  ) كه

عبد اللَّه بلخى در خدمت حضرت صادق ميرفتيم تا بدرخت خرماى خشدرى رسديديم  آن جنداب 

 فرمود اى درخت خرماى شنوا و مطيع پروردگار، ما را از آنچه خدا در نهاد تو گذاشته بخوران 

فت فدايت هاى درخت، خرماى رنگارنگ ريخت خورديم تا سير شديم مرد بلخى گگفت از شاخه

ابو اسامه گفت حضرت صدادق عليده  -( بصائر2ارى كه مريم كرد شما انجام داديد!! )شوم آقا ك 

 السّالم از م  پرسيد چند سال دارى 

 -گفتم فالن قدر فرمود ابا اسامه عبادت پروردگارت را تجديد ك  و توبه بنما  م  گريده كدردم

ده بداد تدرا كده تدو از دادى  فرمود زيد مژفرمود چرا گريه ميرنى عرضرردم آقا خبر فوت مرا 

خالد ب  نجيح گفت عرض كردم بحضدرت صدادق عليده  -( بصائر3شيعيان مائى و اهل بهشتى  )

اند ميگويند مفضل حالش خوب نيست آقا برايش دعا بفرمائيد السّالم كه دوستان ما از كوفه آمده

ابدا  -73ص  6ج  -( بصائر4بود  )فرمود راحت شد  اي  سخ  بعد از سه روز از درگذشت مفضل 

بصير گفت حضرت صادق عليه السّالم از م  پرسيد حال ابو حمزه چطور اسدت عرضدرردم آقدا 

وقتى آمدم خوب بود  فرمود وقتى برگشتى سالم مرا باو برسان بگدو در فدالن روز از فدالن مداه 

 خواهد مرد 

ست ميگوئى ولدى ن شما است فرمود راابو بصير گفت عرضرردم آقا ما باو عالقه داشتيم از شيعيا

آنچه نزد ما است برايش بهتر است  عرضرردم آقا هر كس شيعه شما باشد؟! فرمود در صدورتى 

 كه از خدا بترسد و مراقب او باشد و اطراف گناه نگردد اگر چني  بود با ماست در درجه خودمان 

بود از دنيدا خى كه امام فرموده ابو بصير گفت برگشتم چيزى نگذشت كه ابو حمزه در همان تاري

ميسر گفت حضرت صادق فرمود ميسدر خددا عمدرت را افدزايش داد چردار  -( بصائر5رفت  )

خود را بددائيم ميددادم   ميرنى؟ گفت م  بچه بودم بمزدورى ميرفتم روزى پنج درهم اجرت كار 

بگير و توبه زيد شحام گفت رفتم خدمت حضرت صادق بم  فرمود عبادت را از سر  -( بصائر1)
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رردم آقا خبر مرگ بم  ميدهيد فرمود زيد آنچه نزد ما است براى تو بهتر است تدو از ك  عرض

شيعيان مائى عرضرردم آقا آيا ممر  است م  از شيعيان شما باشم؟! فرمود بلى تو از شيعيان مدا 

نترم و هستى صراط و ميزان حساب شيعيان بدست ما است بخدا قسم م  بشدما از خودمدان مهربدا

ابو بصير گفت حضرت صادق بمد  فرمدود  -( بصائر2م تو و رفيقت را در بهشت  )بينگوئى مى

مايلى با چشم آسمان را ببينى؟ عرضرردم آرى  )در آن موقع ابا بصير كور بوده( دست بر چشدم 

ابو بصير گفت با حضرت صادق بحج رفتم در  -75ص  6( بصائر ج 3م  كشيد آسمان را ديدم  )

بيندى آمرزد فرمود اي  جمعيت كه مدىول اللَّه خداوند اي  مردم را مىعرضرردم يا اب  رس طواف

بيشترشان ميمون و خوكند  عرضرردم ممر  است ببينم  امام چند كلمه فرمود آنگداه دسدت بدر 

چشم م  كشيد ديدم همه ميمون و خو  هستند  بوحشت افتادم  باز دست كشيد آنها را بصورت 

 اولى ديدم 

در بهشت ميخراميد در جهنم از شما جستجو ميرنندد هديچ كددامتان را آنجدا  فرمود ابا بصير شما

يابند  بخدا قسم در جهنم سه نفر از شما نخواهيد رفت نه بخدا دو نفر نه بخددا يدك نفدر هدم نمى

كدردم فرمدود هايش جستجو مىابو بصير گفت م  از پيرر امام و شانه -( بصائر4نخواهد رفت  )

رردم آرى فدايت شوم  دست بر روى چشم م  كشيد چشمم باز شد جمالش ايلى مرا ببينى عرضم

يافت ترا همي  طور بينا ميگذاشتم ولى اي  كار صدحيح را ديدم  فرمود اگر بي  مردم شهرت نمى

جميل ب  دراج گفت خددمت امدام  -( بصائر5نيست باز دست روى چشمم كشيد مثل اول شدم  )

ام را در لحاف مرده گذاشتم و خدمت شما آمددم  شده گفت بچهالم بودم زنى داخل ششم عليه السّ

 فرمود شايد نمرده باشد برگرد برو بخانه غسل ك  و دو ركعت نماز بخوان بگو

  يا م  وهبه لى و لم يك شيئا جدد لى هبته« 

ه ى بد را تران بده ول برگردان، بعد او اى خدائى كه بچه را از هيچ بم  دادى اكنون دو مرتبه او را

هيچ كس جريان را نگو  آن زن رفت برگشت گفت بچه را حركت داد شروع كرد بگريه كردن  

داود ب  كثير رقى گفت يرى از دوستان ما براى انجدام حدج بمرده رفدت خددمت  -( بصائر1)

ود ام  فرمد حضرت صادق رسيدم  عرضرردم آقا پدر و مادرم فدايت شوند زنم فوت شد تنها مانده

 ضررد بلى فدايت شوم دوستش داشتى  عر



 49 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

فرمود وقتى برگردى بمنزل خود او مشغول غذا خوردن است گفت از مره برگشدتم وارد مندزل 

در همي  خبر از داود نقل ميرند كه وقتدى وارد شددم  -( مناقب 2شدم ديدم نشسته غذا ميخورد  )

خددمت  اود ب  قاسدم گفدت در د -( بصائر3ديد ظرفى پر از خرما و كشمش در مقابل اوست  )

حضرت صادق بوديم آن جناب برخورد بمحمد و على فرمود ابا هاشم اي  دو مرد از برادران دينى 

تو هستند؟ عرضررد بلى در همي  مسير برخورديم بمردى از فرزندان اسحاق ب  عمار  فرمود ابدو 

 ضرت صادق بم  فرمودعمار ساباطى گفت ح -( بصائر4هاشم! اي  يرى از برادران تو نيست  )

 عمار ابو مسلم فظلله و كساه فرسحه بساطورا

« را باي  شيرينى و فصاحت صدحبت كندد  1ام كه لهجه نبطى  عرضرردم آقا م  كسى را نديده

عدامر بد  علدي جدامعى گفدت  -( بصائر5فرمود عمار! هر زبانى را همي  طور صحبت ميرنم  )

يم نميدانم آنها موقع كشدت  اهل كتاب را ميخور  بحضرت صادق عرضرردم فدايت شوم ما  بيحه

 بسم اللَّه ميگويند يا نه 

فرمود وقتى شنيديد نام خدا را بردند بخوريد  ميدانى وقتى حيوانى را ميخواهند برشند چه ميگويند  

اند كده عرضرردم نه  شروع كرد بخواندن مانند يك يهودى با سرعت فرمود اي  طور دستور داده

 يدهى بنويسم آن را فرمود بنويس:رضرردم آقا اجازه مبخوانند  ع

 [ موس   عال اسحطوا بنوا ]يوسعه نو  أيوا ادينوا يلهيز ما لحوا عالم أشرسوا أو رضوا

اسماعيل ب  مهران از مردى اهل بيرما نقل كرد كه گفت خددمت حضدرت صدادق  -( بصائر1) 

ادم آمد كه ميخواستم ميلى مدينه است( ي بودم خداحافظى كرده رفتم وقتى رسيدم باعوص )در چند

 در باره تخم مرغ آبى سؤال كنم  برگشتم اطاق پر از جمعيت بود همي  كه خواستم بپرسم فرمود

احمد ب  محمّد ب  ابى نصر از   -( بصائر2نخور  )،   بناحل« ،   مرغ آبى،  )دعانا ميتا( ،  تخم  )يابت( 

مرا آزار ميردرد و ميگفدت  در ده ما مردى بود مردى كه اهل جسر بابل بود نقل كرد كه گفت 

رافضى و دشنام ميداد او را مردم ميمون ده ميناميدند يك سال بمره رفتيم خدمت حضرت صدادق 

  قوفه ما نامت« : رسيدم بدون سابقه فرمود

 يعنى ميمون ده مرد عرض كردم فدايت شوم چه وقت؟! فرمود هم اكنون 
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برادرم را ديدم از او پرسديدم كدى زندده وقتى بروفه رسيدم  آن روز و ساعت را يادداشت كردم

است و كه مرده گفت  قوفه ما نامت« بزبان نبطى يعنى ميمون ده مرده پرسيدم چه وقت  گفدت 

مسمع كدردي   -( اختصاص3فالن روز  مطاب  بود با همان وقتى كه حضرت صادق فرموده بود  )

ا در آن موقع او را امام نيز حضور داشت كه مگفت خدمت حضرت صادق بودم اسماعيل فرزندش  

 بعد از پدرش ميدانستيم 

در ضم  يك جريان طوالنى گفت از مردى شنيدم كه حضرت صادق مطلبى فرموده بدر خدالف 

دانسدتند تصور ما در مورد امامت اسماعيل  م  پيش دو نفر از اهالى كوفه كه اسماعيل را امام مى

يدم مطيع امام خود هستم و راضى هسدتم بداي  يرى از آنها گفت شنرفتم و جريان را ب نها گفتم 

 امر 

آن ديگرى گريبان خود را چا  زده گفت نه بخدا نميشنوم و اطاعت نميرنم و راضى نيستم مگر 

از خود امام بشنوم  بطرف خانه حضرت صادق رفت منهم از پى او رفتم بدر خانه كه رسيديم اجازه 

بعد باو اجازه داد وقتى وارد شد فرمود فالنى ميخواهى  وارد شدم  بل از اوخواستيم بم  اجازه داد ق

 براى هر كدام از شماها يك نامه خصوصى بفرستند و آنچه فالنى گفت درست است 

گفت م  دلم ميخواهد از شما بشنوم  فرمود فالنى )منظورش حضرت موسى اب  جعفر بود( امام تو 

 ت كند دروغگو است است بعد از م  هر كس ادعاى امام

در اي  موقع م  متوجه آن مرد كوفى شدم كه زبان نبطى را خوب ميدانست بم  گفدت ) رقده( 

حضرت صادق فرمود ) رقه بزبان نبطى يعنى تحويل بگير بله تحويل بگيدر مدا از خددمت امدام 

ى كده حضرت صادق عليه السّالم فرمود يرى از غالمان خود در ناراحت -( بصائر1مرخص شديم  )

ر اي  كار را تر  نرنى ترا مثل االغ ميزنم  عرضررد آقا مثدل االغ زدن چگونده از او داشت اگ

است؟ فرمود وقتى نو  عليه السّالم از هر نوع يك جفت داخل كشتى نمود االغ را خواست سدوار 

 كند اما او از سوار شدن امتناع كرد يك شاخه خرما برداشت فقط يرى باو زده گفت 

 شاطانا« عبسا  

ابراهيم كرخى گفت خدمت حضرت صادق عليه السّالم بدودم  -( بصائر2شو شيطان! )يعنى داخل 

 نشينى  عرضرردم در محله شادروان  فرمود محله قطفتا را ميشناسى؟فرمود كجاى كرخ مى
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تش امير المؤمني  عليه السّالم وقتى به نهروان رفت در قطفتا وارد شد اهالى بادوريا جمع شده خدم

هاى ما با اينرده زيادى ماليات نمودند با لهجه نبطى صحبت كرده گفتند همسايهآمدند شرايت از 

 زمي  زيادترى در اختيار دارند خراج آنها كمتر از ما است آن جناب بلهجه نبطى فرمود:

 رعرر و ظأم  عوديا

 -( بصدائر3« كوچك كه بهتر است از رجزهاى بدزرگ  )1  معنى اينست كه بسا از رجزهاى  

ختار در حديث مفصلى راجع بامامت حضرت موسى ب  جعفر نقل كدرد كده حضدرت فيض ب  م

صادق فرمود اي  امام تو است كه سؤال ميرردى )موسى ب  جعفر( عليه السّالم اكنون حركت ك  

و دست و سرش را بوسديدم و آن جنداب را دعدا  و اقرار بح  او بنما  م  از جاى حركت كردم

 اند هنوز اجازه اي  كار را باو ندادهرت صادق فرمود ولى كردم  حض

عرضرردم فدايت شوم اي  جريان را برسدى نگدويم؟ فرمدود بخدانواده و فرزنددانت و دوسدتان 

همراهت  اتفاقا خانواده و فرزندانم همراهم بودند و از دوستانم يونس ب  ظبيان نزد ما بود جريدان 

 شاد شدند و خدا را ستايش كردند را ب نها گفتم همه امامت موسى ب  جعفر عليه السّالم 

يونس ب  ظبيان گفت م  بايد از خود ايشان بشنوم فورى رفت  م  نيز از پى او رفتم او جلوتر از 

م  داخل شد همي  كه نزديك درب رسيدم شنيدم حضرت صادق ميفرمايد جريان همان است كه 

ان نبطي يعندى آن را داشدته بول كردم  رزقه بزبفيض بتو گفته )رزقه رزقه(  گفت بسيار خوب ق

اى كده بدراى يونس ب  ظبيان گفت از حضرت صادق شنيدم ميفرمود اول فتنه -( بصائر1باش  )

موسى ب  عمران بر انگيخته شد در مرج دان  كه محلى است در شام بود و براى عيسى مسديح در 

لملك  بعد بزبدان نبطدى ا در دسررة دسررة احران و براى امير المؤمني  در نهروان و براى قائم م

 فرمود:

 كيف مالح دير بيرما

محمّد  -( مناقب 2يعنى دسرره محلى است نزديرى دير بيرما كه وط  يونس ب  ظبيان آنجا بود  )

ب  احمد از حضرت صادق نقل كرد كه گروهى از اهل خراسان خدمت آن جناب رسيدند قبدل از 

  هبه اللَّه في نهابر اال م  مهاوش امع مم  ج اينره سؤال كنند فرمود:
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خراسانيان عرضرردند آقا ما نفهميديم چه فرموديد )چون بزبان عربى آشنا نبودند( بزبدان ايراندى 

  از باد آيد بدم بشود( : فرمود

فرقد گفت خدمت حضرت صادق بودم غالمى غير عربى را از پى كارى فرستاد   -( بصائر3«  )1  

جوابى كه آورده بود طور ديگرى جلوه ميداد م  بدا انست خوب صحبت كند وقتى برگشت نميتو

فهمدم  زبانى ميخواهى صحبت ك  م  مدى خود گفتم حاال امام عصبانى خواهد شد  باو فرمود بهر

فضل ب  يسار از حضرت صادق نقل كرد كه در خدمت ايشان بودم كبوتر ندر بدراى  -( بصائر1)

فتم نه  فرمود ميگويد همسدرم! كسدى را خددا يدانى چه ميگويد؟ گماده بغبغو كرد  امام فرمود م

( 2نيافريده كه محبوبتر باشد نزد م  از تو مگر اي  آقا و موالى ما جعفر ب  محمّد عليه السّدالم  )

« كه رسديد 1عبد اللَّه ب  فرقد گفت ما با حضرت صادق عليه السّالم بجانب مره ميرفتيم بسرف  

فرمود از گرسنگى بميرى هر چه تو بدانى ما هم ميدانيم شروع كرد بغارغار  كالغى رو بروى امام 

تر از تو هستيم  عرضرردم آقا چيدزى ميگفدت؟ فرمدود آرى  شدترى در جز اينره ما خداشناس

يرى از اصحاب نقل كرد كه يك قمرى در خانه حضدرت صدادق  -( بصائر3عرفات سقط شده  )

يگويد گم كردم شما را  ولى ما از قبل از د گفتم نه  فرمود مصدا ميررد فرمود ميفهميد چه ميگوي

بيداع زطدى  -( بصائر4اينره او ما را گم كند او را گم خواهيم كرد دستور داد كبوتر را برشند  )

هدا شدروع بخوانددن كردندد گفت در باغ حضرت صادق عليه السّالم بوديم با چند نفر  گنجشك

 رمود:فهميم فنه ما نمى فرمود ميدانيد چه ميگويند! گفتيم

( 5ميگويند: خدايا ما آفريده تو هستيم بايد از روزى تدو بخدوريم خددايا مدا را آب و دانده ده  )

سليمان ب  خالد گفت در خدمت حضرت صادق بوديم ابو عبد اللَّه بلخى نيز حضور داشت  -بصائر

م د  امدام فرمدود انجداناگاه يك آهو پيش آمد و با صداى مخصوص خود صدا زد و دم ميجنبانيد 

 ميدهم ان شاء اللَّه 

آنگاه روى بما نموده فرمود فهميديد آهو چه ميگفت؟ عرضرردم خدا و پيدامبر و پسدر پيدامبر 

ميدانند  فرمود شرايت ميرند كه يرى از اهل مدينه دامى نهاده و ماده او را گرفته است كه دو برّه 

بگيرم و آزاد كنم و ضدام   اش راكرد كه ماده دارد هنوز قدرت چريدن ندارند از م  درخواست 

 چريدن شدند او را برگرداند پيش صياد  هايش را شير داد آمادهشد كه وقتى بچه
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م  آهو را قسم دادم گفت از واليت شما اهل بيت پيامبر بيزار باشم اگر اي  كار را نردنم  مدنهم 

تار سليمان را انجام ميدهيدد  اللَّه بلخى گفت رفاي  كار را براى او خواهم كرد ان شاء اللَّه ابو عبد 

حسي  ب  ثوير گفت ما چند نفر خدمت حضرت صادق عليه السّالم بوديم  فرمود  -( اختصاص1)

هاى زمي  و كليدهاى آن در اختيار ما است اگر بخواهم با يك پا اشاره كنم هر چه درون گنجينه

 زمي  است خارج شود، خارج خواهد شد 

  خود خطى كشيد زمي  شرافته شد بعد با دسدت شدمش طالئدى ك پاى مبار وقع با يدر اي  م

باندازه يك وجب از درون زمي  برداشت و فرمود تماشا كنيد و با چشم خود خوب دقت نمائيدد 

هاى طدالى فراواندى كه جاى شرى باقى نماند  سپس فرمود نگاه كنيد بزمي ، نگاه كرديم شمش

 بود و ميدرخشيد برهم انباشته داخل زمي  

ى از دوستان عرضررد آقا فدايت شويم اي  قدرت بشما داده شده با اينره شيعيان شما محتاجند  ير

فرمود خداوند بزودى براى ما و شيعيانمان دنيا و آخرت را جمع خواهدد كدرد و آنهدا را داخدل 

مدار گفدت حفص بد  ابديض ت -( اختصاص2بهشت بري  مينمايد و دشمنان ما را درون جهنم  )

صادق عليه السّالم بودم در آن روزهائى كه معلى ب  خنيس را بدار آويخته بودند  بم  خدمت امام 

فرمود ابا حفص! م  بمعلى ب  خنيس امرى كردم كه مخالفت نمود از همي  جهت مبدتال بدرنج و 

 مرارت شمشير شد 

و خانه  ينره بياد زن و بچهروزى او را محزون و اندوهنا  ديدم  گفتم چيست چرا ناراحتى مثل ا

 اى  گفت بلى  گفتم جلو بيا و زندگيت افتاده

نزديك م  آمد دست بچشم او ماليدم وقتى چشم باز كرد گفتم كجا هسدتى گفدت داخدل خانده 

كردم و معلى را رها كردم تا خوب زن  خودم اينها زن و بچه م  هستند  م  خود را از آنها پنهان

نيز از زن خود بهره گرفت بعد او را صدا زده گفدتم  ورى كه از نظر جنسىو بچه خود را ببيند بط

 چشم او ماليدم  گفتم كجا هستى گفت در مدينه خانه شما  -نزديك بيا دست بر

باو گفتم معلى! ما كارهاى شگفت انگيز و اسرارى داريم كه هر كس حفدظ نمايدد خددا ديد  و 

خود را اسير دست مردم كنيد كه  فاش كردن اسرار ما دنياى او را حفظ ميرند  معلى مبادا بواسطه

اگر مايل بودند قبول كنند و گر نه شما را برشند  معلى! هر كس حديث دشوار ما را پنهان كندد 
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خدا آن حديث را بصورت نورى در پيشانى او قرار ميدهد و در ميان مردم داراى عزت ميگردد  و 

معلى! بدان ترا خواهند كشت آمداده  زندان خواهد افتاد هر كه افشا كند طعمه شمشير ميگردد يا ب

اب  جبله گفت سؤالى از حضرت صادق عليه السّالم نمودم فرمود آن درياچه  -( اختصاص1باش  )

بينى؟ عرضرردم آرى فدايت شوم  دست مرا گرفت و ما بي  بصرى تا صنعاء است مايلى آن را به

كه در جريان است عرض آن ديدده  د چشمم افتاد بنهرىاز مدينه خارج نمود با پاى خود بزمي  ز 

 نميشود مگر همان محلى كه ما ايستاده بوديم كه شبيه جزيره بود 

نگاه كردم از يك طرف آبى سفيدتر از برف جارى بود در طرف ديگر شيرى سدفيدتر از بدرف 

دم كه بي  تر از آن شراب نديده بوجريان داشت و در وسط شرابى ياقوت رنگ ميرفت خوشرنگ

شود و ابتدايش كجا در جريان بود عرضرردم آقا فدايت شوم اي  نهر از كجا جارى مى شير و آب

هائى است كه خداوند در قرآن  كر نموده كده در بهشدت جدارى است؟ فرمود اي  همان چشمه

اى از آب و ديگرى از شير و چشمه سوم از شراب در همي  نهر جدارى اسدت در دو است چشمه

ها بر آن بودند مويهاى زيبائى داشتند كه مانند آنها مى بود كه حوريهدرختهاى سرسبز و خرطرف  

 نديده بودم 

آنها رفت اشداره  در دست هر كدام ظرفى بود كه در دنيا چنان ظرفى نيست امام نزديك يرى از 

مود كرد كه آب بدهد براى آب برداشت  خم شد ديدم درخت نيز با او خم گرديد ظرف را آب ن

رد ايشان آشاميدند باز بدست او داد براى مرتبه دوم خم شد تا آب بردارد درخدت و تقديم امام ك 

تدر و لذيدذتر از آن نيز خم شد آب برداشت بدست امام داد ايشان بم  دادند آشاميدم، آبى روان

ى نديده بودم بوى مشك ميداد بظرف نگاه كردم سه رنگ مايع در آن بود عرض كردم چني  چيز

 ودم  خيال نميرنم همي  طور كه ميبينم باشد تا امروز نديده ب

فرمود اي  يك قسمت كمى است كه خداوند براى شيعيان ما آماده نموده وقتى مؤم  از دنيا برود 

 آيد در همي  باغستانها است و از اي  آشاميدنيها استفاده ميرند روحش بجانب همي  نهر مى

برهوت است پيوسته در عدذاب خواهدد بدود از  رود رو  او در وادىولى دشم  ما وقتى از دنيا ب

ابدو بصدير گفدت خددمت  -( اختصاص1آشامد بخدا پناه بريد از اي  سرزمي   )زقوم و حميم مى

فهميدم  بعد صحبت آن اى كه م  نمىحضرت صادق بودم با مردى خراسانى صحبت ميررد بلهجه
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اگاه ديدم در دو طرف اي  زمي  اسب بابا بزن بزمي   ن  جناب منتهى بچيزى شد كه فهميدم  فرمود:

اند  امام صادق فرمود اينها از اصحاب قائم )عج( سوارانى هستند كه گردن روى قربوس زي  نهاده

حس  ب  عطيه گفت حضرت صادق در صفا ايسدتاده بدود  عبداد بصدرى  -( اختصاص2هستند  )

اى مقدام كدرد فرمدوده ه  فرمود چيست؟ عرضام صحيح است يا نعرضررد حديثى از شما شنيده

آيند ام اگر مؤم  باي  كوهها بگويد بيائيد مىمؤم  از اي  بنيان با ارزشتر است فرمود بله م  گفته

اند امام عليه السّالم فرمود سر جاى خود باشيد م  شدما را ديدم ناگاه كوهها از جاى حركت كرده

معنى اي  آيه را وَ كَدذلِكَ نُدرِ   ز حضرت باقر پرسيدمجابر گفت ا -( اختصاص3اراده نرردم  )

آسمان بلندد نمدود  « م  بزمي  نگاه ميرردم دست بجانب 1إِبْراهِيمَ مَلَرُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَْرضِ  

كنندده افتداد فرمود سر بردار همي  كه سر بلند نمودم ديدم سقف باز شده و چشمم بنورى خيدره

ني  ديده فرمود سرت را پائي  بيانداز سر بزمي  انداختم سمانها و زمي  را چفرمود ابراهيم ملروت آ

باز فرمود بلند ك  همي  كه بلند كردم ديدم سقف بحالت اوليه برگشته دسدت مدرا گرفدت و از 

خانه بيرون برد مرا داخل اطاق ديگرى كرد آن لباسهائى كه داشت بيرون آورد جامه ديگر پوشيد 

فرمود باز ك   ساعتى گذشت آنگاه فرمود ميدانى كجدا  ببند  چشم فرو بستمفرمود چشم خود را 

 هستى گفتم نه  فرمود تو در آن ظلماتى هستى كه  و القرني  طى كرد 

عرضرردم آقا اجازه ميدهى چشم بگشايم فرمود بگشا ولى چيزى نميبينى چشم گشدودم در يدك 

كجا هسدتى؟ گفدتم نده  نگاه فرمود ميدانى تاريرى بودم كه جاى پايم را نميديدم مقدارى رفت آ

فرمود تو كنار چشمه حياتى هستى كه خضر از آن آشاميد  رفتيم تا از آن عالم گذشدتيم و بعدالم 

هاى آن و مردمش مانند عالم ما بود  بداز بعدالم سدوم ديگر رسيديم در آن سير نموديم بنا و خانه

ا ملروت زمي  است كه ابراهيم آنها م آنگاه فرمود اينهرفتيم مانند اوّلى و دوّمى تا به پنج عالم رفتي

« او ملروت آسمانها را كه دوازده عالم بود مشاهده كرد هر عالمى شبيه همان عدالمى 1را نديد  

بود كه ديدى هر كدام از امامها از دنيا بروند در يرى از اي  عوالم ساك  ميشوند تا برسد بقائم كه 

 د شد او ساك  همي  عالم ما خواه
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اى كه از م ببند همي  كه چشم فرو بستم دست مرا گرفت ناگاه ديدم در همان خانهبعد فرمود چش

آن خارج شديم هستم آن لباسها را بيرون آورد و لباسهاى خود را پوشديد، برگشدتيم بسدخ  اول 

 عرضرردم آقا از روز چقدر گذشته  فرمود:

دريدائى  ود بزمي  زدصادق بودم با پاى خابو بصير گفت خدمت حضرت  -( بصائر1سه ساعت  )

نمودار شد كه در آن كشتيهائى از نقره بود م  و ايشان سوار يك كشتى شديم تا رسيديم بمحلدى 

هائى از نقره برپا بود داخل آنها شد و خارج گرديد بم  فرمود ديدى خيمده اولدى كده كه خيمه

سومى خيمه فاطمده يمه امير المؤمني  داخل شدم  گفتم آرى فرمود آن خيمه پيامبر است ديگر خ

عليها السّالم چهارم خيمه خديجه پنجم خيمه امام حس  ششم خيمه حضرت حسي  هفتم خيمه على 

هدا سداك  ب  الحسي  هشتم خيمه پدرم و نهم خيمه م  هر يك از ما بميرد در يرى از اي  خيمه

رمود ى كارى رفته بودم فمعلى ب  خنيس گفت خدمت حضرت صادق برا -( اختصاص1شود  )مى

ام پرواز كرده  فرمود ام در عراق وبا آمده دلم بجانب زن و بچهچرا افسرده هستى عرضرردم شنيده

 صورت خود را برگردان  صورت برگرداندم  فرمود داخل خانه شو 

ام همدان وضدع سداب  را ام از كوچك و بزرگ حضور داشتند  خاندهوارد خانه شدم تمام خانواده

 -( بصدائر2دم فرمود صورت خود را برگردان نگاه كردم چيزى نديددم  )ت از خانه بيرون آمداش

مفضل گفت بي  حضرت صادق و بنى اميه اختالفى بود در موضوعى حضرت صادق وارد مركدز 

حرومتى شد حاكم با اعتراض بدربانان گفت چه كسى اجازه داد اي  شخص وارد شود گفتند بخدا 

يمان ب  خالد نقل كرد كه ابو عبد اللَّده بلخدى در سدفرى سل -( بصائر3ديم  )قسم ما كسى را ندي

بيندى بلخدى بطدرف خدمت حضرت صادق بود امام فرمود نگاه ك  ببي  در اي  محل چاهى مدى

 راست و چپ جستجو كرده بازگشت گفت نديدم  باز فرمود برگرد براى مرتبه دوم بازگشت 

شنوا و مطيع خدا مدا را سديراب كد  از آنچده  فرمود اى چاه پنهانامام عليه السّالم با صداى بلند 

 خداوند در تو نهاده آبى بس پاكيزه و خوشگوار و صاف و شيري  بيرون آمد 

 بلخى عرضررد آقا راه و روش موسى است كه در اختيار شما گذاشته شده 

صدد و بيسدت سدال ( در كتاب نوادر على ب  اسباط مينويسد: محمّد ب  معروف همدانى كده 1) 

در حيره خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم در موقع حرمرانى سدفا   ديددم  گفت: داشت 
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اى نيست تا بتوانم خدمتش برسم سه روز بهمي  وضع اند كه مرا چارهمردم چنان اطرافش را گرفته

خواندد  گذشت در روز چهارم خود آقا مرا مشاهده فرمود ديگر اطرافش خلوت شده بود مرا پيش

 ر امير المؤمني  عليه السّالم رفت بطرف قب

هدا را يرطدرف اختيارش كرد از جاده منحرف شد بيك كنارى با دست شد در بي  راه ادرار بى

نمود آبى خارج شد از آن آب وضو گرفت براى نماز آنگاه دو ركعت نماز خواند بعد شروع كرد 

 بدعا كردن  قسمتى از دعايش اي  بود:

و  -و افتادند و گمراه شدند قرار مده و نه از آنهائى كه عقدب ماندنددائى كه جلرا از آنه خدايا م 

 منرر شدند خدايا مرا از دسته ميانه رو قرار ده 

 -« پادشاه دوست نددارد1بعد براه افتاد م  نيز در خدمت ايشان بودم  فرمود دريا همسايه ندارد  

 بسر ميبرند ولى متوجه نيستند هستند كه در نعمت  چقدر اشخاص -سالمتى را نميتوان قيمت نمود

سپس فرمود چنگ بزنيد به پنج چيز  در جستجوى بهتري  راه در زندگى باشديد و زنددگى را بدر 

خود سهل و آسان بگيريد  و با حلم و شريبائى خود را بيارائيد  و از دروغ بپرهيزيدد و پيمانده و 

 ترازو را كم و كاست ندهيد 

وقتى كه عرب افسار گسيخته شود و عبور از بيابان حجاز ممنوع فرار  رار بايد كردسپس فرمود  ف

 گردد و مانع انجام وظيفه شوند 

فرمود فريضه حج را انجام دهيد قبل از اينره نتوانيد انجام دهيد  با انگشت ابهام اشاره بجانب قبلده 

  شوندنموده فرمود در اي  طرف بيش از هفتاد هزار نفر كشته مى

حديث گفت از كاروانيان و غير آنها بهمي  مقدار كشته شدند  در همي  خبر على ب  حس  راوى 

شك و ترديد از آل محمّد مردى قيام خواهد كرد كه پدرچم سدفيدى حضرت صادق ميفرمايد بى

 بدست دارد 

سدجد على ب  حس  گفت: قبيله بنى رواس در سال دويست و پنجاه اجتماع نمودند براى نماز در م

اى كرده بودند و بدست محمّد ب  معروف بود در موقع خروج عمامه سفيد بر نيزهجامع پرچمى از 

 يحيى ب  عمر 

 شود  همي  طور نيز شد در همي  خبر امام ميفرمايد فرات شما خشك مى
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هداى ريدز دارندد شدما را آواره ميرنندد و از باز فرمود: بر شما مسلط ميشوند گروهى كه چشدم

 ند ى خود بيرون مينمايهاخانه

هداى خدود بيدرون على ب  حس  راوى حديث گفت كيجور با تركها آمدند و مدردم را از خانده

 كردند 

كنند  على ب  حسد  گفدت چندي  شدد كده حضرت صادق فرمود: درندگان بخانه شما حمله مى

 هاى ما نمودند درندگان حمله بخانه

دلى ميگذارند جلو خانه عمر ب  ج ميرند براى او صنفرمود مردى سفيد پوست با سبيلهاى بلند خرو

حريث مردم را دعوت ميرند به بيزارى از على ب  ابى طالب عليه السّدالم و گروهدى از مدردم را 

 شود ميرشد و در همان روز كشته مى

سعد اسراف گفت روزى خددمت  -( مناقب 1على ب  حس  گفت اي  را نيز به چشم خود ديدم  )

هداى او هائى آورد در بي  تحفدهى از كوهستان هدايا و تحفهه السّالم بودم مردحضرت صادق علي

يك خيك گوشت حيوانات وحشى را قرمه كرده بود  حضرت صادق عليه السّدالم آنهدا را روى 

 زمي  ريخت فرمود اينها را ببر بده به سگها 

 ام كدهسلمانى خريدهآن مرد عرض كرد براى چه؟ فرمود اينها حالل نيست  عرض كرد از مرد م

 گفت پا  و حالل است 

به آن مرد فرمود حاال  امام عليه السّالم آنها را داخل خيك نموده سخنى فرمود كه نفهميدم چه بود 

ها ميگويند مثل ما را امام و بردار ببر داخل اي  اطاق، آن مرد گوشتها را برد داخل اطاق شنيد قرمه

 ايم آن دو خيك را برداشته بيرون آمد نشده بدستور اسالم كشته اوالد پيامبران نبايد بخورند چون

امام فرمود چه گفتند  عرض كرد هر چه شما فرمودى اي  گوشتها نيز همان را گفتند كه تذكيده 

 اند نشده

امام صادق فرمود: حاال فهميدى ابا هارون كه امام چيزهائى ميداند كه مردم نميدانند  خيك قرمه را 

عبد اللَّه ب  يحيى كاهلى گفدت: حضدرت  -( مناقب و خرايج1پيش سگى انداخت  ) بيرون برده

 صادق فرمود:
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اى ديدى در روبروى اى را به بينى چه ميگوئى؟! گفتم: نميدانم  فرمود: هر وقت درندهوقتى درنده

او آية الررسى را بخوان و او را قسم بخدا و حضرت محمّد و حضرت سليمان ب  داود و حضدرت 

 پيشوايان بعد از او بده  اي  كار را برنى بتو كارى نخواهد داشت  لى امير المؤمني  وع

اى با مدا عبد اللَّه كاهلى گفت: رفتم بروفه با پسر عمويم بطرف دهى رفتيم ناگاه در بي  راه درنده

  روبرو شد م  آية الررسى را روبرويش خواندم و او را قسم بخدا و محمّد مصطفى و سدليمان بد 

مني  و ائمه بعد از او دادم كه از سر راه ما برو ما را ا يت نرد  مدا بتدو كدارى داود و امير المؤ

 نداريم 

ديدم سر بزير انداخت و دم خويش را وسط دو پا انداخت و براه خود ادامه داد و از همان جا كده 

 آمده بود برگشت 

 پسر عمويم گفت: تا كنون مثل اي  سخ  ترا نشنيده بودم 

گفت: گواهى ميدهم كه او امدام واجدب  حضرت صادق عليه السّالم فرموده تم: اي  دستور را فگ

 االطاعة است با اينره پسر عمويم هيچ اطالعى از امامت نداشت 

ميرنى م  شاهد حال  سال بعد خدمت حضرت صادق رسيدم جريان را عرض كردم فرمود تو خيال

ا هر دوستى يك گوش شدنوا و يدك اى فرمود مرا بردهشما نيستم اگر چني  خيال كنى اشتباه ك 

 چشم بينا و زبان گويا است 

فرمود بخدا قسم م  آن درنده را از شما رد كردم دليل آن اينست كه شما در بيابدان كندار نهدر 

 بوديد  اسم پسر عمويت نوشته است نزد ما او از دنيا نخواهد رفت بدون اعتراف بامامت 

ويم گفتم خيلى خوشحال شدد و زيداد مسدرور گرديدد امام را به پسر عم بروفه برگشتم فرمايش

وليد ب  صبيح گفت: شبى خددمت حضدرت  -( مناقب و خرايج1شناس بود تا از دنيا رفت  )امام

صادق عليه السّالم بودم  شخصى درب منزل را زد  برنيز فرمود ببي  كيسدت؟ رفدت و برگشدت 

فرمود شما داخل اطاق برويد داخل يك  فت: بگو بيايد  بماگفت عمويت عبد اللَّه ب  على است  گ

اطاق رفتيم صداى حركت شخصى را حس كرديم و خيال كرديم يرى از بانوان امدام باشدد بهدم 

 چسبيديم 
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وقتى عبد اللَّه ب  على وارد شد هر چه توانست بامام بد گفت او رفت ما بيرون آمديم امام شدروع 

دادن: يك نفر از ماها گفت: آقا هيچ كس ايد   مانده بود به ادامهكرد از همان جائى كه حديثش 

طور ناسزا برسى نميگويد ما تصميم داشتيم بيائيم بيرون و جواب او را بدهيم  فرمود نه شما بي  ما 

دخالت نرنيد قدرى از شب گذشت باز درب را كوبيدند برنيز فرمود برو ببي  كيسدت؟ رفدت و 

 ه ب  على است برگشت گفت عمويت عبد اللَّ

ى ورود باو داد داخل شد در حالى كه با شدت گريده فرمود برويد بهمانجا كه بوديد بعد اجازه باز 

 ميررد ميگفت:

پسر برادر مرا ببخش از م  درگذر خدا از تو بگذرد و فرمود خدا تو را بيامرزد عموجان تو را چه 

و بدازوان مدرا  ست بم  حمله نمودنددشود؟ گفت: همي  كه بخواب رفتم دو نفر مرد سياه پومى

بستند يرى از آنها بديگرى گفت: او را ببريد بطرف آتش مرا بردند بحضرت رسدول برخدوردم  

كنم دستور داد مرا رها كنند رهايم كردند ولى هنوز بازوانم از ديگر نمى عرض كردم يا رسول اللَّه

 كند شدت ريسمان بست  درد مى

عرض كرد چه وصيت برنم مالى كه نددارم بدا زن و  د: وصيت خود را بر امام عليه السّالم فرمو

ات را جزء خانواده خود قرار بچه زياد و قرضى كه دارم فرمود قرضت را م  ميپردازم و زن و بچه

 خواهم داد وصيت نمود 

خدود  ما هنوز از مدينه خارج نشده بوديم كه از دنيا رفت و خانواده او را امام صادق جزء خانواده

حسي  ب   -( مناقب 1ضش را پرداخت و دخترش را به ازدواج پسر خود در آورد  )قرار داد و قر

ابى العال گفت: خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم مردى با غالم آن مرد آمده از بد اخالقدى 

خدود را زن خود شرايت كرد امام عليه السّالم فرمود او را بياور  وقتى آمد باو فرمود چرا شدوهر 

 گفت خدا او را چنان و چني  كند  ا يت ميرنى؟

 امام فرمود اگر بر همي  وضع بمانى سه روز ديگر زنده نخواهى ماند 

 بينم زن در پاسخ گفت: بهتر، م  نميخواهم او را به

امام عليه السّالم رو بمرد نموده فرمود زنت را ببر سه روز ديگر با هم هستيد روز سدوم كده شدد 

ه شد عرض كرد بخدا سوگند يك ساعت قبدل او را دفد  كدردم  د آمد  فرمود زنت چهمان مر
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سؤال كردم چطور زنى بود فرمود زنى متجاوز بود خداوند عمرش را قطع كدرد و ايد  مدرد را از 

داود ب  على وقتى معلى ب  خنيس را كشت حضرت صادق باو  -( خرايج2دست او راحت نمود  )

 كشتى  ترا نفري  خواهم كرد دگى و خانواده مرا فرمود: كارپرداز امور زن

داود گفت هر چه مايلى بر   شب كه شد امام عليه السّالم چني  دعدا كدرد: خددايا بدا يردى از 

تيرهايت قلب او را بشراف صبح خبر آمد كه داود مرده  فرمود بدي  ابو لهب از دنيا رفت از خدا 

اى عصائى آهنى باو زد صديحهاى فرستاد تهد فرشخداون درخواست كردم دعاى مرا مستجاب نمود 

 زده هال  شد 

اى زد وقتى نزديدك شدديم از دنيدا راوى گفت از خدمترارانش پرسيدم گفتند: در رختخواب ناله

داود رقى گفت: با حضرت صادق بمره رفتيم در سال صد و چهل و شدش  -( خرايج1رفته بود  )

باندم امام عليه السّالم صدا زد سدوار شدو در آنجا شتر را خواهاى تهامه افتاد گذارمان بيرى از دره

 سوار شو  هنوز چيزى رد نشده بوديم كه سيلى عظيم آمد و هر چه در آن دّره بود برد 

 باو گفت: بي  دو نماز ميائى تا ترا از وضع منزلت آگاه كنم 

ر ديدم كه نسدبت بده پسد آنگاه بم  فرمود داود اعمال شما را روز پنجشنبه بر م  عرضه نمودند 

اى  داود گفت پسر عموئى داشتم دشم  اهل بيت پيامبر و ناصبى اما عائلده عمويت مهربانى كرده

زياد داشت و فقير بود وقتى خواستم براى مره حركت كنم گفتم باو چيدزى بدهندد  امدام عليده 

ما با حضرت صادق ميثمى گفت كه مردى گفت  -( خرايج2السّالم از آن جريان مرا مطلع نمود  )

يه السّالم غذا ميخورديم بغالمش فرمود برو از آب زمزم بياور غدالم رفدت طدولى نرشديد كده عل

برگشت بدون آب  گفت يرى از مأموري  زمزم مانع آب آوردن م  شد گفت ميخدواهى بدراى 

 خداى عراقيان آب ببرى 

گ تغيير دعا كرد با همان رناز شنيدن اي  سخ  چهره امام درهم شد دست از غذا كشيد و شروع ب

كرده براى مرتبه دوم بغالم فرمود برو آب بياور و شروع بخوردن غذا كرد غالم آب آورد ولدى 

 رنگش پريده بود پرسيد چه شد 

آوردند امام عليه السّالم خددا را گفت آن مأمور افتاد در چاه زمزم و قطعه قطعه شد او را بيرون مى

ت امام صادق عليه السّالم بودم پسركى آمده صفوان گفت خدم  -ايج( مناقب و خر3ستايش كرد  )
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عرضررد آقا مادرم مرد امام فرمود نمرده گفت او را در لحاف پيچيدم آمدم خدمت شما  امام عليه 

و نشسته است  به پسرش فرمود بدرو  السّالم از جاى حركت كرد وارد خانه آنها شد ديد برخاسته

ر  گفت مادر چه ميدل دارى؟ گفدت مقددارى يل دارد باو بده پسپيش مادرت هر غذائى كه م

كشمش پخته ميخواهم پسر ظرفى بزرگ پر از كشمش آورد هر چه ميخواست خدورد  بمدادرش 

گفت مادر جان پسر پيغمبر پشت درب است ميفرمايد وصيت خود را بر   آن زن وصيت نمود  

م بر پيرر او نماز خواندد ت صادق عليه السّال بعد از دنيا رفت  ما هنوز متفرق نشده بوديم كه حضر

ابان ب  تغلب گفت صبح زود تصميم گرفتم بروم خددمت حضدرت  -( خرايج1و دفنش كردند  )

شناختم خيلى خوش صادق نزديك منزل آن جناب كه رسيدم گروهى خارج شدند كه آنها را نمى

كرد بدراى مدا  ت امام رسيديم شروعلباس و زيبا بودند بسيار سنگي  و با وقار بودند  بعد ما خدم

حديث كردن با اينره پانزده نفر ما هر كدام يك زبان مخصدوص داشدتند همده بزبدان مدادرى 

خودشان حديث را شنيدند از آن جمله عربى، فارسى، نبطى، حبشى، سقلبى  يك نفر گفت اي  چه 

   فرمود فارسى زبانحديثى بود كه بما فرمود كسى كه زبان عربى داشت گفت با م  بعربى چني

گفت بفارسى چني  گفت  حبشى گفت با لهجه حبشى صحبت كرد سقلبى مدعى بود كه فقط بدا 

زبان سقلبى حديث نمود همه برگشتند و جريان را پرسيدند  فرمود يك حديث بود ولى براى هدر 

مت صفوان ب  يحيى از جابر نقل كرد كده در خدد -( خرايج2هر كدام بزبان خودشان برگشت  )

اى را خوابانده بود تا او را برشد  بزغاله صدائى كرد امام عليه السّالم مردى بزغاله  امام صادق بوديم

فرمود قيمت اي  بزغاله چقدر است  آن مرد گفت چهار درهم، امام از جيب خدود چهدار درهدم 

دراج كرده  بيرون آورده باو داد  فرمود آزادش ك   در بي  راه برخورديم به بازى كه حمله بيك

 ج صدائى كرد امام عليه السّالم با دست اشاره نمود به باز  دست از آن مرغ برداشت بود درا

عرضرردم آقا از شما چيز عجيبى ديدم  فرمود بلى وقتى آن مرد بزغاله را خواباند بزغالده گفدت 

   دراج نيز پناهنددهدر باره م  تصميم گرفته پناه ميبرم بخدا و شما خاندان پيامبر از آنچه اي  مرد

داود  -( مناقب و خرايج1شد  اگر شيعيان ما استوار باشند آنها را با صداى پرندگان آشنا ميرنم  )

ب  كثير رقى گفت خدمت حضرت صادق رسيدم پسرش موسى ب  جعفدر داخدل شدد از سدرما 
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انگور  ميلرزيد  امام فرمود حالت چطور است عرضررد پدر جان غرق در نعمتم آرزوى يك خوشه

 شود نار دارم، م  گفتم سبحان اللَّه در اي  زمستان چگونه انار پيدا مىحرشى و يك ا

امام فرمود داود خدا بر هر چيز قادر است داخل باغ شو در آنجا درختى اسدت كده يدك خوشده 

 انگور و انارى بر آن است عرضرردم ايمان دارم به پنهان و آشرار شما  خوشه انگور و انار را جدا

جعفر عليه السّالم آوردم شروع كرد بخوردن  فرمود: داود! بخدا سوگند ايد   كرده براى موسى ب 

لطفى است از رزق خدا كه بسيار قديمى و با سابقه است خداوند بمريم دختر عمران چني  لطفدى 

 داود رقى گفت خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم فرمود چرا -( خرايج2نمود از اف  اعلى  )

ام با كشتى بطرف هند بروم پيش دم قرض بسيار بزرگى دارم تصميم گرفتهرنگت پريده؟ عرضرر

فالن برادرم  فرمود: هر وقت تصميم دارى حركت ك   گفتم از كشتى سوار شدن ميترسم فرمدود 

كسى كه در خشرى حافظ انسان است در دريا نيز حفظ ميرند داود اگدر اسدم و رو  مد  نبدود 

 يرسيد و درختها سبز نميشد ها نمنداشت و ميوهرودها جريان 

داود گفت سوار كشتى شدم باالخره بجائى رسيدم پس از صد و بيست روز راه در ساحل دريا روز 

اى قبل از ظهر بيرون آمدم هوا ابر بود نورى از فراز آسمان بر زمي  ميتابيدد ناگداه صدداى جمعه

 يده سر خود را بلند ك  م پرداخت قرض تو رساى شنيدم ميفرمود: داود! اكنون هنگاآهسته

همي  كه سر بلند كردم صدائى شنيدم كه برو پشت آن تپه سرخ رندگ پشدت تپده رفدتم ديددم 

ديگر نوشته هذا عَطاؤُنا فَامْنُ ْ أَوْ  هائى از طالى قرمز كه يك طرف آن صاف ولى بر طرفصفحه

 « 1أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ  

با خود گفتم دست نميزنم تا بمدينه برسدم  خددمت حضدرت  سيار با ارزش بود آنها را برداشتم ب

 صادق رسيدم 

فرمود داود عطاى ما همان نورى بود كه براى تو درخشيد نه آن طال و نقره ولى آنهم مال تو است 

 گزارى ك  گوارا باد لطف خداى كريم است خدا را سپاس

ا خيثمده و حمدران و عبدد مشغول حديث گفت  بد  از معتب خادم امام پرسيدم گفت در آن موقع 

االعلى بود روى بجانب آنها نموده همي  جريان را نقل ميررد موقع نماز كه شد از جاى حركدت 

روايت شدد  -( خرايج1كرد و با آنها نماز خواند  از آنها نيز پرسيدم تمام جريان را نقل كردند  )



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

64 

 

ك شب امام باو آموخدت ت قرآن بخواند در يكه حضرت صادق غالمى بنام مسلم داشت نميتوانس

يرى از دوستان نقل كرد كده مد  مدالى  -( خرايج2بطورى كه صبح بسيار عالى قرآن ميخواند  )

براى حضرت صادق بردم در دل خود آن مال را زياد ميانگاشتم  وقتى خدمت امام رسديدم غدالم 

 رد خود را خواست طشتى در آخر اطاق بود دستور داد آن را بياو

هداى طدال ميريخدت آنقددر ت همي  كه غالم طشت را آورد از اطراف آن سرهاى گفچند كلمه

ريخت تا بي  م  و غالم فاصله شد  در اي  موقع روى بم  نموده فرمود خيال ميرنى مدا احتيداج 

( 3ب نچه دست شما است داريم هر چه از شما ميگيريم براى آن است كه شما را پداكيزه كنديم  )

ت خدمت حضرت صادق بودم كه معلى ب  خنيس با گريه داخل شدد  محمّد ب  مسلم گف -خرايج

فرمود چرا گريه ميرنى  گفت پشت در گروهى هستند كه معتقدند بي  شما و آنها فرقى نيسدت 

شما و آنها مساوى هستيد امام سروت كرد سپس ظرفى از خرما خواست يك دانه را برداشت بدو 

زمي  شرافت در همان آن روئيد و بزرگ شدد خرمدا خورد دانه را در  انصف تقسيم كرد خرما ر 

اى خارج نموده بدست معلى بار آورد يرى از آن خرماها را چيد از هم شرافت از درون آن صفحه

داد فرمود بخوان معلى خواند بسم اللَّه الرحم  الرحيم ال اله اال اللَّه محمّد رسول اللَّه على المرتضى و 

( 1سي ، يرى يرى را نام برده بود تا حسد  بد  علدى و پسدرش  )الحسي ، على ب  الح الحس  و 

ابا مريم مدنى گفت براى انجام حج بطرف مره رهسپار شدم به نزديك شجره كه رسديدم  -خرايج

سوار االغ بودم گروهى را ديدم مشغول نماز هستند با خود گفتم زودتر بروم با آنها نماز جماعدت 

ت صادق عليه السّالم را ديدم كه مشغول تسبيح گفدت  اسدت  كه ب نها رسيدم حضربخوانم  همي  

اى؟ عرضرردم نه  فرمود بخوان نماز كه خواندم كوچ كرديم م  زيدر فرمود ابا مريم! نماز خوانده

پرسم، فرمدود ام حاال هر چه بخواهم مىمحمل امام راه ميرفتم  با خود گفتم جاى خلوتى پيدا كرده

ميروى؟ عرضرردم آرى  همرديف امام در محمل غالمش بنام سالم بود م زير محمل م  راه ابا مري

امام متوجه شد م  زياد براى قضاى حاجت ميروم فرمود درد دل دارى؟ عرضرردم بلدى  فرمدود 

 اى؟دست ماهى خورده

عرضرردم بلى  فرمود باالى ماهى خرما نخوردى؟ عرضرردم نه  فرمدود اگدر خرمدا ميخدوردى 

ك ظهر پياده شد  بغالم خود فرمود مقدارى آب بياور تا وضو بگيرم كنارى ناراحت نميشدى نزدي
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رفت براى وضو گرفت  در موقع برگشت  چشم امام بشاخه خرمائى افتاد فرمود اى شاخه از آنچده 

خدا در نهاد تو آفريده بما بخوران شاخه ترانى خورد سبز شد خرما داد خرماى آن زرد شدد امدام 

ميل كرد و بم  نيز داد تمام اي  جريان از يك چشم بهم زدن كمتر بدود  يش رفت از آن خرما پ

ابو خديجه از مردى از قبيله كنده كه جلّاد بنى عباس بود نقل كرد كه وقتى ابا عبدد  -( خرايج2)

انى اللَّه و اسماعيل را پيش منصور آوردند دستور داد آن دو را برشدند  آن دو را در اطداقى زندد

 كرده بود 

شب حضرت صادق را بيرون آورده گردن زد بعدد اسدماعيل را بدراى كشدت  پديش آورد  نيمه

 اسماعيل با او در آويخت باالخره پس از ساعتى او را هم كشت 

 برگشت پيش منصور  پرسيد چه كردى گفت هر دو را كشتم و ترا از دست آنها راحت كردم 

خواستند! منصور بجالد گفدت مگدر تدو هستند اجازه ورود  فردا صبح مشاهده كردند هر دو زنده

شناسم  منصور ام گفت چرا م  آنها را خوب ميشناسم همان طورى كه ترا مىنگفتى آنها را كشته

گفت برو بهمان محلى كه ديشب آنها را كشتى  وقتى ب نجا رفت ديد دو شتر كشدته روى زمدي  

فت مبادا اي  جريان را كسدى از نداخت  منصور باو گاند با كمال تعجب برگشت سر بزير اافتاده

 تو بشنود اي  جريان شبيه اي  آيه شد كه خداوند ميفرمايد:

عيسى ب  مهران گفت: مرد ثروتمندى از  -( خرايج1« )1وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لرِ ْ شُبِّهَ لَهُمْ  

هر سال بر خدود الزم  ال بمره ميرفت و در ما وراء النهر خراسان كه دوستدار اهل بيت بود هر س

كرده بود كه از مال خويش هزار دينار براى حضرت صادق عليه السّدالم ببدرد  همسدرش دختدر 

 عموى او بود كه از نظر ثروت و ديانت با آن مرد مساوى بود 

يك سال زنش درخواست كرد كه او را هم براى انجام حج ببرد قبول كرد آن زن آماده حج شدد 

راسان كتانى و غير كتانى و مقدارى جواهرات براى زنان و دختران امام تهيه ز بهتري  لباسهاى خا

اى كه زيور آالت بود ديد  شوهرش نيز هزار دينار هر سال را آماده و در يك كيسه در صندوقچه

 قرار داد 
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كدرد بدا بجانب مدينه رفت وقتى وارد مدينه شد خدمت امام صادق رسيد و سالم نمدوده عدرض 

هاى خود را بي  آنها ام اجازه بفرمائيد او خدمت بانوان شما برسد  امام اجازه داد هديههمسرم آمده

 روز بمنزل خود برگشت  تقسيم نمود يك روز در آنجا بود پس از يك

فردا صبح شوهرش گفت از داخل همان جعبه هزار دينار را بياور تا خدمت امام عليه السّالم ببدرم  

ها و زيور همسرش بود  هدزار رفت قفل را گشود ولى پولى نديد لباسام الن محل گذاشتهگفت ف

دينار از همشهريان خود قرض كرد و زيور زن خود را گرو گذاشت  خدمت حضرت صادق عليه 

 السّالم رفت 

امام عليه السّالم فرمود آن پول بما رسيد  عرض كرد چطور رسيد با اينره جز م  و همسرم كسى 

 ت از آن پول خبر نداش

امام عليه السّالم فرمود: احتياج بپول پيدا كردم يرى از شيعيان خود از طايفه ج  را فرستادم آورد 

 اى داشته باشم يرى از آنها را ميفرستم هر وقت كار عجله

 شناسى آن مرد زيادتر شد و خوشحال گرديد امام

حال جان دادن است   د برگشت ديد زنش در زيور همسر خود را از گروگان خارج كرد بمنزل خو

اش را بست  ساير لوازم از قبيل كفد  و كدافور او را رو بقبله نموده پارچه رويش انداخت و چانه

تهيه ديده قبر برايش حفر كرد  خدمت حضرت صادق رسيد و تقاضا نمود كه لطف فرمدوده بدر 

 پيرر او نماز بخواند 

سپس فرمود برو پيش زنت نمدرده وقتدى  د از نماز دعا كرد امام صادق دو ركعت نماز خواند بع

 كند و برار كردن دستور ميدهد با حال خوب برگردى او برخاسته كارهاى خانه را اداره مى

 آن مرد برگشت ديد زنش همان طورى كه امام فرموده سالم است بطرف مره رهسپار شدند 

ف بدود چشدمش حالى كه مشغول طدوا حضرت صادق نيز براى انجام حج بمره رفت آن زن در 

اند  بشوهرش گفت ايد  مدرد كيسدت؟ گفدت بحضرت صادق افتاد كه مردم اطرافش را گرفته

حضرت صادق است  زن سوگند خورد كه اي  همان شخصى است كه از خددا درخواسدت كدرد 

 داود رقى گفت: خدمت حضرت صادق بودم جوانى گريه -( خرايج1رو  مرا به جسد برگرداند  )

 ت نذر كرده بودم كه با زنم بمره روم وقتى وارد مدينه شدم زنم مرد وارد شد  گف كنان
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امام فرمود برگرد او نمرده عرض كرد آقا مرد م  خودم روى او پارچه انداختم فرمدود تدو بدرو 

 جوان رفت ولى فورى برگشت لبخند ميزد عرض كرد رفتم ديدم نشسته است 

مّا دلم ميخواست كه مطمئ  شوم  روز ترويه امام دى؟ عرض كرد بلى! اامام فرمود: داود ايمان آور 

 فرمود: مايلم بزيارت خانه پروردگارم بروم 

ها در عرفات هستند  فرمود بعد از نماز عشاء شترم را آماده ك  زمامش را عرض كردم آقا حاجى

را خواند سوار شد مرا  للَّهُ أَحَدٌ و يسببند  م  انجام دادم  امام عليه السّالم از منزل خارج شد قُلْ هُوَ ا

نيز پشت سر خود سوار كرد پاسى از شب را راه رفتيم در بي  راه آنچه بايد انجام دهدد انجدام داد 

يك وقت هم فرمود اي  خانه خدا است اعمال خانه خدا را نيز انجام داد موقع ا ان صبح كه شد از 

ر داد دو ركعدت اول سدوره پهلوى راست خود قدراجاى حركت نموده ا ان و اقامه گفت مرا در 

حمد و الضحى و دو ركعت دوم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خواند قنوت نماز را خواند آنگاه سالم داده نشست 

همي  كه خورشيد طلوع كرد آن جوان با زنش رد شد بشوهر خدود گفدت همدي  آقدا از خددا 

غالمى بدرايم مقددارى  الحميد جرجانى گفت:عبد  -( خرايج1درخواست كرد كه م  زنده شدم  )

تخم پرندگان جنگلى آورد چند قسم بود گفتم اينها تخم چيست؟ گفت تخم مرغدابى اسدت مد  

نخوردم تصميم گرفتم از حضرت صادق عليه السّالم در اي  باره سدؤال كدنم وارد مدينده شددم و 

 موش نمودم خدمت آقا رسيدم مسائل خود را سؤال كردم اما از آن مسأله فرا

كت كرديم موقعى از آن مسأله يادم آمد كه زمام قطار شدترها در دسدتم بدود افسدار را وقتى حر

ى زيادى خدمتش بودندد مد  روبدروى آقدا بدوستم سپردم و خدمت امام عليه السّالم رسيدم عده

قدا آورى عرض كدردم آايستادم سر بطرف م  بلند كرده فرمود: عبد الحميد براى ما مرغابى مى

 رگشتم و بدوستان خود ملح  شدم جواب مرا دادى ب

شعيب عقرقوفى گفت م  و علي ب  ابى حمزه و ابو بصير خدمت حضدرت صدادق  -( خرايج1) 

رسيديم م  سيصد دينار همراهم بود جلو امدام گدرفتم آن جنداب مقددارى برداشدت و بقيده را 

  اىبرگرداند  فرمود بقيه را بگذار همان جايى كه برداشته

 شعيب پرسيدم آن دينارها كه امام برگرداند چه وضعى داشت  ابو بصير گفت: از 
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گفت: آنها را از برادرم عروة برداشتم او خبر نداشت  گفت: حضرت صادق بتو برگرداند اي  خود 

شعيب گفدت:  -( خرايج2ى امامت بود  دينارها را شمرد صد دينار بود بدون كم و كاست  )نشانه

 دم پرسيد همرديف تو در محمل كيست؟م عليه السّالم رسيخدمت امام شش

 عرض كردم: مرد شايسته نيروكارى است بنام ابو موسى بقال 

فرمود: خيلى نسبت باو احترام بر  و نيرى بنما او بگردن تو حقوق زيادى دارد  اولي  ح  همي  

انم نميگدذارم روى است كه از دوستان دينى تو است و رفي  همسفرت هست گفتم: آقا اگر بتدو

 مي  پا بگذارد ز 

فرمود: هر چه ميتوانى نسبت باو نيرى ك   عرض كردم اگر از اي  كمتر هم سفارش ميفرمدودى 

 م  رعايت او را ميرردم 

« رسيديم پياده شدم بغالمان خود دستور دادم براى شتران علف 1گفت: رفتيم تا بمحلى بنام وتقر  

اى بدست گرفته براى وضو دم ابو موسى كوزهل كار خود شدند  ديبريزند و غذا بپزند  آنها مشغو

 گرفت  بجانبى ميرود داخل يك گودال شد 

غالمها اطالع دادند كه غذا حاضر است گفتم برويد ابو موسى را پيدا كنيد به آن طرف رفت هدر 

او جستجو كنم تا محل تا سه روز نروم و از  چه جستجو كردند نيافتند با خدا پيمان بستم كه از اي 

ر در باره او كوتاهى نررده باشم چند نفر از اعراب بيابانى را اجير گرفتم و گفتم هر كس او را مگ 

پيدا كند ده هزار درهم باو ميدهم سه روز از پى او گشتند در روز چهدارم بدا نااميددى برگشدتند 

دى اينجا زياد دارد عده زيا اند اينجا سرزمينى است كه شياطي  و جنىگفتند دوست ترا جنيان برده

 اند ما صال  ميدانيم از اينجا كوچ كنى گم شده

اش گفتم  سدال بعدد پس از شنيدن اي  حرف كوچ كردم باالخره بروفه رسيدم جريان را بخانواده

خدمت حضرت صادق رسيدم فرمود شعيب م  بتو سفارش نرردم مواظب ابو موسى باش و از هر 

 را آقا ولى او خودش رفت عرض كردم چ رى نر  نيرى در باره او فروگذا

 فرمود: خدا او را رحمت كند اگر مقام او را در بهشت ببينى خوشحال خواهى شد 

 -( خرايج1اى داشت كه به آن مقام نميرسيد مگر با همي  گرفتارى  )ابو موسى در نزد خدا درجه

رده بدرادران و پسدر عثمان ب  عيسى گفت: مردى خدمت حضرت صادق شدرايت كدرد از اين
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موهايش در مورد منزل باو سختگيرى ميرنند تقاضا كرد در اي  مورد اقدامى بفرمايدد  فرمدود ع

صبر ك   آن سال گذشت  سال بعد آمد همان شرايت را نمود باز فرمود صبر ك  در سفر سدوم 

ه آنهدا آمد و شرايت خود را تجديد كرد  فرمود صبر ك  كه خداوند بزودى فرج بتو ميدهد همد 

 دمت امام عليه السّالم فرمود بستگانت چه كردند؟ عرض كرد مردند مردند رفت خ

نمودندد  فرمود: اي  مرگ بواسطه آزارى بود كه بتو روا ميداشتند و قطع مراسم خويشاوندى را مى

طيالسى گفت: از مره بطرف مدينه ميرفتم دو شبانه روز راه بمدينه ماندده بدود كده  -( خرايج2)

 پول و چيزهاى ديگرى كه مال مردم بود و بم  سپرده بودند گم شد  با وسائل خوراكى و شترم

خدمت حضرت صادق رسيدم و شرايت حال خود را نمودم  فرمود داخل مسجد شو  بگو خدايا م  

ام براى زيارت خانه تو مركب سواريم گم شد آن را بم  برگردان  همي  طور كده مشدغول آمده

اد ميزند صاحب شتر بيا شتر خود را بگيدر از ديشدب مدا را يرنفر جلو مسجد فريدعا بودم شنيدم 

 اى ا يت كرده

سليمان ب  خالد گفدت: خددمت  -( خرايج1شترم را گرفتم يك نخ از آن كم و زياد نشده بود  )

هائى بود براى بغداد مد  ميخواسدتم از ايشدان وداع كدنم  حضرت صادق بودم مشغول نوشت  نامه

 ها كمك ك  كردم آرى  فرمود: اي  غالم مرا در رساندن نامه ه بغداد ميروى؟ عرضفرمود ب

م  در صح  حياط راه ميرفتم با خود فرر ميرردم كه اي  شخص حجت خدا بر مردم اسدت نامده 

بابى ايوب جزرى و فالن و بهمان مينويسد و از آنها نياز خود را ميخواهد  همي  كه نزديك درب 

مان تو تنها بيا  برگشتم  فرمود نامه مينويسم و به آنهدا اطدالع صدا زد فرمود: سلي خانه رسيدم مرا

اسحاق ب  عمدار گفدت: بحضدرت  -( خرايج2ميدهم كه م  بنده خدايم و احتياج به آنها دارم  )

صادق عرض كردم مقدارى سرمايه دارم كه با مردم معامله ميرنم ميترسم پديش آمددى بشدود و 

ه ربيع سرمايه خود را جمع ك   اسحاق در ماه ربيع از دنيا رفت  برود فرمود: تا ما ام از بي سرمايه

( پسر سماعة ب  مهران گفت: خدمت امام صادق عليه السّالم بودم بغالمدش فرمدود بدرايم آب 3)

زمزم بياور شنيدم ميگويد خدايا او را كور و گنگ و كر بگردان  غالم با گريه برگشدت  فرمدود 

 چه شده؟

 ا زد و از برداشت  آب جلوگيرى كرد فالن مرد قرشى مرت گف
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فرمود برگرد م  كارش را ساختم وقتى غالم برگشت ديد كور و كر و الل شده مردم اطرافش را 

بمد   بحر خياط گفت پيش فطر ب  خليفه بودم كه پسر مال  آمد نشسدت  -( خرايج4اند  )گرفته

 ناراحت نباش نگاه ميررد فطر باو گفت سخ  خود را بگو 

ال  گفت: داستان عجيبى برايت بگويم از حضرت صادق  تنها خدمت ايشان نشسته بودم بدا اب  م

م  صحبت ميررد ناگاه دست خود را بيك قسمت از مسجد زد مثدل اشخاصدى كده در انديشده 

 شد عرض كردم آقا چه  اند گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ زيادى فرو رفته

يد را هم اكنون كشتند  از جاى حركت كرده رفت م  سخ  او را يادداشت كردم فرمود: عمويم ز 

كه در چه ساعت و روزى بود بعد بجانب كوفه رفتم در بي  راه با سوارى برخورد نمودم او گفت 

زيد ب  على در روز فالن و ساعت فالن كشته شد مطاب  آنچه حضرت صادق فرمود بود  فطر بد  

عالء ب  سيابه گفت: مردى خدمت امام صادق  -( خرايج1لم زيادى است  )يفه گفت او داراى عخل

عليه السّالم رسيد آن جناب مشغول نماز بود شانه سرى كنار سر مبار  امام بزمي  نشست پس از 

 ترى ديدم ام سؤالى برنم چيز عجيب سالم بجانب هدهد توجه نمود  آن مرد گفت آقا آمده

ه هدهد كرد  فرمود پيش م  آمدد شدرايت كدرد از مدارى كده فتم كارى ك ه چيز  گفرمود: چ

 هاى او را ميخورد دعا كردم خداوند مار را كشت جوجه

 ماند هر چه زنم بچه ميزايد ميميرد عرض كردم آقا براى م  بچه نمى

ى سدگ فرمود: اي  بچه نماندن براى تو مربوط باي  جنس نيست، ولى وقتى بمنزل خدود برگشدت

آيد زنت ميخواهد باو خوراكى بدهد بگو چيزى باو ندهد  به آن سگ مداده شما مى اى بمنزلماده

بگو حضرت صادق بم  دستور داده بتو بگويم از ما كناره بگيرى خدا ترا لعنت كند  بعد از ايد  

يم بد  عبدد ( خرايج ابراه2ماند بچه برايم ماند داراى سه پسر شدم  )بخواست خدا براى تو بچه مى

فت از مره بردى خريدم و سوگند ياد كردم كه آن را انتقال بدديگرى نددهم تدا كفد  الحميد گ

خودم بشود  رفتم بعرفات براى انجام اعمال عرفه اقامت گزيدم بعد رفتم به مشعر براى نماز آنجدا 

گفت امام صبحگاه با مردم بطرف منى رفتم  پيرى از طرف حضرت صادق عليه السّالم آمده  بودم

هد با عجله خدمت آن جناب رسيدم فرمود ميل دارى بردى بتو بدهم كه كف  خود قدرار ترا ميخوا

بشدير  -( خدرايج1«  )1دهى  دستور داد غالمش يك برد برايم بياورد  فرمود آن را داشته باش  
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 نبال گفت خدمت حضرت صادق بودم مردى اجازه خواست شرفياب شود بعد وارد مسجد شد امام

چه لباسهاى زيبا و خوبى است گفت آقا اي  لباسهاى مملرت ما است  عرضررد عليه السّالم گفت  

هائى آورد كه در آن لباس بدود خددمت امدام ام غالمش وارد شد بستهاى آوردهآقا برايتان هديه

 گذاشت ساعتى با يك ديگر صحبت كردند  آن مرد حركت كرده رفت 

بي  كند همان شخص صاحب پرچمهاى سد و صفات بر او تطحضرت صادق فرمود اگر وقتش بر

 آورد سياه خراسان خواهد بود كه غرق در سال  باينجا رو مى

 بغالمى كه آنجا بود فرمود برو از او بپرس چه نام دارد  غالم برگشت گفت:

شدخص عبد الرحم   امام عليه السّالم سه مرتبه فرمود عبد الرحم ، به پروردگار كعبه اي  همدان 

 است 

گفت وقتى ابو مسلم آمد م  پيش او رفتم ديدم همان مردى است كه خدمت حضدرت  بشير نبال

ابو بصير گفت حضرت صادق فرمود هر چه بتو در بداره معلدى  -( مناقب و خرايج2صادق آمد  )

ب  خنيس ميگويم پنهان داشته باش  عرضرردم بسيار خوب  فرمود ب ن مقامى كده داود نخواهدد 

 رنجه داود ب  على شود عرضرردم داود ب  على با او چه خواهد كرد مگر اينره مبتال بشرسيد 

آويزد عرض كردم چه وقت فرمود سال ديگر  سال بعد داود ب  فرمود گردنش را ميزند و بدار مى

او را خواسدت و از ندام اصدحاب حضدرت  على فرماندار مدينه شد تصميم كشت  معلى را گرفت 

شناختم م  براى نها را بنويس  معلى گفت يك نفر را هم نمىيا شد، گفت اسامى آصادق از او جو

انجام كارهاى امام خدمت ايشان رفت و آمد ميرنم  داود گفت از م  پنهان ميرندى تدرا خدواهم 

كشت!! معلى گفت مرا از كشته شدن ميترسانى اگر اصحاب امام زير پايم باشند پا را برنميدارم تا 

( 1ت و بدار آويخت همان طور كه حضرت صادق فرمدوده بدود  )نى داود معلى را كشآنها را ببي

على اب  ابى حمزه گفت در خدمت حضرت صادق براى انجام حج رفتم در بدي  راه زيدر  -خرايج

درخت خرماى خشرى نشستيم  امام عليه السّالم زبان بدعائى گشود كه م  نفهميدم  بعد فرمدود از 

بخوران  ديدم درخت خرماى خشگ بطرف حضرت صدادق  اوند قرار داده بماآنچه در نهاد تو خد

كج شد داراى برگ بود و خرما داشت بم  فرمود نزديك شو بسم اللَّه بگو و بخور عالى تدري  و 

 لذيذتري  خرمائى بود كه تاكنون خورده بودم 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

72 

 

وارث السّالم فرمود ما  در اي  موقع مرد عربى گفت سحرى از امروز بزرگتر نديده بودم  امام عليه

انبياء هستيم اهل سحر و شعبده بازى نيستيم از خدا تقاضا كردم اجابت فرمود اگدر بخدواهم دعدا 

 ات و براى آنها دم بجنبانى ميرنم خدا ترا بصورت سگى در آورد بروى بخانه پيش خانواده

رفت  حضرت صادق اعرابى از روى نادانى گفت دعا ك   در همان موقع بصورت سگى در آمد و 

فرمود از پى او برو رفتم تا وارد منزلش شد شروع بدم جنبانيدن براى زن و فرزند خود كرد   بم 

 چوبى برداشته او را از خانه بيرون كردند 

برگشتم خدمت حضرت صادق در همان ميان كه ما حرف او را ميزديم آمد مقابدل امدام ايسدتاد 

آورد  امدام بدر او رحدم ميز در مىليد و صدائى تضرع آاشگهايش جارى بود خود را بخا  ميما

( 2نموده دعا كرد بحال اول برگشت فرمود حاال ايمان آوردى  عرضدررد هدزار هدزار مرتبده  )

بوديم عرضرردم در اي   يونس ب  ظبيان گفت با گروهى از مردم خدمت حضرت صادق -خرايج

فَصُرْهُ َّ اي  چهار مرغ از يك جنس بودند يا ةً مِ َ الطَّيْرِ آيه كه خداوند بابراهيم ميفرمايد فَُخذْ أَْربَعَ

 چهار نوع مختلف 

امام فرمود ميل داريد مثل آن را بشما نشان دهم عرضررديم بلى  صدا زد طاوس يك طاوس مقابل 

آن جناب آمد صدا زد كالغ كالغى آمد فرمود باز، يك باز شرارى آمد فرمود كبوتر  كبدوترى 

ر چهار مرغ را برشند و قطعه قطعه كنند و پرهاى آنها را برنند   نشست دستور داد همقابلش بزمي

هاى بدن طاوس و تمام آنها را با يك ديگر مخلوط كنند بعد سر طاوس را بدست گرفت تمام پاره

از بقيه مرغها جدا شده بيرديگر چسبيد طاوس زنده شد باز كالغ را صدا زد و بعد بداز را پدس از 

داود ب  كثير رقى گفت م  و  -( خرايج1مقابل آن جناب ايستادند  )  ر را همه زنده شدندآن كبوت

ابو الخطاب و مفضل و ابو عبد اللَّه بلخى خدمت حضرت صادق بوديم كثير النوا وارد شده گفدت 

اي  ابو الخطاب ابا برر و عمر و عثمان را فحش ميدهد و از آنها بيزارى ميجويد امام روى بجاندب 

 ود چه ميگوئى؟ى الخطاب نموده فرماب

گفت بخدا قسم دروغ ميگويد تا كنون از م  فحش نسبت ب نها نشنيده، حضرت صادق فرمود قسم 

ام ولدى خورد قطعا قسم دروغ نميخورد  كثير النوا گفت راست ميگويدد مد  از او ناسدزا نشدنيده
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فدى را ورد اعتماد چني  حرشخصى مورد اعتماد بم  گفت كه او چني  كرده  امام فرمود شخص م

 برسى نميگويد 

وقتى كثير النوا رفت امام صادق فرمود اگر ابو الخطاب چني  حرفى را زده باشد بواسطه آن است 

كه چيزهائى از آنها ميداند كه كثير النوا نميداند بخدا قسم جاى امير المؤمني  را غصب نمودند خدا 

 آنها را نيامرزد و نه از آنها بگذرد 

از شنيدن اي  حرف مات و مبهوت شد از روى تعجب بامام نگاه ميررد  فرمود از عبد اللَّه بلخى  و  اب

حرفهائى كه زدم تعجب كردى و مخالف آن حرفها هستى  گفت آرى  فرمود پدس چدرا انردار 

پسر فالن كس بلخى كنيزى داد باي  نام كه او را بفروشى  از  نرردى در شبى كه بدست تو فالنى

 درختى در آميختى  كه گذشتى با او زيررود 

ام حضرت صادق مرد بلخى گفت بخدا قسم از آن جريان بيش از بيست سال گذشته م  توبه كرده

اى ولى خداوند از تو نگذشته است خداوند بواسطه صاحب كنيز بر تدو خشدم فرمود تو توبه كرده

 گرفت 

موقع صداى االغى بلند شد ن جناب بود در اي  امام عليه السّالم سوار شد مرد بلخى نيز در خدمت آ

حضرت صادق فرمود از صداى آن دو اهل جهنم آزرده ميشوند همان طورى كه شماها از صدداى 

 االغ آزرده ميشويد وقتى وارد بيابان شديم رسيديم بر سر چاه بزرگى 

يدك چداه رفدت امام عليه السّالم روى بجانب بلخى كرده فرمود از اي  چداه مدا را آب بدده نزد

خيلى گود و عمي  است آبى در آن ديده نميشود امام پيش رفته فرمود اى چاه شدنوا و عرضررد 

مطيع پروردگار، ما را از آبى كه در نهاد تو قرار داده بياشام باجازه خدا  آب از چاه باال آمد از آن 

ود فرمود اى درخدت آشاميديم بعد براه خود ادامه داد تا بمحلى رسيد كه درخت خرماى خشرى ب

اند بما بخوران  خرماى تر و تازه از درخت فرو ريخت  بعد كده رما از آنچه در نهاد تو قرار دادهخ

متوجه شدم چيزى در درخت نبود براه خود ادامه داده تا رسيديم بيك آهو كه پيش آمد و بدا دم 

ود د مينمود  امام فرمد خود اظهار عجز و احتياج ميررد و صداى مخصوصى كه حاكى از التماس بو

 ان شاء اللَّه انجام ميدهم آهو راه خود را در پيش گرفت 
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بلخى گفت امروز چيز عجيبى ديديم آهو چه ميخواست؟ فرمود بم  پناهنده شد گفدت يردى از 

صيادهاى مدينه همسرش را صيد كرده دو بره كوچك دارد از م  تقاضا كرد او را بخدرم و آزاد 

نجام دهم رو بقبله ايستاده فرمود ستايش خدا را ب نقددر دم كه اي  كار را اكنم م  نيز ضمانت كر

ما آتاهُمُ اللَّدهُ مِد ْ  كه شايسته اوست و استحقاق دارد اي  آيه را نيز خواند أَمْ يَْحسُدُونَ النَّاسَ عَلى

 فرمود بخدا قسم ما مورد حسد مردم هستيم  «1فَضْلِهِ  

ه را خريد و آزاد كرد فرمود سرّ ما را فاش متش بوديم آهوى مادسپس امام برگشت ما نيز در خد

مان نرنيد و پيش نااهالن نقل نرنيد همانا كسى كه اسرار ما را فاش كند ضررش براى ما از دشم 

حضرت رضا فرمود پدرم موسى ب  جعفر عليه السّالم چني  نقل  -( مناقب و خرايج1بيشتر است  )

كرد برويد خانه كاروان بزرگى است كده  مردى وارد شده عرض كرد كه م  خدمت پدرم بودم

 اجازه ورود ميخواهند  پدرم فرمود ببي  كيست 

كنار درب رفتم ديدم شترهاى زيادى است كه صندوقهائى بار دارد و مردى سوار اسب است گفتم 

ا به پدرم شما كه هستيد  گفت مردى از هندم ميخواهم خدمت امام جعفر ب  محمّد برسم  جريان ر 

مود  باي  ناپا  خائ  اجازه نده مدتى بسيار طوالنى جلو خانه منزل گرفدت كده اجدازه گفتم  فر

 يافت تا باالخره يزيد ب  سليمان و محمّد ب  سليمان واسطه شدند و اجازه گرفتند نمى

از  مرد هندى وارد شده دو زانو مقابل امام نشست عرض كرد خدا نگهدار شما باشد آقا م  مدردى

اى مهر شده براى شما فرستاده يك سال است كه دشاه آن سامانم بوسيله م  نامههندم كه پيك پا

بر در خانه شما اجازه ميخواهم باز هم اجازه نميدادى علت چه بود چه گناهى داشتم؟ بايدد فرزندد 

 پيامبر چني  كارى نرند 

 يد علت آن چه بوده امام عليه السّالم سر بزير انداخته فرمود بعدها خواهى فهم

 موسى ب  جعفر فرمود: پدرم بم  امر كرد نامه را بگيرم و باز كنم ديدم در نامه نوشته است:

بسم اللَّه الرحم  الرحيم حضور جعفر ب  محمّد آن پاكيزه مردى كه هيچ آلودگى در او راه نيافته 

 از طرف پادشاه هند 

كسى را شايسدته آن نديددم  ار زيبا نصيب ما شدخداوند مرا بواسطه شما هدايت نموده كنيزى بسي

 جز شما آن كنيز را بهمراه تعدادى زيور آالت و جواهر و عطر براى شما فرستادم 
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( وزيران خود را جمع نمودم از ميان آنها هزار نفر كه شايسته امانت دارى بودند انتخاب كردم 1) 

كه ميدزاب بد  حبداب  يرنفر انتخاب نمودماز هزار نفر صد نفر و از صد نفر ده نفر و از ده نفر 

 است از او مورد اعتمادتر نيافتم آن كنيز را باو سپردم 

امام عليه السّالم فرمود: برو خائ  م  قبول نخواهم كرد زيرا تو در مورد امانت خيانت كردى  قسم 

 ام خورد كه خيانت نررده

يدامبرى محمّدد راف بخدداى يرتدا و پفرمود: اگر بعضى از لباسهايت گواهى بخيانت تو بدهد اعت

 مصطفى خواهى كرد 

اى مرد هندى گفت: اگدر گفت مرا از اي  كار عفو نما  فرمود: براى پادشاه هند بنويس چه كرده

چيزى ميدانيد شما بنويسيد  يك پوستي  بر ت  داشت دستور داد آن را در آورد  بعد امام از جاى 

موسى ب  جعفر عليه السّدالم فرمدود از نماز بسجده رفت حركت نموده دو ركعت نماز خواند بعد 

 شنيدم در سجده ميگويد:

 اللهم انى اسألك بمعاقد العز ع  عرشك و منتهى الرحمة مد  كتابدك ان تصدلى علدى محمّدد  

 عبد  و رسولك و امينك في خلقك و آله  و ان تأ ن لفرو هذا الهندى ان ينط  بفعله«

شت و منتهاى رحمت از كتابت اينره درود بدر هاى عزيز عره پايهخدايا از تو درخواست ميرنم ب

پيغمبر خود محمّد، بنده و پيامبر و امي  تو در ميان مردم و خاندانش فرستى  اجازه دهى پوسدتي  

اي  مرد هندى كار او را با زبان عربى آشرار بطورى كه همه حاضري  بفهمند اعتراف كند تا اي  

 نشان افزون گردد بيت پيامبر و ايما اى باشد براى اهلمعجزه

در اي  موقع سر بلند نموده فرمود اى پوستي  بگوهر كارى كه اي  مرد كرده موسى ب  جعفر عليه 

السّالم فرمود پوستي  جمع شد و شبيه يك گوسفند گرديد گفت يا اب  رسدول اللَّده پادشداه او را 

كدرد در مدورد  اوسدت و بسديار سدفارشامي  خود قرار داد نسبت باي  كنيز و هر چه همدراه 

نگهدارى آنها، رسيديم به بيابانى باران ما را گرفت هر چه داشتيم تر شد  باران ايستاد خورشيد در 

آن كنيز بنام بشر را خواست و باو دستور داد برود از شهر خوراكى تهيه  آمد اي  مرد غالم مأمور 

ب بده كنيدز گفدت: از بطرف شهر رفت  ميزا( مقدارى پول در اختيارش گذاشت غالم 1نمايد  )

اند بنشيند چون زمدي  گدل اى كه مقابل آفتاب زدهداخل جايگاه مخصوص خارج شود و در خيمه
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آلود بود كنيز وقتى بيرون آمد جامه از ساقهاى پاى خود باال زد چشم اي  خائ  كه بساق پاى او 

 افتاد فريفته او گرديد و باالخره او را گول زد 

 درآميخت و بتو خيانت كرد راضى شد با او هم  كنيز

كنم پوستي  بحالدت مرد هندى خود را بزمي  انداخته عرض كرد اشتباه كردم مرا ببخش اقرار مى

اول برگشت و فرمود آن را بشانه خود بيانداز همي  كه پوشيد پوستي  جمدع شدد و گلدوى او را 

 گرفت بطورى كه صورتش سياه شد 

اى ميخواهد با او برند  گردد پيش پادشاه او خودش هر معاملهبراو را رها ك  تا امام صادق فرمود 

 پوستي  آزاد شد 

هندى گفت: واى واى اگر شما هديه را رد كنيد ميترسم او متوجه شود بسيار سخت كيفر ميگيرد  

يا را پدذيرفت فرمود مسلمان شود تا همي  كنيز را بتو ببخشم  قبول نررد امام عليه السّالم بقيه هدا

اى از طرف پادشاه پس از چند ماه نيز را رد كرد آن هندى وقتى پيش پادشاه برگشت نامهولى ك 

 باي  مضمون براى پدرم رسيد 

ايست براى جعفر ب  محمّد از طرف پادشاه هند براى شما كنيزى بدا نامه -بسم اللَّه الرحم  الرحيم

ولى كنيز را رد نمودى  از اي  شت قبول كرده بودى مقدارى هديه فرستاده بودم و آنچه ارزش ندا

كار م  مشرو  شدم فهميدم كه انبياء و اوالد آنها داراى يك فراست مخصوصى هستند فهميدم 

 اي  مرد خيانتى كرده 

اى او خيانت كرده ضمنا باو گوشدزد نمدودم كده جدز يك نامه جعلى ترتيب دادم كه شما نوشته

د اقرار نمود  كنيز نيز اقدرار كدرد و جريدان د  هر كارى كرده بوراستى باعث نجاتش نخواهد ش

