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 مقدمه مترجم

 ( بنام خدا1) 

سپاس بيحد يكتاى بيهمتا را كه باين ناچيز توفيق عنايت فرمود ترجمه شرح زندگانى معصووومين از جلوود اى 

بحار األنوار را باتمام رسانم مجلدات بحار چنانچه از نام آن پيداست واقعووا در مووورد عنوانهوواى خووود دريووا ى 

اى ميتوانند اين  مه مطلب را تحت آن عنوان بيكران از مطالب ارزنده است كه جويندگان در كمتر مجموعه

شووهداو و علووى بوون موسووى الر ووا و بيابند. در  نگام نگارش زندگى ا مه طا رين كه جلد اى حضرت سيد ال

حجة بن الحسن عليهم الّسالم را تقديم نمودم تصميم ادامه احووواچ چهووارده معصوووم را داشووتم امووا اكنووون كووه 

احواچ ا مه طا رين را از مجموعه بحار ترجمه كرده و ميكنم جدا معتقدم مطالبى كه در شرح حاچ و زندگى 

كه در بحار االنوار جمع شووده  وويح شوورح حووالى حوواوى ايوون قوودر ا مه و نكات آموزنده و اخالقى و تاريخى 

مطلب نيست بهمين جهت از ادامه نگارش بقيه چهارده معصوم خود صرف نظر نموده، جوينوودگان را توصوويه 

 ا مينما يم. شايد كه خامه نارسايى بنده خطاكار نيز در عداد قلمهاى خوودمتگزار خانوودان بمطالعه اين مجموعه

 د كه تنها آرزو و افتخار اين ناچيز است.نبوت بشمار آي 

 موسى خسروى

 مقدمه مؤلف

بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ستايش خداوندى راست كه آسمان دين را با خورشيد فروزان نبوت محمّد مصطفى و 

ان بوور ايوون پايوو ماه تابان واليت علی مرتضى و يازده ستاره درخشان از نژاد ايوون دو زينووت بخشوويده درود بووى

 خاندان تا در افق آسمان ستارگان چشمك زنند لعنت خدا بر كسى كه از آنها رو برگرداند و كفر ورزد.

كار معروف بتاجر فرزند اسووتاد مووا ر  -اين دوازد مين جلد بحار األنوار است كه بدست بنده خطا پيشه زيان

الم در روز قيامووت محشووور  محمّد تقى نوشته شده خداوند  ر دو را با سروران آنهووا محمّوود و آچ علوويهم السووّ

 فرمايد.

 محمد باقر مجلسى

 بخش اول »والدت و لقبها و كنیه و نقش انگشترى آن جناب«

)ما شاَو اللَّهُ ال قُوَّةَ   كافى: نقل از يونس ميكند كه حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود نقش انگشتر من: -1( 3) 

متولد شد و در ماه صفر ساچ  148حضرت ر ا عليه الّسالم در ساچ  486ص  1 ( كافى: ج4است. ) إِلَّا بِاللَّهِ(

شهيد گرديد در سن پنجاه و پنج سالگى در تاريخ فوت آن جنوواا اخووتالف اسووت كووه آنچووه  كوور شوود  203

 بصحت نزديكتر است.
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يووازد م  مينويسد والدتووش در 70ص  3( كشف الغمه: ج 5مادرش كنيز صاحب فرزندى بنام ام البنين بود. )

 جرى پنج ساچ پس از درگذشت جدش حضرت صادق عليه الّسالم واقع شد مادرش كنيزى   153 يحجه ساچ  

اند شقراو نوبيه كه اسمش اروى و لقبش شقراو بود. كنيه حضوورت ر ووا بنام خيزران مرسيه بود. بعضى گفته

( اما 6مشهورتر  مان ر ا است. ) عليه الّسالم ابو الحسن است و لقبهايش: ر ا، صابر، ر ى، وفى كه از  مه

شووود سوواچ مووى 49انوود در خالفووت موو مون گفته 202و بعضى  203مدت عمر امام عليه الّسالم چون در ساچ 

 آرامگا ش در طوس خراسان محلى كه معروف بمشهد است.

( 7. )بيست و چهار ساچ و چند ماه با پدرش موسى بن جعفر بود و پس از پدر بيست و پنج ساچ زندگى كوورد

متولد شد و در خالفت م مون در طوس كه  مان جا مدفون اسووت  153حافظ عبد العزيز گفته است در ساچ 

متولد و در طوس سوواچ  148اند در مدينه ساچ از دنيا رفت مادرش سكينه نوبيه بود بعضى گفته 306در ساچ 

( اعووالم الووورى 1ام البنووين بووود. ) موقع پنجاه و پنج ساچ داشت مادرش كنيزى بنووام از دنيا رفت در آن 203

پنج ساچ  153اند يازد م  ى قعده روز جمعه ساچ  جرى در مدينه متولد شد بعضى گفته 148مينويسد: بساچ 

شنبه بوده مادرش كنيووز فرزنووددارى بنووام ام البنووين پس از فوت حضرت صادق متولد شد گفته شده روز پنج

اند. تكتم نيز گفته شووده در طوووس خراسووان در قريووه وبيه نيز گفتهبود كه او را نجمه ميگفتند. بعضى سكن ن

از دنيا رفته كه در  202اند  فت روز بآخر ماه رمضان در ساچ سناباد روز آخر صفر از دنيا رفت. بعضى گفته

( در مدت امامتش بقيه سلطنت 2آن وقت پنجاه و پنج ساچ داشته و مدت امامت و خالفتش بيست ساچ بوده. )

روز بعد او را خلووع كردنوود و عمووويش ابوورا يم بوون  25ن الرشيد و خالفت محمّد امين بمدت سه ساچ و  ارو

روز بجاى او نشست باز دو مرتبه محمّوود را آوردنوود و بووا او بيعووت كردنوود ايوون  14مهدى معروف بابن شكله 

خالفت رسيد كووه او را مرتبه يك ساچ و  فت ماه خليفه بود كه بوسيله طا ر بن حسين كشته شد بعد م مون ب

عبد اللَّه بن  ارون ميگفتند. بيست ساچ خالفت كرد حضرت ر ا عليه الّسالم در زمان خالفت او شووهيد شوود. 

بزنطى ميگويوود: بحضوورت جووواد عر ووكردم گرو ووى از مخووالفين شووما  13ص  1( عيون اخبار الر ا: ج 3)

اند ولى عهد او باشد فرمود بخدا دروغ گفته معتقدند كه لقب ر ا را م مون بپدر شما داد چون را ى شد كه

اند خداوند بزرگ او را ر ا ناميده زيرا او مورد ر ايت خدا بووود در آسوومانها و مووورد و كار نابجا ى كرده

 پسند پيامبر اكرم و ا مه طا رين بود در زمين.

خدا و پيامبر و ا مووه نبودنوود. عر كردم مگر تمام آباو و اجداد شما از ا مه طا رين عليهم الّسالم مورد پسند 

انوود فرمووود چووون مخووالفين نيووز او را چنووان فرمود چرا عر كردم پس چرا پدرت را بين آنها ر ا لقب داده
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پسنديدند كه دوستان و موافقين نيز پسنديده بودند ولى اين موفقيت براى  يح كدام از آباو گوورامش دسووت 

 نداد بهمين جهت در ميان ا مه بر ا ملقب شد.

( عيون اخبار الر ا: سليمان بن حفص گفت موسى بن جعفر عليه الّسالم فرزندش على را ر ا لقووب داده 1) 

بود ميفرمود فرزند من را ر ا صدا بزنيد ميفرمود بر ا چنين گفتم ر ا بمن چنين گفت وقتى او را مخاطب 

ى نقل كرد كه گفت از ابو الحسوون ( عيون: صولى از عون بن محمّد كند2قرار ميداد ميفرمود يا ابا الحسن. )

على بن ميثم شنيدم ميگفت كسى  رگز باحواچ ا مه و زندگى و ازدواج آنها واردتر از او نبود گفت حميوودة 

زادگان عجم بود كنيزى زايمان كرده بنام تكتم خريد از مصفاة كه مادر حضرت موسى بن جعفر و از بزرگ

ى و عقل و احترام نسبت بسرور خود حميدة مصفاة بطورى كه در ترين زنها محسوا ميشد از نظر دينشايسته

( روزى بفرزنوودش حضوورت موسووى بوون 3تمام مدتى كه در ملك او بود در مقابلش ننشست از نظر احترام. )

ام يقين دارم اگوور صوواحب فرزنوود شووود جعفر عليه الّسالم فرمود تكتم زنى است كه تاكنون از او بهتر نديده

اشت او را بتو بخشيدم قدرش را بدان وقتى حضرت ر ا از او متولد شد لقب طا ره بوواو نسل پاكى خوا د د

 داد. گفت حضرت ر ا خيلى شير ميخورد و فرزندى سالم و فربه بود.

تكتم گفت يك زن شيرده برايم پيدا كنيد گفتند شيرت كم شده گفت دروغ نميگويم كم نشده ولى دعا ا و 

ام والدت او كم شده حاكم ابو على گفت. صولى ميگفت دليل اينكه نام مووادر نماز ا ى ميخواندم كه از  نگ

 حضرت ر ا عليه الّسالم تكتم بوده اين شعر است كه آن جناا را مدح ميكند:

 اال ان خير الناس نفسا و والدا             و ر طا و اجدادا على المعظم         

 ا             اماما يؤدى حجة اللَّه تكتماتتنا به للعلم و الحلم ثامن             

اند بعموى او ابو ابرا يم بن عباس ولى چنين روايتى بمن نرسيده آنچه نديووده و بعضى اين شعر را نسبت داده 

نشنيده باشم برايم ثابت نميشود جز اينكه آن را رد  م نميكنم ولى شعرى كه شك ندارم متعلق بعموى او ابووو 

 است اين شعر است:ابرا يم بن عباس 

 كفى بفعاچ امرئ عالم             على ا له عادال شا دا         

 ارى لهم طارفا مونقا             و ال يشبه الطارف التالدا         

 يمن عليكم باموالكم             و تعطون من ما ة واحدا             

 يكون العدا كم حامدا   فال يحمد اللَّه مستبصر                       

 فضلت قسيمك فی قعد             كما فضل الوالد الوالدا             
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« صولى گفت ابرا يم بن عباس عموى پدرم در باره حضرت ر ا عليه الّسالم اشووعار زيووادى داشووت كووه 1» 

اند جمع ميكرد بعضى گفتهآشكارا آنها را ميخواند بعد مجبور شد كه پنهان كند و از  ر گوشه و كنار آنها را 

اش ام البنووين اند كه كنيهنام مادر حضرت ر ا عليه الّسالم سكن نوبيه و نجمه نيز ناميده ميشد سمان  م گفته

( عيون اخبار الر ا: على بن ميثم از پدر خود نقل كرد كه وقتى حميده مادر موسى بوون جعفوور عليووه 1بود. )

گفت در خواا پيغمبر اكرم را ديدم فرمود حميده! اين نجمه متعلق الّسالم مادر حضرت ر ا نجمه را خريد 

بفرزند تو موسى است زيرا برايش از او فرزندى كه بهترين فرد روى زمين است متولد خوا د شوود. حميووده 

نجمه را بموسى ابن جعفر عليه الّسالم بخشيد پس از تولد حضرت ر ا او را طووا ره ناميوود چنوود اسووم داشووت 

 سكن، سمان، تكتم آخرين اسمش  مين تكتم بود. نجمه، اروى،

( 2على بن ميثم گفت از پدرم شنيدم كه ميگفت مادرم گفته وقتى حميده نجمه را خريد دختر و بكوور بووود. )

عيون اخبار الر ا: صولى گفت ابو الحسن على بن موسى الر ا عليه الّسالم نسبش چنين است: على بن موسى 

 بن حسين بن على بن ابى طالب.بن جعفر بن محمّد بن على 

مادرش كه كنيزى صاحب فرزند بود تكتم نام داشت اين نام روى او ماند از وقتووى كووه حضوورت موسووى بوون 

الم )ولووى اللَّووه( بووود. )1جعفر مالك او شد. ) ( عيووون اخبووار 2( عيون: نقش انگشترى حضرت ر ا عليه السووّ

الّسالم فرمود نفهميدى برده فروشى از مغرا آمده  الر ا:  شام بن احمد گفت حضرت موسى بن جعفر عليه

باشد گفتم نه، فرمود چرا يك نفر آمده حركت كن با  م برويم پيش او  ر دو سوار بر مركووب شووده رفتوويم 

ديدم مردى با چند برده از طرف مغرا آمده است. فرمود كنيز اى خود را نشان بده. نه كنيز نشان داد  وور 

ر عليه الّسالم مشا ده ميكرد ميفرمود اين را نميخوا م باز  م فرمووود بيوواور گفووت كدام را كه موسى بن جعف

 ديگر كنيزى نمانده.

شود  مان را  م نشان بده امتناع فرمود چرا  نوز  ست. گفت نه بخدا فقط كنيز مريضى دارم. فرمود چه مى

اد. فرمود باو بگو آن كنيز را بچنوود داشت از نشان دادن امام عليه الّسالم برگشت فردا صبح مرا پيش او فرست

 ميخوا ى بفروشى او خوا د گفت بفالن مبلغ بگو خريدم.

پيغام را رساندم گفت از فالن مبلغ كمتر نميد م گفت موون بهمووان مبلووغ از تووو خريوودم او  ووم قبوووچ كوورد و 

 اشم. گفووتم  گفت آن مردى كه ديروز با تو بود كيست؟ گفتم مردى از بنى  اشم است پرسيد كدام بنىمى

كنم او را از انتهاى مغوورا خريوودم زنووى از بيشتر از اين نميدانم. گفت من داستان اين كنيز را برايت نقل مى

 ام.ا ل كتاا مرا ديد گفت اين چه كنيزى است  مراه تو؟ گفتم او را براى خودم خريده
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روى زمين باشد بزودى فرزندى از گفت چنين كنيزى شايسته نيست نزد چون تو باشد او بايد نزد بهترين فرد 

او متولد خوا د شد كه شرق و غرا تابع او ميشوند. گفت كنيز را بووراى حضوورت موسووى بوون جعفوور عليووه 

الم از او متولوود شوود. ) و در  235( در خوورايج: ص 3الّسالم آوردم چيزى نگذشت كه حضرت ر ا عليه السووّ

( كشف الغمه: محمّد بن سنان گفت حضرت ر ا در 4نيز اين روايت نقل شده. ) 288و  287ارشاد مفيد ص 

پنج ساچ پووس از فوووت حضوورت  153 جرى از دنيا رفت. در ساچ  206ما گى در سنه  چهل و نه ساچ و چند

صادق بدنيا آمد با پدرش بيست و پنج ساچ و دو ماه كم زندگى كرد كه چهل و نه ساچ و چنوود موواه در زمووان 

ى خراسان است از دنيا رفووت مووادرش خيووزران مرسوويه كنيووزى بووود فوت داشت در طوس كه يكى از شهر ا

اند كنيه حضرت ر ا ابو الحسوون و لقووبش ر ووا و اند او را اروى و ام البنين نيز گفتهبعضى شقراو نوبيه گفته

( عيون اخبار الر ا: حضرت علی بن موسى الر ا عليه الّسالم را ر ووا، صووادق، 1صابر و ر ى و وفى بود. )

 ل، قرة اعين المؤمنين و غيظ ملحدين لقب داده بودند.صابر، فا 

تو يح: در آخر خبر  رثمة بن اعين در مورد وفات حضرت ر ا عليه الّسالم جمالتى نقل شده كووه احتموواچ 

دارد از گفتار صدوق باشد مينويسد قبال  كر شد كه نقش انگشترى آن جناا  مان نقووش انگشووترى پوودرش 

( عيون اخبار الر ووا: علووی بوون 2ميكرد و نقش انگشتر پدرش )حسبى اللَّه( بود. )بود كه انگشتر او را بدست 

ميثم از پدرش نقل كرد كه گفت از مادرم شنيدم ميگفت كه از نجمه مادر حضرت ر ا شنيدم ميگفت وقتى 

حامله بحضرت ر ا شده بودم سنگينى حمل را احساس نميكردم و در خواا صداى تسبيح و تهليل و تمجيد 

شكم خود ميشنيدم كه باعث  وچ و  راس من ميشد  مين كه بيوودار ميشوودم چيووزى نميشوونيدم  مووين كووه از 

متولد شد روى زمين افتاد دست بر زمين گذاشت و سر بآسمان بلند كرده لبهايش را حركت ميداد مثل اينكه 

 چيزى ميگويد.

اى ا بتووو فرمووود، او را در پارچووهپدرش موسى بن جعفر وارد شد گفت گوارا باد ترا نجمه اين لطفى كه خوود

سفيد پيچيده بآن جناا دادم در گوش راستش ا ان گفت و در گوووش چووپش اقامووه، آا فوورات خواسووت و 

( عيووون 3كامش را با آا فرات برداشت بعد بمن برگردانيد فرمود بگير اين بقية اللَّه اسووت در روى زمووين. )

الم در روز اخبار الر ا: عتاا بن اسيد گفت گرو ووى از ا وول م دينووه ميگفتنوود كووه حضوورت ر ووا عليووه السووّ

( مصووباح كفعمووى: 1وفات حضرت صادق بدنيا آموود. ) پنج ساچ پس از 153پنجشنبه يازد م ربيع األوچ ساچ 

( رو ووة الووواعظين: روز جمعووه يووا روز 2تولوود آن جنوواا را مينويسوود. ) 148پنجشنبه يازد م  ى قعده ساچ 

 مينويسد. 148پنجشنبه يازد م  ى قعده ساچ 
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روز پنجشنبه يازد م  ى قعووده متولوود شوود توواريخ غفووارى روز  148شهيد در دروس مينويسد: در مدينه ساچ 

( مناقب: كنيه حضرت ر ا ابو الحسوون 3مينويسد. ) 148 ى قعده را تعيين نمود در ارشاد نيز ساچ  11جمعه 

نووور الهوودى قوورة عووين المووؤمنين، مكيوودة  و خواص آن جناا را ابو علی ميگفتند لقبهاى ايشووان سووراج اللَّووه،

 الملك، كافى الخلق، را السرير، مصلحت انديش، فا ل، صابر، وفى، صديق، ر ى بود. -الملحدين، كفو

در مدت امامت آن جناا بقيه سلطنت  ارون الرشيد بود كه بعد از او پسرش محمّد امين سووه سوواچ و  جووده 

روز حكومووت كوورد در زمووان فرمووانروا ى موو مون بيعووت بووراى روز خليفه بود و م مون بيست ساچ و سوويزده 

و دختوور خووود ام  201واليتعهدى حضرت ر ا عليه الّسالم گرفت بدون ر ايت آن جناا در رمضووان سوواچ 

اند كه در آن موقع پنجاه و پنج ساچ داشت گفته 203بعضى   202آورد در اوچ ساچ   -حبيب را بازدواج او در

 ساچ و دو ماه داشت. 29يا چهار ماه گفته موقعى كه بامامت رسيد ساچ و شش ماه  49ابن  ما 

ساچ و چند ماه بود بعد از پدر بيست ساچ امامتش طوچ كشيد فقط يك فرزند داشت  مان امووام  29با پدرش 

ايسووت كووه  ووارون آنجووا دفوون شووده محمّد تقى عليه الّسالم ملقب بامين. آرامگا ش در طوس خراسان در قبه

 ه آن قبه خانه حميد ابن قحطبه طا ى بود در قريه سناباد از اطراف نوقان بشمار ميرفت.بطرف قبله ك

 بخش دوم »تصریح بامامت على بن موسى الرضا علیه السّالم«

( عيون اخبار الر ا: يزيد بن سليط زيدى گفت موسى بن جعفر عليه الّسالم را ديدم. عر كردم امام بعوود 2) 

پدرتان برايم معين كرد فرمود پدرم در زمانى زندگى ميكرد كه حاال مثل آن  از شما كيست  مان طورى كه

اش گرفووت آنگوواه وقت نيست. عر كردم  ر كسى با  مين سخن شما قانع شود لعنت خدا بوور او بوواد. خنووده

فرمود بتو ميگويم من از منزچ كه خارج شدم در ظا ر وصيت بتمام فرزندانم كردم و آنها را با علی شووريك 

 ار دادم ولى علی فرزندم را در باطن وصى قرار دادم.قر

پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلّم را در خواا ديدم كه امير المؤمنين عليه الّسالم نيز با ايشووان بووود در 

اى داشووت عر ووكردم اينهووا چيسووت؟ فرمووود عمامووه اقتوودار دست انگشتر و شمشير و عصا و كتاا و عمامه

زت خدا كتاا نور خدا و عصا نيروى خداست اما انگشتر جامع تمام اينها است. بعد پيغمبر خداست شمشير ع

 اكرم فرمود امامت پس از تو متعلق بفرزندت علی است.

اى كووه خداونوود سپس فرمود: يزيد! آنچه برايت تو يح دادم بامانت بتو سپردم مبادا جز بمؤمن عاقل و بنده

مرد راستگو و درست كردار اطالع د ى مبادا نعمووت خوودا را كفووران كنووى  قلبش را بايمان آزمايش نموده يا

اگر ترا بشهادت خواستند امتناع مكن خداوند ميفرمايد: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ عر ووكردم 

  رگز چنين كارى را نخوا م كرد.
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ر اكرم برايم توصيف نموووده فرمووود پسوورت علووی بنووور خوودا سپس موسى بن جعفر عليه الّسالم فرمود پيغمب

كند دانا اسووت و نووادانى نوودارد بيند و با فهماندن او ميشنود و بحكمت خدا سخن ميگويد  رگز اشتباه نمىمى

اى از علم و حلم است بزودى از او جدا خوا ى شد توقف شما با  م خيلى كم است وقتى از اين سفر گنجينه

خود را بكن  ر چه مايلى انجام ده كه از او جدا ميشوى و جاى ديگر خوووا ى رفووت تمووام  كار اى برگشتى

فرزندانت را جمع كن و خدا را بر آنها گواه بگير كه خداوند در گوا ى كافى است. بعد فرمووود موورا  مووين 

بى طالب و علم امساچ خوا ند گرفت پسرم علی  منام با علی بن ابى طالب و علی بن الحسين باو فهم علی بن ا

 اند او اجازه ندارد آشكارا صحبت كند مگر چهار ساچ پس از  ارون الرشيد.و بينا ى و اخالقش را داده

( عيووون اخبووار 1بعد از گذشتن اين چهار ساچ  ر چه ميخوا ى از او بپرس ان شوواو اللَّووه جوابووت را ميد وود. )

سماعيل بن فضل  اشمى گفت خوودمت حضوورت الر ا: احمد بن حسن ميثمى كه واقفى بود گفت محمّد بن ا

موسى بن جعفر رسيدم خيلى ناراحت بود )از بيمارى( عر كردم اگر خداى نكرده پيش آمدى براى شما شد 

چه كسى جانشين شما است فرمود علووی پسوورم نوشووته او نوشووته موون او وصووى و جانشووين موون اسووت بعوود از 

ت خدمت حضرت موسى بن جعفر بودم پسرش علی نيز ( عيون اخبار الر ا: علی بن يقطين گف2درگذشتم. )

حضور داشت بمن فرمود علی! اين پسرم سرور فرزندان من است كنيه خود را باو بخشيدم در اين موقع  شام 

( عيون اخبار الر ووا: حسووين 3بن سالم با دست بر پيشانى خود زده گفت بخدا خبر مرگ خويش را ميد د. )

بن حكم و علی ابن يقطين در بغداد بوديم علی بن يقطين گفت موون خوودمت بن نعيم صحاف گفت من و  شام 

موسى بن جعفر عليه الّسالم نشسته بودم كه پسرش حضرت ر ا وارد شد فرمود بمن علی! اين پسوورم سوورور 

فرزندان من است كه كنيه خود را باو بخشيدم در اين موقع  شام با دست بر پيشانى خود زده بگو ببيوونم چووه 

و يح دادم كه بخدا من اين حرف را از امام شنيدم  شام گفت بخوودا قسووم بتووو گوشووزد كوورده كووه گفت؟ ت

( عيون: داود زربى از علی بوون يقطووين نقوول كوورد كووه گفووت 4امامت پس از او متعلق باين فرزندش  ست. )

اشاره بحضرت  ترين فرزندان من استموسى بن جعفر عليه الّسالم قبل از اين كه سؤالى بكنم فرمود اين فقيه

 ام.ر ا كرد كه كنيه خود را باو بخشيده

( عيون اخبار الر ا: منصور بن يونس بزرج گفت روزى خدمت حضرت موسى بن جعفر رسوويدم فرمووود 1) 

ام ام عر كردم نه، فرمود پسرم علی را وصى و جانشووين بعوود از خووود نمووودهمنصور ميدانى امروز چه كرده

 ام.عالم كن باو كه من ترا باين كار م مور نمودهپيش او برو و تهنيت بگو و ا

منصور گفت: خدمت آن جناا رسيده تهنيت عر كردم و اعالم نمودم كه پوودرش موورا موو مور كوورده بوواين 

كار. منصور بعد از نقل اين خبر و فوت موسى بن جعفر عليه الّسالم امامووت حضوورت ر ووا را انكووار كوورد و 
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( عيون: داود رقى گفت بحضرت موسووى بوون جعفوور 2برد و صاحب شد. ) اموالى كه در اختيار داشت از بين

عر كردم فدايت شوم سن من زياد شده اعالم كن امام بعد از شما كيست؟ اشاره كوورد بحضوورت ر ووا عليووه 

( عيون اخبار الر ووا: 3الّسالم فرمود امام شما بعد از من اينست  مين روايت با مختصر تغييرى باز نقل شده. )

روزى گفت خدمت موسى بن جعفر عليه الّسالم رسيدم خياچ داشتم بپرسم امام بعد از ايشووان كيسووت سليمان م

قبل از سؤاچ فرمود: سليمان! علی پسرم جانشين من و حجت خدا بر مردم است پس از موون او بهتوورين فرزنوود 

سانى كه جوياى امام من است اگر بعد از من زنده بودى اين مطلب را گوا ى بده پيش شيعيان و دوستانم و ك

( عيون: علی بن عبد اللَّه  اشمى گفت ما در حدود شصت نفر جمع بوووديم بووا غالمانمووان 4بعد از من  ستند. )

كنار قبر پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه موسى بن جعفر عليه الّسالم آموود دسووت فرزنوودش علووی را در 

ما آقا و بزرگ ما  ستيد فرمود نام ببريوود و نسووب موورا دست داشت فرمود مرا ميشناسيد عر كرديم آرى ش

 معين كنيد. گفتيم شما موسى بن جعفر  ستيد فرمود اين كيست؟

عر كرديم او پسر شما علی بن موسى است. فرمود شا د باشيد او وكيل من در حيات و وصووى موون پووس از 

تصميم مدينووه را داشووتم در بووين راه  ( عيون: عبد اللَّه بن مرحوم گفت از بصره بيرون آمدم و5فوت است. )

 حضرت موسى بن جعفر را مالقات كردم كه ايشان را بطرف بصره ميبردند.

و از پى من فرستاد چند نامه بمن داده فرمود آنها را بمدينه برسانم عر كردم فدايت شوووم بچووه كووس بوود م 

( عيووون اخبووار 1زنوودان موون اسووت. ) ا را فرمود به پسرم علی كه وصى و متعهد كار اى من و بهترين فرنامه

الر ا: عبد اللَّه بن حارث كه مادرش از نژاد جعفر بن ابو طالب بود گفت حضرت موسى بن جعفر از پووى مووا 

ام گفتيم نه، فرمود گواه باشيد پسرم علی فرستاد و ما را جمع كرد فرمود ميدانيد براى چه شما را جمع كرده

دار كار اى من است  ر كس از من طلبى دارد از اين پسرم بگيرد و هجانشين و وصى من پس از فوتم و عهد

 ر كس بمن مقروض است بايد باو بپردازد  ر كس اميدى بديدار من ندارد ميتواند از نامه فرزنوودم اسووتفاده 

( عيون: محمّد بن زيد  اشمى گفت اكنون شيعه علی بن موسى را بعنوان امام خوا د شووناخت گفووتم 2كند. )

( عيووون: حيوودر بوون 3ليل گفت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم او را خواست و وصيت باو كرد. )بچه د

ايوا گفت مادر مدينه در محلى بنام قبا بوديم محمّد بن زيد ابن علی نيز آنجا بود ولى كمى ديرتر از موقووع 

ا كووه  فووده نفوور از معين آمد عر كرديم فدايت شويم چه چيز باعث ت خير شده گفت موسى بن جعفر مووا ر

اوالد علی و فاطمه عليهما الّسالم بوديم خواست و ما را گواه بجانشينى فرزندش علووی گرفووت كووه وكيوول در 

 حيات و جانشين پس از مرگش باشد  ر چه بسود يا زيان موسى بن جعفر باشد حواله باو گشت.
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ز شيعه پس از فوت موسى بوون جعفوور سپس محمّد بن زيد گفت بخدا قسم حيدر! مقام امامت را باو سپرد امرو

او را امام خوا ند دانست من گفتم ان شاو اللَّه زنده خوا د ماند اين چه حرفى است. گفت: حيدر! وقتى بوواو 

 وصيت كرد يعنى امامت را باو سپرده.

( عيون: عبد الرحمن 4علی بن حكم گفت حيدر از دنيا رفت در حالى كه بامامت حضرت ر ا شك داشت. )

اى نوشت كووه شصووت جاج گفت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم وصيت كرد به پسرش علی و نامهبن ح

 نفر از بزرگان مدينه آن را گوا ى كردند.

( عيون: حسين بن بشير گفت حضرت موسى بن جعفر پسرش علی بن موسى را بامامت براى ما تعيين كرد 1) 

در غدير خم تعيين نمود فرمود ا ل مدينه، يا فرمووود ا وول  مان طورى كه پيغمبر اكرم علی بن ابى طالب را 

( عيون: حسن بن علی خزاز گفت: بطرف مكه رفتيم علی بوون ابووى 2مسجد اين پسرم وصى بعد از من است. )

 ا چيست؟ گفووت متعلووق بموسووى بوون جعفوور عبوود حمزه نيز با ما بود كه با خود ماچ و اثاثى داشت گفتيم اين

( صدوق گفت ايوون علووی 3ده بد م بفرزندش علی كه او را وصى خود قرار داده. )صالح است بمن دستور دا

بن ابى حمزه منكر امامت حضرت ر ا شد پس از وفات موسى بن جعفر و امووواچ را بنفووع خووود نگهداشووت. 

« بموون 1 ووا »( عيون اخبار الر ا: سلمة بن محرز گفت بحضرت صادق عليه الّسالم گفتم مووردى از عجلووى4)

ر اميد دارى اين پيرمرد براى تو باقى بماند يك ساچ يا دو ساچ باقى است باالخره ميميرد بعد شما گفت چقد

 ديگر كسى نخوا يد داشت كه باو مراجعه كنيد.

حضرت صادق عليه الّسالم فرمود چرا باو نگفتى اينك موسى بن جعفر بحد بلوغ رسوويده و بووراى او كنيووزى 

زودى ان شاو اللَّه خوا ى ديد كه فرزنوودى بوورايش متولوود خوا وود شوود كووه ايم كه با او  مبستر شود بخريده

( عيون اخبار الر ا: اسماعيل بن خطاا گفت حضوورت موسووى بوون 5فقيهى شايسته و جانشين پدرش  ست. )

برد و از مناقب و فضا ل او چيز ا ى ميگفت كه در جعفر خيلى از پسرش علی تعريف ميكرد و او را باال مى

( عيووون: 6فرزندانش چنين نميگفت گويا منظورش اين بود كه او را بعنوان امام را نمووا ى كنوود. )باره ديگر 

سعادتمند شد مووردى كووه  نوووز  جعفر بن خلف گفت از حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم شنيدم ميفرمود

رد بحضرت ر ا عليه نمرده جانشين خود را ببيند خداوند اين فرزندم را بعنوان جانشين بمن نشان داد اشاره ك

الم بمووا ( عيون اخبار الر ا: حسين بن مختار گفت نوشته1الّسالم. )  ا ى از طرف موسى بوون جعفوور عليووه السووّ

رسيد آن وقتى كه در زندان بود در آنهووا نوشووته بووود: پيمووان امامووت و جانشووينى خووود را بفرزنوود بزرگتوورم 

الم در بصووره وارد شوود ( عيون: حسين بن مختار گفت: وقتى حضرت 2واگذاردم. ) موسى بن جعفر عليه السووّ

( عيون: 3چند لوح و نوشته از ايشان رسيد كه در آنها نوشته بود وصى و جانشين من فرزند بزرگترم  ست. )
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زياد بن مروان قندى گفت خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم رسيدم پسرش علی حضور داشت بمن 

نوشته من و سخنش سخن من پيغامش پيغام من  ر چه بگويد مثل اينست كه  اشفرمود: زياد! اين پسرم نوشته

( صدوق رحمة اللَّه عليه ميگويد زياد بن مروان اين حديث را نقل كرد ولى پس از درگذشت 4ام. )من گفته

 ا گرديد و  وور چووه از امووواچ در اختيووار حضرت موسى بن جعفر منكر مقام حضرت ر ا شد و جزو واقفى

الم 5موسى بن جعفر صاحب شد. ) داشت از ( عيون: نصر بن قابوس گفت بحضرت موسى بن جعفر عليه السووّ

عر كردم من از پدرت پرسيدم چه كسى جانشووين شماسووت. شووما را بموون معرفووى كوورد. پووس از درگذشووت 

حضرت صادق عليه الّسالم مردم بطرف راست و چپ رفتند من و دوستانم معتقد بامامووت شووما شووديم اكنووون 

( عيون: نعيم بن قابوس گفت حضرت موسى بوون 6رما يد چه كسى جانشين شماست. فرمود فرزندم علی. )بف

جعفر فرمود پسرم علی بزرگترين فرزند و شنواترين آنها است نسبت بگفتارم و از  مه بيشووتر مطيووع دسووتور 

پيووامبر يووا وصووى  من است با من در نگا كردن بجفر و جامعه شريك است كه كسى در آن نگاه نميكند مگر

( عيون: مفضل بن عمر گفت خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم رسيدم علی پسرش 7پيغمبر باشد. )

آغوش ميگرفت ميگفت  مكيد روى شانه خود ميگذاشت و دربوسيد و زبانش را مىروى دامنش بود او را مى

يت شوم محبت اين پسر در قلووب موون نهاد و با شخصيتى؟! عر كردم فدابو و پاكپدرم فدايت چقدر خوش

چنان قرار گرفت كه  يح كس جز شما چنين محبتى در دچ من ندارد. فرمود مفضل او نسبت بمن چووون موون 

نسبت بپدرم  ست ما از يك نژاد  ستيم. عر كردم آقا اين پسر شما امام است بعد از شما. فرمووود آرى  وور 

( عيون اخبار الر ا: محمّد بن سنان 1شود. )كند كافر مىكه او را اطاعت كند رستگار است و كسى مخالفت  

گفت يك ساچ پيش از آنكه موسى بن جعفر عليه الّسالم را بعراق ببرند خوودمت ايشووان رسوويدم پسوورش علووی 

آيد ناراحووت نبوواش مقابلش نشسته بود فرمود محمّد عر كردم بلى آقا فرمود امساچ براى من سفرى پيش مى

با دست روى زمين خط ميكشيد سر بسوى من بلنوود كوورده فرمووود خوودا سووتمكاران را  بعد سر بزير انداخت و

گمراه ميكند خدا  ر چه بخوا د ميكند گفتم چه اتفاقى خوا د افتاد فرمود  وور كووس حووق ايوون فرزنوودم را 

متش مراعات نكند و امامتش را انكار نمايد بعد از من مثل كسى است بعلى بن ابى طالب ستم نموده و منكر اما

شده پس از حضرت محمّد فهميدم خبر از مرگ خود را ميد د و فرزندش را معرفى ميكند عر كردم بخوودا 

اگر عمرم طوالنى شود حقش را ادا خوا م كرد و بامامتش اعتراف مينمايم و گوا ى ميد م كه او بعد از تو 

مردم را دعوت بامامت او  حجت خدا است و را نماى دين او است فرمود محمّد عمرت طوالنى خوا د شد و

و امام جانشين او پس از مرگش ميكنى. عوورض كووردم آقووا امووام بعوود از او كيسووت؟ فرمووود پسوورش محمّوود. 
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ام عر كردم را ى  ستم و فرمانبردارم فرمود درست است در كتاا امير المؤمنين عليه الّسالم چنووين ديووده

 تو در ميان شيعيان ما چون برق در شب تار ميدرخشى.

( 2س فرمود محمّد! مفضل وسيله انس و آرامش من بود تو نيز وسيله انس و آرامش آن دو خوا ى بود. )سپ

عيون اخبار الر ا: عبد الرحمن بن حجاج گفت اسحاق و علی دو فرزند حضرت صادق عليه الّسالم پيش عبد 

اى باسلم دادند كووه گرفتند نامه ابن جعفر عليه الّسالم را الرحمن بن اسلم بمكه رفتند در  مان سالى كه موسى

 بخط خود موسى بن جعفر بود و در آن دستوراتى داده بود.

گفتند اين دستورات را داده كه با اين پوچ تهيه شود اگر اتفاقى افتاد در اختيار پسرش على بگذارد چون او 

اه روز پووس از جانشين و كفيل كار اى اوست اين جريان يك روز پس از كوچ كووردن حاجيووان بووود و پنجوو 

 گرفتن موسى بن جعفر عليه الّسالم.

اسحاق و علی فرزندان حضرت صادق حسين بن احمد منقرى و اسماعيل بن عمر و حسان بن معاويه و حسووين 

بن محمّد كه او صاحب انگشتر بود بشهادت گرفتنوود راجووع بگفتووار خووود در مووورد وصووى و جانشووين بووودن 

الم دو نفوور ايوون گوووا ى را دادنوود دو نفوور ديگوور گفتنوود حضرت ر ا براى پدرش موسى بن جعفر ع ليه السووّ

( عيون: بكر بن صووالح گفووت بووه 1جانشين و وكيل اوست شهادت آنها را حفض بن غياث قا ى قبوچ كرد. )

ابرا يم پسر موسى بن جعفر گفتم نظر تو در باره پدرت چيست گفووت: زنووده اسووت گفووتم در بوواره بوورادرت 

گفت او مورد اعتماد و راستگو است گفتم او ميگويد پدرت از دنيا رفته گفت  حضرت ر ا چه عقيده دارى

او بهتر ميداند چه ميگويد باز سخن خود را تكرار كردم  مان جووواا را داد گفووتم پوودرت وصوويت كوورده؟ 

( عيون: 2گفت بلى. پرسيدم بچه كس وصيت كرد گفت به پنج نفر از ما ولى علی را بر  مه ما تقدم داشته. )

اود زربى گفت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم نزد من مقدارى پوچ داشت كسى را فرسووتاد مبلغووى را د

گرفت و بقيه را پيش من باقى گذاشت فرمود  ر كس پس از من از تو مطالبه كرد بقيه ماچ را او وصى من و 

رستاده، فرمود آن موواچ امام بر تو است پس از درگذشت موسى بن جعفر عليه الّسالم حضرت ر ا كسى را ف

( ارشوواد مفيوود و غيبووت شوويخ طوسووى: 3را كه فالن مبلغ است بفرست  ر چه پيش من بود برايش فرستادم. )

محمّد بن اسحاق بن عمار گفت بحضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم عرض كردم موورا را نمووا ى نميفرما يوود 

علی. پدرم دست مرا گرفت برد كنار قبر پيغمبر دينم را بگيرم فرمود از اين پسرم  كه از چه كس دستورات

ام  وور گوواه صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود پسرم خداوند ميفرمايد: من ترا خليفه در روى زمين قوورار داده

( ارشاد مفيد و اعالم الورى و غيبت شوويخ طوسووى از حسووين بوون 1خداوند چيزى را بگويد وفا خوا د كرد. )

 ا ى رسوويد كووه فت از طرف موسى بن جعفر عليه الّسالم موقعى كه زندانى بود نوشتهمختار نقل ميكند كه گ
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ام كه فالن كار را بكند و بفالن كس چيزى مده تا ترا بينم و نوشته بود پيمان امامت را با فرزند بزرگترم بسته

جعفوور  ( غيبت شيخ طوسى: حسن بن حسن در  من حديثى گفت بحضرت موسى ابوون2يا مرگ من برسد. )

عليه الّسالم گفتم سؤالى از شما دارم فرمود از امامت بپرس. عر كردم منظووور شووما كيسووت؟ موون جووز شووما 

ام عر ووكردم آقووا موورا از آتووش امامى نميشناسم فرمود پسرم علی امام تو است كه كنيه خود را باو بخشوويده

 ستى فرمود مگر من قووا م نيسووتم نجات بخش زيرا حضرت صادق عليه الّسالم فرمود كه تو قا م بامر امامت 

بعد فرمود حسن  ر امامى كه در ميان مردم باشد قا م آنها است پس از فوت شدن كسى كه جانشين او است 

اى كووه بووا موون ميكووردى برگووردان قا م و حجت خدا است تا از ميان ايشان برود  مه ما قا م  ستيم  ر معامله

( غيبت 3ام اين كار را خدا كرده بواسطه محبتى كه باو داشته. )دهبفرزندم علی بخدا قسم من اين كار را نكر

شيخ طوسى:  ارون بن خارجه گفت  ارون بن سعد عجلى بمن گفت اسماعيل كه چشم بوواو داشووتيد و گووردن 

بسوى او ميكشيديد از دنيا رفت جعفر بن محمّد نيز پيرمردى است كه امروز و فردا ميميرد و آن وقت ديگر 

يد داشت من نتوانستم جواا او را بگويم بحضرت صادق عليه الّسالم جريان را گفتم فرمود اشتباه امام نخوا 

 كرده چنين نيست خدا امتناع دارد از اينكه امامت منقرض شود تا وقتى كه شب و روز باشد.

فرزندى كه وقتى او را ديدى بگو اكنون موسى بن جعفر عليه الّسالم بزرگ شده او را  مسرى خوا يم داد و 

 شود ان شاو اللَّه.شايسته امامت است از او متولد مى

ظهووور خوا وود كوورد  ( غيبت شيخ طوسى: در آخر يك خبر طوالنى حضرت صادق عليه الّسالم ميفرمايد:1) 

صاحب ما از صلب اين با دست اشاره بموسى بن جعفر عليه الّسالم كرد زمين را پر از عدچ و داد ميكند  مان 

( غيبت شيخ طوسى: ابن فضوواچ گفووت از 2شود. )مملو از ظلم و ستم شده، دنيا بوسيله او پاك مىطورى كه 

علی بن جعفر شنيدم ميگفت: خدمت برادرم موسى بن جعفر عليه الّسالم رسيدم بخدا قسم او حجت خدا روى 

امووام تووو اسووت او  زمين بعد از پدرم بود در اين موقع پسرش علی وارد شد رو بمن نموده فرمود: علووی! ايوون

نسبت بمن مثل من است نسبت بپدرم خداوند تو را بر عقيده بامامت او پايدار بدارد شووروع بگريووه كوورده بووا 

اى نيست بايد مقدرات خوودا در بوواره موون خود گفتم برادرم خبر مرگ خود را ميد د. فرمود على جان چاره

ين و فاطمه و حسن و حسين عليهم الّسالم اين جريان انجام شود من پيروى ميكنم از پيامبر اكرم و امير المؤمن

( تفسووير عياشووى: 3سه روز قبل از بردن  ارون الرشيد موسى بن جعفر عليه الّسالم را بود براى مرتبووه دوم. )

علی بن ابی حمزه گفت بحضرت موسى بن جعفر عر كردم پدرت جانشين خود را بما معرفى كرد اگر شما 

ى كنى بسيار خوا است گفت دست مرا گرفته كشيد سپس فرمود: وَ مووا كووانَ اللَّووهُ نيز جانشين خود را معرف

 «.1لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِ ْ  َدا ُمْ حَتَّى ُيبَيِّنَ لَُهمْ ما َيتَّقُونَ »
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در اين موقع من چرتم گرفت فرمود خوددار باش چشمت را اين قدر بخواا عادت مده چشم از  مه اعضاى 

( تو يح: شايد منظور امام از استشهاد بآيه اين باشد كه بزودى خداوند جانشين 4رگزار است. )بدن كمتر شك

نصر بوون قووابوس گفووت  382( رجاچ كشى: ص 5مرا بشما معرفى خوا د كرد و در گمرا ى نخوا يد ماند. )

طاقها نگووه خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم در منزلش بودم دست مرا گرفت و در مقابل يكى از ا

باز كرد چشمم بفرزندش علی افتاد كه در دست كتابى داشت و بآن نگاه ميكرد فرمووود نصوور  داشت درا را

ميشناسى اين را؟ عر كردم بلى پسر شما علی است فرمود نصر! ميدانى چه كتابى است در دستش كه در آن 

 نگاه ميكند: گفتم نه.

 ى پيامبر نگاه نميكند.فرمود اين جفر است كه در آن جز پيامبر يا وص

حسن بن موسى راوى خبر گفت بجان خودم نصر بن قابوس  رگز در امامت شك نداشت و ترديدى بوورايش 

( رجاچ كشى: حسن بن موسى گفت نشوويط و خالوود  وور 1پيدا نشد پس از فوت موسى بن جعفر عليه الّسالم. )

بن ابرا يم نقل كرد كه وقتى مووردم در بوواره دو خدمتگزار موسى ابن جعفر عليه الّسالم بودند حسن از يحيى 

امامت حضرت ر ا اختالف كردند نشيط بخالد گفت نميبينى در چه و عى قرار گرفتيم كه مردم در امامت 

حضرت ر ا اختالف كردند خالد باو گفت حضرت موسى ابن جعفر عليه الّسالم بمن فرمود پيمان امامت را 

( رو ة الووواعظين: محمّوود بوون سوونان از 2تر است. )ر و بهتر و بافضيلتبه پسرم علی سپردم كه از  مه بزرگت

ام موورا را نمووا ى داود بن فرقد نقل كرد كه گفت بحضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم عر كردم پير شووده

 كن امام بعد از شما كيست اشاره كرد بحضرت ر ا ابو الحسن فرمود اين امام شما است بعد از من.

 ت و كردار شگفت انگیز امام علیه السّالمبخش سوم معجزا

الم در خراسووان بووودم بووه  -198( قرا االسناد: ص 2)  ابان بن صلت گفت من دربان حضرت ر ا عليووه السووّ

اى بمن ببخشد معمر گفتم اگر صالح بدانى بآقا علی بن موسى ر ا پيشنهاد كنى از لباسها ى كه پوشيده جامه

 اند بمن لطف فرمايد.ايشان سكه زده و مقدارى از در مها ى كه بنام

معمر بمن گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم بدون فاصله قبل از اينكه چيووزى بگووويم آن جنوواا 

فرمود معمر ريان ميل ندارد كه از لباسهاى خود باو بد م و از در مها ى كه بنام ما سكه زده شد؟ عر كردم 

تقا ا را ميكرد درا خانه. امام عليه الّسالم خنديده فرمووود مووؤمن را خوودا سبحان اللَّه  م اكنون از من  مين 

توفيق ميد د و وسيله بر آوردن حاجتش را فرا م مينمايد بگو بيايد مرا وارد كرد سالم كردم جووواا داد و 

جامه براى من خواست و بمن ارزانى داشت  مين كه از جاى حركت كردم سى در م در دست من گذاشت. 

عبد اللَّه بن محمّد  اشمى گفت روزى پيش م مون رفتم مرا نشوواند  وور  224ص  2يون اخبار الر ا: ج ( ع3)
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كس آنجا بود خارج كرد. غذا خواست با  م خورديم بعد عطر خواست و عطر بكار بوورديم دسووتور داد پوورده 

كسى كه در طوس دفن بزنند آنگاه رو كرد بجانب كسانى كه پشت پرده بودند گفت شما را بخدا قسم بر آن 

 شده مرثيه بخوانند كثيرى شروع كرد بخواندن اين اشعار:

 سقيا لطوس و من ا حى بها قطنا             من عترة المصطفى ابقى لنا حزنا         

در اين موقع م مون شروع بگريه كرد فرمود قوم خويشهاى تو و من مرا سرزنش ميكردند كووه حضوورت ابووو 

ادم و او را بعنوان واليتعهد برگزيدم اكنون برايووت جريووانى نقوول كوونم تعجووب كنووى روزى الحسن را امتياز د

خدمت ايشان رسيده گفتم فدايت شوم آباو گرامت موسى بن جعفر و حضرت صادق و حضرت باقر و علووی 

يشووان بن الحسين اطالع از گذشته و آينده تا روز قيامت داشتند شما نيز وصى و وارث علم آنها ى قطعا علووم ا

 نزد شما  ست من از خدمت شما درخواستى دارم فرمود بگو چيست؟

گفتم اين كنيز زا ريه خيلى مورد عالقه من است و او را بسيار دوست ميدارم  يح كدام از كنيزانم را بوور او 

مقدم نميدارم چندين مرتبه حامله شده باز سقط جنين كرد اكنون نيووز حاملووه اسووت موورا را نمووا ى بفرما يوود 

اى ميزايد كووه اش سالم ميماند پسر بچهالجى بكنم تا فرزند او سالم بماند. فرمود از سقط جنين او نترس بچهع

خيلى شبيه بمادرش  ست در دست راست يك انگشت كوچك ا افه دارد كه چسبيده است  مچنين در پاى 

 ى ميد م كه خدا بوور چپ نيز يك انگشت كوچك ا افه دارد كه آويزان نيست چسبيده. با خود گفتم گوا

 ر چيزى قادر است آن كنيز فرزندى زا يد كامال شبيه بمادرش كه در دست راست و پاى چووپ  مووان طووور 

 كه حضرت ر ا فرموده بود انگشت كوچكى ا افه داشت و چسبيده بود.

 با اين مقام چه كسى مرا مالمت ميكند كه او را امتياز بخشيدم.

( عيون: عمير بن بريوود 1را حذف كرديم )ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العلى العظيم(. )حديث مقدارى ا افه داشت كه آن 

گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بودم صحبت از محمّد بن جعفر شد فرمود من بر خووود واجووب كووردم 

دش بووراى كه با او در زير يك سقف نباشم. من با خود گفتم اين آقا ما را امر به نيكى و صله رحم ميكند خو

 عمويش چنين ميگويد.

رفت آمد داشته باشد  ر چه در بوواره  فرمود  مين كار من صله رحم و نيكى باوست وقتى او پيش من بيايد و

من بگويد مردم از او قبوچ ميكنند وقتى پيش من نيايد منهم پيش او نروم چيزى كووه بگويوود قبوووچ نخوا نوود 

اى بحضرت ر ا عليه الّسالم نوشت در آن نامووه للَّه طا رى نامه( عيون: يقطينى گفت محمّد بن عبد ا1كرد. )

شكايت از عمويش كرد كه اشتغاچ بكار سلطان دارد و خود را آلوده باين كار كرده وصيت او نيز در اختيار 

 عمويش  ست.
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 امام عليه الّسالم در جواا نوشت مس له وصيت كه حل شده. آن مرد غمگين شوود خيوواچ كوورد از او خوا نوود

( عيون: محمّد بن عبيد اللَّه قمى گفت خدمت حضرت ر ا بودم 2گرفت ولى پس از بيست روز درگذشت. )

خيلى تشنه شدم نخواستم تقا ا كنم آا بياورند خود امام آا خواست مقدارى ميل نموده بموون داد فرمووود 

موون و بوورادرم خوودمت  ( عيون اخبار الر ا: محمّد بن داود گفووت3محمّد بياشام آا سردى است آشاميدم. )

اش حضرت ر ا عليه الّسالم بوديم يكنفر آمد و خبر آورد كه محمّد بن جعفر بحالت احتضار درآمده و چانه

اش قفل شده. اسحاق بن جعفر و بند شده حضرت ر ا حركت كرد ما  م در خدمت ايشان رفتيم ديديم چانه

 فرزندش با گرو ى از آچ ابى طالب گريه ميكردند.

  ا عليه الّسالم باالى سرش نشست نگا ى بچهره او افكنده لبخندى زد.حضرت ر

كسانى كه حضور داشتند از لبخند حضرت ر ا ناراحت شدند بعضى گفتند خنده او از روى سوورزنش بووراى 

عمويش. امام عليه الّسالم خارج شد تا در مسجد نماز بخواند عرض كوورديم آقووا فوودايت شووويم در بوواره شووما 

ور داشتند موقعى كه حضور داشتند موقعى كه خنديدند حرف زدند. حضرت ر ا فرمود من كسانى كه حض

تعجب ميكردم از گريه اسحاق بخدا قسم او قبل از محمّد از دنيا خوا وود رفووت و محمّوود بوور جنووازه او گريووه 

ن محمّد ( عيون اخبار الر ا: يحيى ب4خوا د كرد و راوى گفت محمّد خوا شد. ولى اسحاق از دنيا رفت. )

بن جعفر گفت: پدرم سخت مريض شد حضرت ر ا براى عيادت او آمد عمويم اسحاق نشسته بووود و گريووه 

بجانب ما كوورده  ميكرد فرمود چرا عمويت گريه ميكند؟ گفتم ميترسد پدرم از دنيا برود. در اين موقع روى

( عيون اخبار 1اسحاق مرد. ) فرمود ناراحت نباش اسحاق قبل از او ميميرد. يحيى گفت پدرم خوا شد ولى

الر ا: اسحاق بن موسى گفت وقتى عمويم محمّد بن جعفر در مكه قيام كرد و مردم را بسوى خووود دعوووت 

نمود و او را امير المؤمنين ناميدند و بخالفت با او بيعت كردند حضرت ر ا عليه الّسالم پيش او رفووت موونهم 

و برادرت مده ايوون كووار تووو عاقبووت نوودارد. آنگوواه از جوواى حضور داشتم فرمود عمو جان نسبت دروغ بپدر 

حركت كرده رفت منهم با ايشان رفتم بمدينه طولى نكشيد كه جلودى با سووپا ى بجانووب او رفووت و شكسووت 

خورد از جلودى امان خواست او را امان داد لباس سياه كه شعار بنى عباس بود پوشيد و باالى منبر رفته خود 

فت متعلق بم مون است مرا حقى در آن نيست بعد او را بخراسان آوردند در گرگان از را خلع نمود گفت خال

( عيون: معموور بوون 3( كشف الغمه  مين روايت را نقل ميكند و مينويسد در مرو از دنيا رفت. )2دنيا رفت. )

ر موورو خالد گفت ريان بن صلت كه او را فضل بن سهل م موريت داده بود بوواطراف خراسووان بوورود روزى د

بمن گفت مايلم براى من از حضرت اجازه ر ا بگيرى خدمتش برسم و سالم كنم مايلم از لباسهاى خود بموون 

 لطف كند و از در مهاى كه بنامش سكه زدند بمن عنايت فرمايد.
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من خدمت حضرت ر ا رسيدم قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود ريان بن صلت عالقه دارد پيش ما بيايد و از 

و در مها ى كه بنام من سكه زده شد باو بد م. باو اجازه دادم داخل شد سالم كرد. بعد دو جامه و سى  لباسها

( عيون: حسين بن موسى بن جعفر بن محمّوود گفووت مووا 4در م كه بنام آن جناا سكه زده شده بود باو داد. )

قع جعفر بوون عموور علوووى كووه چند نفر از جوانان بنى  اشم خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بوديم در اين مو

لباسهاى كهنه و پاره داشت از جلو ما رد شد ما بيكديگر نگاه كرديم خنديووديم از لباسووهاى پوواره او حضوورت 

انوود يكموواه بيشووتر اطوورافش را غالمووان گرفتووه ر ا فرمود بزودى او را ثروتمند و با قدرت خوا يد ديد كووه

سرايان و غالمان رديد از ما ميگذشت اطرافش را خواجهنگذشت كه فرماندار مدينه شد و او اعش روبراه گ

 و چاكران گرفته بودند.

الم  ابن جعفر  مان جعفر بن عمر بن حسين بن علی بن عمر بن علی بن حسين بن علی بن ابى طالووب عليووه السووّ

 ( عيون اخبار الر ا: حسين بن بشار گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود:1است. )

ن محمّد امين را خوا د كشت عرض كردم عبد اللَّه پسر  ارون محمّد پسر  ووارون را ميكشوود؟! عبد اللَّه م مو

فرمود: آرى  مان عبد اللَّه م مون كه در خراسان است، محمّد امين پسر زبيده را كه در بغداد اسووت ميكشوود. 

 ( در مناقب اين شعر را نيز نقل كرده كه بعنوان مثل خواند:2)

 غن بعد الضغن يغشو             عليك و يخرج الداو الدفيناو ان الض         

( عيون اخبار الر ا: ابن ابی نجران و صفوان گفتند: حسين بن قياما كه از سران مذ ب واقفه بود از ما در 3) 

خواست كرد برايش از حضرت ر ا اجازه بخوا يم. ما اجووازه گوورفتيم  مووين كووه وارد شوود گفووت تووو امووام 

الم سوور بزيوور   ستى؟ فرمود: آرى گفت من خدا را شا د ميگيرم كه تو امام نيستى. حضرت ر ووا عليووه السووّ

 انداخته مدتى زمين را نگاه ميكرد بعد سر برداشته فرمود از كجا فهميدى من امام نيستم.

گفت چون از حضرت صادق عليه الّسالم روايت داريم كه امام  رگز عقيم و بدون فرزند نيست تو باين سوون 

اى  نوز فرزندى ندارى. اين مرتبه بيش از دفعه پيش امام سر بزمين انداخته بود باز سربرداشته فرمود: يدهرس

 خدا را گواه ميگيرم كه طولى نخوا د كشيد كه داراى فرزندى خوا م شد.

عبد الرحمن بن ابى نجران گفت از وقتى كه حضرت ر ا اين فرمايش را فرمود توواريخ گذاشووتيم يووك سوواچ 

 عنايت كرد. نكشيد كه خداوند حضرت جواد را باو طوچ

 مين حسين بن قياما در طواف ايستاده بود حضرت موسى بن جعفر عليه الّسالم باو توجه كرده فرمووود چوورا 

( عيون: موسى بن  ووارون 1اى خدا سرگردانت كند. پس از اين نفرين او جزو واقفيان قرار گرفت. )ايستاده
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موقعى كه نگاه بهرثمه ميكرد در مدينه فرمود بزودى او را پيش  ارون خوا ند گفت: حضرت ر ا را ديدم 

 برد و گردنش را ميزنند  مان طور  م شد.

( عيووون اخبووار الر ووا: ابووى 2در كشف الغمه  مين روايت را نقل ميكند، مينويسد او را بطرف مرو بردنوود. )

ج آمد و وارد  مان مسجدى شد كه حاجيان  وور حبيب نباجى گفت: در خواا پيغمبر اكرم را ديدم كه به نبا

ساچ در آن مسجد وارد ميشوند من در خواا خدمت ايشان رفتم سالم كرده ايستادم در مقابل ايشان طبقى از 

  اى خرماى معروف بصيحانى مدينه بود.خوشه

د تعبيوور پيغمبر اكرم دست دراز كرده يك مشت خرما بمن داد گرفته شمردم  جده عوودد خرمووا بووود بووا خووو

 كردم بتعداد  ر خرما يك ساچ زنده خوا م بود.

اى كه داشتم مشغوچ كار بودم يكنفر آمده خبوور آورد كووه حضوورت ر ووا عليووه بيست روز گذشت در مزرعه

الّسالم در مدينه آمده و در  مان مسجد وارد شده است ديدم مردم با عجله به آن طوورف ميرونوود موونهم رفووتم 

كه پيغمبر نشسته بود نشسته است زير آن جناا حصيرى فرش است  مان طور كووه ديدم امام در  مان جايى 

در خواا پيغمبر را روى حصير ديدم. مقابل حضرت ر ا نيز طبق خرما ى از نوع صيحانى قرار داشت سالم 

كردم جواا مرا داد و مرا نزديك خود خواست يك مشت خرما بمن داد شمردم مطابق با  مان تعدادى بود 

غمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بمن داده بود عرض كردم بيشتر لطف فرما يد يا بن رسوچ اللَّه! فرمووود كه پي

( عيون: ريان بوون صوولت گفووت وقتووى 3اگر پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بيشتر داده بود بيشتر ميدادم. )

الم وداع و خووداحافظى كوونم در  وومن تصميم گرفتم بعراق بروم. ميل داشتم بروم از حضرت ر ا عليووه السووّ 

از ايشان تقا ا ميكنم يكى از لباسهاى تنش را بمن عنايت كند تووا آن را جووزو كفوون  گفتم پس از خداحافظى

خود قرار د م و چند در م از ماچ خود امام بخوا م براى دخترانم انگشتر بسووازم بووا آنهووا  مووين كووه وداع و 

كه از غصه جوودا ى آن جنوواا فراموووش كووردم چيووزى بخوووا م از خداحافظى كردم چنان گريه مرا گرفت 

خدمتش خارج شدم. ناگاه مرا صدا زده فرمود: ريان برگرد. برگشتم فرمود نميخوا ى يكى از پيرا نها ى كه 

ام بتو بد م تا پس از مردن جزو كفن خود قرار د ى و نميخوا ى چند در م بتو بد م با آنها انگشووتر پوشيده

 ت بسازى.براى دختران

عرض كردم آقا! در دچ تمام اين آرزو ا و تصميم را داشتم اما اندوه جدا ى شما مرا مانع شد از اينكه تقا ا 

كنم. متكا را بلند كرد پيرا نى بيرون آورده بمن داد و يكطرف جانماز را كنار زده مقدارى پوچ در اختيارم 

: من در امامووت حضوورت ر ووا مشووكوك بووودم ( عيون: بزنطى گفت1گذاشت وقتى شمردم سى در م بود )
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اى براى آن جناا نوشتم اجازه خواستم خدمتش برسم در دچ تصميم داشتم وقتى خدمتش رسوويدم از سووه نامه

 آيه سؤاچ كنم كه برايم مشكل مينمود.

ا اش چنين رسيد: خدا ما و شما را نگه دارد آنچه تقا ا نموده بودى در مورد اجازه آمدن پيش موو جواا نامه

انوود و نميگذارنوود اكنون امكان پذير نيست و تو نميتوانى بيا ى در آينده خوا ى آمد اينها بسيار سخت گرفته

اى كه در دچ تصميم سؤالش را داشته بودم نيز براى من نوشته بود بووا كسى پيش من بيايد جواا آن چند آيه

ز آنچه در نامووه نوشووته بووود نميدانسووتم كووه اينكه بخدا  يح كدام را در نامه ننوشته بودم خيلى تعجب كردم ا

( عيون: ص 2 مين نامه جواا من است تا اينكه متوجه جواا سه آيه شدم آنگاه منظور از نامه را فهميدم. )

بزنطى گفت حضرت ر ا عليه الّسالم االغى را برايم فرستاد سوار شده خدمتش رسيدم مدتى از شووب  -212

 كنم.گذشت در خدمتش بودم خواستم حركت 

شب اينجووا پهلوووى مووا بوواش  فرمود خياچ نميكنم بتوانى بشهر برگردى گفتم صحيح است فدايت شوم. فرمود

فردا صبح برو در پناه خدا. عرض كردم  مين كار را ميكنم بكنيووز فرمووود رختخووواا خووودم را كووه در آن 

فتم كسى  ست كه نا ل بمقامى ميخوابم برايش بيانداز و بالش خودم را زير سر او بگذار. من در دچ با خود گ

شود كه من امشب نا ل شدم چنان خداوند مرا مقرا امام عليه الّسالم گردانيد و آنقدر بمن لطف فرمود كووه 

احدى از اصحاا را چنين مورد لطف قرار نداده. االغ خود را فرستاد سوار شوودم رختخووواا خووود را بوورايم 

 بگذارم  رگز كسى از اصحاا چنين امتيازى را نيافته.انداخت كه در آن بخوابم و سر بر بالش امام 

من  مين خيالها را در دچ ميكردم امام عليه الّسالم نيز پهلويم نشسته بود فرمود احمد حضرت اميوور المووؤمنين 

عليه الّسالم بعيادت زيد بن صوحان رفت زيد اين موفقيت را بر مردم افتخار ميكرد مبادا با خود فخر كنى در 

( عيووون: 1خوار و كوچك باشى توكل بر او بنما اين فرمايش را فرموووده از جوواى حركووت كوورد. ) راه خدا

يحيى بن بشار گفت خدمت حضرت ر ا رسيدم پس از درگذشت پدرش شروع كردم بپرسيدن چيز ا ى كه 

قبال بمن فرموده بود فرمود درست است اى سماع عرض كردم فدايت شوم اين لقووب را در كووودكى وقتووى 

( عيووون: محمّوود بوون حفووص گفووت غووالم 2 ا بمن داده بودند تبسمى در صورت من نمود. )ب ميرفتم بچهمكت

موسى بن جعفر عليه الّسالم برايم نقل كرده گفت در خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بوديم با چند نفر ديگر 

شتيم. حضرت ر ا عليه در يك بيابان. تشنگى شديدى بر ما و چارپايان مستولى شد كه ترس از تلف شدن دا

الّسالم محلى را توصيف نمود فرمود بآنجا برويد آا خوا يد يافت بووه آن محوول رفتوويم آا بووود خودمووان و 

 چارپايان سيراا شديم و  ر كه در قافله بود سير آا شد.
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 بعد كوچ كرديم فرمود برويد  مان چشمه را پيدا كنيد  ر چه جستجو كرديم اثرى از چشمه نبود جز فضووله

شتران چيزى نيافتيم  مين جريان را براى مردى كه اوالد قنبر بود نقل كردم او مدعى بود كه صوود و بيسووت 

ساچ دارد آن مرد جريان را برايم بدون كم و كاست نقل كرد گفت من نيز در  مان قافله در خدمت حضرت 

گفت پس از درگذشت حضوورت  ( عيون: ابن ابى كثير1او ميگفت آن راه منتهى ميشد بخراسان. ) ر ا بودم

موسى بن جعفر عليه الّسالم مردم در باره جانشين او متوقف شدند من در  مان ساچ بمكه رفتم حضرت ر ووا 

« در اين موقع امام مثل بوورق 1عليه الّسالم را ديدم در دچ فكرى بخاطرم رسيد گفتم: أَ بََشراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ »

بخدا قسم من  مان بشرى  ستم كه بر تو واجب است از موون پيووروى كنووى عوورض  از جلو من رد شده فرمود

ص  2( عيووون: ج 2كردم پوزش ميخوا م از خدا و از شما. فرمود: اشكالى نوودارد گنا ووت بخشوويده اسووت. )

اى براى پرداخت قر م نيست ابو محمّد غفارى گفت مبتال بقرض سنگينى شدم با خود گفتم راه چاره -218

ببرم بمواليم علی بن موسى الر ا عليه الّسالم. سحرگاه بمنزچ آن جناا رفتم اجازه خواستم. اجووازه  مگر پناه

داد  مين كه وارد شدم قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود ابو محمّد ميدانم منظور تو چيست قر ت به گردن 

 يا ميروى؟. ما شب كه شد براى افطار غذا آورد با  م خورديم فرمود امشب اينجا ميخوابى

عرض كردم آقا اگر حاجت مرا روا سازى رفتن برايم بهتر است دست زير فرش برد و مقدارى پوچ بمن داد 

گرفتم و خارج شدم نزديك چراغ رفته نگاه كردم تمام طالى ناا قرمز و زرد است، اوچ دينارى كه بدسووتم 

دينار است كه بيسووت و شووش دينووار آن رسيد چنان بچشمم خورد كه نوشته است روى آن: »ابو محمّد پنجاه 

ات« صبحگاه  ر چه جستجو كووردم آن دينووار براى قر ت و بيست و چهار دينار ديگر براى مخارج خانواده

( عيون: عمر بن بزيع گفت: من دو كنيز داشووتم كووه  وور دو 3را نيافتم ديدم  مان پنجاه دينار درست است. )

الّسالم نوشتم كه بايشان اطالع د م و تقا ا كردم دعا فرمايد آن  اى براى حضرت ر ا عليهحامله بودند نامه

 دو نوزاد پسر باشند و خداوند آنها را بمن ببخشد در جواا نوشت ان شاو اللَّه چنين خوا م كرد.

توورين وجووه اى جداگانه برايم فرستاد بدين مضمون: »بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* خداوند ما و ترا به به بعد نامه

عافيت و سالمت بخشد در دنيا و آخرت برحمت خود، كار ا در دسووت خداسووت كووه طبووق تقوودير او انجووام 

شود براى تو يك پسر و يك دختر ان شاو اللَّه متولد خوا د شد پسر را محمّد و دختر را فاطمه نام بگذار مى

 ببركت خدا«.

( عيون: حسن بن علی بن فضوواچ گفووت: 1ه بود. )يك پسر و يك دختر برايم متولد شد  مان طور كه فرمود

من واقفى مذ ب بودم و بر  مين عقيده بمكه رفتم وارد مكه كه شدم در دلم فكرى پيدا شوود چنوول بملتووزم 

زده گفتم خدايا تو ميدانى نظر و تصميم من چيست مرا به بهتوورين را هوواى ديوون  وودايت فرمووا. چنووين بوودلم 
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الّسالم. بمدينه آمدم درا خانه ايسووتادم و بغووالم گفووتم از آقايووت  گذشت كه بروم خدمت حضرت ر ا عليه

برايم اجازه بگير بگو مردى از ا الى عراق درا خانه است صداى امام را شنيدم ميفرمود عبد اللَّه بن مغيووره 

داخل شو. وارد شدم  مين كه چشمش بمن افتوواد فرمووود خداونوود دعوواى توورا مسووتجاا كوورد و بوودين خووود 

 2( عيون اخبووار الر ووا: ج 2د. گفتم شهادت ميد م كه تو حجت خدا و امين او در ميان خلقى. ) دايتت نمو

وشاو گفت عباس بن جعفر بن محمّد بن اشعث از من درخواست كرد كووه از حضوورت ر ووا عليووه  -219ص 

ت ديگوورى اى او برايش فرستاد پس از خواندن نامه آن را پوواره كنوود مبووادا بدسوو الّسالم بخوا م  ر وقت نامه

 بيافتد.

 ووايش را پوواره كنوود اى كرد  نوز من تقا اى عباس را كووه نامووهحضرت ر ا عليه الّسالم شروع بنوشتن نامه

( عيون: بزنطى گفووت 3اش را ميخوانم پاره ميكنم« )عرض نكرده بودم نوشت: »بدوستت بگو وقتى من نامه

چند سوواچ دارد وقتووى وارد شوودم و مقووابلش تصميم داشتم خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم كه رسيدم بپرسم 

نشستم با دقت بصورت من نگاه كرده فرمود چند ساچ دارى گفتم فدايت شوم اين قدر ... فرمود موون از تووو 

از شووما  بزرگترم مرا چهل و دو ساچ است. عرض كردم فدايت شوم بخدا قسم تصميم داشتم  مووين سووؤاچ را

يض بن مالك گفت: زوران مدا نى نقل كرد كووه خوودمت حضوورت ( عيون: ف1بكنم فرمود جوابت را دادم. )

ر ا عليه الّسالم رسيدم تصميم داشتم راجع به عبد اللَّه بن جعفر از او سؤاچ كوونم. امووام دسووت موورا گرفووت و 

 روى سينه خود گذاشت قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود:

( 2اشووتم بوورايم تو وويح داد قبوول از پرسووش. )محمّد بن آدم عبد اللَّه امام نبود چيزى كه تصميم سووؤالش را د

عيون: يقطينى گفت  شام عباسى ميگفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم تصميم داشووتم درخواسووت 

 اى خود بمن عنايت فرمايد كنم دعا ى بمن لطف فرمايد براى دردسرى كه عار م ميشد و دو جامه از لباس

 در آن احرام ببندم.

چند مس له سؤاچ كردم جوابم را داد از حاجت خود فراموش كووردم از جوواى حركووت   مين كه وارد شدم و

كردم تا خارج شوم خواستم وداع و خداحافظى كنم فرمود بنشين روبرويش نشستم دست روى سرم گذاشت 

  اى خود را خواست و بمن عنايت كرد فرمود با اين دو جامه احرام ببند.و دعا خواند بعد دو جامه از جامه

« جستجو كردم بخرم براى پسرم  ر چه تفحووص كووردم نيووافتم در 1عباسى گفت: در مكه دو جامه سعيدى »

بازگشت بمدينه آمدم و خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم، پس از خداحافظى دو جامه سووعيدى بهمووان 

حضوورت  ( عيون: حسين بن موسى گفت: در خوودمت3طورى كه من ميخواستم رنگارنل بمن لطف فرمود. )

ر ا عليه الّسالم از مدينه خارج شديم بجانب يكى از ملكهايش آن روز در آسمان ابرى وجود نداشت وقتى از 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

24 

 

ايد، عرض كرديم احتياج ببارانى نيست ابوورى وجووود نوودارد از شهر خارج شديم فرمود با خود بارانى برداشته

 د آمد. چيزى راه نپيموده بوديم كه ابرى بلنوود ام امروز باران خواباران باكى نداريم فرمود ولى من برداشته

( 1كرد چنان بارانى باريد كه بر جان خود ترسيديم تمام لباسهاى ما خوويس شووده بووود. ) شد و شروع بباريدن

اى بحضرت ر ا عليه الّسالم نوشت تقا ا كرد دعا كند براى پسوورش در جووواا عيون: موسى بن مهران نامه

( 2ى صالح عنايت كرد« آن پسرش از دنيووا رفووت پسوور ديگوورى خوودا بوواو داد. )او نوشت: »خداوند بتو پسر

عيون: محمّد بن فضيل گفت: وارد بطن مر شدم مبتال بدرد معروف بعرق مدينى گرديدم در پهلووو و پووايم در 

مدينه خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم. فرمود چرا ناراحتى عرض كووردم وقتووى وارد بطوون موور شوودم 

ق مدينى گرديدم از پهلو و پا. اشاره كرد بجا ى از پهلويم كه درد ميكرد زير شانه چيووزى خوانوود و مبتال بعر

آا د ان بر آن ماليد فرمود اين ناراحتى تو برطرف شد. نگا ى نيز بپايم كرد فرمود حضرت بوواقر فرموووده 

 زار شووهيد را مينويسوود بووا  است:  ر يك از شيعيان ما مبتال بدردى شود و شكيبا باشد خداوند براى او ثواا

( عيووون: 3لنگيوود. )خود گفتم: بخدا قسم  يح وقت درد پايم خوا نخوا د شد.  يثم گفت تا زنووده بووود مووى

 ووا را  ا ى آوردم يكنفر از طرف حضرت ر ا آمد من  نوز نامووهحسن بن راشد گفت مقدارى اسباا و نامه

يد دفترى پيش تو است بووراى مووا بفرسووت. موون در نگشوده بودم تا برايش بفرستم گفت حضرت ر ا ميفرما

خود نميگويد  وور چووه جسووتم منزچ دفترى نداشتم. گفتم جستجو كنم با اينكه چنين چيزى نداريم چون او بى

 نيافتم و چيزى بدستم نيامد.

پيك تصميم ببازگشت گرفت گفتم بايست. بعضى از بار ا را باز كردم دفترى بچشمم خورد كووه قووبال نديووده 

م جز اينكه ميدانستم حضرت ر ا چيزى را كه حقيقت نداشته باشد نميخوا د دفتوور را بوورايش فرسووتادم. بود

اى خدمت ايشان نوشووته تقا ووا كووردم ( عيون: ابو محمّد مصرى گفت حضرت ر ا عليه الّسالم آمد. نامه4)

جووا بمووان دو سوواچ اجازه د د بجانب مصر براى تجارت بروم. در جواا نوشت تا وقتى خوودا بخوا وود  مووين 

اجازه خواستم در جواا نوشت: برو با بركت خداوند ترا حفظ ميفرمايد  ماندم ساچ سوم رسيد باز نامه نوشته

( اغتشوواش و  وورج و 1و ع تغيير خوا د كرد. خارج شدم در اين سفر سود فووراوان بووردم  وومنا در بغووداد )

 مرجى اتفاق افتاد كه من از اين آشوا آسوده بودم.

محمّد بن اسحاق كوفى از عموى خود احمد بن عبد اللَّه بن حارثه كرخى نقل كرد كه گفت: براى من عيون: 

 بچه نميماند در حدود سيزده چهارده بچه از من فوت شده.

بمكه براى انجام حج رفتم خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم امام بطرف من آمد پيرا نى گلرنل در تن 

ا بوسيدم و چند مس له از ايشان سؤاچ كردم سپس شكايت از زنووده نمانوودن فرزنوود داشت سالم كرده دستش ر
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نمودم مدتى سر بزير انداخت آنگاه شروع بدعا كرد فرمود اميدوارم در بازگشت كه فرزندى در حمل دارى 

تووى مند ميشوى خدا وقبرايت متولد شود و بچه ديگر نيز خدا بتو بد د در طوچ زندگى از وجود آن دو بهره

 بخوا د دعا ى را مستجاا نمايد ميكند او بر  ر كارى قادر است.

ام بود حامله است پسرى زا يد كه او را ابرا يم نام گذاشتم بعد گفت از مكه بازگشتم ديدم زنم كه دختر خاله

اچ زنووده باز حامله شد پسر ديگرى زا يد محمّد نام گذاشتم و كنيه او را ابو الحسن نهادم ابرا يم سى و چند س

بود ابو الحسن نيز بيست و چهار ساچ  ر دو با  م مريض شدند بمكه رفتم پس از بازگشووت بوواز خوووا نشووده 

بودند بعد از برگشتن من دو ماه ديگر ابرا يم زنده بود اوچ ماه ابرا يم از دنيا رفت و در آخر ماه محمّد يك 

( عيووون: سووعد بوون سووعد از 2مانوود مگوور يكموواه. )ساچ و نيم بعد خودش از دنيا رفت براى او قبال فرزندى نمي

ى خوودا وصوويت خووود را بكوون و حضرت ر ا عليه الّسالم نقل كرد كه ايشان نگاه بمردى كرده فرمووود بنووده

( عيووون اخبووار الر ووا: 3اى از آن نيست  مان طور شد سه روز بعد از دنيا رفت. )آماده سفرى باش كه چاره

يحيى بن خالد با گرو ى از آچ برمووك رد شوودند  عليه الّسالم بودممسافر گفت در منى خدمت حضرت ر ا 

تر داستان اند اينها نميدانند امساچ چه بر سر آنها خوا د آمد. سپس فرمود از  مه عجيبفرمود: چقدر بيچاره

من و  ارون است كه مانند اين دو انگشت من است انگشتان خود را بهم چسبانيد مسافر گفت معنى اين جمله 

( عيون اخبار الر ا: حسن بن علی وشاو گفووت 1امام را نفهميديم تا آن جناا را پهلوى  ارون دفن كرديم. )

اى كووه مسا ل زيادى را نوشته بودم  نوز قطع بامامت حضرت ر ا عليه الّسالم نداشووتم آن مسووا ل را در نامووه

م در مورد امامت ايشان يقووين پيوودا روايات آباو گرامش و چيز اى ديگر در آن نوشته بود گذاشتم ميل داشت

كنم و آزمايش نمايم. نامه را در آستين پنهان كرده بمنزچ ايشان رفتم تصميم داشتم موقعيت خلوووتى را پيوودا 

 كنم نامه را تقديمش كنم.

اى نشسته بودند و صووحبت يك گوشه نشستم بفكر اجازه گرفتن و وارد شدن خدمت ايشان بودم در خانه عده

اى  مان بين كه من فكر ميكردم كه چگونه وارد شوم غالمى از خانه خارج شووده در دسووت نامووه ميكردند در

 داشت صدا زد كداميك از شما حسن بن علی وشاو پسر دختر الياس بغدادى است.

اند اين نامووه را من از جاى حركت كرده گفتم، من حسن بن علی وشاو  ستم چه كار دارى گفت دستور داده

اى رفووتم و شووروع بخوانوودن كووردم ديوودم بخوودا قسووم تمووام مسووا لى كووه ير. نامه را گرفته بگوشهبتو بد م بگ

ميخواستم بپرسم يك يك جواا داده بود در اين موقع قطع بامامووت ايشووان پيوودا كووردم و مووذ ب واقفووه را 

نامووه نوشووته  اى فرستاد در( عيون: و شاو گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم غالم خود را با نامه2ترك كردم. )

اى  اى فالن محل برايم بفرست از فالن نوع. در جواا نامه نوشتم و بغالم نيز گفتم جامهاى از جامهبود جامه
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ام باز غالم برگشت گفت فرموده اسووت تووو جسووتجو كوون. نديده اىبا اين مشخصات ندارم و چنين نوع جامه

تبه سوم او را برگردانده و فرموده بود تو جستجو كن غالم را فرستادم و گفتم از اين نوع من ندارم براى مر

 از آن نوع در پيش تو  ست.

حسن بن علی وشاو گفت مردى از آن نوع جامه يكى پيش موون امانووت گذاشووته بووود كووه بفروشووم ولووى موون 

 فراموش كرده بودم  ر چه داشتم جستجو كردم تا باالخره در جامه دانى كه زير لباسها بود آن را پيدا كرده

الم بووودم. حسووين بوون خالوود 1برايش بردم. ) ( عيون: صفوان بن يحيى گفت: خدمت حضرت ر ووا عليووه السووّ

« بروم. فرمود  ر جا سالمتى را 1صيرفى خدمتش رسيد عرض كرد فدايت شوم من تصميم دارم با عوض »

تمووام اموووالش را  جستى از دست مده اين فرمايش امام او را قانع نكرد بجانب اعوض رفت. در بين راه دزد ا

ابن جهم گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم پس از بازگشووت موون از مكووه  -231( قرا االسناد: ص 2گرفتند. )

اى برايم نوشت باين مضمون: »پس از چهار ماه در محل شما حادثه بوقوع ميپيوندد« پيش آمد محمّد ابن نامه

نها واقع شد گفت ابرا يم بن اسرا يل نقوول كوورد كووه ابرا يم و جريان بغداد و كشته شدن ياران زبير و فرار آ 

ام بمن گفته برايت فرزندى متولد نخوا د شد مگوور پووس از گذشووت حضرت ر ا فرمود من در خواا ديده

چهل ساچ از عمرت پس از چهل ساچ فرزندى از زنى كه داراى اين نشانه است رنگش تغييوور يافتووه و بقيمووت 

 لد خوا د شد.اى برايت متوارزان خريدارى كرده

تو يح: جريان محمّد بن ابرا يم اشاره است بجنگى كه بين م مون و امين اتفاق افتاد كه منجوور بكشووته شوودن 

امين گرديد محمّد بن ابرا يم افريقا ى از ياران امين بود و ز ير بن مسيب از فرزنوودان موو مون ايوون فرمووايش 

 امام اشاره به پيروز شدن امين است در ابتداى كار.

( بصا ر: پسر ابى نصر گفت: باستقباچ حضرت ر ا عليه الّسالم تا قادسيه رفتم خدمتش رسيده سالم كردم 1) 

فرمود برايم يك خانه اجاره كن كه داراى دو درا باشد يك درا بمهمانخانه و يك درا بخارج. اين طور 

قوورآن. مرتووب كسووى را اى فرسووتاد كووه مقوودارى دينووار داشووت و يووك اگر باشد محفوظتر است برايم كيسه

ميفرستاد و  ر چه ميخواست من از بازار تهيه ميكردم يك روز كه تنها بودم قرآن را گشودم تا بخوانم  مين 

 اى معمولى كه باز كردم چشمم بسوره »لم يكن« افتاد مشا ده كردم در اين سوره چند برابر آنچه در قرآن

 وجود دارد،  ست.

يدم كاغذ و قلم برداشتم خواستم بنويسم و از مواليم سؤاچ كوونم. مسووافرى شروع كردم بخواندن، چيزى نفهم

قبل از نوشتن من وارد شد كه بهمراه خود يك حواله با مقدارى نخ و انگشتر امام آورده بود. گفت امام عليه 

سووتور را الّسالم فرموده قرآن را در اين پارچه ببند و آن را مهر بزن و برايش بفرست با انگشتر. گفت ايوون د
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اى كووه مشوورف بووه بيابووان بووود ( بصا ر: سليمان بن جعفر جعفرى گفت: در حمراو كنار چشوومه2انجام دادم. )

خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم نشسته بودم. غذا حا ر بود در اين موقع سر بلند كرد مشا ده نمووود مووردى 

ه وارد گفت: آقا بشارت! زبيرى از آيد دست از غذا كشيد. آن مرد رسيد از جا حركت نموده تازبسرعت مى

 دنيا رفت امام عليه الّسالم سر بزير انداخت رنگش تغيير كرد صورتش زرد شد آنگاه سر برداشته فرمود:

ديشب گنا ى انجام دادند كه بزرگترين گنا ش نبود بعد فرمود بخدا قسووم بواسووطه آلووودگى بگنا ووان غوورق 

كرد و شروع بغذا خوردن نمود  نوز مدتى نگذشته بود كووه شدند و داخل جهنم گرديدند. سپس دست دراز 

غالمش آمده عرض كرد فدايت شوم زبيرى مرد. فرمود سبب مرگش چه بود؟ عوورض كوورد آنقوودر شووراا 

( بصا ر: محمّد بن فيض صيرفی گفووت: خوودمت حضوورت ر ووا 3خورده بود كه از كثرت شرا خمر مرد. )

اشتم از سالح نيز سؤاچ كنم فراموشم شد از خدمتش خارج شدم سؤاچ كردم تصميم د عليه الّسالم رسيدم چند

اى آورده كه نوشووته اسووت: و رفتم پيش ابو الحسين بن بشير در اين موقع ديدم غالم امام عليه الّسالم آمد نامه

سالح تيز نزد  من مانند پدرم  ستم و  ر چه نزد پدرم بود نزد من نيز  ست )يعنى -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

الم 1من است(. ) ( بصا ر: احمد بن عمر حالچ گفت: روزى اخرس در مكووه نسووبت بحضوورت ر ووا عليووه السووّ

 اى ناشايست داد. وارد مكه شدم و كاردى خريدم.  مين كه چشمم باو افتاد قسم بخوودا بدزبانى كرد و نسبت

ى حضرت ر ا عليه يستادم ناگهان نامهياد كردم كه او را وقتى از مسجد خارج شد بكشم. جلو درا مسجد ا

 الّسالم رسيد:

ترا قسم ميد م بحق خود بر تو كه دست از اخرس بردارى خدا پشووتيبان و كفيوول  -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

( اختصاص: ابرا يم بن موسى گفت: خيلى اصرار كردم در مووورد درخواسووتى كووه از حضوورت 2من است. )

م داشتم مرتب مرا وعده ميداد روزى بيرون آمد باسووتقباچ فرمانوودار مدينووه. موون در خوودمتش ر ا عليه الّسال

 بودم رسيد بنزديك قصر فالن. فرود آمد زير چند درخت من نيز پا ين شدم كس ديگرى با ما نبود.

 عرض كردم آقا عيد نزديك است و من يكدر م ندارم. با شالق خطى روى زمين كشيد بعد دست بووزمين زد

و از داخل آن شمش طال ى بيرون آورد فرمود بگير از اين بهره ببر ولووى آنچووه مشووا ده كووردى پنهووان كوون 

احمد بن ابى نصر از آچ مهران است و آنها معتقد بوقووف بودنوود و آچ  -51( غيبت شيخ طوسی: ص 3«. )1»

يش سووخت گرفووت اى براى حضرت ر ا نوشت خيلووى در سووؤالهاى خووواحمد نيز  مين عقيده را داشت نامه

و تصميم گرفتم وقتى خدمت ايشان رسيدم سه سؤاچ از قرآن بكنم يكى در باره اين آيه:  اى نوشتمگفت نامه

دْرَهُ لِلْسِسووْ  ال  المِ و ايوون آيووه إِنَّووكَأَ فَ َنْتَ تُْسمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْیَ دوم آيه فَمَنْ ُيرِدِ اللَّهُ أَنْ َيهْدَِيهُ َيْشرَحْ صووَ

 تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ َيهْدِي مَنْ َيشاُو.
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جواا نامه مرا داد و در آخر نامه  مان آياتى كه در دچ تصميم داشووتم بپرسووم نوشووته بووود موون آن وقووت از 

تصميم قبلى خود فراموش كرده بودم پس از خواندن نامه با خود گفتم اين قسمت مربوط بجووواا نامووه موون 

( خرايج: ابو  اشم جعفوورى گفووت: در خوودمت حضوورت 1بعد يادم آمد از آنچه در دچ تصميم داشتم. )نيست 

ر ا عليه الّسالم بودم خيلى تشنه شدم.  يبت و جالچ امووام چنووان موورا تحووت توو ثير داشووت كووه نخواسووتم در 

 اى نوشيد آنگاه فرمود:حضورش آا طلب كنم. در اين موقع امام آا خواست جرعه

ميل كن آا سرد خوبى است. من نوشيدم باز دو مرتبه سخت تشنه شدم نگا ى بخادم كرده فرمود: ابو  اشم  

مقدارى آرد با آا و شكر بياور. غالم آورد آرد را در آا ريخت و مقدارى شكر نيز روى آن پاشيد بعد از 

( خرايج: 2ن ميبرد. )مخلوط كردن آرد را با آا آنگاه فرمود ابو  اشم اين شربت را بخور كه عطش را از بي

اى نوشووتم و چنوود سووؤاچ بزنطی گفت من از واقفى مذ بان بودم و در امامت حضرت ر ا شك داشووتم نامووه

ام رسيد نوشته بود كه مهمترين سووؤاچ كردم ولى فراموشم شد مهمترين سؤالى كه داشتم بنويسم. جواا نامه

بعد عرض كردم مايلم وقتى كووه بووراى موون و خود را فراموش كردى بنويسى. من بامامت ايشان يقين كردم 

ى سوووارى بووراى موون فرسووتاد شما توليد ناراحتى نكند خدمتتان برسم. گفت يك روز نزديك غروا وسوويله

خدمتش رسيدم و نماز مغرا و عشا را با ايشان خواندم شروع كرد برايم مسا ل علمى را تو وويح دادن و موون 

م جواا آن را ميداد تا مقدار زيادى از شب گذشت بغووالم فرمووود نوشتم گا ى نيز من سؤالى ميكردم امامى

 رختخوابى كه خودم ميخوابم بياور تا احمد بزنطى در آن بخوابد.