پوستي  را هم گفت بسيار در شگفت شدم گردن كنيز و آن مرد را زدم اينك گواهى بوحددانيت 

نامه خدمت شدما خدواهم  خدا و رسالت محمّد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله ميدهم بزودى پس از 

( 1شد و اسدالمى نيردو پيددا كدرد  )رها كرد و مسلمان  آمد  چيزى نگذشت كه سلطنت هند را

مفضل ب  عمر گفت: در خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم در مره يا منى  -مناقب و خرايج

 اى ايستاده گريه ميرردند گذارمان بزنى افتاد كه با دختركى باالى سر گاو مرده
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  گاو هم مرده است و زندگى ميررديم ايامام فرمود چه شده؟ گفت: م  و دخترانم از شير اي  گا

 متحيرم كه از كجا زندگى كنيم 

فرمود: مايلى خداوند گاو را براى زنده كند  زن گفت: با ايد  گرفتدارى كده دارم مدرا مسدخره 

ميرنى؟! فرمود: نه  مسخره نميرنم  امام عليه السّالم دعائى خواند آنگاه با پاى خود بگداو زد او را 

 جاى خود حركت نمود عت صحيح و سالم از صدا زد گاو بسر

 آن زن كه گاو خود را زنده ديد فرياد زد بخدا اي  عيسى ب  مريم است 

صفوان ب  يحيى نقدل كدرد  -( خرايج2امام عليه السّالم بي  مردم رفت ديگر زن او را نشناخت  )

ايم اگر نديده كه عبدى گفت: روزى زنم گفت: خيلى وقت است كه حضرت صادق عليه السّالم را

يم بمره و زيارت آن آقا نائل شويم بد نيست  گفتم م  چيزى ندارم بمره بدروم  گفدت مد  برو

 مقدارى لباس و زيور آالت دارم آنها را بفروش خرج سفر تهيه ك  

م  لباسهاى زنم و زيور او را فروختم حركت كرديم همي  كه به نزديرى مدينه رسديديم سدخت 

رسيديم ديگر اميد بزنددگى او نداشدتم و از خانده گ گرديد بمدينه كه مريض شد و مشرف بمر

اى قرمز رنگ پوشيده بود سالم كردم  خارج شده خدمت حضرت صادق رفتم امام عليه السّالم جامه

ام  جواب داد و از زنم سؤال كرد جريان را عرض كردم و گفتم م  با نااميدى از منزل بيرون آمده

د نموده فرمود: عبدى تو بواسطه او محزونى عرضرردم بلى ه بود آنگاه سر بلنمدتى سر بزير انداخت

نشسته است و زنى كه  بينىفرمود چيزى نيست م  دعا كردم خدا او را شفا دهد وقتى برگردى مى

 « ميدهد 1پرستاريش ميرند باو شيرينى طبرزد  

فتم حالدت باو طبرزد ميدهد گ با عجله بخانه برگشتم ديدم بهوش آمده و نشسته است و پرستارش

چطور است  گفت خدا مرا شفا داد اشتها باي  شرر پيدا كردم  گفتم وقتى م  رفتم از تو مدأيوس 

بودم حضرت صادق از تو جويا شد جريان را عرض كردم فرمود چيزى نيسدت وقتدى برگدردى 

 مشغول خوردن شيرينى است 

داشدت وارد شدد  ه دو جامه قرمدز رندگهمسرم گفت: وقتى تو رفتى م  جان ميدادم شخصى ك 

 پرسيد چه شده گفتم ميميرم اينك ملك الموت آماده قبض رو  م  است 
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آن مرد بملك الموت فرمود مگر تو مأمور نيستى از ما اطاعت كنى؟ گفت چرا  فرمود مد  بتدو 

 دستور ميدهم كه بيست سال قبض رو  او را بتأخير اندازى 

( 1د  همان دم حال مد  خدوب شدد  )ملك الموت خارج شدنگفت اطاعت ميرنم  آن شخص با 

حماد ب  عيسى از حضرت صادق عليه السّالم درخواست كرد دعا كندد خداوندد  -مناقب و خرايج

روزى نمايد چندي  سال بمره رود و باغهاى خوب و خانه نيروئى باو عنايت فرمايد و همسرى از 

سّالم دست بدعا برداشت و گفت يسته  امام عليه الهاى باشخصيت و نيروكار و فرزندان شاخانواده

اى نيردو و زندى خدايا حماد ب  عيسى را روزى ك  پنجاه سال بمره رود باو باغهاى عالى و خانه

 اى بزرگ و اوالدى شايسته عنايت ك  پرهيزگار از خانواده

در بصدره  يرى از كسانى كه آنجا حضور داشت گفت پس از چندي  سال بخانه حماد اب  عيسدى

آيد از دعاى حضرت صادق؟ گفتم آرى گفت اي  خانه م  است كده در ت يادت مىرفتم و گف

هداى بدزرگ اسدت و ها را دارم همسرم را ميشناسى كه از خدانوادهشهر نظير ندارد و بهتري  باغ

 ام هايم را نيز ميشناسى تاكنون چهل و هشت مرتبه بحج رفتهبچه

و يرم وقتى بجحفه رسيد و خواسدت احدرام  رفت در مرتبه پنجاهراوى گفت دو سال ديگر بحج 

ببندد داخل يك دره شد تا غسل كند سيل او را برد غالمانش از پى او رفتندد  مدرده او را از آب 

ابو الصامت صفوانى گفت بحضدرت  -( خرايج1گرفتند از آن روز نامش حماد غري  جحفه شد  )

ن رود  فرمود همان كليدى كه در كه شك از دلم بيرو صادق عرضرردم يك دليل براى م  بياور 

 دست دارى بم  بده همي  كه كليد را دادم شيرى شد ترسيدم  فرمود بگير نترس گرفتم 

روايت شده كه مردى خدمت حضرت صادق رسيد و شدرايت از  -( خرايج2دو مرتبه كليد شد  )

مرد خارج شدد در  شايش خواهد داد  آنفقر نمود امام عليه السّالم فرمود ناراحت نباش خداوند گ

بي  راه ديد هميانى افتاده برداشت در آن هفتصد دينار بود  سى دينار از آن را برداشدت خددمت 

 امام صادق رسيد و جريان را عرضررد 

امام فرمود برو يك سال اعالم ك  شايد صاحبش پيدا شود  آن مرد رفت با خود گفت در بازارها 

در آخر شهر رفت صدا زد هر كس چيزى گدم كدرده  م نميرنم بيك كوچهو مجامع عمومى اعال 

ام در فالن محل  گفت م  همدان را پيددا بيايد  ناگاه ديد مردى گفت م  هفتصد دينار گم كرده



 79 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

ام  همي  كه هميان خود را ديد ترازو داشت وزن كرد چيزى كم نبود هفتاد ديندار از آن را كرده

آمد همي  كه چشم امام بداو افتداد تبسدمى  رفت خدمت حضرت صادقبرداشته باو داد پول را گ

نمود فرمود كنيز آن كيسه را بياور وقتى كيسه را آورد سى دينار برداشت فرمود اي  سى ديندار 

 -( خدرايج3هفتاد دينار هم آن مرد داده هفتاد دينار حالل بهتر از هفتصدد ديندار حدرام اسدت  )

طبيعى مذهبان با يك ديگر اتحاد كردند كده دو سه نفر ديگر از روايت شده كه اب  ابى العوجاء 

هر كدام در مقابل قرآن يك چهارم از خودشان بنويسند  اينها در مره اجتماع كردند قرار شد سال 

 هاى خود را بياورند ديگر در همي  محل نوشته

ابْلَعِي  باي  آيه يا أَْرضُسال بعد در مقام ابراهيم اجتماع نمودند يرى از آنها گفت م  وقتى رسيدم 

ماءَ ِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ دست از مبارزه برداشتم ديگرى گفت م  نيز وقتى باي  آيه 

 رسيدم فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَِجيًّا از مبارزه مأيوس شدم 

ه السّدالم رد موقع حضرت صادق علياي  حرفها را آهسته ميگفتند كه كسى متوجه نشود در همي  

أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِِه  شد و اي  آيه را خواند قُلْ لَئِ ِ اجْتَمَعَِت الْإِنْسُ وَ الِْج ُّ عَلى

و زراره گفت م   -( خرايج1« از شنيدن اي  آيه از زبان امام صادق عليه السّالم مبهوت شدند  )1 

د ب  لقمان و عمر ب  شجره كندى خدمت حضرت صادق بوديم  عمدر از جداى عبد الواحد و سعي

حركت كرده رفت حاضري  او را ستايش نموده گفتند مرد با تقوائى است امام عليه السّالم فرمود 

شناس نيستيد م  با يك نگاه كردن ميشناسم اي  از بدتري  مردم روى زمي  است  راوى شما مردم

محمّد بد  راشدد از  -( خرايج2تر بود  )هاى زشت از همه مردم حريصت عمر ب  شجره برار گف

جد خود نقل كرد كه گفت تصميم گرفتم بروم خدمت حضرت صادق براى پرسيدن يك مسدأله  

اند  بطرف قبرسدتان رفدتم مسدأله را گفتند سيد حميرى از دنيا رفته ايشان به تشييع جنازه او رفته

م بروم دام  مرا گرفت و بطرف خود كشيد سپس فرمود شدما داد همي  كه خواست پرسيدم جواب

 ايد ها علم را واگذاشتهتازه بدوران رسيده

عرضرردم آقا شما امام زمان هستى؟ فرمود بلى  گفتم دليل و عالمتى بر اي  مدعى دارى؟ فرمود 

ام در همي  دف  كردهز دنيا رفته او را هر چه مايلى بپرس تا خبر بدهم ان شاء اللَّه  گفتم برادر م  ا

 قبرستان با اجازه خدا او را زنده ك  
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بود  نزديدك  فرمود تو شايسته اي  كار نيستى ولى برادرت بما ايمان داشت و اسم او نزد ما احمد

قبر او رفت  قبر شرافته شد برادرم بيرون شد ميگفت برادر دست از اي  آقا نردش از او پيدروى 

احمد  -( خرايج1مرا سوگند داد كه برسى اي  جريان را نگويم  ) بر خود برگشت  امامك  باز بق

ب  فارس از پدر خود نقل كرد كه چند نفر از مردم خراسان خدمت حضرت صادق رسيدند قبل از 

سؤال ب نها بلهجه عربى فرمود هر كس ثروت برهم انباشته كند خددا بهمدان مقددار او را عدذاب 

فهميم با زبان فارسى فرمود  هر كه درم اندوزد زبان عربى نمىد آقا ما نفهميديم ميرند  عرضرردن

 جزايش دوزخ باشد« 

فرمود خداوند دو شهر آفريد يرى در مغرب و ديگرى در مشرق كه هر شدهر هفتداد هدزار نفدر 

جمعيت دارد هر شهرى داراى ديوارهاى آهنى است كه يك ميليدون در از طدال دارد هدر در آن 

هاى مختلف هستند كه مد  تمدام ت اي  هفتاد هزار جمعيت داراى لهجه« اس1اى دو مصراع  دار 

هاى آنها را ميدانم در آن دو شهر و غير آن دو شهر جز م  و پدرانم و فرزندان بعدد از مد  لهجه

منصور صيقل گفت در سفر مره گدذارم بمدينده افتداد  بحدرم  -( خرايج2حجت خدائى نيست  )

رفتم سالم بر پيامبر نمودم ناگاه متوجه شدم حضرت صدادق در سدجده  اللَّه عليه و آله پيامبر صلّى

 است 

نشستم تا خسته شدم  بعد گفتم م  جلو آقا بسجده بروم در سجده سيصد و شصدت و چندد مرتبده 

سبحان ربى و بحمده استغفر ربى و اتوب اليه گفت  در اي  موقع سر از سجده برداشت و رفت م  

راه با خود ميگفتم اگر اجازه داد بايشان خواهم گفت فدايت شدوم شدما  پى او رفتم در بي  نيز از 

اي  طور عبادت ميرنيد ما چه كنيم  همي  كه بدر خانه رسيدم مصادف، غدالم آقدا آمدده گفدت 

داخل شو منصور! داخل شدم قبل از سؤال فرمود منصور اگر عمل زياد يا كم انجام دهيد خداوندد 

 ما قبول خواهد كرد فقط از ش

روايت شده كه گروهى از بنى هاشم در ابواء اجتماع كردند از آن جمله محمّدد بد   -( خرايج1) 

علي ب  عبد اللَّه ب  عباس و ابو جعفر منصور دوانيقى و عبد اللَّه ب  حس  و دو فرزندش محمّدد و 

 ابراهيم بودند تصميم داشتند با يرنفر بيعت كنند 
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پيش حضرت صادق فرستادند تشريف آورد فرمود براى چه  است  اي  پسرم مهدى عبد اللَّه گفت 

ايد؟ گفتند ميخواهيم با محمّد ب  عبد اللَّه بيعت كنيم كه مهدى آل محمّد است  حضرت جمع شده

صادق فرمود چني  كارى را نرنيد كه اي  )دست روى شانه ابو العباس سفا  گذاشت( و برادرها 

 وقعيت ميرسند و فرزندانش باي  م

عبد اللَّه نموده فرمود بتو و دو فرزندت نخواهد رسيد بنى عباس بمقام حرومت ميرسند و ايد  رو ب

دو فرزندت كشته خواهند شد  از جاى حركت كرده فرمود آن كس كه رداى زرد پوشيد )منصور 

 دوانيقى( او را ميرشد 

   منصور بودم عبد العزيز ب  على گفت بخدا قسم م  در زندگى شاهد كشت

ند نفر متفرق شدند منصور از امام پرسيد آيا م  بخالفت ميرسم فرمود بلى واقعيتى است كه آن چ

عبد الرحم  ب  كثير گفت مردى وارد مدينه شد و از امام جسدتجو ميردرد  -( خرايج2ميگويم  )

ت اگدر يرى از فرزندان حسي  باو گفت تو در جستجوى امام بودى پيدا كردى؟ گفت نده  گفد 

هنمائى كنم خدمت حضرت صادق از او نشانى گرفت و خدمت جعفر ب  محمّد عليده مايلى ترا را

 السّالم رفت 

حضرت صادق باو فرمود تو باي  شهر براى جستجوى امام آمدى يرى از فرزندان امام حس  تدرا 

وضيح دهم چه راهنمائى پيش محمّد ب  عبد اللَّه كرد از او سؤالى كردى و خارج شدى ميخواهى ت

كردى او چه گفت  بعد روبرو با يرى از فرزندان امام حسي  شدى او گفت اگر ميل دارى سؤالى 

داود رقدى  -( طدب االئمده3برو بسراغ جعفر ب  محمّد، گفت صحيح است تمام آنچه فرمودى  )

رام نيروكار بود وارد شد  چند سؤالى از حد  گفت خدمت حضرت صادق بودم حبابه والبيه كه زنى

ا در شگفت شديم از سؤالهاى نيروى او  امام فرمود ببينيد سؤالى نيروتر از سؤاالت و حالل نمود  م

 حبابه والبيه هست 

عرض كرد آقا فدايت شوم واقعا اي  سؤالها اعجاب انگيز بود در اي  موقع اشرهاى حبابه جدارى 

ياء نيز مبدتال ام كه انبياء و اولشد  امام فرمود چرا اشك ميريزى؟ عرض كرد بدرد بدى مبتال شده

ميشوند ولى خويشاوندانم ميگويند: بدرد بدى گرفتار شده است اگر راست ميگويد آن آقائى كه با 

 او ارتباط دارد امام است برايش دعا كند تا از اي  درد خالص شود 
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 ر است گرچه م  مسرورم و ميدانم اي  درد آزمايش و كفاره گناه است و درد مردمان نيروكا

اى؟ عرض كرد بلى يا اب  رسول اللَّه  امام لبهاى رمود ميگويند بدرد بدى مبتالشدهحضرت صادق ف

خود را حركت داد و دعائى كرد كه ما نفهميديم  فرمود برو داخل اطاق زنها تا نگاه كنند ببدنت  

 نمانده بود  اى از بيمارى در سينه و بدنش باقىراوى گفت رفت و بدن خود را نشان داد  ره

حاال برو پيش خويشاوندانت بگو اي  كار را همان كسى كرد كده مد  معتقدد بامامدت او  فرمود

حضرت صادق عليه السّالم زير ناودان خانه خددا بدود گروهدى نيدز  -( دعوات راوندى1هستم  )

ا دوست حضور داشتند پير مردى سالم كرد  عرض كرد يا اب  رسول اللَّه م  شما خانواده پيامبر ر 

ام تا برطرف شدود  در ام پناه بخانه خدا آوردهشم  شما بيزارم گرفتار درد بزرگى شدهدارم و از د

هاى حضرت صادق انداخت سدر و پاهداى آن اي  موقع اشرهايش سرازير شده خود را روى قدم

كدرد جناب را ميبوسيد امام عليه السّالم كنار ميرفت )كه نبوسد( دلش بحال او سوخت و گريده 

هاى خود را بلند كنيد  ري  نموده فرمود اي  برادر شماست پناه بشما آورده دست آنگاه روى بحاض

 حضرت صادق عليه السّالم دست خودرا بلند كرد ما نيز دستهايمان را بلند نموديم شروع بدعا كرد 

خدايا سرشت پاكى آفريدى و از آن سرشت پا  طينت دوسدتان و دوسدتان دوسدتان خدود را 

ات ى دردها را از اي  شخص برطرف كنى ميتوانى خددايا مدا پناهندده بخاندهقراردادى اگر بخواه

ايم كه هر چيز بدان پناه ميبرد اي  مرد بما پناه آورده م  از تو درخواست ميرنم اى خددائى شده

كه پنهان در نور عظمت خود شده بح  محمّد و على و فاطمه و حس  و حسي  علديهم السّدالم اى 

و گرفتار و غمگي  دردمند خدايا او را از اي  گرفتدارى بواسدطه مدا نجدات فريادرس هر بيچاره 

 بخش 

آنقدر كه مقدر است بال برشد بلطف كرمت محو فرما و غم و اندوه را از او زائل گردان يا ارحدم 

 الراحمي  

گريده برگشدت دعا كه تمام شد آن مرد راه خود را گرفت هنوز بدرب مسجد نرسيده بود كه با 

اى از ميداند نمايندگى خود را بره بسپارد بخدا سوگند بدر مسجد نرسيده بودم كده  ره گفت خدا

سدير صيرفي گفت خدمت حضرت صادق  -( مجالس مفيد1ناراحتى م  باقى نماند  آنگاه رفت  )

گزاريد قبل با گروهى از اهل كوفه بودم فرمود قبل از آنره براى شما انجام حج مقدور نباشد  حج 
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ه از بيابانها نتوانيد عبور كنيد  حج گزاريد قبل از ويران شدن مسجدى در عدراق كده بدي  از اينر

نخلستان و جويها واقع است  حج گزاريد قبل از آنره درخت سدره را در زوراء قطدع كنندد روى 

 ها خرمائى كه مريم عليها السّالم از آن خرماى تازه چيد شاخه

آيد و بگرانى و سدتم شود و خشرسالى پيش مىها كم مىيوهد مگذارند بحج برويدر اي  موقع نمي

شدود و از شويد در ميان شما ظلم و ستم رايج ميگردد بال و وبا و گرسنگى پيدا مىسلطان مبتال مى

 هر طرف فتنه و آشوب بشما حمله ميرند 

ركها و واى بر مردمان از دست تواى بر شما اى عراقيان وقتى كه پرچمهائى از خراسان بيايد واى 

« عرض كردم آقا ثط 1گروهى ثط   بر عراقيان از دست مردمان رى واى بر آنها واى بر آنها از 

كيست؟ فرمود گروهى كه گوشهاى آنها از كوچرى مثل گوش موش و لباس آهني  دارند لهجه 

ها خدا از شر آنها بدست آنآنها شبيه شيطانهاست چشمهاى ريز و بدنى كم مو دارند پناه بريد بخدا 

مأمون وقتى گفدت  -( مناقب 1دي  را فتح خواهد نمود و آنها سبب گسترش امامت ما ميشوند  )

خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم كه سهل ب  حس  خراسانى وارد شده سالم كرده نشسدت  

 چرا دفاع از ح  خودعرضررد يا اب  رسول اللَّه چقدر شما رؤف و مهربان هستيد شما امام هستيد 

كنيد با اينره بيش از صد هزار شيعه شمشير زن داريد  فرمود بنشي  خراسانى خدا جانب تدرا نمى

 رعايت كند 

برنيزى بنام حنيفه فرمود تنور را بيفروزد  تنور افروخته شد چنانچه يك پارچه آتدش گرديدد و 

ور  خراسدانى برو بنشي  داخدل تند  قسمت باالى آن سفيد شد  بعد رو بمرد خراسانى نموده فرمود

شروع بالتماس نموده يا اب  رسول اللَّه مرا ب تش مسوزان  از جرم م  درگذر خدا از تدو بگدذرد  

 فرمود ترا بخشيدم 

در همي  موقع هارون مرى وارد شد يك كفش خود را بانگشت گرفتده بدود عرضدررد السدالم 

و داخل تنور بنشي   نعلي  را انداخت از دست بيانداز بر عليك يا اب  رسول اللَّه  امام فرمود نعلي  را

 و داخل تنور نشست 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

84 

 

امام شروع كرد با خراسانى بصحبت كردن از جريانهاى خراسان مثل اينره در خراسان بدوده بعدد 

فرمود خراسانى برو ببي  در تنور چه خبر است بجانب تنور رفتم ديدم چهار زانو در تنور نشسته از 

 شود؟ م عليه السّالم فرمود از اينها در خراسان چند نفر پيدا مىد بما سالم كرد اماتنور خارج ش

شود فرمود ما در زمانى كه پنج نفر عرضررد بخدا قسم يرنفر هم نيست نه بخدا يك نفر پيدا نمى

د محمّ -( مناقب 1بهتر ميدانيم  ) ياور نداشته باشيم قيام نخواهيم كرد ما خودمان موقعيت مناسب را

ت م  قبل و بعد از هر نماز آن دو را لعنت ميرردم در خواب ديددم كبدوترى ب  كثير كوفى گف

برد وارد حرم پيغمبر شد  آن دو نفر را از ضريح يك ظرف كه داخل آن مايعى عطرآگي  بود مى

  هاى آن دو را با همي  مايع عطر آگي  معطر نمود باز برگرداند آنها را بقبرشانخارج كرد گونه

آن اطراف بودند پرسيدم اي  پرنده كيست و اي  عطر چيست؟  يك نفر گفدت از آنهائى كه در 

آيد آن دو را معطر ميرند و ميرود  از ديددن ايد  اي  پرنده ملرى است كه در هر شب جمعه مى

 آمد خواب ناراحت شدم صبح ديگر از لع  كردن آنها خوشم نمى

آن پرنده را ديدى؟ عرض كردم  يد لبخندى زد فرمودخدمت حضرت صادق رفتم همي  كه مرا د

مِ َ الشَّيْطانِ لِيَْحزُنَ الَّذِي َ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّدا  آرى فرمود اي  آيه را بخوان إِنَّمَا النَّْجوى

 بِإِ ْنِ اللَّهِ هر وقت چيزى ديدى كه خوشت نيامد همي  آيه را بخوان 

مأمور آن دو باشد براى احترامشان، آن ملك مأمور شدرق و ت كه بوتر ملرى نيسبخدا قسم آن ك 

آورد بگدردن غرب زمي  است هر كسى خونى بناح  ريخته شود از خون آن مظلوم ميگيرد و مى

( مناقب: مغيدث حضدرت 2آن دو طوق ميرند زيرا آنها سبب هر ظلمى شدند از زمان خودشان  )

يخندد عرض كرد آقا فدايت شدوم نميددانم شداديم خانه او بود ديد م صادق عليه السّالم را كه در 

ى مد  ميخنديدد  ايد ديگر اينره در خانهبراى كداميك بيشتر باشد يرى اينره در خانه م  نشسته

فرمود اي  كبوتر نر با ماده خود حرف ميزد ميگفت تو همسر م  و شريك زندگى منى اما ايد  

( در حديث 3م  م  از حرف او خنديدم  )تو بيشتر دوست دار  شخصى را كه روى تشك نشسته از 

ديگر ميگويد كبوتر نر گفت تو همسر و عروس منى كسى را روى زمي  از تدو بيشدتر دوسدت 

كه شايد از تو فرزندى داشته باشم كه دوسدتدار  نميدارم اي  عالقه م  با اي  شدت بواسطه اينست 

و نجم حطيم و سليمان ب  خالدد  گفت م  و خالد جوان( مفضل ب  عمر 1اهل بيت پيامبر شود  )



 85 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

« بود ناگهان امام صادق عليه 1بر در خانه حضرت صادق بوديم سخنان ما در باره اعتقاد اهل غلو  

السّالم با پاى برهنه بدون رداء با عجله آمد يرايك ما را نام برد فرمود خالد، مفضل، سليمان، نجم 

هستيم بَلْ عِبادٌ مُرْرَمُونَ  ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ نيستيم بلره چني   نه آن طور كه شما ميگوئيد ما

( صالح ب  سهل گفت م  در باره حضرت صدادق عقيدده غليدان را داشدتم 2« )2بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  

اريم كه نگاهى تند بم  نموده فرمود واى بر تو صالح بخدا قسم ما بنده و مخلوق هستيم و خدائى د

( عبد الرحم  ب  كثير در 3ستيم اگر نپرستيم و عبادتش نرنيم ما را عذاب خواهد كرد  )او را ميپر

ضم  يك خبر طويل گفت: مردى وارد مدينه شد و از امام جويا گرديد او را راهنمائى پيش عبد 

حضرت صادق عليه اللَّه ب  حس  نمودند از او سؤالى كرده بيرون آمد  او را راهنمائى كردند پيش 

الم وقتى خدمت آن جناب رسيد امام باو نگاهى نموده فرمود: تو داخل شهر مدا شددى بدراى السّ

گان امام حس  راهنمائى كرد بعبد اللَّه ب  حس  سؤالى كردى و خارج جستجو از امام يرى از نواده

 ان امام حسي  روبدروشدى مايلى بگويم چه از او پرسيدى و چه جواب داد، و بعد با يرى از فرزند

 شدى او گفت اگر مايلى بمالقات جعفر ب  محمّد برو 

گفت همه اينها صحيح است فرمود حاال برگرد پيش عبد اللَّه ب  حس  از او زره و عمامه پيامبر را 

« 3بخواه  آن مرد رفت تقاضاى تماشاى زره و عمامه پيامبر را نمود  عبد اللَّه از داخل يك كندو  

پوشديد آمد گفت پيامبر اي  طور زره مىكامل بر ت  او راست مى ون آورده پوشيد زرهزرهى بير

 برگشت خدمت حضرت صادق و جريان را عرض كرد 

تا نصف ساق آن جنداب  امام فرمود درست نگفته انگشترى بيرون آورد بر زمي  زد زره را پوشيد

ر نمود  فرمدود داخل در نگي  انگشتآمد عمامه را بست تمام و كافى بود هر دو را بيرون كرد و 

پوشيد اي  از چيزهائى نيست كه در زمي  بافته شده باشد  خزانه خدا را در لفظ پيامبر اي  طور مى

« و خزانه امام در انگشترى اوست دنيا در نزد خدا چون جام كوچرى است و در نزد 1ك  است  

 -( مناقدب 1ى هستيم  )با ساير مردم مساو اى اگر چني  نباشد امام نخواهيم بود وامام چون صفحه

شعيب ب  ميثم گفت حضرت صادق فرمود شعيب! مواظب خود باش و قدر خودت را بدان وصدله 

رحم نما و از برادران دينى خود ديدن ك  و جانبدار از خويش نباش كه بگوئى اي  مال م  است 

 واهد داد و يا مال خانواده م  است كسى كه آنها را آفريده روزى نيز خ
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( 2فتم خبر مرگ مرا ميدهد بخدا قسم  شعيب بعد از آن بيش از يك ماه زندگى نررد  )با خود گ

 سورة ب  كليب گفت حضرت صادق عليه السّالم پرسيد امسال چگونه حج گزاردى؟

عرضرردم قرض نمودم ولى بخدا سوگند ميدانم كه او پرداخت خواهد نمود اي  حج فقدط بشدوق 

 ن بود استفاده از گفتارتازيارت شما و 

فرمود اما پول حج را خدا داد م  از خودم ميدهم فرش نمازى كه زير پا داشت بلند كرد مقددارى 

دينار برداشت بيست دينار شمرده فرمود اي  پول حج تو باز بيست دينار ديگر شمرد فرمود: ايد  

 هم خرج زندگى تو تا هنگام مرگ 

 مايل نيستى با ما باشى؟ م نزديك شده  فرمودعرضررد بطورى كه ميفرمائيد اجل

( سليمان ب  خالد در ضم  يك خبدر طدوالنى 3راوى حديث گفت بيش از هفت ماه زنده نبود  )

اى از اهالى بصره خواست  فرمود چند نفرند گفت گفت خادم حضرت صادق آمده اجازه براى عده

و طلحده و زبيدر و باره جنگ حضرت علدى نميدانم امام فرمود دوازده نفرند  وقتى وارد شدند در 

 عائشه سؤال كردند 

فرمود: اي  سؤال را براى چه ميخواهيد؟ گفتند ميخواهيم بفهميم  فرمود اگر اطدالع پيددا كرديدد 

 كافر خواهيد شد 

فرمود على عليه السّالم ايمان داشت از اول بعثت تا زمان رحلت پيامبر هرگز كسى را بر على امير 

بر همراهيان خود بود  طلحه و زبير با على بيعدت كردندد بعدد مأموريت جنگى امير نررد در هر 

شدرنان و سدتمگران و منحدرفي  بيعت خود را شرستند پيامبر اكرم على را مأمور بجنگ با پيمان

 نمود 

گفتند اگر واقعا پيامبر چني  دستورى داده كه تمام پيرارجويان با على گمراهند فرمود نگفتم اگر 

فر خواهيد شد  حاال شما كه برگرديد به بصره جريانى كده بدراى شدما ى شما توضيح دهم كابرا

شر  دادم بدوستان خود از اهالى بصره خواهيد گفت آنها از شما بيشتر كفر ميورزند  همان طدور 

( ابو بصير گفت موسى ب  جعفر عليه السّالم فرمود يك قسمت از وصيتهاى پدرم ايد  1نيز شد )

دنيا رفتم خودت مرا غسل ده زيرا امام را غير از امام نبايد غسل دهد  فرمود پسرم وقتى از بود كه 

متوجه باش كه برادرت عبد اللَّه دعوى امامت خواهد نمود كارى باو نداشته باش  عمدر كوتداهى 
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دارد  پس از درگذشت پدرم او را غسل دادم  عبد اللَّه دعوى امامت كرد همان طورى كه فرمدوده 

( در حديث على حضرت صادق عليه السّالم فرمدود مدا 2ه از دنيا رفت  )ود چيزى زندگى نرردب

اى و گفتى وقتى برگشتم خرج خواهم كرد يا ميفرستم آن ميدانيم تو در خانه سيصد درهم گذاشته

 ( سماعة بد 3را براى محمّد ب  عبد اللَّه دعبلى گفت بخدا قسم هر چه در خانه داشتم خبر دادى  )

رت صادق رسيدم بدون سؤال فرمود اي  چه كارى بود كه در بي  راه بدا مهران گفت خدمت حض

ساربان خود كردى، مباد بعد از اي  ناسزا بگوئى و داد و فرياد برشدى  سدماعه گفدت چدون آن 

( معتدب گفدت 4ساربان بم  ستم كرده بود م  آن كارها را كرده بودم ولى امام مرا نهى نمود  )

السّالم را زد رفتم پشت درب ديدم زيد اب  علدى اسدت  امدام  انه حضرت صادق عليهكسى در خ

 صحبت كنيد  بحاضري  فرمود برويد داخل اي  اطاق و درب را ببنديد مبادا

زيد وارد شد هر دو يك ديگر را در آغوش گرفتند مدتى با يك ديگر بمشورت پرداختندد بعدد 

ا قسم يا بايد دستت را بدهى بيعدت را رها ك  جعفر بخدصداى آنها بلند شد زيد گفت اي  حرفها 

 كنم و يا اي  دست م  بيعت ك  و گر نه برارى واميدارم ترا كه طاقت نداشته باشى 

اى از شرق و غرب برايت پول ميفرسدتند  اى و پرده را انداختهنشي  شدهاى خانهتر  جهاد كرده

دشنام ميداد و ميگفت وعده ترا بيامرزد  زيد   حضرت صادق ميفرمود عمو خدا ترا رحمت كند خدا

 ما صبح است  صبح بزودى خواهد آمد  از خانه خارج گرديد 

مردم در باره سخنان زيد اظهار نظر ميرردند حضرت صادق فرمود ساكت باشيد در بداره عمدويم 

ود  زيد جز نيرى چيزى نگوئيد خدا رحمت كند عمويم را اگر پيروز ميشد وفا ميررد بوعدده خد 

خانه امام را زد در را باز كردم با گريه و زارى داخل شده ميگفت مرا ببخش جعفر سحرگاه باز در  

 خدا ترا ببخشد از م  راضى شو  خدا از تو راضى باشد  از م  درگذر خدا از تو بگذرد 

 فرمود خدا ترا ببخشد و از تو راضى شود و از تو بگذرد چه شده عموجان؟

يه و آله را در خواب ديدم كه وارد خانه ما شد طرف راست مبر صلّى اللَّه علگفت بخواب رفتم پيغ

امام حس  و در طرف چپ امام حسي  و حضرت فاطمه پشت سر و علدى عليده السّدالم جلدو آن 

اى بود كه چون آتش ميدرخشيد  فرياد زد واى بر تو زيد پيدامبر را جناب بود و در دستش حربه

و از تو نگذرد و راضى نشود با همدي  حربده بتدو قسم اگر ترا نبخشد آزردى بواسطه جعفر بخدا 
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ات خارج شود  با ترس و لرز از خواب بيددار شددم حمله ميرنم چنان بر پشتت ميزنم كه از سينه

 خودم را بشما رساندم مرا ببخش خدا ترا رحمت كند 

دار كشته خواهى شد و بد  فرمود خدا از تو راضى باشد و ترا بيامرزد هر وصيتى دارى بر  كه تو

زن و فرزند خود و پرداخدت قرضدش  آويخته ميشوى و ب تش پيررت را ميسوزانند  زيد در باره

( ابو بصير گفت وارد مدينه شدم كنيزى داشتم با او همبستر شددم بدراى رفدت  1وصيت نمود  )

  ليه السّالم ميروندبحمام از منزل بيرون آمدم  دوستان شيعه خود را ديدم كه بخانه حضرت صادق ع

ترسيدم آنها بروند و م  نتوانم خدمت ايشان برسم م  نيز با آنها رفتم تا وارد خانه شدم همي  كه 

 مقابل امام عليه السّالم رسيدم نگاهى بم  نموده فرمود:

 ابا بصير! مگر نميدانى خانه انبياء و اوالد انبياء نبايد جنب وارد شود؟

ه ديدم دوستان خدمت شما ميرسند ترسديدم مد  يا اب  رسول اللَّ م  خجالت كشيدم عرض كردم

وقتى حضرت صدادق عليده السّدالم  -( مناقب 2عقب بمانم ولى ديگر چني  كارى نخواهم كرد  )

پيش منصور رفت  ابو حنيفه باصحاب خود گفت برويم پيش امام رافضيان از او چند سؤال برنديم 

 كه مات و مبهوت شود 

دق عليه السّالم نگاهى باو نموده فرمود نعمان! ترا بخددا ت صامام رسيدند حضرهمي  كه خدمت ا

قسم ميدهم هر چه از تو پرسيدم راست بگوئى تو بدوستانت نگفتى برويم پيش امام رافضيان سؤالى 

 برنيم از او كه مات و مبهوت شود؟ گفت چرا 

س اخدتالف شدد  عفور و معلى ب  خني( بي  اب  ابى ي3امام فرمود اكنون هر چه مايلى بپرس!     )

اب  ابى يعفور ميگفت جانشينان پيامبر دانشمندان پرهيزكار و نيروكارند  معلى ميگفدت اوصدياء 

پيامبران خودشان پيامبرند  هر دو خدمت حضرت صادق رسيدند همي  كه نشستند امام عليه السّالم 

خدمت حضرت  سدير صيرفى گفت  -قب ( منا4فرمود م  بيزارم از كسى كه بگويد ما پيامبريم  )

صادق عليه السّالم رسيدم مقدارى پول پيش م  بود ميخواستم بدهم بايشان  يك دينار آن را نگده 

هاى مردم را آزمايش كنم  پولها را خدمت امام نهادم  فرمدود سددير بمدا خياندت داشتم تا حرف

ح  مدا  مقدارى از  ر؟ فرمودكردى از اي  خيانت قصد سوئى نداشتى  عرضرردم فدايت شوم چطو

 را نگه داشتى تا ببينى ما چه ميرنيم  عرضرردم راست ميفرمائيد 
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م  ميخواستم آزمايش كنم سخ  دوستانم را  فرمود مگر نميدانى ما هر چده مدورد احتيداج باشدد 

  فِي إِمامٍ مُبِي ٍءٍ أَحْصَيْناهُ اى خداوند ميفرمايد وَ ُكلَّ شَيْميدانيم و علم آن نزد ما است مگر نشنيده

بدان كه علم انبياء در علم ما محفوظ است و نزد ما است و دانش ما از انبياء گرفته شده  چه فردر 

ابراهيم ب  عبد الحميد گفت رفتم به  -( مناقب 1ميرنى؟ عرضرردم راست ميفرمائى فدايت شوم  )

م عليه السّدالم رسديد قبا تا محصول درخت خرما خريدارى كنم  در بي  راه خدمت حضرت صادق

كه وارد مدينه ميشد پرسيد كجا ميروى  گفتم تصميم خريدن خرما دارم  فرمود مطمئ  هستى كه 

 رساند  عرضرردم نه ديگر نخواهم خريد ملخ آسيب نمى

محمّد ب   -( مناقب 2پنج روز بيشتر نگذشت كه ملخ آمد و در درختهاى خرما محصول نگذاشت  )

م  از شما داناتر و سخاوتمندتر و شجاعترم  فرمدود ضرت صادق گفت بخدا عبد اللَّه ب  حس  بح 

اما اينره گفتى از تو داناترم جد م  و تو هزار بنده از دسترنج خود آزاد كدرد ندام آنهدا را اگدر 

 برم ميدانى ببر در صورتى كه بخواهى م  تا آدم اسم آنها را مى

ام كه حقى بگردن مد  ساندهگند شبى را بصبح نراما آنچه گفتى از م  سخاوتمندترى بخداوند سو

آورند و بر در النه بينم كه سر ترا مىباشد از م  بازخواست كنند اما اينره از م  شجاعترى م  مى

آويزند در فالن محل خون از آن قطره قطره ميريزد  محمّد اي  جريان را براى پددرش زنبورها مى

ت صادق بم  گفت تو كنار النه د در مصيبت تو  حضرنقل كرد  پدرش گفت خدا مرا پاداش ده

( ابو الفرج اصفهانى در مقاتل الطالبيي  مينويسد كه وقتى با محمّد ب  عبد اللَّه 3زنبور خواهى بود  )

ب  حس  بعنوان مهدى بيعت شد پدرش عبد اللَّه پيش حضرت صادق آمد امام او را از ايد  كدار 

 حرف را ميزند  ز روى حسد اي ميررد حضرت صادق ا داشت ولى عبد اللَّه خيالبازمى

امام دست بر روى شانه عبد اللَّه گذاشت و گفت عجله نر  خالفت بتو و پسرت نميرسد نصديب 

شود اشاره بسفا  نمود بعد از او بمنصور خواهد رسيد او پسرت را در احجار الزيت اي  شخص مى

درون آب باشد  منصور  حالى كه پاهاى اسبشميرشد بعد برادرش را در طفوف خواهد كشت در 

شدود  منصدور از پى امام رفت گفت چه فرموديد؟ امام جواب داد آنچه شنيدى باالخره واقع مدى

گفت پس از شنيدن اي  حرف كارهايم را كردم و خود را آماده خالفت نمودم همان طورى كده 

گرفت و پيشدرفت  اللَّه ب  حس  باال( روايت شده كه وقتى كار دو فرزند عبد 1فرموده بود شد  )
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كردند منصور از حضرت صادق تقاضا كرد بفرمائيد عاقبت كار آنها برجا ميرسدد امدام صدادق 

فرمود در باره عاقبت آن دو همي  آيه را برايت ميخوانم لَئِ ْ أُخْرِجُوا ال يَْخرُجُدونَ مَعَهُدمْ وَ لَدئِ ْ 

« منصور بسجده افتاده گفت بس 1لُّ َّ الْأَدْباَر ثُمَّ ال يُنْصَرُونَ  نَصَرُوهُمْ لَيُوَقُوتِلُوا ال يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِ ْ  

( در مقاتل العصابة العلويه مينويسد كه وقتى ابو مسلم خراسدانى 2است ديگر توضيحى نميخواهم  )

ه ب  حسد  و هاى خود را بحجاز براى جعفر ب  محمّد و عبد اللَّخبر مردن ابراهيم امام را شنيد نامه

ب  على ب  الحسي  فرستاد و هر يك از آنها را دعوت بخالفت ميررد  ابتدا نامده بحضدرت  محمّد

صادق نوشت  امام عليه السّالم همي  كه نامه را خواند آن را آتش زد و ب ورنده نامه فرمود جوابش 

ام ولدى پسدرم شدده همي  است پيش عبد اللَّه ب  حس  آمد وقتى نامه را خواند گفت م  كه پير

 حمّد مهدى اي  امت است م

سوار شده و خدمت حضرت صادق رسيد امام بيرون آمد دست روى گردن االغ او گذاشت فرمود 

 اى  عبد اللَّه جريان را عرضررد در اي  موقع چرا آمده

ى آن گفت ميدان فرمود چني  كارى نرنيد كه امران نخواهد داشت  عبد اللَّه ب  حس  ناراحت شده

 نيست ولى اي  حرف تو از روى حسد نسبت بفرزند م  است  كه ميگوئىطور 

فرمود بخدا قسم حسد مرا وادار نميرند اما اي  شخص و برادرها و فرزندانش آن مقام را ميگيرند با 

دست به پشت ابو العباس سفا  زد از جاى حركت كرد عبد الصمد ب  على و ابو جعفر محمّد بد  

ى ايشان رفتند  پرسيدند واقعا آنچه فرموديد صحيح است  فرمود اي  للَّه ب  عباس از پعلى ب  عبد ا

( در رامش افزا مينويسد: ابو مسلمه خلّال كه ملقب بوزير 1حرف را ميزنم و ميدانم واقعيت دارد  )

ام آل محمّد بود خالفت را بحضرت صادق عليه السّالم قبل از اينره سپاه باو برسد عرضه داشت ام

تناع ورزيد  باو فرمود ابراهيم امام )برادر سفا ( از شام به عراق نخواهد رسيد خالفت عليه السّالم ام

ميرسد بدو برادر او سفا  و منصور و در ميان فرزندان برادر بزرگتر باقى ميماند و ابو مسلم بهدف 

 نميرسد 

ا اسدت مدا د جنگى در اختيار مهمي  كه سپاه رسيد باز نوشت و در نامه  كر كرد هفتاد هزار مر

 منتظر دستور شما هستيم  در جواب او پيغام داد كه همان جوابى كه حضورا بتو گفتم همان است 
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همان طورى كه امام صادق فرموده بود شد ابراهيم امام برادر سفا  در زندان مروان بداقى ماندد و 

« 1مسلمه خلّال   ت كه وقتى نامه ابو( در يرى از تواريخ نوشته اس2خطبه بنام سفا  خوانده شد  )

بحضرت صادق رسيد شب بود امام نامه را روى چراغ گرفت و سوزانيد  آورنده نامه خيدال كدرد 

بجهت تقيه و حفظ نمودن اسرار نامه را سوزانيده عرضررد آقا جواب نامه را بدهيد  فرمود جواب 

گفتندد كده  و يونس پسران عمدار  ( مناقب مينويسد: اسحاق و اسماعيل3همان است كه ديدى  )

ركعت  -يونس برادرشان بسفيدى گرائيده بود  چشم امام صادق عليه السّالم كه باو افتاد دو صورت

 يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه يا رحمان يا : نماز خواند سپس حمد خدا و ستايش بر رسول اكرم نموده گفت 

الدعوات يا معطى الخيرات  -سميع  ا ارحم الراحمي  يارحمان يا رحمان يا رحيم يا رحيم يا رحيم ي

صل على محمّد و على اهل بيته الطاهري  الطيبي  و اصرف عنى شر الدنيا و شر اآلخدرة و ا هدب 

 عنى شر الدنيا و شر اآلخرة و ا هب عنى ما بى فقد غاظنى  لك و احزننى«

صدورتش مانندد ديم كه سدفيديها از گفت بعد از اي  دعاى امام بخدا قسم از مدينه خارج نشده بو

 نخاله ريخت 

حرم ب  مسري  گفت: م  سفيدى صورت او را ديده بودم وقتى برگشت در صدورتش اثدرى از 

( معاوية ب  وهب گفت بچه يرى از اهالى مرو ديوانه شد  شرايت پيش حضدرت 1سفيدى نبود  )

للَّدهَ يُمْسِدكُ ه را خواندد إِنَّ اصادق نمود فرمود او را جلو بياور دست روى سرش كشيد و اي  آي

السَّماواتِ وَ الْأَْرضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِ ْ زالَتا إِنْ أَمْسَرَهُما مِ ْ أَحَدٍ مِ ْ بَعْدِهِ پسر  خوب شدد بلطدف 

هشام ب  حرم گفت يرى از رؤسا و سران بالد جبل هر سال كه بحدج ميرفدت  -( مناقب 2خدا  )

هاى خود جا ميداد چند سدال ا در يرى از خانهعليه السّالم او ر  خدمت حضرت صادق ميرسيد امام

 آمد و خدمت امام بود همي  طور بحج مى

اى بخرد و بجانب حج رهسپار يك سال ده هزار درهم بامام عليه السّالم تقديم كرد تا براى او خانه

 شد  پس از بازگشت عرض كرد فدايت شوم برايم خانه خريدى؟

  كلمات در آن بود: بسم اللَّه الرحم  الرحيم  اي  سند خريدارى اي اى باو داد كههفرمود بلى  نوشت

اى خريددم حددّ اول آن رسدول ايست براى فالنى از بالد جبل  كه در بهشت بدراى او خاندهخانه

 خداست حد دوم امير المؤمني  و حد سوم امام حس  و حد چهارم حسي  ب  على 
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ا فداى شما كند  حضرت صادق فرمدود مد  آن د آقا راضيم خدا مروقتى نوشته را خواند عرضرر

اميدوارم خدا قبول كند و بهشت بري   پول را تقسيم كردم بي  بازماندگان امام حس  و امام حسي 

 را بتو پاداش دهد 

آن مرد بوط  خود بازگشت نامه با او بود بيمار شد  هنگام درگذشت خانواده خود را جمع كدرد 

ضرت صادق را با او دف  كنند  همي  كار را كردند  فردا صبح كه بر وگند داد كه نامه حآنها را س

سر قبرش رفتند همان نامه را روى قبر ديدند كه زيرش نوشته است بخدا قسم جعفدر بد  محمّدد 

ابو عبد اللَّه دامغانى گفت در شب معدراج  -( مناقب شهر آشوب1ب نچه وعده داده بود وفا كرد  )

 يده شد عار از درون عرش شناي  اش

 م  يشترى قبة في الخلد ثابتة             في ظل طوبى رفيعات مبانيها         

 «1دلّالها المصطفى و اللَّه بائعها             مم  اراد و جبريل مناديها               

ندى سدالم يحيى ب  ابراهيم گفت بحضرت صادق عرضرردم فالندى و فالندى و فال  -( مناقب 2) 

 اند د فرمود سالم بر آنها باد  عرضرردم از شما تقاضاى دعا كردهانرسانده

پرسيد چه گرفتارى دارند  عرضرردم منصور دوانيقى آنها را زندانى كرده  گفت آنها بدا منصدور 

 چرار داشتند 

همردارى گفتم منصور ب نها كارى واگذار نمود بعد ايشان را زندانى كرد  فرمود چرا بدا منصدور 

آنها را نهى نرردم  همرارى با آنها آتش است سپس دعا نموده گفت خدايا دسدت  كنند مگر م 

 منصور را از آنها كوتاه ك   گفت:

 برگشتم آنها را آزاد كرده بودند 

 اي  شعر حريم ب  عباس كلبى كه در باره زيد ب  على ب  الحسي  گفته بود بحضرت صادق رسيد:

 و لم ار مهديا على الجذع يصلب            زيد على جذع نخلة  صلبنا لرم          

 «2و قستم بعثمان عليا سفاهة             و عثمان خير م  على و اطيب               

خدايا اگر اي  شدخص  امام صادق دستهاى خود را در حالى كه ميلرزيد ب سمان بلند نموده گفت: 

 بر او مسلط گردان دروغ ميگويد يرى از سگهاى خود را 



 93 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

بنى اميه او را بروفه فرستادند  يك روز ميان بازار راه ميرفت شيرى او را پاره پاره كرد اي  خبدر 

( 1كه بحضرت صادق رسيد بسجده افتاده گفت ستايش خدا را كده بوعدده خدود وفدا فرمدود  )

انى ايد  محمّد ب  فيض گفت منصور دوانيقى بحضرت صادق عليده السّدالم گفدت ميدد -مناقب 

 د كدام؟چيست  فرمو

گفت كوهى است در اي  نزديرى كه سالى چند قطره از آن فرو ميريدزد و آن قطدرات منجمدد 

شود اي  قطرات منجمد شده براى غبار آوردن چشم خوب است سورمه ميرشند با اجدازه خددا مى

 شود خوب مى

ران بندى ي  كوه يرى از پيمبفرمود بلى ميدانم اگر مايلى خصوصيات آن را برايت شر  دهم در ا

اسرائيل كه از قوم خود فرار كرده بود خدا را عبادت مينمود  قوم او از مرانش اطالع پيدا كردند و 

اى ها از اشك اوست از طرف ديگر كوه چشمهاو را كشتند اي  كوه بر او گريه ميرند و اي  قطره

نصدور مفضل ب  عمدر گفدت: م( 2جارى است در شب و روز كه دست به آن چشمه نميرسد  )

دوانيقى شخصى را فرستاد پيش فرماندار خود حس  ب  زيد كه فرماندارى مره و مدينده را بعهدده 

داشت باو پيغام داد كه خانه جعفر ب  محمّد را آتش بزند  خانه امام را آتش زدند آتش بر در خانه 

 ش ميرفت و ميگفت مد و اطاقها رسيد  حضرت صادق پاى بر روى آتش گذاشت و از روى آت

ابو بدرده گفدت  -362ص  3( مناقب ج 3پسر اسماعيل پيامبرم م  پسر ابراهيم خليل اللَّه هستم  )

 خدمت حضرت صادق رسيدم پرسيد زيد چه شد؟ عرضرردم در كناسه بنى اسد بدار آويخته شد 

 اشگ امام جارى گرديده صداى گريه بانوان نيز از پشت پرده بلند شد 

 يت ديگر مانده كه نسبت به او روا ميدارند نوز يك جنادا قسم هفرمود بخ 

او را از دار پائي  آوردندد و  ابو برده گفت م  در فرر شدم كه ديگر چه جنايتى  تا باالخره ديدم

( در منتهى 1تصميم سوخت  بدنش را دارند گفتم اي  همان جنايت ديگر بود كه امام بم  فرمود  )

رسيد يرى از اصحاب با چشم اشداره كدرد  ردى خدمت حضرت صادقحس  جرجانى است كه م

 يعنى اي  از آنها است 

امام صادق عليه السّالم دست بر ريش خود گرفته فرمود اگر نشناسم مردم را مگر با اشاره و معرفى 

( ابو الصبا  كنانى گفت: به حضرت صادق عرض 2پس اي  محاس  و ريش خوب ريشى نيست  )
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ب  عبد اللَّه در همدان كه به علي عليه السّدالم ناسدزا ميگويدد  اى دارم بنام جعدهكردم م  همساي

 اجازه ميدهى او را برشم؟

كند  آن مرد گفدت: فرمود: ايمان مانع از كشت  است كارى باو نداشته باش ديگرى شرش را مى

بدد اللَّده در بروفه رفتم نماز صبح را در مسجد خواندم ناگاه ديددم يرنفدر ميگويدد: جعدد بد  ع

 اب مثل خيك باد كرده مرده است رختخو

وقتى رفتند بدنش را بردارند گوشتهايش از استخوان ميريخت  در روى يك پوست جمدع كردندد 

( على ب  ابى حمزه گفت: دوسدتى 3مشاهده كردند يك افعى زير اوست  بدنش را دف  نمودند  )

 داشتم از مأموري  و نويسندگان بنى اميه 

 زه بگيرم كه خدمت حضرت صادق برسد  اجازه گرفتم د برايش اجاواهش كراز م  خ

وقتى خدمت حضرت صادق رسيد سالم كرده نشست  عرض كرد: آقا م  در اداره حرومتى بندى 

 اميه كار ميرردم و از دنياى آنها ثروت زيادى انباشتم كسى از م  بازخواست نميررد 

اشد و ماليات جمع كند و جنگ نمايد و كه نويسنده آنها ب يافتند كسى رافرمود: اگر بنى اميه نمى

در اجتماعات آنها حاضر شود ح  ما را غصب نميرردند اگر مردم اطراف آنها را نگيرند چيدزى 

بدستشان برسد  آن مرد گفت: فدايت شوم آيا راه نجاتى  اى كهپيدا نخواهند كرد مگر همان اندازه

يرنى؟! عرض كرد بلدى انجدام ميددهم  برايت بگويم عمل م ( فرمود: اگر راهى1برايم هست؟ )

اى رها ك   هر كدام را ميشناسى حد  آنهدا را فرمود: هر چه در كار حرومتى آنها بدست آورده

ميدهى و هر كدام را نميشناسى از طرف آنها صدقه ميدهى م  از جانب خدا بدراى تدو ضدمانت 

 بهشت را ميرنم 

 را گرفت سر برداشته گفت: ديشه بود تصميم خودمدتى سر بزير انداخت و در ان

 انجام ميدهم 

على ب  ابو حمزه گفت: م  با او بروفه برگشتيم هر چه داشت رد كرد حتى لباسهاى تنش را، ما 

مقدارى پول تهيه كرديم و لباس برايش خريديم و براى مخارج او پولى فرستاديم  چند ماهى بيش 

 ميررديم  نگذشت كه مريض شد  از او عيادت
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ادتش رفتم در حال جان دادن بود چشم باز كرد گفت: على ب  ابى حمدزه! دوسدت تدو روزى بعي

 حضرت صادق بخدا قسم بوعده خود وفا كرد 

از دنيا رفت كار كف  و دف  او را انجام داديم  خدمت حضرت صادق رفتم همي  كه چشمش بم  

 ست تو افتاد فرمود: علي! بوعده خود وفا كرديم نسبت بدو

( داود رقدى 2يح ميفرمائيد فداى شما شوم هنگام مرگ خودش هم بم  گفت  )عرض كردم صح 

گفت: دو برادر براى زيارت رفتند يرى از آن دو بسيار تشنه شد بطدورى كده از روى االغ افتداد 

برادر ديگر در وحشت شد شروع بنماز و بعد دعا كرد و خدا و حضرت محمّد و امير المدؤمني  و 

 ها حضرت صادق را بر زبان آورده كمك خواست م ائمه تا آخري  آنتما

ناگهان ديد مردى ايستاده ميگويد: چه شده  جريان را نقل كرد يك قطعه چوب بداو داده گفدت 

نشست هيچ تشنه نبود براه افتادندد و زيدارت  بگذار در دهانش همي  كار را كرد چشم باز كرده

 خود را نمودند برگشتند به كوفه 

 كرده بود بمدينه رفت خدمت حضرت صادق رسيد  فرمود:آن برادرى كه دعا 

 بنشي  حال برادرت چطورى است چوب را چرار كردى؟

عرض كرد: آقا وقتى برادرم به آن حال رسيد چنان اندوهگي  شددم كده پدس از زندده شددن و 

 بازگشت روحش از شادى فراموش كردم از چوب 

 بگرفتارى برادرت شدى برادرم خضر پديش مد  د ساعتى كه تو مبتال امام صادق عليه السّالم فرمو

اى از چوب طوبى برايت فرستادم و آنگاه بغالم خود فرمود آن زنبيل را بيداور  آمد بوسيله او تره

زنبيل را گشود و از داخل آن همان تره چوب را خارج نمود بم  نشان داد شناختم باز دو مرتبده 

فت: در خدمت حضرت صادق بمره رفتيم  نزديك ( داود نيلى گ1د  )گرفت و داخل زنبيل گذار 

 ظهر كه شد فرمود: از راه كناره بگير تا آماده نماز شويم 

 عرض كردم: فدايت شوم ما در سرزمي  خشك هستيم كه آب وجود ندارد 

 فرمود: تو چه كار بخشرى زمي  دارى  چيزى نگفتم  از راه كناره گرفتيم 

اى ظداهر شدد يم با پاى مبار  زمي  را كاويد چشمهآمدو بدون آب فرود در يك زمي  خشك 

آبى سرد بيرون آمد مانند يخ امام وضو گرفت م  نيز وضو گدرفتم نمداز را خواندديم  در موقدع 
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حركت متوجه يك شاخه خرما شد كه روى زمي  افتاده بود فرمود: داود مايلى از اي  شاخه خرما 

 بخورى؟

د از باال تا پائي  سبز شد بعد دست ديگرى به آن ز مبار  بچوب خرما  عرض كردم آرى  دست 

زد از همان شاخه سى و دو رقم خرما خورديم باز دستى بر آن كشيده فرمود: همان طور خشدك 

( امالى ابو المفضل: ابو حازم گفت: ابراهيم ادهم بروفه رفدت 2شو باجازه خدا باز مانند اول شد  )

صادق نيز وارد كوفه شدده بدود  امدام صدادق بدراى نصور  حضرت زمان م بودم در  م  نيز با او

بازگشت بمدينه از كوفه خارج شد  علما و دانشمندان كوفه از ايشان مشايعت كردند از آن جملده 

 سفيان ثورى و ابراهيم ادهم 

يم ادهدم كنندگان جلوتر رفته بودند ناگاه مصادف با شيرى شدند كه راه را بسته بود  ابراهمشايعت 

 نيد تا جعفر ب  محمّد عليه السّالم بيايد ببينيم با اي  شير چه ميرند گفت: صبر ك 

امام صادق آمد  جريان شير را عرض كردند پيش آمد تا نزديك شير رسيد دم او را گرفدت و از 

 سر راه دور كرد  آنگاه رو به جمعيت نموده فرمود:

چندي  حيواندات حمدل  نگي  خود را بدر پشدت اگر مردم درست خدا را اطاعت كنند بارهاى س

( در كتاب دالالت: على ب  حمزه و ابا بصير گفتند كه مردى از اهالى خراسان خدمت 1كنند  )مى

حضرت صادق رسيد و عرض كرد فدايت شوم فالن كس بهمراه م  كنيزى فرستاده و گفته است 

 به شما تحويل دهم 

 اشخاص آلوده نبايد پا بخانه ما بگذارند اى هستيم كه نوادهفرمود: احتياج بچني  كنيزى ندارم ما خا

 عرض كرد: آقا بخدا قسم او گفته در خانه خودش تولد يافته و در دام  خودش پروريده شده 

 فرمود: اي  كنيز نسبت باو خيانت كرده  گفت: م  از اي  خبر ندارم 

از اب  ابى يعفور در كتاب دالئل  -قب ( منا2امام فرمود: ولى م  خبر دارم كه جريان چني  است  )

نقل ميرند كه گفت: از حضرت صادق شنيدم روزى ميفرمود: پنج سدال بيشدتر از عمدرم نماندده 

ليث بد  سدعد  -376ص  2( كشف الغمه ج 3تاريخ را يادداشت كردم نه زيادتر گرديد نه كم  )

ناگاه ديدم  بو قبيس باال رفتم گفت: در سال صد و سيزده بمره رفتم پس از انجام نماز عصر بروه ا

 يا رب يا رب يا رب دعا ميرند  گفت: مردى نشسته



 97 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

 همي  طور باز گفت:  يا اللَّه يا اللَّه تا نفسش قطع شد    ربّ ربّ ربّ تا نفسش قطع شد باز گفت:

يدا :همي  طدور سدپس گفت   يا رحيم يا رحيم تا نفسش قطع شد باز گفت:  يا حى يا حى يا حى

 فسش قطع شد هفت مرتبه اي   كر را تررار كرد تا ن  راحمي حم الار 

 « كهنه شده 1سپس گفت: خدايا م  از اي  انگور ميخواهم مرا روزى فرما بارخدايا اي  دو بردم  

ليث گفت: بخدا قسم هنوز دعايش تمام نشده بود كه ديدم سبدى پر از انگور با اينره در آن وقت 

مقابلش نهاده شد  همي  كه خواست شروع بخوردن نمايد دو برد جدا جدا در شد و انگور پيدا نمى

 گفتم: منهم شريرم با شما؟ پرسيد براى چه گفتم: شما دعا كردى منهم آمي  گفتم 

دانه فرمود بيا جلو بخور ولى نبايد چيزى  خيره كنى و نگهدارى  شروع بخوردن كردم انگورى بى

م  از سبد چيزى كاسته نشد  فرمود يرى از دو دم خوردم تا سير شدتا كنون به آن خوبى نخورده بو

برد را تو بردار عرضرردم احتياجى به برد ندارم  فرمود يك طرف خود را پنهان ك  تا م  برد را 

بپوشم خود را پنهان كردم يك برد را لنگ نموده برمر بست و برد ديگر را بر شانه افرند دو برد 

آمد  از پى آن جناب رفتم تا رسيد بمحل سعى )صفا و فت و از كوه پائي  كهنه قبلى را بدست گر

مروه( مردى او را ديد عرض كرد آن جامه را بم  لطف ك  خدا ترا بپوشاند  هر دو بدرد را داد 

 باو 

م  از پى آن مرد رفتم  سؤال كردم اي  شخص كه بود؟ گفت: جعفر ب  محمّدد عليده السّدالم در 

 لى ديگر آن جناب را نيافتم او چيزى بياموزم و جستجويش شدم تا از 

به از اي  مقام چقدر با ارزش بود افسوس بر آن شخصيت كده واقعدا از نظدر صدورت و معندى به

 اندازه قيمت داشت بى

اند از آن جمله شيخ حافظ ابو الفدرج ابد  جدوزى در اي  حديث را گروهى از بزرگان نقل نموده

اند كه شخص مدورد اعتمداد و ليث نقل نمودهو همه از  4ج  97ص كتاب خود بنام صفة الصفوة 

( ابو بصير گفت: روزى خدمت حضرت صادق نشسدته بدودم فرمدود: امامدت را 1معتبرى بود  )

 ميشناسى؟ عرض كردم آرى بخدائى كه جز او خدائى نيست تو امام م  هستى 

 نش ناختى چنگ بزن بدامدست خود را روى زانو يارانش گذاشتم فرمود: راست گفتى خوب ش

 عرض كردم: مايلم عالمت و نشانه امام را بم  نشان دهى 
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 فرمود: بعد از شناخت  امام ديگر عالمت الزم نيست 

شود  فرمود: وقتى بر گردى بروفده پسدرى برايدت عرض كردم باعث افزايش ايمان و يقينم مى

ختدر خدواهى بعدد از آن دو، دو دمتولد شده بنام عيسى پس از عيسى پسر ديگرى بنام محمّدد و 

 داشت 

متوجه باش كه اسم دو پسرت در صحيفه جامعه نوشته شده است جزء شيعيان ما، بدا اسدم پددر و 

مادرها و اجدادشان و منسوبي  آنها و آنچه تا قيامت از اي  دو نفر متولد شود  آن صحيفه را بمد  

يد شدحام گفدت: از كتاب دالئل: ز  -( كشف الغمه2نشان داد زرد رنگ و خط كشيده شده بود  )

حضرت صادق بم  فرمود چند سال دارى  عرض كردم فالن قدر  فرمود ترا بشارت ميدهم كه بدا 

 ما خواهى بود و از شيعيان ما هستى  راضى نيستى با ما باشى؟

 عرض كردم: چرا آقا ولى چگونه ممر  است م  با شما باشم 

ب شيعتنا الينا و اللَّه يا زيد انى ارحم برم مد  لميزان الينا و حسافقال يا زيد ان الصراط الينا و ان ا

 انفسرم 

فرمود زيد! صراط ميزان در اختيار ما است و حساب شيعيان ما بدست ما است بخدا سوگند م  به 

بينم تو و حارث ب  مغيره نضرى اكنون دارم مى شما از خودتان مهربانترم  بخدا سوگند مثل اينره

 م مساوى هستيد شت كه داراى يك مقارا در به

عبد الحميد ب  ابى العال كه از دوستان مخصوص محمّد ب  عبد اللَّه ب  حسي  بود منصور دوانيقدى 

 او را مدتى زندانى كرد 

محمّد ب  عبد اللَّه در ايام حج بمره رفت در روز عرفه حضرت صادق او را در عرفات ديد پرسيد 

 ؟دوست تو عبد الحميد چه شد

نصور زندانى كرد  در اي  موقع حضرت صادق ساعتى دست بسوى آسمان بلند عرض كرد: او را م

 كرد آنگاه رو بجانب محمّد ب  عبد اللَّه كرده فرمود: بخدا قسم دوستت را رها كردند 

 محمّد گفت: از عبد الحميد پرسيدم چه وقت منصور ترا آزاد كرد؟ گفت:

ه ب  محمّد تصميم داشت كه با زيد خروج   عبد الل422َّص  2 ( كشف الغمه ج1عصر روز عرفه  )

 كند حضرت صادق او را نهى نمود و بسيار سخت گرفت اما او از تصميم خود بر نميگشت 
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فرمود بخدا قسم ترا خواهم ديد كه بعد از زيد روسرى بر سرت ببندند مانندد روسدرى زنهدا و در 

 و روا دارند انجام دهند نسبت بتميان هودجى ترا بگذارند و آنچه با زنان 

وقتى زيد كشته شد، دوستان ما مقدارى پول براى عبد اللَّه ب  محمّد جمع كردند و هودجى برايش 

كرايه كردند او را گرفته بردند تا ميان بيابان رسيد تا آنجا بهمراهش رفتند  در اي  موقع محمّد ب  

 ى؟عبد اللَّه شروع كرد بخنديدن گفتند چرا ميخند

شگفتم از دوست شما )امام صادق( م  با او در مورد خروج صحبت كردم مرا  گفت بخدا قسم در 

نهى كرد م  اطاعت نرردم  همي  جريان كه االن اتفاق افتاده برايم پيش بينى كرد فرمود ترا مثل 

ز زنان روسرى مياندازند و در هودجى قرار ميدهند چون هودج زنان االن همان وضع پيش آمدده ا

 اي  در شگفتم 

انديشديدم در مقدام ائمده و ( مالك جهنى گفت روزى خدمت حضرت صادق بودم با خود مى1) 

 پيشوايان از اهل بيت پيامبر  حضرت صادق عليه السّالم رو بم  نموده فرمود:

مالك! شما واقعا شيعه ما هستيد خيال نرنى كه زياد روى كرده در باره فضدل مدا هرگدز كسدى 

او را توصيف كند  از براى خدا مثالهاى بزرگى اسدت  همدي  حقيقت خدا و عظمت  قدرت ندارد

طور كسى نميتواند ح  مؤم  را بيان كند و حقوق او را بمقدارى كه خداوند الزم شدمرده بدراى 

 برادر مؤمنش ادا نمايد 

يدك  بينند و با يك ديگر مصافحه مينمايند )دست در دست مالك! وقتى مؤمني  يك ديگر را مى

خداوند تا وقتى دستهاى آنها در دست يك ديگر باشد آنها را مشدمول لطدف و  ديگر ميگذارند(

مغفرت خود قرار ميدهد و گناهان از ايشان فرو ميريزد تا از يك ديگر جدا شوند  در اي  صورت 

فت ( رفاعة ب  موسى گ2كه ميتواند مقام مؤمنى كه اي  مقام را در نزد خدا دارد وصف نمايد؟! )

صادق عليه السّالم بودم كه پسرش موسى ب  جعفر عليه السّدالم آمدد او را روزى خدمت حضرت 

گرفتم و روى زانوان خود گذاشتم سرش بوسيده در آغوش گرفتم  امام صادق فرمود: رفاعه او در 

شود باز خالص ميگردد براى مرتبه دوم گرفتار آنها ميگردد اي  بار در چنگ بنى عباس دچار مى

( برر ب  ابى برر حضرمى گفت پدرم را منصور دوانيقى زندانى كرد 3رود  )دست آنها از بي  مي



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

100 

 

خدمت حضرت صادق رسيدم و جريان را بايشان عرض كردم فرمود پسرم اسماعيل مريض اسدت 

 فعال گرفتار او هستم ولى بزودى برايش دعا خواهم كرد 

تاد خداوند وسيله آزادى پدرت السّالم پيغام فرس گفت چند روز در مدينه ماندم  يك روز امام عليه

 را فراهم نمود ولى مشيت او چني  تعل  گرفت كه اسماعيل از دنيا برود 

گفت از مدينه خارج شدم و بشهر اب  هبيره رسيدم در آنجا منصور را ديدم سوار بر اسدب اسدت 

 فرياد زدم  پدرم ابو برر حضرمى پير مرد كهنسالى است 

( مرازم گفت حضدرت 1انش را نميگيرد پدرش را آزاد كنيد  )د جلو زبپسر اي  مرمنصور گفت 

صادق در مره بم  فرمود اگر بشنوى يك نفر مرا دشنام دهد چه ميرندى؟ گفدتم او را ميرشدم  

 گفت مرازم اگر كسى مرا دشنام دهد باو كارى نداشته باشيد 

ير يرى از گنبددها بور كرد كه پناه بزمرازم گفت در هواى گرم از مره خارج شدم گرما مرا مج 

اى بودند شنيدم يرى از آنها حضرت صادق را فحش ميداد يادم از فرمايش امدام ببرم در آنجا عده

اى داشدتم از ( ابو بصير گفت همسدايه2آمد چيزى نگفتم اگر سفارش نررده بود او را ميرشتم  )

واننده تهيه كرده بود ت آورده چند كنيز خمأموري  سلطان و هواداران آنها بود و پول گزافى بدس

 گروهى را جمع ميررد مشروب ميخوردند و بساز و نواز اشتغال داشتند كه باعث ناراحتى م  بود 

چند مرتبه بخودش شرايت كردم ولى دست نرشيد  چون زياد اصرار كردم روزى گفت فالنى م  

د بگدوئى شدايد ع مرا براى امام خومردى گرفتار هستم و تو مردى آسوده و موف  هستى اگر وض

 خدا بوسيله تو مرا نجات دهد 

حرف او بدلم مؤثر افتاد وقتى خدمت امام صادق رسيدم جريان او را عرضرردم فرمود موقعى كه 

بروفه برگردى او بديدن تو خواهد آمد باو بگو جعفر ب  محمّد عليه السّالم ميگويد هر چه از اي  

 ف خدا بهشت را ضمانت ميرنم   م  براى تو از طراى رها ك راه بدست آورده

ابو بصير گفت وقتى بروفه برگشتم از جمله كسانى كه بديدنم آمدند يرى او بود وقتى خواسدت 

حركت كند او را نگه داشتم تا خانه خلوت شد باو گفتم فالنى م  جريان ترا خددمت امدام عليده 

بدست آورده واگذارد م  از  و هر چه از اي  راهالسّالم عرض كردم فرمود سالم مرا باو برسان بگ 
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جانب خدا بهشت را برايش ضمانت ميرنم اشگهايش جارى شد  گفت آه ترا بخدا حضرت صادق 

 بتو چني  فرمود؟

چند روز بيشتر نگذشت كه از پى  قسم خوردم كه ايشان چني  فرمودند  گفت بسيار خوب، رفت 

ابا بصير هر چه در منزل داشدتم  تاده برهنه است گفت م  فرستاد وقتى رفتم ديدم پشت درب ايس

بينى در چه حالم  پيش دوستان رفتم و مقدارى لباس براى او گرفتم  بعدد از چندد دادم اكنون مى

اش روز باز از پى م  فرستاد كه بيمارم  بيا ترا ببينم  مرتب از او خبرگيرى ميرردم و در معالجده

 مرگ شد كوشش مينمودم تا باالخره مشرف ب

نش نشسته بودم در حال جان دادن بود بيهوش شد بعد كه بهوش آمد گفت ابدا بصدير م  در بالي

 امامت بوعده خود وفا كرد سپس از دنيا رفت  آن سال بحج رفتم 

خدمت حضرت صادق رسيدم اجازه شرفيابى خواستم وارد خانه كه شدم يك پايم در صح  حياط 

فرمود ابا بصير عهدى كه با دوسدتت بسدته  ز اينره صحبتى برنمو پاى ديگرم در اطاق بود قبل ا

ابو حمزه ثمالى گفت بي  راه مره و مدينه خدمت حضدرت  -( كشف الغمه1بوديم وفا كرديم  )

صادق بودم ناگاه امام متوجه طرف چپ خود شد سگ سياهى را مشاهده كدرد فرمدود تدرا چده 

 اى شد ند پرندهرنى ناگاه ديدم مانشود خدا صورت ترا زشت نمايد چقدر عجله ميمى

امام فرمود اي  عثم پيك ج  است هشام ب  عبد الملك در اي  ساعت مرد او پرواز ميرند و خبر 

اى داد كده در ( هشام ب  احمر گفت حضرت صادق نوشته2مرگ را در اطراف جهان ميرساند  )

ه ميرردم و لدوازم اى ميداد پار نوشتهآن چيزهائى را نام برده بود از بازار تهيه كنم هر وقت چني  

 را ميخريدم  اي  مرتبه لوازم را خريدم ولى نامه را داخل زنبيل گذاردم تا از جهت تبر  نگه دارم 

رفتم خدمت حضرت صادق فرمود لوازم را خريدى؟ گفتم آرى  فرمود نامه را پاره كردى؟ عرض 

كدردم تدا از جهدت  و درب خانه را قفدل كردم آن را داخل زنبيل گذاشتم و در خانه خود نهادم

تبر  نگهدارم اي  كليد در خانه است كه در جيب دارم  امام يرطرف مصلى خود را بلندد نمدود 

پاره كردم وقتى برگشتم از داخل زنبيل جسدتجو نمدودم  نامه را انداخت پيش م  فرمود پاره ك 

د فرقه تقسيم شده بعيد ميرردند و بچن( مالك جهنى گفت وقتى شيعيان را ت1اى در آن نبود  )نامه
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بودند ما بيك گوشه مدينه پناه برديم در آنجاى خلوت صحبت از فضائل ائمه ميردرديم و عقيدده 

 شيعه را بازگو ميررديم تا باالخره در قلب ما خدائى آنها خطور كرد 

دام طرف آمدد  ناگاه ديدم حضرت صادق سوار بر االغ است و در مقابل ما ايستاده نفهميديم از ك 

مالك، خالد از چه وقت صحبت در باره خدائى ما ميررديد؟ گفتم: بخاطر ما چني  فردرى  فرمود

 نيامده بود مگر هم اكنون  فرمود بدانيد

 )ان لنا ربا يرلؤنا بالليل و النهار و نعبده( 

هر چه مايليد  پرستيم، مالك، خالد: ما خدائى داريم كه در شب و روز ما را حفظ ميرند و او را مى

ضيلت ما بگوئيد ولى بدانيد كه ما مخلوق و آفريده شده هسدتيم  همدان طدور كده روى االغ در ف

( ابو برر حضرمى گفدت در خددمت حضدرت 2نشسته بود چند مرتبه اي  سخ  را تررار نمود  )

شته صادق عليه السّالم صحبت از خروج زيد كرديم فرمود عمويم كشته خواهد شد اگر قيام كند ك 

هاى خود باشيد هيچ اشرالى براى شما نيست  يرى از حاضري  گفت ان شداء خانهشود شما در مى

( شهاب ب  عبد ربه گفت حضرت صادق عليه السّالم بم  فرمود چگونه خواهى بود وقتدى 3اللَّه  )

محمّد ب  سليمان خبر مرگ مرا بتو بدهد  عرض كردم بخددا قسدم مد  محمّدد بد  سدليمان را 

 ست شناسم و نميدانم كينمى

بعد ثروتمند شدم و معامالت تجارى م  بي  كوفه و بصره برقرار شد  روزى در بصره پيش محمّد 

اى پيش م  انداخت و گفت شهاب خدا اجر تو و ما را افزون ب  سليمان فرماندار بصره بودم  نامه

 كند امامت جعفر ب  محمّد از دنيا رفت 

را گرفت رفتم بخانه شدروع كدردم بگريده  ادق آمد گريه گلويميادم از آن فرمايش حضرت ص

( عائذ احمسى گفت خدمت حضرت صادق رسيدم 4كردن براى حضرت ابا عبد اللَّه عليه السّالم  )

تصميم داشتم از آن جناب راجع بنماز شب بپرسم ولى فراموش كردم  عرضرردم سالم عليك يدا 

بريم خويشاوند او نيسدتيم  هدر كدس وگند ما فرزند پيامفرمود صحيح است بخدا س ب  رسول اللَّه

نمازهاى پنجگانه واجب را بخواند بازخواست نخواهد شد از چيز ديگرى بهمي  فرمايش امام اكتفا 

( عروة ب  موسى جعفى گفت روزى در خدمت حضرت صدادق بدوديم 1كردم چيزى نپرسيدم  )

 در قبر تركيد صحبت ميررديم فرمود االن چشم هشام ب  عبد الملك 
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رديم هشام كى مرد؟ فرمود امروز سه روز است  بعد كه خبر مرگش آمد حسداب كدرديم عرضر

محمّدد اصدفهانى  -139( رجال كشى ص 2ديديم همان تاريخى كه امام فرمود هشام مرده است  )

و  گفت در مره با معروف ب  خربو  نشسته بوديم چند نفر از اهالى مدينه كه سوار بر االغ بدوده

بسته بودند از جلو ما گذشتند معروف گفت خوب است بپرسيد در مدينه اتفاقى  احرام براى عمره

 نيافتاده سؤال كرديم  گفتند عبد اللَّه ب  حس  از دنيا رفت  جواب آنها را براى معروف گفتيم 

 رسيد وقتى آنها گذشتند گروه ديگرى از اهالى مدينه رد شدند باز معروف گفت از اينها هم بپ

 فتند: عبد اللَّه ب  حس  بيهوش شده بود  خوب شد سؤال كرديم گ

 فهمم اينها با آن دسته قبل چه ميگويند جريان را بمعروف گفتم  گفت: م  نمى

تري  مردم حضرت صادق بم  فرمود كه قبر عبد اللَّه ب  حس  و همان قدر ميدانم كه فرزند پا 

 اش كنار فرات خواهد بود خانواده

ابو غديالن  -( رجال كشى3نيقى آنها را برد و در كنار فرات دف  شدند  )وى گفت: منصور دواار 

اند  گفت: رفتم پيش فضل ب  يسار باو گفتم: محمّد و ابراهيم دو پسر عبد اللَّه ب  حس  قيام كرده

 گفت: چيز مهمى نيست چند مرتبه م  حرف خود را تررار نمودم او همي  طور جواب داد 

و اي  جريان را گفتم همان جواب اول را دادى كه چيزى نيست  اي  سخ  م  چند مرتبه بتم: گفت

در جواب گفت: نه بخدا از حضرت صادق عليه السّالم شنيدم كه ميفرمود  را از پيش خود ميگوئى 

بشر ب  طرخان گفت وقتى حضرت  -140ص  -( رجال كشى1اگر قيام كنند كشته خواهند شد  )

 يشان رفتم  پرسيد كسب و كارت چيست؟ عرضرردم: مال فروشم السّالم آمد خدمت اصادق عليه 

براى م  يدك  فرمود فروشنده چهارپايان؟ عرضرردم بلى  م  سر و وضع درستى نداشتم  فرمود:

 قاطر شيرى رنگ كه زير شرمش سفيد باشد بخر 

 ام عرض كردم: آقا قاطرى با اي  مشخصات م  تاكنون نديده

بي  راه غالمى را ديدم كه سوار قاطرى است با همدان مشخصدات  رخص شدم در امام م از خدمت 

پرسيدم اي  قاطر فروشى است؟ مرا پيش آقاى خود برد باالخره از او خريددم  خددمت حضدرت 

صادق عليه السّالم آوردم فرمود: م  همي  قاطر را ميگفتم بعد براى م  دعا كدرده فرمدود: خددا 

خداوند ببركت دعاى آن جناب اي  ثروت  -دى بتو بدهدايت كند و ثروت زياكثرت اوالد بتو عن
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داود رقى گفت: خدمت حضرت  -( رجال كشى2را بم  داد و بيش از حد آرزو بم  فرزند داد  )

 صادق رسيدم عرض كردم:

آقا براى وضو چند مرتبه دست و صورت را بايد شست  فرمود: آنچه خدا واجب نموده يرى است 

ضافه نمود بواسطه ضعف مردم هر كس سه مرتبه هر يدك از اعضداى بر اكرم يرى ديگر او پيام

 وضو را بشويد وضويش درست نيست 

م  همان جا خدمت آقا بودم كه داود زربى از در وارد شد و گوشه اطاق نشست از همي  مسدأله 

 سؤال كرد كه تعداد طهارت چقدر است 

حيح نيست بدنم بلدرزه افتداد و وضو بگيرد نمازش ص فرمود: بايد سه مرتبه شست هر كس كمتر

 نزديك بود شيطان بر م  غلبه كند 

 حضرت صادق عليه السّالم چشم بم  انداخته ديد كه رنگم تغيير كرده فرمود:

 داود آرام باش  اي  كفر است يا گردن زدن 

ور بدود بمنصد دوانيقدى  داود گفت  از خدمتش مرخص شديم  داود زربى منزلش كنار باغ منصور 

 دند كه داود زربى شيعه است كه پيش جعفر ب  محمّد رفت و آمد ميرند گفته بو

منصور گفت: م  ميتوانم وضو گرفت  او را ببينم اگر مثل جعفر ب  محمّد وضو گرفت كه آشدنا 

شود او را ميرشم منصور از جايى كه داود او را بوضو گرفت  جعفر ب  محمّد هستم برايم ثابت مى

قع نماز كه شد داود شروع كرد بوضو گرفت  پر آب هر يك از اعضداى ديد متوجهش بود  مونمي

 وضو را سه مرتبه شست همان طورى كه امام فرموده بود 

هنوز وضويش تمام نشده بود كه منصور از پى او فرستاد وقتى رفت خيلدى بداو احتدرام كدرد و 

طور نيستى زيرا ديددم مايش كردم ديدم آن اى زدند ولى م  آز گفت: در باره تو حرفهاى بيهوده

 گيرى مرا حالل ك  دستور داد باو صد هزار درهم بدهند ها وضو نمىمثل رافضى

( آقا جدانم فدداى 1داود رقى گفت: م  داود زربى را خدمت حضرت صادق ديدم عرض كرد: )

 شما خون ما را در دنيا خريدى  اميدوارم ببركت شما داخل بهشت شويم 

براى داود رقى نقل ك  كه چه بر سرت آمده تا دلش آرام گيرد  تمدام  جريان خود را رمود:باو ف

 جريان را نقل كرد 
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امام صادق فرمود: بهمي  جهت م  فتوى دادم كه آن طور وضو بگيرد زيرا نزديك بدود بدسدت 

 اي  دشم  كشته شود 

( 2ت  )كنى نمازت درست نيسد فرمود: حاال بيش از دو بار اعضاى وضو را شستشو مده كه اضافه 

 شهاب ب  عبد اللَّه گفت: حضرت صادق فرمود: -261ص  -رجال كشى

كنند قبول شهاب كشتار در قريش زياد خواهد شد بطورى كه بعضى از آنها را دعوت بخالفت مى

 نميرنند 

: حس (  شهاب گفت  سپس فرمود شهاب خيال نرنى منظورم اي  پسر عموهايم هستند )اوالد امام

مينويسد حضدرت صدادق  -138( در رجال نجاشى ص 1نظورش همانها بود  )كه مگواهى ميدهم 

عليه السّالم بسماعة ب  مهران گفت: اگر برگردى به شهر خود ديگر پيش ما نخواهى آمد  سماعة 

مفضدل بد  مزيدد گفدت:  -212ص  8( كافى ج 2در همان جا ماند در همان سال از دنيا رفت  )

ن عبد اللَّه ب  على گفت اينها )بنى عباس( بي  خودشان اختالف ليه السّالم در زمابحضرت صادق ع

 افتاده 

فرمود: اي  حرفها را رها ك  از همان محلى كه روى كار آمدند )ابو مسلم خراسانى كه از طدرف 

ج  -ى( كاف3اندازد  )آيد( و دودمان آنها را بر مىخراسان آمد( از همان ناحيه نيز )هالكوخان مى

 عيل ب  عبد اللَّه قريشى گفت: مردى خدمت حضرت صادق عرض كرد:اسما -293ص  7

يا اب  رسول اللَّه م  در خواب ديدم مثل اينره در خارج كوفه در يك محلى يك شبح از چوب يا 

يك آدم چوبى روى اسب چوبى نشسته و شمشيرش ميدرخشد م  در خواب از ديدن او در ترس 

 و لرز شدم 

تو مردى هستى كه ميخواهى يرنفر را در امور زنددگى فريدب دهدى  از  سّالم فرمود:ليه الامام ع

 خدائى كه ترا آفريده و بعد ميميراند ميترسى 

آن مرد گفت: واقعا خدا به شما دانش داده و از سرچشمه واقعى علم استفاده مينمائى  م  جريدان 

 اي  تعبيرى كه فرمودى بگويم:

را براى فروش بم  عرضه داشت  م  تصميم گدرفتم  ش م  آمد و باغ خوديرى از همسايگانم پي

 كه با قيمت خيلى كم آن باغ را بخرم چون كس ديگرى خريدار نداشت 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

106 

 

امام عليه السّالم فرمود: همسايه تو دوست ما است و از دشم  ما بيزارى ميجويدد عدرض كدردم: 

فقدال ادّ االماندة لمد  )    او را بفريبم؟آرى  بفرمائيد اگر ناصبى و دشم  شما بود صحيح بود م

 ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الى قاتل الحسي  عليه السّالم(

اى اگر چه قاتل حضرت حسي  باشد باو رد ك  و همچني  هدر كدس امانت را از هر كس گرفته

سدنان نقدل  ( برسى در مشارق االنوار از محمّد بد 1اميد خيرخواهى از تو دارد باو خيانت نر   )

مردى در خراسان خدمت حضرت صادق رسيده چند كيسه مهر شده كده روى آن اسدم كرده كه 

 صاحبش نوشته شده بود آورد 

ها را يرايك ميبرد و ميفرمود: كيسه فالنى را بده كه در امام صادق عليه السّالم نام صاحبان كيسه