بدلم گذشت كه كسى در دنيا بهتر از من نيست امام وسيله سوارى خود را برايم فرستاد و آمد با موون نشسووت 

امام عليه الّسالم تكيه بر دو دسووت خووويش داشووت تووا از جووا بعد چنين لطفى را در باره من نمود در اين موقع 

حركت كند. نشست آنگاه فرمود احمد مبادا بر دوستانت بواسطه اين مقام فخوور كنووى صعصووعة بوون صوووحان 

مريض شد امير المؤمنين عليه الّسالم بعيادتش رفت و خيلى باو عنايت فرمووود دسووت خووود را روى پيشووانيش 

نمود موقعى كه خواست از جا حركت كند. فرمود صعصعه مبووادا بوور بوورادران  گذاشت و شروع بمالطفت او

خود راجع بآنچه نسبت بتو روا داشتم فخر كنى و من تمام اين كار ا را كه كردم بواسطه اين بود كه وظيفووه 

( خرايج: اسماعيل بن ابى الحسن گفت در خدمت حضرت ر ا بودم دست بجانب زمووين بوورد مثوول 1داشتم. )

چيزى را ميگشايد در اين موقع چند شمش طال نمودار شد باز دست بزمين كشيد طال ا پنهان گرديد بووا  اينكه

 ( بمن بد د خيلى خوا است. فرمود نه وقت آن  نوز نرسيده.2خود گفتم اگر يك شمش )

الم اسووت. ) ( 3تو يح: يعنى بيرون آوردن خزا ن زمين و تصرف مووا در آنهووا مربوووط بزمووان قووا م عليووه السووّ

ابو اسماعيل  ندى گفت: در  ند شنيدم خداوند روى زمين حجتى دارد در جستجوى او بر آمدم تووا  -خرايج
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مرا را نما ى بحضرت ر ا عليه الّسالم كردند خدمت آن جناا رسيدم با اينكه يك كلمه عربى يوواد نداشووتم 

يشان صووحبت ميكووردم آن جنوواا بزبان  ندى سالم كردم با  مان لهجه خودم جواا داد، من بزبان  ندى با ا

 نيز بهمان زبان جوابم را ميداد.

عرض كردم من در  ند شنيدم خداوند در ميان عرا حجتى قرار داده در جستجوى او بر آمدم، بزبان  ندى 

فرمود آرى من  مان حجت  ستم بعد فرمود  ر چه مايلى بپرس.  ر سؤالى داشتم پرسيدم وقتى خواسووتم از 

بتوانم صووحبت  كردم من عربى ياد ندارم از خدا بخواه مرا باين زبان مطلع گرداند تا جاى حركت كنم عرض

( خرايج: 1كنم دست مبارك خود را بر روى لبهاى من ماليد از  مان دم شروع كردم بعربى صحبت كردن. )

در  ى ابريشم بافت در سفر مكووه بوورايم گذاشووت و تقا ووا كووردحسن بن علی بن يحيى گفت: كنيزم دو جامه

 مان دو احرام ببندم بغالم خود دستور دادم آن دو جامه را داخل چمدانم بگووذارد. بمحلووى كووه بايوود احوورام 

بست كه رسيدم آن دو پارچه را خواستم براى احرام بعد در دلم گذشت كووه گمووان نميكوونم صووحيح باشوود در 

اى براى حضوورت ر ووا رسيدم نامهاى احرام ببندم بهمين جهت با پارچه ديگرى احرام بستم بمكه چنين پارچه

عليه الّسالم نوشتم و چيز ا ى نيز تقديم كردم ولى فراموشم شد كه راجع بجامه ابريشمى بپرسم جايز است با 

آن احرام ببندند يا نه. طولى نكشيد  ر چه سؤاچ كرده بودم جوابش آمد و در آخر نامه نوشته بووود اشووكالى 

( خرايج: علی بن حسين بن يحيى گفت: بوورادرى داشووتم كووه 2ام ببندند. )ندارد كه با پارچه ابريشم بافت احر

الم مذ ب مرجئه را داشت بنام عبد اللَّه و  ميشه بر ما خورده ميگرفت نامه اى براى حضوورت ر ووا عليووه السووّ

نوشتم و شكايت او را كرده تقا ا نمودم برايش دعا فرمايد. در جواا نوشت بزودى برميگردد بمذ بى كه 

دوست دارى و او از دنيا نخوا د رفت مگر با دين خدا كه بزودى از كنيزى كه دارد برايش پسرى متولد تو 

 شود.مى

علی بن الحسين گفت كمتر از يك ساچ طوچ كشيد كه برگشووت بمووذ ب حووق او امووروز از بهتوورين فاميوول و 

( خرايج: ابو محمّد رقى 3شد. )خانواده ما است و پس از فرمايش امام از كنيزى برايش  مين پسر بچه متولد 

گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده سالم كردم شروع كرد با من بصحبت و سؤاچ كووردن در بووين 

فرمود ابو محمّد خداوند بنده مؤمنى را ببال ى گرفتار نميكند كه در آن بووال صووبر كنوود مگوور اينكووه بانوودازه 

يش امام صحبتى از بيمارى و مرض در كار نبووود ايوون سووخن شهيدى باو پاداش خوا د داد. گفت قبل از فرما

گووذارم صووحبت مردى كه باو احتوورام مووى ام. گفتم بامناسبت دانستم با خود حرفى زدم كه شرمندهامام را بى

 آورد با اينكه جاى اين حرف نيست.ميكنم ولى در بين سخن از بيمارى بميان مى
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بدوستان خود رسيدم حركت كرده بودند از  مووان شووب پووايم امام را وداع كرده از خدمتش مرخص شدم و 

درد گرفت با خود گفتم اين بواسطه عيبجو ى است كه كردم فردا صبح ورم كوورد و پيوسووته ورمووش شووديد 

بوورد و ميشد يادم از فرمايش امام آمد بمدينه كه رسيدم چرك كرد و جراحت بزرگى شوود كووه خوووابم نمووى

دم فهميدم آن فرمايشى كه سخن از بيمارى بميووان آورد بواسووطه  مووين پوويش دوستانم را از خواا انداخته بو

 آمد بود. بيش از پانزده ماه بسترى بودم.

( خوورايج: احموود بوون 1راوى گفت بعد خوا شد سپس در  ر دو پا گرفتار اين بيمارى شد و از دنيا برفووت. )

كردم يا ابوون رسوووچ اللَّووه موون وقتووى عمره گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رفتم زنم حامله بود عرض 

آمدم زنم حامله بود دعا بفرما يد خداوند پسرى بمن عنايت كند فرمووود او پسوور اسووت ولووى اسوومش را عموور 

 ام.ام نيز سفارش  مين اسم را كردهبگذار عر كردم من تصميم دارم علی بگذارم و بخانواده

 فرمود: نه. عمر بگذار.

متولد شده بود كه علی نام داشت ولى نام او را عوووض كووردم عموور گذاشووتم وارد كوفه شدم فرزندى برايم 

 مسايگان گفتند ديگر  ر چه در باره تو بگويند قبوچ نميكنيم فهميدم امام عليه الّسالم صالح مرا بهتر متوجه 

 ( خرايج: بكر بن صالح گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده عر كردم زنم خوا ر2بود از خودم. )

محمّد بن سنان است كه حامله است دعا بفرما يد كه خداوند پسرى بمن ارزانى فرمايد. فرمووود زنووت دوقلووو 

ميزايد در موقع خارج شدن با خود تصميم گرفتم اسم آن دو را محمّد و علی بگووذارم موورا صوودا زده فرمووود 

پسوور و يووك دختوور داده بووود يكى را علی نام بگذار و ديگرى را ام عمر. وارد كوفه شدم خداوند بمن يووك 

چيست گفت مادر من نامش ام عمر بوده.   مان طورى كه دستور داد آنها را نام گذاشتم. بمادرم گفتم ام عمر

( خرايج: مسافر گفت بحضرت ر ا عرض كردم در خواا ديدم صورت قفسى را روى زمووين كووه چهوول 1)

صى خروج خوا د كرد كه چهل روز بيشووتر جوجه داخل آن بود فرمود اگر راست بگو ى از ما خانواده شخ 

 زندگى نميكند.

الم نقوول 2ابرا يم طباطبا قيام كرد و چهل روز قيام او طوچ كشيد. ) ( خرايج: وشاو از حضرت ر ا عليووه السووّ

ام را جمع كرده گفتم برايم گريه كرد كه در خراسان فرمود وقتى مرا خواستند از مدينه خارج كنند خانواده

آنها را بشنوم بعد دوازده  زار دينار بآنها دادم سپس گفتم من ديگر از ايوون سووفر بوور نميگووردم.  كنند تا گريه

شنيد ايوون ( خرايج: وشاو گفت مرا عقربى گزيد شروع كردم بگفتن يا رسوچ اللَّه كسى كه صداى مرا مى3)

امبر اكوورم را ديووده اسووت. فرياد را بيجا ميدانست و تعجب ميكرد حضرت ر ا عليه الّسالم باو فرمود بخدا پي

( خرايج: عبد اللَّه بوون شووبرمة گفووت: 4گفت من در خواا پيغمبر اكرم را ديده بودم ولى بهيح كس نگفتم. )



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار رضا ندگانی امام ز 

) 

31 

 

حضرت ر ا عليه الّسالم از ما رد شد در حالى كه ما در مورد امامت آن آقووا بحووث ميكوورديم پووس از اينكووه 

مه بود در خدمت آن جنوواا بوووديم ولووى  وور دو زيوودى خارج شد من و تيم بن يعقوا سراج كه از ا الى بر

اى آ و پيدا شد حضرت ر ا اشاره مذ ب و مخالف امامت ايشان بوديم وقتى ميان بيابان رسيديم ناگهان گله

بيك بره آ و نمود آمد تا روبروى امام عليه الّسالم ايستاد حضرت ر ا جلو رفت و سر او را با دست ماليد و 

الم بووا بلند كرده بدست غال م خود داد بره آ و دست و پا ميزد كه برگردد پيش  مرا ان خود. امام عليه السووّ

 او سخنى گفت كه آرام شد.

آورى. عرض كردم چرا آقا شما امام و حجت خدا بر خلق من از مووذ بى كووه بعد فرمود: عبد اللَّه ايمان نمى

 داشتم توبه كردم بعد به آ و فرمود برگرد.

صدا ى كوورد. حضوورت  كه از چشمانش اشك جارى بود خود را بامام عليه الّسالم ماليد و آ و رفت در حالى

گويوود موورا دانند فرمود: مىدانى چه ميگويد؟ عرض كردم خدا و پيغمبر و فرزند پيامبر مىر ا فرمود: مى

ج: ( خووراي 1خواستى اميدوار شدم كه از گوشتم خوا ى خورد وقتى دسووتور دادى برگووردم محووزون شوودم. )

اسماعيل بن مهران گفت: روزى من و احمد بزنطى در باره سن حضرت ر ا با  ووم در صوورياو بحووث كوورديم 

احمد گفت وقتى خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيديم يادم بياور در اين مورد از خود آن جنوواا سووؤاچ 

 ام بپرسم ولى فراموشم شده.كنيم من بار ا تصميم داشته

چند ساچ دارى عرض كرد سى و  م كرديم اولين حرفى كه فرمود باحمد گفت:خدمت آن جناا رسيده سال

( خرايج: حسن بن علی وشاو گفت: در مرو پيش مردى بودم 2نه ساچ فرمود اما من چهل و چهار ساچ دارم. )

و بهمراه ما مردى واقفى مذ ب نيز بود باو گفتم از خدا بترس منهم مثل تو بودم بعوود خداونوود دلووم را بنووور 

واليت روشن كرد روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگير و غسل كن و دو ركعت نماز بخوان از خدا 

بخواه كه در خواا ترا را نما ى كند كه امام را بشناسى وقتى بخانه آمدم نامه حضرت ر ا جلوووتر رسوويده 

رفته گفتم خدا را سووتايش كوون و  بود كه در آن مرا امر ميكرد آن مرد را دعوت بامامت ايشان نمايم پيش او

از او بخواه را نما يت كند جريان نامه حضرت ر ا را برايش تو يح داده گفووتم  مووان كووارى كووه توصوويه 

 كردم راجع بروزه و دعا فراموش نكن.

روز شنبه سحرگاه پيش من آمده گفت: گوا ى ميد م كه او امامى است كه اطاعتش واجب است پرسيدم از 

ت: ديشب حضرت ر ا در خوابم آمد فرمود: ابرا يم بخدا بايد بحقيقت اعتراف كنى چنين كجا فهميدى گف

( خرايج: از مسافر نقل شده كه گفت: روزى حضوورت 3خياچ مكن كه كسى جز خدا از حاچ او خبر ندارد. )

چشوومه  ر ا عليه الّسالم بمن فرمود حركت كن ببين در اين چشمه دو مار است. نگاه كردم ديوودم دو مووار در
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آنچه نزد ما براى تو  است عرض كردم آرى فرمود من اين و ع را در خواا ديدم پيغمبر اكرم بمن فرمود:

فضل بن يووونس گفووت:  -307( خرايج: ص 1آماده گرديده برايت بهتر است پس از چند روز از دنيا رفت. )

يم حج داشت حضرت ر ا عليه ما بقصد مكه خارج شديم بمدينه كه رسيديم  ارون الرشيد در آنجا بود تصم

 الّسالم بديدن من آمد در موقعى كه گرو ى از دوستان حضور داشتند و سفره گسترده بود.

غالم آمده گفت: مردى بنام ابو الحسن اجازه ميخوا د. گفتم اگر  مان ابو الحسن كه من ميشناسووم باشوود تووو 

عرض كردم بفرما يد داخل شد پس از غووذا  آزادى. از اطاق بيرون شدم ديدم حضرت ر ا عليه الّسالم است

فرمود امير المؤمنين براى حسين بن زيد ده  زار دينار بتو حواله داده اين پوچ را بوواو بووده عر ووكردم قسووم 

بخدا چنين پولى پيش من ندارد اگر اين پوچ را بد م از دستم خوا د رفت اگوور شووما صووالح بدانيوود  وور چووه 

ين پوچ را باو بده بتو برگشت خوا د كرد قبل از اينكه بوطن خود برسووى آن بفرما يد انجام ميد م. فرمود: ا

( خرايج: احمد بن عمر حالچ گفت بحضوورت 2پوچ را دادم  مان طورى كه فرموده بود بمن برگشت كرد. )

ر ا عليه الّسالم عرض كردم فدايت شوم من از اين شخص بر شما بيم دارم )منظورش  ارون بود( فرمود مرا 

 ووا ى دارد كووه طووال در آنجووا ميرويوود خداونوود ايوون رف او  يح ناراحتى نخوا د رسيد خداوند سوورزميناز ط

 ترين موجودات نگهدارى ميكند اگر فيل  م بخوا د از آنجا عبور كند نميتواند.سرزمين را بوسيله  عيف

ه بودم گفتنوود بووين وشاو گفت: من از امام سؤاچ كردم آن سرزمين كجاست قبل از اين سؤاچ حديث را شنيد

 اى بزرگى شبيه سنل وجود دارد كه طوقى بلخ و تبت است كه در آنجا طال ميرويد در آن سرزمين مورچه

در گردن دارند پرنده از آنجا عبور نميكند چه رسد بديگران، شب در النه خود مخفى ميشوند و روز بيوورون 

يووك شووب طووى ميكننوود از ايوون محوول عبووور  اى سوارى كه سووى فرسووخ را در آيند گا ى بوسيله مركبمى

نمايند بدون اينكه به آنها آا و علفى بد ند بارشان را سنگين ميكنند و از اين سوورزمين خووارج ميگردنوود. مى

كنند مثل باد در راه رفووتن سوورعت دارنوود گووا ى قافله تعقيب ميكنند بهر چه برسند پاره پاره مى  ا ازمورچه

 ا را سرگرم ميكنند در سر راه براى آنها ميريزند و گر نووه اند اين مورچهردهبوسيله گوشتى كه قبال آماده ك

( خرايج: صفوان بن يحيى گفت: 1كنند. )در صورتى كه بآنها برسند خود و ماچ سوارى آنها را پاره پاره مى

يم آن در خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بودم در مدينه با چند نفر از كنار شخصى كووه نشسووته بووود رد شوود

شخص گفت اين امام رافضيان است عرض كردم شنيديد چه گفت آن مرد فرمود چرا او مووؤمنى اسووت كووه 

اش را بردنوود فووردا در راه تكميل ايمان است شب دعا كرد براى او دكانش آتش گرفت و دزد ا بقيه سرمايه

داد باو كمك كردند. بعوود صبح او را خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم ديدم با خضوع نشسته بود امام دستور 

( 2فرمود صفوان اين مؤمنى است كه در راه تكميل ايمان است و جز آنچه ديدى چيووزى بصووالح او نبووود. )
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خرايج: محمّد بن زيد گفت: در خدمت حضرت ر ا بودم آن موقعى كه وليعهد م مون بود مردى از خوارج 

ته بود ميروم پيش اين كسى كه مدعى است كه در دست كاردى مسموم داشت وارد شد او بدوستان خود گف

 پسر پيغمبرم و ولى عهد م مون شده ببينم چه دليلى براى اين كار خود دارد.

 اى داشت قبوچ ميكنم و گر نه مردم را از دستش آسوده نمايم.كنندهاگر دليل قانع

 بپذيرى. د م مشروط بر اينكه يك شرط راوارد شد. حضرت ر ا باو فرمود جواا سؤالت را مى

گفت چه شرط. فرمود بشرط اينكه اگر جواا سؤالت را دادم و قووانع شوودى كوواردى كووه در آسووتين پنهووان 

 اش را شكست.اى بشكنى و دور بيندازى. مرد خارجى مذ ب متحير ماند و كارد را خارج نموده دستهكرده

ر ميوودانى؟ و تووو پسوور پيووامبرى چووه آنگاه پرسيد چرا واليتعهدى اين ستمگر را پذيرفتى با اينكه آنها را كاف

واداشت شما را بر اين كار. فرمود بگو ببينم اينها در نظر تو كافرند يا عزيووز مصوور و اطرافيووانش مگوور اينهووا 

خدا قا ل نيستند با اينكه آنها نه خدا را ميشناختند و نه موحد بودند يوسف پسر يعقوووا پيغمبوور و  بوحدانيت

صر كه كافر بود گفت: مرا وزير دارا ى خود قرار ده كووه مووردى وارد و امووين پدرش نيز پيامبر بود بعزيز م

 ستم و با فرعونها نشست و برخاست ميكرد. من از اوالد پيامبرم مرا باين كار مجبور كرد و بووزور موورا وادار 

تووو آيد. گفت ايرادى بر شما نيست من گوا ى ميد م كه پسندى و از من خوشت نمىكرد چرا كار مرا نمى

الم در 1پسر پيامبرى و راست ميگو ى. ) ( خرايج: ريان بوون صوولت گفووت: خوودمت حضوورت ر ووا عليووه السووّ

 خراسان رسيدم با خود گفتم. سؤالى راجع بدينار ا ى كه بنام خودش سكه زده شده، ميكنم.

اشته باشوود  مين كه وارد شدم بغالمش فرمود ابو محمّد مايل است از دينار ا ى كه نام من بر آن نقش شده د

اى بمن ميداد. در اين  اى خود جامهسى دينار بياور غالم آورد من گرفتم. بعد با خود گفتم اى كاش از لباس

موقع رو بغالم خود نموده فرمود بگو لباسهاى مرا نشويند  مان طور بياورند اينجا. يك پيرا ن و با شوولوار و 

ينى با چند واسطه نقل ميكند. در  مان سالى كه  ووارون ( ارشاد: كل2يك جفت نعلين آوردند و بمن دادند. )

براى حج آمده بود حضرت ر ا عليه الّسالم از مدينه خارج شد تا رسيد در طرف چپ راه بكو ى بنام فارع. 

كننده آن را قطعه قطعه ميكنند. ما نفهميديم معنووى امام عليه الّسالم نگا ى كرده فرمود سازنده فارع و خراا

 ان چيست.فرمايش ايش 

وقتى  ارون باين محل رسيد فرود آمد يحيى بن جعفر برمكى باالى كوه رفت و دستور داد در آنجووا بوورايش 

يك كوشكى بسازند پس از مراجعت از مكه بهمان محل رفت و دستور داد آن را ويران كننوود وقتووى بعووراق 

 ارون بن مسوويب تصووميم جنوول بووا  ( ارشاد: مسافر گفت: وقتى3رسيد جعفر را كشتند و پاره پاره كردند. )

محمّد بن جعفر گرفت. حضرت ر ا فرمود برو باو بگو فردا بجنل نرو اگوور فووردا بووروى شكسووت خوووا ى 
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بگو در خواا ديوودم. گفووت موون  اىخورد و سربازانت كشته ميشوند: اگر گفت اين مطلب را از كجا فهميده

روى كووه شكسووت ميخووورى و  مرا انووت كشووته پيش  ارون بن مسيب رفته گفتم فدايت شوم مبووادا فووردا بوو 

بينوود. فووردا ميشوند. گفت از كجا دانستى گفتم در خواا ديدم گفت آدم ميخوابد با مقعد نشسته خواا مووى

( مناقب:  ارون بن موسى در خبرى نقل كرد كه گفووت 1بجنل رفت شكست خورد و يارانش كشته شدند. )

اى كشيد امام مهار او را ر ا كرد اسب رفت تووا بيووك اسبش شيههبا حضرت ر ا عليه الّسالم در بيابانى بودم 

كنارى ادرار كرد و فضله انداخت بعد برگشت حضوورت ر ووا نگووا ى كوورده فرمووود بخانوودان داود  وور چووه 

( مناقب: سليمان جعفرى گفت من در خوودمت حضوورت 2اند. )اند به محمّد و آچ محمّد بيشتر از آن دادهداده

 دم خانه پر از جمعيت بود كه پيوسته از ايشان سؤاچ ميكردند و جواا آنها را ميداد.ر ا عليه الّسالم بو

من با خود گفتم اينها شايسته مقام پيامبرى نيستند در اين موقع امام روى از مردم برتافت و بمن توجه نموده 

( مناقووب: 3نكووه پيووامبر نيسووتند. ) ا بردبار و دانا  ستند نادانان آنها را انبيا ميشوومارند بووا اي فرمود سليمان امام

محمّد بن عبد اللَّه بن افطس گفت: پيش م مون رفتم مرا نزديك خود جاى داد و تهنيووت گفووت سووپس گفووت 

خدا حضرت ر ا را رحمت كند چقدر دانا بود از يك جريان شگفت انگيز بمن خبر داد پس از آنكه مووردم 

ق تشريف ببريد و من جانشووين شووما در خراسووان باشووم. با او بيعت كردند شبى باو گفتم خوا است شما بعرا

لبخندى زده فرمود: نه بجان خود قسم نرسيده بخراسان در  مووين محوول موورا مسووكنى اسووت از ايوون سوورزمين 

نخوا م رفت تا مرگ گريبانم را بگيرد بناچار از  مين جا بمحشر وارد خوا م شد. عر كردم فدايت شوم از 

ا ميدانم  مان طورى كه جايگاه ترا ميدانم. گفتم محل من كجا خوا د بووود. كجا فهميدى فرمود جاى خود ر

فرمود فاصله بين من و تو زياد است من در مشرق از دنيا ميروم و تو در مغرا خيلى كوشش كووردم و او را 

 بطمع خالفت انداختم ولى نپذيرفت.

ود امووروز علووی بوون ابووى حمووزه حسن بن علی وشاو گفت حضرت ر ا عليه الّسالم مرا از مرو خواسووت فرموو 

بطا نى مرد و  مين ساعت او را در قبر گذاشتند و دو ملك وارد قبر او شده از خدايش سؤاچ كردند گفووت: 

 اللَّه. بعد پرسيدند پيغمبرت كيست؟

حسن بن علی از امووام  گفت: محمّد. گفتند امام تو كيست گفت: علی بن ابى طالب. پرسيدند بعد از او گفت:

دند گفت حسين بن علی بعد از آن جناا را علی بن حسين تعيين كرد پووس از زيوون العابوودين گفووت بعد پرسي

محمّد بن علی و بعد از ايشان جعفر بن محمّد و پس از او موسى بن جعفر بعد پرسيد پس از موسى بوون جعفوور 

 كيست زبانش بند شد او را شكنجه كرده گفتند بعد از موسى بن جعفر كيست ساكت شد.
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اى از آتش چنان زدند كه قبوورش آتووش گفتند موسى بن جعفر بتو چنين دستورى را داد بعد او را با حربه باو

گرفت تا روز قيامت ميسوزد. گفت من از خدمت حضرت ر ا خارج شدم و تاريخ فوتى را كه امام فرموده 

يدادنوود در  مووان روز و ى كوفيان رسيد كه خبر از فوت بطووا نى مبود يادداشت كردم. طولى نكشيد كه نامه

 اند. نوشته بودند كه در  مان ساعت او را بقبر سپرده

شخصى كه از من طلبكار بووود  ( در رو ه مينويسد: عبد اللَّه بن ابرا يم غفارى در يك خبر طوالنى گفت:1)

« رفووتم تووا 1خيلى براى طلب خود سخت گرفت و مرا آزرد  مين كه مرا ر ووا كوورد فووورى بطوورف صووريا »

ت ر ا عليه الّسالم در باره بد كارى من با آن طلبكار صحبت كند. خدمت ايشان رسيدم سفره گسترده حضر

بود فرمود غذا بخور. غذا خوردم سفره برچيده شد امام عليه الّسالم با من شروع بصحبت كرد بعد فرمود اين 

ك دينار نوشته بووود: ال إِلووهَ إِلَّووا جانماز را بلند كن وقتى بلند كردم زيرش سيصد و چند دينار بود. در روى ي 

ايووم ايوون اللَّهُ* مَُحمَّدٌ رَسُوچُ اللَّهِ و علی از خاندان او است. در طرف ديگر نوشته بود: ما از تو فراموش نكرده

( محمّوود بوون سوونان 2پولها را بردار و قرض خود را بپرداز و بقيه را صرف در مخووارج خووانواده خووود بكوون. )

جانشين پدر شوودى بووا اينكووه از دم شمشووير  فتند تو خود را با اين كار مشهور كردى وگفت: بحضرت ر ا گ

 ارون خون ميچكد. فرمود جواا من  مان جوابى است كه پيامبر اكرم فرمود كه اگر ابو جهل يك مووو از 

م نيسووتم. سر من كم كرد بدانيد من پيامبر نيستم من نيز ميگويم اگر  ارون يك مو از سرم كم كرد بدانيد اما

( مسافر گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم در منى بودم يحيى بن خالد از آنجا عبور كرد دموواغش از 1)

غبار خاك آلوده شده بود امام عليه الّسالم فرمود چقدر بيچاره  ستند اينها نميدانند امسوواچ چووه بوور سوور آنهووا 

او مثل اين دو انگشت خوا م بود بعد دو انگشت تر جريان  ارون و من است كه با  خوا د آمد از اينها عجيب

اند و آن را حاكم ابووو عبوود اللَّووه حووافظ باسووناد ( مناقب: از آنچه ا ل سنت نقل كرده2خود را بهم چسبانيد. )

خود از سعد بن سعد نقل كرده كه او گفت حضرت ر ا عليه الّسالم بمردى نگاه كرده فرمود: بنده خدا  وور 

( 3ده باش براى سفرى كه چاره پذير نيست آن مرد پس از سووه روز از دنيووا رفووت. )وصيت دارى بكن و آما

اى كه قفل داشت خدمت حضرت ر ا آورده گفت كسى چنين مناقب: مردى از اوالد انصار يك جعبه نقره

اى براى شما نياورده درا آن را گشود و  فت دانه مو بيرون آورد. گفت اين موى پيغمبوور صوولى اللَّووه  ديه

عليه و آله و سلم است حضرت ر ا عليه الّسالم چهار دانه آن را جدا كرده فرمود اينهووا موووى پيووامبر اكوورم 

 صلى اللَّه عليه و آله و سلم است آن مرد بظا ر قبوچ كرد ولى در باطن قبوچ نداشت.

ش گذاشووت آتووش حضرت ر ا عليه الّسالم او را از اين ترديد خارج كرد. سه دانه موى باقيمانده را روى آت

 گرفت و سوخت ولى آن چهار دانه موى ديگر را كه بر آتش گذاشت مثل طال درخشيد.
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وقتى حضرت ر ا در نيشابور بمحله فوزا وارد شد دستور داد حمامى در آنجا بسازند و قناتى حفوور كننوود و 

و كوورد و در مسووجد حو ى بسازند كه بااليش مسجد و محل نماز باشد در  مان حوض امام عليه الّسالم شستش 

و  نماز خواند بهمين جهت آنها را بنام حضرت ر ا خواندند )گرمابه ر ا( و »آا ر ا« و حوض »كا الن«

نام كا الن براى آنست كه مردى  ميان خود را روى طاق حوض گذاشت و در آن حوض خووود را شستشووو 

اى شستشو به نزديك حوض آموود نمود بجانب مكه رفت و از  ميان فراموش كرد پس از بازگشت از مكه بر

 ديد  ميان  مان طور  ست از مردم پرسيد جريان اين  ميان چيست كه باقيمانده.

گفتند يك مار بزرگ اينجا خانه كرده آن مرد باالى طاق رفت و  ميان خود را برداشت و در حوووض غسوول 

ند اى كا ل مردم سستى كرديد كرده ميگفت اين از اعجاز امام است. بعضى از آنها بيكديگر نگاه كرده گفت

و  ميان را قبال برنداشتيد بهمين جهت معروف بحوض كا الن شد و آن محله را فوز گفتند چون اوچ فتح شد 

 بعد تصحيف كرده فوزا گفتند.

حسين بن منصور از برادر خود نقل كرد كه گفت: خدمت حضرت ر ووا رسوويدم در يووك صووندوق خانووه در 

و ى در اطاق ده چراغ روشن است در اين موقع مووردى اجووازه ورود خواسووت شب دست خود را بلند كرد گ

( كتاا نجوم: محمّد بن جرير طبرى از مفيوودين جنيوود شووامى 1دست را پا ين آورد و اجازه داد وارد شود. )

نقل ميكند كه گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده عرض كووردم مووردم خيلووى از كار وواى شووگفت 

 ميكنند اگر يكى از آنها را بمنهم نشان بد ى آن را تعريف ميكنم فرمود چه ميخوا ى؟انگيز شما صحبت 

ام. گفووت بخوودا قسووم ات  ر دو را زنده كووردهعرض كرد پدر و مادرم را برايم زنده كنى. فرمود: برو بخانه

دو را گرفووت. وارد خانه شدم  ر دو در خانه نشسته بودند و مدت ده روز با من بودند بوواز خداونوود جووان آن 

( كشف الغمه، محمّد بن طلحه گفت: وقتى م مون حضرت ر ا را وليعهد و جانشين خود قوورار داد بعضووى 2)

از اطرافيان م مون نارا ى بودند و ميترسيدند كه خالفت از خاندان بنی عباس خارج شود و منتقوول بخانوودان 

آمد، عادت حضرت ر ا ايوون بووود كووه ىگردد بهمين جهت از حضرت ر ا خوششان نم فاطمى عليهم الّسالم

آمد پيش از م مون كسانى كه در اطاق جلو بودند از جاى حركت ميكردند و سالم كرده پرده را  ر وقت مى

باال ميگرفتند تا داخل شود وقتى اين ناراحتى را نسبت به آن جناا پيدا كردند با  م قرار گذاشتند كه وقتى 

 د باو توجه نكنند و پرده را برندارند.امام آمد و خواست پيش م مون برو

در  مان بين كه نشسته بودند حضرت ر ا وارد شد بدون اختيار سالم كردنوود و پوورده را طبووق عووادت قبلووى 

انوود گفتنوود برداشتند وقتى امام داخل شد يك ديگر را سرزنش كردند كه چرا بر خالف قرارداد عمل كوورده

الم وارد شوود از جوواى حركووت مرتبه ديگر كه آمد، پرده را برنميداري  م. باز در آن روز وقتى امووام عليووه السووّ
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كرده سالم كردند و ايستادند و پرده را برنداشتند خداوند باد شديدى فرستاد و پرده را بلنوود كوورد بيشووتر از 

مقدارى كه آنها برميداشتند وقتى وارد شد باد از وزش ايستاد و پرده بجاى خود برگشت در موقووع برگشووتن 

 دو مرتبه وزيد و زير پرده زد آن را باال برد تا امام خارج گرديد بعد دو مرتبه باد ايستاد و پرده برگشت. باد

پس از رفتن امام عليه الّسالم رو بيكديگر نموده گفتند ديديد؟! بعضى از آنها گفتنوود ايوون موورد را نووزد خوودا 

را برنداشتيد بادى وزيد و پرده بوواال رفووت  منزلتى است و خداوند باو توجه دارد مگر نديديد كه وقتى پرده

خداوند باد را در اختيار او گذاشت براى بلند كردن پرده چنانچه در اختيار سووليمان بووود بوواز گرديوود و او را 

( از آن جمله 1خدمتگزارى كنيد. بخدمتگزارى قبل برگشتند و در باره حضرت ر ا عقيده آنها زيادتر شد. )

نى بنام زينب بود ادعا ميكرد من علوى  ستم و از نژاد فاطمه ز رايم و نسب خووود نقل شده كه در خراسان ز

الم شوونيد. نسووب او را صووحيح  را براى ا ل خراسان به آنها وصل ميكرد. اين سخن را حضرت ر ووا عليووه السووّ

ان گو است. آن زن نادانى كوورده گفووت  موو نميدانست از پى او فرستاد و نسبش را رد كرده فرمود اين دروغ

استاندار خراسان محلى داشت كه حيوانات درنده را  طورى كه نژاد مرا رد كردى من نيز نسب ترا رد ميكنم.

 در آنجا نگهدارى ميكردند براى انتقام گرفتن از خرابكاران و آن محل را بركة السباع ميناميدند.

ن بر على و فاطمه عليهما الّسالم اين ز غيرت علوى در آن جناا بجوش آمده او را پيش استاندار برده فرمود:

بندد و از نژاد آن دو نيست. اگر واقعا پاره تن علی و فاطمه باشد گوشت او بر درندگان حرام است دروغ مى

او را ميان درندگان بياندازيد در صورتى كه راستگو باشد درندگان با وى كارى ندارند اگوور دروغگووو باشوود 

اين پيشوونهاد را شوونيد گفووت خووودت اوچ بوورو پوويش درنوودگان اگوور راسووت ( زن كه 1اش ميكنند. )پاره پاره

ميگو ى بتو كارى ندارند امام عليه الّسالم در جواا او چيزى نفرموده از جاى حركت كرد. اسووتاندار گفووت 

كجا ميرويد فرمود پيش درندگان بخدا قسم پا ين ميروم و داخل آنها ميشوووم. اسووتاندار و اطرافيووان از جوواى 

ده آمدند و درا بركة السباع را باز كردند حضرت ر ا عليه الّسالم پووا ين رفووت مووردم از بوواالى حركت كر

»بركة السباع« گوداچ درندگان تماشا ميكردند  مين كه بووه آنهووا رسوويد  مووه بوور روى دو پووا و دم بوور زمووين 

ن درنووده بووا حالووت آمد و صورت و سرش را دست ميكشيد آ نشستند امام عليه الّسالم پيش يكى يكى آنها مى

تضرع آميز صدا ميداد تا تمام آنها را مووورد مالطفووت قوورار داد بعوود خووارج شوود در حووالى كووه مووردم تماشووا 

 ميكردند.

 فرمود: اين دروغگو را نيز بفرست تا راست و دروغ او بر تو كشف بشود.

كووه او را بووزور در گوووداچ  زن از پا ين رفتن امتناع ورزيد استاندار او را مجبور كرد و دستور داد بم مورين

درندگان بياندازند  مين كه چشم درندگان باو افتاد حمله كرده او را پوواره پوواره كردنوود. نووامش در خراسووان 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

38 

 

سووليمان  -133ص  3( كشووف الغمووه: ج 2مشهور بزينب كذابه شد و داستان او در اين ناحيه مشووهور اسووت. )

من كنيزى با اين مشخصووات خريوودارى كوون. بووا آن  جعفرى گفت حضرت ر ا عليه الّسالم بمن فرمود براى

را پيش يكى از ا الى مدينه پيدا كرده خريدم و پولش را بصوواحبش رد كوورده او را پوويش  مشخصات كنيزى

حضرت ر ا آوردم از آن كنيز خوشش آمد و با او  مبستر شد پس از چند روز صاحب كنيز را ديدم گريه 

ناگوار است قوورار و آرام و خووواا از سوورم رفتووه بووا حضوورت ر ووا  ميكند ميگفت بخدا ديگر زندگى بر من

 صحبت كن آن كنيز را بمن پس بد د و پولش را دريافت كند.

الم رسوويدم  گفتم تو ديوانه  ستى من جرات دارم بگويم كنيز را رد كند. بعد خدمت حضرت ر ا عليووه السووّ

را رد كنم؟ عرض كردم آرى بخدا از من  قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود صاحب كنيز عالقه دارد كنيزش

خوا ش كرده كه بشما عرض كنم. فرمود برگردان كنيز را پيش او و پولش را بگير. اين كار را كردم پووس 

از چند روز صاحب كنيز گفت از حضرت ر ا درخواست كن كنيز را قبوووچ كنوود كووه از او نميتوووانم بهووره 

الم بگيرم و نزديكش شوم. گفتم من نميتوانم باي  شان چنين پيشنهادى بكنم. بعد خدمت حضرت ر ا عليووه السووّ

رسيدم. فرمود: مايل است كنيز را پس بگيرم و پوچ را باو بد م. عرض كردم از من خوا ش كرد كه چنووين 

( حسن بن علی وشاو گفووت: فووالن بوون 1درخواستى از شما بكنم فرمود بگو كنيز را بياورد و پوچ را بگيرد. )

بوديم كه حضرت صادق عليه الّسالم  ر وقت براى مرتبه دوم قصد آميزش داشت و ووو  محرز گفت شنيده

 ميگرفت مثل و وى نماز. دلم ميخواست در اين مورد از حضرت ر ا عليه الّسالم سؤاچ بكنم. وشاو گفت:

خدمت آن جناا رسيدم قبل از اينكه چيزى بگويم، فرمود حضرت صادق  ر وقت با خانواده خود آميووزش 

گرفت مثل و وى نماز من پيش آن مرد رفتووه كرد بعد كه براى مرتبه دوم چنين قصدى داشت و و مىمى

( حسن بن علی وشاو از حضرت ر ا عليه الّسالم نقل كرد 2گفتم جواا سؤاچ مرا قبل از اينكه بپرسم داد. )

دم پدرت؟ فرمود بلى كه فرمود به من قبل از اينكه چيزى بگويم فرمود: پدرم ديشب پيش من بود عرض كر

فرمووود پسوور پيش پوودرم و مووى آمدپدرم باز پرسيدم پدرت؟ فرمود آرى پدرم در خواا حضرت صادق مى

 جان چنين و چنان كن و فالن كار را انجام ده پسر جان آن كار را بكن.

( علووی بوون 1گفت پس از چند روز خدمت آن جناا رسيدم فرمود حسن! خواا و بيدارى ما يكووى اسووت. )

حمّد كاشانى گفت: يكى از اصحاا گفت: ماچ زيادى را خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بردند. از آوردن م

آن ماچ شاد نشد. از اين و ع غمگين شده با خود گفتم چنين پولى را براى امام آوردم ولى خوشووحاچ نشوود. 

از بووين انگشووتانش طووال  فرمود غالم طشت با آا بياور و روى صندلى نشست دستور داد بغالم كه آا بريووزد

( 2د وود بآنچووه بوورايش بياورنوود. )ريخت بعد توجهى بمن نموده فرمود كسى كه چنين باشوود ا ميووت نمووىمى
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رانووى موسى بن عمران گفت: در كنار حضرت ر ا عليه الّسالم بودم در مسجد مدينه و  ارون مشووغوچ سووخن

علووی بوون  -398( رجوواچ كشووى: ص 3اينوود. )نمبود فرمود خوا يد ديد كه من و او را در يك محل دفن مووى

روز عرفه در موقف بودم حضرت ر ا عليه الّسالم آموود بووا چنوود نفوور از  خطاا كه واقفى مذ ب بود گفت:

الم پسر عمو ايش مقابل من ايستاد من در تب شديدى مى سوختم و خيلى تشنه بودم حضرت ر ووا عليووه السووّ

ميدم غالم رفووت و ظوورف آبووى را آورد تقووديم بامووام كوورد بغالمى كه  مرا ش بود چيزى فرمود كه من نفه 

مقدارى را آشاميد و بقيه را براى رفع حرارت و گرما بر روى سر خود ريخت باز فرمووود ظوورف را پوور آا 

كن آنگاه فرمود برو باين پير مرد بده. غالم آا را آورد گفت تو تب دارى گفتم بلووى. گفووت: ايوون آا را 

 ميدم بخدا قسم تب از من برطرف شد.بياشام. گفت:  مين كه آشا

كشى. گفت برادر موورا ر ووا خوا ى و انتظار چه چيزى را مىيزيد بن اسحاق گفت: واى بر تو يا علی چه مى

 كن.

گفت: در مسووجد پيغمبوور صوولى اللَّووه  يزيد جريان ابرا يم بن شعيب را كه مثل او واقفى بود برايش نقل كرد.

ن مردى قوى  يكل و گندمگون بود پرسيدم از كدام فاميل  ستى گفت: من عليه و آله و سلم بودم پهلوى م

غالم بنى  اشم  ستم. پرسيدم كداميك از بنى  اشم امروز از  مه دانوواتر اسووت گفووت: حضوورت ر ووا عليووه 

 الّسالم.

 گفتم پس چرا كار ا ى كه پدرانش انجام ميدادند از او چيزى صادر نميشود گفت نميدانم تو چه ميگووو ى از

اى بووراى موون آورده بموون داد نامووه را خوانوودم خووط خوووبى جاى حركت كرده رفت چيزى نگذشت كه نامه

نداشت. نوشته بود: ابرا يم! تو شبيه آباو خود  ستى و چند فرزند دارى كه چند نفوور آنهووا پسوور و چنوود نفوور 

 دخترند و نام ايشان را نيز برده بود و تمام دخترانش را يكى يكى نام برده بود.

 گفت دخترى داشت كه باو جعفريه ميگفتند روى نام او خط كشيده بود.

اند نامه را از تووو بگيوورم. نامه را كه خواندم، گفت نامه را برگردان. گفتم نه باشد غالم گفت بمن دستور داده

 گفت نامه را باو رد كردم.

( رجوواچ 1دنيووا رفتنوود. ) حسن بن وشاو گفت:  ر دو در حاچ شك و ترديد در مورد امامت حضرت ر ووا از

كشى: ابرا يم بن شعيب گفت: در مسجد پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نشسته بودم پهلوى موون مووردى از 

ا الى مدينه بود مدتى با  م مشغوچ صحبت شديم از من پرسيد ا ل كجا ى گفتم مردى از ا الى عراقم. گفتم 

 گفتم من از تو تقا ا ى دارم. گفت چه تقا ا.تو كه  ستى گفت يكى از غالمان حضرت ر ايم، 
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اى دارم بآن جناا ميرسانى. گفت آرى  ر وقت بخوا ى. بيرون رفتم و كاغذى تهيه نموده نوشتم: گفتم نامه

بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*. آباو گرام و اجدادت قبال بما خبر ا ى از غيب ميدادند كه دليل بر امامت آنها بود 

 يلم اسم من و پدر و فرزندانم را برايم بنويسى. بعد نامه را مهر زده باو دادم.ما

بخطى كه خوا نبود چنين نوشووته بووود:  اى سر بمهر برايم آورد آن را گشوده خواندم در پا ين نامهفردا نامه

محمّوود و علووی و فووالن دختوور و  ابرا يم پدرانت شعيب و صالح  ستند و فرزندانت -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

فالن دختر چند اسم ديگر ا افه نموده بود كه من آنها را نميدانستم يكى از حا رين مجلس گفت  مان طور 

كه سخن ايشان در مورد آنها درست است در مورد بقيه نيز صحيح است تو جستجو كن ببووين چگونووه اسووت. 

از آن جناا درخواسووت كووردم كووه موورگم بتوو خير افتوود. ( رجاچ كشى: علی بن حسين بن عبد اللَّه گفت: 1)

فرمود اگر پروردگارت را مالقات كنى و از گناه تو گذشته باشد برايت بهتر است ايوون جريووان را بدوسووتان 

خود در مكه نقل كرد. سپس  مان ساچ در خزيميه  نگام بازگشت از سفر حج از دنيا رفووت، ايوون جريووان در 

( رجاچ كشى: احمد بن محمّد بن عيسى گفت: 2«. )1گفت خبر از مرگم داد »  ساچ دويست و بيست و نه بود

اى براى ايشان نوشت و در آن نامه تقا ا ميكرد كووه عموورش افووزون شووود تووا علی بن حسين بن عبد اللَّه نامه

حاچ گردد در جوابش نوشت ر سپار بجانب رحمت خداى شوى برايت بهتر است آن مرد در خزيميه   -خوش

( رجاچ كشى: حسن بن احمد مالكى از عبد اللَّه بن طاوس نقل كرد كه گفت بحضوورت ر ووا 3ا رفت. )از دني

 گفتم آيا يحيى بن خالد پدرت موسى بن جعفر را مسموم كرد.

فرمود: آرى بوسيله سى دانه خرماى ز ر آلود. عر كردم نميدانست كه خرما ا مسموم است. فرمود آنكووه 

 يش آن جناا رفته بود. گفتم محدث كيست؟خبر باو ميداد )محدث( از پ

ايست بزرگتر از جبر يل و ميكا يل كه با پيغمبر بود و او با ا مه است ولى آن طور نيسووت كووه فرمود: فرشته

 ر وقت بخوا د دسترسى باو داشته باشد سپس فرمود تو عمرى طوالنى خوا ى داشووت. صوود سوواچ زنوودگى 

 كرد.

قاسم گفت يكى از فرزنوودان حضوورت صووادق بحالووت احتضووار رسوويد حسين بن  -510( رجاچ كشى: ص 1) 

حضرت ر ا بديدن او نيامد من از ت خير حضرت غمگين شدم كه ببالين عمويش دير آمد. بعد تشريف آورد 

ولى مختصرى نشست سپس از جاى حركت كرد. حسين گفت منهم حركت كردم بآن جنوواا گفووتم فوودايت 

 ميكنى او را ميگذارى و ميروى فرمود:شوم عمويت در حالى است كه مشا ده 

عمويم فالن كس را دفن خوا د كرد. يكى از  مان كسانى كه در بالينش بود. گفت بخدا چيزى نگذشت كه 

 بيمار خوا شد و برادرش را دفن كرد كه آن وقت سالم بود.
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( كافى: حسين 2د. )حسن خشاا گفت: حسين بن قاسم عارف بحق بود بعد از اين جريان و بمقام امام آشنا بو

بن عمر بن يزيد گفت: خدمت حضرت ر ا رسيدم من آن موقع واقفى مذ ب بودم پدرم از پدرش حضرت 

موسى بن جعفر  فت سؤاچ كرده بود كه شش سؤاچ او را آن جناا جواا داده بود و سؤاچ  فتم را جواا 

ود خوووا م پرسوويد اگوور  مووان جووواا با خود گفتم: از  مان مسا لى كه پدرم از پدرش پرسيده بوو  نداده بود.

پدرش را داد دليلى بر امامت او است. سؤاچ كردم  مان جواا را داد در  مان شش مس له كه يك واو و يووا 

كم و زياد نكرد ولى جواا  فتم را نداد. پدرم بپدرش گفته بود كه من روز قيامت پيش خدا با تووو احتجوواج 

ست. دست خود را روى گردن گذاشته فرمود: بسيار خوووا احتجوواج خوا م كرد كه ميگو ى عبد اللَّه امام ني

 كن پيش خداوند  ر گنا ى داشت بگردن من.

 مين كه از آن جناا جدا شدم فرمود:  ر يك از شيعيان ما مبتال به گرفتارى شود يووا بيمووار گووردد و صووبر 

وقتى براه افتووادم در بووين راه نمايد خداوند باو پاداش مزار شهيد ميد د با خود گفتم جاى اين صحبت شود. 

شود و خيلى درد دارد( از ايوون درد بسوويار مبتال بعرق مدينى شدم )رشته نخى است كه از پا بتدريج خارج مى

از نوواراحتى بوواقى بووود. شووكايت  ناراحت شدم ساچ بعد كه بحج رفتم خدمت آن جناا رسيدم  نوز مختصرى

ايم را مقابل آن جناا گشودم. فرمود: اين پايت  يح ناراحتى كرده گفتم فدايت شوم براى پايم دعا ى بكن پ

ندارد ولى آن پاى سالمت را نشان بده، پايم را گشودم. دعا ى خوانده از خدمت آن جناا كه مرخص شوودم 

( كافى: ابن قياما كووه واقفووى مووذ ب 1طولى نكشيد آن پايم نيز مبتال بعرق مدينى شد ولى دردش كم بود. )

حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده گفتم: ممكن است دو امام وجود داشته باشد؟ فرمووود: نووه بود گفت: خدمت 

مگر اينكه يكى از آنها ساكت باشد. گفتم: شما اكنون  مان طور  ستى كه امام ساكتى برايت نيست »يعنووى 

ى فرزند ندارى«  نوز حضرت جواد متولد نشده بود حضرت ر ا فرمووود: بخوودا قسووم خداونوود بموون فرزنوود

خوا د داد كه بوسيله او حق را ثابت ميكند و باطل را از ميان ميبرد پس از يك ساچ بوورايش حضوورت جووواد 

 متولد شد.

بابن قياما گفتند  مين دليل ترا قانع نميكند. گفت: بخدا قسم ايوون دليوول بزرگووى اسووت ولووى چووه كوونم آنچووه 

او گفت: وارد خراسان شدم در آن موقع ( كافى: وش2حضرت صادق عليه الّسالم در باره فرزندش فرموده. )

اى داشتم ولووى واقفى مذ ب بودم با خود مقدارى جنس داشتم كه پيرا ن خوش رنگى جزو آنها بود در بسته

دانستم كجاست وارد مرو كه شدم و ساكن يكووى از منووازچ گرديوودم مووردى از ا ووالى متوجه آن نبودم و نمى

بتو پيغام داده كه آن جامه رنگووين را بوورايش بفرسووتى. گفووتم چووه مدينه بمن گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم 

ام ولووى جامووه رنگووين نوودارم. آن موورد كسى بحضرت ر ا از آمدن من خبر داده من كه  م اكنون وارد شده
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خدمت حضرت ر ا رفت و برگشت گفت ميفرمايد: آن جامه در فالن جا است و داخل فالن بسووته اسووت در 

( كافى: محمّوود بوون 3مان جا كه فرموده بود در ته بسته يافتم و برايش فرستادم. )جستجوى پيرا ن شدم در  

حجرش گفت: حكيمه دختر موسى بن جعفر عليه الّسالم بمن گفت ديدم حضرت ر ا جلو درا  يووزم خانووه 

با اينكه كسى آنجا حضور نداشت عرض كردم آقاى من با كه حرف  ايستاده و آرام با شخصى صحبت ميكند

د فرمود: اين شخص عامر ز را ى كه آمده تقا اى دعا ميكند و از درد خود شكايت دارد عر ووكردم ميزني

آقا ميل دارم سخن او را بشنوم. فرمود اگر بشنوى يك ساچ بيمار خوا ى شد، عر كردم مايلم بشنوم فرمود 

ون المعجزات: ( عي1گوش كن. صدا ى شبيه صفير شنيدم  مان دم تب عارض من شد يك ساچ تب داشتم. )

حسن بن علی وشاو گفت: بطرف خراسان رفتم با خود مقدارى جنس براى فروش داشتم شب وارد مرو شوودم 

آن زمان واقفى مذ ب بودم غالم سيا ى كه شبا ت با ل مدينه داشت پيش من آمده گفت مواليم ميفرمايد: 

م خود را كفن كنم كه از دنيووا رفتووه. آن پارچه سيا ى كه  مراه دارى برايم بفرست ميخوا م بوسيله آن غال

 گفتم آقاى تو كيست؟

گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم گفتم با من پارچه و لباسى نيسووت  وور چووه داشووتم در راه فووروختم. رفووت دو 

اى. گفتم من خبر نوودارم رفووت و بووراى مرتبووه مرتبه برگشت و گفت آن پارچه پيش تو مانده  نوز نفروخته

بسته است. با خود گفتم اگر حرفش درست باشد دليلى است بوور امامووت او دختوورم  سوم آمده گفت در فالن

يك پارچه سياه بمن داده بود كه آن را بفروشم و از پولش انگشترى فيروزه و چادرى خط خطووى بوورايش از 

 خراسان بخرم ولى من فراموش كرده بودم.

 مان پارچه را يافتم بغالم تسليم كردم گفتم  بغالم خود گفتم فالن بسته را بياور وقتى آورد گشودم داخل آن

خوا م برگشت و گفت فرموده است ميبخشى چيزى را كووه از تووو نيسووت ايوون پارچووه را فووالن بهايش را نمى

دخترت بتو داده كه از بهايش براى او فيروزه و چووادر خووط خطووى بوسوويله ايوون پوووچ بخوورى آنچووه خواسووته 

( 2ا كه در خراسان بآن قيمت خريد و فروش ميشد فرسووتاده بووود. )خريدارى كن. بوسيله غالم بهاى پارچه ر

آن مشكوك  ستم برايش مينويسم  خيلى تعجب كردم از آنچه ديدم با خود گفتم: بخدا قسم مسا لى را كه در

و او را بوسيله  مان مسا لى كه از پدرش ميپرسيدم آزمايش خوا م كرد آن مسا ل را در كاغووذى نوشووته در 

نهادم و بدرا خانه امام رفتم دوستى داشتم كه بهمراه من بود ولى از نظر مذ ب بووا موون مخووالف آستين خود 

 بود او از اين جريان اطالعى نداشت.

بدرا خانه كه رسيدم ديدم مردم و سپا يان و سربازان خدمتش ميرسند در يكطوورف حيوواط نشسووتم بووا خووود 

مدتى طوچ كشوويد تصووميم گوورفتم برگووردم در ايوون  گفتم چه وقت من ميتوانم خدمتش برسم در انديشه بودم
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موقع غالمى خارج شده در چهره مردم دقيق ميشد و ميگفت پسر دختر اليوواس كيسووت. گفووتم: موون  سووتم از 

اى خارج كرده گفت اين جواا سؤالها و تفسير آنها است. گفتم خدا و پيووامبرش را گووواه داخل آستين نامه

استغفار و توبه مينمايم در اين موقووع از جوواى حركووت كووردم. رفوويقم ميگيرم بر خود كه تو حجت خدا ى و 

( خرايج: مسافر 1گفت با عجله كجا ميروى گفتم حاجت من برآورده شده براى ديدن آقا، بعد خوا م آمد. )

گفت: وقتى خواستند حضرت موسى بن جعفر را به بغداد ببرند بحضرت ر ا دستور داد كه تووا وقتووى زنووده 

بخوابد تا خبر فوت او بآن جناا برسد. گفت ما  ر شب رختخواا حضرت ر ا را در اطاق است در اطاقش  

آمد و ميخوابيد صبح كه ميشد بمنووزچ خووود ميرفووت گووا ى انداختيم پس از نماز عشا مىموسى ابن جعفر مى

 دانووم چووه پنهووانآمد ميرفووت و خوووردنى را برميداشووت ميفرمووود موون مووىخوردنى پنهان ميكرديم وقتى مى

 ايد شايسته نيست از من پنهان كنيد.كرده

يك شب ت خير كرد خانواده موسى بن جعفر از ت خير ايشان نگران شدند من خيلى ناراحت شدم فووردا صووبح 

وارد خانه شد و پيش خانواده موسى بن جعفر رفت. ام احمد را خواست باو فرمود: آن امانتها كه پوودرم بتووو 

 سپرده بياور.

كرد و گريبان چاك زده گفت: مواليم از دنيووا رفووت او را از ايوون كووار بازداشووت و فرمووود: اى ام احمد ناله

( برسى در مشارق االنوار مينويسد: 1را بايشان تقديم كرد. ) اىچيزى نگو تا خبر رسمى برسد. ام احمد بسته

يوون مسووا ل را كه مردى از واقفى مذ بان مسا لى مشكل را در طومارى نوشت و با خود گفووت اگوور جووواا ا

حضرت ر ا دانست او امام است.  مين كه بدرا خانه رسيد ايستاد تا مجلس خلوت شود خادم بيوورون آموود 

اى آورده بود كه جواا تمام مسا ل بخط خود امووام در آن بووود. خووادم گفووت آن طومووار را چووه بهمراه نامه

جووواا مسووا لى كووه در طومووار  كردى. طومار را خارج كرد. غالم گفت حجت خوودا ميفرمايوود در ايوون نامووه

 اى داده شده آن مرد گرفته رفت.نوشته

 ال اله اال اللَّه روايت شده كه حضرت ر ا عليه الّسالم روزى در مجلس خود فرمود:

 ال اله اال اللَّه فالن كس از دنيا رفت پس از مدتى فرمود:

 ال اله اال اللَّه فرمود: او را غسل داده كفن كردند و بجانب قبرش بردند بعد كمى صبر كرده

او را در قبرش نهادند از پروردگارش سؤاچ كردند جواا داد بعد از پيووامبرش پرسوويدند اقوورار كوورد بعوود از 

 امامش پرسيدند يك يك را شمرد بمن كه رسيد توقف نمود آن مرد واقفى مذ ب بود.

باو توجه نموده از آن جمله علی بن  گفت: وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم وارد خراسان شد شيعيان از اطراف

اسباط بووا مقوودارى  ديووه و پيشووكش بهمووين تصووميم عووازم خراسووان شوود دزدان قافلووه را ربودنوود امووواچ او و 
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 ايش را بردند و  ربتى بد انش زدند دندانهاى عقب د انش افتاد برگشووت بوود ى كووه در آن نزديكووى  ديه

ا در خواا ديد باو فرمود محزون مباش  دايا و اموالت بموون بود در آنجا خوابيد حضرت ر ا عليه الّسالم ر

« كوبيده را در د ان بگير. گفت: از خووواا بيوودار 1رسيد اما گوش كن در باره دندانهاى پيشين خود سعد »

 اى عقب د انش را باو برگردانيد. وقتى خدمت شدم مقدارى سعد كوبيده را در د ان گرفت خداوند دندان

اش را مشووا ده كووردى الّسالم رسيد فرمود آنچه در باره سعد بتو سفارش كرده بودم نتيجهر ا عليه  حضرت

( دعوووات 1 ايش آنجا اسووت بوودون كووم و زيوواد. )اينك داخل اين انبار برو. داخل شد ديد تمام مالها و  ديه

رفت بوواو  راوندى: حضرت جواد فرمود يكى از اصحاا حضرت ر ا مريض شد امام عليه الّسالم بعيادت او

بينى عر كرد مرگ را بعد از شما ديدم منظورش شوودت نوواراحتى بووود كووه از موورض ميديوود. فرمود چه مى

اى آنچووه ديوودى مقدمووه فرمود چگونه يافتى مرگ را گفت: سخت و دردناك فرمود  نوووز موورگ را نديووده

شوووند، موورگ آسوووده مووىاى از آن را بتو نشان دادند مردم دو نوع  ستند بعضى بوسوويله مرگ بود كه نشانه

ايست براى آنها ايمان خود را بخدا و واليت ا مه تجديد كن تا بوسوويله موورگ آسوووده گرو ى مرگ شكنجه

 شوى  مان كار را كرد.

 اى خدا آمدند با تهنيت و تحفه، سالم ميكننوود و در مقابوول در اين موقع عرض كرد: يا ابن رسوچ اللَّه فرشته

 ما يد بنشينند.اند اجازه بفرشما ايستاده

انوود كووه مقابوول موون حضرت ر ا فرمود بنشينيد مال كه خدا. آنگاه بمريض فرمود بپوورس دسووتور بآنهووا داده

نشووينند مگوور بآنهووا اجووازه ايستند و نمووىبايستند پرسيدم گفتند اگر تمام مال كه در خدمت شما بيايند  مه مى

مرد چشم فرو بست عر كرد: الّسالم عليك يا ابوون  د ى اين چنين خداوند به آنها امر كرده در اين موقع آن

يابم با حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم و پيشوايان بعد از رسوچ اللَّه اينك شما را در مقابل خود مى

 او، در اين موقع از دنيا رفت.

حیــه از هــائى كــه در آن دو نابخش چهارم وارد شدن امام علیه السّالم ببصره و كوفه و معجزه

 ایشان ظاهر شد در بحث و استدالل 

الم وارد  -204( خرايج: ص 2)  محمّد بن فضل  اشمى گفت: بعد از درگذشت موسووى بوون جعفوور عليووه السووّ

مدينه شدم و خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم بامامت بر آن جناا سالم نمودم، ودايعى كه بهمراه من 

عازم بصره  ستم ميدانم مردم در مورد امامت اختالف دارند، خبر بود بحضرتش تقديم كردم، عر كردم من  

شهادت موسى بن جعفر عليه الّسالم بآنها رسيده، قطعا از من سؤالها ى راجع بامامت مينماينوود، چنانچووه صووالح 

 بدانيد از دال ل امامت برايم مقدارى اظهار فرما يد تا بوسيله آنها جواا بگويم.
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بدوستان ما در بصره بگو من بقدرت و نيروى پروردگار آنجا خوا م آمد، در ايوون  فرمود: باك نداشته باش،

 نگام ودايع امامت آنچه در نزد امام وقت بايد باشد از برد و چوا دستى و سالح پيغمبوور و سوواير ودايووع را 

 آوريد.بمن نشان داد، عر كردم چه وقت ببصره تشريف مى

، خوا م آمد، وقتى وارد بصره شدم مردم از من جويا شدند گفتم موون فرمود: سه روز بعد از رسيدن تو بآنجا

يك روز قبل از شهادت موسى بن جعفر خدمت آن جناا رسيدم، فرمود من از دنيا خوا م رفت وقتووى موورا 

الم او  بخاك سپرديد اينجا نايست، برو بمدينه اين امانتها را برسان بفرزندم علووی بوون موسووى الر ووا عليووه السووّ

 و امام بعد از من است.جانشين 

( آنچه دستور داد انجام دادم ودايع را رسانيدم و گفتم آن جناا تا سه روز ديگر وارد بصره خوا د شوود 1) 

 ر سؤالى كه داشتيد از خودشان نما يد، در اين موقع عمرو بن  دّاا كه مردى ناصبى و مخالف اين خاندان 

سته خاندان بنى  اشم است از نظوور عقوول و پر يزكووارى و بود گفت: حسن بن محمّد يكى از شخصيتهاى برج

علم و سن نظير ندارد او مانند علی بن موسى الر ا جوانى كم تجربه نيست ممكن است علی بن موسى الر ا 

 اگر سؤالهاى مشكل دينى را از او بنمايد سرگردان بماند.

اين سخن را نگو علی بن موسى  حسن بن محمّد كه در مجلس حضور داشت رو بعمرو بن  داا كرده گفت:

الر ا  مان طورى كه محمّد بن فضل ميگويد داراى مقامى بس شووامخ و جاللووت قوودر اسووت بطووورى كووه او 

ميگويد تا سه روز ديگر خوا د آمد با خودش گفتگو خوا ى كرد و دليل كافى خوا ى شنيد مردم پووس از 

 اين سخنان متفرق شدند.

وارد منزچ حسن بن محمّد شوود. حسوون بوون محمّوود بووا احتوورام تمووام مقوودم  روز سوم حضرت ر ا عليه الّسالم

 نمود.حضرتش را گرامى داشت و خودش در مقابل آن جناا بپاى ايستاد دستوراتش را اجرا مى

علی بن موسى الر ا عليه الّسالم فرمود:  مه آن اشخاصى كه پيش محمّد بن فضل سووه روز قبوول جمووع شووده 

را جمع كن جاثليق نصارى و رأس الجالوت يهود را نيز احضار نما به آنهووا بگووو  وور  بودند و ساير دوستان ما

 چه ميخوا ند سؤاچ كنند.

 حسن بن محمّد  مه را احضار نمود زيدى مذ بان و معتزليان نيز حضور يافتند.

كسى نميدانست علت احضار آنها چيست وقتى جمع شدند براى حضرت ر ووا جايگوواه مخصوصووى بووا پشووتى 

 ب داد آن جناا بر روى تشك نشست و سالم بر آنها نمود.ترتي

 فرمود: ميدانيد چرا من ابتدا بشما سالم كردم؟ عر كردند نه. فرمود:
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جعفر بن محمّوود بوون علووى بوون  تا دلهاى شما مطمئن گردد. پرسيدند شما كيستيد فرمود: من علی بن موسى بن

صبح را در مدينه مسجد پيغمبر با فرماندار مدينه خواندم. ( نماز  1حسين بن علی بن ابى طالب و پسر پيغمبرم )

اى كه از دوستش رسيده بود برايم خواند و در باره مسا ل زيادى با من مشورت نمود من آنچووه صووالحش نامه

بود را نما ى كردم باو وعده دادم كه پس از نماز عصر بمنزچ ما بيايد  مين امروز، تا جواا نامه دوستش را 

 يسد، به نيرو و قدرت پروردگار وفا باين وعده خوا م نمود.آنجا بنو

مردم عر كردند يا ابن رسوچ اللَّه با اين دليل ديگر ما را احتياج به بر انى نيست تو در نزد ما راستگو  ستى 

از جاى حركت كردند تا بروند آن جناا فرمود متفرق نشويد من شما را جمع كووردم تووا  وور سووؤالى داريوود 

 از آثار نبوت و عالمتهاى امامت آن چيز ا ى كه جز نزد ما پيدا نخوا يد كرد اينك سؤاچ كنيد.بنما يد 

باز عمرو بن  داا شروع بصحبت نموده گفت: محمّد بن فضل  اشمى از شما چيز ا ى نقل كرد كووه انسووان 

 نميتواند بپذيرد.

ما بهر چه خدا نووازچ نموووده عووالم حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: چه حرفها ى؟ عمرو جواا داد ميگفت ش

  ستى و تمام زبانها و لغات را ميدانى. فرمود درست گفته من حا رم  ر چه ميخوا ى بپرس.

عمرو گفت: ما شما را آزمايش ميكنيم پيش از  ر چيز در مورد زبانها و لغات، ايوون شووخص رومووى اسووت آن 

ام شما با آنها بزبانشان صحبت كنيد، فرمود  ر ديگرى  ندى و اين شخص ترك زبان است قبال آنها را آورده

الم  چه مايلند بزبان خود بپرسند تا جواا بد م  ر كدام سؤالى بزبان خود نمودنوود حضوورت ر ووا عليووه السووّ

بزبان خودشان جواا آنها را داده بطورى كه در شگفت شدند و تعجب كردند، اعتراف نمودند كه آن جناا 

 و واردتر است. بزبان آنها از خودشان گوياتر

 مووين روز ووا مبووتال بخووون  سپس رو بجانب عمرو بن  داا كوورده فرمووود: اگوور موون بتووو خبوور د ووم كووه در

( جووواا داد نووه زيوورا غيووب را جووز خوودا كسووى 1خويشاوندى خوا ى شد سخن مرا تصديق خوا ى كرد؟ )

مِنْ رَسُوچٍ( خدا  غَيْبِهِ أَحَداً  إِلَّا مَنِ ارْتَضى ى)عالِمُ الْغَيْبِ فَال ُيظِْهرُ عَل  نميداند. فرمود مگر خداوند نميفرمايد:

داناى نهان و آشكار است كسى را بر غيب او اطالعى نيسووت مگوور پيغمبووران پسوونديده، پيغمبوور مووورد پسووند 

خداوند است و ما ورثه او  ستيم او  مان پيغمبرى است كه خداوند بر راز اى نهانش آگاه نموده ما نيز آنچه 

اين بوده و آنچه تا روز قيامت خوا د شد ميدانيم. آنچه بتو گفتم از مبتال شدن بخون خويشاوند تا سه   پيش از

 شود.روز ديگر واقع مى
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اگر تا سه روز نشد من دروغگو و بهتان زنم چنانچه انجام شد بدان تو مخالف خوودا و پيغمبوورى. اينووك دليوول 

بان را نخوا ى ديد، اين جريووان نيووز چنوود روز ديگوور واقووع ديگرى تو از چشم نابينا خوا ى شد كه كوه و بيا

 شود.مى

 پيش آمد ديگرى نيز  ست قسم بدروغ خوا ى خورد بر اثر آن قسم دروغ مبتال بمرض برص ميشوى.

محمّد بن فضل گفت: بخدا سوگند آنچه حضرت ر ا فرموده بود واقع شد باو ميگفتند حاال بگووو. حضوورت 

ت يا دروغ، جواا ميداد من  مانوقت ميدانستم راسووت ميگويوود ولووى نميتوانسووتم ر ا عليه الّسالم راست گف

 قبوچ كنم.

در اين موقع حضرت رو بطرف جاثليق ر بر نصرانيان نموده فرمود: آيا انجيل داللت بر نبوت پيغمبر اسووالم 

 محمّد بن عبد اللَّه دارد يا نه؟

اى كه در سفر سوم است چيسووت؟ جوواثليق مود سكتهجاثليق گفت: اگر داللت ميداشت ما انكار نميكرديم فر

جواا داد يكى از اسماو خدا است كه جايز نيست اظهار كنم فرمود اگر من برايت ثابت كنم اسووم حضوورت 

محمّد و اوصاف او است و اينكه عيسى باو اقرار داشته و بنى اسرا يل را بظهورش بشارت داده قبوچ خوا ى 

 را بكنى قبوچ ميكنم من انجيل را رد نميكنم. كرد جاثليق گفت: اگر اين كار

حضرت عيسى بظهور حضوورت  حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود اينك توجه كن بسفر سوم كه در آن بشارت

( شروع كرد بخواندن سفر سوم از انجيل تا رسيد باوصاف حضرت رسوچ فرمود اين شووخص 1محمّد است. )

 را كه توصيف ميكند كيست؟

 گويم.ه صفتى را بيان مينمايد فرمود جز آنچه خدا توصيف كرده نمىجاثليق پرسيد چ

صاحب شتر و عصا و رداو است پيغمبر درس نخوانده ايست كه نامش در تووورات و انجيوول  كوور شووده، اموور 

بمعروف و نهى از منكر مينمايد آنچه پاكيزه است حالچ ميداند و  ر چه ناپاك است حرام مينمايد گرفتارى 

 ران آنها را بر ميدارد براه راست و طريق استوار  دايت ميكند.و بند اى گ

فرمود تو را بحق عيسى روح اللَّه و كلمه خدا قسم ميد م آيا ايوون صووفات را در انجيوول راجووع بووه پيغمبوور مووا 

نميخوانيد در اين  نگام جاثليق سر بزير انداخت و در فكر فرو رفت. متوجه شد اگر انكار انجيل كند كووافر 

 ود.شمى

گفت: صحيح است اين اوصاف در انجيل  ست و عيسى چنين بشووارتى را داده ولووى در نووزد نصوورانيان ثابووت 

نشده كه  مان شخص پيغمبر شما است فرمود اينك كه انكار انجيل نكردى و اقرار باين اوصاف نمودى سفر 

 ن فرزندانش ياد نموده.دوم را توجه كن كه در آن از محمّد و جانشين او و دخترش فاطمه و حسن و حسي
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جاثليق و رأس الجالوت كه اين سخن را شنيدند متوجه شدند كه حضرت ر ا بتووورات و انجيوول كووامال وارد 

است با خود گفتند از را ى بر ما استدالچ مينمايد كه امكان رد آن نيست مگر منكر تورات و انجيل و زبووور 

اند ولى ثابت نشده بووراى مووا كووه نين پيغمبرى دادهشويم. گفتند صحيح است موسى و عيسى بشارت بظهور چ

  مان محمّد شما است يا ديگرى است.

حضرت ر ا فرمود: اكنون كه در شك افتاديد بگو يد آيا پيغمبرى را قبال يا بعدا از فرزنوودان آدم توواكنون 

 بنام محمّد خداوند مبعوث نموده جز پيغمبر ما؟

 مبرى جز حضرت محمّد؟يابيد چنين اوصاف را در كتاا پيغيا مى

محمّد شما اسووت زيوورا چنانچووه  از اين جواا عاجز شدند. گفتند بر ما جايز نيست اقرار كنيم آن محمّد  مين

اقرار به محمّد و وصى او و دختر و فرزندانش حسن و حسووين بنمووا يم مووا را مجبووور بووداخل شوودن در اسووالم 

بر را گووواه ميگيوورم كووه در امووانى از طوورف مووا آنچووه ( حضرت ر ا بجاثليق فرمود خدا و پيغم1مينما يد. )

مخالف طبع تو است متوجه تو نشود، جاثليق گفت اكنون كه امان دادى اين پيغمبرى كه اسم او محمّد است 

شود و آن دو فرزندى كووه موسوووم بحسوون و و اين وصى كه نامش علی است و دخترش كه فاطمه ناميده مى

 زبور نامشان ثبت است. حسين  ستند در تورات و انجيل و

علی بن موسى الر ا عليه الّسالم پرسيد: آنچه من گفتم از پيغمبر و جانشين او و دخترش و دو فرزنوودانش در 

تورات و انجيل و زبور  ست يا نيست. عر كرد صحيح است در اين موقع كووه جوواثليق اقوورار صووريح نمووود 

 كرد بفرما يد.فرمود تو گوش كن فالن سفر را از زبور داود را. عر 

آن جناا سفر اوچ را تالوت نمود تا رسيد بنام محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسين عليهم الّسالم فرمود تو 

 را بخدا قسم ميد م آيا اين نامها در زبور نيست؟

تو نيز داراى  مان امانى  ستى كه بجاثليق دادم. جواا داد صحيح است آنچه فرموديد در زبور عينا وجووود 

 رد.دا

اى كه خداوند بر موسووى ابوون عمووران نووازچ كوورد آيووا اوصوواف حضرت فرمود: تو را قسم ميد م بآن ده آيه

حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسين عليهم الّسالم در تورات وجود دارد كه عوودالت و فضوويلت از 

 شده است. صفات برجسته آنها است جواا داد آرى  ر كسى منكر باشد بخدا و انبياى او كافر

حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود اكنون فالن سفر را از تورات را توجه كن. آن جناا شروع بخواندن تورات 

كرد رأس الجالوت از تالوت حضرت در شگفت بود  مين كه رسيد بنام محمّد صلى اللَّه عليووه و آلووه و سوولم 
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بر و شبير )تفسير اين اسامى محمّد و علی رأس الجالوت گفت راست است. اين احماد و أليا و بنت احماد و ش

 شود( حضرت ر ا عليه الّسالم تا آخر آن قرا ت نمود.و فاطمه و حسن و حسين مى

( پس از تمام شدن تالوت، رأس الجالوت گفت بخدا قسم اى پسر محمّد اگر رياستى كووه بوور تمووام يهووود 1) 

دا ى كه تورات را بر موسى و زبور را بر داود نازچ شد دستور تو را پيروى ميكردم بخ ام مانع نمىپيدا كرده

تر از شما تفسووير ام تورات و انجيل و زبور را بهتر از شما تالوت كند و نه بهتر و شيرينكرده كسى را نديده

 نمايد.

تا  نگام ظهر حضرت ر ا عليه الّسالم با آنها مناظره ميكرد در اين موقع فرمود من نموواز ظهوور را ميخوووانم و 

ام تا جووواا نامووه رفوويقش را بنويسوود فووردا اى كه بفرماندار دادهپس بمدينه خوا م رفت بجهت  مان وعدهس

 صبح زود خوا م آمد ان شاو اللَّه.

عبد اللَّه بن سليمان ا ان گفت و اقامه نيز خواند حضرت علی بن موسووى الر ووا پوويش ايسووتاد و نموواز خوانوود 

ل انجام داد بعد از نماز از بصره خارج شد، فردا صبح بهمان مجلس قرا ت را مختصر و ركوع و سجود را كام

بازگشت دخترى رومى خدمت ايشان آوردند بزبان رومى با او صووحبت نمووود، جوواثليق سووخنان آن جنوواا را 

 شنيد و بزبان رومى كامال آشنا بود حضرت ر ا بآن دختر فرمود:مى

يا حضرت محمّد را؟ در جواا گفووت قووبال عيسووى را  كداميك از اين دو نفر را بيشتر دوست ميدارى عيسى

بيشتر دوست ميداشتم تا زمانى كه حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سوولم را نشووناخته بووودم ولووى اكنووون 

 محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم را از  ر پيغمبرى بيشتر دوست ميدارم.

 رگووز چنووين نيسووت عيسووى را  ووم  عالقه  سووتى گفووت:اى بعيسى بىجاثليق گفت: حاال كه داخل اسالم شده

 دوست ميدارم و باو ايمان دارم ولى محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بيشتر مورد عالقه من است.

حضرت ر ا عليه الّسالم رو بجاثليق نموده فرمود براى مردم تفسير كن آنچه اين دختر گفت. جوواثليق تمووام 

سپس گفت: اى پسر محمّد! مردى  ندى اينجا است كه نصرانى اسووت و قوودرت   اى او را تفسير نمودهگفته

 بحث و مناظره  م دارد.

فرمود او را بياوريد، آن مرد را حا ر كردند با زبان  ندى صحبت نمود سپس شروع كرد باسووتدالچ نمووودن 

( علووی 1: ثبطى ثبطلووه. )مينمود تا شنيدند مرد  ندى ميگويد پيوسته او را با  مان زبان  ندى بمطلب نزديك

بن موسى الر ا فرمود اقرار بوحدانيت خدا مينمايد پس از آن در مورد عيسى و مريم بووا او صووحبت فرمووود 

كم كم چنان تحت ت ثير استدالچ آن جناا قرار گرفت كه به زبان  ندى گفت: »اشهد ان ال اله اال اللَّووه و ان 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

50 

 

در زير آن زنارى  ويوودا شوود عر ووكرد تقا ووا دارم ايوون زنووار را  محمّدا رسوچ اللَّه« كمربند خود را باال زد

 بدست خود قطع فرما ى.

حضرت ر ا عليه الّسالم كاردى خواست و آن را قطع كرد سپس محمّد بن فضوول  اشوومى فرمووود ايوون موورد 

 ت.ى آنها را بمدينه بفرساش تهيه نما  مه ندى را بحمام ببر و تطهير كن و لباسى براى او و خانواده

پس از تمام شدن اين جريان رو بمردم نموده فرمود اينك ثابت شد راستى گفتار محمّد بن فضوول كووه از موون 

براى شما نقل ميكرد  مه تصديق كردند عرض نمودند براى ما بيشتر از آنچه او گفته بود ثابت شوود. محمّوود 

ولووى بووا احتوورام و كموواچ تعظوويم بن فضل بما گفته بود كه شما را بخراسان خوا ند برد، فرمود صحيح اسووت 

 برند.مى

محمّد بن فضل گفت: مردم اعتراف بامامت آن جناا نمودند شب را حضرت ر ا در بصره ماند صبحگاه بووا 

 ا ى بمن فرمود پس از آن تشريف برد از پى آن جناا رفتم تا بوسووط راه رسوويدم مردم وداع نموده سفارش

پس از آن فرمود: محمّد برگرد در پناه خدا چشم خويش را ببند  از جاده منحرف شد چهار ركعت نماز خواند

 مين كه بستم فرمود: باز كن. باز كردم در مقابل در خانه خودمان بووودم ديگوور حضوورت را نديوودم آن موورد 

 اش در  نگام حج بمدينه فرستادم. ندى را با خانواده

د در  نگام رفتن از بصره اين بووود كووه محمّد بن فضل گفت: از جمله سفارشها ى كه حضرت ر ا بمن فرمو

بكوفه برو دوستان ما را جمع كن بآنها خبر ده من بآنجا خوا م آمد دستور داد بخانه حفص بن عمير يشووكرى 

وارد شوم من بكوفه رفتم و بشيعيان جريان را اطالع دادم روزى در خانه عمر بن مزاحم بووود كووه سووالم غووالم 

الم  شريف آورده فورى بخانه حفص بن عمير رفتمحضرت ر ا آمد فهميدم آن جناا ت ديدم امووام عليووه السووّ

( بعد از جواا سالم فرمود غذا ى كه شايسته دوستان ما باشوود بووراى آنهووا 1آنجا تشريف دارند سالم كردم )

 تهيه كن.

يووت ام و آنچه الزم بود آماده شده است فرمود: سووتايش خووداى را كووه بتووو توفيووق عناعر كردم تهيه نموده

فرموده. شيعيان را جمع نمودم پس از صرف غذا بمن فرمود: ببين در كوفه از دانشمندان  ر كس كه  سووت 

 حا ر نما.

مند اند شما نيز بهرهآنگاه حضرت ر ا فرمود: من مايلم  مان طورى كه مردم بصره از وجودم استفاده نموده

ه، آموختووه اسووت. رو بجوواثليق نموووده او مووردى شويد خداوند بمن  ر كتابى را كه بر پيغمبران نازچ فرمووود

اى كه حضرت عيسووى پيوسووته دانشمند و مطلع و با عقل و ا ل استدالچ بود فرمود: آيا اطالع دارى از نوشته

بگردن خويش آويخته بود و در آن پنج اسم وجود داشت كه اگر در مغرا بود ميخواست بمشرق رود خوودا 
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اى ، اين فاصله را بطى االرض ميپيمود. جاثليق گفت: نه ولى اسماو پنجگانهرا بيكى از آن پنج اسم قسم ميداد

كه خداوند را بوسيله آنها قسم ميداد و آنچه ميخواست برآورده ميشد ميدانم. حضرت ر ا فرمود: اللَّه اكبر 

 حاال كه منكر پنج اسم نيستى مهم نيست كه نوشته را قبوچ داشته باشى يا نداشته باشى.

ترين شخص كسى نيست كه در استدالچ با خصووم از روى كتوواا و مردم نموده فرمود: آيا منصف رو بطرف

دين و ملت و شريعت خود او بحث نمايد جوابدادند آرى، سپس فرمود: امام نيست مگر كسى كه قيووام كنوود 

مووام ملوول بآنچه پيامبر قيام نموده  نگامى كه متصدى امامت شده، شايسته امامت نيست مگوور كسووى كووه بووا ت

 استدالچ با برا ين نمايد در باره امامت.

رأس الجالوت پرسيد آن استدالچ براى امامت چيست؟ فرمود: باين طور كه عالم بتورات و انجيوول و زبووور و 

قرآن كريم باشد تمام لغات را بداند بطورى كه  يح زبانى نباشد كه از آن اطالع نداشووته باشوود، بووا  وور دسووته 

 ر عيب باشد  كند با تمام اين اوصاف بايد پر يزگار و پاكيزه از  ر ناپاكى و مبرا از بزبان خودشان صحبت

عادچ و منصف و حكيم و رؤف، مهربان و بخشنده، و عطوف، راستگو و خيرخواه، نيكوكووار، امووين و مووورد 

ه جعفوور بوون ( نصر بن مزاحم از جاى حركت نموده گفت: چه ميفرما ى در بووار1اعتماد كاربر و توانا باشد. )

محمّد عليه الّسالم فرمود: چه بگويم در باره پيشوا ى كه تمام امت محمّد گوا ند بر اينكه دانشمندترين مردم 

 زمان خود بود پرسيد در باره موسى بن جعفر چه ميگو ى؟

در جواا فرمود: آن جناا نيز مانند حضرت صادق بود مردم در باره او در شگفت بودند. موسى بن جعفوور 

نمود بووا خراسووانيان بووه لغووت محلووى خودشووان و بووا تى زندگى كرد، با  ر ملتى بزبان خودشان صحبت مىمد

روميان بزبان رومى و با ساير مردم بزبان خودشان. دانشمندان جهان از يهود و نصارى خدمتش ميرسوويدند بووا 

 آنها احتجاج ميكرد بوسيله كتاا و زبان خودشان.

از طرف آن جناا پيش من آمد باين مضمون پيغامى آورد. پسرم اجل من پس از انقضاو مدت عمرش پيكى 

سر آمده و عمرم تمام شده تو وصى و جانشين پدرت  ستى پيغمبر اكرم  نگووام وفووات علووی را خواسووت و 

اى را كه در آن اسما ى كه اختصاص بانبياو و اوصياو دارد سپس سفارشها ى بايشان نمود باو واگذارد صحيفه

زديك من بيا سر خويش را در لحاف پيچيد، آنگاه فرمود: زبانت را بيرون بياور بووا انگشووترش زبووان فرمود: ن

 علی را مهر كرد، سپس فرمود: علی زبانت را در د ان من قرار ده و بمك و آنچه در د ان خود يافتى ببلع.

يد آنچه بمن فهمانيده و بينش تو علی عليه الّسالم دستور پيغمبر را اجراو كرد آنگاه فرمود: خداوند بتو فهمان

را باندازه من قرار داده و دانش تو را نيز بهمان مقدار كه بمن داده عنايت كرد بجز اينكه پيغمبرى بعد از من 
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نخوا د بود  ر يك از امامها نيز  مين طورند، بعد از درگذشت موسى بن جعفر من بهر زبووانى آشوونا شوودم و 

 .بتمام كتابها اطالع پيدا كردم

 بخش پنجم استجابت دعاى امام علیه السّالم

داود بن محمّد نهدى از يكى از اصحاا نقل كرد كه گفت: پسر ابى  -308ص  1( عيون اخبار الر ا: ج 2) 

 سعيد مكارى خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده گفت:

خدا چراغت را خاموش كند  بجا ى خدا ترا رسانيده كه ادعاى مقام پدرت را ميكنى؟! فرمود: تو را چه شده

و فقير شوى مگر نميدانى خداوند وحى كرد به عمران كه من بتو پسرى خوووا م داد ولووى بعوود مووريم را بوواو 

عنايت كرد اما بمريم عيسى را بخشيد پس عيسى از مريم و مريم از عيسى است. اين دو با  م يكى  ستند من 

پسر ابووو سووعيد گفووت: اكنووون يووك سووؤاچ از تووو ميكوونم.  از پدرم و پدرم از من است ما  ر دو يكى  ستيم.

 فرمود: من گمان نميكنم جوابم را بپذيرى تو از پيروان ما نيستى ولى بسيار خوا بگو.

گفت: مردى موقع مرگ گفته  ر غالم و كنيزى كه از قووديم دارم در راه خوودا آزاد اسووت. فرمووود: جووواا 

 اينست كه خداوند در قرآن كريم ميفرمايد:

ى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.  ر كدام از غالم و كنيزانش شش ماه مالك آنها بوده او قديمى و آزاد است. آن حَتَّ

مرد رفت ولى فقير شد و تا زنده بود با فقر زندگى ميكرد بطورى كه گذران يك شب خود را نداشت خوودا 

گفت: بم مون خبر دادند كه حضوورت ر ووا  ( عيون: ابرا يم بن  اشم از  روى نقل ميكند كه3لعنتش كند. )

انوود. مناظره ميكند و مردم شيفته دانش او شووده عليه الّسالم مجالسی تشكيل داده كه در باره اعتقادات مذ بى

الم را حا وور نمايوود  دستور داد به محمّد بن عمر و طوسى حاجب خود مردم را متفرق كند و امووام عليووه السووّ

الم از   مين كه چشم م مون بآن جناا افتاد خيلى خشم گرفت و او را سبك شمرد. حضوورت ر ووا عليووه السووّ

پيش او با خشم تمام خارج شد در حالى كه زير لب آرام چنين ميگفت: بحق مصطفى صلى اللَّه عليه و آلووه و 

 سلم و علی مرتضى و فاطمه ز را به نيروى خدا بوسيله دعاى خود چنان او و يارانش را در اين سرزمين خوار

 كنم كه سگهاى اين آا و خاك او را طرد كنند.

امام عليه الّسالم بمنزچ خود رفت آا خواست و و گرفت و دو ركعت نماز خواند در ركعت دوم در قنوت 

 (1چنين گفت: )

وا ب »اللهم يا  ا القدرة الجامعه، و الرحمة الواسعة، و المنن المتتابعة و االالو المتوالية و االيادى الجميله و الم 

الجزيلة يا من ال يوصف بتمثيل و ال ثميل بنظير و ال يغلب بظهير يا من خلق فرزق و الهم فانطق و ابتدع فشرع 

و عال فارتفع و قدر فاحسن و صور ف تقن و احتج فابلغ و انعم فاسبغ و اعطى فاجزچ يا من سما فی العز ففووات 
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من تفرد بالملك فال ند له فی ملكوت سلطانه و توحد  خواطر االبصار و دنا فی اللطف فجاز  واجس االفكار يا

بالكبرياو فال  د له فی جبروت ش نه يا من حارت فی كبريوواو  يبتووه دقووا ق لطووا ف االو ووام و حسوورت دون 

ادراك عظمته خطا ف ابصار االنام يا عالم خطرات قلوا العالمين و يا شا د لحظووات ابصووار النوواظرين يووا موون 

خضعت الرقاا لجاللته و وجلت القلوا من خيفتووه و ارتعوودت الفوورا ص موون فرقووه يووا  عنت الوجوه لهيبته و

و يا بديع يا قوى يا منيع يا علی يا رفيع صل على من شرفت الصالة بالصالة عليه و انتقم لى ممن ظلمنى و بدي

االرجوواس و شووريد  استخف بى و طرد الشيعة عن بابى و ا قه مرارة الذچ و الهوان كما أ اقنيها و اجعله طريوود

 االنجاس«

عبد الّسالم ابو الصلت بن صالح  روى گفت:  نوز دعاى امام تمام نشده بووود كووه در شووهر شووور و شوورى بپووا 

شلوغ گرديد من از جاى خود تكووان نخوووردم تووا امووام  خاست و داد و فرياد بلند و انقالبى بزرگ شد و شهر

 عليه الّسالم نمازش را سالم داد.

ت برو باالى پشت بام خوا ى ديد زنى تبهكار و بدكاره شوورى بپووا كوورده او را ا وول ايوون شووهر فرمود: ابا صل

حيا ى و گمرا يش و بجاى نيزه يك نى بلندى برداشته و پارچه قرمزى بجاى پوورچم سمانه مينامند بواسطه بى

( بوواال 1پهدارانش. )بآن آويخته ر برى اين انقالا را ميكند و سپاه ستم پيشه را ميبرد جلو قصر موو مون و سوو 

رفتم جز انبوه جمعيت كه با چوبدستى حمله ميكردند و سوونل بوور سوور ديگووران ميزدنوود نديوودم موو مون زره 

گيوورى از بوواالى پوشيده بود و از قصر شا جان براى جنل خارج شده بود در  مين موقع يك شوواگرد خووون

نان از سرش افتاد كه فرقش را مجروح يكى از پشت بامها پارچه آجرى بزرگ بر فرق م مون زد كاله خود چ

كرد. يكنفر بآن كسى كه سنل زد گفت: واى بر تو اين امير المؤمنين است. سمانه حرف او را شنيده گفت: 

مادر امروز روز تشخيص نيست كه  ر كووس را در مقووام خووودش قوورار د نوود اگوور ايوون اميوور ساكت باش بى

ت پرده مسلط نميكرد چنان م مون و سپا ش را راندنوود بعوود از المؤمنين بود مرد اى زناكار را بر دختران پش 

( مناقب:  مين روايت را از  روى نقل كرده در آخر ا افه 2اينكه كماچ خوارى و مذلت را بآنها چشاندند. )

 نموده كه امواچ م مون را بغارت بردند.

ى زنوودان آنهووا را بلنوود كننوود و م مون چهل غالم را با أسلى كدخداى مرو زندانى كرد و دستور داد ديوار ووا

فهميد اين پيش آمد بواسطه استخفاف حضرت ر ا بوجود آمد. بجانب آن جناا رفووت و وارد خانووه ايشووان 

 شد قسم داد كه از جاى حركت نكند و سر مبارك امام را بوسيد و در مقابل حضرت ر ا نشست گفت:



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

54 

 

ح ميدانيد حضرت ر ا فرمود: از خوودا بتوورس دلم از اين گروه را ى نميشود پس از اين جريان شما چه صال

اى و كار ووا را اى تو او وواع مسوولمانان را در ووم ريختووهاى كه بعهده گرفتهدر مورد امت محمّد و اين وظيفه

 اى.تا آخر روايت كه در باا جريانهاى امام با م مون  كر خوا د شد. بديگران سپرده

اق خراسانى گفت: از علی بن محمّد نوفلى شنيدم كه ميگفووت ( عيون اخبار الر ا: احمد بن محمّد بن اسح 1)

مردى از اوالد ابو طالب زبير بن بكار را در مورد جريانى بقسم واداشت بين منبر و قبر پيغمبر زبير قسووم يوواد 

كرد مبتال ببرص شد من خودم او را ديدم كه در دو ساق و قدمش بوورص زيووادى داشووت. پوودر او بكووار نيووز 

ه الّسالم در موردى ستم نمود امام عليه الّسالم او را نفوورين كوورد در  مووان موقووع سوونگى از بحضرت ر ا علي

 قصر سرازير شد و گردنش را شكست.

اما پدرش عبد اللَّه بن مصيب عهد نامه يحيى بن عبد اللَّه بن حسن و امانى كه باو داده بودند در مقابل  ووارون 

رد را بكش كه امان از براى چنين كسى نيست يحيى بهارون گفت: الرشيد پاره پاره كرد. بهارون گفت اين م

او ديروز با برادرم خروج كرد و براى شا د شعر ا ى كه گفته بود براى  ارون خواند ولى عبوود اللَّووه منكوور 

شد. يحيى او را بقسم واداشت كه بگويد از نيرو و قدرت پروردگار بيزارم و در صووورتى كووه دروغ بگويوود 

وبتش شود  مان دم سياه شد و پس از سووه روز از دنيووا رفووت چنوودين مرتبووه قبوورش او را بيوورون عجله در عق

( عيون اخبار الر ا: محمّد بن فضيل گفت: در 2انداخت. كه جريان را مفصل نقل نموده من مختصر كردم. )

د را زنوودانى  مان ساچ كه  ارون بر برامكه خشم گرفت ابتدا جعفر بن يحيى را كيفر كوورد و يحيووى بوون خالوو 

 نمود.

آنگاه روزگار برامكه سياه شد  مان ساچ حضرت ر ا در عرفات دعا ميكرد آنگاه سر خود را تكووان داد، از 

اين كار امام پرسيدند فرمود: من از خدا در خواست ميكردم كه جزاى برامكه را بد د كه در باره پوودرم آن 

د پس از رفتن حضرت ر ا چيزى نگذشت كووه  ووارون كار ا را كردند امروز دعايم در باره آنها مستجاا ش

 بر جعفر و يحيى خشم گرفت و او اع برامكه از  م پاشيد.

 بخش ششم اطالع امام از تمام زبانها و زبان پرندگان و چارپایان

الم چنوود غووالم رومووى و  -344ص  2( عيون اخبار الر ا: ج 2)  ياسر خادم گفووت: حضوورت ر ووا عليووه السووّ

ار و قسطنطنيه( داشت آن جناا نزديك ايشان بود شنيد با  م صحبت ميكننوود بزبووان مووادرى صقلبى )بين بلغ

خود و رومى و ميگويند ما  ر ساچ يك مرتبه در مملكت خود فصد ميكنوويم و خووون ميگيووريم. و امووا اينجووا 

كس را بينيم كسى فصد كند فردا صبح حضرت ر ا فرستاد پى يكى از پزشكان باو دستور داد كه فالن نمى

 از فالن رگ فصد كن و فالن كس را از فالن رگ سپس پيامبر فرمود تو فصد نكن.
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ياسر گفت: من فصد كردم دستم ورم كرد و قرمز شد فرمود: ترا چه شووده و جريووان را بايشووان عر ووكردم 

د و فرمود: مگر من ترا از اين كار نهى نكردم دستت را بياور دست خود را روى آن كشيد و آا د ووان ماليوو 

سفارش كرد كه شب شام نخوردم مدتها بود كه پس از سفارش ايشان شووام نميخوووردم بعضووى از اوقووات كووه 

( عيون اخبار الر ا: ابو  اشم جعفرى گفت: من با حضرت 3غافل ميشدم و شام ميخوردم حالم را بهم ميزد. )

رسى صدا ميزد بعضى از اوقات من ر ا عليه الّسالم غذا ميخوردم بعضى وقتها غالم خود را بزبان صقلبى و فا

غالم خود را از پى كارى ميفرستادم و بفارسى باو ميگفتم: امام عليه الّسالم متوجه ميشد گووا ى نيووز صووحبتى 

 بر غالم مشكل ميشد آنگاه خودش تو يح ميداد.  كه بفارسى ميكرد بطور مبهم ميگفت كه فهم آن

ليه الّسالم با مردم بزبان مادرى خودشان صحبت ميكوورد ( عيون اخبار الر ا:  روى گفت: حضرت ر ا ع1)

گفتارترين مردم بود نسبت بهر زبان و لغتى. روزى بايشان عر كردم: موون بخدا سوگند فصيح ترين و شيرين

ابا صلت من حجت خدا بر  در تعجبم از اينكه شما تمام اين زبانها را ميدانيد با اختالفى كه با  م دارند فرمود:

اى فرمايش امير اوند كسى را حجت خويش بر مردم قرار نميد د كه زبان آنها را نداند مگر نشنيدهمردمم خد

 المؤمنين عليه الّسالم را كه فرمود: »اوتينا فصل الخطاا«

( بصووا ر: ابووو 2«. )1اند آيا فصل خطاا جز دانستن زبانهاى مردم چيز ديگوورى اسووت »بما فصل خطاا داده

حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم فرمود: با اين غالم بفارسى صحبت كن او خيوواچ  اشم جعفرى گفت خدمت 

»زانويووت چيسووت« جوووابم را نووداد حضوورت ر ووا فرمووود: ميگويوود:   ميكند فارسى ميداند. من بخادم گفتم:

( بصا ر: نقل 3يعنى ناف. )  زانويت. باز باو گفتم: »نافت چيست« جوابم را نداد فرمود: »سرتك«  »ركبتك«

سليمان كه يكى از اوالد ابى طالب است ميكند كه گفت در خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بودم در بوواغ از 

آن جناا در اين موقع گنجشكى آمد و جلو آن جناا نشست و پشت سر  م شروع بصدا دادن كرد و حالت 

خدا و پيووامبر و  ا طراا از او آشكارا ديده ميشد. فرمود فالنى ميدانى اين گنجشك چه ميگويد عر كردم

 فرزند پيامبر ميداند.

 اى مرا بخورد از جا حركت كن اين چوا را بردار و داخوول فرمود: ميگويد مارى در خانه ميخوا د جوجه

خانه شو و آن مار را بكش. گفت چوا را برداشتم و وارد خانه شدم ديوودم مووارى در خانووه راه ميوورود او را 

سووخن ميگويوود  ضرت ر ا عليه الّسالم سر بوور آسوومان دارد و طووورى( بصا ر: وشاو گفت: ديدم ح4كشتم. )

( مناقووب: در يووك خبوور 1فهميدم بعد از ساعتى ساكت شد. )مانند صداى چلچله يك ساعت بود كه  يح نمى

اى حضرت ر ا عليه الّسالم باو دستور داد كووه بوورايش وسوويله طوالنى از علی بن مهران نقل ميكند كه گفت:

 ا را مينمايد بسازم. وقتى ترتيب دادم و برايش برديم در بووين راه خيلووى خسووته شوودم  نوووز كه تعيين ساعت
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اى كه آبى بسيار سرد داشت براى مووا آورد مووا نوشوويديم. ننشسته بوديم كه يكى از خادمها خارج شد و كوزه

ر ووا حضرت ر ا عليه الّسالم روى يك صندلى نشست چند ريل افتاد مسرور گفت: » شت« بعد حضرت 

 بزبان فارسى بمسرور فرمود: »در ببند«.

 بخش هفتم عبادت و اخالق پسندیده و مقام آن جناب و اقرار مردم بشخصیت ایشان

نشست ( عيون اخبار الر ا: ابو عباد گفت: حضرت ر ا در تابستان روى بوريا در زمستان روى پالس مى2) 

( عيووون 3آراسووت. )ت كه خود را بووراى آنهووا مووىپوشيد مگر موقعى كه ميان جمعيت ميرفو لباس خشن مى

 اخبار الر ا: صولى گفت: مادر پدرم كه عذر نام داشت گفت:

مرا با صد كنيز ديگر از كوفه خريدند من كنيزى زايمان كرده بودم. ما را براى م مون بردند. حرمسووراى او 

الم بخشوويد. بهشتى بود از خوراكى و ساير چيز اى خوا و پوچ فراوان. مرا م مون بح  ضرت ر ووا عليووه السووّ

وقتى وارد خانه حضرت ر ا عليه الّسالم شدم آنچه نعمووت در خانووه موو مون بووود از دسووت دادم. يووك كنيووز 

 سرپرست ما بود كه ما را شبها بيدار ميكرد و بنماز واميداشت.

الخره موورا بخشوويد تر بود من آرزو داشتم از خانه آن جناا خارج شوم تا بووااين جريان از  مه براى ما سخت

 ام.بجد تو عبد اللَّه بن عباس وقتى بمنزچ او رفتم مثل اينكه داخل بهشت شده

صولى گفت: زنى را عاقلتر و سخاوتمندتر از جده خود نديدم در ساچ دويست و  فتاد از دنيووا رفووت كووه در 

ميگفت چيووزى از پرسيدند در جواا آن وقت صد ساچ داشت. خيلى از اوقات راجع بحضرت ر ا از او مى

ندارم جز اينكه عود  ندى بخور ميكرد و پس از آن گالا و مشك بكار ميبرد وقتووى نموواز  آن جناا بخاطر

آورد پس از آن بسجده ميرفت سر از سجده بر نميداشت تا صبح ميخواند در اوچ وقت نماز صبح را بجاى مى

 نديهاى مردم يا سوار ميشد و ميرفت.نشست براى رفع نيازمآمد بعد حركت ميكرد مىخورشيد باال مى

خواست باشد مردم آرام صحبت  -توانست صدايش را در خانه آن جناا بلند كند  ر كس مى يح كس نمى

ام تبرك ميجست  مان روز كه او را به جدم بخشيدند قرار داد بست بووا او ميكردند جدم عبد اللَّه از اين جده

ن احنف حنفى دا ووى جوودم روزى بمنووزچ او وارد شوود از ايوون كنيووز كه پس از فوت جدم آزاد باشد. عباس ب

خوشش آمد گفت اين كنيز را بمن ببخش. جدم در جواا او گفت: ايوون كنيووز موودبره اسووت يعنووى قوورارداد 

 ام سرود:آزادى پس از مرگ من دارد نميتوانم او را ببخشم اين شعر را او در باره جده

 و اساو لم يحسن بك الد ر          يا عذر زين باسمك العذر            

ابو  كوان گفت: از ابرا يم بن عباس شنيدم كه ميگفووت  وور چووه از  -179ص  2( عيون اخبار الر ا: ج 1) 

پرسيدند ميدانست از زمان او كسى راجع بتاريخ گذشووته تووا آن روز از حضوورت حضرت ر ا عليه الّسالم مى
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 ا در  ر مورد. جواا آنها را ميداد تمام سخن و جواا رد بسؤاچر ا واردتر نبود م مون او را آزمايش ميك

 آورد از قرآن استفاده مينمود در  ر سه روز يك مرتبه قرآن را ختم ميكرد.و مثالى كه مى

كه ميرسم در آن دقت ميكنم كه  -اىميفرمود: اگر بخوا م در كمتر از سه روز ختم كنم ميتوانم ولى بهر آيه

( عيووون اخبووار 2چه زمانى نازچ شده بهمين جهت در  ر سه روز يك مرتبه خووتم ميكوونم. ) در باره چه چيز و

الر ا: ابرا يم بن عباس گفت:  رگز نديدم حضرت ر ا عليه الّسالم با سخن خود كسى را برنجاند و  رگووز 

كووه تا او صحبت خود را تمام ميكوورد و  رگووز محتوواجى را رد نكوورد بقوودرى  نديدم سخن كسى را قطع كند

قدرت داشت.  رگز پا اى خود را مقابل كسى كه نشسته بود دراز نميكرد و نه تكيه ميكرد در مقابل كسووى 

كه نشسته بود و  رگز غالمان خود را ناسزا نميگفت و نديدم كه آا د ووان بووزمين بيانوودازد و نووه  رگووز در 

 موقع خنده قهقهه نميزد خنده آن جناا تبسم بود.

گستردند غالمان خود را بر سفره خويش مينشاند حتى دربانها و مهتر چهارپايووان را، اش را ميدر خلوت سفره

دار بود خيلى روزه ميگرفووت شبها كم ميخوابيد و بسيار بيدار بود بيشتر شبها از ابتداى شب تا صبح شب زنده

ميكوورد و روزه سه روز در ماه از او فوت نميشد ميفرمود اين سه روز روزه تمووام عموور اسووت خيلووى كمووك 

صدقه ميداد در پنهانى بيشتر در شبهاى تاريك چنين كارى را ميكوورد  وور كووس بگويوود چووون او در مقووام و 

( عيون اخبار الر ا:  روى گفت: موقعى كه حضرت ر ا عليه الّسالم در 1شخصيت ديده است باور نكنيد. )

گفووت:  -بووه خوودمت آن جنوواا برسووم داخل زندان بود و او را در بند كرده بودند از زندانبان اجازه خواستم

نميتوانى خدمتش برسى پرسيدم براى چه. گفت: چون او در شبانه روز  زار ركعت نماز ميخوانوود فقووط اوچ 

صبح يك ساعت و قبل از ظهر نيز ساعتى فراغت دارد و يكى  م موقع زرد شدن آفتاا كه در ايوون موقعهووا 

 ا براى موون اجووازه بگيوور. اجووازه گفتم در  مين موقع در محراا خود نشسته و مشغوچ مناجات با خدا است.

( تهووذيب: سووليمان 2گرفت خدمتش رسيدم ديدم در محراا خود نشسته و در انديشه است ... تا آخر خبر. )

 ( 3جعفرى گفت: حضرت ر ا را ديدم كه در جبه خزى نماز ميخواند. )

حضرت ر ا عليه الّسالم فرستاد تووا او را از عيون اخبار الر ا: رجاو بن ابى  حاك گفت: مرا م مون از پى 

بصره و ا واز و فارس بياورم نه راه قم، سفارش كرد كووه شووبانه روز  مدينه بياورم دستور داد كه او را از راه

بخدا كسووى را از  خودم مواظب او باشم تا وقتى باينجا بياورم. من در خدمت آن جناا بودم از مدينه تا مرو.

ام كه از او بيشتر از خدا خوووف داشووته  كرگوتر در تمام اوقاتش نديدم و نه كسى را ديدهاو پر يزكارتر و 

 باشد.
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سحرگاه نماز صبحش را ميخواند پس از نماز در محراا خود به تسبيح و حمد و تكبير و تهليل مشغوچ بود و 

آن سووجده را چنووان  صلوات بر پيامبر و آلش ميفرستاد تا خورشيد طلوع ميكرد بعد سر بسووجده ميگذاشووت و

طوالنى ميكرد تا آفتاا بلند شود بعد رو بمردم ميكرد با آنها بحديث ميپرداخت و يا ايشان را موعظه مينمود 

(  مين كووه ا ان ظهوور 1تا نزديك ظهر بعد باز و وى خود را تازه ميكرد و بطرف محراا خويش ميرفت. )

ركعت اوچ حموود و قُوولْ يووا أَيَُّهووا الْكووافِرُونَ و در ميشد از جاى حركت ميكرد و شش ركعت نماز ميخواند در 

ركعت دوم حمد و قل  و اللَّه و در چهار ركعت ديگر حمد و قل  و اللَّه ميخواند و در  ر دو ركعووت سووالم 

ميداد و در ركعت دوم قنوت ميخواند قبل از ركوع پس از خواندن قرا ت بعد ا ان ميگفووت بوواز دو ركعووت 

 آن شش ركعت نماز ظهر را ميخواند.ديگر ميخواند پس از 

خواست، بعد سجده شووكر ميرفووت و  -بعد از سالم نماز مشغوچ تسبيح و تكبير و تهليل ميشد تا وقتى خدا مى

صد مرتبه در سجده شكر ميگفت: »شكرا للَّه« سر كه بر ميداشت باز شش ركعت نماز ميخواند در  ر ركعت 

ميداد و در ركعت دوم بعد از قرا ت در  ر نماز قنوت ميخوانوود بوواز  حمد و قل  و اللَّه و در دو ركعتى سالم

ا ان ميگفت دو ركعت ديگر را شروع ميكرد و در ركعت دوم قنوت ميخواند پس از تمام شدن شش ركعت 

نشست بذكر خدا از حمد و سووپاس و تكبيوور نماز عصر را ميخواند بعد از تمام شدن نماز عصر در محراا مى

 وقتى بخوا د پس از آن بسجده ميرفت و در سجده صد مرتبه ميگفت: »حمدا للَّه«مشغوچ بود تا 

( پس از اينكه خورشيد غروا كرد و و ميگرفت و نماز مغرا را سه ركعت ميخواند با ا ان و اقامووه و 1) 

نشسووت تسووبيح و قنوت در ركعت دوم قبل از ركوع و پس از قرا ت ميخواند، پس از سالم در محل نماز مووى

حمد و تكبير ميگفت و تهليل مينمود  ر چه مايل بود بعد بسجده شكر ميرفت سپس سر بر ميداشووت حرفووى 

نميزد و براى چهار ركعت دوم قبل از ركوع قنوت ميخواند در ركعت اوچ از اين چهار ركعت سوره حمد و 

از سالم دادن مشغوچ تعقيب ميشوود تووا وقتووى كووه قُلْ يا أَيَُّها الْكافِرُونَ و در دومى حمد و قُلْ  ُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پس 

ميخواست آنگاه افطار ميكرد بعد صبر ميكرد تا نزديك يك ثلث از شب بگذرد آنگاه نماز عشاو را ميخوانوود 

چهار ركعت. در ركعت دوم قبل از ركوع و پس از قرا ت قنوووت ميخوانوود پووس از سووالم در مصووالى خووود 

ير و تهليل مشغوچ ميشد تا وقتى كه ميخواست آنگاه پووس از تعقيووب نشست و بذكر و تسبيح و حمد و تكبمى

 سجده شكر ميكرد بعد براى استراحت برختخواا خويش ميرفت.

در ثلث آخر شب از رختخواا خارج ميشد با تسبيح و حمد و تكبير و تهليل و استغفار اوچ مسووواك ميكوورد 

ميخواند و در  ر دو ركعت سووالم ميووداد در بعد و و ميگرفت بعد مشغوچ نماز شب ميشد  شت ركعت نماز 

 اى اوچ در  مه اين نماز حمد را يك مرتبه و قُلْ  ُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را سى مرتبه ميخواند و نماز جعفر طيار ركعت
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را چهار ركعت ميخواند در ركعت دوم از آنها سالم ميداد و در  وور ركعووت دومووى پووس از قرا ووت و قبوول از 

اين چهار ركعت نماز جعفر بن ابى طالب را جزو نماز شب محسوووا ميكوورد و بعوود دو ركوع قنوت ميخواند 

 ركعت باقيمانده را ميخواند در اولى حمد و سوره الملك و در دومى حمد و سوره  ل أتى را.

سپس از جاى حركت ميكرد و دو ركعت نماز شفع را ميخواند در  ر ركعت از آن دو حمد را يك مرتبووه و 

للَّهُ أَحَدٌ را سه مرتبه و در ركعت دوم قنوت ميخواند بعد حركت ميكرد و نماز وتوور را يووك ركعووت قُلْ  ُوَ ا

ميخواند حمد را يك بار و قل  و اللَّه را سه بار قرا ت ميكرد و قُلْ أَعُو ُ بِرَاِّ الْفَلَقِ را يك مرتبه و قُلْ أَعُو ُ 

( و در 1قبوول از ركوووع و پووس از قرا ووت قنوووت ميخوانوود ) يك مرتبه در اين يك ركعت نيز بِرَاِّ النَّاسِ را

»اللهم صل على محمّد و آچ محمّد اللهم ا دنا فيمن  ديت و عافنا فيمن عافيووت و تولنووا   قنوت خود ميگفت:

فيمن توليت و بارك لنا فيما اعطيت و قنا شر ما قضيت فانك تقضى و ال يقضى عليك انه ال يذچ من واليووت 

 يت تباركت ربنا و تعاليت«و ال يعز من عاد

 شد.. پس از سالم مشغوچ تعقيب مى  استغفر اللَّه و اس له التوبة بعد  فتاد مرتبه ميگفت:

نمود و دو ركعت نماز فجر را ميخواند در ركعت اوچ حمد و نزديك طلوع فجر كه ميشد از جاى حركت مى

اللَّهُ أَحَدٌ پس از طلوع فجر ا ان و اقامه ميگفت و نماز صبح را  قُلْ يا أَيَُّها الْكافِرُونَ و در دومى حمد و قُلْ  ُوَ

دو ركعت ميخواند بعد از سالم مشغوچ تعقيب ميشد تا خورشيد طلوووع ميكوورد بعوود بسووجده شووكر ميرفووت تووا 

( در تمام نماز اى واجب در ركعت اوچ حمد و انا انزلناه ميخواند و در ركعت دوم حموود 2خورشيد برآيد. )

وَ اللَّهُ أَحَدٌ جز در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعووه كووه در آن روز حموود و سوووره جمعووه و سوووره و قُلْ  ُ

منافقين را ميخواند در نماز عشاى شب جمعه در ركعت اوچ حمد و سوره جمعه را ميخواند و در ركعووت دوم 

عَلَى الْسِنْسانِ را ميخواند و  ىحمد و سوره سبح. در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه ركعت اوچ حمد و  َلْ أَت

 در ركعت دوم حمد و » َلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ« را قرا ت ميكرد.

در نماز مغرا و عشاو و نماز شب و شفع و وتر و نماز صبح قرا ت را بلند ميخواند و در نموواز ظهوور و عصوور 

 و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر«»سبحان اللَّه   كوتاه در دو ركعت آخر تسبيح ميخواند و ميگفت:

را اغفر و ارحم و تجاوز عمووا تعلووم انووك انووت  سه مرتبه و قنوت آن جناا در تمام نماز ايش چنين بود: »

 االعز االجل االكرم«.

 ر وقت ده روز در شهرى ميماند روزه ميگرفت  مين كه شب ميشد اوچ نماز ميخواند سپس افطار ميكوورد و 

ميخواند بجز نماز مغرا كه آن را سه ركعت ميخواند و نماز نافله  ر سفر نماز اى واجب خود را دو ركعتىد

( ولووى نوافوول نماز وواى 1و نماز شب، شفع و وتر و دو ركعت فجر را در سفر و غيوور سووفر توورك نميكوورد. )
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سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال  روزانه را در سفر نميخواند پس از  ر نمازى كه قصر ميخواند سى مرتبه ميگفت:

 اله اال اللَّه و اللَّه اكبر

و ميفرمود: اين بجاى بقيه نموواز اسووت نديوودم نموواز  ووحى را در سووفر و غيوور سووفر بخوانوود و در سووفر روزه 

نميگرفت در دعا ابتدا صلوات بر محمّوود و آلووش ميفرسووتاد و پيوسووته ايوون صوولوات را در نموواز و غيوور نموواز 

 ميفرستاد.

اى ميگذشت كه اسم بهشت يا جهنم بود گريه ميكرد از خدا در رختخواا قرآن زياد ميخواند وقتى بآيه شب

نمود و از جهنم باو پناه ميبرد، بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* را در تمووام نماز ووايش بلنوود بهشت را درخواست مى

 اللَّه احد اى ميگفت:ا ميخواند با صداى آ ستهميخواند در شب و روز وقتى قُلْ  ُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ر

سه مرتبه وقتى سوره جحد را ميخواند در دچ ميگفت: »يووا . كذلك اللَّه ربنا شد ميگفت:وقتى سوره تمام مى

 »ربى اللَّه و دينى االسالم«  أَيَُّها الْكافِرُونَ« وقتى نماز ميكرد ميگفت:

 بلى و انا على  لك من الشا دين«»  پس از خواندن سوره تين و زيتون ميگفت:

 »سبحانك اللهم بلى«  وقتى ال أُقِْسمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ را ميخواند پس از تمام شدن ميگفت:

 ينَ«.در سوره جمعه ميگفت: »قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّْهوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ للذين اتقوا وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِ

مَ رَبِّووكَ وق بِّحِ اسووْ تى سوره فاتحه را تمام ميكرد ميگفت: »الَْحمْدُ لِلَّهِ رَاِّ الْعالَمِينَ*« بعد از خواندن سوووره سووَ

 »سبحان ربی االعلى« : الْ َعْلَى يواشك ميگفت

كووه وارد  ( در  وور شووهرى2لبيووك. ) »لبيك اللهووم«  وقتى بآيه يا أَيَُّها الَّذِينَ آمَنُوا* ميرسيد آ سته ميگفت:

ميشد مردم اجتماع ميكردند و مطالب دينى و سؤاالت مذ بى خود را از ايشان ميكردند بآنهووا جووواا ميووداد 

 بيشتر اوقات از پدرش و از آباو گرام خود علی بن ابی طالب و پيامبر اكرم براى آنهووا حووديث نقوول مينمووود

در شب و روز و  نگام كوچ يا اقامووت  وقتى آن جناا را پيش م مون آوردم از حالش پرسيد در سفر  ر چه

 ديده بودم برايش نقل كردم.

گفت صحيح است پسر ابی  حاك اين شخص بهترين فرد روى زمين است و از  مه دانوواتر و عابوودتر اسووت 

اى بكسى اظهار كنى تا فضوول و مقووام او فقووط از زبووان موون منتشوور شووود از خداونوود كمووك مبادا آنچه ديده

 (1يمى كه دارم راجع بمقامى كه باو ميخوا م بد م و او را بلند كنم. )ميخوا م در مورد تصم

عيون اخبار الر ا: محمّد بن موسى بن نصر رازى گفت: از پدرم شنيدم ميگفت: كووه مووردى بحضوورت ر ووا  

عليه الّسالم عر كرد: قسم بخدا روى زمين كسى از نظر نژاد بهتر از شما نيست فرمود: تقوى و پر يزكووارى 

را باين مقام رسانده و اطاعت و بندگى موجب مقام آنها شده ديگرى عر كرد: بخدا تووو از تمووام مووردم آنها 
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بهترى. فرمود: اين قسم را نخور بهتر از من كسى است كه پر يزكارتر از من باشوود و بيشووتر از خوودا اطاعووت 

( عيووون 2عارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْوودَ اللَّووهِ أَتْقوواكُمْ. )كند بخدا قسم اين آيه نسخ نشده وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبا ِلَ لِتَ

الم شوونيدم  اخبار الر ا: ابن  كوان گفت: از ابرا يم بن عباس شنيدم كه ميگفت: از حضوورت ر ووا عليووه السووّ

ميفرمود: قسم بآزادى بندگان خوردم و  ر وقت چنين قسمى بخورم يك بنده آزاد ميكنم و بعد  ر چه دارم 

مينمايم »بواسطه عظمت آنچه راجع بآن قسم ميخورد« اگر من خياچ كنم كه از اين غووالم سوويا م بهتوورم  آزاد

 (3بواسطه خويشاوندى با پيامبر اكرم. بدون عمل صالح. بهمين خويشاوندى تنها گمان كنم از او بهترم. )

الم اختالف كردند موون يقطينى گفت: وقتى مردم در باره حضرت ر ا عليه الّس -52غيبت شيخ طوسى: ص  

( محاسوون 1)  پانزده  زار مس له از مسا لى كه از آن جناا سؤاچ شده بود و جووواا داده بووود جمووع كووردم.

گسووتردند قوودحى نزديووك آن جنوواا  -برقى: معمر بن خالد گفت.  ر وقت سفره براى حضوورت ر ووا مووى

ور ميداد بفقراو بد ند بعد اين آيه ميگذاشتند از  ر غذا ى بقدرى برميداشت و در آن قدح ميريخت بعد دست

را ميخواند: »فال اقتحم العقبة« سپس ميفرمود: خداوند ميداند كه  مه مردم قدرت بنده آزاد كووردن ندارنوود 

( ارشوواد: غفووارى گفووت: مووردى از آچ ابووی رافووع 2براى آنها را ى براى بهشت گشوده با غووذا دادن بفقوورا. )

ز موون طلبكووار بووود از موون مطالبووه كوورد و بسوويار سووخت گرفووت. وقتووى آزادشده پيامبر كه فالن نامش بووود ا

گيرى او را ديدم نماز صبح را در مسجد پيغمبر خواندم آنگاه خدمت حضوورت ر ووا رسوويدم آن وقووت سخت

آمد و پيرا نى بر تن اش رسيدم ديدم آن جناا سوار االغى است و مىامام در عريض بود  مين كه بدر خانه

ن كه چشم من به آن جناا افتاد خجالت كشيدم بمن كه رسيد ايستاد نگووا ى بموون كوورده داشت با ردا ى  مي

سالم دادم ماه رمضان بود عر كردم: آقا فدايت شوم غالم شما فالنى از من طلبكووار اسووت آبوورويم را بوورده 

 است.

 من با خود خياچ ميكردم دستور خوا د داد كه فعال از من دست بردارد.

ب او است و نه چيزى در اين مورد تعيين كردم دستور داد بنشينم تا برگووردد  مووان جووا بخدا نگفتم چقدر طل

بودم تا نماز مغرا را خواندم در حاچ روزه دلم گرفت تصميم ببازگشت گرفتم در اين موقع ديدم امام عليووه 

اش كوورد بعوود بخانووهاند امام بآنها كمك مياند و گدا ا سر را ش نشستهآيد مردم اطرافش را گرفتهالّسالم مى

رفت سپس خارج شده مرا خواست خدمتش رسيدم و با آن جناا وارد شدم شروع كردم بصووحبت كووردن از 

پسر مسيب كه فرماندار مدينه بود. خيلى وقتها من از او با امام صحبت ميكردم حرفم كووه تمووام شوود فرمووود: 

د جلو من گذاشت و بغالم خود دستور داد خياچ نميكنم كه افطار كرده باشى. عر كردم نه. غذا برايم آوردن

غذا كه تمام شد فرمود: بالش را بلند كن  ر چه زير آن  ست براى  با من غذا بخورد من با غالم غذا خوردم.
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خود بردار بالش را كه يكطرف كردم ديدم زير آن مقدارى دينار طال است برداشته در جيووب نهووادم دسووتور 

همراه من بيايند تا بمنزچ برسم عر كردم فدايت شوم شووبگرد اميوور مدينووه در داد بچهار نفر از غالمانش كه ب

حاچ گردش است دلم نميخوا د مرا با غالمان شما ببيند. فرمود صحيح است خدا ترا ر برى كند فرمووود  وور 

 وقت او گفت، برگرديد.

شوودم چووراغ خواسووتم نزديك منزچ خود كه رسيدم و ترس از من زا ل شد آنها را برگردانوودم و وارد منووزچ 

نگا ى بپولها كردم در ميان آنها يك دينار ميدرخشيد از زيبا ى آن خوشم آمد برداشته نزديك چووراغ بووردم 

ديدم بخطى روشن نوشته است حق آن مرد بر تو بيست و  شت دينار است باقيمانده پولها از تووو اسووت بخوودا 

( مناقب: موسووى بوون سوويار گفووت: موون در 1ين. )قسم من كامال قرض او را نميدانستم كه چقدر است بطور يق

 اى طوس شديم سر و صدا ى شنيدم از پى آن صدا رفووتم خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بودم وارد كوچه

اى است.  مين كه چشمم بجنازه افتاد ديدم حضرت ر ا عليه الّسالم پاى از ركاا خووارج نموووده ديدم جنازه

اى كه بمووادرش بچسووبد را بلند كرد چنان بآن جنازه چسبيده بود مثل برهپياده شد و بطرف جنازه آمد جنازه 

بعد فرمود بمن موسى بن سيار  ر كس تشييع از جنازه يكى از دوستان ما بنمايد چنان گنا انش ميريووزد مثوول 

 ماند.اينكه تازه از مادر متولد شده و گنا ى برايش نمى

ند امام عليه الّسالم جلو رفت و مردم را از اطراف جنووازه دور  مان طور رفت تا آن جنازه را كنار قبر گذاشت

اش گذاشت سپس فرمود: فالنى پسر فالن كووس توورا بووه بهشووت كرد تا ميت را مشا ده كرد دست روى سينه

 بشارت ميد م ديگر پس از اين ساعت ترسى بر تو نيست.

اى فرمود: موسووى! ا امروز پا نگذاشتهعر كردم فدايت شوم اين مرد را ميشناسى؟! بخدا قسم باين سرزمين ت

شووود  وور كوتووا ى كووه داشووته باشووند از خوودا بر ما ا مه عر ه مى مگر نميدانى اعماچ شيعيان  ر صبح و شام

درخواست ميكنيم از آن چشم پوشى نمايد و  ر كار نيك كه داشته باشند از پروردگار تقا ا ميكنيم پوواداش 

آا مزه زندگى  ر ا عليه الّسالم راجع بمزه نان و آا پرسيدند فرمود: ( مناقب: از حضرت1آنها را بد د. )

 را ميد د و نان مزه عيش.

ياسر خادم گفت: بحضرت ر ا عر كردم: در خواا ديدم قفصى است كه در آن  فده شيشووه وجووود دارد 

وا د كوورد و  ا شكست فرمود: اگر خوابت راست باشد يكى از خانواده ما خروج خناگاه قفص افتاد و شيشه

 فده روز حكومت ميكند بعد خوا د مرد. محمّد بن ابرا يم در كوفه قيام كرد بووا ابووو السوورايا و  فووده روز 

( مناقب: حضرت ر ا وارد حمام شد شخصووى گفووت: موورا 2دوران حكومتش طوچ كشيد بعد از دنيا رفت. )

د عذرخوا ى ميكرد ولووى امووام دالكى كن شروع كرد بكيسه كشيدن در اين بين آن جناا را شناخت آن مر
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( در محا وورات مينويسوود: در روى 3عليه الّسالم در  من اينكه او را دلخوش مينمود او را كيسه ميكشوويد. )

زمين شخصى وجود ندارد كه از  فت پشت داراى شخصيت پيش خاص و عام باشوود و حووديث از آنهووا نقوول 

( يعقوووا بوون اسووحاق 4سين بن علی بن ابى طالب. )نمايد جز علی ابن موسى بن جعفر بن محمّد بن علی بن ح

نوبختى گفت: مردى گذارش بحضرت ر ا عليه الّسالم افتاد عر كرد آقا باندازه جوانمردى خود بمن ببخش 

فرمود: آنقدر برايم مقدور نيست عر كرد پس بقدر جوانمردى من فرمود: اين كووار اشووكالى نوودارد فرمووود 

 .غالم باين مرد دويست دينار بده

در روزه عرفه تمام امواچ خود را در خراسان بين فقراو تقسيم كرد فضل بن سهل عر كرد اين كار موجووب 

زيان است فرمود نه موجب سود است  رگز كارى كه موجب اجر و پاداش شود نبايد زيان بحسوواا آورى. 

ر دانشوومندى خوودمتش  وو  ( اعالم الورى: ابو الصلت  روى گفت: از حضرت ر ا عليه الّسالم داناتر نديدم5)

رسيد  مين سخن مرا گفت موو مون در مجلسووى دانشوومندان بووزرگ اديووان و فقهووا و متكلمووين را جمووع كوورد. 

حضرت ر ا عليه الّسالم بر  مه پيروز شد كسى ميان آنها باقى نماند كووه اعتووراف بمقووام آن جنوواا نكنوود و 

 خود را در مقابلش كوچك نشمارد.

شنيدم ميفرمود در حرم پيامبر اكرم مينشستم دانشمندان مدينه اجتموواع ميكردنوود از حضرت ر ا عليه الّسالم 

 اى فرو ميماندند تمام اشاره بمن ميكردند و پيش من ميفرستادند جواا آنها را ميدادم. ر كدام در مس له

 ابا صلت گفت: محمّد بن اسحاق بن موسى بن جعفر برايم نقل كرد كه حضرت موسووى بوون جعفوور بفرزنوودان

خود ميفرمود اين برادر شما علی بن موسى الر ا عالم آچ محمّد است در مسا ل دينى باو مراجعه كنيد و  ر 

چه گفت قبوچ نما يد من از پدرم جعفر بن محمّد عليه الّسالم شنيدم چندين مرتبه فرمود كه عووالم آچ محمّوود 

( كافى: عبد اللَّه بن صلت از 1علی است. )در نهاد تو است كاش او را درك ميكردم او  م نام امير المؤمنين 

مردى بلخى نقل كرد كه گفت من در خدمت حضرت ر ا بودم در سفر خراسان روزى غذا خواست و تمام 

غالمان خود را از سياه و غير سياه در سر سفره جمع كرد عر كردم فدايت شوم خوا است براى آنها سفره 

كى است و مادر و پدرمان نيز يكووى اسووت و جووزا و پوواداش بسووتگى جداگانه ميانداختند فرمود نه خداى ما ي 

( كافى: يسع بن حمزه گفت در مجلس حضرت ر ا عليه الّسالم بودم بووا  ووم صووحبت 2بعمل اشخاص دارد. )

ميكرديم عده زيادى نيز در خدمتش بودند كه از مسا ل حالچ و حرام ميپرسيدند در اين موقع مردى بلند قوود 

د عر كرد يا ابن رسوچ اللَّه سالم عليكم من مردى از دوستان و ارادتمندان شما خووانواده و گندمگون وارد ش

آيم پوچ خود را گم كردم و آنقدر كه مرا بوطنم برساند ندارم اگر صالح بدانيد بمن كمووك  ستم از مكه مى

منوود كوورده وقتووى هفرما يد تا بشهر خود برسم در آنجا من داراى ثروت  ستم و خدا مرا از نعمت خويش بهر
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از طرف شما صدقه ميد م من خووود نميتوووانم از صوودقه اسووتفاده  اىبشهر خود رسيدم آنچه بمن عنايت كرده

كنم فرمود خدا رحمتت كند بنشين شروع كرد با مردم بصحبت كردن تا  مه متفرق شدند آن مرد با سليمان 

ارد اندرون شوم. سليمان عر كرد خدا شووما را جعفرى و جثيمه و من باقى مانديم فرمود اجازه ميد يد من و

موفق كند. امام عليه الّسالم وارد اطاق شد و ساعتى در آنجا بود بعوود درا را بوواز كوورد و  مووان پشووت درا 

 ايستاد دست خود را خارج نمود از باالى درا فرمود خراسانى كجا است.

ز آن براى مخارج خويش استفاده كن و بووآن عر كردم من اينجا  ستم، فرمود اين دويست دينار را بگير و ا

تبرك بجو نميخوا د از طرف من صدقه بد ى برو كه مرا نبينى و من ترا نبينم. آن مرد خووارج شوود سووليمان 

عر كرد خيلى باو لطف كرديد و مورد شفقت خويش قرارش داديد چرا صووورت خووود را از او پوشووانيدى 

شا ده كنم كسى كه كار بد را شيوع د د خوار است و  ر كه اش مفرمود ترسيدم خوارى سؤاچ را در چهره

 اى اين شعر شاعر را؟آمرزد نشنيدهپنهان نمايد خدايش او را مى

 متى آته يوما ال طلب حاجة             رجعت الى ا لى و وجهى بما ه         

ضرت ر ا عليه الّسالم آمد آن ( كافى: ابو عبد اللَّه بغدادى از شخصى نقل كرد كه گفت مهمانى براى ح1) 

جناا با او نشسته بود و صحبت ميكردند شب بود چراغ كم نور شد مهمان دست دراز كرد تا درسووتش كنوود 

ولى حضرت ر ا عليه الّسالم مانع شد و خود مشغوچ اصالح چراغ گرديد تووا درسووت شوود آنگوواه فرمووود مووا 

( كافى: ياسر خادم گفت: غالمان حضوورت ر ووا 2. )گماريماى  ستيم كه مهمان خود را بخدمت نمىخانواده

عليه الّسالم مشغوچ ميوه خوردن بودند و نيم خورده ميوه را ميانداختند حضرت ر ا عليه الّسالم بآنها فرمووود 

( 3نياز  ستيد گرو ى  ستند كه باين ميوه احتياج دارنوود بد يوود كووه احتيوواج دارنوود. )سبحان اللَّه اگر شما بى

باالى سر شووما ايسووتادم در موووقعى  ادم و نادر  ر دو گفتند حضرت ر ا بما فرمود كه اگر منكافى: ياسر خ

كه غذا ميخوريد از جاى حركت نكنيد تا غذايتان را بخوريوود گووا ى بعضووى از ما ووا را صوودا ميووزد. عوورض 

ت ر ا  ر ( از نادر خادم روايت شده كه حضر1ميكردند غذا ميخورد ميفرمود بگذاريد غذايش تمام شود. )

( نادر خادم ميگويد: حضوورت 2وقت يكى از ما ا غذا ميخورد از او كارى نميخواست تا غذايش تمام شود. )

( كووافى: سووليمان جعفوورى 3ر ا عليه الّسالم دو تا جوز قند را روى  م ميگذاشت و بمن ميداد كه بخووورم. )

بووود كووه بووا كموواچ اشووتها مشووغوچ گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم جلو آن جناا خرماى برنى 

بينم كووه خيلووى بووا خوردن بود. فرمود سليمان بيا بخور من جلو رفته خوردم عر كردم فدايت شوم چنين مى

 عالقه از اين خرما ميخورى فرمود آرى خرما را دوست دارم.
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امووام حسوون عر كردم چرا؟ فرمود زيرا پيغمبر اكرم خرما ى بود اميوور المووؤمنين نيووز بخرمووا عالقووه داشووت 

العابدين عليه الّسالم چنين بود حضرت باقر عليه الّسالم  م  - مچنين و حضرت حسين نيز  مان طور بود زين

بخرما عالقه داشت و حضرت صادق نيز چنين بود پدرم موسى بن جعفر  م خرما ى بود موونهم بخرمووا عالقووه 

انوود ولووى دشوومنان مووا عالقووه ا آفريده شوودهدارم شيعيان ما نيز خرما را دوست ميدارند چون آنها از سرشت م

( كافى: حسن بن جهم گفت خدمت ابو الحسن علی بن 4اند. )بشراا دارند زيرا آنها را از شعله آتش آفريده

( كافى: محمّوود بوون وليوود كرمووانى گفووت 5موسى الر ا عليه الّسالم رسيدم با رنل سياه خضاا كرده بود. )

چه ميفرما يد فرمود پدرم دستور داده بووود كووه مشووك را بووا بوورگ بحضرت جواد عر كردم در باره مشك 

درخت بان )كه درخت معطرى است و از برگش براى بوى خوش استفاده ميكننوود( مشووكى بسووازند بهفتصوود 

 در م. فضل بن سهل برايش نوشت كه مردم اين كار را عيب ميدانند.

پوشوويد و بووا طووال بووود مووى لباس ديبا كه آميختهدر جوابش نوشت تو مگر نميدانى يوسف با اينكه پيامبر بود 

نشست اين كار مقام علم و دانش او را نكاست. بعد دستور داد عطردانووى بوورايش بسووازند روى صندلى طال مى

( كافى: معمر بن خالد گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم بمن دسووتور داد بوورايش روغنووى 1بچهار  زار در م. )

بر باشد بمن فرمود كه آية الكرسى و سوره ام الكتاا و دو قل اعو  و آياتى تهيه كنم كه در آن مشك و عن

كه براى حفظ از شيطان خوا است در كاغذى بنويسم و آن را بين شيشه و جعبه آن قرار د ووم ايوون كووار را 

( كافى: حسن بوون جهووم 2كردم بعد كه خدمتش رسيدم محاسن خود را عطرآگين ميكرد من تماشا ميكردم. )

( كافى: حسوون 3ضرت ر ا عليه الّسالم از منزچ خارج شد بوى خوش بخور از آن جناا ساطع بود. )گفت ح

( كووافى: از 4« سر و صورت خود را روغن ميزد. )1بن جهم گفت ديدم حضرت ر ا عليه الّسالم با خيرى »

ك ميووزد تووا اى مينوشووت آن را خووابزنطى نقل شده كه ميگفت حضرت ر ا عليه الّسالم پووس از اينكووه نامووه

اى بووود كووه ( كافى: وشاو گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم در مقووابلش آفتابووه5خشل شود. )

ميخواست و و بگيرد جلو رفتم تا آا بريزم مانع شد فرمود صبر كن حسن. عر كردم آقا چرا نميگووذارى 

گناه. عر ووكردم بووراى چووه آا بريزم روى دست شما نميخوا ى بثواا برسم فرمود تو اجر ميبرى ولى من 

اى كه خداوند ميفرمايد: »فَمَنْ كانَ َيرْجُوا لِقوواَو رَبِّووهِ فَلْيَعْمَوولْ عَمَلًووا صووالِحاً وَ ال فرمود مگر اين آيه را نشنيده

ُيْشرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً« اكنون من ميخوا م و و براى نماز بگيرم كه خودش عبادتى است نميخوا م كسووى 

( كافى: بزنطى گفت مردى خدمت حضرت ر ا رسيد از پشت نهر بلخ 6عبادت خود شريك گردانم. ) را در

بامامووت شووما ميشوووم.  گفت من يك سؤاچ از شما ميكنم اگر جوابش را آن طور كووه موون ميوودانم دادى قا وول
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چووه  حضرت ر ا فرمود  ر چه مايلى سؤاچ كن عر كردم بفرما يد خدا از كى بوده و چگونووه اسووت و بوور

 چيز تكيه دارد.

حضرت ر ا فرمود خداوند جا و مكان را آفريده بدون اينكه احتياجى بجا و مكان داشته باشد و چگونگى و 

كيفيت را او بوجود آورده بدون اينكه خود كيفيتى داشته باشد. اعتماد او بر قدرت خويش است آن مرد از 

ال الووه اال اللَّووه و أن محمّوودا رسوووچ اللَّووه و گوووا ى  جاى حركت كرده پيشانى امام را بوسيده گفت؟ اشهد ان

ميد م كه علی جانشين پيامبر است و نگهبان آنچه پيامبر بيادگار گذاشت او است و شووما پيشوووايان واقعووى و 

( كافى: بزنطى گفت بحضرت ر ا عليه الّسالم چيزى را عر كردم فرمود صبر 1جانشينان بعد از او  ستيد. )

خداوند براى تو درست كند آنگاه فرمووود آنچووه خداونوود بووراى مووؤمنين  خيووره كوورده در  كن من اميدوارم

آخرت بسيار بهتر است از آنچه در اين دنيا بآنها ميد د بعد دنيووا را كوچووك شوومرده، فرمووود دنيووا چيسووت؟! 

اونوود كسى كه ثروتمند است پيوسته خطر او را تهديد ميكند، و حقوق خدا بر او واجب است. بخدا موورا خد

نعمتها ى داده پيوسته از جانب آنها بيمناكم تا وقتى حقوقى را كه خدا واجب كرده خووارج كوونم عر ووكردم 

فدايت شوم شما با اين مقامى كه داريد باز ميترسيد؟ فرمود آرى خدا را ستايش ميكنم بر اين نعمتى كه بمن 

م نقل كرد كه بيكى از غالمووان خووود كووه ( كافى: محمّد بن فضل از حضرت ر ا عليه الّسال2ارزانى داشته. )

برايش دعا ميكرد در روز عيد فطر فرمود: فالنى خدا از تو و از ما قبوچ فرمايد بعد بوواز در روز عيوود قربووان 

بهمان غالم فرمود خداوند از ما و از تو قبوچ فرمايد عر كردم يا بن رسوووچ اللَّووه در روز عيوود فطوور سووخنى 

را نفرمودى. فرمود صحيح است من در روز عيد فطر باو گفتم خدا از تووو و از فرمودى كه در عيد قربان آن 

ما قبوچ فرمايد چون او كارى كرد شبيه كار من و ما ر دو در انجام كار با  م شبيه شديم ولى در عيد قربووان 

ن كووار گفتم خدا قبوچ فرمايد از ما و از تو چون براى ما ممكن است قربانى كردن ولووى بووراى او امكووان ايوو 

 نيست ما كارى را انجام داديم غير كار او.

( كافى: سليمان بن جعفر جعفرى گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بووراى كووار رفتووه بووودم تصووميم 1) 

 ببازگشت بمنزچ خود گرفتم بمن فرمود بيا با من امشب را پيش ما باش.

بغالمان افتاد كه بووراى چهووار پايووان آخووور در خدمت ايشان براه افتادم وارد منزچ خود شد با مغيب، چشمش 

درست ميكنند، در بين آنها غالم سيا ى را ديد كه از غالمان آن جناا نبود. فرمود اين موورد كيسووت كمووك 

 ايد؟.بشما ميكند؟ عر كردند كمك ميكند باو مبلغى خوا يم داد فرمود مزدش را معين كرده

امام عليه الّسالم با شووالق غالمووان را تنبيووه كوورد و بسوويار  عر كردند نه او  ر چه ما بد يم را ى خوا د شد

ام كه كسى را خشمگين شد عر كردم آقا ناراحت نشويد، فرمود من چند مرتبه آنها را از اين كار نهى كرده
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بكارى كه واميدارند اجرتش را قطع كنند.  ر كسى كه براى تو كارى انجام د د بدون اينكه با او قطع كنى 

اى اما اگر با او قطع نما ى وقتى اجرتش ابر  م باو بد ى خياچ خوا د كرد كه اجرتش را كم دادهاگر سه بر

را دادى از تو خوشحاچ خوا د شد كه بگفته خود وفا كردى اگر يووك  رّه  ووم زيووادى بوود ى سووپاس آن را 

 اى.خوا د داشت و متوجه است كه ا افه باو داده

الم در كتاا امامت و تبصره ابن بابويه  از عباس بن نجاشى اسدى نقوول ميكنوود كووه بحضوورت ر ووا عليووه السووّ

 عر كردم شما امام  ستيد؟ فرمود: آرى بخدا قسم بر انس و جن.

 بخش هشتم اشعارى كه حضرت رضا علیه السّالم بعنوان پند و اندرز خوانده

ل كرد كووه گفووت روزى محمّد بن يحيى بن ابى عباد از عموى خود نق 177ص  2( عيون اخبار الر ا: ج 2) 

 شنيدم از حضرت ر ا عليه الّسالم كه اين اشعار را ميخواند با اينكه آن جناا كم شعر ميخواند:

 كلنا ن مل مدا فی االجل             و المنايا  ن آفات االمل         

 ال تغرنك اباطيل المنى             و الزم القصد و دع عنك العلل             

 انما الدنيا كظل زا ل             حل فيه راكب ثم رحل             

عر كردم آقا اين اشعار از كيست، فرمود متعلق بشخصى از عراق شما است عر كردم ابو العتا يه اين شووعر 

را براى ما خواند و گفت از من است. فرمود اسم او را بگو از  كر اين لقبهوواى ناپسووند پر يووز كوون خداونوود 

( عيووون: 3يد: وَ ال تَنابَزُوا بِالْ َلْقااِ شايد آن مرد خوشش نيايد از اين لقب )ابو العتا يه يعنى احمووق(. )ميفرما

موسى بن محمّد محاربى از مردى كه نامش را برد از حضرت ر ا عليه الّسالم نقل كرد كه م مون بآن جناا 

ن شعرى كه در باره حلم و شكيبا ى ميدانى فرمود آيا شعر  م از حفظدارى فرمود خيلى زياد عر كرد بهتري 

 برايم بخوان اين اشعار را خواند:

 ا ا كان دونى من بليت بجهله             ابيت لنفسى ان تقابل بالجهل         

 و ان كان مثلى فی محلى من النهى             اخذت بحلمى كى اجل عن المثل             

 ى منه فی الفضل و الحجى             عرفت له حق التقدم و الفضلو ان كنت ادن             

م مون گفت چقدر شعر زيبا ى است كه اين شعر را سروده فرمود: يكى از جوانان ما عر كرد بهترين شعرى 

 كه در باره سكوت از كار نادان و سرزنش نكردن دوست ميدانى برايم بخوان اين اشعار را خواند:

 يهجرنى الصديق تجنبا             فاريه ان لهجره اسباباانى ل         

 و أراه ان عاتبته اغريته             فارى له ترك العتاا عتابا             

 و ا ا بليت بجا ل متحكم             يجد المحاچ من االمور صوابا             
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 ن السكوت عن الجواا جوابااو ليته منى السكوت و ربما             كا             

( م مون گفت چقدر شعر زيبا ى است چه كسى سروده؟ فرمود يكووى از جوانووان مووا، عر ووكرد بهتوورين 1) 

 شعرى كه در باره برگرداندن دشمن را بطورى كه دوست انسان شود برايم بخوان فرمود:

 و  ى غلة سالمته فقهرته             فاوقرته منى لعفو التجمل         

 و من ال يدافع سيئات عدوه             باحسانه لم ي خذ الطوچ من عل             

 و لم أر فی االشياو اسرع مهلكا             لغمر قديم من وداد معجل             

م مون گفت چقدر عالى بود، گوينده شعر كيست فرمود يكى از جوانان ما عر كرد بهتوورين شووعرى كووه در 

 هان داشتن سر ميدانى بخوان فرمود:باره پن

 و انى النسى السر كيال ا يعه             فيا من رأى سرا يصان بان ينسى         

 مخافة ان يجرى ببالى  كره             فينبذه قلبى الى ملتوى حشا             

 طيق له حبسافيوشك من لم يفش سرا و جاچ فی             خواطره ان ال ي              

م مون عر كرد وقتى بخوا ى نامه را خشك كنى چه ميگو ى فرمود ميگويم با خاك خشك كن عر كرد 

براى پيچيدن نامه چه ميفرما ى فرمود ميگويم آن را بپيح و داخل پاكت كن عر ووكرد بووراى مهوور زدن چووه 

ن نامه را بپيح و داخل پاكت كن ميفرما ى فرمود ميگويم با گل آن را مهر كن م مون رو بغالم نموده گفت اي 

( صوودوق: بعوود از 2و بر آن مهر بزن پيش فضل بن سهل ببر و براى حضرت ر ا سيصد  زار در ووم بگيوور. )

پووذيرد شووبيه پووذيرفتن پيغمبوور اكوورم اسووت  كر اين خبر مينويسد اينكه حضرت ر ا پيشكش م مون را مووى

ليه الّسالم است از معاويووه و ماننوود قبوووچ كووردن سوواير  اى پادشا ان را و مانند پذيرفتن امام حسن عپيشكشى

است از خلفاى زمان خود كسى كه تمام دنيا متعلق باو باشد از دستش بگيرند اگر مقدارى را  اجداد آن جناا

( عيون اخبار الر ا: معمر بن خووالد بووا چنوود نفوور گفتنوود خوودمت 1دادند جايز است كه آن مقدار را بگيرد. )

لّسالم رسيديم يكى از ما عر كرد آقووا چوورا رنوول چهرتووان تغييوور كوورده فرمووود ديشووب حضرت ر ا عليه ا

 پيوسته بيدار بودم و فكر ميكردم در باره اين شعر مروان بن ابى حفصه.

 أنى يكون و ليس  اك بكا ن             لبنى البنات وراثة االعمام         

 را بدو با  وى درا گرفته بود اين شعر را خواند:بعد خوابم برد در خواا شنيدم شخصى دو دست خود  

 أنى يكون و ليس  اك بكا ن             المشركين دعا م االسالم         

 لبنى البنات نصيبهم من جد م             و العم متروك بغير سهام             

 افة الصمصامما للطليق و للتراث و انما             سجد الطليق مخ              
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 قد كان اخبرك القرآن بفضله             فمضى القضاو به من الحكام             

 ان ابن فاطمة المنوه باسمه             حاز الوراثة عن بنى االعمام             

 و بقى ابن نثلة واقفا مترددا             يرثى و يسعده  وو االرحام             

عيون اخبار الر ا: ريان بن صلت گفت حضرت ر ا اين شعر را ميخواند و نسووبت ميووداد بووه عبوود  (2« )1» 

 المطلب.

 يعيب الناس كلهم زمانا             و ما لزماننا عيب سوانا         

 نعيب زماننا و العيب فينا             و لو نطق الزمان بنا  جانا             

 يترك لحم   ب             و ي كل بعضنا بعضا عيانا و ان الذ ب             

 لبسنا للخداع مسوك طيب             فويل للغريب ا ا اتانا         

( اختصاص: م مون براى حضرت ر ا عليه الّسالم نوشت كه مرا پندى ده آن جناا در جوابش اين اشعار 1) 

 را نوشت:

 يقبل فيها عمل العامل  انك فی دنيا لها مدة                    

 اما ترى الموت محيطا بها             يسلب منها امل االمل             

 تعجل الذنب لما تشتهى             و ت مل التوبة حين قابل             

 و الموت ي تى ا له بغتة             ما  اك فعل الحازم العاقل             

 ضرت رضا علیه السّالم و هارون الرشید و فرمانروایان او انجام شدبخش نهم آنچه بین ح

عيون اخبار الر ا: موسى بن مهران گفت از جعفر بن يحيى شنيدم ميگفت وقتى  ارون الرشيد از رقه متوجه 

آيد از قسمى كه خوردى در باره اوالد ابى طالب كه اگوور كسووى مكه بود عيسى بن جعفر باو گفت يادت مى

موسى ابن جعفر ادعاى امامت كند گردن او را بزنى اكنون پسرش علی بن موسى مدعى مقووام امامووت بعد از 

 است و مردم آنچه در باره پدرش معتقد بودند در باره او نيز اعتقاد دارند.

اى پر از خشم باو نگاه كرده گفت منظورت چيست؟ ميخوا ى  مه آنها را بكشم موسى گفووت  ارون با قيافه

اين سخن را از او شنيدم خدمت حضرت ر ا رسيده جريان را عر كردم فرمود مرا چه با او بخدا  مين كه 

 نسبت بمن  يح كارى نميتواند انجام د د.

عيون: صفوان بن يحيى گفت پس از درگذشت حضرت موسى بن جعفر حضرت ر ا اظهار امامووت كوورد از 

از اين ستمگر ميترسم فرمووود  وور چووه كوشووش  اين كار ترسيديم، عر كردم آقا شما كار بزرگى كرديد من
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( صفوان گفت شخص مورد اعتمادى برايم نقل كرد 2ميتواند بكند او نميتواند نسبت بمن عملى انجام د د. )

 كه يحيى بن خالد بهارون ستمگر گفت پسر موسى بن جعفر مدعى امامت است و خود را جانشين پدر ميداند.

برمكيان نسووبت  نسبت بپدرش انجام داديم ميخوا ى  مه اينها را بكشم.  ارون گفت بس نيست براى تو آنچه

 (3باوالد علی عليه الّسالم كينه داشتند و اظهار دشمنى با ايشان مينمودند. )

عيون اخبار الر ا: ابو الحسن طبيب گفت شنيدم علی بن جعفر ميگفت پس از درگذشت حضرت موسى بوون  

ار رفت و يك سل و يك قوچ با يك خروس خريد جاسوس  ارون اين جعفر حضرت ر ا عليه الّسالم بباز

گزارش را كه بهارون نوشت گفت از دست او راحت شديم بعد فرماندار مدينه زبيرى گزارش داد كووه علووی 

 ووارون گفووت واقعووا جوواى  اش را گشوده و مردم را بجانب خويش دعوت ميكند.بن موسى الر ا درا خانه

اش چنووين مينويسد علی بن موسى الر ا سل و خروس و قوچ خريده باز در بووارهتعجب است از اين جريان 

 (4مينويسد. )

عيون اخبار الر ا: ابو مسروق گفت گرو ى از واقفى مذ بان از جمله علی بن ابى حمزه بطا نى و محمّد بن  

ن ابى حمووزه اسحاق بن عمار و حسين بن عمران و حسين بن ابى سعيد مكارى خدمت حضرت رسيدند. علی ب

 گفت فدايت شوم ما را از و ع پدر خود آگاه كن. فرمود از دنيا رفت. عر كرد جانشين او كيست؟

فرمود: من. گفت شما سخنى را ميگو ى كه  يح كدام از آباو گرامت چنين آشكارا نگفتند از علووی بوون ابووى 

ن حرفى را فرموووده رسوووچ خوودا بووه طالب عليه الّسالم گرفته تا ديگران. فرمود بهترين جد و پدر گرامم چني

يووك  امعلى بن ابى حمزه گفت از اينها نميترسى بر جان خود. فرمود اگر بترسم شركت در خون خود كرده

روز ابو لهب خدمت پيغمبر رسيده آن جناا را تهديد كرد پيغمبر اكرم بوواو فرمووود اگوور از جانووب تووو بموون 

اى بود كه پيغمبر اكرم اظهار نمود اينك موون نيووز اوچ عجزهاى وارد شد من دروغگو  ستم اين اولين مخدشه

 اى وارد شد من دروغگو  ستم.نشانه امامت را اظهار ميكنم اگر از جانب  ارون بمن خدشه

حسين بن مهران گفت بسيار خوا آنچه ما در جستجويش بوديم تمام است اگر آشووكارا ايوون سووخن را اظهووار 

ا ى؟ مايلى بروم پيش  ارون باو بگويم موون امووام  سووتم و تووو  وويح كوواره كنى فرمود باالتر از اين چه ميخو

 ستى پيغمبر اكرم در ابتداى رسالت خود چنين نكرد اين حرف را بخووانواده و غالمووان و خويشوواوندانى كووه 

 انوود  سووتيدبآنها اعتماد داشت ميگفت بآنها اين امتياز را داد. شما معتقد بامامت پدرانم كووه قبوول از موون بوووده

كند كه پدرش زنده است. موون از شووما تقيووه نميكوونم در اينكووه ميگو يد حضرت ر ا از روى تقيه اظهار نمى

( مناقووب: 1آشكارا ميگويم امام  ستم اگر پدرم زنده باشد چطور تقيه ميكنم در اظهووار زنووده بووودن ايشووان. )

د بطووورى كووه مووا از صفوان بن يحيى گفت پس از درگذشت موسى بن جعفر حضرت ر ا اظهار امامت كوور
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جانب  ارون نسبت بايشان ترسيديم عر كرديم آقا شما كار بزرگى كرديد، از اين ستمگر ما وحشت داريووم 

( حمزة بن جعفر ارجانى گفت  ارون از مسجد 2فرمود  ر كار ميخوا د بكند بمن نميتواند  ررى برساند. )

الم فرمووود الحرام دو مرتبه خارج شد حضرت ر ا عليه الّسالم نيز دو  مرتبه. على بن موسى الر ووا عليووه السووّ

چقدر فاصله ما زياد است و بزودى از نزديك يك ديگر را مالقات خوا يم كرد اى طوس من و  ارون را با 

( كافى: محمّد بن سنان گفت بحضرت ر ا عليه الّسالم در زمان  ارون عر ووكردم 3 م جمع خوا ى كرد. )

اى با اينكه از دم شمشووير  ووارون خووون اى و بجاى پدر خويش نشستهكردهخودت را در مورد امامت مشهور 

ميچكد. فرمود بمن جرات داده فرمايش پيامبر اكرم كه فرمود اگر ابو جهل يووك سوور مووو از موون كووم كنوود 

( 1ميگويم اگر  ارون يك سر مو از من كم كرد بدانيد موون امووام نيسووتم. ) بدانيد كه من پيغمبر نيستم من نيز

لدعوات: ابو الصلت  روى گفت يك روز حضرت ر ا عليه الّسالم در خانه نشسته بود كه پيك  ارون مهج ا

وارد شد گفت حركت كن بيا كه  ارون شما را ميخوا د. امام عليه الّسالم از جاى حركت كرد بموون فرمووود 

اى ناراحت د مرا  ره ارون در اين موقع مرا نميخوا د مگر براى يك پيش آمد بزرگ ولى بخدا قسم نميتوان

 كند بواسطه خبرى كه از جدم پيامبر بمن رسيده.

ابا صلت گفت در خدمت آن جناا رفتم  مين كه وارد بر  ارون شد و چشمش باو افتاد اين حرز را تا آخوور 

ام بد نوود نياز ووا و احتياجووات خواند مقابل  ارون كه ايستاد  ارون گفت براى شما صوود  ووزار در ووم نوشووته

 ه و فاميل خود را بنويس تا بر آورم.خانواد

پس از رفتن حضرت ر ا  ارون مرتب بآن جناا چشم دوخته بود و از پشت ايشان را تماشا ميكرد گفت من 

 تصميمى گرفته بودم خدا اراده ديگرى داشت آنچه خدا اراده كرده بهتر است.

 تا نیشابور اتفاق افتادبخش دهم دعوت كردن مأمون حضرت رضا را بمرو، وقایعى كه از مدینه 

( عيون اخبار الر ا: ابو الحسن صا غ از عموى خود نقل كرد كه گفت من در خدمت حضرت ر ا عليووه 3) 

الّسالم بخراسان رفتم در باره كشتن رجاو بن ابى  حاك كه از طرف م مون م موريت داشت حضرت ر ا را 

ا ى يك نفر مووؤمن را بواسووطه يووك كووافر بكشووى، ببرد اجازه خواستم مرا از اين كار نهى كرد فرمود ميخو

 وقتى با واز رسيد از ا الى آنجا خواست كه برايش نيشكر بياورند.

يافت نميشود. عر كردند آقا در اين  يكى از نادانان ا واز گفت اين مرد عرا نميداند كه نيشكر در تابستان

ى شما جستجو كنيد خوا يد يافت. اسووحاق وقت نيشكر پيدا نميشود فصل آن زمستان است، فرمود ميدانم ول

بن محمّد گفت بخدا قسم موالى من چيزى كه نباشد نخوا د خواست باطراف فرستادند زارعين اسحاق گفتند 

 مقدارى نيشكر ما براى بذر نگه داشته بوديم اين يكى از معجزات آن جناا بود.
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ك و ال حجة لى ان عصيتك و ال صنع لى و »لك الحمد ان اطعت  وقتى رسيد بد ى در سجده شنيدم ميگويد:

ال لغيرى فی احسانك و ال عذر لى ان أس ت ما اصابنى من حسنة فمنك يا كريم اغفر لمن فی مشووارق االرض 

گفت چند ماه پشت سر آن جنوواا نموواز خوانووديم در نماز وواى واجووب  و مغاربها من المؤمنين و المؤمنات«.

 (1اهُ* و ركعت دوم حمد و قُلْ  ُوَ اللَّهُ أَحَدٌ چيز ديگر نخواند. )ركعت اوچ جز حمد و إِنَّا أَنْزَلْن

عيون اخبار الر ا: سجستانى گفت وقتى پيك وارد شد براى بردن حضرت ر ا بخراسان من در مدينه بودم  

آن جناا وارد مسجد شد براى وداع با پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سوولم چنوودين مرتبووه وداع كوورد در  وور 

مرتبه برميگشت بطرف قبر پيامبر اكرم و صداى بگريه بلند ميشد. جلو رفته سالم كردم جواا سالمم را داد 

كردم فرمود مرا خوا ببين و زيارت كن كه از جوار قبوور جوودم خووارج ميشوووم و در بووالد  من تهنيت عرض

اا رفووتم تووا در طوووس از گفت من نيز از پى آن جن غربت از دنيا خوا م رفت و در كنار  ارون دفن ميشوم.

 دنيا رفت و كنار  ارون دفن شد.

( عيون اخبار الر ا: وشاو گفت حضرت ر ا عليه الّسالم بمن فرمود وقتى خواستند مرا از مدينووه خووارج 2) 

كنند زن و فرزندم را جمع كرده گفتم بر من گريه كنند تا بشنوم بعوود دوازده  ووزار دينووار بووين آنهووا تقسوويم 

 (3من ديگر بسوى شما بازگشت ندارم. )كردم سپس گفتم 

خرايج: ابو  اشم جعفرى گفت وقتى م مون رجاو بن ابى  حاك را م مور آوردن حضرت ر ا كوورد از راه  

ا واز رجاو از راه كوفه نيامد ا الى كوفه انتظار آن جناا را داشتند من در قسمت شرقى محلى بنووام آبيوودج 

برند خود را بووا واز رسووانيدم. خوودمتش رسوويدم و خووود را ف مرو مىآن جناا را بطر بودم  مين كه شنيدم

اى بود كه ايشان را ميديدم امام عليه الّسالم مريض بود  وا  م گرم، بموون فرمووود: معرفى كردم اولين مرتبه

 برايم طبيبى بياور.

ام ديوودهپزشكى آوردم حضرت ر ا يك نوع گيا ى را برايش نام برد كه طبيب گفت كسى را روى زمووين ن

اى ولى اين گياه در چنين وقتى يافت نميشووود و از كه اسم اين گياه را بداند جز شما از كجا اطالع پيدا كرده

تر از اولى  اى دوران گذشته است باو فرمود برايم مقدارى نيشكر تهيه كن. پزشك عر كرد اين سختگياه

 است زيرا حاال وقت نيشكر نيست.

رمود اين دو چيز در  مين سرزمين و  م اكنون وجود دارد اين شخص، اشاره بمن حضرت ر ا عليه الّسالم ف

كرد، با تو خوا د آمد بطرف آا شا روان ميرويد و از آا رد ميشويد آسيابى خوا يد ديد بطرف آسووياا 

ن ميرويد در آنجا مردى سياه را در آسياا خوا يد ديد باو بگو يد كجا نيشكر و فالن گيوواه ميرويوود )اسووم آ 

گياه را راوى فراموش كرده( فرمود حركووت كوون موون رفووتم بآسووياا رسوويديم و موورد سووياه را ديووديم از او 
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پرسيديم اشاره به پشت سر خود كرد ديديم نيشكر است  ر چه الزم بود برداشتيم برگشتيم بآسووياا آسوويابان 

 را نديديم خدمت حضرت ر ا رسيديم خدا را ستايش نمود.

پسر كيست؟ گفتم پسر پيغمبر ما است گفت از امتيازات نبوت چيزى دارد؟ گفووتم طبيب بمن گفت اين مرد 

ام ولى پيغمبر نيست. گفت جانشين پيامبر است گفتم آرى. اين جريان آرى من خودم مقدارى از آنها را ديده

و را كه رجاو بن ابى  حاك شنيد بهمرا ان خود گفت اگر بيشتر در اين محوول اقامووت كنوود مووردم فريفتووه ا

 ( 1ميشوند بايد حركت كنيم از آنجا كوچ كرد. )

مناقب: ابو حبيب نباجى گفت پيغمبر اكرم را در خواا ديدم و محمّد بن منصور سرخسى از محمّد بن كعب 

قرظى نقل كرد كه گفت در جحفه پيغمبر اكرم را در خواا ديدم فرمود بمن مرا شاد كردى آن خوبى كووه 

دم اگر بآنها نكنم پس بچه كس خوبى بكنم فرمود باالخره در آخرت جزايش عر كر نسبت باوالد من نمودى

را خوا ى ديد جلو آن حضرت ظرفى پر از خرماى صيحانى بود تقا اى خرما كردم يك مشت بمن داد كه 

  جده دانه بود با خود ت ويل كردم كه  جده ساچ ديگر زندگى ميكنم اين خواا را فراموش كردم.

اند پرسيدم چه خبر است. گفتند علی بن موسى الر ا عليه الّسالم آمووده م مردم جمع شدهبعد ا يك روز ديد

است ديدم آن جناا در  مان محل نشسته و جلوش ظرفى پر از خرماى صيحانى است تقا ا كردم مقوودارى 

 بمن لطف فرمايد يك مشت داد كه  جده دانه بود عر كردم بيشتر لطف فرما يوود فرمووود اگوور جوودم بيشووتر

 ميداد منهم بيشتر ميدادم.

اين روايت را عمر ملّاى موصلى در كتاا وسيله خود نقل ميكند جز اينكه او مينويسد ابن علوووان گفووت در 

خواا ديدم مثل اينكه كسى گفت پيغمبر اكرم به بصره آمده پرسيدم كجا وارد شووده گفتنوود در بوواغ فالنووى 

خدمتش حضور دارند جلو آن حضرت ظرفى پر از خرماى  بآن باغ رفتم ديدم پيامبر اكرم نشسته اصحاا در

« يك مشت خرما بمن داد شمردم  جده دانه بود از خواا بيدار شدم و و گرفتووه نموواز خوانوودم و 1برنى »

( بعد ا شنيدم مردم ميگوينوود علووی بوون 1بآن باغ رفتم  مان محلى كه پيامبر اكرم نشسته بود نشانه گذاشتم. )

الم آمده پرسيدم كجا وارد شده گفتند در باغ فالن كس، بآن باغ رفووتم ديوودم در  مووان موسى الر ا عليه الّس

محل كه پيغمبر اكرم نشسته بود نشسته است و جلوش يك ظرف خرما است  جده عدد بموون داد عر ووكردم 

ى را با بيشتر بد يد. فرمود: اگر جدم بيشتر ميداد منهم ميدادم پس از چند روز پيش من فرستاد و از من ردا 

دان است كه زنت تعيين طوچ و عرض آن خواست گفتم چنين ردا ى پيش من نيست فرمود چرا در فالن جامه

 (1دان است. )گفت يادم آمد مراجعه كه كردم ديدم  مان رداو در جامه بهمراه تو كرده،
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رفت موون در مكووه كشف الغمه: امية بن علی گفت در آن ساچ كه حضرت ر ا بحج رفته بود و بعد بخراسان  

 مرا ش بود حضرت ر ا مشغوچ طواف و وداع خانه خدا بود پس از اينكووه ه بودم فرزندش امام جواد نيز ب

طوافش تمام شد بطرف مقام ابرا يم رفته و نماز خواند ابو جعفر حضرت جواد نيز روى شووانه موفووق بووود و 

 طواف ميكرد.

د آقووا فوودايت شوووم حركووت كوون فرمووود دلووم حضرت جواد در كنار حجر االسود نشسووت، موفووق عر ووكر

اش  ويوودا بووود موفووق نميخوا د از اين محل حركت كنم تا وقتى كه خدا بخوا د و آشكارا انوودوه از چهووره

خدمت حضرت ر ا رفت عر كرد آقووا حضوورت جووواد در كنووار حجوور االسووود اسووت و حركووت نميكنوود، 

 آمد، فرمود: فرمود عزيزم حركت كن. حضرت ر ا عليه الّسالم از جاى حركت نموده پيش فرزند خود

عر كرد پدر جان نميخوا م از اين مكان حركت كنم. فرمود نه عزيزم حركووت كوون. عر ووكرد پوودر جووان 

چگونه حركت كنم با اينكه چنان خانه خدا را وداع كرديد مثل اينكه دو مرتبووه برنميگرديوود. فرمووود پسوورم 

 حركت كن امام جواد از جاى حركت كرد.

 هم ورود به نیشابور و معجزاتى كه در آنجا از امام علیه السّالم صادر شدبخش یازد

( امالى شيخ طوسى: ابو صلت  روى گفت وقتى حضرت ر ا وارد نيشووابور شوود موون در خوودمتش بووودم 2) 

سوار بر قاطر خاكسترى رنل بود دانشمندان نيشابور باستقباچ آمده بودند  مين كه رسيد بخانه لجام قوواطر را 

ته عر كردند يا ابن رسوچ اللَّه ترا بحق آباو طا رينت قسم ميد م حديثى براى ما از اجداد خود نقل كن گرف

پدرم موسى بن جعفر از پدر خود جعفر بن محمّوود  سر از محمل بيرون كرد رداى خزى در تن داشت فرمود:

ر جوانووان بهشووت از اميوور از پدرش محمّد بن علی از پدر خود علی بن الحسين از پدرش حسين بن علووی سوورو

المؤمنين عليه الّسالم از پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل كرد كه فرمود: جبر يل امين از خداونوود 

عزيز نقل كرد كه فرمود: من خداى يكتايم كه جز من خدا ى نيست بنوودگانم! موورا بپرسووتيد و توجووه داشووته 

با اخالص داخل حصن و دژ محكم من شده و  ر كس . ال اله اال اللَّه باشيد  ر كس مرا مالقات كند با شهادت

عر كردند يا بن رسوچ اللَّه اخالص در مورد شهادت بال اله اال اللَّه  داخل حصار من شود از عذابم ايمن است.

 (3«. )1چيست فرمود اطاعت خدا و پيامبر و واليت ا ل بيت پيغمبر »

حمّد پسر احمد بن محمّد بن اسحاق نيشابورى گفت از مادر بزرگم كه خديجووه عيون اخبار الر ا: ابو واسع م 

آبوواد( دختر حمدان بن پسنده بود شنيدم گفت وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم وارد نيشابور شد بمحله )بووالش

د كه پسنده بود گرديد و اين لقب را از آن جهت باو دادندر قسمت غربى وارد خانه مادر بزرگم كه مشهور به

گفت وقتى وارد خانه ما شد دانه بادامى را كاشت در يك قسمت خانه  مورد پسند حضرت ر ا قرار گرفت.
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كه رو يد و درختى شد و  مان ساچ ميوه داد. مردم متوجه اين اعجاز شدند از آن درخت شووفا ميجسووتند  وور 

مبتال بووه چشووم درد ميشوود از  يافت  ر كهكس ناراحتى پيدا ميكرد تبرك ميجست از بادام آن درخت شفا مى

 مان بادام روى چشم خود ميگذاشت خوا ميشد اگر و ع حمل بر زنى دشوار ميگرديد از بادام آن درخت 

( اگوور حيوووانى مبووتال بوودچ درد ميگرديوود از 1كه ميخورد زايمان او ساده ميشد و فورى و ع حمل ميكرد. )

شوود و ببركووت حضوورت ر ووا بوواد قلوونج از او شاخه آن درخت ميگرفتند و روى شكمش ميكشيدند خوووا مي

 اى آن را قطع كوورد كووور برطرف ميگرديد مدتها گذشت باالخره اين درخت خشك شد جدم حمدان شاخه

شد يك پسر حمدان بنام ابو عمر اين درخت را از بيخ و بن بركند تمام ثروتش از بين رفت در باا فارس كه 

 زى برايش نماند.معادچ  فتاد تا  شتاد  زار در م بود و چي

اين ابو عمر دو پسر داشت كه نويسنده ابو الحسن محمّد بن ابرا يم سوومجور بودنوود يكووى بنووام ابووو القاسووم و 

ديگرى بنام ابو صادق، تصميم گرفتند اين خانه را بسازند و مبلغ بيست  زار در م خرج ساختمان آن كردنوود 

بر سر آنهووا خوا وود آموود بووراى ايوون كووار يكووى از آنهووا بقيه درخت را از ريشه بيرون آوردند نميدانستند چه 

متصدى امالك امير خراسان شد برگشت به نيشابور يك پايش سياه شده بود كه آن را قطع كردند يووك موواه 

 بعد بواسطه اين بيمارى از دنيا رفت.

رش چند نفر اى شد باالى سديگرى كه بزرگتر بود متصدى ديوان فرمانرواى نيشابور بود مشغوچ نوشتن نامه

از نويسندگان حضور داشتند يكى از آنها گفت خدا چشم بد را از نويسنده اين نامه دور كند  مان دم دستش 

اى در دستش پيدا شد بمنزچ خود رفت ابو العباس كاتب بووا چنوود نفوور چنان لرزيد كه قلم از دستش افتاد دانه

رمى است بايد رگ بزنووى آن روز رگ زد بوواز فووردا اى از گبديدن او رفته گفتند اين ناراحتى كه پيدا كرده

آن روز  ووم رگ زد دسووتش سووياه شوود و آن را قطووع كردنوود  بديدنش آمدند گفتند امروز  م بايد فصد كنى

 (2بواسطه  مين بيمارى از دنيا رفت  ر دو برادر در فاصله كمتر از يك ساچ مردند. )

ر ا عليه الّسالم بنيشابور رسيد و خواست از آنجووا  امالى شيخ طوسى: اسحاق بن را ويه گفت وقتى حضرت 

بجانب م مون كوچ كند دانشمندان حديث گردش را گرفتند گفتند يا ابن رسوووچ اللَّووه ميخوووا ى از ميووان مووا 

بروى با اينكه حديثى از شما نشنويم آن وقت داخل عمارى شده بود سوور از عمووارى خووارج كوورده فرمووود از 

فرمود از پدرم جعفر بن محمّد شنيدم ميگفت از پوودرم محمّوود ابوون علووی شوونيدم  پدرم موسى بن جعفر شنيدم

ميگفت از پدرم علی بن الحسين شنيدم آن جناا از پدرش حسين بن علی ميگفت از پدرم امير المؤمنين علی 

ند بن ابى طالب شنيدم ميفرمود از پيغمبر اكرم شنيدم آن جناا فرمود از جبر يل شنيدم كه ميگفت از خداو

 )ال اله اال اللَّه حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی(  عزيز شنيدم كه فرمود:
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گفووتن ايوون كلمووه  »بشروطها و انا من شروطها«   مين كه مركب آن جناا براه افتاد با صداى بلند فرياد زد:

 (2داراى شرطها ى است كه من يكى از شرا ط آن  ستم. )

ارد نيشابور شد بمحله غربى رفت كه در آنجا حمامى بود كووه حوواال عيون اخبار الر ا: حضرت ر ا وقتى و 

اى بود كه آبش كم شده بود كسى را گماشووت كووه كووار كوورد و معروف به گرمابه ر ا است در آنجا چشمه

آبش زياد شد خارج درا حمام حو ى ترتيب داد كه بوسيله پلكان پا ين ميرفتند تووا بووآن چشوومه ميرسوويدند 

الم در آن حوض شستشو كرد بعد خارج شد باالى آن نماز خواند مردم براى شستشو در حضرت ر ا عليه الّس

آن حوض بر يك ديگر سبقت ميگرفتند و يكى پس از ديگرى در حوض پيكوور خووود را ميشسووتند و از آا 

آن بعنوان تبرك مينوشيدند و باالى حوض نماز ميخواندند و از خداوند درخواست حاجات خود را ميكردند 

 (3برآورده ميشد آن چشمه معروف بكهالن است كه  نوز مردم از آن استفاده ميكنند. )و 

اى از خراسان بجانب كرمان ميرفت عيون اخبار الر ا: عبد اللَّه بن عبد الرحمن معروف بصفوانى گفت قافله 

موودتى در دسووت ميكردند ثروت سرشارى دارد گرفتنوود  دزد ا سر راه بر آن قافله گرفته مردى را كه گمان

آنها بود كه پيوسته آزارش ميكردند تا پوچ بد د و خود را خالص كند او را ميان برف نگه داشته و بستند و 

د انش را پر از برف كردند يكى از زنان دزد ا دلش بحاچ او سوخت بازش كرد از دست آنها فرار نمود ولى 

 داشت.زبان و د انش از برف خراا شد بطورى كه قدرت حرف زدن ن

سپس بجانب خراسان رفت شنيده كه حضرت ر ا عليه الّسالم باين ناحيه آمده و در نيشابور است در خووواا 

ديد كسى باو گفت حضرت ر ا وارد خراسان شده از او درخواست كن ممكن است دوا ى بتو بياموزد كووه 

كه بوورده بووود شووكايت ناراحتى تو رفع شود در  مان خواا ديد كه خدمت حضرت ر ا رسيده و از رنجى 

كرد و درد خود را اظهار نمود فرمود زيره را با مرزه و نمك خوا بكوا دو يا سووه مرتبووه در د ووان بگيوور 

خوا خوا ى شد. از خواا بيدار شد ولى توجهى بخواا خود نكرد تا وارد نيشابور شد، باو گفتند حضرت 

 ر ا از نيشابور خارج شده و در رباط سعد است.

خدمت آن آقا برسد و جريان خود را بعرض آن جناا برساند تا شايد دوا ووى بد وود و خوووا تصميم گرفت 

شود بجانب رباط سعد رفت و خدمت حضرت ر ا رسيده جريان خود را عر كرده گفووت اكنووون قووادر بوور 

چووه سخن گفتن نيستم مگر با زحمت زياد مرا دوا ى بده كه شفا يابم فرمود مگر بتو دوا را نياموختم برو  وور 

در خواا بتو گفتم بكار بند. عر كرد اگر ممكن است دو مرتبه برايم بفرما يد. فرمود زيره و مرزه با نمك 

بكوا و در د ان دو مرتبه يا سه مرتبه بگير خوا خوا ى شد. آن مرد گفووت  مووين كووار را كووردم خوووا 

 شدم.
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ن عبد الرحمن معروف بصووفوانى شوونيدم ابو حامد احمد بن علی بن حسين ثعالبى گفت از ابو احمد عبد اللَّه ب

 ميگفت خودم آن مرد را ديدم و از او تمام اين جريان را شنيدم.

 بخش دوازدهم حركت بجانب طوس و از آنجا بطرف مرو

( عيون اخبار الر ا: ابو الصلت  روى گفت وقتى حضرت ر ا از نيشابور بجانب مرو ر سپار شد رسوويد 2) 

ده نماز نميخوانيد پا ين آمده فرمود آا بياوريد عر كردند آا نووداريم بووا بده سرخ عر كردند آقا ظهر ش

دست زمين را كاويد چشمه آبى ظا ر شد آن جناا و  مرا ان و و گرفتنوود و  نوووز اثوور آن چشوومه بوواقى 

 است تا امروز.

دعا كرد پزى ) ر كاوه( ميسازند تكيه نمود و چنين  اى خوراكوارد سناباد كه شد بكو ى كه از آن ظرف

بار خدايا از سنل اين كوه بمردم نفع برسان و  ر چه در ظرفهاى آن ميگذارنوود در آن بركووت عنايووت فرمووا 

دستور داد برايش چند ديل غذاپزى از سنل آن كوه بسازند فرمود غذاى موورا فقووط در ايوون ديگهووا بپزيوود 

جووه ايوون كووار شوودند و اثوور دعوواى اشتها بود. از آن روز مردم متوحضرت ر ا عليه الّسالم كم خوراك و كم

 حضرت ر ا در باره آن كوه آشكار شد.

اى كه  ارون آنجا دفن شده بود گرديد با دست مبووارك بعد وارد خانه حميد بن قحطبه طا ى شد و داخل قبه

خطى در يك طرف قبر  ارون كشيده فرمود اين آرامگاه من است كه در آن دفن ميشوم، خداونوود اينجووا را 

رفت شيعيان و دوستداران من قرار ميد د. بخدا قسم  ر كدام مرا زيارت كنند يا سالم بمن كنند  محل آمد و

 شود بواسطه شفاعت ما خاندان پيامبر.آمرزش و رحمت خداوند براى آنها الزم مى

كه اى طوالنى كرد بعد رو بقبله ايستاد و چند ركعت نماز خوانده دعا ا ى خواند پس از تمام شدن دعا سجده

 من شمردم پانصد تسبيح در آن سجده گفت بعد از آنجا خارج شد.

( عيون اخبار الر ا: ابو نصر احمد بن حسين بن احمد بن عبيد  بى از پدر خود نقل كوورد كووه گفووت از 1) 

مادر بزرگم شنيدم كه از پدر خود نقل ميكرد كه گفت وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم وارد نيشووابور شوود در 

ن من كمر بخدمت آن آقا بستم تا وقتووى در نيشووابور تشووريف داشووت كار ووايش را انجووام ميوودادم زمان م مو

موقعى كه خواست بطرف مرو برود من تا سرخس آن جناا را مشايعت كووردم. از سوورخس كووه خووارج شوود 

 تصميم داشتم تا مرو ايشان را مشايعت: كنم يك منزچ كه رفت سر از محمل بيرون آورده فرمووود بنووده خوودا

 اى ندارد.برو بسالمت، تو وظيفه خود را انجام دادى مشايعت حد و اندازه
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عر كردم ترا بحق محمّد مصطفى و علی مرتضى و فاطمه ز را كه حديثى برايم نقل كن باعووث شووفاى دلووم 

مرا  شود آنگاه برگردم. فرمود از من حديث ميپرسى با اينكه از جواز پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم

 اند و نميدانم باالخره چه خوا ند كرد.خارج كرده

الم بوورايم حووديثى نقوول  باز عر كردم شما را بحق محمّد مصطفى و علی مرتضووى و فاطمووه ز وورا علوويهم السووّ

 فرما يد تا موجب شفاى دلم گردد آنگاه مراجعت كنم.

ز پدرش شنيد ميگفت علی بن فرمود پدرم از جد خود نقل كرد كه از پدرش شنيده آن جناا نقل كرد كه ا

 ال اله اال اللَّه ابى طالب عليه الّسالم ميفرمود از پيامبر اكرم شنيده كه فرموده است خداوند فرموده:

شود و  ر كووه وارد حصوون اسم من است  ر كه اين كلمه را با اخالص بگويد وارد حصن و دژ محكم من مى

اللَّه عليه ميگويد: اخالص در باره گفتن اين جملووه اينسووت ( صدوق رحمة 2من گرديد از عذابم ايمن است. )

 (3كه تلفظ باين كالم او را باز دارد از چيزى كه بر او حرام است. )

صاحب تاريخ نيشابور در كتاا خود مينويسد وقتى حضرت ر ا وارد نيشابور  -144ص  3كشف الغمه: ج  

قاطرى خاكسترى رنل بود كه بر روى آن مهدى  شد در  مان سفرى كه بدرجه شهادت نا ل گرديد سوار بر

قرار داشت در بين راه دو پيشواى حافظ حديث پيامبر ابو زرعه و محمّد بن اسلم طوسى  آراسته بنقره خالص

مهار استر آن جناا را گرفته عر كردند: آقاى ما، اى پيشوا ى كه فرزند ا مووه طووا رينى اى بازمانووده نووژاد 

ارجمندت قسم ميد يم سايبان مهد را يكطرف فرما تا جماچ مبارك شما را ببينوويم و  پسنديده، ترا بحق اجداد

 حديثى از اجداد خود بيان كن كه ياد بودى براى ما باشد.