 آن فالن مبلغ پول است 

ه كرده بدود كجدا اسدت بدده مدا آن را د رشت  نخ پولى تهيفرمود: كيسه پول آن زنى كه از مز

 پذيرفتيم 

بعد فرمود: كو آن كيسه آبى رنگ كه هزار درهم داشت  آن كيسه را در بي  راه گم كرده بدود 

 خجالت كشيد  عرضررد آقا م  آن كيسه را بي  راه گم كردم 

 شناسى؟ عرضرردم بلى فرمود: اگر ببينى مى

 همي  كه ديد آن را شناخت  آبى رنگ را بياور  فرمود: غالم آن كيسه

 فرمود: ما احتياج پيدا كرديم قبل از اينره تو بيائى آن را برداشتيم 

 گفت: آقا تقاضا دارم رسيد پولهائى كه تقديم كردم بدهيد تا براى صاحبانش ببرم 

وانيقدى روزى ( روايت شده كده منصدور د2فرمود: وقتى تو در بي  راه بودى جواب را نوشتيم  )

ادق را خواست با ايشان سوار شد و بخارج شهر رفتند روى يك بلندى با هدم نشسدتند حضرت ص

مردى آمد و خواست از منصور تقاضاى كمدك برندد ولدى منصدرف شدد از حضدرت صدادق 

 درخواست نمود 

ر ولى ارزان امام عليه السّالم از همان ريگها سه مرتبه دست خود را پر نموده باو دادند فرمودند بگي

يرى از مأموري  منصور گفت: از پادشاه درخواست نرردى از مرد فقيدرى كده چيدزى  نفروش 

 ندارد درخواست كردى 
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آن مرد در حالى كه از خجالت بواسطه ريگهائى كه باو داده بودند عرق كرده بود گفدت مد  از 

 كسى تقاضا كردم كه مطمئ  هستم كريم و بخشنده است 

ها را كه داد؟ گفت حضرت صادق  پرسيد چه فرمود؟ گفت: اينآورد زنش پرسيد ريگها را بخانه 

فرمود ارزان نفروش  گفت: او مردى راستگو است مقدار كمى از اي  ريگها را ببر پيش خبدره و 

 نيازى استشمام ميرنم اشخاص مطلع بوى ثروت و بى

هم بهمدي   م خريد گفت بقيه رامختصرى از آنها را برد پيش يرنفر يهودى از او به ده هزار دره

مسمع كردي  گفت: م  در شبانه روز يك مرتبده  -393ص  1ج  -( كافى1قيمت از تو ميخرم  )

بيشتر غذا نميخورم  وقتى خدمت حضرت صادق ميرسيدم كه سفره غذا برچيده شده بود تدا شدايد 

دم اما شردم و ناراحت نمىشدم دستور ميداد سفره بياندازند غذا ميخوغذا نخورم ولى وقتى وارد مى

 اگر جاى ديگر غذا ميخوردم ناراحت ميشدم و از نفخ، شب خوابم نميبرد 

اي  جريان را به آن جناب عرض كردم كه هر وقت در خدمت شما غدذا ميخدورم مدرا ناراحدت 

 نميرند 

ندد و اى صالح را ميخورى كه مالئره روى فرشهايشان به آنها دست ميدهفرمود: تو غذاى خانواده

  مصافحه ميرنند

هاى خدود گذاشدته شوند؟ دست بر روى يرى از بچهعرضرردم: آقا مالئره براى شما آشرار مى

( در كتاب عيون المغدرب كده منسدوب بسديد 2فرمود آنها بفرزندان ما از خودمان مهربانترند  )

نبيداء مرتضى است مينويسد: كه داود رقى گفت: خدمت حضرت صادق بوديم صحبت از فضائل ا

تر باشدد در خداوند پيامبرى نيافريده كه از حضرت محمّد با فضيلت  جواب ما فرمود:شد  امام در 

 اي  موقع انگشتر از انگشت بيرون آورده روى زمي  نهاد و سخنى گفت 

ناگهان زمي  بقدرت خدا شرافته شد و درياى بيررانى در مقابل خود ديديم وسط دريا كشتى سبز 

اى از دّر سفيد بود  اطراف آن قبه نوشته شده بود: ال الده بهسبز كه در وسط آن قرنگى از زبرجد 

اال اللَّه محمّد رسول اللَّه على امير المؤمني  مژده بده قائم را كه با دشمنان پيرار ميرند و مؤمني  را 

 نمود  اى كه بتعداد ستارگان آسمانند مدد خواهدنجات ميبخشد و خداوند او را بوسيله مالئره
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حضرت صادق چند كلمه بر زبان جارى كرد آب دريا باال آمد و كشدتى بلندد شدد  در اي  موقع 

اى كه در كشتى بود شديم در آنجا چهار تخت مرصدع از جدواهر فرمود: داخل شويد وارد آن قبه

بود آن جناب روى يرى از تختها نشست مرا روى تخت ديگرى نشاند و موسى و اسماعيل را نيز 

( بعد فرمود: كشتى! حركت ك   بقدرت خدا در ايد  دريداى 1ند  )دام روى يك تخت نشاهر ك 

ژرف راه افتاد بي  كوههاى دّر و ياقوت  امام دست دراز كرد مقدارى دّر و ياقوت برداشته فرمود: 

 داود اگر عالقه بدنيا دارى هر چه مايلى از اينها بردار 

دست درون دريا برد مشدك و عنبدر  را ميان دريا ريخت  عرضرردم: آقا احتياجى بدنيا ندارم آنها

بيرون آورد خود بوئيد بم  نيز داد بوئيدم همچني  بموسى و اسماعيل دو فرزندش بعد ريخت ميان 

 دريا 

اى ميان دريا قصرهائى از دّر سفيد كه با سندس و استبرق فرش شدده كشتى رفت تا رسيد بجزيره

طراف قصرها را گرفته بودند همي  كه چشدم شد مالئره ايده مىهائى ارغوانى داشت دبود و پرده

 آنها بما افتاد پيش آمده اظهار ارادت و اطاعت و دوستى نسبت بامام نمودند 

عرضرردم آقا اي  قصرها متعل  بريست؟ فرمود: متعل  است به ائمه از اوالد پيامبر هدر يدك از 

 رآن  كر نموده قيامت كه خدا در ق آيد در اي  محل تا روز امامان از دنيا برود مى

( فرمود: بيائيد برويم بامير المؤمني  سالم كنيم  حركت كرديم بدر در يردى از آن قصدرهاى 1) 

آراسته كه از همه بهتر و عاليتر بود رسيديم و بر امير المؤمني  كه در آنجا نشسته بود سالم كرديم 

الم كرديم سپس بر حسي  امام حس  ما نيز س  بعد بطرف قصر ديگر رفت ما هم رفتيم سالم كرد بر

ب  على عليه السّالم بعد حضرت باقر هر كدام در قصرى آراسته بودندد رفدت بطدرف كداخى در 

ها اى بزرگ بود از دّر سفيد كه با انواع فرشها و پردهجزيره ما نيز با او رفتيم در ميان آن كاخ قبه

 جواهر بود شت كه مرصع بانواع زينت شده بود و در آن تختى از طال قرار دا

عرض كردم: آقا اي  قبه متعل  به كيست؟ فرمود: متعل  بقائم آل محمّد است صاحب الزمان عليه 

اى كرد ناگاه ديديم در مدينده روى زمدي  در مندزل حضدرت السّالم در اي  موقع با دست اشاره

( 2د  )شد در زمي  ديده نمىاى صادق هستيم با انگشتر خود روى زمي  كشيد هيچ شراف و رخنه
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در مزار كبير محمّد ب  مشهدى مينويسد كه سفيان ثورى گفت: شنيدم حضرت صادق در عرفات 

 چني  دعا ميررد:

 اللهم اجعل هذه خطواتى التى خطوتها في طاعتك كفارة لما خطوتها في معصيتك 

مرا انگور و را بهشت قرار ده و دعاى خود را ادامه داد تا اينجا كه خدايا م  ميهمان توام پذيرائى م

 خرما روزى فرما 

سفيان گفت: بخدا قسم تصميم گرفتم بروم خرما و موز بخرم بجاى انگور و خرماى تدازه بيداورم 

 ناگاه ديدم دو سبد پر از خرماى تازه و انگور مقابلش فرود آمد 

 تفاق افتادباب ششم آنچه بین امام علیه السّالم و منصور و فرمانداران ستمگر او ا

 ابا بصير گفت: حضرت صادق عليه السّالم ميفرمود: -61الى شيخ طوسى ص ( ام1) 

از خدا بپرهيزيد و مطيع پيشوايان و ائمه خود باشيد هر چه آنها گفتند بگوئيد و از هر چه سروت 

كردند سروت كنيد شما در موقع حرومت و اقتدار اشخاصى هستيد كه خداوند در باره آنها چني  

 « منظورش سلطنت بنى عباس بود 1نَ مَرْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الِْجبالُ  فرموده: وَ إِنْ كا

ايدد باعدث انگيدزش آشدوب و از خدا بپرهيزيد شما اكنون در زمان صلح و آرامش قرار گرفتده

اندت ستمگرى آنها نشويد  در ميان جمعيت ايشان نماز بخوانيد و و تشييع جنازه آنها را برنيد و ام

حس  ب  فضل از حضرت رضا عليه السّالم نقل كرد كده  -( عيون اخبار الرضا2د  )آنها را رد كني

 فرمود:

منصور حضرت صادق عليه السّالم را احضار نمود براى كشت  شمشدير و پوسدت تخدت و جدالد 

آماده شد بربيع گفت: هر وقت م  با او صحبت كدردم و يدك دسدتم را روى ديگدرى زدم تدو 

ه جعفر ب  محمّد وارد شد و چشم منصدور بداو افتداد از جداى خدود را بزن  اما همي  ك گردنش 

حركت كرد گفت: مرحبا خوش آمدى مزاحم شما نشدم مگر براى اينره قرضتان را پرداخت كنم 

 و مشرالت شما را برطرف نمايم 

اخت نمدود و اى مربوط بخانواده آن جناب نمود و گفت: خدا قرض شما را پردبعد سؤال خوشمزه

 برآورده شد و جايزه شما پرداخت گرديد  حاجتتان
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در اي  موقع رو بجانب ربيع نموده گفت: فورى بايد جعفر ب  محمّد عليه السّالم پيش خانواده خود 

 برگردد 

ربيع گفت: وقتى امام صادق بيرون آمد گفتم: آقا شمشير و پوست تخت مرا براى شما گسدترده 

 چه دعائى خوانديد؟هايتان حركت ميررد بودند، وقتى آمديد لب

 اش تصميم بدى را مشاهده كردم اي  دعا را خواندم:فرمود: بلى م  وقتى در چهره

 حسبى الرب م  المربوبي  و حسبى الخال  م  المخلوقي  و حسدبى الدرازق مد  المدرزوقي  و  

لهَ إِلَّدا هُدوَ بِيَ اللَّهُ ال إِحسبى اللَّه رب العالمي  حسبى م  هو حسبى، حسبى م  لم يزل حسبى  حَسْ

 عَلَيْهِ تَوَكَّلُْت وَ هُوَ َربُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ«

عبد الوهاب پسر محمّد ب  ابراهيم از پدر خدود نقدل كدرد كده  -306( امالى شيخ طوسى ص 1) 

 گفت:

جدا منصور از پى حضرت صادق فرستاد و دستور داد پهلوى خودش فرشى گستردند امام را در آن

زد فورى محمّد را بگوئيد بيايد مهددى را صددا بزنيدد  پشدت سدر هدم آنهدا را  نشانيد  بعد صدا

 ميخواست  جواب ميدادند اكنون خواهد آمد مشغول بخوردادن و عطرزدن است 

 چيزى نگذشت كه مهدى وارد شد بوى عطر از او ساطع بود 

اند رحم فرموده ثى بم  در باره صلهمنصور رو بجانب حضرت صادق عليه السّالم نموده گفت: حدي

 مايلم آن را تررار كنيد تا مهدى بشنود 

فرمود: پدرم از پدر خود از جدش از حضرت على نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود: شخصى كه سه 

سال از عمرش باقى مانده صله رحم ميرند خداوند سى سال عمر او را افزايش ميدهد و قطع رحدم 

يَمُْحوا اللَّهُ  سه سال ميرساند  آنگاه اي  آيه را تالوت نمود: ى سال باقيمانده بهمينمايد از عمرش س

 گفت: حديث خوبى است ولى منظورم اي  نبود  «1ما يَشاءُ وَ يُثْبُِت وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْرِتابِ  

م فرمود: پدرم از پدر خود از جدش از حضرت على نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود: كه صله رحد 

 شود گرچه اهل آن زمان مردمان خوبى نباشند و افزايش عمر مى باعث آبادى مملرت 

 گفت: اي  نيز حديث خوبى است ولى آنچه ميخواستم نيست 
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صدله رحدم باعدث  فرمود: پدرم از پدر خود از جدش از حضرت على نقل كرد كه پيغمبر فرمود:

 ميرند شود و از مردن بد جلوگيرى آسانى حساب روز قيامت مى

ربيع دربان مخصدوص منصدور  -294ص  -( امالى شيخ طوسى1آرى  همي  بود  )منصور گفت: 

گفت: روزى منصور مرا خواست گفت: جعفر ب  محمّد را حاضر كد  بخددا قسدم او را خدواهم 

 كشت از پى ايشان فرستادم وقتى آمد  عرضرردم يا اب  رسول اللَّه اگر وصيتى دارى بر  

نصور رفتم و اطالع دادم كه جعفر ب  محمّد حاضر است  گفت ش مبگير برايم  پي فرمود: تو اجازه

 او را داخل ك  

همي  كه چشم حضرت صادق بمنصور افتاد ديدم لبهايش برلماتى حركت كرد اما مد  نفهميددم 

چه بود پيش رفت تا سالم كرد بمنصور، از جاى حركت نمود او را در بغل گرفدت و در پهلدوى 

هائى كده اشدخاص داده رى بگو  جعفر اب  محمّد عليه السّالم نامهد  گفت: هر حاجت داخود نشاني

بودند پيش منصور گذاشت و در باره گروه ديگرى نيز درخواستهائى كرد تمدام آنهدا را منصدور 

 برآورده گفت: احتياجات خود را بگو  فرمود: مرا پيوسته احضار نر  كه بيايم پيش تو 

  از غيب خبر ميدهم! فرمدود: چده كسدى بتدو چندي  مى نيست تو ميگوئى امنصور گفت: چاره

 گزارشى داده؟ منصور اشاره به پير مردى كرد كه روبرويش نشسته بود 

 ( حضرت صادق فرمود: تو از م  شنيدى كه چني  چيزى گفتم؟1) 

 پير مرد گفت: بلى  امام رو بمنصور كرده فرمود: قسم ميخورد 

شروع بقسم خوردن كرد حضرت صادق فرمود: مدرا   همي  كه پير مرد منصور گفت: قسم بخور 

اى قسم دروغ ميخدورد و در پدرم از پدر خود از جدش از امير المؤمني  حديث كرد كه وقتى بنده

ضم  قسم خدا را ستايش و تقديس مينمايد خداوند از كيفر كردن او در دنيا صرف نظدر ميرندد 

 وده بواسطه تقديسى كه در آن قسم نم

 م  خودم او را قسم بدهم  منصور گفت اختيار با شما است اگر ممر  است 

امام فرمود: بگو از نيرو و قدرت پروردگار بيزارم و مترى به نيرو و قدر خويشم اگر اي  حرف را 

 از تو شنيده باشم 

 پيرمرد زبانش بند آمد و از قسم خوددارى كرد 
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ر سوگند نخورى با همدي  گدرز ه گفت: بخدا قسم اگمنصور گرزى كه در دست داشت بلند نمود

 ترا از بي  ميبرم 

پير مرد قسم ياد كرد هنوز سوگندش تمام نشده بود كه زبانش بيرون افتاد مانند زبان سگ در دم 

جان داد  جعفر ب  محمّد از جاى حركت نمود  ربيع گفت منصور بم  گفت واى بر تو مبادا ايد  

 وند مردم فريفته او ميشجريان را برسى بگوئى كه 

حضرت صادق را قسم دادم كه يا اب  رسول اللَّه منصور تصميم بدى داشت چشم شما كه باو افتاد 

ها از بي  رفت  فرمود ربيع م  ديشب پيامبر صلّى اللَّه عليه و آلده و او شما را ديد تمام آن تصميم

ه فرمدود وقتدى م بلى يا رسول اللَّرا در خواب ديدم بم  فرمود جعفر ميترسى از منصور عرضررد

 چشمت باو افتاد بگو:

بسم اللَّه استفتح و بسم اللَّه استنجح و بمحمد اتوجه اللهم  لل لى صعوبة امرى و كلّ صعوبة و سهّل 

 لى حزونة امرى و كل حزونة و اكفنى مؤنة امرى و كلّ مؤنة 

و ابدراهيم  از كشدته شددن محمّدد عبد اللَّه ب  سليمان تميمى گفت پس -( امالى شيخ طوسى2) 

جمعده اول  فرزندان عبد اللَّه ب  حس  منصور فرماندارى بمدينه بنام شيبة بد  عفدان فرسدتاد روز 

فرمانداريش بمسجد پيامبر رفت و بر فراز منبر شد و حمد و ستايش خدا را كرد سپس گفت على 

گيدرد ت خواسدت خالفدت را بب  ابى طالب اختالف بي  مردم انداخت و با مؤمني  بجنگ پرداخ

صاحبان خالفت مانع او شدند خدا نيز اي  مقام را بر او حرام نمود، با عقده خالفت از دنيدا رفدت 

نمايند، اي  فرزندانش در فتنه انگيزى از او پيروى ميرنند و ادعاى مقامى كه شايسته آن نيستند مى

  هر كدام در يك گوشه زمي  در خون آغشته شده كشته ميشوند

گران آمد ولى هيچ كدام نتوانستند حرفى بزنند مردى از جاى حركت كرد كه اي  سخ  بر مردم 

 لباسى همدانى و گرم در ت  داشت 

گفت ما نيز خدا را ستايش نموده درود بر پيامبر خاتم و جميع انبياء و مرسدلي  ميفرسدتيم آنچده 

ت كه ترا باي  شايسته تو و كسى اسهاى ناروا نسبت خوب بما دادى شايسته آن هستيم ولى نسبت 

اى و ندان منصب گمارده است  متوجه باش درست دقت ك  تو كه بر مركب ديگرى سوارشدده

 ديگرى را ميخورى سر افرنده و شرمسارى شايسته تو است 
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آنگاه رو بمردم كرده گفت ميدانيد سبك تري  اعمال در ترازوى قيامت مربوط بچه شخصى است 

كسى كه آخرت خود را بدنياى ديگرى بفروشد  آن شخص   بيشتر زيان ميرند  و چه كسى از همه

 همي  مرد فاس  است، مردم چيزى نگفتند  فرماندار از مسجد خارج شد و هيچ پاسخى نداد 

پرسيدم اي  مرد كه بود گفتند جعفر ب  محمّد ب  على ب  حسي  ب  على ب  ابى طالب صلوات اللَّه 

صور دوانيقدى در حيدره نقدل كدرد كده در ايدام اب صفات شيعه از من( صدوق در كت1عليهم  )

حرومت سفا  بحضرت صادق عرضررد  چرا شيعيان شما هر چه دارند در يدك مجلدس اظهدار 

 ميرنند بطورى كه كامال شناخته ميشوند داراى چه مذهب هستند 

 د يتوانند آشرار نرننهاى آنها است نمفرمود اي  بواسطه حالوت و شيرينى ايمان است كه در سينه

از ربيع دربان مخصوص منصور نقل ميرندد كده روزى مگسدى روى  -496( علل الشرائع ص 1) 

صورت منصور نشست او را زد باز آمد براى مرتبه دوم زد باز آمد بحضرت صادق گفت خداوندد 

مدود حضدرت صدادق فر -( علل الشرائع 2چرا مگس را آفريده فرمود تا ستمگران را خوار كند  )

يد اللَّه و گروهى از خويشاوندان خود بودم  زياد گفت فرزندان على و فاطمه! شما پيش زياد ب  عب

 چه امتيازى بر ساير مردم داريد؟ كسى جواب نداد 

اى در دنيا غيدر خدانواده م  گفتم يرى از امتيازات ما اينست كه عالقه نداريم نسبت بهيچ خانواده

ينره آرزو دارد از ما خانواده باشد جز آن كس در دنيا نيست مگر اخود داده شويم  هيچ كس نيز 

( امالى صدوق ص 3كه كافر است  سپس فرمود اي  حديث را روايت كنيد و بديگران برسانيد  )

ربيع وزير دربار منصور گفت: منصور از پى حضرت صادق فرستاد تا او را بياورند چون در  -611

ور رسيد دربان گفت شما را بخددا ميسدپارم از ي  كه بدر خانه منصاش چيزهائى شنيده بود همباره

 ستم اي  مرد ستمگر خيلى از دست شما خشمگي  بود 

فرمود خداوند بم  سپرى محرم داده كه مرا از او حفظ ميرند تو نيز مرا كمك خدواهى كدرد ان 

 شاء اللَّه  اكنون برايم اجازه بگير 

اب داده گفت جعفر تو ميدانى پيغمبر سالم كرد منصور جو دربان اجازه گرفت همي  كه وارد شد

اكرم بپدرت على ب  ابى طالب فرمود اگر گروهى از امتم اعتقادى كه مسيحيان در باره حضدرت 
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ات سخنى ميگفتم كه از هر جا رد شوى مدردم خدا  مسيح )خدائى( دارند پيدا نميرردند در باره

 پايت را براى شفا بردارند 

دسته در راه م  هال  ميشوند با اينره مرا تقصيرى نيست  يردى  رمود دوسّالم خود فعلى عليه ال

 دوستى كه از حد تجاوز نمايد و دشمنى كه زياد با م  دشمنى ورزد 

گفت اي  سخ  را فرموده است از آن جهت كه پوزش بخواهد و بفهماند كه راضى نيست ب نچده 

 يند دوست متجاوز از حدّ و دشم  زياده رو ميگو

سوگند ياد ميرنم كه اگر عيسى ساكت ميماند در مقابل گفتار نصدارى خددا او را ( بجان خود 1)

ات دارند اينره چيزى نميگوئى و راضى عذاب ميررد  تو نيز ميدانى مردم چه اعتقاد خرافى در باره

ند روزگار سرا ترا دانشمسر و پاهاى حجاز و مردم نادان ياوههستى باعث خشم خدا خواهد شد بى

دهر و حجت خدا و نماينده او و مخزن اسرار الهى و ميزان دادگرى او و چراغ هددايت و ناموس 

ها ميدانند ميگويند خدا عمل كسى را كه آشنا بمقدام تدو خدا براى نجات مردم از گرداب تاريرى

ارى و چيزى كند و برايش در قيامت ارزشى قائل نيست  برايت مقامى قائلند كه ندنيست قبول نمى

كه در تو نيست  راست و واقع را بگو اول كسى كه زبان بح  گشود جددت بدود و اول  ميگويند

 كسى كه او را تصدي  نمود پدرت على بود تو بايد از آنها پيروى كنى و براه ايشان بروى 

اى از درخت بارور نبوت و چراغى از چراغهداى خانددان رسدالت حضرت صادق فرمود م  شاخه

و پروريده آغوش پا  مردان و يرى از چراغهاى آويخته در شبستان  دست پرورده مالئره هستم

 اى از يادگار پايدار پيمبران تا روز قيامت هستم نور و برگزيده

منصور نگاهى بحاضري  نموده گفت اي  شخص مرا حواله بدريائى خروشدان داد كده كرانده آن 

تدار او حيرانندد و شدناوران در شمندان در تفسدير گفنمودار نيست و ژرفاى آن ديده نميشود دان

 برند ژرفاى پندارش غرقند بطورى كه با تمام شناورى راه بجائى نمى

اى است كه گلوگير خلفا بوده  نه ميتوان او را تبعيد نمود و نه او را كشت اگر نده اي  همان عقده

عالم  ر ممتاز  شيري  هستيم كه در  اي  بود كه ما هر دو از يك نژاد برجسته و شاخه بلند و ميوه

اش تصميمى بسيار ناپسدند ميگدرفتم چدون هاى آسمانى بقدس و تقوا ياد شده در بارهو در كتاب

 ام بر ما عيبجوئى ميرند و زبان در طع  ما گشاده خيلى شنيده
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 قبول  هستند حضرت صادق عليه السّالم فرمود در باره خويشاوند و بستگان خود كه شايسته رعايت 

را كه خداوند بهشت را بر او حرام نموده و اهل آتش است زيرا سخ  چي  گواه نر  سخ  كسى 

 بهتان و همرار شيطان است در اختالف بي  مردم 

فَتُصْدبُِحوا خداوند ميفرمايد يا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا إِنْ جاءَُكمْ فاسِ ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بَِجهالَدةٍ 

هاى استوار سلطنت توايم تدا ( ما كمك و پشتيبان شما هستيم و پايه1«  )1ما فَعَلْتُمْ نادِمِي َ   عَلى

وقتى كه امر بمعروف و نيرى را پيشه كرده و احرام قرآن را اجرا نمائى و دمداغ شديطان را بدا 

واردى كه  دارى و ب داب شريعت اطاعت خدا بخا  بمالى  با اينره تو خود ميدانى و كامال اطالع 

بايد پيوند خويشاوندى را با كسى كه قطع نموده وصل نمائى و عطا كنى برسى كه تدرا محدروم 

نموده و بگذرى از كسى كه بتو ستم كرده ارتباط با خويشاوندى كه وظيفه خود را انجام داده صله 

  پدس صدله رحدم كد  رحم نيست صله رحم در مورد كسى است كه قطع نموده تو وصل نمائى

 اوند عمرت را ميافزايد و حساب تو را در روز قيامت تخفيف ميدهد خد

منصور گفت از تو صرف نظر كردم و چون راست گوئى از تو گذشتم اكندون حدديثى بدرايم از 

 خود بگو تا پند گيرم و مرا از كارهاى زشت باز دارد 

وقتى قدرت پيدا كدردى  ده كه پايه علم است امام صادق عليه السّالم فرمود: شريبائى را از دست م

خوددار باش زيرا پس از قدرت هر كه را كيفر كنى مثل اينست كه انتقام گرفته يا كينه ديري  را 

 اى يا ميخواهى دم از قدرت و شوكت تو بزنند تالفى نموده

ت بايد توجه داشته باشى كه بر فرض اگر كسى را كه مستوجب عقوبت است كيفدر كندى نهايد 

ميرنند ميگويند عادل است در صورتى كه بدا گذشدت از كيفدر خطاكدار او را تعريفى كه از تو 

اى اي  بهتر است از آنره بدر عددالتت دم فدرو اى و وادار بسپاسگزارى خود نمودهشرمنده كرده

منصور گفت واقعا نصيحت نيروئى نمودى مختصر و پر فايده بود مايلم حديثى  بندند و صبر كنند 

ى ب  ابى طالب بگوئى كه در دسترس عموم نباشد و همه اطدالع نداشدته باره فضيلت جدت عل در 

 باشند 

فرمود: پيغمبر اكرم فرموده وقتى خدايم مرا بمعراج و آسمانها برد از م  پيمان گرفت كه در باره 

 على سه كلمه را بگويم 
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ن و رهبدر رهيزگداراى پيشدواى پ  فرمود عل  لبيك و سعديك  خدايم فرمود يا محمّد  عرضرردم

 سفيد چهرگان و امير مؤمنان است او را باي  مقامها مژده بده 

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مژده اي  مقامها را بعلى عليه السّالم داد  بسجده افتداد و خددا را شدرر 

اج از مد  يداد ام كه در معدركرد  سپس سر برداشته گفت يا رسول اللَّه آيا شايسته آن مقام شده

 فرمود بلى خدا مقام ترا ميداند نام و ياد تو در پيشگاه پروردگار هست شود؟ 

على ب  ميسر  -( اختصاص1منصور گفت واقعا اي  لطف خدا است كه بهر كس خواست ميدهد  )

گفت وقتى حضرت صادق پيش منصور آمد  منصور يرى از غالمانش را مأمور كرد كه هر وقت 

 شد گردنش را بزند  امام صادق وارد

امام وقتى وارد شد و چشمش بمنصور افتاد با خود  كرى گفت كه كسى نفهميد قسمت آخدر را 

  يا م  يرفى خلقه كلهم و ال يرفيه احد  اكفنى شر عبد اللَّه ب  على«  : بلند خواند

گرم شدما را ديد  بامام صادق عرضررد در اي  هواى منصور غالم خود را نديد غالم نيز او را نمى

نداختم خوب است برگرديد  امام از آنجا خارج شده منصور بغالمش گفت چرا دستور مرا بزحمت ا

انجام ندادى؟ گفت بخدا قسم او را نديدم يك چيزى بي  م  و او فاصله شد  منصور گفدت اگدر 

 صفوان جمال گفت در حيره خدمت  134ص  -( خرايج2اي  جريان را برسى بگوئى ترا ميرشم  )

سّالم بودم كه ربيع آمده گفت امير المؤمني  شما را ميخواهد  چيزى نگذشت حضرت صادق عليه ال

برگشت  عرض كردم چه زود برگشتيد  فرمود سؤالى از م  كرد كه راجع بخصوصديات  كه امام

 آن از ربيع بپرس 

عجيبى بود  گفت م  با ربيع سابقه دوستى داشتم  پيش او رفتم و جريان را پرسيدم  گفت داستان 

كردندد  موجدود ها در بيابان براى جمع آورى يك نوع قارچ بنام دنبالن كوهى جسدتجو مدىعرب

 عجيبى يافتند كه روى زمي  افتاده بود 

پيش م  آوردند  م  براى خليفه بردم  همي  كه چشمش ب ن افتاد گفت: آن را فورى ببر و جعفر 

 ب  محمّد را صدا بزن 
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تدوده  رفتم وقتى آمد پرسيد در آسدمان چيسدت؟ فرمدود: ممحمّد عليه السّال م  از پى جعفر ب  

تراكمى از هوا  پرسيد آيا در هوا موجودى هست؟ فرمود آرى  پرسديد سداكني  هدوا چده ندوع 

 موجودى هستند؟

فرمود موجوداتى كه بدنشان مانند ماهى و سر آنها چون پرندگان تاجى مانند خروس و آويزى نيز 

پرندگان داراى بالند از رنگهاى مختلف، سفيدتر از نقره جال داده خروس دارند مانند  زير گلو چون

 شده 

خليفه گفت: طشت را بياوريد  طشت را كه آوردم همان اوصافى كه بيدان كدرد در آن موجدود 

 جمع بود 

چشم امام كه به آن افتاد فرمود: اي  همان موجودى است كه ساك  هوا اسدت  اجدازه بازگشدت 

 شان داد باي

اى است در گلوى م  و ناراحتم نمدوده شد گفت: ربيع اي  شخصى كه وجودش عقده وقتى خارج

هارون پسر خارجه گفت: يرى از شيعيان، زن  -234ص  -( خرايج1از دانشمندتري  مردم است  )

خود را در يك جلسه سه طالقه كرد  از دوستان خود راجع باي  طالق پرسيد گفتند درست نيست 

 تنا نيست چني  طالقى قابل اعو 

شوم مگر اينره از حضرت صادق عليه السّالم سؤال كنى در آن زمدان زنش گفت: م  راضى نمى

 امام صادق عليه السّالم در حيره بود  هنگام حرومت ابو العباس سفا  

سى با گفت: م  براى مالقات امام بحيره رفتم ولى برايم مقدور نشد چون خليفه دستور داده بود ك 

 نرند  ايشان مالقات

ى م  در انديشه بودم كه چه حيله برار برم براى مالقات امام  ناگاه ديدم مردى دهاتى كده جبده

 پشمى داشت خيار ميفروشد 

گفتم  تمام خيارهايت چند؟ گفت: يردرهم  يك درهم باو دادم و خيارهايش را گدرفتم  گفدتم: 

و گرفته پوشيدم صدا زدم خيار خيار آى بگذار  جبه را از ااى در اختيار م   همي  جبه را چند دقيقه

 خيار بدي  وسيله نزديك امام رفتم 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

118 

 

اى ناگاه غالمى صدا زد خيارى! باو نزديك شدم  همي  كه خدمت امام رسيدم فرمود: خوب حيلده

 برار بردى حاال بگو ببينم چه كار دارى؟

شرالى ندارد ولى زندم تان پرسيدم گفتند اعرضرردم: زنم را در يك جلسه سه طالقه كردم از دوس

 راضى نشد مگر اينره از شما بپرسم 

حضرت رضا روايت كرد از  -( خرايج1ات هيچ اشرالى برايت ندارد  )فرمود: برگرد پيش خانواده

پدر عزيزش كه مردى خدمت حضرت صادق آمده عرضررد: آقا خود را نجات بخش كه فالنى از 

 دم براى خود بيعت ميگيرى تا قيام كنى ر ميگفت: شما از مرشما سعايت كرد پيش منصو

ى خدا نترس گاهى بخواست خدا فضيلت و شخصيتى كده امام عليه السّالم لبخندى زده فرمود: بنده

شود و با حسادت خود سدبب آشدرار شددن آن مخفى است و كسى اطالع ندارد حسودى پيدا مى

 فضيلت ميگردد 

م  خواهى آمد تا از قدرت خددا چيدزى را مشداهده  دنبال م  بيايند بااكنون همي  جا بنشي  تا ب

 كنى كه الزم است هر مؤمنى ببيند 

باالخره از پى آن جناب آمده گفتند: امير المؤمني  شما را خواسته است امام صادق پيش منصدور 

ان رفت  منصور بسيار خشمگي  و ناراحت بود گفت: تو براى خودت بيعدت ميگيدرى از مسدلمان

 بياندازى و مردم را برشت  بدهى ميخواهى اختالف 

ام  منصور گفت: اكنون فالن كس شاهد است كه تو اي  ( امام عليه السّالم فرمود: كارى نررده1)

 اى  فرمود: دروغ ميگويد كار را كرده

 منصور گفت: م  او را قسم ميدهم اگر قسم خورد از دست تو راحت خواهم شد 

 گناه بزرگى شده رب ى قسم بخورد مرتفرمود: اگر دروغ

 بدربان خود دستور داد كه او را سوگند بدهد نسبت بجريانى كه از حضرت صادق نقل نموده 

 همتا است چني  و چنان شده دربان با شدت باو گفت: بگو بخدائى كه يرتا و بى

امبر كه پدرم از جدم پي امام صادق عليه السّالم فرمود: اي  طور قسم نده م  او را قسمى خواهم داد

 نقل فرموده كه هر كس چني  قسمى بخورد گرفتار گناه آن خواهد شد 

 گفت: پس خودت قسم بده 
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حضرت صادق عليه السّالم به آن مرد فرمود: بگو اگر دروغ بگويم در باره تو از قدرت و نيدروى 

 خدا بيزار باشم و مترى بقدرت و نيروى خود شوم 

ايا اگر دروغ ميگويد او را برش  هنوز سخ  امام تمام امام صادق گفت: خد آن مرد قسم را خورد 

 نشده بود كه روى زمي  افتاد و مرد 

منصور رو بامام عليه السّالم نموده پرسيد چه حاجت دارى؟ فرمود: هيچ حاجتى ندارم جدز اينرده 

 ام برسانى كه خيلى نگران بودند زودتر مرا به خانواده

با احترام از پيش منصور بيرون آمد  منصور بسديار در  ت ر دست خود شما اسمنصور گفت: اختيا

 شگفت بود از كار آن جناب 

بعضى گفتند: اي  مرد سرته كرده او را تماشا ميرردند وقتى داخل تابوت گذاشتند مردم دو دسته 

بوت نشست شدند بعضى ميگفتند: آدم خوبى بود  گروهى نيز او را سرزنش ميرردند ناگاه داخل تا

مردم م  بمالقات خدايم رفتم مرا لعنت كرد و بر م  خشم  صورت خود برداشته گفت:و كف  از 

گرفت و سخت در شراره آتش قرارم داد بواسطه كارى كه نسبت بحضرت صادق كردم  از خددا 

 بترسيد مبادا خود را مثل م  هال  كنيد 

را دفد  كردندد   ت و جنبشى ندارد اوباز كف  بصورتش برگشت و بحالت قبلى مرد  ديدند حرك 

حضرت رضا عليه السّالم از حضرت موسى ب  جعفر نقل كرد كده چدون  -( كتاب طب االئمه1)

منصور تصميم كشت  حضرت صادق را گرفت دستور داد فرمانددار مدينده ايشدان را بفرسدتد  او 

رد ديدر فرسدتاده بدستور عمل كرد ولى منصور آنقدر كه عجله در كشت  امام داشت خيدال ميرد 

خره امام صادق عليه السّالم وارد شد منصور از ديدن آن جنداب لبخنددى زده احتدرام كدرد و باال

 ايشان را پهلوى خود نشاند 

گفت: يا اب  رسول اللَّه بخدا قسم وقتى دنبال شما فرستادم تصميم كشت  شما را داشتم همي  كده 

ام ندزد مد  چ يك از خدانوادهنون خيال نميرنم هيچشمم به شما افتاد چنان شيفته شما شدم كه اك 

 كنى؟شنوم از ما بدگوئى مىتر از شما باشد  ولى اي  حرفها چيست كه مىمحبوب

 ام فرمود: يا امير المؤمني  هرگز م  بدگوئى شما را نررده
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  انددات سخ  چينى كردهاى نموده گفت: تو خيلى راستگوترى از كسانى كه در بارهمنصور خنده

يم اي  هم انگشترم براى امضداء اختيدار دارى هدر چده مدايلى بدراى رفدع اينك در خدمت شما

 گرفتاريهاى كوچك و بزرگ خود تعيي  نما 

 هر چه تعيي  كنى رد نخواهم كرد 

اى گران در اختيار امام گذاشت اما ايشان قبول نررده فرمودند: وضع ما خيلى خوب منصور جايزه

نى بده به خويشاوندان م ، آنهائى كه بدربار تو رفت يخواهى بم  كمرى برو نيازى نداريم اگر م

 و آمد ندارند و دست از كشت  آنها بردار 

 گفت: قبول ميرنم صد هزار درهم داده خواهش كرد بي  آنها تقسيم نمايد 

از  ( فرمود: واقعا صله رحم بجاى آوردى  وقتى خارج شد بزرگان قريش از پير مردها و جوانها1) 

 ترام تمام آن جناب را مشايعت كردند و جاسوس منصور نيز همراه آن جناب بود هر فاميل با اح

آن مرد عرض كرد آقا م  كامال متوجه شما شدم وقتى پيش منصور آمدى ديدم لبهايتان حركت 

 خواندى آن دعا چه بود؟ميرند دعائى مى

 فرمود: وقتى چشمم باو افتاد اي  دعا را خواندم:

يرام به تواصل االرحام صل على محمّد و آل محمّد و اكفنى شره بحولدك و   ال يضام و ال ا م ي 

 قوتك«

بخدا قسم جز اي  چيزى نگفتم  جاسوس اي  جريان را براى منصور گزارش كرد  خدود منصدور 

 اى در دل م  بود از بي  رفت گفت: بخدا آن دعايش هنوز تمام نشده بود كه هر كينه

صادق پيش منصور آمد لبهايش حركت ميردرد هدر چده بيشدتر تى امام م  بودم وقربيع گفت: 

نشست تا او را نزديك خود جاى داد  وقتى خارج شد م  از پى آن خواند خشم منصور فرو مىمى

جناب رفتم عرضرردم: آقا اي  مرد تصميم بدى گرفته بود و خيلى از شما ناراحت بود وقتى وارد 

 خواندى؟نشست چه دعائى مىخشم او فرو مىرد هر چه ميخواندى شدى لبهايت حركت مير

 فرمود: دعاى جدم حسي  ب  على عليه السّالم را خواندم 

 يا عدتى عند شدتى و يا غوثى في كربتى احرسنى بعينك التى ال تنام و اكفنى بركنك الدذى ال  

 يرام«
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دم برطدرف خواند مي  دعا را مدىربيع گفت: اي  دعا را حفظ كردم هر گرفتارى كه پيدا كردم ه

معتب و مصادف دو غالم حضرت صادق عليه السّدالم در  -224ص  1ج  -( مناقب 2« )1شد  مى

رفتندد از  ضم  يك خبر گفتند: وقتى هشام ب  وليد وارد مدينه شد بنى عباس پيش او بشدرايت 

 حضرت صادق كه ميراث ما هر حقى را تصاحب نموده بما نميدهد 

صحبت نموده از آن جمله فرمود: خداوند وقتى حضرت محمّد صلّى شروع ب ليه السّالمامام صادق ع

اللَّه عليه و آله و سلم را به پيامبرى مبعوث نمود پدر ما ابو طالب با جان و مال در راه او فدا كارى 

 نمود در همان زمان پدر شما عباس و ابو لهب او را ترذيب نمودند و ستمراران و شيطان صدفتان

هاى مجهز ترتيدب داد بدراى سدركوبى ردند عباس فتنه انگيزيها نمود و سپاهعليه او تحريك مير

پيامبر در جنگ بدر خود او از همه جلوتر بود و در جمع آورى سدپاه از همده فعاليدت بيشدترى 

 مينمود خرج غذاى سپاهيان را ميداد و آتش جنگ را دام  ميزد 

در فدتح مرده اسدالم آورد افتخدار  بود و بدزور شمشديرهادر ضم  پدر شما عباس آزاد شده ما 

مهاجرت بسوى خدا و پيامبر را نيافت خداوند رابطه دوستى و بستگى او را با ما بوسيله ايد  آيده 

« در ضم  يردى از گفتدار 1ءٍ  قطع كرد: وَ الَّذِي َ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَرُمْ مِ ْ وَاليَتِهِمْ مِ ْ شَيْ

اد شده ما بود ارث او بما ميرسد زيرا ما فرزند پيدامبريم و مادرمدان مود: ما هر شخصى آز خود فر

 -( مناقب شهر آشوب1فاطمه زهرا عليها السّالم است بهمي  جهت ميراث او را تصاحب كرديم  )

ربيع وزير دربار منصور گفت بحضرت صادق عليه السّالم گفدتم كده منصدور در  -3ج  357ص 

ت و يرنفر از فاميل ترا در روى زمي  نخواهم گذاشت چندان ه است ترا خواهم كشمورد شما گفت

 مدينه را ويران كنم كه يك ديوار باقى نماند 

فرمود: از حرف او نترس بگذار هر چه ميخواهد سركشى كند  همي  كده امدام را بدي  دو پدرده 

ور ارد كدردم  ديددم منصد آوردم شنيدم منصور ميگويد: زود او را وارد كنيد  حضرت صادق را و

دست امام را گرفته پهلوى خود روى تخت نشدانده  به پسر عموى عزيز و آقاى بزرگوار گفت: به

 ميدانى چرا از پى شما فرستادم؟ فرمود: از كجا علم غيب دارم  كمال توجه را باو نموده گفت:

ار م كندى  ده هدزار ديند ها را بي  خانواده خود تقسيمنصور گفت: از پى شما فرستادم تا اي  پول

است  امام عذر خواست كه بديگرى واگذارد او را قسم داد كه بايد خودت تقسيم كنى  بعد امام را 
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اى داد و خلعت بخشيد گفت: ربيع چند نفر مأمور را تعيي  ك  ايشدان را در آغوش گرفته جايزه

نقددر ني  تدو از دسدت او آبمدينه برسانند  پس از رفت  امام صادق بمنصور گفتم يا اميدر المدؤم

خشمگي  بودى كه حساب نداشت  چه شد كه خشنود شدى؟ گفت: همي  كه وارد شدد اژدهداى 

 دمانى را ديدم كه نيش خود را بيرون آورده و با زبان معمولى انسانى ميگويد:

م اگر سر خارى به بدن پسر پيامبر بزنى تمام گوشت بدنت را از استخوان جدا ميرنم  از او ترسديد

حسي  ب  محمّد گفت: على  -358ص  3ج  -( مناقب 1م دادم بدي  جهت بود  )و آنچه ديدى انجا

ب  هبيره بر رفيد خشم گرفت  او پناه بحضرت صادق برد امام عليه السّالم فرمود برو پيش او سالم 

ى و ام كارى باو نداشته باش  عرضرردم مدردى شداممرا برسان بگو: م  غالمت رفيد را پناه داده

مود: برو هر چه بتو ميگويم انجام بده  گفت: در بي  راه با مرد عربدى برخدورد بدسيرت است  فر

كردم گفت: كجا ميروى م  در صورت تو كشته شدن را آشرارا ميبينم  گفدت: دسدتت را بدده 

شود  باز گفدت: زباندت را وقتى دست مرا ديد گفت: اي  دست كسى است كه بزودى كشته مى

برو كه هيچ ناراحتى نخواهى ديد در زبان تو پيغامى اسدت كده  ر بيرون آوردم گفت:بيرون بياو

 شوند ها برسانى مطيع تو مىاگر بروه

 رفتم همي  كه وارد بر على ب  هبيره شدم همان دم دستور كشتنم را داد گفتم:

چده امير، مرا بچنگ نياوردى م  بميل خود آمدم علت آن جريانى است كده ميگدويم بعدد هدر 

   بحاضري  گفت: بيرون رويد وقتى رفتند گفتم:خواستى انجام ده

نداشته باش  گفت ترا  جعفر ب  محمّد سالم رساند و فرمود: م  غالمت رفيد را پناه دادم باو كارى

 بخدا امام صادق عليه السّالم اي  حرف را بتو زد و بم  سالم رساند 

 گشوده گفت: يد  بعد دستهاى مرام  قسم ياد كردم سه مرتبه تررار كرد و پرس

شوم  مگر همي  طور دستهاى مرا ببندى  گفتم دست م  هرگز دستهاى ترا م  باي  كار قانع نمى

نخواهد بست و چني  كارى نميرنم  گفت: بخدا غير ممر  است بايدد ايد  كدار را برندى  مد  

هر خود را ت: اينك انگشتر و مدستهاى او را بستم بعد باز نمودم در اي  موقع مهر خود را داده گف

( محمّد ب  سعيد نيز از حضرت صادق خواهش كرد 1در اختيارت گذاشتم هر چه ميخواهى بر   )
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اى براى محمّد ب  ابى حمزه ثمالى بنويسد و تقاضا كند كه مالياتش را ديرتر بگيدرد: فرمدود: نامه

 برو باو بگو:

را گرامى داشته و هدر  ارد دوست ما را خدااز حضرت صادق شنيدم كه فرمود: هر كس گرامى بد

كه باو اهانت كند خود را در معرض خشم خدا قرار داده هر كه بشيعيان ما نيرى كند نيرى با امير 

المؤمني  نموده و هر كه با امير المؤمني  نيرى كند به پيامبر نيرى كرده و كسى كده بده پيدامبر 

 بهشت بري  با ما خواهد بود  رى كند بخدا قسم در نيرى كرد بخدا نيرى نموده و هر كس بخدا ني

م  پيش او رفتم و حديث را نقل كردم  گفت: ترا بخدا اي  حديث را از حضرت صادق شنيدى؟ 

گفتم: بلى  گفت: بنشي   بغالم خود گفت: محمّد ب  سعيد چقدر بايد ماليات بپردازد  گفت: شصت 

و يك قاطر زي  كرده  كيسه زر با يك كنيزهزار درهم  گفت: اسمش را از دفتر پا  ك  يك 

 با لجام بم  بخشيد 

خدمت امام صادق عليه السّالم رسيدم امام تبسم نموده فرمود: تو جريان را نقل ميرنى يا م  بگويم  

( مفضدل 2عرض كردم: از شما شنيدن بهتر است تمام جريان را نقل فرمود مثل اينره با ما بوده  )

ت  حضرت صادق عليه السّالم را گرفت هر وقدت دي  مرتبه تصميم كشب  عمر گفت: منصور چن

افتاد ميترسديد از تصدميم خدود تصميم ميگرفت و او را احضار ميررد تا چشمش به آن جناب مى

ولى ديگر اجازه نميداد احدى خدمت ايشان برسد يا براى درس و تعليم مسائل  صرف نظر ميررد 

و سدخت امدام را در محاصدره قدرار داد گيرى زياد كدرد پى دينى در جايى بنشيند از اي  مطلب 

آمد در دي  مربوط به ازدواج، يا طدالق اى براى يرنفر از شيعيان پيش مىبطورى كه گاهى مسأله

و از اي  قبيل كسى هم نميدانست چه جواب بايد داد دستش بدامان امام نميرسيد بناچار زن از مرد 

ريان خيلى بر شيعيان گران آمد و سدخت در ا نميدانستند اي  جشد چون حرم اي  اتفاق ر جدا مى

( باالخره خداوند بدل منصور انداخت كه از حضرت صادق عليده السّدالم در 1فشار قرار گرفتند  )

خواست كند كه از يادگارهاى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله يك چيزى باو تحفه بدهد كه ديگدرى 

ك كه تقريبا نيم متر طول داشدت و متعلد  بده الم يك چوبدستى كوچنداشته باشد  امام عليه السّ

پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بود برايش فرستاد منصور خيلى خوشحال شد دسدتور داد آن را بچهدار 

 « و هر قسمتى را در يك محل قرار داد 1قسمت كنند  
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م داد تحفه چيزى نميتدوان سپس بحضرت صادق عليه السّالم عرضررد پاداش شما را در مقابل اي 

جز اينره شما را آزاد بگذارم آشرارا دانش خود را بشيعيان خويش ارزانى دارى و كسدى مدزاحم 

شما و آنها نشود  بدون ترس مجلسى ترتيب ده و مردم را فتوى بده ولى ايد  كدار را در شدهرى 

عدارف ادانده نشدر علدوم و مانجام ده كه م  در آنجا نباشم  از آن روز امام صادق عليه السّالم آز 

( روايت شده گاهى كه منصور تصميم كشت  حضرت صادق را گرفدت چندد 2اسالمى را نمود  )

هداى فداخر و فهميدند و در  نداشتند آماده كرد و ب نهدا خلعدت نفر از غير عرب كه زبان نمى

ارم كده امشدب هاى گران داد و آنها صد نفر بودند  به مترجم گفت ب نها بگو م  دشمنى دجايزه

 واهد آمد وقتى وارد شد او را برشيد   پيشم خ

مأموري  سالحهاى خود را بدست گرفتند و آماده انجام مأموريت خود شدند منصدور از پدى امدام 

دشم  م  همي  شخص اسدت او را  فرستاد كه تنها پيش او بيايد  به مترجم گفت ب نها بگويد كه

 پاره پاره كنيد 

ه سگ در آوردند و اسلحه خدود را بدر زمدي  انداختندد يشد آنها صدائى شب همي  كه امام داخل

 دستهاى خود را به پشت سر نهادند و بسجده افتاده صورت بخا  ميماليدند 

ايدد  فرمدود منصور كه اي  جريان را ديد از خودش ترسيد  گفت آقا براى چده تشدريف آورده

غير ممر  اسدت پنداه ام منصور گفت شيدهبدستور تو آمدم م  غسل خويش را نموده و كف  پو

بخدا ميبرم از چني  تصميمى بسالمتى برگرد امام عليه السّالم برگشت آنها همي  طدور در سدجده 

 بودند مترجم گفت بپرس چرا دشم  پادشاه را نرشتيد؟ 

گفتند ما را دستور ميدهد برشيم سرپرست و آقاى خود را كه هر روز برارهاى ما چنان رسيدگى 

مواظب فرزندان خويش است ما جز او آقائى نداريم  منصور از گفتار آنهدا  يرند مانند پدرى كهم

 ترسيد شبانه آنها را بمحل خود باز گردانيد 

منصدور  -374ص  2( كشف الغمده ج 1سپس امام صادق عليه السّالم را بوسيله زهر شهيد نمود  )

د مدينده شدد  بربيدع سپار مره گرديد وار دوانيقى در سال صد و چهل و هفت براى انجام حج ره

گفت بفرست از پى جعفر ب  محمّد او را با زور بياورند خدا مرا برشد اگر او را نرشم  ربيع خود 
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را بغفلت زد يعنى فراموش كرده باز براى مرتبه دوم بخاطرش آورد كه شخصى را بفرسدت او را 

 بزور بياورند باز خود را بغفلت زد 

ع فرستاد و چند فحش ركيك نيز باو داد، گفت بايد فدورى ربي يغامى سخت براىدر مرتبه سوم پ

كسى را بفرستى جعفر را بياورند  از پى امام صادق فرستاد همدي  كده آن جنداب آمدد بايشدان 

عرضررد يا ابا عبد اللَّه خود را بخدا بسپار كه چنان خشمگي  است جز خدا كسى نميتواند جلو او 

 دق فرمودرا بگيرد  امام صا

 ال قوة الّا باللَّهال حول و 

  ربيع بمنصور خبر داد كه جعفر ب  محمّد آمده است  وقتى وارد شد منصور با خشم تمام گفدت: 

مال خود را برايت ميفرستند مخالف سدلطنت  اند و زكاتاى دشم  خدا مردم عراق ترا امام گرفته

 نرشم  منى و فتنه انگيزى ميرنى  خدا مرا برشد اگر ترا

ير المؤمني  خدا بسليمان قدرت داد  او شرر كرد ايوب را مبتال نمود صبر كرد بيوسف فرمود يا ام

( منصور اي  سخنان را كه شنيد گفت 1ستم كردند برادران را بخشيد تو از همي  خانواده هستى  )

انگيزى بددورى  نزديك بيا تو ابا عبد اللَّه هستى دامنت از هر عيب پا  است و از آشوب و فتنه

 ند بهتري  پاداش خويشاوندى را بتو بدهد دست امام را گرفته پهلوى خود نشاند خداو

دستور داد عطر آورند  عطر پاش مخصوص را آوردند خودش چنان سر و صدورت امدام را عطدر 

آگي  كرد كه از محاس  شريفش عطر قطره قطره ميريخت گفت در پناه خدا تشريف ببريد  ربيع 

 ت حضرت صادق را تقديم ك   آن جناب را در پناه خدا بمنزل برسان داد كه جايزه و خلعدستور  

ربيع گفت بهمراه حضرت صادق عليه السّالم رفتم در بي  راه گفتم قبدل از آمددن شدما آنچندان 

سابقه پيدا كدرده بدود وقتدى منصور را خشمگي  ديدم كه سابقه نداشت بعد از رفت  باز حالتى بى

 چه گفتى؟ وارد شدى

 اللهم احرسنى بعينك التى ال تنام و اكنفنى بركنك الذى ال يرام و  : تى وارد شدم گفتمفرمود وق

اغفر لى بقدرتك على و ال اهلك و انت رجائى  اللهم انت اكبر و اجل ممّا اخداف و احدذر اللهدم 

 بك ادفع في نحره و استعيذ بك م  شره«
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اللَّه ب  ابى ليلى گفت در ربذه با منصور ( عبد 2و چه كرد؟ )ديدى كه خداوند پس از اي  دعا با ا

بودم كه از پى حضرت صادق فرستاده بود  منصور از پى م  فرستاده بود همدي  كده جلدو درب 

رسيدم شنيدم ميگويد زود او را بياوريد عجله كنيد خدا مرا برشد اگر او را نرشم خدا خدون مدرا 

 گويد؟ گفت منظورش جعفر ب  محمّد است ان پرسيدم كه را ميبريزد اگر خونش را نريزم  از درب

باال رود ديدم لبهايش  آورند قبل از اينره پردهدر همي  موقع ديدم چند نفر مأمور آن جناب را مى

به پسر عمو مرحبا به پسر حركت ميرند وارد شد همي  كه چشم منصور ب ن جناب افتاد گفت به

خود روى جايگاه مخصوص خويش نشاند  بعد غدذا ررد تا او را كنار پيامبر مرتب از او احترام مي

ى گوشدت را بددهان ايشدان خواست  سرم را بلند كردم درست دقت نمودم ديدم لقمه سردشدده

 ميگذارد 

نيازهاى آن جناب را برآورد و اجازه بازگشت داد  پس از خارج شدن امدام از پدى ايشدان رفدتم 

ام كه مجبورم پيش او بدروم رفتار منصور شدهرا دوست ميدارم و گعرضرردم آقا ميدانيد كه شما 

م  ميشنيدم اول منصور چه ميگفت و بعد چه كرد، وقتى شما آمديد ديدم لبهايتان حركت ميررد 

قطعا دعائى ميخوانديد كه منصور آنقدر تغيير كرد  اگر ممر  است همان دعا را بم  بياموزيد تدا 

 خوب  م  اي  دعا را خواندموانم  فرمود بسيار هر وقت پيش منصور ميروم بخ 

 ما شاء اللَّه ما شاء اللَّه ال يأتى بالخير اال اللَّه ما شاء اللَّه ما شاء اللَّه ال يصرف السوء اال اللَّه ما شاء  

 اللَّه ما شاء اللَّه كل نعمة فم  اللَّه ما شاء اللَّه ال حول و ال قوة اال باللَّه« 

ر دار االماره منصور رفتند و اجازه ورود خواستند ربيع باهالى مره دينه بدالى مره و م( گفت اه1) 

اجازه داد حضرت صادق عليه السّالم فرمود به اهالى مره قبل از مدينه اجازه ميدهى؟ ربيع گفدت 

اى كده اهل مره ساك  آشيانه پيامبرند  حضرت صادق عليه السّالم فرمود صدحيح اسدت آشديانه

 اند اند و نابرارهايش ماندهودهاى نيرويش پرواز نمهپرنده

گفتند بحضرت صادق عليه السّالم كه منصور از وقتى بخالفت رسيده جز لباس خشد  نپوشديده و 

غذاى خوب نميخورد فرمود واى بر او با اي  همه قدرت كه خدا در اختيارش گذاشته و اي  همده 

اى كه بجمدع آورى ثدروت قها بواسطه بخل و عال آورند؟! گفتند اي  كار ر ثروت كه برايش مى

دارد ميرند فرمود خدا را شرر كه اگر منصور تر  دي  خدا را نمدود خددا هدم او را از مدالش 
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اى نوشت كه چرا شما ( اب  حمدون گفت: منصور بجعفر ب  محمّد عليه السّالم نامه2محروم كرد  )

بواسدطه  ر اختيار نداريم كهفرمود: ما ثروتى د مثل ساير مردم با ما رفت و آمد نميرنى در جواب

حفظ آن از تو بترسيم، نزد تو در مورد آخرت چيزى نيست كه باميد آخرت بيائيم نده در نعمتدى 

دانى كه براى تسليت بيائيم پس بدراى هستى كه براى تهنيت بيائيم و نه آن موقعيت را تو بال مى

داد هر كس بدنبال دنيا باشد ترا حت پيش ما بيا جوابچه بيائيم؟! منصور در پاسخ نوشت براى نصي

 نصيحت نميرند و هر كس جوياى آخرت باشد با تو همنشي  نميشود 

منصور گفت بخدا قسم مردم را خوب براى ما معرفى كرد آنهائى كه طالب دنيايند و آنهائى كده 

 -( رجدال كشدى1جوياى آخرت  خود آن آقا از كسانى است كه در پى آخرت است نه دنيدا  )

قاسم گفت: بادائيم سليمان ب  خالد خدمت حضرت صادق عليه السّالم رفتيم بدائيم فرمود  عيص ب 

 اي  جوان كيست گفت پسر خواهر م  است فرمود شيعه است؟

عرضررد بلى فرمود خدا را سپاس كه او را شيطان قرار نداد فرمود اى كاش بدا شدما در طدائف 

رردم براى آنها كه هرگز خروج و قيام نردنم  ميگرفتيم ضمانت مي ميبودم حديث ميگفتم و انس

عنبسه گفت از حضرت صادق عليه السّالم شدنيدم ميفرمدود: شدرايت  -233( رجال كشى ص 2)

آئيدد از ديددن شدما تنهائى خود را و ناراحتى كه از اهل مدينه ميرشم بخدا ميرنم وقتى شما مدى

لى را ترتيب ميدادم در آنجا ساك  ازه ميداد م  يك مح شوم  اى كاش اي  ستمگر اجخوشحال مى

شدم و شما را نيز در همان جا ساك  ميرردم قول ميدادم كه از جانب مد  كمتدري  نداراحتى مى

اى خارج شد تريه بدر ( در كنز الفوائد مينويسد: كه منصور دوانيقى روز جمعه3براى او سرنزند  )

شد و آزاد شده خالد ب  عبد اللَّه بود مى ردى كه رزام ناميدهدست امام صادق عليه السّالم داشت  م

گفت اي  كيست كه مقامش بجائى رسيده كه امير المؤمني  بر دست او تريه ميرند باو گفتند اي  

 شخص ابو عبد اللَّه جعفر ب  محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم است 

پا بدر روى صدورت منصدور  صادق عليه السّالم گفت: بخدا م  نشناختم و گر نه جا دارد كه امام

منصور گفدت از ايد  شدخص  گذارد  بعد رفت مقابل منصور گفت: يا امير المؤمني  سؤالى دارم

( 1سؤال ك   گفت م  ميخواهم از شما سؤال كنم  باز منصور گفت از اي  شخص سدؤال كد   )
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دهى  امام فرمود  و حدود آن را توضيحرزام رو كرد بامام صادق عليه السّالم گفت آقا مايلم نماز 

 ى آن حدود باز خواست نميرنند نماز داراى چهار هزار حد است كه كمتر از همه

عرضررد آقا آن حدودى را بفرمائيد كه تركش صحيح نيست و بدون انجام آنهدا نمداز درسدت 

رسديده در  نيست  فرمود نماز كامل نيست مگر براى كسى كه وضوى شاداب گرفته و بحدّ بلدوغ

از ح  رو نگرداند، امام خدويش را  -چي  و عيبجو و بدگوى مردم نباشدانگيزى و سخ ضم  فتنه

بشناسد و در راه او استوار باشد حضور قلب داشته توجه بخدا نمايد و اي  توجه را از دست ندهدد  

هاى بهشت در اي  صورت حالتى بي  ترس و اميد و صبر و اضطراب باو دست ميدهد گوئى وعده

بيند و تهديدهاى دوزخ در مقابل چشم اوست هر چده دارد در پيشدگاه خددا در طبد  ىبري  را م

بيند، از جان خود در راه خدا گذشدته بددون اخالص نهاده و هدف و آرزوى خويش را آشرار مى

 چون و چرا تريه بر خدا كند با كمال خوارى و كوچرى 

از خويش را از او بخواهدد اگدر چندي  نه او رو آورد و نيچشم طمع از اي  و آن بپوشد و بدر خا

عَد ِ الْفَْحشداءِ وَ  نمازى خواند آن نماز است كه خدا خواسته  اي  همان نمازى است كده )تَنْهدى

 الْمُنْرَرِ( انسان را از كار زشت و ناپسند باز ميدارد 

تدو دريداى سرشدار داندش  منصور متوجه حضرت صادق شده گفت: يا ابا عبد اللَّه ما پيوسدته از 

شويم با دانش خدود ظلمدت جهدل و ندادانى را مينوشيم و در پناه تو از گرداب نادانى آسوده مى

( در كتاب تنبيه الخاطر مينويسدد: بمنصدور 2كران دانش تو هستيم  )ميزدائى ما شناور درياى بى

 وب اسدت او را احضدار دوانيقى گفتند: محمّد ب  مروان )پسر مروان حمار( در زندان تو است خد 

كه بي  او و پادشاه نوبه اتفاق افتاده بپرسى  منصور او را احضار نموده جريان را  كنى و از جريانى

 جويا شد 

محمّد گفت: در آخر حرومت و انتهاى فرمانروائى كه سلطنت ما دچار اختالل شدد مد  پناهندده 

ه زدندد اهدالى نوبده از هاى شاهانه را ك مههاى ما را بزنند خيشدم به جزيره نوبه دستور دادم خيمه

اى بر تد  ديدن آنها تعجب نمودند  پادشاه آنها كه مردى بلند قد و كم مو و پا برهنه بود و جامه

 داشت پيش ما آمد سالم كرده روى زمي  نشست 



 129 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

نشينى گفت م  پادشاهم و شايسته است كسى را كه خداوند بلند نموده گفتم چرا روى فرش نمى

گاه بم  گفت: شما چرا با چارپايان خود زراعت مردم را پايمال ميرنيد ضع و كوچرى كند  آنتوا

با اينره تبه كارى در دي  شما حرام است  گفتم غالمهاى ما از روى ندادانى چندي  كارهدائى را 

 ميرنند  گفت:

انى مرتردب چرا شراب ميخوريد با اينره براى شما حرام است گفتم: گروهى از جوانان ما از نداد

آرائيد بدا اينرده ى ميشوند  گفت: چرا لباسهاى ابريشمى و زينت آالت طال بر خود مىچني  عمل

 بزبان پيامبرتان بر شما حرام شده است  گفتم:

 خدمتراران غير عرب ما اي  كارها را ميرنند كه نميخواهيم بر خالف ميلشان رفتار كنيم 

دمترارانمان چني  ميرنندد! از روى مان جوانانمان خانديدم خيره خيره بم  نگاه كرد گفت: غالم

هاى مرا تررار نمود  گفت: آن طور كه تو ميگوئى نيست ولى شما گروهدى هسدتيد مسخره بهانه

كه برياست رسيديد ستمگرى را پيشه كرديد و دستور دينى خود را زير پا گذاشتيد خداوند طعدم 

 اله دارد كه وقت آن خواهد رسيد شما تمام نشده دنب كيفر كردار شما را داد هنوز انتقام و كيفر

م  ميترسم در سرزمي  ما مورد خشم خدا قرار گيرى و از كيفر تو ما را نيز نصيب شود  زودتر از 

سالى  ( در مهج الدعوات مينويسد ياسر غالم ربيع گفت: از ربيع شنيدم ميگفت:1اينجا كوچ ك   )

يدار بود مدرا خواسدت گفدت: هدم سيد يك شب تا صبح بكه منصور به حج رفت وقتى بمدينه ر 

 اكنون بسرعت ميروى در صورتى كه بتوانى تنها بهتر است جعفر ب  محمّد را بياورى 

بگو پسر عمويت سالم رسانده و ميگويد گرچه بي  ما و شما فاصله زيادى است و اختالف سدليقه 

قاضدا دارد در مينمدائيم از شدما ت داريم ولى باالخره برگشت بيك قرابت و خويشاوندى نزديك

صورت امران تشريف بياوريد آنجا اگر قبول نررد و گفت ما برويم آنجا اشرالى نددارد سدخت 

اش ديدم در اطاق خلوت ( ربيع گفت: رفتم بدر خانه1نگير و عذر او را بپذير مبادا درشتى كنى  )

ارى اسدت در حال ابتهدال و ز  خود نشسته بدون اجازه وارد شدم ديدم صورت بر خا  گذاشته و

گرد و خا  زمي  كه چهره خود را بر آن گذاشته روى صورتش اثر نموده  باحترام اي  حالى كه 

داشت چيزى نگفتم تا نماز و دعايش تمام شد  بعد رو بم  نمود عرضرردم سالم عليك يا ابا عبد 

 اى؟اللَّه  گفت عليك السالم برادر بچه كار آمده
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ني  و چنان گفته است گفت واى بر تو ربيع أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّدذِي َ ه و چيت سالم رساندگفتم: پسر عمو

 ْ قَبْلُ فَطالَ آمَنُوا أَنْ تَْخشََع قُلُوبُهُمْ لِذِْكرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِ َ الَْح ِّ وَ ال يَرُونُوا َكالَّذِي َ أُوتُوا الْرِتابَ مِ

أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ   ى بر تو ربيع أَ فَأَمِ َ أَهْلُ الْقُرى« وا1قُلُوبُهُمْ  عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَْت 

لَّدا أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضًُحى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ  أَ فَأَمِنُوا مَرْرَ اللَّهِ فَال يَأْمَ ُ مَرْدرَ اللَّدهِ إِ أَ وَ أَمِ َ أَهْلُ الْقُرى

 «2خاسِرُونَ  الْقَوْمُ الْ

 ( سالم مرا بامير المؤمني  برسان باز مشغول نماز و مناجات خويش شد 1) 

پذيرى فرمود چرا باو اى از او ندارى و يا درخواست او را نمىعرض كردم آقا آيا بعد از سالم گله

أَمْ لَمْ يُنَبَّدأْ بِمدا فِدي   لْمُ الْغَيِْب فَهُوَ يَرىأَ عِنْدَهُ عِ  ىقَلِيلًا وَ أَْكد بگو: أَ فَرَأَيَْت الَّذِ  تَوَلَّى  وَ أَعْطى

وَ أَنَّ   وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى  وَ إِبْراهِيمَ الَّذِ  وَفَّى  أَلَّا تَزُِر واِزَرةٌ وِْزَر أُخْرى  صُُحفِ مُوسى

از دست تو در بديم و هراسديم و بواسدطه امير المؤمني  ما  « بگو بخدا قسم يا1  سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى

شناسى در ترس و وحشت هستند مجبورم كه وحشت ما خانواده و زنانمان كه خود بهتر آنها را مى

پرده از اي  راز بردارم اگر دست از ما برندارى پنج مرتبه در شبانه روز پس از هر نمداز شدرايت 

براى ما كه پيامبر اكرم فرمود چهار دعا و از جدت نقل كردى ترا پيش خدا ميرنم خودت از پدر 

است كه به پيشگاه پروردگار ميرسد و محجوب نخواهد ماند دعاى پدر براى فرزندش، برادر پشت 

 سر برادرش و دعاى مظلوم و دعاى شخصى كه با اخالص خدا را بخواند 

شتم و جريان را د تا خبر بگيرد برگهنوز سخنان امام تمام نشده بود كه پيك منصور از پى م  آم

براى منصور نقل كردم گريه كرد  گفت: برگرد باو بگو در مورد آمدن اختيار با شما است و امدا 

راجع به زنانى كه گفتى سالم مرا به آنها برسان خداوند ترس و وحشت را از آنها برطرف كرد و 

 ناراحتى را از بي  برد 

رمود بگو صدله رحدم كدردى خدداى نصور را عرض كردم فم  برگشتم و خدمت ايشان سخ  م

جزاى نيرو بتو بدهد در اي  موقع چند دانه اشگ از چشم بر دام  خويش ريخت  سدپس فرمدود 

ربيع دنيا گرچه زيبا و فريب دهنده است ولى عاقبت چون بهار سرسبز و خرم اسدت كده بپدائيز 

 شود ميگرايد و زود خشك مى
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تميز ميدهد بايد دقت كند از روى بينائى و عقل  د و حالل و حرام راكسى كه خير خواه خود باش

را فريب داده كه در جمدع آورى  خدا داد و از گرفتارى عاقبت در انديشه باشد  اي  دعا گروهى

آن زياد تالش ميرردند و زندگى تجملى خيلى شيري  داشته ناگهان شبانگاه كه در خواب بودند يا 

ند مرگ گريبان آنها را گرفت چگونه دسدت از دنيدا و لعب اشتغال داشت در بي  روز كه در لهو

شستند و بچه گرفتارى مبتال شدند از پى آن عيش و نوش رنج و غم و پشيمانى شروع شد شدربت 

 ناگوار مرگ را چشيدند و دچار فراق و جدائى شدند 

در ء و اجدداد خدويش را واى بر كسى كه دل بدنيا ببندد و از انباشت  آن خورسند باشد مگر آبدا

( 1بيند و دوستان و دشمنان را كه چگونه پيررشان درون خا  تيره نهفته است  )تنگناى قبر نمى

تدر و ربيع! ميدانى شخص دنيا پرست كدام وقت از همه اوقات سرگردانتر و نداراحتتر و غمگدي 

ر ور و دراز خود را بد شود زمانى كه با مرگ روبرو شود و آرزوهاى دبيشتر متوجه زيان خود مى

تري  عمرها را خواهد داشت و بتمام آرزوهاى خويش باد ببيند  فعاليت ميررد بخيال اينره طوالنى

 ميرسد آيا جز پيرى چيزى در انتظار اوست؟ و سر انجام جز نااميدى چيزى ندارد 

و فدرار از  از خداوند درخواست ميرنم براى تو و خود توفي  انجام وظيفه و بازگشت برحمت خدا

 ا و بينش واقعى زيرا او ميتواند چني  لطفى بنمايد معصيت ر 

عرضرردم آقا شما را سوگند ميدهم بحقى كه بي  تو و خداوند است بم  بياموز همان دعائى كده 

خواندى و با آن دعا و تضرع از وحشت و ناراحتى منصور آسوده شدى شايد خداوند رفع گرفتارى 

ى خودم ميخواهم  در اي  موقع دست خود را بلند نمدوده ردى را دوا كند برابوسيله شما بنمايد و د

روى بقبله نشست با اينره ميل نداشت دعا را به آن وضع بخواند كه نظدر ابتهدال و زارى نداشدته 

 اللهم انى اسألك يا مدر  الهاربي  باشد و بخواهد بياموزد فرمود:

انيقى بربدذه وارد شدد  در آن گفت: وقتى منصور دو( مهج الدعوات مخرمة كندى 2الى آخر     )

راحت  زمان حضرت صادق عليه السّالم نيز در ربذه بود منصور گفت چه كسى مرا از دست جعفر

گيرى مينمايد محمّد ب  عبدد اللَّده بد  حسد  را ميرند؟ اشخاص را تحريك ميرند و خود كناره

شدته شدد مد  جدان ت مال م  است اگر ك تحريك مينمايد ميگويد اگر پيروز شد كه مقام امام

 ام خويش را حفظ نموده
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بخدا قسم او را ميرشم بعد رو كرد بابراهيم ب  جبله  گفت پسر جبله حركت ك  برو پيش جعفر 

( ابراهيم گفدت: مد  1ب  محمّد لباسش را دور گردنش بپيچ و او را بزور برش بياور پيش م   )

سجد ابو  ر رفتم جلو درب مسجد بجستجوى آن جناب بمآمدم بمنزل حضرت صادق در آنجا نبود 

خدمت ايشان رسيدم خجالت كشيدم امر منصور را انجام دهم  آستينش را گرفته عرض كردم امير 

المؤمني  شما را خواسته  گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ اجازه بده دو ركعت نماز بخوانم  در ايد  

 ر آن جناب بودم اي  دعا را شروع كرد بخواندنبگريه كرد م  پشت سموقع بشدت شروع 

 تا آخر دعا    اللهم انت ثقتى     

اند انجام بده  گفتم: بخدا قسم دستور او را انجام نميدهم رو بم  نموده فرمود هر چه بتو دستور داده

كشدت  همدي  كده  گرچه كشته شوم  دست آن جناب را گرفتم و بردم يقي  داشتم او را خواهد

 پرده رسيد اي  دعا را خواند: يا اله جبرئيل     تا آخر پشت 

ابراهيم گفت: همي  كه امام را وارد كردم منصور حركت كرده نشست و همان سدخنان خدود را 

تررار نمود كه مردم را تحريك ميرنى بخدا سوگند ترا خواهم كشت     فرمود يا امير المدؤمني  

دا قسم بزودى از تو مفارقت ميجويم منصور گفت برگرد با م  مدارا ك  بخ  امچني  كارى نررده

برو  وقتى امام رفت بعيسى ب  على گفت برو از او بپرس اي  جدائى با مرگ م  است يا او  دويد 

تا خود را بامام رسانيده گفت يا ابا عبد اللَّه امير المؤمني  ميپرسد اي  جدائى با مدرگ اوسدت يدا 

 راست ميگويد  وقتى بمنصور جواب رساندم گفت:نه با مرگ م  است  شما؟ فرمود

ابراهيم گفت: بعد م  از پى آن جناب رفتم ديدم نشسته منتظر م  است از م  تشرر كرد بواسطه  

( مهدج 1خوشرفتارى كه با او كرده بودم و شروع بحمد و ستايش خددا نمدوده دعدا را خواندد  )

ر ابراهيم اب  جبله را فرستاد تا جعفدر بد  ود نقل كرد كه منصوفضل ب  ربيع از پدر خ -الدعوات

محمّد را بياورد  ابراهيم گفت: وقتى خدمت آن جناب مأموريت خود را عرض كردم دست بددعا 

  اللهم انت ثقتى    «  برداشته چني  گفت:

ادم  ربيع گفت: همي  كه بمقر حرومت منصور رسيد، بمنصور آمدن جعفر ب  محمّدد را اطدالع د

ضبّى را خواست و شمشير باو داده گفت وقتى جعفر ب  محمّد وارد شد و م  با او مسيب ب  زهير  

بسخ  پرداختم همي  كه اشاره كردم گردنش را بزن در اي  مورد ديگر اجازه نخواه، م  خددمت 



 133 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

آن جناب رسيدم سابقه دوستى داشتيم در ايام حج خدمت ايشان ميرسيدم  عرض كردم آقدا ايد  

 باره شما گرفته اگر وصيتى دارى بفرما تمگر تصميم بدى در س

 شود فرمود نترس همي  كه چشمش بم  بيافتد تمام ناراحتى او برطرف مى

 تا آخر دعا    يا اله جبرئيل     در اي  موقع دست به پرده گرفت و فرمود:

بمنصور افتاد مثدل سپس وارد شد و لبهاى خود را برلماتى تران داد كه م  نفهميدم چشمش كه 

بى بود كه بر روى آتش بريزند و خاموش شود  خشمش فرونشست تا حضرت صادق نزديك او آ

 رفت و كنار تختش رسيد  دست امام را گرفت و باالى تخت پهلوى خود نشاند 

ام از اينره شما را بزحمدت اندداختم و اينجدا تشدريف آوردندد گفت: يا ابا عبد اللَّه واقعا شرمنده

ت را برنم كه با م  قطع رابطه نموده و بم  تهمت ميزنند و مدردم را تم شرايت خويشاونديخواس

شورانند اگر كس ديگرى متصدى اي  مقام شود كه با آنها خويشاوندى نداشته باشد از او بر م  مى

 اطاعت ميرنند و سخنش را بگوش ميگيرند 

ى و از آنها پيروى د پا  خود درس بگير( حضرت صادق فرمود: يا امير المؤمني  بايد از اجدا1)

كنى ايوب مبتال به بيمارى شد صبر كرد بيوسف ستم روا داشتند بخشيد سليمان را قددرت دادندد 

 شرر كرد 

بخشم و سپاسگزارم  سپس عرضررد حديثى در بداره صدله منصور گفت: م  نيز صبر ميرنم و مى

 ام مايلم براى م  تررار كنى رحم از شما شنيده

ز رسول خدا نقل كرد كه فرمود: نيروكارى و صله رحم باعث آبادى دنيا و د: پدرم از جدم اموفر

شود  گفت: اي  نيست  فرمود: پدرم از جدم نقل كرد كه پيامبر فرمود: هر كه مايل طول عمر مى

است اجلش بدست فراموشى سپرده شود و سالمت باشد صله رحم كند  گفدت: ايد  هدم نيسدت  

ه پيامبر اكرم فرمود: خويشداوندى بعدرش چندگ زده بدود و از م از جدم نقل كرد ك فرمود: پدر 

خويشاوند ديگرى شرايت ميررد كه قطع رابطه خويشاوندى را نموده از جبرئيل پرسديدم چقددر 

اي  دو از نظر خويشاوندى با هم فاصله دارند گفت: در هفت پشت بهم ميرسند  منصور گفت: اي  

 نيست 
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يامبر اكرم فرمود: مرد نيروكارى بحالت احتضار و مدرگ در كه پ ز جدم نقل كردفرمود: پدرم ا

آمد در همسايگى او مردى قاطع رحم بود خداوند به ملك الموت فرمود: از عمر مرد قداطع رحدم 

 چقدر مانده گفت سى سال فرمود: آن سى سال را در باره اي  مرد نيروكار منظور ك  

ت خود سر و صورت امام را معطر نمود و چهار م! عطر بياور با دسدر اي  موقع منصور گفت: غال 

هزار دينار تقديم كرده دستور داد مركب سوارى امام را بياورند پيوسته دستور ميداد جلو بياورند تا 

مركب را جلو تختش آوردند حضرت صادق سوار شد م  جلو ايشان ميدويدم شنيدم در آن حدال 

 تا آخر دعا   الحمد للَّه      ميگفت:

طعمه شمشير قرار ميدهد   م يا اب  رسول اللَّه اي  ستمگر براى هر پيش آمد كوچرى مراعرضررد

به مسيب ب  زهير شمشيرى داد و امر كرد گردن شما را بزند م  موقع وارد شدن ديدم لبهاى شما 

متش رسديدم حركت ميرند با دعائى كه آن را نشنيدم فرمود: حاال وقت تعليم آن نيست  شب خد

محمّد پسر ربيع وزير دربدار منصدور گفدت:  -192ص  -( مهج الدعوات1م  آموخت  )دعا را ب

منصور روزى در كاخ سبز كه قبل از كشته شدن محمّد و ابراهيم آن را كداخ حمدراء ميناميدندد 

نشست كه آن روز را روز كشدتار ندام داده بودندد  از پدى نشست  او در اي  محل روز معينى مى

ود تا از مدينه ايشان را بياورند تمام روز را در آن كاخ بسر برد تا شدب ضرت صادق فرستاده بح

شد و مدتى نيز از شب گذشت در اي  موقع پدرم ربيع را خواست  گفت: ميدانى كه م  چقدر بتو 

  جدوئى ميردنمعالقه دارم وقتى پيش آمدى ميرند هنوز زن و فرزندم اطالع ندارند بوسيله تو چاره

ا و شما است نسبت بم  و اينره م  نهايت خيرخواهى را نسدبت بشدما دارم گفتم: اي  لطف خد

 گفت:

صحيح است  هم اكنون برو پيش جعفر ب  محمّد پسر فاطمه زهرا عليها السّالم در هر حالى كه بود 

راجِعُدونَ   وَ إِنَّا إِلَيْدهِبدون اينره بگذارى وضع خود را تغيير دهد او را بياور  با خود گفتم: إِنَّا لِلَّهِ 

واقعا چه پيش آمد بدى اگر م  آن جناب را بياورم با اي  خشم كه دارد او را خواهدد كشدت و 

اى بياورم و اي  مأموريت را انجام ندهم م  و اوالدم را خواهد كشت آخرتم برباد ميرود اگر بهانه

 بدنيا متمايل شد ام  ولى دلم گرفتهشود اكنون بي  دنيا و آخرت قرار و اموالم را متصرف مى
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تر بودم، گفت: برو رحممحمّد گفت: پدرم ربيع مرا خواست كه از همه فرزندانش سختگيرتر و بى

پيش جعفر ب  محمّد درب نزن از ديوار باال برو كه لباس خود را تغيير ندهد ناگهان بر او وارد شو 

 بهمان حالى كه هست آن جناب را بياور 

باقى نمانده بود نردبان گذاشتم و از ديوار وارد خانده آن جنداب  چيزى از شب رفتم كه م  وقتى 

اى بر كمر بسته بدود  و حوله شدم وقتى وارد اطاقش شدم مشغول نماز بود و پيراهنى بر ت  داشت 

نمازش را كه سالم داد عرضرردم بفرمائيد امير المؤمني  شما را ميخواهد  گفت بگذار لباسهايم را 

اند فرمود: اجازه بده بروم غسل كنم و خود را تميز نمايم  گفتم: غير جازه ندادهبپوشم  گفتم: بم  ا

 ممر  است وقت خود را نگيريد م  نميگذارم اي  وضع را كوچرتري  تغييرى بدهيد 

اى كه داشت ايشان را آوردم آن وقت بديش از همان طور سروپاى برهنه با همان پيراه  و قطيفه

دارى كه رفت از راه رفت  باز ماند و سخت خسته شد دلم بحال آن جناب ( مق1د سال داشت  )هفتا

سوخت عرضرردم سوار شو  سوار قاطر يرى از همراهان م  شد باالخره پيش ربيع رفدتم شدنيدم 

منصور بپدرم ميگفت دير كرد و پيوسته او را بعجله وارد مينمود  همي  كه چشم پدرم ربيع بجعفر 

 اش گرفت گريهمّد افتاد ب ن حال ب  مح 

ربيع مردى شيعه مذهب بود امام صادق فرمود ربيع ميدانم تو بما خدانواده عالقده دارى بگدذار دو 

ركعت نماز بخوانم و دعا كنم  عرض كرد بفرمائيد  دو ركعت نماز مختصر خواندد پدس از نمداز 

ربيدع را پيوسدته در ايد  مددت دعائى كرد كه نفهميدم چه بود ولى دعائى طوالنى بود منصدور 

 سرزنش ميررد و بعجله وادار مينمود 

همي  كه دعاى طوالنى امام تمام شد ربيع بازوى آن جناب را گرفته پيش منصور برد داخل ايوان 

كه رسيد ايستاد و لبهايش حركت كرد بدعائى كه م  نشدنيدم  او را وارد كدرد مقابدل منصدور 

ود و آشوب بر بنى عباس بر نميددارى از حسد و ستمگرى خ ايستاد  منصور گفت جعفر تو دست 

 خداوند پيوسته ترا گرفتار شدت حسد و رنج ميرند ولى ب روزى خود نخواهى رسيد 

ام در زمان حرومت بندى خبرم و چني  كارى نرردهفرمود بخدا سوگند از آنچه تو ميگوئى م  بى

و هيچ حقدى در حرومدت و  تر بودندواده دشم اميه كه آنها ميدانى از همه مردم با ما و شما خان
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طلبى نميردردم و از طدرف مد  گزنددى جانشينى پيغمبر نداشتند بخدا قسم م  براى آنها آشوب

 بايشان نرسيد با ستمى كه بم  روا ميداشتند 

( چگونه چني  كارى را حاال ميرنم با اينره تو پسر عموى م  و نزديرتري  خويشداوند مد  1) 

و مرحمت دارى  منصور ساعتى سر بزيدر اندداخت روى نمددى همه بيشتر بم  لطف هستى و از 

نشسته بود در طرف چپش بالشى قرار داشت زير نمد شمشيرى دو سر پنهان كرده بدود كده هدر 

نشست هميشه همراهش بود  روى بجعفر ب  محمّد نموده گفت اشتباه ميرنى وقت در آن كاخ مى

هدائى بدود خددمت امدام كه محتوى نامده زده از پشت آن كيفىو خالف ميگوئى پشتى را كنار 

هاى تو است كه براى خراسانيان نوشته و آنهدا را دعدوت بده بيعدت بدا انداخت  گفت اي  نامه

ام و اى تا بيعت مرا بشرنند، فرمود بخدا قسم يا امير المؤمني  چني  كارى را نرردهخويشت  كرده

م  از كسانى هستم كه اطاعت ترا در هر روش م  چني  نيست  اي  كار را صحيح نميدانم و راه و

ام كه ديگر توان چني  كارى را ندارم مرا جزء يك گروه حال الزم ميدانم با اينره آنقدر پير شده

از سپاهيان خود بفرست با همان لشرر باشم تا مرگ گريبانم را بگيرد ديگر چيزى از عمرم باقى 

ير انداخت و دست بده دسدته شمشدير گرفتده ارى را نميرنم سربزنمانده  گفت نه هرگز چني  ك 

مقدار يك وجب آن را خارج كرد با خود گفتم كشت اي  مرد را إِنَّا لِلَّهِ باز شمشير را بجداى اول 

 برگردانيد 

گفت جعفر حيا نميرنى از پيرى و نسبتى كه بدا پيدامبر دارى از دروغ گفدت  و اخدتالف بدي  

بپا كنى؟ فرمود نه بخددا يدا اميدر المدؤمني  آنچده ن ريزى شود و آشوب مسلمانان ميخواهى خو

هاى م  نيست و نه خط و نه مهر م  بر روى آن است  منصدور ام اينها نامهميگوئى م  انجام نداده

باندازه نيم متر شمشير را خارج نمود گفتم از بي  برد اي  آقا را با خود تصميم گرفتم كه اگدر در 

عت نرنم  زيرا چني  خيال ميرردم خواهد گفت اي  شمشير را بم  دستورى داد اطاباره آن جناب  

بگير و جعفر را برش و تصميم داشتم اگر چني  دستورى داد خود او را برشم گرچه باعث كشت  

( مرتب او حضدرت صدادق را 2خود و فرزندانم شود از كردار قبل خود پيش خدا توبه ميرردم  )

شمشير را كشيد فقط مختصرى از آن باقيماند با  باالخرهر خواهى مينمود تا سرزنش ميررد امام عذ

خود گفتم ديگر او را خواهد كشت باز شمشير را در غالف نمود و ساعتى سر بزير انداخت آنگاه 
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دان كده در دان را بيداور  جامدهسر برداشته گفت خيال ميرنم تو راست ميگوئى  گفت ربيع جامه

دان پر ن ك  و محاس  ايشان را عطرآگي  نما جامهوردم  گفت دست در آمحل مخصوصى بود آ

از عطر بود دست داخل آن نمودم و محاس  امام كه سفيد بود عطر آگي  نمودم بطورى كه سدياه 

شد  بم  گفت ايشان را سوار بر يرى از بهتري  مركبهاى سوارى خودم ك  و ده هزار درهم بداو 

تى بمنزل رسيد مخيرش ك  خواست با احترام پيش از او مشايعت ك  وقبده و تا منزلش با احترام 

ى جدش رسول خدا  ما از پيش منصدور خدارج ما بماند در صورتى كه مايل نبود بر گردد بمدينه

شديم م  خيلى خوشحال بودم كه امام صادق عليه السّالم از دست او سالم بيرون آمد و از تصدميم 

وقتى وسط خانه رسيديم گفتم آقا م  در شگفتم ره برجا منتهى شد  منصور تعجب نمودم كه باالخ

از تصميمى كه او در باره شما گرفته بود و چگونه خدا ترا از دست او نجات بخشيد شنيدم پس از 

دو ركعت نماز دعاى طويلى خواندى ولى نفهميدم چه بود و در موقع وارد شدن صح  حياط بداز 

رمود دعاى اولى دعائى است كه براى ناراحتى و ( ف1ميدم چه بود  )لبهايت بدعائى تران خورد نفه

شود تا كنون آن دعا را براى كسى قبل از امروز نخواندده بدودم  آن دعدا را گرفتارى خوانده مى

بجاى دعاهاى زيادى كه پس از نماز ميخواندم خواندم زيرا م  دعاهائى كه ميخواندم بعد از نمداز 

ود را حركت دادم همان دعائى بود كه پيامبر اكرم ى دعائى كه لبهاى خمايل نيستم تر  شود ول

 خواند در جنگ احزاب  بعد دعا را برايم  كر كرد 

بعد فرمود اگر از امير المؤمني  نميترسيدم اي  پول را بتو ميبخشيدم ولى تو قدبال زميندى كده در 

 شيدم مان زمي  را بتو بخ مدينه داشتم بمبلغ ده هزار دينار خريدى بتو نفروختم اكنون ه

فرمدائى كمدال لطدف را  عرضرردم آقا م  چشمم بهمان دعاى اول و دوم است اگر بم  ارزانى

اى هستيم كه بخشش خود را پس نميگيريم زمي  را اى احتياج بزمي  ندارم  فرمود ما خانوادهنموده

زمدي  و ى بخانده رفتديم سدند ( وقت1بتو بخشيدم نسخه دعا را هم خواهم داد با هم برويم بمنزل  )

نسخه دعاى اول و دوم را بم  لطف نمود عرضرردم آقا خيلى منصور عجله ميررد در حدالى كده 

 شما مشغول آن دعاى طويل بوديد بعد از دو ركعت نماز مثل اينره از منصور باكى نداشتيد 

ركعت هم نماز صبح  فرمود همي  طور است م  دعائى را بعد از نماز صبح پيوسته ميخواندم آن دو

 بود كه مختصر خواندم و آن دعا را بعد از نماز صبح خواندم 
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عرضرردم از منصور نترسيدى با تصميمى كه گرفته بود  فرمود ترس از خدا مقدم است بر تدرس 

 از منصور خداوند در دل م  خيلى بزرگتر است از منصور 

شم و غضبى كه رت صادق داد و آن خربيع گفت بواسطه اي  تغيير حالتى كه منصور نسبت بحض

داشت در يك ساعت تبديل باحترام گرديد كه خيال نميرردم نسبت برسى انجدام دهدد تصدميم 

گرفتم علت آن را بدانم همي  كه منصور را تنها يافتم و مسرورش ديدم گفتم يدا اميدر المدؤمني  

 چيز عجيبى از شما مشاهده كردم گفت چه چيز؟

كس از قبيل عبد اللَّه بد  حسد  و ديگدران خشدم م گرفتى كه بر هيچ گفتم چنان بر جعفر خش

نگرفته بودى خيال داشتى با شمشير او را برشى اول باندازه يك وجب شمشير را بيدرون آوردى 

بعد باز او را سرزنش كردى باندازه نيم متر شمشير را خارج نمودى بعد از سرزنش ديگدرى تمدام 

شرى در كشت  او نداشدتم  بعدد تمدام آن را خارج كردى ديگر شمشير را جز مقدار كمى از آن 

ناراحتى برطرف گرديد و خشنود شدى بطورى كه دستور دادى با غاليه مخصوص خودت كه حتى 

پسرت مهدى و ولى عهدت و عموهايت را اجازه نميدادى از آن غاليه اسدتفاده كنندد صدورت و 

ب مخصوص خود نمودى و دادى و سوار بر مرك محاسنش را عطر آگي  و سياه نمايم و جايزه باو 

 مرا امر به مشايعت و احترامش كردى 

( گفت ربيع نبايد اي  مطلب را آشرار نمود بهتر است پوشيده باشد ميل ندارم فرزندان فاطمده 1)

متوجه شوند و بر ما فخر فروشند و ما را ناچيز انگارند همي  گرفتارى كه داريم ما را بدس اسدت 

بي  هر كس در خانه هست او را خارج ك   ربيع گفت هر كس در چيزى پنهان ندارم بولى از تو 

 خانه بود بيرون كردم 

بعد گفت برگرد كسى را باقى نگذارى اي  كارها را كردم وقتى آمدم گفت اكنون ديگر كسدى 

موالت جز م  و تو نيست اگر آنچه بتو ميگويم از كسى بشنوم تو و فرزندانت را بقتل ميرسانم و ا

 ت  گفتم يا امير المؤمني  بخدا پناه ميبرم را خواهم گرف

گفت ربيع خيلى مايل بودم كه جعفر ب  محمّد را برشم و تصميم داشتم كه سدخ  او را نشدنوم و 

عذر و پوزش او را نپذيرم وضع او براى م  با اينره از كسانى نبود كه با شمشير قيام كند از عبد 

ميه او و پدرانش را شناخته بودم كه اهل آشوب نيسدتند د م  در زمان بنى االلَّه ب  حس  مهمتر بو
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همي  كه در مرتبه اول تصميم كشتنش را گرفتم پيامبر اكرم را ديدم بدي  مد  و او فاصدله شدد 

 دستهاى خود را گشاده و تا آرنج باال زده بسيار ناراحت و خشمگي  است نسبت بم  

خيلى بم  نزديك شد و تصميم داشت اگدر  كشيدم ديدم پيامبر در مرتبه دوم كه شمشير را بيشتر

 گيرها است م  گزندى برسانم كار مرا بسازد باز جرات كردم و با خود گفتم اي  كار ج 

هاى خود را گشوده بود در مرتبه سوم كه شمشير را خارج كردم پيامبر اكرم بم  نزديك شد پنجه

ش آشرارا بود نزديك بود مدرا و كمال خشم از صورتو دام  برمر زده چشمانش قرمز شده بود 

هاى خود بفشارد بخدا ترسيدم اگر او را بيازارم پيامبر مرا كيفر كند ديدى كه ديگر با او در پنجه

چه معامله كردم مقام اي  فرزندان فاطمه زهرا عليها السّالم را هر كس منرر شود نادان اسدت و از 

 بشنود ريان را كسى از تو اى نبرده مبادا اي  جدي  بهره

م  نيز پس از مرگ  محمّد ب  ربيع گفت پدرم اي  جريان را پس از مرگ منصور برايم نقل كرد

صفوان  -198( مهج الدعوات ص 1مهدى و موسى و هارون و كشته شدن محمّد امي  نقل كردم  )

حضدرت صدادق ب  مهران گفت مردى از قريش كه از بنى مخزوم بود پيش منصور دوانيقدى از 

كرد پس از كشته شدن محمّد و ابراهيم فرزندان عبد اللَّه ب  حس  گفدت: جعفدر بد   چينىسخ 

محمّد غالم خود معلى ب  خنيس را براى جمع آورى اموال پيش شيعيان خود ميفرستد و محمّد ب  

 عبد اللَّه نيز باو كمك ميرند  منصور نزديك بود دست خود را گاز بگيرد از خشم 

د داود كه آن زمان فرماندار مدينه بود نوشت كده جعفدر بد  محمّدد را اى بعموى خوامهى نفور 

بفرستد و اجازه تأخير ندهد  داود نامه منصور را خدمت حضرت صادق فرستاده گفت فردا آمداده 

حركت باش مبادا تأخير بياندازى  صفوان گفت آن روز م  در مدينه بودم  حضرت صادق از پى 

رمود مالهاى سوارى خود را آماده ك  فردا صدبح ان شداء اللَّده وقتى خدمتش رسيدم فم  فرستاد 

 عازم عراق هستم 

همان دم از جاى حركت كرد م  در خدمتش بودم وارد مسجد پيامبر شد بي  نماز ظهدر و عصدر 

 بود چند ركعت نماز خواند پس از آن شروع بدعا كرد دستهاى خود را بلند نموده گفت:

 بتداء    ليس له ا يا م   
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تا آخر دعاء« م  از آن جناب درخواست كردم دعا را برايم تررار كند آن جناب دو مرتبه خواند 

و م  نوشتم فردا صبح شتر آماده كردم و بجانب عراق حركت كرديم وارد شهر منصور شد اجازه 

 « 1ورود خواست اجازه داد  

كه وقتى چشم منصدور د برايم نقل كردند صفوان گفت كسانى كه در مجلس منصور حضور داشتن

بحضرت صادق افتاد او را احترام كرد و نزديك خود نشاند و جريان آن مرد را توضديح داد كده 

 اند معلى ب  خنيس غالم شما مأمور جمع آورى اموال است براى شما بم  خبر داده

اى ه چندي  نردردهبرم از چني  كارى  گفت قسم ميخورى كد حضرت صادق فرمود بخدا پناه مى

 مود آرى قسم بخدا ميخورم كه چني  چيزى نبوده فر

( منصور گفت بايد قسم بطالق زنان و آزادى بندگان بخورى فرمود تو راضى نيستى كه قسدم 1)

 بخداى يرتا بخورم  منصور گفت اظهار علم فقه براى م  نر  

خنان را رها    منصور گفت اي  سفرمود پس اطالعات فقهى خود را كجا برار برم يا امير المؤمني

ات زده جمع ميردنم  آن مدرد را آوردندد ك  م  اكنون بي  تو و كسى كه اي  حرفها را در باره

ام درست است اي  همان جعفدر بد  محمّدد وقتى روبرو با حضرت صادق شد گفت هر چه گفته

 ى اى درست است؟ گفت آر است  حضرت صادق فرمود قسم ميخورى كه هر چه گفته

وردن )و اللَّه الذى ال اله اال هو الطالب الغالب الحدى القيدوم( حضدرت صدادق شروع كرد بقسم خ

فرمود نه عجله نر  هر طور كه م  ميگويم قسم بخور  منصور گفت ايد  قسدم چده عيبدى دارد  

اش او را بسدتايد از او خجالدت ميرشدد كده فدورى فرمود خداوند زنده و كريم است وقتى بنده

رم از نيرو و قدرت خدا و مترى بقدرت و نيروى خدود ميباشدم اگدر نمايد ولى بگو بيزاكيفرش 

 ام صحيح نباشد آنچه گفته

منصور گفت هر طور كه ابا عبد اللَّه ميگويد قسم بخور  آن مرد همان طور قسم ياد كدرد هندوز 

 سخنش تمام نشده بود كه بر روى زمي  افتاد و مرد 

فردا در صورتى كه مايل هستى برو بحدرم جددت ه افتاد  گفت همي  منصور ترسيد و بدنش بلرز 

اگر مايلى اينجا بمان در احترام تو فروگذارى نخواهيم كرد ديگدر سدخ  كسدى را در بداره تدو 

محمّد ب  عبد اللَّه اسرندرى گفت: م  از نديمان مخصوص منصور  -( مهج الدعوات2پذيرم  )نمى
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فتم ديدم خيلى ناراحت و غمگي  است و ت روزى پيش منصور ر بودم و تنها اسرارش را بم  ميگف

هاى سرد ميرشد  گفتم اي  ناراحتى از چيست يا امير المؤمني  گفت محمّد! تاكنون بديش از نفس

 اند اما رئيس و پيشواى آنها مانده صد نفر از اوالد فاطمه كشته شده

است كه عبدادت المؤمني  او مردى  گفتم كيست رئيس آنها  گفت جعفر ب  محمّد  گفتم يا امير

 ندارد  اش كرده و متوجه پرستش خدا است كارى بسلطنت و رياست فرسوده

دارد گفت م  ميدانم تو او را امام ميدانى ولى چه كنم كه سلطنت نازا است و خويشاوندى بر نمى

تصدميم  ( محمّدد گفدت از ايد 1ام كه امشب تا صبح از دست او آسوده شدوم  )م  قسم خورده

ناراحت شدم بطورى كه روى زمي  برايم تنگ مينمود  جالدى را خواست باو گفت منصور خيلى 

وقتى ابا عبد اللَّه را حاضر كردم و مشغول صحبت با او شدم همدي  كده شدب كداله را از سدرم 

 برداشتم گردنش را بزن همي  عالمت بي  م  و تو باشد 

يدم ديدم لبهايش بددعائى داخل حياط خدمتش رسهمان ساعت حضرت صادق را حاضر نمود م  

در حركت است نفهميدم چه ميخواند ديدم قصر در حركت است مثل يك كشتى كه داخل امواج 

 دريا قرار گرفته باشد 

منصور را ديدم با سر و پاى برهنه مقابل امام راه ميرود دندانهايش بهم ميخدورد و تمدام اعضداى 

 شود زرد مى بدنش ميلرزد گاهى قرمز و گاهى

امام صادق را گرفته باالى تخت سلطنت كشاند و خودش دو زانو در مقابلش نشسدت مثدل  بازوى

 اى كه مقابل آقاى خود بنشيند بنده

اى  گفدت اى در اي  سداعت اينجدا تشدريف آوردهميگفت يا اب  رسول اللَّه چرا زحمت كشيده

ني  خدا عدزت تدرا طدوالنى ام يا امير المؤمهبجهت اطاعت خدا و پيامبر و فرمانبردارى از تو آمد

كند  منصور گفت م  شما را نخواستم پيك اشتباه كرده گفت هر حاجدت دارى بخدواه  فرمدود: 

خواهش ميرنم بعد از اي  اگر كارى نداشتى مرا احضار نر   منصور گفت بسيار خوب جدز ايد  

 نيز هر چه بخواهى انجام ميدهم 

كردم  منصور دسدتور داد بدرايش لحداف    خدا را سپاسگزارىحضرت صادق فورى خارج شد م

بياورند خوابيد تا نيمى از شب گذشته بيدار نشد وقتى بيدار شد م  پهلدوى سدرش نشسدته بدودم 
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ام را بخوانم آن وقت برايدت جريدانى را قضا شده خوشحال گرديد بم  گفت: نرو تا م  نمازهاى

 نقل كنم 

اش ه صادق را احضار نمودم و تصميم بدى در بدارهوقتى ابا عبد اللَّ پس از انجام نمازها بم  گفت:

گرفتم  ناگاه اژدهائى را ديدم كه با دم خود تمام قصر مرا محاصره نموده لب باالى خود را باالى 

قصر و لب پائي  را بپائي  قصر گذاشته با زبان فصيح عربى گفدت: منصدور بخددا سدوگند اگدر 

ى خود و تمام قصدر و سداكنان آن را ميدبلعم بحضرت صادق روا دار كوچرتري  ناراحتى نسبت 

 هوش از سرم پريد و به لرزه افتادم و دندانهايم بهم ميخورد 

گفت: بمنصور گفتم اي  عجيب نيست يا امير المؤمني  براى كسى كه اسمها و دعاهائى را ميداند 

گر بر امواج ن شب تيره ميگردد اكه اگر به شب بخواند مثل روز روش  ميگردد و بروز بخواند چو

 شوند درياها بخواند آرام مى

پس از چند روز گفتم اجازه ميدهى بروم خدمت حضرت صادق عليه السّالم اجازه داد و مانع نشد  

خدمت آن جناب رسيدم سالم كرده گفتم: آقاى م  ترا بح  جدت قسم ميددهم آن دعدائى كده 

نعى ندارد دعا را بم  تعليم فرمود كه   بياموز فرمود: ماوقتى وارد قصر منصور شدى ميخواندى بم

رزام ب  مسدلم غدالم خالدد گفدت:  -212ص  -( مهج الدعوات1در جاى خود  كر خواهد شد  )

منصور دوانيقى مرا با چند نفر فرستاد كه شبانه حضرت صادق را برشم در آن موقع امام صادق در 

باو و فرزندش اسدماعيل انجدام  أموريت خود را نسبت حيره بود  شب داخل ايوان ايشان شديم و م

 داديم برگشتيم پيش منصور و او را از جريان مطلع كرديم 

 فردا صبح ديديم دو شتر در ايوان كشته افتاده  ابو الحس  محمّد ب  يوسف گفت:

قيس ب  ربيع گفت: پدرم نقل  -( مهج الدعوات2خداوند حضرت صادق را از شر آنها نگهداشت  )

بينى اي  حبشى مرا چقدر ناراحت كرده؟! گفدتم: كددام؟ است گفت: نمىرد كه منصور مرا خوك 

اش را قطع ميرنم  بعد يرى از سرهنگان را خواسدت گفدت هدم گفت جعفر ب  محمّد بخدا ريشه

با هزار نفر بمدينه برو حمله ك  بجعفر ب  محمّد سر او و پسرش موسى ب  جعفر را بدرايم  اكنون

 بياور 
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وارد مدينه شد  خبر بحضرت صادق دادند دستور داد دو شتر آوردند و  ان ساعت سرهنگ رفت مه

هاى خود موسى و اسماعيل و محمّد و عبد اللَّه را خواست همه را جمع نمدود بر در خانه بستند بچه

 و در محراب نشست و شروع كرد بدعا خواندن 

عاى خويش را بدا نگ حمله كرد پدرم دابو بصير گفت: حضرت موسى ب  جعفر فرمود: آن سره

اند ببريد  سر ابتهال ميخواند تمام سپاهيان با فرمانده خود آمدند گفت سر همي  دو نفر كه ايستاده

آنها را بريدند و پيش منصور برگشتند وقتى وارد شدند منصور داخل خرجي  كه سرها در آن قرار 

 داشت نگاه كرد ديد سر دو شتر است 

؟ گفت: آقا ما با تمام سرعت بمدينه رفتيم و داخل خانه جعفر ب  ها چيست اه گفت: اينبفرمانده سپ

اند خيال كدردم آن دو محمّد شديم سرم چرخيد نديدم جلوم چيست چشمم به دو نفر افتاد ايستاده

 جعفر ب  محمّد و پسرش موسى ب  جعفر است سر هر دو را سربريدم 

ى نگفتم تا منصور مرد  ربيع گفدت: قل نرنى م  نيز برسمنصور گفت اي  جريان را براى كسى ن

 از موسى ب  جعفر عليه السّالم پرسيدم آن دعا چه بود گفت:

 -87ص  8ج  -( كافى1م  از پدرم سؤال كردم فرمود: اي  دعاى حجاب است دعا را  كر كرد  )

دوانيقدى  مرازم از پدر خود نقل كرد كه گفت: م  در خدمت حضرت صادق بودم وقتى منصدور 

از حيره خارج شود با هم رفتيم تا بسالحي  رسيديم )محلى است در چهار فرسخى بغداد(  اجازه داد

چيان كه ساك  سدالحي  بدود جلدو آن جنداب را گرفدت و گفدت: سر شب بود يرى از ماليات

 نميگذارم رد شوى هر چه امام اصرار كرد و خواهش نمود قبول نررد و امتناع ورزيد 

ود عرضررد آقا اجازه بده اي  را كه باعث ناراحتى شما اسدت آن جناب ب در خدمت  مصادف كه

شما بگيريد م  با مرازم گردنش را  برشم ميترسم شما را برگرداند باز منصور چه تصميمى در باره

 اندازيم ميزنيم و پيرر او را در نهر مى

ميورزيدد تدا  جازه دهد او امتنداعفرمود دست نگهدار مصادف  پيوسته امام از او خواهش ميررد ا

 مقدار زيادى از شب گذشت باالخره در اي  موقع اجازه داد و رفت 

فرمود: مرازم اي  بهتر است يا آنچه شما ميگفتيد  عرضرردم اي  بهتر است فرمود: مدرازم گداهى 

م ( اعدال 1آيد ولى در ناراحتى بزرگترى قرار ميگيرد  )شخص از يك ناراحتى كوچك بيرون مى
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ت ميرند از حس  ب  علي ب  يقطي  از پدر خود و او از جددش كده در اهدواز الدي  ديلمى رواي

مردى از نويسندگان يحيى ب  خالد فرماندار شد م  يك بدهى مالياتى داشتم كه بدا پرداخدت آن 

 تمام ثروت و مالم از بي  ميرفت بم  گفتند آن مرد شيعه است 

ندگى م  متالشى شود  پنداه بخددا اند صحيح نباشد در نتيجه ز ميترسيدم او را ببينم مبادا آنچه گفته

 ى كوچرى نوشت:بردم و خدمت حضرت صادق رسيده از آن جناب تقاضاى كمك كردم  نامه

ه بسم اللَّه الرحم  الرحيم ان للَّه في ظلّ عرشه ظال ال يسرنه اال م  نفس عد  اخيده كربدة و اعاند 

 بنفسه او صنع اليه معروفا و لو بش  تمرة و هذا اخو  و السالم

« نامه را امضاء نموده بم  سپرد دستور داد باو برسانم وقتى وارد شهر خود شدم درب منزل او 1  

رفتم و اجازه خواستم گفتم بگوئيد پيرى از طرف حضرت صادق آمده ناگاه ديدم با پداى برهنده 

م كرد و پيشانى مرا بوسيد گفت آقا شما پيدك مدواليم امدام صدادق آمد همي  كه مرا ديد سال 

شوى اگر راست بگوئى  دست مدرا هستيد؟ گفتم آرى  گفت: باعث نجات م  از آتش جهنم مى

( گفت: آقاى م  حدال 1مرا در جاى خود نشاند روبروى م  نشست  ) گرفت و داخل منزل نمود

است ميگوئى ترا بخدا گفتم بخدا قسم خوب بدود  مواليم چطور است؟ گفتم: بسيار خوب گفت: ر 

بعد نامه را باو دادم خواند بوسيد و بر روى چشمهاى خود گذاشت  آنگاه گفت: بدرادر هدر چده 

مايلى بگو  گفتم: در دفتر ماليات، م  فالن مبلغ بدهرارم اگر پرداخت كنم از بي  ميروم  دفتر را 

داد مبنى بر اينره بدهى مالياتى ندارم بعد مخزن اموال  اىخواست و تمام ماليات مرا خط زد و نامه

خود را خواست و تمام ثروت خويش را با م  نصف نمود  از چهار پايان يدك مركدب را خدود 

برميداشت و يرى را بم  ميداد آنگاه غالمان را خواست يك غالم را بم  داد و ديگرى را بدراى 

مه بم  ميداد ديگرى را نگه ميداشت تمام ثروت خود نگه داشت  لباسهاى خود را خواست يك جا

 خود را نصف كرد در بي  ميگفت آيا ترا شاد كردم  گفتم بخدا قسم شاد شدم 

موقع حج كه رسيد با خود گفتم پاداش اي  عمل چيزى نيست جز اينرده بمرده روم و در آنجدا 

مايم و تقاضدا كدنم گزارى از او بنبرايش دعا كنم و خدمت مواليم حضرت صادق برسم و سپاس

 برايش دعا كند بمره رفتم و خدمت حضرت صادق رسيدم 

 شد اش آشرارا ديده مىهمي  كه چشمم به آقا افتاد آثار شادى در چهره
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شدد فرمود: با آن مرد چه كردى؟ م  جريان را برايش شر  ميدادم پيوسته شاد و خوشدحال مدى

شديد؟ فرمود بلى بخدا قسم مرا شاد كدرد  عرض كردم آقا از كارى كه نسبت بم  كرد شما شاد

بخدا سوگند آباء گرامم را شاد نمود بخدا سوگند پيامبر اكرم را شاد كرد و اللَّه خدا را در عدرش 

در آن موقع كه حضرت صادق در حيره بود زمان ابو العباس  -83ص  3ج  -( كافى2شاد نمود  )

نره آن روز ماه رمضان است يا نه در شك بودند سفا  فرمود: م  پيش ابو العباس رفتم مردم از اي

با اينره بخدا سوگند روز اول ماه رمضان بود سالم كردم  گفت: يا ابا عبد اللَّده شدما روزه داريدد 

 ابو العباس بود  گفتم: نه  سفره غذا مقابل

تدو  گفت: بفرمائيد بخوريد  م  جلو رفته خوردم گفتم: روزه را بدستور تدو ميگيدريم و بدسدتور 

 ميخوريم  آن مرد كه راوى حديث بود بحضرت صادق گفت: در روز ماه رمضان روزه ميخوريد؟

 )افطر يوما م  شهر رمضان احب الىّ م  ان يضرب عنقى(  فرمود: آرى بخدا قسم

( ابو الفرج اصفهانى 1يك روز از ماه رمضان را روزه بخورم بهتر است از اينره گردنم زده شود  )

تل الطالبيي  مينويسد كه حضرت صادق عليه السّالم منصور دوانيقى را مالقات نمدود در كتاب مقا

باو گفت چشمه آب ابى زياد را بم  برگردان تا از درآمد آن روزگار را بگذرانم  منصور گفدت: 

با م  اي  طور صحبت ميرنى بخدا ترا هال  ميرنم  امام فرمود: عجله نر  م  بس  شصت و سه 

شدوم كده ام در همي  س  پدرم و جدم على ب  ابى طالب از دنيا رفت م  متعهد مىسالگى رسيده

چني  و چنان كنم اگر آزارم بتو برسد اگر بعد از تو زنده ماندم با جانشي  تو نيز كدارى نداشدته 

( يونس ب  يعقوب گفت: حضرت صدادق 2باشم  منصور دلش بحال امام سوخت و او را بخشيد  )

از كشته شدن ابراهيم پسر عبد اللَّه ب  حس  در باضدمرا )كده محلدى اسدت  بم  فرمود: كه پس

نزديك كوفه( بوسيله سپاهيان منصور، ما را از مدينه خواستند هيچ مردى از ما در مدينه نگذاشتند 

 وارد كوفه شديم يك ماه در آنجا بوديم كه پيوسته انتظار كشته شدن را ميرشيديم 

هايتان برويد نصور آمده گفت: اي  علويي  كجا هستند دو نفر از فهميدهباالخره ربيع وزير دربار م

پيش امير المؤمني   فرمود: م  و حس  ب  زيد رفتيم همي  كه چشم منصور بم  افتاد گفت: توئى 

آورندد  كه خبر از غيب ميدهى؟ گفتم جز خدا كسى از غيب خبر ندارد  گفت براى تو خراج مى

 آورند گفت: ميدانى براى چه شما را خواستم؟ گفتم: نه  گفت:ىگفتم خراج را براى تو م
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هاى آب را پرنمايم و نخلستانها را قطع نمايم و شدما را هاى شما را ويران كنم و چاهميخواهم خانه

به شما نزديك شود زيرا اينهدا بدراى  « تا يرنفر از اهالى حجاز و عراق نتواند1تبعيد بشراة كنم  

( گفتم: يا امير المؤمني  خداوند بسليمان قدرت داد شرر كرد ايوب را 1شوند  )شما باعث فساد مى

مبتال نمود صبر كرد بيوسف ستم روا داشتند بخشيد تو از همي  خدانواده هسدتى  در ايد  موقدع 

منصور لبخندى زده گفت: اي  جمالت را تررار ك  دو مرتبه گفتم  منصور گفت بايد چون توئى 

شما را بخشيدم و جرم اهالى بصره را نيز به شما بخشيدم همان حديثى كه برايم   رهبر مردم شود م 

 نقل كرد از پدرت از آباء گرام خود از پيامبر اكرم برايم نقل ك  

گفتم پدرم از آباء گرام خود از على عليه السّالم از پيامبر اكرم نقل كرد كده صدله رحدم باعدث 

شود گرچه مردم كافر باشدند گفدت: ايد  جمعيت مىآبادى ملك و طوالنى شدن عمر و زيادى 

 حديث نبود 

گفتم پدرم از آباء گرام خود از على از پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود خويشاوندان چنگ بعرش 

ميزنند و ميگويند خداوندا وصل ك  با كسى كه ما را وصل نموده و قطع فرما از كسى كه مدا را 

 قطع نموده گفت اي  نبود 

رم از آباء گرام خود از على از پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود خداوند فرموده است مد  گفتم پد

ام هر كه پيوند خويشداوندى را ام و از اسم خود براى او نام گذاشتهرحمان هستم و رحم را آفريده

 مراعات كند با او خواهم بود و هر كه قطع كند از او قطع مينمايم  گفت اي  نيست 

از آباء گرام خود از على عليه السّالم از پيامبر اكرم نقل كرد كده يردى از پادشداهان گفتم پدرم 

روى زمي  سه سال بيشتر از عمرش باقى نمانده بود صله رحم نمود خداوند سه سال را بسدى سدال 

تمديد نمود  گفت منظورم همي  حديث بود اكنون بگو ببينم مايلى در كدام شهر ساك  شوى م  

 كه صله رحم كنم  تصميم دارم

 گفتم مدينه  ما را بمدينه فرستاد و از شر او راحت شديم 

 باب هفتم مناظرات امام علیه السّالم با ابو حنیفه و سایر اهل زمانش
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سماعة گفت ابو حنيفه بحضرت صادق عليه السّالم عدرض كدرد  -197( احتجاج طبرسى ص 1) 

ازه يك روز بلره كمتر از يك روز ابو حنيفده چقدر فاصله است بي  مغرب و مشرق؟ فرمود باند

 اي  جواب را نپسنديد و نظر اي  بود كه از اي  بيشتر است 

شود  مگر خورشيد از مشدرق طلدوع نميرندد و در مغدرب فرمود بيچاره چرا منرر اي  مطلب مى

الرريم عبد  -( احتجاج طبرسى2اى كمتر از يك روز     تا آخر خبر  )نمايد در فاصلهغروب نمى

پسر عتبه هاشمى گفت خدمت حضرت صادق در مره بودم گروهى از معتزله از قبيل عمدرو بد  

عبيد و واصل ب  عطا و حفص اب  سالم و چند نفر از سدران آن دسدته خددمت حضدرت صدادق 

 رسيدند اي  جريان موقع كشته شدن وليد بود كه در ميان شاميان اختالف افتاده بود 

دند و سخ  را طوالنى كردند حضرت صادق فرمود شدما خيلدى صدحبت اينها شروع بصحبت كر

 كرديد يك نفر را نماينده خود قرار دهيد او با م  باختصار حرف بزند 

نمايندگى بعمرو ب  عبيد دادند سخنرانى طوالنى كرد و از جمله سخنان او اي  بود كه گفت مردم 

باالخره ما يك نفر كه داراى دي  و مدروت و شام خليفه خود را كشتند و بي  آنها اختالف افتاد  

عقل است و از خاندان رهبرى و خالفت بشمار ميرود يعنى محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس  را انتخداب 

نموديم  تصميم گرفتيم با او بيعت كنيم و مردم را به پيروى از او دعوت نمدائيم هدر كده بدا مدا 

ا كناره گرفت باو كارى نداشته باشيم هر كه بدا مدا موافقت نمود از او پشتيبانى كنيم هر كه از م

 مخالفت كرد با او پيرار ميرنيم بواسطه ستمگرى و انحرافش تا او را وادار به پيروى ازح  نمائيم 

تصميم گرفتيم اي  جريان را بشما عرضه بداريم چون بدون شما نميتوانيم اي  كار را از پيش ببريم 

( سخ  خود را كه تمام كدرد حضدرت صدادق 1اوانى كه داريد  )بواسطه دانش زياد و پيروان فر

فرمود همه شما همي  سخ  را ميگوئيد گفتند بلى  آنگاه حمد و سپاس خددا را نمدوده درود بدر 

پيامبر اكرم فرستاد سپس فرمود: ما وقتى مردم بمعصيت خدا مشغول شوند ناراحت ميشويم اما اگر 

 اطاعت خدا را نمايند خشنوديم 

بينم اگر ملت مسلمان بدون جنگ و خونريزى اختيار خود را بتو بسپارند و بگويندد ن بگو بهاكنو

هر كس را تو انتخاب كنى ما قبول داريم تو چه كسى را انتخاب ميرنى؟ گفت م  بي  مسلمانان 
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بمشورت واميگذارم فرمود بي  همه مسلمانان؟ گفت آرى  پرسيد بي  دانشمندان و مردمان خوب؟ 

 لى فرمود: قريش و غير قريش؟ گفت بي  عرب و عجم گفت ب

فرمود بگو ببينم ابا برر و عمر را دوست ميدارى يا از آن دو بيزارى؟ گفت دوست ميدارم  فرمود 

اگر از آن دو بيزار ميبودى ميتوانستى با ايشان مخالفت كنى ولى در صورتى كه آنهدا را دوسدت 

را عمر ابا برر را تعيي  نمود و با او بخالفدت بيعدت بدارى اكنون مخالف آن دو رفتار كردى زي

كرد و با هيچ كس مشورت نررد باز ابا برر خالفت را بعمر واگذاشت بددون اينرده بدا كسدى 

مشورت كند  عمر در شورى شش نفرى قرار داد تمام انصار را از مشورت محروم نمود فقط بهمان 

نها بمدردم كده خيدال نميردنم تدو و هدم شش نفر از قريش داد  سپس سفارشى كرد در مورد آ

 پسنديد  گفت چه كرد؟مسلرهايت به

فرمود دستور داد سه روز صهيب بر مردم نماز بگذارد و آنها بمشورت بپردازند احدى ب نها نپيوندد 

 مگر پسر عمر با او مشورت برنند ولى از خالفت نصيبى نداشته باشد 

و بدا كسدى بيعدت  كرد كه اگر سه روز گذشت بمهاجري  و انصارى كه حضور داشتند سفارش 

نرردند گردن هر شش نفر را بزنند اگر چهار نفر با يرى بيعت كردند و دو نفدر مخدالف بودندد 

گردن آن دو نفر را بزنند  آيا بچني  شورائى ت  در ميدهيد و مايليد همي  طور شورى قرار دهيدد 

جريان نيز ميگذريم حاال بگو اگر با اي  دوست ( گفتند نه  فرمود عمرو! از اي  1بي  مسلمانان؟ )

تو )محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس ( بيعت شود تمام مسلمانان در پيشوائى او اتحاد كنند حتى دو نفدر 

اندد و نده جزيده مخالف هم نداشته باشد آن وقت بخواهيد ترليف كافرهائى كه نه مسلمان شدده

و دانش را داريد كه مطاب  رفتار پيامبر اكرم صلّى اللَّه  پردازند معي  كنيد آيا آن علم)ماليات( مى

 عليه و آله با آنها معامله كنيد در جنگ كردن؟

گفتند بلى  فرمود: گرچه مجوسى و اهل كتاب باشند؟ گفتند آرى فرمود در صدورتى كده اهدل 

رفتدار  پرست يا حيوان پرست باشند باز ميدانيد بدا آنهدا چگوندهپرست يا بت كتاب نباشند آتش

 كنيد؟ گفتند فرقى نيست بي  اي  دو دسته كه توضيح دادى 
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فرمود قرآن ميخوانيد؟ گفتند آرى فرمود اي  آيه را بخوان قاتِلُوا الَّذِي َ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ 

 َ الَْح ِّ مِ َ الَّذِي َ أُوتُوا الْرِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْ خِرِ وَ ال يَُحرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ وَ ال يَدِينُونَ دِي

 « 1الِْجزْيَةَ عَ ْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ  

در اي  آيه خداوند شرط ميرند جزيه را بگيريد از كسانى كه اهل كتاب هستند تو ميگدوئى اهدل 

  عرضررد شنيدم مردم اىكتاب با ديگران مساويند!؟ گفت بلى فرمود اي  علم را از كجا آموخته

چني  ميگويند  فرمود از اي  هم بگذريم اگر اي  اهل كتاب از دادن جزيه امتناع ورزند و با آنهدا 

 جنگ كنى و پيروز شوى در باره غنيمت جنگى چه خواهى كرد؟

اند تقسيم مينمايم  كرده گفت يك پنجم آن را جدا ميرنم و چهار پنجم را بي  سربازانى كه جنگ

( فرمود اي  كار مخالف دسدتور و رفتدار 1بي  تمام سربازان قسمت ميرنى؟ گفت آرى  ) فرمود

پيغمبر است اكنون ميتوانى از فقهاى مدينه و كهنساالن آنها بپرسى كه در جواب همه ميگويند كه 

پيغمبر اكرم با اعراب مصالحه نمود باي  شرط كه در مسر  و وط  خود باشند و مهاجرت نرنند 

ى كه احتياج برمك جنگى پيدا كرد آنها سرباز بدهند و پيامبر را كمك كنند ولدى از در صورت

غنيمت نصيبى نداشته باشند باز تو ميگوئى؟ بي  همه مساوى تقسيم ميرنى در اي  صورت مخالف 

 اى رفتار پيامبر در مورد مشركي  عمل كرده

اند إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساِكي ِ وَ از اي  نيز بگذريم در باره زكاة چه ميگوئى؟ اي  آيه را خو

 « تا آخر آيه 1الْعامِلِي َ عَلَيْها  

اى را يدك فرمود بسيار خوب چطور بي  آنها تقسيم ميرنى؟ گفت بهشت قسمت ميرنم هر دسته

و سهم از اي  هشت قسمت ميدهم فرمود اگر يك دسته ده هزار نفر و يك دسته فقط يك نفر يا د

 يا سه نفر باشند چه ميرنى؟

گفت: به آن يرنفر برابر با ده هزار نفر ميدهم  فرمود: بسيار خوب همي  كار را در مدورد زكداة 

نشينان ميرنى و هر دو را مساوى قرار ميدهى؟ گفت: بلى  فرمدود: در هدر دو شهرنشينان و باديه

نشينان را بي  يغمبر اكرم زكات باديهاى زيرا پمورد مخالف دستور و رفتار پيامبر اكرم عمل كرده

اى كده خودشان و شهرنشينان را بي  شهرنشينان تقسيم مينمود و مساوى تقسديم نميردرد بانددازه
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حضور داشتند و بمقدارى كه صال  ميدانست ميداد اگر حرف مرا قبول ندارى از فقهداء مدينده و 

 چني  تقسيم ميررد  پير مردان بپرس بدون اختالف خواهند گفت كه پيامبر اكرم

در اي  موقع بعمرو ب  عبيد فرمود: از خدا بترس شما نيز از خدا بترسيد پدرم كده بهتدري  مدردم 

ميگفت: كه پيامبر اكرم فرموده: هدر  روى زمي  و داناتري  آنها نسبت بقرآن و سنت پيامبر بود

مسلمانان از او داناتر باشد  كس با شمشير مردم را دعوت به پيروى از خود بنمايد با اينره در ميان

: عمرو ب  عبيد خدمت حضدرت 375ص  3ج  -( مناقب شهر آشوب1او گمراه و زورگو است )

صادق عليه السّالم رسيد و اي  آيه را خواند: إِنْ تَْجتَنِبُوا َكبائِرَ ما تُنْهَدوْنَ عَنْدهُ گفدت: آقدا مدايلم 

 گناهان كبيره را از روى قرآن بشناسم 

شر  به خدا بدليل إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْدرَ َ  -1 لسّالم شروع به تفصيل نموده فرمود:امام عليه ا

نافرمانى پدر و مادر زيرا  -3يأس و نااميدى از رحمت خدا بدليل وَ ال تَيْأَسُوا مِ ْ رَوْ ِ اللَّهِ  -2بِهِ* 

آدم كشدى  -4دَتِي وَ لَمْ يَْجعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا نافرمان پدر و مادر شقى است بدليل اي  آيه وَ بَرًّا بِوالِ

نسبت عمل زشت بزنان پا  دادن و خوردن مدال  -6و  5بدليل اي  آيه وَ مَ ْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً 

  آيده وَ مَد ْ فرار از جنگ بدليل ايد  -7ظُلْماً  يتيم بدليل اي  آيه إِنَّ الَّذِي َ يَأُْكلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى

سدحر و  -9شدود الَّدذِي َ يَدأُْكلُونَ الرِّبدا رباخوارى از اي  آيه اسدتفاده مدى -8يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ 

زنا بدليل آيه وَ ال يَزْنُونَ وَ مَ ْ يَفْعَلْ  لِدكَ  -10جادوگرى بدليل اي  آيه وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَ ِ اشْتَراهُ 

خيانت كردن وَ مَ ْ يَغْلُلْ  -12قسم دروغ إِنَّ الَّذِي َ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً  -11يَلْ َ أَثاماً 

شدهادت دروغ و  -14عَلَيْها فِدي نداِر جَهَدنَّمَ  ندادن زكات بدليل آيه يَوْمَ يُْحمى -13يَأْتِ بِما غَلَّ 

شراب خوارى بدليل فرمايش پيامبر اكدرم شدراب  -15ثِمٌ قَلْبُهُ كتمان شهادت وَ مَ ْ يَرْتُمْها فَإِنَّهُ آ

تر  نماز بدليل اي  فرمايش هر كس نماز را عمدا تر  كندد  -16 خوار مانند بت پرست است 

شرنى و قطع پيوند خويشاوندى پيمان  -18و   17(  1خدا و پيامبرش كارى نخواهد داشت  )  ديگر با

دروغگوئى و گزاف سرائى بدليل آيه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوِر  -19 عَهْدَ اللَّهِ* بدليل آيه الَّذِي َ يَنْقُضُونَ

كفران نعمت بدليل اي  آيده وَ  -21جرات پيدا كردن بر خدا بدليل اي  آيه أَ فَأَمِنُوا مَرْرَ اللَّهِ  -20

لواط بدليل آيه الَّدذِي َ  -23 لِلْمُطَفِّفِي َ كم فروشى بدليل آيه وَيْلٌ -22لَئِ ْ َكفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ 
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سازى و بدعت بدليل قول پيامبر اكرم: هدر كدس تبسدم كندد در دي  -24يَْجتَنِبُونَ َكبائِرَ الْإِثْمِ* 

 صورت بدعت ساز مثل اينست كه كمك بنابودى دي  خود كرده 

 عمرو ب  عبيد از خدمت امام خارج شد بلند بلند گريه ميررد 

ت: هال  شد كسى كه ميراث شما را صاحب گرديد و در علم و مقام با شما مبدارزه كدرد  ميگف

( ابو القاسم بغار در مسند ابى حنيفه نقل ميرند كه حس  ب  زياد گفت: از ابو حنيفده پرسديدند 2)

اى كيست  گفت: جعفر ب  محمّد  وقتى منصور او را احضار نمود از پدى فقيه تري  مردم كه ديده

اند از آن مسائل مشدرل خدود مقددارى رستاده گفت: مردم خيلى فريفته جعفر ب  محمّد شدهم  ف

 آماده ك   م  چهل مسأله تهيه ديدم بعد منصور از پى م  فرستاد آن وقت در حيره بود 

وارد شدم، جعفر ب  محمّد طرف راستش نشسته بود همي  كه چشمم بده آن جنداب افتداد چندان 

فت بيشتر از هيبتى كه از منصور داشتم سالم كردم اشداره كدرد بنشدي   هيبت و جاللش مرا گر

 نشستم 

شناسدم  در اي  موقع منصور گفت: يا ابا عبد اللَّه اي  شخص ابو حنيفه است فرمود: بلى او را مدى

منصور بم  گفت: خوب است مسائل خود را از ابا عبد اللَّه بپرسى م  شروع كردم بسؤال كدردن 

مدينه چني  ميگويند  اما ما چندي  ميگدوئيم  يفرمود شما اي  طور ميگوئيد ولى اهلجواب ميداد م

گاهى حرف ما را ميپذيرفت و گاهى حرف اهل مدينه را گاهى نيز هر دو را رد ميررد  بداالخره 

چهل مسأله را پرسيدم حتى يرى را فروگزار نررد سپس فرمود: ابو حنيفه! مگدر دانداتري  مدردم 

( ابان ب  تغلب در ضم  خبدرى گفدت: 1از اختالف مردم اطالع داشته باشد!؟ )كسى نيست كه 

مردى از اهل يم  خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد امام عليه السّالم فرمود مرحبا بتو سعد! 

شناسند امام آن مرد گفت: آقا اي  نامى است كه مادرم برايم گذاشته ولى خيلى كم مرا باي  نام مى

 ست ميگوئيد سعد مولى فرمود: را

اند  فرمود: لقب خوب نيست خداوند ميفرمايدد: عرضررد: فدايت شوم اي  لقبى است كه بم  داده

 « فرمود: چه شغل دارى گفت خانواده ما منجم هستند 1وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ  

 فرمود: چند درجه نور خورشيد از نور ماه بيشتر است  گفت: نميدانم 
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چند درجه نور ماه از زهره بيشتر است  جواب داد نميدانم  فرمود: نسبت نور ستاره مشترى  فرمود:

هائى كه وقتى طلوع ميرنند گاوها بهيجدان و عطارد چقدر است  گفت: نميدانم  فرمود: اسم ستاره

 آيند چيست  گفت: نميدانم در مى

لى  عالم يمد  پرندده را پدرواز فرمود: برادر يمنى در يم  شما دانشمند هم هست؟ عرض كرد: ب

ميدهد و در يك ساعت اطالع از جريانى ميدهد كه بايد يك اسب سوار تند رو در يدك روز آن 

 مسافت را طى كند 

تدوان از فرمود: عالم مدينه از عالم يم  داناتر است زيرا عالم مدينه خبر از جايى ميدهد كده نمدى

و در يك چشم بهمزدن اطالع دارد از جريانهائى كه در آنجا خبر داد و پرنده فرر را پرواز ميدهد 

 پيمايد افتد كه دوازده برج و دوازده دريا و دوازده عالم را مىمسير خورشيد اتفاق مى

و اي  جريانها را بداندد   كنم كسى پيدا شود كه چني  اطالعاتى داشته باشديمنى گفت: خيال نمى

ت صادق راجع به بدن انسان پرسيد فرمود: خداوندد ( سالم ضرير گفت: مردى نصرانى از حضر1)

انسان را بر دوازده بند آفريده و چهل و شش استخوان و صد و شصت و سه رگ، رگها، بددن را 

ها آبيارى ميرنند و استخوانها آن را سر پا نگه ميدارند و گوشت استخوانها را نگه ميدارد و عصب 

 گوشت را نگه ميدارند 

استخوان قرار دارد در هر دست چهل و يك استخوان از اي  چهل و يردى  در دستش هشتاد و دو

در دستش سى و پنج و در آرنج دو استخوان و در بازو يك اسدتخوان و در شدانه سده اسدتخوان 

شود در دست ديگر همدي  طدور  در پدايش چهدل و سده مجموع آنها چهل و يك استخوان مى

پا دو استخوان و در زانو سه استخوان و در رانش يك   استخوان در پا سى و پنج استخوان و در ساق

 استخوان و در نشيمنگاه دو استخوان همي  مقدار در پاى ديگر 

در ستون فقرات دوازده فقره است در هر يك از پهلوهايش هفت دنده است و در گردنش هشت 

 استخوان است و در سرش سى و شش استخوان و در دهان بيست و هشت و سى و دو 

اينره در دهان بيست و هشت و سى و دو فرموده منظور در ابتداى روئيدن استخوان است  -ضيحتو

 بعد نزديك بيست سالگى چهار تاى ديگر ميرويد بهمي  جهت بعد ميفرمايد سى و دو 
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شود كده ممر  است بواسطه اختالف اشخاص اي  تعداد مختلف شود از اي  خبر چني  استفاده مى

« بهشام بد  حردم 1يرى از خوارج   -381ص  3( مناقب ج 2شود  )الق نمىبدندان استخوان اط

توانند زن از اعراب بگيرند؟ گفت: آرى  پرسيد عربها با نژاد قريش هاى غرب مىگفت: آيا ملت 

توانند با بنى هاشدم ازدواج كنندد؟ گفدت: گفت: قريش مى توانند ازدواج كنند؟ گفت: آرى مى

حضرت صادق رسيد و جريان را عرض كرده اضافه نمود كه هشام آرى  آن مرد خارجى خدمت 

ام  مرد خارجى گفت: اكنون مدعى بود از شما شنيده  فرمود: بلى صحيح است م  اي  حرف را زده

م  از شما خواستگارى ميرنم  حضرت صادق عليه السّالم فرمود تو همطراز در دي  خدود دارى و 

 خويشاوندانت براى تو كافى هستند 

ولى ما خاندان پيامبر را خداوند از گرفت  زكات نگه داشته زيرا زكات چر  دست مدردم اسدت 

 بهمي  جهت ما خوش نداريم كسانى كه در امتياز ما سهمى ندارند با خود شريك كنيم 

ام بده مرد خارجى از جاى حركت نموده ميگفت: بخدا سوگند مانند اي  شخص را تا كنون نديدده

( ابو هفان در حضور 1رد كرد، در ضم  گفتار دوست خود را هم پذيرفت  ) بدتري  صورت مرا

مدزاج  -1اب  ماسويه گفت: جعفر ب  محمّد عليه السّالم فرمود: مزاجهاى مردم چهار ندوع اسدت: 

طبيعت بادى او دشم  است  -2دموى )خونى( كه او بنده است و گاهى بنده آقاى خود را ميرشد  

اي  پادشاهى اسدت كده  -بلغمى مزاج -3گشايد  ز از جاى ديگر روزن مىاگر روزنى را ببندى با

 تلخ مزاج كه زمي  است اگر فرو برود ساكني  روى خود را نيز فرو ميبرد  -4اداره ميرند 

( در 2تواند اي  طور تشريح نمايد  )اب  ماسويه گفت: دو مرتبه بگو بخدا قسم جالينوس طبيب نمى

نويسد: مرد دالكى بنا بدرخواست پدرى جهت ختنه كردن پسرش مشغول كتاب امتحان الفقهاء مى

كار شد ولى در موقع كار آلت بچه قطع گرديد اگر بچه مرد بايد نصف خون بها را بدهد اما اگدر 

زنده بماند بايد تمام ديه را بپردازد اگر بميرد نصف خون بها را او ميدهد و نصف ديگر را پدرش 

در مرگ فرزندش بوده اما اگر زنده ماند بايد ديه كامل بدهدد زيدرا قطدع پردازد زيرا شريك مى

 نسل كرده چني  خبرى از حضرت صادق نقل شده 

( در همان كتاب است كه مردى بحال مرگ درآمد وصيت كرد يك غالمم بنام يسار پسر م  1) 

 است او را ارث بدهيد و غالم ديگرم بنام يسار و آزاد است 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

154 

 

اندد كده شود كدام يك از اي  دو غالم بدون پرده پيش زنان آن مدرد ميرفتده جواب: بايد سؤال

 پدرش ميگفته از او حجاب نگيريد همان غالم پسر اوست 

هايش گفتند پدرمان كه دستور حجاب بزنان نميداده بواسطه آن بوده كه اي  پسر كوچك اگر بچه

 بوده و در دام  آنها بزرگ شده 

شما خانواده عالمتى اختصاصى وجود دارد اگر گفتند آرى دقت بايد نمود   باز ميپرسند آيا در ميان

آن عالمت اگر در پسر كوچك بود او برادر آنها است اگر آن عالمت نبود بايد قرعه بزنند بدي  

 آن دو غالم هر كدام قرعه بنام غالم در آمد او آزاد است  از حضرت صادق نيز نقل شده 

نره مورد اعتماد نيست از آن جهت نقل كرديم تا توجه فرمائيد كده اي  دو روايت با اي -توضيح

اهل سنت نيز از حضرت صادق نقل ميرنند و بفرمايش امام اعتماد دارند  روايت دوم: مختصرى با 

ص  3ج  -( مناقدب 2اصول شيعه مواف  هست كه در جاى ديگر بايد اي  مطلب را تحقي  نمود  )

پرسيد چرا بايد غسل جنابت نمود با اينره كار حاللى انجام  دي  از حضرت صادقمردى بى -390

 شود داده عمل حالل كه باعث كثافت نمى

فرمود: زيرا جنابت مانند حيض است چون نطفه خونى است كه محرم نشده عمل آميزشى با يدك 

شود پس از تمام شدن آميزش بدن نفس ميرشد انسان از تنفس او بوى بددى جنبش زياد انجام مى

 شود استشمام ميرند غسل جنابت از همي  جهت الزم مى

 غسل جنابت امانتى است كه خداوند مردم را مأمور به آن نموده تا آنها را آزمايش نمايد 

( ابو حنيفه از حضرت صادق در مورد اي  آيه پرسيد: وَ اللَّهِ َربِّنا ما ُكنَّا مُشْرِِكي َ فرمود: نظر تو 1)

 اند ؟ ابو حنيفه گفت: اينها مشر  نبودهچيست در باره اي  آيه

« ابو حنيفده 1أَنْفُسِهِمْ   حضرت صادق عليه السّالم فرمود: خداوند ميفرمايد: انْظُرْ َكيْفَ َكذَبُوا عَلى

 گفت: نظر شما در اي  باره چيست؟

( عبداد 2اندد  )اند از راهى كه خود متوجه نبودهفرمود: اينها گروهى از مسلمانانند كه مشر  شده

مرى از حضرت صادق عليه السّالم پرسيد: مرد مريضى با زنى زنا كرده اگر حد بر او جارى كنند 

ممر  است بميرد چه بايد كرد؟ فرمود: اي  مسأله را از جانب خود ميپرسى يا كسى گفته بپرسى  

 گفت: سفيان ثورى گفت از شما بپرسم 
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استسقاء مبتال بود بطورى كه شرمش ورم كدرده  فرمود: مردى را پيش پيغمبر آوردند كه بيمارى

بود و رگهاى رانش معلوم ميشد  با زنى مريض زنا كرده بود پيامبر دستور داد يك شداخ بدزرگ 

 بياورند كه صد شاخه داشته باشد 

يك ضربت به آن مرد و يك ضربت بزن زد و آنها را آزاد نمدود اينسدت تفسدير فرمدايش آن 

( كشف الغمه: محمّد ب  طلحه از سفيان 3دسته چوب و آن را بزن  )جناب: بگير بدست خود يك 

اى از خز سدياهرنگ ثورى نقل كرد كه گفت خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم ديدم جبه

 « و ردائى از خز پوشيده بود 2 

 سفيان گفت: از روى تعجب باو نگاه كردم فرمود: ثورى! چرا اي  چني  نگاه ميرنى؟! شايد تو از 

ديدن لباس م  در شگفتى  گفتم: يا اب  رسول اللَّه اي  لباس شايسته شما نيست و نده آبداء شدما 

فرمود ثورى! آن زمان هنگام تنگدستى و فالكت مردم بود بمقدار تنگدستى  اند چني  لباسى داشته

در ايد  و گرفتارى زمان لباس ميپوشيدند  اما حاال زمانى است كه نعمت از هر جانب فرو ريخته  

اى پشمى سفيد داشت كه آستي  و دامنش از آن موقع آستي  جبه خود را كنار زد در زير آن جبه

ام، ام و اي  لباس رو را براى شما پوشيدهكوتاهتر بود  گفت: ثورى! اي  لباس را براى خدا پوشيده

داود  -( كدافى1ام آشرار اسدت  )ام و لباسى كه براى شما پوشيدهآنچه مال خداست پنهان كرده

 رقى گفت: يرى از خوارج در مورد اي  آيه از م  پرسيد:

وَ مِ َ الْإِبِلِ اثْنَيْ ِ وَ مِد َ الْبَقَدرِ  -و مِ َ الضَّأْنِ اثْنَيْ ِ وَ مِ َ الْمَعْزِ اثْنَيْ ِ قُلْ آلذََّكرَيْ ِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْ ِ

م نوع را حرام  م  نميدانستم چه جواب باو بدهم  خدمت « كدام نوع را حالل نموده و كدا1اثْنَيْ ِ  

حضرت صادق رسيدم موقعى كه بحج رفته بودم جريان را بايشان عرض كدردم  فرمدود: خداوندد 

براى قربانى در منى حالل كرده گوسفند و بز اهلى را و قربانى كردن بز كوهى را حدرام نمدوده 

گاو دو تا خداوند حالل نموده قربانى شترهاى عربدى است  اي  فرموده خدا كه از شتر دو تا و از 

 را و شتر خراسانى را حرام نموده گاو اهلى را حالل كرده و گاو كوهى را حرام نموده 

داود رقى گفت: اي  جواب را براى آن مرد بردم گفت اي  جوابى اسدت كده شدتران از حجداز 

ت كده سداك  حجداز هسدتند بدسدت اند )اشاره باينست كه اي  جواب را از خانددان نبدوآورده

حسي  ب  يزيد گفت: شنيدم از حضرت صادق ميفرمود: كه ابو حنيفه بم   -( كافى2اى(  )آورده



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

156 

 

گفت: ديروز مردم از شما در شگفت شدند از آن همه چانه زدن براى خريدن شدترى كده بدراى 

ى نيست كده مد  در باو فرمود خدا راض قربانى ميخريدى زيرا تا جايى كه ممر  بود چانه زدى 

مال خود فريب بخورم و كاله سرم برود  ابو حنيفه گفت نه بخدا هرگز خدا راضى نيست كده در 

مال خود فريب بخورى چه كم و چه زياد ما چيزى بشما نگفتيم مگر اينرده چندان راه جدواب را 

رت صادق پديش عبد اللَّه ب  سنان گفت وقتى حض -( كافي1براى ما بستيد كه راه فرار نداشتيم  )

ابو العباس سفا  در حيره رفت  يك روز براى ديدن عيسى ب  موسى خارج شد در بي  راه كوفه و 

حيره عيسى ب  موسى با اب  شبرمه قاضى بامام عليه السّالم رسيد  عرضدررد آقدا كجدا تشدريف 

ت امام آمدم  گفت خدا زحمت اي  راه را براى شما كم كرد در خدمميبرديد؟ فرمود پيش تو مى

رفت اب  شبرمه عرضررد آقا چه ميفرمائيد در مورد سؤالى كه امير از م  نموده ولى مد  جدواب 

 آن را نميدانستم؟ فرمود چه چيز 

اى كه در زمي  نوشته شد كدام نامه بود فرمود خداوند بحضرت عرضررد از م  پرسيد اولي  نوشته

شاهان و مؤمني  و كفار يرى يرى آنها را ديد  آدم فرزندانش را بصورت  ّر نشان داد پيمبران، پاد

همي  كه رسيد بداود پيامبر عرض كرد خدايا اي  كيست كه او را گرامى داشته و بمقام پيامبرى 

 اى اما عمر كوتاهى دارد مفتخر كرده

خداوند وحى كرد اي  پسرت داود است كه چهل سال عمر ميرند م  مددت زنددگى و ارزاق را 

ما هر كدام را بخواهم كم و زياد ميرنم در نزد م  نوشته اصلى است  اگر تو از عمر ام امعي  كرده

خود چيزى باو ببخشى باو خواهم داد  عرضررد خدايا م  شصت سال از عمرم را باو ميدهم تا صد 

 سال تمام داشته باشد 

او بدزودى خداوند بجبرئيل و ميرائيل و ملك الموت دستور داد اي  جريدان را يادداشدت كنيدد 

 فراموش ميرند  يادداشتى نوشتند و با بالهاى خود آن را امضاء نمودند از طينت عليي  

اى؟ هنگام وفات آدم كه رسيد ملك الموت براى قبض رو  او آمد آدم گفت بدراى چده آمدده

ديگر باقيمانده  گفدت آن شصدت  گفت براى قبض رو  تو  گفت هنوز از عمر م  شصت سال

 ت داود بخشيدى  جبرئيل فرود آمد و آن يادداشت را آورد سال را بفرزند
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حضرت صادق فرمود بهمي  جهت وقتى يادداشت و سند بدهى مديون را بيرون آورندد كوچدك 

( كافي: محمّد ب  مسلم گفت خدمت حضدرت صدادق 1شود  باالخره رو  او را قبض نمود  )مى

ام  فرمود خواب خود را بگو كه معبّر ديدهرسيدم ابو حنيفه آنجا بود عرضرردم آقا خواب عجيبى 

 خواب اينجا است اشاره به ابو حنيفه نمود 

ام شدم يك مرتبه زنم بيرون آمد مقدار زيادى گردو را گفتم در خواب ديدم مثل اينره وارد خانه

شرست و بر سر و صورت م  پاشيد از اي  خواب تعجب كردم  ابو حنيفه گفت تو بدا بسدتگان 

خاص پستى هستند در مورد ارث اختالف خواهى داشت پس از ناراحتى زياد بداالخره زنت كه اش

 سهم خود را خواهى گرفت ان شاء اللَّه  حضرت صادق فرمود بخدا قسم خوب گفتى 

 ابو حنيفه رفت گفتم فدايت شوم م  از تعبير اي  ناصبى خوشم نيامد 

ا يرى نيست و نه تعبير آنها مواف  تعبير ما است فرمود خدا ناراحتى را برايت نياورد تعبير ما با آنه

 جواب خواب تو آن نبود 

 عرضرردم: پس شما چطور قسم خورديد كه خوب گفتى با اينره اشتباه بود؟

 فرمود بلى منظورم اي  بود كه خوب اشتباه گفتى  عرضرردم تعبير آن چيست؟

ميفهمد و لباسهاى تو را پداره  آورى و از او بهره جنسى ميبرى همسرتفرمود تو زنى بچنگ مى

پاره ميرند زيرا پوست لباس مغز است  محمّد ب  مسلم گفت بخدا قسم فاصله تعبير و ظهور خواب 

تا روز جمعه بيشتر طول نرشيد صبح جمعه م  در خانه نشسته بودم زنى رد شد از او خوشم آمدد 

اخل خانه نمود از او بهره جنسى بردم غالم خود را امر كردم او را بياورد  غالم آن زن را آورد و د

همسرم متوجه جريان شد وارد اطاق گرديد زن كه فرار كرد و از در خارج شد مد  تنهدا مانددم 

 ام را كه در عيدها ميپوشيدم پاره پاره كرد لباسهاى تازه

( كافي: هشام خفاف گفت حضرت صادق بم  فرمود از علم نجوم چقدر اطالع دارى؟ گفتم در 1)

 ق كسى از م  واردتر در علم نجوم نيست  فرمود گردش فلك چگونه است؟عرا

م  شب كاله را از سرم برداشتم و چرخى داده گفتم اي  طور  فرمود اگر گردش فلك اي  طدور 

« از طدرف قبلده يدك روز گدردش 1هاى بنات النعش و جدى و فرقددي   باشد پس چرا ستاره
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ام و نه از كسى كه وارد بحساب نجوم بوده متوجه آن نشده  اند  عرضرردم بخدا قسم تا كنوننررده

 ام در اي  مورد چيزى شنيده

ام و نده فرمود نسبت نور ستاره سرينه و زهره چقدر است؟ گفتم نام اي  ستاره را تا كنون نشنيده

اب ايد پس چطور حسد كسى اسم آن را برده  فرمود سبحان اللَّه نام يك ستاره را برلى از بي  برده

 ميرنيد 

 فرمود نسبت نور زهره با ماه چقدر است؟ گفتم جز خدا كسى نميداند 

فرمود نسبت نور ماه با خورشيد چقدر است؟ عرضرردم نميدانم فرمود راسدت ميگدوئى  فرمدود 

شود كه دو سپاه كه در هر كدام يك منجم هست منجم اي  لشرر براى سدپاهيان خدود چطور مى

نجم سپاه ديگر نيز براى لشرر خود همدي  طدور  پدس از برخدورد و پيش بينى پيروزى ميرند م

 شود  علم نجوم چه سودى داشت؟جنگ يرى فرار ميرند و ديگرى پيروز مى

عرضرردم بخدا قسم اي  را هم نميدانم  فرمود راست ميگوئى اصل حساب درست است ولى كسى 

محمّدد بد   -5ج  362( كافي ص 2  )نميتواند پى ببرد ب ن مگر تاريخ والدت تمام مردم را بداند

حس  گفت اب  ابى العوجاء از هشام ب  حرم پرسيد مگر خداوند حريم نيست؟ گفت چرا احردم 

الحاكمي  است  گفت پس چگونه اي  دو آيه درست است كه ميگويد فَانْرُِحوا ما طابَ لَرُمْ مِد َ 

 «  اي  دستور الزم نيست  گفت چرا؟1لَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً  وَ ثُالثَ وَ ُرباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَ النِّساءِ مَثْنى

گفت باز در اي  آيه ميفرمايد وَ لَ ْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْ َ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَدال تَمِيلُدوا كُدلَّ 

بخرج دهيد پس متوجده « هرگز نميتوانيد بي  زنان عدالت برار بريد گرچه بسيار عالقه 2الْمَيْلِ  

 باشيد كه زياد روى در تمايل بيك طرف پيدا نرنيد 

كدام حريم اي  طور صحبت ميرند  هشام ب  حرم نتوانست جواب او را بدهد  عازم سفر بمدينده 

اى؟ شد و خدمت حضرت صادق رسيد  فرمود هشام نه وقت حج است و نه عمره بچه كدار آمدده

ه خيلى مرا مشغول كرده  اب  ابى العوجاء سؤالى از م  كرد گفت فدايت شوم يك جريانى بود ك 

 كه نتوانستم جوابش را بدهم 

گفت چه سؤالى؟ جريان را عرضررد حضرت صادق فرمود در اي  آيه كه ميفرمايد دو يا سه يدا 

 چهار زن بگيريد اگر ميترسيد كه عدالت نورزيد بيك زن اكتفا كنيد در نفقه و مخارج است 
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يه كه ميفرمايد هرگز نميتوانيد عدالت را بي  زنان مراعات كنيد گرچده عالقده زيداد اما در آن آ

داشته باشيد پس متوجه باشيد كه زياد روى در تمايل بيك طرف نرنيد كه طرف ديگر را حيران 

 و سرگردان كنيد، در اي  آيه منظورش دوست داشت  است 

كرد گفت بخدا قسم اي  جواب مال تو نيست  هشام وقتى اي  جواب را براى اب  ابى العوجاء نقل 

زراره گفت حضرت صادق فرمود روزى م  پيش زياد ب  عبيد اللَّه حارثى بودم مردى   -( كافي1)

 شوهر داده  از پدرش شرايت كرده گفت پدرم دختر مرا بدون اجازه م 

 اطل است زياد باطرافيان خود گفت چه ميگوئيد در باره اي  پيش آمد  گفتند ازدواجش ب

در اي  موقع زياد روى بجانب م  نموده گفت شما چه ميگوئيد؟ وقتى از م  پرسديد رو بجاندب 

كنيد كده مدردى از پددر كسانى كه جواب دادند كرده گفتم مگر شما از پيامبر اكرم روايت نمى

 خود شرايت كرد در همي  مورد فرمود تو و ثروتت متعل  بپدرت ميباشد؟ گفتند چرا 

ونه ممر  است خودش با مالش متعل  بپدرش باشد و جايز نباشدد دختدرش را بشدوهر گفتم چگ 

معاوية ب  عمدار گفدت خدواهر  -( كافى1بدهد؟ گفته آنها را قبول كرد و سخ  مرا نپذيرفت  )

مفضل ب  غياث از دنيا رفت وصيت كرد مقدارى از مالش را در اي  موارد خرج كنند  يك ثلدث 

مستمندان و يك ثلث در انجام حج اگر بسه قسمت مساوى تقسيم ميشدد در راه خدا و يك ثلث ب

 براى حج كافي نبود 

م  و او رفتيم پيش اب  ابى ليلى جريان را گفت  او پاسخ داد كه يك ثلث در اي  و يك ثلث در 

آن و يك ثلث هم براى قسمت سوم  رفتيم پيش اب  شبرمه او هم مثل اب  ابى ليلى جواب داد  ابو 

 ه نيز مثل آن دو جواب داد حنيف

رفتيم بمره بم  گفت: از حضرت صادق بپرس آن زن فريضه حج را انجام نداده بود  از حضدرت 

صادق پرسيدم فرمود: اول بايد حج را بجا آورد چون از جانب خدا بر او واجب شده هر چه از پول 

 مود باقيماند نصفش را در آن راه و نصف ديگر را در راه دوم بايد صرف ن

وقتى از مره برگشتم بمسجد رفتم ابو حنيفه را ديدم باو گفتم: از حضرت صادق پرسديدم فرمدود: 

اول بايد حج را بجاى آورى كه بر او واجب شده بقيه را در دو قسمت وصديتش بطدور مسداوى 

بعد بمجلس درس او رفتم ديدم همي  مسأله را -صرف ميرنيد  در جواب م  ابو حنيفه هيچ نگفت 
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اند و ميگويند كه ابو حنيفه گفته بايد اول حج را بجا آورد كه از جانب خدا دانش طر  كردهشاگر

 -( كدافى1بر او واجب شده  پرسيدم ابو حنيفه اي  حرف را زد؟ گفتند: بلى  او بما چني  گفت  )

عيسى ب  عبد اللَّه قرشى گفت: ابو حنيفه رفت خدمت حضرت صادق  آن جناب باو  -58ص  1ج 

ام تو قياس ميرنى  گفت: بلى فرمود: قياس نر  اول كسى كه قياس كدرد ود: ابو حنيفه شنيدهفرم

اى  بي  آتش و گدل قيداس كدرد اگدر شيطان بود كه گفت مرا از آتش و آدم را از گل آفريده

فهميد چقدر فرق است بي  اي  دو نور و چقدر نورانيت آدم را با نورانيت آتش مقايسه ميررد مى

حبيب خثعمى گفت: منصور دوانيقى  -507ص  3ج  -( كافى2  صفاى اي  دو نور است  )فرق بي

اى نوشت به محمّد ب  خالد كه فرماندار او بود در مدينه تا از اهل مدينه سؤال كند چطور شده نامه

در زمان پيامبر زكات دويست درهم، پنج درهم بوده ولى حاال زكاة دويست درهم هفدت درهدم 

 داده بود در نامه كه از عبد اللَّه ب  حس  و جعفر اب  محمّد نيز سؤال كند  است  دستور 

اند پيش عبدد كردهايم پدرانمان اي  كار را مىمحمّد ب  خالد از مردم مدينه پرسيد گفتند: ما ديده

اللَّه ب  حس  و حضرت صادق فرستاد  عبد اللَّه ب  حس  نيز جواب مردم مدينه را داد  از حضدرت 

« يك اوقيه قرار داده چون زكاة يدك 1دق كه پرسيد فرمود: پيامبر اكرم در هر چهل اوقيه  صا

شود كه همان هفت درهم بوزن شش درهدم سداب  چهلم است وقتى حساب كنيم هفت درهم مى

 است درهمهاى ساب  پنج دان  بوده 

سد  گفدت: ايد  حبيب گفت: ما حساب كرديم ديديم آنچه فرموده صحيح است  عبد اللَّه ب  ح

مطلب را از كجا آوردى  امام فرمود: در نوشته مادرت فاطمه عليها السالم ديدم  او رفت  محمّد ب  

را براى م  بفرست  در جواب او فرمود: بگو  خالد پيغام فرستاد كه كتاب فاطمه زهرا عليها السّالم

 م  گفتم در كتاب فاطمه زهرا خواندم نگفتم آن كتاب پيش م  است 

( توضيح: درهدم 1ام  )بيب گفت: محمّد ب  خالد بم  گفت: مثل جعفر ب  محمّد كسى را نديدهح

در زمان پيامبر شش دان  بوده بعد كم كردند و هر درهم پنج دان  شد در نتيجه هر شدش درهدم 

معادل پنج درهم زمان پيامبر گرديد باز تغيير كرد بطورى كه وزن هفت درهدم زمدان حضدرت 

پنج درهم زمان پيامبر گرديد با اي  توضيح اكنون ميتوان خبر را بدو صورت توجيه صادق معادل 

 نمود:
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اول چون آنها شنيده بودند نصاب اول نقره دويست درهم است و در دويست درهدم پدنج درهدم 

درهدم  7درهم است كه بايد  240زكات بايد داد ولى ديدند فقها در اي  زمان ميگويند نصاب اول 

 ستند علت آن چيست داد نميدان

امام جواب داد علت آن اينست كه وزن درهم از زمان پيامبر كم شده بهمي  جهت امام بدا اوقيده 

توضيح داد چون آنها ميدانستند هر اوقيه چهل درهم است و از آن زمان تغييرى نررده وقتى ايد  

جيه كرد پدر عالمده حساب را كردند نسبت بي  درهم زمان پيامبر زمان خود را فهميدند چني  تو

 قدس اللَّه روحه 

شود در دويست دانستند چرا نمىدوم اينره آنها متوجه كم شدن درهم در زمان خود بودند ولى نمى

 هاى زمان خود بدهند درهم زمان پيامبر پنج درهم از درهم

بهمي   امام جواب داد كه پيامبر يك چهلم معي  كرده چنانچه فرمود در هر چهل اوقيه يك اوقيه

جهت در دويست درهم زمان پيامبر بايد هفت درهم از درهمهاى زمان خود بدهند تا يدك چهلدم 

ابو جعفر احول گفت: يرى از  -( كافى2درست شود وقتى حساب كردند ديدند همي  طور است  )

 « گفت: چرا در هر هزار درهم بيست و پنج درهم زكاة بايد داد؟ گفتم: اي  مثل نماز 1ها  زندي 

و سه ركعت و چهار ركعت تعيي  شده او از م  قبول كرد  بعد مد  خددمت  است كه دو ركعت 

 حضرت صادق رسيدم و اي  سؤال را از آن جناب كردم 

فرمود: خداوند در آمد مردم و تعداد مستمندان را حساب نموده چني  تعيي  كرد كه اگدر از هدر 

ن كافى است اگر اي  مقدار كافى نبود بيشدتر هزار درهم بيست و پنج درهم بدهند براى مستمندا

 قرار ميداد 

گفت: اي  جواب را براى آن مرد آوردم گفت اي  جواب بر پشت شتر از حجاز آمده است اگدر 

( كافى: كلبى نابه گفدت 1كنم  )م  بخواهم از كسى اطاعت كنم از صاحب اي  سخ  اطاعت مى

عه نداشتم بمسجد رفتم گروهى از قريش را ديدم  وارد مدينه شدم در حالى كه اعتقادى بمذهب شي

از آنها تقاضا كردم عالم اهل بيت پيامبر را بم  معرفى كنند  عبد اللَّه ب  حسد  را نشدان دادندد  

گفتم: از آقايت برايم اجازه بگيدر   -بمنزلش رفتم شخصى بيرون آمد كه خيال كردم غالم اوست 
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شدد م پير مردى را ديدم بعبادت پرداخته معلوم مىرفت و برگشت گفت: وارد شو وقتى داخل شد

 كوشد  سالم كردم  گفت: شما كيستيد  گفتم:خيلى در راه عبادت مى

 م  كلبى نسابه هستم 

هاى آسدمان گفدت: بدا گفت: چرار داريد؟ گفتم: مردى بزنش گفته ترا طالق دادم باندازه ستاره

ايش گناه و عقوبتى است  با خود گفتم اي  يردى  ها برشود بقيه ستارهرأس الجوزاء از او جدا مى

 گفتم در باره مسح بروى كفش چه ميگوئيد؟

كنديم بدا اند ولى ما خانواده پيامبر اي  كار را نمىگفت گروهى از مردان صالح اي  كار را كرده

 خود گفتم اي  دو تا 

ر كرديم از خوردن گفتم مار آبى حالل است يا حرام؟ گفت حالل است ولى ما خانواده صرف نظ

 آن گفتم اي  سه تا 

آشداميم  از خانواده نمى گوئيد؟ گفت: حالل است اما ما« چه مى1گفتم: در مورد آشاميدن نبيذ  

( وارد مسدجد شددم 1بندند  )گفتم اينها باي  خانواده دروغ مىجاى حركت كرده رفتم با خود مى

م كرده گفتم دانشمند تدري  ايد  خدانواده اند سال ديدم گروهى از قريش و ديگران اجتماع كرده

كيست؟ گفتند: عبد اللَّه ب  حس  گفتم پيش او رفتم چيزى بدستم نيامد  يرى از آن ميان سر بلند 

نموده گفت برو پيش جعفر ب  محمّد او دانشمند اي  خانواده است ولى بعضدى از حاضدري  او را 

 سرزنش كردند 

عبد اللَّه ب  حس  راهنمائى كردند بواسطه حسد بود گفدتم مدنهم با خود گفتم اول كه اينها مرا به 

منظورم همان شخص بود رفتم بدر منزل آن جناب در زدم غالمى بيرون آمده گفت وارد شو برادر 

كلبى  از شنيدن اي  سخ  كه فهميده بود م  كه هستم و مرا با نام و نشان اسم برد بوحشت افتادم 

 يدم پير مردى روى جا نماز است بدون بالش و تشك با حالت اضطراب وارد شدم د

پس از اينره سالم كردم گفت كه هستى با خود گفتم سبحان اللَّه غالمش در خانه گفت داخل شو 

پرسد كده هسدتى گفدتم: مد  كلبدى هسدتم كده در علدم برادر كلبى حاال آقا خودش از م  مى

منحدرفي  از خددا دروغ گفتندد و در شناسى شهرت دارم با دست بر پيشانى خود زده گفت نسب 

 گمراهى و زيان زيادى هستند 
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« ميتوانى نسدبت و 1فرمود: برادر كلبى وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْ َ  لِكَ َكثِيراً  

 توانى بگوئى؟ گفدتم آرى مد نژاد آنها را بيان كنى؟ گفتم نه آقا فرمود نسب و نژاد خود را مى

فالنى پسر فالن و او پسر فالن كس است تا چند پشت را نام بردم فرمود بس است اي  طور كده 

گفتى درست نيست  يرى از اجداد مرا نام برده گفت ميدانى او پسر كيست؟ گفتم پسر فالن كس 

 است 

فرمود پسر فالن چوپان كرد است كه آن چوپان در كوههائى كه مربوط بفالن قبيله بود گوسفند 

ميچرانيد مقدارى خوراكى باو داد و با  ميچرانيد رفت پيش زن فالن كس كه در آن كوه گوسفند

او همبستر شد از آن زن فالن كس متولد شد كه او پسر فالن كس از همان زن و فالنى و فالندى 

شناختى؟ گفتم نه فدايت شدوم اگدر صدال  ( فرمود اي  نامها را در ميان اجداد خود مى1است  )

شناسم م  چني  گفدتم  عدرض نى از اي  مبحث چشم بپوشيم  فرمود چون تو گفتى م  نسب ميدا

خواسدتى بپدرس كردم م  ديگر نخواهم گفت فرمود م  نيز تررار نخواهم كرد اكنون آنچه مدى

 سؤال ك  

 هاى آسمان طالق دادم عرض كردم مردى بزنش گفت ترا بعدد ستاره

 اى؟ گفتم: چرا فرمود بخوان خواندم:فرمود: مگر سوره طالق را نخوانده

هاى آسمان هم هسدت؟ گفدتم نده  « فرمود در اي  آيه ستاره1فَطَلِّقُوهُ َّ لِعِدَّتِهِ َّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ  

 عرضرردم آقا مردى كه بزنش بگويد تو را سه بار طالق دادم چگونه است؟

پس فرمود طالق صحيح نيست مگدر در شود برتاب خدا و سنت پيامبر، سفرمود برگشت داده مى

 ايام پاكى زن در صورتى كه با او همبستر نشده باشد با دو شاهد عادل  با خود گفتم اي  يرى 

 باز فرمود بپرس  عرضرردم در مورد مسح روى كفش چه ميفرمائيد؟

گرداند و پوست كفش را لبخندى زده گفت روز قيامت كه هر چيزى را خداوند باصل خود برمى

اند معلوم است وضوى آنها كجا گرداند آن وقت كسانى كه مسح روى كفش كردهبگوسفند بر مى

 ميرود  گفتم اي  دو تا 

 « چگونه است؟2باز بم  توجه نموده فرمود بپرس گفتم خوردن مار آبى  
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 فرمود: خداوند گروهى از بنى اسرائيل را مسخ نمود هر كدام بدريا فرو رفتند تبديل بمدار آبدى و

آواره بيابان شددند بصدورت ميمدون و  هاى ديگر شدند، آنها كهدار و مارماهى و شرلماهى تيغ 

خو  و موش صحرائى و سوسمار و صورتهاى ديگر  گفتم اي  سه مسأله  بعد توجه بم  نمدوده 

( 1فرمود سؤال ديگرت را بر  و برو عرضرردم در باره نبيذ چه ميگوئيد: فرمود حدالل اسدت  )

مانده روغ  زيتون يا چيزهاى ديگر ميريزيم آن را ا ما شراب ميگيريم و در آن مقدارى تهگفتم آق

 نوشيم مى

فرمود: بد است بد آن شراب است كه بوى گند ميدهد  عرضرردم آقا پس شما چه نوع نبيدذى را 

 ميفرموديد  فرمود اهل مدينه خدمت پيامبر شرايت كردند از تغيير طعم آب كه باعدث نداراحتى

مزاج ما شده دستور داد كه چند دانه خرما در آن بياندازند شخصى بخدمترارش ميگفت يك مشت 

 آشاميد و وضو ميگرفت خرما بريز در مشك آب از همان مى

انداخت؟ فرمود آنقدر كه مشت او جا بگيرد گفتم يرى يدا دو تدا  عرض كرد چند عدد خرما مى

رضرردم آقا مشك چقدر آب ميگرفت؟ فرمود بي  فرمود همي  طور گاهى يرى و گاهى دو تا ع

« سماعه راوى حديث گفت كلبى گفت امام از جاى حركت كدرد 1چهل تا هشتاد رطل عراقى  

م  نيز حركت كرده خارج شدم با يك دست بروى دست ديگر ميزدم و ميگفتم اگر دانائى باشد 

قرة غالم خالد گفت  -148ص  3ج  -( تهذيب 2اي  شخص است  كلبى شيعه بود تا از دنيا رفت  )

 اهل مدينه بناله در آمده رفتند پيش محمّد ب  خالد )فرماندار مدينه( و تقاضاى طلب باران كردند 

قرة گفت خالد بم  امر كرد كه برو پيش حضرت صادق بگو نظر شما چيست اينها بناله و فغدان 

باران خارج شود  عرض كردم چه  اند  مأموريت را انجام دادم فرمود بگو براى طلب پيش م  آمده

 وقت؟ فرمود: روز دوشنبه  گفتم چرار برند؟

قربدان و عيدد فطدر  شود همان طورى كه روز عيدفرمود منبر را بيرون ببرند بعد پياده خارج مى

ميرود در جلو در او ا ان گويان در حالى كه نيزه كوتاهى شبيه عصدا در دسدت دارندد حركدت 

خواند بعد باالى منبدر ز برسند در آنجا دو ركعت نماز بدون ا ان و اقامه مىكنند تا بجايگاه نمامى

پوشد طرف راست را بطرف چپ و طدرف چدپ را بطدرف راسدت ميرود رداى خود را چپه مى

ايستد با صداى بلند صد تربير ميگويد بعد متوجه جمعيت طرف راسدت خدود ميپوشد رو بقبله مى
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ال  ميگويد بعد متوجه جمعيت طرف چپ شده صد مرتبده ان اللَّهسبح  شده با صداى بلند صد مرتبه

ميگويدد بعدد از آن  الحمد للَّده  ميگويد با صداى بلند سپس رو بمردم نموده صد مرتبه اله اال اللَّه

 كند مردم نيز دعا ميرنند اميدوارم كه نااميد نشوند دست بلند نموده دعا مى

يم مردم ميگفتند اي  طريقه طلب بداران را حضدرت صدادق گفت همي  كار را كرد وقتى برگشت

داده  در روايت يونس ميگويند باز نگشتيم مگر بعد از اينره از جان خود ترسيديم )بواسطه شدت 

( كافى: حماد ب  عثمان گفت: در مره مردى از غالمان بنى اميه بود بنام اب  ابى عواندة، 1باران( )

رت صادق عليه السّالم يا يرى از بزرگان آل محمّد بمره وارد افرند هر وقت حضعبايى بدوش مى

 شد با آنها شوخى ميررد مى

يك روز كه حضرت صادق مشغول طواف بود عرضررد آقا در مورد بوسيدن حجر االسدود چده 

 ميفرمائيد؟ فرمود پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله بوسيده 

آيد ناتوانى را ا يت كنم يا خودم بواسدطه ازدحدام مىگفت: م  نديدم شما ببوسيد  فرمود خوشم ن

جمعيت ا يت شوم  عرضررد شما كه ميفرمائيد پيامبر اكرم ميبوسيد؟ فرمود بلى اما وقتدى مدردم 

افتاد باو احترام ميگذاشتند و مراعات ح  آن جناب را ميرردندد ولدى مدردم چشمشان بپيامبر مى

سفيان ثورى خدمت حضدرت صدادق عليده  -65ص  5( كافى: ج 2براى م  حقى قائل نيستند  )

لباسى سفيد مثل پوست تخم مرغ پوشيده است  عرض كرد آقا اي  لباس را شدما  السّالم رسيد ديد