امام عليه الّسالم استر را نگه داشت و سايبان را كنارى زد چشم جمعيت بجماچ انورش روشن گرديد گيسوووان 

ود تمام طبقات ايستاده محور در تماشاى رخسار مباركش بودند. بعضى با مباركش شبيه گيسوان پيامبر اكرم ب

اى واله بار اشل شوق ميريختند از ايوون مو بووت  وور كوودام مشا ده آن جناا فريادى از شادى كشيدند عده

بطريقى قدردانى ميكردند بعضى از شوق گريبان چاك ميزدند و خويش را در خاك ميانداختند لجام استر را 

يدند گردن برافراشته تا آن جناا را مشا ده نمايند تا ظهر بطوچ انجاميد در اين موقووع نويسووندگان و بوسمى

قضاة فرياد كشيدند مردم گوش كنيد و حفظ نما يد فرزند پيامبر را نيازاريد سوواكت باشوويد. بيسووت و چهووار 

ه و محمّوود بوون اسوولم طوسووى  زار قلمدان خارج شد غير از كسانى كه دوات بكار بردند تقا اكننده ابو زرعوو 

( امام فرمود: پدرم موسى بن جعفر از پدرش حضرت صادق نقل كرد ايشان از محمّد بن علی و آن 1بودند. )

سرور از علی بن الحسين و آن جناا از حسين بن علی شهيد كربال و حسين بن علی از امير المؤمنين علی بوون 

 ر يل او گفت: از خداى متعاچ شنيدم فرمود:ابى طالب و علی از پيامبر اكرم آن جناا از جب
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 »كلمة ال اله اال اللَّه حصنى فمن قالها دخل حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى« 

 اند: خدا و جبر يل و پيامبر اكرم و ا مه طا رين عليهم الّسالم.. راست گفته

امانى با طال نوشت و وصيت كرد با استاد ابو القاسم قشيرى گفت: اين حديث را با  مين سند يكى از امراو س

خواا او را ديدند و گفتند خدا با تو چه كوورد گفووت موورا بخشوويد  او دفن كنند پس از اينكه از دنيا رفت در

و تصديق پيامبرى محمّد مصطفى با اخالص و بواسطه اينكووه آن حووديث را از   ال اله اال اللَّه   بواسطه تلفظ به

 نوشتم.جهت احترام و عظمت با طال 

 بخش سیزدهم والیت عهد و علت قبول كردن آن جناب با اینكه راضى نبود

( در كشف الغمه مينويسد: اوچ ماه رمضان ساچ دويست و يك بيعت با حضرت ر ا عليه الّسالم در مورد 2) 

( عيون اخبار الر ا: قاسم بن ايوا علوى گفت: م مون وقتى تصميم گرفت حضوورت 3واليت عهد گرديد. )

ا را وليعهد خود كند بنى  اشم را جمع نموده گفت من تصميم دارم حضوورت ر ووا را بواليتعهوودى خووود ر 

 برگزينم بنى  اشم بر او رشك برده گفتند:

ميخوا ى شخصى كه اطالعى ندارد و وارد بسياست اداره مملكت نيست باين مقام برسانى از پووى او بفرسووت 

 بت گردد.بيايد تا نادانى او كشف شود و سخن ما ثا

از پى حضرت ر ا عليه الّسالم فرستاده آمد. بنى  اشم تقا ا كردند كه بمنبوور بوورود و راه و روش پرسووتش 

 خدا را بيان فرمايد.

امام عليه الّسالم بر منبر رفت مدتى روى منبر ساكت سر بزير انداخته بود يك مرتبه سوور برداشووت و راسووت 

ر و آلش فرستاد آنگاه فرمود: اوچ پرستش خدا شناختن اوست. تا نشست خدا را ستايش نمود و درود بر پيامب

( عيون اخبار الر ا: ابو الصلت  ووروى گفووت: 4ام. )آخر فرمايش آن جناا كه در كتاا توحيد  كر كرده

م مون بحضرت ر ا عليه الّسالم گفت: يا ابن رسوچ اللَّه مقام علم و دانش و ز د و پارسا ى و عبادت شووما را 

خدا افتخار ميكنم  تر  ستيد. امام عليه الّسالم در جواا او فرمود: به پرستششما از من بخالفت شايستهميدانم 

و با ز د و پارسا ى اميدوارم از شر دنيا آسوده شوم و با خوددارى و پر يزگارى نسبت بكار اى حرام اميوود 

 لند را در آخرت نزد خدا دارم.رستگارى و مزاياى آخرت را دارم و با توا ع در دنيا انتظار مقام ب

م مون گفت: من تصميم دارم خود را از خالفت خلع كنم و شما را بجاى خود برگزينم و با شووما بيعووت كوونم 

اى حضرت ر ا فرمود: اگر اين خالفت ماچ تو است و خدا بتو داده جايز نيست خود را خلووع كنووى و جامووه

اچ تو نيست نميتوانى چيزى كووه موواچ خووودت نيسووت بموون كه خداوند بر تن تو آراسته بديگرى بد ى اگر م

اى ندارى بايد قبوچ كنى. فرمود  رگز من باراده خود آزادانووه قبوووچ ( م مون گفت: باالخره چاره1بد ى. )
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پذيرفت تا ديگوور از قبوووچ كووردن نخوا م كرد چند روز پى در پى م مون اصرار داشت و حضرت ر ا نمى

 م يوس شد.

پذيرى و مايل نيستى با تو بيعت كنم ولى عهدى را بپذير كه بعد از موون كه خالفت را نمىم مون گفت: حاال 

 بخالفت برسى.

حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: بخدا قسم پدرم از آباو گرام خود از امير المؤمنين عليه الّسالم و آن جنوواا 

روم بوسيله ز ر ستم كووه مال كووه آسوومان و از پيامبر اكرم برايم نقل كرد كه فرموده من قبل از تو از دنيا مي

زمين بر من گريه ميكنند و در بالد غربت كنار  ارون الرشيد دفن خوا م شد م مون گريه كرد سپس عوورض 

 ادبى نسبت بشما بنمايد با زنده بودن من.كرد: يا ابن رسوچ اللَّه چه كسى قدرت دارد ترا بكشد يا بى

اتل من است ميگويم. گفت: شما با اين حوورف خووود ميخوا يوود سوور از فرمود: اگر بخوا م بگويم چه كسى ق

واليت عهد باززنيد و كناره بگيريد تا مردم بگويند شما زا د و پارسووا  سووتيد. فرمووود: بخوودا قسووم از وقتووى 

ام من ميدانم منظووور تووو چيسووت. ام و در دنيا بواسطه دنيا ز د پيشه نكردهپروردگار مرا آفريده دروغ نگفته

 گفت: شما داراى امان  ستيد. ون گفت: چه نظر دارم. فرمود: اگر امان بد ى حقيقت را ميگويمم م

فرمود ميخوا ى مردم بگويند علی بن موسى الر ا زا د و پارسا نيست دنيا از او برگشته بود ديديد چگونووه 

 وليعهدى را قبوچ كرد بطمع خالفت.

كنى از قدرت من خود را در امووان  -كه مرا ناراحت مى م مون خشمگين شده گفت: پيوسته حرفها ى ميزنى

بينى بخدا قسم اگر واليت عهدى را پووذيرفتى و گوور نووه باجبووار وادارت ميكوونم در صووورتى كووه نپووذيرى مى

 گردنت را ميزنم.

حضرت ر ا فرمود: خداوند مرا نهى نموده از اينكه بدست خود خويشتن را بهالكت اندازم حاچ كووه چنووين 

مايلى بكن ولى قبوچ ميكنم مشروط بر اينكه در عزچ و نصب امراو و فرمانداران دخالت نداشته  است  ر كار

باشم و رسم و راه و روشى را كه مردم دارند تغيير ند م از دور طرف مشورت تو باشم م مون بهمووين مقوودار 

ن گفت: خدمت حضرت ( عيون اخبار الر ا: ريا1را ى شد با نار ايتى و اكراه واليت عهدى را پذيرفت. )

ر ا عليه الّسالم رسيده عرض كردم يا ابن رسوووچ اللَّووه مووردم ميگوينوود: شووما واليتعهوودى موو مون را چگونووه 

پذيرفتى با اينكه زا د و پارسا در دنيا  ستى. فرمود: خدا ميداند من بميل خووود نپووذيرفتم وقتووى بووين كشووته 

نشوم واى بر آنها مگر نميدانند يوسف با اينكه پيووامبر  شدن و بين قبوچ واليتعهد مخير شدم پذيرفتم تا كشته

خَزا ِنِ الْ َرْضِ إِنِّی حَفِيظٌ عَلِوويمٌ«  بود مجبور شد كه متصدى خزا ن عزيز مصر شود. باو گفت: »اجْعَلْنِی عَلى

ن امر را من مجبور شدم بقبوچ اين كار با نار ايتى و اجبار پس از اينكه نزديك بود كشته شوم با اينكه من اي 
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( امالى: ياسر 2پذيرفتم بطورى كه عمال كناره دارم از آن. در دچ خود را بخدا ميكنم و از او مدد ميخوا م. )

خادم گفت: وقتى حضرت ر ا وليعهد شد ديدم دستهاى خود را به آسمان بلنوود كوورده ميگويوود: خوودايا تووو 

رى كه يوسف پيامبر را مؤاخذه نكردى وقتى ميدانى كه بزور و اجبار پذيرفتم مرا مؤاخذه نفرما ى  مان طو

 دار فرمانروا ى مصر شد.عهده

( عيون و امالى: حسن بن جهم از پدر خود نقل كرد كه گفت: م مون بر منبر رفووت تووا بووا حضوورت ر ووا 1) 

بواليتعهدى بيعت كند. رو بجمعيت كرده گفت: مردم اينك بايد بيعت كنيد با علی بن موسووى بوون جعفوور بوون 

ن علی بن الحسين بن علی بن ابى طالب بخدا سوگند اگر اين نامها را بر كور و كر بخوانم بخواسووت و محمّد ب

( عيون اخبار الر ا: عتاا بن اسيد گفت: شوونيدم از گرو ووى از ا وول مدينووه كووه 2يابند. )اجازه خدا شفا مى

ى متولد شد پنج سوواچ پووس از  جر 153ميگفتند حضرت ر ا عليه الّسالم در پنجشنبه يازد م ربيع االوچ ساچ 

وفات حضرت صادق عليه الّسالم و در طوس در د ى بنام سناباد كه از اطراف نوقان بود از دنيووا رفووت و در 

اى كه  ارون الرشيد دفن شده بود در قسمت قبله قبر او دفن شوود در خانه حميد بن قحطبه طا ى در  مان قبه

بود عمر شريفش چهل و نه ساچ و شش ماه بود كه با پدرش موسى نه روز از ماه رمضان باقى مانده   203ساچ 

بن جعفر بيست و نه ساچ زندگى كرد و بعد از پدر مدت امووامتش بيسووت سوواچ و چهووار موواه بووود موووقعى كووه 

بامامت رسيد بيست و نه ساچ و دو ماه داشت در مدت امامت آن سرور بقيه سلطنت  ارون الرشوويد و پووس از 

ين پسر زبيده سه ساچ و بيست و پنج روز حكومت كرد بعد كه امووين خلووع شوود عمووويش او محمّد معروف بام

ابرا يم بن شكله چهارده روز حكومت كرد بعد محمّد امين را از زندان بيرون آوردند و براى مرتبه دوم با او 

 بيعت كردند كه يك ساچ و شش ماه و بيست و سه روز حكومت كرد.

بحكومت رسيد كه بيست ساچ بيست و سه روز حكومت كرد در زمووان فرمووانروا ى بعد از او عبد اللَّه م مون 

خود براى حضرت ر ا عليه الّسالم بواليتعهد بيعت گرفت با اينكه آن سرور را ى نبووود او را تهديوود كوورد 

بقتل و آنقدر اصرار ورزيد و پيوسته حضرت ر ا عليه الّسالم امتناع داشت باالخره جان خويش را در خطوور 

اى از اينكه انسان بدست خود خويشووتن را بهالكووت برسوواند اينووك از طوورف ديد. گفت: خدايا تو نهى كرده

ام اگر واليتعهدى او رانپذيرم مجبور و مضطرم  مان طورى كه يوسف و دانياچ م مون نزديك بكشتن رسيده

روا ى جز از جانووب ان ر كدام از طرف ستمگر زمان خود مجبور شدند. خدايا عهدى جز از طرف تو و فرم

 كننده  ستى.تو نيست مرا توفيق ده براى انجام وظا ف دينى و احياو سنت پيامبرت، تو نگهبان و يارى

آنگاه واليت عهد را پووذيرفت در حووالى كووه اشووك ميريخووت و محووزون بووود بشوورط اينكووه كسووى را بمقووام 

و از دور اظهار نظر كند. مووردم بيعووت آن  فرمانروا ى نصب نكند و عزچ ننمايد و رسم و سنتى را تغيير ند د
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جناا را از عموم مردم گرفت  ر گاه از حضرت ر ا عليه الّسالم فضيلت و دانش و حسوون توودبيرى آشووكار 

برد و كينه او را بدچ ميگرفت باالخره سخت ناراحت شد و بووا مكوور و ميگشت م مون بر آن جناا رشك مى

( عيون اخبار الر ا: عبيد اللَّه بن 1ر وان و رحمت خدا گرديد. )حيله او را با ز ر كشت آن جناا ر سپار 

عبد اللَّه بن طا ر گفت. فضل بن سهل بم مون پيشنهاد كرد كه تقرا بخدا جويد با صله رحم و بيعت گوورفتن 

بواليت عهد براى حضرت ر ا تا بدين وسيله بر ستمى كه  ارون نسبت بوواين خووانواده روا داشووت سوورپوش 

م مون قدرت مخالفت فضل را نداشت در  يح كار، از خراسان رجاو بن ابى  حاك و ياسر خادم  نهاده شود.

 را فرستاد تا محمّد بن جعفر بن محمّد و حضرت ر ا را بياورند در ساچ دويست.

وقتى در مرو حضرت ر ا پيش م مون آمد او را وليعهد خووويش قوورار داد و حقوووق يووك سوواچ سووپا يان را 

نشين نوشت و آن جناا را بر ا ملقب گردانيد و در م بنووام ان را براى تمام مناطق مسلمانپرداخت اين جري 

ايشان سكه زد و دستور داد مردم لباس سبز بپوشند و پوشيدن لباس سياه را ترك كنند دختر خووود ام حبيبووه 

ا توووران دختوور را بازدواج او و دختر ديگرش ام الفضل را بازدواج پسرش محمّد بن علووی درآورد و خووود بوو 

حسن بن سهل بصالحديد عمويش فضل بن سهل ازدواج نمود تمام اين جريانها در يك روز انجام شد اما مايل 

 نبود كه مس له واليت عهدى براى حضرت ر ا صورت واقع پيدا كند.

محمّوود  از آن جمله عون بن ( صولى گفت آنچه عبيد اللَّه برايم نقل كرد از چند جهت براى من ثابت شد:1) 

مرا حديث كرد از فضل بن ابى سهل نوبختى يووا بوورادرش كووه گفووت وقتووى موو مون تصووميم بواليووت عهوودى 

حضرت ر ا گرفت با خود گفتم من بايد آزمايش كنم كه م مون واقعووا ميخوا وود حضوورت ر ووا وليعهوودش 

توسووط او بوورايم  وواى محرمانووه خووود را اى نوشتم بوسوويله خووادمى كووه  ميشووه نامووهباشد يا تظا ر ميكند نامه

 و الرياستين تصميم واليت عهد را گرفته با اينكه طالع سرطان است و در ايوون طووالع  ميفرستاد بدين مضمون:

مشترى و سرطان است گر چه مشترى شرف دارد ولى برجى قابوول تغييوور اسووت كووه  وويح كووار در آن باتمووام 

خود دليل بر نكبت كارى اسووت كووه تصووميم  نميرسد با اينكه مريخ نيز در ميزان است در خانه عاقبت كه اين

شود اين جريان را بامير المؤمنين گزارش دادم تا اگر بوور ايوون او وواع بوسوويله ديگوورى اطووالع بآن گرفته مى

 حاصل كرد مرا سرزنش نكند.

در جواا من نوشت وقتى نامه مرا خواندى بوسيله خادم برگردان مبادا كسى مطلع شود از آنچووه بموون خبوور 

جانت در خطر است و مبادا  و الرياستين از تصميم خود برگردد زيرا اگر او منصرف شود تقصووير دادى كه 

 اى.تو است و ميدانم تو موجب آن شده
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گفت خيلى بر من گران آمد و آرزو ميكردم كه كاش اين جريان را ننوشته بودم بعد مطلع شدم كه فضل بن 

خود منصرف گرديده او بعلم نجوم وارد بود من بوور جووان  سهل  و الرياستين متوجه او اع شده و از تصميم

اى مسعودتر از مشووترى سووراغ دارى خود بيمناك شدم. سوار شده پيش فضل رفتم باو گفتم در آسمان ستاره

اى كه از مشترى مباركتر باشد در موقع شرف مشترى شود ستارهگفت نه. گفتم آيا در ميان ستارگان پيدا مى

يم خود را اجرا كن كه فلك در مسعودترين حاالت است. تصميم را اجرا نمود تا وقتووى گفت نه. گفتم: تصم

 جريان واليت عهد تمام نشده بود من نميدانستم زنده  ستم يا مرده از ترس م مون.

( عيون: علی بن ابرا يم گفت ياسر خادم پس از فوت حضرت ر ا و بازگشت از خراسان بوورايم تعريووف 1) 

ا را و ريان بن صلت كه از طرفداران حسن بن سهل بود نيز نقل كرد و پدرم از عرفه و صالح كرد تمام جريانه 

دو پسر سعيد نقل كرد تمام اينها وقايع حضرت ر ا را برايم تشريح كردند. گفتند وقتى كار رقيووب موو مون 

ست كرد كووه اى بحضرت ر ا نوشت و درخوا)محمّد امين( تمام شد و م مون بر حكومت مسلط گرديد نامه

بخراسان بيايد حضرت ر ا بچند دليل عذر خواست مرتب در اين مورد م مون نامه مينوشت و تقا ا ميكوورد 

تا حضرت ر ا فهميد از او دست برنميدارد با فرزندش حضرت جووواد كووه در آن وقووت  فووت سوواچ داشووت 

ا ووواز و فووارس آوردنوود تووا خارج شد م مون نوشت كه از راه كوفه و قم نيايد آن جنوواا را از راه بصووره و 

باالخره بمرو رسيد وقتى وارد شد م مون خالفت را بايشان عر ه داشت آن جنوواا نپووذيرفت در ايوون مووورد 

( بعد كه گفتگو بطوچ 2پذيرفت. )مدت دو ماه با يك ديگر گفتگو داشتند كه حضرت ر ا عليه الّسالم نمى

ولى با چند شرط، م مون گفت  ر شرطى مايلى بكن انجاميد م مون گفت پس وليعهدى مرا بپذير قبوچ كرد 

پذيرم بشرط اينكه امر و نهى نكنم و قضاوت ننمايم و  يح چيز را تغيير نوود م فرمود من واليت عهدى را مى

از تمام اين كار ا مرا معاف دارى. م مون پذيرفت آنگاه بر فرماند ان لشكر و قضات و خوودمتكاران جريووان 

راحت شدند مقدارى پوچ بين سپا يان تقسيم كرد. خوشحاچ شدند و ر ايت دادند جز را عر ه داشت آنها نا

 سه نفر از فرماند ان كه نپذيرفتند يكى جلوى دومى علی بن عمران و نفر سوم ابن مونس بود.

آنها بيعت حضرت ر ا را نپذيرفتند م مون ايشان را زندانى كرد آنگاه بيعت بووراى حضوورت ر ووا گرفووت و 

ط نوشت در م و دينار باسم ايشان سكه زد و روى منبر ا بنامش خطبه خواند. م مون براى برگزارى بتمام نقا

 اين جشن خرجها كرد.

عيدى شد م مون از حضرت ر ا خواست كه سوار شود و در مجلس عيد حا ر گردد و خطبه بخواند تووا دچ 

ارك خوشووحاچ شوووند. در جووواا و بواسووطه ايوون دولووت مبوو  مردم مطمئن شود و مقام آن جنوواا را دريابنوود

حضرت ر ا فرمود تو ميدانى ما با  م چه قرار داريم م مون پيغووام داد موون ميخوووا م بووا ايوون كووار مو وووع 
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وليعهدى پيش سپا يان و فرماند ان و سربازان ثابت شود و مطمئن گرديده خوشحاچ شوووند بوواالخره در ايوون 

ار كرد حضرت ر ا فرمود يا امير المؤمنين اگر مرا معاف ( وقتى خيلى اصر1باره چند مرتبه پيغام فرستاد. )

دارى بهتر است در صورتى كه معذورم ندارى  مان طورى كه پيغمبر اكرم صلى اللَّووه عليووه و آلووه و سوولم و 

علی مرتضى خارج ميشد خارج خوا م شد م مون گفت  ر طور مايلى خارج شو م مون بفرمانوود ان و مووردم 

در خانه حضرت ر ا جمع شوند مردم سر راه حضرت ر ا نشستند از زن و موورد و دستور داد كه صبح زود 

  ا رفتند. سرلشكران نيز درا خانه ايستادند. ا حتى روى پشت بامبچه

اى سفيد از پنبه بسر بست و يك سوور آن خورشيد كه طلوع كرد حضرت ر ا عليه الّسالم غسل كرد و عمامه

بين دو شانه، دامن بكمر زد بعد بغالمان خود دسووتور داد كووه مثوول موون را روى سينه انداخت و يك سرش را 

بكنيد عصا ى بدست گرفت و خارج شد ما جلوى آن جناا بوديم پا ايش بر نه بود كووه شوولوار خووود را تووا 

 نصف ساق پا باال زده بود.

چهووار مرتبووه  مين كه از جاى حركت كرد و ما در مقابلش ايستاده بوديم صورت بطرف آسمان بلنوود كوورده 

گفت: اللَّه اكبر چنين بنظر ما آمد كه در و ديوار و آسمان با او  مصدا شدند سپا يان و سپهداران بر در خانه 

خود را در لباس زمين آراسته و غرق در سالح به زيباترين صورت آماده بودند  مين كه مووا از منووزچ خووارج 

 ا بر در خانه ايستاده فرمود:شديم پاى بر نه با دامن و شلوار باال زده. حضرت ر 

 االنعام و الحمد للَّه على ما ابالنا« -»اللَّه اكبر اللَّه اكبر اللَّه اكبر على ما  دانا اللَّه اكبر على ما رزقنا من بهيمة 

( مرو از گريه و ناله بلرزه آمد سه مرتبه 2صدا باين تكبير ا بلند كرد ما نيز با صداى بلند  م آ نل شديم. )

 اى خويش را از پا درآوردنوود وقتووى چشمشووان از اسبها بزير آمده چكمه تكبير را گفت تمام فرماند ان اين

 بحضرت ر ا افتاد مرو يك پارچه گريه شد مردم نميتوانستند از گريه و ناله خوددارى كنند.

ا او  مصوودا حضرت ر ا در  ر ده قدم ميايستاد و چهار تكبير ميگفووت مثوول اينكووه در و ديوووار و آسوومان بوو 

 ستند اين خبر  مايون رسيد فضل بن سهل  و الرياستين باو گفت اگر حضرت ر ووا بوواين و ووع تووا مصوولى 

برود مردم فريفته او ميشوند صالح اينست كه تقا ا كنى برگردد م مون كسى را فرستاد و تقا ا كوورد كووه 

الم كفشووهاى خووود را خواسووت پوشوويد و برگشووت.  ( عيووون اخبووار الر ووا: 1)برگردد حضرت ر ا عليه السووّ

اند كووه مووردى بووه آن جنوواا عر ووكرد چگونووه واليتعهوودى موو مون را اصحاا ما از حضرت ر ا نقل كرده

 پذيرفتى؟ اين كار را عيب ميدانست. امام عليه الّسالم باو فرمود: بگو ببينم پيمبر باالتر است يا وصى؟ گفت:

مان. فرمود: عزيز مصر مشرك بود و يوسووف پيووامبر پيامبر. پرسيد مسلمان بهتر است يا مشرك؟ گفت: مسل

اش كنوود گفووت: م مون مسلمان است و من وصى  ستم يوسف از عزيووز خواسووت كووه او را متصوودى دارا ووى
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موسووى  -290( ارشاد: ص 2خَزا ِنِ الْ َرْضِ إِنِّی حَفِيظٌ عَلِيمٌ« ولى مرا مجبور باين كار كردند. ) »اجْعَلْنِی عَلى

ن در خراسان با محمّد بن جعفر بودم يك روز شنيدم كه فضل بن سهل  و الرياستين خووارج بن سلمه گفت: م

اى گفووت: ديوودم اميوور اى گفتنوود چووه ديوودهام از من بپرسيد چه ديوودهشده و ميگويد مردم چيز عجيبى ديده

ى. علووی بوون رواى مسلمانان شو -المؤمنين به علی بن موسى ميگويد: من تصميم دارم ترا خليفه كنم و فرمان

موسى ميگويد: مبادا مبادا كه من طاقت اين كار را نوودارم و قووادر نيسووتم موون خالفتووى را نديوودم كووه از ايوون 

تر شود امير المؤمنين شانه از زير بار آن خووالى ميكنوود و بحضوورت ر ووا عر ووه ميوودارد ايشووان امتنوواع  ايع

در بوواره  ت: مووردم از سووپهداران و سووايرين( عيون اخبار الر ا: ريان بن صلت گف3ميورزد و قبوچ نميكند. )

واليت عهد حضرت ر ا عليه الّسالم خيلى حرف ميزدند آنها ى كه اين پيش آمد را دوست نداشووتند معتقوود 

بودند كه اين كار را فضل بن سهل  و الرياستين پيشنهاد كرده. اين خبر بم مون رسيد در دچ شب از پى موون 

 ام مردم ميگويند بيعت حضرت ر ا از تدبير فضل بن سهل بوده.نيدهريان ش فرستاد پيش او رفتم گفت:

 گفتم: مردم اين عقيده را دارند.

اى كه بر كار ا مسلط شده و لشكرى و كشورى گفت مگر چنين چيزى امكان دارد كسى جرات دارد بخليفه

ا عقل باور ميكنوود. گفووتم در تحت فرمان او  ستند پيشنهاد كند كه خالفت را ر ا كن و بديگرى تسليم نما آي 

نه بخدا قسم يا امير المؤمنين كسى چنين جراتى نميكند. گفت: بخدا آن طور كووه ميگوينوود نيسووت ولووى موون 

( وقتى برادرم محمّد نامه نوشت كه پيش او بروم و من امتناع كردم عيسى بوون 1علت آن را برايت ميگويم. )

سته با غل جامعه پيش او ببرد اين خبر را شوونيدم. در  مووان ما ان را امير لشكر نمود و دستور داد مرا دست ب

موقع  رثمة بن اعين را بجانب كرمان و سيستان فرستاده بودم كارى از پيش نبرده بود و فرار كوورد صوواحب 

 سرير نيز قيام كرد و بر استان خراسان پيروز شد تمام اين وقايع در يك  فته اتفاق افتاد.

ى مدافعه نه از نظر مالى و نووه از لحوواا سووپاه داشووتم آشووكارا سسووتى و  ووعف در در اين موقع ديگر من نيرو

فرماند ان و سپا يان ميديدم تصميم گرفتم پيش پادشاه كابل بروم با خود گفتم: فرمانرواى كابل مردى كافر 

د توبووه كوونم و است محمّد باو پوچ خوا د داد مرا باو تسليم مينمايد را ى بهتر از اين نيافتم كه از گنا ان خو

كردم و دو از خدا كمك بخوا م و باو پناه برم دستور دادم اين خانه را جاروا كنند اشاره باطاقى كرد غسل

جامه سفيد پوشيدم و چهار ركعت نماز خواندم  ر چه قرآن از حفظ بودم در آن چهار ركعووت خوانوودم دعووا 

گر حكومووت بموون رسوويد و از دسووت سووتم محمّوود كرده از خدا پناه خواستم با او عهد كردم با نيت پاك كه ا

( دلم آرام 1قرار داده برگردانم. ) برادرم آسوده شدم و مشكالت من حل شد خالفت را به محلى كه خداوند

شد طا ر را بجانب علی بن عيسى بن ما ان فرستادم و آن وقايع اتفاق افتاد  رثمه را برگرداندم پيش رافع بر 
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بصاحب سرير پيغام دادم و با او صلح كردم و مقدارى پوچ در اختيارش گذاشووتم او پيروز شد و او را كشت 

برگشت پيوسته كار من باال ميگرفت تا باالخره محمّد كشته شد و خداوند خالفت را بمن سووپرد و بوور كار ووا 

فووت توور بخالمسلط شدم وقتى خداوند آنچه خواسته بودم داد من نيز خواستم بعهد خود وفا كنم كسى شايسته

از حضرت ر ا نيافتم باو پيشنهاد كردم ولى نپذيرفت مگر بهمان و ع كه خود خبوور دارى. ايوون بووود علووت 

 واليت عهدى ايشان.

گفتم خدا بامير المؤمنين توفيق د د، گفت: ريان فردا بوورو ميووان مووردم و سوور نگان بنشووين و بووراى آنهووا از 

 فضا ل امير المؤمنين علی بن ابى طالب نقل كن.

ايد گفت: سبحان اللَّه يكنفوور را من حديثى در باره فضيلت ايشان ياد ندارم جز آنچه خودتان نقل كرده گفتم:

 خواست اطرافيان من از ا الى قم ميبودند. -پيدا نميكنم كه بمن كمك كند در اين راه دلم مى

 ام نقل ميكنم گفت:گفتم: يا امير المؤمنين من  ر چه از خود شما شنيده

اى فردا صبح ميان سر نگان نشستم گفتم: اميوور المووؤمنين از قوچ من نقل كن  ر چه از من شنيده بسيار خوا

 »من كنت مواله فعلى مواله«.  از پدر خود از آباو گرام خويش از پيامبر اكرم نقل كرد كه فرمود:

نى بمنزلة  ارون من امير المؤمنين از پدر خود از آباو گرام خويش نقل كرد كه پيغمبر اكرم فرمود: »علی م

 موسى«

  ا را با  م مخلوط ميكردم آن طور كه بايد حفظ نبودم.حديث

 حديث خيبر و از اين قبيل احاديث مشهور را براى آنها نقل كردم.

عبد اللَّه بن مالك خزاعى گفت: خدا علی را رحمت كند مردى صالح بود م مون غالمى را م مور كوورده بووود 

ارش د د. ريان گفت:م مون از پى من فرستاد پيش او رفتم  مووين كووه چشوومش بموون كه آنچه ميشنود باو گز

اى بعد گفت: شنيدم چه گفت آن يهودى عبد اللَّووه بوون حديث نقل ميكنى و حفظ كرده افتاد گفت چه خوا

( 1مالك )خدا رحمت كند علی را مردى صالح بود( اگر خدا بخوا د قسم بذات پاكش او را خوا م كشت. )

بن ابرا يم راشدى  مدانى از نزديكترين اصحاا حضرت ر ا عليه الّسالم قبل از اينكه از مدينه بموورو   شام

بيايد بود مردى دانشمند و بافهم بود كار اى حضرت ر ا بوسوويله و در دسووت او اجوورا ميشوود  وور چووه پوووچ 

ام بن ابوورا يم پوويش  و آوردند از اطراف بدست او ميرسيد بعد از اينكه حضرت ر ا را بمرو آوردند  ش مى

الرياستين آمد او را مقرا گردانيد و بسيار بخود نزديك كرد.  شام اسرار حضرت ر ا را به  و الرياسووتين 

 و م مون گزارش ميداد با اين كار نزد آن دو مقامى كسب كرد  ر جريانى كه بود از آن دو مخفى نميكرد.
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ه ميداد ميتوانست خدمت حضرت ر ا برسد و بوور آن م مون او را دربان حضرت ر ا كرد كسى كه او اجاز

جناا سخت گرفت بطورى كه بعضى از غالمان حضرت نميتوانستند خدمتش برسند  ر حرفى كووه حضوورت 

ر ا عليه الّسالم در خانه خود ميزد  شام بم مون و  و الرياستين گزارش ميووداد موو مون پسوور خووود عبوواس را 

 گذاشت باو دستور داد كه پسرش را تربيت كند.براى تعليم و تربيت در اختيار  شام 

الم كينووه  بهمين جهت او را  شام عباسى لقب دادند گفت:  و الرياستين خيلى نسبت بحضرت ر ووا عليووه السووّ

برداشت چون م مون آن جناا را زياد احترام ميكوورد و بوور  و الرياسووتين مقوودم ميداشووت اوچ جريووانى كووه 

الّسالم آشكار كرد اين بود كه م مون دختر عمويش را خيلى دوسووت  عداوت او را نسبت بحضرت ر ا عليه

اى بود كووه درى از خانووه او بمجلووس موو مون بوواز داشت و او نيز م مون را دوست ميداشت، اين عالقه باندازه

ميشد. آن زن نسبت بحضرت ر ا عليه الّسالم ارادت ميورزيد و از  و الرياستين متنفر بود و بدگو ى ميكرد. 

كه درا خانه زن خود را از ميووان  ى  و الرياستين فهميد از او بدگو ى ميكند بم مون گفت صحيح نيستوقت

 مجلس خويش قرار د ى م مون دستور داد آن درا را بستند.

آمد خانووه يك روز م مون خدمت حضرت ر ا ميرسيد و يك روز حضرت ر ا عليه الّسالم پيش م مون مى

الم وارد شوود و مشووا ده كوورد  حضرت ر ا پهلوى خانه م مون قرار داشت  مين كه حضرت ر ووا عليووه السووّ

اى. م مون گفووت: فضوول بوون سووهل صووالح دانسووت درا بسته شده فرمود: يا امير المؤمنين چرا درا را بسته

 ت كند.اش دخالفرمود: »إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ« فضل را چه كه در كار امير المؤمنين و خانواده

 م مون گفت: شما چه صالح ميدانيد؟

فرمود: درا را بگشا و  ر وقت خواستى پيش دختر عمويت برو سخن فضل را نپذير در موردى كه براى او 

شايسته نيست و او را نميرسد. م مون دستور داد ديوار را خراا كنند و پيش دختر عموووى خووود رفووت ايوون 

( عيون اخبار الر ا: ياسر خادم گفت:  ر وقت حضرت ر ا عليه 1خبر كه بفضل رسيد خيلى افسرده شد. )

اش بووود الّسالم روز جمعه از مسجد جامع مراجعت ميكرد در حالى كه عرق ميريخت و گرد و غبار بر چهووره

 »اللهم ان كان فرجى مما انا فيه بالموت فعجل لى الساعة«  دستهايش را بلند ميكرد و ميفرمود:

اين گرفتارى با مرگ است  م اكنون مرگ مرا برسان. پيوسته غمگين و افسرده بود تا   خدايا اگر فرج من از

الم عر ووكردم چووه 2از دنيا رفت صلوات اللَّه عليه. ) ( عيون: محمّد بن عرفه گفت بحضوورت ر ووا عليووه السووّ

ارد شووود. موجب شد كه اين كار را پذيرفتى فرمود: آنچه جدم امير المؤمنين را وادار نمود كه در شورى و

( تو يح: يعنى تا مردم از خالفت ما م يوس نشوند و بفهمند كه مخالفين  م اعتراف دارنوود كووه مووا را در 3)

( عيون: ابا صلت  روى گفووت: 4خالفت حقى است ممكن است اين تشبيه از جهت يك اسرار مخفى باشد. )
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ا باجبار بكوفه بردند و از آنجووا از راه اين كار را نپذيرفت او ر بخدا قسم حضرت ر ا عليه الّسالم بميل خود

( عيون: پسر ابى عبدون گفت: وقتى م مون با حضرت ر ا عليه الّسالم بيعت كرد و 1بصره و فارس بمرو. )

او را وليعهد خويش قرار داد حضرت ر ا را پهلوووى خووود نشووانيد عبوواس خطيووب از جوواى حركووت كوورد و 

 اين شعر را خواند: سخنرانى بسيار خوبى كرد سپس آخر گفتار خود

 ال بد للناس من شمس و من قمر             فانت شمس و  ذا  لك القمر         

الم  ( عيون: احمد بن محمّد بن اسحاق از پدر خود نقل كرد كه گفت:2)  وقتووى بووا حضوورت ر ووا عليووه السووّ

د سكوت كردنوود سووپس بواليتعهد بيعت شد اطرافش را گرفته تهنيت گفتند آن جناا اشاره كرد ساكت شون

الحمد للَّه الفعاچ لما يشاو ال معقب لحكمه و ال راد لقضا ه يعلم خا نة األعووين  -بسم اللَّه الرحمن الرحيم فرمود:

 و ما تخفى الصدور و صلى اللَّه على محمّد فی األولين و اآلخرين و على آله الطيبين.

ا او را ثابت قدم بوودارد و در راه ارشوواد و  وودايت ميگويم من علی پسر موسى بن جعفر امير المؤمنين كه خد

موفقش فرمايد حق ما را كه مردم رعايت نميكردند متوجه آن شد و خويشاوندى قطع شده را وصوول كوورد و 

زده را ايمن گردانيد و آنها كه مشرف بمرگ بودند زندگى بخشيد در  نگام تنگدستى ايشان  -دلهاى وحشت

ورش خدا بود از كسى اجر و پاداش نخواست خداوند پاداش سپاسووگزاران را كمك كرد و در حالى كه منظ

 را ميد د  رگز پاداش نيكوكاران را  ايع نميكند.

م مون مرا وليعهد خويش گردانيد و خالفت را پس از خود بمن سووپرد اگوور زنووده بمووانم بعوود از او  وور كووس 

م كوورده بگشووايد خووون خووانواده خووود را گر ى كه خداوند دستور داد باز كند و دستاويزى را كه خدا محك

را از ميووان برداشووته  ريخته و ناموس خود را از دست داده زيرا با اين كار بامام تو ين نموده و احترام اسووالم

سرور ما امير المؤمنين عليه الّسالم نيز در چنين موقعيتى قرار داشت صبر كوورد بوور كار وواى بيفكوورى آنهووا و 

يشان نشد تا رخنه در دين پيدا نشود و اختالف بين مسلمانان نيفتد. زيرا مسوولمانان  اى ناپسند امتعرض تصميم

اند و منافقين انتظار فرصتى را ميكشوويدند تووا اسووالم را دچووار خطوور تازه، دوران جا ليت را پشت سر گذاشته

ُحكْوومُ إِلَّووا لِلَّووهِ َيقُووصُّ الَْحووقَّ وَ  ُوووَ خَيْوورُ نمايند. اين آيه را قرا ت فرمود: وَ ما أَدْرِي ما ُيفْعَلُ بِی وَ ال بِكُمْ إِنِ الْ

( عيون: ابو الحسين رازى گفت: از پدرم شنيدم نقل ميكرد از كسى كه او از حضرت ر ا عليه 1الْفاصِلِينَ. )

الّسالم شنيد كه ميفرمود: خدا را سپاسگزارم كه موقعيت و مقام ما را حفووظ فرمووود بووا اينكووه مووردم زيوور پووا 

و آنچه ايشان نديده گرفتند خداوند باالتر برد بطورى كه  شتاد ساچ روى منبر اى كفر ما را لعنت  گذاشتند

كردند و فضا ل و مناقب ما را پنهان مينمودند و پولها خرج كردند تا بر ما دروغ ببندند ولى بر خووالف ميوول 

ميكرد. بخدا قسم اين موقعيت بواسووطه آنها خداوند پيوسته مقام ما را باال ميبرد و شخصيت ما را بيشتر منتشر 
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ما نبود بلكه بواسطه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بود كه با او خويشاونديم بطورى كووه حوواچ مووا بعوود از 

پيامبر اكرم و آنچه ما نقل ميكنيم كه بعدا چه خوا د شد از بزرگترين دال ل نبوت آن حضرت بود )كه قبال 

( عيون اخبار الر ا: بعضى معتقد بودند كه فضل بن سهل موو مون را وادار 2شود(. )اطالع داده بود چنين مى

كرد كه علی بن موسى الر ا عليه الّسالم را وليعهد خويش كند از آن جمله ابو علی حسين بن احموود سووالمى 

ن وزيوور در كتاا خود بنام اخبار خراسان  مين مطلب را گوشزد ميكند. مينويسد: فضل بن سهل  و الرياستي

اند پدر و مشاور م مون بود كه قبال دين مجوس داشت و بدست يحيى بن خالد برمكى مسلمان شد بعضى گفته

فضل، سهل بدست مهدى خليفه عباسى مسلمان شد كه فضل را يحيى بن خالد برمكى براى خدمتكارى م مون 

نمود بطووورى كووه بوودون مراجعووه داد ولى بعد فضل خيلى پيشرفت  انتخاا كرد و جزو اطرافيان م مون قرار

 بم مون كار ا را انجام ميداد.

او را بدين جهت  و الرياستين گفتند كه  م وزير كشور و  م وزير لشكر بووود روزى فضوول پووس از رسوويدن 

م مون بخالفت رو باطرافيان خود نموده گفت: كار من با كار ابو مسلم خراسووانى اگوور مقايسووه شووود چگونووه 

اى ديگرى منتقل نمود ولى تو از برادرى به بوورادر و مسلم خالفت را از يك قبيله بقبيلهاست. يكنفر گفت: اب

اى ( فضل گفت منهم از يك قبيلووه بووه قبيلووه1ديگر منتقل كردى خودت ميدانى كه چقدر با  م فرق دارد. )

يعهد خود كند بهمين ديگرى انتقاچ خوا م داد بعد م مون را واداشت تا علی بن موسى الر ا عليه الّسالم را ول

جهت م مون بيعت برادر خود مؤتمن را از بين برد و با حضرت ر ا بيعت نمود. حضرت ر ا عليه الّسالم در 

ساچ دويست  جرى از راه بصره و فارس بهمراه رجاو بن ابى  حاك پيش م مون آمد. و با دختوور او ازدواج 

راحت شدند بهمين جهت با ابرا يم بن مهوودى بخالفووت كرد. اين خبر كه در بغداد به بنى عباس رسيد خيلى نا

 بيعت كردند در اين مورد دعبل بن علی خزاعى اين شعر را سرود:

 يا معشر االجناد ال تقنطوا             خذوا عطاياكم و ال تسخطوا         

 فسوف يعطيكم حنينية             يلذ ا االمرد و االشمط             

 المعبديات لقوادكم             ال تدخل الكيس و ال تربط و             

 و  كذا يرزق اصحابه             خليفة مصحفه البربط             

خوووار عجيبووى بووود وقتووى « اشاره بابرا يم بن مهدى ميكند كه خيلى عالقه بنواختن عود داشت و شووراا1» 

بن سهل در اين پيشنهاد او را گوووچ زده و بضوورر صووالح فضل  جريان خليفه شدن ابرا يم بم مون رسيد فهميد

ديده بهمين جهت از مرو خارج شد و بجانب عراق حركت كرد. فضل بن سهل را بوسيله دا ى خود غالب در 

جست كه حضرت ر ووا را  ووم از بووين ببوورد تووا حمام سرخس ساچ دويست و سه ماه شعبان كشت فرصتى مى
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امام استفاده كرد سوومى ترتيووب داد و آن جنوواا را بوسوويله سوومّ شووهيد اينكه آن جناا مريض شد از بيمارى 

نمود، دستور داد او را در سناباد پهلوى قبر  ارون الرشيد دفن كنند در صفر ساچ دويست و سه كووه آن روز 

( اين نظريه ابو علی حسين بن احمد سووالمى اسووت 1اند. )پنجاه و دو ساچ داشت بعضى پنجاه و پنج ساچ گفته

ر كتاا خود نقل ميكند ولى عقيده من اينست كه م مون حضرت ر ووا را وليعهوود خووود نمووود بواسووطه كه د

نذرى كه كرده بود و قبال  كر شد فضل بن سهل  ميشه با حضرت ر ا دشمنى ميورزيد و او را نميتوانسووت 

لّسالم چهل و نووه ببيند چون فضل از كسانى بود كه برمكيان او را روى كار آورده بودند. حضرت ر ا عليه ا

( عيون: معمر 2ساچ و شش ماه داشت و در ساچ دويست و سه شهيد شد چنانچه در  مين كتاا  كر كردم. )

بن خالد گفت حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود م مون بمن گفت يا ابا الحسن خوا است يك نفوور را معرفووى 

كه و ع آنجا در م پاشيده، من گفتم اگر تووو  كنى از كسانى كه بآنها اعتماد دارى تا فرماندار فالن شهر كنم

بشرايط من وفا كنى منهم شرط ترا وفا ميكنم مگر من واليتعهدى را نپذيرفتم بشرط اينكه امر و نهى نكوونم و 

عزچ و نصب ننمايم و كسى را فرماندار و كسى را بركنار ننمايم تا باالخره خداوند مرا قبل از تو از اين دنيووا 

 ام.خالفت چيزى است كه  رگز خود را بآن وعده ندادهببرد. بخدا قسم 

بخدا سوگند وقتى در مدينه بودم سوار بر ماچ سوارى خود ميشدم و ميان كوچه و بازار رفت و آمد ميكردم 

ا الى مدينه و ديگران حاجات و نياز اى خود را از من درخواست ميكردند برآورده مينمودم آنها مثل عمووو 

كووه  پذيرفتند و سفارشهاى مرا رد نميكردنوود تووو بوور نعمتووى اى مرا در شهر ا مىند نامهو خويشاوند من بود

( عيووون: 1خداوند بمن عنايت فرموده بود ا افه نكردى. م مون گفت قبوچ دارم شرط شما را وفووا ميكوونم. )

ى حضرت ريان بن شبيب دا ى معتصم برادر مارده گفت وقتى م مون خواست براى خود بيعت بخالفت و برا

ر ا بواليتعهد و براى فضل بن سهل بوزارت بگيرد دستور داد سه كرسى گذاشتند وقتى  ر كدام بر كرسى 

خود قرار گرفتند بمردم اجازه ورود داد. وارد شدند شروع به بيعت كردند با دست راست بر دست راست  ر 

خارج ميشدند تا باالخره جوانى از يك از اين سه نفر ميگذاشتند از باالى انگشت بشست تا انگشت كوچك و 

انصار در آخر بيعت كرد و دست راست خود را از انگشت كوچك تا باالى شسووت بوور دسووت آنهووا گذاشووت 

حضرت ر ا عليه الّسالم تبسم فرمود آنگاه فرمود  ر كس با ما بيعت كرد بيعتى نمود كه آن را بشووكند جووز 

فت شكستن و پايدارى بيعت از كجووا معلوووم شوود حضوورت اين جوان كه بيعت محكم و پايدار نمود، م مون گ

ر ا فرمود پايدارى بيعت از باالى انگشت كوچك تا باالى انگشت شست است و فسخ بيعت از باالى شست تا 

باالى انگشت كوچك است مردم از شنيدن اين جريان با يك ديگوور بصووحبت پرداختنوود موو مون دسووتور داد 

ليه الّسالم دستور ميد د بيعت كنند. ميگفتند از كجووا لياقووت امامووت برگردند و آن طورى كه حضرت ر ا ع
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تر است، ايوون سووخنان باعووث شوود كووه موو مون دارد كسى بيعت كردن را نميداند كسى كه ميداند از او شايسته

( غيبت شيخ طوسى: محمّد بن عبد اللَّه افطس گفت پيش م مون 2حضرت ر ا عليه الّسالم را مسموم نمايد. )

را احترام كرد و تهنيت گفت سپس گفت خدا رحمت كند حضرت ر ا را چقدر دانا بود موورا از اموور رفتم م

عجيبى خبر داد شبى كه مردم با او بيعت كرده بودند باو گفتم خوا است شما بعراق تشووريف ببريوود و موون 

كيهوواى خراسووان جانشين شما در خراسان باشم لبخندى زده فرمود نه قسم بجان خودم كه من بايوود  مووين نزدي 

 باشم و در اين سرزمين بمانم تا مرگ گريبانم را بگيرد باالخره از  مين سرزمين محشور خوا م شد.

محل دفن خود را ميدانم مكان دفن  عر كردم فدايت شوم از كجا اين مطلب را ميدانى فرمود  مان طور كه

فاصووله زيوواد اسووت موون در مشوورق از دنيووا ترا نيز ميدانم پرسيدم محل دفن من كجا است فرمود بين من و تو 

ميروم و تو در مغرا. گفتم صحيح ميفرما يد خدا و پيامبر و ا ل بيت او بهتر ميدانند خيلى كوشش كردم و 

( ارشاد: گرو ى از توواريخ نويسووان و 1او را در مورد خالفت و چيز اى ديگر بطمع اندازم ولى قبوچ نكرد. )

اند كه وقتى م مون تصميم گرفووت حضوورت ر ووا زندگى خلفا دارند، نوشتهوقايع نگاران كه تحقيق در باره 

عليه الّسالم را وليعهد خود نمايد فضل بن سهل را خواست و جريان را با او در ميان گذاشت باو گفت در اين 

مورد با برادرت حسن بن سهل نيز مشورت كن اين كار را كرد  ر دو پوويش موو مون آمدنوود حسوون بوون سووهل 

شود م مون گفت من با خوودا ظهار ميكرد كه اين كار مشكلى است و خالفت از اين خاندان خارج مىپيوسته ا

ترين اوالد علووی امووروز كسووى را از ام كه اگر بر برادر خود پيروز شوم خالفت را بسپارم بشايستهپيمان بسته

 تر نميدانم روى زمين.علی بن موسى الر ا شايسته

الم فضل و حسن كه ديدند م مون  تصميم جدى دارد مخالفت نكردند آن دو را پيش حضرت ر ووا عليووه السووّ

فرستاد و واليتعهد را بآن جناا عر ه داشت ولى ايشان امتناع ورزيدند آنقدر اصوورار نمودنوود تووا پووذيرفت. 

پيش م مون برگشتند و از قبوچ كردن آن جناا م مون را مطلووع كردنوود خيلووى خوشووحاچ شوود روز پنجشوونبه 

ى خواص تشكيل داد و فضل بن سهل بمردم اطالع داد كه نظر م مون در باره حضرت ر ووا عليووه مجلسى برا

الّسالم چيست و او را وليعهد خويش كرده و لقب ر ا باو بخشوويده و دسووتور داد لبوواس سووبز بپوشووند و روز 

 پنجشنبه با او بيعت كنند و مواجب و حقوق يك ساچ خود را دريافت نمايند.

 قات از سپهداران و وزيران و قا يان سوار شده در آن مجلس حا ر شدند.آن روز تمام طب

م مون نشست و براى حضرت ر ا عليه الّسالم دو پشتى بزرگ نزديك خود قرار داده بود آن جناا با لباس 

شمشيرى بر كمر آويخته خود م مون دسووتور داد اولووين  اى بر سر داشت وسبز در جايگاه خود نشست عمامه

ش عباس بن م مون بيعت كند امام عليه الّسالم دست خود را بطورى بلند كرد كووه پشووت دسووت آن كس پسر
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جناا مقابل صورت خودش و كف دست رو بمردم بود. م مون گفت دست خووود را بووراى بيعووت بگشووا يد. 

فرمود: پيغمبر اكرم اين چنين بيعت ميكرد مردم بيعت كردند دسووت حضوورت ر ووا بوواالى دسووت آنهووا بووود 

 اى زر براى جايزه نهادند و گويندگان و شعرا بپا خاستند و شروع بذكر فضل و منقبت حضوورت ر ووا سهكي

( سپس ابو عباد، عبوواس پسوور موو مون را صوودا زد از 1كردند و شرح  مبستگى آن جناا را با م مون دادند. )

محمّوود بوون جعفوور بوون جاى حركت كرد جلو پدر خود م مون رفته دست او را بوسيد دستور داد بنشوويند بعوود 

محمّد را صدا زدند، فضل بن سهل باو گفت: از جاى حركت كن. برخاست آمد تا نزديك م مون ايستاد ولى 

 ات را بگير ولى م مون گفت: برگرد سر جايت بنشين برگشت.دست او را نبوسيد باو گفتند برو جايزه

را دريافت ميكردند تا پولهووا تمووام شوود و بعوود ابو عباد  ر يك از علويها و عباسيان را صدا ميزد جايزه خود 

الم پووس از حموود پروردگووار و  م مون بحضرت ر ا عليه الّسالم پيشنهاد كرد كه سخنرانى كند امام عليووه السووّ

درود بر پيامبر اكرم فرمود:ما را بواسطه قرابت با پيامبر اكرم حقى است بر شووما و شووما را نيووز بواسووطه آن 

 شود كه حق شما را ادا كنيم.ى شما حق ما را ادا كرديد بر ما نيز واجب مىجناا بر ما حقى است وقت

جز  مين جمالت ديگر چيزى نقل نشده كه امام در اين مجلس فرموده باشوود موو مون دسووتور داد در ووم بنووام 

حضرت ر ا عليه الّسالم سكه بزنند دختر اسحاق ابن جعفر بن محمّوود را بووازدواج پسوور عمووويش اسووحاق بوون 

بن جعفر در آورد و آن ساچ او را امير الحاج كرد و خطبه بنام حضرت ر ا عليه الّسالم بواليت عهدى   موسى

 خواندند.

نقل كرد كه او در مدينه روى منبوور  يحيى بن حسن علوى گفت: كسى كه از عبد الحميد بن سعيد شنيده بود

ن محمّد بن علی بن حسين بن علووى بوون پيغمبر در دعاى خود گفت: وليعهد مسلمانان علی بن موسى بن جعفر ب

 ستة آباو م من  م             افضل من يشرا صوا الغمام               ابى طالب

( مدا نى در رجاچ مينويسد: وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم بر كرسى واليتعهوود نشسووت خطبووا و شوواعران 1) 

ى از حا وورين كووه جووزو اصووحاا خوواص جمع شدند و پرچمها بر روى سر آن جناا با تزاز درآموود شخصوو 

من آن روز روبروى حضرت ر ا عليه الّسالم بودم چشم آن جناا بموون  حضرت ر ا عليه الّسالم بود گفت:

افتاد كه خوشحالم از اين پيش آمد اشاره كوورد نزديووك شوووم. نزديووك آن جنوواا رفووتم بطووورى كووه كسووى 

( 2«. )1ين و ع عاقبووت نوودارد و بانجووام نميرسوود »نميشنيد بمن فرمود: دچ باين كار مبند و خوشحاچ نباش ا

مناقب: جريان بيعت را چنانچه قبال نقل شد  كر كرده و صورت خط حضرت ر ا را در مورد نامه واليتعهد 

 شود نقل كرده آنگاه مينويسد: كه ابن المعتز اين شعر را سرود: مان طورى بعدا نقل مى

 لنا حقها لكنه جاد بالدنيا         و أعطاكم الم مون حق خالفة             
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 فمات الر ا من بعد ما قد علمتم             و ال ت بنا من بعده مرة اخرى             

در بين شاعرانى كه براى مدح خدمت آن جناا رسيدند يكى دعبل ابن على خزاعى بود كه ايوون قصوويده را  

 و منزچ وحى مقفر العرصات        مدارس آيات خلت من تالوة                  سرود:

 ابو ابرا يم بن عباس اين شعر را خواند:     ازالت عزاو القلب بعد التجلد             مصارع اوالد النبى محمّد 

 ابو نواس اين شعر را سرود: 

 مطهرون نقيات جيوبهم             تتلى الصالة عليهم اينما  كروا         

 علويا حين تنسبه             فما له فی قديم الد ر مفتخر من لم يكن         

 و اللَّه لما برأ خلقا فاتقنه             صفاكم و اصطفاكم ايها البشر             

 فانتم المالو اال على و عندكم             علم الكتاا و ما جاوت به السور             

اى كه كسى تاكنون چنين نسروده غالم چقدر پوچ از مخارج سرودهحضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: شعرى  

ما باقيمانده گفت: سيصد دينار فرمود: بده به ابو نواس. سپس فرمود: غالم  مين قاطر سوووارى موورا نيووز بوواو 

( كشف الغمه: على بن عيسى اربلى مينويسد: كه در ساچ ششصد و  فتاد و  فت يكى از خدمتگزاران 1بده. )

ت ر ا عليه الّسالم آمد بهمراه او عهدنامه م مون بود كه در باره واليت عهد حضوورت ر ووا عليووه حرم حضر

الّسالم نوشته بود بخط خود در بين خطوط و در پشت عهدنامه جمالتى از امام عليه الّسالم بود بخووط خووودش 

و نعمتهوواى خوودا  كه من روى خطها را بوسيدم و اين موفقيت را كه زيارت خط حضرت ر ا است از الطاف

( بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ايوون 2ميدانم عهدنامه را بطور كامل بدون افتادن يك حرف نقل كردم كه اينست: )

ايست كه عبد اللَّه م مون پسر  ارون الرشيد امير المؤمنين نوشته براى على بن موسووى بوون جعفوور وليعهوود نامه

 خود.

وان دين و از ميان بندگان خود گرو ووى را بمنصووب رسووالت اختصوواص داد كووه خداوند اسالم را برگزيد بعن

را نما و  ادى بسوى او باشند اولين پيامبر بشارت آمدن آخرين پيغمبر را ميداد و پيامبر بعد تصووديق پيووامبر 

ز آنكه مدتى قبل را مينمود تا باالخره مقام نبوت منتهى به محمّد مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم شد بعد ا

بود كه پيامبرى نيامده بود و علم دين بدست فراموشووى ميرفووت و وحووى قطووع شووده بووود و قيامووت نزديووك 

ميگرديد سلسله پيامبران بوسيله او ختم شد و آن جناا را شا د و گواه بر پيامبران قرار داد و قوورآن كووريم 

اد كه داراى حالچ و حرام و بيم و اميوود و كه اشتباه بردار نيست و از جانب خداى عزيز است بر او فرو فرست

از خووود او باشوود و  وور  امر و نهى است تا حجت رساى او بر خلق باشد و  ر كس منحرف شد واقعا كوتا ى

( پيووامبر اكوورم 1كه حيات و زندگى جاويد يافت كه با دليل و بر ان پذيرفته باشد خدا شنوا و دانووا اسووت. )



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

94 

 

م را دعوت بدين خدا كرد با  مان و عى كه باو دسووتور داده بووود بوسوويله رسالت خويش را انجام داد و مرد

حكمت و پند و اندرز و بحث و مناظره نيكو بعد بوسيله جنوول و جهوواد و سووختگيرى تووا بوواالخره آن جنوواا 

م موريت خويش را انجام داد و از دنيا رفت وقتى نبوت پايان پذيرفت و وحى و رسالت تمووام شوود خداونوود 

قوام دين و ر برى مسلمانان را بخالفت و جانشينى پيامبر واگذاشت تكميل شدن مقووام خالفووت و  پايدارى و

انجام وظا ف بستگى باطاعووت و فرمووانبردارى مووردم اسووت تووا بتوووان حوودود خوودا و فوورا ض را انجووام داد و 

 دستورات اسالم و سنت پيغمبر را اجرا نموده و با دشمنان دين به پيكار برخاست.

د مطيع خدا باشند در مورد چيزى كه حفظ و حراست آن را از ايشان خواسته از قبيل مسا ل دينووى و خلفا باي 

امور بندگان و مسلمانان الزم است از خلفا اطاعت نمايند و آنها را كمك كنند بر انجام حق خدا و عوودالت و 

ن صووورت اخووتالف در بووين امنيت و جلوگيرى از خونريزى و اصالح بين مردم و ايجاد اتحاد كه در غيوور ايوو 

آ نگى از ميان ميوورود و موجووب شود و  مآيد و دين شكست خورده دشمن پيروز مىمردم و ملت پديد مى

 زيان دنيا و آخرت ميگردد.

واقعا الزم است كسى كه نماينده خداست بين مردم كوشش كند و آنچه موجووب ر وواى خوودا اسووت بوور  وور 

از او بازخواست مينمايد ا ميت بد د عدالت و دادگوورى كنوود در  كارى مقدم دارد در مورد امورى كه خدا

فرمانروا ى خويش چنانچه خداوند بپيامبر خود داود چنين ميفرمايد: يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَووةً فِووی الْوو َرْضِ 

 اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ َيضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَُهمْ عَذااٌ شَدِيٌد فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالَْحقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الَْهوى

 «.1بِما نَُسوا َيوْمَ الِْحسااِ »

ايم كه عمر بن خطاا گفته است: اگر يك گوساله در كنار شط فرات گم شود ميترسم خداوند از ( شنيده1) 

است راجع بعمل خووودش ميكننوود و در مقابوول خوودا من بازخواست كند. بخدا قسم كسى كه فقط از او بازخو

ميايستد تا رسيدگى بكار اى شخصى او شود در يك موقعيت بس خطرناك قرار دارد چووه رسوود بكسووى كووه 

جواا گوى مسئوليت ر برى مردم را دارد بخدا پنا نده ميشوووم و اميوود بوواو دارم در توفيووق و نگهوودارى و 

 و رحمت پروردگار. كمك و  دايت براه راست و نا ل شدن بر ا

ترين آنها در راه دين از ميان مردم كسى است كه عمل بدستور خدا و داناترين مردم نسبت بخود و خيرخواه

سنت پيامبر نمايد از زمان حكومت خود و بعد از آن و تمام كوشش خود را بكار ببرد در باره انتخاا كسووى 

واى آنها بعد از خويش قرار ميد وود و او را پنوواه آنهووا و كه او را وليعهد خويش و پيشواى مسلمانان و فرمانر

كننده كشمكش و نزاعهاى مردم و جلوووگير از مدافع حقوق ايشان و مانع اختالف و موجب امنيت و برطرف

  اى شيطان و حيله بازى قرار ميد د.وسوسه
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ار داده و بخلفوواو خداوند عزيز جانشين تعيين نمودن را پس از خالفت سووبب كموواچ و تكميوول شوودن ديوون قوور

دستور داده كه بسيار توجه داشته باشند در مورد انتخاا كسى كه او را پس از خود حافظ و نگهبان مسلمانان 

قرار ميد ند خداوند حيله بازى گمرا ان و اختالف اندازى دشمنان را از ميان برميدارد و كسانى را كه سووعى 

 يكند.در ايجاد اختالف و فتنه انگيزى دارند سركوا م

از وقتى خالفت بامير المؤمنين رسيده پيوسته با دقت نظر خود و سنگينى مسئوليت و رنج فراوان در انديشووه 

آن بوده كه بچه كس بسپارد كه مطيع خدا باشد و مراقب وظيفه سنگين ر برى، خيلى در اين مووورد زحمووت 

و ريشه كن نمودن مشركين و نفع كشيده و بيدار خوابى ديده و فكر نموده كه كارى كند موجب عزت دين 

( اين مسووئوليت او را از آسووايش و 1شود ) مردم و نشر عدچ و داد و بپاداشتن دستورات قرآن و سنت پيامبر

راحتى و خوشگذرانى بازداشته چون متوجه است كه خداوند از او بازخواسووت خوا وود نمووود و بسوويار مايوول 

اشد و شخصى را وليعهد و فرمانرواى مووردم پووس از خووود است كسى را انتخاا كند كه صالح دين و مردم ب

بنمايد كه از تمام آنها در دين و دانش و تقوى و پر يزكارى برتر باشد و از  مه بيشتر متوجه وظيفه خويش 

باشد پيوسته از خدا در دچ شب تقا ا داشته كه يكنفر از خاندان خويش از ميان فرزنوودان عبوواس و علووی بوون 

د از آنها كه ميشناسد داراى علم و دين و مذ ب  ستند و تمام كوشش را در ايوون راه بكووار ابى طالب پيدا كن

برده تا باالخره پس از بررسى كامل و مشا دات احواچ و اخبار و و ع آنهووا و تقا وواى را نمووا ى كووردن از 

ن محمّد بن علی بن خدا در مورد انجام وظيفه از ميان دو فاميل )عباسى و ابو طالب( علی بن موسى بن جعفر ب

نظير و دانش فراوان و پر يزگارى حسين بن علی بن ابى طالب را انتخاا نموده چون داراى فضل و كماچ بى

اعتنا ى بدنيا بود و مورد توجه تمام مردم است مقام او براى خليفه آشكار گرديد زيوورا  مووه و پارسا ى و بى

شناخت از كودكى تا جوانى و بزرگى بفضل و دانش مىدر فضل و شخصيت و عظمت او اتفاق داشتند او را 

بهمين جهت او را وليعهد خويش قرار داد تا بعد از او خليفه باشد با اطمينان باينكه برگزيده خدا  مين اسووت 

زيرا خدا ميداند كه اين كار را براى دين كرد و از جهت مصلحت اسالم و مسوولمين انجووام داد تووا آسووايش و 

 در روز رستاخيز ت مين كند.رستگارى خود را 

امير المؤمنين فرزند خود و بستگان و نزديكان و سپهبدان و خدمتكاران را خواست  مه با آغوش بوواز بيعووت 

كردند چون ميدانستند اطاعت خدا را برخاسته نفس خويش در مورد فرزندان و خويشوواوندان نزديووك خووود 

 ر المؤمنين پسنديده است.مقدم داشته و او را ر ا لقب داد زيرا در نزد امي

اينك بيعت كنيد اى خانواده امير المؤمنين و سپهداران و ساكنين اين موورز و بوووم و تمووام مسوولمانان بووا اميوور 

شماريد اين نعمت و بركت را كه خداونوود مقوورر فرمووود،  المؤمنين و با حضرت ر ا بواليت عهد. و غنيمت
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سگزار باشيد در مورد اين تصميم امير المووؤمنين كووه اطاعووت بيعتى با دست گشاده و آغوش باز و خدا را سپا

خدا را بر خواسته خود مقدم داشووت كووه مراعووات شووما را نمووود و خوودا او را بووراه راسووت و طريووق اسووتوار 

را نما ى كرد. اميدوار است كه اين كار موجب  مبستگى شما گردد و از خون ريزى جلوگيرى نمايد باعث 

تقويت دين و سركوبى دشمنان و انتظام امور شما گردد سبقت بگيريد بر يووك ديگوور اتحاد و دفاع از مرز و 

در راه اطاعت خدا و امير المؤمنين كه اين موجب آسايش شما است اگر قدر بدانيد خدا را سپاسگزار باشوويد 

 و خوا يد فهميد چه نعمتى بشما داده ان شاو اللَّه.

 وشنبه  فتم ماه رمضان ساچ دويست و يك  جرى.اين عهدنامه را با دست خود نوشت در روز د

 (1اما آنچه كه پشت عهدنامه بخط حضرت ر ا عليه الّسالم بود اينست: )

الحمد للَّه الفعاچ لما يشاو ال معقب لحكمه و ال راد لقضووا ه يعلووم خا نووة األعووين و مووا  -بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 تم النبيين و آله الطيبين الطا رين.تخفى الصدور و صلى اللَّه على نبيه محمّد خا

من كه علی بن موسى بن جعفر ميگويم: امير المؤمنين كه خدايش استوار دارد و توفيقش د د متوجه حق ما 

كه ديگران توجه نداشتند شد، رعايت خويشاوندى را نموده كه ديگران قطع كرده بودند بلكه او زنده كوورد 

نياز كرد با اينكه فقير شده بودند بجهت ر اى خدا كه جز ندان خود را بىبا اينكه از بين رفته بود و خويشاو

او از ديگرى پاداش و اجرى نميخوا د بزودى خوودا جووزاى سپاسووگزاران را ميد وود و پوواداش نيكوكوواران را 

  ايع نخوا د كرد.

نووده بمووانم  وور او مرا وليعهد خود نمود و فرمانروا ى بزرگ را بمن واگذار كرد در صورتى كه پووس از او ز

آويزى را كه خدا خواسته محكووم باشوود بشووكند بگشايد و دست كس گر ى را كه خدا دستور داده بسته شود

اش را مباح نموده زيرا با اين كار سوو قصد نسبت بامام نموووده و  تووك حرمووت اسووالم خون خود و خانواده

مطالعووه آنهووا صووبر كوورد و ى بووىكرده  مين روش را جد بزرگوارم در گذشته از پوويش گرفووت و بوور كار ووا

 اى ايشان ننمود مبادا اختالف در دين بوجود آيد و اتحاد مسلمانان از بين برود چون آنها اعترا ى بر تصميم

تازه زمان جا ليت را پشت سر گذاشته بودند و منافقين انتظار فرصت ميكشيدند و چشم بآتش فتنووه داشووتند. 

بخالفت رسيدم و قرار شد در ميان مردم حكومت كنم در ميان تمام مردم   ام اگر( با خداى خود پيمان بسته1)

احترامووى بنوواموس مووردم ننمووايم مخصوصا بنى عباس اطاعت از خدا و پيامبرش كنم و خون ريزى نكنم و بى

مگر در مواردى حدود و مقررات خدا اجازه و الزام چنين عملى را نموده باشد. تمام سعى و كوششم را بكار 

ام كه خداوند از من بازخواسووت نمايوود روا ى دارند پيمانى محكم بستهدر انتخاا كسانى كه لياقت فرمانبرم 

او ميفرمايد: أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَْسؤُلًا اگر تغيير و تبديل بيجا دادم مستوجب كيفوور و آموواده عقوبووت 



 (موسی خسروی  مترجم) در بحارألنوار رضا ندگانی امام ز 

) 

97 

 

خود توفيق عنايت فرمايد در راه بندگى و اطاعتش و فاصله شود باشم بخدا پناه ميبرم از خشم او اميدوارم او 

 بين من و نافرمانى خودش در صورتى كه صالح و سالمتى من و مسلمانان در آن باشد.

َحقَّ وَ  ُوَ اما جامعه و جفر بر خالف اين داللت دارند وَ ما أَدْرِي ما ُيفْعَلُ بِی وَ ال بِكُمْ إِنِ الُْحكْمُ إِلَّا لِلَّهِ َيقُصُّ الْ

 خَيْرُ الْفاصِلِينَ.

اما من فرمان امير المؤمنين را پذيرفتم و خواسته او را قبوچ كردم خداوند من و او را نگه دارد خدا را گواه 

 ميگيرم در آنچه گفتم او خوا گوا ى است.

ه بوون طووا ر و بخط خود در حضور امير المؤمنين و فضل بن سهل و سهل بن فضل و يحيى بن اكثم و عبد اللَّوو 

  جرى نوشتم. 201ثمامة بن اشرس و بشر بن معتمر و حماد ابن نعمان در ماه رمضان ساچ 

از خداخوا ان است كه بركت اين  شهود در جانب راست: يحيى بن اكثم گواه است بر پشت و روى اين نامه

عبد اللَّووه بوون  عيين شده نوشت:عهد و پيمان نصيب تمام مسلمانان و امير المؤمنين شود با خط خود در تاريخ ت

حماد بن نعمان گواه است بر مضمون اين عهدنامه پشت و روى آن در  طا ر نيز در  مان تاريخ گوا ى كرد.

 بشير بن معتمر نيز شا د اين عهدنامه است.  مان تاريخ.

صراط بگذريم پشت شهود طرف چپ: دستور داد امير المؤمنين اين پيمان نامه را كه اميدواريم بوسيله آن از 

و رويش را در حرم پيامبر اكرم بخوانند بين قبر مبارك و منبر آن جناا در مقابل تمام مردم از بنى  اشم و 

 ا پس از اينكه شرايط بيعت انجام شد و حجت بر مسلمانان تمام گرديوود تووا ديگوور ساير ارادتمندان و خانواده

مووا أَنْووتُمْ عَلَيْووهِ فضوول بوون سووهل  ا كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُووؤْمِنِينَ عَلووىشبهه و شكى باقى نماند براى اعتراض نادانان م

الم را در سوواچ 1بدستور امير المؤمنين در  مان تاريخ نوشت. ) ( كشف الغمووه: خووط حضوورت ر ووا عليووه السووّ

 ششصد و  فتاد و  فت در واسط ديدم كه جواا نامه م مون را باين مضمون داده بود:

نامه امير المؤمنين كه خداوند او را عمر طوالنى د د رسوويد، چنوود روايووت در آن  - الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*بِْسمِ اللَّهِ

 كر كرده بود و نوشته بود من تو يح د م اين يك مو از مو اى پيغمبر اكرم است و آن چوا مربوووط بووه 

 و رش باد.آسياا دستى فاطمه ز را دختر پيامبر اكرم است درود خدا بر او و پدر و ش

اين يك مو از مويهاى پيامبر اكرم است بدون شك و شبهه و اين چوا  مووان چوووا آسووياا فاطمووه عليهووا 

الّسالم است بدون ترديد من با اطالع و يقين براى تو نوشتم سخنم را بپذير خداوند در اين كنجكاوى بتو اجر 

( 2 جرى نوشووت. ) 201ى بن جعفر در ساچ زياد خوا د داد از خداخوا ان توفيقم. اين نامه را علی بن موس

عيون:  ارون قزوينى گفت: وقتى خبر بيعت م مون با حضرت ر ا عليه الّسالم بعنوان وليعهدى بمدينه رسيد 
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سخنرانى كرد و در آخر سخنان خود گفت: ميدانيوود وليعهوود شووما  عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن مساحقى

 حمّد بن علی بن حسين بن علی بن ابى طالب است.كيست علی بن موسى بن جعفر بن م

 سبعة آباؤ م من  م             اخير من يشرا صوا الغمام         

اگوور اشووكاچ شووود كووه چگونووه حضوورت ر ووا  سيد مرتضى در كتاا تنزيه األنبياو مينويسوود: -( تو يح1) 

اسووت باينكووه شايسووته مقووام ر بوورى و واليتعهدى م مون را پذيرفت مگر نه اينست كه قبوچ واليتعهد اشوواره 

 امامت نيست و اين خود اشكاچ است در دين.

جواا ميد م كه قبال يادآور شديم در وارد شدن امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه در شورى كه اصوول اشووكاچ 

اى كه ممكن است بحووق خووود برسوود در آنجا است خالصه جواا اينست حق ماچ اوست و ميتواند بهر وسيله

شود اقوودام و خصوصا موقعى مكلف نيز بشود كه از اين راه وارد گردد كه در اين صورت بر او واجب مىم

 شود.اى كه امكان رسيدن بمقصود را موجب مىتوصل با  ر وسيله

امامت حق حضرت ر ا است با تصريح آباو گرامش و نص آنهووا وقتووى حقووش را بگيرنوود ولووى راه ديگوورى 

 ت از آن راه برود تا بحق خود برسد.برايش باز كنند الزم اس

اين كار نيز موجب شك و ترديد نميشود زيرا دال لى كه امامت آن جنوواا را ثابووت ميكنوود مووانع از شووك و 

شبهه است گر چه مختصر ايهامى وجود داشته باشد كه الزام و اجبار آن جناا بر اين كار آن ايام را نيز رفع 

آن جناا و آباو گرامش را كه با ظالمين بيعت كنند و آنها را بنام امام  ميكند چنانچه  مين مطلب وادار كرد

بخوانند شايد حضرت ر ا از روى ترس و تقيه واليتعهد را پذيرفت زيرا قبوچ نكردن در م مون اثر نداشووت 

 و بزور وادار كرد بايد از در مخالفت علنى وارد ميشد و آن زمان چنين كارى صحيح نبود.

 ریانهاى دیگرى كه بین مأمون و حضرت رضا علیه السّالم اتفاق افتادبخش چهاردهم ج

( عيون: در بعضى از كتابها نسخه عطا و شرط حضرت ر ا عليه الّسالم را كه بعماچ و فرمانروايان نوشووته 2) 

 ام.در باره فضل بن سهل و برادرش ديدم ولى از كسى تاكنون روايتش را نشنيده

و و، البديع. القادر القا ر الرقيب على عباده المقيت على خلقه الووذى خضووع كوول شووىبدياما بعد فالحمد للَّه ال

 و لعزتهلملكه و  چ كل شى

الحمد للَّه الذى اورث ا ل بيته مواريث النبوة و استودعهم العلووم و الحكمووة و جعلهووم  : تا آنجا كه ميفرمايد:-

تهم فامر رسوووله بمسووئلة امتووه مووودتهم ا  يقوووچ: قُوولْ ال معدن االمامة و الخالفة و اوجب واليتهم و شرف منزل

و ما وصفهم به من ا  اا الرجس عنهم و تطهيره ايا م فی قوله إِنَّما  -أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى

 كُمْ تَطِْهيراً.ُيرِيدُ اللَّهُ لِيُذْ ِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَ ْلَ الْبَيْتِ وَ ُيطَهِّرَ
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اش و ارتباط خويشوواوندى برقوورار نمووود و آنهووا را م مون اظهار محبت كرد نسبت به پيامبر در مورد خانواده

گرد  م آورد و از تفرق ايشان جلوگيرى كرد ناراحتى آنها را برطرف نمود و شكافى كه بين ايشووان توورميم 

ه را از بووين بوورد و  مبسووتگى و  مكووارى و محبووت و  اى ايوون خووانوادكرد خداوند بوسيله او كينه و دشمنى

دوستى بين ايشان بوجود آورد به بركت و لطف و رعايتى كه او نموده با يك ديگر متحد و  مداستان شدند. 

 م مون حق را بصاحبش سپرد و ميراث پيامبر را بوارث او واگذاشووت و بووه نيكوكوواران پوواداش داد و توجووه

( آنگوواه كسووى را مقوودم 1ود و قرا و منزلت و فاصله را بر اسوواس ديوون نهوواد )بفعاليت خدمتگزاران دين نم

داشت و بمقام رسانيد كه سعى و كوشش بيشترى در راه دين داشت و آن كس فضل بوون سووهل  و الرياسووتين 

كننده براى م مون بود  ر كووس مطيووع نواز و تبليغبود كه وزيرى اليق و شايسته و سپهدارى باتدبير و رعيت

پاداش نميگذاشت و آنكه مخالفت ميورزيد از او فاصله ميگرفووت و تنهووا يوواور و شووفا گاه خالفت بود بىدست

ياورى و نداشتن  مكار مانع از پيشرفت  ا بود كه دست تهى او را از كار باز نميداشت و نه بىبخش ناراحتى

مواردى كه  ر پر جراتى بلوورزه در  او بود طمع در او رخنه نكرد و بيم و ترس او را از ارادت باز نداشت در

تر بووود  ا را داشت و از  مه پرجرأتآمد با آن مخالفين فراوان و جنگجويان دالور باز محكمترين تصميممى

و تدبير و صالح انديشى او از  مه نيكوتر و از  مه پايدارتر بود نسبت بم مون و تبليغ در باره او تا بوواالخره 

شكست و ناخن از آنها گرفت و قدرت ايشووان را در ووم كوبيوود و بخوواك  ووالك   اى گمرا ى را در مپنجه

افكند آنها كه از راه دين منحرف شدند يا پيمان را شكستند و يا در اطاعت از امر او كوتا ى كردنوود و حووق 

ورد م مون را رعايت ننمودند و اعتنا ى بكيفر و قدرت او ننمودند با خدمتهاى ديگرى كه  و الرياستين در م

 ووا روى ايد و فووتح نامووهساير ملتها نمود كه بوسيله او كشور اسالم گسترش يافت چنانچه جريان آن را شنيده

 اند.ايد براى ديگران نقل كردهمنبر اى شما خوانده شده و آنها كه ديده

سوون بوون باالخره فعاليت و كوشش  و الرياستين و انجام وظيفه و از سرگذشتگى او و بوورادرش ابووى محمّوود ح

سابقه بود و كسى چنان وفووادارى نكوورده در مقابوول اميوور المووؤمنين او را پوواداش داد سهل بحدى رسيد كه بى

ثروتها بخشيد و امالكى باو واگذار كرد و جوا راتى در اختيارش نهاد گر چووه تمووام آنهووا پوواداش يووك روز 

و  مووت بلنوود و بخشووش بمسوولمانان و فعاليت او نيست امووا  و الرياسووتين آنهووا را نپووذيرفت بواسووطه پارسووا ى 

( پيوسته تقا ا داشت و 1عالقه بعالم آخرت. ) ارزشى آن در نظرش و توجه و گذشت واعتنا ى بدنيا و بىبى

گيرى كند ولى اين كار در نظر م مون و مووا خيلووى دشوووار مينمووود چووون مكرر درخواست مينمود كه كناره

كمك بدين و چقوودر نيوورو و قوودرت اسووت بووراى مسوولمانان و  ميدانستيم وجود او چقدر مفيد است در مورد
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پيكار با مشركان و صدق و صفا ى كه دارد با حسن تدبير و نيك انديشووى و شوودت كمووك و پشووتيبانى او از 

 حق و حقيقت و تقوى و نيكوكارى.

بوور  وور چيووز امير المؤمنين باو اطمينان كرد ما نيز اطمينان نموديم كه خير خواه دين است و صووالح ديوون را 

مقدم ميدارد و خواسته او را پذيرفتيم و نامه عطا و شرط را كه در آخر  مين نامه اسووت بووراى او نوشووتيم و 

خدا و  ر كس از خانواده ما و سر نگان و سپهداران و صحابه و قا يان و فقها كه حضور دارند از خوواص و 

ن نامه بتمام شهر ا ى كووه تحووت حكومووت اسووالم عام بر آن نامه گواه گرفتيم امير المؤمنين صالح ديد كه اي 

است نوشته شود تا بين مردم منتشر گردد و روى منبر ا بخوانند و فرمانداران و قا يان توجه نماينوود بهمووين 

 جهت از من خواست كه اين نامه را بنويسم و آن را تو يح د م و مشتمل بر سه باا است:

 شود پيش ما و مسلمانان.كه موجب حقى براى او مى  اى او استباا اوچ تو يح خدمات و فعاليت

باا دوم تو يح مقام او و اختياراتى كه باو داده شده در مواردى كه خودش مايل بوده امووا آنچووه نپذيرفتووه 

جاى بحث و ايراد نيست  منا اين اختيارات بهيح يك از مسلمانان جز او و برادرش داده نشده از جملووه ايوون 

ه بخود ايشان واگذار شده حكومت در باره كسى كه بآن دو ستم روا دارد و سعى كنوود اختيارات آن است ك

بين ما و آنها و دوستانمان را بهم بزند تا مبادا كسى طمع پيدا كند در باره مخالفت با آنها در حالى كووه ايشووان 

 اند و را ى نيست براى دخالت كردن بين آنها و ما.خطا ى نكرده

گيرى از مقام و ز د و پارسا ى در دنيا كه كناره ا است باو كه عبارت است از اختيارباا سوم شرح بخشش م

اين خود ثابت ميكند كوشش آنها در راه برقرارى امور خالفت براى دين و آخوورت بوووده و شووك و ترديوود 

و عزت نسووبت ايم از احترام كسانى را كه در اين باره داشتند از ميان ميبرد و شرح آنچه بر خود الزم شمرده

ايم باين معنى كه از  ر گزندى كه خود را حفووظ به آنها و عطايا و جوا زى كه باو و برادرش اختصاص داده

ميكنيم آن دو را نيز حفظ نما يم و اين شامل تمام مواردى كووه بايوود احتيوواط نمووود در امووور دينووى و دنيووا ى 

 شود.مى

اين نوشته و شرط از عبد اللَّه م مون امير المؤمنين و  -حْمنِ الرَّحِيمِ*( بِْسمِ اللَّهِ الر1َّاين است نسخه آن نامه: )

ولى عهدش علی بن موسى الر ا است براى  و الرياستين فضل بن سهل كه در روز دوشنبه  فتم ماه رمضووان 

  جرى نوشته شد  مان روزى كه خداوند دولت امير المؤمنين م مون را تكميل نمود و بيعت بووراى 201ساچ 

 وليعهدش گرفته شد و بمردم لباس سبز پوشانيد و به آرزوى خود در باره دوست و پيروزى بر دشمن رسيد.

ما ترا دعوت ميكنيم بپذيرش مختصرى از پاداش اعمالى كه در راه خدا و پيامبر و جانشين او امير المووؤمنين 

رارى ديوون و اصووالح بووين مسوولمين اى كه مايه برقوو و ولى عهدش علی بن موسى الر ا و حق  اشم انجام داده
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شود كه اين اعماچ موجب نعمت بر ما و تمووام مسوولمانان اسووت و كمكووى كووه مخصوصووا بووامير المووؤمنين مى

اى از اقامه دين و سنت پيامبر و بيعت دوم و انتخاا بيعت اولى با فعاليتى كه در راه نووابودى شوورك و نموده

اليتها كه در باره منكوا نمودن و سركوا كردن و بركنار پرستى و ريشه كن كردن ستمگران و ساير فعبت

 اى در شهر ا.كردن خليفه مخلوع )محمّد امين( كرده

و خدمتى كه در باره شورش ابو السرايا و شورش شخصى كه ملقب بمهدى بود بنام محمّد بن جعفر طووالبى و 

مز بن شروين كردى و كار ووا ى كووه آن مرد ترك خزلجى در طبرستان و فرمانروايان آن ناحيه تا بعد او  ر

اسپهبد نمودى و در مورد ابوون  در ديلم و فرمانرواى آن و كابل و پادشاه آن مهوزين و بعد از او پادشاه ديگر

اى و در مورد خاقان خراسان و فرمووانرواى ( و غرشستان و غور و ساير جا ا كرده1مبرم و جباچ بدار بنده )

حجاز و صاحب السرير و فرمانرواى خزر و كار ا ى كه در جنگهاى مغوورا تبت و كيمان تغرغر و ارمينه و 

اى تفسير اين جريانها در ديوان تاريخ ثبت شده آنچه ما ترا دعوت بپذيرش آن مينما يم كمكووى اسووت نموده

براى تو كه عبارت است از صد مليون در م و معادچ ده مليون در م غله بغير آنچه قووبال اميوور المووؤمنين بتووو 

شود با اينكه تووو چنووين پووولى را ر ووا خشيده و بهاى صد مليون در م كه  ر وقت خواستى بتو پرداخت مىب

كردى وقتى خليفه مخلوع )محمّد امين( بتو ميپرداخت و قبوچ نكردى و خدا و ديوون را مقوودم داشووتى و تووو 

خدمت كردى و بر آنها لطف سپاس مقام امير المؤمنين و وليعهدش را داشتى و بيش از اينها نسبت بمسلمانان 

 نمودى.

گيرى و ز د تا آنها كه ترديد دارند كه آيا از ما پيوسته تقا ا ميكردى به آرزوى خود برسى در مورد كناره

خدمات تو براى رسيدن بمقام دنيوى است يا منظووورت خوودا بووود ببيننوود تووو نظوورى بوودنيا نوودارى و از مقووام 

ات را قبوچ نكرد گر نياز بود و نه ميتوان خواستهنميتوان از مثل تو بىگيرى كردى با اينكه در  ر حاچ كناره

چه تقا اى تو ما را از نعمتهاى بزرگى محروم نمايد چه رسد بكارى كه خرجها برداشته و موجب اثبات ايوون 

 شود براى كسانى كه مشكوك  ستند كه خدمات تو براى آخرت بوده نه دنيا.مطلب مى

اى پذيرفتيم و آن را با عهد و پيمان خدا ى مؤكوود نموووديم كووه قابوول تغييوور و تبووديل آنچه درخواست نموده

نباشد و موقع آن را بخودت واگذار نموديم  ر وقت خواستى چنان كن تا وقتى در شغل خود بمانى  مه نوع 

 اختيار خوا ى داشت و  رگز بكارى كه بر خالف ميل تو اسووت وادار نخوووا ى شوود  وور چووه باشوود و از  وور

گيرى كنى آسووايش ناراحتى كه خود را نگهداريم ترا نيز نگاه خوا يم داشت  ر وقت نيز كه خواستى كناره

 سزاوارتر است و بايد استراحت نما ى.
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( سپس آنچه مايل باشى از مبالغى كه در اين نامه قيد شده كه امووروز نميگيوورى بتووو خوووا يم داد و بووراى 1) 

ايم زيوورا او بووا تووو  مكووارى اى كه باو بخشيدهرا قرار داديم و نصف جايزهحسن بن سهل نيز تمام امتيازات ت

نموده و جان خويش را بخطر انداخته در پيكار با ستمكاران دو بار فتح عراق و متفرق نمودن سپا يان شيطان 

در تا باالخره دين را تقويت نمود و در شعله آتش جنل خود و خانواده و سووربازانى كووه در اختيووار داشووت 

 آتش افكند بواسطه وفادارى و سپاسگزارى كه نسبت بما داشت.

نمايند گواه ميگيرم بر آنچووه در ايوون  -اند و بعد مىخداوند و مال كه و تمام مسلمانانى كه امروز بيعت كرده

كنم وفاى باين عهد را بدون اسووتثناو كووه عهدنامه نوشته شده و خدا را كفيل قرار ميد م و بر خود واجب مى

وجب نقض عهد شود چه پنهان و چه آشكارا مؤمنين بايد بعهد خووود وفووادار باشووند و از پيمووان بازخواسووت م

ترين افراد بوفاكردن نسبت به پيمان  مان كسووى اسووت كووه از مووردم تقا وواى وفوواى بعهوود شود و شايستهمى

وا نمايد و قدرت اين كار را دارد خداوند در اين آيه ميفرمايد: وَ أَوْفُوا بِمى عَْهوودِ اللَّووهِ إِ ا عا َوودْتُمْ وَ ال تَنْقُضووُ

( حسن بن سووهل فرمووان موو مون را 2الْ َْيمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ ا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. )

 نوشت كه در آن چنين بود:

امير المؤمنين بر خويشتن واجب نمود عمل كردن به آنچووه در ايوون عهدنامووه قيوود  -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

بخط خود نوشت از جهت ا ميت اين عطووا  202شده و خدا را بر خود شا د و ناظر قرارداد در ماه صفر ساچ 

 و بخشش و ت كيد راجع باين پيمان نامه.

علی بن موسى بر خووود الزم و واجووب  -رَّحْمنِ الرَّحِيمِ*حضرت ر ا عليه الّسالم نيز چنين نوشت: بِْسمِ اللَّهِ ال

كرد آنچه در اين عهدنامه نوشته با تمام ت كيد اى آن از امروز تا فردا و تا  ر وقت زنده بود و خدا را شا د 

الحمد للَّه  است در شهادت و گوا ى، بخط خود نوشت در  مان ماه و ساچ و كفيل خود قرار داد كه او كافى

 العالمين و صلى اللَّه على محمّد و آله و سلم و حسبنا اللَّه و نعم الوكيلرا 

( عيون اخبار الر ا: ثمامة بن اشرس گفت: روزى م مون بحضرت ر ا منت نهاد راجع بمقام واليتعهدى 1. )

ه و سوولم كه باو داده بود حضرت ر ا فرمود: كسى كه بموقعيت و مقامى بواسطه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آل

اند كه روزى فضل بوون سووهل بهمووراه ( عيون: نوشته2رسيده الزم است بخاطر  مان پيغمبر نيز بخشش نمايد. )

ايم كه سوورّى را بووا شووما در ميووان  شام بن عمر خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدند فضل گفت: ما آمده

ن قسم بآزادى بندگان و طالق زنان و ماچ اى را بيرون آوردند كه در آ نامهگذاريم مجلس را خلوت كنيد قسم

 زيادى بعنوان كفار قيد شده بود گفتند:
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ايم كه يك حقيقت و واقعيت را اقرار كنيم ما ميدانيم فرمانروا ى متعلق بشما است و حووق موواچ شووما ما آمده

نانمان طووالق مان آزاد و زاست و آنچه اقرار ميكنيم از صميم قلب است در صورتى دروغ بگو يم  مه بندگان

 داده شوند و سى مرتبه پياده به حج بروم اگر م مون را نكشيم و خالفت را بتو نسپاريم تا حق بصاحبش برسد.

 امام عليه الّسالم به حرف آمد و گوش نداد و آن دو را فحش داد و لعنت كرد.

ه موون. فضوول كووه گفتووار فرمود: شما كفران نعمت كرديد اگر من تن بگفته شما بد م نه شما سووالم ميمانيوود نوو 

حضرت ر ا را شنيد فهميد اشتباه كرده لذا به حضرت ر ا عرض كردند: مووا ميخواسووتيم شووما را آزمووايش 

 كنيم. امام فرمود:

 دروغ ميگو يد آنچه ميگفتيد از ته دچ بود ولى مرا با خود موافق نيافتيد.

آن دو پيش م مون رفتند باو گفتند: يا امير المؤمنين ما خدمت حضرت ر ا رفتوويم و او را آزمووايش كوورديم 

خواستيم ببينيم در واقع نسبت بشما چگونه است ما چنين گفتيم و ايشان چنووان. وقتووى آن دو از پوويش موو مون 

 را بم مون گوشزد فرمووود وخارج شدند حضرت ر ا عليه الّسالم وارد شد و مجلس را خلوت كردند جريان 

 او را امر كرد كه جان خويش را از اين دو حفظ نمايد.