 نبايد بپوشيد 

فرمود گوش ك  آنچه ميگويم و حفظ نما سخنانم را كه براى تو در دنيا و آخرت بهتر اسدت  در 

دي  از دنيا نروى  پيغمبر اكرم در زمان فقدر و ميرى و بىصورتى كه بدي  اسالم و سنت پيامبر ب

تنگدستى زندگى ميررد ولى وقتى دنيا روى آورد و نعمت فراوان شد شايسته تري  مردم باستفاده 

از اي  نعمتها پاكان مردم و نيروكاران و مؤمني  هستند نه كافران و منافقان و تبهرداران  ثدورى 

ام م  با همي  لباس از وقتى بياد دارم هيچ گاه صبح را بشام نرسانده اي  لباسى كه بنظر تو بد آمد

كه در مالم حقى باشد و خداوند مرا دستور داده باشد در محل معينى صرف كنم مگر اينره صرف 

 ام كرده
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بعد گروهى از همفرران سفيان ثورى كه بظاهر خود را زاهد نشدان ميدادندد و مدردم را دعدوت 

مينه پوشى با آنها هم آهنگ شوند آمده گفتند دوست ما نتوانست جواب شدما ميرردند كه در پش

 را بدهد و از آوردن دليل عاجز شد 

هاى خود را بياوريد گفتند دليل ما از قرآن اسدت فرمدود اسدتدالل كنيدد قدرآن فرمود شما دليل

 ايست كه بايد عمل شود شايسته تري  برنامه

 گروهى از اصحاب پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله وَ يُؤْثِرُونَ عَلى گفتند خداوند حرايت ميرند از حال

« خداوند اي  دسته را 1أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَ ْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلُِحونَ  

 ستايش ميرند بواسطه اينره ديگران را بر خود مقدم ميدارند 

اى « غذا را با عالقده2حُبِّهِ مِسْرِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً   يگر ميفرمايد: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىدر آيه د

( 1كنديم  )بهمي  دو آيه اكتفدا مدى بخشند  گفتند: ماكه به آن دارند به بيچاره و يتيم و اسير مى

پارسائى مينمائيد با اي  وضع بمردم بينيم شما نسبت به غذاهاى لذيذ يرى از حاضري  گفت ما مى

 مند شويد دستور ميدهيد دست از اموال خود بردارند و شما از ثروت آنها بهره

فايده را رها كنيد اكنون بگوئيد شما از ناسدخ و منسدوخ قدرآن امام عليه السّالم فرمود: سخنان بى

واسطه وارد نبدودن بناسدخ و شناسيد كه هر كس گمراه شد باطالع داريد و محرم و متشابه را مى

منسوخ و محرم و متشابه بود  گفتند تمام آنها را اطالع نداريم ولى بعضدى از ناسدخ و منسدوخ و 

 شناسيم محرم و متشابه را مى

 ايد احاديث پيامبر نيز همي  طور است فرمود از همي  جهت گرفتار شده

ردار نيك آنها اي  عمل جايز و مبا  بود اى كه گفتيد خداوند گروهى را ميستايد بواسطه ك اما آيه

و از اي  كار نهى نشده بودند خدا پاداش آنها را خواهد داد ولى بعد دستورى داد بر خالف عمدل 

شود و اي  نهى خدا بواسطه ترحم بر مؤمني  و توجه به آنها آنها  دستور خداوند ناسخ عمل آنها مى

دازند بواسطه كمدك كدردن بدديگران در ميدان ايد  شان را به مشقت نيانبود كه خود و خانواده

هاى كوچك و پيرمردان فرتوت و زنان كهنسالى هستند كه طاقدت ها اطفال ناتوان و بچهخانواده

گرسنگى ندارند اگر همان گرده نانى كه دارم بديگران بددهم بدا اينرده ندان ديگدرى نددارم از 

 گرسنگى از دست ميروند 
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وده پنج دانه خرما يا پنج گرده نان يا پنج درهدم كده انسدان دارد و بهمي  جهت پيامبر اكرم فرم

خواهد صرف كند بهتر از همه آن است كه صرف در مخارج پدر و مادر خود كند بعدا در راه مى

خود و خانواده در مرتبه سوم آنچه بخويشاوندان فقير بدهد در مرتبه چهارم همسايگان تنگدسدت 

 خدا مصرف كند كه اي  ثوابش از همه كمتر است در مرتبه پنجم آنچه در راه 

آزاد نمدود و چيدز  پيامبر اكرم ب ن مرد انصارى كه در هنگام مرگ پنج يا شدش بدرده خدود را

ديگرى نداشت با چند بچه صغير  فرمود اگر بم  اطدالع ميداديدد نميگذاشدتم او را در قبرسدتان 

( آنگاه فرمود 1ه از مردم گدائى كنند!! )مسلمانان دف  كنيد چند دختر بچه كوچك را ميگذارد ك 

پدرم از پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود شروع ك  برمك كردن كسانى كده بدا تدو خويشداوند 

 هستند از نزديرتري  آنها سپس خويشاوندى كه بعد از او قرار دارد 

ذِي َ إِ ا أَنْفَقُوا در ضم  قرآن مجيد شاهد است بر رد گفتار شما و از اي  كار بشدت باز ميدارد وَ الَّ

 « 1لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْ َ  لِكَ قَواماً  

كنيد خداوند در اي  آيه بر خالف نظر شما كه ميگوئيد مردم را بر خدود مقددم بداريدد توجه مى

ه از قدرآن دستور ميدهد و كسى كه بگفته شما عمل نمايد خداوند او را اسرافگر مينامد در چند آي

ميفرمايد خداوند اسرافگران را دوست نددارد هدم از زيداده روى در انفداق بداز داشدته و هدم از 

 گيرى سخت 

حد وسط را دستور داده نه آنچه دارد انفاق كند بعد دست بدعا بردارد كه خدايا بم  روزى عنايت 

ه فرمود خداوند دعداى ك  خداوند هم دعايش را مستجاب نرند چنانچه از پيامبر اكرم نقل شده ك 

 چند دسته از امت مرا مستجاب نخواهد كرد 

 كسى كه نفري  بر پدر و مادر خود كند  -1

اى از او دارد بدهرار پولش را نميدهد كسى كه قرض بديگرى داده نه شاهد گرفته و نه نوشته -2

 او نفري  مينمايد 

ق را بدست او قدرار داده و ميتواندد مردى كه نفري  بر همسر خود ميرند با اينره خداوند طال  -3

 رهايش كند 
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نرود و در جستجوى  مردى كه در خانه بنشيند و دعا كند خدايا بم  روزى بده و بدنبال كارى -4

ام كه در پى روزى بروى روزى نباشد  خداوند ميفرمايد بنده م  مگر بتو اعضا و جوار  سالم نداده

ان و خويشاوندان خدود را تحميدل نرندى اگدر چندي  و در جستجوى نان خارج شوى و بر بستگ 

اى داشتى اكنون اگر بخواهم بتو روزى ميدهم و در صورتى نخواهم سخت ميگيدرم ميرردى بهانه

كسى كه خداوند باو ثروت زياد داده همه را انفاق كند بعدد دسدت  -5( 1اى ندارى  )ديگر بهانه

د ميفرمايد مگر بتو روزى فدراوان نددادم آيدا بدعا بردارد كه خدايا بم  روزى عنايت ك  خداون

اقتصاد و ميانه روى را مالحظه كردى كه م  دستور داده بودم و از اسراف خدوددارى كدردى بدا 

 اينره نهى كرده بودم 

 كسى كه نفري  در باره قطع رحم نمايد  -6

ر نزد آن حضرت آنگاه خداوند پيغمبرش را تعليم ميدهد كه چگونه انفاق كند زيرا مقدارى طال د

بود نخواست شب آنها را نگه دارد همه را صدقه داد صبح سائلى آمدد و در خواسدتى كدرد ولدى 

چيزى نبود كه باو بدهد سائل پيامبر را بر نداشت  سرزنش كرد آن جناب غمگي  شد چون بسيار 

 رقي  القلب و مهربان بود 

عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها ُكلَّ الْبَسْدطِ   َ مَغْلُولَةً إِلىخداوند پيامبرش را تأديب نموده فرمود ال تَْجعَلْ يَدَ

فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَْحسُوراً نه دست را بگردن ببند و انفاق نر  و نه آنقدر گشاده دستى نما كه بعد مورد 

پذيرند وقتى همه را سرزنش واقع شده اندوهگي  شوى ميفرمايد مردم از تو ميخواهند و عذرى نمى

شود اينها احاديث پيامبر است كه قرآن آن را تصدي  ميرند و قدرآن را دى دستت خالى مىبخشي

 مؤمني  كه اهل آن هستند تصدي  مينمايند 

هنگام مرگ ابا برر گفتند وصيت ك  گفت وصيت به پنج يك مال خود مينمدايم خيلدى زيداد 

اينره تا ثلث مال خدود  است! خدا به پنج يك هم راضى است باالخره به پنج يك وصيت كرد با

ميتوانست وصيت نمايد اگر ميدانست ثلث برايش بهتر است وصيت ميررد سپس كسان ديگدرى 

( اما سلمان 1ميشناسيد سلمان و ابو  ر رحمة اللَّه عليها هستند  ) بعد از ابو برر در فضل و پارسائى

ت تا سال ديگر كه حقوق اش را كنار ميگذاشوقتى حقوق خود را ميگرفت مقدار خورا  ساليانه

بگيرد  گفتند سلمان تو با اي  پارسائى چني  ميرنى نميدانى شايد امروز يا فردا مردى؟! ميگفدت 
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شما اي  طور كه انتظار مرگ مرا داريد چرا انتظار زنده ماندن مرا نداريد نميدانيد نفس انسان وقتى 

سركشى ميرند وقتى اطمينان يافدت از لحاظ زندگى مقدارى نداشته باشد كه باعث اعتمادش شود 

 شود كه بقدر كفايت هست آسوده مى

اش احتيداج ابو  ر تعدادى شتر و گوسفند داشت كه از شير آنها استفاده مينمدود وقتدى خدانواده

بگوشت پيدا ميرردند يرى را ميرشت گاهى نيز وقتى ميهمانى ميرسيد يا ميديد آنها كه در كندار 

ى رفع احتياج ميرشدت و يرنند در فشار هستند شتر يا گوسفندى باندازهاي  آبگير با او زندگى م

ى يرى از آنها بدر ميداشدت چده كدس از اينهدا بي  آنها مساوى تقسيم ميررد و خود نيز باندازه

زاهدترند با سخنانى كه پيامبر اكرم در مد  آنها فرموده موقعى نشد كه هيچ نداشته باشند چنانچده 

به چني  كارى ميرنيد كه دست از مال و زندگى خود بردارند و ديگران را بدر شما مردم را وادار 

 خود و خانواده خويش مقدم دارند 

بدانيد كه م  از پدرم شنيدم از آباء گرام خود نقل ميررد كه پيامبر اكدرم روزى فرمدود از هديچ 

ايندد در دنيدا بنفدع چيز باندازه موقعيت مؤم  تعجب نميرنم اگر پيرر او را با قيچى ريز ريدز نم

اوست و اگر مالك مشرق و مغرب زمي  گردد باز بنفع اوست هر چه خدا نصيبش فرمايد بصال  

 اوست كاش معلوم ميشد آنچه توضيح دادم مطلب را براى شما ثابت كرد يا باز بگويم 

يد جنگ كند مگر نميدانيد خداوند در ابتداء اسالم دستور داد هر مؤمنى در مقابل ده نفر از كفار با

و پايدار باشد و اجازه فرار نداشت  اگر فرار ميررد وعده آتش جهنم باو داده شده بدود بعدد ايد  

تغيير داد و دستور رسيد كه هر يك از مؤمني  در مقابل دو نفر  حرم را از جهت ترحم بر مؤمني 

نسخ كرد و از بي  بدرد   كافر بايد پايدار باشند خداوند بايشان تخفيف داد دستور دو نفر ده نفر را

( اكنون بگوئيد اگر مردى ادّعا كند م  پارسا و زاهدم چيزى ندارم كه خرجدى زندم را بددهم 1)

چنانچه زن شرايت كند و قاضى مرد را مجبور به پرداخت مخارج زن نمايد آيا ايد  قاضدى بدر 

ا نسبت بنداح  خالف ح  حرم كرده اگر بگوئيد بر خالف ح  حرم نموده تمام مسلمانان شما ر 

 ايد ميدهند چنانچه قبول كنيد كه درست است مطلب تمام است و خود را مغلوب نموده

چنانچه ميگوئيد كسى كه در موقع مرگ بيش از ثلث خود وصيت كند وصيت اضافه بر ثلدث او 

قبول نيست  ديگر بگوئيد اگر تمام مردم همان طور كه شدما ميگوئيدد زاهدد و پارسدا باشدند و 
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ى بمال ديگران نداشته باشند پس كفاره قسم و نذر و نيازها و زكاة واجب از طال و نقدره و احتياج

خرما و مويز و شتر و گاو و گوسفند و ساير چيزهائى كه زكات دارد به كه بايد پرداخت؟! اگر 

درست باشد آن راهى كه شما ميرويد بايد هر چه دارند بدهند گرچه خودشان بسيار احتيداج بد ن 

ايد و مردم را تشوي  ميرنيد بر خالف كتاب خددا و سدنت ه باشند  بد راهى را انتخاب كردهداشت

پيامبر و احاديثى كه قرآن آنها را تصدي  مينمايد از روى نادانى آنها را رد ميرنيدد چدون توجده 

 بتفسير قرآن و ناسخ و منسوخ و محرم و متشابه و امر و نهى نداريد 

دانيد كه گفت خدايا بم  قدرتى بده كه شايسته هيچ كس بعد از ر را نمىمگر داستان سليمان پيامب

م  نباشد خداوند اي  قدرت را داد با همان و سلطنت و قدرت عمل بح  ميررد و تبليغ مينمود  در 

هيچ جا نيز خداوند بر او عيب نگرفته كه چرا چني  قدرتى را خواست و نه مدؤمني  بدر او ايدراد 

 نيز قبل از او بود با كمال قدرت و فرمانروائى كه داشت  اند و داودگرفته

خَزائِ ِ الْأَْرضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِديمٌ مدرا وزيدر دارائدى  يوسف پيامبر بپادشاه مصر گفت اجْعَلْنِي عَلى

و اطدراف آن تدا يمد  رسديد  خويش قرار داده كه امانت دار و واردم  باالخره بپادشاهى مصدر

م براى خورا  خود ميگرفتند چون گرفتار قحط سالى شدند طرفدار ح  بود و آمدند از او گندمى

اى بود دوستدار خدا  خداوند (  و القرني  بنده1ب ن عمل ميررد كسى بر يوسف ايرادى نگرفته  )

نيز او را دوست ميداشت چرخ وى را گردانيد و فرمانرواى مغرب و مشرق شدد طرفددار حد  و 

 باو اشرالى نگرفته عامل به آن بود كسى هم 

اكنون متوجه شويد و تربيت خدا را پيش بگيريد و دست از دستورات او برنداريد در مسائلى كده 

اى در جستجوى راه حد  نگذاشدته وارد نيستيد باهلش مراجعه كنيد تا پاداش آن را بيابيد و بهانه

و حرام را تشخيص دهيد تا باشيد  و ناسخ و منسوخ و محرم و متشابه قرآن را ياد بگيريد و حالل 

بخدا نزديك شويد و از جهل و نادانى فاصله پيدا كنيد نادانى را بنادانان سپاريد كه بسديار زيادندد 

 دانشمندان كم هستند خداوند ميفرمايد وَ فَوْقَ ُكلِّ  ِ  عِلْمٍ عَلِيمٌ باالتر از هر دانائى دانشمندى است 

در باره اي  آيه: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ فرمود ميگويد  حضرت صادق عليه السّالم -احتجاج طبرسى

ما را راهنمائى ك  براهى كه موجب محبت تو و بهشت بري  شود و مدانع پيدروى هدواى نفدس 

گردد كه بدبخت شويم و يا بدلخواه خود رفتار كنيم و هال  گرديم كسى كه پيرو هواى نفدس 
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كنندد آن مردى است كه شنيدم عوام مردم خيلى احترامش مى باشد و بدلخواه خود عمل كند مانند

و از او تعريف مينمايند عالقمند شدم او را ببينم بطورى كه مرا نشناسد تدا ببيدنم قددر و قيمدتش 

 چيست 

اى ايسدتادم و اندد در گوشدهباالخره ديدم در محلى اطرافش را گروهى از عوام اهل سنت گرفتده

گاهش ميرردم پيوسته از جمعيت كناره ميگرفت تا از آنها جدا شد صورت خود را پوشيده بودم ن

 و براه خود ادامه داد مردم از پى كار خود رفتند م  از پى او رفتم ببينم چه ميرند 

 رسيد بدكان نانوائى همي  كه نانوا غافل شد دو گرده نان دزديد خيلى تعجب كردم

رسيد به انار فروشى او را نيز غافل نموده دو انار دزديد ( با خود گفتم شايد با او معامله دارد بعد 1)

 ايست بيشتر تعجب كردم باز گفتم شايد معامله

ولى ميگفتم پس چرا بصورت دزدى بردارد  همي  طور رفت تا رسيد بشخص مريضدى دو گدرده 

ى خدا آوازه ترا اى در بيابان گفتم بندهنان و انارها را باو داده رفت  از پى او رفتم تا رسيد بصومعه

بينم ولى از تو چيزى مشاهده كردم نگران شدم مايلم بپرسم تا نگرانى مد  شنيدم ميل داشتم ترا به

 برطرف شود 

گفت چه چيز؟ گفتم ديدم از نانوا دو گرده نان دزديدى از انار فروش نيز همي  طور  اول پرسيد 

گفت از كدام خانواده هستى  گفدتم از  تو كه هستى گفتم يرى از فرزندان آدم از امت محمّد  باز 

اهل بيت پيامبر  گفت: از كدام شهرى جواب دادم مدينه  گفت شايد شما جعفر ب  محمّد ب  على 

 ب  حسي  اب  علي ب  ابى طالبي 

اى براى تو دارد اي  شرافت نژادى كه اطالعى از داندش جدد و پددرت گفتم بلى  گفت چه فايده

 ى آن را ستايش كنى شمردى كارى را كه بايد انجام دهندهىندارى و گر نه ناپسند نم

ام  گفت قرآن كتاب خدا را  گفتم كدام آيه آن را نميدانم  گفت اي  آيه گفتم چه چيز را نفهميده

« وقتى مد  1ثْلَها  إِلَّا مِ كه ميفرمايد مَ ْ جاءَ بِالَْحسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَ ْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَال يُْجزى

شود وقتى آنها را صددقه دو گرده نان دزديدم دو گناه كردم با دزديدن دو انار نيز چهار گناه مى

 ماند سى و شش ثواب شود چهل ثواب از چهل ثواب چهار گناه كم ك  باقى مىدادم مى

 گفتم: مادرت بعزايت بنشيند تو قرآن را نميفهمى خداوند ميفرمايد:
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« وقتى دو نان دزديدى دو گناه كردى، با دزديدن دو انار چهار گناه 2تَقَبَّلُ اللَّهُ مِ َ الْمُتَّقِي َ  إِنَّما يَ

ديگر بر آن افزودى نه اينرده چهدل  كردى چون بدون اجازه صاحبش بديگرى دادى چهار گناه

و براه خود  ثواب كرده باشى در مقابل چهار گناه  شروع كرد با م  به بحث و نزاع رهايش كردم

ء( هيچى چيست اي  سؤال را سماعه گفت: مردى از ابو حنيفه پرسيد )ال شى -( اختصاص1رفتم  )

كننده ء( فروماند، به سئوالپذيرد در جواب )ال شىنيز كرد كه آن چيست كه خدا جز آن را نمى

ء( بهدايش را گفت همي  قاطر مرا سوار شو برو پيش امام رافضيان به او بفروش بقيمت )ال شدى

 بگير 

آن قاطر را سوار شده خدمت حضرت صادق رفت امام فرمود برو از ابو حنيفه اجازه فدروش ايد  

 قاطر را بگير  عرضررد بم  اجازه داده فرمود بچند؟ گفت:

ء( هيچى بغالم خود امر كرد كه قاطر را ببرد بطويله  فرستاده ابو حنيفه محمّد اب  حسد  )بال شى 

 بهاى قاطر شد چون چيزى ندادند عرضررد آقا پول قاطر چه شد؟ فرمود فردا صبح ساعتى منتظر 

برگشت پيش ابو حنيفه جريان را گفت خوشحال شد فردا صبح ابو حنيفه خدمت امام رسيد  فرمود 

 است بگيرى  ء« ال شى   اى بهاى قاطر را كهآمده

ز سدوار يردى از مركبهدا هدر دو عرضررد بلى  حضرت صادق سوار همان قاطر شد ابو حنيفه ني

بطرف بيابان رفتند همي  كه خورشيد باال آمد امام صادق عليه السّالم چشمش بسدراب افتداد كده 

 چني  بنظر ميرسيد درياى آبى در حركت است 

فرمود ابو حنيفه در آن فاصله يك ميلى چه ميبينى عرضررد آب است يا ب  رسول اللَّه باز به آن 

شود و دور شد امام صادق فرمود بهداى يدند در فاصله يك ميل ديگر ديده مىمران كه رسيدند د

 قاطر خود را بگير زيرا خداوند در اي  آيه ميفرمايد:

 «1َكسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَْحسَبُهُ الظَّمْ نُ ماءً حَتَّى إِ ا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ  

قاطرم از بي  رفت  آن   خود برگشت با ناراحتى زياد گفتند چه شده  گفت:  ابو حنيفه پيش دوستان

( كنز الفوائد كراجرى: نوشته است كه ابو حنيفه با حضدرت 1قاطر را ده هزار درهم خريده بود  )

الحمد للَّه رب العالمي  اللهم ان هذا منك و  صادق غذا خورد وقتى امام دست از غذا كشيد گفت: )

 نى اي  نعمت از خدا و پيامبر تو است يع م  رسولك«
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ابو حنيفه گفت: يا ابا عبد اللَّه با خدا شريك قرار دادى  فرمود واى بر تو خدا در قرآن ميفرمايدد: 

 « در آيه ديگر ميفرمايد: وَ لَوْ أَنَّهُدمْ َرضُدوا مدا1وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ مِ ْ فَضْلِهِ  

« ابو حنيفه گفت: بخدا قسم 2آتاهُمُ اللَّهُ وَ َرسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِ ْ فَضْلِهِ وَ َرسُولُهُ  

 مثل اينره تا كنون اي  دو آيه را در قرآن نخوانده بودم و نه تا حاال شنيده بودم 

ولى خداوند اي  آيه را در باره تو و امثدال تدو  امام و شنيدهحضرت صادق فرمود: بلى م  خوانده

قُلُوبِهِمْ ما كدانُوا  قُلُوبٍ أَقْفالُها يا بر دلها قفل زده شده و فرمود: َكلَّا بَلْ رانَ عَلى نازل نموده أَمْ عَلى

 يَرْسِبُونَ چني  نيست بلره ظلمت ظلم و بد كاريشان بر آنها غلبه نموده 

 ن و فرزندان امام و رد امامت اسماعیل و عبد اللَّهباب هشتم شرح زندگى همسرا

مينويسدد  82محمّد ب  طلحه شدافعى در مطالدب السدؤول ص  -378ص  2ج  -( كشف الغمه1) 

اندد  فرزندان حضرت صادق هفت نفر بودند شش پسر و يك دختر بعضى بيشتر از اي  نيز گفتده

اسماعيل، محمّد، على و عبد اللَّه و اسحاق، اسمهاى ايشان موسى عليه السّالم كه لقب كاظم داشت، 

( عبد العزيز ب  اخضر گفت فرزندان حضرت صادق عبارتند از اسماعيل ملقب بداعرج 2ام فروة  )

 و عبد اللَّه و ام فروة كه مادرشان فاطمه دختر حسي  اثرم فرزند حس  ب  على ب  ابى طالب بود 

ادرش ام حميده كنيز ام ولدى بدود و اسدحاق و و موسى ب  جعفر كه امام بعد از حضرت صادق م

محمّد و فاطمه كه بازدواج محمّد ب  ابراهيم پسر محمّد ب  على اب  عبد اللَّه ب  عباس در آمد و در 

 خانه او از دنيا رفت مادر آنها كنيز صاحب فرزند بود 

( 3دى بودندد  )يحيى و عباس و اسماء و فاطمه صغرى كه اينها نيز فرزند چند كنيز صاحب فرزن

اب  خشاب گفته است: حضرت صادق عليه السّالم شش پسر و يك دختر داشت  اسماعيل و امدام 

موسى عليه السّالم و محمّد و على و عبد اللَّه و اسحاق و ام فروه كه او را بازدواج پسر عمويش در 

فرزندد بدود حضرت صادق داراى ده  -303ص  -( ارشاد4آورد كه با زيد ب  على خروج كرد  )

اسماعيل و عبد اللَّه و ام فروة كه مادرشان فاطمه دختر حسي  ب  على ب  حسي  ب  على بد  ابدى 

عبداس و علدى و  طالب بود و موسى عليه السّالم و اسحاق و محمّد فرزندان كنيزى ام ولد بودندد 

 اسماء و فاطمه كه فرزند چند كنيز ام ولد ديگرند 
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مام موسى كاظم بود حضرت صادق عليه السّالم او را بسديار دوسدت اسماعيل بزرگتري  برادران ا

كردندد او امدام و ميداشت و مورد محبت و لطف خويش قرار ميداد گروهى از شديعه خيدال مدى

جانشي  پدرش هست بعد از حضرت صادق چون از همه برادران سنش زيادتر بود و امام هم او را 

ان حيات پدر در محلى نزديك مدينه بندام عدريض از كرد در زمخيلى دوست داشت و احترام مى

دنيا رفت از همان جا بر روى دوش مردم جنازه را بمدينه پيش حضرت صادق آوردند و در بقيدع 

تابى كدرد و خيلدى ( روايت شده كه حضرت صادق عليه السّالم در فوت او بسيار بى1دف  شد  )

فرزندش آمد چنددي  مرتبده دسدتور داد  محزون و اندوهنا  شد بدون كفش و رداء جلو جنازه

 داشت و او را ميديد جنازه را بزمي  بگذارند روپوش از روى صورتش بر مى

منظورش اي  بود كه ثابت كند پسرش از دنيا رفته براى آنهائى كه گمان ميرردند او امام اسدت 

 بعد از پدرش  و اي  شبهه از ميان برود 

ليه، كسانى كه از اصحاب حضرت صادق چنان گمانى را داشتند پس از فوت اسماعيل رحمة اللَّه ع

دست از اي  اعتقاد كشيدند مگر گروه كمى كه معتقد بزندده بدودن اسدماعيل شددند و آنهدا از 

شدند اشخاصى دور از امام و با فاصله بودند پدس اصحاب خاص يا راويان امام صادق محسوب نمى

از همي  اشخاص معتقد بامامت حضرت موسى ب  جعفر  از درگذشت امام صادق عليه السّالم بعضى

 شدند و بقيه تشريل دو فرقه را دادند 

گروهى گفتند اسماعيل از دنيا رفته و پسرش محمّد ب  اسماعيل را امام ميدانستند زيرا معتقدد  -1

 تر است بودند كه امامت متعل  بپدرش بوده و پسر براى امامت از برادر مقدم

ى كمى بداقى هسدتند اعتقاد بزنده بودن اسماعيل داشتند كه آنها هم اكنون عدهگروهى ديگر  -2

 كه قابل توجه نيستند اي  دو دسته مشهور باسماعيليه ميباشند 

اما معروف از اي  دو دسته همانهائى هستند كه ميگويند امامت بعد از اسماعيل متعل  به فرزندش و 

( عبدد اللَّده بد  جعفدر 1و اعقداب اسدماعيل اسدت  ) همي  طور تا روز قيامت در ميان فرزندان

بزرگتري  برادر امام پس از اسماعيل بود هيچ كدام از برادران بقدر او قرب و منزلت پديش پددر 

اش حرفها ميزدند كه مخالف پدرش حضرت صادق است و رفت و آمد با حشدويه نداشتند در باره

نمدود پدر ادعاى امامت كرد و استدالل بر اي  مىاى به مذهب مرجئه دارد پس از مينمايد و عالقه
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اند بزرگتر است بعضى از اصحاب حضرت صادق معتقد بامامت كه از همه برادرانى كه باقى مانده

او شدند بعد همه برگشتند و بامامت حضرت موسى ب  جعفر عليهما السّدالم معتقدد شددند چدون 

ر عليه السّالم با دالئدل و معجدزات امدامتش متوجه نارسائى دليل او شدند در ضم  موسى ب  جعف

روش  گشت تعداد بسيار كمى بر امامت عبد اللَّه باقى ماندند كه مشهور بفطحى شدند اي  لقب را 

اند كسى كه مدردم را دعدوت از آن جهت بايشان دادند كه عبد اللَّه پاهايش دراز بود بعضى گفته

   افطح بود، باي  جهت فطحى لقب يافتند بامامت عبد اللَّه ميررد نامش عبد اللَّه ب

اسحاق ب  جعفر فرزند ديگر حضرت صادق بسيار دانا و صالح و پرهيزكار و كوشا در عبادت بود 

اند او معتقد بامامت برادرش موسى ب  جعفر عليه السّالم بود مردم از او حديث و آثارى نقل نموده

 قل كرده خودش حديث تصريح بامامت آن حضرت را از پدرش ن

محمّد ب  جعفر يرى ديگر از فرزندان امام صادق مردى شجاع و سخاوتمند بود يك روز در ميدان 

روزه ميگرفت و در قيام با شمشير هم عقيده با زنديها بود همسرش خديجه دختر عبد اللَّه ب  حس  

شيد هدر روز ميگفت هرگز محمّد از خانه خارج نشد با لباسى جز اينره آن لباس را به ديگرى بخ 

در مره زمدان مدأمون خدروج كدرد  199( در سال 2يك گوسفند براى مهمانان خود ميرشت  )

بزيديه جارودى بودند با او همداستان شدند  عيسى جلودى مأمور جنگ بدا  پيروان زيد كه مشهور 

و را او شد سپاهيانش را متفرق نموده او را گرفت و پيش مأمون فرستاد  وقتى وارد بر مأمون شد ا

احترام كرد و نزديك خود جاى داد جايزه گرانى باو بخشيد در خراسان بهمراه او بود هدر وقدت 

شد و بمقر خالفت ميرفت  مأمون از بدربار مأمون ميرفت با گروهى از پسر عموهاى خود سوار مى

 او خيلى تحمل ميررد بطورى كه كمتر پادشاهان از رعاياى خود چنان تحملى دارند 

آيد هر وقت ميخواهى پيش م  بيائى با اي  خويشاوندانت كه بر م  فت: م  خوشم نمىمأمون گ

آئى دستور داد كه ديگر با محمّدد بد  جعفدر و آنها را امان دادم مى 200اند در سال خروج كرده

سوار نشوند  هر وقت ميخواهند بيرون آيند با عبيد اللَّه ب  حسي  سوار شوند  آنهدا پدس از ايد  

مالزم منزل شدند و از بيرون آمدن با عبيد اللَّه ب  حسي  امتناع كردند  باز دستور داد با هر  دستور 

كس مايليد خارج شويد  پس از اي  دستور هر وقت محمّد ب  جعفر ميخواست پيش مأمون برود با 

 شدند و بهمراه او از دربار مأمون برميگشتند او سوار مى
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ه محمّد ب  جعفر كه غالمان  و الرياستي  غالماندت را بدر سدر موسى ب  سلمه گفت خبر دادند ب

خريدن هيزم كتك زدند  از منزل خارج شد يك برد برمر و يرى بشانه انداخته بود و بدر دسدت 

 چوبدستى ضخيمى داشت اي  رجز را ميخواند:

 )الموت خير لك م  عيش بذل( مرگ بهتر از زندگى با خوارى گروهى از مردم به حمايدت او 

آمدند غالمان  و الرياستي  را زدند و هيزم را از آنها گرفتند اي  خبر بمأمون رسيد پيغام داد به  و 

( محمّد ب  سلمه گفدت: مد  1الرياستي  كه برو پيش محمّد ب  جعفر و از او عذر خواهى ك   )

شود گفت ىپيش محمّد ب  جعفر بودم كه  و الرياستي  آمد باو گفتند اينك  و الرياستي  وارد م

اى انداختند در اطاق جز يدك بايد روى زمي  بنشيند فرشى كه در خانه بود جمع نمودند و بگوشه

تشك كه محمّد ب  جعفر بر روى آن نشسته بود وجود نداشت وقتى  و الرياستي  وارد شد محمّد 

نشسدت و بنشيند  ولى  و الرياستي  امتناع ورزيده روى زمدي   او را تعارف كرد كه روى تشك

( 1عذرخواهى نمود و تنبيه غالمان خود را در اختيار او گذاشت تا هر كيفدرى بخواهدد برندد  )

اش خدارج شدد محمّد ب  جعفر در زمان مأمون در خراسان از دنيا رفت مأمون براى تشييع جندازه

 وقتى رسيد كه او را بيرون آورده بودند همي  كه چشمش افتاد از مركب پياده شدد همدان طدور 

پياده رفت در جلو جنازه تا آن را بزمي  گذاشتند نماز بر جنازه او خواند پيررش را بلندد كدرد و 

داخل قبر گذاشت در همان جا بود تا لحد را ترتيب دادند بعد خارج شد باز ايستاد تا كار دفد  او 

 بپايان رسيد 

المدؤمني  خيلدى خسدته و عبيد اللَّه ب  حسي  در حالى كه براى مأمون دعا ميررد گفت يا اميدر 

ناراحت شديد اگر سوار شويد بهتر است گفت اي  يك خويشاوندى بود كه مدت دويسدت سدال 

 است قطع شده بود 

اسماعيل ب  محمّد ب  جعفر گفت: م  به برادرم كه پهلويم ايستاده بود گفتم خوب است با مأمون 

يست  مأمون قبل از اينرده چيدزى در باره قرض پدرمان صحبت كنيم كه موقعى از اي  مناسبتر ن

بگوئيم گفت چقدر پدرتان قرض دارد  گفتم بيست و پنج هزار ديندار  گفدت خددا قدرض او را 

پرداخت نموده  بره وصيت كرده گفتم پسرى بنام يحيى دارد كه ساك  مدينه است  گفت او در 
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م چيزى بگوئيم مبدادا خواستيمدينه نيست در مصر است  ما اطالع داشتيم كه او در مصر است نمى

 ناراحت شود چون ميدانست ما خوش نداريم آنها از مدينه خارج شوند 

على ب  جعفر )رضى اللَّه عنه( فرزند ديگر حضرت صادق راوى حديث و صاحب عقيدده كامدل 

بسيار پرهيزكار و دانشمند بود كه پيوسته مالزم برادر خود موسى ب  جعفر عليده السّدالم بدود و 

 ى از برادر خود نقل كرده حديث زياد

 عباس فرزند ديگر امام صادق )رحمة اللَّه عليه( مردى فاضل بود 

تري  فرزند حضرت صادق عليه السّالم بود از همه باالتر امام موسى ب  جعفر عليه السّالم باشخصيت 

و مشهورتر و سخاوتمندتري  مدردم و گرامدى تدري  اشدخاص از نظدر زنددگى و عابددتري  و 

( تمام شيعيان پدرش 1ميرفت  ) تري  فرد روى زمي  بشمار كارتري  و بزرگوارتري  و فقيهپرهيز

امامت او را پذيرفته و احترام بح  ايشان نموده در مقابل دستورش تسليم شدند روايات زيدادى از 

پدرش در مورد امامت آن جناب نقل كردند و دالئلى زياد كه شاهد جانشينى ايشدان بدود  كدر 

آموخت معجزات و دالئل زيادى كه   پناه علمى شيعيان بود و دستورات دينى را به آنها مىنمودند

( امدالى صددوق: 2اندد  )شد هميشه نقل كردهموجب قطع بامامت و اعتقاد برهبرى آن جناب مى

عنبسة ب  بجاد عابد گفت: پس از اينره اسماعيل پسر حضرت صادق فوت شد و از كار تجهيز و 

غ شديم امام صادق عليه السّالم نشسته سر بزير انداخت ما نيز اطراف آن جنداب جمدع دف  او فار 

شديم  سر بلند كرده فرمود: مردم دنيا محل جدائى و جايگاه موقتى است نه منزلگاه هميشگى ولى 

كننده اسدت كده سوزاند و سخت ناراحت جدائى انسان از كسى كه باو انس گرفت واقعا دل را مى

نيست ولى شخصيت اشخاص با مقاومت نيرو در مقابل اي  حوادث و انديشه صحيح در عالج پذير 

شود هر كه بر برادر خود گريه نرند برادرش بر او خواهد گريست كسى چني  موارد سنجيده مى

كه فرزند خويش را پيش نفرستد خودش جلوتر از فرزند خواهد رفت در اي  موقع شعر ابى خراش 

 ه برادرش سروده بود بعنوان شاهد خواندهذلى را كه در مرثي

 «1و ال تحسبى انى تناسيت عهده             و لر  صبرى يا اميم جميل            

عمير ب  يزيد گفت: خدمت حضرت رضدا عليده السّدالم  -204ص  2ج  -( عيون اخبار الرضا3) 

 او در يك اطاق نباشيم  بودم سخ  از محمّد ب  جعفر بميان آمد فرمود: م  تصميم گرفتم كه با
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م  با خود فرر كردم اي  آقا ما را امر به صله رحم ميرند خودش در بداره عمدوى خدود چندي  

ميگويد  در اي  موقع نگاهى بم  نموده فرمود همي  كار م  از خير خواهى و صله رحم اسدت او 

تصدي  ميرنند ولى وقتى ام ميگويد مردم او را وقتى با م  رفت و آمد داشته باشد سخنانى در باره

( عيدون اخبدار 1نه م  با او رفت و آمد داشته باشم نه او با م  كسى حرفش را قبدول نميرندد  )

اسحاق ب  موسى گفت وقتى عمويم محمّد ب  جعفر در مره قيام كرد و مردم را برهبدرى  -الرضا

نمودند  حضرت رضا خويش دعوت نمود اسم خود را امير المؤمني  گذاشت و با او بخالفت بيعت 

 عليه السّالم پيش او رفت منهم بودم  فرمود:

بپدر و برادرت دروغ نبند زيرا اي  جريان براى تو تمام نخواهد شد اي  سخ  را فرمود و بدا هدم 

رفتيم بطرف مدينه چيزى نگذشت كه جلودى مأموريت يافت و محمّد ب  جعفدر را شرسدت داد 

نبر رفت و خود را از خالفت خلع نموده گفت خالفت متعل  امان خواست لباس سياه پوشيده بر م

( 2بمأمون است و مرا حقى در آن نيست او را بخراسان فرستادند و در گرگدان از دنيدا رفدت  )

وليد ب  صبيح گفت مردى پيش م  آمده گفت بيا تا بتو نشان بدهم  -159ص  1ج  -كمال الدي 

ادق بود كه اي  شخص باو ارادت داشت( با آن مرد كجاست )منظورش اسماعيل پسر حضرت ص

او رفتم مرا برد پيش چند نفر كه مشغول شراب خوارى بودند اسماعيل ب  جعفر نيز با آنها بود بدا 

اندوه تمام از آنها جدا شدم آمدم كنار خانه كعبه ديدم اسماعيل ب  جعفر دسدت بده پدرده كعبده 

 است  گرفته چنان اشگ ميريزد كه از اشگش پرده تر شده

با عجله برگشتم ديدم اسماعيل با همان چند نفر نشسته  باز بطرف كعبه برگشتم ديددم دسدت بده 

 پرده دارد اشگ ميريزد 

جريان را خدمت حضرت صادق عليه السّالم عرضرردم فرمود پسرم اسماعيل گرفتار شيطانى شده 

 آورد كه خود را بشرل او در مى

( حس  ب  2كه گفت بيا برويم بتو نشان دهم پسر خدايت را  )( در خرايج از وليد نقل ميرند 1) 

راشد گفت صحبت از اسماعيل شد پيش حضرت صادق گفت او گناهرار است گناهرار شباهت 

سعيد بد  عبيدد اللَّده گفدت  -160ص  1( كمال الدي  ج 3بم  و هيچ كدام از اجدادش ندارد  )

حالى كه او را پيچيده بودند گفتم بازش كنند حضرت صادق فرمود وقتى اسماعيل از دنيا رفت در 
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صورت و چانه و گردنش را بوسيدم باز گفتم او را بپوشند  دو مرتبه گفتم باز كنند باز پيشدانى و 

چانه و زير گلويش را بوسيدم باز گفتم بپوشانند سپس دستور دادم او را غسل بدهند وقتى كف  بر 

ند پيشانى و چانه و زير گلويش را بوسيدم و دعدائى پيررش كرده بودند گفتم صورتش را باز كن

براى اينره در آينده محفوظ باشد خواندم سپس در كف  پوشاندند عرضرردم از چه دعدائى بدراى 

 حفظ او استفاده كرديد؟ فرمود از قرآن 

صدوق بعد از اي  روايت مينويسد اي  كه امام فرمود دستور دادم او را كف  كنند امامت اسماعيل 

( كمال الدي : ابو 4ا باطل ميرند زيرا امام را بايد فقط امام غسل بدهد وقتى حضور داشته باشد  )ر 

اى كهمش گفت در هنگام مرگ اسماعيل پسر حضرت صادق حضور داشتم  امام صدادق سدجده

طوالنى نمود بعد سر برداشت نگاه مختصرى بصورت او نمدود بداز بسدجده رفدت از سدجده اول 

سر برداشت در اي  موقع اسماعيل بحال مرگ رسيد امدام چشدمهاى او را بسدت و  تر بعدطوالنى

اش را بهم نزديك نمود و روى او لحافى انداخت آنگاه از جاى حركدت نمدود ولدى چندان چانه

 ناراحت بود كه خدا ميداند 

 داخل اندرون شد پس از ساعتى بيرون آمد سرمه كشيده بود و خدود را روغد  زده لباسدهايش را

تغيير داده بود و آن ناراحتى برلى از بي  رفته بود در مورد كف  و دف  او دسدتورات الزم را داد 

وقتى كارش تمام شد كف  او را خواست و در حاشيه كف  نوشت اسماعيل گواهى ميدهد به ال اله 

 الّا اللَّه 

او نوحه و حس  ب  زيد گفت دخترى از حضرت صادق فوت شد يك سال بر  -( كمال الدي 1) 

زارى داشت باز فرزند ديگر از دنيا رفت يك سال ديگر نوحه و زارى داشت سدپس اسدماعيل از 

دنيا رفت بسيار اندوهگي  و ناراحت شد ديگدر نوحده و زارى را قطدع نمدود  بحضدرت صدادق 

ه و آمد فرمود پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آلعرضرردند آقا در خانه شما صداى نوحه و زارى مى

 -( كمدال الددي 2كنندده نددارد  )ولى عمويم حمزه گريه )لر  حمزة ال بواكى له( : سلم فرمود

محمّد ب  عبد اللَّه كوفي گفت هنگام وفات اسماعيل كه شد حضرت صادق سخت ناراحت گرديد 

پس از اينره چشمهاى او را بست پيراهنى كوتاه يا تازه خواست و پوشيد آنگداه بيدرون شدد در 

 حمل و دف  او دستوراتى داد  مورد
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يرى از اصحاب عرضررد فدايت شوم ما خيال كرديم بواسطه شدت ناراحتى مدتى از استفاده شما 

ى هستيم كه تا مصيبت وارد نشده جزع ميرنيم وقتى گرفتار محروم خواهيم شد  فرمود ما خانواده

خالدد گفدت پدس از فدوت مرة غالم محمّد بد   -( كمال الدي 3كنيم  )مصيبت شديم صبر مى

اسماعيل حضرت صادق تا لب قبر رفت و نگاهى درون قبر نمود و در كنار آن نشست ولى داخل 

مفضدل بد   -200( خدرايج ص 4قبر نشد فرمود پيغمبر اكرم نسبت بابراهيم همي  كار را كرد  )

ادرش عبد عمر گفت حضرت صادق از دنيا رفت و جانشي  خود را موسى ب  جعفر قرار داد اما بر

اللَّه مشهور بافطح كه بزرگتري  فرزند امام بود ادعاى امامت نمود  موسى ب  جعفدر عليده السّدالم 

دستور داد مقدارى هيزم در وسط حياط جمع كردند آنگاه از پى عبد اللَّه فرستاد تقاضا كرد آنجدا 

نشست امام دسدتور داد  بيايد در خدمت امام گروهى از شيعيان حضور داشتند وقتى عبد اللَّه آمد و

آتش را بيافروزند تمام هيزمها آتش گرفت كسى نميدانست اي  آتدش افدروزى بدراى چيسدت 

باالخره تمام بصورت آتش گداخته در آمد امام موسى اب  جعفر از جاى حركت كرد با لباسهايش 

نشست وسط آتش قريب يك ساعت با ما شروع كرد بحديث گفت  بعد از جاى حركدت نمدوده 

 بمحل اول خويش برگشت  باسهاى خود را تران داد ول

آنگاه روى بعبد اللَّه نموده فرمود اگر گمان ميرنى تو امام هستى بعد از پدرت بدرو درون همدان 

ها بنشي   رنگ عبد اللَّه پريد از جاى حركت نموده با كمال ناراحتى از منزل موسى ب  جعفر آتش

رقى گفت شخصى بنام ابا جعفر وارد خراسان شد گروهى از داود ب  كثير  -( خرايج1خارج شد  )

خراسانيان پيش او اجتماع نموده تقاضا كردند پولها و امانتها و مسائل و درخواستهائى كده دارندد 

 پيش امام ببرد 

ابو جعفر وارد كوفه شد و براى زيارت حضرت امير المؤمني  عليه السّالم رفت در يك ناحيه حرم 

اند پس از زيارت پيش آنها رفت ديد همه شيعه و فقيه گروهى اطرافش را گرفته مردى را ديد كه

 هستند و از استاد خود درس ميگيرند 

از كسى كه درس ميداد پرسيد كه كيست گفتند ابو حمزه ثمالى است گفت در همي  بدي  كده 

رفدت ابدو حمدزه  ام امام صادق از دنيانشسته بوديم مرد عربى وارد شده؟ گفت م  از مدينه آمده

 اى زده و دو دست خود را بر زمي  كوبيد چنان ناله
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پرسيد شنيدى كه وصيتى كرده باشد  گفت بلى وصيت كرد بفرزندش عبد اللَّه و پسرش موسى و 

منصور دوانيقى  ابو حمزه گفت خدا را سپاس كه ما را راهنمائى كرد  توجه داد كه كوچك امدام 

 امر امامت را با وصيت كردن بمنصور مخفى نگه داشت است بزرگ را مشخص گردانيد و 

ابو حمزه رفت بطرف قبر امير المؤمني  شروع بنماز  ما هم نماز خوانديم م  باو گفتم نفهميدم چه 

گفتى برايم تفسير ك   گفت با اي  وصيت فهماند كه بزرگى لياقدت امامدت را نددارد و فرزندد 

را با فرزند بزرگ خود شريك قرار داد و با وصى قدرار كوچك را بعنوان امامت برگزيد زيرا او 

دادن منصور امر امامت را مخفى نمود  خراسانى گفت باز هم توضيح ابو حمزه را نفهميدم باالخره 

ها همراه م  بود از آن جمله يك درهم بود كه زنى بنام وارد مدينه شدم تمام پولها و امانت و نامه

 اى شطيطه داد با حوله

)ان اللَّهُ ال يَسْتَْحيِي  : باو گفتم اي  يك درهم چيست براى امام بايد صد درهم بفرستى گفت ( 1) 

خدا از ح  خجالت ندارد  م  درهم او را براى اينره نشانه داشدته باشدد كدج كدردم و  مِ َ الَْح ِّ(

سؤال كردم گفتند ها انداختم وارد مدينه شدم از جانشي  امام صادق عليه السّالم داخل يرى از كيسه

اند و خدمترارى پسرش عبد اللَّه است  پيش او رفتم ديدم در خانه آب پاشى شده و جاروب كرده

بر در خانه است با خود گفتم اي  رسم امام نبوده باالخره اجازه خواستم  پس از اجدازه دادن وارد 

 نيامد شدم  ديدم عبد اللَّه در محل مخصوص خود نشسته اي  نيز بنظر م  خوب 

گفتم آقا شما جانشي  حضرت صادق امام و پيشواى خدا بر خل  هستى؟ گفدت بلدى  گفدتم در 

دويست درهم چقدر بايد زكاة بدهند گفت پنج درهم  گفتم در صد درهم چقدر گفت دو درهم و 

اى بدون شاهد  گفت طالقش شدهنيم  گفتم مردى بزنش گفت تو بعدد ستارگان آسمان طالق داده

 ست و از ميان ستارگان همان رأس الجوزاء براى سه مرتبه طالق كافي است صحيح ا

از جوابهاى او و وضعى كه براى خود ترتيب داده بود در شگفت شدم  گفت هدر چده بدا خدود 

ام  از آنجا خارج شده رفتم بزيارت قبر پيامبر پس اى بياور بمنزل ما گفتم م  چيزى نياوردهآورده

م غالم سياهى ايستاده بم  سالم كرد جواب دادم گفدت بيدا بدرويم پديش از بازگشت بمنزل ديد

 كسى كه او را جستجو ميرنى 
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اى كنار افتاده برد خودش داخل شد بعد مرا نيز داخل خانده نمدود چشدمم با او رفتم مرا بدر خانه

نزديك خود  بموسى ب  جعفر عليه السّالم افتاد روى بورياى نماز است فرمود جلو بيا ابا جعفر! مرا

 نشاند دالئل امامت را از نظر ادب و علم و سخ  گفت  در آن جناب آشرارا ديدم 

فرمود هر چه با خود دارى بياور  امانتها را خدمت آن جناب بردم بيك كيسه اشاره نمدود فرمدود 

اي  كيسه را باز ك  باز كردم فرمود هر چه دارد روى زمي  بريز روى زمي  ريختم يدك درهدم 

اى كده او طيطه آشرار شد همان را برداشت فرمود اي  بسته را نيز باز ك  باز كردم حولدهكج ش

( خدا از ح  خجالدت  ان اللَّهُ ال يَسْتَْحيِي مِ َ الَْح ِ فرمود اي  را برايم فرستاده ) داده بود برداشت 

اى برگدردان كه آورده ( بقيه امانتهائى1ندارد سالم مرا بشطيطه برسان اي  كيسه پول را باو بده  )

بخراسان و رد ك  بصاحبانش بگو قبول كرد و بخودتان باز گردانيد مدتى در خدمت امام بودم كه 

مرا تعليم مينمود و حديث ميررد فرمود مگر ابو حمزه ثمالى بتو نگفت جانشي  حضدرت صدادق 

« ايد  1فرمود مؤم    كيست وقتى براى زيارت امير المؤمني  عليه السّالم رفته بودى  گفتم چرا 

ها واقع را در  كند سپس فرمدود اكندون طور است وقتى خداوند قلب او را نورانى كند از اشاره

 برو از اصحاب مورد اعتماد پدرم بپرس كه وصى و جانشي  پدرم كيست 

گروهى از اصحاب حضرت صادق را ديدم كه گواهى دادند امام صادق موسى ب  جعفر را وصدى  

اده  داود رقى گفت از خراسان برايم نامه نوشدت: اشخاصدى كده پولهايشدان را امدام خود قرار د

نپذيرفت همه فطحى مذهب شده بودند ولى شطيطه منتظر بازگشت م  بود  وقتى او را ديدم سدالم 

ى زر را باو موال را رساندم و گفتم كه پول او را تنها قبول كرد و از ديگران را باز گردانيد و بدره

خيلى خوشحال شد گفت اي  پولها نزد تو امانت باشد براى كف  و دفنم و پس از سه روز از  دادم

( صاحب مناقب مينويسد: امت اسالم پس از درگذشت پيامبر اختالف كردند كه آيا 2دنيا رفت  )

د و امامت بايد با تعيي  پيامبر باشد يا بانتخاب مردم براى كسانى كه ميگويند بايد پيامبر تعيي  كن

نص صريح داشته باشد ثابت شد از طري  شيعه و اهل سنت كه ائمه دوازده نفرند ولى پس از امام 

صادق گروهى پيدا شدند كه بر خالف همه مدعى شدند امامت در هفت نفر تمام ميگردد و هفت 

 امامى شدند 
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حاق و با اينره حضرت صادق تصريح كرده بود بامامت پسرش موسى ب  جعفر و دو فرزندش اسد 

اب  حجاج و فيض ب  مختار و  على را شاهد گرفت و مفضل ب  عمر و معا  ب  كثير  عبد الرحم 

يعقوب سراج و عمران ب  اعي  و ابا بصير و داود رقى و يونس ب  ظبيدان و يزيدد بد  سدليط و 

است  هائى كه ب نها داد گواه بر اي  مطلب سليمان ب  خالد و صفوان جمال را شاهد گرفت و نوشته

شود بهمي  جهت مرگ فرزند خدود اى مىخود امام نيز اطالع داد كه بعد از درگذشت او چه فتنه

اسماعيل را آشرارا كرد و غسل و تجهيز و دف  و تشييع جنازه او را با پاى برهنده نمدود بعدد از 

خانده  ( منصور ب  حازم گفت بر در 1فوت او كسى را مأمور كرد كه به نيابت از او حج گزارد  )

خدمت حضرت صادق نشسته بودم اسماعيل نيز حضور داشت در اي  موقع موسى ب  جعفدر كده 

( زرارة 2اى بود رد شد اسماعيل گفت پسر كنيزى تمام سعادت و نيرى را بدست آورد  )پسر بچه

ب  اعي  گفت: حضرت صادق داود ب  كثير رقى و حمران ب  اعي  و ابا بصير را خواست مفضل 

 يز آمد و گروهى را آورد تا سى نفر رسيدند ب  عمر ن

گفت داود صورت اسماعيل را بگشا  رو پوش از روى او برداشت فرمود خوب نگداه كد  مدرده 

 است يا زنده 

عرضررد آقا مرده است بيك يك آنها نشان داد تا همه ديدند فرمود خدايا تو شاهد باش  دستور 

مفضل صورتش را باز ك  ببي  زنده است يدا مدرده  داد او را غسل دهند و كف  كنند بعد فرمود

همه نگاه كنيد گفت آقا مرده است فرمود درست نگاه كرديد و دقت نموديد؟ گفتند آرى از اي  

 كار امام در شگفت بودند 

گفت خدايا تو شاهد باش او را براى دف  بردند وقتى درون قبر گذاشتند فرمود مفضل صورتش را 

باز كرد فرمود نگاه كنيد ببينيد مرده است يا زنده عرضررد آقا مرده است  بگشا  صورت او را كه

گفت خدايا شاهد باش بزودى گروهى هواپرست تصميم ميگيرند نور خدا را خاموش كنند اشداره 

 بموسى ب  جعفر نمود ولى خداوند نور خود را تمام خواهد كرد گرچه كافران نخواهند 

سخ  خود را تررار نمود رو بمردم نموده فرمود: اي  مرده غسل خا  بر روى قبر او ريختند باز 

 داده و كف  كرده كه در لحد گذاشته شده كيست؟
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گفتند اسماعيل پسر شما است  فرمود خدايا شاهد باش  در اي  موقع دست موسى را گرفته فرمود: 

اهند بود تا خداوندد اي  رهبر واقعى است و حقيقت با اوست و بقيه ائمه و پيشوايان از نسل او خو

( روايت شده كده حضدرت صدادق 1زمي  و ساكنان آن را در اختيار دوازدهمي  پيشوا گذارد  )

يرى از شيعيان را خواست و باو مقدارى پول داد تا به نيابت از اسماعيل حج گدزارد بداو فرمدود 

( 2عيل ميرسدد  )وقتى تو به نيابت از او حج بگزارى نه سهم از ثواب مال تو است يك سهم باسما

فيض ب  مختار گفت بحضرت صادق عليه السّالم عرضرردم فدايت شدوم  -176غيبت نعمانى ص 

م  زمينى را از سلطان اجاره ميرنم بعد بديگرى اجاره ميدهم كه نصف يا ثلث يا بيشتر و يا كمتر 

 مال م  باشد اي  كار اشرالى دارد؟ فرمود نه 

 كار سابقه ندارد  پسرش اسماعيل عرضررد پدر جان اي 

فرمود پسر جان مگر م  همي  كار را با كشاورزان خودم نميرنم مگر بهمي  جهت بتو نميگويم با 

م  باش تو اي  كار را نميرنى  اسماعيل از جاى حركت كرده رفت  عرضرردم آقا چده لزومدى 

امامت باو ميرسد  دارد تا وقتى خودت هستى اسماعيل با شما باشد هر وقت شما رفتى ميراث انبيا و

 همان طورى كه از پدر بشما رسيد 

 فرمود: فيض! اسماعيل آن طور كه م  براى پدرم بودم نسبت بم  نيست 

عرضرردم آقا شرى نيست كه بعد از شما مرجع مردم خواهد بود باالخره خدداى نداكرده اتفداقى 

ده عرضرردم آقا بم  بدا افتاد امام ما كيست؟ حضرت صادق جوابى نداد  زانوان مباركش را بوسي

اي  ريش سفيد رحم بفرمائيد مسأله آتش جهنم است خدا شاهد است اگر ميدانسدتم قبدل از شدما 

 ميميرم باكى نداشتم ولى ميترسم پس از شما بمانم )و امام خود را نشناسم( 

اى را باال زد و داخل شد مختصرى كده گذشدت مدرا فرمود صبر ك  از جاى حركت نموده پرده

قبله برگردانيدده در خددمتش  زد، وارد شدم ديدم در محل نماز است نماز را خواند و روى از  صدا

( در اي  موقع حضرت موسى ب  جعفر كه كودكى بود وارد شد در دستش شالقى بدود 1نشستم  )

او را روى زانوان خود نشاند فرمود پدر و مادرم فدايت اي  شلّاق چيسدت كده در دسدت دارى؟ 

 شالق دست برادرم على بود كه با آن چهارپايان را ميزد از دستش گرفتم عرضررد اي  
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حضرت صادق فرمود فيض! صحف ابراهيم و موسى به پيدامبر اكدرم رسديد او در اختيدار علدى 

گذاشت آن جناب بامام حس  سپرد و حضرت امام حس  در اختيار امام حسي  گذاشت و ايشان به 

ه محمّد ب  على داد پدرم آنها را بم  سپرد نزد م  بود بهمي  على ب  الحسي  دادند و آن جناب ب

جهت منهم در اختيار اي  پسرم گذاشتم با همي  س ّ كم كه دارد  در نزد اوست فهميدم منظورش 

 چيست 

عرضرردم آقا باز هم بفرمائيد  فرمود پدرم هر وقت ميخواست دعايش مسدتجاب گدردد مدرا در 

يررد م  آمي  ميگفتم دعايش رد نميشد م  نيز نسبت باي  پسرم نشاند دعا مطرف راست خود مى

همي  كار را ميرنم ديروز در موقف حج دعا كردم براى تو نيز دعاى خير كدردم مد  از شدادى 

 اشگهايم جارى شد 

باز گفتم آقا اضافه بفرمائيد  فرمود هر وقت پدرم بسفر ميرفت و م  با ايشان بودم اگدر خدوابش 

ارى خود را نزديك مركب ايشان ميبردم يك يا دو ميل تريه بدر شدانه مد  ميگرفت مركب سو

 اى كه مايل بود استراحت مينمود اي  پسرم نيز نسبت بم  همي  طور است ميررد و باندازه

ديد در باره اي  پسدرم اى كه يعقوب در يوسف مىعرضرردم باز بفرمائيد فرمود م  همان آينده

پرسديدى اكندون از جداى فرمائيد  فرمود اي  امام تو است كه از م  مىبينم  باز گفتم اضافه بمى

حركت ك  و اقرار بحقش بنما  از جاى حركت كرد و دست و سرش را بوسيدم و بدرايش دعدا 

 كردم  حضرت صادق فرمود مرتبه اول اجازه بم  داده نشده بود براى تو 

ات و بدزن و بچده فرمدود آرى عرضرردم آقا اجازه ميدهى بدديگران ايد  جريدان را بگدويم؟

ام همراه م  بودند  يونس ب  ظبيان نيز از رفقاى م  بود كده در ايد  سدفر هايت  زن و بچهرفي 

( يونس 1همراهم بود  وقتى ب نها جريان را گفتم خدا را بر اي  نعمت بزرگ سپاسگزارى كردند  )

خدمت حضرت صادق منهم از پى  گفت نه بخدا م  بايد از خود امام بشنوم مردى عجول بود رفت 

او رفتم همي  كه بدر خانه رسيد شنيدم حضرت صادق باو ميفرمايد جريان همان طورى است كده 

 فيض برايت نقل كرده ساكت باش و قبول ك   گفت آقا بچشم قبول كردم 

دار وقتى م  وارد شدم حضرت صادق عليه السّالم فرمود فيض مطلب را داشته باش و محفوظ نگده

( غيبت نعمانى: اسحاق ب  عمار گفت برادرم اسماعيل براى حضرت صادق 2عرض كردم بچشم  )
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اعتقاد و دي  خود را بازگو كرد  گفت شهادت ميدهم بوحدانيت خداى يرتدا و رسدالت پيدامبر 

اسالم محمّد مصطفى و اينره جانشينان او على ب  ابى طالب عليه السّالم يرى يرى را ندام بدرد تدا 

 -( در رجال كشدى3صادق رسيد گفت پس از شما اسماعيل فرمود نه اسماعيل نيست  )بحضرت 

مينويسد: فطحى مذهبان معتقد بامامت عبد اللَّه ب  جعفر ب  محمّد عليه السّالم هستند آنها  164ص 

 اند پاهايش دراز بود اند چون ميگويند عبد اللَّه سر بزرگى داشت بعضى گفتهرا فطحى گفته

يز ميگويند اي  لقب بواسطه يرى از رئيسهاى آنهاست در كوفه كه عبد اللَّه ب  فطيح نام گروهى ن

داشت ابتدا گروهى از بزرگان صحابه و فقها باي  مطلب اعتقاد داشتند چون روايتدى داشدتند كده 

 اند: امامت در فرزند بزرگتر است؟فرموده

و جواب صدحيح نشدنيدند از امامدت او  بعضى پس از امتحان كه مسائلى از حالل و حرام پرسيدند

 برگشتند در ضم  كارهائى ميرردند كه شايسته امام نبود 

دست كشيدند معتقد  عبد اللَّه هفتاد روز پس از درگذشت امام صادق از دنيا رفت بقيه از امامت او

از امام  بامامت موسى ب  جعفر عليه السّالم شدند مگر گروه اندكى كه ميگفتند امامت دو برادر جز

حس  و امام حسي  نخواهد بود اي  دسته معدود بر امامت در عبد اللَّه باقيماندند آنهدا نيدز بعدد از 

( از حضرت صادق روايت شده كه 1فوت عبد اللَّه معتقد بامامت حضرت موسى اب  جعفر شدند  )

ازعده مرد  و فرمود به پسرش موسى ب  جعفر پسرم برادرت ادعاى مقام مرا خواهد كرد با او من

هشام بد   -182ص  -( رجال كشى2شود  )حرفى باو مزن او اولي  كسى است كه بم  ملح  مى

سالم گفت: پس از درگذشت حضرت صادق عليه السّالم ما در مدينه بوديم م  و مؤم  طاق و ابو 

از مردم جعفر و ساير مردم اعتقاد بامامت عبد اللَّه داشتيم  م  و مؤم  طاق در موقعى كه گروهى 

در خانه او اجتماع داشتند وارد شديم  اعتقاد ما بامامت ايشان بواسطه روايتى بود كه امامت متعلد  

 بفرزند بزرگتر است مگر نقصى و عيبى داشته باشد 

شدود گفدت در و خواستيم چند مسأله از او سؤال كنيم  گفتيم زكات در چه مقددار واجدب مدى

 درهم چقدر گفت دو درهم و نصف  دويست درهم پنجدرهم  گفتيم در صد

گفتيم بخدا مرجئه چني  نميگويند  عبد اللَّه دست به آسمان برداشته گفت بخدا م  نميدانم مرجئده 

 چه ميگويند 
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هاى مدينه نشستيم بگريده با گمراهى از پيش او خارج شديم نميدانستيم بره پناه بريم  ميان كوچه

پناه بريم، امام ما كيست با خود ميگفتيم بمرجئه بپيونديم  كردن حيران و سرگردان نميدانستيم بره

 يا بقدريه يا جزء زيديها شويم يا بمعتزله ملح  گرديم يا جزء خوارج شويم 

در همي  موقع ناگاه چشمم به پيرمردى افتاد كه با دست بم  اشاره ميرند ترسيديم از جاسوسهاى 

كه مواظب باشند طرفداران حضرت بامامت چده منصور باشد زيرا او در مدينه جاسوسهائى داشت 

بمؤم  طاق گفتم تو  كسى اتحاد مينمايند تا گردن او را بزنند ترسيديم اي  شخص از همانها باشد 

كناره بگير م  از اي  شخص ميترسم اكنون كه مرا مرا ميخواهد و بتو كارى ندارد خودت را بدام 

م  از پى پير مرد رفتم گويا از چندگ او خالصدى جهت برشت  مده او فاصله گرفت نيانداز و بى

نداشتم مرتب از او تعقيب كردم تا رسيديم بدر خانه موسى ب  جعفر عليه السّالم پير مرد مرا رهدا 

( در اي  موقع غالمى بر در خانه ايستاد بم  گفت وارد شو خدا ترا رحمت 1كرد خودش رفت  )

چيز فرمود: بمرجئه و قدريها و زيديها و معتزله  كند وارد شدم حضرت موسى ب  جعفر قبل از هر

و خوارج پناه نبر  بسوى م  بسوى م   بيا بسوى م !! عرضرردم فدايت شوم پدرت از دنيا رفت؟ 

فرمود آرى  گفتم پس از او امام ما كيست فرمود؟ اگر خدا بخواهد هدايت ميشوى  گفتم عبد اللَّه 

 مايل است خدا پرستيده نشود  گفتم پس امام كيست؟ باز فرمود:خود را امام ميداند فرمود عبد اللَّه 

 اگر خدا بخواهد هدايت ميشوى  عرضرردم شما امام هستى؟ فرمود: اي  جواب را نميدهم 

 با خود گفتم درست سؤال نرردم گفتم فدايت شوم آيا شما امام دارى؟

شد بيشتر از مقددارى كده از  فرمود نه  ناگهان چنان هيبت و جالل و عظمت آن آقا بر دلم وارد

حضرت صادق در زمان آن جناب داشتم عرضرردم آقا اجازه ميدهى از همان مسائلى كه از پدرت 

 ميپرسيدم سؤال كنم؟

 فرمود بپرس ولى مبادا اي  مطلب را آشرار كنى كه مسأله كشت  است 

ر گردانند اجدازه سؤال كردم دريائى خروشان بود عرضرردم آقا شيعيان شما و پدرت گمراه و س

 ميدهى آنها را متوجه كنم شما دستور دادى كه آشرار نرنم 
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بينى باو بگو ولى پيمان بگير كه آشرار نرنند اگر فرمود هر كدام را الي  و شايسته راهنمائى مى

گردند اشاره بحلقوم مبار  خود نمدود  از خددمت آن جنداب آشرار كنند سبب كشته شدن مى

 ه مؤم  طاق را ديدم گفت: چه خبر؟خارج شدم در بي  را

گفتم هدايت يافتيم جريان را توضيح دادم بعد مفضل عمر و ابا بصير را ديدم آنها خدمت موسدى 

 ب  جعفر رفتند سخنان آن جناب را شنيده مسائلى سؤال كردند و بامامت ايشان يقي  نمودند 

كردند مگر مثل ب  جعفر پيدا مىگفت بعد دسته دسته مردم را ميفرستادم همه قطع بامامت موسى 

رفت  پرسيد چه شده شد و كسى پيش او نمىعمار و دوستانش اما عبد اللَّه ديگر بازارش كساد مى

آيد باو گفتند هشام ب  سالم مردم را از شما برگردانده چند نفدر را در مدينده كه كسى اينجا نمى

جعفر پسر حضرت صادق گفت مردى كه   ( رجال كشى: علي ب 1مأمور كرده بود كه مرا بزنند  )

« مذهبان بود بم  گفت برادرت موسى ب  جعفر چه شد؟ گفتم: از دنيا 1كنم از واقفى  گمان مى

دانى؟ گفتم اموالش را تقسيم كرديم و زنانش ازدواج كردند و امام بعد از او رفت گفت از كجا مى

 جانشينش شد 

   موسى الرضا( گفت او چه شد؟گفت امام بعد او كيست  گفتم پسرش على )ب

گفتم از دنيا رفت  باز گفت از كجا ميدانى مرده است گفتم اموالش را تقسديم كدرديم و زندانش 

 ازدواج نمودند و جانشي  او اكنون امام است  گفت جانشي  او كيست؟

گفتم پسرش ابو جعفر محمّد تقى گفت: تو با اي  س  و مقامى كه دارى پدرت حضدرت صدادق 

 اى ميزنى؟اي  حرف را در باره پسر بچه بوده

گفت تو يك شيطانى هستى  در اي  موقع محاس  خود را گرفت و بطرف آسمان بلند كرده گفت 

توان كرد وقتى خداوند او را الي  منصب امامت ميداند ولى مرا بدا ايد  محاسد  و پيدرى چه مى

ت: م  خدمت حضرت جدواد در ( رجال كشى: حسي  ب  موسى ب  جعفر گف2داند  )شايسته نمى

اهدالى مدينده در  مدينه بودم  على ب  جعفر )پسر حضرت صادق( نيز حضور داشت مرد عربى از 

 مجلس بود  اعرابى گفت اي  جوان كيست؟ اشاره به امام محمّد تقى كرد 

گفتم اي  وصى پيغمبر است  گفت سبحان اللَّه پيامبر بيش از دويست و چند سال است كه فدوت 

 شود وصى پيغمبر باشد اي  شخص جوانى است چطور مى شده
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گفتم اي  وصى على ب  موسى است كه آن جناب وصى موسى ب  جعفر و ايشان وصى محمّد ب  

علي و آن سرور وصى على ب  الحسي  و ايشان وصى حسي  ب  على و آن جناب وصى حس  ب  

ب وصى پيغمبر است صلوات اللَّده على و ايشان وصى على ب  ابى طالب است كه علي ب  ابى طال

 عليهم 

در اي  موقع طبيب جلو آمد تا حضرت امام محمّد تقى را فصد كند علي ب  جعفر از جاى حركت 

نموده گفت: آقاى م  اجازه بدهيد اول مرا فصد كند تا زهر آه  در م  اثر كند بعد شما را فصد 

 نمايد  به آن مرد عرب گفتم: اي  شخص عموى پدر اوست 

طبيب رگ او را زد وقتى امام محمّد تقى از جاى حركت نمود علدى بد  جعفدر حركدت كدرد 

زراره گفت:  -206ص  3ج   -( كافى1هاى امام را جفت كرده و مقابلش گذاشت تا بپوشد  )كفش

پسرى از حضرت صادق ديدم در زمان حيات پدرش حضرت باقر تازه بدراه افتداده بدود  غالمدى 

پسربچه گفتم اي  كيست؟ گفت غالم م  است غالم از روى شدوخى گفدت  بهمراه او بود به آن

م  غالم تو نيستم پسربچه گفت اي  بضرر تو است غالم پسربچه را طورى زد كه مرد  جنازه او را 

ى خدز زرد رندگ و اى پيچيده بقبرستان بقيع آوردند حضرت باقر در حدالى كده جبّدهدر پارچه

آمد تريه بم  كرده بود زرد رنگى بر ت  داشت بطرف بقيع مى اى بهمي  رنگ و رداى خزعمامه

اش وقتى به بقيع رسيد جنازه بچه را پيش گرفت گفتند بواسطه فوت پسرزادهمردم او را تسليت مى

و نماز خواند چهار تربير گفت دستور داد دفنش نمايند  بعد دست مرا گرفدت يدك كندار بدرد 

ز بخوانند  امير المؤمني  دستور ميداد آنها را دف  ميرردند بعد از ها نمابچه فرمود الزم نيست براى

شد ولى م  بر اي  پسر بچه نماز خواندم تا مردم مدينده نگويندد پيامبر و نماز بر آنها خوانده نمى

( كافى: محمّد ب  حس  ب  عماد گفت: پيش علدى بد  1خوانند  )هاى خود نماز نمىاينها بر بچه

ر حضرت صادق نشسته بودم مدت دو سال بدود گدردش بدودم و هدر چده از جعفر ب  محمّد پس

نوشتم  در اي  موقع محمّد ب  على برادرش موسى ب  جعفر عليه السّالم شنيده بود ميگفت و م  مى

پسر حضرت رضا داخل شد در مسجد پيامبر على ب  جعفر با پاى برهنه بدون ردا از جاى حركت 

 را بوسيد و بسيار احترام نمود كرده باستقبال او رفت دستش 
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امام محمّد تقى باو گفت: عمو جان بنشي  خدا ترا رحمت كند  گفت: آقاى م  چگونه بنشينم بدا 

ايد  وقتى على ب  جعفر بازگشت اصحاب او شروع بسرزنش نمودند ميگفتند شما اينره شما ايستاده

گفت ساكت باشيد با دسدت محاسد  عموى پدر او هستيد اي  كارها را نسبت به او انجام ميدهى 

خود را گرفته گفت وقتى مرا با اي  پيرى خدا شايسته امامت نداند و اي  جدوان را اليد  امامدت 

دانسته او را باي  مقام مفتخر نموده م  منرر مقامش شوم بخدا پناه ميبرم از آنچه شما ميگوئيد م  

م وارد خيمه حضرت صادق شوم ديدم با محمّد ب  مسلم گفت خواست -( تهذيب 2ى او هستم  )بنده

اى صبر كردم فرمود وارد شو اي  زن مادر اسماعيل است كه آمدده مد  زنى صحبت ميرند لحظه

خيال ميرنم اينجا همان مرانى است كه سال اول او حج خود را از بي  برد و خداوندد آن حدج را 

 قبول نررد 

بگذاريد كنيزم رفت تدا آب را داخدل خيمده م  تصميم داشتم احرام ببندم گفتم آب داخل خيمه 

 ببرد م  كه وارد شدم ديدم مانعى براى همبستر شدن با كنيز نيست  با او همبستر شدم 

وقتى خواستى احدرام  گفتم سرت را غسل بده ولى خوب خشك ك  كه همسرم صاحب تو نفهمد

 ببندى بدنت را غسل بده ديگر سرت را غسل نده مبادا همسرم متوجه شود 

كنيز وارد خيمه همسرم شد رفت تا چيزى بر دارد صاحبش دست بسر او كشيد متوجه شد كه تر 

است سر او را تراشيد و كتك زد اكنون باو گفتم اينجا همان محلى است كه خددا و مدذحج تدرا 

( كافى: اسماعيل پسر حضرت صادق مقدارى پول داشت مدردى از قدريش تصدميم 1نپذيرفت  )

  اسماعيل خدمت حضرت صادق رسيده عرضررد پددر جدان فدالن كدس مسافرت بيم  گرفت 

ميخواهد بيم  برود و م  فالن قدر پول دارم صال  ميدانى در اختيار او بگدذارم از يمد  چيدزى 

 برايم بخرد؟

 امام صادق فرمود: پسر جان مگر نشنيدى او شراب ميخورد  اسماعيل گفت:

  ولى اسماعيل بر خالف دستور پدر پول را باو سپرد مردم چني  ميگويند  فرمود: اي  كار را نر 

 آن مرد پول اسماعيل را از بي  برد و چيزى از سفر يم  نياورد 

اتفاقا همان سال اسماعيل و حضرت صادق بحج رفتند اسماعيل مشغول طواف خانده خددا بدود و 

 ميگفت خدايا پاداش مرا در مورد آن پول بده و عوض آن را عطا ك  
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ق عليه السّالم از پشت با دست بازويش را فشار داده فرمود نه پسرم حقدى بدر خددا حضرت صاد

ندارى نه پاداش ميدهد و نه عوض آن را خواهد داد بعد از اينره شنيدى شراب ميخورد گفت پدر! 