( عيون: ابرا يم بوون محمّوود 1م مون كه از حضرت ر ا اين جريان را شنيد فهميد آن جناا راست ميگويد. )

حسنى گفت: م مون كنيزى براى حضرت ر ا فرستاد كنيز كه وارد شوود از ديوودن آن جنوواا كووه پيوورى از 

اش آشكار بود خوشش نيامد، امام عليه الّسالم كه متوجووه نگرانووى كنيووز شووده بووود او را پوويش موو مون هچهر

 برگرداند و اين شعر ا را برايش نوشت:

 نعى نفسى الى نفسى المشيب             و عند الشيب يتعظ اللبيب         

 وا عه تئوافقد ولى الشباا الى مداه             فلست أرى م             

 س بكيه و أندبه طويال             و ادعوه الى عسى يجيب             

 و  يهات الذى قد فات منه             تمنينى به النفس الكذوا             

 وداع الغانيات بياض رأسى             و من مد البقاو له يشيب             

 يحدن عنى             و فی  جرا نهن لنا نصيبارى البيض الحسان              

 فان يكن الشباا مضى حبيبا             فان الشيب ايضا لى حبيب             

 س صحبه بتقوى اللَّه حتى             يفرق بيننا االجل القريب             

م منزچ را خلوت ميديد تمام غالمووان ( عيون اخبار الر ا: ياسر خادم گفت: وقتى حضرت ر ا عليه الّسال2) 

و اطرافيان خود را از كوچك و بزرگ جمع مينمود براى آنها حديث ميكرد و با ايشان انووس ميگرفووت آنهووا 
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نمود و با خود نشست تمام آنها را از صغير و كبير جمع مىشدند وقتى سر سفره مىنيز بآن جناا م نوس مى

 را.گير نشاند حتى مهتر اسبان و خونمى

ياسر گفت: يك روز ما در خدمت آن جناا بوديم كه صداى قفل دربى كه ميان خانه ايشووان و موو مون بووود 

اى دراز آمد بما فرمود: حركت كنيد متفرق شويد ما از جاى حركت كرديم م مون وارد شد در دسووت نامووه

 زد.داشت خواست حضرت ر ا باحترامش حركت كند او را قسم بحق پيغمبر داد كه برنخي

جلو آمد و حضرت ر ا را در آغوش گرفت صورتش را بوسيد و مقابل آن جناا نشست روى تشك، نامووه 

 اى كابل بود براى ايشان قرا ت كرد كه نوشته بود: ما فالن قريه را فووتح كوورديم را كه فتحنامه يكى از قريه

 وقتى تمام شد.

 شده.  اى مشركين فتحفرمود: خوشحاچ شدى از اينكه يكى از قريه

( فرمود: يا امير المؤمنين از خدا بترس در مورد امت محمّد 1م مون گفت: مگر اين كار خوشحالى ندارد؟. )

اى و بووديگرى واگووذار اى و اين امتياز بتو داده شد زيرا تو كووار آنهووا را خووراا كووردهكه زمامدار آنها شده

اى و مركز  جرت و ود در اين سرزمين نشستهكنند تو خاى كه ميان آنها بر خالف حكم خدا رفتار مىنموده

اى در بوواره مووؤمنين گيرنوود و  وويح مالحظووهاى مهاجرين و انصار مورد ستم قرار مووىمحل وحى را واگذاشته

تواند بدست آورد و كسى ندارند سالها بر يك بيچاره مظلوم ميگذرد كه با رنج و مشقت خوراك خود را مى

 شكايت كند و دستش بتو نيز نميرسد. بيند كه باو از حاچ خودرا نمى

از خدا بترس در باره امور مسلمانان برگرد بمركز نبوت و مسكن مهاجر و انصار مگر نميدانى كه فرمانرواى 

 مسلمانان  مچون عمود خيمه است كه در وسط قرار دارد  ر كس خواست ميتواند دستش را باو بگيرد.

. فرمود: من صووالح ميوودانم كووه از ايوون سوورزمين خووارج شوووى و م مون عر كرد: آقا شما چه صالح ميدانيد

بزادگاه آباو و اجداد خود منتقل گردى و بكار مسلمانان برسووى ايشووان را بووديگرى وانگووذارى خداونوود توورا 

 مسئوچ ميداند در اين كار و فرمانروا ى.

كووت را آموواده م مون از جاى حركت كرده گفت: خوا فرمايشى فرمودى خارج شد دستور داد وسووا ل حر

كنند اينخبر كه بذو الرياسووتين رسوويد خيلووى غمگووين شوود او آن روز ووا سووواركار بووود بطووورى كووه موو مون 

توانست آشكارا بگويد ولى بعد حضرت ر ا عليه الّسالم نيرومند شد نميتوانست از براى او سرپيچى كند نمى

اى. گفت: سيد و است كه كرده ن چه كارىباالخره  و الرياستين پيش م مون آمده گفت: يا امير المؤمنين اي 

( گفت: اين حرف صووحيح نيسووت ديووروز 1سرورم ابو الحسن چنين دستورى را داده و حرف درستى است. )

دار ات و  مه عوورا بووا تووو كينووهبرادرت را كشتى و خالفت او را گرفتى برادران و تمام عراقيان و خانواده
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واليتعهد را بحضرت ر ووا سووپردى و خالفووت را از آچ عبوواس خووارج  شدند باز اين كار دوم را انجام دادى و

كردى با اينكه عموم مردم و علما و فقها و آچ عباس اين كار توورا نپسوونديدند و از تووو متنفوور  سووتند صووالح 

 ووا برطوورف شووود و از جريووان محمّوود امووين فراموووش كننوود، اينست كه تو در خراسان بمانى تا اين نوواراحتى

اند در اينجا حضور دارند وارد  ستند با آنها مشورت كن خدمت بپدرت  ارون الرشيد كردهپيرمرد ا ى كه 

 اگر صالح دانستند انجام ده.

گفت: مثل كه؟ فضل گفت: از قبيل علی بن ابى عمران و ابن مونس و جلودى. اينها  مان كسانى بودند كه با 

بهمين علت ايشان را زنوودانى كوورده بووود.  واليت عهدى حضرت ر ا مخالفت كردند و را ى نشدند، م مون

 گفت: بسيار خوا فردا حضرت ر ا پيش م مون آمده فرمود: چه كردى. جريان  و الرياستين را نقل كرد.

م مون آن چند نفر را خواست و از زندان احضار كرد اولين كسى كه وارد شد علی بن ابى عمران بووود ديوود 

 حضرت ر ا كنار م مون نشسته گفت:

بخدا ميسپارم يا امير المؤمنين از اينكه خالفت را از خاندان خود خووارج كنووى و در اختيووار كسووانى قوورار ترا 

د ى كه آباو و اجدادت آنها را ميكشتند و به اطراف جهان متوارى ميكردند. م مون گفت: زنا زاده تو باز  م 

  مان عقيده سابق را دارى. جالد گردن او را بزن. او را گردن زدند.

ابن مونس را وارد كردند  مين كه چشمش بحضرت ر ا افتاد كنار م مون، گفت: يا امير المؤمنين بخدا قسم 

شود )يعنى مردم باو عالقه شووديد دارنوود( موو مون گفووت: اين كسى كه پهلوى تو نشسته مثل بت پرستيده مى

زدند، بعد جلودى را وارد كردنوود افكار سابق خود را دارى. جالد! گردن او را بزن. گردنش را  زنازاده  مان

جلودى در زمان خالفت  ارون الرشيد كه محمّد كه محمّد بن جعفر بن محمّد در مدينه قيام كرده بود م مور 

 اى اوالد علی را غارت كند و  ر چه شد با سپا ى بمدينه رود و اگر بر محمّد دست يافت او را بكشد و خانه

دارند بغنيمت بگيرد فقط يك جامه بر تن ايشان بوواقى بگووذارد جلووودى ايوون زنان آنها از لباس و زينت آالت 

كار ا را كرد آن وقت موسى بن جعفر عليه الّسالم از دنيا رفته بود جلودى رفت بدرا خانووه حضوورت ر ووا 

عليه الّسالم با سپا ش حمله بخانه ايشان كرد اين و ع را كه حضرت ر ا مشا ده كرد تمووام زنووان را داخوول 

( جلودى گفت: من بايد وارد اطاق شوم و  وور چووه ايوون 1طاق نمود و خودش جلو درا اطاق ايستاد. )يك ا

زنان دارند بگيرم دستور امير المؤمنين است حضرت ر ا فرمود: من  ر چه دارند از آنها براى تووو ميگيوورم. 

يكرد و قسم ميخورد سوگند خورد كه  ر چه داشته باشند خوا م گرفت پيوسته آن جناا از جلودى تقا ا م

تا باالخره او را ى شد. حضرت ر ا عليه الّسالم وارد اطاق گرديد  وور چووه داشووتند از گوشووواره و خلخوواچ 
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)زينتى است كه بپا ميبندند( و جامه از آنها گرفت و  ر چه در خانه وجود داشت از كم و زياد برداشت بوواو 

 داد.

يا امير المؤمنين اين پيرمرد را بمن  الّسالم بم مون گفت:امروز كه جلودى را وارد كردند حضرت ر ا عليه 

ببخش م مون گفت: آقا ميشناسيد اين مرد را  مان كسى است كه نسبت بدختران پيامبر آن ستم را روا داشت 

و آنها را غارت نمود. جلودى ميديد حضرت ر ا با م مون صحبت ميكند خياچ كرد از او بد گو ى مينمايوود 

ترا بخدا و بخدمتى كه براى  ارون الرشيد  ى كه در مدينه انجام داده رو بم مون نموده گفت:بواسطه كار ا 

 ام مبادا سخن اين شخص را در باره من بپذيرى.انجام داده

پووذيريم رو بجلووودى ( م مون بحضرت ر ا عليه الّسالم عر كرد خودش نميخوا د، ما  م قسم او را مووى1) 

پذيرم او را نيز بدو رفوويقش ملحووق كنيوود جووالد پوويش آمووده را در باره تو نمى نموده گفت: نه بخدا سخن او

 گردن او را نيز زد.

 و الرياستين پيش پدر خود سهل آمد م مون دستور داده بود كه مقدمووه سووفر آموواده شووود و پوويش قووراوالن 

يد ديگر تصووميم قطعووى خارج گردند اما  و الرياستين آنها را برگرداند وقتى م مون اين سه نفر را كشت فهم

گرفته حضرت ر ا عليه الّسالم از او پرسيد چه شد سپاه جلودار. م مون گفووت: آقووا شووما برويوود اموور كنيوود 

 حركت كنند.

 حضرت ر ا عليه الّسالم خارج شده فرياد زد پيش قراوالن و جلودار ا بروند.

 خارج شدند.مثل اينكه آتش در ميان افروختند مقدمه سپاه بجنبش در آمده از شهر 

اى؟ گفت: من پيش نشين شدهچرا خانه  و الرياستين در خانه نشست م مون از پى او فرستاد وقتى آمد گفت:

ام و  م در نظر مووردم، موورا بووراى كشووته شوودن بوورادرت و بيعووت فاميل و خانواده تو گناه بزرگى انجام داده

ان از من بدگو ى كنند اجازه بده من در حضرت ر ا سرزنش ميكنند اطمينان ندارم كه سخن چينان و حسود

خراسان نماينده تو باشم. م مون گفت: ما بتو احتيوواج داريووم و امووا اينكووه موودعى  سووتى ممكوون اسووت از تووو 

چينى كنند ما بتو اطمينان داريم و مورد اعتماد ما ى براى خود  ر چووه مووايلى از  وومانت و امووان نامووه سخن

 كن تا اطمينان حاصل كنى.بنويس و  ر چه مايلى آن را محكم 

 و الرياستين نامه بلند باال ى نوشت و علماو و دانشمندان را گواه گرفته پيش م مون آورد م مون  وور چووه او 

اى كه شامل عطووا و بخششووهاى او بووود بووذو الرياسووتين نوشووت: موون خواسته بود قبوچ كرد و با خط خود نامه

 را و بتو اين اختيارات را دادم و  ر چه دلش ميخواست باو داد.بخشيدم بتو فالن مبلغ و فالن باغ و بوستان 
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ايد ايشان نيز  و الرياستين گفت: بايد حضرت ر ا عليه الّسالم نيز خطش در اين نامه باشد وآنچه شما بخشيده

( م مون گفت: تو ميدانى كه حضرت ر ا با ما شرط كرده كه دخالت 1امضا كنند چون وليعهد شما است. )

ين كار ا ى نكند من از او تقا ا نميكنم ممكن است مايل نباشد خودت از او درخواست كن  رگز ترا در چن

رد نميكند. در اين مورد  و الرياستين اجازه ورود بخدمت حضرت ر ووا را خواسووت ياسوور گفووت: حضوورت 

 م ايستاد.ر ا بما فرمود: حركت كنيد دور شويد ما متفرق شديم او وارد شد و يك ساعت در مقابل اما

آقا ايوون عطووا و بخشووش  آنگاه حضرت ر ا عليه الّسالم سر بلند كرده فرمود: فضل چه ميخوا ى. عر كرد:

 تريد باين لطف و عنايت چون وليعهد مسلمانان  ستيد.امير المؤمنين است نسبت بمن، شما شايسته

ام نامه را خواند وقتى تمام حضرت ر ا فرمود: بخوان، نامه در يك پوست بزرگ بود  مان طور ايستاده تم

اى بتو ارزانى ميدارم تووا وقتووى از كرد حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: فضل تمام اينها كه در نامه قيد كرده

 خدا بپر يزى.

ياسر گفت: با يك كلمه تمام آن شرايط را باطل كرد از خدمت ايشان خارج شد م مون نيز حركت كوورد مووا 

 م خارج شديم. م با حضرت ر ا عليه الّسال

اى به  و الرياستين رسيد از طرف برادرش حسن بوون سووهل در چند روز گذشت در يكى از منازچ بين راه نامه

آن نامه نوشته بود كه من در تحويل امساچ در حساا نجوم دقت كردم چنين ديدم كه تووو در فووالن موواه روز 

كه در آن روز تو و م مون و حضوورت ر ووا شوى من صالح ميدانم چهار شنبه مبتال بحرارت آ ن و آتش مى

خوا ى گرفت كه خون حجامووت روى بوودنت بريووزد و داخل حمام شويد و تو خون خوا ى گرفت كه خون

نحسى برطرف شود. فضل براى م مون يادداشتى فرستاد و جريان را گوشزد كرد تقا ا نمود كه با او بحمام 

اى براى حضرت ر ا فرستاد و اين تقا ا يايد م مون نامهبرود و از حضرت ر ا نيز درخواست كند با آنها ب

 را نمود.

( 1)  در جواا ايشان نوشت من فردا وارد حمام نميشوم صالح تو و فضل نيست كه فردا وارد حمووام شووويد.

باز دو مرتبه م مون نامه نوشت در جواا حضرت ر ا فرمود: من فووردا بحمووام نميووروم پيغمبوور اكوورم را در 

يشب بمن فرمود: علی جان فردا بحمام نرو! براى شما و فضل نيز صووالح نميوودانم فووردا بحمووام خواا ديدم د

برويد. در جواا م مون نوشت: صحيح فرموده است پيغمبر اكرم و شما نيز صحيح ميفرما يد من فردا بحمام 

 نميروم فضل خودش ميداند  ر چه ميخوا د انجام د د.
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»نعو  باللَّه موون   كرد حضرت ر ا عليه الّسالم بما فرمود بگو يد: ياسر گفت: شب كه شد و خورشيد غروا

ما  مين كلمات را ميگفتيم حضوورت ر ووا كووه نموواز صووبح را خوانوود بوواز فرمووود  شر ما ينزچ فی  ذه الليلة«

 آيد پيوسته ما اين سخن را تكرار ميكرديم.بگو يد: بخدا پناه ميبريم از شريكه امروز پديد مى

اا حضرت ر ا بمن فرمود: باالى پشت بام برو گوش بده ببين چيزى ميشنوى  مووين كووه نزديك طلوع آفت

شووود در ايوون موقووع ديوودم موو مون وارد خانووه باال رفتم ديدم صداى  جه و ناله بلند است و پيوسته زياد مووى

نيا رفووت حضرت ر ا شد از دربى كه از خانه او بخانه آن جناا بود بايشان ميگفت: آقا ابو الحسن فضل از د

خدا بشما اجر بد د وارد حمام شده بود گرو ى با شمشير حمله كرده او را كشتند كسانى كووه مرتكووب ايوون 

 اند يكى از آنها پسر خاله خود فضل است بنام:  و القلمين.كار شده بودند گرفته

يزدند م مون او را سپهداران و سپا يان آنها كه طرفدار فضل بودند درا خانه م مون اجتماع كردند و فرياد م

 كشته ما ميخوا يم انتقام خون او را بگيريم.

م مون بحضرت ر ا عر كرد: اگر صالح بدانيد شووما خووارج شووويد و اينهووا را متفوورق كنيوود. ياسوور گفووت: 

حضرت ر ا عليه الّسالم سوار شد بمن نيز فرمود: سوار شو  مين كه از خانه خارج شديم حضرت ر ا ديوود 

اند تا درا خانه را آتش بزنند فرياد زد و با دست اشاره كرد متفرق شويد  مه افروخته اند و آتشجمع شده

 متفرق شدند.

افتادند بهر كس اشاره ميكرد ميدويد و  -ياسر گفت: چنان مردم با عجله از  م فاصله ميگرفتند كه رويهم مى

اى كه حضرت ر ا دم درا خانه( عيون اخبار الر ا: ابا صلت  روى گفت: آم1ميرفت احدى باقى نماند. )

عليه الّسالم زندانى بود در سرخس در آنجا ايشان را در قيد كرده بودنوود از زنوودانبان اجووازه خواسووتم گفووت: 

نميتوانى خدمت ايشان بروى. گفتم چرا؟ گفت: چون ايشان در شبانه روز  زار ركعووت نموواز ميخوانوود فقووط 

وقع غروا آفتاا كه در  مين سوواعات نيووز در محوول نموواز يك ساعت اوچ روز فارغ است و قبل از ظهر و م

 نشسته بمناجات مشغوچ است.

گفتم: در يكى از  مين مواقع براى من اجازه بگير. اجازه گرفت ديدم در محل نماز نشسته و در انديشه است 

فووتم: عر كردم: يا بن رسوچ اللَّه اين چه چيزى است كه مردم از شما حكايووت ميكننوود پرسوويد چووه چيووز؟ گ

اى خووداى  ميگويند شما مدعى  ستيد كه مردم بنده شووما  سووتند. دسووت بجانووب آسوومان دراز كوورده گفووت:

ام  رگووز و نووه آفريننده آسمان و زمين كه آشكار و پنهان را ميدانى تو خبر دارى كه من چنين چيزى نگفته

انوود كووه ايوون مها بما روا داشووتهام كه يكى از اجدادم مدعى شده باشد خدايا تو ميدانى اين امت چه ستشنيده

 يكى از آنها است.
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آنگاه رو بمن نموده فرمود: اگر آن طورى كه ميگويند مردم تمام برده و بنده مووا باشووند بچووه كووس آنهووا را 

بفروشيم عرض كردم: صحيح ميفرما يد يا ابن رسوچ اللَّه سپس فرمود: مگر تو منكرى واليت ما را كووه خوودا 

( عيووون: 2گران انكار دارند عر كردم: معا  اللَّه  رگز! من اقرار بواليت شما دارم. )واجب نموده چنانچه دي 

محمّد بن ابى عباده گفت: وقتى جريان كشته شدن فضل بن سهل پديد آمد م مون خدمت حضرت ر ا عليووه 

فرمود:  الّسالم رسيد و گريه ميكرد و گفت: اكنون موقع احتياج من بشما رسيده كه با دقت مرا كمك كنى.

كردم: آقا  تو بايد با فكر و مصلحت بينى نقشه خود را اجرا كنى و ما دعا كنيم وقتى م مون خارج شد عرض

 چرا قبوچ نكرديد و بت خير انداختيد. فرمود: اين كار ا به من ربطى ندارد.

طووور كووه تووو  در اين موقع متوجه شد كه من افسرده شدم. فرمود: بتو چه نفعى ميرسد از ايوون كووار اگوور آن

ميگو ى او اع تغيير كند و تو نسبت بمن  مين طور كه  ستى باشى خرج زيادى ندارى و مثل يكى از بقيووه 

( آبى در نثر الدر نوشته است كه فضل بن سهل روزى در حضووور موو مون عوورض كوورد 1مردم خوا ى بود. )

 بحضرت ر ا عليه الّسالم: آقا مردم در كار اى خود مجبورند. فرمود:

تر از آنست كه ا عادلتر است از اينكه مجبور كند باز عذاا نمايد گفت: پس آزاد  ستند فرمود: او حكيمخد

 بنده خود را ر ا كند و او را بخود واگذارد.

روزى مردى نصرانى را آوردند كه با زنى  اشمى زنا كرده بود  مين كه چشمش باو افتاد مسلمان شد م مون 

يد اين شخص را چه بايد كرد گفتند: اسالم آوردن گنا ان قبل او را از بين ميبرد عصبانى شد و از فقهاو پرس

از حضرت ر ا عليه الّسالم پرسيد، فرمود: او را بكش زيرا او موقعى كه شووكنجه و كيفوور را مشووا ده كوورد 

( كشف الغمه: آبى گفت 2تا آخر سوره. )اسالم آورد خداوند ميفرمايد: فَلَمَّا رَأَوْا بَ ْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 

مردى را پيش م مون آوردند خواست گردن او را بزند حضرت ر ا عليه الّسالم حضور داشت م مون گفت: 

 بخشد. م مون او را بخشيد.آقا شما چه ميفرما يد فرمود: من ميگويم خداوند با بخشش بتو عزت مى

كننووده بهشووت و جهوونم علی بن ابى طالب چگونووه تقسوويم م مون بحضرت ر ا عر كرد: آقا بفرما يد، جدت

است. فرمود: مگر خودت اين روايت را از پدرت و ايشان از آباو خود از عبد اللَّه بن عباس نقل كووردى كووه 

فرمووود: پووس  گفت: شنيدم پيامبر فرمود: محبت علی ايمان و كينه و بغض او كفر است. م مون گفووت چوورا.

 ود م مون گفت: خدا مرا پس از شما زنده نگه ندارد واقعا شما وارث علم پيامبرى.بهشت و جهنم را تقسيم نم

ابو صلت گفت: وقتى حضرت ر ا بمنزچ خود برگشت من خدمتش رسيدم عر كردم: خوا جوابى به امير 

 پسنديد دادم از پدرم شنيدم كه از آباو گرام خود كردالمؤمنين دادى فرمود: من جواا او را بنحوى كه مى

از حضرت علی عليه الّسالم كه گفت: پيغمبر اكرم بمن فرمود: علی جان تو بهشت و جهنم را تقسوويم ميكنووى 
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( عيون: ريان بن صوولت گفووت: حضوورت 1بآتش ميگو ى اين شخص ماچ من است و اين شخص از تو است. )

موو مون گفووت:  ر ا در مجلس م مون حضور داشت در مرو گرو ى از دانشمندان عراق و خراسان نيز بودند

معنى اين آيه را بيان كنيد ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتااَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنووا دانشوومندان گفتنوود: منظووور تمووام امووت 

 مسلمان است م مون رو بحضرت ر ا نموده گفت: شما چه ميفرما يد؟.

پيووامبر اسووت آنگوواه امووام بآيووات و  فرمود: من سخن آنها را نميگويم، من ميگويم منظور خداوند عترت پاك

خداوند بشما ا وول بيووت پيووامبر جووزاى خيوور د وود از  رواياتى استدالچ فرمود تا باالخره م مون و علما گفتند:

( عيووون: حسوون بوون محمّوود 2طرف امت ما تو يح و تفسير مسا ل مشكل را فقط از شما ميتوانيم فرا گيريم. )

الّسالم از مدينه تشريف آورد م مون بفضل بن سهل دستور داد نوفلى  اشمى گفت: وقتى حضرت ر ا عليه 

دانشمندان و صاحبنظران اديان از قبيل جاثليق و رأس الجالوت و پيشوايان صابئين )ستاره پرستان( و بووزرگ 

 زردشتيان ) ربذ اكبر( و نسطاس رومى را جمع نمايد تا شا د مناظره آنها با حضرت ر ا باشد.

ر مجلسى جمع كرد و بم مون خبوور داد كووه  مووه حا وور  سووتند اجووازه ورود بآنهووا داد و فضل تمام آنها را د

ام پسر عمويم از مدينووه آمووده فووردا احترام از دانشمندان نمود گفت: براى عملى پسنديده شما را جمع كرده

  مه بيا يد و براى مناظره حا ر باشيد كسى تخلف نجويد  مه قبوچ كردند. صبح زود

من در خدمت حضرت ر ا بودم كه ياسر خادم وارد شد ياسر متصدى كار اى حضوورت ر ووا نوفلى گفت: 

بود عرض كرد: آقاى من امير المؤمنين سالم ميرساند و عرض ميكند برادرت فدايت شود دانشمندان مذا ب 

را اند چنانچه مايل باشيد فردا صبح تشووريف بياوريوود اگوور ناراحووت ميشووويد الزم نيسووت خووود اجتماع نموده

آ يم فرمود: سالم مرا باو برسان و بگو ان شاو اللَّووه بزحمت بياندازيد چنانچه خواسته باشيد ما خدمت شما مى

( پس از رفووتن ياسوور حضوورت ر ووا رو بموون نموووده فرمووود: تووو مووردى عراقووى و 1صبح زود خوا م آمد. )

يسووت؟ عوورض كووردم: قريحه  ستى ميدانى منظووور موو مون از جمووع نمووودن دانشوومندان و مشووركين چخوش

اى سسووت بنووا منظورش امتحان نمودن شما است ميخوا د بفهمد اطالعات شما چقدر است ولى كار را بر پايووه

 نهاده.

فرمود: چطور؟ عرض كردم متكلمين بر خالف علما  ستند زيرا عالم آنچه مقبوچ نيست قبوووچ نميكنوود ولووى 

گر اثبات وحدانيت خدا را بنما ى ميگويند يگانگى او را آنها پيوسته جدچ مينمايند و انكار حقايق را ميكنند ا

براى ما توجيه نما استدالچ در باره نبوت پيغمبر كه بنما ى ميگويند رسالت او را ثابووت كوون آنقوودر سووتيزه و 

 مغالطه مينمايند تا طرف سخن خود را پس بگيرد فدايت شوم از آنها بر حذر باش.
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فرمووود: ميترسووى كووه بوور موون پيووروز شوووند و دال وول موورا رد نماينوود  حضرت ر ا عليه الّسالم تبسمى نموده

شووود عر كردم: نه نميترسم اميدوارم خداوند شما را پيروز نمايد فرمود: ميدانى م مون چه وقت پشيمان مى

وقتى من با ا ل تورات بوسيله تورات خودشان و با اصحاا انجيل بوسيله انجيل و يا زبوريان بوسيله زبووور و 

بئين بعبرانى و با زردشتيان بزبان فارسى و با روميان بزبان رومى، با  ر يك از دانشوومندان بزبووان محلووى يا صا

 ا را مغلوا نمووودم و رأى خووود را ر ووا كوورده گفتووار موورا پذيرفتنوود خودشان استدالچ كنم وقتى تمام فرقه

صبحگاه فضل بن سهل آمد. عوورض كوورد  (1و ال حوچ و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم. ) شودم مون پشيمان مى

اند تشريف بياوريد. فرمود شما برويوود فدايت شوم پسر عمويت انتظار شما را دارد تمام دانشمندان جمع شده

 منهم از پى شما خوا م آمد.

سپس و و براى نماز گرفت و مختصر غذا ى ميل نمود بمن نيز دستور داد در خدمتش باشم از جاى حركت 

اى از طالبيين و بنى  اشم مون رفتيم. تمام دانشمندان اجتماع كرده بودند. محمّد بن جعفر و عدهكرده پيش م 

 و سرلشكران و سپهداران حضور داشتند.

 مين كه حضرت ر ا عليه الّسالم وارد شد م مون از جاى حركت كرد محمّد بن جعفر و ساير بنى  اشم نيز 

حضرت ر ا و م مون نشستند بعوود بووه آنهووا اجووازه نشسووتن داد  حركت كردند  مان طورى كه ايستاده بودند

نشستند. ساعتى م مون با حضرت ر ا گرم صحبت بود آنگاه رو بجاثليق نموده گفت: اين پسر عمووويم علووی 

بن موسى الر ا است از فرزندان فاطمه ز را دختر پيغمبر ما است و پسر علی بن ابى طالب است مووايلم بووا او 

 انصاف را از دست ند ى.مناظره كنى ولى 

جاثليق گفت: يا امير المؤمنين چگونه ميتوان مناظره كرد با شخصى كه استدالچ بكتابى ميكند كه موون منكوور 

آن  ستم و بگفتار پيغمبرى كه من قبوچ ندارم علی بن موسى الر ا فرمود: اگر من با انجيوول خووودت بووا تووو 

چ نكنم كتاا خود را بخدا قسم قبوچ ميكنم اگوور چووه بوور پذيرى جواا داد ممكن است قبواستدالچ نمايم مى

 خالف ميلم باشد.

در اين  نگام حضرت ر ا عليه الّسالم شروع بخواندن انجيل نمود و اثبات كرد كه پيغمبر مووا در انجيوول نووام 

ا  اى زيادى نقل كرد كه تمام آنها را پذيرفت. كتاى حواريين را براى روش و استدالچبرده شده سپس عده

 شعياى نبى و كتابهاى ديگرى را براى او خواند تا اينكه جاثليق گفت كسى ديگرى از شما سؤاچ كند قسم به

( در ايوون موقووع حضوورت متوجووه 1عيسى مسيح خياچ نميكنم در ميان دانشمندان مسلمان نظيرى داشته باشى. )

منوواظره كوورد تووا مغلوووا شوود و  رأس الجالوت شد و با تورات و زبور و كتاا شعيا و حيقوووق پيغمبوور بووا او

 نتوانست جواا بگويد پس از آن با  ربذ اكبر بزرگ زردشتيان مناظره نمود او را نيز مغلوا كرد.
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پس از پايان بحث با  ربذ اكبر رو بجمعيت نموده فرمود: اگر كسى در ميان شما مخالف اسالم  ست و مايوول 

پرسد از ميان دانشمندان عمران صابى كه از متكلمين است سؤالى كند مبادا خجالت بكشد  ر چه مايل است ب

نمووودم موون كوفووه و بصووره و نظير بود گفت: اگر شما خودتان دعوت به سؤاچ نميكرديد من جسارت نمىبى

انوود اثبووات كننوود ام  يح كدام نتوانستهام و با بسيارى از دانشمندان بحث كردهشام و جزيره را زير پا گذاشته

 احتياج بغير ندارد اكنون اگر اجازه ميد يد از شما بپرسم. يكتا ى خدا را كه

حضرت ر ا فرمود: اگر در ميان جمعيت عمران صابى باشد تو  ستى عرض كرد: بلى من عموورانم. فرمووود: 

بپرس ولى متوجه باش انصاف را از دست ند ى مبادا ستيزه و ستم روا دارى. عر كرد: بخدا قسم مايلم برايم 

 آويزى داشته باشم و براى خودم نيز ثابت شود فرمود: بپرس.تثابت كنى تا دس

موقعيت حساس عمران و گفتگوى او با حضرت ر ا چنان اثرى گذاشت كه مردم آ سته با  ووم اظهووار نظوور 

ميكردند و بهم نزديك شدند سكوت تمام مجلس را فرا گرفت  مه دقت ميكردند مناظره بكجا منتهى خوا د 

 شد.

الم رو  احتجاج حضرت ر ا با عمران بطوچ انجاميد تا ا ان ظهر را اعالم كردند در اين موقووع امووام عليووه السووّ

بم مون نموده فرمود:  نگام نماز است عمران عر كرد: آقا بحث را قطع نفرما يد پرتوى از انوار  دايت بر 

 يم.قلبم تابيده احساس ميكنم دلم خيلى نرم گرديده. فرمود: نماز ميخوانم باز برميگرد

حضرت ر ا عليه الّسالم در داخل مجلس نماز خواند، مردم در خارج پشت سر محمّد بن جعفر نماز خواندند. 

حضرت ر ا عمران را پيش خواند فرمود: سؤاچ كوون عمووران  پس از نماز مجلس براى مرتبه دوم تشكيل شد

وابداد: بلى آقاى من فهميدم از آفريدگار و صفاتش سؤاچ كرد جواا كافى شنيد تا اينكه فرمود: فهميدى ج

و گوا ى ميد م خداوند  مان طورى است كه شما توصيف فرمودى و اينكه محمّد بنده و برگزيده خداوند 

( دانشوومندان 1است و دين او دين حق و حقيقت است پس رو بجانب قبله نموده بسجده افتاد و اسالم آورد. )

بود و  يح كس در مناظره با او تاا و توان نداشووت اسووالم  مين كه ديدند عمران صابى كه دانشمندى توانا 

آورد ديگر كسى جرات اشكاچ پيدا نكرده و چيزى سؤاچ نكردند. شب شد م مون و حضوورت ر ووا از جوواى 

 حركت كردند و داخل منزچ شدند سايرين نيز متفرق گرديدند.

درسووت توجووه كووردى موون  وويح  نوفلى گفت: محمّد بن جعفر از پى من فرستاد پيش او رفتم گفت: ديوودى و

 سابقه چنين قدرت علمى را از ايشان نداشتم.

سؤاچ كرد در مدينه  م علماو با او مناظره ميكردند؟ گفتم آرى حاجيان در  نگام حج خدمتش ميرسوويدند از 

 مسا ل حالچ و حرام سؤاچ ميكردند گا ى با بعضى از دانشمندان اديان مناظره نيز ميكرد.
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ت: ميترسم اين مرد بر او رشك برد و مسوومومش كنوود و يووا بال ووى بوور سوورش آورد بگووو محمّد بن جعفر گف

خوددارى كند. گفتم: از من نميپذيرد. م مون ميخوا د آزمايش كند كووه آيووا از علوووم و آثووار اجوودادش در 

ى  ا تكرار شود عالقمند است ترك منوواظره نمووا اختيار دارد يا نه گفت: بگو عمويت مايل نيست اين قسمت

 بواسطه چند جهت.

خدمت حضرت ر ا رسيدم و گفتار محمّد بن جعفر را عرض نمودم حضرت ر ا تبسمى نموده فرمود: خدا 

حفظ كند عمويم را، نميدانم چرا عالقه باين كار ندارد در اين  نگام بغالمى فرمود كه از پووى عمووران صووابى 

 فرمود: وسيله سوارى برايش ببر او را بياور. برود عر كردم: من جاى او را ميدانم پيش رفقايم منزچ دارد

سوارى با افه ده  ووزار در ووم  عمران آمد حضرت ر ا احترامش نمود و خلعتى باو ارزانى داشت و موكبى

باو  ديه نمود عر كردم پيروى از امير المؤمنين عليه الّسالم جد بزرگوارت نمودى فرمووود: ايوون كووار الزم 

ياورند مرا طرف راست و عمران را طرف چپ نشانيد پس از صرف غذا بعمووران است. آنگاه دستور داد غذا ب

آ ى تا از غذا اى مدينه برايووت تهيووه نمووايم. عمووران بعوود از اسووالم فرمود اكنون خوا ى رفت فردا صبح مى

 آوردن با دانشمندان و صاحبنظران بحث ميكرد و دال ل آنها را رد مينمود بطورى كه احتووراز ميكردنوود بووا او

 مناظره كنند.

م مون نيز باو ده  زار در م داد فضل بن سهل به او مقدارى بخشيد و موكبى سوارى داد حضرت ر ووا او را 

( عيووون: حسوون بوون محمّوود نوووفلى گفووت: سووليمان 1متصدى موقوفات بلخ نمود ثروتى انبوه بدسووت آورد. )

ز او احتوورام زيوواد نموووده گفووت: پسوور نظير در خراسان بود پيش م مون آمد خليفه امروزى كه دانشمندى بى

اى بمناظره دارد چنانچه مايل باشى در روز ترويه بيا بووا او عمويم علی بن موسى الر ا از حجاز آمده و عالقه

مناظره كن سليمان گفت: يا امير المؤمنين ميترسم در حضور شما و بنى  اشم از او سؤاچ كنم نتوانوود جووواا 

 -ى بحث صالحيت ندارد م مون گفت اتفاقا منهم از پى تو فرستادم چون مىگيربگويد در اين صورت دنباچ

دانستم قدرت مناظره دارى نظر منهم  مين است كه او را در يك مس له  م اگر شووده مغلوووا كنووى سووليمان 

گفت: در اين صورت اشكالى ندارد مجلسى ترتيب بده ولى ديگر بر من ايراد نكنى و سرزنش ننما ى بعوود از 

شدن ايشان. م مون از پى حضرت ر ا فرستاده و پيغام داد مردى از ا ل مرو كه يگانه خراسان است  مغلوا

الم و ووو گرفووت بموون و  آمده در صورتى كه ناراحت نشويد اينجا تشريف بياوريد. حضرت ر ووا عليووه السووّ

ش موو مون بردنوود آيم ما رفتيم ياسر و خالد دست موورا گرفتووه پوويعمران صابى فرمود: شما جلو برويد من مى

پوشيد بما دستور داد زودتر بيووا يم خوودمت پرسيد كو برادرم ابو الحسن خدا او را حفظ نمايد گفتم لباس مى

 شما. گفتم:
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دستور داد عمووران را داخوول  عمران صابى كه بدست شما ايمان آورد اينجاست اگر اجازه بفرما يد وارد شود

باالخره آخر كار جزو بنى  اشم شدى عمران جووواا داد  گفت: نمايند خيلى نسبت باو احترام كرد به عمران

 خداى را ستايش ميكنم كه اين شرافت را بوسيله شما بمن ارزانى داشت.

م مون گفت اين شخص سليمان متكلم خراسان است، عمران در جواا گفت: خياچ ميكند در خراسووان نظيوور 

مناظره نميكنى؟ عمران پاسخ داد بسته بميل اوست در  ندارد با اينكه مخالف بداو است م مون گفت: چرا با او

 مين موقع حضرت ر ا عليه الّسالم وارد شد پرسيد در باره چه چيز صحبت ميكرديد عمووران عوورض كوورد: 

الم در مووورد بحووث مووا  اين شخص سليمان مروزى است سليمان گفت:  ر چه علی بن موسى الر ا عليووه السووّ

و درخواست كرد امام عليه الّسالم دليلى بياورد كه او بوسيله آن دليوول  فرمود را ى  ستى؟ عمران پذيرفت

الم در مووورد بووداو و اراده و سوواير مسووا ل  براى ديگران مطلب را اثبات نمايد علی بن موسى الر ا عليه السووّ

 توحيد بطورى استدالچ نمود كه سليمان نتوانست سخن بگويد در اين موقع كه او از جواا عاجز شد موو مون

( صدوق 1گفت: اين شخص دانشمندترين بنى  اشم است پس از آن مجلس خاتمه پذيرفت و متفرق شدند. )

رحمة اللَّه عليه  كر كرده كه م مون دانشمندان و صاحبنظران ملتهوواى مختلووف را بووراى حضوورت ر ووا عليووه 

نند و در مقابل يكووى از آنهووا الّسالم جمع ميكرد تا شايد بتوانند علی بن موسى الر ا عليه الّسالم را مغلوا ك

شايد فروماند از رشك و حسدى كه بآن جناا در علم و دانش ميبرد.  ر كس با آن جناا بحث ميكرد اقرار 

بفضل و دانش او مينمود و مغلوا ميگرديد زيرا خداوند پيشوايان خود را كمك ميفرمايد خودش در قرآن 

انوود ا مووه علوويهم ذِينَ آمَنُوا فِی الَْحياةِ الدُّنْيا منظورش از كسانى كه ايمان آوردهميفرمايد: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّ

اند كه آنها را بوسيله دليوول بوور مخووالفين الّسالم و پيروان عارف آنها است و كسانى كه از ايشان استفاده كرده

 نمايد.خود پيروز ميگرداند در دنيا و در آخرت خداوند وعده خالفى نمى

عيون:  روى گفت: وقتى م مون دانشمندان و صاحبنظران مسلمان و سوواير اديووان از يهووود و نصووارى و  (1) 

مجوس و صابئين را براى بحث با حضرت ر ا عليه الّسالم جمع نمود  ر كدام مناظره كردند چنووان مغلوووا 

رسوووچ اللَّووه شووما شدند كه د ان آنها قفل گرديد علی بن محمّد بن جهم از جاى حركت كرده گفووت: يووا بوون 

آدَمُ رَبَّووهُ  مدعى  ستيد كه پيمبران معصوم  ستند فرمود: آرى گفت: پس اين آيووه را چووه ميكنووى »وَ عَصووى

اشكالها ى كه گرفت حضرت ر ا عليه الّسالم تمام آنها را جواا داد بطورى كووه علووی بوون  -« تا آخرفَغَوى

ه من توبه ميكنم از اينكه در باره انبيوواو و پيمبووران جووز اش گرفت گفت: يا ابن رسوچ اللَّمحمّد بن جهم گريه

( عيون: علی بن محمّد بن جهم گفت: در مجلس م مون بودم حضرت ر ا عليه الّسالم 2گفته شما را نگويم. )

نيز حضور داشت م مون اخبارى كه اشاره داشت باينكه پيمبران معصوم نيسووتند سووؤاچ ميكوورد تمووام آنهووا را 
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پيوسته ميگفت: شما واقعا پسر پيامبرى گا ى نيز ميگفووت: خوودا بشووما چووه نعمتووى ارزانووى جواا داد م مون 

داشته! گا ى  م ميگفت: خدا از اين بيشتر بشما نعمت د د و يك وقت  م ميگفت خدا از جانب انبياو بشووما 

 پاداش نيك عنايت كند.

رسوچ اللَّه و آنچه در باره آن اشووتباه وقتى  ر چه پرسيد جواا فرمود. م مون گفت: دلم را شفا دادى يا ابن 

 داشتم وا ح نمودى خداوند از طرف انبياو و اسالم بتو خير د د.

علی بن محمّد بن جهم گفت: م مون براى نماز حركت كرد و دست محمّد بن جعفر را كه در مجلس حضووور 

؟! محمّوود بوون جعفوور او داشت گرفت من نيز از پى آن دو رفتم م مون باو گفت: ديدى پسر برادرت چه كرد

ام از دانشمند ديگرى استفاده كرده باشوود موو مون گفووت: پسوور بوورادرت از خانوودان دانشمندى است كه نديده

سرشووتان فرزنوودانم در كووودكى از  مووه پيامبر است كه در باره آنها پيامبر اكرم ميفرمايد: خاندان من و پاك

ا چيزى نياموز كه آنها از شما داناترند  رگز شووما را از راه به آنه  مردم بردبارترند و در بزرگى از  مه داناتر

 راست منحرف نميكنند و بگمرا ى نميكشانند.

فردا صبح خدمت آن جناا رسوويدم و سووخن موو مون و جووواا  حضرت ر ا عليه الّسالم بخانه خود برگشت.

بووزودى موورا مسووموم عمويش را عرض كردم لبخندى زده فرمود: پسر جهم مبادا حرف او ترا گوچ بزنوود او 

 ميكند ولى خدا از او انتقام خوا د گرفت.

ام  مووان مقوودارى ام آنچه در اينجا نوشتهاين اخبار را بتفصيل در كتاا احتجاجات و كتاا نبوت  كر كرده

( عيون: حضرت امام حسن عسگرى از پدر خود از جوود بزرگوووارش نقوول 1بوده كه با مقام مناسبت داشته. )

عليه الّسالم وقتى وليعهد م مون شد. مدتى باران نياموود گرو ووى از اطرافيووان موو مون و  كرد كه حضرت ر ا

طرفداران او ميگفتند ببين از وقتى كه علی بن موسى الر ا وليعهد شد باران قطع گرديد اين حوورف بموو مون 

ما يوود شووايد بارد اگر صالح بدانيد دعووا بفررسيد، ناراحت شد. بحضرت ر ا عر كرد: باران مدتى است نمى

 خداوند باران عنايت كند فرمود: بسيار خوا پرسيد، چه وقت براى طلب باران ميرويد آن روز جمعه بود.

فرمود: روز دوشنبه پيغمبر اكرم ديشب بخوابم آمد با امير المؤمنين عليهما الّسالم فرمووود: پسوورم انتظووار روز 

باران ميبارد به آنها نشان بده مقامى را كه خداوند  دوشنبه را داشته باش بصحرا برو و طلب باران كن خداوند

 بتو اختصاص داده تا بيشتر از فضل و مقامت در نزد خدا مطلع شوند.

روز دوشنبه بصحرا رفت مردم تمام بتماشا آمده بودند روى منبر رفت حمد و سپاس خدا را كرده گفت: بار 

اى و بما توسوول ميجوينوود  مووان طووورى كووه دسووتور دادهاى مردم خدايا تو مقام ما خاندان نبوت را باال برده

 اميدوارند كه مشموچ فضل و عنايت و لطف و نعمت تو شوند خدايا بارانى نافع و  مه جا گير بدون ت خير و
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( گفت: بخدا ى كه 1 اى خود رسيده باشند. )اند و بمنزچ رر، اين باران وقتى ببارد كه آنها از اينجا رفتهبى

بوت ارساچ داشت باد ا ابر ا را بيكديگر پيوستند و رعد و برق شروع شد مردم بخود جنبيدنوود و محمّد را بن

تصميم رفتن داشتند بواسطه باران حضرت ر ا فرمود: صبر كنيد مردم اين ابر ماچ شما نيست مربوط به فالن 

ردنوود فرمووود: صووبر شهرستان است ابر رد شد باز ابر ديگرى آمد كه داراى رعد و برق بود مردم حركووت ك

آمد و رد ميشد حضرت ر ووا كنيد اين ابر براى شما نيست مربوط به فالن ناحيه است  مين طور تا ده ابر مى

ميفرمود صبر كنيد اين ابر مربوط بشما نيست براى فالن ناحيه است تا ابر يازد م آمد فرمووود: ايوون يكووى را 

بووارد تووا  اى خود ولووى او نمووىمت خدا و برويد بمنزچخدا براى شما فرستاده سپاسگزارى كنيد بر لطف و نع

وقتى شما وارد منزلهاى خود شويد بعد آن طور كه شايسته كرم و لطف خداست خوا د باريد در اين موقووع 

باريوود تووا نزديووك منزلهوواى خووود رسوويدند از منبر پا ين آمد مردم بازگشتند. ابر پيوسته در  وا بود ولى نمى

 ا و بيابانها پر آا شد مردم ميگفتنوود واقعووا چووه  ا و گودىاريد كه تمام نهر ا و حوضآنگاه بارانى شديد ب

 مقامى دارد پسر پيامبر گوارا باد او را اين مقام و لطف خدا.

بعد حضرت ر ا عليه الّسالم بيرون آمد گرو ى از مووردم نيووز اجتموواع داشووتند بآنهووا فرمووود: مووردم از خوودا 

بدانيد مبادا با معصيت نعمت را از خود سوولب كنيوود بوسوويله اطاعووت و بنوودگى و  بپر يزيد و قدر نعمت او را

 ا را بخوا يد بدانيد كه شما سپاس و شكر چيزى را بعوود از ايمووان شكر و سپاسگزارى دوام و بقاى آن نعمت

برادران بخدا و اعتراف بحقوق اولياو خدا از آچ محمّد نخوا يد داشت كه محبوبتر نزد شما باشد از كمك به 

دينى خود در امور دنيا كه وسيله رسيدن ببهشت خدا است، كسى كه چنين كند از مقربين درگاه خدا خوا د 

 بود.

در بوواره فرمووايش  پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم در اين مورد فرمايشى فرموده كه با ت مل و انديشه

دينى خود با اين پاداش و لطفووى كووه خوودا ميفرمايوود. گيرى نميكند از كمك ببرادران آن جناا كسى كناره

( عر كردند يا رسوچ اللَّه فالنى از كثرت گناه اگر بيچاره شد چون فالن و فالن كار اى زشووت را انجووام 1)

ميد د پيغمبر اكرم فرمود: اتفاقا او رستگار است خداوند عاقبتش را بخير ختم ميكند تمووام گنا ووانش از بووين 

شود يك روز او از را ى رد ميشد مرد مؤمنى را ديد كه عورتش مكشوف است و ثواا مىميرود و تبديل ب

خودش متوجه نيست عورت او را پوشاند بدون اينكه مطلعووش كنوود مبووادا خجالووت بكشوود بعوود آن مووؤمن در 

بازگشت بمنزچ متوجه شد باو گفت خدا پاداش ترا بد د و در آخرت جزاى توورا عنايووت كنوود و در حسوواا 

بر تو آسان بگيرد خداوند دعاى او را مستجاا كرد ايوون شووخص سووعادتمند اسووت بواسووطه دعوواى آن  قيامت

 مؤمن.
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فرمايش پيغمبر اكرم به آن مرد رسيد توبه كرد و از كار اى خود دسووت كشوويد و رو بوودر خانووه خوودا آورد 

نان را بتعقيب ايشان  نوز يك  فته نگذشته بود كه گرو ى اطراف مدينه را غارت كردند پيغمبر اكرم مسلما

 فرستاد كه اين مرد نيز جزو آنها بود و شهيد شد.

الم در آن سوورزمين بركووت و نعمووت را فووراوان  حضرت جواد فرمود: خداوند بدعاى حضرت ر ا عليووه السووّ

 كرد.

كسانى اطراف م مون بودند كه خود را نامزد وليعهدى ميدانستند قبوول از وليعهوود شوودن حضوورت ر ووا عليووه 

و حسودانى وجود داشتند كه پيوسته بدگو ى ميكردند. يكى از آنها بم مون گفت: يووا اميوور المووؤمنين الّسالم 

سابقه در ميان خلفا خوا د شد و مبادا اين شرافت و عظمت را از خاندان بنى عباسى خارج كنى كه كارى بى

وگر جووادوگرزاده را كووه در اى اين جووادات را نابود كردهخالفت منتقل باوالد علی شود كه خود و خانواده

آوردى و باين مقام رساندى و مشهورش كردى از ياد رفته بووود  اى افتاده بود و كسى او را نميشناختگوشه

بمردم او را معرفى كردى دنيا را پر كرده از دروغ و بخود باليدنش راجع ببارانى كه در موقع دعاى او آموود. 

رج كند و باوالد علی منتقل شود من ميترسم كه توورا كنووار بزنوود و من ميترسم خالفت را از خاندان عباسى خا

اى ( م مون گفت اين با فاصله1تكيه بر مقامت كند، كسى مثل تو بر خود و مملكت خويش خيانت نكرده. )

كه از ما داشت مردم را بجانب خود دعوت ميكرد او را وليعهد خود كردم تا مردم را بطرف من دعوت كند 

اند متوجه شوند كووه جووز از آنچووه الفت و زمامدارى ما بكند در  من كسانى كه فريفته او شدهو اعتراف بخ 

اند نيست و خالفت حق ما است، ترسيدم اگر بهمان حاچ او را واگذارم شووكافى بوور  وورر مووا آنها معتقد بوده

يم اكنووون كووه او بوجود آورد كه امكان جلوگيرى آن نباشد و وقتى متوجه شويم كه قدرت دفاع نداشته باش

ايم ايم و با اين بزرگ كردن او خود را بخطر انداختهايم و اشتبا ى كه در موردش نمودهرا باين مقام رسانده

احترامى كنيم بايد كم كم از قدر مقامش بكا يم تا مردم چنين بفهمند كووه او لياقووت ايوون صحيح نيست باو بى

 ر كلى خطر او را رفع نمايد.اى بيانديشيم كه بطومقام را ندارد سپس چاره

آن مرد گفت مجادله و جواا او را بمن واگذار من او و يارانش را مغلوووا ميكوونم و قوودر قيمووتش را پووا ين 

آورم اگر از شما نميترسيدم او را بمقام و منزلت خودش جاى ميدادم و بمردم ميفهماندم كه شايسووته ايوون مى

 مقام نيست.

نظرم محبوبتر نيست گفت پس در اين صورت بزرگان كشور از فرماند ان  م مون گفت از اين كار چيزى در

اى اى كووه بوواو دادهو قا يان و دانشمندان را جمع كن تا من در مقابل آنها نقص او را ثابووت كوونم و از مرتبووه

 اى.پا ين بياورم با اينكه آنها خياچ ميكنند كار خوبى كرده
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جلس بزرگى دعوت كنند حضرت ر ا عليه الّسالم را نيز پهلوووى م مون دستور داد برجستگان كشور را در م

( مرد كه تصميم داشت از مقام آن جنوواا بكا وود ابتوودا 1)  خود در  مان مقامى كه باو داده بود نشاند  مان

گفت مردم از شما داستانها نقل ميكنند و مبالغه در تمجيد و توصيف شما مينمايند بطورى كه خود شووما اگوور 

د از حرفهاى ايشان متنفر خوا يد بود اوچ مو وعى كه حرف ميزنند  مان باران آمدن اسووت كووه مطلع شوي 

آمد شما دعا كردى پس از دعاى شما كه آمد ايوون پوويش آموود را بووراى شووما معجووزه قوورار بموقع خودش مى

در دنيا مقايسووه  اند كه شما را در دنيا نظيرى نيست اين امير المؤمنين كه اكنون حا رند اگر با  ر كسىداده

بافان اين مطالب را شوند برترى دارند ايشان شما را باين مقام امتياز داد اينك صحيح نيست اجازه د ى دروغ

 كه بامير المؤمنين كنايه و گوشه دارد منتشر نمايند.

نووى حضرت ر ا فرمود: من نميتوانم جلو مردم را بگيرم كه صحبت نكنند از نعمتها ى كه خداونوود بموون ارزا

داشته گر چه تصميم اختالف و شورش ندارم اما آنچه تو يح دادى كه دوست تو مرا باين مقام رسانيده اين 

مقامى كه بمن داده عينا شبيه مقامى است كه پادشاه مصوور بيوسووف صووديق داد و خووود از آن واقعووه اطووالع 

 دارى.

نووى و از حوود خووود پووا را فراتوور حاجب در اين موقع عصبانى شده گفت پسر موسى خيلى ادعاى بزرگى ميك

اى و اين اى بارانى كه خداوند بموقع ميفرستد بدون تقديم و ت خير تو آن را براى خود معجزه گرفتهگذاشته

اى كه سر مرغان را بدست گرفت و اعضاى اى مثل اينكه معجزه ابرا يم خليل را انجام دادهقدر بزرگ كرده

را خواند آمدند و بر سوور ا متصوول شوودند و بوواز زنوودگى از سوور گرفتووه كوبيده شده و در م آميخته آنها را ف

باجازه خدا بپرواز در آمدند اگر راست ميگو ى در اين ادعا اين دو شكل و صووورت را زنووده كوون و بوور موون 

آيد نميتوانى ادعا اى درست خوا د بود اما بارانى كه در موقع خود مىمسلط گردان آن وقت معجزه و نشانه

اند. حاجب اشاره بنقش دو شووير كوورد دعاى شما آمده يا آن كسانى كه با شما شركت در دعا داشتهكنى كه ب

 كه روى پشتى م مون بود و بر آن تكيه داشت و  ر دو روبروى  م بودند.

اين موورد پسووت را بگيريوود و  )دونكما الفاجر(  ( علی بن موسى الر ا عليه الّسالم خشمگين شده فرياد زد1) 

ه كنيد و اثرى از او باقى نگذاريد. در اين موقع آن دو نقش تجسم پيدا كرده و دو شير شدند حاجب پاره پار

را با دندانهاى خود پاره پاره كردند او را خوردند و خونش را از روى زمين ليسيدند مردم از آنچووه ميديدنوود 

ليه الّسالم گفتند يا ولووى در حيرت و شگفت بودند  مين كه از كار او فراغت حاصل كردند بحضرت ر ا ع

اللَّه چه دستور ميد ى  مين بال را بر سر اين ديگرى نيز مياوريم اشاره بم مون كافر كردند. م مون از شنيدن 

 اين كالم بيهوش شد حضرت ر ا فرمود صبر كنيد و بايستيد.
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ير گفتند اجازه ميد يد دستور داد بسر و صورت او گالا بپاشند تا بهوش بيايد  مين كار را كردند باز دو ش

اين ظالم را  م بدوستش ملحق كنيم؟ فرمود: نووه خوودا را در بوواره او توودبيرى اسووت كووه اجوورا خوا وود كوورد 

پرسيدند پس ما را چه دستور ميفرما يد، فرمود برگرديد بمحل اوچ خودتان  مان طور كه بوديوود دو مرتبووه 

 برگشتند به پشتى و دو نقش شدند.

ر كه شر حميد بن مهران را از سر من رفع كرد منظورش  مان كسى بود كووه شووير ا م مون گفت خدا را شك

او را پاره پاره كردند بعد بحضرت ر ا عرض كرد اين قدرت در اختيار جدتان پيغمبر صلى اللَّه عليه و آلووه 

ر خالفووت گيرى ميكنم فرمود اگو سلم بود اينك در اختيار شما است اگر بخوا ى از خالفت بنفع شما كناره

را ميخواستم با تو در اين مورد مناظره نميكردم و از تو درخواست نميكردم خداونوود در اختيووارم قوورار داده 

فرمانبردارى سا ر مخلوقات را چنانچه مشا ده كردى در مورد اين دو نقش مگر آدمهاى نادان كووه آنهووا گوور 

دستور داده كه با تو معار ووه نكوونم و  وور چووه چه زيان ميكنند ولى خداوند در باره آنها تدبيرى دارد و بمن 

 انجام ميد م زير نظر تو باشد چنانچه يوسف صديق م مور بود زير نظر فرعون مصر كار كند.

( عيووون: 1)  م مون از آن پس پيوسته خوار و  ليل بود تا باالخره كار خود را نسبت بحضرت ر ا انجام داد.

ور داد مردى را بكشم آن مرد گفت اجازه بده مرا شكرى اسووت احمد بن عيسى بن زيد گفت م مون بمن دست

انجام د م. م مون گفت تو كه  ستى كه شكر كنى. حضرت ر ا عليه الّسالم فرمووود يووا اميوور المووؤمنين توورا 

بخدا قسم ميد م از اينكه مانع شوى از شكر كردن ديگرى گر چووه كووم باشوود زيوورا خداونوود دسووتور ميد وود 

( عيووون:  رثمووة بوون 2بخشوود. )دارند آنها سپاسگزارى ميكنند خداوند نيز ايشان را مىبندگانش سپاس او را ب

اعين گفت خدمت آقا و مواليم علی بن موسى الر ا عليه الّسالم در خانه م مون رسيدم چنان مشهور شده بود 

سووتم كووه ميان خانه م مون كه حضرت ر ا از دنيا رفته ولى اين حرف صحت نداشت وارد شدم و اجازه خوا

 خدمتش برسم.

الم  ميان غالمان مورد اعتماد م مون شخصى بود بنام: صبيح ديلمى كه بواقع ارادتمند حضرت ر ووا عليووه السووّ

شود تا چشمش بمن افتاد گفت:  رثمه مگر نميدانى من مورد اعتماد و بود در اين موقع ديدم صبيح خارج مى

مرا م مون با سى نفر غالم از كسانى كه مورد اعتمادش  اطمينان م مون  ستم در اسرارش. گفتم: چرا. گفت:

بود خواست ثلث اوچ شب وارد شدم در تاالرى روشن نشسته بود كه از زيووادى شوومع مثوول روز بووود جلووو او 

 شمشير ا ى ز رآلود و بر نه قرار داشت.

ت: پيمان ببنديد كه يكنفر يكنفر از ما را خواست و عهد و پيمان گرفت  يح كس غير از ما در آنجا نبود گف

 ر چه بشما دستور دادم انجام د يد و مخالفت نكنيد  مه قسم ياد كرديم. گفت:  وور كوودام يووك شمشووير را 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

120 

 

برداريد برويد بخانه علی بن موسى الر ا اگر ديديد ايستاده يا نشسته يا خواا است با او  يح صحبت نكنيوود 

پوست و موووى او را بووا مغووز اسووتخوانش مخلوووط  شمشير اى خود را به پيكرش بگذاريد و خون و گوشت و

كنيد بعد فرش اطاقش را برميگردانيد و دم شمشير اى خود را با آن پاك ميكنيد پس از انجام م موريت پيش 

من برميگرديد در مقابل اين كار و كتمان آن براى  ر كدام شما ده كيسه در م و ده باغ عالى و تا زنده باشم 

  اى كافى ميد م.بهره

( ما شمشير ا را برداشتيم و وارد اطاق حضرت ر ا شديم ديديم در بسووتر اسووت و دسووت خووود را تكووان 1) 

ميد د و چيزى ميگويد كه ما نميفهميديم غالمان با شمشير ا حمله كردند ولى من شمشووير نكشوويدم ايسووتاده 

د چيووزى پوشوويده بووود كووه آ يم در زير لباسهاى خوتماشا ميكردم گويا اطالع داشت كه ما براى كشتنش مى

شمشير در آن كارگر نبود. فرش را در م پيچيدند و پيش م مون رفتند پرسيد چه كرديد گفتند: آنچه دستور 

دادى انجام داديم گفت: مبادا بكسى چيزى بگو يد نزديك صبح م مون بمجلس خود نشست بووا سوور بر نووه و 

ت كرد با پاى بر نه رفت تا حضوورت ر ووا را ببينوود دار نشان ميداد بعد حركگريبان چاك زده خود را تعزيه

منهم با او بودم وارد اطاق كه شد صداى حرف شنيد لرزه بوور انوودامش افتوواد پرسوويد كيسووت نووزد او؟ گفووتم 

نميدانم. گفت زود برو ببين من بسرعت رفتم ديدم مواليم نشسته در محراا مشغوچ نماز و تسبيح است گفتم: 

محراا مشغوچ نماز و تسبيح خدا است م مون سخت بلرزه افتاد گفت: مرا فريووب  يا امير المؤمنين يكنفر در

داديد خدا لعنت كند شما را بعد از ميان آنها رو بمن كرده گفت: صبيح تو او را ميشناسى بوورو ببووين كيسووت 

 نماز ميخواند.

ود: صووبيح صبيح گفت وارد شدم، م مون برگشت  مين كه بدرا خانووه رسوويدم صووداى امووام بلنوود شوود فرموو 

حركت كن خدا ترا رحمت كند ُيرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ  عر كردم: بلى آقاى من برو بزمين خوردم: فرمود:

 بِ َفْوا ِِهمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ.

م: يووا اميوور المووؤمنين برگشتم پيش م مون ديدم صورتش چون شب تار سياه شده گفت: صبيح چه چيز؟ گفووت

بخدا قسم در ميان خانه نشسته است مرا صدا زد و بمن اين سخنان را گفت، در اين موقع گريبان خود را بست 

 و دستور داد لباسهايش را بياورند. گفت: بگو يد بيهوش شده بود ولى بهوش آمد.

ّسالم رسيدم  مووين كووه موورا  رثمه گفت من شكر و سپاس خدا را بجا آوردم بعد خدمت حضرت ر ا عليه ال

بديگرى بگو ى مگر كسانى را كه ميدانى خداوند دلهوواى آنهووا  ديد فرمود:  رثمه مبادا آنچه صبيح بتو گفت

را بنور واليت و محبت ما روشن كرده عرض كردم بسيار خوا سپس فرمود:  رثمه بخدا قسم مكر و حيلووه 

تضى در كتاا عيون و محاسوون از شوويخ مفيوود )ر ووى اللَّووه ( سيد مر1آنها در ما اثر ندارد تا توقعش برسد. )
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عنهما( نقل ميكند كه گفت: روايت شده وقتى م مون بخراسان ميرفت حضرت ر ا عليه الّسالم نيز با او بووود 

ام باالخره حقيقت را كشف كردم. در در بين راه م مون گفت: يا ابو الحسن من در يك مو وعى فكر كرده

انديشيدم از نظر نژاد ديدم مقام و مرتبه يكى است اختالفى كه دوستان و طرفداران ما با باره خودمان و شما 

 يك ديگر دارند يك كار بيهوده و تعصب بيجا است.

 حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: اين سخن جوابى دارد اگر مايل باشى جوابش را بد م و گر نه ساكت باشم.

اينكه بفهمم شما چه خوا ى گفت. فرمود: ترا بخدا قسم ميد م اگر م مون گفت: من اين حرف را نزدم مگر 

 ا بيايد و دختر ترا خداوند پيامبرش محمّد مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم را زنده كند از  مين پشت تپه

 خواستگارى كند آيا باين ازدواج را ى  ستى؟

با دخترش نداشته باشد. فرمود: حاال بگو ببينم آيووا  گفت: سبحان اللَّه! آيا كسى  ست كه ميل بازدواج پيغمبر

اى سكوت كرد آنگاه گفت: بخدا قسم شووما حالچ است كه پيغمبر از دختر من خواستگارى كند. م مون لحظه

 ( در  مان كتاا مينويسد: كه روزى م مون بحضرت ر ا عر كرد:2به پيغمبر از ما نزديكتريد. )

ليه الّسالم را برايم نقل كن كه شا دى از قرآن داشته باشد. حضوورت ر ووا بزرگترين فضيلت امير المؤمنين ع

پيغمبر اكرم امووام  فرمود: فضيلتى كه در آيه مبا له است كه خداوند ميفرمايد: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ تا آخر آيه.

الم كووه در آيووه تعبيوور بزنووا ن شووده اميوور حسن و امام حسين كه دو فرزندش بودند آورد با فاطمه عليهمووا السووّ

المؤمنين عليه الّسالم را نيز آورد كه او نفس پيامبر است تصريح آيه، پس ثابت شد كه  وويح كووس از پيووامبر 

 اكرم باالتر و برتر نيست، در نتيجه كسى نيز از نفس پيامبر باالتر نخوا د بود بنا بحكم خدا.

لى پيغمبر دو فرزنوودش را فقووط آورد و م مون گفت: مگر خداوند در اين آيه فرزندان را بلفظ جمع نگفته و

نساو نيز بلفظ جمع است كه ايشان فقط دخترشان را آوردند چرا اين طور نباشد كووه منظووور از فوورا خوانوودن 

 نفس خود واقعا خود پيغمبر باشد نه ديگرى در اين صورت فضيلتى كه نقل فرمودى ثابت نميشود.

بجهت اينكه انسان ديگرى را فرا ميخوانوود نووه خووودش را  حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: اين صحيح نيست.

چنانچه امر بديگرى ميكند درست نيست كه واقعا خودش را فراخواند چنانچه نميتواند بخودش امر كند و در 

شود صورتى كه پيامبر اكرم غير از امير المؤمنين عليه الّسالم مرد ديگرى را در مبا له دعوت نكرد ثابت مى

نفسى كه خداوند در آيه تصريح ميكند  م ايشان است و اين مقووام را در قوورآن بوواو اختصوواص  كه منظور از

 داده.

 م مون گفت: وقتى جواا صحيح داده شد ديگر جاى سؤاچ نيست.
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 بخش پانزدهم كارهائى كه مأمون براى تقرب به حضرت رضا میكرد از قبیل مناظره با مخالفین

حماد گفت: م مون مجالس مناظره تشكيل ميداد و مخالفين ا ل بيت را اسحاق بن  -184ص  2( عيون: ج 2) 

جمع ميكرد و با آنها در باره امامت علی ابن ابى طالب امير المؤمنين و برترى او از تمام صحابه بحث ميكوورد 

 تا بدين وسيله خود را نزديك بحضرت ر ا عليه الّسالم نمايد حضرت ر ا عليه الّسالم باصحاا و دوسووتانى

اى نوودارم كه بآنها اعتماد داشت ميفرمود گوچ كار اى او را نخوريد جز او ديگرى مرا نخوا د كشت چوواره

( عيون: اسحاق بن حماد بن زيد گفت: از يحيى بن اكثم قا ى شوونيدم 3بايد صبر كنم تا آن زمان فرا رسد. )

ن علووم كووالم و اسووتدالچ را كه گفت: م مون بمن دستور داد گرو ى از ا ل حووديث و گرو ووى از دانشوومندا

احضار نمايم. من از  ر دو دسته در حدود چهل نفر جمع كردم بآنهووا گفووتم در توواالر نگهبووان و اطوواق انتظووار 

باشند تا من بم مون اطالع بد م، بم مون اطالع دادم دستور داد آنها را وارد كنم. وارد شوودند سوواعتى بووا آنهووا 

ميخوا م امروز بين خود و شما خوودا را حجووت قوورار د ووم  وور صحبت كرد و مالطفت نمود سپس گفت: من 

كس احتياج بقضاى حاجت دارد برود حاجت خود را انجام د د آزاد باشيد و كفشووهاى خووود را درآوريوود و 

 رداى خويش را كنار بگذاريد.

جت را بر شما ام تا با شما مناظره كنم و حآنگاه گفت: من شما را آورده آنچه م مون توصيه كرد انجام دادند.

تمام نمايم از خدا بپر يزيد مواظب خود و اعتقاد خويش باشوويد مبووادا مقووام و موقعيووت موون شووما را مووانع از 

حقيقت گويى شود و با رد كردن يك باطل  ر كس كه ادعا كوورد از آتووش جهوونم بترسوويد و خووود را بخوودا 

كرد بوسيله معصيت و نافرمانى خدا نزديك كنيد در فرمانبردارى او كه  ر كس خود را به مخلوقى نزديك 

  مان شخص را بر او مسلط ميگرداند با تمام نيرو و  وش و عقل خود با من مناظره كنيد.

من معتقدم كه علی بهترين انسان است پس از پيامبر اكرم صوولى اللَّووه عليووه و آلووه و سوولم اگوور صووحيح اسووت 

از شما در اين مورد سؤاچ كنم، ميخوا يد شما از موون تصديق كنيد و گر نه با دليل رد نما يد مايل  ستيد من 

( علماو حديث گفتند ما سؤاچ ميكنيم. گفت: سؤاچ كنيد ولووى يكنفوور را انتخوواا نما يوود چنانچووه 1بپرسيد. )

آورد و اگر اشووتبا ى بووراى شووخص رخ داد شووما اصووالح شخص ديگرى دليل ا افى داشت دليل خود را مى

 نما يد.

ميگو يم بهترين مردم بعد از پيغمبر ابو بكر است زيرا روايتى كه تمام بوور آن اعتووراف يكى از آنها گفت: ما 

»اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر« پيرو دو نفر بعد از من ابا بكر   دارند از پيغمبر نقل شده كه فرمود:

 و عمر باشيد.
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و يا بعضى صحيح و برخى باطل. چنانچه م مون گفت: روايتها زياد است يا  مه آنها صحيح است يا  مه باطل 

 مه درست باشد الزم است  مه باطل باشد زيرا برخى از روايات نقيض بعض ديگر است، اگر  مه باطل باشد 

دين از بين ميرود. چون ممكن نيست  مه صحيح يا  مه باطل باشد پس بعضى صحيح و بعضى باطل اسووت در 

اثبات شود تا بتوان در آن اعتقاد نمود چنانچه مضمون روايت دليل اين صورت  ر روايتى بايد بوسيله دليلى 

 در صحت آن باشد چه بهتر.

اين روايت تو از رواياتى است كه دليل بطالن آن با خودش  مراه اسووت بوودليل اينكووه پيغمبوور راسووتگوترين 

 ستند در اين صووورت اين دو مرد يا از تمام جهات يكسان  مردم است آنها را بكار محاچ تكليف نميكند زيرا

الزم است دو فرد متمايز از يك ديگر يكفرد باشند اين غير ممكن است، چنانچه آنها با يووك ديگوور اخووتالف 

شووود اگوور از يكووى پيووروى كنووى داشته باشند چگونه صحيح است پيروى  ر دو چون انجام تكليف محاچ مى

ا وول زده را اسووير نمووود عموور آنهووا را آزاد مخالفت با ديگرى است. دليل اختالف آن دو اينست كه ابووا بكوور 

بشمرد عمر بابى بكر گفت خالد را عزچ نمايد و او را بانتقام خون مالك بن نوبره بكشد ابا بكر امتناع ورزيوود 

عمر متعه را حرام نمود اين كار را ابو بكر نكرد عمر دفتر عطايا براى خالفت تشكيل داد ابا بكر نكرد ابا بكر 

( يكى ديگر از دانشمندان گفت: پيغمبر فرمود: 1ن تعيين كرد عمر اين عمل را انجام نداد. )براى خود جانشي

 گرفتم ابا بكر را انتخاا مينمودم.»لو كنت متخذا خليال التخذت ابا بكر خليال« اگر دوستى براى خود مى

اللَّووه عليووه و آلووه و م مون جواا داد: اين صحيح نيست زيرا روايات خودتان اين طور است كه پيغمبر صلى 

سلم بين اصحاا خود برادرى قرار داد و علی را نگهداشت علی از نگهداشتن خود سؤاچ كرد فرمووود: تووو را 

 ام  ر كدام صحيح باشد ديگرى باطل است.براى برادرى خود نگهداشته

موور اسووت. موو مون نفر سوم گفت: علی عليه الّسالم روى منبر گفت: بهترين مردم بعد از پيغمبر ابووو بكوور و ع

گفت: اين محاچ است زيرا پيغمبر اگر آن دو را بهترين مردم ميدانست يك مرتبه عمرو بوون عوواص و مرتبووه 

 ديگر اسامة بن زيد را امير بر آنها قرار نميداد.

از شوا د كذا اين روايت فرمايش علی عليه الّسالم است كه فرمود پيغمبر از دنيا رفووت موون پيوورا ن خووود 

 تر بودم ولى بواسطه اينكه مردم از دين برنگردند صبر كردم.ستهبمقامش شاي 

( و فرمايش ديگر آن حضرت كه فرمود كجا آن دو بهتر از منند با اينكه خدا را پرسووتش كووردم قبوول از 1) 

آنها و بعد از آنها. ديگرى گفت: ابا بكر در خانه خود را بست و گفت  ر كس بيعت خود را پس بگيوورد موون 

ا فسخ ميكنم علی عليه الّسالم فرمووود: پيغمبوور تووو را مقوودم داشووته چووه كووس ميتوانوود از ايوون مقووام بيعت او ر

 محرومت نمايد.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان   astanevesal.irان وصال )   آست سایت 

 

124 

 

م مون گفت: اين سخن باطل است زيرا خودتان روايت ميكنيد كه علی از بيعت با ابا بكر تا بعد از درگذشت 

اش نماينوود تووا آنهووا در تشووييع جنووازه فاطمه عليها الّسالم خوددارى نمود و آن با تو وصيت كرد شووب دفوونش

 حضور پيدا نكنند.

از جهت ديگر اگر پيغمبر ابا بكر را جانشين خود قرار داده بود چگونه ميتوانست بيعت خووود را فسووخ نمايوود 

 ديگر نميگفت به آن مرد انصارى من براى جانشينى پيغمبر يكى از اين دو نفر را ميپسندم عمر و ابو عبيده.

ترند فرمووود: رى گفت: عمرو بن عاص به پيغمبر عرض كرد: كداميك از زنان نزد شما محبوادانشمند ديگ

 عايشه عرض كرد از مردان فرمود: پدرش.

ايد كه پيغمبر صوولى اللَّووه عليووه و آلووه و م مون در جواا گفت اين نيز باطل است زيرا خودتان روايت كرده

خدايا محبوبترين بنده خود را برسان تا از ايوون غووذا بخووورد، سلم مرغ بريانى در مقابل گذارده بود گفت: بار 

 علی عليه الّسالم وارد شد.

علی عليه الّسالم گفته  ر كس مرا   كدام يك از اين دو روايت شما صحيح است؟ ديگرى از دانشمندان گفت:

ه بزند به كسى كه بر ابا بكر و عمر فضيلت د د او را حد افترا ميزنم. م مون گفت: چگونه ممكن است تازيان

حدّ بر او الزم نيست در اين صورت مخالفت با فرمان خدا نموده و اين تفضيل آيا دروغ نيست شما خودتووان 

ام با اينكه از شما بهتر نيستم ايد كه ابا بكر گفت: »وليتكم و لست بخيركم« من امير بر شما شدهروايت كرده

ابو بكر نسبت بخودش يا على در باره ابو بكر با اينكه حديث   كداميك از اين دو نفر نزد تو راستگوتر  ستند

 متناقض است.

ابو بكر در اين گفتار راستگو است يا دروغگو از كجا فهميده اين مو وع را اگر بوحى باشد كه وحى قطووع 

 شده است اگر نظر شخصى اوست كه خياچ و نظر تحير و سرگردانى اسووت در صووورتى كووه دروغگووو باشوود

( ديگرى 1دار پيشوا ى و متصدى احكام و حدود مسلمانان گردد كسى كه دروغگو باشد. )عهدهمحاچ است 

  )ابو بكر و عمر سيدا كهوچ ا ل الجنة(  گفت: از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نقل شده كه فرمود:

زيرا در بهشت پيرى ابو بكر و عمر دو آقاى پيرمرد اى بهشت  ستند م مون جوابداد اين حديث محاچ است 

 نيست.

روايت شده كه پيره زن اشجعيه در خدمت پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بود آن جناا فرمود: در بهشت 

شوند اشكهايش جووارى شوود حضوورت رسوووچ فرمووود: خداونوود در قوورآن ميفرمايوود: إِنَّووا  ا داخل نمىزنپيره

«. اگر شما خياچ ميكنيد وقتى داخل بهشت شوند خداوند آنها 1بْكاراً  عُرُباً أَتْراباً »أَنَْش ْنا ُنَّ إِنْشاًو  فََجعَلْنا ُنَّ أَ
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ايد كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سوولم در بوواره امووام حسوون و را جوان خوا د نمود خودتان روايت نموده

 خرين و ابو ما خير منهما«»انهما سيدا شباا ا ل الجنة من االولين و اآل  امام حسين عليه الّسالم فرمود:

( 2آنها دو آقاى جوانان ا ل بهشتند از پيشينيان و كسانى كووه بعوود بياينوود و پدرشووان بهتوور از آن دو اسووت. )

 »لو لم ابعث لبعث عمر«  دانشمند ديگرى گفت: از پيغمبر روايت شده فرموده است:

يوون نيووز صووحيح نيسووت زيوورا خداونوود اگر من مبعوث به پيغمبرى نميشدم عمر مبعوث ميشد. م مون گفووت: ا

نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْوودِهِ و در ايوون آيووه ميفرمايوود: وَ إِ ْ أَخَووذْنا مِوونَ  ميفرمايد: إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى

ما بسوووى تووو  -بْنِ مَرَْيمَ خالصه ترجمه آيه اوچوَ عِيَسى ا النَّبِيِّينَ مِيثاقَُهمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرا ِيمَ وَ مُوسى

فرمايوود: آن زمووان كووه  -وحى نموديم  مان طورى كه بنوح و ساير پيغمبران وحى كرديم. در آيووه دوم مووى

 پيمان از پيغمبران گرفتيم  م از تو و نوح و ابرا يم و موسى و عيسى بن مريم.

انوود و آن كووس كووه پيمووان از او گرفتووه برانگيخته شود اندآيا ممكن است كسى كه از او پيمان نبوت نگرفته

( ديگرى از دانشمندان گفت: پيغمبر در روز عرفه بعمر نگووا ى نموووده تبسووم كوورد فرمووود: 1مبعوث نشود. )

خداوند يك مرتبه بتمام بندگانش مبا ات نمود و به عمر تنها افتخار كرد. م مون گفت اين  م محاچ است در 

دارتر از آن روايت ديگر نيسووت كووه ميگوينوود و عموم مردم باشد اين روايت خندهصورتى كه پيغمبرش جز

پيغمبر فرمود داخل بهشت شدم ناگاه متوجه صداى نعلين گرديدم نگاه كردم ديدم غالم ابو بكر بالچ زودتوور 

غمبوور اسووت از من ببهشت رفته شيعه ميگويد: علی بهتر از ابو بكر است شما ميگو يد غالم ابو بكوور بهتوور از پي

 زيرا آن كس كه زودتر ببهشت رود البته بهتر خوا د بود.

نمايد در صورتى كه  مان روايت ديگرى كه ميگو يد شيطان  مين كه احساس وجود عمر را ميكند فرار مى

شيطان بنا بگفته شما بزبان پيغمبر انداخت »أنهن الغرانيق العلى« از عمر ميترسيد ولى بزبان پيغمبر كفر جارى 

 ميكند.

دانشمند ديگرى گفت: پيغمبر فرمود: اگر عذاا نازچ شود جووز عموور كسووى نجووات نخوا وود يافووت. موو مون 

فرمايد: ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَُهمْ وَ أَنْتَ فِيِهمْ تا وقتى تو در ميان  -جوابداد اين مخالف قرآن است زيرا خداوند مى

 ايد.نند پيغمبر قرار دادهامت باشى آنها را عذاا نخوا د نمود عمر را ما

اى اسووت ديگرى گفت: پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم گوا ى نموده است كه عمر يكى از ده نفر صحابه

كه ببهشت ميروند، م مون گفت: اگر اين حديث صحيح باشد آن طورى كه ميگو يد عمر به حذيفه نميگفووت 

در صورتى كه پيغمبر بعمر فرموده باشد تو ا وول بهشووتى او  ترا بخدا سوگند ميد م آيا من از منافقين  ستم؟

اش نمايد با وصف اين حذيفه را تصديق نموووده و پيغمبوور را بووه درسووتگو ى را تصديق نكند تا حذيفه تزكيه
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پرسد اين دو قبوچ نكرده است اين خالف دين است اگر سخن پيغمبر را تصديق كرده پس چرا از حذيفه مى

( ديگرى گفت: پيغمبر فرموده مرا در يكطرف ترازو و امووتم را در طوورف 2اقض دارد. )خبر با يك ديگر تن

 ترتر بودم بجاى من ابو بكر را گذاشتند او  م سنگينديگر گذاشتند من سنگين

اين  م محوواچ اسووت زيوورا از  تر شد ترازو را برداشتند. م مون گفت:شد سپس عمر را گذاشتند او نيز سنگين

اند و يا از نظر عبادت، اگر از لحاا جسم باشد كه معلوم است درست نيست زيرا جسم ر شدهنظر جسم سنگينت

تر از امت نيست و اگر سنگينى بواسطه اعماچ صالح آن دو باشد اين حرفى است ولى چگونه آنها آنها سنگين

 با نداشتن عمل فضيلت مييابند.

د يكنفر جوابداد بعمل صالح م مون گفت: آيا كسى كه پرسيد به چه چيز مردم از يك ديگر امتياز پيدا ميكنن

در زمان پيغمبر فضيلت و برترى بر ديگرى داشته باشد بعد از درگذشت پيغمبر آن ديگرى بيشووتر از شووخص 

يابيد كسانى را در اين زمووان كووه بيشووتر از رسد خودتان مىبرتر عمل نمايد آيا باز باو ميرسد اگر بگوييد مى

د و حج و روزه و صدقه دارند  مه اعتراف نمودند شخصى كه امروز برترى داشته باشوود اصحاا پيغمبر جها

( م مون ا افه نمود دليل ديگر اينكه دقت كنيد 1رسد. )بمقام آن كسى كه در زمان پيغمبر برترى دارد نمى

انوود سووپس نمووودهكسانى كه دين و ايمانتان را از آنها اقتباس مينما يد چه مقدار در فضا ل علی روايووت نقوول 

اند اگر بيووك جووزو از اجووزاو بسوويار مقايسه نما يد فضا لى كه در باره آن ده نفر بشارت داده شده نقل نموده

زياد فضا ل علی رسيد حرف شما درست است چنانچه فضا ل علی بسوويار بيشووتر شوود پووس از پيشوووايان خووود 

  ا نگو يد.پيروى كنيد ديگر چنين سخن

چرا ساكت شديد گفتند مووا سووؤاالت  زير انداخته سكوت اختيار نمودند م مون گفت:در اين موقع  مه سر ب

خود را تمام كرديم گفت: حاال من سؤاچ ميكنم بگو يد در اوچ بعثت چه عمل بهترين اعماچ محسوا ميشووده 

رَّبُونَ آنهووا ى كووه سووبقت سبقت باسالم آوردن زيرا خداوند ميفرمايد: السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  أُولئِكَ الْمُقَ گفتند:

 ايمان دارند مقرا پيشگاه خدايند.

پرسيد آيا كسى زودتر از علی ايمان آورده در جووواا گفتنوود: او  نوووز بووالغ نشووده بووود كووه ايمووان آورد و 

بايمانش حكمى جارى نميشود ولى ابو بكر در حاچ پيرى اسالم را پذيرفت اين نوع ايمان مورد توجه است و 

 يمان فرق است.بين اين دو ا

م مون اين اشكاچ را بدين طريق پاسخ داد پرسيد آيا اسالم علی بن ابى طالب بوسيله الهام از جانب خدا بود يا 

ايد چون به پيغمبر الهام نشد جبر يل بر بدعوت پيغمبر اگر بگوييد خدا الهام نمود او را بر پيغمبر مزيت داده

اسالم نمود يا از طرف خودش علی را دعوت كرده يا از طرف خوودا او نازچ گرديد اگر پيغمبر او را دعوت ب
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اگر بگوييد بدلخواه خودش بوده اين خالف گفته خدا است كه فرموووده: »وَ مووا أَنَووا مِوونَ الْمُتَكَلِّفِووينَ« و آيووه 

ه كووه علووی از روى  واى نفس سخن نميگويد، اگر خداوند او را امر كرد ديگر ميفرمايد: ما َينْطِقُ عَنِ الَْهوى

 ا باين امتياز را باسالم دعوت نمايد در اين صورت خداوند كه داناى تمام راز است علی را از ميان تمام بچه

اش را ( دليل ديگر، بفرما يد آيا ممكن است خداوند بنده1اختصاص داده است چون او را خوا ميشناخته. )

ايوود چنانچووه بگو يوود تكليووف كن اسووت، كووافر شوودهتكليف بكارى نمايد كه نتواند انجام د د اگر بگو يد مم

نميكند چگونه ممكن است به پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم دستور بد د كه علی را بايمان دعوت نمايد با 

ى ديگرى از خويشوواوند اينكه ايمانش بواسطه كوچكى و عدم بلوغ پذيرفته نميشود و از جهت ديگر آيا بچه

دعوت نموده تا پيروى از علی بنمايد چنانچه بگو يد دعوت ننموده اين امتياز مخصوص يا غير خويشاوند را 

 علی بن ابى طالب است كه از بين تمام فرزندان عرا اين فضيلت را تنها دارا باشد.

 سپس پرسيد بگو يد كدام عمل بعد ايمان در صدر اسالم بهتر بود جواا دادند پيكار در راه خدا.

عليه الّسالم نقل شده در جنل  سابقه جهاد براى يكى از آن ده نفر باندازه علی بن ابى طالبم مون پرسيد آيا 

بدر شصت و چند نفر از كفار كشته شدند كه بيسووت و چنوود نفوور را تنهووا علووی كشووت و چهوول نفوور را سوواير 

 مسلمانان. يكنفر گفت: ابو بكر با پيغمبر در تخت روان تدبير جنل مينمود.

نمود بدون پيغمبوور يووا بووا ى شگفت انگيز گفتى آيا در تخت روان شخصا تدبير جنل را مىم مون گفت سخن

حضرت رسوچ در تدبير شريك بود و يا پيغمبر به صوابديد و صالح او احتياج داشت كوودام شووق را انتخوواا 

غمبوور و يووا آن پناه ميبرم بخدا از اينكه بگويم به تنهايى تدبير ميكرد يا با شركت پي مينمايى در جواا گفت:

 حضرت به ابا بكر احتياج داشت.

گيرى از جنل است بايوود  وور م مون گفت: پس چه فضيلتى است بودن در تخت روان اگر فضيلت به گوشه

تَوِي الْقاعِوودُونَ كس از جنل تخلف جويد برترى بر مجا دين داشته باشد با اينكه خداوند مى فرمايوود: ال َيسووْ

لِِهمْ وَ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجا ِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ بِ َمْوالِِهمْ وَ أَنْفُِسِهمْ فَضَّلَ اللَّووهُ الْمُجا ِوودِينَ بِوو َمْوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ

«. 1قاعِوودِينَ أَجْووراً عَظِيموواً »وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجا ِدِينَ عَلَى الْ أَنْفُِسِهمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الُْحْسنى

( اسحاق بن حماد ميگويد: در اين موقع م مون بمن گفت بخوان سوره  ل أتى را خواندم تا رسوويدم بوواين 1)

كُوراً سووؤ آيه وَ ُيطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى عْيُكُمْ مَشووْ اچ حُبِّهِ مِْسكِيناً وَ َيتِيماً وَ أَسِيراً تا اين قسمت از سوره وَ كووانَ سووَ

اى كه علی عليه الّسالم در موقعى كه فقير و يتيم و اسير را اطعام نمود بآنهووا گفتووه باشوود إِنَّمووا كرد آيا شنيده

د وويم  وويح پاداشووى و نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاًو وَ ال شُكُوراً اين غذا را بشما فقط در راه خوودا مووى

 ام.فرمايد جواا دادم نه من نشنيدهمى م چنانچه خداوند در سوره بيانتشكرى از شما توقع نداري 
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الم ايوون  م مون گفت: خداوند از قلب و نيت علی آگاه بود از اين جهت براى شناساندن نيووت علووی عليووه السووّ

قسمت را در قرآن آورده آيا خداوند در قرآن يك جاى ديگر اين مقدار توصيف بهشووت را نموووده از قبيوول 

 اى بلورين مانند نقره، جواا دادم نه. م مون گفت: اين فضيلت ديگريست از براى رير من فضة« شيشه»قوا

علی كه در سوره اختصاصى او ايوون مقوودار بهشووت را وصووف نموووده پرسوويد ميوودانى چطووور شيشووه از نقووره 

 شود؟ گفتم نميدانم.مى

است كه مانند نقره سفيد اسووت داخوول  اى شفافم مون گفت: منظورش اين است كه ظرفهاى بلورين باندازه

ماننوود فرمووايش پيغمبوور اسووت كووه بووه انجشووه شود اين آيه از نظر او بووىآنها ميدرخشد و از خارج مشا ده مى

 »رويدا سوقك بالقوارير«  فرمود:مى

  ا ميخوانى بخوان منظورش زنها است كه آنهووا را از نظووراكنون كه شتر ا كند ميروند آوازى كه براى شيشه

لطافت و صفا به شيشه تشبيه نموده با اين سخن عرا كه ميگويند: »ركبت فرس ابى طلحووة فوجدتووه بحوورا« 

سوار بر اسب ابى طلحه شدم آن را دريا ى يافتم، كنايه از تندروى اسب است و اين آيه كه ميفرمايد: وَ يَ ْتِيهِ 

را ِهِ عَذااٌ غَلِيظٌ منظورش اينسووت كووه گووو ى موورگ بوور او وارد الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما  ُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَ

( بعد بمن گفت: اسحاق تو نيز از كسووانى نيسووتى كووه 1شود با اينكه مرگ نيامده اگر آمده بود ميميرد. )مى

« جواا دادم چرا. م مون گفت: بنظر تو اگر يكنفر بگويد نميوودانم 1معتقدند آن ده نفر در بهشت  ستند؟ »

شود جواا دادم نه پرسيد اگر بگويد  مان شخص نميدانم ث صحيح است يا نه به اين سخن كافر مىاين حدي 

 شود.اين آيه از قرآن است يا نه كافر مى

الم ميگووردد موو مون رو  شود.گفتم: بلى كافر مى م مون گفت: اين باعث فضيلت بيشترى براى علی عليووه السووّ

 آرى. يان در نزد تو صحيح است؟ گفتم:بمن نموده گفت: اسحق آيا حديث پرنده بر

م مون گفت: لجاجت و ستيزه تو آشكار گرديد زيرا از اين سه وجه خارج نيست يا  مان طورى كووه پيغمبوور 

( وجووه ديگوور اينكووه 1اش پذيرفتووه نشوود. )درخواست نمود محبوبترين خلق خدا پيش او آموود و يووا خواسووته

ولى آن كس كه فضيلتش كمتر بود بيشتر مورد محبووتش قوورار  شناختاش را مىترين بندهخداوند با فضيلت

 داشت )منظور علی عليه الّسالم است كه بنظر آن دانشمندان ابو بكر بر او فضيلت دارد(.

وجه سوم اينكه بگو ى خداوند نميداند كدام بنده فضيلت بر ديگرى دارد از اين سووه قسوومت كوودام يووك را 

سر بزير انداختم سپس گفتم خداوند در بوواره ابووو بكوور ميگويوود: ثووانِیَ  انتخاا مينمايى اسحاق ميگويد مدتى

 «.1اثْنَيْنِ إِ ْ  ُما فِی الْغارِ إِ ْ َيقُوچُ لِصاحِبِهِ ال تَْحزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا »

 چنانچه مالحظه ميكنيد خداوند امتياز مصاحبت با پيغمبر را به ابو بكر ميد د.
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اى كووه ر اطالع شما در باره لغت و قرآن كووم اسووت مگوور در قوورآن نخوانوودهم مون گفت: تعجب ميكنم چقد

خداوند كافر را مصاحب با مؤمن قرار داده اينكه ابا بكر مصاحب پيغمبوور باشوود چووه فضوويلتى بوورايش ثابووت 

 ميكند.

وَّاكَ فرمايد: قاچَ لَهُ صاحِبُهُ وَ  ُوَ ُيحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِدر اين آيه مى نْ تُرااٍ ثُمَّ مِوونْ نُطْفَووةٍ ثُوومَّ سووَ

رَجُلًا گفت: بشخص مصاحبش در حالى كه با او گفتگو ميكرد كافر شدى نسبت بكسووى كووه توورا از خوواك و 

سپس از نطفه آفريد و ترا مردى آراسته نمود، چنانچه مالحظه ميكنيد شخص كافر را مصوواحب مووؤمن قوورار 

 يش را مصاحب خود قرار دادهداده است در اين شعر  ذلى اسب خو

 و لقد غدوت و صاحبى وحشية             تحت الرداو بصيرة بالمشرق         

 ازدى نيز در اين شعر  مين كار را كرده: 

 و لقد دعوت الوحش فيه و صاحبى             محض القوا م من  جان  يكل         

را ايجاا نميكند و اما اين قسوومت از آيووه »إِنَّ اللَّووهَ مَعَنووا« پس تنها مصاحب بودن شخصى با پيغمبر فضيلتى  

اى اين آيووه را مووا خدا با ما است نيز دليل بر فضيلت نميشود زيرا خداوند با نيكوكار و بدكردار  ست نشنيده

مِنْ  لِكَ وَ ال أَكْثَرَ إِلَّا  ُوَ مَعَُهمْ أَْينَ ما   أَدْنىثَالثَةٍ إِلَّا  ُوَ رابِعُُهمْ وَ ال خَمَْسةٍ إِلَّا  ُوَ سادِسُُهمْ وَ ال َيكُونُ مِنْ نَْجوى

 «.1كانُوا »

 اين قسمت آيه كه ميفرمايد: ال تَْحزَنْ* غمگين مباش.

اينك جواا ده كه آيا حزن ابى بكر طاعت خدا بود يا معصيت اگر بگو ى طاعت بوده پس چرا پيغمبر نهى 

صى حكيم سر نميزند اگر معصوويت باشوود معصوويت فضوويلتى بوجووود از طاعت و بندگى كرده اين كار از شخ 

آورد بگو ببينم در  مين آيه: فَ َنْزَچَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ خداونوود ميفرمايوود: آرامووش خووويش را بوور او نووازچ نمى

 فرموده بر چه كسى نازچ كرده.

( م مون گفت: در اين آيه كووه 1امش بود. )نياز از آردر جواا گفتم: بر ابا بكر نازچ فرموده زيرا پيغمبر بى

خداوند اشاره به جنل حنين ميكند تصريح ميفرمايد كه آرامش و سكون را بر پيغمبر و مؤمنين نازچ كوورده 

تْ ثُمَّ وَلَّيْووتُمْ مُوودْبِرِينَ  ثُوومَّ وَ َيوْمَ حُنَيْنٍ إِ ْ أَعَْجبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ  اقَتْ عَلَيْكُمُ الْ َرْضُ بِما رَحُبَ

«  منا اسحق آيا ميدانى مراد از مؤمنين در اين آيه كياننوود 2رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. » أَنْزَچَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى

الم بووا علووی عليووه السووّ  گفتم: نه گفت تمام مسلمانان در جنل حنين فرار كردند مگر  فت نفوور از بنووى  اشووم

شمشير دفاع از پيغمبر ميكرد عباس لجام استر را گرفته بود پوونج نفوور ديگوور آن حضوورت را در ميووان گرفتووه 

 بودند تا آسيبى بحضرتش نرسد تا باالخره خداوند پيروزى عنايت كرد.
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ز ايوون منظور از مؤمنين در اين آيه علی و بقيه بنى  اشم  ستند كه حضور داشتند حاال بگو ببينم كدام يك ا

دو نفر داراى فضيلت بيشترى  ستند كسى كه در جنل حنين با جان دفاع ميكرد و سكون و آرامش بر او و 

 پيغمبر نازچ شد يا آن كسى كه در غار بهمراه پيغمبر بود و شايسته سكون و آرامش  م نبود.

خواا پيغمبر خوابيد و كداميك فضيلت بيشترى دارند. آن كسى كه در غار با پيغمبر بود يا كسى كه در رخت

( خداوند به پيغمبر دسووتور 1جان خويش را سپر بالى او نمود تا جريان  جرت بطور كامل وقوع پيدا كرد. )

داد علی را م مور كند در رختخوابش بخوابد و جان خويش را فووداى پيغمبوور نمايوود وقتووى م موريووت را بوواو 

 فرمود عرض كرد:

 با جان و دچ ميپذيرم. ميمانيد؟ فرمود آرى عرض كرد: من در رختخواا شما بخوابم شما سالم

در رختخواا خوابيد و لحاف را بر خود پيچيد مشووركين او را محاصووره كردنوود  مووه يقووين داشووتند پيغمبوور 

خوابيده تصميم داشتند  ر كدام يك شمشير بزنند تا خونش ميان قبا ل پراكنووده شووود و بنووى  اشووم نتواننوود 

اند و چگونه ميخوا نوود او را از لی كامال متوجه بود و ميشنيد چه تدبيرى انديشيدهكسى را بجاى او بكشند ع

 ميان بردارند.

اين موقعيت خطرناك ولى حساس بهيح وجه او را وادار نكرد كه التماس و زارى كند و ناراحت شود چنانچه 

و بكر با پيغمبوور ولووى علووى ابو بكر در غار ناراحت شد خداوند از آشفتگى خاطرش حكايت ميكند با اينكه اب

تنها در رختخواا خوابيد كو ى استوار و مردى استوار بود خداوند با قدرت خويش از آسيب قووريش او را 

 محفوا نگه داشت.

مووا را فريووب دادى پووس از تمووام  صبحگاه سر برداشت پرسيدند: كو محمّد؟ گفت: از كجا ميدانم. گفتند: تو

 شدن اين جريان خدمت پيغمبر رسيد.

علی  ميشه بر تمام صحابه برترى داشت بواسطه جانبازيها و فداكاريها كه مينمووود و عظمتووى كووه داشووت تووا 

( آنگوواه موو مون 1خداى او را بجوار رحمتش برد آن پسنديده مرد مورد مغفرت و عنايت پروردگار اسووت. )

م بازگو كن. خوانوودم چرا. گفت: حديث را براي  «؟ گفتم:1گفت: اسحاق حديث واليت را روايت نميكنى »

گفت: ببين در اين حديث پيغمبر بگردن ابو بكر و عمر براى علی حقووى اثبووات ميكنوود كووه آن دو را  رگووز 

 چنين حقى بر علی نيست.

گفتم مردم ميگويند اين سخن را بواسطه زيد بن حارثه فرموده )چون زيد غالم پيغمبر بود يعنى علووی بعوود از 

پرسيد چه وقووت ايوون فرمووايش را فرموووده جوابوودادم در غوودير خووم بعوود از من بر زيد تسلط خوا د داشت( 

 مراجعت از مكه.
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مگر زيد قبل از غدير خم از دنيا  سؤاچ كرد زيد چه وقت از دنيا رفت، در جواا گفتم در جنل موته گفت:

 نرفته بود. جوابدادم چرا.

لگى در ميان مردم فريوواد زنوود مووردم م مون گفت: از طرف ديگر اگر تو فرزندى داشته باشى بسن پانزده سا

 بدانيد غالم من غالم پسر عمويم خوا د بود از اين پسرت ناراحت نميشوى و تنفر ندارى. گفتم: چرا.

 گفت: مايلى پسرت از چنين كردارى منزه باشد ولى به پيغمبر اين نسبت را ميد ى.

ايد خداوند ميفرمايد: اتَّخَذُوا او خود دادهآنگاه رو بجمعيت نموده گفت: واى بر شما اختيارتان را بدست علم

 أَحْبارَ ُمْ وَ رُ ْبانَُهمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ بخدا سوگند نه نماز براى ايشان ميخوانند و نه روزه ميگيرند آنها دستور

 ميد ند مردم اطاعت ميكنند.

»انووت منووى بمنزلووة  ووارون موون   د:( سپس گفت: قبوچ دارى فرمايش پيغمبر را نسبت به علووی كووه فرمووو1) 

موسى« تو نسبت بمن مانند  ارون  ستى نسبت بموسى. جوابدادم بلى. گفت: مگر  ارون برادر پدر مووادرى 

شود؟! گفووتم: نووه. گفووت: تصديق كردم. گفت: علی  م  مين طور برادر پدر مادرى پيغمبر مى موسى نبود.

  ارون پيغمبر بود علی كه پيغمبر نبود.

دو مقام براى علی نيست ديگر چيزى جز خالفت و جانشينى باقى نميماند كه  ارون جانشين موسووى پس اين 

بود علی  م جانشين پيغمبر است اين فرمايش را در موقعى فرمود كه ناسپاس و دورو مردم گفته بودند علووی 

فقين و تنزيووه سوواحت را در مدينه گذاشت چون ميل نداشت او را با خود ببرد آن حضرت براى ردّ گفتار منا

قدس علی، حديث منزلت را بيان نمود  مووان طووورى كووه خداونوود از حضوورت موسووى حكايووت ميكنوود كووه 

ببرادرش گفت: اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ جانشين من باش در ميان مردم و آنهووا را 

 بهكاران را نما ى.براه راست وادار نما مبادا پيروى ت

گفتم: حضرت موسى،  ارون را در زمان حيات جانشين خود نمود وقتى بدعوت پروردگووار بطووور ميرفووت. 

پيغمبر نيز علی را جانشين خود قرار داد،  نگامى كه بجنل ر سپار بود )منظورش اينكه جانشينى اختصوواص 

 بزمان حيات داشته نه بعد(.

كسووى از اصووحاا بهموورا ش بووود جوابوودادم بلووى، پرسوويد  ووارون را  م مون گفت: مگر موسى  نگام رفتن،

ى اصحاا آنها كه باقى بودند و آنها ى كه رفته بودند قرار نداده بود؟ گفتم چرا  مووين جانشين خود بر  مه

 طور است.
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م مون گفت: در اين صورت علی جانشين پيغمبر است بر تمام مردم اگر چه بيشتر آنها را بجنوول بوورده بووود 

 ا باقى مانده بودند دليل بر اينكه جانشين اوست در زمان حيات و  نگووام غيبووت و قط زنان و ناتوانان و بچهف

 »علی منى بمنزلة  ارون من موسى الّا انه ال نبى بعدى«   م پس از مرگ اين فرمايش پيغمبر است:

خوا وود بووود، صووريح اسووت در علی نسبت بمن مانند  ارون است نسبت بموسى جز اينكه بعد از من پيغمبرى ن

 اينكه علی جانشين بعد از من است ولى پيغمبر نميتواند باشد چون پيغمبرى بمن ختم شده است.

شود كه علی وزير پيغمبر نيز  سووت زيوورا موسووى در بووين مناجووات خووود از  مين فرمايش بيشتر استفاده مى

رِكْهُ فِووی أَمْوورِي از ميووان بسووتگانم عرض كرد: وَ اجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أَ ْلِی   ارُونَ أَ خِی  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  وَ أَشووْ

يكنفر را وزير من قرار ده  ارون برادرم را، بوسيله او نيرويم را زياد كن و او را شووريك در م موريووت موون 

 بفرما.

 مان طور كه وقتى علی مقامش نسبت به پيغمبر مانند  ارون نسبت بموسى باشد پس وزير پيغمبر خوا د بود 

( در اين موقع رو بجانووب متكلمووين؟ و دانشوومندان علووم كووالم كوورد 1 ارون وزير موسى و جانشين او بود. )

 گفت من از شما سؤاچ كنم يا شما از من ميپرسيد، گفتند ما سؤاچ ميكنيم: گفت: بگو يد.

لى اللَّه عليووه و آلووه و سوولم يكى از آنها گفت: مگر امامت علی از جانب خدا نبود كه ميگو يد پيامبر اكرم ص

آن را بيان نموده بطور وجوا و لزوم مثل نماز ظهر كه چهار ركعت است و در دويست در م بايد پنج در م 

زكات داد و حج خانه خدا. گفت گفت چرا. گفت پس چرا در  يح كدام از واجبات اختالف پيدا نشده تنهووا 

 در خالفت حضرت علی اختالف بوجود آمد.

فت: زيرا آن عالقه و ميل و رغبتى كه در بدست آوردن مقام خالفت  ست در سوواير واجبووات ديوون م مون گ

 چنين كشمكش و فعاليت براي احراز آن نيست.

ديگري گفت: من ميگويم پيغمبر اكرم بخودشان واگذاشت تا يك نفر را از ميووان خووويش انتخوواا كننوود از 

بووا جانشووينش نماينوود در نتيجووه مشووموچ عووذاا گردنوود از ترس اينكه اگر خودش انتخاا كند مبادا مخالفت 

بامت داشت خليفه تعيين نكرد. م مون. گفت اين حرف را قبوچ ندارم چون خوودا بمووردم  شفقت و مهري كه

پذيرنوود مهربانتر است يا پيغمبر اكرم. پيغمبر ميفرستد با اينكه ميداند بعضووى مخالفووت ميكننوود و برخووى مووى

( دليل ديگوور: اگوور آنهووا را اموور كنوود از 1دارد مانع از فرستادن پيامبر نميشود. ) شفقت و محبتى كه بمخلوق

ميان خود انتخاا نمايند از دو صورت خارج نيست يا بهمه دستور داده يا به بعضى اگر بهمه دستور د د كووه 

د اگوور بگووو ى انتخاا كنند كسى باقى نميماند براى انتخاا اگر بيك عده امر كند بايد آنها را مستحضر نماي 

 آنها دانشمندان و فقيهان  ستند بايد حد و مرز و خصوصيات چنين دانشمندانى را معين فرمايد.
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ديگرى گفت: از پيغمبر اكرم روايت رسيده كه  ر چه را مسلمانان خوا ميدانند در نظر خوودا  مووان خوووا 

ند يا بعضى اگر منظور  مه است است و  ر چه را بد بدانند بد است. م مون گفت آيا تمام مؤمنين خوا بدان

كه اين امكان ندارد چون اجتماع  مه آنها در چنين مورد محاچ است اگر بعضى باشد باز درست نيست چووون 

اند چنانچه شيعه در باره علی و معتقدين مذ ب حشووويه  ر دسته براى پيشواى خود فضل و منقبتى نقل كرده

 بت كرد.براى ديگران پس چگونه ميتوان امامت را ثا

اند گفووت ديگرى گفت: ممكن است بگو يم كه اصحاا محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم اشتباه و خطا كرده

چگونه ما نسبت خطا و اشتباه باصحاا ميتوانيم بد يم با فوورض اينكووه چنووين كووارى را آنهووا نووه واجووب و نووه 

شده و نه سنت پيامبر اكرم بود در كارى كه مستحب ميدانند زيرا بنا بر عقيده تو امامت از طرف خدا تعيين ن

 اند نسبت خطا و اشتباه صحيح نيست.خدا و پيامبر دستورى نداده

ديگرى گفت: اگر تو مدعى امامت علی  ستى دليل و بينه بياور بر ادعاى م مون گفت من مدعى نيسووتم موون 

است كه ميگويوود اختيووار عووزچ و معتقدم كسى كه معتقد و معترف باشد بينه و گواه الزم ندارد مدعى كسى 

با اوست و او ميتواند انتخاا كند كه شما  ستيد اكنون اگر گووواه بخوا يوود از ميووان خووود  نصب و حكومت

بياوريد كه تمامتان مدعى  ستيد و نميتوانيد گواه باشيد اگر بخوا يد از مخالفين خود گوا ى بياوريد بنا بوور 

مانوود پووس چگونووه بينووه و گووواه ابا بكر شده ديگر غيرى بوواقى نمووى عقيده شما كه ميگو يد اجماع بر خالفت

اش چه بود و چه ميبايد انجام د د. موو مون ( ديگرى گفت: بعد از درگذشت پيغمبر علی وظيفه1آوريد. )مى

گفت  مان كار ا ى كه كرد. گفت مگر الزم نبود كه بمردم اعالم كند من امووام  سووتم. موو مون گفووت امووام 

نسان نيست و نه مردم چنين اختيارى دارند كه تعيين امامت كنند. منصب امامت از جانب خدا بخواست خود ا

فرمايد: إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً و چنانچه بداود ميفرمايد: يووا داوُدُ إِنَّووا شود چنانچه بابرا يم مىبامام داده مى

در مووورد آدم ميگويوود: إِنِّووی جاعِوولٌ فِووی الْوو َرْضِ خَلِيفَووةً پووس جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِی الْوو َرْضِ و چنانچووه بمال كووه 

كننده امام خدا است كه او انتخاا ميكند بواسطه شخصيت و عظمت نژادى و پاكى طينت و عصمت در تعيين

شود وقتى بر خالف رفتار آينده اگر بانتخاا شخصى باشد كسى كه داراى اين شرايط شد شايسته امامت مى

 گيرى ميكند در اين صورت تا آن وقت كه اين افعاچ را انجام نداده خليفه است.كرد كناره

ديگرى گفت: بچه دليل امامت را براى علی عليه الّسالم الزم ميشماريد پس از پيغمبر اكرم صلى اللَّووه عليووه و 

يلووه خووويش آله و سلم گفت بواسطه اينكه از كودكى ايمان داشت مانند خود پيامبر اكرم و چووون قوووم و قب

 مشرك و كافر نبود چنانچه پيغمبر اكرم نيز چنين بود زيرا شرك گناه بزرگى است.
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 رگز ظالم امام نميشود و نه كسى كه بت پرستيده باشد باتفاق جميع كسى كه مشرك باشد دشمن خدا است 

 المش د ند.او از جمعيت مسلمان خارج است زيرا اجتماع مسلمانان شا د شرك اوست تا باز گوا ى بر اس

دليل ديگر: شخصى كه محكوم باشد جايز نيست حاكم شود چون حاكم خود خطاكار و محكوم بوووده ديگوور 

 فرقى بين حاكم و محكوم نخوا د بود.

( ديگرى گفت: چرا علی با ابا بكر و عمر و عثمان جنل نكرد چنانچه با معاويه جنل كرد م مون گفووت 1) 

اينكه چرا چنين شد مقتضى و علت ميخوا د اما اينكه ميگووو ى جنوول اين سؤاچ صحيح نيست زيرا پرسيدن 

نكرد. نفى است. نكردن كه نفى است دليل نميخوا د. كردن كه اثبات است دليل الزم دارد  منا بايد دقووت 

كنيم كه آيا امامت علی از جانب خدا است يا از طرف ديگرى اگر ثابت شد از جانب خداسووت اعتووراض بوور 

َجرَ بَيْوونَُهمْ ثُوومَّ ال كارى كه او كر ده كفر است بدليل اين آيه فَال وَ رَبِّكَ ال ُيؤْمِنُووونَ حَتَّووى ُيَحكِّمُوووكَ فِيمووا شووَ

 َيجِدُوا فِی أَنْفُِسِهمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ ُيَسلِّمُوا تَْسلِيماً.

او است و مردم بايد تسليم  پس كار او برگشت باصل مطلب دارد اگر بتعيين خدا بوده كار ايش نيز از جانب

محض باشند. پيغمبر اكرم نيز در جريان حديبيه كه مشركين نگذاشتند قربانى خود را بخانووه خوودا برسوواند از 

جنل كردن خوددارى نمود  مين كه نيرو گرفت و مسلمانان زيوواد شوودند جنوول كوورد چنانچووه خداونوود در 

فْحَ الْمورد جريان اوچ مى فَحِ الصووَّ رِكِينَ حَيْووثُ «. بعوود دسووتور مووى1َجمِيوولَ »فرمايوود: فَاصووْ د وود فَوواقْتُلُوا الْمُشووْ

 «.2وَجَدْتُمُو ُمْ وَ خُذُو ُمْ وَ احْصُرُو ُمْ وَ اقْعُدُوا لَُهمْ كُلَّ مَرْصَدٍ »

دانيد و اطاعتش را واجب ميشماريد چوورا او مثوول انبيووا ديگرى گفت: شما كه امامت علی را از جانب خدا مى

يغ و دعوت نكرد و از دعوت مردم باطاعت نمووودن از خووودش خوووددارى نمووود گفووت مووا ادعووا مردم را تبل

كنيم كه علی عليه الّسالم دستور داشت كه تبليغ كند بعد او را پيامبر بدانيم او واسطه بووين خوودا و مووردم نمى

كند ت جهاد مىبود  ر كه پيروى كرد از او مطيع است و  ر كه مخالفت نمود عاصى اگر قدرت و نيرو ياف

اگر نيرو نداشت سرزنش بر او نيست بر مردم است زيرا آنها بايد در  ر صورت از على پيووروى كننوود بعلووى 

انجووام  عليه الّسالم دستور نداده با آنها پيكار كند مگر با داشتن يار و ياور او مانند خانه كعبه است مردم براى

اند اگر حج نگزاردند ايراد بوور ردند وظيفه خود را انجام دادهحج بايد ر سپار خانه خدا شويد اگر حج بجا آو

( ديگرى گفت: در صورتى كه بناچار براى مردم امووامى الزم اسووت كووه از او 1مردم است نه بر خانه خدا. )

 پيروى كنند چرا آن امام بايد علی باشد و ديگرى نباشد.

كه واجووب شووود ممتنووع نخوا وود بووود اگوور كند و  رگز چيزى گفت چون خدا چيز نامعلومى را واجب نمى

مجهوچ و نامعلوم باشد ممتنع است و امكان تشخيص آن نيست بايد پيووامبر را نمووا ى كنوود مووردم را بدسووتور 
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واجب تا بهانه مردم بين خود و خدا از ميان برود. مثال اگر خدا روزه گرفتن يكماه را واجب كند ولى مردم 

گو ى مردم بوسيله عقل خووود آن موواه را در آورنوود تووا كرده باشد. تو مى ندانند كدام ماه است و نه او معين

 دستور خدا را انجام د ند در اين صورت ديگر احتياج به پيامبر و امام نيست كه تو يح د ند.

ديگرى گفت: چگونه شما ادعا ميكنيد على در  نگام ايمان آوردن بالغ بوده با اينكه مردم ميگوينوود موووقعى 

الم يووا از آن عوت كردهكه او را د اند كودكى غير مكلف بوده و بحد بلوغ نرسيده بود گفت علی عليووه السووّ

گروه بشمار ميرفته كه پيامبر براى دعوت آنها آمده اگر چنين باشد كه داراى حد تكليف بوده و ميتوانسووته 

شود: وَ لَوْ وچ اين آيه مىفرايض را انجام د د اگر پيامبر م مور تبليغ او نبوده در اين صورت آن جناا مشم

«. بدون اجازه خدا چنين كارى را كرده 1تَقَوَّچَ عَلَيْنا بَعْضَ الْ َقاوِيلِ  لَ َخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ »

چيزى محوواچ  با افه اينكه پيامبر مردم را دعوت بكارى كرده كه خدا قدرت آن را  نوز بايشان نداده چنين

است و امكان ندارد و شخص حكيم اين كار را نميكند و پيامبر  م اقدام باين عمل نمينمايوود خوودا بزرگتوور از 

آن است كه امر بمحاچ كند و پيامبر بزرگوارتر است از اينكه بر خالف آنچه حكمت خدا اقتضا ميكند كارى 

( م مون گفت: شما از من سؤاچ كرديد و بوور موون 1موقع تمام دانشمندان سكوت كردند. ) انجام د د. در اين

ايراد گرفتيد حاال اجازه ميد يد من سؤاچ كنم: گفتند: آرى گفت آيا باجماع و اتفوواق اسووت ايوون روايووت از 

پيامبر اكرم نقل نشده كه فرمود: »من كذا علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«  ر كه بوور موون عموودا دروغ 

اند كه فرموده است  ر كووه شود. گفتند صحيح است گفت باز روايت كردهتش مىببندد نشيمنگا ش پر از آ 

معصيت خدا را كند چه كوچك و چه بزرگ و اين كار را دين خود بشمارد و از دنيا برود با اصوورار بوور آن 

 كار در طبقات جهنم مخلد خوا د بود گفتند صحيح است.

د و او را بمقام خالفت برسانند ميتوان او را جانشين پيغمبر گفت: بفرما يد آيا كسى را كه مردم انتخاا نماين

گفت كه از جانب خدا تعيين شده يا اينكه پيغمبر او را جانشين خود قرار نووداده اگوور بگو يوود ميتوووان گفووت 

ايد اگر بگو يد نه در اين صورت بايد اعتراف كنيد كه ابا بكر خليفه پيغمبر نيسووت و از جانووب لجبازى كرده

اى  ستيد كه پيغمبر اكرم وعده آتش بايشووان بنديد و از  مان دستهين نشده و شما بر پيغمبر دروغ مىخدا مع

 داده.

بگو يد ببينم از اين دو ادعاى شما كدام يك صحيح است اينكه ميگو يد پيامبر اكرم از دنيا رفت و كسووى را 

فه پيامبر است اگر  ر دو صووحيح اسووت كووه بجانشينى خود تعيين نكرد با اين گفته شما نسبت بابا بكر كه خلي

 اين محاچ است زيرا با  م نقيض  ستند اگر يكى از آن دو صحيح باشد ديگرى باطل است.
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از خدا به بپر يزيد مواظب خود باشيد تقليد را ر ا كنيد و از پى مطالب نادرست نرويد بخوودا قسووم خداونوود 

بجا ى بگذارد كه ميداند صحيح است اما ترديوود شووك  پذيرد از بنده مگر چيزى را كه درك كند و قدمنمى

 است و ادامه شك كفر بخداست و كسى كه در شك بماند ا ل آتش است.

اى را بخرد وقتى او را خريد  مان بنووده بشووود مالووك و آقوواى خريوودار. بگو يد آيا ميتواند يكى از شما بنده

ه و از روى خوا ش نفس او را برگزيديوود و را كه اجتماع نمود گفتند نه گفت پس چگونه ممكن است كسى

خليفه گرديد مگر نبايد خليفه و نماينده شما باشد چون او را شما تعيين كرديد باز باو ميگو يد خليفه پيغمبوور 

و موقعى كه از دستش ناراحت ميشويد او را ميكشيد چنانچه در باره عثمووان بوون عفووان كرديوود يكووى از آنهووا 

سلمانان است وقتى را ى از او باشند باو نمايندگى ميد ند موقعى كه نارا ى بودند گفت زيرا امام نماينده م

عزچ مينمايند پرسيد مسلمانان و بندگان و جهان ماچ كيسووت؟ گفتنوود از خداونوود. گفووت بايوود خوودا وكيوول و 

ديگوور نماينده در ميان مردم و در جهان تعيين كند زيرا تمام مسلمانان اتفاق دارنوود كووه  وور كسووى در ملووك 

اش تصرف كند اگر چنين كوورد گنوواه كوورده و اش بكند  امن است و نبايد بدون اجازهتصرفى بدون اجازه

( گفت: بگو يد آيا پيغمبر وقتى از دنيا رفت كسى را بجانشينى خود تعيين كرد. يا نه 1بايد غرامت بپردازد. )

ود يا بد؟ گفتند: خوا بود گفووت پووس گفتند: نه جانشين تعيين نكرد گفت اين تعيين نكردن جانشين خوا ب

بايد مردم  م پيروى از  مين كار خوا پيغمبر بنمايند و از گمرا ى پر يز كنند. گفتند مردم نيز  مين كار 

را كردند. پرسيد پس چرا مردم خليفه تعيين كردند با اينكه پيغمبر خودش نكرده بووود پيووروى نكووردن از او 

وا، خوا باشد اگر جانشين تعيين نكردن خوا بود چرا ابووو بكوور  اللت است غير ممكن است  د كار خ

جانشين تعيين كرد و بعد از خود عمر را خليفه نمود يا اينكه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم چنين نكرد و 

 چرا باز عمر خالفت را بشورى بين مسلمانان محوچ نمود بر خالف رفتار ابا بكر.

يفه تعيين نكرد و ابا بكر جانشين تعيين نمود و عمر نيز بكلى تعيين كردن جانشين را ميگو يد: پيغمبر اكرم خل

ر ا نكرد چنانچه پيامبر اكرم ر ا كرده بود و نه مثل ابو بكر تعيين كرد يووك كووار تووازه و راه سووومى را در 

خطاكار  ا بكر راپيش گرفت بفرما يد كداميك از اين سه كار درست است اگر كار پيغمبر را درست بدانيد اب

 ايد بهمين ترتيب بقيه.دانسته

و نيز بگو يد كداميك بهتر است بنظر شما كار پيغمبر كه خليفه تعيين نكرده يا كار ديگران كه تعيين كردند 

و باز بگو يد ممكن است تعيين نكردن پيغمبر كار خوبى باشد و تعيين كردن ديگران نيز كار خوا باشوود در 

( بگو يد آيا بعوود 1د و نقيض  ر دو خوا خوا ند شد ديگر كار بد چه خوا د بود. )اين صورت دو كار  

آيوود از پيامبر اكرم كسى بوسيله انتخاا صحابه تا امروز فرمانروا و ر بر آنها شده اگر بگو يد نووه، الزم مووى
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سووبت دروغ بامووت انوود نكه تمام مردم پس از پيغمبر بگمرا ى مبتال شده باشند اگر بگو يد: چرا تعيين كوورده

 ايد و سخن شما بر خالف واقع موجود است.اسالم داده

ماواتِ وَ الْوو َرْضِ قُوولْ لِلَّووهِ صووحيح اسووت يووا  اين آيه را تو يح د يد كه خداوند ميفرمايد: قُلْ لِمَنْ ما فِووی السووَّ

ند چوورا. دروغ؟ گفتند درست است گفت طبق اين آيه مگر  ر چه جز خدا است متعلق بخدا نيست؟ جوابداد

اى انتخاا كنيوود و خودتووان برگزينيوود بعوود او را خليفووه پيغمبوور  مين آيه عمل شما را باطل ميكند كه خليفه

بناميد وقتى بر او خشم ميگيريد بر كنارش ميكنيد كه بر خالف ميل شما رفتار كرده و اگر بر كنار نرفت او 

ن اعموواچ زشووت خووود را فووردا كووه در پيشووگاه او كشيد. متوجه باشيد بر خدا دروغ نبنديد كه نتيجه ايوو را مى

بنديوود زيوورا ايستاديد خوا يد ديد آن موقع كه خدمت پيامبر اكرم برسيد كه عمدا بوور آن جنوواا دروغ مووى

 خودش فرمود  ر كسى بر من عمدا دروغ ببندد نشيمنگا ش پر از آتش خوا د شد.

بووار خوودايا موون نصوويحت خووود را كووردم و   اى خود را بلنوود كوورده گفووتدر اين موقع رو بقبله نمود دست

اى براى ايشان باقى نماند. خداوندا عقيده دينووى را نما ى نمودم وظيفه خود را انجام دادم ديگر شك و شبهه

من اينست كه علی بن ابى طالب عليه الّسالم پس از پيامبر اكرم از تمام مردم برتر و باالتر است  مان طورى 

 ن معنى امر كرده.كه خود پيامبر ما را باي 

( محمّد بن احمد بن يحيووى 1گفت: ما متفرق شديم ديگر تا م مون از دنيا رفت چنين اجتماعى پيدا نكرديم. )

بن عمران اشعرى در حديث ديگرى گفت. در اين موقع  مه ساكت شدند م مون گفت چرا سكوت كرديوود. 

حجت بر شما تمام شوود دسووتور داد ايشووان را گفتند: نميدانيم چه بگو يم. گفت  مين قدر مرا كافى است كه 

 خارج كنند.

گفت: شرمنده و متحير خارج شديم سپس م مون نگا ى بفضل بن سووهل نموووده گفووت ايوون نهايووت قوودرت و 

نيروى استدالچ آنها بود جاى اين گمان براى كسى باقى نماند كه خياچ كند مقام و موقعيت موون مووانع از ايوون 

( طرايق: از مطالب شنيدنى كه مشهور شده مدح و ستايشى است كه موو مون از 2)شد كه داليل مرا رد كنند. 

« بوواو 1اى كووه بنووى  اشووم »امير المؤمنين علی بن ابى طالب عليه الّسالم و اوالدش مينمايوود. در جووواا نامووه

 مينويسند و درخواست ميكنند جوابش را بد د اين مطلب را ابن مسكويه صاحب توواريخ حوووادث االسووالم در

 الفريد نوشته م مون در جواا ايشان چنين مينويسد: -كتاا خود بنام نديم

حمد و سپاس خدا جهان را سزا است درود بر خاتم انبياو و ا ل بيت آن جناا بر  -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

 آيد )كه بر ا ل پيغمبر  م صلوات بفرستم(.خالف گرو ى كه خوششان نمى
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دانووم متوجه شدم و منظورتان را درك كردم و كامال برخاسته كوچك و بزرگ شووما واقفووم مووىنامه شما را 

آوريد و زمانى كه از كسى برميگرديد و نتيجه اين نامه را نيووز ميوودانم چگونه اشخاصى  ستيد وقتى روى مى

سر انداخته  پشت كرديد و كتاا و سنت پيامبر راكه قبل از آن چقدر در پى باطل بوديد و حق را پايماچ مى

 اى پيامبران گذشته  ستيد كه زمين آنها را فرو بوورد يووا بطوفووان و غوورق و صوواعقه بوديد. گويا شما از ملت

 گرفتار شدند.

كنيد بر دلهاى شما مهر نادانى زده شده بووآن خوودا ى كووه از رگ گووردن بموون در باره آيات قرآن انديشه نمى

ت جواا نامه را بد د جواا شما را نميدادم بواسووطه اخووالق بوود و گفتيد كه نتوانس تر است اگر نمىنزديك

( خداونوود 1ارزشى شما و نادانى و منظور اى پستى كه داريد اينك گوش د يد و بديگران نيز برسووانيد. )بى

بزرگ، پيامبر ما محمّد مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم را در فاصله ممتدى از پيامبران فرستاد زمانى كه 

ريش سرگرم افتخار خويش بامواچ و مقام خود بودند و خياچ نميكردند كسووى برتوور و بوواالتر از آنهووا باشوود ق

توور بووود  اى متوسط آنها بشمار ميرفت و از  مووه تهيدسووتپيامبر ما شخص امين و مورد اعتمادى از خانواده

اختيووار آن جنوواا گذاشووت اولين كسى كه باو ايمان آورد خديجه دختر خويلد بود كه ثروت خويش را در 

پس از او امير المؤمنين علی بن ابى طالب ايمان آورد  فت ساچ بود كه ايمان داشووت و يووك چشووم بهمووزدن 

براى خدا شريك قا ل نبود نه بت پرسووتيد و نووه خووداى خووويش را خووورد و در نادانيهوواى مردمووان جا ليووت 

آمد و بعضى كافر ى كارى از دستشان بر نمىشركت نداشت با اينكه عمو اى پيغمبر بعضى مسلمان بودند ول

و دشمن سرسخت بودند بجز حمزة كه او سرپيچى از اسالم نكرد و اسالم نيز او را پذيرفت بووا اعتقوواد كاموول 

 زندگى را بدرود گفت.

ابو طالب عهده دار نگهدارى و حمايت از پيغمبر بود و پيوسته از او دفاع ميكرد و جانبوودارى مينمووود  مووين 

و از دنيا رفت اجتماع كردند و تصميم گرفتند كه پيغمبر را بكشند بناچار مهاجرت كرد بسوووى گرو ووى كه ا

كه خانه و آشيانه خويش را در اختيارش گذاشتند و از مهاجرين بگرمى استقباچ نمودند و آنها را بوور خووويش 

ويش را بگيرد رسووتگار مقدم ميداشتند گر چه خود نيز و ع خوبى نداشتند آرى كسى كه جلو آز و طمع خ

 است.

نكردنوود او جووان خووويش را در طبووق   يح كدام از مهاجرين مانند علی بن ابى طالب حمايت از پيغمبوور اسووالم

اخالص نهاده از پيغمبر حمايووت ميكوورد و در رختخووواا او خوابيوود پووس از مهوواجرت نيووز مرزبووان اسووالم و 

د و از سووپا ى روى برنگردانوود دليوورى بووود كووه جوابگوى شجاعان عرا او بود كه  رگز از دشوومن نهراسووي

فرمانروا ى و سپهدارى بر تمام مسلمانان آن زمان نمود ولووى كسووى فرمووانروا و سووپهدار بوور او نشوود از تمووام 
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پرستى بيشتر كوشش مينمود در جنل و جهوواد و علووم و دانووش و اطووالع بوور مسلمانان در نابودى شرك و بت

نظيرى نداشت پرچم واليت در غدير خم باو اختصاص يافت و  م اوست قرآن مجيد و دانستن حالچ و حرام 

 »انت منى بمنزلة  ارون من موسى اال انه ال نبى بعدى«  اش فرمود:كه پيغمبر در باره

و او شخصى است كه افتخار سر گوشى و سرپوشى پيامبر را در طا ف داشت )كه مسلمانان اعتراض كردنوود 

( از 1كنم خدايم دستور داده. )ميگو ى فرمود: من اين كار را از پيش خود نمىچرا تنها با علی آ سته سخن 

تمام مردم نزد خدا و پيامبر محبوبتر بود او كسى است كه تمام در اى مسجد را كه ديگووران داشووتند بسووتند 

د جز درا خانه علی كه بمسجد باز ميشد او پرچمدار جنل خيبر و حريف دالور و  م نبرد عموور بوون عبوود و

بود و تنها كسى بود كه افتخار برادرى با پيامبر را يافت موقعى كه پيغمبر اكرم طرح برادرى بووين مسوولمانان 

 افكند.

حُبِّهِ مِْسكِيناً وَ َيتِيموواً وَ  ُيطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى بسيار با شخصيت و بزرگوار بود و اين آيه در باره او نازچ گرديد:

 را بهترين زن عالم و سرور زنان بهشت بود. داماد خديجه و پسر عموى پيغمبر اسووالم أَسِيراً او  مسر فاطمه ز

كه در دامن او پرورش يافت او پسر ابو طالب بود در كمك و پشتيبانى از اسالم و او جان پيغمبر بشمار رفت 

ميدادنوود اگوور او ديد و مشورتش كارى را انجام ن -در روز مبا له او كسى بود كه ابا بكر و عمر بدون صالح

 صالح ميديد اجرا ميكردند و آنچه را نميداد صرف نظر مينمودند او تنها كسى بود از بنى  اشم كه در شورى

توانستند مثل عباس از او دفاع كنند و را ووى ميداشووتند شركت داشت. قسم بجان خودم اگر دوستان علی مى

دم داشتيد كار صحيحى نيست زيرا خداوند در ايوون آيووه ( اما اينكه عباس را بر او مق1اين كار را ميكردند. )

بِيلِ اللَّووهِ ال ميفرمايد: أَ جَعَلْتُمْ سِقاَيةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَْسجِدِ الَْحرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ج ا َدَ فِی سووَ

الم  سووت و آيهَيْستَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ بخدا قسم اگر فضا ل و مناقب   ا ى كه در باره امير المؤمنين على عليه السووّ

يكى از آن فضا ل يا آيه را يكنفر از شما ا يا اشخاص ديگر ميداشت شايسته و سزاوار خالفت بود بووا  مووين 

يك امتياز مقدم بر ساير صحابه پيامبر ميشد، باالخره بمقام خالفووت رسوويد بهوويح كووس از بنووى  اشووم ا ميووت 

عبد اللَّه بن عباس كه او را محترم ميشمرد و باو اعتماد داشت و مراعات حووق خويشوواونديش را نگذاشت جز 

ايوود ميكرد. او نيز و عى را داشت كووه خوودايش بيووامرزد اينووك مووا و آنهووا آن طووور كووه شووما گمووان كوورده

الم سووخت گوورفتيممتحدشده و آنهووا را  ايم تا خداوند خالفت را در اختيار ما گذاشووت بوواوالد علووی عليووه السووّ

 ترسانيديم و بيشتر از بنى اميه بكشت و كشتار اوالد علی پرداختيم.

ميدانيد: بنى اميه كسانى را از اوالد علی ميكشتند كه شمشير بر روى آنها بكشيد ولى مووا بنووى عبوواس از  وويح 

وانان و مردانووى ايم، پاسخ آن جكدام چشم پوشى نداشتيم بايد جوابگوى آن باشيم كه بچه دليل اينها را كشته
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كه در دجله و فرات افكنديم و اشخاصى كه در بغداد و كوفه زنده بگور نموديم بد يم، اى واى كه بايد  وور 

كس باندازه يك  ره كار نيك يا كار بد كرده پاداش و كيفر خود را ببيند!! اما آنچه در بوواره بوورادرم امووين 

ياد ميكنم كه اين اشتباه را شما براى او بوجود آورديد گفتيد و اشتبا ى كه در مورد او شده بجان خود قسم 

زيرا او را وادار بشكستن پيمان نموديد و دغلبازى را پيش چشمش جلوه داديد باو گفتيد چرا بايد برادرت در 

خالفت سهم داشته باشد او كه فاصله زيادى از بغداد دارد اكنون كه قدرت در اختيار تو است ميفرستيم تا او 

كرديد از اين آيه فراموش كرديد كه خداونوود ميفرمايوود: وَ مِوونَ ...*  ورند دروغ گفتيد و بد پيشنهادىرا بيا

( اما آنچه در باره انتخاا و بيعت بووا 1بُغِیَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ  ر كه بر او ستم شود خدا ياريش خوا د كرد. )

بودم و از روى فكر اين كار را كردم بخدا قسم با كماچ دقت ايد كه آيا من وارد علی بن موسى الر ا نوشته

تر و پارساتر و گويوواتر و تر و پاكدامنو اطالع كافى اين كار را نمودم زيرا روى زمين كسى داناتر و عفيف

تر از او نبود و اين بيعت كه باو كردم فقط بخوواطر خشوونودى خوودا محبوبتر در نزد خاص و عام و خداپرست

تواند مرا سرزنش كند! بجان خووود قسووم يوواد ميكوونم اگوور  -كوشش كردم و در راه خدا كسى نمىبود خيلى 

 ايم بيشتر بود و آنهووا در نظوورم بيشووتر ام بفرزندم عباس و ساير بچهبيعت من از روى عشق و عالقه بود عالقه

صووميم خووود را در جلوه داشتند ولى من يك تصميم ديگرى داشتم كه خدا اراده ديگرى كرد من نتوانسووتم ت

 مقابل اراده خدا اجرا كنم.

ايد بايد آن را از جانب خود بدانيوود  ا ى كه بشما شده در زمان حكومت من نوشتهاما مطالبى كه در باره ستم

اى بيك نفوور پيوسووتند گرو ووى كه پشتيبانى از برادرم كرديد بعد از اينكه كشته شد متفرق شديد و  ر دسته

اى اطووراف ابوورا يم ايوون شووكله را ا گرفتيد و گرو ى پيرو آن اعرابى شووديد و دسووتهاطراف پسر ابى خالد ر

گرفتيد آن وقت  مه شمشير بر روى من كشيديد اگر عادت بر عفو و گذشت نداشتم بايد يكنفوور از شووما را 

 زنده نگذارم خون  مه شما حالچ بود.

 يد آن كس كه لياقت دارد و بووراى شووما بهتوور ايد در باره بيعت با پسرم عباس شما ميخواآنچه پيشنهاد كرده

است كنار بزنم و با كسى كه شايستگى ندارد بيعت كنم بخدا قسم عباس بچه كوووچكى اسووت كووه بحوود رشوود 

 ووا از او نگهوودارى كننوود بووا اينكووه تجربه است بايد زنهووا و دايووهنرسيده و خود را نميتواند نگهدارد  نوز بى

رام را تشخيص نميد د. اطالعات او بقدرى است كه كافى براى حكومت و اطالعات دينى ندارد و حالچ و ح

و فقه  م بيوواموزد بمقووامى برسوود كووه ر بوورى  فرمانروا ى نيست گرچه در صورتى كه تجربه نيز داشته باشد

 عالقه بدنيا باشد از خالفت در نظر من سهمى ندارد مگر باندازه يكنفر از مردم قبيله عك وعادچ و پارسا و بى

حمير )كه دو قبيله پست در ميان عرا  ستند( زياد در اين باره حرف نزنيد مدتها است كه زبووان خووود را از 
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ام مبادا در صورتى كه آشكار كنم گرو ى از شما بيعت خود را بشووكنيد بووا ابراز و افشاى بعضى مطالب بسته

( اكنووون كووه 1را اجرا مينمايوود. )اينكه ميدانيم خدا كار خود را خوا د كرد و  ر وقت باشد قضاى خويش 

اصرار داريد و ميگو يد پرده بردارم ميگويم كه  ارون الرشيد بمن خبر داد از طرف پدران خود از شخصووى 

كه اطالع از آينده خالفت و فرمانروا ى دارد كه او گفت  فتمين خليفه بنى عباس )يعنى خود موو مون( بعوود 

خوا د بود رياست و نعمت تا زمووان زنوودگى او بووراى ايشووان دوام از او ديگر براى بنى عباس خالفت خوبى ن

شود من كه از ميان شما بروم بايد بووراى خووود پنا گووا ى دارد  مين كه از دنيا رفت نعمت از ايشان سلب مى

آيد كه انتقامجو است و چون بجو يد اما افسوس جز شمشير پنا ى نداريد. مردى كه از نژاد حسنى است مى

ريزد  ر كه را او آيد كه او خون ناحق نمىا درو ميكند يا سفيانى خوا د آمد و يا قا م مهدى مىگندم شما ر

 بكشد شايسته كشته شدن است.

اما منظورى كه از بيعت با حضرت ر ا عليه الّسالم داشتم با اينكه ايشان واقعا شايسته بود و اين انتخوواا جووز 

ايجاد محبت و عالقه بين دو فاميل نبووود كووه  مووين راه را طووى  براى جلوگيرى از خونريزى و دفاع از شما و

 ميكنم در احترام، باوالد علی و مواسات و برابرى با آنها در مختصر سهمى كه از بيت الماچ دارند.

گر چه شما خياچ ميكرديد من ميخواستم سود و نفع و مقام و موقعيت بآنها برسد با اينكه من در فكوور شووما و 

ور بوديد نميدانسووتيد ن و نسل شما بودم ولى شما ببازيچه گرفتيد و در گمرا ى و بدبختى غوطهآينده فرزندا

چه وظيفه داريد پيوسته در گرفتارى و از دست دادن نعمت بوديد تمووام كوشووش و  مووت شووما آن بووود كووه 

و پيوسووته براى سوارى داشته باشيد و شرابى براى خمووارى، افتخووار شووما بووآلودگى در معصوويت بووود  مركبى

آواز بوديد يكنفر از شووما بفكوور زنوودگى و ادامووه نعمووت و مشغوچ ساز و نواز و عيش و عشرت با زنان خوش

( 1كسب موقعيت و شخصيت و بدست آوردن ثواا نبود كه بوسيله آن روز قيامت بتواند سوور بلنوود باشوود. )

سوورايان و بووربط زنووان بوديوود نغمووه  اىنماز را نابود كرديد و در پى شهوترانى رفتيد غرق در لذت از نعمت

 بزودى نتيجه گمرا ى خود را خوا يد ديد.

 اى گذشته كه مستوجب عذاا شدند داراى يك بينم  ر كدام از امتبخدا گا ى در انديشه شما ميشوم، مى

كار زشت و رفتار ناپسند بودند كه عينا در ميان شما آن كار ا  ست بووا كار وواى ناپسووند بسوويار ديگوورى كووه 

شيطان به آن كار ا وارد نيست و اطالع ندارد و نه امر بانجام آن كار ا ميكند خداوند از قوم صالح در قوورآن 

كريم خبر ميد د كه در ميان آنها نه طايفه بودند كه بكار زشت پرداختند و نظر اصالحى نداشتند كدام يك 

ايد چون اعتنا ى بمعوواد در مقرا گردانيده از شما نود و نه مفسد و تبهكار نداريد كه آنها را بخود نزديك و

اى شايسووته و راه و روشووى پسوونديده از پوويش روز قيامت و حساا رستاخيز نداريد كدام يك از شما عقيووده
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( اما مطلبى كه تذكر داده بوديد كه در مووورد حضوورت ر ووا عليووه 2ايد خاك بر سر شما پليد مردم! )گرفته

ر شده بجان خود سوگند ميخورم اين تنها عملى است كه اميوودوارم بوسوويله الّسالم اشتباه و لغزشى از من صاد

آن از صراط بگذرم و نجات و رستگارى را در آغوش گيرم در روز رستاخيز كه  مه حيووران و سوورگردانند 

تر از اين انجام داده باشووم مگوور اينكووه دو مرتبووه بمثوول چنووين شخصووى خالفووت را خياچ نميكنم كارى شايسته

 كجا ميتوانم مثل او را بيابم و چنين سعادتى كجا براى شما فرا م خوا د شد؟ واگذارم،

ام  مووين ام و آنها را بنادانى نسووبت دادهايد كه من نظر آباو و اجداد شما را ناپسند شمردهاما آنچه تذكر داده

 ا!! دين را بايد آثارِ ِمْ مُقْتَدُونَ« بيچاره لىأُمَّةٍ وَ إِنَّا عَ آباَونا عَلى حرف را كفار قريش نيز ميزدند »إِنَّا وَجَدْنا

از پيامبران آموخت نه از آباو و اجداد، شما شعور نداريد! اما سرزنشووى كووه موورا كوورده بوديوود كووه رفتووار و 

سياست مجوسى را در ميان شما اجرا ميكنم شما كه ننگى نداريد گر چه خوكها و ميمونهووا ر بوور شووما باشووند 

ن ميخوا يد. بجان خود قسم مجوسى بودند مسلمان شدند مثل پدران و مادرانمان در قديم كه شما امير المؤمني

( مجوسى كه مسلمان شود بهتوور اسووت از 1كافر بودند و ايمان آوردند ولى شما مسلمان بوديد مرتد شديد. )

از بدى پر يز مينماينوود مسلمان مرتد زيرا آنها از كار بد باز ميدارند و بكار خوا وادار ميكنند نيكوكارند و 

 و از سربلندى اسالم و مسلمانان خوشحالند كه باالخره با  مين و ع جهان را بدرود گفتند.

ايد و انديشووه و توودبيرى نداريوود يووا آوازه خوووان و يووا اما تمام شما مردمانى  ستيد كه خود را مسخره كرده

ا كشتيد زنده شوند بآنها ميگويند ننل نداشته باشيد نوازنده و يا نى زنيد. بخدا اگر بنى اميه كه ديروز آنها ر

از كار اى زشت خود چون افعاچ و رفتار آنها را شما بجان پذيرفته و كووردار ايشووان را اخووالق خووويش قوورار 

 ايد.داده

 ر كدام از شما گرفتار شد شروع بناله و زارى ميكند و اگر و عش خوووا شوود ديگووران را از نعمووت خووود 

د از كار خود ننل نداريد و برگشت نميكنيد مگر از ترس چگونه ننل خوا د داشووت كسووى بهره ميگذاربى

صبح تا شب بگناه آلوده است و سر از خواا كه برميدارد بكار خود افتخار ميكند گو ى كار خوووبى كوورده 

شووتن رانى او با كرانى ندارد گر چه وسيله شهوتخوارگى و شهوترانى است باكى از شهوتتمام  مش شكم

  زار پيامبر مرسل ملك يا مقرا فرا م آيد.

از ميان  مه مردم بكسى بيشتر عالقه دارد كه او را بگنا كارى تشووويق نمايوود و يووا در انجووام عموول ناشايسووت 

ايوود اگوور از كار وواى پرستى است بو عى بس دشوار مبووتال شوودهياريش كند كار خويش شرابخوارى و شكم

رداشتيد بهتر و گر نه لب تيز شمشير شما را فرا ميگيرد »ال قُوَّةَ إِلَّووا بِاللَّووهِ و زشت و اعماچ ناپسند خود دست ب

 عليه توكلى و  و حسبى«.
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 بخش شانزدهم شرح زندگى زنان و فرزندان و برادران و خویشاوندان امام علیه السّالم

مون آوردنوود كووه در ( عيون: پسر ابى عبدون گفت: وقتى زيد بن موسى برادر حضرت ر ووا را پوويش موو 2) 

 اى بنى عباس را آتش زد در ساچ صد و نود و نه و بزيد النار مشهور شد موو مون بصره قيام كرده بود و خانه

 اى دشمنان ما از بنى اميه و ثقيف و غنى و با له و آچ باو گفت: زيد در بصره قيام ميكنى قبل از اينكه خانه

 پسر عمو اى خويش بنى عباس ميكنى.  اىزياد را آتش بزنى شروع بآتش زدن خانه

 وواى ام اگر دو مرتبه برگردم اوچ خانهزيد مردى شوخ بود. گفت: يا امير المؤمنين از  ر جهت اشتباه كرده

 دشمنان خود را آتش خوا م زد.

اش گرفت او را پيش حضرت ر ا عليه الّسالم فرستاد و پيغام داد كووه جوورمش را بتووو بخشوويدم. م مون خنده

او را خدمت حضرت ر ا آوردند خيلى سرزنش و توبيخ كرد و قسم خورد تا زنده باشد با او صووحبت  وقتى

( ابو الخير علی بن احمد نسابه از استادان خود نقل كرد كه زيد بن موسى نديم منتصوور بووود مووردى 3نكند. )

است كووه در ايووام ابووو بذله گو و زيدى مذ ب بود در بغداد سكنى داشت نزديك نهر كرخايا. اين  مان زيد 

السرايا در كوفه بود و از طرف او بفرماندارى منصوا شد پس از كشته شدن ابو السوورايا اوالد علووی متفوورق 

 شدند بعضى در بغداد خود را پنهان نمودند و گرو ى در كوفه، بعضى نيز به مدينه رفتند.

ر جستجويش برآمد بوواالخره محوول از جمله كسانى كه مخفى شد  مين زيد بن موسى بود كه حسن بن سهل د

زيد را باو خبر دادند او را گرفت و زندانى كرد بعد از زندان خارج كرد تا گووردنش را بزنوود. جووالد شمشووير 

خود را كشيد  مين كه جلو آمد تا او را بكشد. حجاج بن خثيمه حضور داشت گفت: اگر اجازه د ووى عجلووه 

ارم، جالد خوددارى كرد حجاج پيش رفته گفووت: در مووورد در كشتن او ننما يد من يك سخن خيرخوا انه د

 اين كار امير المؤمنين دستورى داده است؟

اش ميكشووى بووا اينكووه از او در ايوون مووورد گفت: نه. گفت: پس چرا پسر عموى امير المؤمنين را بدون اجازه

د او را پيش جعفوور بوون يحيووى اى بعد جريان ابو عبد اللَّه بن افطس را نقل كرد كه  ارون الرشينظرى نخواسته

 زندانى كرد. جعفر او را كشت بدون اجازه  ارون و سرش را با  داياى نوروز براى  ارون فرستاد.

 ارون وقتى مسرور كبير را دستور داد جعفر بن يحيى را بكشد گفت اگر جعفر از گناه خود پرسيد كه چرا 

 اش كشتى.جازهمرا ميكشد بگو براى اينكه پسر عمويش افطس را بدون ا

سپس حجاج بن خثيمه بحسن بن سهل گفت: نميترسى از اينكه بين تو و امير المؤمنين تيره شووود و بووا كشووتن 

 اين شخص  مان استداللى كه  ارون براى جعفر بن يحيى نمود او نيز براى تو مينمايد.
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د پيوسته در زنوودان بووود تووا حسن بن سهل بحجاج گفت: خدا ترا جزاى خير د د دستور داد او را بزندان ببري 

آنكه از حسن بن سهل حسابى ببرند او را از زندان خارج كردند بوواز ابرا يم بن مهدى قيام كرد ا الى بغداد بى

زندانى شد تا وقتى كه او را پيش م مون فرستاد و م مون زيد را خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم فرستاد آن 

 آقا ر ايش كرد.

( عيون: ابن متوكل و  موودانى از 1رأى دفن شد. )خالفت متوكل زنده بود و در سرمنزيد بن موسى تا آخر 

 ا علی از پدرش نقل كرد كه گفت: ياسر گفت: برادر حضرت ر ا زيد بن موسى در مدينه قيام كرد و خانه

و را و گرو ى را كشت كه بزيد النار لقب يافت م مون بسركوبى او كس فرستاد زيد اسير شوود ا را آتش زد

 پيش م مون آوردند گفت او را ببريد پيش حضرت ر ا عليه الّسالم.

ياسر گفت:  مين كه زيد را وارد كردند حضرت ر ا باو گفت: زيد ترا گوچ زده سخن مردمان نادان كوفه 

 كه ميگويند فاطمه ز را عليها الّسالم پاكدامن است خداوند فرزندان او را بر آتش جهنم حرام نموده.

ف اختصاص بحسن و حسين دارد اگر بنا باشد تو معصيت خدا را كنى و داخل بهشت شوى موسى بن اين حر

جعفر نيز اطاعت خدا را نمايد و داخل بهشت گردد در اين صورت تو در نزد خوودا گراميتوورى از موسووى بوون 

ميكنووى بووا  جعفر عليه الّسالم بخدا  يح كس بمقامى در نزد خدا نميرسوود مگوور باطاعووت و بنوودگى، تووو خيوواچ

( زيد عر كرد: من برادر شمايم فرمود تو برادر منى تووا وقتووى 1اى. )معصيت بجا ى ميرسى بدگمانى كرده

ا مطيع خدا باشى نوح پيامبر گفت: »رَاِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَ ْلِی وَ إِنَّ وَعْدَكَ الَْحقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَوومُ الْحوواكِمِينَ« خوود

ده تو محسوا نميشود »إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَ ْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ«. او را بواسطه فرمود اى نوح پسرت از خانوا

 معصيت از خانواده نوح خارج كرد.

در خبر ديگر حسن بن موسى و شاو بغدادى گفت: زيد با كسانى كه پهلويش نشسته بودنوود سووخن ميگفووت و 

ت ر ا عليه الّسالم با چند نفر ديگر مشغوچ صحبت بود رو افتخار ميكرد كه ما چنين و ما چنان كرديم حضر

ترى. حضرت زين العابدين عليه بزيد نموده آن سخنان را فرمود تا اينجا كه پس تو از موسى بن جعفر گرامى

 بيند.الّسالم ميفرمود نيكوكار ما خانواده دو برابر پاداش دارد و گنا كار ما دو برابر كيفر مى

در اين موقع بمن توجه نموده فرمود حسن اين آيه را چگونه ميخوانند قاچَ يووا نُوووحُ إِنَّووهُ  حسن بن وشاو گفت

 لَيْسَ مِنْ أَ ْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ گفتم بعضى از مردم ميخوانند: »إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صووالِحٍ« و برخووى ميخواننوود:

 عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ« بخواند او را از پدرش جدا نموووده و پسوور نوووح نميدانوود كس »إِنَّهُ »إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ«  ر

فرمود نه اين طور نيست پسر نوح بود ولى چون معصيت خدا را كرد از نسبت داشووتن بووا پوودرش او را جوودا 

دا را شود اگر تو نيز اطاعت خوو نمود  مين طور  ر كه از ما خانواده اطاعت خدا را ننمايد از ما محسوا نمى
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الم 1بنما ى از ما خانواده محسوا ميشوى. ) ( عيون: حسن بن جهيم گفت: خوودمت حضوورت ر ووا عليووه السووّ

ايووم از تقوووى و بودم زيد بن موسى برادرش نيز حضور داشت باو ميفرمود زيوود مووا بهوور مقووامى كووه رسوويده

او بيزاريم مبادا بهر كسى از پر يزگارى است  ر كه تقوى و پر يزگارى نداشته باشد از ما نيست و ما نيز از 

شيعيان ما ميرسى تو ين كنى كه ارزشت از بين ميرود. زيد! مردم شيعيان ما را دشمن ميدارند و با آنها كينووه 

دانند بواسطه محبتى كه با ما دارند و معتقد بواليت مايند اگر تو نسبت ورزند و جان و مالشان را حالچ مىمى

 اى.اى و حق خويش را از بين بردهم نمودهبآنها بدرفتارى كنى بخود ست

حسن بن جهيم گفت: در اين موقع متوجه من شده فرمود پسر جهيم  ر كه مخالف دين خدا باشد از او بيووزار 

اى كه  ست و  ر كه دشمن خدا است او را دوسووت موودار  وور كووه و از  وور باش  ر كس باشد و از  ر قبيله

رسوچ اللَّه چه كسى دشمن خداست فرمود كسووى كووه معصوويت خوودا را اى كه  ست عرض كردم يا ابن قبيله

فرمود سخن او را ر ا ( قرا االسناد: بزنطى گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم بودم پيوسته مى2نمايد. )

كن منظورش ابو جعفر بود يك روز عر كردم كدام يك از عمو ايت بشما مهربانتر اسووت فرمووود حسووين. 

الم نيووز فرمووود بخوودا راسووت گفتووه او بخوودا از  مووه مهربووان پدرش حضرت موسى بن توور و جعفوور عليووه السووّ

( عيون: عمير بن بريد گفت: خوودمت حضوورت 3تر است نسبت بايشان. درود خدا بر  مه آنها باد. )خيرخواه

و زيوور ام كووه بووا ار ا عليه الّسالم بودم سخن از محمّد بن جعفر بن محمّد شد فرمود من با خود قرار گذاشووته

د وود خووودش در با خود گفتم اين شخص بما دستور صله رحم و مهربانى با خويشوواوند مووى يك سقف ننشينم

 ى عمويش چنين ميگويد.باره

ام آيوود در بووارهنگا ى بمن نموده فرمود  مين كار نيكى و صله رحم است زيوورا او  وور وقووت پوويش موون مووى

پووذيرد. مد با من نداشت و من پيش او نرفتم حرفش را نمىكنند وقتى رفت و آ حرفها ى ميزند مردم باور مى

( عيون اخبار: محمّد بن اثرم كه ر يس شهربانى محمّد بن سليمان علوووى بووود در مدينووه زمووان ابووو السوورايا 1)

گفت: گرو ى از خويشاوندان محمّد بن سليمان و ديگران از قريش جمع شده با او بيعووت كردنوود و پيشوونهاد 

ستى از پى ابو الحسن علی بن موسى الر ا بيايد و با ما  مداستان شود ما متحوود خوووا يم شوود نمودند اگر بفر

انوود محمّد بن سليمان بمن گفت برو از پى آن جناا سالم مرا باو برسان و بگو خويشاوندان شما اجتماع كرده

 مايلند شما نيز بجمع ايشان بپيوندى اگر صالح بدانى خوا است تشريف بياورى.

دمت ايشان رفتم آن وقت در حمراو بود پيغام را رساندم فرمود سالم مرا باو برسان بگو پووس از بيسووت من خ

روز خوا م آمد بمن جواا آن جناا را رساندم مدتى صبر كرديم روز  جد م ورقاو سپهدار جلووودى وارد 

شدم كه شخصى  شد با ما بجنل پرداخت و ما را شكست داد من بجانب صورين فرار كردم يك وقت متوجه
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از پى من فرياد ميزند اثرم! بجانب او توجه كردم ديدم علی بوون موسووى الر ووا اسووت ميفرمايوود: بيسووت روز 

( عيون: حسين بن موسى بن جعفر گفت ما اطراف حضوورت ر ووا جمووع بوووديم گرو ووى از 2گذشت يا نه؟ )

مووا گذشووت از لبوواس و جامووه او  جوانان بنى  اشم در اين موقع جعفر بن عمر علوى با لباسهاى كهنووه از جلووو

بيكديگر نگاه كرده خنديديم حضرت ر ا فرمود بزودى خوا يد ديوود كووه او ثروتمنوود شووده و گرو ووى از 

پشت سرش ميروند يك ماه بيش نگذشت كه فرماندار مدينه شد و او وواعش خوووا گرديوود از كنووار مووا رد 

 بودند. اوسرايان و حشم و خدم از پى ميشد در حالى كه غالمان و خواجه

الم  اين جعفر  مان جعفر بن محمّد بن عمر بن حسن بن عمر بن علی بن حسين بن علی بن ابى طالب عليهم السووّ

بود كه م مون دختر خود ام حبيب را در  201( عيون: بيعت حضرت ر ا در پنجم ماه رمضان ساچ 1است. )

ارد بر م مون شد حضرت ر ا عليه الّسالم ( مناقب: زيد بن موسى بن جعفر و2بازدواج ايشان درآورد. ) 202

نيز حضور داشت. زيد سالم بر آن جناا كرد جوابش را نداد عر كرد من برادر شوومايم جووواا سووالم موورا 

نميد ى. فرمود: تو برادر منى تا وقتى كه مطيع خدا باشى وقتى معصيت كووار شوودى ديگوور بوورادرى بووين مووا 

ن طلحه گفت اوالد حضرت ر ووا شووش نفوور بودنوود پوونج پسوور محمّد ب -90ص  3( كشف الغمه: ج 3نيست. )

 ابرا يم حسين و عايشه بود.  داشت و يك دختر اسامى فرزندانش محمّد قانع. حسن. جعفر.

محمّد امام و ابو محمّد حسوون  عبد العزيز بن اخضر گفت: حضرت ر ا پنج پسر داشت و يك دختر بنامهاى:

از دال ل حميرى است كه حنان بن سدير گفت: بحضرت ر ووا عليووه نقل  و جعفر و ابرا يم و حسين و عايشه.

الّسالم عرض كردم، ممكن است امام فرزند نداشته باشد فرمود: براى من جز يك فرزند متولد نخوا وود شوود 

 آيند.ولى از نسل او گروه زيادى بوجود مى

 ام.ابو خداش گفت: اين حديث را سى ساچ است شنيده

ب مينويسد: فرزند حضرت ر ووا منحصوور بووود بپسوورش محمّوود بوون علووی جووواد ديگوور در اعالم الورى و مناق

( در كتاا الدر مينويسد: حضرت ر ا از دنيا رفت در حالى كه فرزندى جز ابووو جعفوور 4فرزندى نداشت. )

( رجاچ كشى: محمّد 5محمّد بن علی عليهم الّسالم نداشت كه در روز فوت پدر  فت ساچ و چند ماه داشت. )

مد بن اسيد گفت: پس از آنكه حضرت موسى ابن جعفر برايش آن پيش آمد شد ابرا يم و اسماعيل دو بن اح

ما برويم پيش احمد پسر موسى بن جعفر عليه الّسالم مدتى بووا او رفووت و آموود داشووتند  پسر ابو سماچ گفتند:

برا يم و اسماعيل گفتيم پسر وقتى ابو السرايا خروج كرد احمد بن موسى بن جعفر نيز با او  مداستان شد به ا

موسى بن جعفر با ابو السرايا خروج كرد شووما چووه ميگو يوود كووار او را نپسوونديدند و از او برگشووتند. گفتنوود 

موسى بن جعفر زنده است ما بر مذ ب وقف باقی ميمانيم. راوى گفت: گمان ميكنم اسماعيل با  مان شك از 
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فت: علی بن عبيد اللَّه بن حسين بن علی بن حسين بن علووی بوون ( رجاچ كشى: سليمان بن جعفر گ1دنيا رفت. )

ابى طالب عليهم الّسالم بمن گفت: خيلى ميل دارم خدمت حضرت ر ا برسم و سالم عرض كنم گفووتم: چوورا 

 نميروى گفت: چنان جالچ و  يبتش در نظرم  ست كه بيمناكم.

بعيادتش رفتند من علی بن عبيد اللَّه باو گفووتم اتفاقا حضرت ر ا عليه الّسالم مختصر كسالتى پيدا كرد مردم 

آن موقعى كه انتظار داشتى رسيد حضرت ر ا بيمار است و مردم بديدنش ميروند اگر مايلى خدمتش برسى 

امروز موقع آن است براى عيادت بمنزچ آن جناا رفت  مين كه آقا او را ديد خيلى محبت كرد و بسيار باو 

 امى داشت علی بن عبيد اللَّه از اين  مه لطف امام خيلى خوشحاچ شد.احترام نمود و مقامش را گر

بعد از مدتى علی بن عبيد اللَّه بيمار شد حضرت ر ا بديدن او رفت من نيز در خدمتش بودم آنقدر نشست تا 

  مه مردم رفتند وقتی خارج شديم كنيز من گفت:

حضرت ر ا شوود  مووين كووه آن جنوواا خووارج شوود   مسر علی بن عبيد اللَّه ام سلمه پشت پرده بود و متوجه

 خودش را انداخت بجا ى كه امام نشسته بود. آنجا را ميبوسيد و بدن خود را ميماليد.

سليمان گفت: وقتى علی بن عبيد اللَّه را ديدم كار  مسرش ام سلمه را برايم نقل كرد من نيز بحضوورت ر ووا 

علووی ابوون عبيوود اللَّووه و  مسوورش و فرزنوودش ا وول بهشووت  عليه الّسالم جريان را عرض كردم فرمود: سليمان!

ز را و علی عليهم الّسالم را خداوند عارف بمقام امام نمايد مثل ساير   ستند. فرمود سليمان وقتی اوالد فاطمه

( كافى: يزيد بن سليط گفت: حضرت موسى بن جعفر براى وصيت خود ابرا يم بوون محمّوود 1مردم نيستند. )

اق بن محمّد جعفرى و اسحاق بن جعفر بن محمّد و جعفر بن صالح و معاويه جعفرى و يحيى جعفرى را با اسح 

بن حسين بن زيد بن علی و سعد بن عمران انصارى و محمّد بن حارث انصارى و يزيوود بوون سووليط انصووارى و 

 محمّد بن جعد بن سعد اسلمى كه او نويسنده وصيت اولى بود شا د گرفت.

هادت بال اله اللَّه وحده ال شريك له ميد د و اينكه محمّد بنووده و پيووامبر اوسووت و در گواه گرفت بر اينكه ش

آمدن قيامت شكى نيست و خدا مردگان را زنده خوا د كرد و برانگيختن انسانها پس از مرگ واقعيووت دارد 

دارد و  آنچه خدا وعده داده صحيح است و حساا حق است و قضا حق، و ايستادن در مقابل خداوند حقيقت

ام و آنچه پيامبر اكرم آورد درست است و آنچه روح االمين آورده صحيح است بر اين عقايد زنوودگى كوورده

 بر  مين عقايد از دنيا خوا م رفت و ان شاو اللَّه با  مين عقايد محشور ميشوم.

ين علی بن ابى آنها را گواه گرفت بر اينكه اين نوشته وصيت من است بخط خودم و وصيت جدم امير المؤمن

ام،  مچنين وصيت جعفر طالب و وصيت محمّد بن علی را بدون كم و كاست يك حرف نسخه بردارى كرده

 بن محمّد.
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من فرزندم علی را وصى خود قرار ميد م و ساير فرزندانم را در صورتی كه او صالح بداند و كموواچ فهووم و 

ك باشند اگر نخواست و مايوول بووود آنهووا را از درك در آنها تشخيص د د و ميل داشت با او در وصيت شري 

 ووا و وصيت خارج كند اختيار با او است آنها نميتوانند او را اجبار كنند. او وصى من است در مورد موقوفووه

امواچ و غالمان و فرزندانم كه از من باقى ميمانند حتى ابرا يم و عباس و قاسم و اسماعيل و احمد و ام احمد 

فقط در دست اوست نه ديگر فرزندان و ثلث موقوفه پدرم و ثلث امواچ خودم كه  ر كووار  ولى اختيار زنانم

 خواست ميكند و بطور كلى اختيار تام با او است.

( خواست ميفروشد يا ميبخشد و يا بكسى واگذار ميكند و يا صدقه ميد د كار ا ى كووه بوورايش تو وويح 1) 

و مثل خود من است در زمووان حيووات و زنوودگيم در مووورد موواچ و ام اختيار با اوست، اام و تو يح ندادهداده

ام باشووند در صووورتى كووه خانواده و فرزندانم اگر مايل بود آن برادرانى كه در اين وصيتنامه از آنها نام برده

تواند آنها را از دخالت در وصيت خارج كند بدون اينكه كسى از آنها ناراحت باشد يا اعترا ى نخواست مى

ام خواست باز برگرداند و دخالووت د وود ايوون اگر از آنها رفتارى ديد بر خالف آنچه من مشا ده كرده نمايد.

اختيار را دارد اگر يكى از آنها خواست خوا ر خود را بشو ر د د بايد بووا اجووازه او باشوود علووی بوون موسووى 

 الر ا بهتر صالح خانواده خود را در ازدواج ميداند.

ام يا  ر كدام از دم بخوا ند مانع شوند علی را از انجام آنچه در وصيت نامه نوشته ر سلطان يا  ر يك از مر

كسانى كه نام بردم از خدا و پيامبر بيزارند و خدا و پيامبر نيز از آنها بيزار لعنت و خشم خدا و مال كه و تمام 

كدام از سالطين نميتوانند او را  كنندگان و مال كه مقرا و انبياو و مرسلين و تمام مؤمنين بر او باد  يحلعنت

از كار خود بازدارند من باو بد ى و طلبكارى ندارم و نه  يح يك از فرزندانم از من چيووزى طلبكووار اسووت و 

مالى نزد من دارد  ر چه علی بگويد صحيح است اگر زياد گفت او بهتر ميداند و كووم گفووت راسووتگو اسووت 

نامه اسم بردم خواستم امتياز و احترامى بآنها نموده باشووم و در وصيتاينكه چند نفر از فرزندان خود را با او 

 ام باشد.نامشان در وصيت نامه

 مسرانم  ر كدام خواستند در خانه خود باشند و حفظ حجاا و مستورى خود را بنمايند مخارج آنها را  مان 

و كسى كه شو ر اختيووار كوورد پرداختم فرزندم ميپردازد اگر صالح دانست طور كه در زمان حيات خود مى

ديگر نميتواند بمنزچ من برگردد مگر اينكه فرزندم علی صالح بداند. دختوورانم نيووز  مووين طورنوود نميتواننوود 

برادران خوا ران مادرى خود را بازدواج د ند مگر باجازه او و حق دخالت در كار آنها ندارند مگر بوورأى و 

اند ا خدا و پيامبر كردند و او را از اختيارى كه دارد مانع شدهمخالفت ب مشورت علی اگر چنين كارى كردند

د د و اگر زيرا فرزندم علی صالح ازدواج خانواده خود را بهتر ميداند اگر صالح در ازدواج بداند شو ر مى
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ام  ام پسوورم وام و خداوند را گواه بر آنها گرفتهصالح نداند واميگذارد. بدخترانم نيز  مين سفارش را كرده

 احمد گوا ند بر اين كار و  ر دو با  م اختيار دارند.

ام كووه حووق دخالووت ندارنوود نامه مرا بگشايد و آشكار كند از كسانى كه قيوود كوورده يح كس نميتواند وصيت

بيند خدا بكسى ستم روا نميوودارد و اش را مىكسى كه بد كرد بضرر خود او است و  ر كه خوبى كند نتيجه

ام بگشووايد و اى كه مهر بر آن زدهمحمّد و آله  يح سلطان و قدرتى حق ندارد اين وصيت نامهصلى اللَّه على 

كننوودگان و مال كووه مقوورا و مرسوولين و مهرش را باز كند اگر كسى چنين كرد لعنت و غضب خدا و لعنووت

 ان و صلى اللَّه علووى ام را بگشايد. نوشت و بر آن مهر زد ابو ابرا يم و گوامسلمانان بر او باد كه وصيت نامه

( ابو الحكم گفت عبد اللَّه بن آدم جعفرى از يزيد بن سليط نقل كرده: گفت ابو عمووران 1محمّد و على آله. )

طلحى قا ى مدينه بود پس از درگذشت حضرت موسى بن جعفوور بوورادران، حضوورت ر ووا را پوويش طلحووى 

مؤيوود دارد و مسوولمانان را از وجووود شووما قا ى بردند عباس بن موسى رو بقا ى نموده گفت: خوودا شووما را 

مند كند در داخل اين وصيتنامه گنج و جوا رى است كه برادرم تصميم دارد بخود اختصاص د د پدرم بهره

 ر چه داشته باو واگذاشته و ما را تنگدست و محتاج نموده. اگر موون خوووددارى نكوونم در ميووان مووردم يووك 

 امامت است كه پيش قا ى پرده بردارد(.چيز اى ديگر  م ميگويم )منظورش مس له 

ابرا يم بن محمّد از جاى حركت كرده گفت: ما حرف ترا قبوچ نداريم باعث سرشكستگى و شرمندگى خود 

شوى از كوچكى ترا بدروغگو ى ميشناختم پدرت بهتر ترا ميشناخته اگر آدم خوبى بودى پدرت از ظا ر مى

 كه دو دانه خرما بدستت امانت بسپارد.و باطن تو خبر داشت بتو اطمينان نداشت 

( بعد اسحاق بن جعفر عمويش از جاى حركت كرده گريبانش را گرفته گفت تو مردى نادانى و بيچاره و 1) 

احمق  ستى با كارى كه ديروز كردى مواظب خودت باش ديگران نيز بر عباس اعتراض كردند. قا ى ابووو 

كن برو كافى است لعنتى كه پدرت امووروز بموون حوالووه داد، عمران بحضرت ر ا عليه الّسالم گفت حركت 

ولى ترا اختيار داده بخدا  يح كس از پدر بهتر فرزند خود را نميشناسد نه بخدا موسى ابن جعفر در نزد ما كم 

 عقل يا سست رأى نبود.

ت  رگز مهوور عباس رو بقا ى نموده گفت شما مهر از نامه برداريد و بخوانيد چه نوشته است ابو عمران گف

گفووت  -وصيتنامه را پاره نميكنم كافى است لعنتى كه پدرت امروز بمن نموده عباس گفت خودم پاره ميكنم

اختيار با تو است.  مين كه مهر از وصيت نامه برداشت و خواندند معلوووم شوود آنهووا را خووارج نموووده و تنهووا 

داد و چه را ى باشند و چه را ى نباشند و   اختيار را بحضرت ر ا داده و آنها را تحت سرپرستى ايشان قرار

از تصرف در موقوفات نيز خارج نموده گشودن وصيتنامه بيشتر موجب سرشكسووتگى و خوووارى و رسوووا ى 
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اى را كه عباس باز كرد در زير مهر نوشته بود گوا ان آنها شد و بنفع حضرت ر ا عليه الّسالم بود وصيتنامه

 اسحاق بن جعفر و جعفر بن صالح و سعيد بن عمران. عبارتند از ابرا يم ابن محمّد و

صورت ام احمد را در مجلس قا ى گشودند چون آنهووا ادعووا كوورده بودنوود كووه ايوون زن ام احموود نيسووت تووا 

شناختند و فهميدند خود او است در اين موقع ام احمد گفت بخدا مواليم موسى بن جعفر اين جريان را برايم 

بزور در مجالس ميبرند، اسحاق بن جعفر از ادامه سخن او جلوگيرى كرده گفووت نقل كرد كه ترا ميگيرند و 

ساكت باش زنان سست رأى  ستند گمان نميكنم چنين چيزى او فرموده باشد )جلو سخن او را ميگيرد چووون 

 اشاره بامامت است كه اين سخنان مخالف تنبيه است(.

رادر، من ميدانم شما را بر اين كار تنگدستى و قوورض آنگاه حضرت ر ا عليه الّسالم رو بعباس نموده گفت ب

مقووروض  سووتند تمووام قوورض ايشووان را پووس از گوورفتن  وادار نموده. بغالم خود سعيد فرمود برو ببين چقدر

زكات آن بپرداز و از طلبكاران رسيد بگير بخدا من مواسات و برابرى و نيكى بشما را ر ووا نخوووا م كوورد تووا 

اى مووا ( عباس گفت:  ر چه بما بد ى از درآمد امووواچ خودمووان داده1يليد بگو يد. )زنده باشم شما  ر چه ما

بيشتر از اينها حق در نزد تو داريم فرمود  ر چه مايليد بگو يد. آبروى من آبروى شما است اگر خوا رفتار 

يد كه من امروز كنيد پاداش از خدا ميگيريد و اگر بد رفتارى كنيد خداوند بخشنده و مهربان است شما ميدان

فرزندى ندارم و جز شما وارث ديگرى براى من نيست اگر بنا بگفته شما چيزى را از حووق شووما نگووه دارم يووا 

ام ميوودانى كووه پنهان نمايم بشما برميگردد. خدا ميداند از وقتى كه پدرت از دنيا رفته  وور چووه بدسووت آورده

 ام.چگونه مصرف نموده

ا اين حرف صحيح نيست تو اختيار دار مووا نيسووتى حسووادت پوودرمان و عباس از جاى حركت كرده گفت بخد

تصميم او موجب چنين كارى شده كه براى تو و ايشان خدا تجويز نكرده تو ميدانى كه من صفوان بن يحيى 

پيرا ن فروشى را در كوفه ميشناسم اگر بنا به تسليم باشد بر او سخت ميگيرم و پولها را از او و تووو ميگيوورم. 

 ال حوچ و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم د:فرمو

اما برادرانم! من مشتاق آسايش شمايم خدا شا د است، بار خدايا و ميوودانى كووه موون دوسووتدار صووالح آنهووا و 

خيرخواه ايشانم و مهربانم با آنها و توجه بكار ايشان شب و روز دارم. خداوندا بمن پاداش نيكو بده اگوور بوور 

عالم بر اسرارى آن طور كه شايسته  ستم جزا بده خوا يا بد. خدايا ايشووان را را نمووا ى خالف اين  ستم تو 

فرما و كارشان را اصالح كن و شيطان را از آنها دور گردان و آنها را بر اطاعت و بندگى خود يووارى كوون و 

شما ميكوونم خوودا  براه راست استوار دار!! برادر جان من كه جز خوبى شما را نميخوا م و كوشش در راه خير

را بر اين و ع شا د ميگيرم. عباس گفت من زبان بازى تو را خوا سابقه دارم ديگر حرف تو در من اثوورى 
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( كافى: علی بوون اسووباط گفووت: بحضوورت 1شدند )درود بر پيامبر و آلش(. ) نميكند در اين موقع از  م جدا

ت: كه پدرت زنده است و شما  ووم از ايوون ر ا عر كردم: مردى رفت پيش برادرت ابرا يم. ابرا يم باو گف

 جريان اطالعى دارى كه او ندارد. فرمود: سبحان اللَّه پيغمبر از دنيا رفت.

 حضرت موسى بن جعفر نميميرد بخدا قسم  مان طورى كه پيامبر اكرم از دنيا رفت او نيز از دنيا رفته است.

و سلم پيوسته نعمت و مزيت ايوون ديوون را بفرزنوودان  اما خداوند پس از درگذشت پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله

عجم و غير عرا ارزانى ميدارد و از خويشوواوندان پيغمبوور منصوورف مينمايوود آنهووا ميد نوود اينهووا جلوووگيرى 

كنند در اوچ ماه  يحجه من  زار دينار قرض اين برادرم را پرداخت كردم كه نزديك بود زنووان خووود را مى

( علوول 2نمايد، ولى ميشنوم اينك حرفها ى را كه يوسووف از بوورادرانش شوونيد. ) طالق د د و غالمان را آزاد

الشرا ع: ريان بن صلت گفت: گرو ى در خراسان خدمت حضرت ر ا رسيده گفتند: بعضى از خويشاوندان 

كنم عرض كردنوود بووراى شما كار اى زشتى انجام ميد ند خوبست آنها را نهى كنى فرمود: چنين كارى نمى

: چون از پدرم شنيدم فرمود: نصيحت خشن است )يعنى پذيرش آن دشوار است قبوووچ نميكننوود(. چه فرمود

شووود و مووا در ( عيون: وشاو از حضرت ر ا عليه الّسالم نقل كرد كه فرمود:  ر وقووت  ووالچ  يحجووه مووى3)

پيغمبر صلى اللَّه  اى نداريم بايد احرام بحج ببنديم چون ما از شجره محرم ميشويم كه آن رامدينه  ستيم چاره

شود ميتوانيد قصوود آ يد و  الچ ماه  يحجه مىعليه و آله و سلم ميقات قرار داده ولى شما وقتى از عراق مى

عمره كنيد زيرا جلو شما  ات عرق و جز آن ميقات ديگرى نيز  ست كه پيغمبوور بووراى شووما تعيووين نموووده. 

 يتوانم قصد تمتع نمايم فرمود: بلى.ام مفضل گفت: پس من با اينكه طواف خانه را نموده

چنووين و چنووان گفووت سووفيان بوور  اين جريان را محمّد بن جعفر بسفيان بن عيينه و اصحاا او گفت كه فالنووى

( صدوق رحمة اللَّه عليه گفتووه اسووت سووفيان بوون عيينووه حضوورت 1حضرت ر ا عليه الّسالم خورده گرفت. )

جناا روايت نقل نموده و تا زمان حضرت ر ا عليه الّسالم زنده  صادق عليه الّسالم را مالقات كرده و از آن

( در كتاا عدد مينويسد: از نژاد و نسل عباس بن امير المؤمنين عباس بن حسن بن عبيد اللَّه بن عباس 2بود. )

داد بن امير المؤمنين است كه خطيب در تاريخ بغداد نام او را برده، مينويسد در ايام  ووارون الرشوويد وارد بغوو 

كرد بعد مصاحب م مون شد مردى فا ل و شوواعرى عووالى و شد و مصاحب  ارون بود  ارون باو احترام مى

 فصيح بود كه علويها معتقدند بهترين شاعر از اوالد ابى طالب بوده.

روزى پيش م مون رفت بسيار عالى صحبت كرد م مون گفت بخدا تو خوا صحبت ميكنى حضورت موجب 

و در غياا مورد اعتمادى گفته است روزى بدر خانه م مون آمد دربان نگا ى باو كرده زينت مجلس ما است  

سربزير انداخت عباس گفت: اگوور اجووازه بد وود وارد ميشووويم و عووذر بخوا وود ميپووذيريم، بگويوود بوور گوورد 
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دربووان فهمووم بووراى چيسووت. برميگرديم، اما اين بد نگاه كردن و سر بزير انداختن و نميدانم. گفتن را من نمى

 شرمنده شد اين شعر را خواند:

 و ما من ر ى كان الحمار مطيتى             و لكن من يمشى سير ى بما ركب         

عباس چند برادر داشت كه دانشمند و فا ل بودند بنام  ادى محمّد و عبيد اللَّووه و فضوول و حمووزه كووه تمووام  

 ايشان فرزندان حسن بن عبيد اللَّه بن عباس بودند.