م  كه نديدم او شراب بخورد از مردم شنيدم  فرمود پسر جان خداوند در قرآن ميفرمايدد: يُدؤْمِ ُ 

هِ وَ يُؤْمِ ُ لِلْمُؤْمِنِي َ يعنى تصدي  ميرند خدا و مؤمني  را وقتى مؤمني  گفتند او شدراب خدوار بِاللَّ

نمدودى خداوندد در قدرآن كردى و اعتماد بشراب خوار نمىاست بايد تصدي  گفتار ايشان را مى

 ميفرمايد:

تر است خوار ناداند  كدام شخص از شرابوَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَرُمُ اموال خود را بنادانان مسپاري

و نه او را امي  دانست هر كس باو اعتمداد  خوار را نبايد زن داد و نه وساطت او را پذيرفت شراب

( در 1كند اگر مالش از دست رفت نه خدا باو اجر ميدهد و نه عدوض آن مدال را خواهدد داد  )

دم كه اسماعيل پسر حضرت صادق مبتال بده كتاب تمحيص: عبد اللَّه ب  سنان گفت از معتب شني

تب شديدى شد بحضرت صادق جريان را خبر دادند فرمود برو از او بپرس امروز چه كدار بددى 

 اى كه خداوند فورى ترا بريفر آن مبتال ساخت كرده

وقتى وارد شدم در بستر افتاده بود از كارش پرسيدم چيزى نگفت ولى بم  گفتند امروز كنيدزى 

 شخصى بنام زلفى بود زده  كنيز بدرب اطاق بر خورد نموده و صورتش مجرو  شده  كه دختر

خدمت حضرت صادق رسيدم و جريان را عرضرردم  فرمود خدا را سپاس كه براى فرزنددان مدا 

خانواده خداوند كيفر را در همي  دنيا ميرند  آن كنيز را خواست باو فرمود: اسماعيل را حالل ك  

 زده گفت حالل كردم از كترى كه بتو 

امام عليه السّالم باو چيزى بخشيد باز فرمود برو ببي  حالش چطور است وقتى رفتم ديددم تدب او 

( بصائر: عمار ب  حيان گفت حضرت صادق عليه السّالم خبر داد از نيروكدارى كده 2قطع شده  )

( 3حبتش زيادتر شد  )اسماعيل فرزندش نسبت باو نموده  فرمود م  او را دوست داشتم ولى حاال م

در كتاب زيد نرسى است از حضرت صادق كه فرمود براى خدا بدائى بزرگتر از بدائى كه بدراى 

نويسد: حضرت صادق فرمود: مد  بدا ( در همان كتاب مى4اسماعيل پسرم پديد آمد پيدا نشده  )

متناع ورزيد جز اينرده خدا راز و نياز كردم در باره اسماعيل كه او امام بعد از م  باشد ولى خدا ا

 بايد پسرم موسى امام باشد 
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 باب نهم زندگى خویشاوندان امام و شرح قیام فرزندان امام حسن و اوالد زید

علي صائغ گفت حضرت صادق با محمّد ب  عبد اللَّه ب  حسد   -37ص  3( بصائر الدرجات ج 1) 

الم از رفت  امتناع ورزيد اسماعيل را مالقات كرد محمّد او را بمنزل خود دعوت نمود امام عليه السّ

 فرستاد و اشاره كرد كه چيزى نگويد با دست بر روى دهان خود گذاشت كه سخنى نگويد 

 وقتى بمنزل رفت باز يك نفر را فرستاد كه امام بيايد حضرت صادق نرفت 

باز نميددارد  فرستاده برگشت و از امتناع امام اطالع داد  محمّد خنديده گفت چيزى او را از آمدن

 جز اينره مشغول مطالعه صحف است )از روى مسخره اي  حرف را زد( 

اسماعيل بر گشت سخ  محمّد را براى پدر خود نقل نمود امام عليه السّالم يدك نفدر را فرسدتاده 

فرمود اسماعيل بم  گفت سخ  ترا، راست ميگوئى م  مطالعه ميردنم صدحف اولدى را صدحف 

 و پدرت بپرس ببي  اي  كتابها پيش شما هست  ابراهيم و موسى  از خود

پيغام امام را كه رساند محمّد سروت كرده جوابى نداد فرستاده سروت محمّد را بامام عرض كدرد 

( بصائر: محمّد ب  عبد الملك گفت ما 2فرمود وقتى جواب درست بشنوند سخ  كمتر ميگويند  )

شان در وسط ما بود عبد الخدال  پسدر در حدود شصت نفر در خدمت حضرت صادق بوديم كه اي

عبد ربه آمد و گفت م  پيش ابراهيم اب  محمّد نشسته بودم صحبت از اي  شد كده شدما مددعى 

 هستى كتاب حضرت على پيش شما است 

امام صادق فرمود نه بخدا حضرت على كتابى نداشت فقط دو پوست پيش ما هست كه ميل داشتم 

يتى ندارد  امام عليه السّالم نشست بعد بما توجه نموده فرمود بخددا آنها پيش اي  غالمم باشد و اهم

هدا و آن طور كه ميگويند نيست كه دو جفر نوشته باشد بخدا دو پوست تخت است كه هنوز پشم

مويهاى آن نريخته يرى از آن دو پر از كتاب و نوشته است و در پوست تخت ديگر اسلحه پيامبر 

 اكرم است 

ايست بطول هفتاد  راع خداوند حالل و حرامى ندارد جز اينره در آن ما صحيفهبخدا سوگند پيش 

 صحيفه  كر شده حتى جريمه يك خدشه وارد كردن 
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با ناخ  خود روى دست خط كشيد حتى باي  اندازه خدشه وارد كردن  نزد ما است مصحف فاطمه 

دمت حضرت صدادق نشسدته ( بصائر: على ب  سعيد گفت: خ1عليها السّالم كه در قرآن نيست  )

 بودم مردى گفت:

فدايت شوم عبد اللَّه ب  حس  ميگويد آنچه در اختيار ما است از امر امامت در نزد ديگرى نيسدت 

 كنيد؟امام صادق عليه السّالم پس از سخنانى فرمود از عبد اللَّه تعجب نمى

ست ميگويد او علمى نددارد خيال ميرند پدرش على امام نبوده ميگويد علمى نزد ما نيست بخدا را

نزد ما است اسلحه پيامبر زره و شمشيرش نزد ما اسدت  -اشاره بسينه خود كرد -ولى بخدا سوگند

مصحف فاطمه كه يك آيه از قرآن در آن نيست گفتارى از پيامبر اكرم اسدت كده علدى عليده 

وسدفند يدا شدتر السّالم بخط خود نوشته  جفر نيز پيش ما است كه نميدانند جفر چيست پوست گ

( بصائر: على ب  سعيد گفت خدمت حضرت صادق نشسته بودم گروهى از شيعيان نيدز 2نيست  )

 حضور داشتند  معلى ب  خنيس گفت فدايت شوم چقدر از حس  ب  حس  كشيدى 

طيار عرضررد در بي  راه محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس  را ديدم سوار بر االغ اطرافش را گروهدى از 

فته بودند چشمش كه بم  افتاد گفت بيا بيا! پيامبر اكرم فرمود هر كه نماز ما را بخواند زيديه گر

و بطرف قبله ما بايستد و كشتار ما را بخورد او مسلمانى است كه در پناه خدا و پيامبر اسدت هدر 

 كه نميخواهد برود  كه ميخواهد بخواهد و هر

د فريبت ندهند  حضرت صادق عليه السّالم به طيار انگفتم از خدا بترس اينها كه اطراف ترا گرفته

گفت: ديگر چيزى نگفتى؟ گفت: نه  فرمود: چرا نگفتى؟ كه اي  فرمايش را پيغمبر موقعى فرمود 

 كه مسلمانان همه مطيع او بودند بعد از درگذشت او اختالف افتاد اي  مطلب از بي  رفت 

بد اللَّه ب  حس  كه از روى مسخره ميگويد ايد  محمّد ب  عبد اللَّه ب  علي گفت تعجب است از ع

مطلب در جعفر شما است كه ادعا ميرنيد؟ امام صادق خشمگي  شده فرمود: تعجب از عبد اللَّه ب  

حس  است كه ميگويد در ميان ما امام واقعى نيست نه خودش امام است و نه پدرش امام بود خيال 

 مطلب را ردّ ميرند ميرند علي ب  ابى طالب امام نبوده و اي  

هائى اسدت و اما اينره از جفر صحبت كرده آن جفر پوست گاوى است مانند خيك در آن نوشته

جواب هر چه مردم تا روز قيامت از حالل و حرام ب ن احتياج داشته باشند بفرموده پيغمبر و خدط 
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ندزد مد  على است و در همان جفر مصحف فاطمه است كه يك آيه از قرآن در آن نيسدت در 

انگشتر پيامبر و زره و شمشير و پرچم است بلى نزد م  جفر هسدت دمداغ كسدى كده بمسدخره 

( بصائر: اب  خنيس گفت خدمت حضرت صادق بودم محمّد ب  عبد 1ميگيرد بخا  ماليده شود  )

اللَّه ب  حس  آمد سالم كرده رفت امام عليه السّالم چشمهايش پر اشك شد عرضرردم آقا كدارى 

ه تاكنون نميرردى  فرمود دلم بحالش سوخت زيرا مردم او را نسبت بمقامى ميدهند كه كردى ك 

( 2ام  )هاى حضرت على عليه السّالم نام او را جزء خلفا و پادشاهان نديددهمال او نيست در نوشته

اب  ابى يعفور گفت: م  و معلى ب  خنيس به حس  ب  حسد  برخدورد كدرديم گفدت  -خرايج

نم جعفر ب  محمّد چه گفته؟ امام عليه السّالم فرمود او بخدا از شما به يهودى بدودن يهودى بيا ببي

 سزاوارتر است يهودى كسى است كه شراب ميخورد 

با همي  اسناد گفت شنيدم حضرت صادق عليه السّالم ميفرمود اگر حس  اب  حسد   -( خرايج1) 

عبيد  -( عيون اخبار الرضا2اكنون دارد  ) با زنا و ربا و شراب بميرد بهتر است از مردن بحالى كه

ب  زرارة گفت خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم در همان سالى كه ابراهيم ب  عبد اللَّه ب  

حس  خروج كرد عرضرردم فدايت شوم اي  مرد مردم را فريب داد و گروهى را اطدراف خدود 

 جمع كرد شما چه ميفرمائيد؟

( 3«  )1مان و زمي  پا برجا است شما نيدز سدرون را اختيدار كنيدد  فرمود از خدا بترسيد تا آس

عبد العزيز ب  اخضر گفت بي  حضرت صادق و عبد اللَّه ب  حس  گفتگوئى شد اول   -كشف الغمه

صبح عبد اللَّه ب  حس  خيلى درشتى كرد از هم جدا شدند و بطرف مسجد رفتند  جلو درب مسجد 

 بهم رسيدند 

لَّه ب  حس  فرمود شب شما خوش گذشته است با خشم و عصدبانيت گفدت حضرت صادق بعبد ال

شود  گفت خوش گذشته فرمود يا ابا محمّد نميدانى صله رحم باعث تخفيف حساب روز قيامت مى

 فهميم هميشه يك حرفهائى ميزنى كه ما نمى

 آورى؟آورم گفت از قرآنهم دليل مىفرمود م  برايت از قرآن دليل مى

   گفت بياور فرمود آرى
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فرمود خداوند ميفرمايد وَ الَّذِي َ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَْخشَوْنَ َربَّهُدمْ وَ يَخدافُونَ سُدوءَ 

( اب  جمهدور 4« عبد اللَّه ب  حس  گفت ديگر نخواهى ديد كه م  قطع رحم نمايم  )2الِْحسابِ  

ب  عبد اللَّه ب  حس  ب  حس  بحضرت صادق گفت بخدا م  در كتاب واحدة مينويسد: كه محمّد 

اما آنره گفتى از م  داناترى جد تو و مد  هدزار : از تو داناتر و سخاوتمندتر و شجاعترم  فرمود

 بنده از دسترنج خود آزاد كرد آنها را نام ببر  اگر بخواهى اسامى آنها را تا آدم برايت  كر ميرنم 

ام كه خدا را بر م  حقى باشد كه از ترى بخدا سوگند يك شب نخوابيدهاما اينره گفتى سخاوتمند

 م  مطالبه فرمايد 

اندد و بدر در النده زنبورهدا آويدزان بينم سر ترا آوردهترى گويا مىاما آنچه گفتى كه تو شجاع

 اند خون از آن جارى است در فالن محل كرده

جعفر ب  محمّد گفتگوئى كدردم او چندي   محمّد پيش پدر خود رفت و جريان را نقل كرد كه با

گفت  پدرش گفت خداوند مرا اجر دهد در باره تو جعفر بم  گفت سدر تدو را بدر كندار النده 

مينويسد: گروهى از بندى هاشدم در ابدواء اجتمداع  271( اعالم الورى ص 1آويزند  )زنبوران مى

  عباس و منصور )دوانيقى( و صالح اب  نمودند از آن جمله ابراهيم ب  محمّد ب  على ب  عبد اللَّه ب

 على و عبد اللَّه ب  حس  و دو پسرش محمّد و ابراهيم و محمّد ب  عبد اللَّه ب  عمرو ب  عثمان 

صالح ب  على گفت: ميدانيد كه امروز چشم مردم بشما است خداوند شدما را اينجدا جمدع كدرده 

 د دهيد تا خداوند فرج عنايت كند اكنون با يك نفر از ميان خود بيعت كنيد و باو اعتما

عبد اللَّه ب  حس  پس از حمد خدا و ستايش او گفت شما ميدانيد كه اي  پسرم مهدى است بيائيد 

با او بيعت كنيد  ابو جعفر منصور گفت چرا خود را فريب ميدهيد ميدانيد مردم بهيچ كس ميدل و 

رش همان محمّد ب  عبد اللَّه بدود  گفتندد عالقه اطاعت ندارند آن مقدار كه باي  جوان دارند منظو

 واقعا اي  مطلب را همه قبول دارند  تمام با محمّد بيعت كردند و دست در دستش گذاشتند 

اى از طرف عبد اللَّه ب  حس  پيش پدرم آمد و پيغام آورد كه تو عيسى ب  عبد اللَّه گفت: فرستاده

ارى و خبر به جعفر ب  محمّد نيز بده او هم بيايد ولدى ايم براى ك نيز بيا ما در اينجا اجتماع نموده

اند كه عبد اللَّه ب  حس  گفت: به جعفر ب  محمّدد چيدزى ديگران اي  قسمت را چني  نقل كرده

( عيسى گفت: پدرم مرا فرستاد تا به ببينم اجتمداع آنهدا 1خواهد كرد  ) نگوئيد او كار را خراب
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عبد اللَّه روى جل االغى مشغول نماز بود  گفتم پدرم مرا  براى چيست؟ وقتى رسيدم كه محمد ب 

 ايد پيش شما فرستاده تا بپرسم براى چه اجتماع كرده

ايم تا با مهدى محمّد ب  عبد اللَّه بيعت كنيم در اي  موقع جعفر ب  محمّدد شدهعبد اللَّه گفت: جمع 

 ند و همان سخ  را تررار نمود وارد شد عبد اللَّه ب  حس  باو احترام نموده پهلوى خود نشا

اى ندارد اگر تو خيال ميرنى اي  پسرت مهدى جعفر ب  محمّد فرمود: چني  كارى نرنيد كه فايده

خدواهى او را بقيدام وادارى بواسدطه امدر است چني  نيست حاال موقع ظهور مهدى نيست اگر مى

گ قبيله ما هستى و با خودت گذريم كه بزر بمعروف و نهى از منرر در اي  صورت ما از تو نمى

 بيعت ميرنيم نه با پسرت 

عبد اللَّه ب  حس  خشمگي  شده گفت: ميدانستم تو موافقت نخواهى كرد از كجا خدا ترا از غيدب 

با خبر كرده ولى اي  حرفها بواسطه حسد است كه بر فرزندش ميبرى  فرمود: نه بخدا حسدد مدرا 

آورند دسدت زد فرزندان آنها اي  موفقيت را بچنگ مىكند اي  شخص و برادرهايش و وادار نمى

بر شانه ابو العباس سفا  باز دست روى شانه عبد اللَّه ب  حس  گذاشدته فرمدود: بخددا بتدو و دو 

 آورند دو پسرت كشته خواهند شد پسرت نخواهد رسيد اي  مقام را آنها بدست مى

ز ب  عمران زهرى داشدت فرمدود: آن در اي  موقع از جاى حركت كرد تريه بر دست عبد العزي

بيدنم كده او را بود گفت بلى م  مى -منظورش منصور دوانيقى -بينىكس كه رداى زرد دارد مى

 كشد مى

عبد العزيز گفت: محمّد را ميرشد؟ فرمود: آرى و م  با خود گفتم اي  از حسدادت اسدت  ولدى 

 بخدا هنوز نمرده بودم كه ديدم هر دو را منصور كشت 

و ابو جعفر )منصور  ى اي  حرف را حضرت صادق فرمود و رفت آنها متفرق شدند  عبد الصمدوقت

دوانيقى( از پى امام رفته گفتند اي  حرف را از روى حقيقت ميگوئى؟ فرمدود: بلدى  ميگدويم و 

سليمان ب  خالد گفت: حس  ب  حس  را ديدم گفت: مگر مدا  -( رجال كشى1كامال خبر دارم  )

مگر ما را نبايد احترام كرد اگر يرنفر از ما خانواده را انتخاب كرديد ديگر كفايدت حقى نداريم 

ميرند شما را و م  نتوانستم جوابى بدهم  خدمت حضدرت صدادق رسديدم و جريدان را بايشدان 

عرضرردم و فرمود: برو پيش او بگو ما پيش شما آمديم و گفتيم نزد شدما هسدت آنچده مدردم 
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هم شما را تصدي  كرديم همي  طور هم بود اما رفتيم پيش پسدر عموهايتدان ندارند  گفتند: نه ما 

گفتيم: آيا پيش شما هست آنچه مردم ندارند گفتند آرى ما آنها را تصدي  كرديم و همي  طدور 

 هم بود  م  او را ديدم آنچه فرموده بود گفتم 

ى بگويم بداز خددمت امدام حس  ب  حس  گفت: ما هم داريم آنچه مردم ندارند  باز نتوانستم چيز

 صادق رفته جريان را گفتم فرمود: برو باو بگو خداوند در قرآن ميفرمايد:

« اكندون اگدر راسدت ميگوئيدد 1ائْتُونِي بِرِتابٍ مِ ْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثاَرةٍ مِ ْ عِلْمٍ إِنْ ُكنْتُمْ صادِقِي َ  

اج نمودم گفت چيزى پيش شدما نيسدت بنشينيد تا از شما سؤال كنم  گفت: او را ديدم با او احتج 

جز اينره بر ما عيبجوئى كنيد اگر فالنى )منظورش حضرت صادق است( بيرار باشدد و بمطالعده 

( 2شود كه ح  ما از بدي  بدرود  )علوم بپردازد ولى ما گرفتار باشيم و از پى علم نرويم باعث مى

پيش خديجه دختر عمدر بد  علدى بد  عبد اللَّه ب  ابراهيم ب  محمّد جعفرى گفت: رفتيم  -كافى

حسي  ب  على ب  ابى طالب تا او را تسليت بدهيم براى فوت پسر دخترش ديديم موسى ب  عبدد 

اللَّه ب  حس  نيز آنجا است خديجه پهلوى زنان بود آنها را تسليت گفتيم بعد متوجه موسى شدديم 

 خواند:كه بدختر ابى يشرر مرثيه خوان ميگفت اي  شعرها را بخوان او 

 اعدد رسول اللَّه و اعدد بعده             اسد اال له و ثالثا عباس         

 و اعدد على الخير و اعدد جعفرا             و اعدد عقيال بعده الرواسا             

 گفت بار  اللَّه مرا محزون كردى باز هم بخوان شروع كرد بخواندن: 

 مّد             حمزة منا و المهذب جعفرو منا امام المتقي  مح          

 و منا على صهره و اب  عمه             و فارسه  ا  االمام المطهر             

تا نزديك غروب آنجا بوديم در اي  هنگام خديجه گفت: از عمويم محمّد ب  على صدلوات اللَّده  

شود ولى شايسته نيست كده او در سرا دارد تا اشگش جارى عليه شنيدم ميگفت: زن احتياج بنوحه

 سرائى ا يت نرنيد سرائى فحش و ناسزا بگويد  وقتى شب شد مالئره را با نوحهنوحه

ما خارج شديم فردا صبح زود رفتيم پيش آنها با خديجه صحبت از ايد  شدد كده چدرا از خانده 

 حضرت صادق فاصله گرفته است 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

198 

 

شد اي  انتخابى دزد مينامند بواسطه دزدى كه آنجا مىموسى ب  عبد اللَّه گفت: خانه خديجه را خانه 

بود كه مهدى ما كرد منظورش محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس  بود با نسبت مهدى او را مسخره ميررد 

( موسى ب  عبد اللَّه گفت: 1نمود منظورش اي  بود كه او ما را در آن خانه جاى داد  )و شوخى مى

ز خبر دهم!! پدرم وقتى تصميم گرفت كار محمّد ب  عبد اللَّه را شما را از يك جريان شگفت انگي

درست كند و با ياران او مالقات نمايد گفت: اي  كار روبراه نخواهد شد مگر اينره با جعفدر بد  

محمّد مالقات كنم  با هم رفتيم پدرم بم  تريه كرده بود وقتى نزديك منزلش رسديديم از خانده 

د داشت پدرم او را نگه داشت و صحبت كرد فرمود اينجدا مناسدب خارج شده بود و تصميم مسج 

 نيست در اي  مورد حرف بزنيم ان شاء اللَّه همديگر را خواهيم ديد 

پدرم شادمان برگشت فردا صبح يا يك روز بعد با هم رفتيم پدرم وارد شد منهم با او بودم شدروع 

از تو سنّم زيدادتر اسدت در ميدان بصحبت كرد از آن جمله گفت فدايت شوم خودت ميدانى م  

ترا داراى مقامى كرده كه هيچ كس آن  فاميل از تو بزرگتر هست از نظر م  با اي  موضع خداوند

ام ميدانم اگر با م  موافقت كنى يرنفدر از مقام را ندارد م  باعتماد لطفى كه دارى پيش تو آمده

( 1م دو نفر هم مخالف م  نخواهند بود  )اصحاب از م  كناره نميگيرد از قبيله قريش و ساير مرد

امام صادق فرمود: تو براى اي  كار از م  شنواتر پيدا ميرنى بم  احتياجى ندارى خودت ميددانى 

كه م  وقتى ميخواهم بروم خارج شهر يا تصميم اي  كار را ميگيرم عاجزم ميمانم يا بدراى انجدام 

كار را برنم برو كسى ديگرى را پيدا ك  برسى توانم اي   -حج جز با مشقت و ناراحتى زياد نمى

 اى نگو پيش م  آمده

اند اگر تو دعوت مرا بپذيرى هيچ كس بدا مد  مخالفدت پدرم گفت: مردم همه چشم بتو دوخته

 توانى جنگ نرنى و خود را بزحمت نياندازى نميرند تو مى

: فدايت شوم چه ميگدوئى؟ در اي  موقع شلوغ شد، چند نفر آمدند صحبت ناتمام ماند  پدرم گفت 

فرمود: هم را خواهيم ديد ان شاء اللَّه گفت آن طور كه م  ميخدواهم فرمدود آن طدور كده تدو 

 ميخواهى ان شاء اللَّه بنحوى كه بصال  تو باشد 

پدرم بخانه برگشت كسى را پيش محمّد فرستاد كه در كوه بجهينه بنام اشقر بود كه دو شبانه روز 

ه داشت باو اطالع داد كه تا حدودى بمنظور و هدف او نزديك شده است  پدس راه تا مدينه فاصل
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از سه روز باز رفتيم جلو درب ايستاديم هر وقت ما ميخواستيم وارد شويم كسى مانع نميشد  ولدى 

غالم طول داد و دير جواب آورد بعد اجازه داد وارد شديم م  در يك گوشه نشستم پدرم نزديك 

ام كه ام مرتبه سوم است با دلى پر از اميد آمدهوسيده گفت م  باميدى آمدهشد سر آن جناب را ب

 به هدف خود نائل خواهم شد 

حضرت صادق فرمود: پسر عمو جان ترا بخدا ميسپارم از اقدام كردن نسبت باي  كارى كه تصميم 

بجائى رسديد  اى م  ميترسم موجب ناراحتى براى تو بشود بي  آنها سخنانى رد و بدل شد تاگرفته

كه نبايد ميرسيد از جمله گفتار پدرم اي  بود كه گفت: بچه دليل اوالد حسي  سزاوارترند بخالفت 

 از اوالد حس  

( حضرت صادق فرمود: خدا امام حس  و امام حسي  را رحمت كند تو چدرا چندي  حرفدى را 1)

 دان امام حس  ميداد ميزنى  گفت: براى اينره حضرت حسي  بايد امامت را به بزرگتري  فرزن

امام صادق فرمود: خداوند وقتى بحضرت محمّد وحى كرد هر چه مايل بود دستور داد ديگدرى را 

معي  نررد  حضرت محمّد نيز على را قرار داد او نيز آنچه پيامبر دستور داده بود انجام داد هرگدز 

م او كرد نميگوئيم اگر بندا ما در باره على چيزى جز همان احترام و گواهى كه پيامبر نسبت بمقا

بود حضرت حسي  امامت را بدهد به بزرگتري  فرزند امام حس  يا در اوالد هر دو قرار دهد قرار 

ميداد ما هرگز باو بدبي  نيستيم كه امامت را از پيش خود براى فرزندان خويش نگهداشدت او از 

تو )از طرف مدادر اسدت زيدرا دنيا رفت و چني  كارى را نررد و بدستور خدا عمل نمود او جد 

مادرش دختر حضرت حسي  بود( و عموى تو است اگر نسبت خوبى باو بددهى وظيفده خدود را 

اى در صورتى كه نسبت ناروائى بدهى خدا تو را بيامرزد از م  گوش ك  و اطاعت نما انجام داده

نجام دهى قضداى قسم بخداى يرتا كه در خير خواهى چيزى فروگذارى نرردم ولى خيال نميرنم ا

 خدا قابل برگشت نيست 

ى اميدى پيدا كرده شاد شد  حضرت صادق عليه السّالم فرمود بخدا قسدم در اي  موقع پدرم روزنه

ميدانى اي  همان چشم چپى است كه جلو سرش مو ندارد و سياه چهره است همان كسى است كه 

 شود نزديك رودخانه ها كشته مىدر سيل بند اشجع بي  كوچه
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پدرم گفت: اي  آن شخص نيست در آينده انتقام خون فرزندان ابو طالب را خواهيم گرفت كامال 

مطاب  ستمى كه بما روا داشته شد  حضرت صادق فرمود خدا ترا بيامرزد ميترسم معنى اي  شعر در 

  منتك نفسك في الخالء ضالال«           باره تو صدق كند

ه تجاوز نخواهد كرد و بطائف نميرسد هر چده كوشدش كندد ( بخدا قسم حرومت او از مدين1) 

باالخره اتفاق خواهد افتاد بخود و برادرانت رحم ك  بخدا قسم ميبيدنم او منفدورتري  فدرد روى 

بينم روى زمي  افتاده و با زمي  خواهد بود او را در ميان قبيله اشجع ميرشند اكنون پيررش را مى

شدنود اند اي  برادرش كه حرفهاى مدا را مدىى او را آجر چيدهلباس بدار آويخته شده كه زير پا

 بگوشش نميرود 

شدود كند برادرش كشته مىموسى ب  عبد اللَّه گفت: از اي  سخ  منظورش م  بودم  با او قيام مى

او فرار ميرند باز پرچم ديگرى را بدوش ميگيرد )با برادر ديگرش بنام ابدراهيم( ابدراهيم كشدته 

كنند اگر اي  شخص بحرف م  گوش برند در اي  موقع از بنى عباس اهش فرار مىشود و سپمى

امان بگيرد تا خدا باو فرج بدهد م  ميدانم اي  كار شدنى نيست م  و تو هر دو ميدانيم كه پسرت 

شود در سديل بندد محلده چپى است كه سياه چهره و موى پيشانيش كم است كشته مىهمان چشم

 نزديك رودخانه ها اشجع داخل كوچه

نياز ميرند باالخره تدو و دوسدتانت بدزور پدرم از جاى حركت كرده ميگفت: خدا ما را از تو بى

نشينى تو با مدا همداسدتان خواهيد آمد منظورت از بيعت نرردن اينست كه ديگران بواسطه عقب 

پدرم با خشم  ى ديگرى نيست:نشويد  فرمود: خدا ميداند كه م  جز خير خواهى نظرى ندارم چاره

شد حضرت صادق از پى او آمده گفدت: تمام از جاى حركت كرد لباسش روى زمي  كشيده مى

 م  از عمويت كه دائى تو نيز هست شنيدم ميگفت تو و برادرهايت كشته خواهيد شد 

اگر اطاعت ميرنى راه بهترى را انتخاب ك  و خود را از اي  گرفتارى خالص ك  به آن خدداى 

همتا كه پنهان و آشرار را ميداند رحمان و رحيم و بزرگ و بلند مرتبه اسدت دوسدت يرتا و بى

دارم مبدادا ام فدايت بشوند هيچ كس را مثل تو دوسدت نمدىداشتم خود يا عزيزتري  فرد خانواده

 خيال كنى م  بتو خيانت ميرنم 
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ل نرشديد كده ( بديش از بيسدت روز طدو2پدرم با ناراحتى و خشم از خدمت ايشان خارج شد  )

عموهايم سليمان ب  حس  و حس  ب  حس  و على ب  حسد  و  هاى منصور آمدند پدرم وفرستاده

داود ب  حس  و علي ب  حس  و سليمان ب  داود ب  حس  و علي ب  ابراهيم ب  حس  و حس  ب  

غدل و  جعفر ب  حس  و طباطبا ابراهيم ب  اسماعيل ب  حس  و عبد اللَّه ب  داود را گرفتندد و در 

هاى بدون سرپوش و فرش جاى داده بردند در مصدلى تدا مدردم زنجير بستند آنها را درون محمل

بايشان ناسزا بگويند ولى مردم عالوه بر اينره ناسزا نگفتند دلشان بحدال آنهدا سدوخت و گريده 

 آزارى كه ب نها روا داشتند كردند بواسطه ناراحتي و كمال

جد پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم  عبد اللَّه ب  ابدراهيم جعفدرى بعد آنها را بردند جلو درب مس

گفت خديجه دختر عمر ب  علي نقل كرد كه وقتى آنها را جلو درب مسجد همان در موسوم بباب 

جبرئيل نگه داشتند حضرت صادق عليه السّالم از پنجره خانه آنها را تماشدا ميردرد بعدد خدود را 

ردايش از ناراحتى و اندوه روى زمي  كشيده ميشد سه مرتبه فرمود خددا  رساند بدرب مسجد تمام

 « 1شما انصار را لعنت كند با پيامبر اكرم چني  پيمانى نبستيد و بيعت با اي  وضع نررديد  

بخدا قسم چقدر كوشش كردم و عالقه نشان دادم كه باي  روز نيافتند امدا چداره از دسدتم رفدت 

ت  در اي  موقع از جاى حركت نموده از ناراحتى كه داشت يدك نعلدي  نميتوان جلو قضا را گرف

خود را بپا كرد و يرى را در دست گرفت تمام ردايش روى زمي  كشيده ميشد سپس داخل منزل 

خود شد و بيست روز تمام تب داشت شبانه روز گريه ميررد بطورى كه ترسديديم جدانش تلدف 

هاى آنهدا نمدودار شدد حضدرت ه نقل كرد وقتى محمل( جعفرى گفت موسى ب  عبد الل1َّشود  )

صادق عليه السّالم از مسجد بيرون آمده رفت بطرف محملى كه عبد اللَّده بد  حسد  در آن بدود 

ميخواست با او صحبت كند با شدت هر چه بيشتر جلوگيرى كردند و يرى از پاسبانان بامام حمله 

ى شما و ديگران را شخص بزودى خدا چاره  كرد و با دست آن جناب را زده گفت دور شو از اي

 ها ميسازد  آنها را بردند در كوچه

هنوز به بقيع نرسيده بودند كه آن پاسبان را يرى از شترها  حضرت صادق رفت بطرف منزل خود 

با پاى خود زد ران پايش را چنان كوبيد كه از دنيا رفت آنها رفتند  بعد محمّد ب  عبدد اللَّده بد  

و خبر آورد كه آنها را منصور كشته است بجز حس  ب  جعفر و طباطبدا و علدى بد   حس  آمد
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( محمّد ب  عبد اللَّه در اي  موقدع قيدام 1ابراهيم و سليمان ب  داود ب  حس  و عبد اللَّه ب  داود  )

 كرد و مردم را به بيعت خود خواند  گفت:

ا او همداستان شدند يك نفر از قريش و م  سومي  نفر بودم كه با او بيعت كردم مردم در بيعت ب

 انصار و ساير عرب مخالفت نررد 

محمّد ب  عبد اللَّه با عيسى ب  زيد كه از محرمان او بدود و رياسدت شدهربانى را بعهدده داشدت 

 مشورت كرد كه آيا از پى سران قوم خود بفرستد يا نه؟ عيسى گفت:

مگر اينره سخت بگيرى بم  اجازه بده تا با آنها  اگر آنها را با ماليمت بخوانى جواب نخواهند داد

 روبرو شوم  گفت: پيش هر كدام مايلى برو 

گفت: اول بفرست از پى رئيس و بزرگ آنها ابا عبد اللَّه جعفر ب  محمّد وقتى بر او سخت بگيرى 

 ديگران ميفهمند بقيه را نيز بهمي  طري  وادار خواهى نمود 

آوردند عيسى ب  زيد گفت: )اسلم تسلم( اسالم آور تا سدالم چيزى نگذشت كه حضرت صادق را 

اى آمده محمّد گفت: نه اما بيعت ك  تا مال و جان بمانى  فرمود: بعد از حضرت محمّد پيامبر تازه

 ات در امان باشد ترا بجنگ وادار نخواهم كرد و خانواده

سبت ب ن گرفتدارى كده حضرت صادق فرمود مرا توان جنگ و جدال نيست م  قبال پدرت را ن

بخشد ترسانيدن از چيزى كه مقددر مبتال شد گوشزد كرده او را بر حذر داشتم ولى چه سودى مى

 شده است  پسر برادر تو نيز جوانان را جمع ك  به پير مردها كارى نداشته باش 

ام امددهندارم و ني محمّد گفت س  م  و شما خيلى بهم نزديك است  امام فرمود م  با تو سر ستيز

اى جز بيعت ندارى  فرمود پسدر كه خود را قبل از تو برياست رسانم  محمّد گفت بخدا قسم چاره

برادر در م  جنبش و جست و گريزى باقى نمانده گاهى كه تصميم ميگيرم از ملك و باغ خدود 

بواسطه ضعف  اند فقطام مرا از رفت  بازداشتهشود بارها خانوادهخبر بگيرم ضعف و ناتوانى مانع مى

ترا قسم بخدا و حرمت خويشاوندى ميدهم كه مرا مجبور به بيعت نر   كه بعد از تو ما را بواسطه 

( گفت: ابو الدواني  )منصور( مرد فرمود مرا چده بدا او مدرده 1اي  بيعت در شرنجه قرار دهند  )

موقع اي  كارهدا باشد يا زنده گفت: خواستم خوشحال شوى و خود را زينت نمائى  فرمود: ديگر 

 گذشته بخدا قسم منصور نمرده مگر بخواب رفته باشد 
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گفت بخدا اگر بيعت نرنى بزور وادار خواهى شد كه آن وقت بيعت خوبى نخواهد بود هر چه او 

 اصرار ورزيد حضرت صادق انرار كرد دستور داد آن جناب را زندانى كنند 

ب شده و قفل و بندى ندارد ميترسم فرار نمايد  عيسى گفت اگر او را زندانى كنيم چون زندان خرا

 ال حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم امام عليه السّالم خنديده گفت:

  واقعا ميخواهى مرا زندانى كنى؟ گفت: آرى ب ن خدائى كه محمّدد را بپيدامبرى گرامدى داشدته 

 زندانى ميرنم و سخت هم ميگيرم 

گاه زندانى كنيم  اكنون آن محل خانه ريطده است او را در مخفىعيسى ب  زيد گفت: اگر صال  

مادر يحيى ب  زيد است  امام عليه السّالم فرمود: م  ميگويم و بدزودى باثبدات ميرسدانم  عيسدى 

 گفت: اگر حرف بزنى دهانت را ميشرنم 

ا پنهان بينم كه در جستجوى يك سوراخ هستى تا خويشت  ر فرمود اى چشم آبى سياه چهره ترا مى

كنى تو كه لياقت جنگ و نيروى نبرد ندارى م  خيال ميرنم اگر پشت سرت دست را بهم بزنند 

 از ترس مثل شترمرغ پرواز ميرنى 

 گيرى گفت او را زندانى ك  و سخت بگير بر او محمّد با تندى و شدت سخت 

ميشوى بطرف بيابان  خارج  بينم بخدا قسم از سيل بند محله اشجع حضرت صادق فرمود ترا نيز مى

سوارى كه نشانى بر سينه دارد بتو حمله ميرند نيزه كوتاهى كه نصف آن سفيد و نصف ديگرش 

سياه است بدست گرفته سوار بر اسبى است كه رنگش بي  سياه و قرمز است روى پيشانى اسدب 

بر بينى اسدب اى بتو ميزند ولى كارگر نميشود ولى تو با شمشير مقدارى سفيد است آن سوار نيزه

( يك نفر ديگر كه از كوچه آل ابى عمار كه در قبيله دئليهدا 1افتد  )او ميزنى از اسب بزمي  مى

شدود است بر تو حمله ميرند داراى دو زلف است كه آنها را بافته و از زير خود آشرارا ديده مى

 ى تو است هرگز خدا او را نيامرزد بخدا قسم او كشنده

عبد اللَّه حساب تو اشتباه است  در اي  موقع سراقى پسر مسلح از جاى حركدت محمّد گفت يا ابا 

كرده با مشت بر پشت مبار  امام زده بزور ايشان را زندانى كرد اموال امام و اصحابش را كه با 

 محمّد بيعت نرردند بنفع خود ضبط كردند 
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از يك چشم نابينا بود آوردندد اسماعيل ب  عبد اللَّه ب  جعفر ب  ابى طالب كه پيرمردى ضعيف و 

پاهايش از گير رفته بود او را بدوش گرفته بودند گفتند بايد بيعت كنى  گفت: مد  پيدر مدردى 

اى نيست بايد بيعدت ضعيف و ناتوانم اكنون احتياج برمك شما دارم نه بيعت كردن گفتند: چاره

ا در دفتر تدو ميگيدرم بدا كنى  گفت: از بيعت م  چه سودى ميبرى جز اينره جاى اسم يرنفر ر 

نوشت  نام م  گفت راهى ندارد با شدت بر او سخت گرفت  اسماعيل گفت پس جعفر ب  محمّدد 

را بياوريد شايد با هم بيعت كنيم حضرت صادق را آوردند اسماعيل گفت آقا فدايت شوم آيندده 

با او صحبت نردنم  امآنها را خوب آشرار ك  شايد دست از ما بردارند  فرمود: م  تصميم گرفته

 هر كار مايل است برند 

اسماعيل بحضرت صادق عرض كرد: بخاطر دارى روزى كه مدا خددمت پددرت حضدرت بداقر 

رسيديم و م  دو جامه زرد رنگ پوشيده بودم، با دقت بم  نگاه كرده اشگش جارى شد  عدرض 

سر و صدا بدون يرى بىام براى اينست كه ترا در آخر پكردم آقا چرا گريه ميرنيد؟ فرمود: گريه

( گفتم اي  جريان چه وقت خواهد بود فرمود وقتى 1كشند  )مى اينره اختالفى و زدوخوردى شود

ترا دعوت برار ناشايستى كنند و تو خوددارى نمائى همان موقعى كه چشمت افتداد بده آن مدرد 

خواند تا با او فرا مى چشم چپ از اوالد امام حس  كه باالى منبر پيامبر رفته مردم را بسوى خويش

بيعت كنند  نامى كه مربوط باو نيست روى خود گذاشته )مهدى، نفس زكيه( وصيت خود را بنما 

 و هر چه الزم ميدانى سفارش كنى بگو كه امروز يا فردا كشته خواهى شد 

حضرت صادق عليه السّالم فرمود: آرى  ولى نه بپروردگار كعبه قسم اي  شخص هم مختصدرى از 

سپارم و اجر مصيبت ترا از خداوند جويايم خداوند نگهبان ه رمضان را روزه ميگيرد  ترا بخدا مىما

ات باشد )إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ( اسماعيل را بردند و حضدرت صدادق عليده فرزندان و خانواده

 السّالم را بزندان بر گرداندند 

سران برادر اسماعيل يعنى پسران معاوية اب  عبد اللَّه ب  جعفدر بخدا قسم هنوز شب نشده بود كه پ

آن پيرمرد را از زير پا آنقدر كوبيدند تا از دنيا رفت، ولى محمّد حضرت صادق را آزاد كرد  تدا 

اول ماه رمضان بر همي  وضع گذشت بعد شنيديم كه عيسى ب  موسى بدرادرزاده منصدور مدأمور 

 سركوبى مدينه شده 
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عبد اللَّه سپاه خود را ترتيب داد جلودار سپاه يزيد ب  معاوية ب  عبد اللَّه اب  جعفر بدود  محمّد ب  

محمّد پسدر زيدد و علدى و  « قاسم و1جلودار سپاه عيسى ب  موسى پسر حس  ب  زيد ب  حس   

( جلو دار سپاه محمّد زيد ب  معاويه فرار كدرد عيسدى وارد 1ابراهيم پسران حس  ب  زيد بودند  )

پوشان از پشت حمله كردند مدينه شد در داخل شهر بجنگ پرداختند پناه بروه  باب بردند و سياه

محمّد و سپاهيانش وارد بازار شدند محمّد رفت تا سپاهيان خود را جمع كند، رسيد بمسدجد چدرم 

رى فروشان در آنجا نه از سپاهيان بنى عباس )سياهپوشان( و نه از سپاهيان خود )سفيدپوشان( اثد 

 ى بنى فزاره بعد داخل محله هذيل شد تا باالخره رسيد بمحله اشجع ديد پيش رفت تا رسيد بدره

اى بدر او زد در اينجا همان سوارى كه حضرت صادق فرمود از پشت سر بر او حمله كرد و نيدزه

د ولى كارگر نشد محمّد باو حمله نمود و شمشيرى بر پيشانى اسبش زد سوار نيزه را حوالده محمّد 

 دار را مجرو  كرد نمود نيزه او داخل زره محمّد گرديد  ولى او با يك حمله ديگر سوار نيزه

هداى در اي  موقع حميد ب  قحطبه در حالى كه محمّد از سوار تعقيدب ميردرد از طدرف كوچده

له اى به محمّد حواله نمود كه كارگر افتاد و نيزه شرست محمّد بحميد حمعماريها بيرون آمد  نيزه

كرد  حميد ب  قحطبه با آه  ته نيزه ضربتى به محمّد زد كه از روى اسب بزمي  افتاد بعد از اسب 

پياده شد چندان بر او جراحت وارد كرد كه توان از دست داد حميد سر او را جدا نموده سپاه آنها 

 از هر طرف حمله كردند و مدينه را بتصرف آوردند ما فرارى شديم 

ديدم عيسى ب  زيد  « رساندم1ه گفت: م  باالخره خود را بابراهيم اب  عبد اللَّه  موسى ب  عبد اللَّ

نيز پيش او مخفى شده او را از تدبير بدى كه در مدورد آزاد كدردن حضدرت صدادق و كشدت  

اسماعيل و ستم بمردم و حفر خندق با اينره مردم از اي  كار آنها را برحذر داشته بودند سدرزنش 

ا هم رفتيم باالخره عيسى ب  زيد در بي  راه از دنيا رفت م  با پسر برادرم عبد اللَّه ب  ( ب1كردم  )

محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس  رفتم بهند در آنجا پسر برادرم نيز از دنيا رفت م  آواره و سدرگردان 

نم يادم از توانستم بمابرگشتم در روى زمي  برايم جا نبود در اي  موقع كه از ترس در هيچ جا نمى

فرمايش حضرت صادق عليه السّالم آمد  در همان سال مهدى خليفه عباسى بحج رفته بود م  نيدز 

بمره آمدم مشغول سخنرانى بود كه م  از پاى منبرش حركت كردم  فرياد زدم يا امير المدؤمني  
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ان هسدتى  بم  امان بده تا يك جريانى كه بنفع تو است برايت بگويم  گفت اشرالى ندارد در ام

 آن جريان چيست؟

 گفتم: م  ترا راهنمائى ميرنم كه موسى ب  عبد اللَّه ب  حس  كجا است 

گفت بسيار خوب در امان هستى  گفتم مرا اطمينان بده  او قسم خورد و آنقدر اصرار كدردم و او 

بد اللَّه بد  پيمان ميداد تا يقي  كردم امان خود را از بي  نميبرد در اي  موقع گفتم م  موسى ب  ع

حس  هستم  مهدى تحت تأثير اي  كار م  قرار گرفته گفت: بسيار خوب تدو گرامدى هسدتى و 

 مورد لطف ما خواهى بود  گفتم: مرا بسپار بيرى از خويشاوندانت تا تحت نظر او باشم 

 ( گفت: هر كدام را مايلى انتخاب ك   گفتم: عمويت عباس  عباس گفت:1)

تم: امروز م  بتو كار دارم ترا بجان اميدر المدؤمني  قبدول كد   از روى م  كارى بتو ندارم  گف

 ناچارى قبول كرد 

شناسد بيشتر از هواداران ما اطراف مهدى گفت: م  در ميان اينها كه حضور دارند چه كسى ترا مى

لَّه شناسد  موسى اب  جعفر )امام هفتم( و حس  ب  عبد الاو جمع بودند  گفتم: حس  ب  زيد مرا مى

شناسند  اينها همه تصدي  كردند  بمهدى گفتم: قبدل از اينرده دچدار چندي  ب  عباس نيز مرا مى

وضعى شوم و سرگردان شهرها گردم پدر اي  شخص اشاره بموسى ب  جعفر نمودم مرا از تمام اي  

 پيش آمدها اطالع داد 

كه او پيشواى عادل  يك دروغ هم بحضرت صادق بستم گفتم بم  گفت: سالم مرا بمهدى برسان

و بخشنده است  مهدى دستور داد بموسى ب  جعفر عليه السّالم پنج هزار ديندار بدهندد  حضدرت 

موسى ب  جعفر از آن مبلغ دو هزار دينار را بم  بخشيد بزرگدان اصدحاب او نيدز بمد  كمدك 

د ب  علدى نمودند او خود نيز لطف فراوانى كرد  هر وقت صحبت از فرزندان حضرت باقر محمّمى

ب  الحسي  شود بگوئيد: خداوند و مالئره و حاملي  عرش و كرام كاتبي  به آنها صدلوات و درود 

فرستند از ميان آن خانواده بحضرت صادق بهتري  درود را فرستند و خداوند بموسدى بد  جعفدر 

امدالى شديخ ( 2جزاى خير دهد م  بخدا قسم غالم آنهايم و آنها را بعد از خدا رهبر خود ميدانم  )

هشام ب  سالم گفت: وقتى طالب الح  قيام كرد مردم بحضرت صادق عرض كردند اميد  -59ص 

است همي  شخص آن يمانى معروف باشد )كه قبل از ظهور مهدى قيدام ميرندد( فرمدود نده آن 
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 -231ص  8ج  -( كافى3يمانى دوستدار على است ولى اي  مرد دشم  علي ب  ابى طالب است  )

خنيس گفت: چند نامه از عبد السالم ب  نعيم و سدير و چند نفدر ديگدر بدراى حضدرت معلى ب  

ها نوشته بودندد: صادق بردم وقتى سياهپوشان قيام كرده بودند قبل از ظهور بنى عباس  در آن نامه

 ايم كه اي  مقام بتو خواهد رسيد شما چه دستور ميدهى ما چه كنيم؟بينى كردهپيش ما چني 

ها بيزارم م  امام ايشان نيسدتم مگدر ها را بر زمي  زده فرمود: اف اف بر اي ه السّالم نامهامام علي

نويسد: عطية ب  نجيح بد  ( در كتاب اقبال االعمال مى1نميدانيد مهدى موعود سفيانى را ميرشد  )

نهدا را مطهر رازى و اسحاق ب  عمار گفتند وقتى عبد اللَّه ب  حس  را بزنددان بردندد و منصدور آ

 اى جهت تسليت از اي  پيش آمد برايش نوشت:گرفت حضرت صادق عليه السّالم نامه

ايست براى بازمانده صالح و اوالد پا  امام حسد  از طدرف بنام خداوند بخشنده مهربان اي  نامه

 پسر برادر و پسر عمويش جعفر ب  محمّد 

كه اي  حزن و اندوه و ناراحتى تنها براى تو   ايد، بدانات مبتال باي  گرفتارى شدهاگر تو و خانواده

اى م  نيز همان مقدار در جزع و ناراحتى هستم شدهنبوده بهمان مقدار كه تو ناراحت و اندوهگي 

جز اينره توجه بدستور خدا مينمايم در باره پرهيزكاران راجع بصبر و تسليت يدافت   چنانچده در 

« باز ميفرمايد: فَاصْبِرْ لِحُرْمِ 1بِرْ لِحُرْمِ َربِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا  اي  آيه به پيامبر خود ميفرمايد: وَ اصْ

 « وقتى حمزه را گوش و بينى بريدند فرمود:2َربِّكَ وَ ال تَرُ ْ َكصاحِِب الُْحوتِ  

« پيامبر بواسدطه همدي  3 لِلصَّابِرِي َ  وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِ ْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

 دستور، صبر كرد و از كيفر آنها گذشت 

ةُ در اي  آيه ميفرمايد: وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ال نَسْئَلُكَ ِرْزقاً نَْح ُ نَرُْزقُدكَ وَ الْعاقِبَد 

أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ  أُولئِدكَ  « در اي  آيه ميفرمايد: الَّذِي َ إِ ا4  لِلتَّقْوى

« در آيه ديگر ميفرمايدد: إِنَّمدا يُدوَفَّى 5عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِ ْ َربِّهِمْ وَ َرحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  

يه ديگر حرايت از لقمان ميرند كه بفرزندش ميگويدد: وَ « در آ6الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ  

« از قول موسى نيز نقل ميرند كده بقدوم خدود 1 لِكَ مِ ْ عَزْمِ الْأُمُوِر   ما أَصابَكَ إِنَ اصْبِرْ عَلى

مَد ْ يَشداءُ مِد ْ عِبدادِهِ وَ  لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَْرضَ لِلَّهِ يُوِرثُها و قالَ مُوسى ميگويد:
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( در آيه ديگر ميفرمايد الَّذِي َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِدالَْح ِّ وَ 1« )2الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِي َ  

 « 3تَواصَوْا بِالصَّبْرِ  

« در ايد  4بْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَدةِ  در آيه ديگر ميفرمايد ثُمَّ كانَ مِ َ الَّذِي َ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّ

ءٍ مِ َ الَْخوْفِ وَ الُْجوعِ وَ نَقْصٍ مِ َ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ آيه ميفرمايد: وَ لَنَبْلُوَنَّرُمْ بِشَيْ

 « 5الصَّابِرِي َ  

لَ مَعَهُ ِربِّيُّونَ َكثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما در اي  آيه ميفرمايد وَ َكأَيِّ ْ مِ ْ نَبِيٍّ قاتَ

« 7« در اي  آيه ميفرمايد: وَ الصَّابِرِي َ وَ الصَّابِراتِ  6ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَرانُوا وَ اللَّهُ يُِحبُّ الصَّابِرِي َ  

« و از اي  قبيل آيات زياد 8 اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاِكمِي َ  در جاى ديگر ميفرمايد: وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْرُمَ

 ديگرى در قرآن 

بدان عموجان! و پسر عموى عزيزم خداوند اهميتى بناراحتى در دنيا براى دوسدت خدود نميدهدد 

چيزى را بيشتر از ناراحتى و كوشش و گرفتارى با صبر براى ولى خود دوست نددارد  و هرگدز 

ت دنيا براى دشم  خود نداده اگر چني  نبود دشمنان خدا دوستانش را نميرشتند و اهميت به ثرو

آنها را پيوسته در وحشت و ناراحتى قرار نميدادند در صورتى كه خودشدان آسدوده و راحدت و 

داراى قدرت و حرومت هستند و جدّت على ب  ابى طالدب را از روى سدتم بواسدطه قيدام بحد  

 حسي  پسر فاطمه زهرا عليها السّالم را  نميرشتند و همچني  عمويت 

      اگر چني  نبود خداوند در قرآن نميفرمود وَ لَوْ ال أَنْ يَرُونَ النَّاسُ أُمَّةً 

ي  ( و در ا1« )1واحِدَةً لََجعَلْنا لِمَ ْ يَرْفُرُ بِالرَّحْم ِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِ ْ فِضَّةٍ وَ مَعاِرجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ   

 « 2  آيه نميفرمود أَ يَْحسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِ ْ مالٍ وَ بَنِي َ  نُساِرعُ لَهُمْ فِي الَْخيْراتِ بَلْ ال يَشْعُرُونَ

آمد كه اگر مؤم  محزون نميشد براى كافر يك روسرى از آهد  اگر چني  نبود در حديث نمى

حديث ديگر نميفرمود دنيا در نظر خدا باندازه پدر قرار ميدادم كه هرگز سرش درد نگيرد باز در 

مگسى ارزش ندارد اگر چني  نبود برافر شربت آبى نميداد  باز در حديث ديگر نميفرمدود اگدر 

مؤم  در قله كوهى باشد خداوند كافر يا منافقى را ميفرستد تا او را ا يت كند و گر نه در حديث 

اى را بخواهد بال را بر او بشدت ميبدارد ه باشد يا بندهآمد كه وقتى خدا مردمى را دوست داشتنمى

 از غمى خارج نميشود مگر اينره در غم ديگر فرو ميرود 
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آمد كه از اي  دو جرعه آشاميدن ندزد خددا چيدزى محبدوبتر اگر اي  مطلب نبود در حديث نمى

ى در مصديبت جرعه خشمى كه فرو خورد و جرعه اندوه -1نيست كه بنده مؤم  در دنيا بياشامد 

 كه صبر كند با شريبائى كامل و اميد ثواب از خدا 

اگر نه اي  بود اصحاب پيامبر براى كسانى كه ب نها ستم روا ميداشت تقاضاى طول عمر و صحت 

بدن و كثرت مال و فرزند از خدا نميرردند اگر جز اي  بود بما نميرسيد كه پيغمبر اكرم صلّى اللَّه 

بخشيد و او را مورد لطف خويش قدرار ميدداد ى از اصحاب خود امتياز مىعليه و آله هر وقت بير

 طلب رحمت ميررد و استغفار مينمود و از خدا براى خود درخواست شهادت ميررد 

( اكنون عمو جان و پسر عموها و برادرانم شريبا باشيد و راضى بقضاى خدا و تسليم در مقابل 1) 

بر پيش آمد صبر كنيد و چنگ بفرمان او بزنيد و سر باطاعتش فرمان او كارها را بخدا بسپاريد و 

 فرود آوريد 

خداوند صبر فراوان بشما عنايت كند و عاقبت ما و شما را ختم بسعادت و ثواب نمايدد و از هدر 

هالكتى ما را نجات بخشد به نيرو و قدرت خودش او شنوا و نزديك بما اسدت و درود بدر روان 

 ه تمام جهانيان و خاندان بزرگوارش پا  محمّد مصطفى برگزيد

در اينجا نامه تسليت آميز حضرت صادق بپايان ميرسد با خط محمّد ب  على ب  مهجناب بدزاز در 

اي  نامه داللت بر مقام و شخصيت عبد اللَّه ب  حس  مينمايد چون او را با عبدد  448ماه صفر سال 

سعادت مينمايد  اينها دليل است آنهدائى صالح خطاب ميرند و براى او و پسر عموهايش تقاضاى 

را كه منصور سوار بر شتر نموده برد نزد حضرت صادق پسنديده سيرت و مظلوم بودندد و آشدنا 

 اند بمقام امامت ايشان بوده

شود كه اوالد امام حس  از قبيل عبد اللَّه ب  حس  از حضدرت ها ديده مىو آنچه در بعضى كتاب

ميگرفتند شايد اي  جريان از جهت تقيه بوده تا قيامها و مخالفتهاى آنها را  صادق و امام باقر كناره

( از مطالبى كه دليل بر اي  مطلب اسدت روايتدى 2با حرومت وقت نسبت بائمه طاهري  ندهند  )

است كه از خالد ب  عمير كندى نقل كرديم كه گفت خدمت حضرت صادق رسديدم آن جنداب 

 امام حس  داريد كه آنها را بردند  فرمود آيا شما خبرى از اوالد
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ما خبرى داشتيم ولى مايل نبوديم اي  خبر را ما بگوئيم و گفتيم ان شاء اللَّه خددا آنهدا را نجدات 

خواهد داد  فرمود كجا نجات خواهند يافت آن وقت چنان با صداى بلند شروع كرد بگريه كردن 

 كه ما نيز گريه كرديم 

تر حضرت حسي  نقل كرد كه گفت از پدرم شنيدم ميفرمود گروهى بعد فرمود پدرم از فاطمه دخ

اند و نده ديگدران بر آنها پيشى نگرفته از اوالد تو كشته ميشوند در كنار شط فرات كه گذشتگان

 ب نها خواهند رسيد اكنون از فرزندان فاطمه جز آنها كسى باقى نمانده 

از فرزندان امام حس  اشخاص پسدنديده و  اي  دليل واضحى است بر اينره گرفتاران دست منصور 

خوبى بودند و با مقامى ارجمند رهسپار بسوى خدا شدند و موف  بسعادت و ثواب آخدرت شددند  

( از آن جمله ابو الفرج اصفهانى نقل ميرند از يحيى ب  عبد اللَّه نقل ميرند يحيى كسى بدود از 1)

 ر نجات يافت فرزندان امام حس  عليه السّالم كه از زندان منصو

اش فاطمه زهرا دختر پيامبر اكرم گفت عبد اللَّه پسر فاطمه صغرى حديث كرد از پدر خود از جده

كه پيغمبر فرمود هفت نفر از فرزندان م  در كنار شط فرات دف  ميشوند كه گذشتگان در نيرى 

 اند و آيندگان ب نها نخواهند رسيد بر آنها سبقت نگرفته

ام  اما وقتى در را باز كردندد همده مدرده ر هستيم  گفت: م  اي  طور شنيدهگفتم ما كه هشت نف

( 2بودند م  مختصر رمقى داشتم  مقدارى آب بم  دادند و از زندان خارج نمودند م  زنده ماندم  )

از خبرهائى كه دليل بر عارف بودن آنها بمقام امام است خبرى است در كتاب مصابيح نقل كرده: 

بد اللَّه ب  حس  موقعى كه در محمل بود و او را بطرف زندان كوفه ميبردند پرسيدند چند نفر از ع

 يا ب  رسول اللَّه پسر شما مهدى است 

در جواب آنها گفت: محمّد از اينجا خروج ميرند اشاره بمدينه كرد باندازه ليسيدن گاو دماغش را 

اى از خراسدان قيدام گيرنددهقامشود ولى هر وقت شنيديد انتحرومت خواهد كرد سپس كشته مى

 كرد او مهدى است 

( آنچه بيشتر اي  3اند  )اي  اعتراف دليل است بر اينره آنها عارف بمقام امام و مهدى موعود بوده

مطلب را ثابت ميرند روايتى است كه ابو جعفر طوسى نقل ميرند از ابو الفدرج معدروف بهنددى  

جام حج بمره آمده بود زير ناودان خانه خدا آمد و شروع گفت: حضرت صادق عليه السّالم براى ان
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آن جناب عبد اللَّه ب  حس  و طرف چپ حس  بد  حسد  و پشدت  بدعا كرد  در طرف راست 

 سرش جعفر ب  حس  قرار داشت 

در اي  موقع عباد ب  كثير بصرى آمده گفت: يا ابا عبد اللَّه  حضرت جوابى نداد تا سه مرتبده در 

 گفت: جعفر  فرمود: چه ميخواهى ابا كثير گفت:مرتبه چهارم 

فرمدود:  -م  در كتابى كه دارم نوشته است اي  خانه را مردى دانه دانه سدنگهايش را بدر ميرندد

بينم مردى را كه پاهاى زرد رنگ و سداقهاى كتاب تو دروغ گفته بخدا قسم مثل اينره اكنون مى

رگ در كنار اي  رك  ايسدتاده اشداره كدرد باريك دارد با شرم گنده و گردن باريك و سر بز

برك  يمانى مردم را از طواف باز ميدارد بطورى كه مردم از او ميترسند  بعدد خداوندد مدردى از 

فرزندان مرا )اشاره بسينه خود نمود( ميفرستد او را ميرشد آن طورى كه عاد و ثمود و فرعون  ى 

ب  حس  گفت: بخدا قسم حضرت ابا عبد اللَّه راست  ( در اي  موقع عبد اللَّه1االوتاد كشته شدند  )

 ميگويد همه ايشان را تصدي  كردند 

اي  تصدي  از آن جهت بود كه آنها عارف بمقام مهدى موعود و آن پرچمدار حقيقت بودند  در 

ضم  بايد توجه داشته باشيد كه فرزندان امام حس  اعتقاد نداشتند كسى كه از آنهدا قيدام ميرندد 

اقعى است گرچه اي  نام را بر خود ميگذاشتند اولي  كسى كه خروج كرد و ايد  ندام را مهدى و

داشت محمّد ب  عبد اللَّه ب  حس  است  با اينره يحيى ب  حسي  حسنى در كتاب امالى مينويسدد: 

از طاهر ب  عبيد كه از ابراهيم ب  عبد اللَّه سؤال كرد آيا برادرت محمّدد همدان مهددى معدروف 

 است؟

اش يدك نفدر را مهددى قدرار ايست كه خدا به پيامبر خود داده كه از خانوادهفت: مهدى وعدهگ

خواهد داد او را نام نبرده و زمانش را معي  نررده برادرم براى اقامه دي  و امر بمعروف و نهى از 

 منرر قيام كرد اگر خدا بخواهد او همان مهدى معروف باشد اي  فضل و لطفى است از جاندب او

برادرم يك واجب خدا را كه قيام براى امر بمعروف و نهى از  كه بهر كس بخواهد ميدهد و گر نه

( در حدديث قبدل از 1اندد  )اى كه دستور انتظار آن را ندادهمنرر است تر  نررده بانتظار وعده

د م  قيدام همان امالى نقل ميرند از ابى خالد واسطى كه محمّد ب  عبد اللَّه اب  حس  گفت ابا خال



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

212 

 

شود بيدان نمدود  ميرنم بخدا قسم كشته خواهم شد بعد عذر خويش را با اينره ميدانست كشته مى

 اند اينها تمام دليل است بر اينره منحرف از جاده حقيقت نشده و چنگ بخدا و پيامبر زده

حمزه  على ب  ابى -478ص  3( كافى ج 2اي  آخري  قسمتى بود كه از كتاب اقبال نقل كرديم  )

از اسماعيل ب  ارقط و مادرش ام سلمه خواهر حضرت صادق نقل كرد كده مد  در مداه رمضدان 

سخت مريض شدم بطورى كه مشرف بمرگ گرديدم بنى هاشم براى برداشت  جنازه جمع شددند 

 همه يقي  داشتند كه م  ميميرم مادرم خيلى ناراحتى كرد 

دست بدعا بردار و توجه بخدا ك  و دو ركعت  دائيم حضرت صادق باو فرمود برو باالى پشت بام

نماز بگذار پس از نماز بگو بار خدايا تو اي  فرزند را بم  دادى با اينره وجود نداشت خدايا م  او 

 را از تو ميخواهم بم  برگردان 

مادرم باي  دستور عمل كرد م  بهوش آمدم و نشستم موقع سحر شد سحرى آوردند م  نيز با آنها 

( ابو الفرج اصفهانى از حسي  ب  زيد نقل ميرند كه گفت م  بي  قبر و منبدر 3ردم  )سحرى خو

پيامبر ايستاده بودم ديدم فرزندان امام حس  را از خانه مروان خارج نمودند با ابو االزهر ميخواهندد 

ببرند بربذه حضرت صادق از پى م  فرستاده پرسيد چه خبر دارى گفتم فرزنددان امدام حسد  را 

ون آوردند و سوار محمل نمودند فرمود بنشي  م  نشستم غالمى را خواست بعد دعاى زيدادى بير

كرد آنگاه بغالم خود فرمود برو هر وقت آنها سوار كردند بيا بم  خبر بده  غالم آمده گفت آنها 

 را مياورند 

د عبدد شده بود ايسدتا اى كه از موى سفيد بافتهحضرت صادق از جاى حركت كرد و پشت پرده

اللَّه ب  حس  و ابراهيم ب  حس  و سايري  را آوردند در مقابل هدر كددام از آنهدا يدك نفدر از 

سپاهيان بنى عباس قرار داشت و همي  كه چشم حضرت صادق ب نها افتاد اشگش جارى شد و بر 

 روى محاس  مباركش ريخت  روى بم  نموده فرمود بخدا ديگر بعد از اي  كار احترامى براى خدا

دارند بخدا انصار و فرزندان انصار بعهد خود وفا كردند آن پيمانى كه در بيعدت عقبده بدا نگه نمى

 پيمبر بستند 
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حضرت صادق فرمود پدرم از پدر خود از جدش از على ب  ابى طالب نقل كرد كه پيدامبر بعلدى 

فرمود چني  بگيدر عليه السّالم فرمود: از آنها در عقبه بيعت بگير  عرض كرد چگونه بيعت بگيرم 

 كه با خدا و پيامبر بيعت ميرنند مشروط بر اينره:

اب  جعد در حديث خود دنباله آن را چني  نقل كرده كه بيعت بگير معصديت خددا را ننمايندد و 

اند بيعت بگير بر اينره از رسول خدا و خانواده و فرزندانش دفاع مطيع او باشند  ساير محدثي  گفته

كنند بخدا قسم وفا نرردند تدا پيدامبر از از خود و فرزندان خويش دفاع مى كنند همان طورى كه

ميان آنها رفت بعد او نيز احدى جلو دست كسى را نگرفت خدايا انتقامى سخت از انصدار بگيدر  

( با همي  سند از علي ب  اسماعيل نقل ميرند كه عيسى ب  موسى را آوردند حضدرت صدادق 1)

فرمود كسى كه با خون ما خانددان پيدامبر  -ردند منظورتان كيست فرمود اي  همان است عرضر

( روايدت كدرده از مخدول بد  2اى از آب حوض كوثر نخواهد آشاميد  )بازى ميررد بخدا  ره

ابراهيم گفت حسي  ب  زيد در جنگ محمّد و و ابراهيم پسران عبد اللَّه ب  حس  حضور داشت بعد 

السّالم بود كه امام صادق از وقتى كه پدرش كشته شدده  پنهان شد و در خانه حضرت صادق عليه

( عباد 3بود او را در دام  خود بزرگ كرده بود و از حضرت صادق دانش فراوانى كسب كرد  )

بواسطه گريده زيدادى كده  ب  يعقوب گفت حس  ب  زيد را ) ى الدمعه( ميگفتند صاحب اشگ

ب  اسحاق انماطى نيشابورى بدا اسدناد متصدل  حاكم ابو احمد محمّد ب  محمّد -( عيون1ميررد  )

هاى بغداد را ميساخت شروع كرد بجستجوى سادات علوى بدا گفت كه وقتى منصور دوانيقى خانه

ها قرار ميداد كه از گچ و آجدر جديت هر چه تمامتر هر كس را پيدا ميررد درون ديوارها و پايه

 ساخته ميشد 

كه موهاى مشرى داشت از فرزندان حس  ب  علدي بد   ى زيبائى از سادات بدست آوردپسر بچه

ابى طالب او را در اختيار بنا گذاشت تا درون ديوار بگذارد و چند نفر از اشخاص مورد اعتمدادش 

 را گماشت كه مواظب كار بنا باشند و مشاهده نمايند آن پسربچه را داخل پايه ديوار بگذارد 

او سوخت در ديوار منفذ و سوراخى گذاشت تا هدوا  بنا بدستور عمل نموده ولى خيلى دلش بحال

داخل شود و پسر  بتواند نفس برشد باو گفت ناراحت نباش صبر ك  م  بدزودى تدرا بيدرون 

 آورم تاريرى شب كه همه جا را بگيرد از داخل ديوار خارج خواهى شد مى
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نمدود ولدى بداو  شب كه شد بنا در آن تاريرى آمد و پسر بچه سيد را در آن تاريرى شب خارج

سفارش زياد كرد كه مواظب خون م  و كارگرانى كه با م  كار ميرردند باش مبادا بر باد دهى 

بهر وسيله كه ممر  است خود را مخفى نما و م  در اي  دل شب ترا از داخل ديوار خارج كردم 

موى سر آن پسدر مبادا جدت روز قيامت از م  دادخواهى برند بعد با همان ابزار بنائى مقدارى از 

 را چيد باز سفارش نمود كه خود را پنهان ك  مبادا ديگر پيش مادرت برگردى 

ام و پسر  گفت اگر چني  است كه نبايد پيش مادرم برگردم بمادرم خبر برسان كه نجات يافته

فرارى هستم تا نگران م  نباشد شايد كمتر گريه كند  پسر  فرار كرد نميدانسدت برجدا بدرود 

 ه راه را گرفت بدون هدف پيش ميرفت باالخر

بنا گفت آن پسر بچه محل مادرش را بم  نشانى داده بود و از موى خود در اختيار م  گذاشدت  

شنيدم  اي  صداى گريده مدادرش بدود  م  بهمان آدرس مراجعه كردم صدائى مانند صداى زنبور 

( اقبدال 1دم و برگشدتم  )پيش رفتم و جريان پسرش را نقل كردم و همان موى سرش را بداو دا

نويسد از رواياتى كه در باره دعاى نيمه رجب رسديده يردى از اينسدت كده مى 147االعمال ص 

منصور وقتى عبد اللَّه ب  حس  و گروه ديگر از فرزندان ابى طالب را زندانى كرد و دو فرزند عبد 

ا نيز گرفدت  ايد  داود پسدر اللَّه محمّد و ابراهيم را كشت از آن جمله داود ب  حس  اب  حس  ر 

ى حضرت صادق عليه السّالم بود زيرا مادر داود حضرت صادق عليه السّالم را با شدير همدي  دايه

 بچه شير داده بود 

داود را در غل و زنجير بردند  مادرش گفت مدتها از نظرم دور بدود و در عدراق در زنددان بسدر 

ارى ميرردم و از خداوند تقاضاى نجات او را مينمودم برد هيچ خبر از او نداشتم پيوسته دعا و ز مى

از دوستان متدي  كه اهل عبادت و كوشش در راه خدا بودند التماس دعا مينمودم ولى هديچ اثدر 

 اجابت در دعاى خود نميديدم 

روزى خدمت حضرت صادق رسيدم براى عيادت آن جناب چون بيمار بود جوياى حالش شددم و 

 ادر داود! از داود چه خبر دارى؟دعا كردم بم  فرمود م

ام در زنددان عدراق اسدت  عرضرردم آقا داود كجاست  مدت زيادى است كه ديگر او را نديدده

فرمود چرا پس دعاى استفتا  را نميخوانى؟ آن دعائى است كه درهاى آسدمان بدرايش گشدوده 
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نزد خدا ندارد شود دعايش همان ساعت مستجاب ميگردد صاحب آن دعا جزائى جز بهشت در مى

 شود عرضررد آقا فدايت شوم آن دعا چيست؟ فرمود: مادر داود ماه بزرگ حرام نزديك مى

« سده روز 1رجب ماهى است كه دعا در آن مستجاب است ماه خداست كه آن را اصمّ مينامندد  

 روزه بگير در ايام البيض روز سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم در روز پانزدهم هنگام ظهدر غسدل

ك   بعد دعائى باو تعليم كرد با اعمال مخصوصى كه در جاى خود خواهدد آمدد )كده معدروف 

 باعمال ام داود است( 

( سپس سيد گفت مادر جدمان داود رضوان اللَّه عليه گفت آن دعا را نوشتم و رفتم ماه رجدب 1)

يددم حضدرت آمدم هر چه دستور داده بود انجام دادم  آن شب بخواب رفتم آخر شب در خواب د

محمّد و تمام كسانى كه بر آنها صلوات فرستادم از مالئره و پيمبران حضور دارند  حضرت محمّد 

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود مادر داود مژده باد ترا و تمام دوسدتانت را )در روايدت ديگدر 

بده بدرآورده شددن است تمام برادر و يارانت را( همه در باره تو شفاعت كردند و مژده ميدهندد 

 حاجتت  خداوند تو و فرزندت را حفظ ميرند و بزودى پيش تو خواهد آمد  از خواب بيدار شدم 

باندازه زمانى كه الزم است يك مسافر با عجله و مركب راهدوار از عدراق بمدينده رسدد بيشدتر 

)در روايت نگذشت داود آمد جريان را پرسيدم گفت زندانى بودم به بدتري  وضع با غل و زنجير 

 ديگرى است با سنگينتري  غلها( تا روز نيمه رجب 

شب در خواب ديدم مثل اينره راه و فاصله بي  ما از بي  رفت و شدما روى همدان حصدير نمداز 

اند و همه سرهايشان بسوى آسمان است و پاى ايشان بروى زمي   هستى اطراف ترا مردانى گرفته

ك نفر از آنها كه نيرو صورت و لباسهاى تميزى داشت و اطراف تو مشغول تسبيح پروردگارند  ي

بوى خوشى از او استشمام ميشد گمان ميرنم جدت پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سدلم بدود 

گفت مژده باد ترا اى پسر پيرزن صالحه خداوند دعاى مادرت را مستجاب نمدود در بداره تدو از 

لو درب زندان منتظر بودند در همان نيمه شب مرا پديش خواب بيدار شدم فرستادگان منصور در ج

منصور بردند دستور داد آه  و زنجير را باز كردند و بم  نيرى نمود و ده هزار درهم نيز بخشديد 

 سوار مركبى تندرو شدم و با سرعت تمام بطرف مدينه آمدم تا باالخره وارد مدينه شدم 
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عليه السّالم  آن جناب فرمود منصدور حضدرت مادر داود گفت او را بردم خدمت حضرت صادق 

امير المؤمني  علي عليه السّالم را در خواب ديد باو فرمود پسرم را رها ك  و گر نه ترا در آتدش 

جهت تدرا آزاد كدرد   ميافرنم منصور زير پاى خود احساس آتش نمود بسيار پشيمان شد بهمي 

مرا خواست غسل كردم و كف  پوشيده  ( در كتاب استدرا  مينويسد كه اعمش گفت منصور 1)

حنوط برار بردم وقتى رفتم بم  گفت آن حديثى كه دو نفرى از حضدرت صدادق عليده السّدالم 

 شنيديم در محله بنى حمان برايم نقل ك  

اى نيست بايد نقدل گفتم كدام حديث  گفت حديث اركان جهنم  گفتم مرا معاف دار  گفت چاره

نقل كرد از آباء كرام خود كه پيغمبر اكرم فرمود جهنم داراى هفدت كنى  گفتم جعفر ب  محمّد 

 در است و همان درها پايه و اركان جهنم است كه متعل  بهفت فرعون ستمگر است 

 نمرود پسر كنعان كه فرعون ابراهيم خليل بود  -1اعمش گفت: 

 يزيد قاتل فرزندم  -6دومى  -5اولى  -4ابا جهل پسر هشام   -3مصعب ب  وليد فرعون موسى  -2

اعمش در اينجا سروت كرد  منصور گفت فرعون هفتم را بگو  گفتم مردى از فرزندان عباس كه 

شود لقب او دوانيقى است و اسمش منصور است  گفت راست گفتدى همدي  دار خالفت مىعهده

 طور حضرت صادق براى ما نقل كرد 

اى زيبا كه مانند او را نديده بودم ايسدتاده چهدر اي  موقع سر خود را بلند نمود باالى سرش پسر ب

بود  گفت اگر م  يرى از درهاى جهنم بودم بر اي  پسر  پيروز نميشدم  آن پسدر از فرزنددان 

على از نسل امام حسي  عليه السّالم بود، گفت يا امير المؤمني  ترا بح  اجداد خود سوگند ميددهم 

 مرا ببخش، منصور قبول نررد 

رى از مأموري  او را بقتل برساند  همي  كه مدأمور دسدت بسدوى او دراز كدرد آن دستور داد ي

 اى پرواز كرد پسر  لبهاى خود را بدعائى حركت داد كه م  نشنيدم مثل پرنده

كه آن دعدا را بمد   اعمش گفت پس از چند روز او را ديدم گفتم ترا قسم بامير المؤمني  ميدهم

ت مخصوص ما خانواده است آن همان دعائى است كده اميدر بياموزى  گفت آن دعاى محبت اس

المؤمني  وقتى در رختخواب پيغمبر خوابيد در شب هجرت آن را خواند  دعا را نقل كرد اعمدش 

اى نشست تا نتيجه دستور فرمدان خدود را گفت منصور در باره مردى فرمان سختى داد و در خانه
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ر گفت نشنيديد چيزى بگويد؟ نگهبان او گفت مد  ببيند وقتى در را باز كردند كسى نبود منصو

  يا م  ال اله غيره فأدعوه، و ال رب سواه فأرجوه نجنى الساعه«   گفت:شنيدم مى

اخبارى مناسب اي  باب در بخدش اسدماء  منصور گفت بخدا قسم پناه برريمى برد او نجاتش داد 

 پادشاهان در نزد ائمه گذشت 

 مام علیه السّالمباب دهم در مدح و ستایشهاى ا

از موسى ب  جعفر عليه السّالم نقل ميرند كه فرمود خددمت  -176( در امالى شيخ طوسى ص 1) 

سرائى  ديد امام عليه السّالم بيمار و بسترى پدرم حضرت صادق بودم اشجع سلمى آمد براى مديحه

 ي  شعر را خواند اى ااست چيزى نگفت: حضرت صادق فرمود از بيمارى بگذر بگو براى چه آمده

 البسك اللَّه منه عافيه             في نومك المعترى و في ارقك         

 يخرج م  جسمك السقام كما             اخرج  ل السؤال م  عننك             

فرمود غالم چقدر پول دارى؟ عرضررد چهار صد درهدم  فرمدود بدده باشدجع پدول را گرفدت  

امام فرمود او را برگردانيد  وقتى آمد عرضررد آقا م  درخواستى كردم  سپاسگزارى كرده رفت 

 شما عطا فرمودى چرا بازگردانيديد؟

فرمود مرا از آباء گرام خود از پيامبر حديث نمود كه بهتري  بخشش آن است كه بصورت يدك 

ر ده هزار درهدم نعمت پايدار بماند آنچه بتو دادم برايت نخواهد ماند ولى اي  انگشتر مرا بگير اگ

 از تو خريدند بده و گر نه فالن وقت بيار پيش خودم آن مبلغ را بتو خواهم داد 

عرضررد آقا مرا ثروتمند كردى ولى چون مسدافرت زيداد ميدروم گداهى گدذارم در محلهداى 

افتد، يك چيزى بم  بياموز كه جانم از خطر محفوظ بماند  فرمود هر وقت احسداس خوفنا  مى

ست راست خود را روى سر بگذار با صداى بلند اي  آيه را بخوان أَ فَغَيْرَ دِيد ِ اللَّدهِ خطر كردى د

يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَ ْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَْرضِ طَوْعاً وَ َكرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُدونَ اشدجع گفدت گدذارم 

ه كسى ميگفت بگيريد او را همان آيه شنيدم ك  اى افتاد كه در آنجا ج  وجود داشت  صدائىبدره

( امالى: محمّد ب  رشيد 1را خواندم  ديگرى گفت چگونه او را بگيريم با اينره پناه ب يه طيبه برد: )

گفت آخري  شعر سيد ب  محمّد رحمة اللَّه عليه يك ساعت قبل از فوت شعر زير بود زيرا بيهوش 

 فيد شده بود اي  شعر را سرود شد و صورتش سياه گرديد بعد بهوش آمد صورتش س



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

218 

 

 احب الذى م  مات م  اهل وده             تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك         

 و م  مات يهوى غيره م  عدوه             فليس له اال النار مسلك             

 االرض املكابا حس  تفديك نفسى و اسرتى             و مالى و ما اصبحت في              

 ابا حس  انى بفضلك عارف             و انى بحبل م  هوا  لممسك             

 و انت وصى المصطفى و اب  عمه             و انا نعادى مبغضيك و نتر              

 مواليك ناج مؤم  بي  الهدى             و قاليك معروف الضاللة مشر              

 «2« لحانى في على و حزبه             فقلت لحا  اللَّه انك اعفك  1و الج               

على ب  حسي  ب  ابى حرب از پدر خود نقل كرد كه گفت رفتم پيش سيد ب  محمّد  -( امالى2) 

حميرى براى عيادتش در همان بيمارى كه از دنيا رفت ديدم در حال جان دادن است گروهدى از 

 شتند آنها تمام عثمانى مذهب بودند همسايگانش حضور دا

اى سياه پيددا شدد سيد مردى خوش صورت پيشانى بلند و گردنى كشيده داشت در صورتش نقطه

مانند اثر يك مداد پيوسته زياد ميشد تا تمام صورتش را گرفت شيعيانى كه حضور داشتند از اي  

 در چهره آنها نمودار بود جريان ناراحت شدند اما ناصبيان آثار شادى و شماتت و سرزنش 

چيزى نگذشت كه از همان محل نقطه سياه نورى سفيد درخشيد پيوسدته اضدافه ميشدد تدا تمدام 

 صورتش نورانى گرديد سيد چشم باز كرد و خنديد اي  شعر را سرود:

 كذب الزاعمون ان عليا             ل  ينجى محبه م  هنات         

 نة عدن             و عفانى االله ع  سيئاتىقد و ربى دخلت ج             

 فابشروا اليوم اولياء على             و تولوا علىّ حتى الممات             

 ثم م  بعده تولوا بنيه             واحد بعد واحد بالصفات             

محمّدا رسول اللَّه حقدا حقدا،  ( پس از اي  اشعار گفت: اشهد ان ال اله اال اللَّه حقا حقا اشهد ان1) 

 اشهد ان عليا امير المؤمني  حقا حقا اشهد ان ال اله اال اللَّه 

در اي  موقع چشم روى هم گذاشت گوئى رو  او چراغ روشنى بود كه خاموش شد يا ريگى بود 

كه بزمي  افتاد اي  جريان بي  مردم مشهور شد بخدا قسدم مخدالفي  و مدوافقي  همده در تشدييع 

محمّد ب  جبله گفت سيد ب  محمّد حميرى بدا جعفدر بد   -( امالى2ى او شركت كردند  )ازهجن



 219 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

عفان طائى روزى پيش م  بودند و سيد بجعفر گفت واى بر تو در باره آل محمّد علديهم السّدالم 

 چني  شعر ميسرائى 

 «1ما بال بيترم تخرب سقفه             و ثيابرم م  ار ل االثواب           

جعفر گفت: چه اشرالى دارد؟ سيد گفت: وقتى نميتوانى شعر بگوئى نگو سداكت بداش آيدا در  

پذيرم اي  طبع تو است همي  مقددار مد  آل محمّد چني  شعرى بايد بگويند  ولى م  عذر ترا مى

ام تا نندگ شدعر علم دارى و كمال قدرت تو تا همي  جا است م  اي  شعر را در باره آنها سروده

 از بي  ببرد ترا 

 اقسم باللَّه و آالئه             و المرء عما قال مسئول         

 ان على ب  ابى طالب             على التقى و البر مجبول             

 و انه كان االمام الذى             له على االمة تفضيل             

 و ال تلهيه االباطيل   يقول بالح  و يعنى به                       

 كان ا ا الحرب مرتها القنا             و احجمت عنها البهاليل             

 يمشى الى القرن و في كفه             ابيض ماضى الحد مصقول             

 مشى العفرنى بي  اشباله             ابرزه للقنص الغيل             

 م في ليلة             عليه ميرال و جبريل ا  الذى سل         

 ميرال في الف و جبريل في             الف و يتلوهم سرافيل             

 ليلة بدر مددا انزلوا             كأنهم طير ابابيل             

 فسلموا لما أتوا حذوه             و  ا  اعظام و تبجيل             

   طور شعر گفت  شعر تو شايسته اشخاص پست و دون همت است جعفر بايد اي 

( 1جعفر پيشانى سيد حميرى را بوسيده گفت: بخدا تو سر آمد شاعرانى ما دنباله رو شما هستيم  )

 حيان سراج گفت از سيد حميرى شنيدم ميگفت: -112ص  1كمال الدي  ج 

فيه امام است و غايب شده مدتها همدي  « و معتقد بودم محمّد ب  حن1م  ابتدا غالى مذهب بودم  

مذهب م  بود تا اينره خداوند بر م  منت نهاد و حضرت صادق را سبب راهنمائى مد  گردانيدد 

آن جناب مرا از آتش نجات داد و براه مستقيم راهنمائى كدرد دالئدل و شدواهدى از آن جنداب 
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زمان همان امامى است كده  مشاهده كردم كه يقي  نمودم او حجت خدا است بر م  و تمام مردم

 اطاعت او الزم است 

روزى عرضرردم يا اب  رسول اللَّه اخبارى از آباء گرام شما نقل شدد در مدورد غيبدت و اينرده 

باالخره واقع خواهد شد بفرمائيد كداميك از امامان غائب ميشوند فرمود اي  غيبت مربوط بششمي  

است از ائمه هدى بعد از پيامبر اكرم اول آنها اميدر فرزند از نسل م  است كه او دوازدهمي  امام 

المؤمني  على ب  ابى طالب و آخر آنها قائم بح  بقية اللَّه در زمي  و صاحب الزمان  بخدا قسم اگر 

در غيبت خود باقى بماند بمقدارى كه نو  در ميان مردم زندگى كرد باالخره ظهور خواهد نمدود 

 همان طور كه پر از ظلم و جور شده  دنيا را پر از عدل و داد ميرند

اى سيد حميرى گفت اي  فرمايش را از مواليم امام صادق شنيدم و توبه كردم بدسدت او قصديده

 گفتم كه اولش اي  است:

 فلما رأيت الناس في الدي  قد غووا             تجعفرت باسم اللَّه فيم  تجعفروا         

 كنت داينا             و ايقنت ان اللَّه يعفو و يغفرو دنت بدي  غير ما              

 و انى الى الرحم  م   ا  تائب             و انى قد اسلمت و اللَّه اكبر             

 فلست بغال ما حييت و راجع             الى ما عليه كنت اخفى و اظهر             

 و ان عاب جهال مقالى فاكثروا        و ال قائال حى برضوى محمّد                  

 تا آخر قصيده  بعد باز اي  اشعار را گفتم: 

 ايا راكبا نحو المدينة حسرة             عذافرة يطوى بها كل سبسب          

 ا ا ما هدا  اللَّه عاينت جعفرا             فقل لولى اللَّه و اي  المهذب             

 امي  اللَّه و اب  امينه             اتوب الى الرحم  ثم تأوبى اال يا             

از  -( خرايج1ها بوده است  )تا آخر اشعار سيد  حيان سراج راوى  اي  حديث خودش از كيسانى 

حضرت باقر روايت شده كه وقتى دشمنان آل محمّد خواستند كميت شداعر را بگيرندد و او را از 

 كميت متوارى بود بي  ببرند برايش دعا كرد 

در تاريرى شب براى فرار بيرون آمد بر سر راه او گروهى را گماشته بودند تا هر وقدت بيدرون 

 آمد او را بگيرند 
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كميت همي  كه رسيد ميان بيابان و خواست راهى را انتخاب كند شيرى آمد مدانع شدد از آن راه 

ه برميت فهماند بايد راه پشت سرت برود تصميم راه ديگرى را گرفت باز شير مانع شد مثل اينر

 را بگيرى  شير هم از همان راه آمد تا كميت از دست دشمنان نجات يافت 

همچني  حضرت صادق عليه السّالم براى سيد حميرى دعا كرد وقتى از پدر و مادر خود فرار نمود 

  اهل بيدت هر دو ناصبى و دشم -چون آنها سلطان را تحريك كرده بودند كه سيد را كيفر كند

 اى سيد را راهنمائى كرد و نجات يافت درنده -بودند

داود رقى گفت بسيد حميرى خبر دادند كه امروز اسم تدو  -370ص  3( مناقب شهر آشوب ج 1)

 پيش حضرت صادق برده شد  فرمود كافر است 

دشمنى كه  اى كه بشما خانواده دارم وسيد خدمت امام رسيده عرضررد آقا م  كافرم با اي  عالقه

با مردم بواسطه شما دارم؟ فرمود چه فايده كه نسبت بحجت زمان و امام وقت خود كافر هسدتى  

 اى كرد در آنجا قبرى بود دو ركعت نماز خواند دست او را گرفت و داخل خانه

با دست خود بر روى قبر زد قبر شرافته شد يك نفر خارج شد كه خا  از سر و صدورت خدود 

فرمود تو كيستى؟ گفت م  محمد ب  على معروف باب  حنفيه هستم  فرمود م  كده ميزدود  امام 

هستم  گفت جعفر ب  محمّد حجت زمان و امام وقت هستى  سيد از خدمت امام بيرون آمد و اي  

 شعر را سرود:

( مناقب: عثمان ب  عمر كدواء در ضدم  خبدرى گفدت سديد 2تجعفرت باسم اللَّه فيم  تجعفرا )

گفت برو از خانه بيرون غالمى از اهل نوبه خواهى ديد كه سوار قاطر سدياه سدفيدى حميرى بم  

 « و كفنى دارد آن را بگير 1است بهمراه خود مقدارى حنوط  

گفت خارج شدم همان غالم را ديدم تا چشمش بم  افتاد گفت عثمان! حضرت فرمود هنوز موقع 

 آن نشده كه از كفر و گمراهى خود برگردى 

متوجه تو شد چون ديد خدمترار سيد حميرى هستى براى اي  كار انتخابت نمدود ايندك خداوند 

عباد ب  صهيب گفت خدمت حضرت صادق بودم   -( مناقب 3آماده كار دف  و كف  سيد باش  )

خبر درگذشت سيد حميرى را بايشان دادند براى او دعا كرد و طلب مغفرت نمود  مردى گفت يا 
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اب ميخورد و ايمان برجعت )محمّد ب  حنيفه( داشت فرمود پددرم از جددش اب  رسول اللَّه او شر

 )ان محبّي آل محمد ال يموتون اال تائبي (  نقل كرد

ميرد مگر با توبه  در اي  هنگام فرش نمازى كه روى آن نشسته بدود بلندد محمّد نمى دوست آل

سيد  -( مناقب 1نمود  )اى دعا مىاى بيرون آورد كه سيد اظهار توبه كرده بود و تقاضكرد و نامه

 شود حميرى در باره حضرت صادق اي  شعر را سرود كه چند بيت آن انتخاب مى

 امد  ابا عبد اال له             فتى البرية في احتماله         

 سبط النبى محمّد             حبل تفرع م  حباله             

 و الناس طرا في عياله        االرض ميراث له                  

 يا حجة اللَّه الجليل             و عينه و زعيم آله             

 و اب  الوصى المصطفى             و شبيه احمد في كماله             

 فضياء نور  نوره             و ظالل روحك م  ظالله             

 عشر الفريدة م  خصاله           اثنى و لست ببالغ               

داود ب  نعمان گفت كميت خدمت امام صادق رسيد شعرى سرود امام شدعر او  -( رجال كشى2) 

را تصحيح نمود آنگاه فرمود خداوند كارهاى عالى را دوست دارد و از چيزهاى ندامرغوب و بدد 

 آيد خوشش نمى

يه كرده بود راست نشست و سينه خود را بر كميت عرضررد آقا اجازه ميدهى سؤالى برنم امام تر

بالشى تريه داد فرمود: سؤال ك   عرضررد در باره آن دو نفر چه ميگوئى؟ فرمود: كميت! اگدر 

باندازه يك حجامت خون در اسالم ريخته شود يا مالى از راه حرام بدست آيد و يا زنا و زناشدوئى 

ا روز قيامت تا قائم ما قيام كند  ما بنى هاشدم حرامى انجام شود گناه آن بگردن آن دو نفر است ت

( رجدال 3به بزرگ و كوچك خود دستور ميدهيم كه ب نها ناسزا گويند و از ايشان بيزار باشند  )

درست ب  ابى منصور گفت: خدمت موسى ب  جعفر عليه السّالم بودم كميت نيدز حضدور  -كشى

 اى؟داشت باو فرمود كميت تو اي  شعر را گفته

 ن صرت الى اميّة و االمور الى مصائرفاال
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ام ولى ايمان خود را از دست ندادم م  ارادتمند بشمايم و بيدزار از عرضررد آقا اي  شعر را گفته 

اى تقيه ام فرمود توجه داشته باش حاال كه اي  را گفتهدشمنتان ولى اي  شعر را از روى تقيه گفته

كميت ب  زيد اسدى گفت خدمت حضدرت  -شى( رجال ك 1«  )1جايز است در شراب خوارى  

باقر رسيدم فرمود كميت اگر پولى ميداشتيم بتو ميداديم ولى آنچه پيغمبر اكدرم در بداره حسدان 

  ال يزال معك رو  القدس ما  ببت عنا«   فرمود در باره تو ميگويم

ابو المسيح عبد اللَّه   -( رجال كشى2پيوسته در پناه رو  القدس باشى تا از ما خانواده دفاع ميرنى  )

ب  مروان جوّانى گفت: مردى نيروكار در محله ما بود كه شعر كميت را روايدت ميردرد همدان 

قصيده هاشميات را از خود كميت شنيده بود و وارد ب ن شعر بود  مدت بيست و پنج سال آن شعر 

 را تر  گفت و خواندن و روايت كردن آن را حالل نميشمرد 

دو مرتبه شروع كرد بروايت كردن  گفتند: چه شد تو كه مدتها بود اي  شدعر را  بعد از اي  مدت

روايت نميرردى؟ گفت: صحيح است اما خوابى ديدم كه مرا وادار بروايت نمودن آن شعر كدرد  

 پرسيدند چه خواب؟

اى بدسدت مد  گفت: در خواب ديدم قيامت برپا شده مثل اينره م  در محشر هستم يك كتابچه

 آن را باز كردم در اولش نوشته بود: دادند

بسم اللَّه الرحم  الرحيم نام كسانى كه وارد بهشت ميشوند از دوستان على بد  ابدى طالدب عليده 

السّالم در خط اول اسمهائى را ديدم كه نميشناختم در خط دوم نيز همي  طور بخط سوم و چهدارم 

اي  جريان باعث شدد كده شدعر او را دو نگاه كردم ناگاه چشمم بنام كميت ب  زيد اسدى افتاد 

فضيل رسان گفت خدمت حضرت صدادق رسديدم  -184( رجال كشى ص 3مرتبه روايت كنم  )

 پس از شهادت زيد ب  على مرا داخل اطاق عقب برده فرمود فضيل عمويم شهيد شد؟

بدود و عالم و راسدتگو  عرضرردم: آرى فدايت شوم  فرمود خدا او را رحمت كند مؤم  و عارف

اگر پيروز ميشد بعهد خود وفا ميررد اگر زمامدار ميشد ميدانست بايد چه كند و در اختيدار كده 

بسپارد  عرضرردم آقا اجازه ميدهى برايت شعرى بخوانم؟ فرمدود: صدبر كد  دسدتور داد پدرده 

 ها را باز كنند بعد فرمود بخوان و م  شروع كردم بخواندن بياويزند و درب

 و باللوى مربع             طامسة اعالمه بلقع الم عمر         
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 شود خواندم تا مقدارى از اشعار سيد حميرى كه بعد  كر مى 

در اي  موقع صداى گريه و ناله از پشت پرده بانوان بلند شد: فرمود: اي  شعر را كه سروده؟ گفتم 

 سيد ب  محمّد حميرى  فرمود: خدا او را رحمت كند  گفتم:

آشداميد  او نبيذ مينوشيد باز فرمود: خدا رحمتش كند گفتم: آقا او نبيذ رسدتاق مدىآقا م  ديدم 

 فرمود: منظورت شراب است؟ عرضرردم: بلى  فرمود: خدا رحمتش كند  

 و ما  لك على اللَّه ان يغفر لمحب علىّ

رفدتم  محمّد ب  نعمان گفت  -( رجال كشى1« استبعادى ندارد كه خدا دوستدار على را بيامرزد  )

بعيادت سيد حميرى صورتش سياه و چشمانش برگشته بود و سخت تشدنه مينمدود در آن موقدع 

معتقد بامامت محمّد ب  حنفيه بود و از اطرافيان او محسوب ميشد و شراب نيز ميخورد بتدازگى از 

پيش منصور دوانيقى برگشته بود م  خدمت حضرت صادق رفتم  عرضرردم: فدايت شوم مد  از 

آيم صورتش سياه و چشمانش برگشته و لبهدايش از تشدنگى خشدگ و از حميرى مى پيش سيد

سخ  گفت  مانده بود او شراب مينوشيد  امام فرمود: االغ مرا زي  كنيد سوار شده رفت م  نيز بدا 