 بخش هفدهم اشعار مدح و ستایشهاى حضرت رضا علیه السّالم

( عيون: احمد بن اسماعيل بن خضيب گفت: وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم وليعهد شد ابرا يم بن عباس و 2) 

دعبل بن علی كه پيوسته  ر جا ميرفتند با  م بودند بجانب امام عليه الّسالم رفتند رزين بن علی بوورادر دعبوول 

مراه آنها بود در بين راه دزد ا سر راه بر ايشان گرفتند و  ر چه داشتند بغارت بردند در بعضى از منازچ نيز  

 مجبور شدند از خستگى سوار االغى شوند كه خواربار داشت ابرا يم اين خط شعر را سرود:

 من شدة الضعف اعيدت بعد حمل الشوك أحماال من الخزف             نشاوى ال من الخمرة بل         

 اش را بگو و اين خط را سرود:رو بر زرين برادر دعبل كرده گفت: دنباله 

 فلو كنتم على  اك تصيرون الى القصف             تساوت حالكم فيه و ال تبقوا على الخسف         

 آنگاه بدعبل گفت: تو دنباچ اين شعر را بگير دعبل اين خط را سرود: 

 الذى فات فكونوا من  وى الظرف             و خفوا نقصف اليوم فانى با ع خفىّ ا ا فات         

الم 3)  ( عيون:  ارون بن عبد اللَّه مهلبى گفت: وقتى ابرا يم بن عباس و دعبل خدمت حضرت ر ا عليه السووّ

 رسيدند كه با آن جناا بوليعهدى بيعت شده بود دعبل اين قصيده را براى حضرت ر ا خواند:

 مدارس آيات خلت من تالوة             و منزچ وحى مقفر العرصات         

 ابرا يم بن عباس نيز اين شعر را سرود:

 أزاچ عزاو القلب بعد التجلد             مصارع اوالد النبى محمّد         

ه بووود در آن وقووت بنووام اى كه م مون دستور داد اى نقرهامام عليه الّسالم به آن دويست  زار در م از سكه 

ايشان بزنند داد، دعبل با ده  زار در م سهم خود بجانب قم رفت  ر در م را فروخت به ده در م صوود  ووزار 

در م بدست آورد ولى ابرا يم پولها را نگهداشت مقدارى را  ديه داد و مقدارى را بين خانواده خود تقسوويم 

( عيووون: محمّوود بوون 1كار اى فوتش از  مان پوووچ بووود. ) كرد تا وقتى كه از دنيا رفت كفن و مخارج دفن،

سليمان نوفلى گفت: وقتى م مون حضرت ر ووا را وليعهوود خووود گردانيوود شوواعران بوودربار موو مون آمووده بووا 

 اى گووران گرفتنوود ابووو سرا ى و ستايش از عمل م مون در باره وليعهدى حضرت ر ا عليه الّسالم جايزهمدح
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وزى وارد بر م مون شد باو گفت: ابو نواس تو مقام حضرت ر ا را پوويش موون نواس نيامد و مدحى نگفت ر

اى با اينكه تو يگانه شاعر زمان  سووتى و ميدانى كه چقدر نزد من گرامى است چرا تاكنون او را مدح نكرده

 نظيرى ندارى ابو نواس اين شعر را سرود:

 من كالم النبيهقيل لى أنت أوحد الناس طرا             فی فنون          

 لك من جو ر الكالم بديع             يثمر الدرّ فی يدى مجتنيه             

 فعلى ما تركت مدح ابن موسى             و الخصاچ التى تجمعن فيه             

 قلت ال أ تدى لمدح امام             كان جبريل خادما البيه             

 ا ى كه بشعراو پرداخته بود به ابو نواس داد و او را ا افه بر جووايزه ندازه تمام جايزهم مون گفت: احسن با 

( عيون: صولى گفت: از ابو العباس محمّد بن يزيد مبوورد شوونيدم كووه ميگفووت روزى ابووو 2تمام آنها بخشيد. )

تش را نواس از منزچ خود خارج شد رسيد بشخصى كه سوار بر مركبووى بووود پرسوويد ايوون آقووا كيسووت صووور

 نميديد باو گفتند علی بن موسى الر ا عليه الّسالم است  مان جا اين شعر را سرود:

 ا ا أبصرتك العين من بعد غاية             و عارض فيه الشك أثبتك القلب         

 و لو أن قوما أمموك لقاد م             نسيمك حتى يستدچ بك الركب             

بن يحيى فارسى گفت: روزى ابو نواس چشمش به حضرت ر ا عليه الّسالم افتاد كه سوار ( عيون: محمّد 1) 

آورد ابو نواس نزديك آن جناا رفت و سالم كوورد و گفووت يووا بوون رسوووچ اللَّووه بر قاطرى است تشريف مى

 ام مايلم آن را گوش د ى فرمود بخوان شروع كرد بخواندن اين شعر:شعرى در باره شما سروده

 مطهرون نقيات ثيابهم             تجرى الصالة عليهم أينما  كروا         

 من لم يكن علويا حين تنسبه             فما له من قديم الد ر مفتخر             

 فاللَّه لما بدا خلقا فاتقنه             صفاكم و اصطفاكم ايها البشر             

 و عندكم             علم الكتاا و ما جاوت به السور و أنتم المالو االعلى             

 اى كه تاكنون سابقه ندارد فرمود:حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: اشعارى سروده 

غالم آيا پولى از مخارج ما نزد تو  ست عرض كرد: سيصد دينار باقيمانده. فرمود بده بووه ابووو نووواس سووپس 

 ا  م در اختيار او بگذار.فرمود: شايد كم باشد غالم  مين قاطر ر

در ساچ دويست و يك امير الحاج اسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى شد در  من خطبه دعا بووراى موو مون 

 كرد و براى علی بن موسى الر ا بواليتعهد.
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حمدويه پسر علی بن عيسى بن ما ان از جاى حركت كرد اسحاق لباس سيا ى خواست تا بپوشد )شووعار بنووى 

ى نتوانست پيدا كند يك پرچم سياه بود  مووان را بوودور خووود پيچيوود آنگوواه رو بمووردم كوورده عباس بود( ول

گفت: من آنچه دستور داشتم بشما رساندم ولى كسى را جز امير المؤمنين م مون و فضل بوون سووهل نميشناسووم 

الم  ( روزى عبد اللَّه بن مطرف بن ما ان پيش م مون آمد حضرت ر ووا2آنگاه از منبر پا ين آمد. ) عليووه السووّ

 نيز حضور داشت م مون باو گفت: در باره ا ل بيت پيغمبر چه ميگو ى؟

عبد اللَّه گفت: چه بگويم در باره كسانى كه طينت آنها با آا رسالت خمير شده و درخت وجودشووان از آا 

ون و بوووى عنبوور تقوووى از ايوون خانوودان ميتووراود. موو م خوشگوار وحى نمو كرده آيا جز بوى مشك  دايت

( در امووالى: شوويخ از محمّوود بوون 1اى را خواست كه پر از مرواريد بود د انش را پر از مرواريد كوورد. )جعبه

ابرا يم بن كثير نقل شده كه گفت: بعيادت ابو نواس پسر  انى رفتيم در  مان بيمارى كووه بسووبب آن از دنيووا 

ا و اولين روز آخرت را طى ميكنووى رفت. عيسى بن موسى  اشمى باو گفت: ابو علی تو آخرين روز اى دني

بين خود و پروردگار خويش جرا مى دارى توبه كن ابو نواس گفت: مرا بنشانيد  مووين كووه راسووت نشسووت 

گفت مرا از خدا ميترسانى حماد بن سلمه از ثابت بنانى و او از انس بوون مالووك نقوول كوورد كووه پيغمبوور اكوورم 

ام براى ا ل كبا ر از امتم )كسانى كه مرتكب را نگهداشتهفرمود:  ر پيامبرى شفاعتى دارد من شفاعت خود 

( عيون: ابو الصلت  روى گفت: دعبل بن 2اند( تو خياچ ميكنى من از ا ل كبا ر  م نباشم. )گناه كبيره شده

اى در باره علی خزاعى در مرو خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيد عرض كرد يا ابن رسوچ اللَّه من قصيده

 ام براى كسى قبل از شما نخوانم فرمود: بخوان. شروع كرد بخواندن:ام و قسم خوردههشما سرود

 مدارس آيات خلت من تالوة             و منزچ وحى مقفر العرصات         

 « باين شعر كه رسيد:1» 

 ارى فيئهم فی غير  م متقسما             و ايديهم من فيئهم صفرات         

  ا عليه الّسالم گريه كرده فرمود: راست ميگو ى خزاعى  مين كه رسيد باين شعر:« حضرت ر2» 

 ا ا وتروا مدوا الى واتريهم             أكفا عن االوتار منقبضات         

حضرت ر ا عليه الّسالم دستهاى خود را زير و رو ميكرد و ميفرمود: آرى بخدا دستشان نميرسد كووه انتقووام 

 عر كه رسيد:باين ش بگيرند.

 لقد خفت فی الدنيا و أيام سعيها             و انى الرجو اال من بعد وفاتى         

( حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: دعبل خدا ترا از گرفتارى قيامت در امان بدارد بنا بر روايووت ديگوورى 1) 

 كه در صفحه قبل نقل شده باين شعر كه رسيد:
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 الة واقع             يقوم على اسم اللَّه و البركاتخروج امام ال مح          

 يميز فينا كل حق و باطل             و يجزى على النعماو و النقمات             

حضرت ر ا عليه الّسالم گريه شديدى كرد بعد سربلند كرده فرمود: دعبل روح القدس اين شعر را بزبان تو  

ام از شووما كووه امووامى و چه وقت قيام ميكند عرض كرد: نه آقا، موون شوونيدهانداخته، ميدانى اين امام كيست 

 نمايد.ظهور ميكند از شما خانواده زمين را پاك ميكند و پر از عدچ و داد مى

فرمود: دعبل امام بعد از من پسرم محمّد است بعد از او پسرش علی است و بعد از علی پسوورش حسوون اسووت، 

امام منتظر است كه انتظار ظهورش را در غيبت ميكشند وقتووى ظهووور كنوود بعد از حسن پسرش حجت قا م و 

پيروز است اگر از دنيا حتى يك روز باقى باشد خدا آن روز را طوالنى ميكند تا او خروج كند و دنيا را پوور 

ز از عدچ و داد نمايند،  مان طور كه پر از ظلم و جور شده اما چه وقت. سخن از تعيين وقت است كه پدرم ا

پدرش از آباو گرامش از علی عليه الّسالم نقل كرد كه بپيامبر اكرم عرض كردند چه وقت قووا م از فرزنوودان 

 شما ظهور ميكند فرمود:

 شود يك مرتبه خوا د شد.مثل او  مچون قيامت است كه در موقعش انجام مى

 ا الرحمن فی الغرفاتو قبر ببغداد لنفس زكية             تضمنه           وقتى رسيد باين شعر:

ات تكميوول شووود عر ووكرد: بفرما يوود يووا ابوون حضرت ر ا فرمود: دو خط باشعارت ا افه بكنم كه قصيده 

 رسوچ اللَّه اين دو شعر را فرمود:

 و قبر بطوس يا لها من مصيبة             توقد باالحشاو فی الحرقات         

 ا ما             يفرج عنا الهمّ و الكرباتالى الحشر حتى يبعث اللَّه ق             

( دعبل عر كرد: يا ابن رسوچ اللَّه اين قبرى كه ميفرما يد در طوس متعلق بكيست؟ فرمود: قبر من است 1) 

شود  ر كه مرا در غربت زيارت كند با من خوا وود بزودى طوس مركز رفت و آمد شيعيان و زا رين من مى

 ت و آمرزيده است.بود در درجه خودم روز قيام

 حضرت ر ا پس از پايان قصيده دعبل از جاى حركت كرد بدعبل فرمود:

حركت نكن تا من برگردم داخل خانه شد پس از ساعتى خادم خارج شد و صد دينووار از پولهوواى طال ووى كووه 

 بنام خود حضرت سكه زده شده بود برايش آورد گفت:

خود كن، دعبل گفت: بخدا سوگند براى اين نيامووده بووودم مواليت ميفرمايد: اين پوچ را مصرف در زندگى 

ام كيسه زر را رد كرد تقا ا نمود يكى از لباسووهاى خووود را بد نوود  رگز اين قصيده را بطمع ماچ دنيا نگفته

 براى تبرك داشته باشد و موجب افتخارش گردد.
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 حضرت ر ا يك جبّه خز با كيسه زر برايش فرستاد و بخادم فرمود:

 پوچ را بگير بزودى احتياج بآن پيدا خوا ى كرد ديگر رد نكنى. بگو اين

« بهمراه يك قافله از مرو خارج شد  مووين كووه رسوويد بووه )ميووان قو ووان( 1دعبل كيسه زر و جبه را گرفت »

 اى ا ل قافله را بستند دعبل نيز از كسانى بود دزد ا بقافله حمله كردند و تمام وسا ل آنها را گرفتند و شانه

اش بسته شد دزد ا شروع كردند به تقسيم كردن امواچ قافله يكى از آنها بعنوان شا د مثاچ يك شعر شانه كه

 از قصيده دعبل را ميخواند:

 ارى فيئهم فی غير م متقسما             و ايديهم من فيئهم صفرات         

خزاعه است بنام دعبل بن علی گفووت  دعبل شنيد باو گفت: اين شعر از كيست؟ گفت: متعلق بمردى از قبيله 

ام آن مرد پيش ر يس دزد ا رفووت كووه بوواالى توول من دعبل  ستم اين يك شعر از قصيده ايست كه من گفته

مشغوچ نماز بود و مذ ب شيعه داشت جريان را باو گفت خودش آمد پيش دعبل باو گفت: تو دعبل  ستى؟ 

 ده را خواند.اش را بخواند. قصيگفت: آرى. تقا ا كرد قصيده

( دعبوول 1شانه او و تمام ا ل قافله را باز كرد. تمام آنچه را كه گرفته بودند بآنها برگردانيد باحترام دعبوول. )

از آنجا بقم رفت ا الى قم درخواست كردند كه قصيده را بخواند گفت  مه در مسجد جووامع اجتموواع كنيوود. 

دم مبالغ زيادى پوچ و خلعت باو صله دادند جريان جبووه پس از اجتماع باالى منبر رفت و قصيده را خواند مر

 را شنيدند تقا ا كردند جبه را بآنها بفروشد بهزار دينار اما دعبل خوددارى كرد گفتند:

 مقدارى از آن را بهزار دينار بفروشد باز امتناع كرد از قم خارج شد.

و گرفتند. دعبل بقم بازگشت تقا ا كرد از نواحى شهر كه دور شد گرو ى از جوانان عرا جبه را بزور از ا

كه جبه را باو بد ند ولى جوانهاى عرا نپذيرفتند و گوش بحرف پيرمرد ا نكردند بدعبل گفتند ديگر جبه 

را نخوا ى ديد  زار دينار پوچ آن را بگير ولى دعبل نپذيرفت. وقتى م يوس شد تقا ووا كوورد يووك تكووه از 

ردند مقدارى از جبه را دادند و بقيه را بهزار دينووار از او خريدنوود دعبوول جبه را بد ند اين پيشنهاد را قبوچ ك

الم بوواو بوطن بازگشت ديد دزد ا  ر چه در منزچ داشته است برده اند صد دينارى كه حضرت ر ا عليووه السووّ

صله داده بود بشيعيان فروخت  ر دينار را بصد در م ده  زار در ووم بدسووت آورد بيووادش آموود از فرمووايش 

 ت ر ا كه فرمود احتياج باين دينار ا پيدا خوا ى كرد.حضر

 اش بود بچشم درد سختى مبتال شد.دخترى داشت كه خيلى مورد عالقه

شدنى نيست و كووور شووده ولووى چشووم چووپ پزشك براى او آورد پس از معاينه گفتند چشم راست كه خوا

 كوشش خود را ميكنيم اميد است كه بهبودى پيدا كند.
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كه مقدارى از جبه حضرت ر ووا  گين و افسرده شد و بسيار ناراحت گرديد بعد بخاطرش آمددعبل خيلى غم

را بهمراه آورده جبه را روى چشم او ماليد و با يك پارچه از اوچ شب بر روى چشم دخترك بست صووبحگاه 

كرى گفووت ( عيون: ابو الحسن داود ب1تر از اوچ شده بود. )ببركت حضرت ر ا عليه الّسالم چشمهايش سالم

از علی پسر دعبل بن علی خزاعى شنيدم ميگفت: پدرم وقتى بحاچ احتضار و مرگ رسيد رنگش تغيير كرد و 

زبانش بند آمد و صورتش سياه شد نزديك بود از مذ ب او برگردم پس از سه روز در خواا ديدم لباسهاى 

ه رفتووار كوورد، گفووت: پسوورم اينكووه سفيد پوشيده و يك عرقچين سفيد بر سر دارد گفتم بابا خدا با تو چگون

ديدى صورتم سياه و زبانم بند آمد بواسطه شرا خمرى بود كه در دنيا كرده بودم بهمان حاچ بودم تا پيغمبر 

اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم را ديدم كه لباسى سفيد و عرقچينى سفيد رنل بر سر دارد فرمود تو دعبل 

اى بخوووان ايوون وچ اللَّه فرمود شعر خود را كه در بوواره اوالدم سوورودهبن علی  ستى عرض كردم آرى يا رس

 شعرم را خواندم:

 ال أ حك اللَّه سن الد ران  حكت             و آچ احمد مظلومون قد قهروا         

 مشرّدون نفوا عن عقر دار م             ك نهم قد جنوا ما ليس يغتفروا             

( عيون: 2ام شفاعت كرد و لباسهاى خود را بمن داد اين  مان لباسهاى پيغمبر است. )باره فرمود: احسن و در 

 گفت روى قبر دعبل ابن علی اين اشعار نوشته بود:ابو نصر محمّد بن حسن كرخى كاتب مى

 أعد للَّه يوم يلقاه             دعبل أن ال اله اال  و         

 ها             يرحمه فی القيامة اللَّهيقوچ مخلصا عساه ب             

 اللَّه مواله و الرسوچ و من             بعد ما فالوصى مواله             

( كشف الغمه: محمّد بن طلحه گفت از مناقب حضرت ر ا عليه الّسالم داسووتان دعبوول ابوون علووی خزاعووى 3) 

گوورفتم خوودمت مووواليم علووی بوون موسووى  ماست. دعبل گفت: وقتى قصيده )مدارس آيات( را سرودم تصمي

الر ا عليه الّسالم كه در خراسان بود برسم آن زمان وليعهد م مون شده بود. خدمت آن جناا رسيدم قصيده 

 ام.را خواندم بسيار تحسين فرمود، فرمود براى كسى نخوان تا وقتى كه من دستور نداده

م جويا شد، سپس گفت قصيده »مدارس آيات خلت من جريان اشعار من بخليفه رسيد مرا احضار كرد از حال

تالوة« را برايم بخوان. گفتم نميدانم. رو بغالم خود كرده گفت حضرت ر ا عليه الّسالم را بگو بيايد بيش از 

اش را بخوانوود گفووت نميوودانم ساعتى نگذشت كه امام آمد. گفت: آقا! من از دعبل درخواست كردم قصوويده

مير المؤمنين بخوان شروع كردم بخواندن م مون بسيار تحسين كرد و دسووتور داد حضرت ر ا فرمود براى ا

پنجاه  زار در م بمن بد ند حضرت ر ا عليه الّسالم نيز نزديك بهمين مبلغ داد عر كردم آقا اگوور بوور موون 
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. منت گذاريد با لطف نمودن يكى از لباسهايتان باعث افتخار من است كه آن را جووزو كفوون خووود قوورار د ووم

فرمود بسيار خوا پيرا نى كهنه بمن لطف فرمود با يك حوله لطيف، فرمود اين را نگهدار كه برايت مفيوود 

اى داد و يك ماديان زرد رنل خراسانى بمن لطف كرد يك ( بعد فضل بن سهل  و الرياستين جايزه1است. )

ز  مان جنس بر سر داشت بووارانى روز بارانى با او ميرفتم خودش يك بارانى خز پوشيده بود كه كال ى نيز ا

اى خواسووت و پوشوويد گفووت اينكووه لباسووهاى توونم را دادم چووون و كاله خود را بمن داد و خودش لباس تازه

بهترين بارانى است. دعبل گفت آن لباس را به  شتاد دينار از من خريدند را ى نشدم. دنباله روايت، جريان 

 يس دزد ا در موقع خواندن شعر گريه ميكرد من جلووو رفتووه و سرقت را نقل ميكند با مختصر اختالفى كه ر

گفتم: اين شعر از كيست گفت بتو مربوط نيست گفتم كارى دارم گفت از دعبل بن علووی خزاعووى شوواعر آچ 

( در كتاا عوودد از اغووانى ابووو الفوورج 2محمّد است خدا او را جزاى خير د د گفتم بخدا من دعبل  ستم ... )

الم اصفهانى نقل ميكند  كه دعبل بن علی خزاعى با قصيده خود قصد عزيمت بجانب حضرت ر ووا عليووه السووّ

 ا ى كه بنام خودش زده شده بود داد با افه خلعتووى از باو ده  زار در م از سكه كرد در خراسان آن جناا

او  لباسهاى خودش، ا الى قم سى  زار در م در مقابل آن لباس دادنوود نفروخووت در خووارج شووهر بوور سوور راه

نشستند و لباس را بزور از او گرفتند. گفت اين بر خالف دستور خداست و بر شما حرام است بوواالخره قسووم 

خورد كه نميفروشم مگر مقدارى از آن را بمن بد يد كه جزو كفن خود كنم يك آستين لباس را باو دادنوود 

 كه جزو كفن خود كرد.

اى نوشت و احرام بست با آن و وصيت كرد جووزو كفوونش اند  مان قصيده )مدارس آيات( را بر پارچهگفته

 قرار د ند. خلفاو از زبان دعبل وحشت داشتند و ميترسيدند آنها را  جو كند.

 ابن مدبر گفت دعبل را ديدم باو گفتم خيلى نترس  ستى و جرات دارى با گفتن چنين شعرى در باره م مون:

 قتلت أخاك و شرفتك بمقعد   انى من القوم الذين سيوفهم                   

 رفعوا محلك بعد طوچ خموله             و استنقذوك من الحضيض االو د             

يووابم كووه دعبل گفت: ابو اسحاق! من چهل ساچ است كه چوبه دارم را بر شانه خود حمل ميكنم كسى را نمى 

الم بووىمرا بر آن چوبه بدار كشد. در پايان بخش مدح و ثناگو ى امام  مناسووبت نديوودم چنوود شووعرى عليه السووّ

  اى با حالى است در اين بخش بياورم.اند و چكامهفارسى كه در باره حضرت ر ا عليه الّسالم سروده

 بندگى بر در دربار ر ا دين من است             رفتن خاك ره زا رش آ ين من است         

 كين من استى بىطوس             مهر وى نقش باين سينهشكر للَّه كه مقيم سر كوى شه              

 خاكروبى در بارگه آن شه دين             باعث مغفرت كرده ننگين من است             
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 گان خاك درش را روبم             كاين عمل نزد خرد موجب تحسين من استبايدى با مژه         

 درش  رگز دست             چون گدا يش دواى دچ غمگين من استبر ندارم ز گدا ى              

 دارد اميد »مروج« نظر لطف كند             بمن زار كه اين خوا ش ديرين من است             

 ز آستان ر ايم خدا جدا نكند             من و جدا ى از اين آستان خدا نكند             

 زرينش آفتاا منير             زرنل زردى خود دعوى بها نكند به پيش گنبد             

 بصحن او نكند كس بدچ  واى بهشت             مگر كسى كه ز روى ر ا حيا نكند             

 ز درگه كرمش دست التجا نكشم             گدا كه دامن صاحب كرم ر ا نكند             

 اعتى مقبوچ             از آن كسى كه ر ا را ز خود ر ا نكندبنزد حق نبود  يح ط             

 اى تو وعده لطف             كجا بگفته خود چون تو ى وفا نكند!شها بزا ر خود داده             

 را پاليل را دست  بيح را دچ مسيح را لب كليم            نسيم قدسى يكى گذر كن ببارگا ى كه لرزد آنجا               

 ى )لن( فتاده بيهوش  زار موسىنخست نعلين ز پاى بر كن سپس قدم نه به طور ايمن             كه در فضايش ز صيحه

 ساز آستانش مال ك و روح رسانده بر عرش صداى سبوح          بخاك را ش چو شاة مذبوح رسل بذلت  مى جبين 

 حيات جاويد دميده بويش بجسم غلمان بجان حورا             نسيم جنت و زان ز كويش شراا تسنيم روان ز جويش

 مهين مطاف شه خراسان امين ناموس  مين عصيان             سليل احمد خليل رحمان على عالى ولى واال

 نير تبريزى  

 بخش هیجدهم شرح حال اصحاب و معاصرین آن جناب و مناظرات آنها

د بن محمود گفت از ابرا يم بن محمّد بن سفيان شنيدم ميگفووت علووت ( علل الشرا ع: عبد الرحمن بن محم2ّ) 

دشمنى احمد بن حنبل با علی بن ابى طالب عليه الّسالم از آن جهت بود كووه جوود احموود بوون حنبوول  و الثديووه 

بدست علی بن ابى طالب عليه الّسالم در نهروان كشته شد كه ر يس خوارج بووود ابووو سووعيد نيووز گفووت  مووين 

( علل الشرا ع: محمّوود بوون احموود بوون 3دون كم و كاست از ابرا يم بن محمّد بن سفيان نيز شنيده. )جريان را ب

يعقوا جرجانى قا ى  رات گفت: از محمّد بن عورك  روى شنيدم كووه گفووت از علووی بوون حثوورم شوونيدم 

سوووا ميگفت: در مجلس احمد بن حنبل بودم سخن از علی بن ابى طالب بميان آمد او گفت: شخص سنى مح 

 نميشود مگر اينكه بمقدار كمى  م با علی دشمن باشد.

ابن حثرم گفت: من گفتم: شخص سنى محسوا نميشود مگر اينكه علی را زياد دوست داشته باشوود، در غيوور 

( سوورا ر: محمّوود بوون فضوول بصوورى گفووت: 1خارج كردنوود. ) اين حكايت نقل كرده كه مرا زدند و از مجلس

 به بصره آمد نماز مغرا را باالى پشت بامى خواند شنيدم در سجده ميگفت: حضرت ر ا عليه الّسالم شبى
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از نماز كه فراغت حاصل كرد گفووتم: آقووا چووه كسووى را لعنووت فرموديوود در  »اللهم العن الفاسق بن الفاسق« 

 سجده. گفت: يونس غالم ابن يقطين را.

نها كه نماز بعد از طلوع فجر تووا طلوووع عرض كردم: او گرو ى از دوستان شما را گمراه كرده فتوى ميداد بآ

خورشيد و بعد از عصر تا خورشيد غروا كند اشكالى ندارد فرمود: خدا او را لعنت كند دروغ بسته بر پدرم 

الم محمّوود بوون 2پدرانم، چه ارزشى دارد يك غالم بيابانى. ) يا فرمود: ( مناقب: دربان حضرت ر ا عليووه السووّ

تمادش محمّد بن ابى نصر بزنطى و محمّد بن فضل كوفى و احموود بوون محمّوود راشد بود و از اشخاص مورد اع

اشعرى و عبد اللَّه بن جندا بجلى و اسماعيل بن سعد احوص اشعرى و احموود بوون محمّوود اشووعرى بودنوود و از 

اصحاا آن جناا حسن بن علی خزاز معروف بوشاو و محمّد بن سليمان ديلمى و علی ابن حكم انبارى و عبد 

ه بن مبارك نهاوندى و حماد بن عثمان ناا و سعد بن سعد و حسوون بوون سووعيد ا وووازى و محمّوود بوون فضوول اللَّ

رخجى و خلف بصرى و محمّد بن سنان و بكر بن محمّد ازدى و ابرا يم بن محمّد  مدانى و محمّد بوون احموود 

ار نوشووته كووه معووروف بن قيس بن غيالن و اسحاق بن معاويه خضيبى بودند. ابن شووهر زورى در مناقووب االبوور

كرخى از غالمان علی بن موسى الر ا عليه الّسالم بود پدر و مادرش نصرانى بودند معووروف را در كووودكى 

بمعلمى سپردند معلم باو ميگفت: بگو سومى سه تا )مطابق عقيده نصرانيان كه بسه اصوول قا لنوود( او ميگفووت: 

 عليه الّسالم رسيده بدست ايشان مسلمان شد. يكتا. معلم او را سخت زد، فرار كرد و خدمت حضرت ر ا

 بعد بدر خانه خودشان آمد در زد و پدرش پرسيد پشت درا كيست؟

گفت: معروف است گفت با چه دين. جوابداد بر دين حنيف. پدر و مادرش نيز ببركت حضرت ر ا مسلمان 

رى حضرت ر ا عليووه شدند معروف گفت: مدتى زندگى كردم سپس تمام كار اى خود را منحصر بخدمتكا

( قرا االسناد: بزنطى گفت: حضرت ر ا عليه الّسالم وعده داد شبى بيايد در مسووجد خانووه 1الّسالم نمودم. )

معاويه. سر وعده تشريف آورد سالم كرده فرمود: مردم كوشش ميكنند نور خدا را خاموش كنند از زمووانى 

رفت ولى خداوند نور خود را تكميل مينمايد علی بن ابووى  كه پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم از دنيا

حمزه خيلى كوشش كرد نور خدا را خاموش كند پس از فوت موسى بن جعفر، اما خداوند بر خالف تصميم 

او نور خود را تكميل نمود و شما را  دايت كرد بمقامى كه ديگران عارف به آن نيستند بوور ايوون نعمووت كووه 

 را ستايش كنيد. بشما ارزانى داشته خدا

حضرت صادق عليه الّسالم ميفرمود: ايمان دو نوع اسووت: ثابووت و عاريووه )مسووتقر و مسووتودع( خوودا شووما را 

( قرا االسناد: ريان بن صلت 2را نما ى كرد بچيزى كه ديگران ندارند او را بر اين نعمت سپاسگزار باشيد. )
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يم عباسى از شما نقل ميكرد كه گوش دادن غنا را گفت: بحضرت ر ا عليه الّسالم عر كردم  شام ابن ابرا 

 ايد.اجازه فرموده

مووردى خوودمت حضوورت بوواقر  فرمود: دروغ گفته آن فاسق چنين نيست از من راجع بشنيدن غنا پرسيد گفتم:

عليه الّسالم رسيد از شنيدن غنا سؤاچ كرد فرمود بگو ببينم اگر خداوند بين حق و باطل جمع نمايد غناو جزو 

يك از اين دو است آن مرد گفت: جزو باطل خوا د بود آن جناا فرمود: كافى است خود را محكوووم كدام

( قرا االسناد: ريان گفت: روزى وارد بر عباسى شدم بووا عجلووه دوات و 3نمودى من باو اين حرف را زدم. )

د آنهووا را بنويسووم ام كووه بايوو كاغذ خواست گفتم: چه شده، گفت: از حضرت ر ا عليه الّسالم مطالبى شوونيده

 واى گرم در مرو پيش من آموود  مبادا فراموش كنم، آن مطالب را نوشت. بيش از يك جمعه نگذشت كه در

آ ى گفت: از پيش اين. گفتم: از پيش م مون گفت: نه. گفتم از پيش فضل بن سهل گفت: نه گفتم از كجا مى

ن موسى. گفتم: بيچاره شدى بدبخت جريان آيم گفتم: منظورت كيست؟ گفت: از پيش علی باز پيش اين مى

نشستند و با آنها بواليت عهد بيعت ميشد اين چيست. گفت اين حرفها را ر ا كن كى پدران او روى تخت مى

 طورى كه او كرده. گفتم: واى بر تو استغفار كن. گفت: فالن كنيزم از او داناتر است.

 پذيرند.مى ا نيز سپس گفت: اگر من بگويم اين حرف را شيعه

اى عقيده شيعه در باره آن جناا چنين است كه اگر ببينند يك پيرا ن گلى رنل بر تن شدهگفتم: تو ديوانه

دارد و طبلى  م بگردن آويخته و ميان اين سپاه طبل ميزند ميگويند  يح وقت بيشتر از ايوون موقووع علووی بوون 

 اى نداشته از اينكه چنين كارى را نكند.موسى الر ا عليه الّسالم خدا را اطاعت نكرده زيرا چاره

 عباسى سكوت كرد.

بعد ا پشت سر  م سخن از آن جناا ميگفت. من خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسوويده گفووتم: عباسووى از 

 اى ناروا ميد د او بيشتر وقتها پيش من ميخوابد اجازه ميد ى گلويش را بگيوورم شما بدگو ى ميكند و نسبت

يرد بعد مشهور كنم كه سكته كرده سه مرتبه دستهاى خود را تكان داده فرمود: نه ريووان نووه و فشار د م تا بم

ريان نه. گفتم: فضل بن سهل مرا م مور عراق كرده براى انجام كارى، عباسى نيز بعد از من خوا د آمد اگوور 

بتازنوود يووا بصووورت اجازه ميد ى بدوستان قمى شما اشاره كنم بيست يا سى نفر مثوول سوور راه بگير ووا بوور او 

انوود عربهاى بيابانى  مين كه خواست از آن راه بگذرد او را بكشند بعد بگويند بيابانگردان عوورا او را كشووته

( وقتى بحوان رسيدم يك م مور سوار فرستادم پوويش زكريووا بوون 1چيزى نگفت نه قبوچ كرد و نه رد نمود. )

ت اگر ممكن است در فالن روز در مشكاة بيا ترا ببينم آدم و نوشتم مطالبى  ست كه نميتوان بوسيله نامه نوش

را برايش تو يح دادم و تمام داستان را نقل كووردم  وقتى من بمشكاة رسيدم او جلوتر از من آمده بود جريان
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و گفتم: او فالن روز باين محل خوا د رسيد. گفت: بسيار خوا او را بمن واگذار من خداحافظى كرده براه 

م آن مرد بقم برگشت. بمعمر برخورد با او مشورت كرد در باره آنچه موون گفتووه بووودم. معموور خود ادامه داد

گفت نميدانم سكوتش امر است يا نهى دستورى نداده صحيح نيست مزاحم آن مرد شوى زكريووا متعوورض او 

عليووه اى خدمت حضرت ر ا ( قرا االسناد: بزنطى گفت: نامه1نشد عباسى از آنجا گذشت و سالم رد شد. )

ام عقيووده باطاعووت شووما داريووم خيلووى الّسالم نوشتم باين مضمون: من مردى از ا ل كوفه  ستم من و خانواده

عالقه دارم كه از نزديك خدمت شما برسم تا سؤالها ى بنمايم از مسا ل دينى و  ووم مطووالبى را كووه گرو ووى 

وسى بن جعفر عليه الّسالم زنده اسووت و از اند از اشخاصى كه معتقدند پدرتان مدليل بر امام نبودن شما گرفته

ايم ايشان بر خالف آبوواو گوورامش جوابووداده در  اى آنها اينست كه ما سؤالها ى كردهدنيا نرفته از جمله دليل

  من تقيه را براى خود الزم نميشمارد با اينكه بايد تقيه كند.

اى امووا در مو وع را شووما اقوورار كوورده صفوان خدمت شما رسيده و بعضى از حرفهاى آنها را نقل كرده اين

اى كه مطابق با گفتار آباو گرامت  ست مايوول اى بصفوان فرمودهمورد مسا ل بر خالف آنچه بآنها جوابداده

اى ايوون تحقيووق بسرنوشووت موون و بودم خدمت شما برسم ببينم چرا بصفوان جوابى بر خالف جواا آنها داده

شود خداوند در قوورآن ميفرمايوود: وَ مَوونْ أَحْيا ووا فَكَ َنَّمووا ن و آنها مىمردم بستگى دارد و موجب زنده شدن م

ات رسيد و متوجه شدم كووه نامه -( در جواا نامه من نوشت: بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*2أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً. )

رو با  م صووحبت كنوويم در مووورد عالقه بديدار ما دارى و در اين مورد چقدر مشتاق  ستى الزم است كه روب

آورنوود و ميگوينوود اند كه گمان ميكنى آنها باين وسيله دليل بر رد شما مووىمطالبى كه از طرف من نقل كرده

ام. قسم بجان خود ميخورم كه بگوش كر نميتوان مطلب را فهمانوود و داده من بر خالف آباو گرامم بآنها پاسخ

كند.  ر كس را خدا بخوا د  دايت بواقعيووت نمايوود بوواو شوورح صوودر آدم كور را جز خدا نميتواند  دايت 

عنايت ميكند و كسى را كه بخوا د گمراه شود بر عكس كور دچ مينمايد گو ى بآسمان مخوا وود بوواال بوورود 

تَ خداوند پليدى اين چنين نصيب كسانى ميكند كه ايمان ندارند، آيه ديگر ميفرمايد: إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ

( حضرت باقر عليه الّسالم فرموده است: اگر مردم بتوانند 1وَ لكِنَّ اللَّهَ َيهْدِي مَنْ َيشاُو وَ  ُوَ أَعْلَمُ بِالْمُْهتَدِينَ. )

  مه شيعه ما ميشوند ولى خداوند عزيز پيمان از شيعيان ما گرفته.

كسووانى  سووتند كووه تووابع مووا باشووند و  در  مان وقت كه پيمان انبيا را گرفت. باز فرموده است كه شيعيان مووا

مخالفت نورزند در  نگام آسودگى و اطمينان خاطر ما مطمئن باشند و در  نگام وحشت و ترس ما بيمنوواك، 

 اينها شيعيان مايند خداوند در قرآن كريم ميفرمايد: فَْسئَلُوا أَ ْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ* از آنها كه ميدانند

 د اگر نميدانيد.بپرسي
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لِيَتَفَقَُّهوا فِی الدِّينِ در آيه ديگر ميفرمايد: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنُْهمْ طا ِفَةٌ 

م است كه از ما بپرسيد و بسوى ما پناه آوريد و بر وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَُهمْ إِ ا رَجَعُوا إِلَيِْهمْ لَعَلَُّهمْ َيْحذَرُونَ بر شما الز

 وَ ما واجب نشده جواا دادن. خداوند در اين آيه ميفرمايد: فَسِنْ لَمْ َيْستَِجيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما َيتَّبِعُونَ أَ ْواَو ُمْ

مورد كسانى است كه دين خود را بر پايه نظر و رأى مَنْ أَ َلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ  َواهُ بِغَيْرِ  ُدىً مِنَ اللَّهِ منظور آيه در  

 نمايند.خودش قرار ميد ند و پيروى از ا مه و ر برانى كه بايد اطاعت از آنها كنند نمى

باز نوشتم در مورد مطالبى كه راجع بپدر عزيزت نقل ميكنند در دلم خلجانى است. در جواا نوشت حضرت 

ا تكذيب نكرده از آن شخصى كه ما خانواده را تكووذيب ميكنوود او باقر فرموده كسى بيشتر خدا و رسولش ر

مى بندد زيرا وقتى ما را تكذيب كند و يا دروغ بر ما ببندد خدا و خدا و پيامبر را تكذيب كرده  دروغ بر ما

( آن جنوواا در جووواا مووردى كووه عر ووكرد شووما 1چون ما از جانب خدا و پيامبر بمردم چيزى ميگو يم. )

مت  ستيد خداوند اين امتياز را بشما بخشيده فرمود ما چنين  ستيم خدا را سپاسووگزاريم كسووى ى رحخانواده

ايم عمر دنيا پايان نخوا د يافت تا يكى از ميان ما خووانواده ايم و از  دايت خارج ننمودهرا بگمرا ى نكشانده

 بر انگيخته شود كه عمل بكتاا خدا نمايد و مبارزه با  ر كار زشت نمايد.

امه ديگرى نوشتم: فدايت شوم فقط مطالبى كه اينها در باره پدرت نقل ميكردند مرا مانع ميشد از اينكه شما ن

را تسليت گويم در باره فوت پدرتان اما ديگر فهميدم كه آن جناا از دنيا رفته بشما تسليت ميگويم خداوند 

ايوود گوووا ى ميوود م بوور وحوودانيت خوودا و پاداش شما را در مورد پدرتان زياد كند و بهترين جزا عنايت فرم

 رسالت محمّد مصطفى و يكايك ا مه را نام برد تا منتهى بايشان شد.

اى در جوابم نوشت كه حضرت باقر فرموده: ايمان شخص كامل نميشود مگر اينكه مقام و اطاعتى را كه نامه

ام آنها را مساوى بداند و براى محمّد براى اولين امام قا ل است براى آخرين امام نيز قا ل باشد و حالچ و حر

و علی فضيلت و شخصيت آن دو را معترف باشد. پيغمبر اكرم فرموده است:  ر كووس از دنيووا بوورود و قا وول 

اى نباشد چون مردمان جا ليت از دنيا رفته حضرت باقر فرمود حجت بر خلق تكميل نميشود مگوور بامام زنده

 اسند.اينكه امامى را بفرستد كه او را بشن

حضرت باقر فرمود: كسى كه مايل است بين او و خدا حجابى نباشد بطورى كه خدايش ببيند و خدا او را در 

نظر داشته باشد دوستى و محبت با آچ محمّد بورزد و از دشمنان ايشان بيزار باشد و پيووروى از امووامى كووه از 

او نيز متوجه خدا است اگر نبود حرفى كه  خاندان محمّد است بنمايد وقتى چنين باشد خدا باو توجه دارد و

حضرت باقر فرمود: عجله در باره شيعيان ما ننما يد اگر در يكقدم لغزش نماينوود در قوودم ديگوورى اسووتوار و 

 پابرجا ميشوند.
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عيب باشد اگر ايوون فرمووايش و فرموده است نميتوان شخصى را پيدا نمود كه از  ر جهت صاف و پاك و بى

( امووا ابوون 1خنانى در باره ابن ابى حمزه و ابن سراج و پيروان ابن ابووى حمووزه ميگفووتم. )حضرت باقر نبود س

السراج كه وادار بمخالفت ما شد و سرپيچى از دستور ما كرد علووتش ايوون بووود كووه پوووچ زيووادى از حضوورت 

لجاجت نمووود موسى بن جعفر عليه الّسالم در اختيارش بود در زمان پدرم آنها را بنفع خود نگهداشت و با من 

 و امتناع از تسليم آن كرد تمام مردم آنچه در اختيار داشتند بمن رد كردند.

گيرى علی بن ابی حمووزه و يووارانش را از موون غنيمووت شوومرد و پس از درگذشت پدرم موسى بن جعفر كناره

پولها را بنفع سوو استفاده نمود و خود را بمريضى زد با اينكه  يح بيمارى نداشت فقط تصميم گرفته بود كه 

 خود نگهدارد.

ولى ابن ابى حمزه اشتباه كرد مطالب را چنان توجيه كرد كه وارد نبود بمردم اعالم كرد و بعوود سوور حوورف 

خود ايستاد نخواست خود را تكذيب نمايد و سخن قبلى خود را باطل شمارد بووا خووود ميگفووت اگوور تصووديق 

اند حضرت موسى بن جعفر قا م است در نتيجه اعتماد باخبووار نكند ا مه عليهم الّسالم در اين مورد كه فرموده

اند بطور كلى اتفوواق ا مه از بين ميرود شايد خبر ا ى كه در مورد خروج سفيانى و چيز اى ديگرى كه داده

نيفتد آن وقت معتقد شد كه  يح چيز نميتواند مانع از پذيرش گفتار آنها شود و ما حرفشان را رد كنيم ولووى 

 اعتنا ى بگفتار آباو گرامم نميشود.رده اين ت ويلها موجب بىاشتباه ك

او منظور را درك نكرده بود و از فهم حقايق قاصر بود اين امر موجب گمرا ى او شد از چيزى كه ميترسيد 

 در  مان قرار گرفت.

اره زندگى حضرت باقر فرموده است  ر كه خياچ كند كار ا تمام است دروغ گفته زيرا خداوند پيوسته در ب

 آورد و آنچه بخوا د انجام ميد د.مردم داراى اراده و خواست است  ر چه را بخوا د بوجود مى

فرموده است: » ُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ« اين خانواده بيكديگر پيوستگى دارند اولى آنها بآخرى و آخري با وى 

پيوندد در صورتى در ديگرى اين مصووداق پيوودا ىپيوسته است اگر خبرى دادند كه در يكى از آنها بوقوع م

اند از حضرت صادق عليه الّسالم كه فرموووده: كند مثل اينست كه در او پيدا كرده مگر خود اينها نقل نكرده

اگر بگويند فالن مو وع در فالن شخص است بعد  مان مو وع در فرزندان او پس از فوتش واقع شود مثل 

 اينست كه در خود او بوده.

اند موسى بن جعفر قا م است يكى از فرزندانش  م كه قا م باشد ميتوان )خالصه جواا اينست كه اگر گفته 

اين نسبت را داد و يا باينكه بگو يم بداو حاصل شد و يا باينكه مو وع قا م بودن در نسل و نووژاد موسووى بوون 

 جعفر است.
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شووود و نووه حق  ستيم پس اين اخبووار نووه سوواقط مووىاند ما  مه قا م ببنحو ديگرى نيز توصيه شده كه فرموده

بموجب آنها بايد مدعى شد كه موسى بن جعفر زنده است بلكه قابل توجيه و تفسير است كه ابن ابووى حمووزه 

( قرا االسناد: محمّد بن عيسى گفووت موون و يووونس بوون عبوود الوورحمن بوودر خانووه 1قاصر بود از توجيه آن( )

 ى قبل از ما منتظر اجازه بودند مووا نيووز اجووازه ورود خواسووتيم. فرمووود: حضرت ر ا عليه الّسالم رفتيم گرو

داخل شوند ولى يونس بن عبد الرحمن و  مرا انش از آچ يقطين  مان جا باشند آنهووا وارد شوودند مووا بوووديم 

چيزى نگذشت كه واردين خارج شدند اجازه ورود بما داد داخل شده سالم كرديم جووواا فرمووود و دسووتور 

 نم يونس چند مس له از آن جناا پرسيد جواا آنها را داد.داد بنشي

يونس عر كرد: آقا عمويت زيد در بصره خروج كرده مرا خواسته است ولى من اطمينانى بجان خود ندارم 

چه صالح ميدانى بروم ببصره يا كوفه. فرمود نه برو بكوفه وقتى كه ... آن وقت برو به بصره ما از خوودمت 

م ولى نفهميديم معنى وقتى كه ... چيست تا رسوويديم بقادسوويه مشووا ده كوورديم مووردم آن جناا مرخص شدي 

از اوالد ابووو  فرار ميكنند و به بيابان ميگريزند، ابو السرايا نيز فرار كرد و  رثمه داخوول كوفووه شوود گرو ووى

يوون موقووع از طالب كه عازم حجاز بودند بما برخوردند يونس گفت حاال معنى وقتووى كووه ... را فهميووديم در ا

( قرا االسناد: ابن عيسى از بزنطى نقل كوورد كووه 1كوفه بجانب بصره رفت و روبرو با پيش آمد بدى نشد. )

گفت حضرت ر ا عليه الّسالم االغ خود را برايم فرستاد تا خدمتش برسم در صريا خدمتش رسيدم تمام شب 

بالشى طبرى و روكشى خوشبو و شا انه و  را آنجا بودم پس از شام خوردن فرمود رختخواا بياندازيد برايم

لحافى مروى آوردند پس از صرف شام، فرمود چه تصميم دارى ميخوابى. عر كردم بلووى فوودايت شوووم. بووا 

 دست خود لحاف يا روكشى را برويم كشيد بعد فرمود شبت بخير باشد ما روى بام بوديم.

ام كه  وويح كووس را نزد امام عليه الّسالم پيدا كردهوقتى آقا پا ين رفت با خودم گفتم چه مقام و موقعيتى در 

چنان مقامى نيست ناگاه يك نفر صدا زد احمد! صدا را نشناختم، چيزى نگذشت كه غالم آقا آمده گفت بيووا 

آيد. فرمود دستت را بده بمن. دسووت خووود را دادم خدمت مواليم، پا ين رفتم ديدم آن جناا بطرف من مى

مؤمنين عليه الّسالم بعيادت و ديدن صعصعة بن صوحان رفت وقتى خواسووت از جووا فشرد سپس فرمود امير ال

حركت كند فرمود صعصعه مبادا عيادت و ديدار من از تو موجب بخود باليدن تو شووود متوجووه خووود بوواش، 

مثل اينكه چنين جريانى نيز براى تو پيش آمد مبادا فريب آرزو را بخووورى توورا بووه پنوواه خوودا ميسووپارم و از 

الم او را ( قرا االسناد: حسين بن بشار گفت نامه2رايت سالمتى ميخوا م. )ب اى كه حضوورت ر ووا عليووه السووّ

اى تقا اى دعا كوورده بووود كووه حضوورت بداود بن كثير رقى نوشته بود وقتى كه داود زندانى بود. و در نامه

 ر ا در جوابش اين نامه را نوشته بود كه من خواندم:
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 خداوند برحمت خويش بما و تو سالمتى و عافيت در دنيا و آخرت عنايت كند. -حْمنِ الرَّحِيمِ*بِْسمِ اللَّهِ الرَّ

نوشتم برايت كه  ر چه ما داشته باشيم نعمتى است كه خداوند بما ارزانى داشووته او را سپاسووگزاريم شووريكى 

وشوويدم كووه اگوور خووودت ات رسيد بجان خود سوگند ياد ميكنم چنان در انجووام درخواسووتهايت كندارد. نامه

 »ال حوچ و ال قوة اال باللَّه«.  بودى اين قدر كوشش نميكردى بخدا پناه ببر كه جز او پنا ى نيست

( عيون: محمّد بن عبد اللَّه بن طا ر گفت من در نزد پدرم بودم ابا صلت  ووروى و اسووحاق بوون را ويووه و 1) 

يد  ر كوودام يووك حووديث نقوول كنيوود. ابووو الصوولت احمد بن محمّد بن حنبل نيز حضور داشتند پدرم گفت با

 روى گفت: علی بن موسى الر ا كه واقعا پسنديده بود  مان طورى كه نامش ر ا شد از پدرش موسى بن 

جعفر آن جناا از جعفر بن محمّد و ايشان از محمّوود بوون علووی و آن جنوواا از پوودرش علووی بوون الحسووين آن 

ی بن ابى طالب عليه الّسالم نقل كرد كووه پيمبوور اكوورم فرمووود حضرت از پدرش حسين بن على و ايشان از عل

ايمان گفتار و كردار است. وقتى بيرون آمديم احمد بن محمّد ابن حنبل گفت اين چه نوع سندى بود در نقل 

حديث. پدرم باو گفت اين استاد دواى بيمارى جنون است كه وقتى بمشام برسد ديوانه بهبودى پيدا ميكنوود. 

داود بن محمّد نهدى از يكى از اصحاا نقل كرد كووه پسوور ابووو سووعيد  -218معانى االخبار: ص  ( عيون و2)

مكارى خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيد عر كرد: خدا ترا بمقامى رسانده كه  مووان ادعوواى پوودرت را 

 بكنى.

انى خداونوود ات سووايه افكنوود مگوور نميوودحضرت ر ا باو فرمود: خدا نورت را خاموش كند و قصر بكاشووانه

بعمران وحى كرد من بتو پسرى ميد م بعد باو مريم را عنايت كرد از مريم عيسى متولوود شوود پووس عيسووى از 

مريم و مريم از عيسى است عيسى و مريم يك چيز  ستند من از پوودرم و پوودرم از موون اسووت موون و او يكووى 

  ستيم.

نم از موون بپووذيرى تووو از عالقمنوودان مووا پسر ابو سعيد گفت: پس يك سؤاچ از شما ميكنم فرمود گمان نميكوو 

 گفت: مردى  نگام مرگ گفته است تمام غالم و كنيز قديمى من در راه خدا آزاد است.  نيستى باالخره بگو.

فرمود: بسيار خوا خداوند ميفرمايد: حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ بدليل اين آيه  ر غالم و كنيزى كووه شووش 

ديم و آزاد است آن مرد از خدمت حضرت ر ا خارج شد بعد فقير گرديوود بهمووان حوواچ ماه مالك او بوده ق

( عيون: محمّد بن ابى عباد گفت: يووك 1بود تا مرد بطورى كه گذران يك شب را نداشت خدا لعنتش كند. )

موود آن غالم صبحانه ما را بياور من اين لفظ بنظرم ناموو نوس آ  روز از حضرت ر ا عليه الّسالم شنيدم فرمود:

جناا متوجه شده اين آيه را خواند: قاچَ لِفَتاهُ آتِنا غَداَونا گفتم: موالى موون دانوواترين مووردم اسووت و از  مووه 

 ( اختصاص: عمران قمى اشعرى گفت: بحضرت ر ا عليه الّسالم عر كردم:2تر است. )بافضيلت
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از شيعيان شما  ستم؟ فرمود: آرى.  ميخوا م از شما سؤالى بكنم كه از  ر چيز در نظر من مهمتر است آيا من

محمّد بن فرات و حسين بن علووی بووا قطووانى  -( عيون3گفتم: اسم من نوشته است در دفتر شما فرمود: آرى. )

 گفتند كه ابرا يم بن عباس دوست و رفيق اسحاق بن ابرا يم برادر زيدان كاتب نويسنده مشهور بود.

ره حضرت ر ا در موقع خارج شدن از خراسان نوشت كه خط خود اى از شعر ابرا يم بن عباس را در بانسخه

 ابرا يم  م در آن نسخه بود.

آن نسخه را داشت تا موقعى كه ابرا يم بن عباس متصدى دفتر امالك متوكل شد آن وقووت بووين او و بوورادر 

از او مطالبه زيدان كاتب تيره شد او را از سرپرستى يكى از امالك متوكل كه در دستش بود بركنار كرد و 

 پوچ زيادى نمود و بسيار سخت گرفت.

اسحاق يكى از كسانى را كه باو اعتماد داشت خواست گفت برو پيش ابرا يم ابن عباس باو بگووو شووعرى كووه 

اى بخط ديگرى نووزد موون اسووت اگوور پوووچ را نسخه در مدح حضرت ر ا عليه الّسالم سروده با خط خودش و

 برم.ل مىمطالبه كند آن نسخه را پيش متوك

فرستاده پيش ابرا يم رفت بمحض شنيدن جريان دنيا در نظرش تيره و تار شد و دست از مطالبه پوچ برداشت 

  ر چه شعر نزد او داشت گرفت بعد از اينكه  ر دو براى  م قسم خوردند.

را گرفتم صولى گفت: يحيى بن علی منجم گفت: كه من واسطه بين آن دو بودم تا شعر اى ابرا يم بن عباس 

  مه را در حضور من آتش زد.

صولى گفت: احمد بن ملحان نقل كرد كه ابرا يم بن عباس دو پسر داشت بنام حسن و حسين كه كنيه آن دو 

اش را ابووو محمّوود ابو محمّد و ابو عبد اللَّه بود  مين كه متوكل زمامدار شد اولى را اسحاق نووام نهوواد و كنيووه

 نيه ابو الفضل ناميد از ترس متوكل.گذاشت و كوچكى را عباس با ك

صولى گفت: احمد بن اسماعيل بن خصيب گفت: ابرا يم بن عباس و موسى ابوون عبوود الملووك تووا وقتووى كووه 

متوكل بخالفت نرسيده بود شراا نخورده بودند  مين كه او خليفه شد شروع بشراا خوردن كردنوود عموودا 

ل آنهووا شووراا ميخوردنوود  وور روز سووه مرتبووه، تووا  ووا را جمووع ميكردنوود و در مقابوو اشخاص پسووت و خواجووه

 اى زيادى دارد در احتياط و محافظووه كووارى آنهووا كووه جوواى  كوور ايوون شرابخوارى آنها مشهور شود داستان

( عيون: پسر ابى نجران و صفوان گفتند كه حسين بن قياما كووه از سووران واقفووه بووود از مووا 1جريانها نيست. )

ضرت ر ا عليه الّسالم بگيريم خدمتش برسد اين كار را كرديم  مين كووه درخواست كرد برايش اجازه از ح

 خدمت امام رسيد گفت: شما امام  ستى؟ فرمود: آرى گفت من گوا ى ميد م كه شما امام نيستى.
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حضرت ر ا عليه الّسالم در حالى كه سر بزير انداخته بود مدتى در انديشه شد بعد سر برداشته فرمود: تو از 

ى من امام نيستم، گفت: چون ما روايت داريم از حضرت صادق عليه الّسالم كه فرمود: امام ممكن كجا فهميد

ايد و فرزندى نداريد باز از مرتبه اوچ بيشتر سر بزير انداخته در فكر شد رسيده نيست عقيم باشد شما باين سن

 فرزند خوا م شد. سپس سر بلند كرده فرمود: خدا را گواه ميگيرم كه در آينده نزديك داراى

عبد الرحمن بن ابى نجران گفت: تاريخ گذاشتيم از  مان زمان كمتر از يك ساچ گذشت كه خداوند حضرت 

 جواد را بايشان مرحمت فرمود.

الم بوواو نگووا ى كوورده   مين حسين بن قياما مشغوچ طواف خانه كعبه بود حضرت موسى بن جعفوور عليووه السووّ

( علوول 1ان و سرگردانت كند پووس از ايوون نفوورين او قا وول بوقووف شوود. )شود خداوند حيرفرمود ترا چه مى

الشرا ع: ابن وليد از علی و او از پدرش نقل كرد كه ابن ابى عمير مردى بزاز بود از شخصى ده  ووزار در ووم 

اش را بده  زار در م فروخت و پولها طلب داشت ثروت ابن ابى عمير از دست رفت و فقير شد آن مرد خانه

 د بخانه ابن ابى عمير درا خانه او را كوبيد.را آور

ام. پرسيد از محمّد بن ابى عمير خارج شد آن مرد گفت: اين طلبى است كه از من داشتى اينك برايت آورده

ام را فروختم اى ارثى بتو رسيده؟ گفت: نه سؤاچ كرد كسى بتو بخشيده، پاسخ داد نه من خانهكجا تهيه كرده

 .تا قر م پرداخت شود

 ابن ابى عمير گفت:  ريح محاربى از حضرت صادق براى من نقل كرد كه فرموده است:

 »ال يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين« 

 ا را ببر من احتياجى بووآن نوودارم بووا اينكووه خوودا بواسطه قرض شخص نبايد خانه نشيمن خود را بفروشد. پوچ

( 2در م از چنين پولى را تصوورف نخوووا م كوورد. )شا د است كه  م اكنون بيك در م آن نيازمندم ولى يك

اش ابو محمّد مولى بجيله بود بشغل پيرا ن اختصاص: محمّد بن جعفر مؤدا گفت: صفوان بن يحيى كه كنيه

فروشى اشتغاچ داشت از تمام اصحاا حديث بيشتر مورد اعتماد بود و از  مه عابدتر در  ر روز صد و پنجاه 

جريان اين  اچ سه ماه روزه ميگرفت و سه مرتبه زكات ماچ خود را خارج ميكرد.ركعت نماز ميخواند و در س

بود كه او و عبد اللَّه بن جندا و علی بن نعمان در خانه خدا مكه معظمه بووا  ووم پيمووان بسووتند كووه  وور كوودام 

بجوواى  زودتر از دنيا رفتند آن دو كه زنده  ستند نماز و روزه و زكووات و حووج او را تووا وقتووى زنووده  سووتند

 آورند.

آن دو رفيق صفوان از دنيا رفتند تنها صفوان زنده بود كه طبق پيمان نماز و روزه و زكات و حج و  ر كووار 

آورد يكووى از  مسووايگانش در مكووه بوواو نيكى و خيرى كه براى خود انجام ميداد از طرف آن دو نيز بجا مى
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ام بكوفه گفت: شتر موون كرايووه اسووت صووبر كوون از گفت: ابو محمّد! دو دينار بتو بد م ميبرى براى خانواده

الم 1صاحب شتر در مورد اين كار اجازه بگيرم. ) ( بصا ر: محمّد بن علی قمى گفت: حضرت جواد عليه السووّ

اى برايم فرستاد و دستور داده بود كه خدمتش برسم آن جناا در مدينه در منووزچ بزيووع بووود وارد شووده نامه

 اند.ن سنان و غير آنها مطالبى فرمود كه ديگران نيز شنيدهسالم كردم راجع بصفوان و اب

با خود گفتم: از آن جناا تقا اى لطف و مرحمت بكنم نسبت بزكريا بن آدم شايد از آنچه در باره صووفوان 

و ديگران فرمود او سالم بماند. باز بخود برگشته گفتم: من كه  ستم در اين گونه مسا ل اظهار نظوور بكوونم در 

اش چيست براى او تكليف تعيين نمايم در اين موقع فرمود: اى ابا علی بوور قايم كه خود ميداند وظيفهمقابل آ 

مثل ابو يحيى نميتوان خورده گرفت با خدمتى كه نسبت بپدرم نموده و مقووامى كووه نووزد موون و او دارد جووز 

بگو اينكه برايش نميفرستم  اينكه احتياج دارم بمالى كه در نزد او است عرض كردم تقديم ميكند فرمود: باو

بواسطه اختالف ميمون و مسافر است نامه مرا ببر و بگو پولها را بفرستد نامه را بزكريا دادم موواچ را فرسووتاد. 

الم بوودگو ى ميكنوود و 2) ( بصا ر: احمد بن عمر حالچ گفت: شنيدم اخرس در مكه از حضرت ر ا عليه السووّ

اردى خريدم چشمم كه باو افتاد. گفووتم بخوودا او را خوووا م كشووت  اى ناروا ميد د وارد مكه شدم و كنسبت

الم را ديوودم كووه نوشووته  وقتى از مسجد الحرام بيرون آيد  مان جا ايستادم ناگهان نامه حضرت ر ا عليه السووّ

ان و ترا قسم بحق خود بر تو ميد م كه دست از اخرس بردارى خوودا پشووتيب -بِْسمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* است:

ى حضرت ر ا، عبد اللَّه بن جندا بجلى است كه ( غيبت شيخ طوسى: از اصحاا پسنديده1كفيل ما است. )

وكيل حضرت موسى بن جعفر و حضرت ر ا عليه الّسالم بوده مردى عابد و بسيار مورد توجه ايوون دو امووام 

 عليهما الّسالم بشمار ميرفت چنانچه در اخبار نقل شده.

بر روايتى ابو طالب قمى نقل ميكند گفت در آخر عمر حضرت جواد خدمتش رسيدم شوونيدم از آن جمله بنا 

ميفرمايد خداوند پاداش صفوان بن يحيى و محمّد بن سنان و زكريا بن آدم و سعد بن اسووعد را از طوورف موون 

ت جووواد در بد د اينها وظيفه خود را در باره من انجام دادند. زكريا بوون آدم از دوسووتان آنهووا بووود از حضوور

مورد او رسيده كه فرموده است: يادم آمد قضا و قدر خدا را در مورد اين مرد كه فوووت شوود خوودا او را از 

شود بيامرزد در طوچ زندگى عارف بحق و پايدار بووود و در  نگام تولد و روز مرگ و روزى كه مبعوث مى

مبوور انجووام داد بوودون اينكووه كوتووا ى و يووا اين راه تحمل ناراحتيها نمود و وظيفه خويش را در راه خدا و پيغ

 شكنى كند، خداوند پاداش نيت و كوشش او را بد د.پيمان

اما محمّد بن سنان در باره او علی بن حسين بن داود نقل ميكند كه از حضرت جواد شنيدم محمّد بن سوونان را 

گز مخالفت با من و پدرم نكرد. به نيكى ياد ميكرد ميفرمود خدا از او را ى شود چنانچه من از او را يم  ر
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الم 2) ( ارشاد: از كسانى كه تصريح بامامت حضرت ر ا عليه الّسالم را از پدرش موسى ابن جعفوور عليووه السووّ

نقل كرده از اصحاا خاص و مورد اعتماد و پر يزگار و فقيه شيعيان داود بن كثير رقى و محمّد بن اسووحاق 

و حسين بن مختار و زياد بن مووروان مخزومووى و داود بوون سووليمان و  بن عمار و علی بن يقطين و نعيم قابوسى

 نصر بن قابوس و داود زربى و يزيد بن سليط و محمّد بن سنان است.

صفوان گفت: از حضرت ر ا عليه الّسالم بووراى محمّوود بوون خالوود اجووازه  -203ص  1( تفسير عياشى: ج 1) 

يد بخدا قسم منظورم از اين مالقات آنست كه عقيده خواستم و عر كردم كه معتقد بامامت نيست ولى ميگو

 آن جناا را نپذيرم حضرت ر ا عليه الّسالم فرمود: بگو بيايد.

ام )گمووان ميكردنوود از ايوون ام و بر خود ستم كردهوارد شده گفت: فدايت شوم من موقعيتى را از دست داده

شما تقا ووا دارم عووذرم را بپذيريوود و  سخن منظورش عيبجو ى بر حضرت ر ا است( اينك توبه ميكنم و از

پذيرم اگر نپذيرم بوور خووالف عقيووده ايوون ام فرمود بسيار خوا عذرت را مىمرا ببخشيد نسبت بو ع گذشته

شووود( و مطووابق نظوور مخووالفين امامووت اسووت شود اشاره بمن كرد )يعنى بر خالف عقيده بامامت مىدسته مى

وا مِوونْ حَوْلِووكَ خداوند به پيامبرش ميفرمايد: فَبِما رَحْ مَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَُهمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّووا غَلِوويظَ الْقَلْووبِ لَانْفَضووُّ

ته فَاعْفُ عَنُْهمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَُهمْ وَ شاوِرْ ُمْ فِی الْ َمْرِ بعد راجع بموسى بن جعفر عليه الّسالم پرسيد فرمود از دنيا رف

كشف الغمه: آبى در نثر الدرّ مينويسوود گرو ووى از صوووفيه در خراسووان  (2است طلب مغفرت نمود برايش. )

خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيده عر كردند امير المؤمنين م مون مقام خالفتى كووه خوودا بوواو عنايووت 

كرده، خواست بشايسته ترين مردم واگذار نمايد شما خانواده پيغمبر را از  مه مووردم بمقووام ر بوورى شايسووته 

تر بمقام امامت تشخيص داد تصميم گرفووت خالفووت را بشووما از ميان ا ل بيت شما را از  ر نظر اليق ترديد و

واگذارد باينكه مردم احتياج دارند بكسى كه غذاى خوا نخورد و لباس درشت بپوشد و سوووار االغ شووود و 

ف پيووامبر بووود بعيادت مريض رود حضرت ر ا عليه الّسالم كه تكيه نموده بود راسووت نشسووت فرمووود يوسوو 

لباسهاى ديبا آراسته با طال ميپوشيد و تكيه بر تخت فرعون مينمود و حكومت ميكرد امام بايد عادچ و دادگر 

باشد وقتى حرف ميزند راست بگويد وقتى حكومت ميكند عدالت ورزد و بوعووده خووود وفووا كنوود خداونوود 

الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ  نْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِخوراك و پوشاك را حرام نفرمود اين آيه را قرا ت نمود: قُلْ مَ

( رجاچ كشى: ابو علی محمودى از واصل نقل كرد كه حضرت ر ا عليه الّسالم را نوره ماليدم 1مِنَ الرِّزْقِ. )

( فووالح 2يدم. )راه آبى كه از داخل حمام بچاه ميرفت بستم بعد آن آبها و نوره و مويهووا را جمووع كوورده نوشوو 

ام بعضى بر محمّد بن سنان عيبجو ى ميكنند شايد اين شخص فقط روايتى كه دليل بوور عيووب او السا ل: شنيده

است ديده و رواياتى كه از او تمجيد و تعريف شده نديده، بيشتر از عيبجو يها كووه بوور اصووحاا شووده  مووين 
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مفيد در كتاا كماچ ماه رمضان وقتى بنام محمّد ( شيخ بزرگوار محمّد بن محمّد بن نعمان شيخ 3طور است. )

اند بر خالف نظر استاد بن سنان ميرسد چنين ميگويد:آنچه شهرت دارد از ا مه عليهم الّسالم اين مرد را ستوده

ما و مطلب مخالف گفته ايشان است چنانچه حضرت جواد در روايتى كه عبد اللَّه ابن صلت قمى نقوول كوورده 

جواد رسيدم در آخر عمرش شنيدم ميفرمايد: خداوند به محمّوود بوون سوونان جووزاى  كه گفت: خدمت حضرت

( و مانند اين روايت كه علی بن حسين بوون داود گفووت: شوونيدم حضوورت 4خير د د نسبت بمن وفادار بود. )

جواد بنيكى ياد از محمّد بن سنان ميكرد ميفرمود: خدا از او را ى شود بواسطه ر ايت من  رگز بووا موون و 

رم مخالفت نكرد با اينكه او در ميان شيعيان داراى جاللت و مقام بلند بود و ر يس محسوا ميشد و سه نفر پد

 از ا مه عليهم الّسالم را خدمت كرده و از آنها روايت نقل نموده بود و نزد آنها قرا و منزلتى داشت.

د در باره او انجووام داد اى كه حضرت جواحضرت موسى بن جعفر و حضرت ر ا و حضرت جواد با معجزه

چنانچه محمّد بن حسين بن ابى الخطاا نقل ميكند كه محمّد بن سنان چشمش كور بود خود را بحضرت جواد 

 عليه الّسالم ماليد چشمانش بينا شد با اينكه مدتها كور بود.

كووه راجووع  آورد اينست كه شخص كنجكاوى در باره اخبار ديگرىاز گرفتاريها ى كه اخبار طعن بوجود مى

تو يح داديم پس عيبجو نبايد با اطالع از يووك خبوور  بهمان شخص رسيده نكند چنانچه در باره محمّد بن سنان

ايووم بوور خوووبى او كووه آن طعن آميز حكم به بدى شخص نمايد، شايد ما كه او را خوا ميدانيم دليلووى داشووته

 ماد انصارى نقل كردم كه چنين نوشته:( در جزو ششم كتاا عبد اللَّه بن ح1شخص اطالع پيدا نكرده. )

باحموود بوون مليووك كرخووى  ابو محمّد  ارون بن موسى از محمّد بن  مام، از حسين بن احمد مالكى كه گفت:

گفتم راجع به محمّد بن سنان مرا مطلع نما كه ميگويند او غالى است )كسانى كه بخدا ى ا مه معتقدند( گفت: 

سبتى او بمن طهور و معاشرت و رفتار با خووانواده را آموخووت مووردى بسوويار  رگز، بخدا پناه ميبرم از چنين ن

( كافى: حسن بن حسين انبارى از حضرت ر ا عليه الّسالم نقل ميكند 2عابد و پارسا و غرق در عبادت بود. )

اى چهارده ساچ نامه مينوشتم بحضرت ر ا عليه الّسالم در باره استخدام در كار سلطان در آخرين نامووه گفت:

كه نوشتم تو يح دادم كه من ميترسم از اين گر ى كه از محبت شما بگردن دارم و سلطان بگويد تو رافضى 

  ستى بدليل اينكه خدمت سلطان و كار دولت را قبوچ نميكنى.

ات رسيد و متوجه شدم كه بر جان خود ميترسى اگر ميوودانى حضرت ر ا عليه الّسالم در جوابم نوشت: نامه

تصدى كارى شدى آن طور كه پيغمبر اكرم فرموده رفتار ميكنى و  مكاران و نويسووندگانت نيووز كه وقتى م

 م عقيده با تو  ستند اگر پولى بدست آوردى برابرى با مؤمنين فقير و تنگدست ميكنى بطورى كه يكووى از 

حمّد بن ابى عمير كووه ( اختصاص: ابو احمد م3شود اين كار را بكن و گر نه نبايد بكنى. )آنها شبيه ايشان مى
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نام پدرش )ابو عمير( زياد بود از آزادشدگان قبيله ازد بشمار ميرفت از تمام شيعه بيشتر مورد اعتماد خاص و 

نظير در زمان خود محسوووا ميشوود خوودمت عام بود پارساتر و پر يزگارتر و عابدترين مردم بود شخصى بى

 نقل نكرده از حضرت ر ا عليه الّسالم روايت نقل نموده.موسى بن جعفر رسيده بود اما از آن جناا روايتى 

( اختصاص: زكريا بن آدم گفت: خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم از سر شب در حدثان رسيدم ابو جوير 1) 

رحمه اللَّه نمرده بود از من راجع باو سؤاچ كرد و دعا برايش نمود پيوسته با  م صحبت ميكرديم تا ا ان صبح 

( اختصاص: زكريا بن آدم گفت: بحضرت ر ا عليه 2جاى حركت كرده نماز صبح را خواند. )شد آنگاه از 

اند فرمووود: ايوون الّسالم عرض كردم مايلم از ميان فاميل و خويشاوندان خود خارج شوم نادان مردم زياد شده

حضوورت موسووى بوون  شود  مان طورى كه از ا الى بغداد بواسطهكار را نكن بال از ا ل قم بواسطه تو دفع مى

( اختصاص: علی بن مسيب گفت: بحضرت ر ا عرض كووردم فاصووله بووين 3شود. )جعفر عليه الّسالم دفع مى

من و شما خيلى زياد است نميتوانم  ميشه خدمتتان برسم از چه كسووى مسووا ل و دسووتورات ديوون را فراگيوورم 

سوويب گفووت پووس از بازگشووت خوودمت فرمود: از زكريا بن آدم قمى كه مورد اعتماد دين و دنيا است ابوون م

ابو الهذيل عالف گفووت:  -( احتجاج طبرسى4زكريا بن آدم رسيدم و  ر چه احتياج داشتم از او ميپرسيدم. )

آور است پيش او رفتم ديدم پيرمووردى اى است كه خيلى زيانداخل رقه شدم گفتند در دير زكى مرد ديوانه

ود را شانه ميزند سالم كردم جوابداد. پرسيد از كجووا ى خوش قيافه است روى تشكى نشسته و ريش و سر خ

مجلووس  سووتند. پرسوويد از كجوواى عووراق گفتم: از ا الى عراق. گفت: آرى عراقيان مردمانى شوووخ و خوووش

 ستى، گفتم: از بصره گفت آرى مردمانى با تجربه و دانشمند دارد باز سؤاچ كرد از كدام طايفه بصره  ستى 

فم، گفت شما كه صووحبت ميكنيوود ابووو الهووذيل  سووتيد؟! گفووتم: آرى از جوواى خووود گفتم من ابو الهذيل عال

 حركت كرد و مرا روى تشك خويش نشاند.

 پس از صحبتها ى كه بين ما و او شد گفت در مورد امامت چه عقيده دارى.

 گفتم: منظورت چه امامتى است گفت پس از پيامبر اكرم چه كسى بايد خليفه ميشد

 پيامبر اكرم او را مقدم داشت گفت: آن شخص كه بود گفتم: ابا بكر.گفتم:  ر كس كه 

گفت: ابو الهذيل! چرا ابا بكر را مقدم داشتيد. جوابدادم چون پيغمبر فرمود بهترين خود را مقدم شووماريد و 

 فرمانروا ى را به بهترين خود سپاريد مردم  مه باو ر ايت دادند.

راه شدى اما آنچه كه گفتى پيغمبوور اكوورم فرموووده بهتوورين خووود را گفت: اى ابو الهذيل! از  مين جهت گم

ترين خود را فرمانروا كنيد. من بتو اطالع د م كه ابا بكر بر منبر رفت و گفت من مقدم داريد، و با شخصيت

اند پووس بوور خووالف دسووتور فرمانرواى شما شدم، اما بهترين شما نيستم اگر اين حرف را به ابا بكر دروغ بسته
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( 1اند، اگر ابا بكر در مورد خود دروغ گفته دروغگو نبايد روى منبر پيامبر اكرم بوورود. )امبر رفتار كردهپي

اما اينكه گفتى مردم بحكومت او را ى شدند بيش از انصار ميگفتنوود يووك اميوور از مووا و يووك اميوور از شووما 

كوونم، دسووتور داد شمشوويرش را نمىمهاجرين نيز مخالف بودند چنانچه زبير بن عوام ميگفت جز با علی بيعت 

 بشكنند.

كوونم سوولمان نيووز ابو سفيان بن حرا گفت: يا ابا الحسن اگر مايل باشى تمام مدينه را پر از سپاه و لشووكر مووى

بيرون آمده بفارسى گفت: )كردند و نكردند و ندانند كه چه كردند( و مقداد و ابو  ر نيز  مين طووور اينهووا 

 مهاجرين بودند.

شود اگوور ديديوود ابو بكر باالى منبر رفت مگر نگفت: مردم مرا شيطانى است كه گا ى عار م مى بگو ببينم

خشمگين  ستم از من بترسيد كه موجب ناراحتى و آزردگى خاطر شما نشوم او خودش ميگويوود موون ديوانووه 

  ستم چطور شما يك ديوانه را فرمانرواى خود كرديد.

بودم باز يك جمعووه بعوود بمنبوور آرزو داشتم يك مو در سينه ابا بكر مىدر باره منبر رفتن عمر بگو كه گفت: 

رفته گفت: بيعت با ابا بكر كار عجوالنه و بدون فكر بود كه خدا از شر آن مردم را نگه داشت  وور كووس دو 

بكند او را بكشيد در  مان بين كه مايل است مو ى در سينه ابا بكر باشد دسووتور ميد وود  مرتبه چنين كارى را

كنند پيغمبر كسى را بجانشووينى ( بگو ببينم چطور است كه خياچ مى1كسى كه چنين بيعتى را بنمايد بكشند. )

 نمايد كار اى شما  د و نقيض است.كند عمر كسى را تعيين نمىتعيين نكرد باز ابا بكر عمر را جانشين مى

 بعقيده عمر ا ل بهشت  ستند.بگو ببينم چگونه عمر خالفت را بشوراى شش نفرى واميگذارد كه آنها 

باز ميگويد اگر دو نفر آنها با چهار نفر مخالفت كردند گردن دو نفر را بزنيد اگر سه نفر بووا سووه نفوور ديگوور 

مخالفت كردند گردن آن سه نفرى كه عبد الرحمن بن عوف در آنها است بزنيد اين ديوون اسووت اموور بكشووتن 

 اشخاصى كه ا ل بهشتند بد د.

تو يح بده كه وقتى عمر زخم برميدارد عبد اللَّه بن عباس بعيادتش ميرود. عبد اللَّه بوون عبوواس اين جريان را 

گفت: ديدم خيلى ناراحت است گفتم اين ناراحتى براى چيست يا امير المؤمنين، گفت براى خودم ناراحووت 

عبيد اللَّه واگذار كوون  دار خالفت شود گفتم بطلحة بننيستم ولى از اين ناراحتم كه پس از من چه كسى عهده

شناخت زمام اختيار مسلمانان را بدست شخصى سختگير و عصبانى گفت: مردى عصبانى است پيغمبر او را مى

 نميد م.

گفتم بزبير بن عوام بر سپار گفت او مرد بخيلى است ديدم با زنش در مورد يك دوك نووخ چانووه ميووزد كووار 

 مسلمانان را باختيار مردى بخيل نميگذارم.
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 گفتم: بسعد بن ابى وقاص واگذار. گفت او مرد اسب سوارى و تير و كمان است لياقت خالفت را ندارد.

 اش را اداره كند.گفتم: بعبد الرحمن بن عوف بده گفت او مردى است كه نميتواند زن و بچه

ى نوودارم او بخدا چنين تصووميم گفتم: بعبد اللَّه بن عمر پسرت واگذار حركت كرده نشست گفت: پسر عباس

( گفتم: بعثمان بوون عفووان واگووذار. گفووت بخوودا اگوور او را خليفووه كوونم 1تواند زنش را طالق بد د. )كه نمى

كوونم او را خويشاوندان خود آچ ابى معيط را بر گردن مسلمانان سوار ميكند اگر چنين كارى بكنيم گمان مووى

 بكشند اين حرف را سه مرتبه تكرار كرد.

چيزى نگفتم چون ميدانستم با علی عليه الّسالم دشمن است بمن گفت ابن عباس چرا از ابن عباس گفت: ديگر 

دوست خود صحبت نكردى گفتم بسيار خوا به علی عليه الّسالم واگذار. گفت ناراحتى من براى اينست كه 

شود اگر حق را از صاحبانش گرفتم بخدا قسم اگر باو واگذارم مردم را براه راست و طريق عالى ر نمون مى

 از او اطاعت كنند آنها را ببهشت ميبرد.

 عمر اين طور ميگويد: باز خالفت را بشورى شش نفرى واميگذارد واى بر او چه جواا خدا را خوا د داد.

كرد ناگهان عقل از سوورش پريوود و ديوانووه شوود. بموو مون ابو الهذيل گفت: در  مان بين كه با من صحبت مى

وانگى او اين بود كه ماچ و ثروتش را با حيله و نيرنل از او گرفته بودند. م مون جريان او را گفتم. علت دي 

 از پيش فرستاد معالجه كرد او را ثروت و امالك او را برگرداند و نديم خويش قرارش داد.

( رجاچ كشى: ابو علی محمودى از پدر خود نقوول كوورد كووه 2م مون از  مين جهت خود را شيعه ميدانست. )

ام سؤالى از تو بكنم گفت سؤاچ كن از خدا ميخوا م توفيق د د و ابو الهذيل عالف گفتم من آمدهگفت: به 

مرا حفظ كند پدرم گفت مگر عقيده تو اين نيست كه توفيق و عصمت از طوورف خوودا بكسووى داده نميشووود 

 مگر بواسطه عملى كه بموجب آن شايسته توفيق شود.

 كنى عمل كن و توفيق را بگير.ا مىابو الهذيل گفت: چرا. گفت: پس چرا دع

ابو الهذيل گفت: سؤالت را بگو پدرم گفت: اين آيه را برايم تو يح بده كه خداوند ميفرمايد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 

ابو الهذيل گفت: خدا دين را تكميل نموده براى ما. پدرم گفت اگر من سؤالى بكوونم كووه نووه در   لَكُمْ دِينَكُمْ.

اى بووراى آن انديشوويده باشووند در سنت پيغمبر و در گفتار صحابه جوابش نبود و نه فقها چاره كتاا خدا و نه

 چنين موردى تو چه ميكنى؟

ابو الهذيل گفت: چنين سؤالى را بگو پدرم گفت ده نفر عنين )كسى كه نارسا ى جنسى دارد( در يك طهر با 

رد آن ديگر بقوودر امكووان عموول زناشووو ى زنى جمع شوند  ر كدام بوصفى غير ديگرى يكى نصف كار را ك

انجام داد و آيا در ميان مردم امروز كسى  ست بداند چگونه بايد حدّ بهر كدام از آنها زد باندازه گنا ى كووه 
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انجام داده جارى كند تا موجب پاك شدن او در آخرت گردد و بايد ما بفهميم چطور دين براى شووما كاموول 

 وس كه باالخره باز مطلب بامامت برگشت كرد.شده ابو الهذيل گفت: افسوس افس 

 بخش نوزدهم خبر دادن امام و آباء گرامش بشهادت آن جناب

علی بن حسن بن فضاچ از پدر خود نقل كرد او از حضرت ر ا عليه الّسالم كووه  -64( امالى صدوق: ص 2) 

لى اللَّووه عليووه و آلووه و سوولم را مردى خراسانى بايشان عر كرد يا بن رسوچ اللَّه من در خواا پيامبر اكرم ص

ديدم بمن فرمود: چگونه خوا يد بود اگر در سرزمين شما پاره تن من دفن شووود و شووما نگهبووان امانووت موون 

 ام دفن گردد.باشيد و در آن ناحيه ستاره خانواده

نت و ستاره حضرت ر ا عليه الّسالم باو فرمود من دفن ميشوم در سرزمين شما و من پاره تن پيامبرم، من اما

آن خاندانم  ر كه مرا زيارت كند با عرفان بمقام و حقم و اعتراف بوجوا اطاعت من، من و پوودران گوورامم 

شفيع او خوا ند بود روز قيامت  ر كه ما شفيع او باشيم در قيامت نجات يافته گر چه بقدر جن و انس گنوواه 

مبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمووود  وور پدرم از جدم و ايشان از پدرش نقل كرد كه پيا داشته باشد.

كه مرا در خواا ببيند خودم را ديده زيرا شيطان بصووورت موون و  وويح كوودام از جانشووينانم در نميآيوود و نووه 

 (3بصورت  يح يك از شيعيان آنها، رؤياى صادق يك جزو از  فتاد جزو نبوت است. )

لّسالم شنيدم ميفرمود: »و اللَّه ما منا اال مقتوچ او شووهيد« امالى: ابو صلت  روى گفت از حضرت ر ا عليه ا 

شود )بز ر ستم( يا بشمشير كين، عر كردند چه كسى شما را ميكشد بخدا  ر يك از ما خانواده يا كشته مى

اى دفن ميكند  ر فرمود بدترين خلق خدا در عصر خودم بوسيله ز ر بعد مرا در سرزمين خوار و دور افتاده

صديق را و صد  ووزار حوواجى و  در غربت زيارت كند خداوند براى او پاداش  زار شهيد و صد  زاركه مرا 

شود و در درجووات عووالى بهشووت رفيووق مووا گزار و صد  زار مرد جنگجو را مينويسد و با ما محشور مىعمره

 (1است. )

يش نقل نمود كه پيغمبوور امالى و عيون: ابن عماره از پدر خود نقل كرد كه حضرت صادق از آباو گرام خو 

شود  ر مؤمنى او را زيارت كند خداوند بهشووت را اى از تن من در خراسان دفن مىاكرم فرمود بزودى پاره

آيوود و در اخبار شهادت در بخووش زيووارت بحووار مووى شود.بر او واجب مينمايد و بدنش بآتش جهنم حرام مى

يفيت قبوووچ واليووت عهوود و خووارج شوودن از مدينووه ابواا گذشته نيز از قبيل باا حركت بسوى خراسان و ك

 (2گذشت. )

الم نيووز حضووور داشووت   عيون: حسن بن جهم گفت روزى در مجلووس موو مون بووودم حضوورت ر ووا عليووه السووّ

 اى حضرت ر ا عليه دانشمندان از فقها و متكلمين جمع بودند سؤالهاى آنها و م مون را نقل ميكند با جواا
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كه ميگويد: وقتى حضرت ر ا عليه الّسالم حركت كوورد موون از پووى آن جنوواا  الّسالم تا ميرسد باين قسمت

گزارم كه امير المؤمنين را بشما خوشبين كوورده رفتم تا منزلش وارد منزچ آن جناا شده گفتم خدا را سپاس

 پذيرد.بينم بشما احترام ميگذارد و حرفتان را مىو مى

بزودى مرا بوسيله ز وور خوا وود كشووت از روى سووتم ايوون  فرمود پسر جهم مبادا فريب كار اى او را بخورى

جريانى است كه از آباو گرامم از پيامبر اكرم بمن رسيده، مطلب را تا زنده  ستيم بكسى مگو حسن بن جهووم 

گفت اين جريان را بكسى نگفتم تا حضرت ر ا عليه الّسالم در طوس بوسيله ز ر كشته شد و در خانه حميد 

 (3قبره  ارون دفن گرديد. )ابن قحطبه طا ى در م

الم   عيون:  روى در  من يك خبر طويل در ردّ عقيده كسانى كه معتقوود بودنوود حضوورت حسووين عليووه السووّ

الم  كشته نشد و بنظر آنها آمد. از حضرت ر ا عليه الّسالم نقل ميكند كه فرمود بخدا قسووم حسووين عليووه السووّ

شد و حسين بن على و تمام ما كشته ميشويم بخدا قسم من نيز شهيد شد چنانچه بهتر از او امير المؤمنين شهيد 

بوسيله ز ر پنهانى مرا ميكشند جريانى است بوسيله پيامبر اكرم از جبر يل از جانب خداى عزيز  كشته ميشوم

 بمن رسيده.

( عيون: جعفر بن محمّد نوفلى گفت در پل ابريق خدمت حضرت ر ووا رسوويدم سووالم كووردم بعوود نشسووتم 1) 

: فدايت شوم گرو ى عقيده دارند پدرت زنده است فرمود دروغ ميگويند خدا آنها را لعنت كنوود اگوور گفتم

بود ميراث او تقسيم نميشد و زنانش ازدواج نميكردند بخدا قسم طعم مرگ را چشيد  مان طورى كه زنده مى

است ولى من فعال بجا ى عر كردم: من چه بايد بكنم فرمود پس از من پسرم محمّد  علی بن ابى طالب چشيد.

به بآن قبرى كه در طوس است و دو قبرى كه در بغداد است عر كردم قبر بغداد را ميروم كه برنميگردم به

ميشناسم اما آن ديگرى قبر كيست فرمود بزودى خوا يد شناخت سپس فرمود قبر من و قبر  ارون اين طور 

 (2است دو انگشت خود را بهم نزديك كرد. )

الم عر ووكرد ان شوواو اللَّووه وارد بغووداد عيون: م  حمّد بن ابى عباد گفت: روزي م مون بحضرت ر ا عليه السووّ

ميشويم و چنين و چنان ميكنيم حضرت ر ا فرمود تو داخوول بغووداد خوووا ى شوود يووا اميوور المووؤمنين. وقتووى 

بغووداد چكووار، حضرت ر ا را تنها يافتم عر كردم من چيزى شنيدم كه غمگين شدم. فرمود ابو حسين موورا ب

 ( 3بينى. )من بغداد را نخوا م ديد و تو مرا آنجا نمى

عيون: موسى بن مهران گفت: حضرت ر ا را در مسجد مدينه ديوودم  ووارون مشووغوچ سووخنرانى بووود فرمووود 

( عيون: محمّد بن فضيل گفت: خبر داد بمن 4شويم. )خوا يد ديد كه من و اين شخص در يك خانه دفن مى

ر ا شنيده بود كه آن جناا  ارون را تماشووا ميكوورد در منووى و عرفووات فرمووود موون و  كسى كه از حضرت
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تووا بوواالخره در طوووس  فهميووديم ارون چنين  ستيم دو انگشت خود را بهم چسباند. ما از اين كالم چيزى نمى

 (1شهيد شد، م مون دستور داد ايشان را كنار  ارون دفن كنند. )

رت صادق عليه الّسالم شنيدم ميفرمود پسرم موسى فرزندى خوا د داشت عيون: حسين بن زيد گفت از حض 

شود و  م نام با امير المؤمنين عليه الّسالم در سرزمين طوس كه در خراسان است در آنجا بوسيله سم شهيد مى

در بالد غربت دفن خوا د شد  ر كس او را زيارت كند با عرفان بحقش خداوند باو پاداش كسووى را ميد وود 

 (2ه قبل از فتح )مكه( انفاق كرده و جنل نموده. )ك

عيون: نعمان بن سعد گفت: امير المؤمنين علی بن ابى طالب عليه الّسالم فرمود بزودى يكووى از فرزنوودانم در  

خراسان بوسيله سم ستمگرانه كشته خوا د شد  م نام من است و نام پدرش نام پسر عمران موسى اسووت.  وور 

آمرزد  ر چه قبل از زيارت  ر چه بعد باشد گر چووه زيارت كند خداوند گنا انش را مىكه او را در غربتش 

  اى باران و برگ درختان شود. اى آسمان و دانهباندازه ستاره

 بخش بیستم اسباب و عللى كه موجب شهادت آن جناب شد

الم بووودم در محمّد بن سنان گفووت خوودمت حضوورت ر ووا عليووه ا -237ص  2( عيون اخبار الر ا: ج 2)  لسووّ

خراسان م مون ايشان را طرف راست خود مينشوواند موووقعى كووه در روز دوشوونبه و پنجشوونبه بووراى رسوويدگى 

نشست. خبر دادند بم مون كه مووردى صوووفی دزدى كوورده دسووتور داد او را بياورنوود بدرخواستهاى مردم مى

ثر سووجده زيوواد دارد. گفووت واى بوواين آيد و در پيشانى ا مين كه چشمش باو افتاد ديد مردى پارسا بنظر مى

اى با اين ظا رى كه نشان عبادت و پارسووا ى ظا ر پسنديده كه كارى چنين زشت از او سر زند، دزدى كرده

 اى نداشتم چون تو حق مرا از خمس و غنيمت نپرداختى.ام چارهاست گفت من اين كار را از مجبورى كرده

دارى گفت خداوند خمس را بشووش قسوومت نموووده و فرموووده م مون گفت: تو چه حقى در خمس و غنيمت 

وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  وَ الْيَتامى ٍو فَ َنَّ لِلَّهِ خُمَُسهُ وَ لِلرَّسُوچِ وَ لِذِي الْقُرْبىاست: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ

 «.1عَبْدِنا َيوْمَ الْفُرْقانِ َيوْمَ الْتَقَى الَْجمْعانِ » ا عَلىإِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْن

 وَ الْيَتامى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُوچِ وَ لِذِي الْقُرْبى رَسُولِهِ مِنْ أَ ْلِ الْقُرى غنيمت را نيز بشش قسمت كرده ما أَفاَو اللَّهُ عَلى

«. گفت: چون حق مرا ندادى بووا اينكووه ابوون 2كُونَ دُولَةً بَيْنَ الْ َغْنِياِو مِنْكُمْ »وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَیْ ال َي

 السبيل  ستم و بيچاره و درمانده كه را ى براى زندگى ندارم و در  من از كسانى  ستم كه بقرآن واردم.

با اين داسووتانها كووه  م مون گفت: يكى از حدود خدا را تعطيل كنم و حكم خدا را از بين ببرم در مورد دزدى

بعد ديگرى را و حد بر خويش جارى كن سپس بر ديگرى.  نقل ميكنى؟ صوفی گفت: اوچ خود را پاك كن

اى م مون رو بحضرت ر ا عليه الّسالم نموده گفت شما چه ميفرما يد. فرمود او ميگويد تو  م دزدى كوورده
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گفت: بخدا دست و پايووت را قطووع ميكوونم.  ( م مون خيلى خشمگين شد سپس بصوفی1ام. )منهم دزدى كرده

 صوفی در جواا گفت: دست و پاى مرا قطع ميكنى با اينكه بنده منى.

ى تووو شوودم گفووت بجهووت اينكووه مووادر توورا از بيووت الموواچ مسوولمانان م مون گفت واى بر تو از كجا من بنده

ام، از آن گذشووته خمووس را كردهاند تو بنده تمام مسلمانان شرق و غربى تا آزادت كنند من كه آزاد نخريده

 خودت فرو ميبرى و حق اوالد پيامبر را نميد ى حق من و امثاچ مرا نيز نميد ى.