ايشان رفتم وارد خانه سيد شديم گروهى اطراف بستر او را گرفته بودند امام عليه السّالم كنار سدر 

صدا زد سيد! سيد حميرى چشم باز كرده نگاهى بحضرت صادق نمود نميتوانست سخ  او نشست 

بگويد سياه شده بود شروع بگريه كرد چشم بامام داشت نميتوانست حرف بزند كامال آشرار بدود 

 كه ميخواهد حرف بزند ولى نميتواند 

با دوسدتان شدما  ت آقادر اي  موقع امام عليه السّالم لبانش را حركت داد سيد بسخ  در آمده گف

چني  معامله ميرنند؟  فرمود: سيد اقرار بح  بر  تا خداوند اي  ناراحتى را از تو برطرف كندد و 

 بيامرزد ترا و وارد بهشتى كه بدوستانش وعده داده بشوى 

 سيد اي  شعر را سرود  تجعفرت بسم اللَّه و اللَّه اكبر« امام عليه السّالم از منزل او خدارج نشدد تدا

( روايت شده كه حضرت صادق سيد ب  محمّد حميرى را مالقدات 1سيد حركت كرد و نشست  )

اى تو واقعا سرور شاعرانى  سيد در مادرت ترا سيد ناميده و در اي  راه توفي  يافته كرد باو فرمود:

 همي  زمينه سروده:

 و لقد عجبت لقائل لى مرة             عالمة فهم م  الفقهاء         
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 سما  قومك سيدا صدقوا به             انت الموف  سيد الشعراء             

 ما انت حي  تخص آل محمّد             بالمد  منك و شاعر بسواء             

 مد  الملو   وى الغنى لعطائهم             و المد  منك لهم يغير عطاء             

 حبهم             لو قد وردت عليهم بجزاء فابشر فانك فائز في             

 ما يعدل الدنيا جميعا كلها             م  حوض احمد شربة م  ماء             

هاى علماى شيعه ديدم كه با اسناد خود از سهل ب   بيان نقل كدرده بدود ( در بعضى از نوشته2) 

نره كسدى وارد شدود فرمدود گفت روزى خدمت حضرت علىّ ب  موسى الرضا رسيدم قبل از اي

مرحبا بتو پسر  بيان هم اكنون ميخواستم كسى را بفرستم از پى تو  عرضرردم: چرا يا اب  رسدول 

اللَّه فرمود بواسطه خوابى كه شب ديده بودم مرا ناراحت كرد و دلم سوخت  عرضرردم: خير است 

 ان شاء اللَّه 

هاى آن باال رفتم عرضرردم آقا ان شاء ام پلهفرمود در خواب ديدم يك نردبان صد پله است از تم

 اى يك سال فرمود هر چه خدا بخواهد اللَّه صد سال عمر خواهيد كرد براى هر پله

اى سبز شدم كه از داخل بيرون آن ديده ميشد در خواب فرمود وقتى ب خر نردبان رسيدم وارد قبه

راست و چدپ آن  ن قبه نشسته است در طرفجدم پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله را ديدم در آ

آقا دو پسر بچه نيرو صورت هستند كه نور از صورت آنها ميدرخشيد  زنى آراسته و خوش منظر 

اى بس جذاب در خدمت پيامبر نشسته بودند مرد ديگرى نيز در حضور آنها و مرد ديگرى با قيافه

( همي  كه پيامبر اكرم چشدمش 1ى مربع«  )ايستاده بود و اي  قصيده را ميخواند  الم عمرو باللو

بم  افتاد فرمود مرحبا بتو فرزندم على ب  موسى الرضا بپدرت على سالم ك   سالم كردم فرمدود 

بمادرت فاطمه زهرا نيز سالم ك  سالم كردم  فرمود سالم ك  بدو پدر گراميت حس  و حسي  بر 

اى ما در دنيا سيد اسماعيل حميرى  بدر او سرآن دو نيز سالم كردم فرمود سالم ك  بشاعر و مد 

نيز سالم كردم و نشستم  پيغمبر اكرم رو بسيد اسماعيل كرده فرمود مشغول كار خود باش قصيده 

 را بخوان شروع كرد بخواندن:

 «1الم عمرو باللوى مربع             طامسة اعالمه بلقع           

 شعر كه رسيد   و وجهه كالشمس ا  تطلع اشگ از چشمان پيامبر فرو ريخت باي  قسمت  
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 آيد صورتش همچون خورشيد ميدرخشد پرچمى است كه در اختيار حيدر كرار است وقتى مى 

 پيغمبر اكرم و فاطمه زهرا و آنهائى كه حضور داشتند همه گريه كردند وقتى رسيد باي  شعر:

 ية و المفزعقالوا له لو شئت اخبرتنا             الى م  الغا         

)به پيامبر اكرم گفتند اگر لطف بفرمائيد و تعيي  كنيد بعد از خودتان ما بره بايدد پنداه بدريم و  

 رهبر ما كيست( 

پيغمبر اكرم دستهاى خود را بلند نموده گفت خدايا تو گواه باش بر م  و آنها م  معدي  كدردم 

ن جناب نمود كه در مقابلش نشسته بود رهبر و پناه آنها على ب  ابى طالب است با دست اشاره ب 

 صلوات اللَّه عليه 

( وقتى سيد اسماعيل از خواندن قصيده فارغ شد پيغمبر اكرم بم  رو نموده فرمدود: علدى بد  1)

موسى اي  قصيده را حفظ ك  و بشيعيان ما بگو حفظ كنند و ب نها بگو هر كس حفظ كند و ادامه 

 خدا برايش ضمانت بهشت ميرنم  دهد خواندن اي  قصيده را م  از طرف

 « 1حضرت رضا فرمود آنقدر قصيده را برايم تررار كرد تا حفظ شدم  قصيده اي  است  

 الم عمرو باللوى مربع             طامسة اعالمه بلقع          

 عجبت م  قوم اتوا احمدا             بخطة ليس لها موضع              

 لو شئت اعلمتنا             انى م  الغاية و المفزعقالوا له              

 فقال لو اعلمترم مفزعا             كنتم عسيتم فيه ان تصنعوا             

 صنيع اهل العجل ا  فارقوا             هارون فالتر  له اودع             

 دفع ثم اتته بعد  ا عزمة             م  ربه ليس لها م             

 ابلغ و اال لم تر  مبلغا             و اللَّه منهم عاصم يمنع              

 فعندها قام النبى الذى             كان بما يأمره يصدع             

 يخطب مأمورا و في كفه             كف على ظاهرا تلمع              

 مولى فلم يرضوا و لم يقنعوا م  كنت مواله فهذا له                         

 حتى ا ا واروه في قبره             و انصرفوا ع  دفنه ضيعوا             

 ما قال باالمس و اوصى به             و اشتروا الضرّ بما ينفع              
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 فالناس يوم الحشر راياتهم             خمس فمنها هالك اربع              

 فراية العجل و فرعونها             و سامرى االمة المشنع              

 و راية يقدمها ادلم             عبد لئيم لرع اكوع             

 و راية يقدمها حبتر             للزور و التيهان قد ابدعوا             

 و راية يقدمها نعثل             ال بردّ اللَّه له مضجع             

 اربعة في سقر اودعوا             ليس لها م  قعرها مطلع              

 و راية يقدمها حيدر             و وجهه كالشمس ا  تطلع              

 الحميرى مادحرم لم يزل             و لو يقطع اصبع اصبع              

ضرت صادق عليه السّالم را بيرون عيسى ب  داب گفت: وقتى جنازه ح -( كتاب مقتضب االثر1) 

 آوردند تا ببرند به بقيع و دف  كنند ابو هريره اي  شعر را گفت:

 اقول و قد راحوا به يحملونه             على كاهل م  حامليه و عات          

 ا تدرون ما  ا تحملون الى الثرى             ثبيرا ثوى م  رأس علياء شاه              

 ايا صادق ب  الصادقي  الية             ب بائك االطهار حلفه صادق             

 لحقا برم  و العرش اقسم في الورى             فقال تعالى اللَّه رب المشارق             

 نجوم هى اثنا عشرة ك  سبقا             الى اللَّه في علم م  اللَّه ساب              

 اصحاب و اهل زمان امام علیه السّالمباب یازدهم 

سعيد ب  الخصيب گفت: م  و اب  ابى ليلى وارد مدينه شدديم در مسدجد  -193ص  -( احتجاج2)

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بوديم كه جعفر ب  محمّد عليه السّالم وارد شد ما باحترام ايشدان 

 د فرمود: اي  كيست با تو؟ام پرسيد بعحركت كرديم از حال م  و خانواده

 گفتم: اي  ابى ليلى قاضى مسلمانان  فرمود: بسيار خوب رو باو نموده فرمود:

افرنى و از كسى هم بدا  مال اي  را ميگيرى و به آن ديگرى ميدهى بي  زن و شوهر جدائى مى

 ندارى؟! گفت: بلى 

ر اكرم صلّى اللَّه عليه و آلده و فرمود: از روى چه چيز قضاوت ميرنى  گفت: بوسيله آنچه از پيامب

اى كه فرموده است بهتري  سلم و ابا برر و عمر بم  رسيده  فرمود: اي  حديث را از پيغمبر شنيده
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داوران شما علي است  گفت بلى  فرمود با شنيدن اي  حدديث چگونده قضداوت ميرندى از روى 

 قضاوت ديگرى غير علي عليه السّالم 

زرد شد امام عليه السّالم بم  فرمود: براى خود همسفر ديگرى انتخداب رنگ صورت اب  ابى ليلي 

كلينى از اسحاق ب   -( احتجاج1ك  كه ديگر بخدا سوگند يك كلمه با تو صحبت نخواهم كرد  )

يعقوب نقل ميرند كه توقيعى از ناحيه مقدسه امام زمان بيرون شد بوسيله محمّد ب  عثمان عمدرى 

ه ابو الخطاب محمّد ب  زينبة اجدع او مردى ملعون است و پيروان او نيدز اما راجع ب باي  مضمون:

هاى او بنشينى م  از آنها بيزارم و پدرانم نيدز از آنهدا بيدزار همه ملعون هستند مبادا با هم عقيده

يرى از اصحاب از جعفر صادق نقل كرد كه شخصدى بداو  -340ص  -( معانى االخبار 2اند  )بوده

اى: وقتى بح  رسيدى هر كار ميخواهى برد  فرمدود: ب ميگويد: شما باو فرمودهگفت: ابو الخطا

( در كتاب زيد نرسدى مينويسدد: 3ام  )خدا لعنت كند ابو الخطاب را بخدا قسم م  باو چني  نگفته

وقتى ابو الخطاب در كوفه پيدا شد و در مورد حضرت صادق ادعاى خود را نمود م  با عبيدة بد  

رت صادق رسيدم عرضرردم: آقا ابو الخطاب و پيروانش در بداره شدما ادعداى زراره خدمت حض

« پيروان او عقيده دارندد 1بزرگى ميرنند او بجاى اللهم لبيك ميگويد لبيك جعفر لبيك معراج  

همان طور كه پيامبر اكرم بمعراج رفت او هم معراج رفته ولى معراج بسوى شما وقتدى از معدراج 

 اى خدائى براى شما كرده و لبيك جعفر ميگويد بزمي  فرود آمده ادع

چشمان امام عليه السّالم پر از اشگ شد و دانه دانه از گوشه چشم آن جناب ريخدت دسدت بلندد 

ام ادعا ميرند خدايا پوست و مدوى تدنم نموده گفت: خدايا م  بيزارم از آنچه ابو الخطاب در باره

ى تو هستم  ليل و خوارم در نزد تو  ساعتى سر ند بندهى تو و فرز اظهار بندگى ترا ميرنند م  بنده

بزمي  انداخت گوئى مناجات ميررد  بعد سر بلند نموده فرمود: آرى! آرى! بنده خاضع و خاشع و 

 خود كوچك و خوار و خائف ترسان از خدا   ليل براى خداى

خدا ابدو الخطداب را  بخدا قسم مرا پروردگاريست كه او را ميپرستم و برايش شريرى قائل نيستم

خوار و زار كند و چنان او را در وحشت اندازد روز قيامت كه هرگز آسدودگى را نبيندد  لبيدك 

 اند م  اي  طور لبيك ميگويم:پيمبران چني  نبود خود م  نيز و نه پيمبران چني  لبيك گفته

 اللهم لبيك لبيك ال شريك لك
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د: زيد اي  سخنان را بتو گفتم تا در قبر آسوده   ما از خدمت آن جناب مرخص شديم به م  فرمو

( در اختصاص مينويسد: موسى ب  طلحه نقل كرد 1« )1باشم اي  مطالب را از دشمنان مخفى بدار  

 از مردى كوفى كه گفت:

هاى مردانه و زنانه كه در آنهدا در منى بودم عمران ب  عبد اللَّه قمى آمد چند خيمه آورد از خيمه

هداى حضدرت صدادق بدزمي  كوبيدد  چيدزى ن خيمه را در محل مخصوص خيمهپرده داشت  آ

 نگذشت كه حضرت صادق با خانواده خود آمد فرمود:

اينها از كجاست  گفتم: فدايت شوم اي  خيمه را عمران ب  عبد اللَّه قمى براى شما زده امدام عليده 

 لَّه را بياور السّالم در آن خيمه فرود آمد بغالم خود فرمود: عمران ب  عبد ال

هائى است كه دستور دادى درست كنم  فرمود: عمران آمد  گفت: آقا فدايت شوم اي  همان خيمه

ام ام و با دسدت خدود اينهدا را ترتيدب دادهچقدر شد؟ عرضررد آقا كرباسهاى آن را خودم بافته

 دوست دارم از م  بعنوان هديه بپذيرى آن پولى كه بم  داده بوديد رد كردم 

ام عليه السّالم دست او را گرفت آنگاه فرمود: از خدا در خواست ميرنم كه درود بدر محمّدد و ام

 آلش بفرستد و ترا روز قيامت در سايبانى قرار دهد كه جز سايه لطف خدا سايبانى نيست 

اى در ايد  موقدع حماد ناب گفت: خدمت حضرت صادق بودم در منى بدا عدده -( اختصاص1) 

لَّه قمى وارد شد از او حال پرسيد و بسيار مورد لطف قرار داد و با صورت بداز و عمران ب  عبد ال

شادمان با او صحبت كرد وقتى رفت م  بحضرت صادق عرض كردم: اي  كيست كه اي  قدر باو 

ايست نجيب كه هر يك از ستمگران روزگدار قصدد سدوئى لطف نمودى؟ فرمود: اي  از خانواده

( قرب االسناد: صدفوان جمدال گفدت: بحضدرت 2آنها را نابود كرد  ) نسبت به آنها نمودند خدا

صادق عرض كردم گواهى ميدهم بيرتائى خدا كه شريرى ندارد و گواهى ميدهم برسالت محمّدد 

مصطفى كه حجت خدا است روى زمي  بر مردم بعد از او امير المؤمني  عليه السّالم حجت خداست 

 فرمود: خدا ترا رحمت كند 

م: بعد امام حس  پس از ايشان امام حسي  بعد از آن جناب على ب  الحسي  و پدس از عرض كرد

ايشان محمّد ب  على و اكنون شما حجت خدا بر مردم هستيد امام عليه السّالم پس از نام هر يك از 

وليد ب  صبيح گفدت:  528ص  -( علل الشرائع 3امامها كه ميبردم ميفرمود: خدا ترا رحمت كند  )
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مد خدمت حضرت صادق ادعا كرد م  از معلى ب  خنيس طلبرارم گفت ح  مرا از بدي  مردى آ

 برده امام فرمود:

ح  ترا كسى از بي  برد كه او را كشت  سپس بوليد فرمود: حركت ك  ح  او را بده م  مدايلم 

 -340ص  -( معانى االخبدار 4پيرر معلى را خنك گردانم گرچه پيرر او خنك و آسوده هست  )

محاربى گفت: بحضرت صادق عليه السّالم عرض كردم خداوند در قرآن دستورى داده مايلم   ريح

 معنى آن را بفهمم  فرمود: چه دستور 

« فرمود: لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ بمعنى ديدار امدام 1عرض كرد اي  آيه: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُوَرهُمْ  

 هُمْ انجام دادن همي  مناسك و دستورات حج است است و لْيُوفُوا نُذُوَر

عبد اللَّه ب  سنان گفت: خدمت امام صادق عليه السّالم رسيدم عرض كردم: آقا فدايت شوم معندى 

 اي  آيه چيست: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ فرمود:

 باينها است  عرضرردم:منظور گرفت  موهاى شارب و چيدن ناخ  و كارهاى شبيه 

ايد: لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ديددار امدام اسدت  وَ فدايت شوم  ريح محاربى مرا حديث نمود كه شما فرموده

 لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اي  مناسك 

فرمود  ريح راست گفته تو نيز راست ميگوئى قرآن داراى ظاهر و باطنى است كيست كه مانندد 

( كمال الدي : محمّد همددانى گفدت: 1باط  قرآن( را داشته باشد  ) ريح قدرت تحمل )تفسير و 

بحضرت رضا عليه السّالم عرض كردم آقا آيا زرارة عارف بمقام پدرت موسى بد  جعفدر بدود؟ 

فرمود بلى  عرضرردم پس چرا پسر خود را فرستاد تا جستجو كند امام بعدد از حضدرت صدادق 

د و ميدانست كه پدرش حضرت صادق او را امام قرار كيست؟ فرمود: زراره عارف بمقام پدرم بو

داده پسر خود را فرستاد تا از پدرم موسى ب  جعفر جويا شود كه آشرارا مردم را دعوت بامامدت 

ايشان بنمايد  تقيه بر طرف شد يا نه  چون پسرش دير كرد مردم سخت گرفتند كه بگويدد امدام 

رسد اقدام بردارى برندد بهمدي  جهدت قدرآن را كيست نخواست قبل از اينره دستور پدرم باو ب

برداشت و گفت: امام م  كسى است كه اي  قرآن او را تعيي  كندد از ميدان فرزنددان حضدرت 

« صدوق رحمة اللَّه عليه ميگويد: اي  خبر دليل نيست كه زراره امام خدود را 1صادق عليه السّالم  
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ست كه علماى شيعه او را در صداقت و درستى شناخته با اينره راوى اي  خبر احمد ب  هالل انمى

 قبول ندارند 

احمد ب  وليد گفت: از سعد ب  عبد اللَّه شنيدم ميگفت: نشنيده بوديم كه يدك شديعه برگدردد و 

ناصبى و دشم  آل رسول شود جز احمد ب  هالل  علماى حديث ميگفتند هر روايتى را كه احمدد 

از درست نقل ميرند  -165ص  -( كمال الدي 1گيرد  )مىب  هالل تنها نقل كند مورد عمل قرار ن

كه در خدمت موسى ب  جعفر عليه السّالم سخ  از زراره شد فرمود: م  از خدا در خواست ميرنم 

او را بم  ببخشد و خواهد بخشيد چه ميگوئى زرارة ب  اعي  كسى است كه در راه خدا با دشم  ما 

محمّد ب  اسماعيل ب  عبد الرحم  جعفى گفت:  -تصاص( اخ2دشم  و با دوست ما دوست بود  )

م  و عمويم حصي  اب  عبد الرحم  خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسديديم امدام عمدويم را 

 خيلى گرامى داشت پرسيد اي  كيست بهمراه تو  گفت: پسر برادر م  است پسر اسماعيل 

لش چطور بود گفت: بسيار خدوب تدا فرمود: خدا رحمت كند اسماعيل را و از گناه او بگذرد حا

 وقتى خداوند نعمت ارادت بشما خاندان را از ما نگيرد 

 فقال )يا حصي  ال تستصغروا مودتنا فإنها م  الباقيات الصالحات(

حصي  مباد دوستى ما را سبك بشمارى دوستى ما از باقيات الصالحات است  عرضررد: آقدا مد  

فضدل بد   -166ص  1ج  -( كمال الدي 3سپاسگزارم  ) شمارم خدا را بر اي  نعمت كوچك نمى

ى آنهدا عبد الملك از حضرت صادق عليه السّالم نقل كرد كه فرمود: چهار نفرند كه مرده و زنده

را از همه مردم بيشتر دوست ميدارم  بريد عجلى و زرارة ب  اعي  و محمّد ب  مسدلم و احدول  از 

هشام ب  احمر  -223ص  -( غيبت شيخ طوسى4ميدارم  )همه مردم اي  چهار نفر را بيشتر دوست 

گفت: خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم تا از موقعيت و مقام مفضل ب  عمر بپرسم امام در 

باغ خود كار ميررد هوا خيلى گرم بود عرق از سر و صورتش ميريخت قبل از اينره چيزى بگويم 

همتا خدوب مفضل ب  عمر آرى بخداى يرتا و بى همتا خوب مردى است فرمود: بخداى يرتا و بى

مرتبه تررار كرد فرمود خانواده  مردى است مفضل ب  عمر جعفى  شمردم اي  سخ  را سى و چند

( بصائر: خالد ب  نجيح گفت: خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسديدم گروهدى 1آنها خوبند  )
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گفتم چقددر ايد  مدردم غافدل هسدتند اى نشستم با خود حضور داشتند سر خود را پوشيده گوشه

 نميدانند پيش كه صحبت ميرنند پيش خداى جهانيان 

اى هستم مخلوق، خدائى دارم كده تا اي  مطلب بر دلم خطور كرد فرياد زد خالد بخدا قسم م  بنده

او را ميپرستم اگر عبادتش نرنم بخدا قسم مرا عذاب خواهد كرد با آتش  گفتم نه بخدا ديگدر در 

( محاس  برقدى: 2شوم  )شما چني  چيزى نخواهم گفت همان را كه خود ميفرمائيد معتقد مىباره 

حضرت صادق عليه السّالم فرمود: هر كس بي  دو حرم )مره و مدينه( از دنيدا رود خداوندد روز 

قيامت او را آسوده و در امان قرار خواهد داد عبد الرحم  اب  حجاج و ابا عبيده از ايد  اشدخاص 

( محاس : يحيى ب  شاپور خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد تا از ايشان وداع كند 3د  )هستن

امام عليه السّالم فرمود: بخدا قسم شما بر ح  هستيد مخالفي  شما بر باطلند بخدا سوگند م  شدك 

هشام  -( غيبت شيخ طوسى4ندارم كه شما اهل بهشتيد و اميدوارم بزودى چشم شما روش  شود  )

  احمر گفت: مقدارى پول بردم خدمت حضرت موسى ب  جعفر بمدينه فرمود: بر گدردان بدده اب

( موسدى بد  بردر گفدت: 5بمفضل ب  عمر  پول را برگرداندم بجعفى و دادم بمفضل ب  عمر  )

آمد  بسديارى شد از طرف مفضل مىخدمت حضرت ابو الحس  بودم هر چه پول بايشان تقديم مى

 -( غيبت شيخ طوسدى6آوردند قبول نميررد ميفرمود: بدهيد بمفضل  )ى مىاز اوقات برايش چيز

زراره گفت: خدمت حضرت باقر صحبت از حمران ب  اعي  شد فرمود: بخددا قسدم او  -223ص 

اى سر بزير انداخت سپس سربرداشته بداز فرمدود: آرى بخددا قسدم هرگز مرتد نخواهد شد لحظه

 شودهرگز مرتد نمى

اند تصريح نمودن حضرت صادق را مينويسد: از كسانى كه نقل كرده 307ص  -يد( در ارشاد مف1)

بامامت موسى ب  جعفر و جزء بزرگان و اصحاب خاص و مورد اعتماد امام عليه السّالم بودند و از 

دانشمندان برجسته و نيروكار محسوب ميشدند، مفضل ب  عمر جعفى و معدا  بد  كثيدر و عبدد 

ب  مختار و يعقوب السراج و سليمان ب  خالد و صفوان جمدال اسدت و  الرحم  ب  حجاج و فيض

( در سرائر مينويسد: ابدو الحسد  2شود  )ديگران كه نام بردن آنها باعث طوالنى شدن كتاب مى

ام گفت: همسر ابى عبيده خدمت حضرت صادق آمد پس از درگذشت ابى عبيدده گفدت: گريده

ا رفت فرمود: نه او غريب نيست ابو عبيده از مدا خدانواده براى اينست كه ابو عبيده غريب از دني
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( سرائر: هشام ب  سالم گفت: از حضرت صادق راجع بيونس ب  ظبيان پرسديدم فرمدود: 3است  )

اى در بهشت برايش ترتيب دهد  بخدا قسم مرد مورد اعتمادى بود در خدا او را رحمت كند و خانه

 بو بصير گفت: حضرت باقر عليه السّالم ميفرمود:ا -326ص  1( تفسير عياشى: ج 4حديث  )

حرم ب  عتيبه و كثير النوا و ابو المقدام و سالم تمار گروهى از اي  مردم را گمراه كردند آنها از 

ما كسانى هستند كه خداوند در اي  آيه ميفرمايد: وَ مِ َ النَّاسِ مَ ْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْ خِرِ وَ 

 هُمْ بِمُؤْمِنِي َ 

هُمْ و از افراد اي  آيه نيز هستند و أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ* يحلقون باللَّه إِنَّهُمْ لَمَعَرُمْ حَبِطَْت أَعْمالُ

( تفسير عياشى: داود ب  فرقد گفدت: بحضدرت صدادق عدرض كدردم در 5فَأَصْبَُحوا خاسِرِي َ  )

ول نماز بود مردى پشت سرم ميگفت:  أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَ ْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ نزديك قبر پيامبر مشغ

اللَّهُ أَْرَكسَهُمْ بِما َكسَبُوا« ميخواهيد هدايت كنيد كسى را كه خدا گمراه نموده خدا آنها را زيرورو 

 كرده است بواسطه اعمالشان 

 إِنَّ الشَّياطِي َ لَيُوحُونَ إِلى يدانستم كيست خواندم:در همان موقع اي  آيه بخاطرم گذشت با اينره نم

« وقتى نگاه كردم ديدم هارون بد  سدعيد 1أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوُكمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّرُمْ لَمُشْرُِكونَ  

ازه شود باجد وقتى جواب درست بيابى سخ  كوتاه مى است  امام صادق عليه السّالم خنديد فرمود:

( تفسير عياشى: داود ب  فرقد گفت: حضرت صادق فرمود: حاجتى پيدا كردم بعد از ظهر 1خدا  )

رفتم بمسجد هميشه اگر حاجتى داشته باشم چني  ميرنم  در همان بي  كه در حرم نماز ميخوانددم 

 مردى باالى سرم ايستاد گفتم: اهل كجا هستى گفت:

 اسلم  پرسيدم از كدام گروه هستى؟ گفت:كوفه  گفتم از كدام قبيله؟ جواب داد: 

تري  آنها هارون ب  سعيد را شناسى؟ گفت: بهتري  و برجستهاز مدينه  پرسيدم از زيديها كه را مى

شناسم گفتم: برادر اسلمى او سر سلسله گوساله پرستان است كه خدا در اي  آيه ميفرمايدد: إِنَّ مى

« فرمود: زيدى واقعى محمّدد 2لُهُمْ غَضٌَب مِ ْ َربِّهِمْ وَ  ِلَّةٌ فِي الَْحياةِ الدُّنْيا  الَّذِي َ اتَّخَذُوا الْعِْجلَ سَيَنا

( مجالس مفيد: محمّد ب  حس  ب  زياد عطار از پدر خود نقل كرد 2ب  سالم نيشرر فروش است  )

افتاد خدمت قرار شد  رفتم بمره گذارم بمدينه  گفت وقتى زياد وارد كوفه شد دلم از اي  جريان بى
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حضرت صادق عليه السّالم رسيدم مريض بود و در رختخواب خوابيده بود خيلى الغدر و ضدعيف 

 شده بود  عرض كردم: آقا عالقه دارم عقايد دينى خود را پيش شما بازگو كنم 

به پهلو خوابيد نگاهى بم  نموده فرمود: حس  خيال نميرنم احتياج به بازگو كردن عقايدد داشدته 

اال بگو  گفتم:  اشهد ان ال اله اال اللَّه و اشهد ان محمّدا رسول اللَّه  امام نيز با مد  تردرار باشى؟ ح

 كرد گفت: اقرار دارم بهر چه محمّد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم آورده 

و امام سروت كرد گفتم: گواهى ميدهم كه على عليه السّالم امام و پيشوا است بعد از پيامبر اكرم 

و منرر مقام او كافر است  اطاعت او واجب است، هر كه در اي  خصوص شك كند گمراه است 

باز امام سروت كرد  گفتم: گواهى ميدهم كه حس  و حسي  عليهما السّالم جانشي  على هستند تا 

رسيدم بخود حضرت صادق  گفتم گواهى ميدهم كه شما همچون حس  و حسي  و ساير امامهداى 

فرمود: بس است بمنظور خود رسيدى تو منظورى ندارى جز اينره بر همي  عقيدده  گذشته هستى 

 ترا دوست بدارم 

 ام عرضرردم: اگر مرا بر اي  عقيده دوست بدارى بمنظور خود رسيده

 فرمود: دوستت ميدارم بر همي  عقيده  عرضرردم: آقا دلم ميخواهد در مدينه بمانم 

يارانش بر بنى اميه پيروز شوند وضع ما از همه مردم بددتر  فرمود: چرا؟ عرض كردم: اگر زيد و

 است  اگر بنى اميه پيروز شوند باز وضع ما همان طور است 

يونس  -68( اختصاص: ص  1فرمود: نه  بر گرد بمحل خود از هيچ كدام آنها آسيبى نخواهى ديد  )

عليه السّالم بم  فرمود: ب  يعقوب گفت: در مدينه بودم ميان بازار برخورد كردم بحضرت صادق 

يونس برو بخانه جلو درب خانه مردى منتظر است كه از ما اهل بيت پيغمبر است  رفدتم در خانده 

 حضرت صادق ديدم عيسى اب  عبد اللَّه نشسته است  گفتم: اهل كجا هستى؟ گفت: قم 

رد منزل شد بما چيزى نگذشت كه حضرت صادق عليه السّالم سوار االغ بود آمد و با همان االغ وا

فرمود: داخل شويد  بعد رو بم  نموده فرمود: يونس گمان ميرنم اي  حرف مرا كه گفتم عيسدى 

ب  عبد اللَّه از ما خانواده است قبول ندارى عرضرردم: آرى  بخدا قسم زيرا عيسى ب  عبد اللَّده از 

 اهالى قم است چطور از شما خانواده خواهد بود 
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( اختصاص: يونس بد  2عبد اللَّه از ما است در زندگى و پس از مرگ  )فرمود: يونس! عيسى ب  

يعقوب گفت: عيسى ب  عبد اللَّه قمى خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد وقتى مرخص شد و 

 رفت امام بخادم خود فرمود: برو او را برگردان عيسى برگشت سفارشهائى باو نمود 

تو از ما خانواده هسدتى  «1رمايد: وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ  آنگاه فرمود: عيسى خداوند در قرآن ميف

وقتى خورشيد باي  قسمت عصر رسيد شش ركعت نماز بخوان بعد او را وداع نمود پيشانى عيسدى 

ى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم گفدت: موقدع شقرانى آزادشده -( مناقب 1را بوسيد او رفت  )

در زمان منصور كسى نداشتم كه برايم واسطه شود همان طور در خانه منصور تقسيم بيت المال شد 

 متحير بودم ناگاه چشمم بحضرت صادق عليه السّالم افتاد از جاى حركت كرده گفتم:

فدايت شوم م  غالم شما خانواده شقرانى هستم  خيلى بم  احترام نمود حاجت خود را عرضرردم 

تصر زمانى بيرون آمد از داخل آستي  خود مقددارى پدول در پياده شد و داخل گرديد پس از مخ 

آستي  م  ريخت  فرمود شقرانى! كار خوب از همه مردم خوب است ولى از تو بهتر است و كار 

« امام عليه السّالم با كنايه او را موعظه 1تر است  زشت از همه كس زشت است ولى از تو زشت 

دربان امام، محمّد ب  سنان بدود  تمدام  -400ص  3 ج -( مناقب 2كرد چون شرب خمر مينمود  )

علماى شيعه شش نفر از فقهاى شاگرد حضرت صادق عليه السّالم را قبول دارند: جميل بد  دراج، 

 عبد اللَّه اب  مسران، عبد اللَّه ب  برير و حماد ب  عيسى  و حماد ب  عثمان و ابان ب  عثمان 

اعيل ب  عبد الرحم  كوفى و عبد اللَّه اب  حس  ب  حسد  اصحاب امام صادق از تابعي  مانند اسم

اى از بجيلده ب  على است  از جمله اصحاب خاص امام معاوية ب  عمار و مولى بنى ده  كه قبيلده

هستند و زيد شحام و عبد اللَّه ب  ابى يعفور و ابى جعفر محمّد اب  نعمان احول و ابو الفضل سددير 

د الرحم  و جابر ب  يزيد جعفى و ابو حمزه ثمالى و ثابت ب  ديندار ب  حريم و عبد السالم ب  عب

و مفضل ب  قيس ب  رمانه و مفضل ب  عمر جعفى و نوفل ب  حارث ب  عبد المطلب و ميسرة ب  

عبد العزيز و عبد اللَّه ب  عجالن و جابر نابينا و ابو داود مشرق و ابراهيم ب  مهزم اسددى و بسدام 

ى آنها است و ابو خالدد قمداط و هران ابو محمّد اسدى كه اعمش آزادشدهصيرفى و سليمان ب  م

ثعلبة ب  ميمون و ابو برر حضرمى و حس  ب  زياد و عبد الرحم  ابد  عبدد العزيدز انصدارى از 

ابو امامه و سفيان ب  عيينة ب  ابى عمران هاللى و عبد العزيز ب  ابى حدازم و سدلمة بد   فرزندان
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ميسر ب  عبد العزيز  -( رجال كشى1امام نيز معتب و مسلم و مصادف بودند  ) دينار مدنى  غالمان

گفت: حضرت صادق عليه السّالم بم  فرمود در خواب ديدم مثل اينره باالى كوهى هستم مدردم 

برد و پرت ميرندد بدزمي  آيند همي  كه زياد ميشوند كوه آنها را باال مىبر فراز اي  كوه باال مى

( 2ند نفر با م  باقى نماندند تو يرى از آنها بودى و دوستت عبد اللَّه بد  عجدالن  )افتند جز چمى

اى از عبد عبد الحميد ب  ابى ديلم گفت: خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم نامه -رجال كشى

 اى از فيض ب  مختار و سليمان اب  خالد آمد نوشته بودند كهالسالم ب  عبد الرحم  ب  نعيم و نامه

 آوريم كوفه سرپرستى ندارد اگر اجازه بدهيد كوفه را بتصرف در مى

همي  كه نامه را خواند بزمي  انداخته فرمود م  امام اينها نيستم مگر نميدانند قبل از قيام قدائم مدا 

عباس ب  هالل از حضرت رضدا نقدل كدرد كده  -158( رجال كشى ص 3سفيانى خواهد آمد  )

ادق عليه السّالم از زنان دانشمند بود  مطالبى از حضرت صادق عليه سعيدة كنيز حضرت ص فرمود:

 آموخت  در نزد آن كنيز وصيت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بود السّالم مى

حضرت صادق عليه السّالم باو فرمود  از خدا بخواه همان طور كه در دنيا خداوند مرا بتدو معرفدى 

هستى در آخرت نيز ترا بازدواج م  در آورد  منزل او نزديدك خانده نموده آشنا بمقام امام خود 

حضرت صادق بود هر وقت در مسجد ديده ميشد براى سالم به پيامبر اكرم رفتده بدود يدا بمرده 

آمد آخري  گفتار او اي  بود  خشنوديم از ثواب و آسوده شديم از عقداب  ميرفت و يا از مره مى

ضرت صادق نقل كرد كه فرمود خوب شفيعى هسدتيم مد  و هشام ب  حرم از ح -( اختصاص4)

كنيم تا با هم وارد بهشت پدرم براى حمران ب  اعي   در روز قيامت دست او را ميگيريم رها نمى

 ( در روايت ديگر راجع بحمران ميفرمايد او مردى از اهل بهشت است 5شويم  )

نديس را گرفدت زنددانى كدرد  مسمعى گفت: وقتى داود ب  على معلى بد  خ -( رجال كشى1)

هنگامى كه تصميم كشت  او را گرفت، معلى گفت مرا ببر ميان بازار قرض زيادى دارم و ثروتى 

 نيز دارم تا مردم را گواه بگيرم  او را ميان بازار بردند  همي  كه مردم جمع شدند گفت:

از ملدك و قدرض، مردم م  معلى ب  خنيس هستم هر كه ميشناسد كه ميشناسد م  هر چده دارم 

كنيز يا غالم يا خانه چه كم يا زياد همه متعل  بجعفر ب  محمّد عليه السّالم اسدت در ايد  موقدع 

 رئيس شهربانى داود باو حمله كرده او را كشت 
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اي  خبر كه بحضرت صادق رسيد با ناراحتى تمام پيش داود ب  على رفت بدا پسدرش اسدماعيل 

ام و اموال شما را هم م را تصرف نمودى؟ گفت: م  او را نرشتهفرمود: داود غالم مرا كشتى و مال

 ام فرمود بخدا نفري  ميرنم بر كسى كه غالمم را كشته تصرف نررده

داود گفت: او را رئيس شهربانى م  كشته است  فرمود با اجازه تو يا بدون اجازه؟ گفدت: بددون 

د را بده اسماعيل با شمشير خارج شده او اجازه م   فرمود: بفرزند خود اسماعيل برو سزاى اي  مر

 « 1را كشت  

حماد گفت: مسمعى از معتب نقل كرد كه تمام آن شب را امام بسجده و قيام پرداخدت در آخدر 

 شب شنيدم در سجده ميگويد:

 اللهمّ انى أسألك بقوتك القويه و محالك الشديدة و بعزتك التى خلقك لها  ليل ان تصلّى على  

 حمّد و ان تأخذه الساعة الساعه«محمّد و آل م

  بخدا هنوز سر از سجده برنداشته بود كه صداى ناله و شيون از خانه داود بلند شد  امام فرمود: م  

 -( رجال كشدى ص1شرمش را پاره كرد  ) اى را فرستاد با حربه آهنىاز خدا تقاضا كردم فرشته

ت حضرت صادق عليه السّالم آمدندد بدراى مينويسد: ميمون ب  عبد اللَّه گفت: گروهى خدم 249

شنيدن حديث  اهل مدينه نبودند از شهرهاى ديگرى آمده بودند  م  نيز حضور داشتم فرمود: هيچ 

 شناسى؟ گفتم نه فرمود: چطور اينها وارد خانه م  شدند كدام از اينها را نمى

ى حديث هر كه گوينده گفتم اينها گروهى هستند كه حديث جمع آورى ميرنند اهميتى نميدهند

اى؟ گفت: بلى فرمود: مقدارى باشد  بيرى از آنها فرمود آيا از ديگرى غير از م  نيز حديثى شنيده

 اى برايم نقل ك  از آنچه شنيده

ام برايت حديث نقل كنم بديگرى فرمود: چده مدانعى دارد كده ام از شما بشنوم نيامدهگفت: آمده

كند  فرمود: نقل ميرنى از حديثهاى خود م  شرط ميرنم نام كسى بعضى از حديثهاى خود را نقل 

 كه برايت حديث گفته هرگز نبرم  گفت نه 

اى براى ما نقل ك  تا ببينم چه دارى و مقامت براى مدا معلدوم فرمود: از علومى كه استفاده كرده

« همده 1بيذ  ن گفت: سفيان ثورى مرا از جعفر ب  محمّد حديث كرد كه آن جناب فرموده: شود 

 نوعش حالل است مگر شراب  ديگر چيزى نگفت  حضرت صادق فرمود نقل ك  
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گفت: سفيان از شخصى نقل كرد كه آن شخص از حضرت باقر نقل نمود كه فرمود: هر كه روى 

كفش مسح نرند بدعت در دي  گذاشته و هر كه شراب نياشامد همي  طور است هر كس مار آبى 

گوشت كشته شده بدست آنها را نخورد گمراه است  زيرا نبيذ را عمدر  و غذاى يهود و نصارى و

نوشيده مقدارى آب داخل آن كرده تا رقي  شود، مسح روى كفش را نيز سه مرتبه عمر در سدفر 

روز هم در غير مسافرت  بيحه يهود و نصارا را على عليه السّالم خورده و فرمدوده كرده يك شبانه

 ايد الْيَوْمَ أُحِلَّ لَرُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِي َ أُوتُدوا الْرِتدابَ حِدلَ لَرُدمْ وَاست بخوريد خداوند ميفرم

( امام صادق عليه السّالم فرمود بداز هدم 1« بعد از اي  حديث سروت كرد  )1طَعامُرُمْ حِلَ لَهُمْ  

 بگو  گفت آنچه شنيده بودم نقل كردم 

فرمود: پس بگو گفت: عمرو ب  عبيد از حس  نقل كرد كه  فرمود: همه را نقل كردى؟ گفت: نه

ها خبرى نيست از آن جملده او گفت: بعضى از چيزها را مردم قبول دارند با اينره در قرآن از آن

عذاب قبر ميزان  حوض  شفاعت  نيت كه شخص نيت كار خوب يابد را ميرند ولى انجام نميدهد 

واب براى عمل است چه خوب باشد و چه بد  راوى ميگويد: ميگويند باو پاداش ميدهند با اينره ث

 ام گرفت  حضرت صادق با چشم اشاره كرد كه بگذار بشنويم م  از حديث او خنده

ام ات گرفت يا از باطل  گفدتم خنددهآن مرد  سر را بلند كرده گفت چرا ميخندى از ح  خنده

 روت كرد اى؟ سبراى اي  بود كه چگونه اي  حديثها را حفظ كرده

 امام فرمود: بگو  گفت: سفيان ثورى از محمّد ب  منردر نقل كرد كه او گفت:

على را ديدم روى منبر در كوفه ميگفت اگر ببينم يك نفر مرا بر ابا برر و عمر ترجيح ميدهدد و 

 مرا از آنها باالتر ميداند او را باندازه شخص تهمت زن و مفترى تازيانه ميزنم 

و  گفت: سفيان از جعفر نقل كرد كه فرموده حّب ابا برر و عمر ايمدان اسدت و فرمود باز هم بگ 

 دشمنى با آنها كفر 

فرمود: باز هم بگو  گفت: يونس ب  عبيد نقل كرد از حس  كه على عليه السّالم وقتى در بيعت با 

م گردندت ابا برر تاخير نمود ابا برر باو گفت چرا در بيعت با م  تأخير كردى بخدا تصميم داشت

را بزنم  على عليه السّالم گفت: خليفه پيغمبر هر چه بخواهد انجام دهد قابل گفتگو نيست  فرمدود: 

 باز هم بگو 
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بعد از سالم دادن نمداز  گفت: سفيان ثورى از حس  نقل كرد كه ابا برر بخالد ب  وليد دستور داد

گفت: خالد آنچه بتو دستور دادم انجام صبح گردن على را بزند  ابا برر در دل سالم نماز را داد بعد 

( گفت: نعيم ب  عبيد اللَّه از جعفر ب  محمّد نقل كرد كه او 1نده  امام صادق فرمود: باز هم بگو  )

بدود  زيدر سدايه آن درختهدا از گفت: على ب  ابى طالب دلش ميخواست در نخلستانهاى ينبع مى

 كرد  فرمود باز هم بگو ن شركت نمىخرماهاى آن ميخورد اما در جنگ جمل و جنگ نهروا

گفت: عباد نقل كرد از جعفر ب  محمّد كه او گفت: وقتى على عليه السّالم متوجه خونريزى زيداد 

 در جنگ جمل شد به پسر خود حس  گفت: پسر جان هال  شدم 

 پسرش حس  گفت: بابا جان م  نگفتم جنگ نر   على عليه السّالم گفت: نميدانستم كار باينجدا

 ميرسد  حضرت صادق فرمود: باز هم بگو:

گفت: سفيان ثورى از جعفر ب  محمّد نقل كرد كه على عليه السّالم پس از اينره در جنگ صفي  

 گروهى را كشت براى آنها گريه كرد آنگاه گفت خدا بي  م  و آنها در بهشت جمع نمايد 

ديك بود دلدم بتركدد تصدميم راوى گفت خيلى ناراحت شدم از ناراحتى عرق بر بدنم نشست نز

گرفتم حركت كنم و او را زير لگد بگيرم يادم از چشمك حضرت صادق آمد خوددارى كدردم  

 حضرت صادق باو فرمود: از كدام شهرستانى؟ گفت:

برى بنام جعفر بد  اهل بصره هستم  فرمود: اي  كسى كه حديث از او نقل ميرنى و اسمش را مى

 اى؟نه  فرمود: از زبان خودش چيزى شنيدهمحمّد او را ميشناسى؟ گفت: 

 گفت: نه فرمود: اي  حديثهائى كه نقل كردى همه بنظر تو درست است؟ گفت:

هاى مشهور در شهر و اى؟ جوابداد يادم نيست ولى اينها حديث بلى  پرسيد چه وقت اينها را شنيده

 ديار ما است كه مردم شرى در آنها ندارند 

آن مردى كه از او حديث نقل ميرنى خودش را ببينى بتو بگويد ايد  حضرت صادق فرمود: اگر 

ام آيا اند دروغ است م  از آن حديثها خبر ندارم و برسى چني  نگفتهحديثها كه از م  نقل كرده

 او را تصدي  ميرنى؟ گفت: نه فرمود: چرا؟

به آزادى مردى  دهنداند كه اگر شهادت بگفت: زيرا اشخاصى اي  حديثها را از قول او نقل كرده

شود  فرمود: بنويس بسم اللَّه الرحم  الرحيم حديث كرد مرا پددرم از از بردگى و بندگى قبول مى
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( پرسيد اسم شما چيست؟ فرمود: باسم م  چرار دارى  پيغمبر اكرم فرمود خداوند اروا  1جدّم  )

و انسى داشتند در اي  دنيا نيز بدا  را دو هزار سال قبل از بدنها آفريد هر كدام از آنجا با هم عالقه

هم الفت و دوستى پيدا كردند هر كدام در آنجا نفرت داشتند اينجا نيز با هم اختالف پيدا كردندد  

شود و اگر دجال را بيابدد هر كس بر ما خانواده دروغ ببندد روز قيامت كور و يهودى محشور مى

 آورد و ايمان مىآورد اگر او را در  نرند در قبر باباو ايمان مى

در اي  موقع رو بغالم خود نموده فرمود: برايم آب آماده ك   با چشم نيز بم  اشداره كدرد كده 

 همي  جا باش  آنها از جا حركت كرده رفتند همي  حديث را كه شنيدند نوشتند 

ديثها شنيدى چده حد  اش آشرار بود خارج شد فرمود:امام عليه السّالم با ناراحتى تمام كه از چهره

نقل ميرنند  عرض كردم: آقا اينها كى هستند حديث آنها چيست قابل اهميت نيستند  فرمدود: از 

ام و گويند و حرايت از م  ميرنند چيزى را كه نگفتده -همه مهمتر اي  است كه از قول م  مى

پذيرند نمىاحدى از م  نشنيده تازه ميگويند اگر خودم اي  حديثها را قبول نرنم آنها از خود منهم 

 خدا آنها را مهلت ندهد و دست و پايشان را باز نگذارد 

آنگاه فرمود: وقتى على عليه السّالم خواست از بصره خارج شود نگداهى بداطراف بصدره نمدوده 

شوى و از همه جا فرمود: خدا لعنت كند ترا اى گندتري  سرزمي  كه از همه جا زودتر خراب مى

 ائى در تو است كشى درد بيدوبيشتر عذاب مى

بندد و باعث دشمنى با ما عرضرردند آقا آن درد چيست؟ فرمود: سخ  قدرى كه دروغ بر خدا مى

خانواده و خشم خدا و پيامبر است و دروغ بر اهل بيت پيامبر و حالل شمردن تهمت زدن بدر مدا 

  عيينده اب عباس ب  هالل گفت: حضرت رضا فرمود: سفيان -148ص  -( رجال كشى2خانواده  )

ام  بحضرت صادق عليه السّالم بر خورد عرضررد آقا تا كى بايد تقيه كرد م  بداي  سد  رسديده

فرمود: به آن خدائى كه محمّد را بحقيقت بر انگيخت اگر شخصى تمام عمرش را بي  رك  و مقام 

ندد مدردن بنماز بسر برد بعد خدا را مالقات كند بدون واليت ما خانواده چنان مالقات ميرندد مان

شريك گفت: م  كنار بستر سليمان اعمش بودم در آن  -59ص  -( بشارت المصطفى1جاهليت  )

بيمارى كه از دنيا رفت  اب  ابى ليلى و اب  شبرمه و ابو حنيفه وارد شدند ابو حنيفه بسليمان اعمش 



 241 ی(موسی خسرو مترجم) راألنوارزندگانی امام صادق)ع( در بحا 

 

و گفت: سليمان از خدا بترس آخري  روزهاى زندگى و اولي  روزهاى آخرت را طدى ميرندى تد 

 اى كه اگر خود دارى ميرردى بهتر بود حديثهائى از على ب  ابى طالب نقل كرده

سليمان گفت: بمثل م  چني  حرفى را ميزنى مرا بنشانيد تريه كنم  رو كرد به ابو حنيفده گفدت: 

ابو المتوكل ناجى از ابي سعيد خدرى برايم نقل كرد كه پيغمبر اكدرم فرمدود: روز قيامدت كده 

 د بم  و على ب  ابى طالب ميفرمايد:شود خداونمى

هر كس شما را دوست ميدارد داخل بهشت كنيد همي  تفسير اي  آيه شريفه اسدت و أَلْقِيدا فِدي 

 جَهَنَّمَ ُكلَّ َكفَّاٍر عَنِيدٍ  ابو حنيفه گفت حركت كنيد برويم كه حديثى بزرگتر از اي  را نگويد 

منظور از كفار در اي  آيه كيانند فرمود: كسى كده فضل گفت: از امام حس  عليه السّالم پرسيدم 

 كافر بجدم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم باشد  عرضرردم عنيد كيست؟ فرمود:

مينويسدد: طداوس يمدانى  -12ص  -( تنبيه الخدواطر2منرر ح  على ب  ابى طالب عليه السّالم  )

ى؟ عرضررد: بلى  فرمود: طاوس پرنده خدمت حضرت صادق رسيد امام باو فرمود: تو طاوس هست

 اى شد اعالن كوچ ب نها ميدهد بد پا قدمى است كه وارد هر خانواده

 آنگاه فرمود: ترا بخدا سوگند كسى از خدا بهتر عذر و پوزش را ميپذيرد؟

گفت: نه  فرمود: ترا بخدا قسم كسى راستگوتر هست از آن شخصى كه ميگويد قدرت انجام دادن 

فرمود: پس چه شده خدائى كه از همه  ا ندارم واقعا هم قدرت نداشته باشد؟ باز گفت: نه اي  كار ر 

پدذيرد )بداز او را زودتر عذر و پوزش ميپذيرد اينسخ  بنده خود را كه ميگويد قدرت ندارم نمى

عذاب ميرند امام در اي  جمله رد ميرنند مذهب جبريها را كه ميگويند بنده با قدرت خود كدارى 

كند خدا او را مجبور مينمايد( طاوس دام  خود را ترانى داده از جاى حركت نمود گفدت:  -نمى

يونس گفت: حضرت صادق  -107ص  8ج  -( كافى1م  با واقعيت و حقيقت دشمنى كه ندارم  )

اى باينره جلدو شدرم و عليه السّالم بعباد ب  كثير بصرى صوفى گفت: واى بر تو عباد مغرورشده

اى خداوند در قرآن ميفرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا ود را گرفتهخواهش نفس خ

سَدِيداً  يُصْلِحْ لَرُمْ أَعْمالَرُمْ بدان خداوند از تو عملى را قبول نميرندد مگدر اينرده سدخ  از روى 

ينه بود كه كنيز زيبا و كم نظيدرى زرعه گفت: مردى در مد -( كافى2واقعيت و عدالت بگوئى  )

داشت عش  اي  كنيز بدل شخصى قرار گرفت شرايت اي  عش  و محبت را بحضرت صادق عليه 
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السّالم عرضررد  فرمود: خود را در سر راه او قرار ده هر وقت او را ديدى بگو  اسدأل اللَّده مد  

 فضله« از فضل خدا در خواست ميرنم  اي  كار را كرد 

ت كه براى صاحب كنيز سفرى پيش آمد بهمان مرد مراجعه نموده گفت: تو همسايه چيزى نگذش

ى مردم بيشتر مورد اعتماد منى برايم سفرى پيش آمده م  مايلم كنيدز خدود م  هستى و از همه

 فالنى را پيش تو امانت بگذارم 

تدو پديش مد  ام زنى وجود ندارد چطور ممر  است كنيز آن مرد گفت: م  زن ندارم و در خانه

باشد  گفت: اشرالى ندارد م  او را بتو ميفروشم در ضم  تعهد ميرنى كه او را نگهدارى وقتى بر 

 گشتم باز بخودم ميفروشى اگر با او همبستر هم شدى برايت حالل خواهد بود 

قبول كرد با بهاى گرانى كنيز را خريد  آن مرد بسفر رفت مدتى در مسدافرت بدود تدا بداالخره 

بنى اميه آمد كه براى خليفه كنيدز  اى از طرف يرى از خلفاىمام شد  در اي  بي  نمايندهكارش ت

 ميخريد او را راهنمائى كردند براى خريدن كنيز فالنى 

در جواب نماينده خليفه گفت: صاحب كنيز بسفر رفته بزور كنيدز را از او خريدد از مبلغدى كده 

مدينه خارج كرد، صاحب سابقش آمد اول چيدزى كده خريده بود بيشتر داد همي  كه كنيز را از 

پرسيد راجع برنيز بود كه حالش چطور است  جريان را براى او نقل كرد و تمام پولى كه نماينده 

 ام خليفه داده بود در اختيار آن مرد گذاشت گفت: اي  پولى است كه م  گرفته

يرم زيادى مال تو اسدت بدرادر گام براى تو مىصاحب كنيز گفت م  همان قدر كه قيمت كرده

ج  -( كافى1حاللت باد خداوند بواسطه نيت خوب او هم كنيز را نصيبش كرد و هم سودى برد  )

فضيل ب  يسار گفت: عباد بصرى خدمت حضرت صادق بود آن جناب غذا ميخدورد  -271ص  6

 امام دست خود را روى زمي  گذاشت عباد عرضررد:

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم از اي  كار نهى نموده  امام دست خود را  آقا مگر نميدانى پيغمبر اكرم

برداشت شروع بغذا خوردن نمود باز دو مرتبه بزمي  گذاشت عباد همان سخ  اول را گفت امدام 

دست را برداشت باز غذا خورد دو مرتبه گذاشت براى مرتبه سوم عباد اعتراض كرد  امام صدادق 

سفيان ثورى در  -( كافى2ه بخدا پيغمبر اكرم هرگز از اي  كار نهى نررده  )عليه السّالم فرمود: ن

مسجد الحرام بحضرت صادق عليه السّالم رسيد ديد آن جناب لباسهاى گرانبهائى پوشديده گفدت: 
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كنم  نزديك امام شده گفت: يا اب  رسول اللَّه بخدا قسم پيغمبر بخدا قسم ميروم و او را سرزنش مى

 اند مرتضى و هيچ كدام از پدران گرامت چني  لباسى را نپوشيدهاكرم و على 

كرد مطداب  همدان حضرت صادق فرمود: پيغمبر اكرم در زمان فقر و تنگدستى مردم زندگى مى

نمود ولى بعد نعمت فراوان شد شايسته تري  مردم بنعمتهاى دنيا ابدرار و نيردان سختى گذران مى

« 1حَرَّمَ ِزينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِ َ الرِّْزقِ   د: قُلْ مَ ْهستند بعد اي  آيه را قرائت نمو

بيندى بدراى ما از همه مردم شايسته تريم بنعمتهاى خدا  در ضم  آنچه تو در ظاهر لباس م  مدى

گرفتده كشديد و  ام )تا نگويند جعفر ب  محمّد فقير و محتاج است( دست سدفيان رامردم پوشيده

 لباسهاى رو را يرطرف نمود لباس خشنى را كه زير پوشيده بود باو نشان داد 

ام كه درشت و خش  است آنچه ديدى بدراى مدردم بدود فرمود: اي  لباس را براى خودم پوشيده

آنگاه دام  سفيان را باال زد كه در رو لباس درشت و خشنى پوشيده بود ولى در زير لبداس ندرم، 

اى تا بمردم بنمايانى كه زاهد و پارسائى و اي  لباس اي  لباس خش  و درشت را رو پوشيده فرمود

عبد اللَّده بد   -6ج  -443( كافى: ص 1اى كه خوش بگذرانى  )نرم را براى آسايش خود پوشيده

سنان گفت  از حضرت صادق شنيدم فرمود م  مشغول طواف خانه خدا بودم كه مردى دام  لباسم 

اى در چني  ته كشيد نگاه كردم عباد ب  كثير بصرى بود گفت: جعفر اي  لباس را پوشيدهرا گرف

 مرانى با نسبتى كه با على ب  ابى طالب دارى 

ام  على عليه السّالم در زمدانى فرمود: اي  لباس كتان معروف بعرقبى است كه به يك دينار خريده

ان لباس را م  در ايد  زمدان بپوشدم مدردم بسر ميبرد كه لباس آن جناب معمول بود و اگر هم

( كافى: يونس ب  عمار گفت: 2گويند اي  شخص نيز مثل عباد ب  كثير بصرى ريا كار است  )مى

اى از قبيله قريش از خانواده محرز دارم كه مرا بحضرت صادق عليه السّالم عرضرردم م  همسايه

سانده، گفته است اي  رافضى پول براى جعفر بي  مردم مشهور نموده و رفتار و كردار مرا بمردم ر 

 ب  محمّد ميفرستد 

فرمود: وقتى مشغول نماز شب شدى در سجده دوم از دو ركعدت اول او را نفدري  كد  حمدد و 

سپاس خداى را بجاى آور، آنگاه بگو: خدايا فالنى اسم مرا بي  مردم انداخته و كينه مرا بدل گرفته 
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او را هدف تير بالئى قرار بده تا دست از م  بر دارد  خدايا  بزودى و مرا بخطر انداخته است خدايا

 مرگ او را نزديك ك  و اثر او را از بي  ببر خدايا بزودى زود هم اكنون اي  لطف را بفرما 

ام راجع به آن همسايه پرسيدم كه فالنى چه شدد؟ گفت وقتى وارد كوفه شدم شب بود از خانواده

اش بلندد شدد حبت ما تمام نشده بود كه صداى ناله و فريداد از خاندهگفتند مريض است هنوز ص

( كافى: سعيد ب  يسار گفت: دو پسر شاپور مردان متدي  و پرهيز كدار و پارسدا 1گفتند: مرد  )

بودند يرى از آنها كه خيال ميرنم زكريا بود مريض شد م  هنگام مرگ او ببالينش بودم  دسدت 

 د شد يا على خود را گشوده گفت: دستم سفي

بعد م  خدمت حضرت صادق رسيدم محمّد ب  مسلم نيز آنجا حضور داشدت خيدال كدردم ايد  

جريان را محمّد ب  مسلم براى امام نقل كرده م  از جاى حركت كرده رفتم ولى امام از پدى مد  

 كسى را فرستاد بر گشتم فرمود: آن مرد موقع مرگ شنيدى چيزى بگويد  گفتم: آقا دست خود را

گشوده گفت: دستم سفيد شد يا على  حضرت صادق فرمود: بخدا او را ديده بخدا او را ديده  بخدا 

( كافى: اب  ابى يعفور گفت: خطداب 2او را ديده! )منظورش على ب  ابى طالب عليه السّالم بود( )

اصدحاب  جهنى با ما رفت و آمد داشت خيلى دشم  آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بدود از 

هوش نجدة حرورى بشمار ميرفت  م  بجهت آميزشى كه داشتم و هم براى تقيه بعيادتش رفتم بى

بود در حال مرگ  شنيدم ميگفت مرا با تو چرار يا على  اي  جريان را به حضدرت صدادق عليده 

 السّالم عرض كردم فرمود:

 -29ص  -ير فرات ب  ابدراهيم( تفس3بخداى كعبه او را ديده اي  سخ  را سه مرتبه تررار كرد  )

سفيان گفت: حضرت صادق بم  فرمود سفيان مبادا منحرف شوى مواظب باش كه از جداده دور 

نشوى از هدايت پيروى ك   عرض كردم پيروى از هدايت چيست؟ فرمود: كتاب خدا و چندگ 

 زدن بدام  آن مرد 

او كيسدت؟ فرمدود: بخددا  ميدانمفرمود: سفيان تو نميدانى آن مرد كيست؟ گفتم: نه  آقا از كجا 

اى و هر كس دنيا را بر آخدرت مقددم دارد خداوندد روز سوگند تو دنيا را بر آخرت ترجيح داده

 كند قيامت او را كور محشور مى

 مند شوم گفتم: يا اب  رسول اللَّه بفرمائيد آن مرد كيست؟ شايد از او بهره
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  على ب  ابى طالب است هر كه پيرو او باشد نعمتدى فرمود: سفيان بخدا قسم آن مرد امير المؤمني

دارد كه بهيچ كس چنان نعمتى داده نشده و هر كه سر از او باز زند زيانى آشرار نموده بخدا قسم 

 او جدّ ما على ب  ابى طالب است 

سفيان! اگر مايلى چنگ بدست آويز محرم زنى دست بيانداز بدام  على بخدا قسم او ترا از آتش 

( رجدال 1نجات ميبخشد  مبادا پيرو هواى نفس شوى كه از جاده منحدرف خدواهى شدد  ) جهنم

شد با قيافه گرفته و درهدم بدا مدوئى كشى: معلى ب  خنيس رحمة اللَّه عليه هر وقت روز عيد مى

زدگان به بيابان ميرفت وقتى خطيب بر منبر ميرفت معلى دست پريشان و غبار آلود چون مصيبت 

ميداشت و ميگفت: بار خدايا اي  جايگاه خلفا و بر گزيدگان تو است اي  مقام امناى به آسمان بر 

اند و بزور بر ايد  مقدام اى كه چني  غصب نمودهوحى تو است كسانى كه به آنها اختيار بخشيده

 اند تريه كرده

ودى سپارد تواند تصميم ترا در هم شرند و نقشه ترا بنابخدايا زمام امور بدست تو است كسى نمى

هر طور و هر وقت كه تو بخواهى خواسته، خواسته تو است دانش تو در اراده و آفرينش يرسدان 

 است 

اينك بر گزيدگان و خلفاى تو مغلوب و شرست خورده هستند كه مقام آنهدا را بدزور صداحب 

كنار گذاشته اند و كتاب آسمانى را كنند كه دستورات ترا زير پا نهادهاند  آشرارا مشاهده مىشده

 اند اند و سنت پيامبر را پشت سر انداختهو واجبات دينى را تغيير داده

خدايا لعنت ك  دشمنان آنها را از پيشينيان و طبقات بعد و آنها كه صبح و شام بدر خانه اي  دغل 

پيروان  آيند  خدايا ستمراران زمان ما ومى اند و آنها كهبازان رفت و آمد دارند و كسانى كه مرده

وليدد بد  صدبيح  -( كدافي1آنها و همرارانشان را لعنت فرما تو بر هر كار قادر و توانا هستى  )

گفت: شهاب ب  عبد ربه بم  گفت: سالم مرا بحضرت صادق عليه السّالم برسان بگدو در خدواب 

 ميترسم  خدمت امام رسيدم و عرضرردم كه شهاب بشما سالم رساند و گفت: در خواب ميترسم 

فرمود: بگو مالش را پا  كند و پيغام امام را رساندم: گفت: اگر بتو پيغامى بدهم ميرسانى؟ گفتم 

ها هم ميدانند چه رسد بمردان كه م  زكات مالم را ميدهم  م  پيغام او را بلى گفت: بگو حتى بچه

( 2يرندى  )رساندم امام عليه السّالم فرمود: باو بگو زكات ميدهى ولى بجائى كه بايدد مصدرف نم
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معتب گفت: محمّد ب  بشر وشاء خدمت امدام صدادق عليده السّدالم رسديده  -36ص  4ج  -كافي

درخواست كرد كه با شهاب صحبت كنند تا او را براى پرداخت قرضى كه داشت مهلت دهد تدا 

 وقتى ايام حج تمام شود  شهاب هزار دينار از او طلب داشت 

د آمد باو فرمود: ميدانى محمّد عالقمند بما است گفت: تو از او امام عليه السّالم از پى شهاب فرستا

چرانى و هواپرستى خرج نررده از ديگران طلب هزار دينار طلب دارى كه اي  پول را در راه شرم

دارد كه از بي  رفته يا از بابت ماليات پرداخته م  مايلم او را حالل كنى  گفت شايد شما هم اي  

حسنات او در قيامت بر ميدارند و قرضش را پرداخت ميرنند اي  طور بدي   عقيده را دارى كه از 

 مردم مشهور است 

اش شدبهاى سدرد تر از آن اسدت كده بنددهامام صادق عليه السّالم فرمود خداوند عادلتر و كريم

بمناجات و شب زنده دارى بپردازد و در روزهاى گرم روزه بدارد يا طواف خانه كعبده كندد آن 

اعمال او را بگيرد و بدهد بطلبرار ولى خداوند فضل و لطفش زياد است جبران بدهى او  وقت اي 

 را ميرند 

سدير گفت حضرت باقر داخل مسجد الحرام ميشدد مد   -( كافي3گفت: آقا او را حالل نمودم  )

يندد كه بيا اندخارج ميشدم امام دست مرا گرفت و رو بقبله ايستاد فرمود: سدير بمردم دستور داده

اطراف اي  خانه سنگى طواف نمايند بعد بيايند پيش ما و واليت و ارادت خود را بما خانواده اعالم 

  نمايند اشاره بهمي  مطلب است آيه شريفه وَ إِنِّي لَغَفَّاٌر لِمَ ْ تابَ وَ آمَ َ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى

 ما خاندان با دست بسينه خود اشاره نمود هدايت يابند بواليت 

فرمود: سدير ميخواهى كسانى كه مانع دي  خدا ميشوند نشان دهم نگاه به ابو حنيفه و سفيان ثورى 

 اى از مسجد اجتماع كرده بودند نمود كه در گوشه

فرمود: اينها مانع دي  خدايند بدون اطالعى از جانب خدا و يا كتاب مبي  اگر اينها در خانه خدود 

ف جستجو ميرنند وقتى كسى را پيدا نرردند كه آنهدا را از خددا و پيدامبر بنشينند مردم در اطرا

 آيند پيش ما اطالع دهد مى

مردى از قريش كه اهل مره بود گفت سدفيان  -( كافي1ما آنها را از خدا و پيامبر خبر ميدهيم  )

سدوار  ثورى بم  گفت مرا ببر پيش جعفر ب  محمّد او را بردم خدمت امام صدادق عليده السّدالم
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اى پيغمبر در مسجد خيف ايراد نموده برايم مركب شده بود سفيان عرض كرد يا ابا عبد اللَّه خطبه

ام وقتى برگشتم برايت نقل ميرنم  عرض بينى سوار شدهنقل ك  فرمود بگذار بروم دنبال كارم مى

ه شد  سفيان عرض كرد ترا سوگند ميدهم بخويشاوندى كه با پيامبر دارى برايم نقل ك   امام پياد

كرد دستور بدهيد دوات و كاغذى بياورند تا بنويسم  امام عليده السّدالم دوات و كاغدذ خواسدت 

 بسفيان فرمود: بنويس 

اى را كه سخ  مرا بسم اللَّه الرحم  الرحيم خطبه پيامبر در مسجد خيف: خداوند يارى كند هر بنده

ند برساند مردم! حاضري  بغائبي  برسانند: بسدا از ابشنود و آن را حفظ نمايد و برسانى كه نشنيده

 كسانى كه حامل فقهند ولى فقيه نيستند بسا از فقيهان هستند كه بدانشمندتر از خود احتياج دارند 

خيدر خدواهى  -براى خددا سه چيز است كه مسلمان در آن سه چيز خيانت نميرند: اخالص عمل

ها دعوت اسالمى تمام آنها را فرا ميگيدرد  مدؤمني  نسبت بائمه مسلمانان و شركت در اجتماع آن

برادران يك ديگرند كه از خون يك ديگر دفاع ميرنند آنها بصورت يك نيروى واحد هستند در 

مقابل مخالفي  پست تري  مسلمانان سعى و كوشش در انجام تعهدات برادران دينى خدود ميرندد  

الم نشان داد  حضرت صادق سوار شده رفت م  ( سفيان خطبه را نوشت و خدمت امام عليه الس1ّ)

و سفيان برگشتيم در بي  راه گفت: صبر ك  م  نگاهى باي  حدديث بردنم  گفدتم بخددا قسدم 

حضرت صادق بگردن تو ترليفى نسبت بخود واجب نمود كه هرگز قابدل فدرار نيسدت  گفدت: 

 چطور آن ترليف چيست؟

يرند اولى كه اخالص عمل براى خداسدت قابدل گفتم: اينره فرمود سه چيز را مسلمان خيانت نم

بحث نيست خودمان ميدانيم اما خيرخواهى نسبت بائمه و پيشوايان مسلمانان  اي  پيشوايان كيانند 

 كه واجب است ما خيرخواه آنها باشيم؟

پذيريم معاوية ب  ابى سفيان يا يزيد ب  معاويه يا مروان حرم از كسانى كه ما شهادت آنها را نمى

 نماز خواندن پشت سر آنها صحيح نيست؟ آيا اينهايند و 

سخ  ديگرش كه شركت در اجتماع آنها، كدام اجتماع است  آيا منظور اجتماع مرجئه است كده 

ميگويند هر كه نماز نخواند و روزه نگيرد و غسل جنابت نرند و كعبه را ويران نمايد و بدا مدادر 

 يل را دارد خود ازدواج كند او ايمان جبرئيل و ميرائ
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شود؟ يدا ها هستند كه ميگويند آنچه خدا بخواهد نميشود هر چه شيطان بخواهد مىيا منظور قدرى

هدا منظور حروريها هستند كه از على ب  ابى طالب بيزارند و ميگويند او كافر است؟ يدا جهمدى

 هستند كه ميگويند فقط بايد خدا را شناخت ايمان غير از اي  نيست 

گفت: پس اينها چه ميگويند؟ گفتم: ميگويند امامى كه الزم است از او پيروى كنيم و با ناراحتى 

خير خواهش باشيم على ب  ابى طالب است و بايد شركت در اجتماع اهل بيت آنها برنيم  سدفيان 

ابدو الطيدار گفدت:  -( تهدذيب 1جريدان را بگدوئى  ) نوشته را پاره كرده گفت مبادا برسى اي 

اى داشتم ولى از دستم رفت اكنون سخت در مضيقه يه السّالم عرضرردم سرمايهبحضرت صادق عل

 هستم  فرمود: دكان دارى در بازار؟

ام فرمود: وقتى بروفه برگشتى برو درب دكان را بداز كد  عرضرردم: بلى دارم ولى تر  كرده

ماز اي  دعا جاروب ك  وقتى خواستى بروى بازار دو ركعت يا چهار ركعت نماز بخوان پس از ن

 را بخوان

 توجهت بال حول منى و ال قوة و لر  بحولك يا رب و قوتك و أبرأ م  الحول و القوة اال بك  

فانت حولى و منك قوتى اللهم فارزقنى م  فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا و انا خافض في عافيتك 

 فإنه ال يملرها احد غير «

بگير ميترسديدم مبدادا  -ميرفتم بطورى كه از خراج  گفت همي  كار را كردم مرتب درب دكان 

اى جنسى آورده بم  گفت: مطالبه اجاره دكانم را نمايد چيزى نداشتم كه باو بدهم روزى فروشنده

نصف دكان را بم  اجاره ميدهى؟ نصف دكدان را بداو اجداره دادم بمقددار اجداره همده دكدان 

 هاى خود را گذاشت ولى چيزى نفروخت جنس

مر  است يك كار خيرى برنى يك عدل از جنس خود را بم  بفروشى وقتدى فدروختم گفتم: م

 پولش را بدهم اضافه آن مال خودم باشد  گفت از كجا بدانم بعد خواهى داد 

گفتم خدا را گواه ميگيرم بر اي  كار  يك عدل بمد  داد قيمدت آن را تعيدي  كدرديم سدرماى 

ش را دادم اضافه آن را برداشتم مرتب يدك عددل شديدى آمد همان روز جنس را فروختم و پول

ميگرفتم و ميفروختم اضافه آن را بر ميداشتم و بقيه را باو ميدادم تدا صداحب سدرمايه و مالهداى 

اسحاق ب  عمار گفت: بحضدرت  -( كافى2سوارى شدم غالم و كنيز خريدم و چند خانه ساختم  )
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د در مورد حج وضع او خدوب نبدود مد  صادق عليه السّالم عرضرردم: مردى با م  مشورت كر

 گفتم: بمره نرو 

سدالم  -( كافي3فرمود: گمان ميرنم يك سال بيمار شوى همان طور شد يك سال مريض شدم  )

عباد ب  كثير عابد اهل بصره و  ب  سعيد مخزومى گفت: در خدمت حضرت صادق نشسته بودم كه

 رت باقر نيز حضور داشت اب  شريح فقيه مره وارد شدند  ميمون قدا  غالم حض

 عباد ب  كثير گفت: يا ابا عبد اللَّه در چند جامه پيامبر اكرم را كف  نمودند 

هاى قريه صحارى و يرپارچه هم از بردهاى خدط دار فرمود: در سه جامه دو پارچه يمنى از پارچه

 كتان معروف بحبره برد كمى كوتاه بود 

خيلى راضى بنظر نميرسيد  حضرت صادق فرمود: درخدت عباد ب  كثير مثل اينره از اي  توضيح 

خرمائى كه مريم از آن خورد از بهتري  خرماها بنام عجوه بود از آسمان نازل شده بود هر درختى 

خرمائى كه از ريشه آن بوجود آيد همان طور عجوه است و از بهتري  خرماها است ولى آنچده از 

 ت و بد ميدهد هاى افتاده آن بوجود آيد خرمائى پسدانه

وقتى از خدمت امام خارج شدند عباد ب  كثير باب  شريح گفت: بخددا نفهميددم ايد  مثلدى كده 

حضرت صادق زد منظورش چه بود؟ اي  شريح گفت: اي  غالم برايت توضيح ميدهدد او از ايد  

شود منظورش ميمون بود از او سؤال كدرد  ميمدون گفدت: واقعدا نفهميددى خانواده محسوب مى

 ورش چه بود؟ گفت: نه بخدا منظ

ميمون گفت: مثل خودش را براى تو زد  فرمود م  از اوالد پيغمبرم و علم پيغمبر نزد م  است هر 

چه از اي  خانواده بشنوى درست است و هر چه از ديگران استفاده كنى مانند همدان دانده افتداده 

در مدينه بودم زندم حديض شدد ( كافي: عمرو ب  يزيد گفت: 1بزمي  است كه ميوه بد ميدهد  )

شدنمان از مدينه قبل از پا  شدن او بود وارد مسدجد نشدد و پيدامبر را تاريخ حركت ما و خارج

 زيارت نررد و نه نزديك قبر رفت  اي  جريان را بحضرت صادق عرضرردم 

ه ورود آمد خدمت پيامبر و اجاز فرمود: باو بگو غسل كند و برود در مقام جبرئيل زيرا جبرئيل مى

ايستاد تدا خدود ميخواست اگر پيغمبر در حالى بود كه صحيح نبود جبرئيل وارد شود همان جا مى

 آن جناب خارج گردد اگر اجازه ميداد وارد ميشد 
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عرضرردم: آقا آن محل كجاست؟ فرمود: زير ناودانى كه مقابل درب معروف بباب فاطمه اسدت 

ن باالى سر تو است و درب پشت سدرت در آن محدل مقابل قبر بطورى كه سر را بلند كنى ناودا

نشينند او دعا ميرند زنان ديگر آمي  ميگويند  عرضرردم: چه نشيند زنان همراهش نيز با او مىمى

ء ان تفضل بى كدذا و  اللّهم انى أسألك بانك اللَّه الذى ليس كمثله شى  بگويد؟ فرمود: ميگويد:

 شد و داخل مسجد گرديد هر چه گفتم زنم انجام داد پا   كذا«

كنيزى داشتيم او نيز حائض شد  گفت: آقا اجازه ميدهى م  هم همان كار خانم را برنم؟ گفدتم: 

 -190ص  2( كدافى: ج 1بر   او نيز رفت و همان كار را كرد پا  شد داخل مسجد گرديدد  )

س را بعهده داشت  محمّد ب  جمهور گفت: نجاشى يرى از ثروتمندان بود و فرماندارى اهواز و فار 

مردى از آن ناحيه خدمت حضرت صادق عليه السّدالم رسديد  عرضدررد: مد  ماليداتى بنجاشدى 

 اى بر او بنويسى بدهرارم او مردى شيعه و ارادتمند بشما است اگر صال  بدانى نامه

بدرادرت را  بسم اللَّه الرحم  الرحيم سرّ اخا  يسر  اللَّده: اى نوشت:امام صادق عليه السّالم نامه

 خشنود ك  تا خدا ترا خشنود كند 

وقتى وارد آن محل شد پيش فرماندار رفت صبر كرد تا خلوت شد بعد نامه را باو داده گفت: اي  

نامه حضرت صادق عليه السّالم است  نجاشى نامه را بوسيد و بر روى چشم گذاشت  گفدت: چده 

گفت: ده هزار درهم  منشدى خدود را حاجت دارى؟ گفت: مالياتى بدهرارم پرسيد چقدر است؟ 

خواست و گفت: رسيد كند آن سال را بخشيد و سال ديگر را نوشت  گفدت: خوشدحال شددى؟ 

 گفت: آرى  فدايت شوم 

فرماندار دستور داد چند اسب سوارى و غالم و كنيزى باو دادند و يك صندوق لباس، هر كدام را 

: بلى فدايت شوم هر چه او جواب ميداد بلى كه ميداد ميگفت: شادمانت كردم؟ در جواب ميگفت 

هاى همي  اطاق را كه نشسته بدوديم و در روى آن نامده باز بيشتر ميداد تا تمام شد  گفت: فرش

مال تو باشد  بعد از اي  اگر احتياجى داشتى بم  خبر بدده   حضرت صادق را بم  دادى بردار ببر

 قبول كرد و رفت 

رسيد و جريان را بطور تفصيل شر  داد  امام عليده السّدالم از بعد از مدتى خدمت حضرت صادق 

شد  آن مرد عرضررد: يا اب  رسول اللَّه مثل اينره كار او شدما را خرسدند كار او پيوسته شاد مى
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عبد اللَّه ب  سنان گفت:  -( كافى1كرد  فرمود: آرى بخدا قسم خدا و پيامبر را نيز خرسند نمود  )

الم فرمود: ابراهيم ب  ميمون گفت: پيش ابو حنيفه نشسته بودم مردى آمد حضرت صادق عليه السّ

و سؤال كرد در باره شخصى كه حج واجب را بجا آورده آيا باز بمره برود و حج بگدذارد بهتدر 

 ابو حنيفه گفت: نه  بنده آزاد كند  است يا بنده آزاد كند؟

ه حج بهتر است از آزادى يدك بندده و دو امام صادق عليه السّالم فرمود: دروغ گفته و گناه كرد

بنده تا بده بنده رسيد  فرمود: كدام بنده برابرى دارد با طواف خانه خدا و سعى بي  صفا و مروه و 

ايستادن در عرفات و تراشيدن سر و ريگ زدن اگر آن طور كه گفته باشد مردم حدج را تعطيدل 

ج خانه خدا نمايد چه بخواهند و چه نخواهند اي  ميرنند اگر چني  كنند امام بايد آنها را مجبور بح 

عبد االعلى گفت: از حضدرت  -222ص  2( كافى: ج 2خانه براى انجام مراسم حج تأسيس شده  )

صادق عليه السّالم شنيدم ميفرمود از شرايط تشيع و ارادت بما خانواده فقط اي  نيست كه تصددي  

از شرائط آن مخفى نگاهداشت  و حفظ كردن است از بامامت كنيد و آن را قبول نمائيد  بلره يرى  

 نااهالن 

اى را كه محبت مردم را نسبت بخود جلب كند  سالم مرا به آنها برسان بگو خدا رحمت كند بنده

هر چه مورد قبول آنها است بايشان بگويند و آنچه منررند از آنها مخفى نمايند  سپس فرمود: بخدا 

گ دارد بر ايمدان دشدوارتر نيسدت از دوسدتى كده از طدرف مدا قسم دشم  ما كه با ما سر جن

نداريم هر وقت كسى را ديديد كه اسرار ما را فاش ميرند پديش  هائى ميرند كه ما خوشصحبت 

او برويد و از اي  كار او را منصرف كنيد  اگر قبول كرد بهتر و گر نده كسدى را بفرسدتيد كده 

 كند حرف او را گوش مى

اى كه ممر  باشد برار ميبريد، شته باشيد براى بر آورده شدن آن هر نوع وسيلهشما اگر حاجتى دا

در مورد حاجت م  نيز مضايقه نرنيد همان طورى كه براى خود ميرنيد اگدر آن شدخص قبدول 

كرد از شما بهتر و گر نه سخ  او را زير پاى خود مخفى كنيد و اي  طرف و آن طدرف نگوئيدد 

كند  بخدا قسم اگر آنچه ميگويم انجام   كار او را بر م  و شما جرى مىفالنى اي  طور ميگويد اي

( ابو حنيفه اصحاب دارد حس  بصرى اصحاب 1دهيد گواهى ميرنم كه شما اصحاب م  هستيد  )

دارد م  نيز مردى از قريشم كه جدم پيامبر اكرم است عالم برتاب خدا هستم كه در آن بيان هدر 
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و امر آسمان و زمي  و امر پيشدينيان و آينددگان و آنچده بدوده و چيزى هست ابتداى آفرينش 

 كنم خواهد آمد اكنون در مقابل چشم م  است گوئى آنها را تماشا مى

 كافى: سدير صيرفى گفت: خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيده عرضرردم:

عيان و بخدا ديگر جاى نشست  نيست  فرمود: چرا؟ عرضدرردم: بواسدطه كثدرت دوسدتان و شدي

ياورانت بخدا قسم اگر امير المؤمني  اي  قدر كه شما ياور دارى ميداشت در خالفت او ابا بردر و 

 كردند عمر طمع پيدا نمى

 فرمود: سدير چقدر خيال ميرنى ياور داشته باشم؟ گفتم: صد هزار 

 فرمود: فقط صد هزار نفر  گفتم: دويست هزار  فرمود: دويست هزار  گفتم:

 دنيا ديگر چيزى نفرمود بلى  نصف 

سپس فرمود: كارى ندارى كه با هم برويم تا ينبع  عرض كردم: بسيار خوب دستور داد يك االغ 

 و يك قاطر زي  كنند  م  جلوتر سوار االغ شدم فرمود:

 تر است ممر  است االغ را بم  ببخشى عرض كردم: قاطر بهتر و باارزش

 ئي  شد و سوار االغ گرديد منهم سوار تر است پافرمود: االغ براى م  آسوده

 رفتيم موقع نماز شد  فرمود: پياده شو نماز بخوانيم  -قاطر شدم

آب و علفى است نماز جايز نيست در آن رفتيم تا رسيديم به زمي  قرمدز بعد فرمود: اي  زمي  بى

اگر م  بده تعدداد چراند فرمود: سدير بخدا قسم اى افتاد كه بزغاله مىرنگى چشم امام به پسر بچه

كردم  فرود آمديم و نماز خوانديم  بعد از نماز م  نشينى مىها شيعه ميداشتم نبايد گوشهاي  بزغاله

( كافى: سماعة ب  مهران گفت، موسى ب  1ها شده آنها را شمردم هفده بزغاله بود  )متوجه بزغاله

هستند ولى مرا ميترسانند و در ناراحتى  هايشان آسودهجعفر عليه السّالم فرمود: سماعه آنها در خانه

 اند قرار داده

بخدا قسم در اي  دنيا زمانى بود كه بيش از يرنفر خدا پرست وجود نداشت اگر بيشتر از يرنفدر 

إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ  نمود  بابراهيم ميفرمايد:داشت در اي  آيه او را هم اضافه مىوجود مى

يفاً وَ لَمْ يَكُ مِ َ الْمُشْرِِكي َ مدتى بتنهائى صبر كرد بعد خداوند او را بوسيله فرزندش اسماعيل و حَنِ
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اسحاق دلگرم نمود و سه نفر شدند بخدا قسم مؤم  كم است ولى كفار زياد هستند ميدانى علت آن 

 چيست؟ گفتم: نه فدايت شوم 

ت و آمد دارند و اسدرار خدود را بدا هدم در ميدان فرمود: آنها شبيه مؤمني  هستند و با ايشان رف

شوند و با آنها مدأنوس گذارند مؤمني  خيال ميرنند اينها هم با آنها هم عقيده هستند دلگرم مىمى

حماد ب  عثمان گفت: تصميم  -195ص  -( اختصاص2شوند  )شوند متوجه تعداد كم خود نمىمى

از او خداحافظى كنم  گفتم كارى ندارى  گفت: چرا  گرفتم بروم بمره رفتم پيش اب  ابى يعفور تا

سالم مرا بحضرت صادق برسان  رفتم بمدينه خدمت امام صادق رسيدم، از حالم پرسيد بعد فرمدود 

اب  ابى يعفور چطور است  عرض كردم: خوب فدايت شوم آخري  ساعتى كه او را مالقات كردم 

 ما برسانمبراى خداحافظى رفتم در خواست كرد سالمش را بش

 )قال و عليه السالم اقرئه السالم صلّى اللَّه عليه( 

فرمود سالم بر او باد سالم مرا باو برسان خدا بر او درود فرستد باو بگدو بدر همدان پيمدانى كده 

( اختصاص: سليمان فراء از عبد اللَّه ب  ابى يعفدور نقدل كدرد كده 1م  استوار باش  ) اى بابسته

را در اختيار او قرار ميدادند و او تقسيم ميررد بي  مسدتحقي  از دوسدتان  شيعيان زكات مال خود

گفدت: على عليه السّالم در موقع تقسيم گريه ميررد  سليمان گفت باو گفتم چرا گريه ميرنى مى

زكرياى ابدراهيم گفدت: مد   -160ص  2( كافى: ج 2ميترسم خيال كنند اي  پول از م  است  )

م و بحج رفتم خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم گفتم: م  نصرانى نصرانى بودم مسلمان شد

 بودم اسالم آوردم  فرمود: در اسالم چه ديدى  گفتم: اي  آيه سبب هدايت م  شد:

الم « امام عليده السّد 1ما ُكنَْت تَدِْر  مَا الْرِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لرِ ْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِ  بِهِ مَ ْ نَشاءُ  