دليل ديگر اينكه ناپاك نميتواند ناپاكى را پاك كند بايد ناپاك را شخص پاك، پاكيزه كند كسى كه بگردن 

اى خداونوود از خود شروع نمايوود نشوونيدهخودش حد باشد نميتواند حد بر ديگرى جارى كند مگر اينكه ابتدا 

 ونَ.عزيز ميفرمايد: أَ تَ ْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنَْسوْنَ أَنْفَُسكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتااَ أَ فَال تَعْقِلُ

م مون رو بجانب حضرت ر ا عليه الّسالم كرده گفت چه صالح ميدانى در بوواره ايوون موورد. فرمووود خداونوود 

عزيز بمحمّد مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم ميفرمايد: فَلِلَّهِ الُْحجَّةُ الْبالِغَةُ« خدا را دليل رسا ى است. ايوون 

 مان دليل است كه نادان با نادانى ميفهمد و دانا نيز بعلم خود مييابد دنيا و آخرت بدليل استوار است اين مرد 

آزاد كنند و از روبرو شدن با مردم خود را كنار كشيد در فكوور ايوون م مون دستور داد صوفی را  دليل آورد.

شد كه كار حضرت ر ا عليه الّسالم را تمام كند باالخره ايشان را مسموم كوورد و كشووت. فضوول بوون سووهل و 

گرو ى از شيعيان را نيز كشته بود، صدوق ميگويد من اين حديث را  مان طورى كه بووود نقوول كووردم ولووى 

 (2ن نيستم. )دار صحت آ عهده

عيون اخبار الر ا: احمد بن علی انصارى گفت از ابا صلت  روى پرسيدم كه چطور موو مون را ووى بكشووتن  

باو داشت و وليعهد خويش قرارش داد. گفت موو مون  حضرت ر ا عليه الّسالم شد با اين احترام و محبتى كه

را ميدانست او را وليعهد خويش قرار داد  او را گرامى ميداشت و با او محبت ميورزيد چون مقام و موقعيتش

تا مردم ببينند كه عالقمند بدنيا است و از مقامش در نزد آنها كاسته شود ولى تمام اين كار ا بيشووتر موجووب 

عالقه و ارادت مردم بايشان ميشد بهمين جهت دانشمندان و متكلمين را از اطراف جمع كرد شايد بتواننوود در 

 ند و مقامش نزد علماو كم شود تا موجب پا ين آمدن مقام او در نزد عموم شود.مناظره بر او پيروز شو

 ر كدام از دانشمندان يهود، نصرانى، مجوس، ستاره پرستان و زردشتيان و منكرين خدا و طبيعى مووذ بان و 

جناا را  دانشمندان اسالم از مخالفين شيعه كه با آن جناا بحث و مناظره ميكردند مغلوا ميشدند و دليل آن

پذيرفتند مردم ميگفتند بخدا اين شخص شايسته خالفت اسووت نووه موو مون. جاسوسووها ايوون سووخنان را بوواو نمى

 برد.ميرساندند ناراحت ميشد و بر آن جناا رشك مى
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حضرت ر ا عليه الّسالم نيز در مورد حق گو ى از م مون باكى نداشت بيشتر اوقات جوابها ى باو ميداد كووه 

و خشمگين ميشد و كينه او را در دچ ميگرفت ولى اظهار نميكرد وقتى ديگوور عوواجز شوود از آمد خوشش نمى

( عيون: قاسم بن اسماعيل گفت: از ابوورا يم بوون عبوواس شوونيدم كووه 1مبارزه با آن جناا او را مسموم كرد. )

ا اميوور ميگفت وقتى م مون حضرت ر ا عليه الّسالم را وليعهد خووود قوورار داد آن جنوواا بموو مون فرمووود يوو 

ى مردم خوششان المؤمنين خيرخوا ى براى تو بر من واجب است و  رگز نبايد مؤمن فريبكارى بكند. توده

نميآيد از كارى كه نسبت بمن كردى خواص تو نيووز نارا ووى  سووتند از كووارى كووه نسووبت بفضوول بوون سووهل 

بوورا يم گفووت بخوودا  مووين اى صالح تو در اين است كه ما را از خود دور كنى تا او اع مرتب شود. اكرده

 فرمايش او موجب كارى شد كه م مون نسبت باو انجام داد.

 بخش بیست و یكم شهادت و غسل و دفن امام علیه السّالم

حضرت ر ا عليه الّسالم در ساچ دويست و سه ماه صفر در خراسان از دنيا رفت  -285( ارشاد مفيد: ص 2) 

درش كنيزى فرزنددار بنام ام البنين بود مدت خالفت و ر بوورى او او در آن موقع پنجاه و پنج ساچ داشت ما

در سن پنجاه  203حضرت ر ا عليه الّسالم در ساچ  -486ص  1( كافى: ج 3پس از پدرش بيست ساچ بود. )

و پنج سالگى در طوس محلى بنام سناباد از اطراف نوقان از دنيا رفت و در  مان جا دفن شوود موو مون او را از 

رو از راه بصره و فارس آورده بود وقتى م مون بجانب بغداد حركت كرد ايشان را نيز با خووود بوورد مدينه بم

سوواچ و چنوود مووا گى در  49( كافى: محمّد بن سنان گفت: حضرت ر ا در سن 4در اين محل از دنيا رفت. )

( 5رد. )از دنيا رفت پس از حضرت موسى بن جعفر بيست سوواچ و سووه يووا دو موواه كووم زنوودگى كوو  202ساچ 

از دنيا رفت بوسيله سمى  203شنبه ساچ مصباح كفعمى: حضرت ر ا عليه الّسالم در  فد م ماه صفر روز سه

( رو ووة الووواعظين: در موواه صووفر 6كه م مون در انگور ترتيب داده بود آن وقت پنجاه و يك ساچ داشت. )

وفووات حضوورت ر ووا  202ه ساچ ( كتاا عدد: در بيست و سوم  ى قعد7در طوس از دنيا رفت. ) 203ساچ 

و در مناقب روز جمعه  فت روز بآخر موواه رمضووان  202عليه الّسالم اتفاق افتاد. در كتاا مواليد اال مه ساچ 

در كتاا  خيره نيز  مين  202روز جمعه اوچ ماه رمضان ساچ   -اند در كتاا الدرگفته  203بعضى    202ساچ 

 را نوشته است.

 202بعضووى گفتووه روز دوشوونبه چهووارد م صووفر سوواچ  203خر ماه صفر سوواچ ( طبرسى گفته است: در آ 1) 

اند در خانه حميد بوون قحطبووه در د ووى بنووام سووناباد از بوسيله انگور ز ر آلود در زمان م مون در طوس گفته

 سرزمين طوس و اطراف نوقان شهيد شد كه در  مان محل قبر  ارون الرشيد قرار داشت.
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اند چهل و نه ساچ و شش موواه و چهووار موواه نيووز گفتووه شووده، اچ داشت، بعضى گفتهدر آن زمان پنجاه و پنج س

ساچ و چند ماه بود و بعد از آن جنوواا بيسووت و دو  29اند با پدرش ساچ و  شت روز كم گفته 49بعضى نيز 

 ( عيون:  رثمة بن اعين گفت: يك شب2اند. )ساچ و چند ماه كم زندگى كرد كه بعضى بيست ساچ نيز گفته

پيش م مون بودم تا چهار ساعت از شب گذشت بعد مرا اجازه رفتن داد. خارج شوودم نيمووه شووب كسووى درا 

 ام را كوبيد يكى از غالمان جوابداد. گفت بهرثمه بگو آقايت ترا ميخوا د.خانه

با عجله حركت كردم لباس پوشيدم بسرعت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم غالم آن جنوواا از جلووو 

 من نيز از پشت سرش ناگاه چشمم بآقا علی بن موسى الر ا افتاد كه در صحن خانه نشسته است.رفت 

 فرمود:  رثمه گفتم: بلى آقاي من فرمود: بنشين. نشستم. فرمود:

 ر چه بتو ميگويم گوش كن و بخاطر بسپار نزديك سفر من بجانب خدا شده كه باجداد طا رين خود ملحووق 

است اين ستمگر تصميم گرفته مرا بوسوويله انگووور و خرموواى مسووموم بكشوود امووا شوم ديگر آخر زندگى من 

شود آن را در انگور فوورو ميبوورد دسووتور داده انگور را بوسيله نخى كه در سم فرو ميبرد و نخ آلوده بسم مى

  اى انار در اين سم آلوده شود.يكى از غالمان دستش را آلوده بسم نموده آن را دانه ميكند تا دانه

فردا مرا خوا د خواست انار و انگور ز ر آلود را پيش من ميگذارد و درخواست خوردن ميكند من ميخورم 

شود و مرگم فرا ميرسد وقتى مردم او خوا د گفت من بدست خويش او را غسل ميوود م وقتووى كار تمام مى

ست بگشووا ى بووراى غسوول و باو بگو حضرت ر ا عليه الّسالم بمن فرمود: بشما بگويم مبادا د اين حرف را زد

كفن و دفن من اگر چنين كارى بكنى بزودى گرفتار عذابى خوا ى شد كه قرار اسووت توو خير افتوود گرفتووار 

( عرض كردم: آقوواى موون 1يك ناراحتى خوا ى شد كه از آن ميترسى اين حرف را بزنى دست بر ميدارد. )

من برداشت ميرود در يكى از اطاقهاى بوواالى آنچه بفرما يد انجام ميد م فرمود وقتى كه دست از غسل دادن 

نشيند كه بتواند محل غسل دادن مرا مشا ده كند ولى تو توجه داشته باش كه كووارى بغسوول دادن قصرش مى

شود يك طرف حياط وقتى آن خيمه را ديدى مرا با لباسهايم بينى خيمه سفيدى زده مىمن نداشته باشى تا مى

يمه بايست آنها ى كه با تو  ستند پشت سر تو باشند خيمووه را كنووار نزنووى ببر داخل آن خيمه خودت پشت خ

كه مرا ببينى اگر چنين كنى  الك خوا ى شد م مون از آن باال ميگويد  رثمه مگر تو عقيده ندارى كه امام 

را بايد فقط امام غسل د د اكنون چه كسى حضرت ر ا را غسل ميد د با اينكه پسوورش محمّوود در مدينووه و 

 از است و ما در طوس.حج 

در جوابش بگو، ما ميگو يم: امام را واجب نيست غسل د د كسى جز امام اگر يكنفر سركشى و تعدى نمووود 

و او را غسل داد امامت او باطل نميشود بواسطه تجاوز و سركشى غسل د نده و نه امامت امووام بعوودش باطوول 
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الم در مدينووه بووود فرزنوودش آشووكارا  اند پدرش را غسل د د اگر حضرت ر اشود كه نگذاشتهمى عليه السووّ

 ايشان را غسل ميداد اكنون نيز جز او كسى غسل نميد د ولى پنهانى.

 اند بدنم را داخل تابوتى بگذار و براى دفن ببريد.بينى مرا در كفن پيچيدهوقتى خيمه برداشته شد مى

نين چيزى امكان ندارد و كلنل كه ميزنند موقع دفن م مون مايل است قبر پدرش را قبله قبر من قرار د د چ

ى سر ناخنى كنده نميشود وقتى كوشش خود را كردند و نتوانستند، از طوورف بزمين اثر نميكند حتى باندازه

( 1شووود. )ديده مى من باو بگو كه بمن دستور داده يك كلنل در قبله قبر پدرت بزنم قبرى آماده با  ريح

را در آن فرو نبريد تا از داخل  ريح آا سفيدى باال بيايد تا قبوور پوور شووود و وقتى اين قبر آشكار شد بدنم 

آيد تا وقتى ما ى از نظر پنهان نشووود و مساوى با زمين گردد بعد يك ما ى بطوچ قبر در آن بحركت در مى

 آا خشك نگردد مرا داخل قبر نكنيد پس از ناپديد شدن ما ى و خشك شدن آن مرا داخل قبر ميگذاريد و

شود عوورض كووردم لحد مرا در  مان  ريح قرار ميد يد مگذار خاك بريزند داخل قبر، زيرا خود قبر پر مى

 بسيار خوا آقا. فرمود:  ر چه ميگويم بياد داشته باش و عمل كن مبادا مخالفت كنى.

 گفتم: آقا! بخدا پناه ميبرم كه دستور شما را مخالفت كنم.  رثمه گفت:

خارج شدم و پيوسته چون سپنجى بر روى آتش ميسوختم كسى جووز خوودا از حووالم خبوور بعد با گريه و اندوه 

 نداشت.

بعد م مون مرا خواست پيش او رفتم  مان جا بودم تا نزديك ظهر بعد گفت  رثمه! برو خوودمت ابووو الحسوون 

ا ووا كوورده سالم مرا باو برسان، بگو يا تشريف بياورد اينجا يا من خدمتش برسم اگر گفت ما ميرويم بگووو تق

 زود تشريف بياوريد.

گفت خدمت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيدم، تا چشمش بمن افتوواد فرمووود: وصوويت و سووفارش موورا بخوواطر 

دارى؟ گفتم: آرى. فرمود كفش مرا بياوريد ميدانم براى چه تو را فرستاده كفش آن جناا را آوردم بطرف 

ى حركت كرده آن جناا را در آغوووش گرفووت و م مون رفت  مين كه وارد مجلس م مون شد خليفه از جا

پيشانى ايشان را بوسيد پهلوى خودش روى تخت نشاند ساعتى شروع بصووحبت كردنوود بعوود بيكووى از غالمووان 

 دستور داد انگور و انار بياور.

 رثمه گفت: تا اين حرف را شنيدم نتوانستم خود را نگهدارم بدنم به ارتعاش افتاد و رنگم قرمز شدم ترسيدم 

 اى انداختم.متوجه شوند بعقب برگشتم تا خارج شدم و خودم را بگوشه

الم خووارج شوود و بمنووزچ برگشووت بعوود ديوودم  نزديك ظهر متوجه شدم مواليم علی بن موسى الر ا عليووه السووّ

م مورى بيرون آمد از پيش م مون و در جستجوى پزشك و پرستار است، گفتم چه شده گفت: حضرت ر ا 
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( 1احتى پيدا كرده. مردم نميدانستند و شك داشتند در اصل جريووان ولووى موون يقووين داشووتم. )عليه الّسالم نار

ثلث دوم شب صداى ناله بلند شد از ميان خانه حضرت ر ا عليه الّسالم گريووه و زارى را شوونيدم موون  ووم بووا 

ان چوواك كسانى كه براى كشف جريان متوجه آن جناا شده بودند رفتم ديدم م مون سر بر نه كرده گريبوو 

زده روى پا ايستاده گريه ميكند منهم در ميان جمعيت ايستادم نفسى سرد ميكشيدم فردا صبح موو مون مجلووس 

تعزيت گرفت، بعد رفت بمحلى كه آقا علی بن موسى الر ا عليه الّسالم آنجووا بووود. گفووت محلووى را ترتيووب 

ود در مووورد غسوول و كفوون و دفوون د يد ميخوا م آقا را غسل د م من نزديك شدم و آنچه مواليم فرموده بوو 

 گفتم.

 گفت: بسيار خوا من كارى ندارم. گفت  ر كار كه تو ميخوا ى بكن.

اى زده شد پشت خيمه ايستادم  ر كه در خانه بود پيش من ايستادند صداى تكبير و تهليل ايستاده بودم خيمه

استشمام نكرده بودم بلنوود  و تسبيح بلند بود صداى رفت و آمد ظرف و ريزش آا و بوى خوش كه تاكنون

بود ناگهان م مون از يك باال خانه صدايش بلند شد. گفت:  رثمه تو كه معتقد  ستى امام را جز امووام غسوول 

 نميد د اكنون پسر حضرت ر ا محمّد بن علی كجا است او در مدينه و ما در طوسيم.

اگوور متجوواوزى خودسوورانه غسوول داد  گفتم: ما عقيده داريم كه امام را واجب نيست كسى جز امام غسل د د

اند پدرش را غسل د وود اگوور شود و نه امامت امام بعد كه نگذاشتهامامت امام بواسطه غسل دادن او باطل نمى

 حضرت ر ا در مدينه بود او را پسرش محمّد آشكارا غسل ميداد اكنون نيز او غسل ميد د ولى پنهانى.

ته شد ديدم مواليم در كفن پيچيده شده است پيكوور شووريف آن م مون سكوت كرد در اين موقع خيمه برداش

جناا را در تابوت گذاشتم بجانب قبر برديم م مون بر ايشان نماز خواند با حا رين بعد آورديم بمحوول قبوور. 

زمين را حفر ميكنند پشت قبر  ارون تا قبر او را قبله قبر حضرت ر ا قرار د ند ولى كلنگها  ديدم با كلنل

ببين چطور خاك سخت شده و نميشود آن  اى از خاك را جدا نميكند. م مون بمن گفت:يست و  رهكارگر ن

( گفتم: يا امير المؤمنين آن جناا بمن دستور داده كه فقط يووك كلنوول جلووو قبوور پوودرت 1را حفر كرد. )

بلووه قبوورش شود گفتم او فرموده نبايد قبر پوودرت ق ارون الرشيد بزنم. گفت: وقتى يك كلنل زدى چه مى

شووود كووه در وسووط آن  ووريحى باشد اگر من يك كلنل بزنم قبرى آماده بدون كندن و كاويدن ظا ر مووى

 است.

م مون گفت: سبحان اللَّه چه حرفهاى عجيبى! ولى نبايد از كووار حضوورت ر ووا تعجووب نمووود بووزن ببيوونم چووه 

با  ريحى كه در وسطش بووود   رثمه گفت: كلنل را گرفتم و در جلو قبر  ارون زدم قبرى كنده  شود.مى

 م مون گفت: بگذار بدنش را داخل قبر. كردند.آشكار شد مردم تماشا مى
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گفتم: يا امير المؤمنين بمن دستور داده بدنش را پا ين نبرم تا از درون قبر آا سفيدى بيرون آيد و قبوور پوور 

رفت و آا خشك شد آن جناا  شود وقتى ما ىشود تا برابر زمين بعد يك ما ى بطوچ قبر در آن پيدا مى

 را كنار قبرش ميگذارم و كارى بلحد ندارم گفت  ر چه دستور داده انجام ده.

 رثمه گفت: منتظر جوشيدن آا و آمدن مووا ى شوودم. مووا ى پيوودا شوود و آا خشووك گرديوود مووردم نگوواه 

د كه موون نيانداختووه اى سفيد پوشيده شكردند پيكر آن جناا را كنار قبر گذاشتم داخل قبر بوسيله پارچهمى

 آنكه احدى دست زده باشد.بودم. بدون اينكه من دست بزنم بدنش سرازير قبر شد بى

م مون بحا رين اشاره كرد كه خاك بريزيد. گفتم چنين كارى نكنيد گفت پس چه كسى قبر را پوور ميكنوود 

 آيد.وى زمين باال مىشود پس از پر شدن مقدارى  م از رگفتم بمن فرموده خاك نريزيد قبر خودش پر مى

خاك دستهاى خود را بزمين ريختند قبر پر شوود و بوواال آموود از  م مون بمردم اشاره كرد كارى نداشته باشيد.

( بعد مرا در خلوت خواست، آنگاه گفت ترا بخوودا 1روى زمين بصورت مربع م مون رفت من نيز بازگشتم. )

 شنيدى. قسم ميد م راست بگو: چه از ابو الحسن علی بن موسى

گفووتم: يووا اميوور  گفتم:  ر چه فرموده بود برايت گفتم. گفت نه تو را بخدا راست بگووو ديگوور چووه فرموووده.

 المؤمنين از چه چيز ميپرسى؟ گفت:  رثمه آيا اسرارى غير از اينها بتو سپرده گفتم: بلى. پرسيد چه چيز.

ريد گا ى زرد و گا ى قرمز ميشد و گا ى گفتم: جريان انار و انگور نيز بمن فرموده رنل از چهره م مون پ

 سياه.

واى بر م مون از خدا واى بر او از پيامبر خدا واى بوور  باالخره غسل كرد در  مان حاچ غسل شنيدم ميگويند:

او از علی واى بر م مون از فاطمه واى بم مون از حسوون و حسووين واى بوور او از علووی بوون الحسووين اى واى از 

فر بن محمّد و موسى بن جعفر واى بر م مون از علی بن موسى الر ا بخوودا ايوون زيووان محمّد ابن علی و از جع

 كرد.آشكار است اين كلمات را پيوسته تكرار مى

 چون ديدم سخنان او بطوچ انجاميد من رفتم يك گوشه حياط نشستم.

ر كه در زمين م مون از جاى حركت كرده نشست مرا صدا زد مثل آدمهاى مست بود گفت: بخدا قسم تو و  

اى بيووابم خووود را اى و يا نشانهو آسمان است نزد من از او عزيزتر نيست اگر بفهمم اين سخنان را بكسى گفته

 اى.بكشتن داده

گفتم: يا امير المؤمنين اگر يك كلمه از اين اسرار را از من شنيدى خونم برايت حالچ باشد گفووت: نووه بخوودا 

ندى كه مخفی كنى و دو مرتبه بووازگو نكنووى. عهوود و پيمووانى محكووم از موون امكان ندارد بايد عهد و پيمان بب

تَْخفُونَ چند قدم رفتم دست گرفت  مين كه  اى خود را بر  م كوبيده گفت: »َيْستَْخفُونَ مِوونَ النَّوواسِ وَ ال َيسووْ
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الم  اللَّهُ بِما َيعْمَلُونَ مُِحيطاً مِنَ الْقَوْچِ وَ كانَ مِنَ اللَّهِ وَ  ُوَ مَعَُهمْ إِ ْ ُيبَيِّتُونَ ما ال َيرْ ى « حضرت ر ا عليووه السووّ

داراى يك فرزند بنام محمّد امام جواد عليه الّسالم بود آن جناا ر ا و صادق و صابر و فا ل و نووور چشووم 

 ( 1مؤمنين و خشم كفار لقب داشت. )

الم مووريض شوود و عيون: ياسر خادم گفت: بفاصله  فت منزلى طوس كووه رسوويديم حضوورت ر ووا عليووه ال سووّ

بيماريش سخت گرديد چند روزى در طوس مانديم م مون  ر روز دو مرتبه از ايشان خبوور ميگرفووت در روز 

آقا  اند، گفتم:آخر كه از دنيا رفت خيلى  عيف شده بود پس از نماز ظهر بمن فرمود: ياسر مردم غذا خورده

 كه غذا ميخورد با اين ناراحتى كه شما داريد.

كت كرده نشست سپس فرمود غذا بياوريد، تمام غالمان و خدمتكاران را دسووتور داد بياينوود و بوور از جاى حر

سر سفره بنشينند خود نيز نشست بيكايك آنها مهربانى و دلجو ى ميكرد وقتووى غووذا خوردنوود فرمووود بووراى 

ف شد صداى ناله بلنوود بانوان غذا بفرستيد بانوان كه غذا خوردند امام عليه الّسالم از  وش رفت و بسيار  عي

 شد زنان و كنيزان م مون با پاى بر نه و صورت گشاده آمدند، طوس يك پارچه گريه شد.

م مون نيز با سر و پاى بر نه بر سر زنان آمد و ريش خود را ميگرفت اندو گين بود و گريووه ميكوورد اشووك 

دام مصيبت خووود گريووه روى صورتش ميريخت باالى سر حضرت ر ا كه رسيد بهوش آمد گفت: آقا بر ك

 ام.كنم اينكه شما را از دست ميد م يا تهمت مردم كه من شما را كشته

در اين موقع چشم بطرف م مون گشوده فرمود: با پسرم ابو جعفر خوا رفتار كن عمر تو و او چون ايوون دو 

 انگشت من است دو انگشت سبابه را بهم چسبانيد.

رفت صبح مردم جمع شده ميگفتند م مون ايشان را كشته سر و  پاسى كه از شب گذشت حضرت ر ا از دنيا

محمّد بن جعفر بن محمّد كه امان از م مون گرفته بووود و در خراسووان  صدا زياد شد كه پسر پيامبر را كشتند.

بود عموى حضرت ر ا عليه الّسالم محسوا ميشد م مون باو گفت برو بمردم اطالع ده كه امووروز حضوورت 

 كنند ميترسيد بدن شريفش را بيرون آورد فتنه و آشوا بر پا شود.ر ا را دفن نمى

آورند مردم متفرق شوودند محمّد بن جعفر خارج شده گفت مردم متفرق شويد كه حضرت ر ا را بيرون نمى

 (1شبانه آن جناا را غسل داده دفن كردند. )

اى م بودم فرمود داخل ايوون قبووهامالى شيخ و عيون اخبار: ابا صلت گفت در خدمت حضرت ر ا عليه الّسال 

كه  ارون مدفون است برو از چهار طرف آن خاك بردار بياور داخل قبووه شوودم و خوواك را آوردم مالحظووه 

فرمود گفت اين قسمت از خاك را كه مربوط به طرف راست است بمن بده تقديم كردم بو كشوويده ريخووت 

يدار خوا د شد كه اگوور تمووام كلنگهوواى خراسووان را فرمود در اينجا ميخوا ند برايم قبر حفر كنند سنگى پد
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جمع كنند نميتوانند آن را بردارند در مورد خاكى كه از پا ين پا و باالى سر آورده بووودم  مووين فرمووايش را 

 تكرار نمود.

آنگاه فرمود: اين خاك را بمن بده كه خاك مدفن من است فرمود: در اينجا براى من قبر ميكنند بگو  فووت 

گو ى باندازه يك متر لحد قرار د ند خداوند اگر ن روند و  ريحى بگشايند اگر امتناع ورزيدند مىپله پا ي

 بخوا د آن را وسعت ميد د.

آموزم خوا ى خواند لحوود پوور از پس از آماده شدن قبر در قسمت سر رطوبتى خوا ى ديد دعا ى كه بتو مى

انى كه بتو ميد م براى آنها ريووزه ميكنووى خوا نوود  اى كوچكى در آن ميبينى از  مان نشود و ما ىآا مى

 خورد وقتى تمام شد يك ما ى بزرگ آشكار ميگردد ما يهاى كوچك را ميخورد بطورى كه يكى  م نمووی

 ماند و بعد ديده نميشود.

آموزم بخوان آا فوورو در اين موقع كه ما ى بزرگ ديده نشد دست بر روى آا بگذار و دعا ى كه بتو مى

را در پيش م مون انجام بده پس از آن فرمود: فورا ميروم   ماند تمام اين كار ايزى از آن باقى نمىميرود و چ

پيش اين نابكار وقتى خارج شدم اگر سرم پوشيده نبود با من حرف بزن جواا ميد م چنانچه سوورم پوشوويده 

تظار نشست در اين موقع ( ابا صلت گفت: صبحگاه فردا لباس پوشيد در محراا بان1بود با من صحبت مكن. )

خوا د كفش پوشوويده از جوواى حركووت نمووود و رفووت، غالم م مون وارد شده گفت امير المؤمنين شما را مى

 وواى منهم از پى آن جناا رفتم تا وارد بر م مون شد جلو م مون ظرفى از انگور و چند ظرف ديگر از ميوووه

را خورده بود  مين كه چشمش بحضرت ر ا مختلف بود يك خوشه انگور بدست داشت كه مقدارى از آن 

افتاد از جاى حركت كرده او را در بغل گرفت و پيشانيش را بوسيد آن جنوواا را پهلوووى خووود نشووانيد امووام 

فرمود انگور خوا انگور بهشتى است م مون درخواست كرد از آن انگور بخورد فرمود مرا معاف دار گفت 

ون خوشه را گرفت و چنوود دانووه از آن را خووورد بووراى مرتبووه دوم ممكن نيست شايد بمن اطمينان ندارى م م

اى پوورت كوورده از جوواى بدست حضرت ر ا عليه الّسالم داد آن جناا سه دانووه از انگووور خووورد بووه گوشووه

 حركت نمود م مون گفت كجا ميروى؟

خل خانووه شوود فرمود به جايى كه فرستادى وقتى خارج شد عبا را بر سر كشيده بود چيزى عرض نكردم تا دا

 دستور داد در ا را ببندم در رختخواا خوابيد من با حزن و اندوه داخل حياط ايستاده بودم.

الم وارد شوود در  مين موقع مشا ده كردم جوانى خوش روى با موى  اى مجعد شبيه بحضرت ر ا عليه السووّ

نه در ايوون سوواعت بطوووس پيش رفته عرض كردم از كجا آمدى در ا كه بسته بود فرمود كسى كه مرا از مدي 

 آورده از در اى بسته نيز داخلم كرده.
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موون حجووت خوودايم بوور تووو. موون  »فقاچ انا حجة اللَّه عليك يا ابا صلت انا محمّد بن علی«  گفتم: شما كيستى؟

الر ا عليه الّسالم رفت بمن نيز فرمود: وارد شوم.  مين كه  -محمّد بن علی  ستم بطرف اطاق علی بن موسى

افتاد از جوواى جسووت و فرزنوودش را در آغوووش گرفووت و بسووينه چسووبانيد  ت ر ا عليه الّسالم باوچشم حضر

بوسيد و آرام با او سووخنانى ميگفووت كووه پيشانيش را بوسيد بجانب خود كشانيد. امام جواد پيوسته پدر را مى

 من نفهميدم.

برف حضوورت جووواد آن كووف را در اين  نگام كفى بر د ان حضرت ر ا عليه الّسالم آشكار شد سفيدتر از 

مكيد امام دست در گريبان خود كرد چيزى شبيه گنجشك خارج كرده بحضرت جووواد داد آن را بلعيوود. در 

( حضرت جواد فرمووود: ابووا صوولت حركووت كوون از انبووار 1اين موقع حضرت ر ا عليه الّسالم از دنيا رفت. )

 تخت بياور با آا تا پدرم را غسل د م.

تخت و آا نيست فرمود  ر چه ميگويم بجاى آور داخل انبار شوودم تخووت و آا بووود  عرض كردم: در انبار

 بيرون آوردم دامن بكمر زدم تا امام را غسل د م.

فرمود تو يك طرف برو كسى  ست كه بمن كمك كند حضرت ر ا را غسل داد باز فرمود داخل انبار شو 

نبيلى ديدم كه قبال در آنجا نديده بووودم آوردم زنبيلى كه در آن كفن و حنوط پدرم  ست بياور وارد شدم ز

 خدمت ايشان پدر خود را كفن كرد و بر بدنش نماز خواند.

آنگاه فرمود تابوت بياور، عرض كردم بروم پيش نجار بگويم تابوت بسازد فرمود داخل انبار تووابوت  سووت 

آن تووابوت نهوواد دو ركعووت نموواز وارد شدم تابوتى ديدم كه در آنجا قبال نديده بودم جسم پوواك امووام را در 

 خواند  نوز تمام نشده بود تابوت بلند شد و سقف شكافته گرديد از خانه خارج شد.

 آيد حضرت ر ا را از من ميخوا د، چه كنم؟عرض كردم: يا ابن رسوچ اللَّه  م اكنون م مون مى

او در مغوورا خداونوود بووين فرمود: ساكت باش االن بر ميگردد  ر پيغمبر اگر چه در مشوورق بميوورد و وصووى 

امام جواد تمام نشده بود كه سقف شكافته شد و تابوت بوور  ارواح و اجساد آنها جمع خوا د كرد  نوز سخن

زمين آمد، از جاى حركت نمود پيكر پاك امام را از تابوت بيرون آورد و در رختخوابش گذاشت مثل اينكه 

كت كن در را براى م مون بگشا  مين كه در را گشووودم ( فرمود: حر1نه غسل داده شد و نه كفن گرديده. )

اند با گريه داخل شد گريبووان چوواك زد و بوور سوور خووود ميووزد بووا صووداى بلنوود ديدم م مون و غالمان ايستاده

ميگفت: آه آقاى من ترا از دست دادم، كنار بستر حضرت ر ا نشست و دستور داد آماده غسل و كفن شوند 

 امر كرد برايش قبر بكنند.
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تمام آنچه حضرت ر ا فرموده بود آشكار گرديد. خواست قبر پدرش را قبله قبر حضرت ر ووا قوورار د وود 

يكى از اطرافيان گفت مگر نميگو ى اين شخص امام است جوابداد چرا، گفت بايد قبر او جلو باشد دسووتور 

ايند گفووت بمقوودارى داد در طرف قبله قبر بكنند گفتم بمن فرموده است كه  فت پله بكنند و  ريحى بگشوو 

 كه ابا صلت ميگويد بدون  ريح بكنيد ولى لحد قرار ميد م.

وقتى رطوبت و ما يها را مشا ده كرد گفت: پيوسته حضرت ر ا در زمان زندگانى مووا را از عجايووب خووود 

مند ميكرد اينك بعد از مرگ نيز نشان ميد د وزيرش گفت ميدانى منظووور از نشووان دادن ايوون عجايووب بهره

 ت م مون گفت: نه.چيس 

وزير گفت: ميخوا د بفهماند كه اقتدار و سلطنت شما بنى عباس با زيادى حكمروا و مدت طوالنى مثل ايوون 

ما يهاى كوچك است وقتى مدت شما تمام شود خداوند شخصى از ما را بر شما مسلط خوا د كرد كووه ايوون 

 سلسله را منقرض كند گفت راست ميگو ى.

ه م مون گفت آن دعا ى كه ميخواندى بمن بياموز سوگند يوواد كووردم كووه  مووين االن ابا صلت ميگويد: آنگا

 فراموش كردم راست  م ميگفتم. دستور داد مرا زندانى كنند و حضرت ر ا عليه الّسالم را دفن نمود.

يك ساچ در زندان بودم خيلى دلم تنل شد شووبانگا ى تووا بصووبح متوسوول بووه خانوودان نبوووت شوودم و از خوودا 

نشده بود كه امام جواد وارد شد فرمووود دلووت تنوول شووده  م بحق آنها مرا نجات د د  نوز دعايم تمامخواست

 است عرض كردم: آرى بخدا قسم.

فرمود: حركت كن دست بزنجير ا ى كه به آن بسته شده بودم زد باز شد دست مرا گرفت و از زندان خارج 

و مرا ميديدند ولى قدرت حوورف زدن نداشووتند از زنوودان كووه  نمود با اينكه غالمها و زندانبانها ايستاده بودند

در پناه خدا ديگر نه تو م مون را خوا ى ديد و نه او توورا. ابووا صوولت گفووت: بعوود از آن  بيرون آمدم فرمود:

 ( 1ام. )تاكنون م مون را نديده

الم پوونج عيون: صولى از ابى  كوان نقل كرد از ابرا يم بن عباس شنيدم ميگفت بيعت حضرت ر ا  عليه السووّ

بووازدواج ايشووان  202روز از ماه رمضان ساچ دويست و يك گذشته بود دختر خود ام حبيب را در اوچ سوواچ 

 وقتى م مون بطرف عراق ميرفت در ماه رجب در طوس از دنيا رفت. 203درآورد و در ساچ 

 ى از دنيا رفت.ديگرى روايت كرده كه حضرت ر ا عليه الّسالم در سن چهل و نه ساچ و شش ما گ

 جرى از دنيا رفت در دنباچ  203ولى صحيح آن است كه نه روز به آخر ماه رمضان مانده در روز جمعه ساچ 

روايت عيون كه از عتاا بن اسيد است مينويسد كه عمر آن جناا چهل و نه سوواچ و شووش موواه موواه بووود. بووا 

امامتش پس از پدر بيسووت سوواچ و چهووار  پدرش موسى بن جعفر بيست و نه ساچ و دو ماه زندگى كرد، مدت
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( عيون: ابو علی حسين بن احمد سالمى در كتاا 2ماه و در سن بيست و نه ساچ و دو ما گى بامامت رسيد. )

خود بنام اخبار خراسان مينويسد: وقتى م مون پشيمان شد از وليعهدى حضرت ر ا كه با صالحديد فضل بن 

ت كرد فضل بن سهل را بوسيله دا ى خود غالب در حمووام سوورخس سهل انجام شد. از مرو بطرف عراق حرك

 با يك حمله ناگهانى كشت. 203ماه شعبان ساچ 

حضرت ر ا عليه الّسالم را نيز در يك بيمارى كه دچار شده بود بوسيله سم شووهيد كوورد اموور كوورد او را در 

سوواچ  55ساچ داشووت. بعضووى  52در آن وقت  203 سناباد طوس كنار قبر  ارون دفن كنند در ماه صفر ساچ

 اند.گفته

اين مطلب را ابو علی حسين بن احمد سالمى در كتاا خود مينويسد ولى صووحيح در نووزد موون آن اسووت كووه 

توووز بووا م مون حضرت ر ا را بواسطه نذرى كه قبال  كر شد وليعهد كرد فضل بن سهل  ميشه دشمن و كينه

ا فضل را برمكيان روى كووار آوردنوود حضوورت ر ووا چهوول و آن جناا و مخالف با واليتعهدى ايشان بود زير

( عيووون اخبووار 1بوده چنانچه در اين بخش تو يح داديووم. ) 203 فت ساچ و شش ماه داشت وفاتش در ساچ 

الر ا: علی بن حسين منشى بقاو كبير نقل كرد كه حضرت ر ا عليه الّسالم بيمار شد م مون براى ديوودن آن 

اين را با دست خود نرم كن ميخوا م براى چيزى كه در ظرف سفالين اسووت حضرت رفت بغالم خود گفت: 

گفت داخل يك سينى آن را نرم كردم م مون گفت دست خود را مبادا بشو ى با من بوواش خوودمت حضوورت 

 ر ا رفت نشست تا آن جناا فصد كرد ولى عبيد اللَّه گفت فصد را بت خير انداخت.

كه داخل منزچ حضرت ر ا قرار داشت انار بچيند و بووا دسووت خووود  م مون بآن غالم گفت: از درخت انارى

آن را دانه كند انار ا را داخل جامى دانه كرد بعد گفت او را بشو يد. بحضرت ر ا عليه الّسالم گفت از اين 

انار ميل كن فرمود وقتى امير المؤمنين خارج شد ميخووورم گفووت نووه بخوودا بايوود پوويش موون ميوول كنيوود اگوور 

 كه باعث رطوبت مزاج من شود با شما ميخوردم چند قاشق ميل فرمود م مون خارج گرديد. ترسيدمنمى

 نوز نماز عصر را نخوانده بوديم پنجاه مرتبه براى قضاى حاجت رفت م مون پيغام فرستاد كه ايوون نوواراحتى 

آخوورين  بواسطه اخالط زيادى است كه در بدن شما است شب حاچ آن جناا بدتر شد و صووبح از دنيووا رفووت

مَضوواجِعِِهمْ وَ  سخنى كه بر زبان آورد اين آيه بود: قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِی بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَوويِْهمُ الْقَتْوولُ إِلووى

صبح روز بعد م مون آمده امر بغسل و كفن آن جناا نمود و با سر و پوواى بر نووه  كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً.

آمد ميگفت: برادر اسالم با فوت شما رخنه برداشت آنچه من تصميم داشووتم در پشت سر جنازه آن جناا مى

باره شما نشد، قبر رشيد را شكافت و امام را داخل قبر او دفن كرده گفت: اميدوارم با اين قوورا و نزديكووى 
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ت ر ووا بمسووافر فرمووود ايوون ( سراير: وشاو گفت: حضوور1بحضرت ر ا با پدرم خداوند باو توجه فرمايد. )

 قنات ما ى دارد.

عرض كرد بلى فدايت شوم. فرمود: من ديشب پيامبر را در خواا ديدم بمن فرمود: آنچه نزد ما است براى 

( غيبت شيخ طوسى: محمّد بن عبد اللَّه بن حسن افطس گفت: روزى پيش م مون بودم مجلس 2تو بهتر است. )

اا خورد تمام نديمان خود را مرخص كرد ولى موورا نگووه داشووت بعوود شراا بود وقتى  ر چه ميخواست شر

كنيزان را خواست شروع بساز و نواز كردند بيكى از آنها گفت ترا بخدا براى آن آقا ى كه در طوووس دفوون 

 شده مرثيه بخوان شروع كرد بخواندن اين شعر:

 ى أبقى لنا حزناسقيا لطوس و من ا حى بها قطنا             من عترة المصطف         

 أعنى ابا حسن الم موچ ان له             حقا على كل من أ حى بها شجنا             

محمّد بن عبد اللَّه گفت شروع بگريه كرد تا مرا نيز گريانوود بعوود گفووت محمّوود موورا خويشوواوندانم سوورزنش  

ت از خالفووت ميكشوويدم و او را ميكنند كه حضرت ر ا را وليعهد خود قرار دادم بخدا اگر باقى ميمانوود دسوو 

بجاى خود مينشاندم اما از دنيا رفت خدا لعنت كند عبيد اللَّووه و حمووزه پسووران حسوون را كووه آن دو ايشووان را 

انگيووز از آن جنوواا نقوول كوونم بشوورط اينكووه مخفووى ( بعد گفت: اكنون برايت يك جريان شگفت3كشتند. )

ببدر حامله شد خدمت آن جناا رسيده گفووتم فوودايت بدارى. گفتم: چه جريان؟ گفت وقتى زا ريه  مسرم 

ام كه پدرت موسى بن جعفر و جعفر بن محمّد و محمّد بن علی و علی بن الحسين خبر از غيب شوم من شنيده

نيز نميكردند شما  م كه وصى و جانشين آنها ى و علوووم آنهووا در اختيووار شووما اسووت  ميدادند و  رگز اشتباه

ت ميدارم و  يح كدام از كنيزانم را مانند او دوسووت نميوودارم چنوودين مرتبووه حاملووه زا ريه را من خيلى دوس

شده ولى سقط جنين كرده ميتوانى در اين مورد بمن كمك بفرما ى فرمود از سقط مترس اين مرتبه پسوورى 

رار شود كه خيلى شبا ت بمادر خود دارد خداوند در بدن او دو عضو ا افى قصحيح و سالم از او متولد مى

داده در دست راست بجاى يك انگشت كوچك دو انگشت كوچك دارد و در پوواى راسووت نيووز دو انگشووت 

 كوچك دارد.

ايست اگر بر خالف گفته او شد از مقام واليت عهد عووزلش ميكوونم با خود گفتم: بخدا اين براى من يك بهانه

له او گفتم وقتى فرزندش متولد شد فورى پيوسته منتظر بودم تا زنم را حالت زايمان دست داد به پرستار و قاب

آن بچه را پيش من بياور چه پسر باشد و چه دختر طولى نكشيد كه قابله پسووركى را آورد  مووان طووورى كووه 

فرموده بود دو انگشت كوچك در دست و پا ا افه داشت و چون ماه ميدرخشيد  مووان روز تصووميم داشووتم 

باز دلم يارا ى نداد اما انگشتر خود را در اختيارش نهادم و عرض خالفت را ر ا كنم و باو تفويض نمايم ولى 
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كردم امور مملكت را اداره كند و  رگز با شما مخالفت نخوا م كرد تو شايسته جالچ و مقامى بخدا اگر اين 

الم بووود 1كار را ميكرد من ميپذيرفتم. ) ( خرايج: حسن بن عباد كه منشى و نويسنده حضرت ر ووا عليووه السووّ

روزى خدمت حضرت ر ا رسيدم  مان موقعى كه م مون تصميم رفتن بغداد را داشت بمن فرمود پسر گفت  

ام گرفت گفتم شما مرا م يوس فرموديد از اينكه بينيم من گريهعباد ما وارد عراق نخوا يم شد و آنجا را نمى

الّسالم بيمار شوود و در يكووى از  ام را ببينم فرمود تو داخل عراق ميشوى من خودم را گفتم امام عليهزن و بچه

د ات طوس از دنيا رفت در وصيت خود تعيين كرده بود كه قبرش را طرف ديوار با فاصله صد متر از قبوور 

 ارون حفر نمايند قبال  مين محل را براى دفن  ارون كنده بودند ولى بيل و كلنل در آن اثوور نكوورده بووود 

 توانستند  ارون را دفن كردند.كه  بهمين جهت دست برداشته بودند و جايى

شود يك ما ى از مس خوا يد يافت كه با خط عبرى بوور آن فرمود: آن محل را بكاويد خيلى آسان حفر مى

نوشته ايست وقتى لحد مرا كنديد گود كنيد و آن ما ى را طرف پاى من دفن نما يد. وقتووى مشووغوچ كنوودن 

ديديم كه بر آن بخط عبرى نوشته بود: اينجا آرامگاه  شدند وسا ل حفارى گو ى در شن فرو ميرفت ما ى را

علی بن موسى است و آنجا قبر  ارون ستمگر است. ما ى را در  مان جا كه وصيت كرده بود دفن نموووديم. 

( ارشاد مفيد: حضرت ر ا عليه الّسالم پيوسته م مون را پند و اندرز ميداد  ر وقت فرصتى مييافووت او را 1)

و او را بر كار اى ناپسندش سرزنش ميكرد موو مون در ظووا ر قبوووچ ميكوورد ولووى در بوواطن  از خدا ميترسانيد

آمد يك روز حضرت ر ا عليه الّسالم وارد شد ديوود موو مون و وووو بووراى نموواز ناراحت بود و خوشش نمى

ميگيرد و غالمش آا بر روى دستش ميريزد. فرمود  يح كس را شريك در عبادت پروردگووار خووود مكوون. 

 غالم را اجازه رفتن داد و بقيه و و را خودش گرفت اين جريان بيشتر موجب خشم و ناراحتى او شد.م مون  

گرفووت و اعموواچ و رفتووار حضرت ر ا عليه الّسالم بر فضل بن سهل و حسن برادرش پيش م مون خورده مووى

اين مطلب را آنهووا  ناپسند آنها را گوشزد م مون ميكرد و او را از گوش دادن بحرف ايشان بر حذر ميداشت.

كردند و او را نسبت بايشان بدبين فهميده بودند اين دو برادر پيوسته پيش م مون از حضرت ر ا بدگو ى مى

 ميكردند و از عاقبت اين بزرگداشتن برحذر ميداشتند باالخره نظر م مون را نسبت بحضرت ر ا تغيير دادند.

مار شد م مون نيز خود را به بيمارى زد محمّد بن علی بن روزى حضرت ر ا با م مون غذا خورد از آن غذا بي

حمزه از منصور بن بشير و او از برادر خود عبد اللَّه بن بشير نقوول كوورد كووه گفووت: موو مون بموون دسووتور داد 

بگذارم بلند شود و بهيح كس اين جريان را نگويم من اين كار را كردم بعوود موورا خواسووت يووك  ناخونهايم را

مر  ندى بود بمن داد گفت اين را بهر دو دست خود بماچ دستورش را اجوورا كووردم بعوود از چيزى كه شبيه ت

جاى حركت كرد مرا  مان جا گذاشت و خودش پيش حضرت ر ا رفووت. پرسوويد حوواچ شووما چطووور اسووت 
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 ا كسووى بووراى فرمود اميد است خوا شوم. م مون گفت منهم امروز حالم خوا است گفت امروز از طبيب

 مده فرمود: نه.عيادت شما آ 

م مون خشمگين شده غالمان خود را صدا زد بعد بايشان گفت آا انار ميل كنيد كه خيلى خوا است م مون 

در اين موقع مرا خواست گفت برو انار بياور آوردم. امر كرد با دستم آا آن را بگيوورم ايوون كووار را كووردم 

موجب درگذشت آن جناا شد دو روز بيشتر   مان آا انار را بحضرت ر ا عليه الّسالم داد بدست خود كه

( ابو الصلت  روى گفت: من خدمت آن جناا رسيدم پس از رفتن م مون فرمود 1حضرت ر ا زنده نبود. )

( محمّد بوون جهووم گفووت: حضوورت ر ووا عليووه 2آنچه خواستند انجام دادند شروع بحمد و ستايش خدا كرد. )

 اى آن سوزن )مسووموم( فوورو نمودنوود چنوود روز را در ته دانهآمد تعدادى انگور الّسالم از انگور خوشش مى

بود، بعد سوزنها را خارج كردند و براى آن جناا آوردند از آن انگور ميل كرد  مان وقت بيمار بود چنانچه 

  ا است.ترين سمقبال تو يح داديم محمّد بن جهم ميگويد اين از مخفى

روز فوتش را مخفى نمود بعد از پى محمّد بن جعفر صووادق وقتى حضرت ر ا از دنيا رفت م مون يك شبانه

عليه الّسالم و گرو ى از اوالد ابى طالب فرستاد كه آنجا بودند  مين كه وارد شدند آنهووا را تسووليت گفووت و 

شروع بگريه كرد و خود را بسيار محزون نشان داد و اظهار ناراحتى نمود. بدن حضرت ر ا را بآنها نشان داد 

باين حالت ببينم آرزو داشتم  و سالم است در اين موقع گفت خيلى بر من گران است برادر كه تراكه صحيح 

 قبل از تو بميرم خدا  ر چه بخوا د انجام ميد د.

بعد دستور غسل و كفن و حنوط آن جناا را داد و با جنازه رفت تا  مين محلى كه اكنون در آنجا دفن شده 

كه سناباد نام داشت بفاصله يك صدارس از نوقان بود در  مان جووا  ووارون  كه خانه حميد بن قحطبه در د ى

اش قرار دارد. حضرت ر ا عليه الّسالم الرشيد نيز دفن شده بود كه آرامگاه حضرت ر ا جلو قبر او در قبله

( 1فرزندى جز امام محمّد تقى عليه الّسالم نداشت كه در ساچ فوت پدرش  فت سوواچ و چنوود موواه داشووت. )

و يح: آنچه شيخ مفيد در ارشاد نقل كرده با  مين سند ابو الفرج در كتاا مقاتل خود نقل كرده پس از آن ت

از ابو صلت  روي نقل ميكند كه گفت م مون براى عيووادت حضوورت ر ووا آموود ديگوور آن جنوواا در حوواچ 

كوونم آرزوى زنووده احتضار است گريه كرده گفت بسيار گران است برادر بر من كه اين حاچ شما را مشا ده 

ام بووا اينكووه چنووين بودن شما را داشتم از  مه سختتر اينست كه مردم گمان ميكنند من شووما را مسووموم كوورده

ام در اين موقع م مون خارج شد. حضرت ر ا عليه الّسالم از دنيا رفت قبوول از آنكووه امووام را كارى را نكرده

ند بعد روى بجانب ما نموده گفووت ايوون آقووا )اشوواره دفن نمايند م مون آمد دستور داد پهلوى پدرش دفن كن

شووود. بجنازه حضرت ر ا عليه الّسالم نمود( بمن فرموده كه وقتى قبرش را حفر كنند آا و ما ى ظا ر مى
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اكنون بكنيد ببينم، وقتى كندند تا بلحد رسيد آبى جوشيد و در ميان آا ما ى ديده شد بعد آا فرو رفت و 

( كشف الغمه: معمر بن خالد از حضرت جواد نقل كرده 2را در آنجا دفن كردند. ) حضرت ر ا عليه الّسالم

يا از مردى كه او از حضرت جواد نقل نمود )ترديد از ابو علی راوى حديث اسووت(. گفووت حضوورت جووواد 

فرمود معمر سوار شو گفتم كجا تشريف ميبريد فرمود  مان طور كه بتو گفتم سوووار شووو. معموور سوووار شوود 

يديم به يك دره يا زمين گودى )ترديد از ابو على است( بمن فرمووود بايسووت ايسووتادم تووا برگشووت گفت رس

كجا بوديد فرمود: اكنون پدرم را دفن كردم و حضرت ر ا عليه الّسالم آن وقت در  عر كردم فدايت شوم

در  مان موقعى ( اعالم الورى: امية بن علی گفت من در مدينه خدمت حضرت جواد ميرفتم 1خراسان بود. )

آمدنوود و كه پدرش حضرت ر ا عليه الّسالم در خراسان بود بستگان و عمو اى پدرش پوويش آن جنوواا مووى

 كردند.سالم مى

يك روز كنيزى را خواست باو گفت: بگو به آنها كه آماده عزا شوند وقتى قوم و خويشووان حضوورت جووواد 

ريم فردا نيز  مووين دسووتور را داد گفتنوود عووزاى چووه رفتند بيكديگر گفتند نپرسيديم عزاى چه كسى را بپا دا

 كسى را بداريم؟

فرمود: عزاى بهترين فرد روى زمين را، چند روز كه گذشت خبر شهادت حضرت ر ا عليه الّسالم رسيد كه 

( تو يح دانشمندان شيعه و ا ل سنت در اين مو وع اختالف دارند كه آيا 2در  مان روز از دنيا رفته بود. )

 ا عليه الّسالم باجل خود از دنيا رفت يا بوسيله سم شهيد شد رو صورتى كه مسووموم شووده موو مون حضرت ر

آن جناا را مسموم كرد يا ديگرى. قوچ مشهور بين دانشمندان شيعه  مان است كه بوسيله سم موو مون شووهيد 

 شد.

 اند كه او مخالف اين عقيده بوده.از سيد بن طاوس نقل كرده

الغمه اين نظر را رد نموده و سخنان شيخ مفيد را در ايوون مووورد اربلووى بووا دال وول نارسووا و اربلى نيز در كشف 

ارزش رد نموده پس از نقل كالم شيخ مفيد ميگويد: از شخصى كه باو اعتماد دارم شنيدم كووه سوويد ر ووى بى

باشد با اينكه او   الدين علی بن طاوس رحمة اللَّه عليه مخالف بود به اينكه م مون حضرت ر ا را مسموم كرده

بسيار مطالعه ميكرد و اين مطالب را زياد بررسى و جستجو مينمود از چيز ا ى كه نظر سيد را تقويت ميكنوود 

داشت و او را بر فرزندان و خويشاوندان خويش مقوودم داشووته بووراى   مين است كه م مون خيلی بامام عالقه

نقل كرده كه عقل من آن را نميپذيرد شايد  م اشووتباه  ( مينويسد: شيخ مفيد مطلبى1وليعهدى انتخاا كرد. )

گيرى ميكرد بووا كنم. ميگويد حضرت ر ا عليه الّسالم بر پسران سهل؛ فضل بن سهل و حسن بن سهل خورده
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اينكه حضرت ر ا عليه الّسالم متوجه وظيفه دينى خود بود و توجهى بوودنيا نداشووت اقبوواچ و روى آوردن او 

 كه چنين كار ا ى را بكند.بخدا مانع بود از اين

الم  بنا بر عقيده شيخ مفيد اين دولت از ريشه و اصل فاسد و ناصحيح بوده پس كوشش حضرت ر ا عليه السووّ

 در مورد عيبجو ى بر فضل و حسن بن سهل كه خليفه را بآنها بدبين كند مطلبى است كه نميتوان پذيرفت.

لبى كه نفع دينى براى او داشته باشوود سووبب كشووتن آن ديگر اينكه نصيحت حضرت ر ا بم مون در باره مطا

جناا و ارتكاا چنين جرمى عظيم نميشود از آن گذشته ما اين مطلب را قبوچ نداريم كووه سوووزن در انگووور 

 پذيرد. خدا از  ر چيز با اطالع است.فرو كنند انگور را مسموم كند، علم طب نيز اين مطلب را نمى

 دارند. باالخره  مه بسوى او بازگشت

جو ى از پسران سهل براى نيل گفتار اربلى تمام شد، چنانچه مالحظه ميكنيد دال ل اربلى نارسا است زيرا عيب

بيك آرزوى دنيوى نبوده تا عبادت و توجه حضرت ر ا عليه الّسالم بخدا مانع ايوون كووار شووود ايوون كووار را 

كرد كه بر آن جناا واجووب بووود تووا مانان مىبواسطه امر بمعروف و نهى از منكر و جلوگيرى از ستم بر مسل

 جايى كه امكان داشت.

 خالفت م مون وقتى فاسد و ناصحيح  م باشد مانع از اين كار نميشود.

امير المؤمنين عليه الّسالم نميشد  چنانچه باطل بودن خالفت آنها ى كه غصب كردند مانع از ارشاد و را نما ى

  ا يا جا اى ديگر.ر جنلدر مواردى بنفع مسلمانان بود چه د

اين مطلب قابل انكار نيست كه پند و اندرز دادن ستمگران را در مقابل مردم مخصوصا آنها ى كه براى خود 

 شود.بينند موجب خشم و كينه آنها مىمقام و موقعيتى مى

بسوويج ميشوود قوورار  با اينكه م مون از  مان اوچ كارش را روى حيله و نيرنل و مبارزه با نيرو ا ى كه عليه او

داده بود از قبيل قيام سادات و اوالد علی در اطراف حكومتش  مين كه روى كار آمد و بر او اع مسلط شد 

انوود كووه شروع به نيرنل كرد، صحيح  مان است كه صدوق و شيخ مفيد و ساير دانشمندان بزرگ شيعه گفته

تمام غاصبين تا ابوود لعنووت بوواد، از دنيووا رفووت و  حضرت ر ا عليه الّسالم بوسيله سم م مون ملعون كه بر او و

 شهيد شد.

 اندبخش بیست و دوم شعرهائى مرثیه كه در باره حضرت رضا علیه السّالم سروده

 ابو فراس: -( مناقب2) 

 باووا بقتل الر ا من بعد بيعته             و أبصروا بغضه من رشد م و عموا         

 عد ما سعدت             و معشر  لكوا من بعد ما سلمواعصابة شقيت من ب             
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 ال بيعة ردعتهم عن دما هم             و ال يمين و ال قربى و ال رحم             

 بيشتر اشعار مرثيه را دعبل سروده از آن جمله است اين شعر: 

 بن جعفر بن محمّديا حسرة تتردد و عبرة ليس تنفد             على علی بن موسى          

 « دعبل گويد:1» 

 أال أيها القبر الغريب محله             بطوس عليك الساريات  تون         

 شككت فما ادرى امسقى شربة             فابكيك أم ريب الردى فيهون             

 ضونأيا عجبا منهم يسمونك الر ا             و يلقاك منهم كلحة و غ             

 علی بن ابو عبد اللَّه خوافى در اين باره ميگويد: 

 يا أرض طوس سقاك اللَّه رحمته             ما  ا حويت من الخيرات يا طوس         

 طابت بقاعك فی الدنيا و طيبها             شخص ثوى بسناباد مرموس             

 فی رحمة اللَّه مغمور و مغموس       شخص عزيز على االسالم مصرعه                   

 يا قبره أنت قبر قد تضمنه             حلم و علم و تطهير و تقديس         

 فخرا فانك مغبوط بجثته             و بالمال كة االبرار محروس             

رسيد ايوون قصوويده را ( امالى: دعبل بن علی خزاعى گفت: در قم بودم كه خبر شهادت حضرت ر ا بمن 1) 

 در مرثيه آن جناا سرودم:

 أرى امية معذورين ان قتلوا             و ال أرى لبنى العباس من عذر         

 اوالد حرا و مروان و اسرتهم             بنو معيط والة الحقد و الوغر             

 ا استمسكوا جازوا على الكفرقوم قتلتم على االسالم اولهم             حتى ا              

 اربع بطوس على قبر الزكى به             ان كنت تربع من دين علی وطر             

 قبران فی طوس خير الناس كلهم             و قبر شر م  ذا من العبر             

 لنجس من  ررما ينفع الرجس من قرا الزكى و ما             علی الزكى بقرا ا             

  يهات كل امرو ر ن بما كسبت             له يداه فخذ ما شئت او فذر             

كتاا مقتضب ابن عياش از مغيرة بن محمّد مهلبى نقل ميكند كه عبد اللَّه بن ايوا خريتى شاعر كه خوودمت  

بفرزنوودش حضوورت جووواد حضرت ر ا عليه الّسالم رفت و آمد داشت اين اشعار را برايم خواند كه خطوواا 

 مينمايد پس از فوت حضرت ر ا عليه الّسالم.

 يا ابن الذبيح و يا ابن أعراق الثرى             طابت ارومته و طاا عروقا         
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 يا ابن الوصى وصى افضل مرسل             اعنى النبى الصادق المصدوقا             

 ه             أسد يلف مع الخريق خريقاما لفّ فی خرق القوابل مثل             

 يا أيها الحبل المتين متى اغد             يوما بعقوته اجده وثيقا             

 أنا عا ذ بك فی القيامة ال ذ             أبغى لديك من النجاة طريقا             

 كم مسبوقاال يسبقنى فی شفاعتكم غدا             احد فلست بحب             

 يا بن الثمانية اال مة غرّبوا             و أبا الثالثة شرّقوا تشريقا             

 ان المشارق و المغارا أنتم             جاو الكتاا بذلكم تصديقا             

 كنم:مناسبت با اين بخش نيست،  كر ميدر خاتمه اين بخش شعر فارسى ميرزا حبيب »اختر طوسى« را كه بى

 اى مملكت طوس كه قدر و شرف افزون             از عرش عال داده تو را قادر بيچون         

 تو جنتى و جوى سناباد تو كوثر             خاك تو بود عنبر و سنگت درّ مكنون             

 ه در خاك تو مدفونحق دارى اگر بانل انا الحق كشى از دچ             چون مظهر حق آمد             

 فرمان ده كونين ر ا زاده موسى             كش حمله آفاق بود چاكر و مفتون             

 ى درياى امامت             كور است روان حكم بنه گنبد گردون شتم در رخشنده             

 ديدن او مات چو مجنون ليالى جمالش چو كند جاى بمحمل             عاقل شود از             

 بر خويش ببالند چو در حشر مال ك             فرياد برآرند كه اين الر ويون             

 اختر طوسى 

 بخش بیست و سوم بركات و معجزاتى كه از روضه منوره حضرت رضا علیه السّالم مشاهده شده

د اللَّه بن بنان طا ى گفووت: از محمّوود بوون عموور ابو طالب حسين بن عب -278ص  2( عيون اخبار الر ا: ج 2) 

نوقانى شنيدم كه ميگفت: يك شب من در باالخانه در نوقان خوابيده بودم شب توواريكى بووود يووك مرتبووه از 

خواا بيدار شدم. نگاه كردم بآن طرف كه محل دفن حضرت ر ا عليه الّسالم است ديدم نورى بسوويار زيوواد 

م روشن است مثل روز، من در باره امامت حضرت ر ا عليه الّسالم ترديوود تابيده بطورى كه تمام اطراف حر

 داشتم مادرم كه مخالف اين خانواده بود بمن گفت چه شده؟

جريان را برايش شرح دادم كه نورى تمام سناباد را روشن كرده گفت چيزى نيست ايوون از كار وواى شوويطان 

 است.

ود باز  مان نور را ديدم كه تمام اطراف حوورم را روشوون تر از آن شب بمحمّد گفت: شب ديگرى كه تاريك

نموده، مادرم را متوجه كردم او را آوردم در  مان جا ى كه خودم ميديدم از ديدن آن نور در شووگفت شوود 
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 ووا بسووته اسووت. شروع بحمد و ثناى پروردگار كرد ولى او مثل من ايمان نياورد بجانب حرم رفتم ديدم درا

ا حضرت ر ا امام است اين درا را برايم بگشا،  مين كه دست بدرا زدم بوواز شوود بووا گفتم خدايا اگر واقع

خود گفتم شايد آن طور كه بايد بسته نبوده درا را چنان بستم كه جز بوسوويله كليوود بوواز نميشوود، بوواز گفووتم 

 خدايا اگر امامت حضرت ر ا واقعيت دارد درا را برايم باز كن تا با دست كشيدم باز شد.

رم شدم زيارت كرده نماز خواندم و عارف بمقام آن جنوواا شوودم  وور روز جمعووه از نوقووان بزيووارت وارد ح

 ام.حضرت ر ا ميرفتم و نماز آنجا ميخواندم اين كار را تا حاال نيز ادامه داده

( عيون: ابو طالب حسين بن عبد اللَّه بن بنان طا ى گفت: شنيدم كه ابووو منصووور ابوون عبوود الوورزاق بحوواكم 1) 

 وس كه معروف بابيوردى بود ميگفت تو بچه دارى؟ جواا داد: نه.ط

گفت: پس چرا بزيارت حضرت ر ا عليه الّسالم نميروى از خدا بخوا ى كنار قبوور آن جنوواا بتووو فرزنوودى 

 بد د من از خداوند در كنار قبر حضرت ر ا عليه الّسالم حوا جى خواستم برآورده شده.

جناا رفتم و از خداوند تقا اى فرزندى نمودم در كنار قبوور حضوورت  فرماندار طوس گفت من بزيارت آن

ر ا خداوند بمن پسرى عنايت كرد پيش ابو منصور عبد الرزاق آمده جريان را شرح دادم كه دعايم در كنار 

اى بزرگ بخشيد و مرا مورد لطف و عنايت خويش بواسطه اين كار قرار قبر امام مستجاا شد، او بمن جايزه

( شيخ صدوق )رحمه اللَّه( ميگويوود: در سوواچ سيصوود و پنجوواه و دو، موواه رجووب كووه تصووميم زيووارت 2داد. )

حضرت ر ا عليه الّسالم را داشتم براى كسب اجازه پيش امير سعيد ركن الدوله رفته اجازه خواسووتم. اجووازه 

ام، زيارت كرده داد  مين كه از پيش او خارج شدم دو مرتبه مرا خواست. گفت: آنجا حرم مقدسى است من

 ام تمام آنها برآورده شد. ا ى در كنار قبر حضرت ر ا عليه الّسالم خواستهاز خداوند حاجت

 مبادا كوتا ى نما ى در دعا براى من در آنجا و زيارت از طرف من، دعا كنار قبه آن جناا مستجاا است.

ت برگشتم و پيش امير رفتم گفت برايم من  مانت كردم كه چنين كنم بعهد خود نيز وفا كردم وقتى از زيار

دعا كردى و از طرف من زيارت نمودى گفتم: آرى. گفت براى من ثابت شده كووه دعووا كنووار قبوور حضوورت 

تر از او با اوالد علووی ( عيون اخبار الر ا: احمد بن حسين  بى كه دشمن3ر ا عليه الّسالم مستجاا است. )

و حا وور نبووود آچ  -لوات فرستادن ميگفت: اللهمّ صوولّ علووى محمّوودعليه الّسالم نديده بودم بطورى كه در ص

محمّد را بزبان آورد. گفت از ابو بكر حمامى پوستين فروش كه مردى ا ل حديث بود در بين راه جنگى در 

 نيشابور شنيدم ميگفت مردى بمن امانتى سپرد آن امانت را دفن كردم ولى محل دفينه را فراموش نمودم.

صاحب امانت آمد و امانت خود را خواست ولى من محوول آن را نميدانسووتم، در جووواا او  مدتى كه گذشت

اى عازم حيران شدم باالخره صاحب امانت مرا متهم نمود با حالت تحير و اندوه از خانه خارج شدم ديدم قافله
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واسووتم كووه محوول زيارت حضرت ر ا عليه الّسالم  ستند با آن قافله عازم مشهد شدم زيارت نموده از خدا خ

 دفينه را بخاطرم آورد.

اى. برگشتم پيش صاحب در مشهد در خواا ديدم يك نفر آمده گفت آن امانت را در فالن محل پنهان كرده

امانت او را را نما ى كردم بمحلى كه در خواا بمن گفته بودند خودم آنچووه در خووواا ديووده بووودم قبوووچ 

ا با  مان مهر خودش بيرون آورد آن مرد اين جريووان را پيوسووته نداشتم. صاحب امانت بآنجا رفت و امانت ر

( عيون اخبووار الر ووا: ابووو الحسوون 1نقل ميكرد و مردم را ترغيب بزيارت حضرت ر ا عليه الّسالم مينمود. )

رود بودم مردى را مالقات كردم از ا الى مصر بنووام حمووزه كووه از  -علی بن حسن قهستانى گفت من در مرو

الم خووارج شوودم.  مرو ميگذشت و بوطن خود ميرفت. گفت من از مصر براى زيارت حضرت ر ووا عليووه السووّ

وقتى وارد حرم شدم نزديك غروا بود زيارت كرده نماز خواندم آن روز غير موون زا وورى وجووود نداشووت 

نماز عشا را كه خواندم خادم حرم خواست مرا بيرون كنوود و درا را ببنوودد خوووا ش كووردم، موورا در حوورم 

 ام من احتياج بخارج شدن ندارم.و درا را ببندد تا نماز بخوانم گفتم من از راه دورى آمده بگذارد

خادم درا را بست و مرا  مان جا گذاشت گفت آنقدر نماز خواندم تا خسته شدم روى زمين نشسته سوورم را 

بوورو، روى يووك روى زانوان گذاشتم تا مختصر استراحتى كنم  مين كه سر بلند نمووودم ديوودم در ديوووار رو

 كاغذ اين دو شعر نوشته شده:

 من سرّه ان يرى قبرا برؤيته             يفرج اللَّه عمّن زاره كربه         

 فلي ت  ا القبران اللَّه أسكنه             ساللة من نبى اللَّه منتجبه         

بل نشستم و سر روى زانوان گذاشتم گفت از جاى حركت كرده مشغوچ نماز شدم تا سحرگاه باز مثل مرتبه ق 

اى كه ديدم  نوز تر و مرطوا بود مثل اينكه تازه وقتى سر برداشتم آنچه روى ديوار ديده بودم نبود نوشته

( عيون اخبار الر ا: ابو الحسن على 1نوشته شده باشد ا ان صبح شد درا را باز كردند از حرم خارج شدم. )

مردى از نيكوكاران در خواا پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم را ديده بن احمد بن علی نصرى معدچ گفت  

عر كرد: يا رسوچ اللَّه بزيارت كداميك از اوالدت بروم پيغمبر اكرم فرمود بعضى از فرزندانم مسموم پيش 

م اى كووه از  وو من آمدند و بعضى شهيد با شمشير جفا. عر كردم كداميك از آنها را زيووارت كوونم بووا فاصووله

 اى ايشان كه از  م دارد« فرمود  ر كدام بتو نزديكترند و در ديار غربووت دارند )يا گفت با فاصله زيارتگاه

دفن شده، گفتم منظورتان حضرت ر ا است فرمود بگو: صلى اللَّه عليه )و آله( بگو: صلى اللَّه عليه )و آله( 

يون: ابو عمر و محمّد بن عبد اللَّه حكمى كووه حوواكم ( ع2بگو: صلى اللَّه عليه )و آله( سه مرتبه تكرار كرد. )

نوقان بود گفت دو نفر از رى با پيغامى از طرف يكى از سالطين براى امير نصر بن احمد ببخارا آمدند يكووى 
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از آنها ا ل رى و ديگرى از ا الى قم بود مرد قمی داراى مذ ب قبلى خود در قم بود يعنى ناصبى و دشوومن 

رازي شيعه بود به نيشابور كه رسيدند مرد رازى برفيق قمى خووود گفووت خوووا اسووت، اوچ ا ل بيت اما مرد 

 بزيارت حضرت ر ا عليه الّسالم برويم بعد بجانب بخارا.

قمى گفت: سلطان ما را م مور نموده كه پيغامى براى امير خراسووان بووه بخووارا ببووريم صووحيح نيسووت مووا بكووار 

 ديگرى قبل از انجام م موريت بپردازيم.

بجانب بخارا رفتند و م موريت را انجام دادند برگشتند تووا بطوووس رسوويدند موورد رازى بقمووى گفووت بزيووارت 

حضرت ر ا عليه الّسالم نميروى؟ در جواا گفت من از ري با مووذ ب مرجئووه »گووروه مخصوصووى از ا وول 

سباا و وسا ل مرد رازى ا سنت كه قا ل بجبر  ستند و دشمن ا ل بيت« ميخوا ى با مذ ب رافضى برگردم.

خود را باو سپرد و سوار االغى شده بجانب حرم حضرت ر ا عليه الّسالم رفت، بخدام حرم گفت امشب مرا 

تنها در حرم بگذاريد و كليد ا را بمن بسپاريد قبوچ كردند. گفت وارد حرم شدم و در ا را بسووتم و زيووارت 

نماز خواندم شروع كردم بخواندن قوورآن از اوچ كردم بعد باالى سر حضرت ر ا عليه الّسالم  ر چه توانستم 

 آن.

آيد  مان طورى كه من ميخوانم، نماز خود را قطع كردم و تمام اطووراف متوجه شدم صداى قرا ت قرآن مى

حرم را جستجو نمودم  يح كس را نديدم برگشتم بجاى اوچ باز شروع بخواندن قرآن كردم از اوچ  مان صدا 

( َيوووْمَ 1ميخواندم تا باالخره رسيدم بآخر سوره مريم و ايوون آيووه را خوانوودم. ) را شنيدم  مان طورى كه من

 جََهنَّمَ وِرْداً. نَْحُشرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً  وَ نَُسوقُ الْمُْجرِمِينَ إِلى

وفوودا و يسوواق در اين موقع از درون قبر صداى تالوت قرآن را چنين شنيدم يوم يحشر المتقون الى الوورحمن 

 المجرمون الى جهنم وردا قرآن را تمام خواندم آن صدا نيز ختم كرد.

فردا صبح كه بنوقان آمدم از قاريان قرآن راجع بقرا ت آن آيه بنحو مذكور جسووتجو كووردم گفتنوود از نظوور 

از يك نفر  ايم و سراغ نداريم كسى چنين خوانده باشد. به نيشابور آمدملفظ و معنى درست است اما ما نديده

قارى نيشابور نيز پرسيدم گفتم: چه كسى اين آيه را چنين خوانده: يوم يحشر المتقون الووى الوورحمن وفوودا و 

 يساق المجرمون الى جهنم وردا.

اى گفتم: اتفاقى افتاده كه بايد بفهمم قرا ت كيست. گفووت: ايوون گفت تو از كجا اين طرز قرا ت را آموخته

روايت ا ل بيت. بعد پرسيد جريان چيست كه از اين قرا ت پرسيدى. جريووان را  قرا ت پيغمبر اكرم است از

( عيون: ابو الحسن محمّد بن ابى عبد اللَّه  روى گفووت مووردى از 2شرح دادم. ريشه قرا ت برايم كشف شد. )

پاى بزيارت حضرت ر ا عليه الّسالم آمد پس از زيارت، آقا طرف سر مبارك و غالم سمت  بلخ با غالم خود
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اى طوالنى كردند صوواحب غووالم مبارك امام عليه الّسالم بنماز ايستادند پس از نماز  ر دو بسجده رفته. سجده

 قبل از غالم خود سر از سجده برداشت. او را صدا زده غالم سر برداشته گفت: چه ميفرما يد.

كنيزم فالنه كس در بلووخ  صاحبش گفت: ميل دارى ترا آزاد كنم. گفت: آرى. گفت تو در راه خدا آزادى و

نيز در راه خدا آزاد است او را بازدواج تو درآوردم و مهر اين عقد را فالن مبلغ خودم متعهد پرداخت  ستم 

و باغ فالن جا كه ملك من است وقف بر شما دو نفر و اوالد و اوالد اوالد شما كردم تووا وقتووى كووه نسوولى از 

 اه و شا د ميگيرم.شما باشد و اين امام عليه الّسالم را گو

 ووا چيووزى غالم شروع بگريه كرده گفت بخدا قسم و بهمين امووام سوووگند كووه در سووجده جووز  مووين حاجووت

( عيووون اخبووار الر ووا: ابووو علووی 1بينم. )نخواستم اكنون مستجاا شدن آن دعا ا و نياز ا را باين سرعت مى

من مبتال بيك بيمارى شديد شدم كه زبانم محمّد بن احمد معا ى گفت: ابو نصر مؤ ن نيشابورى نقل كرد كه 

الم بووروم و از خداونوود  بند آمد ديگر نميتوانستم حرف بزنم. بدلم گذشت كه بزيارت حضرت ر ا عليووه السووّ

كنار قبر آن سرور بخوا م و ايشان را شفيع قرار د م تا از اين گرفتارى نجات يابم و زبووانم بوواز شووود. سوووار 

شدم و حضرت ر ا عليه الّسالم را زيووارت كووردم كنووار سوور مبووارك امووام دو  االغ شده بجانب مشهد ر سپار

ركعت نماز خوانده و بسجده رفتم در دعا و تضرع آن جناا را شفيع قرار دادم كه خداوند مرا از اين بيمارى 

 نجات بخشد و زبانم باز شود.

دى گنوودمگون از قبوور خووارج در  مان سجده بخواا رفتم در خواا چنين ديدم كه قبر شكافته شد و پيرموور

 گرديد بمن نزديك شده گفت: ابو نصر بگو:

منكر قدرت خدا ى بگووو: ال  ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ* با اشاره گفتم چطور بگويم زبانم بند آمده با صداى بلند فرياد زد

برگشتم در حالى كه ميگفتم: ال إِلهَ إِلَّا اللَّووهُ* إِلهَ إِلَّا اللَّهُ*. زبانم باز شد. گفتم: ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ* پاى پياده بمنزچ 

( عيون: ابو علی محمّد بن احمد معا ى گفت از ابو نصر مؤ ن شوونيدم كووه 1زبانم باز شد و ديگر بند نيامد. )

الم بووود ايوون سوويل آموود تووا بوور  روزى سيل سناباد را فرا گرفت و سناباد بلندتر از حرم حضرت ر ا عليه السووّ

يد ما ترسيديم كه سيل حرم را ببرد زمين بقدرت خدا باال آمد و سيل داخل قنوواتى در بوواالى نزديك حرم رس

( عيووون: محمّوود بوون احموود سوونا ى نيشووابورى گفووت: در 2اى از آن داخل حرم نشد. )اين ناحيه وارد شد  ره

او رفووتم  خدمت امير ابو نصر ابو علی صغانى بودم سپهدار معروف خيلووى بموون لطووف داشووت تووا صووغانيان بووا

بردند از اينكه امير نسبت بموون لطووف و محبووت )شهري است در ما وراو النهر(  مرا ان امير بر من رشك مى

 دارد و احترام ميكند.
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اى سپرد كه در آن سه  زار در م بووود آن را مهوور كوورد و دسووتور داد كيسووه را تحويوول يك روز بمن كيسه

ن محلى كه دربانان مينشستند و كيسه را جلو خود گذاردم بووا بخزانه بد م از پيش او خارج شدم. نشستم در آ 

 مردم شروع بصحبت كردم در مورد كار خود. كيسه را دزديدند من  يح متوجه نشدم.

امير ابو نصر غالمى بنام خطلخ تاش داشت كه در  مان جا نشسته بود وقتى ديدم كيسه نيست  مووه حا وورين 

اى نديديم اين حرف كه ميزنى دروغ اينجا نگذاشته بودى ما كيسه از ديدن كيسه منكر شده گفتند تو چيزى

 برند.است. من ميدانستم آنها دشمنم  ستند و بر من رشك مى

نخواستم جريان را بامير ابو نصر صغانى بگويم از ترس اينكه مبادا مرا متهم نمايوود سوورگردان و متحيوور شوودم 

د و جريانى او را محزون ميكرد پنوواه بحوورم حضوورت ر ووا نميدانستم كه برداشته، پدرم  ر وقت گرفتار ميش 

برد زيارت ميكرد و از خداوند حاجووت خووود را كنووار قبوور آن جنوواا ميخواسووت نوواراحتى و عليه الّسالم مى

 اندو ش برطرف ميشد.

 ( فردا پيش امير ابو نصر رفته گفتم اجازه ميفرما ى بطوس بروم آنجا كارى دارم.1) 

ام خيوواچ ميكوونم او : غالمى طوسى داشتم فرار كرده موون كيسووه پوووچ را گووم كووردهگفت چه كار دارى گفتم

برم از چنين و عى. گفت برداشته باشد. گفت: مواظب باش پيش ما بخيانت شناخته نشوى. گفتم بخدا پناه مى

ر شود اگر تو دير آمدى گفتم: اگر تا چهل روز نيامدم منزچ و ملك  ر چى دارم دچه كسى  امن كيسه مى

 اختيار شما است بنويس به ابو الحسن خزاعى  ر چه در طوس دارم از من بگيرد.

 اجازه داد.

منزچ بمنزچ وسيله سوارى كرايه ميكردم تا باالخره بمشهد مقدس رسيدم زيارت نموووده در بوواال سوور مبووارك 

كرم صلى اللَّه عليه امام از خدا درخواست كردم مرا از محل كيسه خبردار كند. خوابم برد در خواا پيامبر ا

و آله و سلم را ديدم فرمود حركت كن خدا حاجتت را برآورد، از جاى حركت كرده تجديد و ووو نمووودم 

باز شروع بنماز كردم و دعا نمودم دو مرتبه خوابم برد پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم را در خووواا 

اش دفن كرده كيسه  مان جا است بووا مهوور ابووو اق خانهديدم فرمود كيسه را خطلخ تاش دزديده و در زير اج

 نصر صغانى.

سه روز قبل از قرار، پيش ابو نصر رسيدم وقتى وارد شدم گفتم: خدا حاجتم را برآورد گفت الحمد للَّه خارج 

شده لباسم را تغيير دادم دو مرتبه برگشتم گفت كيسه كجاست. گفتم كيسه پيش خطلخ تاش اسووت پرسوويد از 

ميدى گفتم پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم كنار قبر حضرت ر ا عليه الّسالم در خواا بموون كجا فه 

 فرمود.
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اى كووه از از اين حرف بدن امير ابو نصر بلرزه افتاد دستور داد خطلخ تاش را حا ر كنند. بوواو گفووت كيسووه

 جلو اين مرد دزديدى كجا است، انكار كرد.

 بو نصر بود.خطلخ عزيزترين غالمان ا

او را بچوا بستند. من گفتم: او را نزن پيغمبر اكرم بمن فرموده كجا كيسه را پنهان كرده. ابو نصوور پرسوويد 

طور با مهر امير شخصووى مووورد اعتموواد را بمنووزچ او فرسووتاد  -كجا. گفتم در خانه زير اجاق دفن كرده  مان

لخ رفت كيسه را با مهر امير آورده جلو ابو نصر دستور داد  مان محل را حفر كنند. آن مرد بجانب منزچ خط

(  مين كه چشم امير بكيسه و مهر خود افتاد، بمن گفت: ابو نصر مقووام و موقعيووت توورا تووا حوواال 1گذاشت. )

نميدانستم بعد از اين بيشتر بتو لطف و محبت مينمايم و ترا مقدم بر ديگران خوا م داشت اگر بموون ميگفتووى 

 ا عليه الّسالم را دارى ترا سوار بر يكى از اسبهاى مخصوص خويش ميكردم.كه قصد زيارت حضرت ر 

توزى نماينوود و بوورايم دامووى بگسووترانند از من، بعد از اين جريان ترسيدم اين تركها بر من رشك برند و كينه

غل را امير اجازه خواستم و به نيشابور رفتم يك دكانى گرفته مشغوچ كاه فروشى شدم  م اكنون نيز  مان ش

( عيون: ابو الفضل محمّد بن احمد بن اسماعيل سليطى گفت: از حاكم رازى دوست ابى جعفر عتبووى 2دارم. )

شنيدم ميگفت مرا ابو جعفر بعنوان پيك فرستاد پيش ابو منصور بن عبد الرزاق روز پنجشنبه اجازه خواسووتم 

زيارت آن جنوواا برايووت ميگووويم.  زيارت حضرت ر ا عليه الّسالم بروم گفت آنچه در باره حضرت ر ا و

 گوش كن.

آموود و زا ووران آن حضوورت را در راه آزار ميكووردم من در جوانى از اطرافيان حرم حضرت ر ا خوشم نمى

« شكارى خووود را از پووى آ ووو ى 1لباس و پولها و وسا ل آنها را ميگرفتم: يك روز بشكار رفتم يوزپلنل »

 و خود را بديوار مسجد چسبانيد. يوزپلنل جلووو نرفووت و نزديووك فرستادم از آ و تعقيب كرد تا باالخره آ 

نشد  ر چه كوشش كرديم جلو برود امكان نيافت وقتى آ و از ديوار فاصووله ميگرفووت از او تعقيووب ميكوورد 

 آورد ميايستاد. مين كه پناه بديدار مسجد مى

م به ابو نصر گفتم اين آ ووو كجووا  اى مسجد شد من از پى او بدرون ساختمان رفتباالخره داخل يكى از غرفه

حجره رفتم فضله آ و و اثر بوچ او بود ولى خود آ و را  رفت كه االن داخل شد گفت من نديدم داخل  مان

 نديدم.

با خداوند پيمان بستم كه ديگر زوار را ا يت نكنم و جز كمك و نيكى بآنها كارى ديگوور ننمووايم،  وور وقووت 

بحرم پناه ميبردم پس از زيارت از خداونوود حاجووت خووود را ميخواسووتم  يك گرفتارى برايم پيش آمد ميكرد

حاجتم برآورده ميشد. از خداوند خواستم پسرى بمن عنايت كند. پسرى لطف كرد پس از بلوغ كشته شد باز 
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ام لطووف بحرم آمدم و پسر ديگرى از خداوند خواستم بمن عنايت كرد  ر چه در اين حوورم از خوودا خواسووته

الم حاصوول شووده. )جربهنموده اين ت ( عيووون: ابووو 1ايست كه براى من از رو ه منوره حضرت ر ا عليه السووّ

الطيب محمّد بن ابى الفضل سليطى گفت: فرمانروا و سپهدار خراسان حمويه روزى در نيشابور از خانه خارج 

بووود كووه شد و بطرف ميدان حسين بن زيد رفووت تووا از سووپهداران بوواا عقيوول خبرگيوورى كنوود دسووتور داده 

بيمارستانى بسازند در اين موقع بمردى گذشت بغالم خود گفت از پى اين مرد برو و او را بخانووه ببوور تووا موون 

 برگردم.

پس از بازگشت امير حمويه بخانه، سپهداران و فرماند انى را كه حضور داشتند بوور سوور سووفره نشوواند، بغووالم 

وارد شود وقتووى وارد شوود دسووتور داد روى  خود گفت آن مرد كجا است. گفت درا خانه است. گفت بگو

دستش آا بريزد و سر سفره بنشيند پس از غذا خوردن بآن مرد گفت تو االغ دارى جووواا داد: نووه دسووتور 

داد االغى باو بد ند. گفت پوچ دارى جواا داد نه. امر كرد  زار در م باو بد ند با يك جفت جواچ خوزى 

  مه را آوردند.با يك سفره و ساير لوازمى كه گفت، 

در اين موقع امير حمويه رو بجانب فرماند ان كرده بآنها گفت ميدانيد اين مرد كيست: گفتند نه. گفت موون 

در جوانى بزيارت حضرت ر ا عليه الّسالم رفته بودم با لباسها ى كهنه و پاره  مين مرد را آنجووا ديوودم دعووا 

اسان كند ديدم اين شخص  م دعا ميكند و از خداوند نمودم مرا فرمانرواى خر ميكردم و از خدا درخواست

بينم خداوند دعاى مرا مستجاا نمود ببركت حضرت ر ووا  مين چيز ا كه باو دادم ميخواست اكنون كه مى

 خواستم دعاى اين مرد  م مستجاا شود بوسيله من ولى بايد از او قصاص كنم در يك مورد.

ا با آن لباسهاى كهنه و پاره ديد و شنيد كه درخواست بزرگى از گفتند: در چه مورد. گفت اين مرد وقتى مر

خدا مينمايم بچشم او كوچك آمدم يك لگد بمن زده گفت تو با اين سر و و ع آرزوى فرمانروا ى خراسان 

( فرماند ان گفتند: امير او را ببخش و حاللش كن تا نيكى و لطف را تكميل كوورده 1و سپهدارى را ميكنى. )

 مين كار را ميكنم. حمويه پس از آن بزيارت حضرت ر ا ميرفووت و دختوور خووود را بووازدواج  باشى. گفت

محمّد بن زيد علوى در آورد پس از كشته شدن پدرش در گرگان و او را بقصر خود آورد و  ر چووه داشووت 

 م بود.در اختيار او گذاشت تمام اين خدمتها بواسطه عرفان بمقام امام علی بن موسى الر ا عليه الّسال

وقتى ابو الحسين محمّد بن زياد علوى رحمه اللَّه قيام كرد و بيست  زار نفوور در نيشووابور بووا او بيعووت كردنوود 

خليفه او را گرفت و به بخارا فرستاد حمويه داخل بخارا شد و بند از دست و پاى او برداشت بووامير خراسووان 

سيدگى كنى كه محتاج نشوووند بوودنباچ گووذران و لوووازم گفت اينها اوالد پيغمبرند و گرسنه  ستند بايد بآنها ر

زندگى اين طرف و آن طرف بزنند براى او يك ما يانه قرار بده و آزادش كن و بنيشووابور برگووردان  مووين 
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الم شوود.  كار موجب شد كه در بخارا براى سادات ما يانه قرار دادند تمام اينها ببركت حضرت ر ا عليه السووّ

اللَّه بيرودى كه حاكم مرو رود و از ا ل حديث بود گفت بزيارت حضرت ر ا عليه  ( عيون: عامر بن عبد2)

الّسالم در طوس رفتم مردى ترك را ديدم وارد حرم شد و باالى سر آن جناا ايستاد شروع بگريه و زارى و 

از  استغاثه بزبان تركى ميكرد ميگفت خدايا اگر فرزند من زنووده اسووت موورا بديوودارش نا وول كوون اگوور موورده

آگا م نما. من بزبان تركى وارد بودم باو گفتم ترا چه شده. گفت: پسرى داشتم بهمووراه موون بووود در  مردنش

آباد او را گم كردم و خبرى از بود و نبودش ندارم مادرش پيوسته بر فرزند خود اشك ميريزد جنل اسحاق

ام دعا كنار قبر حضرت ر ا عليه نيدهمن در اين مكان شريف از خدا ميخوا م از فرزندم با خبر شوم زيرا ش

 الّسالم مستجاا است.

من دلم بحالش سوخت دستش را گرفته از حرم خارج شديم تصميم داشتم آن روز ميهمان من باشد  مين كووه 

اى بر تن تا چشمش بآن مرد از مسجد خارج شديم مردى قد بلند كه در صورت خطها ى داشت و جامه پشمينه

و را در آغوش گرفت يك ديگر را شناختند  مان فرزندش بود كه در حوورم دعووا ميكوورد ترك افتاد پريده ا

 پيدايش كند.

آبوواد بطبرسووتان افتووادم مووردى ديلمووى موورا پرسيدم چطور شد كه تو باينجا آمدى گفت: پس از جنل اسحاق

اى ا قافلووهبزرگ كرد وقتى كبير شدم در جستجوى پدر و مادرم بيرون آمدم چون از آنهووا خبوورى نداشووتم بوو 

آمدند. مرد ترك گفت برايم ثابت شد مقووام و موقعيووت حوورم حضوورت ر ووا عليووه  مراه شدم كه باينجا مى

 الّسالم ديگر سوگند ياد ميكنم كه از كنار قبر آن آقا دور نشوم و ساكن مشهد باشم.

عترت پاكش. حمد و سپاس خداى جهان آفرين را سزاست، سالم و صلوات بر پيامبر اكرم محمّد مصطفى و 

( در مناقب مينويسد: ابتدا مسجد زرد كه در مرو است حضرت ر ا عليه الّسالم آنجووا نموواز خوانووده و آن 1)

اند بعد در آنجا فرزندى از حضرت ر ا عليه الّسالم دفن شده كه كراماتى راجع بآن محل را مسجدى بنا كرده

 اند.محل نقل كرده

الم د با خامهسپاس بيحد ايزد توانا كه موفقم فرمو ى نارساى خود شرح زندگى علی بن موسى الر ا عليه السووّ

را از مجموعه بحار االنوار بپايان رسانم از ساحت قدس موالى ارجمند و پيشوايان مقدس دين تقا ووا دارم تووا 

ام جنب و جوش و در اعضا و جوارحم جوش و خروش و در تار و پووودم اثوورى از حيووات و در رگ و ريشه

چينى خرمن اين پاكان باشد ليسى اين خاندان و خوشهاقى است تحرك و جنب و جوشم در راه كاسهزندگى ب

تر از ديگر آن نگويم كه در آينده با من چه كنند. چون ميدانم كه اگر زندگيم چنين خاتمه پذيرد آنها كريم

 -ش را محروم گردانند. موسىنواله گذارند و دريوزگان آستانه خوي آنند كه سگان پاسدار كاشانه خود را بى
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