فرمود واقعا خدا ترا هدايت نموده بعد سه مرتبه فرمود: خدايا او را هدايت ك   هدر سدؤالى دارى 

بر  پسر جان  عرضرردم: پدر و مادر و فاميلمان نصرانى هستند مادرم كور است م  با آنها باشم 

 و در ظرفهاى آنها غذا بخورم 

 زنند  فرمود: اشرالى ندارد فرمود: گوشت خو  ميخورند؟ گفتم: نه  دست به آن نمي
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ولى متوجه باش بمادرت مهربانى ك  وقتى از دنيا رفت جنازه او را بديگرى نسدپار تدو خدودت 

اى در يم  باز پيش م  خواهى آمد  كارهاى كف  و دف  او را انجام ده برسى نگو پيش م  آمده

 ان شاء اللَّه 

ها را درس ميداد هدر بودند گوئى بچه در يم  خدمت آن جناب رسيدم گروهى اطرافش را گرفته

كدام يك سؤال ميرردند وقتى بروفه بر گشتم نسبت بمادرم مهربانى كردم غذا باو ميدادم و لباس 

و سرش را از جانور ميجستم و خدمترار او بودم و روزى گفت: مادر جان وقتى تو نصرانى بدودى 

اى ايد  اى داخل دي  اسالم شددها كردهاي  كارها را نسبت بم  نميرردى از وقتى دي  ما را ره

 ها را براى چه ميرنى  گفتم مردى از اوالد پيامبرمان چني  دستور داد محبت 

پسرم او پيغمبر اسدت   مادرم گفت: او خودش پيامبر است؟ گفتم: نه  او پسر پيغمبر است  گفت:

امبرى نيست  آن شخص پسدر اي  نوع دستورها مال پيغمبران است  گفتم: مادر بعد از پيغمبر ما پي

پيغمبر است  گفت: مادر جان دي  تو بهتري  دينها است بر م  عرضه بدار  م  شرايط اسالم را باو 

گفتم  مسلمان شد و نماز باو آموختم نماز ظهر و عصر را خواند با مغرب و عشاء همان شب بيمار 

تررار كردم  او اقرار نمود و از  پسر جان باز دو مرتبه آنچه گفتى برايم تررار ك  باز  شد گفت:

دنيا رفت  فردا صبح مسلمانان براى غسل و كف  و دف  او اجتماع نمودند م  بدر پيردر او نمداز 

ابى والد آسيابان گفت: قاطرى كرايه كردم  -290ص  5( كافى ج 1خواندم و داخل قبرش شدم  )

 دهرارى كه داشتم رفتم تا بروم بقصر اب  هبيره و بر گردم بفالن مبلغ  در جستجوى ب

« رفته ب نجا رفتم وقتى بده نيدل 1همي  كه بنزديك پل كوفه رسيدم شنيدم بدهرارم بطرف نيل  

رسيدم گفتند به بغداد رفته باالخره در بغداد او را پيدا كردم و حساب خود را گرفتم باز بر گشدتم 

طر گفتم براى اينره او را بروفه رفت و بر گشت م  پانزده روز طول كشيد جريان را بصاحب قا

راضى كنم و حالل بودى بطلبم پانزده درهم باو دادم قبول نررد  قرار شد برويم پيش ابو حنيفه هر 

 چه او قضاوت نمود قبول كنيم 

م  جريان خود را گفتم او نيز شر  حرايت خود را داد  ابو حنيفه پرسيد قداطر را چده كدردى؟ 

گفت: بلى تحويل داد ولى پس از پانزده روز گفت حداال چده گفتم: سالم بصاحبش تحويل دادم  

ميخواهى از اي  مرد  گفت: كرايه پانزده روز قاطرم را  ابو حنيفه گفت ديگر حقى بر او نددارى  
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هبيره كرايه كرده بعد رفته به نيل و از آنجا به بغداد  از آنجا كه جزء  -زيرا او قاطر را تا قصر اب 

قيمت قاطر است كرايه از بي  ميرود وقتى قاطر را سالم بتو رد كندد ديگدر اش نبوده ضام  اجاره

 كرايه بدهرار نيست 

هر دو از پيش ابو حنيفه خارج شديم صاحب قاطر پيوسته با خود كلمه استرجاع )إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ 

يش داده بود مقدارى باو پول ( دلم بحال او سوخت از فتوائى كه ابو حنيفه برا1راجِعُونَ( ميگفت: )

دادم و از او حالل بودى طلب كردم  آن سدال بحدج رفدتم جريدان را خددمت حضدرت صدادق 

عرضرردم فتواى ابو حنيفه را نيز گفتم  فرمود: بواسطه همي  قضاوتها و كارهاى شبيه ب ن اسدت 

 شود هاى زمي  گرفته مىبارد و جلو بركت كه باران از آسمان نمى

اى كه تا نيل رفتدى و از آنجدا تدا ما چه ميفرمائيد؟ فرمود بايد كرايه قاطر را باندازهعرضرردم ش

 بغداد و برگشت  تا كوفه بدهى 

ام پول علوفه را طلبرارم؟ فرمدود: نده عرضرردم: فدايت شوم م  در اي  مدت او را خورا  داده

بايسدت پدولش را د نمدىمدراى گفتم: اگر قاطر سقط ميشد و مىچون تو قاطر او را غصب كرده

اى  گفتم اگر قاطر عيبدى بدهم؟ فرمود: چرا معادل قيمت روزى كه بر خالف قرار داد عمل كرده

پيدا ميررد از قبيل شرست  دست و پا يا زخم پيدا ميررد يا لنگ ميشد فرمود معادل تفاوت قيمت 

 اى بايد بدهى صحيح و معيوب آن را در تاريخى كه باو رد كرده

م آقا كه ميتواند آن را تعيي  كند؟ فرمود: تو و او يا او قسم ميخورد براى قيمدت بايدد عرضررد

آورد بپردازى اگر قسم را بتو بر گرداند و قسم خوردى او بايد قبول كند يا صاحب قاطر شاهد مى

 گواهى ميدهند روزى كه بتو تسليم نموده فالن مبلغ ارزش داشته باز بايد قبول كنى 

  اگر مقدارى باو پول داده باشم و از م  راضى شده باشد چه اشرالى دارد؟ فرمدود: عرضرردم: م

اى كه ابو حنيفه كرده بدود حداال ب ن مبلغ راضى شده و حاللت كرده بواسطه آن قضاوت ظالمانه

ام بگو اگر حالل كرد بعد از اينره فهميد چقدر طلبرار است برگرد پيش او و آنچه م  فتوى داده

 ندارد و چيزى نبايد بپردازى اشرالى 

ابو والد گفت: بعد از بر گشت  آن مرد را ديدم و فتواى حضرت صادق را بدرايش توضديح دادم 

م  انداختى فهميدم آن  شود بدهم: گفت: چه محبتى از حضرت صادق در دلگفتم بگو هر چه مى
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ام بدر ميگدردانم  ز تو گرفتهآقا بر اينها فضيلت دارد ترا حالل كردم اگر بخواهى همان پولى كه ا

عبد الرحم  ب  حجاج گفدت مدردى از دوسدتان مدا در مدينده سدخت  309ص  5( كافي ج 1)

تنگدست شد و بسيار گرفتار گرديد حضرت صادق فرمود  برو در بازار دكدانى بگيدر و فرشدى 

 بيانداز يك كوزه آب هم آنجا بگذار مرتب درب دكان بنشي  

مان وضع بود بعد چند نفر تاجر از مصر آمدند هر كدام اجناس خود را همان كار را كرد مدتى به

در مدينه درب دكان دوستان خود گذاشتند تمام دكانها پر شد يك نفر باقى ماند كه دكانى پيددا 

 نررد اجناس خود را آنجا بگذارد 

خود را  بازاريان باو گفتند مردى اينجا دكان دارد كه در دكانش جنسى نيست ممر  است اجناس

آنجا بگذارى  پيش او رفت اجازه خواست كه اجناس خود را آنجا بگذارد قبدول كدرد و شدروع 

بفروش نمود مقدارى كه فروخت دوستانش آماده حركت شدند از اجناس او قددرى بداقى ماندد 

نخواست از دوستان خود عقب بماند صاحب دكان گفت: اي  جنسها را پيش تو ميگدذارم وقتدى 

 را برايم بفرستى؟ قبول كرد  فروختى پولش

با دوستان خود بطرف مصر رفت و اجناس خود را گذاشت آن مرد وقتى فروخت پولش را فرستاد 

باز وقتى تجار مصرى جنس بمدينه آوردند بهمراه آنها مقدارى جدنس بدراى او فرسدتاد پدس از 

رسدتاد پدس از فروش پولش را فرستاد وقتى درستى او را تشخيص داد ديگر از مصدر جدنس ميف

( بشار مرارى گفدت: 2فروش پولش را ميفرستاد از همي  راه مقدار زيادى ثروت بدست آورد  )

در كوفه خدمت حضرت صادق رسيدم  خدمت آن جناب ظرفى از خرماى طبرزد بدود كده ميدل 

مينمود فرمود  بشار بيا جلو بخور  عرضرردم گوارا باد فدايت شوم چيزى در بدي  راه ديددم كده 

ناراحتم دلم را بدرد آورده و تأثير زيادى در م  كرده  فرمود ترا بحقى كه بر گردنت دارم  سخت 

 جلو بيا بخور 

فرمود: چه ديده بودى؟ گفتم: در بي  راه پاسبانى را ديدم كه بدر  پيش رفته شروع بخوردن نمودم 

ه بخدا و پيدامبر ميبدرم برد او با صداى بلند ميگفت: پناسر پيره زنى ميزد و او را بطرف زندان مى

از مردم شدنيدم  بفريادم برسيد هيچ كس بداد او نرسيد  فرمود: براى چه او را چني  ميزدند؟ گفتم:

كه آن زن بزمي  خورده در اي  موقع گفته بود خدا لعنت كند ظالمي  ترا اى فاطمه زهرا اي  آزار 
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شروع كدرد زار زار بگريسدت  ( امام دست از خوردن كشيد 1و شرنجه براى همان حرف بوده: )

اش از اشگ تر شد فرمود: بشار حركت ك  بدرويم بمسدجد بطورى كه دستمال و محاس  و سينه

سهله دعا كنيم و از خداوند عزيز خالصى آن زن را بخواهيم، امام يرى از شيعيان را فرسدتاد بددار 

آمدى براى آن زن كدرد  -پيشاالماره فرمود: از همان جا تران نميخورى تا فرستاده ما بيايد اگر 

آئى و ما را پيدا ميرنى  رفتيم بمسجد سهله هر كدام دو ركعت نماز خوانديم آنگاه امام صدادق مى

دست ب سمان بلند نموده اي  دعا را خواند  انت اللَّه تا آخر دعا« بعد از دعا بسجده رفت كه مد  

 حركت ك  كه زن را آزاد كردند شنيدم سر بلند نموده فرمود: جز صداى نفس آقا چيزى نمى

از مسجد خارج شديم در بي  راه آن مردى كه فرستاده بود بدار االماره رسديد امدام عليده السّدالم 

پرسيد چه خبر شد؟ گفت: آزادش كردند فرمود: چطور شدد كده آزادش كردندد؟ گفدت: مد  

خواست گفت: چده گفتده نفهميدم ولى درب دار االماره ايستاده بودم يك نفر دربان آمد و او را 

بودى؟ جوابداد: م  بزمي  خوردم گفتم: خدا لعنت كند ظالمي  ترا يا فاطمه مرا چندي  آزردندد، 

دويست درهم باو داد گفت؟ اي  پول را بگير و امير را حالل ك  ولى آن پيره زن نگرفت وقتى 

بمنزلت  پيره زن بمنزلش ديد از گرفت  پول امتناع دارد بامير خبر داد بعد بيرون آمده گفت: برو 

 رفت 

امام عليه السّالم فرمود: از گرفت  دويست درهم خود دارى كرد؟ گفت آرى با اينره بخددا بد ن 

پول احتياج داشت  امام از جيب خود هفت دينار بيرون آورده فرمود: اي  پول را ببدر مندزلش و 

م امام را رسانديم  گفدت: بخددا قسدم سالم مرا باو برسان باو بده  ما با هم رفتيم در خانه او و سال 

رسانده؟ گفتم: خدا ترا بيامرزد بخدا سوگند جعفر ب  محمّدد  جعفر ب  محمّد عليه السّالم بم  سالم

 عليه السّالم سالم بتو رساند دست برد گريبان خود را چا  زده بيهوش گرديد 

  تررار كرديم تا سه مرتبه ايد  ايستاديم تا بهوش آمد گفت: سخ  امام را برايم دو مرتبه بگوئيد

كار را كرد بعد گفتيم: بگير اي  پول را امام عليه السّالم برايت فرستاده مدژده بداد تدرا  پدول را 

گرفت )و قالت سلوه ان يستوهب امته م  اللَّه( بامام عليه السّدالم بگوئيدد از خددا بخواهدد ايد  

هرينش بيشتر در نزد خدا محبوب نيست كه كنيزش را ببخشد كسى از او و آباء گرام و اجداد طا

واسطه توسل شود  خدمت حضرت صادق برگشتيم و داستان زن را براى آن جناب نقدل كدرديم 
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امام عليه السّالم شروع بگريه كرده برايش دعا كدرد  عرضدرردم: اى كداش فدرج آل محمّدد را 

 ميديدم 

تري  سرزمينها بي   -دنيا برود در سخت  فرمود: بشار وقتى چهارمي  فرزند م  )امام على النقى( از 

اى شوند زمانى كه چندي  سدانحهبدتري  مردم در اي  موقع بنى عباس گرفتار مصيبتى بزرگ مى

اتفاق افتاد گرفتارى زياد خواهد شد ولى قضاى برگشتى نيست )اشاره بابتداى ضعف و سستى بنى 

( در كتداب تمحديص از 1شدود( )عباس است كه بعد از فوت حضرت امام على النقى شروع مدى

فرات ب  ابراهيم نقل ميرند كه گفت م  خدمت حضرت صادق عليه السّالم بودم مدردى از ايد  

نابراران ملعون وارد شد گفت: بخدا او را در باره شيعيانش ناراحت خواهم كرد گفت: يا ابا عبدد 

بم  توجه ك   باز نررد براى سومي   اللَّه بم  توجه ك  امام توجهى نررد باز گفت  يا ابا عبد اللَّه

 بار گفت امام عليه السّالم توجه نموده فرمود بگو با اينره حرف خوبى نخواهى زد 

آشامند، فرمود: چه اشرالى دارد پدرم از جابر نقل كدرد كده اصدحاب گفت: شيعيان شما نبيذ مى

 است  آشامند  گفت: منظورم شرابپيامبر صلّى اللَّه عليه و آله نبيذ مى

تر و تميزترند از اينره شيطان در امعاء آنها رخنه كند اگر احياندا يردى از فرمود: شيعيان ما پا 

شود با خدائى مهربان و پيدامبرى دلسدوز و آمدرزش هاى ايشان چني  كند روبرو مىشخصيت بى

هوت فضا را روش  نموده ولى تو با دوستانت در بر طلب و امامى كه در جلو حوض كوثر نورش

 « جمع خواهيد بود 1 

آن مرد نتوانست چيزى بگويد ساكت شد باز گفت منظورم شراب نبود مرادم خمر است  فرمدود: 

آزارى پدرم از على ب  الحسي  از پدرش از خدا زبانت را بگيرد چرا امروز مرا در مورد شيعيانم مى

د از جبرئيل از خداوند بدزرگ كده على ب  ابى طالب از پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله نقل كر

ام بهشت را براى تمام پيامبران تا تو و علدى و شديعيانتان داخدل فرمود: يا محمّد م  ممنوع كرده

شويد مگر آن شيعيانى كه مرترب گناه كبيره شوند او را از نظر مالى يا ترس از سدلطان مبدتال و 

و شادى روبرو گردد و م  از او راضدى  گرفتار ميرنم تا پا  و پاكيزه شود و با مالئره بخوشى

 باشم 
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حفص ب  عمر  -314ص  5( كافي ج 1اى از اي  موقعيت را دارند؟ )بگو ببينم آيا دوستان تو  ّره

بجلى گفت: خدمت حضرت صادق شرايت كردم از فقر و فالكت و اوضاع درهدم ريختده خدود 

بفروش برادرانت را دعوت ك  و  فرمود: وقتى بروفه برگشتى يك بالش در خانه دارى بده درهم

 براى آنها غذائى تهيه نما از آنها درخواست ك  برايت دعا كنند 

اى نداشتم از پول آن غذائى تهيه ديدم بدستور امدام گفت: اي  كار را كردم جز فروش بالش چاره

ا قسدم عليه السّالم از دوستان و برادران دينى دعوت كرده درخواست نمودم برايم دعا كنندد بخدد

ديگر جز اندكى برايم باقى نمانده بود يك بدهرارى در خانه را كوبيد  طلدب زيدادى كده از او 

داشتم با م  مصالحه نمود گمان ميرنم ده هزار درهم بود بعد ديگر دنيدا رو بمد  آورد و كارهدا 

ودم داود زربى گفت: غالم علي ب  الحسي  عليه السّالم گفت: در كوفه بد  -( كافى2درست شد  )

كه حضرت صادق عليه السّالم وارد حيره شد خدمت آن جناب رفتم عرضرردم، فدايت شوم اگدر 

بفرستيد بسيار خوب است  با داود ب  على يا يرى از آنها صحبت كنى مرا بعنوان فرماندارى بجائى

 كنم فرمود: اي  كار را نمى

ستم روا دارم مانع شد با خود گفتم: م  برگشتم بمنزل خود فرر كردم كه امام بواسطه اينره مبادا 

ميروم خدمت امام سوگند بطالق زنان و آزادى بندگان ميخورم كه باحدى ستم روا ندارم و عدالت 

را پيش گيرم  رفتم خدمت امام عرض كردم: فدايت شوم م  فرر كردم امتناع شما براى اي  بدود 

چه بنده دارم آزاد باشند و چندي  و چندان كه مبادا ستم روا دارم همه زنانم طالق داده باشد و هر 

شود اگر م  باحدى ظلم كنم يا ستم روا دارم و عدالت نرنم  فرمود: چه گفتى؟ باز تررار كدردم 

تر است از انجام ايد  سر بسوى آسمان بلند نموده فرمود: بچنگ آوردن آسمان برايت خيلى ساده

ب  خطاب مزاحم دخترى از فرزندان عقيدل سماعه گفت: مردى از فرزندان عمر  -( كافى1تعهد  )

شد بپدرش گفت: اي  عمرى مرا ا يت ميرند  پدرش گفت: برو او را داخل خانه كد   دختدر  

برگشت آن مرد را بداخل خانه دعوت كرد پدرش بر او حمله نمود و او را كشدت بددنش را در 

 ميان راه انداخت 

مدان نخدواهيم فتند: ما كسى را در مقابل دوسدت هواداران ابا برر و عمر و عثمان اجتماع كرده گ

 كشت مگر جعفر ب  محمّد  كسى جز او اي  شخص را نرشته 
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حضرت صادق عليه السّالم بطرف قبا رفته بود  م  خدمت آن جناب رسيدم و جريدان را عدرض 

كردم  فرمود: ناراحت نباش همي  كه امام آمد جلو آن جناب را گرفته گفتند اي  شخص را غيدر 

 از تو كسى نرشته و ما از ديگرى قصاص نخواهيم كرد 

فرمود: از ميان خود چند نفر را انتخاب كنيد با م  صحبت كنند  چند نفر جلو آمدند دست آنها را 

گرفت و داخل مسجد نمود از مسجد بيرون آمدند ميگفتند ابو عبد اللَّه جعفر ب  محمّد سدرور مدا 

 هاى خود ه دستور ميدهد برويد بخانهاست هرگز او چني  كارى نميرند و ن

 م  در خدمت امام عليه السّالم رفتم گفتم: فدايت شوم چه زود خشم آنها فرو نشست 

 آورم فرمود: بلى  به آنها گفتم دست برداريد اگر نه آن نامه را بيرون مى

ل بدا او ( عرض كردم: نامه چه بود  فرمود: مادر خطاب كنيز زبير ب  عبدد المطلدب بدود نفيد 1)

همبستر شد حامله گرديد  زبير خواست او را كيفر كند فرار كرد بطرف طدائف زبيدر در پدى او 

 اى؟بطائف رفت قبيله ثقيف او را ديدند سؤال كردند اينجا چرا آمده

زبيدر بدراى  -گفت: كنيزى داشتم كه نفيل شما با او درآميخته  نفيل از طائف بشدام فدرار كدرد

بر پادشاه شام شد  پادشاه باو گفت م  يك حاجت از تو ميخواهم  گفت: تجارت بشام رفت وارد 

ايد م  مدايلم حاجت شما چيست  گفت مردى از بستگان شما مدعى است فرزندش را شما گرفته

 فرزند او را برگردانى  گفت: او را بياوريد م  او را به بينم كيست؟

خندى؟ اش گرفت زبير پرسيد چرا مىخنده فردا پيش پادشاه رفت همي  كه چشم پادشاه باو افتاد

كنم اي  مرد از نژاد عرب باشد همي  كه چشمش بتو افتاد كه وارد شدى از ترس گفت: خيال نمى

 نتوانست خود را نگه دارد مرتب ميگوزيد 

آورم  وارد مره كه شد از سران قريش خواست زبير گفت: وقتى بمره رفتم حاجت شما را بر مى

بدهند آنها قبول نرردند  عبد المطلب را وادار نمود او گفت: م  بداو كدارى نددارم  كه بچه او را

نديديد با فالن بچه م  چه كرد خودتان برويد پيش او  رفتند و با او صحبت كردند، باالخره زبير 

گفت: شيطان قدرتى پيدا خواهد كرد پسر او نيز پسر شيطان است م  مطمئ  نيستم كه روزى بدر 

نرند برويد آن پسر بچه را بياوريد از درب مسجد م  با آه  تفتيده بر پيشدانى او داغ  ما رياست 
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بگذارم و چند خط روى صورتش باقى بگذارم و صورت مجلسى تهيه كنم كه او و پسرش بداالى 

 مجلس بنشينند و بر ما و اوالدمان حرومت نرنند و نه با ما تيراندازى نمايند 

روى صورتش عالمت گذاشت و صورت مجلس را نوشتند همدان نامده اي  كار را كردند با آه  

آورم كده آبرويتدان ميدرود پيش م  است به آنها گفتم اگر دست برنداريد آن نامه را بيرون مى

هشام ب  سالم گفت: م  و زرارة در هدر  -53ص  -( اختصاص2بهمي  جهت خوددارى كردند  )

حمّد ب  مسلم نموديم و در آن باره سدؤال نمدوديم كرديم وقتى مراجعه به م موضوعى كه اختالف

( 1حضرت باقر در اي  مورد چني  فرموده يا گفدت: حضدرت صدادق چندي  فرمدوده  ) گفت:

اختصاص: محمّد ب  مسعود از پدر خود نقل كرد كه گفت: از عبد اللَّه ب  محمّد ب  خالد راجع بده 

ريف و ثروتمندى بود حضرت بداقر بداو محمّد ب  مسلم سؤال كردم گفت: محمّد ب  مسلم مرد ش

فرمود: تواضع ك   وقتى برگشت بروفه يك زنبيل خرما با ترازو برداشت و بر در مسدجد جدامع 

نشست شروع كرد بفرياد زدن و خرما فروخت   فاميل او آمدند گفتند: با ايد  كدار مدا را رسدوا 

 كردى 

كنم تا اي  م كرد  از جا حركت نمىگفت: موالى م  دستورى داده كه با دستورش مخالفت نخواه

زنبيل خرما را بفروشم  گفتند: اگر تصميم دارى خريد و فروش كنى در بازار آسيابانان يك دكان 

بگير مشغول كار شو  در آنجا دكانى گرفت با آسياب و يك شتر شروع كرد بده آسديابانى  ابدو 

  مسدلم از عبداد مشدهور بدود و از محمّد عبد اللَّه ب  محمّد ب  خالد برقى گفتده كده محمّدد بد 

( اختصاص: سليمان بد  خالدد گفدت: از حضدرت 2هاى انگشت شمار بود در عبادت  )شخصيت 

 فرمود:صادق عليه السّالم شنيدم مى

هاى پدرم را مگر زراره و ابو بصير مرادى و محمّدد بد  مسدلم و كسى زنده نررد ياد ما و حديث 

يافت اينها نگهبان دي  و اشخاص بودند كسى راه هدايت را نمىبريد ب  معاويه اگر اي  چند نفر ن

( 3اندد  )مورد اعتماد پدرم بودند در حالل و حرام و اينها در دنيا و آخرت بجانب ما سبقت گرفته

اختصاص: ابراهيم ب  عبد الحميد گفت: حضرت صادق فرمود خدا رحمت كند زرارة ب  اعدي  را 

ابو بصير گفدت: روزى  -104ص  -( اختصاص4ز دست رفته بود  )اگر زراره نبود احاديث پدرم ا

خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم در هنگام ناتوانى و پيرى كه ديگر ضعيف و الغر شده و 
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توان در گرفتاريهاى آخدرت صدبر نزديك مرگم بود ولى از آخرت بيمنا  بودم كه چگونه مى

 نمود 

 ب فرمود: ابو محمّد! تو هم اي  حرف را ميزنى امام صادق عليه السّالم از روى تعج 

فرمود: مگر نميدانى خداوند تبار  و تعالى جوانان شدما را  عرض كردم: فدايت شوم چرا نگويم 

( عرضدرردم: چطدور جواندان را گرامدى 1گرامى ميدارد و از پير مردان حيا و خجالت ميرشد  )

 ميدارد و از پير مردان خجالت ميرشد؟

ان شما را گرامى ميدارد از اينره آنها را عذاب نمايد و از پيدر مدردان شدما خجالدت فرمود: جوان

 ميرشد حساب برشد  خوشحال شدى؟

اند و مدا را دلمدرده اند كه كمر ما را شرستهعرض كردم: آقا باز هم بفرمائيد  بما يك لقبى داده

سطه حديثى كه فقهاى آنها نقل اند، بواسطه همي  لقب حرمرانان خون ما را حالل ميدانند بواكرده

 عرضرردم: بلى  اند  فرمود: منظورت لقب رافضى است؟كرده

اند خداوند شما را باي  لقب مفتخر نموده مگدر نميددانى فرمود: آن نام را ايشان براى شما نگذاشته

عدون كه هفتاد نفر از بنى اسرائيل در دربار فرعون دي  او را پذيرفته بودند  وقتى معلدوم شدد فر

ادعاى باطل ميرند و موسى پيامبر خداست فرعون را رها كردند و بموسى پيوستند در ميان سدپاه 

موسى اينها از تمام سپاهيان كوشش بيشتر در عبادت و فعاليت داشتند جز اينره آنهدا فرعدون را 

تر  كرده بودند )رفضوا فرعون( خداوند بموسى وحى كرد كه اي  لقدب را در تدورات بدراى 

ان ثبت ك  م  اي  لقب را بخشيدم به آنها بعد خداوند همي  لقب را  خيره نمود تا شما را به ايش

آن مفتخر گردانيد  زيرا شما نيز فرعون و هامان و سپاهيان آن دو را تر  كرديد و پيرو محمّدد 

 صلّى اللَّه عليه و آله و آل محمّد شديد  خوشحالت كردم؟ عرضرردم:

اند هر كدام پيدروى از كسدى هاى مختلف تقسيم شدهفرمود: مردم بفرقه يد فدايت شوم باز بفرمائ

ايد كنند شما هم گام و پيرو اهل بيت پيغمبر هستيد و راه خدا و برگزيدگان او را انتخاب كردهمى

كه خدا او را انتخاب نموده و  ايددوست داريد كسى را كه خدا دوست ميدارد و توجه برسى كرده

پذيرندد و از ه باد مژده بشما كه بخدا آمرزيده هستيد كه عمل نيروكاران شما را مدىمژده باد مژد

( هر كس با غير عقيده شما خدا را مالقات كند يدك ثدواب او 1گذرند  )كاران شما مىگناه گنه
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گذرند  خوشحالت كردم ابا محمّد؟! گفدتم: آقدا بداز هدم شود و از يك گناهش نمىپذيرفته نمى

 بفرمائيد 

رمود: خدا و مالئره از پشت شيعيان ما گناهانشان را فرو ميريزند چنانچه باد خدزان برگهدا را از ف

درخت ميريزد اي  معنى آيه شريفه است: وَ الْمَالئِرَةُ يُسَبُِّحونَ بِحَمْدِ َربِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَد ْ فِدي 

رد نه مردم جهدان  خوشدحالت كدردم « بخدا قسم طلب آمرزش آنها اختصاص بشما دا1الْأَْرضِ  

 عرضرردم: آقا باز هم بفرمائيد 

فرمود: خداوند در قرآن مجيد شما را ياد كرده در اي  آيه: مِ َ الْمُؤْمِنِي َ ِرجالٌ صَدَقُوا مدا عاهَددُوا 

« بخدا قسم خداوند در اي  آيه 2بْدِيلًا  نَْحبَهُ وَ مِنْهُمْ مَ ْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَ ْ قَضى

غير شما را اراده نررده زيرا به پيمان خود در باره واليت ما خانواده وفا كرديد و ديگرى را بجاى 

نمود چنانچه ديگران را سرزنش كدرده كرديد خداوند شما را سرزنش مىما نگرفتيد اگر چني  مى

خوشحالت كردم  عرض  «3 مِ ْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَْكثَرَهُمْ لَفاسِقِي َ  ميفرمايد: وَ ما وَجَدْنا لِأَْكثَرِهِمْ

( فرمود: خداوند در اي  آيه قرآن شما را ياد آورى كدرده 1كردم: فدايت شوم باز هم بفرمائيد  )

يگدر دشدم  هسدتند مگدر مدا و « مردم با يك د1الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَ إِلَّا الْمُتَّقِي َ  

فدايت شدوم  منظورش از متقي  فقط ما و شيعيانمان است آيا خوشحالت كردم؟ گفتم: -شيعيانمان

 هنوز هم بفرمائيد 

فرمود: خداوند شما را در قرآن مجيد يادآورى كرده در اي  آيه وَ مَ ْ يُطِِع اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ 

« 2اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِ َ النَّبِيِّي َ وَ الصِّدِّيقِي َ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِِحي َ وَ حَسُ َ أُولئِكَ َرفِيقداً  مََع الَّذِي َ أَنْعَمَ 

فرمود منظور از پيامبرانى كه در اي  آيه اشاره شده حضرت محمّد است و ما صدديقي  و شدهداء 

د را بزيدور صدال  بيارائيدد همدان هستيم شما نيز همي  صالحي  هستيد كه در آيه  كر شده خو

طورى كه خداوند بشما لقب داده بخدا جز شما را اراده نررده آيا مسرورت كردم؟ عرضرردم: باز 

 بفرمائيد 

فرمود: خداوند ما و دوستان و دشمنانمان را در يك آيه جمع نموده قُلْ هَلْ يَسْتَوِ  الَّذِي َ يَعْلَمُدونَ 

إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ بگو اى محمّد آيا مساويند كسانى كه ميدانندد و آنهدا  وَ الَّذِي َ ال يَعْلَمُونَ

 يابند  فرمود: شاد شدى؟ عرضرردم: باز هم بفرمائيد كه نميدانند جز خردمندان اي  مطلب را نمى
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« 3ُكنَّا نَعُدُّهُمْ مِ َ الْأَشْراِر   ِرجالًا فرمود: خدا در اي  آيه نيز بشما اشاره نموده وَ قالُوا ما لَنا ال نَرى

جويند با اينره بخدا قسم در بهشت متدنعم بنعمتهداى خددا هسدتند آيدا شما را در آتش جهنم مى

 مسرورت كردم ابا محمّد! عرضرردم: آقا باز بفرمائيد 

رموده ( فرمود: در اي  آيه خداوند شما را يادآورى كرده و وعده نگهدارى از شر شيطان داده ف1)

« بخدا جز ما و شديعيانمان را اراده نردرده آيدا مسدرورت 1إِنَّ عِبادِ  لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ*  

 كردم؟ عرضرردم: فدايت شوم باز بفرمائيد 

فرمود: بخدا قسم در قرآن از شما ياد نموده و آمرزش را براى شما تضمي  كرده در اي  آيده يدا 

« اگدر 2أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِ ْ َرحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِدرُ الدذُّنُوبَ جَمِيعداً   فُوا عَلىعِبادِ َ الَّذِي َ أَسْرَ

خداوند تمام گناهان را بيامرزد پس كرا عذاب خواهد كرد  بخددا قسدم از ايد  آيده جدز مدا و 

 ز بفرمائيد شيعيانمان را اراده نررده مخصوص ما و شما است شاد شدى؟ عرضرردم  با

فرمود: هيچ يك از اوصياى پيمبران را خداوند استثناء نررده جز على و شيعيانش را در ايد  آيده 

عَزِيدزُ كه ميفرمايد يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًى عَ ْ مَوْلًى شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ  إِلَّا مَ ْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّدهُ هُدوَ الْ

ند منظور خدا در اي  آيه كه ميفرمايد مگر كسدانى كده خداوندد آنهدا را « بخدا سوگ3الرَّحِيمُ  

مشمول رحمت خويش قرار داده فقط على عليه السّالم و شيعيان آن جناب است آيا مسرور شدى؟ 

 عرضرردم: باز بفرمائيد 

يده فرمود: على ب  الحسي  عليه السّالم فرموده است: بر فطرت اسالم نيست غير ما و شديعيانمان بق

زراره گفت: ابو كدينه ازدى و محمّدد بد  مسدلم  -( اختصاص2مردم از اسالم فاصله زياد دارند  )

ثقفى براى شهادت پيش قاضى شهر بنام شريك رفتند  شريك نگاهى بدقت بچهره آن دو نمدود 

دار فاطمه سپس گفت: هر دوى شما جعفرى و فاطمى هستيد )منظورش اي  بود كه شيعه و دوست 

 يها السّالم هستيد( زهرا عل

اشك از ديدگان هر دو جارى شد؟ شريك گفت: چرا گريه ميرنيد؟! فقاال نسدبتنا الدى اقدوام ال 

يرضون بامثالنا ان نرون م  اخوانهم لما يرون م  سخف و رعنا و نسبتنا الى رجل ال يرضى بامثالنا 

 فينا  ان نرون م  شيعته فان تفضل و قبلنا فله الم  علينا و الفضل قديما
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گفتند: ما را بگروهى نسبت دادى كه راضى نيستند مثل ما جزء برادران دينى آنها محسوب شدويم 

مان و بمردى ما را منتسب كردى كه راضى نميشود مثل ما را بواسطه كمى ورع ما و لياقت نداشت 

 شيعه خود بشمارد اگر لطف فرمايد و قبول كند بر ما منت نهاده و بزرگوارى فرموده 

 شريك لبخندى زده گفت: اگر كسى ارادتمند و پيرو داشته باشد اى كاش چون شما باشد 

اينك وليد! شهادت آنها را اي  مرتبه قبول ك  براى مرتبه بعد از آنها نمى پذيريم ديگر شدهادت 

 نخواهند داد 

ك گفت ما براى حج بمره رفتيم خدمت حضرت صادق جريان را نقل نموديم فرمود: واى بر شري

هشام ب  سالم گفدت: محمّدد بد   -( اختصاص1خدا او را روز قيامت با دو زنجير آتشي  ببندد  )

مسلم چهار سال در مدينه اقامت گزيد خدمت حضرت باقر ميرسيد از آن جناب استفاده ميررد بعد 

  از حضرت باقر از حضرت صادق عليه السّالم استفاده مينمود  اب  ابى نمير گفت  از عبد الدرحم

تر از محمّد ب  مسلم ب  حجاج و حماد ب  عثمان شنيدم آن دو ميگفتند: در ميان شيعيان كسى فقيه

ابو جعفر احول موسوم بمحمد ب  لقمان و مشهور به مؤم  طداق كده آزاد  -( اختصاص2نيست  )

زيرا  ى بجيله بود و برار زرگرى و صرافي اشتغال داشت، مردم او را شيطان طاق ميگفتندشده قبيله

اى بي  چند نفر اختالف افتاد بمحض اينره بمؤم  طاق نشان دادند گفدت: ايد  در مورد پول نقره

اند  اسم او را از اي  جهت شيطان طاق گذاشتند ولى شيعيان او را مؤم  طاق درهم را آب نقره داده

را بر قدرت در اي   شيعه بود كه حضرت صادق عليه السّالم او شناسانمينامند  از مترلمي  و عقيده

ابو النصر محمّد ب  مسعود ميگفت: كه اب  مسران ميترسيد آن طور كه  -( اختصاص1ف  ستوده  )

الزم است شايد نتواند احترام و جالل حضرت صادق را مراعات نمايد بهمدي  جهدت خددمت آن 

ران رفت  از اصحاب آن جناب درس ميگرفت  يونس ب  عبد الرحم  گفت: ابد  مسد جناب نمى

مرد مؤمنى بود كه با اصحاب حضرت صادق برخورد ميررد و از آنها آنچده فدرا گرفتده بودندد 

حريز ب  عبد اللَّه منتقل سجستان گرديد و در آنجا كشته شد مردم  -( اختصاص2استفاده مينمود  )

سب و  « دوستان حريز از خوارج1ناميدند  آن ناحيه بيشتر از خوارج بودند كه آنها را )شراة( مى

ناسزا نسبت بعلى ب  ابى طالب ميشنيدند  از حريز اجازه گرفتند كه هر كس ديدند بعلى جسدارت 

 ميرند او را برشند حريز اجازه داد 
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شود بشديعيان بددگمان نميشددند چدون آنهدا خوارج ديدند يرى پس از ديگرى از آنها كشته مى

ده نميشد ولى انتقام كشته خود را از مرجئه تعدادشان خيلى كم بود و چني  احتمالى در باره آنها دا

« ميگرفتند و با آنها جنگ ميرردند مدتى بهمي  وضع گذشت تا باالخره جريان را پى بردندد  2 

دوستان حريز يك روز در مسجد اطراف او جمع بودند خوارج مسجد را بر سر آنها خراب كردند 

د اللَّه ب  فضل هاشمى گفت: خدمت عب -216ص  -( اختصاص3و خا  آن را زيرورو نمودند، )

حضرت صادق عليه السّالم بودم كه مفضل ب  عمر وارد شد همي  كه چشم امام باو افتاد خنديدده 

  فو ربّى انى الحبّك و احّب م  يحبّك يا مفضل«  فرمود بيا پيش م 

ا هم دوست   قسم به پروردگارم كه تو را دوست ميدارم و كسى كه تو را دوست داشته باشد او ر 

 ميدارم« 

دو نفدر بدا يدك ديگدر  اگر تمام اصحاب م  عرفان تو را داشته باشند و آنچه تو ميدانى بدانندد

اختالف نخواهند كرد  مفضل عرض كرد: آقا خيال ميرنم مرا خيلى بداال بدردى فرمدود: نده  آن 

مقام جابر ب  يزيد در نزد  ( پرسيد يا اب  رسول اللَّه1مقامى را بتو دادم كه خدا بتو ارزانى داشته  )

مانند سلمان نسبت به پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله گفت: مقدام داود  شما چگونه است؟ فرمود:

 ب  كثير رقى چگونه است؟ فرمود: مانند مقداد نسبت به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله 

گ ما را از نور عظمت خويش آفريده آنگاه بم  توجه نموده فرمود: عبد اللَّه ب  فضل! خداوند بزر 

و برحمت خود سرشته است اروا  شما را از ما آفريده ما بشدما عالقده داريدم و شدما نيدز بمدا 

عالقمنديد  بخدا قسم اگر تمام ساكني  روى زمي  از مغرب تا مشرق بروشند كه يرنفر بشيعيان ما 

قبيله و خانواده آنها در نزد ما هست اگدر  توانند  اسم آنها و اسم آباء و -بيفزايند يا كم كنند نمى

 عالقه داشته باشى اسم خودت را در كتابى كه نام شيعيان در آن است نشان بدهم 

 كتابى را خواست آن را گشود ديدم صفحات كتاب سفيد است اثرى از كتابت در آن نيست 

 بينم اى نمىعرض كردم: يا ب  رسول اللَّه م  در اي  كتاب نوشته

عليه السّالم با دست روى آن كشيد ديدم نوشته است در پائي  صفحه نام خود را مشاهده كردم   امام

 خداى را شرر نمودم و بسجده رفتم 

 باب دوازدهم بحث و مناظره اصحاب امام صادق علیه السّالم با مخالفین
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يعيان و شريك ب  عبد اللَّه از اعمش نقل كرد كه گروهدى از شد  -205( احتجاج طبرسى ص 1) 

خوارج در كوفه پيش ابو نعيم نخعى اجتماع نمودند  ابو جعفر محمّد ب  نعمدان مدؤم  طداق نيدز 

حضور داشت  اب  ابى خدرة گفت: م  براى شما شيعيان ثابت ميرنم كه ابا برر از علدى و تمدام 

 اصحاب پيغمبر بهتر است با چهار امتياز كه هيچ كس نتواند آن را رد كند 

دومي  نفر است كه با پيغمبر در نماز بود   -2نفر است كه در خانه پيغمبر دف  شده  او دومي   -1

او نفر  -4نفر دوم است كه بر مردم نماز خوانده در موقعى كه پيغمبر پس از آن وفات يافت   -3

 دوم است كه لقب صدي  را در اي  امت گرفته 

ه على عليه السّالم از ابا بردر و تمدام مؤم  طاق گفت: پسر ابى خدره م  براى تو ثابت ميرنم ك 

اصحاب پيغمبر بهتر است با همي  امتيازاتى كه براى ابا برر شمردى و اثبدات ميردنم كده ايد  

امتيازات براى ابا برر عيب و نقص است و براى تو ثابت ميرنم كه واجب است كده پيدرو علدى 

يف از پيغمبر اكرم با تصريح و ندام شوى و از او اطاعت كنى با سه دليل از قرآن با اشاره و توص

 بردن و از عقل با انديشه و تفرر 

قرار شد ابراهيم نخعى و اسحاق سبيعى و سليمان ب  مهدران داور ايد  بحدث و منداظره باشدند و 

 قضاوت كنند 

بينم پيغمبر صلّى اللَّده عليده و آلده و سدلم ( ابو جعفر مؤم  طاق گفت: پسر ابى خدره بگو به1) 

را كه خداوند باو نسبت داده و نهى نموده از اينره بدون اجازه داخل نشوند بعنوان ميدراث  اىخانه

 براى بازماندگان خود نهاده يا صدقه است بر تمام مسلمانان هر كدام را مايلى انتخاب ك  

 اب  ابى خدره فرو ماند چون ميدانست هر كدام را انتخاب كند ايراد بر او وارد است 

ت: اگر ميراث براى خانواده خود گذاشته باشد وقتى از دنيا رفت داراى نه زن بدود مؤم  طاق گف

اى كه در آن ابا برر دف  شده ميرسدد از تمدام آن بعائشه دختر ابى برر يرنهم از يك هشتم خانه

منزل نيم متر در نيم متر باو ميرسد، اگر صدقه گذاشته باشد از اي  بدتر در اي  صورت آنقدر بداو 

اش در انه ميرسد كه بروچرتري  افراد مسلمان برسد داخل شدن در خانه پيغمبر بدون اجدازهاز خ

زمان حيات و بعد از مرگش گناه است مگر براى على ب  ابى طالب و فرزنددانش زيدرا خداوندد 

 آنچه براى پيغمبر حالل نموده براى آنها نيز حالل است 
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ه عليه و آله دستور داد درهاى تمام كسانى كه بمسجد سپس گفت: شما ميدانيد كه پيغمبر صلّى اللَّ

باز ميشد ببندند مگر در خانه على  ابو برر تقاضا كرد يك سوراخ برايش بداز بگذارندد تدا از آن 

سوراخ پيغمبر را ببيند قبول نررد  عمويش عباس از اي  جريان ناراحت شد  پيغمبر صلّى اللَّه عليه 

ن سخنرانى فرمود خداوند امر كرد بموسى و هارون كه بدراى قدوم اى ايراد كرد در آو آله خطبه

خود در مصر خانه بسازند دستور داد كه در مسجد آنها شخص جنب نخوابد  و بدا زندان نزديدك 

نشوند مگر موسى و هارون و فرزندان آنها  على نسبت بم  مانند هارون اسدت نسدبت بموسدى و 

براى هيچ كس كه در مسجد پيغمبر با زنان همبسدتر فرزندانش چون فرزندان هارون حالل نيست 

 شود و يا جنب در آنجا بسر برد مگر براى على و فرزندانش همه قبول كرده گفتند: صحيح است 

( مؤم  طاق گفت: يك چهارم دينت از بي  رفت پسر ابى خدره اي  خود امتيازى بدود بدراى 1)

د اما اينره ابا برر نفر دوم بود در غار با پيغمبدر على عليه السّالم كه هيچ كس همتا و مانند او نبو

بگو ببينم خداوند سرينه و آرامش را بر مؤمني  و پيغمبر در غير نماز نازل نموده؟ اب  ابى خددره 

 گفت: آرى 

مؤم  طاق گفت: پس در اي  صورت خداوند در غار بر او سرينه و آرامش نازل نررده و حزن و 

ت  ولى على ب  ابى طالب همان شب در بستر پيغمبر صلّى اللَّده عليده و اندوه او را يادآور شده اس

آله خوابيده بود و جان خويش را در كف نهاده در راه پيغمبر مقام او از دوست تو كه در غار بدا 

 خود پيغمبر بود )باز هم ناراحت و محزون بود( باالتر است  گفتند: صحيح است 

دي  تو از بي  رفت  اما اينره ابا برر دومي  نفر است كده مؤم  طاق گفت: پسر ابى خدره نصف 

لقب صدي  يافته  خداوند بر ابا برر واجب نموده كه طلب آمرزش كند براى على ب  ابى طالدب 

لْإِيمانِ تدا آخدر در اي  آيه: وَ الَّذِي َ جاؤُ مِ ْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ َربَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِي َ سَبَقُونا بِا

اندد كسدى را « اي  لقبى كه براى ابا برر ادعا ميرنى چيزى است كه مردم برايش تراشيده1آيه  

كه قرآن گواهى بصدق و راستگويى او داده و او را تصدي  كرده باالتر از كسى است كه مدردم 

صدي  االكبر آمنت قبدل  انا ال  برايش چني  لقبى بگذارند  على عليه السّالم در منبر بصره فرمود:

م  صدي  اكبر قبل از ابا بردر ايمدان آوردم و  ان آم  ابو برر و صدقت قبله قال الناس صدقت 

 پيش از او تصدي  برسالت پيامبر كردم مردم همه گفتند راست ميگوئى 
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مؤم  طاق گفت: پسر ابى خدره سه چهارم دينت از بي  رفت اما اينره گفتى نماز بر مردم خوانده 

تدر از نرسيد اي  امتياز بتهمدت نزديدك ادعائى براى دوست خود كردى كه ثابت نشد و به انجام

( اگر اي  نماز خواندن بدستور پيغمبر بود او را از نماز جلوگيرى نميررد 1فضيلت و مقام است  )

آله بيرون آمدد مگر نميدانى وقتى ابا برر جلو ايستاد كه نماز بخواند پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و 

و جلو ايستاد و نماز خواند و ابو برر را مانع شده و كنار زد اي  نماز از دو صورت خارج نيست يا 

اى بود كه انجام داد همي  كه پيامبر متوجه حيله او گرديد با ناراحتى و شدت بيمارى كده دسيسه

موقعيت و مقام خود نگيرد و داشت بيرون آمد و نگذاشت نماز بخواند تا بعد همي  كار را دليل بر 

آنها مجبور شوند از قبول كردن  وجه دوم اينره بگوئيم خود پيغمبر او را مأمور كرده بود و بداو 

واگذار نموده بود مانند رساندن سوره برائت كه ابتدا به ابا برر داد جبرئيل نازل شد و گفدت: نده 

م همي  طور بوده در هر دو صورت داللت بايد خودت يا يرى از افراد خانواده باشد جريان نماز ه

بر  مّ ابا برر مينمايد زيرا آنچه پنهان بود و ديگران نميدانستند كشف گرديدد ايد  خدود دليدل 

آشرارى است بر اينره ابا برر لياقت خالفت را بعد از پيغمبر نداشت و نه مدورد اعتمداد بدود در 

 امور دينى، گفتند: راست ميگوئى 

 ر ابى خدره تمام دينت از بي  رفت با اي  مدحى كه كردى رسوا شدى مؤم  طاق گفت: پس

حاضري  به ابو جعفر مؤم  طاق گفتند: حاال دليلى كه در مورد اطاعت كردن از على عليه السّدالم 

 گفتى بياور 

هَ وَ ُكونُدوا مؤم  طاق گفت: از قرآن كه توصيف نموده او را اي  آيه يا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّد 

يابيم كه در اي  آيه خداوند فرمدوده: وَ « على عليه السّالم را داراى اي  صفت مى1مََع الصَّادِقِي َ  

 « 2الصَّابِرِي َ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِي َ الْبَأْسِ  

« تمدام 1الْمُتَّقُدونَ   كَ هُمُيعنى آنهائى كه در جنگ و رنج شريبايند أُولئِكَ الَّذِي َ صَدَقُوا وَ أُولئِ

اند بر اينره اي  صفتها شايسته على عليه السّالم اسدت زيدرا او هرگدز در امت اسالم اجماع نموده

 جنگ فرار نررد با اينره ديگران چندي  مرتبه فرار نمودند 
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بندام او ( اما چيزى كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آلده و سدلم تصدريح 1همه گفتند: راست گفتى  )

انى تار  فيرم الثقلي  ما ان تمسرتم بهما ل  تضلوا بعددى كتداب  نموده است اينست كه فرمود:

 اللَّه و عترتى اهل بيتى فإنهما ل  يفترقا حتى يردا على الحوض

  قوله مثل اهل بيتى فيرم كمثل سفينة نو  م  ركبها نجا و م  تخلف عنها غدرق و مد  تقددمها 

  مرق و م  لزمها لح 

م  ميان شما دو امانت گرانبار ميگذارم كه تا وقتى چندگ بددام  آن دو داشدته باشديد گمدراه 

ام آن دو از يك ديگر جدا نميشوند تا وقتى در حوض نخواهيد شد بعد از م  كتاب خدا و خانواده

كوثر پيش م  آيند و اي  فرمايش ديگر پيغمبر كه فرمود مثل اهل بيت م  همچون كشتى ندو  

هر كه سوار آن شد نجات يافت و هر كه كناره گرفت غرق شد و هر كه بر آنها مقدم شود است 

 گمراه است كسى كه چنگ ب نها زند بمقصود ميرسد 

شود طب  پس كسى كه چنگ بدام  اهل بيت پيغمبر زند هدايت يافته و سبب هدايت ديگران مى

كننده بدام  ديگران زند گمراه و گمراه فرمايش خود پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و هر كه چنگ

 است 

اما دليل عقلى اينره تمام دنيا و مردم پيرو عالم و دانشمند هستند  حاضري  گفتند: راست ميگوئى 

بينيم ملت مسلمان بر اي  معنى اتفاق و اجماع دارند كه على داناتري  اصحاب پيامبر بدود و ما مى

محتاج باو بودند اما على عليه السّالم بهيچ كددام آنهدا احتيداج همه مردم از او استفاده ميرردند و 

نداشت اي  يك واقعيت انرارناپذير است دليل اينره بايد از عالم پيروى كرد در قرآن ايد  آيده 

 « 2َكيْفَ تَحْرُمُونَ   فَما لَرُمْ است أَ فَمَ ْ يَهْدِ  إِلَى الَْح ِّ أَحَ ُّ أَنْ يُتَّبََع أَمَّ ْ ال يَهِدِّ  إِلَّا أَنْ يُهْدى

اى مانند آن روز اتفاق نيافتاده بود گروه زيادى پيرو اهل بيت پيغمبر صلّى اللَّه عليه بحث و مناظره

( ابو جعفر مؤم  طاق برخوردها و بحثهائى با ابو حنيفه داشدته از آن جملده 1و آله و سلم شدند  )

هستى؟ مؤم  طاق گفت آرى ابو حنيفه گفت ميگويد: روزى ابو حنيفه باو گفت: تو قائل برجعت  

امروز بم  هزار درهم )سره نقره( بده تا در رجعت بتو هزار دينار )سره طال( بدهم، مؤم  طداق 

 گفت: اشرالى ندارد تو يك ضام  بده كه در رجعت بصورت انسان بيائى نه بصورت خو  
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را بعد از درگذشت پيغمبر روز ديگرى باو گفت اگر على ب  ابى طالب حقى در خالفت داشت چ

ح  خود را مطالبه نررد؟ مؤم  طاق گفت: ترسيد او را هم جنيان برشند چنانچه سعد ب  عباده را 

اند ( يك روز ابدو حنيفده بدا ها او را كشتهكشتند ولى با تير مغيرة ب  شعبه انتشار دادند كه جنى

اى كده ياد ميزد چه كسى بچدهنفر فر -مؤم  طاق گردش ميررد در يرى از بازارهاى كوفه يك

 گمشده است ميشناسد و ديده است؟ مؤم  طاق گفت:

ام اما پيرمرد گمراه را اگر ميخواهى دست اي  شخص را بگير اشاره به ابو اما بچه گمشده را نديده

 حنيفه كرد 

 پس از فوت حضرت صادق ابو حنيفه مؤم  طاق را ديد باو گفت: امامت مرد؟

( 2اند و زنده است )مقصودش شديطان بدود(  )تو را تا روز قيامت مهلت دادهگفت: بلى ولى امام 

روزى فضال ب  حس  ب  فضال كوفي گذشت به ابو حنيفه كه گروهى  -205احتجاج طبرسى ص 

هاى خود براى آنها نقل ميردرد مينوشدتند  ها و حديث اطرافش را گرفته بودند  او داشت از فتوى

 قسم از اينجا رد نميشوم تا ابو حنيفه را شرمنده كنم  فضال بدوست خود گفت: بخدا

دوستش گفت: ابو حنيفه كسى است كه نميتوان بر او چيره شد و خيلى سفسطه باز اسدت آدم را 

گمراهى بدر دليدل مدؤمنى  اى كه دليل شخصمغلوب ميرند  گفت: اي  سخنان را بگذار تو ديده

او جواب داد اطرافيانش نيز جواب سدالم را دادندد   پيروز شود! نزديك ابو حنيفه رفته سالم كرد

( گفت: يا ابو حنيفه م  برادرى دارم ميگويد بهتري  مردم بعد از پيغمبر على بد  ابدى طالدب 1)

 است م  ميگويم نه ابا برر است بعد از او عمر شما چه ميگوئيد؟

ه هدر دو در خانده مدتى سر بزير انداخت آنگاه سر برداشته گفت در مقام آن دو همي  بدس كد 

 تر از اي  ميخواهى؟اند دليلى واضحپيغمبر كنار قبر او دف  شده

گفت: م  به برادرم همي  حرف را زدم او گفت: اگر آن خانه مال پيغمبر بوده اينها در آنجا دف  

ه اند اگر مال ابا برر و عمر بوده باند ستم بر پيغمبر روا داشته كه در خانه شخصى او دف  شدهشده

اندد دو اى را كه به پيغمبر بخشيدهاند باز كار خوبى نررده خانهپيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بخشيده

 اند اند و در آن تصرف كردهمرتبه از بخشيدن خود برگشته
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ابو حنيفه سر بزير انداخت بعد گفت: نه تنها مال پيغمبر بود و نه مال آن دو ولى از جهدت سدهم 

ه و حفصه در آنجا دف  شدند  فضال گفت: مد  همدي  حدرف را بداو زدم در دختران خود عايش

جواب م  گفت: تو خودت ميدانى وقتى پيامبر اكرم از دنيا رفت نه زن داشت بهر زنى يك نهدم 

« خانه پيغمبر را اگر باي  مقدار تقسيم كنيم سهم 1از يك هشتم ميرسد )يعنى يك هفتاد و دوم(  

ب بيشتر نميشود چطورى شده كه اي  دو نفدر در بيشدتر از ايد  هر زنى يك وجب در يك وج

 اند مقدار تصرف كرده

از آن گذشته چطور شد كه عايشه و حفصه از پيغمبر ارث برند ولى فاطمه دختر پيامبر اكرم ارث 

( مناقدب شدهر 2نبرد  ابو حنيفه فرياد زد: اي  مرد را از م  دور كنيد كه رافضى خبيثى اسدت  )

عبيده معتزلى بهشام ب  حرم گفت: دليل بر صحت عقيده ما و بطالن عقيده شما اينست  آشوب ابو

پيروان ما زيادند و پيروان عقيده شما كم هستند با اينره اوالد على زياد بودند و همه ادعاى حد  

 خود را مينمودند 

اى زيرا در ميدان هاى بر نو  پيامبر ايراد كردهشام گفت: با اي  دليل بر مذهب ما خورده نگرفته

قوم خود نهصد و پنجاه سال تبليغ كرد كه شب و روز آنها را دعوت بحقيقت مينمود امدا قدرآن 

 حاكى است كه مقدار كمى باو ايمان آوردند 

شناس و مترلم سؤال كرد: وقتى خداوند پيامبر خود را برانگيخدت هشام ب  حرم از گروهى عقيده

نعمت ناقص؟ گفتند: با نعمت كامل و تمام  گفت: حداال بگوئيدد با نعمت ترميل فرستاد او را يا 

ببينم نعمت كامل و تمام اگر بنا باشد در يك خانواده قرار بگيرد باينست كه فقدط نبدوت در آن 

 خانواده باشد يا هم نبوت و هم خالفت هر دو باشد تا نعمت تمام شود 

الفت در آن خانواده باشد  گفت: پس گفتند: در صورتى تمام و ترميل است كه هم نبوت و هم خ

چرا خالفت را از خانواده او خارج كرديد و موقعى كه خالفت ب نهدا رسديد شمشدير بدر ايشدان 

محمّد ب  نوفل گفت: پديش هيدثم بد   -14( امالى مفيد ص 1كشيديد؟ نتوانستند جوابى بدهند  )

امير المؤمني  على عليه السّالم حبيب صيرفى بودم كه ابو حنيفه نعمان ب  ثابت وارد شد صحبت از 

ام بدراى مدردم بميان آمد و حرفهائى زده شد ابو حنيفه گفت: م  باصحاب و پيروان خود گفتده

حديث جريان غدير را قبول نرنيد كه بوسيله آن حديث شما را محروم ميرنند چهدره هيدثم بد  
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ا تدو قبدول نددارى؟ حبيب صيرفى برافروخته گرديده گفت: چرا قبول نرنند مگر آن حدديث ر 

 ام گفت: چرا آن را خودم روايت كرده

هيثم گفت: چرا اقرار نرنند با اينره حبيب ب  ابى ثابت از ابى الطفيل از زيد ب  ارقم نقل كرد كه 

 حضرت على در ميدان كوفه مردم را قسم داد كه هر كس حديث غدير را شنيده بگويد 

اندد كده علدى و چقدر مردم صحبت از اي  حديث كردهبينيد كار برجا رسيد ابو حنيفه گفت: مى

عليه السّالم مردم را قسم ميدهد  هيثم گفت: تو ميگوئى ما على را ترذيب كنيم يا سدخ  او را رد 

 كنيم 

بيندى مدردم در ولى مى كنيم و قول او را رد نخواهيم نمودابو حنيفه گفت: ما على را ترذيب نمى

اند  هيثم گفت: پيغمبر اكرم اي  جريان را بگويد و خطبه براى مردم باره آنها خيلى زيادروى كرده

در اي  مورد ايراد كند ما دلمان بسوزد و بترسيم كه بعضى غلو ميرنند و زياد روى مينمايند براى 

حرف مردم ما از صحبت كردن در باره حديث غدير دست برداريم؟ در اي  موقع يك نفر آمدده 

اى پرسيد دنباله اي  حديث را در بازار كوفه گرفتيم حبيدب بد  مسأله گفتگوى ما را قطع نمود و

اى در باره ام گفتگوئى كه با ابو حنيفه كردهنزار ب  حسان نيز حضور داشت به هيثم گفت: شنيده

 على 

حبيب آزاد شده بنى هاشم بود هيثم باو گفت اظهار نظر در آن مورد بيش از اينها است ولى صال  

گيرى كنيم  در همان سال بمره رفتيم حبيب ب  نزار نيز با ما بود خدمت حضرت نبالهنيست زياد د

صادق رسيديم سالم كرديم حبيب عرضررد: آقا چني  جريانى اتفاق افتداد همده را شدر  داد  از 

چهره حضرت صادق آثار كراهت و نارضايتى آشرار شد حبيب گفت: اي  محمّد ب  نوفدل نيدز 

( امام صادق فرمود: حبيب خوددارى ك  با مردم مطاب  ميلشان رفتار كنيد 1آنجا حضور داشت  )

بيند و با هر كس كه دوسدت دارد ولى در عمل مخالف آنها باشيد هر كه نتيجه كردار خود را مى

شود مردم را بر ما و خودتان جرى نرنيد در اجتماع مردم وارد شويد مدا را روز قيامت محشور مى

 ست كه هر وقت خدا اراده كند خواهد آمد  حبيب سروت كرد يك دولت و اقتداري

امام فرمود: فهميدى حبيب؟! مبادا مخالفت با دستور م  برنيد كه پشيمان خواهيد شد  عرضدررد: 

 هرگز مخالفت با شما نخواهم كرد 
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ابو العباس گفت: از على ب  الحس  راجع بمحمد ب  نوفل پرسديدم گفدت: از اهدل كوفده اسدت 

از كدام قبيله؟ گفت بنظرم غالم بنى هاشم باشد حبيب ب  ب  نزار ب  حسان نيز غالم بندى پرسيدم 

 هاشم بود 

براى آنهدا ممرد   اي  گفتگو كه بي  او و ابو حنيفه شد موقع روى كار آمدن بنى عباس بود كه

ت ( رجال كشى: ابدو كهمدس گفد 1نبود موقعيت و مقام اهل بيت پيغمبر را آشرارا بيان كنند  )

ام محمّد ب  مسلم پيش اب  ابى ليلى شدهادتى داده ابد  خدمت حضرت صادق رسيدم فرمود: شنيده

ابى ليلى شهادت او را قبول نررده؟! گفتم: آرى  فرمود: وقتى بروفه رفتى برو پيش اب  ابى ليلدى 

اندد: باو بگو سه سؤال دارم مايلم جواب آن را از روى قياس ندهى و نگوئى اصحاب ما چني  گفته

بعد بپرس حرم كسى كه در دو ركعت اول نماز واجب شك كند چيست و كسى كه به بدن و يا 

لباسش ادرار رسيده چگونه آن را بشويد و كسى كه هفت ريگ در منى بزند يردى از ريگهدا از 

 دستش بيافتد چرار بايد برند 

كده رد كندى شدهادت  اگر نتوانست جواب بگويد باو بگو جعفر ب  محمّد گفت: چه واداشت ترا

 كسى را كه از تو باحرام خدا واردتر و داناتر است بسيرت پيغمبر از تو 

ابو كهمس گفت: وقتى وارد كوفه شدم قبل از اينره بمنزل خود بروم پيش اب  ابدى ليلدى رفدتم 

اند، اب  ابدى گفتم: سه مسأله دارم جواب بده ولى نه از روى قياس و نگوئى اصحاب ما چني  گفته

يلى گفت مسائل خود را بگو  گفتم: كسى كه در دو ركعت اول نمازهاى واجب شك كندد چده ل

اند  گفتم: قدرار بايد برند؟ مدتى سر بزير انداخت آنگاه سربرداشت گفت: اصحاب ما چني  گفته

اند: گفت نميدانم  گفتم اگر كسى ببدن يا لباسدش ادرار برسدد نبود بگوئى اصحاب ما چني  گفته

اند  گفتم: ما شرط كرديم نگوئى اصحاب ما چني  ايد بشويد گفت: اصحاب ما چني  گفتهچگونه ب

 دانم چه بايد برند اند  گفت: نمىگفته

افتد چه بايد برند باز سر بزير انداخته پرسيدم شخصى هفت ريگ در منى ميزند يك ريگ آن مى

چني  قرارى نداشدتيم  گفدت اند اعتراض كردم گفتم: بعد سر برداشت گفت اصحاب چني  گفته

نميدانم چه بايد برند  باو گفتم  حضرت صادق فرموده: چه واداشت ترا كه شهادت مردى كده از 

 تو داناتر است باحرام خدا و سيرت پيغمبر رد كنى 
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ايد   گفت: آن شخص كه بوده؟ گفتم: محمّد ب  مسلم طائفى  گفت: ترا بخدا جعفر ب  محمّد بتو

بخدا قسم آن آقا فرموده همان ساعت از پى محمّد ب  مسلم فرستاد آمد همان حرف را زده؟ گفتم 

محمّد ب  حريم و رفيقش )كه ابدو محمّدد  -( رجال كشى1شهادت را داد شهادتش را پذيرفت  )

گفت: نام او در نوشته پدرم پا  شده بود( اي  دو نفر گفتند: شريك قاضى را ديدم در باغ فدالن 

آئى برويم از شريك سدؤالى ا  شده بود( ايستاده است و رفيقم گفت: مىكس )كه اسم او نيز پ

 برنيم؟

اى داريم پرسيد در چده مدورد دو نفرى آمديم سالم كرديم جواب داد گفتيم: يا ابا عبد اللَّه مسأله

است؟ گفتيم در نماز ولى مايليم كه در جواب نگوئى فالنى چني  گفت اگر ميدانى به پيغمبر صلّى 

گوئيد در مورد نماز اسدت؟ عليه و آله و سلم نسبت بده كه آن جناب فرموده گفت: مگر نمى اللَّه

 گفتيم: چرا  گفت: بپرسيد هر چه هست 

گفتيم: در چه مسافتى بايد نماز را قصر نمود و شرست؟ گفت: اب  مسعود ميگفت اي  شدهر مدا 

يم كه از پيغمبر حديث كنى نه شما را فريب ندهد و فالن كس چني  ميگفت  گفتم ما قرار گذاشت

 از اي  و آن 

گفت: بخدا زشت است كه از پير دانائى سؤالى در مورد نماز برنند و بخواهند كه از پيغمبر نقدل 

تر آن است كه دروغ بر پيغمبر ببنددد  گفدتم: يدك كند ولى او جواب نداشته باشد از اي  زشت 

 فت:سؤال ديگر پرسيد  گفت در نماز است؟ گفتم بلى  گ

شود؟ گفت: باز دو مرتبه تازه شد مثل همان سؤال بپرسيد  گفتم: نماز جمعه بر چه كس واجب مى

 اول از پيغمبر در اي  مورد چيزى ندارم  ما تصميم برفت  گرفتيم  گفت:

 شما اي  سؤالها كه كرديد قطعا خودتان جوابش را ميدانيد 

آن جناب از پدرش از جد خدود پيغمبدر  گفتم: صحيح است محمّد ب  مسلم ثقفى از حضرت باقر

اكرم نقل كرد  گفت: همان محمّد ب  مسلمى كه ريش بلند دارد گفتم: بلى گفت: او مدرد مدورد 

 اعتمادى است در حديث اما ميگويند شيعه است  پرسيد باالخره چه گفته:

دو ميل و هر  گفتم: روايت كرده از پيغمبر كه فرموده است: نماز را واجب است بشرنيد در فاصله

( 1بخوانند كه يرى از آن پنج نفدر امدام باشدد  ) گاه پنج نفر جمع شدند الزم است نماز جمعه را
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رجال كشى: گفت ضحا  شارى در كوفه خروج كرد و خود را امير المؤمني  ناميدد و مدردم را 

بحرومت خويش دعوت نمود تا با او بيعت كنند  مؤم  طاق پديش او رفدت همدي  كده يداران 

ضحا  چشمشان بمؤم  افتاد از جاى حركت كردند  مؤم  گفت: عالقه دارم بمذهب شما درآيم 

 او را بردند پيش ضحا  

مؤم  طاق باو گفت: م  مردى هستم وارد، و بصير در دي  خود شنيدم كه تو دم از عدالت ميزنى 

 آهنگ شوم  ضحا  بياران خود گفت:دلم خواست با تو هم

 آهنگ شود بنفع شما است هماگر اي  شخص با شما 

مؤم  طاق روى بضحا  نموده گفت: چرا شما از على ب  ابى طالب بيزارى ميجوئيد و كشدت  و 

جنگ با او را حالل ميدانيد؟ گفت: چون او در دي  حرم و داور قرار داد  گفت: هر كس در دي  

ا حالل ميشماريد؟ گفت: حرم و داور قرار دهد از او بيزارى ميجوئيد كشت  و جنگ كردن با او ر 

 بلى 

مؤم  طاق گفت: حاال بگو اگر م  با تو مناظره كردم و دليل م  بر تو غالب شد يا دليل تدو بدر 

م  غالب گرديد كسى هست كه داورى كند و بگويد حرف فالنى صدحيح اسدت و آن ديگدرى 

 اشتباه گفت يا نه؟ باالخره بايد يرنفر بي  ما داور باشد 

از ياران خود نموده گفت: اي  مرد بي  م  و تو داور باشد مرد وارد و مطّلعى  ضحا  اشاره بيرى

 است در امور دينى 

 مؤم  طاق گفت: هم اكنون تو خودت در دي  حرم و داور قرار دادى  گفت:

درست است  مؤم  طاق روى باصحاب ضحا  نموده گفت: مالحظه كنيد رئيس شما خودش در 

اى ميخواهيد با او برنيد  ضحا  را هدف شمشيرهاى خود قرار دادند لهدي  داور قرار داد هر معام

ابو جعفر احول گفت: اب  ابى العوجاء روزى بم  گفت:  -125( رجال كشى: ص  2تا ساكت شد  )

بوجود آورده آيا خال  آن   هر كس چيزى را بوجود آورد و ايجاد كند بطورى كه خودش بداند او

 پس دو ماه يا يرماه بم  مهلت بده بعد بيا تا نشان بدهم بتو چيز نيست؟ گفتم: چرا  گفت: 

ابو جعفر گفت: عازم مره شدم خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيدم آن جناب فرمود: او براى 

تو دو گوسفند تهيه كرده يك روز با گروهى از هم مسلران خود خواهد آمد آن دو گوسدفند را 
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ها را م  بوجود مام گوشت آنها پر از كرم شده ميگويد: اي  كرمبينى  تاندازد كه بهروى زمي  مى

 اى نر و ماده آن را از هم تميز و تشخيص بده ام  باو بگو اگر واقعا تو آفريدهآورده

اب  ابى العوجاء همي  كار را كرد باو گفتم: ميتوانى نر و ماده اي  كرمهدا را بدرايم جددا كندى؟ 

 و نيست اي  جواب بوسيله شتر از حجاز رسيده گفت: بخدا قسم اي  جواب مال ت

امام صادق فرمود: اب  ابى العوجاء بتو خواهد گفت مگر تو مدعى نيستى كه خددا غندى اسدت و 

نياز است بگو چرا  ميگويد هيچ عقلى قبول نميرند يرنفر غنى باشد ولى پيش يك شاهى پدول بى

 طال يا نقره وجود نداشته باشد  بگو بلى 

بينى كه اي  رسم بي  نيازى و غنى را در طال و نقره و تجارت مىطور؟ باو بگو اگر بىميگويد: چ

مردم است كه با آن معامله ميرنند بگو ببينم غنى كدام يك از اي  دو هستند كسى كده غندى را 

اند كه او خداى تعالى اسدت يدا نياز كرده با اينره هيچ بودهبوجود آورده و مردم را بوسيله آن بى

سى كه از راه كسب و بخشش يا صدقه يا تجارت ثروتى برهم انباشته كه در جدواب ابد  ابدى ك 

العوجاء همي  حرف را زدم گفت: اي  جواب نيز مال تو نيست بايد اي  جواب هم از حجاز آمدده 

هدا ام شما شديعهاند روزى مؤم  طاق پيش ابو حنيفه رفت  ابو حنيفه گفت: شنيده( گفته1باشد  )

ى عملش را بدسدت راسدت او بدهندد  يك نفرتان ميميرد دست چپ او را ميشرنيد تا نامهوقتى 

ميرد مقعد او را باز ميرنيد و يدك ام شما مرجئه يك نفرتان مىاند اما م  شنيدهگفت: دروغ گفته

تشنه نشود  ابو حنيفه گفت: هر دو دروغ است آنچه  كوزه آب بمقعدش جا ميرنيد تا روز قيامت 

( رجال كشى: هشام بد  سدالم گفدت: خددمت 1اند  )اند و آنچه براى ما نيز گفتهشما گفتهبراى 

حضرت صادق عليه السّالم بودم با چند نفر از اصحاب مردى شامى وارد شد و اجازه خواست سالم 

 كرد امام او را اجازه نشست  داده فرمود: چه حاجت دارى؟

ام با شما مناظره كنم امام پرسيد در چده مدورد؟ ى آمدهام هر چه از شما بپرسند ميدانگفت: شنيده

 گفت: در باره قطع و وصل قرآن و رفع و نصب و جر و سرون آن 

 حضرت صادق رو بحمران نموده فرمود: با اي  مرد بحث ك   شامى گفت:
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 اى  مدردم  ميخواهم با شما مناظره كنم نه با او  فرمود: اگر او را شرست دادى مرا شرست داده

شامى شروع كرد بسؤال كردن از حمران آنقدر سؤال كرد كه خسته شد و حمدران پيوسدته او را 

 جواب ميداد 

امام صادق فرمود: شامى! چگونه يافتى حمران را؟ گفت: استاد است هر چه پرسديدم جدواب داد  

 امام بحمران فرمود: حاال تو از شامى سؤال ك  

 و بتواند خود را جمع و جور كند  حمران نگذاشت كه مرد شامى تران بخورد

مرد شامى عرض كرد آقا اگر اجازه بدهى در باره عربى با شما مناظره كنم امام بابان بد  تغلدب 

 فرمود: با او مناظره ك  ابان نيز نگذاشت مرد شامى تران بخورد 

ود: با او شامى گفت: ميخواهم در مورد اعتقادات دينى بحث كنم او را حواله بمؤم  طاق داده فرم

 مناظره ك  بحث بي  آنها شروع شد باالخره مؤم  طاق با حرف خودش او را مغلوب نمود 

گفت: مايلم در باره استطاعت بحث كنم  امام بطيار فرمود: تو بدا او بحدث كد  طيدار نيدز او را 

 نگذاشت تران بخورد، گفت: ميخواهم در باره توحيد بحث كنم 

گاهى شامى و گاهى  او بحث ك  مناظره آنها نيز بدي  طري  بود كهامام بهشام ب  سالم فرمود با 

 شد باالخره هشام او را مغلوب كرد هشام پيروز مى

گفت: ميخواهم در مورد امامت با شما مناظره كنم  امام رو بهشام ب  حرم نموده فرمود: ابو الحرم 

پيچاندد كده حدرف زدن را  تو با او مناظره ك  هشام نگذاشت يك كلمه حرف بزند چندان او را

( امام صادق عليه السّالم از مناظره هشام چنان خوشش آمده بود كه شروع بخنده 1فراموش كرد  )

 شد نموده بطورى كه دندانهاى مباركش معلوم مى

مرد شامى گفت: مثل اينره شما ميخواهى بم  بفهمانى كه در ميان شداگردانت چندي  اشخاصدى 

سپس فرمود: برادر شامى اما حمران ترا با زبان گرفت متحير شددى و  هستند  فرمود: همي  است 

مغلوب گرديدى ولى يك سؤال واقعى نمود جواب آن را ندانستى ابان ب  تغلب نيز ح  را با باطل 

آميخت و بر تو پيروز شد ولى زرارة با تو بقياس مناظره كرد قياس او بر تو غالب آمد  ولى طيار 

پريد و گاهى بزمي  ميخورد و چون تو كبوترى كه قدرت پرواز گاهى مى مانند كبوترى بود كه
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ندارد بودى  هشام ب  سالم گاهى بزمي  ميخورد و گاهى حركت ميررد ولى هشام اب  حرم هدر 

 چه گفت واقعيت و حقيقت بود نگذاشت آب دهانت را فرو برى 

ن گذاشته پيمبدران را فرسدتاده تدا برادر شامى خداوند ح  را بباطل آميخته و در اختيار مردم جها

تميز بي  ح  و باطل بدهند  بانبيا و اوصيا ح  و باطل را شناسانده و پيمبران را جلوتر از اوصدياء 

فرستاد تا بمردم معرفى كنند كسانى را كه خداوند ب نها مزيت عنايدت فرمدوده و آنهدا را بمقدام 

 ن دي  است( رهبرى اختصاص بخشيده )منظور معرفى ائمه و پيشوايا

اگر باطل جدا و ح  نيز جداگانه بود مردم احتياج پيامبر و جانشي  او نداشتند ولى خداوند آن دو 

را مخلوط كرد و پيامبران و جانشينان آنها را موظف نمود تا بي  ح  و باطل تميدز بدهندد بدراى 

 بندگانش 

 د:مرد شامى گفت: هر كس با تو بنشيند رستگار است  حضرت صادق فرمو

اخبار را از جانب خدا  نشست جبرئيل ب سمان صعود ميررد وپيغمبر اكرم با جبرئيل و اسرافيل مى

آورد و اگر آن نشست  پيامبر با ايشان سبب رستگاريش شود نشست  تو نيز همي  طور اسدت مى

ى بهشام « مرد شامى گفت: مرا جزء شيعيان خود قرار ده و بم  تعليم بفرما امام عليه السّالم رو1 

 ب  حرم نموده فرمود: اي  مرد را تعليم بده م  دوست دارم شاگرد تو باشد 

على ب  منصور و ابو مالك خضرمى گفتند شامى را بعد از درگذشت حضرت صادق عليه السّدالم 

هاى عراق باو آورد وقتى برميگشت هشام از سوقاتىنيز ميديديم كه از هداياى شام براى هشام مى

( رجال كشى: حريز گفت: 1دلى بود  ) -مود  على ب  منصور گفت: شامى مرد پا نپيشرش مى

رفتم پيش ابو حنيفه در جلو او كتابهاى زيادى بود كه بي  م  و او حائل ميشد، گفت اي  كتابهدا 

 تمام در باره طالق است  شروع كرد آنها را زيرورو كردن  گفت: ولى شما 

ايم  گفت: كدام جمله؟ گفتم: ايد  آيده ر يك جمله جمع كردهم  گفتم: ما همه اي  كتابها را د

« گفت: تو هيچ اطالعى از 2شريفه: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِ ا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُ َّ لِعِدَّتِهِ َّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ  

 خود ندارى مگر روايتى برايت نقل كرده باشند  گفتم: صحيح است 

اند كه هزار درهم بدهد آزاد باشد اگر نهصد و ندود اى كه قرارداد نوشتهر باره بنده و بردهگفت: د

و نه درهم را داد بعد مرترب زنا شد خدا چگونه بدر او جدارى ميرندد  گفدتم: در همدي  مدورد 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irآستان وصال )    سایت 

 

280 

 

حضرت صادق عليه السّالم نقل كرد كه حضرت على  مخصوصا حديثى دارم كه محمّد ب  مسلم از 

 الم نصف يا ثلث يا كمتر از آن را شالق ميزد مناسب با مقدارى كه پول پرداخته بود عليه السّ

ابو حنيفه گفت: حاال م  سؤالى ميرنم كه در باره آن ديگر روايت نداشته باشى  چه ميگدوئى در 

باره شتر دريائى حالل است يا حرام؟ گفتم ميخواهد شتر باشد يا گاو هر چه بود اگر فلس داشت 

محمّد ب  مسلم گفت: شبى باالى پشت بدام  -108( رجال كشى: 1است اگر نداشت حرام  )حالل 

خواب بودم صداى درب بلند شد پرسيدم كيست؟ گفت شريك است خدا تدرا رحمدت كندد از 

باالى پشت بام نگاه كردم ديدم زنى گفت دخترى داشتم كه عدروس كدردم درد زايمدان بدر او 

 ت بچه در شرمش زنده و در حركت است چرار بايد برنم مستولى شد باالخره از دنيا رف

گفتم: از امام محمّد باقر شبيه همي  سؤال را كردند فرمود: بايد شرم او را شرافت و بچه را بيرون 

آورد همي  كار را بر   بگو ببينم م  مخفى زندگى ميرنم چه كسى تدرا پديش مد  راهنمدائى 

 كرده؟

راجعه كردم گفت؟ م  در اي  مورد چيزى نددارم ولدى بدرو گفت: به ابو حنيفه قاضى معروف م

پيش محمّد ب  مسلم ثقفى او جواب ترا خواهد داد  هر جوابى كه داد بيا بم  بگدو  گفدتم: بدرو 

بسالمت فردا صبح رفتم به مسجد ابو حنيفه همي  مسأله را طر  كدرده بدود و از اصدحاب خدود 

ص  5( كافى: ج 2ا را بپوشان بگذار زندگى كنيم  )اى كردم گفت خداوندا خطاى مميپرسيد  سرفه

ابو حنيفه از مؤم  طاق پرسيد كه نظر تو در باره صيغه )عقد موقت( چيست حالل است يدا  -550

حرام؟ گفت: حالل است  گفت: پس چرا نميگذارى زنانت براى تو كاسبى كنندد صديغه بشدوند  

اشد مردم هر كددام داراى مقدام و منزلتدى گفت: انسان بتمام كارها عالقمند نيست گرچه حالل ب

 هستند كه پيوسته ميخواهند خود را باالتر ببرند 

گفت: حالل  مؤم  طاق پرسيد از ابو حنيفه كه تو در باره شراب چه ميگوئى حالل است يا حرام؟

است  گفت: پس چرا براى زنهايت دكان باز نميرنى بنفع تو پياله فروشى كنندد  ابدو حنيفده در 

 گفت: اي  يرى ب ن كه م  گفتم ولى سؤال تو جاگيرتر بود  جواب

اى كه در سوره سأل سائل هست شاهد حرام شدن صيغه است روايتدى نيدز از ابو حنيفه گفت: آيه

 پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رسيده كه حرم حالل بودن صيغه را نسخ ميرند 
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شده و آيه صيغه در مدينه روايتى كه نقدل ميرندى ابو حنيفه گفت: سوره سأل سائل در مره نازل 

ربط است  باز ابو حنيفه گفت: آيه ارث نيز شاهد حرام بودن صديغه اسدت قابل توجه نيست و بى

اى ارث نميبرد( ابو جعفر گفت: نرا  بدون ارث نيز هست  )زيرا زن بايد ارث ببرد ولى زن صيغه

گفت اگر يك مسلمان بدا زندى از اهدل كتداب گفت از كجا ميتوانى اي  مطلب را ثابت كنى؟ 

 ازدواج كند و بعد بميرد آيا آن زن از مرد مسلمان ارث ميبرد؟ گفت: نه 

ابو جعفر گفت: ديدى ثابت شد ازدواجى كه ميراث هم از هم نميبرند  از يك ديگر جددا شددند  

برده گفت:  سيّارى گفت: مردى از شخصى شرايت پيش اب  ابى ليلى -5ج  -215( كافى: ص 1)

اي  شخص بم  اي  كنيز را فروخته ولى وقتى پاهاى او را نگاه كردم هيچ مدو نددارد از اول مدو 

تراشند تو حاال ناراحتى كه مو نروئيده است  اب  ابى ليلى گفت: مردم با حيله و نيرنگ موى را مى

 ندارد 

 گفت: آقاى قاضى اگر اي  نداشت  مو عيب است فتواى خود را بده 

ام ابى ليلى گفت: كمى صبر ك  هم اكنون جواب ترا خواهم داد  م  گرفتار ناراحتى معده شده  اب 

داخل خانه شد و از درب ديگر خارج گرديده پيش محمّد ب  مسلم ثقفى رفت گفت: چه روايتدى 

 داريد از حضرت باقر در باره زنى كه در پاهايش موى نرويد آيا اي  عيب بشمار ميرود؟

از پدر خود نقل كرد  لم گفت: در اي  مورد بخصوص روايتى ندارم ولى حضرت باقرمحمّد ب  مس

كه آن جناب از آباء گرام خود از پيغمبر اكرم نقل كرد فرمود: هر چه در اصل حقيقت باشد بعد 

 در شخص زياد باشد يا كم عيب است 

عيدب حسداب اب  ابى ليلى گفت: همي  كافى است آمد پيش آن مرد و گفت آنچه تدو گفتدى 

( امالى شيخ: شريك ب  عبد اللَّه قاضى گفت: م  بعيدادت اعمدش رفتده بدودم در آن 1شود  )مى

بيمارى كه از دنيا رفت اب  شبرمه و اب  ابى ليلى و ابو حنيفه وارد شدند  حدال او را پرسديدند از 

 گريه نمود اى كرد و شدت ضعف شرايت ميررد و از گناهان خود بيمنا  بود در اي  موقع ناله

ابو حنيفه گفت: يا ابا محمّد از خدا بترس مواظب خود باش تو آخدري  روزهداى دنيدا و اولدي  

اى كه اگدر از آنهدا روزهاى آخرت را طى ميرنى در باره على ب  ابى طالب حديثهائى نقل كرده

 برگردى برايت بهتر است 
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 اعمش گفت: مثل كدام حديث؟ ابو حنيفه گفت مانند حديث 

 ا قسيم النار« ان 

كننده آتشم  اعمش با ناراحتى گفت: يهودى بم  چني  ميگوئى مرا بنشانيد بنشانيد مدرا م  تقسيم

 تريه بدهيد 

قسم بخدا مرا موسى ب  طريف كه بهتري  افراد قبيله بنى اسد است نقل كرد از عبايدة بد  ربعدى 

هستم ميگويم: اي  دوست م  اسدت كننده جهنم گفت: شنيدم على عليه السّالم ميفرمود: م  تقسيم

 باو كارى نداشته باش و اي  دشم  م  است او را بگير 

ابو المتوكل ناجى كه در باره زن حجاج صحبت ميررد و حجاج بحضرت على ناسزاهاى بسيار بدد 

 ميگفت از ابو سعيد خدرى نقل كرد كه پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:

خداوند دستور ميدهد كه م  و على بر صراط بنشينيم ميفرمايد: داخل بهشت وقتى روز قيامت شود  

و داخل جهنم كنيد هر كس كافر بمد   كنيد هر كس را كه ايمان بم  دارد و دوستدار شما است 

( پيغمبر فرمود: بخدا ايمان نياورده كسى كه بم  ايمان نياورد و ايمان بم  1و دشم  شما است  )

 ست نداشته باشد على را و اي  آيه را خواند: أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ ُكلَّ َكفَّاٍر عَنِيدٍ نياورده كسى كه دو

تر ابو حنيفه پيراه  خود را روى سر انداخته گفت: حركت كنيد برويم كه براى ما روايتى سخت 

 از اي  نياورد 

 : موسى خسروىشريك گفت: آن روز بپايان نرسيد كه اعمش از دنيا رفت  پايان كتاب مترجم

 


